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 اى بةخشندة و ميهرةبانبةناوى خو
 عيَراق - هةريَمى كوردستان

 سةرؤكايةتى هةريَم
 بةناوى طةلةوة                               سةرؤك                       

 بـرِيـار 
 4104 ى سالَى(4ذمارة )

 -ردستان كو ىسةرؤكايةتى هةريَم (ى ياساى11(ى ماددةى )1طةى )تةى لة برِبةثيَى ئةو دةسةآل
ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو ، بة ثاَلثشتى ئةو ياساكارييةى 5112(ى ساَلى 1عيَراق ذمارة )

بريارماندا بة  11/1/5112( لة 9ذمارة ) ىشتنيعيَراق كردويةتى لة دان -ثةرلةمانى كوردستان 
 دةركردنى :

 4104ى سالَى (4ى ذمارة )ياسا
 ةرةنطاربوونةوةى تريؤرياساى دريَذةدان بةكارثيَكردنى ياساى ب

 عيَراق –لة هةريَمى كوردستان  4112ى سالَى (3ذمارة )
 ماددةى يةكةم : 

تا  5111 ى ساَلى(3ةرةنطاربوونةوةى تريؤر ذمارة )حوكمةكانى ياساى بدريَذةدانى كاركردن بة
11/7/5111. 

 ماددةى دووةم :
 ان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.يدارةكثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةند 

 ماددةى سيَيةم:
وةقايعى  ) دةكريَت و ، لة رؤذنامةى فةرمى جيَوة جيَبة 17/7/5112لةريَكةوتى  ئةم ياساية

 . ودةكريَتةوةكوردستان ( بآل
 
 

 ىـارزانـعود بــمس                                                                   
 عيَراق –ةرؤكى هةريَمى كوردستان ـس                                                                      

 هةوليَر
44/2/4104 

 
 

 هؤكارةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية
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هؤى تيانى هةريَم و ئاسودةيى و سةقامطرييان و ، بةآلوراستنى سةرو مالَ و موَلكى هاوبؤ ثا
 . ئةم ياساية دةرضويَندرا ةكانى تريؤر و بةرةنطاربوونةوةى ،بةردةوامى مةترسي

 اى بةخشندة و ميهرةبانبةناوى خو
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
 بـرِيـار 

 4104 (ى سالَى8ذمارة )
 

ى (1عيَراق  ذمارة ) –خؤى ثةرلةمانى كوردستان ( لة ثةيرِةوى ناو22كمى ماددةى )ثاَلثشت بة حو
 11/1/5112ى رؤذى (9مارة)شتنى ذي، ثةرلةمانى كوردستان لة دان ى هةموار كراو1995ى ساَل

 :دا ئةم برِيارةى دا
ناوى ئةم ئةندامانةى ثةرلةمان كة ناويان لة خوارةوةدا هاتووة دةخريَتة سةر ئةو ليذنانةى  يةكةم:

 بةرامبةر ناوى هةر يةكةيان هاتووة.
 

 ذنةى دا كؤكى كردن لة مافةكانى ئافرةت لي ظيان عباس عمر                  -1

 ذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و مندالَ و خيَزانى                 ليشيالن جعفر عل -5

 ذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى و مندالَ و خيَزانلي  كةذال هادى فقىَ                -3

 مندالَ و خيَزان ذنةى كاروبارى كؤمةاَليةتى ولي   ئاواز جةنطى بورهان           -2

 ذنةى ثةروةردة و خويَندنى باالو تويَذينةوةى زانستى  لي             مصطفىمردان خدر  -2

 تويَذينةوةى لة هةردوو ليَذنةى ) ثةروةردة و خويَندنى باآل و              ان صادق سعيدزوز -1

      (  ـليَذنةى مافةكانى مرؤظ زانستى ( و )

 ذنةى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجيَكردن.لي         جنات حممد عبداهلل        -7

 ذنةى كشتوكالَ و ئاذاَلدارى و ئاوديَرى و بةنداوةكان  لي    بشار مشري امساعيل         -8

جينؤسايد و  ذنةى كاروبارى ثيَشمةرطة و شةهيدان و قوربانيانىلي              حممد صادق سعيد  -9
 زيندانيانى سياسى 

 ذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى و ، وةبةرهيَنان. لي         رمضانشريين حسنى  -11
ةوة جيَبة جيَ دةكريَت و لة رؤذنامةى  11/1/5112ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونى لة  دووةم :

 ودةكريَتةوة.    ( يشدا بآل وةقايعى كوردستان فةرمي )
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 يوسف حممد صادق                                                                                            
 عيَراق     –ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                             

 اى بةخشندة و ميهرةبانبةناوى خو
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
 ـرِيـار ب

 4104 (ى سالَى9ذمارة )
 

ى (1عيَراق ذمارة ) -مانى كوردستانخؤى ثةرلةثةيرِةوى ناو( لة 39ثشت بة حوكمى ماددةى )
ى رؤذى (9يي ذمارة )شتنى ئاسايى هةمواركراو ، ثةرلةمانى كوردستان لة دان 1995ساَلى 
 ئةم برِيارةى دا: 11/1/5112

 يةكةم :
 ى هةريَم:ةدةرةوةى ئيدار ذنةى ناوضة كوردستانيةكانىلي -0

 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن -1

 بيستون فائق حممد -5

 كنعان جنم الدين امحد -3

 زياد حسني عبدالكريم  -2

 اوميد عبدالرمحن حسن  -2

 سعيد كرىذامينة  -1

 فرهاد محة صاحل -7

 سعيد حممد سعيد  -8

 طةشة دارا جةالل  -9

 :ذنةى ثةيوةندييةكان و كاروبارى رةوةندى كوردستانى لي -4

 صاحلحممود عمر  -1

 وحيدة ياقو هرمز -5

 وف رابون توفيق معر -3

 سهام عمر قادر  -2
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 حممد على ياسني  -2

