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 کۆمارى عێراق
 هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
 0205ى سـاڵى (51)ژمـــارە  بڕیار

ئەیەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە
بى ەپەەەەمىانەبەەیااڵىاکەەمەهەمو ەکر دەدەسد یە ەڕ وەدەیە٥٠٠٢مەاڵاڵئە(١)هەەێرئەکوەساڵتانەژماەەە

یە(٤)بىى ەوادپێانىىاولوەدەەبەەمىىاسسەیەیەاڵىىەەەیایەپی ەهەەێىى  ە٥٠٥١یەاڵىىاڵ ە(١٠)ب یىىاەیەژمىىاەەە
اەەەدەپاڵپنتەبەدەیااڵاکاەییەیەپەەەەماوئەکوەساڵىتانەکەەەەەس وینىت ئەوااڵىای ەژمىەهەمو ەیەیااڵاکە 

ە:ەکرسددیەپئ ەب یاەماول ەبەەسەەکرسوئە٩/١١/٥٠٥١مەەەژمە(٦)
ە

 0205ی ساڵی (8)  یاسای ژماره
  ماف و ئیمتیازاتی كەمئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت اساىی مىەکیە موارىەهیاسای 

 0255ی ساڵی (00)ژمارە  راقێع ــکوردستان  یمێرەه ەل
  :(5)ی  مادده

یااڵىىامەمىىائەدەویرتیىىاە پئەکەم ەوىىل مەدە ىىادەنەە(٥٠١١)مەاڵىىاڵئە(٥٥)یااڵىىامەژمىىاەەە)وادوینىىاوئە
هەمىىو ەەسەکرێىىتەدەبەمەیىىێوەیەمە ىىو ەەدەەە(عێىىر  ە-پێل دیسىىتئەپىىایلە ەەەەهەەێرىىئەکوەساڵىىتانە

یاسااامافااائامایازاااااەمئەادافاا ااخمفانامادااامتناتاخممی اااەائااای ا اما)):سە وێ ىىلەێتەدە
 .((عارمقااالااهارێزەادوردسااناایانااڵدورئابا

 :(0)ی  مادده
مەیااڵىىاکەەهەمىىو ەەسەکرێىىتەدەبەمەیىىێوەیەمە ىىو ەەدەە(یادا )مەمىىاسسەمە(چااومرت )بىى  ەمە:ەیەکەم

 :سە وێ لەێتەدە

وەوجىىىومەوئەوىىىادسێرمەکەم ەوىىىل مانەدە ىىىادەنەپێل دیسىىىتئەپىىىایلە ەدە:ەیا جاااوفانە:چاااومرت )
ە.ە(کوەپەبا یان

مەیااڵىاکەەهەمىو ەسەکرێتەدەەدەبەمەیىێوەیەمە ىو ەەدەە(یادا )مەمىاسسەمە(شاشاا )ب  ەمە:ەدووەم
 :ەەسە وێ لەێتەدە

 ەجىاە ەجەاڵىتەیئەبودبێتکئەمادەەسەێژەیەهەەەکەاڵێکەسددواەمەپەککەدپەی:ەدافاا خم ە:شاشا )
بلێىتەەبەج ەێى ەکئ ەەبێتەیانەوەقڵئەیانەهزەمەیانەهەاڵتئ ەبەیێوەیەکئەپەد دەبێتەیانەبەیى

ەهادیێوەیبەیێوەیەکئەاڵردیتئەەەەەی مەڵگەس  ەبەیل ەیکرسوئەەەبەەسەمەبەەبەاڵتێکەیانەەیاپر
 .(کەاڵاوئەسیکە

سەکرێىىتەدەبەدەپێىىیەەەمەیااڵىىاکەەەیىىاس(یادا )بىى ەمىىاسسەمەە(حامئا )بىى  ەیەبەبەەەوجیىىرەمە:ەســێیەم
 :ێزبەولەسەکرێتەدە ەدەبەمەیێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدەڕ ەکاوئەسد پرە ب

ەبىا مەیى بەەەەوااڵىتئ ە ەیىەیل ەاڵیسىتەمئەەەەوىاڕێکئەهى مکەەبەەوەدکەاڵەیەە:ەدورئابااڵ:ەحامئا )
 .(بێت ەوەمەشەبەەب یاەمەەیژوەیەکئەپزینکئەپسپ ڕەسەاڵت ینانەسەکرێتەیوە بەیێوەیەکئەواوااڵایئە
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دەبەپێ ەڕیزبەولیەووێەسەبێتەەهەمو ەەسەکرێتەەیەیااڵایە(یاكا )یەمەماسسە(حامئا )ەب  ەم:ەچوارەم
 :ەبەمەیێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدەەدە(هاشاا )ب  ەیە

