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ئامادەكردنی

فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین
بەڕێوەبەری جێبەجێکار - بەڕێوەبەری كارگێڕیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ

ماستەر لە كارگێڕی

مافی لەبەرگرتنەوە و باڵوکردنەوەى پارێزراوە 
بۆ وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان

وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی كوردستان 

بەڕێوەبەرایەتی گشتی دیوان

زنجیرەى کتێب )1(

شایستەو ئەركەكانی فەرمـــــــــــــــانبەر
لە یەکەمین رۆژی دامەزراندنی تاكو خانەنشینكردنی
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فەرمانبەران���ی ت���ازە دام���ەزراو و زۆرب���ەی ئەو 
فەرمانبەرانەی كە لە خزمەتدان و سااڵنێك كار 
دەك���ەن ل���ە فەرمانگەكانی میری���دا زۆربەیان بە 
تێروتەسەلی شارەزای ئەرك و فەرمان و مافەکان 
و پیرۆزی پیش���ەكەیان نی���ن، هەروەها زانیاری 
پێویستیان لە سەر ئەو رێنمایی و رێساو یاسایانە 
نییە كە مافیان پێ دەبەخش���ێت و دەیانپارێزێت 
و ئەم كتێبە بە ش���ێوەیەكی گش���تی پێک دێت لە 
گشت یاس���اکانی کارپێکراو لە ژیانی وەزیفیدا و 
بریتییە لە)8( بەش و پاش���کۆیەکی تایبەت بە 
ناونیش���انە وەزیفییەکان، کە دەقی وەرگێڕدراوی 

ئامادەکاریاساکانەو هیوادارین سوودى هەبێت.
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  1شایستو ئرككانی فرمـانبر

شایستو ئرككانی فرمـــــــــــــــانبر
ل یکمین رۆژی دامزراندنی تاكو خاننشینكردنی

ئامادە کردنی:
فتحی مستفا کاخدر كاكشین

بڕوەبری جبجکار - بڕوەبری كارگیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ
ماستر ل كارگی

 چاپی یكم 2015

وەزارەتی ناوخۆی ھرمی کوردستان
بڕوەبرایتی گشتی دیوان

زنجیرەى کتب (١)
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• شایستو ئرككانی فرمانبر ل یکمین رۆژی دامزراندنی تاكو خاننشینكردنیشایستو ئرككانی فرمانبر ل یکمین رۆژی دامزراندنی تاكو خاننشینكردنی
• • ئامادەکردن و ئامادەکردن و وەرگان و کۆ کردنوەىوەرگان و کۆ کردنوەى: : فتحی مستفا کاخدر كاكشین

• • زمانوانی و راست کردنوەى زاراوەکان: طارق کارزیزمانوانی و راست کردنوەى زاراوەکان: طارق کارزی
• • دیزاینیدیزاینی ناوەڕۆك و برگ:  ناوەڕۆك و برگ: ئامادەکار

تیراژ:تیراژ:10001000  دان • •
• • چاپخان: چاپخانى رۆژھتچاپخان: چاپخانى رۆژھت

• • چاپی یكم چاپی یكم 20152015
• • لبڕوەبرایتی گشتی كتبخان گشتییكان ژمارەی سپاردنی (        ) ی سای لبڕوەبرایتی گشتی كتبخان گشتییكان ژمارەی سپاردنی (        ) ی سای 

((20152015) ی ) ی پدراوەپدراوە
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پشكی
فرمانبرانی تازە دامزراو و زۆربی ئو فرمانبرانی ك ل خزمتدان 
و ســـانك كار دەكن ل فرمانگكانی میریدا زۆربیان ب تروتســـلی 
شارەزای ئرك و فرمان و مافکان و پیرۆزی پیشكیان نین، ھروەھا 
 ك نیی ســـاو یاســـایاننمایی و رو رر ئـــســـ ویســـتیان لـــزانیـــاری پ
مافیان پ دەبخشـــت و دەیانپارزت، ئـــو مافانش بریتین ل بركوت 
و شایســـت دارایی و یاســـاییكان ل مووچ و ســـزاو مۆتی ئاســـایی و 
 خۆكردن لرگری لنشینی و بكانی خانكان و مافخۆشـــی و پاداشـــتن
 ت لپریدا دەسسبكانی كییكی یاســـایی و سزا كارگر گیروگرفتھ
ئاكامی نا شارەزایی و نبوونی زانیاری پویست و برگری كردن لبردەم 
دادگاكان چونك زۆر لو ســـزایانی كوا بسر فرمانبر دەسپندرت 
رەنگـــ زۆربیـــان ل ب زانیـــاری فرمانبرەک بت ل ســـر ئو كارەی 
پیان سپردراوە لبر ئوە پویست کتبک لبردەستتدا ھبت بۆ ئاشنا 

كردنی فرمانبر ب ھموو ئو بابتانی باسمان كرد.
بھیوای ئوەین كوا ئم برھم سادەی ببت پانرك بۆ برزكردنوەی 
ئاســـتی ئاشـــنابوونی فرمانبران ب ماف و ئرككانی و بۆ ئم بوارانی 
كوا زانیاری روونی ل ســـر نیی و ھروەھا دەبت ھۆی كمكردنوەی 
گیروگرفتـــی كارگـــی و دارایی و یاســـایی و كۆمیتی و شـــفافیت و 

كمكردنوەی رۆتینی كارگی.
 کراو لگشت یاساکانی کارپ ت لک دكی گشـــتی پوەیشـــ ب بم كتئ
 ناونیشـــان ت بکی تایبش و پاشـــکۆی(8) بل ژیانی وەزیفیدا و بریتیی
وەزیفییکان، ک دەقی وەرگدراوی یاساکانو ھیوادارین سوودى ھبت.

ئامادەکار
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ب مبستی سوود وەرگرتن و شارەزا بوونی فرمانبران ل ھرمی كوردستان 
ب شایســـت و ماف و ئرككانیان، دەســـتمان ب كۆكردنوە و ئامادەکردن و 
وەرگانـــی ئم یاســـایان کرد، كوا مـــاف و ئركی فرمانبـــری پ دیاری 
 وا لم، كران دەكـــمانبران و فنـــگشـــت خو روەھـــا داوا لـــت، ھدەكر
ھبوونـــی ھـــر ھو ھ تگیشـــتنك بمبـــوورن، ب دنیاییـــوە داوای 
لبـــووردن دەكیـــن و داوا ل ھموو فرمانبرانیـــش دەكین، ھر زانیاری و 
راست كردنوەیكی ھی ب سوپاسوە بم ئیمیى دادێ بۆمانی بنرن بۆ 

ئوەی ل چاپی داھاتوودا جگایان بكینوە..
kakashen@yahoo.comkakashen@yahoo.com
 فتحی مستفا کاخدر كاكشین
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وتی بڕز وەزیری ناوخۆ

دەستخۆشـــیتان لدەکین برامبر بـــ ماندووبوونتان ل ئامادەکرن 
و کۆکردنـــوەو وەرگانـــی کتبـــک بناوی ((شایســـتو ئرككانی شایســـتو ئرككانی 
فرمانبـــر لـــ یکمیـــن رۆژی دامزراندنی تاكو خاننشـــینكردنیفرمانبـــر لـــ یکمیـــن رۆژی دامزراندنی تاكو خاننشـــینكردنی) 
ک گشـــت یاســـاو زۆربـــى رنماییکانـــی تایبت بـــکاری وەزیفی 

لخۆدەگرت بزمانی شیرینی کوردی.
بگومـــان ئـــم جـــۆرە چاپکراوان ســـوودی زۆری دەبت بـــۆ زیاتر 
ئاشـــنابوونی فرمانبـــران بـــ مـــاف و ئرککانیـــان بتایبتی ئو 

فرمانبرانى ک تازە دادەمزرن.
جارکی دیک سوپاســـی ماندووبوونتان دەکم و دەســـتتان دەگوشم 
بـــۆ ئم کارە و ھیوادارین بردەوام بن بۆ خزمتکردنی فرمانبران 

و دەومندکردنی کتبخانى کوردی. 
كريم سنجارى
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شایستو ئرككانی فرمـانبر
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وتی بڕز  بڕوەبری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ

 ر لرمانبـــكانـــی فركو ئشایســـت ر لرمانبـــكانـــی فركو ئنـــاوی ( شایســـتـــک ببچاپکردنـــی کت
یکمین رۆژی دامزراندنی تاكو خاننشـــینكردنییکمین رۆژی دامزراندنی تاكو خاننشـــینكردنی) ک گشـــت یاساو 
زۆربـــى رنماییکانـــی تایبت بـــکاری وەزیفـــی لخۆدەگرت زۆر 
 زمانی شیرینی کوردی ک ت ببر ھرمانبردەستی فبل ویستپ
دەبت ھۆی زیاتر شـــفافی ل ئاشـــنابوونی فرمانبران ب ئرک و 

مافکانیان لژیانی وەزیفیاندا.
دەستتان دەگوشین بۆ ئم ھو و ھیوای بردەوامیتان بۆ دەخوازین 
برامبـــر بـــم جۆرە کارانـــ لپناوی زیاتـــر بدامزراوەیی کردنی 
کاروبارەکان و شارەزابوونی فرمانبران ب گشت الینکانی ژیانی 
 وە لتوی بـــکات و دووربککرکت پیادەى ئبتوان وەزیفیـــان ک
ســـرپچی کارگی و ئو سزایانى ک لکاتی سرپچی بسریدا 

دەچسپت و ھروەھا پشلنکردنی ماف و شایستکانی.
دووبارە سوپاسی ماندووبوونتان دەکیندووبارە سوپاسی ماندووبوونتان دەکین

د.سامی جالل حسین
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شایستو ئرككانی فرمـانبر
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سوپاس بۆ:
* بڕز کاک کریم سنجاری وەزیری ناوخۆ ک ھردەم پشتیوانمان 
بووە لکارکردن و بجگیاندنی ئرککانمان بدسۆزی و لبوردەیی. 
 ری گشـــتی دیوان کوەبڕز کاک د.ســـامی جالل حســـین بڕب *
ھـــردەم ھـــاوکار  و ھاندەرمـــان بوو بـــۆ ئامادەکردنی ئـــم کتب و 

بچاپگیاندنی.
* لیژنـــى ھســـنگاندنی پکاھاتـــوو  بفرمانـــی وەزارەتی ناوخۆ 

ژمارە (٨٨٣٨ ل ٢٠١٥/٤/٢٨) بۆ تبینیی ب نرخکانیان.
* ھموو ئو برادەرانى کوا یارمتیدەر بوون ئگر ب وشیکیش 

بت
ھیوای تمن درژی و تندروستییکی باش بۆ ھمووان دەخوازمھیوای تمن درژی و تندروستییکی باش بۆ ھمووان دەخوازم
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شایستو ئرككانی فرمـانبر
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پرست
الپڕەبابت

3پشکی
5وتى بڕز وەزیری ناوخۆ

7وتى بڕز بڕوەبری گشتی دیوان
9سوپاس و پزانین

بشی یكم:  خزمتی شارستانی 
23یاسای خزمتی شارستانی ژمارە 24ی سای 1960ی ھموار كراو 

م یاسایکردنی ئ جب25ج
25پناسکان

27 پل و سرمووچى سانى فرمانبران
27 دەرماى تایبت ب گرانیی بژوی ژیان

28مووچى بنڕەتی فرمانبران
28دامزراندنی ئندامی ئنجوومنی خزمتى گشتی

28مرجكانی دامزراندنی فرمانبر
وتککزراندنی پ29دام

29مرجكانی پلی دامزراندن 
30دامزراندنی یکمین جاری فرمانبر

34مرجکانی دامزراندنی بکارھنران (المستخدمین) و پل برز کردنوەیان 
35ماوەی چاودری و تاقی كردنوەی فرمانبر

36دانانی فرمانبری دووبارە گڕاوە بۆ وەزیف ل ژرتاقیکردنوە
36شایستکانی فرمانبر ل رکوتی دەست بکار بوونی

37دامزراندنی ئفسری سوپا و خاننشینانی سوپا ب وەزیفى شارستانی
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37پل برز کردنوەی فرمانبر
37مرجکانی پل برز کردنوە

38پشخستن (قدم) 
41پشخستن بۆ ماوەی یک مانگ
41کردنوەى خول بۆ فرمانبران

42خستن ژر تاقی کردنوەى فرمانبر پلبرزکراو
43دامزراندنوەى فرمانبری چسپندراو

43دانمزراندنوەى فرمانبری چسپندراو
44لیژنى پل برز کردنوە
44ئنجوومنی خزمتى گشتی

44چاودری کردنی ژمارەى فرمانبران و رکخستنیان
45راھنانی فرمانبران
45وازھنان (االستقالة)

46گواستنوەى راژەى فرمانبر دەبت پاش 3 ساڵ بت
46پیوەندی کردن ب وەزیف پاش گواستنوەى راژە

47دەست ب کاربوونوەى فرمانبر پاش تواو بوونی مۆتکى 
48ھنانی فرمانبر ب شوەی خواستن (اعارة)
49فرمانبری راسپردراو ب خزمتی سربازی 

49خاننشین کردن
49ھوەشانوەى وەزیفى فرمانبر

50گواستوەی راژەى فرمانبر بۆ کارک ک سروشت و یاسای خزمتى جیاواز بت
51مۆتکان

151 - مۆتی ئاسایی
252 - مۆتی منداڵ بوون و دایکایتی
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353 - مۆتی ئو ئافرەتى ک ھاوسرەکى کۆچی دوایی دەکات
453 - مۆتی ئاسایی بۆ ئوانى پشووی خوندن دەیانگرتوە

554 - مۆت ب ھۆی ھاوسر
658 - مۆتی نخۆشی

759 - مۆتی برکارھنر (المستخدم)
860 - مۆتی خوندن

62مۆتی خوندن بۆ دەرەوەى وت
63مۆتی خوندن بۆ ناوەوەى وت

967 - مۆتی پكان ل كار كردن
56پدانی مووچى بنڕەتی بۆ ماوەى 180 رۆژ (پاداشتی کۆتایی خزمت)

59خوالندنوەى مۆتکانی فرمانبر
60فوتانی مؤتکانی فرمانبری دەست ل کار کشراو

68دەرماکان
68دوو مووچیی

69راگرتنی دەرماکان
69پشینى ھاوسرگیری
69کاتژمرەکانی کار کردن

70چارەسر کردنی فرمانبری نخۆش
71مافی فرمانبر بۆ سوود وەرگرتن ل ھۆیکانی گواستنوەى حکومی

72سکای فرمانبران ل دادگاکان
72راگرتنی مووچ و دەرما ل ئنجامی قرزاری فرمانبر

73زیانگیاندن ب خزینی دەوت و ئستۆ پاکی
74دوورخستنوەى فرمانبر  ل کاتی نبوونی یکک ل مرجکانی  دامزراندن

74قرەبوو کردنوەى فرمانبر 
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74تۆماری فرمانبران و رادەست کردن و وەرگرتن ل نوان فرمانبران 
75مووچى 6 مانگی بنڕەتی بۆ خاننشینانی 15 ساڵ خزمت

76دەرچوواندنی رنمایی ل الین وەزیری داراییوە
77فرمانبرى گربست ( پاداشت و مافکان)

بشی دووەم: یاسای میالک و رنمایی تنسیبکردن
81یاسای میالک ژمارە 25ى سای 1960

85رنمایی رنمایی میالک ژمارە 23ى سای 1979 (تنسیبی فرمانبران)
85أ- تنسیب کردنی مامۆستایانی سرەتایی و ناوەندی

86ماوەی تنسیب کردنی مامۆستایان
87ب – تنسیبی فرمانبران

87ماوەی تنسیب کردنی فرمانبران
88پکردنوەى پل بتاکان ب حاتی تنسیب و ئینتداب و خواستن

89پکردنوەى پل بتاکان ب پسپۆری جیاواز
89تنسیب کردنی فرمانبر بۆ پلیک خوارتر ل پل بنڕەتییکى

و دەرما مووچ ر لرمانبی فم: شایستیشی سب
91یاسای مووچی فرمانبرانی میری و كرتی گشتی ژمارە 22ی سای 2008 ھموارکراو

م یاسایستی دەرچوواندنی ئب93م
93ئوانى ئم یاساییان ل سر جبج دەکرت

93پلو سرمووچى سان و ماوەى پل برز کردنوە
وانامی بپ زراندنیان بکاتی دام ران لرمانبڕەتی فى بن95مووچ

نى سارمووچ97س
98پل برز کردنوەى فرمانبر

98مرجکانی پل برز کردنوەى فرمانبر
99پکھنانی لیژنى پل برز کردنوە
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100پل برز نکردنوەى فرمانبر بھر ھۆیک بت
101دەرماکان 

ى پای101 دەرما
وانامى ب102دەرما

103دەرماى شونی جوگرافی
103دەرماى ترسناکی

104دەرماى خزان و منداڵ
105دەرماى تایبت 

105  200 % ى دەرما
106کاری سرەڕایی

109خشتی ژمارە (1) سیستمی مووچ / ھزار دینار
بشی چوارەم : ئژمارکردنی مووچ لالین خودی فرمانبر

113پکھاتى مووچى فرمانبر 
113جۆری دەرماکان

114ھاوكشی ئژمار كردنی مووچی فرمانبران
114چند نموونیک بۆ ئژمار كردنی مووچی فرمانبران

بشی پنجم: خزمتی زانكۆیی
121یاسای خزمتی زانكۆیی ژمارە 23ی سای 2008 ھموار کراو

123ئوانى ئم یاساییان ل سر جبج دەکرت
123پناسکان

124مبست ل  فرمانبری خزمتی زانكۆیی
124دەستی وانبژی 

124مرجكانی دەستی وانبژی
124مامۆستای یاریدەدەر
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125مامۆستا
125پرۆفیسۆری یاریدەدەر

125پرۆفیسۆر
م یاسایکانی ئحوکم دەر لزراندنی پرۆفیسۆری یاریدەدەر ب126دام

127ئندامانی دەستى وانبژی کۆلیژی ھونرە جوانکان
128ئرککانی فرمانبری خزمتی زانكۆیی

129پشکش کردنی راپۆرتی وەزری ل الین ئندامی دەستى وانبژی 
ندنی بان قوتابیانی خوالیوە لگوتن130وان

130دەست گشتییکانی وەزیری خوندنی با و توژینوە زانسی
131دەست گشتییکانی سرۆکی زانکۆ یان دەست یان سنتر 

132مافکانی خۆترخانکر (المتفرغ) 
132 دەرمای خۆترخانکار فرمانبری خزمتى زانکۆیی 

133بردەوام بوونی خرج کردنی دەرماەکان ل کاتی شاند کردن و پشووەکان و مۆتکان
100134 % دەرما بۆ ئندامانی دەستى وانبژی

134چسپاندنی فرمانبری خزمتی زانکۆیی
134تنسیب کردن بۆ ناو دیوانی وەزارەتی خوندنی با و توژینوەى زانستی

135خۆترخان کاری بشی (جزئی) بۆ ئوانى دکتۆرا دەخونن
135چارەسر کردنی فرمانبری خزمتى زانکۆیی ل دەرەوەى وت 

136تنسیب کردنی فرمانبری خزمتى زانکۆیی
136ترخان کردنی زانستی بۆ دەرەوە و ناوەوەى وت

137مۆتی ئاسایی فرمانبری خزمتى زانکۆیی 
138تمنی خاننشینی   

139درژکردنوەى ماوەی خزمت
139پارزگاری کردن ل نازناوی زانسی
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140دەرمای نازناوی زانستی
140پاداشتکی دارایی باوە ب بی چوار ملیۆن دینار

50140 % دەرمای شونی جوگرافی
141دووبارە دامزراندنوەى پل تایبتکان

141 خاننشینی فرمانبری خزمتى زانکۆیی 
143پابندییکانی فرمانبری خزمتى زانکۆیی
143 دەرماى فرمانبری ھونری و کارگی

143 دەرماى پای (منصب)
144ھماھنگی کردن ل نوان وەزارەتی خوندنی با و  وەزارەتکان و الینکانی تری نبستراو ب وەزارەت

م یاسایکانی ھاتوو لدەر کردنی دەرما145ب
145جبج کردنی یاساکانی تری پیوەند ب خزمتى زانکۆیی

بشی ششم: ھسوکوت و ئرك و سزاكانی  فرمانبر
149کراویکم: یاســـای رككاری فرمانبرانی میری و كرتی گشـــتی  ژمارە 14ی ســـای  1991 ھموار 

م یاسایکردنی ئ جبکان و جناسم: پکشی ی149ب
م یاسایەو کردنی ئی150پ

150بشی دووەم: وەزیفى گشتی 
151ئرککانی فرمانبر

153قدەغ کراوەکان ل فرمانبر
155کار کردنی فرمانبر دوای دەوامی فرمی

156سرپچی کردنی فرمانبر
157بشی سیم: سزاکان و کاریگریکانی و روشونی سپاندنی

157یکم: سرنج راكشان (لفت النظر)
157دووەم: ئاگادار كردنوە (انذار)

157سیم: بینی مووچ (قطع راتب)
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158چوارەم: سرزەنشتكردن (التوبیخ)
158پنجم: كمكردنوەی مووچ (انقاص الراتب)
159ششم: ھنان خوارەوەی پل (تنزیل درجة)

160حفتم: دەركردن ل كار (الفصل) 
160ھشتم: دوورخستنوە (العزل) 

161ماوەى دواکوتن ل پل برز کردنوە 
161لیژنى لکۆینوە و میکانیزمی لکۆینوە

162دەستکانی سپاندنی سزا
163سپاندنی سزا ل سر پل تایبتکان

164ھوەشاندنوەى سزاکان
165سپاندنی سزا ل الین سرۆک کۆمار و سرۆکی ئنجوومنی وەزیران

165تان لدان
166بشی چوارەم: تان لدان ل بیارەکانی سپاندنی سزاکان

168بشی پنجم: دەست کشانوە - سحب الید
168نیوە مووچ ل ماوەى دەست کشانوە

169حوکم گشتی و کۆتاییکان
169یک سزا بۆ یک کردەوە

170سوپاس و پزانین و کاریگرییکانی
170لپرسینوە ل فرمانبری کۆتا بخزمت ھاتوو یان گواستراوە

172دووەم: سیستمی بنماکانی رەفتاری و پیشیی فرمانبران ژمارە (١) ی سای 2011 
172بشی یکم: پناسکان و پرەنشیپ گشتییکان

173وەزیفى گشتی
173پرەنسیپ گشتییکانی ک دەبت فرمانبر پیوە پابند بت

175بشی دووەم: چوارچوەی جبج کردن
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176بشی سیم: پیادە کردنکانی کارگی دروست
177رەفتاری فرمانبران

179بشی چوارەم: بریک کوتنی برژەوەندییکان
179بشی پنجم: رەفتار کردن پاش بج ھشتنی وەزیفى گشتی

179بشی ششم: دیارییکان و سوودمندییکانی تر
180بشی حفتم: چاالکی سیاسی و بالینی

181بشی ھشتم: پردە الدان ل سر زانیاری و شفافیت و وەم دانوەى گشتی
183بشی نۆیم: خراپ بکارھنانی دەست و رەفتاری تاک کسی

بشی حفتم: یاساکانی خاننشینی فرمانبران
189یکم: یاسای خاننشینی یكگرتوو ژمارە 27 سای 2006 ھموار کراو 

189بشی یکم: ئیحالکردن بۆ خاننشینی
190 خاننشین کردنی فرمانبر ب شوەی ناچاری (حتمی)

191درژ کردنوەى ماوەى خزمت
192خاننشین کردن ل سر داوای فرمانبر

192شایستى خاننشینی ل کاتی دوور خستنوەى فرمانبر یان دەرکردنی یان بج ھشتن
193خاننشین کردنی فرمانبری دامزراو ب فرمانی کۆماری وەکو پل تایبتکان

193بشی دووەم: ئیحال کردن بۆ خاننشینی ب ھۆیکانی تندروستی
194بشی سیم: راگیراوەکانی (لبینکانی) خاننشینی

194جۆرەکانی خزمتی خننشینی و ئژمار کردنی
196ئو خزمتانى ک ئژمار ناکرن بۆ مبستی خاننشینی

196خاننشین ب ھبوونی خزمتی 15 ساڵ
199مووچى خاننشینی نابت ل 150 ھزار دینار کمتر بت

200پاداشتی خاننشینی
200بشی چوارەم: دووبارە دامزراندنوەى خاننشین کراو
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203بشی پنجم: خاننشینی خزان
203ئو وەچانى (خلف) ک شایستى مووچى خاننشینی دەبن

205بینی مووچى خاننشینی
206شایست دار، یک پشکی خاننشینی وەردەگرت

206دابش کردنی مووچى فرمانبر یان خاننشین کراو ل کاتی کۆچی دوایی کردنی
207بشی ششم: سندووقی خاننشینی فرمانبرانی دەوت

210بشی حفتم: پپکان (االعتراضات)
212بشی ھشتم: حوکم جیاجیاکان

212ل خۆش بوون ل مافکانی خاننشینی بۆ یککی تر
212گلدانوەى مووچ و پاداشتی خاننشینی

213بسرچوونی مافکانی خاننشینی
213جگیر کردنی تمنی راستقینى فرمانبر

214ھنانوەى خزمتی شارستانی پاش وەرگرتنی مافی خاننشینی
214ئژمار کردنی خزمتی کردەیی

م یاسایش دەرچوونی ئنشین کراوانی پى خانوەى مووچ216راست کردن
217زیاد کردنی مووچى خاننشینی

218ھوەشاندنوەى گشت دەق یاساییکان
219نابت مووچى خاننشینی 80 %ی مووچ و دەرماکان تپڕ بت

دووەم: خاننشـــینی سرۆک و جگرو ســـکرترو ئندامانی پرلمانی کوردستان 
222یاسای ژمارە 13ى سای 1999 ھموار کراو 

ســـیم: خاننشـــینی پل تایبتکان و بڕوەبری گشـــتی،فرمانی دەستی 
226ھاوپیمانان ژمارە 9ى سای 2005ى ھموار کراو تایبت ب پل تایبتکان

چوارەم: یاســـای مووچ و خاننشـــینی دادوەر و ئندامانی داواکاری گشـــتی ژمارە 
27229ى سای 2008ى ھموار کراو
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پنجم: یاســـای خاننشـــینی خـــاوەن وەزیف باکانی ھرمی کوردســـتان ژمارە 
36232ی سای 2004

 ستا لچووە، ئكردنیان دەرن جبیاری جیاسا و ب ی كیارانو یاسا و بم: ئششی شب
ھرمی کوردستاندا جبج ناکرن

239یکم: یاسای نوی خاننشینی یكگرتووی عراقی فیدراڵ ژمارە 9ى سای 2014 

247دووەم: زیاد كردنی مووچی كۆتا پلكانی ریزبندی وەزیفی فرمانبران 2013
 ڕەتی پلى بنوەى مووچم کردنکان و کنزم ڕەتی پلى بنم: زیاد کردنی مووچیس

252برزەکانی ریزبندی وەزیفی فرمانبران 2015

چوارەم: یاســـای ئنجوومنی گشـــتی راژە ل ھرمی کوردســـتان- عراق ژمارە 7ى سای 
 2011255

پنجم: ھاوتا کردنی مووچ و دەرمای فرمانبرانی شارستانی سر میالكی ھمیشیی 
263وەزارەتی ناوخۆ وەک ھاوشوەکانیان ل  ھزەكانی ئاسایشی ناوخۆ  2013

285پاشكۆی ناونیشانكانی وەزیفی فرمانبران
299ناونیشان وەزیفی بپی یاسای میالک ژمارە 25ى سای 1960ى ھموار کراو

319سرچاوەکان
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بشی یكم
 خزمتی شارستانی 

یاسای خزمتی شارستانی ژمارە 24ی سای 1960ی ھموار كراو 
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م یاسایکردنی ئ جبج
مادەی یکم:مادەی یکم:

 ١- حوکمکانـــی ئم یاســـای پیادە دەکرت ل ســـر گشـــت فرمانبران 
لـــ فرمانگکانـــی حکومت ک مووچـــ وەردەگرن ل بودجى گشـــتی و 
ھروەھا جبج دەکرت ل ســـر فرمانبرانـــی کارگی خۆجیتی و 
بودجى ئوقاف ، ئفســـرانی ســـوپا و جگرانی ئفســـر و ســـرباز و 
ئفسر و کارمندانی ھزەکانی ئاسایشی ناوخۆ ناگرتوە جگ ل مادەى 
53 لم یاسای ب رەچاو کردنی ھر دەقکی ھاتوو لو یاسایانى تایبتن 
ب (المســـالک االخرى) و حوکمکانی تایبت بـــ خزمتی دەرەوە -الخدمة 

.(1)یم یاسایچی ئھاوپ الخارجیة- ک
2 - تنیـــا حوکمکانـــی مادەکانـــی 52 بگـــ 2 و 3 و مـــادە 57 و مـــادە 
58 دەستى وەزیران دەیانگرتوە، ھروەھا بکاربران ل بندەرایتی 
تایبـــت ل مـــادە 52 بگ 2 و 3 دەگرتوە تنیا ئگـــر بندەرایتییان 

ناکۆک بت .
پناسکان

مادەى دووەم:مادەى دووەم:

:بریتیی م یاسایى خوارەوە لم زاراوانست لبم
فرمانبر : 

ھـــر كســـك كاركـــی وەزیفی ھمیشـــیی پ بســـپردرت لـــ میالكی 
ھمیشیی تایبت ب فرمانبران.

یاسای   ل یاسای    ل مادە 6565  پی   ب شارستانی  خزمتی  یاسای   ل دەرەوە  خزمتی   ب تایبت  پاشکۆی  مادە )  پی   ب شارستانی  خزمتی  یاسای   ل دەرەوە  خزمتی   ب تایبت  پاشکۆی   (1)
خزمتی دەرەوە ژمارە خزمتی دەرەوە ژمارە 122122ى سای ى سای 19761976 ھوەشاوەتوە. ھوەشاوەتوە.
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فرمانبری بکارھنر (المستخدم)(1)
میالك:

كۆمك وەزیفو پلبندی دیاریكراون ك پســـندکراو بت ب پی یاسای 
بودج یان ل الین وەزارەتی دارایی.

وەزیر:
ســـرۆکی وەزیرانـــ دەربـــارەى فرمانبرانـــی دیـــوان و فرمانگکانـــی 
ئنجوومنـــی وەزیـــران و وەزیـــری تایبتمند پســـپۆرە بـــ فرمانبرانی 
وەزارەتکـــى و ھـــر یـــک ل ســـرۆکی دیوانی ســـرۆکایتی کۆمار و 
سرۆکی دیوانی چاودری دارایی و سرۆکی ئنجوومنی خزمتى گشتی 
و ســـرۆکی زانکۆی بغدا ھاوشـــوەی وەزیرن دەربـــارەى فرمانبرانی 
 م یاسایکردنی ئ جبج یوەســـت بکاروبارەکانی پ کانیان لرمانگف
کـــ ســـرۆک وەزیران ب وەزیـــر دادەندرن بۆ ئـــو فرمانگان، ھروەھا 
 ى کو کاروبارانغدا بـــۆ ئـــعاریـــف دەربـــارەى زانکـــۆی بوەزیـــری م

(2).یرسوومی کۆماری ھم ویستیان بپ
:رمانگرۆکی فس

 بریکاری وەزارەت و بڕوەبری گشتی و پارزگار و ھر فرمانبرکی 
ک ل الین دەســـتداری ســـرۆکی فرمانگ بـــ بیارکی ئنجوومنی 

وەزیران پی دەسپردرت..
 19761976/8/1919  ل   ل  911911 ژمارە  ھوەشاوە)   شۆڕشی  (سرکردایتی  ئنجوومنی  بیاری   ژمارە ب ھوەشاوە)   شۆڕشی  (سرکردایتی  ئنجوومنی  بیاری   ب  ( (1)
 رپشک کران لرەوە سس رەتایی بى سوانام(المستخدمین) خاوەن ب وەى کوە بوەشاوەتھ رپشک کران لرەوە سس رەتایی بى سوانام(المستخدمین) خاوەن ب وەى کوە بوەشاوەتھ
نوان دامزاندن وەکو فرمانبر یان گواستنویان بۆ (کرکار) بم ئوانى خاوەن ھیچ بوانامیک نوان دامزاندن وەکو فرمانبر یان گواستنویان بۆ (کرکار) بم ئوانى خاوەن ھیچ بوانامیک 
نبوون ب (کرکار) ئژمار کران و خران ژر یاسای کاری عراق). ل مادە نبوون ب (کرکار) ئژمار کران و خران ژر یاسای کاری عراق). ل مادە 6ى بیاری سرەوەدا ى بیاری سرەوەدا 
و  فرمی   نیمچ و  فرمی  فرمانگکانی   ل دانامزرن  شارستانی  خزمتى   ل (عراقییکان  و ھاتووە  فرمی   نیمچ و  فرمی  فرمانگکانی   ل دانامزرن  شارستانی  خزمتى   ل (عراقییکان  ھاتووە 
(کرکار)  یان  (فرمانبر)  سیفتی   ب تنیا  بیارە  ئم  دەرچوونی  پاش  گشتی  کرتی  (کرکار) فرمانگکانی  یان  (فرمانبر)  سیفتی   ب تنیا  بیارە  ئم  دەرچوونی  پاش  گشتی  کرتی  فرمانگکانی 

نبت).نبت).
(2) بوان یاسای خوندنی با و توژینوەى زانستی ژمارە ) بوان یاسای خوندنی با و توژینوەى زانستی ژمارە 132132ی سای ی سای 19701970.
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سرۆکی راستوخۆ:
 ب رەکرمانبف ى کیکو یرۆکی ئیان س رۆکی ھۆبس ل بریتیی 

.یوخۆ بوونی ھکی راستوەیش
:رۆکی باس

 بریتیی ل وەزیر یان سرۆکی فرمانگ یان ئوەى رادەسپردرت.
وەزیفی گشتی:

 تیییكـــی كۆمتكی نیشـــتیمانی و خزمی گشـــتی راســـپاردەیوەزیفـــ
 تیانت كردنی ھاوورژەوەندی گشـــتی و خزموەی دەیکات بئامانجی ئ

ل ژر رۆشنایی بنمانی کار پکراوی یاسایی.(3).

پل و سرمووچى سانى فرمانبران
مادەى سیم:مادەى سیم:(4)

دەرماى تایبت ب گرانیی بژوی ژیان
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:(5)

(3) بوان یاسای رککاری فرمانبرانی دەوت و کرتی گشتی ژمارە ) بوان یاسای رککاری فرمانبرانی دەوت و کرتی گشتی ژمارە 1414ى سای ى سای 19911991 ھموار  ھموار 
کراو.کراو.

حوکمی  پی   ب فرمانبران،  سانى  سرمووچى  و   مووچ و   پل  ب  تتایب  مادەی ئم  حوکمی    پی   ب فرمانبران،  سانى  سرمووچى  و   مووچ و   پل  ب  تتایب  مادەی ئم    ((44))
 20082008 سای  سای ى  2222ى  ژمارە  گشتی  کرتی  و  حکومت  فرمانبرانی  مووچى  یاسای   ل ژمارە )  گشتی  کرتی  و  حکومت  فرمانبرانی  مووچى  یاسای   ل  (2020) (مادە  مادە 
 وە و لوکراوەتراقی بى وەقایعی عرۆژنام  وە و لوکراوەتراقی بى وەقایعی ع20082008/5/1212 رۆژنام ل  ژمارە 40744074 ل ل وە کوەشاوەتژمارە ھ ل وە کوەشاوەتھ

ھرمی کوردستانیش جبج دەکرت.ھرمی کوردستانیش جبج دەکرت.
((55)) ئم مادەی تایبت ب دەرماى گرانیی بژوی ژیانی فرمانبران ب پی  بیاری ئنجوومنی  ئم مادەی تایبت ب دەرماى گرانیی بژوی ژیانی فرمانبران ب پی  بیاری ئنجوومنی 
دەرماى  و  ھوەشاوەتوە  دەرماى   و  ھوەشاوەتوە   19801980/7/1414 ل   ل ژمارە 11181118  شۆڕش   سرکردایتی  ژمارە (ھوەشاوەى)  شۆڕش   سرکردایتی  (ھوەشاوەى) 

بژوی گرانیی ژیان لگڵ مووچى بنڕەتی کرای یک.بژوی گرانیی ژیان لگڵ مووچى بنڕەتی کرای یک.
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مووچى بنڕەتی فرمانبران
مادەى پنجم:مادەى پنجم:(1)

دامزراندنی ئندامی ئنجوومنی خزمتى گشتی
 مادەىششم:مادەىششم:(2)

مرجكانی دامزراندنی فرمانبر
مادەى حفتم:مادەى حفتم:

فرمانبر بۆ یکمین جار ل وەزیفی حکومیدا دانامزرت تنیا ئگر:فرمانبر بۆ یکمین جار ل وەزیفی حکومیدا دانامزرت تنیا ئگر:
1 - عراقـــی بـــت یان رەگزنامی وەرگرتبت ك بـــ الینی كموە (5) 

ساڵ بسر وەرگرتنی رەگزنام عراقییكیدا تپر بووبت.(3)
2 - تمنی (18) سای تواو  کرد  بت و (16) ساڵ بۆ پرستاران(ممرضات).
 خۆشییین ت لت بالمت و ساغ و سپشكنینی پزیشكی دەربچ 3 - ل
درمکان و لو نخۆشـــیانی نیشـــانکانی لش و بیر و ھۆشی رگربت 
لـــ بجـــ گیاندنی وەزیفیکـــی دیاریکراو ب پی بیارـــک ک ل الین 
((11))  ئم مادەی ت ب پی حوکمی مادە (  ئم مادەی ت ب پی حوکمی مادە (2020) ل یاسای مووچى فرمانبرانی حکومت و کرتی گشتی ) ل یاسای مووچى فرمانبرانی حکومت و کرتی گشتی 
ژمارە ژمارە 2222ى سای ى سای 20082008 ھوەشاوەتوە ک ل ژمارە  ھوەشاوەتوە ک ل ژمارە 40744074 ل  ل 20082008/5/1212 رۆژنامى وەقایعی  رۆژنامى وەقایعی 

عراقی بوکراوەتوە و ل ھرمی کوردستانیش جبج دەکرت.عراقی بوکراوەتوە و ل ھرمی کوردستانیش جبج دەکرت.
بیاری  پی   ب  ک گشتی  خزمتى  ئنجوومنی  ئندامی  دامزراندنی   ب  تتایب  مادەی ئم  بیاری   پی   ب  ک گشتی  خزمتى  ئنجوومنی  ئندامی  دامزراندنی   ب  تتایب  مادەی ئم   ((22))
ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆرش  ژمارە ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆرش  ژمارە 996996 ل  ل 19791979/8/2 ئنجوومنی خزمتى  ئنجوومنی خزمتى 
گشتی ھوەشاوەتوە بم ل ھرمی کوردستان بپی یاسای راژەى گشتی ژمارە ژمارە گشتی ھوەشاوەتوە بم ل ھرمی کوردستان بپی یاسای راژەى گشتی ژمارە ژمارە 7ى سای ى سای 

20112011. مرجکانی دیاری کراوە بم تا ئستا ئم یاسای کارا نکراوە.. مرجکانی دیاری کراوە بم تا ئستا ئم یاسای کارا نکراوە.
کوردستان  ھرمی  راژەى  ئنجوومنی   ب تایبت  یاسایکی  کوردستان  ھرمی   ل بم  کوردستان تبینی:  ھرمی  راژەى  ئنجوومنی   ب تایبت  یاسایکی  کوردستان  ھرمی   ل بم  تبینی: 
 جببواری ج خراوەتستا نم تا ئدام بمی سراقیش دەرچووە پاش رووخانی رژع روەھا لھ جببواری ج خراوەتستا نم تا ئدام بمی سراقیش دەرچووە پاش رووخانی رژع روەھا لھ

کردنوە.کردنوە.
((33)) مرجی تپڕبوونی  مرجی تپڕبوونی 5 ساڵ بسر وەرگرتنی رەگزنامى عراقی ھوەشاوەتوە بۆ مبستی  ساڵ بسر وەرگرتنی رەگزنامى عراقی ھوەشاوەتوە بۆ مبستی 
دامزراندن ل وەزیفکانی حکومت ب پی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش دامزراندن ل وەزیفکانی حکومت ب پی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش 

.19741974/5/1515 ل  ژمارە ژمارە 536536 ل
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دەستدارانی پزیشکی پسپۆرەوە ب پی سیستمکی تایبت دەردەچت.
4 - خـــوو و رەوشـــتی بـــاش بت و بھیچ تاوانكی سیاســـی یان کتنکی 
ئابووبر و ساختكردن وەک دزی و بردنی مای دەوت و (اختالس) و 

ساختکاری و ف کردن و تۆمتبار نبت..
5 -  بواناميکی خوندنی باوەڕ پكراوی ھبت.(1)

(2)وتککزراندنی پدام

مرجكانی پلی دامزراندن 
مادەى ھشتم:مادەى ھشتم:

رەچاو کردنی ئم مرجانى الی خوارەوە ل کاتی دامزراندن:رەچاو کردنی ئم مرجانى الی خوارەوە ل کاتی دامزراندن:
1 - ھبوونی وەزیفیکی بتاڵ ل میالك.

 ت، جگندەوە بتمن وەزیری تایبالی وە  لڕانزرانـــدن یـــان گ2 - دام
لوانى دادەمزرن یان دووبارە دادەمزرنوە لم وەزیفانى خوارەوە 
ک ب مرسومی کۆماری دەردەچت ل سر پشنیاری وەزیری تایبتمند 

و رەزامندی ئنجوومنی وەزیران.(3)
(1)  بوان بگى سیم ل بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە )  بوان بگى سیم ل بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە 125125 
بوانامیکی  ھیچ  خاوەن  ئوانی  پیشیی  بھرەی  خاوەن  دامزراندنی   ب تایبت  بوانامیکی   ھیچ  خاوەن  ئوانی  پیشیی  بھرەی  خاوەن  دامزراندنی   ب تایبت   19741974/2/1414 ل ل

خوندن نین ب شوەی فرمانبر و ب ناونیشانی دیاری کراوی وەزیفی. خوندن نین ب شوەی فرمانبر و ب ناونیشانی دیاری کراوی وەزیفی. 
 19801980/2/7 ل   ل ژمارە 208208  شۆڕش  سرکردایتی  (ھوەشاوەى)  ئنجوومنی  بیاری   وانب ژمارە )   شۆڕش  سرکردایتی  (ھوەشاوەى)  ئنجوومنی  بیاری   وانب   (2)
ھموار کراو ب بیاری ژمارە ھموار کراو ب بیاری ژمارە 424424 ل  ل 19801980/3/2424 و رنماییکانی دەرچوو ل نووسینگى جگری  و رنماییکانی دەرچوو ل نووسینگى جگری 
 یى توانای کار کردنیان ھوانئ ،وتککزراندنی پدام ت بوکات تایبرۆکی وەزیرانی ئمی سکی یى توانای کار کردنیان ھوانئ ،وتککزراندنی پدام ت بوکات تایبرۆکی وەزیرانی ئمی سکی
و ھیچ مووچیکی جگیریان نیی ل فرمانگکانی میری و کرتی گشتی ب پی تواناک ک بگونجت و ھیچ مووچیکی جگیریان نیی ل فرمانگکانی میری و کرتی گشتی ب پی تواناک ک بگونجت 

لگڵ تواناکانیان بدەر ل حوکمکانی یاسای کار و یاسا و سیستم و رنماییکانی خزمت.لگڵ تواناکانیان بدەر ل حوکمکانی یاسای کار و یاسا و سیستم و رنماییکانی خزمت.
 19791979/8/2 ل  تی شۆڕش  ژمارە 996996 لرکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئب وانتی شۆڕش  ژمارە )  برکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئب وان(3)  ب

تایبت ب ھوەشاندنوەى ئنجوومنی خزمتی گشتی و راسپاردنی وەزیرە تایبتمندەکان=تایبت ب ھوەشاندنوەى ئنجوومنی خزمتی گشتی و راسپاردنی وەزیرە تایبتمندەکان=
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أ- وەزیفی تایبت ب- راگر  ج- بڕوەبری گشتی د- پشکنری گشتی 
ھـ- وەزیری رپدراو (مفوض)  و- پارزگار  ج- راوژکاری یاریدەدەر

 ل ی کیو پلنیا لـــت تزرمجار دابمکر بـــۆ یرمانبـــت ف3 - ناکر
مـــادەى 9 دیاری کراوە ب مرجک رەچاوی حوکمکانی ھاتوو ل مادەى 

.م یاسایت ل10 بکر
دامزراندنی یکمین جاری فرمانبر

 مادەى نۆیم: مادەى نۆیم:

فرمانبـــران بـــۆ یکم جار لم پلـــ وەزیفیانى ھاتوون ب پی ئاســـتی فرمانبـــران بـــۆ یکم جار لم پلـــ وەزیفیانى ھاتوون ب پی ئاســـتی 
زانستییان دادەمزرن:زانستییان دادەمزرن:(1)

= ب دەستکانی ئنجوومنک ل دامزراندن و دوووبارە دامزراندن وات گڕانوە و پل برز = ب دەستکانی ئنجوومنک ل دامزراندن و دوووبارە دامزراندن وات گڕانوە و پل برز 
ھموو  و  الممارسة)  (مدد  کردن  کار  ماوەکانى  کردنی  ئژمار  و   مووچ کردنی  دیاری  و  ھموو کردنوە  و  الممارسة)  (مدد  کردن  کار  ماوەکانى  کردنی  ئژمار  و   مووچ کردنی  دیاری  و  کردنوە 

.یت ھکاروباری خزم یوەندی بى پوانئ.یت ھکاروباری خزم یوەندی بى پوانئ
(1)  ب پیی مادە )  ب پیی مادە 4 ل یاسای مووچى فرمانبران ژمارە  ل یاسای مووچى فرمانبران ژمارە 2222ى سای ى سای 20082008  و دامزراندنی ھگرانی   و دامزراندنی ھگرانی 
بوانامی جیاجیا بم شوەیی خوارەوە دەبت ب پی خشتى ژمارە بوانامی جیاجیا بم شوەیی خوارەوە دەبت ب پی خشتى ژمارە 1 تایبت ب پل و سرمووچى  تایبت ب پل و سرمووچى 

سانى فرمانبران: سانى فرمانبران: 
یکم:یکم:

أ- ئوانى ھگری ھیچ بوانامیکی خوندن نین ل پل/أ- ئوانى ھگری ھیچ بوانامیکی خوندن نین ل پل/1010 پای پای1 ب مووچى  ب مووچى 140140 ھزار دینار. ھزار دینار.
ب - ھگرانی بوانامى خوندنی سرەتایی ل پل/ب - ھگرانی بوانامى خوندنی سرەتایی ل پل/1010 پای پای4 ب مووچى  ب مووچى 152152 ھزار دینار. ھزار دینار.

ج -ھگرانی بوانامى خوندنی ناوەندی ل پل/ج -ھگرانی بوانامى خوندنی ناوەندی ل پل/9 پای پای1 ب مووچى  ب مووچى 185185 ھزار دینار. ھزار دینار.
 یی لکانی پیشوانیاندا ئامادەیین کانی لموو لقھ ندنی ئامادەیی بى خووانامگرانی بد - ھ یی لکانی پیشوانیاندا ئامادەیین کانی لموو لقھ ندنی ئامادەیی بى خووانامگرانی بد - ھ

پل/پل/8 پای پای1 ب مووچى  ب مووچى 240240 ھزار دینار. ھزار دینار.
پاش   سا پاش    سا  2 ھنانی  وەدەست  بۆ  پویست  خوندنی  ماوەی   ک پیمانگا  بوانامى  ھگرانی   - ھنانی ھـ  وەدەست  بۆ  پویست  خوندنی  ماوەی   ک پیمانگا  بوانامى  ھگرانی   - ھـ 
خوندنی ئامادەیی و پیمانگى مامۆستایان ماوەی خوندنی پویست بۆ وەدەست ھنانی خوندنی ئامادەیی و پیمانگى مامۆستایان ماوەی خوندنی پویست بۆ وەدەست ھنانی 5 سا پاش  سا پاش 

خوندنی ناوەندی ل پل/خوندنی ناوەندی ل پل/8 پای پای5 ب مووچى  ب مووچى 260260 ھزار دینار. ھزار دینار.
و - ھگرانی بوانامى برایی زانکۆ (بکالۆریۆس) ل پل/و - ھگرانی بوانامى برایی زانکۆ (بکالۆریۆس) ل پل/7 پای پای1 ب مووچى  ب مووچى 296296 ھزار دینار. ھزار دینار.

ز - ھگرانی بوانامى برایی زانکۆ ل دەرمانسازی یان پزیشکی ددان یان پزیشکی ڤترنری یان ز - ھگرانی بوانامى برایی زانکۆ ل دەرمانسازی یان پزیشکی ددان یان پزیشکی ڤترنری یان 
 متر نییساڵ ک  متر نیی5 ساڵ ک نانیان لویست بۆ وەدەست ھندنی پماوەى خو ندازیاری یان ھاوتاکانیان کئ نانیان لویست بۆ وەدەست ھندنی پماوەى خو ندازیاری یان ھاوتاکانیان کئ

پاش خوندنی ئامادەیی ل پل/پاش خوندنی ئامادەیی ل پل/6 پای پای1 ب مووچى  ب مووچى 362362 ھزار دینار. ھزار دینار.
ح - ھگرانی بوانامى  ماستر و ھاوتاکی و کۆلیژی پزیشکی عراقی یان ھاوتاکى ک ماوەى پویست بۆ ح - ھگرانی بوانامى  ماستر و ھاوتاکی و کۆلیژی پزیشکی عراقی یان ھاوتاکى ک ماوەى پویست بۆ 
وەدەست ھنانی ل وەدەست ھنانی ل 6 ساڵ کمتر نبت پاش خوندنی ئامادەیی ل پل/ ساڵ کمتر نبت پاش خوندنی ئامادەیی ل پل/6 پای پای3 ب مووچى  ب مووچى 374374 ھزار دینار.= ھزار دینار.=
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1 - - أ- پـــاش دەرچوونـــی ئم یاســـای دەرچووانی خوندنی ســـرەتایی و 
ھاوتاکانی دانامزرندرن لو وەزیفانى ک ل خشتکانی پاشکۆی یاسای 

میالکدا ھاتووە.
ب- دەرچووانی قوتابخانکانی ناوەندی یان قوتابخانکانی تر ک ل ئاستی 

ناوەندیدای لکمترین رادە ل پلى 8.
 ل کانی تر ککانـــی دواناوەندی یـــان قوتابخانج- دەرچووانـــی قوتابخان.

ئاستی دواناوەندیدان ل کمترین رادە ل پلى 7.
د_ یکم: یکم: ھگرانی بوانامى برایی زانکۆ و کۆلیژەکان یان ھاوتاکانیان 

.6 مترین رادەى پلک ل
دووەم-دووەم- ھگرانـــی بوانامى (ئوســـتاد) ل زانســـت یان ھونـــری (أم.أی. 
وھاوتاکى) و دەرمانســـازی و ڤترنری و پزیشـــکی ددان و ئندازیاری 
یان ھاوتاکانیان ک ماوەى خوندنیان پنج ســـاڵ کمتر نیی پاش خوندنی 
دواناوەنی ل کمترین رادەى پلى 5.  راستکردنوەى مووچى ھگرانی 
ئم بوانامان بۆ ئوانى ل 1956/6/1 دامزراون بۆ مووچى کمترین 
رادەى پلى 5 و خستن سری سرمووچى سانى ک بدەستی ھناوە 

پاش دامزراندنی و ئمش نابت پل برز کردنوە.
ســـیم- ســـیم- ھگری بوانامى کۆلیژی پزیشـــکی عراقی یان بوانامی ھر 
زانکۆیکی تر ک ماوەى خوندنی شـــش ســـاڵ زیاتر بت پاش خوندنی 
دواناوەندی و بوانامى دکتۆرا ک قوتابی بدەستی دەھنت ک ماوەکى 
زیاتـــر نبـــت ل دوو ســـاڵ پـــاش بوانامـــى برایی زانکۆ بـــ مووچى 

= ط - ھگرانی بوانامى دکتۆرا ک ناتوانرت بدەست بھنرین ب کمتر ل = ط - ھگرانی بوانامى دکتۆرا ک ناتوانرت بدەست بھنرین ب کمتر ل 3 ساڵ پاش بوانامى  ساڵ پاش بوانامى 
برایی زانکۆ ل پل/برایی زانکۆ ل پل/5 پای پای3 ب مووچى  ب مووچى 443443 ھزار دینار. ھزار دینار.

 ن بژمار دەکرئ  م مادەیمی ئکى یگى بوانامانو بر ئس ندنی تر لنی خودووەم:  سا ن بژمار دەکرئ  م مادەیمی ئکى یگى بوانامانو بر ئس ندنی تر لنی خودووەم:  سا
شوەی سرمووچى سان بۆ ھر ساکی خوندن.شوەی سرمووچى سان بۆ ھر ساکی خوندن.
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(1).500ر102 دینار مانگان
 نی بدەســـتی بھت بناتوانر ى دکتۆرا کـــوانامگـــری بچـــوارەم-چـــوارەم- ھ
کمتر ل 3 ساڵ پاش بوانامى برایی زانکۆ ل کمترین رادەى پلى 4.
2 - دەکرت دامزراندنی دەرچووانی قوتابخانکان و پیمانگکانی پیشیی 
و خانى مامۆســـتایان و پیمانگکانی با یـــان ھاوتاکانيان ک خوندنیان 
زیاتـــرە ل ســـنووری دیاری کـــراو لـــ بگکانی ســـرەوە و دەرچووانی 
خولکان، ک ماوەیان کمتر نبت ل 6 مانگی بردەوام پاش سنووری ئو 
پل وەزیفیانى بۆیان بیار دراوە ب زیاد کردنی ســـرمووچى سانى 
 ى لو پالنســـنووری ئ وە بســـتنخۆب ب ندن بکی خور ســـابۆ ھ

سرەوە ھاتوون.(2)
 ن کزردابم وانت ئکانی مادەى 7 دەکررەچاو کردنـــی حوکم ب- بـــ
ل خولی پروەردەیی دەرچوون ک ل تشرینی دووەمی 1959 رکخرابوو 
ب پی حوکمکانی یاسای وەزارەتی معاریف ب مرجک مووچى زیاتر 
نبـــت ل مووچى دەرچووی خولی پروەردەیی ک ماوەکى ل شـــش 

مانگ زیاتر بت پاش خوندنی دواناوەندی.(3)
مادەى دەیم:مادەى دەیم:

1 -  دەکرت دەرچووانی قوتابخانی با و پیشـــیی دابمزرن ئوانى 
ئو خوالنیان بیوە ک ل مادە 9ى سرەوەدا باس کراوە ک پیشکیان 
پیـــادە کردووە ک بوانامک رگایـــان پدەدات ب پیادە کردنی ل خزمت 
 ب یوە ھیکپیش یوەندی بپ کانی کوەزیف ت لیان دەرەوەى خزم

ئنجوومنی  بیاری  پیی   ب گرتۆتوە  جگای  ھاتووە  سرەوە   ل وەکو  کراوەتوە  راست  ئنجوومنی )  بیاری  پیی   ب گرتۆتوە  جگای  ھاتووە  سرەوە   ل وەکو  کراوەتوە  راست   (1)
.19801980/7/1414 ل  تی شۆڕش ژمارە 11181118 لرکردایس (وەشاوەىھ) تی شۆڕش ژمارەرکردایس (وەشاوەىھ)

(2) وەکو ل سرەوە ھاتووە ب پیی ھمان بیاری پشوو راست کراوەتوە. ) وەکو ل سرەوە ھاتووە ب پیی ھمان بیاری پشوو راست کراوەتوە. 
خزمتی  یاسای  ھمواری  دووەمین  (یاسای  کرا  زیاد  خزمتی   یاسای  ھمواری  دووەمین  (یاسای  کرا  زیاد   19601960 سای   ل سای    ل  130130 ژمارە  یاسای   ب ژمارە )  یاسای   ب  (3)

شارستانی).شارستانی).
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 زراندنی بم دمککاتی ی دراوی لپ گى رمووچ رزتر لى بمووچ
مرجک نابت ماوەی کار کردنی تدا کمتر بت ل مرجی ماوەى یاسایی 
پلـــ برز کردنوە ب رەزامندی ئنجوومنـــی وەزیران یان ئنجوومنی 
خزمتى گشتی، ھریکیان ب پی دەستکانی ئگر میالک یاریدەدەر 
بوو بۆ ئم مبست، ب مرجک ماوە کمکى ل مرجی ماوەى یاسایی 
پل برز کردنوەى ئژمار بکرت بۆ مبستکانی سرمووچ و پل برز 
کردنوە و ل سر ئم بنمای مووچکى راست دەکرتوە برامبر ئم 
بدادییى (غبن) ک لی کراوە، ب ھۆی راست کردنوەى ریزبندی پلکان 
یان ماوەى پل برز کردنوە ب ھۆی راست کردنوەی یاساکانی پشووی 
خزمـــت بۆ جبج کردنی ئم یاســـای، ب مرجک مـــاوەى دواکوتنی 

.ستبم موە بۆ ئرز کردنب پل ت لژمار ناکرئ
2 - مـــاوەى خوندنـــی برز (الدراســـة العالیـــة)ى فرمانبر کـــ ھگری 
بوانامـــى برایی بت و وازی ھنا بت (اســـتقال)، پاشـــان بوانامیکی 
برزتری بدەست ھنا ئوا ب خزمتی بردەوام دادەنرت بۆ مبستکانی 
 وەی، بزراندنکاتی دووبـــارە دام وە لـــرز کردنب و پلـــ رمووچســـ
مرجک ماوەک زیاتر نبت ل کمترین ماوەى خوندن بۆ بدەست ھنانی 
ئـــم بوانامی، ئو ماوەیش بۆ ئوانـــى فرمانبر نین ب پیادە کردنی 
پیشـــ دادەنرت، ھروەھا ئو پیادە کردنى کـــ بکوت پش بوانامى 
 وانامب یوەندی بپ ت کک بتر بابس ک لرجم کراو ب ئاماژە پ
براییکیوە ھبت و مووچکانی ل ســـر ئم بنمای راســـت بکرتوە 
بـــۆ ئوانى دامزراون یان دووبارە دادەمزرنوە، پش جبج کردنی 

ئم یاسای ئگر میالک یارمتیدەر بت.
3 - ئژمار کردنی پیادە کردنی پشووی ئوانى ک خزمتیان ل سوپادا 
ھیـــ بـــۆ خولی پیشـــیی ک دـــت ل دوای بدەســـت ھنانـــی بوانامی 



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  34
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

.م مادەیکانی ئستببۆ م قوتابخان
4 - ئـــم پیادە کردنـــ ئژمار ناکرت ب درژایی ماوەی دەرکردن (فصل) 
 ب کر ھاتوو دەرکردنگئ ،رمووچوە و سرز کردنب ستی پلببۆ م

ھۆی سیاسییوە نبت.(1)
مادەى یازدەیم:مادەى یازدەیم:

بـــۆ ئنجوومنی وەزیران ھی کـــ بیاری پل برز کردنوەى فرمانبر بـــۆ ئنجوومنی وەزیران ھی کـــ بیاری پل برز کردنوەى فرمانبر 
بـــدات لـــ کاتی ھبوونـــی پلى بتاڵ یان پدانی پشخســـتن بـــۆ پل برز بـــدات لـــ کاتی ھبوونـــی پلى بتاڵ یان پدانی پشخســـتن بـــۆ پل برز 
 وەیم راست کردننانی ئى و دانکوەى مووچوە یان راست کردنکردن وەیم راست کردننانی ئى و دانکوەى مووچوە یان راست کردنکردن

ب پل برز کردنوە لم حاتانى خوارەوە:ب پل برز کردنوە لم حاتانى خوارەوە:
1 - ئگر ھاتوو مووچیکی وەرگرت کمتر بت ل شایستکى ب پی 

بوانامو پیادە کردنی پیشکى.(2)
2 - ئگـــر ھاتـــوو  ل کاتـــی خزمتـــدا بوانامیکی خوندنی بدەســـت 
ھنـــا ک پیوەندی راســـتوخۆی ب وەزیفکى ھبـــت رگای پ دەدات 
مووچیکی برزتر بدەست بھنت ل مووچکى و ئم روشونان ئو 

ماوان ناگرتوە ک تیدا پل برز کردنوەى دواکوتووە.(3)

مرجکانی دامزراندنی بکارھنران (المستخدمین) و پل برز کردنوەیان 
مادەى دوازدەیم و سزدەیم:مادەى دوازدەیم و سزدەیم:(4) ) 

شارستانی)  خزمتی  یاسای  ھمواری  نۆیمین  (یاسای  شارستانی)   خزمتی  یاسای  ھمواری  نۆیمین  (یاسای  سای 19631963   ل سای    ل ژمارە 135135  یاسای   ب ژمارە )  یاسای   ب  (1)
زیاد کرا.زیاد کرا.

.19801980/4/2828 ل  تی شۆڕش  ژمارە 607607 لرکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئب وانتی شۆڕش  ژمارە )  برکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئب وان(2)  ب
(3)  به پی یاسای ژمارە )  به پی یاسای ژمارە 210210 ل سای  (یاسای ھمواری یاسای خزمتی شارستانی)  ل سای  (یاسای ھمواری یاسای خزمتی شارستانی) 19641964 زیاد کرا. زیاد کرا.
(4) ب بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە ) ب بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە 911911 ل  ل 19861986/8/1919 ھموو  ھموو 

کاروبارەکانی تایبت ب برکارھنران (المستخدمین) ھوەشاوەتوە.کاروبارەکانی تایبت ب برکارھنران (المستخدمین) ھوەشاوەتوە.
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ماوەی چاودری و تاقی كردنوەی فرمانبر
مادەى چواردەیم:مادەى چواردەیم:

1 - فرمانبـــر لـــ کاتی یکـــم دامزراندنی دەخرت ژـــر تاقی کردنوە  
بۆ ماوەی یك ســـاڵ لـــ خزمتی كردەیی و دەبت فرمانی چســـپاندنی 
 نیا بوون لر دگئ و ماوەیى، پاش کۆتایـــی ھاتنی ئکپل ـــت لدەربچ
تواناكانـــی، ئگر نا ئوا مـــاوەی تاقی كردنوەكی بۆ (6) مانگی تر درژ 

دەكرتوە.
  نیا بوو كی دكرمانگر فگئ رەکرمانبف ردار بوون ل2 - دەســـتب
  وە، کماوەى تاقی کردن زراوە لیدا دامـــو کارەى تدەســـت نادات بۆ ئ

ل بگ1 لم مادەی ھاتووە.
3 - ئژمـــار کردنـــی مـــاوەی تاقی كردنوە ل مـــاوەی خزمتی فرمانبر 

دوای چسپاندنی.(1)
4 - پشووەكانی قوتابخان ب خزمتی كردەیی دادەندرت بۆ مبستکانی 

.م پشووانند دەبن لى سوودمواندەربارەى ئ م مادەی1ى ئگب
 م مادەیی ئپ ب  (ردراو -المســـتغنى عنهب دەســـت ل) رىرمانب5 - ف
بۆی ھی پپ (اعتراض) ل فرمانى دەستبردار بوونکى بدات ل الى 
ئنجوومنـــی رککاری گشـــتی ل ماوەی 30 رۆژ لـــ رۆژی پاگیاندنی 
فرمانـــی دەســـتبردار بوونكى و بیـــاری ئنجوومنکـــ پلى بنبی  

وەردەگرت.(2)

(1) وات ب خزمتی كردەیی ئژمار دەكرت.) وات ب خزمتی كردەیی ئژمار دەكرت.
ژمارە  شۆڕش   سرکردایتی  (ھوەشاوەى)  ئنجوومنی  بیاری   ل ژمارە )  شۆڕش   سرکردایتی  (ھوەشاوەى)  ئنجوومنی  بیاری   ل (یکم/4)   گب پی   ب (یکم/)    گب پی   ب   (2)
 ل کراو  دەستبردار  فرمانبری   ک (االعتراضات)  پپکانی   ب پداچوونوە    ل کراو  دەستبردار  فرمانبری   ک (االعتراضات)  پپکانی   ب پداچوونوە   19791979/8/2  ل   ل  996996

خزمتکانی ل ماوەى ژر تاقی کردنوە، ل پسپۆرییکانی ئنجوومنی رککاری گشتی دەبت.خزمتکانی ل ماوەى ژر تاقی کردنوە، ل پسپۆرییکانی ئنجوومنی رککاری گشتی دەبت.
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دانانی فرمانبری دووبارە گڕاوە بۆ وەزیف ل ژرتاقیکردنوە
مادەى پازدەیم:مادەى پازدەیم:

فرمانبـــری نچســـپندراو ســـر لنـــوێ دەخرتـــ ژر تاقـــی کردنوە 
ئگر گڕندرایوە بۆ وەزیفکى پاش وازھنانی یان ھوەشـــاندنوەى 
وەزیفکی یان دەستبردار بوونی  و نابت مووچى زیاتری ل مووچى 

پشتری پ بدرت تنیا ئگر ئم یاسای رگای بدات.

شایستکانی فرمانبر ل رکوتی دەست بکار بوونی
مادەى شازدەیم:مادەى شازدەیم:

 ت لدەب و دەرما ى مووچزراندنی شایســـتکاتی دام ر لرمانب١- ف
دەســـتپکی ركوتی دەســـت ب كار بوونی و ئگـــر ھاتوو ل ماوەى (7) 
 ى، جگکزراندندام یاندنی باگرۆژی پ بوو لـــكار نرۆژ دەســـت ب
 وە بئـــاگاداری بکات ندە کتمنی تایبر الیســـ ر،  لفرۆژانی ســـ لـــ
دەست بکار بوون و ئگر ھر دەست بکار نبوو بب ھیچ پاساوکی 
ڕەوا لـــ مـــاوەى 7 رۆژ ل رۆژی پاگیاندنی ئاگادار کردنوەکى ئگر 
لـــ ناوەوەى عراق بت یان ل مـــاوەى ٣٠ رۆژ ئگر ھاتوو ل دەرەوەى 
عراق بوو یان ئگر شـــونی نادیار بـــوو،  ئوا فرمانی دامزراندنكی 

ب ھوەشاوە دادەندرت.
2 - ھروەھا ئگر دەســـت بکار نبوولـــ کارەکى ل حاتی ھبوونی 
پاساوی رەوا (عذر مشروع) ل ماوەى یک مانگ ئگر لناوەوەى عراق 
یان 2 مانگ ئگر ل دەرەوەى عراق بت، ئوا  ب ھمان شوە فرمانی 

دامزراندنکى ب ھوەشاوە دادەنرت.
3 - ئو فرمانبرەى وەزیفکى ھوەشـــاوەتوە یان دەســـتبردار کرا 
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یان دوور خراوە (عزل) یان دەرکرا (فصل) ب ب دەست کشانوى (سحب 
الیـــد) سایشـــتى مووچکـــى دەبت تـــا رۆژی پاگیاندنی بـــ فرمانی 
البردنکـــى تنیـــا ئگر ئرککانی وا پویســـت بکات، کـــوا ئرککانی 
رادەســـت بـــکات و ماوەیکـــی گونجاوی پـــ دەدرت و ناردنـــی ونیک 
 یی، بمیشـــبوونی ھ جنی نیشـــتر یان شـــورمانببۆ ف کرمانف ل

..م مادەیستی ئبت بۆ میاندن دادەنرراگپ

دامزراندنی ئفسری سوپا و خاننشینانی سوپا ب وەزیفى شارستانی
مادەى حڤدەیم:مادەى حڤدەیم:(1) ) 

پل برز کردنوەی فرمانبر
مادەى ھژدەیم:مادەى ھژدەیم:

 ھبژاردنی فرمانبران بۆ پل برز کردنوە ل سر بنمای توانا و ماوەى 
خزمتـــی دەبـــت جگ لـــ وەزیفکانی فرکردن و پزیشـــکی و ئندازیاری 
 ت، کبى زانســـتی ھوانامگرتنی برجی ھت مدەب رەکرمانبف کـــ

بگونجت لگڵ ناونیشانی وەزیفی ب پی یاسای میالک.

مرجکانی پل برز کردنوە
مادەىنۆزدەیم/بگ مادەىنۆزدەیم/بگ 1 و  و 2: : 

1 - دەکرت فرمانبر پلکى برز بکرتوە بۆ پلیکی دواتر ل پلکى 
خۆی ب پی ئم مرجانى خوارەوە:

(1) ئم مادەی ب پی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە ژمارە ) ئم مادەی ب پی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە ژمارە 10141014 
ل ل 19791979/9/1616 ھموار کراو ھوەشاوەتوە. ھموار کراو ھوەشاوەتوە.
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 ى کیو وەزیفت لرزتر بت یان بھاوتا ب تاڵ کى ببوونـــی پلـــأ- ھ
نیاز وای پلکى بۆ برز بکرتوە.

 ت لوتووتر برکی و سککارەکانی وەزیف لماندنى تواناکانی لب- س
ھاوەکانی تری، ب راسپاردەى وەزارەتکى یان فرمانگکى، جگ لو 
(1).م یاسایی مادە 8ی ئپ زراندنی بکاتی دام دەرن لب ى کوەزیفان
ج- تـــواو کردنـــی ماوەى دیاری کراو ل خشـــتى ھاتوو ل مادەى 3 ئم 

(2).یاسای
 ری بـــردووە  لســـر برمانبف ى کو ماوەیـــژمـــار کردنـــی ئـــ2 - ئ 
پلی پشـــووی، پش جبج کردنی ئم یاســـای بۆ مبستکانی پل برز 
 زگاری کردن لڵ پارگـــرزتر لکی بیى بـــۆ پلکینو پل وە لـــکردنـــ
ماوەى پل برز کردنوەى پشووی ئگر ھاتوو مووچکى بووە مووچى 
 ى لکنیوەى دووەمی پل توى بککر مووچگسی (راتب شخصی) ئک

1956/6/1 و پلی برزنبۆوە ب ماوەى پل برز کردنوەى پشووی.(3)

پشخستن (قدم) 
مادەى نۆزدیم/ بگکانی مادەى نۆزدیم/ بگکانی 3 و  و 4 و  و 5 و  و 6 و  و 7:(4)

 زراون بندن دامـــى خووانامب پشـــت بـــنیا پات ى  کـــوانـــ3 - ئ 
(1) وات پل تایبتکان و بڕوەبری گشتی.) وات پل تایبتکان و بڕوەبری گشتی.

 ب  تتایب کراو  ھموار  ب ى   تتایب کراو  ھموار  19601960ى  سای  سای ى  2424ى  ژمارە  شارستانی  خزمتی  یاسای   ل ژمارە   شارستانی  خزمتی  یاسای   ل  3 مادەی  مادەی )   (2)
پل و مووچ و سرمووچى سانى فرمانبران، ب پی حوکمی مادە (پل و مووچ و سرمووچى سانى فرمانبران، ب پی حوکمی مادە (2020) ل یاسای مووچى ) ل یاسای مووچى 
 ل  ژمارە 40744074 ل ل وە کوەشاوەتژمارە  ھ ل وە کوەشاوەتی 20082008 ھی ى سارتی گشتی ژمارە 2222ى سات و کرانی حکومرمانبرتی گشتی ژمارە فت و کرانی حکومرمانبف
20082008/5/1212 رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە و ل ھرمی کوردستانیش جبج دەکرت. رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە و ل ھرمی کوردستانیش جبج دەکرت.
(3) لبر ئوەى ئوانى ل پش ) لبر ئوەى ئوانى ل پش 19561956/6/1 دامزراون ب پی یاسای خاننشینی ھیچیان ل خزمت  دامزراون ب پی یاسای خاننشینی ھیچیان ل خزمت 

نماون، بم تنیا لبر ئوەى ل یاساکدا ھاتووە باسمان کرد.نماون، بم تنیا لبر ئوەى ل یاساکدا ھاتووە باسمان کرد.
(4) تکای تبینی رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان بکرت ژمارە ) تکای تبینی رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان بکرت ژمارە 2626ى سای ى سای 

20102010 تایبت ب پشخستن.. تایبت ب پشخستن..
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مووچیـــک زیاتـــر بـــت ل کمتریـــن رادەى پلکـــى، ئم مـــاوە کاتیی 
ک پیویســـت بۆ گیشـــتن ب مووچکى ب پشخســـتن بۆ دادەندرت بۆ 

مبستی پل برز کردنوە.
 - 4

أ- ھـــر فرمانبرـــك لمـــاوەی یـــان لـــ دەرەوەى خزمتـــی وەزیفیـــدا 
بوانامیكـــی پســـپۆری زانكۆیی بدەســـت ھنا، (1) ســـاڵ پشخســـتنی 
 یو بروانامـــك ئرجم وە برز كردنب ســـتی پلـــبت بۆ مدەدر پ
نبووبتـــ بنمایك بۆ دیـــاری كردنی مووچكى بۆ مبســـتکانی ئم 
یاســـای و ئوان ناگرتوە ک پش 1940/4/1 ئم بوانامیان بدەست 

ھناوە.(1)
ب-  پدانـــی پشخســـتن بۆ مبســـتی پل برز کردنوە بـــۆ ماوەى یک 
ساڵ بۆ ھر فرمانبرک ل کاتی ماوەى یان دەرەوەى خزمتی وەزیفیدا 

بوانامى دبلۆمی با بدەست بھنت، ب مرجک:
یک - یک - دەبت بوانامی دبلۆم ل دوای بوانامى برایی زانکۆ یان ھاوتاکى 
بت و ماوەى خوندنی بوانامى دبلۆمکى نابت ل (2) ساڵ کمتر بت.

دوو -دوو - بوانامک نبووبت بنمایك بۆ دیاری كردنی مووچكى .(2)
س - س - بوانام بدەست ھاتووەک پیوەندیدار بت ب کارەکانی وەزیفکى 

یان ئو وەزیفیی بۆی کاندید دەکرت.

ى  ى    119119 ژمارە  شارستانی  خزمتى  رنماییکانی   ل یکم  بگی   ب بکین  ئاماژە   ویستپ ژمارە )  شارستانی  خزمتى  رنماییکانی   ل یکم  بگی   ب بکین  ئاماژە   ویستپ  (1)
 ل   ل ژمارە 401401  شۆڕش   سرکردایتی  (ھوەشاوەى)  ئنجوومنی  بیاری  ھروەھا  ژمارە ،  شۆڕش   سرکردایتی  (ھوەشاوەى)  ئنجوومنی  بیاری  ھروەھا  سای سای 19791979، 
19751975/4/1212 ک تیدا بیار دراوە ب پدانی پشخستن بۆ ماوەى  ک تیدا بیار دراوە ب پدانی پشخستن بۆ ماوەى 2 ساڵ بۆ ئوانى بوانامى دکتۆرا  ساڵ بۆ ئوانى بوانامى دکتۆرا 
بیک قۆتاخ بدەست دەھنن بدەر ل مادەى بیک قۆتاخ بدەست دەھنن بدەر ل مادەى 1919ى بگ ى بگ 4ی سرەوە لیاسای خزمتى شارستانی ی سرەوە لیاسای خزمتى شارستانی 
ھروەھا تبینی رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان بکرت ژمارە ھروەھا تبینی رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان بکرت ژمارە 2626ى سای ى سای 

20102010 تایبت ب پشخستن.  تایبت ب پشخستن. 
(2) وات ب ھمان بوانام دانمزرا بت.) وات ب ھمان بوانام دانمزرا بت.
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ج - پدانی پشخســـتن بۆ ماوەی 6 مانگ بۆ مبســـتی پل برز کردنوە 
بۆ ھر فرمانبرك ل کاتی یان ل دەرەوەى خزمتی وەزیفیدا بوانامی 
دبلۆمـــی بای (یك ســـاڵ خوندن) بدەســـت ھنا پـــاش خوندنی برایی 

زانکۆ یان ھاوتاکى ک ل بگى دووەم و سیم و بگ ب ھاتووە(1).
د- بـــدەر کردنـــی  دبلوم پزیشـــکیی باکان  ل بگـــی (ج) ک ل دوای 
بوانامى پزیشـــکی عراقی یان ھاوتاکى دت، ک تواناکانی ھگرەکى  
 نانـــی نازناوی (پزیشـــکی پســـپۆر) کدەســـت ھدەدات بۆ ب ـــگای پـــر
 جبکانی جســـتبى پســـپۆری زانکۆیی بۆ موانامـــب ـــت بدادەندر

کردنی بگ/أی سرەوە. 
ھــــ - حوکمکانی ھردوو بگى ( ب، ج) پیادە ناکرن ل ســـر ھگرانی 

بوانامى دبلۆم ک بدەست ھاتووە پش 1974/12/14.
5 - پدانی پشخستن بۆ ماوەیک بۆ مبستی پل برز کردنوە  بۆ ھر 
فرمانبرـــک ک ب ســـرکوتوویی خولکی راھنـــان دەبت ک ماوەی 
خولک ل (6) مانگی بردەوام کمتر نبت، ل ناوەوە و دەرەوەى عراق 

وەکو ل خوارەوە ھاتووە:
 وەکانیان لای نمرەی تاقـــی کردنکى توانأ - مـــاوەى (6) مانگ بـــۆ ئ

خولک (85 %) بسرەوە بت یان ب پلى (زۆر باش).
 وەکانی لای نمرەی تاقـــی کردنکى توانب - مـــاوەى (3) مانگ بـــۆ ئ

خولک (70 - 84 %) بت یان ب پلى (باش).
 وە کتـــدەگر رانـــرمانبو فئـــ یـــگم بشخســـتنی ھاتـــوو لـــج - پ
بشـــدارییان ل خولکانی راھنان کردووە و ب سرکوتوویی دەرچوون 

 دەستھاتووەکب وانامب ویستى و.پكک بۆ دیاری كردنی مووچمایبن تبووبن یو بروانامئ  ( دەستھاتووەکب وانامب ویستى و.پكک بۆ دیاری كردنی مووچمایبن تبووبن یو بروانام(1)  ئ
پیوەندی ھبت ب کاری وەزیفکى یان ئو وەزیفیی بۆی کاندید دەکرت .پیوەندی ھبت ب کاری وەزیفکى یان ئو وەزیفیی بۆی کاندید دەکرت .
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پاش دەرچوونی یاسای ژمارە (45) ى سای 1974.(1)
6 - ئو پشخستنی ک ل بگى 5ى سرەوە ھاتووە ئوان ناگرتوە 
کـــ تکـــای نمرەکانیان (70 %) کمترە، بم لـــ کاتی کبکی پل برز 

کردنوە ل برچاو دەگیرن .
7 - ھـــر فرمانبرـــک بشـــداری خولی راھنان بـــکات و تکای نمرەی 
تاقیکردنوەکانـــی 50 % کمتـــر بت ئوا ماوەى پلـــ برز کردنوەى بۆ 
ماوەى (1) ساڵ دوا دەکوت ل رکوتی شایستى پل برز کردنوەى.

پشخستن بۆ ماوەی یک مانگ
ئگر ھاتوو فرمانبر رز و سوپاسی ئاراست كرا ل الین سرۆكایتی 
ئنجوومنـــی وەزیران یان وەزیـــر یان فرمانبری راســـپردراو (مخول) 
و ســـزا ندرا بت یان ســـزا درا بت و كاریگری ســـزاكی بســـرچوو 
 ك بز و سوپاســـر رت بۆ ھدەدر شخســـتنی پك مانگ پوا یت، ئب

مرجك ماوەی پشخستنك ل 3 مانگ تپڕ نبت ل یك سادا.(2)

کردنوەى خول بۆ فرمانبران
مادەى نۆزدەیم/ بگکانی مادەى نۆزدەیم/ بگکانی 8 و  و 9:

 وەی ناچارییش نان بکانی راھخول ر لرمانبشـــداری کردنی ف8 - ب
بـــۆ ئـــو فرمانبرانـــى ک وەزارەتـــی پیوەندیدار بیار ل ســـر کاندید 

کردنیان دەدات بۆ بشداری کردن ل خولکان.
(1) ئم بگی زیاد کرا ب پی مادەى دووەم ل یاسای ژمارە ) ئم بگی زیاد کرا ب پی مادەى دووەم ل یاسای ژمارە 1414ى سای ى سای 19751975.

(2) مادە ) مادە 2121 برگ یکم ل یاسای رککاری فرمانبرانی میری و کرتی گشتی ژمارە  برگ یکم ل یاسای رککاری فرمانبرانی میری و کرتی گشتی ژمارە 1414ى سای ى سای 
19911991ى ھموار کراو.ى ھموار کراو.
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9 - ناوەندی نیشـــتیمانی بۆ راوژکاری و پرەپدانی کارگی ھدەستن 
ب سرپرشـــتی کردنی خولکانی راھنان و دانانی پرۆگرامی تروتسل 

.م خوالنوەى ئویست بکات بۆ کردنپ کی تر کر شتو ھ

خستن ژر تاقی کردنوەى فرمانبر پلبرزکراو
مادەى بیستیم:مادەى بیستیم:

1 - فرمانبـــری پلـــ بـــرز کراو بـــۆ وەزیفیک کـــ ئرککانی جیاواز 
بـــت  ل ئرککانی پشـــووی، ل ژر تاقی کردنـــوە دادەنرت بۆ ماوەى 
شـــش مانگ ل رکوتی دەســـت ب کار بوونی لو وەزیفى ک پلى بۆ 
برزکراوەتوە و دەبت فرمانی چسپاندنی پ دەربچت ل پلکى پاش 
کۆتایـــی ھاتنی، ئگر دنیا بوو ل تواناکانی لو وەزیفیی ک پلکى بۆ 
برزکراوەتـــوە، ب پچوانوە ماوەى تاقی کردنوەکى درژ دەکرتوە 

بۆ ماوەیک ک ل شش مانگ تپڕ نکات.
٢- فرمانبر دەگڕندرتوە بۆ پلى پشووی ئگر ناتوانایی سلمندرا 
 یبۆی ھ ،م مادەی1 ھاتووە ل گب ل وە کر تاقی کردنـــماوەى ژ لـــ
پـــپ (اعتـــراض) بکات ل الی ئنجوومنی خزمتى گشـــتی ل ماوەى 30 
رۆژ لـــ رۆژی پاگیاندنی ب فرمانک و بیاری ئنجوومنی خزمتى 

گشتی لم بوارەدا ب پلى کۆتایی دادەندرت.(1)

(1) ب پی بگ (یکم -) ب پی بگ (یکم -٤) ل بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە ) ل بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە 996996 
ل ل 19791979/8/2 تامان لو پپانى ک ل الین فرمانبرانوە پشکش دەکرن بۆ ئنجوومنی  تامان لو پپانى ک ل الین فرمانبرانوە پشکش دەکرن بۆ ئنجوومنی 

خزمتى گشتی، گۆڕدرا بۆ کارەکانی ئنجوومنی رککاری گشتی.خزمتى گشتی، گۆڕدرا بۆ کارەکانی ئنجوومنی رککاری گشتی.
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دامزراندنوەى فرمانبری چسپندراو
مادەى بیست و یکم:مادەى بیست و یکم:(1)

ئگـــر دووبـــارە فرمانبـــری چســـپندراو کـــ کۆتایـــی بـــ خزمتکى 
ھاتبـــت بھر ھۆیک بوو بت، دامزرایـــوە ب پلیکی خوارتر ل پلى 
پشووتری و وەزیفیکی بتاڵ ھبوو ک ھاوتا بوو لگڵ پلی پشتری 
ئوا دەکرت مووچى پل برزترەکى پ بدرت لگڵ سرمووچکانی 
و ئو ماوەیی ک ل پل خوارترەک بســـری بردووە ئژمار دەکرت بۆ 

مبستی پل برز کردنوە.

