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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 عيَراق - ثةرلةمانى كوردستان
 11: ى برِيارذمارة

 11/14/4111ميَذووى برِيار:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىاربـرِيـ
 4111(ى سالَى 11ذمارة ) 

 

(ى 1) عيَراق ذمارة -( ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان34( لة ماددةى )2) حوكمى برطةىثشت بة
 ( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة43و 44هةردوو ماددةى ) ى هةمواركراو ،1992ساَلى

(ى ئاسايى رؤذى 4) لة دانيشتنى ذمارة ، ثةرلةمانى كوردستان، هةمواركراو 1992(ى ساَلى 1)
  -:دايةبرِيارى ئةمةى خوارةويدا 11/12/2111

خزمةتطوزاريةكانى  ،امحد محد( بؤ سةر ليذنةى )ئاسةوار و  صطفىمزياد كردنى ئةندامى ثةرلةمان ) :يةكةم
 شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار ( 

ى             ى فةرمجيَبةجىَ دةكريَت و لة رؤذنامة ـةوة11/12/2111ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونى لة  :دووةم
 دةكريَتةوة .و)وةقايعى كوردستان(دا بآل

 
 
 
 
 
 
 
 

 مينكى جعفر ابراهيم ئيَ                                            
 راق عيَ -جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                            
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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 عيَراق - ثةرلةمانى كوردستان
 11ى برِيار: ذمارة

 11/14/4111ميَذووى برِيار:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىاربـرِيـ
 4111(ى سالَى 11ذمـارة ) 

 

 ساَلي ي(1) ذمارة كوردستان ثةرلةماني ناوخؤي ثةيرةوي ي(31و 39 و 34 و 31) ماددةكاني حوكمي بةثيَي
 11/12/2111 رؤذي ئاسايي ي(4) ذمارة دانيشتين لة كوردستان ثةرلةماني ، هةمواركراو ي1992
 -:بة برِياريدا
 بة و ينةوةليَكؤل بة تايبةت كوردستان ثةرلةماني ليَكؤَلينةوةي ليذنةي ئةنداماني هةَلبذاردني :يةكةم

 ، ئؤكتؤبةر( 11) دواي رووداوةكاني سةرجةم و دوزخورماتوو رووداوةكاني بؤ يةكانيراست دواداضووني
 خوارةوة بةرِيَزانةي لةم

                   نعمان امحد شوان -1
 حممد فايق بيَستون -2
 حممد فقي صاحل -4
 امحد الدين جنم كةنعان -3
 سعيد عمر سؤران -3
 عثمان تؤفيق ماجد -1
 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن -1
                  ياقو طوريس يعقوب -4

           فةرمي ذنامةيرؤ لة و دةكريَت جيَبةجيَ ةوةـ 11/12/2111لة دةرضووني رؤذي لة برِيارة ئةم :دووةم
 .ودةكريَتةوةبآل دا( كوردستان وةقايعي)

 
 

 مينكى جعفر ابراهيم ئيَ                                            
 راق عيَ -جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                            
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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 عيَراق - ثةرلةمانى كوردستان
 1ذمارةى برِيار: 
 11/1/4112ميَذووى برِيار:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىاربـرِيـ
 4112(ى سالَى 1ذمـارة ) 

 ذمارة عيَراق – كوردستان ثةرلةماني ناوخؤي ثةيرِةوي لة( 33 و 49)  ماددةكاني حوكمي  بة ثاَلثشت
 ئةم دا11/1/2114رؤذي لة (3) ذمارة دانيشتين لة كوردستان ثةرلةماني ، هةمواركراو ي 1992 ساَلي(1)

 -:دا برِيارةي
 لة ناويان كة عيَراق – كوردستان ماني ثةرلة ئةندامانةي ئةم كاركيَشانةوةي لة دةست قبوولكردني :كةمية

 :خوارةوة ليذنانةي لةو ،ةهاتوو خوارةوةدا
 سروشتيةكان سةرضاوة و وزة و ثيشةسازي ليذنةي ئةنداميةتي لة(  صاحل بشار صاحل)  -1
 بةكاربةر  مايف ثاراستين و نيبازرطا ليذنةي ئةنداميةتي لة( خان مري هيظاحاجي) -4

 ليذنانةي لةو هاتووة خوارةوةدا لة ناويان كة عيَراق – كوردستان ثةرلةماني ئةندامانةي ئةم زيادكردني : دووةم
 :خوارةوة

 

 .سروشتيةكان سةرضاوة وزةو و ثيشةسازي ليذنةي سةر بؤ(  علي عثمان علي ) -1
 .بةكاربةر مايف استينثار و بازرطاني ليذنةي بؤسةر(  بشارصاحل صاحل ) -2

 .سروشتيةكان سةرضاوة و وزة و ثيشةسازي  ليذنةي  بؤسةر(  خان مري هيظاحاجي ) -4
              فةرمي رؤذنامةي لة و دةكريَت جيَبةجيَ ةوة11/1/2114 لة دةرضووني رِؤذي لة رِيارةب ئةم :سيَيةم

 ودةكريَتةوةبآل دا(  كوردستان ىوةقايع) 
 
 

 مينكى جعفر ابراهيم ئيَ                                            
 راق عيَ -جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                            
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 ميهرةبان بةناوى خواى بةخشندة و
 بةناوى طةلةوة

 عيَراق - ثةرلةمانى كوردستان
 4ذمارةى فةرمان: 

 14/14/4111:فةرمانميَذووى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةرمانى ـف
 4111سالَى (ى 4)ذمارة 

 

بةثيَى حوكمى  ، عيَراق و –ى ثةرلةمانى كوردستان 1/3/2113(ى دةرضووى رؤذى 3مارة )ثشت بة برِيارى ذ
 ،  ى ثةرلةمان1992(ى هةمواركراوى ساَلى1(ى ثةيرِةوى ناوخؤى ذمارةى)49) ( لة ماددةى4برِطةى )

)شيالن جعفر على ( هةَلبذايَردرا بة سةرؤكى ليذنةى) كاروبارى ثيَشمةرطة و شةهيدان و  ئةندامى ثةرلةمان 
 .قوربانييانى جينؤسايد و زيندانى سياسى (

 
 
 
 
 
 

 مينكى جعفر ابراهيم ئيَ                                            
 راق عيَ -جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                            
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 ذينةوةى زانستىوةزارةتى خويَندنى باآلو تويَ
 4/1/4112 لة 42:  ذمارة

 ى2114ساَلى ى(11)ذمارة زانستى تويَذينةوةى باآلو خويَندنى ارةتىوةز ياساى لة (33) ماددةى بة ثاَلثشت
 هةَلطرانى بؤ زانستى وبةرزكردنةوةى زانستى نازناوى بةخشينى ثةيرةوى لة( 1و  3)ماددةى  وة كراو ، هةموار

 ةريَمىه ثةروةردةى وةزارةتى كارمةندانى لة( هاوتاكانيان برِوانامة يان دكتؤرا و ماستةر) باآل برِوانامةى
 ئاسانكارى مةبةستى بة،  دةرضووة وةزيران ئةجنومةنى لة كة 2111ساَلى  ى(3)ذمارة  عيَراق -كوردستان 

 :خوارةوة ريَنماييةىبرِيارماندا بة دةركردنى ئةم  ناوبراو ثةيرِةوى جيَبةجيَكردنى
 4112 سالَى( 1) ذمارة رِيَنمايى

 يان ودكتؤرا ماستةر)باالَ برِوانامةى هةلَطرانى بؤ ىزانست بةرزكردنةوةى و زانستى نازناوى بةخشينى)
  كاردةكةن عيَراق-كوردستان هةريَمى ثةروةردةى وةزارةتى لة كة(  هاوتاكانيان بروانامة

 ( :1) ماددة
 باآلو خويَندنى وةزارةتى ياساى لة( 24، 22،  21،  21، 19) ماددةكانى بةثيَى زانستى نازناوى ثيَدانى 

 لة دةرضووة كة دةبيَت 2111 ساَلى ى(1)ذمارة  ريَنمايى وة 2114 ساَلى ى(11)ذمارة  نستىزا تويَذينةوةى
( 193)ذمارة كوردستان( )وةقايعى رؤذنامةى لة بآلوكراوةتةوة وة زانستى تويَذينةوةى باآلو خويَندنى وةزارةتى

 .3/2/2111 لة
  ( :4) ماددة

 باآلو خويَندنى وةزارةتى) لة ثةيرِةوكراو ثيَوةرةكانى و يىريَنما بةثيَى زانستى ثلةى بةرزكردنةوةى ثرؤسةى
 حكومييةكانى زانكؤ و ثةروةردة وةزارةتى لةطةلَ(  ثةرةثيَدان و تويَذينةوة فةرمانطةى/  زانستى تويَذينةوةى

 .  دةدريَت ئةجنام كوردستان هةريَمى
  ( :3) ماددة

 ثةرةثيَدانى كؤرسةكانى ، زمان توانستى ئاستى ، تثيَويس زانستى كؤمنرةى)  بة ثةيوةست وردةكارييةكانى
 باآلوتويَذينةوةى خويَندنى وةزارةتى حكومييةكانى زانكؤ لة(  زانستى نازناوى تاقيكردنةوةى ، ئةكادميى تواناى

 . دةدريَت ئةجنام زانستى
 ( : 2) ماددة

 بؤ بكةن راذةيان طواستنةوةى اىداو نية ئةوةيان مافى ، ثةروةردة وةزارةتى لة زانستى نازناوى هةَلطرانى
 زانكؤيى رِاذةى ياساى هةروةها ، عيَراق -كوردستان  هةريَمى لة زانستى تويَذينةوةى باآلو خويَندنى وةزارةتى
 2114 ساَلى ى(12)ذمارة كوردستان هةريَمى لة جيَبةجيَكردن ياساى وة 2114ساَلى  ى(24)ذمارة 

