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 تايبةت بة كؤمةلةكان  81ذمارة ياساى 
 

 هةريَمى كوردستانى عيَراق
 

 ماددةى يةكةم : 
كؤمةَلةةة ك كؤمةَلةةة كةةةةيفةة ةةةيهةميفةي اةميةةةة يري اة ةةةة دةةة يَ لةةة اةةةيا كةةةةيفةي  رةةةر ي  ةةري      -1

 مةعنةةى دؤ مةدةةييفك كة قرزاجني مرددى ميفاا يةديف . 
يةاى رشنةنة ى ة كؤمةَي ةةمي ة ةةةيا ةرة دىزخةرى ويفةوةواز         اةموة  ريةة ر فةخةاة  ةةكيفيي ة مةَلةة  -2

كؤمةَلةةةي ة كوككةةةكريي  ةةةي  رةةةر ة دى ةةري خة فيةةةةى . مةةةيير مةخةةةر ر فةخةاةىكةةةى  رةةةر يفةي مر ةةةةمي 
 دطة فيةوؤ . 

 ةخةر كؤمةَلة مةدةةييفةي زايسيي  ر كؤمةَي ةمي  ر ثيةة ي  ر اويةةرى  ةري ةىرزنةي  ةري ويفةوةوازى       -3
ةوةد فةي خةيي اةدوة لةةة كرمةةدا  ةةة كؤمةَييةة دةةة ثيفيةة ثةؤلَ دىكةة فة ة اةر ةكةة ري دةةثيفي             ري

 مةدةةيي وؤى .

  

 ماددةى دووةم :  
 ةة كؤمةَلةى كة دةثيفي كوككةكريي  ةي  رةةر ة دادىمةةزر فة كةةةيةميةكي مةعنةةةى دىدةيف ة دىمةواييف        -1

ة ةة مةر ف ة مةوَلةي خةو فةراةىة يةةخو فةراةىى لةة ثيفنةرةى        اةموة كررة ارَيكيةكي وةؤى دنةو فنيف ة دةؤى ا   
 دةدى ايفنريي مةدةةيةكريي وؤى اةديف . 

كؤمةَلة يرمواييف دةيفية كةةيةميةكي مةعنةةى مركو ثيفِةىةى يرةوؤى لة رشذيرمةى رىمسياا لةةةةر داةاى   -2
 داَلةيةكة فيةةى . 

 

 ماددةى سىَ يةم : 
َيمي ثيف دىدات يو فنةرا ةمي كؤمةَلة دىكري لةدةةردىي دادخةرة ي ةيةة رىمسةي     ةةرشك  ر  ةة كةةةى كة دىةة     

 ة يررىمسيةكرياا . 
 

 ماددةى ضوارةم :  
  رمرجنةكريي كؤمةَلة دىديف  ةي مةرجرية ري اةديف ك      
 دىديف  رنةةاة رةةي ة نةرعي ة رىةا ديف .  -1
 دةرت .  وةمةمي كؤمةَليفةي د ررى كةاةى خةىل كوردةيريي عيفةاق -2

 يرديف كةرمةررى ة جيرةازى رىخةزى ة  ر يني ة مةزاةدي دةرمة  رمريج . -3
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 يرديف لةخة ف دنةمركريي دميوكةاةي ة جرِريرمةى جيهريي مرفي مةشظ يرخوجنرة ديفت . -4

 يرديف دذى دادو دىةيوةرى خةيي ة رىةنت ديف .  -5

 

 ماددةى ثيَنجةم : 
امي ة  رنةيي دطة فيةة دةةر دةؤ دةةدى ايفنةريي مةدةةةيةكريي دةةثيفي         ثيفو سية كؤمةلضة ر فةةرزة اةؤى دميةوكة        

  رةرى رىارةكةاة . 
 

 ماددةى شةشةم : 
كؤمةَلة مرفي وؤثيةريااي ة مريطةمة ة ميهةىجري ة  راةيط ةرزداي ة ثة ةااكةديي اؤ ةةكريي راخة ريةايي         

 دةثيفي  رةر ثة ِةىةكةاةىكري اة ة . 
 

