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 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 
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.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..



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فتحی مستفا کاخدر كاكشین  39 شایستو ئرككانی فرمـانبر

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.



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فتحی مستفا کاخدر كاكشین  40 شایستو ئرككانی فرمـانبر

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 
180 رۆژ بـــ مرجـــک نابت مۆتـــی ب مووچی تواو پـــ بدرت بۆ 

ماوەی زیاتر ل (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).
ئینجا  ھبت  االجازات)  (رصید  بووی   كك مۆتی  رۆژ)  ئینجا   ھبت  االجازات)  (رصید  بووی   كك مۆتی  رۆژ)  كم (180180  الینی   ب  ویستپ  وات)  () كم  الینی   ب  ویستپ  وات)  (2)

مۆتی مۆتی 120120 رۆژ بمووچى پ بدرت). رۆژ بمووچى پ بدرت).
(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.




