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 بةناوى خوداى بةخشهدةو ميورةبان
 بةناوى طةلةوة

 كوردشتان ـ عيَراق ةرلةمانيث
 

ي ياةمورس  1991(ي طااليي  1( لة ياطااي رمااسة )  56( لة ماددةي )1بة ثيَي حوكمي بشِطةي )
كشرو و بة ثاليجشتيي ئةو ياطاكاسييةي رماسةي ياطايي ئةنذرماني ثةسلةماى خظتيانة سوو، ثةسلةماني 

در بشِياااسي 15/6/1111( لااة سيري 16عااقرل لااة درنيشااتي ئاطااايي رماااسة ) –كوسدطااتاى 
  دةسكشدني ئةم ياطايةي در:

 1022(ى شالَى 7ياشاى ذمارة )        
 لة هةريَنى كوردشتان ـ عيَراق ئةجنومةنى طشتى راذةياشاى 

 بةشي يةكةم
 ثيَهاشةكان

 ماددةي يةكةم:
 و ورتاكاني بةسرمبةسيانة بؤ مةبةطيت ئةم ياطاية:مةبةطت لةم صرسروة و دةطتةورررنةي درديَ

 عقرل. –يةسيَم: يةسيَمي كوسدطتاى  يةكةم:
 : ئةجنومةى: ئةجنومةني طشتيي سررة لة يةسيَمذر.دووةم
 : طةسيكي ئةجنومةى: طةسيكي ئةجنومةني طشتيي سررة لة يةسيَمذر.طيَيةم

 بةشي دووةم
 دامةزراندن و ئامانج 

 ماددةي دووةم: 
ةسيَمذر ئةجنومةنيَك بة ناوي )ئةجنومةني طشتيي سررة لة يةسيَمي كوسدطاتاى( دردةماةصسيَت و   لة ي

خاوةى كةطايةتيي مةعهةوةي و طةسبةخؤيي درسريي و كاسطيَشِي دةبيَت، طاةسيكةكةي يااى ياةس    
 كةطيَك ئةو سري دةطجيَشيَت نويَهةسريةتيي دةكات و طةس بة ئةجنومةني وةصيشرى دةبيَت.

 يَيةم: ماددةي ش
 ئاماجني ئةجنومةى ئةمانةية كة درديَو:

بةسص كشدنةوةي ئاطيت وةصيفةي طشيت و ثةسةثيَاذرني سررةي طشايت و دةطاتةبةس كشدناي     يةكةم: 
 دةسفةتي يةكظاى و مظؤطةس كشدني بهةماي يةكظاني بؤ كةطاني شياو بة ثشِكشدنةوةياى.

 ةسشيت كشدني.: نةخشة كيَشاى بؤ كاسوباسي وةصيفةي طشيت و طةسثدووةم
: ثةسةثيَذرني دةصطاي كاسطيَشِي و بةسص كشدنةوةي ئاطيت ثةيكةسي وةصيفيي درماةصسروةكاني  طيَيةم

يةسيَم و ثةسةثيَذرني تورناي فةسمانبةسرني سررةي طشيت باؤ ئاةورى باة يةماياةنةي لةطاة َ      
 اليةناني ثةيوةنذيذرس.
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 بةشي شيَيةم
 ثةيلةري ريَلخصنت

 ماددةي ضوارةم:
 ةى بشيتيية لةم ثيَكًاتانةي درديَو:ئةجنوم
 فةسمانةةي كاسوباسي كاسطيَشِي و درسريي و ياطايي.  يةكةم:
 : فةسمانةةي تويَزيهةوة و ليَكؤلييهةوةي كاسطيَشِي.دووةم
 : فةسمانةةي ثةسةثيَذرني كاسطيَشِي.طيَيةم

 : فةسمانةةي يةمايةنةي و بةدوردرضووى.ضورسةم
 مةى.: سرويَزكاسي ئةجنوثيَهجةم 

 ماددةي ثيَهجةم:
جيَةشي طةسيك جيَي طةسيك دةطشيَتاةوة و لاة كااتي ئاماادة نةبوونيشاذر دةطاةيتةكاني ثياادة        

 دةكات.
 ماددةي شةشةم: 

: ئةجنومةى بة بانةًيَشيت طةسيك ياى جيَةشةكةي لة كاتي ئامادة ناةبووني طاةسيكذر، كاؤ    يةكةم
 دةبيَاتةوة.

سيهةي ئةنذرماني كؤ دةبيَتاةوة و بشِياسةكااني ئةجنوماةنية باة     ئةجنومةى بة ئامادة بووني صي :دووةم
صيسيهةي دةنةي ئةنذرماني ئامادةبوو دةدسيَو، ئةطةس دةنةةكانية يةكظاى بووى ئةو الياة  

 قبوو َ دةكشيَت كة طةسيك دةنةي لةطة َ دروة.
 بةشي ضوارةم

 ئةركةكاني ئةجنومةن
 ماددةي حةوتةم:

اليةناني ثظجؤس ياى ثةيوةنذياذرس، ئاةم ئةسكاناةي درديَاو دةطشيَتاة      ئةجنومةى بة يةمايةنةي لةطة َ 
 ئةطتؤ:
درمةصسرنذى و درمةصسرنذنةوة و بةسص كشدنةوة لة سررةي طشيت و لة طةس بهاةماي ثيَاوةسي   : يةكةم

ثيشةيي و تورنا و ثيَويظيت و بةو جاؤسةي لةطاة َ ثظاجؤسريةتيي ئةجنومةناةكاني خاؤجيَيي      
اكؤك نااةبيَت لةطااة َ بااةدي ييَهاااني ياوطااةنةي لااة نيَااورى   يةكااةكاني كاسطيَشِيااذر ناا 

 ثاسيَضطاكانذر.
: درسِشااتي طياطااةتي سررةي طشاايت و دياااسي كشدنااي ئامشرصةكاااني ثيااادة كشدنااي و     دووةم

 يةليظةنةانذني ئاطيت بةجيَ طةيانذى.
 يااى سر  : ثيَشهياس كشدني ياطا و سيَظاي سيَكخظنت و ثةسةثيَذرني كاسوباسي وةصيفةي طشايت طيَيةم

 دةسبشِيو تيَيانذر.



 

3 

: ئامادة كشدني ثةيكةسي وةصيفيي وةصرسةتةكاى و الياةناني طاشيَ ناةدسرو باة وةصرسةت و     ضورسةم
 يةموو درمةصسرويَك كة وةصيفةي طشتيي تيَذرية.

 و وةطف كشدني وةصيفةي طشيت و درناني مةسجةكاني ثشِ كشدنةوةي. شيكشدنةوة: ثيَهجةم
 تايبةت بة مةشق و شيانذني فةسمانبةسرني سررةي طشيت. : درناني طياطةتيشةشةم
: درناني طياطةت و ثشةنظيح كة بةدي ييَهاني ياوطةنةي لة نيَورى رمااسةي فةسمانباةسرى   حةوتةم

 لة فةسمانةةكاني جؤسبةجؤسي يةسيَم و سررةي ثيَشكةش كشرو مظؤطةس دةكات.
ةنذياذرس باة ثةسةثيَاذرني وةصيفاةي طشايت و      : ئةجنام درني ليَكؤلييهاةوة و تويَزيهاةوةي ثةيو  يةشتةم

 ثيَشكةش كشدني سرطجاسدة لةباسةيةوة بة اليةني ثةيوةنذيذرس لة يةسيَمذر.
: ئامادة كشدني سرثؤستيَكي طاينة لةباسةي كاسةكاني ئةجنومةى كة بشييت بيَت لة ثيَذرضوونةوة نؤيةم

دةصرنيَت بؤ باةسص كشدناةوةي    بة ثشيطةكاني درمةصسرنذى و ئةو سرطجاسدرنةي بة ثيَويظتياى
ئاطيت سررةي طشيت و بةسص كشدنةوةي بؤ طةسيكايةتيي يةسيَم و طاةسيكايةتيي ثةسلاةماى   

 و طةسيكايةتيي ئةجنومةني وةصيشرى.
: ئامادة كشدني سرثؤستي طااينة لاةباسةي ياةس وةصرسةتَياك يااى ئاةو اليةناةي طشَياذسروي         دةيةم

سيكايةتيي ياةسيَم و طاةسيكايةتيي ثةسلاةماى و    وةصرسةت نيية و بةسص كشدنةوةي باؤ طاة  
طةسيكايةتيي ئةجنومةني وةصيشرى، بشيتية بيَات لاة سرطاجاسدة و ثيَشاهياسي ثيَويظات باؤ       

 مظؤطةس كشدني باش بةجيَ طةيانذني كاس.
: ئامادة كشدني ثشيرة بودجةي تايبةت بة ئةجنومةى باؤ تؤمااس كشدناي لاة نيَاو بودجاةي       ياصدةيةم

 طشتيي يةسيَمذر.
: بةجيَ طةيانذني سووما َ و ليَكؤلييهاةوة و ئامااس و ثيَشاكةش كشدناي ئاةو ثيَشاهياسرنةي       دورصدةم

ثةيوةنذيياى بة بةدي ييَهااني ياوطاةنةي لاة نَياورى ثةيكاةسي مووضاة و ئاطايت طشاتيي         
بزيَوييةوة يةية، لةبةس سيشهايي خةسجيي طوصةسرى و نشخي كاي و خضمةت و ثيَوةسةكااني  

 ئابووسي و دياسي كشدني ئاطيت يةسة نضمي طوصةسرني تاك لة وةصيفةي طشتيذر.  
: ئةجنومةى بؤي يةية شياني ئةو كةطانة تاقي بكاتاةوة، كاة دةخورصسيَات درراةصسيَو يااى      طيَضدةم

، ض بة دميانة ياى تاقي كشدنةوةي بة نووطني ياى بة يةسدووكياى ثيَكةوة، دررةصسيَهذسيَهةوة
بؤ ئاشها بووى بة خةطميةت و تورنظيت جةطتة و شيانةكانياى، ئةورنةش لةوة باةدةس دةباو   
كة سررةي ثيَشووياى لة وةصيفةيةكذر يةياة و تيَياذر ضةطاجاوى يااى ياةليةشي بشِورناماةي       

ورنةي بؤ بةدةطت ييَهااني ئاةو وةصيفاناةي درور كاشروة ثاشِ      بايى، تةنيا مةطةس رماسةي ئة
 بكشيَهةوة لةو وةصيفانة صياتش بيَت. 

: بايةخ درى بة درمةصسرنذني خاوةى ثيَذرويظيت تايباةت لاةو وةصيفاناةي لةطاة َ تورناا و      ضورسدةم
 شيانيانذر دةطوجنيَت.
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 بةشي ثيَهجةم
 ثةيلةري ئةجنومةن و ميلانيسمي كار

 م: ماددةي هةشتة
 ثةيكةسي ئةجنومةى و ميكانيضمي كاس

 : ئةجنومةى ثيَك ديَت لة:يةكةم
 طةسيكي ئةجنومةى. -1
 جيَةشي طةسيكي ئةجنومةى. -1

 بةسِيَوةبةسرني طشيت لة ئةجنومةنذر. -3

 سرويَزكاسي ئةجنومةى. -4

 :دووةم
 طةسيكي ئةجنومةى بة ثمةي )بشيكاسي وةصرسةت( دةبيَت. -1
 ومةى و ئةنذرماني بة ثمةي بةسِيَوةبةسي طشيت دةبو.جيَةشي طةسيكي ئةجن -1

: ئةجنومةني وةصيشرى طةسيكي ئةجنومةى و جيَةشةكةي و ئةنذرماى كانذيذ دةكات و، بة ثيَي طيَيةم
 ئةم مةسجانةي درديَو بة مةسطووميَكي يةسيَمي دردةمةصسيَو:

 ياوويتيي يةسيَم بيَت و تيَيذر نيشتةجيَ بيَت. -1
شِورنامةي بةسريي صرنكؤ بيَت و خااوةى شااسةصريي و شاياى بَيات كاة شايظاتة باة        يةليةشي ب -1

 وةسطشتي وةصيفةكة بيَت و لة بورسي ثظجؤسريةتيي خؤيذر سررةي يةبيَت.

 ريانهامة و سةفتاسي باش بيَت.  -3

 بة تاورى ياى كةتهيَكي ئابشِووبةس حوكم نةدسر بيَت.   -4

طةي )طيَيةم(ي ئةم ماددةيةدر ياتووة بة ثيَي ئاةم ميكانيضماةي   : ئةو كانذيذ كشدنةي لة بشِضورسةم
 درديَ دةبيَت:

ئةجنومةني وةصيشرى دةسطاي ياتهة ثيَة لة يةموو دةصطاكاني سرطةيانذى )بيهشرو و بيظاارو و   -1
 خويَهذسروة( بؤ ماوةيةك كة لة طي سير صياتش نةبيَت سردةطةيةنيَت.

 انذيذ كة لةم ياطايةدر ياتووى، دةطشيَتة خؤ.          سرطةيانذنةكة يةموو مةسجةكاني ك -1

( طاا َ كاة باؤ    5: طةسيك و جيَةشي طةسيك و ئةنذرماني ئةجنومةى بة ثيَي ياطا بؤ ماوةي )ثيَهجةم
 يةك جاس قابيمي نويَ كشدنةوةية دردةمةصسيَو.

ئةجنومةناةوة   : طةسيك، ييَهذةي ثةيوةنذيي بة كاسوبااسي كااسطيَشِي و درسرياي تايباةت باة     شةشةم
يةبيَت، دةطةيتي وةصيشي تايبةمتةنذ ثيادة دةكات، بؤشي يةية يةنذيَك لة دةطةيتةكاني 

 بة جيَةشةي بذرت.
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 ماددةي نؤيةم:
: ئةنذرماني ئةجنومةى ئةسكي بةسِيَوة بشدني ئةو فةسمانةانةي لة بةنذةكاني )يةكةم و دووةم و يةكةم

 ئةم ياطايةدر ياتووى، دةطشنة ئةطتؤ.طيَيةم و ضورسةم( لة ماددةي يةشتةمي 
: فةسمانبةسيَك بة ثمةي بةسِيَوةبةس كة باة الي كةماةوة بشِورناماةي باةسريي صرنكاؤي يةياة،       دووةم

 نووطيهةةي طةسيكي ئةجنومةى بةسِيَوة دةبات. 
 بةشي شةشةم

 حوكنة كؤتاييةكان
 ماددةي دةيةم:

ةجيَ كشدناي حوكماةكاني ئاةم ياطااية     ئةجنومةى بؤي يةياة ثاةيشِةوي ثيَويظات باؤ ئاطااى جيَبا      
 دةسبكات.

 ماددةي يازدةم: 
ئةجنومةى بؤي يةية لة كاتي ثيَويظتذر بةِسيَوةبةسريةتي يااى يؤباة يااى باةش لاةنوَي بكاتاةوة يااى        

 يةليوةشيَهيَتةوة ياى تيَكةليياى بكات.
 ماددةي دوزادةم:  

 ئةم ياطايةدر ناكؤك بيَت.كاس بة ييض دةقيَكي ياطايي ناكشيَت كة لةطة َ حوكمةكاني 
 ماددةي شيَسدةم:

( سير بة طةس بآلو كشدنةوةي لة سيرناماةي فاةسميي )وةقااي ي    61ئةم ياطاية دوري تيَجةسِ بووني )
 كوسدطتاى(در جيَبةجيَ دةكشيَت.

 
 
 

 حمند قادر عبداهلل
 د. كةمال كةركووكى()

 شةرؤكى ثةرلةمانى كوردشتان ـ عيَراق

 
 هؤي دةرضووني

او درمةصسرنذني دةوليةتي دةصطايي و سيَكخظاتي كاسوبااسي وةصيفاةي طشايت و ثيَكًيَهااني      لة ثيَه
ئةجنومةنيَك ئةسكةكةي ثةسةثيَذرني كاس بيَت لة فةسمانةةكاني يةسيَمذر و طةيلياة كشدناي سيَظاا و    
بهةماي دسوطت و دربني كشدني دردثةسوةسي و بيَ اليةني و مظؤطةس كشدني ثيَوةسةكاني تورنظت 

 لة درمةصسرنذى و درمةصسرنذنةوة و بةسص كشدنةوةدر، ئةم ياطاية دةسضوويَهذسر.
 
 


