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 ميهرةبان بةخشندةو خوداى بةناوى
 

 طةلةوة بةناوى
 عيَراق ـ كوردستان ثةرلةماني

 7: بريار ذمارةى
 38/8/8132: برِيار ميَذووى

 
 لةسةر و، هةمواركراو ى1991 ساَلى ى(1) ذمارة ياساى ى(65) ماددةى لة( 1) برِطةى حوكمى بة ثشت
 ذمارة ئاسايى دانيشتى لة ثةرلةمان كة ياساكارييةش وئة لةسةر و ثةرلةمان، ئةندامانى ياسايى ذمارةى داواى

 لة( يةكةم ماددةى) ى(سيَيةم) برِطةى لة كة دةسةآلتةش ئةو بةثيَى و، ئةجناميداوة 11/1/1118 رؤذى ى(8)
 :دا ياسايةي ئةم دةركردنى برِيارى دراوة، ثةرلةمان سةرؤكايةتى بةدةسةآلتى 1112 ساَلى ى(1) ذمارة ياساى

 

 8132 سالَى ى(1) رةذما ياساى
  دةولَةت مولَكي و زار و زةوي لةسةر والبردنى زيادةرؤيي لة ريَطري ياساى

 عيَراق ـ كوردستان هةريَمى لة
 

 يةكةم بةشى
 ثيادةكردن و ئامانج و ثيَناسة

 ثيَناسةكان
 (:3) ماددةي

 :ياساية ئةم جيَبةجيَكردنى مةبةستةكانى بؤ بةرامبةريانة ماناكانى خوارةوة وشانةى و دةستةواذة لةم مةبةست
 .عيَراق ـ كوردستان هةريَمى: هةريَم: يةكةم
 .عيَراق ـ كوردستان هةريَمي وةزيراني ئةجنومةني: ئةجنومةن: دووةم
 ـ كوردستان هةريَمى سنوورى لة دةوَلةتن موَلكى زارانةي و زةوي ئةو طشت: دةوَلةت زاري و زةوي: سيَيةم

 ياساى ى(يةكةم) ماددةى لة هةروةك بيَت، ضييةك هةر( جؤرةكةى) كةىثؤلينة يان رةطةزةكةي عيَراق
 كراوة، ديار بةركار ى1925 ساَلى ى(65) ذمارة دةوَلةت زةوييةكانى ثؤلينةكانى يةكخستنةوةى

 .تؤمارنني كةسةوة بةناوي و( يةكالنةبوتةوة موَلكداريان) نةكراون تسوية كة زةويانةي ئةو هةروةها
 لة شارةوانييةكان بؤ برِياردراو سنوورى ناو دةكةونة زةوييانةى ئةو طشت: شارةواني سنوورى ناو زةوي: ضوارةم

 .بنةرةتي نةخشةي بةثيَي ناحييةكان قةزاو و ثاريَزطا طشت
 برِطةي لة هاتوو سنوورى دةرةوةى دةكةونة زةوييانةى ئةو: شارةواني سنوورى دةرةوةى زةوي: ثيَنجةم
 .طوندةكان سنوورى دةرةوةى وييةكانيزة ماددةية، ئةم ي(ضوارةم)
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 .ناحيية بةرِيَوةبةرى و قائيمقام و ثاريَزطار: كارطيَرِى يةكةى سةرؤكى: شةشةم
 .هةريَم شارةديَيةكاني ناحيية، قةزاو و ثاريَزطا شارةواني: شارةواني: حةوتةم
 .البردني و زيادةرؤيي لة ريَطري و ضاوديَري ليذنةى: ليذنة: هةشتةم

 بةركارةكان ياسا بةثيَضةوانةي ثةيوةنديدار ياسايي مؤَلةتي بةبيَ اليةنةي و كةس ئةو: ادةرِؤكارزي: نؤيةم
 .هاتووة ياسايةدا ئةم ي(4) مادةي لة كة ئةكات رةفتاريَك

 ضاوديَري هةروةها دةكةن، زيادةرِؤيي ضاوديَري كة شارةواني بةردةوامي و كاتي كارمةندي: ضاوديَر: دةيةم
 .ديكة ةنديدارةكانيثةيو فةرمانطة

 ئاماجنةكان
 (:8) ماددةى

 :لة بريتني ياساية ئةم ئاماجنةكانى
 و زيَدةرِؤيي لة ريَطري و هةريَم سنوورى ناو لة دةوَلةتن موَلكى زةوي و زارانةي لةو ثاريَزطاري: يةكةم

 .زيَدةرِؤكار بة بةرامبةر( رادع) بةرطر سزاى سةثاندنى ريَطةى بة داطريكردنيان
 .دةوَلةت زاري و زةوي لةسةر زيَدةرِؤي البردنى بؤ ياسايي ريَكارى طرتنةبةري :دووةم
 زيَدةرِؤيي قةدةغةكردنى ريَطةى لة هةريَم نيشتيمانيي ئابووريي بوذانةوةي بؤ ئاراستةكردن و ثاراسنت: سيَيةم

 زةوى و ةكان،سروشتيي دارستانة سروشتييةكان،( لةوةرطا) ثاوانة كشتوكاَلييةكان، زةويية سةر كردنة
 .بةكارهيَنانيان طؤرِينى لة ريَطرتن و بةردةآلن

 لة كردن ريَطري لةريَطةي داندراوة بؤيان ثالنةي ئةو ثيَي بة شارةواني تيةبنةر نةخشةي لة ثاريَزطاري: ضوارةم
 .زيَدةرِؤيي

 ثيادةكردن
 (:1) ماددةى

 سةر دةكريَتة ياساية ئةم بةركاربووني دواي لة ةك زيادةرِؤيي حاَلةتةكانى طشت بةسةر دةكريَت ثيادة ياساية ئةم
 .بيَت ضييةك هةر( جؤرةكةى) ثؤلينةكةى يان رةطةزةكةي هةريَم لة دةوَلةت زاري و زةوي

 (:4) ماددةي
 ئةم سةر مافانةى لةو مافيَك سةر يان دةوَلةت زاري و زةوي سةر بكريَتة كاريَك يان رةفتاريَك هةر: يةكةم

 بيَت، بةركارةكان ياسا بة دذ يان نةبيَت، ياسايي مؤلةتى ئةطةر ئةذماردةكريَت، ؤييزيادةرِ بة زةوييانة
 :خوارةوة ئةمانةى لةوانةش

 .دةوَلةت بيناكاني بةسةرداطرتين دةست و بةكارهيَنان و زةوتكردن  ـ1
 ةرةتيبن نةخشةي لةطةلَ ئةطةر مةبةستيَك هةر بؤ جؤرةكانييةوة، بةهةموو بينا خانوو، دروستكردني ـ1

 .شارةواني سنووري دةرةوةي دةكةونة كة زةويانةش ئةو سةر بؤ هةروةها نا، يان بطوجنيَت
 .زةوي لة بةشيَك يان زةوي زةوتكردني ـ5
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 .زةوي بةكارهيَناني طؤريين زةوي، بةكارهيَناني زةوي، رِةطةزي طؤريين ـ4
 طؤريين ، زةوي سةر ئاوي رِيَضكةي يينطؤر( تيَكةَلة يان ئاسايي خؤَلي) خاك بردني ، زةوي هةَلكةندني ـ6

 .هاتووضؤ رِيَرةوي
 .دةوَلةت زةوييةكاني لةسةر برياردراو( ارتفاق) هاوشانيي مافةكاني لة مافيَك طؤريين يان ثةكخسنت ـ5
 .دةرياضةكان و روبار و ضؤم ناو و كةنار شيَواندني و هةَلكةندن و بةكارهيَنان و كردن داطري ـ2
 . بةركارةكان ياسا ثيَضةوانةي بة كشتوكاَلي و دارستان ،(ثاوان) لةوةرطا ، بةردةآلن ،زةوي شوراكردني ـ8
 نيشتةجيَ  طوزارو و طةشت باخ، دروستكردني ، كشتوكالَ بةمةبةسيت زةوي بةكريَداني ، بةخشني ، فرؤشنت ـ9

 . هةريَم بةركارةكاني ياسا ثيَضةوانةي بة ، دي مةبةستيكي هةر بؤ يان بازرطاني ،
 .بةركارةكان ياسا لة بةدةر(  االراضي افراز) كردن ثارضة ثارضة و جياكردنةوة ـ11
 دةوَلةت زاري و زةوي سةر بكةويَتة ، باسكراون ثيَشوو بةندةكانى لة لةوانةى جطة ديكة، رةفتاريَكى هةر ـ11

 (.أصولي) بنةمايي رةزامةنديي وةرطرتنى بةبىَ
 طشيت شويَنيَكي هةر يان ثارك ، باخضة ، طورةثان ، شوستة ، لةشةقام بةشيَك يان طشت بةكارهيَناني: دووةم

 .هةريَم بةركارةكاني ياسا بةثيَضةوانةي تايبةت، بةرذةوةندي بؤ بةردةوام يان كاتي، بةشيَوةي
 دووةم بةشى

  ريَكارييةكان حوكمة 
 (:5) ماددةي

 ضاوديَرةوة، هؤي بة ةيوةنديدارةكانث فةرمانطة سةرؤكي و شارةواني سةرؤكي و كارطيَري يةكةي سةرؤكي
 : خوارةوة ريَكارانةي ئةم بةطرتنةبةري زيادةرؤيي البردني و ريَطري مةبةسيت بة دةكةن زار و زةوي ضاوديَري

 ئةطةر كاتذميَر( 14) ماوةي لة زيادةرؤيي البردنى بة زيادةرِؤكار بةكةسى( انذار) هؤشدارى ثيَداني: يةكةم
 .اسراوبوون اليةنةكة يان كةسةكة

