كـــۆمارى عــێراق
هەرێمى کوردستان
سەرۆک
بـڕیـار
ژمارە ()1ی ساڵی 9112
بەپێ ی ئەو دەسییەەیە پێمانییاوەوە لە بییەیە (یەكەم) مییاددە (دەیەم) لە یاسییا سییەواكایەی

هەوێمیی كوودسیینا ژمییاوە ()1

سییا

 5002هەمییوەوكوەو  ،و پا پشیی

بە یاسییاكاوی پەولەمییان

كوودسنا كە لە دەنیشنن ژماوە ( )15ئاسای واژ  5012/7/8كوەوە  ،بەیاوماناە بە دەوكودن :

یاسای ژمارە ()9ی ساڵی 9112
یاسای هەمواری یەكەمی یاسای ژمارە ()3ی ساڵی 9112
(یاسای پارێزگاكانی هەرێمی كوردستان ـ عێراق)
ماددەی (:)1
خا

( )1لە بیەیە (سێیەم ) لە میاددە (شمشێم ) یاسیاكە هەمیوەو دەكیوێنەوە و بەم شیێوەیە

خوەوەوە دەخوێناوێنەوە:
1ی ی هە بژەودن ی پاوێزیییاو لە دەوەوە ئەنییاەمان ئەنجییوومە یییا لە نێوەنیانییاە بە زاوییینە ڕەهییا
ژماوە ئەناەمان ئەنجوومە دەبێ

 ،لە ماوەیەكاە كە ئەوپەڕ ( )00س ڕاژ لە مێیژوو بەسینن

یەكەمین دەنیشنن یێپەڕ نەكات.

ماددەی (:)9
بەدەو لە حوكم بەیە (دووە ) لە ماددە (چواردە ) یاساكە ئەم خولە ئەنجومەن پاوێزیاكا
لە پیادەكودن یایبەیمەنایەكانیا لە كای كۆیای هاین میاوە یاسیاییا ییا هە بژەودنی خیولێی
نوێ ئەنجومە بەودەوەم دەبن.

ماددەی (:)3

پێویسنە ئەنجومەن وەزیوە و الیەنە پەیوەنایاەوەكا حوكمەكان ئەم یاسایە جێبەجێ بیە .

ماددەی (:)4

كاو بە هیچ دەقێی یاسای یا بەیاوێك ناكوێ

كە ناكۆك بێ
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لەیەڵ دەقەكان ئەم یاسایە.
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ماددەی (:)5

ئەم یاسایە لە ڕاژ دەوچوەنان جێبەجیێ دەكوێی

باڵودەكوێنەوە.

و لە ڕاژنیامە فەومی (وەقیایی كوودسینا )

هۆكارەكانی دەرچوواندن
بە مەبەسیین دووس ی

نەبییوون بۆشییای یاسییای لە ئەنجییوومەن پاوێزیاكییا و بەودەوەم بییوون

ئەنجوومەنەكییا لە پیییادەكودن یایبەیمەنییاییەكا و هە بژەودنیی پاوێزیییاو لە دەوەوە ئەنییاەمان

ئەنجییییوومە یییییا لەنێییییو ئەنییییاەمان ئەنجییییوومە بە مەبەسیییین فەوەهەمیییییود و یەیانییییان
خزمەیگوزەوییەكا بۆ هاووەییا بە شێوەیەك باشنو  ،ئەم یاسایە دەوچوێناوە.

نێـچیـرڤان بـارزانـی
ســــەرۆكی هەرێـمـی كوردستان

هـەولێــــر
9112/7/91

9112/7/31
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بەناوى خوداى بەخشندە و ميهرەبان
بەناوى گەلەوە
پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
ژمارەى بڕیار 11 :
مێژووى بڕیار 9112/7/11 :
بڕيارى
ژمارە ()11ى ساڵى 9112
پش

