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مافی لەبەرگرتنەوە و باڵوکردنەوەى پارێزراوە

ۆ زیاتر ئاشنابوونی 
مەبەست لە هەڵبژاردنی ئەم بابەتە ب

ی زیاتر لەسەر پرۆسەی 
ە زانیاری و شارەزای

فەرمانبەران ب

خانەنشین بوون و ئەو مافانەى کە دەیانگرێتەوە.

م کتێبە ئامادەنەکراوە بۆ ئەوانەى شارەزاییان 
بێگومان ئە

زياتر  کە  ئاسایی و سادە  فەرمانبەرانی  بۆ  بەڵکو  هەیە 

ەکانیان و بەزمانێکی سادەی 
شینیی

ئاشنابن بە مافە خانەن

سوودی  فەرمانبەر  زۆرترین  ئەوەى  بۆ  کوردی  شیرینی 

ن و دوور بێت لە ماددەوماددەکاری یاساکان بەاڵم 
لێببین

بە پشت بەسنت بە ماددەو دەقە یاساییە کارپێکراوەکان، 

بەپێی ئەو کەمە شارەزاییەى هەمە لە میانی خزمەتم لە 

کەموکوڕی  بەبێ  بێگومان  کە  وەزیفەی گشتیدا،  بواری 

و  ناڕوونی  و  کەموکوڕی  لەهەر  مببوورن  و  نابێت 

هەڵەتێگەیشتنێک.

ڕزانیاری 
پ هیوام  چونکە  و  وەرگرتن  سوود  بەهیوای 

ەکانیان.
کردنی فەرمانبەرانە بە گشت ماف



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  1

مافەکانی
خانەنشینیی فەرمانبەران

گشت بابەتەکانی پەیوەست بە خانەنشینی فەرمانبەرانی پلەى گشتی و پلەى بااڵ 

خانەنشینی  مووچەى  ئەژمارکردنی  چۆنیەتی  و  دادوەران  و  زانکۆیی  خزمەتی  و 

و بەرکەوتەى شایستەداران لە جێنشینەکانی فەرمانبەر و خانەنشینی کۆچکردوو 

عەرەبی( )کوردی،  خانەنشینی   یاساکانی  و  خانەنشینی  ئەژمارکردنی خزمەتی  و 

ئامادەکردنی:
فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین

بەڕێوەبەری جێبەجێکار - بەڕێوەبەری كارگێڕی و سەرچاوە مرۆییەکانی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ
ماستەر لە كارگێڕی

وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان
بەڕێوەبەرایەتی گشتی دیوان

پەیمانگەى پەرەپێدانی ئەمنی و کارگێڕی و تەکنەلۆژیای زانیاری
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• مافەکانی خانەنشینی فەرمانبەران

• ئامادەکردنى: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین

• دیزاینی ناوەڕۆك و بەرگ: ئامادەکار

• تیراژ: 1000 دانە

• چاپخانە:  

• چاپی يەکەم 2023

• لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی كتێبخانە گشتییەكان ژمارەی سپاردنی )                   ( ی 
ساڵی )                 ( ی پێدراوە
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)لەالیەن بەڕێوەبەری گشتی دیوان نووسراوە()لەالیەن بەڕێوەبەری گشتی دیوان نووسراوە(
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پێشەكی
قوناغی خانەنشــینی قوناغێکــی نوێیە لە ژیانی مرۆڤــی فەرمانبەر، لــە دوای خزمەتێکی زۆر 

و تەرخانکردنــی تەمەنــی گەنجی و جوانی خــۆی، بۆ خزمەتکردنی گەل و واڵت و هاوســەرو 

منداڵەکانی، کە پێویســتە ژیانێکی خۆشگوزەرانیان بۆ دابین بکرێت، چونکە دەگەنە تەمەنێک 

کە کارکردن و دۆزینەوەى کار لەدوای ئەم تەمەنە زۆر ئەستەمە بۆ بژێوی ژیانیان.

بە هیوای ئەوەین لە داهاتوودا یاساکانی خانەنشینی بگۆڕدرێن بەرەو فەراهەمکردنی ژیانێکی 

سەربەرزانە  بۆ ئەم چینە گرنگە کە رۆژێک لە رۆژان کۆڵەگەى سەرەکی بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە 

بوون، هەروەها بەردەوامبوون لە پێدانی مافەکانیان لە هەر بارودۆخێکی سەخت و نەخوازراودا،  

بۆ ئەوەى هیچ حەرسەت و پەشیامنییەک هەڵنەکێشن بەرامبەر بەو خزمەتانەى کە کردوویانە، 

و نەوەکانی داهاتوو و فەرمانبەرانی گەنج لەوە دڵنیابن کە لە کاتی خانەنشــینیاندا رێزلێگراو و 

باشبژێو دەبن کە ئەمەش دەبێتە هۆی زیادکردنی بەرهەم و بەرەو پێشربدنی کۆمەڵگا.

مەبەســت لە هەڵبژاردنی ئەم بابەتە بۆ زیاتر ئاشــنابوونی فەرمانبەران بە زانیاری و شارەزایی 

زیاتر لەسەر پرۆسەی خانەنشین بوون و ئەو مافانەى کە دەیانگرێتەوە.

بێگومان ئەم کتێبە ئاماددەنەکراوە بۆ ئەوانەى شارەزاییان هەیە بەڵکو بۆ فەرمانبەرانی ئاسایی 

و سادە تا ئاشنابن بە مافە خانەنشینییەکانیان و بەزمانێکی سادەی شیرینی کوردی نوورساوە بۆ 

ئەوەى زۆرترین فەرمانبەر سوودی لێببینن و دوور بێت لە ماددەوماددەکاری یاساکان. بەاڵم بە 

پشت بەسنت بە ماددەو دەقە یاساییە کارپێکراوەکان ئامادەکراوە بەپێی ئەو شارەزاییەى هەمە 

لە میانی خزمەتم لە بواری وەزیفەی گشــتیدا، کە بێگومان بەبێ کەموکوڕی نابێت و مببوورن 

لەهەر کەموکوڕی و ناڕوونی و هەڵەتێگەیشتنێک.

ئەم کتێبە له دوو بەش پێک هاتووە، بەشــی یەکەمیان تایبەتە بە گشــت بابەتەکانی خانەنشــینی 

و مافەکانی فەرمانبەری خانەنشــینکراو و چۆنیەتی ئەژمارکردنی خزمەتی خانەنشــینی و مووچەى 

خانەنشــینی و پاداشــتی خانەنشینی کە بەشێوەیەکی ســادەی یاســاییانە و ورد باس کراوە، بەشی 

دوەمیان بریتین لەو یاسا بەرکارانەى تایبەتن بە بواری خانەنشینی بە هەردو زمانی کوردی و عەرەبی.

هیوادارم بتوانم سوودێکی بەرچاو پێشکەش بکەم و خشتێک لەسەر خشتێک دابنێم بۆ وەزیفەو 

خانەنشینی گشتی لە هەرێمەکەمان... والله ما وراء القصد.

ئامادەکار
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سوپاس بۆ:

* جەنابــی وەزیــری ناوخــۆ کاک رێبــەر ئەحمــەد کــە هەردەم پاڵپشــت و 
هاندەرمان بــووە بۆ چاپکردنی ئەم جۆرە کتێبانە لەســەر ئەرکی وەزارەتی 

ناوخۆ.

* برای بەڕێزم د.هێمن میرانی بەڕێوەبەری گشتی دیوان کە وێڕای پاڵپشتی 
و هــاوکاری کردنی لــە چاپدانی ئەم کتێبــە و نووســینی بەراییەکی بەپێز، 
پێداچوونەوەیەکی وردی ئەم کتێبەی کرد لە رووی زمانەوانی و ناوەڕۆکەوە 

و تێبینییە بونیاتنەرەکانی بووە هۆی زیاتر دەوڵەمەندکردنی ئەم کتێبە.

* هەموو ئەو برا بەڕیزانەى کە یارمەتیدەر بوون ئەگەر بە وشەیەکیش بێت 
بۆ دەوڵەمەندکردنی بابەتی ئەم کتێبەو بەچاپ گەیاندنی.

* هاوژینم دایکی )باوان( کە هەردەم یارمەتیدەر و پاڵپشتم بووە.

هیوای تەمەن درێژی و تەندروستییەکی باش بۆ هەمووان دەخوازم

ئامادەکار



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  8



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  9

پێرست
بەرایی .....................................................................................................................     3   

پێشەکی ...................................................................................................................      5

سوپاس و پێزانین .......................................................................................................     7

پێرست .....................................................................................................................    9

 

بەشی یەکەم
مافەکانی خانەنشینی

تێبنی زۆر گرنگ لەکاتی خوێندنەوەى ئەم پەرتووکە........................................................    17

خانەنشینی ...............................................................................................................    19

جۆرەکانی خانەنشینی و تەمەنی یاسایی خانەنشینی
یەکەم: خانەنشینکردنی ناچاری )پابەندی(...................................................................      19

1 - هۆکاری تەمەنی یاسایی خانەنشینی ................................................................      19

 أ- تەمەنی خانەنشینی فەرمانبەرانی گشتی و پلە بااڵ 

ب- تەمەنی یاسایی خانەنشینی فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی

2 - هۆکاری نەخۆشی .............................................................................................. 20

3 - هۆکاری کۆچی دوایی کردنی فەرمانبەر ...............................................................  21

دووەم: خانەنشینکردنی ئارەزوومەندانەی فەرمانبەر .......................................................  22

درێژکردنەوەى ماوەی خزمەت
یەکەم: فەرمانبەرانی پلە گشتی و پلە بااڵکان ..................................................................  24

دووەم: خزمەتی فەرمانبەری زانکۆیی )پرۆفیسۆر( ...........................................................  24



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  10

خزمەتی خانەنشینی
یەکەم: ئەو خزمەتانەى کە ئەژمار دەکرێــن  .................................................................... 25

دووەم: ئەو خزمەتانەى کە ئەژمار ناکرێن بۆ مەبەســتی خانەنشــینی ...............................  26

گەیاندنی خزمەتی فەرمانبەر بە 15 ساڵ لەکاتی خانەنشینبوونی بەهۆی تەمەنی یاسایی.............27

خانەنشین کردن بەپێی یاســاکان ....................................................................................28

مەرجەکانی شایستەبوونی مافەکانی خانەنشــینی )مووچە - پاداشت(................................ 29

)خانەنشینکراو بە هۆکارەکانی نەخۆشی و مردن( ئەگەر تەمەنی 45 ساڵی تەواو نەکردبێت ........ 30