دانمزراندنوەى فرمانبری چسپندراو
مادەى بیست و دووەم:مادەى بیست و دووەم:

 ت بى ھاتبکـــتخزم کۆتایی ب ندراو کـــســـپری چرمانبـــت فناکر
ھـــر ھۆیک بوو بت، دووبـــارە دابمزرتوە ب پلیکی برزتر ل پلى 
پشووتری، تنیا ئگر مرج یاساییکانی پل برز کردنوەى تواو کرد 
بوو یان ئو توانایانى ھبوو ک ل مادەى 9 و 10 ئم یاســـای ھاتووە، 

دەکرت دووبارە دابمزرتوە ب پلیکی گونجاو لگڵ تواناکانی. 

 19811981/4/2323 ل  تی شۆڕش  ژمارە 514514 لرکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئی بپ تی شۆڕش  ژمارە ) برکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئی بپ (1) ب
 ک پلیی  ئو  مووچى  بۆ  (المستقیل)  وازھنر  فرمانبری  مووچى  کردنی  ھاوتا   ب درا  ک بیار  پلیی  ئو  مووچى  بۆ  (المستقیل)  وازھنر  فرمانبری  مووچى  کردنی  ھاوتا   ب درا  بیار 
 ت لمتر بک ک کیمووچ وە بزرایر ھاتوو دووبارە دامگى وەریدەگرت، ئکنانش وازھپ ت لمتر بک ک کیمووچ وە بزرایر ھاتوو دووبارە دامگى وەریدەگرت، ئکنانش وازھپ

مووچکى پش مووچى پشووی.مووچکى پش مووچى پشووی.
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لیژنى پل برز کردنوە
مادەى بیست و سیم:مادەى بیست و سیم:(1)

لیژنیکـــی کاندیـــد کردنـــی فرمانبران بۆ پل برز کردنـــوە ب فرمانی 
وەزیـــر پـــک دت ل ھر وەزارەتـــک ب لبر چاو گرتنـــی (خزمتی ئو 
 ق بى دەرھو راپۆرتانـــوە و ئتـــرز دەکرى بپلـــ رەى کـــرمانبـــف
 رەى کرمانبو فوەى ئـــئـــاگادار کردن ،(لیژن نـــدەدر رەکـــرمانبف
 یوە دەدات و بۆی ھرز کردنـــب کردنی بۆ پلیـــاری کاندیـــد نب لیژنـــ
پـــپ (اعتـــراض) بگرت ل ل الی وەزیر ل مـــاوەى 10 رۆژ ل رکوتی 

.یاری وەزیریش کۆتایییاندنی و باگپ

ئنجوومنی خزمتى گشتی 
مادەکانى (بیست و چوارەم) تا (سی و دووەم) :مادەکانى (بیست و چوارەم) تا (سی و دووەم) :(2)

چاودری کردنی ژمارەى فرمانبران و رکخستنیان
مادەى سی و سیم:مادەى سی و سیم:

1 - وەزیری دارایی ل کاتی ھسانی ب چاودری کردنی ژمارەى فرمانبران، 
 وە لینکۆران بۆ لپشکن ک لیدەست داوای ھاوکاری بکات ل یبۆى ھ

پویستی زیاد کردنی وەزیف و گڕان ب دوای وەزیف زیادەکان.
(1) ئم مادەی ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە ) ئم مادەی ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە 119119 ى سای  ى سای 19741974ى ھمواری یاسای خزمتی ى ھمواری یاسای خزمتی 

شارستانی ژمارە شارستانی ژمارە 2424ی سای ی سای 19601960ى ھموار کراو بم شوەیی سرەوە ھموار کراوەتوە.ى ھموار کراو بم شوەیی سرەوە ھموار کراوەتوە.
(2) ئنجوومنی ھوەشاوەی خزمتى گشتی ب پی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی ) ئنجوومنی ھوەشاوەی خزمتى گشتی ب پی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی 
شۆڕش  ژمارە شۆڕش  ژمارە 996996 ی سای  ی سای 19791979 ب ھۆیوە مادەکانی ( ب ھۆیوە مادەکانی (2424-3232)  ک کاروبارەکانی ئم ئنجوومنی )  ک کاروبارەکانی ئم ئنجوومنی 
رک دەخست ھوەشاوەتوە بم ل ھرمی کوردستان بپی یاسای راژەى گشتی ژمارە ژمارە رک دەخست ھوەشاوەتوە بم ل ھرمی کوردستان بپی یاسای راژەى گشتی ژمارە ژمارە 7ى ى 

سای سای 20112011. مرجکانی دیاری کراوە بم تا ئستا ئم یاسای کارا نکراوە.. مرجکانی دیاری کراوە بم تا ئستا ئم یاسای کارا نکراوە.
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2 - ل ســـر وەزیری دارایی پویســـت روشونی پویست بگرت بر بۆ 
گواســـتنوەى فرمانبرانی زیادە ل ھـــر وەزارەتک بۆ فرمانگکانی تر 

یان ھوەشاندنوەى وەزیفکانیان ب پی یاسای میالک.

راھنانی فرمانبران
مادەى سی و چوارەم:مادەى سی و چوارەم:

ل وەزارەت تایبتمندەکان ل کاتی پویســـت خولکان رک دەخرن 
بـــۆ راھنانی فرمانبران، ئوانى کوا بیاری راھنان دەیانگرتوە 
بۆ زیاد کردنی تواناکانیان پاش وەرگرتنی رەزامندی وەزیری دارایی 
لـــ ماوە و مرجی چوونـــ ناو خولک و مافکانـــی دەرچووانی ئم 

.خوالن

وازھنان (االستقالة)
مادەى سی و پنجم:مادەى سی و پنجم:

1 - بـــۆ فرمانبـــران ھی واز لـــ كارەكیان بھنن ب پشـــكش كردنی 
داواكارییكی نووسراو بۆ سرووی خۆیان.

2 - ســـرووی خۆیان دەبـــت ب داواكیاندا بچتـــوە لماوەیک ک تپڕ 
نبت ل 30 رۆژ و ل كاتی تواو بوونی ئم ماوەیش فرمانبر ب دەست 
ل كار ھگرتوو ئژمار دەكرت، تنیا ئگر فرمانی رەزامندی دەربچت.
3 - ئگـــر فرمانبر وازھنانی پشـــکش کرد و ركوتكی تیدا دیاری 
كرد بۆ قبوڵ کردنی، پویســـت پش یان ل ھمان ركوتی ئو وادەیی 

دیاری كردووە رەزامندی ل سر بدرت.
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گواستنوەى راژەى فرمانبر دەبت پاش 3 ساڵ بت
مادەى سی و ششم:مادەى سی و ششم:

فرمانبـــر ناگواســـترتوە لـــ شـــونی کارەکى تـــا پاش تـــواو کردنی 
ماوەیک ک کمتر نبت ل 3 ســـاڵ ئگر ل شـــون ئاســـاییکان بت و 
ماوەیک کمتر نبت ل یک ســـاڵ و نیو لو شـــونانى ک شایســـتى 
وەرگرتنـــی دەرمای ناوخۆیی، نابـــت بگوازرتوە پش ئو ماوەی تنیا 
ئگر برژەوەندی گشـــتی وا بخوازت یان پویســـتییکی تندروســـتی و 
دەبت پویســـتییکانی برژەوەندی گشـــتی پاپشتی کراو بن ب ھۆیکانی 
دیاری کراو ل فرمانی گواســـتنوەک، بم پویســـتی تندروستی دەبت 

پشتگیری کراو بت ب راپۆرتکانی دەستکانی پزیشکی فرمی. 

پیوەندی کردن ب وەزیف پاش گواستنوەى راژە
1/گم: بفتمادەى سی و ح/گم: بفتمادەى سی و ح

 ى پـــکـــتوەى خزمگواســـتن رەی کـــرمانبـــو فئـــ ویســـت1 - پ
رادەگیندرت، ل ماوەی (5) رۆژ جگ ل رۆژانی سفر پیوەندی بكات 
بـــ فرمانگ نویكی تنیا ئگر ل فرمانی گواســـتنوەکى ماوەیکی 
زیاتـــر لـــم ماوەی دیاری کرابت و ئگر دواکوت ل پیوەندی کردن  و 
 ندە، کتمرووی تایبر سس کرد، لش نشککی رەواى پھیچ پاســـاو
فرمانبرەکـــ ئـــاگادار بکاتوە ب پیوەندی کـــردن ب وەزیفکى پاش 7 
رۆژ لـــ ئاگادار كردنوەك ئگر پیوەنـــدی نکردەوە بب  ھیچ ھۆیكی 

یاسایی ئوا بدەست ل كار كشاوە ئژمار دەكرت.(1)
(1) دەست ھگرتن و دەست بكار بوونی ئو فرمانبرانی كوا گواستنوەی خزمتیان بۆ دەکرت ) دەست ھگرتن و دەست بكار بوونی ئو فرمانبرانی كوا گواستنوەی خزمتیان بۆ دەکرت 
بم  ركخراوە  بم   ركخراوە  ژمارە 2626ی ی 20122012  دارایی  رنمایی  پی   ب تر،  فرمانگیكی  بۆ  فرمانگیكوە   ژمارە ل دارایی  رنمایی  پی   ب تر،  فرمانگیكی  بۆ  فرمانگیكوە   ل

=:وەیش=:وەیش
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دەست ب کاربوونوەى فرمانبر پاش تواو بوونی مۆتکى 
مادەى سی و حفتم: بگ/مادەى سی و حفتم: بگ/2 و  و 3 و  و 4 و  و 5

2 - پویســـت ل ســـر فمانبر دەست بكار بکاتوە ل کارەکى ل کاتی 
تـــواو بوونـــی مۆتی، ئگر دەســـت بـــکار نبوو بب  ھیچ پاســـاوکی 
رەوا، ئوا ل ســـر ســـرووی تایبتمندە ک ئاگاداری بکاتوە ب شوەی 
نووســـراو ک پیوەندی بکات ب وەزیفکى ل ماوەى  (7) رۆژ ل رۆژی 
پاگیاندنـــی ئگر ل ناوەوەی عراق بت و 30 رۆژ ئگر ل دەرەوەى 
عراق بت یان ئگر شونی نیشتجی نادیار بوو، ئوا ب دەست ل كار 

كشاوە ئژمار دەكرت.
 وە بتت، ئاگادار دەکری نادیار بجنی نیشترەی شورمانبو ف3 - ئ
 وەش دەبو کردنکان و رۆژی بناوخۆیی رۆژنام ھـــۆی ئاگاداری  لـــ

.وەکرەتای ئاگادار کردنس
4 - بگکانـــی ســـرەوە دەرھـــق بـــ فرمانبری نھاتوو بۆ ســـر کار 

جبج دەکرت.(1)

=1 - ل كاتی گواستنوەی خزمتی فرمانبر ل فرمانگیك بۆ فرمانگیكی تر ل ناو سنتری  - ل كاتی گواستنوەی خزمتی فرمانبر ل فرمانگیك بۆ فرمانگیكی تر ل ناو سنتری 
پارزگا و قزا و ناحیكان ل سنووری پارزگاكان دەبت پاش نیوەڕۆ ل فرمانگكی دەست ل كار پارزگا و قزا و ناحیكان ل سنووری پارزگاكان دەبت پاش نیوەڕۆ ل فرمانگكی دەست ل كار 

ھبگرت و رۆژی پاشتر لو فرمانگیی بۆی گواستراوەتوە دەست بكار بت.ھبگرت و رۆژی پاشتر لو فرمانگیی بۆی گواستراوەتوە دەست بكار بت.
سنووری   ل تر  فرمانگیكی  بۆ  فرمانگیك   ل فرمانبر  خزمتی  گواستنوەی  كاتی   ل  - سنووری    ل تر  فرمانگیكی  بۆ  فرمانگیك   ل فرمانبر  خزمتی  گواستنوەی  كاتی   ل  -  2
پارزگاكان مافی دەست بكار بوونی ھی ل فرمانگ نوییكى ل دوای پارزگاكان مافی دەست بكار بوونی ھی ل فرمانگ نوییكى ل دوای 3 رۆژ ل ركوتی دەست  رۆژ ل ركوتی دەست 

ل كارھگرتنی و ب رۆژەكانی سفریشوە.ل كارھگرتنی و ب رۆژەكانی سفریشوە.
دەست  مافی  تر  پارزگایكی  بۆ  پارزگایك   ل فرمانبر  خزمتی  گواستنوەی  كاتی   ل  - دەست   مافی  تر  پارزگایكی  بۆ  پارزگایك   ل فرمانبر  خزمتی  گواستنوەی  كاتی   ل  -  3
 ب ھگرتنی  لكار  دەست  ركوتی   ل رۆژ    ب ھگرتنی  لكار  دەست  ركوتی   ل رۆژ   5 دوای   ل نویكی   رمانگف  ل  یھ دوای بكاربوونی   ل نویكی   رمانگف  ل  یھ بكاربوونی 

رۆژەكانی سفریشوە.رۆژەكانی سفریشوە.
و  بیست  ھمواری  یاسای  و ـ  بیست  ھمواری  یاسای  سای 19681968ـ  سای ى  ژمارە 9595ى  یاسای  پی   ب سرەوە  ژمارە ی  یاسای  پی   ب سرەوە  مادەى 3737ی  مادەى تبینی:  تبینی: 
چوارەمینی یاسای خزمتى شارستانی ژمارە چوارەمینی یاسای خزمتى شارستانی ژمارە 2424ى سای ى سای 19601960ى ھموار کراو راست کرایوە وەکو ى ھموار کراو راست کرایوە وەکو 

ل سرەوە ھاتووە.ل سرەوە ھاتووە.
(1) وات ئوانى کارەکیان بب ھۆ بج دەھن.) وات ئوانى کارەکیان بب ھۆ بج دەھن.
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 ر لگـــت ئتی ئاســـایی دادەنرمۆ وەی ب5 - مـــاوەی ئـــاگادار کردنـــ
ماوەى ئاگادار کردنوەک فرمانبرەک پیوەندی نکردەوە.(1)

ھنانی فرمانبر ب شوەی خواستن (اعارة)
مادەى سی و ھشتم: مادەى سی و ھشتم: 

 1 - دەکرت فمانبر بخوازرت بۆ دەرەوەى میالکی حکومت ب رەزامندی 
فرمانبرەک (ب نووسراو) ب بیارک ل ئنجوومنی وەزیران ب مرجک 
ماوەى خواســـتنک ل 5 ســـاڵ تپڕنبت و دەکرت درژ بکرتوە بۆ 5 

سای تر بۆ ئوانى ل ناوچی کنداو و دوورگی عرەبی کار دەکن..
2 - ئو فرمانگیی فرمانبرەکى خواســـتووە پابندە ب گڕاندنوەى 
فرمانبری خوازراو بۆ وەزیفیک ک یکســـان بت لگڵ پلکى پاش 
کۆتایی ھاتنی ماوەى خواستنک، تنیا ئگر ل وەزارەتکی تر وەزیفیکی 

یکسان ب وەزیفکى ھبوو دەتوانرت دابمزرت تیدا.
3 - ئگـــر فرمانگ خوازەرەکـــ فرمانبرە خوازراوەکـــى گڕاندەوە، 
پش تواو بوونی ماوەى خواســـتنک، پابندە ب پدانی مووچکانی تاکو 
دەگڕتـــوە ســـر وەزیفکى ل الیـــن فرمانگکى یـــان تواوبوونی 

.کماوەى خواستن
4 - ئو مووچیى فرمانگ خوازەرەک (الدائرة المستعیرة) دابینی دەکات 

بۆ فرمانبری خواستراو ھیچ کاریگرییکی نابت ل سر پلکى.

رۆژنامى  رۆژنامى ى  ژمارە 2727ى   ل  ک کوردستان  پرەلمانی  ژمارە ى   ل  ک کوردستان  پرەلمانی  سای 20022002ى  سای )ى  ژمارە(1)ى  یاسای  پی   ب ژمارە()  یاسای  پی   ب  (1)
وەقایعی کوردستان بو کراوەتوە، سبارەت ب فرمانبری نھاتوو (مادەى یکم: ئگر فرمانبر وەقایعی کوردستان بو کراوەتوە، سبارەت ب فرمانبری نھاتوو (مادەى یکم: ئگر فرمانبر 
لماوەی ساکی تقویمیدا، بب ھیچ پاساوکی رەوا و بج بۆ ماوەى (لماوەی ساکی تقویمیدا، بب ھیچ پاساوکی رەوا و بج بۆ ماوەى (3030) رۆژ ل فرمانگکى ) رۆژ ل فرمانگکى 
 گرتوو لدەستھ وە بت، ئب پچ ت یان پچک بدوای ی کی لوەیش ب انو دابت، سا ئدابب گرتوو لدەستھ وە بت، ئب پچ ت یان پچک بدوای ی کی لوەیش ب انو دابت، سا ئدابب

قم دەدرێ).قم دەدرێ).
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5 - مـــاوەى خواســـتن ئژمـــار دەکرت ب خزمت بۆ مبســـتی پل برز 
کردنـــوە و دەکرـــت فرمانبـــر پل بـــرز کردنوەى بۆ بکرـــت ل کاتی 
(ماوەى خواستن) ب راسپاردەى فرمانگ خوازەرەک (الدائرة المستعیرة).(1)

فرمانبری راسپردراو ب خزمتی سربازی 
مادەى سی و نۆیم:مادەى سی و نۆیم: (2) ) 

خاننشین کردن
مادەى چلم:مادەى چلم:

 ئو فرمانبرەى داوای خاننشین دەکات پویست ب شوەیكی نووسراو  
داواکى پشـــکش ب ســـرووی خۆی بکات ک ھۆی یاســـاییكانی تیادا 
دیاری کرابت ل داواکاری ئیحال کردنک، ئگر ھاتوو ھۆی یاساییکانی 
ھبـــوو، ئـــوا دەبت لـــ مـــاوەی 30 رۆژ تنپڕت رەزامندی ل ســـر 

داواكارییكی بدرت.

ھوەشانوەى وەزیفى فرمانبر
مادەى چل و یکم:مادەى چل و یکم:

 وەکوەشـــانوتی ھکر وە و لوەشـــایى ھکر وەزیفرمانبر فگئ
وەزیفیکی بتاڵ ھبوو لو فرمانگى ک بۆی تنسیب کراوە، ک کارەکانی 
ھاوشـــوەى کارەکانی وەزیفکى بت و ل ھمان پلدا بت، ب گواستراوە 
(1) بۆ زانیاری زیاتر بوان رنمایی خزمتی شارستانی ژمارە ) بۆ زانیاری زیاتر بوان رنمایی خزمتی شارستانی ژمارە 1111ى سای ى سای 19601960 دەربارەى خواستنی  دەربارەى خواستنی 

فرمانبر.فرمانبر.
(2) تایبت ب فرمانبر کاتک دەچووە خزمتی سربازی و دەبووە سرباز ل سوپای عراق.) تایبت ب فرمانبر کاتک دەچووە خزمتی سربازی و دەبووە سرباز ل سوپای عراق.
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دادەنرت ب مووچى ئستای، ئگر ھاتوو وەزیف بتاک پلیک خوارتر 
 بوونی، و لرازی بوون یان ن ت برپشـــک دەکرى خۆی، سکپل بوو ل
  .یو وەزیفت لزرت دابموەی نووسین، دەبش تی رازی بوونی بحا

گواستوەی راژەى فرمانبر بۆ کارک ک سروشت و یاسای خزمتى جیاواز بت
مادەى چل و دووەم:مادەى چل و دووەم:

1 - دەکرت فرمانبر خزمتى بگوازرتوە ل (مسلک)ک ک مرجکانی 
 ب م یاســـایکانـــی دیاری کـــراو لرجم ـــت لـــنانـــی جیـــاواز بکارھب
 ل یدایت ی کیو پلر ھاتوو ئگنووسراو، ئ ندی خودی خۆی برەزام
ناو میالکاتی تایبت ب فرمانبران بت، وەکو: گواســـتنوەى فرمانبری 
خزمتـــی دادوەری یان خزمتی پۆلیس بۆ وەزیف شارســـتانییکان و لم 
 ل ى ککمووچ ت لزیاتر ب ت کبدر کی پیـــت مووچدا نابتـــحا

وەزیفکى پشتر وەری دەگرت.
2 - ناکرت خزمتى فرمانبری فرمانگ نیمچ فرمییکان بگوازرتوە 
 ک کیمووچ ـــن بزرت دابمم دەتوانرکان، برمییـــف رمانگبـــۆ ف
شایســـتى بـــن ب پـــی بوانام و پیادە کردنـــی کارەکانیـــان بت ب پی 

حوکمکانی یاسای خزمتى شارستانی.
3 - ناکرـــت خزمتـــى فرمانبری فرمانگ فرمییـــکان بگوازرتوە بۆ 
فرمانگ نیمچ فرمییکان، بم دەکرت ب شوەی خواستن بت ب پی 

(1).م یاسایمادەى 38ى ئ

(1) بم شوەیی سرەوە راست کرایوە ب پی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی ) بم شوەیی سرەوە راست کرایوە ب پی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی 
شۆڕش  ژمارە شۆڕش  ژمارە 10141014ى سای ى سای 19761976 ، ھروەھا بوان رنمایی ژمارە  ، ھروەھا بوان رنمایی ژمارە 9ى سای ى سای 19601960ی یاسای ی یاسای 

خزمتى شارستانی.خزمتى شارستانی.
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مۆتکان
مادەى چل و سیم: بگکانی مادەى چل و سیم: بگکانی 1 تا  تا 5

1 - مۆتی ئاسایی
1 - فرمانبر شایســـتى مۆتى ئاســـایی دەبت بۆ (1) رۆژ ب مووچى 

تواو ل ھر (10) رۆژ كار كردن  ل ماوەى خزمتی.
2 - پدانـــی مۆـــت ل رگای داواكارییكی نووســـراو دەبت ب مرجك 
بژەوەنـــدی گشـــتی بج بھنت و نابت رگـــری بکرت ل فرمانبر بۆ 
وەرگرتنی مۆتی ئاســـایی  ب ھۆی برژەوەندی گشـــتی ل شـــش مانگ 

تنپڕت ل رۆژی پشكشكردنی یكم داواكاری.(1)
3 - دەكرت مۆتی کک بووی (رصید االجازات) کۆ ببتوە بۆ  ماوەى 
 ت بۆ ماوەی زیاتر لبدر واو پی تمووچ تی بت مۆ180 رۆژ ،ناب

(120) رۆژ بۆ ھر جارک.(2)
4 - ئگر ھاتوو فرمانبر شایستى مۆتی ئاسایی نبوو و وا پویست 
بـــکات کـــ مۆتی پ بدرت، دەکرت مۆتی پـــ بدرت بۆ ماوەى (60) 

(3).مووچ ب رۆژ ب
5 - فرمانبـــرى ژر تاقی كردنوە مامی فرمانبری چســـپندراوی 

لگڵ دەکرت بۆ وەرگتنی مۆتی ئاسایی.(4)
(1)  (وات تا )  (وات تا 6 مانگ دەتواندرت لبر برژەوەندی گشتی مۆتی پ ندرت پاش ئو ماوەی دەبت  مانگ دەتواندرت لبر برژەوەندی گشتی مۆتی پ ندرت پاش ئو ماوەی دەبت 

پی بدرت).پی بدرت).
 ( (2)

(3) تبینی: وات ئگر ھیچ مۆتی کک بووی نبوو ئوا دەکرت ) تبینی: وات ئگر ھیچ مۆتی کک بووی نبوو ئوا دەکرت 6060 رۆژی ب مووچ پ بدەیت  رۆژی ب مووچ پ بدەیت 
ئگر زۆر پویستی پ بوو.ئگر زۆر پویستی پ بوو.
(4) وات: ) وات: 3 رۆژ ل مانگكدا. رۆژ ل مانگكدا.
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2 - مۆتی منداڵ بوون و دایکایتی(1)
(2)  6 م: برگیمادەى چل و س م: برگیمادەى چل و س

 ل مانی کوردستان کرلى پ ل مانی کوردستان کرلی 20032003ى پی ى ساتی ژمارە 2323ى ساى منداڵ بوون و دایکایتی ژمارە له یاسای دەرماى منداڵ بوون و دایکای(1)  )  له یاسای دەرما
ژمارەى ژمارەى 4545ى وەقایعی کوردستان بو کراوەتوە ھاتووە (مادەی یکم: ئو ئافرەتی ل مۆتی منداڵ ى وەقایعی کوردستان بو کراوەتوە ھاتووە (مادەی یکم: ئو ئافرەتی ل مۆتی منداڵ 

بووندا یان ل مۆتی دایکایتیدا بت، ب درژایی مۆتکى مووچ و دەرماى تواوی پ دەدرت).بووندا یان ل مۆتی دایکایتیدا بت، ب درژایی مۆتکى مووچ و دەرماى تواوی پ دەدرت).
(2)  رنمایی دارایی ژمارە ()  رنمایی دارایی ژمارە (2929) ب نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە ) ب نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە 

1109511095 ل  ل 20132013/6/1212 تایبت ب مۆتی منداڵ بوون و دایکایتی تایبت ب مۆتی منداڵ بوون و دایکایتی
1 - فرمانبری دووگیان شایستى مۆتی پش منداڵ بوون  دەبت بۆ ماوە  - فرمانبری دووگیان شایستى مۆتی پش منداڵ بوون  دەبت بۆ ماوە 2121 رۆژ ب مووچى  رۆژ ب مووچى 
تواو ب مرجک داواکارییک ب نووسراوی پشکش بکات ک تیدا رۆژی دەستگرتنی دیاری کرا تواو ب مرجک داواکارییک ب نووسراوی پشکش بکات ک تیدا رۆژی دەستگرتنی دیاری کرا 
بت و پاپشت ب راپۆرتی پزیشکی (ھاوپچ) بت ک حاتی دووگیانی بسلمنت و رۆژی ل دایک بت و پاپشت ب راپۆرتی پزیشکی (ھاوپچ) بت ک حاتی دووگیانی بسلمنت و رۆژی ل دایک 

بوونی منداکى تیدا دیاری کرابت ب شوەیکی خمندراو.بوونی منداکى تیدا دیاری کرابت ب شوەیکی خمندراو.
2 - فرمانبری ئاماژە بۆ کراوی خای  - فرمانبری ئاماژە بۆ کراوی خای 1ی سرەوە شایستى مۆتی دوای ل دایک بوون دەبت بۆ ی سرەوە شایستى مۆتی دوای ل دایک بوون دەبت بۆ 

ماوەى ماوەى 5151 رۆژ پاپشت ب (بوانامى ل دایک بوون) ک ل الینکی تندروستییوە راستندرا بت. رۆژ پاپشت ب (بوانامى ل دایک بوون) ک ل الینکی تندروستییوە راستندرا بت.
3 - ل کاتی تواو بوونی مۆتی خای  - ل کاتی تواو بوونی مۆتی خای 1ی سرەوە بب ئوەى لدایک بوون رووبدات فرمانبری ی سرەوە بب ئوەى لدایک بوون رووبدات فرمانبری 
بۆ  فرمی  پزیشکی  راپۆرتی  بپى  بکات  نخۆشی  یان  ئاسایی  مۆتی  داوای   یھ بۆی  بۆ دووگیان  فرمی  پزیشکی  راپۆرتی  بپى  بکات  نخۆشی  یان  ئاسایی  مۆتی  داوای   یھ بۆی  دووگیان 

پکردنوەى ماوەى نوان مۆتی پش منداڵ بوون و کاتی لدایک بوون.پکردنوەى ماوەى نوان مۆتی پش منداڵ بوون و کاتی لدایک بوون.
4 - ل کاتی پشکش کردنی (بوانامى ل دایک بوون) ل الین فرمانبری دووگیان، فرمانگکى  - ل کاتی پشکش کردنی (بوانامى ل دایک بوون) ل الین فرمانبری دووگیان، فرمانگکى 
بۆ  ساڵ)ی  (یک  ماوەى  بۆ  دایکایتی  و  رۆژ  بۆ   ساڵ)ی  (یک  ماوەى  بۆ  دایکایتی  و  رۆژ   5151 ماوەى  بۆ  بوون  منداڵ  دوای  مۆتی  ماوەى فرمانی  بۆ  بوون  منداڵ  دوای  مۆتی  فرمانی 
دەردەکات ل برواری لدایک بوونوە ک ل بوانامى لدایک بوون تۆمار کراوە، و مۆتی دایکایتی دەردەکات ل برواری لدایک بوونوە ک ل بوانامى لدایک بوون تۆمار کراوە، و مۆتی دایکایتی 

ل برواری دوای تواو بوونی مۆتی پاش منداڵ بوون دەست پ دەکات.ل برواری دوای تواو بوونی مۆتی پاش منداڵ بوون دەست پ دەکات.
5 - مبست ل پدانی مۆتی دایکایتی بۆ ئوەی دایک ب تواوەتی خۆی ترخان بکات بۆ چاودری  - مبست ل پدانی مۆتی دایکایتی بۆ ئوەی دایک ب تواوەتی خۆی ترخان بکات بۆ چاودری 

:ر بۆیکردووە ھواو ننی تمکی تسا ى ککمندا:ر بۆیکردووە ھواو ننی تمکی تسا ى ککمندا
أ- فرمانبری دایک بۆی نیی ل کاتی مۆتی دایکایتیدا ھیچ کارک ئنجام بدات ب پچوانوە ئگر أ- فرمانبری دایک بۆی نیی ل کاتی مۆتی دایکایتیدا ھیچ کارک ئنجام بدات ب پچوانوە ئگر 
و   مووچ ئم  سرجم  و  دەھندرت   پ کۆتایی  دایکایتیکى  مۆتی  دەکات،  کار   ک و سلمندرا   مووچ ئم  سرجم  و  دەھندرت   پ کۆتایی  دایکایتیکى  مۆتی  دەکات،  کار   ک سلمندرا 

دەرمانى ک ل مۆتکدا وەری گردتووە لى وەردەگیرتوە.دەرمانى ک ل مۆتکدا وەری گردتووە لى وەردەگیرتوە.
ب- نابت دایک ل کاتی مۆتی دایکایتیدا بخونت، تنانت ئگر ل سر خرجی خۆشی بت.ب- نابت دایک ل کاتی مۆتی دایکایتیدا بخونت، تنانت ئگر ل سر خرجی خۆشی بت.

8 - فرمانبری گربست شایستى مۆتی دایکایتی نابت بم ب پی رنمایی  - فرمانبری گربست شایستى مۆتی دایکایتی نابت بم ب پی رنمایی دارايى ژمارە دارايى ژمارە 2ی ی 
سای سای 20152015 شایستى ئم مۆت دەبن بم ب بوونی ھندک جیاوازی. شایستى ئم مۆت دەبن بم ب بوونی ھندک جیاوازی.

7 - فرمانبری دایک ل کاتی وەرگرتنی مۆتی دایکایتی ب درژایی ئم مۆت شایستى دەرمای  - فرمانبری دایک ل کاتی وەرگرتنی مۆتی دایکایتی ب درژایی ئم مۆت شایستى دەرمای 
بوانامو منداڵ و ھاوسریتی دەبت، بم دەرماى پای تنیا بۆ یک مانگ بۆی خرج دەکرت.بوانامو منداڵ و ھاوسریتی دەبت، بم دەرماى پای تنیا بۆ یک مانگ بۆی خرج دەکرت.

8 - ناکرت مۆتی دایکایتی بش بش بکرت و ئگر فرمانبری دایک مۆتکى بچاند و دەست  - ناکرت مۆتی دایکایتی بش بش بکرت و ئگر فرمانبری دایک مۆتکى بچاند و دەست 
بکار بۆوە ل سر کارەکى پش تواو بوونی مۆتک ب وازھنانی ل مۆت دادەندرت و ناکرت بکار بۆوە ل سر کارەکى پش تواو بوونی مۆتک ب وازھنانی ل مۆت دادەندرت و ناکرت 

دوایی داوای تواو بوونی مۆتکى بکات ک ماویتی.دوایی داوای تواو بوونی مۆتکى بکات ک ماویتی.
9 - کار ب ھیچ رنماییکی تر ناکرت ک پچوانى خاکانی سرەوە بت. = - کار ب ھیچ رنماییکی تر ناکرت ک پچوانى خاکانی سرەوە بت. =
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6 - فرمانبری ئافرەت شایســـتى مۆتـــی دایکایتی و منداڵ بوون دەبت 
پش دانانی کۆرپ و دوای دانانی کۆرپ بۆ ماوەى 72 رۆژ ب مووچى تواو 
 تم مۆت ئو دەکر ش دانانی کۆرپ21 رۆژ پ ت لبمتر نک کرجم ب

  (  (1).وەى دووگیانی و دانانی کۆرپکاتی دووبارە بوون وە لتدووبارە بب
3 - مۆتی ئو ئافرەتى ک ھاوسرەکى کۆچی دوایی دەکات

7 م: برگیمادەى چل و س م: برگیمادەى چل و س

 فرمانبـــری ئافـــرەت ل كاتی كۆچی دوایی كردنی مردەكی سایشـــتی 
مۆتی (اجازة عدة) ب مووچی تواوە بۆ ماوەی (130) رۆژ.(2)  )  

4 - مۆتی ئاسایی بۆ ئوانى پشووی خوندن دەیانگرتوە
مادەى چل و چوارەم: بگى مادەى چل و چوارەم: بگى 1 و  و 2 و  و 3

1 - ئوانی كوا پشـــووی خوندن دەیانگرتوە (مامۆســـتا) شایستی ئو 
مۆتانـــ نابن ک ل (مادە/ 43 ل یاســـای خزمتى شارســـتانی ژمارە 24ى 
 گب وەى ھاتووە لل رەوە ھاتووە، جگســـ موار کراو ) لی1960 ھســـا

= = 1010 - فرمانبری دایک مۆتی دایکایتی پ دەدرت پش دامزراندن یان دوای دامزراندن بۆ  - فرمانبری دایک مۆتی دایکایتی پ دەدرت پش دامزراندن یان دوای دامزراندن بۆ 
لدایک  بگنامى   ب پاپشت  نبت  زیاتر  ساک   ل منداکى  تمنی  مرجک   ب ساک  لدایک ماوەى  بگنامى   ب پاپشت  نبت  زیاتر  ساک   ل منداکى  تمنی  مرجک   ب ساک  ماوەى 
بوون ب پی رنمایی دارایی ژمارە (بوون ب پی رنمایی دارایی ژمارە (8) ب نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ) ب نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان 

 20132013/3/7 ل  ژمارە ژمارە 48004800 ل
 19791979/1111/1313 ل  تی شۆڕش  ژمارە 15341534 لرکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئی بپ تی شۆڕش  ژمارە ) برکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئی بپ (1) ب
 2 گب ل  گب 2 / /19821982/5 ل ل  19791979/1212/1313 و  و 581581 ل ل  ژمارەکانی 17361736 ل مواری بۆ کراوە بدوو ھ ژمارەکانی ک مواری بۆ کراوە بدوو ھ ک

ھاتووە (دایک مافی ھی مۆتی دایکایتی وەربگرت ب درژایی ماوەى خزمتکى بۆ چوار جار).ھاتووە (دایک مافی ھی مۆتی دایکایتی وەربگرت ب درژایی ماوەى خزمتکى بۆ چوار جار).
شارستانی  خزمتی  یاسای  ھمواری  ی  شارستانی   خزمتی  یاسای  ھمواری  ی  سای 20072007  سای ی  ژمارە 1212ی  یاسای  پی   ب  تمۆ ئم  ژمارە )   یاسای  پی   ب  تمۆ ئم    (2)
ژمارە ژمارە 2424ی سای ی سای 19601960ی ھمواركراو ھاتووە به زیادكردنی بگ ی ھمواركراو ھاتووە به زیادكردنی بگ 7 ل مادە  ل مادە 4343 لیاسای خزمتی  لیاسای خزمتی 
شارستانی ك ل بغدا دەچووە، بم ل ھرمی كوردستان یاسای جبجكردنی پ دەرنچووە و شارستانی ك ل بغدا دەچووە، بم ل ھرمی كوردستان یاسای جبجكردنی پ دەرنچووە و 
پویست ل ھرمی كوردستانیش جبج بكرت یان ب ھۆی رنماییكی وەزارەتی دارایی و ئابووری پویست ل ھرمی كوردستانیش جبج بكرت یان ب ھۆی رنماییكی وەزارەتی دارایی و ئابووری 
ھرمی كوردستان ركبخرت چونك فرمانبری ئافرەت كاتك ھاوسرەكی كۆچی دوایی دەكات ھرمی كوردستان ركبخرت چونك فرمانبری ئافرەت كاتك ھاوسرەكی كۆچی دوایی دەكات 
پیامکی  ھروەھا  بخات،  رك  منداكانی  و  خۆی  كاروباری  ئوەی  بۆ   یھ  ماوەی بم  پیامکی پویستی  ھروەھا  بخات،  رك  منداكانی  و  خۆی  كاروباری  ئوەی  بۆ   یھ  ماوەی بم  پویستی 

.خودایی.خودایی
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6ى مادەى 43 لم یاسای(1) ) . بۆ وەزیری تایبتمند ھی داوای ھندک لو 
فرمانبران بکات بۆ جبج کردنی ھندک ل ئرککانی تایبت ب خوندن 
 ک ماوەی پشووەکرجم ب) (ندنپشـــووی خو وات) م پشـــووەماوەى ئ ل

ک وەری دەگرت نابت ل 45 رۆژ کمتر بت بۆ ھر ساکی خوندن).(2)  )  
2 - دەکرـــت فرمانبرانـــی ک بگـــ 1ى ئم مادەیـــ دەیانگرتوە تنیا بۆ 
 واویان پى تمووچـــ تی ئاســـایی بــــــت مۆبمـــاوەی (7) رۆژ زیاتـــر ن

ببخشرت بۆ ھر ساكی خوندن.(3) ) 
 تی ئاسایی ب1ى مۆ برگ ل کانی ئاســـایی (کتوەى مۆ3 - خوالندن
پی مادە 43ی ئم یاسای ھاتووە) بۆ ئو کسی ک پشووەکانی خوندن 
 ت سوودی لکان و دەکروەى بۆ قوتابخانش گواســـتنپ وە لتدەیگر
وەربگرت ب پی (برگ 1ى مۆتی ئاســـایی ب پی مادە 43 ھاتووە) بۆ 

.م یاسایکردنی مادە (45) ى ئ جبستی جبم

5 - مۆت ب ھۆی ھاوسر
مادەى چل و چوارەم: بگى مادەى چل و چوارەم: بگى 4

: 4
أ- بۆ وەزیر ھی ب بخشینی شایستی مۆتکانی ئاسایی ب مووچى 
تواو  بو فرمانبرە ئافرەتانى ھاوســـرگیرییان کردووە و ئارەزوویان 

(1) مۆتی تایبت ب دایكایتی و منداڵ بوون.) مۆتی تایبت ب دایكایتی و منداڵ بوون.
 ى بگاتت ماوەکندن نابماوەى پشووی خو وە لتر داواش بکرگک ئتموو حاھ ب وات) ( ى بگاتت ماوەکندن نابماوەى پشووی خو وە لتر داواش بکرگک ئتموو حاھ ب وات) (2)

ئوەى کوا فرمانبرەک پشووی ھاوینى کمتر ببتوە ل ئوەى کوا فرمانبرەک پشووی ھاوینى کمتر ببتوە ل 4545 رۆژ). رۆژ).
 19791979/1212/3 ل  تی شۆڕش  ژمارە 16771677 لرکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئی بپ تی شۆڕش  ژمارە ) برکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئی بپ (3) ب
دەست دراوە ب ئمینداری گشتی ئنجوومنی ناوبراو دەستی رەزامندیدان بۆ پدانی مۆتی دەست دراوە ب ئمینداری گشتی ئنجوومنی ناوبراو دەستی رەزامندیدان بۆ پدانی مۆتی 
خزمتی  یاسای  حوکمکانی   ل بدەر  فرکردن  دەستکانی  فرمانبرانی  بۆ   مووچ  بب خزمتی ئاسایی  یاسای  حوکمکانی   ل بدەر  فرکردن  دەستکانی  فرمانبرانی  بۆ   مووچ  بب ئاسایی 
 س و کاریان کی کردنی کستی ھاوەبم ب تم مۆدانی ئویستی کرد بۆ پر پگشارستانی ئ س و کاریان کی کردنی کستی ھاوەبم ب تم مۆدانی ئویستی کرد بۆ پر پگشارستانی ئ

نخۆش دەبن و بیار دەدرت ک ل دەرەوەی عراق چارەرسر بکرن.نخۆش دەبن و بیار دەدرت ک ل دەرەوەی عراق چارەرسر بکرن.
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ھی ب گیشتن ب ھاوسرەکانیان لدەرەوەى عراق، ئگر لم ماوەیش 
زیاتر بوو، ئوا ب ب مووچ ئگر ھاتوو ھاوســـرەکى فرمانبر بوو 
و کارەکـــى ل دەرەوەی عراق ئنجام بـــدات یان نردراو بت ب کارکی 
فرمـــی بۆ ماوەى 1 ســـاڵ زیاتر یان ئگـــر ھاتوو قوتابی زەمال بوو یان 
مۆتـــی خوندنـــی وەرگرتبوو یـــان خوندن تواو بکات ل ســـر خرجی 
خۆی ب پشـــتگیرییک ل شـــونکی فرمی یان ئگر ھاتوو نخۆش بوو 
چارەســـرییکى پویســـتی ب دەرەوەى عراق ھبوو، ب پی بیارکی 
 ت لند بســـوودم تم باب1 جار ل ت زیاتر لـــى پزیشـــکی، ناکرلیژنـــ
ماوەى نیشـــتجی ھاوسرەکى ل یک شون تنیا ئگر ھاتوو مۆتی 
ھاوســـریتییکى کۆتایـــی پھنا ب مبســـتی ســـوود وەرگرتن ل ھر 

مۆت یان پشوویک ب مووچى تواو.
ب - دەکرت وەزیر مۆتی ھاتوو ل بگ (أ)ى سرەوە بدات ب ھاوسری 
فرمانبر (پیاو) بۆ گیشتن ب ھاوسرەکى (ئافرەت) ک کار بکات ب پی 

.گمان بکانی ھتحا
 مووچ ب تی ئاسایی بخشینی مۆب ب یند ھتم5 - بۆ وەزیری تایب
بۆ ئافرەتی مامۆســـتای سرەتایی یان ناوەندی یان فرمانبر (ئافرەت) بۆ 
ئوانى دەیانوت بگوازرنوە بۆ شونی نیشتجبوونی ھاوسرەکیان 
و ک پلى بتای نیی، ب رەچاو کردنی پســـپۆرییکی دەربارەى ئافرەتی 
 کتت مۆبـــوو، ناکرتاڵ ھى بر ھاتـــوو پلگمامۆســـتای ناوەنـــدی ئ
ببدرت و دەست ب کار ببتوە دوای تواو بوونی نیوەى یکمی سای 

خوندن دەربارەى مامۆستای سرەتایی و ناوەندی.(1) ) 

(1) ب پی یاسای ژمارە ) ب پی یاسای ژمارە 9595ى سای ى سای 19681968ى ھمواری یاسای خزمتى شارستانی ئم بگی زیاد ى ھمواری یاسای خزمتى شارستانی ئم بگی زیاد 
کراوە.کراوە.
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پدانی مووچى بنڕەتی بۆ ماوەى 180 رۆژ
 (پاداشتی کۆتایی خزمت)

مادەى چل و پنجم:مادەى چل و پنجم:

1 - فرمانبـــری (خزمـــت کۆتـــا ھاتوو) بـــ ھامھنگی لگـــڵ میالکات 
یـــان فرمانبری خاننشـــین کراو جگ ل حاتکانـــی دەرکردن (الفصل) 
یـــان دوورخســـتنوە (العزل)، کۆکـــراوەی مووچى بنڕەتـــی پ دەدرت 
برامبـــر ب مۆت ئاســـاییکانی  بۆ ماوە (180) رۆژ ل رۆژی دەســـت 
 نشـــینی ککانی خانرباری مافت ســـی دەدرگرتنی و دواتر پکار ھ ل

شایستى دەبت ب پی یاسای خاننشینی.(1) ) 
 ـــرکاری (تعلیمی) کـــژی (تدریســـی) یان فبى وانندامـــی دەســـت1 - ئ)
خاننشـــین دەکرن و حوکمکانی بگ2ى مادەى 45 ل یاســـای خزمتی 
 وە، مووچتموار کراو دەیانگری 1960ى ھشارستانی ژمارە 24ى سا
و دەرمایـــان پ دەدرـــت، ھروەھا مووچـــ و دەرماى 180 رۆژیش 
بـــ پوەری وەرگرتنـــی دوا مووچ، ل رۆژی خاننشـــین کردنیوە، جا چ 

حاتک ل نیوەى یکم یان دووەمی سای خوندن بت).(2) ) 
 ى لکتت و خزموەربگر پشووی قوتابخان ک سوود لسر ک2 - ھ
 ل ت، جگنشین کرابت یان خانوە کۆتایی ھاتبنگی میالکماھگای ھر
حاتکانی (الدان- عزل) و دەرکردن (فصل) ل نیوەى یکم یان دووەمی 
 ت، بدەدر ى پکانی پشووی ھاوینو دەرما ندندان، مووچی خوسا

مرجک ل 180 رۆژ زیاتر نبت.(3)
(1) تبینی: دەقی بگ () تبینی: دەقی بگ (1)ی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش ھموار کرایوە )ی بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش ھموار کرایوە 

بم شوەیی سرەوە دەخوندرتوە.بم شوەیی سرەوە دەخوندرتوە.
(2)  ئم بگی وەکو ھاتووە ل سرەوە راست کرایوە ب پی یاسای ژمارە )  ئم بگی وەکو ھاتووە ل سرەوە راست کرایوە ب پی یاسای ژمارە 1616ی سای ی سای 20072007 ی  ی 
پرلمانی کوردستان یاسای ھمواری خزمتی شارستانی ژمارە پرلمانی کوردستان یاسای ھمواری خزمتی شارستانی ژمارە 2424ى سای ى سای 19601960ى ھموار کراو.ى ھموار کراو.

(3) بگ ) بگ 2ى ئم مادەی وەکو ھاتووە ل سرەوە راست کرایوە ب پی یاسای ژمارە ى ئم مادەی وەکو ھاتووە ل سرەوە راست کرایوە ب پی یاسای ژمارە 1616ی سای= ی سای= 
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 ى رابردوو بگـــردوو بھ ت یان پشـــووى ھاتوو لـــ3 -  مـــاوەى مۆ
خزمت ئژمار ناکرن.

 ل واو بوونی مـــاوەى کش تـــت پڕاوە بـــۆ خزمری گـــرمانبـــ4 - ف
 ى لکانی شایســـترەوە ھاتـــووە، مووچى 1 و 2ى ســـگـــردوو بھـــ
وەردەگیرتـــوە  بـــ شـــوەى یـــک جار یان ب شـــوەی پشـــک (قســـط) 
دەگدرتـــوە لو مووچیى ک شایســـتى دەبت پـــاش گڕانوەى بۆ 

سر کار.
5 - حوکمکانـــی ئـــم بگانى پشـــووتر وەزیریش دەگرتـــوە ل کاتی 
وازھنانـــی لـــ پۆســـتی وەزارەتکى ل ســـر مووچى پـــش وەرگرتنی 
پۆســـتی وەزارەت ئگـــر ھاتوو شایســـتى مۆتی ئاســـایی یان ئوانى 

(1).م یاسایی ئپ ب م مادەیوە لترەوە دەیانگرى 2ى سگوا بک
6 - لـــ کاتـــی کۆچی دوایـــی کردنی یکـــک لوانى بگکانی ســـرەوە 
دەیگرتوە، مووچکانی دەدرت ئو کســـانى شایستى دەبت ئوانى 
کـــ ھقـــی مافکانی خاننشـــینیان دەکوـــت ب پی حوکمکانی یاســـای 

خاننشینی.

= = 20072007 ی پرلمانی کوردستان یاسای ھمواری خزمتی شارستانی ژمارە  ی پرلمانی کوردستان یاسای ھمواری خزمتی شارستانی ژمارە 2424ى سای ى سای 19601960ى ى 
ھموار کراو، ھروەھا تامان ل یاسای ھمواری ژمارە ھموار کراو، ھروەھا تامان ل یاسای ھمواری ژمارە 6ى سای ى سای 19681968ى یاسای خزمتى ى یاسای خزمتى شارستانی شارستانی 

.19811981/4/1414 ل  تی شۆڕش  ژمارە 464464 لرکردایس (وەشاوەىھ) نىنجوومیاری ئتی شۆڕش  ژمارە و برکردایس (وەشاوەىھ) نىنجوومیاری ئو ب
 تدەب وەزارەت  پۆستی  وەرگرتنی  پش  وەریدەگرت  وەزیر  پشتر   ک مووچیی  ئو   وات   ( تدەب وەزارەت  پۆستی  وەرگرتنی  پش  وەریدەگرت  وەزیر  پشتر   ک مووچیی  ئو   وات   (1)
بنمایک بۆ خرج کردنی مووچى مۆتکانی ئاسایی کک بوو ک شایستى دەبت ل کاتی نمانی بنمایک بۆ خرج کردنی مووچى مۆتکانی ئاسایی کک بوو ک شایستى دەبت ل کاتی نمانی 

ل پۆستی وەزیر.ل پۆستی وەزیر.
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6 - مۆتی نخۆشی 
مادەى چل و ششم:مادەى چل و ششم:

 ت بواو دەبی تمووچ خۆشـــی بتی نی مۆر شایســـترمانب1 - ف
 ل نیوە مووچ واودا و دوایی 45 رۆژ بكی تســـا ای (30) رۆژ لكت

ھمان سادا ب مرجك:
 120 رۆژ ب ت لڕبپکی تخۆشییر نخۆشی بۆ ھتی نت مۆأ- ناب
مووچی تواو و پاش ئم ماوەی مۆتی نخۆشی پ دەدرت بۆ ماوەی 

.نیوە مووچ 90 رۆژ ب
 دا کماوەی (5) سا خۆشـــی وەرگیراو لتی نت کۆکراوەى مۆب - ناب
دەکوتـــ پش تواو بوونی ماوەى مۆتکى ب 180 رۆژ ب مووچی 

تواو و 180 رۆژ ب نیوەی مووچی پ بدرت.
2 - دەكرـــت فرمانبـــری (ژـــر تاقی كردنـــوە بۆ یکم جـــار) مۆتی 
نخۆشـــی پـــ بدرت بـــ مووچی تواو تـــا ســـنووری 30 رۆژ و پاش 
ئـــم ماوەی بۆ ماوەی (45) رۆژ ب نیـــوەی مووچكی ب مرجك پاش 
چســـپاندنی وەزیفی ل كارەكی ل شایســـتکانی مۆتکانی نخۆشـــی 

بھندرت خوارەوە.
3 - ئـــو فرمانبرانـــی كـــوا گشـــت مۆتكانی نخۆشـــی و ئاســـایی 
  ب تـــی بت، مۆننام (بـــووی كـــكـــی كتمۆ) وەردەگـــرن و ھیـــچ
مووچی پ دەدرت بۆ ماوەی زیاتر نبت ل 180 رۆژ ئگر پاش ئم 

180 رۆژە نیتوانی دەست بكاربتوە، خاننشین دەكرت.(1) ) 
فرمانبر  ئگر  کراو  ھموار  فرمانبر   ئگر  کراو  ھموار   19601960 سای  سای ى  2424ى  ژمارە  شارستانی  خزمتی  یاسای  پی   ب ژمارە )  شارستانی  خزمتی  یاسای  پی   ب  (1)
 مانگ ب  تی بۆ ماوەی 6 مانگ بت مۆویست بوو دەكرى پکتبوو و مۆتی ئاسایی نی مۆتی بۆ ماوەی شایستت مۆویست بوو دەكرى پکتبوو و مۆتی ئاسایی نی مۆشایست
مووچی پ بدرت . بم ب بیاری سرۆکایتی ئنجوومنی وەزیرانی ھرمی کوردستان ژماره  مووچی پ بدرت . بم ب بیاری سرۆکایتی ئنجوومنی وەزیرانی ھرمی کوردستان ژماره  
3838  له    له  20152015/4/5  و رنمایی دارایی ژمارە   و رنمایی دارایی ژمارە 4ى سای ى سای 20152015 ، مۆه تی  ب مووچه ی  فه رمانبه ران بۆ  ، مۆه تی  ب مووچه ی  فه رمانبه ران بۆ 

ماوه ی  پنج ساڵ درژ کرایوە و شایه نی  درژكردنه وه ش بت بۆ پنج سای  تر. ماوه ی  پنج ساڵ درژ کرایوە و شایه نی  درژكردنه وه ش بت بۆ پنج سای  تر. 
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4 -  بدەرکردنـــی فرمانبرانـــی تووشـــبوو ب نخۆشـــییكانی ســـیل و 
شرپنج و ھر نخۆشییکی تر  كوا چارەسرییان نیی یان ماوەیكی 
زۆریـــان پویســـت بۆ چارەســـر ئویش ب ســـلماندنی ل الیـــن لیژنی 
پزیشـــكی پسپۆر ل حوکمکانی ئم مادەی، مۆتی نخۆشی ب مووچی 
 م 2 ســـا2 ســـاڵ و پاش ئ ت لبڕ نپت بۆ ماوەی تواو بۆ دادەنرت

ئگر نیتوانی بردەوام بت ل كار كردن ئوا خاننشین دەكرت.(1) ) 

خوالندنوەى مۆتکانی فرمانبر
مادەى چل و حفتم:مادەى چل و حفتم:

 وە (تدویر) کتندرر دەخولرمانبخۆشی بۆ فکانی ئاسایی و نتمو 
شایستی بووە پش جبج کردنی ئم یاسای ب پی یاسا کارپکراوەکان.

7 - مۆتی برکارھنر (المستخدم)
مادەى چل  و ھشتم:مادەى چل  و ھشتم:(2)

بم  شارستانی  خزمتى  یاسای  ھمواری  بم ى  شارستانی  خزمتى  یاسای  ھمواری  19771977ى  سای  سای ى  109109ى  ژمارە  یاسای  پی   ب  - ژمارە   یاسای  پی   ب  -  1  ( (1)
شوەیی سرەوەى لھات.شوەیی سرەوەى لھات.

 19801980/3/1616 ل  تی شۆڕش ژمارە 392392 لرکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئی بپ م بتی شۆڕش ژمارە  - برکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئی بپ م ب2 - ب
گۆڕدرا بۆ گۆڕدرا بۆ 3 ساڵ ب مووچى تواو ئگر فرمانبر تووشی نخۆشییک ھات ک چارەسرییکى  ساڵ ب مووچى تواو ئگر فرمانبر تووشی نخۆشییک ھات ک چارەسرییکى 
دووبارە   سا دووبارە    سا  3 ئم  پاش  و  تایبتمند  پزیشکی  راپۆرتی  پی   ب بکات  درژ  کاتکی   ب ئم پویست  پاش  و  تایبتمند  پزیشکی  راپۆرتی  پی   ب بکات  درژ  کاتکی   ب پویست 
 ردەوام بوون لب نیا بوون لوە بۆ دى پزیشکین لیژنالی وە لتپشکنینی بۆ دەکر کخۆشن ردەوام بوون لب نیا بوون لوە بۆ دى پزیشکین لیژنالی وە لتپشکنینی بۆ دەکر کخۆشن
کارەکى یان تنسیب کردنی بۆ کارکی تر ک لگڵ باری تندروستی بگونجت ئگر ب شوەیکی کارەکى یان تنسیب کردنی بۆ کارکی تر ک لگڵ باری تندروستی بگونجت ئگر ب شوەیکی 

کۆتایی شیاو نبوو بۆ کار کردن ئوا خانشین دەکرت بب رەچاو کردنی خزمتی وەزیفی.کۆتایی شیاو نبوو بۆ کار کردن ئوا خانشین دەکرت بب رەچاو کردنی خزمتی وەزیفی.
(2) ب پی  ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش   ) ب پی  ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش   911911 ل  ل 19781978/8/1919 ھوەشاوەتوە. ھوەشاوەتوە.
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فوتانی مؤتکانی فرمانبری دەست ل کار کشراو
مادەى چل و نۆیم:مادەى چل و نۆیم:

1 - فرمانبری دەست ل كار كشاوە (مستقیل) گشت مۆتكانی ئاسایی 
و نخۆشـــی دەفوتـــن (جگ لوانی دەســـت ل كار كشـــانوەكیان بۆ 
مبســـتی دامزرانـــدن ب پۆســـتی وەزیر یان ئندامـــی پرلمان بت یان 
خوندن یان بۆ وەرگرتنی پسپۆریتی بت ل كاتی گڕانوەیان بۆ خزمت 
ھمـــوو مۆتكانیان بۆ دەگڕتوە) ب رەچـــاو کردنی بگ 5 ل مادەى 

45ى سرەوە.
2 -  پدانی فرمانبری دەست ل کار کشاوە ب رەزامندی فرمانگکى  -  پدانی فرمانبری دەست ل کار کشاوە ب رەزامندی فرمانگکى 
 ت لبڕ نپرزترین رادەى تب ل بووەکانی و ک کک تى مۆمووچ ت لبڕ نپرزترین رادەى تب ل بووەکانی و ک کک تى مۆمووچ
180180 رۆژ و ئم مۆت ب خزمت ئژمار ناکرت بۆ مبستی خاننشینی  رۆژ و ئم مۆت ب خزمت ئژمار ناکرت بۆ مبستی خاننشینی 

ئگر ھاتوو لم ماوەی زیاتر بوو.ئگر ھاتوو لم ماوەی زیاتر بوو.(1)

8 - مۆتی خوندن 
مادەى پنجایم:مادەى پنجایم:(2) & () & (3)

(1) بگى ) بگى 2 لم مادەی زیاد کرا ب پی یاسای ژمارە  لم مادەی زیاد کرا ب پی یاسای ژمارە 5555ى سای ى سای 20072007 ھمواری یاسای خزمتى   ھمواری یاسای خزمتى  
شارستانی، بم ل ھرمی کوردستان کاری پ ناکرت و ل الین وەزارەتی داراییوە ھیچ رنماییک شارستانی، بم ل ھرمی کوردستان کاری پ ناکرت و ل الین وەزارەتی داراییوە ھیچ رنماییک 

بم بابت دەرنچووە.بم بابت دەرنچووە.
(2) ب پی مادە ) ب پی مادە 3 یاسای ھمواری ژمارە  یاسای ھمواری ژمارە 1414ى سای ى سای 20092009ى یاسای خزمتی شارستانی ژمارە ى یاسای خزمتی شارستانی ژمارە 
2424ى سای ى سای 19601960ى ھموار کراو، بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە ى ھموار کراو، بیاری ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە 

930930 ل سای  ل سای 19801980 . .
خزمتی  یاسای  خزمتی ى  یاسای  20092009ى  سای  سای ى  1414ى  ژمارە  ھمواری  یاسای  ژمارە ی  ھمواری  یاسای  1ی  مادە  پی   ب  مادەی ئم  مادە )   پی   ب  مادەی ئم    (3)
شارستانی ژمارە شارستانی ژمارە 2424ى سای ى سای 19601960ى ھموار کراو ھوەشایوە و ئمی سرەوە شونی گرتوە، ى ھموار کراو ھوەشایوە و ئمی سرەوە شونی گرتوە، 
ھروەھا ئم مۆت ب پی رنمایی وەزارەتی خوندنی با و توژینوەی زانستی عراقی فیداڵ ژمارە ھروەھا ئم مۆت ب پی رنمایی وەزارەتی خوندنی با و توژینوەی زانستی عراقی فیداڵ ژمارە 
165165ی سای ی سای 20112011 و ب پی رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە  و ب پی رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە 1111ی سای ی سای 20122012 

ل ھرمی كوردستانیش جبج دەكرت.ل ھرمی كوردستانیش جبج دەكرت.
= نانی لیژنكھأ- پ= نانی لیژنكھأ- پ
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 ستراوببى نرمانگرۆكی فرمانی وەزیر یا سی فپ ت بندرك بھت پكی تایبیلیژن ویستپ • = ستراوببى نرمانگرۆكی فرمانی وەزیر یا سی فپ ت بندرك بھت پكی تایبیلیژن ویستپ • =
 ی لكت پلناب ك كررمانبتی فرۆكایس ب (ندنكانی خوتی مۆلیژن) ناوی كان بوەزارەت ی لكت پلناب ك كررمانبتی فرۆكایس ب (ندنكانی خوتی مۆلیژن) ناوی كان بوەزارەت

بڕوەبری گشتی خوارتر بت و دوو ئندام ك پلیان ل بڕوەبر یان ھاوتاكی كمتر نبت.بڕوەبری گشتی خوارتر بت و دوو ئندام ك پلیان ل بڕوەبر یان ھاوتاكی كمتر نبت.
• ئم لیژنی سیری داواكارییكانی وەرگرتنی مۆتی خوندن بۆ ناوەوەو دەرەوەی ھرم و عراق • ئم لیژنی سیری داواكارییكانی وەرگرتنی مۆتی خوندن بۆ ناوەوەو دەرەوەی ھرم و عراق 
دەکات، پاش ھبوونی ئو مرجانی كوا ل ل یاسای ژمارە دەکات، پاش ھبوونی ئو مرجانی كوا ل ل یاسای ژمارە 1414ی سای ی سای 20092009 یاسای ھمواری  یاسای ھمواری 
یاسای خزمتی شارستانی ژمارە یاسای خزمتی شارستانی ژمارە 2424ی سای ی سای 19601960 ھاتوون. • لیژنك راسپاردەكان بۆ وەزیر یان  ھاتوون. • لیژنك راسپاردەكان بۆ وەزیر یان 

سرۆكی فرمانگی نبستراو ب وەزارەتكان برز دەكاتوە بۆ پسند كردنی.سرۆكی فرمانگی نبستراو ب وەزارەتكان برز دەكاتوە بۆ پسند كردنی.
ب- مرجكانی وەرگرتنی مۆتی خوندن:ب- مرجكانی وەرگرتنی مۆتی خوندن:

 ل ی كو مووچ ندی پلی ریزبپ ت برەو خوار بب  ل ی كو مووچ ندی پلی ریزبپ ت برەو خوار ب1 ب پل ل رەكرمانبی فپل ویستپ -  پل ل رەكرمانبی فپل ویست1 - پ
یاسای مووچی فرمانبران ژمارە یاسای مووچی فرمانبران ژمارە 2222ی سای ی سای 20082008 دیاری كراوە وات پل تایبتییكان ناگرتوە. دیاری كراوە وات پل تایبتییكان ناگرتوە.

2 - بوانامیكی بدەست ھنا بت ل دامزراوەیكی خوندن ک ل الین وەزارەتی خوندنی باوە  - بوانامیكی بدەست ھنا بت ل دامزراوەیكی خوندن ک ل الین وەزارەتی خوندنی باوە 
ك باوەڕ پكراو بت بۆ ئوەی ل پسپۆری پویست خوندن تواو بكات.ك باوەڕ پكراو بت بۆ ئوەی ل پسپۆری پویست خوندن تواو بكات.

3 - پویست فرمانبر ( - پویست فرمانبر (2) ساڵ خزمتی كردەیی ھبت پاش بدەست ھنانی دوا بوانامی.) ساڵ خزمتی كردەیی ھبت پاش بدەست ھنانی دوا بوانامی.
4 - پویست رەزامندی دامزراوەیكی خوندنی ھبت ك ل الین وەزارەتی خوندنی باوە باوەڕ  - پویست رەزامندی دامزراوەیكی خوندنی ھبت ك ل الین وەزارەتی خوندنی باوە باوەڕ 

پكراو بت، ل دەوامی بیانیان بت بۆ خوندن ل ناوەوەی ھرم و عراق.پكراو بت، ل دەوامی بیانیان بت بۆ خوندن ل ناوەوەی ھرم و عراق.
5 - نابت تمنی كاندیدی خوندنی ماسترو ھاوتاكانی ل   - نابت تمنی كاندیدی خوندنی ماسترو ھاوتاكانی ل  4545 چل و پنج ساڵ زیاتر بت و بۆ  چل و پنج ساڵ زیاتر بت و بۆ 

دكتۆراش ل دكتۆراش ل 5050 پنجا ساڵ زیاتر بت. پنجا ساڵ زیاتر بت.
6 - نابت تكای نمرەی پشكشكاری خوندنی ماسترو ھاوتاكانی ل   - نابت تكای نمرەی پشكشكاری خوندنی ماسترو ھاوتاكانی ل  6565 % كمتر بت و تكای  % كمتر بت و تكای 

نمرەی پشكشكاری خوندنی دكتۆرا ل نمرەی پشكشكاری خوندنی دكتۆرا ل 7070 % كمتر بت. % كمتر بت.
7 - وەزیری تایبتمند بۆی ھی مۆتی خوندن بو فرمانبرە بدات ك تكای نمرەكانی ل بگی  - وەزیری تایبتمند بۆی ھی مۆتی خوندن بو فرمانبرە بدات ك تكای نمرەكانی ل بگی 

6 كمترە ب مرجك خزمتی وەزیفی ھبت ل  كمترە ب مرجك خزمتی وەزیفی ھبت ل 5 ساڵ كمتر نبت. ساڵ كمتر نبت.
8 - دەرچووانی پسپۆرییكانی ئندازیاری و پزیشكی ل مرجی تكای نمرە بدەر دەبن ب مرجك  - دەرچووانی پسپۆرییكانی ئندازیاری و پزیشكی ل مرجی تكای نمرە بدەر دەبن ب مرجك 

ل دەرچووانی سركوتووی چارەكی یكم بن.ل دەرچووانی سركوتووی چارەكی یكم بن.
9 - پویست بابتی خوندنكی پیوەندی راستوخۆی ب كارو وەزیفكی ھبت، ھروەھا پسپۆری  - پویست بابتی خوندنكی پیوەندی راستوخۆی ب كارو وەزیفكی ھبت، ھروەھا پسپۆری 

ئو بوانامی ك ھیتی.ئو بوانامی ك ھیتی.
1010 - رەزامندی وەرگرتن ل زانكۆكان یان كۆلیژەكان یان پیمانگكان. - رەزامندی وەرگرتن ل زانكۆكان یان كۆلیژەكان یان پیمانگكان.

ج- شایستی فرمانبری مۆتدراو:ج- شایستی فرمانبری مۆتدراو:
• دەرمای جگیر ك ل برگ أ ل بندی یكم ل مادە • دەرمای جگیر ك ل برگ أ ل بندی یكم ل مادە 1ی یاسای ژمارە ی یاسای ژمارە 1414ی سای ی سای 20092009 ھاتووە  ھاتووە 

بریتیی ل دەرماكانى بوانام و خزان و منداڵ، ك ل یاسای ژمارە بریتیی ل دەرماكانى بوانام و خزان و منداڵ، ك ل یاسای ژمارە 2222ی سای ی سای 20082008 ھاتووە. ھاتووە.
• فرمانبری مۆتدراو بۆ خوندن ل دەرەوەی وت، جگ ل مووچی بنڕەتی و دەرمای جگیر • فرمانبری مۆتدراو بۆ خوندن ل دەرەوەی وت، جگ ل مووچی بنڕەتی و دەرمای جگیر 

ئم شایست داراییانی خوارەوەش وەردەگرت:ئم شایست داراییانی خوارەوەش وەردەگرت:
1 - جیاوازی نوان مووچكی ل ناوەوەی عراق و مووچی دیاری كراو بۆ قوتابی نردراو (بعثة)  - جیاوازی نوان مووچكی ل ناوەوەی عراق و مووچی دیاری كراو بۆ قوتابی نردراو (بعثة) 
لو وتی كوا لی دەخونت و ل سر بنمای نرخی فرمی ل عراق بۆ دراوی كارپكراو ل وت لو وتی كوا لی دەخونت و ل سر بنمای نرخی فرمی ل عراق بۆ دراوی كارپكراو ل وت 

ئژمار دەكرت.ئژمار دەكرت.
2 - كری پیتاكی سفر = - كری پیتاكی سفر =
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مۆتی خوندن بۆ دەرەوەى وت
یکم: یکم: 

أ- بـــۆ وەزیـــری تایبتمند یان ســـرۆکی الینی نبســـتراو ب وەزارەت 
ھی بۆ پدانی مۆتی خوندن ب فرمانبری ھگری بوانامى برایی 
زانکۆیـــی یـــان با و 2 ســـای ل خزمتی کردەیی وەزیفـــی تواو کردبت 
 و و دەرما موو مووچھ راق و بدەرەوەى ع ى، لوانامپـــاش دوا ب

= = 3 - تچووی چاپی تزەکى. - تچووی چاپی تزەکى.
• پویست فرمانبری مۆت پدراوی خوندن ل ناوەوەو دەرەوەی عراق بننامیك پبكاتوە.• پویست فرمانبری مۆت پدراوی خوندن ل ناوەوەو دەرەوەی عراق بننامیك پبكاتوە.

• پویست فرمانبری مۆت پدراوی خوندن ل دەرەوەی عراق كفیلكی (خانووبرە، یان كسی • پویست فرمانبری مۆت پدراوی خوندن ل دەرەوەی عراق كفیلكی (خانووبرە، یان كسی 
باوەڕ پكراوی ھبت).باوەڕ پكراوی ھبت).

• فرمانبری مۆت پدراوی خوندن مامی قوتابی نردراوی (طالب بعثة) لگڵ دەكرت.• فرمانبری مۆت پدراوی خوندن مامی قوتابی نردراوی (طالب بعثة) لگڵ دەكرت.
برزكردنوەو    پل سرمووچو  بۆ  دەكرت  ئژمار  كردەیی  بخزمتی  خوندن  مۆتی  ماوەی  برزكردنوەو  •   پل سرمووچو  بۆ  دەكرت  ئژمار  كردەیی  بخزمتی  خوندن  مۆتی  ماوەی   •
خاننشینی ب مرجك ب سركوتوویی بوانامك بدەست بھنت و ئگر بوانامیكی خوارتری خاننشینی ب مرجك ب سركوتوویی بوانامك بدەست بھنت و ئگر بوانامیكی خوارتری 
بدەست ھنا لوەی كوا مۆتی بۆ وەرگرتووە، ئوا ماوەى خوندنکى ب خزمتی كردەیی ئژمار بدەست ھنا لوەی كوا مۆتی بۆ وەرگرتووە، ئوا ماوەى خوندنکى ب خزمتی كردەیی ئژمار 

ناكرت..ناكرت..
ھنانی  بدەست   ل نبوو  سركوتوو  ھاتوو  ئگر  خوندن  بۆ  مۆتدراو  فرمانبركی  ھر  ھنانی •  بدەست   ل نبوو  سركوتوو  ھاتوو  ئگر  خوندن  بۆ  مۆتدراو  فرمانبركی  ھر   •
بوانامكی، ئوا خۆی ھموو خرجییكانی خوندنکى ل ماوەی خوندنكی ب مووچكشیوە بوانامكی، ئوا خۆی ھموو خرجییكانی خوندنکى ل ماوەی خوندنكی ب مووچكشیوە 
راپۆرتی   ب ئویش  بت،  نخۆشییوە  ھۆی   ب ئگر  تنیا  ئستۆ.   تدەگر سفر  پیتاكی  كری  راپۆرتی و   ب ئویش  بت،  نخۆشییوە  ھۆی   ب ئگر  تنیا  ئستۆ.   تدەگر سفر  پیتاكی  كری  و 

پزیشكی تایبتمند یان بارودۆخكی زۆر دژوار.پزیشكی تایبتمند یان بارودۆخكی زۆر دژوار.
پشتگیری   ب دەبت  بم  زاندرا،  پویست   ب ئگر  بكرتوە،  درژ  خوندن  مۆتی  دەكرت  پشتگیری •   ب دەبت  بم  زاندرا،  پویست   ب ئگر  بكرتوە،  درژ  خوندن  مۆتی  دەكرت   •
مامۆستای سرپرشتیار و دامزراوەی خوندنكوە بت، ل رگای پشكش كردنی داواكاری ئم مامۆستای سرپرشتیار و دامزراوەی خوندنكوە بت، ل رگای پشكش كردنی داواكاری ئم 

درژ كردنوەی بۆ ماوەی یك ساڵ ، ئگر پویستی كرد ئوا درژ كردنوەی بۆ ماوەی یك ساڵ ، ئگر پویستی كرد ئوا 6 مانگی تری بۆ درژ دەكرتوە. مانگی تری بۆ درژ دەكرتوە.
• وەزیر یان سرۆكی الینی نبستراو ب وەزارەت و ل كاتی پویستدا و ب پشتگیری دامزراوەی • وەزیر یان سرۆكی الینی نبستراو ب وەزارەت و ل كاتی پویستدا و ب پشتگیری دامزراوەی 
 كوانامنانی بھدەست نتی بحا راق و لناوەوەی ع ت لنی دەخو ل رەكرمانبف ندن كخو كوانامنانی بھدەست نتی بحا راق و لناوەوەی ع ت لنی دەخو ل رەكرمانبف ندن كخو
سای 20092009  سای ی  ژمارە 1414ی  یاسای   ل ژمارە   یاسای   ل مادە 1  پی   ب كردنوە  درژ  ماوەی  و  مۆتكی  ماوەی   مادە ل پی   ب كردنوە  درژ  ماوەی  و  مۆتكی  ماوەی   ل
 ب مۆت  یاسایی  شایستی  ھبوونی  پی   ب  مووچ  ب یان   مووچ  ب ئاسایی  مۆتی   یھ ب بۆی  مۆت  یاسایی  شایستی  ھبوونی  پی   ب  مووچ  ب یان   مووچ  ب ئاسایی  مۆتی   یھ بۆی 
فرمانبرەك بدات ك ل فرمانبرەك بدات ك ل 2 مانگ زیاتر نبت بۆ یك جار ، بننامكی ل سر  ج بج دەكرت  مانگ زیاتر نبت بۆ یك جار ، بننامكی ل سر  ج بج دەكرت 

ئگر بوانام بدەست نھنت ل مۆلت ئاساییكی.ئگر بوانام بدەست نھنت ل مۆلت ئاساییكی.
• ھر وەزارەتك یان الینی نبستراو ب وەزارەت ل سرەتای ھموو ساك پویستییكانی كورسی • ھر وەزارەتك یان الینی نبستراو ب وەزارەت ل سرەتای ھموو ساك پویستییكانی كورسی 
خوندن پشكش ب وەزارەتی پالندانان دەكات و بھماھنگی لگڵ وەزارەتی خوندنی با دەست خوندن پشكش ب وەزارەتی پالندانان دەكات و بھماھنگی لگڵ وەزارەتی خوندنی با دەست 

ب ئامادە كردنی پالنكی مرگشتگیر ل سر ئم بابت دەکات.ب ئامادە كردنی پالنكی مرگشتگیر ل سر ئم بابت دەکات.
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جگیرەکانى(1) ک وەری دەگرت بۆ بدەست ھنانی بوانامیکی برزتر 
بۆ ئو ماوەیى ک پویســـت دەکات بۆ خوندن و فربوونی زمان ب پی 

مرجکانی ک پیەو کراوە بۆ قوتابیانی ناردن (طالب البعثات).
ب- دەکرـــت مۆتـــی خوندنـــی ھاتوو ل بگ یکم/أ لـــم مادەی، درژ 

بکرتوە بۆ ماوەی یک ساڵ.
ج- دەکرـــت مۆتی خوندنی ھاتوو ل ھردوو بگى (أ و ب) ی بگى 
یکم لم مادەی، درژ بکرتوە بۆ ماوەیک زیاتر نبت ل 6 مانگ ئگر 
 (وەیژ کردنم درویستی قوتابی بپ) کپشتگیریی ب ویســـت بکات کپ

بسلمندرت.
د- فرمانبـــری مۆتدراوی خوندن مامـــى قوتابی نردراوی (بعثات) بۆ 
دەکرت پیوەســـت ب خرجی ل کردنی ل رگای پشـــین ل حاتی کوتن 
(رسوب)  و ئو ماوەیی ل پشتر ھاتووە ب مۆتی ب ب مووچ دادەندرت.
 ل وانامنانی بدەست ھندن بۆ بتدراوی خوری مۆرمانبت فھـ- دەب
 ر ککی مسۆگستی کفالرە یان ککی خانووبتفالراق، کدەرەوەى ع
یکســـان بت ب گشـــت مووچکانی و دەرماکانی تر ک وەری دەگرت و 
 ت لرج دەکری خل کانی ککان و ھاوکاریکان و پاداشترجییگشت خ
ماوەی مۆتی خوندنکى بۆ ئو ماوەیی ک خوندنک پویســـتیتی و 
فربوونی زمان و ل حاتی درژ کردنوەى مۆتکى، پشکش بکات. 

مۆتی خوندن بۆ ناوەوەى وت
دووەم: بۆ وەزیری تایبتمند یان سرۆکی الینی نبستراو ب وەزارەت دووەم: بۆ وەزیری تایبتمند یان سرۆکی الینی نبستراو ب وەزارەت 
ھی بۆ پدانی  فرمانبر ک ھی بۆ پدانی  فرمانبر ک 2 ســـای ل خزمتی کردەیی وەزیفی تواو  ســـای ل خزمتی کردەیی وەزیفی تواو 
کردبت پاش دوا بوانامى، مۆتی خوندن ل ناوەوەى عراق  ب ھموو کردبت پاش دوا بوانامى، مۆتی خوندن ل ناوەوەى عراق  ب ھموو 

.وانامزان و بى منداڵ و خڕەتی و دەرماى بنمووچ ل گیر بریتییى جدەرما ست لبم (.وانامزان و بى منداڵ و خڕەتی و دەرماى بنمووچ ل گیر بریتییى جدەرما ست لب(1) م
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مووچ و و دەرما جگیرەکانى ک وەری دەگرت بۆ بدەست ھنانی:مووچ و و دەرما جگیرەکانى ک وەری دەگرت بۆ بدەست ھنانی:
أ- بوانامى با بۆ ئوانى ھگری بوانامى برایی زانکۆن و بۆ ئو 
ماوەیی ک بیار دراوە بۆ خوندن و دەکرت درژ بکرتوە بۆ ماوەیک 

زیاتر نبت ل 1 ساڵ ئگر وا پویست بکات.
ب- بوانامى دبلۆم پاش خوندنی ئامادەیی بۆ ماوەى 2 ساڵ.

ج- بوانامـــى برایـــی زانکـــۆ (بکالۆریۆس) پاش خوندنـــی ئامادەیی بۆ 
ماوەى 4 ساڵ.

