
ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فتحی مستفا کاخدر كاكشین  189 شایستو ئرككانی فرمـانبر

یاسای خاننشینی یكگرتوو ژمارە 27 سای 2006 ھموار کراو ((11) & () & (22) ) 

دەروازەى یکمدەروازەى یکم
بشی یکمبشی یکم

ئیحالکردن بۆ خاننشینیئیحالکردن بۆ خاننشینی
پناسکانپناسکان

مادەمادە1: یکم: یکم(3)

مبست لم وش و زاراوانى خوارەوە ھاتووە ئم مانایانى برامبریان مبست لم وش و زاراوانى خوارەوە ھاتووە ئم مانایانى برامبریان 
:م یاسایکانی ئستبھاتووە بۆ م:م یاسایکانی ئستبھاتووە بۆ م

أ-  وەزارەت: وەزارەتی دارایی
ب- دەست: دەستى خاننشینی نیشتیمانی(4)

ج- سرۆکی دەست: فرمانبرک ب پلى بریکاری وەزارەت.
د- فرمانبر: ھر كســـك پیمانی پ درابت ب وەزیفیکی ناو میالکی 
شارســـتانی یان ســـربازی و ھزەکانی ئاسایشـــی ناوخۆ ک مووچیک 
وەربگرت ل دەوت و راگیراوەکانی خاننشـــینی ل مووچکى ببدرت 
و فرمانبـــری کرتـــی گشـــتییش دەگرتـــوە ئگر ھیـــچ دەقکی تایبت 
 کی نوێ دەرچووە براق یاسایع وە و لوەشاوەتنت و ھدەکر جبمی کوردستان جرھ ستا لئ کی نوێ دەرچووە براق یاسایع وە و لوەشاوەتنت و ھدەکر جبمی کوردستان جرھ ستا ل(1) ) ئ
ژمارەژمارە9 سای  سای 20142014 تایبت ب یاسای یکگرتووی خاننشینی، بم ئم یاسای لبر بارودۆخی دارایی تا ئستا  تایبت ب یاسای یکگرتووی خاننشینی، بم ئم یاسای لبر بارودۆخی دارایی تا ئستا 

جبج نکراوە لھرمی کوردستان.جبج نکراوە لھرمی کوردستان.
(2) ) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە 3737ى سای ى سای 20082008 بکن دەربارەى خاننشینی. بکن دەربارەى خاننشینی.

(3) ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھموارکرایوەھموارکرایوە،  وەکو ل سروە ھاتووە.،  وەکو ل سروە ھاتووە.
(4) ) ل ھرمی کوردستان بڕوەبرایتی گشتی خاننشینی ھی سر ب وەزارەتی دارایی و ئابووری ل شونی ل ھرمی کوردستان بڕوەبرایتی گشتی خاننشینی ھی سر ب وەزارەتی دارایی و ئابووری ل شونی 

. یم دەستئ. یم دەستئ
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نھاتبوو لم یاسای ک ناکۆک بت.
ھــــ - مووچى وەزیفی: مووچى بنڕەتی ب بـــ دەرماکان ک فرمانبر 

وەریدەگرت ل خزمتی خاننشینی.
و- وەچ (خلف): تاککانی خزانی فرمانبر یان خاننشین ئوانى لدوای 

.م یاسایوەى دیاری کراوە لی ئپ کاتی مردنی ب نن لدەم جب
ز- لیژنى پزیشکی: لیژنى پزیشکی فرمی پک ھنراو ل الین وەزارەتی 

تندروستی.
ح- مافکانی خاننشینی: مووچى خاننشینی یان پاداشتی خاننشینی.

ط- خزمتی خاننشـــینی: ئو خزمتى ک ئژمار دەکرت بۆ مبســـتی 
.م یاسایکانی ئی حوکمپ نشینی بخان

 ت لبمتـــر نک ک کیک یـــان مووچە پارەیت: بـــک- داھاتـــی تایبـــ
مووچى کمترین رادەى  مووچى خاننشینی خزان.

ل- شایســـتدار: ئوەی شایســـتى مافکانی خاننشـــینی دەبت ل (خلف)
.م یاسایکانی ئی حوکمپ ى بکـ

م- پشـــکی خاننشـــینی: پشـــکی مانگان کـــ دەگڕتوە بۆ شایســـتداری 
مووچى فرمانبری.

 خاننشین کردنی فرمانبر ب شوەی ناچاری (حتمی)
مادەمادە1: دووەم: دووەم

فرمانبـــر ئیحالـــى خاننشـــینی دەکرـــت بناچـــاری لیکـــک لم فرمانبـــر ئیحالـــى خاننشـــینی دەکرـــت بناچـــاری لیکـــک لم 
حاتانى خوارەوە:حاتانى خوارەوە:



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فتحی مستفا کاخدر كاكشین  191 شایستو ئرككانی فرمـانبر

 نشینیینی خانمش تمنی (63) ساڵ(1) و ئمواو بوونی تکاتی ت أ- ل
بۆ خاننشینی بچاوپۆشین ل ماوەى خزمتکى ئگر دەقک نھاتبت 

لم یاسای ناکۆک بت.
ب- ئگر لیژنى پزیشـــکی فرمی پســـپۆر بیاری دا بدەست ندانی بۆ 

خزمت.

درژ کردنوەى ماوەى خزمت
مادەمادە1: سیم: سیم

بۆ سرۆکی ئنجوومنی وەزیران ھی ب پشنیاری وەزیر تایبتمند یان 
ســـرۆکی الینی نبستراو بوەزارەت ب درژ کردنوەى ماوە خزمتی 
فرمانبـــر بۆ ماوەیک زیاتر نبت ل (3) ســـاڵ(2) لـــ کاتی تواو کردنی 
تمنی خاننشـــینی بۆ ئیحال کردنی خاننشـــینی ب رەچاو کردنی کمی 
پسپۆرییکى و وشیاری وەزیفی و پویستی فرمانگکی ب خزمتکانی.

یکمی  مادەى  تیدا   ک کوردستان  پرلمانی  یکمی ى  مادەى  تیدا   ک کوردستان  پرلمانی  سای 20132013ى  سای ی  ژمارە 1212ی  کردنی   جبج یاسای  پی   ژمارە ب کردنی   جبج یاسای  پی   ب   (  (1)
یاسای ھمواری یاسای ھمواری 3232ى سای ى سای 20122012ی یاسای ھمواری خزمتی زانکۆیی ( ی یاسای ھمواری خزمتی زانکۆیی ( ١-ھگری نازناوی زانستی (مامۆستای -ھگری نازناوی زانستی (مامۆستای 
یاریدەدەر) و (مامۆستا)ن، ب تواو کردنی تمنی (یاریدەدەر) و (مامۆستا)ن، ب تواو کردنی تمنی (6666) سای خاننشین دەکرن، ) سای خاننشین دەکرن، 2 - ھگری نازناوی زانستی  - ھگری نازناوی زانستی 

(پرۆفیسۆری یاریدەدەر) و (پرۆفیسۆر)ن، بتواو کردنی تمنی ((پرۆفیسۆری یاریدەدەر) و (پرۆفیسۆر)ن، بتواو کردنی تمنی (7070) سای خاننشین دەکرن).) سای خاننشین دەکرن).
-  -  ھروەھا ب پی یاسای یاسای خاننشینی خاوەن وەزیف باکانی ھرمی کوردستان ژمارە ھروەھا ب پی یاسای یاسای خاننشینی خاوەن وەزیف باکانی ھرمی کوردستان ژمارە 3636ی سای ی سای 20042004 
ئم ناونیشانانى ئم ناونیشانانى 1 - بریكاری وەزارەت،  - بریكاری وەزارەت، 2 - پارزگار،  - پارزگار، 3 - راوژكار،  - راوژكار، 4 -بڕوەبری گشتی،  -بڕوەبری گشتی، 5 - شارەزا،   - شارەزا،  7 -  - 
سرۆكی زانكۆكان و دەستی پیمانگاكانی تکنیکی و ئندامانی دەستی وانبژی زانكۆ و پیمانگكان، ئوانی سرۆكی زانكۆكان و دەستی پیمانگاكانی تکنیکی و ئندامانی دەستی وانبژی زانكۆ و پیمانگكان، ئوانی 
پلی پرۆفیسۆریان ھی، پلی پرۆفیسۆریان ھی، 7 - خاوەن پل تایبتكان،  - خاوەن پل تایبتكان، 8 - سرۆك و ئندامانی ئکادیمیای كوردستان). ل تمنی  - سرۆك و ئندامانی ئکادیمیای كوردستان). ل تمنی 

