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 بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق  -ثةرلةمانى كوردستان 

 
ى هةمواركراو 0993(ى ساَلى  0(ى ياساى ذمارة )  66( لة ماددةى )  0ثشت بة حوكمى برِطةى ) 

                و لةةة سةةةر داواى ذمةةارةى ياسةةايى ىةثةةلاماثى ثةرلةةةمال   و بةةةدةر لةةة حوكمةةةكاثى ياسةةاى      
هةةةمواركراو                       3116(ى سةةاَلى 0) هةةةمواركراو و ياسةةاى ذمةةارة 0993(ى سةةاَلى  0ذمةةارة ) 

برِيارى  3102/  6/  21(ى رؤذى  26)  عيَراق لة داثيشتنى ىاسايى ذمارة -ثةرلةماثى كوردستال 
 دةرضوواثلثى ىةم ياسايةى دا : 

 
 3192(ى سالَى  91ياساى ذمارة ) 

 عيَراق –ذكردنةوةى وياليةتى سةرؤكى هةريَم كوردستان ياساى دريَ

 

 
 ماددةى يةكةم :

( دا تةواو دةبيَةت   بةةردةوام دةبيَةت   دريَة       3102/  8/  31وياليةتى سةرؤكى هةريَم كة لة ) 
 ( كة ىيرت بؤ دووةم جار ياراى دريَ  كردثةوةى ثيية . 3106/  8/  09دةكريَتةوة تا ) 

 

 ماددةى دووةم :
ةو ماوةيةدا كة لة ماددةى ) يةكةم (ى ىةةم ياسةايةدا ديةاريوراوة   ثةرِؤذةى دةسةتوورى هةةريَمى       ل

 كوردستال بة سازال هةموار دةكريَتةوة .
 

 ماددةى سيَيةم :
 كار بة هيض دةقيَوى ياسايى يال برِياريك ثاكريَت كة ثيَضةواثةى حوكمةكاثى ىةم ياساية بيَت .

 

 ماددةى ضوارةم : 
ة سةرؤكايةتى هةريَم و ىةجنومةثى وةزيرال و اليةثة ثةيوةثليلارةكال حوكمةكاثى ىةةم ياسةاية   ثيَويست

 جيَبةجىَ بوةل .
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 ماددةى ثيَنجةم :
و لة رؤذثامةى فةرميى ) وةقاىعى كوردستال (  جيَبةجىَ دةكريَت ىةم ياساية لةبةروارى دةرضوواثلثيةوة 

 دا باَلودةكريَتةوة .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هؤية ثيَويستكارةكان

لة ثيَناو بةرذةوةثلى طشتيى هةريَمى كوردستال و   بؤ هاتنةكايةى ثيَوهاتن و سةازال لةسةةرهةموار   
كردثى ثرِؤذةى دةستوورى هةريَم   و لةبةر ىةوةش كة ثرِؤذةى دةستوور بؤ سيستةمى سياسةى هةةريَم   

ىةوةى بطةين بة ثيَوهاتن لةسةةرى   طرثطة   و بةمسؤطةر كردثى رةخساثلثى بارودؤخى مةوزوعى بؤ
عيَراق بطاتة جىَ و بيَتةدى ريَزةكاثى يةكبطرل و برايةةتيال بةةردةوام    –ىاماجنةكاثى طةىل كوردستال 

 بيَت   ىةم ياساية دةرضويَنلرا .

 
 
 
 
 
 
 

  

ياساكة بة دةرضوو دةذميَردرىَ بة تيَثةربوونى ماوةى ياسايى 
لة ماددةى  3اندنى , بةثيَى حوكمى برِطةى يةكةم / دةرضوو

عيَراق  –دةيةم لة ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان 
 ى هةمواركراو 3116(ى سالَى  0ذمارة ) 
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 وةزارةتى ناوخؤ

 7/7/3192( لة ريَكةوتى 92132ذمارة )
 ريَنمايى

 بة كارى موختارةكان ى ريَنمايى تايبةتمهةموارى يةكة
ايبةت بة كارى موختارةكال كة لة ( ت30/4/3102( لة )8330ىاماذة بة ثووسراومال ذمارة )

