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 کۆمارى عێراق 
 هەرێمى کوردستان

 سـەرۆک
 

 بڕیار
 0202ى سـاڵى (8)ژمـــارە 

کایەپ ئەەەەیااڵىىامەاڵىىەەەە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە
مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە٥٠٠٢مەاڵىىا ئە(١)هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە

ە:ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئە8/١/٥٠٥١مەەەەمە(١8)کدەساڵژااەکەەەەەس و  ژنئەوااڵایەەەماەەە
ە

 0202ی ساڵی (22)  یاسای ژماره
وەبەرهێنانى پیشەسازى هەردوو کەرتى تایبەت و تێکەاڵوی عێراقی یاساى بەرکارکردن و هەموارى پیادەکردنى یاساى 

 لە هەرێمى کوردستان ــ عێراق ی هەموارکراو(2998)ى ساڵى (02)ژمارە 
 

  :(2)ی  مادده
مەاڵىىا ئە(٥٠)یااڵىىامەدەبەەهێنىىاوئەپ  ەاڵىىازمەهەەسددەکەەپىىئەپىىایبە ەدەپىىێکە دیەنێو قىىەەەمىىاەەە

ە.ااەىىەنێو  ،ەبەەكاەەدەهەمد ەیەپ اسەکوسوئەسەکوێ یەهەمد ەکو د،ەەەەهەەێرئەکدەساڵژ(١٩٩8)
 :(0)ی  مادده

 .مەیااڵاکە،ەڕ سە  وێ ە(٣)ەەەماسسەەە(یەکەم)پ اسەکوسوئەب  ەمە
 :(٣)ی  مادده

مەیااڵىىاکەەهەمىىد ەەسەکوێىى ەدەبەمەشىىێدەیەمەخىىد ەەدەە(٤)ەەەمىىاسسەمە(سددەم)بىى  ەیەەپ ىىاسەکوسوئ
 :سەخدێنلەێژەدە

اوئەبەڕێىىدەبەە یەپەە  ىىژەە ەشىىەپێل وئەپ  ەاڵىىازمەەەەدەز ەە ەبەەپێکهىىاپەەکاە ێوی ەکىى:ەدووەم
ە نێىىو  ەەەاڵىىەەەىەپەی ەدێىىکەسیىىاەمەسەکوێىى ەکەەوەوجىىددمەوئەدەزیو وىىئەهەەێرىىئەکدەساڵىىژاا

ە.مەدەزیوەسەەیلەکا زپێ ن ا
 :(4)ی  مادده

ە:مەیااڵاکەەهەمد ەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەمەخد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە(١)پ اسەکوسوئەماسسەە

مەەمەەوەدەکەاڵەەاڵودشژ  ەمەس د کاەمەبۆەدەە وپنئەمد ەپئەس مەزە وىلاەیىااەە:یەکەم:ە(١)ەیەماسس
پەد دەبێ ەە(أهل ةە ألس ء)خادەول ەێژئەپ ەەەیەکئەپ  ەاڵازیئەپێ کەشەسەکا ،ەخادەاەەێهاپددیئە

 .ماەەەەدەکەاڵەمەخادەول ەێژەەپ ەەەکەمەبەەم و  ەبۆە د اڵژو دەپەدە
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ننەدی ەمەس د کاەمەبۆەدەە وپنئەمد ەپئەس مەزە ولاەیااەخادەول ەێژئەمەەمەەوەدەکەاڵەەمەە:دووەم
پێئەیااڵاەبەەکاەەکاوئەهەەێرئەکدەساڵىژااەس مەزە دەەەیەکئەپ  ەاڵازیەپێ کەشەسەکا ،ەبەپ ەە

 .یااەپۆماەکو دەدەمد ە ەپێلە دەبێ 
 

 :(5)ی  مادده

ەمد ەەسەكوێ ەدەبەمەشێدەیەیەیەیااڵاكەەه(8)ەەەماسسەیەە(پێنجەم)دەە(یەكەم)پ اسەکوسوئەب  ەكاوەە
 :خد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە

وەدەپ ەەەەپ  ەاڵازی اوەیەكەەپێ ەبەەكاەبددوەەوەمەیااڵایەەەەەهەەێمەمۆ ەپ ااەپێىلە دە،ەەەەە:یەکەم
ەێسۆشىىبددوەەبىىاجەدەڕەاڵىىرەكاول ،ەملكەچىىەە دكرەكىىاوەەوەدەیااڵىىایەەسەبىىنەكەەەەكىىاپەەپێىىل وەە

