بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى دةرضوون11 :
ميَذووى دةرضوون2018/7/11 :

بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

َى 1991ى هةمواركراو و  ،لةسةر
ثشت بة حوكمى برِطةى ( )1لة ماددةى ()65ى ياساى ذمارة ()1ى سال
داواى ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان  ،و لةسةر ئةو ياساكارييةش كة ثةرلةمان لة دانيشتنى ئاسايى

ذمارة ()5ى رؤذى  1112/7/11ئةجناميداوة و ،بةثيَى ئةو دةسةآلتةش كة لة برِطةى (سيَيةم)ى
َى  1117بةدةسةآلتى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دراوة  ،برِيارى دةركردنى
(ماددةى يةكةم) لة ياساى ذمارة ()1ى سال
ئةم ياسايةي دا:
ياساى ذمارة ()10ى سالَى 2018
ياساى هةلَثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةريَمي كوردستان ـ عيَراق

َبذاردنى خوىل ثيَنجةمى ثةرلةمانى كوردستان،ئةجنام نادريَت
َبذاردنى سةرؤكى هةريَم هاوكات لةطةلَ هةل
ماددةي ( :)1هةل
ماددةى (:)2

يةكةم :كاركردن بة ياساى (دابةشكردنى دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكانى
َى  1117بةردةوام دةبيَت.
هةريَم) ذمارة ()1ى سال
دووةم :ديوانى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان لةكارو ئةركة كارطيَرِي و داراييةكان بةردةوام دةبيَت و ،لةذيَر
سةرثةرشتى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران كارةكانى ئةجنام دةدات.
ماددةى (:)3

َى يةكةميدا لة ذيَر رؤشنايي
ثيَويستة خوىل ثيَنجةمى ثةرلةمانى كوردستان لة ماوةى دوو وةرزى طريَدانى سال
ثيَوةرة طشتيية دةستوورييةكان ،برِيار لةسةر ضارةنووسى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةريَم بدات.
ماددةي ( :)4كار بة هيض دةقيَكى ياسايى ناكريَت ،ثيَضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بيَت.
ماددةي ( :)5ثيَويستة اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.
ماددةي ( :)1ئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة كارى ثيَدةكريَت و ،لة رؤذنامةى فةرمي (وةقايعى كوردستان)دا
بآلودةكريَتةوة.
هؤيةكانى دةرضواندن

لة ثيَناو رةخساندني زةمينةى سازان و ليَك تيَطةيشنت لةسةر سيستةمى حوكمرِانى لة هةريَمى كوردستان ،ئةم
ياساية دةرضويَندرا.
بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتيَرى ثةرلةمانى
كوردستان  -عيَراق
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بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى دةرضوون18 :
ميَذووى دةرضوون2018/7/18 :

َى 1991ى هةمواركراو و  ،لةسةر داواى
ثشت بة حوكمى برِطةى ( )1لة ماددةى ()65ى ياساى ذمارة ()1ى سال
ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان  ،و لةسةر ئةو ياساكارييةش كة ثةرلةمان لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة ()7ى
رؤذى  1112/7/16ئةجناميداوة و  ،بةثيَى ئةو دةسةآلتةش كة لة برِطةى (سيَيةم)ى (ماددةى يةكةم) لة ياساى
َى  1117بةدةسةآلتى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دراوة  ،برِيارى دةركردنى ئةم ياسايةي دا:
ذمارة ()1ى سال
ياساى ذمارة ()11ى سالَى 2018
ياساي هةمواري سيَيةمي ياساي بةكريَداني خانووبةرة ذمارة ()87ي سالَي 1171ي هةموار كراو
لة هةريَمي كوردستان – عيَراق
ماددةي (:)1

َي  1979ي
ماددةي ( ) 1لةياساي هةمواري دووةمي ثيادة كردني ياساي بةكريَداني خانووبةرة ذمارة ()27ي سال
هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة.
ماددةي (:)1

ئةو طريَبةستانةي بؤمةبةسيت بةكريَداني خانووبةرة بؤ نيشتةجيَ بوون يا غةيري نيشتةجيَوون طريَدراون ،هةر ()4

ضوار سالَ جاريَك نويَ دةكريَتةوة بة كريَيةك كة هةردووال لةسةري ريَك دةكةون بة زياد كردن يان كةم كردن
َةتي زياد كردني كريَيةكة لة  %11زياتر نةبيَت لة كريَي ثيَشوو
بةمةرجيَك لة حال
ماددةى (:)2

َي 1979ي
ماددةي ( ) 1لة ياساي هةمواري دووةمي ثيادةكردني ياساي بةكريَداني خانووبةرة ذمارة ()27ي سال
هةموار دةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة.
ماددةي (:)2

يةكةم :ئةطةر هةردوو الي طريَبةست لةسةر برِي كريَ ريَك نةكةوتن كة بةثيَي ماددة ( )1كة لةم ياسايةدا هاتووة
ئةوا هةردوو ال يان اليةكيان بؤيان هةية داوا لة بةرِيَوةبةرايةتي باجي خانووبةرة بكةن كة لة ريَطةي ليذنةي
خةمالندني تايبةتةوة بةرةضاو كردني دؤخي ئابووري خةمالندن بؤ كريَيةكة بكات.
دووةم :برِيارةكاني ليذنةي هاتوو لة برِطةي (يةكةم)ي ئةم ماددةية شايةني تانة ليَدانة لةبةردةم دادطاي بةرايي لة
ماوةي ( )16ثانزة رؤذ لة برِياري خةمآلندنةكةوة وبرِياري دادطا يةكالكةرةوة دةبيَت.
2018/7/23
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ماددةى (:)3

