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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث

  1991  سةاَل   (1)  ياسةا  ممةا ى   (65)  مةاددى   (1)ثاَلثشت بة حوكمةةكاى  بِطةةة    
عيَةِا    –هةموا كِاو، و ثشت بةوى  ئةجنومةى  وىزيِان خستوويةتية  طوو، ثة لةماى  كو دستان 

، بِطيا   دى ضوواىدى  ئةم 12/6/1212  ةِيَد او لة  يَكةوت  (12)مما ى لة داىيشتن  ئاسايي 
 :ياساية  دا

 
 1023ى سالَى(8)ياساى ذمارة 

 عيَراق –ياساى تةندروستيي دةروونى لة هةريَمى كوردستان 
 دةروازةى يةكةم

 ثيَناسةو ضوارضيَوةى ثيادةكردنى ياسا
 بةشى يةكةم
 ثيَناسةكان

 :ماددةي يةكةم
 :ئةم ياساية لةم دىستةوامىو زا اواىة  خوا ىوى ماىاكاى  بة امبة ياىة مةبةست 
 .وىزا ىت  تةىد وست : وىزا ىت: يةكةم
 .ئةجنومةى  تةىد وستيي دى ووى  لة هة يَم: ئةجنومةن: دووىم
مةبةسةةت  سةةةريام ديي دى ووىةةي و هاوسةةةى   كىمةَ يةةةت  و  : تةىد وسةةتيي دى ووىةة : سةةيَيةم

ست و تواىا  مامةَلةكِدى  ئة يَن  لةةةةََ ششةا و  طووبة طووبووىةةوى     بدكِدىةوى  د و
ئةو ةى طاىكا يياىة  كةوا ميةان دىياىييَنيَتةة كايةةوىو وىبةة هيَناى  تواىةا ميِييةةكان بةةو        

 .شيَوىية  سوود بة تاك كىمةَل ة دىةةينيَت
شلةماىةكاى  بديي يةان   ئةو ىةخىشةية كة تووش  يةكيَك يان زياتِ لة: ىةخىشي دى ووى : ضوا ىم

 .دىما يي يان شلةماىةكاى  تِ بووى كة ثزيشك  ثسثى ط دىسنيشاىيان دىكات
شلةماىة لةة هَيةز  ميِيةي بنةة طىتي كةة لةة ئةةجنام  تيَكىةووىيَك  سةةخت           : شلةماى  بديي -1

ىي و ثَيةزاى  و           سة ضاوى  ئةىةداميي يةان ئة كييةةوى دىبَيةت، كةا  لةة ويسةت و بة ضةاو َط
كِدىةوىو  طىشتا و هةست و تواىا  ىةخىش دىكات لة خىةوجناىدى  كىمةَ يةت  بةةويَِى  بد

 .سةختيي و ريىىاغ  شلةماىةكة
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مةبةست  حاَلةتيَكة لةة خةةمناكيي كةسةيَتيي و    : شلةماى  دىما يي يان شلةماىةكاى  دَلة طاوك َ -1
ةت  و  واز  تواىةةا لةةة  دَلةةة طاوكيَ  دى ووىةة  و هةَلسةةوكةوتيَكة خىةوجناىةةدى  كىمةَ يةة  

 . طووبة طووبووىةوى  ششا ىكاى  ثيَويستة بةب َ ئةوى  كا  بكاتة سة  تواىا ميِيية بنة طىتيةكان
ئةةةو ثزيشةةكةية كةةة ثلةيةةةك  ثسةةثى ط  لةةة ثزيشةةكي دى ووىةة   : ثزيشةةك  دى ووىةة : ثيَنجةةةم

ثزيشك  شا ىزا  بةدىستييَناوىو لة سةىديكا  ثزيشكان لة خشتة  ثسثى ط يان  اويَذكا  يان
 . لة تةىد وستيي دى ووى  تىما كِاوى

 بةشى دووةم
  ضوارضيَوةى ثيادةكردنى ياسا

 : ماددةى دووةم
 :ئةم ياساية ثيادى دىكِيَت بةسة 

 .ىةخىشي دى ووى  ثيَناسةكِاو بةثيَ  ئةم ياساية: يةكةم
 .ن تايبةتىةخىشخاىةو دامةز او  ثسثى ط لة ثزيشكي دى ووى  ض ةشت  بيَت يا: دووىم
 .بةشةكاى  ثزيشك  دى ووى  لة دامةز اوى ةشيت و تايبةتيةكاىدا: سيَيةم
ئةو بنكة تةىد وستية خىماَل  و بياىياىة  كةوا مىَلةتيان ثيَد اوى لةة بةوا   تةىد وسةتيي    : ضوا ىم

 .دى ووى  كا بكةن
ئامامىيان بىكِاوى، وى  ىو ين ة  تايبةت يان دى ىكي ىةلكاو بةو دامةز اوى تةىد وستياىة : ثيَنجةم

 .تة خان ىةكِاوى بى دىسبةسة كِدى  ىةخىش  دى ووىي
 : ماددةى سيَيةم

بة يَوىبِدى  ئةو دامةز اواىة  تةىد وستيي دى ووى  كة حوكمةكاى  ئةم ياسةاية بةسةة يان   : يةكةم
ثيادى دىكِيَت بةثيَ  مىَلةتيَك دىبَيةت كةة لةة وىزا ىتة  تةىد وسةتيةوى دى دىكَِيةت بةة        
مة جيَك لة تىما ىكاى  ئةجنومةى  تةىد وستيي دى ووى  تىما  بكِيَت بةثيَ  ئةةو مةة و و   

 . يَكا اىة  ئةجنومةن ديا يان دىكات
مة و و  يَكا ىكاى  بةخش  و ىويَكِدىةوىو هةَلوىشاىدىةوى  مىَلةت بة  يَنما يي ديةا    : دووىم

 .دىكِيَن كة وىزا ىت دى ي دىكات
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 دةروازةى دووةم
 ئةجنومةنى تةندروستيي دةروونى

 بةشى يةكةم
 دامةزراندنى ئةجنومةنى تةندروستيي دةروونى

 :ماددةى ضوارةم
بةة سةة َكايةت  وىزيةِو ئةىةداميَت      ( ئةجنومةى  تةىد وستيي دى ووىةي )ئةجنومةىيَك بةىاو  : يةكةم

وىزا ىتةكان لة  ئةواىة  لة خوا ىوى باسكِاون ثيَكدىهيَنِيَت، بة مة جيَك ثلة  ىويَنة اى 
 :ثلة  بة طيَوىبة   ةشيت كةمرت ىةبيَت

 .وىزا ىت  ىاوىخى -1
 .وىزا ىت  داد -1
 .وىزا ىت  كا و كا وبا   كىمةَ يةت  -2
 .وىزا ىت  خويَندى  باَ و تويَذينةوى  زاىسيت -4
 .وىزا ىت  ثة وى دى -6
 .وىزا ىت  كا وبا   شةهيدان و ئةىفالكِاوان -5
 .ئةجنومةى  باَ   كا وبا   خامنانىويَنة ي  -7
 .سة َك  ليَذىةكاى  تةىد وستيي دى ووى  لة ثا يَزةاكاىدا -8

كا   ئةجنومةن و كىبووىةوىكان و ضىىيةت  وى ةِتن  بِطيا ىكان بة ثيَِطىويَك  يَكدىخِيَت : دووىم
 .كة ئةجنومةى  وىزيِان دى   دىكات

 بةشى دووةم
 ئةركةكانى ئةجنومةن

 : نجةمماددةى ثيَ
 .داىاى  سياسةت  ةشتيي تةىد وستيي دى ووىي: يةكةم
 .ئامادىكِدى  ثالن بى مسىةة كِدى  ماف و سة مةت  ىةخىشة دى ووىيةكان: دووىم
هةماهةةةى يكِدن لةةةةةََ  يةىةةة ثةيوىىةةدا ىكان بةةى دابينكِدىةة  ثيَداويسةةتية مةةاد  و    : سةةيَيةم

 .حةواىدىةوى مةعنةويةكاى  ضاوديَِيكِدى  ىةخىش و خاىةكاى 
دى كِدى   يَنمايي بى ىةخىشخاىةو دامةز او ىى ين ةكاى  ثسثى ط لة ثزيشك  دى ووى  لة : ضوا ىم

 .سة جةم ئةو شتاىة  ثةيوىسنت بة ضاوديَِيكِدى  ىةخىش
ََ  يةىةة ثةيوىىةدا ىكان بةى دابينكةِدن و ئامةادىكِدى  بة ىامةة         : ثيَنجةم هةماهةى يكِدن لةةةة