ە.مۆ ەپەەس مەزە ولو اول ەبەەكاەەبددە
دەز ەەپەەپ ول وااەسیاەیكوسوەەشىاەەەپێ ىكەدپددەكااەدەوەد وەیەكەمژىوەپێ ىكەدپدداەدەەە:پێنجەم

 .سەاڵژەكاا،ەبۆەمەبەاڵژەكاوەەوەمەیااڵایە،ەەەوەاڵژۆەسە وێ ەەسێەدە دولەەسددەە
 :(6)ی  مادده

 ەەدەەمەیااڵاکەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەیەخد(٩)ەەەماسسەەە(یەکەم)هەمد ەمەپ اسەکوسوئەب  ەمەە:یەکەم
 :سەخدێنلەێژەدە

ەەەەەەەەەەەەس مدسەز ىىىىاەپەیدەولیىىىىل ەەكااەەەەهەەێىىىىم،ەزەدیەپێدیسىىىى ەبىىىىۆەپىىىى ەەەیەپ  ەاڵىىىىازیەەە:یەکەم
پەەخىىىااەسەكەا،ەبەمەەمێىىىڵەەە ەڵەمااڵىىىژەەپ وەەشىىىاەەكااە دوجادبێىىى ،ەدەخزمەپاىىىدز ەی ەە

شەبەەسەێژ یەە،ەبەكوێەەهادشێدەەبۆەپوەەەكەەس ب نلەكەاەدە وێبەاڵژەەبەكوێل وەكەەپێدیسژەكاا
اوەەیااڵىایە وەشىژنەدەبەكوێىل وەەمد ىڵەدەمىا ەەكىمادەیەمۆ ەپەەس مەزە ولوە،ەبەسەەەەەە دكرە

 .یەبەەكاەەەەەهەەێم،ەبەەسەد مەسەبێ ٥٠٥١یەاڵا ەە(١)سەد ە ەەماەەە
یەیااڵاكەەهەمد ەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەیەخىد ەەدەە(٩)مەماسسەیە(سددەم)پ اسەکوسوئەب  ەمەە:دووەم

 :دەسەخدێنلەێژە
بەەهەمىاهەوائەەە ەڵەدەز ەەپەکىاوئەوادخۆ،ک ىژدکاڵەدەە،دەز ەەپئەبازە ىاوئەدەپ  ەاڵىازمە:دووەم

اڵەەچادەکاوئەواد،ەپ ول وااەدەسەاڵژەمەپاە اڵژنەدەچىاککوسوئەەیىناە،ەپىێاەەپ  ەاڵىازی ەکاا،ەبەە
ەپێئە دکرەەیااڵاەبەەکاەەەپەیدەولیىل ەەکاا،ەبىۆەهەەەپاەێز ىایەکەەەەسەەەدەمەاڵىنددەمەمااڵىژەە

 .پ وئەبنەڕەیەشاەەکاا،ەسیاەیلەكەا
ە.،ەڕ سە  وێ یەیااڵاكە(٩)ەەەماسسەمەە(چد ەەم)دەە(اڵێ ەم)پ اسەکوسوئەهەەسددەبو ەکاوئە:ەسێیەم

ە
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 :(٧)ی  مادده

یەمەیااڵىىاکەەهەمىىد ەەسەکوێىى ەدەبەمەشىىێدەیە(١٣)مەمىىاسسەمە(سددەم)پ ىىاسەکوسوئەبىى  ەمەە:یەکەم
 :سەخدێنلەێژەدەەخد ەەدە

پێىىنچەاڵىىەسەهەز ەەسینىىاەەکەمژىىوەوەبێىى ەدەەەەە(٢٠٠,٠٠٠ە)ەەبەەپێبژ ەسوێىىکەکەەەەەاڵىىەەپێچ کاە:دووەم
اەسینىىاەەزیىىاپوەوەبێىى ەاڵىىز ەسەسەێىى ەوە ەەەەەەسد مەکۆپىىایئەهىىاپنئەمىىادەمەۆپێىىنچەمل ىىە(٢,٠٠٠,٠٠٠)

 .مەوەمەماسسەیەس ەاڵەەپێچ  ەکەمەەوەبوسبێ (یەکەم)سیاەیکو دەەەەب  ەمە
دەبەمەشىێدەیەمەە(شەشىەم)اڵىاکەەزیىاسەسەکوێى ەبەەزوج ىوەمەمەیا(١٣)ب  ەیەکەبۆەمىاسسەمەە:دووەم

ە:خد ەەدەەسەخدێنلەێژەدە
خىادەوئەپى ەەەمەاڵىددسمەولەەەەەێسدشىىبددوئە ىدموکئ،ەبەەپێبژ ەسوێىکەاڵىز ەسەسەێىى ەکەەە:شەشوەم

