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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث

 

ى 1992ى س�الَى )1(رة ى ياس�اى ذم�ا)56(ل�ة م�اددةى  ) 1(بِرط�ةى ثشت ب�ة ح�وكمى 
، ثةرل����ةمانى .ذم����ارةى ياس����ايى ئةن����دامانى ثةرل����ةمانلةس����ةر داواى  و،ه����ةمواركراو

بِري���ارى  6/4/2011ى رؤذى )4( دانيش���تى ئاس���ايى ذم���ارة كوردس���تان ـ عيَ���راق ل���ة
 :دةرضوواندنى ئةم ياسايةى دا

 
 2011ى سالَى )   (ياساى ذمارة         

 دالة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق ياساى ريَكخراوة ناحكوميةكان 
 بةشى يةكةم
 ثيَناسةكان

 

 : ماددةى يةكةم
مةبةس�تى ئ�ةم  مةبةست لةم طوزارشت و زاراوان�ةى داديَ�ن، ماناك�انى بةرامبةريان�ة ب�ؤ

 :ياساية
 .هةريَمى كوردستان ـ عيَراق: هةريَم: يةكةم
ريَكخراوى ناحكومى، كة كؤم�ةلَيَك كةس�ى ئاس�ايى، ي�ان مةعن�ةويى، : ريَكخراو: دووةم

كة بةطويَرةى حوكمةكانى ئةم ياساية خاوةن كةسايةتيةكى مةعنةويي�ة و، ه�ةوَل 
 .قازانجى تيَدا نييةبؤ بةجيَطةياندنى ئامانج دةدات، كة دابةش كردنى 

فةرمانط��ةى ريَكخراوةك��انى ن��احكومى، ل��ة ئةنجوم��ةنى وةزيران��ى : فةرمانط��ة: س��يَيةم
 .هةريَمدا دةبيَت

ئةو ريَكخراوانةن كة بةطويَرةى حوكم�ةكانى ئ�ةم : ريَكخراوةكانى كوردستان: ضوارةم
 .ياساية لة هةريَمدا تؤمار كراون

، يوةكانى تؤماركراو بةطويَرةى ياس�اى عيَراق�ريَكخرا: ريَكخراوةكانى عيَراق: ثيَنجةم
كار و ضاالَكى لة هةريَمدا دةكات، بةطويَرةى حوكمةكانى ياسا كارثيَكراوةكانى 

 .هةريَم
ريَكخراوةك����انى تؤم����ار ك����راو ب����ةطويَرةى ياس����اى : ريَكخراوةك����انى بي����انى: شةش����ةم

نى ه�ةريَم دةولَةتيَكى دى، ك�ارو ض�االَكى خؤي�ان ب�ةطويَرةى ياس�ا كارثيَكراوةك�ا
 .دةكةن
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ريَكخراويَك��ى ناحكوميي��ة ب��ةطويَرةى حوكم��ةكانى ئ��ةم : ت��ؤِرى ريَكخراوةك��ان: حةوت��ةم
ياس��اية تؤم��ار ك��راوة، ل��ة ض��ةندين ريَكخ��راو ثيَ��ك ديَ��ت و خ��اوةن كةس��ايةتيةكى 

 .مةعنةويية
 
 
 

 بةشى دووةم 
 بنةماى طشتى

 : ماددةى دووةم
بَى هيض ئاستةنطيَك لة دةرةوةى م�ةرجى دامةزراندنى ريَكخراو مافيَكى دةستووريية نا

 .ياسايى لةبةردةم دامةزراندنيدا هةبيَت
 : ماددةى سيَيةم

 .ريَكخراوةكان مافيان هةية لةناوخؤ يان دةرةوةى هةريَم و عيَراقدا لقيان هةبيَت
 : ماددةى ضوارةم

ة ل�ة دوو ريَكخراوى تؤم�ار ك�راو ي�ان زي�اتر م�افى دامةزران�دنى تؤِريَكي�ان هةي� :يةكةم
 .نيَوان خؤياندا

