بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
هةريَمى كوردستانى عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك

بةناوى طةلةوة
برِيار
ذمارة ( )71سالَى 4172

بةثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ()11ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان -
َثشيت ئةو ياساكارييةى
َي 5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو ،بة ثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة ( )11لة 5112/15 /11
بريارماندا بةدةركردني:
ياساى ذمارة ()8ى سالَى 4172
ياساى هةموارى دةيةمى ياساى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق
ذمارة ()3ى سالَى 7994ى هةمواركراو
ماددةى (:)7

برِطةى (دووةم) لة ماددةى (نؤيةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:
دووةم :دةشيَت ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق )3( ،سيَ وةزيرى هةريَمى تيَدا بيَت.

ماددةي (:)4

دةبيَت ئةجنومةنى وةزيران حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكات.

ماددةي (:)3

ئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رِؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان)ـدا

بآلودةكريَتةوة.
مسـعود بـارزاني
سـةرؤكي هةريَمي كوردستان  -عيَراق

هةوليَر
4172/74/48

هؤيةكاني دةرضواندن
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بةمةبةستى ريَكخستنى ئةو طؤرِانكارييانةى كة لة كابينةى نويَى حكومةتدا دةكريَت و بؤ زياتر
َكى كوردستان ،ئةم ياساية دانرا.
خزمةتكردنى خةل
بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
هةريَمى كوردستانى عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك

بةناوى طةلةوة
برِيار
ذمارة ( )7سالَى 4172

بةثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ()11ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان –
َثشيت ئةو ياساكارييةى
َي 5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوة و ،بةثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
ثةرلةماني كوردستان – عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة ( )11لة 5112/15 /52
برِيارماندا بةدةركردني:

ماددةى (:)7

ياساى ذمارة ()9ى سالَى 4172
ياساى هةموارى يةكةمى ياساى وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
هةريَمى كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()71ى سالَى 4118

ماددةى (حةوتةم) لة ياساكة هةموار دةكرىَ و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
يةكةم :دةزطاكانى خويَندنى باآل لة زانكؤ و دةستة وكوليَذ و ثةميانطا و سةنتةرى تويَذينةوةى
حكومى وناحكومى ثيَكديَن و ئةم دةزطايانةى خويَندن بة وةزارةتةوة دةلكيَن:

1ـ زانكؤى سةآلحةدين /هةوليَر.
5ـ زانكؤى سليَمانى.
3ـ زانكؤى دهؤك.
2ـ زانكؤى كؤية.
2ـ زانكؤى سؤران.
1ـ زانكؤى زاخؤ.
7ـ زانكؤى راثةرِين.
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َةجبة.
8ـ زانكؤى هةل
1ـ زانكؤى طةرميان.
11ـ زانكؤى ضةرمؤ.
 11ـ زانكؤى كوردستان /هةوليَر.
 15ـ زانكؤى ثؤليتةكنيكى هةوليَر.
 13ـ زانكؤى ثؤليتةكنيكى سليَمانى.
 12ـ زانكؤى ثؤليتةكنيكى دهؤك.
12ـ ئةجنومةنى باآل ى كوردستان بؤ ثسثؤرِيية ثزيشكييةكان.
 11ـ دةستةى كوردستان بؤ خويَندنة سرتاتيجييةكان و تويَذينةوةى زانستييةكان.
 17ـ هةر دةزطايةكى ديكةى حكومى كة هةية يان دواى دةرضوونى ئةم ياساية دادةمةزريَن.
دووةم :ئةجنومةنى وةزيران بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى بةثيَى
ثيَوةر و ثلةبةنديى زانستى دةسةآلتى ثيَدانى تايبةمتةنديى هةية بة زانكؤكان لة ضوارضيَوةى
ريَنمايى تايبةت.
ماددةي (:)4

كار بة هيض دةقيَكى ياسايى يان برِياريَك ناكريَت طةر لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بيَت.
ماددةي (:)3

ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.

ماددةي (:)2

ئةم ياساية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمي (وةقايعى كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.
مسـعود بـارزاني
سـةرؤكي هةريَمي كوردستان – عيَراق

هةوليَر
4172/7/74

هؤيةكاني دةرضواندن
1095 /9 /91

– –3
العدد

ذمارة ()981

بؤ برةودان بة رةوتى زانست و ريَكخستنةوةى سةرجةم دةزطا و ناوةندةكان لة ضوارضيَوةى ياساى
وةزارةتى خويَندنى باآل ،ئةم ياساية دةرضويَندرا.
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بـرِيـار
ذمارة ()48ى سالَى 4172

َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة
َثشت بةحوكمى برِطة ()1ى ماددةى ( )21لةياساى هةل
ثال
َى  1115ى هةمواركراو  ،لةسةر داواى سةرؤكى هةريَمى كوردستان و  ،بةثيَى برِطةى
()1ى سال
َى 5112ى
(يازدةم) لة ماددةى (دةيةم) لة ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان ذمارة ()1ى سال
هةمواركراو  ،ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى ذمارة ()7ى رؤذى  5112/11/55دا ئةم
برِيارةى دا :
يةكةم  :رةزامةنديى دةربرِين لةسةر ناردنى هيَزى ثيَشمةرطةى هةريَمى كوردستان بؤ بةرطرى لة
كؤبانآ .
دووةم  :لةسةر وةزارةتى كاروبارى ثيَشمةرطة و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثيَويستة حوكمةكانى ئةم
برِيارة جيَبةجآ بكةن .
سيَيةم  :ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونى لة  5112/11/55ـةوة جيَبةجآ دةكريَت و لة رؤذنامةى
فةرميى (وةقايعى كوردستان )ـدا بآلو دةكريَتةوة .
هؤيةكانى دةرضوواندن

