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 1028ي ساَلي )     (ياساي ذمارة 
هةرَيمـي  ةل ياساي ضاكسازي لة خانةنشيين و مووضة و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتةكان

 عَيـراق -كوردستان 
 

 يةكةم فةسَلى
 ئاماجنةكاني ياساكة و ضوارضَيوةي ثيادةكردني

 

 : ماددةي يةكةم
 :ةي خوارةوةئاماجنةكاني دةركردني ئةم ياساية بريتني لةمان

لـة خـةرجدردني مووضـة و    و شايسـتةبوون  يةكسـاني و دادثـةروةري   بنةماكاني بةرجةستةكردني  :يةكةم
و  لة هةرَيمي كوردستان و ِراطرتين سـوودمةنببووني ناشايسـتةيي   ةكاندةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازات

 .لة بودجةي طشيت زياتر لة جارَيك
 جياجياكـاني خانةنشـيين  و يةكـة   بةِرَيوةبةرايـةتي و فةرمان ـة   بةدامةزراوةييدردن و يةكخسـتين : دووةم

كـة  بةِرَيوةبةرايـةتي طشـتيي   يـة   لـة   لة بوارةكاني شارستاني و سةربازي و هَيزةكاني ئاسايشي نـاوخ  
 .لة وةزارةتي دارايي و ئابووري يةخانةنشينيبةِرَيوةبةرايةتي طشتيي 

 ـرت  لـة هـةر خةرجييـة  لةسـةر سـنبوقةكة ج ـة لـةو         و ِرَي ضاالكدردني سنبوقي خانةنشيين: سَييةم 
 .ئاماذةيان ثَيبراوة مةبةستانةي لة ياساي خانةنشيين كارثَيدراو لة هةرَيمبا

ِرَيدخستنةوةي خانةنشيين خاوةن وةزيفة باَلاكان و ثلـة تايةةتييـةكان لةسـةر بنـةماي طةيشـ       : ضوارةم 
 .َلاني خزمةتريدراو ب  خانةنشيين و ساابة تةمةني ياسايي دي

 : ماددةي دووةم
ــة مــاددةي  ( يةكــةم)لةطــةَ  ِرةضــاوكردني ةوكمــةكاني بِرطــةي    ئــةم ياســاية  ي ئــةم ياســاية   (ســَييةم)ل

 : جَيةةجَي دةكرَيت لةسةر
لـة بودجــةي طشــيت   َلــة  بةخشـني يــان هـةر ئيمتيازَيــك  هــةموو ئـةو كةســانةي كـة مووضــة  دةرما   :يةكـةم 

 .وةردةطرن لة هةرَيمي كوردستان
لـة   ى ةدـومى لـة هـةرَيمى كوردسـتان    كشـانةوة  دام و دةزطاكـان  ثـا   هةموو ئةو كةسانةي كة لة  :دووةم

  لـة  يان سوودمةنبن لة هةر مـا  و ئيمتيازاتَيـك   دامةزراون يان خانةنشني كراون 12/20/2992بةروار  
و مريات رةكانيـان  ناو هةرَيمي كوردستان ب  يان لة دةرةوةي هـةرَي،  ئةوانـة  كـة لـة ذيانـبا نـةماون       

دةبَيــت ةاَلــةتيان ب وجنَينــبرَيت بــة  وةردةطــرن  هــةر مــا  و ئيمتيازَيــك  يــان  ضــةي خانةنشــيينموو

ياساية لةاليةن ئةجنومةنى شوورا  هةرَيمى ثرؤذة ئةم 
 راوةئةجنامب  عَيراق ثَيباضوونةوة ب  –كوردستان 
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يـان هةَلوةشـانبنةوةي خانةنشـينةوونيان ئةطـةر     يـان هـةر ئيمتيازَيـك     ِراسـتدردنةوةي مووضـةكانيان    
 .نشني كراب بةدةر لة مةرج و ثَيباويستييةكاني هاتوو لة ياساي ثةيوةنبيبار خانة

 

 دووةم فةسَلى
 بواري خانةنشيين

 :ماددةي سَييةم
كـارثَيدراو لةاليـةن    1022ي ساَلي (9)جَيةةجَيدردني ياساي خانةنشيين يةك رتووي فيبراَلي ذمارة  :يةكةم

دةسةَلاتي فيبراَلي لةسةر سةرجةم خاوةن ثلة تايةةتةكان و طشـت ئـةو كةسـانةي كـة بـةثَيي خشـتةي       
ــةي هــةردوو ثلــةي تايةــةتي    كــارثَيدراوي موو ( ب)و ( أ)ضــة لــة هــةرَيمي كوردســتان مووضــة و دةرماَل

