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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث
 

)ة1992()ةستتاَل ة1ر ة ()ةياستتا)ةادتتا56لتتكةدتتا   )ة ة(1 رِطتتك)ة ثشتتبة تتكةىتت    ةثاَل
ةتةعيَترا ةةة كةط يَر )ةئكو )ةئكجن دكن ةو زيرانةخستييكةرِووةو،ةهكد ار راو ،ةثكرلكدان ة  ر ستان

ةئكمةياسايك)ة ا:ة ر ن  رِيار)ة  رة1/4/2015()ةرؤا)ة6دار ة  انيشت ةئاساي ةاةلك
 2015(ى سالَى 2ياساى ذمارة )                                       

سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتى و طازييةكانياساى      
 بةشى يةكةم
 ثيَناسةكان

 (:1ماددةى )
ة،ةدانا ان ة كرادبكريانك:ةةاوانك)ةخ ار و مة  ستكواا ةوةزارلكة ةئكمةياسايكدك كست:ةيك كم

ةهكريَم:ةهكريَ  ة  ر ستانةتةعيَرا .ةةةت1
ةتةثكرلكدان:ةثكرلكدان ة  ر ستانةتةعيَرا .ةة2
ةئكجن دكن ةو زيران:ةئكجن دكن ةو زيران ةهكريَم.تة3
ةتةو زار ت:ةو زار ت ةسادانكةسروشتييك ان ةهكريَم.ةة4
()ةستاَل ةة22از)ةهكريَ  ة  ر ستانةتةعيَرا ةادتار ة ةةياسا)ةنكوتةوةطاز:ةياسا)ةنكوتةوةطتة5

ة.ةة2007
ةتةعيَرا ،ة كة كثيَ ةة6 تةئكجن دكن:ةئكجن دكن ةهكريَ  ة ارو ار)ةنكوتةوةطازةلكةهكريَ  ة  ر ستان

ةنكوتةوةطازةثيَكهيَنراو .ةةةياسا)ة()ض ار مدا   )ة 
 داة كة تكثيَ ةى   تك ان ةةةنكوت ةوةطازييك انةلكةهكريَةسندو :ةسندوق ة  ر ستانة ؤة اهاتكتة7

ةئكمةياسايكة ادكزراو .ةة
ةلكةهكريَ دا.ةةةييك انطازةوة نكوت  ر ستانة ؤة اهاتكةةتة  ستك:ة  ستك)ة كرِيَ   ر ن ةسندوق 8

كي  ست ة تكمةياستايكةةةة تكةثة )ة يك كم(ةلكةياسا)ةنتكوتةوةطتازةةةثيَناسك ان ةهات وةلكةدا  :ة وو م
ةكلَةى   ك انيدا.ةةلكطة كر ارة   ن،ةئكطكرةنا ؤكةنك ن

ة
ة
ة
ة
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 بةشى دووةم
 ضوارضيَوةى ثيادةكردنى ياسا

 (:2ماددةى )
ةى   ك ان ةئكمةياسايكةثيا  ة   ريَنةلكسكر:ةة

 اهات ة اراي ة كة  ستهات و)ةرِاستتكوخؤةوةنارِاستتكوخؤة تكط يَر )ةى   تك ان ةياستا)ةةةةةةةيك كم:
ان ةهكريَ  ة  ر ستتانةتةةةنكوتةوةطازةوةياسا)ة يار)ة ر نةوةو رطرتن ةشايستكة اراييك 

)ةثكي  سبة كةنتكوتةوةطتازةوةةة2013()ةساَل ة5عيَرا ةلكة اهاتكةئيتيحا ييك انةادار ة 
 كرهكدتتك ان ةو،ة تتكثيَ ةئتتكو )ةلتتكةدتتا   )ة هكشتتتكم()ةئتتكمةياستتايك اةهتتات و ةو،ةهتتكرة

