هةريَمى كوردستان – عيَراق
كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةلَبذاردن و رِاثرسيى
ئةجنومةنى كؤمسياران
َبذاردن و رِاثرسيى ذمارة
َثشت بةبرِطةى (دووةم)ى ماددةى ( )61لةياساى كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةل
ثال
( )4لة  ،4164برِيارماندا ئةم ثةيرِةوةى الى خوارةوة دةربكةين.
ثةيرِةوى ذمارة ( )2سالَى 2102
ثةيرِةوى ناوخؤى كارطيَرِيى هةلَبذاردن
ماددةى يةكةم
َبذاردنلةاليةن كؤمسياريَكةوة سةرؤكايةتى دةكريَت ،كةلةيةكةميني كؤبونةوةدا بةدةنىى
يةكةم :كارطيَرِيى هةل
َدةبذيَردريَت.
 3\4ى ئةندامان هةل
َبذاردن دوو ياريدةدةرى دةبيَت بةثلةى بةرِيَوةبةرى طشتيى و بةم شيَوةية:
دووةم :سةرؤكى كارطيَرِى هةل
َبذاردن بؤ كاروبارى هونةريى ،كةبةدواداضوون بؤ كاروبارى
 -6ياريدةدةرى سةرؤكى كارطيَرِى هةل
هونةرى دةكات.
َبذاردن بؤ كاروبارى كارطيَرِيى و دارايىكةبةدواداضوون بؤ
 -4ياريدةدةرى سةرؤكى كارطيَرِى هةل
كاروبارى كارطيَرِيى و دارايى دةكات.
سيَيةم :لةكاتى ئامادةنةبوونىسةرؤكى