دە ىىىادەنەەەەکەەدەە ەە ەبىىىوەپێ ااڵىىىئەکەم ەوىىىل میوەدەبەڵگەوىىىامەەپىىىایلەپەی:ە اساااەافاە:هاشااااا )
اڵىىوسمەولەدەهەڵگىىرەکەمەەەدەمىىائەدەورتیاە پىىاوەەە سەەیىىلەکا ەپێل دیسىىت ەپىىایلە ەدەیوەپەبىىا 

 .(کەەوەمەیااڵایەەسەیلە نێتەسەبێت

دەبەپێ ەڕیزبەولیەوىوێەسەبێىتەەهەمو ەەسەکرێتەەیەیااڵایە(یاكا )یەماسسەمە(دتیا ) ەمە ب:ەپێـجەەم
 :ەسە وێ لەێتەدەەیە و ەەدەبەمەیێوەیەەدە(یاەدتیا )ب  ەیە

وەدەب کىاوەنەکەەکەم ەوىل مانەدە ىادەنەپێل دیسىتئەپىایلە ەدەە:بەکاداا ەاحامم اخ امتە:یاەدتیا )
یانەبەەکەاڵىاوێکەهەیەەتنەوییەەدەپێویسىوەد وەمەیوێ ئەحەد وەدەیاە کوەپەبا یانەەەە  ەسە رن

 .(وادسێرییانەبکەن

سەکرێىىتەدەبەمەەەيىىاسەیەیااڵىىایە(یادا )بىى ەمىىاسسەمەە(دممەدتیا )بىى  ەیەبەبەەەوجیىىرەمە:ەشەشــەم
 :یێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

اڵى لدقئەکى مەبەبى ەوىادسێریئەکەم ەوىل مەدە ىادەنەپێل دیسىتئەپىایلە ەدە:ەسەخمق:ەدممەدتیا )
ە.(کوەپەبا یان

 :(3)ی  مادده
مەیااڵىاکەەهەمو ەسەکرێىتەدەبەمەیىێوەیەمە(ساااا )مەماسسەمە(سااا )دەە(دممت )هەەسددەب  ەمە

 : و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

ووێ ەەمەوەمەدەە ەەپىاوەمە ىو ەەدەەبەدەمەەجەمەپى ەمەهەەەکامیىانەەەەبەڕێىوەبەەمە نىتئە:ەدممت 
 :کەمترەوەبێت

 .ە وستئە وێ لوئەبا ەدەپوێژی ەدەم -١

 .پەەدەەسە -٥

 .پەولەداڵتئ -3

 .ڕەی لیرمەدەالد ن -٤

 .دەموس ە یئەدەواب -٢

 .ەیاەەد وئەدە ەیتو وە ە -٦

ە یىان یەکێکەەەەک مەڵەکاوئەکەم ەول مانەدە ادەنەپێل دیسىتئەپىایلە ەدەکوەپەباەووێ ەەی:ەسااا 
 .سەکەنە سەاڵت یناوەل کەەوەمەک مە وەەەەەوێو نە  یاو

 :(4)ی  مادده
مەیااڵاکەەهەمو ەەسەکرێتەدەبەمەیىێوەیەمە(شاشا )مەماسسەمە(سااا )دەە(دممت )هەەسددەب  ەمە

 : و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

ەە:دممت 
یەوەمەمىىاسسەیەەسەیىىاوگرێتەدەەدەاەەمىىاولەەیەیەم ەوىىل م  ە(یەیەم)وەد وەیەحویرەیىىاو ەبىى  ەیەە-١

ب یىاەیەەەاڵىەەەیایستەیەسەەماڵەیەەەب یەیەم ەول م ەسەبى ەبەدەڕێىژەیەیەوەوجىومەو ەدەەیىر نە
 .سددەەەاڵەەەاڵێ ەی مەی ەپاە اڵت  ەی مە یەپ ە(٥/3)سەس  ەیەەیەیساوەەبەە
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یەوەمەمىاسسەیەەسەیىاوگرێتەدەەدەاەەمىاولەەیە اوەونىی   ەبەە(یەیەم)وەد وەیەحویرەیاو ەب  ەیەە-٥
وادپ یی ەەەەاڵەەوادەیەس هاپیان ەمىاا ەدەە رپ ى ەهادیىاەیەەەبى یەیەم ەوىل مییانەهەیەەد ەەەە