 : دووةم
ئ��ةو ت��ؤِرى ريَكخراوان��ةى ه��ةوَل دةدات كةس��ايةتييةكى مةعن��ةوى بةدةس��ت بهيَن��ى،  -1

دةبَى داوايةكى تؤمار كردن بةطويَرةى حوكم�ةكانى ئ�ةم ياس�اية ثيَش�كةش بك�ات و، 
لةو كةسايةتيية مةعنةويانةى  سةربةخؤكةسايةتيى مةعنةوى بة دةست دةهيَنيَت و، 

 .كخراوانةى ثيَكى دةهيَننئةو ريَ 
ئ��ةو ت��ؤِرةى تؤم��ار ن��ةكرا بيَ��ت ياس��ايى دةبيَ��ت ب��ةالَم كةس��ايةتيى مةعن��ةوى بةدةس��ت  -2

 .ناهيَنيَت
دوو تؤِر يان زياتر لة ت�ؤِرى ريَكخراوةك�ان بؤي�ان هةي�ة بض�نة ث�اَل ي�ةك و، دةك�رَى  -3

ثيَ�ك بيَ�ت و،  تؤِرى ريَكخراوةكان لة ريَكخراوى كوردستانى يان عيَراقى يان بي�انى
ه����ةر كةس����يَكى ئاس����ايى، ي����ان مةعن����ةوى ب����ؤي هةي����ة ببيَت����ة ئةن����دام ل����ة ت����ؤِرى 

 .ريَكخراوةكاندا
 .داوا و مامةلَةى تؤمار كردن لة رةسم دةبةخشريَت -4

 :ماددةى ثيَنجةم
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هةر كةسيَك بؤى هةية ببيَتة نويَنةرى ريَكخراو يان تؤِر لةب�ةردةم دادطاك�ان و الي�ةنانى 
 .مى بةطويَرةى ثةيِرةوى ناوخؤى ريَكخراوةكةفةرمى و نافةر

 : بةشى سيَيةم
 دائةنداميةتى لة ريَكخراو

 : ماددةى شةشةم
مةرجةكاى ئةنداميةتى و تةمةن و مافى دةنط�دان و خ�ؤ ث�االَوتن و مةرج�ةكانى ديك�ةش 

 .لة ثةيِرةوى ناوخؤدا ديارى دةكريَن
 
 
 

 : ماددةى حةوتةم
ان بةشدارى بكةن لة دةركردن و دروس�ت كردن�ى ئ�ةو نابَى ئةندامان و كارمةند :يةكةم

بِريارانةى دةبنة مايةى ناكؤكى لةنيَوان بةرذةوةنديى كةسى يان وةزيفي�ى ئ�ةوان 
 .يان بةرذةوةنديى ريَكخراوةكة

ريَكخراوةكة لةسةر ئةوةى ل�ة لة  و كارمةندان لةكاتى سةرثيَضى كردنى ئةندام: دووةم
ثيَى ياس�ا كارثيَكراوةك�ان و ث�ةيِرةوى ن�اوخؤ ب�ة ه�اتووة بِرطةى يةكةمى سةرةوة

 .سزا دةدريَت
 بةشى ضوارةم 

 ئامانج و مافةكان 
 :ماددةى هةشتةم

كار بكات بؤ بةجَى طةياندنى ئامانجةكانى، بةو ج�ؤرةى لةط�ةَل  هةوأل دةدات ريَكخراو
افى بن��ةماكانى ديموكراس��ى و ثةيماننام��ة و ريَككةوتننام��ةكانى نيَودةولَ��ةتى تايب��ةت ب��ة م��

 .مرؤظـ دةطونجيَن و، دةبَى روون و ئاشكراش بن
 : ماددةى نؤيةم

 :ريَكخراو بةثيَى ياسا كار ثيَكراوةكان و لةبوارى ثسثؤِرايةتيدا
 .دامودةزطاكانى دةولَةت هةلَدةسةنطيَنن ىرؤلَ : يةكةم
 .طةيشتن بة زانيارييةكان: دووةم
ن و مانطرتن و بةستنى كؤنطرة  بةستنى طردبوونةوة و كؤبوونةوة و خؤثيشاندا: سيَيةم

