بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
َ ة(1992ة
ة رِطتتك(ة )1ةلتتكةدتتا (ة ()56ةياستتا(ةادتتار ة ()1ةستتال

َثشتتبة تتكةىت
ثال

هكد ار راوةو،ة كةط يَر (ةئكو (ةئكجن دكن ةو زيرانةخستييكةرِوو،ةثكرلكدان ة ر ستان ةتةعيَترا ة
لكة انيشت ةنائاساي ةادار ة ()2ةرؤا(ة2015/2/5ة رِيار(ة ر ر ن ةئكمةياسايك(ة ا :ة
ياساى ذمارة ()1ى سالَى 2015
ياساى ئيدارةى ثاريَزطاى هةلَةجبة لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق
ماددةى (:)1

دك كسبةلكمة ستكواا ةوةزاراوانك(ةخ ار و ةلكمةياسايك،ةدانا ان ة كرادبكريانك:ة ة
يك كم:ةهكريَم:ةهكريَ ة ر ستانةتةعيَرا .ة ة
وو م:ةئكجن دكن ةو زيران:ةئكجن دكن ةو زيران ةهكريَم .ة
َكجبكةلكةهكريَ دا .ة
سيَيكم:ةثاريَزطا:ةثاريَزطا(ةهكل
َ ة(2009ة
ض ار م:ةياسا(ةثاريَزطا ان:ةياسا(ةثاريَزطا ان ةهكريَ ة ر ستانةادار ة ()3ةستال
هكد ار راو .ة
َكجبك.ة ة
ثيَنجكم:ةثاريَزطار:ةثاريَزطار(ةهكل
َكجبك .ة
شكشكم:ةئكجن دكن:ةئكجن دكن ةثاريَزطا(ةهكل
ماددةى (:)2

يك كم:ة ك رةلكةى

َكجبكةئكجن دتكنيَى ة
ةدا (ة ض ار م)ةلكةياسا(ةثاريَزطا ان،ةثاريَزطا(ةهكل

تايبكت ة يَبة كواةادار (ةئكندادك ان ةلكة )25ة يسبةوةثيَنجةئكندامةزياترةنك يَبةو،ة كة
ريَن،ة كدكرجيَكةريَذ (ةن يَنكرايكتي ةئافر تانةلكة

رِيار(ةئكجن دكن ةو زيرانة ستنيشانة

%30ةادار (ةئكندادك ان ة كدرتةنك يَبةو،ةن يَنكرايكتي ةثيَىهاتكية ا تكي ةةتيَتداة يَتبةةو،ة
ئكندادك انةئكوةدكرجانكيانةهك يَبة كةلكة رِطك(ة يك كم)(ةدا (ة ثيَنجتكم)ةلتكةياستا(ة
َ ة2009ة اةهات ون،ة
َبذار ن ةئكجن دكن ةثاريَزطاةوةقكزاةوةناىييك انةادار ة ()4ةسال
هكل
و زار ت ةناوخؤةئكر ةور ين ة ر ن ةدكرجك انةلكةئكستؤة طريَب.ة ة
وو م:ةلك ات ة ؤتاي ةهاتن ةئكنداديكت ةئكندادان ةئكجن دكنةلك كرةهكرةهؤيكك،ة كةهتكدانةريَىتارية
سكر و ةش يَنك انيانةثرِ

ريَتكو .ة ة

ة
ةةة ة
1

ماددةى (:)3

لكةنيَ انةئكندادان ةئكجن دكنةسكرؤكةوةجيَطر ك(ة كة رِيار(ةئكجن دكن ةو زيرانة ا دكزريَن.ة ة
ماددةى (:)4

