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 0202 ڵیسا (43) ەژمار یانەیب 

 تەبیتا ی(4...33.34.30.33.32.2.8..38.3..32.3..03.04.00.03.02.3..08.0..02.0..43.0) ەژمار یانەیب یدواەدواب
 و زگارێپار یكانیەنیبێت و اریشنێپ یرگرتنەو یدوا و (ناۆرۆك) یروسیاڤ ەیوەوبووناڵب ەل كردن یگرێر ەب

 و ناۆرۆك یسۆریاڤ ەیوەنگاربوونەرەب یزارەو یاڵبا ەیژنێل ەیوەبوونۆك و كانۆخەربەس ەداریئ یاریرشتەپەس
 ناوێپ ەلو  42/3/0202 ەل (3.33) ەژمار كوردستان یمێرەه یتەحكوم یندروستەت یتەزارەو یوسراون ەب پشتڵپا

 : ەانەیب مەئ یرچوواندنەد ەب ارمانداڕیب،  كوردستان یمێرەه یندروستەت یشیئاسا یپاراستن

 یكانۆخەربەس ەداریئ و ەبجەڵەه و دهوك و یمانێسل و رێولەه یزگاكانێپار وانێن ەل ۆهاتووچ ەیغەدەق -:مەكیە
 .وەش ی(00:11) رێكاتژم 0202/./32 تا 0202/./33 لە تێبەد وامەردەب انیرمەگ و نیرەاپڕ

  -:مەدوو
 یشتویدان ەیانیتاڵهاو وەئ  و ت،ێبەد وامەردەب راقێع یزگاكانێپار و مێرەه وانێن ەل ۆهاتووچ ەیغەدەق .0

 تێدرەد  ێپ انیگاێر ۆهاتووچ ەیغەدەق ۆیه ەب ەخواردو انیریگ راقێع یزگاكانێپار ەل و كوردستانن یمێرەه
 ینجامەئ یرچوونەد تا و تێبكر ۆب يانناۆرۆك یروسیاڤ ینیپشكن كێرجەمەب كوردستان یمێرەه ەوەنێرەبگ

 .ێیەجەشتین ێیل ەك ۆیەیخەربەس ەداریئ انی یەزگاێپار وەل نێكرەد نینتەرەك نیپشكن
 ەك (ەالید ركوك،ەك ، موصل) یكانازگێپار ەل ى حكومينرەرمانبەف ەك ەیانیتاڵهاو وەئ ۆب تێكرەد یئاسانكار .0

 یستەبەم ەب ەوەوانەچێپ ەب و كوردستانن یمێرەه  ێیجەشتین و كوردستان یمێرەه لەگەل نێهاوسنور
 ییەنماێر یچاوكردنڕە ەب انیبوون  ێجەشتین و كاركردن ینێشو وانێن ەل يانەژانۆر یكردنۆهاتووچ

 و نەبد نجامەئ رنەرمانبەف ێیل ەك یەزگاێپار وەل ناۆرۆك ینیپشكن ەفتانەه كێرجەم ەب ، كانیەندروستەت
 .نلگرەه كانییەحكوم ەرمانگەف ەل یكاركردن ەیناسنام

 ەیوەكردن ەب دانێپەگێر یستەبەم ەب كانۆخەربەس ەداریئ یاریرشتەپەس و زگارێپار ەب تێدرەد تەاڵسەد -:مێیەس
 .كانیەندروستەت ییەنماێر و رجەم ێیپ ەب یگوزار تەخزم ینێشو
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 ەرجەم یواوەت ەستیوێپ بنەد ەکراو و ەدراوێپ انییکارکردن یندەزامڕە ەک ەنانێشو وەئ مووەه -:مەچوار

 ەل ەستیوێپ و یغڵباەرەق یکردنەن دروست و شێستکەد و مامکەد یستنەب ەل نەبک ێجەب ێج کانییەندروستەت
 .تێبەن مترەك ترەم (0.1) ەل سەك دوو وانێن یوداەم كێنێشو رەه

 مەب منێرەه یشتویدان و ننیبەد ركەئ راقێع یزگاكانێپار ەل ەك ەیانیمنەئ ەزێه وەئ یوگورڵئا -:مەنجێپ
 :تێبەد ەوەخوار ەیزمیكانیم
 یكردنێپ ستەد ەل رێكاتژم (84) ەل رەب غداەب ەل مێرەه یتەحكوم یتیەراەنێنو ۆب كانەناو یستیل یناردن .0

