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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان

 هةريَمى كوردستانى عيَراق
 سةرؤكايةتى هةريَم                

 سةرؤك          
 بةناوى طةلةوة

 برِيار
 2102( سالَى 1ذمارة )

 -ي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان ي ياسا(11ي ماددةي )(1يَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )ثبة
ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو، بة ثاَلثشيت ئةو ياساكارييةى 5112(ى ساَلي 1عيَراق ذمارة )

بريارماندا  بة   2/5/5112لة ( 5عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة  ) –ان ـثةرلةماني كوردست
 دةركردني: 

 2102(ى سالَى 0ياساى ذمارة )
 ياساى ئيدارةى ثاريَزطاى هةلَةجبة لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق

 (:0) ماددةى
 مةبةست لةم دةستةواذة و زاراوانةى خوارةوة لةم ياساية، ماناكانى بةرامبةريانة: 

 هةريَم: هةريَمى كوردستان ـ عيَراق.  يةكةم:
 ئةجنومةنى وةزيران: ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَم. دووةم:

 ثاريَزطا: ثاريَزطاى هةَلةجبة لة هةريَمدا. سيَيةم:
ى 5112(ى ساَلى 3ياساى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان ذمارة )ياساى ثاريَزطاكان:  ضوارةم:

 هةمواركراو.
 ثاريَزطار: ثاريَزطارى هةَلةجبة.  ثيَنجةم:
 ئةجنومةن: ئةجنومةنى ثاريَزطاى هةَلةجبة. شةشةم:
 (:2ماددةى )

مةنيَكى بةدةر لة حوكمى ماددةى )ضوارةم( لة ياساى ثاريَزطاكان، ثاريَزطاى هةَلةجبة ئةجنو يةكةم:
( بيست و ثيَنج ئةندام زياتر نةبيَت و، بة برِيارى 52تايبةتى دةبيَت كةوا ذمارةى ئةندامةكانى لة )

% ذمارةى 31ئةجنومةنى وةزيران دةستنيشان دةكريَن، بةمةرجيَك ريَذةى نويَنةرايةتيى ئافرةتان لة 
ا بيَت و، ئةندامةكان ئةو ئةندامةكانى كةمرت نةبيَت و، نويَنةرايةتيى ثيَكهاتةي كاكةيي تيَد

مةرجانةيان هةبيَت كة لة برِطةى )يةكةم(ى ماددةى )ثيَنجةم( لة ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى 
دا هاتوون، وةزارةتى ناوخؤ ئةركى وردبينى  5112(ى ساَلى 4ثاريَزطا و قةزا و ناحييةكان ذمارة )
 كردنى مةرجةكان لة ئةستؤ دةطريَت. 
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ى هاتنى ئةنداميةتى ئةندامانى ئةجنومةن لةبةر هةر هؤيةك، بة هةمان ريَكاري لةكاتى كؤتاي دووةم:
 سةرةوة شويَنةكانيان ثرِدةكريَتةوة. 

 (:1ماددةى )
 لة نيَوان ئةندامانى ئةجنومةن سةرؤك و جيَطرةكةى بة برِيارى ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزريَن. 

 (: 4ماددةى )
ةكانى ئةو ماف و ئيمتيازانةيان هةية كة لة برِطةى )يةكةم(ى سةرؤكى ئةجنوومةن و جيَطر و ئةندام

(ى و، ئةندامى فةرمانبةر بة 2( لة ياساى ثاريَزطاكاندا هاتوون جطة لة خاَلى )31ماددةى سيهةم )
تةنسيبكراو بؤ ئةنداميةتى ئةجنوومةن دادةنريَت بة دريَذايي ماوةى ئةنداميَيةتى لة ئةجنوومةندا و 

ةزيفة و ثاداشتى ئةجنومةن كؤبكاتةوة، بةَلكو مافى هةَلبذاردنى هةية لة بؤى نية مووضةى و
 ى بطةرِيَتةوة سةر وةزيفةكةى خؤىنيَوانياندا و، مافى هةية لة كاتى كؤتايى هاتنى ماوةى ئةنداميَيت

 (: 2ماددةى )
 ئةرك و دةسةاَلتةكانى ئةجنوومةن تةنها بريتى دةبيَت لةمانةى خوارةوة: 

(ى طشت ضاالكيةكانى دةزطا و دةستةكانى مراقبةاضوون و ضاوديَرى كردن )دبةدوا يةكةم:
جيَبةجيَكردنى خؤجيَيةتى لة ثيَناو زامنكردنى باش جيَبةجيَكردنى كارةكان، جطة لةو اليةنانةى كة 

 لة برِطةى )يازدةم(ى ماددةى )شةشةم(ى ياساى ثاريَزطاكان بةدةركراون.
  اريَزطار و هةماهةنطى كردن لةطةَليدا لةم كاروبارانةى خوارةوة:ثيَشكةشكردنى رِاويَذ بؤ ث دووةم:

 دانانى سياسةتى طشتى ثاريَزطا. -1

 ئامادةكردنى ثرِؤذةى بودجةى ثاريَزطا و ثالنى طةشةثيَدانى و ديارى كردنى ئةولةوياتةكانى.  -5

