بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
َي 1991ي
َثشت بة حوكمةكاني برِطةي ( )1لةة اةاةة ي ()65ى ياسةاي ماةا ()1ي سةال
ثال
هةاوا كراو و ،لةسة ةاواى ماا ى ياسايى ئةندااانى ثة لةاان ،ثة لةااني كو ةسةاان ة عيَةرا
لةةة ةانيشةةا ئاسةةايي يةةمي ماةةا ()19ةا كةةة يمي  1011/11/11طةةريَ ة ا ،برِيةةا ي
ة كرةنى ئةم ياسايةى ةا:

ياساى ذمارة ()41ى سالَى2142

ياساى قوتاخبانة و ثةميانطة ناحكوميةكانى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق
بةشى يةكةم
ثيَناسةكان
ماددةي يةكةم:
اةبةساى ئةم ياساية لةم زا او و ة ساةوامانةى يوا و  ،ااناكانى بة اابة يانة:
يةكةم :هة يَم :هة يَمى كو ةساان ة عيَرا .
ةوو م :و زا ت :و زا تى ثة و ة ى هة يَم.
سيَيةم :و زير :و زيرى ثة و ة .
ضوا م  :قوتاخبانةةو ثةاانةةةى نةاحىواى :بريايةة لةة باياةةى سةاوايان و قوتاخبانةةو ثةاانةةةى
ناحىواى كا طوزا لة ثة و ة و فيَركرةن و ِاهيَنانى ثيشةيي بة لة قمناغى يويَندنى بةاَ
َةتيان ة ةات و سة ثة شايان ة كات.
كة و زا تى ثة و ة امل
بةشى دووةم
بنةما طشتييةكانى دامةزراندنى قوتاخبانةو ثةميانطة ناحكوميةكان
يةكةم :ئاماجنةكان
ماددةي دووةم:
قوتاخبانةو ثةاانةةى ناحىواى بم ة ساةبة كرةنى ئةم ئاااجنانةى يوا و ةاة اةز يَن:
يةكةم ِ :يساندنى بوا ى نةويَي زيةاتر بةم ثةة و ة و فيَركةرةن ،ويَةرِاى تواناكةانى حىواةةت،
بةاةبةساى ثة ثيَدان و يا اةتيدان و طةيشنت بة ئاااجنةكانى ثريسةى ثة و ة و فيَركرةنةى
نيشايمانيي.
ةوو م :ةابة و ئااةةاة كرةنى ثيَداويسةةاية وم اووم كةةانى اةةمةيَرنىرةنى ثريسةةةى ثةةة و ة و
فيَركرةن لة يَةةى ثريطرام و يَىا ى امةيَرن بةثيَى بنةااو ثرنسيثةكانى ئةم ياساية.
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سيَيةم :طرنةيدان بة فيَركرةنى زاانة بيانيية زيندوو كان لة ثالَ ثريطرااة فيَركا يية برِيا ة او كان.
ضوا م  ِ :يساندنى ز اينةى طوجنةاو بةم كيَىكة َى لةة بةوا ى ثةة و ة و فيَركةرةن بةاةبةسةاى
ثة ثيَدانى ئا اساةى طةشةثيَدانى ارييةي و ةاهيَنةانى زيةاتر لةة ثةة و ة و فيَركةرةن بةة
بة وةساةكرةنى منوونةى امةيَرن و سة ة اييانة لة سيساةم و ثريطرااة ثة و ة ييةكاندا.
ثيَنجةم :هاندانى ثريسةى و بة هيَنانى نيشايمانيي و بياني لةة هة يَمةدا لةة بوا كةانى ثةة و ة و
فيَركرةن لة ضوا ضيَو ى بة نااةو سيساةايَىى نويَدا (امةيَرن).
شةشةم ِ :يساندنى ة فةت لة بة ة م ِ و نةدو بيةاني و طةة ِاو كانى هةة يَمى كو ةسةاان لةة
ة و ى هة يَم ،تاو كو ةانةبرِيَن و بةاةبةساى بة ة وام بوونيان لة ثةة و ة و فيَركرةنةى
نيشايمانيي و ةابينىرةنى ثيَداويساى و يزاةتةوزا ييةكانى ثة و ة و فيَركرةن بة وم يَة
َتانةى ليَيةو هاتوون بةوجنيَت.