 . نايانطريَتةوة
  ( :5ماددة )

 . دةكريَت جيَبةجىَ( كوردستان وةقايعى)رؤذنامةى لة بآلوكردنةوةى رؤذى لة نماييةريَ ئةم
                                                              

 ؤرانـف طـوسـد . ي                                                                                            
 وةزيرى خويَندنى باآلو تويَذينةوةى زانستى                                                                                                  
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 ذينةوةى زانستىوةزارةتى خويَندنى باآلو تويَ
 12/1/4112 لة 111:  ذمارة

 

 4112 سالَيى (4) ذمارة رِيَنمايي
 

 كوردستان حكوميةكاني زانكؤ لة ماستةر خويَندني ي( 2111) ساَلي ي( 3)ذمارة اييريَنم يةكةمي هةمواري 
 لة دكتؤرا خويَندني ي( 2111) ساَلي ي( 3)ذمارة ريَنمايي دووةمي هةمواري( 2111-2111) ساَلي بؤ

 ( 2111-2111) ساَلي بؤ كوردستان حكوميةكاني زانكؤ
 لة دكتؤرا و ماستةر خويَندني كانديداني بؤ زياتر هةلي ساندنيرِةخ ئاماجني بة و طشيت بةرذةوةندي ثيَناو لة

توانستى  مةرجي -2 برِطةي/يةكةم تةوةرةي) هةمواركردنةوةي بة برِياردرا ، كوردستان هةريَمي زانكؤكاني
 حكوميةكاني زانكؤ لة ماستةر خويَندني ي( 2111) ساَلي ي(3)ذمارة رِيَنمايي لة ج خاَلي/ ئينطليزي زمانى

 لة( 2/4111) ذمارة وةزارةت نووسراوي بة كة( 2111-2111) خويَندني ساَلي بؤ كوردستان يَميهةر
 يةك( 1) ماوةي دراوة ئاماذة لةسةرةوة و ئاماذةثيَكراو ريَنمايي هةردوو لة تيايدا كة دةرضووة( 23/3/2111)

 ئينطليزي ذماني توانسيت رجيمة نةهيَناني بةدةست بؤ كانديدان بة دةدريَت سالَ
(IELTS,TOEFL,IBT,TOEFL ,PEARSON Academic-PTE )دةست بة كاتي لة ثيَجةوانةوة بة 

 بؤية ، دةردةكريَت بؤ يان(  قيد ترقني)  ناو سرينةوةي فةرماني راستةوخؤ ئةوا ، ساَليَكدا ماوةي لة نةهيَناني
  دةبيَت خوارةوة شيَوةي بةم ، رةوةسة ثيَكراوي ذةائام ريَنمايي هةردوو هةمواركردنةوةي

 زماني توانسيت مةرجي بةدةستهيَناني بؤ دةرفةت دواين وةك ديكة مانطي سيَ (4) ماوةي دريَذكردنةوةي -1
 زانكؤ لة دكتؤرا  خويَندني ي( 2111) ساَلي ي( 3) ذمارة ريَنمايي ناوةرِؤكي ثيَي بة ئينطليزي

 لة دريَذكردنةوةية ماوة ئةم(  . 2111-2111) ندنيخويَ ساَلي بؤ كوردستان هةريَمي حكوميةكاني
  ثيَدةكات دةست كانديدان زانكؤيي فةرماني دةرضووني ريَكةوتي بةسةر ساَليَك تيَثةربووني ريَكةوتي

 ،( الرتشيح إلغاء كانديد هةَلوةشاندنةوةي) فةرماني بؤ دةطؤرِدريَت( قيد ترقني) ناو سرينةوةي فةرماني -2
 خاَلي دياريكراوي ماوةي لة ريَنماييةكان ثيَي بة ئينطليزي زماني توانسيت مةرجي كانديديَك هةر واتة

 فةرماني زانكؤكانةوة سةرؤكايةتي لةاليةن راستةوخؤ ئةوا نةهيَنا، بةدةست سةرةوة ي( 1)
 ترقيب) ناو سرينةوةي فةرماني نةوةك دةردةضيَت، بؤ( الرتشيح إلغاء ماستةر- كانديد هةَلوةشاندنةوةي)
 .ثيَنةكردووة دةسيت خويَندنةكةيان كانديدان ئةوةي لةبةر ،ئةمةش(دقي

 ثيَويستة ،(باَلا خويَندني باالي ليَذنةي) ي( 2111) ساَلي ي( 1)ذمارة كؤبوونةوةي كؤنووسي بة ثاَلثشت -4
 تبدا يةكةم ساَلي خويَندني كريَي ي( 11)% رِيَذةي شيَوةي بة دكتؤرا و ماستةر خويَندني كانديديَكي هةر

 ، ئينطليزي زماني توانسيت مةرجي هيَناني بةدةستنة خاَلةتي لة كانديد بؤ ناطةريَتةوة ثارةيةش برِة ئةم و
 دةستهيَناني بة ماوةي دريَذكردنةوةي زانكؤيي فةرماني ئةوا زانكؤ، بة نةدات ريَذةية ئةم كانديديَك هةر

 .ثيَدراوة ئاماذةي سةرةوةدا ي( 1) خاَلي لة كة دةرناضيَت بؤ ئينطليزي زماني توانسيت مةرجي

 
 ؤرانـف طـوسـد . ي                                                                                            

 باآلو تويَذينةوةى زانستىوةزيرى خويَندنى                                                                                                   
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 4/1/4112 لة 9/2/3:  ذمارة

 4112ى سالَى (1)ذمارة دارايى رِيَنمايى
  لؤمبيَئؤت طرتنى ريَنمايى تايبةتى بة بةكرىَ

 ى(21)و 2112 ساَلى ى(39)ذمارة رِيَنماييمان هةردوو بةدواى بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة ، و دوا
برِيارماندا  كوردستان هةريَمى حكومةتى دةزطاكانى و دام بؤ ئؤتؤمبيَل طرتنى بةكرىَ تايبةت بة 2114 ساَلى

 -:خوارةوة  بة دةركردنى ئةم ريَنماييةى
 : ئؤتؤمبيَل طرتنى بةكرىَ نرخى و جؤر كردنى ديارى -1

 جؤرى ئؤتؤمبيَل ذ
 نرخى نوىَ

 بة دينار 
 111 111 ليَر/سليَمانى/دهؤك(ثيكاب دةبل بؤ ناوشارةكان )هةو 1
 311 111 ثيكاب دةبل بؤ ناو قةزا و ناحيةكان 2
 431 111 كم( زياتر بيَت31ثيكاب دةبل لة نيَوان شار وقةزا و ناحيةكان كة ماوةى نيَوانيان لة ) 4
 111 111 كم( كةمرت بيَت31ثيكاب دةبل لة نيَوان شار و قةزا و ناحيةكان كة ماوةى نيَوانيان لة ) 3
 111 111 ثاص بؤ ناو شارةكان )هةوليَر / سليَمانى / دهؤك( 3
 323 111 ثاص لة ناو قةزا و ناحيةكان 1
 1111 111 كم( زياتر بيَت31ثاص لة شارةكانةوة بؤ قةزا و ناحيةكان كة ماوةى نيَوانيان لة ) 1

 923 111 ( كةمرت بيَتكم31ثاص لة شارةكانةوة بؤ قةزا و ناحيةكان كة ماوةى نيَوانيان لة ) 4
 331 111 مينى ثاص بؤ ناو شارةكان )هةوليَر/ سليَمانى/ دهؤك( 9
 331 111 مينى ثاص بؤ ناو قةزا و ناحيةكان 11
 411 111 كم( كةمرت بيَت31مينى ثاص بؤ نيَوان شار و قةزا و ناحيةكان كة ماوةى نيَوانيان لة ) 11
 913 111 كم( زياتر بيَت31احيةكان كة ماوةى نيَوانيان لة )مينى ثاص بؤ نيَوان شار و قةزا و ن 12
 231 111 صالؤن بؤ ناو شارةكان )هةوليَر/ سليَمانى/ دهؤك( 14

 211 111 صالؤن بؤ ناو قةزا و ناحيةكان 13

 331 111 الندكرؤز بؤ ناو شارةكان )هةوليَر/ سليَمانى/ دهؤك( 13
 431 111 الندكرؤز بؤ ناو قةزا و ناحيةكان 11
 331 111 تراكتؤر 11
( رِؤذ بة نرخى رِؤذانة بةكرىَ دةطرييَت 13بة كرىَ طرتنى هةموو جؤرة ئؤتؤمبيَليَك تاكو) 14

 بةبىَ طريَبةست و لةضوارضيَوةى ثيَشينةى مانطانة
__ 
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 بةرانىفةرمان ذمارةى ثيَويستة ئؤتؤمبيَل طرتنى بةكرىَ طريَبةستى كردنةوةى نوىَ بؤ داواكارى لةكاتى -2
 بةكرىَ ئؤتؤمبيلة بة كة فةرمانبةرانةى ئةو ذمارةى و (طريَبةست/هةميشةيى)فةرمانطةكة  ميالكى
 هةية فةرمانطةكة ميالكى لة كة حكوميانةى ئؤتؤمبيَلة ئةو ذمارةى لةطةلَ دةكةن هاتووضؤ طرياوةكة

 بةرِيَوةبةرى و ثةيوةنديدارةكان هؤبة و بةش بةرثرسى اليةن لة كؤنوسيَك بة بةمةرجيَك بكريَت رِةوانة بؤمان
 . كرابيَت واذوو فةرمانطةكة

