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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث

 
ى هاةمورركرروو   1991(ى ساالىى  1(ى ياساى ذمارة )65( لة ماددةى ) 1برِطةى )ثشت بة حوكمى 

 لةسةر درورى ذمارةى ياسايى ئةندرمانى ثةرلةمان  ثةرلةمانى كوردستان ا عيَررق لة درنيشتى ئاسايى ذمارة 
   برِيارى دةرضوورندنى ئةم ياسايةى در: 19/5/1113(ى رؤذى 33)

 3152سالَى ى (51)ياساى ذمارة 
 ياساى هةموارى حةوتةمى ياساى هةلَبذاردنى 

 ى هةمواركراو5993(ى سالَى 5ذمارة )  عيَراقى ـثةرلةمانى كوردستان 

 ماددةي يةكةم:
 ةيةى خوررةوة دةخويَندريَتةوة:)ماددةى دووةم(ى ياساكة هةمورر دةكريَت و بةم شيَو

 ماددةى دووةم:
 هةلىبذرردنةكان بة دةنطدرنى نهيَنيي ررستةوخؤ بةثيَى سيستةمى ليستى كرروةى سنووردرر ئةجنام دةدريَت.

 :دووةمماددةي 
برِطةى )يةكةم(ى ماددةى )شةشةمى دووباارة(ى ياسااكة هاةمورر دةكرَيات و باةم شايَوةيةى خاوررةوة        

 :دةخويَندريَتةوة
 ماددةى شةشةم )دووبارة(:

كؤمسيؤنى باالىى سةربةخؤي هةلىبذرردنةكان دةضايَتة ييَطاةى دةساتةى بااالىى هةلىبذرردناةكانى       يةكةم:
عيَررق كاة لاةم ياساايةدر هاا ووة باؤ سةرثةرشاتيهردنى هةلىبذرردناةكانى        ا ثةرلةمانى كوردستان  

(ى ياساى كؤمسيؤنى بااالىى  1ماددةى ) (ى4ثةرلةمان و بةرِيَوةبردنى بةثيَى حوكمةكانى برِطةى )
   ااوةكو ثيَههيَناانى دةساتةى بااالىى     1112(ى ساالىى  11سةربةخؤى هةلىبذرردنةكانى ذماارة ) 

 عيَررقدر.ا سةربةخؤى هةلىبذرردن و ررثرسى لة كوردستان 
 ماددةى سيَيةم: 

 )ماددةى حةظدةم(ى ياساكة هةلىدةوةشيَندريَتةوة. 
 
 
 

 ضوارةم:  ماددةي
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 ةى )بيست و نؤيةم(ى ياساكة هةمورر دةكريَت و بةم شيَوةيةى خوررةوة دةخويَندريَتةوة:مادد
 ماددةى بيست و نؤيةم:

: لة دورى دلىنيابوون لة ليَها ةيي دةنطادةر  لاةوةى هاةلىطرى رةطةمناماةى عيَررقياة  ثساوولةى       يةكةم
يهررو بؤ دةنطدرن ريَنماايي  دةنطدرنى رِردةست دةكريَت و ناوى نيشانة دةكريَت و بؤ ثيَطةى ديار

 دةكريَت.
: دةنطدةر بؤى هةية ناوى يةكيَك لةو قاةوررة سياسايانةى لاة ثساوولةى دةنطدرنادر نووساررون       دووةم

نيشانةبهات و ناوى يةكيَك لة ثاليَوررورنى هةمان قةوررة نيشانةبهات يان  ةنها قةوررة سياسايةكة  
 نيشانةبهات.

ةو نووسني نامرنَيات باؤى هةياة ثشات ببةساتيَت باةوةى دةستنيشاانى        : ئةو دةنطدةرةى خويَندنةوسيَيةم
 دةكات بؤ ثرِكردنةوةى ثسوولةى دةنطدرنةكة.