كۆچی دوایی کردنی فەرمانبەری دەست لەکارکێشاوە )مستقیل( یان خانەنشینکراو )منوونە(.......... 31

گلدانەوەى مووچە و پاداشــتی خانەنشــینی لە ئەنجامی قەرزاری خانەنشــینکراو.................33

راگیراوەکانی )لێبڕینەکانی( خانەنشــینی )توقیفات تقاعدیــة(...........................................34

چەســپاندنی تەمەنی راســتەقینەى فەرمانبەر................................................................. 35

كەمرتیــن مووچــەى خانەنشــینی..................................................................................36

مافەکانی خانەنشینی مافێکی بەدەســتهاتووە )مکتســبة(.................................................36

خزمەت ئەژمار )ناکرێت( دوای وەرگرتنی پاداشتی خانەنشینی..............................................37

خزمەت ئەژمار )دەکرێت( دوای وەرگرتنی مووچەى خانەنشینی .............................................37

مانەوە و بەسەرنەچوونی مافەکانی خانەنشــینی...............................................................37

داواکردنی مافی خانەنشینی بەهۆی بریکاری یاســایی.......................................................38

دواکەوتنی پێشــکەش کردنــی داواکاری تەرخانکردنــی مووچەى خانەنشــینی . ......................38  

دووبارە دامەزراندنەوەى خانەنشــین کــراو .................................................................... 39

گەڕاندنەوەى مووچەى بنەڕەتی بۆ ماوەى 180 رۆژ لەکاتی دووبارە دامەزراندنەوە ........................40

ئەژمارکردنی شــەش مانگی خزمەت بە ســاڵی تەواو . .........................................................41

مووچەى خانەنشینی و پاداشتی مانگانەی فەرمانبەری دووبارە دامەزراوە بە گرێبەست ...................41



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  11

بڕینــەوەى مووچــەى خانەنشــینی ئەوانــەى هیــچ مووچەیەکیــان نییــە....................... 42

چۆنیەتــی ئەژمارکردنی خزمەتــی خانەنشــینی )منوونــە 1 و 2 ( ...................................... 43

مووچەى خانەنشینی خەرج ناکرێت تا تەواوکردنی تەمەنی  45 ساڵ .................................... 46

مووچەى خانەنشــینی بۆ ئەوانەى پەیوەندی وەزیفیان کۆتایی دێت ....................................46

جیاوازی نێوان مووچەی بنەڕەتی لە بری مۆڵەتی کەڵەکە بوو و پاداشتی خانەنشینی ............ 47

دوا رادەى رێژەى خانەنشینبوون....................................................................................  48

چۆنیەتی ئەژمارکردنی مافەکانی خانەنشینی
یەکــەم: مووچــەى خانەنشــینی ................................................................................... 51

1: بۆ پلە گشتییەکان

منوونە 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6

ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشینی فەرمانبەرانی کۆتابەراژە هاتوو.....................................58

منوونە 7

2 : بۆ پلە بااڵکان و دادوەرو داواکاری گشتی

منوونە 1  و 2 و 3 و 4 و 5

3: فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی 

منوونە 1

دووەم: پاداشتی خانەنشینی.........................................................................................  68

منوونە1:

مووچەى بنەڕەتی لە بری مۆڵەتی ئاسایی کەڵەکەبوو بۆ ماوەى 180 رۆژ 
یەکەم:  فەرمانبەرانی )پلەى بااڵ( ...................................................................................70

 دووەم:  فەرمانبەرانــی )پلــەى گشــتی( ......................................................................71



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  12

ســێیەم:  مامۆستا و سەرپەرشــتیارانی پەروەردەیی وەزارەتی پەروەردە..............................71

چوارەم:  6 مانگ مووچەى بنەڕەتی بۆ خانەنشــینی بەهۆی کۆچی دوایی کردن یان نەخۆشی..72

پێنجەم: فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی ..........................................................................   72

شەشــەم:  فەرمانبەری دەستلەکارکێشــاوە......................................................................73

تەنیا مۆڵەتە کەڵەکەبووەکانی فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی بە خزمەتی خانەنشینی ئەژمار دەکرێت..74

خانەنشینی ئەوانەى مۆڵەتی بێ مووچە وەردەگرن...............................................................75

کەمرتین رادەى مووچەى خانەنشینی پلە گشتییەکان.............................................................. 76

ماف و مووچەى خانەنشینی نادرێت بە فەرمانبەر تا  تەواوکردنی 45 ساڵ................................... 76

مافەکانی خانەنشینی فەرمانبەری کۆچکردوو  یان خانەنشینکراوی کۆچکردوو.............................77

جێنشینی فەرمانبەری کۆچکردوو یان خانەنشینکراوی کۆچکردوو
ئەو جێنشینانەى )خلف( کە مووچەى خانەنشینی دەیانگرێتەوە..............................................77

مەرجەکانی دابینکردنی مووچەى خانەنشینی بۆ جێنشینەکان )خلف(................................... 78

بەردەوامبوونی  خەرجکردنی مووچەى خانەنشینی بۆ کوڕ و کچی کۆچکردوو لەکاتی لەدەستدانی 

مەرجەکاىن شایســتەبوون ..............................................................................................78

بڕینی مووچەى خانەنشینی خێزانی لە جێنشینەکان ..........................................................79

تەنیا یەک پشکی خانەنشینی نابێت زیاتر بێت.................................................................80

گەڕاندنەوەى مووچەى خانەنشینی خێزانی لەکاتی تەاڵقدان یان بێوەژنی ............................80

دابەشکردنی مووچەى خانەنشینکراوی کۆچکردوو بەسەر جێنشینە شایستەدارەکان................81

منوونە1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6

تانەلێدان
پێشکەشکردنی تانەو پەڵپەکان لە رێکارەکانی خانەنشین بوون................................................ 85

لەدەستدانی مافی تانەلێدان .............................................................................................85



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  13

پێداویستییەکانی خانەنشینبوون بۆ فەرمانگەى خانەنشینی
یەکەم:بۆ خودی فەرمانبەر کە لە ژیاندا ماوە .............................................................. 86

دووەم: بۆ ئەو فەرمانبەرانەى کە لەکاتی وەزیفەدا کۆچی دوایی دەکەن........................ 87

بەشی دووەم
ياساكانى خانەنشینی 

یەکەم: یاسای خانەنشینی یەكگرتوو ژمارە 27 ساڵی 2006 هەموار کراو  ................................91

اوال: قانون التقاعد املوحد رقم )27( لسنة 2006 املعدل .................................................. 119

دووەم: خانەنشینی پلەتایبەت و بااڵکان )أ و ب( و دادوەران و داواکاری گشتی  ............................. 141

ثانيا: تقاعد الدرجات الخاصة والعلیا )أ و ب( و القضاة واالدعاء العام  .............................. 145

 سێیەم: خانەنشینی فەرمانبەری خزمەىت زانکۆیی .......................................................... 149

 ثالثــا: تقاعد موظف الخدمة الجامعية........................................................................... 151



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  14



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  15

بەشی یەکەم

مافەکانی خانەنشینی



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  16



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  17

تێبینی زۆر گرنگ لەکاتی خوێندنەوەى ئەم پەرتووکە:

یەکــەم: مافەکانــی خانەنشــینی: بریتییــە لــە )مووچەى خانەنشــینی یان پاداشــتی 
خانەنشــینی( کە پێویســتە جیــاوازی بکرێت لە نێوان ئەم دوو مافــە،  چونکە مووچەى 
خانەنشــینی مانگانە خەرج دەکرێت تا خانەنشینکراو یان جێنشینە شایستەدارەکانی لە 

ژیاندا بن.

بەاڵم پاداشتی خانەنشــینی تەنیا یەک جار دەدرێت بە خانەنشینکراو لە ژیانیدا، چونکە 
شایستەى مووچەى خانەنشینی نابێت.

دووەم: خزمەتــی خانەنشــینی: ئــەو خزمەتەیە کــە مووچەى خانەنشــینی پێ ئەژمار 
دەکرێت کە بریتییە لە هەر خزمەتێکی کردەیی بێت یان ئەژمارکراو یان بێ مووچە )بۆ 
مەبەســتی خانەنشــینی( بەمەرجێک لێبڕینی خانەنشــینی بژاردبێت لە هەر خزمەتێکی 

خانەنشینی.

سێیەم: زۆربەی فەرمانبەران مووچەى ئەو 180 رۆژى مۆڵەتی کەڵەکەبووەى کە لەکاتی 
خانەنشــین بوونیان لە فەرمانگەکەى وەریدەگرن بەرامبــەر مۆڵەتە کەڵەکەبووەکانی بە 
پاداشــت لێــک دەدرێتەوە بەاڵم ئــەم بڕەپارەیە پاداشــت نییە بەڵکو مافــی خۆیەتی لە 
بەرامبەر  هەبوونی بااڵنسی مۆڵەتی ئاسایی کۆکراوە )کەڵەکەبوو( و ئەگەر کەڵەکەبووی  

مۆڵەتە ئاساییەکانی نەبێت بۆی خەرج ناکرێت.

چــوارەم: فەرمانبەران بەگشــت پلەکانەوە تەنیــا ئەژمارکردنی مووچەکانیان بە یاســا 
تایبەتییەکانی تایبەت بەخانەنشــینکردنیان ئەژمار دەکرێت بــەاڵم ئەگەر رێککارەکان و 
مەرجەکانی دیکەى خانەنشــینی بە دەقێکی روون لە یاساکانیان نەهاتبوون ئەوا  یاسای 

خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە 27ى ساڵی 2006 ى هەموارکراو جێبەجێ دەکرێت.
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خانەنشینی
بریتییە لەو قۆناغەی کە فەرمانبەر  لەکارکردن دەوەســتێت لە فەرمانگەکانی حکومەت 
بەشێوەیەکی فەرمی، دوای پێشکەشکردنی خزمەتێک بۆ ماوەیەکی دیاریکراو و کۆتایی 
رێڕەوی پیشــەییە، یان بەهۆی کۆتایی هاتنی تەمەنی یاسایی کە لە واڵتێک بۆ واڵتێکی 
دیکە جیاوازە، یان بە هۆکارەکانی تەندروستی یان بەهۆی کۆچی دوایی کردنی فەرمانبەر 

یان لەسەر داواکاری خودی فەرمانبەرەکە بەپێی یاسا کارپێکراوەکانی خانەنشینی.