 مةرجى لة هةريَم ناحيةكانى و قةزا و ثاريَزطا سنوورى لة طواستنةوة هؤيةكانى طرتنى بةكرىَ دةركردنى بة -4
 ةداسةرةو يةكةمى خاَلى لة كة برِانةى ئةم بةثيَى دةبيَت راستةوخؤ طرتنيان بةكرىَ و نهيَنى كردنةوةى كةم

 طةرييةوة كةم ريَى لة كة دةبن ثشك سةر حكومةت دةزطاكانى و دام كاتدا هةمان لة و هاتووة
 . بطرن بةكرىَ ئؤتؤمبيَلةكان

 . ( سالؤن بؤ باس مينى)منوونة بؤ تر جؤرةكانى بؤ بطؤريَت طرياوة بةكرىَ ئؤتؤمبيَلى جؤرى نابيَت -3
 بةكرىَ نرخانة لةم كةمرت ثيَويست طويَرةى بة دةكريَت و (على حد اال)رِادةن  بةرزترين سةرةوة برِانةى ئةم -3

 ئةم نرخى لة كةمرتن نرخةكانيان و طرياون بةكرىَ ثيَشوو ساآلنى كة طريَبةستانةى ئةو بؤ تايبةتى بة بطرييَت
 . ئيَستا رِيَنماييةى

) وةزارةتى  دةآلسةتى لة هاتةن طواستنةوة هؤيةكانى و ئؤتؤمبيَل طرتنى بةكرىَ طريَبةستى كردنةوةى نوىَ -1
 . خةرجييةكان ( داية/  ذميَركارى طشتى بةرِيَوةبةرايةتى دارايى وئابوورى /

 نوىَ ئؤتؤمبيَليَك هةموو طريَبةستى نية مةرج ئؤتؤمبيَل طرتنى بةكرىَ كردنةوةى نوىَ بؤ داواكارى كاتى لة -1
 . بةكارديَت بةرانفةرمان طواستنةوةى بؤ كة ثاص مينى و ثاص لة جطة بكريَتةوة

 . نوىَ ئؤتؤمبيَلى طرتنى بةكرىَ مةبةستى بة نةكريَت ئارِاستة داواكارييةكمان هيض -4
  ناكريَت ئؤتؤمبيَل طرتنى بةكرىَ بؤ تر رِيَنماييةكى هيض بة كار -9

 ئةجنام بؤ طريَبةستيان 2111 ساَلى لةوةزارةتى دارايي و ئابوورى  رةزامةندى بة كة ئؤتؤمبيَالنةى ئةو بؤ -11
 سةرجةم ليستيَك و نووسراويَك بة ثيَويستة 2114 دارايى ساَلى لة طريَبةستةكة كردنةوةى بؤ نوىَ دراوة

 . بكريَت رةوانة بؤمان وةزارةتتانةوة ديوانى طشتى بةرِيَوةبةرايةتى ريَى لة وةزارةتتان ئؤتؤمبيَلةكانى
و لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردستان(  دةكريَت ةجىَب جىَ (ةوة 1/1/2114بةروارى ) لة رِيَنمايية ئةم -11

 بآلودةكريَتةوة .
 
 

 باز حممد محالنيَرِ                                                                                                             
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                                               
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 وةزارةتى ناوخؤ
 42/14/4111 لة 41411:  ذمارة

 

 4111سالَى  ى(12بةيانى ذمارة )

  تايبةت بة تؤماركردنى ئؤتؤمبيَلى تؤمار نةكراو4111(ى سالَى 1هةموارى رِيَنمايى ذمارة)
 

، دوابةدواى ريَنماييمان  2119ى ساَلى (1ذمارة )ماندراوة لة ياساى وةزارةتى ناوخؤي بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَ
تايبةت بة تؤماركردنى ئؤتؤمبيَلى تؤمار نةكراو كة لة رؤذنامةى وةقايعى  2111(ى ساَلى 1ذمارة )

ؤذنامةى كة لة ر 2111(ى ساَلى 13بآلوكراوةتةوة و بةيانى ذمارة ) 1/1/2111( لة 212كوردستان ذمارة )
بآلوكراوةتةوة ، و لةبةر بةرذةوةندى طشتى برِيارماندا  11/11/2111( 211وةقايعى كوردستان ذمارة )

 بةهةمواركردنةوةى ريَنمايى سةرةوة بةم شيَوةى خوارةوة : 

 ( لة ريَنمايى سةرةوة بةم شيَوةيةى خوارةوة :1هةمواركردنى ماددةى يةكةم برِطةى) (:1ماددةى )
( هيَنراونةتة ناو 1/1/2111ةَلطرى تابلؤى بيانى )ذمارة ئةورووثى( بةهةموو جؤرةكانيةوة كة تا )ئؤتؤمبيَلى ه

 ( بة سةرةوة .2111هةريَمى كوردستان بةشيَوةيةكى ياسايى لة دةروازة سنورييةكان لة موديَل )
( ثاش 41/1/2114( تا )1/1/2114ماوةى جىَ بةجىَ كردنى ماددةى يةكةمى ئةم بةيانة لة ) :(4ماددةى )

 تةواو بوونى ئةم ماوةية ئةطةر ئوتؤمبيَلةكة تؤمار نةكريَت بة هةَلوةشاوة دادةنريَت .
ماددةى يةكةم و دووةمى ئةم بةيانة تةنها ئوتؤمبيَلى بيانى ذمارة ئةوروثى دةطريَتةوة و ماناى :(3ماددةى )

 كؤتايى ديَت .41/12/2111ناطةيةنيَت كة لة 2111(ى ساَلى 1دريَذكردنةوةى ريَنمايى ذمارة )
 ئةم بةيانة لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردستان( بآلودةكريَتةوة .:  (2ماددةى )

 كريـم سنجارى                                                                                                               
 وةزيـرى نـاوخـؤ                                                                                                               

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

 وةزارةتى داد
 4111ى سالَى (3) ذمارة بةيانى

 ى(14) ذمارة داد وةزارةتى ياساى ( لة2/برِطة ةم)نؤي ماددةى بةثيَى دراوة ثيَمان دةسةآلتةى بةو ثاَلثشت
( لة 11/1912و ئاماذة بة نووسراوى بةريَوةبةرايةتى طشتى تؤماركردنى خانووبةرة ذمارة ) 2111 ساَلى
  -: بة برِيارماندا 2111/ 21/1

 راسثيَردريَت )بشرييان( و )كةلةك( شارؤضكةى دوو هةر هاووآلتيانى كارةكانى و ئيش كردنى رايى -
 . بةردةرةش خانووبةرةى تؤماركردنى بةتيَبينةرايةتى

 

 نةورؤز مةولود حمةمةد ئةمني                                                                                                              
 وةزيرى داد بة )وةكالةت(                                                                                                              
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 تى ناوخؤةوةزار
 2/1/4112لة  496ذمارة :

 نووسراوي بة ئاماذةو  2119 ساَلي ي(1) ذمارة ناوخؤ وةزارةتي ياساي لة دراوة ثيَمان تةيدةسةآل ئةو يبةثيَ
 بؤ و طشيت بةرذةوةندي لةبةر و  11/3/2111 ةل 2112 ذمارة وةزيران سةرؤك/كوردستان هةريَمي حكومةتي

 :بة برِيارماندا تةكاندةسةآل ثيادةكردني لة ناناوةندي ثيادةكردني زياتر
 

 4112 سالَي ي(1) ذمارة بةياني
 سةربةخؤكان  ئيدارة سةرثةرشتياري ثاريَزطارو بؤ دةسةآلتةكان دابةزاندني

 

 ئةو سةرباري سةربةخؤكان ئيدارة وسةرثةرشتياري ثاريَزطارةكان بؤ خوارةوة تانةيدةسةآل ئةم دابةزاندني يةكةم:
 بة دراوة 2119 ساَلي ي(4) ذمارة كوردستان هةريَمي ثاريَزطاكاني ياساي بةثيَي كة تانةيدةسةآل

 -:ثاريَزطارةكان
 كارطيَرِييةكان تةدةسةآل: 1
 فةرمانبةراني و سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا ديواني فةرمانبةراني بة مووضة بة ئاسايي موَلةتي ثيَداني -1

 لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة سةرجةم
 و ريَم هة ناوةوةي بؤ تةواو بةمووضةي رِؤذ( 41) ماوةي تا( سةربةخؤكان ئيدارة سةرثةرشتياري و ثاريَزطار
 رِؤذ( 121) ماوةي تا هةروةها و ثلةيةدان لةو ئةوانةي و تايبةتةكان ثلة يفةرمانبةران بؤ هةريَم دةرةوةي

 بةثيَي وةزيفي ي(11 تا 1) ثلة فةرمانبةراني بؤ هةريَم دةرةوةي و هةريَم ناوةوةي بؤ تةواو بةمووضةي
 ريَنمايية و هةمواركراو ي1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني راذةي ياساي لة (34) دةيدما

 مؤَلةتي ريَكخستنةوةي ثاش و هةرِةمةكي بةشيَوةي نةك كةَلةكةبوو مؤَلةتي هةبووني و اوةكانكارثيَكر
 لةماوةي مانطيَكدا لة رؤذ( 4) كؤكراوةي لة بريتيية كة دؤسيةكانيان لة فةرمانبةريَك هةر كةَلةكةبووي

 .فةرمانبةر خزمةتي نيساآل
 سةرجةم فةرمانبةراني و سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا ديواني فةرمانبةراني بة ساَلانة سةرمووضةي ثيَداني -2