َبذاردن،ئةجنومةنكؤمسياريَك رِادةسثيَريَت
كارطيَرِى هةل

بؤ

شويَنىرتنةوةى بةشيَوةيةكى كاتيى.
ماددةى دووةم
ئةركةكانى سةرؤكى كارطيَرِيى هةلَبذاردن
َبذاردن ئةمانةن:
يةكةم :ئةركةكانى سةرؤكى كارطيَرِيى هةل
 .6بةرثرسياريَتى جيَبةجيَكردنى ئةو ثةيرِةو و رِيَنماييانة دةطريَتة ئةستؤ ،كةلةاليةن ئةجنومةنةوة
دةردةضن.
 .4بةرِيَوةبردنى طشت ئةو ضاالكيانةى ،كةمؤركى ثرؤسةطرييى و جيَبةجيَكاريى و رِيَكارييان هةية بؤ
َبذاردنةكان.
بةرِيَوةضوونى هةل
َبذاردنن.
 .3بةدواداضوونى كاروبارةكانى ثيَكهاتة كارطيَرِيةكانى سةر بةكارطيَرِيى هةل
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 .4جيَبةجيَكردنى ياساكان (تشريعات)ى ثةيوةنديدار بةكارى كؤمسيؤنةوة.
َبذاردنةكان بسثيَريَت:
دووةم :ئةجنومةن بؤى هةية ئةم ئةركانة بةكارطيَرِى هةل
 -6دامةزراندن و نويَكردنةوةو بذاركردنى تؤمارنامةى دةنىدةران بةهةماهةنىيى لةطةلَ نوسينىةى
ثاريَزطاكان.
َيَوراوان
َبذاردنةكان ،هاوثةميانيَتيةكان و ثال
 -4رِيَكخسنت و تؤماركردنى ليستةكانى قةوارة سياسيةكان،هةل
َبذاردنةكاندا.
بةمةبةستى بةشداريكردن لةهةل
َىاى
َبذاردن،ضاوديَران ،رِاطةياندنكاران و رِيَكخراوةكانى كؤمةل
 -3متمانةدان بةبريكارانى ليستةكانى هةل
َبذاردن و رِاثرسيي.
َةتى بؤ هةل
مةدةنيى لةسةر ئاستى ناوخؤيى و نيَودةول
ماددةى سيَيةم
فةرمانطةكانى كارطيَرِيى هةلَبذاردن
َبذاردن لةم فةرمانىانةى خوارةوة ثيَكديَت و هةر فةرمانىةيةك لةاليةن فةرمانبةريَكةوة بةثلةى
كارطيَرِيى هةل
َىرى برِوانامةى بةرايى زانكؤ بيَت.
بةرِيَوةبةرى طشتيى بةرِيَوة دةبريَت ،كةالنى كةم هةل
 -6فةرمانىةى كارطيَرِيى.
 -4فةرمانىةى دارايى.
 -3فةرمانىةى كردارةكان.
 -4فةرمانىةى ثةيوةنديي و رِاطةياندن.
 -5فةرمانىةى داتاكان.
 -1فةرمانىةكانى ثاريَزطاكان.
ماددةى ضوارةم
بةشةكانى ثةيوةست بة كارطيَرِيى هةلَبذاردنةوة
َبذاردنةوة:
ئةم بةشانة ثةيوةسنت بة كارطيَرِى هةل
يةكةم:بةشى كةمكردنةوةو طريَبةستةكان
 -6بةشى كةمكردنةوةو طريَبةستةكانلةم هؤبانة ثيَكهاتووة:
أ .هؤبةى هاوردةو دابينكردنى ثيَداويستيةكان.
ب .هؤبةى طريَبةست و كةمكردنةوةكان.
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 -4بةشى كةمكردنةوةو طريَبةستةكان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
َىةنامةى كةمكردنةوةكان و دارِشنت و رِاطةياندنيان بةزمانةكانى (كورديى،
أ .ئامادةكردنى بةل
عةرةبيى ،ئينىليزيى) و بةثيَى ئةو ئةدطارانةى ،كةلةفةرمانىةى تايبةمتةند بةو كارةوة ديارى
كراون.
ب .ئامادةكردنى طريَبةست و بةدواداضوونى جيَبةجيَكردنى لةطةلَ اليةنى دووةم.
ج .بةدواداضوونبؤ شيَوازى خةرجكردنى شايستةيية داراييةكان بةثيَى طريَبةستةكان.
دووةم:بةشى وردبينيى و بةدواداضوون
 -6بةشى وردبينيى و بةدواداضوون لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى وردبينيى دارايى نوسينىةى هةريَم.
ب .هؤبةى وردبينيى دارايى ثاريَزطاكان.
َسةنىاندن.
ج .هؤبةى بةدواداضوون و هةل
 -4بةشى وردبينيى و بةدواداضوونئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت.
 -6وردبينيى ضاالكية داراييةكانى نوسينىةى هةريَم و ثاريَزطاكان.
 -4هةر ئةركيَكى ترى تايبةت بة وردبينيى دارايى ،كة ئاراستةيدةكريَت.
 -3وردبينيى و بةدواداضوونى رِاثؤرتة جياجياكان ،كة ئاراستةيدةكريَت.
 -4كؤكردنةوةى رِاثؤرتة سةرةتاييةكانى ،كةلةاليةن نوسينىةى هةريَم و ثاريَزطاكانةوة ثيَشكةشي
دةكريَت.
َبذاردن و
 -5ثيَشكةشكردنى رِاثؤرتى بةدواداضوون سةبارةت بةثيَويستيةكانى نوسينىةكانى هةل
كارى ليذنة ثيَكهاتووةكانى نوسينىةى هةريَم.
َبذاردن.
 -1بةدواداضوونى جيَبةجيَكردنى برِيارةكانى ئةجنومةن،كةتايبةتن بةكارطيَرِى هةل
َبذاردن و رِادةى ثةيوةستبوونيان
َسةنىاندنى كارى فةرمانبةرانى كارطيَرِى هةل
 -7هةل
بةكارةكانيانةوة ،بةو شيَوةيةى كةليَيان داواكراوة.
سيَيةم :بةشى ئاسايش
 -6بةشى ئاسايشلةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .ئاسايش و ناسنامةكان.
ب .ثيَشوازى.
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 -4بةشى ئاسايشئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ .دابينكردنى ئاسايش بؤ فةرمانبةران لةسةرجةم نوسينىةكانى كؤمسيؤندا.
َةخانةكانى نوسينىةكانى ثةيوةست بةكارى كؤمسيؤنةوة.
ب .دابينكردنى ئاسايش بؤ سةرجةم بال
ج .دةركردنى ناسنامةى تايبةت بةفةرمانبةران.
د .ياوةريى وةفدو ميوانان و دابينكردنى ئاسايش بؤ كؤرِو كؤبونةوةو كؤنفرانسةكانى كؤمسيؤن.
ضوارةم:بةشى ياسايى
 -6بةشى ياسايى لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى داواكان و بةدواداضوون.
ب .هؤبةى رِاويَذكردن.
َينةوةكان.
ج .هؤبةى ليَكؤل
 -4بةشى ياسايى ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ .بةدواداضوونى ياساو رِيَكار و رِيَنماييةكانى ،ثةيوةست بةكارى كؤمسيؤنن.
ب .نويَنةرايةتيكردنى كؤمسيؤن لةبةردةم دادطادا ،ثاش رِاسثاردنى لةاليةن سةرؤكى
ئةجنومةنةوة.
ج .ثيَشكةشكردنى ثيَشنيازو بريورِاو سةرنج و رِاويَذى ياسايى لةو بابةتانةدا ،كةرِوبةرِووى
دةكريَتةوة.
َينةوةدا.
د .بةشداريكردن لةليذنةكانى ليَكؤل
ه .رِاستاندنى طريَبةست و لةخؤطرتن (كفالة)تةكان بةثيَى ياسا.
َبةشى ياسايى فةرمانىةى ثاريَزطاكان.
و .هةماهةنىى لةطةل
ماددةى ثيَنجةم
فةرمانطةى كارطيَرِيى
فةرمانىةى كارطيَرِ يى :لةم بةشانة ثيَكديَت:
يةكةم :بةشى بةرِيَوةبردنى سامانى مرؤيي
-6بةشى بةرِيَوةبردنى سامانى مرؤييلةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ.

