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 بةناوى خوداى بةخشهدةو ميورةبان

 بةناوى طةلةوة
 كوردشتان ـ عيَراق ةرلةمانيث

 

(   شااهي   1)ياشاا  مماا ي    (65و ماادديى )  (65مااددي  )  ى(1برِطة ) ثشت بة حوكنةكاىى
بة ضااوى سصاوووي، ثة هاةماىى    زياراٌ  يوئةويى كاة ئةووماةى    هةشة     ٍةموا  كراوو،1991

داىااىى ئاةو   ، برِياا ى  5/6/1111(   ؤم  11ي )ا شوين ئاشاي  مما كو دشواٌ ا عرياق هة داىي 
  ياشايةيدا: 

 1022(ى شالَى 5ياشاى ذمارة )        
 دةزطاى ئاشايشى هةريَنى كوردشتان ـ عيَراقياشاى 

 ماددةى يةكةم: 
 ، واتاكاى  بة امبة ياىة بؤ مةبةشيت ئةو ياشاية:ًمةبةشت هةو زا اوي و ديشوةواماىة  داديَ

 ٍة يَه: ٍة يَن  كو دشواٌ ا عرياق. ةكةو:ي
 : شة ؤكايةتي  ويزيراٌ: شة ؤكايةتي  ئةوومةى  ويزيراى  ٍة يَن  كو دشواٌ ا عرياق.دوويو
 : ديزطا: ديزطا  ئاشايش  ٍة يَن  كو دشواٌ ا عرياق.شيَيةو
 : شة ؤك  ديزطا: شة ؤك  ديزطا  ئاشايش  ٍة يَن  كو دشواٌ ا عرياق.ضوا يو
: جيَطر  شة ؤك  ديزطا: جيَطار  شاة ؤك  ديزطاا  ئاشايشا  ٍاة يَن  كو دشاواٌ ا        ةوثيَيج

 عرياق.
 ماددةي دووةم:
بة ىااو  ديزطاا  ئاشايشا  ٍاة يَن  كو دشاواٌ داديماةز يَت و سااويٌ        هة ٍة يَندا ديزطايةن 

باة   وكةشايةتي  مةعيةو  و شة بةسؤي  دا اي  وكا طيَرِ  ديبيَت و بودجاة  تايبةتيشا  ديبيَات    
 شة ؤكايةتي  ئةوومةى  ويزيراىةوي طر َ ديد يَت.

 ماددةي شيَيةم:
 يويىديدا ، ئةو ئة كاىة  داديًَ جيَبةج َ ديكات:بة ٍةماٍةىط  هةطةأل اليةىاى  ثةديزطا 
 ثا اشوين ئازادي  طشيت و تايبةت بة طويَري  بيةماكاى  دميوكراش  و مايف مرؤظ. يةكةو:
  ديشووو   و ياشاي )ثة هةماٌ ، حلومةت ، دادوي  ( هة ٍة يَنادا،  : ئاشايش  ديزطاكاىدوويو

 و ديزطاكاٌ و ٍ  ديلة. ٍة ويٍا كةشايةت 
 : ثا اشوين ئاشايش  كا   شياش  و مةديى  وثيشةي  هة ٍة يَندا.شيَيةو
 : ثا اشوين ئابوو ي  ىيشويناى .ضوا يو
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ماةز اويكاى  ىاةوت و دي وازيكااى     : مصؤطة  كردى  ئاشايشا  ررِؤكةساىاةو بةىاداوو دا   ثيَيجةو
 شيوو .