كة لةطةلَ ثريطرااةكانى فيَركرةنى هة يَم ئةو وَ
دووةم :مؤلَةتدان
ماددةي سيَيةم:
يةكةم :هة كةسيَىى سروشاى يان اةعنةوى ،بة تةنيا يان بة كماةلَ ،اافى ةااةز انةدنى قوتاخبانةةو
ثةاانةةى ناحىواى هةية بةطويَر ى حوكمةكانى ئةم ياساية.
ةوو م  :ثيَويساة بم ةااةز انةدنى قوتاخبانةة يةان ثةاانةةةى نةاحىواى و ة سةاىرةن بةة ثريسةةى
فيَركرةن و ئةجناادانى طم ِانىا ى يشةيي تيايةدا ،ةاواكةا ييَىى نووسةراو بةم و طرتنةى
زااةندى و زا ت ،ثيَشىةش بىريَت.
سيَيةم :لة سة و زا ت ثيَويساة سةيرى ةاواكا ييةكة بىات لةة ااو يةةك كةة لةة سةى يم لةة
َثشت بيَت
يَىةوتى ثيَشىةشىرةنى تيَثة ِنةكات ،و ثيَويساة تىرةنةو ى ةاواكا ييةكة ثال
بة ثاساويَىى ياسايي.
َاةى ةاواكا ييةكةةى نةةايةةو  ،ئةةوا
ضوا م :ئةطة و زا ت لة ااو ى ياسايي ةيةا يىراوةا و َ
ةاواكا ييةكة بة ثةسةندكراو هةماا ة كريَت.
ثيَنجةم :ثيَويساة هة قوتاخبانة يان ثةاانةةيةكى ناحىواى ناويَىى تايبةت و وياكة و ى هةبيَت كة
لةطةلَ تايبةمتةنديية كولاو ى و ثة و ة يي و نيشايمانييةكانى هة يَمدا بةوجنيَت.
شةشةم :ثيَويساة هة قوتاخبانةيةك يان ثةاانةةيةكى ناحىواى ثيَرِ ويَىى ناويميي هةبيَت كةة بنةةاا
طشاييةكانى كا كرةن و ضمنيةتى بةة يَو برةنى كا وبا كانيةان لةةيم بةريَةت و لةطةةلَ
َةتدان ثيَشىةشى و زا ت بىريَت.
ةاواكا ى امل
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ماددةى ضوارةم:
يةكةم :ثيَويساة ةاواكا ى ثيَشىةشىراو ئةم بابةتانةى يوا و لةيم بةريَت:
 -1ةيا يىرةنى ئاااجنة طشاى و تايبةتيةكان.
َيةتى و ثة و ة يي ثريم كة.
 -1ةيا يىرةنى سووةى ئابو ى و كماةَ
َثشاىا .
 -1ةيا يىرةنى سة ضاو ةا اييةكان و َيةنى ثال
 -4برِى ئةو ِسوااتةى يويَندن كة لة يوةى قوتابى يان بةةييَوكا انى بة اابةة يزاةتةوزا ييةة
ثيَشىةشىراو كان و ة طرييَت.
 -6اة وةكان و يَذ و ئةوثة ِى ماا ى و طرتن.
َسةنةاندن.
 -5بنةااكانى ة ضوون و كةوتن و سيساةاى طشاى تاقيىرةنةو و هةل
 -7زاانى يويَندن.
 -8ثالنى يويَندن و ااو ى ثيَشنيا كراو بم بةة ساهيَنانى برِوانااةى ة ضوون.
 -9ثريطرام وثة تووكةكانى يويَندن و سة ضاو كانيان لةطةلَ ِ ضةاوكرةنى اةافى ياوندا ييةةتى
هز ي.
 -10كة ساةو ثيَداويساى ئاااة كراو بةطويَر ى قمناغ و وم و بةشةكانى ثسثم ِى.
َيةتى و ة وونةى
 -11يَةةو شيَواز كانى وانةطوتنةو و ليَهاتوويي ااامساايان و تويَذ انى كماةَ
و بة يَو بة كان و ِ طةزنااةكانيان.