هؤبةى كاروبارى فةرمانبةران.
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ب .هؤبةى خانةنشينيى.
ج .هؤبةى ثالنى كارطيَرِى و سامانى مرؤيى.
د .هؤبةى ثؤستى ئةلةكرتؤنيى.
ه .هؤبةى هاتوو دةرضوو.
و .هؤبةى دؤسيةى كةسيَتى.
-4بةشى بةرِيَوةبردنى سامانى مرؤيي ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ .ثيَشكةشكردنى رِاثؤرت سةبارةت بةثالنى سامانى مرؤيى و مجوجولَ و ضاالكيى و ثيَويستيى
َةكان.
كؤمسيؤن بةكةسى دياريكراو بؤ ثؤستة بةتال
ب .ئامادةكردن و دةركردنى نوسراوى ناوخؤيى و دةرةكيى و ئةرشيفكردنيان.
ج .بةدواداضوونى كارة كارطيَرِيةكان و رِيَكخسنت و نويَكردنةوةى تؤمارو دؤسيةى كارمةندانى
كؤمسيؤن و ئةرشيفكردنيان.
د .بةدواداضوونى ثؤستى خوالو تايبةت بةفةرمانىةو يةكة كارطيَرِيةكانى كؤمسيؤن.
ه .بةجيَهيَنانى رِيَكارة ياساييةكانى ،ثةيوةسنت بةخانةنشينى فةرمانبةران.
و .بةرزكردنةوةى ثلةو سةرةمووضة بةثيَى ياساو رِيَنماييةكان.
دووةم :بةشى بنيادنانى توانا مرؤييةكان
 -6بةشى بنيادنانى توانا مرؤييةكانلةم هؤبانة ثيَكديَت:
َبذاردن.
أ .هؤبةى هؤشيارى هةل
ب .هؤبةى رِاهيَنان و طةشةثيَدان.
 -4بةشى بنيادنانى توانا مرؤييةكان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ .دانانى ثالنى طةشةثيَدانى فةرمانبةرانى كؤمسيؤن و ثةرةدان بةتواناو ليَهاتنةكانى تايبةت
َبذاردنن بةشيَوةيةكى كاريىةر.
بةثرؤسةى هةل
َبذاردن بؤ ثيَشكةشكردنى بةبةشةكانى كؤمسيؤن،
ب .دؤزينةوةى ثرؤطرامى طةشةثيَدانى بوارى هةل
َبذاردنةوة.
كةثةيوةسنت بةثرؤسةى هةل
َبذاردندا.
ج .سةرثةرشتيكردنى ثرؤطرامة تايبةمتةندةكانى رِاهيَنان لةبوارى هةل
َبذاردن.
د .بةدواداضوون و سةرثةرشتيكردنى ثةخشكردنى هؤشيارى هةل
ه .رِيَكخستنى بنكةى زانيارى تايبةت بةضاالكيةكانى رِاهيَنانى فةرمانبةرانى كؤمسيؤن.
و .جيَبةجيَكردنى ثرؤطرامى رِاهيَنان بؤ فةرمانبةرانى كؤمسيؤن لةبوارى كارطيَرِيى و هونةرييدا.
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َى ثةيوةندى لةطةلَ سةنتةرةكانى تويَذينةوة بؤ سودوةرطرتن لةزانياريةكانيان.
ز .كردنةوةى كةنال
َةتيى تايبةت بةكؤمسيؤن.
ح .هةماهةنىى بؤ ئامادةكردنى خوىل ناوخؤيى و نيَودةول
َةتيى.
ط .ئامادةكردنى كادرى تايبةمتةندى كؤمسيؤن بؤ جيَبةجيَكردنى ثرؤطرامى رِاهيَنانى نيَودةول
َبذاردن.
َةتى بؤ ليَهاتووية طشتيةكان و تواناكانى هةل
ي .بةرِيَوةبردنى ثرؤطرامى رِاهيَنانى نيَودةول
ك .هاوكارى و هةماهةنىى لةطةلَ رِيَكخراوو دةزطاو زانكؤكانى جيهاندا ،بةتايبةت ئةوانةى طرنىيى
َةتيى و هاوكاريكردنى
َبذاردن دةدةن ،بةمةبةستى جيَبةجيَكردنى ثرؤطرامى نيَودةول
بةبوارى هةل
َبذاردن.
هةل
سيَيةم :بةشى بةرِيَوةبردنى كؤطاكان
 -6بةشى بةرِيَوةبردنى كؤطاكان لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى كةرةستةى فةرمانىةيى.
َبذاردن.
ب .هؤبةى كةرةستةكانى هةل
 -4بةشى بةرِيَوةبردنى كؤطاكان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
َنيابوو لةوةى
َكردنيان لة كؤطادا و دل
أ .ثشكنينى كةلوثةلة وةرطرياوةكان ،بةمةبةستى داخل
كةهاوشيَوةى ئةوةية كةداواكراوة ،لةطةلَ دياريكردنى بةسةرضووةكان و ئةوانةى هاوشيَوةى
داواكراوةكان نيني.
َىرتنى كؤطاييان بؤ دةكات.
ب .وةرطرتنى ئةو كةلوثةالنةى ،كةثشكنينيان بؤ كراوةو هةل
ج .ئامادةكردنى تؤمارى هاتوو و دةرضوو بةشيَوةيةكى ياسايى بؤ ئةو كةلوثةالنةى لةكؤطادان و
سةرفكردنيان بةثيَى ثيَويست.
ضوارةم :بةشى خزمةتىوزاريى و طواستنةوة
 -6بةشى خزمةتىوزاريى و طواستنةوةلةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى ضاككردن و نؤذةنكردنةوة.
ب .هؤبةى كارطوزارى.
ج .هؤبةى طواستنةوة.
 -4بةشى خزمةتىوزارى و طواستنةوة ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
َبذاردنن.
 -6دابينكردنى خزمةتىوزاريى بؤ نوسينىةكانى سةربةئةجنومةن و كارطيَرِى هةل