َي 1979
ماددةي ( )4لة ياساي هةمواري دووةمي ثيادةكردني ياساي بةكريَداني خانووبةرة ذمارة ()27ي سال
َدةوةشيَتةوة.
هةل

ماددةي (:)4

ماددةيةك بؤ ياساكة زياد دةكريَت و ريز بةندي مادةكان ريَك دةخريَتةوة و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة.
ضؤلَ كردن (ختلية) لة طريَبةستةكاني ماددة يةكي ئةم ياساية ملكةض دةبيَ بؤ حوكمةكاني ياساي بةكريَداني
َي .1979
خانووبةرة ذمارة ()27ي سال

ماددةي (:)5

كار بةهيض دةقيَكي ياسايي يان برٍياريَكي ناكؤك لة حوكمةكاني ئةم ياساية ناكريَ.

ماددةي (:)1

ثيَويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.

ماددةي (:)7

ئةم ياساية لةرؤذي بآلوبوونةوةي لةرؤذنامةي فةرمي وةقايعي كوردستان جيَبةجيَ دةكريَت.
هؤيةكانى دةرضواندن

َك و كريَضي و ،بة لةبةرضاو طرتين دؤخ و طرفيت
لةثيَناو هيَنانةدي دادثةروةري و هاوسةنطي لةنيَوان مايف خاوةن مول
ئابووري وكؤمةآليةتي ،ئةم ياساية دةرضويَندرا.

بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتيَرى ثةرلةمانى
كوردستان  -عيَراق
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بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار15 :
ميَذووى برِيار2018/7/10 :

بـرِيـار
ذمـارة ()15ى سالَى 2018

َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق ذمارة
ثشت بةحوكمى برطةى ( )1لة ماددةى ( )44ياساى هةل
َى 1991ى هةمواركراو  ،و هةردوو ماددةى ( 44و  )46لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة
()1ى سال
َى  1991هةمواركراو  ،ثةرلةمانى كوردستان  ،لةدانيشتنى ذمارة ()6ي ئاسايي رؤذى  1112/7/11يدا
()1ى سال
برِيارى ئةمةى خوارةوةيدا:ـ
َكردنى وازهيَنانى بةرِيَز ( رابون توفيق معروف ) لةئةنداميةتى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق.
يةكةم :قةبوول
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 1112/7/11ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي
(وةقايعي كوردستان)دا بآلو دةكريَتةوة.

جعفر ابراهيم ئيَمينكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان
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وةزارةتى خويندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
ذمارة 7538 :لة 2018/1/11
ريَنمايي ذمارة ( ) 4ي سالَي 2018
رِيَنمايي خويَندني ثيشةيي دبلؤمي باآلي يةك سالَة لة زانكؤ حكومييةكاني هةريَمي كوردستان
بؤ سالَي خويَندني ()2018-2017

َةي ثيشةيي لة زانكؤ
بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَمان دراوة ،برِيارِدرا بة دةركردني ريَنمايي خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
حكومييةكاني هةريَمي كوردستان بةم شيَوةيةي خوارةوة :
تةوةري يةكةم/