جۆرەکانی خانەنشینی و تەمەنی یاسایی خانەنشینی
یەکەم: خانەنشینکردنی ناچاری )پابەندی(:

دەسەاڵتی کارگێڕی دەتوانێت فەرمانبەر خانەنشین بکات تەنیا لەو حاڵەتانەى کە بەپێی 
چەند مەرجێکی پەیوەندیدار بە تەمەن و خزمەت و باری تەندروســتی و کۆچی دوایی 

کردنی فەرمانبەر:

١- هۆکاری تەمەنی یاسایی خانەنشینی:

تەمەنی یاســایی بریتییە لەو تەمەنە یاساییەی کە لە یاساکانی خانەنشینی دیاریکراوە، 
کە بەناچاری خانەنشین دەکرێت بەبێ رەچاوکردنی خزمەتی وەزیفی:.

 أ- تەمەنی خانەنشینی فەرمانبەرانی پلە گشتی و پلە بااڵ:

فەرمانبەر خانەنشــین دەکرێت بە تەواوکردنی تەمەنی یاسایی خانەنشینی کە بریتییە لە 
)63( ســاڵ تەنیا ئەگەر لە یاســا تایبەتەکان تەمەنێکی دیکە دیاری کرابێت))11((  و بەناچاری 

خانەنشین دەکرێت بەبێ رەچاوکردنی خزمەتی وەزیفی کە خزمەتی کرووە))22((.

ب- تەمەنی یاسایی خانەنشینی فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی
خزمەتی  فەرمانبەری  خانەنشینی  تەمەنی  خزمەتی ،  فەرمانبەری  خانەنشینی  تەمەنی   ،20082008 ساڵی  ساڵی ی  2323ی  ژمارە  زانکۆیی  خزمەتی  یاسای  بڕوانە  ژمارە (  زانکۆیی  خزمەتی  یاسای  بڕوانە   )11((

زانکۆیی: بۆ پرۆفیسۆری یاریدەدەر و پرۆفیسۆر زانکۆیی: بۆ پرۆفیسۆری یاریدەدەر و پرۆفیسۆر 7070 ساڵە و بۆ مامۆستا و مامۆستای یاریدەدەر  ساڵە و بۆ مامۆستا و مامۆستای یاریدەدەر 6666  ساڵە.  ساڵە.
))22( بڕوانە ماددە )( بڕوانە ماددە )11( دووەم/أ  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )( دووەم/أ  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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تەمەنی یاســایی خانەنشــینی فەرمانبــەری خزمەتی زانکۆیی )دەســتەی وانەبێژی 
لــە زانكــۆكان و دەســتەی پەیمانگــە تەكنیكییــەكان لەمانــە پێكدێت: پرۆفیســۆر، 
پرۆفیســۆری یاریدەدەر، مامۆســتا، مامۆســتای یاریــدەدەر())11((  جیــاوازە لە تەمەنی 
یاســایی فەرمانبەری ئاســایی کە بەپێی نازناوی زانســتی پۆلین کــراون بەم جۆرەى 

خوارەوە بەپێی ئەو مەرجانەى کە لە یاسای خزمەتی زانکۆیی هاتووە:

1 - ئەوانەى هەڵگری نازناوی زانســتی )مامۆســتای یاریدەدەر( و )مامۆستا(ـــن ، بە 
تەواو کردنی تەمەنی )66( ساڵی خانەنشین دەکرێن.

 2 - ئەوانەى هەڵگری نازناوی زانســتی )پرۆفیســۆری یاریدەدەر( و )پرۆفیسۆر(ـــن، 
بەتەواو کردنی تەمەنی )70( ساڵی خانەنشین دەکرێن))22((.

3 - فەرانبەرانی دیکە لەســەر میالکی وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەى زانستی 
و دامــەزراوەو زانکۆکانی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەى زانســتی جگە لە فەرمانبەری 
خزمەتی زانکۆیی بڕگە 1 و 2 ى سەرەوە وەکو فەرمانبەرانی ئاسایی بە تەواوکردنی 

تەمەنی یاسایی خانەنشینی )63( ساڵ خانەنشین دەکرێن))33((.

2 - هــۆکاری نەخۆشــی: هــەر کاتێک لیژنەى پزیشــکی پســپۆر بڕیاریدا کــە فەرمانبەر 
ناگونجێت یان دەســت نادات بۆ بەجێگەیاندنی ئەرکە وەزیفییەکانی بەبێ رەچاوکردنی 
تەمەن و خزمەتە وەزیفییەکەى و لەبەر رۆشــنایی بڕیاری لیژنەکە، خانەنشــین دەکرێت 

بە ناچاری )پابەندی())44((.

ئەویش لە رێگای نووسراوێک دەبێت لەالیەن فەرمانگەى فەرمانبەری نەخۆش یان لەسەر 
داواکاری خودی فەرمانبەری نەخۆش بۆ لیژنە فەرمییەکانی وەزارەتی تەندروســتی، بۆ 
ئەوەى بڕیار بدرێت لەســەر ئەوەى کە نەخۆشییەکەى بەشێوەیەکی تەواو رێگرە لەسەر 

))11( ( بڕوانه ماددەى یەکەم بڕگە سێیەم لە یاسای خزمەتی زانکۆیی ژمارە بڕوانه ماددەى یەکەم بڕگە سێیەم لە یاسای خزمەتی زانکۆیی ژمارە 2323ی ساڵی ی ساڵی 20082008 هەموار کراو و مادە  هەموار کراو و مادە 2424  
لە یاسای وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەى زانستی ژمارە )لە یاسای وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەى زانستی ژمارە )4040ى ساڵی ى ساڵی 19881988(، )دەستەی وانەبێژی لە زانكۆكان و (، )دەستەی وانەبێژی لە زانكۆكان و 

دەستەی پەیمانگە تەكنیكییەكان لەمانە پێكدێت: پرۆفیسۆر، پرۆفیسۆری یاریدەدەر، مامۆستا، مامۆستای یاریدەدەردەستەی پەیمانگە تەكنیكییەكان لەمانە پێكدێت: پرۆفیسۆر، پرۆفیسۆری یاریدەدەر، مامۆستا، مامۆستای یاریدەدەر(.
))22( بە پێی یاسای جێبەجێ کردنی ژمارە )( بە پێی یاسای جێبەجێ کردنی ژمارە )1212ی ساڵی ی ساڵی 20132013(ى پەرلەمانی کوردستان کە تێیدا ماددەى یەکەمی (ى پەرلەمانی کوردستان کە تێیدا ماددەى یەکەمی 

یاسای هەمواری )یاسای هەمواری )3232ى ساڵی ى ساڵی 20122012(ی یاسای هەمواری خزمەتی زانکۆیی هەموار کرایەوە.(ی یاسای هەمواری خزمەتی زانکۆیی هەموار کرایەوە.
))33( بڕوانە ماددە )( بڕوانە ماددە )11( دووەم/أ  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )( دووەم/أ  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
))44( بڕوانە ماددە )( بڕوانە ماددە )11( دووەم/ب لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )( دووەم/ب لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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راپەڕاندنی ئەرکی فەرمانبەرایەتی فەرمانبەری نەخۆش.

فەرمانگەکەى پابەند دەبێت بە خانەنشین کردنی لەژێر رۆشنایی بڕیاری لیژنەى پزیشکی 
چونکە بڕیارەکەى سیفەتی پابەندی هەیە لەالیەن فەرمانگەى فەرمانبەرەکە، بەاڵم ئەگەر 
فەرمانگەکەى قەناعەت و بڕوای بە راپۆرتی لیژنەى پزیشکی نەهات ئەوا دەتوانێت تانە 

پێشکەش بکات بەپێی حوکمەکانی یاسای خانەنشینی بەرکار.

هەروەها  )ئەگەر فەرمانبەر لە کاتی خزمەتى وەزیفیدا تووشی نەخۆشییەک هات و چارەسەرەکەی 
ماوەیەکی دوورو درێژی پێویســت بوو، یان لەو نەخۆشییانە بوو کە چارەسەری ئەستەم بوو و 
پاڵپشت بێت بە راپۆرتی دەرچوو لە لیژنەى پزیشکی پسپۆر کە تێیدا بڕیار بدات بە دەستنەدان 
بە شێوەیەکی کۆتایی بۆ کار کردن، ئیحالە دەکرێت بۆ خانەنشینی ئەگەر خزمەتەکەى هەرچەند 
بێت))11(( دوای پێدانی ســێ ســاڵ مۆڵەتی ئاسایی بەمووچە لەالیەن فەرمانگەکەی )جگە لەوانەى 
کە تەمەنی یاســایی تەواو دەکــەن(، پاش ئەو ماوەیە ئەگەر لە نەخۆشــییەکەى چاککنەبۆوە و 
بەپێی راپۆرتی پزیشــکی نەگونجێت بۆ کار کردن، ئەوا خانەنشــین دەکرێت بەبێ رەچاوکردنی 

خزمەتەکەى یان تەنسیب دەکرێت بۆ کارێکی کە بگونجێت لەگەڵ باری تەندروستی))22((.

ئــەو فەرمانبەرانــەی کــە بــە هــۆکاری نەخۆشــی خانەنشــین دەکرێــت خزمەتەکەیان 
دەگەیەندرێتە 15 ساڵ ئەگەر هاتوو خزمەتی لەو ماوەیە کەمتر بوو بۆ ئەوەى مووچەى 
خانەنشینی بیگرێتەوە )بەلێخۆش بوون لە دانی -بژاردنی- راگیراوەکانی خانەنشینی))33((.

3 - هــۆکاری کۆچی دوایی کردنــی فەرمانبەر))44( ( : ئەگەر فەرمانبــەر کۆچی دوایی کرد 
لــە کاتی خزمەتــی وەزیفیدا، ئەوا خزمەتی خانەنشــینییەکەی دەگەیەندرێتە 15 ســاڵ 
ئەگەر هاتوو کەمتر بێت لە 15 ســاڵ و دەبەخشــرێت لە بژاردنــی )دانی( راگیراوەکانی 
خانەنشــینی بۆ ماوەی گەیەندراو بە 15 ســاڵ، مووچەى خانەنشــینی بە جێنشینەکانی 

دەبەخشرێت بەپێی هاتوو لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو.

))11( بڕوانە ماددە )( بڕوانە ماددە )22( یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )( یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو. ( هەموارکراو. 
))22( بڕوانە گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێم ژمارە )( بڕوانە گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێم ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20132013(.(.