ةثرؤسكيك  ةنكوت ةوةطاز)ة كةئكجن دكنة رِيار)ةلكسكرة دات.ةة
 وةلكةىك دكت ةئيتيحا )ة كةراستكوخؤةثكي  ستتكة تكةنتكوتةوةطتازةوةةةةة اهات ة اراي ةهات:ة وو م

ة كرهكدك ان ةجطكةلكةثشك ةهكريَمةلكة   جك)ةطشت ةئيتيحا يدا.ةة
 بةشى سيَيةم

 و دةستةى بةرِيَوةبردنىثيَكهيَنانى سندوق 
 (:3ماددةى )

 ستندوق ةةةستندوقيَ ة تكةنتاو)ةةةلكةياسا)ةنتكوتةوةطتاز،ةةةةثاَلثشبة كةى    ةدا   )ة ثاز  يكم(
 ا  دتكزريَبةو،ة كستايكت ةدكعنتكو)ةوةةةةنتكوت ةوةطازييتك انةلتكةهتكريَم(ةةةةةة  ر ستانة تؤة اهاتتكةة

ةةسكر كخؤي ة اراي ةوة ارطيَرِييةهكيكةو،ةلكةرِوو)ةريَكخستنكو ةسكرة كةئكجن دكن ةو زيرانة   يَب.ة
 (: 4ماددةى )
ة(وةطازييك انةانة ؤة اهاتكةنكوتي ةسندوق ة  ر ست  ستك)ة كرِيَ   ر ن   ستكيككة كناو)ةةيك كم:

ثيَكديَبةوة كرِيَ   ر ن ةسندو ةلكةئكستتؤة  طريَتبةوةدتاه ةهكيتكةستكرجكمةر هتار ارييتكةةةةةةة
ياساييك انة ؤةدك كستك ان ةئكمةياسايكةئكجنامة تداتةو،ةستكرؤ ك ك)ةن يَنكرايتكت ةستندو ةةةةة

ة   اتةلكة كر  مةثكرلكدانةوة ا طاةوةسكرجكمةاليكنك ان ة يكك.ة
ة:ة  ستكةثيَ ة يَبةلك:ة م وو
ةسكرؤ  ة  ستكة كةثلك)ةو زير.تة1
ةتةجيَطر)ةسكرؤ  ة  ستكة كةثلك)ة ريكار)ةو زار ت.ةة2
ةتة كرِيَ   كر)ةطشت ةسندو ة.ة3
ثلك)ةو زيف ةلكة كرِيَ   كر)ةةو،ةشار زاي ةهك يَبةلكة  ار)ةنكوتةوةطازتةن يَنكر)ةو زار تة كة4

ةطشت ة كدرتةنك يَبة ئكندام(.
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ةو،ةشار زاي ةهتك يَبةلتكة ت ار)ة ارايت ةوةئتا  ور)ةةةةةة كةن يَنكر)ةو زار ت ة اراي ةوةئا  ور)تة5
ةثلك)ةو زيف ةلكة كرِيَ   كر)ةطشت ة كدرتةنك يَبة ئكندام(.

ةتةثسثؤرِيَك ةئا  وريةوة اراي ة ئكندام(.6
ةتةثسثؤرِيَك ةياساي ة ئكندام(.7

 (: 5ماددةى )
رؤاةلتكةريَكتكوت ةةةة(ةنتكو  ة90رانت ةهتكريَم،ةلتكةدتاو )ة ةةةةو زيثيَ يستكةلكسكرةئكجن دتكن ةةةيك كم:

 ؤةثيَشككشكر ن ة انديتد)ةةةط ة كاتةلكطكلَةئكجن دكن كر ار  ون ةئكمةياسايك اةهكداهكن
ليَهات وة ؤةهكرةيككةلكوةثؤستانك)ة كةلتكة رِطتك)ة  وو م()ةدتا   )ة ضت ار م()ةئتكمةةةةةة