لةسةر داواى سةرؤكى هةريَمى كوردستان و  ،بةثيَى برِطةى (يازدةم) لة ماددةى (دةيةم) لة ياساى
َى 5112ى هةمواركراو و  ،بةثيَى ئةو دةسةآلتةى
سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان ذمارة ()1ى سال
ثيَي دراوة بؤ جوآلندنى هيَزى ثيَشمةرطة بؤ دةرةوةى هةريَمى كوردستان بةرةزامةندى ثةرلةمانى
كوردستان و  ،بةمةبةستى ثاراستنى ئاسايشى نيشتمانى لة مةترسيةكانى تريؤر بةتايبةت كردةكانى
ريَكخراوى تريؤرستى ناسراو بة (داعش) و  ،بةو ثيَيةى عيَراق و هةريَمى كوردستان بةشيَكن لة
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َةتى بؤ بةرةنطاربوونةوةى تريؤر  ،وةك بةشيَك لة ثيَداويستيةكانى جيَبةجيَكردنى
هاوثةميانى نيَودةول
برِيارى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ( )52لة  5112/11/12ئةم بريارة دةرضويَندرا .
يوسف حممد صادق
سـةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بـرِيـار
ذمارة ()34ى سالَى 4172

َثشت بةحوكمي ماددةي ( )22لة ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ذمارة ()1ى
ثال
َي 1115ي هةمواركراو  ،ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة ( )51رِؤذي
سال
 5112/15/31دا ئةم برِيارةي دا:
يةكةم :ناوي ئةم ئةندامانةي ثةرلةمان كة ناويان لة خوارةوةدا هاتووة دةخريَتة سةر ئةو ليذنانةي
بةرامبةر ناوي هةريةكةيان هاتووة:
ليذنةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيداري هةريَم.
 -1شوان امحد نعمان
ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيداري هةريَم.
 -5مين نيب نادر
ليذنةي ثةيوةندييةكان و كاروباري رةوةندي كوردستاني.
 -3ظيان عباس عمر
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني 5112/15/31ـةوة جيَبةجآ دةكريَت و لة رِؤذنامةي
فةرميي (وةقايعي كوردستان) يشدا بآلودةكريَتةوة.

يوسف حممد صادق
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سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ذمارة 442/3/2 :لة 4172/7/72
فـةرمـان
ذمارة ()7ى سالَى 4172

ثشت بة برِياري ذمارة ()1ي دةرضووي رؤذي  5112/1 /11ي ثةرلةماني كوردستان – عيَراق و،
َي
بة ثيَي حوكمي برِطة ( )3لة ماددةي ()31ي ثةيرِةوي ناوخؤي ذمارة ( )1هةمواركراوي سال
1115ي ثةرلةمان  ،ئةم ئةندامانةي خوارةوة لة ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان ئةم ئةرك و
فةرمانانة دةطرنة ئةستؤ كة بةرامبةر هةريةكةيان دياري كراوة:
 -1ليذنةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةريَم :
سةرؤكي ليذنة
شوان امحد نعمان
جيَطري سةرؤك
صاحل فقيَ حممدامني
برِياردةر
بيَستون فائق حممد

جعفر ابراهيم ئيَمينكي
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جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان -عيَراق

وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

ذمارة  10201 :لة 2012/12/11

َثشت بة ماددةكانى (حةوتةم) و (سيَزدةهةم) لة ياساي دارستان لة هةريَمى كوردستان ذمارة
ثال
َى  5115و بؤ بةرهةم هيَنانى بنيَشت لة دار قةزوان ئةم رِيَنمايية دةركرا:
()11ى سال
رِيَنمايى ذمارة ()1ى سالَى 2012

تايبةت بة بةرهةم هيَنانى بنيَشت لة دار قةزوان
ماددةى (:)1

مةبةست و واتاى ئةم زاراوانةى خوارةوة لة بةرامبةريان دياري كراوة:
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى :بةرِيَوةبةرايةتى طشتى باخدارى و دارستان و ثاوان
بةرِيَوةبةرايةتى  :بةرِيَوةبةرايةتى دارستان و ثاوان لة ثاريَزطاكانى هةريَم و ئيدارة سةربةخؤكان.
بةشى دارستان و ثاوان :بةشى دارستان وثاوانى لة سنوورى قةزا و ناحيةكان
بةرِيَوةبةرايةتى ثؤليسى دارستان  :بةرِيَوةبةرايةتى ثؤليسى دارستان و ذينطة لة ثاريَزطاكانى هةريَم و
ئيدارة سةربةخؤكان.
بةرِيَوةبةرايةتى ذينطة :بةرِيَوةبةرايةتى ذينطة لة ثاريَزطاكانى هةريَم و ئيدارة سةربةخؤكان.
دار قةزوان  :ئةو جؤرة درةختةية كة بنيشتى ىلَ دةردةهيَنريَت و (دارةبةن)يشى ثيَ دةووتريَت.
بنيَشت  :ئةو ماددةيةية كة لة دار قةزوان (دارةبةن) دةردةهيَنريَت.

ماددةى (:)2

يةكةم  :بةمةبةستى جىَ بةجىَ كردنى ئةم رِيَنمايية و سةرثةرشتى كردن و بة دواداضوونى كارة
َةتي بةرهةم هيَنانى بنيَشت ليذنةيةكى سةرثةرشتيارى
تةكني كيةكان لة سنوورى ثاريَزطا و ثيَدانى مؤل
ثيَك دةهيَنريَت لة نويَنةرى ئةم بةرِيَوةبةرايةتيانة:
سةرؤك
 -1بةرِيَوةبةرايةتى دارستان و ثاوان
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ئةندام
 -5بةرِيَوةبةرايةتى ذينطة
ئةندام
 -3بةرِيَوةبةرايةتى ثؤليسى دارستان
دووةم :لةو شويَنانةى كة دار قةزوانى ىلَ ية و بنيَشتى ىلَ دةكريَت ليذنةيةكى الوةكى ثيَك دةهيَنريَت
لة نويَنةرى ئةم فةرمانطانة:
سةرؤك
 -1هؤبةى دارستان وثاوان
ئةندام
 -5بةرِيَوةبةرايةتى ثؤليسى دارستان لة ناوضةكة
ئةندام (ئةطةر فةرمانطةيان هةبوو)
 -3بةرِيَوةبةرايةتى ذينطة لة ناوضةكة
ئةندام
 -2نويَنةرى يةكةى ئيدارى ناوضةكة
ماددةى (( :)3ثيَدانى مؤلَةت)