 جطة) قائمقامةكان و وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة
 ساَلي ي23 ذمارة شارستاني راذةي ياساي بةثيَي( سةربةخؤكان ئيدارة سةرثةرشتياري و ثاريَزطار لة

 ريَنمايية و 2114 ساَلي ي(22) ذمارة فةرمانبةراني مووضةي ياساي و وهةمواركرا ي1911
 نةدراوة ثيَيان كة ثيَشوو نيساآل بؤ فةرمانبةران نةيآلسا سةرمووضةي ثيَداني هةروةها و كارثيَكراوةكان

 دارايي ثابةنديةكي هيض بةبيَ تايبةمتةند فةرمانبةري كةمتةرخةمي بةهؤي ياسايي ريَطريةكي هيض بةبيَ
 .دواكةوتنةكة ماوةي

 يةكة سةرجةم فةرمانبةراني و سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا ديواني فةرمانبةراني ثلةبةرزكردنةوةي -4
 تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني

 ي1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني راذةي ياساي بةثيَي( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و
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 ثاش و كارثيَكراوةكان ريَنمايية و 2114 ساَلي ي(22) ذمارة فةرمانبةراني مووضةي ياساي و هةمواركراو
 ريَنمايي هةَلوةشانةوةي لةدواي( 4 و  2 و 1) وةزيفييةكاني ثلة بؤ ئابووري و دارايي وةزارةتي رةزامةندي

 . بةرزكردنةوة ثلة راطرتين بة تايبةت 2111 ساَلي ي(4) و 2111 ساَلي ي(11) رةذما دارايي
 برِوانامةكاني خزمةت كاتي لة كة فةرمانبةرانةي ئةو( ثلة بةرزكردنةوةي نةك) ناونيشاني طؤرِيين -3

 لةاليةن ثةسةندكردني دواي دةهيَنن بةدةست فةرمي دةوامي دواي لة( ئامادةيي و ناوةندي و سةرةتايي)
 ثسثؤري كة ريَنماييةكان ياساو بةثيَي تايبةمتةند ئيدارةي يان ثاريَزطا ثةروةردةي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي
 نةبيَتة بةمةرجيَك تيَيداية كة مووضةي هةمان بة وةزيفةكانيان ناونيشانة لةطةلَ بطوجنيَت برِوانامةكانيان

 ساَلي ي(4) و 2111 ساَلي ي(11) ذمارة اراييد ريَنمايي هةَلوةشانةوةي كاتي تاكو بةرزكردنةوة ثلة هؤي
 .بةرزكردنةوة ثلة راطرتين بة تايبةت 2111

 ياساي لة  حةفتةم مادةي بةثيَي ناونيشان طؤرِيين و بةرزكردنةوة ثلة ثسثؤري ليذنةيةكي ثيَكهيَناني -3
 بةجيَكردنيجيَ بةمةبةسيت ريَنماييةكان ياساو بةثيَي 2114 ساَلي ي(22) ذمارة فةرمانبةران مووضةي
 .سةرةوة (3و 4) برِطةي هةردوو

 كردني جيَبةجيَ لةكاتي سةربةخؤكان ئيدارة يان ثاريَزطا ميالكي فةرمانبةراني بؤ ثيَزانني و سوثاس ثيَداني -1
          فةرمانبةر لةسةر ئةركة كة سثيَردراوة ثيَيان كة كارانةي لةو بةدةر ثيَك و ريَك بةشيَوةيةكي كارةكانيان

 يةك ماوةي بؤ ثيَشخسنت ثيَداني و( بيَت كرا دياري ثيَزانينةكة و سوثاس ثيَداني هؤيةكاني يَيدات كة) 
 1991  يساَل ى(13) ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري ياساي بةثيَي مانط

             زاننيثيَ و سوثاس( 4) لة بةمةرجيَك 2111 ساَلي ي(21) ذمارة دارايي ريَنمايي و ،هةمواركراو
 .نةبيَت زياتر

 ثاريَزطاو ميالكي فةرمانبةراني بؤ ي(ناجيَطريةكان جيَطريو) دةرماَلة طشت كردنةوةي  نويَ و خةرجكردن -1
 بؤ سةربةخؤكان ئيدارة يان ثاريَزطا بة سةر يةكةكارطيَرِييةكاني فةرمانطةو نيَوان لة سةربةخؤكان ئيدارة
 بةثيَي( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان لةث لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت

 مووضةي ياساي و 1911 يساَل ى(23) ذمارة شارستاني خزمةتي ياساي و داراييةكان ريَنمايية
 يةكةجماري خةرجكردني لة جطة شايستةبوون، بةرواري لة ، 2114 يساَل ى(22) ذمارة فةرمانبةران

 ي(34) ذمارة دارايي ريَنمايي بةثيَي آلبا برِوانامةي هةَلطراني بؤ%( 31) ريَذةي بة تايبةت دةرماَلةي
 ئةم و بكريَت بؤ برِوانامةي راستكردنةوةي وةزارةت لة دةبيَت جار يةكةم ئةوةي لةبةر 2111 ساَلي

 .بكريَت خةرج بؤ دةرماَلةيةيةي
 و قاميقام و طشيت بةرِيَوةبةري و تييةكانتايبة ثلة لة جطة) ثلةكان طشت لة فةرمانبةران خانةنشينكردني -4

 خانةنشيين ياساي بةثيَي خانةنشيين ياسايي تةمةني بة فةرمانبةر طةيشتين ثاش( ناحيةكان بةرِيَوةبةري
 .   هةمواركراو ي2111 ساَلي (ى21) ذمارة يةكطرتوو
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 و تايبةتييةكان ثلة ةل جطة( )االستقالة) فةرمانبةر وازهيَناني لةسةر رةزامةندي و فةرمان دةركردني -9
 خزمةتي ياساي لة ثيَنجةم و سي مادةي بةثيَي( ناحيةكان بةرِيَوةبةري و قاميقام  و طشيت بةرِيَوةبةري
   1911 يساَل( 23) ذمارة شارستاني

 دواي و ثيَش ، نةخؤشي ئاسايي،) ىمؤَلةتةكان لة طرتنروة سوود بؤ طريَبةست فةرمانبةري مايف ثيَداني -11
 .2111 ساَلي ي(2) ذمارة دارايي ريَنمايي بةثيَي( مووضة بيَ منداَلبوون،

 .دادطاكان بؤ سةربةخو ئيدارةي يان ثاريَزطا نويَنةري نيشانكردني دةست -11
 كرِين ليذنةي هيَناني ثيَك بؤ هاتووة رِيَنماييةكاندا ياساو لة كة تر ثيَويستيةكاني ليذنة طشت ثيَكهيَناني -12

 .ليذنةكان كؤنووسي ثةسةندكردني و وئيمزاكردن.. هتد.. و فرؤشنت و ندنخةمآل ليذنةكاني و
 و( كردنةوة) ليذنةكاني ثيَكهيَناني و ثرؤذةكان جيَبةجيَكردني بانطةوازي بؤ تدةسةآل ثيَداني -14

 و سكاآل ليذنةي هةروةها و حكومييةكان طريَبةستة ريَنماييةكاني بةثيَي تةندةرةكان ي(شيكردنةوة)
 .طريَبةست ئةجنامداني و  ثرؤذةكان ئيحالةكردني

 ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري ياساي بةثيَي ينةوةليَكوَل ذنةيلي هيَناني ثيَك  -13
 يةكة سةرجةم فةرمانبةراني ثاريَزطاو ديواني فةرمانبةراني بؤ هةمواركراو 1991 يساَل ى(13)

 تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت ؤب سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني
 ليَكؤَلينةوة ليذنةي ثيَشنياري لةسةر فةرمانبةران سزاداني و( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و
 .كراو هةموار 1991 ساَلي ي13 ذمارة ياساي لة 11 مادة رةضاوكردني بة

 يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة سةرجةم انبةرانيفةرم ثاريَزطاو ديواني فةرمانبةراني سزاداني -13
 لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بة سةربةخؤ ئيدارةي
 لة (4) ةدماد(   سيَيةم و دووةم و يةكةم)  برطةكاني سزاكاني بةثيَي راستةوخؤ بةشيَوةةيةكي( ثلةيةدان

 ثاش هةمواركراو 1991 يساَل ى(13) ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري يياسا
 .كردوويانة كة سةرثيَضييةي ئةو بةرامبةر  ليَيان ليَثرسينةوة

  ثيَنجةم بةشي بةثيَي رؤذ (11) لة نةبيَت زياتر ماوةي بؤ فةرمانبةر( اليد سحب) دةستكيَشانةوةي -11
 1991 يساَل ى(13) ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري ياساي لة شازدةيةم دةيدما

 .هةمواركراو
 بةثيَي تاوان خانةي دةكةويَتة ئةجنامدةدةن كردةوةيةك كة تايبةمتةندةكان دادطا بؤ فةرمانبةران ناردني -11

 يساَل ى(13) ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري ياساي لة ضوارةم و بيست ةدماد
 .هةمواركراو 1991

 فةرمانطةو نيَوان لة سةربةخؤكان ئيدارة ثاريَزطاو ميالكي فةرمانبةراني تةنسيبكردني طواستنةوةو -14
 ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ  سةربةخؤكان ئيدارة يان ثاريَزطا بة سةر يةكةكارطيَرِييةكاني
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 شارستاني رِاذةي ياساي و ريَنماييةكان بةثيَي( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان
 وةزارةتي طشتاندني و 1919 ساَلي ي(24) ذمارة ميالك ريَنمايي و هةموار 1911 ساَلي ي(23) ذمارة
 .بيَت طشيت بةرذةوةندي و ثيَويست بةثيَي بةمةرجيَك. 2111 ساَلي ي(1) ذمارة هةريَم دارايي

