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 ميهرةبان بةخشندةو خوداي بةناوي

 طةلةوة بةناوي

 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني
 

 لةسةرو  ، هةمواركراو ي1991 ساَلي ي(1) ذمارة ياساي ي(65) ماددةي لة( 1) برِطةي حوكمي بة ثشت
 ي1991 ساَلي ي(1) ذمارة ياساي حوكمةكاني لة بةدةر و ثةرلةمان، ئةنداماني ياسايي ذمارةي داواي

 برِياري 5/11/1112 رؤذي ي(1) ذمارة ئاسايي دانيشيت لة عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني مواركراو،هة
 :دا ياسايةي ئةم دةرضوواندني

 
 1142 سالَي ي(3) ذمارة ياساي

  خانووبةرة بةكريَداني ياساي ثيادةكردني دووةمي هةمواري  ياساي
 عيَراق ـ ستانكورد لةهةريَمي هةمواركراو 4121 سالَي ي(22) ذمارة

 

 :(4) ماددةي

 هةريَمي لة هةمواركراو ي(1929) ساَلي( 72) ذمارة يةخانووبةر بةكريَداني ياساي لة( يةم سيَ) ماددةي
 :دةطريَتةوة جيَطاي خوارةوة ئةمةي دةوةستيَنريَت، كار لة عيَراق -كوردستان

 

      بوون نيشتةجيَ غةيري يان بوون ةجيَنيشت مةبةسيت بؤ خانووبةرة كريَداني بة طريَبةستانةي ئةو :يةكةم
     (01) ذمارة شارستاني ياساي حوكمةكاني ذيَركاري دةكةونة ، دراون طريَ 16/2/1117 دواي كة

 .هةمواركراو ي1961 ساَلي
 

      بوون نيشتةجيَ غةيري يان بوون نيشتةجيَ مةبةسيت بؤ خانووبةرة بةكريَداني طريَبةستانةي ئةو :دووةم
       حوكمةكاني ذيَركاري دةكةونة ثيَهاتووة، كؤتايي و،ماوةكةيان دراون طريَ 16/2/1117 ثيَش

 و كريَدةر بة( الزام) ثابةندكردني بةمةرجي هةمواركراو، ي1961 ساَلي(  01) ذمارة شارستاني ياساي
 كة يةك بةكريَ بيَت،نة كةمرت سالَ ضوار لة ماوةكةي كة نويَ بةكريَداني طريَبةستيَكي طريَداني بة كريَضي
 .دةكةون ريَك لةسةري ال هةردوو

 

 :(1) ماددةي
 

 لةم( دووةم/1) ماددةي يَىبةث كة كريَ يبرِ لةسةر نةكةوتن ريَك طريَبةستةكة اليةني هةردوو ئةطةر :يةكةم
 ةسيتمةب بؤ بةرايي دادطاكاني بةر بةريَتة ثةنا هةية مايف اليةكيان يان اليةن هةردوو داهاتووة، ياساية

 ئةنداميَيت و دادطاكة دادوةري سةرؤكايةتي بة ديَت ثيَك كة ليذنةيةك ريَطةي لة كة كريَ برِي دياركردني
 خانووبةرةي باجي بةريَوةبةرايةتي و تايبةمتةند خانووبةرةي تؤماري بةريَوةبةرايةتي لة هةريةك نويَنةري

 .تايبةمتةند
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 دادطاي اليةن لة ثيَداضوونةوةية شياوي ماددةية ئةم ي(يةكةم) طةيبرِ ثيَي بة هيَنراو ثيَك ليذنةي ياريبرِ :دووةم
 دةرضووني دواي رؤذي لة رِؤذ ثانزة( 16)  ماوةي لة ثيَداضوونةوة سيفةتي بة ناوضةكة تيَهةَلضوونةوةي

 .دادةنريَت برِ بن بة دةرضوو برِياري و برِيارةكة،
 

  (: 3) ماددةي
 

 كة داوايانةي ئةو بةسةر دةكريَت بةجيَ جيَ ياساية ئةم ي(1) ددةيما و( 1) ماددةكاني حوكمي :يةكةم
 .وةرنةطرتووة برِيان بن ثلةي وة دةرضووة بؤ ضؤَلكردنيان برِياري يان دادبيندان لةبةردةم

 

 بةثيَي وةرطرتووة، برِيان بن ثلةي كة كردن ضؤلَ حوكمةكاني( تنفيذ ايقاف) جيَبةجيَكردني وةستاندني :دووةم
( منفذة) كراون جيَبةجيَ بةركاربووني، ماوةي لة دةرضوون 1117 ساَلي ي(9) ذمارة ياساي نيحوكمةكا

 .كردن جيَبةجيَ بةرِيَوةبةرايةتييةكاني لة
 

 (:1) ماددةي
 هةريَمي لة هةمواركراو ي1929 ساَلي ي(72) ذمارة بةرة خانوو بةكريَداني ياساي لة(  ضوارةم) ماددةي

 :دةطريَتةوة جيَطةي خوارةوة ئةمةي و دةوةستيَنريَت لةكار راقعيَ - كوردستان
 

 ريَذانةي لةم دةيانطريَتةوة، ياساية ئةم( دووةم/1) ماددةي حوكمةكاني خانوبةرانةي ئةو سااَلنةي نابيَ :يةكةم
 :زياتربن خوارةوة

 ئةم بؤ و ئامادةكراون بووننيشتةجآ  بؤ شوققانةي يان خانوبةرة ئةو طشيت بةهاي لةسةدي ضوار%( 0)  -1
 .دةدريَن بةكريَ مةبةستةش

 بةكريَنيشتةجآ  بؤ ذوور ذوور، كة شوققانةي ئةو يان خانوبةرة ئةو طشيت بةهاي لةسةدي شةش%( 5) -1
 . دةدريَن

 بةكريَنيشتةجآ  غةيري مةبةسيت بؤ كة شوققانةي يان خانوبةرة ئةو طشيت بةهاي سةدي لة شةش %(5)  -3
 . دةدريَن

 

 كة كاتةدا لةو بيناكةية زةوييةكةو بةهاي كؤي ياسايةدا لةم خانووبةرة طشيت بةهاي ةل مةبةست :دووةم
 .دةخيةمَليَينَ ياساية ئةم حوكمةكاني كردني جيَبةجيَ بؤ دارايي دةسةآلتي

 

  (:5) ماددةي
 .هةَلدةوةشيَتةوة 1111 ساَلي ي(15) ذمارة ياساي و 1117 ساَلي ي(9) ذمارة ياساي

 

  (:6) ماددةي
 .بيَت ناكؤك ياسايةدا ئةم حوكمةكاني لةطةلَ كة ناكريَت برياريَك يان ياسايي دةقيَكي هيض بة كار
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 (: 2) ماددةي
 .بكةن جيَبةجيَ ياساية ئةم حوكمةكاني ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزيران ئةجنوومةني لةسةر ثيَويستة

 

  (:2) ماددةي
 .دةكريَتةوةبآلو( كوردستان عيوةقاي) فةرمي رِؤذنامةي لة ريَت،دةك جيَبةجيَ دةرضوونيةوة رِؤذي لة ياساية ئةم
 
 
 
 
 
 

 جعفر إبراهيم ئيَمينكى                                                                                                   
 كوردستان ـ عيَراقجيَطري سةرؤكي ثةرلةمانى                                                                                                

 

 
 
 
 

 دةرضوواندن هؤيةكاني
 هيَنانةدي ثيَناوي لة ، ئاراوة هاتؤتة تيانةيكؤمةآلية و ئابووري طرفتة و طؤرِانكاري ئةو لةبةرضاوطرتين بة

 رِةخساندني بؤ و بةكريَدان بةسيتطريَ اليةني هةردوو بةرذةوةندي نيَوان لة هاوسةنطي و دادثةروةري
 .دةرضويَندرا ياساية ئةم يةتي،كؤمةآل سةقامطريي و وةبةرهيَنان طةشةثيَداني بؤ بار لة زةمينةسازي
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 ميهرةبان بةخشندةو خوداي بةناوي

 طةلةوة بةناوي

 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني
 2: برِيار ذمارةي 

 6/41/1142: برِيار ميَذووي
 1142(ى سالَى 2ى ذمارة )اربرِي

 ي(1) ذمارة راقعيَ -كوردستان ثةرلةماني ناوخؤي ثةيرِةوي لة( 00 و 39) ماددةكاني حوكمي بة ثاَلثشت
 ئةم دا5/11/1112 رؤذي لة ي(1) ذمارة دانيشتين لة كوردستان ثةرلةماني هةمواركراو، ي1991 ساَلي

 :دا برِيارةي
 لة ناويان كة راقعيَ ـ كوردستان ثةرلةماني ئةندامانةي ئةم انةوةيكاركيَش لة دةست قبوولكردني :يةكةم

 :خوارةوة ليذنانةي لةو هاتووة، خوارةوةدا
 . ونيشتةجيَكردن ئاوةدانكردنةوة ليذنةي ئةنداميةتي لة( درويش درويش بهزاد) ـ1
 . مةدةني كؤمةلطاي كاروباري ليذنةي لةئةنداميةتي( حممد عبدالرمحن بهار) ـ1
 . خيَزان و مندالَ و يةتيكؤمةآل كاروباري ليذنةي لةئةنداميةتي( علي جعفر النشي) ـ3
 جينؤسايد وقوربانياني وشةهيدان ثيَشمةرطة كاروباري ليذنةي لةئةنداميةتي( هةرسني حممد ئاري) ـ0

 . سياسي زيندانيانيو
 ليذنانةي لةو هاتووة خوارةوةدا ةل ناويان كة عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني ئةندامانةي ئةم زيادكردني :دووةم

 :خوارةوة
 وئاوديَري داريوئاذةَل كشتوكالَ ليذنةي سةر بؤ( رسول عبداهلل ايوب) ثةرلةمان ئةندامي كردني زياد ـ1

