بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار61 :
ميَذووى برِيار4162/1/61 :

برِيار
َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَـرا
ثشت بة حوكمةكانى برِِطةى ()1ى ماددةى ( )65لة ياساى هةل
َى 1991ى هـةمواركرا ،لةسـةر ثيَشـييار ذمـارةيى ياسـايى نةنـاامانى ثةرلـةمانى
ذمارة ()1ى سـال
كوردستانى عيَرا

ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتيى ناسايى ذمـارة ()15ى رؤذى  1112/1/11نـة

بريارةى خوارة،ة دا:
َى 1112ى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَرا .
يةكة  :راطرتيى كاركردن بة بريارى ذمارة ()66ى سال
َى  1991ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَرا .
د،،ة  :راطرتيى كاركردن بة بريارى ذمارة ()1ى سال

َي
سيَية  :نة ،عقارة بؤ نة ،كةسة دةطةريَتة،ة كة بريار ثةرلةماني كوردستان ذمارة ( )1سال
َوةشيَياراية،ة دةيطريَتة،ة اليةنة كارطيَر يان خؤجيَيةكاني هةريَم بةخشيويانة
 1991هةل
َكي دةستبةسةرداطريا ،دادةنريَت  ،خا،ةنة ثيَشو،ةكة مايف نية دا،ا
بة كةسي تر بة مول
لةاليةنة حكوميةكاني هةريَم بكات بة ،ةرطرتية،ة عقارةكة يان بةهاكة يان كريَي ها،تا يان
قةرةبو ،كردنة،ة بة نةختيية يان عةييى.
ضوارة  :نة ،كةسة

حوكمي برطة

نة بريارة دةيطريَتة،ة مايف نية دا،ا بكات لة،

(سيَية )

كةسة خا،ةنااريَيت عقارةكة بؤ ضو،ة عقارةكة يان بةهاكة يان كريَي ها،تا يان هةر
قةرةبو،يَكي دةرنةجنا ليَي بؤ بطةريَييَتة،ة

ثيَيجة :
1ـ حوكمةكاني نة بريارة بةسةر سةرجة نة ،كةيسانة

خرا،نةتة بةردة دادطا يان اليةنة

كارطيَرييةكان ثيادة دةكريَت.
 1ـ سةبارةت بة ،بريارانة ثلة بيربيان ،ةرطرتو،ة نة،ا حكومةت ثابةنا دةبيَت بة قةرةبو،كردني
َتياني هةريَمي كوردستان ـ عريا بة عةين بيَت يان نةختيية.
كةسي زيان ثيَطةيشتو ،لة ها،ال
شةشة  :لةسةر نةجنومةنى ،ةزيران  ،اليةنة ثةيوةناياارةكانة حوكمةكانى نة بريارة جيَبةجيَ بكةن.
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حة،تة  :نة بريارة لة رؤذى دةرضو،نية،ة كارى ثيَاةكرىَ  ،لة رؤذنامةى فةرمى (،ةقانعى
َ،دةكريَتة،ة.
كوردستان) بال

هؤيةكانى دةرضو،انان
َى 1991
بةمةبةستى ضارةسةركردنى نة ،ناسة،ارانةى بةهؤى جيَبةجيَكردنى بريـارى ذمـارة ()1ى سـال
َى 1112ى ثةرلةمانى كوردستان هاتونةتة كاية،ة بؤ ثاراستيى
َوةشا،ة  ،بريارى ذمارة ()66ى سال
هةل
مافى بةدةست هاتو( ،احلوقق املتكسبة )ى كةسةكان  ،بؤ جيَطرتية،ة نة ،ياسايةى كـة بريـارى ذمـارة
َوةشا،ة ناماذةى بؤ كرد،،ة نة بريارة دةرضو،يَيارا.
َى  1991هةل
()1ى سال
يوسف حمما صاد
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَرا

َي  1112لةاليةن سةرؤكي هةريَمي كوردستانة،ة دةرضويَيرا
تيَبيين /نة بريارة بةبريار ذمارة  1سال

.
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