: ثا يَسطا   كاردٌ هاة كةهاةثوو و كوهواوو   طاةه  كو دشاواى  عارياق باة تيَلاِرا           شةشةو
 .كاى  ىةتةويي  و ئاييين و مةزٍةبييةويثيَلَاتة

هاةبا ي  ٍة ِيشاة  ىااوسؤ       زاىيا   و ديشت ىيشاٌ كردى  مجوجؤهيةكاٌ: كؤ كردىةويحةوتةو
 ش  ىيشويناى  هة ٍة يَندا و ٍةهيصةىطاىدٌ و  ووبة ِوو بووىةوي .بؤ شة  ئاشاي

باة   كراويكاٌتااواى  بة ىامة ِيَا    ىةٍيَشاويى : بةد  ٍيَياى  ئاشايش وئا امي  كؤمةآلياةت  و  ٍةشوةو
 .يكاٌٍؤشبة  ماددي تاواى  تريؤ  و ىةٍيَشويىٍةموو جؤ يكاىييةوي، ٍة ويٍا 

ٌ مةت  و ىَيَييا   : مصؤطة  كردى  ئاشايش و شةالىؤيةو و شاةالمةتي  ٍااتً و ضاووٌ هاة      طةياىاد
 ٍة يَندا.

 : ثا يَسطا   كردٌ هة شويَياى  سوداثة شيت و جيَطة  ئاييين و دابني كردى  ئاشايشياٌ.دييةو
ا  و اى  طةشويا   و جيَطاةكاى  شاويَيةو  شةالمةتي  ىاويىديك و : مصؤطة  كردى  ئاشايشيازدييةو

 كاٌ.ميَ ووي  و شويَيةوا ي
 : ثا اشوين ئاشايش  سؤ ان و تةىد وشيت هة ٍة يَندا.دوازدييةو
و  ةت  وكا مةىاداى  ىيَوديوهياةت   : ثا اشوين شويَين كا و بووى   يَلخراويكااى  ىيَوديوهيا  شيَسدييةو

ثا اشااوين شاااىد  ديجووماشاا  وشاااىد  ديلااة، ٍااة ويٍا ىيَااردي  كوىصااوهيخاىةكاٌ و   
 ةكاىياٌ هة ٍة يَندا.رة ماىبة اٌ وئةىداماى  سيَساى

 : بةدواداضووى  ثرش  ثةىابة  و كؤضبة  وىيشوةج َ بوواٌ و ميواىاى  بياى  هة ٍة يَندا.ضوا دييةو
دؤشيةكاىياٌ هة ىيَواٌ ديزطاكاى   اىبا  و تؤمةتبا اٌ و  اديشت كردىى: ئاهيؤطؤ ِكردى  تاوثازدييةو

 ىيسمة  ياشا ديا ي  ديكات.اهدا، بة طويَرِي  ئةو ميلا ٍة يَه و ديزطاكاى  ريد
 ماددةي ضوارةم:

 : شة ؤك  ديزطا:يةكةو
ويصات باة   بة شة ؤك  باآل  ديزطا داديىد يَت و ساويى  ديشةآلت  كا طيَرِ  ودا اي  وياشاي  ثيَ

هة ثوة  ويزيردا ديبيَت و هة الياةٌ شاة ؤكايةتي  ئةووماةى  ويزيراىاةوي      بة ِيَويبردى  ديزطاية و
 و بة مة شووم  ٍة يَن  داديمةز يَت.كاىديد ديكريَت 

 : جيَطر  شة ؤك  ديزطا:دوويو
ةى  ، هة اليةٌ شاة ؤكايةتي  ئةووما  ديبيَت شة ؤك  ديزطا، جيَطريَل  بة ثوة  بريلا   ويزا يت

ئةو ديشاةآلتة    داديمةز يَت و مة شووميَلى شة ؤكايةتى ٍة يَهبة  ويزيراىةوي كاىديد ديكريَت و
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 كااتى  هاة  ئة كةكاىى شة ؤكى ديزطاا  اليةٌ شة ؤك  ديزطاوي ثيَ  ديد يَت، ثيادي ديكات كة هة
 ريَوة ئةشوؤ.ديطدا يئامادي ىةبووى

 ماددةي ثيَهجةم:
 : ئةوومةى  ديزطا ثيَم ديَت هة:يةكةو

 شة ؤن. - شة ؤك  ديزطا -1
 جيَطر. -جيَطر  شة ؤك  ديزطا -1
 ئةىداو. -بة يَويبة اى  طشيت  -5
بباتة بة  شا يزاياٌ، باةب َ ئاةوي  ماايف ديىطاداىياٌ      بؤ  ٍةية هة كات  ثيَويصودا ثةىا ئةوومةٌ -4

