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فرمانی ژمارە 9ى سای 2005ى ھموارکراو -خاننشینی پل تایبتکان 
و بڕوەبری گشتی(1) ) 

پاپشتپاپشت

پاپشت ب حوکمکانی بشی دووەم ل پاشکۆی یاسای بڕوەبردنی دەوتی پاپشت ب حوکمکانی بشی دووەم ل پاشکۆی یاسای بڕوەبردنی دەوتی 
عراق بۆ قۆناغی گواستنوە و ل سر رەزامندی ئنجوومنی سرۆکایتی، عراق بۆ قۆناغی گواستنوە و ل سر رەزامندی ئنجوومنی سرۆکایتی، 

ئنجوومنی وەزیران بیاری دا ب دەرکردنی ئم فرمانى خوارەوە:ئنجوومنی وەزیران بیاری دا ب دەرکردنی ئم فرمانى خوارەوە:

مادەمادە1:(2) ) 

بخشینی مووچیکی خاننشینی ب (ھموو ئندامانی ئنجوومنی حوکمی 
ھوەشـــاوە و منداکانی ئو ئندامانى شـــھید بوون و جگرەکانیان و 
ئمینداری گشـــتی ئم ئنجوومن) و ئندامانی ئنجوومنی سرۆکایتی 
و ســـرۆکی وەزیـــران و جگرەکـــى و وەزیـــرەکان و ئمینداری گشـــتی 
ئنجوومنـــی وەزیران و ئوانـــى پلى وەزیر و بریـــکاری وەزارەتکان 
 ژەى %80ى کۆی مووچر (4) ) ، ب(ری گشـــتیوەبڕب) ،(3)ژکارانو راو
و دەرماـــکان ک وەریان دەگـــرت مانگان پش دابانیان ل وەزیف بھر 
ھۆیـــک بـــوو بت جگ ل حاتکانی دوورخســـتنوە یـــان دەرکردن یان 
(1) ئم فرمان ب پی یاسای یکگرتووی خاننشین ژمارە ئم فرمان ب پی یاسای یکگرتووی خاننشین ژمارە 2727ى سای ى سای 20062006 ھموار کراو ھنوەشاوەتوە و  ھموار کراو ھنوەشاوەتوە و 
ل ھرمی کوردستان کاری پ دەکرت، بم ل یاسای نوی خاننشینی یکگرتوو ژمارە ل ھرمی کوردستان کاری پ دەکرت، بم ل یاسای نوی خاننشینی یکگرتوو ژمارە 9ى سای ى سای 20142014 ئم  ئم 
فرمان ھوەشاوەتوە، بم یاسای ژمارە فرمان ھوەشاوەتوە، بم یاسای ژمارە 9ى سای ى سای 20142014 ل ھرمی کوردستان کاری پ ناکرت و راگیراوە. ل ھرمی کوردستان کاری پ ناکرت و راگیراوە.

(2) )  ئم مادەی ب فرمانی ژمارە  ئم مادەی ب فرمانی ژمارە 3131ى سای ى سای 20052005 راست کرایوە و ئمى سرەوە جگای گرتوە. راست کرایوە و ئمى سرەوە جگای گرتوە.
(3) )  دەقی رنمایی دارایی ژمارە دەقی رنمایی دارایی ژمارە 1818ى سای ى سای 20092009 (مووچى خاننشینی وەزیر و ئوانى ل پلى وەزیرن و بریکاری  (مووچى خاننشینی وەزیر و ئوانى ل پلى وەزیرن و بریکاری 
وەزارەت و راوژکار ب پلى بریکاری وەزارەت و ئوانى لو پلیدان (وات بریکاری وەزارەت) ب رژەى وەزارەت و راوژکار ب پلى بریکاری وەزارەت و ئوانى لو پلیدان (وات بریکاری وەزارەت) ب رژەى 8080 %ى  %ى 
مووچ و دەڕمایان دەبت ھاوشوەی ئوانى بردەوامن ل خزمت جگ ل حاتی البردن و دوورخستنوە وات (العزل مووچ و دەڕمایان دەبت ھاوشوەی ئوانى بردەوامن ل خزمت جگ ل حاتی البردن و دوورخستنوە وات (العزل 