بە حوكم میاددە ( )88لە یاسیا ژمیاوە ( )1سیا

 1225هەمیوەوكوەو و  ،حیوكم

بیەیە

(چوەوەم) ماددە ( )12لە پەیەەو ناوخۆ پەولەمان كوودسنا یی عێیوە ،،پەولەمیان كوودسینا
لەدەنیشنن ئاسای ژماوە ( )18ڕاژ  5012/7/11ئەم بەیاوە خوەوەوە دە:

یەكەم :هە بژەودن بەوێز (رێواز فایق حسەن) بۆ پۆسن سەواك پەولەمان كوودسنا ی عێوە. ،
دووەم :ئەم بەیاوە لە واژ هە بژەود لە ()5012/7/11یەوە بەجێبەجێ كوەو دەژمێودوێ .
سێیەم :ئەم بەیاوە لەڕاژنامە فەوم (وەقایی كوودسنا )دە باڵودەكوێنەوە .

هێمن احمد حمە صالح
(هـێمـن هـەورامـى)
جێگرى سەرۆکى پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
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ذمارة (العدد) 932

بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە
پەرلەمانی کوردستان – عێراق
مێژووی بڕیار9112/7/94 :
بڕیارى سەرۆکایەتى پەرلەمان
پشیی

ژمارە ()1ی ساڵی 9112

بە حییویم بەنییا ( )1لە بییەیە یەیەمیی مییاددە (پێیینجەم) و بییەیە (دووەم) مییاددە

(حەویەم) لە یاسییا یۆمسیییۆن بییاە سییەوبەخۆ هە بییژەود و ڕەپوس ی ژمییاوە ( )8سییا

، 5018

بییەیە (دووەم) مییادەە ( )80لە پەیییەەو نییاوخۆ پەولەمییان یوودسیینا – عێییوە ، ،دەسیینە
سەوایایەی پەولەمان یوودسنا ئەم بەیاوە خوەوەوە دە.

یەکەم :پێکهێنان لیژنەیەی یای پەولەمانى یوودسنا لەم بەوێزەنە ناویا لە خیوەوەوە هیایووە ،
بییۆ پییاەوین ئەنییاەمێک ئەنجییومەن یۆمسیییاوە لە شییوێن ئەنییاەم دەس ی
بەوێز(جوییاو عادل محما):

لە یاویێشییاوە

 -1ئومێا عباەلوحمن حسن

 -5جمال حویز مصطف

 -0بە ێن ەسماعیل حاج ەبوەهیم

 -8محما سیاەلاین ەنوو
 -2وامیۆ حزیوە نیسا

دووەم :ئەم بویییاوە لە واژ دەوچییوونیەوە جێییبە جییێ دەیوێیی
یوودسنا ) باڵودەیوێنەوە.

منی نبى نادر قهوجی
سکرتێری پەرلەمانی
کوردستان  -عێراق

9112/7/31

هێمن هەورامی
جێگری سەرۆکی پەرلەمان
کوردستان  -عێراق
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و لە واژنییامە فەومیی (وەقییایی

د.رێواز فائق حسین
سـەرۆکی پەرلەمان
کوردستان  -عێراق
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بەناوى خوداى بەخشندە و ميهرەبان
بەناوى گەلەوە
پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
ژمارەى فەرمان 4 :
مێژووى فەرمان 9112/7/11 :
فەرمان
ژمارە ()4ى ساڵى 9112
پشی

بە بەیییاو ژمییاوە ( )2سیا

 5012پیییەولەمان كوودسییینا و حوكمیی بەییییە (هەشیینەم)

ماددە ( )55لە پەیەەو ناوخۆ پەولەمان كیوودسینا ی عێوە،،

 بەوێییییز (ڤێێێاا فمریێێێ ابێێێیا ە ) لە واژ  5012/7/10لە ئەنیییاەمیەی پەولەمیییا بە دەسنیێشیییاوەهەژماودەكوێ .