 ٍةبيَت.
ثيَويصاودا كؤبووىاةوي     و   ديبةشويَت و بؤ  ٍةياة هاة كااتى   : ئةوومةٌ كؤبووىةوي  ديدوويو

باة زؤ يياة دي ديضاً و هاة كاات  يةكصااٌ باووى          ىبرِيا يكاىيش و ىائاشاي  طر َ بدات
 ئةو اليةىة قبووأل ديكريَت كة شة ؤن ديىط  هةطةلَ داوي. ديىطدا،

 ماددةي شةشةم:

 ثيَلَاتةكاى  ديزطا:
 ديزطا بريويية هة:

 : ئةو بة ِيَويبة ايةتيية طشوياىة  داديًَ:يةكةو
 بة ِيَويبة ايةتي  طشيت ديواٌ. -1
 بة ِيَويبة ايةتي  طشوي  ئاشايش. -1

 شياش .بة ِيَويبة ايةتي  طشوي  ئاشايش  -5

 ٍؤشبة .ىةٍيَشويى ة ِيَويبة ايةتي  طشوي  ب -4
دامةز اويكاى  ىاةوت و   ايش  ررِؤكةساىةو دي وازي شيوو يةكاٌصبة ِيَويبة ايةتي  طشوي  ئاش -6

 بةىداو.

ةمرت ىاةبيَت،  : ثةمياىطا  ثة يثيَداى  ئاشايش، ئةرصة يَم كاة ثوةكاة  هاة ثواة  عةمياد كا      دوويو
 برٍِِواىامة  بةكاهؤ يؤش  بةديشت ٍيَيا بيَت. ديب َ شة ؤكايةت  ديكات و

 ماددةي حةوتةم:
  -:ئة كةكاى  ئةوومةى  ديزطا

  شيت كردى  بة ِيَوي ضووى  كا و، دي كردى  برِيا   ثيَويصت هةو با ييةوي.ة: شة ثيةكةو
 : داىاى  ثةيرِيو  ىاوسؤ بؤ ديزطا، بة ٍةماٍةىط  هةطةأل ئةوومةى  ئاشايش  ٍة يَه.دوويو
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ٌ  يااٌ  يااٌ ٍةهيويشااىدىةوي    ثيَلَيَياٌبرِيا ى : شيَيةو و  و باة   هيَلاداىى بة ِيَويبة ايةتييةطشاوييةكا
 ٍؤبةكاى  طر َ د او بة ديزطاوي هة كات  ثيَويصودا.

 : ئامادي كردى  بودجة  ديزطاضوا يو
 ماددةي هةشتةم:
  -:كا وبا   ديزطا

زطا هة اليةٌ شة ؤكايةتي  ئةوومةى  ويزيراىاةوي باة   : دامةز اىدى  بة ِيَويبة اى  طشيت هة دييةكةو
 اميو  طويَرِي  ياشاكاى  كا  ث َ كراو ديبيَت، بة مة جيَم شا يزاي  وثصاجؤ   و شااآلى   

 هة ثوة  عةميد كةمرت ىةبيَت. ٌثوةشيا ديشت ثاك   يضاو بلريًَ و
ي  ئةوومااةى  ديزطااا بااة  اشااجا د شااة ؤكةكةيةوي: بة ِيَويبااة اٌ هااة ديزطااادا هااة اليااةٌ دوويو

 اميو ديشات   و شاآلى  ةز يًَ، بة مة جيَم هة ٍةهيب ا دىةكةدا شا يزاي  وثصجؤ  مداديز
 ثوةشياٌ هة ثوة  موقةديو كةمرت ىةبيَت. ثاك   يضاو بلريًَ و

و دبيين و ضاوديَري  هي ىةياةك  تايبةتادا ديبيَات، كاة هاة الياةٌ        ميَر: مميَريا ي  ديزطا هة شيَيةو
 يةتي  ئةوومةى  ويزيراىةوي بؤ ئةو مةبةشوة ثيَم ديٍيَيد يَت.شة ؤكا

: ٍةموو ئةو ياشاياىة  بةشة  ٍيَسيكاى  ئاشايش  ىاوسؤدا ثةيرِيو ديكريًَ، بةشة  ئةرصاة و  ضوا يو
 كا مةىداى  ديزطا  ئاشايش  ٍة يَن  كو دشواىيشدا ثيادي ديكريًَ.

