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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان 

 بةناوى طةلةوة
 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

 
)ة1992()ةستتىل  ة1()ةيىستتى)ةادتتى  ة 56(ةلتتكةدتتى   )ة ة1 رِطتتك)ة ثشتتبة تتكةىتت    ة

هكد ا  راوو،ةلكسك ة اوا)ةادى  )ةيىسىي ةئكندادىن ةثك لكدىن،ةوة ك   ةلتكةى   تك ىن ةيىستى)ةةةة
د ا  راو،ةثك لتكدىن ة    ستنىنةتةَراتراةةلتكة انرشتن ةئىستىي ةةةةةةةة)ةهك1992()ةسىل  ة1ادى  ة 
ة رِيى )ة   ض واندن ةئكمةيىسىيك)ة ا:ة24/10/2017()ة ؤا)ة3ادى  ة 

ة
 2017(ى سالَى 1ياساى ذمارة )

 ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق ضوارةميياساى دريَذكردنةوةى خوىل هةلَبذاردنى 
 ماددةي يةكةم:

ةدورتي  َراتراة،ة ووةخت ليةطرياتدانية)ترة ةةةةتة ديةثك لتكدىنية    ستنىنةةةةخ ليةهكل بذا  نيةض ا 
ة( و .6/11/2017االنعقى (ةلكة ى  اة   رابةلكة ك وا ية 

 ماددةي دووةم:
  سنكيةسك ؤ ىيك)ية ياكخسنينةدىو يةطريادانيةخ ليةيك كمةوة وو دتيةدتىو ية  ياتذ راو ةلتكةةةةة

ةئكسنؤة  طرياب.
 ماددةى سيَيةم: 
ةكيةيىسىييةيىنة رِيى ياكةنى ريابة كةثراضكوانكيةئكىكىدك ىنيةئكمةيىسىيكة راب. ى ة كهرضة  قرا
 ماددةي ضوارةم:

(ة ؤاةلتكة تك وا يةثكستكدة ر نتيةلكاليتكنة  ستنكيةستك ؤ ىيك)يةةةةةةةة10ئكمةيىستىيكةلتكةدتىو ية ةةة
ثك لكدىنكو ة     ض وياكد يابةو،ةلكة ؤاية   ض ونركو ةجتياة تكجياة   رياتبةو،ةلتكة ؤانىدتكيةةةةةة

ة ديةو قىئرعية    سنىنة ال وة   ريانكو .فك
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 هؤيةكاني دةرضوواندن
ةةةة يةهتكد ا ةة1992(يةستىل يةة1َراتراةةادتى  ة ةةتة كثرايةيىسىيةهكل بذا  نيةثك لتكدىنية    ستنىن
يةهتكد ا ةة1992(يةستىل يةة1َراتراةةادتى  ة ةةةت راو،ةوةثكيرِ ويةنىوخؤيةثك لكدىنية    سنىنةة

)ىييةهى)ينةدىو يةيىسىييةخ ليةهكل بذا  نيةض ا  ديةثك لكدىنية(ة ؤ6/11/2017 راو،ة ؤاية 
َراراقك،ةئكوةدىو يكشةلكة)كواوة  ونة ايكة ياةئكو ية تى و ؤخراكيةط اتىوة تؤةطتكليةةةةةةت    سنىنةة

نة    سنىنة رِ خسياة)ىةدىيفةخؤيةلكةئكاىددانيةهكل بذا  نة ؤةخ ليةثراكجكمةثرى  ة كىت،ةهتكد واة
 كةهر اة  وينةنىوضكة    سنىنرك ىنية    و يةئردا  يةهك يامة كة يفراندؤديةستك  كخؤيرىنة)راتداةةة
ئكاىدد او ،ةهكل بذا  نيةطشيتة)راداةئكاىمة د ياب،ة كال مة كة اختكو ةلتكةئراستنى اةنى) انرياتبةئكدتكةةةةةة

هكل بتذا  نةوةطشتبةةةة كرياب،ة ؤيكة ك قك ا   ونيةئى اديةلكوةنىوضتىنكوة كدتدا يةثراكر نرتىنةلتكةةةة
دكسكلكةضى  ن وسسىز  ىنةئىدىاراكيةنك)كو ييةوةنرشتن ىنررك،ةو ة تكةدك كستيتةثى استنينةيتك ري يةةةةةة

هتك و هىةنت ياةةةة،نرشن ىنيةوةن يكيةاليكنكةسرىسرك ىنةوةنك)رازانية ي   تىنيةطتكلية    ستنىنةوةةة
كخؤييةهكل بتذا  نةوةة ر نكو وة ذا ة ر نية)ؤدى ية  نطد  انةلكاليتكنة ؤدسترؤنية تىال يةستك  ةةةة

 اثرسيةوةئكاىددانيةئىدى   ى يةلؤجرستيتة تكة  الرنرتك ية تك زة ك)ىيبتكتة واية اطكياكتد اويةةةةةةة
 ؤدسرؤنية ىال يةسك  كخؤييةهكل بذا  نةوة اثرسية ك اطر)ينة يا ةد ياكك ىنيةثرؤسكيةهكل بتذا  نةة

(ةلتكةيىستىيةستك ؤ ىيك)يةةةة4 ةوةلك ك ةنك  ونية ىنديدة ؤةثؤسيتةسك ؤ يةهك يامة كة كثرايةدى   ي
ةةة هتكد ا ة تراوة   راتبة  نطتدانة تؤةةةةةةة2005(يةستىل يةة1َراتراةةادتى  ة ةةتةهك يا ية    ستنىن

هكل بتتذا  نيةستتك ؤ يةهتتك يامةلتتكة تتىتةوةستتى)يةهكل بتتذا  نيةثك لتتكدىنية    ستتنىنةئتتكاىمةةةة
ة د ياب.......ةئكمةيىسىيكة    را.
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 بيَطةرد دلشاد شكراهلل

 ثةرلةمــــانىكرتيَري  ـــس
 عرياق ـتان ـكوردس

 

 يوسف حممد صادق
  ثةرلةمـــانىةرؤكي ــــس

 عرياق ـتان ـكوردس
 

 

 جعفر إبراهيم ئيَمينكى
 ثةرلةمـانىةرؤكي ـــطري ســجيَ

 عرياق ـكوردستان 
 