ةياسايك اةهات و .ة
ة:ة وو م

اليتكنةئكجن دتكن ةو زيرانتكو ةثتاسةثكستندة ر نيتانة تكةزؤرينتك)ةرِ هتا)ةةةةةةةةةةئكندادان ة  ستكةلكتة1
(ةض ارةستالَة ا  دتكزريَنةو،ةشتياونة تؤةةةةة4ئكندادان ةثكرلكدانة ؤةداو يككة كةزياترةنك يَبةلكة 

يك جارةن يَكر نكو ة كهكدانةريَكار ة اسكراو  انةو،ةئكوانك)ةئكوةو زيفانتكيانةثترِة ر ؤتتكو ةةةة
 )ة يار)ة راوة  طكرِيَندريَنكو ةسكرة ار  ان ةثيَش ويانة تكرةلتكةئكستتؤةةةةثاسةتكواوة  ون ةداو
ةطرتن ةئكمةو زيفانك.ةة

ةسكرؤ  ة  ستكةلك كر  مةثكرلكدانداةئكمةس يَند ة  خ ات:تة2
  كخ  ا)ةدكزنةس يَندة  خؤمة كة كة َلسؤزييكو ةثاريَزطار)ةلكةيتك يَت ةطتكلةوةستادانةوةختا  ةةةةة

ةةا كندةمبة كةياسا(.  ر ستان ةعيَرا ة ككمةوةث
ستندو ةوةةطشت ةةدكرجكةلكة ادكزراندن ةهكرةيككةلكةسكرؤكةوةجيَطر  ك)ةوة كرِيَ   تكر)ةةةسيَيكم:

ئكندادان ة  ستك،ةجطكةلكةن يَنكران ةهكر ووةو زار ت ةستادانكةسروشتتييك انةوةو زار تت ةةةة
طشتتييدا،ةةة اراي ةوةئا  ور)ةسكر ار)ة  ون ةدكرجكةطشتييك ان ة ادكزراندنةلكةو زيفتك)ة

ؤرِية  ستتكةوةختاو نةةةلكة ت ار)ةثستثةةة نة كرايي رِوانادك)ةزانكؤي ة كال)ة كمةهكَلطر)ة
(ة  ةستالَةة10لكة ت ار)ةثستثؤرِية  ستتكة تؤةداو يتككة تكدرتةنتك يَبةلتكة ةةةةةةةةةشار زايية ن

طشت ةة(ةىكوتةسالَة كنيسبكتةجيَطتر)ةستكرؤكةوة كرِيَ   تكر)ةةةة7 كنيسبكتةسكرؤكةوة 
ةسندو ةوةئكندادك ان.ةة

كستكرةةئكجن دكن ةو زيرانة ؤ)ةهكيكة كسانيَ ةلكوانتك)ةختاو نةشتار زاي ةوةثستثؤرِي ةلةةةةةض ار م:
ادار يتانةةبةوةدافةوةثا كندييك انيانةوةنيَ كسيفكت ةراويَذ اريية امبكزريَةثيَشنيار)ةئكجن دكن

 ةو زيترانةثكستند)ةةةطريَبكسبةوة كط يَر )ةثيَرِ و)ةناوخؤ)ة  ستتك،ة تكةئكجن دتكنةةةة كثيَ 
ة ات،ة يار)ة   ريَن.ة  
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 (: 6ماددةى )
(ة ووةلكستتكرةستتيَ ةئكندادتتك ان ة   يَتتبةوة2/3 كستتتن ة ؤ  ونتتكو )ة  ستتتكة تتكةئادتتا    ون ة 

ة  ر   ريَن.ةةةئكندادك انةرِ ها) رِيار  ان ة كةزؤرينك)ة
 (:7ماددةى )

ة  ستكةئكدانك)ةخ ار و ةلكةئكستؤة  طريَب:ة
 تكة تكةةةةستكرجكد ة اهاتتك ان ةنتكوتةوةطتاز)ةهتكريَم،ةةةةةةتؤدار ر نةوة ؤ يت ديَنتكر ن ة:ةيك كم