))33( بڕوانە ماددە )( بڕوانە ماددە )22( لە ( لە لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
))44( بڕوانە ماددە )( بڕوانە ماددە )66( بڕگە دووەم و ( بڕگە دووەم و ماددە )ماددە )1212( بڕگە یەکەم( بڕگە یەکەم لە  لە لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ى 

ساڵی ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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دووەم: خانەنشینبوونی ئارەزوومەندانەی فەرمانبەر))11( ( :
1 - خانەنشــینکردن  بەهۆکاری هەبوونی خزمەتی 25 ســاڵ و زیاتــر و تەواوکردنی 

تەمەنی 45 ))22( ( ساڵ:

 فەرمانبــەر مافــی هەیــە داوای خانەنشــین بــکات ئەگــەر تەمەنی )45 ســاڵ و بەرەو 
ســەرەوەی تەواو کردبێت و 25 ســاڵ خزمەتی خانەنشــینی هەبێت))33( ( ، ئەوا شایستەى 

مووچەى خانەنشینی دەبێت.

پێویســتە وەزیــری تایبەتمەنــد یــان ســەرۆکی الیەنــی نەبەســتراو بــەوەزارەت یــان 
فەرمانبەری راســپێردراو بەدەسەاڵتی خانەنشینکردن، ســەیری داواکارییەکەى بکات لە 
مــاوەى )45( چل و پێنج رۆژ لــە رێکەوتی تۆمارکردنی داواکارییەکــەی لە فەرمانگەی 
خــودی فەرمانبەرەکە، ئەگــەر هاتوو ئەو ماوەیە )45( چل و پێنــج رۆژە کۆتایی هاتوو 
و بڕیارنەدرا لەســەر خانەنشینکردنی، ئەوا بە حوکمی یاســا فەرمانبەرەکە بەخانەنشین 
دادەندرێــت و فەرمانگەکــەی پابەنــدە بــە خانەنشــینکردنی و رێکخســتنی مامەڵــەی 

خانەنشینی بۆ فەرمانبەری داواکار.))44(( 

لەم حاڵەتەدا هاوشــێوەی )دەســت لەکارکێشــانەوە - االســتقالە(یە))55((، ئەگەر دەسەاڵتی 
تایبەتمەند لە ماوەى دیاریکراو وەاڵمــی داواکارییەکەى نەدایەوە بە رەزامەندبوون یان 
رەزامەنــد نەبوون، ئەوا دەبێت خانەنشــین بکرێت )واتا فەرمانگەکــەی ناچار دەبێت بە 

خانەنشینکردنی و لەسەر فەرمانگەکەیەتی کە مامەڵەی خانەنشینی بۆ ئەنجامبدات(.

))11( بڕوانە ماددە )( بڕوانە ماددە )11( بڕگەی چوارەم لە ( بڕگەی چوارەم لە لە لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ))2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
))22( بەپێی ( بەپێی ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان   

ژمارە )ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020( تەمەنی ( تەمەنی 5050 ساڵ گۆڕدرا بۆ تەمەنی  ساڵ گۆڕدرا بۆ تەمەنی 4545 ساڵ. ساڵ.
))33( خزمەتی خانەنشینی بریتییە لە ئەو خزمەتانەى کە بە کردەیی لە فەرمانگەکەى کردوویەتی و ئەو خزمەتانەى ( خزمەتی خانەنشینی بریتییە لە ئەو خزمەتانەى کە بە کردەیی لە فەرمانگەکەى کردوویەتی و ئەو خزمەتانەى 

بەپێی یاسا بۆی ئەژمارکراوە و لێبڕینی خانەنشینی داوە.بەپێی یاسا بۆی ئەژمارکراوە و لێبڕینی خانەنشینی داوە.
))44( ( بڕوانە ماددە )بڕوانە ماددە )11( بڕگە چوارەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )( بڕگە چوارەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو..

))55( بڕوانە ماددە )( بڕوانە ماددە )3535( لە خزمەتی شارستانی ژمارە )( لە خزمەتی شارستانی ژمارە )2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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2 - خانەنشــینکردنی ناپابەندی )جــوازی( بەهۆکاری هەبوونی خزمەتی 15 ســاڵ و 
زیاتر و تەواوکردنی تەمەنی بە 45 ساڵ و زیاتر))11((: 

فەرمانبــەر دەتوانێــت داوای خانەنشــینی بکات ئەگــەر هاتوو خزمەتی خانەنشــینی لە 
15 ســاڵ کەمتــر نەبێت و تەمەنی 45 ســاڵی تەواو کردبێت ئەوا شایســتەى مووچەى 

خانەنشینی دەبێت.

لــەم حاڵەتــەدا، وەزیر یان ســەرۆکی الیەنی نەبەســتراو بــەوەزارەت یــان فەرمانبەری 
راسپێردراو بە دەسەاڵتی خانەنشینکردن، دەتوانێت لەم حاڵەتەدا رەزامەندی  دەرببڕێت 
یان دەرنەبڕێت بە خانەنشــین کردنی فەمانبەری داواکار  بەپێی دەســەاڵتی خەماڵندنی 
یان بەرژەوەندی گشــتی جیاواز لە بڕگەی  1ى سەرەوە )خانەنشینکردنی پابەندی(، واتا 
مەرج نییە لەم حاڵەتە خانەنشــین بکرێت بەڵکو ئەم بابەتە دەگەڕێتەوە سەر دەسەاڵتی 

خەماڵندن و بەرژەوەندی گشتی فەرمانگەکەى.

پێشــتر بەپێی رێنمایی دارایی ژمارە )33 ى ســاڵی 2012( دەسەاڵت درابوو بە وەزیری 
تایبەتمەنــد یان ســەرۆکی الیەنی نەبەســتراو بــەوەزارەت بۆ ئیحالەکردنــی فەرمانبەر 
لەســەر داوای خۆی بۆ خانەنشــینی ئەگەر خزمەتەکەی لە 15 ســاڵ کەمتر نەبێت بەبێ 
رەچاوکردنی تەمەنەکەى بەدەر لە بڕگە 5 - أى ماددە 7ى یاســای خانەنشینی یەکگرتوو 

ژمارە 27ى ساڵی 2006 .

بەاڵم بەپێی بەپێی ياســای چاکســازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و 
خانەنشــینی لە هەرێمی کوردســتان ژمارە )2ى ســاڵی 2020 ( پێویستە تەمەنی )45( 
ســاڵی تــەواو کردبێت و خزمەتی خانەنشــینی لــە )15( کەمتر نەبێــت، ئینجا دەکرێت 
خانەنشین بکرێت، بەاڵم پێش دەرچوونی ئەم یاسایە، فەرمانبەر ئەگەر تەنیا )15( پازدە 
ساڵی خزمەتی خانەنشــینی هەبووایە دەتواندرا خانەنشــین بکرێت بەبێ رەچاوکردنی 

تەمەن.

))11( بڕوانە ماددەى ( بڕوانە ماددەى 66 بڕگەى یەکەم لە  بڕگەى یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو..
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درێژکردنەوەى ماوەی خزمەت دوای تەواوکردنی تەمەنی یاسایی

یەکەم: فەرمانبەرانی پلە گشتی و پلە بااڵکان:

لەکاتی تەواوکردنی تەمەنی یاسایی خانەنشینی دەتواندرێت ماوەى خزمەتی فەرمانبەر 
درێژ بکرێتەوە بۆ ماوەیەک لە ) 3( ســاڵ زیاتر نەبێت بە پێشــنیاری وەزیری تایبەتمەند 
یان ســەرۆکی الیەنی نەبەســتراو بــەوەزارەت و بە رەزامەندی ســەرۆکی ئەنجوومەنی 
وەزیران بە رەچاو کردنی کەمی پســپۆرییەکەى و شارەزاییە وەزیفییەکەی و پێویستی 

لەرادەبەردەری فەرمانگەکەی بە خزمەتەکانی))11(.(.

دووەم: خزمەتی فەرمانبەری زانکۆیی )پرۆفیسۆر(:

 وەزیری خوێندنی بااڵ و توێژینەوەى زانســتی تەنیا دەســەاڵتی هەیە بە درێژکردنەوەى 
خزمەتی فەرمانبەرانی خزمەتی زانکۆیی لە هەڵگرانی نازناوی )پرۆفیسۆر( لە پسپۆرییە 
نــاوازەکان لە مەرجــی تەمەن بە راســپاردەى ئەنجوومەنی زانکۆ بــۆ بەردەوامبوون لە 
خزمەتە زانکۆییەکەى لەگەڵ پشــتگیرییەک لەالیەن لیژنەى پزیشکی پسپۆر كە لەرووی 

هزری و جەستەیی بگونجێت بۆ وانەگوتنەوە .))22((

))11( بڕوانە ماددەى ( بڕوانە ماددەى 11 بڕگەى سێیەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە) بڕگەى سێیەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە)2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006 هەموارکراو (. هەموارکراو (.
))22( بڕوانە ماددەى یازدەیەم بڕگەى دووەم لە یاسای خزمەتی زانکۆیی ژمارە )( بڕوانە ماددەى یازدەیەم بڕگەى دووەم لە یاسای خزمەتی زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008 هەموارکراو(   هەموارکراو(  
بە پێی یاسای جێبەجێ کردنی ژمارە )بە پێی یاسای جێبەجێ کردنی ژمارە )1212ی ساڵی ی ساڵی 20132013(ى پەرلەمانی کوردستان تایبەت بە بەرکارکردنی یاسای (ى پەرلەمانی کوردستان تایبەت بە بەرکارکردنی یاسای 

هەمواری )هەمواری )3232ى ساڵی ى ساڵی 20122012(ی یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خزمەتی زانکۆیی(ی یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خزمەتی زانکۆیی..



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  25

خزمەتی خانەنشینی

یەکەم: ئەو خزمەتانەى کە ئەژمار دەکرێن))11((
خزمەتی خانەنشینی بۆ فەرمانبەر ئەژمار دەکرێت لەم حاڵەتانەى خوارەوە:

1 - خزمەتی کردەیی فەرمانبەر کە  لە دەوڵەت کردوویەتی کە راگیراوەکانی خانەنشینی 
ماوەى خزمەتەکەى بژارد بێت )استیفاء االستقطات التقاعدیة(.

2 - مــاوەی خزمەتــی فەرمانبــەر کــە پێــش دامەزراندنــی کردوویەتــی بەمەرجێــک 
راگیراوەکانی خانەنشــینی ماوەى خزمەتەکە ببژێرێت بــۆ نموونە خزمەتەکانی )کەرتی 
تایبەت، رۆژنامەنووســی، ئەندازیاری، پزیشــکی، پێشــمەرگایەتی، ئاوارەیی ... هتد( کە 

بەپێی رەزامەندی لیژنەى راژەى ئەنجوومەنی وەزیران ئەژماردەکرێن.

