
 

1 

 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث
 

لةسةةر    ، ى هةةمورركرر  1991ى ساَلى (1)رة ى ياساى ذما(65)لة ماددةى  (1)برِطةى ثشت بة حوكمى 
ى (19)رة درنيشتى ئاسةايى ذمةا   ، ثةرلةمانى كوردستان ة عيَررق لة ذمارةى ياسايى ئةندرمانى ثةرلةمانثيَشنيارى 

 :در برِيارى دةرضو رندنى ئةم ياسايةى 12/7/1012رؤذى 
 1024ى سالَى (5)ياساى ذمارة 

  لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراقثيَدانى بودجةى حزبةكان ياساى 
 : ماددةى يةكةم

ريَمي درر ةكان لةة هةة  ثيَئةجنومةني  ةزيررني هةريَمي كوردستان بودجةيةكي ساآلنة بؤ حيزبة سياسيية مؤَلةت 
 .در دربني دةكاتيكوردستان لة بودجةي طشتي

 :ماددةي دووةم
سةةدر يةةكي بودجةةي    لةة   %(1) درر ةكان برييت دةبيَت لةثيَبودجةي تةرخانكرر  بؤ حيزبة سياسيية مؤَلةت 

 :بةم ثيَوةررنة دربةش دةكريَت  ، طشيت هةريَمي كوردستان
بودجةةى  ى (%07000076)هةةر كورسةييةم ماننانةة    ، بةةهاي    كورسيي ثةرلةمان دةكريَتة بنةةما  :يةكةم

 .يةطشتي
 ، هةةر   ثةرلةمان بؤ هةر حيزبيَك كؤدةكريَتةة ة  هةَلبذرردنى ذمارةي كورسييةكاني د ريني د   خولي: د  ةم

سةييةكي بةؤ كةؤي ذمةارةي     ثةرلةمانةة ة كور هةَلبةذرردنى  حيزبيَكي كوردستاني لةة يةكةةم خةولي    
ضةورر  ( 2)مةرجيَك لةة هةةر خوليَكةدر ذمةارةي كورسةييةكاني لةة       زياد دةكريَت بة  انيكورسييةك

 .ي كةمرت نةبآيكورس
ي يةة هةر حيزبيَك بةشدرري هةَلبذرردني خةولي بةةردة رمي ثةرلةةماني كوردسةتاني كردبيَةت   كورس     : سيَيةم

 دةست كورسي بةبوَ يان زياتري دةنني ثيَويستسةدر ضل لة  %(20)بةدةست نةهيَنابآ، بةآلم ريَذةي 
 .ي بؤ هةذمار دةكريَتيةهيَنابآ، بةهاي د   كورس

ي بةدةسةت نةةهيَنابآ، بةةآلم    يةهةر حيزبيَك بةشدرري خولي بةردة رمي ثةرلةماني كردبيَت   كورس: ضوررةم
ي بةؤ  يةة دةست هيَنابآ، بةهاي يةم كورس ي بةيةكورس ي دةنني ثيَويست بؤ%(09 -% 10)ذةي ريَ

 .هةذمار دةكريَت
ي يةة يةم كورس ىهةمان نا  كة خا ةن زبيَكي بةشدرربو  لة خةباتي رزطارخيورزي كوردستان بةهةر حي: ثيَنجةم

خولي لةبيَت لة خولي بةردة رمي ثةرلةماني كوردستاندر د ري كؤكردنة ةي ذمارةي كورسييةكاني 
 .دةكريَتبوَ هةذمار ي يةثيَشو ، بةهاي د   كورس
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ي خةةباتي رزطةارخيورزي كوردسةتاني كردبيَةت   لةة خةولي       يةة هةر حيزبيَك ثةيَ  ررثةةرِيب بةشدرر  : شةشةم
كةةةمرت ى بودجةةةى طشةةتى %(07001,6)ي هةةةبيَت، نابيَةةت لةةة يةةةبةةةردة رمى ثةرلةمانةةدر كورس

 . ةربنريَت
ئةة ر   خولي بةردة رمي ثةرلةمانة،  ررةيةكي سياسي، كة خا ةني كورسيي كؤتايهةر حيزبيَك يان قة: حة تةم

بةدةر لة حوكمي برِطةي يةكةمي ئةم  ى بودجةى طشتيية(%070006)انة مانن بةهاي ئة  كورسييةى
 .ماددةية

 :ماددةي سيَيةم

، يةان  آلنة، لةة حاَلةةتي هةَلوةشةاندنة ة   ئةم ياساية دةياننريَتة ة، بيَبةش دةكريَب لة بودجةي سةا  ئة  حيزبانةى
 .ي هةمورركرر 1990ي ساَلي (17)سةرثيَضي كردن لة حوكمةكاني ياساي ذمارة 

 :ماددةي ضوارةم
ة ذيَر دةكة يَت،   بودجةي حيزبةكان ئةجنام دةدريَت   ردبيينبةثيَي سيستةمي ذميَرياريي كارثيَكرر  لة هةريَمدر 

 .ضا ديَري ديورني ضا ديَري دررريي
 :ماددةي ثيَنجةم

 .ي ئةم ياسايةثيَويستة لةسةر  ةزررةتي دررريي   ئابو ري ريَنمايي ثيَويست دةربكات بؤ جيَ بةجيَ كردن
 :ماددةي شةشةم

 .ثيَويستة لةسةر ئةجنومةني  ةزيررن   اليةنة ثةيوةنديدررةكان ئةم ياساية جيَبةجآ بكةن

 :ماددةي حةوتةم
 .دةكريَتثيَدر كاري ( ةقايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بآل كردنة ةي لة رؤذنامةي فةرمي 

 هؤيةكاني دةرضواندن
دني دميوكررسيةت   ان، ضةسث  ةرةثيَدرن بة ثرؤسةي سياسي   فرة حيزبي لة هةريَمدرلة ثيَنا ي طةشةكردن   ث

لةة هةةريَ     ةكانمؤَلةةت ثيَةدرر    ةر ةها ريَكخسةتين بودجةةي حزبةة   لة ذياني سياسةيدر، هة   ضاالم يبةشدرري
 .بةشيَوةيةكي شةفاف   دردثةر ةررنة لة بودجةي طشتيدر، ئةم ياساية دةرضويَندرر
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