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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:(2)

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.

(2)  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.



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فتحی مستفا کاخدر كاكشین  104 شایستو ئرككانی فرمـانبر

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 . .



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فتحی مستفا کاخدر كاكشین  109 شایستو ئرككانی فرمـانبر

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