 البردني بة زيادةرؤكة لةسةر بةنووسني يان زيادةرؤكة شويَين لة( انذار) هؤشداري ثسوولةي هةَلواسيين: دووةم
 .بوو نةناسراو زيادةرؤكار ئةطةر كاتذميَردا( 14) ماوةي لة زيادةرؤكة

 .روويداوة ىزيَدةرِؤيية بةو طشيت داواكارى سةرؤكايةتى يان فةرمانطة كردنةوةى ئاطادار: سيَيةم
 ئاطاداركردنةوة، ريَكةوتى لة كاتذميَر( 48) ماوةى لة كارطيَرِى، يةكةى سةرؤكى لةسةر ثيَويستة: ضوارةم

 و تايبةمتةند فةرمانطةي و شارةوانيي لةطةلَ هةماهةنطى بة دةربكات زيادةرِؤييةكة البردنى فةرمانى
 ئةم سةرةوةي ى(دووةم يةكةم،)برطةكاني  يبةثيَ زيادةرؤكار ئةطةر ليذنة، بؤ ثاريَزوان دابينكردنى

 .النةبرد زيادةرؤكةي ماددةية
 (:6) ماددةى

 هيَزة طشت ثيَويستدا كاتي لة و، دةكةن جيَبةجيَ يةكةكارطيَرييةكان سةرؤكي فةرمانةكاني ناوخؤ هيَزةكاني
 .زيادةرؤيي البردني بؤ دةبن هاوكاريان فةرمييةكان
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 (:7) ماددةى
 خزمةتطوزاريةكي هةر يان( ئينرتنيَت ، شةقام ، ريَطا ، كارةبا ، ئاوةرؤ ، ئاو) يةكانيخزمةتطوزاري نابيَت
 .لةسةردةكريَت زيادةرؤكةي وزارةي زةوي ئةو بطةيةندريَتة ديكة،

 

 (:2) ماددةي
 
 

 لة ثةيوةنديدارةكان اليةنة لةطةل بةهةماهةنطى يةكةكارطيَرِييةكان سةرؤكى لةاليةن ليذنة ثيَويستة: يةكةم
 .ثيَكبهيَندريَت تيَثةرِنةكات ياساية ئةم بةركاربونى رؤذى لة رؤذ ثازدة( 16) لة كة ماوةيةك

 ليذنة ئةنداماني مووضةي كؤي لة نةبيَت زياتر كة ريَذةيةك وةردةطرييَت لةزيادةرؤكار كة ثيَبذاردنةي لةو: دووةم
 دابةش بؤيان، هاندان وةك كريَتدة تةرخان زيادةرؤيي البردني لة بوو بةشدار فةرمييةكاني هيَزة و

 لة ثةيوةنديدارةكان وةزارةتة لةطةلَ هةماهةنطى بة( شارةواني وةزيري) كة ريَنماييةك بةثيَي دةكريَت
 . دةريدةكات تيَثةرِنةكات ياساية ئةم بةركاربوونى رؤذى لة رؤذ ثيَنج و ضل( 46) لة كة ماوةيةك

 

 .تيَثةرِناكات ساَليَك لة نىكاركرد ماوةى و دةطؤرِدريَت ليذنة: سيَيةم
 

 (: 9) ماددةي
 لة رؤذدا سي( 51) ماوةي لة كراون ياساية ئةم بةركاربووني ثيَش كة زيادةرؤيانةي لةو زيادةرؤكار ثيَويستة
 :ياساية بةم كارثيَكردن بةرواري
 لة ئةطةر دةرؤييةكةزيا ثيَكهاتةي رووبةروو و شيَوة و شويَن لة بكات ثةيوةنديدار شارةواني ئاطاداري: يةكةم

 .بوو شارةواني سنوري
 لة ئةطةر زيادةرؤييةكة ثيَكهاتةي رووبةروو و شيَوة و شويَن لة بكات كارطيَري يةكةي سةرؤكي ئاطاداري: دووةم

 .بوو شارةواني سنوري دةرةوةي
 

 لة بكةن اآلنةهةو و زانياري ئةو تؤماري كارطيَريةكان يةكة  سةرؤكي و شارةواني سةرؤكي ثيَويستة: سيَيةم
 بؤ بهيَنن ثيَك ثةيوةنديدارةكان اليةنة لة ثيَويست ليذنةي و زيادةرؤيي بةشي فةرمي تؤمارطةي

 برطةكاني بةثيَي كة تايبةتدا كؤنووسي لة زيادةرؤييةكة هاتةي ثيَك رووبةرو و شيَوة و جؤر جيَطريكردني
 .ثيَيانطةيشتووة ماددةية ئةم ي(دووةم يةكةم،)

 

 يةكةي و شارةواني ئاطاداري كة دةكريَت جيَبةجيَ زيادةرؤيانةدا ئةو بةسةر ياساية ئةم ةكانيحوكم: ضوارةم
 برِطة لة كة زيادةرؤيانةش ئةو و ماددةية، ئةم ي(دووةم و يةكةم) برطةكاني ثيَي بة ليَنةكراوة كارطيَري

 .هاتووة ياسايةدا ئةم ي(4) ماددةي لة( دووةم)
 

 

 (: 31) ماددةي
 بؤ دةكريَت نيشان دةست دادوةريَك قةزاكانيش لة و دةهيَنريَت ثيَك دادطايةك ثاريَزطايةك هةر ناوةندي لة

 .دةكريَت ئةذمار ثةلة دؤسيةى بة زيادةرؤى بة ثةيوةسنت دؤسيانةي ئةو و زيادةرؤييةكان تيَروانيين
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 سيَيةم بةشى
 سزاييةكان حوكمة

 
 (:33)  ماددةى

 

 :كردووة لةسةر دةقيان هةريَم لة بةركارةكان ياسا كةوا توندتر يةكىسزا هةر نةكردنى ثيَشيَل لةطةلَ
 ئةجنام هاتووة، ياسايةدا ئةم ى(4) ماددةى ى(يةكةم) برِطةي لة رةفتارانةي لةو رةفتاريَك كةسيَك هةر: يةكةم

( 501110111) لة ثيَبذاردنيَك بة و نةبيَت كةمرت سالَ يةك( 1) لة ماوةيةك بؤ بةندكردن بة ئةوا بدات
 و دةدريَت سزا نةبيَت، زياتر دينار مليؤن ثازدة( 1601110111) لة و نةبيَت كةمرت دينار مليؤن سيَ

 .دةبيَت زيادةرؤكار خةرجي لةسةر زيادةرؤكة البردني
 

 ئةجنام هاتووة، ياسايةدا ئةم ي(4) ماددةى ى(دووةم) برِطةى لة رةفتارانةي لةو رةفتاريَك كةسيَك هةر: دووةم
( 101110111) لة و نةبيَت كةمرت دينار هةزار سةد ثيَنج( 6110111) لة كة ثيَبذاردنيَك بة وائة بدات
 ماوةى بؤ بةندكردن دةبيَتة سزاكةى طةرِانةوة حاَلةتى لة و، دةدريَت سزا نةبيَت، زياتر دينار مليؤن دوو

( 401110111) لة و تنةبيَ كةمرت دينار مليؤن دوو( 101110111) لة  ثيَبذاردنيَك و مانط سىَ( 5)
 . دةبيَت زيادةرؤكار خةرجي لةسةر زيادةرؤكة البردني و نةبيَت زياتر دينار مليؤن ضوار

 

 ئةجنامدانى لة دةدات يارمةتى يان دةكات ئاسانكارى كريَضييةى ئةو يان شويَنة يان موَلكة ئةو خاوةنى: سيَيةم
 و هاتووة ماددةيةدا ئةم ى(دووةم) برِطةى لة يرةفتارانة لةو دادةندريَت هاوبةش بة ئةوا زيادةرؤيي،

 .دةدريَت سزا زيادةرؤكار سزاى بةهةمان
 

 لة بن كةمتةرخةم ثةيوةنديدارةكان فةرمانطة وكارمةنداني ليذنة ئةنداماني و سةرؤك لة كةسيَك هةر: ضوارةم
 بةرزةفتكردني يياسا ثيَي بة ئةوا زيادةرِؤيي البردنى يان ريَطرتن لة ئةركةكانى بةجيَطةياندنى

 .دةكريَت لةطةلَ رةفتاري فةرمانبةران
 هيَزةكانى كارمةندانى لة يةكيَك يان بيَت طشيت راذةى بة راسثيَدراو يان فةرمانبةر زيادةرؤكار ئةطةر: ثيَنجةم

 وةسوودهيَنابيَت تاوانةكة ئةجنامدانى لة خؤى سيفةتى و بيَت ضةكدارةكان هيَزة يان ناوخؤ ئاسايشى
 رةفتارةكاني لة دادةندريَت توندكراو بارودؤخى بة ئةوا ديكة، كةسانى بؤ كردبيَت ئاسانى يان( استغالل)

 .ماددةية ئةم ى(ودووةم يةكةم) برِطةى هةردوو لة هاتوو
 

 (: 38)  ماددةى
 

 خانووبةرانةى وزارو زةوي ئةو لةسةر دةالليي يان نيَوةندطرييي رةفتارةكاني لة رةفتاريَك كةسيَك هةر
 كةمرت مانط شةش( 5) لة ماوةيةك بؤ بةندكردن بة ئةوا بدات، ئةجنام دةيانطريَتةوة ياساية ئةم مةكانىحوك