 حتسني امساعيل امحد -1

 شوان نعمان امحد -7

 زانا عبدالرمحن عبداهلل . -8

 سةركةوت سةرحةد خليفة. -9

 :ذنةى كاروبارى ثةرلةمان لي -3

 قارةمان قادر فتاح -1

 بةهار حممود فتاح  -5

 زاىلعباس غزاىل مريخان غ -3

 حسن ئوميد عبدالرمحن  -2

 فائق حسني ريواز -2

 مدينة ايوب امحد -1

(  3رِيارة ثيَكهيَنراون بة ثشت بةسنت بة برِطةى)ر ئةو ليَذنانةى كة بةثيَى ئةم بثيَويستة لةسة دووةم:
ى  1995ى ساَلى (1) خؤى ثةرلةمان ذمارةى هةمواركراو لة ثةيرِةوةى ناو(39لة ماددةى )
 . دا هةَلبذيَريَتردةريَك لة نيَو ئةندامانى خؤيسةرؤك و جيَطرى سةرؤك و برِيا، هةمواركراو 

                 جيَ دةكرىَ و لة رؤذنامةى فةرمىـةوة جيَبة11/1/5112ئةم برِيارة لة رؤذى  سيَيةم:
 . ودةكريَتةوة( دا بآل وةقايعى كوردستان )

 

 

 

 

 

 يوسف حممد صادق                                                                                             
 عيَراق     –ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                             

 

 

 

 

 



  

 

( 071ذمارة )                                                                              –5 –                                                                         4102/ 7/ 01
 العدد

 

 

 

 

 اى بةخشندة و ميهرةبانبةناوى خو
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
 ـرِيـار ب

 

 4104 (ى سالَى01ذمارة )

ةرلةمانى رِةوى ناوخؤى ثيَ(ى ث28ماددةى ) ةى )أ( لةو برط (27حوكمى ماددة )ةبشت بةسنت ب
كة لة دانيشتنى ئاسايى ى ئةوةش يَبةث ،ى هةمواركراو  و1995ى (ى ساَل1)مارة ذكوردستان 

 -بريارماندا بة : ،اتووة راقدا هعيَ –ةرلةمانى كوردستان ى ث11/1/5112 ىى رؤذ(9ذمارة )
 –ةرلةمانى كوردستان خؤى ثةوى ناووونةوة بة ثيَرِنانى ليَذنةيةكى كاتى بؤ ثيَداضكهيَيَث يةكةم :

  -زانةى ناويان لة خوارةوة هاتووة:بةريَ عرياق لةم
 ئامينة زكرى سةعيد -1
 اال فةريد ئيرباهيم ظ -5
 فةرسةت سؤفى عةىل    -3
 بةهار مةمحود فةتاح  -2
 در فةتاحقارةمان قا  -2
 نواس فايق حوسيَريَ -1
 ةشة دارا جةاللط -7
 ئةبوبةكر عمر عبداهلل -8
 سؤران عمر سةعيد -9
 منى نبى نادر -11
 اقو هرمزوحيدة ي -11
 مري باوة مصطفىعمر   -15
 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن -13
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 نامةى فةرمى دةكرآ و لةرؤذ كارى ثآ 11/1/5112 وونييةوة لةى دةرضةم بريارة لة رؤذئ دووةم :
 . تةوةو دةكريَدا بآل ( ستانعى كوردوةقاي )

 يوسف حممد صادق                                                                                             
 عيَراق     –ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                             

 اى بةخشندة و ميهرةبانبةناوى خو
 

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 
 بـرِيـار 

 

 4104 (ى سالَى00ذمارة )
 

 عيَراق  –( ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان 23( لة ماددةى )5حوكمى برطةى )ثشت بة
 خؤى ( لة ثةيرةوةى ناو32و33ددةى )ما دوو ى هةمواركراو، و هةر 1995ى ساَلى (1ذمارة )

شتنى يثةرلةمانى كوردستان ،  لة دانهةمواركراو،  1995(ى ساَلى 1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )
 -يدا برِيارى ئةمةى خوارةوةيدا : 11/1/5112( رؤذى 9ذمارة )
 . عيَراق – قةبووَلكردنى وازهيَنانى )نورى حةمة على ( لة ئةنداميةتى ثةرلةمان كوردستان يةكةم:
دةكريَت و لة رؤذنامةى  جيَـةوة جيَبة11/1/5112لة رؤذى دةرضوونى لة  ئةم برِيارة دووةم:

 . ودةكريَتةوة( دا بآل ) وةقايعى كوردستانفةرميى
 

 
 

 

 

 يوسف حممد صادق                                                                                            
 عيَراق     –ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                             
 

 

 



  

 

( 071ذمارة )                                                                              –7 –                                                                         4102/ 7/ 01
 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 اى بةخشندة و ميهرةبانبةناوى خو
 

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 
 بـرِيـار 

 

 4104 (ى سالَى04ذمارة )
 

ى هةمواركراو، 1995(ى ساَلى 1مارة)ياساى ذلة (21) (ى ماددة2حوكمى برِطة)بةسنت بة ثشت
ئةم  ،ى خؤيدا  18/1/5112(ى رؤذى 11) لة دانيشتنى ذمارة، عيَراق  - ثةرلةمانى كوردستان

  -برِيارةى خوارةوةى دا :
دنةوةى ثؤستةكانى كابينةى متمانةدان بةم بةرِيَزانةى كة ناويان لة خوارةوة هاتووة بؤ ثرِكر يةكةم :

 وةزارى هةشتةمى هةريَمى كوردستان بةم شيَوةيةى لة خوارةوة هاتووة :
 

 سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانريس مستةفا بارزانى            نيَضريظان ئيد -1

 جيَطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانةبانى                         قوباد جةالل تاَل -5

 وةزيرى داد    ةد ضةلةبى         سينان عبداخلالق ئةمح -3

 وةزيرى كاروبارى ثيَشمةرطة                 مستةفا قادر مستةفا عةزيز -2

 وةزيرى ناوخؤ    م سولتان شةنطاىل           عةبدولكةري -2

 وةزيرى دارايى و ئابوورى     لاَل حمةمةد         عةبدوريَباز حممةمةد  -1

 وةزيرى سامانة سروشتيةكان              دولرةمحان عةبدولاَلعةبدولاَل عةب -7

 وةزيرى تةندروستى  مة رةشيد كةريم حمةمد         ريَكةوت حة -8
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 وةزيرى ثةروةردة     سادق عةبدولاَل                 ثشتيوان -9