 .و، هةر ضاالَكييةكى ديكةى مةدةنى وؤرك شؤث
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بالَوكردن���ةوةى راث���ؤرت و زاني���ارى و ض���اثكردنى بالَوك���راوة و بي���روِرا : ض���وارةم
 .وةرطرتن

 بةشى ثيَنجةم
 تؤماركردنى ريَكخراوةكان

 :ماددةى دةيةم
 مةرجةكانى تؤماركردن

ى كوردس���تان، دةب���َى ئةن���دامانى دامةزريَن���ةر ب���ؤ تؤم���ار كردن���ى ريَكخراوةك���ان: يةك���ةم
و  ى ريَكخراوةك�انم�اركردنداوايةك ثيَشكةش بكةن بة فةرمانطةى تايب�ةت ب�ة تؤ

، بةمةرجيَك ذمارةي�ان لةس�َى ك�ةس ك�ةمتر ن�ةبيَت، بةِريَوةبردنى كاروبارةكانيان
داواي�����ةكيش لةالي�����ةن هةموويان�����ةوة واذوو كرابيَ�����ت و ث�����ةيِرةوى ن�����اوةخؤى 

 :ةش هاوثيَضى بيَت، كة ئةم زانياريانةى داديَن لة خؤ بطريَتريَكخراوةك
 
 .و ئامانجةكانى مةبةستةكانيناوى ريَكخراوةكة و  -1
ن���او، نازن���او، رةط���ةز، رةطةزنام���ة، تةم���ةن، ثيش���ة، ئاس���تى خويَن���دن و، ش���ويَنى  -2

 .نيشتةجيَبوونى ئةندامانى دامةزريَنةر
 .ىثةيكةرى ريَكخراوةكة و ضؤنيةتى كاركردن -3

ريَكخراوةك��انى عيَ��راق ك��ة ل��ةالى دةس��ةالَتى فيدرالَ��دا : ريَكخراوةك��انى عيَ��راق: دووةم
دادةن�ريَن و  م�اتيكى ل�ة هةريَم�دا ب�ة تؤم�اركراوتؤمار ك�راون، بةش�يَوةيةكى ئؤتؤ

لةس��ةريانة ئ��ةم زانياران��ة داديَ��ن ب��ة ك��وردى و ع��ةرةبى ثيَش��كةش ب��ة فةرمانط��ة 
 : بكةن

ى ئ��ةو كةس��ةى ك��ة نويَنةراي��ةتى ريَكخراوةك��ة دةك��ات ل��ة ن��اوى ريَكخراوةك��ة و ن��او -1
 .هةريَمدا

 .ناونيشان و ذمارةى تةلةفؤنى نووسينطةى سةرةكى ريَكخراوةكة لة عيراقدا -2
 .كيانةى ريَكخراوةكة دةيةوَى لة هةريَمدا جيَبةجيَى بكاتثالنى كارى ئةو ضاال -3
في����درالَى تؤم����اركردنى ل����ة بةلَطةنام����ةكانى ) تص����ديق(دانةي����ةكى ئ����ةرَى ك����راو  -4

 .ريَكخراوةكة
ريَكخراوةكانى بيانى، لة ثيَن�او ب�ة دةس�ت هيَن�انى بِروانام�ةى تؤماركردن�دا دةب�َى : سيَيةم

ريَكخراوةك��انى بي��انى ئ��ةم زانياران��ةى داديَ��ن ب��ة زم��انى ك��وردى ثيَش��كةش ب��ة 
 :فةرمانطة بكةن
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 .ناوى ريَكخراوةكة -1
طةى س�ةرةكى ريَكخراوةك�ة ل�ة عيَ�راق و والَت�ى ناونيشان و ذمارة تةلةفؤنى نووسين -2