 . وبةنداوةكان
 (.مةدةني كؤمةلطاي كاروباري ليذنةي سةر بؤ( درويش درويش بهزاد) ثةرلةمان ئةندامي كردني زياد ـ1
 .ــ مرؤظ مافةكاني ليذنةي سةر بؤ( حممد عبدالرمحن بةهار) ثةرلةمان ئةندامي كردني زياد ـ3
 و شةهيدان و ثيَشمةرطة كاروباري ليذنةي سةر بؤ( علي جعفر شيالن) ثةرلةمان ئةندامي كردني زياد ـ0

 .سياسي زينداني و جينؤسايد قوربانيياني
 (.ئاييين وكاروباري ئةوقاف) ليذنةي ةرس بؤ( محد امحد ىمصطف) ثةرلةمان ئةندامي كردني زياد ـ6
 وليذنةي( الوان و وةرزش) ليذنةي هةردوو سةر بؤ( امساعيل حممود طؤران) ثةرلةمان ئةندامي كردني زياد ـ5

 (.سروشتييةكان  سةرضاوة و ووزة و ثيشةسازي)
 فةرميي نامةيرؤذ لة و دةكريَت جيَبةجيَ ـةوة5/11/1112 لة دةرضووني رؤذي لة برِيارة ئةم :سيَيةم
 .بآلودةكريَتةوة دا(كوردستان وةقايعي)

 جعفر إبراهيم ئيَمينكى                                                                                                    
 كوردستان ـ عيَراقجيَطري سةرؤكي ثةرلةمانى                                                                                                           
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 ميهرةبان بةخشندةو خوداي بةناوي

 طةلةوة بةناوي

 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني
 1: برِيار ذمارةي 

 6/41/1142: برِيار ميَذووي
 ى برِيار

 1142(ى سالَى 1ذمارة )
 

 ي(1) ذمارة كوردستان ثةرلةماني ناوخؤي ثةيرةوي ي( 61 و 09 و 07 و 02 ) ماددةكاني حوكمي بةثيَي
 5/11/1112 رؤذي  ئاسايي ي(1) ذمارة دانيشتين لة كوردستان ثةرلةماني هةمواركراو، 1991 ساَلي

 : بة برِياريدا
 

 بؤ( احلقائق تقصي) راستييةكان بةدواداضووني و ينةوةليَكؤَل بؤ ليَكؤَلينةوة ليذنةيةكي ثيَكهَناني :يةكةم
 .دوزخورماتوو داوةكانيروو

 

 دا(كوردستان وةقايعي) فةرمي رؤذنامةي لة و دةكريَت جيَبةجيَ ـةوة5/11/1112 رِؤذي لة بريارة ئةم :دووةم
 .باَلودةكريَتةوة

 
 
 
 
 
 

 ئيَمينكى جعفر إبراهيم                                                                                                   
 كوردستان ـ عيَراقجيَطري سةرؤكي ثةرلةمانى                                                                                                           
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 رانوةزي ئةجنومةنيسـةرؤكايةتى 
 16/44/1142 لة 5441:  ذمارة

  اريبرِيـ
 1142(ى سالَى 441ذمارة )

 ي(3)   ذمارة كوردستان هةريَمـي وةزيراني ئةجنوومةني ياساي لة هةشتةم ماددةي ئةحكامي بة بةستثشت
 بة تايبةت داراييةكاني سزا و رِسوومات و كريَ رِيَكخستنةوةي مةبةسيت بة و هةمواركراو، 1991 ساَلي
 ثيَشنياري لةسةر و ـوردستان ،ك هةريَمـي لة بازرطانييةكان بريكارنامة و كؤمثانياكان تؤماركردني بواري

 كارئاساني ثيَناوي لة و ،12/2/1112 لة( 1321) ذمارة نووسراويان بة ثيشةسازي و بازرطاني وةزارةتي
 تيَضوويةكي بة كوردستان هةريَمي لة بازرطانيةكان بريكارة و كؤمثانياكان تؤماركردني و دامةزراندن بؤ

 و بوارة، لةم كارثيَكراوةكان نيَودةوَلةتيية ثيَوةرة رِةضاوكردني بة رِؤتني لة دوور ئاسان ثرؤسةيةكي و طوجناو
 ،11/11/1112 بةرواري لة( 36) ذمارة وةزيران ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي كؤنووسي رِؤشنايي لةبةر

 شيَوةيةي بةم 1/6/1115 رِؤذي لة( 77) ذمارة وةزيران ئةجنومةني برِياري هةمواركردنةوةي بة برِياردرا
 :خوارةوة

 

 ي1992 ساَلي ي(11) ذمارة كؤمثانياكان ياساي هاوثيَضي رِةمسةكاني خشتةي هةمواركردني -4
 ي1992 ساَلي ي(11) ذمارة كؤمثانياكان ياساي لة( 119) ماددةي بة ثشتبةست و هةمواركراو،
 ياساي ةمسةكانيرِ خشتةي) ناونيشاني بة برِيارة ئةم هاوثيَضي ي(1) ذمارة خشتةي بةثيَـي و هةمواركراو،
 و ثيَكهاتووة برِطة سيانزة( 13) لة كة هاتووة( هةمواركراو 1992 ساَلي ي(11) ذمارة كؤمثانياكان

( 13) ذمارة برِطةي بة و ثيَدةكات دةست( خؤماَلي كؤمثانياي تؤماركردني( )1) ذمارة بةبرِطةي
 .ديَت كؤتايي( ثيَشكةشكراو تؤماري رِاستاندني)

 وةردةطريَت ثيَويست كريَي ثيشةسازي و بازرطاني وةزارةتي بة سةر كؤمثانياكان نيتؤماركرد فةرمانطةي -1
 بازرطاني بريكارةكاني و بيانييةكان دامةزراوة و كؤمثانيا نووسينطةي و لق و نيشتمانييةكان كؤمثانيا لة
       يَتدةكر ثيَشكةشيان خزمةتطوزارييانةي ئةو بةرامبةر لة كةسةكان و تؤماركردن بريكارةكاني و

          كؤمثانياكان تؤماركردني كريَي ) ناونيشاني بة برِيارة ئةم هاوثيَضي ي(1) ذمارة خشتةي بةثيَـي
           برِطةي بة و هاتووةـثيَك برِطةدوانزة ( 11) لة كة هاتووة(  ثيشةسازي و بازرطاني وةزارةتي لة

 برِطةي بة و ثيَدةكات دةست(  كؤمثانياكان ةرجةمس ةسيتـطريَب و بةَلطةنامةكان وردبينـي( )1) ذمارة
      ( كؤمثانياكان تؤماركردني باَلةخانةي لة طشيت دةستةي كؤبوونةوةي ئةجنامداني( )11) ذمارة

 .ديَت كؤتايي
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 بؤ ئابووري ئةجنومةني سكرتيَري و بةوةكالةت ثيشةسازي و بازرطاني وةزيري بةرِيَزان هةردوو رِاسثاردني -3
 كوردستان هةريَمي لة ثيشةسازي و بازرطاني ذوورةكاني يةكيَتيي لةطةلَ كؤبوونةوة و دنثةيوةنديكر
 لةاليةن كريَ و رِةسم وةرطرتين بواري لة رِيَنمايانةي و ياسا ئةو هةموو دراسةكردني بةمةبةسيت
 جؤريَك بة دارِشتنةوةيان و ثيَدةكريَت كاريان كوردستاندا هةريَمي لة ثيشةسازي و بازرطاني ذوورةكاني

 بة بكريَت نيَودةوَلةتي بانكي تيمي سةرجني و تيَبيين رِةضاوي و بطوجنيَت نيَودةوَلةتييةكان ثيَوةرة لةطةلَ
 تؤماركردني و دامةزراندن تيَضووي و بكريَت كؤمثانياكان و بازرطانان بؤ كارئاساني ئارِاستةي

 و تايبةت كةرتي هانداني ثيَناوي لة تبيَ طوجناو بازرطاني ناوي دةستبةسةرداطرتين و كؤمثانياكان
 . وةبةرهيَنان و بازرطاني بؤ طوجناو كةشيَكي رِةخساندني

 بؤ ثيَويست رِيَنمايي دةتوانيَت ئابووري و دارايي وةزارةتي هةماهةنطي بة ثيشةسازي و بازرطاني وةزارةتي -1
 .دةربكات برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني ئاسانكاري

 .بيَت برِيارة ئةم ئةحكامةكاني بة دذ ناكريَت دارايي يَنماييةكيرِ و برِيار هيض بة كار -5
( كوردستان وةقايعي) رِؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل رِيَكةوتي لة برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت -6

 .دةكةن  جيَبةجيَ

 
 

 
 بارزاني نيَضيـرظان                                                                                                          
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 (4) ذمارة خشتةي
 كؤمثانياكان ياساي رِةمسةكاني خشتةي

 هةمواركراو 4112 سالَي ي(14) مارةذ

 ژ

 

 

 جۆر 

 ڕەسم ڕی ب

 نووسیـن( )بە ژمارە( )بە

 ینارد ەزار ه ەنجاپ 050555 تۆمارکردنی کۆمپانیای خۆماڵی 1

2 
پوول و سەرمایه بۆ هەر يەك ملیۆن دینار بۆ کۆمپانیای 

 خۆماڵی
 ینارد ەدس ێنجپ و ەزار چوار ه 00055

  ینارد ەزار ه ەدس دوو  2550555 کۆمپانیاکانی بیانی کردنەوەی لقی 3

 ینارد ەزار ه ەنجاپ 050555 دەرکردنى بڕیارى هەموارکردنى کۆمپانیاکان 0

 ینارد ەزار ه ەدس س ێ 3550555 تۆمارکردنى کۆمپانیاى هاوپشک 0

6 
زیادکردنى سەرمایەى کۆمپانیا بۆ هەر يەك ملیۆن 

 دینار
 ینارد ەدس ێنجپ و ەزار ه دوو  20055

 ینارد ەزار ه ەنجاپ 050555 دەرکردنی بڕیاری پاکتاوکردن 7

 ینارد ەزار ه ەنجاپ 050555 تۆمارکردنی بریکارنامەی بازرگانی 8

 ینارد ەزار ه ێنجپبيست و  200555 دەرکردنی مۆڵەتی بریکارنامەی بازرگانی 9

 ینارد ەزار ه دە 150555 نوێکردنەوەى مۆڵەتی بریکارنامەی بازرگانی 15

 ینارد ەزار ه دە 150555 کەشفی تۆماری عموالت 11

 ینارد ەزار ه دە 150555 داخستنی پەڕاوی عموالت 12

 ینارد ەزار ه دە 150555 ڕاستاندنی تۆماری پێشکەشکراو 13
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 ( 1) ذمارة خشتةي
  كؤمثانياكان تؤماركردني كريَي