َةةةكانى يويَنةةدن و ةابينىرةنةةى ضةةاوةيَرى و سةةةَاةتى
 -11تاقيةةةةو كايَبنانةةةو بةةةش و همل
تةند وساى و ضاَكية وم اووم كانى قوتاخبانةكة.
 -11سيساةاى ثيَشنيا كراو بم بة ِيَو برةنى قوتاخبانةكة.
ةوو م :ثيَويساة ثريم كة لةطةلَ بةها نيشايماني وثرنسةيثة طشةاى و تايبةتيةةكانى ثةةيرِ وكراو لةة
سياسةتى فيَركا يي ناكمك نةبيَت.
سيَيةم :ثيَويساة ثريم كة يزاةتيَ ثيَشىةش بة ئاااجنة ثة و ة ييةكان بىةات بةة وم يَة توانةاى
َى ثة و ة و فيَركرةن يةان نويَىرةنةةو لةة بةوا ى
يا اةتيدانى هةبيَت لة باشرتكرةنى يل
َةةةة
بةةةة يَو برةنى قوتاخبانةةةةكان و بةةةةهيَزكرةن و طةشةةةةثيَىرةنى كةسةةةايةتي و كةنال
ثة و ة ييةكان.
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ماددةى ثيَنجةم:
نابيَت قوتاخبانة لةو شويَنةى ِ زااةنةدى لةسةة و طةرياو بةواز يَاةةو  ،تةةنها ثةاش و طرتنةى
ِ زااةندى و زا ت نةبيَت ،و ثيَويساة قوتاخبانةكة ةاواكا ييَ بةم اةبةساة ثيَشىةش بةة و زا ت
بىات ،ئةويش ،بةَى كةم ،بة لة ةوو اانط ،تيايدا همية ثمز تيظةكانى طواسانةو خباتة ِوو.
ماددةى شةشةم:
َةةتى يةان نيشةايمانيي ،بةم كرةنةةو ى
هة يَىىةوتنيَىى نيَوان و زا ت و هة َيةنيَىى نيَوة ول
قوتاخبانة يان ثةاانةةى ناحىواى ،هةاان ئةو اة ج و يَىا و يَنماييانةى كة لةم ياسةايةةا ة قيةان
لةسة كراو  ،بةسة يدا ثياة ة كريَن.
ماددةى حةوتةم:
يةكةم :يَةة بة هةي حةزي يةان يَىنسةانيَىى سيا سةى يةان ئةايينى ناة يَةت كةة قوتاخبانةة يةان
ثةاانةةيةكى ناحىواى ةامبةز يَنيَت.
ةوو م  :نابيَت لة هي قوتاخبانةيةك يةان ثةاانةةيةةكى نةاحىواى اةزو ة واةى نةاكمك لةطةة َل
ثرنسيثةكانى ثيَىةو ميانى ئاشاةوايي يان ئايينى يان نةتةو يي طةىل كو ةساان بةكا بهيَنريَت.
ماددةى هةشتةم:
َةةةو ثاسةاوى
َثشةت بةة بةل
َةةت بةة برِيةا ى و زا ت ة بيَةت ثال
تىرةنةو و ليَسةندنةو ى امل
ياسايي.
ماددةى نؤيةم:
ثيَويسةةاة طشةةت ضةةاَكيةكانى فيَركرةنةةى نيَةةو ثريطرااةةةكانى يويَنةةدنى قوتاخبانةةةو ثةاانةةةة
ناحىوايةكان يَىبنريَن.
بةشى سيَيةم
سةرثةرشتيكردن
ماددةى دةيةم:
ثيَويساة لةسة كةسى ةاواكا ى ةااةز اندنى قوتاخبانةو ثةاانةةى ناحىواى ثابةند بيَت بةة ثيَةرِ وو
يَنماييةكانى و زا ت و اافى سة ثة شاى كرةنيان لةَيةن و زا تةو .
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ماددةى يازدةم:
يةكةم :ثيَويساة قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةكان بةتةواوي ثابةند بن بةةو ثريطةرام و ثة تووكانةةى
َسةةنةاندن كةة ثيَشةرت ثيَشىةشةى و زا تيةان
فيَركرةن و ثيَرِ وى ناويمو سيسةاةاةى هةل
َةتيان و طرتوو .