هێمن احمد حمە صالح
(هـێمـن هـەورامـى)
جێگرى سەرۆکى پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
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ذمارة (العدد) 932

بەناوى خوداى بەخشندە و ميهرەبان
بەناوى گەلەوە
پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
ژمارەى فەرمان 5 :
مێژووى فەرمان 9112/7/11 :
فەرمان
ژمارە ()5ى ساڵى 9112
پشی

بە بویییاو ژمییاوە ( )2سیا

 5012پیییەولەمان كوودسییینا و حوكمیی بەییییە (هەشیینەم)

ماددە ( )55لە پەیەەو ناوخۆ پەولەمان كیوودسینا ی عێوە،،

 بەوێیییز (بێێیرمرد دلشێێاد شێێایاه) لە واژ  5012/7/10لە ئەنییاەمیەی پەولەمییا بە دەسنیێشییاوەهەژماودەكوێ .

هێمن احمد حمە صالح
(هـێمـن هـەورامـى)
جێگرى سەرۆکى پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
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6

ذمارة (العدد) 932

بەناوى خوداى بەخشندە و ميهرەبان
بەناوى گەلەوە
پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
ژمارەى فەرمان 6 :
مێژووى فەرمان 9112/7/11 :
فەرمان
ژمارە ()6ى ساڵى 9112
پشی

بە بویییاو ژمییاوە ( )2سیا

 5012پیییەولەمان كوودسییینا و حوكمیی بەییییە (هەشیینەم)

ماددە ( )55لە پەیەەو ناوخۆ پەولەمان كیوودسینا ی عێوە، ،
 -بەوێییییز (ئایێێێ

هەژماودەكوێ .

معێێێیو

سێێێ ە ) لە واژ  5012/7/10لە ئەنیییاەمیەی پەولەمیییا بە دەسنیێشیییاوە

هێمن احمد حمە صالح
(هـێمـن هـەورامـى)
جێگرى سەرۆکى پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
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ذمارة (العدد) 932

بەناوى خوداى بەخشندە و ميهرەبان
بەناوى گەلەوە
پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
ژمارەى فەرمان 7:
مێژووى فەرمان 9112/7/11 :
فەرمان
ژمارە ()7ى ساڵى 9112
پشی

بە بویییاو ژمییاوە ( )2سیا

 5012پیییەولەمان كوودسییینا و حوكمیی بەییییە (هەشیینەم)

ماددە ( )55لە پەیەەو ناوخۆ پەولەمان كیوودسینا ی عێوە، ،

 بەوێیییز (عبێێ اه محمێێود محمێێ ) لە واژ  5012/7/10لە ئەنییاەمیەی پەولەمییا بە دەسنیێشییاوەهەژماودەكوێ .

هێمن احمد حمە صالح
(هـێمـن هـەورامـى)
جێگرى سەرۆکى پەرلەمانى کوردستان  -عێراق
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ذمارة (العدد) 932

وەزارەتى داد
ژمارە 63 :لە 9112/7/92
ڕێنمایی ژمارە ()1ی ساڵی 9112
بەبۆنە دەس

بەكاوبوون كابینە نۆیەم حیومەی هەوێم كوودسنا و پا پش

بە بەیاوەكان

كۆبوونەوە سەواكایەی ئەنجومەن وەزیوە لە ڕێکەوی  5012/7/12و جێ بەجێکودن  ،هەووەهیا

بەمەبەسن وێیخسنن كاووباو وەزەوەیەكەما و زیایو خزمەت كود و ئاسیانکودن ئیشیوو ییاو
هاووەییا  ،بەیاوماناە بە -:

 -1پابەنابوون فەومانبەوە بەدەوەم فەوم
خۆ دە كە لە كایژمێو ( )8بەیان دەس
پێنج شەممە لە كایژمێو ( )5پا

بەشیێوەیەك وێیك و پێیك و لەكیای دییاو كیوەو

پێ دەكات و لەكیایژمێو ( )0پیا

نیوەوا كۆیای دێ .

نییوەوا و واژەنی

 -2فەومانبەو لەكای دەوەم فەوم خۆ دە پێویسنە بەهەموو شیێوەیەك خیۆ یەوخیا بییات بیۆ
جێ بە جێ كودن هەموو ئەو ئەوك و فەومانانە كە پێ وەدەسپێودوێ
ئەوپەو د سۆز و لەخۆبووودوەنە و دەس
ٍ
دەوەم مو ی هاووەی یە .

