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یاســـای خاننشـــینی خاوەن وەزیف باکانی ھرمی کوردســـتان ژمارە 36ی 
سای 2004(1)

مادەی یکم:مادەی یکم:

ئم یاسای، ئم ناونیشان وەزیفییانى خوارەوە لخۆ دەگرت:ئم یاسای، ئم ناونیشان وەزیفییانى خوارەوە لخۆ دەگرت:
1 - بریـــكاری وەزارەت، 2 - پارـــزگار، 3 - راوـــژكار، 4 -بڕوەبری 
گشـــتی، 5 - شـــارەزا،  6 - ســـرۆكی زانكۆكان و دەســـتی پیمانگاكانی 
ھونـــری و ئندامانی دەســـتی وانبژی زانكۆ و پیمانگـــكان، ئوانی 
پلـــی پرۆفیســـۆریان ھیـــ، 7 - خـــاوەن پل تایبتكان، 8 - ســـرۆك و 

ئندامانی كۆڕی زانیاری كوردستان.(2)
مادەى دووەم:مادەى دووەم:

ئوانى ل ســـروە ناوبراون، تمنیان بگات 65 ساڵ خاننشین دەکرن 
و لـــ حاتـــی ئوپڕی پویســـتدا ل ســـر داوای وەزیـــری پیوەندیدار، 
ئنجوومنی وەزیران بۆی ھی خزمتیان بۆ ماوەى 3 ساڵ درژ بکاتوە، 

دوای ئو ماوەیش چار نیی و دەب خاننشین بکرن.
مادەى سیم:مادەى سیم:

1 - ئوەى ب پی ئم یاســـای خاننشـــین بکرت، مووچیکی خاننشینی 
پـــ دەدرـــت ب رـــژەى 50 %ی دواییـــن موچو دەرماکـــى و بۆ ھر 
ســـاک ل ساکانی خزمتیشی ل وەزیف ناوبراوەکانی سرەوەدا رژەى 
5 % بـــۆ مووچ خاننشـــینییکى زیـــاد دەکرت، بـــ مرجک مووچى 
(1) ) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە 1212ى سای ى سای 20112011 سبارەت ب جبج کردنی  سبارەت ب جبج کردنی 

.م یاسایئ.م یاسایئ
(2) ) ل ئستادا تنھا ناونیشانی (شارەزا) بم یاسای خاننشین دەکرن چونک ناونیشانکانی سرەوە یاسای تایبت ل ئستادا تنھا ناونیشانی (شارەزا) بم یاسای خاننشین دەکرن چونک ناونیشانکانی سرەوە یاسای تایبت 

.م یاسایدوای ئ نشینی لخۆیان دەرچووە بۆ خانب.م یاسایدوای ئ نشینی لخۆیان دەرچووە بۆ خانب
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خاننشینییکى ل رژەى (75 % دوایین مووچ و دەرماى تپڕ نبت).
2 - ئوانـــى کـــ ئم یاســـای دەیانگرتـــوە و ب ھۆکاری تندروســـتی 
خاننشـــین دەکرـــن یـــان کۆچی دوایـــی دەکن، رـــژەى 75 %ی دوایین 
مووچـــ و دەرمای پ دەدرت، بـــ ب گودان ماوەی خزمت فیعلیکى 

لو وەزیفاندا.
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

ئگر کســـک لوانى ل مادەى یکمی ســـروەدا ھاتوون، خاننشـــین 
بکرـــت، ئـــوا سرپشـــک دەکرـــت کـــ بـــ پـــی ئـــم یاســـای مووچی 
 ک نشـــین دیککی خانی یاســـایپ ـــت یـــان بى وەربگرکنشـــینییخان

بیگرتوە.
مادەى پنجم:مادەى پنجم:

ئوانى ب پی ئم یاســـای خاننشـــین دەکرن، دەرماى ھاوســـری و 
مندانیان بر دەکوت و ئوا ب پی ئو رژان پیان دەدرت ک ل یاسا 