سكرؤ ةئكجن ودكنةوةجيَطرةوةئكندادك ان ةئكوةدافةوةئي تيازانكيانةهكيكة كةلكة رِطك(ة يك تكم)(ةة
َ ة ()5ةو،ةئكنداد ةفكردانبكرة كة
دا (ةسيهكمة )30ةلكةياسا(ةثاريَزطا انداةهات ونةجطكةلكةخال
تكنسيبىراوة ؤةئكنداديكت ةئكجن ودكنة ا نريَبة كة ريَذاي ةداو (ةئكنداديَيكت ةلكةئكجن ودكنداةوة ؤ(ة
َبذار ن ةهكيكةلكةنيَ انيانتداةو،ة
َى ةداف ةهكل
نيكةد وضك(ةو زيفكةوةثا اشت ةئكجن دكنة ؤ ىاتكو ،ة كل
داف ةهكيكةلكة ات ة ؤتاي ةهاتن ةداو (ةئكنداديَيت ة طكرِيَتكو ةسكرةو زيفك ك(ةخؤ( .ة
ماددةى (:)5

َتك ان ةئكجن ودكنةتكنهاة ريت ة يَبةلكدانك(ةخ ار و :ة ة
ئكركةوة سكال
يك كم:ة ك وا اض ونةوةضاو يَر(ة تر نةة مراقبة )(ةطشتبةضتاالة يك ان ة زطتاةوة ستتك ان ة
جيَبكجيَىر ن ةخؤجيَيكت ةلكةثيَناوةزادنىر ن ة تا ةجيَبتكجيَىر ن ة ار تان،ةجطتكةلتكوةة
اليكنانك(ة كةلكة رِطك(ة ياز م)(ةدا (ة شكشكم)(ةياسا(ةثاريَزطا انة ك ر راون .ة
َيتتداةلتتكمة ارو ارانتتك(ة
وو م:ةثيَشىكشتتىر ن ةرِاويَتتذة تتؤةثاريَزطتتارةوةهكداهتتكنط ة تتر نةلكطكل
خ ار و :ة ة
1تة انان ةسياسكت ةطشت ةثاريَزطا .ة
2تةئادا

ر ن ةثرِؤا (ة جك(ةثاريَزطاةوةثالن ةطكشكثيَدان ةوة يار(ة ر ن ةئكولكوياتك ان .ة ة

3تةئادا

ر ن ةثرِؤا ةياساةوة رِيارةوةريَن اي ةتايبكتة كةثاريَزطا .ة

4تة ستنيشانىر ن ة انديدة راوانة ؤةو زيفك(ة كرِيَ كر(ةطشت ةلكةثاريَزطا ا.ة ة
5تةثكر ثيَدان ةخزدكتط زارييكةطشتييك انةوةضا ىر ن ةئك ا(ة اراي ةوة ارطيَرِ(ةلكةثاريَزطا ا .ة
ماددةى (:)6

ئكجن دكنة كر وامة يَبةلكة كئكجنامةطكياندن ةئكر ك ان ة كثيَ ةى
ى

تك ان ةئتكمةياستايكةو،ةةئتكوة

َبذار ن ةئكجن ودكن ةثاريَزطتاة تكثيَ ةىة
انك(ة ك كر ار(ة ديَننكو ةتاةئكجناددان ةهكل

تك ان ة

َ ة .2009ة
َبذار ن ةئكجن دكن ةثاريَزطا انةوةقكزاةوةناىيك انةادار ة ()4ةسال
ياسا(ةهكل
ماددةى (:)7

يك كم:ةثاريَزطارة كةدكرس ديَى ةهتكريَ ة ا دتكزريَبة تكةلكستكرةثيَشتنيار(ةو زيتر(ةنتاوخؤةوة
رِ زادكندي ةئكجن دكن ةو زيرانة ر ضيَب،ة كةدكرجيَكةطشبةئكوةدكرجانك(ةهتك يَبة تكة
ثيَ يستتتكةلتتكةثاريَزطتتار اةهتتك نة تتكثيَ ة رِطتتك(ة وو م)(ةدتتا (ة هتتكا م)(ةياستتا(ة
ثاريَزطا ان،ةو زيفك كش ةلكروو(ةدافةوةرِاا (ةو زيف ة تكةثةتك(ةتايبتكتة يَتبة تكة
2