كرةوو و لةسة بنةااى ئةوانيش امل
ةوو م :و زا ت بمى هةية ةووبا ضاوخبشيَنيَاةو بة ثريطرااى قوتاخبانةو ثةاانةةة ناحىوايةةكان
بةوم يَ كة لةطةلَ ثيَشىةوتنى زانساى بةوجنيَت.
ماددةى دوازدةم:
و زا ت هي بة ثرسايةتيةكى ثةيو ست بة اافى كا اةندانى طريَبةساىا لةطةلَ قوتاخبانةو ثةاانةة
ناحىوايةةةكان لةئةسةةام ناطريَةةت ،و بة ثرسةةايةتيةكةى كو تد بيَاةةةو سةةة َيةةةنى فيَركةةا يي و
ثة و ة يي بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية.
ماددةى سيَزدةم:
لةطة َل َنةةان لةة بة ثرسةيَاى كةسةايةتيي ياسةايي بة اابةة طشةت كا اةنةدانى ةااةةز او كانى
َةةتى كةا كرةنى ئةةم ةااةز اوانةةيان
فيَركرةنى ئةهلى و تايبةتدا ،ئةوا ئةو َيةن و كةسةانةى امل
بةناوى يميان و طرتوو  ،اساةويمو بةتةواوى لةبة ة م و زا ت و لةبة ة م َيةنة ياساييةكانى
ترةا لةم ةااةز اوانة بة ثرسن.
ماددةى ضواردةم:
ئةاانةةةى يةةوا و بةةة ثيَرِ ويَ ة

يَىةةد يريَن لةطةةةلَ ثا اسةةانى تايبةمتةنةةدى قوتاخبانةةةو ثةاانةةةة

ناحىوايةكان:
َنااةى ويَةريي يويَندن و تاقيىرةنةو كان.
يةكةم :سال
ةوو م :بنةااو شيَواز كانى ئةجناادانى تاقيىرةنةو كان.
سيَيةم :ثشوو فة اي و ثة و ة ييةكان.
َنةيان.
ضوا م :و طرتنى قوتابيان و نويَىرةنةو ى تماا ى ساَ
ثيَنجةم :كرةنةو ى يوىل اهيَنان بم ااامسااو فة اانبة ان.
شةشةم :ضمنيةتى سة ثة شايىرةنيان.
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بةشى ضوارةم
تةالرى قوتاخبانةو ثةميانطة ناحكوميةكان و ثاشكؤكانيان
ماددةى ثازدةم:
ثيَويساة تةَ ى قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةةكان ،ئةةو اةة ج و سةااند

هونةة ى و زانسةاى و

ثة و ة يي و تةند وساية ثيَويساانة لةيمبةريَت كة لةَيةن و زا تةو ةيا ى ة كريَن.
بةشى ثيَنجةم
مامؤستاو فةرمانبةرانى قوتاخبانةو ثةميانطة ناحكوميةكان
ماددةى شازدةم:
ثيَويساة بة يَو بة ى قوتاخبانة يان ثةاانةةى ناحىواى ئةم اة وانةى يوا و ى تيَدابيَت:
َةرى برِوانااةى زانىميي بة ايي بيَت ،و سةَاةتى تةند وساى شياو بيَت بةم
يةكةم :بةَى كةم هةل
كا كرةن لةم ثيشةيةةا.
َةةنااةيةكى ثزيشىى ثةسةندكراو لة َيةن ليَذنةيةكى ثزيشىى ثسةثم ِ و بسةةَيَنيَت
ةوو م :بةبةل
كةوا لة ِووى تةند وسايةو طوجناو لةم ثيشةيةةا كا بىات.
س ةيَيةم :ثيَويسةةاة لةةة ِووى ثة و ة ييةةةو ليَهةةاتوو بيَةةت و اةةاو ى يزاةةةتىرةنى لةةة بةةوا ى
ثة و ة ييدا لة ثيَنج سالَ كةارت نةبيَت.
ضوا م  :ثيَويساة بةة تةاوانيَىى ئةابرووب ِر حةوكم نةةة ابيَت و بةة سةزاييَىى ثةة و ة يي بة ضةاو
سزانةة ابيَت.