 وةزيرى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجىَ بوون      رِةسوولَ               دةرباز عةبدولاَل -11

 وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار    ةمةد ئةمني          ولوود حمنةورؤز مة -11

 و تويَذينةوةى زانستىوةزيرى خويَندنى باآل                     يوسف سةمةد لوتفةلال -15

 وةزيرى ثالندانان   ان حاجى بةدرى سندى         على عومس -13

 يةتىمةآلوةزيرى كار و كاروبارى كؤ    مد سيد                   حممد قادر حم -12

 وةزيرى روشنبريى و الوان     خالد عبدولرةمحان ئةمحةد             -12

 وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوان        مةمحوود ساَلح حةمة كريم          -11

 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو  عبدولسةتار مةجيد قادر                 -17

 وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى         ردار مةمحود           سامالَ سة -18

 وةزيرى طواستنةوة و طةياندن   سياويش ئةيؤ                  جؤنسؤن -19

 وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى   وسليم سةعيد                  كةمال م -51

 وةزيرى كارةبا   ابةكر حمةمةد               حةدين بسةآل -51

 وةزيرى هةريَم           موراد حميةدين          مولود  -55

 وةزيرى هةريَم    اان عةبدولرِةحيم حةمة رِةزعةبدولرِةمح -53
 

( جيَبةجىَ 5112/ 1/ 18ئةم برِيارة لة رؤذى سويَندخواردنى ياساييانةوة لة ريَكةوتى ) دووةم :
 .دا باَلو دةكريَتةوة  دةكرىَ و لة رؤذنامةى فةرمى ) وةقايعى كوردستان (

 

 

 

 يوسف حممد صادق                                                                                            
 عيَراق     –ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                             
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 دة و ميهرةبانبةناوى خوداى بةخشن
 
 

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 
 بـرِيـار 

 

 4104 (ى سالَى03ذمارة )
 

عيَراق  –( ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان 23( لة ماددةى )5حوكمى برِطةى )ثشت بة
ؤى ( لة ثةيرةوى ناوخ32و  33ى هةمواركراو ، و هةردوو ماددةى )1995(ى ساَلى 1ذمارة )

هةمواركراو ، ثةرلةمانى كوردستان ، لة دانيشتنى  1995(ى ساَلى 1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )
  -يدا برِيارى ئةمةى خوارةوةيدا : 59/1/5112( رؤذى 11ذمارة )
 –ى كوردستان ن( لة ئةنداميةتى ثةرلةما دةرباز عبداهلل رسول قةبووَلكردنى وازهيَنانى ) يةكةم :

 عيَراق .
ـةوة جيَبةجآ دةكريَت و لة رؤذنامةى 59/1/5112ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونى لة  دووةم :

 وةقايعى كوردستان ( دا بآلودةكريَتةوة . فةرمى )
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 يوسف حممد صادق                                                                                            
 عيَراق     –ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                             

 
 
 
 

 اى بةخشندة و ميهرةبانبةناوى خو
 

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 
 بـرِيـار 

 

 4104 (ى سالَى04ذمارة )
 –كوردستان  بذاردنى ثةرلةمانىلة ياساى هةَل ( ثةجنايةم دةى )( لة ماد1ثشت بة حوكمى برطةى )

ثةرلةمانى  رةوى ناوخؤىثةي( لة 7ماددةى ) ، ى هةمواركراو1995(ى ساىل 1عيَراق ذمارة )
 (11دانيشتنى ذمارة) ، لةهةمواركراو 1995ساَلى  ى(1ذمارة ) كوردستان

 -دا:ييارى ئةمةى خوارةوةيدا بر59/1/5112ِرؤذى
 –وارةمى ثةرلةمانى كوردستان بذاردنى ضى يةكةمى خوىل هةَلدانى دووةمى ساَلخوىل طريَ يةكةم:

ى ثيَديَت دريَذ دةكريَتةوة بؤ ماوةى يةك ي، كؤتا31/1/5112لة   5112راق ساَلى عيَ
 مانط

 .31/7/5112تا
 . ثيَويستة ثةرلةمان ئةم برِيارة خباتة بةركار دووةم:
ةوة جيَبةجآ دةكريَت و لة رؤذنامةى ـ59/1/5112دةرضوونى لة ة لة رؤذى : ئةم برِيارسيَيةم

 فةرميى
  )وةقايعى كوردستان(دا باَلو دةكريَتةوة.
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 يوسف حممد صادق                                                                                            
 عيَراق     –ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                             

 
 
 
 

 

 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى

 48/5/4104لة  4339ذمارة : 
( برطةى ) ب ( لة ياساى ضاوديَرى  112تةى ثيَمان دراوة لة ماددةى ) بةثيَى ئةو دةسةآل
 ( ئةم ريَنماييةمان دةركرد : 1981( ساَلى )  151ة  ) كوَمةَلايةتى ذمار

 

 (4104( سالَى )4ريَنمايى ذمارة )
 مالَى دالَدةدانى ذناني هةرةشةليَكراو

 

 ماددةى يةكةم :
 ؤجيَ بةجىَ كردنى ئةم ريَنمايية:مةبةست لةم دةستةواذة و زاراوانةى خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة ب

 . راقعيَ – مى كوردستان: هةريَ هةريَم يةكةم :

 : وةزارةت : وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةاَليةتى هةريَم . دووةم

هةرِةشة ليَكراو و ئةو ماَلى داَلدةدان : ماَليَكى نهيَنى ثاريَزاوي تايبةتة بؤ لةخؤطرتنى ذنانى  سيَيةم :
يَشةكان و كيَشةى كوَمةَلايةتيان هةية بةمةبةستى ثاراسنت و بةدواداضوونى كذنانةى كة

ثةرةثيَدانى تواناكانيان تا ضارةسةركردنى كيَشةكانيان و طةرِانةوةيان بؤ ناو كؤمةَلطة ، و دابني 
 كردنى ثيَداويستيية سةرةكييةكانى رؤذانة بؤيان .