 لة و نةبيَت كةمرت دينار مليؤن سيَ( 501110111) لة ثيَبذاردنيَك بة و نةبيَت زياتر ساَليَك لة و نةبيَت
 .دةدريَت سزا نةبيَت، زياتر دينار مليؤن ثيَنج( 601110111)
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 (:31) ةىمادد
 يان بدات يارمةتى يان بدات، بنةمايي رةزامةندى طشيت بةراذةى راسثيَردراويَك يان فةرمانبةريَك هةر

 زارو و زةوى ئةو بؤ ديكة خزمةتطوزاري يان كارةبا يان ئاو دابينكردنى لةثيَناو بكات نيَوةندطرييي
 كةمرت مانط شةش( 5) لة ماوةيةك بؤ دكردنبةن بة ئةوا دةيانطريَتةوة، ياساية ئةم حوكمةكانى خانووبةرانةى

 .دةدريَت سزا نةبيَت، زياتر سالَ يةك( 1) لة و نةبيَت
 (: 34) ماددةى
 ئازاد كردن، دادطايي يان سةرةتايي ليَكؤَلينةوةى قؤناغي هةردوو لة زيادةرِؤكار تؤمةتبارى نابيَت: يةكةم

 .الدةبات زيادةرؤكة تا بكريَت
 نابةرثرسياريةتي، يان تؤمةتى بىَ يان ئازادكردن بة سزاكارييةكان دادطا لة دةركراو ىحوكم يان برِيار: دووةم

 .زيادةرِؤييةكة البردنى لةسةر نابيَت ئاسةواريَكى هيض
 (:35) ماددةى

 ى(سيَيةم دووةم، يةكةم،) برِطةكانى بةثيَى ئةطةر هاتوون ياسايةدا لةم سزايانةى لةو دةبوردريَت زيادةرِؤكار
 روودانى لةسةر زيادةرِؤيي تايبةمتةندةكانى اليةنة بداتة هةوالَ نةكرابوون( إنذار) هؤشدارى( 6) ماددةى

 ئةو مةرجةى بةو البردنى، بة هةَلسا هةواَلدانةكة ريَكةوتى لة رؤذ ثازدة( 16) ماوةى لة و زيادةرِؤييةكة
 .ةوةبكريَت راست ثشت ثةيوةنديدار اليةني لة فةرمى نووسراويَكى بة البردنة
 (: 36)  ماددةى
 ئةركةى ئةو جيَبةجيَكردنى كاتى لة ثةيوةنديدارةكان اليةنة و ليذنة ئةندامانى اليةن لة رةفتاريَك ئةطةر: يةكةم

 سزاكانى ياساى ى(41) ماددةى حوكمةكانى ثيَي بة ئةوا رووبدات زيادةرِؤييةكان البردنى بة ثةيوةستة
 .دةكريَت لةطةَلدا رةفتاري اركراوهةمو ى1959 ساَلى ى(111) ذمارة عيَراقي

 كاتى لة لةوانةية كة ناكةن طةرةنتى مالييانة زيانة ئةو ثةيوةنديدارةكان اليةنة و ليذنة ئةندامانى: دووةم
 ماددةى ى(دووةم) برطةى حوكمةكانى رةضاوكردنى لةطةلَ بنب، زيادةرِؤكار دووضارى زيادةرِؤيي البردنى

 .هةمواركراو 1961 ساَلى ى(41) ذمارة ىعيَراق مةدةني ياساى لة( 116)
 

 ضوارةم بةشي
 كؤتاييةكان حوكمة

 
 ( :37) ماددةي

 .بكةن جيَبةجيَ ياساية ئةم حوكمةكاني ثةيوةنديدارةكان اليةنة لةسةر ثيويستة
 ( :32) ماددةي

 رؤذ، سي( 51) ماوةي لة ثةيوةنديدارةكان وةزارةتة لةطةلَ هةماهةنطي بة شارةواني وةزارةتي لةسةر ثيَويستة
 .دةربكةن ياساكة كردني جيَبةجيَ ئاسان بؤ ثيَويست ريَنمايي ياساية ئةم بةركاربووني رؤذي لة
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 (:39) ماددةي
 .بيَت ناكؤك ياساية ئةم حوكمةكاني لةطةلَ كة ناكريَت برياريَك يان ياسايي دةقيَكي هيض بة كار

 (: 81) ماددةي
 .دةكريَت جيَبةجيَ ـدا(كوردستان وةقايعي) فةرمي نامةيرؤذ لة بآلوبوونةوةي رؤذي لة ياساية ئةم
 
 
 
 
 

يوسف حممد صادق                                      جعفر ابراهيم ئيَمينكى              بيَطةرد دلشاد شكراهلل
ةرؤكى ثةرلةمانى       س                        جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى                         سكرتيَرى ثةرلةمانى

 عيَراق  –كوردستان                             عيَراق –كوردستان                                       عيَراق -كوردستان 
 
 
 

 دةرضواندن هؤيةكانى
 انىشارةك شارستانى سيماى لة ثاريَزطاري و دةوَلةت موَلكى و مالَ داطريكردنى لة ريَطريكردن بةمةبةستى

 زةويية سروشتى دارستانة و( ثاوان) لةوةرِطة ثاراستنى و طةشتياريةكان شويَنة و كوردستان هةريَمى
 .دةرضويَنرا ياساية ئةم كؤمةآليةتى، دادى ثيادةكردنى و شارةوانى سنورى دةرةوةى كشتوكاَليةكانى
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 ميهرةبان بةخشندةو خوداى بةناوى

 طةلةوة بةناوى
 عيَراق ـ ردستانكو ثةرلةماني

 دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان
 3: بريار ذمارةى
 4/1/8132: برِيار ميَذووى

 
 

 برِيار
 دابةشكردنى ياساى) 1112 ساَلى ى(1) ذمارة ياساى لة( يةكةم) ماددةى ى(سيَيةم) برطةى بةحوكمى ثشت

 بة سةرؤكايةتى دةسةآلتةى ئةو و( هةريَم دةستوورييةكانى دامةزراوة بةسةر هةريَم سةرؤكايةتى دةسةآلتةكانى
 لة ضاكسازي) ياساى 1118 ساَلى ى(4) ذمارة ياساى زياترى ثيَداضوونةوةى بةمةبةستى و دراوة، ثةرلةمان

 برِيارةى ئةم ،(عيَراق ـ كوردستان هةريَمي لة تر ئيمتيازاتةكاني و بةخشني و دةرماَلة و مووضة خانةنشيين
 :خوارةوةماندا

 
 و(( 5) ماددةى لة( حةوتةم و شةشةم ، ثيَنجةم ، ضوارةم ، سيَيةم ، دووةم) برِطةكانى) ىطيَرِانةوة: يةكةم

 ساَلى ى(4) ذمارة ياساى(( 11) ماددةى لة( يةكةم) برِطةى لة( 1) خاَلى) و(( 8) ماددةى لة( دووةم) برِطةى)
 هةريَمي لة( تر انيئيمتيازاتةك و بةخشني و دةرماَلة و مووضة خانةنشيين لة ضاكسازي ياساى) 1118

 .عيَراق ـ كوردستان
 وةقايعي) فةرميي رؤذنامةي لة و دةكريَت جيَبةجيَ ـةوة4/5/1118 لة دةرضووني رؤذي لة برِيارة ئةم: دووةم

 .دةكريَتةوة بآلو دا(كوردستان

 

 

 

                     يوسف حممد صادق                 جعفر ابراهيم ئيَمينكى              بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سةرؤكى ثةرلةمانى                               جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى                         سكرتيَرى ثةرلةمانى

 عيَراق  –كوردستان                             عيَراق –كوردستان                                       عيَراق -كوردستان 
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 بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
 

 بةناوي طةلةوة
 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

 2ذمارةى برِيار: 

 31/8/8132ميَذووى برِيار: 
 

  برِيار
 8132(ى سالَى 2ذمارة )

(ي ساَلي 1عرياق ذمارة ) -( لة ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان44و  59ثاَلثشت بةحوكمي ماددةكانى )
 دا ئةم برِيارةي دا:15/1/1118( لة رؤذي 9مواركراو، ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة )ي هة1991

 

رؤشنبريى و  ( بؤ سةر ليذنةي ) مولود عبداللطيفئاري  : زياد كردنى ئةندامى ثةرلةمان بةريَز )يةكةم
 راطةياندن و هونةر(.

ى                ( لة ئةنداميةتى ليذنة امحد مصطفىدليَر  ز ): قةبووَلكردنى وازهيَنانى ئةندامي ثةرلةمان بةرِيَدووةم
 (. كاروبارى ثيَشمةرطة و شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسي )

  دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي ـةوة جيَبةجي15/1/1118َ: ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة سيَيةم

 دةكريَتةوة.(دا بآلو  وةقايعي كوردستان )
 
 
 
 
 

 

 جعفر إبراهيم ئيَمينكى                                                                     
 عيَراق -جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                                        
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 خوداي بةخشندةو ميهرةبان

 اوي طةلةوةبةن
 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

 83/8/8132لة  639ذمارة: 
 

 فةرمان

)ياساى دابةشكردنى  1112(ى ساَلى 1ثشت بة حوكمى برطةى )ضوارةم( لة ماددةى )يةكةم( لة ياساى ذمارة )
ان دراوة ئةم دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكانى هةريَم( و ئةو دةسةآلتةى ثيَم

 فةرمانةى خوارةوةماندا:  
: فةرمانى قبوَلكردنى دةست لةكاركيَشانةوةى بةرِيَز )عبدالستار جميد قادر( لة ثؤستى وةزيرى    يةكةم

 كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو.
زريَت، يان : وةزيرى ناوبراو لة ئةرك و فةرمانى خؤى بةردةوام دةبيَت تا وةزيريَكى ديكة لة شويَنى دادةمةدووةم

بة فةرمانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان كارةكانى وةزارةت بة وةزيريَكى تر دةسثيَردريَت    
 بة )وةكالةت(.