 ئامادةكردنى ثرِؤذة ياسا و برِيار و ريَنمايى تايبةت بة ثاريَزطا. -3

 ى كانديد كراوان بؤ وةزيفةى بةرِيَوةبةرى طشتى لة ثاريَزطادا.دةستنيشانكردن -4

 ثةرةثيَدانى خزمةتطوزاريية طشتييةكان و ضاككردنى ئةداى دارايى و كارطيَرِى لة ثاريَزطادا. -2
 (:  6ماددةى )

ئةجنومةن بةردةوام دةبيَت لة بةئةجنام طةياندنى ئةركةكانى بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية و، ئةو 
نةى بةبةركارى دةميَننةوة تا ئةجنامدانى هةَلبذاردنى ئةجنوومةنى ثاريَزطا بةثيَى حوكمةكانى حوكما

 .5112(ى ساَلى 4ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثاريَزطاكان و قةزا و ناحيةكان ذمارة )
 (:7ماددةى )

ى ناوخؤ و ثاريَزطار بة مةرسوميَكى هةريَمى دادةمةزريَت كة لةسةر ثيَشنيارى وةزير يةكةم:
رِةزامةنديى ئةجنومةنى وةزيران دةردةضيَت، بة مةرجيَك طشت ئةو مةرجانةى هةبيَت كة ثيَويستة لة 
ثاريَزطاردا هةبن بةثيَى برِطةى )دووةم(ى ماددةى )هةذدةم(ى ياساى ثاريَزطاكان، وةزيفةكةشى لةرووى 
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رى وةزير( و، لة رِووى كارطيَرِييةوة ماف و رِاذةى وةزيفى بة ثلةى تايبةت دةبيَت بة ناونيشانى )بريكا
ثاريَزطادا و، ئةو ئةرك و سةر بة وةزارةتى ناوخؤ، دةبيَت و، بةرثرسي جيَبةجيَكارى يةكةمة لة 

تانةى كة لة ياساى ثاريَزطاكاندا بؤى ديارى كراون ثيادة دةكات بةو شيَوةيةى لةطةلَ دةسةآل
 حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك نةبيَت. 

هةردوو جيَطرى ثاريَزطار بة ثلةى بةرِيَوةبةرى طشتى دواى كانديدكردنيان لةاليةن وةزيرى  دووةم:
ناوخؤ بةبرِيارى ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزريَن بةو مةرجةى بةالى كةم هةَلطرى برِوانامةى زانكؤيي 

 بن و خاوةن شارةزايى و ثسثؤرِي بن. 
احية لة ثاريَزطاى هةَلةجبة بةمةرسوومى هةريَمى دادةمةزريَن هةر يةك لة قاميقام و بةرِيَوةبةرى ن سيَيةم:

و دةطوازريَنةوة و الدةبردريَن لةسةر ثيَشنيارى وةزيرى ناوخؤ و رِةزامةندى ئةجنوومةنى وةزيران تا 
ثيَكهيَنانى ئةجنوومةنى قةزا و ناحيةكان لة ريَطةى هةَلبذاردنى طشتى رِاستةوخؤ بةثيَى ياساى 

 . 5112(ى ساَلى 4وومةنى ثاريَزطا و قةزا و ناحيةكان ذمارة )هةَلبذاردنى ئةجن
 (:8ماددةى )

ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران بودجةيةكى تايبةت بة ثاريَزطاى هةَلةجبة هةروةك ثاريَزطاكانى 
 تةرخان بكات. 5112ديكةى هةريَم لة بودجةى طشتى هةريَم بؤ ساَلى 

 (:  9ماددةى )
ساى ثاريَزطاكان ثيادة دةكريَن و بةبةركارى دةميَننةوة ئةطةر بةشيَكى يان ماددةكانى ديكةى يا

 هةمووى لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك نةبيَت. 
 (:  01ماددةى )

 كار بة هيض دةقيَكى ياسايى يان برِياريَك ناكريَت كة لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بيَت.
 (:  00ماددةى )

 ةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن. ثيَويستة لةس
 (:  02ماددةى )

فةرمي )وةقايعى كوردستان(دا  ئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة  جيَبةجيَ دةكريَت و، لة رؤذنامةى
 ودةكريَتةوة. بآل

 ارزانيـب عودـمس                                                                                                  
 عيَراق – كوردستان هةريَمي ةرؤكيـس                                                                                                  

  هةوليَر
02/2/2102 

 هؤيةكانى دةرضوواندن
دن و ثيَكهيَنانى ئيدارةى ثاريَزطاى هةَلةجبة بة تايبةمتةنديى خؤى و، البردنى بة مةبةستى جيَبةجيَ كر

رِيَطريى ياسايى بؤ ثيَكهيَنانى ثاريَزطاكة بةشيَوةيةك كة ببيَتة هاندةر بؤ خزمةتكردنى زياترى 
 دانيشتوانى ثاريَزطاكة و كةمكردنةوةى ليَكةوتةكانى تاوانةكانى جينؤسايد، ئةم ياساية دانرا. 