 ماددةى حةوتةم :
امةزرايةةةايي كؤمةَلةةةة مةرجةةةة داةا ةةةةك ثيفةةةةةةؤ دةةةةةىز ةى يةةةرةوؤ دةة فةةةت لةي ةةةةي  ةياامةةةة       دةةةؤ د     

(  ةيااي كةمرت يةديف ة اةموة دةثيفي  رةر نيرة دةة ة  15دامةزر فنةكريةةى  يكةا كةاديف   دةمةرجيف ذمررى ري لة )
 ثيفِةىةى يرةوؤى ثيفوى لةرديف ة  ةي زاييرر يريةى ميفاا ديفت ك 

ةَلةكةة مةدةةت لة دامةزرايايي ة   مةَلةةياى دةِر فوىدةديي ة دىدةيف لةة اةةر فكي كوردةةيريي     يرةى كؤم -1
 عيفةاق ديفت . 

يرةى اةموة  ةياامة دامةزر فنةرىكري ة يرزيرة ة رىخةزيرمة ة ثيةة ري ة نو فني داييةينيري ة دِةةايرمةة   -2
 ة ثلةى زايسييري . 

 مةرجةكريي  ةيااميفيي ة يةمريي .  -3

 رةىكريي دارا ي كؤمةَلة . ةةرا -4

 ةة دىةيريةى كة يو فنةرا ةمي كؤمةَلة دىكةةي ة كررةدررىهةَلسةوِرايايي دىخةيةة  ةةةيؤ ة مر ةةىةيةاى       -5
 اةر  ةكيفةيري ة ر فطرى اةَلةذاردي ة كؤمر ي ثيف ايفنرييري . 

 

 ماددةى هةشتةم :
لةدررى ةةةى  ةاكة لة ةىزارىت دِة رر فك ( رشذ لةميفذةةى مؤمرركةديي دا33دىديف ةىز ةى يرةوؤ لةمرةىى ) -1

 داات . 
ةىز ةةةةى يةةةرةوؤ دةةةؤى اة ةةةة  ةخةةةةر داةاى دامةزرايايةكةةةة مةةةةرجي  رةةةةر ي مةةةةةاةى ميفةةةاا يةةةةدوة     -2

(ى ةةةرىةىدا اةرموةى مةةةاةكةديي    1ديطةر فنيفيةةى دؤ دىةيةى دامةزر فنةراي لةة مرددىى كة لةة دِةخةة )  
ؤ كةديةةىى داةاكةؤ مرةىى ةة ةكةدي ة دِة ةرر لةةةةردايي  ةر    ير مةةاة ةكريي ة لةخة ف رشذى ثيفةةة

 يةدايي دىةت ثيف دىكرت . 
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(ى ةةرىةىني دةةةةردا ميفةةةِرىف .   1كرميفك كة داةاكة ي ةك دةي ةك يةكةاة  ةة مرةى ةى كة لة دِةخة ) -3
  ةةى دةثيفي  رةر داةاكة دةثيفي  رةر ثةةناكةاةى . 

زرايايةكةةةى لةدةةةر اةةةر اؤ ةةةك رىت كةةةدىةى    ةةةةا  ةيةةاامريي      ةخةةةر ةىز ةةةى يةةرةوؤ داةاى دامة  -4
( رشذ لةةة ثيفِةاخة ريةةاييري دِة ةةررى رىمةةديةةىكةةة مةمييةدةةةةي  15دامةزر فنةةةر دؤ ةةري اة ةةة لةةةمرةىى )

 لةيى دىةيةى درَيى دادخرى مةميةى اةر فكي كوردةيريي عيفةاق ة  ةة كرمة دِة ررى دادخر دةا دِة ررى . 

 لةكرميفةيةاا دىكة فة كة ثيفِةىةى يرةوؤى كؤمةَلة ةكي مؤَلةماراة اةموار دةة فت .   ةة كرراية -5

 

 ماددةى نؤيةم : 
 دارا ي كؤمةَلة لةمرية ثيفك د فة ك      
  ردوةيةى دةنااردوةيي  ةياامري .  -1
  ردوةيةى ةرَييةى  ةياامري .  -2

 ف كةةةدي لةي ةةةي كةةةة ة ي ةةةيي  دةوةةةيو ة دىةةةت ة د ةةررى ة ثييةةرك ة ثررىكؤكةديةةةةى ة لةةة قةدةةة   -3
 د ةةةى . 