یەسددەەەاڵىەەەاڵىێ ەیى مەی ە(٥/3)یاەیەەەبى یەیەم ەوىل میەییانەپێىلەسەێتەیەەیەیسىاوەەبەەهاد
 .پاە اڵت  ەی مە یەپ ەدەەەەپ ڕیەپاە اڵت  ەی مە یەپ ەدەەیلە رن

سەیىاوگرێتەدەەەەەکەاڵىاوئەبىەەسەە مە ەەوەمەمىاسسەیەمە(یەکەم)وەد وەمەحوکرەکاوئەب  ەمەە:سااا 
سددەەەاڵىىەەەاڵىىێئەکىى مەکئەە(٥/3)یایسىىتەمەبەە مىىلەەمەکەم ەوىىل مئەسەبىى ەکەەیەکسىىاوەەبەە

ە-:ک مە یەپئەاڵەەباەمەک مەکێکەکەەبەمەیێوەیەەسیاەمەسەکرێتەپاە اڵت  
 (ڕێژەیەپەیكەدپەی ە×ی مەی ەپاە اڵت  ەی مە یەپ ە)

 :(1)ی  مادده
ەیاسەسەکرێتەدەبەمەیێوەیەمە و ەەدەەەیااڵایەەی( ۆیا )ب ەماسسەمەە(چومرت )ب  ەیەبەبەەەوجیرەمە

 :سە وێ لەێتەدە

 ىىىادەنەپێل دیسىىىتئەپىىىایلە ەدەەس وىىىاوئەپ ە ر مىىىئەپىىىایلە ەسەەبىىىاەەمەکەم ەوىىىل مانەدە:چاااومرت 
 .یانەەەەپرە ر مەکاوئەپەەدەەسەیئ کوەپەبا

ە:(6)ی  مادده
ە(تااەجا )ەیاو  ەەبەەەوجیرە هەمو ەەسەکرێتەدەسددەبمەیااڵاکەە(دتیا )ماسسەمەەی(چومرت ) ەمە ب
 -:ماسسەکەەەیاسەسەکرێتەبەمەیێوەیەمە و ەەدەە بە(شاشا )دە

 ادەنەپ ەژەەپایلەپەکانەپابەولەسەب ەبەەبەکاە سىت ئەڕێىژەیەبەەەەکەم ەوىل مانەدە ىادەنەە:چومرت 
دەبێىتەەە ە ەپو وىاەدەپێل دیستئەپایلە ەدەکوەپەبا یانەەەەپ ەژەکاویىان ەبەدەیىێوەیەمە ووجىا

ەکاوئەکىىاەەیپێل دیسىىتە پىىاەەە ەەسەیرێىىتە یىىیاولنەدەڕ هێ ىىاوئە ووجادیىىانەبىىەدەەکاویىىان  ەێز وی
سە رێىىتەە ویىىوەمەماوگاوەکاویىىانەەەەوەاڵىىتە اڵىىەەاڵىىاە(3) ووجىىادەبێىىت ەحکىىومەپیاەپىىاەمىىادەمە

 ە.وەمەیااڵایەمە(یەیەم)حوکرەکاوئەماسسەمەەیرسو بەەەواد

دەەیفەپێىل نەە دکوەپەبا ەەەەسەەاەپەپایلە ەوابێتەکەاڵئەکەم ەول مەدە ادەنەپێل دیستئە:تاەجا 
 ىىادەنەپو وىىاەدەەێوىىاپودی ەبىى ەبىى ەەباەدسە یىىاوەدەەبێىىلەشەبكىىرێ  ەەەیاپێكىىل بەهىى مەە یىىانەکىىاە

 .ەبەجێگەیاولوئەدەەیفەەیانەکاەەکە

ڵەپئەیواێریانە ەاڵتکەدپ ئەمکوەپەبا ەماائەسەدەپایلە ەکەم ەول مەدە ادەنەپێل دیستئە:شاشا 
ە.هەیەەبەپێئەڕێ راییەەبەەکاەەکان

 :(7)ی  مادده
ەیىاسەسەکرێىتەدەبەمەیىێوەیەمەە(تااەجا )مەیااڵىاکەەبەەەوجیىرەمە(یااەدتیا ) ەیەبەبى ەمىاسسەمە بى