 ماددةى دووةم :
 ئاماجنةكانى ئةم ريَنمايية :
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 .  زانييَان لة توندوتيذي خذنثاراستين  يةكةم :

بؤ ذنانى هةرِةشة ليَكراو و ئةو ذنانةى كة  وةيةكي كاتييَبةشنى ذيانيَكى ئارام دابني كرد دووةم :
 . كيشةى كوَمةَلايةتيان هةية وضارةسةركردنى كيَشةكانيان

 ماددةى سىَ يةم :

وةزارةت هةَلدةستيَت بةكردنةوةى شويَنى طوجناو بؤ داَلدةدانى ذنانى هةرِةشة ليَكراو و ئةو  يةكةم :
ى كوَمةَلايةتيان هةية ، كة تيايدا ثؤَلني بةنديَك بكريَت بةثيَى جؤرى ذنانةى كة كيشة

  كيَشةكانيان و ماوةى مانةوةيان و بارى تةندروستيان .
 

 : ماَلى داَلدةدان هةَلدةستيَت بةم كارانةى خوارةوة دووةم :

راوة ، ئةوانةى  وةرطرتنى ئةو ذنانةى تووشى توندوتيذى خيَزانى هاتوون ، ئةوانةى هةرِةشةيان ليَك  .1
 كيشةى كوَمةَلايةتيان هةية و ئةوانةى قوربانيانى بازرطانى بة مروَظن .

 دابني كردنى ثيَداويستية سةرةكييةكانى روَذانةى سوودمةندان . .5

دابني كردنى ذينطةيةكى تةندروست بؤ ئةو ذنانةى كة سوودمةندن لةماَلى داَلـدةدان لـة طشـت      .3
 بوارةكان .

كؤمةاليةتى و ياساييةكان بـؤ سـوودمةندانى مـاَلى داَلـدةدان لـةدادطا و       بةدواداضوونى كيَشة .2
 دامةزراوة حكوميةكان لةضوارضيَوةى ياسا و رِيَنماييةكان .

و  داَلدةدان ماَلى هةماهةنطى بة سوودمةندان بؤ ثاشينة ضاوديَرى خزمةتطوزارىنى ثيَشكةشكرد .2
 مـةدةنى  كؤمةَلطاى وريَكخراوةكانىبة ذنان  دذ توندوتيذى بةدواداضوونىطشتى  بةرِيَوةبةرايةتى

 .نةبيَتكةمرت  شةش مانط( 1) لة كة

 ثاراسنت و شياندن و دابينكردنى خزمةتطوزارى بوَيان .  .1
طةشةثيَدانى  و ضاوديَرى ىيةكانطشتيية بةبةرِيَوةبةرايةت بةسرتيَنةوةن دةداَلدةدا ةكانىلَما سيَيةم :

 . ييةتآلكؤمة

 ماددةى ضوارةم :
ميةتى تويَذةريَكى و ئةندا كايةتى بةريَوةبةرى ماَلى داَلدةدانسةرؤةيةك ثيَكدةهيَندريَت بةليذن

وةيان دةروونى و ياساييةك و نويَنةريَكي ثسثؤر لة بةريَوةبةرايةتي طشيت ضاوديَري   كوَمةاليةتى
 وةرطرتن و دةرضوونى سوودمةندانى ماَلةكانى داَلدةدان . ؤيةتي بثيَداني كؤمةآلطةشة

 ماددةى ثيَنجةم :
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 مةرجى وةرطرتن و ضوونة دةرةوةى ذنانى سودمةند :
 مةرجةكانى وةرطرتن : يةكةم : 
 دةبيَت ئةو ذنانة هةرةشةليَكراو بن و دووضارى كيَشةى كؤمةاليةتى و يان ياسايي هاتنب . .1

 نةخوَش نةبن بة يةكيَك لة نةخوَشية طوازراوةكان يان دةروونيةكان . .5

 بةر لة وةرطرتنيان . ـثزيشكي بكريَت بؤ قوربانيانى بازرطانى بة مروَظدةبيَت ثشكنيين  .3

 مةرجةكاني دةرضوون:دووةم : 
 .يةوة يَت لةرِووى ياسايي و كؤمةآليةتكؤتايي بة كيَشةكةي هاتب .1

( سالَ كةمرت نةبيَت ، بة رةزامةندى 18لةسةر داواى سوودمةند خوَى بة مةرجيَك تةمةنى لة )  .5
 كراو لة ماددةى ضوارةم .ليذنةى ئاماذةثيَ

كيَسى قوربانيانى بازرطانى بة مروَظ ثاش مانةوةى ضةند روَذيَك لة ماَلةكان طةر زانرا مانـةوةى   .3
زيانى هةية بوَ حالةتةكانى تر ، ليذنةى وةرطرتن ودةرضوون لة ماَلةكان ثةيوةنـدى دةكـات بـةو    

 اليةنةى كة هيَناويةتى بوَدوَزينةوةى ريَطا ضارةيةك .

 ةى شةشةم : مادد

رِبكةنةوة بة ثاراستنى دةبيَت ئةو كارمةندانةى كة لة ماَلى داَلدةدان كاردةكةن بةَليَن نامة ث يةكةم :
 كةيس و نهيَنيةكانى ماَلي داَلدةدان .نهيَنى 

 وةزارةت هةَلدةستيَت بة كردنةوةى خوىل تايبةت بة ضؤنيةتى مامةَلةكردن لةطةلَ كةيسةكان و دووةم : 
ثاراستنى نهيَنييةكانى ماَلى داَلدةدان بوَ هةموو ئـةو كارمةندانـةى كـار لةطـةلَ كيَشـةى               

 توندوتيذى خيَزانى دةكةن .
 ثيَويستة ذنى سودمةند ثابةندبيَت بةريَنماييةكانى ناو ماَلى داَلدةدان و بةثيَضةوانةوة ريَكارى سيَيةم : 
 جيَطرةوةى ثيَويستى بؤ دةطرييَتة بةر.       

 اددةى حةوتةم : م

وةزارةت هةَلدةستيَت بةهةماهةنطى لةطةلَ ريَكخراوة ناحكومى ونيَودةوَلةتيةكان بوَ ثيَشكةش كردنى 
 خزمةتطوزارى بوَ ماَلةكانى داَلدةدان لةطشت بوارةكان .