 .دايكدا
روونكردن��ةوةى ئ��ةو ئام��انج و ض��االَكيانةى ريَكخراوةك��ة ه��ةوَل دةدات ل��ة هةريَم��دا  -3

 .جيَبةجيَان بكات
 .دانةيةكى ئةرَى كراو لة ثةيِرةوى ناوةخؤى ريَكخراوةكة -4
ن�ا حكوميي�ة ل�ة وآلت�ي  ثشتطيرييةك كة تؤماركردني ريَكخراوةكة وةك ريَكخراويَكي -5

 .دايكدا
 :ماددةى يانزدةيةم

 ريَكارى تؤمار كردن
رؤذدا ل�ة رؤذى وةرطرتن�ى داواك�ةوة وةالَم�ى ) 30(دةبَى فةرمانط�ة ل�ة م�اوةى  :يةكةم

داواى تؤمار كردنةكة بداتةوة، كاتيَ�ك ريَكخراوةك�ة داوا ثيَش�كةش دةك�ات، دةب�َى 
َي ب���دات، ئ���ةو ثس���وولةيةش فةرمانط���ة ثس���وولةيةكى ب���ة ميَ���ذووى وةرط���رتن ث���

بةلَطةية بؤ وادةى ثيَشكةش كردنى داواكة بؤ مةبةستى ذم�اردنى ئ�ةو ماوةي�ة ك�ة 
 .رؤذة) 30(

ل��ة حالَ��ةتى ن��ةبوونى ئ��ةو مةرجان��ةى ياس��ا ك��ة ب��ةطويَرةى ئ��ةو ياس��اية ل��ة داواى : دووةم
رؤذ ل��ة رؤذى ثيَ��دانى ) 15(تؤماركردن��دا ه��اتوون، دةب��َى فةرمانط��ة ل��ة م��اوةى 

بةمةبةس��تى ت��ةواو  ريَكخراوةك��ةلةى وةرط��رتن داواك��ة بطةِريَنيَت��ةوة ب��ؤ ثس��وو
كردن���ى ك���ةم و كوِريي���ةكانى ل���ةو حالَةتةش���دا م���اوةى وةالَمةك���ة ل���ة رؤذى س���ةر 

 .ثسوولةى داوا تازةكةوة ئةذمار دةكرىَ 
لة حالَ�ةتى وةالَم نةدان�ةوةى داواك�ة و بةسةرض�وونى ئ�ةو ماوةي�ةى ل�ة بِرط�ةى : سيَيةم

ماددةي���دا ه���اتووة، ريَكخراوةك���ة ب���ة تؤم���اركراو دادةنريَ���ت و دةب���َى ى ئ���ةو )1(
 .فةرمانطة لةكاتى داواكردن دا بةلَطةنامةى تؤمار بداتة ريَكخراوةكة

ل��ة حالَةتيَك��دا فةرمانط��ة داواي تؤم��ار كردنةك��ةي رةتك��ردةوة ل��ة س��ةريةتي : ض��وارةم
ة ب���ؤ نووس���راويَكي ف���ةرمي ب���ة هؤك���اري رةتكردن���ةوةي داواي تؤماركردنةك���

فةرمانطةك����ة ب����ؤ هؤكاران����ة بنيَريَ����ت ك����ة ئةش����َي  ئ����ةو ريَكخراوةك����ة لةط����ةأل
ت��ةنها ن��ةبووني  ئ��ةوةش ثش��تي ث��َي ببةس��تَي، ى تؤماركردنةك��ةداوا رةتكردن��ةوةي
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ي م����اددةي ) 1(م����اددةي هةش����تةم، دةي����ةم و، بِرط����ةي  ئ����ةو مةرجانةي����ة ك����ة
 .دةطريَتةوة ضواردةيةم ئةم ياساية لة ريَكخراوةكةدا