3 - ماوەى مۆڵەتەکانی )خوێندن و نەخۆشی و ئاسایی و هتد( هاتوو لە یاسا بەرکارەکان 
جگــە لە مۆڵەتی بێ مووچــە پێش دەرچوونی رێنمایی دارایی ژمارە 4ى ســاڵی 2015 
تایبــەت بە مۆڵەتی 5  ســاڵ بەبێ مووچــە و هەروەها مۆڵەتی بــێ مووچە کە دەدرێت 
بــە فەرمانبەر ، ماوەى مۆڵەتی بێ مووچەییەکە  تەنیا بۆ مەبەســتی خانەنشــینییەکەى 

ئەژمار دەکرێت بەپێی رێنمایی سەرەوە.

4 - مــاوەى خوێندنــی نیزامی بۆ ســەرباز و کارمەنــدی هێزەکانی ئاسایشــی ناوخۆ لە 
کۆلیــژەکان و خوێندنــی بااڵ کە تێیدا  بەدەســت هێنانی بڕوانامــەى خوێندن بە ئەنجام 
بگەیەنێت پێش پەیوەندی کردن بە خزمەت کە زیاتر نەبێت لە نیوەى خزمەتی سەربازی 
لە ســوپا یان لە هێزەکانی ئاسایشــی ناوخۆ بە مەرجێک راگیراوەکانی خانەنشــینی ئەم 
ماوەیــە دابێــت بە پێی رێژەکانی بڕیاردراو لە یاســا لە بەر رۆشــنایی مووچەکەى کە لە 

رێکەوتی پێشکەش کردنی داواکاری ئەژمار کردنەکەی وەری دەگرت.))22((

))11(  بڕوانە رای ئەنجوومەنی شوورای هەرێم ژمارە(  بڕوانە رای ئەنجوومەنی شوورای هەرێم ژمارە ) )99//20222022 له  له 1919//44//20222022 (< (<
))22(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 44 لە  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006 هەموارکراو ( هەموارکراو (
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دووەم: ئەو خزمەتانەى کە ئەژمار ناکرێن بۆ مەبەستی خانەنشینی))11((

  1 -  ماوەکانی نەهاتن بۆ دەوام و مۆڵەتەکانی بێ مووچە )جگە لەو مۆڵەتە بێ مووچانەى 

کــە بەپێی رێنماییە داراییەکان بە ژمارەکانــی ژمارە 4ى 2015 و 14ى 2015  و ژمارە 
17ى 2017 و 17ى 2016  و 3ى ساڵی 2020 بەمەرجێک لێبڕینی خانەنشینی بدرێت( 
و ماوەکانــی دوای رێکەوتــی وەرگرتنــی حوکمــی ســزاکان پلەى بنبڕی کــە رێگا نەدات 

فەرمانبەر لە خزمەت بمێنێتەوە.

2 - ماوەکانی راگرتن کە دەکەوێتە نێوان ماوەکانی بەند کردن و گرتن )الحبس والسجن(.

3 - ماوەی خزمەتی فەرمانبەر پێش تەواو کردنی تەمەنی 18 ساڵی ئەگەر هیچ دەقێکی 
ناکۆک نەهاتبوو لە یاسا، بۆ نموونە )پەرستیار بە 16 ساڵ دادەمەزرێت))22(((.

4 - مــاوەی خزمەتــی فەرمانبەر پــاش تەواو کردنی تەمەنی یاســایی خانەنشــینی63 
ساڵی ئەگەر خزمەتەکەى درێژ نەکرایەوە و  دوای تەواوبوونی ئەو ماوەیەی کە تەمەنی 

خانەنشین درێژ دەکرێتەوە لە 1 بۆ 3 ساڵ.

5 - ))33(( هیچ ماوەیەک بە خزمەتی خانەنشینی داناندرێت ئەگەر راگیراوەکانی خانەنشینی 
نەبژاردبێــت )نەدابێت( بە پێی یاســای خانەنشــینی بەرکار )جگە لــەو فەرمانبەرانەى 
خانەنشــین دەکرێن بەهۆی نەخۆشی یان کۆچی دوایی کە خزمەتییان کەمترە لە 15 

ساڵ بۆیان دەگەیەندرێتە 15 ساڵ))44((( .

))11(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 55 لە  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
))22(  بڕوانە مەرجەکانی دامەزراندن لە (  بڕوانە مەرجەکانی دامەزراندن لە یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960( هەموارکراو.( هەموارکراو.

))33( بڕوانە ماددە ( بڕوانە ماددە 44 بڕگە دووەم لە  بڕگە دووەم لە لە لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو..
))44( ( بڕوانە ماددە بڕوانە ماددە 22 و ماددە  و ماددە 66 بڕگە دووەم لە  بڕگە دووەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو..
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گەیاندنی خزمەتی فەرمانبەر بە 15 ساڵ لە کاتی تەواوکردنی تەمەنی یاسایی

ئەو فەرمانبەرانەى لەکاتی تەواوبوونی تەمەنی یاســایی خانەنشــینیان )63( شەســت 
و ســێ ســاڵ کە خزمەتی خانەنشینییان ناگاتە )15( پازدە ســاڵ، ئەوا  بەپێی فەرمانی 
ســەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردســتان ژمارە 1922 لە 2022/2/2، ســێ )3( ساڵ 
دەخرێتە ســەر خزمەتەکەیان بۆ گەیشــتن بە خزمەتی خانەنشــینی )15( پازدە ساڵ بۆ 
ئەوەى مووچەى خانەنشــینییان بۆ دابین بکرێت بەاڵم دەبێت لێبڕینی خانەنشینی بدەن 
لــە بری ئەو ماوەیەی بۆیان دەگەیەندرێتە 15 ســاڵ چونکە هیچ خزمەتێک بە خزمەتی 

خانەنشینی ئەژمار ناکرێت ئەگەر لێبڕینی مووچەى نەدابێت، بە شێوەی:

أ- ئەگەر فەرمانبەرەکە پێویســتی بە 1 یەک رۆژ تا 1 یەک ســاڵ بوو بۆ ئەوەى خزمەتی 
خانەنشــینییەکەى بگاتــە )15( پازدە ســاڵ ئەوا بە فەرمانــی وەزیــری تایبەتمەند یان 

سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بەوەزارەت دەگەیەندرێتە )15( پازدە ساڵ.

ب- ئەگەر فەرمانبەرەکە پێویســتی بە 1 ســاڵ و  1 یەک رۆژ بەســەرەوە تا 3 سێ ساڵ 
بــوو بــۆ ئەوەى خزمەتــی خانەنشــینییەکەى بگاتە )15( پازدە ســاڵ ئەوا بــە فەرمانی 

ئەنجوومەنی وەزیران دەگەیەندرێتە )15( پازدە ساڵ.

ج- بەاڵم پێویســتە پێش تەواوبوونی تەمەنی خانەنشینی بە ماوەیەک ئەم رێککارانەى 
هەردوو بڕگەى )أ و ب(ى سەرەوە ئەنجامبدرێت.

بــەاڵم ئەگەر فەرمانبەر لەکاتی گەیشــتنی بە تەمەنی یاســایی و خزمەتی خانەنشــینی 
هەبوو لە 12 ســاڵ کەمتــر ئەوا بەهیچ جۆرێک مووچەى خانەنشــینی بــۆ نابڕدرێتەوە 

بەڵکە تەنیا پاداشتی خانەنشینی دەیگرێتەوە.
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خانەنشین کردن بەپێی یاساکان
1 - فەرمانبەری پلە گشتییەکان:

فەرمانبەرانــی پلــە 1 تا 10 پلەبەندی وەزیفی خانەنشــین دەکرێن بەپێی یاســای ژمارە 
)27ى ساڵی 2006 هەموارکراو ( مافی خانەنشینییان بۆ دابین دەکرێت.

2 - فەرمانبەری پلە بااڵکان:

 فەرمانبەرانی پلە بااڵکان و دادوەرو داواکاری گشتی و  ئەوانەى هیچ پێکهاتەو یەکەیەکی 
کارگێــڕی بەڕێوەنابــەن و ئەوانەى مووچــەى بنەڕەتی پلەى أ و ب وەردەگرن خانەنشــین 
دەکرێن بەپێی مەرج و پێوەرەکانی هاتوو لە یاسای  ژمارە 27ى سالی 2006ى هەموارکراو 
خانەنشین دەکرێن جگە لە ماددەى تایبەت بە چۆنیەتی ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشینی 
کە لە ماددە 7 ی یاســای  ژمارە 27ى ســالی 2006ى هەموارکــراو هاتووە، ئەژمارکردنی 
مووچەى خانەنشــینییان  بەپێی ماددەى 7 بڕگە یەکەم لە ياسای چاکسازی لە مووچەو 
دەرماڵەو بەخشــین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشــینی لە هەرێمی کوردســتان ژمارە )2ى 
ســاڵی 2020 (، بەمەرجێــک لە رێــژەى 50 % ی کۆی مووچەو دەرماڵــە تێنەپەڕێت بۆ 
ئەوانەى راســپێردراون بە خزمەتی گشــتی و بۆ ئەوانەى رانەســپێردراون بە خزمەتی 
وەزیفــی و هیچ پێکهاتەو یەکەیەکی کارگێڕی بەڕێوەنابەن بەمەرجێک لە رێژەى 60 % 
ی کۆی مووچەو دەرماڵە تێنەپەڕێت )ئەوانەى تا رۆژی بەرکاربوونی یاســای چاکسازی 
هیــچ یەکــە و پێکهاتەیەکی کارگێــڕی بەڕێوەیان نەدەبرد (و بــۆ دادوەران و داواکاری 

گشتی نابێت لە رێژەى 70 %ی کۆی مووچەو دەرماڵە تێپەڕ بکات.

3 - فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی:

 فەرمانبەرانــی خزمەتی زانکۆیی بەپێی یاســای خزمەتی زانکۆیی ژمارە )23 ى ســاڵی 
2008 هەموارکــراو( خانەنشــین دەکرێن و مووچەى خانەنشــینیان بــۆ ئەژماردەکرێت 
و هەروەهــا  و جێبەجێکردنــی یاســای ژمارە )27ى ســاڵی 2006 هەموارکــراو (ئەگەر 
هاتوو هیچ دەقێکی تایبەت نەهاتبێت لە یاســای خزمەتی زانکۆیی )23 ى ساڵی 2008 
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هەموارکراو())11(( بەپێی ئەو مەرجانەى لە یاســای خزمەتــی زانکۆیی هاتووە بەاڵم ئەگەر 
ئەو مەرجانەى تێدا نەبێت ئەوا وەکو فەرمانبەری ئاســایی )پلە گشتییەکان( خانەنشین 

دەکرێن. 