،ةهتكرو هاة تكرِيَ   ر نةوةةةلتكةستندوقداةةةط يَر )ةى   ك ان ةئتكمةياستايكة  ستتد  كونةةة
ثاسةئكو )ة تكثيَ ةةة،وةئا  ور)ةو زار ت ة اراي  ؤةاديَر )ةةط استنكو ياندسؤطكر ر ن ة

 رِيار)ةئكجن دكن ةو زيرانةوةاز  د ةئكمةياسايكةلكسكرةثيَشنيار)ة  ستكةوة( و12دا   )ة 
ةةثكسكند ر ن ةثكرلكدان،ةتكرخانة   ريَن.ة

ور  ينيكر ن ةج لتك)ةطشتبة اهاتتك ان ةنتكوتةوةطتاز)ةهتكريَمةلتكةستندوقداة تكثيَ ةةةةةةةةةة:ة وو م
ة.ةلكة ار يانكو ،ةلكطكلَة  ر ر ن ةراثؤرت ةدانطانكة نيَ خؤيضاو يَر)ة

ك)ةتايبتكتنة تكةاديَتر ةوةضتااَل يك ان ةستندو ةةةةةةساالنكةئاشتكرا ر ن ةطشتبةئتكوة اتايانتةةةة:ةسيَيكم
  ر ار )ةسثار نةوةرا يَشانةوةور  ين ة ر نيانة تكة تك ارهيَنان ة ؤدثانيتا)ةاديَريتارييةةةةة
جيهانييةليَهات وةدت انكةثيَكراو،ة واتترة كرز ر نتكو )ةراثتؤرت ةناو تكناوة تؤةئكجن دتكن ةةةةةةة

رييةجيهتان ةث وختبة   اتتكو ةةةة  ةوةراثتؤرت ة ؤدثانيا تان ةاديَريتاةةةيرانة كواةضاالو ز
ةلكطكلَة  رخستن ةراو ؤض ون ةخؤ)ةلكسكرةئكمةراثؤرتانك.

دسؤطكر ر ن ةشكهاهيكتةوة ر اندنةلكةثرؤسكة اراييك انةلكة ات ةئكجنادتدان ةريَكتارةوةةةة:ض ار م
ثرؤسك ان ةاديَر ار)ة كةط يَر )ةستاند ر)ةاديَريتارييةثتكيرِ و راو)ةجيهتان ةوةئاستت ةةةةة

ةثيا   ر نيانةلكسكرةطشبةاديَر  ان ةسندو ة كةلكمةياسايك اة اسكراون.ة
ةو،ةدانطانكةوةسااَلنك)ة داتتكةثكرلتكدانةةة كةشيَ  )خؤ)ةةراثؤرتك ان ثيَ يستكةلكسكرة  ستكةة:ثيَنجكم

ة.ة كاتةيان ؤةرا)ةطشت ةئاشكرا
ة
ة
ة
ة
ة
ة

ةةةةةة
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 بةشى ضوارةم
 بةرِيَوةبردنى داهاتةكانى نةوت و طاز

 (:8ماددةى )
ة  ستكةو رطرتن ةئكدانك)ةخ ار و ةلكةئكستؤة  طريَب:ة

لكةهكنار   ر نةوةهرؤشتن ةنكوتةوةطازة كةةهكريَمة ؤ)ة اهاتكةشايستكةو   ستهات و  ان ةيك كم:
ة.ة يَر )ةطريَبكستك ان ةنكوتةوةطازط

لتكةةةدؤَلكانك انوةة:ةسكرجكمةثيَبكخش ةوةثا اشتك ان ةهات وةلكةطريَبكستك ان ةنكوتةوةطاز وو م
كةهكدهيَنان ةطريَبكست ات ةشايستكة  ونياندا،ةلكةنيَ انيشيانداةثا اشتك ان ةوااوو ر نةوة كر