ريَكخراو م�افى تان�ة ليَ�دانى بِري�ارى رةت كردن�ةوةيان هةي�ة لةب�ةردةم دادط�اى : ثيَنجةم
رؤذ ل��ة رؤذى وةرطرتن��ى ) 30(ك��ارطيَِرى ل��ة ه��ةريَمى كوردس��تاندا ل��ة م��اوةى 

رؤذدا بِري���ارى ) 15(بِري���ارى ِرةتكردنةوةك���ةدا، دةبيَ���ت دادط���اش ل���ة م���اوةى 
 .رةتكردنةوةكة يةكاليى بكاتةوة

ى رةزامةن�دى لةس�ةر داواى تؤماركردنةك�ة ي�ان بةسةرض�وونى ثاش دةربِرين�: شةشةم
وادةى ياسايى بةبَى وةالَمدانةوة دةبَى فةرمانط�ة تؤم�ار نامةك�ة ل�ة رؤذنامةي�ةكى 

 .رؤذانة لة هةريَمدا بالَوبكاتةوة
 ماددةى دوازدةم

 تؤمارى ريَكخراو
دنووسيش��ةوة ريَكخ��راو لةس��ةريةتى ئ��ةو تؤماران��ةى داديَ��ى ه��ةبيَت و دةب��َى لةالي��ةن دا

 :ئةرَى كرابن
تةم��ةن، رةط��ةز، ثل��ةى خويَن��دن و رؤذى  ناونيش��ان، ن��او،: تؤم��ارى ئةن��دامان :يةك��ةم

 .تؤمار كرابيَت بوونة ئةندام
بريتى دةبيَت لة بِريارةكانى هةريةك لة دةستةى ك�ارطيَِري : تؤمارى بِريارةكان: دووةم

 ثيَرةوةك��ةييَى ب��ةثك��ة ، ن��اوى ئ��ةو كةس��ةى و ريَكخراوةك��ة و دةس��تةى طش��تى
نويَنةراي����ةتى ريَكخ����راو دةك����ات و تؤمارةك����ةش لةالي����ةن دةس����تةى ك����ارطيَِرى 

 .ريَكخراوةكةوة ئيمزا دةكرىَ 
 .داهات و خةرجييةكانى ريَكخراوى تيادا تؤمار دةكريَت: تؤمارى ذميَريارى: سيَيةم

ه����ةموو س����امانى طواس����تة و ): تؤم����ارى ه����ةبووةكان(تؤم����ارى بن����ةِرةت : ض����وارةم
 .تيادا تؤمار دةكريَت كخراوكةىتةى ريَ نةطواس

 
 بةشى شةشةم

 ريَكخراو داهاتى
 : ماددةى سيَزدةم

 : داهاتةكانى ريَكخراو ثيَك ديَت لة
 .ئةندامانى ريَكخراو ثيَشكةشى دةكةنكومةكانةى كة ئةو : يةكةم
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ئ��ةو كؤم��ةك و بةخش��ش و دي��ارى و منحان��ةى ك��ة لةالي��ةن كةس��ان و ك��ةرتى : دووةم
 .ةنانى ناوخؤ و بيانى ديكةوة ثيَشكةش كراونتايبةت و الي

ه��ةر دةس��كةوتيَكى دى ك��ة ريَكخ��راوة ل��ة ِريَط��ةى وةب��ةرهيَنانى س��امانةكةى و : س��يَيةم
 .ضاالَكيةكانى بةدةستى ديَنيَتقانزانجي 

تةرخان كراوي ه�ةريَم و ه�ةر بةخش�ش و ثشكى ريَكخراو لة ثارةى بودجةى : ضوارةم
ن حكومةت����ةوة ب����ؤ ثش����تطيري ثرؤذةك����اني يارمةتيي����ةكي ديك����ة ك����ة ل����ة الي����ة

 .ريَكخراوةكان ثيَشكةش دةكريَ 
 :ماددةى ضواردةم

 .حسابى بانكيان هةبيَت كانثيَويستة ريَكخراوةكان و تؤِرة: يةكةم
ريَكخراوةك��ان ل��ة ِريَ��ى بودجةي��ةكى س��االَنةوة ب��ةطويَرةى سيس��تةمى ذميَري��ارى : دووةم