َةت دةدريَت بة كةسى بةرهةم هيَن لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى دارستان و ثاوانى ثاريَزطا و ئيدارة
 -1مؤل
سةربةخؤكانةوة بة متمانةكردنة سةر كؤنؤسي ليذنةى ثاريَزطا.
َةتةكة وةرزي ية.
 -5مؤل
َةت لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ئامادة دةكريَت.
 -3منونةى فؤرمى مؤل
َةت دانيشتوى هةريَمى كوردستان بيَت.
 -2خاوةن مؤل
 -2مافى سوود وةرطرتن لة دار قةزوان لةو زةويانةى كة مايف بةكارهيَنانى تاكة كةسى
(حق التصرف ) لةسةرة بؤ خاوةن ماف دةبيَت بةآلم بة مةرجى ثابةند بوون بة هةموو ماددةكانى
َى ()2ى ماددةى حةوتةم .
ئةم رِيَنمايية جطة لة خال
 -1قةدةغةكردنى بةرهةم هيَنانى بنيَشت لة دارى قةزوان لة سنورى ناوضةى ثاريَزراوة سروشتية
ثيَشنيار كراوةكان .
ماددةى ( :)2شيَوازى داواكردن و جىَ بةجىَ كردنى كارةكارطيَريةكان
 -1داواكار داوايةك ثيَشكةش دةكات بة هؤبةى دارستان وثاوانى ناوضةكة بؤ ئةو مةبةستة كة
رِةزامةندى ئةجنومةنى طوند يان خمتارى لةطةلَ دابيَت لةطةلَ ديار كردنى ذمارةى دارةكان.
َينةوةى تةواوى لةسةر دةكةن لة رووى ذمارة و
 -5ليذنةى يةكةى ئيدارى ناوضةكة ثاش نؤرين و ليَكؤل
ئةستوورى و بارودؤخى درةختةكان و هةر ثيَشنياريَكى تر كة ثيَويست بكات لةطةلَ دةرِبرينى رِاى
خؤيان بة رِوونى و ثيَشنيار و راسثاردة ئاراستةى بةرِيَوةبةرايةتى دارستان و ثاوان دةكةن.
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َينةوةى تةواوى لةسةر دةكةن و ئينجا
 -3ليذنةى ثيَكهاتوو لة ثاريَزطا يان ئيدارة سةربةخؤكان ليَكؤل
برِيار دةدةن.
َةت دةدريَت بة بةرهةم هيَنانى بنيَشت لة دار قةزوان بةم شيَوةةيةى خوارةوة:
ماددةى ( :)5مؤل
 -1بة ( )2 - 3سالَ جاريَك بةثيَى جؤر و بارودؤخى دارةكان لة رووبةريَكى ديار كراودا.
َةت زياتر بكات لةوةى كة لة
 -5لة كاتى ثيَويست بةرِيَوةبةرايةتى بؤى هةية ماوةى ثيَدانى مؤل
برِطةى ()1ى ئةم ماددةية هاتووة بةثيَي بارودؤخى دارةكان و كةش و هةواى ئةو ناوضةية.
 -3لة ناو دارستانيَكدا تةنها ريَطة دةدريَت بة بةرهةم هيَنانى بنيَشت لةو دارانةى بارودؤخيان باشة و
ثاش نؤرينى لة اليةن ليذنةوة برِيارى لةسةر دةدات و درةختةكان ديارى دةكريَن.
ماددةى ( :)1بةم مةرجانةى ال ى خوارةوة ريَطة دةدريَت بةسوود وةرطرتن لة دار قةزوان بةمةبةستى
بنيَشت كردن:
َدةسنت شارةزابن بة شيَوةيةك لة كاتى برينداركردنى درةختةكان
 -1دةبيَت ئةو كةسانةى بةو كارة هةل
َى دارةكـة
سةالمةتى لةبةرضاو بطرن و برينداركردنةكان زؤر قوولَ نةبيَ و تةنها لة بةشى تـؤيَكل
ئةجنام بدريَت و نةطاتة ضينى شانةى دارك (اخلشب).
 -5ثيَوستة ئةو كةرةستانةى كة برينداركردنةوةكةى ثيَ ئةجنام دةدريَت بة هؤى ماددةى ثاكذكةرةوة
(مادة معقمة ) خاويَن بكريَتةوة لة نيَوان دوو درةختدا.
َة)كان بطوجنيَت لةطةلَ بارودؤخ و ئةستوورى درختةكان واتـة زيـاد لـة
 -3ثيَويستة ذمارةى (كوضةل
ثيَويست نةبن.
َطرتنى بةرهةمى بنيَشتةكة دةبيَت بةرهةم هيَن شويَنى برينةكان ضارةسةر
 -2ثاش ليَكردنةوة و هةل
بكات بة بةكارهيَنانى (مشع ثارافني) ياخ ود بةكارهيَنانى هةر ماددة يةكى تر بؤ ضارةسـةركردنى
برينةكة.
ماددةى ( :)7ريَكارة ياسايى و كارطيَري يةكان:
َيَنامةى فةرمى بدات بة ثةيوةست بوونى بة سةرجةم ئةم ريَنمايانةوة لـة
 -1دةبيَت بةرهةم هيَن بةل
بةرِيَوةبةرايةتى دارستان و ثاوان.
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َوةشـاندنةوةى مؤلةتةكـة هـةموو ئـةو
 -5لة كاتى ثةيوةست نةبوون بة ريَنماي يةكان جطـة لـة هةل
َى  5115و
سزايانةى بةسةردا جىَ بةجىَ دةكريَت كة لـة ياسـاى دارسـتان ذمـارة ( )11سـال
ريَنماييةكانى دا هاتووة.
 -3ئةو دارة بةنانةى كة كيَشةى لةسةرة ليذنةى سةرثةرشتيارى بؤى هةيـة بياااتـة نـاو هـةراجى
َى .1181
َةت ذمارة ()35ى سال
ئاشكرا بة ثيَى ياساى فرؤشنت و بةكرىَ دانى مولكى دةول
ََةت ثيَدان دةبيَتـة هؤكـارى دروسـت بـوونى
 -2ئةطةر ليذنةى سةرثةرشتيار ثيَش بينى كرد كةمؤل
َ ةت نةداتة هيض كةس و اليةنيَك.
كيَشةى كؤمةآليةتى  ،ئةم ليذنةية بؤى هةية مؤل
 -2بـؤ هــةر درةختيَـك بـرِى ( ) 5111دوو هـةزار دينــار وةردةطرييَـت بــة ثسـولةى فــةرمى لــة
بةرِيَوةبةرايةتى دارستان و ثاوان.
 -1ثيَدانى كريَي ثشكنني بةثيَي ريَنماي يةكانى دارايى.
َدةستيَت بة:
ماددةى ( :)8بةرِيَوةبةرايةتى دارستان وثاوان هةل
 -1بة كؤكردنةوةى زانيارى لةسةر دار قةزوان و بةرهةمى بنيَشت لة ناوضة جياوازةكان لة سـنوورى
ثاريَزطا يان ئيدارة سةربةخؤكاندا.
 -5ئةجنام دانى كارى ثيَويست بؤ طواستنةوةى بةرهةمةكان.
ماددةى (:)9