 ماددةي نؤيةم:
  ثيَويصت بؤ جيَبةج َ كردى  حوكنةكاى  ئةو ياشاايةو ثاةيرِيو    شة ؤك  ديزطا بؤ  ٍةية  يَيناي

 ىاوسؤ  تايبةت بة ديزطاكة دي بلات.
 ماددةي دةيةم:
و  شاياوى  هيََااتوويى و   طرتً تيَيدا، هةشاة  بياةما   هة ديزطاكةدا و مة جةكاى  وي سسمةتلردٌ

بيةماكاى  ىاشيامة  ىةتاةويي    طويَداٌ بةبةب َ  ،الكفاءة واملؤهالت و النزاهة() ديشت ثاك  ديبيَت
 و ئاييين وشياش .

 ماددةي يازدةم:
  1114(   شااهي   45 ي )مماا  ٍاة يَن  كو دشاواٌ ا عارياق     ىياشا  ديشوة  طشوي  ئاشايش

 ئاشايش  ٍةهيديوشيَوةوي.
 ماددةي دوازدةيةم:

 ىاكون بيَت.كا  بة ديق  ٍيض ياشا ياٌ برِيا يَم ىاكريَت كة هةطةأل حوكنةكاى  ئةو ياشايةدا 
 ماددةي شيَسدةيةم:
 حوكنةكاى  ئةو ياشاية جيَبةج َ بلةٌ. ثةيويىديدا يكاٌ ةىة  ويزيراٌ و اليثيَويصوة ئةوومةى
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 ماددةي ضوارديةةم:
ثا َ  ئةو ياشاية هة  ؤم  بآلو كردىةوي  هة  ؤمىاماة  راة مي  )ويقاايك  كو دشاواٌ( دا كاا        

 ديكريَت.
 
 

 
 حمند قادر عبداهلل

 ةمال كةركووكى(د. ك)
 شةرؤكى ثةرلةمانى كوردشتان ـ عيَراق

 
 

 هؤيةكانى دةرضوون
كة طةه  كو دشواٌ باوي ِ  ثيَيةت  و باؤ بةديىطاةوي    جشت بة  يوت  دميوكراش  و دامةز اوييىثاهي

ضووى  ٍةموو سواشويَل  ٍاووآلتياى  ٍة يَه هة  وو  ديشوةبة  بووى  ئاشايش و ئا ام  و ئازاد  
 اى ، بااؤ  يَلخصاوين ئااة ن و ديشاةآلت و ثصااجؤ ايةت  وثيَلَاتاةكاى  ديزطاكاااى     و سؤشاطوزي 

شيصوةميَل  ئاشايش ىيشويناىي   كؤهيةكةكاىىئاشايش هة ٍة يَن  كو دشواٌ و هة ثيَياو ضةشجاىدى  
، بة طاويَري   ئاشايش  ىاوسؤو دي يكي  هةطةأل ئاشوةىطةكاى  بيَت كا ا و  يَم و ثوست، ٍاوشاٌ

  ديشووو و ياشاو دميوكراش  و ثةمياىيامةكاى  جيَاىي  مايف مرؤظ كاة حلوماةت  ٍاة يَن     بيةماكاى
 كو دشواٌ باوي ِ  ثيَياىة، ئةو ياشاية دي ضوويَيد ا.

هةاليةٌ بة يَس شة ؤك  ٍة يَن   2011  شاه   15تيَبيين: ئةو ياشاية بةبريا   مما ي 
 كو دشواىةوي دي ضويَيرا.

 
 
 
 

 
 

 