ي ياسـاي  (23)لـة مـاددةي   ( يةكـةم )بِرطـةي  وة  هاوتاكانيـان كـة لـة    وةردةطرن لة هـةرَيمي كوردسـتان   
 .(اني ئاسايشي ناوخ شارستاني  سةربازي  هَيزةك)لة ميالكي  ئاماذةثَيبراو دةستنيشان كراوة

ناطرَيتــةوة كــة بــةثَيي ياســا بــةركارةكان لــة   ث ســت و وةزيفانــةي ســةرةوة ئــةو (يةكــةم)ةي بِرطــ: دووةم
  .دةستةبةر ناكةن لةو ث ستانةدا هةرَيمي كوردستان مايف خانةنشينةوون

ي ئةم ماددةيةدا ئاماذةيـان  (يةكةم)ِراستدردنةوةي مووضةي خانةنشيين ئةو كةسانةي لة بِرطةي : سَييةم
ةي بةرزتر لة ثلةي وةزيفيي شايستةي خ يان لـة ثـَيج جَيةـةجَيدردني ئـةم ياسـاية      ثَيبراوة كة بة ثل

ــة بِرطــةي        ــ  ئــةو مووضــة خانةنشــينييةي كــة شايســتةي دةبــ  بــةثَيي هــاتوو ل خانةنشــني كــراون  ب
 .ي سةرةوة(يةكةم)

و ( ِراوَيـــركار)و ( بريدـــاري وةزارةت)و ( وةزيـــر)هةَلوةشـــانبنةوةي خانةنشـــيين بـــة ثلـــةي     :ضـــوارةم
ــيت ) ــةري طش ــري   ( بةِرَيوةب ــةكي ت ــةر ثلةي ــةت)و ه ــاَ      ( تاية ــة ضــوونةتة ث ــمةرطانةي ك ــةو ثَيش ــ  ئ ب

ــَيج ِرؤذي     ــتان ثـــ ــاردوازيي كوردســـ ــةوةي ِرزطـــ ــةي   5/2/2992بزووتنـــ ــك مووضـــ و وة  ِرَيزلَينانَيـــ
و  لة بـري ئـةوة  ثَيويسـتة لـة دواي دَلنيـابوون لـة هـةبووني مـةرج        . خانةنشينييان بةو ثالنة ثَيبراوة

ــة نــاوي كةســاني      ثَيباويســتييةكان و وردبينيدــردن و ثاكدردنــةوةي ليســيت نــاوي ئــةو ثَيشــمةرطانة ل
ناشايستة  ئيمتيازَيدي دارايي شايستةيان ب  دابني بدرَيت لةبةر ِرؤشنايي ياساي ِرَيزلَينـاني ثَيشـمةرطة   

ي ِراذة و خانةنشيين ثَيشـمةرطة    و ياسا1003ي ساَلي (22)ذمارة ( عَيـراق-زَيِرةظاني هةرَيمي كوردستان)
 .بةثَيي تايةةمتةنبي 1003ي ساَلي (28)ذمارة ( عَيـراق-زَيِرةظاني هةرَيمي كوردستان)

ِراستدردنةوةي مووضةي خانةنشيين يـان هةَلوةشـانبنةوةي خانةنشـيين ئةطـةر لةسـةر بنـةماي        :ثَينجةم
 .و ِرَينماييةكان ئةجنام درابوو ئةذماركردني ناياسايي ساَلاني خزمةتي وةزيفي بةدةر لة ياسا

 

 :ماددةي ضوارةم
ــر كــة مووضــةي        ــارطَيِري ت ــةكي ك ــةتي و فةرمان ــة و هــةر يةكةي ــةو بةِرَيوةبةراي طواســتنةوةي طشــت ئ

ــت   ــَي خــةرج دةكرَي ــاوخ   )خانةنشــينييان ل ــازاتي )و ( شارســتاني  ســةربازي  هَيزةكــاني ئاسايشــي ن ئيمتي
ــازاتي كةســوكاري شــةهيبان و   ســوودمةنباني تــةرخاندراوةكاني ضــاوديَ  ــبا ئيمتي ري ك مةَلايــةتي لةناويان
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ــةكان    ــتيية تايةةتييــ ــاوةن ثَيباويســ ــبامان و خــ ــي و كةماةنــ ــبانياني سياســ ــةنفالدراوان و زينــ ــ  ( ئــ بــ
بةِرَيوةبةرايةتييةكاني خانةنشيين سـةر بـة وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري  و طواسـتنةوةي طشـت مـيال  و         

ئــةو بةِرَيوةبةرايــةتي و يةكــة كارطَيِرييانــة و دؤســيَي و بةراييــةكاني ئــةو        موَلــك و مــاَلي طواســ اوةي  
لةسـةر ميالكـي وةزارةتـي دارايـي و     ( بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي خانةنشيين)كةسانةي ئاماذةيان ثَيبراوة ب  

ثرسـة لـة   كة بةر 1020ي ساَلي (5)لة ياساي وةزارةتي دارايي و ئابووري ذمارة ( 21)ئابووري بةثَيي ماددةي 
جَيةةجَيدردني سةرجةم ياساكاني خانةنشيين و خزمةتي كارمةنبةكاني هةرَي، لة فةرمانةـةر و سـةرباز   

 . و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخ 
 

 : ماددةي ثَينجةم
ِراســتدردنةوةي مووضــةي خانةنشــيين يــان هةَلوةشــانبنةوةي خانةنشــيين ســةرجةم ئــةو كةســانةي كــة  

رزتر لــة ثلــةي شايســتةي خ يــان خانةنشــني كــراون  و ِراســتدردنةوةي  بــةدةر لــة ياســا يــان بــة ثلــةي بــة 
مووضةي خانةنشينييان ب  ئةو مووضةيةي بةثَيي ياسا و ِرَينماييـة كارثَيدراوةكـان شايسـتةي دةبـ  وة      

 .لةم ياسايةدا ئاماذةي هاتووة
 

 : ماددةي شةشةم
ةي دارايــي لــةذَير هــيس ثاســاو و  نابَيــت هــيس كةســَيك خانةنشــني بدرَيــت يــان هــةر ئيمتيــازاتَيدي ديدــ  

ناونيشــانَيدبا ئةطــةر ثَيشــ  بــة شايســتةبووني ياســايي لــة ت مارةكــاني داتابةيســي سيســتمي باي مــةتري    
خانةنشـينى بـ     وة موضـة     ثةيِرةوكراو لةاليةن ةدومةتي هةرَيمةوة ت مار نةكرابَيت و بةرايي نةبَيت

 .سيستةمى باي مةتر كو ت مارنةكرَيت لة داتابةيسى خةرج ناكرَيت تاوة( املستحق)مرياتدر  ياسايى 
 سَييةم فةسَلى

ِرَيدخستنةوةي ما  و ئيمتيازاتةكاني مريات راني كةسوكاري شةهيبان و ئةنفالدراوان و 
 زينبانيان و ِراطرياواني سياسي

 
 :ماددةي ةةوتةم

ــةم ــان    :يةك ــردن ي ــاتي م ــة ك ــةنف    ل ــي شــةهيبان و ئ ــي مريات ران ــايف داراي ــِريين م ــاني ب الدراوان و قورباني
و ب    كةساني ديدةئةو مافة دارايية ك تايي ثَيبَيت و ناطوَيزرَيتةوة ب   جين سايب و ك مةَلدوذي  ئةوا

ئةوةنــبةي دةكرَيــت بــةركار لــة هةرَيمـــي كوردســتان  ياســاي خانةنشينيـــي  ئــةم مةبةســتة  كــار بــة 
ــة دةستنيشــاندردني جَي ــرةوةي مريات ــر هــةبَيت بــ    ــبي ب ــةبَيت لةطــةَ    ثةيوةن ــاك   ن ة مــةرجَيك ن

 .ةوكمةكاني ئةم ياساية
 .ئةم ماددةية لةسةر مريات راني زينباني و ِراطرياوي سياسيج ي(بِرطةي يةكةم)جَيةةجَيدردني  :دووةم
تايةةت بة مـا  و   1003ي ساَلي (9)ِراطرتين ك كردنةوة لة نَيوان ئيمتيازاتي هةردوو ياساي ذمارة : سَييةم

 ي هةمواركراو تايةةت 1022ي ساَلي (22)شةهيبان و ئةنفالدراوان  و ياساي ذمارة كةسوكاري  ئيمتيازاتي 
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 .بة ما  و ئيمتيازاتي زينباني و ِراطرياوي سياسي لة هةرَيمي كوردستان
 .يةكخستين ما  و ئيمتيازاتي كةسوكاري شةهيبان و ئةنفالدراوان لة هةرَيمي كوردستان :مضوارة
لةسةر وةزارةتةكاني خوَينـبني باَلـا و توَيرينـةوةي زانسـيت و ثـةروةردة و تةنبروسـيت        ثَيويستة :ةمثَينج

بـــة هةماهـــةن ي وةزارةتـــي كاروبـــاري شـــةهيبان و ئـــةنفالدراوان ِرَينمـــايي دةربدـــةن بـــة مةبةســـيت  
ِرَيدخسـتنةوةي لـة ئةسـت طرتين ةدومـةت بـ  خةرجيــي ضارةسـةري تةنبروسـيت و خوَينـبني كـوِر و           

لــة قوتانانــة و ثــةوان ا و زاندــ  ئةهلييــةكان لــة نــاو هةرَيمــبا بــة ِرةضــاوكردني           كضـــي شــةهيب 
هةلومــةرجي ئَيســتا و دةستنيشــاندردني مةرجــةكاني شايســتةبوون لــة دواي دَلنيــابوون لــة هــةبووني   

لـة ياسـاي   ( ةةوتةم)لة ماددةي ( 1)تةرخاندراو لة بودجة ب  ئةو خةرجييانة لةبةر ِرؤشنايي بِرطةي 
 .ثَيبراوئاماذة
ــةم ــانبنةوةي: شةش ــةرجةم هةَلوةش ــة       س ــراوانةي ك ــةرمان و نووس ــار و ف ــايي و بِري ــةيِرةو و ِرَينم ــةو ث ئ

و تـةناا ئـةو مـا  و ئيمتيازاتـة داراييانـة        ئيمتيازاتي داراييان بةخشيوة بةدةر لة ياسا كارثَيدراوةكان
 .ا دياري كراوةكة بة دةقي ِروون و ئاشدرا بِرةكانيان لة ياساكةد بةردةوام دةب 

تانة  كة مريات رانى خانةنشـينى شارسـتانى ئيمتيـازاتى شـةهيبانة     ةهةَلوةشانبنةوة  ئةو ةاَل: ةةوتةم 
كردنــى    وة جــَى بــةجَى( بــة شــةهيب هــةذماركراوة)وةردةطــرن دوا  مردنــى مــريات بــةجَى هَيــ  كــة  

  .بةثَى   ياساكانى بةركارثَى   خانةشني كراوة ا  بةركار كة مريات بة جَى هَي  ةوكمةكانى ياس
 

 ضوارةم فةسَلى
 طشيت بوودجة قةدةغةكردني زياتر لة يةكجار سوودمةنبي لة 

 

 :مهةشتةماددةي 
هةَلوةشانبنةوةي سةرجةم ئـةو بةخشـني و ئيمتيازاتـة داراييانـةي كـة خـةرج دةكـرَي  بـ  ئـةو          :  يةكةم 

ك مةَلايـةتي خ يـان ت مـار كـردووة     كةسانةي كة بـة نـاوي سـوودمةنبي تـةرخاندراوةكاني ضـاودَيريي      
بــةدةر لــة ياســا و ِرَينماييــة كارثَيدراوةكــان  و ِراســتدردنةوةي ئــةو ســوودمةنبيية بــةثَيي ثَيوةرةكــاني 
ــ رتي         ــةثَيي ِراث ــةيي ب ــرةي ثةكدةوت ــيانبا ِرَي ــة و لةناويش ــةو بةخشــني و ئيمتيازاتان ــوودوةرطرت  ل س

 .ليرنةي ثزيشديي ِراستَينراو
 كاركردن بـة سـةرجةم ئـةو ياسـا و ِرَينمايانـةي كـة ِرَي ـة دةدةن بـة سـوودمةنببوون لـة           ِراطرتين : دووةم

وةرطرتين زياتر لة ية  مووضة و بةخشني و هةر ئيمتيـازَيدي دارايـي تـر لـة بودجـةي طشـيت لـة نـاو         
هـةرَي، و دةسـةَلاتي فيـبراَلي و تةنانـةت دةرةوةي عرياقـيج بـ  سـةرجةم سـوودمةنبان لـة بوارةكــاني          

رســـتاني  ســـةربازي  هَيزةكـــاني ئاسايشـــي نـــاوخ   ســـوودمةنباني تـــةرخاندراوةكاني ضـــاودَيري        شا
ك مةَلايةتي و ئيمتيازاتي زينبانياني سياسي و خانةنشـيين بـة هـةموو ج رةكـان ج ـة لـة ئيمتيازاتـة        
داراييــةكاني مريات رانــي كةســوكاري شــةهيبان و ئــةنفالدراوان بــة ِرةضــاوكردني ةوكمــةكاني مــاددةي   

 .لةم ياساية( ةةوتةم)
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ي ســـةرةوة دةيان رَيتـــةوة كـــة بـــةثَيي ياســـا و (2)سةرثشـــدردني ئـــةو كةســـانةي كـــة بِرطـــةي  : ســـَييةم
ِرَينماييةكان سةرةِراي مووضـة سـوودمةنبن لـة وةرطـرتين مينحـة و ئيمتيـازاتي دارايـي تـر لـة ثـارةي           