والفصل)، ھروەھا ئوان ناگرتوە ک دەستیان ل کار کشاوەتوە ب ب وەرگرتنی رەزامندی الینی پیوەندیدار.والفصل)، ھروەھا ئوان ناگرتوە ک دەستیان ل کار کشاوەتوە ب ب وەرگرتنی رەزامندی الینی پیوەندیدار.
(4) )  ناونیشانی (بڕوەبری گشتی) لم فرمانو رنمایی دارایی ژمارە ناونیشانی (بڕوەبری گشتی) لم فرمانو رنمایی دارایی ژمارە 1818ى سای ى سای 20092009 نھاتووە بم  نھاتووە بم ب پی رنمایی ب پی رنمایی 
و  و    20102010/4/4 ل   ل ژمارە 798798  ھرم  وەزیرانی  ئنجوومنی  سرۆکایتی  فرمانی   ب پاپشت  ژمارە    ھرم  وەزیرانی  ئنجوومنی  سرۆکایتی  فرمانی   ب پاپشت  سای 20102010   سای ى  ژمارە ژمارە 5ى 

بڕوەبری گشتیش ب ھمان رژە خاننشینبڕوەبری گشتیش ب ھمان رژە خاننشین دەکرت. دەکرت.
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وازھنان ب ب رەزامندی الینی پیوەندیدار.
مادەمادە2:

 ت کوە وەربگرکی کی تر بیر مووچنشین و ھى خانت مووچناب
خـــرج دەکرت ل دەوت و ئوانى ئم بابت دەیانگرتوە سرپشـــک 
دەکرن ل نوان مووچى خاننشـــینی یـــان مووچى ک وەری دەگرت و 

کامیان باشتر بوو.
مادەمادە3:

1 - بڕوەبرایتـــی گشـــتی خاننشـــینی ھدەســـتت ب خـــرج کردنی 
مووچى خاننشینی.

2 - بـــۆ ســـرۆکی وەزیـــران ھی ب پشـــنیاری وەزیـــری دارایی ب زیاد 
کردنی مووچى خاننشینی ل کاتی پویستدا.

مادەمادە4:

پویســـت لســـر وەزارەتـــی دارایی یان الینـــی کـــ فرمانبرەکى ئم پویســـت لســـر وەزارەتـــی دارایی یان الینـــی کـــ فرمانبرەکى ئم 
:وە بتدەیگر رمانف:وە بتدەیگر رمانف

1 - دابین کردنی ژمارەی پاسوان کسییکان  و ب پی بارودۆخی ئمنی 
بۆ دابین کردنی پاسوانی بۆ ھر یکک لوانى ئم فرمان دەیگرتوە.
2 - دابین کردنی یک ئۆتۆمبیل بۆ بکارھنانی کسی بۆ ھر یک لوانى 
ئم فرمان دەیانگرتوە ب مرجک خاوەنداریتی بۆ دەوت بمنتوە.

مادە مادە 5:
1 - ئـــم فرمان جبجـــ دەکرت ب کاریگری پشـــخۆیی (اثر رجعی) 
 ژکاران کبریکارانـــی وەزارەت و راو لـــ وتـــی 2003/4/9 جگکر لـــ
ئـــم فرمان ل ســـریان جبج دەکرت لـــ رۆژی جبج کردنی ئم 
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فرمانوە.
 رمانم فى ئـــوانــــــت بـــۆ ئرج ناکرکانـــی خـــدارایی 2 - جیاوازییـــ

دەیانگرتوە ل ماوەکانی پشتری رۆژی دەرچوونی.
مادە مادە 6:

ئـــم فرمان لـــ رۆژی دەرچوونییوە جبج دەکرـــت و ل رۆژنامى 
فرمی بو دەکرتوە.