 

 

 فةرمان

)ياساى دابةشكردنى  1112(ى ساَلى 1ثشت بةحوكمى برطةى )ضوارةم( لة ماددةى )يةكةم( لة ياساى ذمارة )
ةسةر دامةزراوة دةستوورييةكانى هةريَم( و ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة ئةم دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم ب

 فةرمانةى خوارةوةماندا:  
( لة ثؤستى وةزيرى  مصطفىقادر  مصطفى: فةرمانى قبوَلكردنى دةست لةكاركيَشانةوةى بةرِيَز )يةكةم

 كاروباري ثيَشمةرطة.
وام دةبيَت تا وةزيريَكى ديكة لة شويَنى دادةمةزريَت، يان : وةزيرى ناوبراو لة ئةرك و فةرمانى خؤى بةردةدووةم

بة فةرمانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان كارةكانى وةزارةت بة وةزيريَكى تر دةسثيَردريَت    
 بة )وةكالةت(.

 

 
 كىجعفر إبراهيم ئيَمين                                                                     

 عيَراق -جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                                        
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 بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوي طةلةوة

 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
 83/8/8132لة  639ذمارة: 

 
 

 فةرمان

)ياساى دابةشكردنى  1112(ى ساَلى 1ددةى )يةكةم( لة ياساى ذمارة )ثشت بةحوكمى برطةى )ضوارةم( لة ما
دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكانى هةريَم( و ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة ئةم 

 فةرمانةى خوارةوةماندا:  
هاودياني( لة ثؤستى وةزيرى          : فةرمانى قبوَلكردنى دةست لةكاركيَشانةوةى بةرِيَز )حممد قادر يةكةم

 كاروكاروباري كؤمةآليةتي.
: وةزيرى ناوبراو لة ئةرك و فةرمانى خؤى بةردةوام دةبيَت تا وةزيريَكى ديكة لة شويَنى دادةمةزريَت، يان دووةم

ت       بة فةرمانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان كارةكانى وةزارةت بة وةزيريَكى تر دةسثيَردريَ
 بة )وةكالةت(.

 

 
 فةرمان

)ياساى دابةشكردنى  1112(ى ساَلى 1ثشت بةحوكمى برطةى )ضوارةم( لة ماددةى )يةكةم( لة ياساى ذمارة )
دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكانى هةريَم( و ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة ئةم 

 فةرمانةى خوارةوةماندا:  
: فةرمانى قبوَلكردنى دةست لةكاركيَشانةوةى بةرِيَز )سامالَ سردار حممود ( لة ثؤستى وةزيرى    ةميةك

 بازرطاني وثيشةسازي.
: وةزيرى ناوبراو لة ئةرك و فةرمانى خؤى بةردةوام دةبيَت تا وةزيريَكى ديكة لة شويَنى دادةمةزريَت، يان دووةم

كوردستان كارةكانى وةزارةت بة وةزيريَكى تر دةسثيَردريَت   بة فةرمانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى 
 بة )وةكالةت(.

 
 

 جعفر إبراهيم ئيَمينكى                                                                     
 عيَراق –نى كوردستان جيَطرى سةرؤكى ثةرلةما                                                                       
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 بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوي طةلةوة

 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
 83/8/8132لة  639ذمارة: 

 
 

 فةرمان

ياساى دابةشكردنى  ) 1112(ى ساَلى 1ثشت بةحوكمى برطةى )ضوارةم( لة ماددةى )يةكةم( لة ياساى ذمارة )
و ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة ئةم  ( سةر دامةزراوة دةستوورييةكانى هةريَمدةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم بة

 فةرمانةى خوارةوةماندا:
: فةرمانى قبوَلكردنى دةست لةكاركيَشانةوةى بةرِيَز )كمال مسلم سعيد ( لة ثؤستى وةزيرى       يةكةم

 ئةوقاف وكاروباري ئاييين.
ى بةردةوام دةبيَت تا وةزيريَكى ديكة لة شويَنى دادةمةزريَت، يان : وةزيرى ناوبراو لة ئةرك و فةرمانى خؤدووةم

بة فةرمانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان كارةكانى وةزارةت بة وةزيريَكى تر دةسثيَردريَت    
 بة )وةكالةت(.

 
 

 فةرمان
)ياساى دابةشكردنى  1112(ى ساَلى 1ثشت بةحوكمى برطةى )ضوارةم( لة ماددةى )يةكةم( لة ياساى ذمارة )

دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكانى هةريَم( و ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة ئةم 
 فةرمانةى خوارةوةماندا:  

: فةرمانى قبوَلكردنى دةست لةكاركيَشانةوةى بةرِيَز )مولود مراد حمي الدين( لة ثؤستى وةزيرى هةريَم  يةكةم
 وباري ثةرلةمان و وةزيري طواستنةوة وطةياندن بة وةكالةت.بؤ كار

: وةزيرى ناوبراو لة ئةرك و فةرمانى خؤى بةردةوام دةبيَت تا وةزيريَكى ديكة لة شويَنى دادةمةزريَت، يان دووةم
بة فةرمانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان كارةكانى وةزارةت بة وةزيريَكى تر دةسثيَردريَت    

 بة )وةكالةت(.
 
 

 جعفر إبراهيم ئيَمينكى                                                                     
 عيَراق -جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                                        
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 بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان

 ي طةلةوةبةناو
 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

 83/8/8132لة  639ذمارة: 
 
 

 فةرمان
)ياساى دابةشكردنى  1112(ى ساَلى 1ثشت بةحوكمى برطةى )ضوارةم( لة ماددةى )يةكةم( لة ياساى ذمارة )

دراوة ئةم  دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكانى هةريَم( و ئةو دةسةآلتةى ثيَمان
 فةرمانةى خوارةوةماندا:  

: فةرمانى قبوَلكردنى دةست لةكاركيَشانةوةى بةرِيَز )غازي سعيد سليمان( لة ثؤستى وةزيرى هةريَم    يةكةم
 بؤ كاروباري كؤض و كؤضبةران.

مةزريَت، يان : وةزيرى ناوبراو لة ئةرك و فةرمانى خؤى بةردةوام دةبيَت تا وةزيريَكى ديكة لة شويَنى دادةدووةم
بة فةرمانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان كارةكانى وةزارةت بة وةزيريَكى تر دةسثيَردريَت   

 بة )وةكالةت(.
 

 فةرمان
)ياساى دابةشكردنى  1112(ى ساَلى 1ثشت بةحوكمى برطةى )ضوارةم( لة ماددةى )يةكةم( لة ياساى ذمارة )

ةسةر دامةزراوة دةستوورييةكانى هةريَم( و ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة ئةم دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم ب
 فةرمانةى خوارةوةماندا:  

( لة ثؤستى رضا: فةرمانى قبوَلكردنى دةست لةكاركيَشانةوةى بةرِيَز )عبدالرمحن عبدالرحيم حةمة يةكةم
 ثاراسنت و ضاككردني ذينطة. ىوةزيري هةريَم بؤ كاروباري دةستة

وةزيرى ناوبراو لة ئةرك و فةرمانى خؤى بةردةوام دةبيَت تا وةزيريَكى ديكة لة شويَنى دادةمةزريَت، يان  :دووةم
بة فةرمانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان كارةكانى وةزارةت بة وةزيريَكى تر دةسثيَردريَت   

 بة )وةكالةت(.
 

 جعفر إبراهيم ئيَمينكى                                                                     
 عيَراق -جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                                        
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 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
 4/8/8132لة  499ذمارة: 

 
 

 يَنماييةمانرِ ئةو( 1982) ساَلي ي(21) ذمارة كار ياساي لة( 161 ماددةي) ئةحكامي بة بةسنت ثشت
  :دةركرد

 8132  سالَي ي(3) ذمارة يَنماييرِ
 تايبةت كةرتي لة خؤمالَي كريَكاري بةكارخستين نوسينطةكاني ثيَداني مولَةت يَنماييرِ

 عيَراق – كوردستان هةريَمي لة
 -:(3) ماددةي

 .عيَراق -كوردستان هةريَمي: هةريَم -3
 .هةريَم لة يةتيكؤمةآل كاروكاروباري وةزارةتي: ارةتوةز -1
 .هةريَم لة يةتيكؤمةآل كاروكاروباري وةزيري: وةزير -5
 .يةتيكؤمةآل كارودةستةبةري طشيت بةريَوةبةري: طشيت بةريَوةبةري -4
 مةعنةوي كةسيَكي خاوةنةكةي كة وةزارةتةوة لةاليةن ريَطةثيَدراوة نوسينطةيةكي: بةكارخسنت نوسينطةي -6

 (.تايبةت كةرتي لة ثيشةيي راهيَناني سةنتةرةكاني -ريَكخراو -كؤمثانيا)  وةك تبيَ
 .تايبةت كةرتي لة هةبيَت كاركردني وئارةزوي بيَت عيَراقي رةطةزنامةي كةسيَك هةر: خؤماَلي كريَكاري -5
 ئامادةكراو كيمنونةية ثيَي بة دةردةضيَت وةزارةتةوة لةاليةن ية فةرمي بةَلطةنامةيةكي: كاركردن مؤَلةتي -2