 .َ يةت  و حةواىةوى َشنبديي و كىمة
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داىاى  سةتاىدى  بةى بةخشةين  مىَلةةت  دى كةِاو لةة وىزا ىتة  تةىد وسةيت تايبةةت بةة           : شةشةم
بة يَوىبة دى  دامةز اوىكاى  تةىد وستيي دى ووى  كة حوكمةكاى  ئةم ياسايةيان بةسةة دا  

 .ثيادى دىكِيَت
ى  ليَكىَلينةوىو تويَذينةوى لة بوا   ها يكا يكِدن لةةةََ  يةىة زاىستيةكان بى ئامادىكِد: حةوتةم

 .تةىد وستيي دى ووى 
 دةروازةى سيَيةم

 ضوونةذوورةوةى نةخؤشى دةروونى بؤ نيَو دامةزراوةكانى تةندروستيي دةروونى
 بةشى يةكةم

 ضوونةذوورةوةى ئارةزومةندانة
 :ماددةى شةشةم

بيَت بةة ويسةت  خةى  داوا     ماش  هةموو ىةخىشيَك  دى ووىية كة تةمةى  هةمدى ساَل  تةةواوكِد 
ضووىةموو ىوى  يةكيَك لة دامةز اوىكاى  تةىد وستيي دى ووى  بكات، هة وىها مةاش  هةيةة لةة    
هة  كاتيَك بيَت داوا  ىلَ هاتنةدى ىوى  بكات، وى ثزيشك  بة ثِس بى  هةية  طىزامةىد  لةسةة   

ثيَت ئةةوا ئةةو  يَكا اىةة     بدات، تةىيا ئةةة  مة جةكاى  ضووىةموو ىوى  زَ ىكي بةسة دا بسةة 
ِطيا د اوى دىةِتِيَنةبةة ، وى لةة هةةموو حاَلةتيَكيشةدا كةسةوكا   ىةةخىش ئةةةة          لةم بوا ىدا ب

 . طىزامةىد  لةسة دا ئاةادا  دىكِيَنةوى
 :ماددةى حةوتةم

ثزيشك  دى ووى  بة ثِس بى  هةية ثاَلثشةت بةة هةَلسةةى اىدىيَك  دى ووىة  هةىدا   يَ ةة لةة        
وىةموو ىوى  ئا ىزومةىداىة ب ِيَت لة بةجيَييَشتن  دامةز اوىكة بى ماوىيةةك كةة لةة    ىةخىش  ضو

 :كاتذميَِ تيَثة ط ىةكات لة يةكيَك لةم دوو حاَلةتة  خوا ىوى( 71)
ئةةة  بيين كةوا ضووىةدى ىوى  ئةةة يَك   طاستةريينة بى  طووداى  ئازا يَك  كتوثِط يان ىزيك : يةكةم

تةىد وسيت يان مياى  ىةخىش يان سة مةت  يان تةىد وست  يان مياى  لةسة  سة مةت  يان 
 .كةساى  تِ، ديَنيَتة ئا اوى

ئةةة  بينة  تواىةا  ضةاوديَِيكِدى  خةى  ىيةة بةة هةى  جةى  يةان سةةخت  ىةخىشةيية            : دووىم
 .دى ووىيةكةيةوى

ةدا هةةي  وى لةةة هةةة دوو حاَلةةةت  باسةةكِاودا ثزيشةةك بةةى  ىييةةة بةةةب َ  طىزامةىةةد  لةةةم ماوىيةة 
 .ضا ىسة ييَك بداتة ىةخىشةكة ج ة لة ضا ىسة يي شِياكةوتن ىةبيَت

وى ثيَويستة بى ملكةضكِدى  بى سيستةم  ضةووىةموو ىوى  ىائا ىزوومةىداىةة بةةثيَ  حوكمةةكاى      
  ئةم ياسةاية، ليَذىةة  تةىد وسةتيي دى ووىة  لةة ثا يَزةاكةةدا ئاةةادا  بكِيَتةةوىو         (14)ماددى 
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  ثزيشةةك  سةةة بةخى  بةةى ئةةةجنام بةةد يَت و دىكِيَةةت مةةاوى  ئامةةامى ثيَكةةِاو هةَلسةةةى اىدىيَك
 َم تيَثة ط ىةكات ئةةة  ئةةو ثاسةاواىة  لةةم ماددىيةةدا دىرييةان      ( 7)د يَذبكِيَتةوى بة مة جيَك لة 

لةسة  كِاوى بة دىوام بن و لةة تواىةادا ىةةبيَت لةة مةاوى  سةَ   َم  يةكةةم   يَ ةةةِتن لةة          
امةز اوىكةدا هةَلسةةى اىدىيَك  ثزيشةك  سةة بةخى  بةى ئةةجنام بةد يَت، بةة        ضووىةدى ىوى لة د

مة جيَك ليَذىة  تةىد وستيي دى ووى  لة ثا يَزةاكة ئاةادا  بكِيَتةوى لةو هىياىة  كةةوا بووىةتةة   
 .هى  د يَذكِدىةوى  دىسبةسة داةِتنةكة

 :ماددةى هةشتةم
استكا  بىيان هةيةة داواكةا   ثشةكنين  ىةخىشةي     هة  يةك لة دايك و باوك يان ثيَسثيَِد او يان  ط

دى ووى  كةمليَياتة ثيَشكةش بكةن بى ئةوى  لة يةكيَك لة دامةز اوىكاى  تةىد وسةتيي دى ووىة    
ضا ىسة   بى بكِيَت، بة مة جيَك  اويَذ بكِيَت بة ثسثى ط  كىمةَ يةت  يةان ئةةوى  ىويَنة ايةةت     

اكا ييةةو لةة مةاوى  دوو  َم  كةا كِدن لةة  يَكةةوت        دىكات لةم دامةز اوى لةبا ى  ئةم داو
ضووىةموو ىوى ليَذىة  تةىد وستيي دى ووى  لة ثا يَزةاكة ئاةادا  بكِيَتةوى، هة وىها هة  يةك لة 
دايك و باوك يان ثيَسثيَِد او يان  طاستكا  بىيان هةية لة هةة  كاتيَكةدا داواكةا   ضةووىةدى ىوى     

 جةكاى  دىسبةسة   زَ ىك  بةسة  ىةخىشةكةدا بسةثيَت ئةوا لةم ثيَشكةش بكةن تةىيا ئةةة  مة
 .حاَلةتةدا ئةو  يَكا اىة  لةم بوا ىدا بِطيا د اون دىةِتِيَنةبة 

 
 بةشى دووةم

 ضوونةذوورةوةى نائارةزوومةندانة
 : ماددةى نؤيةم

اى  تةىد وستيي ىابيَت هي  كةسيَك بة زَ ىك  بى ضا ىسة   خبِيَتة يةكيَك لة دامةز اوىك: يةكةم
دى ووى  تةىيا بة  طىزامةىد  ثزيشك  ثسثى ط لة ثزيشك  دى ووىييةوى ىةةبيَت، ئةمةةش لةة    
كاتي بووى  ىيشاىة   طوون كة بةَل ة بدات لةسة  بووى  ىةخىشييَك  دى ووىة  سةةخت   
كةوا ضا ىسة كِدى  ثيَويست بة ضووىةموو ىوى  يةكيَك لة دامةز اوىكاى  تةىد وسةتيي  

 :  دىكات ئةويش لةم دوو حاَلةتة  خوا ىوىدى ووى
 .ئةةة   تيَكىووىيَك  سةخت و ىزيك بى حاَلةت  دى ووىيي -1
ئةةة  ئاكا ىكاى  ىةخىشية دى ووىيةكة ببنة ماية  هة طىشةيةك   طاستةريينةو ىزيك بى سة مةت   -1

 .ساى  تِيان تةىد وست  يان مياى  ىةخىش يان سة مةت  يان تةىد وست  يان مياى  كة
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لةم دوو حاَلةتةشدا ثيَويستة ىةخىش ضووىةموو ىوى  دامةز او بى وى ةِتن  ضا ىسة يي ثيَويست 
 طىتبكاتةوى بةمة جيَك كةسوكا و بة يَوىبة   دامةز اوو ليَذىة  تةىد وستيي دى ووى  لةة ثا يَزةةا   

ِ لةةة لةةة بِطيةةا   ضةةووىةموو ىوى  بةةةزَ ىك  ىةةةخىش لةةة مةةاوى  بيسةةت و ضةةوا  كاتةةذميَ   
ضةةووىةموو ىوى  ئاةةةادا  بكِيَنةةةوى هةةاوثيَ  لةةةةةََ  اثى طتيَةةك كةةة هةَلسةةةى اىدى  بةةا ى       

 .تةىد وستييةكة  لةخى ب ِيَت
ثزيشك  ثسثى ط لة ثزيشك  دى ووى  لة ىةخىشخاىةكاى  دامةز اوى تةىد وستيةكان، بةى   : دووىم

تِسة  بةى سةة  خةى  يةان      هةية ئةةة  بين  حاَلةت  ىةخىشة دى ووىيةكة دىبيَتة مايةة  مة 
( 7)كةساى  تِ، بِطيا  بدات لة يةكةيةك  ضا ىسة   د اخِاودا دابنِيَت بى ماوىيةك لةة  

 َم تيَثة ط ىةكات بة مة جيَك لةم ماوىيةدا ىةخىشةكة خبِيَتة بةة دىم ليَذىةيةةك  ثزيشةك     
 .ثسثى ط بى مةزىىدىكِدى  با   ىةخىشييةكة 

خِاوى  ئامِازىكاى  ضا ىسة ي خىثا يَز  و سةَلةميَنةوى  تيَدايةة   ئةو يةكة ضا ىسة يية دا: سيَيةم
  ئةةم ماددىيةةدا   (دووىم)ةِتنةبة    يَكا   ةوجناو بى جيَبةجيَكِدى  ئةوى  لة بةىةد   

هاتووى لة ئةستى دىةِيَت و بى  هةيةة ثشةت بةة ثةىلية ببةسةتيَت ئةةواىيش لةسةة ياىة        
 . يَكا   ثيَويست ب ِىةبة 

 : ماددةى دةيةم
ئةةة  ليَذىة  ثزيشك  ثسثى ط بين  كةوا ىةخىش ماية  مةتِسية بى سة  خى  يان كةساى  تِ ئةةوا  
بى  هةية  اسثا دى بكات بةوى  خبِيَتة يةكةيةك  ثزيشك  ضا ىسةة كا يي داخةِاو بةى ماوىيةةك     

ى  س   َم دىبيَت بة مة جيَك  اسةثا دىكة خبِيَتةة بةة دىم دادوى   ليَكىَلينةةو    ( 22)زَ ىكة  
حةشتاو دوو كاتذميَِ لة دى كِدى  بِطيا    طىزامةىد  لةسة  داىةاى  بةى   ( 71)تايبةمتةىد لة ماوى  

 .ضا ىسة كِدن
 : ماددةى يازدةم

ثزيشك  ىاثسثى ط لة ثزيشكيي دى ووى  بى  هةية ىةخىش  دى ووى  بةب َ ويست  خةى   طىواىةة    
لة كات  بووى  ىيشاىة   طوون كةوا بةَل ةة  يةكيَك لة دامةز اوىكاى  تةىد وستيي دى ووى  بكات 

كاتةذميَِ تيَثةة ط ىةةكات    ( 48)بدات لةسة  بووى  شلةماىيَك  دى ووىيي سةخت، بى ماوىيةةك لةة   
تاوىكو هةَلسةى اىدى  با ىكة  بى بكِيَت و ئةويش لةسةة  داواكةا ييَك  ىووسةِاو دىبيَةت كةة      

 .دا دىخِيَتة بة دىم ثزيشك  ثسثى طثيَشكةش   يةىة  ضا ىسة كا  دىكِيَت و لةم مياىة
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 : ماددةى دوازدةم
ثزيشك  دى ووىيي بة ثِس بى  هةية مةاوى  ضةووىةموو ىوى  زَ ىكيةي دىريكةِاو لةة هةة دوو       

  ئةم ياسايةدا، د يَذبكاتةوى بى ماوىيةك زَ ىكة  حةةوت  َمى ئةةويش   (ىىيةم، و دىيةم)ماددى  
ئةم ياسايةدا دىرييان لةسة  كةِاوى بةة دىوامبوون و لةة      (ىىيةم)ئةةة  ئةو ثاساواىة  لة ماددى  

تواىاشدا ىةبوو هةَلسةى اىدى  ثزيشك  لة ماوى  س َ  َم  يةكةم  ضةووىةموو ىوى زَ ىكيةكةة   
  ئةم ياسايةدا ئامامىيان بى (ىىيةم)دىسبكةويَت لةةةََ ئاةادا كِدىةوى  ئةو  يةىاىة  لة ماددى  

 .كِاوى
 : ماددةى سيَزدةم

ت ىةخىش  دى ووى  بةة شةيَوىيةك  زَ ىكياىةة لةة يةةكيَك لةة دامةةز اوىكاى  تةىد وسةتيي         ىابيَ
دى ووى  بى ماوى  زياتِ لة يةك هةشتة بييََلد يَتةوى تةىيا ثاش ئةجنامداى  هةَلسةةى اىدى  دى ووىةي   
  ىةخىشةكة ىةبيَت لة  يَ ة  ليَذىة  ثزيشك  ثسةثى ط، بةة مةة جيَك هةَلسةةى اىدىةكة لةة مةاوى      

حةوت  َم لة هيَشتنةوى  بةزَ ىك  ىةخىشةكة بى ليَذىة  تةىد وستيي دى ووى  لة ثا يَزةاكةةدا  
وى لةة هةةموو   . بنيَِد يَت، وى لةةةَلياىيشدا منووىة  بةكا هيَنِاو بى ئةم مةبةستة هةاوثيَ  بكِيَةت  
ىة  تةىد وسةتيي  حاَلةتيَكيشدا حاَلةت  ضووىةموو ىوى  زَ ىك  ىةخىش كىتايي ثيَديَت ئةةة  ليَذ

دى ووى  لة ثا يَزةاكةدا ئةجنامةةكاى  هةَلسةةى اىدىة دى ووىيةكةة  ثيَشكةشةيان كةِاوى ثةسةةىد       
 .ىةكات

 : ماددةى ضواردةم
لةو حاَلةتاىة  ىاتواىِيَت تيايدا ىةخىشةكة بييَنِيَت لةبة  خىةِتن ، ئةوا ثيَويستة لةسةة  يةةكيَك   

يَك  شةة م  تايبةمتةىةد بابةتةكةة خباتةة بةة دىم دادوى        لة خزمة ثلة يةك يان دوو يان هةة   يةةى  
ليَكىَلينةوى بى دى كِدى  بِطيا  بى ئينتيداب كِدى  يةكيَك لة ثزيشكة دى ووىيةةكان بةة مةبةسةت     
ثشكنين  با   ىةخىشةكةو بِطيا دان لةسة  ئةوى  ئاخى با ىكةة  ثيَويسةت  بةة ضةووىةموو ىوى      

ستيي دى ووى  هةية يان ىا و دادوى   ىاوبِاو بى  هةية شةة مان  زَ ىك  بى دامةز اوىكاى  تةىد و
بدات بة ةواستنةوى  بى يةكيَك لة دامةز اوىكاى  تةىد وستيي دى ووىة  ةشةت  بةى ضا ىسةة يي     

 .ئةةة  ثزيشكة دى ووىيةكة بِطيا   دا كةوا ىةخىشةكة ثيَويست  بى هةية
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 : ماددةى ثازدةم
سة   َم  ( 22)ة ثيَويست  بة ضا ىسة   هةةبيَت بةى ماوىيةةك لةة     ئةةة  با   ىةخىشة دى ووىيةك

زياتِ بيَت لة ماوى  ضووىةموو ىوى  ىائا ىزوومةىداىةة ئةةوا ليَذىةة  تةىد وسةتيي دى ووىةي لةة       
ثا يَزةةةا بةةى  هةيةةة ثاَلثشةةت بةةة  اثةةى طت  ثزيشةةك  دى ووىةة  بةةة ثِس  اسةةثا دى بكةةات بةةة    

اسثا دى  ليَذىةكة لة مةاوى  سة َ  َم لةة دى كِدىة      ضا ىسة كِدى  بى ماوىيةك  ديا يكِاوو  
بِطيةةا    طىزامةىةةد  لةسةةة  داىةةاى  ىةةةخىش بةةى ضا ىسةةة كِدن دىخِيَتةةة بةةة دىم دادوى       

 .ليَكىَلينةوىوى
 : ماددةى شازدةم

هةةة  كةسةةيَك  خةةاوىن بة مىوىىةةد  بةةى  هةيةةة لةةة مةةاوى  داىاىةكةةة تاىةةة بةةدات لةةة بِطيةةا    
 .ان بة دىوامبووى  يان هةَلوىشاىدىةوى ضووىةموو ىوى  زَ ىكة  ي

 : ماددةى حةظدةم
دىكِيَت ىةخىشي دى ووى  ملكةضكِاو بى ضووىةموو ىوى يان ضا ىسة يي زَ ىكة  لةةو   : يةكةم

دامةز اوى تةىد وستيية دى ووىيية  ليَيةةت  بةمةبةسةت  ضا ىسةة ي بةى ىةخىشةخاىةيةك       
تةيي هةات و لةةو دامةةز اوى  كةة     ةشت  ب واز يَتةوى ئةةة  تووش  ىةخىشةييَك  جةسة  

 .تيايداية ضا ىسة   ثيَويست ىةبوو
بة يَوىبةةة   دامةةةز او  تةىد وسةةتيي دى ووىةة  بةةى  هةيةةة بةةا   ضةةووىةموو ىوى يةةان  : دووىم

ضا ىسة يي زَ ىك  كىتايي ثيَبييَنيَت لةسة  داواكا   يةكيَك لةة خزمةة ثلةة يةةك يةان      
تةوى ئةةةة  ىةخىشةةكة تووشة  ىةخىشةييَك      دووىكاى  ىةخىش يان ئةوى  شويَن  دىةِيَ

جةستةيي هات ئةةة   مِدى  هةبيَت ثاش ئةةوى  داواكا ييةكةة خبِيَتةة بةة دىم ليَذىةة       
ثزيشك  ثسثى طىوىو ثيَويستة لةسة  دادةا  تايبةمتةىةد، بةة  طىزامةىةد  دى بةِطين لةسةة       

ذىةة  تةىد وسةتيي   ئةوى  با   ضووىةموو ىوى يةان ضا ىسةة يي زَ ىكيةة، ئاةةادا   ليَ    
 .دى ووى  لة ثا يَزةاكة بكاتةوى لة ماوىيةك لة س َ  َم تيَثة ط ىةكات

 : ماددةى هةذدةم
  ماددى  ىىيةم  ئةم ياسةاية  (دووىم)و( يةكةم)ئةةة  ئةو ىةخىشة  حوكمةكاى  هة دوو بِطةة  

ثشت بة ثىلية ببةسنت بى دىياى ِيَتةوى لة ىةخىشخاىة  طابكات ئةوا بة طيَوىبة ايةتيةكة  بىيان هةية 
 .ةِتنةبة    يَكا   ثيَويست بى ةة طاىدىةوى 
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 : ماددةى نؤزدةم
بة طيَوىبة   ىةخىشخاىة بى  هةية ىاوى بة ىاوى مىَلةت بدات بة هة  يةةكيَك لةةو ىةخىشةاىة  لةة     

ضة  و  ( 48) طوو  دى ووىيةوى سةريام دن بى بةسة بِدى  ماوىيةك لة دى ىوى  ىةخىشةخاىة لةة   
ةشةةت كاتةةذميَِ تيَثة طىةةةكات لةةة ميَةةِ ضةةاوديَِييَك  تةةةواوو بةةة بةَليَننامةةة  كةسةةوكا   كةةةوا ه

دىي ة طيَننةوى ئةةة  ئةم  يَكا ى ببيَتة بةشيَك لة ضا ىسة كِدى  ثاَلثشت بةة  اسةثا دى  ثزيشةك     
 .ثسثى ط  ضا ىسة كا 

 دةروازةى ضوارةم
 ضارةسةريي نةخؤشي دةروونى

 : ماددةى بيستةم
اَلةت  بووى  تواىا  ميِيي ىةخىش بى تيَ ةيشنت و ثيَزاىين  ئةو  يَكا و زاىيا ياىةة  ثيَشكةشة    لة ح

كِاون و ةِتنةبة   بِطيا يَك  ثشتبةسرتاو بةةم ثيَةزاى  و ةوزا شةت ليَكِدىة  بةة ةوزا شةتيَك        
ىةخىشة   د وست ئةوا ثزيشك  دى ووى  بة ثِس ثابةىد دىبيَت بة ثيَنةداى  هي  ضا ىسة ييَك بةى  

ضووىةموو ىوى  ئا ىزومةىداىة بةب َ وى ةِتن   طىزامةىد  ثيَشوىختة  بيناكِاو لةسةة  ويسةتيَك    
ئازاد، هة وىها ثابةىد دىبَيةت بةة تىمةا كِدى  ثالىة  ضا ىسةة يي ثيَشةنيا كِاو، و جيَ دكِدىة         

سةيا يَت   وى بة ثِ.  طىزامةىد  يان ىا طىزامةىةد  ىةةخىش لةة دَسةية  ثزيشةك  تايبةةت بةةخى        
بِطيا داى  تواىا  ميِيي ىةخىش لةسة  ثيَداى  يان ثيَنةداى   طىزامةىدي  اشةكاواىة دىكةويَتةة سةة     

وى لة هةموو حاَلةتيَكيشدا ئةىداماى  تيم  ضا ىسة يي ثابةىد دىبةن بةة   . ثزيشك  دى ووى  بة ثِس
دىدىن لةة دَسةية     تىما كِدى  هة  دىسةتيَوى داىيَك  ضا ىسةة يي كةةوا هةة  كاميةان ئةةجنام       

 .ىةخىشةكة
 : ماددةى بيست و يةكةم

ىابيَت هةي  ضا ىسةة ييَك  بةا   ىةخىشةييةكة بد يَتةة ىةخىشة  دى ووىة ، ئةةم ضا ىسةة يية ض          
دى ماىيي بيَت يان دى ووى  يان  طىشتا يي يان كا ىبايي يان هة  ضا ىسة ييَك  تِ كةة لةة ثزيشةك     

خىشةةكة بةتيَِوتةسةةَ ليَة  ئاةةادا  بكِيَتةةوى، وى لةيَ       دى ووىيدا بةكا  ديَةت، بةةب َ ئةةوى  ىة   
ئاةادا بووى  بةتيَِوتةسةَ ثيَويست دىكات ىةخىش سِوشةت  ئةةم ضا ىسةة ييةو مةبةسةت  و ئةةو      
ئاسةوا اىة  لةواىةية ليَ  بكةوىةوىو ضا ىسةة ييةكاى  جيَ ةِىوى  تةِ بةى  بزاىيَةت، وى ئةةةة        

لةة وى ةِتنة  ضا ىسةة يي بِطيةا داو بةى  ئةةوا       ىةخىش  ضووىةموو ىوى  زَ ىك  خى  ةِت 
ثزيشك  دى ووى  بة ثِس ماش  هةيةة ثابةىةد  بكةات بةة ضا ىسةة ييةكة بةمةة جيَك ثزيشةكةكة        
 يَكا ىكاى  ضا ىسة يي زَ ىك  ب ِيَتةبة  ثيَش دىستكِدن بةم كا ى، وى ثيَويستة لةسة   بةة    
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 ىكاى  ضا ىسة يي زَ ىك ، هة وىها ثيَويستة كةم دوو هةشتة جا يَك بةدواداضوون بكات بى  يَكا
دووبا ى ضاو بةم  يَكا اىة  خبشيَند يَنةوى لة كات  هةَلساى  ثزيشك  ضا ىسةة كا  بةة ئةجنامةداى     
هة  ةى طاىكا ييَك  بنة طىت  لة ثالى  ضا ىسة يي مىَلةتد او، وى ئةةةة  ضا ىسةة يي زَ ىكة  بةى     

 .ت ئةوا ثيَويستة هةَلسةى اىدىيَك  ثزيشك  تِ ئةجنام بد يَتماوى  زياتِ لة س َ ماىط بة دىوام بيَ
 : ماددةى بيست و دووةم

دىكِيَت لة حاَلةت  زى طو طىتدا ضا ىسة ي بد يَتة ىةخىش  دى ووى  بةةب  وى ةِتنة   طىزامةىةد     
يةان  ئةو كاتة  ئةمة ثيَويست بيَت بى  يَ ةةِتن لة  طووداى  تيَكىووىيَك  ىزيك بى با   دى ووى  

جةستةيي ىةخىش كة دىبيَتة مايةة  تووشةبووى  ميةاى  يةان تةىد وسةت  ىةةخىش يةان ميةان يةان          
حةةشتاو  ( 71)تةىد وست  كةساى  تِ بى مةتِسييَك  زىل ىزيك بةمة جيَك ماوى  ضا ىسة ييةكة لة 

 .دوو كاتذميَِ تيَثة ط ىةكات
 : ماددةى بيست و سيَيةم

ىابيَت ضا ىسة يي كا ىبايي ثيَويست بى بةا   ىةخىشة  دى ووىة  ئةةجنام بةد يَت تةةىيا لةة مَيةِ         
كا ي ة   سِطكا يَك  ةشت  و خاوكة ىوى  ماسةولكةكاىةوى ىةةبيَت، ئةةةة  بةا   تةىد وسةت       
ىةخىش  يَ ة بةمة بدات و ثيَويستة  طىزامةىةد  ىووسةِاو لةسةة  ئةمةة وى ب دَيةت ثاَلثشةت بةة        

ك  ئةةازاد و ثةةاش ئاةادا كِدىةةةوى  تيَِوتةسةةةَ لةةة سةةة  سِوشةةت  ئةةةم ضا ىسةةة ييةو   ويسةةتيَ
مةبةستةكة ، و ئةو ئاسةوا ى  وىكياىة  لةواىةية ليَ  بكةوىةوى، و ضا ىسة يية جيَ ِىوىكاى ، وى 
ئةةة  ىةخىش  ملكةةض بةى  يَكا ىكةاى  ضةووىةموو ىوى يةان ضا ىسةة يي زَ ىكة  ئةةم جةى ى          

ىتكِدىوىو ثيَويستيش بوو بةى با ىكةة  ئةةوا ثةاش ئةجنامةداى  هةَلسةةى اىدىيَك        ضا ىسة يية   ط
 .ثزيشك  لة  يةن ليَذىة  ثزيشك  ثسثى طىوى، بةسة   دىسةثيَنِيَت

 : ماددةى بيست و ضوارةم
دىكِيَت ضا ىسة يي لة دى ىوى  ضوا ضيَوى  دامةز اوىكاى  تةىد وستيي دى ووى  بةسة  : يةكةم

ىيي ملكةض بى ضووىةموو ىوىو ضا ىسة يي زَ ىك  بسةثيَنِيَت ئةةة  ئةم ىةخىش  دى وو
 :مة جاىة  خوا ىوى هاتنةكايةوى

با   ىةخىش  دى ووى   يَ ة بدات بة بة دىوامبووى  ضا ىسة يي بةةب َ ثيَويسةت  ماىةةوى لةة      -1
 .دامةز اودا

 .دى ووى ئةةة   طاةِتن  ضا ىسة   ببيَتة ماية  تيَكىووى  با   ىةخىش   -1
با   ىةخىشةكة ىةبيَتة ماية  مةتِسييَك  زَ لةسة  مياى  ىةخىش يةان سةة مةت  يةان ميةاى       -2

 .كةساى  تِ
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ئةةةةة  ىةخىشةةةكة ميَةةذوويَك  ىاسةةِاو  هةةةبوو لةةة ىةةا طيَك  لةةة وى ةِتنةة  ئةةةو دى ماىةةة    -4
موو ىوىو دى ووىيياىة  بى  ىووسِاون بةجى يَك ببيَتة هةى  تيَكىةووى  با ىكةة  و ضةووىة    

 .ضا ىسة يي زَ ىكة  لة يةكيَك لة دامةز اوىكاى  تةىد وستيي دى ووى 
 .هةَلسةى اىدىيَك  ثزيشك  بةمة  اسثا دى بكات -6
 .ئاةادا كِدىةوى  ليَذىة  تةىد وستيي دى ووى  لة ثا يَزةاكةدا -5

لة شةش ماىط  ثيَويستة ماوى  ضا ىسة يي دى ىوى  دامةز اوىكاى  تةىد وستيي دى ووى : دووىم
زيةةاتِ ىةةةبيَت و دىكِيَةةت ثةةاش  طىزامةىةةد  ليَذىةةة  تةىد وسةةتيي دى ووىيةةي ثا يَزةةةا   

 .د يَذبكِيَتةوى
 : ماددةى بيست و ثيَنجةم

لة حاَلةت  مِدىي ئةو ىةخىشة  ملكةض   يَكا ىكاى  ضووىةموو ىوى يةان ضا ىسةة يي زَ ىكييةة    
بة ئاةادا  كِدىةوى  دادةةا  تايبةمتةىةدو كةسةوكا       ئةوا بة طيَوىبة ايةت  دامةز او ثابةىد دىبيَت

ىةخىش و ليَذىة  تةىد وستيي دى ووى  لة ثا يَزةا لة ماوى  بيست و ضوا  كاتذميَِ لة  يَكةةوت   
مِدىةكة، و ىا دى   طاثى طتيَك  تيَِوتةسةَ  بى ليَذىة  ىاوبِاو لةسةة وى هةاوثيَ  لةةةةََ ويَنةيةةك      

  ِ دووىكةةةو ةشةةت ئةةةو ثشةةكن  و تويَذينةةةوىو  يَ ةةةكاى       تةةةواو  دَسةةية  ىةخىشةةة م
 .ضا ىسة كِدىاىة  بةكا هاتوون لةخى ب ِيَت

 دةروازةى ثيَنجةم
 ضاوديَريي نةخؤشة تؤمةتبارةكان

 : ماددةى بيست و شةشةم
ليَذىةيةك  ثزيشك  دى ووى  لة هة  ثا يَزةايةةك لةة سةَ  ثزيشةك  ثسةثى ط لةة ثزيشةكي        : يةكةم

كةةدىهيَنِيَت كةةة وىزيةةِ  تةىد وسةةت  يةةان ئةةةوى   طايدىسةةثيَِيَت  دى ووىةة  ةشةةت  ثيَ
ََ كةةمرت ىةةبيَت          دىسنيشاىيان دىكات و كا   هة  يةةكيَكيان لةةم بةوا ىدا لةة سةَ  سةا
ثشكنين  ئةو تىمةتبا اىة  بىيان  طىواىة دىكِيَن بةمةبةست  مةزىىدىكِدى  بةا   دى ووىةي   

 .ىمةَل ة لة ئةستى دىةِيَتو ئاست  مةتِسييان لة سة  خىيان و لةسة  ك
ئةةة  ئةو  يةىاىة  ليَكىَلينةوى يةان دادةةاييكِدن لةة دَسةية  تىمةةتبا يَك لةة ئةسةتى        : دووىم

دىةِن بىيان دى كةوت كةوا ثيَويستة با   دى ووى  ثشكنين  بةى بكِيَةت لةة  طواى ةة      
مةةتبا  يةان   ةوماىكِدن لة تووشبووى  بة شلةماىيَك  دى ووى  يةان لةسةة  داواكةا   تى   

كةسوكا ي يان ثا يَزى   بة ةِي يان داواكا   ةشيت ئةوا  طىواىةة  ليَذىةة  ثزيشةك     
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دى ووىةة  دىكِيَةةت بةةى ثشةةكن  و داىةةاى  لةةة ميَةةِ تيَةةِواى  و ضةةاوديَِ  وو د و      
 .ثيَشكةشكِدى   اثى طت  ثزيشك  دى هةريييةوى

باسكِاوى لةة ماوىيةةك كةة زَ ىكةة         ئةم ماددىيةدا(دووىم)ئةو تىمةتبا ى  لة بِطةة  : سيَيةم
حةوت  َمى لة  يَكةوت   طىواىةةكِدن لةة دادةةا  تايبةمةىةدىوى  طىواىةة  ليَذىةة        ( 7)

ثزيشكيي دى ووى  دىكِيَت بةثيَ  منووىةيةك  تايبةت  هاوثيَىكِاو لةةةََ كو تةيةك  ئةةو  
يةان  اثةى طتيَك    كيَسة  لةسة   تىمةةتبا كِاوىو بةا ى هاوىَلبووىكةاى  و هةة  زاىيةا        

ثزيشك  يان كىمةَ يةت  دى با ى  با ىكة  و كىثيةك لة منووىة   طىواىةكِدىةكة دىد يَتة 
 .ليَذىة  تةىد وست  دى ووى  لة ثا يَزةاكةدا

  ئةةم  (سةيَيةم )و ( دووم)ئةو ىةخىشة تىمةتبا ى  طىواىةةكِاوى  بةةثيَ  هةة دوو بِطةةة      : ضوا ىم
 يي داخِاودا لة ميَِ سة ثة شتيكِدى  ثزيشةكيي دى ووىة    ماددىية لة يةكةيةك  ضا ىسة

دادىىِيَت و دىخِيَتة بة دىم ليَذىة  ثزيشك  دى ووى  بةة شةيَويةك  خةوليي بةى داىةاى       
 اثى تيَك دى با ى  با   دى ووى  و ئاست  ثيَزاىينة  بةى  طىشتةا و بة ثِسةيا ىتيةكاى  لةة      

 .س   َم  شياو بى د يَذكِدىةوى( 22)ماوى  
 : اددةى بيست و حةوتةمم

  (15)ليَذىة  ثزيشك  دى ووى  لةوى  ثةيوىستة بةو ىةخىشة  بى   طىواىةكِاوى بةثيَ  ماددى  
 :ئةم ياساية ئةم  يَكا اىة  خوا ىوى دىةِيَتةبة 

مةزىىدىكِدى  با   دى ووىة  و ئاسةت  كا ي ةة   لةسةة  ثَيةزاى  و ويسةت  لةة كةات          : يةكةم
 .ئةجنامداى  تاواىةكة

 .تواىا  ئامادىبووى  لةبة دىم دادةاو بة ةِ  كِدن لة خى : دووىم
 .ئاست  مةتِسيدا بووى  لةسة  خى  و لةسة  كىمةَل ةدا: سيَيةم
 اسةثا دن بةة ضا ىسةة كِدى  لةة يةكةيةةك  ضا ىسةة يي داخةِاو تةاوىكو  ضةووى           : ضوا ىم

 .مةتِسيةكاى 
 : ماددةى بيست و هةشتةم

  ئةم (17)ِطيا يدا ثاَلثشت بة  اثى طت  ليَذىة  ثزيشك  دىريكِاو لة ماددى  ئةةة  دادةا ب: يةكةم
ياسايةدا، لةسة  ئةوى  تىمةتبا  لة كات  ئةجنامداى  تاواىةكةة  بة ثِسةيا يَت  تاواىكةا يي    
ىيية ئةوا دادةا بِطيا  دىدات بة دىسبةسةة داةِتن  لةة يةكةيةةك  ضا ىسةة يي داخةِاودا      

 .ييةكة تاوىكو  ضووى  مةتِس
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  ئةم ماددىية دىي ِيَتةوى ملكةةض دىبيَةت بةى    (يةكةم)ئةو ىةخىشة  حوكمةكاى  بِطةة  : دووىم
بة ىامةيةك  ضا ىسة يي و ئامادىسازيي تاوىكو  ضووى  مةتِسيةكة  و ثزيشةك  ثسةثى ط   
 طاثى طتيَك  خوليي دى با ى  با ىكة  ثيَشكةشة  ليَذىةة  ثزيشةك  دى ووىة  دادوى يةي      

 .دىكات
  ئةةم ماددىيةة   (يةكةةم )دادةا  تايبةمتةىد بى  ىية ئةةو ىةخىشةة  حوكمةةكاى  بِطةةة      : يَيةمس

دىي ِيَتةوى لة دامةز او بييَنيَتة دى ىوى تةةىيا ثاَلثشةت بةة  اثةى طتيَك  ثزيشةكيي ليَذىةة        
 .ثزيشك  دى ووىيةوى ىةبيَت كة  يةى ديي  ضووى  مةتِسييةكاى  بكات

ِطيةا           داواكا   ةشت : ضوا ىم و كةسوكا   تىمةةتبا  بىيةان هةيةة تيَيةَلىةووىةوى بكةةن بةى ب
ليَذىة  ثزيشك  دى ووى  لة    ليَذىة  ثزيشك  دى ووى  تيَيةَلىةووىةوىيي لةة مةاوى     

 .س   َم لة  يَكةوت  ثيَِطاةةياىدن بة بِطيا ىكة( 22)
ىةةوى ىةةبيَت بةى  يةةى  دادةةة يي      ىاكِيَت داىاىةكة كىتايي ثيَ بييَنِيَت تةىيا ثةاش ةة طا  :ثيَنجةم

 َم جا يَةك  ( 22)شة ماىكا  بة داىان و ثيَويستة هةَلسةةى اىدى  بِطيا ىكةاى  داىةان هةة      
 .ثيَداضووىةوى  بى بكِيَت

 : ماددةى بيست و نؤيةم
ىةخىش  تىمةتبا  ثاش  ضووى  مةتِسيةكة  ملكةض  بة ىامة  ئامادىسازيي كىمةَ يةت  دىكِيَت 

 .ك لة دى ىوى  يةكة  ضا ىسة يي داخِاودا بيَتبة مة جيَ
 : ماددةى سييةم

ئةةة  بى دادةا دى كةوت ثاَلثشت بةة  اثةى طت  ثزيشةك  دى ووىة  كةةوا ىةةخىش بةشةيَوىيةك         
بة ثِسيا يةتيةكاى  مةزىىدى دىكات ئةوا بى  هةية بِطيا  بدات بة ماىةوى  لة ( ىيمىةيي)بةشةكةيي 

 .تاوىكو ضاكدىبيَتةوى يةكة  ضا ىسة يي داخِاودا
 : ماددةى سى و يةكةم

  ئةم ياساية دىي ِيَتةوى ثابةىد دىبن بةةوى   (18)كةسوكا   ئةو ىةخىشة  حوكمةكاى  ماددى  
بيخةىة بة دىم يةكةة  ضا ىسةة يي ثسةثى ط بةى ثشةكنين  بةة شةيَوىيةك  خةوليي كةةوا ثزيشةك            

 .ضا ىسة كا  بِطيا   لةسة  دىدات
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 : وةمماددةى سى و دو
ئةةة  ةومان كِا لة تووشبووى  ىيشتةجيَكِاويَك يان سثيَِد اويَك لةة كةات  بةسةة بِدى     : يةكةم

ماوى  سزا  ئازاديستيَن بة شلةماىيَك  دى ووى  ئةوا بةى ىةزيكرتين يةكةة  ضا ىسةة يي     
داخِاو  طىواىة دىكِيَت بى ئةوى  خبِيَتةة بةة دىم ليَذىةة  ثزيشةك  دى ووىة  و ئةةوى        

 .يَت بِطيا   لةسة  بداتدىيبين
ئةةة  ليَذىة بين  كةوا با   ىةخىش  ىيشتةجيَكِاو يان سثيَِد او ثيَويست  بةة ضا ىسةة يي   : دووىم

هةية ئةوا ثيَويستة لةسة   ماوىكة  لة  اثى طتةكةدا ديا   بكات و ئاةادا   شة ماى ةة   
 . ضاكسازيي لة هة يَم  كو دستان بكِيَت

يان سثيَِد او  طاستةوخى لة دوا  ضاكبووىةوى  دىةة طيَند يَتةوى شة ماى ةة   ىيشتةجيَكِاو : سيَيةم
 .ضاكسازيي
 : ماددةى سى و سيَيةم

بة طيَوىبة   دامةز او لة حاَلةت  تووشبووى  سثيَِد اويَك بة يةكيَك لة ىةخىشية ئةىدامييةكان بةى   
ةبةست  ضا ىسة كِدى  لة يةكيَك هةية  يَ ة بة ضووىةدى ىوى  بدات لة ميَِ ثاسةواىيي ثىلية بةم

لة ىةخىشخاىة ثسثى طىكان، لةم حاَلةتةشدا ثىلية ثابةىد دىبيَت بة ثاسةةواىيي كِدىة  بةد يَةذايي    
 .  ماوى  ضا ىسة يكِدن و ةة طاىدىةوى  بى جيَ ة  داىان

 دةروازةى شةشةم
 مافةكانى نةخؤش

 : ماددةى سى و ضوارةم
لةو دامةز اواىة  لة مةاددى  دووىمة  ئةةم ياسةايةدا دىرييةان      ئةو ىةخىشة دى ووىيية  لة يةكيَك 

 :لةسة  كِاوى ئةم ماشاىة  خوا ىوى  دىبيَت
 .وى ةِتن  ضاوديَِيي ثيَويست لة مين ةيةك  تةىد وستدا: يةكةم
 .ريةدىغةكِدى  كىتكِدى  ئازاد  بةثيَىةواىة  حوكمةكاى  ئةم ياساية: دووىم
ئةىدامةكاى  ئةو تيمة ضا ىسةة كا يية  كةة لةة دامةز اوىكةة      ثيَزاىين  ىاوو ثيشة  ةشت: سيَيةم

 .ضاوديَِ  دىكات
وى ةِتنة  زاىيةا   تةةواو دى بةا ى  دىسنيشةاىكِدى  با ىكةة  و ثالىة  ضا ىسةة يي         : ضوا ىم

 .ثيَشنيا كِاوو ئةةة   ثيَشياتةكاى  با ىكة 
كية  طىضةةاوكِاوو ئةةةو ضا ىسةةة يية  ثيَشكةشةة  دىكِيَةةت بةةةثيَ  سةةتاىدى ى ثزيشةة    : ثيَنجةةةم

 .داىثيَنِاوىكاى   يةىة زاىستيةكاىةوى بيَت
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ثيَويست  وى ةِتن   طىزامةىد  ليَذىة   طىوشتةكاى  تويَذينةوى  زاىست  ثيَش ئةوى  خبِيَتة : شةشةم
 .بة دىم هة  تويَذينةوىيةك  ىىشدى يي ضاوديَِييةكيي

امداى  تارييكِدىةوىو تويَذينةوى  زاىست  لة حاَلةت   طىزامةىد  لةسة  ملكةضبوون بى ئةجن: حةوتةم
باسةةكِدىيَك  تةةةواو  ئامةةاجن  تارييكِدىةوىكةةة  بةةى بكِيَةةت، بةةة مةةة جيَك ئةجنامةةداى  
تارييكِدىةوى لةسة  ئةو ىةخىشاىة  دىكةوىة بة  بِطيا ىكاى  ضةووىةموو ىوىو ضا ىسةة يي   

 .زَ ىك  ريةدىغة بكِيَت
ثةيوىسةةتة بةةة خةةى  و بةةة دَسةةية ثزيشةةكيةكة  و  ثا اسةةتن  ىييَنةة  ئةةةو زاىيا يياىةةة : هةشةةتةم

ئاشكِاىةكِدى  ئةم زاىيا ياىة بى مةبةستة ىا ضا ىسة ييةكان تةىيا لةم حاَلةتاىة  خةوا ىوى  
 :ىةبيَت

 .داواكِدى  زاىيا ييةكان لة  يةن  يةىيَك  دادةة ييةوى -1
بى ىةخىش يةان بةى كةسةاى      بووى  ئةةة    طووداى  زياىيَك  مةتِسيدا  يان ثيَكاىيَك  خِاث -1

 .تِ
 .حاَلةتةكاى  دىستد يَذ  كِدىة سة  منداََ يان ةومان كِدن لة بووى  دىستد يَذ  -2
 .ليَذىة  تةىد وستيي دى ووى  لة ثا يَزةا ماش  هةية بِطواىيَتة تىما   ىةخىشةكان -4

 .ة دامةز اوىكاىداثا استن  تايبةمتةىديي و ثةيوىستة كةسايةتي و شويَن  داىيشتن  ل: ىىيةم
دىسكةوتن   اثى طتيَك  ثزيشك  تةواو دى با ى  با   دى ووى  و دى با ى  سةة جةم ئةةو   : دىيةم

ثشكن  و  يَكا ى ضا ىسة يياىة  لة كات  ضا ىسة كِدىيدا لةة ىةخىشةخاىة بةى  ئةةجنام     
 د اون، وى لة حاَلةت  خواست  لةسة  دىسكةوتن  كىثيةك  تةةواو لةة دَسةيةكة  ئةةوا    
بى  هةية ثةىا بباتة بة  ليَذىة  تةىد وستيي دى ووىة  لةة ثا يَزةةاو ليَذىةة بةى  هةيةة بةة        
شيَوىيةك  كاتيي ئةم ماشة  ليَ بسةىيَت لةبة  هةى  ضا ىسةة كا يي و ىةخىشةيش مةاش      

 .هةية بةثيَ  حوكمةكاى  ئةم ياساية تةزىلوم بكات لةم  يَكا ى
بةثيَ  ئةو  يَسةاو  يَكا اىةة   يَنماييةة دى كِاوىكةان بةى       تةزىلوم كِدن لة هة   يَكا يَك: يازدىم

 .جيَبةجيَكِدى  ئةم ياساية ديا يان دىكات
ضاوثيَكةوتن  ئةواىة  سة داى  دىكةن يان  طىتكِدىةوىيان تةةىيا ئةةةة  ضةاوثيَكةوتنةكة    : دوازدىم

 .ىاكىك بيَت لةةةََ ثالى  ضا ىسة يي
 .وتن  ثا يَزى ىكة تواىاثيَداى  لةسة  ضاوثيَكة: سيَزدىم
 .دىستكةوتن  مىَلةتيي ضا ىسة يي بةثيَ  ئةو ثالىة ضا ىسة يية  بى  داىِاوى: ضوا دىم
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داواكِدى  ضووىةدى ىوى لة دامةز او بةب َ ياوى   هي  كةسةيَك لةة كةسةوكا   ئةةةة      : ثازدىم
ِدى  ماوى  ضووىةموو ىوى  زَ ىك  كىتايي هاتبيَت ثاش وى ةِتن  ثالن بةى ضةاوديَِيك  

لة  طوو  دى ووىيةوى ثاش دى ضةووى ، لةةةةََ  طىضةاوكِدى  ضةاوديَِيكِدى  لةة  طوو       
 .كىمةَ يةتيةوى

ثا استن  لة وىسوودهيَناى  ئابو   و سيَكس  و لةة ئةازا داى  جةسةتةيي و دى ووىة  و     : شازدىم
 .مامةَلة   طيسواكا 

ى ىكيةكان بةثيَ  ثالىة  ضا ىسةة يي   دىسكةوتن  خزمةت وزا ييةكاى  ةةياىدىة ىاوىخىو د: حةظدىم
 .بِطيا د او

 :لة حاَلةتةكاى  ضا ىسة يي ئا ىزومةىداىة ئةوا ىةخىش  دى ووى  ماش  هةية لة: هةمدىم
وى ةِتن  زاىيا   ثيَويست بى دى بِطين   طىزامةىد   طاشكاواىةو ئازاداىة بى هة  ضا ىسة ييَك   -1

 .ىوىثيَشنيا كِاو لة  يةن تيم  ضا ىسة كا 
 طىتكِدىةوى  ضا ىسة يي ثيَشكةشكِاو بى  بة مةة جيَك لةة ئاسةةوا   ئةةم  طىتكِدىةوىيةة       -1

 .لةسة  تةىد وستيةكة  ئاةادا  بكِيَتةوى
وى ةِتن  بدو طا  لة سة جةم ئةو بِطيا اىة  ثةيوىسنت بة ضا ىسة كِدن و ضووىةدى ىوى  لة  -2

لة بة يَوىبة ايةت  دامةز اوىكة دى بةا ى  ثالىة    دامةز اوىكان و وى ةِتن   اثى طت  ىووسِاو 
 . ضا ىسة كِدن و ضووىةدى ىوى 

 : ماددةى سى و ثيَنجةم
 :ئةو دامةز اواىة  حوكمةكاى  ئةم ياساية دىياى ِيَتةوى بةماىة  خوا ىوى ثابةىد دىبن

ا دىرييةان   طادىستكِدى  ىةخىش و كةسوكا   ويَنةيةك لةو ماشاىة  ىةخىش كة لةم ياسايةد: يةكةم
لةسة  كِاوى لة كات  ضووىةموو ىوى  دامةز اوىكان لةةةََ داىاى  كىثيةك لةم ماشاىة لة 
دَسية ثزيشكيةكة  و يةكيَك  تِ لة تىما ى ثزيشكيةكان ثاش وامووكِدى  لةسةة   لةة   

 . يةن ىةخىشةوى
 .سةيِيان بكةن داىاى  كىثيةك لةم ماشاىة لة شويَن  بة ضاو تاوىكو ىةخىش و ميواىةكان: دووىم
 طووىكِدىةوى  ئةم ماشاىةو  يَكا ىكاى  تةزىلوم، و ضةىىيةت  ثيَشكةشةكِى  سةكاَ و ئةةو     : سيَيةم

 يةىة  وى يدىةِيَت بى هة  ىةخىشيَك لة كات  ضةووىةموو ىوى بةى ىةاو دامةةز اوىكاى      
 .تةىد وستيي دى ووى 
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 : ماددةى سى و شةشةم
يم  ضا ىسة كا  يان ئةواىة  تىما ى ثزيشكيةكان  يَكدىخةن ىاكِيَت بى كةس ج ة لة تاكةكاى  ت

بِطواىنة بةَل ةىامةكاى  تايبةت بة ىةخىش، هة وىها ىاكِيَةت كةىثييَك  لةيَ دى بييَنِيَةت تةةىيا بةة       
 .مىَلةت  ليَذىة  تةىد وستيي دى ووى  ثا يَزةايةكةوى ىةبيَت

 : ماددةى سى و حةوتةم
جةسةتةييةوى كةىت بكَِيةت يةان ةىشةةةد بكَِيةت بةة هةة          ىاكِيَت ئازاد  ىةخىش لة  طوو  

ئامِازيَك بةب َ ةِتنةبة    يَكا ى ديا يكِاوىكان بةةثيَ  ئةةو  يَنمايياىةة  دى دىكةِيَن بةى ئاسةان       
 .جيَبةجيَكِدى  حوكمةكاى  ئةم ياساية

 دةروازةى حةوتةم
 حوكمي سزايي

 : ماددةى سى و هةشتةم
ة  سزايةك  توىدتِ كة ياسا دىري  لةسة  بكات ئةوا سزا دىد يَةت  لةةةََ ثيَشيَ  ىةكِدى  ه: يةكةم

يةك ( 102220222)بة بةىدكِدن بى ماوىيةك لة يةك ساََ زياتِ ىةبيَت و بة غة امةيةك لة 
 :مليىن دينا  زياتِ ىةبيَت هة  كةسيَك

  دى ووىة   بة ىيازخِاث  زاىيا   يان داتا يان  اثى طت بةة ثيَىةةواىة   طاسةت  دى بةا ى  بةا       -1
كةسيَك ثيَشكةش بكات بةمةبةست  ئةةوى  بةةزَ ىك  دىسبةسةة  بكِيَةت وىك ىةخىشةيَك       
دى ووى  يان بة ئامةاجن  كىتاييييَنةاى  دىسبةسةة ييةكة ، يةان ليَبةوو دى  لةة بة ثِسةيا يَت         

 .تاواىكا يي ض بة شيَوىيةك  تةواو يان بةشةكيي
 .ايةدا دىري  لةسة  كِاوى ثيَشيَ  بكات  ئةم ياس(21)ئةو ثابةىديية  لة ماددى   -1

سزا دىد يَت بة بةىدكِدن بى ماوىيةك لة دوو ساََ زياتِ ىةبيَت و بة غة امةيةةك لةة ثيَةن     : دووىم
سةد هةزا  دينا  كةمرت ىةبيَت و لة يةك مليىن دينا  زياتِ ىةبيَت يان بة يةةكيَك لةةم دوو   

 :سزاية
تةكة  شتيَك بسةةييَنيَت كةةوا ثيَىةةواىة   طاسةت  بيَةت      هة  ثزيشكيَك بة ئةىقةست لة  طاثى ط -1

دى با ى  با   دى ووى  يان ميِيي كةسيَك بة مةبةست  ئةوى  بيخةىة دامةز اوىكان يان ليَة   
بييَننةدى ىوى يان بةة ئامةاجن  ئةةوى  بةة شةيَوىيةك  تةةواو يةان بةشةةكيي لةة بة ثِسةيا يَت            

 .تاواىكا يي بيبوو ن
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ةسيَك بة سيفةت  تووشبووى  بة يةكيَك لة ىةخىشية دى ووىيةكان يان ميِييةكان هة  يةكيَك ك -1
لة شويَنيَك دىسبةسة  بكات يان بة ئةىقةست ببيَتة هى  دىسبةسة اةِتن  لةة شةويَنيَك ج ةة    

 .لةو شويَناىة  يان ئةوا حاَلةتاىة  لةم ياسايةدا دىرييان لةسة  كِاوى
 : ماددةى سى و نؤيةم

ة بةىدكِدن بى ماوىيةك لة شةش ماىط زياتِ ىةبيَت و بة غة امةيةةك لةة سة َ سةةد     سزا دىد يَت ب
 :هةزا  دينا  زياتِ ىةبيَت هة  كةسيَك

بة ئةىقةست تواىا بداتة كةسيَك  ملكةض بى  يَكا ىكاى  ضةووىةموو ىوى يةان ضا ىسةة يي    : يةكةم
ان بةة هةى  كةسةاى     زَ ىك  بى  طاكِدن يان يا مةتي بدات لةسة   طاكِدن يان بةخى  ي

 .تِىوى بيشا يَتةوى لةةةََ ثيَزاىين 
بوو بة  يَ ِ لةبة دىم هةَلساى  ليَذىةة  تةىد وسةتيي دى ووىة  يةان ئةةوى  ىويَنة ايةةت        : دووىم

 .دىكات لة ئةجنامداى  ثشكن  بة ثيَ  حوكمةكاى  ئةم ياساية
يي دى ووىة  يةان ثشةكنة ىكان لةة      طىتكِدىةوى  ثيَداى  زاىيا   كةوا ليَذىةة  تةىد وسةت  : سيَيةم

 .ئةجنامداى  كا ىكاىيان ثيَويستيان ثيَية يان زاىيا   ثيَىةواىة   طاست  ثيَدان لةةةََ ثيَزاىين 
 : ماددةى ضلةم

سزا دىد يَت بة غة امةيةك لة يةك مليىن دينا  زياتِ ىةبيَت هة  كةسيَك سة ثيَىة  حوكميَةك لةة    
 .  ئةم ياساية بكات(26، 14، 11 ،11، 12، 9)حوكمةكاى  ماددىكاى  

 : ماددةى ضل و يةكةم
هة  كةسيَك ىييَنييَك لة ىييَنيةكاى  ىةخىشة  دى ووىة  بةة ثيَىةةواىة  حوكمةةكاى  ئةةم       : يةكةم

ياساية ئاشكِا بكات ئةوا سزا دىد يَت بة غة امةيةك لة يةك مليىن دينا  كةةمرت ىةةبيَت و   
 .لة دوو مليىن دينا  زياتِ ىةبيَت

هة  كةسيَك هةَلبستيَت بة ئةىقةست يان بةة بيَباكيةةكي ةةةو ى بةة ثَيةداى  دى ماىَيةك بةة        : ىمدوو
ىةخىش بةب َ  يَنمايي ثزيشك  ثسثى ط يان بة ثيَىةواىة   يَنماييةكاى  ئةوا سزا دىد يَت بةة  
ََ زيةاتِ ىةةبيَت و بةة         بةىدكِدن بى ماوىيةك لة شةش ماىط كةمرت ىةةبيَت و لةة يةةك سةا

 .ةك لة يةك مليىن دينا  كةمرت ىةبيَت و لة دوو مليىن دينا  زياتِ ىةبيَتغة امةي
 : ماددةى ضل و دووةم

  ئةةم ياسةاية بكةات ئةةوا سةزا دىد َيةت بةة        (27)هة  كةسيَك سة ثيَى  حوكمةكاى  ماددى  
 .غة امةيةك لة س َ سةد هةزا  دينا  كةمرت ىةبيَت و لة يةك مليىن دينا  زياتِ ىةبيَت
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 ازةى هةشتةمدةرو
 : ماددةى ضل و سيَيةم

ثيَويستة لةسة  وىزيِ  تةىد وست   يَنمايي ثيَويست بةى ئاسةان جيَبةةجيَكِدى  حوكمةةكاى  ئةةم      
 .ياساية دى بكات

 : ماددةى ضل و ضوارةم
 .كا  بة هي  دىرييَك  ىاكىك لةةةََ حوكمةكاى  ئةم ياسايةدا ىاكِيَت

 : ماددةى ضل و ثيَنجةم
دا جيَبةةج َ  (وىريةايى  كو دسةتان  ) يَكةوت  باَلوكِدىةةوى  لةة  َمىامةة  شةة ميي     ئةم ياساية لة 

 .دىكِيَت
 

 
 

 
 
 

 
 هؤية ثيَويستكارةكان

لةةة ثيَنةةاو ثا اسةةتن  مةةاش  ىةخىشةةة دى ووىييةةةكان و مسةةىةة كِدى  ضةةاوديَِيي تةىد وسةةيت و   
ا ي ةةة و ضةةا ك لةةة كىمةَ يةةةت  بىيةةان، و دووبةةا ى ئامادىسةةازيي كِدىةةةوىيان وىك تويَةةذيَك  ك

 .كىمةَل ةدا، ئةوا ئةم ياساية دى ضوويَند ا

لة يةةن سةة َكي هةة يَمي كو دسةتاىةوى      1212ي سةالي  11ي مما ى ئةم ياساية بةبِيا  /يَبيينت
 .دى ضويَنِا
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