َبذاردنن.
 -4ثاكردنةوةو ضاكردنةوةى ئاميَرِةكانى نوسينىةكانى ،سةربةئةجنومةن و كارطيَرِى هةل
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َبذاردن و
 -3بةرِيَوةبردن و رِيَكخستنى كارى ئؤتؤمبيلةكانى ،سةربةئةجنومةن و كارطيَرِى هةل
ضاككردنةوةيان.
 -4طواستنةوةى فةرمانبةران و كةلوثةل و ثيَويستيةكانى كؤمسيؤن لةنيَوان فةرمانىةو ثاريَزطاو
كؤطاكاندا ،بةهةماهةنىى لةطةلَ بةرِيَوةبةرايةتى و بةشة ثةيوةنديدارةكاندا.
ثيَنجةم :بةشى تةكنةلؤذياى زانياريى و وةرطيَرِان
 -6بةشى تةكنةلؤذياى زانياريى و وةرطيَرِان لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى تةكنةلؤذياى زانياريى.
ب .هؤبةى وةرطيَرِان.
 -4بةشى تةكنةلؤذياى زانياريى و وةرطيَرِان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ .دابينكردنى تؤرِى ئةنتةرنيَت و زانياريى لةنيَوان كؤمسيؤن و ئؤفيسةكانى ترى ،سةر بةئةجنومةن و
َبذاردنن.
كارطيَرِى هةل
ب .دابينكردنى خزمةتىوزاريى و هاوكاريى بةكارهيَنةرا نى كؤمثيوتةرو بةدواداضوون و ضاكردنةوةى
ئاميَرة ئةلةكرتؤنيةكان و تؤرِةكانى ثةيوةنديكردنى نيَوان نوسينىةكانى كؤمسيؤن.
ج .سةرثةرشتيكردنى ئاميَرةكانى كؤمثيوتةرو ضاثكةرو لةبةرطرةوةو كاميَراو الثتؤث و ئاميَرةكانى
هاوشيَوةيان.
د .وةرطيَرِانى خيَراو رِاستةوخؤ.
ه .وةرطيَرِانى نوسينةكى.
ماددةى شةشةم
فةرمانطةى دارايى
فةرمانىةى دارايى :لةم بةشانة ثيَكديَت:
يةكةم:بةشى موضة
 -6بةشى موضة لةم هؤبانة ثيَك ديَت:
أ .هؤبةى موضةىنوسينىةى هةريَم.
ب .هؤبةى موضةى نوسينىةى ثاريَزطاكان.
 -4بةشى موضة ئةم ئةركانة لةخؤ دةطريَت:
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أ .دابةشكردنى موضةو كريَ و ثاداشت.
ب .رِيَكخستنى تؤمارى تايبةت بةموضةو ثاراستنيان.
دووةم :بودجة
 -6بودجة لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى بودجةو تةرخانكردن.
ب .هؤبةى ثيَشينةو تؤمارةكان.
ج .هؤبةى ثرؤذةى وةبةرهيَنان.
 -4بةشى بودجة ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
َى دارايى ،ثاش كؤكردنةوةى داتاو زانياريى لةسةرجةم
َيَنراو بؤ سال
أ .ئامادةكردنى بودجةى خةمل
نوسينىةكانى كؤمسيؤن و رِيَكخستنى و دانانى بةو شيَوةيةى ،كةلةدةرخستةى بودجةدا
داواكراوة.
ب .جيَبةجيَكردنى رِيَنماييةكانى بودجةى هةريَم.
َكردنى سةرجةم شيكارية دةرضووةكانى تؤمارة الوةكيةكانى تر.
ج .دانانى تؤمارى ذميَرياريى و داخل
د .ئامادةكردنى بودجةى مانىانةو ثيداضونةوةو هاوتاكردنى.
ه .بةدواداضوونى تةرخانكراوة داراييةكان و هةر طؤرِانكاريةك ،كة تيَيدا رِوودةدات.
سيَيةم:بةشى ذميَريارى
 -6بةشى ذميَريارى لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةىنوسينىةى هةريَم.
ب .هؤبةى نوسينىةى ثاريَزطاكان.
 -4بةشى ذميَريارى ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ .ئامادةكردنى رِةشنووسى بودجةى ئاسايى بةهاوبةشيى لةطةلَ فةرمانىة ثةيوةنديدارةكاندا بؤ
َبذاردن.
َبذاردنى سةرجةم نوسينىةكانى هةل
ئامادةكردنى بودجةى تايبةت بةضاالكيةكانى هةل
َبذاردن بةشيَوةيةك ئاسانكارى بؤ اليةنى دارايى و ذميَرياريى و
ب .جيَبةجيَكردنى بودجةى ئاسايى يان هةل
َبذاردن بكات.
رِيَكخستنى نوسينىةكانى هةل
ج .سةرثةرشتيكردنى رِاستةوخؤى تؤمارى لةئةستؤ بوون و شيكردنةوةى تيَضوونة كؤتاييةكانى سةرجةم
َبذاردن.
نوسينىةكانى هةل
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ماددةى حةوتةم
فةرمانطةى كردارةكان
فةرمانىةى كردارةكان :لةم بةشانة ثيَك ديَت:
يةكةم:رِيَكارةكان و رِاهيَنان
-6رِيَكارةكان و رِاهيَنان لةم هؤبانة ثيَك ديَت:
أ .هؤبةى رِيَكارةكان و بةدواداضوون.
ب .هؤبةى رِاهيَنان.
 -4بةشى رِيَكارةكان و رِاهيَنان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ.