 و سةربةخؤكان ئيدارة ثاريَزطا ديواني( ئافرةت) فةرمةنبةراني بؤ دايكايةتي و منداَلبوون مؤلةتي ثيَداني -19
 وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة سةرجةم فةرمانبةراني

 يةك( 1) اوةيم بؤ دايكايةتي مؤلةتي وة بوون دايك لة دواي( 31) و بوون دايك لة ثيَش رِؤذ( 21) ماوةي
 وة داراييةكان ريَنمايية كردني بةرةضاو و 1911 يساَل ى(23) ذمارة شارستاني خزمةتي ياساي بةثيَي سالَ
 ساَلي ي(24) ذمارة دايكايةتي و منداَلبوون دةرماَلةي ياساي و( بوون دايك لة بةَلطةنامةي) ثيَي بة

 .2114 ساَلي ي(29) ذمارة دارايي ريَنمايي و كوردستان هةريَمى ي2114
 برِياري و خيَزاني ي(تؤمار ويَنةي/ قيد صورة) و طةنامةكانبةَل بةثيَي فةرمانبةران  ناوي راستكردنةوةي -21

 .دادطا
 . نوسراوةكان و طشتاندن سةر لة كردن ئيمزا -21
 بةثيَي ثزيشكي رِاثؤرتي بةثيَي نةخؤشي مؤَلةتي ثيَداني و ثزيشكييةكان ليذنة بؤ فةرمانبةران ناردني -22

 . كراوهةموار ي1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني راذةي ياساي لة (31) ةدماد
 نيَوان لة طواستنةوةيان كاتي لة فةرمانبةران مووضةي دوا بروانامةي و كةسيَيت دؤسيةي ناردني -24

 .وةزارةتى ناوخؤ بة سةر طشتيةكاني بةريَوةبةرايةتية
 يةكة سةرجةم فةرمانبةراني و سةربةخؤكان ئيدارة زطاثاريَ ديواني فةرمانبةراني بةراذةي نانهيَ تاييكؤ -23

 تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني
 بةثيَي(  اخطار) ئاطاداركردنةوة ماوةي بووني تيَثةر دواي( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و

 ي2112 ساَلي ي(1) ذمارة ياساي و هةمواركراو 1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني اذةيرِ ياساي
 . كوردستان هةريَمى

 ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ دةكةن دوايي كوضي فةرمانبةرانةي ئةو قيدكردني  ترقني -23
 (.ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان

 خستنة ماوةي كردني تةواو دواي راذة لة  وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ فةرمانبةران ةزيفيو طريكردنيجيَ -21
 . هةمواركراو ي1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني راذةي ياساي بةثيَي تاقيكردنةوة ذيَر

 بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ فةرمانبةران تةمةني جيَطريكردني -21
( 21) ذمارة يةكطرتوو خانةنشيين ياساي لة (23) ماددة كردني بةرِةضاو( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و شيتط

 .كراو هةموار 2111 ساَلي
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 و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ فةرمانبةران ئيفادكردني -24
 .رؤذ (41) ماوةي تا قراعيَ و هةريَم ناوةوةي بو ثلةيةدان لةو ئةوانةي

 سةرؤكايةتي لة جطة ثةيوةنديدارةكان دةزطا و دام بؤ ثاريَزطا ريثسثؤبة تايبةت نوسراوي ئاراستةكردني -29
 و باليَوزخانة و هةريَم ئاسايشي ئةجنومةني و دادوةري ئةجنومةني و وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي و هةريَم

 . هةريَم و عيَراق طشتيةكاني كونسولطةرية
 داراييةكان تةدةسةآل: 4  
 تايبةت دارايي نمايييَرِ بةثيَي ئيدارة يان ثاريَزطا ديواني بؤ كراو تةرخان بةردوامي ثيَشينةي كردني خةرج -1

 .  كردن بةخةرج
 ئيدارة ثاريَزطا ديواني فةرمانبةراني بؤ( املرتاكمة إجازة بدل) كؤكراوة مؤلةتي ثارةي برِي خةرجكردني -2

 طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة سةرجةم مانبةرانيفةر و سةربةخؤكان
 و 1911 يساَل ى(23) ذمارة شارستاني خزمةتي ياساي و داراييةكان ريَنمايية بةثيَي وةزيفييةكان ثلة

 .كردنيان خانةنشني كاتي لة ، 2114 يساَل ى(22) ذمارة فةرمانبةران مووضةي ياساي
 . ثيَويست ثيَي بة و بودجة تةرخانكراوي ىبةثيَ رِؤذنامةكان و ئةنتةرنيَت تؤرِي لة بوون بةشدار ةنديرِةزام -4
 برِي تا بودجة جؤرةكاني سةرجةم تةرخانكراوي لة ثرِؤذةكان طشت بؤ كؤتايي ثيَشينةي كردني ثاكتاو -3

 دامةزراوةكاني يريَطا لة كراو ثشتيواني تةرخانكراوي لةسةر دينار مليار يةك( 1111111111)
 رِيَنمايية و طريَبةست برِطةكاني بةثيَي كارطيَرِييةكان يةكة و ثاريَزطا ناوةندي لة ئابوري و دارايي وةزارةتي

 .متويل كاتي لة ثالندانان وةزارةتي كردنةوةي ئاطادار و ثةيوةنديدارةكان
 لة( رؤن و نةوت و بةنزين و طاز) تر هؤكارةكاني و ئاميَرةكان و ئوتؤمبيل سوتةمةني ثارةي كردني خةرج -3

 .  ثيَداويسيت ثسولةي بةثيَي  دارايي رِيَنمايي ضيَوةي ضوار
 . ثيَويست بةثيَي( القرطاسية) ثةرِاوطةييةكان ثيَداويستيية كرِيين -1
 ثارةي و دارايي ريَنمايي ضيَوةي ضوار لة حاَلةتيَك هةر بؤ كةشف بةثيَي ئاميَرةكان و ئوتؤمبيل ضاككردني -1

 . نكراوتةرخا
 .كارثيَكراوةكان ريَنمايية بةثيَي سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا سنووري لة موختار مووضةي نويَكردنةوةي -4
 .كارثيَكراوةكان ريَنمايية بةثيَي ئؤتؤمبيل كريَي نويَكردنةوةي -9

 .دادطاكان بةَلطةنامةي بةثيَي دادي شارةزاي و ثاريَزةر كريَي خةرجكردني -11
 طريَبةستة جيَبةجيَكردني ريَنمايي بةثيَي ثرؤذةكان بة تايبةت اراييةكانيد شايستة كردني خةرج -11

 و( كردنةوة) ليذنةي هةردوو كارطيَرِييةكاني و ياسايي ريَككارة تةواوكردني ثاش حكومييةكان
 .  تةندةرةكان ي(شيكردنةوة)
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 رِيَنمايي بةثيَي شينةوثيَ لة تةرخانكراو ثارةي بةثيَي كارةباييةكان و ئاويةكان دامةزراوة ضاككردني -12
 . دارايي

 .  ريَنماييةكان و ياسا ثيَي بة تآلوو ناوةوةي ئيفادي ثارةي كردني خةرج -14
( مباشر تنفيذ) دةكريَن جيَبةجيَ راستةوخؤ شيَوةي بة ثرؤذانةي ئةو داراييةكاني شايستة كردني خةرج -13

 ..كارثيَكراوةكان ريَنمايية ياساو بةثيَي
 وجيَطري ثاريَزطار جيَطري بؤ دابةزيَندريَت ثيَدراوة ئاماذةي تانةيدةسةآل لةم كهةنديَ ثيَويستة :دووةم

 .فعليةكان وقاميقامة سةربةخو ئيدارةي سةرثةرشتياري
 هاتووة كة ثاريَزطار تانةيدةسةآل ئةو لةطةلَ سةرةوة تةيدةسةآل ئةم نيَوان لة ناكؤكي هةبووني لةكاتي :سيَيةم

 ياساي لة كة دةكريَت دةسةَلاتانة بةو كار ئةوا 2119 ساَلي ي(4) ذمارة مهةريَ ثاريَزطاكاني ياساي لة
 .هاتووة دا2119 ساَلي ي(4) ذمارة

 .بةيانة ئةم دةرضووني ثاش ناكريَت نوسراويَك و ريَنمايي كاربةهيض :ضوارةم
 . كريَتدةثيَ  كاري (كوردستان عي)وةقاي رؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل رؤذي لة بةيانة ئةم :ثيَنجةم

 
 
 
 

 كريـم سنجارى                                                                                                              
 اوخـؤوةزيـرى نـ                                                                                                               
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 وةزارةتى ناوخؤ
 2/1/4112 لة 213:  ذمارة

 
 

 ريَنمايي بة ئاماذة و 2119 ساَلي ي(1) ذمارة ناوخؤ وةزارةتي ياساي لة دراوة ثيَمان تةيدةسةآل ئةو بةثيَي
 ثاريَزطاي نووسراوي بة ئاماذة و 2113 ساَلي ي(1) ذمارة طوندةكان شويَين طواستنةوةي و كردن فراوان

 ي( 23) ذمارة سليَماني ثاريَزطاي ئةجنومةني برياري بة ئاماذة( 11/12/2111 لة11333) ذمارة يمانيسَل
 -: بة بريارماندا طشيت بةرذةوةندي بةر لة و سةرةوة ريَنمايي مةرجةكاني طشت هةبووني لةبةر 2111 ساَلي

 
 4112سالَى  ى(4بةيانى ذمارة )

 