6565 سای خاننشین دەکرن و دەشتواندرت بۆ  سای خاننشین دەکرن و دەشتواندرت بۆ 3 سای تر درژ بکرتوە بۆ حاتی زۆر پویست. سای تر درژ بکرتوە بۆ حاتی زۆر پویست.
یکم:  یکم: ،  (مادەى 1،  ھاتووە  عراقی  (مادەى   ھاتووە  عراقی  سای 20122012  ى  سای   ى  ژمارە 3939  دادوەران  خزمتی  کردنوەى  درژ  یاسای   ل ژمارە )  دادوەران  خزمتی  کردنوەى  درژ  یاسای   ل  (2)
کارمندانی   ل گشتی  داواکارانی  و  دادوەران  خزمتی  کردنوەى  درژ   ب  یھ  با دادوەری  ئنجوومنی  کارمندانی بۆ   ل گشتی  داواکارانی  و  دادوەران  خزمتی  کردنوەى  درژ   ب  یھ  با دادوەری  ئنجوومنی  بۆ 
ئنجوومنک ئوانى ک ئنجوومنک ئوانى ک 6363 سای تمنیان تواو کردووە پاش رەزامندی ب شوەی نووسراو بۆ ئم ماوەیی  سای تمنیان تواو کردووە پاش رەزامندی ب شوەی نووسراو بۆ ئم ماوەیی 
ک ئنجوومنک بیار دەدا بۆ تواو کردنی ک ئنجوومنک بیار دەدا بۆ تواو کردنی 6666 سای تمنی ب پی پویست و ب راپۆرتکی پزیشکی ک پشتگیری  سای تمنی ب پی پویست و ب راپۆرتکی پزیشکی ک پشتگیری 
تواناکانی جستیی و ھزری بکات. دووەم: حوکمکانی بگى یکمی ئم مادەی ل سر سرۆکی دادکای تمییز تواناکانی جستیی و ھزری بکات. دووەم: حوکمکانی بگى یکمی ئم مادەی ل سر سرۆکی دادکای تمییز 
 ویست و بی پپ ب ویست و بی پپ واو دەکات بی تواو دەکات  سای تنی 6868 سامیان تکر ینی  تا ھمیان تکر یت تا ھتپیادە دەکرپیادە دەکر ندامانی دادگاکگرانی و ئو ج ندامانی دادگاکگرانی و ئو ج

راپۆرتکی پزیشکی ک پشتگیری تواناکانی جستیی و ھزری بکات.راپۆرتکی پزیشکی ک پشتگیری تواناکانی جستیی و ھزری بکات. 
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خاننشین کردن ل سر داوای فرمانبر
مادەمادە1: چوارەم: چوارەم

بـــۆ فرمانبر ھیـــ داوای ئیحال کردن بۆ خاننشـــینی بـــکات ئگر 
ھاتـــوو تمنی 50 ســـای تواو بکات ل تمنـــی یان زیاتر یان ئگر 
خزمتی خاننشینی ھبوو ل 25 ساڵ کمتر نبوو و ل سر وەزیری 
تایبتمنـــد یان ســـرۆکی الینی نبســـتراو بـــ وەزارەت یان ئوەى 
رای دەســـپرت بـــۆ ســـیر کردنی (البت) داواکى لـــ ماوەى 45 رۆژ 
 رەکرمانبى فرمانگف ى لکـــوتی تۆمار کردنی داواکارییکر لـــ
و بـــ پچوانـــوە ب تواو بوونـــی، فرمانبرەک بـــ ئیحال کراو بۆ 

خاننشینی دادەندرت.

شایستى خاننشینی
 ل کاتی دوور خستنوەى فرمانبر یان دەرکردنی یان بج ھشتن

مادەمادە1: پنجم: پنجم

رگـــری ناکرـــت ل فرمانبـــری دوورخـــراوە (العزل) یـــان دەرکراو 
(الفصـــل) یـــان ئوانى خزمت بجـــ دەھن بـــ ھۆیکانی ناچاری 
جگـــ ل وازھنـــان (االســـتقالة) ب بـــ رەزامندی الینـــی تایبتمند 
یـــان حوکمکان، لـــ شایســـتکانی مافکانی خاننشـــینی و مووچى 
خاننشینی بۆ خرج ناکرت تنیا ئگر تمنی (50) سای ل تمنی 

تواو کردبت.
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خاننشین کردنی فرمانبری دامزراو 
ب فرمانی کۆماری وەکو پل تایبتکان

مادەمادە1: ششم: ششم

ئیحال کردنی فرمانبری دامزرندراو ب فرمانی کۆماری یان ب فرمانی 
ئنجوومنی وەزیران یان ســـرۆکی وەزیران یان دەســـتى سرۆکایتی 
ئنجوومنـــی نونرانـــی عـــراق، بـــۆ خاننشـــینی، ب ھمـــان میکانیزمی 
دامزراندنـــی دەبت (واتـــ دەبت ب رەزامندی ئـــم دامودەزگایان بت) 
جگ ل ئیحال کردنی بۆ خاننشینی ب ھۆی تواو کردنی تمنی یاسایی 
 نشـــینی لت بۆ خانبکر ت ئیحالدەکر ندروســـتی ککانی تھۆی یان ب
الین وەزیری تایبتمند یان ســـرۆکی الینی نبســـتراو ب وەزارەت و 

ئمش بریکاری وەزارەت ناگرتوە.

بشی دووەم: ئیحال کردن بۆ خاننشینی ب ھۆیکانی تندروستی
مادەمادە2: : 

یکـــم:یکـــم: ئگـــر فرمانبر ل کاتی خزمتدا تووشـــی نخۆشـــییک ھات و 
 بوو ک خۆشـــیانو نویســـت بوو یان لژی پکی درری ماوەیچارەســـ
چارەســـری نبوو و پاپشت بت ب راپۆرتی دەرچوو ل لیژنى پزیشکی 
پســـپۆر ک تیدا بیار بدات ب دەســـت ندان ب شوەیکی کۆتایی بۆ کار 

کردن، ئیحال دەکرت بۆ خاننشینی ئگر خزمتکى ھرچند بت.
 م مادەیمی ئکى یگرەى برمانبو فنشـــینی ئتی خاندووەم:دووەم: خزم
دەیگرتـــوە، دەگیندرت 15 ســـاڵ ئگر ھاتوو لـــم ماوەی کمتر بوو 
و ل خۆش بوون ل دانی راگیراوەکانی خاننشـــینی لو ماوەیى ک بۆی 

زیاد دەکرت.
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بشی سیم: راگیراوەکانی (لبینکانی) خاننشینی
مادەمادە3: : 

یکـــم:یکـــم: بینـــی رـــژەى 7 % ل مووچـــى فرمانبـــر بـــۆ راگیراوەکانی 
خاننشینی ل ماوەی خزمتی خاننشینی.

فرمانگیکـــی  بـــۆ  خواســـترا  فرمانبرـــک  خزمتـــی  ئگـــر  دووەم:دووەم: 
تـــر و مووچـــى لـــو فرمانگـــ وەرگـــرت کـــ خواســـتوویتی و الینی 
خوازەر(المســـتعیرة) پابند دەبـــت ب بژاردنـــی راگیراوەکانی (توقیفات)ی 

.م مادەیم لکی گی بپ نشینی بخان
ســـیم:ســـیم: بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ل ســـر پشنیاری وەزیری دارایی 
ب کم کردنوەى رژەى لبین لبر رۆشنایی باری دارایی بۆ سندووقی 
 م یاســـایکانی ئـــی حوکمپ ب ت کـــرانـــی دەورمانبنشـــینی فخان

دادەمزرت.(1)

جۆرەکانی خزمتی خننشینی و ئژمار کردنی
مادەمادە4: (2)

یکم: یکم: خزمتی خاننشـــینی بۆ فرمانبـــر ئژمار دەکرت لم حاتانى 
خوارەوە:

أ- خزمتی کردەیی فرمانبر ک  ل دەوت کردوویتی ک راگیراوەکانی 
خاننشینی ماوەى خزمتکى بژارد بت (استیفاء االستقطات التقاعدیة).

ب- مـــاوەی مانـــوەى فرمانبـــر لـــ دەرەوەی خزمتی ئژمـــار کراو بۆ 
مبســـتی خاننشـــینی ب پی حوکمکانی یاســـای (دەرکراوانی سیاسی- 

(1)  ئم بگی ب پی مادە  ئم بگی ب پی مادە 2 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھموارکرایوەھموارکرایوە ،  وەکو ل سروە ھاتووە. ،  وەکو ل سروە ھاتووە.
(2) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 3 ل ھمان یاسا،  وەکو ل سروە ھاتووە. ل ھمان یاسا،  وەکو ل سروە ھاتووە.
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المفصولین السیاســـیین) ژمارە 24ى ســـای 2005 پاش وەرگرتنی پشکی 
فرمانبـــر لـــ راگیراوەکانـــی خانشـــینی بیـــار دراو (المقـــررة) بـــ پی 
حوکمکانی یاســـا ل ســـر بنمای کمترین رادەى مووچ بۆ بوانامى 
خوندنـــی بدەســـت ھاتوو ل رکوتی دووبـــارە گڕانوەى بۆ خزمت و 

پشکی فرمانگک ل ماوە ئژمار کراوەک ناگڕندرتوە.
ج- ماوەى خوندنی نیزامی بۆ ســـرباز و کارمندی ھزەکانی ئاسایشـــی 
ناوخۆ ل کۆلیژەکان و خوندنی با ک تیدا  بدەســـت ھنانی بوانامى 
خونـــدن ب ئنجـــام بگینت پش پیوەندی کردن بـــ خزمت ک زیاتر 
نبت ل نیوەى خزمتی ســـربازی ل ســـوپا یان ل ھزەکانی ئاسایشـــی 
ناوخـــۆ ب مرجـــک راگیراوەکانی خاننشـــینی ئم ماوەیـــ دابت ب پی 
رژەکانی بیاردراو ل یاســـا ل بر رۆشـــنایی مووچکى ک ل رکوتی 

پشکش کردنی داواکاری ئژمار کردنکی وەری دەگرت.
دووەم: دووەم: ھیچ ماوەیک ب خزمتی خاننشینی داناندرت ئگر راگیراوەکانی 
خاننشـــینی ندابت ب پی حوکمکانی ئم یاســـای و دەکرت فرمانبر 
پشـــکی فرمانگگـــى بدات ئگـــر خزمتکى خواســـترا بوو بۆ ســـر 

الینکی ناعراقی ب رەزامندی فرمانگکى.
ســـیم: ســـیم: بۆ ئو فرمانبرە ھی ک خزمتی بج ھشـــتووە یان وازی 
ھنـــاوە یـــان ئیحالى خانشـــینی کراوە ھیچ لـــ مافکانی خاننشـــینی 
وەرنگرتووە برامبر ب خزمتکانی وەزیفکى، ب خســـتن ســـری 
 کانـــی داھاتووی لتت بۆ خزمدەو تی لـــکردووی ى ککـــتخزم

کرتی تایبتی.
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ئو خزمتانى ک ئژمار ناکرن بۆ مبستی خاننشینی
مادەمادە5: (1)

:م یاسایکانی ئستبنشین بۆ متی خانکردنی خزمژمار نئ:م یاسایکانی ئستبنشین بۆ متی خانکردنی خزمژمار نئ
یکـــم:یکـــم: ماوەکانـــی نھاتن بۆ دەوام و مۆتکانـــی ب مووچ و ماوەکانی 
دوای رکوتـــی وەرگرتنـــی حوکمی ســـزاکان پلى بنبی کـــ رگا ندات 

فرمانبر ل خزمت بمنتوە.
دووەم: دووەم: ماوەکانی راگیراو ک دەکوت نو ماوەکانی بند کردن و گرتن.