 ثيشةسازي و بازرطاني وةزارةتي لة
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ژ

 

 

 جۆر 

 كرێ  ڕی ب

 نووسیـن( )بە ژمارە( بە)

 ینارد ەزار ه ەنجاپ 050555 وردبینی بەڵگەنامەکان و گرێبەستی سەرجەم کۆمپانیاکان 1

 ینارد ەزار ه ەنجاپ 050555 وردبینی ژمێرکاری سااڵنەی کۆمپانیاکان 2

 ینارد ەزار ه ێنجپبيست و  200555 تنامەکانةباڵوکردنی بڕیارەکان و داو  3

0 
ستی دامەزراندنى کۆمپانیاکانى هاوپشک دراسەتکردنى گرێبە

 و لێکۆڵينەوەى کەڵکى ئابوورى 
 ینارد ەزار ه ەدس 1550555

 ینارد ەزار ه ێنجپبيست و  200555 پشکنینی بارەگاکانى کۆمپانیا لە ناو شارەکان 0

 ینارد ەزار ه ەنجاپ 050555 پشکنینی بارەگاکانى کۆمپانیا لە دەرەوەی شارەکان 6

 ینارد ەزار ه ێنجپبيست و  200555 بە تۆمارکردنى کۆمپانیا ڕاوێژی تایبەت 7

 ینارد ەزار ه ێنجپبيست و  200555 پەسەندکردنی گرێبەست و بەڵگەنامەکان 8

 ینارد ەزار ه ێنجپبيست و  200555 مامەڵەی دامەزراندنی بەڕێوەبەری ڕێپێدراو 9

 ینارد ەزار ه ێنجپبيست و  200555 داواکاری پشتگیری  15

 ینارد ەزار ه ێنجپبيست و  200555 مادەبوونی نوێنەر لە کۆبوونەوەی دەستەى گشتی کۆمپانیائا 11

12 
 باڵەخانەی لە گشتی دەستەی كۆبونەوەی ئەنجامدانی

 كۆمپانیاكان تۆماركردنی
 ینارد ەزار ه ێنجپبيست و  200555
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 رانوةزي ئةجنومةنيسـةرؤكايةتى 
 16/44/1142 لة 5443:  ذمارة

 
  اريبرِيـ

 1142(ى سالَى 411ذمارة )
 

 ي(3) ذمارة كوردستان هةريَمـي وةزيراني ئةجنوومةني ياساي لة هةشتةم ماددةي يئةحكام بة بةستثشت
 ذمارة تةندروسيت وةزارةتي ياساي لة دووةم ماددةي ئةحكامي رِؤشنايي لةبةر و هةمواركراو، 1991 ساَلي

 ساَلي ي(31) ذمارة كوردستان هةريَمي لة جطةرةكيَشان ةرةنطاربوونةوةيب ياساي و ،1112 ساَلي ي(16)
 ئةجنامي لة كة مةترسييانةي لةو تييانهاووآل ثاراستين و طشيت بةرذةوةنديي ثيَناوي لة و ،1112

 كؤبوونةوةي لة تةندروسيت وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر و ذينطة، ثاكرِاطرتين و دةبيَت تووشيان جطةرةكيَشاندا
 كؤبوونةوةي كؤنووسي رِؤشنايي لةبةر و ،11/1/1112 رِيَكةوتي لة( 11) ذمارة وةزيران ئةجنومةني ئاسايي
 :بة برِياردرا ،11/11/1112 رِيَكةوتي لة( 36) ذمارة وةزيران ئةجنومةني ئاسايي

 ئةم ضيهاوثيَ ي(1) ذمارة خشتةي لة كة يانةيكاآل ئةو لةسةر( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) وةرطرتين -4
 و بةرهةمدةهيَنريَن ناوخؤدا لة ئةوانةي مرؤظ، تةندروسيت بة زيانبةخشن و ثيَدراوة ئاماذةيان برِيارةدا

 . دةكريَن هاوردة كة ئةوانةشي
 بابةتةكاني طشت لةسةر دةبيَت ثيَنج سةدا لة%( 6) رِيَذةي بة( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) وةرطرتين -1

 ئةم هاوثيَضي ي(1) ذمارة خشتةي لة كة( املشتقات) وةرطرياوةكانيانليَ بةرهةمة و جطةرة و تووتن
 و طومرطي ثيَناسةي لة هاتوو ثؤليَين بةطويَرةي هاوردةكردنياندا كاتي لة يانةكاآل ئةو و هاتوون، برِيارةدا
 ذمارة خشتةي لة شيَوةيةي بةم دةكريَن، مامةَلة كوردستان هةريَمي لة بةركارةكان طومرطيية رِيَنمايية

 .هاتووة برِيارةدا ئةم هاوثيَضي ي(1)
( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) ثيَدراوة، ئاماذةيان برِيارةدا لةم يانةيكاآل و بابةت ئةو هاوردةكردني كاتي لة -3

 دةبيَتة هاوردةكردنياندا كاتي لة كانيشكاآل و بابةت نرخي و طومرط، بةرِيَوةبةرايةتي لةاليةن وةردةطرييَت
 (.ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) رطرتينوة بناغةي

 لةطةلَ واتة بةكاربردن، يةكيكاآل وةك تؤماركردني كاتي لة دةبيَت شياو(  ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي ) -1
 و ياسا هةموو باري ذيَر دةضيَتة( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) و طومرطي، رِسووماتي شايستةبووني

 . دةكريَت ثيَ كاريان طومرطييةكانةوة بةرِيَوةبةرايةتيية يةنلةال كة كارثيَكراوةكان رِيَنمايية
 لة داهاتةكةي و دةبيَت طومرطييةوة بةرِيَوةبةرايةتييةكاني لةاليةن( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) وةرطرتين -5

 .دادةنريَت طةجنينةدا ذميَرةي
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 ناوي بة سةربةخؤ برِطةيةكي ةل( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) لة بةدةستهاتوو داهاتةكاني تؤماركردني -6
 مةبةستةكاني بؤ دةكريَت خةرج داهاتة ئةم تةواوي و دةبيَت( هاوردةكردن رِةمسي داهاتةكاني)

 .هاووآلتييان تةندروستيي ثاراستين ثيَناوي لة نيَرطةلة و جطةرةكيَشان بةرةنطاربوونةوةي
 لةسةر( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) ةبرِيار ئةم مةبةستةكاني بؤ ناوخؤيي، بةرهةمي هةبووني كاتي لة -2

 .وةردةطرييَت طومرطييةوة بةرِيَوةبةرايةتييةكاني لةاليةن و بةرهةمهيَنةر لةسةر كةكاآل فرؤشتين نرخي
 دةستنيشانكردني بؤ ثيَويست رِيَنمايي تةندروسيت وةزارةتي هةماهةنطي بة ئابووري و دارايي وةزارةتي -2

 . دةردةكات جيَبةجيَكردني ئاسانكاري و ةبرِيار ئةم جيَبةجيَكردني رِؤذي
 .دةكةن جيَبةجيَ برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت -1

 .دةكريَت جيَبةجيَ دا( كوردستان وةقايعي ) رِؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل رِؤذي لة برِيارة ئةم -41
 
 
 

 بارزاني نيَضيـرظان                                                                                                           
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                                               

 
 ( 4) ذمارة خشتةي

  دةيانطريَتةوة( ناوخؤيي نانيبةكارهيَ رِةمسي) كة يانةيكاآل و بابةت ئةو
 طومرطي ثيَناسةي طويَرةي بة

 بەش كااڵ ز
 ناونیشانی 

 گومرگی
 یەكە

 ڕێژەی 

)ڕەسمی بەكاربردنی 

 (%) ( ناوخۆیی

 %0 كارتۆن  1 10 جگەرە 1

 %0 كارتۆن  1 10 جگەرەی بیانی 2

 %0 كگم 10 8 (Rolling paper)  جگەرەی لەف 3

 %0 كگم 10 10 تووتنی بۆنداری نێرگەلە 0

 %0 كگم 10 10 تووتنی نێرگەلە 0

 %0 كگم 10 10 تووتنی پایپ 6

 %0 كگم 10 10 تووتنی چاككراوە 7

 %0 كگم 22 10 بەرهەمەكانی تری تووتن 8

 %0 كگم 10 26 (Cigar)  چروت 9

 %0 سێت 28 10 جگەرەی ئەلكترۆنی 15

 %0 كگم 16 17 تووتنی خاوی چانەككراوە 11
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 رانوةزي ئةجنومةني سـةرؤكايةتى
 16/44/1142 لة 5441:  ذمارة

 
  اريبرِيـ

 1142(ى سالَى 414ذمارة )
 

 ي(3) ذمارة كوردستان هةريَمـي وةزيراني ئةجنوومةني ياساي لة هةشتةم ماددةي ئةحكامي بة ثشتبةسنت
 لة( 36) رةذما وةزيران ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي كؤنووسي بة ئاماذة و هةمواركراو، 1991 ساَلي

 -:بة برِياردرا ،11/11/1112 رِيَكةوتي
 لة ثارة كة بوارةكان طشت لة( فصل و نشر) مووضةخؤر بؤ بريدانان لة و دامةزراندن و دانان رِاطرتين -1

 دةرماَلة، مووضة،) لة شيَوةيةك هةر بة و بيَت، ناونيشانيَكدا و ناو هةر لةذيَر وةردةطريَت طشيت بودجةي
 و مةدةني مووضةخؤري بة ئةنفالكراوان و شةهيدان كةسوكاري مووضةي شيين،نخانة ،هاوكاريي بةخشني،