ناونيشان ة ريىار(ةو زير)ةو،ةلكةرِوو(ة ارطيَرِييكو ةسكرة كةو زار ت ةناوخؤ،ة يَبةو،ة
َتانك(ة تكةلتكةياستا(ة
كرثرس ةجيَبكجيَىار(ةيك كدكةلكةثاريَزطا اةو،ةئكوةئتكركةوة ستكال
تاتة تكوةشتيَ يك(ةلكطتكوَةى

ثاريَزطا انداة ؤ(ة يار(ة راونةثيا ة

تك ان ةئتكمة

ياسايك اةنا ؤكةنك يَب.ة ة
وو م:ةهكر ووةجيَطر(ةثاريَزطارة تكةثةتك(ة كرِيَ تكر(ةطشتت ة وا(ة انديتد ر نيانةلكاليتكنة
َطر(ة
و زير(ةناوخؤة ك رِيار(ةئكجن دكن ةو زيرانة ا دكزريَنة كوةدكرجك(ة كال(ة كمةهكل
رِوانادك(ةزانىؤي ة نةوةخاو نةشار زاي ةوةثسثؤرِية ن.ة ة
َكجبتكة كدكرست ود ةهتكر َي ة
سيَيكم :ةهكرةيككةلتكةقاقاتامةوة ك ِر َي تكر(ةناىيتكةلتكةثاريَزطتا(ةهكل
ا دكزريَنةوة ط ازريَنكو ةوةال ر ريَنةلكسكرةثيَشنيار(ةو زير(ةناوخؤةوةرِ زادكنتد(ة
َبتذار ن ة
ئكجن ودكن ةو زيرانةتاةثيَىهيَنان ةئكجن ودتكن ةقتكزاةوةناىيتك انةلتكةريَطتك(ةهكل
َبذار ن ةئكجن ودكن ةثاريَزطاةوةقكزاةوةناىيتك انةادتار ة
طشت ةرِاستكوخؤة كثيَ ةياسا(ةهكل
َ ة.2009ة ة
()4ةسال
ماددةى (:)8

َكجبتكةهتكرو كةثاريَزطا تان ة
ثيَ يستكةلكسكرةئكجن دكن ةو زيرانة جكيك ةتايبكتة كةثاريَزطا(ةهكل
َ ة2015ةتكرخانة ىات.ة ة
يىك(ةهكريَمةلكة جك(ةطشت ةهكريَمة ؤةسال
ماددةى (:)9

دا

ان ة يىك(ةياسا(ةثاريَزطا انةثيا ة

هكد و(ةلكطكوَةى

ريَنةوة ك كر ار(ة ديَننتكو ةئكطتكرة كشتيَى ةيتانة

ك ان ةئكمةياسايك اةنا ؤكةنك يَب.ة ة

ماددةى (:)10

ارة كةهيضة قيَى ةياساي ةيانة رِياريَكةنا ريَبة كةلكطكوَةى

ك ان ةئكمةياسايك اةنا ؤكة يَب .ة

ماددةى (:)11

ثيَ يستكةلكسكرةئكجن دكن ةو زيرانةوةاليكنكةثكي نديدار انةى

ك ان ةئكمةياسايكةجيَبكج َة ىكن.ة ة

ماددةى (:)12

ئتتكمةياستتايكةلتتكةرؤا(ة رض ت ونيكو ةةجيَبتتكج َة
َو
ر ستان) اة ال

ريَتكو .ة ة

ة
ة
ة
ة
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ريَتتبةو،ةلتتكةرؤانادتتك(ةفتتكرد ة و قتتاي ة

هؤيةكانى دةرضوواندن

َكجبكة كةتايبكمتكندي ةخؤ(ةو،ةال ر ن ة
كةدك كست ةجيَبكج َة ر نةوةثيَىهيَنان ةئيدار (ةثاريَزطا(ةهكل
رِيَطري ةياساي ة ؤةثيَىهيَنان ةثاريَزطا تكة كشتيَ يككة تكة بيَتتكةهانتد رةة تؤةخزدتكتىر ن ةزيتاتر(ة
انيشت ان ةثاريَزطا كةوة كدىر نكو (ةليَىكوتك ان ةتاوانك ان ةجينؤسايد،ةئكمةياسايكة انرا.ة ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
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