( باَلوبؤتةوةو بؤ زياتر ريَوخستنى 21/4/3102( لة )060عى كوردستال ذمارة )رؤذثامةى وةقاي
ة دتةى ثيَمال دراوة لة مادآلى ىةو دةسةاريَزطاكال و بةثيَكاروبارى موختارةكال لةسةر رؤشناى تيَبينى ث

و لةبةر بةرذةوةثلى طشتى برِيارماثلا بة  3119ى ساَلى 6لةياساى وةزارةتى ثاوخؤ ذمارة  0برِطة / 2
 : هةمواركردثى ىةم ريَنماييةى سةرةوة

 لة ريَنمايى سةرةوة هةَللةوةشيَتةوة و ىةمةى خوارةوة جيَطاى دةطريَتةوة: 2دووةم برِطة  بةشى -0

ثى ىةم ريَنمايية كةوا بريتية : طوثل هةذماردةكريَت بؤ مةبةستةكا2طةبرِ/دووةم بةشى -
 كيماَللةكؤمةَلة

 :ىةمةى خوارةوة جيَطايال دةطريَتةوةينمايى سةرةوة هةَللةوةشيَتةوة و: لةر8و7و2بةشى سيَهةم برِطة -3

لة كاتى  سالَ 62سالَ و زياتر ثةبيَت لة  21: تةمةثى كةمرت ثةبيَت لة 2بةشى سيَهةم / برطة  -
 ثيَشوةش كردثى داواكارى دامةزراثلثى بة موختار.

   : هةَلطرى برِواثامةى خويَنلثى بةاليةثى كةم سةرةتايى بيَت بؤ طةرةكةكال و  7طةسيَهةم/ برِ بةشى -
 . ( بيَت بؤ طوثلةكال يوتب و يقرا -) ثووسني و خويَنلثةوة 

ةش و الرى ثةبيَت كةريَطر بيَت لة : هيض كيَشةيةكى تةثلروستى و ل 8بةشى سيَهةم/ برطة  -
 رتى ثزيشوى  ثسثؤرى ثةسةثلكراو.ى راثؤرِاثلثى كارةكاثى بة ثيَراثة

 : لةريَنمايى سةرةوة هةَللةوةشيَتةوةو ىةمةى خوارةوة جيَطاي دةطريَتةوة:0بةشى ثيَنجةم برِطة  -2

( 611111بة برِى )يةك يال ثاداشتيَوى ماثطاثة ة: خةرج كردثى دةرماَل0بةشى ثيَنجةم / برطة  -
( ضوار سةدهةزار دينار بؤطةرِةكةكاثى 411,111ثيَنج سةد هةزاردينار بؤ طةرةكاثى ثاو شار و) 

( سىَ سةدو ثةجنا هةزار دينار بؤ طةرةكى ثاحيةكال و طوثلةكال لة 261,111ثاو قةزاكال و ) 
 يةكةى كارطيَرى سنوورى كارةكةى. بودجةى ثاريَزطا يال

 ة رؤذثامةى وةقايعى كوردستال.رؤذى باَلوبووثةوةى ل ثيَ دةكريَت لة ىةم هةموارة كارى -
 

 شيَروان حةيدةرى                                                                                                     
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  خؤ بة وةكالةتوةزيرى ناو                                                                                                            

 وةزارةتى ناوخؤ
 
 

 

 
 بةيان

 3192(ى سالَى 8ذمارة ) 
 

بةر بةرذةوةثلى طشتى لة( و32/6/3102لة  2776ثوسراوى ثاريَزطاى هةوليَر ذمارة)ىاماذة بة
 -برِيارماثلا:

( سةر بة قةزاى مةمخور ضةسثاثلثى لةسةر بة ثةسنل كردثى حةرةمى ثوآ ى طوثلى )هةوار غةىل بضوك -
هةوار غةل( بة  -أ 46ة كةرتى/ ل 03( دؤمن لة ثارضة زةوى ذمارة )26ثةخشةى كادسرتؤ بة رووبةرى )

 . كارى كوذاثةوة و دةست هةَلطرتن ثيَى ياساى
 . 33/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة كارى ثآ دةكريَت  -

 
 
 

 

 بةيان
 3192(ى سالَى 1ذمارة ) 

 