َبذاردنةوة.
ئامادةكردنى رِيَكارة جؤراوجؤرةكانى ،ثةيوةسنت بة ثرؤسةى هةل

ب .ئامادةكردن و جيَبةجيَكردنى ثرؤطرامةكانى رِاهيَنان.
َبذاردن.
ج .ئامادةكردنى فؤرمى تايبةت بةثرؤسةى هةل
َبذاردنى ثاريَزطاكان و كارمةندانى
د .رِاهيَنانى رِاهيَنةر انى نوسينىةى هةريَم و نوسينىةى هةل
طريَبةست ،بةهةماهةنىيى لةطةلَ بةشى توانا مرؤييةكانى فةرمانىةى كارطيَرِييدا.
ه .بةدواداضوونى رِاهيَنانى فةرمانبةرانى ناوةندى تؤماركردن.
دووةم :بةشى هةماهةنىيى و هاوكاريى مةيدانيى
 -6بةشى هةماهةنىيى و هاوكاريى مةيدانيى لةم هؤبانة ثيَك ديَت:
أ .هؤبةى هةماهةنىيى و هاوكاريى مةيدانيى.
ب .هؤبةى هةماهةنىى ئاسايش.
 -4بةشى هةماهةنىيى و هاوكاريى مةيدانيى ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ .هةماهةنىيكردن لةطةلَ سةرجةم بةشةكانى ئاسايشدا بؤ دابينكردنى ئاسايشى ثيَويست بؤ
نوسينىةى ثاريَزطاكان و ناوةندةكانى تؤمارو دةنىدان و هةر ناوةنديَكى ترى ثةيوةست بةكارى
كؤمسيؤنةوة.
َبذاردن.
ب .بةدواداضوونى جيَبةجيَكردنى ثالنى ئاسايشيى تايبةت بةثرؤسةكانى هةل
ج .وةرطرتنى رِاثؤرتى رِؤذانة ،هةفتانةو مانىانة لةنوسينىةى ثاريَزطاكان بؤ طرتنةبةرى رِيَوشويَنى
ئاسايشيى ثيَويست.

()01

(كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةلَبذاردن و رِاثرسى  -ثةيرِةوى ناوخؤى كارطيَرِى هةلَبذاردن)