سیم: سیم: 
مرج ل پدانی مۆتی خوندن بۆ بابتی خوندنی فرمانبرەک پیوەندی 
ب پســـپۆرییکى ھبت و ل بر رۆشـــنایی پسپۆرییکانی وەزارەت یان 

الینی نبستراو ب وەزارەت.
چوارەم:چوارەم:

أ- مـــاوەى مۆتـــی خوندنی پـــ دراو ب فرمانبر بـــ خزمتی کردەیی 
دادەندرت بۆ مبســـتکانی ســـرمووچ و پل برز کردنوە ل حاتی 

بدەست ھنانی بوانامى ک گربستی بۆ کردووە.
ب- ئژمار نکردنی ماوەی خوندنی فرمانبری مۆتدراوی خوندن بۆ 
مبستی سرمووچ و پل برز کردنوە ئگر ل خوندنکى شکستی 
ھنا ب ھر ھۆیک بت، جگ ل نخۆشـــییک ک رگر بت ل بردەوامی 
دان بـــ خوندنکى و دەرچوونی بســـرکوتوویی، ئمش ب راپۆرتی 
پزیشـــکی دەبت و پســـند کرابت ل الین لیژنى پزیشکی فرمی پسپۆر 
 رەکرمانبردەم فب ت لگر بر خت (قاھر) ککی زۆر سیان بارودۆخ

بۆ بردەوامیدان ب خوندنکى.
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ج- ئگـــر فرمامبـــری مۆـــت دراوی خونـــدن بوانامیکـــی نزمتری 
بدەســـت ھنا لو بوانامیی ک گربســـتی ل سر کردووە، ئوا (ئو 
مـــاوە زیادەیى لـــ نزمتریـــن رادەى رگپدراو بۆ بدەســـت ھنانی ئم 
بوانامی) بۆ ئژمار ناکرت بۆ مبستی سرمووچ و پل برز کردنوە.
د- فرمانبـــری شکســـتخواردوو لـــ خوندنکـــى گشـــت خرجیکانی 
خونـــدن ل ئســـتۆ دەگرت ک ل مـــاوەى خوندنکى بۆ خرج کراوە و 
ل نویشـــیدا مووچکانـــی وەزیفکى ک وەریگرتووە و کری ســـفر و 
بدەر کردنی ئم شکســـت بۆ ئوانى ک ب ھۆی نخۆشـــی ب راپۆرتی 
پزیشـــکی پسند کراو ل الین لیژنى پزیشکی فرمی پسپۆر یان ب ھۆی 

بارودۆخی (سخت-قاھر) ک رگر بت ل بردەوامی خوندنکى.
پنجم:پنجم:

 کی بایوانامنانـــی بدەســـت ھندن بۆ بتدراوی خوری مۆرمانبـــف
 ی کندنی خووانامم بى بۆ ئوانـــراق و ئناوەوە و دەرەوەى ع لـــ
گربســـتی ل سر کردووە بدەســـتدەھنن لماوەی یاسایی دیاریکراوی 
خوندنک ک ل گربســـتک چســـپاوە بب درژکردنوەى ماوەکى، 
ئم جیاووگانى (االمتیازات) خوارەوە دەیگرتوە سرباری جیاووگکانی 

ک شایستى دەبت ب پی یاسا کار پکراوەکان:
 ندراوە لسپچ ى ککندنماوەى خو وە لتندەم ی کو ماوەیأ-  ئ
گربستکی، ب پشخســـتن ئژمار دەکرت بۆ مبستی سرمووچ و 
پل برز کردنوە و خاننشینی ل حاتی تواو کردنی خوندنکى پش 

تواو بوونی ماوەکى.
ب- ماوەى مۆتی خوندنی ھاتوو ل بگ یکم- أ لم مادەی، راستوخۆ 
درـــژ دەکرتـــوە بۆ بدەســـت ھنانی بوانامیکـــی برزتر ب مرجک 
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دەربچت ب سرکوتوویی ب الینی کم  ب پلى زۆر باش.
ششم: ششم: 

رگا ب فرمانبر دەدرت بۆ پدانی مۆتی خوندن بۆ بدەســـت ھنانی 
بوانامى ماســـتر ل ناوەوەى عراق و ئو بوانامى ک گربســـتی بۆ 
کردووە بدەســـت بھنـــت ل ماوە بیار دراوەکـــی و ب پلى زۆر باش 
ب الینی کم، بۆ تواو کردنی خوندنی با ب شـــوەیکی راستوخۆ بۆ 
بدەســـت ھنانی بوانامى دکتۆرا یان ھاوتاکـــى ل ناوەوە و دەرەوەى 

عراق.(1) ) 
حفتمحفتم: : 

 وەى زانستی بژینو تو ندنی بان وەزیری خوالی ل ک (کنماییر ب
ھماھنگی لگل وەزیری دارایی، مرجکانی پدانی مۆتکانی خوندن 
و شوەی ئم بننامى ک فرمانبری مۆتدراوی خوندن بۆ بدەست 

ھنانی بوانام ل ناوەوە و دەرەوەى عراق) دیاری دەکرت.(2) ) 
ھشتم: ھشتم: 

ھر وەزارەتک و الینی نبستراو ب وەزارەت و ل سرەتای ھر ساک 
پویســـتییکانی ل کورســـییکانی خوندن پشـــکش دەکات بۆ وەزاەرتی 
پالندانـــان و لـــ ســـر ئـــم وەزارەتی بـــ ھماھنگ لگـــڵ وەزارەتی 
 وەى زانســـتی بۆ ئامـــادە کردنی پالنی ناوەندی کژینو تو ندنـــی باخو
تیـــدا کورســـییکانی ترخان کراو بۆ ھر وەزارەت و الینی نبســـتراو 
ب وەزارەت دیاری کرابت ب پی پویســـتی وت ب پســـپۆریی زانستی و 
پیشـــیی دەبت وادەیک ب وەزارەتکان و الینی نبستراو ب وەزارەت 

رابگینت ک ل کۆتایی مانگی ئازار ل ھمان ساڵ تپڕ نکات.
(1) وات بب مرجی دوو ساڵ بسر دوا بوانامکى تپڕ  بت.) وات بب مرجی دوو ساڵ بسر دوا بوانامکى تپڕ  بت.

(2) رنمایی وەزارەتی خوندنی با و توژینوەی زانستی عراقی فیداڵ ژمارە ) رنمایی وەزارەتی خوندنی با و توژینوەی زانستی عراقی فیداڵ ژمارە 165165ی سای ی سای 20112011
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 9 - مۆتی پكان ل كار كردن (1) ) 
یاســـای ناتوانایی تندروســـتی بۆ فرمانبران (العجـــز الصحی للموظفین) 
ژمارە 11ی ســـای 1999 و گشتاندنی وەزارەتی دارایی ھرم ژمارە2ی 

سای 2013.
تبینی: ئم جۆرە مۆت بۆ ئوانی ک ب ھۆی وەزیف تووشی نخۆشی تبینی: ئم جۆرە مۆت بۆ ئوانی ک ب ھۆی وەزیف تووشی نخۆشی 
 م گشـــتاندنی پرم وەزارەتی دارایی ھدەبن، بـــ وتککدەبـــن یـــان پ م گشـــتاندنی پرم وەزارەتی دارایی ھدەبن، بـــ وتککدەبـــن یـــان پ
دەرکـــردووە و ئامـــاژەى نـــداوە ب بیـــاری ئنجوومنی ھوەشـــاوەى دەرکـــردووە و ئامـــاژەى نـــداوە ب بیـــاری ئنجوومنی ھوەشـــاوەى 
 جببواری ج ل ک  جببواری ج ل 19801980/3/1616 ک ل  تی شۆڕش ژمارە 392392 لرکردایتی شۆڕش ژمارە ســـرکردایســـ
کردندایـــ ک کردندایـــ ک 3 ســـاڵ مۆـــت دەدات ب مووچى تـــواو ئگر فرمانبر  ســـاڵ مۆـــت دەدات ب مووچى تـــواو ئگر فرمانبر 
تووشـــی نخۆشییک ھات ک چارەســـرییکى پویست ب کاتکی درژ تووشـــی نخۆشییک ھات ک چارەســـرییکى پویست ب کاتکی درژ 
بـــکات بـــ پی راپۆرتی پزیشـــکی تایبتمند و پاش ئم بـــکات بـــ پی راپۆرتی پزیشـــکی تایبتمند و پاش ئم 3 ســـا دووبارە  ســـا دووبارە 
نخۆشک پشکنینی بۆ دەکرتوە ل الین لیژنى پزیشکی بۆ دنیا بوون نخۆشک پشکنینی بۆ دەکرتوە ل الین لیژنى پزیشکی بۆ دنیا بوون 
(1) تبینی: ئم بابت ب پی یاسای ناتوانایی تندروستی بۆ فرمانبران (العجز الصحی للموظفین) ) تبینی: ئم بابت ب پی یاسای ناتوانایی تندروستی بۆ فرمانبران (العجز الصحی للموظفین) 
ژمارە ژمارە 1111ی سای ی سای 19991999 ركخراوە ل عراق بم ل ھرمی كوردستان ب گشتاندنی دارایی ژمارە ركخراوە ل عراق بم ل ھرمی كوردستان ب گشتاندنی دارایی ژمارە2ی ی 
 تم مۆئ ،م یاسایستن بپشت ب ب  تم مۆئ ،م یاسایستن بپشت ب 20132013/5/8 ب ل  نووسراویان ژمارە 87308730 ل نووسراویان ژمارە  ب  ی 20132013 بی ساسا
بكرت   پ كاری  كوردستان  ھرمی   ل یاسایش  ئم  جبجكردن  یاسای   ب  ویستپ و  بكرت دەرچووە   پ كاری  كوردستان  ھرمی   ل یاسایش  ئم  جبجكردن  یاسای   ب  ویستپ و  دەرچووە 

.لسر و تزۆر ت یاساک چونک.لسر و تزۆر ت یاساک چونک
دوور  ماوەیكی  بۆ  بوو  چارەسر   ب پویستی  و  ھات  نخۆشییك  تووشی  فرمانبرك  ئگر  دوور •  ماوەیكی  بۆ  بوو  چارەسر   ب پویستی  و  ھات  نخۆشییك  تووشی  فرمانبرك  ئگر   •
و درژ یان لو نخۆشیی گرانان بوو ك ل الین وەزارەتی تندروستیوە دریاری كراوە، مۆتی و درژ یان لو نخۆشیی گرانان بوو ك ل الین وەزارەتی تندروستیوە دریاری كراوە، مۆتی 
نخۆشی تایبتی پ دەدرت ب مووچی تواو بۆ ماوەیك ك ل نخۆشی تایبتی پ دەدرت ب مووچی تواو بۆ ماوەیك ك ل 3 ساڵ زیاتر نبت ب بیاری  ساڵ زیاتر نبت ب بیاری 

لیژنی پزیشكی.لیژنی پزیشكی.
 رەكرمانبدووبارە پشكنینی ف (ساڵ  رەكرمانبت (بۆ ماوەی 3 ساڵ) دووبارە پشكنینی فخۆشی تایبتی نواو بوونی مۆكاتی ت بۆ ماوەی • ل) تخۆشی تایبتی نواو بوونی مۆكاتی ت ل •
ئایا  كوا  بوەی  فرمانبر  تندروستی  باری  پیشاندانی  بۆ  دەکرت  پزیشكییوە  لیژنی  الین   ئایا ل كوا  بوەی  فرمانبر  تندروستی  باری  پیشاندانی  بۆ  دەکرت  پزیشكییوە  لیژنی  الین   ل
بگڕتوە سر كارەكی یان كاركی تری پ بسپردرت ك لگڵ بارە تندروستییكی بگونجت بگڕتوە سر كارەكی یان كاركی تری پ بسپردرت ك لگڵ بارە تندروستییكی بگونجت 
 گوێ  دان  بت بنشین دەكردا خانتو حاكار بكات، ل وا ناتوانوەی كر ئس یاردان لب یان ب گوێ  دان  بت بنشین دەكردا خانتو حاكار بكات، ل وا ناتوانوەی كر ئس یاردان لب یان ب

ماوەی خزمتكی.ماوەی خزمتكی.
 ب ساڵ    ب ساڵ   1515  تندریدەگ سرەوە  كارەكانی  رك   ب نخۆش  فرمانبری  خاننشینی  خزمتی   • تندریدەگ سرەوە  كارەكانی  رك   ب نخۆش  فرمانبری  خاننشینی  خزمتی   •
مبستی شایستی مووچی خاننشینی و ل گشت لباوەكانی خاننشینی دەبوردرێ لو ماوەیی مبستی شایستی مووچی خاننشینی و ل گشت لباوەكانی خاننشینی دەبوردرێ لو ماوەیی 

ک بۆی دەخرت سر.ک بۆی دەخرت سر.
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ل بردەوام بوون ل کارەکى یان تنسیب کردنی بۆ کارکی تر ک لگڵ ل بردەوام بوون ل کارەکى یان تنسیب کردنی بۆ کارکی تر ک لگڵ 
باری تندروســـتی بگونجت، ئگر ب شـــوەیکی کۆتایی شیاو نبوو بۆ باری تندروســـتی بگونجت، ئگر ب شـــوەیکی کۆتایی شیاو نبوو بۆ 

کار کردن، ئوا خانشین دەکرت ب ب رەچاو کردنی خزمتی وەزیفی.کار کردن، ئوا خانشین دەکرت ب ب رەچاو کردنی خزمتی وەزیفی.

دەرماکان
مادەى پنجا و یکم و پنجا و دووەم:مادەى پنجا و یکم و پنجا و دووەم:(1) ) 

دوو مووچیی
مادەى پنجا و سیم:مادەى پنجا و سیم:

1 - فرمانبر مافی نیی دوو مووچ ل یك كاتدا وەربگرت ل دوو وەزیفدا 
یان دەرمای لیژنكان یان  ئو كارانی ك بشكن ل ئرككانی خودی 
 ت، ککان وەربگرتتایب تگوزارییی خزمکر ینیا مافی ھر ، ترمانبف
پشکشـــی حکومتی دەکات ئگر ھاتوو ئم خزمتگوزارییان پیوەندی 
بـــ ئرککانی وەزیفکانی پســـنکراو ل میالکـــی فرمانگکى نبت و 
جیاواز بت ل کارە ئاســـاییکانی و ئرککانی ئو فرمانگیی ک کاری 
 جبنمایی دەربـــکات بۆ جر یـــتیـــادا دەکات و بـــۆ وەزیـــری دارایی ھ

 ( (2).م مادەیکردنی ئ
(3) - 2

(1) بابتی دەرماکان ب رنمایی داراییکانی وەزارەتی دارایی و ئابووری رکخراوە ل ئستا گشت ) بابتی دەرماکان ب رنمایی داراییکانی وەزارەتی دارایی و ئابووری رکخراوە ل ئستا گشت 
دەرماکان ب یاسای ژمارە دەرماکان ب یاسای ژمارە 2222ى سای ى سای 20082008 و  و 2323ى سای ى سای 20082008 و رنمایی داراییکان رکخراون. و رنمایی داراییکان رکخراون.
 پل بارەت بس  پل بارەت بی 20122012 سی ى سامی کوردستان ژمارە 5ى سارنمایی وەزارەتی دارایی ھر وانب می کوردستان ژمارە ) تکایرنمایی وەزارەتی دارایی ھر وانب (2) تکای

برز کردنوەى ئوانى ک تازە دادەمزرن.برز کردنوەى ئوانى ک تازە دادەمزرن.
(3) ئم بگی تایبت ب خزمتی سربازی سوپای عراق .) ئم بگی تایبت ب خزمتی سربازی سوپای عراق .
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راگرتنی دەرماکان
مادەى پنجاو چوارەم:مادەى پنجاو چوارەم:

 بووەت ى کو بارودۆخمانی ئکاتی ن ت لکان رادەگیردانـــی دەرماپ
.نم دەرمادانی ئھۆی پ

پشینى ھاوسرگیری
مادەى پنجا و پنجم:مادەى پنجا و پنجم:

فرمانبر ل کاتی پکھنانی ھاوســـرگیری پشینیکی پ دەدرت ھاوتا 
بـــت لگـــڵ مووچى بنڕەتـــی بۆ چوار مانگ ب مرجک ب شـــوەی 4 
پشـــکی سان بیگڕنتوە ک دەست پ دەکات ل کۆتایی سای دووەمی 
رکوتـــی ھاوســـرگیرییکى و ھـــر پشـــکک دابـــش دەبت ب ســـر 

مانگکانی ساڵ ک شایستى ئم پشک دەبن.(1)

کاتژمرەکانی کار کردن
مادەى پنجا و ششم:مادەى پنجا و ششم:

1 - کاتژمرەکانـــی کار کـــردن لـــ فرمانگکانـــی حکومـــت لـــ الیـــن 
ئنجوومنـــی وەزیران بیار دەدرت ل کاتـــک بۆ کاتکی تر ب مرجک 
کـــۆی کاتژمرەکان لـــ رۆژکدا تپڕ نبت ل 8 کاتژمری کار کردن یان 

بەكی   ك بەكی    ك  20142014 سای  سای ى  1717ى  و  و    سای20112011   سایی  2020ی  و  و    1919 ژمارە  دارایی  رنمایی  پی   ب ژمارە )  دارایی  رنمایی  پی   ب  (1)
50000005000000 پنج ملیۆن دینارە و  ب دوو پشکی سان و ببی  پنج ملیۆن دینارە و  ب دوو پشکی سان و ببی 180180 ھزار دینار بۆ ھر پشکک  ھزار دینار بۆ ھر پشکک 
 ،کشینواو بوونی پمانگی تشرینی دووەم تا ت مانگی ئایار و دووەمیان ل میان لکوە یتوەربگیر ،کشینواو بوونی پمانگی تشرینی دووەم تا ت مانگی ئایار و دووەمیان ل میان لکوە یتوەربگیر
مرد  و  ژن  نوان  ھاوسرگیری  گربستی  کردنوەى  بتاڵ  یان  جیابوونوە  یان  تالق  حالتی   رد لم و  ژن  نوان  ھاوسرگیری  گربستی  کردنوەى  بتاڵ  یان  جیابوونوە  یان  تالق  حالتی   ل
پشینى خرج کراو دەکرت ب شوەی پشک ل سر داوای (فرمانبرەک) وەربگیرتوە ب رژەى پشینى خرج کراو دەکرت ب شوەی پشک ل سر داوای (فرمانبرەک) وەربگیرتوە ب رژەى 

(5/1)ى مووچکى .ئم ھاوكاریی تنیا بۆ مرد یان ژن خرج دەكرت وات بۆ یككیان.)ى مووچکى .ئم ھاوكاریی تنیا بۆ مرد یان ژن خرج دەكرت وات بۆ یككیان.
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44 کاتژمر ل ھفتیکدا.(1)
2 - بـــۆ ســـرۆکی فرمانگ ھی بـــ رەزامندی وەزیـــری تایبتمند بۆ 
بیاردان ل کاتکانی کار کردن ب پی پویستی کاروبارەکانی فرمانگکى 

ب مرجک تپڕ نبت لو کاتژمرانى ل بگ 1ی سرەوە ھاتووە.
3 - بـــۆ ســـرۆکی فرمانگـــ ھی ب زیاد کردنـــی کاتکانی کار کردن بۆ 
مبســـتی بج گیاندنی کاروبارە ب پلکانـــی تایبت ب فرمانگکى 
بـــ مرجک تپڕ نبت لـــو کاتژمرانى ل بگ 1ی ئم مادەی دیاری 
کـــراوە و دەبـــت ل بیای دەرچوو بۆ ئم مبســـت ھۆیکانی پویســـت 
روون بکرتـــوە بـــۆ زیـــاد کردنی کاتکانی کار کـــردن و ھروەھا ماوەی 

زیادەک و ئو فرمانبرانى ک دەیانگرتوە.
4 - بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ھندک فرمانگ بدەر بکات ل پیادە 

.م مادەیکردنی ئ

چارەسر کردنی فرمانبری نخۆش
مادەى پنجا و حفتم:مادەى پنجا و حفتم:

1 - فرمانبـــر و تاککانـــی خزانکـــى کـــ بخویـــان دەکات بـــ پـــی 
شـــرع، مافی ســـاڕژ و چارەســـریان ھی ل نخۆشـــخان و دامزراوە 
تندروستییکانی حکومت برامبر نرخکی کم ب پی ئمى خوارەوە:
أ - فرمانبری ل پلى 3 برەو خوار چارەکی کری بیار دراو دەدات.
ب-فرمانبری ل پلى 2 برەو سروو نیوەى کری بیار دراو دەدات.

(1) بۆ زانین ئم بگی ل ھرمی کوردستان بم شوەی: ) بۆ زانین ئم بگی ل ھرمی کوردستان بم شوەی: 3535 کاتژمر ل ھفتیکدا برامبر  کاتژمر ل ھفتیکدا برامبر 5 
 ممو چوارش ممشو س ممو دووش ممکشرۆژانی ی ر لکاتژم  ممو چوارش ممشو س ممو دووش ممکشرۆژانی ی ر لای 7 کاتژمکت ای رۆژ کار کردن و بکت رۆژ کار کردن و ب

و و 6 کاتژمر ل رۆژکدا ل رۆژی پنجشمم و رۆژانی ھینی و شممش پشووى کۆتایی ھفتن. کاتژمر ل رۆژکدا ل رۆژی پنجشمم و رۆژانی ھینی و شممش پشووى کۆتایی ھفتن.
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 ناکاو ھات لکی لک یان رووداوخۆشیر تووشـــی نرمانبر فگ2 - ئ
میانى ھسانی ب کارە فرمییکانی وەزیفکى یان ب ھۆیوە، ل پیدانی 

کری ھاتوو ل برگ1ى ئم مادەی دەبووردرت.
3 - فرمانبـــر چارەســـر دەکرت ل نخۆشـــخانکان ل ســـر خرجی 
حکومت ئگر نخۆشـــیکى ســـلمندرا ب راپۆرتـــک ک ل لیژنیکی 
 کخۆشیین دومانی دا، کشـــای کت و لیژنرمی دەرچووبپزیشـــکی ف
رووی داوە ب ھۆی خزمتکى و ئگر لیژنک پشتگیری کرد ک ل عراق 
چارەســـری نیی ب ھۆی نبوونی رگاکانی پویســـت بۆ چارەسرکردنی 
یـــان نبوونـــی پســـپۆری تایبت، ئـــوا دەنردرت بـــۆ دەرەوەى وت بۆ 
چارەســـر کردن ل ســـر خرجی حکومت ب بیارـــک ل ئنجوومنی 
 دیاری بکات ک کتیان و کخۆشـــخانن کک لیژنرجم وەزیران ب

ب ھۆیوە پویست بنردرت.(1)

مافی فرمانبر بۆ سوود وەرگرتن ل ھۆیکانی گواستنوەى حکومی
مادەى پنجا و ھشتم:مادەى پنجا و ھشتم:

فرمانبر و تاککانی خزانکى ک بخویان دەکات ب پی شرع، مافی 
گشت کردنیان ھی ب ھۆیکانی گواستنوەى حکومی ب کریکی کمتر 
ک رککوتنی ل ســـر دەکرت لگڵ دەســـت تایبتمندەکانی ب پی 
بیانـــک ک دواتر دەردەچت و حوکمکانی ئـــم مادەی جبج ناکرت 
 ت بدەســـتی ھکانی پر یان نزیکرمانبف ى کشـــتانو گر ئســـ ل

سیفت فرمییکى.

 19861986/1111/1313 ل  تی شۆرش  ژمارە 867867 لرکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئب وانتی شۆرش  ژمارە ) برکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئب وان(1) ب
ک ھموو دەق یاساییکانی ھوەشاندۆتوە کرگا دەدات ب شاند کردن بۆ مبستی چارەسرکردن..ک ھموو دەق یاساییکانی ھوەشاندۆتوە کرگا دەدات ب شاند کردن بۆ مبستی چارەسرکردن..
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سکای فرمانبران ل دادگاکان
مادەى پنجاو نۆیم:مادەى پنجاو نۆیم:

1 - رـــگا نادرـــت لـــ دادگاکان ب داوا و ســـکای فرمانبران ل ســـر 
 یان ب م یاسایھۆی ئ دروست بووە ب ى کو مافانھۆی ئ ت بحکوم
پی یاسای خزمتى شارستانی ژمارە 55ى سای 1956 و ھموارەکانی 
یان ھر سیستمک ک ب ھۆیوە دەرچوو بت، دەبت سیر کردنی ئم 

بابتان ل الین ئنجوومنی رککاری گشتییوە بت.
2 - فرمانبـــر دەبـــت بـــی 3 دینار بدات ل کاتی پشـــکش کردنی داوا 
بـــ پـــی بگ 1 ى ســـرەوە بـــ مرجک ئم بـــە پارەی یان بشـــکی 
 کحوکم ک کننجوومن ئالی یـــاردان لکاتی ب وە لتدربـــۆی بگ

لبرژەوەندى فرمانبرک تواو دەبت.
3 - پشت گوێ خستنی ئو داوایانى ک ل سر حکومت تۆمار دەکرت 
 پگیراوەکرمانی پف ر برمانبیاندنی فاگوتی پکر پاش 30 رۆژ ل
(االعتراض من القرار) ئگر ھاتوو ل ناوەوەى عراق بوو و بۆ ماوەى 60 

رۆژ ئگر ل دەرەوەی عراق بوو.
4 - بیارەکانی ئنجوومنی رککاری گشتی دەبت حکومت پیوە پابند بت.

راگرتنی مووچ و دەرما ل ئنجامی قرزاری فرمانبر
مادەى شستم:مادەى شستم:

نابـــت گلدانوە (حجز) ل ســـر مووچ و دەرماـــی فرمانبر دابندرت نابـــت گلدانوە (حجز) ل ســـر مووچ و دەرماـــی فرمانبر دابندرت 
ب پی یاســـای خزمتی شارســـتانی پش وەرگرتنی لـــ گنجین برامبر ب پی یاســـای خزمتی شارســـتانی پش وەرگرتنی لـــ گنجین برامبر 
قرزی ســـر فرمانبر تنیا لم حاتانی خـــوارەوە نبت ب مرجک قرزی ســـر فرمانبر تنیا لم حاتانی خـــوارەوە نبت ب مرجک 
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لبینکى ل لبینکى ل 3/1ی مووچ و دەرمای تپڕ نبت:ی مووچ و دەرمای تپڕ نبت:
1 - ئگر ھاتوو قرزەك بگڕتوە بۆ گنجینی دەوت یان دامزراوە 
نیمچـــ فرمییكان کـــ ئنجوومنی وەزیران بریـــار دەدات ب گلدانوەی 

..رزەکر قرامبى بکمووچ
2 - ئگر ھاتوو قرزەك بۆ مبســـتی دانوەی خرجی شـــرعی (نفقة 

شرعیة) بت.
 نجامی مارەیی (مھر) لئ ت لدا بری ھســـ رزەكر ھاتوو قگ3 - ئ

سر فرمانبر.

زیانگیاندن ب خزینی دەوت و ئستۆ پاکی
مادەى شست و یکم:مادەى شست و یکم:

1 - وەزیری تایبتمند بۆی ھی دنیا بت ل ئســـتۆپاكی فرمانبر لو 
زەرەر و زیانانـــی كوا ب خزینی دەوت دەكوت ب ھۆی گوندان 
 كار پ نماییم و ریاســـا و سیســـت ر لرمانبچی كردنی فرپیان ســـ
كـــراوەكان و فرمانبرەكـــش مافـــی تاندانـــی ھی ل بیـــاری وەزیری 
تایبتمند ل دادگا مدەنییكان ل ماوەی 30 رۆژ ل رۆژی پاگیاندنی.
 وات) وەزیف دەرەوەى لـــ ر بـــۆ چوونرمانبف ـــت لگـــری ناکر2 - ر
بجھشـــتنی وەزیف) ب ھیچ شوەیک ئگر دنیابت ل بگى 1ى ئم 

(1).مادەی

(1)  ئم مادەی وەکو ئوەى ھاتووە ل سرەوە ب پی یاسای ھمواری خزمتى شارستانی ژمارە )  ئم مادەی وەکو ئوەى ھاتووە ل سرەوە ب پی یاسای ھمواری خزمتى شارستانی ژمارە 
4949ى سای ى سای 19791979 راست کرایوە. راست کرایوە.
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دوورخستنوەى فرمانبر  ل کاتی نبوونی یکک ل مرجکانی  دامزراندن
مادەى شست و دووەم:مادەى شست و دووەم:

ئگر سلمندرا ک مرجکانی دامزراندن ک ل ھردوو مادەى 7و 8ى 
ئم یاســـایدا ھاتووە ب تواوی بوونی نبوو یان بشـــکی بوونی نبوو 
 ک لرمانف وە بتـــت دوور بخرر، دەبرمانبزراندنـــی فکاتی دام لـــ
دەستی دامزراندن (سلطة التعیین)، بم ئگر ھاتوو رگرییکی یاسایی 
ھبـــوو لـــ دامزراندن و ھیـــچ ھۆکارکی تر نبوو بۆ دوورخســـتنوەى، 
دەکرـــت ل خزمت بمنتوە ب مرجک ئـــم خزمتی تا تواو کردنی 

.م یاسایستی ئبت بۆ مکرژمار نت ئخزم کان دەیکات برجم

قرەبوو کردنوەى فرمانبر 
مادەى شست و سیم:مادەى شست و سیم: 

پویست وەزیری دارایی ب دەرچوواندنی رنماییک قرەبووی فرمانبران 
بکاتـــوە ل کاتی ون بوونی یان تکچوونـــی کلوپلکانی و ھروەھا ئو 
ئاژەنى ک لناو دەچن ل کاتی ھسانی فرمانبر ب ئرک فرمییکان.

تۆماری فرمانبران و رادەست کردن و وەرگرتن ل نوان فرمانبران 
مادەى شست و چوارەم:مادەى شست و چوارەم:

حکومت بۆی ھی سرباری سیستمکانی ھاتوو لم یاسای، سیستمی حکومت بۆی ھی سرباری سیستمکانی ھاتوو لم یاسای، سیستمی 
تایبت دەربچونت بم کاروبارانى خوارەوە:تایبت دەربچونت بم کاروبارانى خوارەوە:

1 - تشریفاتی دەوت(1)
(1)ب پی مادەى دووەم ل یاسای مراسیم ژمارە ب پی مادەى دووەم ل یاسای مراسیم ژمارە 2626ى سای ى سای 20062006 ئنجوومنی نونرانی عراق ھوەشاوەتوە. ئنجوومنی نونرانی عراق ھوەشاوەتوە.
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2 - رادەست کردن و وەرگرتن (التسلیم والتسلم) ل نوان فرمانبران.(1)
3 - تۆماری فرمانبران. 

مووچى بنڕەتی 6 مانگ
بۆ خاننشینانی 15 ساڵ خزمت

 مادەى شست و پنجم مادەى شست و پنجم:(2)

 پدانی مافکانی خاننشینی ب فرمانبر یان ئو کسى مافی دەکوت 
پاش مردنی ب پی یاسای خاننشینی، مووچى 6 مانگی تکای مووچى 
بنڕەتی کۆتایی، ئگر خاننشـــین کرا ب تواو کردنی 15 ســـاڵ خزمت 
ب ھۆی نخۆشـــی یان ناتوانایی تندروســـتی ک ل کاتی خزمتدا تووش 
 ب وە بھۆی ر کۆچی دوایی کرد بـــگـــوە یان ئھۆی ـــت یان بـــبووب

گودان ماوە خزمتکى. 

(1) سیستمی رادەست کردن و وەرگرتن ل نوان فرمانبران و پارزگاری کردن ل ھبووەکانی ) سیستمی رادەست کردن و وەرگرتن ل نوان فرمانبران و پارزگاری کردن ل ھبووەکانی 
فرمانگکانی دەوت ژمارە فرمانگکانی دەوت ژمارە 2ی سای ی سای 19961996ى عراقی، بم ل ھرمی کوردستان کاری پ ناکرت ى عراقی، بم ل ھرمی کوردستان کاری پ ناکرت 

و ھاوشوەشی ل ھرمی کوردستان دەرنچووە.و ھاوشوەشی ل ھرمی کوردستان دەرنچووە.
(2) ئم مادەی بگ ) ئم مادەی بگ 2ـمی بۆ زیاد کرا ب پی یاسای ژمارە ـمی بۆ زیاد کرا ب پی یاسای ژمارە 2929ى سای ى سای 20082008 (یاسای ھمواری  (یاسای ھمواری 
فرمانبرانى  ئو   - فرمانبرانى   ئو   -  2  :وەیش بم  عراق  نونرانی  ئنجوومنی  شارستانی)  خزمتی  شوەی: یاسای  بم  عراق  نونرانی  ئنجوومنی  شارستانی)  خزمتی  یاسای 
دەزگای  یاسای  دەزگای   یاسای  سای 20082008  ى  سای   ى  ژمارە 3  یاسای   ل دەیانگرتوە   یاسای ئم  ژمارە ى  یاسای   ل دەیانگرتوە   یاسای ئم  مادە 5ى  مادە حوکمکانی  حوکمکانی 
شھیدان، گشت مووچ کک بووەکانی پ دەدرت ل رکوتی گرتنی یان گلدانوەى یان دەستگیر شھیدان، گشت مووچ کک بووەکانی پ دەدرت ل رکوتی گرتنی یان گلدانوەى یان دەستگیر 
کردنی تا رکوتی رایی کردی مامى ئژمار کردنی مووچ کک بووەکانی و ب رەچاو کردنی:  کردنی تا رکوتی رایی کردی مامى ئژمار کردنی مووچ کک بووەکانی و ب رەچاو کردنی:  

.م ماوەیوەکانیان لھاوش دراون ب کانی کگشت مووچ کانی لأ- شایست.م ماوەیوەکانیان لھاوش دراون ب کانی کگشت مووچ کانی لأ- شایست
 ژمار کردنی مووچوەری ئپ ترج کردنی، دەبوادەى خ دەکرا ل کاری پ ى کندی مووچبب- پل ژمار کردنی مووچوەری ئپ ترج کردنی، دەبوادەى خ دەکرا ل کاری پ ى کندی مووچبب- پل

کک بووەکانی.کک بووەکانی.
ج- حوکمکانی مادەى ج- حوکمکانی مادەى 1616 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 3ى سای ى سای 20062006 رەچاو دەکرت بۆ مبستی دیاری کردنی  رەچاو دەکرت بۆ مبستی دیاری کردنی 

.2 گب ری ھاتوو لرمانبمانای خاوەنی ف گب ری ھاتوو لرمانبمانای خاوەنی ف
د- ئم پیادە دەکرت ل سر ھموو راسپردراوک ب وەزیفیکی گشتی ک مادەى د- ئم پیادە دەکرت ل سر ھموو راسپردراوک ب وەزیفیکی گشتی ک مادەى 5 ل یاسای  ل یاسای 
ژمارە ژمارە 3ى سای ى سای 20062006 دەیگرتوە، بدەر ل حوکمکانی مادەى یکم ل یاسای خزمتی شارستانی. دەیگرتوە، بدەر ل حوکمکانی مادەى یکم ل یاسای خزمتی شارستانی.
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دەرچوواندنی رنمایی ل الین وەزیری داراییوە
 مادەى شست و ششم: مادەى شست و ششم:

ل ســـر وەزیـــری داراییـــ رنمایی پویســـت دەربچون بۆ ئاســـانکاری 
جبجـــ کردنـــی حوکمکانی ئم یاســـای جگـــ لوەى کـــ ئنجوومنی 

(1)م یاسایی ئپ کانی بتی دەسپ ب نتى گشتی دەریدەچوخزم
مادەى شست و حفتم:مادەى شست و حفتم:

بـــم یاســـای یاســـای خزمتی شارســـتانی ژمـــارە 55ى ســـای 1956 و 
 ک لر حوکموەى ھوەشاندنروەھا ھوە و ھوەشـــایموارەکانی ھھ
 ل جگ م یاســـایکانی ئڵ حوکمگت لناکۆک ب کی تـــر کر یاســـایھ
یاسای پاکسازی دامودەزگاکانی حکومت (قانون تطھیر الجھاز الحکومی).

مادەى شست و ھشتم:مادەى شست و ھشتم:

کار کردن ب سیســـتم دەرچووەکانی ب پی یاسای خزمتى شارستانی 
و یاســـاکانی خزمتی تری ھوەشـــاوە، ئگر سرپچی حوکمکانی ئم 

یاسای نبت تا دەگۆڕدرت ب سیستمی تر.
مادەى شست و نۆیم:مادەى شست و نۆیم:

 ئم یاسایى جبج دەکرت ل رۆژی 1 نیسان 1960.(2)
مادەى حفتایم:مادەى حفتایم:

ل سر وەزیرەکان ئم یاسای جبج بکن.

 19791979/8/2 ل  تی شۆڕش  ژمارە 996996 لرکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئبینی کردنی بتی شۆڕش  ژمارە ) ترکردایس (وەشاوەىھ) نینجوومیاری ئبینی کردنی ب(1) ت
ک ئنجوومنی خزمتى گشتی ھوەشاندەوە و تنیا وەزیری دارایی راسپارد بۆ دەرچواندنی رنمایی ک ئنجوومنی خزمتى گشتی ھوەشاندەوە و تنیا وەزیری دارایی راسپارد بۆ دەرچواندنی رنمایی 

.م یاسایکانی ئکردنی حوکم جبویست بۆ ئاسانکاری جپ.م یاسایکانی ئکردنی حوکم جبویست بۆ ئاسانکاری جپ
(2) ل ژمارە ) ل ژمارە 300300ی رۆژی ی رۆژی 19601960/2/6 ل رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە. ل رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  77
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

فرمانبرى گربست ( پاداشت و مافکان)
 فرمانبری گربست:فرمانبری گربست: بریتیی ل دامزراندنی فرمانبر ب شوەی كاتی 
بۆ ماوەیک برامبر پدانی پاداشتکی باوە بۆ ماوەى ساك و دەكرت 

نوێ بكرتوە(1) .
ھروەھـــا مافـــی وەرگرتنی مۆتی نخۆشـــی و ئاســـایی و بـــ مووچ و 
(2).یى ھو 51 رۆژ دوای دانانی کۆرپ ش دانانی کۆرپتی 21 رۆژ پمۆ
(1)  بپى رنمایی دارایی ژمارە )  بپى رنمایی دارایی ژمارە 3131 ی سای  ی سای 20112011 رکخراوە،  رکخراوە، 1 - ھگری ب,انامی دكتۆرا  بی  - ھگری ب,انامی دكتۆرا  بی 
مووچی مووچی 800000800000 دینار مانگان،  دینار مانگان، 2 - ماستر- دبلۆمی با دوو ساڵ – بكالۆریۆس  - ماستر- دبلۆمی با دوو ساڵ – بكالۆریۆس 6 ساڵ  بی  ساڵ  بی 
مووچی  بی  ساڵ  مووچی   بی  ساڵ   5 بكالۆریۆس  ساڵ-  بكالۆریۆس   ساڵ-   1  با دبلۆمی   -   با دبلۆمی   -  3  ،.مانگان دینار    ،.مانگان دینار   700000700000 مووچی مووچی 
600000600000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 4 - بكالۆریۆس چوار ساڵ بی مووچی  - بكالۆریۆس چوار ساڵ بی مووچی 500000500000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 5 - دبلۆم  - دبلۆم 
 .دینار مانگان  .ی 350000350000 دینار مانگانی مووچی  - ئامادەیی بی مووچ6 - ئامادەیی ب .دینار مانگان  .ی 400000400000 دینار مانگانی مووچب (یمانگپ) یی مووچب (یمانگپ)
7 - ناوەندی بی مووچی  - ناوەندی بی مووچی 300000300000 دینار مانگان  دینار مانگان 8 - سرەتایی بی مووچی  - سرەتایی بی مووچی 275000275000 دینار  دینار 
مانگان مانگان 9 - ب بوانام بی مووچی  - ب بوانام بی مووچی 250000250000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 1010 - شوفری ئۆتۆمبیلی بچووك  - شوفری ئۆتۆمبیلی بچووك 
(ساۆن- ساحیب، دەمبر، رافع) بی مووچی (ساۆن- ساحیب، دەمبر، رافع) بی مووچی 425000425000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 1111 - شوفری ئۆتۆمبیلی  - شوفری ئۆتۆمبیلی 
گورە (لۆری، قالب، تنكر) بی مووچی گورە (لۆری، قالب، تنكر) بی مووچی 500000500000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 1212 - شوفری ئۆتۆمبیلی قوڕس  - شوفری ئۆتۆمبیلی قوڕس 
 1313 .دینار مانگان  .ی 650000650000 دینار مانگانی مووچب (ترنبۆڵ، دقاق ،فارە، بلدۆزەر، حادیلدەر، حڵ، گرشۆف) یی مووچب (ترنبۆڵ، دقاق ،فارە، بلدۆزەر، حادیلدەر، حڵ، گرشۆف)
- ئیشپكری موەلیدە، ئیشپكری مزەخ بی مووچی - ئیشپكری موەلیدە، ئیشپكری مزەخ بی مووچی 350000350000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 1414 - ئیشپكری  - ئیشپكری 
كارگ (كارگی ئسفلت، كسارە) بی مووچی كارگ (كارگی ئسفلت، كسارە) بی مووچی 500000500000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 1515 - پاككرەوەی شارەوانی  - پاككرەوەی شارەوانی 
 1717 .دینار مانگان  .ی 400000400000 دینار مانگانی مووچوان بی  -  باخی مووچوان ب1616 -  باخ .دینار مانگان  .ی 450000450000 دینار مانگانی مووچی بی مووچب
-  كارەباچی بی مووچی -  كارەباچی بی مووچی 350000350000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 1818 - ونگری فۆترگرافی (مصور فوتوغرافی)،  - ونگری فۆترگرافی (مصور فوتوغرافی)، 
ونگری ڤیدیۆ بی مووچی ونگری ڤیدیۆ بی مووچی 350000350000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 1919 - پاسوان بی مووچی  - پاسوان بی مووچی 350000350000 دینار  دینار 
مانگان. مانگان. 2020 - پشنوژ- پشنوژووتارخون- قورئان خون و بانگبژ بی مووچی ب پی بروانامی  - پشنوژ- پشنوژووتارخون- قورئان خون و بانگبژ بی مووچی ب پی بروانامی 
 -  - 2222 .دینار مانگان  .مانگان (سماكار ئافرەت) بی مووچی 500000500000 دینار  مووچی  - ئندام تیپ  (سماكار ئافرەت) بی  ئندام تیپ  دیاری دەكرت. دیاری دەكرت. 2121 - 
ئندام تیپ (سماكار پیاو) بی مووچی ئندام تیپ (سماكار پیاو) بی مووچی 450000450000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 2323 - سترانبژ، ئندام تیپ (سماكار  - سترانبژ، ئندام تیپ (سماكار 
ئافرەت) بی مووچی ئافرەت) بی مووچی 350000350000 دینار مانگان.  دینار مانگان. 2424 - میوزكژەن، ئندام تیپ (سماكار ئافرەت) بی  - میوزكژەن، ئندام تیپ (سماكار ئافرەت) بی 
بوانامی  پی   ب گۆڤنددكار،    – مالپر  نخشسازی   - بوانامی   پی   ب گۆڤنددكار،    – مالپر  نخشسازی   -  2525  .مانگان دینار    .مانگان دینار   400000400000 مووچی مووچی 
بوانامی  پی   ب نھاتووە  سرەوە   ل  ك ناونیشانانی  ئو   - بوانامی   پی   ب نھاتووە  سرەوە   ل  ك ناونیشانانی  ئو   -  2626 دەكرت.  دیاری  بۆ  دەكرت. مووچی  دیاری  بۆ  مووچی 

مووچی بۆ دیاری دەكرتمووچی بۆ دیاری دەكرت
(2)  رنمایی دارايى ژمارە )  رنمایی دارايى ژمارە 2ی سای ی سای 20152015 :  : 1 - وەرگرتنی مۆتی ئاسایی بۆ ماوەی  - وەرگرتنی مۆتی ئاسایی بۆ ماوەی 1515 رۆژ ل ساكدا،   رۆژ ل ساكدا،  2 
- وەرگرتنی مۆتی نخۆشی بۆ ماوەی - وەرگرتنی مۆتی نخۆشی بۆ ماوەی 8 رۆژ ل ساكدا وبۆ ماوەی  رۆژ ل ساكدا وبۆ ماوەی 1515 رۆژ ل ساكدا ل حاتی پویست  رۆژ ل ساكدا ل حاتی پویست 
ب پی راپۆرتی پزیشكی پسندكراو.،  ب پی راپۆرتی پزیشكی پسندكراو.،  3 - وەرگرتنی مۆتی ب مووچ تاوەكو ماوەی  - وەرگرتنی مۆتی ب مووچ تاوەكو ماوەی 3030 رۆژ ل ساكدا،  رۆژ ل ساكدا، 
 ش دانانی كۆرپتی پ مۆ -  ش دانانی كۆرپتی پ 5 - مۆ .رمانگویستی فی پپ كان و بنماییی رپ ڕەڕایی بی كاری سكر -  .رمانگویستی فی پپ كان و بنماییی رپ ڕەڕایی بی كاری س4 - كر
2121 رۆژ ب مووچ و دوای دانانی كۆرپ ( رۆژ ب مووچ و دوای دانانی كۆرپ (5151) رۆژ ب  مووچ.،  ) رۆژ ب  مووچ.،  6 -  - پویست ل گربستی دامزراندنی پویست ل گربستی دامزراندنی 

فرمانبرەك ب پی پویست و پیوەندی ئم مرجانی سرەوە رەچاو بكرت و بنووسرتوە.فرمانبرەك ب پی پویست و پیوەندی ئم مرجانی سرەوە رەچاو بكرت و بنووسرتوە.
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بشی دووەم
یاسای میالک ژمارە 25ى سای 1960(1)

رنمایی میالک ژمارە 23ى سای 1979 رنمایی تنسیبی فرمانبران

(1) ل ژمارە ) ل ژمارە 300300ی رۆژی ی رۆژی 19601960/2/6 ل رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە. ل رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.
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ب ناوی گل
ئنجوومنی سیادە

پـــاش تامـــان ل دەســـتووری کاتی و ل ســـر ئـــوەى وەزیـــری دارایی پـــاش تامـــان ل دەســـتووری کاتی و ل ســـر ئـــوەى وەزیـــری دارایی 
خستتوویتروو و رەزامندی ئنجوومنی وەزیرانخستتوویتروو و رەزامندی ئنجوومنی وەزیران

ئم یاسایى خوارەوە پسند کرا:
مادەى یکم: مادەى یکم: 

بیـــاردرا بـــ دیاری کردنـــی مووچکان بـــۆ وەزیفکان لـــ فرمانگکانی 
حکومت ب پی ھاتوو ل خشـــتکانی پاشـــکۆی ئم یاســـای (کۆتاییکانی 

(1).(بم کتئ
مادەى دووەم:مادەى دووەم:

 ى بـــکـــوەبردنـــی وەزارەتڕب لـــ رپرســـنـــد بتموەزیـــری تایب 
شوەیکی ئابووریان ک پیوەستن ب ژمارەى فرمانبران و پلکانیان 
و پویســـتی ھبوونـــی توانای برزیان دەربارەى ئـــو ئرکانى پیان 

دەسپردرت.
مادەى سیم:مادەى سیم:

بۆ وەزیری دارایی ھی ل کاتی پویست و بۆ بج گیاندنی برژەوەندی 
گشتی، رەزامندی دەرببت ل سر بکارھنانی وەزیف تایبتکانی ھاتوو 
ل خشتى ژمارە 3ى یاسای میالک ژمارە 25ى سای 1960ھموار کراو 
 و جۆرە ناونیشانویســـت بکاروبارەکانی پ کانی تر کن وەزارەتالی ل
(1) مووچکان گۆڕانکاری تواویان بسردا ھاتووە ب گورەى ھر سردەمک، ئستاش مووچى ) مووچکان گۆڕانکاری تواویان بسردا ھاتووە ب گورەى ھر سردەمک، ئستاش مووچى 
بنڕەتی و دەرماکان ب پی یاسای ژمارە بنڕەتی و دەرماکان ب پی یاسای ژمارە 2222ى سای ى سای 20082008 رک خراون بم ل پاشکۆی ئم  رک خراون بم ل پاشکۆی ئم 

کتبدا ناونیشان و مووچکان دەخین روو.کتبدا ناونیشان و مووچکان دەخین روو.
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وەزیفییانـــ بـــکات، ھروەھا بـــۆی ھی بیار بدات ل ســـر ھنان کایی 
 ت لماکانی خزمم یان بنسیســـت ک ناونیشـــانی وەزیفی ھاتوو لندھ
فرمانگ نیمچ فرمییکان بۆ فرمانگ فرمییکان، ک خاوەن سروشتی 
ھاوشـــوە بـــت لگـــڵ فرمانگکانی ئامـــاژە پ کراو ب زیـــاد کردنی بۆ 
خشتکانی پاشکۆی یاسای میالک ل سر پشنیاری وەزیری تایبتمند.(1)

مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

 ل ســـر ھمـــوو وەزیرەکان ک ژمارە و پلکانـــی فرمانبران بخمنن 
ک پویســـتن بۆ گشت فرمانگکانی وەزارەتکى ل ماوەى سای دارایی 
داھاتوو و ئم خمندن پشکشـــی وەزیری دارای دەکات لو رکوتى 
ک دیاری دەکات و پاش پسند کردنی ل الین وەزیری دارایی، خشتیکی 
تایبت دەکرت پاشکۆی بودج ک تیدا ژمارەکان و پلکان دیاری دەکات 
و دەکرت گۆڕانکاری بکرت ل ماوەى ساک ب پی حوکمکانی مادەى 

.م یاسای3 ى ئ
مادەى پنجم:مادەى پنجم:

1 - دەکرت ژمارەى وەزیف سرقاکان (مشغول) زیاتر بت ل ژمارەى 
پلـــ پســـند کراوەکان ک یکســـان بت ب ژمارەى وەزیفـــ بتاکان لو 

پلیى ک ل دوای دت.
2 - دەکرت فرمانبر دابمزرت یان وەزیفیکی برزتر ل وەزیفکى 
بگرـــت ب یک پل ئگر تواناکانی ســـلمندرا بـــ ھمان رگای پل برز 
کردنوەی پیەو کراو ب پی حوکمکانی یاســـای خزمتى شارستانی و 
 ى لواو کردنی ماوەککاتی ت ت لوەى بۆ بکررز کردنبـــ ـــت پلدەکر

الین وەزیرەوە.

(1) ئم مادەی ب پی مادە ) ئم مادەی ب پی مادە 1 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5050ى سای ى سای 19771977 ھمواری یاسای میالک ژمارە  ھمواری یاسای میالک ژمارە 2525 
سای سای 19601960 راست کرایوە، بم شوەیی سرەوە نووسرایوە. راست کرایوە، بم شوەیی سرەوە نووسرایوە.
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مادەى ششم:مادەى ششم:

وەزیـــری دارایـــی بـــۆی ھی کـــ وەزیفـــکان بگوازتوە لـــ میالکک بۆ 
یککـــی تر ب مبســـتی گواســـتنوەى فرمانبر لـــ فرمانگیکوە بۆ 
فرمانگیکـــی تر پاش رەچاو کردنی پاپشـــتی بودجى ترخان کراو بۆ 

فرمانگک ک بۆى دەگوازرتوە.
مادەى حفتممادەى حفتم: : 

بـــۆ ئنجوومنی وەزیران ھیـــ وەزیفی زیادە ل پویســـت بکوژنتوە 
 یدا ناونیشـــانی وەزیفت شـــنیاری وەزیری دارایی کر پســـ میالک ل ل

زیادەک و ناوى ئوانى وەزیفکیان گرتووە، دیاری بکرت.
مادەى ھشتم:مادەى ھشتم:

 میالکاتی فرمانبران ل الین وەزیری داراییوە پسند دەکرت و کاری 
پ دەکرت ل ماوەى ئو ســـا داراییى ک تیدای و ئگر سای دارایی 
نوێ ھات و یاسای بودجی تیدا دەرنچوو، ئم میالکان بردەوام کاری 
پ دەکرت تا میالکاتی سای دارایی نوێ پسند دەکرت ب رەچاو کردنی 

.م یاسایمادەى 3ی ئ
مادەى نۆیم: مادەى نۆیم: 

بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ل ســـر پشـــنیاری وەزیـــری تایبتمند و 
 ى بوانو تواناکانی ئ دیاری کردنی مووچ پشتگیری وەزیری دارایی ب

وەزیفى پلى تایبت دادەمزرن.(1)
مادەى دەیم:مادەى دەیم:

 ماوە بسربردراو ل وەزیف تایبتکان ئژمار دەکرت بۆ مبستکانی 
(1) ئم مادەی ب پی مادە ) ئم مادەی ب پی مادە 1 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 107107ی سای ی سای 19681968 ھمواری یازدەھمی  یاسای میالک  ھمواری یازدەھمی  یاسای میالک 

ژمارە ژمارە 2525 سای  سای 19601960 ھوەشایوە، بم شوەیی سرەوە نووسرایوە. ھوەشایوە، بم شوەیی سرەوە نووسرایوە.
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ســـرمووچ و پل برز کردنوە ل کاتی دامزراندن یان گواستنوەى بۆ 
یکک ل وەزیفکانی تر.

مادەى یازدەھم: مادەى یازدەھم: 

ل سر وەزیری دارایی ک رنمایی پویست بۆ جبج کردنی حوکمکانی 
.ندەربچو م یاسایئ

مادەى دوازدەم: مادەى دوازدەم: 

یاسای میالکی ژمارە 56 ى سای 1956 ھدەوەشتوە.
مادەى سزدەم:مادەى سزدەم:

 ئم یاسای جبج دەکرت ل 1 نیسان 1960.
مادەى چواردەم:مادەى چواردەم:

 ل سر وەزیرەکان ئم یاسای جبج بکن.
ل رۆژی بیســـت و نۆی مانگی رەجبی ســـای 1379ى کۆچی، رکوتی 
رۆژی بیســـت و ھشـــتی مانگی کانوونی دووەمی ســـای 1960 ل بغدا 

نووسرا.(1)
ئنجوومنی سیادە

ئنجوومنی  ببیاری  بم  کردووە،  (المستخدمین)یشی  بکارھنران  باسی   یاسای لم  ئنجوومنی )   ببیاری  بم  کردووە،  (المستخدمین)یشی  بکارھنران  باسی   یاسای لم    (1)
(ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش  ژمارە 911911 ل  ل 19761976/8/1919 ھوەشاوەتوە. ھوەشاوەتوە.
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رنمایی میالک ژمارە 23ى سای 1979

رنمایی تنسیبی فرمانبران
مادەى یکم:مادەى یکم:

وەزیری دارایی ل ســـرەتای ســـای دارایی میالکاتی فرمانبران پســـند 
دەکات ل ھموو وەزارەتکان و فرمانگکان ب پی پویستی بۆ خزمتیان 
و کاروبارەکانی پویست بۆ بج گیاندنی کارەکان و فرمانبران دیاری 
دەکرن ل پل پســـند کراوەکان بۆ ھســـانیان بو کارانى ک تنیا لو 
وەزیفانـــ دیاری کراوە، ل ســـر ئـــم بنمای ناکرت فرمانبر تنســـیب 
بکرـــت بۆ ھســـانی فرمانبر بـــ ھندک کار ک جیـــاواز بت ل کاری 
وەزیفکـــى وەکـــو: ھســـانی مامۆســـتای دواناوەندی بـــ کاروبارەکانی 
سرپرشتیاری پروەردەیی یان ھسانی مامۆستای سرەتایی ب کاری 
نووســـین یـــان ژمریـــاری، ئگر وا پویســـت بکات بۆ ئم روشـــون و 
پویست بگڕتوە بۆ وەزارەتی دارایی بۆ راست کردنوەى میالک ب پی 
 کنسیبت تدەکر کان کویستپ تحا ل مادە 3ى یاسای میالک، جگ
بکرـــت بـــ رەزامندی وەزیـــری تایبتمند لـــ نـــوان فرمانگکانی ھر 
وەزارەتک و ب رەزامندی ھردوو وەزیری تایبتمند ل نوان وەزارەت 

و وەزارەتکی تر بم شوەیی خوارەوە.
أ- تنسیب کردنی مامۆستایانی سرەتایی و ناوەندی

1 - تنســـیبی مامۆستایانی ســـرەتایی و ناوەندی ئوانى خاوەنی  توانای 
تایبتن و چ دەکرنوە لو حاتانى ک چارەسر ناکرن ب گواستنوەیان، 
بۆ کار کردن ل نوان فرمانگکانی یک وەزارەت یان ل نوان فرمانگکانی 

وەزارەتی ناوخۆ- کارکی خۆجیتی و وەزارەتی پروەردە.
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2 - دەکرت ھگرانی بوانام بای ماســـتر برەو ســـرەوە تنســـیب 
 تی (المراکـــز القیادیة) لرکردایناوەندەکانی ســـ ـــن بـــۆ کار کردن لبکر

وەزارەتی پروەردە.

ماوەی تنسیب کردنی مامۆستایان
3 – دەبت ماوەى تنســـیبک ل ھموو حاتکدا ل 2 ســـاڵ تپڕ نبت 
دەربارەى مامۆســـتایان و تنســـیبک بۆ ماوەی یک ســـا ل دەســـپکی 
رەزامنـــدی وەزیری تایبتمند یان ھردوو وەزیری تایبتمند، ھروەھا 
درـــژ کردنـــوەى ئم ماوەی بۆ ســـاکی تر. دەســـتی درژ کردنوەى 
ماوەی تنسیبک دەبت بکار بھندرت ل حاتی زۆر پوستدا و دەبت 
وەزارەتکى یان فرمانگ تایبتمندەکى تنســـیبک کۆتایی پ بھنت 
ل کاتی نمانی ھۆیکانی تنسیبک یان پ کردنوەى پل بتاک ل کاتی 

دامزراندن.
4 – دەبت تنســـیبی ھاتوو ل ســـرەوە پیوەندی ھبت ب پســـپۆری و 

.نسیب کراوەکرە ترمانبکارەکانی ف
 نسیب کراو لکانی تو دەرما ت مووچند دەبى سوودمرمانگ5 - ف

ئستۆ بگرت ب درژایی ماوەى تنسیبکى.(1)
6 - فرمانگـــى پیوەندیـــدار پابنـــدە بـــ کۆتایـــی ھنـــان بـــ تنســـیبی 
مامۆســـتایانی ســـرەتایی و دواناوەندی، ئوانى ک ماوەى تنسیبکیان 

.نماییم رکردنی ئ جبوتی جکر روو لرەو سدوو ساڵ ب ل

 پشتپا ک  پشتپا ی 20102010 کی ى سامی کوردستان ژمارە 1ى ساری گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھپ بینی: بمی کوردستان ژمارە تری گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھپ بینی: ب(1) ت
 ، ،20092009/1/1414 ل  نووسراویان ژمارە 856856 ل راقی فیدراڵ بنی وەزیرانی عنجوومتی گشتی ئمینداریگشتاندنی ئ نووسراویان ژمارە ب راقی فیدراڵ بنی وەزیرانی عنجوومتی گشتی ئمینداریگشتاندنی ئ ب
درژ  تر  ساکی  بۆ  ئگر  دەکرت،  خرج  بنڕەتییکى   رمانگف الین   ل دەرماکانی  و   مووچ یکم  درژ سای  تر  ساکی  بۆ  ئگر  دەکرت،  خرج  بنڕەتییکى   رمانگف الین   ل دەرماکانی  و   مووچ یکم  سای 

.کنسیبت ند لى سوودمرمانگى فر بودجس توکانی دەکو دەرما رج کردنی مووچوا خوە ئکرای.کنسیبت ند لى سوودمرمانگى فر بودجس توکانی دەکو دەرما رج کردنی مووچوا خوە ئکرای
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7 - نابت کاری ھیچ مامۆســـتایکی سرەتایی یان دواناوەندی بگۆڕدرت 
ب شـــوازک ک پچوانى ئم رنمایی بت وەکو راســـپاردن و فرمان 
پدانـــی و ئینتیـــداب کردنـــی ب کارکـــی تایبتی لم جۆرانـــ، فرمانبری 
برپرس دەبت مووچ پدراوەکان بو کسی راسپردراوە بم شوازە 
راســـپاردان، ل ئســـتۆ بگرت ل ماوەى ئم راســـپاردن ســـرباری سزا 

کارگییکان.

ب – تنسیبی فرمانبران
1 – دەکرت فرمانبر تنسیب بکرت ل نوان فرمانگ فرمییکان.

2 –دەکرـــت فرمانبر تنســـیب بکرت لـــ فرمانگـــ فرمییکانوە بۆ 
فرمانگ نیمچ فرمییکان یان ب پچوانوە.

3 –دەکرت فرمانبر تنسیب بکرت ل نوان فرمانگ نیمچ فرمییکان 
ئگر ھاتوو میالکیان ھاوشـــوە بوو و ملکچی یک یاســـا یان سیســـتم 

یان بنماکانی خزمتى شارستانی یان ئگر ل نوان یک وەزارەت بن.

ماوەی تنسیب کردنی فرمانبران
4 – مـــاوەى تنســـیب کـــردن نابـــت لـــ (3) ســـاڵ تپڕ بـــت دەربارەى 
فرمانبران ل ھموو حاتکدا و تنســـیبک بۆ ماوەى یک ساڵ دەبت 
 وات) تم دەسک ئرجم رەوە بندی وەزیری سکی رەزامدەستپ ل
 سک و لکی زۆر تودایم ت لندرکار بھوە) بژ کردنتی دردەســـ
کاتی پویست و دەبت وەزارەتکی یان فرمانگ تایبتمندەک کار بکات 
بۆ کۆتایی ھنان ب تنســـیبک ل کاتـــی نمانی ھۆیکان و پ کردنوەى 

پلبتاکان ل دامزراندن.
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 نســـیب کراو لری ترمانبکانـــی فند، مووچى ســـوودمرمانگـــ5 - ف
ئســـتۆ دەگرت ل حاتکانی 1 و 2 و 3ى ســـرەوە ب درژایی ماوەى 

تنسیبکى.
تبینی: ب پی گشـــتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان تبینی: ب پی گشـــتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان 
ژمارە ژمارە 1ى ســـای ى ســـای 20102010 ک پاپشـــت ب گشـــتاندنی ئمینداریتی گشـــتی  ک پاپشـــت ب گشـــتاندنی ئمینداریتی گشـــتی 
 ل  نووســـراویان ژمـــارە 856856 ل راقی فیدراڵ بنـــی وەزیرانـــی عنجوومنووســـراویان ژمـــارە ئ راقی فیدراڵ بنـــی وەزیرانـــی عنجوومئ
 رمانگن فالیـــ کانـــی لو دەرما م مووچـــکـــی یســـا ، رمانگن فالیـــ کانـــی لو دەرما م مووچـــکـــی ی20092009/1/1414، ســـا
بنڕەتییکیـــوە خـــرج دەکرـــت، ئگـــر بـــۆ بنڕەتییکیـــوە خـــرج دەکرـــت، ئگـــر بـــۆ 1 یان  یان 2 ســـای تـــر درژ  ســـای تـــر درژ 
کرایوە ئوا خرج کردنی مووچ و دەرماکانی دەکوت سر بودجى کرایوە ئوا خرج کردنی مووچ و دەرماکانی دەکوت سر بودجى 

.کنسیبت ند لى سوودمرمانگف.کنسیبت ند لى سوودمرمانگف
مادەى دووەم:مادەى دووەم:

 فرمانگى پیوەندیدار پابندە ب کۆتایی ھنان ب تنســـیبی فرمانبران 
 جبوتی جکر ساڵ زیاترە ل س یان لکنسیبماوەى ت ى کوانئ

.نماییم رکردنی ئ

پکردنوەى پل بتاکان ب حاتی تنسیب و ئینتداب و خواستن
مادەى سیم:مادەى سیم:

نابت پلى بتاڵ پ بکرتوە ل میالکاتی پســـند کراو ل رگای ئینتیدابی 
فرمانبر ل فرمانگیکی تر یان ل رگای خواســـتن یان تنســـیب تنیا 
لـــ حاتی زۆر لناکاو نبت ب پی بنماکانـــی ک لم رنمایی ھاتوون، 
و ھروەھـــا ب پـــی حاتکانی ھاتوو ل یاســـا تایبتکان وەکو یاســـای 

خزمتی دادوەری.
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پکردنوەى پل بتاکان ب پسپۆری جیاواز
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

نابـــت پلـــى بتاڵ پ بکرتـــوە ک پویســـتی ب توانای زانســـتی دیاری 
 کی بیوەندییھیـــچ پ ت کـــندنی تایبى خووانامـــیـــان ب یـــکـــراو ھ
پســـپۆرییکى نبت یان خوندنکى لـــ وەزیف ئاماژە پکراوەک وەکو 
(دامزراندنـــی دەرچـــووی کۆلیـــژی بڕوەبردن و ئابـــووری ب وەزیفى 
 ندازیاری بزراندنـــی دەرچووی کۆلیژی ئیاریـــدەدەری کیمیاوی یان دام

وەزیفى یاریدەدەری فیزیاوی).

تنسیب کردنی فرمانبر بۆ پلیک خوارتر ل پل بنڕەتییکى
مادەى پنجم:مادەى پنجم:

 نابـــت فرمانبر تنســـیب بکرت بـــۆ وەزیفیک ک ئاســـتی نزمتر بت 
لـــ ناونیشـــانی وەزیفکى وەکو: تنســـیب کردنی بڕوەبـــری بش بۆ 

وەزیفی تبنر یان ژمریار بۆ وەزیفى نووسر.
مادەى ششم:مادەى ششم:

ھوەشاندنوەى رنماییکانی میالک ژمارە 3ى سای 1960 و 5ى سای 
1962 و 6ى سای 1962 و 7ی سای 1964 و 8ی سای 1968 و 9ی 
ســـای 1968 و 10ى ســـای 1968 و 12ى ســـای 1969 و 13ى سای 
1969 و 14ى ســـای 1969 و 15ى ســـای 1969 و 16ی سای 1971 

و 17ى سای 1972 و 18ى سای 1973 و 20ى سای 1977.
مادەى حفتم:مادەى حفتم:

ئم رنمایی جبج دەکرت ل رۆژی بو کردنوەى ل رۆژنامى فرمی.
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بشی سیم
و دەرما مووچ ر لرمانبی فشایست

یاسای مووچی فرمانبرانی میری و كرتی گشتی
 ژمارە 22ی سای 2008 ھموارکراو
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م یاسایستی دەرچوواندنی ئبم
مادەى یکم:مادەى یکم:

مبســـت لم یاســـای ھموار کردنی مووچى ئوانـــى حوکمکانی ئم 
یاسای دەیانگرتوە بۆ مسۆگر کردنی ئاستی بژوی باشتر ب لبر چاو 
گرتنی توانای زانســـتی و پایى وەزیفی و شـــونی جوگرافی و ترسناکی و 

سانی خزمت و باری کۆمیتی.

ئوانى ئم یاساییان ل سر جبج دەکرت
مادەى دووەم:مادەى دووەم:

حوکمکانـــی ئم یاســـای پیەو دەکرت ل ســـر فرمانبرانی پل یکی 
وەزیفی برەو خوار ب پی خشتى مووچکان و خشتى سرمووچکان 

ک پاشکۆی ئم یاسایی (خشتى ژمارە 1).

پلو سرمووچى سان و ماوەى پل برز کردنوە
مادەى سیم:مادەى سیم:

یکم:یکم:
پلکانـــی فرمانبـــران و ســـرمووچى ســـانیان و مـــاوەی پلـــ برز 
کردنوەیان بم شوەی دەبت ک ل خشتى مووچکان و سرمووچی 

 .یم یاسایپاشکۆی ئ ھاتووە ک نسا
دووەم:دووەم:

 ھاتووە ل کانی کـــە پـــارەى مووچب ینـــی وەزیـــران ھنجوومبـــۆ ئ 
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خشـــتى مووچـــکان، ک پاشـــکۆی ئم یاســـایی (خشـــتى ژمـــارە 1)، 
ھموار بکاتوە لبر رۆشنایی برز بوونوەى رژەى ھوسان بۆ کم 

کردنوەى کاریگرییکانی ل سر ئاستی بژوی گشتی فرمانبران.(1)
سیم:سیم:

 ھمـــوار کردنـــوەى بـــە پارەکانى ھاتوو ل بگ دووەمی ســـرەوە لم 
 م یاسایکردنی ئ جبڕەتی و رۆژی جی بنمادانانی ســـابن ب مادەی

دەبت سای بنڕەتی یکم.

وانامی بپ زراندنیان بکاتی دام ران لرمانبڕەتی فى بنمووچ
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:(2)

یکم: یکم: لگڵ رەچاو کردنی حوکمکانی پیوەســـت ب وەسفی وەزیفکان، 
ھگرانـــی بوانامکانـــى ھاتوو ل خوارەوە یـــان ھاوتاکانیان، دادەمزرن 
 ک نى سارمووچو ســـ ى مووچی خشـــتپ کانی ھاتوو بمووچ ب

.یم یاسایپاشکۆی ئ
 1 ب10 پای/پل ندن نین لـــکی خویوانامگری ھیـــچ بى ھوانـــأ- ئ

مووچى 140 ھزار دینار.
(1) ل ل 20132013/8/2121 ئنجوومنی وەزیرانی عراقی فیدراڵ ب پی ئو دەستی پی دراوە ل یاسای سرەوە و  ئنجوومنی وەزیرانی عراقی فیدراڵ ب پی ئو دەستی پی دراوە ل یاسای سرەوە و 
ببیاری ژمارە (ببیاری ژمارە (352352 ی سای  ی سای 20132013) مووچی فرمانبرانی كۆتاپلكان زیاد كرد ل پل ) مووچی فرمانبرانی كۆتاپلكان زیاد كرد ل پل 1010 تاكو  تاكو 4ی ریزبندی ی ریزبندی 
پلی وەزیفی ل سر مووچی بنڕەتی (پل پلی وەزیفی ل سر مووچی بنڕەتی (پل 1010 ب ڕژەی  ب ڕژەی %114%114 ، پل  ، پل 9 ب ڕژەی  ب ڕژەی %78%78، پل ، پل 8 ب ڕژەی  ب ڕژەی 54%54%، ، 
پل پل 7 ب ڕژەی  ب ڕژەی %42%42، پل ، پل 6 ب ڕژەی  ب ڕژەی %27%27، پل ، پل 5 ب ڕژەی  ب ڕژەی %14%14، پل ، پل 4 ب ڕژەی  ب ڕژەی %4%4) وەكو ل خشتی ) وەكو ل خشتی 
كوا  فرمانبرانی  ئو  مووچی  برزكردنوەی  ھۆی   تدەب ئمش  كراوە.  دیاری  پاشتر   ل  ك  مووچ كوا نوی  فرمانبرانی  ئو  مووچی  برزكردنوەی  ھۆی   تدەب ئمش  كراوە.  دیاری  پاشتر   ل  ك  مووچ نوی 
مووچكانیان كم و ب تایبتی دواپلكانی ریزبندی وەزیفی و ئم بیارەش ل مووچكانیان كم و ب تایبتی دواپلكانی ریزبندی وەزیفی و ئم بیارەش ل 20142014/1/1ەوە جبج دەكرت ەوە جبج دەكرت 

.نانی بودجر کورت ھبکراوە لن جبراقیش جع ستا لم تا ئب.نانی بودجر کورت ھبکراوە لن جبراقیش جع ستا لم تا ئب
بنڕەتی  مووچى  دەستکاری  بنڕەتی )  مووچى  دەستکاری  سای 20152015)  ی  سای   ی   366366) ژمارە  بیاری   ب عراق  وەزیرانی  ئنجوومنی  (ھروەھا  ژمارە  بیاری   ب عراق  وەزیرانی  ئنجوومنی  ھروەھا 

کردووە ک ل بشی ھشتمی ئم کتب باس دەکین.کردووە ک ل بشی ھشتمی ئم کتب باس دەکین.
 ل  ژمارەى 426426 ل ل ژمارەى ک ل وە، کموار کرایوە، ھموار کرایی 20122012 ھی  ى سایاسای ژمارە 103103 ى سا  م لکی گیاسای ژمارە  ب  م لکی گی مادە1 بپ ی مادە بپ (2) ب

20122012/1212/3131ى رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.ى رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.
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ب - ھگرانی بوانامى خوندنی سرەتایی ل پل/10 پای4 ب مووچى 
152 ھزار دینار.

ج -ھگرانـــی بوانامـــى خوندنـــی ناوەندی ل پل/9 پایـــ1 ب مووچى 
185 ھزار دینار.

د - ھگرانی بوانامى خوندنی ئامادەیی ب ھموو لقکانی ل نوانیاندا 
ئامادەیی پیشییکان ل پل/8 پای1 ب مووچى 240 ھزار دینار.

ھـ - ھگرانی بوانامى پیمانگا ک ماوەی خوندنی پویست بۆ وەدەست 
ھنانی 2 سا پاش خوندنی ئامادەیی و پیمانگى مامۆستایان ک ماوەی 
خوندنی پویســـت بۆ وەدەســـت ھنانی 5 ســـا پـــاش خوندنی ناوەندی 

دادەنرن ل پل/8 پای5 ب مووچى 260 ھزار دینار.(1)
 1 ب7 پای/پل ل (کالۆریـــۆسب) رایی زانکۆى بوانامـــگرانـــی بو - ھ

مووچى 296 ھزار دینار.
ز - ھگرانی بوانامى برایی زانکۆ ل دەرمانســـازی یان پزیشکی ددان 
یان پزیشکی ڤترنری یان ئندازیاری یان ھاوتاکانیان ک ماوەى خوندنی 
پویست بۆ وەدەست ھنانیان ل 5 ساڵ کمتر نیی پاش خوندنی ئامادەیی 

ل پل/6 پای1 ب مووچى 362 ھزار دینار.
ح - ھگرانی بوانامى  ماســـتر و ھاوتاکی و کۆلیژی پزیشـــکی عراقی 
یـــان ھاوتاکى ک ماوەى پویســـت بۆ وەدەســـت ھنانی ل 6 ســـاڵ کمتر 
نبت پاش خوندنی ئامادەیی ل پل/6 پای3 ب مووچى 374 ھزار دینار.
 متر لک نرین بدەست بھت بناتوانر ى دکتۆرا کوانامگرانی بط - ھ
3 ساڵ پاش بوانامى برایی زانکۆ دادەنرن ل پل/5 پای3 ب مووچى 

443 ھزار دینار.(2)
(1) پاش تواو کردنی یک سای خزمت ناونیشانکى دەگۆڕدرت. پاش تواو کردنی یک سای خزمت ناونیشانکى دەگۆڕدرت.

 ل  ژمارەى 426426 ل ل ژمارەى ک ل وە ، کموار کرایوە ، ھموار کرایی 20122012 ھی  ى سایاسای ژمارە 103103 ى سا  م لکی گیاسای ژمارە  ب  م لکی گی مادە1 بپ ی مادە بپ (2) ب
20122012/1212/3131ى رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.ى رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.
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دووەم: دووەم:  ســـانی خوندنی تر ل سر ئو بوانامانى بگى یکمی ئم 
مادەی  ئژمار دەکرت ب شـــوەی ســـرمووچى سان بۆ ھر ساکی 

خوندن.
سیم:سیم:(1)

 نا بوو کدەســـت ھرایی بکی زانکۆیی بیوانامر برمانبـــر فگـــأ- ئ
ماوەى خوندنی پویســـت بۆ بدەســـت ھنانی (5) ساڵ بت پاش خوندنی 
ئامادەیـــی ھاتـــوو ل بگـــ (ز) ل بگـــى یکمی ئم مادەیـــ و مابتوە 
 کان لندی پلریزب م لـــفتى حپل توکانـــی دەکوەزیف ـــک لکی لـــ
رکوتی 2008/1/1، دەگوازرتوە بۆ پلى ششم و ب مووچى پایی 
یکـــم لگڵ ئژمار کردنی ماوەى خزمتی وەزیفی ک بســـری بردووە 
ل پلى حفتم بۆ مبســـتکانی ســـرمووچ و پل برز کردنوە، بم 
ئگر ھاتوو پلی ششمی گرتبوو ب ھۆی (پل برز کردنوە) ب پی ئم 
یاسای ئوا تنیا ئو ماوەى خزمتی وەزیفی ک بسری بردووە ل پلى 
حفتم  ئژمار دەکرت بۆ مبستکانی سرمووچ و پل برز کردنوە.
ب- فرمانبر ک بوانامى ماســـتر یان ھاوتاکى یان کۆلیژی پزیشکی 
عراقی یان ھاوتاکى بدەست ھناوە، ک ھاتووە ل بگى (ح) ل بگى 
 وە لستاش ماوەتزراوە و تا ئش 2008/1/1 دامو پ م مادەیم لکی
یکک ل وەزیفکانی ک دەکوت پلى ششـــم، مووچى پای سیمی 
لپلـــ حفتمـــی پ دەدرـــت لگـــڵ پارزگاریکردن ل مـــاوەى خزمتی 
 رمووچکانی سستبم بۆ مشى شپل ری بردووە لسب وەزیفی ک

و پل برز کردنوە.
ج- فرمانبـــری کـــ بوانامـــى دکتۆرا یـــان ھاوتاکى بدەســـتھناوە و 
 کانی گرتووە لوەزیف ک لکستا یش 2008/1/1 و تائپ زراوە لدام

(1) ئم بگی زیاد کرا مادەى ئم بگی زیاد کرا مادەى1 بگی دووەم ل  بگی دووەم ل ب پی یاسای ژمارە ب پی یاسای ژمارە 103103 ى سای  ى سای 20122012.
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پلـــى پنجم، مووچى پای ســـیمی ئم پلیـــی پ دەدرت و دووبارە 
 زگاری کردن لڵ پارگل یم پلر رۆشنایی ئژ وە لتســـکین دەکرت
 رمووچکانی سستبریبردووە بۆ مســـب تی وەزیفی کماوەى خزم

و پل برز کردنوە.
 رەى کرمانبو فوەى ناونیشـــانی وەزیفی ئرز کردنـــرا کردنی بد- خ
 ت لندەســـت دەھرزتر بکی بیوانامتی وەزیفیـــدا بماوەى خزم لـــ
بواری پسپۆریی وەزیفییکى ک پیادەى دەکات ل فرمانگکى ب پدانی 
ناونیشـــانکی وەزیفی بۆ ھردوو ســـاڵ ل رکوتی دەرچوونی (تخرج) تا 

دەگات پلى ئستای ب پی ئم مرجانى خوارەوە:
1 - ھبوونـــی ناونیشـــانی وەزیفی ل میالک ک بســـازت لگڵ پیکری 

رکخشتنی فرمانگک، ک فرمانبرەک تیدا کار دەکات.
2 - دەبت فرمانبرەک خولکی پشخســـتن ببت بۆ ھر ناونیشـــانکی 
وەزیفی ل پسپۆی کارەکى ب مرجک ماوەى خولک ل 2 ھفت کمتر 

نبت.
ھــــ - لـــ جبج کردنـــی بگکانی (أ، ب، ج، د) ھیـــچ جیاوزییکی دارایی 

خرج ناکرت.

نى سارمووچس 
مادەى پنجم:مادەى پنجم:

سرمووچى سان دەدرت ب فرمانبر ل کاتی تواو کردنی (1) ساڵ 
.م یاسایرەچاو کردنی مادە 9ى ئ تی وەزیفی بخزم ل
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پل برز کردنوەى فرمانبر
مادەى ششم:مادەى ششم:

یکم: یکم: پل برز کردنوە بریتیی ل گواستنوەى فرمانبر لو وەزیفیی 
کـــ تیدای بۆ وەزیفیک ک راســـتوخۆ دەکوت پلیکی برزتر دوای 

پلى پشتری ل پلبندنی وەزیفی.(1)

مرجکانی پل برز کردنوەى فرمانبر
مادەى ششم:مادەى ششم:

دووەم:دووەم: ھبوونـــی ئم مرجانى ک ل خوارەوە ھاتوون ل کاتی پل برز 
کردنوە:

أ ھبووونی پلى بتاڵ یان وەزیفى بتاڵ ل پلیکی برزتر لو پلیى 
ک تیدای لنو (ضمن) میالکی وەزیفی فرمانگکى.

 ھاتووە ل وە کـــرزکردنب یـــاردراو بۆ پلـــواوکردنـــی مـــاوەى بب_ ت
خشتى ژمارە 1. (2)

تازە   ک ئوانى  کردنوەى  برز   پل  ب سبارەت  تازە    ک ئوانى  کردنوەى  برز   پل  ب سبارەت   20112011 سای  سای ى  2ى  ژمارە  دارایی  رنمایی   وانب  تکای ژمارە   دارایی  رنمایی   وانب  تکای  (1)
دادەمزرن. و ھروەھا ب پویستی دەزانین کوا سردانی ماپڕی وەزارەتی دارایی و ئابووری بکندادەمزرن. و ھروەھا ب پویستی دەزانین کوا سردانی ماپڕی وەزارەتی دارایی و ئابووری بکن

www.mof.krg.orgwww.mof.krg.org 
(2)  1 - ل پلكانی ( - ل پلكانی (2 و  و 3 و  و 4 و  و 5) بریتیی ل تواو كردنی ماوەی یاسایی ك  () بریتیی ل تواو كردنی ماوەی یاسایی ك  (5) ساڵ بسر دوا رکوتی ) ساڵ بسر دوا رکوتی 

پل برز کردنوەى پشووی تپڕیبت..پل برز کردنوەى پشووی تپڕیبت..
2 - ل پلكانی ( - ل پلكانی (6 و  و 7 و  و 8 و  و 9 و  و 1010) بریتیی ل تواو كردنی ماوەی یاسایی ك  () بریتیی ل تواو كردنی ماوەی یاسایی ك  (4) ساڵ بسر دوا رکوتی ) ساڵ بسر دوا رکوتی 

پل برز کردنوەى پشووی تپڕیبت..پل برز کردنوەى پشووی تپڕیبت..
3 - گۆڕینی مووچ و ناونیشانی فرمانبران ل پل  - گۆڕینی مووچ و ناونیشانی فرمانبران ل پل 2 بۆ پل  بۆ پل 1 بپى  نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری  بپى  نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری 

ژمارە ژمارە 284284 ل  ل 20152015/1/1818 ڕکخراوە. بم شوەیى خوارەوە: ڕکخراوە. بم شوەیى خوارەوە:
1 - دیاری کردنی مرجکانی گۆڕینی ناونیشان بۆ (شارەزا، راوژکاری یاسایی و دارایی و کارگی و ھونری  - دیاری کردنی مرجکانی گۆڕینی ناونیشان بۆ (شارەزا، راوژکاری یاسایی و دارایی و کارگی و ھونری 

... ھتد) بم شوەیی خوارەوە: ... ھتد) بم شوەیی خوارەوە: 
 پل ت لبتی وەزیفی ھساڵ خزم  پل ت لبتی وەزیفی ھت، 5 ساڵ خزمبتی وەزیفی کردەیی ھت،  ساڵ خزمبتی وەزیفی کردەیی ھرەوە، 1717 ساڵ خزمس ت برەوە، دەرچووی کۆلیژ بس ت بدەرچووی کۆلیژ ب
(2). ھبوونی پلى بتاڵ لمیالکی پسندکراو، توژینوەیک پشکش بکات ب لیژنک لبواری پسپۆری خۆیدا =). ھبوونی پلى بتاڵ لمیالکی پسندکراو، توژینوەیک پشکش بکات ب لیژنک لبواری پسپۆری خۆیدا =
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ج_ دەبـــت فرمانبـــر مرجـــکان و توانـــای پویســـتی ھبـــت بـــۆ ئو 
وەزیفیی بۆى کاندید دەکرت بۆ پل برز کردنوە.