ئةم ريَنمايية كارى ثيَدةكريَت لة رِؤذى بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان).

عبدالستار جميد قادر
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

هؤكارى دةرضوونى

دار قةزوان يةكيَكة لةو جؤرة دارة س روشتيانةى كة لة دارستانة سروشت يةكانى كوردستان دا هةن كة
َيَندريَت بة نزيكةى ( %)3-5لة كؤى ذمار ةى دارة سروشيت يةكان و بة ثلةى دووهةم ديَـت
دةخةمل
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َى،
ثاش دار بةرِوو و توانايةكى بة هيَزى هةية بؤ بةرِةنطاربوونةوةى دؤخى نالةبار وةك ووشكة سـال
بةرز بوونةوة و نزم بوونةوةى ثلةى طةرما ،رِةشة با ،خاكى نالةبار ،بريندار بوون ،و ئةو جؤرة درةختة
ذمارةيةك بةرهةمى الوةكى (فوائد الثانوية ) هةية و بنيَشت يةكيَكـة لـةو بةرهةمانـةى بازرطـانى
ثيَوةدةكريَت و سةرضاوةيةكى ئابوورى دانيشتوانى ئةو ناوضانةية كة ئةو جؤرة درةختةى ليَ ية .وة لة
هةمان كات دا يةكيَكة لة ثيشة و نةريتة كؤنةكانى طةلةكةمان و بؤ ريَكخستنى سوود وةرطرتن لةم
دارة بؤ مةبةستى بةر هةم هيَنانى بنيَشت ئةم ريَنمايية دةركرا.

وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

ذمارة  10207 :لة 2012/12/11

َى5111
َثشت بة مادةى ( )3لة ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو ذمارة ()1ى سال
ثال
وة بةمةبةستى رِيَطة ثيَدان بؤ بازرطانى كردن بة كةل و ثةىل كشتوكالَ وة ثيَدانى رِاويَـذكارى زانـستى
َيةكان بـة بةرهةمهيَنـةرانى هـةريَمى كوردسـتان ئـةم
و سةردةميانة لة اليةن نوسـينطة كشـتوكال
رِيَنماييانةى خوارةوة مان دةركرد-:
رِيَنمايى ذمارة ()7ى سالَى 2012

رِيَنمايى كردنةوةى نوسينطةى بازرطانى كردنى كةل و ثةىل كشتوكالَى و
نوسينطةى رِاويَذكارى كشتوكالَى

َى .
ماددةى ( : )1مةرجةكانى كردنةوةى نوسينطةى فرؤشتنى كةل و ثةىل كشتوكال

َى و يةدةكى ثيَويست
 .1دةبيَت تايبةمتةند بن بة فرؤشتنى قرِكةرةكان و ثةينى كيمياوى و ئاميَرى كشتوكال
َى بفرؤشن.
و تؤى (سةوزة وميوة) و ثيَداويستى هةنط وة بة هيض شيَوةيةك نابيَت مةوادى ئاذةل