اق لةذَير هةر ناونيشـانَيك بَيـت  كـة    طشيت لة ناو هةرَي، و دةسةَلاتي فيبراَلي و تةنانةت دةرةوةي عَير
 .ب  دةبَيت تةناا لة يةكَيك لةو مووضة و مينحة و ئيمتيازاتانة سوودمةنب

 

 : ةمن يماددةي 
تي وةزيفي ب  فةرمانةةران و كارمةنـباني هـةرَيمي كوردسـتان لـة     ِراطرتين درَيركردنةوةي ماوةي خزمة

خزمةتي شارستاني و سةربازي و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخ  بة ثلةي طشيت و تايةةتةوة لة طشـت وةزارةت  
و دامــةزراوةكاني هــةرَيمي كوردســتان كــة دةطةنــة تةمــةني خانةنشــينيي ديــاريدراو لــة ياســا و ِرَينماييــة  

ــان ــةرج و        ةو كارثَيدراوةك ــةبووني م ــة ه ــابوون ل ــةدواي دَلني ــرَي  ل ــني بد ــتةةجَي خانةنش ــتة دةس ثَيويس
 .ثَيباويستييةكان

 ثَينجةم فةسَلى
 بواري سةربازيي و هَيزي ئاسايشي ناوخ 

 
 : ةيةمدماددةي 

هةَلوةشــانبنةوةي يةكــةكاني ذمَيريــاري لــة طشــت يةكــةكاني هَيــزي ثَيشــمةرطةي كوردســتان  بــة  :  يةكــةم
ةوة  و يةكخســـتنيان لـــة يـــة  يةكـــةي ذمَيريـــاري كـــة ئـــةويج       (هةشـــتا )و ( ةـــةفتا )ي يةكـــةكان

فةرمان ـةي  )  و لة ذَير وردبينيي ((ذمَيرياري سةربازي)بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بودجة و بةرنامةكان )
لـة ياسـاي وةزارةتـي كاروبـاري ثَيشـمةرطة لـة هـةرَيمي        ( سـَييةم )هـاتوو لـة مـاددةي    ( ضاودَيري دارايـي 

ــارة  كور ــاَلي (29)دســتان ذم ــاوبراو  و      1003ي س ــي ن ــة وةزارةت ــةكاني ســةر ب ـــزة نيزاميي هاوشــَيوةي هَي
بةِرَيوةبةرايـةتي طشـيت   / طواستنةوةي بةرايي و دؤسَييةكاني طشت ئةو هَيـزانة ب  ئةمينـبارَييت طشـيت  

سةَلات بـة وةزيـري   ي ئاماذةثَيبراو لة سةرةوة  و ثَيباني دة(ذمَيرياري سةربازي)بودجة و بةرنامةكان 
كاروباري ثَيشمةرطة ب  وردبينيدردني ليسيت ثَيشمةرطة و دروسـتدردني دؤسـييةي كةسـي بـة هـةموو      
ثَيباويســتيية ياســاييةكانةوة و ثَيباضــوونةوة بــة خزمــةتي ئــةو هَيزانــةي ســةر بــة هــةردوو يةكــةي     

ةن ي بةِرَيوةبةرايةتي ميالكـي  ناوبراون لة ِرَي ةي فةرمان ةي ضاودَيري دارايي ئاماذةثَيبراو بة هةماه
 .سةر بة بةِرَيوةبةرايةتي طشتيي بودجة لة وةزارةتي دارايي و ئابووري

دةستنيشــاندردني ذمــارةي ثاســةوانان بــ  بارةطــا و دامــةزراوة ةزبييــةكان و هــةروةها ثاســةواني    : دووةم
سياســيية باَلاكــاني  ثارَيزطــاري لــة خــاوةن وةزيفــة باَلاكــان و بةرثرســاني ئاسايشــي نــاوخ  و بةرثرســة 

نـةوةد  ( 90)ةزبةكان بةثَيي ثةيِرةوَيك كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيـران دةردةضـَيت لـة ماوةيـة  لـة      
ِرؤذ تَيثةِر نةكات لة ِرؤذي جَيةةجَيدردني ئةم ياسايةوة  و ئةوانةي زيـاد دةبـ  لـة ذمـارةي ديـاريدراو      

ني ئاسايشــي نــاوخ  بــةثَيي شايســتةبووني لــةو ثــةيِرةوة لــة ضوارضــَيوةي ميالكــي ســةربازي و هَيزةكــا
 .خ يان ِراذةيان ِرَيدبةخرَيتةوة
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طواستنةوةي طشت ثاسةوانةكان ب  سةر ميالكي هَيزةكاني يةكةي ثاسةواني لة وةزارةتي نـاوخ  و  : سَييةم
بة هيس ج رَيك نابَيت ثاسةوان لةسةر ميالكي هيس يةكةيةكي تري سةربازي يان هَيزةكـاني ئاسايشـي   