 . انینڕیگو ەیپروس
 یستەبەم ەب كاتەد كوردستان یمێرەه ۆیناوخ یتەزارەو ەیوانەر كانەناو مێرەه یتەحكوم یتیەراەنێنو .0

 . انیكردنڕوگوڵئا یزمیكانیم یكخستنێر
 ناوخو یتەوزار  یستەادڕ كانەناو تێكرەد  ێپ انیوگورڵئا كانۆخەربەس ەداریوئ زگاێپار وانێن ەل ەیزانێه وەئ .3

 یزمیكانیم یكخستنێر یستەبەم ەب انینیرۆگ ەیسۆپر یكردن  ێپ ستەد ەل رێكاتژم 08 ەل رەب تێكرەد
  .انینڕیگو

 .تێبەد وامەردەب ەدراو رەسەل انیارڕیب شووترێپ ەك ەیانیینماێر وەئ ێیپ ەب یبازرگان یگورۆئال -:مەشەش

 وامەردەب یكترونیلەئ یدانێپەگێر یمەستیس ێیپ ەب كانۆخەربەس ەداریئ و زگاێپار وانێن ەل دانێپەگێر -:مەفتەه
 ەل تێتوانەد یتاڵهاو و دانراوه( moi.gov.krd) ىشانین ناو ەب ۆناوخ یتەزارەو یتیسا بێو رەسەل ەك تێبەد

 ەك ەیانیینماێر وەئ ێیپ ەب نەبك دانێپەگێر یداوا رانەرمانبەف یكردن وامەد یكانەستەبەم و ستیوێپ رۆز یتڵەحا
 ۆب نەبك یئاسانكار كانۆخەربەس ەداریئ یاریرشتەرپەس و زگارێپار رەسەل ەستیوێپ و ،ەكراو یارید ەمەستیس وەل

 .كانەگباز ەل انیتاڵهاو ۆیهاتووچ

 و مانانەیهاوپ و كانیەتڵەوەودێن ەكخراوێر و (UN) یكانەكخراوێر و ئاژانس یكردنۆهاتووچ -:مەشتەه
 ەوەرەد یكانیەندەوەیپ ەیرمانگەف و كوردستان یمێرەه یرەرتاسەس ەل ەدراوێپ ەگێر ماتكارانۆپلید

 وانێن ەل كانیەتڵەوەودێن ەكخراوێر یكردنۆهاتووچ ۆب دانێپ ەگێر یدانێپ و یئاسانكار ۆب تێردرێسپەراد
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 یتەزارەو ەل كانەرانەیق ینگەماهەه یشەهاوب یندەناو ەڵگەل ینگەماهەه ەب كانۆخەربەس ەداریئ و زگاكانێپار

 .JCC ۆناوخ

 ، ێلێك ن،ەب رانەیس ،یرێرزەس ل،یخل میابراه ران،ەئوم یحاج باشماخ، زخان،ێروەپ) یكانییەسنور ەروازەد -:مۆیەن
 ەب ارانیشتەگ یووڕ ەب (یمانێسل و رێولەه) یتەولەودین ەیخانەكۆفر دوو رەه و ( ێشوشم و ەپشت ،ەلێوەت

 یمێرەه ەوەتێرەبگ تێنادر  ێپ ەیگێر ۆناوخ یریزەو یندەزامڕە  ێب ەب كێسەك چیه و ەوەننێمەد یداخراو
 ێیل ەك ۆیەیخەبرەس ەداریئ انی یەزگاێپار وەل انەیوەرانەگ یكات ەل و تێب تەاڵو ەیوەرەد ەل رەگەئ كوردستان

 ێیەجەشتین یسنور ەل یەتاڵهاو وەئ ەك كانەونیراسەپۆئ یژوور رەسەل ەستیوێپ و تێكرەد نینتەرەك ەێيجەشتین
 ێیل ەك ییەیسنور ەروازەد وەل ەانیتاڵهاو وەئ ەیوەبردن ۆب رەبەتێبگر كانییەمنەئ و یندروستەت ەكارێر گشت

