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 کۆمارى عێراق 
 هەرێمى کوردستان

 ەرۆکـس
 بڕیار

 0202ى سـاڵى (9)ژمـــارە 
ەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپ ئەە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە

مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە٥٠٠٢مەاڵىىا ئە(١)هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە
ە:ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئە٦/١/٥٠٥١مەەەەمە(١١)ئەوااڵایەەەماەەەکدەساڵژااەکەەەەەس و  ژن

ە
 0202ی ساڵی (٧)  یاسای ژماره

  0229ى ساڵی (٣)هەموارى یەکەمى یاساى ژمارە یاسای 
 یاساى بەخاوەنکردنى ئەو زەوییانەى کە لەسنوری شارەوانییەکان زێدەڕۆییان لەسەرکراوە 

 عێراق -لەهەرێمى کوردستان 
  (2)ی  مادده

مەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێژەدە،ەەە ەڵەزیاسکوسوئەسددەخاڵە(١)ەەەماسسەمەە(سددەم)دەە(یەکەم)ب  ەکاوئە
ە:ەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدەە(یەکەم)بۆەب  ەمەە(٣)دەە(٥)بەەزوج وەمە

ەە:یەکەم
وددیەکئەسەداڵژکوسددەەبۆەمەبەاڵژەکاوئەوەمەیااڵایە،ەوەدەکەاڵەیەەکەەبەەزێلەڕەیەەخا:ەزێدەڕۆکارە-١

یىىىااەپێىىىل ەو  ىىىژەمێ ەەیىىىااەم و پاىىىوەەشىىىەەن  ەکاوئ،ەیىىىااەوەد وەمەبەە ىىىدکرئەوەمەیااڵىىىاەبىىىۆە
ە.بەخێدکوسو ااەە اڵتێوسە دە

زەدیەیىااەیەکەمەە١٩٩١بىۆەمەبەاڵىژەکاوئەوەمەیااڵىایە،ەوەدەکەاڵىەیەەکەەەەسد مەاڵىا ەە:ەسوودمەندە-٥
ە.ەڕێاەمەزیاسکوسوئەواشکو ەو  ژەمێەبددوئەبەەهەەەهۆکاەێکەدەە وپبێ ،ەماەەەە

وەدەکەاڵاوەمەچەاڵودشژئەبنەیااەمەننەدم،ەدەەەەچد ەچێدەمەپ ەەەکىاوئەو  ىژەمێبدداەەەەیەاەە-٣
مەزە دەیەکىىئەپىىومە کىىدمئەمۆ ەپ  ىىااەپێىىلە دە،ەدەزێىىلەڕەی ااەەەە سەاڵىىژەمەدەبەەهێنىىااەیىىااەس

ەەدەزێىلەڕەی ەکاو ااەبىۆەسەەەدەمەاڵنددەمەڕێتێلە دەکوسددە،ە دکرەکاوئەوەمەیااڵىایەەوایىاواوێژەد
 .ەبەخادەاەواکوێ 

خىىىىاوددمەە٣١/١٥/٥٠٥٠شىىىىاەەد و  ەکااەسەپىىىىد ونەوەدەزێىىىىلەڕەکاەەمەکەەپىىىىێ ەڕێکەدپىىىىئەە:دووەم
و  ىىژەمێبددوئەبەەزێىىلەڕەیەەسەداڵىى ەکىىوسددە،ەبىىکەوەەخىىادەوئەوەدەزەدیىى ەمەخىىاوددەکەمەەەاڵىىەەە

ەە ژىىاەکوسوئەەەاڵىىەەەبێىى ،ەەسەداڵى ەکىىو دەەدەمىىد کەەسەد ەپە،ەمىىاەچەمىىد کەەپەد دەبێىى ەیىىااەمىىا ئ
بەمەەمێکەبکەدێژەەوادەاڵنددەمەشاەەد و  ەکااەدەەەەوادچەکاوئەو  ژەمێبدداەبێ ،ەبەپێەەمەەجەدە

 .  دکرەکاوئەوەمەیااڵایە
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 ( 0)ی  مادده
ڕێزبەولیەب  ەكاوەەپىوەبەدپێى ەەە ێخوەکلیەەەااڵاکیمە(٥)ەمەمەماسس(مەچوار)دەە(مێیەس)ەکاوئە  ب

 :سەخدێنلەێژەدەەەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەێكلە دەكەب  ەەەەدەڕێكلەخوێنژەدە
ەدپىىئەکڕێەەەەڵاڵىىاەکیەە(١)ەەەەەەکەکىىل ەیەمادەەودداڵىىو د،ەەەکئیەس د کىىاەەکاەەڕەلێىىزەەسىىژیدێپە:مێیەســ

ەۆبکىىا ەبىىەمێ کىىاە ەمەکیەەکئەەەاڵىىەەبەشە ىىکێپەەکىىا ،ەوەەەتێىىپەیەااڵىىایەمەوەەکىىاەبددوئەب
ە.وکوساەخادەبەاڵژئەبەم

 (٣)ی  مادده
ەە،ەدەدەژێکىىىوەسەمىىىد ەەهەەااڵىىىاکیمە(٣)ەمەمىىىاسسەی(مەچووووار)دەە(٥،ە١ە/مەدوو)دەە(مەکیە)ەب  ەكىىىاوە

 :ەیەیەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدەدێشەمەبەزیاسەسەكوێ ،ە(مەنجێپ)ەمەو زوجەەبەکەیە  ب
ەپئ  ەوىىل مەدەوەکىىاا،ێ ی ەکاە ەەکیەەکئەەەاڵىىەاایىىەز ىىاەێپاەەپئیەکاەەەاڵىىەەبە بىىاەکىىئەیەژو ەە:مەکیە

دە ىدز ە،ەەشى ەدە ەد وئەدەوابددەم،ەشىاەەئیس س،ەس ە ەکاوئەپەز ەەدەەەەکااەل ەیولەدەیپەەویەە
ەىەنێىىو  ەوىىادەکاوئەەچادەدەاڵىىەڵک ىىژدکا ەاڵىىژئەبەمەبە، ێنوێهەکىىلێپەەەەهەەێرىىەەكدەساڵىىژاا
کوسا،ەدەوەخىادەەبەپێدیسىژەكاوەەەەمەسمەمەهىاپنەەەەابددا ن دەسەکاای ەکوسوئەس د کاەەێپادپد

ەەکىاەڕێل وئەوجامىەوەۆبىەکااەل ەیىولەدەیپە  ەد وەشىاەەەەەکئەەدەمەژو ەەبا ەسەپد وێ ەەیژو ە
 .پێكبهێنێ ەکااەسژیدێپە ەک کنەپ

ەمەبەاا ىکاوەووخەبددا،ێمە ىژ خىاوددمەوەەبەەکىو دەەەاڵىەەەااەڕەی اسیزەمەاوی دەزەدەوەهامەبە:مەدوو
 -: ێنوڵێمەخەسەەیەدێش

ەەمەاڵەەکوسوەەڕەیەاسیزە ێپەەد  ە ودەشاەەایەەەەەەەاڵەەکو بددەەڕەیەاسیزەمی ەدەزەدەوەەە ەوە-١ە
ەەکیى ەدەزەمەن قە اڵىژڕووخىئەەەنجىێدەپەسى  بەس ەاڵىەەەە(%٥٢)ە یبىەەبەمەکەوىوخە،ەدەژێاکو ب م

 . ێکوەسەەماەەوەولەاڵددسمەەبە یکاەەڕەلێدەزەسەخەمڵێنوێ ،
ەەەەەسەس ەاڵىە(%١٠)ەبى یکوسوىل ەەاەخىادەبەکىاپئەەە،  ەدەسەەەە ێىبددبەولەاڵىدسمەکاەەڕەلێزەەە ەوە-٥

 .یەاڵەەەدە(١)ەئ خاەەەەکو دێپەووخئەواماەەەەاڵەەژێخوەسەەن قە اڵژڕووخئە
ە،ەەدەژێکو بەاو ىىمەەد  ەد وەشىىاەەایەەەەە ىىژوێپە،ەەەاڵىىەەکو بىىددەەڕەیەاسیىىزەمیىى ەدەزەدەوەەە ەوە-٣

ەمژىوەکەەکیەدەزەمەن قە اڵىژڕووخىئەەسمەاڵىەەەەنجێىپە(%٢)ەكەەەەە ێىنوڵێمەخەسەک ێبەبەمەکەووخ
 . ێبەو
ەەەە مىبەبەێبىەاایىەەەە مىبەبەەدەبەبىدد،ەوەەکەڕەیەلێزەەخاوددەئێمە ژ وەمۆخەکێکاەەڕەلێزەەەهە-٤

