بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار91 :
ميَذووى برِيار3094/7/32 :

برِيارى

تايبةت بة هيَزةكانى ثيَشمةرطة
َبذاردنى ثةرلةمانى كوردستاا ت يَرترا
ثشت بة حوكمةكانى برِِطةى ()1ى ماددةى ( )65لةياساى هةل
َى 1991ى هةمواركراو و لةسةر داواى ذمارةي ياسايى ئةندامانى ثةرلةما  ،ثةرلةمانى
ذمارة ()1ى سال
كوردساا لة دانَشانى ئاسايى ذمارة ()11ى رؤذى  1112/7/12ئةم بريارةى دا:
يةكةم :وةزارةتى ثَرشمةرطة بؤ وةرطرتنى مووضةى مانطانة يةكةم وةزارةت دةبَرت.
َةى مةترسى تايبةت (اخلطورة اخلاصة) بؤ هَرزى ثَرشمةرطة سةرف بكريرت.
دووةم :ثَرويساة دةرمال
سَرَةم :لةسةر حكومةتى هةريرم ثَرويساة مووضةى وةزارةتى ثَرشمةرطة هاوتاى مووضةى هَرزةكانى ناوخؤ و
ئاسايشى هةريرمى كوردساا بكات.
ضوارةم :ثَرويساة لةسةر حكومةتى هةريرم هةموو هَرزةكانى ثَرشمةرطة لة ماوةى ( )5شةش مانط لة
دةرضوونى ئةم بريارةوة لة ضوارضَروةى وةزارةتى ثَرشمةرطةدا وةك هَرزيركى نَشاَماني يةك خبات،
بةتايبةتى يةكةكانى ( 71و .)11
ثَرنجةم :ثَرويساة ثَرداضوونةوة بكريرت بة بةرزكردنةوةى ثلة سةربازيَةكانى ثَرشمةرطة.
شةشةم :ثَرويساة نةسريَةى يةكةكانى هَرزى ثَرشمةرطة يةك خبريرت.
َريرت.
حةوتةم :ثَرويساة مووضة خؤرى بير دةوام لة هَرزةكانى ثَرشمةرطة نةهَرل
هةشاةم :ثَرويساة كاتى دةوام و ثشووى هَرزى ثَرشمةرطة يةك خبريرت.
نؤيةم :ثَرويساة هَرزة ئةمنَةكا لة ناوضة كوردساانََةكا يةك خبريرن.
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دةيةم :ثَرويساة هةموو ئةو ضةك و تةقةمةنى و ثَرداويساََة سةربازيَانةى لة ثاش رووداوةكانى
 1112/5/9كةوتوونةتة دةست هَرزة جَاجَاكانى هةريرمى كوردساا بطةريرنريرنةوة بؤ وةزارةتى
ثَرشمةرطة.
يازدةيةم :ثَرويساة سووتةمةنى و ثَرداويساى تةندروساى بةشَروةيةكى باشرت بؤ هَرزى ثَرشمةرطة دابني
بكريرن.
دوازدةيةم :دابَنكردنى خواردنى تةندروست و طةياندنى بةهَرزى ثَرشمةرطة لةكاتى خؤيدا.
سَرزدةيةم :دابَنكردنى ضةك و تةقةمةنى ثَرويست بؤ هَرزى ثَرشمةرطة.
ضواردةيةم :ئةو ثَرشمةرطانةى كة شةهَد دةبن دةبَرت لة ريرورةمسَركى شايساةدا بةخاك بسثَرردريرن و
هاوكارى ماددى خانةوادةكانَشَا بكريرت.
ثازدةهةم :ثَرويساة حكومةتى هةريرم ئةركى ضارةسةرى بريندارةكا لة ئةساؤ بطريرت ،لة شويرنى
برينداربونَانةوة تا طواسانةوةيا و ،هاوكارى ماديش بكريرن سةرةراى ضارةسةر.
شازدةهةم :ثَرويساة هَرزى ثَرشمةرطة لةو ناوضة كوردساانَانة نةكشَراةوة كة لة دواى  1112/5/9تَردا
جَرطري بووة.
حةظدةهةم :ثَرويساة حكومةتى هةريرم لة دواى كؤتايى هاتنى قةيرانى دارايى هةريرم ،هةموو ئةو برطانةى
ئةم بريارة كة لة ئَرساادا ناتوانريرت جَربةجير بكريرن ،جَربةجَرَا بكات.
هةذدةهةم :ثَرويساة ئةجنومةنى وةزيرا ثَررةو و ريرنمايى ثَرويست بؤ ئاسا جَربةجَركردنى ئةم بريارة
دةربكات.
نؤزدةيةم :كار بةهَرض دةقَركى ياسايى يا برياريركى ناكؤك لةطةل حوكمةكانى ئةم بريارة ناكريرت.
بَساةم :لةسةر ئةجنومةنى وةزيرا و اليةنة ثةوةنديدارةكا ثَرويساة حوكمةكانى ئةم بريارة جَربةجير بكة .
بَست و يةك :ئةم بريارة لة رؤذى دةرضوونَةوة كارى ثَردةكريرت و لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى
َودةكريراةوة.
كوردساا )دا بال
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هؤيةكانى دةرضوواندنى ئةم بريارة
لة ثَرناو باشرت كردنى ذيا و طوزةرانى هَرزى ثَرشمةرطة و ،ريركخسانى كاروبارةكانَا و ،دابني كردنى
ثَرداويساَةكانَا  ،ئةم بريارة دةرضويرندرا.

يوسف حممد صاد
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردساا ت يَررا
تَربَين /ئةم بريارة بةبرياري ذمارة 1ي سالي  1112لةالية سةرؤكي هةريرمي كوردساانةوة دةرضويرنرا.
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