 لة ،(طريَبةستيشةوة و كاتي و هةميشةيي مووضةخؤري و ناوخؤ ئاسايشي و ئاسايش هيَزةكاني و سةربازيي
 جيَطةكةي ثاساويَكدا هيض ذيَر لة و شيَوةيةك هيض بة مووضةخؤريَك هةر ميالكي ضؤَلبووني كاتي

 بة و ثيَناكريَت كاري دةربضيَت برِطةية ئةم ثيَضةوانةي بة فةرمانيَكيش و برِيار هةر و رِناكريَتةوة،ث
 و ناكةويَت مافيَكي هيض دادةنريَت برِطةية ئةم ثيَضةوانةي بة كةسةشي ئةو و دادةنريَت هةَلوةشاوة
 .دةبيَتةوة ياسايي ليَثرسينةوةي رِووبةرِووي

 رِؤذي لة دةكةن جيَبةجيَ برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة طشت و ريئابوو و دارايي وةزارةتي -1
 .ودةكريَتةوةبآل( كوردستان وةقايعي) رِؤذنامةي لة و دةرضوونييةوة،

 لة ياسايي فةرمانطةي هةماهةنطي بة و ثيَويست بةثيَـي دةتوانيَت ئابووري و دارايي وةزارةتي -3
 .دةردةكات برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني ئاسانكاريي بؤ ثيَويست يرِيَنماي وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي

 
 
 
 

 بارزاني نيَضيـرظان                                                                                                     
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                                        
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 رانوةزي ئةجنومةنيسـةرؤكايةتى 
 41/41/1142 لة 5345:  ذمارة

  اريبرِيـ
 1142(ى سالَى 411ذمارة )

 ساَلي ي(3) ذمارة عيَراق - كوردستان هةريَمي ثاريَزطاكاني ياساي لة( 36) ماددةي حوكمةكاني بة ثشتبةست
 هةريَمي وةزيراني ئةجنومةني ياساي لة هةشتةم ماددةي لة( 0) برِطةي ئةحكامي رِؤشنايي لةبةر و ،1119

 طةشتوطوزار، و شارةواني وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر و هةمواركراو، 1991 ساَلي ي(3) ذمارة كوردستان
 دةرضوواندني برِياري ،12/11/1112 لة طريَدراو ي(35) ذمارة خؤي ئاسايي كؤبوونةوةي لة وةزيران ئةجنومةني

 : دا خوارةوةي ثيَرِةوةي ئةم
 1142 سالَي ي(5) ذمارة ثيَرِةوي

 عيَراق - كوردستان هةريَمي لة شارةواني ئةجنومةنةكاني ثيَكهيَناني ثيَرِةوي
 

 : يةكةم ماددةي
 :هاتنب ةثيَرِةو ئةم شويَنيَكي هةر لة بةرامبةريانة ماناكاني خوارةوة دةستةواذانةي لةم مةبةست

 .عيَراق -كوردستان هةريَمي: هةريَم :يةكةم
 .هةريَم وةزيراني ئةجنومةني: وةزيران ئةجنومةني :دووةم

 .طوزار و طةشت و شارةواني وةزيري: وةزير :سيَيةم
 .شارةواني ئةجنومةني: ئةجنومةن :ضوارةم

 .شارةواني ئةجنومةني سةرؤكي: سةرؤك :ثيَنجةم
 .شارةواني ئةجنومةني سةرؤكي ريجيَط: سةرؤك جيَطري :شةشةم

 .شارةواني ئةجنومةني ئةندامي: ئةندام :حةوتةم
 .كارطيَرِييةكةي سنووري دةكةويَتة شارةوانييةكة كةوا ثاريَزطايةي ئةو ئةجنومةني: ثاريَزطا ئةجنومةني :هةشتةم

 ي1993 ساَلي ي(5) رةذما عيَراق - كوردستان هةريَمي شارةوانييةكاني بةرِيَوةبردني ياساي: ياسا :نؤيةم
 .هةمواركراو

 : دووةم ماددةي
 ئةو ئةجنومةني اليةن لة ئةندامةكاني دةستنيشانكردني و شارةواني ئةجنومةنةكاني ثيَكهيَناني: يةكةم

 دةسةَلاتي ثيَشنياري لةسةر و كارطيَرِييةكةي، سنووري دةكةويَتة شارةوانييةكة كةوا دةبيَت ثاريَزطاية
 .كارطيَرِي

 لة ئةوةي بةثيَي دةبيَت شارةوانييةكان ثؤلينكراوي بةطويَرةي ئةجنومةنيَك هةر ئةنداماني ذمارةي :دووةم
 ثيَنج( 6) ةل انئةندامةك ارةيذم ةيمةرج ةوب هاتوون اداياس يهةذدةم و ضوارةم ماددةي هةردوو
 .نةبيَت زياتر ئةنداميش دةحةظ( 12) لة و نةبيَت رتكةم ئةندام
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 :سيَيةم ماددةي
 .ثيَكديَت ئةندامان و سةرؤك جيَطري و سةرؤك لة شارةواني ئةجنومةني :ميةكة
 و دةكات دانيشتنةكاني كردني سةرؤكايةتي و دةطريَت لةئةستؤ ئةجنومةن كاروباري بةرِيَوةبردني سةرؤك :دووةم

 .دراوة ثيَي ثيَرِةوةدا لةم ياساو لة تانةيدةسةآل ئةو بةثيَي دةكات كارةكاني ثيادةي
 كاتي لة ئةجنومةن كاروبارةكاني بةرِيَوةبردني لة دةطريَتةوة سةرؤك شويَين سةرؤك جيَطري :سيَيةم

 ئةو و دةسثيَردريَت ثيَي ئةجنومةنةوة اليةن لة كة دةطريَت لةئةستؤ كارانة ئةو و ئامادةنةبووني
 .دةكات ثيادة دراوة ثيَي تانةيدةسةآل

 :ضوارةم ماددةي
 شارةواني ئةجنومةني ئةنداماني دةستنيشانكردني ثيَرِةوة ئةم دووةمي اددةيم حوكمةكاني رةضاوكردني لةطةلَ

 :دةبيَت خوارةوة شيَوةيةي بةم ثسثؤرِايةتني و كارامةيي خاوةن لةوانةي
 ذمارةي ي%(01) ريَذةي مةرجةي بةو كارطيَرِييةكان يةكة لة حكومييةكان فةرمانطة نويَنةراني: يةكةم

 .ننثيَكبهيَ ئةجنومةن ئةنداماني
 ذمارةي ي%(51) ريَذةي مةرجةي بةو ناحكومييةكان ريَكخراوة سةنديكاو و يةكيَتيي نويَنةراني: دووةم

 .ثيَكبهيَنن ئةجنومةن ئةنداماني
 :ثيَنجةم ماددةي

 ئةندام يان سةرؤك جيَطري يان شارةواني ئةجنومةني سةرؤكي وةك كةسةي ئةو بؤ مةرجن خوارةوة ئةمانةي
 :ةكريَتد دةستنيشان تيايدا

 كةم بةالي و كردبيَت تةواو ساَليان سي تةمةني سةرؤك جيَطري و سةرؤك لة يةكة هةر ثيَويستة: يةكةم
 ئةوةي يان ئابووريي، و بةرِيَوةبردن يان ياسا يان ئةندازياري لة بن بةرايي زانكؤيي برِوانامةي هةَلطري

 .بن ياسايي ليَهاتةيي خاوةني و هاوتايانة،
 بؤ بيَت ئامادةيي برِوانامةي هةَلطري و كردبيَت تةواو ساَلي سي تةمةني ئةجنومةن ئةندامي ثيَويستة: دووةم

 بؤ بيَت بنةرِةتي خويَندني برِوانامةي هةَلطري و ثيَكدةهيَنريَن كارطيَرِييةكان يةكة لة ئةجنومةنانةي ئةو
 .بيَت ياسايي ليَهاتةيي خاوةني و ديكة، شارةوانةي ئةجنومةنةكاني

 .بيَت عيَراقي رةطةزنامةي ثيَويستة: سيَيةم
 بة كوشتين تاواني لة زيندانيكردن يان ئابرِوبةر تاوانيَكي بة و بيَت باش ناوبانطي ثيَطةو ثيَويستة: ضوارةم

 تيدةسةآل تاوانانةي لةو يةكيَك لة نةكردبيَت بةشداري و بيَت نةدرا حوكم دزي يان ئةنقةست
 .داوة جناميئة كوردستان طةلي بة دذ ديكتاتؤري

 :شةشةم ماددةي
 ئةجنومةني يةك لة زياتر لة ئةندام يان سةرؤك جيَطري يان سةرؤك ببيَتة نابيَت دياركراو كةسيَكي تاكة: يةكةم

 ئةنداماني و جيَطرةكةي و سةرؤك نيَوان لة ضوارةم ثلةي تا خزمايةتي ثةيوةندي مةرجة وة شارةواني،
 .نةبيَت شارةواني ئةجنومةني يةك
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 بةثيَي هةَلبذيَردراو ئةجنومةنيَكي هةر ئةنداميَتيي و شارةواني ئةجنومةني ئةنداميَتيي نيَواني نابيَت: مدووة
 .بكريَنةوة كؤ ياسا،

 :حةوتةم ماددةي
 .ياسا حوكمةكاني بةثيَي ساَلة ضوار ئةجنومةن خولي ماوةي

 :هةشتةم ماددةي
 ئاشكرا بة دانيشتنةكاني و دةدات طريَ فتةيةكداهة لة ئاسايي دانيشتين يةك كةم بةالي ئةجنومةن: يةكةم

 .دةبن
 كؤبوونةوةي بانطهيَشيت هةية بؤيان ئةندامةكاني ذمارةي سيَي لةسةر دوو يان ئةجنومةن سةرؤكي: دووةم

 دياركراون بانطهيَشتنامةكة لة بابةتانةي لةو برِوانيَت تةنها كؤبوونةوةكة مةرجةي بةو بكةن، نائاسايي
 .دةكريَت بؤ ثيَرِاطةياندنيان كؤبوونةوةكة طريَداني لة رؤذ يةك لة بةر بارةيةوة لةم انئةندامةك طشت و