 .ةِريَوة دةبةنثةيِرةو كراو لة هةريَمدا دارايى خؤيان ب
ريَكخراوةك�ان و تؤِرةك�ان راث�ؤرتيَكى س�االَنةى داراي�ى ثيَش�كةش ب�ة فةرمانط�ة : سيَيةم

 .دةكةن و لةاليةن ديوانى ضاوديَرى دارايى لة هةريَمدا وردبينى دةكريَن
 .لة باج و رةسمى طومرط دةبةخشريَن ات و مولَك و دارايى ريَكخراوداه: ضوارةم
انةى حكوم�ةت ثش�تيوانى دارايي�ان دةك�ات لةس�ةريانة راث�ؤرتيَكى ئةو ريَكخراو: ثيَنجةم

 .ورد دةربارةى ضؤنيةتى جيَبةجيَكردنى ثِرؤذةكانى ثيَشكةش بة فةرمانطة بكات
 بةشى حةوتةم

 راطرتن و هةلَوةشانةوة و تيَكةَل كردن
 :ماددةى ثازدةم

ض���ى ل���ة رثيَ فةرمانط���ة ب���ؤى هةي���ة ليَثرس���ينةوة لةط���ةَل ريَكخ���راو بك���ات ئةط���ةر سة
 :كرد، بةم جؤرةحوكمةكانى ئةم ياسايةى 

فةرمانط��ة ب��ؤى هةي��ة ريَكخ��راوى سةرثيَض��ى ك��ارى حوكم��ةكانى ئ��ةم ياس��اية  :يةك��ةم
 .رؤذدا) 15(ئاطادار بكاتةوة بؤ الدانى سةرثيَضى لةماوةى 

ل��ة حالَةتيَك��دا ريَكخراوةك��ة سةرثيَض��يةكانى ل��ةماوةى دي��ارى ك��راو ل��ة بِرط��ةى : دووةم
) 30(كي ريَكخراوةك�ة ب�ؤ م�اوةى ا، فةرمانطة بؤى هةي�ة كاروض�االةددا الن)1(

 .رؤذ رابطرى
لةب���ةردةم دادط���اى ) ال���تظلم(بِريارةك���انى فةرمانط���ة ب���ةر ح���وكمى تان���ةطرتن : س���يَيةم

رؤذ ل��ة رؤذى ثيَطةيان��دنى بِري��ارى ِراطرتنةك��ةوة ) 10(كارطيَِري��دا ل��ة م��اوةى 
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 بِري��ارى وةرطرتن��ةوةة رؤذى رؤذدا ل��) 7(دةك��ةوَى، دةب��َى دادط��اش ل��ة م��اوةى 
 .بدات )التظلم( لةبارةى سكاالَكة يةكالكةرةوة

 : ماددةى شازدةم
ت������ؤِرى ن������احكومى ب������ة ئارةزوومةندان������ة ي������ان ب������ة زؤر  ي������ان دةك������رَى ريَكخ������راو

 : هةلَبوةشيَندريَتةوة
ل��ة حالَ��ةتى ب��ة ئارةزوومةندان��ة هةلَوةش��اندنةوةدا، هةلَوةش��اندنةوةى ريَكخ��راو  :يةك��ةم

دةبيَ�ت، ريَكخ�راويش لةس�ةريةتى ب�ةالى كةم��ةوة  ىرةى ث�ةيِرةوى ن�اوخؤب�ةطويَ 
فةرمانط����ة دنى بِري����ارى هةلَوةش����اندنةوةكة، رؤذ ل����ة ثي����ادةكر) 30(ب����ةر ل����ة 

 .ئاطاداربكاتةوة
لة حالَةتى بة زؤر هةلَوةشاندنةوةدا، هةلَوةشاندنةوةى ريَكخراوةكة ب�ة بِرياريَ�ك : دووةم