يةئتا  ور)ةو،ةةداَلييتك ان،ةثا اشتتك ان ةايَرختانةةةلكطتكلَة ؤدثانيتاة يتان ةوةخؤةةةةنكوتييك ان
 رِ  ان ةتكرخانكراوة ؤةثاراستن ةاينطكةوة اهات ة يككة كةط يَر )ةئكو )ةلكةياسا)ةنكوتة

ةوةطازةوةياسا ان ة يكك)ةثكي  ندار اةهات و .ة
ةة.انك ينكوت ةوةطازية ؤ)ة اهاتك ان ة كرهكدك:ةسيَيكم
:ة اهات ة اراي ةهات وةلكةىك دكت ةئيتيحا يية كواةراستكوخؤةثكي  ستكة كةنكوتةوةطتازةوةةض ار م

ةجطكةلكةثشك ةهكريَمةلكة   جك)ةطش ةئيتيحا يدا.ةة كرهكدك انيان
:ةئكوة ِرانك)ةو كةشايستكة ؤةهكريَمةهتات ونةلتكو )ةتايبكتتكة تكةنتكوتةوةطتاز و ةئتكوي ةةةةةةةةثيَنجكم

ان ةياستا)ة يتاريكر نةوةو رطرتنت ةشايستتكة اراييتك ان ةهتكريَ  ةةةةةةة كط يَر )ةى   تك ة
ةتةعيَتترا ةلتتكة اهاتتتكةئيتيحا ييتتك انةادتتار ة ةةة ،ةلكطتتكلَة2013()ةستتاَل ة5  ر ستتتان
ةر ضاو ر ن ة رِطك)ة ض ار م()ةسكر و )ةئكمةدا   يك.ةة

ةةن.ةةديَ   ستوة اهاتانك)ة كةلكةئكجناد ةو  كرهيَنانة كسكردايك)ةسندوقك كة:ةئكوشكشكم
ةهكرة اهاتيَك ةتر)ةثرِؤسك)ةنكوتةوةطازة كةلكمةدا   يك اةئاداا )ة ؤةنك راو .ةة:ىكوتكم
 (: 9ماددةى )
دك كستتت ةةتتتكنهاة تتؤةوةختتكرج ةليَنا ريَتتبة اديَتتر )ةئتتكمةستتندوقكةاديَر يتتك  ة اختتراوةيك تتكم:

ة.ك انك ؤ ر نكو )ة اهات
يتانةهتكرةةةة، ،ةضة كة ينار)ةعيَراق ة يَب:ةضكندةاديَر يك  ةجؤراوجؤرة ؤةسندو ة   ريَتتكو وو م

يتانةهتكرة تانكيَك ة يكتك)ةةةةةة، راويَك ة يان ةلكةلق ة انك ةناو ندي ةعيَراقيةلتكةهكريَ تداةة
ىك د ة كةئكجن دكن ةو زيترانةثتاسةثكستكند ر ن ةلقت ة تانك ةناو نتدييةلتكةهكريَ تداةةةةةةةةة

لتكمةياستايك اةةةةهكَليد  ذيَريَب،ة كةدك كست ةسثار ن ةطشبة اهاتتك ان ةنتكوتةوةطتازة تكةةةة
ة  قيانةلكسكرة راو .ة
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نةلكةنيَ انةاديَر  ان ة:ةثيَ يستكةلكسكرة  ستكةريَن اييةثيَ يسبة ؤةج الندنةوةسثار ن ة رِ  اسيَيكم
ةندو ةثاسةثكسكند ر ن ةلكاليكنةئكجن دكن ةو زيرانكو ،ة  ر كات.ةسكرة كةس

تتكنهاة تؤةدك كستت ةةةةة كاتكو ةئكهليك اننككة  ستكة  سكالت ةهكيكةاديَر يك  ةتايبكتةلكة ا:ةض ار م
ة.ةسكردايك)ةسندوقك كة كثيَ ةياساة ارثيَكراو  ان كةو  كرهيَنان