 : و ەەدەەسە وێ لەێتەدە
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ە بەەهەمىاهەوگئەەە ە ەدەە ەە ە وەدەالیەواوەمەپ ەژەکاوئەوینتەجێلودنەجێلەجىەەسەکەنە:تاەجا 
پابەولەسەب ەبەەپەە اوکرسوئەڕیژەیەکئەسیاەیکر دەەەەیەکەکاوئەوینتەجێلودنەب ەکەم ەول مانەدە

ب ەبىاەدسە ئە ىوەەە نەدەبەمەەجێ ەە بەبەەبەە ملەەە  ادەنەپێل دیستئەپایلە ەدەکوەپەبا یان
ە. ووجادەبێتەانیجەاڵتەی

 :(8)ی  مادده

دەبەمەەەیىىاسەسەیرێىىتە(3)مەیااڵىىاکەەبەەەوجیىىرەمە(دممەدتیا )مەمىىاسسەمە(دممت )ێىىکەبىى ەبىى  ەمەڵ ا
 :یێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

ەیێو ەیدەەپێكواپەەدەوەەكس مەەە ولوئەوادەولێکئەپێنکەدپودەب ەسەاڵت یناوکرسوئەکەم ەول مئ ەە-3
دەەیر وئەهەەێى ەەێکلە رێتەکەەدەەیرەبەهەماهەوگئەەە ە ەوەوجومەوئڕەەكکاەکرسوئەبەەڕێ رایی

ە.دەدەەیرمەپەولەداڵتئەسەەیلەکا 
 :(9)ی  مادده

ەیە ىىو ەەدەمەیااڵىىاکەەهەمىىو ەەسەکرێىىتەدەبەمەیىىێوەیە(ساااەدتیا )مەمىىاسسەمە(یادا )بىى  ەمە
 :سە وێ لەێتەدە

کیەەدەەەیىىئەدەالئەوىىاەىىالیەوەەپەیوەولیىىل ەەکانەەەەحکىىومە ەپابەوىىلنەبەەڕە سىىاولوئەهەە:یادا 
دەیاەمەپیىل ویانەە یان باکوەپە ادەنەپێل دیستئەپایلە ەدەەدەکەم ەول مانک مە یەپییەکانەب ە

 -:ەیدەوەمەشەەەەڕێگە ب ەوەوجامل وئەوەدەدەەەیاوەمەکەەەە ە ەباەدسە یانەسە ووجێت

 .وەپگەەدەیاوەمەپایلە ێدەه ڵئەدەەەیئەدە ە ووجاولوئەیاەیگاە-١

یىىاوەمەدەەەیىئەبەەس بىی ەکرسوىىئەبەشەدەەدەهى  ەدەپابەوىلکرسوئەالیەوەکىاوئەپىرمە ىىادەنەیاەیگىاە-٥
ەکىانەوەوجىامەبىلەنەدەبەیىل ەیانەیەەک مە یەپییکالیوێ ئەپایلە ەکەەپیایل ەبتو و ەدەەەشەدەوا

ە.ەکانیەپیڵوسەدێکیەەدەەەییەەوالەەبکرێتەەەەواپ
 :(52)ی  مادده

دەەەیىاسەسەیرێىتیەیااڵایەە(چومردتیا )ب ەماسسەمەە(چومرت )ەدە(سااا )ەب  ەەبەەەوجیرەکاوئە(سدد)
ە:بەمەیێوەیەمە و ەەدەەسە وێ لەێتەدە

 :سااا 

یەبەبێلەشەبکا ەیانە هەەەکەاڵێکەکەم ەول مێکەیانە ادەنەپێل دیستیەکئەپایلە ەیانەکوەپەباە-١
کاەێکەبکا ەبلێتەەمایەمەبێلەیکرسوئەەەەپیاسەکرسوئەوەدەمااىاوەمەەەمەیااڵىایەس ەهىاپودن ەوەد ەبەە

یەبەم ی نەدەپێ جەاڵەسەە(١0٢٠٠0٠٠٠)یەبەم ی نەسی اەەکەمترەوەبێتەدەەەەە(١0٠٠٠0٠٠٠)پێلژ ەسوێکەکەەەەە
 .هەە ەەسی اەەەیاپرەوەبێت ەاڵز سەسەێت

مەوەمەبى  ەیەس ەهىاپودە ەهەمىانەمىامەڵەمەکەاڵىئە(١)کەاڵئەهىادبەشەەەدەاڵىەەپێەیەمەەەە ىاڵئەە-٥
 .بکەەمەەە ەڵل ەسەکرێت
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مەوەمەبىىى  ەیەس ە(١)هىىىامەوەدەپێلىىىژ ەسوەمەەەە ىىىاڵئەەکەەبەیەەەحىىىاڵەپئە ەڕ وەدەەبىىى ەاڵىىىەەپێەیە-3
 .سەق وداڵکر دەەسەبێتەەسددەهێ لە