 لة ئامادةبوون بؤ بكات بانطهيَشت ديكة كةسيَكي يان فةرمانبةريَك هةر هةية بؤي ئةجنومةن سةرؤكي: سيَيةم
 .شارةزاييةكانيان لة وةرطرتن سوود مةبةسيت بة ئةجنومةن دانيشتنةكاني

 تةنها بكريَت لةسةر طفتوطؤي يان خبريَتةرِوو نةهاتبيَت كارنامةكان خشتةي لة كة بابةتيَك هيض نابيَت :ضوارةم
 .بيَت ئامادةبووةكان ئةندامة زؤرينةي رةزامةندي بة ئةطةر

 بيَت زةرِوورِي ئةطةر خباتةرِوو كارنامةكان خشتةي لة نةهاتوو بابةتيَكي هةية بؤي ئةجنومةن ئةندامي: ثيَنجةم
 .سةرؤك رةزامةندي دواي

 يان سةرؤك ثيَشنياري لةسةر خبوازيَت ثيَضةوانةكةي بارودؤخ ئةطةر تةنها دةبن ئاشكرا بة دانيشتنةكان: شةشةم
 .ئامادةبووان زؤرينةي رةزامةندي دواي ئةندامان سيَي لةسةر دوو

 :نؤيةم ماددةي
 دةبيَت تةواو ئةجنومةن ئةنداماني سيَي لةسةر دوو زؤرينةي ئامادةبووني بة كؤبوونةوة ياسايي ذمارةي: يةكةم

 ئامادةبووني بة ياسايي ذمارةي ئةوساكة و دوادةخريَت دواتري رؤذي بؤ كؤبوونةوةكة ثيَضةوانةي بة و
 .دةبيَت تةواو ئةندامان زؤرينةي

 .طريَتدة لةئةستؤ دانيشتنةكان كردني سةرؤكايةتي جيَطرةكةي ئةوا سةرؤك ئامادةنةبووني كاتي لة: دووةم
 دةنطةكان ئةطةر وة وةردةطرييَت ئامادةبووةكان ئةندامة زؤرينةي رةزامةندي بة ئةجنومةن لة برِيارةكان: سيَيةم

 .تيَداية سةرؤكي كة ثيَشدةخريَت اليةنة ئةو ئةوا بوون يةكسان
 :دةيةم ماددةي

 بؤي و ثيَكبهيَنيَت، ةكانيئةندام لة كاتيي يان هةميشةيي ليذنةي ثيَويستيدا كاتي لة هةية بؤي ئةجنومةن
 .ئةجنومةن كاري بوارةكاني لة ثسثؤرِيي و شارةزايي خاوةن كةساني بة ببةستيَت ثشت هةية

 :يازدةم ماددةي
 :ثيَديَت كؤتايي خوارةوة حاَلةتانةي لةم ئةجنومةن لة ئةنداميَيت :يةكةم
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 .ئةجنومةن خولي ماوةي كؤتاييهاتين -1
 .ئةندام دواييكردني كؤضي -1
 ببيَتة و بيَت ترسناك نةخؤشييةكي يان كةمئةنداميي يان هةميشةيي ثةككةوتةييةكي تووشي ئةندام ئةطةر -3

 .تايبةمتةند ثزيشكي ليذنةيةكي لة دةركراو برِياريَكي بة ثاَلثشت كارةكاني بةجيَطةياندني لة بةربةست
 :ثيَديَت كؤتايي خوارةوة حاَلةتانةي لةم ثاريَزطا ئةجنومةني برِياري بة ئةجنومةن لة ئةنداميَيت: دووةم

 برِياري دةرضووني ريَكةوتي لة دادةندريَت بةركار دةستلةكاركيَشانةوةكةش وة ئةندام، دةستلةكاركيَشانةوةي -1
 .ئةندامةكاني زؤرينةي بة ثاريَزطاوة ئةجنومةني اليةن لة قةبولكردني

 .بدات دةست لة ثيَرِةوة ئةم ثيَنجةمي دةيماد لة هاتوو ئةنداميَيت مةرجةكاني لة مةرجيَك ئةطةر -1
  بةبيَ يةك دواي لة يةك جاري  سيَ ئةجنومةن كؤبوونةوةكاني ئامادةنةبووني بةهؤي ئةندام لةسةركارالداني -3

 طشيت كؤي مةرجةي بةو دةكريَت ئاراستة هؤشداري ئةندام دووةمي ئامادةنةبووني دواي لة وة رِةوا، ثاساويَكي
 .ئةجنومةن خولي ماوةي لة نةكات تيَثةرِ جار دوازدة( 11) ادةنةبوونيئام حاَلةتةكاني

 و سةرؤك لة يةكة هةر لةسةر ماددةية ئةم دووةمي و يةكةم برِطةي هةردوو لة هاتوو حوكمةكاني: سيَيةم
 .دةكريَن ثيادة سةرؤك جيَطري

 حوكمةكاني بةثيَي شويَنطرةوةكةي ائةو بيَت بةتالَ ئةجنومةن ئةنداماني لة يةكيَك ئةنداميَيت ئةطةر: ضوارةم
 .دةكريَت دةستنيشان ثيَرِةوة ئةم

 :دوازدةم ماددةي
 خؤيان ئةنداميَيت ئةندامةكاني ذمارةي نيوةي لة زياتر ئةطةر دادةندريَت هةَلوةشاوة بة ئةجنومةن: يةكةم

 .بدةن لةدةست
 حاَلةتانةي لةم شارةواني ئةجنومةني هةية بؤي ثاريَزطا ئةجنومةني راسثاردةي لةسةر وةزيران ئةجنومةني: دووةم

 :هةَلبوةشيَنيَتةوة خوارةوة
 .سثيَردراوة ثيَي ئةركانةي كارو لةو طةورة ثيَشيَلكاري -1
 .بطةينيَت طشيت بةرذةوةندي بة زيان مانةوةي ئةطةر -1
 .ئةركةكاني بةجيَطةياندني لة بيَت دةستةوةستان ئةجنومةن ئةطةر -3
 .ياساكان سةرثيَضيكردني يان دةستوور لكردنيثيَشيَ حاَلةتي لة -0

 ئةجنومةنةي ئةو كارةكاني و ثيَكبهيَنيَت كاتيي ليذنةيةكي هةية بؤي ثاريَزطا ئةجنومةني: سيَيةم
 شةش لة مايةوة ماوةي ئةطةر ثيَكدةهيَنريَت  نويَ ئةجنومةنيَكي وة بسثيَريَت،  ثيَ هةَلوةشيَندراوةتةوةي

 .بيَت زياتر مانط
 :سيَزدةم ماددةي

 بة طةيشتنيان و سنوورةكانيان بووني فراوان ئةجنامي لة زياتر يان شارةواني دوو يةكخستين حاَلةتي لة -1
 .دةكريَن ثيادة هاتوون ثيَرِةوةدا لةم ياساو لة حوكمانةي ئةو ئةوا نويَيةكة شارةوانيية ثيَكهيَناني و يةكرتي،
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 .دةكريَن ثيادة هاتوون ياسادا لة حوكمانةي ئةو ائةو شارةواني هةَلوةشاندنةوةي حاَلةتي لة -1
 :ضواردةم ماددةي

 .شارةواني سةرؤكي بداتة ياسا بةثيَي تةكانيدةسةآل لة هةنديَك ثيَويستيدا كاتي لة هةية بؤي ئةجنومةن
 :ثازدةم ماددةي

 مةرجةي بةو تدةكا ثيادة ياسا حوكمةكاني بةثيَي خؤي تةكانيدةسةآل و تايبةتكاريي شارةواني ئةجنومةني
 .1119 ساَلي ي(3) ذمارة عيَراق – كوردستان هةريَمي ثاريَزطاكاني ياساي حوكمةكاني لةطةلَ نةبيَت ناكؤك

 :شازدةم ماددةي
 وةزارةتي كةوا دةكريَن ديار ريَنمايي بة ئةندامان و جيَطرةكةي و ئةجنومةن سةرؤكي جياوكةكاني و ماف

 .دةكات دةري ئابووريي و دارايي وةزارةتي لةطةلَ يهةماهةنط بة طوزار و طةشت و شارةواني
 :حةظدةم ماددةي

 .دةكريَت جيَبةجيَ( كوردستان وةقايعي) فةرمي رؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل ريَكةوتي لة ثيَرِةوة ئةم
 
 
 
 

 بارزاني نيَضيـرظان                                                                                                    
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                                        

 
 

 ثيَويستكارةكان هؤية
 ئةجنامداني و ،1119 ساَلي ي(3) ذمارة عيَراق - كوردستان هةريَمي ثاريَزطاكاني ياساي بةركاربووني لةبةر

 لة ناحيةكان قةزاو ثاريَزطاو ئةجنومةنةكاني هةَلبذاردني ياساي بةثيَي ثاريَزطاكان ئةجنومةنةكاني هةَلبذاردنةكاني
 شارةواني ئةجنومةنةكاني ثيَكهيَناني ئةركي ئةوةي لةبةر وة ،1119 ساَلي ي(0) ذمارة كوردستان هةريَمي
 ثيَرِةوة ئةم ئةوا ،1119 ساَلي ي(3) ذمارة ياساي ي(36) ماددةي بةثيَي ثاريَزطاكان ئةجنومةنةكاني دراوةتة

 .دةرضوويَندرا
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 رانوةزي ئةجنومةنيسـةرؤكايةتى 
 41/41/1142 لة 5346:  ذمارة

 
  اريبرِيـ

 1142(ى سالَى 413ذمارة )
 

(ى ساَلى 3تان ذمارة)بةسنت بة ئةحكامى ماددةى هةشتةم لة ياساى ئةجنوومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردسثشت
( لة 35هةمواركراو , و ئاماذة بة كؤنووسى كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنوومةنى وةزيران ذمارة )ى 1991

 , و لةسةر ثيَشنيارى وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار , برِياردرا بة :  12/11/1112رِيَكةوتى 
ةرِيَوةبردنى ضؤنيةتيى ضارةسةركردنى زبلَ و ثةسةندكردنى )نةخشة رِيَطاى ثةرةثيَدان و ضاكسازى لة كةرتى ب -1

شارةكانى هةريَمى خاويَنى زياترى ( كة مةبةست ليَى رِاطرتنى ثاكو خاشاك لة هةريَمى كوردستان
ندروستييةكان و زبلَ و وكردنةوةى رِيَنمايى و هؤشياركردنةوة , و ضارةسةركردنى ثامشاوة تةكوردستان و بآل

و ويَنةيةكى ثوختةى ، توو لة ثيَناو ذينطةيةكى خاويَنرت و تةندروستدا سيستةميَكى ثيَشكةوخاشاكة بة
 نةخشة رِيَطاكة هاوثيَضى ئةم برِيارةية .