 (: 10ماددةى )
و زار تةشايستكة اراييك ان ة ؤدثانيا ان ة  ار)ةنكوتةوةطازةلتكةهتكريَ  ة  ر ستتانداة يتار)ةةةةة

ر زادكنتد)ةةة دكنتكو ةنةئكجنلكاليكنة  ستك)ةسندوقكو ةور  ين ة ؤة   ريَتبةو،ةلكاليتكةةة،   اتةو
ة.ثكرلكدانةثكسند)ة   اتة،لكة   جك)ةساالنك اةتكرخانكر ن ة ؤة   ريَبةوو،ةلكسكرة   ريَبة

 (: 11ماددةى )
،ة تكة تكرِيَ   ر نةوةةة(ة ا  دتكزريَبة  ر ستتانة كناو)ة سكندوق ةنتكو  ان ة اهتات و)ةةةندوقيَ ةس

لتكةريَكتكوت ةةةةتيَنكثتكرِيَبةةدتان ةة واز  (ة12 راوثيَدان ة كةياسايككةريَكد خريَبة كةلكةدتاو )ة ة
ة وةطازييتك انةة اهاتكةنتكوتية كر ار  ون ةئكمةياسايك اة  ر   ريَب،ةتيايداةريَذ يك  ة ياريكراوةلكة

ةو رطرياوة كثيَ ةياساة ؤةنكو  ان ة اهات وة  سثيَر ريَبةوةلكة   جك)ةسااَلنك اةجيَطرية   ريَب.ة
 بةشى ثيَنجةم

 ندوقةكانى سهاتدابةشكردنى دا
 (: 12ماددةى )
ة يك كم: ة ك ةطاز ةو ةنكوت ة كثيَ اهاتك اني ةو ة  سثيَر ريَن ةسندوقدا ةياسايكةلك ةئكم ةى   ك اني ي

ةياسايةنكوتةوة ة كثيَيةدكرجةوةستاند ريةهات وةلك ةلكاليكنةئكجن دكنيةو زيرانكو  و رطرياون،
د ر نيةلكاليكنةثكرلكدانكو ،ة كمة ا،ةثاسةتكرخانكر نيةئكمة رِانكةلكة   جكيةساالنكةوةثكسكنطاز

  شيَ  يكيةخ ار و ة ا كسة   ريَن:
ةتة راوثيَدانية   جكيةطش ة كةط يَر يةياساية   جكيةطش ةسااَلنكيةهكريَم.1
ةة(ةياز  د ةئكمةياسايك.11اديَر ية سندوقيةنكو  انية اهات و(ة كط يَر يةى   ك انيةدا   ية تة2
 ؤةثاَلثش ة ر نيةايَرخانيةئا  رية كرتيةنكوتةوةطازةلكة زادكند)ةئكجن دكنةاسةر راوثيَدانيةو زار تةثتة3

ةو ة اتيةثيَ يستيدا ةلك ةثرِؤسك ان ةنكوتةوةطازةة،هكريَ دا قكر   وة ر نكو يةخاو ن ةئكوةز وييانك)ة ؤ
ةوة ةنكوتيي ةثرؤسك ةئكجنادي ةلك ةد َلكانكي ةو ةاليكن ةو ة كس ةئكو ةقكر   و ر نكو ) ةو، ة   ريَن تكرخان

ةزييك انداةزيانيانةثيَة  طات.طا
(ةسيةوة37()ة رِطك)ة يك كم(ةلكةدا   )ة 10ثاَلثشتيكر نيةسندوقيةاينطكية ادكزراوة كثيَيةخاَل ة تة4

ةىكوتةةياسايةنكوتةوةطاز.
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ة5 ة ؤدكاليكت ت ة  ستك كر) ة ؤ ةسندو  ة اهات  ةلك ة راو ة يار) ةريَذ يك   ةريَ ةة كة راوثيَدان  ةياسا  كثيَ 
ة  خريَب.ة