 ماددةى هةشتةم :
شـتى ضـاوديَرى   ريَطةدان بة كاركردنى خوَبةخش لة ماَلةكانى داَلدةدان بة رةزامةندى بةريَوةبـةرى ط 

 وطةشةثيَداني كؤمةاليةتي ، بة مةرج وبةليَن نامةى تايبةت .
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 ماددةى نوَيةم :
ةى فةرمى ) وةقـايعى كوردسـتان (   ئةم ريَنمايية لةرؤذى دةرضوونى جىَ بةجىَ دةكريَت و لة رِؤذنام

 ودةكريَتةوة.بآل
 
 
 
 

 د . ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                             
 بة وةكالةت ةزيرى كار وكاروبارى كوَمةاليةتى و                                                                              

 
 

 ئةجنومةنى دادوةرى
 08/2/4104لة  0313ذمارة: 

 4104سالَى  ىـانـةيـب
  -برِيارماندا بة:  5117ى ساَلى 53تى دادوةرى ذمارة ( لة ياساى دةسةآل8وكمى ماددة)ثشت بةح

( رِؤذ لة 31عيَراق بؤ ماوةى ) –دةست ثىَ كردنى ثشووى دادطاكانى هةريَمى كوردستان يةكةم: 
 . 1/7/5112بةروارى 

كةسينةوة( هةية كة  ئةو كيَشانةى ثةيوةندييان بة )كاروبارى شارستانى و بازرطانى و بارىدووةم: 
 -لةخوارةوة هاتووة بة كيَشة و داواى بة ثةلة دادةنريَن :

و ثيَرِاطةياندنى  (االحتياطيالدعوى( و طلدانةوةى يةدةط )احلجز  عريضة) وةرطرتنى داوانامة -1
 ياسايى .

ئةو كيَشة و ثرسة بة ثةالنةى دةروازةى دةيةم لة كتيَبى يةكةمى ياساى دادبينى شارستانى  -5
 ديارى كردوون .1919 ى ساَلى83ةذمار

ئةو داوايانةى طلدانةوةى سةرةتايى تيَداية يا داواى دواخستنى جيَبةجكردنى برِياريَك يا  -3
 مامةلةيةكى تيَدا دةكات 

 داواى مريى بؤ مولك سةندنةوة )استمالك( . -2
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 ئةو داوايانةى داواليَكراو قةدةغة دةكريَت لة ضوونة دةرةوةى هةريَم . -2

 ثوض بوون )افالس(و هةر داوايةكى تر ىلَ ى بكةويَتةوة .داواى ماية  -1

 داواى هةَلطرتنةوة و ليَك كرينةوة )شفعة(و ثاكتاوكردنى وةقف و ضؤلكردنى بة كريَدراوى . -7

داواكانى تايبةت بة مافةكانى ئاوةدان و ريَطةى جؤطة لةو سووالوكة و هاتووضون )حقوق السقى  -8
 )ارتفاق( .  وا اجلرى املسيل واملرور( مافةكانى

 داوايانةى ليَى دةبنةوة .ئةو داواى ثاكتاو كردنى كؤمثانيا و  -9

 نازناو( . داواكانى راست كردنةوةى )تةمةن ، ناو ، -11

 ئةو داوايانةى فةرمانطةى رمسى يان نيمضة رمسى دةزطا طشتيةكان تيادا اليةنة . -11

 (و ديتنى مندال و رةضةلةك )نسب( .حضانةداواكردنى خةرجى بذيَوى )نفقة(و دايةنى ) -15

 الرشد( . باتاثاندنى ثيَطةيشتووى ليَهاتووى )داواكردنى سةمل -13

 داواكانى الدانى سةركار )قيم(و ثىَ سثيَردراو )وصى( . -12

 داواكانى دابةشكردنى مريات و ئةو مامةالنةى ليَيان دةكةونةوة . -12

 ئةو داوايانةى ياسايةك بة ثةلةى دانابيَت . -11

ة لةو داوا و كيَشانةى لة برطةى دووةمى ئةو)بةيان(ة دا هاتوون , دادطا بؤى هةية داوا لة جطسيَيةم: 
 -ماوةى ثشووى دادطاكان ببيَنيت ئةطةر :

 بؤ دادطا دةركةوت لة دواخستنى داواكة زيان دةكةويَتةوة . - أ
 هةردوو اليةنى داواكة داواى دادبينى لةكاتى ثشووى دادطاكان بكةن .  - ب
 شتبووة قؤناغى كؤتايى .داواكة طةي -ج

ى ثشووى دادطاكان بةردةوام طشت مامةلةكانى دادطا لة كاروبارى ئاسايى خؤيان لة كات ضوارةم:
 دةبن .
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 أمحد عبداهلل زبري                                                                                                 

 مةنى دادوةرىوةرؤكى ئةجنـس                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى

ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى حةوتـةم برِطـةى دووةم لـة ياسـاى وةزارةتـى كـارو       
 -برِيارماندا بة : 5117(ى ساَلى 15ذمارة ) كاروبارى كؤمةآليةتى

 

 

 4104سالَى (ى 3بةيانى ذمارة )

ليَكرتازاندنى يةكةى هاتوو و دةرضوو لة هؤبةى خؤيةتى سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى ضاوديَرى و  .1
 يةتى / سليَمانى .طةشةثيَدانى كؤمةآل

وةبةرايةتى كارطيَرى و خؤيةتى (ى هؤبةى )هاتوو دةرضوو( سةر بة بةريَاستحداثهيَنانةكايةى ) .5
 . بةريَوةبةرايةتى طشتى ناوبراو بة مةبةستى زياتر ريَكخستنى ئةرك و فرمانى كارمةندانى ئةو هؤبةية

 .5112/ 1/ 3 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى
 

 4104سالَى (ى 4بةيانى ذمارة )                                      
ن( سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى ضـاوديَرى و  خانةى منداآل(ى هؤبةى )استتحداث يَنانةكايةى )ه -

طةشةثيَدانى كؤمةاليةتى سليَمانى / بةريَوةبةرايةتى ضاوديَرى كؤمةاليةتى سليَمانى بةمةبةستى 
 ن لةتةمةنى لة دايك بوونةوة تا تةمةنى ضوار ساَلى .ضاوديَرى كردنى منداآل

 .5112/ 1/ 3 جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة -
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 4104سالَى (ى 5بةيانى ذمارة )                                      
(ى بنكةيةك بؤ كةم ئةندامان لة شارؤضكةى دووز خورمـاتوو سـةر بـة    استحداثهيَنانةكايةى ) -

تى طةرميان بةمةبةستى ثيَدانى مووضةى بةريَوةبةرايةتى طشتى ضاوديَرى و طةشةثيَدانى كؤمةاَلية
 كةم ئةندامان و راييكردنى ئيش و كارةكانيان لةبةر بارودؤخى سنورةكة .