و پێویسنە لەسیەو بە

پاك ئەوكەكان جێ بە جێ بیات  ،چیونیە میاوە

 -3پێویسنە لەسەو هەموو فەومانبەوە نهێن كاو فەومانبەو بپیاوێز و بیۆ ئەم مەبەسینە
سەوپێچیەك وووبەووو سزە یاسای دەبێنەوە .

هەو

 -4هەو اە بۆ كەم كودنەو وایین لە جێبەجێ كودن ئەوك و فەومانەكانیاە بەشیێوەیەك بنوەنوێی
 ،بەبێ ئەوە سەوپێچ یاسا بیوێ

لە كەمنوین كایاە زاویوین ئەوك جێبەجێ بیوێ

 ،هەووەها

لەسەو هەموو بەوێوەبەوە پێویسنە بازنە وایین دەسننیشا و دیاو بیە یاكو بنبە بیوێ

 -5وەەماەنەوە دەوەكاو
بنوەنوێ

.

هاووەیییا و نووسیوەو فەومیانگە و دەم ودەزیاكیا بەپەلە بیۆ ئەوە

سوود لە یوەنس

وكاوەمەی فەومانبەوە و هۆبە وبەشەكا وەوبگیوێ

لە پێنیاو جیێ

بە جێ كودن ئەوك هاووەییا بەزوویوین كات و هاناەن فەومانبەوە بۆ زیایو خزمەت كود و
د سۆز نوەنا لە ئەنجاماەن ئەوك و فەومانەكاناە بەوەمبەو هاووەییا .

 -6لەحا ەی هە ە ( ماد ) یا چاپ فەومانبەو هەو باەت هەمیاهەنگ لەیەڵ ئەو فەومانگەیەبییات
كە مییامە ەكە لییێ هییایووە  ،لەوێییگە پەیوەنییا یەلەفییۆن هەو الیەك لەال خییۆیەوە هە ەیییا
وەس

بکایەوە و مۆو و ئیمزە بکات ئەیەو هەودوو فەومانگەیە سەو بەوەزەوەی دەدبن .

 -7وێزیییوین لەهاووەییییا بەشییێوەیەك یشیین و ڕەچییاو بییاو خییاوە پێاەویسیینیە یایبەیەكییا
بکوێ

لە كەم ئەناەم و پەكیەویەو نەخۆ

كودن دەوەكاوییەكانیا بەوووێیی خیۆ

فەومانگەو پێیهایەكان دیاو بخات .
9112/7/31
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كە سییما شاوسینان وەزەوەیمیا بەهەمیوو

ذمارة (العدد) 932

 -8هەوڵ بییاوێ

مییامە ە هاووەییییا كەلەنییاوچەیەك دوووەوە یییا لەدەوەوە ووەت هییایوو

بەپەلەو لەكەمنوین ماوە یەوەوبیوێ .

 -9نابێ دەوەكاو هاووەیییا بەشیێوە زەوەكی ( شیفه ) ڕەت بییوێنەوە  ،لەوحیا ەیەدە پێویسینە
بەنووسین بەیاو ڕەت كودنەوە دەوەكاویەكە بنووسیوێ
دەوەكاویەكە ئیش ئەو فەومانبەوە نەبێ

و ئەیەوەكیا ووو بییوێنەوە  ،ئەیەو

 ،بۆ هاووەی ووو بیوێنەوە كە كیاوەكە پسیپۆو چ

الیەكە لەسەو دەوەكاویەكە ئاوەسنە الیەن پسپۆوویایبەیمەنا بیوێ

.

 -11بنبەكودن ی دیییاودە قێزەون ی بەوییییل بەهەمییوو شییێوەیەك كە جییۆوێیە لە یەنییاە
مەبەسنە

و بییۆ ئەم

سەوپێچییاوە بەیونایوین شیێوە سیزەدەدوێن بە پێی یاسیا و فەومیانبەو خیۆ لەو

ڕەفناوەنە بەدووو بگوێ

یەیومان دێنێنە سەو

.