کار پکراوەکاندا ھاتووە.
مادەى ششم:مادەى ششم:

 ى 6 مانگی پو دەرما قای کۆی مووچت، بارتنشـــین بکروەى خانئ
 ل خششـــو بى، ئکو دەرما ى دوایین مووچوانپ ت بخشـــردەب

ھرمدا تنیا یک جارە.
مادەى حفتم:مادەى حفتم:

مافـــی خاننشـــین دوای مردن بـــۆ میراتگرە، ئـــو میراتگرانـــش ک مافی 
خاننشینیان بر دەکوت ب پی حوکمکانی یاسای خاننشینی شارستانی 
ژمارە 33ى سای 1966ى ھموار کراو و ئو بیارانى ک لم بارەیوە 
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دەچوون، پیان دەدرت.
مادەى ھشتم:مادەى ھشتم:

 ى خوارەوەدا لتانم حاوە لتدەیانگر م یاسایکانی ئى حوکموانئ ى خوارەوەدا لتانم حاوە لتدەیانگر م یاسایکانی ئى حوکموانئ
مافی خاننشین ببش دەکرن:مافی خاننشین ببش دەکرن:

1 - ئگـــر تاوانکـــی کرد بت زیانی ب ئاسایشـــی ھرم یان ب ئابووری 
نیشتیمانی گیاند بت.

2 - ئگر ب کتنک یان ب تاوانکی ئابووبر حوکم درا بت.
3 - ئگر ل سری  ساغ بووبتوە ک ب ئنقست زیانی ب برژەوەندی 

ھرم گیاندووە لگڵ دەوتکی بیانیدا دەستی تکڵ کرد بت.
مادەى نۆیم:مادەى نۆیم:

 م یاســـایکانی ئى حوکمســـانو کنشـــینی لـــ1 - راگیراوەکانـــی خان
دەیانگرتوە ب پی ئو رژانى دادەشکندرن ک ل یاسا کار پکراوەکاندا 

ھاتووە.
2 - راگیراوەکانی خاننشـــین، ماوەى پش بکارخســـتنی حوکمکانی ئم 
یاســـای، ھمووى بســـر یکوە دادەشـــکندرن یان دەکرن ب پشـــکی 

مانگان، ب مرجک ل ساک زیاتر نبت.
مادەى دەیم:مادەى دەیم:

ئوانـــى حوکمکانی ئم یاســـای دەیانگرتوە مافـــی ئویان ھی ب پی 
حوکمکانی یاســـای ژمارە 33ى ســـای 1966 ل ھر کم و کورتییکی 

مافی خاننشینی خۆیان پپ بگرن.
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مادەى یازدەم:مادەى یازدەم:

 م یاســـایدەرچوونی ئ ر لـــوە بمرتـــی ھن حکومالی ى لـــوانـــئ
خاننشـــین کراون و بر مادەى یکمی ئم یاسای کوتوون حوکمکانی 
 م یاسایکارخستنی ئرۆژی ب کانیان لوە و مووچتدەیانگر م یاسایئ

ھموار دەکرت.
مادەی دوازدەھم:مادەی دوازدەھم:

ھر دەقک پچوانى حوکمکانی ئم یاسای بت کاری پ ناکرت.
مادەى سزدەھم:مادەى سزدەھم:

پویســـت ل ســـر ئنجوومنی وەزیرانی ھرمی کوردستان حوکمکانی 
ئم یاسای بخات کار.

مادەى چواردە:مادەى چواردە:

 جبوەقایعی کوردســـتان ج وەى لـــو کردنرۆژی ب لـــ م یاســـایئـــ
دەکرت.(1)

(1) لرۆژنامى وەقایعی کوردستان ژمارە   لرۆژنامى وەقایعی کوردستان ژمارە  4949 ل  ل 20042004/9/4 بو کراوەتوە . بو کراوەتوە .