 (ميكائيل يكان) طوندي فراوانكردني و ثةسةندكردن
 

 لة ناوةند قةزاي/ بةكرةجؤ ناحيةي بة سةر( ميكائيل كاني) طوندي حةرةمي فراوانكردني و ثةسةندكردن -
 ثارضة لةسةر ئؤلك( 21و ) دؤمن( 42) رِووبةري بة طادسرتؤ نةخشةي لةسةر ضةسثاندني سليَماني ثاريَزطاي

 هةَلطرتن دةست و كوذانةوة كاري ياسا ثيَيبة بةردينة كاني 44/ كةرتي لة( 111و13و11) ذمارة زةويةكاني
 . بكريَت

 .( كوردستان وةقايعي) رؤذنامةي لة وبوونةوةيبآل لةرؤذي دةكريَت ثيَ كاري بةيانة ئةم -
 
 
 
 

 ىكريـم سنجار                                                                                                               
 وةزيـرى نـاوخـؤ                                                                                                               
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 وةزارةتى ناوخؤ
 2/1/4112 لة 212:  ذمارة

 

 ضةك اسايبة ي ئاماذة 2119 ساَلي ي(1) ذمارة ناوخؤ وةزارةتي ياساي لة دراوة ثيَمان تةيآلدةسة ئةو بةثيَي
 لة3241) ذمارة سليَماني ثاريَذطاي نووسراوي بة ئاماذةو  1994 ساَلي (ى11) ذمارة كوردستان هةريَمي لة

 ي(144) ذمارة لة كة 2113 ساَلي ي(4) ذمارة ريَنماميان و 2/11/2111 لة1111) و( 13/1/2111
 ي(4) ذمارة ريَنماي هةمواري بة يارماندابرِ وةوكراوةتة( بآل كوردستان وةقايعي ) رِؤذنامةي 23/2/2113

 -:خوارةوة شيَوةيةي بةم 2113 ساَلي
 

 4112 سالَيى (3)ذمارة بةياني
 

 ضةك هةبووني و هةلَطرتن مؤلَةتي ثيَداني ريَكخستين بة تايبةت 4115 سالَي ي( 3)ذمارة ريَنمايي هةمواري
 

 :خوارةوة شيَوةيةي بةم سةرةوة ريَنمايي هةشتةم مادةي هةمواركردني:  يةكةم ماددةي
 بؤ ضةك هةبووني و هةَلطرتن مؤَلةتي ثيَداني بةرامبةر لة وةردةطرييَت دينار هةزار سةد( 111,111) برِي -1

 .جار يةكةم
 ضةك وهةبووني هةَلطرتن مؤَلةتي كردنةوةي يَون بةمةبةسيت وةردةطرييَت هةزاردينار شةست(11,111)برِي -2
 يَكردنةوةنو داواكاري رِؤذ( 91) ماوةي لة ثيَويستة مؤَلةتةكة ضووني بةسةر ذيرِؤ هاتين كؤتايي رؤذي لة -4

 يةك بؤماوةي كردنةوةكة نويَ داواكردني رِؤذي لة ئةطةر و بكريَتةوة يَنو و بكات ثيَشكةش مؤَلةتةكة
 َلةتةكةمؤ خاوةن لة دواكةوتن رِؤذيَك هةر بؤ دينار هةزار سيَ( 4111) برِي ئةوا نةكردةوة نويَي مانط

 .سةرةوة ريَنمايي لة هاتوو بانكي حسابي هةمان لة ثارةية برِة ئةم داناني و وةربطريَت
 بيَ بة( كوردستان وةقايعي) رؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل رِؤذي لة دةكريَت بةجيَ جيَ هةموارةئةم  :دووةم ماددةي

 .(رجعى اثر بدون) خؤيي ثيَش
 
 
 

 كريـم سنجارى                                                                                                               
 وةزيـرى نـاوخـؤ                                                                                                               
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 وةزارةتى ناوخؤ
 11/1/4112 لة 124:  ذمارة

 4112سالَى  ى(2بةيانى ذمارة )
 

 ناوخؤ وةزارةتي ئؤتؤمبيَلةكاني بؤ ئةلكرتوني كارتي سيستةمي بة سووتةمةني كردني خةرج 
 

 :يةكةم ماددةي
 لة ناوخؤ وةزارةتي بة سةر دةزطاكاني و دام طشت لة سووتةمةني كردني خةرج بؤ ئةلكرتوني كارتي سيستةمي

 سيستةمة ئةم كة بةنزينخانةي ئةو لةطةلَ بةهةماهةنطي دادةمةزريَت وةزارةت لةاليةن كوردستان هةريَمي
 .دةهيَنيَن بةكار

 :دووةم ماددةي
 كة ئؤتؤمبيَالنةية ئةو بةسةر كردني دابةش و سووتةمةني كردني خةرج كردني كؤنرتول سيستةمة لةم مةبةست

 بةهةدةرداني دياردةي بنربِكردني و هيَنريَندة بةكار ناوخؤ وةزارةتي بة سةر فةرمانطةكاني طوزاري خزمةت بؤ
 .سووتةمةني

 ذنةكانلي هيَناني ثيَك
 :سيَيةم ماددةي

 سيستةمي كردني سةرثةرشيت مةبةسيت بة ديَت ثيَك ناوخؤ وةزارةتي ديواني لة تايبةمتةند يباآل ذنةيةكيلي -1
 .سووتةمةني ئةلكرتوني كارتي

 ميكانيك ئةندازياري ئةندامةكاني لة( 2) دةبيَت و ديَت كثيَ ئةندام( 3) لة سةرةوة ي(1) برِطةي ذنةييل -2
 .بن

 ناوخؤ وةزارةتي بة سةر طوزارييةكاني خزمةت ئؤتؤمبيَلة ليسيت كردني بةووردبيين هةَلدةسيَت ذنةيةلي ئةم -4
 .ناوخؤ ئاسايشي هيَزةكاني فةرمانطةكاني و سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا طشت لة

 بةثيَي بكات كةم يان زياد ئؤتؤمبيَليَك هةر بؤ كراو تةرخان سووتةمةني يبرِ هةية يبؤ باآل ذنةيلي -3
 ئؤتؤمبيَلي بؤ سووتةمةني ئةلكرتوني كارتي هةَلوةشاندنةوةي و نويَ كارتي ثيَداني هةروةها ثيَداويسيت

 .بكات بةيانة ئةم سةرثيَضي كة فةرمانطةيةك هةر
 ناوخؤ وةزارةتي طوزارييةكاني خزمةت ئؤتؤمبيَلة ؤب كراو خةرج سووتةمةني برِي ئاماري باآل ذنةيلي -3

 .دةكات وةزيران ئةجنومةني رةوانةي ناوخؤ وةزيري ثةسةندكردني دواي و دةكات ئامادة مانطانة
 :ضوارةم ماددةي

 هةية سةربةخؤي ذميَرياري يةكةي كة ناوخؤ وةزارةتي بة سةر فةرمانطةيةكي هةر لة الوةكي ذنةيةكيلي -1
 فةرمانطةية ئةو خزمةتطوزاري بةشي يان ئاليات بةريَوةبةري بةسةرؤكايةتي ئةندام( 4) لة دةهيَنريَت ثيَك

 .ميكانيك ئةندازياريَكي و ذميَرياري نويَنةري ئةنداميَيت و
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 سووتةمةنيةي ئةو برِي و دةكات نيشان دةست فةرمانطةكةي طوزاري خزمةت ئؤتؤمبيَلي الوةكي ذنةيلي -2
 .مانطدا يةك لة ليَكئؤتؤمبيَ هةر بؤ ثيَويستة كة

 حكومةتي تري فةرمانطةكاني لة سوود دةكريَت نةبوو  ليَ ميكانيكي ئةندازياري فةرمانطةيةك ئةطةر -4
 .مةبةستة ئةم بؤ وةربطرن هةريَم

 بةثيَي دةكات دياري فةرمانطةي موةليدةكاني و ئؤتؤمبيَل بؤ ثيَويست سووتةمةني برِي الوةكي ذنةيلي -3
 ئةلكرتوني تؤماركردني سيستةمي لة زانياريانةي لةو وةرطرتن بةسوود ثستون رةيذما و بزويَنةر قةبارةي

 .ئؤتؤمبيَل
 برِي الوةكي ذنةيلي ثيَويستة فةرمانطة ئةستؤي لةسةر  نويَ ئؤتؤمبيَليَكي هةر توماركردني لةكاتي -3

 ذنةيلي بؤ يَتةوةبةرزبكر و بةكارهيَنرا طوزاري خزمةت بؤ ئؤتؤمبيَلةكة ئةطةر بكات دابني بؤ سووتةمةني
 .ئؤتؤمبيَلة ئةو بؤ سووتةمةني ئةلكرتوني كارتي دةركردني و كردن ثةسةند بؤباآل 

 .بكريَت ثةسةند فةرمانطة بةريَوةبةري اليةن لة ئؤتؤمبيَلةكان كونووسي دةبيَت -1
 

 طوزارييةكان خزمةت ئؤتؤمبيَلة كردني دياري مةرجةكاني
 :ثيَنجةم ماددةي

 .بهيَنريَت بةكار فةرمانطة تطوزاريخزمة كاري بؤ ثيَويستة -1
 ئؤتؤمبيَلي ئةلكرتوني ماريتؤلة و هةبيَت يخؤبة تايبةت شوفيَري دةبيَت طوزاري خزمةت ئؤتؤمبيَلي هةر -2

 .كرابيَت تومار ناوي حكومي
 لة فةرمانطة رةثانيطؤ لة رِاطرتين و دابنريَت يخؤ فةرمانطةي لة فةرمي ئةركي تاييكؤ ثاش لة دةبيَت -4