د .هةماهةنىي ى مةيدانى لةثرؤسةى تؤمارى دةنىدةران و دةنىدان لةرِيَى ناردن و وةرطرتنةوة و
َبذاردن و ضؤنيةتى دابةشبوونى جوطرافى
ئامادةكردنى رِاثؤرتى تايبةت بةثرؤسةكانى هةل
ناوةندةكانى دةنىدان.
ه .دياريكردنى ثيَشينة ثيَويستةكان بؤ ئامادةسازى ناوةندةكانى تؤمارو دةنىدان.
َبذاردنى ثاريَزطاكاندا.
و .هةماهةنىى لةطةلَ نوسينىةى هةل
سيَيةم :بةشى لؤجستيى و طواستنةوة
 -6هؤبةى لؤجستيى و طواستنةوة لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى كةلوثةل و طواستنةوةى لؤجستيى.
ب .هؤبةى ثالندانان و بةدواداضونى لؤجستيى.
 -4بةشى لؤجستيى و طواستنةوة ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
َبذاردن.
أ .دانانى ثالنى ثيَويست بؤ طواستنةوةو دةستةبةركردنى كةلوثةلةكانى هةل
ب .بةشداريكردن لةدةستنيشانكردنى رِيَىاى طوجناودا بؤ دةستةبةركردنى كةلوثةلةكانى دةنىدان
لةناوةوةو دةرةوةى هةريَم.
َةى كةلوثةلةكان
َكردنى جول
ج .دابينكردنى شويَنى طوجناو بؤ ثاراستنى كةلوثةلةكانى دةنىدان و كؤنرتؤل
و دابةشكردن و طةرِاندنةوةيان بةثيَى شويَنى جوطرافيان.
ماددةى هةشتةم
فةرمانطةى ثةيوةندى و رِاطةياندن
فةرمانىةى ثةيوةنديى و رِاطةياندن لةم بةشانة ثيَكديَت:
يةكةم :بةشى رِاطةياندن و ثةيوةندية طشتيةكان
 -6بةشى رِاطةياندن و ثةيوةندية طشتيةكانلةم هؤبانة ثيَكديَت:
َبذاردن.
أ .هؤبةى هؤشياريى هةل
ب .هؤبةى زانياريى و ضاوديَريى ميديايى.
َثةرِى ئةلةكرتؤنى و بآلوكراوةكان.
ج .هؤبةى مال
د .هؤبةى ثةيوةنديةكان.
ه .هؤبةى ضاوديَران.
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 -4بةشى رِاطةياندن و ثةيوةندية طشتيةكان ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
َبذاردن.
أ .ئامادةكردن و دابينكردنى ناوةرؤكى ثالنى رِاطةياندن بؤ ثرؤسةكانى هةل
ب .هةماهةنىى لةطةلَ نوسينىةى ثاريَزطاكان بؤ جيَبةجيَكردنى ناوةرؤكى ثالنى رِاطةياندنى تايبةت
بةخؤيان.
ج .هةماهةنىى لةطةلَ ميدياكان و ئاطاداركردنيان لةضاالكيةكانى كؤمسيؤن.
د .رِيَكخستنى ديدارو ثرؤطرام و كؤنفرانسى تايبةت بةضاالكيةكانى كؤمسيؤن.
ه .ئامادةكردنى رِؤذانة ،رِاثؤرتى بةدواداضوون،رِوانىةكارى ميديايى و دانانى ئةرشيفى رِؤذنامةوانيى و
زانياريى.
َثةرِى كؤمسيؤن و بآلوكراوةكانى و طةشةثيَدانى.
و .بةرِيَوةبردن و تازةكردنةوةى مال
ز .ئامادةكردنى رِاثؤرت و زانيارى و داتاى ثيَويست لةضواضيَوةى كارى ميدياييدا.
َةتية ثةيوةنديدارةكانى ثرؤسةى
َى ثةيوةندى لةطةلَ اليةنة ناوخؤيى و نيَودةول
ح .كردنةوةى كةنال
َياندا.
َبذاردن و ثةيوةندى كاريىةر لةطةل
هةل
دووةم :قةوارة سياسيةكان
 -6قةوارة سياسيةكان لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى تؤمارى قةوارة سياسيةكان.
ب .هؤبةى هةماهةنىيى و بةدواداضوون.
ج .هؤبةى كاراكردنى ثابةندبوونةكان.
 -4بةشى قةوارة سياسيةكان ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
َيَوراوةكانيان و
أ .دانانى كاررِايى تايبةت بةتؤمارو رِاستاندنى قةوارةو ثيَكهاتة سياسيةكان و ثال
سةثةرشتى جيَبةجيَكردنيان.
َيَوراوةكان.
َينةوة لةبارةى شايستةيى ثال
ب .ليَكؤل
َيَوراوةكانيان.
ج .ئامادةكردنى بنكةيةكى زانياريى تةواو تايبةت بةقةوارةكان و هاوثةميانيَتى و ثال
د .ئامادةكردنى ديدارو كؤنفرانسى ئاراستةكراو بؤ قةوارةكان سةبارةت بةرِيَكارو ياساكانى كؤمسيؤن.
َبذاردنى ذمارةى قةوارة سياسيةكان و رِاستاندنى.
ه .دانانى رِيَكارى هةل
و .تؤماركردنى بريكارى قةوارة سياسيةكان و ضاوديَران و ميدياكاران.
سيَيةم :بةشى ديزاين
-6بةشى ديزاين ،لةم هؤبانة ثيَكديَت:
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َبذاردن.
َمةتى هةل
أ .هؤبةى ديزاينى هةل
ب .هؤبةى ديزاينى كردارةكى.
 -4بةشى ديزاين ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ .ئامادةكردنى ديزاينى تايبةت بةكارةكانى كؤمسيؤن.
ب .دانانى ئةدطارة هونةريةكانى تايبةت بةثةرِةى دةنىدان.
ماددةى نؤيةم
فةرمانطةى داتاكان
فةرمانىةى داتاكان لةم بةشانة ثيَكديَت:
يةكةم:بةشى كارطيَرِيى
 -6بةشى كارطيَرِيىلةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى توانامرؤييةكان.
ب .هؤبةى خزمةتىوزاريى.
ج .هؤبةى ضاوديَران و بريكاران و رِاطةياندنكاران.
 -4بةشى كارطيَرِيى ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ .ثيَشكةشكردنى رِاثؤرت سةبارةت بةثالنى سامانى مرؤيى و مجوجولَ و ضاالكيى و ثيَويستيى
َةكان.
فةرمانىةى داتاكان بةكةسى دياريكراو بؤ ثؤستة بةتال
ب .ئامادةكردن و دةركردنى نوسراوةكانى تايبةت بةفةرمانىةى داتاكانو ئةرشيفكردنيان.
ج .بةدواداضوونى كارة كارطيَرِيةكان و رِيَكخستنى تؤمارو دؤسيةى كارمةندانى طريَبةستى فةرمانىةى
داتاكان و ئةرشيفكردنيان.
د .رِيَكخستنى كارى ضاوديَران و بريكاران و رِاطةياندنكاران بةهةماهةنىى لةطةلَ فةرمانىةى
ثةيوةنديى و رِاطةياندن.
ه .ثيَشكةشكردنى خزمةتىوزارى و دابينكردنى ثيَويستيةكانى فةرمانىةى داتاكان.
دووةم :بةشى تةكنيكيى و هونةريى
 -6بةشى تةكنيكيى و هونةريىلةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى تةكنةلؤذياى زانياريى.
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ب .هؤبةى ثرؤطرامسازيى و شيكردنةوةى سيستةمةكان.
 -4بةشى تةكنيكيى و هونةريى ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
َبذاردن و
أ .ديزاينكردنى سةرجةم سيستم و بنكةى زانياريةكانى تايبةت بة ثرؤسةكانى هةل
شيكردنةوةو ثالنى دريَذخايةن بؤ طةشةثيَدان و ثيَشخستنيان.
َكردنى داتاكان.
ب .ئامادةكردنى ثرؤطرامى داخل
سيَيةم :بةشى تؤمارى دةنىدةران
 -6بةشى تؤمارى دةنىدةران لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .هؤبةى بةرِيَوةبردنى داتاكان.
َكردن و نويَكردنةوةى تؤمارى دةنىدةران.
ب .هؤبةى داخل
 -4تؤمارى دةنىدةران ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
َكردن و نويَكردنةوةى تؤمارى دةنىدةران و وردبينيكردنى.
أ .داخل
ب .سةرثةرشتيكردنى تازةكردنةوةو ئامادةكردنى تؤمارى تايبةت بةزانيارى دةنىدةران لةناوةو
دةرةوةى هةريَمى كوردستان.
ج .هةماهةنىى لةطةلَ وةزارةت و فةرمانىة تايبةمتةندةكانى بوارى ئامار.
د .بةشداريكردنى لةئامادةكردنى فؤرمى تازةكراوةى تؤمارى دةنىدةران.
َةمةندكردنى فةرمانىةكانى كؤمسيؤن بةثيَدانى سةرجةم رِاثؤرتةكانى ثةيوةست بةزانياريى
ه .دةول
دةنىدةران.
و .هةماهةنىى لةطةلَ بةشةكانى تر سةبارةت بةديزاينى بنكةى زانياريى دةنىدةران و شيكردنةوةو
ئامادةكردنى بؤ ثرؤسةى دةنىدان.
ضوارةم:سةنتةرى وةرطرتن و هةذماركردنى داتاكان
 -6سةنتةرى وةرطرتن و هةذماركردنى داتاكان ،لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ .وةرطرتن و بةئةرشيفكردن.
َكردنى داتاكان و وردبينيى.
ب .داخل
 -4سةنتةرى وةرطرتن و هةذماركردنى داتاكان ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ.