بَيت ج ة لة يةكةي ثاسةواني سـةر بـة وةزارةتـي نـاوخ   و خـةرجدردني مووضـةي ثاسـةواني         ناوخ 
 .تةناا لةاليةن بةِرَيوةبةرايةتي ذمَيرياريي وةزارةتي ناوخ  دةبَيت

 
 شةشةم فةسَلى

 دةرماَلةكان
 : نزةيةمياماددةي 

ةزارةت و دامـةزراوةكاني  خـةرجدردني دةرماَلـة تايةةتـةكان و دةرماَلـةي ترسـناكي لـة سـةرجةم و        :يةكةم
هـةرَيمي كوردســتان تــةناا بــ  ئـةو فةرمانةــةر و كارمةنــبة شايســتانة دةبَيـت كــة بــة في لــي خزمــةتي    
تايةةمتةنبي لة بواري ئةر  و ضاالكيي تةكنيدي وةزارةت يان دامةزراوةي ثةيوةنبيبار ئـةجنام دةدةن  

و دامــةزراوةكاني هةرَيمـــي كوردســتان  و ئــةو ناونيشــانة وةزيفييانــة ناطرَيتــةوة كــة لــة طشــت وةزارةت
 .ية  ناونيشاني وةزيفني و هةمان وةسفي وةزيفييان هةية

ِراطرتنـي كاركردن بة هةر ثةيِرةو و ِرَينمايية  كة بةدةر لة مةرج و ثَيباويسـتييةكاني هـاتوو لـة     :دووةم
زَيدي دارايـي تـر  يـان لـة     ياسا ثةيوةنبيبارةكان ب  ثَيباني مووضة و دةرماَلة و بةخشني و هةر ئيمتيـا 

 .ةبنةِرةتبا  هيس بنةمايةكي ياساييان نيي
 .ةوة جَيةةجَي دةكرَيت1028ةوكمةكاني ئةم ماددةية لة ساَلي دارايي  :سَييةم

 

 بةشي ةةوتةم
 هةذماركردني خزمةت

 :نزةيةمدواماددةي 
ازي و هَيزةكـاني  ئةذماركردني مووضـةي بنـةِرةتيي سـةرجةم مووضـةخ راني شارسـتاني و سـةرب      : يةكةم 

 ئاسايشي ناوخ  لةسةر بنةماي بِروانامة و ساَلاني خزمةتي في لي بة بَي هيس ئةذماركردنَيدي 
 :خزمةتي نافي لي بة ِرةضاوكردني ئةم خاَلانةي خوارةوة

هةَلوةشــانبنةوةي طشــت ثلــة و مةرتةبــةي زَيــبةكي كــة بــةدةر لــة ياســا كارثَيدراوةكــان دراوة بــة  . 2
ةر بنةماي ئةذماركردني ناياسايي ساَلاني خزمةتي وةزيفي  ض لـة ِرؤذي يةكـةم   مووضةخ ران لةس

 .دامةزرانبنيان  يان لة دواي دامةزرانبنيان
هةَلوةشـــانبنةوةي ســـاَلاني خزمـــةتي ئـــةذماركراو بـــ  خزمـــةتي وةزيفيـــي شارســـتاني يـــان         . 1

مــاوةي خوَينــبني ثَيشــمةرطايةتي يــان هَيزةكــاني ئاسايشــي نــاوخ  بــ  ئــةو ماوانــةي كــة لةطــةَ     
 .شانزة ساَلي بَيت( 21)مووضةخ ر يةكبةطرنةوة  يان تةمةني لةو كاتةدا لة خوار 
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يةكخستنى ناونيشان و ثلة  وةزيفى لةطةَ  مووضة  وةزيفى بـةثَيى ةوكمـةكانى ياسـا  مـيال      : دووةم 
و ناونيشـان و ثلـة    هةمواركراو كـارثَيدراو لـة هةرَيمـبا وة هةَلوةشـانبنةوة  ئـة      2910  ساَلى 15ذمارة 

 . وةزيفيانة  كة هاودذة لةطةَ  ياسا  ناوبراو 
 هةشتةم فةسَلى

 ةوكمةكاني ك تايي
 :ةيةمسيانزماددةي 

ثَيويستة لةسةر وةزيري ثةيوةنبيبار و سةرؤكي ثةيوةنبيباري اليـةني نةبةسـ او بـة وةزارةت و     :يةكةم
 .بدةن فةرمانةةري تايةةمتةنب ةوكمةكاني ئةم ياساية جَيةةجَي