لةبةر بةرذةوةثلى طشتى بريارماثلا ( و36/4/3102لة  0866يال ذمارة)ىاماذة بةثوسراوى ىيلارةى طةرم
:-  
( دؤمن 04( لة سنورى ثاحيةى مةيلال / قةزاى خاثةقني بة رووبةرى ) هؤريَن فراواثوردثى حةرةمى طوثلى ) -

 . ارى كوذاثةوة و دةست هةَلطرتنك ىياسا ( بةثيَى / هؤريَن6لة كةرتى  00لة ثارضة زةوى ذمارة )

 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة كارى ثآ دةكريَت  -
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 كةريم سنجارى                                                                                                                      
 وةزيرى ناوخؤ                                                                                                                       

 

 
 وةزارةتى ناوخؤ

 

 
 
 

 بةيان
 3192(ى سالَى 91ذمارة ) 

 

  -بةر بةرذةوةثلى طشتى برِيارماثلا:لة( و31/6/3102لة  4669ثوسراوى ثاريَزطاى دهؤك ذمارة)ىاماذة بة

ضةسثاثلثى لةسةر  ثاحيةى باتيَل / قةزاى سيميَل( سةر بة باظياثى حةرةمى ثوآ ى طوثلى )بة ثةسنل كرد -
 93لة ثارضة زةوى ذمارة ) تةثها ضل و سآ دؤمن و دة ىؤلك (42,01,11ثةخشةى كادسرتؤ بة رووبةرى )

 . كارى كوذاثةوة و دةست هةَلطرتنى ياسا بة ثيَى باظيا( 66لة كةرتى/ 
 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى دةكريَت  ىةم بةياثة كارى ثآ -

 
 

 

 
 بةيان

 3192(ى سالَى 99ذمارة ) 
 

( و 01/9/3103لة 3103/ س/ 031ماثى ذمارة )يَلىاماذة بة برِيارى دادطاى ثيَلاضوثةوةى ثاوضةى س
 06لة  08634و ثوسراوى ثاريَزطاى سليَماثى ذمارة ) 3103ساَلى  (4داوبةدواى بةيامنال ذمارة )

  -( و لةبةر بةرذةوةثلى طشتى بريارماثلا بة :7/3102/
( 0/01/3103لة  36102بة ثوسراومال ذمارة ) 3103( ساَلى 4ذمارة ) هةَلوةشاثلثةوةى بةياثى -

 تايبةت بة طوثلى )اىل بزاو( 
 . 38/7/3102ريوةوتى  ىةم بةياثة لة رؤذى دةرضووثى -
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 كةريم سنجارى                                                                                                                        

 وةزيرى ناوخؤ                                                                                                                        

 
 وةزارةتى داد

 3192 ى سالَى(92بةيانى ذمارة )
 

)ثؤيةم( برِطةى) دووةم ( لةياساى وةزارةتى  داد  ذمارة  بة ثيَى ىةو دةسةَلاتةى ثيَمال دراوة لةماددةى
 -( برِيارماثلا بة :3117ساَلى)  (ى02)
 كردثةوةى فةرماثطةى  دادثوسى لة ثاحيةى شةمامك. -

 

 شيَروان حةيدةرى                                                                                                                      
  وةزيرى داد                                                                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاووةزارةتى 
 بةيان

و  ى وةزارةتى  كشتوكالَثيَنجةم( برِطةى) دووةم ( لةياسابة ثيَى ىةو دةسةَلاتةى ثيَمال دراوة لةماددةى )
 -( برِيارماثلا بة :3101) ساَلى (ى6سةرضاوةكاثى ىاو ذمارة )

وةى ) بةرِيَوةبةرايةتى ضةسثاثلثى ماف و ريَوخستنى خاوةثلاريةتى( لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كردثة -
 .زةوى وزار لة ديواثى ىةم وةزارةت

 .30/7/3102لةبةروارى دةرضووثى ىةم بةياثة  -
 ر سريوان بابانثرِؤفيسؤ                                                                                      

 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كارو كاروبارى كؤمةالَيةتى  وةزارةتى 
 3192ى سالَى (1بةيانى ذمارة )