ەەن قە اڵژڕووخئەەسمەاڵەەەەەسە(%١٠)ەب یەوکوسول ەخادەکاپئەبەەبدد،ەەەێمە ژ وەل ێپومەپەکئێاڵەک
 .ەەبەپێەە ا ەپەكاادەەەمەاڵ(٣،ە٥،ە١)ەکاوئ ەخاەەەەکو دێپەووخئەواماەەەەاڵەەژێخوەس
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ەۆبىددەبىەچئێەپەاڵىەەکەخىاوددەنئێشىدەەە ەوەەدەپبکاپڕەەوکوساەخادەەبەەیەهەمۆبە باەمەژو ەە:مەچوار
ەد وئەشىىاەەەکىىئەوەەەاڵىىەەە ێىىبوەەسەشەکەڕەی ەلێىىدەزەەپىىئ،ەکەمەخ ىىەوەاایىىپىى اەەەەمااڵىىژ

ەەەەل ەیىولەدەیپەد وئەدەشاەە ،ێبەسەکاوئەپاشرادەەکوساەبە ژاەڕەما ئەەکاەەڕەلێدەزەەسەبوێ 
سددمىاەەپىوەمەسەسدداڵىە(٥مە٥٠٠)ەەەەەمەددبڕەەکەێمە ىژ وەکىئ ەیدەزەەاەچپەەبەمۆاڵنددەمەخ

 .ەەدەکاپەسەکاەەڕەلێزەبددمەەەقەەەە مبەبەێبەبە ،ێبەوەاپویز
 . ێبکوەوادەبەەڕەیلێخاوددمەزەکیەەوهاەپەەیەهەمۆبەکێکاەەڕەلێزەەەهە:مەنجێپ

 (4)ی  مادده
ە-:نلەێژەدەەەسەخدێدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(٤)ەمەماسس

ەنىو دمڵێمەخەاایىکو دەیاەیىووخىئەسەل وئێىپەەبە ێىبەوەوىلەپابەکاە،ەڕەلێىزەاڵئەکەەە ەو:ە(٤)ماسسەیە
ەمەمەو(٥)ەمەمىاسسەەهىاپددەەەکىاوئەەمەمەاایىەیە،ااڵىایەمەمەو(٣)ەمەمەمىاسس(سددەم)ەمە  بەەهاپددەە

ەەمەاڵىەەەمەدەدەوەدمەزەەەبەمەکەدەخىاوددە ێىنێکوسوىئەوامەاەخادەما ئەبەد ەوەە،دەژێاوەیوەیەااڵای
ە٥٠٥١ەئ مەاڵىا(١)ەەەمىاەەااڵىامیەئێىپەبەدە،ێکىوەسەمىاەۆپەل ەیولەدەیپەد وئەوادمەشاەەەبەەسەداڵژکو د

ەەەەدە،سە وەشىوێ ەو  ێنەىکدەساڵژااەەرئێەەهەەەە  ەدەسەئ دەماەک مدەل وئێکوەدەبەشژنە ویااڵایە
ەةمسىژق )ەکىلە دمێپەەبەبددوئەسىژیشاەمەدێشىەبەەكااسەداڵىژکو دەهىامەبەمەکەشژنە وەیەەە مبەب

ە.مەکەوەخادەەبە ێسەەسە( ە لع
 (5)ی  مادده
ە:ەەسەخدێنلەێژەدەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(٦)ەمەماسس

ەیەااڵىىایەمەوەکىىاوئە دکرەمەوادچىىاوەدەوەۆدە ىىدز ە،ەبىىەشىى ە دەەد وئەشىىاەەپىىئەز ەەد:ە(٦)مىىاسسەیە
ەدپىئەکڕێەەەە(ڵسددەاڵىا)ەەەەەکەکەیەمىادەەەە، ى ەوەاای کو دەواماسەنئی ز یسەدەخ ەوەدەەدەژێاواوەیس
ە.کا ەسەەواماسەکئ کنەپەسژئیل دێدەپەنیز یسەدەەخ ەوەکا ،ەوەەڕتێپەیەااڵایەمەبددوئەوەەکاەەب

 (6)ی  مادده
ە-:ەەسەخدێنلەێژەدەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(١)ەمەماسس

 . ێکوەسەەخااەپەەیەدێشەمەبەیەااڵایەمەوەئێپەبەکااەاڵژهاپددەسەبەەس هاپ:ە(١)ماسسەیە
ەد وئەشىاە)ەپئەز ەەدەۆبەەدەژێەلنەڕێ ەسەاڵژهاپددەسەس هاپئەبەیسەاڵەەەە ژاە ە(%١٠)ەمەژڕێە:مەکیە
ەدەوەنىئیز یدەسەەخ ىەس وىاوئەوەکاوئ  ەسژیدێپەۆبەیەهەەێرەەكدەساڵژااەىەنێو  ەد(دە دز ەەش ەدە 