مةرج و ريَنماييةكاني ثيَشكةشكردن :
 -1مةرجي تيَكرِاي منرة (معدل)ي بةكالؤريؤس :
تيَكراي منرة (معدل)ي بةكالؤريؤسي ثيَشكةشكار رةضاو ناكريَت بؤ ثيَشكةشكردن ،واتة هةر ثيَشكةشكاريَك تيَكراي منرة
(معدل)ي ( )%٠٥بيَت ئةوا مايف هةية ثيَشكةشي ئةم جؤرة خويَندنة بكات .
 -1مةرجي ئاسيت توانسيت زماني ئينطليزي:
مةرجي توانسيت زماني ئينطليزي لة اليةن ليذنةي زانسيت ئةو بةشة زانستية دادةنريَت كة ئةم جؤرة خويَندنة
دةكاتةوة ،بة مةرجيَك لةاليةن ئةجنومةني بةش و ئةجنومةني كؤليَذ و ئةجنومةني زانكؤ ثةسةند بكريَـت و دواتر
ثيَويستة رةزامةندي وةزارةت سةبارةت بة مةرجي ئاسيت توانسيت زماني ئينطليزي وةربطريدريَت.
 -4مةرجي تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت:
أ -تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت ئةجنام دةدريَت و ريَذةي ( )%41منرةي بؤ تةرخان دةكريَت ،مةرجة ثيَشكةشكار
دةربضيَت لةم تاقيكردنةوةية (واتة مةرجة  16منرة يان زياتر لة  41منرةي تةرخانكراو بؤ تاقيكردنةوة بةدةست
بهيَنيَت ،بة ثيَضةوانةوة مايف بةشداريكردني لة ثيَشربِكيَي نيية.
ب -ثيَويستة ليذنةيةكي تايبةت لةسةر ئاسيت كؤليَذ يان بةشي زانسيت سةرثةرشيت تاقيكردنةوةكان بكات.
ج -هةركاتيَك كورسي بةتالَ مايةوة بة طشت جؤرةكاني كورسي تةرخانكراو ،ئةوا بة هيض شيَوةيةك كورسييةكان ثرِ
ناكريَنةوة.
د -هيض زانكؤيةك بؤي نيية كورسي خويَندن زياد بكات بؤ ثالني زانكؤ كة لة اليةن وةزارةتةوة ثةسةند دةكريَت.
 -4مةرجي تةمةن :
ميض (سقف)ي تةمةن مةرج نيية بؤ ثيَشكةشكردن ،ئةمةش لةبةر ئةوةي خويَندنةكة بة شيَوازي ثاراليَلَ دةبيَت،
بؤية رةضاوي ميض (سقف)ي تةمةن ناكريَت.
2018/7/23
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 -6مةرجي ساآلني خزمةت و تيَثةربووني ماوةي ثيَويست بةسةر دةرضووندا:
أ -بؤ خوازياراني دامةزراو (واتة فةرمانبةري هةميشةيي بن لة يةكيَك لة دامودةزطاكاني حكومةتي هةريَمي
َي تةواوي خزمةتي فيعلي دواي بةدةستهيَناني برِوانامةي بةكالؤريؤس
كوردستان) ،ثيَشكةشكار مةرجة ( )٢دوو سال
َةتي خويَندني
و دامةزراندني هةبيَت تا رِيَكةوتي دةستثيَكردني خويَندنةكة ،بة ثيَضةوانةوة مايف وةرطرتين مؤل
نابيَت.
ب -ئةو خوازيارانةي كة دانةمةزراون لة دام و دةزطاكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان ،بةبيَ هةبووني مةرجي دوو
سالَ دةرضوون و تيَثةرِين بةسةر بةدةستهيَناني برِوانامةي بةكالؤريؤس مايف ثيَشكةشكردنيان هةية و ثيَويستة
َيَننامةي ياسايي لة زانكؤ ثيَشكةش بكةن كة لة هيض دامودةزطايةكي مريي دانةمةزراون.
بةل
تةوةري دووةم /ريَكخستين ثيَشربِكيَ لة نيَوان ثيَشكةشكاران و ثيَوةرةكاني سيستمي رِيزبةندي بةثيَي رِيَذةي خالَ.
ثيَوةرةكاني ثيَشربكيَ لةسةر بنةماي منرةي بةكالؤريؤس و منرةي تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت دةبيَت بةم شيَوةيةي
خوارةوة:
أ -تيَكرِاي منرةي ()%61ي بةكالؤريؤس هيض خالَ وةرناطريَت بؤ ضوونة ناو ثيَشربكيَ ،بة زيادبووني هةر منرةيةك
َي ثيَ دةدةريَت بؤ
َيَك وةردةطريَت ( بؤ منونة ئةطةر ثيَشكةشكاريَك تيَكراي منرةكةي ( )%51بوو ( )11دة خال
خال
َي بؤ زياد دةكريَـت ،بؤ
ضوونة ناو ثيَشربكيَ ،ئةطةر يةكيَكي تر تيَكراي منرةي ()%57ي هةبوو ئةوا ( )17خال
منرةكاني تريش هةمان ئةو بنةماية ثةيرِةو دةكريَت.
ب -لةبةر ئةوةي تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت لةسةر ( )41منرة ئةجنام دةدريَت و بةدةستهيَناني منرةي ( )16ثانزة
َي بؤ
لة تاقيكردنةوة هيض خالَ وةرناطريَت ،واتة ( )1سفر (خالَ)ي دةبيَت و بة زيادبووني هةر منرةيةك ( )1يةك خال
زياد دةكريَت (بؤ منونة ئةطةر ثيَشكةشكار منرةي ()15ي هيَنا لة تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت ،ئةوا ( )1يةك خالَ
َي ثيَ دةدريَت بؤ
وةردةطريَت بؤ بةشداريكردن لة ثيَشربكيَ ،ئةطةر منرةي ( )11بيسيت هيَنا ئةوا ( )6ثيَنض خال