ماددةى حةظدةم:
يةكةم :ثيَويساة ئةم اة وانةى يوا و لة ئةندااانى ة ساةى ااامساايان و وانةبيَذان بيَنةةى:
 -1ثيَويساة ة ضووى زانىم يان ثةاانةة يان يوىل ثيَةةياندنى بوا ى ثة و ة و فيَركرةن بيَت.
 -1لة ِووى تةند وساى و ثة و ة ييةو ليَهاتوو بيَت.
ةوو م :ثيَويساة يَذ ى ئةندااة هةايشةييةكانى ة سةاةى ااامسةاايان لةة ()%80ى كةمى طشةاى
كا اةند وانةبيَذ كان كةارت نةبيَت.
ماددةى هةذدةم:
يَىنسانى سووة و طرتنى قوتاخبانةو ثةاانةةة ناحىوايةةكان لةة ئةنةدااانى ة سةاةى ااامسةااو
وانةبيَذو فة اانبة انى و زا ت بة يَنمايي ة بيَت كة و زا ت ة ى ة كات.
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ماددةى نؤزدةم:
يةكةم :بة يَو بة ايةتى قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةكان بة ثرسن لةة ةابينىرةنةى اةا و وياوكةة
ااةةى و اةعنةوييةكانى ااامسااو فة اانبة كانيان لة ااو ى يزاةتىرةنيان لةو قوتاخبانةو
ثةاانةة ناحىوايانةةا.
ةوو م :ااو ى يزاةتى ااامسااو فة اانبة ان لة قوتاخبانةةو ثةاانةةة ناحىوايةكانةدا بةم اةبةسةاى
بة زكرةنةو و سة اووضةو يانةنشينى هةماا ة كريَت.
سيَيةم :بة يَو بة ايةتى قوتاخبانةو ثةاانةةة ناحىوايةةكان بةةطويَر ى ثيَويسةايان بةم ثسةثم ِييةكانى
وانةطوتنةو ثاش ِ زااةندى يةكةى سة ثة شايىرةن ،ةاواى ةااةز انةدنى ااامسةاايان لةة
و زا ت ة كات و ،و زا تيش لة يَةةى ليَذنةيةكى ثسةثم و لةسةة بنةةااى سةااند
ياسايي و زانسايةكان و بة برِيا ى و زير ِ زااةندى ة ة برِيَت.
ضوا م :نابيَت قوتاخبانةو ثةاانةةى ناحىواى بةبىَ ثاسةاوى ياسةايي وبةةبىَ ِ زااةنةدى و زا ت
ة سابة ةا ى ااامسااو فة اانبة انى بيَت.
ثيَنجةم :ثيَويساة بة يَو بة ايةتى قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةكان ئةةو تماا انةة بةرنةة سةت كةةوا
َيةتى بة اة وى ةاناون بم ويَةريكرةنى اةافى كا اةنةد كانى لةة
ياساى ة ساةبة ى كماةَ
ااامساا فة اانبة وكا طوزا كان.
بةشى شةشةم
ثرؤطرامةكانى خويَندن و سيستةمى وةرطرتن وتاقيكردنةوةكان
ماددةى بيستةم:
قوتاخبانةى تايبةت بة ِ و ند يةان ثةنابةة ان ،اةافى يميانةة زاةانى فةة اي يميةان لةة يويَنةدن و
فيَركرةندا بةكا بهيَنن ،بةاة ويَ زاانى كو ةي تيايدا خبويَند يَت بةثيَى ثريطراايَىى تايبةةت كةة
و زا ت برِيا ى لةسة ة ةات.
ماددةى بيست و يةكةم:
ثرنسيثة بنة ِ تيةكانى و طرتنى قوتابيان بةم شيَو يةى يوا و ةبيَت:
يةكةم :و طرتنى قوتابيان لة قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةكاندا بةة ة بيَت لةة اةة وى تةاةةن و
تيَىرِاى اامانةثيَىراو لة سيساةاى و طرتن لة قوتاخبانة حىوايةكاندا.