 -11ئەم ڕێنماییانە سەوەوە بەهیچ شێوەیەك بەخشیین بیۆ هییچ فەومانبەوێیك یێیاەن یە لە هەو
پلەوپۆسنێی فەومانبەویاە بێ

.

 -12ئەم ڕێنمییاییە لەواژ دەوچییوون كییاو پییێ دەكوێیی
باڵودەیوێنەوە .

و لەڕاژنییامە )وەقییایی یوودسیینا (

فەرسەت احمد عبدالله
وەزیـــــری داد

هـەولێــــر
9112/7/92
/6خەرمانان9712/
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ذمارة (العدد) 932

وەزارەتى پەروەردە
ژمارە 19317:لە 9112/7/95
بەیانى ژمارە ()3ى ساڵی 9112

ئامییاژە بە نووسییوەو وەزەوەییی دەوەییی و ئییابووو /ب .گ بییوودجە /ب میالیییات ژمییاوە ()5805لە

 5012/2/11یایبەت بە پەسەنا یودن پەیکەو وێکخسنن وەزەوەیما بویاودوەبە-:

 یەیخسننەوە هەودوو بەڕێوەبەوەیەی (پەیوەناییەیا ) و بەڕێیوەبەوەیەی (ڕەیەیانیا ) لە یەكبەوێوەبەوەیەی لە ژێو ناو ( بەوێوەبەوەیەی ڕەیەیانا و پەیوەنیاییەیا ) سیەو بە نووسیینگە
وەزیو .

 -ئەم بەیانە جێ بەجێ دەیوێ

لە واژى دەوچوونیەوە.

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

وەزارەتى پەروەردە
ژمارە 19316:لە 9112/7/95

بەیانى ژمارە ()4ى ساڵی 9112

ئامییاژە بە نووسییوەو وەزەوەییی دەوەییی و ئییابووو /ب .گ بییوودجە /ب میالیییات ژمییاوە ()5805لە

 5012/2/11یایبەت بە پەسەنا یودن پەیکەو وێکخسنن وەزەوەیما بویاودوەبە-:

 یەیخسیینن هەودوو بەڕێییوەبەوەیەی (یییاویێو ) و بەڕێییوەبەوەیەی (خییزمەت یییوزەو ) لە یەكبەوێیییوەبەوەیەی لە ژێیییو نیییاو ( بەوێیییوەبەوەیەی ییییاویێو و خیییزمەت ییییوزەو ) سیییەو بە

بەوێوەبەوەیەی یشن دیوە .

 -ئەم بەیانە جێ بەجێ دەیوێ

لە واژى دەوچوونیەوە.

-----------------------------------------------------------------------------------------------وەزارەتى پەروەردە
ژمارە 19312:لە 9112/7/95
بەیانى ژمارە ()6ى ساڵی 9112
ئامییاژە بە نووسییوەو وەزەوەییی دەوەییی و ئییابووو /ب .گ بییوودجە /ب میالیییات ژمییاوە ()5805لە

 5012/2/11یایبەت بە پەسەنا یودن پەیکەو وێکخسنن وەزەوەیما بویاودوەبە-:

 یەیخسییییینن هەودوو بەڕێیییییوەبەوەیەی (خیییییۆیەی ) و بەڕێیییییوەبەوەیەی (میالییییییات) لەیەكبەوێوەبەوەیەی لە ژێو ناو (بەوێوەبەوەیەی خۆیەی و میالیات) سەو بە بەوێوەبەوەیەی یشن

دیوە .

 -ئەم بەیانە جێ بەجێ دەیوێ

لە واژى دەوچوونیەوە.