ِراســـثاردني ديـــواني ضـــاودَيري دارايـــي هـــةرَيمي كوردســـتان بـــ  ثشـــدنني و وردبينيدـــردن و          :دووةم
بةدواداضووني جَيةةجَيدردني ئةةدامةكاني ئةم ياساية و ياسا ثةيوةنبيبارةكاني تـر  و ئامـادةكردني   

ي (1)كوردسـتان ذمـارة    ِراث رتي دةستةكانيان  لةبةر ِرؤشنايي ياساي ديواني ضاودَيري دارايـي هـةرَيمي  
 .1008ساَلي 
بــةثَيي تايةةمتةنــبَييت دةســتةي دةســثاكي لــة هــةرَيمي كوردســتان و داواكــاري طشــيت ِراســثاردني  :ســَييةم

بــ  وةرطــرتين ِرَيدــاري ياســايي ثَيويســت لــة بةرامةــةر سةرثَيضــيدردن لــة ئةةدامــةكاني ئــةم   ياســايي 
كــاري جَيةةجَينــةكردني ئــةم دي تــر كــة بةَيتــة ه ياســاية  و هــةر فةرمانةــةر و كارمةنــب و بةرثرســيَ 

 .ياساية
 

 :ةمضواردةيماددةي 
  مةطـةر تـةناا لـةو    (بةِرَيوةبـةري طشـيت و سـةرووتر   )دانةمةزرانبن لة هةر وةزيفةيةكي ثلة باَلـا  : يةكةم

 .كاتةي ثلة هةبوو لة ياساي وةزارةت يان اليةني نةبةس او بة وةزارةت
  كـة ثَيدااتـةي ئيـباري لـة     (بةِرَيوةبةري طشيت و سةرووتر)مانةةر بة ثلةي خانةنشيندردني فةر: دووةم 

ئاسيت بةِرَيوةبةرايةتي طشـيت و سـةرووتر بـةِرَيوة نابـات  بـةدةر لـة ياسـاي خانةنشـيين يـةك رتوو لـة           
دواي كاراكردني ئةم ياساية  يـان دةطوازرَيتـةوة بـ  شـوَينَيدي تـر لـة كـاتي هـةبووني شـوَيين وةزيفيـي           

َ  كــة لةطــةَ  ناونيشـاني وةزيفيــي شايســتةي خـ ي دةطوجنَيــت بــة ِرازيةـووني ئــةو شــوَينةي بــ ي    بـةتا 
 .دةطوازرَيتةوة

ــةم ماددةيــة ســةرؤكي يةكــة ئيبارييــةكانيا     : ســَييةم  ــةري  )ةوكمــةكاني ئ ــام  بةِرَيوةب ــار  قاوم ثارَيزط
 .دةطرَيتةوة كة هيس يةكةيةكي ئيباري بةِرَيوة نابةن( ناةية

 

 : انزةيةمماددةي ث
ــيين       ــاي خانةنش ـــي ياس ــةرَي، بةثَي ــيين ه ــنبوقي خانةنش ــاراكردني س ــاية   ك ــةم ياس ــةثَيي ئ ــةركار ب   و ب

 ديدـة قةدةغةكردني خةرجدردني هـيس بـِرة ثارةيـة  لـة تـةرخاندراوةكاني ئـةم سـنبوقة بـ  مةبةسـيت          
 .ج ة لة مةبةستةكاني هاتوو لة ياساي ئاماذةثَيبراو
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 :ماددةي شانزةيةم
ة دواي ئةوةي ئةم ياساية دةكةوَيتة بواري جَيةةجَيدردنةوة  ثَيويستة لةسةر ئـةو كةسـانةي كـة    ل :يةكةم

نـةوةد  ( 90)ةوكمةكاني ئةم ياساية دةيان رَيتةوة ثابةنب ب  بة ةوكمةكانييةوة لة ماوةيةكـبا كـة لـة    
توو لــة مــاددةي ِرؤذي كــار تَيثــةِر نــةكات لــة ِرؤذي بَلاوكردنــةوةي ثــةيِرةوي ئةجنومــةني وةزيرانــي هــا 

ــةمن زد) ــةرمي    (ةيـ ــةي فـ ــة ِرؤذنامـ ــاية لـ ــةم ياسـ ــتان )ي ئـ ــاي ي كوردسـ ــان   (وةقـ ــك خ يـ ــة ج رَيـ   بـ
دةستثَيشخةري بدةن بـ  ثَيشدةشـدردني ياداشـيت ئاطاداركردنـةوة بـة يةكـةي كـارطَيِريي و ذمَيريـاريي         