راوةك�ةوة دةبيَ�ت و ت�ةنيا ل�ةم حالَةتان�ةى داديَ�ت لة دادط�اى ب�ةرايى ش�ويَنى ريَكخ
 :دةبيَت

 .دةستوور يان ياساكانى ثةيِرةو كراو لة هةريَمدا ثيَشيَل بكات -1
رابيَ��ت، لةس��ةر بن��ةماى س��كاالَيةكى دادوةرى ك��ة لةالي��ةن فةرمانط��ةوة ثيَش��كةش ك -2

ى ئةم )15(سةرثيَضيةكةى بة طويَرةى كة لة ماددةى  ئةطةر ريَكخراو يان تؤرِ 
 .ياسايةدا هاتووة النةدا و هةلَى نةطرت

رؤذدا ) 30(مافى تانةدانى لة بِريارى دادط�ا هةي�ة ل�ة م�اوةى  يان تؤرِ  ريَكخراو: سيَيةم
 .لة رؤذى ِراطةياندنى بِريارةكةوة لةبةردةمى دادطاى تةمييزدا

 : ماددةى حةظدةم
ة دةرض�وو، ل�ة س�ةر دادطاي�ة بِرياري دادوةري ب�ة هةلَوةش�اندنةولة حالَةتيَك كة : يةكةم

 .ةزريَنيَ مثاكتاو كاريَك داب
لةس��ةر ريَكخ��راو ي��ان ت��ؤِرة تؤماريَ��ك ب��ة ه��ةموو ذميَرياريي��ةكان و بنةض��ةكان  :دووةم

انةوةي ق�ةرزي و داهاتةكان بة ثاكتاو كار بدات، بنةضةكان يةكةم بؤ د) اصول(
ديك�ةش ب�ؤ ) لاص�و(يان تؤِر بةكار ديَ�ت و، بنةض�ةكاني  موستةحةقي ريَكخراو

ئام�انجي ه�ةبيَت  كي ديكة دةطوازريَتةوة كة ه�ةمانمولَكيةتي ريَكخراو يان تؤِريَ 
 .يان تؤِرة هةلَوةشاوةكةوة نزيك بيَت نجةكاني لة ئامانجةكاني ريَكخراويان ئاما
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 :ماددةى هةذدةم
ثيَ�ك  دوو ريَكخ�راو ي�ان زي�اتر بؤي�ان هةي�ة تيَك�ةَل ب�ة ي�ةك ب�ن و ي�ةك ريَكخ�راو :يةكةم

بهيَ��نن ب��ة ث��ةيِرةويَكى ن��اوةخؤ ئ��ةويش ب��ةطويَرةى ث��ةيِرةوى ن��اوةخؤى ه��ةر ي��ةك 
 .لةوان

ريَك���ارى تيَك���ةَل ك���ردن و دامةزران���دنى ريَكخ���راوة نويَيةك���ة دةكةويَت���ة ب���ةر : دووةم
 .حوكمةكانى ئةم ياساية

 .نويَيةكةهةموو سامانى طواستة و نةطواستة دةضيَتة ئةستؤى ريَكخراوة : سيَيةم
 

 ةشى هةشتةمب
 حوكمة طشتييةكان 

 :ماددةى نؤزدةم
ب���ؤ يارمةتي���دان و  حكوم���ةتي ه���ةريَم ث���ارةي ثيَويس���ت ل���ة بودج���ةي س���اآلنةثيَويس���تة 

ت�ةرخان  هاوكاريكردنى ريَكخراوةكان، لةسةر بن�ةماى توان�ا و ث�ِرؤذة و ض�االَكيةكانيان
 .بكات

 :ماددةى بيستةم
و ض�االَكى ريَكخراوةك�ان وةربط�رن ل�ة  دامودةزطاكانى هةريَم دةت�وانن س�وود ل�ة توان�ا