بةشداريكردن لة ثيَشربكيَ...هتد.
َةكاني بةدةستهاتوو لة منرةي بةكالؤريؤس و منرةي تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت كؤ دةكريَنةوة
تيَبيين /هةردوو خال
َيان بةدةستهيَنا ،ئةوا بة ثيَي ريَذةي ثالن و ذمارةي كورسيةكان وةردةطرييَن.
و ئةو ثيَشكةشكارانةي بةرزترين خال
َةي ثيشةيي:
تةوةري سيَيةم /مةرج و ثيَداويسيت كردنةوةي خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
َةي ثيشةيي لة هةر بةشيَكي زانسيت مةرجة بة اليةني كةم ()4
 -1بؤ كردنةوةي خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
َطري بروانامةي دكتؤرا هةبيَت كة ثسثؤرِيان لة هةمان بواري بةشةكةية و مةرجيشة ئةو بةرِيَزانة
ضوار هةل
لةسةر ميالكي هةميشةيي بةشي زانسيت بن يان خانةنشينكراوي هةمان بةش بن ياخود طريَبةست يان
تةنسيبكراو بن لة هةمان ئةو بةشة ،ليَرةدا ثيَويستة ئةو بةرِيَزانة كة ستايف بةشيَكي دياريكراون دووبارة نةبنةوة
لة بةشيَكي تر.
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َةي ثيشةيي ئامادة بكةن و ئةو بةشانةي كة
 -1ثيَويستة زانكؤكان ثالني خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
َي ( )1يةكي سةرةوةيان تيَداية و دوو
دةيانةويَت ئةم جؤرة خويَندنة بكةنةوة بؤ يةكةم جار و مةرجةكاني خال
خولي بةكالؤريؤسيان دةرضوواندووة  ،دةتوانن ثرِؤثؤزةلي كردنةوةي خويَندنةكة ثيَشكةش بة ليذنةي باآلي
َنيايي جؤري وةزارةت بكةن بؤ ديراسةتكردن و ثةسةندكردني.
دل
 -4ماوةي خويَندن بريتيية لة ( )1يةك سالَ ( جطة لة ماوةي زماني ئينطليزي ئةطةر هةبوو) ،لة دةسةآلتي
ئةجنومةني كؤليذة كة بؤ ماوةي ( )4سيَ مانط بؤ جاري يةكةم بة مووضة ماوةكة دريَذ بكاتةوة و لة دةسةآلتي
ئةجنومةني زانكؤية بؤ ماوةي ( )4سيَ مانط بؤ جاري دووةم بة مووضة ماوةكة دريَذي بكاتةوة (كة دوايني
َةي ثيشةيي فةرماني سرينةوةي ناو
دريَذكردنةوةية) .بة ثيَضةوانةوة قوتابي/خويَندكاري دبلؤمي باآلي يةك سال
(ترقني القيد)ي لة خويَندن لة اليةن زانكؤوة بؤ دةردةضيَت.
َةي ثيشةيي لة هةر بةشيَكي زانسيت و ثسثؤرييةك لةسةر بنةماي
 -4كردنةوةي خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
ثيَويسيت بازاري كاري كوردستان و ثيَويسيت داموودةزطاكاني حكومةتي هةريَم ياخود ثيَويسيت كةرتي تايبةت
بةو ثسثؤرِيية دةبيَـت .ليَرةدا بةش و كؤليَذ و زانكؤكان بةرثرسن لة جيَبةجيَكردن و ديراسةتكردني ئةم بابةتة.
َةي ثيشةيي:
تةوةري ضوارةم  :ثيَداويستية زانستييةكاني وةرطرتين برِوانامةي دبلؤمي باآلي يةك سال
َي ( )٢لة (تةوةري يةكةم) مةرجي توانسيت زماني ئينطليزي داندرا ،ئةوا مةرجة قوتابي/
 -1ئةطةر بة ثيَي خال
َةي ثيشةيي دواي وةرطرتن و ثيَش دةستثيَكردني كؤرسةكاني خويَندن،
خويَندكاري دبلؤمي باآلي يةك سال
مةرجي ئاسيت توانسيت زماني ئينطليزي مسؤطةر كردبيَت بؤ سةرجةم ثسثؤرييةكاني زانسيت و مرؤظايةتي و
ثزيشكي...هتد ،بة ثيَضةوانةوة مايف ضوونة نيَو كؤرسي ئةكادميي نيية تا بةدةستهيَناني ئةم مةرجةي توانسيت
زماني ئينطليزي.
 -1سةبارةت بةتاقيكردنةوةي كؤرِسةكان:
أ -مةرجة قوتابي /خويَندكار لة تاقيكردنةوةي كؤرسةكان دا منرةكةي لة ( )%51كةمرت نةبيَت لة هةر يةك لةو
بابةتانة و لة كؤتايي هةردوو وةرزةكةدا تيَكرِاي منرة (معدل)ي لة ( )%71كةمرت نةبيَت ،بة ثيَضةوانةوة بة ثيَي
ريَنماييةكاني خويَندني باآل سرينةوةي ناو (ترقني القيد) دةكريَت.
ب -ئةطةر قوتابي /خويَندكار لة كؤرِسي يةكةم لة نيوةي زياتري بابةتةكان كةوت ،ئةوا سرِينةوةي ناو (ترقني قيد)
دةكريَت و مايف ضوونة نيَو كؤرِسي دووةمي نابيَت.
 -4ثرِؤطرامي خويَندن و ذمارةي يةكةكان (الوحدات) و ناوةرِؤكي كؤرِسة ئةكادميييةكان لةاليةن ليذنةي زانسيت بةش
دادةنريَت بة مةرجيَك لة اليةن ئةجنومةني بةش و ئةجنومةني كؤليَذ ثةسةند بكريَت.