وةرطرتنى فؤرمةكانى ناوةندةكانى دةنىدان و زانيارية ثةيوةستةكانى.
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َكردنى داتاكانى سةر فؤرمى ئةجنامى دةنىدانى ويَستىةكانى دةنىدان.
ب .داخل
َكردنى داتاكانى سةر فؤرمى نويَكردنةوةى تؤمارى دةنىدةران.
ج .داخل
د .هةركاريَكى تر ،كةلةسنورى تايبةمتةنديدا ثيَى بسثيَردريَت.
 -3كاروبارى سةنتةرى وةرطرتن و هةذماركردنى داتاكان لةرِؤذى دةنىداندا لةاليةن سةرجةم ئةندامانى
ئةجنومةنةوة سةرثةرشتيدةكريَت.
ماددةىدةيةم
فةرمانطةى ثاريَزطاكان
يةكةم :بارةطاى سةرةكيى كؤمسيؤن لةثاريَزطاى هةوليَرى ثايتةخت دةبيَت و بةثيَى ثيَويست فةرمانىةو
نوسينىةكانى خؤى لةناوةندى ثاريَزطاكان و يةكة ئيداريةكان دةكاتةوة.
دووةم-6 :فةرمانىةى ثاريَزطا لةاليةن فةرمانبةريَك بةثلةى بةرِيَوةبةرى طشتيى بةرِيَوة دةبريَت ،كةالنى كةم
َىرى برِوانامةى بةرايى زانكؤ بيَت.
هةل
 -4بةرِيَوةبةرى فةرمانىةى ثاريَزطا ياريدةدةريَكى دةبيَت بةثلةى (ياريدةدةرى بةرِيَوةبةرى طشتى) ،كةالنى
َىرى برِوانامةى بةرايى زانكؤ بيَت.
كةم هةل
َىرى
 -3بةشةكان لة فةرمانىةى ثاريَزطا فةرمانبةريَك سةرثةرشتيدةكات بةثلةى بةرِيَوةبةر ،كةالنى كةم هةل
برِوانامةى دبلؤم بيَت.
سيَيةم :فةرمانىة ثاريَزطا لةدوو بةش ثيَك ديَت:
 -6بةشى كارطيَرِى ،ئةم هؤبانة لةخؤدةطريَت:
أ.

هؤبةى سامانى مرؤيى.

ب.

هؤبةى دارايى.

ج.

هؤبةى وردبينيى.

د.

هؤبةى ياسايى و قةوارة سياسيةكان.

ه.

هؤبةى خزمةتىوزاريى و ئاسايش.

و.

هؤبةى تةكنةلؤذياى زانياريى.

 -4بةشى هونةرى ،ئةم هؤبانة لةخؤدةطريَت:
أ.

هؤبةى رِاهيَنان.

ب.

هؤبةى ثةيوةنديى و رِاطةياندن.
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ج.

هؤبةى بةرِيَوةبردنى داتاكان.

د.

