بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار4 :
ميَذووى برِيار4104/5/7 :

برِيار

ىى
ثشت بة حوكمى ماددةى  83لة ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَـرق ممـارة ()1ى سـال
1991ى هةموقركرقو ،ثةرلةمانى كوردستان لة دقنيشتنى ئاسايى ممـارة ()1ى رؤمى  1112/5/7ئـة
برِيارةى دق:

يةكة :
0ـ ليذنةى دقرقيى و كاروبارى ئابوورى:
- 1دلشاد شعبان عبدالغفار
- 1هيظا حاجى مريخان
- 8على محة صاحل
- 2رؤزق حممود عثمان
5ـ عزت صابر امساعيل
6ـ ئاواز جةنطى بورهان
7ـ شيَركؤ جةودةت مصطفى
3ـ سؤرقن عمر سعيد
9ـ ئايدن معروف سليم
11ـ عبدالرمحن فارس عبدالرمحن
11ـ مدينة قيوب قمحد

4ـ ليذنةى ناوخؤ و ئاسايشى و ئةجنومةنة خؤجيَييةكان.
1ـ ئاواز محيد حسني
1ـ ناظم كبري حممد
8ـ برزؤ جميد عبداهلل
2ـ ايوب عبداهلل امساعيل
5ـ دليَر مصطفى حسن
6ـ قادر ومتان رسول
7ـ سعيد حممد سعيد
3ـ ابوبكر عمر عبداهلل
9ـ حسني امساعيل حسني
11ـ عبداهلل حممود حممد
11ـ حممد سعدالدين انور
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3ـ ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَرى:
1ـ ئارى حممد عبدالرحيم
1ـ زياد حسني عبدالكريم
8ـ عباس غزاىل مريخان
2ـ حسن صاحل حممد
5ـ عبدالرمحن علي رضا
6ـ فةرهاد محة صاحل
7ـ ئاواز جةنطى برهان
3ـ خلف امحد معروف
9ـ غريب مصطفى محةخان
11ـ يعقوب طورطيس ياقو
11ـ زؤزقن صادق سعيد

4ـ ليذنةى بةرطرى لةمافى ئافرةت:
1ـ ئيفار ابراهيم حسني
1ـ كةمقل هادى فقى
8ـ منى نبى نادر
2ـ رابون توفيق معروف
5ـ حيات جميد قادر
6ـ حسن صاحل حممد

5ـ ليذنةى ثةروةردة و فيَركردنى باىال و تويَذينةوةى زقنستى:
1ـ شريين حسين رمضان
1ـ ابراهيم امحد مسؤ
8ـ امينة زكري سعيد
2ـ شيَركؤ محة امني
5ـ جوان امساعيل عزيز
6ـ ايدن معروف سليم
7ـ بيَطةرد دلشاد شوكراهلل
3ـ سهام عمر قادر
9ـ شكرية مسايل مصطفى
11ـ عمر مصطفى باوةمري
11ـ وحيدة ياقو هرمز
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6ـ ليذنةى كاروبارى تةندروستى و مينطة:
1ـ ئاواز محيد حسني
1ـ شريين حسين رمضان
8ـ عبدقهلل جاسم رجب
2ـ زولفا حممود عبدقهلل
5ـ مريم صمد عبدى
6ـ طؤرقن ئازقد حممد
7ـ سهرقب ميكائيل حممد
3ـ سرود سليم متى

ىيةتى و مندقلَ و خيَزقن:
7ـ ليذنةى كاروبارى كؤمةال
1ـ جنات حممد عبداهلل
1ـ زؤزقن صاد سعيد
8ـ ئامينة زكري سعيد
2ـ فةيروز طه عبدقخلالق
5ـ ثةرى صاحل محيد
6ـ منرية عثمان على
7ـ طةشة دقرق جةالل
3ـ بيَطةرد دلشاد شوكرقهلل
9ـ تةالر لطيف حممد
11ـ كنعان جنم قلدين قمحد
11ـ سرود سليم متى

8ـ ليذنةى ئاوةدقنكردنةوة و نيشتةجيَكردن و هاوضةرخكردنى الدىَ.
1ـ بشار مشري قمساعيل
1ـ شيالن جعفر على
8ـ عمر عنايةت محة سعيد
2ـ فائق مصطفى رسول
5ـ شيَركؤ محة قمني
6ـ مريم صمد عبدى
7ـ دةرباز عبدقهلل رسول
3ـ مولود مرقد حمى قلدين
9ـ يروقنيت نيسان ماركؤس
11ـ حتسني قمساعيل قمحد
11ـ زياد حسني عبدقلكريم
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9ـ ليذنةى ثةيوةندييةكان و رؤشنبرييى و رقطةياندن و شويَنةوقرةكان:
1ـ حيات جميد قادر
1ـ حممد على ياسني
8ـ فرحان جوهر قادر
2ـ ظيان عباس عمر
5ـ شوقن قمحد نعمان
6ـ عادل عزيز شوكر
7ـ ثةروق على حةمة
3ـ زقنا عبدقلرمحن عبدقهلل
9ـ سها عمر قادر
11ـ وحيدة ياقو هرمز
11ـ جودت جرجيس لطيف