 -4دةكريَت ليذنةي زانسيت بةش دواي وةرطرتين رةزامةندي ئةجنومةني كؤليَذ هةر ثيَداويستيةكي ديكة لة ماوةي
َةكاني سةرةوة نةهاتووة ،بة
خويَندنةكة زياد بكات بؤ قوتابيان و خويَندكاران بؤ وةرطرتين برِوانامةكة كة لة خال
مةرجيَك ناكؤك نةبيَت لةطةلَ ناوةرِؤكي ئةم ريَنمايية.
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تةوةري ثيَنجةم :تيَبينية طشتيةكان:
َطراني برِوانامةي بةكالؤريؤس لة طشت داموودةزطاكاني حكومةتي هةريَم بؤيان هةية ثيَشكةشي خويَندني
 -1هةل
َةي ثيشةيي بكةن (جطة لةوانةي سةر بة داموودةزطاكاني وةزارةتي خويَندني باآل و
دبلؤمي باآلي يةك سال
تويَذينةوةي زانسيت) ،ضونكة ئةم خويَندنة ثيشةيية و خزمةتي ثيَداويسيت بازاري كار دةكات.
َةي ثيشةيي بة هيض شيَوةيةك بةكارنايةت بؤ مةبةسيت بةرزكردنةوةي منرة(رفع
 -1خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
املعدل)ي بةكالؤريؤس تاوةكو ثيَشكةشي خويَندني ماستةر بكات ،بؤ ئةم مةبةستةش ثيَويستة ثيَشكةشكار لة
َيَننامةي ياسايي لة سةرؤكايةتي زانكؤ بدات كة ئاطادارة ئةم خويَندن و
كاتي ثرِؤسةي ثيَشكةشكردن بةل
برِوانامةية ثيشةيية و ئةكادميي نيية.
َةي ثيشةيي لة اليةن زانكؤكان ،ثيَويستة
 -4لة كاتي ثيَداني بةخشيين بروانامةي خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
بة رووني لةسةر بروانامةكة ئاماذة بدريَت كة ئةم برِوانامةية ثيشةيية و بؤ مةبةسيت ئةكادميي بةكارنايةت.
َةي ثيشةيي بؤ مةبةسيت كاروباري كارطيَري و داراي و ثيشةيي و
 -4بروانامةي خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
تةكنيكي بةكارديَت ماف و ئيمتيازاتيَكي دارايي و كارطيَري لة اليةن وةزارةتي دارايي و ئابووري هةريَم
َي ()4 + 1ي سةرةوة روونكراوةتةوة.
دةستنيشاندةكريَت جطة لة ماف و ئيمتيازاتي ئةكادميي كة لة خال
َةي ثيشةيي دةكاتةوة لة كاتي داناني ثالن ،ثيَويستة
 -6هةر بة شيَكي زانسيت كة خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
َطراني بروانامةي بةكالؤريؤس لة كام بوار و ثسثؤري بؤيان هةية ثيَشكةشي ئةم جؤرة
ئاماذة بكات كة هةل
خويَندنة بكةن.
َةيةكي ثيَشكةشكردن وةرناطرييَت ،ئةطةر سةرجةم دؤكيؤميَنتةكان تةواو نةبيَت تا دوايني رؤذي
 -5هيض مامةل
ثيَشكةشكردن ،بة ثيَضةوانةوة خوازيار مايف بةشداربووني لة تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت نابيَت و
ياريدةدةري سةرؤك زانكؤكان بؤ كاروباري زانسيت و خويَندني باآل بةرثرسيارن لة وردبيين كردني
دؤكيؤميَنتةكان و دةستنيشانكردني ليسيت ئةو ثيَشكةشكارانةي كة مايف تاقيكردنةوةي توانسيت زانستييان
هةية ،هةروةها ليذنة تايبةتةكاني وةزارةتي خويَندني باآل و تويَذينةوةي زانسيت ضاوديَري و وردبيين
دؤكيوميَنتةكان و ثرؤسةي ثيَشكةشكردن دةكةن.
َةي ثيشةيي كة دوو سالَ
 -7ئةو خوازيارنةي كة ئارةزوومةندن بؤ ثيَشكةشكردن بؤ خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
خزمةتي راذةي فيعلي دواي دامةزراندن و بةدةستهيَناني بروانامةي بةكالؤريؤسيان تا ريَكةوتي دةستثيَكردني
َي
ئةم خويَندنةي هةية شايستةي مؤلةتي خويَندن دةبن بة ثيَي ياساي رِاذةي شارستاني هةمواركراوي سال
( .)1119بةآلم سةبارةت بةو خوازيارانةي كة مةرجي دوو سالَ خزمةتي فيعليان نيية دواي بةدةستهيَناني
َةتي خويَندنيان بة بيَ مووضة
بروانامةي بةكالؤريؤس و دامةزراندن ئةوا مايف ثيَشكةشكردنيان هةية بةآلم مؤل
دةبيَـت بة ثيَي الري نةبووني وةزارةتةكةي.
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َةي ثيشةيي لة زانكؤ حكوميةكاني هةريَمي كوردستان بة شيَوةي
َةتي خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
 -2مؤل
خؤتةرخانكردني تةواو (تفرغ تام) دةبيَت.
َيَننامةي ياسايي لة زانكؤ ثيَشكةش بكات كة لة هيض
 -9ثيَويستة ئةو ثيَشكةشكارةي كة دانةمةزراوة بةل
