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 (2009(ی ساڵی )3رە )دەقی هەمواری یەكەمی یاسای ژما
 كۆماری عێراق

 هەرێمی كوردستان
 سەرۆك

 (2019(ی ساڵی )1بڕیاری ژمارە )
 

( مەەەاددەی )دەیە ( ەە یەەەاسەەەەەەەەەەەەەای ێمەەەااەەەلر وە ەە بڕەەی )یە ە بەپێی ئەو دەسەەەەەەەەەەەە  ەی پ
پاڵپشەەب بە  (ی رەمد ر  ر و،2005(ی سەەاڵی )1سەەەرا ایە ی رەریمی  دردسەەژاا ژمارە )

(ی ئەاسەەەەەەەەەەەایی راژی  12سەەەەەەەەەەەژەاا  ە ەە د ا)شەەەەەەەەەەەژ ی ژمەارە )یەاسەەەەەەەەەەەا ەاای پەرەەمەاای  درد
 ( ر وە، بڕیارماال  بە دەر ردای:8/7/2019)

 (2009(ی ساڵی )3یاسای ژمارە ) یاسای رەمد ری یە ەمی
 عێر ق( –)یاسای پاریزەا اای رەریمی  دردسژاا 

 (:1ماددەی )
و بە  ژەوە( ەە بڕەەی )سەەەەەێ)ە ( ەە ماددەی )(ەەەەەە(ەەەەەە (ی یاسەەەەەا ە رەمد ر دە ری1خاڵی )

 (ێدەیەی خد رەوە دەخدی ریژەوە:
اال  بە زاری ەی رەرای رەڵبژ ردای پاریزەار  ەە دەرەوەی ئەال ماای ئەاجدمەا  یاا ەە اێد ا)
( سەەەەەی راژ  ەەمێژووی 30ژمارەی ئەال ماای ئەاجدمەا دەبێب، ەە ماوەیە ل   ە ئەوپەڕی )

 بەسژ ی یە ەم)ن د ا)شژن  ێپەڕاە ات.
 (:2ماددەی )

دەر ەەحد می بڕەەی )دووە ( ەە ماددەی )چد ردە (ی یاسەەەەەەەەا ە ئە  خدەەی ئەاجدمەای  بە
ەاەەلی)ە ەەاا)ەەاا ەە  ەەا ی  ت ەەایی رەەا  ی مەەاوەی پەەاریزەەەا ەەاا ەە پ)ەەادە ردای  ەەایبە م

 یاسای)اا  ا رەڵبژ ردای خدەێكی ادیی ئەاجدمەا بەردەو   دەبن.

http://www.facebook.com/kurdistanforeveryone
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 (:3ماددەی )
ەاەەلیەەل رە ەەاا حد مە ەەاای ئە  یەەاسەەەەەەەەەەەەەایە و الیەاە پەیدپێدیسەەەەەەەەەەەژە ئەاجدمەای وەزیر ا

 جێبەجێبكەا.
 (:4ماددەی )

ە اەەا تب بێەەب ەەەە   ەەار بەر)د دەكێكی ئە  یەەاسەەەەەەەەەەەەەایە یەەاا بڕیەەاریەە   اەەا ریەەب  
 دەكە اای ئە  یاسایە.

 (:5ماددەی )
و ەە راژاەەامەی رەرمی )وەكەەائ ی ئە  یەەاسەەەەەەەەەەەەایە ەە راژی دەرچد اەەلاەیەوە جێبەج  دە ریەەب

 وە. دردسژاا( باڵو دە ریژە
 رت ارە اای دەرچد الا

و بەردەو مبدوای  بەمەبەسەەەژی دروسەەەب اەبدوای بت(ەەەایی یاسەەەایی ەە ئەاجدمەای پاریزەا اا
و رەڵبژ ردای پەەەاریزەەەەار ەە دەرەوەی  جدمەاە ەەەاا ەە پ)ەەەادە ردای  ەەەایبە مەاەەەلی)ە ەەەاائەا

و ئەاەەەل مەەەاای ئەاجدمەا یەەەاا ەە اێد ئەاەەەل مەەەاای ئەاجدمەا بەمەبەسەەەەەەەەەەەژی رەر رەمكردا 
 اا بە (ێدەیە ی با(ژر، ئە  یاسایە دەرچدی لر .راوو  )یاالای خزمە گدز ریە اا بت ەە

 
 

 اێچ)رڤاا بارز ای
 یمی  دردسژاا سەرا ی رەر
21/7/2019 

 
 

 سەرچاوە:
 (  31/7/2019بەرواری ) -( 239ژمارە) -رۆژنامەی وەقائعی كوردستان 

http://www.facebook.com/kurdistanforeveryone