ئااڵن حمە سعید صالح
وەزیری پەروەردە
9112/7/31
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وەزارەتى پەروەردە
ژمارە 19312 :لە 9112/7/95

بەیانى ژمارە ()5ى ساڵی 9112

ئامییاژە بە نووسییوەو وەزەوەی ی دەوەی ی و ئییابووو /ب .گ بییوودجە /ب میالیییات ژمییاوە ()5805لە 5012/2/11
یایبەت بە پەسەنا یودن پەیکەو وێکخسنن وەزەوەیما بویاودوەبە :-
 -1یەیخسننى هەوسێ هۆبە (دەویودە) وهۆبە (وەویویە) و هۆبەى ( پۆسن ئەلکنوان ) لە یەک هۆبە لە
ژێو ناو (هۆبە دەوییودەو وەوییویە و پۆسین ئەلکنوانی ) سیەو بە بەڕێیوەبەوەیەی

یشین دییوە /

ب.یاویێوى و خزمەت یوزەو .
 -5دەخسنن (هۆبە پەوەویە) و یودنەوە هۆبە یۆیا دیوەن وەزەوەت سەو بە بەوێیوەبەوەیەی یشین
دیوە  /ب .یۆیا ناوەنا وەزەوەت
 -0دەخسنن هۆبەیان (ئۆیۆمبێل و چاپ) و یۆوین بەش خزمەت یوزەو بۆهۆبە خزمەت یوزەو سیەو
بە بەوێوەبەوەیەی یشن دیوە  /ب .یاویێو و خزمەت یوزەو .
 -8دەخسنن بە

و هۆبەیان ( بەش ژمێویاو دییوە و بەشی خەوجیەییا و بەشی بیوودجە و هیۆبە

ژمێویاو و هۆبە یۆماویایا و هۆبە

خەزنەدەو و هۆبە ئەوشیی

) سیەو بە بەوێیوەبەوەیەی یشین

دیوە  /بەوێوەبەوەیەی ژمێویاو .
 -2دەخسیینن هۆبەیییان (سییەومووچە و بەوزیییودنەوە و میالیییات و خانەنشییین ) و یەیخسییننەوە هەودوو
(هۆبە داسیەیا و هیۆبە ئەوشیی ) بیۆ یەک هیۆبە لە ژێیو نیاو (هیۆبە ئەوشیی

و داسییەیا ) وە

یودنەوە هۆبەیەك بە ناو هۆبەى ( داسیە میالك) سەو بە بەوێوەبەوەیەی یشن دیوە  /ب خیۆیەی
و میالیات
 -1یودنەوە هۆبە (یوێبەسنەیا و بەدوەدەچوو ) سەو بە بەوێوەبەوەیەی یشین دییوە  /ب.یوێبەسینە
یشنییەیا
و خەمالنا و یوەسننەوە) سیەو بە بەوێیوەبەوەیەی

 -7دەخسنن هۆبەیانى (پەویووك و هێنا و یوێبەس
یشن دیوە  /ب.یجهیزەت.

 -8دەخسنن هۆبە (وەویێوە ) و یەیخسننەوە هەودوو (هیۆبە نێی
یەك هۆبە لە ژێیو نیاو ( هیۆبە نێی

اووک و ئەننەونیی

اووک) و (هیۆبە ئەننەونێی ) بیۆ

) سیەو بە بەوێیوەبەوەیەی یشین پالنیاەنان

پەووەودەی .
 -2یۆوین ناو (بەوێوەبەوەیەی یۆمپینەو و ئەننەونێ ) بۆ ناو ( بەوێوەبەوەیەی یەینەلۆژیا زەنییاو )
وەناو ( بەوێوەبەوەیەی یوێژینەوە یۆمەالیەی ) بۆ ناو ( بەوێوەبەوەیەی یوێژینەوە ییۆمەەیەی
و دەووون ) سەو بە بەوێوەبەوەیەی یشن پالناەنان پەووەودەی .

 -ئەم بەیانە جێ بەجێ دەیوێ

لە واژى دەوچوونیەوە.

ئااڵن حمە سعید صالح
وەزیری پەروەردە
9112/7/31
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وەزارەتى تەندروستى

بەیانى ژمارە ()99ى ساڵى 9112
بەپێ

ئەو دەسەەیە پێماناوەوە لە(ماددە شەشەم /بەیە  )5لە یاسا وەزەوەی

ژماوە ()12

 -كودنەوە

سا

 5007وە  ،بویاوماناە بە-:

(نەخۆشخانە

(كوودسنا )

مەوجێك و پابەنابن بە یش

پزیشیان كوودسنا .