 دىةيةةةمي د ةة كة كؤمةَلة لة  ةجنرمي ارَيكي ة وسينة مرمَلةمي ثررىكرييةةى انطي دىكةةىف .  -4

 

 ماددةى دةيةم : 
كؤمةَلة مر ف ة دارا ي وؤى دؤ وؤى دةِر فوى ري دىدرت لة ر فطةى دودجةى ةرَييةى كةة دةةثيفي ةيسةيةمي     -1

 .يى فةرمريطة رىمسييةكريي اةر فم ثة ِةىة دىكةىف ر فك دىوةىف ة جيفةةجيف دىكةىف ذميفة ررى كة لة
 دىكةة فية دةر ارةد فةى دارا ي اةر ضكي كوردةيري . اةموة كسردرميفةي كؤمةَلة  -2

 

 ماددةى يازدةيةم : 
ةيى داديةوةة  ثيفو سية لةةةر اةر كؤمةَلةة لقةكريي  ةةي مؤمررايةةى وةوارىةى ر فةك وةرت ة   دةمةةرجيف لة       

 )كرمةي عةد ( مةةا ق كةادة . 
يةةرةى  ةيةةاامريي كؤمةَلةةة ة يرةييةةةري ة مةمةةةي ة رىخةزيرمةةةة ثيةةةةة دِةةايرمةةةى    مؤمةةررى  ةيةةاامري ك  -1

 زايسيي ة اويةرى ة ميفذةة ي ارمنةيرة كؤمةَلةى ميفاا مؤمرر دةةىف . 
ِر فوىدةدي ة دىةيةى خةةيي ميفةاا مؤمةرر    ة  ةمةؤ اةموة دِة ررىكريي  ةجنومةيي دةمؤمررى دِة ررىكري ك  -2

 دىكةىف ة لةي ةي دىةيةى دةِر فوىدةديي كؤمةَلةةى  يكةا دىكة فة . 

 مؤمررى ذميفة ررى ة اةموة داارت ة وةرجيةكي ميفاا مؤمرر دىكةىف .  -3

مؤمةةررى كةةة  ة ثةةة  ة مةةر ف ة اةراةةي مةةولةي كؤمةَلةةة دةةيف لةةة كةةة  ة ثةةة  ة موَلةةك ة مةةرَلي خةةو فةراةىة   -4
 يةخو فةراةىى ميفاا مؤمرر دىكةىف . 

 

 ماددةى دوازدةيةم : 
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دىةيةى خةيي كؤمةَلة دةؤى اة ةة دةة ررىزةةى وةؤى دةاى رىزامةيةاى دةة لةةةةر ةةيفي  ةيةاامريي كؤمةَلةكةة          
 اةَلوىنيفنيفيةةى .

 
  ماددةى سيَزدةيةم : 

دادخرى دةرا ي )دياا ة( اةَلوىنةيفيةةى دةاى دِة ةررداي لةةةةر دامةزرايةايي    ةمةةؤ       كؤمةَلة دةدِة رر فةي دىنيف
 لةةةر داةاى ةىز ةى يرةوؤ  ري  ةةىى دىةيةَيمي ثيف دىدات دىديف ة لةي كرَلةمريةى ووارىةى ك

 ةخةةةر ةةةرَليفك دةةةةةر دامةزرايةةايي كؤمةَلةكةةةدا رىت دةةوة دةةوة   دىةةةيي دةةةة كررايةةةى يةةةكةددوة كةةة       -1
 لةثيفِةىةىى يرةوؤ اا ارموةي    ري دةديف اؤ لة جيفةةجيفةةديي كررىكريي ةىةيردوة . 

  ةخةر لة ارَيكيةكريياا لةة اؤ ريةى يدا كة لةمرددىكريي )اوارىي ة ثيفنجةي(ى  ةي  رةر ةدا ارموةي .  -2

ري قرزاجني ثررىكةريي    ةخةر كؤمةَلة ية يوايي دةَليفنةكريي وؤى دةجيف دطة ةييف  روود ثررىكةى وؤى    -3
 دؤ غة ةى  ةة  رمرجنرية مةروري كةد دؤى درةةت دوةى . 