َبذاردن.
لؤجستيى و طواستنةوةى كةلوثةىل هةل

ضوارةم :فةرمانىةى ثاريَزطاكان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطرن:
 .6هةماهةنىى لةطةلَ فةرمانىةى داتاكان سةبارةت بةنويَكردنةوةى تؤمارى دةنىدةران.
 .4جيَبةجيَكردنى رِيَكارةكان و ياساو رِيَنماييةكانى كؤمسيؤن.
َبذاردن لةثاريَزطاكةداو رِاهيَنانى فةرمانبةرةكانى تؤمارو
 .3جيَبةجيَكردن و بةرِيَوةبردنى ثرؤسةكانى هةل
دةنىدان.
َبذاردن و ئامادةكردنى ثالنى ناوخؤيى ثةيوةست بةخؤى
 .4جيَبةجيَكردنى ثالنى تايبةت بةهؤشياريى هةل
لةسةر ئاستى ثاريَزطاكة.
َينةوةو طرتنةبةرى رِيَكارى ياسايى ثةيوةست بةالدان و سةرثيَضيةكانى فةرمانبةرانى
 .5ليَكؤل
نوسينىةكةى.
َبذاردنةكاندا رِويانداوة ،بةهةماهةنىى لةطةلَ اليةنة
َينةوة لةو الدان و سةرثيَضيانةى ،لةهةل
 .1ليَكؤل
ثةيوةنديدارةكان لةنوسينىةى هةريَم.
َيَوراوان و متمانةدان بةضاوديَرو بريكارةكان بةثيَى ئةو رِيَكارانةى
 .7تؤماركردنى قةوارة سياسيةكان و ثال
رِاستاندنيان بؤ كراوة.
 .8بةرزكردنةوةى رِاثؤرتى هةفتانةو مانىانةو خووليى ثةيوةست بة ضؤنيةتى بةرِيَوةضوونى كارى
نوسينىةكةى.
 .9جيَبةجيَكردنى ثالنى ثةيوةست بةبنيادنانى تواناكانى فةرمانبةران.
ماددةى يازدةيةم
َبذاردن ،كةلةم ثةيرِةوى ناوخؤييةدا ئاماذةى
يةكةم :دةسةآلتة دارايي و كارطيَرِيةكانى سةرؤكى كارطيَرِى هةل
ثيَنةكراوة ،بةثيَى برِيارى ئةجنومةن رِيَكدةخريَت.
دووهةم :دةسةآلتة دارايي و كارطيَرِيةكانى فةرمانىةى ثاريَزطاكان،كةلةم ثةيرِةوى ناوخؤييةدا ئاماذةى
َبذاردن رِيَكدةخريَت.
ثيَنةكراوة ،بةثيَى برِيارى سةرؤكى كارطيَرِيى هةل
َبذاردن كؤبونةوةى ئاسايى دةبيَت لةطةلَ بةرثرسى فةرمانىةكانى سةر بةكارطيَرِيى
سيَهةم :كارطيَرِى هةل
َبذاردن ،هةموو سىَ مانط جاريَك.
هةل
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ماددةى دوازدةيةم
َبذاردن و رِاثرسي ثيَشكةش
َبذاردن نةخشةى كارى تايبةت بةثرؤسةى هةل
يةكةم :سةرؤكى كارطيَرِيى هةل
َبذاردن و رِاثرسيةكان  ،دةبيَتئةجنومةن
بةئةجنومةنى كؤمسياران دةكات ،بةالنى كةم  681رِؤذ بةر لةوادةى هةل
َبذاردنةكان بداتةوة سةبارةت بةنةخشةى كارةكةى،
لةماوةى كةمرت لة  31رِؤذدا وةآلمى كارطيَرِى هةل
بةثيَضةوانةوة نةخشةكة بةبةركار دادةنريَت.
ماددةى سيازدةيةم
َبذاردن و رِاثرسى لةكاتى دامةزراندنياندا واذؤ
ثيَويستة سةرجةم فةرمانبةرانى كؤمسيؤنى باآلى سةبةخؤى هةل
َيَننامةى بنةما رِةفتاريةكان بكةن ،كةلةاليةن ئةجنومةنةوة ئامادة دةكريَت.
لةسةر بةل
ماددةى ضواردةيةم
َبذاردن بؤ رِاييكردنى كارة كارطيَرِيةكانى بؤى هةية هةر ئةركيَك بةفةرمانبةرانى
سةرؤكى كارطيَِري ى هةل
فةرمانىةو بةش و هؤبةكان بسثيَريَت ،كةلةم ثةيرِةوةدا ئاماذةى ثيَنةدراوة.
ماددةى ثازدةيةم
َبذاردنةكان لة ثاش ( )31روَذ لة ميَذووى ثةسةندكردنى ئةجنامى
يةكةم :دةبيَت سةروَكى كارطيَريى هةل
َبذاردنةكان و راثرسيةكان ثيَشكةش بة ئةجنومةن
َبذاردنةكان و رِاثرسيةكان)دوايني راثوَرتى ثروَسةكانى هةل
(هةل
بكات .
َبذاردنةكان لة ثاش ( )681روَذ لة ميَذووى ثةسةندكردنى ئةجنامى
دووةم :دةبيَت سةروَكى كارطيَريى هةل
َبذاردنةكان و رِاثرسيةكان ) راثوَرتى دارايى ثيَشكةش بة ئةجنومةن بكات .
(هةل
ماددةى شازدةيةم
ئةم ثةيرِةوى ناوخؤية لةرِؤذى بآلوبونةوةى لةرِؤذنامةى فةرمي (وقائع كوردستان)دا كارى ثيَدةكريَت.
هةندريَن حممدصاحل
سةرؤكى ئةجنومةنى كؤمسياران
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