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەیوێ

یایبەت بە ئافوەیا

ڕێنماییەكان

وەزەوەی

یەناووسن

و مناە بوو ) لە شاو

یەناووسن

و ژینگەی

دهۆك بە

وە سەناییا

لە واژ دەوچوونیەوە وێیەوی . 5012/7/1

بەیانى ژمارە ()93ى ساڵى 9112
 كودنەوە (سەننەو پزیشی ئەسنێوە) بۆ جوەنیاو لە شاو دهۆك بە مەوجێك و پابەنابن بەیش

ڕێنماییەكان وەزەوەی یەناووسن و ژینگەی وە سەناییا پزیشیان كوودسنا

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەیوێ

لە واژ دەوچوونیەوە وێیەوی . 5012/7/1

بەیانى ژمارە ()94ى ساڵى 9112
 -یۆوینى (بنیە یەناووسن

یوە لە قەزە سێمێل) بۆ(نەخۆشخانە سێمێل

بەڕێوەبەوەیەی یشن یەناووسن لە شاو دهۆك.

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەیوێ

یشن ) سەو بە

لە واژ دەوچوونیەوە وێیەوی . 5012/7/1

د .رێکەوت حمە رشید کریم
وەزیرى تەندروستى

9112/7/31
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جــمهوریة العــراق
إقليم كوردستان
الرئيس
قــــرار
رقـم ( )1لـسـنـە 9112
وفقا للصالحیات ەلممنوحة لنا ف ەلفقوة (ەألول ) من ەلمادة (ەلیاشوة) من قیانو وئاسیة إقلییم
كوودسنا وقیم ( )1لسینة  5002ەلمییال و بنیاءە علی میا شیوعە بولمیا كوودسینا فی جلسینە
ەالعنیادیة ەلموقمة ( )15ف  ،5012/7/8قوونا إصاەو:
القانون رقم ( )9لسنة 9112
قانون التعدیل األول للقانون رقم ( )3لسنة 9112
(قانون المحافظات إلقلیم كوردستان – العراق)
المادة (:)1

ییال ەلبنا ( )1من ەلفقوة (ثالثا) من ەلمادة (ەلسادسة) من ەلقانو ویقوأ عل ەلوجە ەألی :
 -1ەننخاب ەلمحافظ مین خیاو أعضیاء ەلمجلی
ەلمجل

أو مین بیینهم باألغلبییة ەلمطلقیة لییاد أعضیاء

 ،خالل ماة أقصاها ( )00ثالثین یوما من یأویخ ەنیقاد أول جلسة لە.

المادة (:)9

ەسنثناء من أحیام ەلفقوة (ثانییا) مین ەلمیادة (ەلوەبییة عشیو) مین ەلقیانو  ،یسینمو هی ه ەلیاووة
لمجال

ەلمحافظات ف مماوسة ەخنصاصایها عنا ەننهاء میایها ەلقانونییة لحیین ەننخیاب دووة

جایاة لها.
المادة (:)3
عل مجل

ەلوزوەء وەلجهات ذەت ەلیالقة ینفی أحیام ه ە ەلقانو .

المادة (:)4

ال ییمل بأ نص قانون أو قوەو ینیاوض وأحیام ه ە ەلقانو .
9112/7/31
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المادة (:)5

ینف ه ە ەلقانو من یأویخ صاووه ،وینشو ف ەلجویاة ەلوسمیة (وقائع كوودسنا )

األسباب الموجبة
بغیییة عییام حییاو فییوە قییانون

ف ی عمییل مجییال

ەخنصاصایها وەننخاب ەلمحافظ من خاو ەعضاء ەلمجل

ەلمحافظ یات وەسیینموەوها ف ی مماوسییة
أو من بینهم لغیوض إیاحیة و إیصیال

ەلخامات إل ەلموەطنین عل وجە أفضل  ،فقا شوع ه ە ەلقانو .