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َد سنت بة ثيَشىةشةىرةنى ثالنةى
ةوو م  :قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةكان لة كاتى ةيا يىراوةا هةل
و طرتنةةى قوتابيةةان بةةة و زا ت و ثةةاش ِ زااةنةةدى و زا ت ليسةةايَ بةةةناو كانيان
ثيَشىةشى و زا ت ة كريَت بم ِ زااةندى ة برِين لةسة ياندا.
سيَيةم :طواسانةو ى قوتابيان لة قوتاخبانةو ثةاانةة حىوايةكان بم قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةةكان
و بةثيَاةوانةو  ،بةثيَى سيساةاى تايبةت بة و طرتن ة بيَت.
ماددةى بيست و دووةم:
اافى قوتابيانى قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةكان و ك اافى قوتابيانى ةااةز او حىوايةكان ثا يَز او
ة بيَت.
ماددةى بيست و سيَيةم:
َةةنااةةكانى ة ضةوون لةة قوتاخبانةةو ثةاانةةة
اافى ثةسةندكرةنى برِوانااةو يةكسةانىرةني و بةل
ناحىوايةكان بم و زا ت ثا يَز او .
بةشى حةوتةم
سيستةمى كارطيَرِى و دارايي
ماددةى بيست وضوارةم:
لة هة قوتاخبانةيةك يان ثةاانةةيةكى ناحىواى بةم شيَو يةى يوا و ئةجنواةنيَىى كا طيَرى ثيَة
ة هيَنريَت:
يةكةم :ياو نى قوتاخبانة يان ثةاانةةى نةاحىواي ،و ئةطةة ياو نةدا يَاى بةكماةةلَ بيَةت ،ئةةوا
َد بذيَرن.
نويَنة يَ بميميان هةل
ةوو م :بة يَو بة ى قوتاخبانة يان ثةاانةةى ناحىواي.
سيَيةم :ةوو نويَنة لة ة ساةى ااامساايان.
َيةتى قوتاخبانة يان ثةاانةةى ناحىواى.
ضوا م :تويَذ ى كماةَ
ماددةى بيست و ثيَنجةم:
كا وب ا ى ةا ايي قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةكان الىةضى ياسا ةا ايية كا ثيَىراو كان و ةيةوانى
ضاوةيَريي ةا ايي هة يَم ة بن.
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بةشتى هةشتةم
حوكمى طشتى
ماددةى بيست و شةشةم:
َةتى ثابةند نةبوونى ئةجنواةنى كا طيَرى قوتاخبانة يان ثةاانةةى ناحىواى بة حوكمةكانى ئةم
لة حال
َينةو بم ئةم اةبةساة ثيَىد هيَنريَت ،كة ثيَويساة لةسة ى
ياساية ،ئةوا لة و زا ت ليَذنةيةكى ليَىمل
َةتةكة بةم و زا ت بة زبىاتةةو بةم ة كرةنةى يةةك َي لةةم برِيا انةةى
ِاثم ت َي ة با ى حال
يوا و :
يةكةم :ة ساةرتن بةسة قوتاخبانة يان ثةاانةة ناحىوايةكةةا بةشيَو يةكى كاتى و بةة يَو برةنى لةة
َيةن و زا تةو تاو كو كيَشةكان بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية ضا سة ة كريَن.
َد و شةيَند يَاةو و قوتاخبانةة يةان ثةاانةةة
َةتةكةة هةل
ةوو م :ئةطة كيَشةكة بة ة وام بوو ئةوا امل
ناحىوايةكة ةاة يريَت.
ماددةى بيست و حةوتةم:
َةةت يةان
َو شاندنةو ى امل
ياو نى قوتاخبانة يان ثةاانةة ناحىوايةكة اافى هةية تانة لة برِيا ى هةل
ةايسانى قوتاخبانة يان ثةاانةة ناحىوايةكة بدات لةبة ة م ئةجنواةنى و زيراندا لة ااو يةك كة لةة
حةوت يم لة يَىةوتى ث َي ِاطةيانةدنى تيَثةة ِ نةةكات و ئةجنواةةنيش لةة اةاو ى ثةازة يم لةة
يَىةوتى ثيَشىةشىرةنى ةاواكا ييةكة ،برِيا ى كمتايي يمى ة ة كةات ،و برِيا كةةش شةياوى
تانة ليَدان ة بيَت لة بة ة م ةاةطاى كا طيَريدا.