رِاسثاردنى وةزارةتى شارةوانى و طةشتوطوزار بؤ دانانى ثالنى جيَبةجيَكردنى نةخشة رِيَطاى ئاماذةثيَدراو  -1
ة ثةيوةنديدارةكانى تر بة تايبةتى دةستةى ثاراسنت و (ى سةرةوة بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةت1لة برِطةى )

و وةزارةتى تةندروستى و ثةروةردة و وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو و وةزارةتى  ضاككردنى ذينطة
ئةو رِاويَذكارة بيانييانةى كة هاوكارى وةزارةت بوون لة دامةزراوةى نيَودةوَلةتييةكان و رِؤشنبريى و الوان و 

 ةكردنى نةخشة رِيَطاكة .ئاماد
ئةجنوومةنى وةزيران لة رِاثؤرتيَكى دةورى وطةشتوطوزارى بةوةزارةتى شارةوانى  سةرثيَويستة لة -3

 بةرةوثيَشضوون و ئاستةنطةكانى بةردةم جيَبةجيَكردنى نةخشة رِيَطاكة ئاطادار بكاتةوة .
رِؤذنامةى  ييةوة جيَبةجىَ دةكةن و لةوةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم برِيارة لة رِؤذى دةرضوون -0

 ودةكريَتةوة .بآل (وةقايعى كوردستان)

 
 
 
 
 

 بارزاني نيَضيـرظان                                                                                                     
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                                        
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 ديوانى ضاوديَرى دارايى 
 46/44/1142لة  1/1/235ذمارة: 

 
( لة ياساى ديوانى 10( و برِطةى سيَيةم لة ماددةى )11ثاَلثشت بة حوكمةكانى برِطةى يةكةم لة ماددةى )

و برِيارى ئةجنوومةنى ضاوديَرى دارايى  1117(ى ساَلى 1عيَراق ذمارة ) –ضاوديَرى دارايى هةريَمى كوردستان 
برِياردرا بة هةمواركردنةوةى ثةيرِةوى ناوخؤ  7/1/1112خاَلى )ضوارةم( لة كؤنووسى دانيشتنى هةشتةم لة 

 -:1110(ى ساَلى 1ذمارة )
 

 1142(ى سالَى 4ثةيرِةوى )
 عيَراق  –يَرى دارايى هةريَمى كوردستان ديوانى ضاودناوخؤى هةموارى يةكةمى ثةيرةوى 

 1141( ى سالَى 4ذمارة )
 ( لة ماددةى ] )ضوارةم( برِطةى )ضوار([ كة بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة .يزياد كردنى برِطةى ) -1

كريَن ثشكنني و وردبينى ئةو سةرثيَضيانةى كة لة اليةن دةستةكانى ضاوديَرى فةرمانطةوة دةستنيشان دة ) -ي 
 ثيَى رِيَكارة ياساييةكان ديارى كراون (َلنيابوون كة ئةو سةرثيَضيانة بةبة مةبةستى د

 كة بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة . ((0نؤيةم/شةشةم/خاَلى) )( لة ماددةى يزيادكردنى برِطةى ) -1
نطةوة دةستنيشان دةكريَن )ثشكنني و وردبينى ئةو سةرثيَضيانةى كة لة اليةن دةستةكانى ضاوديَرى فةرما - ي

 بةمةبةستى دَلنيابوون كة ئةو سةرثيَضيانة بة ثيَى رِيَكارة ياساييةكان ديارى كراون (
 . ( بآلودةكريَتةوةوةقايعى كوردستان)لة رؤذنامةى  لة رؤذى دةرضوونيةوة كارى ثيَدةكريَت وةئةم ثةيرةوة   -3

 
 
 
 
 
 

 خالد هادى ضاوشلى                                                                                               
 ى ضاوديَرى دارايى وانـةرؤكى ديـس                                                                                                 
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
  5/41/1142( لة 45161) :ذمارة 

 هةردوو بة ئاماذة و 9/7/1112 لة (3007) ذمارة وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي نووسراوي بة ثاَلثشت
برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ريَنماييةى  1110(ى ساَلى 1و ذمارة ) 1111 ساَلي ي(10) ذمارة ريَنماييمان
 -خوارةوة :

 (15)ذمارة دارايي ريَنمايي
 خانووبةرة ثيَشينةي دواكةوتين سوودي

 
 وةردةطرييَت ثشكةكة رةسيدي لةسةر خانووبةرة ثيَشينةي شايستةكاني ثشكة طةرِانةوةي دواكةوتين سزاي -1

 -:خوارةوة وةيشيَ بةم
 طةرِانةوة دواكةوتين ماوةي×  رؤذ( 351)÷   دواكةوتن سوودي%( 11) ريَذةي×  دواكةوتوو شايستةي ثشكي
 -:منونة بؤ بةرؤذ

 ماوةي و بيَت دينار هةزار ثةجنا و سةد دوو و مليؤن يةك( 1161111) ةوةيطةرِان شايستةي ثشكي 
  دينار هةشت و دووسةد و هةزار ثيَنج 6,117= 16×  351% ÷ 11× 1161111ت بيَ رؤذ( 16) دواكةوتين

 . يَتريرابط و نةكريَت1110/ ساَلي ي( 1) ذمارة رِيَنمايي بة كار -1

  . ودةكريَتةوةبآل( كوردستان وةقايعي) رؤذنامةي لة و دةكريَت ثيَ اريك دةرضوونيةوة رِؤذي لة ريَنمايية ئةم -3
 

 

 

 

 حممد صديق رِابةر                                                                     
 بةوةكالةت وةزارةت بريكاري                                                                       
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 ميهرةبان بةخشندةو خوداي بةناوي

 طةلةوة بةناوي

 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني
 4: فةرمان ذمارةى
 41/1142/ 3:   فةرمان ميَذووى

 

 

 فةرمان
 حوكمى بةثيَىو  ، عيَراق ـ كوردستان ثةرلةمانى ى 2/6/1110 رؤذى دةرضووى ى(0) ذمارة برِيارى بة ثشت
   ، ثةرلةمان ى1991 ساَلى هةمواركراوى ى(1) ذمارة ناوخؤى ثةيرِةوى ى(39) ماددةى لة( 3) برِطة
 . ياسايى ليذنةى برِياردةرى بة هةَلبذيَردرا( حممد لطيف تةالر) بةرِيَز ثةرلةمان ئةندامى  -
 

 

 
 جعفر إبراهيم ئيَمينكى                                                                                         

 جيَطري سةرؤكي ثةرلةمانى كوردسـتان ـ عيَراق                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ( العدد142ذمارة )                                                                          –11 –                                                                        1142/ 41/41

 وةزارتى داد
 1/41/1142( لة 223ذمارة: )

 بةيانى 
 1142(ى سالَى 1ذمارة )

(ى 13ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة بةثيَى ماددةى نؤيةم برِطةى دووةم لة ياساى وةزارةتى داد ذمارة )
 -برِيارماندا بة : 1112ساَلى 

 كردنةوةى فةرمانطةى داواكارى طشتى لة سنورى ئيدارى رِاثةرين . -

 
 
 

 نةورؤز مةولود حمةمةد أمني                                                                                                       
 وةزيرى داد بةوةكالةت                                                                                                     

 

 
_____________________________________________________________ 

 

 وةزارةتى تةندروستى
 

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 
 برِيارماندا بة : 1112(ى ساَلى 16)

 
 بةيانى 

 1142(ى سالَى 11ذمارة )
 

 

 طشيت بةريَوةبةرايةتيبة  سةر خةليفان نةخؤشخانةي لة(   دريَذخايةنةكان نةخؤشية بةيهؤ)  كردنةوةي -
 . هةوليَر تةندروسيت

 . 10/11/1112ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى  -
 

 
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                     
 رى تةندروستىـوةزي                                                                                    
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 وةزارةتى تةندروستى
 

دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة  بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى
 برِيارماندا بة : 1112(ى ساَلى 16)
 

 بةيانى 
 1142(ى سالَى 51ذمارة )

 . هةَلةجبة تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي لةديواني(   زانسيت تويَذينةوةي هؤبةي ) كردنةوةي -
 . 15/11/1112ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى  -

 
 
 

 بةيانى 
 1142(ى سالَى 54ذمارة )

 بنكةي ) بؤ1112/ 31/2لة( 35) ذمارةي ىبةيان يبةثيَ(  سةركاريَز تةندروسيت بنكةي) طؤرِينى ناوى -
 . هةوليَر تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر سةركاريَز طةرةكي لة(  سؤران شةهيد تةندروسيت

 . 15/11/1112لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت  -
 

 

 

 

 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                     
 رى تةندروستىـوةزي                                                                                    
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
  الشعب بأسم      

 العراق ـ كوردستان برملان
 

 العدد عرضه ما ىعل وبناءًا املعدل 1991 لســنة( 1) رقم القانون من( 65) املادة من( 1) الفقرة حلكم إستنادًا
 كوردستان برملان قرر ، املعدل 1991 لسنة( 1) رقم القانون أحكام من واستثناءًا ، نالربملا أعضاء من القانوني

  : اآلتي القانون تشريع 5/11/1112 بتاريخ واملنعقدة( 1) املرقمة االعتيادية جبلسته العراق ـ
 