 : نويَنةررية يهردن لة دةنطدرندر ريَطةى ثيَنادريَت.ضوررةم
 ماددةى ثيَنجةم: 

 )ماددةى سييةم(ى ياساكة هةمورر دةكريَت و بةم شيَوةيةى خوررةوة دةخويَندريَتةوة:
 ى سييةم:ماددة
: سةرؤكى ليَذنةى بنهةى هةلىبذرردن ثاررستنى ريَههاريي لة بنهةكةى لة ئةستؤ دةطريَت  وة بؤى يةكةم

هةية  ةنها ثشت ببةستيَت بة ثؤليسى خؤييَية ى سةر باة وةمررة اى نااوةخؤ لاة هةريَمادرو ئاةو       
 مسؤطةر بهات. ريَهاررنة بطريَتةبةر كةور باش بةرِيَوةضوونى هةلىبذرردنةكان و دروستيان

: هيَزةكانى ئاسايشى ناوةخؤو ضةكدرررن بؤيان نية بضنة نيَاو بنهاةكانى هةلىباذرردن  اةنها لةساةر      دووةم
 دروركارى سةرؤكى ليَذنةوة نةبيَت.

 ماددةى شةشةم: 
 ماددةى )سى و ثيَنجةم(ى ياساكة هةمورر دةكريَت و بةم شيَوةيةى خوررةوة دةخويَندريَتةوة:

 نجةم:ماددةى سى و ثيَ
ليَذنةكانى بنهةكانى هةلىبذرردن هةلىدةسنت بة ريَهخستنى كؤنووسى ورذووكررو لاة الياةن خؤياناةوة باؤ     
ئةجنامةكانى دةنطدرن و سةريةم بةلىطةنامة  ايبة ةكانى ثرؤسةى هةلىبذرردنى لةطةلىدر هااوثيَ  دةكريَات و   

ردنى لاة الى كؤمسايؤنى بااالىى    لة مةرفيَهى درخرروى مؤركررو بة مؤرةكةى خؤى دردةنريَات باؤ سا ا   
سةربةخؤ  و درنةيةكى كؤنووسى كؤ ايي كة لة اليةن نويَنةررنى قاةوررة بةشادرربووةكانةوة ورذووكارروة    

 دةدريَتة قةوررة بةشدرربووةكانى هةلىبذرردن.
 ماددةى حةوتةم: 

 تةوة:ماددةى )سى و شةشةم(ى ياساكة هةمورر دةكريَت و بةم شيَوةيةى خوررةوة دةخويَندريَ
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 ماددةى سى و شةشةم:
 :  يَهرِرى هةلىبذرردن بةثيَى ئةم ميهانيزمةى خوررةوة ديارى دةكريَت:يةكةم

دووباارة(ى ئاةم ياساايةدر     35كؤى طشتى دةنطة درروة دروستةكانى ئةو ثيَهها انةى لة مااددةى )  -1
دةكريَتة سةر ذمارةى ئةو كورسيانةى بؤ هةر ثيَهها ةيةك  ةرخان كرروة بؤ ئاماذةيان بؤكرروة دربةش 

 دةرهيَنانى  يَهرِرى هةلىبذرردن بؤي.
ئةو دةنطانةى دةميَننةوة دربةش دةكريَنة سةر ذمارةى كورسيةكانى ثةرلةمان ثااش ََ كةمهردناةوةى    -1

رهيَنانى  يَهرِرى هةلىباذرردنى ئاةو   (ى سةرةوة ئاماذةي بؤكرروة  بؤ دة1ذمارةى ئةو كورسيانةى لة )
 دووبارة(ى ئةم ياساية نايانطريَتةوة. 35قةورررنةى حوكمةكانى ماددةى )

: ذمارةى ئةو كورسيانةى كةور هةر قةوررةيةك بةدةستيهيَناوة بةثيَى ئةم ميهانيزمةى خوررةوة ديارى دووةم
 دةكريَت:

هيَناون بةساةر  يَهارِرى هةلىباذرردن  كاة باةثيَى      دربةشهردنى ئةو دةنطانةى هةر قةوررةيةك بةدةساتي  -1
برِطةى )يةكةم(ى سةرةوة دةرهيَنرروة  بؤ دياريهردنى ذمارةى ئةو كورسيانةى قاةوررةى ثةيوةنادرر   

 بةدةستيهيَناون.
لة حالىة ى دةستنةكةو نى  يَهرِرى هةلىباذرردن لةالياةن هاي  قةوررةياةكى كَيككيَهاار لةساةر ئاةو         -1

دووباارة( ئاماذةياان باؤكرروة  ئاةور ياةك كورساي دةبةخشارَيتة ئاةو          35اددةى )كورسيانةى لة م
 قةوررةيةى كةور ميا رين دةنطى لة نيَو ثيَهها ةكةدر هيَناوة.