یەکسااەبێ ەبەەاڵێەهێنلەمەبەهامەەێسدشبددوەکە،ەەەکاپئەبەکاەهێنىاوئەوىامو زەدەكەەەاڵىژەكااە
ە.ەەدەمەەێسۆشبددوئەبۆەدەە وپددەبۆەمەبەاڵژێکئەم اد زە

 :(8)ی  مادده

 :سەخدێنلەێژەدەەیەخد ەەدەمەیااڵاکەەهەمد ەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەە(١٤)پ اسەکوسوئەماسسەمە
سەاڵژەیەکئەپێهە چددوەدەەبەەاڵەەەکایەپئەبویکاەمەدەز ەەپئەبازە اوئەدەپ  ەاڵىازمەە:(٤١)ماددەى 

ەەسددەدەز ەەپئەس سەدەس ە یئەدەوابددەمەدەسەاڵژەمەبۆەکاەدباەمەپ  ەاڵازمەدەوەول م ەپئەوۆێنەەمەه
دەبەەهێنااەکەەەەپلەمەبەەێدەبەەمە  ژئەبنەپێكلەهێنوێ ،ەبىۆەپێى د و نەەەەوىاڕەز یەپئەەەاڵىەەەوەدە

ە.ب یاە وەمەسەەباەەمەپ دەەەپ  ەاڵازی ەكااەسەەکو دا
 :(9)ی  مادده

وێى ەدەبەمەشىێدەیەمەخىد ەەدەەمەیااڵىاکەەهەمىد ەەسەکە(١٢)مەمىاسسەمەە(اڵێ ەم)پ اسەکوسوئەب  ەمە
 :سەخدێنلەێژەدە

اڵىىەسەهەز ەەسینىىاە،ەدەدەکەس هىىاپێکئەە(١٠٠,٠٠٠)کەاڵىىئەواڕەز ی کىىاەەڕەاڵىىرێکەسەس  ەبەەبىى مەە:سووێیەم
ە.کۆپایئەبۆە ەوج نەمە  ژئەپۆماەەسەکوێ 

 :(22)ی  مادده

ەیااڵىىاكەس کئەس مەزە دەەدە ەەماواەکىىاوئەهەەێىىم،ەدەوەد وەمەپ ایاوىىل ەپۆاڵىىژ ااەهەیە،ەەەەهەەەشىىدێنێ
ە.هاپبێ ،ەمێاەمەس مەزە دەەدە ەەماواەەو ژ قاسی ەکااەدەوەد وەمەپ ایاول ەپۆاڵژ ااەهەیەەسە وێژەدە

 :(22)ی  مادده

ە.دەزیومەبازە اوئەدەپ  ەاڵازمەڕێنرایئەبدەوااڵااەمێبەمێکوسوئە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەسەەسەکا 
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 :(20)ی  مادده

ە.ەەکااە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەمێبەمێەسەکەاوەوجدمەوئەدەزیو اەدەەیەوەەپەیدەولیل 
 :(2٣)ی  مادده

 .کاەەبەەسەقئەه چەیااڵاەدب یاەێکەواکوێ ەکەەەە ەلە دکرەکاوئەوەمەیااڵایەەس ەواکدکەبێ 
 :(24)ی  مادده

ە.مێبەمێەسەکوێ ە(دەقایعئەکدەساڵژاا)وەمەیااڵایەەەەەڕێکەدپئەباڵدکوسوەدەمەەەەڕدەوامەمە ەەمئە
 

 

 ندنرچوا كانی ده هۆیه

بەەشىێدەیەکەکەەە،د ەەەپێنادەهێناوەسمە ەشەاڵەولوئەپ  ەاڵازمەەەەهەەسددەکەەپىئەپىایبە ەدەپىێکە
بەشىىل ەەبێىى ەەەەپەەەپێىىل وئەبەەهەمهێنىىااەەەەڕددمەبىى ەدەکىىد ەێژ  ەدە،ەدەبەمەبەاڵىىژئەپژەدکوسوىىئە

دەساڵىژاا،ەدەبەەهێنااەەەەکەەپئەپ  ەاڵازمەەەدەبد ە وەمەزیاپوە ووا  ااەهەیەەبۆەوابددەمەهەەێرئەک
دەبەەواماوجئەیەکسسژنئە دکرەەیااڵای ەکاوئەبەەکاەەەەەاڵەەەپ ەەەکاوئەدەبەەهێناوئەپ  ەاڵىازمەەەە

ە.هەەێمەدەنێو  ،ەوەمەیااڵایەەسەەچددێنلە 
ە
ە
ە

 نێچـيـرڤـان بـارزانــی                                                                         
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان                                                                           

 هـــەولــێـــر
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