د- ســـلماندنی تواناکانی فرمانبر بۆ وەرگرتنی ئو وەزیفیی ک  نیاز 
وای پلکى بۆی برز بکرتوە ب راســـپاردەى ســـرۆکی راســـتوخۆ و 

 .رۆکی باسند کردنی سپ

پکھنانی لیژنى پل برز کردنوە
مادەى حفتم:مادەى حفتم:(1)

یکـــم:یکـــم: ب فرمانی وەزیر یان ســـرۆکی الینی نبســـتراو ب وەزارەت 
یان کسی راسپردراو لیژنیکى پسپۆر پک دەھندرت ب سرۆکایتی 
فرمانبرـــک کـــ پلـــ وەزیفیکى ل یاریـــدەدەری بڕوەبری گشـــتی 
خوارتر نبت و دوو ئندام ک پلى وەزیفییان ل بڕوەبر کمتر نبت 
بۆ  بینینی داواکارییکانی پل برز کردنوە ل ماوەى 60 رۆژ ل رکوتی 
وەرگرتنـــی داواکارییک و کاندید کردنی فرمانبـــر بۆ پل برز کردنوە 
 وە کرز کردنب یاردراو بۆ پلکانی برجبوونی مھ نیابوون لپاش د

.م یاسایمادە 6ى ئ دووەم ل گب ھاتووە ل
=ک ل الین وەزارەتی خوندنی باوە پسند کرابت و لگڵ بوانامى خوندنی و شونی کار کردنی بگونجت، =ک ل الین وەزارەتی خوندنی باوە پسند کرابت و لگڵ بوانامى خوندنی و شونی کار کردنی بگونجت، 

1010 ساڵ بسر بوانامى کۆلیژی تپڕبوو بت ک بدەستی ھناوە. ساڵ بسر بوانامى کۆلیژی تپڕبوو بت ک بدەستی ھناوە.
2 - دیاری کردنی مرجکانی گۆڕینی ناونیشان بۆ (یاریدەدەری بڕوەبری گشتی): - دیاری کردنی مرجکانی گۆڕینی ناونیشان بۆ (یاریدەدەری بڕوەبری گشتی):

 پل ت لبتی وەزیفی ھساڵ خزم  پل ت لبتی وەزیفی ھت، 5 ساڵ خزمبتی وەزیفی کردەیی ھت،  ساڵ خزمبتی وەزیفی کردەیی ھرەوە، 1717 ساڵ خزمس ت برەوە،  دەرچووی کۆلیژ بس ت بدەرچووی کۆلیژ ب 
(2). ھبوونی پلى بتاڵ ل میالکی پسند کراو، گۆڕینی ناونیشانی ب دانان بت نوەک ب ھسان، ل ھیکلی ). ھبوونی پلى بتاڵ ل میالکی پسند کراو، گۆڕینی ناونیشانی ب دانان بت نوەک ب ھسان، ل ھیکلی 

رکخستن ھبت.رکخستن ھبت.
3 - دیاری کردنی مرجکانی گۆڕینی ناونیشان بۆ (بڕوەبری جبجکار): دەرچووی پیمانگا برەو بسرەوە،  - دیاری کردنی مرجکانی گۆڕینی ناونیشان بۆ (بڕوەبری جبجکار): دەرچووی پیمانگا برەو بسرەوە، 
بۆ  ھبت  کردەیی  وەزیفی  خزمتی  ساڵ  بۆ   ھبت  کردەیی  وەزیفی  خزمتی  ساڵ  و 2020  کۆلیژ  دەرچووی  بۆ  ھبت  کردەیی  وەزیفی  خزمتی  ساڵ  و   کۆلیژ  دەرچووی  بۆ  ھبت  کردەیی  وەزیفی  خزمتی  ساڵ   1717
پسندکراو،  میالکی   ل بتاڵ  پلى  ھبوونی  پسندکراو، ).  میالکی   ل بتاڵ  پلى  ھبوونی   .(2)  پل  ل ھبت  وەزیفی  خزمتی  ساڵ   )  پل  ل ھبت  وەزیفی  خزمتی  ساڵ   5 پیمانگا،،  پیمانگا،، دەرچووانی  دەرچووانی 
لپرسراوی فرمانگیکی سربخۆ بت یاخود لپرسراوی بڕوەبرایتییک بت ل پیکری رکخستن ھبت.لپرسراوی فرمانگیکی سربخۆ بت یاخود لپرسراوی بڕوەبرایتییک بت ل پیکری رکخستن ھبت.

(1) ب پی مادە ب پی مادە2 ل  یاسای ژمارە  ل  یاسای ژمارە 103103 ى سای  ى سای 20122012 ھموار کرایوە ، ھموار کرایوە ، ک ل ژمارەى ک ل ژمارەى 426426 ل  ل 20122012/1212/3131ى ى 
رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.
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دووەم:دووەم: فرمانی پل برز کردنوە دەردەچت ل الین وەزیری تایبتمند 
یان ســـرۆکی الینی نبســـتراو ب وەزارەت و پل برز کردنوەکشـــى 
جبجـــ دەکرـــت ل رکوتی شایســـت بوونی، ئگر خـــودی فرمانبر 

رۆی نبووبت ل دواکوتنی پل برز کردنوەکى.
مادەى ھشتم:مادەى ھشتم:

یکم: یکم: ئگر مووچى فرمانبری پل برز کراو ھاوتا بوو لگڵ یکک 
لـــ پایکانی پلى برزکراوەک، ئوا مووچى پایتی دواتری پ دەدرت 

ک لگڵ مووچکى ھاوتا بت.
دووەم:دووەم: ئگـــر مووچـــى فرمانبـــری پل بـــرز کراو کوتـــ نوان دوو 
پایـــ (مرتب) لـــو پلیى ک بۆی برز کراوەتوە، ئوا مووچى پایی 

برزتری پ دەدرت.

پل برز نکردنوەى فرمانبر بھر ھۆیک بت
مادەى نۆیممادەى نۆیم:

یکـــم:یکـــم: ئگر نتوانرا فرمانبر پلى بـــرز بکرتوە بۆ پلى دواتر یان 
پدانی ســـرمووچى سانى بۆ گیشـــتن ب برزترین رادەى مووچى 
پلکـــى، دەکرت بردەوام ســـرمووچى ســـانى پ بدرـــت ل پلى 

دواتری پلکى خۆی.
دووەم:دووەم: فرمانبری پای 11ی پل یکی وەزیفی ســـرمووچى بردەوام 

دەبت ک تپڕ نبت ل نزمترین رادەى پل باکان (ب) (1)
ھۆی   ب یان  بت  ھۆیك  ھر   ب برزتر،  پلیكی  بۆ  بكرتوە  برز  پلی  فرمانبرك  نتوانرا  ئگر  ھۆی    ب یان  بت  ھۆیك  ھر   ب برزتر،  پلیكی  بۆ  بكرتوە  برز  پلی  فرمانبرك  نتوانرا  ئگر   (1)
بوانامكی بت ئوا ب سرمووچی سانی پ دەدرت و ب سرمووچ مووچی دەچت پلیكی برزتر بوانامكی بت ئوا ب سرمووچی سانی پ دەدرت و ب سرمووچ مووچی دەچت پلیكی برزتر 

بم ناونیشنی ناگۆڕدرت.بم ناونیشنی ناگۆڕدرت.
نموون: فرمانبرك خزمتی زۆری ھیو  بھۆی نبوونی بوانامی دبلۆم یان بكالۆریۆس پلی برزنابتوە=نموون: فرمانبرك خزمتی زۆری ھیو  بھۆی نبوونی بوانامی دبلۆم یان بكالۆریۆس پلی برزنابتوە= 
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دەرماکان (1)

 :ى پایدەرما 
مادەى دەیم:مادەى دەیم:

یکم: یکم: 30 % مووچى بنڕەتی ئوانى پایی یاریدەدەری بڕوەبری 
گشتییان ھی و ل پیکری رکخستنی فرمانگکى ھاتبت.

دووەم:دووەم: 25 % مووچـــى بنڕەتـــی بـــۆ سرپرشـــتیارانی پســـپۆری و 
سرپرشتیارانی پروەردەیی و بڕوەبرانی قوتابخانکان و پیمانگکان 

و فرکردنی پیشیی.
سیم: سیم: 25 % مووچى بنڕەتی بۆ ئوانى ک پکھاتیک بڕوە دەبن 
ک ل خوار ئاســـتی فرمانگ بت و ل پیکری رکخســـتنی فرمانگکى 

ھاتبت.
چوارەم:چوارەم: 20 % مووچى بنڕەتی بۆ ئوانى پایى بڕوەبرانی بشیان 

.یھ
پنجم:پنجم: 15 % مووچى بنڕەتی بۆ یاریدەدەری بڕوەبری قوتابخانکان 
و پیمانگکان و فرکردنی پیشیی و یاریدەدەری بڕوەبرانی پکھاتکانی 
ھاتـــوو لـــ ھردوو بگى (ســـیم و چوارەم)ى ئم مادەی و ســـرۆکی 

ھۆبکان.
= بۆ پل = بۆ پل 1ی وەزیفی و ل پلی ی وەزیفی و ل پلی 2 مرتب  مرتب 5 دای، كوا پویست پلی برز ببتوە بم ب ھۆی بوانام ناتوانرت  دای، كوا پویست پلی برز ببتوە بم ب ھۆی بوانام ناتوانرت 
 ،  ، 9 ، ،8 ، ،7 ، ،6/برتم ،/برت2، م پل) ی دەڕوات واتمووچ نی سارمووچس دا بتو حاوە لترز بكری بكپل پل) ی دەڕوات واتمووچ نی سارمووچس دا بتو حاوە لترز بكری بكپل
 1212 ست لبم واتك یھ برتم  ست لبم واتك یھ برتنیا تا 1111 مكان تموو پلھ نیا تا  لكان تموو پلھ ی ژمارە 1 لخشت ی ژمارە ...ھتد) • لخشت 1010، ، 1111، ، 1212، ، 1313...ھتد) • ل

و و 1313.. ھتد )چی؟.. ھتد )چی؟
مبست مووچكی دەچت مووچی پل مبست مووچكی دەچت مووچی پل 1 مرتب  مرتب 1 وات تنیا مووچكی دەبت پل یك بم ناونیشانكی  وات تنیا مووچكی دەبت پل یك بم ناونیشانكی 

ناچت پل ناچت پل 1 و ھر ل پل  و ھر ل پل 2 دەمنتوە وات (پل  دەمنتوە وات (پل 2 مرتب  مرتب 1313، ، 1414، ، 1515، ھتد).، ھتد).
(1)  تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان بکرت ژمارە  تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان بکرت ژمارە 8ى سای ى سای 20092009 . .
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وانامى بدەرما
مادەى یازدەیم:مادەى یازدەیم:(1)

یکم: پدانی دەرمای بوانام ب پی ئم رژانى  ل خوارەوە ھاتوون:یکم: پدانی دەرمای بوانام ب پی ئم رژانى  ل خوارەوە ھاتوون:
أ- 100 % لـــ مووچـــى بنڕەتـــی بـــۆ ھگرانـــی بوانامـــى دکتۆرا و 

ھاوتاکى.
ب- 75 % لـــ مووچـــى بنڕەتـــی بـــۆ ھگرانـــی بوانامى ماســـتر و 

ھاوتاکى.
 ک ى دبلۆمی باوانامگرانی بڕەتی بـــۆ ھى بنمووچ ج - 55 % لـــ
ماوەی خوندنکى ل 1 سای خوندن کمتر نبت پاش خوندنی زانکۆ.
د- 45 % لـــ مووچـــى بنڕەتی بـــۆ ھگرانی بوانامـــى برایی زانکۆ 

(بکالۆریۆس).
ھـ - 35 % ل مووچى بنڕەتی بۆ ھگرانی بوانامى دبلۆمی ھونری 
و مامۆســـایان ک ھیچک لم بوانامانى بگکانی (أ) و (ب) و (ج) و (د) 

سرەوەیان بدەست نھناوە.
 ى دواناوەندی بوانامـــگرانی بڕەتی بۆ ھى بنمووچـــ و- 25 % لـــ

گشت لقکانی (زانستی، وژەیی) و ئامادەیی پیشییکان.
 ڕەتی کى بنژەى 15 %ی مووچر یی بى پیشدانی دەرمادووەم: دووەم: پ

ھگری بوانامکانی ھاتوو ل بگى (1)ى ئم مادەی نين.

(1)  تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان بکرت ژمارە  تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان بکرت ژمارە 1919ى سای ى سای 20102010 تایبت  تایبت 
..وانامب ب..وانامب ب
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دەرماى شونی جوگرافی:
مادەى دوازدەیم:مادەى دوازدەیم:(1)

دەرماى شونی جوگرافی دەبخشرت ب پی ک ل خوارەوە ھاتووە:دەرماى شونی جوگرافی دەبخشرت ب پی ک ل خوارەوە ھاتووە:
یکم: یکم: 60000  دینار بۆ ئوانى ل شون دوورەدەستکان کار دەکن.

دووەم:دووەم: (50000)  دينار بۆ ئوانى ل شون الدییکان کار دەکن.
 ن جگکان کار دەکناوەندی ناحی ى لوانم: (40000)  دينار بۆ ئیم:سیس

ل ناحیکانی دەکوت ناوەندی پارزگاکان و قزاکان.
 ن جگزاکان کار دەکناوەندی ق ى لوانچوارەم:چوارەم: (30000)  دينار بۆ ئ

ل قزاکانی ناوەندی پارزگاکان.
پنجم:پنجم: (20000) دينار بۆ ئوانى ک ل ناوەندی پارزگاکان کار دەکن 

(2).وەى خۆڕاییان نییھۆی گوستن ک

دەرماى ترسناکی
مادەى سزدەیم:مادەى سزدەیم:

 ب وەزارەت ســـتراو بـــبنی نرۆکی الیتی وەزیرە یان ســـدەســـ لـــ
پدانی دەرماى ترسناکی پیشیی ل نوان (20 % تا 30 %)ی مووچی 

بنڕەتی ب پی رنماییک ک ل وەزارەتی دارایی دەردەچت(3) & () & (4)
(1)  تکای بوان رنمایی دارایی ژمارە  تکای بوان رنمایی دارایی ژمارە 1010ى سای ى سای 20122012 . ..

(2)  وات ئو فرمانبرانى ب ئۆتۆمبیلی فرمانگکانیان ھاتووچۆ دەکن ئم دەرماییان بۆ خرج ناکرت. وات ئو فرمانبرانى ب ئۆتۆمبیلی فرمانگکانیان ھاتووچۆ دەکن ئم دەرماییان بۆ خرج ناکرت.
(3) ل ھرمی کوردستان ب چندین رنمایی ک ل الین وەزارەتی داراییوە دەرچووە ب خرج کردنی دەرماى ل ھرمی کوردستان ب چندین رنمایی ک ل الین وەزارەتی داراییوە دەرچووە ب خرج کردنی دەرماى 
ترسناکی لبر زۆرى رنماییکان بپویستی دەزانین کوا سردانی ماپڕی وەزارەتی دارایی و ئابووری بکن ترسناکی لبر زۆرى رنماییکان بپویستی دەزانین کوا سردانی ماپڕی وەزارەتی دارایی و ئابووری بکن 

www.mof.krg.orgwww.mof.krg.org
الینی  سرۆکی  و  وەزیر  نک   وەزیران ئنجوومنی  دەستی   ل  تدەس ئم  کوردستان  ھرمی   نی لالی سرۆکی  و  وەزیر  نک   وەزیران ئنجوومنی  دەستی   ل  تدەس ئم  کوردستان  ھرمی   ل  (4)

نبستراو ب وەزارەت.نبستراو ب وەزارەت.
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دەرماى خزان و منداڵ:
مادەى چواردەیم:مادەى چواردەیم:(1) & () & (2)

یکم: دەرماى خزانیکم: دەرماى خزان
 زانی پى خدەرما (تر برمانبف ک) ىرەکر یان ھاوســـرمانبأ- ف

دەدرت ب بی (50000) دینار .
 (کاســـب) وات ر نییرمانبى فرەکھاوســـ ری ئافرەت کرمانبـــب- ف

دەرماى خزانی ھاتوو ل بگى (أ)ی پ دەدرت.
ب - فرمانبری ئافرەتی بوەژن یان فرمانبری پیاوی بوەمرد و فرمانبری 

ئافرەتی تقدراو  دەرماى خزانی ھاتوو ل بگى (أ)ی پ دەدرت.
دووەم: دەرماى منداڵدووەم: دەرماى منداڵ

دووەم:دووەم: پدانـــی فرمانبری ھاوســـرگیر (متزوج) دەرماى منداڵ ب بی 
(10000) دینار بۆ ھر منداک تا مندای چوارەم (ب مندای چوارەمیشوە)، 
ھروەھا پدانی ئم دەرمای بو فرمانبرە ئافرەتى ک ھاوسرەکى 

.(ر نییرمانبف) کاری تر دەکات
سیم:سیم:

أ- فرمانبری ئافرەتی بوەژن یان فرمانبری پیاوی بوەمرد  دەرماى 
خزانـــی ھاتوو لـــ بگى دووەمی ئم مادەیی پـــ دەدرت ب مرجک 

منداکانی مووچیکی خاننشینی وەرنگرن. 
ب- فرمانبری ئافرەتی تقدراو ل کاتی لباوەش گرتن و بخو کردنی 
 ،کی دادوەری بنبیاری بپ وە بق یان جودابوونکاتی ت کانی لمندا

(1) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە 4040 و  و 4949ى ساس ى ساس 20082008. . 
(2) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 3 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 103103ى سای ى سای 20122012  ھمواری یکمی  یاسای ژمارە   ھمواری یکمی  یاسای ژمارە 2222ى سای ى سای 

20082008 ھموار کراوەتوە. ھموار کراوەتوە.
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دەرماـــى مندای پـــ دەدرت و ئم دەرمای لـــ مردەکى رادەگیرت 
ئگر ھاتوو تچووی شرعی بۆ دیاری کرا بت یان نا.

چوارەم:چوارەم:
أ- خرج کردنی دەرماکانی ھاتوو ل بگى دووەمی ئم مادەی بردەوام 
 ردەوام بوو لر ھاتوو بگنی ئمی تنی 24 ســـامت بۆ کوڕ تا تدەب
ســـر خوندن و رادەگیرت ل کاتی تواو کردنی 18 سای تمنی ئگر 

خوندنی بج ھشت بوو.
ب- خرج کردنی دەرماکانی ھاتوو ل بگى دووەمی ئم مادەی بردەوام 
دەبت بۆ کچ ئگر ھاتوو ھاوسرگیری نکرد بوو یان فرمانبر نبوو.

 دەرماى تایبت: 
مادەى پازدەیم:مادەى پازدەیم:((11))

بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ب پدانی دەرمای تایبت ک زیاتر نبت 
ل (50 %)ى مووچى بنڕەتی ســـرباری دەرماکانی تر ک ل سرەوە 

ھاتووە بۆ چارەسر کردنی ھر بارودۆخک یان بارکی تایبت.

 :200 % ى دەرما  
مادەى شازدەیم:مادەى شازدەیم:

نابـــت کۆکـــراوەی گشـــت دەرماکان لـــ 200 % ی مووچـــی بنڕەتی 
تپڕبت جگ ل دەرماکانی (تایبت و خزان و منداڵ)

(1)  ل ھرمی کوردستان ب چندین رنمایی ک ل الین وەزارەتی داراییوە دەرچووە ب خرج کردنی دەرماى  ل ھرمی کوردستان ب چندین رنمایی ک ل الین وەزارەتی داراییوە دەرچووە ب خرج کردنی دەرماى 
ترسناکی لبر زۆرى رنماییکان ب پویستی دەزانین سردانی ماپڕی وەزارەتی دارایی و ئابووری بکن:ترسناکی لبر زۆرى رنماییکان ب پویستی دەزانین سردانی ماپڕی وەزارەتی دارایی و ئابووری بکن:

www.mof.krg.orgwww.mof.krg.org 
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کاری سرەڕایی
مادەى حڤدەیم:مادەى حڤدەیم:

بۆ وەزیر یان سرۆکی الینی نبستراو ب وەزارەت یان کسی راسپردراو 
لالیانـــوە ھی، کـــ داوا ل فرمانبران بکات بۆ کاری ســـرەڕایی پاش 
کاتکانـــی کار کردنی ئاســـایی (ب مرجک ل 3 کاتژمـــر زیاتر نبت) و 
پدانیـــان کری ئم کاتژمرە کار کردنان بـــ پی رنماییک ک وەزارەتی 
 ت لژمار ناکرش ئیم کردانی ئدارایـــی و ئابـــووری دەری دەکات و پ

رژەى بدەری 200 % ک ل مادەى 16 باس کراوە.(1)
مادەى ھژدەیم:مادەى ھژدەیم:

فرمانبرانـــی وەزارەتـــکان و الینی نبســـتراو بـــ وەزارەت، ئوانى 
یاساکانی خزمتی تایبت دەیانگرتوە، بردەوام دەبن ل سر وەرگرتنی 
دەرماکانـــی کـــ پیان دراوە ب پی ئم یاســـایان لگـــڵ رەچاو کردنی 

.م یاسایکانی مادە 16ی ئحوکم
مادەى نۆزدەیممادەى نۆزدەیم:

 فرمانبرانی ھر س دەستى سرۆکایتییک (ئنجوومنی نونرانی 
عـــراق و ســـرۆکایتی کۆمار و ســـرۆکایتی ئنجوومنـــی وەزیران) و 
فرمانبرانـــی وەزارەتـــی برگـــری و وەزارەتی ناوخۆ ل ســـربازییکان 
بـــردەوام دەبن ل وەرگرتنی دەرماکانی ک پیان دراوە ل شـــونی ئم 
دەرمانى لم یاسایدا ھاتوون تا دەرچوونی یاساکانی تایبت ب خۆیان.

مادەى بیستم:مادەى بیستم:

ھوەشـــاندنوەى ھـــردوو مادەى ســـیم و پنجم ل یاســـای خزمتی 
شارستانی ژمارە 24ى سای 1960 ھموار کراو.

(1)  تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە  تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە 4ى سای ى سای 20092009 تایبت بکاری سرەڕایی. تایبت بکاری سرەڕایی.
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مادەى بیست و یکم:مادەى بیست و یکم:

 ھوەشـــاندنوەى فرمانی دەســـتی ھاوپیمانانی کاتی (ھوەشـــاوە) 
ژمارە 30ى سای 2003.

مادەى بیست و دووەم:مادەى بیست و دووەم:

وەزیری دارایی ھدەســـتت بـــ دەرچوواندنی رنماییکانی پویســـت بۆ 
(1).م یاسایکردنی ئ جبئاسان کردنی ج

مادەى بیست و سیم:مادەى بیست و سیم:

 ت لدەکر جبرمـــی و جى فرۆژنام وە لتـــو دەکرب م یاســـایئ
2008/1/1ـوە.

(1) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە 2121ى ساس ى ساس 20082008 . .
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مووچی بنڕەتی پلكانی وەزیفی لم خشتی روون كراوەتوە
خشتی ژمارە (١) سیستمی مووچ / ھزار دینار

نزیادەى سا

نى سارمووچت - سنی خزمسا  پلىپلى
تایبتتایبت

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
83 6243 3160 3077 2994 2911 2828 2745 2662 2579 2496 2413 أ
83 2330 2247 2164 2081 1998 1915 1832 1749 1665 1583 1500 ب

 سانی
پل برز کردنوە

نزیادەى سا

نى سارمووچت - سنی خزمسا

پل وەزیفییکان
11پل وەزیفییکان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

20 1148 1128 1108 1088 1068 1048 1028 1008 988 968 948 1
5 17 928 911 894 877 860 843 826 809 792 775 758 2
5 12 741 729 717 705 693 681 669 657 645 633 621 3
5 10 609 599 589 579 569 559 549 539 529 519 509 4
5 7 499 492 485 478 471 464 457 450 443 436 429 5
4 6 422 416 410 404 398 392 386 380 374 368 362 6
4 6 356 350 344 338 332 326 320 314 308 302 296 7
4 5 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 8
4 5 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 9
4 4 180 176 172 168 164 160 156 152 148 144 140 10
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بشی چوارەم 
ئژمارکردنی مووچ لالین خودی فرمانبر
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پکھاتى مووچى فرمانبر
1 -  مووچی بنڕەتی

2 - دەرما (جگیرو ناجگیر).
 دەرماـــی جگیـــر: دەرمای بوانام و دەرماـــی خزان و منداڵ ل كاتی  
 نم دەرمات، ئند بر چھ كتر مۆگئ مووچ تی بوەرگرتنی مۆ

خرج دەکرن.
دەرمای ناجیگیر: ھموو جۆرە دەرماكانی تر (جگ ل دەرمای بروانامو 
خـــزان و مندال) ھـــر كاتك مۆتی ب مووچ ل مانگگ زیاتر بوو، ئوا 

دەبدرت.
3 - لبینكان:

    ١ - لبینی خاننشینی
   ٢ - لبینی تر: ھر لبینكی تر وەكو لبینی باجی دەرامت.. ھتد..

جۆری دەرماکان
(گیرەكانج دەرما ل) وانامی ب1 - دەرما

(گیرەكانناج دەرما ل) (منصب) ی پای2 - دەرما
(گیرەكانناج دەرما ل) ی ترسناكی3 - دەرما

(گیرەكانناج دەرما ل) نی جوگرافیی شو4 - دەرما
 دەرما ل) (ترج دەكرتا چوار منداڵ خ) زان و منداڵی خـــ5 - دەرما

(گیرەكانج
 (گیرەكانناج دەرما ل) تی تایب6 - دەرما

(گیرەكانناج دەرما ل)(مقطوع) اوەی ب7 - دەرما
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* ھاوكشی ئژمار كردنی مووچی فرمانبران
مووچی تواوی فرمانبر = (مووچی بنڕەتی + دەرماكان) – (لبینكان)

بۆ زیاتر روون كردنوە چند نموونیك دەخین روو بۆ ئژمار كردنی مووچی فرمانبر:
:1 نموون نموون

فرمانبرـــك بوانامـــی بكالۆریۆســـی (فرمانبرـــك بوانامـــی بكالۆریۆســـی (4) ســـای بدەســـت ھناوە و ) ســـای بدەســـت ھناوە و 
لـــ فرمانگیـــك تازە دامـــزراوە ل نـــاو ســـنتری پارزگادای و ھۆی لـــ فرمانگیـــك تازە دامـــزراوە ل نـــاو ســـنتری پارزگادای و ھۆی 
گواســـتنوەی نییـــ و ســـت، مووچكـــی بـــم شـــوەی دەبـــت و ھیچ گواســـتنوەی نییـــ و ســـت، مووچكـــی بـــم شـــوەی دەبـــت و ھیچ 

:ى نییى پایترسی و دەرماكی میدەرما:ى نییى پایترسی و دەرماكی میدەرما
مووچی بنرەتی:مووچی بنرەتی: 296000 دینار  و ل پل 7 مرتب 1 جگیر دەكرت 

ب پی پلبندی وەزیفی.
دەرمای بوانام:دەرمای بوانام: 45 % ل مووچی بنڕەتی

دەرمای شونی جوگرافی :دەرمای شونی جوگرافی : 20 ھزار دینار باوە (مقطوع)
لبینی خانشینی:لبینی خانشینی: 7 % ل مووچی بنڕەتی

چونیتی ئژمار كردنی دەرما و لبینكان:
دەرمای بوانام =دەرمای بوانام = 296000 × 45 % = 133200 دینار
لبینی خاننشینی =لبینی خاننشینی = 296000 × 7 % = 20720 دینار

 وانامی بڕەتی + دەرمای بنت = (مووچوەریدەگر ی كی شایستمووچ واتك
+ دەرمای شونی جوگرافی) – (لبینی خاننشینی)

(20720) – (20000 + 133200 + 296000) =     
.ت مانگانزار دینار وەردەگر446480 ھ =     
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ھمـــان نموونـــی ســـرەوە ئگر خزانـــدار بت و خـــاوەن دوو منداڵ بت و 
برپرسی بشك بت :

مووچی بنرەتی:مووچی بنرەتی: 296000 دینار  و ل پل 7 مرتب 1 جگیر دەكرت
دەرمای بوانام:دەرمای بوانام: 45 % مووچی بنڕەتی

دەرمای شونی جوگرافی :دەرمای شونی جوگرافی : 20 ھزار دینار باوە (مقطوع).
دەرمای خزان =دەرمای خزان = 50000 دینار

منداڵ:منداڵ: 20000 دینار (بۆ دوو منداڵ، ھر منداک 10000 دینار)
دەرمای پۆست :دەرمای پۆست : 20 % مووچی بنڕەتی
لبینی خانشینی:لبینی خانشینی: 7 % مووچی بنڕەتی

چونیتی ئژمار كردنی دەرما و لبینكان:
دەرمای بوانام =دەرمای بوانام = 296000 × 45 % = 133200 دینار
دەرمای پۆست =دەرمای پۆست = 296000 × 20 % = 59200 دینار
لبینی خاننشینی =لبینی خاننشینی = 296000 × 7 % = 20720 دینار

 وانامی بڕەتی + دەرمای بنت = (مووچوەری دەگر ی كی شایستمووچ واتك
+ دەرمای شـــونی جوگرافی + دەرمای خزان + دەرمای منداڵ) – (لبینی 

خاننشینی)
 (59200 + 20000 50000+ + 20000 + 133200 + 296000) =     

(20720) –
     = 575680 دینار مانگان وەردەگرت.
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بۆ مامۆستا یان فرمانبری پروەردەيى سر ب وەزارەتی پروەردە
:2 نموون نموون

مامۆســـتایک خاوەن بروانامی بكالۆریۆســـی (مامۆســـتایک خاوەن بروانامی بكالۆریۆســـی (4) سای بوو و ل ميالكى ) سای بوو و ل ميالكى 
وەزارەتـــی پروەردە تـــازە دامزراوە ل ناو ســـنتری پارزگادای، ھۆی وەزارەتـــی پروەردە تـــازە دامزراوە ل ناو ســـنتری پارزگادای، ھۆی 
گواستنوەی ل الین فرمانگكی بۆی دابین كراوە و ست، مووچكی گواستنوەی ل الین فرمانگكی بۆی دابین كراوە و ست، مووچكی 
بم شوەی دەبت و ل پل بم شوەی دەبت و ل پل 7 مرتب  مرتب 1 بت و بڕوەبری قوتابخانیک  بت و بڕوەبری قوتابخانیک 

بت:بت:

1 برت7 م زار دینار پلڕەتی: 296000 ھی بنمووچ
دەرمای بوانام: 45 % مووچی بنڕەتی

دەرماى باوە: 150000 دینار(1)
دەرماى تایبت: بۆ پل (7) بریتیی ل 100000 دینار(2)
دەرمای شونی جوگرافی : 20 ھزار دینار باوە (مقطوع)

لبینی خانشینی: 7 % مووچی بنڕەتی

(1)  بۆ ھموو فرمانبران و مامۆستایانی میالكی وەزارەتی پروەردە، ب پی رنمایی دارایی ژمارە  بۆ ھموو فرمانبران و مامۆستایانی میالكی وەزارەتی پروەردە، ب پی رنمایی دارایی ژمارە 1515ی سای ی سای 
20122012 رك خراوە و ئوانش دەگرتوە كوا مۆتی خوندن یان نخۆشییان وەرگرتووە بو مرجی ئوانی  رك خراوە و ئوانش دەگرتوە كوا مۆتی خوندن یان نخۆشییان وەرگرتووە بو مرجی ئوانی 
مۆتی خوندنیان ھی ل دەرما و ھاوكاری مادی دیك بۆ خوندن سوودمند نبووبن، ھروەھا بۆ مامۆستایانی مۆتی خوندنیان ھی ل دەرما و ھاوكاری مادی دیك بۆ خوندن سوودمند نبووبن، ھروەھا بۆ مامۆستایانی 
بۆیان  تر  مانگكی  بۆیان   تر  مانگكی   6 و  دەكرت  خرج  بۆ  مۆتكی  یكمی  مانگی  و   دەكرت  خرج  بۆ  مۆتكی  یكمی  مانگی   6 تا  وەرگرتووە  دایكایتییان  تا مۆی  وەرگرتووە  دایكایتییان  مۆی 
خرج ناكرت. ئم دەرمای جگ ل فرمانبران و مامۆستایانی وەزارەتی پروەردە مامۆستایان و وانبژانی خرج ناكرت. ئم دەرمای جگ ل فرمانبران و مامۆستایانی وەزارەتی پروەردە مامۆستایان و وانبژانی 

وەزارەتكانی ئوقاف و تندروستی و كاروباری كۆمیتیش دەگرتوە.وەزارەتكانی ئوقاف و تندروستی و كاروباری كۆمیتیش دەگرتوە.
وەزارەتی  مامۆستایانی  بۆ  وەزارەتی   مامۆستایانی  بۆ   20092009/1111/3 ل   ل ژمارە 1798517985  ئابووری  و  دارایی  وەزارەتی  نووسراوی  بپى  ژمارە   ئابووری  و  دارایی  وەزارەتی  نووسراوی  بپى    (٢)

:وەیم شى بەکب وە کتروەردە ناگررانى پرمانبو ف :وەیم شى بەکب وە کتروەردە ناگررانى پرمانبت و فرج دەکرتخرج دەکرروەردە خروەردە پپ
بۆ  دینار  بۆ )  دینار   (100000100000) و  وەزیفی  پلى  ریزبندی   () و  وەزیفی  پلى  ریزبندی   (6 و  و    5)  پل مامۆستایانی  بۆ   مانگان دینار   ()  پل مامۆستایانی  بۆ   مانگان دینار   (5000050000) بی   ) بی   

مامۆستایانی پل (مامۆستایانی پل (7 و  و 8).).
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چونیتی ئژمار كردنی دەرما و لبینكان:
دەرمای بوانام = 296000 × 45 % = 133200 دینار
لبینی خاننشینی = 296000 × 7 % = 20720 دینار

 وانامی بڕەتی + دەرمای بنت = (مووچوەری دەگر ی كی شایستمووچ واتك
+ دەرمای شـــونی جوگرافی + دەڕماى باوە + دەرماى تایبت) – (لبینی 

خاننشینی)
 – (100000 + 150000 + 20000 + 133200 + 296000) =     

(20720)
     = 658680 دینار مانگان وەردەگرت.

ھمان نموونی سرەوە ئگر خزاندار بت و خاوەن دوو منداڵ بت:
مووچی بنڕەتی: 296000 دینار  و ل پل 7 مرتب 1 جگیر دەكرت

دەرمای بوانام: 45 % مووچی بنڕەتی
دەرمای شونی جوگرافی: 20000 ھزار دینار باوە (مقطوع)

دەرمای خزان: 50000 دینار
دەرمالی منداڵ: 20000 (بۆ دوو منداڵ ھر منداڵ و 10000) دینار

دەرمالی باوە: 150000 دینار
دەرمای تایبت:  بۆ پل (7) بریتیی ل 100000 دینار       

لبینی خانشینی: 7 % مووچی بنڕەتی
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چونیتی ئژمار كردنی دەرما و لبینكان:
دەرمای بوانام = 296000 × 45 % = 133200 دینار
لبینی خاننشینی = 296000 × 7 % = 20720 دینار

 وانامی بڕەتی + دەرمای بنت = (مووچوەری دەگر ی كی شایستمووچ واتك
+ دەرمای شـــونی جوگرافی + دەڕماى باوە + دەرماى تایبت + دەرماى 

خزان + دەرماى منداڵ) – (لبینی خاننشینی)
 + 100000 + 150000 + 20000 + 133200 + 296000) =     

(20720) – (20000 + 50000
     = 728680 دینار مانگان وەردەگرت.

ئژمار كردنی مووچى وانبژان و فرمانبرانی خزمتی 
زانکۆیی

نمووننموون1 (بۆ مامۆستایكی زانكۆ) (بۆ مامۆستایكی زانكۆ)

خاوەن بوانامیكی ماســـتر و ست بت و ب ناونیشانی (وانبژی/خاوەن بوانامیكی ماســـتر و ست بت و ب ناونیشانی (وانبژی/5) ) 
و نازناوی زانستی ھبت (مامۆستای یاریدەدەر) ل پل و نازناوی زانستی ھبت (مامۆستای یاریدەدەر) ل پل 5 مرتب  مرتب 1 بت  بت 

مووچكی بم شوەی دەبت:مووچكی بم شوەی دەبت:
مووچی بنڕەتی: 429000 دینار

دەرمای بوانام: 75 % مووچی بنڕەتی
دەرمای نازناوی زانستی: 15 % مووچی بنڕەتی
دەرمای خۆترخانكردن: 100 % مووچی بنڕەتی

لبینكانی خاننشینی: 7 % مووچی بنڕەتی
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چونیتی ئژمار كردنی دەرما و لبینكان:
بی دەرمای بوانام = 429000 × 75 % = 321750 دینار

بی دەرمای نازناوی زانستی = 429000 × 15 % = 64350 دینار
بی دەرمای خۆترخانكردن= 429000 × 100 % = 429000 دینار

بی لبینی خاننشینی= 429000 × 7 % = 30030 دینار
 وانامی بڕەتی + دەرمای بنت = (مووچوەری دەگر ی كی شایستمووچ واتك
+ دەرماـــی نازنـــاوی زانســـتی + دەرمای خۆترخان كـــردن + ھر دەرمایكی 

تر) – (لبینی خاننشینی)
(30030) – (429000 +  64350 +  321750 + 429000) =

     =      = 12140701214070 یک ملیۆن و دوو سد و چواردە ھزار و حفتا دینار  یک ملیۆن و دوو سد و چواردە ھزار و حفتا دینار 
مانگان وەردەگرت.مانگان وەردەگرت.

 5000050000) زان كی خوا دەرمابوو ئـــی ھزاندار بوو و مندار خگـــئ) زان كی خوا دەرمابوو ئـــی ھزاندار بوو و مندار خگـــئ
دینـــارەو لگـــڵ دینـــارەو لگـــڵ 1000010000 دینار بۆ منداك تا چوار منداڵ) دەخرت ســـر  دینار بۆ منداك تا چوار منداڵ) دەخرت ســـر 

مووچكی، ھروەھا ھر دەرمایكی تر ك بیگرتوە.مووچكی، ھروەھا ھر دەرمایكی تر ك بیگرتوە.

(ندنی باكی میالكی خوررمانبف) بۆ (ندنی باكی میالكی خوررمانبف) 2 بۆ نموون نموون

فرمانبرـــك ل ســـر میالكی وەزارەتی خوندنـــی بای و خزاندارەو 1 
منداـــی ھیـــ و دەرچووی پیمانگای و ل بـــواری كارگی كار دەكات و 
ناونیشانی وەزیفی (سرۆكی تبینران)ـ و ل پل 5 مرتب 3 ك ب پی 
خشتی مووچ، مووچی بنڕەتی بریتیی ل (443000) دینار، مووچ و 

دەرمای بم شوەی دیاری دەكرت:
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مووچی بنڕەتی: 443000  دینار
دەرمای بوانام: 35 % مووچی بنڕەتی

دەرمای فرمانبری كارگی: 75 % مووچی بنڕەتی
دەرمای خزان: 50000 دینار

یی ھ1 مندا ی منداڵ: 10000 دینار چونكدەرما
لبینكانی خاننشینی: 7 % مووچی بنڕەتی

چونیتی ئژمار كردنی دەرما و لبینكان:
بی دەرمای بوانام = 443000 × %35 = 155050 دینار

بی دەرمای فرمانبری كارگی= 443000 × 75 % = 332250 دینار
بی لبینی خاننشینی= 443000 × 7 % = 31010 دینار

 وانامی بڕەتی + دەرمای بنت = (مووچوەری دەگر ی كی شایستمووچ واتك
+ دەرمای فرمانبری كارگی + ھر دەرمایكی تر) – (لبینی خاننشینی)
 – (10000+50000 + 332250 +  155050 + 443000) =     

(31010)
     =      = 959290959290 نۆ ســـدو پنجاو نۆ ھزار و دوو ســـد و نوەت دینار  نۆ ســـدو پنجاو نۆ ھزار و دوو ســـد و نوەت دینار 

مانگان وەردەگرت.مانگان وەردەگرت.
 توە دەخرتكان دەیگرنماییی یاســـا و رپ ب كی تر كیر دەرماھـــ توە دەخرتكان دەیگرنماییی یاســـا و رپ ب كی تر كیر دەرماھـــ
ســـر مووچكـــی، ب مرجـــك دوو دەرما ب یك نـــاو و یک ئامانج ســـر مووچكـــی، ب مرجـــك دوو دەرما ب یك نـــاو و یک ئامانج 

وەرنگرتوەرنگرت
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بشی پنجم
 خزمتی زانكۆیی 

یاسای خزمتی زانكۆیی ژمارە 23ی سای 2008 ھموار کراو
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كاروباری فرمانبرانی خزمتی زانكۆیی ب یاسای خزمتی زانكۆیی ژمارە 
23ی ســـای 2008 و یاســـای مووچی فرمانبران ژمارە 22ی ســـای 
2008 و  یاســـای خوندنی با و توژینوەی زانســـتی ژمارە 40ی سای 
1988 و یاســـای خزمتی شارستانی ژمارە 24ی سای 1960 و یاسای 
رككاری فرمانبرانی میری و كرتی گشتی ژمارە 14ی سای 1991 و 
یاســـای خاننشینی یكگرتوو ژمارە 27ی سای 2006 و فرمانی ژمارە 
(6)ی سای 2005 ھمواری یاسای خزمتی زانكۆیی ژمارە 142ی سای 

1976، رک خراوە.

ئوانى ئم یاساییان ل سر جبج دەکرت
مادەى یکم: بگ یکممادەى یکم: بگ یکم

یکـــم: یکـــم: حوکمکانی ئم یاســـای ل ســـر فرمانبـــری خزمتى زانکۆیی 
جبج دەکرت.

پناسکان
مادەى یکم: بگ دووەممادەى یکم: بگ دووەم

وەزارەت: وەزارەت: وەزارەتی خوندنی با و توژینوەى زانستی
وەزیر:وەزیر: وەزیری خوندنی با و توژینوەى زانستی

دامزراوە: دامزراوە: زانکۆ یان پیمانگا
زانکۆ:زانکۆ: یکک ل زانکۆ فرمییکانی عراق.

دەست:دەست: دەستى فرکردنی تکنیکی.
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مبست ل فرمانبری خزمتی زانكۆیی
مادەى یکم: بگ سیممادەى یکم: بگ سیم

ســـیم:ســـیم: مبســـت ل فرمانبـــری خزمتـــی زانكۆیی ھـــر فرمانبرك 
ھســـت بـــ پیادە كردنـــی وانبژی زانکۆیـــی و توژینوەی زانســـتی و 
راوژكاریی زانستی و ھونری یان کار کردن  ل دیوان و دامزراوەكانی 
وەزارەتی خوندنی با و توژینوەى زانســـتی و دامزراوەکانی ئوانى 
مرجـــی ئندامی دەســـتى وانبژییـــان ھی، ك ل یاســـای ژمارە 40ی 

سای 1988 دیاری كراوە یان ھر یاسایکی تر ک جگای بگرتوە.

دەستی وانبژی 
دەستی وانبژی ل زانكۆكان و دەستی پیمانگ تكنیكییكان لمان پك 

دت: پرۆفیسۆر، پرۆفیسۆری یاریدەدەر، مامۆستا، مامۆستای یاریدەدەر.(1)

مرجكانی دەستی وانبژی
مامۆستای یاریدەدەر

(1. مرجـــی ئوانـــى دادەمزرن ب مامۆســـتای یاریدەدەر یان  نازناوی 
(مامۆســـتای یاریدەدەر)یـــان پ دەدرـــت، دەبت بوانامی ماســـتر یان 

ھاوتاکی بدەست ھنا بت.
2. ئگـــر ھاتوو مامۆســـتای یاریـــدەدەر پلى برز نکرایـــوە بۆ پایکی 
برزتر ل ماوەى شش ساڵ ل رکوتی دامزراندنی، ئوا دەگوازرتوە 

دەرەوەى وەزارەت.).(2)
(1)   مادە  مادە 2424 ل یاسای وەزارەتی خوندنی با و توژینوەى زانستی ژمارە  ل یاسای وەزارەتی خوندنی با و توژینوەى زانستی ژمارە 2020ى سای ى سای 19881988.

(2)   مادە  مادە 2525 ل ھمان یاسا. ل ھمان یاسا.
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مامۆستا
ئوانى دادەمزرن ب مامۆســـتا یان  نازناوی (مامۆستا)یان پ دەدرت ئوانى دادەمزرن ب مامۆســـتا یان  نازناوی (مامۆستا)یان پ دەدرت 

دەبت یکک لم دوو مرجى خوارەوەى ھبت:دەبت یکک لم دوو مرجى خوارەوەى ھبت:
١- (بوانامى دکتۆرای باوەڕ پکراو یان ھاوتا زانستیکى) یان (برزترین 
بوانامى زانستی یان ھونری یان تکنیکی یان پیشیی بدەست ھنا بت 
لو پسپۆرییانى ک بوانامى دکتۆرا یان ھاوتا زانستییکی تدا نادرت 
 وانامانم جـــۆرە بنانی ئدەســـت ھندنی بۆ بک مـــاوەی خورجم بـــ

کمتر نبت ل 3 ساڵ پاش بوانامى برایی زانکۆ).
٢- مامۆســـتای یاریدەدەر بت ل یکک ل زانکۆکانی وت یان دەســـتى 
پیمانگـــ تکنیکییـــکان بـــۆ ماوەیک کـــ کمتر نبت ل 3 ســـاڵ و لو 
ماوەیـــدا بـــ الینـــی کـــم 3 توژینـــوەى بنرخی پشـــکش کردبت و 

ھسابت ب کۆششکی باشی وانگوتنوە.(1)
پرۆفیسۆری یاریدەدەر

مرجـــی ئوانـــى دادەمزرـــن ب پرۆفیســـۆری یاریدەدەر یـــان  نازناوی 
(پرۆفیســـۆری یاریدەدەر)یان پ دەدرت دەبت یکک لم دوو مرجیان 
تـــدا بت ک لـــ مادە 26ى ســـرەوە ھاتووە و دەبت پلى (مامۆســـتا)ی 
ھبوو بت ل یکک ل زانکۆکانی وت یان دەستى پیمانگ تکنیکییکان 
 ت لدا کارا بووبو ماوەیـــت و لبمتـــر ن4 ســـاڵ ک ل ک کبـــۆ ماوەی
وانگوتنوە و بالینی کم 3 توژینوەى زانستی بنرخ بوکردبتوە.(2)

پرۆفیسۆر
ئوانى دادەمزرن ب پرفیسۆر یان  نازناوی (پرۆفیسۆر)یان پ دەدرت 

(1)   مادە  مادە 2626 ل یاسای پشوو. ل یاسای پشوو.
(2)  مادە مادە 2727 ل ھمان یاسا.ل ھمان یاسا.
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دەبـــت ئـــم دوو مرجیان تدا بـــت ک ل مادە 26ى ســـرەوە ھاتووە 
و دەبـــت بـــ الینی کم 6 ســـاڵ تپـــڕ بووبت ل  پلى (پرۆفیســـۆری 
 وە و بگوتنوان کی نایاب لکۆشش ت بسابیدا ھمیانیاریدەدەر) و ل

الینی کم 3 توژینوەى رەسنی بو کردبتوە.(1)

م یاسایکانی ئحوکم دەر لزراندنی پرۆفیسۆری یاریدەدەر بدام

(بـــدەر لو حوکمانى ل ســـرەوە ھاتوون دەکرـــت ھگری بوانامى (بـــدەر لو حوکمانى ل ســـرەوە ھاتوون دەکرـــت ھگری بوانامى 
دکتۆرای باوەڕ پکراو یان ھاوتا زانستییکى دابمزرت ل زانکۆ ب پلى دکتۆرای باوەڕ پکراو یان ھاوتا زانستییکى دابمزرت ل زانکۆ ب پلى 
پرۆفیسۆری یاریدەدەر ل یکک لم حاتانى خوارەوە و ب راسپاردەى پرۆفیسۆری یاریدەدەر ل یکک لم حاتانى خوارەوە و ب راسپاردەى 

ئنجوومنی زانکۆ:ئنجوومنی زانکۆ:
 وەى ماوەکانی ھاتوو لوەى ھاوشـــگوتنر ھاتوو مـــاوەى وانگـــ1 - ئ
 کراو، ککانـــی باوەڕ پرەبی و بیانییزانکۆ ع رەوە پیـــادە کردبوو لســـ
شـــایتحای ھبت ل ســـرکوتنی ل وانگوتنوە و توژینوەى زانستی 

بنرخ و داھنرانى بو کردبتوە.
2 - ئگر پیادەى پسپۆری خۆی کرد بوو بۆ ماوەیک ھاوشوەى ماوەکان 
پـــاش بدەســـت ھنانی یکک ل بوانامکانـــی ھاتوو ل مادەى 26ى ئم 

یاسای و توژینوەى زانستی بنرخ و داھنرانى بو کردبتوە.
3 - ئگر ھاتوو خاوەن بھرەیکی زانستی ناوازە بت .(2)

(1)  مادە  مادە 2828 ل یاسای پشوو.ل یاسای پشوو.
(2)  مادە  مادە 2929 ل  ل ل ھمان یاسا.ل ھمان یاسا.
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ئندامانی دەستى وانبژی کۆلیژی ھونرە جوانکان

ئندامانی دەســـتى وانبژی ل کۆلیژی ھونرە جوانکان بدەر دەکرن 
ل مادەەکانی ( 25 و26 و 27 و28) یاســـای ژمارە 20ى سای 1988 و 
بیاری ئنجوومنی (ھوەشـــاوەى) ســـرکردایتی شۆڕش  ژمارە 340 
 ت لدەکر جبیـــارە جم بت بکانـــی تایبنمایی1981/3/22 و ر لـــ

سریان.(1)  ، )  ، 

(1) )  مادە  مادە 3030 ل یاسای وەزارەتی خوندنی با و توژینوەى زانستی ژمارە  ل یاسای وەزارەتی خوندنی با و توژینوەى زانستی ژمارە 2020ى سای ى سای 19881988 و و ب پی بیاری  ب پی بیاری 
ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش ژمارە ئنجوومنی (ھوەشاوەى) سرکردایتی شۆڕش ژمارە 340340 ل  ل 19811981/3/2222 نازناوی زانستی ئندامانی دەستى  نازناوی زانستی ئندامانی دەستى 
وانبژی ل کۆلیژی ھونرە جوانکان (مامۆستای یاردەدەر، مامۆستا، پرۆفیسۆری یاریدەدەر، پرۆفیسۆر) دیاری وانبژی ل کۆلیژی ھونرە جوانکان (مامۆستای یاردەدەر، مامۆستا، پرۆفیسۆری یاریدەدەر، پرۆفیسۆر) دیاری 

کراوە:کراوە:
أ- مرجی دامزراندنی ئوانى ب پلى مامۆستای یاریدەری ھونر:أ- مرجی دامزراندنی ئوانى ب پلى مامۆستای یاریدەری ھونر:

1 - بوانامى ئکادیمیى ھونرە جوانکان یان ھاوتاکى بدەست ھنابت، - بوانامى ئکادیمیى ھونرە جوانکان یان ھاوتاکى بدەست ھنابت،
2 - دبلۆمی بای باوەڕ پکراوی بدەستھنابت ک ماوەی خوندنکى ل  - دبلۆمی بای باوەڕ پکراوی بدەستھنابت ک ماوەی خوندنکى ل 2 ساڵ کمتر نبت پاش بدەست  ساڵ کمتر نبت پاش بدەست 
ھنانی بوانامى ئکادیمیاى ھونرە جوانکان یان ھاوتاکى یان بدەست ھنانی برزترین بوانام ل خانى ھنانی بوانامى ئکادیمیاى ھونرە جوانکان یان ھاوتاکى یان بدەست ھنانی برزترین بوانام ل خانى 
پسپۆرییکى یان پلى ماستر یان ھاوتاکى، و مامۆستای یاریدەدەری ھونری مافی نامنت ل زانکۆ ئگر پلى پسپۆرییکى یان پلى ماستر یان ھاوتاکى، و مامۆستای یاریدەدەری ھونری مافی نامنت ل زانکۆ ئگر پلى 

برز نبتوە بۆ پایکی ھونری برزتر ل ماوەی برز نبتوە بۆ پایکی ھونری برزتر ل ماوەی 7 ساڵ ل رکوتی دامزراندنی. ساڵ ل رکوتی دامزراندنی.
ب- مرجی دامزراندنی ب پلى مامۆستای ھونر، پویست بالینی کم ب- مرجی دامزراندنی ب پلى مامۆستای ھونر، پویست بالینی کم 3 ساڵ بسر ناونیشانی مامۆستای  ساڵ بسر ناونیشانی مامۆستای 
یاریدەدەر تپڕ بووبت لم ماوەیدا بالینی کم یاریدەدەر تپڕ بووبت لم ماوەیدا بالینی کم 1010 کاری ھونری بنرخی ل خانى پسپۆرییکى پشکش  کاری ھونری بنرخی ل خانى پسپۆرییکى پشکش 

کردبت یان پلى دکتۆرا یان ھاوتاکى بدەست ھنا بت.کردبت یان پلى دکتۆرا یان ھاوتاکى بدەست ھنا بت.
ج- مرجی دامزراندنی ب پلى پرۆفیسۆری یاریدەدەری ھونری، پویست بالینی کم ج- مرجی دامزراندنی ب پلى پرۆفیسۆری یاریدەدەری ھونری، پویست بالینی کم 4 ساڵ بسر ناونیشانی  ساڵ بسر ناونیشانی 
پشکش  برچاوی  و  بنرخ  ھونری  کاری  پشکش   برچاوی  و  بنرخ  ھونری  کاری   1010 کم  بالینی  ماوەیدا  لم  تپڕبووبت  یاریدەدەر  کم مامۆستای  بالینی  ماوەیدا  لم  تپڕبووبت  یاریدەدەر  مامۆستای 

کردبت یان توژینوەى ھونری بنرخی بو کردبتوە ل خانى پسپۆرییکى.کردبت یان توژینوەى ھونری بنرخی بو کردبتوە ل خانى پسپۆرییکى.
د- مرجی دامزراندنی ب پلى پرۆفیسۆری ھونری، پویست بالینی کم د- مرجی دامزراندنی ب پلى پرۆفیسۆری ھونری، پویست بالینی کم 6 ساڵ بسر ناونیشانی پرۆفیسۆری  ساڵ بسر ناونیشانی پرۆفیسۆری 
کاری  کاری    1515 کم  بالینی  و  بت  ھبوو  وانگوتنوەى  باشی  کۆششکی  ماوەیدا  لم  بووبت  تپڕ  کم یاریدەدەر  بالینی  و  بت  ھبوو  وانگوتنوەى  باشی  کۆششکی  ماوەیدا  لم  بووبت  تپڕ  یاریدەدەر 
خانى   ل کردبتوە  بو  داھنرانى   و  رەسن  ھونری  توژینوەى  یان  بت  کرد  پشکش  خانى داھنرانى   ل کردبتوە  بو  داھنرانى   و  رەسن  ھونری  توژینوەى  یان  بت  کرد  پشکش  داھنرانى 

پسپۆرییکى.پسپۆرییکى.
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ئرککانی فرمانبری خزمتی زانكۆیی
مادەى دووەم:مادەى دووەم:

 وەى کروەردەیی بنی ھزری و پالی ری کردنی قوتابیان لم - چاودکم -یکی
برژەوەندی وت و میللت بج بگینت ل برز راگرتنی کۆگکانی 
کۆمگى عراقی دیموکراتی برەو بینا کردنی شارســـتانیتی مرۆڤایتی 
برز ک ســـرچاوەی گرتبت ل رگاکانی زانســـتی ل بیرکردنوە و پیادە 

.ستانبم منانی ئھ جکردنی بۆ ب
 جبیدانی و جوەى پراکتیکی و تیۆری و مگوتنوان سان بدووەم:دووەم: ھ
کـــردن و راھنـــان و تاقیگـــکان و کارگکان و کگکانـــى تاقیکردنوە، و 
پارزگاری کردن ل ھبووەکان و چاودری کردنی دروست بکار ھنانیان 
و گوتنوەى وانى پراکتیکی و تیۆری، و شیکاری راھنانکان و وردبینی 
کردنی راپۆرتکانی قوتابیان و سرپرشتی کردنی توژینوە و تزەکان.

سیم: سیم: ئنجامدانی توژینوەى زانستی ل گشت بوارەکان.
چـــوارەم: چـــوارەم: بشـــداری کـــردن لـــ چاالکییکانـــی زانکۆیـــی وەکـــو وەرزە 
رۆشـــنبیرییکان و رۆژی زانکـــۆ و پشـــانگاکانی کۆلیـــژ و ئاھنگکانـــی 
دەرچـــوون و چاالکییکانـــی قوتابیان و ئوەى داوای لـــ دەکرت ک پی 

ھست ل چاالکیی زانستی و فرکارییکان.
پنجم:پنجم: بشداری کردن ل نووسین و وەرگان و بو کردنوە.

ششم: ششم: بشداری کردن ل ئنجوومنکان و لیژن ھمیشیی و کاتییکان 
ل ناوەوە و دەرەوەى وەزارەت.

حفتم: حفتم: بشداری کردن ل پشخستنی بش زانستییکان ل رووی ھزری 
و پروەردەیـــی و زانســـتی و پشـــکش کردنی دیراســـات و توژینوە و 

راپۆرت و پالن و پرۆگرامکانی خوندن.
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ھشتم: ھشتم: ئنجامدانی تاقیکردنوەکان و چاودری باش بڕوەچوونیان.
 ندن لکانـــی خوکۆڕ و کۆنگـــرەکان و بازن شـــداری کردن لـــم: بم:نۆیـــنۆیـــ

ناوەوە و دەرەوەى عراق.
دەیم:دەیم: ھســـان بو دیراســـات و توژینوانى ک فرمانگکانی حکومت 
و کرتـــی گشـــتی و تایبـــت پشـــنیار دەکن، لـــ بواری ھـــاوکاری نوان 

.نانم الیڵ ئگى لزراوەکدام
یازدەیم:یازدەیم: پ راسباردنی بج گیاندنی ئرک کارگییکان ک وەزارەت 

یان دامزراوەى فرکردنی ک کاری تدا دەکات.
دوازدەیـــم:دوازدەیـــم: کار کـــردن لـــ مبندەکان یـــان نووســـینگکانی راوژکاری 

پسپۆری سر ب وەزارەت یان دامزراوەکانی فرکردن.
 30 ت لبمتر نى کزراوەکـــدام م: ئامادەبوونی زانســـتی لزدەیم:  ســـزدەیســـ 

.م مادەیرەوە لکانی سگنانی بھ جبۆ ب فتانر ھکاتژم

پشکش کردنی راپۆرتی وەزری ل الین ئندامی دەستى وانبژی 
مادەى سیم:مادەى سیم:

پرۆفیســـۆر و یاریـــدەدەری پرۆفیســـۆر و مامۆســـتا پاش ھـــر وەرزکی 
خوندن راپۆرتک پشکش دەکات تیدا چاالکی وانبژییکى و ئوانى 
تواوی کردووە ل پرۆگرامی خوندن و ئو گیروگرفتانى ک رگر بوون، 
ئو راســـپاردانى پشنیاریان دەکات بۆ چارەسر کردنی و توژینوەکان 
و وتارەکانی ک بویان دەکاتوە و وان گشتییکان ک پشکشی کردووە 
 ی ککرکردنرزاوە فکان و دامدانی پرۆگرامرەپشنیارەکانی بۆ پو پ

کاری تدا دەکات.
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ندنی بان قوتابیانی خوالیوە لگوتنوان
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

یکـــم:یکـــم: ناکرـــت بۆ مامۆســـتای یاریدەدەر بـــ وانگوتنوە بـــ قوتابیانی 
خوندنی با و سرپرشتی کردن ل سر توژینوەو نامکانیان.

 ویســـت بکاتی پ نـــی کۆلیـــژ لنجوومیـــاری ئب ـــت بـــدووەم:دووەم: دەکر
راســـپاردنی مامۆســـتا بۆ وانگوتنوەو سرپرشـــتی کردنی تنیا قوتابی 

ماستر.
 ویســـت بکاتی پ نـــی کۆلیژ لـــنجوومیـــاری ئب ـــت بـــم: دەکریم:ســـیســـ
راســـپاردنی مامۆســـتای یاریدەدەر بۆ وانگوتنوەی تیـــۆری ل خوندنی 

برایی زانکۆ.
دەست گشتییکانی وەزیری خوندنی با و توژینوە زانسی

مادەى پنجم:مادەى پنجم:

وەزیری خوندنی با و توژینوەى زانســـتی یان ئوەى رادەســـپردرت وەزیری خوندنی با و توژینوەى زانســـتی یان ئوەى رادەســـپردرت 
ھدەستت بمانی الی خوارەوە:ھدەستت بمانی الی خوارەوە:

یکـــم:یکـــم: دامزرانـــدن یـــان دووبـــارە دامزراندنـــی ئوانـــى مرجکانـــی 
دامزراندیان ھی ل خزمتى زانکۆیی ل سنتری وەزارەتکى(1). 

 دووەم:  دووەم: رەزامنـــدی پیشـــاندان لـــ ســـر گواســـتنوەى فرمانبرانـــی 
وەزارەتکـــى لـــ فرمانبرانی خزمتى زانکۆیی بـــۆ میالکی زانکۆکان و 
رەزامندیدان بۆ وازھنانیان (استقال) و خاننشین کردنیان ب پی یاسا.

ســـیم: ســـیم: رەزامنـــدی پیشـــاندان لـــ ســـر گواســـتنوەى فرمانبرانـــی 
وەزارەتکى ل فرمانبرانی خزمتى زانکۆیی بۆ دەرەوەى وەزارەتکى 

.می کوردستانرنی وەزیرانی ھنجوومتی ئدەس زراندن لمی کوردستان دامرھ م لب .می کوردستانرنی وەزیرانی ھنجوومتی ئدەس زراندن لمی کوردستان دامرھ م ل(1)  ب
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ب پی یاسا.
چـــوارەم:چـــوارەم: بـــدەر لوانـــى خســـتکانی زانســـتیان ھی ل سیســـتمی 
(شیاویی لش و الر -الجدارة البدنیة)، جگ لوانى تووشی نخۆشییکی 
بـــردەوام لـــ جۆری قورس (الحاد) یـــان درژخاین بـــ راپۆرتی لیژنى 

پزیشکی فرمی.
پنجم:پنجم: پل برز کردنوە (الترفیع) یان برز کردنوەى (الترقیة) فرمانبری 

خزمتى زانکۆیی ک دامزراوە ل ناوەندی وەزارەتکى ب پی یاسا.

دەست گشتییکانی سرۆکی زانکۆ یان دەست یان سنتر 
مادەى ششم:مادەى ششم:

یکم:یکم: سرۆکی زانکۆ یان دەست یان سنتر یان ئوەى رادەسپردرت 
ل سر راسپاردەی ئنجوومنی زانکۆ یان دەست یان سنتر ھدەستت 

:ب
1 - دامزراندن یان دووبارە دامزراندنی ئوانى مرجکانی دامزراندیان 

ھی ل خزمتى زانکۆیی.
2 - دامزراندنی فرمانبرانی ھونری و کارگی.

دووەم: دووەم: ھســـانی ســـرۆکی زانکۆ یان دەســـت یان ســـنتر یـــان ئوەى 
 تى زانکۆیی بری خزمرمانبـــوەى فرز کردنب پل ت بردررادەســـپ

پی یاسا.
سیم:سیم: ھسانی سرۆکی زانکۆ یان دەست یان سنتر ب برز کردنوەى 

(ترقیة) فرمانبری خزمتى زانکۆیی ب پی یاسا.
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مافکانی خۆترخانکر (المتفرغ) 
مادەى حفتم: بگکانی یکم و دووەم و سیممادەى حفتم: بگکانی یکم و دووەم و سیم

یکـــم: یکـــم: فرمانبـــری خزمتى زانکۆیـــی خۆترخانـــکار و خۆترخاننکار 
شایســـتى کری وانکان دەبت ئگر زیاتـــر بت ل (رادەی بیاردراوی 
 ت بکانی تایبنماییر ت بـــند بوە - النصاب المقـــرر) و پابگوتنـــوان

پیکری کار کردن ب رەچاو کردنی پایکانی زانستی (المراتب العلمیة).
دووەم: دووەم: فرمانبـــری خزمتـــى زانکۆیی ب خۆترخانـــکار دادەندرت پاش 
تواو کردنی (رادەی بیاردراوی وانگوتنوە - النصاب) ب پی حوکمکانی 
ئم یاســـای ل کاتی دەســـت ب کار بوونى لو وەزیفیی تیدا دامزراوە 
 ب ( وەگوتنیـــار دراوی وانرادەی ب) وە و دیاری کردنیڕاوەتـــیـــان گ
رنماییـــک ک دەردەچت لـــ الین وەزارەتـــوە دەردەچت ک رەچاوی 

پایکانی زانستی بکات. 
ســـیم: ســـیم: ناکرـــت فرمانبـــری خزمتـــى زانکۆیـــی خۆترخانـــکار ب پی 
حوکمکانـــی ئـــم یاســـای، ھیـــچ کارک بکات لـــ کارەکانی پیشـــکى بۆ 
حیســـابی تایبتی دەرەوەى بـــواری کارە زانکۆییکـــى ئگر ھاتوو ھیچ 

دەقک نبت ناکۆک بت.

 دەرمای خۆترخانکار فرمانبری خزمتى زانکۆیی 
مادەى حفتم بگکانی چوارەم و پنجم و ششم و حفتم و ھشتم و نۆیممادەى حفتم بگکانی چوارەم و پنجم و ششم و حفتم و ھشتم و نۆیم.(1)

چوارەم:چوارەم: پدانی فرمانبری خزمتى زانکۆیی خۆترخانکار و خۆترخانکاری 
زانســـتی ب پی حوکمکانی ئم یاســـای، دەرماکانـــی خزمتى زانکۆیی 

(1) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە (تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە (2222 ب) ل سای  ب) ل سای 20082008 . .
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بـــ رـــژەى (100 %) ل مووچـــى مانگانى(1) و دەرماکانی (پاداشـــتى 
راوژکاریـــی ھونـــری بـــۆ فرمانگکانـــی حکومـــت و تایبت لـــ بواری 
پسپۆریی زانستییکى و نووسین و وەرگران و برھمھنانی زانستی و 

ھونری) ال نادات و رای ناگرت.
 نی زانکۆ یان دەستنجوومشنیاری ئر پس ل یم: وەزیر بۆی ھنجم:پنجپ
 رخانکار بخۆت دەر بکات لتى زانکۆیی بری خزمرمانبر، فنتیان س

پی داواکاری خۆی. 
 ششـــم: ششـــم: فرمانبری خزمتى زانکۆیی تنسیب کراو بۆ دامزراوەیکی  
فرکردن بۆ یککی تر شایستى ھمان دەرماکان و جیاوگکان دەبت 
ک ھاوشـــوەکانیان وەری دەگرن لو دامزراوەی ک بۆی تنسیب کراوە 

یان ئو دامرزاوەى لی ھاتووە، کامیان زیاتر بت. 
حفتـــم: حفتـــم: فرمانبری خزمتى زانکۆیی ناخۆترخانکار ب پی حوکمکانی 
 ،یژییـــان ھبى وانندامی دەســـتکانـــی ئرجى موانئ م یاســـایئـــ
شایستى دەرماکانی خزمتى زانکۆیی ھاتوو ل بگ چوارەمی سرەوە 

نابت.

بردەوام بوونی خرج کردنی دەرماەکان
 ل کاتی شاند کردن و پشووەکان و مۆتکان

 ت لردەوام دەبتى زانکۆیی بکانی خزمرج کردنی دەرمام: خشـــتم:ھشـــتھ
ماوەى پشـــووەکان و مۆتکانی ئاسایی و نخۆشی و مۆتکانی دانانی 
کۆرپـــ و شـــاند کردن فرمییکان و نیوەى مووچـــ و نیوەى دەرماکان 
دەدرـــت بوانـــى مۆتکانی دایکایتی و مۆتـــی خوندنی ل ناوەوە و 
دەرەوەی عراق و نردراوی خوندن و زەمالیان ھی ل دەرەوەی عراق.

(1) وات مووچى بنڕەتیوات مووچى بنڕەتی
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100 % دەرما بۆ ئندامانی دەستى وانبژی
نۆیم: نۆیم: وەزیر یان ئوەى رای دەســـپرت بۆی ھی ل ســـر راسپاردەی 
ئنجوومنی زانکۆ یان دەســـت یان ســـنتر، ک پاپشت بت ب پویستی 
راســـتقین، بیار دەربکات ب ترخان کردنی پزیشـــک یان پزیشـــکی ددان 
یان پزیشکی ڤترنری یان دەرمانساز یان ئندازیار، ک ئندامی دەستى 
 کان بدانیـــان دەرماو پ م یاســـایکانی ئی حوکمپ ـــژی نیـــن ببوان
 ب یمان پیشھ ى لوانی ئکانی شایســـتدەرما ژەى (100 %) لر

پی یاساکان و سیستمکان، کامیان زیاتر بوو.

چسپاندنی فرمانبری خزمتی زانکۆیی
دەیـــم: دەیـــم:  فرمانبـــری خزمتـــی زانکۆیی کـــ دادەمزرت بـــۆ یکم جار 
یـــان خزمتى دەگوازرتـــوە ل فرمانگکانی دەوت یان کرتی گشـــتی 
بـــۆ یکک لـــ دامزراوەکانی وەزارەت، دەبت ل ماوەى ســـای خوندنی 
یکمی کارەکى، ئوە پشکش بکات ک شیاوییکى بسلمنت ل کار 
کردنی زانستی (ئکادیمی) بوەى ک تواناکانی پیشان بدات ل توژینوەى 
 ت بســـان، یان ھکـــرداری وەرگ شـــداری کردن لـــزانســـتی، یـــان ب
وانگوتنـــوەى ســـرکوتوو ک ئنجوومنی بـــش و ئنجوومنی کۆلیژ 
 ت و بندرســـپى دەچکوەزیف ن، ئینجـــا لپشـــتی بکپا یمانگیـــان پ

.زراوەکوە بۆ دەرەوەى دامتوە دەگوازروانچپ

تنسیب کردن بۆ ناو دیوانی وەزارەتی خوندنی با و توژینوەى زانستی
یازدەیم:یازدەیم: بۆ وەزیر ھی ب تنسیب کردنی فرمانبری خزمتى زانکۆیی 
ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە بۆ کار کردن ل دیوانی وەزارەتی 
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خوندنی با و توژینوەى زانستی بۆ ماوەیک ک زیاتر نبت ل 3 ساڵ 
و ماف و جیاوگکانی پارزراو دەبت.

خۆترخان کاری نیمچیی (جزئی) بۆ ئوانى دکتۆرا دەخونن
دوازدەیم:دوازدەیم: فرمانبری خزمتى زانکۆیی ھگری بانامى ماســـتر بۆی 
 ى دکتۆرا لوانامنانـــی بدەســـت ھواو بکات بۆ بى تکندنخو یـــھ
 نیمچ ى و بککانی وەزیفرکئ ردەوام بوون لڵ بگراق لناوەوەی ع
خۆترخانـــکاری (التفـــرغ الجزئی) دادەنرت بۆ تـــواو کردنی خوندنکى 
 تی بدات لوەى یارمخوارەوە بـــ تندررەکانـــی کارەکانی دەھو کاتژم
بردەوام بوون ل خوندنکى لگڵ پارزگاری کردن ل گشـــت مافکان 
و جیاوگکانـــی لـــ ماوەى خوندنکـــى ب دەرماکانـــی خۆترخانکاری 

زانکۆییشوە.

چارەسر کردنی فرمانبری خزمتى زانکۆیی ل دەرەوەى وت 
مادەى ھشتم:مادەى ھشتم:

وەزارەت یان دامزراوەى فرکردن خرجییکانی چارەسری فرمانبری 
 توانرا لر نگت، ئســـتۆ دەگرئ راق لدەرەوەى ع تى زانکۆیی لخزم
ناوەوەى عراق چارەسر بکرت، ب پی راپۆرتک ک ل لیژنى پزیشکی 

فرمی پسپۆر دەربچت.
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تنسیب کردنی فرمانبری خزمتى زانکۆیی
مادەى نۆیم: بگ یکممادەى نۆیم: بگ یکم

یکـــم:یکـــم: دەکرـــت فرمانبری خزمتـــى زانکۆیی تنســـیب بکرت بۆ ھر 
فرمانگیک ل فرمانگکانی حکومت ب پی یاســـا بۆ ماوەى یک ساڵ 
 یرمانگو فر ئســـ وە و لتکی تریش نوێ بکرو دەتواندرێ بۆ ســـا
کـــ بـــۆی تنســـیب کـــراوە (فرمانگى ســـوودمند) ک گشـــت مووچ و 

دەرماکانی بۆ خرج بکات ل بودجى سانى خۆی.(1)

ترخان کردنی زانستی بۆ دەرەوە و ناوەوەى وت
مادەى نۆیم: بگکانی دووەم و سیم و چوارەممادەى نۆیم: بگکانی دووەم و سیم و چوارەم

دووەم: دووەم: بۆ وەزیر ھی رەزامندی بدات ل ســـر ترخان کردنی زانســـتی 
بۆ ئوانى ل پایی پرۆفیســـۆر یان پرۆفیسۆری یاریدەدەر یان مامۆستا 
 ت لبک ھگرییر کانی کتحا دەرەوەى لـــ راق و لناوەوەى ع لـــ
خۆترخـــان کردن لـــ ناوەوە، ب پی راســـپاردەى ئنجوومنی زانکۆ یان 
دەست یان سنتر بۆ ماوەی یک سای خوندن یان یک وەرزی خوندن 
ھـــر پنج ســـاڵ جارک و لـــم ماوەیدا ھمـــوو مووچـــ و دەرماکانی 

خۆترخانکاری زانکۆیی بۆ خرج دەکرت.
ســـھم: ســـھم: بۆ وەزیر ھی رەزامندی بدات ل ســـر ترخان کردنی زانستی 
بۆ ئوانى ل پایی پرۆفیســـۆر یان پرۆفیسۆری یاریدەدەر بۆ  دەرەوەى 
 ت لڕ بووبپتی کردەیی تر خزمســـر ھاتوو دوو ســـاڵ بگراق، ئع
ســـر خۆترخانکارەکى ل نـــاوەوەی عراق ب رەچاو کردنی پویســـتی 

راستقین بۆ خزمتکى ل ناوەوەى عراق.
(1) تکای بوان بگ تکای بوان بگ 6 ل مادەى  ل مادەى 7  یاسای خزمتی زانکۆیی.  یاسای خزمتی زانکۆیی.
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چـــوارەم:چـــوارەم: وەزیر رنمایـــی پویســـت دەردەکات بۆ رکخســـتنی کاروباری  
پیوەست ب ترخان کردنی زانستی.

مۆتی ئاسایی فرمانبری خزمتى زانکۆیی 
مادەى دەیم:مادەى دەیم: (1)

یکم: یکم: فرمانبری خزمتى زانکۆیی شایستى مۆتی ئاسایی ب مووچى 
تـــواو دەبـــت بۆ ماوەى 15 رۆژ ل ھر ســـاکی خوندن و دەکرت ئم 
مۆتانـــى بـــۆ کۆبکرتوە بـــ مرجک نابت فرمانبـــر ل ماوەى یک 

سای خوندن زیاتر ل 30 رۆژ مۆتی پ بدرت.
دووەم:دووەم: مۆتکانی ئاســـایی دەخولنتوە بۆ حسابی فرمانبری خزمتى 
زانکۆیی ک شایستیتی ب پی حوکمکانی ئم یاسای و یاسای خزمتی 

شارستانی ژمارە 24 ی سای 1960ى ھموار کراو. 
 نتی پشووی ساى مۆتى زانکۆیی شایســـتری خزمرمانبم: فیم:ســـیســـ
 یھ رۆکی زانکۆ یان دەستت بۆ ماوەی 60 رۆژ، و بۆ وەزیر یان سدەب
داوای فرمانبری خزمتی زانکۆیی بکاتوە ل ماوەی پشـــووی سان بۆ 
 وەى برەبوو کردنکان و قرمییـــف رکئ ـــک لندکردنی ھ جـــبج
ھمان ماوە ل ماوەى ساکدا یان ماوەک برامبر مووچ و دەرماکانی 
مانگانـــى بت، و دووبارە ئو فرمانبرە راناســـاپردرت ل ماوەى دوو 

سای دوای یک، تنیا ب رەزامندی خودی فرمانبرەک دەبت(2).
چوارەم: چوارەم: 

(1)  دەربارەى مۆتکانی تری وەکو مۆتی نخۆشی و پکان ل کار و ناتوانایی تندروستی  و ئو مۆتانى  دەربارەى مۆتکانی تری وەکو مۆتی نخۆشی و پکان ل کار و ناتوانایی تندروستی  و ئو مۆتانى 
ک ل بشی یکمی ئم کتب، وات ی یاسای خزمتى شارستانی ژمارە ک ل بشی یکمی ئم کتب، وات ی یاسای خزمتى شارستانی ژمارە 2424ى سای ى سای 19601960 ھاتووە فرمانبرانی  ھاتووە فرمانبرانی 
.تانم مۆت بۆ ئھاتبن .تانم مۆت بۆ ئھاتبی 20082008 نی ى سایاسای ژمارە 2323ى سا کی روون لر دەقگوە، ئتتى زانکۆییش دەگریاسای ژمارە خزم کی روون لر دەقگوە، ئتتى زانکۆییش دەگرخزم

(2) ب پی مادە ب پی مادە 1 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 1ى سای ى سای 20142014ى ھمواری دووەمی یاسای خزمتی زانکۆیی ژمارە ى ھمواری دووەمی یاسای خزمتی زانکۆیی ژمارە 2323ى ى 
سای سای 20082008 ھموارکرایوە ھموارکرایوە و ئمى سرەوە جگای گرتوە.و ئمى سرەوە جگای گرتوە.
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أ- فرمانبری خزمتى زانکۆیی خاننشـــین کراو شایســـتى مووچکانی 
بنڕەتی دەبت ل ماوەى مۆتی پشووی سان ک (60) رۆژە سرباری 

مۆتکانی ئاسایی کک بوو، ب مرجک ل 180 رۆژ تپڕ نکات.
 ت بژمـــار بکربوو ئ ککانی ئاســـایی کتـــت مـــاوەی مۆب- دەکر
خزمتى خاننشـــینی پپی داواکارییکی نووســـراو ل الین فرمانبری 

خزمتی زانکۆیی. 

تمنی خاننشینی   
مادەى یازدەیممادەى یازدەیم(1): بگى یکمبگى یکم(2)

یکم:یکم:
 أ:  فرمانبری خزمتى زانکۆیی ئوانى:(3) 

1 - ھگری نازناوی زانستی (مامۆستای یاریدەدەر) و (مامۆستا)، بتواو 
کردنی تمنی (66) سای خاننشین دەکرن.

 گری نازناوی زانســـتی (پرۆفیسۆری یاریدەدەر) و (پرۆفیسۆر)، ب2 - ھ
تواو کردنی تمنی (70) سای خاننشین دەکرن.

(1) ب پی مادە ب پی مادە 1 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 1ى سای ى سای 20142014ى ھمواری دووەمی یاسای خزمتی زانکۆیی ژمارە ى ھمواری دووەمی یاسای خزمتی زانکۆیی ژمارە 2323ى ى 
سای سای 20082008 ھموار کرایوە ھموار کرایوە و ئمى سرەوە جگای گرتوە.و ئمى سرەوە جگای گرتوە.

(2)  دەقی ئم مادەی ھوەشایوە و بم شوەیی سرەوە راست کرایوە ب پی یاسای ژمارە  دەقی ئم مادەی ھوەشایوە و بم شوەیی سرەوە راست کرایوە ب پی یاسای ژمارە 3232ى سای ى سای 
سای 20132013ى ى  سای ى  ژمارە 1212ى  یاسای  و  ژمارە   یاسای  و  سای 20082008  سای ى  ژمارە 2323ى  زانکۆیی  خزمتى  یاسای  ھمواری  ى  ژمارە   زانکۆیی  خزمتى  یاسای  ھمواری  ى   20122012
پرلمانی کوردستان تایبت ب جبج کردنی یاسای ژمارە پرلمانی کوردستان تایبت ب جبج کردنی یاسای ژمارە 3232ی سای ی سای 20122012 سرەوە ل ھرمی کوردستان. سرەوە ل ھرمی کوردستان.

 ک  وە کوەراست کرایمانی کوردستان راست کرایرلمانی کوردستان ى پرلی 20132013ى پی ی ساکردنی ژمارە 1212ی سا جبی یاسای جپ ب یگم بکردنی ژمارە ئ جبی یاسای جپ ب یگم ب(3) ئ
تیدا مادەى یکمی یاسای ھمواری تیدا مادەى یکمی یاسای ھمواری 3232ى سای ى سای 20122012 ھوەشایوە و ئوەى سرەوە جگای گرتوە.   ھوەشایوە و ئوەى سرەوە جگای گرتوە.  

 نازناوی زانستی ک بارەت بس  نازناوی زانستی ک بارەت بی 20132013 سی   ى سام ژمارە 4141  ى سارنمایی وەزارەتی دارایی ھر وانب روەھا تکایم ژمارە ھرنمایی وەزارەتی دارایی ھر وانب روەھا تکایھ
دەرچووە بۆ ئاسان کردنی جبج کردنی  یاسای ژمارە دەرچووە بۆ ئاسان کردنی جبج کردنی  یاسای ژمارە 1212ى سای ى سای 20132013ى ھرمی کوردستان.ى ھرمی کوردستان.
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درژکردنوەى ماوەی خزمت
ب- بۆ ئنجوومنی زانکۆ یان دەست ھی بۆ درژکردنوەى خزمتی مامۆستا 
و مامۆســـتای یاریدەدەر ماوەیک ک زیاتر نبت ل 5 ســـاڵ ب پی پویستی 
 ت واتک بر 3 ساڵ جارھ وەکژ کردنک دررجم ب ش یان کۆلیژەکب

بشوەى (3 ساڵ ب 2 ساڵ).
دووەم: دووەم: بۆ ئنجوومنی زانکۆ یان دەست ھی دانانی رۆژی لدایک بوونی 
 ریی (12/31) لی رۆژمتی زانکۆیـــی بۆ کۆتایی ســـاری خزمرمانبـــف

ھمان ساڵ پاش پسند کردنی ل الین وەزیر.
ســـیم:ســـیم: ل ســـر ئنجوومنی زانکۆی پاش پسند کردنی ل الین وەزیر 
ک فرمانبـــری خزمتی زانکۆیی دووبارە بگڕنتوە ســـر وەزیف بۆ 
ئوانى ک ســـانی خاننشـــینی یاســـاییان تـــواو نکردووە کـــ پلیان 
مامۆســـتا یان مامۆســـتای یاریـــدەدەرن و ب پی پویســـتی دامزراوەى 

.کرکردنف

پارزگاری کردن ل نازناوی زانسی
مادەی یازدەیم: بگ چوارەممادەی یازدەیم: بگ چوارەم

چوارەم: چوارەم: پارزگاری کردنی ھگرانی نازناوی زانســـی ھگرانی بوانامى 
 کان لنرەســـ زراوە زانســـتییزانکۆکان و دام ى لدکتۆرا یان ھاوتاک
دەرەوەى عراق ل نازناوە زانستییکى ل کاتی دامزراندنی ل زانکۆکانی 
 وەکانی لواوی ھاوتای ھاوشـــى تـــژمـــار کردنـــی مووچــــــراق، و ئع
فرمانبرانـــی خزمتى زانکۆیی و ئژمار کردنی ماوەى خزمتى زانکۆیی 
ک ھگری بوانامى دکتۆرا یان ھاوتاکى بســـریبردووە ل زانکۆکان 
و دامزراوە زانســـتیی رەســـنکان ل دەرەوەى عراق، بۆ مبستکانی 
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خاننشینی  ل کاتی دامزراندنی ل زانکۆکانی عراق ب مرجک ب الینی 
کم 10 ساڵ خزمتی تیادا بکات.