 .بةكارخسنت نوسينطةكاني دةداتة كاركردن مايف
 ئةجنامداني بة دةبيَت ثابةند كريَكار كار خاوةن كريَكارو نيَوان لة ريَككةوتنيَكة: كاركردن طريَبةسيت -8

 ريَككةوتوون سةري لة كة يةي كريَ ئةو بةرامبةر خاوةنكار وريَنمايي ضاوديَري لةذيَر كراو دياري كاريَكي
 . نةبيَت كةمرت ناكارامة كريَكاري كريَي ريَذةي كةمرتين لة مةرجيَك بة

 -(:1) ماددةي
 خستنةرووي نيَوان ريَكخستين خزمةتطوزاري كردني ثيَشكةش لة بريتيية كارخسنت بة نوسينطةكاني كاري
 ئةجناميدا لة كة يثةيوةندية لةو اليةنيَك ببيَتة ئةوةي بيَ بة ،( والطلب العرض) لةسةري وداواكاري كار هةلي

 .  دةبيَت دروست
 -:(1) ماددةي

 سةندنةوة و كردنةوة مؤَلةتي ثيَداني تآلدةسة.  دةدريَت ثيَ وةزيرةوة لةاليةن دةسةَلاتي كةسةي ئةو يان وةزير
 ئةم بؤ ثيَكدةهيَندريَت تايبةت ثسثؤري ليذنةيةكي و هةية بةكارخسنت نوسينطةي كارةكاني لة بةدواداضوون و

 . تةمةبةس
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 -:(4) ماددةي
 : بةكارخسنت نوسينطةي كردنةوةي مةرجةكاني

 .تايبةمتةندةكان فةرمانطة لةاليةن تؤماركرابيَت كة بيَت مةعنةوي كةسيَكي خاوةنةكةي دةبيَت -1
 . فةرمييةكان نامة بةَلطة كردني ثيَشكةش -1
 . خزمةتطوزارييةكان طشت لةطةلَ بةكارخسنت نوسينطةي بؤ طوجناو شويَنيَكي كردني دابني -5
 . بوارة لةو هةبيَت شارةزاييان رِاهيَنراو و ليَهاتوو ثيَويستة بةكارخسنت نوسينطةي كارمةنداني -4

 -:(5) ماددةي
 :وةردةطرييَت بةكارخسنت نوسينطةكاني لة خوارةوة ثارانةي برِة ئةو
 نوسينطةي خاوةني ئةطةر وةكردنة مؤَلةتي ثيَداني برِي لة دينار هةزار ثةجنا دووسةدو( 1610111) برِي -1

 .بيَت عيَراقي بةرةطةز بةكارخسنت
 نوسينطةي خاوةني ئةطةر كردنةوة مؤَلةتي ثيَداني برِي لة دينار هةزار سةد ثيَنج( 6110111) برِي -1

 .بيَت بياني بةكارخسنت
 ةينوسينط خاوةني ئةطةر مؤَلةت كردنةوةي نويَ برِي لة دينار هةزار ثةجنا سةدو( 1610111) برِي -5

 .بيَت عيَراقي بةرةطةز بةكارخسنت

 بةكارخسنت نوسينطةي خاوةني ئةطةر مؤَلةت نويَكردنةوةي برِي لة دينار هةزار سةد سيَ( 5110111) برِي -4
 .بيَت بياني

 -:(6) ماددةي
 ريَذةي لة مةرجيَك بة وةربطريَت كريَكار لة ثارة برِيَك يةكجار بؤ تةنها هةية بؤي بةكارخسنت نوسينطةي -3

 .بؤي كار هةلي دؤزينةوةي بةرامبةر نةكات تيَثةر كريَكار مانطي يةك كريَي لة%( 16)
 برِة سةر لة دةكات كريَكار داواي كة ثرؤذانةي ئةو لةطةلَ هةية ريَككةوتين مايف بةكارخسنت نوسينطةي -1

 .  كردنيان دابني بةرامبةر ثارةيةك
 . بكريَت ثةسةند دادنووس لة وة ةنديدارةكانثةيو اليةنة نيَوان لة هةبيَت كار طريَبةسيت ثيَويستة -5

 -:(7) ماددةي
 تةندروسيت مةرجةكاني لة بيَت دَلنيا كار، شويَين بؤ كريَكار كردني رةوانة ثيَش بةكارخسنت نوسينطةي دةبيَت

 . كارةكة شويَين لة ثيشةيي سةالمةتي و
 -:(2) ماددةي

 كاردا دؤزينةوةي فؤرِمي لة كة كريَكار لة بكات ريانةزانيا ئةو داواي هةية بؤي تةنها بةكارخسنت نوسينطةي
 .  كار داواكاري ثيشةيي و شارةزايي و توانا لة بريتية تةنها كة هاتووة
 -:(9) ماددةي
 . وةهمي كاري هةلي هةبووني بة وبكاتةوةبآل ئاطاداري شيَوةيةك هيض بة بةكارخسنت وسينطةيون نابيَت
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 -:(31) ماددةي
 مانطانة و ثيَويسنت كريَكاران بةكارخستين بؤ كة خبات ريَك تؤمارانة ئةو طشت كارخستنةبة نوسينطةي لةسةر

 .ثشكنني ليَذنةي سايةي ذيَر دةكةويَتة كارةكاني وة. بكات كار بةريَوةبةرايةتيةكاني رةوانةي تةواو زانياري
 -:(33) ماددةي

 . كريَكاران بؤ رِؤذانة كاري زينةوةيدؤ بة بكات بةَليَندةرايةتي كاري نية بؤي بةكارخسنت نوسينطةي
 -:(38) ماددةي
 نةبيَت كارانة ئةو بؤ تةنها قةدةغةية ساَلة هةذدة (18) خوار لة تةمةنيان كريَكارانةي ئةو ناوي كردني تؤمار

 .  كراوة دياري بؤيان ريَنماييةكان و ياسا ي بةثيَ كة
 -:(31) ماددةي

 لةسةر جياوازي لة دوور كريَكاران، كردني دةستنيشان لة ةروةريدادث و يةكساني بنةماكاني ثةيرِةوكردني
 . جياكاري تري هةرشيَوةيةكي و كؤمةَلايةتي ثايةي رِةطةز، ئايني، رِةنط، بنةماي
 -:(34) ماددةي
 . طرتيبَ مانيان كريَكارةكاني كة كارةي شويَن ئةو بؤ بكات دابني تر كريَكاري بةكارخسنت نوسينطةي ناكريَت
 -:(35) ماددةي

 بة جار دوو بؤ ئاطاداركردنةوةي دواي ريَنماييةكان و ياسا بة بةكارخسنت نوسينطةي نةبووني ثابةند بة -3
 ( .يةم سيَ) مادةي لة ئاماذةكراو ليذنةي راسثاردةي بةثيَي دةستيَندريَتةوة ليَ موَلةتةكةي فةرمي شيَوةي

 نوسينطةي كردنةوةي موَلةتي ثيَداني سةر ةل( مانط شةش) تيَثةربووني دواي ضاالكيةك هيض نةبووني بة -8
 ( .سيَيةم) مادةي لة ئاماذةكراو ليذنةي راسثاردةي ثيَي بة دةسيَندريَتةوة ليَ موَلةتةكةي ، بةكارخسنت

 مؤَلةتةكة تا دةكريَتةوة ئاطادار يةكجار بؤ مانط يةك( 1) تيَثةربوني دوواي كاركردن مؤَلةتي نويَكردنةوةي بؤ
 ني بؤي سالَ يةك( 1) ماوةي بؤ ليَدةسةنريَتةوة مؤَلةتةكةي نةبون ثابةند كاتي لة ثيَضةوانةوة ةب بكاتةوة تازة
 .بكاتةوة مؤَلةت وةرطرتين داواي ية

 -:(36) ماددةي
 . دةكريَت ثيَ كاري كوردستان وةقائعي رؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل رؤذي لة ريَنماييانة ئةو -5
 

                             
 
                                               

 حممد قادر حممد.د                                                                             
 كؤمةاليةتي كاروباري و كار وةزيري                                                                                

 
 



 

 

 ( العدد888ذمارة )                                                                          –37 –                                                                        8132/ 31/1

 ةزارةتى خويَندنى باآلو تويَذينةوةى زانستىو
 7/1/8132( لة 1252ذمارة ) )

 (8132) سالَى ى(1)ذمارة ريَنمايى
 كوردستان حكوميةكانى زانكؤ لة ماستةر ى(8136)سالَى ى(4)ذمارة ريَنمايى دووةمى هةموارى ريَنمايى

 (8137-8136) بؤ سالَى 
  كوردستان حكوميةكانى زانكؤ لة دكتؤرا ى(8136)سالَى ى(5)ذمارة ريَنمايى سيَيةمى هةموارى ريَنمايى

 (8137-8136) سالَى بؤ
 خويَندنى كانديدانى بؤ زياتر هةىل رِةخساندنى بةئاماجنى و كوردستان هةريَمى دارايى بارودؤخى بةرِةضاوكردنى

مةرجى .1برِطةى/يةكةم ىتةوةر) بةهةمواركردنةوةى برِياردرا ، كوردستان هةريَمى لةزانكؤكانى ودكتؤرا ماستةر
 زانكؤ لة ماستةر خويَندنى ى(1115) ساَلى ى(4)ذمارة ريَنمايى لة( ج خاَلى/ئينطليزى زمانى توانستى

( 1/8111)ذمارة وةزارةت نووسراوى بة كة(1112-1115)خويَندنى ساَلى بؤ كوردستان هةريَمى حكوميةكانى
 زمانى توانستى مةرجى.5برِطةى/يةكةم تةوةرى) هةمواركردنةوةى هةروةها و دةرضووة( 16/6/1115) لة

