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 کۆمارى عێراق
 هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
 بڕیار

 2022(ى سـاڵى 1ژمـــارە )
ى یڕە یاسەەەەام سەەەەە  کایەپ (دەیەم)م ماددەم (یەکەم)بەپێى ئەو دەسەەەەە پەم پێراوە لوە ڕە ب  ەم 

م هەمول کرلو و پا پشەەەە  بە یاسەەەەاکا یا پە ڕەماوى ٢٠٠٥م سەەەەا ى (١)هە ێرى کو دسەەەەژاا ەما ە 
 کردوویەپى، ب یا ماوەل بە دە کردوى:  9/١١/٢٠٢١م   ەم (6)کو دسژاا کە ڕە دلویشژنى ئاسایا ەما ە 

 

 2021(ی ساڵی 15) یاسای ژماره
  1984ساڵی  (ی30رە )هەمواری پیادەكردنی یاسای بازرگانی عێراقی ژمایاساى 

 عێراق –لە هەرێمی كوردستان 
 :(1ی)مادده

یادەکردوى دەکرێ ، و ب  ەیەکا بە روىیرەم (24)ماددەى  یاسەەەەاکە هەمول م پ یاد  (یەکەم)ی  بۆ ر
ەول ەوە  ێوەیەم  ێژەوە و بەم ىەەەە ێرەەەەەر پر ە وى دول ب  ەکەەا ىیرەم  و ێیە ر پ کرێەە ، و بەو دە

 :دەەوێنە ێژەوە
 :یەکەم

عێرلق، الیەوى پایبەپرەوە دەبێ  بە  -وەرل ەپى بار  اوى و پیشەەەەەسەەەەارم ڕە هە ێرى کو دسەەەەژاا -١
 .پۆما کردوى واوم بار  اوى و ەێرخسژنى پۆما وامەم بار  اوى

ئەوىوومەوى وەریرلا ئە کى پێرهاپەکاوى وەرل ەت، ڕە ەووم ەێرخسەەەژنى پۆما وامەم بار  اوى و  -٢
  ەوێک ەێرەەەات كە بۆ ئەم مەبەسژە دە یەەكات.پێەلوى واوم بار  اوى، بە پەی

 :(2ی)مادده
ماددە  (یەکەم)دەقى ب  ەم  ێ ، و بەم ىەەەەێوەیەم (25)ڕە  یادەکردوى دەکر یاسەەەەاکە هەمول م پ م 

 :ەول ەوە دەەوێنە ێژەوە
ێگ ڕە ە   م:یەکە ما ب ات، بەمە ل بار  اوا پۆ واوی  كاا  بار  اوییە واوە  كا ی  ما  پێویسەەەەژە پۆ

حوكرەكاوا ئەم یاسەەایە  ووىاوبێ ، و ەەپا ب اپەوە ئە ە  پێوەولوەی بێ ، هە وەها پێویسەەژە 
یبەت بە وەەاوە  كرلوەی پەەا بەو ب یەەا ەكەی ڕە  پ ردوەوەدل،  كردا و ەە پۆمەەا  ڕەهە دوو بەەا ی 

 كە بۆ ئەم مەبەسژە دە یەەكات، بەوب اپەوە.بار  اوییەكاا، 
 :(3ی )مادده

 :ی یاساکە هەمول م پیادەکردوى دەکرێ ، و بەم ىێوەیەم ەول ەوە دەەوێنە ێژەوە(26)ماددەى 
عێرلق ئە کەکاوى هاپوو ڕەم یاسەەەەایە،  -وەرل ەپى بار  اوى و پیشەەەەەسەەەەارم ڕە هە ێرى کو دسەەەەژاا 

 پەیوەس  بە پۆما کردوى واوە بار  اوییەکاا و پۆما وامەم بار  اوى دە رێژە ئەسژۆ.
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 :(4ی )مادده
کاوى  کاا)دەسەەەەژەولەە بار  اوى و پیشەەەەەسەەەەارییە بار  اوى و )و  (ەوو ە  یەکێژى  شەەەەژا ەوو ە 

، ٢9، ٢7)کە ڕە ماددەکاوى  (ەوو م بار  اوى و پیشەەەسەەارم پایبەپرەوە)و  (پیشەەەسەەارییە عێرلقییەکاا
وەرل ەپى )م یاسەەەاکە هاپووا، دە ۆەد ێە بە دەسەەەژەولەەم (36)م ماددەم (دووەم)و ب  ەم  (3٢، 3١

 (عێرلق –بار  اوى و پیشەسارم ڕە هە ێرى کو دسژاا 
 :(5ی )مادده

ەەسەەەەرى پایبەت بە پۆما کردوى واوە بار  اوییەکاا و پۆما کردا ڕە پۆما وامەم بار  اوى و هەموو 
بابەپەکاوى پەیوەوەیەل  پێیەوە بە ەێنرایى دیا یەەکرێ ، کە وەریرم بار  اوى و پیشەەەەەسەەەەارم ڕە 

 –عێرلق، بە هەماهەوگى ڕە ە  وەریرم دل لیى و ئابوو م هە ێرا كو دسەەژاا  –هە ێرى کو دسەەژاا 
 عێرلق دە یەەکات.

 :(6ی )مادده
 پێویسژە ڕەسە  الیەوە پەیوەوەیەل ەكاا حوكرەكاوا ئەم یاسایە لێبەلێ ب ەا.

 :(7ی )مادده
 ۆك بێ .كا  بە دەقا هیچ یاسا و ب یا ێگ واكرێ  كە ڕە ە  حوكرەكاوا ئەم یاسایەدل واك

 :(8ی )مادده
وامەی یە ما  یاسەەەەایە ڕە ەێ ەوپا بەوكردوەوەی ڕە ە ە ژاا)ئەم  قایعا كو دسەەەە دل لێبەلێ (وە

 دەكرێ .
 

 رچواندنكانی دههۆیه
بەمەبەسەەژا ەێ خسەەژنەوەی پۆما وامەی بار  اوا و پۆما كردوا واوە بار  اوییەكاا و ەلسەەپا دوا بە 

سایە الیەوێ ا یە ما كە وەرل ەپا  سژاا ەەەەە عێ لق، ئەم یا ساریە ڕە هە ێرا كو د شە بار  اوا و پی
 دە چوێنە ل.

 
 
 
 
 

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان

 
 
 
 