 .بكريَت ثةسةند رطشكئيَ ثاسةواني يان طورةثان ةرثرسيب اليةن
 و طوزاري خزمةت ئؤتؤمبيَلي كردني دياري بة دةربضيَت فةرمانطة بةريَوةبةري اليةن لة كارطيَري فةرماني -3

 .بكريَت دياري بةكارهيَناني شويَين تيَدا
 :دةكريَن ئةذمار طوزاري خزمةت بة خوارةوة الي ئؤتؤمبيَالنةي ئةو -3

 يلؤطؤ و( فرارة) ئاطاداركردنةوة ريئاميَ ئةوانةي:  هاتووضؤ ثؤليسي و فرياكةوتن ليسيثؤ يَليئؤتؤمب - أ
 .دانراوة لةسةر بةيةكةوة ليسيثؤ

 .ئاطركؤذينةوة تانكةري و ئاطركؤذينةوة ئؤتؤمبيَلي - ب

 (.قةمةرة دةبل يان تاك ئاب ثيك) ريجؤ ئؤتؤمبيَلي - ج
 .فةرمانطة بةريَوةبةري ئؤتؤمبيَلي -د
 (تانكةر ، طريَدر ، شوفلَ ، كريَن ، حفارة ، رافعة ، لؤري ، طن 2 ، طن 1,3) جؤري تؤمبيَليئؤ -و
 كة مةرجانةي بةو دةكات نيشاني دةست طوزاري خزمةت بة فةرمانطة بةريَوةبةري كة تر ئؤتؤمبيَليَكي هةر -ه

 .كراوة دياري يبؤ ريَنمايية لةم
 



 

 

 ( العدد441ذمارة )                                                                          –41 –                                                                        4112/ 42/1

 نيئةلكرتؤ كارتي تةميسيس بة سووتةمةني كردني خةرج ريَكارةكاني
 :شةشةم ماددةي

 .دةكريَت تةرخان بؤ ئةلكرتوني كارتي يةك ئؤتؤمبيَليَك هةر -1
 .دةكريَت جيَطري كارتةكة لةسةر مريييةكة ئؤتؤمبيَلة ذمارة -2
 .بهيَنيَت بةكار تر ئؤتؤمبيَليَكي كارتي مبيَليَكئؤتؤ هيض نابيَت -4
 كردني دابني بؤ( االعلي احلد) رِيَذةية بةرزترين كراوة تةرخان ئؤتؤمبيَلةكة بؤ كة سووتةمةنية برِة ئةو -3

 ئةو بكات خةرج كةمرت ئةطةر و بكات خةرج ناتوانيَت زياتر رِيَذةية لةو مانط يةك لة واتا ، سووتةمةنيية
 .وةربطريَت  ليَ سوودي دواتر مانطي بؤ ناتوانيَت و بيَتةد( سفر) بة يةكسان ماوة برِةي

 :حةوتةم ماددةي
 سووتةمةني تري ثسوولةي هيض فةرمانطةيةك هةر لة ئةلكرتوني كارتي سيستةمي كردني  جيَ بة  جيَ دواي -1

 ئةو ئؤتؤمبيَلةكاني بؤ سووتةمةني كارتي كة بةنزينخانةي ئةو ثسوولةي لة جطة بكات خةرج ناتوانيَت
 .ريَكخستووة فةرمانطةية

 فةرمانطةي لة مريي ئؤتؤمبيَلي بة فةرمانبةر شاندكردني كاتي لة سةرةوة ي(1) خاَلي لة بةدةر -4
 مةرجيَك بة دةكريَت خةرج بؤ ثسوولة بة سووتةمةنيةي ئةو برِي تر ثاريَزطايةكي بؤ يخؤ ثاريَزطاكةي

 كراوة شاند يبؤ كة ثاريَزطايةي ئةو بةنزيين ثسوولةي لةطةأل و دةرضووبيَت بؤ شاندكردن كارطيَري فةرماني
 بةنزينخانةي هيض كراوة شاند يبؤ كة ثاريَزطايةي لةو و لةطةجنينة نيكرد خةرج مةبةسيت بة بكات هاوثيَض

 .دابيَت ئةجنام لةطةلَ سووتةمةني ئةلكرتوني كارتي سيستةمي طريَبةسيت وةزارةت كة نةبيَت ليَ
 :هةشتةم ماددةي

 برِي كردني خةرج هةية سةربةخؤي ذميَرياري يةكةي كة ناوخؤ وةزارةتي بة سةر فةرمانطةيةكي هةر -1
 بوودجةي سةر دةكةويَتة فةرمانطة ئةو طوزارييةكاني خزمةت ئؤتؤمبيَلة اليةن لة بةكارهاتوو سووتةمةني

 .يخؤ

 كارتي كة بةنزينخانةي ئةو بؤ بكريَت خةرج مانطيَك هةموو تاييكؤ لة سووتةمةني ثارةي برِي ثيَويستة -4
 .ريَكخستووة بؤ ئةلكرتوني

 :نؤيةم ماددةي
 اليةن لة كة برِةي ئةو بةثيَي دةكريَت خةرج فةرمانطةيةك هةر موةليدةكاني بؤ طازوايل سووتةمةني برِي -1

 .بكريَت ثةسةند باآل ليَذنةي اليةن لة دةبيَت و كراوة نيشان دةست يبؤ الوةكي ذنةيلي
 ئةو بؤ ئةلكرتوني سووتةمةني كارتي كة دةكريَت دابني بةنزينخانةوة ئةو ريَطاي لة طازوايل سووتةمةني -2

 .ريَكخستووة ةيةوةفةرمانط
 كة كونووسيَك بة وةربطرييَت فةرمانطةية لةو وةرطرتن ذنةيةكيلي اليةن لة كرِدراو سووتةمةني برِي دةبيَت -4

 .كراوة نيشان دةست تيَدا طازوايل ريجؤ و برِ
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 اليةن لة موليدة كاركردني كاتذميَري بةثيَي طازوايل سووتةمةني برِي كردن خةرج بة تايبةت توماريَكي -3
 سووتةمةني برِي ثيَويستة و دةكريَت فةرمانطةكان طشت سةر دابةشي و دةكريَت دابني ناوخؤ ةزارةتيو

 .رؤذانة وةيةكيبةشيَ بكريَت جيَطري تيَدا موةليدةكان كاركردني ذمارةي و بةكارهاتوو
 :دةيةم ماددةي

 ياساي بةثيَي بكات نماييانةريَ ئةم سةرثيَضي ناوخؤ وةزارةتي كارمةنديَكي يان ئةفسةر يان فةرمانبةر هةر
 ئاسايشي هيَزةكاني سزاداني ياساي و هةمواركراو ى1991 ساَلي ى(13) ذمارة دةوَلةت فةرمانبةراني بةرزفيت

 .دةدريَت سزا 2114 ساَلي ى(13) ذمارة ناوخؤ
 :يانزةيةم ماددةي

 ، بكات  جيَ بة  جيَ رؤذ( 11) ماوةي لة بةيانة ئةم ناوخؤ وةزارةتي بة سةر فةرمانطةكاني طشت ثيَويستة -1
 سيستةمي طريَبةسيت بةنزينخانةي لةو جطة ناكريَت خةرج بةنزين ثسوولةيةكي هيض بةروارة ئةم دواي و

 .هةية وةزارةت لةطةلَ سووتةمةني نيئةلكرتؤ كارتي
 رةوانةي كردوة جيَبةجيَكردوة ئةلكرتوني كارتي سيستةمي كة فةرمانطانةي ئةو ليسيت ناوخو وةزارةتي -2

 .بةيانة ئةم جيَبةجيَكردني بةمةبةسيت دةكات تايبةمتةند طةجنينةي
 :دوانزةيةم ماددةي

 .  ودةكريَتةوةبآل ( كوردستان عي) وةقاي لةرؤذنامةي وة دةكريَت  ثيَ كاري دةرضووني رؤذي لة بةيانة ئةم
 
 
 

 كريـم سنجارى                                                                                                               
 وةزيـرى نـاوخـؤ                                                                                                               
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 وةزارةتى تةندروستى
(ى 13( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة )2رِطةى )( ب1بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى )

 -برِيارماندا بة : 2111ساَلى 
 

 4111ى سالَى (54) ذمارة بةيانى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برِطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 
  -وة ، بريارماندا بة : 2111(ى ساَلى 13)

ةى )بنكةى تةندروستى ثيَشةوا قازى حممد( لة طوندى تازةدىَ لة قةزاى كةالر سةر كردنةو -
 بةبةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان .

 . 1/12/2111ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى  -
 4111ى سالَى (53) ذمارة بةيانى

ةت لة قةزاى سؤران بةمةرجيَك و ثابةندبن بةطشت كردنةوةى )سةنتةرى ثزيشكى)رِةسةن((ى تايب -
 رِيَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .

 . 1/12/2111ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى  -
 4111 سالَى ى(52) ذمارة بةيانى

ايبةت لة شارى دهؤك  بةمةرجيَك ثابةندبن بة طشت كردنةوةى )نةخؤشخانةى ظةذين ى طشتى(ى ت -
 رِيَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .

 . 1/12/2111ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى  -

 4111 سالَى ى(55) ذمارة بةيانى
وانكارى(ى تايبةت لة شارى هةوليَر بة مةرجيَك ثابةندبن بة بؤ ج 2كردنةوةى )نةخؤشخانةى ئةستيَرة  -

 طشت رِيَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .
 . 1/12/2111ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى  -

 4111 سالَى ى(56) ذمارة بةيانى

 ى كؤية ( سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى كؤية . كردنةوةى )سةنتةرى ددان -
 . 12/12/2111ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى  -

 
 
 

 د. ريَكةوت حةمةرشيد كريم                                                                                            
 وةزيرى تةندروستى                                                                                           
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 باسم الشعب 

 برملان كوردستان ـ العراق
 01رقم القرار : 

 01/01/1101تاريخ القرار:

 
 

 
   قـرار

 1101( لسنة 01رقم )
 

 1992( لسنة  1)  العراق رقم-( قانون انتخاب برملان كوردستان 34من املادة )  ( 2استنادًا حلكم الفقرة ) 
برملان  املعدل , قرر 1992( لسنة  1( من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم )  43و  44واملادتني ) املعدل ،

 االتي : 11/12/2111( واملنعقدة بتاريخ 4االعتيادية املرقمة ) العراق  يف جلسته -كوردستان
وخدمات البلديات والنقل واالتصاالت  ،جلنة )االثار الربملان )مصطفى امحد محد( اىل  اضافة عضو أوالً :

 والسياحة ( 
 . (ع كوردستانقائ)ووينشر يف اجلريدة الرمسية  11/12/2111يف  من تاريخ اقراره ينفذ هذا القرار ثانياً:

 

 

 

 جعفر إبراهيم ئيمينكى                                                                      
 كوردستان ـ العراق نائب رئيس برملان                                                                                            
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 باسم الشعب 

 برملان كوردستان ـ العراق
 00قرار : رقم ال

 01/01/1101تاريخ القرار:

 
 

 
  قـرار 

 1101( لسنة 00رقم )
 

 لسنة( 1) املرقم كوردستان لربملان الداخلي نظامال من (31،39،34،31) ااملواد حكم اىل استنادًا
 مايلي11/12/2111 ليوم( 4) املرقمة االعتياديةه جلست يف كوردستان برملان قرر املعدل، 1992

 وحول دووزخورماتوو ألحداث احلقائق وتقصي بالتحقيق ةصاخلا كوردستان برملان حتقيق جلنة ءأعضا اختيار :اوالً
 -:أمساؤهم األتية  السادة من ، ئوكتوبر( 11)بعد الواقعة االحداث مجيع

                   نعمان امحد شوان -1
 حممد فايق ستونبي -2
 حممد فقي صاحل -4
 امحد الدين جنم كةنعان -3
 سعيد عمر رانوس -3
 عثمان فيقوت ماجد -1
 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن -1
 ياقو طوريس يعقوب -4

 (.كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف وينشر 11/12/2111 يف هاقرار تأريخمن  القرار هذا ينفذ :ثانياً
 
 
 

 ينكىجعفر إبراهيم ئيم                                                                      
 كوردستان ـ العراق نائب رئيس برملان                                                                                            
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشعب 

 برملان كوردستان ـ العراق
 0رقم القرار : 

 01/0/1102 تاريخ القرار:

 
 

 
  قـرار 

 1102( لسنة 0رقم )
 لسنة( 1) رقم العراق – كوردستان لربملان الداخلي نظامال من(33و49) ااملادتني حكم اىل استنادًا
 -:تيآلا 11/1/2114 ريخأبت واملنعقدة (3) املرقمة هجبلست الربملان قرر املعدل، 1992
 :تيةآلا اللجان عضوية من هادنا امساءهم املدرجة العراق – كوردستان برملان ءاعضا استقالة قبول:  الًاو

 . الطبيعية واملوارد والطاقة الصناعة جلنة عضوية من(  صاحل بشار صاحل)  -1
  املستهلك حقوق يةومحا التجارة جلنة عضوية من( خان مري حاجيهيظا) -2

 :االتية اللجان اىل هادنا امساءهم املدرجة العراق – كوردستان برملاناعضاء   اضافة :ثانياً
 .الطبيعية واملوارد الطاقة و الصناعة جلنة اىل( علي عثمان علي) -1
 .املستهلك حقوق ومحاية التجارة جلنة اىل(  بشارصاحل صاحل) -2
 .الطبيعية واملوارد طاقةوال الصناعة جلنة اىل(   خان مري حاجي هيظا) -4

 (.كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف وينشر 11/1/2114 يف هاقرار تأريخ  القرارمن هذا ينفذ :ثالثا
 

 
 

 جعفر إبراهيم ئيمينكى                                                                      
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 باسم الشعب 

 برملان كوردستان ـ العراق
 1:  االمررقم 

 01/01/1101:االمرتاريخ 

 
 

 
 أمــر

 1101لسنة  (1رقم )
 

               ( من 4وحكم الفقرة ) 1/3/2113( الصادر بتأريخ  3العراق  رقم )  –استنادًا اىل قرار برملان كوردستان 
                  انتخب عضوة الربملان السيدة  ،املعدل  1992( لسنة  1( من النظام الداخلي للربملان رقم )  49املادة ) 

 والشهداء وضحايا اجلينوسايد وسجناء السياسيني ( الثيشمةرطةلجنة )جلنة شؤون )شيالن جعفر علي ( رئيسا ل
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 مـجـلـس الـقـضـاء
 4/0/1102( يف 94رقم : )

 
  فقد 2111 لسنة( 3) رقم العراق -كوردستان  اقليم يف العام العفو قانون من( 13) املادة احكام اىل استنادًا
  -: التالية التعليمات األراء باتفاق العراق - كوردستان اقليم قضاء جملس راصد

 

 1102 لسنة( 0) رقم التعليمات 
 

 و الصبيان تأهيل مدارس و االجتماعي االصالح دوائر يف واملودعني النزالء من احملكومني العام العفو يشمل -0
 يف حبقهم الصادرة األحكام يف حمكومياتهم من تبقى عما كوردستان اقليم يف البالغني  والشباب والفتيان
 اللجان أمام أطرافها فيها بني املصاحلة تتم أو املختصة احملكمة أمام املصاحلة  تـمت التى القضايا عن احملاكم
 فورًا . سراحهم أعاله ويطلق املذكور القانون ( من12املادة) يف احملددة املدة خالل املشكلة

 اجلرائم مجيع يف احملاكمة أو التحقيق رهن هي اليت القضايا يف نهائي بشكل القانونية االجراءات توقف  -1
 املستثناة واجلرائم اهلاربني املتهمني عدا)املذكور القانون صدور تأريخ قبل الواقعة( واملخالفات واجلنح اجلنايات)

احملاكم  أمام كذلك و املشكلة اللجنة أطرافها أمام بني املصاحلة تتم أو املصاحلة تـمت اذا( أحكامه من
 عليها املنصوص الطعن لطرق العامة القواعد وفق املذكور القرار يف الطعن يكون و املختصة و حماكم التحقيق

 القانون . يف

يستفيد احملكومون اهلاربون الذين صدرت حبقهم أحكام غيابية يف حماكم االقليم من أحكام القانون املذكور اذا  -3
ستعمال حقه يف اتباع سلمو أنفسهم و حسبما ورد يف املادة السادسة من القانون على أن ال يتعارض ذلك مع ا

طرق الطعن القانونية عند األعرتاض و التمييز و تسرى النسبة املذكورة يف املادة السادسة أعاله على احلكم 
 الذى سيصدر بنتيجة احملاكمة جمددًا .

 اليشمل العفو العام جرمية األعتداء اجلنسي الواقع على االطفال . -9

 ( منه .9( من القانون على اجلرائم املستثناة الواردة يف املادة )/ أواًل2التسرى ماورد يف أحكام املادة ) -5

على الدوائر التابعة للمؤسسة العامة لالصالح االجتماعي يف االقليم تزويد اللجان و احملاكم و مديريات   -6
 ( منه .11االدلة اجلنائية بقوائم امساء املستفيدين من أحكام القانون املذكور لتسهيل تنفيذ املادة )

اجلزائية الصادرة فيها أحكام يف اجلنايات اىل اللجنة املشكلة الواردة  يع احملاكم ارسال اضابري الدعاو على مج  -1
( من القانون يف حالة تسليم احملكوم غيابيا نفسه اىل العدالة خالل املدة احملددة يف القانون اذا كان 2يف املادة )

 احلكم مكتسب الدرجة القطعية .

نة املشكلة مبوجب القانون املذكور أعماهلا يف داخل املؤسسة االصالحية وعلى اجلهات ذات العالقة متارس اللج  -2
 ابداء التسهيالت الالزمة لتمكينها من أداء مهامها .
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نافية بتشكيل جلنة أو أكثر برئاسة قاضي اليقل صنفه عن الصنف الثاني و ئخيول رؤساء حماكم املناطق األست -4
وزارة العدل و وزارة الداخلية و وزارة العمل و الشؤون االجتماعية و اهليئة املستقلة عضوية كل من ممثل 

 حلقوق االنسان و رئاسة االدعاء العام لغرض تنفيذ أحكام القانون املذكور .

تكون قرارات اجلنة املشكلة يف حماكم قوى االمن الداخلي يف االقليم قابلة للطعن متييزا لدى حمكمة متييز  -01
جلنة اخلاصة باحملكمة العسكرية فان قراراتها تكون خاضعة للطعن أمام كوردستان ، أما فيما خيص ا اقليم

 العراق . –حمكمة التمييز العسكرية يف اقليم كوردستان 

ألتفاق أو باألكثرية و عند التساوى يرجح ( بإ1/ فقرة / 12مبوجب املادة ) تصدر قرارات اللجنة املشكلة -00
 لرئيس و على املخالف بيان رأيه مسببًا .اجلانب الذى فيه ا

 21/12/2111تسر  أحكام القانون املذكور يف القضايا و الوقائع السابقة على تأريخ صدوره املوافق يف  -01

 (.كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف وتنشر صدوره، تأريخ هذه التعليمات اعتبارًا من تنفذ -03

 
 
 
 

 
 
 

 بنطني قاسم حممد                                                                                          
 رئيس جملس قضاء اقليم كوردستان                                                                                         

 

 

 