ى وةزارةتةى  كةارو   سةا بة ثيَى ىةو دةسةَلاتةى ثيَمال دراوة لةماددةى )حةوتةم( برِطةةى) دووةم ( لةيا 
 -( برِيارماثلا بة :3117ساَلى)  (ى03بارى كؤمةاليةتى ذمارة )كارو
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ركارى ثرِؤذةكال ( لة ضوارضيَوةى  بةشى ذميَريارى (  كردثى هؤبةى ) ذميَاستحداثهيَناثة كايةى ) -
 -دهؤك  -سليَماثى  -سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ضاوديَرى و طةشةثيَلاثى كؤمةاليةتى )هةوليَر

 ( طةرميال
 4/7/3102لةرؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة -

 ئاسؤس جنيب عبدهلل                                                                                                   
 وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةالَيةتى                                                                                                              

 وةزارةتى تةندروستى
 
 

 3192(ى سالَى 19بةيانى ذمارة )

آلتةى ثيَماثلراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةثلروستى ذمارة بةثيَى ىةو دةسة
  -و  بريارماثلا بة : 3117(ى ساَلى 06)
كردثةوةى )بنوةى تةثلروستى( لة سنوورى مةرزى ثيَودةوَلةتى ثةرويَزخال سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشةتى   -

 تةثلروستى طةرميال .

 . 7/7/3102ىةم بةياثة ريوةوتى لة رؤذى دةرضووثى  -

 
 

 3192(ى سالَى 13بةيانى ذمارة )
طؤرينى )كؤمةَلطةى ثسثؤرى ثزيشوى دداثى هةَلةجبةى شةهيل( بؤ )كؤمةَلطةى ثسثؤرى ثزيشوى دداثى  -

 شةهيل فرج محة مري ىةمحةد دةرةشيش( سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى شارةزوور .
 . 8/7/3102بةياثة ريوةوتى  لة رؤذى دةرضووثى ىةم -

 
 

 3192(ى سالَى 12بةيانى ذمارة )
سةر بة بةريَوةبةرايةةتى طشةتى تةثلروسةتى    كردثةوةى )هؤبةى ثةخؤشخاثةى طةرِؤك( لة بةشى تةكنيوى -

 دهؤك .
 . 8/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -
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 3192(ى سالَى 12بةيانى ذمارة )
كردثةوةى )يةكةى ىةثلازيارى( لة ثةخؤشخاثةى منلاآلثى فيَركارى سةربة بةريَوةبةراتى طشةتى تةثلروسةتى   

 سليَماثى .
 . 9/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -

 

 
 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                                  

 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                                    
 وةزارةتى تةندروستى

 

ة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةثلروستى ذمارة بةثيَى ىةو دةسةآلتةى ثيَماثلراوة ل
  -و  بريارماثلا بة : 3117(ى ساَلى 06)

 
 3192(ى سالَى 16بةيانى ذمارة )

لة ثةخؤشخاثةى منلاآلل و منلالبوول سةر بةة بةريَوةبةرايةةتى   كردثةوةى )هؤبةى ضاثوراوةكال )بليت برِ( -
 ن .طشتى تةثلروستى رِاثةرِي

 . 9/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -

 
 

 
 

 3192(ى سالَى 11بةيانى ذمارة )
كردثةوةى )بنوةى تةثلروستى قورةبةرازة( لة ثاحيةى حاجياوة سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروسةتى  -

 ثةرِين .ارِ
 . 06/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -

 
 

 3192(ى سالَى 17بةيانى ذمارة )

بةثلخيال سةر ركردثةوةى )مةَلبةثلى تةثلروستى شةهيل ىازادى مامة عةلة( لة طةرِةكى شؤرشى قةزاى دة -
 بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى سليَماثى .

 . 06/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -
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 3192(ى سالَى 18بةيانى ذمارة )
 ( سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى رِاثةرِين .ITةلؤجياى زاثيارى كردثةوى )هؤبةى تةكن-
 . 06/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -

 
 

 كةوت محة رشيد كريمد.ريَ                                                                                                                                  
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                                    

 وةزارةتى تةندروستى
 

ة ياساى وةزارةتى تةثلروستى ذمارة بةثيَى ىةو دةسةآلتةى ثيَماثلراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( ل
  -و  بريارماثلا بة : 3117(ى ساَلى 06)

 

 
 3192(ى سالَى 11بةيانى ذمارة )

ايةةتى طشةتى تةثلروسةتى    لة قةزاى مةاوةت سةةر بةة بةريَوةبةر    (بنوةى تةثلروستى شينوآ)كردثةوةى -
 سليَماثى.