دەرمای نازناوی زانستی
مادەی یازدەیم: بگ پنجممادەی یازدەیم: بگ پنجم

پنجـــم: پنجـــم: پدانـــی فرمانبـــری خزمتی زانکۆیـــی بردەوام لـــ توژینوەى 
زانســـتی بـــ پی ڕککارەکان کـــ وەزارەت دای دەنـــت، دەرمای نازناوی 
زانستی بڕژەى (15 % بۆ مامۆستای یاریدەدەر، 25 % بۆ مامۆستا، 35 
% بۆ پرۆفیسۆری یاریدەدەر، 50 % بۆ پرۆفیسۆر) ل مووچى بنڕەتی.(1)

پاداشتکی دارایی باوە ب بی چوار ملیۆن دینار
مادەی یازدەیم: بگ ششممادەی یازدەیم: بگ ششم

ششـــم:ششـــم: پدانی فرمانبـــری خزمتى زانکۆیی پاداشـــتکی دارایی 
باوە ب بی (4000000) چوار ملیۆن دینار بۆ ھر توژینوەیک 
کـــ بو بکرتـــوە ل گۆڤـــارە جھانییکانـــی خـــاوەن فاکترەکانی 
رەســـنایتی Impact Factor کـــ لـــ جیھـــان ب پـــوەری ھزی 

توژینوە ناسراوە.

50 % دەرمای شونی جوگرافی
مادەی یازدەیم: بگ حفتممادەی یازدەیم: بگ حفتم

حفتـــم: حفتـــم: بۆ ئنجوومنی زانکۆ ھی پاش پســـند کردنی ل الین وەزیر، 
(1) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی ھرم ژمارە تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی ھرم ژمارە 4141ى سای ى سای 20132013 تایبت ب دەرماى نازناوی زانستی. تایبت ب دەرماى نازناوی زانستی.
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بـــ پدانـــی دەرماکانی شـــونی جوگرافی ب رـــژەى 50 %ى مووچى 
بنڕەتـــی بۆ فرمانبری خزمتـــی زانکۆیی ل ھگرانـــی پلى دکتۆرا بۆ 
ئوانـــى ئـــارەزووی وانگوتنوەن ل یکک ل زانکۆکان یان دەســـتکان 
یان کۆلیژەکانی تکنیکی یان لنوێ دروســـت بـــوو بۆ پکردنوەى کمی 
میالکیـــان ب مرجک نابت ماوەکى کمتر بت ل 5 ســـای بردەوام و 

.تم بابکردنی ئ جببۆ ج ننمایی دەردەچووەزارەتیش ر

دووبارە دامزراندنوەى پل تایبتکان
مادەی یازدەیم: بگ ھشتممادەی یازدەیم: بگ ھشتم

ھشـــتم: ھشـــتم: بـــۆ ئنجوومنـــی زانکـــۆ ھیـــ بـــ دووبـــارە دامزراندنوەى 
وەزیـــرەکان و ئندامانـــی ئنجوومنـــی نونـــران و ئندامانـــی کۆمى 

نیشتیمانی و خاوەن پل تایبتییکان ل ھگرانی بوانامى دکتۆرا.
مادەی یازدەیم: بگ نۆیم:مادەی یازدەیم: بگ نۆیم:

نۆیم: نۆیم: ئژمار کردنی خزمتی وەزیرەکان و ئندامانی ئنجوومنی نونران 
و ئندامانـــی کۆمى نیشـــتیمانی و خـــاوەن پل تایبتییـــکان ل ھگرانی 
 کان لرکارییزراوە فدامـــ ل یتیان ھى خزموانى دکتـــۆرا ئوانامـــب
ناوەوە و دەرەوەى عراق ک باوەڕ پکراو  بت، بۆ مبستکانی خاننشینی.

 خاننشینی فرمانبری خزمتى زانکۆیی 
مادەی دوازدەیممادەی دوازدەیم:(1) & (2)

یکـــم:یکـــم: فرمانبـــری خزمتـــى زانکۆیی یان منداڵ و کچکانی شایســـتى 
(1)  ب پی یاسای ژمارە  ب پی یاسای ژمارە 1ی سای ی سای 20142014 ھموار کرایوەھموار کرایوە.

(2)  دەقی ئم مادەی ھوەشایوە و بم شوەیی سرەوە راست کرایوە ب پی یاسای ژمارە  دەقی ئم مادەی ھوەشایوە و بم شوەیی سرەوە راست کرایوە ب پی یاسای ژمارە 3232ى سای ى سای 
سای 20132013ى ى  سای ى  ژمارە 1212ى  یاسای  و  ژمارە   یاسای  و  سای 20082008  سای ى  ژمارە 2323ى  زانکۆیی  خزمتى  یاسای  ھمواری  ى  ژمارە   زانکۆیی  خزمتى  یاسای  ھمواری  ى   20122012
پرلمانی کوردستان تایبت ب جبج کردنی یاسای ژمارە پرلمانی کوردستان تایبت ب جبج کردنی یاسای ژمارە 3232ی سای ی سای 20122012 سرەوە ل ھرمی کوردستان. سرەوە ل ھرمی کوردستان.
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 ى کوەکل ھاوشگت لکســـان بی ت کنشـــینی دەبکی خانیمووچ
وەری دەگرت ل مووچى تواو و دەرماکانی خزمتى زانکۆیی ل کاتی 

ئیحال کردنی بۆ خاننشینی ل یکک لم حاتانى خوارەوە:
أ - ئگر ئیحالى خاننشینی کرا ب ھۆی تواو کردنی سای یاسایی(1) و 

خزمتی زانکۆیی ھبت کمتر نبت ل 10 ساڵ.
ب - ئگـــر ئیحالـــى خاننشـــینی کرا ب ھۆیکانی تندروســـتی، ب ھۆی 
پککوتنـــی لـــ بج ھنانـــی ئرککانی بـــ راپۆرتک ل الیـــن لیژنى 
تندروستی فرمی پسپۆر ب ب گودان ماوەی خزمتکی و تمنکى..
ج - ئگـــر ئیحالـــى خانشـــینی کـــرا لـــ ســـر داوای خـــۆی و خزمتی 

زانکۆییکى ل 20 ساڵ کمتر نبت.
د - ئگر کۆچی دوایی کرد ل کاتی خزمتدا.

دووەم: دووەم: خزمتی ھگرانی بوانامى بکالۆریۆس ک دامزراون ل میالکی 
زانکۆکان و دەســـتکان و سنتری وەزارەت، ئژمار دەکرت ب خزمتی 
زانکۆیی بۆ مبســـتی خاننشینی ل سرەتای دامزراندنی پاش بدەست 
ھنانی بوانامى ماســـتر یان دکتۆرا، ب مرجک پاش بدەســـت ھنانی 
بوانامکـــ بالینـــی کم 10 خزمت بکات و پش گیشـــتنی ب تمنی 

یاسایی خاننشینی ک خزمتکى کمتر نبت ل 25 ساڵ.
سیم: سیم: فرمانبری خزمتی زانکۆیی ئیحال کراو بۆ خاننشینی ب ھۆی تواو 
 خۆشـــی بکانی نھۆی ن بدەکر ى ئیحالواننی یاســـایی یان ئمکردنـــی ت
راپۆرتـــک ل الین لیژنى پزیشـــکی پســـپۆر یان کۆچی دوایی کـــردن ل کاتی 
 وەری دەگرت ل وەى کـــت بکســـان بی ت کدەدر کی پت، پاداشـــتخزمـــ
مووچ و دەرماکان بۆ ماوەى 6 مانگ ل رکوتی ئیحال کردنی بۆ خاننشینی.
 ت لپیـــادە دەکر م مادەیم و دووەمی ئکـــندی یچـــوارەم: چـــوارەم: حوکمـــی ب

(1) ل مادە ل مادە 1111 بگ یکم لم یاسای دیاری کراوە. بگ یکم لم یاسای دیاری کراوە.
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 جبش جکراون، پ ئیحال تی زانکۆیی کى خزمرانرمانبو فر ئس
کردنی ئم یاسای و ل رکوتی 2014/1/1ەوە.

پابندییکانی فرمانبری خزمتى زانکۆیی
مادەی سزدەیم:مادەی سزدەیم:

فرمانبری خزمتى زانکۆیی پابند دەبت ب یاســـاکان و سیستمکان و 
رنماییکانی دەرچوو بوەى پویست دەکات ب داب و نریتی زانکۆیی و 
دوور کوتنوە ل ھموو شتک ک زیان ب ئرککانی وەزیف زانستیی و 

پروەردەیی و کارگرییکى بگینت ک لم یاسایدا ھاتووە.

 دەرماى فرمانبری ھونری و کارگی
مادەی چواردەیممادەی چواردەیم:(1)

 ن لکار دەک ری کـــرانی ھونـــرمانبف ی بــــــدانـــی دەرمام: پکـــم: یکـــی
وەزارەت و دامزراوەکانی ب رژەى 100 % ل مووچکى.

 وەبردن کڕرانی برمانبف تى زانکۆیی بى خزمدانی دەرمادووەم:دووەم: پ
 تى زانکۆیی برانی خزمرمانببوونیان دەکات ھاوشانی فھ ویست  بپ

رژەى 75 % مووچکى.

دەرماى پای (منصب)
مادەی پازدەیم:مادەی پازدەیم:(2)

1 -  پدانـــی دەرمای پای ب شـــوەی بـــاوەى مانگان  ب یاریدەدەرانی 
 کان بیمانگزانکۆکان و پ کان لزانســـتیی شـــرۆکی براگرەکان و ســـ

(1)   بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە ()   بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە (2222 ب) ل سای  ب) ل سای 20082008.
(2)   بوان ھمان رنمایی.)   بوان ھمان رنمایی.
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بی 250000 دوو سد و پنجا ھزار دینار.
2 -  پدانـــی دەرماـــی پای ب شـــوەی باوەى مانگانـــ  ب بیاردەرانی 

بش زانستییکان  ببی 150000  سد و پنجا ھزار دینار. 
 شرۆکی بســـ ب  اوەى مانگانوەی بشـــ ب ی پایدانی دەرما3 - پ
کارگییـــکان ل ســـنتری وەزارەت و زانکـــۆکان و پیمانگکان ب بی 

100000 سد ھزار دینار.

ھماھنگی کردن ل نوان وەزارەتی خوندنی با و  وەزارەتکان و 
الینکانی تری نبستراو ب وەزارەت

مادەی شازدەیم:مادەی شازدەیم:

ھماھنگـــی کـــردن ل نـــوان دامزراوەکانـــی وەزارەتـــی خوندنی با و ھماھنگـــی کـــردن ل نـــوان دامزراوەکانـــی وەزارەتـــی خوندنی با و 
 ســـتراو ببکانـــی تری ننکان و الیوەى زانســـتی و وەزارەتـــژینـــتو ســـتراو ببکانـــی تری ننکان و الیوەى زانســـتی و وەزارەتـــژینـــتو

وەزارەت ک ل خوارەوە ھاتووە:وەزارەت ک ل خوارەوە ھاتووە:
یکم: یکم: راســـپاردنی ھندک لـــ وانبژان یان توژەران لـــ دامزراوەکانی 
وەزارەتی خوندنی با و توژینوەى زانســـتی ب ئنجامدانی توژینوەکان 
و تاقی کردنوەکان و ھســـان ب چاالکییکانی پیوەند ب پســـپۆرییکانی 
وەزارەتـــکان و الینکانـــی تـــری نبســـتراو بـــ وەزارەت ب مبســـتی 
پشخســـتنی الینـــ برھمھنـــکان و خزمتگوزارییـــکان تیـــدا برامبر 
 ت لبک زیاتر نژەیون و رک دەکری رســـ ردوو ال لھ ک کیکر
80 % ی ئم کری ترخاندەکرت بۆ ئوانى بشـــدارییان تدا کردووە و 
رژەکی تریش وات 20 % ترخان دەکرت بۆ زانکۆک یان کۆلیژەک یان 
دەستک یان پیمانگک ب پی رنماییک ک ل الین وەزیرەوە دەردەچت.
دووەم: دووەم: سوود وەرگرتن ل میالکاتی زانستی و ھونری ک ل وەزارەتکان 
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و الینکانی نبســـتراو ب وەزارەت ھن  بۆ ھســـان ب وانگوتنوەى 
تیۆری و زانستی و پیادە کردن و میدانی و راھنان و سرپرشتی کردنی 
نامکانـــی خوندنی با برامبر کریک یان پاداشـــتک ک ب رنماییک 

دیاری دەکرت ل الین وەزیرەوە دەردەچت.

م یاسایکانی ھاتوو لدەر کردنی دەرماب
مادەى حڤدەیم:مادەى حڤدەیم:

 رزترین رادەى مووچب ن لدەر دەکرب م یاســـایکانی ھاتوو لدەرما
و دەرماکانی ھاتوو ل ھر یاسایکی تر.

جبج کردنی یاساکانی تری پیوەند ب خزمتى زانکۆیی
مادەی ھژدەیم:مادەی ھژدەیم:

یکم:یکم: جبج کردنی حوکمکانی یاسای خوندنی با و توژینوەى زانستی 
ژمارە 40ى ســـای 1988 و یاســـای خزمتی شارستانی ژمارە 24ى سای 
1960 و یاســـای رککاری فرمانبرانی میری و کرتی گشـــتی ژمارە 14ى 
ســـای 1991 و یاســـای یکگرتووی خاننشین ژمارە 27ى سای 2006 و 
فرمانی ژمارە 6ى ســـای 2005 ھمواری یاســـای خزمتى زانکۆیی ژمارە 
 .م یاسایھاتبوو لت نکی تایبر ھاتوو ھیچ دەقگی 1976، ئ142ى سا
دووەم: دووەم: جبجـــ کردنـــی ئم یاســـای رگر نابت برامبـــر ئوانى ئم 

یاسای دەیانگرتوە سوودمند بن ب ھر یاسایکی تر.
مادەى نۆزدەیم:مادەى نۆزدەیم:

ل ســـر وەزیری تایبتمندە ک رنمایی پویســـت دەربچون بۆ ئاســـان 
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 .م یاسایکردنی ئ جبکردنی ج
مادەى بیستم:مادەى بیستم:

 یاســـای خزمتـــى زانکۆیی ژمـــارە 142ى ســـای 1976 و ھموارەکانی 
 وە دەرچوونھۆی ب ى کنماییانم و رو سیســـتوە و ئتدەوەشـــھ
دەمننوە وەکو خۆی تاکو  ھوەشاندەوەى یان شونگرەوەیان دەردەچت.

مادەی بیست و یکم:مادەی بیست و یکم:

لـــ وەقایعـــی عراقی بـــو دەکرتـــوەو کاری پـــ دەکرت لـــ رکوتی 
(1)2008/1/1

تبینییکی گرنگ: ھر ماف و ئرکک ل یاسای خزمتى شارستانی ژمارە تبینییکی گرنگ: ھر ماف و ئرکک ل یاسای خزمتى شارستانی ژمارە 
2424ى ســـای ى ســـای 19601960دا ھاتووە فرمانبرانی خزمتى زانکۆییش دەگرتوە دا ھاتووە فرمانبرانی خزمتى زانکۆییش دەگرتوە 
ئگـــر دەقکـــی روون لـــ یاســـای ژمـــارە ئگـــر دەقکـــی روون لـــ یاســـای ژمـــارە 2323ى ســـای ى ســـای 20082008 نھاتبت.  نھاتبت. 
ھروەھا ھمان خشتى مووچ و سرمووچی پاشکۆی یاسای مووچى ھروەھا ھمان خشتى مووچ و سرمووچی پاشکۆی یاسای مووچى 
فرمانبـــران ژمـــارە فرمانبـــران ژمـــارە 2222ى ســـای ى ســـای 20082008 بســـر فرمانبـــری خزمتى  بســـر فرمانبـــری خزمتى 

زانکۆییشدا جبج دەکرت.زانکۆییشدا جبج دەکرت.

(1)   )   ل ژمارە ل ژمارە 40744074 ل  ل 20082008/5/1212 رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە. رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.
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بشی ششم
ھسوکوت و ئرك و سزاكانی  فرمانبر
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یکم: یاسای رككاری فرمانبرانی میری و كرتی گشتی  ژمارە 14ی سای  
1991 ھموار کراو((11))

م یاسایکردنی ئ جبکان و جناسم: پکشی یب

مادەى یکم:مادەى یکم:

 نیدەگ و مانایاندا ھاتوون ئم یاســـایى لواژانم دەستســـت لبم نیدەگ و مانایاندا ھاتوون ئم یاســـایى لواژانم دەستســـت لبم
ک برامبریان ھاتووە:ک برامبریان ھاتووە:

 ســـتراو ببنی نرۆکی الینـــد و ســـتمم: وەزیـــر: وەزیـــری تایبکـــم: وەزیـــر:یکـــی
.م یاسایکانی ئستبت بۆ موەزیر دادەنر وەزارەت، ب

دووەم: ســـرۆکی فرمانگـــ:دووەم: ســـرۆکی فرمانگـــ: بریکاری وەزارەت و ئوانـــى لم پلیدان 
خـــاوەن پل تایبتکان ئوانى کـــ پکھاتیکی دیاری کراو بڕوەدەبن 
و بڕوەبری گشتی یان ھر فرمانبرکی تر ک وەزیر رای دەسپرت 

ب  دەستی سپاندنی سزاکانی ھاتوو لم یاسایدا.(2)
ســـیم: فرمانبـــر:ســـیم: فرمانبـــر: ھر کســـک وەزیفیکی پ بدرت لـــ ناو میالکی 

وەزارەت یان الینی نبستراو ب وەزارەت.
(1) )  ئم یاسای  ب پی یاسای ژمارە  ئم یاسای  ب پی یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008 ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی دەوت  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی دەوت 
و کرتی ئیشتراکی ژمارە و کرتی ئیشتراکی ژمارە 1414ى سای ى سای 19911991، ھموار کراوە و ب پی مادە ، ھموار کراوە و ب پی مادە 1ى یاسای ژمارە ى یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008 

دەستواژەى (کرتی ئیشتراکی) گۆڕدراوە بۆ (کرتی گشتی).دەستواژەى (کرتی ئیشتراکی) گۆڕدراوە بۆ (کرتی گشتی).
ھۆیکانی دەرچوونی ئم ھموارە بریتیی ( لبر ئو کاریگریی نگتیڤانى دەکوت سر سزاکانی پلى کۆتایی ھۆیکانی دەرچوونی ئم ھموارە بریتیی ( لبر ئو کاریگریی نگتیڤانى دەکوت سر سزاکانی پلى کۆتایی 
(بنب) سپندراو بسر فرمانبر و ب مبستی بوار دان بۆ فرمانبری سزا دراو بۆ تان لدان ب شوەی تمییزی (بنب) سپندراو بسر فرمانبر و ب مبستی بوار دان بۆ فرمانبری سزا دراو بۆ تان لدان ب شوەی تمییزی 
ل بیاری دەرچوو ل ئنجوومنی رککاری گشتی لبردەم دەستى گشتی ئنجوومنی شورای دەوت و بۆ ل بیاری دەرچوو ل ئنجوومنی رککاری گشتی لبردەم دەستى گشتی ئنجوومنی شورای دەوت و بۆ 
دووبارە چاوخشاندنوە ب چینی ئو فرمانبرانى ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە، ھروەھا قدەغ کردنی دووبارە چاوخشاندنوە ب چینی ئو فرمانبرانى ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە، ھروەھا قدەغ کردنی 

توندکردنی ھر کارک یان ھر بیارکی کارگی ل تانلدان) ل الین دەستوورەوە، ئم یاسای دەرچوندرا.توندکردنی ھر کارک یان ھر بیارکی کارگی ل تانلدان) ل الین دەستوورەوە، ئم یاسای دەرچوندرا.
(2) ) بم شوەی ب پی مادە بم شوەی ب پی مادە 2 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 

میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھموارکرایوەھموارکرایوە.
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چوارەم: ئنجوومن:چوارەم: ئنجوومن: ئنجوومنی رککاری گشتی پکھاتوو ب پی یاسای 
ئنجوومنی شوورای دەوت ژمارە 65ى سای 1979 ھموار کراو.

پنجـــم: لیژن:پنجـــم: لیژن: لیژنی لکۆینوە ک وەزیر یان ســـرۆکی فرمانگ پکی 
.م یاسایکانی ئستبت بۆ مندەھ

م یاسایەو کردنی ئیپ
مادەى دووەم:مادەى دووەم:(1) 

یکم: یکم: حوکمکانی ئم یاسای پیەو دەکرن ل سر گشت فرمانبرانی 
دەوت و کرتی گشتی.

دووەم:دووەم: کارمندانـــی ھـــزە چکـــدارەکان و ھزەکانی ئاسایشـــی ناوخۆ و 
دەزگای ھواگری نیشـــتیمانی و دادوەران و ئندامانی داواکاری گشـــتی، 
ملکچـــی حوکمکانی ئم یاســـای نابن، تنیا ئگر ل یاســـاکانیان دەقک 

ھبوو ک ئاماژەى ب جبج کردنی حوکمکانی ئم یاسای دابت.

بشی دووەم: وەزیفى گشتی 
مادەى سیم:مادەى سیم:

وەزیفـــى گشـــتی راســـپاردەیکی نیشـــتیمانی و خزمـــت کردنکی 
کۆمیتیی، مبســـتی ئوەى پی ھدەستت برژەوەندی گشتی 
و خزمـــت کردنـــی ھاووتیان ل بر رۆشـــنایی بنما یاســـایی کار 

پکراوەکان.  

(1) ) بم شوەی ب پی مادە بم شوەی ب پی مادە 3 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 
میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھموارکرایوەھموارکرایوە.
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ئرککانی فرمانبر
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

فرمانبر پابند دەبت بم ئركانی خوارەوە:فرمانبر پابند دەبت بم ئركانی خوارەوە:
یكـــم:یكـــم: جبج كردنـــی كاروبارەکانی وەزیفكی ب ئمانت و ھســـت 

كردن ب لپرسراوتی.
دووەم:دووەم: پابنـــد بوون بـــ وادەکانی كار كـــردن و دوانكوت ل كارەكی 
تنیـــا ب روخســـت بت و ترخانكردنی ھمـــوو كاتكانی دەوامی فرمی 

بۆ كارکردن.
ســـیم: ســـیم: رزگرتـــن لـــ ســـرۆککانی و پابند بوون ب رەوشـــت و گیانی 
وەرزشـــی لـــ كاتی ئاخاوتـــن لگیـــان  و گوایـــی فرمانکانیان بت 
دەربارەى ب بج گیاندنی ئرککانیان ل ســـنووری رگاپدراو ل یاسا 
و پیەو و رنماییكان، ئگر ھاتوو ئم فرمانان ســـرپچی بوون ئوا 
ل سر فرمانبرەکی ک بۆ سرۆکی خۆی روون بکاتوە  ب نووسین  
 ،رمانانم فكردنی ئـــجبج ـــت بند نابو پاب چییرپم ســـرووی ئـــ
تنیا ئگر سرۆککى  ب نووسین جختی ل سر كردەوە، لو كاتدا 

..کچییرپس رپرسیارە لب كرۆكس
چـــوارەم:چـــوارەم: مام كـــردن لگـــڵ فرمانبرانی خوارووی خۆی  ب باشـــی 

بوەی كوا شكۆمندییان بپارزرت.
پنجـــم:پنجـــم: رزگرتـــن لـــ ھاووتیان و ئاســـانكاری كردنی بجـــ گیاندنی 

مامكانیان.
 تی یان لالی ل ت كـــی دەوك و مامو ـــزگاری كردن لم: پارشـــم:ششـــش
ژر دەستی (تحت تصرفه) و بكارھنانی ب شوەیكی راست و دروست..
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حفتـــم:حفتـــم: ندركاندنی ئـــو زانیـــاری و بگنامانى ك ســـیریان دەکات 
بـــ حوکمی وەزیفکى یـــان ل كاتی كارەكی، ئگر ھاتوو بسروشـــت 
نھنـــی بـــوو یان (مترســـی درکاندنـــی) ببت زیـــان گیاندن بـــ دەوت،  
یـــان ب كســـكان یان ل الین ســـرۆککانی فرمانی پـــ كرا بوو كوا 
نیدركنـــ، ئم ئرك بردەوام دەبت پابندی بت تا دوای تواو بوونی 
خزمتکشـــی، نابت ب ھیچ شـــوەیك ل دوای خاننشـــین كردنی یان 
كوتایی ھنانی خزمتكی دیكۆمنتی فرمی نھنی الی خۆی ھبگرت.

ھشـــتم:ھشـــتم: پارزگاری كردن ل شـــكۆی وەزیفی گشتی و دوور كوتنوە 
ل ھموو شـــتك كوا زیان ب رزگرتنی پویســـت بگینت، جا چ ئگر 
ھاتـــوو ل كاتـــی بج گیاندنی كارەكانی بت یان لـــ دەرەوەی كاتكانی 

دەوامی فرمیی بت.
نۆیـــم:نۆیـــم: رگگرتـــن ل بدی ھنانی ھر دەســـتكوتك یان ھر قازانجكی 
شخسی بۆ خۆی یان بۆ ھر كسكی تر ب سوود وەرگرتن ل وەزیفکى.
 فیدایر رکژ وا لی  كرانل و ئاملوپو كوەی گشت ئڕاندنم: گم:دەیدەی
بـــۆ جگای تایبتی خۆی ل كاتی كۆتایـــی ھاتنی كاری رۆژان تنیا ئگر 

سروشتی كارەكی وا پویست بكات.
 تن بتایب ی كـــنماییانســـا و رو یاســـا و ریـــازدەم:یـــازدەم: رەچـــاو كردنی ئ
 كار كردن و خۆپاراستن ل تی لالمندروستی گشتی و ســـپاراســـتنی ت

ئاگركوتنوە..
دوازدەم: دوازدەم: ھسان ب ئرككانی وەزیفکى ک بیاردراوە ل یاسا و رسا 

و رنماییكان.
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قدەغ کراوەکان ل فرمانبر
مادەى پنجم:مادەى پنجم:

ئمانی خوارەوە ل فرمانبر قدەغ دەکرت:ئمانی خوارەوە ل فرمانبر قدەغ دەکرت:
یكم:یكم: كۆكردنوە ل نیوان دوو وەزیف ب سیفتی بنڕەتی یان كۆكردنوە 
 م یاسایکانی ئی حوکمپ  نیا بكی تر تر كارك و ھیوان وەزیفن ل

نبت.
دووەم:دووەم: پیـــادە كردنـــی كارە بازرگانییـــكان و دامزراندنـــی كۆمپانیاكان و 

:ل ی کۆمپانیاکان جگنی كارگنجوومئ ندام بوون لئ
أ- كینی پشكکانی كۆمپانیا ھاوبشكان.أ- كینی پشكکانی كۆمپانیا ھاوبشكان.

ب- ئو كارانی ك پیوەندی ب ســـامانی فرمانبرەوە ھی ب- ئو كارانی ك پیوەندی ب ســـامانی فرمانبرەوە ھی ك ب ھۆی 
میـــرات بـــۆی ماوەتوە یان بڕـــوە بردنی پارە و پوولی ھاوســـری یان  
 یرەکرمانبر فس وە، لمیرات بۆیان ماوەت ب ك س کانی  تا پلنزیک
كـــ فرمانگكـــی خـــۆی ئاگادار بكاتـــوە  ل ماوەی 30 رۆژ و ل ســـر 
وەزیرە  ئگر بینی كاریگری دەبت ل ســـر جبج كردنی ئرككانی 
فرمانبر یان زیان ب برژەوەندی گشـــتی دەگینت، سرپشـــكی بكات 
ل نوان (مانوە ل وەزیفكی و پاكتاو كردنی ئم ســـامان یان وازھنان 
لـــ بڕـــوە بردن ل ماوەی ســـالك لـــ ركوتی ئاگاداركردنـــوەی) یان 

(داواكاری وازھنان -استقالة- یان ئیحال کردنی  بۆ  خاننشینی).
سیم: سیم:  بشداری كردن ل كمكردنوكان (مناقصات).

چـــوارەم:چـــوارەم: بشـــداری كردن ل زیاد كردنکان (مزایـــدات) ک  فرمانگكانی 
دەوـــت و كرتـــی گشـــتی  ئنجامـــی دەدەن، بۆ فرۆشـــتنی موک و مای 
گواســـتراوەو نگواســـتراوە ئگـــر ھاتوو رگ پدرا بـــوو (مخول) ب پی 
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یاســـا بۆ پســـند كردنی فرۆشـــتنك ب مبســـتی (ئیحالـــى بنبی) یان 
ئندام بت ل لیژنكانی خمندن یان فرۆشـــتن یان بیاری فرۆشتن یان 
بكردانـــی ئـــم موك و مانـــ لالین خـــودی فرمانبرەکوە درا بت، 
 ی كیان ھاوتاك گشـــتیی تییرایوەبڕو بت لر برمانبر فگیان ئ

..یدراوەككرفرۆشراو یان ب ك و ماتی موخاوەنداری
پنجـــم:پنجـــم: بكار ھنانی كلوپـــل و ئامر و ھۆیکانی گواســـتنوە و... ھتد 
کـــ خاوەنداریتی بۆ فرمانگکانی میری و كرتی گشـــتی دەگڕتوە بۆ 

مبست تایبتییکان.
 ك لرر ئامك یان ھرك یـــان ئامیكینر منانی ھكار ھم: بشـــم:ششـــش
ئامرەكانی برھم ھنان، ك ل الین سرۆكی راستوخۆی رانسپردراوە 

ب بکار ھنانی.
حفتم: حفتم: ســـوود وەرنگرتنی راست و دروست ل كاتژمرەكانی كار كردن 
و ئامرازەكانی برھم ھنان ب مبستی بج گیاندنی ئو كارانی پی 
دراوە یان پشـــت گوێ خســـتن یان خۆدزینوە ل كار ك ببت ھۆی زیان 

گیاندن ب برھم ھنان یان خزمتگوزارییكان یان موك و ماكان..
ھشـــتم:ھشـــتم: دەســـتوەردان له پرۆژەیك یـــان لکار خســـتنی ئامرەكان یان 

كرەستکان یان پداویستییكان.
نۆیم: نۆیم: ب ئنقست كم كردنوە برھم ھنان و زیان پگیاندنی ..

دەیم:دەیم: دواكوتن ل بج گیاندنی كارەکى ك ببت ھۆی لكار كوتنی 
كاری خكانی تر...

یـــازدەم:یـــازدەم: قـــرز كردن یـــان وەرگرتنی پاداشـــت یان دیاری یـــان قازانجك 
لـــ ھاووتیـــان یان بنـــدەران  یـــان بندرانی ك گربســـتییان لگڵ 
فرمانگكی كردووە یان ل ھموو شتكی كارەكی ك پیوەندی ھبت 
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ب فرمانبرەوە ب ھۆی وەزیفكی.
دوازدەم:دوازدەم: ئامـــادە بـــوون ل بارەگای وەزیفكی ل باری سرخۆشـــی یان 

پوە دیار بوونی حاتی  سرخۆشی ل شونكی گشتی.
ســـزدە: ســـزدە: پارـــزگاری کردن (بۆ خـــودی خۆی) ل ھر دانیكی رەســـنی 
ھر كاغزك یان بگنامیكی فرمی یان دەرھنانی ون رەســـنكان 
لـــ دۆســـیکانی تایبـــت بـــ ھگرتنیان بـــ مبســـتی بـــکار ھنانی بۆ 

مبستکانی نافرمی.
چواردەم:چواردەم: پردە الدان (پدانی) ھر لدوانک یان بیانک ل سر کارەکانی 
فرمانگکـــی بـــ ھۆیکانـــی راگیاندن و بو کردنـــوەى، ک برکوتی 
 گای پر ھاتوو رگنیا ئى، تککارەکانی وەزیف ت ببوخۆی ھراست

درابوو ل الین سرۆکی تایبتمند.

کار کردنی فرمانبر دوای دەوامی فرمی
مادەى ششم:مادەى ششم:

 کانـــی گرتووە، کوەزیف ـــک لکی ک یرە ھرمانبـــو فم: بـــۆ ئکـــم:یکـــی
دەکوت ســـنووری پلى حفتم ب خوارەوە ل پلکانی یاســـای خزمتى 
شارســـتانی ژمارە 24 ى ســـألی 1960 ، کار بکات ل دەرەوەى کاتکانی 
 کی تر بســـالی ک رمـــی بۆ حیســـابی خودی خۆی یان لکار کردنـــی ف
مرجـــک فرمانگکى ئاگادار بکاتوە ب شـــون و سروشـــتی کارەکى 
ســـان و کارەکى لـــ دەرەوەى کاتکانی کار کردنـــی فرمی کاریگری 

نبت ل سر ئرککانی وەزیفکى.
 ،یت ھرى رای دەســـپســـو کند یان ئتمدووەم:دووەم: بـــۆ وەزیـــری تایب
روخست بدات ئو فرمانبرەی ک حوکمکانی بگى یکمی سرەوە 
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نایانگرتـــوە، بـــۆ کار کردن ل دەرەوەى کاتکانـــی کار کردنی فرمی بۆ 
ماوەی ساک و دەتواندرێ نوێ بکرتوە.

ســـیم:ســـیم: ئـــم فرمانبرانى خـــوارەوە بدەر دەکرن لـــ حوکمکانی ئم 
:مادەی

أ- ئوانى دامزراون ب فرمانی کۆماری.أ- ئوانى دامزراون ب فرمانی کۆماری.
ب- کارمندانی وەزارەتی دەرەوە.ب- کارمندانی وەزارەتی دەرەوە.

ج- ئوانى کار دەکن ل خزمتی دەرەوە.ج- ئوانى کار دەکن ل خزمتی دەرەوە.

سرپچی کردنی فرمانبر
مادەى حفتم:مادەى حفتم:

 ســـا بى کرد یان ھککانی وەزیفرکچی ئرپک ســـرمانبر فگـــئ
کارک ل کارە قدەغ کراوەکان، ســـزا دەدرت ب یکک لم ســـزایانى 
 وەى کر ئســـ ت لری نابش کاریگـــمدا ھاتـــووە، ئم یاســـایل کـــ

برامبری وەردەگیرت ل روشونکانی تر ب پی یاساکان.
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بشی سیم: سزاکان و کاریگریکانی و روشونی سپاندنی

سزاکان
مادەى ھشتم:مادەى ھشتم:

:ل ر بریتییرمانبر فست بندرپت بسدەکر ى کو سزایانئ:ل ر بریتییرمانبر فست بندرپت بسدەکر ى کو سزایانئ

یکم: سرنج راكشان (لفت النظر): 
ب ئاگادار کردنوەى فرمانبر دەبت ب شـــوەی نووسراو برامبر بم 
سرپچییی ک کردوویتی و ئاراست کردنی بۆ باش کردنی ھسوکوتی 
وەزیفـــی و کاریگرییکانی ئم ســـزایش بریتیی لـــ دواکوتنی پل برز 

کردنوە یان زیادە بۆ ماوەى 3 مانگ.

دووەم: ئاگادار كردنوە (انذار):
ب ئاگادار کردنوەى فرمانبر دەبت ب شوەی نووسراو بو سرپچییی 
کـــ کردوویتـــی و ئـــاگادار کردنـــوەى لـــ بجـــ نھنانـــی ئرککانی 
وەزیفکى و کاریگرییکانی ئم سزایش بریتیی ل دواکوتنی پل برز 

کردنوە یان زیادە بۆ ماوەى 6 مانگ.

سیم: بینی مووچ (قطع راتب):
 ک کبۆ ماوەی رەکرمانبی فمووچ ت لدەب ینی پشـــکی رۆژانب ب
لـــ 10 رۆژ  تپـــڕ نكات ب فرمانكی نووســـراو ك تیدا ئو ســـزایی 
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ک فرمانبرەک ئنجامی داوە، دیاری كرا بت ک پویســـتی ب سپاندنی 
 وتنی پلدواک ل ش بریتییم ســـزایکانی ئرییت و کاریگکردب ســـزاک

برز کردنوە یان زیادە بۆ ماوەى:
أ- پنج مانگ ل حاتی بینی مووچكی ل أ- پنج مانگ ل حاتی بینی مووچكی ل 5 رۆژ تپڕ نكات. رۆژ تپڕ نكات.

ب-یـــك مانـــگ بۆ ھر رۆژك لـــ رۆژانی بینی مووچکـــى ل حاتی ب-یـــك مانـــگ بۆ ھر رۆژك لـــ رۆژانی بینی مووچکـــى ل حاتی 
تپڕاندنی ماوەی سزاکی ل (تپڕاندنی ماوەی سزاکی ل (5) رۆژ.) رۆژ.

چوارەم: سرزەنشتكردن (التوبیخ): 
ب ئاگادار کردنوەى فرمانبر دەبت ب شوەی نووسراو بو سرپچییی 
 بوون لنـــد نھۆی رەزام بووەت کانی کـــو ھۆیتـــی و ئـــکردووی کـــ
ھســـوکوتی و داوای لـــ دەکرت ک دوورکوتوە لم ســـرپچیی و 
 ش بریتییم سزایکانی ئرییوتی وەزیفی و کاریگسوکباش کردنی ھ

ل دواکوتنی پل برز کردنوە یان زیادە بۆ ماوەى یک ساڵ.

پنجم: كمكردنوەی مووچ (انقاص الراتب):
(% 10) ل ک کژەیر ت بدەب رەکرمانبی فمووچ ک لینی بب ب
ی مووچى مانگانی تپڕ نبت بۆ ماوەیک ک کمتر نبت ل شـــش 
مانگ و زیاتر نبت ل دوو ســـاڵ و ئمش ئنجام دەدرت ب فرمانکی 
نووســـراو بۆ  ھســـت کردنی فرمانبرەک بو کارەى ک کردوویتی و 
کاریگرییکانی ئم ســـزایش بریتیی ل دواکوتنی پل برز کردنوە یان 

زیادە بۆ ماوەى دوو ساڵ. 
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ششم: ھنان خوارەوەی پل (تنزیل درجة):
 و کارەى کســـت بکات بر ھرمانبف ت ککی نووســـراو دەبرمانف ب و کارەى کســـت بکات بر ھرمانبف ت ککی نووســـراو دەبرمانف ب

:م سزایکانی ئرییتی و کاریگکردووی:م سزایکانی ئرییتی و کاریگکردووی
أ- دەربارەى ئو فرمانبرانى ملکچی یاســـاکان یان سیســـتمکان یان 
بنمـــاکان یان رنماییکانی خزمتن ک پل داراییکان و پل برز کردنوە 
وەردەگرن، ھنان خوارەوەى مووچى فرمانبر راســـتوخۆ بۆ کمترین 
 ی کنى ســـارمووچدانی ســـڵ پگى خۆی لکى خوار پلرادەی پل
وەریدەگرت لو پلیی ک لی ھاتۆت خوارەوە (ب پوەری سرمووچى 
بیـــار دراو لـــو پلیی ک بۆی دابزیوە) و دەگڕتوە ســـر مووچى 
جارانی ک وەری دەگرت پش ھنان خوارەوەى پلکى پاش بسربردنی 
3 ســـاڵ بســـر رکوتی ســـپاندنی ســـزاک لگڵ خوالندنوەى ماوەى 

.پاندنی سزاکش سى پدوا مووچ ربردوو لسب
ب - دەربارەى ئو فرمانبرانى ملکچی یاســـاکان یان سیستمکان یان 
بنماکان یان رنماییکانی خزمتن ک ب (سیســـتمی زیادە ھر دوو ســـاڵ 
جارـــک) وەردەگرن، کـــم کردنوەى دوو زیادە ل مووچـــى فرمانبر و 
دەگڕتـــوە بۆ ئـــو مووچیی ک وەری دەگرت پـــش ھنان خوارەوەى 
پلکـــى پاش بســـربردنی 3 ســـاڵ لـــ رۆژی ســـپاندنی ســـزاک لگڵ 
.پاندنی سزاکش سى پکدوا مووچ ربردراو لسوەى ماوەی بخوالندن
ج- دەربـــارەى ئـــو فرمانبرانى ملکچی یاســـاکان یان سیســـتمکان 
 نمی زیادەى ســـاسیســـت ب تن ککانی خزمنماییماکان یان ریان بن
مووچـــ وەردەگـــرن، کـــم کردنـــوەى 3 زیادەى ســـانى لـــ مووچى 
فرمانبـــر لگـــڵ خوالندنوەى ماوەی بســـربردراو ل دوا مووچکى 

.پاندنی سزاکش سپ
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حفتم: دەركردن ل كار (الفصل): 
بـــ الدانـــی فرمانبـــر دەبت ل وەزیف بـــۆ ماوەیك ک دیـــاری دەکرت بـــ الدانـــی فرمانبـــر دەبت ل وەزیف بـــۆ ماوەیك ک دیـــاری دەکرت 
ل بیاری دەرکردنک، ک تیدا ھۆیکانی پویســـت ب ســـپاندنی سزاكه ل بیاری دەرکردنک، ک تیدا ھۆیکانی پویســـت ب ســـپاندنی سزاكه 

روون دەکرتوە:روون دەکرتوە:
أ- ماوەیـــك كمتـــر نبت ل یك ســـاڵ و زیاتر نبت ل 3 ســـاڵ ئگر 
فرمانبر سزا درا ب (دوو سزا) یان ب دوو جار ل (یکک) لم سزایانى 
خوارەوە و دووبارەى کردەوە بۆ سیم جار ل ماوەی 5 سادا ل مژووی 

سپاندنی سزای یکم ک پویستی کردووە ب یککیان سزا بدرت:
 1 - سرزەنشت کردن - توبیخ - سرزەنشت کردن - توبیخ

2 - كم كردنوەی مووچ- انقاص الراتب - كم كردنوەی مووچ- انقاص الراتب
3 -  ھنان خوارەوەی پل- تنزیل الدرجة -  ھنان خوارەوەی پل- تنزیل الدرجة

ب- مـــاوەی مانـــوەی لـــ بندیخان ئگـــر حوكم درا ب بنـــد كردن یان 
بند كردن ب ھۆی ســـزای ئابوونبـــر ل رۆژی دەرچوونی حوکمکی 
ومـــاوەی راگرتنکى دادەندرت ل نو مـــاوەى دەرکردنکى و ئو نیوە 
مووچکى ک بۆی خرج دەکرا ل ماوەی دەســـت کشـــانوەکى (سحب 

الید) لی ناسندرتوە.

ھشتم: دوورخستنوە (العزل): 
بـــ الدانی فرمانبر دەبت ل وەزیفکى دەبت ب شـــوەیکی کۆتایی و بـــ الدانی فرمانبر دەبت ل وەزیفکى دەبت ب شـــوەیکی کۆتایی و 
ناکرت دووبارە وەزیفى پ بدرتوە ل فرمانگکانی دەوت و کرتی ناکرت دووبارە وەزیفى پ بدرتوە ل فرمانگکانی دەوت و کرتی 
گشتی، ئوەش ب بیارکی سببکار دەبت ل الین وەزیرەوە ل یکک گشتی، ئوەش ب بیارکی سببکار دەبت ل الین وەزیرەوە ل یکک 

لم حاتانى خوارەوە:لم حاتانى خوارەوە:
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أ- ئگر سلماندرا ب ئنجامدانی کارکی ترسناک ک مانوەى ل خزمت 
کردنی دەوت دەبت ھۆی زیان گیاندن ب برژەوەندی گشتی.

ب- ئک حوکم درا ب کتنک ک دروست بت ل وەزیفکى یان ئنجامی 
دابت بسیفت فرمییکى.

ج- ئگـــر ســـزا درا ب (دەرکـــردن- الفصل) و ئینجا گڕایـــوە وەزیف و 
ھسا بئنجام دانی کارک ک ببت دەرکردنی جارکی تر.

ماوەى دواکوتن ل پل برز کردنوە 
مادەى نۆیم:مادەى نۆیم:

یکم:یکم: جبج کردنی ماوەکانی دواکوتن ل پل برز کردنوە یان زیادە 
 ل ،م یاسایمادە 8 ی ئ ھۆی ســـزاکانی ھاتوو ل ری بســـ تودەک ک

رکوتنی شایستى پل برز کردنوە یان زیادەى فرمانبر.
دووەم: دووەم: ئگـــر فمانبـــر ســـزا درا ب زیاتر ل ســـزایک ل مـــاوەى یک 
پلـــى وەزیفی ئوا توندترین ســـزا دەرھقی جبجـــ دەکرت دەربارەى 
 یاری لشـــوو بی پگب وەى لی ئپ وە برز کردنب وتنی پلدواک

دراوە.

 لیژنى لکۆینوە و میکانیزمی لکۆینوە
مادەى دەیم:مادەى دەیم:

یکـــم:یکـــم: ل ســـر وەزیر یـــان ســـرۆکی فرمانگی ب پکھنانـــی لیژنى 
لکۆینـــوە ل ســـرۆک و دوو ئندامی خاوەن شـــارەزایی و ب مرجک 

یککیان بوانامى برایی زانکۆی بدەست ھنا بت ل یاسا.
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دووەم:دووەم: لیژنـــ ھدەســـتت بـــ لکۆینـــوە ب شـــوەی نووســـراو لگڵ 
فرمانبـــری ســـرپچیکار ک ئیحالی لیژن کـــراوە و بۆ  بج گیاندنی 
ئرککانـــی، لیژنکـــ بـــۆی ھی بـــ گوگرتـــن و نووســـینوەى وتکانی 
 کان کنت و زانیارییگشت دیکۆم امان لکان و تتو شای رەکرمانبف
ب پویستی دەبینت و کۆنووسک دەنوستوە، ک تیدا ئو روشونانى 
گرتوویتییـــ بر و ئو وتانى گوێ بیســـتی بووە لگڵ راســـپاردەکانی 
ســـببکار، یـــان ب ئنجـــام ندانی لپرســـینوە ل فرمانبر و داخســـتی 
لکۆینوە یان ســـپاندنی یکک ل ســـزاکانی ھاتوو لم یاســـای، ھموو 
ئمان برز دەکرتوە بۆ ئو الینی ک فرمانبرەکى ئیحال کردووە.
 وە ئیحالھۆی ر برمانبف و کارەی کئ بینی ک کر لیژنگم: ئیم:ســـیســـ
کـــراوە، تاوانـــک پک دەھنـــت ک ســـری ھدابت لـــ وەزیفکى یان 
 راسپاردە بکات ب کت لیژنى، دەبکرمییف تســـیف ت بنجامی دابئ

ئیحال کردنی بۆ دادگا تایبتمندەکان.
 ،م مادەیلـــ (م و دووەمکی) کانـــیگکانی بحوکم دەر لـــچـــوارەم:چـــوارەم: بـــ
بـــۆ وەزیر یان ســـرۆکی فرمانگ ھی پاش لپرســـینوە لـــ فرمانبری 
 ى کم سزایانک لکی وخۆ بکی راستپاندنی سزایس چیکار، برپس
  (1).م یاسایمادەى 8ى ئ ل (میم و دووەم و سکی) کانیگب ھاتووە ل

 دەستکانی سپاندنی سزا
مادەى یازدەیم:مادەى یازدەیم:

:م یاسایل :م یاسایکانی مادە 1010 لڵ رەچاو کردنی حوکمگکانی مادە لڵ رەچاو کردنی حوکمگل
یکم:یکم: بۆ وەزیر ھی ب ســـپاندنی ھر ســـزایکی ھاتوو ل مادە 8 لم 
 ب  (مووچ برینی  كردنوە،  ئاگادار  راكشان،  (سرنج  سزای  دەتوانت   رمانگف سرۆکی  یان  وەزیر   وات ب  (مووچ برینی  كردنوە،  ئاگادار  راكشان،  (سرنج  سزای  دەتوانت   رمانگف سرۆکی  یان  وەزیر   وات  ( (1)
شوەیکی راستوخۆ بسر فرمانبر بسپنت بب لیژنى لکۆینوە پاش لپرسینوە ل فرمانبرەک بو شوەیکی راستوخۆ بسر فرمانبر بسپنت بب لیژنى لکۆینوە پاش لپرسینوە ل فرمانبرەک بو 

سرپچییی ک کردوویتی.سرپچییی ک کردوویتی.
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.م یاسایکانی ئچیکاری حوکمرپری سرمانبر فس ل یاسای
 ب یردراو ھری راســـپرمانبـــیـــان ف رمانگـــرۆکی فدووەم:دووەم: بـــۆ ســـ
سپاندنی یکک لم سزایانى خوارەوە ل سر  فرمانبری سرپچیکاری 

:م یاسایکانی ئحوکم
 بۆ ماوەى ل ینی مووچوە، ج- بشـــان، ب- ئاگادار کردنرنج راکأ- ســـ بۆ ماوەى ل ینی مووچوە، ج- بشـــان، ب- ئاگادار کردنرنج راکأ- ســـ

5 رۆژ تپڕ نبت، د- سرزەنشت کردن رۆژ تپڕ نبت، د- سرزەنشت کردن
ســیم: ســیم: ئگر لیژن راســـپاردەى کرد ب ســـپاندنی ســـزای توندتر لوەى 
ھاتـــووە لـــ بگ (دووەم) لـــم مادەی، ل ســـر ســـرۆکی فرمانگ یان 

فرمانبری راسپردراو ک رەوانى وەزیری بکات بۆ تامانی .
چوارەم و پنجم:چوارەم و پنجم: (1)  

سپاندنی سزا ل سر پل تایبتکان
مادەى دوازدەیم:مادەى دوازدەیم: (2) 

یکم: یکم: لگڵ رەچاو کردنی حوکمکانی مادەى (10) لم یاسای، بۆ وەزیر 
ھی ب سپاندنی سزای (سرنج راکشان یان ئاگادار کردنوە یان بینی 
مووچ) بسر فرمانبری ک ل وەزیفى بڕوەبری گشتی ب سرەوە، 

ل کاتی ئنجامدانی کارک ک سرپچی حوکمکانی ئم یاسای بت.
دووەم: دووەم: ئگـــر بـــۆ وەزیـــر ل مـــاوەى لکۆینـــوە ک ئـــو  فرمانبرەى 
حوکمکانـــی بگ (یکم)ی ئم مادەیـــ دەیگرتوە، کردەوەیکی ئنجام 
داوە ک پویستی ب سزایکی توندترە لوەى کوا پی سپردراوە، ل سر 
(1) ) ھردوو بگى چوارەم و پنجم ل مادە ھردوو بگى چوارەم و پنجم ل مادە 1111 ب پی مادە  ب پی مادە 4 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری ى ھمواری 

یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی میری و کرتی گشتی یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە.
(2) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 5 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 

میری و کرتی گشتی ھموار کرایوەوو ئمى سرەوە شونی گرتوە.میری و کرتی گشتی ھموار کرایوەوو ئمى سرەوە شونی گرتوە.
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وەزیـــرە کـــ بیارەک بخات ڕوو بۆ ئنجوومنی وەزیران، ک پشـــنیاری 
سپاندنی یکک ل سزاکانی ھاتوو لم یاسایی تیادا بت. 

ســـیم: ســـیم: بۆ ئو فرمانبرە ھی ک حوکمکانی ئم مادەی دەیگرتوە 
تانـــ ل ســـزاکانی بدات (ک دەســـپندرت ل ســـری بـــ پی ھردوو 
برگى یکم و دووەم لم مادەی)، ب پی حوکمکانی مادەى 15 لم 

.یاسای

ھوەشاندنوەى سزاکان
مادەى سزدەیم:مادەى سزدەیم:(1) 

یکم: یکم: بۆ وەزیر ھی ب ھوەشاندنوەى ھر سزایکی سپندرا بسر 
 (2) ل(م، چوارەمیم، دووەم، ســـکی) کانیگب ھاتووە ل ر کـــرمانبـــف

مادەى 8ى ئم یاسای، ل کاتی ھبوونی ئم مرجانى خوارەوە:

.پاندنی سزاکر سسک ساڵ بڕینی یپأ- ت.پاندنی سزاکر سسک ساڵ بڕینی یپأ- ت
ب- ھسانی ب کارەکانی ب شوەیکی نایابتر ل ھاوەکانی.ب- ھسانی ب کارەکانی ب شوەیکی نایابتر ل ھاوەکانی.

 ل ماوەى ک کراو لـــ ک ئاماژە پھیچ ســـزای دانـــی بج- ســـزا ن ل ماوەى ک کراو لـــ ک ئاماژە پھیچ ســـزای دانـــی بج- ســـزا ن
بگى-أ- ھاتووە.بگى-أ- ھاتووە.

دووەم: دووەم: بیاری ھوەشاندنوەى سزاک دەبت ھۆی الدانی کاریگرییکانی 
سزاک ئگر ھاتوو بسر نچوو بوو.

(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 6 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 
میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتنوە. و ئمى سرەوە شونی گرتنوە.

(2) ) وات سزاکانی (سنج راکشان، ئاگادار کردنوە، بینی مووچ، سرزەنشتکردن)وات سزاکانی (سنج راکشان، ئاگادار کردنوە، بینی مووچ، سرزەنشتکردن)
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سپاندنی سزا ل الین سرۆک کۆمار و سرۆکی ئنجوومنی وەزیران
مادەى چواردەیممادەى چواردەیم:(1) 

یکم:یکم: بۆ ســـرۆک کۆمار یان ئوەى رای دەســـپرت ب ســـپاندنی ھر 
سزایکی ھاتوو لم یاسای ل سر فرمانبرانی سر ب فرمانگکى. 

دووەم: دووەم: بـــۆ ســـرۆکی ئنجوومنـــی وەزیـــران یان وەزیر یان ســـرۆکی 
فرمانگى نبســـتراو ب وەزارەت ھی ب ســـپاندنی یکک ل سزاکانی 
ھاتـــوو ل خوارەوە ل ســـر فرمانبرانی وەزارەتکى یان فرمانگکى 

ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە.
وەى مووچم کردنأ) کوەى مووچم کردنأ) ک
خوارەوەى پل نانب) ھخوارەوەى پل نانب) ھ

ج) دەرکردنج) دەرکردن
د) دوورخستنوەد) دوورخستنوە

تان لدان
 م مادەیم و دووەمی ئککانی یگی بپ ب یر ھرمانبم: بۆ فیم: ســـیســـ
تان ل بیاری چسپاندنی سزاک بدەن ب پی حوکمکانی مادە 15ی ئم 

.یاسای

(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 7 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 
میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتوە. و ئمى سرەوە شونی گرتوە.
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بشی چوارەم: تان لدان ل بیارەکانی سپاندنی سزاکان
مادەى پازدەیم:مادەى پازدەیم:(1)

ئنجوومن ئم پسپۆرییانى دەبت:ئنجوومن ئم پسپۆرییانى دەبت:(2) & () & (3)
یکـــم: یکـــم: ســـیر کردنی ئو پپانى (االعتراض) ئامـــاژە پ کراو ل مادەى 
8ى ئم یاسای، پاش بدادی لی (التظلم منھا) ب پی ھاتوو ل بگ دووەم 
لم مادەی و بۆی ھی ک بیار بدات ل ســـر پسندکردنی بیارەک یان 

کم کردنوەى سزاک یان ھوەشاندنوەى.
 ککاری گشتی لنی رنجوومالی ئ ل ش کردنی تانشـــکش پدووەم:دووەم: پ
ســـر ئو بیارەى دەرچووە ب ســـپاندنی ســـزاک، مرج (بدادی:تظلم) 
ل بیارەک پشـــکش بکرت بو الینـــى ک بیارەکى دەرچوواندووە، 
لـــ مـــاوەى 30 رۆژ ل رکوتـــی پاگیاندنـــی فرمانبرک بـــ بیاری 
سپاندنی سزاک و ل سر الینی ئاماژە پ کراوە ک سیری (البت) ئم 
بدادیى بکات ل ماوەى 30 رۆژ ل رکوتی پشکش کردنی و ل کاتی 
ســـیرنکردنی و ماوەکى تواو بوو، ئوا ب رەت کردنوەى بدادیکى 

دادەنرت.
 رجککاری گشـــتی منی رنجوومئ لـــ ش کردنی تانشـــکم:  پیم: ســـیســـ
لـــ مـــاوەى 30 رۆژ بـــت ل رکوتی پـــ ڕاگیاندنـــی فرمانبر ل رەت 

کردنوەى بدادیکى.
چوارەم: چوارەم: 

أ- بیـــاری تان لنـــدراو لم ماوەیی ک ھاتووە ھردوو بگى (دووەم 
(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 8 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 

میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتنوە. و ئمى سرەوە شونی گرتنوە.
(2)  وات ئنجوومنی رککاری گشتی)  وات ئنجوومنی رککاری گشتی

کوردستان  ھرمی  شووراى  ئنجوومنی   ل فرمانبران  رککاری  لیژنی  کوردستان  ھرمی   ل ئستا  کوردستان )  ھرمی  شووراى  ئنجوومنی   ل فرمانبران  رککاری  لیژنی  کوردستان  ھرمی   ل ئستا   (3)
پسپۆرییکانی ئنجوومنی رککاری گشتی پیادە دەکات.پسپۆرییکانی ئنجوومنی رککاری گشتی پیادە دەکات.
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و سیم)  ب پلى بنب وات کۆتایی دادەندرت.
ب- دەکرـــت تان ل بیـــاری ئنجوومنی رککاری گشـــتی بدرت لالی 
 مـــاوەى 30 رۆژ ل ت لنـــی شـــوورای دەونجوومى گشـــتی ئدەســـت
رۆژی پ ڕاگیاندنی و بیاری دەســـتى گشـــتی دەرچوو ل دەرئنجامی 

تانک پلى (بنب) وات کۆتایی و پابندراوە (ملزمة).
پنجم: پنجم: ئنجوومنی رککاری گشتی ل کاتی سیر کردنی تانکان رەچاوی 
یاســـای شـــوازەکانی دادگایی کردنی ســـزاکان (قانون اصـــول المحاکمات 
الجزائیة) بکات ک بگونجت لگڵ حوکمکانی ئم یاسای و دانیشتکانیان 

ب نھنی بت.
ششـــم:ششـــم: دەستى گشـــتی ئنجوومنی شـــوورای دەوت پسپۆرییکانی 
دادگای تمییز ھاتوو ل یاسای شوازەکانی دادگایی کردنی سزاکان پیادە 
دەکات ل کاتی سیر کردنی تانى پشکش کراو ل بیارەکانی رککاری 

.م یاسایکانی ئڵ حوکمگت لوەى بگونجگشتی ب
حفتم:حفتم:(1) ) 

أ- پارەیکـــی بـــاوە ب بـــی (10000) دە ھزار دینـــار دەبت فرمانبر 
بیدات ل کاتی پپکان ل بیاری دەرچوو ب ســـپاندنی ســـزای رککاری 

ل بردەم ئنجوومنی رککاری گشتی.
ب- تان لدەر (الطاعن) دەبت پارەیکی باوە بدات ب بی (4000) چوار 
 یاری دەرچوو لب مییزی لوەی تشـــ دان بل کاتی تان زار دینار لھ

داوای ھاتوو ل بگ (أ)ی سرەوە.

(1) ) ئم بگی ب پی یاسای ژمارە ئم بگی ب پی یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20122012 یاسای ھمواری یاسای رککاری فرمانبران  یاسای ھمواری یاسای رککاری فرمانبران زیاد کرازیاد کرا . .
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بشی پنجم: دەست کشانوە - سحب الید
مادەى شازدەیم:مادەى شازدەیم:

ئگـــر فمانبرـــک راگیـــرا لـــ الیـــن الینکـــی تایبتمنـــد، لـــ ســـر 
فرمانگکیتی دەســـتی فرمانبرەک بکشنتوە ل وەزیف ب درژایی 

ماوەی راگرتنکى.
مادەى حڤدەیم:مادەى حڤدەیم:

یکـــم: یکـــم: بـــۆ وەزیـــر یـــان ســـرۆکی فرمانگ ھی دەســـت کشـــانوەى 
 وەى لر بینی مانگ60 رۆژ ئ ت لبڕ نپر بکات بۆ ماوەى ترمانبف
وەزیف زیان ب برژەوەندی گشتی دەگینت یان کاریگری دەکات سر 
بڕوەچوونـــی لکۆینوە لـــو ماوەیی ک ل پناویدا ئیحالى لکۆینوە 
کـــراوە و دووبارە دەگڕندرتوە ھمـــان وەزیفکى پاش تواو بوونی 
ماوەى ئاماژە پ کراو تنیا ئگر قدەغ کراوییک ھبوو، ئوا تنسیب 

دەکرت بۆ وەزیفیکی تر.
دووەم: دووەم: بۆ لیژن ھی راســـپاردەى دەســـت کشـــانوەی فرمانبر ل ھر 

قۆناغک ل قۆناغکانی لکۆینوە دەر بکات.

نیوە مووچ ل ماوەى دەست کشانوە
مادەى ھژدەیم:مادەى ھژدەیم:

فرمانبری دەســـت کشـــاوە نیـــوەى مووچکانی پ دەدرـــت ل ماوەى 
دەست کشانوەکى.

مادەی نۆزدەیم:مادەی نۆزدەیم:

یکم:یکم: ئگر فرمانبرە دەســـت کشـــاوەک  دەرکرا یان دوور خرایوە، 
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ئوا ھیچ شـــتکی پ نادرت ل مووچ راگیراوەکى ب ب رەچاو کردنی 
 م یاسایت بپشت بى پاوەکى یان دوور خستنکدەرکردن وەى کئ

یان ھر یاسایکی تر.
 وە، ســـزا درا بشـــاندەســـت ک ری ســـزا دراو برمانبر فگدووەم: دووەم: ئ
 جبج ســـزاک ،خوارەوەى پل نانیان ھ وەى مووچم کردنســـزای ک
دەکرـــت ل رکوتی دەســـت کشـــانوەکى و نیوەی مووچـــ ماوەکانی 

(الباقیة) پ دەدرت.
 کالیی بووەوە بوە یان دادگایی کردن یینـــکۆنجامی لر ئگم: ئیم: ســـیســـ
بتاوانی فرمانبر یان ئازاد کردنی یان سزادانی ب غیری سزاکانی ھاتوو 
ل بگى (دووەم)ی ئم مادەی، نیوە مووچ راگیراوەکانی پ دەدرتوە.
چوارەم:چوارەم: ئگر فرمانبری دەست کشاوە کۆچی دوایی کرد پش بیاری 
کۆتایـــی ل لکۆینوە یان دادگایی کردن، ئـــوا نیوە مووچ راگیراوەکانی 
 ب ینشینی ھکانی خانمافی وەرگرتنی ماف ى کسانو کوە ئتدەدر
پی حوکمکانی یاسای خاننشینی و ل حاتی نبوونیان ئوا دەچت بۆ 

میراتگرەکانیان.

حوکم گشتی و کۆتاییکان

یک سزا بۆ یک کردەوە
مادەی بیستم:مادەی بیستم:

 نابت زیاتر ل یک ســـزا بســـپندرت ب پی ئم یاســـای ل ســـر یک 
کردەوە.
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سوپاس و پزانین و کاریگرییکانی
مادەى بیست و یکم: مادەى بیست و یکم: 

یکم:یکم: ئگر فرمانبر سوپاســـنامى ئاراســـت کرا ل الین سرۆکایتی 
یان ئنجوومنی وەزیران یان وەزیر یان کسی راسپر دراو و سزا ندرا 
بت یان ســـزا درابت و کاریگری ســـزاکى بســـر چووبت، یک مانگ 
 ت و بى دەکرئاراست ک کیر سوپاسنامت بۆ ھدەدر شخستنی پپ

مرجک ماوەى پشخستنک ل 3 مانگ تپڕ نبت ل یک ساڵ.
دووەم: دووەم: ئگر فرمانبر ســـزا درابوو ئوا سوپاسنامیک سزای سرنج 
راکشـــان ھدەوەشنتوە و ئگر دوو سوپاسنامى بدەست ھنا ئوا 
 3 ر زیاتر لگوە و ئتندەوەشندراو ھپوەی سسزای ئاگادار کردن
سوپاســـنامى بدەست ھنا و ســـزا درابوو ب سزایکی توندتر ل سزای 
ئـــاگادار کردنوە ئـــوا ماوەی دواکوتنی پل بـــرز کردنوەى یک مانگ 
کـــم دەکرتوە بۆ ھر سوپاســـنامیک و بـــ مرجک ل 3  مانگ تپڕ 

نکات ل ساکدا.

لپرسینوە ل فرمانبری کۆتا بخزمت ھاتوو یان گواستراوە
مادەى بیست و دووەم: مادەى بیست و دووەم: (1) 

فرمانبری خواســـتراو یان راژە گواســـتراوە، رگرنابت  ل لپرسینوەی 
.م یاسایکانی ئی حوکمپ ب

مادەی بیست و سیم:مادەی بیست و سیم:

بتاوانی فرمانبر یان ئازاد کردنی ل ســـر ئو کردەوەى ک ل پناویدا 
(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 9 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 

میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتنوە. و ئمى سرەوە شونی گرتنوە.
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ئیحالـــى دادگا تایبتمندەکان کراوە ببری ناکرت ل ســـپاندنی یکک 
.م یاسایى ھاتوو لم سزایانل

مادەى بیست و چوارەم:مادەى بیست و چوارەم:(1)

 دراو لری راســـپرمانبیان ف رمانگرۆکی فر بۆ (وەزیر یان ســـگـــئ
الیـــن وەزیر یان ئنجوومنی رککاری گشـــتی) دەرکـــوت ک کردەوەى  
فرمانبرەک ک پی ئیحال کراوە بۆ لکۆینوە یان ل پکھاتکانی تاوانبار 
کردن، تاوانک بت و دروست بوو بت ل وەزیفکى یان ئنجامی دابت 

ب سیفت فرمییکى دەبت ئیحالى دادگا تایبتمندەکان بکرت.
مادەی بیست و پنجم:مادەی بیست و پنجم:

 یاســـای رـــککاری فرمانبرانـــی دەوـــت ژمارە 69 ی ســـای 1936ى 
 ت لگربت رـــک ناکرھیچ دەق وە و کار بتدەوەشـــمـــوار کـــراو ھھ

.م یاسایکانی ئردەم حوکمب
مادەی بیست و ششم: مادەی بیست و ششم: 

ئم یاســـای جبج دەکرت پاش تپڕ بوونی 90 رۆژ ل رکوتی بو 
بوونوەى ل رۆژنامى فرمی.(2)

(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 1010 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 
میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتنوە. و ئمى سرەوە شونی گرتنوە.

(2) )  ل ژمارە  ل ژمارە 33563356  ل   ل 19911991/6/3 رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە. رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.
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دووەم: سیستمی بنماکانی رەفتاری و پیشیی فرمانبران
 ژمارە (1) ی سای 2011 

پاپشـــت بـــ حوکمـــی بگى (پاپشـــت بـــ حوکمـــی بگى (3) لـــ مـــادەى () لـــ مـــادەى (8) ل یاســـای ئنجوومنی ) ل یاســـای ئنجوومنی 
 موار کراو، لى ھ موار کراو، لی 19921992ى ھی ى سامی کوردســـتان ژمارە 3ى سارمی کوردســـتان ژمارە وەزیرانی ھروەزیرانی ھ
بر رۆشـــنایی حوکمکانی یاسای رککاری گشـــتی فرمانبرانی دەوت بر رۆشـــنایی حوکمکانی یاسای رککاری گشـــتی فرمانبرانی دەوت 
و کرتی گشـــتی ژمارە و کرتی گشـــتی ژمارە 1414ى ســـای ى ســـای 19911991ى ھموار کراو و رەزامندی ى ھموار کراو و رەزامندی 
 گرێ دراو ل  دانیشـــتنی ئاســـایی خۆی  ژمارە 5 گرێ دراو ل نی وەزیران لنجوومدانیشـــتنی ئاســـایی خۆی  ژمارە ئ نی وەزیران لنجوومئ

رۆژی رۆژی 20112011/3/2828، ئم سیستمى خوارەوەمان دەرچوواند:، ئم سیستمى خوارەوەمان دەرچوواند:

بشی یکم: پناسکان و پرەنشیپ گشتییکان
مادەى یکم:مادەى یکم:

مبست لم زاراوانى خوارەوە ئم مانایان ک برامبریان ھاتووە:مبست لم زاراوانى خوارەوە ئم مانایان ک برامبریان ھاتووە:
1 -  ھرم: -  ھرم: ھرمی کوردستانی عراق

2 - حکومت:  - حکومت: حکومتی ھرمی کوردستانی عراق
3 - فرمانبر: - فرمانبر: ھر کسک ک وەزیفیکی پ سپردرا بت ل ناو میالکی 

وەزارەت یان الینی نبستراو ب وەزارەت.
4 -  مای گشـــتی: -  مای گشـــتی: خانووبرە و ما گوزراوەکانی دەوت و کســـایتی 
 رخان کراوە بۆ ســـوودی گشـــتی بت وی (الشـــخصیة المعنویة) کعنم

کردەیی یان  ب پی یاسا.
5 -  شـــفافیت: -  شـــفافیت: رگـــدان بـــ ئـــاگادار بـــوون لـــ بڕوەچوونـــی کار و 

ئاکامکانی ل کاری حکومی.
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 وە بتســـتردەب کی حکومییینوەزارەت: الی ســـتراو ببنی نوەزارەت:  - الی ســـتراو ببنی ن6 - الی
ئنجوومنـــی وەزیران، فرمانبرک ســـرۆکایتی دەکات ب پلى وەزیر 

یان ب پلى تایبت ئگر ناکۆک نبت لگڵ دەقکانی یاسا. 

وەزیفى گشتی
مادەى دووەم:مادەى دووەم:

 تیییتگوزاری کۆمکی نیشـــتیمانی و خزمى گشـــتی راســـپاردنوەزیف
مبســـتی ئوەى پی ھدەســـتت برژەوەندی گشـــتی و خزمت کردنی 
ھاووتیان ل بر رۆشنایی یاسا و دەبت فرمانبر برزترین پوەرەکانی 
لپرســـینوە و رەوشت تیدا برجست بکات ک ببت چاک کردنی بوای 
فرمانبران ب دەستپاکی و کاریگریی کارەکانی حکومت و  چسپاندنی 

رزگرتن ل خزمتگوزاریی گشتییکان و فرمانبران.

پرەنسیپ گشتییکانی ک دەبت فرمانبر پیوە پابند بت
مادەى سیم:مادەى سیم:

ل ســـر فرمانبرە پاپندی پرەنســـیپکانی گشتی ک ل خوارەوە ھاتووە ل ســـر فرمانبرە پاپندی پرەنســـیپکانی گشتی ک ل خوارەوە ھاتووە 
:کنانی وەزیفھ جب ت لب:کنانی وەزیفھ جب ت لب

1 - شـــفافیت، بنڕەت و کرۆکی کاری وەزیفیی، ئگر ھاتوو ل یاســـا 
 ت پشـــت بکاتی گومان کردن دەب و ل ،نییسروشـــتی نھ  ھاتبوو  کن

سیفت بنڕەتییک ببسترت.
2 - نابت شاردنوەى نھنی دەربچت ل چوارچوەی برژەوەندی گشتی 

یان زیان گیاندن ب برژەوەندی و مافکانی ھاووتیان.
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 ب مووان بر ھرامبکانی برکئ ت لند برە پابرمانبر فس 3 - ل
جوداکاری یان جیاوازیکاری.

4 - ھموو فرمانبرک لپرســـراویتی ھکانی  ھدەگرت 
 ت لری نابر دەیـــکات ، کاریگرمانبف کـــی کیر ھو ھـــ
ســـر خاوەن برژەوەندییـــکان یان ئو مافانى ک ب یاســـا 
پیان دراون، بۆ سرۆکی راستوخۆ ھی ک  برپرسیاریتی 
و دەرەنجامکانـــی ب پی یاســـا بخات ئســـتۆی ئنجامدەری 

.کھ
5 - دەبت روشون زیادەکان کم بکرتوە بۆ رگگرتن ل بیرۆکراتیتی 

کارگی.
6 - کاری وەزیفی دەبت تنیا ل خزمتی برژەوەندی گشتیدا بت.

7 -  وەزیف، کارکی کارگی پتیی و ببریی ل ھر سیفتکی تر.
8 - فرمانبـــر نونرایتـــی حکومت دەکات ل چوارچوەى پســـپۆری و 
 وە لتت دەکرڕووی حکومک رووبمییرخمتر ککانی و ھتدەس
چوارچوەى کارەکى و فرمانبر دووچاری لپرسینوەى یاسایی دەبت.
9 - کاری وەزیفـــی ل برامبـــر کریک، ئگر فرمانبرەک رەزامندی 
 ب نانـــی کارەکانی بھ جوەی نووســـراو بـــۆ بشـــ ت بی ببـــدەرن

برامبر.
10 - دەبت فرمانبر پش وەخت بزانت ک روشـــون گیراوەکان  یان 

بیارەکانی پارزراو نیی برامبر تان لدانی دادوەری یان کارگی.
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بشی دووەم: چوارچوەی جبج کردن

مم سیستند بن بت پابى دەبوانئ
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

 ى لـــوانـــى و وەزیـــرەکان و ئگرەکـــرۆک وەزیـــران و ج1 - ســـ
پلکانیاندان پابند دەبن ب حوکمکانی ئم سیستم ب مرجک رەچاوی 
روشـــنکان و رـــککار و رەوە یاســـایی تایبتـــکان بکرت ک پیەو 
دەکرت برامبریان ب پی یاسا ل کاتی پابند نبوونیان ب حوکمکانی 

.مم سیستئ
2  - حوکمکانی ئم سیستم ج بجدەکرت ل سر گشت فرمانبرانی 
ئنجوومنـــی وەزیران و ســـرۆکایتییکى و وەزیـــرەکان و الینکانی 
نبستراو ب وەزارەت ئگر ھاتوو پلی وەزیفیان ل پل گشتییکان بت 

یان تایبتییکان.
3 - بنماکانـــی ھاتـــوو لم سیســـتم کمتریـــن رادەی ل پـــوەرەکان و 
بنماکانـــی رەفتاری کارگی باش ک دەبت پیوە پابند بت ، ھروەھا 
پرنســـیپ ھاتـــووەکان لم سیســـتم ئاراســـتى گشـــت وەزیفکانی ترى 
راپڕاندن (التنفيذي) ل خزمتی گشتی دەکرت ئوانى ک فرمانبر نین 

ل میالکی ھمیشیی.
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بشی سیم: پیادە کردنکانی کارگی دروست

رەفتاری فرمانبران
مادەى پنجم:مادەى پنجم:

1 - فرمانبر دەبت ب شـــوەیکی کارام و ورد و شفاف رەفتار بکات 
و دەبـــت تنیـــا رەچاوی برژەوەندی گشـــتی بکات و دەبـــت ئرککانی 
جبج بکات ب پی یاسا و کار بکات ب پی پوەر و بنماکانی دەستپاکی 

و رەوشت و رەفتاری پیشیی.
2 - دەبـــت فرمانبـــر رەفتـــار بکات ب پی یاســـا و دەبـــت بابتیان و 
دادوەرانـــ و شـــفافان بـــت لـــ پیوەندییکانـــی لگـــڵ ھاوەـــکان و 
ســـرۆککانی و ئوانـــى ئـــو ســـرۆکایتییان دەکات و ھاووتیان، و 
ئرککانی ب باشـــترین شـــوەى ک ل توانای دای ل رووی کارامیی و 
دادپروەری و تگیشتنوە بج بھنت، ک رەچاو کردنی برژەوەندی 
گشـــتی و پابند بوون ب یاســـای و سیســـتم و رنمایی کار پکراوەکان 

لبر چاوگرت بت.
مادەى ششم:مادەى ششم:

دەبـــت فرمانبر رەفتار بـــکات ب پی بنماو روشـــون ھاتووەکان لم 
سیستم و ھروەھا ل یاسا پیوەندیدارەکان، دەبت ب راستی و رەوانی 
بنما یاساییکان روون بکاتوە ک دەری دەچون ک پیوەستن ب ماف 
و برژەوەندی کسکان و دەبت ناوەڕۆککى لگڵ یاسادا گونجاو بن.

مادەى حفتم: مادەى حفتم: 

دەبت فرمانبر رەفتار بکات ب پی یاسا ل کاتی وەرگرتنی ھر بیارک 
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و ئو دەستى ک پی راسپردراوە بکاری بھنت ل چوارچوەى یاسا 
ب ب دەرچوون ل بنما بنڕەتییکان ب شوەیکی بالینان و بابتکانی 
پیوەندیدار ب الین یاسایییکان ب ھند وەربگرت و برژەوەندی گشتی 
ئاراســـتى فرمانبر دەکرت نک بۆ پشتگیری الینگیری تایبتی بۆ ھر 

الینک و کسک.
مادەى نۆیم:مادەى نۆیم:

دەبت فرمانبر دەست یاساییکانی ب شوەیکی خراپ بکار نھنت 
کـــ لمیانی پشخســـتنی مامی کســـک یان جیاکاری ناشایســـت یان 
پیـــادە کردنـــی بۆ ھر مامیکـــی جیاکاری یان پشخســـتن دژی یان بۆ 
برژەوەندی ھر کســـک ل ھاووتیان ل رووی (نتوە یان رەگز یان 
بنڕەتی ئتنی یان کۆمیتی، یان ل سر بنمای تمن یان پککوتیی 
یـــان ئایین یان ئینتما بوون بۆ خزانک یان ھۆزک یان بیروڕای سیاســـی 
یان ئندام و الینگری حزبی یان بیر و باوەر یان کلتووری یان زمان) یان 
لسر ھر بنمایکی تر ک ناکۆک بت لگڵ پرەنسیپکانی دادپروەری 

و دەستپاکی.

بشی چوارەم: بریک کوتنی برژەوەندییکان
مادەى نۆیم:مادەى نۆیم:

دەبت فرمانبر بژەوەندی گشـــتی بخات سرووی برژەوەندی کسیی 
خـــۆی   لـــ کاتی ھبوونی ھر حاتکی ناکۆکـــی کردەیی یان چاوەڕوان 
کراو یان ب روات ل نوان ئم دوو برژەوەندیی، ک ل کاتی ھبوونی 
ســـیفتکی فرمابنرەکـــ بـــ ھۆی شـــون وەزیفییکـــى دتکایوە بۆ 

برژەوەندی سوودی تایبتی خۆی.
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مادەى دەیم:مادەى دەیم:

1 - دەبت فرمانبر پۆستکى یان دەستکى (ب شوەی راستوخۆ 
یان ناراســـتوخۆ) بکار نھنت  بۆ دابین کردنی وەیفیک یان بدەست 
ھنانی سوودک وەکو گبستکان یان پاداشت یان مۆتدان یان زەوی و 
زار بۆ خۆی و بۆ ھر تاکک ل خانوادەکى ل سنووری پلى خزمایتی 

ک ب پی یاسا دیاری کراوە.
2 - دەبـــت فرمانبـــر دوور بکوتـــوە لـــ ئنجامدانی ھـــر کردارکی 
فرمی ک ببت ھۆی کاریگری دروســـت کردن ل ســـر سرکوتی ھر 
پرۆژەیکی بازرگانی یان پیشســـازی یان سیاسی یان رۆشنبیری تایبت 
 ى لوادەککانـــی خانتاک ک لکوە بۆ یتـــڕى دەگکخاوەنداری کـــ

سنووری پلى خزمایتی ک ب پی یاسا دیاری کراوە.
3 - نابـــت فرمانبـــر خاوەنـــی ھیـــچ کۆمپانیایکی تایبـــت بت چ وەکو 
 گری روەبڕیدا وەکـــو بت تروەھا نابش، ھر یان ھاوبـــنـــزردام
پدراو یان بڕوەبر یان فرمانبر یان راوژکار یان بریکار یان ئمیندار 
یـــان چاودر، تنیا ل حات قتیس کراوەکان (الحصری) نبت ک یاســـا 

رگای پ داوە.
مادەى یازدەم:مادەى یازدەم:

ل کاتی ھست کردنی فرمانبر ب بوونی ناکۆکییک ل نوانی بژەوەندی 
گشتی ک پابندە ب رەچاو کردنی و ل نوان برژەوەندی تایبتی خۆی یان 
یکک ل نزیک و خزمکانی، دەبت ئم روشونانى خوارەوە بگرت بر:

1 - ب پل و راستوخۆ ب سرۆکی خۆی رابگینت.
2 -  ل ســـر ســـرۆکی بای راســـتوخۆی ک ھست ب دانانی پالنک 
بـــۆ بڕوەبردنی ناکۆکییکانی نـــوان برژەوەندییکان و جبج کردنی 
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ئوەى کوا ھاوتریب لگڵ یاسا.
3 -  دەبت فرمانبر ملکچی ھر بیارک بت ک لم رووەوە دەردەچت 

بۆ فراھم کردنی دەستپاکی.

بشی پنجم: رەفتار کردن پاش بج ھشتنی وەزیفى گشتی
مادەی دوازدەم:مادەی دوازدەم:

1 - نابت فرمانبر وەزیف گشتییکى ب شوەیکی خراپ بکار بھنت 
بۆ بدەست ھنانی کارک ل دەرەوەى خزمتی گشتی.

2 - نابـــت فرمانبـــر رگا بدات ب ھبوونی ھر وەزیفیک یان کارکی 
تـــر کـــ ببت ھۆی بدیار کوتنی حاتی ناکۆکـــی کردەیی یان چاوەڕوان 
کراو یان ب ڕوات ل نوان بژەوەندییکان، و دەبت ب پل پردە الدات 
(ل ســـر ھر دەرخســـتیک ل ســـر ئم بابت ک ببت ھۆی دروســـت 
 روەھا لى، ھکرۆککان) بۆ ســـرژەوەندییوان بن کردنـــی ناکۆکی ل
سریتی پردە البدات ل سر رەزامندی دان بۆ ھر دەرخستیکی ھر 

وەزیفیک (عرض لوظیفة).