 7102 لسنة( 3) رقم قانون
 العقار إجيار قانون لتطبيق الثاني التعديل قانون

 العراق ـ كوردستان إقليم يف املعدل 0121 لسنة( 72) رقم
 (:0) املادة
 العراق ـ كوردستان إقليم يف ، املعدل 1929 لسنة( 72) رقم العقار إجيار قانون من( الثالثة) باملادة العمل يوقف

 : يأتي ما حملها وحيل ،
 القانون ألحكام ،نى السك لغري أو السكنى ألغراض 16/2/1117 بعد املربمة العقار إجيار عقود ختضع :أوالً

 . املعدل 1961 لسنة( 01) رقم املدني
 مدتها، واملنتهية السكنى لغري أو السكنى ألغراض 16/2/1117 قبل املربمة العقار إجيار عقود ختضع :ثانياً

 جديد إجيار عقد بإبرام واملستأجر املؤجر إلزام بشرط ، املعدل 1961 لسنة( 01) رقم املدني القانون ألحكام
 . الطرفان عليها يتفق وبأجرة ، سنوات أربع عن مدته تقل ال

 (:7) املادة
 أو الطرفني لكال حيق ، القانون هذا من( ثانيًا/ 1) املادة مبوجب األجرة مقدار على العقد طرفا يتفق مل إذا :أوالً

 احملكمة قاضي برئاسة تشكل جلنة خالل من األجرة مقدار حتديد لغرض البداءة حماكم إىل اللجوء ألحدهما
 . املختصة العقار ضريبة ومديرية املختصة العقاري التسجيل مديرية من كل عن ممثل وعضوية

 املنطقة استئناف حمكمةلدى  للتمييز قاباًل املادة هذه من( أواًل) الفقرة مبوجب املشكلة اللجنة قرار يكون :ثانياً
 الصادر القرار ويكون القرار، لصدور التالي ليوما من يومًا عشر مخسة( 16) مدة خالل التمييزية بصفتها

 .باتًا
 (:3) املادة
 صدر اليت أو املرافعة قيد تزال ال اليت الدعاوى على القانون هذا من( 1) واملادة( 1) املادة أحكام تطبق :أوالً

 . البتات درجة تكتسب مل ولكنها التخلية قرار فيها
 لسنة( 9) رقم القانون أحكام مبوجب والصادرة ، البتات درجة تسبةاملك التخلية أحكام تنفيذ يوقف :ثانياً

 . التنفيذ مديريات يف واملنفذة نفاذه، فرتة خالل 1117
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 (:4) املادة
 العراق ـ كوردستان إقليم يف ، املعدل 1929 لسنة( 72) رقم العقار إجيار قانون من( الرابعة) باملادة العمل يوقف

 : يأتي ما حملها وحيل ،
 : اآلتية النسب ، القانون هذا من( ثانيًا/1) املادة بأحكام املشمولة للعقارات السنوية األجرة تتجاوز ال :والًأ
 . الغرض هلذا واملؤجرة للسكنى املعدة الشقق أو للعقارات الكلية القيمة من املائة يف أربعة%( 0) -1
 .للسكنى  غرف شكل على املؤجرة قالشق أو للعقارات الكلية القيمة من املائة يف ستة%( 5) -1
 .السكنى  أغراض لغري املؤجرة الشقق أو للعقارات الكلية القيمة من املائة يف ستة%( 5) -3

 جتريه الذي التقدير وقت والبناء األرض قيمة جمموع القانون هذا ألغراض للعقار الكلية بالقيمة يقصد :ثانياً
 . نونالقا هذا ألحكام تنفيذًا املالية السلطة

 (:5) املادة
 . 1111 لسنة( 15) رقم والقانون ،1117 لسنة( 9) رقم القانون يلغى
 (:6) املادة

 . القانون هذا وأحكام يتعارض قرار أو قانوني نص بأي يعمل ال
 (:2) املادة
 . القانون هذا أحكام تنفيذ العالقة ذات واجلهات الوزراء جملس على

 (:7) املادة
 (.كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف وينشر ، صدوره تأريخ من القانون هذا ينفذ

 
 

 
 جعفر إبراهيم ئيمينكى                                                                                                             

 العراق -نائب رئيس برملان كوردستان                                                                                                               
 
 

 املوجبة األسباب
 والتوازن العدالة حتقيق أجل ومن ، احلاصلة واالجتماعية االقتصادية واملشاكل التغريات االعتبار بنظر األخذ مع
 شرع فقد ، االجتماعي واالستقرار االستثمار لتنمية مةاملالئ األرضية تهيئة ولغرض اإلجيار عقد طريف مصلحة بني
 . القانون هذا
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
  الشعب بأسم

 العراق ـ كوردستان برملان
 7:  القرار رقم

 6/07/7102: القرار تاريخ
  قــرار

 7102( لسنة 7رقم )
 1991 لسنة( 1) رقم العراق ـ وردستانك لربملان الداخلي النظام من( 00 و 39) املادتني حكم اىل استنادًا
 : اآلتي 5/11/1112 بتأريخ واملنعقدة( 1) املرقمة جبلسته الربملان قرر ، املعدل

 

 :  االتية اللجان عضوية من ادناه امساءهم املدرجة العراق ـ كوردستان برملان اعضاء استقالة قبول :اوالً
 . واالسكان االعمار جلنة عضوية من( شدروي درويش بهزاد) ـ1
 . املدني اجملتمع شؤون جلنة عضوية من( حممد عبدالرمحن بهار) ـ1
 . واالسرة والطفل االجتماعية الشؤون جلنة عضوية من( علي جعفر شيالن)  ـ3
 .السياسيني وسجناء اجلينوسايد وضحايا والشهداء البيشمرطة شؤون جلنة عضوية من( هةرسني حممد ئارى) ـ0

 . االتية اللجان اىل ادناه امساءهم املدرجة العراق ـ كوردستان برملان ءاعضا اضافة :ثانياً
 . والسدود والري احليوانات وتربية الزراعة جلنة اىل( رسول عبداهلل ايوب) الربملان عضو اضافة ـ1
 .املدني اجملتمع شؤون جلنة اىل( درويش درويش بهزاد) الربملان عضو اضافة ـ1
 .االنسان حقوق جلنة اىل( حممد عبدالرمحن هارب) الربملان عضوة اضافة ـ3
 اجلينوسايد وضحايا والشهداء البيشمرطة شؤون جلنة اىل( علي جعفر شيالن) الربملان عضوة اضافة -0

 .السياسيني وسجناء
 .الدينية والشؤون االوقاف جلنة اىل( محد امحد مصطفى) الربملان عضو اضافة  ـ6
           وجلنة( والشباب الرياضة) جلنة االتيتني، اللجنتني اىل( امساعيل حممود طؤران) الربملان عضو اضافة ـ5

 (.الطبيعية واملوارد والطاقة الصناعة) 
 (.كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف وينشر 5/11/1112 يف اقراره تاريخ من القرار هذا ينفذ :ثالثاً

 
 
 

 يجعفر إبراهيم ئيمينك                                                                                  
 العراق -نائب رئيس برملان كوردستان                                                                                       
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
  الشعب بأسم

 العراق ـ كوردستان برملان
 1:  القرار رقم

 6/07/7102: القرار تاريخ
  قــرار

 7102( لسنة 1رقم )
 املعدل، 1991 لسنة( 1) املرقم كوردستان لربملان الداخلي النظام من( 61 ،09 ،07 ،02) املواد اىل استنادًا

 :مايلي 5/11/1112 ليوم( 1) املرقمة االعتيادية جلسته يف كوردستان برملان قرر
 .دوزخورماتو الحداث احلقائق وتقصي للتحقيق نةجل تشكيل :اوالً

 . (كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف وينشر 5/11/1112 يف اقراره تاريخ من القرار هذا ينفذ :ثانياً
 
 
 
 
 
 

 يجعفر إبراهيم ئيمينك                                          
 العراق -نائب رئيس برملان كوردستان                                                                                                               
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 رئاسة جملس الوزراء 
 41/41/1142 يف 5345:  رقم

 قرار
 7102لسنة( 077) رقم

 ضوء ويف ،1119 لسنة( 3) رقم العراق - كوردستان إلقليم احملافظات قانون من( 36) املادة ألحكام إستنادًا
 1991 لسنة( 3) رقم العراق-كوردستان إقليم وزراء جملس قانون من الثامنة املادة من( 0) الفقرة أحكام
( 35) املرقم اإلعتيادي اجتماعه يف الوزراء جملس قرر والسياحة، البلديات وزارة إقرتاح على وبناًءا املعدل،

 :   اآلتي نظامال إصدار 12/11/1112  يف واملنعقد
 7102 لسنة( 5) رقم نظام

 العراق - كوردستان إقليم يف البلدية اجملالس تشكيل نظام
 : األوىل املادة
 :  النظام هذا يف وردت أينما ازاءها املبينة املعاني اآلتية بالتعابري يقصد

 . العراق - كوردستان إقليم:  اإلقليم : أوالً
 . اإلقليم راءوز جملس:  الوزراء جملس:  ثانياً
 . اإلقليم يف والسياحة البلديات وزير:  الوزير:  ثالثاً
 . البلدي اجمللس:  اجمللس:  رابعاً

 .  البلدي اجمللس رئيس:  الرئيس:  خامساً
 .البلدي اجمللس رئيس نائب:  الرئيس نائب:  سادساً
 . البلدي اجمللس عضو:  العضو:  سابعاً
 .اإلدارية حدودها ضمن البلدية تقع اليت احملافظة جملس:  احملافظة جملس:  ثامناً
 . املعدل 1993 لسنة (5) رقم العراق - كوردستان إقليم بلديات إدارة قانون:  القانون: تاسعاً
 :  الثانية املادة
 حدودها ضمن البلدية تقع اليت احملافظة جملس قبل من أعضائها واختيار البلدية اجملالس تشكيل يتم:  أوالً

 .اإلدارية السلطة اقرتاح على وبناًءا داريةاإل
 من عشرة والثامنة الرابعة املادتني يف جاء ما وفق البلديات أصناف حسب جملس كل أعضاء عدد يكون:  ثانياً