 .5112/ 1/ 3 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -
 

 4104سالَى (ى 2بةيانى ذمارة )                                      
يةتى بؤ )بةشى رِاطةياندن( وةبةرايةتى طشتى ضاكسازى كؤمةآللة بةريَ دن(طؤرينى)هؤبةى رِاطةيان -1

 .ى ضاكسازى لة ريَطة راطةياندنةوة بة مةبةستى ريَكخستنى كارةكان و طرنطى دان بة ثرؤسة

وةبةرايةتى ( كردنى هؤبةى رِاطةياندن لة بةريَوةبةرايةتيةكانى سةر بة بةريَاستحداث) هيَنانةكاية -5
 يةتى .كؤمةآلطشتى ضاكسازى 

 .2/1/5112 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -
 

 د . ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                  
 بة وةكالةت ةزيرى كار وكاروبارى كوَمةاليةتى و                                                                                   
 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى

ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى حةوتـةم برِطـةى دووةم لـة ياسـاى وةزارةتـى كـارو       
 -برِيارماندا بة : 5117(ى ساَلى 15كاروبارى كؤمةآليةتى ذمارة )

 4104سالَى (ى 3ةيانى ذمارة )ب

( كردنــى هؤبــةى خؤيــةتى لــة طشــت بةريَوةبةرايةتيــةكانى ســةر بــة استتتحدثهيَنانةكايــةى ) -
 بةريَوةبةرايةتى طشتى ضاكسازى كؤمةآليةتى .

 . 17/1/5112 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -
 د . ريَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                 

 بة وةكالةت ةزيرى كار وكاروبارى كوَمةاليةتى و                                                                                 
------------------------------------------------------------------ 

          وةزارةتى داد              
 4104سالَى (ى 3بةيانى ذمارة )

تةى ثيَماندراوة لة )ماددةى نؤيةم / برِطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى داد ذمارة بةثيَى ئةو دةسةآل
  -وة ، بريارماندا بة :  5117( ى ساَلى 13)
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 طاى كارطيَرى هةوليَر  . كردنةوةى جيَطرايةتى داواكارى طشتى لة داد -
 شيَروان حةيدةرى                                                                                                                           

 وةزيــرى داد                                                                                                                          
------------------------------------------------------------------- 

 وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   
  -دا بة :، بريارمان 5117( ساَلى 12ذمارة )

 4104(ى سالَى 22بةيانى ذمارة )
كردنةوةى )بةشى نةخؤشيةكانى هةناسة( لة ناو نةخؤشخانةى شار سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى  -

 تةندروستى سليَمانى  . 

 .57/2/5112 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -
 4104(ى سالَى 23بةيانى ذمارة )

تةندروسـتى خاسـتو ذَيرى(لـة ناحيـةى شـَيالدزَى/قةزاى ئامَيـدى سـةر بـة          كردنةوةى )بنكةى -
 بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى دهؤك . 

 .59/2/5112 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                       
 وةزيـرى تـةنـدروستى                                                                                                         

 وةزارةتى تةندروستى

ةزارةتى تةندروستى   بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى و
  -، بريارماندا بة : 5117( ساَلى 12ذمارة )

 4104(ى سالَى 28بةيانى ذمارة )
طؤرِينى)يةكةى ضاثةمةنى و ثسولة(بؤ )هؤبةى ضاثةمةنى و ثسولة( سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى  -

 تةندروستى سليَمانى . 
 . 5112/ 1/ 3 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -

 4104(ى سالَى 29بةيانى ذمارة )
كردنةوةى)مةَلبةندى خؤثاراستنى تةندروستى(لة ناحيةى ثيَباز سةر بة بةريَوةبةرايـةتى طشـتى    -

 تةندروستى طةرميان . 
 . 1/5112/ 11 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -

 4104(ى سالَى 31بةيانى ذمارة )
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 ى ئةستةمبؤل(لة هةوليَر . كردنةوةى)سةنتةر -
 . 1/5112/ 11 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -

 4104(ى سالَى 30بةيانى ذمارة )

 . ( لة سليَمانى نةخؤشخانةى ويَست ئاى كردنةوةى ) -
 . 18/1/5112 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -
 

 4104ى (ى سال34َبةيانى ذمارة )

بةريَوةبةرايةتى كاروبـارى ثاراسـتنى    بةشى خؤثاراستنى تةندروستى شارةزوور ( بؤ ) طؤرينى ) -
 شارةزوور. ( سةر بة بةرِيَوة بةرايةتى طشتى تةندروستى تةندروستى

 . 18/1/5112 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -
 

 4104(ى سالَى 33بةيانى ذمارة )
 . ( لة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى شارةزوور طريَبةستةكان وةى  بةشى )كردنة  -

 . 18/1/5112 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى -

 
 رشيد كريم  د.رِيَكةوت محة                                                                                                         

 وةزيـرى تـةنـدروستى                                                                                                         
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 العراق –إقليم كوردستان 
 رئاسة االقليم      

 الرئيس         
 باسم الشعب

 قـرار
 4104( لسنة 4رقم )

 – قليم كوردستانن املادة العاشرة لقانون رئاسة إوىل مالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األللصفقا و
العراق يف جلسته  –املعدل  و بنتتاءا ََ على ما شرعه برملان كوردستان  5002( لسنة 1العراق رقم )