نیچیرڤان بـارزانـی
رئیـس إقلیـم كـوردسـتـان
أربـیــــل
9112/7/91

9112/7/31
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بأسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم القرار11 :
تاریخ القرار9112/7/11 :

بسم الله الرحمن الرحیم

القرار
ەسننادە ەل حیم ەلمادة ( )88من ەلقانو وقم ( )1لسنة  1225ەلمییال و ،ەلفقیوة (وەبییا) مین ەلمیادة ()12
من ەلنظام ەلاەخل لبولما كوودسنا ی ەلیوە ، ،قوو بولما كوودسینا یی ەلییوە ،فی جلسینە ەلموقمیة
( )18وەلمنیقاة بناویخ  5012/7/11ەألی :
أواا  :ەننخاب ەلسیاة (رێواز فایق حسەن) وئیسا لبولما كوودسنا ی ەلیوە. ،

ا
ثانەا :یینبو ه ە ەلقوەو ناف ە من یاویخ ەالننخاب ف . 5012/7/11
ا
ثالثا :ینشو ه ە ەلقوەو ف ەلجویاة ەلوسمیة (وقائع كوودسنا ) .

هێمن احمد حمە صالح
(هێمن هەورامی)
نائب رئیس برلمان كوردستان ـ العراق

9112/7/31
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بأسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم األمر 4 :
تاریخ القرار9112/7/11 :

بسم الله الرحمن الرحیم

أمــــر
رقم ( )4لسنة 9112

ەسننادە إل ەلقوەو وقم ( )2لسنة  5012و حیم ەلفقوة (ثامنا) من ەلمادة ( )55من ەلنظام ەلاەخل لبولما
كوودسنا ی ەلیوە،،

 -ییا ەلسیاة (ڤاا فیی إبیا ە ) مسنقیلة من عضویة بولما كوودسنا ەعنباوە من .5012/7/10

هێمن احمد حمە صالح
(هێمن هەورامی)
نائب رئیس برلمان كوردستان ـ العراق

9112/7/31
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بأسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم األمر 5 :
تاریخ القرار9112/7/11 :

بسم الله الرحمن الرحیم

أمــــر
رقم ( )5لسنة 9112

ەسننادە إل ەلقوەو وقم ( )2لسنة  5012و حیم ەلفقوة (ثامنا) من ەلمادة ( )55من ەلنظام ەلاەخل لبولما
كوودسنا ی ەلیوە،،

 -ییا ەلسیاة (بیرمر دلشاد شایاه) مسنقیلة من عضویة بولما كوودسنا ەعنباوە من .5012/7/10

هێمن احمد حمە صالح
(هێمن هەورامی)
نائب رئیس برلمان كوردستان ـ العراق

9112/7/31
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بأسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم األمر 6 :
تاریخ القرار9112/7/11 :

بسم الله الرحمن الرحیم

أمــــر
رقم ( )6لسنة 9112

ەسننادە إل ەلقوەو وقم ( )2لسنة  5012و حیم ەلفقوة (ثامنا) من ەلمادة ( )55من ەلنظام ەلاەخل لبولما
كوودسنا ی ەلیوە،،
 -يیا ەلسیا (ئای

معیو

س ي ) مسنقیال من عضویة بولما كوودسنا ەعنباوە من .5012/7/10

هێمن احمد حمە صالح
(هێمن هەورامی)
نائب رئیس برلمان كوردستان ـ العراق
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بأسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم األمر 7 :
تاریخ القرار9112/7/11 :

بسم الله الرحمن الرحیم

أمــــر
رقم ( )7لسنة 9112

ەسننادە إل ەلقوەو وقم ( )2لسنة  5012و حیم ەلفقوة (ثامنا) من ەلمادة ( )55من ەلنظام ەلاەخل لبولما
كوودسنا ی ەلیوە،،

 -يیا ەلسیا (عب اه محمود محم ) مسنقیال من عضویة بولما كوودسنا ەعنباوە من .5012/7/10

هێمن احمد حمە صالح
(هێمن هەورامی)
نائب رئیس برلمان كوردستان ـ العراق
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