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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث
 

 ة1991 ةستتىل  ة(1)ر ة ةيىستتى ةادتتى(65)لتتكةدتتى    ةة(1) رِطتتك ةثشتتبة تتكةىتت    ة
ةتةعيَراقةةادىر  ةيىسىي ةئكندادىن ةثكرلكدىنثيَشنيىر ةلكسكرةةو،ةهكد ار راو ،ةثكرلكدىن ة  ر ستىن

ة: رِيىر ة  رض واندن ةئكمةيىسىيك ة اة12/11/1012 ةرؤا ة(19)ر ة انيشت ةئىسىي ةادىةلك
ة

 1024ى سالَى (9)ياساى ذمارة 
 هةموارى يةكةمى ياساى وةزارةتى خويَندنى باالَ و تويَذينةوةى زانستىياساى 

 1002ى سالَى (20)ذمارة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق  
 : (2)ماددةى 

ة:ةرة   ر َةوة كمةشيَ  يك ةخ ار و ة  خ يَندريَتكو لكةيىسى كةهكد ا(ةىكوتكم)دى    ة
كو  ةوةثتكاىناىةوةستكنتكر ةت يَذينتةةةة ىال ةلكةزانكؤةوة  ستكةوة  ليَذة  زطى ىن ةخ يَندن ة:يك كم

ة:ةئكمة  زطىيىنك ةخ يَندنة كةو زار تكو ة  لكيَنىك د ةوةنىىك د ةثيَكديَنةوة
ة.هكوليَر/ةتةزانكؤ ةسكال ىك ين1
ة.سليَ ىن تةزانكؤ ة1
ة.تةزانكؤ ة هؤك3
ة.تةزانكؤ ة ؤيك2
ة.تةزانكؤ ةسؤران6
ة.تةزانكؤ ةزاخؤ5
ة.تةزانكؤ ةراثكرِين7
ة.تةزانكؤ ةهكل كجبك8
ة.تةزانكؤ ةطكرديىن9

ة.تةزانكؤ ةضكردؤ10
ة.هكوليَر/ةتةزانكؤ ة  ر ستىن11
ة.تك نيك ةهكوليَرتةزانكؤ ةثؤلي11
ة.تك نيك ةسليَ ىن ثؤليةتةزانكؤ ة13
ة.تك نيك ة هؤكتةزانكؤ ةثؤلي12
ة.ر ستىنة ؤةثسثؤرِييكةثزيشكييك ىنتةئكجن دكن ة ىال  ة  16
ة.يك ىنةوةت يَذينكو  ةزانستييك ىنتة  ستك ة  ر ستىنة ؤةخ يَندنكةسرتاتيجي15
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ة.  رض ون ةئكمةيىسىيكة ا  دكزريَنتةهكرة  زطىيك  ة يكك ةىك د ة كةهكيكةيىنة وا ة17
ةوةت يَذينتكو  ةزانستت ةةة زيرانة كةهكدىهكنا ةلكطكلةو زار ت ةخ يَندن ة تىال ةئكجن دكن ةو:ة وو م

لتكةة تكةزانكؤ تىنةةةةهكيتكةة ي ةزانست ة  سكال ت ةثيَتدان ةتىيةكةكنتدةةيوةثلك كندةثيَ  رة كثيَ 
ة.ةض ارضيَ   ةريَن ىي ةتىيةكت

 :(1)ماددةي 
ة.ى   ك ىن ةئكمةيىسىيكةنى ؤكة يَب ىرة كةهيَضة  قيَك ةيىسىي ةيىنة رِيىريَكةنى ريَبةطكرةلكطكلَة

 :(3)ماددةي 

ثيَ يستكةلكسكرةئكجن دكن ةو زيرانةوةاليكنكةثكي  نديتدار  ىنةى   تك ىن ةئتكمةيىستىيكةةيَةتكة َةةةةةة
ة .ة ككن
 :(4)ماددةي 

ة.ةةيَةكة َة   ريَب(ةو قىيع ة  ر ستىن)ئكمةيىسىيكةلكةرؤا ة ال و ر نكو  ةلكةرؤانىدك ةفكرد ة
ة

 واندنهؤيةكاني دةرض
 ؤة ر و انة كةر وت ةزانسبةوةريَكخستنكو  ةسكرةكمة  زطتىةوةنىو نتد  ىنةلتكةض ارضتيَ   ةةةةة

ة.يىسى ةو زار ت ةخ يَندن ة ىال ،ةئكمةيىسىيكة  رض يَندرا
ة
ةة
ة
ة
ة
ة
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 يوسف حممد صادق
 سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

 