 . 06/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -

 
 

 3192(ى سالَى 71ذمارة ) بةيانى
( لة طوثلى قةثلؤل / ثاحيةى ىيسيَوة / قةزاى ثشةلةر  Eكردثةوةى )بنوةى تةثلروستى قةثلؤل( لة جؤرى )-

 سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى رِاثةرِين .
 . 06/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -
 
 

 3192(ى سالَى 79بةيانى ذمارة )
ى )بنوةى تةثلروستى( لة ثاو باَلةخاثةى تازةى بةشى ثؤليسى طرتن و طواستنةوة لة بةريَوةبةرايةتى كردثةوة-

 ثؤليسى ثاريَزطاى هةوليَر / جوالثةوة و تاوال سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى هةوليَر .
 . 06/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -
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 3192الَى (ى س73بةيانى ذمارة )
كردثةوةى )هؤبةى بوذاثةوة و رِاويَ كارى دلَ( لة ثةخؤشخاثةى ثوآى شةهيل د.خاليل سةر بة بةريَوةبةرايةتى -

 طشتى تةثلروستى كؤية .
 . 07/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -

                                                                                                                     
 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                                

 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                         
 وةزارةتى تةندروستى

 

بةثيَى ىةو دةسةآلتةى ثيَماثلراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةثلروستى ذمارة 
  -و  بريارماثلا بة : 3117(ى ساَلى 06)

 
 

 3192سالَى (ى 72بةيانى ذمارة )
كردثةوةى )هؤبةى فرياكةوتنى خيَرا( لة مةَلبةثلى تةثلروستى شةهيل عومسال مستةفا مةاوةتى سةةر بةة    -

 بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى سليَماثى .
 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -

 

 3192(ى سالَى 72بةيانى ذمارة )
لة خوارةوة ىاماذةى ثيَوراوة( بؤ )بنوةةى تةثلروسةتى ىيشةوطرى     ( هةذدة بنوةى كة08طؤرينى )ىةم )-

 ( بيست و ضوار كات ميَرى( سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى سليَماثى .34)
 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -

 يَن .طؤخآلل   بامشاخ   سةرسوراو ( لة قةزاى ثيَنجوميَشةروو   ) بنوةى تةثلروستى  -0

بنوةى تةثلروستى ) قزلةر   قةرةثطوآ   شةهيل صالح كاثى وةمتاثى   قاميشةى دوكال   قةازال     -3
 شيلةخال( لة قةزاى دوكال .

 بنوةى تةثلروستى )سةرضاوةى هؤمةر قةآل   قازاثقاية   طورِباز( لة قةزاى قةرةداغ . -2

 .( لة قةزاى ضوارتاو ماوةتةر   باراوبنوةى تةثلروستى )طؤراثوة   شيَخ املارين   سةرخوار   ياخسةم -4

 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -
 

 3192(ى سالَى 76بةيانى ذمارة )
كردثةوةى )مةَلبةثلى خؤثاراستنى تةثلروستى شةهيل مةمحود سيَلةرى( سةر بة بةريَوةبةرايةتى خؤثاراستنى -

 سليَماثى . تةثلروستى لة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى
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 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -
 

 3192(ى سالَى 71بةيانى ذمارة )
بةثلى تةثلروستى برايةتى( سةر بة بةريَوةبةرايةةتى  طؤرينى ثاوى )مةَلبةثلى تةثلروستى تاجنةرِؤ( بؤ )مةَل-

 تةثلروستى سليَماثى .طشتى 
 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -

 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                     
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                           

 وةزارةتى تةندروستى
بةثيَى ىةو دةسةآلتةى ثيَماثلراوة لة ) ماددةى شةشةم / برطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةثلروستى ذمارة 

  -و  بريارماثلا بة : 3117(ى ساَلى 06)

 3192(ى سالَى 78بةيانى ذمارة )