هەەەکەاڵێکەبەەمەبەاڵتئەبەهرەمەوىلبودنەبەەوایایسىتەیئەەەەهەەەمىااێکئەسەق وداڵىکر دە:ەچومرت 
ەەمەیااڵىایەس  ەبەەاڵىا تەە ى مەبکىىاپەەکەاڵىئەکەم ەوىل مەیىانە ىىادەنەپێل دیسىتئەپىایلە ەیىىانە

پئەهەڵلگرێتەیانەەە ەڵیل ەبەیل ەەبێتەیىانەهادکىاەمەبکىا  ەاڵىەەەە مەهەەەیانەاڵیفەە کوەپەبا
سددەم ی نەدەپێى جەە(٥0٢٠٠0٠٠٠)وەد ەبەەپێلژ ەسوێکەکەەەەەەە ەەەیااڵاەبەەکاەەکاول ەهاپودەاڵز یەبەکە

 .اڵز سەسەێتەپێ جەم ی نەسی اەەەیاپرەوەبێت ە(٢0٠٠٠0٠٠٠)اڵەسەهەە ەەسی اەەکەمترەوەبێتەدەەەە

 :(55)ی  مادده
 :دەوەمەسەقەمە و ەەدەەجێگامەسە رێتەدەەەدەلەدەیێتڵمەیااڵاکەەهە(حاڤخت )ماسسەە

 ەەدەماسسەکاوئەپایلە ەبەەمىائەدەویرتیىاە پئەکەم ەوىل مانەدە ىادەنەپێل دیسىتئە جێلەجێکرسوئەب
ە سیىىىکەمەبەەکىىاەەەەەهەەێىىى ەپەیوەولیىىل ەیەیىىىانەەەمەیااڵىىایەەدەهەەەیااڵىىىایەکئ پىىایلە ەدەکوەپەبا

ە.سەبێتەیەپئ مە ەمەک یەکساوئەجەیاو ەوادکرسوئەب ەماڕبە
 :(50)ی  مادده

ە دەەیرمەپەولەداڵتئ ەڕێ رایئەبىە دەەیرمەکاەدەکاەدباەمەک مە یەپئەبەەهەماهەوگئەەە ەپێویستەە
ە.وااڵانەجێلەجێکرسوئەحوکرەکاوئەوەمەیااڵایەەسەەبکەن

 :(53)ی  مادده
 .کەەەە ە ەحوکرەکاوئەوەمەیااڵایەس ەواک بەبێتەتکاەەبەەسەقئەهیچەیااڵاەیانەب یاەێکەواکرێ

 :(54)ی  مادده
ە.پێویستەەوەوجومەوئەدەەیر نەدەالیەوەەپەیوەولیل ەەکانەحوکرەکاوئەوەمەیااڵایەەجێلەجەەبکەن

 :(51)ی  مادده
ە.جێلەجەەسەکرێتە(دەقایعئەکوەساڵتان)وەمەیااڵایەەەەەڕێکەدپئەباڵدکرسوەدەمەەەەڕەژوامەمەاەەمئە

 
 رچواندن دهكانی  هۆیه

بەمەبەاڵتئە ووجاولوئەمائەدەویرتیاە پئەکەم ەول مانەدە ادەنەپێل دیستئەپایلە ەدەکوەپەبا یانە
دەڕە ساولوئەهەەئەکاەەدەپێنکەیکرسوئە زمەپگوە ەیئە ووجادەە ەە ە ەاڵتاول ەسەەوێوسەدڵەپیەکان

ەەبىو ەمەپەولەداڵىتئ ەدەمسى  ەەکرسوئەمااەکاوییىانەەە ەە ە ەباەدسە ئە وەەە نەدەژیاوئەپایلەپیان
وەدەەواەەاڵىىىىەەیرسو ەدە کىىىى مە یەپئ ەپەەدەەسەیىىىىئ ەدەوەهێنىىىىت ئەجیاکىىىىاەمەەەەبەە ملەەیىىىىان

ە. ەوەمەیااڵایەەسەەوودێ ر س ەهەبودن(٥٠١١)ئەڵمەاڵا(٥٥)ەەەجێلەجێکرسوئەیااڵامەژماەەەکەموکوەپیاوەمە
ە

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان


