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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث

 

ي هاةمورة  1992(ي سااليي  1( لة ياساي ذمااةة ) 56( لة ماددةي )1بة ثيَي حوكمي برِطةي )
كررو و بة ثاليثشتيي ئةو ياساكاةييةي ذماةةي ياسايي ئةندرماني ثةةلةمان خستيانة ةوو، ثةةلةماني 

در برِياااةي 4/10/2011( لااة ةيذي 5عااقرل لااة درنيشااتي ئاسااايي ذماااةة )  –كوةدسااتان 
  دةةكردني ئةم ياسايةي در:

 2011(ى سالَى 16ياساى ذمارة )        
 يةكةمني هةمواركردنى ياساى دابني كردنى يةكةى نيشتةجىَ بوونياساى 

 2008(ى سالَى 7بؤ هاووالَتيان لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق ذمارة ) 
 

 ماددةي يةكةم:
 برِطةيةك بة ةيَزبةندى )سيَيةم( دةخريَتة سةة ماددةى دووةمى ياسايةكة و بةم جؤةةى دردىَ: 

)سيَيةم: اليةنانى ثةيوةنديدرة ثةيوةست دةبن بة دربني كردنى خزمةتطوزرةيى بنةةِةت بؤ يةكةكانى 
 نيشتةجيَ بوون.  

 ماددةي دووةم: 
 دةكريَت و بةم جؤةة دردىَ دةخويَندةيَتةوة:   ياسايةكة هةمورةماددةى سيَيةمى 

 دروركاةى موليك مةةجةكة:  
 دةبىَ هاوواليتيي هةةيَمى كوةدستان ا عيَررل بيَت و تيَيدر نيشتةجيَ بيَت.  يةكةم:
 : دةبىَ خاوةنى شوقة يان خانوويةكى نيشتةجىَ بوونى سةةبةخؤ نةبيَت. دووةم
 ى نيشتةجىَ بوون لة هةةيَمدر سوودمةند نةبوو بيَت. : دةبىَ لة هيض ثرِيذةيةكى ديكةسيَيةم

: دةبَى لاة ثيَشاينةى خانووبةةةكاة لةالياةن حكوماةتى هةةيَماةوة ثيَشاكةَ دةكرَيات،         ضورةةم
 سوودمةند نةبوو بيَت. 

 ماددةي سيَيةم: 
و ئةماةى درديَاج جيَاى     هةليدةوةشايَتةوة لة ماددةى ضورةةمى ياساايةكة   برِطةى )يةكةم( يةكةم:

 طريَتةوة:  دة
يةكةم: وةزرةةتى ئاوةدرن كردنةوة و نيشتةجىَ بوون فريشتنى يةكةى نيشتةجىَ باوون )شاوقة و   )

خانووى نيشتةجيَ بوون( بؤ هاوواليتيانى كةم دةةرماةت ةردةطةياةنيَت و باةبىَ درناى ثيَشاةكى و      
كاة وةزرةةت  درورَ ثيَشكةَ بة سةةيكى يةكة ئيدرةييةكان دةكريَت و، بة طويَرةى ثرةنسيثيَك 

 كان دةكريَت(.در دياةيى دةكات، تةماشاى دروربة هةماهةنطى لةطةلَ ثاةيَزطاكان
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 برِطةى )دووةم(ى ماددةكة هةمورة دةكريَت و بةم جؤةةى دردىَ دةخويَندةيَتةوة:  : دووةم
ئةستؤيةوة باة قيساتى    دةكةويَتةدروركاةى موليك هةقى كرِينى شوقة يان خانووى نيشتةجىَ بوون 

 نطانة يان ساالينة لة ماوةيةكدر كة لة بيست و ثيَنج سالَ زياتر نةبيَت، دةدرتةوة. ما
 ماددةي ضوارةم:

و سىَ برِطةشى بةةِيَزبةندى )يةكاةم(   سايةكة دةبيَتة برِطةى )دووةم(ىبنةضةى ماددةى ثيَنجةمى يا
 ى بةم جؤةة دردىَ دةخريَتة سةة:  و )سيَيةم( و )ضورةةم(

ةيَمى كوةدستان ا عَياررل سااالينة بارِة ثاةةياةك لاة ضورةضايَوةى بودجاةى         : حكومةتى هةيةكةم
تةةخان دةكات بؤ دربني كردنى يةكاةى نيشاتةجيَ باوون باة مةبةساتى      طشتيي هةةيَمدر 