وة ىاماذةى ثيَوراوة( لة بةرِيَوةبةرايةتى كاروبارى ثاراستنى تةثلروستى كردثةوةى )ىةم هؤباثةى كة لة خوارة-
 خزمةتطوزارى( -2وردبينى  -3ذميَريارى  -0)هؤبةى  هةوليَر تةثلروستى سةربة بةريَوةبةرايةتى طشتى

 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -
 

 3192(ى سالَى 71بةيانى ذمارة )
وو )سةثتةرى ثةخؤشى جومطةكال( و )ثاوةثلى سةرةكى رِاهيَنال و دروستوردثى ثةىل ى هةردةوةيةكطرتن -

دةسةةتورد( بةةؤ )سةةةثتةرى تايبةمتةثةةلى ثةخؤشةةيةكاثى جومطةةة و رِاهيَناثةةةوةى ثزيشةةوى( سةةةر بةةة 
 بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى دهؤك .

 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى   -
 

 3192(ى سالَى 81ة )بةيانى ذمار
كردثةوةى )هؤبةى ضارةسةرى سروشتى( لة ثةخؤشخاثةى طشتى شةهيل شةوكةت حاجى مشري لة قةزاى  -

 سيل صادق سةربة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةثلروستى شارةزوور.
 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى   -

 

 3192(ى سالَى 89بةيانى ذمارة )
وتةمةثى( لة بةرَيوةبةرايةةتى تةثلروسةتى خاثةةقني سةةر بةة بةرَيوةبةرايةةتى طشةتى        كردثةوةى )هؤبةى س

 تةثلروستى طةرميال .
 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -
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 3192(ى سالَى 83بةيانى ذمارة )
و )بنوةةى  كردثةوةى )بنوةى تةثلروستى ثورةدين( لة طوثلى ثورةدين سةر بة قاميقاميةتى قةةزاى ثشةلةر   

تةثلروستى بيَناسة( لة طوثلى بيَناسة سةر بة ثاحيةى هيَرؤ لة قةزاى ثشلةر سةر بة بةريَوةبةريةتى طشةتى  
 رِاثةرِين .

 . 30/7/3102لة رؤذى دةرضووثى ىةم بةياثة ريوةوتى  -
 

 د.ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                                  
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                                    
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سم الشعببأ 
 العراق –كوردستان  برملان

على  املعدل و بناءًا 1991( لسنة  1( من القانون رقم )  65( من املادة )  1حلكم الفقرة )  إستنادًا
 1991( لسنة  1احكام القانون رقم )  من ني من أعضاء الربملان , استثناءًاالعدد القانو ما عرضه

االعتيادية املرقمة  العراق جبلسته -ن كوردستان املعدل , قرر برملا 1006( لسنة 1املعدل والقانون رقم )
 تشريع القانون اآلتي : 1015/  5/  50( واملنعقدة بتأريخ 56)

 

  3192( لســنة  91قانون رقـــم ) 
 العراق  -قانون متديد والية رئيس االقليم كوردستان 

 املادة األوىل : 
( وغري قابلة للتمديد ثانية 1016/ 19/8ية )( لغا10/8/1015د والية رئيس االقليم املنتهية يف )متد
. 

 املادة الثانية :
جتري التعديالت على مشروع دستور اقليم كوردستان و بالتوافق ضمن املدة املبينة يف املادة ) االوىل ( 

 من هذا القانون .
 املادة الثالثة :

 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون .
 الرابعة : املادة

 على رئاسة االقليم و جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون .
 املادة اخلامسة : 

 .من تأريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية ) وقائع كوردستان ( اعتبارًاينفذ هذا القانون 
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 االسباب املوجبة
 ميقلألال التوافق على تعديل مشروع دستوروبغية حصو املصلحة العامة القليم كوردستان ملقتضيات

صل اىل توافق حوله املوضوعية للتو وألهمية الدستور للنظام السياسي لالقليم ولضمان تهيئة الظروف
 شرع هذا القانون فقد دميومة تآلفهراق يف حتقيق أهدافه ووحدة صفه والع- لتحقيق طموحات شعب كوردستان

من املادة العاشرة  1بعد مضى مدة مبوجب الفقرة / أوال/ يعترب القانون صادرًا
 املعدل 1006( لسنة  1العراق رقم )  – نمن قانون رئاسة اقليم كوردستا