 .ەكردوو یارید یندروستەت یتەزارەو ەك ەیەیماو وەئ ۆب انیكردن نینتەرەك یستەبەم ەب هاتوون

 :ەوەرەس ی(مۆیەن) ەیبرگ ەل رەدەب -:مەیەد
 و كوردستان یمێرەه یانیتاڵهاو یووڕ ەب ەممەش نجێپ و ەممەدووش یژانۆر )لیخل میابراه) یسنور ىەروازەد .0

 ەل ەك ەیانیتاڵهاو وەئ ەیوەرانەگ یستەبەم ەب وەش ی(00:11) تا یانەیب ی(4:11) رێكاتژم ەل ەوەتێكرەد راقێع
 راقێع یزگاكانێپار یانیتاڵهاو و ،كانییەسنوور ەروازەد یداخستن ۆیه ەب ەخواردوو انیریگ ایتورك یتەاڵو
 .ەوەنێكرەد موصل یزگاێپارسنورى  ەیوانەر ۆوخەاستڕ

 یانیتاڵهاو یووڕ ەب ەممەش نجێپ و ەممەدووش یژانۆر (باشماخ و رانەئوم یحاج) یسنور ەیروازەد دوو رەه .0
 وەئ ەیوەرانەگ یستەبەم ەب وەش ی(00:11) تا یانەیب ی(4:11) رێكاتژم ەل ەوێتەكرەد كوردستان یمێرەه

 .كانییەسنوور ەروازەد یداخستن ۆیه ەب ەخواردوو انیریگ رانێئ یسالمیئ یكومار ەل ەك ەیانیتاڵهاو
 ەروازەد ەیوەكردن ەل رێكاتژم (08) شێپ كانەناو یستیل ەوەرەس یكانییەسنور ەروازەد رەسەل ەستیوێپ .3

 .ەانیتاڵهاو وەئ ۆب دانێپەگێر یكخستنێر یستەبەم ەب نەبك ۆناوخ یتەزارەو ەیوانەر كانییەسنور

 -:مەیەازدی
 نەكەد كار كوردستان یمێرەه یزانكوكان و مانگاەیپ و ەقوتابخان ەل ماموستا كەو ەك ەیانیانیب ەسەك وەئ  .0

 و تێبەه انیكوردستان یمێرەه ەینگینش كێرجەم ەب كوردستان یمێرەه ەوەنێرەبگ تێدرەد  ێپ انیگاێر
 .بكات انیریپشتگ داریندەوەیپ یتەزارەو
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 یمێرەه ەوەنێرەبگ تێدرەد  ێپ انەیگێر كانەبانك یانیب یرانەرمانبەف و بازرگانان و یانیب یرانەنێرهەبەو .0

 .ەوەرەس ی(0) ەیبرگ یكانەرجەم مانەه ەب كوردستان

  -:مەیەوازدەد
 ەشتانەگ وەئ ۆیه ەب و کوردستانن یمێرەه ەیوەرەد ەل ەک نیراقیع یرتۆپاسپ یگرەڵه ەیانیتاڵهاو وەئ .0

 ەیخانەكۆفر دوو رەه ەل نێخرەد کێر ەوەرەد یکانییەندەوەیپ ەیرمانگەف نیەال ەل ەک ەوەنەڕێگەد
 و رانەئوم یحاج و لیخل میابراه) یكانییەسنور ەروازەد ەل ەیوانەئ و یمانێسل و رێولەه یتڵەوەودێن

 نێکرەد نینتەرەک انۆیخ یرکەئ رەس ەكراو یارید ەانەیب مەل ەك ەیكارانێر وەئ ێیپ ەب ەوەنێرەگەد (باشماخ
 :ەل ەجگ

 .بوون ەوەرەد ەل ندنێخو یستەبەم ۆب ەک انیقوتاب . أ
 ەیماو ەل انیشتەگ یرەسەچار یرگرتنەو یستەبەم ۆب و ەیەه انیکانەشخانۆخەن یپشتڵپا ەک کانەشۆخەن . ب

 . تیکردب رابردوودا یمانگ دوو
 انی مێرەه یكانەخانەكۆفر یگاێر ەل ەكراو یارید ەانەیب مەل ەیكارانێر وەئ ێیپ ەب كە ەیانیانیب ەیتاڵهاو وەئ. 0
 .نێكرەد نینتەرەك انۆیخ یركەئ رەسەل كوردستان یمێرەه ەوەنێرەگەد لیخل میابراه یسنور ىەروازەد

