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یاسای میالک ژمارە 25ى سای 1960(1)
رنمایی میالک ژمارە 23ى سای 1979 رنمایی تنسیبی فرمانبران

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

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

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

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

(1).(بم کتئ
مادەى دووەم:مادەى دووەم:

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

دەسپردرت.
مادەى سیم:مادەى سیم:

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

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

مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

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

.م یاسای3 ى ئ
مادەى پنجم:مادەى پنجم:

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

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

الین وەزیرەوە.

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

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

فرمانگک ک بۆى دەگوازرتوە.
مادەى حفتممادەى حفتم: : 

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

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

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

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

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

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

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

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

مادەى یازدەھم: مادەى یازدەھم: 

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

مادەى دوازدەم: مادەى دوازدەم: 

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

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

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

نووسرا.(1)
ئنجوومنی سیادە

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

رنمایی تنسیبی فرمانبران
مادەى یکم:مادەى یکم:

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

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

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

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

وەزارەتی پروەردە.

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

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

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

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

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

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

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

کارگییکان.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.نماییم رکردنی ئ

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

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

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

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

وەزیفى یاریدەدەری فیزیاوی).

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

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

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

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

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

ئم رنمایی جبج دەکرت ل رۆژی بو کردنوەى ل رۆژنامى فرمی.