 هةريَمى حكوميةكانى زانكؤ لةو دكتؤرا خويَندنى ى(1115)ساَلى ى(6)ذمارة ريَنمايى لة( ج خاَلى/ئينطليزى
( 16/6/1115)لة(1/8119)ذمارة وةزارةت نووسراوى بة كة( 1112-1115) خويَندنى ساَلى بؤ كوردستان
 : دةبيَت خوارةوة شيَوةيةى بةم سةرةوة ئاماذةثيَكراوى مايىريَن ردووهة هةمواركردنةوةى و دةرضووة

 زمانى توانستى مةرجى بةدةستهيَنانى بؤ دةرفةت دواين وةك ديكة مانطى شةش( 5)ماوةى دريَذكردنةوةى -1
 ناوةرؤكى بةثيَى و ماستةر خويَندنى ى(1115)ساَلى ى(4)ذمارة ريَنمايى ناوةرِؤكى بةثيَى ئينطليزى

 بؤ كوردستان هةريَمى حكوميةكانى زانكؤ لة دكتؤرا خويَندنى ى(1115) ساَلى ى(6)ذمارة يىريَنما
 لة دريَذكردنةوةية ماوة ئةم( 1112-1115) خويَندنى ساَلى ى(هاوينة و زستانة سيمستةرى)هةردوو

 دةستدان كاندي زانكؤيى فةرمانى دةرضوونى رِيَكةوتى بةسةر مانط سىَ و ساليَك تيَثةربوونى ريَكةوتى
 . ثيَدةكات

 ماوةى لة دةيسةمليَنن دؤكؤميَنت و بةَلطة بة كة دةطريَتةوة كانديدانة ئةو تةنها ماوةية ئةم دريَذكردنةوةى -1
 لة يةكيَك ياخود كردوة ئينطليزيان زمانى تواناى ثةرثيَدانى خوىل بةشدارى رِابردوو

 منرةى مآلبة امداوةئةجن ى(IELTS,TOEFL-ibt,TOEFL,pearson-PTE)تاقيكردنةوةكانى
 .دريَذناكريَتةوة بؤ سةرةوةيان ى(1)خاَلى ماوةيةى ئةو بةثيَضةوانةوة0بةدةستنةهيَناوة ثيَويستيان

 هةر كةوا كراوة بةوة ئاماذة تيايدا كة( 1118)ساَلى ى(1) ذمارة ريَنمايى لة(5)خاَلى هةَلوةشاندنةوةى -5
 بدات يةكةم ساَلى خويَندنى كريَى ى%(11)رِيَذةى اراليَلث شيَوةى بة دكتؤرا و ماستةر خويَندنى كانديديَكى

 . ئينطليزى زمانى توانستى مةرجى بةدةستنةهيَنانى حاَلةتى لة كانديد بؤ ريَتةوةةناط ثارةيةش برِة ئةم و
 

 ؤرانــف طـوسـد.ي                                                                                  
 وةزيرى خويَندنى باآلو تويَذينةوةى زانستى                                                                                
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 81/8/8132لة  3551/ 9/4ذمارة:

 ةجنومةنى وةزيران ذمارةثاَلثشت بة برِيارى ئو لة ياساى دارايى وئابوورى بةثيَى ئةو دةسةآلتةى  ثيَمان دراوة 
جةخت  15/1/1115لة (  814) و نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة 5/1/1115لة ( 54)

بريارماندا بة  1115(ى ساَلى 16(ى ريَنماييمان ذمارة )4بةجىَ كردنى خاَلى )دةكةينةوة لة سةر  جيَ
  -: دةركردنى ئةم ريَنمايية

 

 8132 (ى سالَى5) يَنمايى دارايى ذمارةرِ
 

 دواخستنى ثيَشينةكان
 

دواخستنى طشت ليَربِينةكانى تايبةت بة ثيَشينة و قةرزة طشتييةكانى حكومةتى هةريَمى كوردستان الى  -
ثيَشينةى سندوقى نيشتةجىَ بوون (  ،ثيَشينةى هاوسةرطريى  ،ثيَشينةى خانووبةرة  مووضةخؤران وةك )

 .  (النفقة الشرعيةو خةرجى بذيَوى)جطة لة ليَربِينى )خانةنشينى و باج 

 ئةم ريَنماية كارى ثيَدةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة . -
 

 

 يَباز حممد محالنرِ                                                                                        
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                          
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى 
 81/8/8132لة  9/4/3591ذمارة:

 

 جيَبةجيَ هؤي بة كة فةرمانبةرانةي ئةوبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَان دراوة لة ياساى وةزارةتى دارايى وئابوورى ، 
 شايستةيان( دةرماَلةكاني مووضةو) لة زياتر يان كةمرت بةهةَلة ، ووضةم كردني ثاشةكةوت سيستةمي كردني

 طرفيت و كيَشة روونةداني بةمةبةسيت بكريَت لةطةَلدا يان مامةَلة ريَنمايية ئةم ي ثيَ بة دةكريَت خةرج بؤ
 -بريارماندا بة دةركردنى ئةم ريَنمايية : داهاتوودا لة ذميَرياري و ياسايي و كارطيَري

 

 8132ى سالَى (6) ذمارة دارايي ماييرِيَن
 -: نةكراو خةرج شايستةي دةرماَلةي و مووضة :يةكةم

 بةهةر نةكراوة خةرج بؤ يان( 1112 و 1115) ساَلي هةردوو داراييةكاني شايستة كة فةرمانبةرانةي ئةو
 ئةم سةرجةم دنيانرِةضاونةكر يان فةرمانةكانيان  دواكةوتين هؤي بة( دةرماَلةكان و مووضة)لة بيَت هؤيةك

 ميكانيزم بةهةمان( 1118) دارايي ساَلي لة و بكريَتةوة خةرج مانطانةيان مووضة لةطةلَ جياوازييانة
 . دةكريَت لةطةَلدا مامةَلةيان

 -:كراو خةرج زيادة دةرماَلةي و مووضةدووةم: 
 ريَذةي بة كراوةكة خةرج زيادة برِي كراوة خةرج بؤ زيادةيان ودةرماَلةي مووضة بةهةَلة كة فةرمانبةرانةي ئةو

 .خوارةوة شيَوةي بةم وةربطرييَتةوة مانطانةيان ثاشةكةوتي لة%( 111)
 -:مةَلبةندييةكان دةزطا و دام و بؤفةرمانطة -1
 (تسوية) يةكالبكريَتةوة( أ/56) ياداشتنامةي و دادةشكيَندريَت ثاشةكةوت ريَذةي لة كراوةكة خةرج زيادة يبرِ
 -:نامةَلبةندييةكان دةزطا و دام و بؤفةرمانطة -1

 شيَوةية بةم ذميَرياري قةيدي بطةرِيتةوة( 1112 و1115)دارايي نيساآل بؤ كراوةكة خةرج زيادة ئةطةر - أ
 (وسيط مالية جاري/ح اىلمدفوعة( ) مستحقة غري رواتب/ ح من)   دةبيَت

 : شيَوةيةدةبيَت ةمب ذميَرياري قةيدي بيَت 1118/دارايي ساَلي بؤ كراوةكة خةرج زيادة ئةطةر -ب
 (. املادة و فصل حسب) مصروفات/  ح اىلمدفوعة( ) غري مستحقة رواتب /ح من)

 بةكاربهيَنن( 2/حماسبة) مووضة تؤماري نامةَلبةندييةكان فةرمانطة سةرجةم ثيَويستة -1
 (كوردستان وةقايعي) رؤذنامةي لة و دةكريَت جيَ جيَبة ةوة 1/1/1118 رِيَكةوتي لة ريَنمايية ئةم: سيَيةم

 .ودةكريَتةوةبآل
 
 

 محالن حممد يَبازرِ                                                                                                
 ئابووري و دارايي وةزيري                                                                                                  
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 وةزارةتى ناوخؤ
 85/8/8132لة  1177ذمارة: 

 
 
 

 و 1119 ساَلي ي(5) ذمارة ثاريَزطاكان ياساي لة(  سيَيةم و دووةم) برِطةي(  شةشةم و بيست ) ماددةي بةثيَي
 فةرماني بة ثاَلثشت،  1119 ساَلي ي 5 ذمارةي ناوخؤ وةزارةتي ياساي لة دراوة ثيَمان تةيآلدةسة ئةو بةثيَي

    نووسراومان دواي دوابة و(  11/1/1118 لة 89)ذمارة وةزيران سةرؤك/ كوردستان هةريَمي ومةتيحك
 و 1112 ساَلي ي(12) ذمارة سليَماني ثاريَزطاي ئةجنومةني برِياري و( 51/1/1118 لة 1566) ذمارة

 -:بة برِيارماندا
 8132 سالَيى (5) ذمارة بةياني

 

 (درِكة كاني) طوندي لكاندني و ترازاندن
 ناحيةي بة لكاندني و(  صادق سةيد) قةزاي بة سةر(  سورضك) ناحيةي لة(  درِكة كاني) طوندي ترازاندي -3

 . شارباذيَر قةزاي بة سةر( سيتةك)

 (كوردستان وةقايعي) رِؤذنامةي لة و دةكريَت جيَ جيَبة سةرةوة فةرماني دةرضووني رِؤذي لة بةيانة ئةم -8
 . ودةكريَتةوةبآل

 
 
 

 سنجاري كريم                                                                                   
 ناوخؤ وةزيري                                                                                    
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 الشعب باسم        
 العراق – كوردستان برملان

 7: اإلصدار رقم
 21/1/1122: اإلصدار تأريخ

 