مەرجەکانی شایستەبوونی مووچەى خانەنشینی ))22((
فەرمانبەر بەشــێوەیەکی گشــتی، تەنیا بــەم مەرجانەى خوارەوە شایســتەى مووچەى 
خانەنشــینی دەبێت جگە لە خانەنشــین بوون بەهۆکاری نەخۆشــی یــان کۆچی دوایی 
کردنــی فەرمانبــەر بەدرێژایــی ژیانی و گواســتنەوەى بۆ میرانگرەکانی لــەدوای کۆچی 
دوایی کردنی تا میراتگرەکان مەرجەکانی وەرگرتنی مووچەى خانەنشینی خێزانی تێدا 

بێت کە بە تێروتەسەلی لەم کتێبە باس کراوە:

1 - هەبوونی خزمەتی خانەنشینی لە 15 ساڵ کەمتر نەبێت.

2 - گەیشتنی تەمەنی فەرمانبەر بە تەمەنی 45))33(( ساڵ.

مەرجەکانی شایستەبوونی پاداشتی خانەنشینی ))44(( 
فەرمانبەر بەشێوەیەکی گشتی، شایســتەى پاداشتی خانەنشینی دەبێت، تەنیا بۆ یەک 

جار لە ژیانیدا لەکاتی:

1 - خزمەتی خانەنشینیيان کەمتر بێت لە 15 ساڵ .

 پاداشــتی خانەنشــینی ئەو فەرمانبەرانە ناگرێتەوە کە بەهۆکاری نەخۆشی یان کۆچی 
دوایــی کردن خانەنشــین دەکرێن یــان ئەوانەى لەکاتــی تەواوکردنی تەمەنی یاســایی 

خزمەتیان تا سێ ساڵ دەگەیەندرێتە 15 ساڵ.

))11(  بڕوانە ماددە هەژدەیەم بڕگە یەکەم لە یاسای خزمەتی زانکۆیی ژمارە )(  بڕوانە ماددە هەژدەیەم بڕگە یەکەم لە یاسای خزمەتی زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
))22(  بڕوانە ماددە )(  بڕوانە ماددە )66( بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ( بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ))2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو..

))33(  بەپێی (  بەپێی ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان 
ژمارە )ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020( تەمەنی ( تەمەنی 5050 ساڵ گۆڕدرا بۆ تەواوکردنی تەمەنی  ساڵ گۆڕدرا بۆ تەواوکردنی تەمەنی 4545 ساڵ واتا فەرمانبەر ئەگەر  ساڵ واتا فەرمانبەر ئەگەر 1515  
ساڵ خزمەتی هەرێت و تەمەنی ساڵ خزمەتی هەرێت و تەمەنی 4545 ساڵی تەواو کردبێت، ئینجا مووچەى خانەنشینی دەیگرێتەوەو دەتوانێت  ساڵی تەواو کردبێت، ئینجا مووچەى خانەنشینی دەیگرێتەوەو دەتوانێت 

خۆی خانەنشین بکات.خۆی خانەنشین بکات.
))44( بڕوانە ماددە ( بڕوانە ماددە 88 لە  لە لە لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو..
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خانەنشینکراو بە هۆکارەکانی نەخۆشی و مردن ئەگەر تەمەنی 45 ساڵیان تەواو نەکردبێت

 بۆ خانەنشــینی بەهۆی نەخۆشــی یان کۆچی دوایی فەرمانبەر لە یاســای خانەنشــینی 
یەکگرتــووی بەرکار هاتووە کە مووچەى خانەنشــینی خەرج ناکرێت بۆ خانەنشــینکراو  
تەنیــا ئەگەر تەمەنی 45 ســاڵی تەواو کردبێت ) و لە گشــت حاڵەتەکانــدا ئەو ماوەیەی 
پێــش رێکەوتــی تەواو کردنــی تەمەنی ئاماژە پێکــراو بۆی خەرج ناکرێــت( تا تەمەنی 

نەگاتە تەمەنی یاسایی خانەنشینی))11((.

نموونــە: فەرمانبەرێک )فصل( یان )عزل( یان )اســتقالە بەرەزامەندی فەرمانگەکەى( یان 
کۆتایــی هاتنــی راژەى بەهــەر جۆرێک بوو، خزمەتی خانەنشــینی  15 ســاڵی هەبوو و 
تەمەنی نەگەیشــتبووە 45 ســاڵ ئەوا دەبێت چاوەڕی بکات تا تەمەنی دەگاتە 45 ساڵ 

ئینجا مووچەى خانەنشینی بۆ خەرج دەکرێت.

کەواتە لێرەدا ئەگەر فەرمانبەر کۆچی دوایی بکات یان بەهۆی نەخۆشی خانەنشین بێت 
ئەوا ئەگەر تەمەنی 45 ســاڵی تەواو نەکردبێت ئەوا شایســتەى مووچەى خانەنشــینی 

نابێت.

 بەاڵم لە بەپێی یاسای چاکسازی ئەم بابەتە چارەسەر کراوە و ئەوانەى کۆچی دوایی 
دەکەن یان بەهۆکاری نەخۆشی خانەنشین دەبن ئەوا شایستەى مووچەى خانەنشینی 

دەبن بەبێ رەچاوکردنی خزمەت و تەمەنیان))22((.

كۆچی دوایی کردنی فەرمانبەری دەست لەکارکێشاوە )مستقیل( یان خانەنشینکراو ))33( ( 

ئەگــەر )فەرمانبەری دەســت لەکارکێشــاوە بــە رەزامەندی ئاســایی( یــان )فەرمانبەری 
نێردراو بۆ خانەنشــینی کە پەیوەنــدی بە فەرمانگەکەى دەپچڕێــت بەبێ تەرخانکردنی 

))11( (  بڕوانە ماددە ) بڕوانە ماددە )٧٧( پێنجەم/أ لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ( پێنجەم/أ لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ))2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو..
))22(  بڕوانە بڕگە دووەم/(  بڕوانە بڕگە دووەم/11 لە رێنمایی دارایی و ئابووری هەرێم ژمارە ) لە رێنمایی دارایی و ئابووری هەرێم ژمارە )1313ى ساڵی ى ساڵی 20202020( و ماددە )( و ماددە )77( سێیەم/( سێیەم/11 لە یاسای  لە یاسای 
چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 (. (.
))33(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 77 بڕگەى پێنجەم/ب لە  بڕگەى پێنجەم/ب لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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مووچەى خانەنشــینی(  کۆچی دواییان کرد،  و خزمەتی خانەنشــینی لە 15 ساڵ کەمتر 
نەبێت ئەوا مووچەى خانەنیشیان خەرج دەکرێت بۆ شایستەدارەکان و جێنشینەکانیان 
لــە منداڵەکانی لــە رێکەوتــی کۆچی دوایــی کردنی ئەگــەر  هاتوو مردنەکەشــى پێش 

تەواوکردنی 45 ساڵی رووبدات واتا بەبێ رەچاوکردنی تەمەنەکەى.

نموونە: فەرمانبەرێک کە لە ژیان و خزمەتدا بوو دەستلەکارکێشــانەوەی پێشکەش کرد 
و فەرمانگەکــەى رەزامەندیدا بــە قبووڵکردنی دەستلەکارکێشــانەوەکەى، و فەرمانبەرە 
دەستلەکار کێشاوەکە )15( ساڵ خزمەتی خانەنشینی هەبوو و تەمەنی 45 ساڵی تەواو 
نەکردبێت، و مووچەى خانەنشــینی بۆ تەرخان نەکــرا بەهۆی تەمەنییەوە، دواتر کۆچی 
دوایی کرد، ئەوا جێنشــین و میراتگرە یاســاییەکانی مافیان هەیــە داوای تەرخانکردنی  

مووچەى خانەنشینییەکەى بکەن.
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گلدانەوەى مووچە و پاداشتی خانەنشینی لە ئەنجامی قەرزاری خانەنشینکراو))11((

لە کاتی قەرزاری فەرمانبەری خانەنشــینکراو تەنیا لــەم دوو حاڵەتەى خوارەوە مووچە 
یان پاداشتی خانەنشینی گلدەدرێتەوە)حجز( یان دەستی بەسەردا دەگیرێت لەبەرامبەر 
قــەرزاری بەمەرجێک رێــژەى گلدانەوەکە لە 50 % زیاتر نەبێت  لە مووچە و پاداشــتی 
خانەنشینى )لە نیوەى مووچەی خانەنشینییەکەی یان پاداشتی خانەنشینییەکەى زیاتر 
نەبێت( واتا بە کۆکراوەی گشت جۆرە قەرزانەى کە لەسەر قەرزارە )خانەنشینکراو( نابێت 
لــە نیوەى مووچەکەى گلدانەوەى لەســەر دابنرێن لەبری دانــەوەى قەرزەکە گلدانەوەکە 

تەنیا ئەم دوو جۆرى قەرزە دەگرێتەوە:

1 -  ئەگەر هاتوو بە هۆی خەرجی شەرعی بێت )نفقة شرعیة(.

2 - ئەگــەر هاتــوو قەرزەکە پەیوەســت بێت بــە گەنجینــەى دەوڵەت واتــا فەرمانبەرە 
خانەنشینکراوەکە پارەوموڵکی حکومەتی لە ئەستۆ بێت و نەیگەڕاندبێتەوە.

3 - بــەاڵم...... ئەگــەر قەرزەکــە تايبەت بێت بە خەڵکی ئاســایی نەک ئــەم دوو خاڵەى 
ســەرەوە ئــەوا بەپێی مــاددە 82 لە یاســای جێبەجێکردنی عێراقی ژمارە 45 ی ســاڵی 
1980 هاتووە))22(( دەکرێت گلدانەوە لەســەر مووچەو دەرماڵەکانی فەرمانبەر و سەربازی 
و پیاوی پۆلیس و کرێکار و خاوەن مووچەى خانەنشینی و هەر کەسێک کە مووچەیەک 
یــان کرێیەک لە دەوڵەت وەربگرێت بەڕێژەیەک کە زیاتــر نەبێت لە پێنجیەک )الخمس(
ی مووچــەو دەرماڵــەکان لە نێوانیشــیاندا دەرماڵەکانــی گرانی بژێوی، ئــەم گلدانەوەیە 
داناندرێــت تەنیا ئەگەر قەرزەکە ســەلمێندرا بێت بە بڕیارێکــی دادوەری کە پلەى بنبڕی 

وەرگرتبێت بەاڵم لە هەردوو یاسادا قەرزەکە بەشێوەی رەهاو گشتگیر هاتووە. 

))11(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 2222 و ماددە  و ماددە 2323 لە  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
))22(  مادة (  مادة 8282: اوال: يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي : اوال: يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي 

الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة، بنسبة ال تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة، بنسبة ال تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب 
ومخصصات، وبضمنها مخصصات غالء المعيشة .ومخصصات، وبضمنها مخصصات غالء المعيشة .

ثانيا: اذا كان الدين ال يعود للدولة او القطاع االشتراكي، فال يجوز الحجز، وفق الفقرة )اوال( من هذه المادة، اال ثانيا: اذا كان الدين ال يعود للدولة او القطاع االشتراكي، فال يجوز الحجز، وفق الفقرة )اوال( من هذه المادة، اال 
اذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي بات وال يعتد بموافقة المدين على خالف ذلك .اذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي بات وال يعتد بموافقة المدين على خالف ذلك .

ثالثا: مع مراعاة حكم الفقرتين اعاله، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت، وتعتبر دینا ثالثا: مع مراعاة حكم الفقرتين اعاله، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت، وتعتبر دینا 
ممتازا.ممتازا.
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بــەاڵم لە یاســای خانەنشــینی یەکگرتووی بــەرکار هاتووە کــە نابێت گلدانەوە لەســەر 
مووچەى خانەنشــینی دابندرێت و بەپێی پرەنســیپی یاسایی کە دەڵێت )یاسای دادێت، 
یاســای پێشــتر الدەبات - القانون الالحق ینســخ القانون الســابق( و لەبەر ئەوەى یاسای 
خانەنشــینی یەکگرتــووی بەرکار لەســاڵی 2006 دەرچووە بەاڵم یاســای جێبەجێکردن 
لەساڵی 1980 دەرچووە، پێویستە بەهیچ جۆرێک گلدانەوە لەسەر مووچەى خانەنشینی 

خانەنسینکراو دانەندرێت بەپێی ئەم پرنسیپە.

بەاڵم پرەنســیپێکی دیکەى یاســاییمان هەیە کە دەڵێت )یاســای تایبەت، یاســای گشتی 
دەبەستێتەوە و رایدەگرێت- القانون الخاص یقید العام(.

بەڕای ئامادەکار:

 ئــەم دوو یاســایە لە بابەتــی )گلدانەوە(ی مووچــەو دەرماڵە، وا دیــار دەکەوێت کە 
ناکۆک بن، بۆ یەکالیی کردنەوەى ئەم بابەتە پێویســتە لەالیەن ئەنجوومەنی شــورای 
هەرێم یەکالیی بکرێتەوە و راڤەیەکی یاساییانەى بۆ بکرێت شێوەیەک بێت کە مافی 

قەرزدەرەکەش زامن بکرێت.
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راگیراوەکانی )لێبڕینەکانی( خانەنشینی )توقیفات تقاعدیة(
لێبڕینــی خانەنشــینی بریتییــە لەو بــڕە پارەیەی کە لــە مووچەى بنەڕەتــی فەرمانبەر 
دەگێڕدرێتەوە لەکاتی خزمەتدا بەشــێوەی بۆ هەر مانگێک لە خزمەتەکانی خانەنشینی، 
رێــژەى 7 %ى))11( ( مووچــەى بنەڕەتــی لە مووچەى خــودی فەرمانبەر لەکاتــی خزمەتدا 
دەبڕدرێت و دەخرێتە ســەر ئەژمێری ســەندوقی خانەنشینی  ســەرباری بڕینی 12 %   
))22(( لــە مووچەى بنەڕەتــی فەرمانبەر )مانگانــە( لەکاتی وەزیفەدا کــە دەچێتە ئەژمێری 

سندووقى خانەنشینی کە پێویستە لەخودی بودجەى فەرمانگەکە بدرێت نەک مووچەى 
خودی فەرمانبەرەکە،  )واتا 19 %ی مووچەى بنەڕەتی فەرمانبەر کە لە کاتی وەزیفەدا 
وەریدەگرێت، دەچێتە ســەندووقی خانەنشــینی بەشــێوەی 7 %ى لەمووچەى خودی 
فەرمانبەرەکــە مانگانە و 12 %ى لە بودجەى  خودی فەرمانگەگەی( ئەمە بۆ پاڵپشــتی 
کردنی ســندووقی خانەنشــینییە بۆ زامن کــردن و بەردەوامیدان بــە پێدانی مووچەى 
خانەنشــینان ، لەگەڵ ئــەو بڕە پارانــەى خوارەوە، مووچەو پاداشــتی خانەنشــینی 

لێدەدرێت:

1 - ئــەو بــڕە پارانەى)راگێراوانی خانەنشــینی( کە فەرمانبەر دەیــدات لە بری خزمەتی 
ئەژمارکراوە زیادەکان بۆ مەبەستی خانەنشینی.

بــۆ نموونــە: فەرمانبەرێــک لــە 2000/2/1  بــۆ یەکەمێن جــار دادەمەزرێــت و پێش 
دامەزراندنەکــەى خزمەتــی  رۆژنامەنووســی هەیــە لــە مــاوەى 1993/5/3 تــا  رۆژی 
دامەزراندنی ئەوا لەکاتی ئەژمارکردنی ئەم ماوەیە لەالیەن ســەرۆکایەتی ئەنجوومەنی 
وەزیــران، پێویســتە بەرامبــەر خزمەتــە ئەژمارکراوەکــە لێبڕینی خانەنشــینی بدات لە 

فەرمانگەى خانەنشینی.

پارەوپوولــی ســەندوقی خانەنشــین،  لــە وەبەرهێنانــی  پارەکانــی هاتــوو  بــڕە   -  2
ب.گ.خانەنشــینی/ ســندوقی خانەنشــینی دەتوانێت وەبەرهێنان و پرۆژە بکات بەبڕی 

پارەى کە لە سندووقەکە هەیە بۆ زیاتر کردنی پارەى سندووەقەکە..

3 - بەخشینەکان و هاوکارییەکان کە وەزارەتی دارایی پێشکەشی سندووقەکە دەکات.

))11(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 33 بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
))22(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 1818 لە  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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4 - بەخشــینەکان و دیارییــەکان لە نــاوەوەى هەرێم و ئەگەر لــە دەرەوەى هەرێم بێت 
ئەوا پێویســتە رەزامەنــدی ئەنجوومەنی وەزیران وەربگرێت بــەر لە وەرگرتنی لەالیەن 

سندووقەکە .

5 - بەخشــینێکی ســااڵنە لە الیەن وەزارەتــی داراییەوە خەرج دەکرێت بۆ ســندووقی 
خانەنشینی کە بڕەکەى دیاری دەکرێت بە هەماهەنگی لەگەل بەڕێوەبەرانی سندووقەکە 

و فەرمانگەى بودجە لە وەزارەتی دارایی و ئابووری. 

چەسپاندنی تەمەنی راستەقینەى فەرمانبەر))11(( 
تەمەنی راســتەقینەى  فەرمانبــەر دیاری دەکرێت لەســەر ئەو بەڵگەنامەى )ناســنامەى 
بــاری شارســتانی، بڕوانامــەى رەگەزنامــەى عێراقــی، کارتی نیشــتیمانی( کــە لەکاتی 
یەکەم دامەزراندنی پێشکەشــی دەکات و فەرمانی چەســپاندنی لەســەر دەردەچێت لە 

فەرمانگەکەى و بۆ دیاری کردنی تەمەنی خانەنشینی بەکاردەهێندرێت.

کار بەهیچ راســتکردنەوەیەکی تەمەن ناکرێت لەدوای پێشکەشکردنی یەکێک لە بەڵگەنامەکانی 
سەرەوە و فەرمانی چەسپاندنی تەمەن،  بڕیاری دادگاش کاری پێناکرێت بۆ ئەم مەبەستە.

واتــە لــە دوای چەســپاندنی تەمەنــی یان ئــەو بەڵگەنامەیەی پێشکەشــی کــردووە بۆ 
دامەزرانــدن ئەگــەر هاتوو فەرمانبەر دواتر لــە رێگای دادگا تەمەنی خــۆی بچووک یان 

گەورە بکاتەوە ئەوا بڕیاری دادگاش کاری پێناکرێت.

بۆ نموونە: فەرمانبەرێک لە کاتی دامەزراندنیدا ساڵی لەدایکبوونی 1960ـــە کە دەبێت لە 
ساڵی 2023 خانەنشین بکرێت بەهۆی تەمەنی یاسایی یان بەرلەوەى بگاتە تەمەنی یاسایی 
خانەنشــین بوو، بــەاڵم ئەگەر دوای دامەزراندنــی بەپێی بڕیاری دادگا ســاڵی لەدایکبوونی 
بگۆڕێت بۆ 1964 ئەوا ساڵی 2027 خانەنشین دەبێت ئەوەش ئەژمار ناکرێت چونکە ئەگەر 
بە ساڵی لەدایکبوونە راســتکراوەکە بێت ئەوا لەکاتی ئەژمارکردنی خزمەتی دەردەکەوێت 
کە لە 14 ســاڵییەوە دامەزراوە ئەمەش پێچەوانەى یەکێک لە مەرجەکانی دامەزراندنە کە 

لە یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە 24ى ساڵی 1960ى هەموار کراو هاتووە.

))11(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 2525 لە یاسای ژمارە ) لە یاسای ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006 هەموارکراو ( و هەروەها  هەموارکراو ( و هەروەها بڕوانە بڕوانە رێنمایی وەزارەتی رێنمایی وەزارەتی 
دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )5353ى ساڵی ى ساڵی 20082008  و   و 1212ى ساڵی ى ساڵی 20212021(.(.
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كەمترین مووچەى خانەنشینی))11(( 
لەکاتی ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشینی فەرمانبەران بەتایبەتی ئەوانەى کە خزمەتیان 
کەمە یان زووتر خۆیان خانەنشــین دەکەن مووچەی خانەنشــینیان کەمتر لە 220000 
دوو سەد و بيست هەزار دینار دەردەچێت، لەم حاڵەتەدا بۆیان دەکرێتە 220000 دوو 

سەد و بيست هەزار دینار و نابێت کەمتر بێت لەم بڕە پارەیە.

هەروەها مووچەى جێنشــینەکانی فەرمانبەری خانەنشــینکراوی کۆچکردوو لە کاتی 
هەژمارکردنی مووچەى خانەنشینی خێزان:

1 -ئەگەر فەرمانبەری خانەنشــینکراوی کۆچکردوو تەنیا یەک جێنیشینی شایستەداری 
هەبــوو ئەوا مووچەى خانەنشــینی خێزانــی نابێت لە 200000 دوو ســەد هەزار دینار 

کەمتر بێت.