 جيَبةجىَ كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية. 
ى )سندووقى نيشتةجيَ بوون( لة وةزرةةتى ئاوةدرن كردنةوة و نيشتةجيَ : سندووقيَك بةناوسيَيةم

دةخريَتاة نااوةوة كاة لاة ضورةضايَوةى      بووندر دردمةزةيَت و ساالينةَ ئةو برِة ثاةةياةى  
بؤ دةيَاةةدرن باة بنياتناانى يةكاةى نيشاتةجيَ      بودجةى طشتيى هةةيَمدر تةةخان دةكريَت 

بااة ثااةيرِةويَك ئةنومااةنى كاااةطيَرِى و     بااوون و خاااوةن كةسااايةتيى مةعنةوييااة و   
 سةةيكايةتييةكةي و ضؤنيةتي دةةكردني برِياةةكاني دياةي دةكريَن.

ياساايةدر هااتووة،    لةم (دووةم : ئةو برِة ثاةرنةي بة طويَرةي ئةوةي لة ماددةي )ضورةةم /ضورةةم
 دةخريَنة سندووقةكةوة.

 ماددةي ثيَنجةم: 
 ة دةكريَت و بةم جؤةةي درديَ دةخويَندةيَتةوة:ماددةي شةشةمي ياسايةكة هةمور

وةزرةةتي ئاوةدرن كردنةوة و نيشاتةجَي باوون ثةيوةسات دةبَيات باة دةوسات كردناي يةكاةي         
نيشتةجيَ بوون )شوقة لة ناوةندي ثاةيَزطاكان( و )شوقة و خاانووي نيشاتةجيَ باوون لاة قاةزرو      

سالَ تيَثةةِ نةكات لة ةيذي دةست بة بينا  ناحيةكاندر( و ةردةست درنيان لة ماوةيةكدر كة لة دوو
 كردني يةكةكاني نيشتةجيَ بوونةوة.

 ماددةي شةشةم:
 ماددةي حةوتةمي ياسايةكة هةمورة دةكريَت و بةم جؤةةي درديَ دةخويَندةيَتةوة:

شوقة يان خانووي نيشتةجيَ بوون بة ناوي دروركاةي موليكةوة لة فةةمانطةي تايبةمتةندي تؤماةي 
لاة بةةذةوةنادي    ةةهنكرروة بة ةةهنيَكاى دلينياايى كاة     ةةة )تاثؤ( در وةك ساغة موليك وخانووب

وةزرةةت تؤماة دةكريَت تا كاتي درني دوريني قيسيت هةقةكاةي لةطاةلَ ةةضااو كردناي برِطاةي      
 لة ماددةي )ضورةةم( ي ئةم ياساية.)سيَيةم( 
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 ماددةي حةوتةم: 
اني ثةيوةنديدرة هةة يةك باة ثيَاي ثساثؤةريةتي خاؤي ثاةيرِةو و      مةني وةزيررن و اليةنةندةبيَ ئةنو

 ةيَنمايي ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجيَ كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةةبكةن.
 ماددةي هةشتةم:

 دةبيَ ئةنومةني وةزيررن و اليةناني ثةيوةنديدرة حوكمةكاني ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.
 ماددةي نؤيةم:

ذي بآلوكردناةوةي لاة ةيذناماةي فاةةميي )وةقاايري كوةدساتان( در جيَباةجيَ        ئةم ياساية لة ةي
 دةكريَت.

 
 
 
 

 
 د. ئةرسةالن بايز امساعيل 

 سةرؤكى ثةرلةمانى جيَطرى 
 كوردستان ـ عيَراق

 
 
 

 هؤي دةةضووني
يانادر  يانيَكي شاكؤمةندرنة بكاات لاة نيَو   هةموو كةسيَك مايف ئاستيَكي طوزةةرني هةية كة بةشي ذ

ةجيَ بوون و لة ثيَناو دربني كردني خانووي طونااو باؤ هاوويتيااني هاةةيَو ئةورناةي كاةم       نيشت
دةةرمةتن بة بيَ ئةوةي هيض ثيَشةكييةك بادةن و، باؤ ضاةةساةةكردني قاةيررني نيشاتةجيَ باوون       

 بةوةي حكومةتي هةةيَو يةكةي نيشتةجيَ بوون دةوست بكات، ئةم ياساية دةةضوويَندةر. 
  

 
 