 .5ثابةند بيَت بة رِيَنماييةكانى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو و ثيَدانى زانيارى بة ليَذنةى
َيةكان .
بةدواداضونى نوسينطة و كؤمثانيا كشتوكال
 .3ئةو (قرِكةرو ثةينى كيمياوى) يانةى كة دةفرؤشريَـت دةبيَت ئةم مةرجانةى تيَدابيَـت:
أ .رِيَطة ثيَدراو بيَت لةاليةن وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو وة ثابةند بيَت بة رِيَنماييةكانى
هاوردةكردن و طواستنةوة .
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ب .بة شيَوازيَكى زانستى و تةندروست كؤطا بكريَت كة نةبيَتة هؤى ثيس بوونى ذينـطة.
ج .تؤمار (سجل)ى ثيَويستى هةبيَت لةطةلَ دانانى (تابلؤ) كة هةموو زانياريةكانى تيَدا تؤمار بكريَت
َى
َى ثسثؤرِ بيَت يان رِابةرى كشتوكال
 .2سةرثةرشتيارى هونةرى هةبيَت كة ئةندازياريَكى كشتوكال
َى بيَت وة مؤلةت ثيَدراو بيَت لةاليةن
بيَت كة دةرضووى ثةميانطا يان ئامادةيى كشتوكال
َى خؤيان لة كوردستان وةكاركردنى بةثيَى طريَبةستى ثةسندكراو لةاليةن
سةنديكاى كشتوكال
دادنووس ئةجنام بدريَت .
 .2دةبيَت هيَماى ترسناكى و جطةرة نةكيَشان لةسةر رِووى دةرةوةى شويَنى فرؤشنت هةبيَت.
 .1دةبيَت لةكؤطا(دةستشؤرو ئاطر كوذيَنةرة وة و هةواكيَش و جل و بةرطى تايبةت بة كريَكارةكان)
هةبيَت.
 .7ثشتطريى شارةوانى ثاريَزطا يان شارو شارؤضـكةكانى هةبيَت كة مةرجةكانى شارةوانى تيَدابيَت .
 .8ثشتطريى فةرمانطةى تةندروستى ثاريَزطا  /هؤبةى ضاوديَرى و دةستةى ذينطةى هةريَم هةبيَت كة
مةرجةكانى تةندروستى تيَدابيَت بؤ ثاراستنى تةندروستى طشتى .
 .1ثشتطريى باجى دةرامةتى هةبيَت .
َى بازرطانى بةو جؤرة دةرمان و تؤ
 .11دةبيَت نوسينطة و كؤمثانياى فرؤشتنى كةل و ثةىل كشتوكال
و كودانة بكات كة ماوةى بةسةر ضوونيان ()3/5ى ماوةكةى مابيَت لة رِؤذى كرِينى بةثيَى
مةنةفيست .
َى ثاريَزطاكان مؤَلةتى كاركردنيان ثىَ
َيةكان لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كشتوكال
.11نوسينطة كشتوكال
دةدريَت.
َى - :
ماددةى ( : )2مةرجةكانى كردنةوةى نوسينطةى رِاويَذكارى كشتوكال

 .1دةبيَت برِوانامةى خاوةن داوا لة بكالوريوس كةمرت نةبيَـت لة بوارى كشتوكالَ و خاوةن

ئةزموون بيَت كة خزمةتى فعلى لة ( )12سالَ كةمرت نةبيَت لة كةرتى طشتى يان كةرتى تايبةت و
نابيَت لة دةزطاى حكومى كاربكات بة هةميشةيى يان طريَبةست لة كاتى ثيَشكةش كردنى
داواكةى .
 .5دةبيَت نوسينطة ناوى هةبيَت لةطةلَ ديـاريكردنى ثسثؤرِيةكةى ( تايبةت يا طشتى ).
أ .ئةطةر تايبةت بوو لة يةكيَك لة بوارةكان دةبيَت بةخؤى يا كةسانى تر لةو نوسينطةية كار بكةن
كة ثسثؤرِبن لةو بوارة .
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ب .ئةطةر طشتى بوو ئةوا دةبيَت كارمةندى ثسثؤرِيةكانى ثيَويست لةو نوسينطةية كاربكةن يا
َيان يا لةطةلَ اليةنيَكى زانستى مؤلةت ثيَدراو كة ديارى بكريَت .
بةشيَوةى طريَبةست لةطةل
ج .ئةو كةسانةى كاردةكةن بةثيَى بةندى( أ  ،ب ) لة برِطةى ()5ى سةرةوة دةبيَت هةمان مةرجى
َى ( )1يةكةميان تيَدابيَت.
خال
 .3نوسينطة دةبيَت  ،تاقيطةى هةبيَت كةكارمةنـدى ثسثؤرِكارى تيَدا بكات بؤ شيكردنةوة و
دةستنيشانكردن ( حتليل و تشخيص ) .
 .2دةكريَت شويَنى نوسينطة لةسةنتةرى (ثاريَزطا  ،قةزا  ،ناحية ) دامبةزريَت.
 .2دةبيَت نوسينطة لة ذيَر ضاوديَرى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو كار بكات .
َوكردنةوةى لة رِؤذنامةى وقايعى كوردستان.
ماددةى ( : )3كار بةم رِيَنمايية دةكريَت لة رِؤذى بال

ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ذمارة  712/3/2 :لة 4172/7/74

عبدالستار جميد قادر
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

بةيان

َي ( 1111ياسـاي بآلوكردنـةوة لـة
َثشت بةحوكمي ماددةي()8ي لة ياساي ذمـارة ()2ي سـال
ثال
َةيةك لة برطةي (يةكةم) لة برِياري ذمارة
رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان) و لةبةر ئةوةي هةل
َي  5112روويداوة.
()31ي سال

هةلَةكةش بةم شيَوةية:

يةكةم :متماندان بة هةريةك لـةم بةرِيَزانـةي خـوارةوة وةك ئةنـدامي ئةجنومـةني كؤمسـياران لـة
َبذاردنةكان و رِاثرسي.
كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةل

بؤية بة ثيَويست زانرا بةم شيَوةية راست بكريَتةوة:

َبذاردني هةريةك لـةم بةرِيزانـةي خـوارةوة وةك ئةنـدامي ئةجنومـةني كؤمسـياران لـة
يةكةم :هةل
َبذاردنةكان و رِاثرسي.
كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةل
فخرالدين قادر عارف
سكرتيَري ثةرلةماني كوردستان – عيَراق

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

ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة  499 :لة 4172/7/72
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ثشت بةحوكمي ماددةي ()8ي ياساي بآلوكردنةوة لة رِؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان) ذمارة
َةكاني بةساآلضووان) ذمارة ()5ي
َةي ضاث لة ثةيرِةوي (مال
َي  ،١111لةبةر ئةوةي هةل
()2ي سال
َةكاني رِاست بكريَتةوة و دةقةكان بةم شيَوةي
َي 5113دا هةية  ،بؤية بة ثيَويست زانرا هةل
سال
خوارةوة خبويَندريَتةوة و لةرِؤذنامةي (وةقايعي كوردستان) بآلو بكريَتةوة.
 -7ثيَناسةي سةنتةري رِؤذانة لة برِطةي (هةشتةم ) لة ماددةي (يةكةم ) لة ثةيرِةوةكة زياد دةكريَت
بةم شيَوةية (هةشتةم :سةنتةري رِؤذانة برييت ية لةوشويَنةي كة بةساآلضووان كاتةكاني رِؤذانةي
خؤيان تيادا بةسةر دةبةن و ثيَداويستيةكاني كات بويَردن و رِؤشنبريي بؤيان دابني كراوة).
َكو (ج)ة ،بةم شيَوةية
 -4لة برِطةي (دووةم) لة ماددةي(شةشةم) ي ثةيرِةوةكة هاتووة (ب) نية بةل
َي
(دووةم  :بةرِةضاو طرتين باري (جستةيي و كؤمةآليةتي ) بؤ ئةوةي هةآلويَردن بكريَت لة خال
(ج) ي برِطةي يةكةمي ماددةي (. )2