ماددةى بيست و هةشتةم:
هة قوتاخبانةيةك يان ثةاانةةيةكى ناحىواى سة ثيَاى حوكمةةكانى ئةةم ياسةاية بىةات ،ئةةوا بةة
غة ااةيةةةك كةةة لةةة ( )1000000000ة اليةةمن ةينةةا ى عيَراقةةى كةةةارت نةةةبيَت و لةةة
( )16000000000سةةو ثةجنا اليمن ةينا ى عيَراقى زياتر نةبيَت ،سزا ة ة يَت.
ماددةى بيست و نؤيةم:
َةتى ةايسانى قوتاخبانة يان ثةاانةةى نةاحىواى بةة شةيَو يةكى هةايشةةيي ،ئةةوا و زا ت
لة حال
َد سايَت بة طواسانةو ى قوتابيةكانى بم قوتاخبانةيةك يان ثةاانةةيةكى حىةواى يةان نةاحىواى
هةل
َى يويَندنيان لة كيس بايَت.
هاوشيَو  ،و بةبىَ ئةو ى سال
ماددةى سييةم:
َى
َةتد او كان ،لة ااو يةك كة لةة سةة تاى سةال
ثيَويساة لة سة قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىواية امل
يويَندنى  1014-1011تيَثة نةكات ،يميان بةوجنيَنن لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةةا.
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ماددةى سى و يةكةم:
قوتاخبانةو ثةاانةةة ناحىوايةةكان بةة ثشةىنينى تةةكنيىى وكةا طيَرى و زا ت ثابةنةد ة بةن ،و
بة يَو بة ايةتى تةند وساى قوتاخبانةكان ،لة ِووى تةند وسةاى وضا سةة ييةو  ،سة ثة شةاى ئةةم
قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايانة ة كات.
ماددةى سى و دووةم:
نابيَت قوتابى يان كةسوكا ى بة ئة كى ةا ايي يان ثيَبةيش لة قوتاخبانةو ثةاانةة ناحىوايةكانةدا
ثابةند بىريَن وةة لة كريَى يويَندن نةبيَت.
ماددةى سى و سيَيةم:
ثيَويساة لة سة و زا تى ثة و ة يَنمايي ثيَويست بةم ئاسةان ويَبةةويَىرةنى حوكمةةكانى ئةةم
ياساية ة بىات.
ماددةى سى وضوارةم:
ثيَويساة لة سة ئةجنواةنى و زيران و َيةنة ثةيو ندا كان حوكمةكانى ئةم ياساية ويَبةوىَ بىةن.
ماددةى سى وثيَنجةم:
كا بة هي ة قيَىى ياسايي يان بريا يَىى ناكمك لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياساية ناكريَت.
ماددةى سى و شةشةم:
َوكرةنةةو ى لةة يمنااةةى فةة اى (و قةايرى كو ةسةاان) ةا ويَبةةو َى
ئةم ياساية لة يَىةوتى بال
ة كريَت.

د .ارسالن بايز امساعي
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
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هؤية ثيَويستكارةكان
لةبة زيَد بوونى ِووكرةن لة ةااةز اندنى قوتاخبانةو ثةاانةةى ناحىواى لة هة يَمداو بةاةبةسةاى
يَىنسانى ثةيو ندى نيَوانيان لةطةلَ و زا تى ثةة و ة ةا لةة طشةت تةو كانةدا ،و لةة ثيَنةاو
هاندانى المالنيَى زانساى و و بةة هيَنانى نيشةايمانى وبيةانى لةةم بةوا ةاو ةابينىرةنةى ة فةةتى
َى ئةم قوتاخبانةو ثةاانةةيانة لةة طةشةةثيَدانى سة ضةاو ى
فيَركرةن بم هةاووان و باشرتكرةنى يل
ارييي لة ِووى ضةندايةتى و ضمنايةتيةو  ،ئةوا ئةم ياساية ة ضوويَند ا.
َي  1011لةَيةن سة يكي هةة يَمي كو ةسةاانةو
تيَبي  /ئةم ياساية بةبريا ي ماا ( )17ي سال
ة ضويَنرا.
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