: ئةو كورسيانةى لة ئاةجنامى دةساتهةو نى مااوةدةنة كاة نةطا اة  يَهارِرى هةلىباذرردن بةباة الىى         سيَيةم
كةور مؤر رين ماوةدةنطيان بةدةستهيَناوةو بةشيَوةيةكى يةك لة  دةميَننةوة دةبيَتة هى ئةو قةورررنةى

 دورى يةك.
 ماددةى هةشتةم: 

 ماددةى )سى و حةو ةم(ى ياساكة هةمورر دةكريَت و بةم شيَوةيةى خوررةوة دةخويَندريَتةوة:
 ماددةى سى و حةو ةم:

رةى ئةو دةنطاناةى هاةر ياةكيَهيان    : ناوى ثاليَوررورنى قةوررةكة دووبارة ريزبةند دةكريَنةوة بةطويَيةكةم
بةدةستيهيَناوةو كورسيةكانيان ثىَ دةبةخشريَت ساةرة ا باةوةى باةرم رين دةنطاى بةدةساتهيَناوة      

  اوةكو دياريهردنى سةريةم ئةو كورسيانةى قةوررةكة بةدةستيهيَناون.
(ى 11(ى مااددةى ) 1)لة حالىة ى نةها نةكايةى ريَذةى  ةرخانهررو بؤ ئافرة ان كة لاة برِطاةى    دووةم:

(ى ساةرةوة  ة نيَورن ئةو بررورناةى لاة )يةكاةم   ياساكةدر ها ووة  ئةور ذمارةى ثيَويستى ئافرة ان ل
 ئاماذةيان بؤكرروة بةطويَرةى ئةو دةنطانةى بةدةستيانهيَناوة  ثيَش دةخريَن.

 :سيَيةم
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كورسايانةى ثةرلاةمانى كاة    دةستةى باالى ئةو ريَذة ساةدييةى هاةر قةوررةياةك بةدةساتيهيَناوةو ئاةو       -1
 بردوية يةوة رردةطةيةنيَت.

 عيَررق رردةطةيةنيَت. –دةستةى باالى ناوى برروةكانى ئةندرميَتى ثةرلةمانى كوردستان  -1
 ماددةى نؤيةم: 

لة حالىة ى بة الىمانى هةر كورسييَك  ئةور لة اليةن ثاليَوررورنى ئةو قةوررةياةى خااوةن كورسايةكةية ثارِ     
حالىاة ى يةكساان     ئةويش بة بةخشينى بةو ثاليَورروةى مؤر رين دةنطى بةدةساتهيَناوة  وة لاة   دةكريَتةوة

ثاليَوررورندر ئاةور ثرِكردناةوةى كورساية بة الىةكاة باةطويَرةى ئةولةوياة ى ريزبةنادى         بوونى دةنطةكان
 ناوةكان لة ليستة بنةرِة يةكةوة دةبيَت.

 ماددةى دةيةم: 
 ماددةى )شةست و يةكةم(ى ياساكة هةلىدةوةشيَندريَنةوة. برِطةى )يةكةم(و )دووةم(ى

 يازدةم:  ماددةي
 كار بة هي  دةقيَهى ياسايي يان برِياريَهى ناكؤك لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدر ناكريَت.

 ماددةى دوازدةم: 
 بهةن. ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةميررن و اليةنة ثةيوةندررةكان حوكمةكانى ئةم ياساية ييَبةيىَ

 ماددةى سيَزدةم: 
ئةم ياساية لة ريَهةو ى دةرضوورندنى ييَبةييَ دةكريَت و لة رؤذنامةى فاةرميي )وةقااي ى كوردساتان(در    

 بالىودةكريَتةوة.
 

 
 

 هؤية ثيَويستكارةكان
ر عيَاررق  ئاةو   –بؤ خؤطوجناندن لةطةلَ ثيَدرويستيةكانى سيستةمى هةلىبذرردنى نويَى ثةرلةمانى كوردستان 

 ئةم ياساية دةرضوويَندرر.
لةالياةن ساةرؤكي هاةريَمي كوردساتان      1113( ي ساالي  451ئةم ياسااية باةبرياري ذماارة )     يَبيين/

 ثةسةندكرر.

 د. ارسالن بايز امساعيل
 سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

 