وةزارةتى ناوخؤ

نيَـضريظان بـارزاني
سـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
بةيانى ذمارة ( )7سالَى 4172

ئاماذة بةنوسراوي ثاريَزطاي سليَماني ذمارة (52838لة  )5112/15/1بريارماندا-:
بة ثةسةندكردني حةرةمي نويَى طوندى ( تةثة شوانكارة ) سةر بة قةزاي ناوةندي سليَماني  /بازيان و
ضةسثاندني لةسةر نةخشةي كادسرتؤ بةرووبةري ( )12دؤمن لةسةر ثارضة زةوي ذمارة ()13لة كةرتي
َطرتن .
 /1تةثة شوانكارة) بةثيَى ياساى كارى كوذانةوةو دةست هةل
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى .5112/1/11بةيانى ذمارة ( )4سالَى 4172

ئاماذة بةنوسراوي ثاريَزطاي دهؤك ذمارة (7571لة  ) 5112/15/18بريارماندا -:بة
ثةسةندكردني حةرةمي طوندي (مريدينكيَ ) سةر بةقةزاي ناوةندي دهؤك  /ناحيةي زاويَتة و
َك .
بةرووبةري ( )3دؤمن و ( )7ئؤل
ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى .5112/1/11
كـريم سنجاري
وةزيـري ناوخؤ
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----------------------------------------------------------------------------

وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى

بةيانى ذمارة ( )71سالَى 4172

َثشت بة ماددةى ( )7برِطةى ( )5لة ياساى وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى ذمارة ()15ى
ثال
َى ( )5117برِيارماندا بة-:
سال
 هيَنانةكايةى (استحداث )ى كردنةوةى خانةى شياندنى نةو جةوانان لة ثاريَزطاى هـةوليَر سـةر بـةبةريَوةبةرايةتى ضاكسازى نةوجةوانانى هةوليَر.
 ئةم بةيانة كارى ثيَدةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى .5112/15/31مـحمد قـادر مـحمد
وةزيرى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 5117بريارماندا بة -:
ذمارة ()12ى سال
بةيانى ذمارة ( )742سالَى 4172

َةبى) لة ناحيةى تاجنةرؤ سةر بة بةريَوةبةرايةتى
 كردنة وةى (بنكةى تةندروستى شةهيد كةمال ذالطشتى تةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى .5112/11/53بةيانى ذمارة ( )742سالَى 4172

 كردنةوةى (بةشى بوذانةوةى دلَ) لة نةخؤشخانةى شةهي د ثيَشرِةو لةقةزاى ضةمضـةمالَ سـةر بـةبةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى .5112/15/3بةيانى ذمارة ( )741سالَى 4172

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برِطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  5117وة  ،بريارماندا بة كردنةوةى (ئةم سىَ هؤبةى خوارةوة ) لـةم ()11
ذمارة () 12ى سال
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بنكةى كة لةليستى هاوثيَض داهاتووة بة ( -1بنكةى تةندروسـتى طـةناو) دةسـت ثيَـدةكات و بـة
( -11بنكةى تةندروستى دوبيَ ) كؤتايى ديَت سةر بة بةريَوبةرايةت ى طشتى تةندروستى رِاثةرِين- :
 -9هؤبةى ضارةسةر  -5هؤبةى برين ثيَضى ذنان و ثياوان -3 .هؤبةى دةرمااانة .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/15/1بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرين ثيَكهاتةى رِيَكخستنى (هيكل التنظيمى ) بنكة تةندروستيةكان
ليَثرسراوى بنكة

هؤبةى ضارةسةر
ذمارة

ناوى بنكةى
تةندروستى
طةناو

9

هؤبةى برين ثيَض
ذنان وثياوان
ذما ناوى بنكةى
رة تةندروستى
 96دةروكؤتر

هؤبةى دةرمااانة

ذمارة

ناوى بنكةى
تةندروستى
رزطارى
خواروو
تؤربة
توةسوران
هيزؤثى
طةورة
هيزؤثى
بضوك
ئاليقة

59
51
53
54
55

سةرئةشكةوتان

39

ذمارة

ناوى بنكةى تةندروستى

ذمارة

46

ثاشكؤتةلَ

69

ناوى بنكةى
تةندروستى
ثشدةرة رةقة

47
48
41

بامؤلةكان
سةيداوا
ئاوةذيَ

61
63
64

خواران
نيَوة
مةمةنداوة

50

شةهيد مال رسول (شارةستيَن)

65

طةرمكةندالَ

شةهيد امحد حاجى وةمسان
(كانى توو)
مةرطة
شيَنىَ
دةشتيَوان
دووطؤمان

66

بيَناسة

67
68
61

قورةبةرازة
قندؤلَ
دوبيَ

1
3
4

تومتة
هيَرؤ
باوزيَ

97
98
91

قرناقةو
بيَشري
طةرمكان

31
33
34

5

دارةبةن

10

كفرةدؤلَ

35

6

سيد امحدان

19

اسرتيالن

36

7
8
1
90

رِةزطة
شيوةرِةز
شةرويَت
شيخ ئاودةالن

11
13
14
15

دواوة
ماكؤك
بؤسكيَن
قورةطؤ

37
38
31
40

باسةرة
كآلوسوران
كانى ماران
قةرةنى ئاغا

99

كؤمتان

16

ئيَندزة

49

طرد جان

56

91

سورةديَ

17

دارةمشانة

41

قةمتةران

57

ضيوةى سةرو

93

طرتك

18

ئةشكةنة

43

بيَستانة

58

ضيوةى خوارو

94

بةستةستيَنى
خوارو
ئيسيَوة

11

زووركان

44

بيَتواتة

51

ميَرطة سةر

30

ليَوذة

45

طوآلن

60

زيَوة

95

د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى

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

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 5117بريارماندا بة -:
ذمارة ()12ى سال
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بةيانى ذمارة ( )748سالَى 4172