فةرمانطةيةكي حكومي دانةمةزراوة ،ئةطةر زانياري نادروسيت دا بيَت ئةوا هةموو بةرثرسياريةتي ياسايي
دةكةويَتة ئةستؤ ،هةروةها سرِينةوةي ناو (ترقني قيد)ي لة خويَندن بؤ دةكريَت.
 -11بةثيَي برِياري ئةجنومةني وةزارةت مامةلة لةطةلَ ثؤينت ناكريَت بؤ مةبةسيت ثيَشكةشكردن و
دةرئةجنامةكاني تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت ( واتة ذمارةكان جرب ناكريَن و كيَرظـ نادريَت لة كاتي
تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت .
 -11بة هيض شيَوةيةك ناكريَت قوتابي /خويَندكار خويَندنةكةي بطوازيَتةوة بؤ زانكؤيةكي ديكة.
 -11ئةطةر لة بةشيَكي زانسيت بة تةنها يةك قوتابي /خويَندكار وةرطريا ،ئةوا خويَندنةكةي دوادةخريَت  ،لة
َةتي هةبووني هةمان ثسثؤري لة زانكؤيةكي ديكة ئةوا دةتوانيَت تةنها كؤرسةكاني خويَندن بة شيَوةي
حال
ميوانداري وةربطريَت و دواتر تويَذينةوةكةي لة زانكؤي خؤي ئةجنام بدات.
 -14ئةطةر ثيَشكةشكار زانياري نادروسيت دا بيَت لة كاتي ثرؤسةي ثيَشكةشكردن ياخود لة طشت قؤناغةكاني
خويَندن ،ئةوا هةموو بةرثرسياريةتي ياسايي دةكةويَتة ئةستؤي  ،هةروةها سرِينةوةي ناو (ترقني قيد)ي لة
خويَندن بؤ دةكريَت.
تةوةري شةشةم :ثالن و ذمارةي كورسيةكان:
َةي ثيشةيي
َدةسيتَ بة ئامادةكردني ثالني خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
دواي دةرضووني ئةم رِيَنمايية ،زانكؤ هةل
لةسةر داواي وةزارةت و فةرمانطة و داموودةزطاكاني حكومةتي هةريَم و كةرتي تايبةت بة ثيَي رِيَنماييةكان و
ذمارةي كورسيةكان دياري دةكات و لة اليةن ئةجنومةني بةش و ئةجنومةني كؤليَذ و ئةجنومةني زانكؤكةوة ثالني
خويَندن و ذمارةي كورسيةكان ثةسةند دةكريَت و و دواتريش لة اليةن وةزارةت ثالن و ذمارةي كورسيةكان
ثةسةندةكريَت ،سةرجةم كورسيةكانيش بة شيَوةي ثاراليَلَ دةبيَت و ثيَشكةشكردن لةسةر كورسيةكان بة شيَوةي
سةرتاسةري دةبيَت و بة هيض شيَوةيةك كورسي بؤ هيض دامةزراوةيةك تةرخان ناكريَت و ئةو ثيَشكةشكارةي زؤرترين
َي بةدةستهيَنا بة ثيَي رِيَذةي ثالنةكة وةردةطرييَت.
خال
تةوةري حةوتةم :سةبارةت بة اليةني دارايي خويَندن:
 -1ئةو كانديدانةي لةسةر ميالكي داموودةزطاكاني حكومةتي هةريَمن (جطة لة دامةزراوةكاني سةر بة وةزارةتي
خويَندني باآل كة بؤيان نية ثيَشكةشي بكةن) ،شيَوازي خويَندنةكةيان بة سيستمي ثارِاَليَل دةبيَت و تةواوي
تيَضووي خويَندنةكةيان لة ئةستؤي وةزارةتةكةي (دامةزراوةكةي) يان لة ئةستؤي قوتابي/خويَندكار دةبيَت ،بؤية
ثيَويستة لة كاتي بةدةستهيَناني نووسراوي الري نةبووني وةزارةتةكةي بؤ مةبةسيت ثيَشكةشكردن ئاماذة بة
رِةزامةندي وةزارةتةكةي بدريَت كة خةرجي خويَندنةكةي لة ئةستؤ دةطريَت ،بة ثيَضةوانةوة ثيَويستة
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َيَننامةي ياسايي لة زانكؤ ثرِبكاتةوة كة ئامادةية تةواوي
ثيَشكةشكار لة كاتي ثرؤسةي ثيَشكةشكردن بةل
تيَضووي خويَندنةكة لة ئةستؤي خؤي بطريَت.
َطراني برِوانامةي بةكالؤريؤس كة لة هيض فةرمانطة و داموودةزطايةكي حكومةتي هةريَم دانةمةزراون واتة
 -1هةل
َةي
فةرمانبةري هةميشةيي نني ،بؤيان هةية داواكاري ثيَشكةش بكةن بؤ خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
ثيشةيي بة شيَوازي ثاراليَل ،بؤ ئةم مةبةستةش ثيَويستة ثيَشكةشكار لة كاتي ثرؤسةي ثيَشكةشكردن
َيَننامةي ياسايي لة زانكؤ ثرِبكاتةوة كة ئامادةية تةواوي تيَضووي خويَندنةكة لة ئةستؤي خؤي بطريَت.
بةل
َةي ثيشةيي بة شيَوازي ثارِاَليَل لة اليةن
 -4دواي دةرضووني ئةم رِيَنمايية ،كريَي خويَندني دبلؤمي باآلي يةك سال
ئةجنومةني بةش و ئةجنومةني كؤليَذ و ئةجنومةني زانكؤكان دةستنيشاندةكريَت و لة وةزارةت ثةسةند دةكريَت .
تةوةري هةشتةم :ئةم رِيَنمايية لة رِيَكةوتي دةرضوونيةوة كاري ثيَدةكريَـت و هةر ريَنماييةكي تر لةمةو ثيَش
دةرضووة كة ناكؤك و ثيَضةوانة بيَت لةطةلَ ئةم رِيَنماييه ،ئةوا كاري ثيَناكريَت.