ەشىىل ەاەبەەکەمەە وەەمىىاوبە ەدەهاوىىل وئەوەەڵ ەەەەدەژێاواوەیىىسەیەااڵىىاوەمەیەکىىاوئە دکرەمەوادچىىاو
 .یەااڵایەمەوەکوسوئێمەبێمەکاوئەکاەەڕێە

ەسە ەڕێنىلەێژەدەەمێەەهەە  ژەمەنێزەخەۆبەاڵژهاپددەسەس هاپئەبەیسەاڵەەەەەاڵە(%٣٠)ەمەژڕێە:مەسدد
وەمەەکىىاوئە دکرەەکەمەوادچىىاوەدەوەۆبىىەکاا  ە  ىىژەی ەپاىىدز ەەخزمەۆبىىەکوسوئە اڵىىژڕواەاڵىىژئەبەمەب
 .ەدەژێاواوەیسەیەااڵای
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 (٧)ی  مادده
ە-:ەەسەخدێنلەێژەدەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(8)ەمەماسس

سد مەەدەااڵىىئ، اڵەکىىاەمۆهەەبەددخىىاداڕە ىىددێپەرىىئێەڕەمئەەسەاڵىىەەەەەکەمەخىىاود وەدەو:ە(8)مىاسسەیە
ەد دمەپەئێىپەبەەمىادە(اایىخاوددەنێشىد)ەد ەمەنێشىدەااەەیىدەپەسەداڵ ەکو دوە١٩٩١ەئ اڵاەنئەڕی پڕ

ەەەەسمەاڵىەەسددەەە(%٥)ە یبىەبەاا شەکەووخە، ێکوەسەەڵ ەەەااە ەیمامەیەااڵایەمەهاپددەەەکاوئە دکر
ە.سەخەمڵێنوێ ەەکی ەدەزەمەن قە اڵژڕووخئە

 (8)ی  مادده
ە. ێبەکۆواکەیەااڵایەمەوەکاوئە دکرەەڵ ەەەەکە ێواکوەکێاە یبەاایەەیااڵایەکئێقەسەچ هەەبەکاە

 (9)ی  مادده
ەیەااڵىىىایەمەوەکىىىاوئە دکرەکااەل ەیىىىولەدەیپەەویەدەەەو ایىىىزەدەوئەوجىىىدمەوەەەاڵىىىەەەەسىىىژیدێپ
ە.اەبکێمەبێم

 (22)ی  مادده
ەەڕتێىپەەڕەەاڵى ەشە(٦٠)ەەەەەکەکەیەمىادەەدە ىدز ەەەەشى ەدە ەد وئەشىاەەپىئەز ەەدەەەاڵەەەەسژیدێپ
ەەویەەەەڵ ەەەوائەماهەهەەبەیەااڵایەمەوەکاوئە دکرەکوسوئێمەبێوااڵااەمەۆبە ەبیپاەیەنراڕێەکا ەو
ە.ەبکا ەسەکااەل ەیولەدەیپ

 (22)ی  مادده
ە:ەەسەخدێنلەێژەدەدەخد ەەمەیەدێشەمەبەەەددەژێکوەسمد ەەهەەااڵاکیمە(١٥)ەمەماسس

ەمەمىادەۆبىەس (کدەساڵژااەعئیقاەد)ەەمئە ەمەەوامەڕەەەمەدەدبددواڵسد مەبەیەااڵایەمەو:ە(١٥)ماسسەیە
ە. ێکوەلێکاەمەپەمەدەدبددواڵبەدپئەکەڕێەەڵاڵاەێاڵە(٣)
ە

 رچواندن كانی ده هۆیه
،ەدەبىىىدداەس ەهە٥٠١٩ەئ مەاڵىىىاە(٣)ەەەمىىىاەەااڵىىىامەیەەەکەمەنىىىاوێەەکەدەوەەمەدەکىىىوسو پەاڵىىىژئەبەمەەب

ەئیااڵایەمەەچەسەمەدەنیزەدەسەسەد ە ەدمەزەەەە ەە مەسەمەکەاوئ پ هاددەیاپویزەولبددوئەاڵددسم
ە.ە لنێەچدەسەیەااڵایەمەواچاەم،ەوەئەڕەەیاسیزەۆب

ە
ە
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