 كردنةوةى (ئةم هؤبانةى خوارةوة )لة هةيكةليةى رِاويَذكارى بةيانيان  /نةخؤشخانةى طشتى رِانيةسةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرِين- :.
 هؤبةى  -1كارطيَرى  -5ئامار  -3تاقيطة  -2كؤطاى دةرمان و ثيَداويستى ثزيشكى  -2تيشكوسؤنار  -1برين ثيَض  -7ضارةسةر  -8ليذنة ثزيشكيةكان  -1دةرمااانة)
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/15/1بةيانى ذمارة ( )749سالَى 4172

 كردنةوةي( ئةم هؤبانةي خوارةوة) لة نةخؤشخانةي شةهيد عبدالرحيم سـةر بـة بةرِيَوةبةرايـةتيتةندروسيت رِاثةرين-:
 هؤبةي  -1كارطيَري -5ذميَرياري  -3ئامار  -2كؤطاى دةرمان و كةل و ثـةل و ثيَداويسـيت وئاميَري ثزيشكي  -2دةرمااانة  -1خزمةتطوزاري  -7تيشكو سؤنار  -8قـاوش  -1كوتـان
 -11تاقيطة  -11ددان  -15فرياكةوتن  -13ضاوديَري تةندروسيت  -12ضاوديَري دايكايةتي
َنيــايي جــؤري -18
 -12ضــاوديَري طةشــةي منــدالَ -11رِؤشــنبريي تةندروســيت  -17دل
تةندروسيت ذينطة.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/15/8د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 5117بريارماندا بة -:
ذمارة ()12ى سال
بةيانى ذمارة ( )731سالَى 4172

 طؤريين ( يةكةي مووضة ) بؤ ( هؤبةي مووضة ) لة نةخؤشخانةي رِاثةرِيين فيَركاري بؤ منداآلنسةر بة بةرِيوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت هةوليَر.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/15/8بةيانى ذمارة ( )737سالَى 4172

 كردنةوةي ( بةشي هةناو بينيين طةدة و كؤلؤن ) و (هؤبةي برينةواني) لة نةخؤشخانةي شة هيدد .خاليد سةر بة بةرِيوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت كؤية.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/15/81095 /9 /91
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بةيانى ذمارة ( )734سالَى 4172

َ بوون لة رِانية سةر بةبةريَوةبةرايةتى طشتى
 كردنةوةى ئةم هؤبانة لة نةخؤشخانةى منداآلن و مندالتةندروستى رِاثةرين .
هؤبةى ( -1كارطيَرى  –5خزمةتطوزارى  –3ذميَريارى  –2ووردبني  –2ئامار  –1بةلطةنامةى
لةدايك بوون و مردن  -7كؤطاو دةرمان و كةل و ثةل و ثيَداويستى و ئاميَرى ثزيشكى  -8ياسايى -
َى نةشتةرطةرى طشتى
دةرمااانة  -11منداآلن  -11تيشك و سؤنار  -15هؤبةى تايبةت بةهؤل
 -13هؤبةى تاالسيما  -12ذينطة  -12صالةى والدة  -11خدج  -17بانكى خويَن -18
رؤشنبريى  -11طةشةى مندالَ (. )NRC
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/15/11بةيانى ذمارة ( )733سالَى 4172

 كردنةوةى (هؤبةى كارطيَرى ) لة بةشى دةرمان و ثيَداويستية ثزيش كيةكان سةر بةبةريَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى كؤية.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/15/11بةيانى ذمارة ( )732سالَى 4172

 كردنةوةى بةشى (رِاطةياندن ) لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى شارةزوور . ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤ ذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/15/11د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار رقم ( )71لسنة 4172

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  5002املعدل و بناءاً على ما شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته
املرقمة ( )11يف  5012/15/11قررنا إصدار:
القانون رقم ( )8لسنة 4172
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قانون التعديل العاشر لقانون جملس وزراء إقليم كوردستان – العراق
رقم ( )3لسنة  7994املعدل
املادة (:)7

تعدل الفقرة (ثانياً) من املادة (التاسعة) من القانون وتُقرأ على الوجه اآلتي:
ثانياً :جيوز أن يضم جملس وزراء إقليم كوردستان – العراق ( )3ثالثة وزراء لإلقليم.
املادة (:)4

على جملس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة (:)3

ينفذ هذا القانون من تاريخ أصداره ويُنشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).
مـسعود بارزانــى
رئيــس اقليـم كوردستان ـ العـراق

هةولري
4172/ 74 /48

األسباب املوجبة

لغرض تنظيم التغيريات احلاصلة يف الكابينة اجلديدة للحكومة ومن أجل زيادة خدمة مواطين
كوردستان ،شرع هذا القانون.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار رقم ( )7لسنة 4175

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  5002املعدل و بنـاءاً على ما شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته

املرقمة ( )11يف  5012/15/52قررنا إصدار:
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القانون رقم ( )9لسنة 4172
قانون التعديل األول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القليم كوردستان ـ العراق
رقم ( )71لسنة 4118
املادة (:)7

تعدل املادة (السابعة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
أوالً :تتكون مؤسسات التعليم العالي من اجلامعات واهليئات والكليات واملعاهد واملراكز البحثية
احلكومية وغري احلكومية ،وترتبط بالوزارة املؤسسات التعليمية اآلتية:

 -1جامعة صالح الدين /أربيل.
 -5جامعة سليمانية.
 -3جامعة دهوك.
 -2جامعة كوية.
 -2جامعة سوران.
 -1جامعة زاخو.
 -7جامعة راثةرين.
 -8جامعة حلبجة.
 -1جامعة طةرميان.
 -10جامعة ضةرمؤ.
 -11جامعة كوردستان /أربيل.
 -15جامعة بوليتكنيك أربيل.
 -13جامعة بوليتكنيك السليمانية.
 -12جامعة بوليتكنيك دهوك.
 -12جملس كوردستان األعلى لالختصاصات الطبية.
 -11هيئة كوردستان للدراسات االسرتاتيجية والبحوث العلمية.
 -17أية مؤسسة حكومية أخرى قائمة أو تستحدث بعد صدور هذا القانون.
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ثانياً :جمللس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومبوجب املرتبة واملعايري
العلمية سلطة منح اخلصوصية للجامعات يف إطار تعليمات خاصة.
املادة (:)4

اليعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة (:)3

على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة (:)2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

مـسعود بارزانــى
رئيــس اقليـم كوردستان ـ العـراق

هةولري
4175/7 /74

األسباب املوجبة

بغية تطوير املسار العلمي وإعادة تنظيم مجيع املؤسسات واملراكز يف إطار قانون وزارة التعليم العالي،
فقد شرع هذا القانون.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
قـرار
رقم ( )48لسنة 4172
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إستناداً ألحكام الفقرة ( )1من املادة ( )21من قانون انتخاب برملان كوردستا – العراق رقم ()1

لسنة  1115املعدل  ،بناءً على طلب رئيس إقليم كوردستان مبوجب الفقرة (حادي عشر) من املادة
(العاشرة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم ( )1لسنة  5002املعدل  ،قرر برملان كوردستان

جبلسته املرقمة ( )7و املنعقدة بتأريخ  5012/10/55مايلي :
أوالً :املوافقة على حتريك قوات ثيشمةرطة إقليم كوردستان للدفاع عن كوبانى .
ثانياً :على وزارة شؤون الثيشمةرطة و اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القرار .

ثالثاً :ينفذ هذا القرار أعتباراً من تأريخ إصداره يف  5012/10/55و ينشر يف اجلريدة الرمسية
( وقائع كوردستان ).
يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق
األسباب املوجبة

بناءً على طلب رئيس إقليم كوردستان  ،ووفق الفقرة (حادي عشر) من املادة (العاشرة) من قانون
رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم ( )1لسنة  5002املعدل و مبوجب الصالحيات املمنوحة له
لتحريك قوات الثيشمةرطة مبوافقة برملان كوردستان اىل خارج االقليم  ،و لغرض محاية االمن القومي
من خماطر االرهاب و ممارسات املنظمة االرهابية املسمى بـ( داعش )  ،ونظراً لكون العراق و إقليم
كوردستان جزء من التحالف الدولي حملاربة االرهاب  ،كجزء من متطلبات تطبيق قرار برملان
كوردستان رقم ( )52يف  ، 5012/10/12فقد شرع هذا القرار .
بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
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قـرار
رقم ( )34لسنة 4172

استناداً حلكم املادة ( )22من النظام الداخلي لربملان كوردستان  -العراق رقم ( )1لسنة 1115

املعدل  ،قرر الربملان جبلسته املرقمة ( )51واملنعقدة بتأريخ  5012/15/31اآلتي :
اوالً  :اضافة اعضاء برملان كوردستان  -العراق املدرجة امساؤهم ادناه اىل اللجان املؤشرة إزاء كل
منهم:
 -1شوان امحد نعمان

جلنة املناطق الكوردستانية خارج ادارة االقليم .

 -5منى نبى نادر

جلنة املناطق الكوردستانية خارج ادارة االقليم

 -3ظيان عباس عمر

جلنة العالقات و شؤون الرعايا الكوردستانيني

ثانياً  :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  5012/15/31وينشر يف اجلريدة الرمسية
( وقائع كوردستان)

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
رقم  446/3/2 :يف 4175/7/75
1095 /9 /91

– –13
العدد

ذمارة ()981

أمــر
رقـم ( )7لسنة 4175

إستناداً اىل قرار برملان كوردستان – العراق رقم ( )٩الصادر بتأريخ  ٤١٦٢/١/٦١وحكم الفقرة ()٣
من املادة ( )٣٩من النظام الداخلي للربملان رقم ( )٦لسنة  ٦٩٩٤املعدل  ،يتوىل األعضاء الواردة
امساؤهم يف اللجان الدائمية للربملان أدناه املهام املؤشرة أزاء كل منهم :
 -7جلنة املناطق الكوردستانية خارج إدارة اإلقليم :
رئيساً للجنة
شوان أمحد نعمان
نائباً للرئيس
صاحل فقى حممد أمني
مقرراً
بيستون فائق حممد

جعفر ابراهيم ئيمينكي
نائب رئيس برملان كوردستان – العراق

برملان كوردستان – العراق
رقم  716/3/2 :يف 4175/7/74

1095 /9 /91

– –14
العدد
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بـيـان

استنادا الي حكم املادة( )8من القانون رقم ( )2لسنة  (1111قانون النشر يف اجلريدة الرمسية –
وقائع كوردستان)  ،ولورود خطأ يف الفقرة(أوال) من القرار رقم ( )31لسنة .5012

علما ان اخلطأ قد ورد يف النص من القرار:

أوال :منح الثقة لكل من السادة املدرجة أمسائهم أدناه كأعضاء يف جملس املفوضني يف املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات واالستفتاء.
لذا فقد ارتؤي ان يصحح اخلطا بشكل االتي:

أوال :أنتخاب كل من السادة املدرجة أمسائهم أدناه كأعضاء يف جملس املفوضني يف املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات واالستفتاء.

فخرالدين قادر عارف
سكرتري برملان كوردستان  -العراق

1095 /9 /91

– –15
العدد

ذمارة ()981