هؤيةكاني دةرضووني ئةم ريَنمايية

هؤيةكاني دةرضووني ئةم ريَنمايية بريتيية لة ثيَطةياندني كاديري ثيشةيي و تةكنيكي بؤ داموودةزطاكاني
حكومةتي هةريَمي كوردستان و كةرتي تايبةت ئةمةش بة هؤي ثيَويسيت بازارِي كار لة هةريَمي كوردستان.

د.يـوسـف طـؤران
وةزيري خويَندني باآل و تويَذينةوةي زانسيت
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وةزارةتى دارايى وئابوورى
ذمارة  5425 :لة 2018/5/21

َةى فةرمانبةرانى
َي  1117تايبةت بة دةرمال
ثالثشت بة بريارى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ()114ي سال
بةريَوةبةرايةتى طةورة باجدةران برِياردرا بة دةركردنى ئةم ريَنماييةى خوارةوة -:
ريَنمايى ذمارة ()13ى سالَى 2018
ريَنمايى تايبةت بة دةرمالَةى فةرمانبةرانى بةريَوةبةرايةتى طةورة باجدةران

َةى تايبةت بةريَذةى ( )%111بؤ سةرجةم فةرمانبةرانى هةميشةيى و طريَبةستى
يةكةم :خةرج كردنى دةرمال
بةريَوةبةرايةتى طةورة باجدةران بة رةضاوكردنى ئةم خاآلنةى خوارةوة -:
َةية بؤ سةرجةم فةرمانبةرانى هةميشةيى .
 -1ريَذةى ( )%111ئةم دةرمال
َةية بؤ فةرمانبةرانى دامةزراو بة طريَبةست خةرج دةكريَت لةسةر بنةماي
 -1ريَذةى ( )% 111ئةم دةرمال
مووضةى بنةرِةتى برِوانامةكانيان نةوةكو برِى طريَبةستةكةى كة ثيَى دامةزراوة .
َةية بة ليستى جيا خةرج دةكريَت و لةكاتى دابةش كردنى مووضةى مانطانة خةرج دةكريَت .
 -4ئةم دةرمال
َةى بة هةمان ناونيشان خةرج بكريَت .
 -4نابيَت لةهةمان كاتدا دوو دةرمال
َةتى ئاسايى كة تا ماوةى ( )4رؤذ نابرِيَت و
َةتةكاندا دةبرِدريَت جطة لة مؤل
َةية لةسةرجةم مؤل
 -6ئةم دةرمال
لةم ماوةية زياتر بؤ هةموو مانطةكة بؤي خةرج ناكريَت .
دووةم :خةرج كردنى برِى ( )11111دة هةزار دينار بةرامبةر بةو سةردانانةى كة بؤ سةنتةرى شار و برِى ()11111
بيست هةزار دينار بؤ دةرةوةى سةنتةرى شار بؤ ئةو فةرمانبةرانة خةرج دةكريَت بةرامبةر ئةو ئةرك و ماندووبوونةى
كة لةكاتى سةردانى باجدةراندا ئةجنامى دةدةن ئةم برِة ثارانةش دةخريَتة سةر مووضةى مانطى دواى سةردانةكان و
بةثيَى خشتةيةك ريَك دةخريَت دواى رةزامةندى بةرثرسى هؤبة و سةرؤكى بةشةكةى و ئةم برِانةى سةرةوة ريَطر نية
َةى شاند و سةفةرى ناوةوة بؤ فةرمانبةران  ،هةروةها خةرج كردنى ئةم برِلنة كاريطةرى
لة خةرج كردنى دةرمال
لةسةر زياد كردنى رِيَذةى ثاشةكةوتى مووضةى فةرمانبةران نابيَت .
سيَيةم :خةرج كردنى رِيَذةى ( )%16كؤى برِى زيَدةكى ئةو سةرثيَضيانةى لة سيستةمى خود خةمآلندن وةردةطرييَت
لة ماوةى ساليَكدا و دابةش كردنى بة دوو جار لة ساليَكدا بةسةر فةرمانبةرانى بةريَوةبةرايةتى طةورة باجدةران
َبةندى ئاماذة ثيَكراو كة لة نووسراومان ذمارة ( )1164لة  1112/4/4هاتووة .
بةثيَى ثلةى وةزيفى و خال
َى (يةكةمى) سةرةوة بة ( )4ضوار قؤناغ خةرج دةكريَت و بةليستى
َةى تايبةتى هاتوو لة خال
ضوارةم :جياوازى دةرمال
جيا و لةكاتى دابةش كردنى مووضةى مانطانة .
ثيَنجةم :ئةم ريَنمايية لة ريَكةوتى  1117/4/5ـةوة جيَبةجآ دةكريَت .
ريَباز حممد محالن
وةزيرى دارايى و ئابوورى
2018/7/23
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة  8120 :لة 2018/1/7

َى
َى  1119و ريَنماميان ذمارة ()1ى سال
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ياساى وةزارةتى ناوخؤ ذمارة ()5ى سال
َى  1117و ئاماذة بة رةزامةندى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران بةنووسراويان
 1116و بةيامنان ذمارة ()2ى سال
ذمارة ( )1417لة  1117/7/17و ( )4911لة  1112/4/6و ( )11591لة  1117/5/11بريارماندا بة -:
بةيانى ذمارة ()8ى سالَى 2018
هيَنانةكايةى طوندى (ميللةت )

 هينانةكايةى طوندى ( ميللةت ) لةسةر ثارضة زةوى ذمارة ( )51لة كةرتى ( / 62بةربيان لة ناحيةىهةرير  /قةزاى شةقآلوة ) بةثيَى ياسا و ريَنماييةكان بة رووبةرى ( )6دؤمن و ( )1ئؤلك بةثيَى خشتةى
هاوثيَضى نووسراوى ثاريَزطاى هةوليَر ذمارة ( )1145لة . 1112/4/2

كـريم سنجـارى
وةزيـرى ناوخـؤ

2018/7/23
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
رقم اإلصدار61 :
تأريخ اإلصدار8162/7/66 :