 عرضه ما على وبناًء املعدل، 1991 لسنة( 1) رقم القانون من( 65) املادة من( 1) الفقرة حكم إىل استنادًا
 بتأريخ( 8) رقم االعتيادية جلسته يف الربملان شرعه ما على وبناًء الربملان، أعضاء من القانوني العدد

 رقم القانون من( األوىل املادة) من( ثالثًا) الفقرة مبوجب الربملان لرئاسة املمنوحة السلطة ومبوجب ،11/1/1118
 :اآلتي القانون إصدار قرر ،1112 لسنة( 1)
 
 

 1122 لسنة( 3) رقم القانون
 العراق ـ كوردستان إقليم الدولة يف أراضي على التجاوز و إزالة منع قانون

 

 األول الفصل
 والسريان واألهداف التعاريف

 التعاريف
 

 (: 2) املادة
 :القانون هذا تنفيذ ألغراض منها كل إزاء املبينة املعاني اآلتية والكلمات بالعبارات يقصد

 .العراق – كوردستان إقليم: اإلقليم: أوالً
 .العراق – كوردستان إقليم وزراء جملس: اجمللس: ثانياً
 أو جنسها كان أيًا العراق – كوردستان إقليم حدود يف للدولة ململوكةا األراضي مجيع: الدولة أراضي: ثالثاً

 لسنة( 65) رقم الدولة أراضي أصناف توحيد قانون من( األوىل) املادة يف حمدد هو كما ،(نوعها) صنفها
 .شخص أي باسم مسجل وغري( ملكيتها حتسم مل) تسويتها تتم مل اليت األراضي وكذلك النافذ، 1925

 احملافظات كل يف للبلديات املقررة احلدود ضمن تقع اليت األراضي مجيع: البلديات حدود داخل ألراضيا: رابعاً
 .هلا األساسية التصاميم حسب والنواحي واألقضية

 هذه من( رابعًا) الفقرة يف الواردة احلدود خارج تقع اليت األراضي مجيع: البلديات حدود خارج األراضي: خامساً
 .القرى حدود خارج األراضي هافي مبا املادة،

 .الناحية ومدير والقائمقام احملافظ: اإلدارية الوحدة رئيس: سادساً
 .اإلقليم وقصبات والنواحي واألقضية احملافظات بلديات: البلديات: سابعاً
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 .وإزالتها التجاوزات ومنع مراقبة جلنة: اللجنة: ثامناً
 على احلصول دون القانون هذا من( 4) املادة يف وارد بتصرف تقوم اليت واجلهات الشخص: املتجاوز: تاسعاً

 .النافذة للقوانني وخالفًا قانوني ترخيص
 املعنية الدوائر مراقبو وكذلك التجاوزات مبراقبة يقوم الذي للبلدية والدائم املؤقت املنتسب: املراقب: عاشراً

 .األخرى
 األهداف

 (:1) املادة
 :يأتي ما إىل القانون هذا يهدف

 فرض طريق عن عليها اليد ووضع التجاوز ومنع اإلقليم حدود داخل للدولة اململوكة األراضي على احملافظة: أوالً
 .املتجاوزين على رادعة عقوبات

 .الدولة أراضي على التجاوزات إلزالة القانونية اإلجراءات اختاذ: ثانياً
 الزراعية األراضي على التجاوز حظر طريق عن ملإلقلي الوطين االقتصاد إلنعاش والتوجيه احلماية: ثالثاً

 .استعماالتها تغيري ومنع الصخرية واألراضي الطبيعية والغابات الطبيعية واملراعي
 .التجاوزات منع خالل من هلا املوضوعة للخطط وفقًا للبلديات األساسية التصاميم على احملافظة: رابعاً

 السريان
 (:3) املادة
( نوعها) صنفها أو جنسها كان أيًا اإلقليم يف الدولة أراضي على التجاوز حاالت مجيع على القانون هذا يسري
 .القانون هذا نفاذ بعد حتصل اليت

 (:4) املادة
 األراضي هذه على الواردة احلقوق من حق على أو الدولة أراضي على يرد عمل أو تصرف كل جتاوزًا يعد: أوالً

 :يأتي ما ومنها النافذة، القوانني ألحكام خالفةبامل أو قانوني، ترخيص دون وقع إذا
 .الدولة أبنية على اليد ووضع واستعمال غصب -1
 يكن، مل أم األساسية للتصاميم موافقًا أكان سواًء كان غرض وألي أنواعها، مبختلف واألبنية املنازل تشييد -1

 .البلديات حدود خارج تقع اليت األراضي يشمل وكذلك
 .منها جزء غصب أو األرض غصب -5
 .األرض استعماالت وتغيري األرض، واستعمال األرض، جنس تغيري -4
 .املرور مسار وتغيري السطحية، املياه جمرى وتغيري ،(املختلطة أو االعتيادية الرتبة) الرتبة أخذ األرض، حفر -6
 .الدولة أراضي على املقررة االرتفاق حقوق من حق تغيري أو تعطيل -5
 .والبحريات واألنهار والروافد القنوات وتشويه وحفر واستعمال اليد وضع -2
 .النافذة للقوانني خالفًا والزراعات والغابات واملراعي الصخرية واألراضي األراضي تسييج -8
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 آخر غرض ألي أو والتجارة والسكن والسياحة البساتني وإقامة الزراعة ألغراض األراضي وإجيار وهبة بيع -9
 .اإلقليم يف النافذة ننيللقوا خالفًا

 .النافذة للقوانني خالفًا األراضي وإفراز فصل -11
 على احلصول دون الدولة أراضي على يقع السابقة، الفقرات يف مذكور هو ما عدا آخر، تصرف أي -11

 .األصولية املوافقات
 دائمة أو مؤقتة بصورة معا مكان أي أو متنزه حديقة، ساحة، رصيف، شارع، من جزء أو مجيع استعمال: ثانياً

 .اإلقليم يف النافذة للقوانني خالفًا اخلاصة للمصلحة
 

 الثاني الفصل
 اإلجرائية األحكام

 
 (: 5) املادة
 لغرض الدولة أراضي مبراقبة مراقبني خالل من املعنية الدوائر ورؤساء البلدية ورئيس اإلدارية الوحدة رئيس يقوم
 :اآلتية اإلجراءات اذاخت طريق عن التجاوزات وإزالة منع
 .معلومة اجلهة أو الشخص كان إذا ساعة( 14) مدة خالل التجاوز بإزالة املتجاوز الشخص إىل إنذار توجيه: أوالً

 يكن مل إذا ساعة( 14) مدة خالل التجاوز بإزالة عليه الكتابة أو التجاوز حمل يف اإلنذار ورقة تعليق: ثانياً
 .معروفًا املتجاوز

 .الواقعة بالتجاوزات العام اإلدعاء رئاسة أو الدائرة عارإش: ثالثاً
 بالتنسيق التجاوز إزالة أمر إصدار اإلنذار تأريخ من ساعة( 48) مدة خالل اإلدارية الوحدة رئيس على: رابعاً

( أواًل) للفقرتني وفقًا التجاوز بإزالة املتجاوز يقم مل إذا للجنة احلماية وتوفري املختصة والدائرة البلدية مع
 .املادة هذه من أعاله( ثانيًا)و

 (: 6) املادة
 إلزالة مبعاونتهم الرمسية القوى مجيع يقوم االقتضاء وعند اإلدارية، الوحدات رؤساء أوامر الداخلية قوى تنفذ

 .التجاوزات
 (: 7) املادة

 األراضي إىل أخرى خدمات يأ أو( اإلنرتنت الشوارع، الطرق، الكهرباء، اجملاري، املاء،) خدمات إيصال جيوز ال
 .عليها املتجاوز

 (:2) املادة
 تتجاوز ال مدة خالل املعنية اجلهات مع بالتنسيق اإلدارية الوحدات رؤساء قبل من اللجنة تشكيل جيب: أوالً

 . القانون هذا نفاذ تأريخ من يومًا عشر مخسة( 16)
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 والقوى اللجنة أعضاء رواتب جمموع على تزيد ال نسبة املتجاوز من املستحصلة الغرامة مبلغ من ختصص: ثانياً
( البلديات وزير) يصدرها تعليمات مبوجب كحوافز عليهم وتوزع التجاوز إزالة يف املشاركة الرمسية

 . القانون هذا نفاذ تأريخ من يومًا وأربعني مخسة( 46) تتجاوز ال مدة خالل املعنية الوزارات مع بالتنسيق
 .واحدة سنة عملها مدة تتجاوز وال جنةالل تغيري يتم: ثالثاً

 

 (:9) املادة
 نفاذ تأريخ من يومًا ثالثني( 51) مدة وخالل القانون، هذا نفاذ قبل الواقعة التجاوزات خبصوص املتجاوز على
 : القانون هذا
 .البلديات حدود داخل كان إذا التجاوز ومشتمالت ومساحة وشكل مبكان املعنية البلدية إشعار: أوالً

 .البلديات حدود خارج كان إذا التجاوز ومشتمالت ومساحة وشكل مبكان اإلدارية الوحدة رئيس إشعار: ثانياً
 مبوجب إليهم الواصلة واإلخبارات املعلومات هذه تسجيل اإلدارية الوحدة ورئيس البلدية رئيس على: ثالثاً

 من الالزمة اللجان وتشكيل التجاوزات ملقس الرمسي السجل يف املادة هذه من( ثانيًا)و( أواًل) الفقرتني
 .خاصة حماضر يف التجاوز ومشتمالت ومساحة وشكل نوع لتثبيت املعنية اجلهات