 . عضوًا عشر سبعة( 12) على يزيد وال مخسة( 6) عن األعضاء عدد يقل ال أن على القانون
 :  الثالثة املادة
 .واألعضاء الرئيس ونائب الرئيس من البلدي لساجمل يتكون:  أوالً

 القانون يف له املخولة الصالحيات وفق أعماله وميارس جلساته ويرتأس اجمللس شؤون إدارة الرئيس يتوىل:  ثانياً
 .النظام وهذا
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 قبل من ابه يكلف اليت األعمال ويتوىل غيابه عند اجمللس شؤون إدارة يف الرئيس حمل الرئيس نائب حيل:  ثالثاً
 .له املخولة الصالحيات وميارس اجمللس

 : الرابعة املادة
 واالختصاص الكفاءة ذوي من البلدي اجمللس أعضاء اختيار يتم النظام هذا من الثانية املادة أحكام مراعاة مع

 :  اآلتي النحو على
 .اجمللس أعضاء عدد من%( 01) يشكلوا أن على اإلدارية الوحدة يف احلكومية الدوائر عن ممثلني:  اوالً

 أعضاء عدد من%( 51) يشكلوا أن على احلكومية غري واملنظمات والنقابات االحتادات عن ممثلني:  ثانياً
 . اجمللس

 : اخلامسة املادة
 :  يأتي ما فيه عضوًا أو للرئيس نائبًا أو البلدي للمجلس رئيسًا اختياره يتم فيمن يشرتط

 يف أولية جامعية شهادة على وحائزًا عمره من الثالثني أكمل قد الرئيس ونائب سالرئي من كاًل يكون أن:  اوالً
 .القانونية باألهلية ومتمتعًا األقل على يعادهلا ما أو واالقتصاد، اإلدارة أو القانون أو اهلندسة

 يف املشكلة لسللمجا اإلعدادية الشهادة على وحائزًا عمره من الثالثني أكمل قد اجمللس عضو يكون أن:  ثانياً
 . القانونية باألهلية ومتمتعًا األخرى البلديات جملالس األساس التعليم شهادة على حائزًا و اإلدارية الوحدات

 . اجلنسية عراقي يكون أن:  ثالثاً
 نبالسج أو بالشرف املخلة اجلرائم يف عليه حمكومًا يكون ال وأن احلسنة والسمعة املكانة ذوي من يكون أن:  رابعاً

 شعب ضد الدكتاتورية السلطة بها قامت اليت اجلرائم إحدي يف يشارك ومل السرقة أو العمد القتل جرمية يف
 . كوردستان

 : السادسة املادة
 عدم ويشرتط بلدي، جملس من أكثر يف عضوًا أو للرئيس نائبًا أو رئيسًا يكون أن الواحد للشخص جيوز ال: اوالً

 . الواحد البلدي اجمللس يف واألعضاء ونائبه الرئيس بني لرابعةا الدرجة حتى قرابة صلة وجود
 .قانونًا املنتخبة اجملالس من أي وعضوية البلدي اجمللس عضوية بني اجلمع جيوز ال: ثانياً
 : السابعة املادة
 .القانون أحكام وفق سنوات أربع اجمللس دورة مدة تكون
 : الثامنة املادة
 . علنية جلساته وتكون األقل على األسبوع يف واحدة تياديةاع جلسة اجمللس يعقد: اوالً

 النظر على االجتماع يقتصر أن على استثنائي، اجتماع إىل الدعوة أعضائه عدد ثلثي أو اجمللس لرئيس: ثانياً
 . انعقاده من واحد يوم قبل بذلك األعضاء مجيع ويبلغ الدعوة يف احملددة املوضوعات يف

 .خرباتهم من االستفادة لغرض اجمللس جلسات حضور آخر شخص أي أو موظف أي دعوة اجمللس لرئيس: ثالثاً
 . احلاضرين األعضاء أغلبية مبوافقة إال ومناقشته األعمال جدول يف يدرج مل موضوع أي عرض جيوز ال: رابعاً
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 .لرئيسا موافقة بعد ضروريًا كان إذا األعمال جدول يف وارد غري موضوع عرض اجمللس لعضو: خامساً
 بعد وذلك األعضاء ثلثي أو الرئيس من بإقرتاح ذلك غري الظروف تطلبت إذا إال علنية اجللسات تكون: سادساً

 . احلاضرين أغلبية موافقة
 :  التاسعة املادة
 اليوم إىل االجتماع يؤجل وخبالفه اجمللس أعضاء ثلثي أغلبية حبضور لالجتماع القانوني النصاب يكتمل: اوالً

 . األعضاء أغلبية حبضور النصاب يكتمل وحينئذ التالي
 . اجللسات رئاسة نائبه ىليتو الرئيس غياب عند: ثانياً
 فيه الذي اجلانب يرجح األصوات تساوت وإذا احلاضرين األعضاء أغلبية مبوافقة اجمللس يف القرارات تتخذ: ثالثاً

 . الرئيس
 : العاشرة املادة

 اخلربة بذوي االستعانة وله األعضاء، بني من مؤقتة أو دائمة انًاجل االقتضاء عند يشكل أن للمجلس
 . اجمللس عمل جماالت يف واالختصاص

  : عشرة احلادية املادة
 : اآلتية احلاالت يف اجمللس يف العضوية تنتهي: اوالً

 .اجمللس دورة مدة انتهاء -1
 . العضو وفاة -1

 من صادر قرار على بناًءا عمله أداء من نعهمي خطري مرض أو بعجز أو مستدمية بعاهة العضو أصيب إذا -3
 . خمتصة طبية جلنة

 :   اآلتية احلاالت يف احملافظة جملس من بقرار اجمللس يف العضوية تنتهي:  ثانياً
 .  األعضاء بأغلبية احملافظة جملس من بقبوهلا القرار صدور تاريخ من نافذة اإلستقالة تعد و العضو، إستقالة -1
 . النظام هذا من اخلامسة املادة يف الواردة العضوية شروط من شرطًا فقد إذا -1

 إليه ويوجه ، مشروع عذر بدون متتالية مرات ثالث اجمللس اجتماعات حضوره عدم بسبب العضو إقالة -3
 .اجمللس دورة خالل حالة عشرة اثنيت( 11) الغياب حاالت جمموع يتجاوز ال أن على الثاني الغياب بعد انذار

 .الرئيس ونائب الرئيس من كل على املادة هذه من والثانية األوىل الفقرتني يف الواردة األحكام يتسر:  ثالثاً
 .النظام هذا أحكام وفق عنه البديل اختيار يتم اجمللس أعضاء أحد عضوية شغرت إذا:  رابعاً
 : عشرة الثانية املادة
 .عضويتهم األعضاء عدد نصف من أكثر فقد إذا منحاًل اجمللس يعترب :اوالً

 : التالية احلاالت يف البلدي اجمللس حل احملافظة جملس توصية على بناًءا الوزراء جمللس:  ثانياً
 .إليه املوكلة واملهام باألعمال اجلسيم االخالل  -1

 .العامة باملصلحة مضرًا بقاؤه كان إذا  -1
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 .مهامه أداء عن عاجزا اجمللس أصبح إذا  -3

 .القوانني خمالفة أو الدستور خرق حالة يف  -0
 كانت إذا جديد جملس تشكيل ويتم املنحل، مجلسـال أعمال بها تناط مؤقتة جلنة تشكيل احملافظة جمللس: ثالثاً

 .أشهر ستة على تزيد املتبقية املدة
  : عشرة الثالثة املادة

 احملدثة يةالبلد وتشكيل البعض، ببعضها واتصاهلا حدودها توسع نتيجة أكثر أو بلديتني توحيد حالة يف تطبق -1
 .النظام وهذا القانون يف أحكام من ورد ما

 .القانون يف أحكام من ورد ما البلدية إلغاء حالة يف تطبق -1
 :  عشرة الرابعة املادة

 . البلدية رئيس إىل القانون مبوجب صالحياته بعض ختويل االقتضاء عند للمجلس
 :  عشرة اخلامسة املادة
 احملافظات قانون أحكام مع يتعارض ال مبا القانون أحكام مبوجب الحياتهوص اختصاصاته البلدي اجمللس ميارس
 .1119 لسنة( 3) رقم العراق – كوردستان إلقليم
 : عشرة السادسة املادة
 مع بالتنسيق والسياحة البلديات وزارة تصدرها بتعليمات واألعضاء ونائبه اجمللس رئيس وامتيازات حقوق حتدد
 .واالقتصاد املالية وزارة
 :  عشرة السابعة املادة
 (.كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف نشره تاريخ من النظام هذا ينفذ

 
 
 

 بارزاني ظانريضني                                                                 
 وزراءـــال لسـجـم سـيـرئ                                                                   

 
 

 املوجبة األسباب
 جملالس االنتخابات واجراء ،1119 لسنة( 3) رقم العراق – كوردستان إلقليم احملافظات قانون لنفاذ نظرًا

 لسنة( 0) رقم العراق - كوردستان إقليم يف والنواحي واألقضية احملافظات السجم انتخاب قانون مبوجب احملافظات
 لسنة( 3) رقم قانون من( 36) املادة وفق احملافظات جمالس إىل البلدية اجملالس تشكيل مهام وإلناطة ،1119
 . النظام هذا شرع فقد 1119

 



 

 

 ( العدد142ذمارة )                                                                          –31 –                                                                        1142/ 41/41

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

  الشعب بأسم

 اقالعر ـ كوردستان برملان
 0: األمر رقم

 3/07/7102:  األمر تاريخ

 

 رـأم

  7102( لسنة0رقم )

 املادة من( 3) الفقرة وحكم1110/ 2/6 بتأريخ الصادر( 0) رقم العراق ـ كوردستان برملان قرار اىل استنادًا
 ، املعدل 1991 لسنة( 1) رقم للربملان الداخلي النظام من( 39)

 .قانوني شؤون للجنة مقررًا( حممد لطيف رتةال) السيدة الربملان عضوة انتخب -

 

 

 

 

 

 

 جعفر إبراهيم ئيمينكى                                                                                              
 العراق -نائب رئيس برملان كوردستان                                                                                                   

 

 

 
 

 
 

 