بشی ششم: دیارییکان و سوودمندییکانی تر
مادەى سزدەم:مادەى سزدەم:

1 - نابت فرمانبر وەزیفکى بکار بھنت بۆ بدەســـت ھنانی سوود 
 ســـانی تر بنـــد کردنی خۆی یان کمتی بـــۆ دەوســـییـــان قازانجی ک

شوەیکی نایاسایی.
 کی وا کتو حان ک خۆی بخاتـــوەیھیچ شـــ ر برمانبـــت ف2 - ناب
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تیدا ناچار بت چاکى کسکی تر بداتوە، پویست خۆی بدوور بگت 
ل ھر جۆرە رەفتارکی گشتی یان تایبتی ک تیدا بکوت ژر کاریگری 

کارکی نادروست یان گومان لکراو.
3 - نابـــت فرمانبـــر داوای ھیچ یـــان قبووی ھیچ دیارییـــک، ختک، 
چاکیـــک، قرزک یان میواندارییک یان دوور کوتنوە ل زەرەرمندی 
 ر یان نیمچژ ر بخاتـــرمانبف وە، ککی تری ھاوشـــر ســـوودیـــان ھ
 رکوەی ئچوارچ ک لوەیش وتنی بری نادروســـت  یان دەرککاریگ

فرمییکانی.
4 - نابت فرمانبر ھیچ دیارییک یان بخشـــینکی رەمزی قبووڵ بکات 
لـــ میانى چاالکییـــ فرمییکانی ب نونرایتـــی حکومت، و دەبت ئم 

دیارییان بخرن نو تۆماری ھبووەکانی حکومت (موجودات الحکومة).

بشی حفتم: چاالکی سیاسی و بالینی
مادەى چواردەیم:مادەى چواردەیم:

1 - دەبت فرمانبر بالین بت ل بجھنانی ئرککانی وەزیفکى و 
بۆ خزمتی برژەوەندیی گشـــتییکان بت ب پی یاســـا کار پ کراوەکان 
و دەبت دوور بکوتوە ل الینگیری کردن ل ســـر بنمانی ئندامیتی 
یان بشداری کردن ل ھر حزبکی سیاسی یان ل ھر گرووپکی تایبت 
ک بشـــدار بت ل چاالکیی سیاسییکانی ل ناوەوە و دەرەوەى حکومت 
و دەبت بشداری نکات ل ھر چاالکییک ک ھڕەش یان ھڕەشئامز 

بت بۆ سر بالینی وەزیفی.
2 -  نابت فرمانبر ھست ب ھیچ چاالکییکی سیاسی ل ناو بارەگای 
حکومی یان ل میانى کاتژمرەکانی کاری فرمی و نابت سوود وەربگرت 



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  181
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

ل سرچاوە گشتییکان بۆ چاالکییکانی سیاسی یان حزبی.
4 - فرمانبر بۆی ھی ل چوارچوەی ماف سیاســـییکانی بچت ریزی 
رکخراوکی یان حزبکی سیاسی و بشداری ل گفتوگۆ و چاالکی سیاسی 
 ى گشـــتی لر متمانســـ کاتک کار نرجم م بـــو گشـــتی بـــکات، ب

.نانالیب کانی برمییف رککردنی ئ جبج

بشی ھشتم: پردە الدان ل سر زانیاری و شفافیت و وەم دانوەى گشتی
مادەى پانزەم:مادەى پانزەم:

 تی یان بى الینییانـــنھ و زانیارییر ئرمانبر فســـ لـــ ویســـت1 - پ
ھۆی کارەکیوە ئاگاداریان ندرکن، ناشب ب ھیچ شوەیکی نادروست 

بکاریان بھنت.
2 - فرمانبـــر لـــ کاتـــی کار کردنـــی لـــ دەزگایکی حکومـــی ل دوای 
دەرچوونـــی لبـــر ھـــر ھۆیـــک بت، بـــۆی نیی ھیـــچ نھنییـــک یان 
زانیارییکی زارەکی یان نووسراو ک ب ھۆی پۆستکى ئاگاداری بووە 
پان پیوەندی ب فرمانگ یان ئرک فرمییکانییوە ل ھر دامزراوە 
یان دەزگایکی حکومییوە ھبت، ئاشکرایان بکات، مگر ب نووسراو 
رگای درا بت ب بوکردنوەیان، ئوەش ئگر یاسا رگى پ دابت 
یان ئو زانیارییان ل الین دەستی دادوەرییوە ب پی یاسا داوا کرا 

بت.
3 - ئو زانیارییانى ک فرمانبر ئاشکرایان دەکات دەبت ب شوەیکی 
یاسایی گونجاو بیاندرکن، بۆی نیی ئو زانیارییانى گومان ل راستییان 

دەکات یان بگی ل سر نادروستییان ل ال ھی، بویان بکاتوە.
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مادەى شازدەم:مادەى شازدەم:

 کانیان خاوەن پلى و وەزیرەکان و ھاوپلگرەکرۆکی وەزیران و جســـ
تایبتییـــکان و بڕوەبرە گشـــتییکان و ھاوپلکانیـــان دەبت راپۆرتک 
پشـــکش بکن کـــ تیدا بژەوەندی داراییان (اســـتمارة کشـــف المصالح 
المالیة) پشـــکش ب الینی پیوەندیدار ل رووی یاساییوە بکن، ب پی 

ئو کار و بنما و ئوسوڵ و پوەر و مرجانى ب یاسا دیاری کراون.
مادەى حڤدەم:مادەى حڤدەم:

1 - فرمانبـــر دەبـــت گرنگی ب خزمت بـــدات و ل مام کردنی لگڵ 
ھاوکارەکانی و ھاووتیان پویســـت وردبین و رەوشـــت برز و دەستپاک 

بت.
2 - پویســـت لـــ ســـر ئو فرمانبـــرەى نووســـراوک یان ســـکایک بۆ 
دەزگایکـــی حکومیـــی بدەســـت دەگات ئاگادارییک بـــ وەرگرتنی ل کاتکی 
گونجاودا بدات و ل وەم دانوەى نووســـراو و پرسیاری تلفۆنی و نامی 
 ی توانا بدات و لپ تی بش کردنی یارمشکی پوھ ویستلیکترۆنیدا، پئ
وەم دانوەشدا ب وردی و ب قد توانا وەمی تواوی ئو پرسیارانی لی 

کراون بداتوە، ناب زانیاری ھ یان گومان لکراو ب کسک بدات.
3 - پویســـت ل سر ئو فرمانبرەی گوتارک یان سکایکی بدەست 
دەگات، نـــاوی خـــۆی و ناونیشـــانی پۆســـتکى و ژمـــارەى تلفۆنـــی و 
نـــاوی ئو دەزگا حکومییـــی کاری تدادەکات روون بکاتـــوە. ئگر ئو 
فرمانبـــرە برپرســـی ئـــو بابت نبوو، دەب کســـی خـــاوەن داوا یان 

سکاکار ئاراستى فرمابنری برپرسی بکات.
4 - پویست ل سر فرمانبر بیار ل سر ھر داوایک یان سکایک 
پشکشـــی دەکرت ل چوارچوەی ئو دەستانى ھیتی ل ماوەیکی 



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  183
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

گونجاودا دەستبر بکات.
5 - لـــ حاتـــی دەرچوونـــی بیارـــک لـــ الیـــن دەســـتکی حکومیی 
پیوەندیدارەوە ک رەنگ ب شـــوەیکی نریتی کار بکات ســـر ماف یان 
 و پرەنســـیپئ یوەندیدار دەبری پرمانبـــتیـــان، فرژەوەنـــدی ھاووب
یاساییانى پشتی پ بستوون بۆ دەرھنانی ئو بیارە ھموو الینکانی 

راشکاوان بۆ کسی پیوەندیدار روون بکاتوە.
 یوەندیدارەوە دەردەچتی حکومیی پن دەسالی ل ک کیارر ب6 - ھ
کـــ رەنگ ب شـــوەیکی نریتی کار بکات ســـر ماف یـــان برژەوەندی 
ھاووتی، پویست ل سر فرمانبر رگى تان لدانی یاسایی بۆ روون 
بکاتوە، ب تایبتی شـــوەی داوای وەرگرتنـــوەى ئو ماف لگڵ دیاری 

کردنی ئو ماوەیی ب پی یاسا بۆی دەست نیشان کراوە.
7 - فرمانبـــر بـــۆی نیی ســـکای کســـکی پیوەندیدار ل ســـر بیارک یان 
رککارکی ئیداری وەرنگرت، دەب کارئاسانیش بۆ وەرگرتنی سکاکى بکات.

بشی نۆیم: خراپ بکارھنانی دەست و رەفتاری تاک کسی
مادەى ھژدەم:مادەى ھژدەم:

1 - پویســـت فرمانبر ل چوارچوەی ئو دەستى پی دراوە رەفتار 
 تو دەســـئ ت، ناببیى ھی دەســـتپاکی و پیشـــکی بابکات، ئاســـت

وەزیفیی فرمییی بۆ برژەوەندی خۆی بکار بھنت.
2 - فرمانبر پویســـت ئاگاداری ھموو موک و ســـامانی گشـــتی بکات 
 ســـوودیان ل وە، نابتکانیش دەگررمییف گـــوە بـــزێ، ئو بیانپار
وەربگرت یان رگ ب سوود ل وەرگرتنیان بدات، ئگر ل چوارچوەی 

یاسادا نبت.
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3 - پویست ل سر فرمانبر رەوشتکی وا بنون ک ببت مایى زیاد کردنی 
متمانى ھاووتیان ب دەستپاکی و بالینی و کارامیی کاروباری حکومی.

مادەى نۆزدەم:مادەى نۆزدەم:

فرمانبر برپرس لبردەم ئو کسی ل رووی پای و پلى کارگیدا 
 کی یاسایی ماقووڵ، کیر ئاراســـتھ ت بند بپاب ویســـتترە، پو بال

ل الین دەستی پیوەندیدار ب پی یاسا دەرچوو بت.
مادەى بیستم:مادەى بیستم:

 کی نایاســـایی لرەی داوای رەفتاررمانبـــو فر ئســـ ل ویســـت1 - پ
دەکرت ک ناگونجت لگڵ حوکمی ئو پەوە و یاساکانی تر، ئاگاداری 
الینی پیوەندیدار بکاتوە ب پی یاســـای رککاری فرمانبرانی دەوت 

و کرتی گشتی ژمارە 14ى سای 1991ی ھموار کراو.
2 - پویست ل سر فمانبر الین پیوەندیدارەکان ئاگادار بکات ب ھر 
بگیـــک یان داواکارییکی نگونجاو لگڵ چاالکییکانی نایاســـایی یان 
تاوانبـــاری پیوەندی ب خزمتی گشـــتییوە ھی و ل رگى کارەکیوە 
پی دەزان، لم حاتدا لکۆینوە لو راســـتییانى لیان ئاگادار کراون 

ل الین الینی پیوەندیدار ل چوارچوەى یاسادا دەکرت.
4 - پویست حکومت دەستبری رووندانی زیان بو فرمانبران بکات 
ک بابتی لو شوەی ل سر بنمایکی ماقووڵ و بنیازپاکی دەخاتڕوو، 
گرتنبری ھر رککارکی دیسیپلینی یان جیاوازی دژی ھر فرمانبرک 

.ککارەیم رکانی ئى حوکموانچپ ت بدەستو کارە ھب ک
5 - پویســـت فرمانبر بیارەکانی یان رککارە کارگییکانی ب پشـــت 
 ر دەبرمانبت، فنکی نادیار بنیات نســـر زانیاری کســـ ســـتن و لب
وردبین و ئاگادار بت ل وەرگرتنی زانیاریی نادروست، ئوەى ب مبستی 
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خراپکاری و زیان گیاندن ب کسانی تر دەدرن.
مادەى بیست و یکم:مادەى بیست و یکم:

ئگر فرمانبر ســـرپچی ل ئرککانی سرشـــانی یان نایاسایی بکات، 
ئوا ب پی ئو ســـزایانى ل یاســـای رککاری  فرمانبرانی دەوت و 
کرتی گشتی ژمارە 14ى سای 1991ی ھموار کراو، ب پی ئو رککار 
و بنما یاساییانى لودا ھاتوو سزا درت، ئو سزادان رگر نابن لوەی 

رککاری یاسایی و دادوەریی تر دژی فرمانبر بگرت بر.
مادەى بیست و دووەم:مادەى بیست و دووەم:

1 - پویســـت ل ســـر فرمانبر ســـیری دەقکانی ئم پیەوە بکات و 
 وە لـــژ و روون کردنداوای راو یکانی، بۆی ھحوکم ت بـــنـــد بپاب

الینی پیوەندیدار ل کاتی خۆیدا بکات.
2 - ئم سیستم دوای تپڕ بوونی (90) نوەت رۆژ ل بو کردنوەى 

ل رۆژنامى (وەقایعی کوردستان)، جبج دەکرت(1).

(1) لرۆژنامى وەقایعی کوردستان ژمارە لرۆژنامى وەقایعی کوردستان ژمارە 128128 ل  ل 20112011/6/2626 بو کراوەتوە. بو کراوەتوە.
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بشی حفتم
یاساکانی خاننشینی فرمانبران
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یکم: یاسای خاننشینی یكگرتوو ژمارە 27 سای 2006 ھموار کراو ((11) & () & (22) ) 

دەروازەى یکمدەروازەى یکم
بشی یکمبشی یکم

ئیحالکردن بۆ خاننشینیئیحالکردن بۆ خاننشینی
پناسکانپناسکان

مادەمادە1: یکم: یکم(3)

مبست لم وش و زاراوانى خوارەوە ھاتووە ئم مانایانى برامبریان مبست لم وش و زاراوانى خوارەوە ھاتووە ئم مانایانى برامبریان 
:م یاسایکانی ئستبھاتووە بۆ م:م یاسایکانی ئستبھاتووە بۆ م

أ-  وەزارەت: وەزارەتی دارایی
ب- دەست: دەستى خاننشینی نیشتیمانی(4)

ج- سرۆکی دەست: فرمانبرک ب پلى بریکاری وەزارەت.
د- فرمانبر: ھر كســـك پیمانی پ درابت ب وەزیفیکی ناو میالکی 
شارســـتانی یان ســـربازی و ھزەکانی ئاسایشـــی ناوخۆ ک مووچیک 
وەربگرت ل دەوت و راگیراوەکانی خاننشـــینی ل مووچکى ببدرت 
و فرمانبـــری کرتـــی گشـــتییش دەگرتـــوە ئگر ھیـــچ دەقکی تایبت 
 کی نوێ دەرچووە براق یاسایع وە و لوەشاوەتنت و ھدەکر جبمی کوردستان جرھ ستا لئ کی نوێ دەرچووە براق یاسایع وە و لوەشاوەتنت و ھدەکر جبمی کوردستان جرھ ستا ل(1) ) ئ
ژمارەژمارە9 سای  سای 20142014 تایبت ب یاسای یکگرتووی خاننشینی، بم ئم یاسای لبر بارودۆخی دارایی تا ئستا  تایبت ب یاسای یکگرتووی خاننشینی، بم ئم یاسای لبر بارودۆخی دارایی تا ئستا 

جبج نکراوە لھرمی کوردستان.جبج نکراوە لھرمی کوردستان.
(2) ) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە 3737ى سای ى سای 20082008 بکن دەربارەى خاننشینی. بکن دەربارەى خاننشینی.

(3) ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھموارکرایوەھموارکرایوە،  وەکو ل سروە ھاتووە.،  وەکو ل سروە ھاتووە.
(4) ) ل ھرمی کوردستان بڕوەبرایتی گشتی خاننشینی ھی سر ب وەزارەتی دارایی و ئابووری ل شونی ل ھرمی کوردستان بڕوەبرایتی گشتی خاننشینی ھی سر ب وەزارەتی دارایی و ئابووری ل شونی 

. یم دەستئ. یم دەستئ
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نھاتبوو لم یاسای ک ناکۆک بت.
ھــــ - مووچى وەزیفی: مووچى بنڕەتی ب بـــ دەرماکان ک فرمانبر 

وەریدەگرت ل خزمتی خاننشینی.
و- وەچ (خلف): تاککانی خزانی فرمانبر یان خاننشین ئوانى لدوای 

.م یاسایوەى دیاری کراوە لی ئپ کاتی مردنی ب نن لدەم جب
ز- لیژنى پزیشکی: لیژنى پزیشکی فرمی پک ھنراو ل الین وەزارەتی 

تندروستی.
ح- مافکانی خاننشینی: مووچى خاننشینی یان پاداشتی خاننشینی.

ط- خزمتی خاننشـــینی: ئو خزمتى ک ئژمار دەکرت بۆ مبســـتی 
.م یاسایکانی ئی حوکمپ نشینی بخان

 ت لبمتـــر نک ک کیک یـــان مووچە پارەیت: بـــک- داھاتـــی تایبـــ
مووچى کمترین رادەى  مووچى خاننشینی خزان.

ل- شایســـتدار: ئوەی شایســـتى مافکانی خاننشـــینی دەبت ل (خلف)
.م یاسایکانی ئی حوکمپ ى بکـ

م- پشـــکی خاننشـــینی: پشـــکی مانگان کـــ دەگڕتوە بۆ شایســـتداری 
مووچى فرمانبری.

 خاننشین کردنی فرمانبر ب شوەی ناچاری (حتمی)
مادەمادە1: دووەم: دووەم

فرمانبـــر ئیحالـــى خاننشـــینی دەکرـــت بناچـــاری لیکـــک لم فرمانبـــر ئیحالـــى خاننشـــینی دەکرـــت بناچـــاری لیکـــک لم 
حاتانى خوارەوە:حاتانى خوارەوە:
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 نشینیینی خانمش تمنی (63) ساڵ(1) و ئمواو بوونی تکاتی ت أ- ل
بۆ خاننشینی بچاوپۆشین ل ماوەى خزمتکى ئگر دەقک نھاتبت 

لم یاسای ناکۆک بت.
ب- ئگر لیژنى پزیشـــکی فرمی پســـپۆر بیاری دا بدەست ندانی بۆ 

خزمت.

درژ کردنوەى ماوەى خزمت
مادەمادە1: سیم: سیم

بۆ سرۆکی ئنجوومنی وەزیران ھی ب پشنیاری وەزیر تایبتمند یان 
ســـرۆکی الینی نبستراو بوەزارەت ب درژ کردنوەى ماوە خزمتی 
فرمانبـــر بۆ ماوەیک زیاتر نبت ل (3) ســـاڵ(2) لـــ کاتی تواو کردنی 
تمنی خاننشـــینی بۆ ئیحال کردنی خاننشـــینی ب رەچاو کردنی کمی 
پسپۆرییکى و وشیاری وەزیفی و پویستی فرمانگکی ب خزمتکانی.

یکمی  مادەى  تیدا   ک کوردستان  پرلمانی  یکمی ى  مادەى  تیدا   ک کوردستان  پرلمانی  سای 20132013ى  سای ی  ژمارە 1212ی  کردنی   جبج یاسای  پی   ژمارە ب کردنی   جبج یاسای  پی   ب   (  (1)
یاسای ھمواری یاسای ھمواری 3232ى سای ى سای 20122012ی یاسای ھمواری خزمتی زانکۆیی ( ی یاسای ھمواری خزمتی زانکۆیی ( ١-ھگری نازناوی زانستی (مامۆستای -ھگری نازناوی زانستی (مامۆستای 
یاریدەدەر) و (مامۆستا)ن، ب تواو کردنی تمنی (یاریدەدەر) و (مامۆستا)ن، ب تواو کردنی تمنی (6666) سای خاننشین دەکرن، ) سای خاننشین دەکرن، 2 - ھگری نازناوی زانستی  - ھگری نازناوی زانستی 

(پرۆفیسۆری یاریدەدەر) و (پرۆفیسۆر)ن، بتواو کردنی تمنی ((پرۆفیسۆری یاریدەدەر) و (پرۆفیسۆر)ن، بتواو کردنی تمنی (7070) سای خاننشین دەکرن).) سای خاننشین دەکرن).
-  -  ھروەھا ب پی یاسای یاسای خاننشینی خاوەن وەزیف باکانی ھرمی کوردستان ژمارە ھروەھا ب پی یاسای یاسای خاننشینی خاوەن وەزیف باکانی ھرمی کوردستان ژمارە 3636ی سای ی سای 20042004 
ئم ناونیشانانى ئم ناونیشانانى 1 - بریكاری وەزارەت،  - بریكاری وەزارەت، 2 - پارزگار،  - پارزگار، 3 - راوژكار،  - راوژكار، 4 -بڕوەبری گشتی،  -بڕوەبری گشتی، 5 - شارەزا،   - شارەزا،  7 -  - 
سرۆكی زانكۆكان و دەستی پیمانگاكانی تکنیکی و ئندامانی دەستی وانبژی زانكۆ و پیمانگكان، ئوانی سرۆكی زانكۆكان و دەستی پیمانگاكانی تکنیکی و ئندامانی دەستی وانبژی زانكۆ و پیمانگكان، ئوانی 
پلی پرۆفیسۆریان ھی، پلی پرۆفیسۆریان ھی، 7 - خاوەن پل تایبتكان،  - خاوەن پل تایبتكان، 8 - سرۆك و ئندامانی ئکادیمیای كوردستان). ل تمنی  - سرۆك و ئندامانی ئکادیمیای كوردستان). ل تمنی 

6565 سای خاننشین دەکرن و دەشتواندرت بۆ  سای خاننشین دەکرن و دەشتواندرت بۆ 3 سای تر درژ بکرتوە بۆ حاتی زۆر پویست. سای تر درژ بکرتوە بۆ حاتی زۆر پویست.
یکم:  یکم: ،  (مادەى 1،  ھاتووە  عراقی  (مادەى   ھاتووە  عراقی  سای 20122012  ى  سای   ى  ژمارە 3939  دادوەران  خزمتی  کردنوەى  درژ  یاسای   ل ژمارە )  دادوەران  خزمتی  کردنوەى  درژ  یاسای   ل  (2)
کارمندانی   ل گشتی  داواکارانی  و  دادوەران  خزمتی  کردنوەى  درژ   ب  یھ  با دادوەری  ئنجوومنی  کارمندانی بۆ   ل گشتی  داواکارانی  و  دادوەران  خزمتی  کردنوەى  درژ   ب  یھ  با دادوەری  ئنجوومنی  بۆ 
ئنجوومنک ئوانى ک ئنجوومنک ئوانى ک 6363 سای تمنیان تواو کردووە پاش رەزامندی ب شوەی نووسراو بۆ ئم ماوەیی  سای تمنیان تواو کردووە پاش رەزامندی ب شوەی نووسراو بۆ ئم ماوەیی 
ک ئنجوومنک بیار دەدا بۆ تواو کردنی ک ئنجوومنک بیار دەدا بۆ تواو کردنی 6666 سای تمنی ب پی پویست و ب راپۆرتکی پزیشکی ک پشتگیری  سای تمنی ب پی پویست و ب راپۆرتکی پزیشکی ک پشتگیری 
تواناکانی جستیی و ھزری بکات. دووەم: حوکمکانی بگى یکمی ئم مادەی ل سر سرۆکی دادکای تمییز تواناکانی جستیی و ھزری بکات. دووەم: حوکمکانی بگى یکمی ئم مادەی ل سر سرۆکی دادکای تمییز 
 ویست و بی پپ ب ویست و بی پپ واو دەکات بی تواو دەکات  سای تنی 6868 سامیان تکر ینی  تا ھمیان تکر یت تا ھتپیادە دەکرپیادە دەکر ندامانی دادگاکگرانی و ئو ج ندامانی دادگاکگرانی و ئو ج

راپۆرتکی پزیشکی ک پشتگیری تواناکانی جستیی و ھزری بکات.راپۆرتکی پزیشکی ک پشتگیری تواناکانی جستیی و ھزری بکات. 
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خاننشین کردن ل سر داوای فرمانبر
مادەمادە1: چوارەم: چوارەم

بـــۆ فرمانبر ھیـــ داوای ئیحال کردن بۆ خاننشـــینی بـــکات ئگر 
ھاتـــوو تمنی 50 ســـای تواو بکات ل تمنـــی یان زیاتر یان ئگر 
خزمتی خاننشینی ھبوو ل 25 ساڵ کمتر نبوو و ل سر وەزیری 
تایبتمنـــد یان ســـرۆکی الینی نبســـتراو بـــ وەزارەت یان ئوەى 
رای دەســـپرت بـــۆ ســـیر کردنی (البت) داواکى لـــ ماوەى 45 رۆژ 
 رەکرمانبى فرمانگف ى لکـــوتی تۆمار کردنی داواکارییکر لـــ
و بـــ پچوانـــوە ب تواو بوونـــی، فرمانبرەک بـــ ئیحال کراو بۆ 

خاننشینی دادەندرت.

شایستى خاننشینی
 ل کاتی دوور خستنوەى فرمانبر یان دەرکردنی یان بج ھشتن

مادەمادە1: پنجم: پنجم

رگـــری ناکرـــت ل فرمانبـــری دوورخـــراوە (العزل) یـــان دەرکراو 
(الفصـــل) یـــان ئوانى خزمت بجـــ دەھن بـــ ھۆیکانی ناچاری 
جگـــ ل وازھنـــان (االســـتقالة) ب بـــ رەزامندی الینـــی تایبتمند 
یـــان حوکمکان، لـــ شایســـتکانی مافکانی خاننشـــینی و مووچى 
خاننشینی بۆ خرج ناکرت تنیا ئگر تمنی (50) سای ل تمنی 

تواو کردبت.
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خاننشین کردنی فرمانبری دامزراو 
ب فرمانی کۆماری وەکو پل تایبتکان

مادەمادە1: ششم: ششم

ئیحال کردنی فرمانبری دامزرندراو ب فرمانی کۆماری یان ب فرمانی 
ئنجوومنی وەزیران یان ســـرۆکی وەزیران یان دەســـتى سرۆکایتی 
ئنجوومنـــی نونرانـــی عـــراق، بـــۆ خاننشـــینی، ب ھمـــان میکانیزمی 
دامزراندنـــی دەبت (واتـــ دەبت ب رەزامندی ئـــم دامودەزگایان بت) 
جگ ل ئیحال کردنی بۆ خاننشینی ب ھۆی تواو کردنی تمنی یاسایی 
 نشـــینی لت بۆ خانبکر ت ئیحالدەکر ندروســـتی ککانی تھۆی یان ب
الین وەزیری تایبتمند یان ســـرۆکی الینی نبســـتراو ب وەزارەت و 

ئمش بریکاری وەزارەت ناگرتوە.

بشی دووەم: ئیحال کردن بۆ خاننشینی ب ھۆیکانی تندروستی
مادەمادە2: : 

یکـــم:یکـــم: ئگـــر فرمانبر ل کاتی خزمتدا تووشـــی نخۆشـــییک ھات و 
 بوو ک خۆشـــیانو نویســـت بوو یان لژی پکی درری ماوەیچارەســـ
چارەســـری نبوو و پاپشت بت ب راپۆرتی دەرچوو ل لیژنى پزیشکی 
پســـپۆر ک تیدا بیار بدات ب دەســـت ندان ب شوەیکی کۆتایی بۆ کار 

کردن، ئیحال دەکرت بۆ خاننشینی ئگر خزمتکى ھرچند بت.
 م مادەیمی ئکى یگرەى برمانبو فنشـــینی ئتی خاندووەم:دووەم: خزم
دەیگرتـــوە، دەگیندرت 15 ســـاڵ ئگر ھاتوو لـــم ماوەی کمتر بوو 
و ل خۆش بوون ل دانی راگیراوەکانی خاننشـــینی لو ماوەیى ک بۆی 

زیاد دەکرت.
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بشی سیم: راگیراوەکانی (لبینکانی) خاننشینی
مادەمادە3: : 

یکـــم:یکـــم: بینـــی رـــژەى 7 % ل مووچـــى فرمانبـــر بـــۆ راگیراوەکانی 
خاننشینی ل ماوەی خزمتی خاننشینی.

فرمانگیکـــی  بـــۆ  خواســـترا  فرمانبرـــک  خزمتـــی  ئگـــر  دووەم:دووەم: 
تـــر و مووچـــى لـــو فرمانگـــ وەرگـــرت کـــ خواســـتوویتی و الینی 
خوازەر(المســـتعیرة) پابند دەبـــت ب بژاردنـــی راگیراوەکانی (توقیفات)ی 

.م مادەیم لکی گی بپ نشینی بخان
ســـیم:ســـیم: بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ل ســـر پشنیاری وەزیری دارایی 
ب کم کردنوەى رژەى لبین لبر رۆشنایی باری دارایی بۆ سندووقی 
 م یاســـایکانی ئـــی حوکمپ ب ت کـــرانـــی دەورمانبنشـــینی فخان

دادەمزرت.(1)

جۆرەکانی خزمتی خننشینی و ئژمار کردنی
مادەمادە4: (2)

یکم: یکم: خزمتی خاننشـــینی بۆ فرمانبـــر ئژمار دەکرت لم حاتانى 
خوارەوە:

أ- خزمتی کردەیی فرمانبر ک  ل دەوت کردوویتی ک راگیراوەکانی 
خاننشینی ماوەى خزمتکى بژارد بت (استیفاء االستقطات التقاعدیة).

ب- مـــاوەی مانـــوەى فرمانبـــر لـــ دەرەوەی خزمتی ئژمـــار کراو بۆ 
مبســـتی خاننشـــینی ب پی حوکمکانی یاســـای (دەرکراوانی سیاسی- 

(1)  ئم بگی ب پی مادە  ئم بگی ب پی مادە 2 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھموارکرایوەھموارکرایوە ،  وەکو ل سروە ھاتووە. ،  وەکو ل سروە ھاتووە.
(2) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 3 ل ھمان یاسا،  وەکو ل سروە ھاتووە. ل ھمان یاسا،  وەکو ل سروە ھاتووە.
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المفصولین السیاســـیین) ژمارە 24ى ســـای 2005 پاش وەرگرتنی پشکی 
فرمانبـــر لـــ راگیراوەکانـــی خانشـــینی بیـــار دراو (المقـــررة) بـــ پی 
حوکمکانی یاســـا ل ســـر بنمای کمترین رادەى مووچ بۆ بوانامى 
خوندنـــی بدەســـت ھاتوو ل رکوتی دووبـــارە گڕانوەى بۆ خزمت و 

پشکی فرمانگک ل ماوە ئژمار کراوەک ناگڕندرتوە.
ج- ماوەى خوندنی نیزامی بۆ ســـرباز و کارمندی ھزەکانی ئاسایشـــی 
ناوخۆ ل کۆلیژەکان و خوندنی با ک تیدا  بدەســـت ھنانی بوانامى 
خونـــدن ب ئنجـــام بگینت پش پیوەندی کردن بـــ خزمت ک زیاتر 
نبت ل نیوەى خزمتی ســـربازی ل ســـوپا یان ل ھزەکانی ئاسایشـــی 
ناوخـــۆ ب مرجـــک راگیراوەکانی خاننشـــینی ئم ماوەیـــ دابت ب پی 
رژەکانی بیاردراو ل یاســـا ل بر رۆشـــنایی مووچکى ک ل رکوتی 

پشکش کردنی داواکاری ئژمار کردنکی وەری دەگرت.
دووەم: دووەم: ھیچ ماوەیک ب خزمتی خاننشینی داناندرت ئگر راگیراوەکانی 
خاننشـــینی ندابت ب پی حوکمکانی ئم یاســـای و دەکرت فرمانبر 
پشـــکی فرمانگگـــى بدات ئگـــر خزمتکى خواســـترا بوو بۆ ســـر 

الینکی ناعراقی ب رەزامندی فرمانگکى.
ســـیم: ســـیم: بۆ ئو فرمانبرە ھی ک خزمتی بج ھشـــتووە یان وازی 
ھنـــاوە یـــان ئیحالى خانشـــینی کراوە ھیچ لـــ مافکانی خاننشـــینی 
وەرنگرتووە برامبر ب خزمتکانی وەزیفکى، ب خســـتن ســـری 
 کانـــی داھاتووی لتت بۆ خزمدەو تی لـــکردووی ى ککـــتخزم

کرتی تایبتی.
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ئو خزمتانى ک ئژمار ناکرن بۆ مبستی خاننشینی
مادەمادە5: (1)

:م یاسایکانی ئستبنشین بۆ متی خانکردنی خزمژمار نئ:م یاسایکانی ئستبنشین بۆ متی خانکردنی خزمژمار نئ
یکـــم:یکـــم: ماوەکانـــی نھاتن بۆ دەوام و مۆتکانـــی ب مووچ و ماوەکانی 
دوای رکوتـــی وەرگرتنـــی حوکمی ســـزاکان پلى بنبی کـــ رگا ندات 

فرمانبر ل خزمت بمنتوە.
دووەم: دووەم: ماوەکانی راگیراو ک دەکوت نو ماوەکانی بند کردن و گرتن.

ســـیم:ســـیم: مـــاوەی خزمتی فرمانبر پش تواو کردنی تمنی 18 ســـای 
ئگر ھیچ دەقکی ناکۆک نھاتبوو ل یاسا .

چـــوارەم:چـــوارەم: مـــاوەی خزمتی فرمانبـــر پاش تواو کردنی تمنی یاســـایی 
 دا ھاتووە بم یاســـایمـــاەى 1ی ئ دووەم-أ ل گب لـــ نشـــینی کخان

رەچاو کردنی حوکمکانی بگ سیم ل ھمان مادە.

خاننشین ب ھبوونی خزمتی 15 ساڵ
مادەمادە6: (2)

یکـــم:یکـــم: فرمانبر ئیحال دەکرت بۆ خاننشـــینی و شایســـتى مووچی 
خاننشـــینی دەبـــن ئگر ھاتوو خزمتی خاننشـــینی ل 15 ســـاڵ کمتر 

نبت و تمنیشی ل 50 ساڵ کمتر نبت.
دووەم:دووەم: ئگـــر فرمانبـــر کۆچی دوایی کرد ل نو خزمتدا، ئوا خزمتی 
خاننشـــینی ب 15 ســـاڵ بۆ ئژمار دەکرت ئگر ھاتوو کمتر بت لم 
(1)  ھردوو بگى  ھردوو بگى 3 و  و 4ى ئم مادەی ب پی مادە ى ئم مادەی ب پی مادە 4 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوەھوەشایوە،  بم ،  بم 
دەقى سرەوە گۆڕدرا و زنجیرەى دەقى سرەوە گۆڕدرا و زنجیرەى 3 و  و 4 راست کرایوە ب پی مادە  راست کرایوە ب پی مادە 2 ل بیانی راست کردنوەک ل سای  ل بیانی راست کردنوەک ل سای 

.20062006
(2)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 5 ى ھمان یاسا ى ھمان یاسا، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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.ماوەی زیادکراوەک  نشینی لراگیراوەکانی خان ت لخشرو دەب ماوەی
مادە مادە 7:(1)

 ککی کژەیمای رر بنســـ ر لرمانبنشـــینی فى خانم: مووچکم:یکی
 ى وەزیفی لای مووچـــکت ی (5ر2 %) لبـــ ت بژمـــار دەکربـــوو ئ
خزمتی خاننشـــینی کۆتایی بۆ ھر ســـاکی خزمت کردنی خاننشـــینی 

لم حاتانى خوارەوە(2).
أ- ئگـــر تمنی فرمانبر ل رکوتی خاننشـــین کردنیدا ل 60 ســـاڵ 

کمتر نبوو و خزمتی خاننشینی ھبوو ل 25 ساڵ کمتر نبوو.
ب- ئگر تمنی ل رۆژی خاننشین کردنیدا ل 55 ساڵ کمتر نبت و 

خزمتی خاننشینی ل 30 ساڵ کمتر نبت.
ج- ئگر ھاتوو خاننشین بکرت ب ھۆیکانی تندروستی.

د- ئگر فرمانبر ل کاتی خزمتدا کۆچی دوایی بکات.
د- ئگر تمنی کارمندانی ســـربازی و ھزەکانی ئاسایش ل رکوتی 
خاننشـــین کردنیاندا ل 50 ســـاڵ کمتر نبت و خزمتکی خاننشینیان 

ھبت ل بوارەکیان ک ل 20 ساڵ کمتر نبت.
دووەم:دووەم:(3) لـــ حاتکانـــی کـــ حوکمکانـــی بگى یکمی ئـــم مادەیی 
بســـر جبج نابت، مووچى خاننشینیان بۆ ئژمار دەکرت ل سر 
بنمای رژەیکی کک بوو ب بی 2 % ل تکای مووچ وەزیفکى 

ل خزمتی خاننشینی کۆتایی بۆ ھر ساکی خزمتی خاننشینی.
ســـیم: ســـیم: ئژمـــار کردنی مووچى خاننشـــینی بـــۆ ئوانـــى حوکمکانی 
ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی  ئم دەقی سرەوە جگای سرەوە جگای  (1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 6 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 

گرتوە. و تکای تبینی رنمایی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە گرتوە. و تکای تبینی رنمایی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە 3737ى سای ى سای 20082008.
(2)  مووچى خاننشینی = تکای مووچکى  مووچى خاننشینی = تکای مووچکى × ژمارەى سانی خزمت  ژمارەى سانی خزمت × 5 ر ر2 %  % 
(3) وات مووچى خاننشینی = تکای مووچکى وات مووچى خاننشینی = تکای مووچکى x ژمارەى سانی خزمت ژمارەى سانی خزمت×    2 % %
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مادەى1 /پنجمی(1) ئم یاســـای ل سر بنمای تکای مووچى وەزیفی 
ل مووچى پایی یکمی پلى وەزیفی خوارتر ل پلکى.

چـــوارەم: چـــوارەم: مبســـت ل تکای مووچـــى وەزیفی ل خزمتی خاننشـــینی 
:ل نشینی بریتییى خانژمار کردنی مووچکانی ئستبکۆتایی بۆ م

أ - دوا مووچى وەزیفی ک فرمانبر وەریگرتووە ل خزمتی خاننشینی 
ئگر ھاتوو رکوتی دەســـت لکار ھگرتنکى ل خزمت پش ســـای 

2008 بت.
ب - تکـــای مووچى فرمانبر ل مـــاوەی 12 مانگ ل خزمتی کۆتایی 
خاننشـــینی ئگر ھاتوو رکوتی دەســـت لکار ھگرتنکى ل خزمت 

پش سای 2010 بت.
 تدەخر ،م مادەیب ل گب ھاتووە ل ر کرمانبى فای مووچکج-  ت
سر تکای مووچى 12 مانگ بۆ ھر ساک ل سرەتای سای 2010 

.ای مووچکژەى زیاد کراوی تڵ رگت لکسان بکرک یرجم ب
د- ئـــو خزمت و مووچان لبر چـــاو ناگیرن ئگر ھاتوو ل مووچى 
تواو کمتر بت بۆ مبستی ئژمار کردنی تکای مووچى فرمانبران.

پنجم:پنجم:
أ- مووچى خاننشـــینی خرج ناکرت بۆ خاننشـــین کـــراو  تنیا ئگر 
تمنی 50 سای تواو کردبت و ل گشت حاتکاندا ئو ماوەیی پش 

رکوتی تواو کردنی تمنی ئاماژە پ کراو بۆی خرج ناکرت.
ب- ئگـــر فرمانبری (وازھنر- مســـتقیل) ب رەزامندی ئاســـایی یان 
ھۆیکانی   ب خزمت  ھشتنی   جب یان  دەرکردنی  یان  فرمانبر  دوورخستنوەى  پنجم:   - ھۆیکانی    ب خزمت  ھشتنی   جب یان  دەرکردنی  یان  فرمانبر  دوورخستنوەى  پنجم:   -  1 مادەى  مادەى     (1)
ناچاری جگ ل وازھنان (االستقالة) بب رەزامندی الینی تایبتمند یان ک ل حوکمکانیدا ھی رگر نابت ناچاری جگ ل وازھنان (االستقالة) بب رەزامندی الینی تایبتمند یان ک ل حوکمکانیدا ھی رگر نابت 
ل شایستکانی مافکانی خاننشینی و مووچى خاننشینی بۆ خرج ناکرت تنیا ئگر (ل شایستکانی مافکانی خاننشینی و مووچى خاننشینی بۆ خرج ناکرت تنیا ئگر (5050) سای ل تمنی ) سای ل تمنی 

تواو کردبت.تواو کردبت.
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ئیحال کراو بۆ خاننشـــینی پاش پچانی پیوەندی ب خزمتمى، کۆچی 
دوایی کرد و خزمتکی خاننشـــینی ھبوو ک ل 15 ســـاڵ کمتر نبت، 
ئوا مووچى خاننشینی خرج دەکرت بۆ شایستدارەکانی ل منداکانی 
لـــ رکوتـــی کۆچی دوایی کردنـــی ئگر ھاتوو مردنکـــ رووی دا پش 

تواو کردنی تمنی 50 ساڵ.
ج- ئیحال کراو بۆ خانننشینی ب ھۆیکانی تندروستی و ئیحال کراو بۆ 
 م یاسایوتی دەرچوونی ئکوان 2006/1/17 تا رماوەى ن نشینی لخان
.م یاسایکانی ئی حوکمپ ت برج دەکرنشینیان بۆ خى خانو مووچ

ششـــم: ششـــم: مـــاوەى خزمتی کـــ ل 6 مانـــگ کمتر نبت ب ســـای تواو 
دادەندرت بۆ مبستی ئژمار کردنی مووچى خاننشینی و ئگر ھاتوو 
ل 6 مانگ کمتر بوو فرامۆش دەکرت و ل گشت حاتکاندا تواوکری 
ساڵ ئژمار ناکرت بۆ مبستکانی شایست بوونی مووچى خاننشینی.
حفتم:حفتم: نابت مووچى خاننشـــینی زیاتر بت ل رژەى 80 %ی دوایین 

مووچى وەزیفی ک فرمانبر وەریگرتووە ل خزمتی خاننشینی.

مووچى خاننشینی نابت ل 150 ھزار دینار کمتر بت
ھشـــتم:ھشـــتم: نابت مووچـــى خاننشـــینی فرمانبری کـــ حوکمکانی ئم 

یاسای دەیگرتوە ل 150000 سد و پنجا ھزار دینار کمتر بت.
 ت لژمار دەکرنشینی ئکراو بۆ خان نشینی ئیحالى خانم: مووچم:نۆینۆی
 ت کبمتر نک کرجم ب م مادەیکانی ئی حوکمپ 2006/1/17 بـــ

پش دەرچوونی ئم ھموارە وەریگرتووە.
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پاداشتی خاننشینی
مادەمادە8:

یکـــم:یکـــم: ئگر ھاتوو خزمتکانی فرمانبری ئیحال کراو بۆ خاننشـــینی 
ل 15 ســـای خزمتی خاننشـــینی کمتر بوو ئوا پاداشتکی خاننشینی 

پ دەدرت.
دووەم:دووەم: پاداشـــتی خاننشـــینی ھاتوو ل بگى یکمی ئم مادەی ئژمار 
دەکرـــت ل رگای ئنجامی لکدانی ژمارەی مانگکانی خزمتی تواو 14 
% لـــ تکای مووچى فرمانبر ل مـــاوەى خزمتکى و ئنجامکى 

(1).ی پاداشتی شایستب تدەب

بشی چوارەم: دووبارە دامزراندنوەى خاننشین کراو
مادەمادە9:

یکم:یکم:(2)
أ- ئگر ھاتوو فرمانبر  پشـــتر پاداشـــتی خاننشـــینی ب پی ھر 
یاســـایکی خاننشینی پ درابوو و دووبارە دامزرایوە، خزمتکى 
 شـــتر پاداشـــتی لپ نشـــینی ککانی خانســـتبت بۆ مژمار دەکرئ
برامبـــر وەرگرتووە  پـــاش پبژاردنوەى راگیراوەکانی خاننشـــینی 
 ردەوامن لى بوانـــنشـــینی ئراگیراوەکانی خان ت بکســـان بی ک

خزمت.
 ک یو وەزیفئـــ م یاســـایکانی ئســـتببۆ م وەزیف ســـت لبب- م
(1)  پاداشتی خاننشینی = ژمارەى تواوی مانگکانی خزمت  پاداشتی خاننشینی = ژمارەى تواوی مانگکانی خزمت × 1414 %   %  × × تکای (معدل) مووچى فرمانبر تکای (معدل) مووچى فرمانبر 

ل ماوەى خزمتکىل ماوەى خزمتکى
(2)  سبارەت ب وەرگرتنوەى پاداشتی خاننشینی ل خاننشین کراوى گڕاەوە بۆ وەزیف تکای بوان رنمایی  سبارەت ب وەرگرتنوەى پاداشتی خاننشینی ل خاننشین کراوى گڕاەوە بۆ وەزیف تکای بوان رنمایی 

وەزارەتی دارایی ھرم ژمارە وەزارەتی دارایی ھرم ژمارە 6س سای س سای 20112011.
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خزمتی کردەیی تیدا ب خزمتی خاننشینی دادەندرت ب مرجی ئوەى 
ک بســـری بردبت ل فرمانگکانی دەوت و راگیراوەکانی خاننشینی 

دابت. 
دووەم:دووەم: ئکر بیار درا ب گڕاندنوەى پاداشـــت ل فرمانبر ب شوەی 
رـــژەى چارەکـــی (ربـــع) مووچکى دەبت بـــ مرجک ل مـــاوەی پنج 
 نشـــینی بى خانرمانگیاری فوتی دەرچوونی بکر وە لدا بیداتســـا

گڕاندنوەى پاداشتک و دەکرت ب یک جار بیداتوە.
سیم:سیم: ئگر فرمانبر کۆچی دوایی کرد یان دووبارە خاننشین کرایوە 
 وە لتدردەگ کوا پاداشـــتوەى (تســـدید) پاداشـــت ئـــبژاردنش پپ
مووچى خاننشـــینییکى یـــان مووچى منـــداڵ و وەچکانی ب رژەى 
چـــارەک (ربـــع)ی مووچـــى خاننشـــینیکى ئگـــر ھاتـــوو شایســـتى 
مووچیکی خاننشینی بوو، ب یک جار ئگر ھاتوو شایستى پاداشتی 

خاننشینی بوو.

مادە مادە 1010:(1)

یکم:یکم: ئگر دووبارە خاننشـــین کراو دامزرایوە ل وەزیفیکی گشتی 
لـــ ســـر فرمانگکیتی ک ھســـت ب ئاگادار کردنـــوەى فرمانگى 
خاننشینی بۆ بینی مووچى خاننشینی ل رکوتی دەست ب کاربوونی 
و دەتوانت ھر کاتک بیوت خۆی خاننشین بکات ب ب رەچاو کردنی 

تمنی  یان ماوەى خزمتکى.
دووەم:دووەم: بۆ وەزارەت یان الینی نبستراو ب وەزارەت ھی ک فرمانبری 
گـــڕاوە بگڕنتوە خاننشـــینی و ئگر ھاتوو دووبارە دامزراندنوەى 

ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای  (1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 4 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 
گرتوە.گرتوە.
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ب وەزیفى بڕوەبری گشـــتی یان پل تایبتکان بت، ئوا حوکمکانی 
بگ ششم ل مادە 1ى ئم یاساییان ل سر جبج دەکرت.(1)

سیم:سیم: فرمانبری گڕاوە بۆ خاننشینی ب پی بگکانی یکم 
و دووەم ئم مادەی شایستى مووچى خاننشینی دەبت ب پی 
حوکمکانی ئم یاســـای و دوا خزمتی خاننشینی دەخرت سر 
خزمتی خاننشـــینی پشـــتری و نابت دوا مووچى خاننشینی 
کمتـــر بـــت لـــ مووچـــى خاننشـــینی لـــ رکوتـــی دووبـــارە 

دامزراندنوەى.

مادەمادە1111:

یکم:یکم: خاننشـــین کـــراوی ک دووبـــارە دادەمزرتوە لـــ فرمانگکانی 
دەوت ب ھر سیفتکی وەزیفی بت جگ ل خاننشینی یان ب گربست 
یان ب گربستی تایبت، مووچى خاننشینی یان پاداشتی مانگان لگڵ 
دەرماکانـــی ئـــو وەزیفـــى دووبارە تیـــدا دامزراوەتـــوە وەردەگرت 

کامیان زیاتر بوو و نابت ھردووکیان ب یکوە وەربگرت.
دووەم: دووەم: کری وان گوتنوە ل قوتابخانکان و پیمانگکان و کۆلیژەکان و 
زانکـــۆکان و ناوەندەکانـــی راھنان، بدەر دەکرن ل حوکمی بگ یکمی 

.م مادەیئ

ئنجوومنی  فرمانی   ب یان  کۆماری  فرمانی   ب دامزرندراو  فرمانبری  کردنی   ئیحال ششم:  ئنجوومنی :  فرمانی   ب یان  کۆماری  فرمانی   ب دامزرندراو  فرمانبری  کردنی   ئیحال ششم:  مادە1:  مادە   1)
وەزیران یان سرۆکی وەزیران یان دەستى سرۆکایتی ئنجوومنی نونرانی عراق، بۆ خاننشینی، بچۆنیتی وەزیران یان سرۆکی وەزیران یان دەستى سرۆکایتی ئنجوومنی نونرانی عراق، بۆ خاننشینی، بچۆنیتی 
ھۆیکانی   ب یان  یاسایی  تمنی  تواوکردنی  ھۆی   ب خاننشینی  بۆ  ئیحاەکردنی   ل  جگ تیدا  ھۆیکانی دامزراندنی   ب یان  یاسایی  تمنی  تواوکردنی  ھۆی   ب خاننشینی  بۆ  ئیحاەکردنی   ل  جگ تیدا  دامزراندنی 
 ستراو ببنی نرۆکی الیند یان ستمن وەزیری تایبالی نشینی لت بۆ خانبکر ت ئیحالدەکر ندروستی کت ستراو ببنی نرۆکی الیند یان ستمن وەزیری تایبالی نشینی لت بۆ خانبکر ت ئیحالدەکر ندروستی کت

وەزارەت و ئمش بریکاری وەزارەت ناگرتوە.وەزارەت و ئمش بریکاری وەزارەت ناگرتوە.
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بشی پنجم: خاننشینی خزان
مادەمادە1212:

یکم:یکم:
 ئگـــر فرمانبر کۆچی دوایـــی کرد ل کاتی خزمت ب ھر ھۆیک بت 
ئوا خزمتی ب 15 ســـاڵ بۆ ئژمار دەکرت بۆ مبستکانی خاننشینی 

.م ماوەیمتر بوو لر کگئ
دووەم:دووەم:

أ- ئگر فرمانبر یان خاننشین کراو کۆچی دوایی کرد ئوا وەچکانی 
ئوانى شایستی مووچى خاننشینی دەبن داوای ترخان کردنی بکن 
بۆ شایستدارەکانی مافکانی خاننشینی ل رکوتی کۆچی دوایی کردنی 

.م یاسایوا دیاری کراوە لی کپ ب
ب- مبســـت لـــ خاننشـــین کراو بریتییـــ ل ھر کســـک مووچیکی 
خاننشـــینی شایســـت وەربگرـــت بـــ پـــی حوکمکانـــی ئم یاســـای یان 
 ى کوانکانی (ئتر خزمرامبنشـــینی بوو بى پاداشـــتی خانشایســـت

شایستى مووچى خاننشینی نابن).

ئو وەچانى (خلف) ک شایستى مووچى خاننشینی دەبن
مادە مادە 1313:(1)

یکم: یکم: وەچکانی کۆچ کردوو (خلف) ک شایســـتى مووچى خاننشـــینی 
دەبـــن ئمانـــن: 1 - مرد و ژن، 2 - کوڕ، 3 - کچ، 4 - دایک، 5 - باوک، 
6 - برا یان خوشک ئگر ھاتوو کۆچ کردوو ست بوو و دایک و باوکی 

(1) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 4 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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پشی خۆی کۆچی دواییان کردبوو.
دووەم:دووەم: وەچـــ شایســـتى مووچـــى خاننشـــینی خزانـــی دەبـــت ئگر 
مووچى خزمت یان مووچیکی خاننشینی وەرنگرت و ھیچ پیشیک 
یـــان کارکـــی نبوو لـــ کرتی تایبت ســـرباری مرجکانـــی ھاتوو لم 

یاسای وەکو ئمى خوارەوە:
أ- کوڕ یان کچ یان برا یان خوشکی پنگیشتوو (قاصر) ئوانى تمنی 
 ردەوامن لب ى کوانکردووە و تا 22 ســـاڵ بۆ ئواو نییان ت18 ســـا
 ردەوام بوو لر ھاتوو بگی ئنی 26 ســـامندنی ئامادەیی یان تا تخو

خوندنی زانکۆ یان پیمانگ باکان.
ب- ھاوســـر(ژن) یان کچ یان خوشـــک ئگر ل ژر سرپرشـــتی مردی 

نبوو.
ج - مرد و باوک ئگر پککوت بوون ب شـــوەیکی تواو و بردەوام 
وتوانـــای کارکردنیـــان نبت ب پی راپۆرتی پزیشـــکی ل رکوتی کۆچی 
دوایی بخوکریان، ک داوای مووچى خاننشینی خزان بکن و  حوکمی 
پککوت بۆ ئم مبســـت بۆ ئوانى ک تمنی 63 ســـای تمن تواو 

دەکن.
د- دایک ئگر ھاتوو ھیچ داھاتکی تایبتی نبوو.

ھـ - کچ یان خوشک ئگر ھیچ بخوکرکی شرعییان نبوو.
سیم: سیم: خرج کردنی خاننشینی وەچ بردەوام دەبت بۆ کوڕ و کچ پاش 

ھاتنی وادەى بینی مووچی خاننشینی ب پی ئمى خوارەوە:
أ- بۆ کوڕ لحاتی نبوونی ھیچ بخوکرک ب پی یاسا و ھروەھا 
پککوتى تواوی بردەوام بوو ل کار کردن ب راپۆرتی پزیشـــکی 
بـــ مرجک دووبارە پشـــکنینی بۆ بکرت ل الین لیژنى پزیشـــکی 
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پـــاش پنج ســـاڵ و بینی مووچى خاننشـــینی خزانـــی ل حاتی 
بدەســـت ھنانـــی داھاتکی تایبـــت و ب پککوتـــن ئژمار ناکرت 
ل دوای تمنی 50 ســـای بۆ مبســـتی شایســـت بوونی مووچى 

خاننشینی خزانی.
ب- بۆ کچ ئگر ھاتوو ھاوســـرگیری نکردبوو و ھیچ داھاتکی تایبتی 
و بخوکری شـــرعی نبوو ب مرجک دووبارە ھسنگاندنی حاتی 
کۆمیتی و مادی بۆ بکرت ل کاتی گیشتنی تمنی ب 35 ساڵ و 45 

سای تمنی.
چوارەم:چوارەم: مووچى خاننشـــینی خزانی دەبدرت ل ھاوســـر (ژن) یان 
کـــچ یان خوشـــک ل کاتـــی دامزراندنیان و ئگر ھاتـــوو بووە خاوەنی 
داھاتکی تایبت یان ل کاتی ھاوســـرگیری کـــردن و ل کاتی تقدانی 
ھاوسر (ژن) یان کچ یان بوەژن ب رەچاو کردنی ھبوونی مرجکانی 
شایســـت بوونی ھاتـــوو لم مادەیـــ موووچی خاننشـــینی خزانی بۆ 

دەگڕتوە.

بینی مووچى خاننشینی
مادە مادە 1414:

یکم:یکم: مووچى خاننشینی خزانی دەبدرت ل شایستدارەکان ل کاتی 
دامزراندن ل وەزیفیکی خاننشـــینی ئگر ھاتوو شایســـتی مووچى 

خاننشینی بوو یان شایست نبوو.
 ل بریتیی م یاسایکانی ئستبداران بۆ مشایســـت ســـت لبدووەم: دووەم: م

وەچکانی خاننشینی شایستدار بۆ مووچى خاننشینی.
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شایست دار، یک پشکی خاننشینی وەردەگرت
مادە مادە 1515:(1)

نابـــت بۆ شایســـتدار زیاتر ل پشـــککی خاننشـــینی وەربگرت و ئگر 
 ورەکگ پشـــک یوا بـــۆی ھرى ئوکـــخب ی زیاتـــر بـــوو لشایســـت
ھبژرت و تنیا بۆ یک جار و پنگیشـــتووی (قاصر)ی شایستدارى 
پشـــکی خاننشـــینی ل (باوک و دایک)ــــ مردووەکى بـــدەر دەکرت بۆ 

وەرگرتنی پشک زیاتر.

دابش کردنی مووچى فرمانبر یان خاننشین کراو 
ل کاتی کۆچی دوایی کردنی

مادەمادە1616:(2)

یکـــم:یکـــم: لـــ کاتی کۆچی دوایی کردنی فرمانبر یان خاننشـــین کراو ئوا 
 دارەکانی لر شایســـتســـت بش دەکرى دابکنشـــینییى خانمووچ
 بوو و بدار ھک شایســـتنیا یر تگـــژەى 60 % ئر کانـــی بـــوەچ
رژەى 75 % ئگر ھاتوو دوو شایستدار ھبوو ل نوانیان ب یکسانی 
دابش دەکرت و ب رژەى 100 % ئگر ل 3 شایستدار زیاتر بوو و 

ل نوانیان ب یکسانی دابش دەکرت.
دووەم:دووەم: دووبـــارە دابـــش کردنـــوەى مووچـــى خاننشـــینی لـــ نـــوان 
 م مادەیمی ئکى یگب ی ھاتوو لپ کانی بوەچ دارەکان لشایســـت
ل کاتی بینی مووچى خاننشینی خزانی ل ھر یککیان و ب مرجک 
کـــۆی مووچى خاننشـــینی خزانی کمتر نبـت لـــ 130 ھزار دینار و 
(1) ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 9 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
(2  ئم مادەی ب پی مادە   ئم مادەی ب پی مادە 1010 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوەو،ھوەشایوەو، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 

گرتوە. و بگى سیمی ئم مادەی راست کرایوە ب پی مادە گرتوە. و بگى سیمی ئم مادەی راست کرایوە ب پی مادە 3 ل بیانی راست کردنوەى سای  ل بیانی راست کردنوەى سای 20062006.
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ھتا ئگر ھاتوو یک شایستداریش مایوە.
ســـیم:ســـیم: ئگر ھاتوو یکـــک ل تاککانی وەچکان خاننشـــین کراو بوو 
بـــۆی ھی ھبژرت بۆ یک جار ل نوان پارزگاری کردن ل مووچى 
 زانی و زیاترەکنشینی خى خانى یان وەرگرتنی مووچکنشـــینییخان
شایســـتى دەبت ب پی حوکمکانی ئم یاســـای ئگر ھاتوو خاننشین 

کراو نبوو.
مادە مادە 1717:

لکۆینوە دەکرت لو کسانى ک داوای خاننشینی خزان یان پاداشت 
 بوون ب کانی شایســـترجیاندنی مگ جروەھـــا رادەى بن و ھدەکـــ

پی سیستمکان و رنماییکانی ک ب پی ئم یاسای دەردەچت.

بشی ششم: سندووقی خاننشینی فرمانبرانی دەوت
مادە مادە 1818:(1)

یکم:یکم: دەستى خاننشینی نیشتیمانی ھاتوو لم یاسای شونی فرمانگى 
خاننشـــینی دەگرتوە ل ھر شونک ناوی ھاتبت و گشت ھبووەکانی 
فرمانگى خاننشینی و مافکانی و پابند بوونکانی بۆ دەگوازرتوە و 

دەستک سرۆککی دەبت ب پلى بریکاری وەزارەت.
دووەم:دووەم: سندووقک دادەمزرت ب ناوی (سندووقی خاننشینی فرمانبری 
 یوی ھعنکی متییســـایو ک کدەســـت وە بتســـترت) و دەبـــدەو
 ـــک دەخات بتـــی دەکات و کاروبارەکانی ررایننو رۆکی دەســـتو ســـ
پیەوکی ناوخۆ ب پشنیاری وەزارەت و رەزامندی ئنجوومنی وەزیران.

(1) ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1111 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 
گرتوە.گرتوە.
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ســـیم:ســـیم: ئم ســـندووق بڕوەدەبردت ل الیـــن ئنجوومنکی کارگی 
کـــ ئندامان و پکھاتکان و کارەکانـــی و بڕوەچوونی کاروبارەکانی  و 
بوارەکانی وەبرھنانی پارە  وپوولی، دیاری دەکرت ل پیەوی ناوخۆی 

ئاماژە پ کراو ل برگى دووەمی سرەوە.
: ت لک دپ م سندووقکانی ئچوارەم:چوارەم: داھات

 أ- بـــە پـــارەى راگیراوەکانـــی خاننشـــینی کـــ دەبدرت لـــ مووچى 
فرمانبرانی دەوت.

ب- بشـــداری کردنـــی دەوت ب رژەیک یکســـان بــــت ب (12 %)ی 
مووچى فرمانبری دەوت.

ج- بە پارەکانی راگیراوەکانی خاننشـــینی ک فرمانبر دەیدات برامبر 
ئژمار کردنی خزمت زیادەکانی بۆ مبستی خاننشینی.

.کنانی پارەوپوولی سندووقرھوەب ە پارەکانی ھاتوو لد- ب
ھـ- بە پارەکانی مووچکانی خاننشینی خرج کراو بدەر ل حوکمکانی 
ئم یاســـای بۆ ئوانى ئیحالى خاننشـــینی کراوە پاش 2006/1/17 و 
 کە پارەکان بۆ ســـندووقوەى بانگ ت بدەســـتوەزارەتی دارایی ھ

.نسا
 کشی سندووقشکوەزارەتی دارای پ کان ککان و ھاوکارییخشینو- ب

دەکات.
ز- بخشـــینکان و دیارییـــکان ل ناوەوەى عـــراق و ئگر ل دەرەوەى 

عراق بت ئوا پویست رەزامندی الینی پیوەندیداری وەربگیرت.
پنجم: پنجم: دانانی گشـــت لبینکانی خاننشینی ک ل فرمانبران دەبدرت 
دەخرت ناو سندووقی ھاتوو ل بگى دووەمی ئم مادەی، ھروەھا ئو 
الینى ک فرمانبرەک ل الی کار دەکات ھدەســـتت ب دانی رژەیک 
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 مانگان کر بۆ ســـندووقرمانبى فمووچ 12 % ل ت بکســـان بی ک
ل بودجى خۆی.

ششـــم:ششـــم: بخشینکی ســـان ل الین وەزارەتی داراییوە خرج دەکرت 
 ک (خشینی ھاوکاری کردنی سندووقب) ناوی نشینی ببۆ سندووقی خان
بەکى دیاری دەکرت ب ھماھنگی لگل بڕوەبرانی ســـندووقک و 

فرمانگى بودج ل وەزارەتی دارایی. 
 کانی کنشـــینی و پاداشتکانی خانگشـــت مووچ م ســـندووقم: لفتم:حفتح
شایســـتدار دەبن پاش رکوتی جبج کردنی ئم یاسای، دەدرت ئو 

فرمانبرانى ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە.
 ب ککردنی ســـندووق می دەست پکی یســـا ل کم: دەســـتشـــتم: ھشـــتھ
کارەکانی، ھدەستت ب دانانی بنمایکی زانیاری تایبت ب فرمانبرانی 
دەوت و خاننشینییان ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە بۆ دنیایی 
شفافیت و ئاســـانکاری بدەست ھنانی خمندراوە وردەکان ل رادەى 
جگیر بوونی دارایی بۆ ســـندووقک و ل سر وەزارەتکان و الینکانی 

نبستراو ب وەزارەت ب پدانی زانیاری تایبت لسر فرمانبرانیان.
 ل کوەبردنـــی کاروبارەکانی ســـندووقڕکانـــی بوەى لقم: کردنم:نۆیـــنۆیـــ
فرمانگـــ الوەکیکانـــی دەســـتک لـــ پارـــزگاکان و وەزارەتـــی دارایی 
ھدەســـتت بـــ ئامادە کردنـــی پداویســـتیی داراییـــکان و مرۆییکان و 

.تم بابرە بۆ ئخانووب
 کی سندووقنى ســـاکخستنی بودجر ت بدەســـتھ م: دەســـتم: دەیدەی
و پشکشـــی دەکات بـــۆ وەزارەتی دارایی بۆ پســـند کردنـــی و ھروەھا 
 کریارەى کۆتایی سندووقگرتنی ژمھ ت بدەســـتوەزارەتی دارایی ھ
ل نو ژمریارەى کۆتایی دەوت بۆ ئنجوومنی وەزیران بۆ خستنڕووی 

ل بردەم ئنجوومنی نونران بۆ بیار ل سر دانی. 
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مادەمادە1919:(1)

یکم: یکم: بودجى گشتی دەوت ئمانى خوارەوە ل ئستۆ دەگرت:
أ- مووچکانی خاننشینی بۆ خاننشین کراوان پش جبج کردنی یاسا 

ل نویشیاندا پاداشتی خاننشینی.
 ل م یاسایکانی ئحوکم دەر لب نشـــینی شایســـتکانی خانب- مووچ

رکوتی 2006/1/17ـوە.
دووەم: دووەم: دەست بدرەوام دەبت ل ئژمار کردن و خرج کردنی مووچکانی 
 م مادەیمی ئکى یگب نشینی ھاتوو لکانی خاننشینی و پاداشتخان
ب رەچاو کردنی حوکمکانی بشی پنجمی ئم یاسای ل کاتی بخشینی 

.وەچ زانی بنشینی خى خانمووچ

بشی حفتم: پپکان (االعتراضات)
مادە مادە 2020:(2)

یکم:یکم:
أ- لیژنیـــک پـــک دەھندرـــت بـــ ناوی لیژنـــى وردبینی کشـــکانی 
 پۆلینـــی دووەم ک ـــک لتی دادوەررۆکایســـ نشـــین کـــراوان بخان
ئنجوومنـــی دادوەری ئینتیدابـــی دەکات و دوو ئنـــدام ل فرمانبرانی 
 کیان لکـــت و یبمتر نر کوەبڕب ی وەزیفیان لـــپلـــ یاســـایی ک
وەزارەتـــی دارایی و ئـــوی تر ل وەزارەتی برگری بت و بیارەکانیان 

(1) ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1212 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 
گرتوە.گرتوە.

(2) دەقی بگ ب ل بگى یکم و بگى سیم ل مادەی ب پی مادە  دەقی بگ ب ل بگى یکم و بگى سیم ل مادەی ب پی مادە 1313 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 
ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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ب زۆرین دەردەکن و تامانی گشت کشکانی ئو خاننشین کراوەى 
ک پپ پشکش دەکات ک رووی داوە ل جبج کردنی حوکمکانی 

.م یاسایئ
ب- بۆ خاوەنی پیوەندیدار ھی تان بدات ل بردەم لیژنک ل ماوەى 90 
رۆژ لـــ رکوتی پـــ ڕاگیاندنک یان زانینی (بیاری وەزیری تایبتمند 

.(یان دەست رمانگرۆکی فیان س
دووەم:دووەم: ئـــوەى پـــپ پشـــکش دەکات دەبت پارەیک بـــدات ک دیاری 
دەکرـــت ل الین وەزارەتی داراییوە و ئو پارەی دەگڕندرتوە ئگر 
ھقدار بوو ل پپکى یان ل بشکی پاش وەرگرتنی بیاری ئنجومن 
ب پلى کۆتایی و ئم حوکم جبج دەکرت ل سر پپکانی پشکش 

.م یاسایکردنی ئ جبوتی جکر کراو ل
سیم:سیم:

أ- بـــۆ پپلدەر (المعترض) و پپلدراو (المعتـــرض علیه) بیاری لیژنی 
وردبینی کشکانی خاننشین کراوان تمییز بکاتوە ل الی دادگای تمییز 
 ى ئاماژە پیاری لیژنب یاندنی بڕاگ وتی پکر ماوەى 60 رۆژ ل ل

.مییز کۆتایییاری دادگای تدراو و ب
 ،م مادەیـــى دووەم لـــگـــب ى ھاتـــووە لـــە پارەیـــو بـــلـــ ب- جگـــ
داواکارییکانـــی مافکانـــی خاننشـــینی و بیارەکان دەرچـــوو و تانکان 
کـــ ل ســـری دەکرـــت و بیارەکانی دەرچوو ب ھۆی تانکان و گشـــت 
روشـــونکانی پ ڕاگیاندن، ب ب برامبر دەبت ل ھر پارەیکی تر 

ب پارەى پوولیشوە.
چوارەم: چوارەم: ئگر خاننشین کراو مووچى خاننشین یان پاداشتی وەرگرت 
 ى کو راستییانژمار کردنی یان ئر ئرامبب کرد لش نشکپی پو پ
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پاپشتی ئژمار کردنک بووین ل ماوەى 90 رۆژ ل رکوتی وەرگرتنی 
مافکانـــی خاننشـــینی، مافـــی پپ پشـــکش کردنی نامنـــت و بیاری 

فرمانگی خاننشینی دەبت کۆتایی.

بشی ھشتم: حوکم جیاجیاکان

ل خۆش بوون ل مافکانی خاننشینی بۆ یککی تر
مادە مادە 2121: : 

نابـــت ل مافکانی خاننشـــینی خۆش بت بۆ کســـک یان الینکی تر و 
ئم جۆرە خۆش بوون ب پوچڵ دادەنرت و ھیچ حیسابکی بۆ ناکرت.

گلدانوەى مووچ و پاداشتی خاننشینی

مادە مادە 2222: : 

نابت گلدانوە دابنرت ل ســـر مووچ و پاداشـــتی خاننشـــینی ب ھۆی 
قرزاری ک ل ئستۆی خاننشین کراوە تنیا ل یکک لم دوو حالتى 

خوارەوە نبت:
یکم: یکم: ئگر ھاتوو ب ھۆی خرجی شرعی بت

دووەم:دووەم: ئگر ھاتوو قرزەک بگڕتوە بۆ گنجینى دەوت.
مادە مادە 2323:

نابـــت گلدانـــوە بـــ رـــژەى زیاتـــر   50 % دابنرت ل ســـر مووچ و 
پاداشتی خاننشینی ب ھر ھۆیک بت.
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بسرچوونی مافکانی خاننشینی
مادە مادە 2424:(1)

یکـــم:یکـــم: مافکانی خاننشـــینی بســـر ناچت، مادام خاننشـــین کراو یان 
 کاتی ل ت لـــدا بدەســـت نبوونی ل کانـــی شایســـترجدار مشایســـت

.م یاسایکانی ئرەچاو کردنی حوکم ب ژیاندای
دووەم:دووەم: ئگر ھاتوو خاننشـــین کراو یان بریکارە یاســـاییکى داواکاری 
 ک ســـاڵ لماوەى ی نشـــینی لى خاندانی مووچپ کرد بش نشـــکپ
رکوتی دەســـت ھگرتنی ل کار لـــ وەزیفکى ک پی ئیحال کراوە بۆ 
خاننشـــینی و ھیچ مووچیکی خاننشـــینی وەرنگـــرت ل ماوەى ئاماژە 
پـــدراو ئوا مووچى خاننشـــینی بۆ خرج دەکرت ل رۆژی پشـــکش 
کردنی داواکاریک ئگر ھاتوو ھۆکاری پشکش نکردنی داواکاری یان 
وەرگرتنی مووچى خاننشـــینی ب ب ھیچ ھۆیکی ڕەوا و پنگیشـــتوو 

(قاصر) بدەر دەکرت.

جگیر کردنی تمنی راستقینى فرمانبر
مادە مادە 2525:

ئو بگنامى ک پ دادەمزرت  يان ک چسپاندنی تمنی پ کراوە، 
کاری پ دەکرت بۆ مبستی چسپاندنی تمنی راستقینى فرمانبر 
یان خاننشـــین کراو و پشـــت نابســـترت بـــ ھیچ راســـت کردنوەیکی 

دادوەری یان کارگی ک ل پاشان دەردەچت.(2) ) 

(1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1ى بیانی راست کردنوەى سای ى بیانی راست کردنوەى سای 20062006 زیاد کرازیاد کرا.
(2) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە  تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە 5353ى سای ى سای 20082008.
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ھنانوەى خزمتی شارستانی پاش وەرگرتنی مافی خاننشینی
مادەمادە2626:

 نشـــینی بی پاداشـــتی خانپاش وەرگرتنی ب نشـــین کراو نییمافی خان
زیـــاد کردنی ھر خزمتکی خاننشـــینی و مافی تیدا نامنت تنیا ئگر 

دووبارە دامزرایوە ل یکک ل فرمانگکانی دەوت.
مادەمادە2727:(1)

یکم:یکم: بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ل ســـر پشـــنیاری وەزیری دارایی 
و لـــ ماوەی یک ســـاڵ لـــ رکوتی دەرچوونـــی یاســـاک، فرمانبرانی 
کۆمپانیاکانـــی کرتی تکو کـــ دامزراون پش 2003/4/9 حوکمکانی 

ئم یاسای بیانگرتوە.
دووەم:دووەم: فرمانگى خاننشـــینی و دەســـتبری کۆمیتـــی بۆ کرکاران 
ک ســـر ب وەزارەتی کار و کاروباری کۆمیتین دەگوازرنوە ســـر 
دەســـتى خاننشـــینی ب ھموو ھبووەکان و مافکان و پابندییکان و 
 رۆژی 2010/1/1 و ل ل یم دەستک لیکھاتپ تران و دەبرمانبف
 کان و کار کردن بداویستییئامادە کردنی پ یوەندیدارە بپ نر الیســـ

جبج کردنی.

ئژمار کردنی خزمتی کردەیی
مادەمادە2828:(2) ) 

بـــۆ فرمانبـــر ھی ک دادەمزرـــت یان دووبـــارە دادەمزرتوە داوای 
(1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1414 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 

گرتوە.گرتوە.
(2)  ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 1515 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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ئژمار کردنی خزمتی کردەیی پشتری بکات ل رکوتی دامزراندنکى 
 ،م یاسایکردنی ئ جبش جت پکانی دەورمانگف تی لکردووی ک
پاش دانی راگیراوەکانی خاننشـــینی ل برامبـــر خزمتک ئگر ھاتوو 
 م یاسایکانی ئی حوکمپ دا بوو  بنشـــینی نشـــتر راگیراوەکانی خانپ

و ل سر بنمای مووچکى ل کاتی دامزراندنی.
مادەمادە2929:(1)

یکم:یکم:
أ- مووچیکی خاننشینی دەدرت ب کارمندانی سوپای پشوو و قوارە 
 م یاســـایش دەرچوونی ئکراو پی یاســـاکانی کارپپ وەشـــاوەکان بھ
بۆ ئوانى ک خزمتی خاننشـــینییان ھی ک کمتر نبـت ل 15 ســـاڵ 
و ئوانى خزمتی خاننشـــینی کمتریان ھی لم ماوەی ئوا پاداشـــتی 
خاننشـــینیان پ دەدرت، ئژمار دەکرت ل ســـر بنمای مووچى دوو 
مانـــگ ل ھر ســـاکی خزمتی کردەیی لـــ کمترین رادەى مووچى ئو 
پلـــ وەزیفیی یان پاییى بپ ی ریزبنـــدی مووچى فرمانبرانی کار 

.2004/1/1 کراو لپ
ب- بنـــدی أ لم بگی پیادە دەکرت ل ســـر ئوانـــى ک حوکمکانی 
فرمانـــی 91 ی ســـای 2004 (2) ) دەیانگرتوە کـــ نگڕاوەتوە خزمتی 

دەوت پاش 2006/4/9.
دووەم:دووەم:

أ- ھوەشانوەی یاسای خاننشینی شارستانی ژمارە 33ى سای 1966  
وحوکمکانی تایبت ب خاننشینی ھاتوو ل یاسای خزمت و خاننشینی 
ھزەکانی ئاسایشی ناوخۆ ژمارە 1ی سای 1975 و ل یاسای خزمت و 

(1)  ئم مادەی ب پ ی مادە ئم مادەی ب پ ی مادە 1616 ل ھمان یاسا ل ھمان یاسا، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
(2)  ياسای رکخستنی ھزە چکدارەکان و میلیشیاکانی عراق.ياسای رکخستنی ھزە چکدارەکان و میلیشیاکانی عراق.
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خاننشینی ھزەکانی ئاسایشی ناوخۆ ژمارە 1ی سای 1978 و ل یاسای 
دەزگای ھواگری ژمارە 161ی ســـای 1975 و ل بنماکانی خزمت و 

خاننشینی دەستى پیشسازی سربازی.
ب- مافکانی خاننشینی ک دراوە بۆ ئوانى ئیحال کراون بۆ خاننشینی 
و دەســـتی لکار ھگرتووە ل وەزیف خاننشینییکى یان بۆ خزانکى 
پـــش جبج کردنی یاســـاک، ب کۆتایی دادەنرت، تنیـــا ئگر دەقکی 

.م یاسایت لت ھاتبتایب
ســـیم:ســـیم: حوکمکانی ئم یاسای پیەو دەکرت ل سر ئو فرمانبرەى 
ک ئیحال دەکرت یان دەگڕندرتوە بۆ خاننشینی ل کاتی یان ل پاش 

رکوتی جبج کردنی.
چوارەم:چوارەم: حوکمکانی ھاتوو لم یاســـای جبج دەکرت ل ســـر گشـــت 
 کانیان لنشـــین کـــراوان و وەچبارودۆخی خان کاروبـــارە تازەکانـــی لـــ
 جبج ى کو یاســـایرەچاو کردنی ئ ب کردنی ب جبوتـــی جکر

دەکرا ل سریان پش جبج کردنی.

م یاسایش دەرچوونی ئنشین کراوانی پى خانوەى مووچراست کردن
مادە مادە 3030:(1)

 م یاســـایکردنی ئ جبش جنشـــین کراوانی پى خانم: أ- مووچکم: یکی
 ل م یاسایى پاشـــکۆی ئخشـــت ل ى کو رادانوە بۆ ئتراســـت دەکر
رکوتی 2007/10/1 ب ب دەست بردن بۆ ماف بدەست ھاتووەکانیان.
ب- ئژمار کردنی مووچى خاننشین کراوانی ک ئم یاسای دەیانگرتوە 
ک ئیحالى خاننشـــینی کراون ل 2006/1/17 ل ســـر بنمای مووچى 
(1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1717 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 

گرتوە.گرتوە.
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وەزیفـــی ریزبنـــدی مووچـــى وەزیفـــی ھموار کـــراو لـــ 2007/1/1 و 
جیاوازییکان خرج دەکرت ل رکوتی 2007/10/1ـوە.

زیاد کردنی مووچى خاننشینی
مادەى مادەى 3030 : :

 دووەم:  دووەم: 
بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ب پشنیاری وەزیری دارایی بۆ رەزامندی بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ب پشنیاری وەزیری دارایی بۆ رەزامندی 

دەربین ل سر ئمى خوارەوە:دەربین ل سر ئمى خوارەوە:
أ- زیاد کردنی مووچکانی خاننشینی ئاماژە پ کراو ل بگى یکم لم 
مادەی و ھروەھا مووچکانی خاننشین کراوانی ک پاش جبج کردنی 
ئم یاســـای ئیحالى خاننشـــینی کـــراون ب پی زیاد بوونی ھوســـانی 
سان ب مرجک زیادەک تپڕ نبت ل رژەى ھوسانک و ئمش 

ئم مووچ خاننشینییان ناگرتوە ک ب جیاواز زیاد دەکرن.
 م یاسایمادە 7ی ئ بووی ھاتوو ل کژەى کوەى رب- راست کردن
بـــ پی دیراســـکردنی ئیکتیواری دەســـت پ دەکات پاش 3ســـای یکم 
لـــ رکوتـــی جبجـــ کردنی ئم یاســـای و پـــاش ھر 5 ســـاڵ جارک 
ھســـنگاندن بـــۆ ئم دیراســـ کردنـــ دەکرت ل الین الینـــی وردبینی 
بالیـــن بۆ مســـۆگر کردنی جگیریی ســـندووقی خاننشـــینی و دەکرت 
 شبینی کراو لای ماوەى پکنشینی بۆ تای راگیراوەکانی خانکژەى تر
ژیانی خاننشـــین کراو ب ھند وەربگیرت بۆ مبستی راست کردنوەى 
رژەى کک بوو ب مرجک ئنجوومنی نونران ل ئاگادار بکرتوە.
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ھوەشاندنوەى گشت دەق یاساییکان
مادە مادە 3131:(1)

 یـــار دەدات بب کان کیاســـایی وەى گشـــت دەقـــوەشـــاندنم: ھکـــم:یکـــی
بینوەى مووچى خاننشـــینی بۆ خاننشین کراوان یان شایستدارەکان 

:ل جگ م یاسایکانی ئحوکم جیاواز ل
- یاســـای ناتوانایی (پککوتیی) تندروستی بۆ فرمانبران ژمارە 11ى 

سای 1999.
- فرمانـــی ژمـــارە 17ی ســـای 2004 تایبـــت ب مافکانی خاننشـــینی 

بخشراو ب فرمانبری شھید و بریندار و مردوو.
-فرمانی ژمارە 6ى ســـای 2005 تایبت ب راســـت کردنوەى یاســـای 

خزمتی زانکۆیی ژمارە 142ی سای 1976.
- فرمانی ژمارە 9ی ســـای 2005 ھموار کراو ب فرمانی ژمارە 31ی 
ســـای 2005 تایبت ب خرج کردنی مووچکانی خاننشـــینی بۆ خاوەن 

.رمانم فکانی ھاتوو لتییتایب پل
- یاســـاکانی تایبـــت ب خاننشـــینی دادوەران (بیارەکانـــی ئنجوومنی 
(ھوەشـــاوەى) سرکردایتی شـــۆڕش  ژمارە 1021 ل 1983/9/13 و 
120 لـــ 1997/8/20 و 145 لـــ 2001/6/18 و فرمانـــی ژمـــارە 52 

دەرچوو ل دەستی ھاوپیمانانی کاتی بۆ سای 2004).
- بگى دووەم ل مادە 6 ل فرمانی ژمارە 30ى ســـای 2005 یاســـای 

.دادگای فیدرالی با
- یاسای ئنجوومنی نیشتیمانی کاتی ژمارە 14ی سای 2005.

(1) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 1818 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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- یاسای کۆمى نیشتیمانی ژمارە 3ى سالی 2005.
- یاسای شھیدان ژمارە 3ى سای 2006.

- یاسای دەزگای زیندانیانی سیاسی ژمارە 4ى سای 2006.
- یاسای ئنجوومنی نونران ژمارە 50ى سای 2007.