 .ةوةِريَطاى ئةنجامدانى ثِرؤذةى هاوبةش
 :ماددةى بيست و يةكةم

ريَكخراو بؤى نيية بةدواى سوودى مادديدا بطةِريَت تةنها لة ضوارض�يَوةى ب�ةديهيَنانى 
 .ئامانجةكانيدا نةبيَت

 : ماددةى بيست و دووةم
ة ت��ؤِرةوة دةردةض��ن ق��ابيلى تان��ة ليَ��دانن ل��ة ه��ةموو ئ��ةو بِرياران��ةى ل��ة ريَكخ��راو ي��ان ل��

رؤذدا ل�ة رؤذى دةرض�وونيانةوة ب�ةثيَى داواى ) 15(ل�ة م�اوةى  ب�ةراييبةردةم دادطاى 
 ,هةر كةسيَك بةرذةوةندييةكى لةوةدا هةبىَ 

 :ماددةى بيست و سيَيةم
ريَكخراوةكانى دةست بةكار لة هةريَمدا لةسةريانة رةوش�ى خؤي�ان لةط�ةَل حوكم�ةكانى 

 .ةم ياسايةدا لة ماوةى يةك ساَل لة رؤذى بالَوبوونةوةى بطونجيَننئ
 : ماددةى بيست و ضوارةم
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و يةكيَتيي���ةكان و حيزب���ةكان  حوكم���ةكانى ئ���ةم ياس���اية س���ةنديكا ثيش���ةيى و كؤمةلَ���ةكان
 .ناطريَتةوة

 :ماددةى بيست و ثيَنجةم
و بِري��ارى  2001ى س��الَى )15(ياس��اى ريَكخ��راوة كوردس��تانية ناحكومي��ةكانى ذم��ارة 

 .هةلَدةوةشيَندريَتةوة 1999ى سالَى )297(ذمارة 
 : ماددةى بيست و شةشةم

كار بة هيض دةقيَكى ياسايى يان بِرياريَك ناكريَت ك�ة لةط�ةَل حوكم�ةكانى ئ�ةم ياس�ايةدا 
 .ناكؤك بيَت

 :ماددةى بيست و حةوتةم
 .دةكريَت ئةرك و ثسثؤِرايةتى ثيَكهاتةكانى فةرمانطة بة ثةيِرةويَك ديارى

 : ماددةى بيست و هةشتةم
ئةنجومةنى وةزيران و اليةنانى ثةيوةنديدار لةسةريانة حوكمةكانى ئةم ياس�اية جيَب�ةجَى 

 .بكةن
 : ماددةى بيست و نؤيةم

ـ�ـةوة )وةق�ايعى كوردس�تان(ئةم ياساية ل�ة رؤذى بالَوكردن�ةوةى ل�ة رؤذنام�ةى ف�ةرميى 
 .جيَبةجَي دةكريَت

 
 

 
 

 هؤى دةرضوونى
ةر ئ��ةوةى ريَكخراوةك��انى ن��احكومى ل��ة ه��ةريَمى كوردس��تاندا ك��ار ل��ة طةش��ةثيَدانى لةب��

كؤم��ةَل و ذي��انى ديموكراس��ى و م��ةدةنيى ه��ةريَم دةك��ةن و، ل��ة ئاك��امى ئ��ةو طةش��ةكردنة 
طةورةي���ةى ريَكخراوةك���ان تيَي���دا دةذي���ن ل���ة ث���اَل رؤلَ���ى بةرجةس���تةيان ل���ة زؤرب���ةى 

ةستى ريَكخستنى ضوارضيَوةى ياسايى ئةو جومطةكانى ذيانى كؤمةَل، هةروةها بة مةب
ريَكخراوان����ة و، ل����ة ثيَن����اوى ب����ةديهيَنانى ئ����ةم مةبةس����تة و هيَنان����ة ئ����اراى ياس����ايةكى 
هاوضةرخى ثيَشكةوتوو كة لةطةَل ك�ةلتوورى ديموكراس�ى و مةدةني�دا بطونجيَ�ت، ئ�ةم 

 .ياساية دةرضوويَندرا
 