 الفقرتني مبوجب اإلدارية والوحدة البلدية إشعار فيها حيصل مل اليت التجاوزات على القانون هذا أحكام تنفذ: رابعاً
 من( 4) املادة من( ثانيًا) الفقرة يف الواردة التجاوزات على نفذت وكذلك املادة، هذه من( ثانيًا)و( أواًل)

 .القانون هذا
 (:21) املادة

 املتعلقة القضايا وتعد التجاوزات، يف للنظر األقضية يف قاض اختيار ويتم حمافظة كل مركز يف حمكمة تشكل
 .مستعجلة قضايا بالتجاوز

 الثالث الفصل
 اجلزائية األحكام

 (:22) املادة
 :اإلقليم يف النافذة القوانني عليها تنص أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع

 وال دينار ماليني ثالثة( 501110111) عن تقل ال وبغرامة واحدة سنة( 1) عن تقل ال مدة باحلبس يعاقب: أوالً
 الفقرة يف الواردة األفعال من بفعل قام من كل دينار مليون عشر مخسة( 1601110111) على تزيد

 .املتجاوز نفقة على التجاوز إزالة مع القانون، هذا من( 4) املادة من( واًلأ)
 مليوني( 101110111) على تزيد وال دينار ألف مخسمائة( 6110111) عن تقل ال بغرامة يعاقب: ثانياً

 حالة ويف القانون، هذا من( 4) املادة من( ثانيًا) الفقرة يف الواردة األفعال من بفعل قام من كل دينار
 وال دينار مليوني( 101110111) عن تقل ال وغرامة أشهر ثالثة( 5) ملدة احلبس العقوبة تكون العود
 .املتجاوز نفقة على التجاوز إزالة مع دينار، ماليني أربعة( 401110111) على تزيد
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 أو احملل أو امللك صاحب تهابعقوب ويعاقب املادة هذه من( ثانيًا) الفقرة يف الواردة األفعال يف شريكًا يعد: ثالثاً
 .التجاوز ارتكاب يف يساعد أو يسهل الذي املستأجر

 املعنية الدوائر ومنتسبـي اللجنة وأعضاء رئيس من كل مع املوظفني انضباط قانون مبوجب التعامل يتم: رابعاً
 .التجاوز إزالة أو منع يف واجباتهم إداء يف املقصرين

 أو موظفًا املتجاوز كان إذا املادة هذه من( ثانيًا)و( أواًل) الفقرتني يف الواردة فعالاأل يف مشددًا ظرفًا يعد: خامساً
 ارتكاب يف صفته واستغل املسلحة، القوات أو الداخلي األمن قوى منتسبـي أحد أو عامة خبدمة مكلفًا
 .لغريه ذلك سهل أو اجلرمية

 

 (:21) املادة
( 501110111) عن تقل ال وبغرامة واحدة سنة على تزيد وال أشهر ستة( 5) عن تقل ال مدة باحلبس يعاقب
 أو التوسط أعمال من عماًل مارس من كل دينار ماليني مخسة( 601110111) على تزيد وال دينار ماليني ثالثة

 .القانون هذا بأحكام املشمولة العقارات على الداللة
 (:23) املادة

 أعطى خبدمة مكلف أو موظف كل واحدة سنة على تزيد الو أشهر ستة( 5) عن تقل ال مدة باحلبس يعاقب
 املشمولة للعقارات األخرى اخلدمات أو الكهرباء أو املاء توفري ألجل توسط أو ساعد أو األصولية املوافقات
 .القانون هذا بأحكام

 (:  24) املادة
 .التجاوز رفعه بعد إال احملاكمة أو االبتدائي التحقيق مرحليت يف املتجاوز املتهم سراح إطالق جيوز ال: أوالً

 إزالة يف أثر أي املسؤولية عدم أو الرباءة أو باإلفراج اجلزائية احملاكم من الصادر احلكم أو للقرار يكون ال:  ثانياً
 .التجاوز

 

 (:25) املادة
                   ،(6) املادة من( ثالثًا)و( ثانيًا)و( أواًل) الفقرات مبوجب إليه اإلنذار توجيه يتم مل الذي املتجاوز، يعفى

                      وقام التجاوز بواقعة بالتجاوزات املختصة اجلهات أخرب إذا القانون هذا يف الواردة العقوبات من
               من رمسي بكتاب اإلزالة هذه تؤيد أن على اإلخبار، تأريخ من يومًا عشر مخسة( 16) مدة خالل بإزالتها

 .املعنية ةاجله
 (: 26) املادة
 يتم التجاوزات بإزالة املتعلقة الواجبات تنفيذ أثناء املعنية واجلهات اللجنة أعضاء من فعل وقع إذا: أوالً

 .املعدل 1959 لسنة( 111) رقم العراقي العقوبات قانون من( 41) املادة أحكام مبوجب معهم التعامل
 مراعاة مع التجاوز إزالة أثناء املتجاوز تصيب قد اليت األضرار ملعنيةا واجلهات اللجنة أعضاء يضمن ال: ثانياً

 .املعدل 1961 لسنة( 41) رقم العراقي املدني القانون من( 116) املادة من( ثانيًا) الفقرة أحكام
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 الرابع الفصل
 اخلتامية األحكام

 

  (:27) املادة
 .القانون هذا أحكام تنفيذ العالقة ذات اجلهات على

 (:22) دةاملا
 خالل القانون هذا تنفيذ لتسهيل الالزمة التعليمات إصدار املعنية الوزارات مع بالتنسيق البلديات وزارة على
 .نفاذه تأريخ من يومًا ثالثني( 51) مدة

 (:29) املادة
 .القانون هذا وأحكام يتعارض قرار أو قانوني نص بأي يعمل ال

 (:11) املادة
 (.كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف نشره ختأري من القانون هذا ينفذ

 
 
 
 

   يوسف حممد صادق                                                     مينكىجعفر ابراهيم ئي                                بيَطةرد دلشاد شكراهلل     
 راقالع -كوردستان رئيس برملان            راقالع -وردستان نائب رئيس برملان ك           راقالع -كوردستان  سكرتري برملان

 
 

 
 املوجبة األسباب

 واملناطق كوردستان إقليم ملدن احلضارية السمات على واحملافظة الدولة وأمالك أموال على اليد وضع منع لغرض
 العدالة وتطبيق البلديات حدود خارج الزراعية واألراضي الطبيعية والغابات املراعي ومحاية السياحية

 . القانون هذا شرع فقد االجتماعية،
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 باسم الشعب
 برملان كوردستان ـ العراق

 2رقم القرار:  
 31/8/8132تأريخ القرار: 

 
 

  قــرار
 8132( لسنة 2رقم )

 1991( لسنة 1وردستان ـ العراق رقم )( من النظام الداخلي لربملان ك44و  59استنادًا اىل حكم املادتني )
 اآلتي:  15/1/1118( واملنعقدة بتأريخ 9املعدل ، قرر الربملان جبلسته املرقمة )

 
 عبداللطيف مولود( اىل جلنة الثقافة واإلعالم والفن. ى: اضافة عضو برملان كوردستان ـ العراق )ئاراوالً

 الثيشمةرطةراق )دلري مصطفى امحد( من جلنة )جلنة شؤون : قبول استقالة عضو برملان كوردستان ـ العثانياً
 والشهداء وضحايا اجلينوسايد وسجناء السياسيني(.

 وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.  15/1/1118: ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف ثالثاً
 
 
 
 
 
 

 جعفر ابراهيم ئيمينكي                                                                           
 العراق -نائب رئيس برملان كوردستان                                                                                
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 العراق –إقليم كوردستان 
 مـجـلـس الـقـضاء

 2/3/1122( يف 344رقم : )

الصادرة من جملس قضاء اقليم كوردستان  و استنادًا اىل أحكام املادة  8/1/1118( يف 1ت رقم )احلاقًا للتعليما
 -تقرر اصدار التعليمات التالية : 1112( لسنة 4( من قانون العفو العام يف اقليم كوردستان رقم )16)
 

 التعليمات
 8132( لسنة 8رقم )

( 4( من قانون العفو العام رقم )9 الفقرة عاشرًا من املادة )املقصود بكلمة األطفال )اجملنى عليهم( الواردة يف -1
من هم دون سن الثامن عشر من العمر حسبما ورد ذلك يف االتفاقيات و املواثيق الدولية فيما  1112لسنة 

 خيص األعتداء اجلنسى و التعذيب الواقع على األطفال .
ها تشمل احملكومني و املودعني مامل يكونوا مشمولني تاسعًا( من القانون املذكور فأن – 9فيما خيص املادة ) -1

 بقوانني العفو العام السابقة و كذلك قرارات العفو اخلاصة السابقة .

( 9ثانيًا( من القانون املذكور اجلرائم املستثناة الواردة يف املادة ) – 5ذكره يف املادة ) اليشمل التخفيض الوارد -5
 منه .

( من القانون تقليد العملة و تزويرها و تزوير أوراق 9 الفقرة خامسًا من املادة )املقصود باألستثناء الوارد يف -4
 النقد و السندات املالية فقط .

على اللجان املختصة بتنفيذ أحكام القانون املذكور النظر يف قضايا النزالء و املودعني الصادر حبقهم األحكام  -6
 . يف احملاكم ضمن أعمال املنطقة األستئنافية حصرًا

 ( حيث صدرت بأكثرية األراء .1و  1صدرت هذه التعليمات بأتفاق األراء عدا الفقرتني ) -5

 تنفذ هذه التعليمات اعتبارًا من تأريخ صدوره و تنشر يف جريدة )وقائع كوردستان( . -2

 

 
 

 دقاسم حمم بنطني                                                                             
 رئيس جملس قضاء اقليم كوردستان                                                                               

 