ةةت6 ةثيَدان ةايَرخان ة شت  الَ  كثيَ ةياساة كة راوثيَدان ةريَذ يك  ة يار)ة راوةلكة اهات ةسندو ة ؤةطكشك
ة  خريَب.ريَ ة

(ة ووة ؤالرة ؤةهكرة كرديليَ ةنكوت ة كرهكدهات وةو كةثرتؤ ؤالرة ؤةهكرةقكزايككة كة2تةتكرخانكر ن ة رِ)ة 7
ةنكوت ةليَة  ر  هيَنريَب.ة

ةسكر تاية ووم: ةرؤاةلك ةساَليَكي ةهكر ة وو دي ةوةاةني  ي ةطاز ةو ةنكوت ة اهاتك اني ةيك يي ةو ك ديَريي،
تكرخانكراو ةهيعليك انيةاديَر  انيةسندو ةئكجنامة   ريَبةو،ةاديَر  انيةسندو ةلكسكرةئكمة نكدايكةوة

ةن. كثيَيةياساةوةثيَرِ و  انية نكدا انيةاديَرياريةدت انكةثيَكراوةلكةهكريَ دا،ةئكجنامة   ريَ
ةة:سيَيكم ة ؤ ة   ن ةدلككض ةسندو  ةاديَر  اني ةو ة  ستك ة  ر ستان ار  اني ةثكرلكدان  ة ي ان ةةضاو يَر) و

ةضاو يَريية اراييةهكريَم.
ةة:ض ار م ةلكةةيَت  كرثرسيار  ستك ةشكهاهيكت ة  سثيَشخكري ة ك ةتايبكتن ةستاند رانكي ةو ةثرنسيث ةئكو ة كثيَي خؤي

ةلك ةهات و ة  رهيَنكار  اني ةةثيشكسازييك  Extractive Industries Transparency ةسكرضاو ي

Initiative ة ة ك ةناسراو ةشياوEITI(ي ةثيَ يستك ة   اتةو ةثيا   ةهكر ةة( ةشيَ از  ةلكطكلَ ةهاوتكريبة ن و
ة اشك انيةثيشكسازييكةنكوتييك ان.

 بةشي شةشةم
ةحوكمي كؤتايي

 (: 13ماددةى )
ة ات.ر نيةى   ك انيةئكمةياسايكة  ر  كئكجن دكنيةو زيرانةثيَرِ ويَ ة ؤةئاسانةجيَبكجيَ

 (: 14ماددةى )
رؤاةضلةوةثيَنجة(ة45 كةداو يككةلكة ة كة يارية   ريَبةرِ وثكيثيَ ةةهكيككلية ارطيَرِيةسندو ة ك

ة.،ة  ر   ريَب اتنكلكةريَككوتيةثيَكهيَنانية  ستكةتيَثكرِة
 (: 15ماددةى )

ةؤكةلكطكلَةى   ك انيةئكمةياسايك اةنا ريَب.يانة رِياريَكيةنا ةيةياسايي  قيَك ارة كةهيضة
 (: 16ماددةى )

ئكمةياسايكةلكةريَكتكوتية ََو ر نتكو يةلتكةرؤانادتكيةهتكردية و قتايعية  ر ستتان( اةجيَبتكجيَةةةةةةةةة
ة   ريَب.
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 هؤيةكانى دةرضوواندن
يَتبةة ادكزراو ي ة ر ن ة كرت ةنكوتةوةطازةلكةهكريَ  ة  ر ستانة كة كةشيَ  يككة  كة كدك كست ة

ثشتتي ان ةشتكهاهيكتةوةةةة،كو ةو ة تؤة كريَنتةة كة اشرتينةشتيَ ةة ةوةطازييك اننكوتة اهاتك ان ةثرؤسك
ةئكمةياسايكة  رض ويَندرا.ةةطكشك)ةئا  ور)ةهكريَ  ة  ر ستانة يَب،ة

ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة

 يوسف حممد صادق
 سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

 