نابت مووچى خاننشینی 80 %ی مووچ و دەرماکان تپڕ بت
دووەم: دووەم: کـــۆی شایســـتکانی خاننشـــینی مانگانـــ بـــ ھیـــچ حاتـــک  بۆ 
خاننشـــین کراوی ک حوکمکانی یاســـاکان و بیـــارەکان و فرمانکانی 
 80 ت لت زیاتر بوە، نابتدەیانگر م مادەیـــم لکى یگب ھاتـــوو ل
%ی کۆی مووچ و دەرماکان یان مووچ یان پاداشتی مانگان ک وەری 
دەگرت ل دوا مانگی خزمتی خاننشـــینییکى جگ ل شـــھید ب رەچاو 
 م یاســـایموار کراو لمادەى 30 ھ ى دووەم لگکانی بکردنی حوکم

و کار ب ھیچ دەقکی یاسایی ناکرت پچوان بت.
ســـیم:ســـیم: حوکمکانی بگى دووەمی ئم مادەی پیەو دەکرت ل ســـر 
 ک م یاسایش دەرچوونی ئکانی پنشـــینی یان وەچکراو بۆ خان ئیحال
مووچیکـــی خاننشـــینی وەردەگرت ھاوتا یان یکســـان ب مووچکى 
 وەکانی ککانی ھاوشو دەرما وەکانی یان مووچى ھاوشـــیان مووچ
 وە کت بنشـــینی دیـــاری دەکرى خانت و مووچخزم ردەوامـــن لـــب
زیاتر نبت ل 80 % ک وەری دەکرت ل مووچى ئســـتای خاننشینی 
بـــ رەچاو کردنـــی حوکمکانی بگى دووەم لم مادەی 30 ھموار کراو 
لم یاســـای و جیاوازییکانی خاننشینی پشتری ناگتوە و کار بھچ 

دەقکی یاسایی ناکرت پچوانى بت.
چوارەم: چوارەم: مووچى خاننشـــینی دابش دەکرـــت بۆ وەچى فرمانبر یان 
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خاننشـــین کراوی کۆچ کردوو ک حوکمکانی بگى دووەم و ســـیمی 
ئم یاســـای دەیانگرتوە وھروەھا مووچى شـــھید ب پی حوکمکانی 

مادەى 16ى ئم یاسای و جیاوازییکانی پشتر لیان ناگدرتوە.
پنجم:پنجم:

أ- وشـــى (فرمانبـــر)ى ھاتوو لـــ فرمانی ژمارە 17 ی ســـای 2004 
کارمندانی ھزە چکدارەکان ل ســـربازان و ھزەکانی ئاسایشـــی ناوخۆ 
و بـــۆ کارمندانی پاراســـتنی دام و دەزگاکان دەگرتوە و بۆ فرمانبری 
کـــ کار دەکات ب پی گربســـتک ل فرمانگکانـــی دەوت و مووچى 
 رەوە لرمانی سکانی فی حوکمپ وە بتنشـــینییان راســـت دەکرخان

.م یاسایوتی دەرچوونی ئکر
ب- ئژمار کردنی مووچى خاننشـــینی ئو فرمانبرەى ک حوکمکانی 
 ک لســـتبی گرپ کار دەکات بـــ وە کـــتـــرەوە دەیگرأ ی ســـ گـــب
فرمانگکانی دەوت ل سر بنمای مووچى شایستى ب پی بوانامى 

.م یاسایکانی ئرەچاو کردنی حوکم ناوە بدەستی ھب ندنی کخو
ج- حوکمکانی بگى أ جبج دەکرت ل ســـر ئوانى دەیانگرتوە 
ل رکوتی 2003/4/9 و جیاوازییکانی مووچى خاننشـــینی پشتریان 

بۆ خرج ناکرت.
 ،م یاسایکانی ئحوکم دەر لنی وەزیران بنجوومت ئم: دەکرشـــم:ششـــش
مووچـــى خاننشـــینی دیاری بکات کـــ ل 250000 دینـــار مانگان تپڕ 
نـــکات بۆ عراقـــی یان منداکانی ھاتـــوو ل مادە 13 لم یاســـای ئگر 
ھاتـــوو ھیـــچ مووچیکی نبوو لـــ دەوت یان مووچیکی خاننشـــینی 
وەردەگرت کمتر بوو ب ھۆی کوشتن یان مردنی یان پکانی ب پککوتى 
تواو ب ھۆی ھســـوکوت نیشتیمانییکانی ب رەچاو کردنی حوکمکانی 



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  221
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

مادە 16ى ئم یاســـای ھروەھا دەکرت ئنجوومنی وەزیران مووچى 
 کان کنیشـــتیمانیی تییسایک ک لندوە بۆ ھنشـــین راســـت بکاتخان
زیانمند بوون ل رژمی پشوو و بگونجت لگڵ شونی کۆمیتییان.

مادە مادە 3232:

ل ســـر وەزیری داراییـــ ب دەرچوواندنی رنماییکان بۆ ئاســـان کردنی 
.م یاسایکانی ئکردنی حوکم جبج

مادە مادە 3333:
ئم یاسای جبج دەکرت ل رکوتی بو کردنوەى ل رۆژنامى فرمی.(1)

(1) ) ل رۆژنامى وەقایعی عراقی  ژمارە ل رۆژنامى وەقایعی عراقی  ژمارە 40154015 ل  ل 20062006/7/1 بو کراوەتوە، و ب پی یاسای ژمارە   بو کراوەتوە، و ب پی یاسای ژمارە  2727 ی  ی 
سای سای 20072007 ھموار کرایوەھموار کرایوە.
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دووەم: خاننشینی سرۆک و جگرو سکرترو ئندامانی پرلمانی کوردستان 
یاسای ژمارە 13ى سای 1999 ھموار کراو (1)

مادەى یکم:مادەى یکم:

مبست لم گوزارشتانى خوارەوە ماناکانی تنیشتیان بۆ مبستی ئم مبست لم گوزارشتانى خوارەوە ماناکانی تنیشتیان بۆ مبستی ئم 
:یاسای:یاسای

1 - ھرم: ھرمی کوردستانی عراق
2 - ئنجوومن: ئنجوومنی نیشتیمانی ھرم(2)

3 - ئندام: ئندامی ئنجوومن (ئندامی پرلمان)
4 - مووچـــ: مووچـــی بنڕەتی ک ئندامی پرلمان لـــ خزمتدا وەری 

دەگرت.
5 - دەرماـــ: ئو دەرمایی ئندامی بردەوامـــی پرلمان ل خزمتدا 
وەری دەگرت (خزانداری و منداڵ و میوانداری و شونی نیشتج بوون).
6 - مووچى خاننشینی: تکای ئو مووچیی ئندام پاش بکۆتا ھاتنی 

ئندامییتی یان لدەست دانی ئندامتییکى وەریدەگرت.

 ل  20042004/9/4 ل ل  ژمارە 4949 ل ل ژمارە ک ل وە کموار کرایوە ھموار کرایی 20042004 ھی ى سامی ژمارە 3535ى ساکمواری یی یاسای ھپ می ژمارە بکمواری یی یاسای ھپ (1) ب
 ل ک  ل ی 20082008 کی ى سامواری دووەمی ژمارە 1212ى ساروەھا یاسای ھوە، ھو کراوەتى وەقایعی کوردستانی بمواری دووەمی ژمارە رۆژنامروەھا یاسای ھوە، ھو کراوەتى وەقایعی کوردستانی برۆژنام

ژمارە ژمارە 8989 ل  ل 20082008/7/2828 رۆژنامى وەقایعی  رۆژنامى وەقایعی کوردستانیکوردستانی بو کراوەتوە. بو کراوەتوە.
(2) ناوەکى گۆڕدرا بۆ پرلمانی کوردستان- عراق ناوەکى گۆڕدرا بۆ پرلمانی کوردستان- عراق.
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مادەى دووەم:مادەى دووەم:(1) 
أ- (2)

یکم: یکم: ســـرۆکی ئنجوومن و جگرەگى و سکرتر و ئندامان ل کاتی 
تـــواو بوونـــی ئندامیتی یـــان نتوانینـــی جبج کردنـــی کارەکى یان 
نمانی ئندامتیکى ب رژەى (80 %)ی ســـرجم مووچ و دەرماى 
مانگانـــى ھاوەکانی ک بردەوامن ل ئنجوومن وەردەگرت، ھروەھا 

دوای کۆچی دواییشی پاشواری شایست ھمان رژە وەردەگرن .
دووەم:دووەم: ئو ئندامى ئنجوومن ک واز دن ئو مووچیى خاننشینی 
وەردەگرێ ک ل بگ یکمی ســـرەوەدا ھاتـــووە، ئگر چوار دەورەى 
بســـتنی ئنجوومن بسر ئندامیکیدا تپڕ بووبت و 60 %ی کۆى 
مووچ و دەرمای مانگانی ئو ھاوەنى وەردەگرت ک ل ئنجوومندا 
بردەوامن، ئگر بســـر ئندامییکیدا کمتر لو ماوەی تپڕ بووبت، 
ھروەھا ل کاتی مردنیشیدا پاشوەرەکانی (خلف) ھمان رژە وەردەگرن.
ب- سرۆکی ئنجوومن و جگرەکى و سکرتر و ئندام ل کاتی بکۆتا 
 کی پپاداشت تییندامییو ئدەســـت دانی ئى، یان لکتییندامیھاتنی ئ
دەدرت ک برامبرە ب مووچ و دەرماکانی شش مانگی و دوامووچ و 
دەرماکانیشی ب بنما وەردەگیرت بۆ حساب کردنی ئم و بۆ تنیا یک 

جارە، ھرچندە ئندامییتی ل خولکانی ھبژاردندا دووبارە دەبتوە.

(1) ئم بگی ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە ) ئم بگی ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە 3535ى سای ى سای 20042004 ھمواری یکمی خاننشینی سرۆکی  ھمواری یکمی خاننشینی سرۆکی 
پرلمان و جگر و سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە پرلمان و جگر و سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە 1313ى سای ى سای 19991999 ھموار کرایوەھموار کرایوە و دواجار ھمان مادە  و دواجار ھمان مادە 
ھموار کرایوە ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە ھموار کرایوە ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە 1212ى سای ى سای 20082008 ھمواری دووەمی خاننشینی سرۆکی  ھمواری دووەمی خاننشینی سرۆکی 

پرلمان و جگرو سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە پرلمان و جگرو سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە 1313ى سای ى سای 19991999 و ئوەى سرەوە جگای گرتوە. و ئوەى سرەوە جگای گرتوە.
 ب ب سبارەت  بگ/1سبارەت    /گب سای 20082008   ى  سای   ى  ژمارە ژمارە 5656  ھرم  ئابووری  و  دارایی  وەزارەتی  رنمایی   وانب  تکای ھرم )  ئابووری  و  دارایی  وەزارەتی  رنمایی   وانب  تکای  (2)

خاننشینی سرۆک و جگر و سکرتر و ئندامانی پرلمانی کوردستان .خاننشینی سرۆک و جگر و سکرتر و ئندامانی پرلمانی کوردستان .
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 مادەى سیم: مادەى سیم:(1) 

یکم:یکم: ناشـــت کۆکردنوە ل نوان مووچى خاننشـــینی ک لم یاسایدا 
ھاتووە لگڵ مووچیکی تر ک ل خزنوە خرج بکرت.

دووەم:دووەم: ھاوســـری ئندامـــی کـــۆچ کردوو ک مووچیکـــی تر وەردەگرێ 
 م یاســـایی ئپ ى بیـــو مووچـــوان ئن ل یـــبژارندنـــی ھمافـــی ھ
وەری دەگرـــت و ئوەى دەیکوێ لـــ مووچى فرمانکى خۆی یاخود 

خاننشینییکى خۆی و کامیان باشتر ب بۆی.
(بگ أ ل مادەى دووەم و مادەى ســـیمی ئم یاســـایدا خاننشـــینکان 
 جبژووی جم کانیان لوە و مووچتـــن دەگرنجوومندامانی ئئ لـــ

کردنییوە ھموار دەکرت)(2) 
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

ئندامـــی خاننشـــین لـــ ھمـــوو مافکی ک لو یاســـایدا دەقـــی گرتووە 
بـــ بری دەکـــرێ ل کاتی حوکم بســـردا دانـــی ل تاوان یـــان کتنکی 
ئابووبـــردا، یـــان حوکم بســـردا دانی ب بند کردنی ھتـــا ھتای، یان 
کاتی، یان ئیعدام ل یکک لو تاوانانى ک ئاسایشی ناوخۆ یان ئاسایشی 

دەرەوەى حکومتی ھرمی کوردستان.

خاننشینی  دووەمی  ھمواری  خاننشینی   دووەمی  ھمواری  سای 20082008  سای ى  ژمارە 1212ى  یاسای   ژمارە ل یاسای   ل سیم  مادەى  پی   ب  واژەیدەست ئم  سیم )  مادەى  پی   ب  واژەیدەست ئم   (1)
سرۆکی پرلمان و جگر و سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە سرۆکی پرلمان و جگر و سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە 1313ى سای ى سای 19991999 زیاد کرا زیاد کرا و ئوەى سرەوە و ئوەى سرەوە 

جگای گرتوە.جگای گرتوە.
(2) ئم بگی ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە ) ئم بگی ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە 3535ى سای ى سای 20042004 ھمواری یکمی خاننشینی سرۆکی  ھمواری یکمی خاننشینی سرۆکی 
پرلمان و جگر و سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە پرلمان و جگر و سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە 1313ى سای ى سای 19991999 ھموار کرایوەھموار کرایوە و دواجار ھمان مادە  و دواجار ھمان مادە 
ھموار کرایوە ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە ھموار کرایوە ب پی مادەى یکم ل یاسای ژمارە 1212ى سای ى سای 20082008 ھمواری دووەمی خاننشینی سرۆکی  ھمواری دووەمی خاننشینی سرۆکی 

پرلمان و جگرو سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە پرلمان و جگرو سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە 1313ى سای ى سای 19991999 و ئوەى سرەوە جگای گرتوە. و ئوەى سرەوە جگای گرتوە.
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مادەى پنجم:مادەى پنجم:(1) 

بـــ پی رـــژە دیاری کـــراوەکان ک ل یاســـا بکارەکاندا ھاتووە، بشـــی 
خاننشینی مانگ ب مانگ ل مووچى مانگانى ئندام دادەشکندرت.

مادەى ششم:مادەى ششم:

ل کاتی کۆچی دوایی ئندامی خاننشین، میراتگران مووچى خاننشینییان 
دەکوێ ب پی ئم یاسای و ب پی حوکمکانی یاسای خاننشینی مدەنی 

برقراریش ب سریاندا دابش دەکرێ.
مادەى حفتم:مادەى حفتم:

1 - ئندامی خاننشینی ئنجوومن حوکمکانی یاسای خاننشینی شارستانی ژمارە 
.ھاتبدا نم یاسایک لر دەقگوە، ئتموار کراو دەیگری 1966ى ھ33ى سا

2 - حوکمکانی ئم یاسای ئندام خاننشینکانی ئنجوومن دەگرتوە 
و مووچکانیان ل رۆژی بکارخستنی ئم یاسایوە ھموار دەکرن.(2) 

مادەى ھشتم:مادەى ھشتم:

کار ب ھیچ دەقک ناکرت ک لگڵ حوکمکانی ئم یاسایدا ناکۆک بت.
مادەى نۆیم:مادەى نۆیم:

ل سر ئنجوومنی وەزیران حوکمکانی ئم یاسای جبج بکات.
مادەى دەیم:مادەى دەیم:

حوکمکانی ئم یاسای ل 1992/6/4ـ وە جبج دەکرت و ل رۆژنامى 
رەسمیشدا بو دەکرتوە.

(1) ) ئم مادەی ب پی مادەى دووەم ل یاسای ژمارە ئم مادەی ب پی مادەى دووەم ل یاسای ژمارە 3535ى سای ى سای 20042004 ھمواری یکمی خاننشینی سرۆکی پرلمان  ھمواری یکمی خاننشینی سرۆکی پرلمان 
و جگر و سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە و جگر و سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە 1313ى سای ى سای 19991999 ھموار کرایوە ھموار کرایوە و ئوەى سرەوە جگای گرتوە.و ئوەى سرەوە جگای گرتوە.
(2) ) بگى بگى 2 ب پی مادەى سیم ل یاسای ژمارە  ب پی مادەى سیم ل یاسای ژمارە 3535ى سای ى سای 20042004 ھمواری یکمی خاننشینی سرۆکی پرلمان  ھمواری یکمی خاننشینی سرۆکی پرلمان 

و جگرو سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە و جگرو سکرتری و ئندامانی پرلمان ژمارە 1313ى سای ى سای 19991999 زیادکرا زیادکرا و ئوەى سرەوە جگای گرتوەو ئوەى سرەوە جگای گرتوە.
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سیم: خاننشینی پل تایبتکان و بڕوەبری گشتی
فرمانـــی دەســـتی ھاوپیمانان ژمـــارە 9ى ســـای 2005ى ھموار کراو 

تایبت ب پل تایبتکان (1) ) 

پاپشتپاپشت

پاپشت ب حوکمکانی بشی دووەم ل پاشکۆی یاسای بڕوەبردنی دەوتی پاپشت ب حوکمکانی بشی دووەم ل پاشکۆی یاسای بڕوەبردنی دەوتی 
عراق بۆ قۆناغی گواستنوە و ل سر رەزامندی ئنجوومنی سرۆکایتی، عراق بۆ قۆناغی گواستنوە و ل سر رەزامندی ئنجوومنی سرۆکایتی، 

ئنجوومنی وەزیران بیاری دا ب دەرکردنی ئم فرمانى خوارەوە:ئنجوومنی وەزیران بیاری دا ب دەرکردنی ئم فرمانى خوارەوە:

مادەمادە1:(2) ) 

بخشینی مووچیکی خاننشینی ب (ھموو ئندامانی ئنجوومنی حوکمی 
ھوەشـــاوە و منداکانی ئو ئندامانى شـــھید بوون و جگرەکانیان و 
ئمینداری گشـــتی ئم ئنجوومن) و ئندامانی ئنجوومنی سرۆکایتی 
و ســـرۆکی وەزیـــران و جگرەکـــى و وەزیـــرەکان و ئمینداری گشـــتی 
ئنجوومنـــی وەزیران و ئوانـــى پلى وەزیر و بریـــکاری وەزارەتکان 
 ژەى %80ى کۆی مووچر (4) ) ، ب(ری گشـــتیوەبڕب) ،(3)ژکارانو راو

(1) ئم فرمان ب پی یاسای یکگرتووی خاننشین ژمارە ئم فرمان ب پی یاسای یکگرتووی خاننشین ژمارە 2727ى سای ى سای 20062006 ھموار کراو ھنوەشاوەتوە و  ھموار کراو ھنوەشاوەتوە و 
ل ھرمی کوردستان کاری پ دەکرت، بم ل یاسای نوی خاننشینی یکگرتوو ژمارە ل ھرمی کوردستان کاری پ دەکرت، بم ل یاسای نوی خاننشینی یکگرتوو ژمارە 9ى سای ى سای 20142014 ئم  ئم 
فرمان ھوەشاوەتوە، بم یاسای ژمارە فرمان ھوەشاوەتوە، بم یاسای ژمارە 9ى سای ى سای 20142014 ل ھرمی کوردستان کاری پ ناکرت و راگیراوە. ل ھرمی کوردستان کاری پ ناکرت و راگیراوە.

(2) )  ئم مادەی ب فرمانی ژمارە  ئم مادەی ب فرمانی ژمارە 3131ى سای ى سای 20052005 راست کرایوە و ئمى سرەوە جگای گرتوە. راست کرایوە و ئمى سرەوە جگای گرتوە.
(3) )  دەقی رنمایی دارایی ژمارە دەقی رنمایی دارایی ژمارە 1818ى سای ى سای 20092009 (مووچى خاننشینی وەزیر و ئوانى ل پلى وەزیرن و بریکاری  (مووچى خاننشینی وەزیر و ئوانى ل پلى وەزیرن و بریکاری 
وەزارەت و راوژکار ب پلى بریکاری وەزارەت و ئوانى لو پلیدان (وات بریکاری وەزارەت) ب رژەى وەزارەت و راوژکار ب پلى بریکاری وەزارەت و ئوانى لو پلیدان (وات بریکاری وەزارەت) ب رژەى 8080 %ى  %ى 
مووچ و دەڕمایان دەبت ھاوشوەی ئوانى بردەوامن ل خزمت جگ ل حاتی البردن و دوورخستنوە وات (العزل مووچ و دەڕمایان دەبت ھاوشوەی ئوانى بردەوامن ل خزمت جگ ل حاتی البردن و دوورخستنوە وات (العزل 

والفصل)، ھروەھا ئوان ناگرتوە ک دەستیان ل کار کشاوەتوە ب ب وەرگرتنی رەزامندی الینی پیوەندیدار.والفصل)، ھروەھا ئوان ناگرتوە ک دەستیان ل کار کشاوەتوە ب ب وەرگرتنی رەزامندی الینی پیوەندیدار.
(4) )  ناونیشانی (بڕوەبری گشتی) لم فرمانو رنمایی دارایی ژمارە ناونیشانی (بڕوەبری گشتی) لم فرمانو رنمایی دارایی ژمارە 1818ى سای ى سای 20092009 نھاتووە بم  نھاتووە بم ب پی رنمایی ب پی رنمایی 
و  و    20102010/4/4 ل   ل ژمارە 798798  ھرم  وەزیرانی  ئنجوومنی  سرۆکایتی  فرمانی   ب پاپشت  ژمارە    ھرم  وەزیرانی  ئنجوومنی  سرۆکایتی  فرمانی   ب پاپشت  سای 20102010   سای ى  ژمارە ژمارە 5ى 

بڕوەبری گشتیش ب ھمان رژە خاننشینبڕوەبری گشتیش ب ھمان رژە خاننشین دەکرت. دەکرت.
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و دەرماـــکان ک وەریان دەگـــرت مانگان پش دابانیان ل وەزیف بھر 
ھۆیـــک بـــوو بت جگ ل حاتکانی دوورخســـتنوە یـــان دەرکردن یان 

وازھنان ب ب رەزامندی الینی پیوەندیدار.
مادەمادە2:

 ت کوە وەربگرکی کی تر بیر مووچنشین و ھى خانت مووچناب
خـــرج دەکرت ل دەوت و ئوانى ئم بابت دەیانگرتوە سرپشـــک 
دەکرن ل نوان مووچى خاننشـــینی یـــان مووچى ک وەری دەگرت و 

کامیان باشتر بوو.
مادەمادە3:

1 - بڕوەبرایتـــی گشـــتی خاننشـــینی ھدەســـتت ب خـــرج کردنی 
مووچى خاننشینی.

2 - بـــۆ ســـرۆکی وەزیـــران ھی ب پشـــنیاری وەزیـــری دارایی ب زیاد 
کردنی مووچى خاننشینی ل کاتی پویستدا.

مادەمادە4:

پویســـت لســـر وەزارەتـــی دارایی یان الینـــی کـــ فرمانبرەکى ئم پویســـت لســـر وەزارەتـــی دارایی یان الینـــی کـــ فرمانبرەکى ئم 
:وە بتدەیگر رمانف:وە بتدەیگر رمانف

1 - دابین کردنی ژمارەی پاسوان کسییکان  و ب پی بارودۆخی ئمنی 
بۆ دابین کردنی پاسوانی بۆ ھر یکک لوانى ئم فرمان دەیگرتوە.
2 - دابین کردنی یک ئۆتۆمبیل بۆ بکارھنانی کسی بۆ ھر یک لوانى 
ئم فرمان دەیانگرتوە ب مرجک خاوەنداریتی بۆ دەوت بمنتوە.

مادە مادە 5:
1 - ئـــم فرمان جبجـــ دەکرت ب کاریگری پشـــخۆیی (اثر رجعی) 
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 ژکاران کبریکارانـــی وەزارەت و راو لـــ وتـــی 2003/4/9 جگکر لـــ
ئـــم فرمان ل ســـریان جبج دەکرت لـــ رۆژی جبج کردنی ئم 

فرمانوە.
 رمانم فى ئـــوانــــــت بـــۆ ئرج ناکرکانـــی خـــدارایی 2 - جیاوازییـــ

دەیانگرتوە ل ماوەکانی پشتری رۆژی دەرچوونی.
مادە مادە 6:

ئـــم فرمان لـــ رۆژی دەرچوونییوە جبج دەکرـــت و ل رۆژنامى 
فرمی بو دەکرتوە.
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چوارەم: یاسای مووچ و خاننشینی دادوەر و ئندامانی داواکاری گشتی ژمارە 
27ى سای 2008ى ھموار کراو (1)

پاپشتپاپشت

لـــ ســـر ئـــوەى ئنجوومنی نونـــران بیاری داوە بـــ جبج کرنی 
حوکمکانی مادە (61/یکم) ل دەستوور و پاپشت ب حوکمکانی بگى 

(پنجم/أ) ل مادەى 138ى دەستوور.
ئنجوومنی ســـرۆکایتی ل دانیشتنی رۆژی ئنجوومنی ســـرۆکایتی ل دانیشتنی رۆژی 20082008/6/1616 ئم یاسایى  ئم یاسایى 

خوارەوەى بیار دا:خوارەوەى بیار دا:
مادە مادە 1: : 

مووچى بنڕەتی دادوەران و ئندامانی داواکاری گشـــتی ل ئنجوومنی مووچى بنڕەتی دادوەران و ئندامانی داواکاری گشـــتی ل ئنجوومنی 
بای دادوەری ب پی ک ل خوارەوە ھاتووە:بای دادوەری ب پی ک ل خوارەوە ھاتووە:

پۆلینی چوارەم: پۆلینی چوارەم: 1500000 یک ملیۆن و پنج سد ھزار دینار
پۆلینی سیم:پۆلینی سیم: 1750000 یک ملیۆن و حفت سد و پنجا ھزار دینار

پۆلینی دووەم:پۆلینی دووەم: 2000000 دوو ملیۆن دینار
پۆلینی یکم: پۆلینی یکم: 2250000 دوو ملیۆن و دوو سد و پنجا ھزار دینار

مادەمادە2:

 یی بکانی پیشـــندامانـــی داواکاری گشـــتی دەرمادانـــی دادوەران و ئپ
.مووچ ى 150 % لژیر

(1) )  ل ژمارە  ل ژمارە 40794079 ل  ل 20082008/6/2323 وەقایعی عراقی بو کراوەتوە و ب پی یاسای ژمارە  وەقایعی عراقی بو کراوەتوە و ب پی یاسای ژمارە 7 ی سای  ی سای 20102010 
ھموار کراوەتوە، ک ل رۆژنامى وەقایعی عراقی  ژمارە (ھموار کراوەتوە، ک ل رۆژنامى وەقایعی عراقی  ژمارە (41444144 شوباتی  شوباتی 20102010 ) بو بۆتوە. ) بو بۆتوە.

* ھروەھا * ھروەھا بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرمبوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە ( ژمارە (1717) ى سای ) ى سای 20102010 سبارەت ب خاننشینی  سبارەت ب خاننشینی 
دادوەر و داواکاری گشتی ک ل ژر رۆشنایی یاسای سرەوە دەرچووە.دادوەر و داواکاری گشتی ک ل ژر رۆشنایی یاسای سرەوە دەرچووە.
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مادەمادە3:

ســـرۆک و ئندامانی دادگای فیدرالی با و ســـرۆک و ئندامانی دادگای 
تمییـــزی فیدراـــی بدەر دەکرن ل حوکمکانی ھـــردوو مادەى (1 و 2)
ی ئم یاســـای و ئژمار کردنی مووچ و دەرمایان ملکچی حوکمکانی 

یاسا و فرمانکانی کارپکراو دەبت. 
مادەمادە4:(1)

یکم:یکم:
 دادوەر و ئندامی داواکاری گشـــتی شایســـتى مووچیکی خاننشـــینی 
دەبن ب رژەى 80 %ی ئو مووچی و دەرمانى ک ھاوشـــوەکانیان 

وەریدەگرن ک بردەوامن ل خزمت لم حاتانى خوارەوە:
أ- ئگر ئیحالى خاننشـــین کرا ب ھۆی تواو کردنی (تمنی یاســـایی 

ئیحال کردنی خاننشینی).
 جب وتنـــی لکککانی پھۆی نشـــین کـــرا بـــى خانر ئیحالـــگـــب- ئ

گیاندنی ئرککانی ب راپۆرتی لیژنى پزیشکی فرمی پسپۆر.
ج- ئگر ھاتوو ل کاتی خزمت کۆچی دوایی کرد.

دووەم: دووەم: 
 ل یتیان ھخزم ى کوانئ یندامی داواکاری گشتی ھبۆ دادوەر و ئ
 30 ساڵ داوای ئیحال ت لبمتر نک داواکاری گشتی ک دادوەری یان ل
کردن بۆ خاننشـــینی بکن و لم حات شایســـتى 80 % ی مووچ و 

دەرماکانی دەبن ک ل کۆتا مانگ ل خزمتکى وەری گرتووە.

(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 1 ل یاسای ھمواری یکمی یاسای مووچى دادوەران و ئندامانی داواکاری گشتی  ل یاسای ھمواری یکمی یاسای مووچى دادوەران و ئندامانی داواکاری گشتی 
ژمارە ژمارە 7ى سای ى سای 20102010 ھوەشایوەھوەشایوە، وئو دەقى سەروە جگای گرتوە.، وئو دەقى سەروە جگای گرتوە.
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سیم:سیم:
حوکمکانی بگى یکم لم مادەی جبج دکرت ل ســـر سرۆک و 
ئندامانی دادگای بای فیدرالی و ســـرۆک و جگران و ئندامانی دادگای 
تمییـــزی فیدڕاـــی و دادوەران و ئندامانـــی دادوەری گشـــتی ک ئیحالى 
خاننشـــینی کراون پش جبج کردنی ئم یاســـای یان ل سر منداڵ و 
 ندامانی داواکاری گشـــتی کو دادوەر و ئدەر کردنی ئکانیـــان و بوەچ
کاریان کردووە ل دادگا تایبتییکان ک رژمی پشووی بعس دایمزراند 

بوون.
مادەمادە5:

بـــۆ ئنجوومنـــی وەزیـــران ھی ب راســـت کردنـــوەى بـــی مووچ و 
دەرماکانـــی ھاتـــوو ل ھـــردوو مـــادە 1 و 2 ی ئم یاســـای ھرکاتى 

پویست بکات.
مادە مادە 6: : 

.م یاسایکانی ئڵ حوکمگت لت ناکۆک بکی تر ناکرھیچ دەق کار ب
مادەمادە7:

 وە لتو دەکرت و بدەکر جبوتی 2008/1/1 جکر ل م یاسایئ
رۆژنانى فرمی.
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پنجم: یاســـای خاننشینی خاوەن وەزیف باکانی ھرمی کوردستان ژمارە 
36ی سای 2004(1)

مادەی یکم:مادەی یکم:

ئم یاسای، ئم ناونیشان وەزیفییانى خوارەوە لخۆ دەگرت:ئم یاسای، ئم ناونیشان وەزیفییانى خوارەوە لخۆ دەگرت:
1 - بریـــكاری وەزارەت، 2 - پارـــزگار، 3 - راوـــژكار، 4 -بڕوەبری 
گشـــتی، 5 - شـــارەزا،  6 - ســـرۆكی زانكۆكان و دەســـتی پیمانگاكانی 
ھونـــری و ئندامانی دەســـتی وانبژی زانكۆ و پیمانگـــكان، ئوانی 
پلـــی پرۆفیســـۆریان ھیـــ، 7 - خـــاوەن پل تایبتكان، 8 - ســـرۆك و 

ئندامانی كۆڕی زانیاری كوردستان.(2)
مادەى دووەم:مادەى دووەم:

ئوانى ل ســـروە ناوبراون، تمنیان بگات 65 ساڵ خاننشین دەکرن 
و لـــ حاتـــی ئوپڕی پویســـتدا ل ســـر داوای وەزیـــری پیوەندیدار، 
ئنجوومنی وەزیران بۆی ھی خزمتیان بۆ ماوەى 3 ساڵ درژ بکاتوە، 

دوای ئو ماوەیش چار نیی و دەب خاننشین بکرن.
مادەى سیم:مادەى سیم:

1 - ئوەى ب پی ئم یاســـای خاننشـــین بکرت، مووچیکی خاننشینی 
پـــ دەدرـــت ب رـــژەى 50 %ی دواییـــن موچو دەرماکـــى و بۆ ھر 
ســـاک ل ساکانی خزمتیشی ل وەزیف ناوبراوەکانی سرەوەدا رژەى 
5 % بـــۆ مووچ خاننشـــینییکى زیـــاد دەکرت، بـــ مرجک مووچى 
(1) ) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە 1212ى سای ى سای 20112011 سبارەت ب جبج کردنی  سبارەت ب جبج کردنی 

.م یاسایئ.م یاسایئ
(2) ) ل ئستادا تنھا ناونیشانی (شارەزا) بم یاسای خاننشین دەکرن چونک ناونیشانکانی سرەوە یاسای تایبت ل ئستادا تنھا ناونیشانی (شارەزا) بم یاسای خاننشین دەکرن چونک ناونیشانکانی سرەوە یاسای تایبت 

.م یاسایدوای ئ نشینی لخۆیان دەرچووە بۆ خانب.م یاسایدوای ئ نشینی لخۆیان دەرچووە بۆ خانب
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خاننشینییکى ل رژەى (75 % دوایین مووچ و دەرماى تپڕ نبت).
2 - ئوانـــى کـــ ئم یاســـای دەیانگرتـــوە و ب ھۆکاری تندروســـتی 
خاننشـــین دەکرـــن یـــان کۆچی دوایـــی دەکن، رـــژەى 75 %ی دوایین 
مووچـــ و دەرمای پ دەدرت، بـــ ب گودان ماوەی خزمت فیعلیکى 

لو وەزیفاندا.
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

ئگر کســـک لوانى ل مادەى یکمی ســـروەدا ھاتوون، خاننشـــین 
بکرـــت، ئـــوا سرپشـــک دەکرـــت کـــ بـــ پـــی ئـــم یاســـای مووچی 
 ک نشـــین دیککی خانی یاســـایپ ـــت یـــان بى وەربگرکنشـــینییخان

بیگرتوە.
مادەى پنجم:مادەى پنجم:

ئوانى ب پی ئم یاســـای خاننشـــین دەکرن، دەرماى ھاوســـری و 
مندانیان بر دەکوت و ئوا ب پی ئو رژان پیان دەدرت ک ل یاسا 

کار پکراوەکاندا ھاتووە.
مادەى ششم:مادەى ششم:

 ى 6 مانگی پو دەرما قای کۆی مووچت، بارتنشـــین بکروەى خانئ
 ل خششـــو بى، ئکو دەرما ى دوایین مووچوانپ ت بخشـــردەب

ھرمدا تنیا یک جارە.
مادەى حفتم:مادەى حفتم:

مافـــی خاننشـــین دوای مردن بـــۆ میراتگرە، ئـــو میراتگرانـــش ک مافی 
خاننشینیان بر دەکوت ب پی حوکمکانی یاسای خاننشینی شارستانی 
ژمارە 33ى سای 1966ى ھموار کراو و ئو بیارانى ک لم بارەیوە 
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دەچوون، پیان دەدرت.
مادەى ھشتم:مادەى ھشتم:

 ى خوارەوەدا لتانم حاوە لتدەیانگر م یاسایکانی ئى حوکموانئ ى خوارەوەدا لتانم حاوە لتدەیانگر م یاسایکانی ئى حوکموانئ
مافی خاننشین ببش دەکرن:مافی خاننشین ببش دەکرن:

1 - ئگـــر تاوانکـــی کرد بت زیانی ب ئاسایشـــی ھرم یان ب ئابووری 
نیشتیمانی گیاند بت.

2 - ئگر ب کتنک یان ب تاوانکی ئابووبر حوکم درا بت.
3 - ئگر ل سری  ساغ بووبتوە ک ب ئنقست زیانی ب برژەوەندی 

ھرم گیاندووە لگڵ دەوتکی بیانیدا دەستی تکڵ کرد بت.
مادەى نۆیم:مادەى نۆیم:

 م یاســـایکانی ئى حوکمســـانو کنشـــینی لـــ1 - راگیراوەکانـــی خان
دەیانگرتوە ب پی ئو رژانى دادەشکندرن ک ل یاسا کار پکراوەکاندا 

ھاتووە.
2 - راگیراوەکانی خاننشـــین، ماوەى پش بکارخســـتنی حوکمکانی ئم 
یاســـای، ھمووى بســـر یکوە دادەشـــکندرن یان دەکرن ب پشـــکی 

مانگان، ب مرجک ل ساک زیاتر نبت.
مادەى دەیم:مادەى دەیم:

ئوانـــى حوکمکانی ئم یاســـای دەیانگرتوە مافـــی ئویان ھی ب پی 
حوکمکانی یاســـای ژمارە 33ى ســـای 1966 ل ھر کم و کورتییکی 

مافی خاننشینی خۆیان پپ بگرن.
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مادەى یازدەم:مادەى یازدەم:

 م یاســـایدەرچوونی ئ ر لـــوە بمرتـــی ھن حکومالی ى لـــوانـــئ
خاننشـــین کراون و بر مادەى یکمی ئم یاسای کوتوون حوکمکانی 
 م یاسایکارخستنی ئرۆژی ب کانیان لوە و مووچتدەیانگر م یاسایئ

ھموار دەکرت.
مادەی دوازدەھم:مادەی دوازدەھم:

ھر دەقک پچوانى حوکمکانی ئم یاسای بت کاری پ ناکرت.
مادەى سزدەھم:مادەى سزدەھم:

پویســـت ل ســـر ئنجوومنی وەزیرانی ھرمی کوردستان حوکمکانی 
ئم یاسای بخات کار.

مادەى چواردە:مادەى چواردە:

 جبوەقایعی کوردســـتان ج وەى لـــو کردنرۆژی ب لـــ م یاســـایئـــ
دەکرت.(1)

(1) لرۆژنامى وەقایعی کوردستان ژمارە   لرۆژنامى وەقایعی کوردستان ژمارە  4949 ل  ل 20042004/9/4 بو کراوەتوە . بو کراوەتوە .



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  236
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  237
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

بشی ھشتم
ئو یاسا و بیارانی ك یاسا و بیاری جبج كردنیان دەرنچووە، 

ئستا ل ھرمی کوردستاندا جبج ناکرن

 یارانم یاســـا و بئ بم کتوەى تا کاتی ئامادە کردنی ئر ئببینی: لت یارانم یاســـا و بئ بم کتوەى تا کاتی ئامادە کردنی ئر ئببینی: لت
ل ھرمی کوردستان جبج نکراون ب پویستمان زانی ب کورتی باس ل ھرمی کوردستان جبج نکراون ب پویستمان زانی ب کورتی باس 

بکین تنیا بۆ زانیاری.بکین تنیا بۆ زانیاری.
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یکم: یاسای نوی خاننشینی یكگرتووی عراقی فیدراڵ ژمارە 9ى 
سای 2014 

خاننشین بناچاری (حتمی)
لـــم دوو حاتـــ فرمانبـــر و کارمندان ب ناچاری خاننشـــین دەكرن لـــم دوو حاتـــ فرمانبـــر و کارمندان ب ناچاری خاننشـــین دەكرن 

كاتك:كاتك:
 1 - تمنی (63) سای تواو كرد ب ب گوێ دان سانی خزمتی.

 2 - ئگـــر ھاتـــوو لیژنی پزیشـــكی فرمی بیاری دا كـــوا بۆ خزمت 
دەست نادات.

درژكردنوەی ماوەی خزمت
دەربـــارەی درـــژ كردنـــوەی مـــاوەی خزمـــت ل دەســـتی ســـرۆكی 
ئنجوومنـــی وەزیرانـــ ب پشـــنیاری وەزیری تایبتمند یان ســـرۆكی 
الینی نبســـتراو بـــ وەزارەت و پارزگار دەكرـــت ماوەكی (پاش 63 
ســـاڵ) بۆ درژ بكرتوە ك ل (3) ســـاڵ زیاتر نبت ب ل برچاو گرتنی 
 ل ی، واتكرمانگویســـتی فی و پكی و شارەزاییكمی پســـپۆرییك

ھموو حاتك نابت تمنی ل 66 ساڵ زیاتر بت و ل وەزیف بت..
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ل چ کاتک فرمانبر دەتوانت داوای خاننشینی بکات؟
1 -  تمنی بگات 50 ساڵ و 25 ساڵ خزمتی خاننشینی ھبت.

 2 - بۆ فرمانبری ئافرەت یان تقدراو ھی كوا داوای خاننشین بكات 
بمرجی (ھبوونی 15 ســـاڵ خزمت، منداكانی ل 3 منداڵ زیاتر نبت 
و تمنیان نگیشتبت 15 ساڵ، یان خۆی ترخان بكات بۆ سرپرشتی 

کردنی منداكانی).
* ھر فرمانبرك مانگان (25 %)ی مووچی بنڕەتی دەبدرت وەكو 
باوەی خاننشینی بم شوەی (10 % ل مووچكی دەبدرت، 15 % 

گنجینی حكومت ل ئستۆی خۆی دەگرت).
*  خزمتی پشمرگایتی ئژمار دەكرت بۆ مبستی خاننشینی بۆ ئو 
كارمندانـــی كوا ل وەزارەتكانی ناوخـــۆ و برگری عراق كار دەكن، 
ھروەھا ب پچوانشـــوە. مۆتی كك بووش بریتیی ل (180 رۆژ) 
كوا ل كاتی خاننشینی پی دەدرت وات مووچی 6 مانگ وەكو پاداشت.
* ھروەھا  خزمتی رۆژنامنووســـی و پارزەرایتی و گربســـت (پاش 

2003/4/9)ل كاتی دامزراندنی ئژمار دەكرت.
* ئو فرمانبرەی ك خاننشین دەكرت مووچی خاننشینی وەردەگرت 

ئگر ھاتوو تمنی گیشت 50 ساڵ و 15 ساڵ خزمتی ھبت).

مووچی خاننشینی بم شوەیی خوارەوە ئژمار دەكرت:
مووچـــی خاننشـــینی = مووچـــی خاننشـــینی = {تكای (معدل) مووچـــی تكای (معدل) مووچـــی 3636 مانگی كۆتایی ×  مانگی كۆتایی × 

2.52.5 × (ژمارەی مانگكانی خزمت\ × (ژمارەی مانگكانی خزمت\1212)} ÷  ÷ 100100
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نموون(1): وات ئگر فرمانبرك ل كاتی خاننشینی مووچی بنڕەتی 
(500000) دینار بوو، خزمتی 15 ســـاڵ و 2 مانگی ھبوو، مووچكی 

بم شوەی دەبت:
تكای مووچی = 500000 دینار

ژمارەی مانگكانی خزمت= 182 مانگ
مووچی خاننشینی = { 500000× 2.5 × (12/182)}÷ 100

= 189000 سد و دوو ھزار دینار
لگڵ رژەی لگڵ رژەی 1 % بۆ ھر ساكی خزمت وەكو بژوی ژیان، بم بۆی  % بۆ ھر ساكی خزمت وەكو بژوی ژیان، بم بۆی 

دەكرت (دەكرت (400000400000) چوار سد ھزار دینار.) چوار سد ھزار دینار.
* ئگر ماوەی خزمت ل 6 مانگ كمتر نبوو ب ساك ئژمار دەكرت. 
* نابت مووچی خاننشینی  100 %ی دوا مووچكی ل وەزیف تپڕت.
 * نزمترین ئاستی مووچی خاننشینان نابت ل 400000 چوار سد ھزار 
دینـــار كمتر بت لگل دەرمای بژوی. وات ئگر مووچی خاننشـــینی 

كمتر بوو لم بە، بۆی دەگیندرت 400000 چوار سد ھزار دینار.
* ئگر ھاتوو فرمانبرك تمنی گیشت * ئگر ھاتوو فرمانبرك تمنی گیشت 6363 ساڵ و خزمتی وەزیفی  ساڵ و خزمتی وەزیفی 
لـــ نوان لـــ نوان 1010 ســـاڵ و كمتر ل  ســـاڵ و كمتر ل 1515 ســـاڵ بوو، ئـــوا فرمانبرەك دەبت  ســـاڵ بوو، ئـــوا فرمانبرەك دەبت 

یكك لم دوو حات ھبژرت:یكك لم دوو حات ھبژرت:
1 - یـــان ب شـــوەی یك جار و ب شـــوەی بـــاوە وەربگرت ك بم شـــوەی ئژمار 

دەكرت:
مووچكی ل كاتی وەزیف × 2 × ژمارەی سانی خزمت
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بۆ نموونى (١)ى سرەوە : مووچكی 500000 پنج ھزار دینار، خزمتی: 
12 سای ھبت

500000 × 2 × 12 =12000000 دوازدە ملیـــۆن دینـــار واتـــ بۆ ھر 
ساك یك ملیۆن و بۆ یك جار وەردەگرت..

2 - یان:
 150000 وا مانگانبوو ئـــمتر ن10 ســـاڵ ك ی لكتر خزمگـــأ- ئ

دیناری پ دەدرت.
 200000 وا مانگانبـــوو ئمتر ن11 ســـاڵ ك ی لكتر خزمگب- ئ

دیناری پ دەدرت.
 250000 وا مانگانبوو ئمتـــر ن12 ســـاڵ ك ی لكتر خزمگج - ئ

دیناری پ دەدرت.
 300000 وا مانگانبوو ئـــمتر ن13 ســـاڵ ك ی لكتر خزمگـــد- ئ

ھزاری پ دەدرت.
 350000 وا مانگانبـــوو ئمتر ن14 ســـاڵ ك ی لكتر خزمگـــه - ئ

دیناری پ دەدرت.

پاداشتی کۆتایی خزمت
 * ئو فرمانبرەی ك خاننشـــین دەكرت ب ھۆی تمنی یاســـایی یان  * ئو فرمانبرەی ك خاننشـــین دەكرت ب ھۆی تمنی یاســـایی یان 
ب ھۆی تندروستی و ل ب ھۆی تندروستی و ل 3030 ساڵ خزمتی كمتری نیی، پاداشتی كۆتایی  ساڵ خزمتی كمتری نیی، پاداشتی كۆتایی 

خزمتی پ دەدرت بم شوەیی خوارەوە:خزمتی پ دەدرت بم شوەیی خوارەوە:
دوا مووچی ب تواوەتی وات ب دەرماكانیوە × دوا مووچی ب تواوەتی وات ب دەرماكانیوە × 1212
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*  ئو فرمانبرەی كوا خزمتی ل *  ئو فرمانبرەی كوا خزمتی ل 1515 ساڵ كمترە بم شوەی پاداشتی  ساڵ كمترە بم شوەی پاداشتی 
خاننشینی وەردەگرت:خاننشینی وەردەگرت:

دوا مووچی بنڕەتی × دوا مووچی بنڕەتی × 2 × ژمارەی سانی خزمت × ژمارەی سانی خزمت
* ل كاتی مردنی فرمانبری خاننشین كراو، بم شوەیی خوارەوە بۆ * ل كاتی مردنی فرمانبری خاننشین كراو، بم شوەیی خوارەوە بۆ 

وەچ و میراتگرەكانی دەگڕتوە:وەچ و میراتگرەكانی دەگڕتوە:
أ- 80 % مووچی خاننشـــینییكی ئگر كســـی شایست وات میراتی 

1 كس بوو.
ب- 90 % مووچی خاننشـــینییكی ئگر كسی شایست وات میراتی 

2 كس بوو و دابش دەكرت ب یكسانی ل نوانیان.
ج- 100 % مووچی خاننشینییكی ئگر كسی شایست وات میراتی 

3 كس و زیاتر بوو، دابش دەكرت ب یكسانی ل نوانیان.
* دادوەر و ئندامی داواكاری گشـــتی یان كســـانی میراتگریان شایستى * دادوەر و ئندامی داواكاری گشـــتی یان كســـانی میراتگریان شایستى 
مووچیكی خاننشینین ب رژەی (مووچیكی خاننشینین ب رژەی (8080 %)ی دوا مووچكی ب دەرماوە  %)ی دوا مووچكی ب دەرماوە 
ك ل كاتی وەزیفدا وەری دەگرت (ب مرجك دەرماكانیان زیاتر نبت ك ل كاتی وەزیفدا وەری دەگرت (ب مرجك دەرماكانیان زیاتر نبت 

ل ل 150150 %ی مووچی بنڕەتییان) بم شوەیی خوارەوە: %ی مووچی بنڕەتییان) بم شوەیی خوارەوە:
أ- ئگر ب ھۆی تواو كردنی تمنی یاسایی خاننشینی بت (63 ساڵ).

ب- ئگر ب ھۆی نخۆشییوە خاننشین كرا بت.
ج- ئگر ل كاتی وەزیفیدا كۆچی دوایی كرد ب ب رەچاو کردنی خزمت 

و تمنی.
د- ئگـــر خـــۆی داوای خاننشـــینی بكات ب مرجك نابت ل 30 ســـاڵ 

خزمتی كمتر ھبت ل دادگا و داواكاری گشتی.
ھـ- بگی أ جبج دەكرت ل سر  سرۆك و ئندامانی دادگای فیدرالی 
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با و سرۆك و ئندامانی دادگای تمییز و دادوەران، ك پش دەرچوونی 
ئم یاســـای خاننشـــین كراون، جگ لوانی كوا ل دادگا تایبتییكان و 

تایبتییكانی رژمی لناوچوو..
* فرمانبـــری خزمتـــی زانكۆیـــی یـــان كســـانی میراتگری شایســـتی * فرمانبـــری خزمتـــی زانكۆیـــی یـــان كســـانی میراتگری شایســـتی 
 رەتی بی بنی مووچـــ(%  رەتی بی بنـــژەی (8080 %)ی مووچـــر بـــ نشـــینییكـــی خانیمووچ) ـــژەیر بـــ نشـــینییكـــی خانیمووچ

دەرماكانیانیوە (ب مرجك دەرماكانیان ل دەرماكانیانیوە (ب مرجك دەرماكانیان ل 200200 % تپڕ نكات): % تپڕ نكات):
1 - ئگر خاننشین كرا ب ھۆی تواو كردنی تمنی یاسایی و خزمتی 
كمتر نبت ل (25) ساڵ لناویشیاندا 10 ساڵ خزمتی زانكۆیی ھبت.

2 - ئگر خاننشین بكرت ب ھۆی نخۆشییوە.
3 - ئگـــر بـــۆ خۆی داوای خاننشـــین بكات و خزمتـــی زانكۆیی كمتر 

نبت ل 20 ساڵ.
4 - ئگـــر ل كاتی خزمتدا كۆچی دوایی بكات، ب ب گوێ دان خزمتی 

و تمنی.
 نشینن بكی خانیی مووچنشـــینییان شایستكاتی خان یۆزەكان لبا * نشینن بكی خانیی مووچنشـــینییان شایستكاتی خان یۆزەكان لبا *
رژەی (رژەی (8080 %) ل مووچكی ب دەرماكانیوە (ب مرجك دەرماكانی  %) ل مووچكی ب دەرماكانیوە (ب مرجك دەرماكانی 

ل ل 100100 % تپڕ نكات) لم حالتانی خوارەوە: % تپڕ نكات) لم حالتانی خوارەوە:
1 - ئگر خاننشین كرا ب ھۆی تواو كردنی تمنی یاسایی و خزمتی 

كمتر نبت ل (25) ساڵ ھبت.
2 - ئگر خاننشـــین بكرت ب ھۆی نخۆشـــی ب ب گوێ دان خزمتی 

و تمنی.
3 - ئگـــر لـــ كاتی خزمتدا كۆچی دوایی بكات ب ب گوێ دان خزمتی 

و تمنی.
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* بڕوەبرانـــی گشـــتی لـــ ھمـــوو فرمانگكانـــی دەوت شایســـتی * بڕوەبرانـــی گشـــتی لـــ ھمـــوو فرمانگكانـــی دەوت شایســـتی 
 ی بكـــۆی دوا مووچ ل (%  ی بكـــۆی دوا مووچ ـــژەی (8080 %) لر نشـــینین بكـــی خانیمووچ) ـــژەیر نشـــینین بكـــی خانیمووچ

دەرماكانیوە..دەرماكانیوە..
* بخشـــینی دەرمایكی بژوی بۆ خاننشـــینان ب رژەی * بخشـــینی دەرمایكی بژوی بۆ خاننشـــینان ب رژەی 1 % بۆ ھر  % بۆ ھر 
ســـاكی خزمت ب مرجك ئوانی خاننشـــینكانیان ل ســـر بنمای ســـاكی خزمت ب مرجك ئوانی خاننشـــینكانیان ل ســـر بنمای 

كۆی مووچكانیان ( مووچ و دەرمای) نایان گرتوە.كۆی مووچكانیان ( مووچ و دەرمای) نایان گرتوە.
* بخشـــینی دەرماـــی بوانامـــ بـــ شـــوەی (بوانامی دبلـــۆم 5 %، 
بكالۆریۆس 10 %، دبلۆمی با و ماستر 15 %، دكتۆرا 20 %) ل سر 
مووچی خاننشینییكی و ھاوتاكانیان ك ل پش و ل كاتی وەزیفكی.
* دەســـت دراوە بـــ ئنجوومنی وەزیـــران بۆ زیـــاد كردنی مووچی 
 كك زیادكردنرجم وسان بژەی ھی زیاد بوونی رپ نشینی بخان

زیاتر نبت ل رژەی ھوسان.
* بـــ بـــدەر  مووچی خاننشـــینی ئژمار دەكرت بۆ (ســـرۆك كۆمار 
و ســـرۆكی ئنجوومنـــی نونران و ســـرۆكی ئنجوومنی وەزیران و 
جگرەكانـــی و ئندامانـــی ئنجوومنی نونـــران و وەزیرەكان و ئوانی 
لم پلیدان و ئندامانی ئنجوومنی پارزگاكان و ئندامانی ئنجوومنی 
نیشـــتیمانی كاتی و ســـرۆك و ئندامانی كۆمی نیشـــتیمانی و بریكاری 
وەزارەتـــكان و ئوانی لـــم پلیدان و ئوانی كـــ مووچی بریكاری 
وەزارەت وەردەگـــرن و راوژكاران و خـــاوەن پل تایبتییكان و ئوانی 
لـــ پلـــی بڕوەبری گشـــتی و ئوانـــی مووچی بڕوەبری گشـــتی 
 نان بنشین و كۆچی دوایی كردن و وازھكانی خانتحا وەردەگرن) ل

رەزامندی الینی پیوەندیدار بم شوەیی خوارەوە دەبت..
1 - 25 % دوا مووچ یان پاداشـــت و دەرماكانی ك ل كاتی وەزیفدا 
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بۆی خرج دەكرا..
2 - رـــژەی 2.5 % بـــۆ ھـــر ســـاك لـــ دوا مووچـــ یـــان پاداشـــت و 
دەرماكانیان بۆ ھر ساكی خزمت ب مرجك 80 %ی تپڕ نكات.
* ھروەھا  ئوانی ك پشتر فرمانبر بوون دەگڕنوە سر كارەكانیان 
و واز ھنانكانیان ھدەوەشتوە و خزمتی دابانیان بۆ ئژمار دەكرت 

ب مبستی پل برز كردنوە و خاننشینی.
 جبش جنشـــین كراوەن پخان وە كتش دەگرســـانو كروەھا ئھ 

كردنی ئم یاسای پاش 2003/4/9.
*  بڕوەبـــری ناحیـــ و ئندامانـــی ئنجوومنـــ خۆجیـــكان و قزا و 
 15 تیان لخزم ی كوانكان و ئنی شـــارەوانیینجوومكان و ئناحیـــ
ســـاڵ كمتر نیی، خاننشین دەكرن و مووچی خاننشینیان پ دەدرت 
بـــ پی مووچی پلـــ 2 مرتب 1 ( ك 000 758 ھـــزار دینارە) وەکو 
چۆنیتـــی ئژمـــار کردنی مووچـــى خاننشـــینی فرمانبران ک پشـــتر 

باسمان کرد.
* بدەر ل حوكمكانی ئم یاســـای و ب پشـــنیاری ســـرۆك كۆمار یان 
ســـرۆكی ئنجوومنی وەزیران و پســـند كردنی ل الیـــن ئنجوومنی 
نونران مووچیكی خاننشینی دەبدرتوە بۆ سیمبول نیشتیمانییكانی 
عـــراق یان میراتگرەكانیـــان ب مرجك لـــ 2000000 دوو ملیۆن دینار 

زیاتر نبت .
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دووەم: زیاد كردنی مووچی كۆتا پلكانی ریزبندی وەزیفی فرمانبران

ل 2013/8/21 ئنجوومنی وەزیرانی عراقی فیدراڵ ب پی ئو دەستی 
 ران ژمارە 22ى ســـا2008. و برمانبى فیاســـای مووچ ی دراوە لپ
بیاری ژمارە (352 ی سای 2013) مووچی فرمانبرانی كۆتا پلكان 
زیـــاد كـــرد ل پل 10 تاكو 4ی ریزبندی پلی وەزیفی ل ســـر مووچی 
 8 ب ژەی 78 %، پلڕ 9 ب ژەی 114 % ، پلـــڕ 10 ب ڕەتـــی (پلـــبن
 5 ب ژەی 27 %، پلڕ 6 ب ژەی 42 %، پلڕ 7 ب ژەی 54 %، پلڕ
 ك ی مووچی نوخشـــت ژەی 4 %) وەكو لڕ 4 ب ژەی 14 %، پلڕ
لـــرە بدواوە دیاری كراوە. ئمش دەبت ھۆی برزكردنوەی مووچی 
ئو فرمانبرانی كوا مووچكانیان كم بتایبتی دوا پلكانی ریزبندی 
 ت وەکو لدەكر جـــبوە ج2014/1/1ـ یارەش لـــم بوەزیفـــی و ئـــ

خشتى دادێ مووچى بنڕەتییان دیاری کراوە.(1)

(1) بم ئم خشت نوی ل ھرمی کوردستان و ل حکومتی عراقی فیدڕایش جبج نکرا و  حکومتی عراق ) بم ئم خشت نوی ل ھرمی کوردستان و ل حکومتی عراقی فیدڕایش جبج نکرا و  حکومتی عراق 
بپی بیاری ئنجوومنی وەزیرانی عراق ژمارە بپی بیاری ئنجوومنی وەزیرانی عراق ژمارە 366366 ى سای  ى سای 20152015 و پاپشت ب یاسای مووچى فرمانبران  و پاپشت ب یاسای مووچى فرمانبران 

دووبارە خشتى مووچ گۆڕانکاری تدا کرا .دووبارە خشتى مووچ گۆڕانکاری تدا کرا .
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خشتی ژمارە (2) سیستمی مووچ / ھزار دینار

نزیادەى سا

نى سارمووچت - سنی خزمسا  پلىپلى
تایبتتایبت

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
83 6243 3160 3077 2994 2911 2828 2745 2662 2579 2496 2413 أ
83 2330 2247 2164 2081 1998 1915 1832 1749 1665 1583 1500 ب

 سانی
پل برز کردنوە

نزیادەى سا

نى سارمووچت - سنی خزمسا

پل وەزیفییکان
11پل وەزیفییکان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

20 1148 1128 1108 1088 1068 1048 1028 1008 988 968 948 1
5 17 928 911 894 877 860 843 826 809 792 775 758 2
5 12 741 729 717 705 693 681 669 657 645 633 621 3
5 10 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 4
5 7 560 553 546 539 532 525 518 511 504 497 490 5
4 6 520 514 508 502 496 490 484 478 472 466 460 6
4 6 480 474 468 462 456 450 444 438 432 426 420 7
4 5 420 415 410 405 400 395 390 385 380 375 370 8
4 5 380 375 370 365 360 355 350 345 340 335 330 9
4 4 340 336 332 328 324 320 316 312 308 304 300 10
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ب دوو نموون روون دەكینوە:
نموون 1: فرمانبرك ھیچ بوانامیكی نبت و خزاندار نبت:

1 - پشتر ب پی یاسای 22ی سای 2008دادەمزرا ب شوەی:
مووچی بنڕەتی 140000 دینار

 پلی 10 ی ریزبندی پلی وەزیفی وەردەگرت 
 × % 15 ڕتی: واتی بنمووچـــ ی ل15 % دەرما :وانامـــى بـــدەرما

140000= 21000 دینار
لبینی خاننشینی: 7 % وات : 7 % × 140000 = 9800 دینار

كـــۆی مووچكی دەبووە: 140000 + 21000 – 9800 = 151200 دیناری 
وەردەگرت

2 - پـــاش ئـــم زیاد كردن ب پی بیاری ســـرەوە ك لـــ 2014/1/1ەوە ئژمار 
دەكرت

مووچی بنڕەتی 300000 دینار
پل 10ی ریزبندی پلی وەزیفی 

 × % 15 ڕتی: واتی بنمووچـــ ی ل15 % دەرما :وانامـــى بـــدەرما
300000= 30000 دینار

لبینی خاننشینی 7 % وات : 7 % × 300000 = 21000 دینار
كـــۆی مووچكـــی دەبت: 300000 + 30000 – 21000 = 309000 دینار 

وەردەگرت
وات: 156800 دینار ل ھر مانگكدا زیاد دەبت



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  250
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

نموون 2: فرمانبرك بوانامی بكالۆریۆسی ھبت و ست بت، تازە 
دامزرا بت:

1 - پشتر ب پی یاسای 22ی سای 2008 مووچكی بم شوەی بوو:
مووچی بنڕەتی 296000 دینار

پل 7 ی ریزبندی پلی وەزیفی 
 × % 45 ڕتی: واتی بنمووچ ل وانامی ب45 % دەرما :وانامى بدەرما

296000= 133200 دینار
لبینی خاننشینی 7 % وات : 7 % × 296000 = 20720 دینار

كـــۆی مووچكـــی دەبـــووە: 296000 + 133200 – 20720 = 408480 
دیناری وەردەگرت

2 - پـــاش ئـــم زیاد كردن ب پی بیاری ســـرەوە ك لـــ 2014/1/1ـوە ئژمار 
دەكرت

مووچی بنڕەتی 420000 دینار
پل: 10 ی ریزبندی پلی وەزیفی 

 × % 45 ڕتی: واتی بنمووچ ل وانامی ب45 % دەرما :وانامى بدەرما
420000= 189000 دینار

لبینی خاننشینی: 7 % وات : 7 % × 420000 = 29400 دینار
كۆی مووچكی دەبت: 420000 + 189000 – 29400 = 579600 دینار 

وەردەگرت
وات: 171120 دینار ل ھر مانگكدا زیاد دەبت
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تبینی:
1 - ئمی پشوو دوو نموون بوون ك ست بوون و ھیچ دەرمایكی 

تریان نیی، وەك (دەرمای مرتب، دەرمای ترسناكی... ھتد).
 بۆ ئوانی كوا خزاندارن و مندایان ھی (50000 دیناری ھاوســـری 
و 10000 بـــۆ ھر منداك) دت ســـر مووچكی و ئوانی دەرمای 
تریان ھی وەك (دەرمای مرتب، دەرمای ترســـناكی... ھتد) ل ســـر 

دەرمای بنڕەتی زیاد دەكرت .
2 - ئم زیاد كردن ئو وەزارەت و دام و دەزگایان ناگرتوە ك یاسای 

.بۆ مووچ یتیان ھتایب
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سیم: زیاد کردنی مووچى بنڕەتی پل نزمکان و کم کردنوەى 
مووچى بنڕەتی پل برزەکانی ریزبندی وەزیفی فرمانبران

لـــ 2015/10/15 ئنجوومنـــی وەزیرانـــی عراقـــی فیدراڵ بـــ پی ئو 
دەســـتی پـــی دراوە ل یاســـای مووچـــى فرمانبران ژمـــارە 22ى 
 بارەت ب(1)  ســـ(ی 2015366 ی ســـا) یاری ژمارەب ســـا2008. و ب
کمکردنـــوەى مووچی پل باکان و زیادکردنـــی مووچى پل نزمکان 

بپی خشتى ژمارە (3).
ئوەى تبینی دەکرت لم خشت نویل پل 1 تاکو 6 مووچکان برژەى 
جیـــاواز کـــم کراونتوەو بم پل 7 وەکو خـــۆی ماوەتوە و پلکانی 8 

تاکو 10 مووچیان زیادکراوە برژەی جیاواز.
بم ئو گۆڕانکارییی ک ل 2013 ئنجامدرا زۆر ب دیراستر بوو  لم 
بیـــارە چونک مووچى پلنزمـــکان برژەیکی برچاو زیاد کرا بوو و 
ھیچ فرمانبرکیش ل پل برزەکان ھیچ بە مووچیکی ل ندەبدرا.

* ئم بیارە ل 2015/11/1ـوە دەچت بواری جبج کردنوە.(2)

(1) ) ل رۆژنامى وەقایعی عراقی ژمارە ل رۆژنامى وەقایعی عراقی ژمارە 43854385 ل  ل 20152015/1111/2 بو کراوەتوە. بو کراوەتوە.
 ر خشتت یان ھدەکر جبئایا ج ک ستا دیار نییمی کوردستان تا ئرھ یارە لم بکردنی ئ جبج ( ر خشتت یان ھدەکر جبئایا ج ک ستا دیار نییمی کوردستان تا ئرھ یارە لم بکردنی ئ جب(2) ج

کۆنک کاری پ دەکرت.کۆنک کاری پ دەکرت.
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خشتی ژمارە (3) سیستمی مووچ / ھزار دینار

نزیادەى سا

نى سارمووچت - سنی خزمسا  پلىپلى
تایبتتایبت

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
83 6243 3160 3077 2994 2911 2828 2745 2662 2579 2496 2413 أ
83 2330 2247 2164 2081 1998 1915 1832 1749 1665 1583 1500 ب

 سانی
پل برز کردنوە

نزیادەى سا

نى سارمووچت - سنی خزمسا

پل وەزیفییکان
11پل وەزیفییکان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

20 1060 1050 1040 1030 1010 990 980 970 950 930 910 1
5 17 893 876 859 842 825 808 791 774 757 740 723 2
5 10 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600 3
5 8 578 570 562 554 546 538 530 522 514 506 498 4
5 6 488 482 476 470 464 458 452 446 440 434 428 5
4 6 422 416 410 404 398 392 386 380 374 368 362 6
4 6 356 350 344 338 332 326 320 314 308 302 296 7
4 3 290 287 284 281 278 275 272 269 266 263 260 8
4 3 240 237 234 231 228 225 222 219 216 213 210 9
4 3 200 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 10
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چوارەم: یاســـای ئنجوومنی گشـــتی راژە ل ھرمی کوردســـتان- عراق 
ژمارە 7ى سای 2011 (1)

بشی یکم
پناسکان

ماددەى یکم:ماددەى یکم:

مبســـت لـــم زاراوە و دەســـتواژانى دادن واتاکانـــی برامبریان بۆ مبســـت لـــم زاراوە و دەســـتواژانى دادن واتاکانـــی برامبریان بۆ 
:م یاسایستی ئبم:م یاسایستی ئبم

یکم: ھرم:یکم: ھرم: ھرمی کوردستانی عراق
دووەم: ئنجوومن:دووەم: ئنجوومن: ئنجوومنی گشتیی راژە ل ھرم

سیم: سرۆکی ئنجوومن:سیم: سرۆکی ئنجوومن: سرۆکی ئنجوومنی گشتیی راژە ل ھرم.

بشی دووەم
دامزراندن و ئامانج

مادەى دووەم:مادەى دووەم:

(1) ) تا ئستا جبج نکراوەتا ئستا جبج نکراوە
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 ل ھرمدا ئنجوومنک بناوی (ئنجوومنی راژەى گشـــتی ل ھرمی 
کوردســـتان) دادەمزرت و خاوەن کســـایتیی معنوی و سربخۆیی 
دارایـــی و کارگـــی دەبـــت، ســـرۆککى یـــان ھر کســـک ئـــو راى 

دەسپرت نونرایتی دەکات و سر ب ئنجوومنی وەزیران دەبت.
ماددەى سیم:ماددەى سیم:

ئامانجی ئنجوومنی پک دت لمانى خوارەوە:ئامانجی ئنجوومنی پک دت لمانى خوارەوە:
یکم:یکم: برز کردنوەى ئاستی وەزیفى گشتی و پرەپدانی راژەى گشتی 
و دەســـتبر کردنی دەرفتی یکسان و مسۆگر کردنی بنمای یکسانی 

بۆ کسانی شیاو ب پکردنوەیان.
دووەم: دووەم: نخشـــ کشـــان بۆ کاروباری وەزیفى گشـــتی و سرپرشـــتی 

کردنی.
ســـیم:ســـیم: پرەپدانـــی دەزگای کارگـــی و بـــرز کردنوەى ئاســـتی 
پیکـــری وەزیفیـــی دامزراوەکانـــی ھرـــم و پرەپدانـــی توانـــای 
فرمانبرانـــی راژەى گشـــتی بۆ ئوان ب ھماھنگـــی لگڵ الینی 

پیوەندیدار.

بشی سیم
پیکری رکخستن

مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

 ئنجوومنی بریتیی لم پکھاتانى خوارەوە: ئنجوومنی بریتیی لم پکھاتانى خوارەوە:
یکم: یکم: فرمانگى کاروباری کارگی و دارایی و یاسایی.
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دووەم:دووەم: فرمانگى توژینوە و لکۆینوەى کارگی.
سیم:سیم: فرمانگى پرەپدانی کارگی.

چوارەموارەم: فرمانگى ھماھنگی و بدواداچوون.
پنجم:پنجم: راوژکاری ئنجوومن.

ماددەى پنجم:ماددەى پنجم:

جگری ســـرۆک جگای سرۆک دەگرتوە و لکاتی ئامادە نبوونیشیدا 
دەستکانی پیادە دەکات.

ماددەى ششم:ماددەى ششم:

یکم:یکم: ئنجوومن ب بانگھشـــتنی سرۆک یان جگرەکى ل کاتی ئامادە 
نبوونی سرۆکدا، کۆ دەبتوە.

دووەم:دووەم: ئنجوومـــن بـــ ئامادە بوونی زۆرینـــى ئندامانی کۆ دەبتوە و 
بیارەکانی ئنجوومنیش ب زۆرینى دەنگی ئندامانی ئامادەبوو دەدرن، 
ئگـــر دەنگکانیش یکســـان بوون ئو الی قبووڵ دەکرت ک ســـرۆک 

دەنگی لگڵ داوە.

بشی چوارەم
ئرککانی ئنجوومن

ماددەى حوتم:ماددەى حوتم:

ئنجوومنـــی ب ھماھنگی لگڵ الینانی پســـپۆر یـــان پیوەندیدار، ئم ئنجوومنـــی ب ھماھنگی لگڵ الینانی پســـپۆر یـــان پیوەندیدار، ئم 
ئرکانى دادن دەگرت ئستۆ:ئرکانى دادن دەگرت ئستۆ:

یکـــم:یکـــم: دامزراندن و دامزراندنوە و برز کردنوە ل راژەى گشـــتی و 
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لســـر بنمای پوەری پیشـــیی و توانا و پویســـتی  بو جۆرەى لگڵ 
پســـپۆرایتیی ئنجوومنکانی خۆجیی یککانی کارگیدا ناکۆک نبت 

لگڵ بدی ھنانی ھاوسنکی ل نوان پارزگاکاندا.
دووەم:دووەم: داڕشـــتنی سیاســـتی راژەى گشـــتی و دیاری کردنی ئامرازەکانی 

وەزیفى گشتی یان را دەربین تییدا.
ســـیم:ســـیم: پشنیار کردنی یاسا و رسای رکخستن و پرەپدانی کاروباری 

وەزیفى گشتی یان را دەربین تیدا.
چـــوارەم:چـــوارەم: ئامادە کردنـــی پیکری وەزیفیی وەزارەتـــکان و الینانی گرێ 
ندراو ب وەزارەت و ھموو دامزراوەیک ک وەزیفى گشتی تدا بت.

پنجم:پنجم: شیکردنوە و وەسف کردنی وەزیفى گشتی و دانانی مرجکانی 
پ کردنوەى.

ششـــم:ششـــم: دانانـــی سیاســـتی تایبت ب مشـــق و شـــیاندنی فرمانبرانی 
راژەى گشتی.

 نگی لنانی ھاوســـدی ھب ت و پرەنســـیپ کـــم: دانانی سیاســـیفتـــم:حفتـــح
نوان ژمارەى فرمانبران ل فرمانگکانی جۆربجۆری ھرم و راژەى 

پشکش کراو مسۆگر دەکات.
ھشتم:ھشتم: ئنجام دانی لکۆینوە و توژینوەى پیوەندیدار ب پرەپدانی 
وەزیفـــى گشـــتی و پشـــکش کردنـــی راســـپاردە لبارەیوە بـــ الینی 

پیوەندیدار ل ھرمدا.
 ن کنجوومبارەى کارەکانی ئل نکی ســـام: ئامادە کردنی راپۆرتم:نۆینۆی
بریتی بت ل پداچوونوە ب پرۆسکانی دامزراندن و ئو راسپاردانى 
بـــ پویســـتیان دەزانـــت بۆ بـــرز کردنـــوەى ئاســـتی راژەى گشـــتی و 
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بـــرز کردنوەى بـــۆ ســـرۆکایتیی ھرم و ســـرۆکایتیی پرلمان و 
سرۆکایتیی ئنجوومنی وەزیران.

دەیـــم:دەیـــم: ئامادە کردنی راپۆرتی ســـان ل بارەى ھـــر وەزارەتک یان ئو 
الینى گردراوی وەزارت نیی و برز کردنوەى بۆ سرۆکایتیی ھرم 
و ســـرۆکایتیی پرلمان و سرۆکایتیی ئنجوومن وەزیران، بریتیش 
 جر کردنی باش بویســـت بۆ مســـۆگشـــنیاری پراســـپاردە و پ ت لب

گیاندنی کار.
یازدەیـــم:یازدەیـــم: ئامادە کردنی پرۆژە بودجى تایبـــت ب ئنجوومن بۆ تۆمار 

کردنی ل نو بودجى گشتیی ھرم.
دوازدەم:دوازدەم: بج گیاندنی رووماڵ و لکۆینوە و ئامار و پشکش کردنی 
ئو پشنیارانى پیوەندییان ب بدی ھنانی ھاوسنگی ل نوان پیکری 
مووچ و ئاستی گشتی بژوییوە ھی، لبر رۆشنایی خرجیی گوزەران 
و نرخـــی کا و خزمـــت و پوەرەکانی ئابووری و دیاری کردنی ئاســـتی 

ھرە نزمی گوزەرانی تاک ل وەزیفى گشتیدا.
 وە، کتاقی بکات ســـانو کشـــیانی ئ ین بۆی ھنجوومم: ئزدەیم:ســـزدەیســـ
دەخوازرـــت دابمزرـــن یـــان دابمزرندرنـــوە، چ بـــ دیمانـــ یان تافی 
 وە، بۆ ئاشـــنابوون بکردووکیـــان پھ نووســـین یـــان ب وەى بکردنـــ
خســـت و توانســـتی جست و شـــیانکانیان، ئوانش لوە بدەر دەبن 
ک راژەى پشـــوویان ل وەزیفیکدا ھی و تیدا چســـپاون یان ھگری 
بوانامـــى بان، تنیـــا مگر ژمارەى ئوانى بۆ بدەســـت ھنانی ئو 

وەزیفانى داوا کراو پ بکرتوە لو وەزیفان زیاتر بت.
چـــواردەم: چـــواردەم: بایـــخ دان بـــ دامزراندنـــی خـــاوەن پداویســـتی تایبـــت لو 

وەزیفانى لگڵ توانا و شیانیاندا دەگونجت.
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بشی پنجم
پیکری ئنجوومن و میکانیزمی کار

ماددەى ھشتم:ماددەى ھشتم:

پیکری ئنجوومن و میکانیزمی کارپیکری ئنجوومن و میکانیزمی کار
:ت لک دن پنجوومم: ئکم:یکی

1 - سرۆکی ئنجوومن.
2 - جگری سرۆکی ئنجوومن.

3 - بڕوەبرانی گشتی ل ئنجوومن.
4 - راوژکاری ئنجوومن.

دووەم:دووەم:
1 - سرۆکی ئنجوومن ب پلى (بریکاری وەزارەت) دەبت.

2 - جگری سرۆکی ئنجوومن و ئندامانی ب پلى بڕوەبری گشتی 
دەبن.

ســـیم:ســـیم: ئنجوومنی وەزیران ســـرۆک و جگرەکـــى و ئندامان کاندید 
دەکات و بپی ئم مرجانى دادن ب فرمانکی ھرمی دادەمزرن:

1 - ھاوتی ھرم بن و تیدا نیشتج بت.
2 - ھگری بوانامى برایی زانکۆ بت و خاوەن شـــارەزایی و شـــیان 
بت ک شایســـت ب وەرگرتنی وەزیفک بت و لبواری پســـپۆریی خۆیدا 

راژەى ھبت.
3 - ژیاننام و رەفتاری باش بت.
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4 - ب تاوان یان کتنکی ئابووبری حوکم ندرا بت.
 دا ھاتووە بم ماددەیی ئ(میس) ىگب ى لو کاندید کردنچوارەم:چوارەم: ئ

پی ئم میکانیزمى دادێ دەبت.
1 - ئنجوومنـــی وەزیـــران دەرگای ھاتنـــ پـــش لـــ ھمـــوو دەزگاکانی 
راگیاندن (بینراو و بیسترا و خوندراو) بۆ ماوەیک ک ل س رۆژ زیاتر 

نبت رادەگینت.
2 - راگیاندنکـــ ھمـــوو مرجکانـــی کاندید ک لم یاســـایدا ھاتوون، 

دەگرت خۆ.
پنجم:پنجم: ســـرۆک و جگری سرۆک و ئندامانی ئنجوومن ب پی یاسا 

بۆ ماوەى (5) ساڵ ک بۆ یک جار قابیلی نوێ کردنوەی دادەمزرن.
ششـــم:ششـــم: ســـرۆک، ھندەى پیوەندیی ب کاروبـــاری کارگی و 
دارایـــی تایبـــت بـــ ئنجوومنـــوە ھبـــت، دەســـتی وەزیری 
تایبتمنـــد پیـــادە دەکات، بـــۆی ھیـــ ھندـــک ل دەســـتکانی 

بجگرەکى بدات.
ماددەى نۆیم:ماددەى نۆیم:

 ى لرمانگانو فوەبردنی ئـــڕرکـــی بن ئنجوومندامانـــی ئم: ئکـــم: یکـــی
بندەکانی (یکم و دووەم و ســـیم و چوارەم) ل ماددەى ھشتمی ئم 

یاسایدا ھاتوون، دەگرن ئستۆ.
دووەم:دووەم: فرمانبرک بـــ پلى بڕوەبر ک بالی کموە بوانامى 
برایـــی زانکۆی ھبت، نووســـینگى ســـرۆکی ئنجوومـــن بڕوە 

دەبات.
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بشی ششم
حوکم کۆتاییکان

ماددەى دەیم:ماددەى دەیم:

ئنجوومـــن بـــۆی ھیـــ پیەوی پویســـت بۆ ئاســـان جبجـــ کردنی 
حوکمکانی ئم یاسای دەربکات.

ماددەى یازدەیم:ماددەى یازدەیم:

ئنجوومـــن بـــۆی ھی ل کاتی پویســـتدا بڕوەبرایتـــی یان ھۆب یان 
بش ل نوێ بکاتوە یان ھوەشنتوە یان تکیان بکات.

ماددەى دوازدەیم:ماددەى دوازدەیم:

کار بـــ ھیچ دەقکی یاســـایی ناکرت ک لگڵ حوکمکانی ئم یاســـایدا 
ناکۆک بت.