استناداً إىل حكم الفقرة ( )1من املادة ( )65من القانون رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،وبناءً على ما عرضه
العدد القانوني من أعضاء الربملان ،وبناءً على ما شرعه الربملان يف جلسته االعتيادية رقم ( )5بتأريخ
 ، 1112/7/11ومبوجب السلطة املمنوحة لرئاسة الربملان مبوجب الفقرة (ثالثاً) من (املادة األوىل) من القانون رقم
( )1لسنة  ،1117قرر إصدار القانون اآلتي:
القانون رقم ( )61لسنة 8162
قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان  -العراق
املادة (:)6

ال جيرى انتخاب رئيس اإلقليم بالتزامن مع انتخابات الدورة اخلامسة لربملان كوردستان.
املادة (:)8

أوالً :يستمر العمل بقانون ( توزيع اختصاصات رئاسة اإلقليم على املؤسسات الدستورية لإلقليم )
رقم ( )1لسنة .1117
ثانياً :يستمر ديوان رئاسة إقليم كوردستان يف أعماله وواجباته اإلدارية واملالية  ،وينفذ مهامه حتت
إشراف رئاسة جملس الوزراء.
املادة (:)3

علىىى الىىدورة اخلامسىىة لربملىىان كوردسىىتان وخىىال سصىىلي انعقىىاد سىىنتها األوىل ا ىىاس القىىرار حىىول مصى مؤسسىىة
رئاسة اإلقليم يف ضوء املعاي العامة للدسات .
املادة ( :)4ال يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة ( :)5على اجلهات سات العاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة ( :)1ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره ،وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).
األسباب املوجبة

من أجل تهيئة أرضية التواسق والتفاهم حول نظام احلكم يف إقليم كوردستان ،سقد شرع هذا القانون.
بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتري برملان كوردستان  -العراق
2018/7/23

جعفر ابراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
رقم اإلصدار62 :
تأريخ اإلصدار8162/7/62 :

استناداً إىل حكم الفقرة ( )1من املادة ( )65من القانون رقم ( )1لسنة  1991املعدل  ،وبناءً على ما عرضه العدد
القىىىانوني مىىىن أعضىىىاء الربملىىىان  ،وبنىىىاءً علىىىى مىىىا شىىىرعه الربملىىىان يف جلسىىىته االعتياديىىىة رقىىىم ()7
بتىىأريخ  ، 1112/7/16ومبوجىىب السىىلطة املمنوحىىة لرئاسىىة الربملىىان مبوجىىب الفقىىرة ( ثالث ىاً) مىىن ( املىىادة األوىل)
من القانون رقم ( )1لسنة  ، 1117قرر إصدار القانون اآلتي:
القانون رقم ( )66لسنة 8162
قانون التعديل الثالث لقانون إجيار العقار رقم ( )27لسنة  6171املعدل
يف إقليم كوردستان – العراق
املادة (:)6

تعدل املادة ( ) 1من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إجيار العقار رقم ( )27لسنة  1979وتقرأ على الوجه اآلتي:
املادة (:)6

جتدد عقود إجيار العقار املربمة ألغراض السكنى أو لغ السكنى مرة كل أربع سنوات بأجرة يتفىق عليهىا الطرسىان
سوا ًء بالزيادة أو النقصان بشرط أال تزيد األجرة يف حالة الزيادة على ( )%11من األجرة السابقة.
املادة (:)8

تعدل املادة ( ) 1من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إجيار العقار رقم ( )27لسنة  1979وتقرأ على الوجه اآلتي:
املادة (:)8

أوالً :إسا مل يتفق طرسا العقد على مقدار األجرة مبوجب املادة ( )1من هذا القانون حيق لكا الطرسني أو ألحدهما
الطلب م ن مديرية ضريبة العقار تقدير األجرة من خال جلنة تقدير خاصة مع األخذ بنظر االعتبار
الظروف االقتصادية.
ثانياً :تكون قرارات اللجنة الواردة يف الفقرة (أوالً) من هذه املادة قابلة للطعن سيها لدى حمكمة البداءة خال مدة
( )16يوماً من صدور قرار التقدير ويكون قرار احملكمة باتاً.
املادة (:)3

تلغى املادة ( ) 4من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إجيار العقار رقم ( )27لسنة .1979
2018/7/23
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املادة (:)4

تضاف مادة إىل القانون ويعاد تنظيم تسلسل املواد وتقرأ على الوجه اآلتي:
ضع التخلية يف عقود املادة ( )1من هذا القانون ألحكام قانون إجيار العقار رقم ( )27لسنة .1979
املادة (:)5

ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة (:)1

على اجلهات سات العاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة (:)7

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

األسباب املوجبة

من أجل حتقيق العدالة والتوازن بىني حىق املسىتأجر وصىاحب امللى ومىع األخىذ بنظىر االعتبىار الظىروف واملشىاكل
االقتصادية واالجتماعية ،سقد شرع هذا القانون.

بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتري برملان كوردستان  -العراق

2018/7/23

جعفر ابراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار65 :
تاريخ القرار8162/7/61 :

قــرار
رقم ( )65لسنة 8162

استناداً حلكم الفقرة ( )1من املادة ( )44قانون انتخاب برملان كوردستان ى العراق رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،
واملادتني ( 44و  )46من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم ( )1لسنة  1991املعدل  ،قرر برملان كوردستان ى
العراق يف جلسته االعتيادية املرقمة ( )6واملنعقدة بتاريخ  1112/7/11اآلتي:
أوالً :قبول استقالة السيد (رابون توسيق معروف) من عضوية برملان كوردستان ى العراق.
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  1112/7/11وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر ابراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق

2018/7/23
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