01ـ ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى:
1ـ ادريس على اسالم
1ـ قنس حممد شري
8ـ سرقج قمحد محدقمني
2ـ حممود عمر صاحل
5ـ ثةرى صاحل محيد
6ـ جوقن قمساعيل عزيز
7ـ كنعان جنم قلدين قمحد
3ـ هةورقمان محة رشيد
9ـ لينا عزريا بةهرق

00ـ ليذنةى كاروبارى ثيَشمةرطة و شةهيدقن و قوربانيانى جينؤسايد.
1ـ ئارى حممد عبدالرحيم
1ـ عباس غزاىل مريخان
8ـ حممود عمر صاحل
2ـ دليَر مصطفى حسني
5ـ قادر ومتان رسول
6ـ بةهار عبدالرمحن حممد
7ـ هةورقمان محة شريف
3ـ عبدالرمحن فارس عبدالرمحن
9ـ باثري كامال سليمان
11ـ عبداهلل حممود حممد
11ـ يعقوب طورطيس ياقو
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04ـ ليذنةى مافى مرؤظــ:

1ـ فرست صوفى على
1ـ ظيان عباس عمر
8ـ فريوز طه عبدقخلالق
2ـ بيستون فائق حممد
5ـ ئوميد محة على
6ـ منرية عثمان على
7ـ بةهار عبدقلرمحن حممد
3ـ مولود مرقد حمى قلدين
9ـ سؤرقن عمر سعيد
11ـ عمر مصطفى باوةمري
11ـ سهرقب ميكائيل حممد قمني

03ـ ليذنةى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتيةكان:
1ـ بةيار طاهر سعيد
1ـ دلشاد شعبان عبدقلغفار
8ـ على على هالؤ
2ـ صاحل بشار صاحل
5ـ على محة صاحل
6ـ رؤزق حممود عثمان
7ـ ريوقس فائق حسني
3ـ شريكؤ جةودةت مصطفى
9ـ يروقنت نيسان ماركؤس
11ـ عزت صابر قمساعيل
11ـ فائق مصطفى رسول

04ـ ليذنةى خزمةتطوزقريةكانى شارةوقنى و طوقستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزقر:
1ـ بةيار طاهر سعيد
1ـ صاحل بشار صاحل
8ـ قيوب عبدقهلل قمساعيل
2ـ سرقج قمحد محدقمني
5ـ عمر عينايةت محة
6ـ صاحل فقى حممد
7ـ غريب مصطفى محةخان
3ـ شكرية مسايل مصطفى
9ـ كمال يلدق مرقوز
11ـ ماجد عثمان توفيق
11ـ مدينة قيوب قمحد
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05ـ ليذنةى ثارقستنى مافى بةكاربةر:
1ـ عبداهلل جاسم رجب
1ـ ظاال فريد قبرقهيم
8ـ قارةمان قادر فتاح
2ـ عبدقلرمحن على رضا
5ـ كةمقل هادى فقى
6ـ ظةمان فيصل سليم
7ـ هيَظا حجى مريخان
3ـ زولفا حممود عبدقهلل
9ـ ماجد عثمان توفيق

06ـ ليذنةى وةرزش و الوقن:
1ـ قبرقهيم قمحد مسؤ
1ـ حممد صاد سعيد
8ـ فرحان جوهر قادر
2ـ مةردقن خدر مصطفى
5ـ قارةمان قادر فتاح
6ـ عادل عزيز شكور
7ـ زقنا عبدقلرمحن عبدقهلل
3ـ سهرقب ميكائيل حممدقمني
9ـ جودةت جرجيس لطيف
11ـ شيالن جعفر على

07ـ ليذنةى دةسثاكى (نةزقهةت):
1ـ فرست صوفى على
1ـ قدريس على قسال
8ـ قنس حممد شري
2ـ خل قمحد معروف
5ـ قوميد محة على
6ـ برزو جميد عبدقهلل
7ـ صاحل فقىَ حممد
3ـ عمر صاحل عمر
9ـ جنيبة لطيف قمحد
11ـ جنات حممد عبدقهلل
11ـ باثري كامال سليمان
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ىةى مةدةنى:
08ـ ليذنةى كاروبارى كؤمةل

1ـ حممد على ياسني
1ـ ناظم كبري حممد
8ـ مةردقن خدر مصطفى
2ـ ثةروق على محة
5ـ ئيَظار قبرقهيم حسني
6ـ ساالر حممود مرقد
7ـ طةشة دقرق جالل
3ـ عمر صاحل عمر
9ـ جنيبة لطيف قمحد
11ـ كمال يلدق مرقوز
11ـ حممد سعدقلدين قنور
دووة  :ثيَويستة لةسةر ئةو ليذنانةى كة بةثيَى ئة برِيارة ثيَكهيَنرقون بةثشت بةسنت بة برِطةى ( )8لة
ىى 1991ى
ماددةى ()89ى هةموقركرقو لة ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمان ممارة ()1ى سال
ىبذيَريَت.
هةموقركرقو ،سةرؤك و جيَطرى سةرؤك و برِياردةريَك لةنيَو ئةندقمانى خؤيَدق هةل
سيَية  :ئة برِيارة لة رؤمى 1112/5/7ـــةوة جيَبةجيَ دةكريَ و لة رؤمنامةى فةرمى (وةقايعى
ىودةكريَتةوة.
كوردستان)دق بال

يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
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