ماددەى سزدەیم:ماددەى سزدەیم:

 وەى لـــو کردنـــر بـــســـڕبوونـــی (60) رۆژ بپدوای ت م یاســـایئـــ
رۆژنامى فرمیی (وەقایعی کوردستان) دا جبج دەکرت.(1)

(1) ) ل رۆژنامى وەقایعی کوردستان ژمارە ل رۆژنامى وەقایعی کوردستان ژمارە 132132 ل  ل 20112011/8/1111 بو کراوەتوە بو کراوەتوە
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پنجم: ھاوتا کردنی مووچ و دەرمای فرمانبرانی شارستانی سر میالكی 
ھمیشیی وەزارەتی ناوخۆ وەک ھاوشوەکانیان ل  ھزەكانی ئاسایشی ناوخۆ 

ب پی یاســـای ژمـــارە ب پی یاســـای ژمـــارە 2222ی ســـای ی ســـای 20132013 تایبت ب ھمـــواری یكمی  تایبت ب ھمـــواری یكمی 
یاسای خزمت و خاننشینی ھزەكانی ئاسایشی ناوخۆ ژمارە یاسای خزمت و خاننشینی ھزەكانی ئاسایشی ناوخۆ ژمارە 1818ی سای ی سای 
20112011، ھموو فرمانبرانی خزمتی شارســـتانی سر میالكی ھمیشیی ، ھموو فرمانبرانی خزمتی شارســـتانی سر میالكی ھمیشیی 
وەزارەتی ناوخۆ و پارزگا و قزا و ناحیكان و فرمانگكانی تری ســـر وەزارەتی ناوخۆ و پارزگا و قزا و ناحیكان و فرمانگكانی تری ســـر 
ب وەزارەتی ناوخۆ ھاوشوەی ھاوەكانیان ل ھزەكانی ئاسایشی ناوخۆ ب وەزارەتی ناوخۆ ھاوشوەی ھاوەكانیان ل ھزەكانی ئاسایشی ناوخۆ 

مووچ و دەرماکانیان ھاوتا دەکرن.مووچ و دەرماکانیان ھاوتا دەکرن.
ئســـتا زۆربـــی فرمانبرانی شارســـتانی حكومتی ھرم ب یاســـای 
ژماە 22ی ســـای 2008 مووچ وەردەگرن ب فرمانبرانی شارستانی 
وەزارەتـــی ناوخـــۆوە، بـــم ل حاتـــی جبج کردنی ئم یاســـایى 
سرەوە، کار ب یاسای ژمارە 18ی سای 2011 و ھموارەكی ژمارە 
22ی ســـای 2013 دەكرـــت، بـــۆ فرمانبرانی شارســـتانی وەزارەتی 

ناوخۆ.. 
ئـــم زیادەیـــش خـــۆی ل دەرمای ترســـناكی و خـــواردن و زیاد كردنی ئـــم زیادەیـــش خـــۆی ل دەرمای ترســـناكی و خـــواردن و زیاد كردنی 

دەرمای خزان و منداڵ دەبینتوە. دەرمای خزان و منداڵ دەبینتوە. 
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ب نووسراوی وەزارەتی ناوخۆی بغدا ژمارە ب نووسراوی وەزارەتی ناوخۆی بغدا ژمارە 1054810548 ل  ل 20132013/1010/2 ل بغدا  ل بغدا 
 نیی كرەی یاسای ھاوتا كردنگو م بی دادێ، بوەیم شكراوە ب جبج نیی كرەی یاسای ھاوتا كردنگو م بی دادێ، بوەیم شكراوە ب جبج

ك دەبوای زیاتر بووای خشتی مووچی ھزەكانی ئاسایشی ناوخۆ:ك دەبوای زیاتر بووای خشتی مووچی ھزەكانی ئاسایشی ناوخۆ:
 470000 :6 پل) ،(5: 485000 دینار 1 تاكو پل پل )  :ی ترسناكیدەرما
  :10 پلـــ) ،(9: 410000 دینـــار پلـــ) ،(7: 455000 دینـــار پلـــ) ،(دینـــار

380000 دینار)
دەرمای خزان: 70000 دینار   

دەرمای منداڵ: 15000 دینار بۆ ھر منداك تا 4 منداڵ
دەرماى خواردن: 330000 دینار

بـــۆ نموون: فرمانبرکی پل 10 ک ســـت بـــت ئم بە پارەیى بۆ زیاد 
دەبت:

دەرماى ترسناکی: 380000 دینار
دەرماى خواردن: 330000 دینار

کۆى زیادەک: 710000 دیناری بۆ زیاد دەبت
ل حاتی جبج كردنی ئم یاسای، یاسای مووچ و خزمتی فرمانبرانی 
شارستانی وەزارەتی ناوخۆ دەبت یاسای خزمت و خاننشینی ھزەكانی 
ئاسایشی ناوخۆ ژمارە 18ی سای 2011 نك ژمارە 22ی سای 2008 
یاســـای مووچی فرمانبرانی میری، ئـــوا بیاری زیاد كردنی مووچی 
دواپلـــكان لـــ ســـر فرمانبرانی شارســـتانی میالكـــی وەزارەتی ناوخۆ 
جبجـــ ناكرت، لبر ئوەی بیاری زیـــاد كردنی مووچی دوا پلكان 
تنیـــا ل ســـر ئوانـــ جبج دەکرت ک یاســـای ژمارە (22)ی ســـای 

2008ی یاسای مووچی فرمانبرانی میری دەیانگرتوە.
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پاشكۆی 
ناونیشانكانی وەزیفی فرمانبران

تبینـــی دەکرـــت جیـــاوازی ل ناونیشـــانکان ھی لـــ پارزگایک بۆ تبینـــی دەکرـــت جیـــاوازی ل ناونیشـــانکان ھی لـــ پارزگایک بۆ 
پارزگایکـــی تر یـــان فرمانگیک بـــۆ فرمانگیکی تـــر ھندکیان پارزگایکـــی تر یـــان فرمانگیک بـــۆ فرمانگیکی تـــر ھندکیان 
 کی تریش لندم و ھرشـــووی ھتی پھۆی دوو ئیدارەیی حکومب کی تریش لندم و ھرشـــووی ھتی پھۆی دوو ئیدارەیی حکومب
نبوونی شارەزایی پویســـت، لبر ئوە پویست وەزارەتی دارایی و نبوونی شارەزایی پویســـت، لبر ئوە پویست وەزارەتی دارایی و 
ئابووری ھرمی کوردســـتان خشتیکی گشتگیر دەربچونت بۆ ئم ئابووری ھرمی کوردســـتان خشتیکی گشتگیر دەربچونت بۆ ئم 

.ستبم.ستبم
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ناونیشان وەزیفییکان(1)

ناونیشانی کارالعنوان الوظيفيپلز
وەزیروزیرتایبت-أ1
سرۆکی دادگای پداچوونوەرئیس محکمة التمییزتایبت-أ2

رئیس دیوان الرقابة تایبت-أ3
سرۆکی دیوانی چاودری داراییالمالیة

سرۆکی ئنجومنی راژەی گشتیرئیس مجلس الخدمةالعامةتایبت-أ5

جگری سرۆکی دادگای نائب رئیس محکمة التمییزتایبت-أ6
پداچوونوە

(عضو) قاضی محکمة تایبت-أ7
(ئندام) قازی دادگای پداچوونوەالتمییز

بریکاری وەزارەتوکیل وزارة تایبت-ب8
سرۆکی زانکۆرئیس جامعةتایبت-ب9

سرۆکی دەستی پیمانگاکانی رئیس ھیئة المعاھد الفنیةتایبت-ب10
تکنیکی

پارزگارمحافظتایبت-ب11

نائب رئیس دیوان الرقابة تایبت-ب12
المالیة

جگری سرۆکی دیوانی چاودری 
دارایی

ئندامی ئنجومنی پالندانانعضو مجلس تخطیطتایبت-ب13
سرۆکی داواکاری گشتیرئیس االدعاء العامتایبت-ب14
سرۆکی سرپرشتیاری دادرئیس االشراف العدلیتایبت-ب15

رئیس دیوان التدوین تایبت-ب16
سرۆکی دیوانی یاسانووسیالقانونی

دەستکاریوە  بھندک  رکخراوە  سلمانی(پشوو)  ئیدارەى  ئابووری-  و  دارایی  وەزارەتی   ل  یخشت ئم  دەستکاریوە )  بھندک  رکخراوە  سلمانی(پشوو)  ئیدارەى  ئابووری-  و  دارایی  وەزارەتی   ل  یخشت ئم   (1)
فرمانگکانی   ل بکارھاتوو  وەزیفییکی   ناونیشان  چونک رکبخرت  زیاتر    ویستپ بم  کردۆتوە  فرمانگکانی جگامان   ل بکارھاتوو  وەزیفییکی   ناونیشان  چونک رکبخرت  زیاتر    ویستپ بم  کردۆتوە  جگامان 

ئیدارەى ھولر (پشوو) جیاوازی بدی دەکرت. ئیدارەى ھولر (پشوو) جیاوازی بدی دەکرت. 



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  268
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

بروەبری گشتیمدیر عامتایبت-ب17
قایمقامقائممقامتایبت-ب18
راگری کۆلژعمید کلیةتایبت-ب19
راگری پیمانگاعمید معھدتایبت-ب20
جگری پارزگارنائب محافظتایبت-ب21

راوژکارمستشارتایبت-ب22

یاریدەدەری سرۆکی زانکۆمساعد رئیس جامعةتایبت-ب23

جگری سرۆکی داواکاری گشتینائب رئیس االدعاء العامتایبت-ب24
سرپرشتیاری دادمشرف عدلیتایبت-ب25
یاسانووسمدون قانونیتایبت-ب26
وانبژ/1تدریسی/2711
یاریدەدەری پارزگارمعاون محافظ281
بڕوەبری ناحیمدیر ناحیة291
بروەبری نایابی شارەوانیمدیر بلدیة ممتاز301
بروەبری پۆلین (1)ی شارەوانیمدیر بلدیة صنف/3111
دەرمانسازی راوژکارصیدلی استشاری321
پزیشکی راوژکارطبیب استشاری331
پزیشکی راوژکاری ددانطبیب استشاری اسنان341

طبیب بیطری ستشاری 351
اقدم

پزیشکی راوژکاری ڤترنری /
پشکوتوو

بروەبری جبجکارمدیر تنفيذي 361
یاریدەدەری بروەبری گشتیمعاون مدیر عام371
شارەزاخبیر381
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راوژکاری کارگیمستشار اداری391

راوژکاری یاساییمستشار قانونی401

راوژکاری داراییمستشار مالی411

راوژکاری ھونریمستشار فنی421

رئیس اختصاصی تربوی 431
اقدم

سرۆکی پسپۆری پروەردەیی/
پشکوتوو

سرۆکی سرپرشتیاری رئیس مشرف تربوی اقدم441
پروەردەیی/پشکوتوو

وانبژی/2تدریسی/4522

سرۆکی پۆلینی 2 شارەوانیمدیر بلدیة صنف/4622

سرۆکی یاریدەدەرانی پزیشکی/رئیس معاون طبی اقدم472
پشکوتوو

رئیس مصور شعاعی 482
اقدم

سرۆکی ونگرانی تیشک/
پشکوتوو

پزیشکی پسپۆر/پشکوتووطبیب اخصائی اقدم492
سرۆکی دەرمانساز/پشکوتوورئیس صیدلی اقدم502
پزیشکی راوژکاری ڤیترنری طبیب بیطری استشاری512
سرۆکی پزیشکی گشتی/پشکوتوورئیس اطباء عمومین اقدم522

سرۆکی پزیشکانی کارام/رئیس اطباء ممارس اقدم532
پشکوتوو

سرۆکی تکنیکارانی پزیشکی/رئیس تقنین طبی اقدم542
پشکوتوو

سرۆکی پزیشکانی ددان/پشکوتوورئیس أطباء اسنان اقدم552

رئیس ممرضات جامعیات 562
اقدم

سرۆکی پرستارانی زانکۆیی/
پشکوتوو



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  270
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

رئیس ممرضین جامعین 572
اقدم

سرۆکی پرستارانی زانکۆیی/
پشکوتوو

سرۆکی پشکنران/پشکوتوورئیس مفتشین اقدم582

سرۆکی خمنرانی گومرگ/رئیس مخمن کمرک اقدم 592
پشکوتوو

سرۆکی فرمان پدراوی گومرگ/رئیس مأمور کمرک اقدم602
پشکوتوو

سرۆکی خمنری باج/پشکوتوورئیس مخمن ضریبة اقدم612

رئیس مھندسین زراعین 622
اقدم

سرۆکی ئندازیارانی کشتوکای/
پشکوتوو

راوژدەری یاسایی/پشکوتوومشاور قانونی اقدم632

سرۆکی کارپکری کۆمپیوتر/رئیس مشغل حاسبة اقدم642
پشکوتوو

سرۆکی سرپرشتیاری داتا /رئیس مشرف بیانات اقدم652
پشکوتوو

پش نوژ و وتارخون/پشکوتووامام وخطیب اقدم662
پش نوژی/پشکوتووامام اقدم672

رئیس رسامین ھندسی 682
اقدم 

سرۆکی ونکشی ئندازەیی/
پشکوتوو

سرۆکی بژمران/پشکوتوورئیس عدادین اقدم692
سرۆکی نخشسازان/پشکوتوورئیس مصمم اقدم702

سرۆکی نوسرانی سرژمری/رئیس کاتب تعداد اقدم712
پشکوتوو

بروەبری نووسین/پشکوتوومدیرتحریر اقدم722
سرۆکی کیمیاوی/پشکوتوورئیس کیمیاوی اقدم732
سرۆکی فیزیاوی/پشکوتوورئیس فیزیاوی اقدم742
سرۆکی بایۆلۆجی/پشکوتوورئیس بایولوجی اقدم752
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سرۆکی بکتریۆلۆجی/پشکوتوورئیس بکتریولوجی اقدم762
سرۆکی ئامارزان/پشکوتوورئیس احسائیین اقدم772
سرۆکی پرۆگرامر/پشکوتوورئیس مبرمجین اقدم782
سرۆکی بژەران/پشکوتوورئیس مذيعين اقدم792
سرۆکی وەرگران/پشکوتوورئیس مترجمین اقدم802
سرۆکی توژەران/پشکوتوورئیس ابحاث اقدم812
سرۆکی شونوارناس/پشکوتوورئیس اثاریین اقدم822
سرۆکی ئندازیاران/پشکوتوورئیس مھندسین اقدم832
سرۆکی شیکرەوەىان/پشکوتوورئیس محللین اقدم842

رئیس اختصاصی نظم و 852
معلومات اقدم

سرۆکی پسپۆرانی سیستم و 
زانیاریکان/پشکوتوو

رئیس امناء سجل مدنی 862
اقدم

سرۆکی ئمیندارانی تۆماری 
شارستانی/پشکوتوو

رئیس اختصاصی أغام 872
سرۆکی پسپۆری مین/پشکوتوواقدم

رئیس ھیئة رقابة مالیة 882
اقدم

سرۆکی دەستی چاودری دارایی/
پشکوتوو

بروەبری ژمریاری/پشکوتوومدیرحسابات اقدم892
بروەبری وردبینی/پشکوتوومدیر تدقیق اقدم902
بروەبری پشکوتوومدیر اقدم912
بروەبری تکنیکی/پشکوتوومدیر فنی اقدم922

رئیس مساحین ھندسی 932
اقدم

سرۆکی رووپوکاری ئندازەیی/
پشکوتوو

راھنری یاری/پشکوتوومدرب العاب اقدم942
جبجکاری داد/پشکوتوومنفذ عدلی اقدم952
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وەرزشکاری نایابریاضی ممتاز962
ھونرمند/پشکوتووفنان اقدم972
سرۆکی چاپکار/پشکوتوورئیس طباعین اقدم982

سرۆکی فرمان پدراوی رئیس مأمور تسجیل اقدم992
تۆمارکردن/پشکوتوو

قش/پشکوتووقس اقدم1002
سرۆکی خزنداران /پشکوتوورئیس امناء صندوق اقدم1012

سرۆکی ئمیندارانی کتبخان رئيس امناء مكتبة اقدم1022
پشکوتوو

سرۆکی ئمیندارانی کۆگا رئيس امناء مخزن اقدم1032
پشکوتوو

سرۆکی پشبینیکاری کش/ رئیس منبئ جوی اقدم1042
پشکوتوو

سرۆکی راگیاندنکاران/ پشکوتوورئیبس اعالمی اقدم1052
سرۆکی جیۆلۆجی پشکوتوورئیس جیولوجی اقدم1062

سرۆکی راھنری تکنیکی رئیس مدرب فنی اقدم1072
پشکوتوو

بڕوەبری تاقیگ- پشکوتوومدیر مختبر اقدم1082

بڕوەبری راپۆرتکانی فرۆکوانی- مدیر تقاریر طیران اقدم1092
پشکوتوو

بڕوەبری چاودرانی ئاسمانمدیر مراقبین جویین1102
بڕوەبری ربرانی فۆکمدیر مرشدی طائرات1112
بڕوەبری چاودرانی فرۆکخانمدیر مراقبی مطار1122

بڕوەبری فرمانبرانی ئاسایشی مدیر موظفی أمن مطار1132
خانفرۆک

رئیس مھندسین تطبیقیین 1142
اقدم

بڕوەبری ئندازیارانی پیادەکار- 
پشکوتوو
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 پسپۆریی پروەردەیی - پشکوتوواختصاصی تربوی اقدم1152

سرپرشتیاری پروەردەیی- مشرف تربوی اقدم1162
پشکوتوو

مامۆستای ئامادەیی - پشکوتوومدرس اقدم1172
مامۆستای سرەتایی - پشکوتوومعلم اقدم1182
بڕوەبری کشتوکاڵ - پشکوتوومدیر زراعی اقدم1192

بڕوەبری  تندروستی ڤترنری- مدیر صحة بیطریة اقدم1202
پشکوتوو

یاریدەدەری دادوەری- پشکوتوومعاون قضائی اقدم1212
لکۆرەوەى داد - پشکوتوومحقق عدلی اقدم1222
دادنووس- پشکوتووکاتب عدل اقدم1232
سرۆکی تایپر- پشکوتوورئیس کاتب طابعة اقدم1242
سرۆکی بدەستھنی پشکوتوورئیس محصلین اقدم1252
سرۆکی مۆنتر- پشکوتوورئیس مونتیر اقدم1262

سرۆکی رپیشاندەری دارستانکان رئیس مرشد غابات اقدم1272
پشکوتوو

مجور - پشکوتووسادن اقدم1282
وانبژ/3تدریسی/1293٣
بڕوەبری پۆلینی3ی شارەوانیمدیر بلدیة صنف/13033
سرۆکی یاریدەدەری پزیشکیرئیس معاون طبی1313
سرۆکی ونگری تیشکیرئیس مصور شعاعی1323
پزیشکی پسپۆرطبیب اخصائی1333
سرۆکی پزیشکانی گشتیرئیس اطباء عمومیین1343
سرۆکی پزیشکانی پیادەکاررئیس اطباء ممارسین1353
سرۆکی پزیشکانی ددانرئیس اطباء اسنان1363
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سرۆکی پزیشکانی پیادەکارى لقرئیس اطباء ممارس بفرع1373

طبیب بیطری اختصاصی 1383
اقدم

پزیشکی ڤترنری پسپۆر/
پشکوتوو

رئیس مساعد طبیب 1393
بیطری اقدم

سرۆکی یاریدەدەری پزیشکی 
ڤترنری/ پشکوتوو

رئیس موظفین صحیین 1403
بیطری اقدم

سرۆکی فرمانبرانی تندروستی 
ڤترنری پشکتوو

رئیس مضمدین بیطریین 1413
اقدم

سرۆکی پرستارانی ڤترنری 
پشکتوو

سرۆکی پرستارانی زانکۆییرئیس مضمدین جامعیین1423
سرۆکی دەرمانسازانرئیس صیادلة1433
سرۆکی پرستاری کارامرئیس ممرض ماھر1443
سرۆکی پرستارانی مامانیرئیسة ممرضة قابلة1453
سرۆکی پرستارانى پیشکوتوورئیسة ممرضات اقدم1463
سرۆکی پشکنرانرئیس مفتشین1473
سرۆکی خمنری گوکرگرئیس مخمن گمرگ1483
سرۆکی فمانپدەری گومرگرئیس مأمور گمرگ1493
سرۆکی خملنری باجرئیس مخمن ضریبة1503
سرۆکی ئندازیارانی کشتوکایرئیس مھندسین زراعیین1513

رئیس مرشدین زراعیین 1523
اقدم

سرۆکی رابرانی کشتوکای 
پشکوتوو

سرۆکی تایپوانرئیس کتاب طابعة1533
سرۆکی نووسری سرژمریرئیس کاتب تعداد1543
سرۆکی چاپکرانرئیس طباعین1553
قش/1قس/15631
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راوژدەری یاسایی/١مشاور قانونی/15731
سرۆکی کیمیاویرئیس کیمیاوی1583
سرۆکی فیزیاویرئیس فیزیاوی1593
سرۆکی بایۆلۆجیرئیس بایولوجی1603
سرۆکی بکتریۆلۆجیرئیس بکتریولوجی1613
سرۆکی ئامارکارانرئیس احصائیین1623
سرۆکی پرۆگرامرانرئیس مبرمجین1633
سرۆکی بژەرانرئیس مذیعین1643
سرۆکی وەرگانرئیس مترجمین1653
سرۆکی توژینوەکانرئیس ابحاث1663
سرۆکی شونوارناسانرئیس اثاریین1673
سرۆکی ئندازیارانرئیس مھندسین1683
سرۆکی شیکرەوانرئیس محللین1693

رئیس احتصاصی نظم و 1703
معلومات

سرۆکی پسپۆری سیستمکان و 
زانیارییکان

سرۆکی پسپۆری مینرئیس اختصاصی الغام1713
سرۆکی دەستى چاودری داراییرئیس ھیئة رقابة مالیة1723
بڕوەبری ژمریاریمدیر حسابات1733
بڕوەبری وردبینیمدیر تدقیق1743
بڕوەبرمدیر 1753
بڕوەبری تکنیکیمدیر فنی1763
سرۆکی خزندارانرئیس امناء صندوق1773
سرۆکی ئمینداری کتبخانرئیس امناء المکتبة1783
سرۆکی ئمینداری کۆگارئیس امناء المخزن1793
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سرۆکی ونکشرانی ئندازەییرئیس رسامین ھندسی1803
سرۆکی رووپوکارانی ئندازەییرئیس مساحین ھندسی1813
سرپرشتیاری پروەردەیی/١مشرف تربوی/18231
مامۆستای سرەتایی/١معلم/18331
سرۆکی وەدەستھنرئیس محصلین1843
سرۆکی بژمرانرئیس عدادین1853
سرۆکی مۆنتررئیس مونتیر1863
مجور /١سادن/18731
پسپۆری پروەردەیی/١احتصاصی تربوی/18831
مامۆستای ئامادەیی/١مدرس/18931
راھنری یارییکان/١مدرب العاب/19031
وەرزشوانی پشکوتووریاضی اقدم1913
پشنوژ/١امام/19231
پشنوژ و وتار خون/١امام و خطیب/19331
سرۆکی رابرانی دارستانرئیس مرشدی غابات1943
ھونرمند/١فنان/19531
سرۆکی کشناسانرئیس مبنئ جوی1963
یاریدەدەری دادوەری/١معاون قضائی/19731
لکۆرەوەى دادمحقق عدلی/19831
دادنووس/١کاتب عدل/1993١
جبجکاری داد/١منفد عدلی/20031
سرۆکی راگیاندکارانرئیس اعالمی2013
سرۆکی جیۆلۆجیرئیس جیۆلۆجی2023
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سرۆکی ئمینداری تۆماری رئیس امناء سجل مدنی2033
شارستانی

سرۆکی راھنری تکنیکیرئیس مدرب فنی2043
بڕوەبری تاقیگمدیر مختبر2053
سرۆکی تکنیکارانی پزیشکیرئیس تقنیین طبی2063
بڕوەبری راپۆرتکانی فینمدیر تقاریر طیران2073

رئیس مراقبین جویین 2083
اقدم

سرۆکی چاودرانی ئاسمانی 
پشکوتوو

رئیس مرشدی طائرات 2093
سرۆکی رابرانی فرۆک پشکوتوواقدم

رئیس موظفی امن مطار 2103
اقدم

سرۆکی فرمانبرانی ئاسایشی 
فرۆکخان پشکوتوو

سرۆکی ئندازیارانی پیادەکاررئیس مھندسین تطبیقیین2113

رئیسة ممرضات فنیات 2123
اقدم

سرۆکی پرستارانی تکنیکی 
پشکوتوو

سرۆکی فرمانپدەری تۆمارکردنرئیس مأمور تسجیل2133
سرۆکی کارپکری کۆمپیوتررئیس مشغل حاسبة2143
سرۆکی سرپرشتیاری داتارئیس مشرف بیانات2153
سرۆکی نخشسازانرئیس مصمم2163
بڕوەبری نووسینمدیر تحریر2173
وانبژ/4تدریسی/21844
یاریدەدەری تاقیگ پشکوتوومساعد مختبر اقدم2194
بڕوەبری پۆلینی4ی شارەوانیمدیر بلدیة صنف/22044

یاریدەدەری سرۆکی یاریدەدەری معاون رئیس معاون طبی2214
پزیشکی
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معاون رئیس مصور 2224
شعاعی

یاریدەدەری سرۆکی ونگری 
تیشک

پزیشکی گشتی پشکتووطبیب عمومی اقدم2234
پزیشکی پیادەکار پشکوتووطبیب ممارس اقدم2244
پزیشکی ددانی پیادەکارطبیب اسنان ممارس2254
پزیشکی پیادەکاری لقطبیب ممارس بفرع2264
پزیشکی پسپۆری ددان طبیب اخصائی اسنان2274
پزیشکی ڤترنری پسپۆرطبیب بیطری اختصاصی2284

رئیس موظفین صحی 2294
بیطری

سرۆکی فرمانبرانی تندروستی 
ڤترنری

سرۆکی پرستارانی ڤترنریرئیس مضمدین بیطری2304

معاون رئیس ممرض 2314
ماھر

یاریدەدەری سرۆکی پرستاری 
کارام

معاون رئیس ممرضة 2324
قابلة

یاریدەدەری سرۆکی پرستاری 
مامانی

سرۆکی پرستارانرئیسة ممرضات2334

معاون رئیس ممرضین 2344
جامعیین

یاریدەدەری سرۆکی پرستارانی 
زانکۆیی

دەرمانسازی پسپۆری پشکوتووصیدلی اختصاصی اقدم2354
یاریدەدەری سرۆکی دەرمانسازانمعاون رئیس صیادلة2364
یاریدەدەری سرۆکی پشکنرانمعاون رئیس مفتشین2374

معاون رئیس مخمن 2384
گمرگ

یاریدەدەری سرۆکی خملنری 
گومرگ

معاون رئیس مأمور 2394
گمرگ

یاریدەدەری سرۆکی فرمانپدەری 
گومرگ

معاون رئیس مخمن 2404
یاریدەدەری سرۆکی خملنری باجضریبة
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معاون رئیس مھندسین 2414
زراعیین

یاریدەدەری سرۆکی ئندازیارانی 
کشتوکاڵ

سرۆکی رابرانی کشتوکایرئیس مرشدین زراعیین2424

معاون رئیس مأمور 2434
تسجیل

یاریدەدەری سرۆکی فرمانپدەری 
تۆمارکردن

معاون رئیس مشغل 2444
حاسبة

یاریدەدەری سرۆکی کارپکری 
کۆمپیوتر

معاون رئیس مشرف 2454
باینات

یاریدەدەری سرۆکی سپرشتیاری 
داتاکان

فرمانپدەری بگۆڕ پشکوتوومأمور بدالة اقدم2464
سرۆکی ونگران پشکتوورئیس مصورین اقدم2474
مجور/2سادن/24842
راوژدەری یاسایی/2مشاور قانونی/24942
یاریدەدەری سرۆکی کیمیاویمعاون رئیس کیمیاوی2504
یاریدەدەری سرۆکی بایۆلۆجیمعاون رئیس بایولوجی2514
یاریدەدەری سرۆکی فیزیاویمعاون رئیس فیزیاوی2524
یاریدەدەری سرۆکی بکتریۆلۆجیمعاون رئیس بکتریولوجی2534
یاریدەدەری بڕوەبری ئامارکارانمعاون مدیر احصائیین2544
یاریدەدەری سرۆکی پرۆگرامرانمعاون رئیس مبرمجین2554
یاریدەدەری سرۆکی بژەرانمعاون رئیس مذیعین2564
یاریدەدەری سرۆکی وەرگرانمعاون رئیس مترجمین2574
یاریدەدەری سرۆکی توژینوەکانمعاون رئیس ابحاث2584
دۆزەرەوەى شونوار پشکوتوومنقب آثار اقدم2594
یاریدەدەری سرۆکی ئندازیارانمعاون رئیس مھندسین2604
یاریدەدەری سرۆکی شیکرەوانمعاون رئیس محللین2614
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معاون رئیس اختصاصی 2624
نظم و معلومات

یاریدەدەری سرۆکی پسپۆری 
سیستمکان و زانیارییکان

معاون رئیس اختصاصی 2634
یاریدەدەری سرۆکی پسپۆری مینالغام

معاون رئیس ھیئة رقابة 2644
مالیة

یاریدەدەری سرۆکی دەستى 
چاودری دارایی

یاریدەدەری بڕوەبری ژمریاریمعاون مدیر حسابات2654
یاریدەدەری بڕوەبری وردبینیمعاون مدیر تدقیق2664
یاریدەدەری بڕوەبرمعاون مدیر2674
یاریدەدەری بڕوەبری تکنیکیمعاون مدیر فنی2684

معاون رئیس امناء 2694
یاریدەدەری سرۆکی خزندارانالصندوق

یاریدەدەری سرۆکی ئمینداری معاون رئیس امناء المکتبة2704
بخانکت

معاون رئیس امناء 2714
المخزن

یاریدەدەری سرۆکی ئمینداری 
کۆگا

معاون رئیس رسامین 2724
ھندسی

یاریدەدەری سرۆکی ونکشانی 
ئندازەیی

معاون رئیس مساحین 2734
ھندسی

یاریدەدەری سرۆکی رووپوکارانی 
ئندازەیی

سرپرشتیاری پروەردەیی/2مشرف تربوی/27442
مامۆستای سرەتایی/2معلم/27542
بڕوەبری قوتابخانى ناوەندیمدیر مدرسةثانویة2764
یاریدەدەری سرۆکی چاپکرانمعاون رئیس طباعین2774

یاریدەدەری سرۆکی نووسری معاون رئیس کاتب تعداد2784
سرژمری

معاون رئیس کاتب 2794
مونیتیر

یاریدەدەری سرۆکی نووسرانی 
مونیتیر
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سرۆکی ھکنران پشکوتوورئیس حفارین اقدم2804
سرۆکی شوفران پشکوتوورئیس سواقین اقدم2814
یاریدەدەری بڕوەبری نووسینمعاون مدیر تحریر2824
پسپۆری پروەدەییاختصاصی تربوی2834
مامۆستای ئامادەیی/2مدرس/28442
بڕوەبری یارییکان/2مدیر العاب/28542
وەرزشوان/2ریاضی/28641
پشنوژ و وتارخون/2امام و خطیب/2 2874
یاریدەدەری سرۆکی نخشسازانمعاون رئیس مصمم2884
ھونرمند/2فنان/28942
یاریدەدەری سرۆکی کشناسانمعاون رئیس منبئ جوی2904
یاریدەدەری دادوەری/2معاون قضائی/29142
لکۆرەوەى داد/2محقق عدلی/29242
دادنووس/2کاتب عدل/29342
جبجکاری داد/2منفد عدلی/29442
یاریدەدەری سرۆکی راگیاندنکارمعاون رئیس اعالمی2954
یاریدەدەری سرۆکی جیۆلۆجیمعاون رئیس جیولوجی2964

معاون رئیس امناء سجل 2974
مدنی

یاریدەدەری سرۆکی ئمینداری 
تۆماری شارستانی

معاون رئیس مرشدی 2984
غابات

یاریدەدەری سرۆکی رابرانی 
دارستان

رئیس مساعد طبیب 2994
بیطری

سرۆکی یاریدەدەری پزیشکی 
ڤترنری

پشنوژ/2امام/30042
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یاریدەدەری سرۆکی راھنری معاون رئیس مدرب فنی3014
تکنیکی

یاریدەدەری سرۆکی تکنیکارانی معاون رئیس تقنیین طبی3024
پزیشکی

یاریدەدەری بڕوەبری راپۆرتکانی معاون مدیر تقاریر طیران3034
فین

سرۆکی چاودرانی ئاسمانرئیس مراقبین جویین3044
سرۆکی رابرانی فۆکرئیس مرشدی طائرات3054
سرۆکی چاودرانی فرۆکخانرئیس مراقبی المطار3064

سرۆکی فرمانبرانی ئاسایشی رئیس موظفی أمن المطار3074
خانفرۆک

معاون رئیس مھندسین 3084
تطبیقیین

یاریدەدەری سرۆکی ئندازیارانی 
پیادەکار

سرۆکی پرستارانی تکنیکیرئیسة ممرضات فنیات3094

یاریدەدەری سرۆکی نووسری معاون رئیس کتاب طابعة3104
چاپ

یاریدەدەری سرۆکی وەدەستھنمعاون رئیس محصلین3114
یاریدەدەری سرۆکی بژمرانمعاون رئیس عدادین3124
فرمانبری خزمتگوزار پشکوتووموظف خدمات اقدم3134
سرۆکی پیشوەران پشکوتوورئیس حرفیین اقدم3144
قش/2قس/31542
وانبژ/5تدریسی/31655
راوژدەری یاسایی یاریدەدەرمشاور قانونی مساعد3175
یاریدەدەری پزیشکی پشکوتوومعاون طبی اقدم3185
ونگری تیشک پشکوتوومصور شعاعی اقدم3195
پرستاری کارامممرض ماھر3205
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پرستاری مامان پشکتووممرضة قابلة اقدم3215
پرستاری زانکۆیی پشکوتووممرض جامعی اقدم3225
تکنیکاری پزیشکی پشکوتووتقنی طبی اقدم3235
پزیشکی پلبندطبیب تدرج3245

سرۆکی پزیشکانی نیشتجی رئیس مقیمین دوریین3255
نۆبدار

پزیشکی ڤترنری پشکوتووطبیب بیطری اقدم3265

معاون رئیس موظف 3275
صحی بیطری

یاریدەدەری سرۆکی فرمانبرانی 
پزیشکی ڤترنری

معاون رئیس مضمدین 3285
بیطریین

یاریدەدەری سرۆکی پرستارانی 
ڤترنری

پزیشکی گشتی ددانطبیب اسنان عمومی3295
پشکنری پشکوتوومفتش اقدم3305
خملنری گومرگی پشکوتوومخمن گمرگ اقدم3315
فرمانپدەری گومرگ پشکوتوومأمور گمرگ اقدم3325
خمنری باج پشکوتوومخمن ضریبة اقدم3335
ئندازیاری کشتوکاڵ/1مھندس زراعی/33451
رابری کشتوکاڵ پشکوتوومرشد زراعی اقدم3355
کیمیاوی پشکوتووکیمیاوی اقدم3365
فیزیاوی پشکوتووفیزیاوی اقدم3375
بایۆلۆجی پشکوتووبایولوجی اقدم3385
بکتریۆلۆجی پشکوتووبکتریولوجی اقدم3395
ئامارسازی پشکوتوواحصائی اقدم3405
پۆۆگرامری پشکوتوومبرمج اقدم3415
بژەری پشکوتوومذیع اقدم3425
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وەرگی پشکوتوومترجم اقدم3435
نووسری سرژمری پشکوتووکاتب تعداد اقدم3445
مجور/3سادن/34553
توژەری پشکوتووباحث اقدم 3465
دۆزەرەوەى شونوار/1منقب آثار/34751
ئندازیاری پشکوتوومھندس اقدم3485
شیکرەوەى پشکوتوومحلل اقدم3495

اختصاصی نظم و 3505
معلومات اقدم

پسپۆری سیستمکان و زانیارییکان 
پشکوتوو

پسپۆری مین پشکوتوواختصاصی الغام اقدم3515
چاودری دارایی پشکوتوورقیب مالی اقدم3525
ژمریاری پشکوتوومحاسب اقدم3535
وردبینی پشکوتوومدقق اقدم3545
سرۆکی تبینرانرئیس مالحظین3555
سرۆکی تبینرانی تکنیکرئیس مالحظین فنیین3565
خزنداری پشکوتووامین صندوق اقدم3575
ئمینداری کتبخان پشکوتووامین مکتبة اقدم3585
ئمینداری کۆگا پشکوتووامین مخزن اقدم3595
ونکشی ئندازەیی پشکوتوورسام ھندسی اقدم3605
رووپوکاری ئندازەیی پشکوتوومساح ھندسی اقدم3615
مامۆستا/3مدرس/36253
بڕوەبری قوتابخانى سرەتاییمدیر مدرسة ابتدائی3635
سرپرشتیاری پروەردەییمشرف تربوی3645
مامۆستاى سرەتایی/3معلم/36553
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راھنری یارییکان/3مدرب العاب/36653
وەرزشوان/2ریاضی/36752
پشنوژ/3امام/36853
پشنوژ و وتارخون/3امام و خطیب/36953
پشکنری مزگوتکان/1مفتش مساجد/37051
مئمور بگۆڕ/1مأمور بدالة/37151
ھونرمند/3فنان/37253
سرۆکی  ونگرانرئیس مصورین3735
بژمری پشکوتووعداد اقدم3745
سرۆکی پرستارانرئیسة ممرضة3755
سرۆکی پیشوەرانرئیس حرفیین3765
کارپکری کۆمپیوتر پشکوتوومشغل حاسبة اقدم3775
قش/3قس/37853
سرۆکی نووسرانرئیس محررین3795
سپرشتیاری داتاکان پشکوتوومشرف بیانات اقدم3805
نووسری چاپ پشکوتووکاتب طابعة اقدم3815
سرۆکی شوفرانرئیس سواقین3825
کشناسی پشکوتوومنبئ جوی اقدم3835
مئموری تۆمارکردن پشکوتوومأمور تسجیل اقدم3845
بندەبست /1صحاف/38551
چاپکاری ئوفیست کارامطباع اوفیست ماھر3865
چاپکاری لیتربرس کارامطباع ماھر لیتربرس3875
یاریدەدەری تاقیگ/1مساعد مختبر/38851



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: بڕوەبری جبجکار/   فتحی مستفا کاخدر كاكشین  286
بڕوەبری کارگی- دیوانی وەزارەتی ناوخۆى ھرمی کوردستان

شایستو ئرككانی فرمـانبر

چاپکاری پشکوتووطباع اقدم3895
نخشسازی پشکوتوومصمم اقدم3905
مونیتیری پشکوتوومونیتیر اقدم3915

معاون رئیس مساعد 3925
طبیب بیطری

یاریدەدەری سرۆکی ھاریکاری 
پزیشکی ڤترنری

یاریدەدەری دادوەری/3معاون قضائی/39353
لکۆرەوەى داد/3محقق عدلی/39453
دادنووس/3کاتب عدل/39553
جبجکاری داد/3منفد عدلی/39653
راگیاندنکاری پشکوتوواعالمی اقدم3975
جیۆلۆجی پشکوتووجیولوجی اقدم3985

ئمینداری تۆماری شارستانی امین سجل مدنی اقدم3995
پشکوتوو

رابری دارستان پشکوتوومرشد غابات اقدم4005
راھنری تکنیکی/1مدرب فنی/40151

سرۆکی قورئان خون و بانگدەران رئیس قراء و مؤدنین اقدم4025
پشکوتوو

رئیس مالحظی تقاریر 4035
طیران

سرۆکی تبینرانی راپۆرتکانی 
فین

معاون رئیس مراقبین 4045
جویین اقدم

یاریدەدەری سرۆکی چاودرانی 
ئاسمانی پشکوتوو

معاون رئیس مرشدی 4055
یاریدەدەری سرۆکی رابرانی فۆکطائرات

معاون رئیس مراقبی 4065
مطار

یاریدەدەری سرۆکی چاودرانی 
خانۆکف

معاون رئیس موظفی أمن 4075
مطار

یاریدەدەری سرۆکی فرمانبرانی 
خانۆکئاسایشی ف
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ئندازیاری پیادەکار پشکوتوومھندس تطبیقی اقدم4085
سرۆکی ھکنرانرئیس حفارین4095
فرمانبری خزمتگوزاری/1موظف خدمات/41051
وەدەستھن پشکوتوومحصل اقدم4115
سرۆکی شماسانی پشکوتوورئیس شماسین اقدم4125
وانبژ/6تدریسی/41366
یاساییقانونی4146
یاریدەدەری سرۆکی پرستارانمعاونة رئیسة ممرضة4156
ونگری تیشکی کاراممصور شعاعی ممارس4166
یاریدەدەری پزیشکی کاراممعاون طبی ماھر4176

یاریدەدەری پرستاری کارام معاون ممرض ماھر اقدم4186
پشکوتوو

پرستاری تکنیکی کارامممرضة فنیة ممارسة4196

یاریدەدەری پرستاری مامانی معاون ممرضة قابلة اقدم4206
پشکوتوو

معاون ممرضة ماھرة 4216
اقدم

 رستاری کارامیاریدەدەری پ
پشکوتوو

پرستاری زانکۆییممرض جامعی4226
تکنیکاری پزیشکی/1تقنی طبی/42361
پزیشکی ددانی پلبندطبیب اسنان تدرج4246
ھاریکاری تاقیگ کاراممساعد مختبر ماھر4256
رابری کشتوکای/1مرشد زراعی/42661
فرمانبری تندروسی ڤترنری/1موظف صحی بیطری/42761
پشکنرمفتش4286
خمنری گومرگمخمن گمرگ4296
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مئمور گومرگ/1مأمور گمرگ/43061
خمنری کشتوکاڵمخمن زراعی4316
ئندازیاری کشتوکاڵمھندس زراعی4326
کیمیاویکیمیاوی4336
فیزیاویفیزیاوی4346
بایۆلۆجیبایۆلۆجی4356
بکتریولوجیبکتریولوجی4366
ئامارسازاحصائی4376
پرۆگرامرمبرمج4386
وەدەستھن/1محصل/1 4396
نووسری سرژمری/1کاتب تعداد/44061
مجور/4سادن/44164
بژەرمذیع4426
وەرگمترجم4436
توژەرباحث4446
دۆزەرەوەى شونوارمنقب أثار4456
ئندازیارمھندس4466
شیکرەوەمحلل4476

اختصاصی نظم و 4486
پسپۆری سیستمکان و زانیارییکانمعلومات

پسپۆری میناختصاصی الغام4496
چاودری داراییرقیب مالی4506
ژمریارمحاسب4516
وردبینمدقق4526
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تبینرمالحظ4536
تبینری تکنیکیمالحظ فنی4546
خزندار/1أمین صندوق/45561
ئمینداری کتبخان/1امین مکتبة/45661
ئمینداری کۆگا/1امین مخزن/45761
ونکشی ئندازەیی/1رسام ھندسی/45861
رووپوکاری ئندازەیی/1مساح ھندسی/45961
مامۆستا/4مدرس/46064
مامۆستای سرەتایی/4معلم/46164
راھنری یارییکان/4مدرب العاب/46264
ھونرمند/4فنان/46364
بژمر/1عداد/46461
یاریدەدەری سرۆکی پیشوەرانمعاون رئیس حرفیین4656
مئمور بگۆڕ/2مأمور بدالة/46662
قش/4قس/46764
یاریدەدەری سرۆکی نووسران/2معاون رئیس محررین/46862
کارپکری کۆمپیوترمشغل حاسبة4696
سرپرشتیاری داتاکانمشرف بیانات4706
یاریدەدەری سرۆکی شوفرانمعاون رئیس سواقین4716
نووسری چاپ/1کاتب طابعة/47261
کشناسمنبئ جوی4736
مئموری تۆمارکردن/1مأمور تسجیل/47461
پرستاری ڤترنری پشکوتوومضمد بیطری اقدم4756
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چاپکار/1طباع/47661
مونیتیر/1مونیتیر/47761
نخشساز/1مصمم/47861
پزیشکی ڤترنری/1طبیب بیطری/47961
یاریدەدەری دادوەری/4معاون قضائی/48064
لکۆرەوەى داد/4محقق عدلی/48164
دادنووس/4کاتب عدل/48264
جبجکاری داد/4منفد عدلی/48364
راگیاندنکاراعالمی4846
جیۆلۆجیجیولوجی4856
ئمینداری تۆماری شارستانی/1امین سجل مدنی/48661
رابری دارستان/1مرشد غابات/48761
راھنری تکنیکی/2مدرب فنی/48862
سرۆکی قورئانخون و بانگدەرانرئیس قراء و مۆدنین4896
پزیشکی نیشجی نۆبدارطبیب مقیم دوری4906
تبینری راپۆرتکانی فینمالحظ تقاریر طیران4916
چاودری ئاسمان پشکوتوومراقب جوی اقدم4926
رابری فۆککان پشکوتوومرشد طائرات اقدم4936
چاودری فۆکخان پشکوتوو مراقب مطار اقدم4946

فرمانبری ئاسایشی فۆکخان موظف امن مطار اقدم4956
پشکوتوو

ئندازیاری پیادەکارمھندس تطبیقی4966
یاریدەدەری سرۆکی ھکنرانمعاون رئیس حفارین4976
فرمانبری خزمتگوزاری/2موظف خدمات/49862
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سرۆکی شماسرئیس شماسین4996
وانبژ/7تدریسی/50077
یاریدەدەری یاساییمعاون قانونی5017
پرستاری پلبندممرضة تدرج5027

معاون مصور شعاعی 5037
یاریدەدەری ونگری تیشگی پلبندتدرج

یاریدەدەری تندروستی پلبندمعاون طبی تدرج5047
پرستاری کارمى پلبندممرض ماھر تدرج5057
پرستاری مامامی پلبندممرضة قابلة تدرج5067
پرستاری زانکۆیی مشقدارممرض جامعی متدرب5077
تکنیکاری پزیشکی/2تقنی طبی/50872
رابری کشتوکاڵمرشد زراعی5097
برینپچی ڤترنریمضمد بیطری5107
فرمانبری تندروستی ڤترنریموظف صحی بیطری5117
یاریدەدەری پشکنرمعاون مفتش5127
یاریدەدەری خمنری گومرگمعاون مخمن گمرگ5137
یاریدەدەری خمنری باجمعاون مخمن ضریبة5147
مئموری گومرگمأمور گمرگ5157
یاریدەدەری ئندازیاری کشتوکاڵمعاون مھندس زراعی5167
یاریدەدەری کیمیاویمعاون کیمیاوی5177
یاریدەدەری فیزیاویمعاون فیزیاوی5187
یاریدەدەری بایۆلۆجیمعاون بایولوجی5197
یاریدەدەری بکتریۆلۆجیمعاون بکتریولوجی5207
یاریدەدەری ئامارسازمعاون احصائی5217
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یاریدەدەری پرۆگرامرمعاون مبرمج5227
یاریدەدەری بژەرمعاون مذیع5237
یاریدەدەری وەرگمعاون مترجم5247
یاریدەدەری توژەرمعاون باحث5257
یاریدەدەری سرۆکی شماسمعاون رئیس شماسین5267
یاریدەدەری دۆزەرەوەى شونوارمعاون منقب آثار5277
یاریدەدەری ئندازیارمعاون مھندس5287
یاریدەدەری شیکرەوەمعاون محلل5297

معاون اختصاصی نظم و 5307
معلومات

یاریدەدەری پشپۆری سیستمکان و 
زانیارییکان

یاریدەدەری پسپۆری مینمعاون اختصاصی الغام5317
یاریدەدەری چاودری دارایی/1معاون رقیب مالی/53271
یاریدەدەری ژمریارمعاون محاسب5337
یاریدەدەری وردبینیمعاون مدقق5347
یاریدەدەری تبینرمعاون مالحظ5357
یاریدەدەری تبینری تکنیکیمعاون مالحظ فني5367
خزندار/2امين صندوق/53772
ئمینداری کتبخان/2امين مكتبة/53872
ئمینداری کۆگا/2امين مخزن/53972
ونکشی ئندازەیی/2رسام ھندسي/54072
رووپوکاری ئندازەیی/2مساح ھندسي/54172
مامۆستا/5مدرس/54275
راھنری یارییکان/5مدرب العاب/54375
ونگری پشکوتوومصور اقدم5447
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بژمر/2عداد/54572
نووسری سرژمری/2كاتب تعداد/54672
وەرزشوان/4رياضي/54774
پشنوژ/5امام/54875
پشنوژ و وتارخون/5امام و خطيب/54975
ھونرمند/5فنان/55075
پیشوەری پشکوتووحرفي اقدم5517
پرستاری ھونری پلبندممرضة فنية تدرج5527
تۆمارکری داتاکان/1مسجل بيانات/55371
پداچرى داتاکان/1مراجع بيانات/55471
نووسری چاپ/2كاتب طابعة/55572
مجور/5سادن/55675
یاریدەدەری کشناسمعاون منبئ جوي5577
مئموری تۆمارکردن/1مأمور تسجيل/55871
چاپکاری اوفسیتطباع اوفسيت5597
مئموری بگۆڕ/3مأمور بدالة/56073
وەدەستھن/2محصل/56172
شوفری پشکوتووسائق اقدم5627
مامۆستای سەرتایی/5معلم/56375
چاپکار/2طباع/56472
مونیتیر/2مونيتير/56572
نخشساز/2مصمم/56672

معاون رئيس قراء 5677
ومؤذنين

یاریدەدەری سرۆکی قورئان خون 
و بانگدەران
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یاریدەدەری پزیشکی ڤترنری/2مساعد طبيب بيطري/56872
یاریدەری دادوەری/5معاون قضائي/56975
لکؤرەوەى داد/5محقق عدلي/57075
یاریدەدەری راگیاندنکارمعاون اعالمي5717
یاریدەدەری جیۆلۆجیمعاون جيولوجي5727
ئمینداری تۆماری شارستانی/2امين سجل مدني/57372
رابری دارستان/2مرشد غابات/57472
راھنری تکنیکی/3مدرب فني/57573
یاریدەدەری تاقیگ پلبندمساعد مختبر تدرج5767

معاون مالحظ تقارير 5777
طيران

یاریدەدەری تبینری راپۆرتکانی 
فین

چاودری ئاسمانمراقب جوي5787
رابری فۆکمرشد طائرات5797
چاودری فۆکخانمراقب مطار5807
فرمانبری ئاسایشی فۆکخانموظف امن مطار5817
یاریدەدەری ئندازیاری پیادەکارمعاون مھندس تطبيقي5827
ھکنری پشکوتووحفار اقدم5837
فرمانبری خزمتگوزاری/3موظف خدمات/58473
قش/5قس/58575
نووسیارمحرر5867
ونگری تیشکی مشقدارمصور شعاعي متدرب5878
پرستاری کارامى مشقدارممرض ماھر متدرب5888
پرستاری مامانی مشقدارممرضة قابلة متدربة5898
پرستاری ھونری مشقدارممرضة فنية متدربة5908
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یاریدەدەری رابری کشتوکاڵمعاون مرشد زراعي5918
یاریدەدەری برینپچی ڤترنریمعاون مضمد بيطري5928

معاون موظف صحي 5938
بيطري

یاریدەدەری فرمانبری تندروستی 
ڤترنری

یاریدەدەری مئمور گومرگمعاون مأمور كمرك5948
یاریدەدەری ونکشی ئندازەییمعاون رسام ھندسي5958
یاریدەدەری رووپوکاری ئندازەییمعاون مساح ھندسي5968
نووسركاتب5978
نووسری ژمریاریكاتب حسابات5988
تکنیکارفني5998
ونگر/1مصور/60081
پیامنری رۆژنامنووسیمراسل صحفي6018
خزندار/3امين صندوق/60283
ئمینداری کۆگا/3امين مخزن/60383
پشنوژ/6امام/60486
پشنوژ و وتارخون/6امام و خطيب/60586
ھونرمند/6فنان/60686
پیشوەر/1حرفي/60781
تۆمارکاری داتاکانمسجل بيانات6088
پداچرى داتاکانمراجع بيانات6098
نووسری چاپ/3كاتب طابعة/61083
مئمور بگۆڕ/4مأمور بدالة/61184
وەدەستھن/3محصل/61283
شوفر/1سائق/61381
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مامۆستای سەرتایی/6معلم/61486
بژمر/3عداد/61583
چاپکار/3طباع/61683
مونیتیر/3مونيتير/61783
نخشساز/3مصمم/61883
یاریدەدەری چاودری دارایی/2معاون رقيب مالي/61982
ئمینداری کتبخان/3امين مكتبة/62083
قش/6قس/62186
یاریدەدەری پزیشکی ڤترنریمساعد طبيب بيطري6228
مئموری تۆمارکردن/3مأمور تسجيل/62383
یاریدەدەری دادوەری/3معاون قضائي/62486
یاریدەدەری تکنیکاری پزیشکیمعاون تقني طبي6258
رابری دارستان/3مرشد غابات/62683
یاریدەدەری پزیشکی مشقدارمعاون طبي متدرب6278
پرستاری مشقدارممرض متدرب6288
یاریدەدەری تاقیگمساعد مختبر6298
راھنری تکنیکی/4مدرب فني/63084
قورئانخون و بانگدەر پشکوتووقارئ و مؤذن اقدم6318
یاریدەدەری رابری فۆکمعاون مرشد طائرات6328
یاریدەدەری چاودری فرۆکخانمعاون مراقب مطار6338
ھکنر/1حفار/63481
فرمانبری خزمتگوزاری/4موظف خدمات/63584
نووسری سرژمری/3كاتب تعداد/63683
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شماس پشکوتووشماس اقدم6378
مجور/6سادن/63886
یاریدەدەری پرستاری مشقدارمعاون ممرضة تدريب6399
ونگر/2مصور/64092
پیشوەر/2حرفي/64192
یاریدەدەری نووسری چاپمعاون كاتب طابعة6429
یاریدەدەری مئمور بگۆڕمعاون مأمور بدالة6439
یاریدەدەری وەدەستھنمعاون محصل6449
شوفر/2سائق/64592
فرمانبری خزمتگوزاری/5موظف خدمات/64695
یاریدەدەری بژمرمعاون عداد6479
چاپکار/4طباع/64894
مونیتیر/4مونيتير/64994
نخشساز/4مصمم/65094
یاریدەدەری مئموری تۆمارکردنمعاون مأمور تسجيل6519
قورئانخون و بانگدەر/1قارئ و مؤذن/65291
یاریدەدەری رابری دارستانمعاون مرشد غابات6539
ھکنر/2حفار/65492
یاریدەدەری خزندارمعاون امين صندوق6559
یاریدەدەری ئمینداری کۆگامعاون امين مخزن6569
یاریدەدەری ئمینداری کتبخانمعاون امين مكتبة6579
نووسری سرژمری/4كاتب تعداد/65894
شماس/1شماس/65991
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ونگر/3مصور/660103
پیشوەر/3حرفي/661103
ھکنر/3حفار/662103
کارپکری بگۆڕ/1مشغل بدالة/663101
شوفر/3سائق/664103
فرمانبری خزمتگوزاری/6موظف خدمات/665106
یاریدەدەری چاپکارمعاون طباع66610
یاریدەدەری مونیتیرمعاون مونيتير66710
یاریدەدەری نخشسازمعاون مصمم66810
قورئانخون و بانگدەرقارئ و مؤذن66910
شماسشماس67010
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ناونیشان وەزیفی بپی یاسای میالک ژمارە 25ى سای 1960ى ھموار کراو

وەزیفی پل تایبتکان - وظائف الدرجات الخاصة
خشتى ژمارە  1

ناونیشانی وەزیفیالعنوان الوظيفيز
 أمين السر العام لمجلس قيادة 1

الثورة 
ھوەشاوەتوە

سرۆکی دیوانی سرۆکایتی کۆمار رئيس ديوان رئاسة الجمھورية 2

 سکرتری تایبتی سرۆک کۆمار سكرتير خاص لرئيس الجمھورية 3
 رئيس مكتب في مجلس قيادة 4

الثورة 
ھوەشاوەتوە

عضو مكتب في مجلس قيادة 5
الثورة 

ھوەشاوەتوە

 مستشار مكتب في مجلس قيادة 6
الثورة 

ھوەشاوەتوە

 مدير عام مكتب نائب رئيس 7
مجلس قيادة الثورة 

ھوەشاوەتوە

 مستشار في رئاسة ديوان رئاسة 8
الجمھورية 

راوژکار ل دیوانی سرۆکایتی کۆمار

 رئيس تشريفات رئاسة 9
الجمھورية 

سرۆکی تشریفاتی سرۆکایتی کۆمار

سرۆکی ئنجوومنی چاودری دارایی رئيس مجلس الرقابة المالية 10
سرۆکی ئنجوومنی راژەى گشتی رئيس مجلس الخدمة العامة 11
سرۆکی زانکۆ رئيس الجامعة 12
رئيس المجلس األعلى للبحوث 13

العلمية 
سرۆکی ئنجوومنی با بۆ توژینوەى 

زانستی
سرۆکی دیوانی یاسانووسیرئيس ديوان التدوين القانوني 14
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سرۆکی داواکاری گشتیرئيس االدعاء العام 15
سرۆکی دیوانی ئوقاف رئيس ديوان األوقاف 16
بریکاری وەزارەت وكيل وزارة 17
بایۆز سفير 18
 عضو لجنة المتابعة في رئاسة 19

ديوان رئاسة الجمھورية 
ئندامی لیژنى بدواداچوون ل سرۆکایتی 

دیوانی سرۆکایتی کۆمار
ئندامی ئنجوومنی چاودری دارایی  عضو مجلس الرقابة المالية 20
ئندامی ئنجوومنی راژەى گشتی عضو مجلس الخدمة العامة 21
جگری سرۆکی زانکۆ  نائب رئيس الجامعة 22
پارزگار  محافظ 23
ژمریاری یاسایی یکم  محاسب قانوني أول 24
شارەزا ل کاروباری نوت  خبير في شؤون النفط 25
راوژکار ل وەزارەت  مستشار في وزارة.26
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خشتی ژمارە 2
 یکم: وەزیفی گشتیی - الوظائف العامة

ناونیشانی وەزیفعنوان الوظيفةز
بڕوەبری گشتیمدير عام1
پشکنری گشتیمفتش عام2
ھوەشاوەسكرتير عام مجلس3
شارەزاخبير4
راوژدەری یاسایی وەزارەتمشاور قانوني للوزارة5
یاریدەدەری بڕوەبری گشتیمعاون مدير عام6
یاریدەدەری پشکنری گشتیمعاون مفتش عام7
راوژدەری یاساییمشاور قانوني 8
سکرترسكرتير9

بڕوەبرمدير10
سرۆک توژینوەى یکمرئيس أبحاث أول11
پرۆگرامر پشکوتوومبرمج أقدم12
پرۆگرامرمبرمج13
یاریدەدەری پرۆگرامرمساعد مبرمج14
شیکرەوەی سیستممحلل أنظمة15
یاریدەدەری شیکاری سیستممساعد محلل أنظمة16
سرۆک توژینوەرئيس أبحاث17
سرۆک تبینرانرئيس مالحظين18
توژەرباحث19
تبینرمالحظ20
یاریدەدەری توژەرمساعد باحث21
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یاریدەدەری تبینرمعاون مالحظ22
وردبینمدقق23
یاریدەدەری وردبینمعاون مدقق24
میراومراقب مياه25
نووسركاتب26
نووسیری چاب ب دوو زمانكاتب طابعة بلغتين27
نووسری چاپ بیک زمانكاتب طابعة بلغة واحدة28
بژمرعداد29
مئموری پیامدەرمأمور تبليغ30
راستوخۆمباشر31
پیامدەرمبلغ32
بستبندرزام33
مئمور فۆتۆکۆپیمأمور استنساخ34
مئمور تاقیگمأمور مختبر35
وەرگری کلوپلمتسلم بضائع36
رابرمرشد37
رۆشنبیری کۆمیتیمثقف اجتماعي38
پیکساعي39
ژەنیارعازف40
ئندامی تیپی نواندنعضو فرقة تمثيل41
سرۆکی بستبدانرئيس رزامين42
سرۆکی پیامدەرانرئيس مبلغين43
دابشکرموزع44
خۆشنووسخطاط45
نخش کشناسخ خرائط46
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مئمور بگۆڕمأمور بدالة47
مئموری تۆمارکردنمأمور تسجيل48
مئموری گرماومأمور حمام49
سرۆک مئموری گۆڕەپانرئيس مأموري ساحة50
مئمور گۆڕەپانمأمور ساحة51
سرۆک مئمورانی پشکنینرئيس ماموري فحص52
مئموری پشکنینمأمور فحص53
تاقیگى خۆجییمختبر محلي54
یاریدەدەری مئمورمعاون مأمور55
توکارمشرح56
کدەرملقح57
سرۆکی چاودرانرئيس مراقبين58
چاودرمراقب 59
چاودری فرۆکخانمراقب مطار60
مندارية61
بخوکرمربي62
پوەرخونقارئ مقياس63
یاریدەدەری ئشکوانی وستگمعاون ناظر محطة64
راھنری پیشییمدرب مھني65
وەرگرمحصل66
پیامنرمراسل67
چاودری ئاودریمراقب ري68

دووەم: وەزیفی گشتیی ژمریاری و وردبینی
بڕوەبری ژمریاریمدير حسابات1
ژمریارمحاسب2
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یاریدەدەری ژمریارمعاون محاسب3
نووسری ژمریاریكاتب حسابات4
بڕوەبری وردبینی ژمریاریمدير تدقيق حسابات5
وردبینی ژمریاری پشکوتوومدقق حسابات أفدم6
وردبینی ژمریاریمدقق حسابات7
یاریدەدەری وردبینی ژمریاریمعاون مدقق حسابات8

سیم: وەزیفی ئستۆدار - الوظائف الحيازية

بڕوەبری کۆگاکانمدير مخازن1
کۆگادارأمين مخزن2
خزندارأمين صندوق3
یاریدەدەری خزندارمعاون أمين صندوق4
پارەستنجابي5
یاریدەدەری کۆگادارمعاون أمين مخزن6

چوارەم: وەزیفی ئندازەیی -الوظائف الھندسية
سرۆک ئندازیارانرئيس مھندسين1
یاریدەدەری سرۆک ئندازیارانمعاون رئيس مھندسين2
ئندازیاری پشکوتوومھندس أقدم3
یاریدەدەری ئندازیارمعاون مھندس4
ئندازیاری پیادەکارمھندس تطبيقي5
یاریدەدەری ئندازیاری پیادکارمعاون مھندس تطبيقي6

پنجم: وەزیفی کشتوکایی -الوظائف الزراعية
ئندازیاری یکمی کشتوکاڵمھندس زراعي أول1
ئندازیاری کشتوکاڵمھندس زراعي2
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یاریدەدەری ئندازیاری کشتوکاڵمعاون مھندس زراعي3
مرشد زراعي أول (خريج معھد 4

زراعي
رابری یکمی کشتوکاڵ (دەرچووی 

پیمانگى کشتوکاڵ)
چاودری کشتوکاڵ (دەرچووی ناوەندی)مراقب زراعي (خريجو ثانوية5
رابری کشتوکاڵمرشد زراعي(الزراعة)6
چاودری کگمراقب حقل7

وەزیفی زانکۆ و فرکرن- الوظائف الجامعية والتعليمية
راگرعميد1
پرۆفیسۆرأستاذ2
پرۆفیسۆری بشدارأستاذ مشارك3
پرۆفیسۆری یاریدەدەرأستاذ مساعد4
وانبژ ل زانکۆمدرس في الجامعة5
پیوەستمعيد6
توژەری زانکۆییباحث جامعي7
یاریدەدەری توژەری زانکۆییمساعد باحث جامعي8
پسپۆری پروەردەییاختصاص تربوي9

سرپرشتیاری پروەردەییمشرف تربوي10
بڕوبەری بشی تکنیکی یان زانستیمدير قسم فني أو علمي11
بڕوەبری پروەردەى پارزگامدير تربية محافظة12
یاریدەدەری بڕوەبری پروەردەى پارزگامعاون مدير تربية محافظة13
مامۆستا (ناوەندی و دواناوەندی)مدرس14
معلم جامعي يحمل شھادة 15

جامعية أولية
مامۆستای زانکۆ خاوەن بوانامى برایی 

زانکۆ
مامۆستا (سرەتایی)معلم16
بڕوەبری پیمانگى تکنیکیمدير معھد فني17
پزیشکی پسپۆرطبيب اختصاصي18
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پزیشکی پسپۆری ددانطبيب أسنان اختصاصي19
بڕوەبری نخۆشخانمدير مستشفى20
سرۆک تندروستیرئيس صحة21
بڕوەبری نۆرینگمدير عيادة22
پسپۆری بکتریۆلۆجیاختصاصي بكتريولوجي23
بکتریۆلۆجیبكتريولوجي24
پسپۆری بایۆلۆجیاختصاص بايولوجي25
بایۆلۆجیبايولوجي26
پزیشکطبيب27
پزیشک (پشکنر)طبيب (مفتش28
پزیشکی ددانطبيب أسنان29
پزیشکی ددان (پشکنر)طبيب أسنان (مفتش)30
پزیشکی ڤترنریطبيب بيطري31
پزیشکی ڤترنری (پشکنر)طبيب بيطري(مفتش)32
دەرمانسازصيدلي33
سرۆکی پرستارانی زانکۆییرئيس ممرضات جامعية34
پرستاری زانکۆییممرضة جامعية35
سرۆکی پرستارانی تکنیکیرئيس ممرضات فنيات36
پرستاری تکنیکیممرضة فنية37
پرستاری رپدراوممرضة مأذونة38
مامانی تکنیکیقابلة فنية39
مامانی رپدراوقابلة مأذونة40
سرۆک برینپچانرئيس مضمدين41
برینپچی تکنیکیممرض فني42
برینپچمضمد 43
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برینپچی ڤترنریمضمد بيطري44
یاریدەدەری ڤترنریمعاون بيطري45
یاریدەدەری پزیشکیمعاون طبي46
یاریدەدەری دەرمانسازمعاون صيدلي47
یاریدەدەری خۆپاراستنمعاون وقائي48
یاردەدەری فیزیای تندروستیمعاون صحي فيزيائي49
پشکنری بیناییفاحص بصر50
ونگری تیشکمصور اشعاعي51
ھاوکاری پیمانگامساعد معھد52
شیکاری تاقیگ (دەرچووی کۆلیژ)محلل مختبر (خريج كلية)53
یاریدەدەری تاقیگمساعد محختبر54
یاریدەدەری دەرمانسازمساعد صيدلي55
چاودری تندروستیمراقب صحي56
رۆشندەری تندروستیمثقف صحي57
چارەسرکری سروشتیمعالج طبيعي58
فرمانبری تندروستیموظف صحي59
چارەسرکری تیشکمعالج أشعاعي60
یاریدەدەری سکارمساعد مخدر61
یاریدەدەری پزیشکی ددانمساعد طبيب أسنان62
ئشک کاری تکنیکیمجبر فني63
میوانانی تندروستیزائر صحية64
یاریدەدەری تاقیگى ڤترنریمساعد مختبر بيطري65
پشکنری سربگمفتش مجزرة66
فرمانبری تندروستی ڤترنریموظف صحي بيطري67
یاریدەدەری پزیشکی ڤترنریمساعد طبي بيطري68
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مسؤولة تغذية (خريجة مدرسة 69
الفنون المنزلية)

لپرسراوی خۆراک (دەرچووی قوتابخانى 
تکنیکی ماڵ)

بلیتبمسجل تذاكر70
ددانسازمركب اسنان71
یاریدەدەری پسپۆرمعاون اخصائي72
پسپۆری فیزیاویاختصاصي فيزياوي73
یاریدەدەری فیزیاویمعاون فيزياوي74
فیزیاویفيزياوي75
پسپۆری کیمیاویاختصاصي كيماوي76
کیمیاویكيمياوي77
یاریدەدەری کیمیاویمعاون كيمياوي78
پسپۆری جیۆلۆجیأختصاص جيولوجي79
جییۆلۆجیجيولوجي80
یاریدەدەری جیۆلۆجیمعاون جيولوجي81
پسپۆری جیۆفیزیاویاختصاصي جيوفيزياوي82
جیۆفیزیاویجيوفيزياوي83
یاریدەدەری جیۆفیزیاویمعاون جيوفيزياوي84
توژەری زانستیباحث علمي85
یاریدەدەری توژەری زانستیمساعد باحث علمي86
پسپۆری تقمنیاختصاصي مفرقعات87
سرۆک فۆکوانانرئيس طيارين88
فۆکوانطيار89
وەرگی یکممترجم أول90
وەرگمترجم 91
پشکنری ووپومفتش مساحة92
ئمینداری کتبخانأمين مكتبة93
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تبینری ھونریمالحظ فني94
یاریدەدەری تبینری ھونریمعاون مالحظ فني95
رووپوکاری یکممساح أول96
ونکشرسام97
یاریدەدەری ونکشمعاون رسام98
ونگرمصور 99

نخشکارنقاش100
چاککرەوەمصلح101
رووپوکارمساح102
ونگری سینمامصور سينمائي103
یاریدەدەری ونگری سینمامعاون مصور سينمائي104
یاریدەدەری ونگرمعاون مصور105
مئموری بتلمأمور السلكي106
مئموری ھلمأمور خطوط107
مأمور ھوائيات108
مئموری ھواگریمأمور مخابرة109
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خشتى ژمارە 3
- بگى (چوارەم) لم خشتی بپی مادەى 4 ل یاسای ھوەشاندنوەى 
یاســـای پشـــکنینی دارایی 2481، ب ژمارە 106 ل رکوتی 1975/7/8 

راست کرایوە.
- بگـــی (چوارەم) لم خشـــتی بـــوەی ک وەزیفى (پشـــنوژ) بپی 
یاسای ھمواری نۆزدەیمی یاسای میالک راست کرایوە و بم شوەیی 

خوارەوەى ل ھات:
یکم: وەزیف گشتییکان- الوظائف العامة

ناونیشانی وەزیفیعنوان الوظيفةز
معاون مستشار مكتب في مجلس 1

قيادة الثورة

ھوەشاوە

سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس 2
قيادة الثورة

ثانيا- رئاسة الجمھورية3
نائب رئيس ديوان رئاسة 4

الجمھورية
نائب رئيس تشريفات رئاسة 5

الجمھورية
معاون رئيس ديوان رئاسة 6

الجمھورية
معاون رئيس تشريفات رئاسة 7

الجمھورية
تشريفاتي8
ژمریاری یاسایی دووەمالمحاسب القانوني الثاني9

سرۆکی دەستى چاودری داراییرئيس ھيئة الرقابة المالية10
پشکنری چاودری داراییمفتش الرقابة المالية11
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توژەری چاودری داراییباحث الرقابة المالية12
چاودری داراییالرقيب المالي13
ژمریاری یاسایی سیمالمحاسب القانوني الثالث14
پشکنرمفتش15
یاریدەدەری پشکنرمعاون مفتش16
بڕوەبری داھاتمدير واردات17
بڕوەبری باجی خانووبرەمدير ضريبة العقار18
خمنری باجی خانووبرەمخمن ضريبة العقار19
بڕوەبری داراییمدير مال20
مئموری داراییمامور مال21
مئموری دروستناسمأمور تحقق22
مئموری گلدانوەمأمور حجز23
بڕوەبری بنکى گومرگ و مکووسى مدير كمرك ومكوس منطقة24

دەڤر
بڕوەبری بنکى گومرگ و مکووسمدير مركز كمرك ومكوس25
پشکنری گومرگ و مکووسمفتش کمرک ومكوس26
یاریدەدەری بڕوەبری گومرگ و معاون مدير كمرك ومكوس27

مکووس
خمنری گومرگمخمن كمرك28
مئمور گومرگمامور كمرك29
چاودری گومرگمراقب كمرك30
ھاوادەرمخبر31
بڕیوەبری گنجینمدير خزينة32
پشکنری باجی دەرامتمفتش ضريبة الدخل33
خمنری باجی دەرامتمخمن ضريبة الدخل34
بڕوبری موکمدير أمالك35
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راوژکاری ھاتووچۆمستشار مرور36
پشکنری کارگیمفتش أداري37
جگری پارزگارنائب محافظ38
یاریدەدەری پارزگارمعاون محافظ39
قایمقامقائمقام40
بڕوەبری گواستنوەى کسانمدير مصلحة نقل الركاب41
بڕوەبری ناحیمدير ناحية42
بڕوەبری نووسینمدير تحرير43
نووسینکاركاتب تحرير44
نووسری ناحیكاتب ناحية45
بڕوەبری کاروباری شارستانیمدير أحوال مدنية46
ئمنیداری تۆماری شارستانیأمين سجل مدني47
جگر سرۆکی نووسینوەى یاسایینائب رئيس التدوين القانوني48
یاسانووسمدون قانوني49
داواکاری گشتیالمدعي العام50
جگری داواکاری گشتینائب المدعي العام51
پشکنری دادمفتش عدلي52
بڕوەبری سامانی نوجوانانمدير أموال القاصرين53
دادنووسالكاتب العدل54
مئموری جبجکردنمأمور تنفيذ55
یاریدەدەری دادوەریمعاون قضائي56
لکۆرەوەى دادیمحقق عدلي57
بڕوەبری تۆماری خانووبرە یکممدير تسجيل عقاري أول58
پشکنری تۆماری خانووبرەمفتش تسجيل عقاري59
بڕوەبری وردبینی خانووبرەمدير تدقيق عقاري60
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بڕوەبری ئندازەى تۆماری خانووبرەمدير ھندسة التسجيل العقاري61
یاریدەدەری بڕوەبری وربینی معاون مدير تدقيق عقاري62

خانووبرە
بڕوەبری تۆماری خانووبرە دووەممدير تسجيل عقاري ثاني63
یاریدەدەری بڕوەبری تۆماری معاون مدير تسجيل عقاري64

خانووبرە
مئموری تۆماری خانووبرەمأمور تسجيل عقاري65
پسپرۆی شونواراختصاصي اثار66
ئمینداری مۆزەخانامين متحف67
یاریدەدەری ئمینداری مۆزەخانمعاون امين متحف68
پشکنری شونوارمفتش اثار69
شونواردۆزمنقب اثار70
پاشکۆی شونوارملحق اثار71
چاودری شونوارمراقب اثار72
رابری شونوارمرشد اثار73
شیکرەوەى شونوارمحلل اثار74
ربری شونواردليل متحف75
پشکنری ترازووی نوتمفتش كيل نفط76
نوت پوكيال نفط77
بڕوەبری ناوەندی (پۆست، برووسک، مدير مركزي(بريد ،برق،ھاتف)78

تلفۆن)
معاون مدير مركزي (بريد 79

،برق،ھاتف)
 ،ری ناوەندی (پۆستوەبڕیاریدەدەری ب

برووسک، تلفۆن)
پشکنر (پۆست، برووسک، تلفۆن)مفتش (بريد،برق،ھاتف)80
مئمور (پۆست، برووسک، تلفۆن)مأمور (بريد،برق،ھاتف)81
چاودری پۆستمراقب بريد82
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یاریدەدەر مئمور (پۆست، برووسک، معاون مامور ( بريد، برق ، ھاتف)83
تلفۆن)

چاودری تکنیکیمراقب فني84
یاریدەدەر چاودری تکنیکیمعاون مراقب فني85
پشکنینفاحص86
چاودری تلمراقب سلكي87
ھوارمفرق88
چاودری کش درینمراقب جوي اقدم89
کشناسیمنبئ جوي90
یاریدەدەری کشناسیمعاون منبئ جوي91
چاودری ئاسمانمراقب جوي92
یاریدەدەری چاودری ئاسمانمعاون مراقب جوي93
کشبینراصد جوي94
تۆمارکاری کشتیی ناوخۆییکانمسجل السفن المحلية95
مئمور تلکس یکممامور تلكس اول96
مئمور تلکس دووەممامور تلكس ثاني97
مئمور تلکس سیممامور تلكس ثالث98
مئمور ھۆبى پۆستمامور شعبة بريد99

ئفسری ئاگرکوژنوەضابط اطفاء100
ئفسری رزگار کردنضابط أنقاذ101
جگر ئفسری ئاگرکوژنوەنائب ضابط اطفاء102
جگر ئفسری رزگار کردننائب ضابط انقاذ103
شوفری یکمی ئاگرکوژنوەسائق اول اطفاء104
شوفری یکمی رزگار کردنسائق اول انقاذ105
سرۆک عریفانی ئاگرکوژنوەرئيس عرفاء اطفاء106
سرۆک عریفانی رزگارکردنرئيس عرفاء انقاذ107
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عریفی ئاگرکوژنوەعريف اطفاء108
عریفی رزگار کردنعريف انقاذ109
شوفری ئاگرکوژنوەسائق اطفاء110
جگر عریفی ئاگرکوژنوەنائب عريف اطفاء111
جگر عریفی رزگارکردننائب عريف انقاذ112
سربازی یکمی ئاگرکوژنوەجندي اول اطفاء113
سربازی یکمی رزگار کردنحندي اول انقاذ114
سربازی ئاگرکوژنوەجندي اطفاء115
سربازی رزگارکردنجندي انقاذ116
پشکنری کارمفتش عمل117
یاریدەدەری پشکنری کارمعاون مفتش عمل118
توژەری کۆمیتیباحث اجتماعي119
چاودری چاکسازیرقيب إصالحية120
بڕوەبری بندیخانمدير سجن121
مئموری بندیخانمامور سجن122
یاریدەدەری مئموری بندیخانمعاون مامور سجن123
مئمور کارگمامور معامل124
پاسوانحرس125

خانى کونسى دبلۆماسیوەزیفوەزیف
وزير مفوض- وەزیری ردراوقنصل عام- کونسوی گشتی1
مستشار- راوژکارقنصل - کونسوڵ2
سكرتير اول- سکرتری یکمقنصل اول - کونسوی یکم3
سكرتير ثاني - سکرتری دووەمقنصل ثاني- کونسوی دووەم4
سكرتير ثالث - سکرتری سیمقنصل ثالث- کونسوی سیم5
ملحق - پاشکۆنائب قنصل - جگر کونسوڵ6
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وەزیفی ئوقاف
 یاریدەدەری سرۆک دیوانی ئوقافمعاون رئيس ديوان االوقاف1
 بڕوەبری ئوقافی ناوچمدير اوقاف منطقة2
 یاریدەدەری بڕوەبری ئوقافی ناوچمعاون مدير اوقاف منطقة3
 بڕوەبری ئوقافی مرقدەکانمدير اوقاف عتبات مقدسة4
 بڕوەبری ئوقافمدير اوقاف5
 پشکنری ئوقافمفتش اوقاف6
پشکنری پرستگاکان مفتش معابد7
 سرۆک ترمیناڵرئيس نقليات8
 سرۆک ژمرکاررئيس محاسبات9

سرۆک وردبینرئيس تدقيق10
 سرۆک کۆگارئيس مخازن11
 سرۆک ماف و زەویوزاررئيس حقوق وأراضي12
 جگر سرۆکی ئندازیاراننائب رئيس مھندسين13
بڕوەبری تکنیکی کارگ مدير معمل فني14
 یاریدەدەری سرۆکمعاون رئيس15
پشکنری بش مفتش قسم16
پشکنری ئاسنڕێ مفتش سكة17
 یاریدەدەری پشکنری ئاسنڕێمعاون مفتش سكة18
 ئشکوانی وشتگناظر محطة19
ئشکوانی ھونریناظر فني20
رسام تصاميم (خريج معھد 21

المساحة)
 نخشکشی دیزاین (دەرچووی 

پیمانگى رووپوی)
 کورتنووسكاتب اختزال22
 یاریدەدەری ئشکوانی تکنیکیمعاون ناظر فني23
چاودرمراقب24
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 یاریدەدەری ئشکوانی وستگمعاون ناظر محطة25
 مئموری ھاتن و چوونمأمور سير26
شوفری فارگۆن سائق قنطرة27
سرۆک پشکنرانی بلیت رئيس فاحصي بطاقات28
 ئشکوانی میدانناظر ساحة29
چاودری تکنیکی مراقب فني30
چاودری تکنیکی کرکاران مراقب عمال فني31
مئموری برووسک مامور برق32
مئموری ھونریمامور فني33
 مئمورمامور34
 پشکنری شمندەفرفاحص قطارات35
بلیتکارجامع بطاقات36
 بلیت پشکنینفاحص بطاقات37

 رۆشنبیری
 سرۆک تیپی مۆسیقارئيس فرقة موسيقية1
ریتمبندضابط ايقاع2
 ئندامی تیپی کۆڕاڵعضو فرقة انشاد3
 گوبیستمنصت4
 چاودری چاپمنیرقيب مطبوعات5
سرپرشتیاری کارپکر مشرف مشغل6
نمایشکارعارضة ازياء7
 دیزاینرمصصم8
 برگدرووی تکنیکیخياطة فنية9

برگدرووی تکنیکی ئۆی خياطة فنية للتطريز10
 یاریدەدەری برگدروومساعدة خياطة11
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نووسرمحرر12
 جبجکارمنفذ13
 سکرتری نووسینسكرتير تحرير14
 ھچنمصحح15
 مۆنترمونتير16
خۆشنووس خطاط17
 یاریدەدەری تاقیگمساعد مختبر18
 خانخۆیی فۆکمضيف طائرات19
 ئاماژەدەرملوح20
 نۆتناسنوتي21
 بڕوەبری یاری وەرزشیمدرب العاب رياضية22
بڕوەبری ناوەندی الوانمدير مركز شباب23
 سرپرشتیاری مای الوانمشرف بيت شباب24
 یاریدەدەری سرپرشتیاری مای الوانمعاون مشرف بيت شباب25
وەرزشوانی یکمرياضي اول26
 وەرزشوانرياضي27
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 سرچاوەکان:

• المكتبـــة القانونيـــة العراقية للحكم المحلـــي (• المكتبـــة القانونيـــة العراقية للحكم المحلـــي (http://www.iraq-lg-law.orghttp://www.iraq-lg-law.org) قانون الخدمة ) قانون الخدمة 
المدنية رقم المدنية رقم 2424 لسنة  لسنة 19601960 المعدل  متاح فی  المعدل  متاح فی 20152015/6/1111

http://www.mojkurdistan.com/A_Rojname.aspxhttp://www.mojkurdistan.com/A_Rojname.aspx     ى وەقایعی کوردستانى وەقایعی کوردستان     • رۆژنامرۆژنام •
.http://www.moj.gov.iq/iraqmaghttp://www.moj.gov.iq/iraqmag   راقى وەقایعی عراق   • رۆژنامى وەقایعی عرۆژنام •
.http://perleman.orghttp://perleman.org  مانی کوردستانرللیکترۆنی پى ئگمانی کوردستان  • پرللیکترۆنی پى ئگپ •

.http://cabinet.gov.krdhttp://cabinet.gov.krd می کوردستانرنی وەزیرانی ھنجووملیکترۆنی ئى ئگمی کوردستان • پرنی وەزیرانی ھنجووملیکترۆنی ئى ئگپ •
.http://www.parliament.iqhttp://www.parliament.iq  راقرانی عننی نونجووملیکترۆنی ئى ئگراق  • پرانی عننی نونجووملیکترۆنی ئى ئگپ •

.http://cabinet.iqhttp://cabinet.iq  راقی فیدڕاڵنی وەزیرانی عنجووملیکترۆنی ئى ئگراقی فیدڕاڵ  • پنی وەزیرانی عنجووملیکترۆنی ئى ئگپ •
• پرۆژەى بکوردی کردنی ناونیشـــان وەزیفییـــکان، وەزارەتی دارایی و ئابووری، ئیدارەى • پرۆژەى بکوردی کردنی ناونیشـــان وەزیفییـــکان، وەزارەتی دارایی و ئابووری، ئیدارەى 

سلمانی (پشوو).سلمانی (پشوو).
.http://www.mof-krg.orghttp://www.mof-krg.org  مرلیکترۆنی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھى ئگم  • پرلیکترۆنی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھى ئگپ •

.www.iraqld.iqwww.iraqld.iq قاعدة التشريعات العراقية • قاعدة التشريعات العراقية •
*  یاســـا ...فرھنگکی عرەبی کوردی، کوردی عرەبی، دادوەر ســـردار عزیز خۆشـــناو، *  یاســـا ...فرھنگکی عرەبی کوردی، کوردی عرەبی، دادوەر ســـردار عزیز خۆشـــناو، 

کوردستان کوردستان 2013-2013-.
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ئامادەكردنی

فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین
بەڕێوەبەری جێبەجێکار - بەڕێوەبەری كارگێڕیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ

ماستەر لە كارگێڕی

مافی لەبەرگرتنەوە و باڵوکردنەوەى پارێزراوە 
بۆ وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان

وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی كوردستان 

بەڕێوەبەرایەتی گشتی دیوان

زنجیرەى کتێب )1(

شایستەو ئەركەكانی فەرمـــــــــــــــانبەر
لە یەکەمین رۆژی دامەزراندنی تاكو خانەنشینكردنی

20
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ەم 
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ەو ئ
یست

شا

فەرمانبەران���ی ت���ازە دام���ەزراو و زۆرب���ەی ئەو 
فەرمانبەرانەی كە لە خزمەتدان و سااڵنێك كار 
دەك���ەن ل���ە فەرمانگەكانی میری���دا زۆربەیان بە 
تێروتەسەلی شارەزای ئەرك و فەرمان و مافەکان 
و پیرۆزی پیش���ەكەیان نی���ن، هەروەها زانیاری 
پێویستیان لە سەر ئەو رێنمایی و رێساو یاسایانە 
نییە كە مافیان پێ دەبەخش���ێت و دەیانپارێزێت 
و ئەم كتێبە بە ش���ێوەیەكی گش���تی پێک دێت لە 
گشت یاس���اکانی کارپێکراو لە ژیانی وەزیفیدا و 
بریتییە لە)8( بەش و پاش���کۆیەکی تایبەت بە 
ناونیش���انە وەزیفییەکان، کە دەقی وەرگێڕدراوی 

ئامادەکاریاساکانەو هیوادارین سوودى هەبێت.