 .تێكرەد  ێجەبێج 01/1/0101 یوەش ی(00:11) رێكاتژم ەل ەانەیب مەئ -:مەیەدسيانز
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  -: ك بــۆ  یە ێــنەو
 زگرتنێر ەڵگەل ن،یزان ۆب /وانید یتیەكاۆرەس / رانیزەو ینەنجوومەئ یتیەكاۆرەس. 
 زگرتنێر ل گە لە ن،یزان ۆب /ژكارێراو ی نگەینوس / كوردستان یمێر هە یشیئاسا ین نجوومە ئە. 
 زگرتنێر ل گە لە ن،یزان ۆب/  ( دهوك ی ،مانێسل ، رێولەه) یزگاێپار ینەنجومەئ. 
 زگرتنێر ەڵگەل ن،یزان ۆب / تیەسكرتار / رانیزەو ینەنجوومەئ یتیەكاۆرەس.  
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب ، دواداچوونەب و ینگەماهەه ەیرمانگەف /رانیزەو ینەنجومەئ یتیەروكاەس. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب ، ميديا و زانيارى ەیرمانگەف /رانیزەو ینەنجومەئ یتیەروكاەس. 
 زگرتنێر ەڵگەل ،یەتکا ەیوەوکردناڵب ۆب /کوردستان یعیقاەو ەیژنامۆر.ب /داد یتەزارەو. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب ت،ەزارەو ەب ستراوەبەن یكانەرمانگەف و كانەتەزارەو گشت. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب /كوردستان یمێرەه یتەحكوم یندروستەت یتەزارەو. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب / ەرگەشمێپ یتەزارەو. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب / و ئابوورىدارايى  یتەزارەو. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب /ەرمانگەف یكۆرەس زێرەب ەینگینوس /ەوەرەد یكانیەندەوەیپ ەیرمانگەف. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب كان،ۆخ ربە سە  دارهیئ و زگاكانێپار گشت. 
 زگرتنێر ەڵگەل، ستیوێپ یكار یدان نجامەئو  نیزان ۆب/  كوردستان یمێرەه یشیئاسا یزگاەد.  
 زگرتنێر ەڵگەل، ستیوێپ یكار یدان نجامەئو  نیزان ۆب/  (41 و 01) یكانەزێه ىەیرماندەف. 
 زگرتنێر ەڵگەل ، ستیوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب،  رێولەه /شیئاسا یگشت یتیەراەوبێرەب 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب /گومرك یگشت یتیەراەبەوێرەب. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب /سیلۆپ یگشت یتیەراەبەوێرەب. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب /ۆهاتووچ یگشت یتیەراەبەوێرەب. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب /یانەڤرێز ەیرگەشمێپ یيەرماندەف. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب /وتن ەاكیفر و یرگرەب ەیرگەشمێپ ىەیرماندەف. 
 و تەپش ،نەب رانەیسو   ێلێكە، لێوەت ،رێرزەس ، زخانێروەپ ، باشماخ ، رانەئوم یحاج ، لیخل میبراهئي) یكانییەسنوور ەروازەد 

 ..زگرتنێر ل گە لە ، ستیوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب / یمانێسل و رێولەه یتەوڵەودێن ەیخانەكۆفر دوو رەه و ( مێشوش
 ەستیوێپ و (مەشتەه) ەیگڕب ەب تەبیتا ستیوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب /كانەرانەیق ینگەماهەه یشەهاوب یندەناو 

 . زگرتنێر ل گە لە ، ەیەبرگ وەئ یكردن  ێجەبێج ۆب ركدابنەئ ەل كانتانەندەكارم
 زگرتنێر ل گە لە ن،یزان ۆب / وانید یگشت یر بە وهێر بە زێر بە ی نگەینوس. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب / زگاكانێپار  لە  نگەینش یكان ەییت ەیرا وبەێر بە. 
 زگرتنێر ل گە لە ست،یوێپ یكار و نیزانۆ ب /ت زاره وه یوانید  لە  زهڤی یت ەیرا وبەێر بە. 
 خوالو. 
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