  ةخةر اةك ة مةقةمةيي لة مةَلةةيا  ر لة  ةكيفك لة لقةكريي وؤى دا عةمةرر دةرت .  -4

 

  ماددةى ضواردةيةم :  
ري دا دادخةةر دةةةخورجي ةةةة ةى داةاى اةَلوىنةةريايةةىكة دىكةةرت ة دِة ررىكةةةى لةةة رشذيرمةةة يرةوؤ يةةةك       -1

لةمرةىى اةفية ةك لة ميفذةةى دىراوةييةةى داَلةدىكرمةةى    ةةىى مةغاةةرى دؤى اة ةة  ةةة كوككةة    
رشذ لةة ميفةذةةى داَلةكةديةةةىى     33لةيى دىةيةى درَيى دادخةرى مةةمييةى اةةر فكي كوردةةيري لةةمرةىى      

 مةمييةى دةرت . 
ى دةؤى اة ةة كةةدارى مةريوةت ليفاايةكةة لةةكرر        ةخةر دادخر داةاكةى اةَلوىنريايةةىى رىت كةةدىةى    ةةة   -2

 ورت . 

 
 ماددةى ثازدةيةم :

كرميفك كؤمةَلةكة اةَلوىنيفنةا ةةى   ثركيرة كةرىةى ةك  ري ز رمةى دؤ دادىيةىف ة    ةي دايريةؤ دىةةيةى خةةيي   
رى مةةمييةى  كؤمةَلة دى ةةرت  ةخةةر اةَلوىنةريايةةىكة دةة  ةررىزةةى وؤ ةري دةيف .  ةروود دىةةيةى خةةيي دادخة           

(ؤ اةر  ةةة  بداءةاةر فكي كوردةيريي عيفةاق دا اىييف  ةخةر اةَلوىنريايةةىكة قةزا يي ديفت ة دادخرى دةرا ي )
 دىمة دىةيي دةةةر دادىخةىف مركو ثركيرةىكةى دىكةىف .

 
  ماددةى شازدةيةم :  

ؤ كةديةي  ةةة ثررايةةى كةةمرةي     دةاى مةةاة كةديي ثركيرةكةديةكةة   ثركيرةكررىكةري دىةةت دىكةةي دةة دادةة           
دةثيفي ثيفِةىةى يرةوؤى كؤمةَلة .  ةخةر دؤ  ةمةؤ دىقيفك لةةيرة  ةةة ثيفةِةىةىدا يةةدوة    ةروود اةةدوة   دةةَيي        
ِر فطةى دادةؤ كةديةكةى لةمواير دةدىردوة   لةة كرمةةدا مةرَلي  ةةة كؤمةَلةة اةَلوىنةيفنةاةى ة دةؤ  ةةة كؤمةَلة ةة         
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كة  رمرجنيري ية ةة لة  رمرجني  روود دىدر فت دةاةةر ي ةيةةكي ويفةوةواز كةة  ةجنومةةيي       ري  ةة كؤمةَييةى 
 ةىز ةاي دىةت ييةريي دىكرت . 

 
 

 ماددةى حةظدةيةم :
 ةىز ةى يرةوؤ دؤى اة ة كة لةاةر يداييفةي  رةر ي كؤمةَلة  رخردار دةرمةةى .  -1
ةىف لةدةردىي دىةةيةى خةةيي دادخةرى مةةمييةى     كؤمةَلة دؤى اة ة  يعيةار لة دِة ررى ةىز ةى يرةوؤ دط -2

 رشذ لة ثيفةاخة ريايي دِة ررىكة .  33اةر فكي كوردةيريي عيفةاق لةمرةىى 

 
 ماددةى هةذدةيةم : 

اةةةموة دِة ةةرر فةي دىةةةيةى خةةةيي كةةة لةخةةة ف  رةةةرة ثيفةةِةىةى يةةرةوؤ درةةةةت يةةةديف ة  ةةر اةةةركرر فةي      -1
دةِر فوىدةديي لقةكري ديةةي ة لةةنوةرى كررى وؤ ةري  كريي دىةيةى دةِر ضوىدةرى كؤمةَلةة  ةجنومةية

دىردضيف  روود يردرةةت ديف لةخة ف كوككةكريي  رةرة ثيفِةىةى يرةوؤ  ري دِة ررىكةريي دىةةيةى خةةيي      
دىنةيف دةةكوككي دادخةرى دةةرا ي )دةااةى( كةة مةَلةةيةاى خةةيي كؤمةَلةة ةةةر دةة  ةةةى   لةةةةر داةاى              