ســـیم:ســـیم: مـــاوەی خزمتی فرمانبر پش تواو کردنی تمنی 18 ســـای 
ئگر ھیچ دەقکی ناکۆک نھاتبوو ل یاسا .

چـــوارەم:چـــوارەم: مـــاوەی خزمتی فرمانبـــر پاش تواو کردنی تمنی یاســـایی 
 دا ھاتووە بم یاســـایمـــاەى 1ی ئ دووەم-أ ل گب لـــ نشـــینی کخان

رەچاو کردنی حوکمکانی بگ سیم ل ھمان مادە.

خاننشین ب ھبوونی خزمتی 15 ساڵ
مادەمادە6: (2)

یکـــم:یکـــم: فرمانبر ئیحال دەکرت بۆ خاننشـــینی و شایســـتى مووچی 
خاننشـــینی دەبـــن ئگر ھاتوو خزمتی خاننشـــینی ل 15 ســـاڵ کمتر 

نبت و تمنیشی ل 50 ساڵ کمتر نبت.
دووەم:دووەم: ئگـــر فرمانبـــر کۆچی دوایی کرد ل نو خزمتدا، ئوا خزمتی 
خاننشـــینی ب 15 ســـاڵ بۆ ئژمار دەکرت ئگر ھاتوو کمتر بت لم 
(1)  ھردوو بگى  ھردوو بگى 3 و  و 4ى ئم مادەی ب پی مادە ى ئم مادەی ب پی مادە 4 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوەھوەشایوە،  بم ،  بم 
دەقى سرەوە گۆڕدرا و زنجیرەى دەقى سرەوە گۆڕدرا و زنجیرەى 3 و  و 4 راست کرایوە ب پی مادە  راست کرایوە ب پی مادە 2 ل بیانی راست کردنوەک ل سای  ل بیانی راست کردنوەک ل سای 

.20062006
(2)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 5 ى ھمان یاسا ى ھمان یاسا، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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.ماوەی زیادکراوەک  نشینی لراگیراوەکانی خان ت لخشرو دەب ماوەی
مادە مادە 7:(1)

 ککی کژەیمای رر بنســـ ر لرمانبنشـــینی فى خانم: مووچکم:یکی
 ى وەزیفی لای مووچـــکت ی (5ر2 %) لبـــ ت بژمـــار دەکربـــوو ئ
خزمتی خاننشـــینی کۆتایی بۆ ھر ســـاکی خزمت کردنی خاننشـــینی 

لم حاتانى خوارەوە(2).
أ- ئگـــر تمنی فرمانبر ل رکوتی خاننشـــین کردنیدا ل 60 ســـاڵ 

کمتر نبوو و خزمتی خاننشینی ھبوو ل 25 ساڵ کمتر نبوو.
ب- ئگر تمنی ل رۆژی خاننشین کردنیدا ل 55 ساڵ کمتر نبت و 

خزمتی خاننشینی ل 30 ساڵ کمتر نبت.
ج- ئگر ھاتوو خاننشین بکرت ب ھۆیکانی تندروستی.

د- ئگر فرمانبر ل کاتی خزمتدا کۆچی دوایی بکات.
د- ئگر تمنی کارمندانی ســـربازی و ھزەکانی ئاسایش ل رکوتی 
خاننشـــین کردنیاندا ل 50 ســـاڵ کمتر نبت و خزمتکی خاننشینیان 

ھبت ل بوارەکیان ک ل 20 ساڵ کمتر نبت.
دووەم:دووەم:(3) لـــ حاتکانـــی کـــ حوکمکانـــی بگى یکمی ئـــم مادەیی 
بســـر جبج نابت، مووچى خاننشینیان بۆ ئژمار دەکرت ل سر 
بنمای رژەیکی کک بوو ب بی 2 % ل تکای مووچ وەزیفکى 

ل خزمتی خاننشینی کۆتایی بۆ ھر ساکی خزمتی خاننشینی.
ســـیم: ســـیم: ئژمـــار کردنی مووچى خاننشـــینی بـــۆ ئوانـــى حوکمکانی 
ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی  ئم دەقی سرەوە جگای سرەوە جگای  (1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 6 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 

گرتوە. و تکای تبینی رنمایی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە گرتوە. و تکای تبینی رنمایی دارایی و ئابووری ھرمی کوردستان ژمارە 3737ى سای ى سای 20082008.
(2)  مووچى خاننشینی = تکای مووچکى  مووچى خاننشینی = تکای مووچکى × ژمارەى سانی خزمت  ژمارەى سانی خزمت × 5 ر ر2 %  % 
(3) وات مووچى خاننشینی = تکای مووچکى وات مووچى خاننشینی = تکای مووچکى x ژمارەى سانی خزمت ژمارەى سانی خزمت×    2 % %
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مادەى1 /پنجمی(1) ئم یاســـای ل سر بنمای تکای مووچى وەزیفی 
ل مووچى پایی یکمی پلى وەزیفی خوارتر ل پلکى.

چـــوارەم: چـــوارەم: مبســـت ل تکای مووچـــى وەزیفی ل خزمتی خاننشـــینی 
:ل نشینی بریتییى خانژمار کردنی مووچکانی ئستبکۆتایی بۆ م

أ - دوا مووچى وەزیفی ک فرمانبر وەریگرتووە ل خزمتی خاننشینی 
ئگر ھاتوو رکوتی دەســـت لکار ھگرتنکى ل خزمت پش ســـای 

2008 بت.
ب - تکـــای مووچى فرمانبر ل مـــاوەی 12 مانگ ل خزمتی کۆتایی 
خاننشـــینی ئگر ھاتوو رکوتی دەســـت لکار ھگرتنکى ل خزمت 

پش سای 2010 بت.
 تدەخر ،م مادەیب ل گب ھاتووە ل ر کرمانبى فای مووچکج-  ت
سر تکای مووچى 12 مانگ بۆ ھر ساک ل سرەتای سای 2010 

.ای مووچکژەى زیاد کراوی تڵ رگت لکسان بکرک یرجم ب
د- ئـــو خزمت و مووچان لبر چـــاو ناگیرن ئگر ھاتوو ل مووچى 
تواو کمتر بت بۆ مبستی ئژمار کردنی تکای مووچى فرمانبران.

پنجم:پنجم:
أ- مووچى خاننشـــینی خرج ناکرت بۆ خاننشـــین کـــراو  تنیا ئگر 
تمنی 50 سای تواو کردبت و ل گشت حاتکاندا ئو ماوەیی پش 

رکوتی تواو کردنی تمنی ئاماژە پ کراو بۆی خرج ناکرت.
ب- ئگـــر فرمانبری (وازھنر- مســـتقیل) ب رەزامندی ئاســـایی یان 
ھۆیکانی   ب خزمت  ھشتنی   جب یان  دەرکردنی  یان  فرمانبر  دوورخستنوەى  پنجم:   - ھۆیکانی    ب خزمت  ھشتنی   جب یان  دەرکردنی  یان  فرمانبر  دوورخستنوەى  پنجم:   -  1 مادەى  مادەى     (1)
ناچاری جگ ل وازھنان (االستقالة) بب رەزامندی الینی تایبتمند یان ک ل حوکمکانیدا ھی رگر نابت ناچاری جگ ل وازھنان (االستقالة) بب رەزامندی الینی تایبتمند یان ک ل حوکمکانیدا ھی رگر نابت 
ل شایستکانی مافکانی خاننشینی و مووچى خاننشینی بۆ خرج ناکرت تنیا ئگر (ل شایستکانی مافکانی خاننشینی و مووچى خاننشینی بۆ خرج ناکرت تنیا ئگر (5050) سای ل تمنی ) سای ل تمنی 

تواو کردبت.تواو کردبت.
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ئیحال کراو بۆ خاننشـــینی پاش پچانی پیوەندی ب خزمتمى، کۆچی 
دوایی کرد و خزمتکی خاننشـــینی ھبوو ک ل 15 ســـاڵ کمتر نبت، 
ئوا مووچى خاننشینی خرج دەکرت بۆ شایستدارەکانی ل منداکانی 
لـــ رکوتـــی کۆچی دوایی کردنـــی ئگر ھاتوو مردنکـــ رووی دا پش 

تواو کردنی تمنی 50 ساڵ.
ج- ئیحال کراو بۆ خانننشینی ب ھۆیکانی تندروستی و ئیحال کراو بۆ 
 م یاسایوتی دەرچوونی ئکوان 2006/1/17 تا رماوەى ن نشینی لخان
.م یاسایکانی ئی حوکمپ ت برج دەکرنشینیان بۆ خى خانو مووچ

ششـــم: ششـــم: مـــاوەى خزمتی کـــ ل 6 مانـــگ کمتر نبت ب ســـای تواو 
دادەندرت بۆ مبستی ئژمار کردنی مووچى خاننشینی و ئگر ھاتوو 
ل 6 مانگ کمتر بوو فرامۆش دەکرت و ل گشت حاتکاندا تواوکری 
ساڵ ئژمار ناکرت بۆ مبستکانی شایست بوونی مووچى خاننشینی.
حفتم:حفتم: نابت مووچى خاننشـــینی زیاتر بت ل رژەى 80 %ی دوایین 

مووچى وەزیفی ک فرمانبر وەریگرتووە ل خزمتی خاننشینی.

مووچى خاننشینی نابت ل 150 ھزار دینار کمتر بت
ھشـــتم:ھشـــتم: نابت مووچـــى خاننشـــینی فرمانبری کـــ حوکمکانی ئم 

یاسای دەیگرتوە ل 150000 سد و پنجا ھزار دینار کمتر بت.
 ت لژمار دەکرنشینی ئکراو بۆ خان نشینی ئیحالى خانم: مووچم:نۆینۆی
 ت کبمتر نک کرجم ب م مادەیکانی ئی حوکمپ 2006/1/17 بـــ

پش دەرچوونی ئم ھموارە وەریگرتووە.
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پاداشتی خاننشینی
مادەمادە8:

یکـــم:یکـــم: ئگر ھاتوو خزمتکانی فرمانبری ئیحال کراو بۆ خاننشـــینی 
ل 15 ســـای خزمتی خاننشـــینی کمتر بوو ئوا پاداشتکی خاننشینی 

پ دەدرت.
دووەم:دووەم: پاداشـــتی خاننشـــینی ھاتوو ل بگى یکمی ئم مادەی ئژمار 
دەکرـــت ل رگای ئنجامی لکدانی ژمارەی مانگکانی خزمتی تواو 14 
% لـــ تکای مووچى فرمانبر ل مـــاوەى خزمتکى و ئنجامکى 

(1).ی پاداشتی شایستب تدەب

بشی چوارەم: دووبارە دامزراندنوەى خاننشین کراو
مادەمادە9:

یکم:یکم:(2)
أ- ئگر ھاتوو فرمانبر  پشـــتر پاداشـــتی خاننشـــینی ب پی ھر 
یاســـایکی خاننشینی پ درابوو و دووبارە دامزرایوە، خزمتکى 
 شـــتر پاداشـــتی لپ نشـــینی ککانی خانســـتبت بۆ مژمار دەکرئ
برامبـــر وەرگرتووە  پـــاش پبژاردنوەى راگیراوەکانی خاننشـــینی 
 ردەوامن لى بوانـــنشـــینی ئراگیراوەکانی خان ت بکســـان بی ک

خزمت.
 ک یو وەزیفئـــ م یاســـایکانی ئســـتببۆ م وەزیف ســـت لبب- م
(1)  پاداشتی خاننشینی = ژمارەى تواوی مانگکانی خزمت  پاداشتی خاننشینی = ژمارەى تواوی مانگکانی خزمت × 1414 %   %  × × تکای (معدل) مووچى فرمانبر تکای (معدل) مووچى فرمانبر 

ل ماوەى خزمتکىل ماوەى خزمتکى
(2)  سبارەت ب وەرگرتنوەى پاداشتی خاننشینی ل خاننشین کراوى گڕاەوە بۆ وەزیف تکای بوان رنمایی  سبارەت ب وەرگرتنوەى پاداشتی خاننشینی ل خاننشین کراوى گڕاەوە بۆ وەزیف تکای بوان رنمایی 

وەزارەتی دارایی ھرم ژمارە وەزارەتی دارایی ھرم ژمارە 6س سای س سای 20112011.
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خزمتی کردەیی تیدا ب خزمتی خاننشینی دادەندرت ب مرجی ئوەى 
ک بســـری بردبت ل فرمانگکانی دەوت و راگیراوەکانی خاننشینی 

دابت. 
دووەم:دووەم: ئکر بیار درا ب گڕاندنوەى پاداشـــت ل فرمانبر ب شوەی 
رـــژەى چارەکـــی (ربـــع) مووچکى دەبت بـــ مرجک ل مـــاوەی پنج 
 نشـــینی بى خانرمانگیاری فوتی دەرچوونی بکر وە لدا بیداتســـا

گڕاندنوەى پاداشتک و دەکرت ب یک جار بیداتوە.
سیم:سیم: ئگر فرمانبر کۆچی دوایی کرد یان دووبارە خاننشین کرایوە 
 وە لتدردەگ کوا پاداشـــتوەى (تســـدید) پاداشـــت ئـــبژاردنش پپ
مووچى خاننشـــینییکى یـــان مووچى منـــداڵ و وەچکانی ب رژەى 
چـــارەک (ربـــع)ی مووچـــى خاننشـــینیکى ئگـــر ھاتـــوو شایســـتى 
مووچیکی خاننشینی بوو، ب یک جار ئگر ھاتوو شایستى پاداشتی 

خاننشینی بوو.

مادە مادە 1010:(1)

یکم:یکم: ئگر دووبارە خاننشـــین کراو دامزرایوە ل وەزیفیکی گشتی 
لـــ ســـر فرمانگکیتی ک ھســـت ب ئاگادار کردنـــوەى فرمانگى 
خاننشینی بۆ بینی مووچى خاننشینی ل رکوتی دەست ب کاربوونی 
و دەتوانت ھر کاتک بیوت خۆی خاننشین بکات ب ب رەچاو کردنی 

تمنی  یان ماوەى خزمتکى.
دووەم:دووەم: بۆ وەزارەت یان الینی نبستراو ب وەزارەت ھی ک فرمانبری 
گـــڕاوە بگڕنتوە خاننشـــینی و ئگر ھاتوو دووبارە دامزراندنوەى 

ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای  (1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 4 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 
گرتوە.گرتوە.
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ب وەزیفى بڕوەبری گشـــتی یان پل تایبتکان بت، ئوا حوکمکانی 
بگ ششم ل مادە 1ى ئم یاساییان ل سر جبج دەکرت.(1)

سیم:سیم: فرمانبری گڕاوە بۆ خاننشینی ب پی بگکانی یکم 
و دووەم ئم مادەی شایستى مووچى خاننشینی دەبت ب پی 
حوکمکانی ئم یاســـای و دوا خزمتی خاننشینی دەخرت سر 
خزمتی خاننشـــینی پشـــتری و نابت دوا مووچى خاننشینی 
کمتـــر بـــت لـــ مووچـــى خاننشـــینی لـــ رکوتـــی دووبـــارە 

دامزراندنوەى.

مادەمادە1111:

یکم:یکم: خاننشـــین کـــراوی ک دووبـــارە دادەمزرتوە لـــ فرمانگکانی 
دەوت ب ھر سیفتکی وەزیفی بت جگ ل خاننشینی یان ب گربست 
یان ب گربستی تایبت، مووچى خاننشینی یان پاداشتی مانگان لگڵ 
دەرماکانـــی ئـــو وەزیفـــى دووبارە تیـــدا دامزراوەتـــوە وەردەگرت 

کامیان زیاتر بوو و نابت ھردووکیان ب یکوە وەربگرت.
دووەم: دووەم: کری وان گوتنوە ل قوتابخانکان و پیمانگکان و کۆلیژەکان و 
زانکـــۆکان و ناوەندەکانـــی راھنان، بدەر دەکرن ل حوکمی بگ یکمی 

.م مادەیئ

ئنجوومنی  فرمانی   ب یان  کۆماری  فرمانی   ب دامزرندراو  فرمانبری  کردنی   ئیحال ششم:  ئنجوومنی :  فرمانی   ب یان  کۆماری  فرمانی   ب دامزرندراو  فرمانبری  کردنی   ئیحال ششم:  مادە1:  مادە   1)
وەزیران یان سرۆکی وەزیران یان دەستى سرۆکایتی ئنجوومنی نونرانی عراق، بۆ خاننشینی، بچۆنیتی وەزیران یان سرۆکی وەزیران یان دەستى سرۆکایتی ئنجوومنی نونرانی عراق، بۆ خاننشینی، بچۆنیتی 
ھۆیکانی   ب یان  یاسایی  تمنی  تواوکردنی  ھۆی   ب خاننشینی  بۆ  ئیحاەکردنی   ل  جگ تیدا  ھۆیکانی دامزراندنی   ب یان  یاسایی  تمنی  تواوکردنی  ھۆی   ب خاننشینی  بۆ  ئیحاەکردنی   ل  جگ تیدا  دامزراندنی 
 ستراو ببنی نرۆکی الیند یان ستمن وەزیری تایبالی نشینی لت بۆ خانبکر ت ئیحالدەکر ندروستی کت ستراو ببنی نرۆکی الیند یان ستمن وەزیری تایبالی نشینی لت بۆ خانبکر ت ئیحالدەکر ندروستی کت

وەزارەت و ئمش بریکاری وەزارەت ناگرتوە.وەزارەت و ئمش بریکاری وەزارەت ناگرتوە.
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بشی پنجم: خاننشینی خزان
مادەمادە1212:

یکم:یکم:
 ئگـــر فرمانبر کۆچی دوایـــی کرد ل کاتی خزمت ب ھر ھۆیک بت 
ئوا خزمتی ب 15 ســـاڵ بۆ ئژمار دەکرت بۆ مبستکانی خاننشینی 

.م ماوەیمتر بوو لر کگئ
دووەم:دووەم:

أ- ئگر فرمانبر یان خاننشین کراو کۆچی دوایی کرد ئوا وەچکانی 
ئوانى شایستی مووچى خاننشینی دەبن داوای ترخان کردنی بکن 
بۆ شایستدارەکانی مافکانی خاننشینی ل رکوتی کۆچی دوایی کردنی 

.م یاسایوا دیاری کراوە لی کپ ب
ب- مبســـت لـــ خاننشـــین کراو بریتییـــ ل ھر کســـک مووچیکی 
خاننشـــینی شایســـت وەربگرـــت بـــ پـــی حوکمکانـــی ئم یاســـای یان 
 ى کوانکانی (ئتر خزمرامبنشـــینی بوو بى پاداشـــتی خانشایســـت

شایستى مووچى خاننشینی نابن).

ئو وەچانى (خلف) ک شایستى مووچى خاننشینی دەبن
مادە مادە 1313:(1)

یکم: یکم: وەچکانی کۆچ کردوو (خلف) ک شایســـتى مووچى خاننشـــینی 
دەبـــن ئمانـــن: 1 - مرد و ژن، 2 - کوڕ، 3 - کچ، 4 - دایک، 5 - باوک، 
6 - برا یان خوشک ئگر ھاتوو کۆچ کردوو ست بوو و دایک و باوکی 

(1) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 4 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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پشی خۆی کۆچی دواییان کردبوو.
دووەم:دووەم: وەچـــ شایســـتى مووچـــى خاننشـــینی خزانـــی دەبـــت ئگر 
مووچى خزمت یان مووچیکی خاننشینی وەرنگرت و ھیچ پیشیک 
یـــان کارکـــی نبوو لـــ کرتی تایبت ســـرباری مرجکانـــی ھاتوو لم 

یاسای وەکو ئمى خوارەوە:
أ- کوڕ یان کچ یان برا یان خوشکی پنگیشتوو (قاصر) ئوانى تمنی 
 ردەوامن لب ى کوانکردووە و تا 22 ســـاڵ بۆ ئواو نییان ت18 ســـا
 ردەوام بوو لر ھاتوو بگی ئنی 26 ســـامندنی ئامادەیی یان تا تخو

خوندنی زانکۆ یان پیمانگ باکان.
ب- ھاوســـر(ژن) یان کچ یان خوشـــک ئگر ل ژر سرپرشـــتی مردی 

نبوو.
ج - مرد و باوک ئگر پککوت بوون ب شـــوەیکی تواو و بردەوام 
وتوانـــای کارکردنیـــان نبت ب پی راپۆرتی پزیشـــکی ل رکوتی کۆچی 
دوایی بخوکریان، ک داوای مووچى خاننشینی خزان بکن و  حوکمی 
پککوت بۆ ئم مبســـت بۆ ئوانى ک تمنی 63 ســـای تمن تواو 

دەکن.
د- دایک ئگر ھاتوو ھیچ داھاتکی تایبتی نبوو.

ھـ - کچ یان خوشک ئگر ھیچ بخوکرکی شرعییان نبوو.
سیم: سیم: خرج کردنی خاننشینی وەچ بردەوام دەبت بۆ کوڕ و کچ پاش 

ھاتنی وادەى بینی مووچی خاننشینی ب پی ئمى خوارەوە:
أ- بۆ کوڕ لحاتی نبوونی ھیچ بخوکرک ب پی یاسا و ھروەھا 
پککوتى تواوی بردەوام بوو ل کار کردن ب راپۆرتی پزیشـــکی 
بـــ مرجک دووبارە پشـــکنینی بۆ بکرت ل الین لیژنى پزیشـــکی 
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پـــاش پنج ســـاڵ و بینی مووچى خاننشـــینی خزانـــی ل حاتی 
بدەســـت ھنانـــی داھاتکی تایبـــت و ب پککوتـــن ئژمار ناکرت 
ل دوای تمنی 50 ســـای بۆ مبســـتی شایســـت بوونی مووچى 

خاننشینی خزانی.
ب- بۆ کچ ئگر ھاتوو ھاوســـرگیری نکردبوو و ھیچ داھاتکی تایبتی 
و بخوکری شـــرعی نبوو ب مرجک دووبارە ھسنگاندنی حاتی 
کۆمیتی و مادی بۆ بکرت ل کاتی گیشتنی تمنی ب 35 ساڵ و 45 

سای تمنی.
چوارەم:چوارەم: مووچى خاننشـــینی خزانی دەبدرت ل ھاوســـر (ژن) یان 
کـــچ یان خوشـــک ل کاتـــی دامزراندنیان و ئگر ھاتـــوو بووە خاوەنی 
داھاتکی تایبت یان ل کاتی ھاوســـرگیری کـــردن و ل کاتی تقدانی 
ھاوسر (ژن) یان کچ یان بوەژن ب رەچاو کردنی ھبوونی مرجکانی 
شایســـت بوونی ھاتـــوو لم مادەیـــ موووچی خاننشـــینی خزانی بۆ 

دەگڕتوە.

بینی مووچى خاننشینی
مادە مادە 1414:

یکم:یکم: مووچى خاننشینی خزانی دەبدرت ل شایستدارەکان ل کاتی 
دامزراندن ل وەزیفیکی خاننشـــینی ئگر ھاتوو شایســـتی مووچى 

خاننشینی بوو یان شایست نبوو.
 ل بریتیی م یاسایکانی ئستبداران بۆ مشایســـت ســـت لبدووەم: دووەم: م

وەچکانی خاننشینی شایستدار بۆ مووچى خاننشینی.
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شایست دار، یک پشکی خاننشینی وەردەگرت
مادە مادە 1515:(1)

نابـــت بۆ شایســـتدار زیاتر ل پشـــککی خاننشـــینی وەربگرت و ئگر 
 ورەکگ پشـــک یوا بـــۆی ھرى ئوکـــخب ی زیاتـــر بـــوو لشایســـت
ھبژرت و تنیا بۆ یک جار و پنگیشـــتووی (قاصر)ی شایستدارى 
پشـــکی خاننشـــینی ل (باوک و دایک)ــــ مردووەکى بـــدەر دەکرت بۆ 

وەرگرتنی پشک زیاتر.

دابش کردنی مووچى فرمانبر یان خاننشین کراو 
ل کاتی کۆچی دوایی کردنی

مادەمادە1616:(2)

یکـــم:یکـــم: لـــ کاتی کۆچی دوایی کردنی فرمانبر یان خاننشـــین کراو ئوا 
 دارەکانی لر شایســـتســـت بش دەکرى دابکنشـــینییى خانمووچ
 بوو و بدار ھک شایســـتنیا یر تگـــژەى 60 % ئر کانـــی بـــوەچ
رژەى 75 % ئگر ھاتوو دوو شایستدار ھبوو ل نوانیان ب یکسانی 
دابش دەکرت و ب رژەى 100 % ئگر ل 3 شایستدار زیاتر بوو و 

ل نوانیان ب یکسانی دابش دەکرت.
دووەم:دووەم: دووبـــارە دابـــش کردنـــوەى مووچـــى خاننشـــینی لـــ نـــوان 
 م مادەیمی ئکى یگب ی ھاتوو لپ کانی بوەچ دارەکان لشایســـت
ل کاتی بینی مووچى خاننشینی خزانی ل ھر یککیان و ب مرجک 
کـــۆی مووچى خاننشـــینی خزانی کمتر نبـت لـــ 130 ھزار دینار و 
(1) ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 9 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
(2  ئم مادەی ب پی مادە   ئم مادەی ب پی مادە 1010 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوەو،ھوەشایوەو، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 

گرتوە. و بگى سیمی ئم مادەی راست کرایوە ب پی مادە گرتوە. و بگى سیمی ئم مادەی راست کرایوە ب پی مادە 3 ل بیانی راست کردنوەى سای  ل بیانی راست کردنوەى سای 20062006.
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ھتا ئگر ھاتوو یک شایستداریش مایوە.
ســـیم:ســـیم: ئگر ھاتوو یکـــک ل تاککانی وەچکان خاننشـــین کراو بوو 
بـــۆی ھی ھبژرت بۆ یک جار ل نوان پارزگاری کردن ل مووچى 
 زانی و زیاترەکنشینی خى خانى یان وەرگرتنی مووچکنشـــینییخان
شایســـتى دەبت ب پی حوکمکانی ئم یاســـای ئگر ھاتوو خاننشین 

کراو نبوو.
مادە مادە 1717:

لکۆینوە دەکرت لو کسانى ک داوای خاننشینی خزان یان پاداشت 
 بوون ب کانی شایســـترجیاندنی مگ جروەھـــا رادەى بن و ھدەکـــ

پی سیستمکان و رنماییکانی ک ب پی ئم یاسای دەردەچت.

بشی ششم: سندووقی خاننشینی فرمانبرانی دەوت
مادە مادە 1818:(1)

یکم:یکم: دەستى خاننشینی نیشتیمانی ھاتوو لم یاسای شونی فرمانگى 
خاننشـــینی دەگرتوە ل ھر شونک ناوی ھاتبت و گشت ھبووەکانی 
فرمانگى خاننشینی و مافکانی و پابند بوونکانی بۆ دەگوازرتوە و 

دەستک سرۆککی دەبت ب پلى بریکاری وەزارەت.
دووەم:دووەم: سندووقک دادەمزرت ب ناوی (سندووقی خاننشینی فرمانبری 
 یوی ھعنکی متییســـایو ک کدەســـت وە بتســـترت) و دەبـــدەو
 ـــک دەخات بتـــی دەکات و کاروبارەکانی ررایننو رۆکی دەســـتو ســـ
پیەوکی ناوخۆ ب پشنیاری وەزارەت و رەزامندی ئنجوومنی وەزیران.

(1) ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1111 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 
گرتوە.گرتوە.
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ســـیم:ســـیم: ئم ســـندووق بڕوەدەبردت ل الیـــن ئنجوومنکی کارگی 
کـــ ئندامان و پکھاتکان و کارەکانـــی و بڕوەچوونی کاروبارەکانی  و 
بوارەکانی وەبرھنانی پارە  وپوولی، دیاری دەکرت ل پیەوی ناوخۆی 

ئاماژە پ کراو ل برگى دووەمی سرەوە.
: ت لک دپ م سندووقکانی ئچوارەم:چوارەم: داھات

 أ- بـــە پـــارەى راگیراوەکانـــی خاننشـــینی کـــ دەبدرت لـــ مووچى 
فرمانبرانی دەوت.

ب- بشـــداری کردنـــی دەوت ب رژەیک یکســـان بــــت ب (12 %)ی 
مووچى فرمانبری دەوت.

ج- بە پارەکانی راگیراوەکانی خاننشـــینی ک فرمانبر دەیدات برامبر 
ئژمار کردنی خزمت زیادەکانی بۆ مبستی خاننشینی.

.کنانی پارەوپوولی سندووقرھوەب ە پارەکانی ھاتوو لد- ب
ھـ- بە پارەکانی مووچکانی خاننشینی خرج کراو بدەر ل حوکمکانی 
ئم یاســـای بۆ ئوانى ئیحالى خاننشـــینی کراوە پاش 2006/1/17 و 
 کە پارەکان بۆ ســـندووقوەى بانگ ت بدەســـتوەزارەتی دارایی ھ

.نسا
 کشی سندووقشکوەزارەتی دارای پ کان ککان و ھاوکارییخشینو- ب

دەکات.
ز- بخشـــینکان و دیارییـــکان ل ناوەوەى عـــراق و ئگر ل دەرەوەى 

عراق بت ئوا پویست رەزامندی الینی پیوەندیداری وەربگیرت.
پنجم: پنجم: دانانی گشـــت لبینکانی خاننشینی ک ل فرمانبران دەبدرت 
دەخرت ناو سندووقی ھاتوو ل بگى دووەمی ئم مادەی، ھروەھا ئو 
الینى ک فرمانبرەک ل الی کار دەکات ھدەســـتت ب دانی رژەیک 
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 مانگان کر بۆ ســـندووقرمانبى فمووچ 12 % ل ت بکســـان بی ک
ل بودجى خۆی.

ششـــم:ششـــم: بخشینکی ســـان ل الین وەزارەتی داراییوە خرج دەکرت 
 ک (خشینی ھاوکاری کردنی سندووقب) ناوی نشینی ببۆ سندووقی خان
بەکى دیاری دەکرت ب ھماھنگی لگل بڕوەبرانی ســـندووقک و 

فرمانگى بودج ل وەزارەتی دارایی. 
 کانی کنشـــینی و پاداشتکانی خانگشـــت مووچ م ســـندووقم: لفتم:حفتح
شایســـتدار دەبن پاش رکوتی جبج کردنی ئم یاسای، دەدرت ئو 

فرمانبرانى ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە.
 ب ککردنی ســـندووق می دەست پکی یســـا ل کم: دەســـتشـــتم: ھشـــتھ
کارەکانی، ھدەستت ب دانانی بنمایکی زانیاری تایبت ب فرمانبرانی 
دەوت و خاننشینییان ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە بۆ دنیایی 
شفافیت و ئاســـانکاری بدەست ھنانی خمندراوە وردەکان ل رادەى 
جگیر بوونی دارایی بۆ ســـندووقک و ل سر وەزارەتکان و الینکانی 

نبستراو ب وەزارەت ب پدانی زانیاری تایبت لسر فرمانبرانیان.
 ل کوەبردنـــی کاروبارەکانی ســـندووقڕکانـــی بوەى لقم: کردنم:نۆیـــنۆیـــ
فرمانگـــ الوەکیکانـــی دەســـتک لـــ پارـــزگاکان و وەزارەتـــی دارایی 
ھدەســـتت بـــ ئامادە کردنـــی پداویســـتیی داراییـــکان و مرۆییکان و 

.تم بابرە بۆ ئخانووب
 کی سندووقنى ســـاکخستنی بودجر ت بدەســـتھ م: دەســـتم: دەیدەی
و پشکشـــی دەکات بـــۆ وەزارەتی دارایی بۆ پســـند کردنـــی و ھروەھا 
 کریارەى کۆتایی سندووقگرتنی ژمھ ت بدەســـتوەزارەتی دارایی ھ
ل نو ژمریارەى کۆتایی دەوت بۆ ئنجوومنی وەزیران بۆ خستنڕووی 

ل بردەم ئنجوومنی نونران بۆ بیار ل سر دانی. 
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مادەمادە1919:(1)

یکم: یکم: بودجى گشتی دەوت ئمانى خوارەوە ل ئستۆ دەگرت:
أ- مووچکانی خاننشینی بۆ خاننشین کراوان پش جبج کردنی یاسا 

ل نویشیاندا پاداشتی خاننشینی.
 ل م یاسایکانی ئحوکم دەر لب نشـــینی شایســـتکانی خانب- مووچ

رکوتی 2006/1/17ـوە.
دووەم: دووەم: دەست بدرەوام دەبت ل ئژمار کردن و خرج کردنی مووچکانی 
 م مادەیمی ئکى یگب نشینی ھاتوو لکانی خاننشینی و پاداشتخان
ب رەچاو کردنی حوکمکانی بشی پنجمی ئم یاسای ل کاتی بخشینی 

.وەچ زانی بنشینی خى خانمووچ

بشی حفتم: پپکان (االعتراضات)
مادە مادە 2020:(2)

یکم:یکم:
أ- لیژنیـــک پـــک دەھندرـــت بـــ ناوی لیژنـــى وردبینی کشـــکانی 
 پۆلینـــی دووەم ک ـــک لتی دادوەررۆکایســـ نشـــین کـــراوان بخان
ئنجوومنـــی دادوەری ئینتیدابـــی دەکات و دوو ئنـــدام ل فرمانبرانی 
 کیان لکـــت و یبمتر نر کوەبڕب ی وەزیفیان لـــپلـــ یاســـایی ک
وەزارەتـــی دارایی و ئـــوی تر ل وەزارەتی برگری بت و بیارەکانیان 

(1) ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1212 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 
گرتوە.گرتوە.

(2) دەقی بگ ب ل بگى یکم و بگى سیم ل مادەی ب پی مادە  دەقی بگ ب ل بگى یکم و بگى سیم ل مادەی ب پی مادە 1313 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 
ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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ب زۆرین دەردەکن و تامانی گشت کشکانی ئو خاننشین کراوەى 
ک پپ پشکش دەکات ک رووی داوە ل جبج کردنی حوکمکانی 

.م یاسایئ
ب- بۆ خاوەنی پیوەندیدار ھی تان بدات ل بردەم لیژنک ل ماوەى 90 
رۆژ لـــ رکوتی پـــ ڕاگیاندنک یان زانینی (بیاری وەزیری تایبتمند 

.(یان دەست رمانگرۆکی فیان س
دووەم:دووەم: ئـــوەى پـــپ پشـــکش دەکات دەبت پارەیک بـــدات ک دیاری 
دەکرـــت ل الین وەزارەتی داراییوە و ئو پارەی دەگڕندرتوە ئگر 
ھقدار بوو ل پپکى یان ل بشکی پاش وەرگرتنی بیاری ئنجومن 
ب پلى کۆتایی و ئم حوکم جبج دەکرت ل سر پپکانی پشکش 

.م یاسایکردنی ئ جبوتی جکر کراو ل
سیم:سیم:

أ- بـــۆ پپلدەر (المعترض) و پپلدراو (المعتـــرض علیه) بیاری لیژنی 
وردبینی کشکانی خاننشین کراوان تمییز بکاتوە ل الی دادگای تمییز 
 ى ئاماژە پیاری لیژنب یاندنی بڕاگ وتی پکر ماوەى 60 رۆژ ل ل

.مییز کۆتایییاری دادگای تدراو و ب
 ،م مادەیـــى دووەم لـــگـــب ى ھاتـــووە لـــە پارەیـــو بـــلـــ ب- جگـــ
داواکارییکانـــی مافکانـــی خاننشـــینی و بیارەکان دەرچـــوو و تانکان 
کـــ ل ســـری دەکرـــت و بیارەکانی دەرچوو ب ھۆی تانکان و گشـــت 
روشـــونکانی پ ڕاگیاندن، ب ب برامبر دەبت ل ھر پارەیکی تر 

ب پارەى پوولیشوە.
چوارەم: چوارەم: ئگر خاننشین کراو مووچى خاننشین یان پاداشتی وەرگرت 
 ى کو راستییانژمار کردنی یان ئر ئرامبب کرد لش نشکپی پو پ
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پاپشتی ئژمار کردنک بووین ل ماوەى 90 رۆژ ل رکوتی وەرگرتنی 
مافکانـــی خاننشـــینی، مافـــی پپ پشـــکش کردنی نامنـــت و بیاری 

فرمانگی خاننشینی دەبت کۆتایی.

بشی ھشتم: حوکم جیاجیاکان

ل خۆش بوون ل مافکانی خاننشینی بۆ یککی تر
مادە مادە 2121: : 

نابـــت ل مافکانی خاننشـــینی خۆش بت بۆ کســـک یان الینکی تر و 
ئم جۆرە خۆش بوون ب پوچڵ دادەنرت و ھیچ حیسابکی بۆ ناکرت.

گلدانوەى مووچ و پاداشتی خاننشینی

مادە مادە 2222: : 

نابت گلدانوە دابنرت ل ســـر مووچ و پاداشـــتی خاننشـــینی ب ھۆی 
قرزاری ک ل ئستۆی خاننشین کراوە تنیا ل یکک لم دوو حالتى 

خوارەوە نبت:
یکم: یکم: ئگر ھاتوو ب ھۆی خرجی شرعی بت

دووەم:دووەم: ئگر ھاتوو قرزەک بگڕتوە بۆ گنجینى دەوت.
مادە مادە 2323:

نابـــت گلدانـــوە بـــ رـــژەى زیاتـــر   50 % دابنرت ل ســـر مووچ و 
پاداشتی خاننشینی ب ھر ھۆیک بت.
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بسرچوونی مافکانی خاننشینی
مادە مادە 2424:(1)

یکـــم:یکـــم: مافکانی خاننشـــینی بســـر ناچت، مادام خاننشـــین کراو یان 
 کاتی ل ت لـــدا بدەســـت نبوونی ل کانـــی شایســـترجدار مشایســـت

.م یاسایکانی ئرەچاو کردنی حوکم ب ژیاندای
دووەم:دووەم: ئگر ھاتوو خاننشـــین کراو یان بریکارە یاســـاییکى داواکاری 
 ک ســـاڵ لماوەى ی نشـــینی لى خاندانی مووچپ کرد بش نشـــکپ
رکوتی دەســـت ھگرتنی ل کار لـــ وەزیفکى ک پی ئیحال کراوە بۆ 
خاننشـــینی و ھیچ مووچیکی خاننشـــینی وەرنگـــرت ل ماوەى ئاماژە 
پـــدراو ئوا مووچى خاننشـــینی بۆ خرج دەکرت ل رۆژی پشـــکش 
کردنی داواکاریک ئگر ھاتوو ھۆکاری پشکش نکردنی داواکاری یان 
وەرگرتنی مووچى خاننشـــینی ب ب ھیچ ھۆیکی ڕەوا و پنگیشـــتوو 

(قاصر) بدەر دەکرت.

جگیر کردنی تمنی راستقینى فرمانبر
مادە مادە 2525:

ئو بگنامى ک پ دادەمزرت  يان ک چسپاندنی تمنی پ کراوە، 
کاری پ دەکرت بۆ مبستی چسپاندنی تمنی راستقینى فرمانبر 
یان خاننشـــین کراو و پشـــت نابســـترت بـــ ھیچ راســـت کردنوەیکی 

دادوەری یان کارگی ک ل پاشان دەردەچت.(2) ) 

(1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1ى بیانی راست کردنوەى سای ى بیانی راست کردنوەى سای 20062006 زیاد کرازیاد کرا.
(2) تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە  تکای بوان رنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری ھرم ژمارە 5353ى سای ى سای 20082008.
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ھنانوەى خزمتی شارستانی پاش وەرگرتنی مافی خاننشینی
مادەمادە2626:

 نشـــینی بی پاداشـــتی خانپاش وەرگرتنی ب نشـــین کراو نییمافی خان
زیـــاد کردنی ھر خزمتکی خاننشـــینی و مافی تیدا نامنت تنیا ئگر 

دووبارە دامزرایوە ل یکک ل فرمانگکانی دەوت.
مادەمادە2727:(1)

یکم:یکم: بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ل ســـر پشـــنیاری وەزیری دارایی 
و لـــ ماوەی یک ســـاڵ لـــ رکوتی دەرچوونـــی یاســـاک، فرمانبرانی 
کۆمپانیاکانـــی کرتی تکو کـــ دامزراون پش 2003/4/9 حوکمکانی 

ئم یاسای بیانگرتوە.
دووەم:دووەم: فرمانگى خاننشـــینی و دەســـتبری کۆمیتـــی بۆ کرکاران 
ک ســـر ب وەزارەتی کار و کاروباری کۆمیتین دەگوازرنوە ســـر 
دەســـتى خاننشـــینی ب ھموو ھبووەکان و مافکان و پابندییکان و 
 رۆژی 2010/1/1 و ل ل یم دەستک لیکھاتپ تران و دەبرمانبف
 کان و کار کردن بداویستییئامادە کردنی پ یوەندیدارە بپ نر الیســـ

جبج کردنی.

ئژمار کردنی خزمتی کردەیی
مادەمادە2828:(2) ) 

بـــۆ فرمانبـــر ھی ک دادەمزرـــت یان دووبـــارە دادەمزرتوە داوای 
(1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1414 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 

گرتوە.گرتوە.
(2)  ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 1515 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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ئژمار کردنی خزمتی کردەیی پشتری بکات ل رکوتی دامزراندنکى 
 ،م یاسایکردنی ئ جبش جت پکانی دەورمانگف تی لکردووی ک
پاش دانی راگیراوەکانی خاننشـــینی ل برامبـــر خزمتک ئگر ھاتوو 
 م یاسایکانی ئی حوکمپ دا بوو  بنشـــینی نشـــتر راگیراوەکانی خانپ

و ل سر بنمای مووچکى ل کاتی دامزراندنی.
مادەمادە2929:(1)

یکم:یکم:
أ- مووچیکی خاننشینی دەدرت ب کارمندانی سوپای پشوو و قوارە 
 م یاســـایش دەرچوونی ئکراو پی یاســـاکانی کارپپ وەشـــاوەکان بھ
بۆ ئوانى ک خزمتی خاننشـــینییان ھی ک کمتر نبـت ل 15 ســـاڵ 
و ئوانى خزمتی خاننشـــینی کمتریان ھی لم ماوەی ئوا پاداشـــتی 
خاننشـــینیان پ دەدرت، ئژمار دەکرت ل ســـر بنمای مووچى دوو 
مانـــگ ل ھر ســـاکی خزمتی کردەیی لـــ کمترین رادەى مووچى ئو 
پلـــ وەزیفیی یان پاییى بپ ی ریزبنـــدی مووچى فرمانبرانی کار 

.2004/1/1 کراو لپ
ب- بنـــدی أ لم بگی پیادە دەکرت ل ســـر ئوانـــى ک حوکمکانی 
فرمانـــی 91 ی ســـای 2004 (2) ) دەیانگرتوە کـــ نگڕاوەتوە خزمتی 

دەوت پاش 2006/4/9.
دووەم:دووەم:

أ- ھوەشانوەی یاسای خاننشینی شارستانی ژمارە 33ى سای 1966  
وحوکمکانی تایبت ب خاننشینی ھاتوو ل یاسای خزمت و خاننشینی 
ھزەکانی ئاسایشی ناوخۆ ژمارە 1ی سای 1975 و ل یاسای خزمت و 

(1)  ئم مادەی ب پ ی مادە ئم مادەی ب پ ی مادە 1616 ل ھمان یاسا ل ھمان یاسا، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
(2)  ياسای رکخستنی ھزە چکدارەکان و میلیشیاکانی عراق.ياسای رکخستنی ھزە چکدارەکان و میلیشیاکانی عراق.
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خاننشینی ھزەکانی ئاسایشی ناوخۆ ژمارە 1ی سای 1978 و ل یاسای 
دەزگای ھواگری ژمارە 161ی ســـای 1975 و ل بنماکانی خزمت و 

خاننشینی دەستى پیشسازی سربازی.
ب- مافکانی خاننشینی ک دراوە بۆ ئوانى ئیحال کراون بۆ خاننشینی 
و دەســـتی لکار ھگرتووە ل وەزیف خاننشینییکى یان بۆ خزانکى 
پـــش جبج کردنی یاســـاک، ب کۆتایی دادەنرت، تنیـــا ئگر دەقکی 

.م یاسایت لت ھاتبتایب
ســـیم:ســـیم: حوکمکانی ئم یاسای پیەو دەکرت ل سر ئو فرمانبرەى 
ک ئیحال دەکرت یان دەگڕندرتوە بۆ خاننشینی ل کاتی یان ل پاش 

رکوتی جبج کردنی.
چوارەم:چوارەم: حوکمکانی ھاتوو لم یاســـای جبج دەکرت ل ســـر گشـــت 
 کانیان لنشـــین کـــراوان و وەچبارودۆخی خان کاروبـــارە تازەکانـــی لـــ
 جبج ى کو یاســـایرەچاو کردنی ئ ب کردنی ب جبوتـــی جکر

دەکرا ل سریان پش جبج کردنی.

م یاسایش دەرچوونی ئنشین کراوانی پى خانوەى مووچراست کردن
مادە مادە 3030:(1)

 م یاســـایکردنی ئ جبش جنشـــین کراوانی پى خانم: أ- مووچکم: یکی
 ل م یاسایى پاشـــکۆی ئخشـــت ل ى کو رادانوە بۆ ئتراســـت دەکر
رکوتی 2007/10/1 ب ب دەست بردن بۆ ماف بدەست ھاتووەکانیان.
ب- ئژمار کردنی مووچى خاننشین کراوانی ک ئم یاسای دەیانگرتوە 
ک ئیحالى خاننشـــینی کراون ل 2006/1/17 ل ســـر بنمای مووچى 
(1)  ئم مادەی ب پی مادە  ئم مادەی ب پی مادە 1717 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای  ئم دەقی سرەوە جگای 

گرتوە.گرتوە.
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وەزیفـــی ریزبنـــدی مووچـــى وەزیفـــی ھموار کـــراو لـــ 2007/1/1 و 
جیاوازییکان خرج دەکرت ل رکوتی 2007/10/1ـوە.

زیاد کردنی مووچى خاننشینی
مادەى مادەى 3030 : :

 دووەم:  دووەم: 
بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ب پشنیاری وەزیری دارایی بۆ رەزامندی بۆ ئنجوومنی وەزیران ھی ب پشنیاری وەزیری دارایی بۆ رەزامندی 

دەربین ل سر ئمى خوارەوە:دەربین ل سر ئمى خوارەوە:
أ- زیاد کردنی مووچکانی خاننشینی ئاماژە پ کراو ل بگى یکم لم 
مادەی و ھروەھا مووچکانی خاننشین کراوانی ک پاش جبج کردنی 
ئم یاســـای ئیحالى خاننشـــینی کـــراون ب پی زیاد بوونی ھوســـانی 
سان ب مرجک زیادەک تپڕ نبت ل رژەى ھوسانک و ئمش 

ئم مووچ خاننشینییان ناگرتوە ک ب جیاواز زیاد دەکرن.
 م یاسایمادە 7ی ئ بووی ھاتوو ل کژەى کوەى رب- راست کردن
بـــ پی دیراســـکردنی ئیکتیواری دەســـت پ دەکات پاش 3ســـای یکم 
لـــ رکوتـــی جبجـــ کردنی ئم یاســـای و پـــاش ھر 5 ســـاڵ جارک 
ھســـنگاندن بـــۆ ئم دیراســـ کردنـــ دەکرت ل الین الینـــی وردبینی 
بالیـــن بۆ مســـۆگر کردنی جگیریی ســـندووقی خاننشـــینی و دەکرت 
 شبینی کراو لای ماوەى پکنشینی بۆ تای راگیراوەکانی خانکژەى تر
ژیانی خاننشـــین کراو ب ھند وەربگیرت بۆ مبستی راست کردنوەى 
رژەى کک بوو ب مرجک ئنجوومنی نونران ل ئاگادار بکرتوە.



ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فتحی مستفا کاخدر كاكشین  218 شایستو ئرككانی فرمـانبر

ھوەشاندنوەى گشت دەق یاساییکان
مادە مادە 3131:(1)

 یـــار دەدات بب کان کیاســـایی وەى گشـــت دەقـــوەشـــاندنم: ھکـــم:یکـــی
بینوەى مووچى خاننشـــینی بۆ خاننشین کراوان یان شایستدارەکان 

:ل جگ م یاسایکانی ئحوکم جیاواز ل
- یاســـای ناتوانایی (پککوتیی) تندروستی بۆ فرمانبران ژمارە 11ى 

سای 1999.
- فرمانـــی ژمـــارە 17ی ســـای 2004 تایبـــت ب مافکانی خاننشـــینی 

بخشراو ب فرمانبری شھید و بریندار و مردوو.
-فرمانی ژمارە 6ى ســـای 2005 تایبت ب راســـت کردنوەى یاســـای 

خزمتی زانکۆیی ژمارە 142ی سای 1976.
- فرمانی ژمارە 9ی ســـای 2005 ھموار کراو ب فرمانی ژمارە 31ی 
ســـای 2005 تایبت ب خرج کردنی مووچکانی خاننشـــینی بۆ خاوەن 

.رمانم فکانی ھاتوو لتییتایب پل
- یاســـاکانی تایبـــت ب خاننشـــینی دادوەران (بیارەکانـــی ئنجوومنی 
(ھوەشـــاوەى) سرکردایتی شـــۆڕش  ژمارە 1021 ل 1983/9/13 و 
120 لـــ 1997/8/20 و 145 لـــ 2001/6/18 و فرمانـــی ژمـــارە 52 

دەرچوو ل دەستی ھاوپیمانانی کاتی بۆ سای 2004).
- بگى دووەم ل مادە 6 ل فرمانی ژمارە 30ى ســـای 2005 یاســـای 

.دادگای فیدرالی با
- یاسای ئنجوومنی نیشتیمانی کاتی ژمارە 14ی سای 2005.

(1) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 1818 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 2727ى سای ى سای 20072007 ھوەشایوە،ھوەشایوە، ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە. ئم دەقی سرەوە جگای گرتوە.
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- یاسای کۆمى نیشتیمانی ژمارە 3ى سالی 2005.
- یاسای شھیدان ژمارە 3ى سای 2006.

- یاسای دەزگای زیندانیانی سیاسی ژمارە 4ى سای 2006.
- یاسای ئنجوومنی نونران ژمارە 50ى سای 2007.

نابت مووچى خاننشینی 80 %ی مووچ و دەرماکان تپڕ بت
دووەم: دووەم: کـــۆی شایســـتکانی خاننشـــینی مانگانـــ بـــ ھیـــچ حاتـــک  بۆ 
خاننشـــین کراوی ک حوکمکانی یاســـاکان و بیـــارەکان و فرمانکانی 
 80 ت لت زیاتر بوە، نابتدەیانگر م مادەیـــم لکى یگب ھاتـــوو ل
%ی کۆی مووچ و دەرماکان یان مووچ یان پاداشتی مانگان ک وەری 
دەگرت ل دوا مانگی خزمتی خاننشـــینییکى جگ ل شـــھید ب رەچاو 
 م یاســـایموار کراو لمادەى 30 ھ ى دووەم لگکانی بکردنی حوکم

و کار ب ھیچ دەقکی یاسایی ناکرت پچوان بت.
ســـیم:ســـیم: حوکمکانی بگى دووەمی ئم مادەی پیەو دەکرت ل ســـر 
 ک م یاسایش دەرچوونی ئکانی پنشـــینی یان وەچکراو بۆ خان ئیحال
مووچیکـــی خاننشـــینی وەردەگرت ھاوتا یان یکســـان ب مووچکى 
 وەکانی ککانی ھاوشو دەرما وەکانی یان مووچى ھاوشـــیان مووچ
 وە کت بنشـــینی دیـــاری دەکرى خانت و مووچخزم ردەوامـــن لـــب
زیاتر نبت ل 80 % ک وەری دەکرت ل مووچى ئســـتای خاننشینی 
بـــ رەچاو کردنـــی حوکمکانی بگى دووەم لم مادەی 30 ھموار کراو 
لم یاســـای و جیاوازییکانی خاننشینی پشتری ناگتوە و کار بھچ 

دەقکی یاسایی ناکرت پچوانى بت.
چوارەم: چوارەم: مووچى خاننشـــینی دابش دەکرـــت بۆ وەچى فرمانبر یان 
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خاننشـــین کراوی کۆچ کردوو ک حوکمکانی بگى دووەم و ســـیمی 
ئم یاســـای دەیانگرتوە وھروەھا مووچى شـــھید ب پی حوکمکانی 

مادەى 16ى ئم یاسای و جیاوازییکانی پشتر لیان ناگدرتوە.
پنجم:پنجم:

أ- وشـــى (فرمانبـــر)ى ھاتوو لـــ فرمانی ژمارە 17 ی ســـای 2004 
کارمندانی ھزە چکدارەکان ل ســـربازان و ھزەکانی ئاسایشـــی ناوخۆ 
و بـــۆ کارمندانی پاراســـتنی دام و دەزگاکان دەگرتوە و بۆ فرمانبری 
کـــ کار دەکات ب پی گربســـتک ل فرمانگکانـــی دەوت و مووچى 
 رەوە لرمانی سکانی فی حوکمپ وە بتنشـــینییان راســـت دەکرخان

.م یاسایوتی دەرچوونی ئکر
ب- ئژمار کردنی مووچى خاننشـــینی ئو فرمانبرەى ک حوکمکانی 
 ک لســـتبی گرپ کار دەکات بـــ وە کـــتـــرەوە دەیگرأ ی ســـ گـــب
فرمانگکانی دەوت ل سر بنمای مووچى شایستى ب پی بوانامى 

.م یاسایکانی ئرەچاو کردنی حوکم ناوە بدەستی ھب ندنی کخو
ج- حوکمکانی بگى أ جبج دەکرت ل ســـر ئوانى دەیانگرتوە 
ل رکوتی 2003/4/9 و جیاوازییکانی مووچى خاننشـــینی پشتریان 

بۆ خرج ناکرت.
 ،م یاسایکانی ئحوکم دەر لنی وەزیران بنجوومت ئم: دەکرشـــم:ششـــش
مووچـــى خاننشـــینی دیاری بکات کـــ ل 250000 دینـــار مانگان تپڕ 
نـــکات بۆ عراقـــی یان منداکانی ھاتـــوو ل مادە 13 لم یاســـای ئگر 
ھاتـــوو ھیـــچ مووچیکی نبوو لـــ دەوت یان مووچیکی خاننشـــینی 
وەردەگرت کمتر بوو ب ھۆی کوشتن یان مردنی یان پکانی ب پککوتى 
تواو ب ھۆی ھســـوکوت نیشتیمانییکانی ب رەچاو کردنی حوکمکانی 
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مادە 16ى ئم یاســـای ھروەھا دەکرت ئنجوومنی وەزیران مووچى 
 کان کنیشـــتیمانیی تییسایک ک لندوە بۆ ھنشـــین راســـت بکاتخان
زیانمند بوون ل رژمی پشوو و بگونجت لگڵ شونی کۆمیتییان.

مادە مادە 3232:

ل ســـر وەزیری داراییـــ ب دەرچوواندنی رنماییکان بۆ ئاســـان کردنی 
.م یاسایکانی ئکردنی حوکم جبج

مادە مادە 3333:
ئم یاسای جبج دەکرت ل رکوتی بو کردنوەى ل رۆژنامى فرمی.(1)

(1) ) ل رۆژنامى وەقایعی عراقی  ژمارە ل رۆژنامى وەقایعی عراقی  ژمارە 40154015 ل  ل 20062006/7/1 بو کراوەتوە، و ب پی یاسای ژمارە   بو کراوەتوە، و ب پی یاسای ژمارە  2727 ی  ی 
سای سای 20072007 ھموار کرایوەھموار کرایوە.