 صدار:إقررنا  11/1/5012( يف 9املرقمة )
 4104( لسنة 4قانون رقم )

  العمل بقانون مكافحة االرهاب قانون متديد
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 العراق –يف اقليم كوردستان  4112( لسنة 3رقم )
 وىل :املادة األ

 .11/1/5011لغاية  5001( لسنة 3ميدد العمل بأحكام قانون مكافحة االرهاب رقم )
 املادة الثانية:

 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون 
 ثة:املادة الثال

 جلريدة الرمسية )وقائع كوردستان( .، وينشر يف ا 11/1/5012ينفذ هذا القانون من تاريخ 
 
 

 ىـارزانـعود بـمس                                                                                                          
 العراق  –رئيس اقليم كوردستان                                                                                                                

 

  هةوليَر
44/2/4104 
 

 االسباب املوجبة
بغية احملافظة على ارواح و ممتلكات مواطين االقليم و رفاهيتهم و استقرارهم، وبسبب استمرار خماطر  

 ذا القانون .االرهاب و مكافحته ، فقد شرع ه
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

 
 قـرار

 4104 ( لسنة8رقم )
 

 1995( لسنة 1العراق رقم ) –( من النظام الداخلي لربملان كوردستان 22حلكم املادة ) استنادًا
 : اال تي 11/1/5012املنعقدة بتأريخ ( و 9ر الربملان جبلسته املرقمة )املعدل ، قر

 :منهمزاء كل إ اؤهم ادناه اىل اللجان املؤشرةالعراق املدرجة امس -اضافة اعضاء برملان كوردستان  اوالاََ:
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 جلنة دفاع عن حقوق املرأة     عباس عمر            ظيان -1
 ية والطفل واالسرة  جلنة الشؤون االجتماع    شيالن جعفر على           -5
 ية والطفل واالسرة  جلنة الشؤون االجتماع              فقىَهادى  كةذال -3
 ية والطفل واالسرة  جلنة الشؤون االجتماع         بورهان  جةنطىئاواز  -2
  بية والتعليم العالي والبح  العلميجلنة الرت         مردان خدر مصطفى  -2
 حقوق االنسان()و(والتعليم العالي والبح  العلمي )الرتبيةجلنيت             ان صادق سعيدزوز -1
 جلنة االعمار واالسكان            جنات حممد عبداهلل  -1
 جلنة الزراعة وتربية احليوانات والري والسدود           بشار مشري امساعيل  -8
حايا اجلينوسايد وسجناء والشهداء وض الثيشمةرطةجلنة شؤون                  حممد صادق سعيد -9

 السياسني 
 قتصاد واالستثمار جلنة املالية وشؤون اال   شريين حسنى رمضان     -10

 ( ع كوردستانوينشر فى اجلريدة الرمسية ) وقائ 11/1/5012ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  ثانيااََََ:
. 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                       
 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

 
 قـرار

 4104 ( لسنة9رقم )
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( لسنة 1العراق رقم ) –كوردستان للربملان ( من النظام الداخلي 39حكم املادة ) اىل استنادًا

 11/1/5012( ليوم 9االعتيادية املرقمة ) قرر برملان كوردستان يف جلسته املعدل ، 1995
 مايلي :

 اوالاََ:
 :جلنة املناطق الكوردستانية خارج ادارة االقليم -0

 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن -1
 بيستون فائق حممد -5
 كنعان جنم الدين امحد -3
  زياد حسني عبدالكريم -2
 اوميد عبدالرمحن حسن  -2
 ذكرى سعيد امينه -1
 صاحل محةفرهاد  -1
 سعيد حممد سعيد  -8
 جةاللدارا  طةشة -9
 : جلنة العالقات وشؤون الرعايا الكوردستانيني-4

 حممود عمر صاحل  -1
 ياقو هرمز وحيده  -5
 رابون توفيق معروف  -3
 سهام عمر قادر  -2
 حممد على ياسني  -2
 حتسني امساعيل امحد -1
 شوان نعمان امحد -1
 الرمحن عبداهلل زانا عبد -8
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 خليفة سةركةوت سةرحةد -9
 جلنة شؤون الربملان: -3

  قاره مان قادر فتاح -1
 حممود فتاح بةهار -5
 عباس غزاىل مريخان غزاىل  -3
 ئوميد عبدالرمحن حسن -2
 فائق حسني ريواز -2
 مدينه ايوب امحد -1

من بني  هلا جب هذا القرار انتخاب رئيس ونائبًا للرئيس و مقررًاعلى اللجان املشكلة مبو ثانيااََ:
( 1للربملان رقم ) نظام الداخلي( املعدلة من ال39( من املادة )3اعضائها استنادا ََ للفقرة )

 املعدل . 1995لسنة 
 . ( ع كوردستانوقائ وينشر يف اجلريدة الرمسية ) 11/1/5012ينفذ هذا القرار اعتبارا ََ من  ثالثااََ:

 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                       
 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          

 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشعب

 العراق –برملان كوردستان 
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 قـرار
 4104 ( لسنة01رقم )

 (1) لربملان كوردستان رقم من النظام الداخلي (28) ( من املادةأ( والفقرة )21حلكم املادة ) استنادًا
العراق االعتيادية املرقمة  –على ماجاء فى جلسة برملان كوردستان  ًاوبناء،  عدلامل 1995لسنة 

(9) 
 -:ر مايليقر 11/1/5012نعقدة بتاريخ امل

 العراق من السادة املدرجة –لربملان كوردستان  ة مؤقتة ملراجعة النظام الداخليجلنتشكيل  :اوالً
 -دناه :امسائهم أ

 كري سعيد امنه ذ -1
 فريد ابراهيم االظ -5
 علي فرست صويف -3
 مود فتاححم بةهار -2
 قادر فتاح مانةقار -2
 ريواز فائق حسني -1
 دارا جالل ةشطة -1
 ابوبكر عمر عبداهلل -8
 عمر سعيد سؤران -9

 منى نبى نادر  -10
 يده ياقو هرمز وح -11
 باوةمريعمر مصطفى  -15
 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن -13

وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع  11/1/5012قراره يف من تأريخ إ ًايعترب القرار نافذ:ثانيا
 كوردستان(

 
 قيوسف حممد صاد                                                                                       
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 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

 
 قـرار

 4104 ( لسنة00رقم )
 

( لسنة 1العراق رقم ) -انون انتخاب برملان كوردستان ( ق23( من املادة )5استنادا ََ حلكم الفقرة )

 1995( لسنة 1( من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم )32و 33تني )داملعدل ، واملا 1995

 11/1/5012( واملنعقدة بتاريخ 9العراق يف جلسته املرقمة ) –املعدل ، قرر برملان كوردستان 
 اال تي:
 العراق . –ى حه مه على ( من عضوية برملان كوردستان قبول استقالة )نور أوالاََ :

                     وينشر يف اجلريدة الرمسية  11/1/5012اقراره يف   من تاريخينفذ هذا القرار  ثانيااََ:
 . ( ) وقائع كوردستان

 
 
 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                       
 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          

 
 
 



  

 

( 071ذمارة )                                                                              –41 –                                                                         4102/ 7/ 01
 العدد

 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

 
 قـرار

 4104 ( لسنة04رقم )

املعدل,قرر برملان  1995( لسنة 1( من القانون رقم)21( من املادة )2لفقرة )استنادًا ألحكام ا

 االتي :  5012/ 18/1( واملنعقدة بتأريخ 10) املرقمة عراق , جبلستهال -كوردستان 
ة الثامنة القليم منح الثقة بالسادة الواردة أمسائهم أدناه لشغل مناصب الكابينة الوزاري أوالً :

 تي :الوجه اآلوعلى  ،كوردستان 

 جمللس وزراء اقليم كوردستانبارزانى             رئيسًا  ادريس مصطفى نيضريظان -1
 نائبًا لرئيس جملس وزراء اقليم كوردستان                      قوباد جالل طالباني       -5
 وزيرًا للعدل                     ضلبىسنان عبداخلالق امحد  -3
  الثيشمةرطةوزيرًا لشؤون                مصطفى قادر مصطفى عزيز    -2
 وزيرًا للداخلية                      شنطاىلعبدالكريم سلطان  -2
 وزيرًا للمالية واالقتصاد        ريباز حممد عبداهلل حممد                -1
 وزيرًا للثروات الطبيعية                  عبداهلل عبدالرمحن عبداهلل    -1
 وزيرًا للصحة                  ريم حممدك ريكةوت محة رشيد -8
 وزيرًا للرتبية                         صادق عبداهلل ثشتيوان -9
 سكان وزيرًا لإلعمار واإل                         عبداهلل رسول  دةرباز -10
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 وزيرًة للبلديات والسياحة                       مولود حممد امني نةوروز -11
                         يوسف صمد لطف اهلل -15

 وزيرًا للتعليم العالي والبح  العلمي  
 وزيرًا للتخطيط               علي عثمان حاجى بدرى سندى -13
 وزيرًا للعمل والشؤون االجتماعية    حممد قادر حممد سيد                       -12
 شبابخالد عبدالرمحن امحد                        وزيرًا للثقافة وال -12
 ؤنفلني وزيرًا لشؤون الشهداء وامل       كريم                  محةحممود صاحل  -11
 وزيرًا للزراعة واملوارد املائية                         عبدالستار جميد قادر  -11
 وزيرًا للتجارة والصناعة                         سامال سردار حممود   -18
 وزيرًا للنقل واالتصاالت            جونسون سياويش ايو              -19
 وزيرًا لألوقاف والشؤون الدينية                            كمال مسلم سعيد  -50
 وزيرًا للكهرباء                      صالح الدين بابكر حممد  -51
 وزيرًا لالقليم                      مولود موراد حمى الدين  -55
 وزيرًا لالقليم                  امحة رةزعبدالرمحن عبدالرحيم  -53

 

وينشر يف  1/5012/ 18ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تأريخ اداءهم اليمني القانونية  يف  ثانياً :
 . اجلريدة الرمسية ) وقائع كوردستان (

 
 
 

 ادقيوسف حممد ص                                                                               
 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          

 
 
 



  

 

( 071ذمارة )                                                                              –48 –                                                                         4102/ 7/ 01
 العدد

 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

 
 قـرار

 4104 ( لسنة03رقم )

( لسنة 1العراق رقم ) –( قانون انتخاب برملان كوردستان 23ادة )( من امل5استنادًا حلكم الفقرة )

 199( لسنة 1ملان كوردستان رقم )( من النظام الداخلي لرب32و  33املعدل ، واملادتني ) 1995

 59/1/5012( و املنعقدة بتاريخ 11العراق يف جلسته املرقمة ) –املعدل ، قرر برملان كوردستان 
 اآلتي :

 العراق . –داهلل رسول ( من عضوية برملان كوردستان عب ربازدةتقالة ) قبول اس أوالً:

ع وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائ 59/1/5012ه يف رينفذ هذا القرار من تاريخ اقرا ثانياً :
 كوردستان(

 
 
 
 
 

 سف حممد صادقيو                                                                                       
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 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

 
 قـرار

 4104 ( لسنة04رقم )
 

( 1العراق رقم ) _اخلمسون( قانون انتخاب برملان كوردستان  ( من املادة )1) حلكم الفقرة استنادًا
 لسنة

،  املعدل 1995( لسنة1لربملان كوردستان رقم ) ام الداخلي( من النظ1، واملادة ) املعدل 1995

 : تياآل 59/1/5012واملنعقدة بتاريخ  (11العراق يف جلسته املرقمة ) -كوردستان برملان قرر
العراق  –متديد دورة االنعقاد الثانية، للسنة االوىل للدورة االنتخابية الرابعة لربملان كوردستان  : الًأو

 .  30/1/5012، ملدة شهر لغاية 30/1/5012ة يف املنتهي 5012 لسنة
 على رئاسة الربملان تنفيذ هذا القرار. :ثانياً
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                           ينشر يف اجلريدة الرمسية و 5012 /59/1ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  :ثالثاً
 . ( وقائع كوردستان )

 

 

 

 

 

 

 يوسف حممد صادق                                                                                  
 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          

 