رشذ لةةة دىراةةوةيي دِة ررىكةةةةى دىدةةيف     03َلوىنةةيفنة فنةةى .  ةمةةةؤ لةةةمرةىى كةةةةيفةي دةرذىةىيةةا اة
 ةةروود لةةةرشذى دىةةةت دةكرردوةيةكة ةةةةى .  ةةةةىى لةةةةةرىةىدا اةةرموةى اةةةموةى مةةةيير لةخةةة ف مةةرفي   

 نررةيريياا دىخوجنيف . 
كةة اةيةاىف مرفيةري    يرموايةىف داةاكةديي دةمر ف كةديةةةى  رراةةيةى كةةةريي ييةرز ثةرك دةةةىف    ةةايةةى         -2

 انط كةةموةى لةةةر دنضينةى دِة ررة كررى مر يوةت ليفاراةىكري . 

 
 ماددةى نؤزدةيةم : 

يرديف كؤمةَلةى ةةردرزى  ر ييكضة ةةةردرزى يركةومةةمي دازةةزرىف اةةرةىار يةرديف كؤمةَلةةى ثيةةة ي ثيفةك              
  دهيفنةىف   مةيير مةخةر لةة كةةرية دازةزرىف كة ارةثيةةي .

 
 ماددةى بيستةم :

 كؤمةَلة لة رىمسي دامةزراياي ة لة رىمسي مةةا ق كةديي مؤمررىكريي دىدوردرىف .      
 

 ماددةى بيست و يةكةم :  
اةر  ةيااميفك لة  ةياامريي  ةجنومةي دةِر فوىدةديي كؤمةَلةة  ةجنومةيةكريي دةِر فوىدةديي لقةةكريي دةةىلف        

 د نرر و كةمرت يةديف. 133د نرر ز رمة يةديف ة لة  533ك ةةا دىدرىف دةمةرجيف لة ةةيايي خوذمة )مةلغ( ثررى ة
  ةة مؤمررايةى ر فك يةوست ديف كة لةي  رةر ةدا ارموةي ة خو في دة مةرجة د ررى كةاةىكريي يةداديف .  -1
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 رادطة ةيةىف .  ةخةر ي ةيي مر ةةت دةة كررةدررايةى  رخردار يةكةدديفيةةى كة دةثيفي  رةر دىديف ثيفي  -2

 ةىرخةت ديف ة مةرجي  ةيااميفيي دةثيفي ثيفِةىةى يرةوؤى ىلف مة ةمة جيف .  ةخةر  ةيااميفةي  -3

 
 
 

 ماددةى بيست و دووةم :  
مةريط لةة رشذى دةكرركةةةمني  ةةي      0ثيفو سية لةةةر  ةةة كؤمةَييةةى كةة اةيةة دةررى وؤ ةري لةةمرةىى         -1

 يفنة .  رةر ة دةثيفي كوككةكريي  ةي  رةر ة دطوجن
(ى  ةةي مرددى ةة يةدةةةييفيةةى دةةثيفي  رةةر دةاةَلوىنةرةى       1اةر كؤمةَلة ةكي كة وؤى دةكوككي دِةخة ) -2

 دادىيةىف . 

 
 ماددةى بيست و سيَيةم :

كررةدةةررى ر فةخةةةاةى كوردةةةيرييةكريي كةةة لةةةدوارى  ررمةميةةااي ة  رةىدايةةديةةةةى كةةرر دىكةةةي   دةةةثيفي               
 دىوة فة .  رةر يفةي مر ةةت ر فك 

 
   ماددةى بيست و ضوارةم :

 دةايض دىقيفةي مة كرر يركة فت كة لةخة ف كوككةكريي  ةي  رةر ةدا يةخوجنيف .      
 

 ماددةى بيست و ثيَنجةم : 
 ةىز ةى يرةوؤ دؤى اة ة دؤ  رةريةةديي كوككةكريي  ةي  رةر ة ر فنكر ي درةةت دىردضو فنيف .      

 
 ماددةى بيست و شةشةم :

 دىديف ةىز ةى مر ةةمةكري كوككةكريي  ةي  رةر ة جيف دةجيف دةةي .      
 

   ماددةى بيست و حةوتةم :
  ةي  رةر ة لة رشذى داَلةكةديةةىى لة رشذيرمةى رىمسي دا كررى ثيف دىكةىف .      

 
 
 

 اة يرمق ةرملجو                                                                                 
 ةةرشكي  ةجنومةيي ييةيكريي كوردةيريي عيفةاق                                                             