خانةنشـيين    هةَلوةشـانبنةوةي خانةنشـيين  ِراسـتدردنةوةي مووضـةي    )ثةيوةنبيباريان بـة مةبةسـيت   
ِراستدردنةوةي ثلةي وةزيفي  ِراطرتنـي سوودمةنببوون لة بودجةي طشيت بـةدةر لـة ةوكمـةكاني ئـةم     

بة ثَيضةوانةوة  ِرَيداري ياسايي و داديي وةردةطريَيت لة بةرامةـةر سةرثَيضـيداراني بِرطـةكاني    (. ياساية
رة زيادةيةي كة بة سةرثَيضـي لـة ثَيشـ     ئةم ماددةية سةرةِراي ثابةنبكردني بة طةِرانةوةي ئةو بِرة ثا

 .و لة دواي جَيةةجَيدردني ئةم ياساية وةري رتووة
ثَيويستة لةسةر وةزارةتي دارايي و ئابووري و وةزارةت و اليةنـة ثةيوةنبيـبارةكاني تـر بِرطـةكاني      :دووةم

ي (يةكـةم )بِرطةي  ةل بة ثَيضةوانةوة  لة دواي تَيثةِربووني ئةو ماوةيةي. ئةم ماددةية جَيةةجَي بدةن
ــةوة         ــة دةيان رَيت ــةم ماددةي ــةكاني ئ ــة ةوكم ــةو كةســانةي ك ــراوة مووضــةي ئ ســةرةوة دةستنيشــان ك

 .ِرادةطريَيت تا وةكو خ يان دةطوجنَين  لةطةَ  ئةم ياسايةدا
 .لة هةرَيمي كوردستان 1025ي ساَلي (22)ي فيبراَلي ذمارة (التضمني)بةركاركردني ياساي  :سَييةم

 :ةةظبةيةمماددةي 
جَيةـــةجَيدردني ةوكمـــةكاني ئـــةم ياســـاية ئاســـةواري دارايـــي و دادوةريـــي لَيناكةوَيتـــةوة بـــ    : يةكـــةم 

ةاَلةتــةكاني ثــَيج كةوتنــةبواري جَيةــةجَيدردني ياســاكةوة لةســةر ئــةو كةســانةي كــة دةيان رَيتــةوة   
 .ي ياساكة(شانزةيةم)لةطةَ  ِرةضاوكردني ةوكمةكاني ماددةي 

ةوكمةكاني ئـةم ياسـاية دةيان رَيتـةوة مـايف ئـةوةيان هةيـة بةثَيــي ةوكمـةكاني ياسـاي           ئةوانةي: دووةم 
 .ثةيوةنبيبار كارثَيدراو تانةي ياسايي ببةن

 

 :ماددةي هةذدةيةم
 .كار بة هيس دةقَيدي ياسايي يان بِريارَيدي ناك   لةطةَ  ةوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكرَيت

 :ماددةي ن زدةيةم
ئةجنومـةني وةزيـران ثـةيِرةو دةربدـات بـ  ئاسـانداري جَيةـةجَيدردني ئـةم ياسـاية لـة           ثَيويستة لةسـةر  

 . سي ِرؤذي كار تَيثةِر نةكات لة ِرؤذي جَيةةجَيدردني ئةم ياسايةوة( 20)ماوةية  لة 
 

 :ماددةي بيستةم
لة ِرؤذنامـةي   ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنبيبارةكاني تر ئةم ياساية لة ِرَيدةوتي بَلاوكردنةوةي

 .جَيةةجَي دةكةن( وةقاي ي كوردستان)فةرمي 
 



9 - 9 

 
 ه يةكاني دةرضووانبن

 
لــة ثَينــاوي ِرَيدخســتنةوةي بــواري وةزيفــةي طشــيت و خانةنشــيين لــة ســةرجةم بوارةكــاني شارســتاني و   
ســــةربازي و هَيزةكــــاني ئاسايشــــي نــــاوخ   و هــــةروةها تــــةرخاندراوةكاني ضــــاودَيري ك مةَلايــــةتي  و 

ردني دادثةروةري و يةكساني لة خةرجدردني مووضة و دةرماَلة و بةخشـني و ئيمتيازاتـة داراييـة    بةرثاك
طشتييةكاني تر  و بةرطرت  لة سوودوةرطرتين ناِرةوا و ناقانوني لة تـةرخاندراوةكاني بودجـةي طشـيت  و    

يـةتي شايسـتة   لة ثَيناوي زامندردني مووضةي مووضةخ ر و خانةنشـني و سـوودمةنبي ضـاودَيري ك مةَلا   
 .  لة هةرَيمي كوردستان  ئةم ياساية دةرضووَينبرا