 2 -ئەگەر فەرمانبەری خانەنشــینکراوی کۆچکردوو تەنیا دوو جێنیشینی شایستەداری 
هەبــوو ئەوا مووچەى خانەنشــینی خێزانی نابێــت لە 210000 دوو ســەد و دە هەزار 
دینار کەمتر بێت و بەیەکســانی بەســەر هەردووکیان دابەش دەکرێت واتا هەر یەکەیان 

105000 هەزار دینار وەردەگرێت.

3 -ئەگــەر فەرمانبــەری خانەنشــینکراوی کۆچکــردوو تەنیــا ســێ و زیاتر جێنیشــینی 
شایســتەداری هەبوو ئەوا مووچەى خانەنشینی خێزانی نابێت لە 220000 دوو سەد و 

بیست هەزار دینار کەمتر بێت و بەیەکسانی بەسەریان دابەش دەکرێت.

مافەکانی خانەنشینی مافێکی بەدەستهاتووە )مکتسبة())22( ( 
بەهیچ جۆرێک دەســتبەرداربوون )تنازل( ناکرێت لە  مافەکانی خانەنشــینی )مووچەی 
خانەنشــینی یان پاداشتی خانەنشــینی( بۆ کەسێک یان الیەنێکی دیکە و هەر کارێکیش 
لەم جۆرە بابەتە بە نەبووە دادەندرێت و کاری پێناکرێت لەبەر ئەوەى مافێکی کەســییە 

و ناکرێت بگوازرێتەوە بۆ کەسێک یان الیەنێکی دیکە.
))11( بڕوانە ماددە ( بڕوانە ماددە 11 لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنیشان ژمارە ) لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنیشان ژمارە )2525ى ساڵی ى ساڵی 20092009 ( کە لە ئەنجوومەنی  ( کە لە ئەنجوومەنی 

نوێنەرانی عێراق دەرچووە و لە ب.گ.خانەنشینی هەرێم کاری پێدەکرێت.نوێنەرانی عێراق دەرچووە و لە ب.گ.خانەنشینی هەرێم کاری پێدەکرێت.
))22(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 2121 لە  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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خزمەت ئەژمار )ناکرێت( دوای وەرگرتنی پاداشتی خانەنشینی  
ئەگەر فەرمانبەر خانەنشــین بوو و پاداشتی خانەنشــینی وەرگرت بەهیچ جۆرێک هیچ 
جــۆرە خزمەتێکی دیکەى بۆ ئەژمار ناکرێت تەنیا ئەگەر دووبارە دامەزرایەوە لە یەکێک 

لە فەرمانگەکانی کەرتی گشتی.))11((

خزمەت ئەژمار )دەکرێت( دوای وەرگرتنی مووچەى خانەنشینی
لــە مــاددە 26 لە یاســای خانەنشــینی یەکگرتوو ژمــارە ) )27ى ســاڵی 2006 
هەموارکــراو( ( هاتــووە کــە تەنیا ئەوانــەى بڕی پارەى پاداشــتی خانەنشــینی 
وەردەگرن، ناتواندرێت خزمەتی دیکەیان بخرێتە سەر خزمەتی خانەنشینییان 
کە باسی مووچەى خانەنشــینی نەکردووە کەواتە  ئەگەر فەرمانبەر خانەنشین 
کراو مووچەى خانەنشــینی بــۆ تەرخان کرا و دواتر خزمەتــی ئەژمارنەکراوی 
هەبــوو، دەکرێــت بــۆی ئەژمــار بکرێت بەپێــی یاســا و رێنماییــەکان لە دوای 
وەرگرتنی مووچەى خانەنشینی کەواتە دەکرێت خزمەتی ئەژمارنەکراو ئەژمار 
بکرێت پاش خانەنشین بوون و وەرگرتنی مووچەى خانەنشینی نەک پاداشتی 

خانەنشینی.))22( ( 

مانەوە و بەسەرنەچوونی مافەکانی خانەنشینی))33((
مافەکانی خانەنشــینی)مووچەى خانەنشینی یان پاداشــتی خانەنشینی(، مافێکی 
بەدەستهاتوو و رەوایە بەپێی یاسا،  تا خانەنشینکراو یان شایستەدارى خانەنشینکراو 

لەژیاندا مابێت و مەرجە شایستەکانی تێدا بێت بەسەرناچێت و دەمێنێت.

))11(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 2626 لە  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.

))22(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 2626 لە  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
))33( ( بڕوانە ماددە بڕوانە ماددە 2424 بڕگە یەکەم لە  بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006 هەموارکراو( هەموارکراو(
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داواکردنی مافی خانەنشینی بەهۆی بریکاری یاسایی))11((
دەکرێت مامەڵەى خانەنشینی و داواکردنی مافی خانەنشینی )مووچەى خانەنشینی یان 
پاداشــتی خانەنشینی( لە رێگای بریکاری یاسایی خانەنشینکراو  پێشکەشی فەرمانگەى 
خانەنشینی بکرێت ئەگەر هاتوو خانەنشینکراو ئارەزوو بکات، بەمەرجێک بەئامادەبوونی 
خودی فەرمانبەرە خانەنشــینکراوەکە  دەســت لەکارهەڵگرتن لــە فەرمانگەکەى ئەنجام 

بدرێت، و ناکرێت بریکار دەست لەکارهەڵگرتنی بۆ بکات لەبری خانەنشینکراو. 

هەروەهــا شایســتەدارە )جێنشــینە( یاســاییەکانی )فەرمانبــەر یان خانەنشــینکراو(ی 
کۆچکردوو، دەتوانن لە رێگەى بریکاری یاســاییان داوای مافی خانەنشــینی کۆچکردوو 
بکــەن لە دوای کۆچی دوایی کردنی فەرمانبەر و ســڕینەوەى لە تۆمارەکان )ترقید قید( 

لەرۆژی کۆچی دوایی کردنی )کە بە دەست لەکارهەڵگرتن دادەندرێت(.

 
دواکەوتنی پێشکەش کردنی داواکاری تەرخانکردنی مووچەى خانەنشینی))22( ( 

ئەگەر خانەنەشــینکراو یان بریکارە یاســاییەکەی بەهەر هۆیــەک بێت، داواکاری پێدانی 
مووچــەى خانەنشــینی پێشــکەش نەکــرد بــە فەرمانگەى خانەنشــینی یــان مووچەى 
خانەنشــینییەکەی وەرنەگرێــت بۆ ماوەى 1 ســاڵ لــە رۆژی دەســت لەکارهەڵگرتنی لە 
فەرمانگەکەى، مووچەکەى هەڵناوەشــێتەوە، بەاڵم لەدوای ئەم ساڵە هەر کاتێک دواکاری 
پێشــکەش بکات لــە رۆژی داواکارییەکەى بۆی خەرج دەکرێت )ئەگــەر هیچ هۆکارێکی 
رەواو بڕواپێکراو نەبێت( و مووچەی خانەنشینی پێشووی بۆ خەرج ناکرێت کە دەکەوێتە 
نێوان رێکەوتی دەســت لەکارهەڵگرتنی لە فەرمانگەکەى و پێشکەشکردنی داواکاری کە 

دوادەکەوێت بۆ ماوەى 1 یەک ساڵ زیاتر و ئەم بابەتە ناکام )قاصر( ناگرێتەوە.

))11( ( بڕوانە ماددە بڕوانە ماددە 2424 بڕگە دووەم لە  بڕگە دووەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006 هەموارکراو ( هەموارکراو (
))22( ( بڕوانە ماددە بڕوانە ماددە 2424 بڕگە دووەم لە  بڕگە دووەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006 هەموارکراو ( هەموارکراو (
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 دووبارە دامەزراندنەوەى خانەنشین کراو ))11( ( 
دەکرێت فەرمانبەر دوای خانەنشین بوونی، دابمەزرێتەوە لە یەکێک لە فەرمانگەکانی 

کەرتی کشتی و خزمەتی پێشووی بۆ ئەژمار دەکرێتەوە ئەگەر:

1 - پاداشــتی خانەنشــینی وەرگرتبــوو )ئەوانــەی کــە لــە 15 ســاڵ کەمتــر خزمەتــی 
خانەنشــینیان هەیە و لە کاتی خانەنشــینبوونیان مووچەى خانەنشینی نایانگرێتەوە( ، 
ئەوا دەبێت لەالیەن فەرمانگەی خانەنشــینی تایبەتمەند  لێــی بگێڕدرێتەوە و بیداتەوە 
کە وەریگرتبوو بەرامبەر خزمەتە کردەییەکان )فعلیة( کە یەکســان بێت بە %7 مووچە 

بنەڕەتییەکەى دوای گەڕانەوەى. 

2 - ئەگــەر بڕیــاردرا بــە گەڕاندنــەوەى پاداشــتەکە بــە شــێوەى چارەکــی مووچــەى 
بنەڕەتییەکــەی ئەوا دەبێت لە ماوەى پێنج ســاڵ بیداتەوە لــە رۆژی دەرچوونی بڕیاری 
فەرمانگــەى خانەنشــینی بەدانــەوەی، و دەکرێــت فەرمانبــەرە دووبــارە دامەزراوەکە 

بەیەکجار بیداتەوە))22((

3 - ئەگــەر فەرمانبــەر کۆچــی دوایــی کــرد یــان دووبــارە خانەنشــین کرایــەوە پێش 
تەواوکردنی پێبژاردنەوەى )تسدید( پاداشت ئەوا پاداشتەکە دەگێڕدرێتەوە لە مووچەى 
خانەنشینییەکەى یان مووچەى جێنشینەکانی )خلف( بە رێژەى چارەک )ربع(ی مووچەى 
خانەنشــینیەکەى ئەگەر هاتوو شایســتەى مووچەیەکی خانەنشــینی بــوو، بە یەک جار 

ئەگەر هاتوو شایستەى پاداشتی خانەنشینی بوو.

4 - ئەگەر دووبارە خانەنشین کراو دامەزرایەوە لە وەزیفەیەکی گشتی لە سەر فەرمانگەکەیەتی 
کە هەڵســێت بە ئاگادار کردنەوەى فەرمانگەى خانەنشــینی بۆ بڕینی مووچەى خانەنشینی لە 
رێکەوتی دەســت بە کاربوونی و دەتوانێت لــەدوای دووبارەگەڕانەوەى بۆ وەزیفە هەر کاتێک 
بیەوێت داوای خانەنشــینی بکات بە بێ رەچاو کردنی تەمەن  یان ماوەى خزمەتەکەى. بەاڵم 
لە هەرێمی کوردســتان بەهۆی نەبوونی بودجە و باری ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان 
دامەزرانــدن و دووبارە دامەزراندنــەوە راگیراوە و لەکاتی کردنــەوەى دامەزراندن و دووبارە 

دامەزراندنەوە ئەوا ئەنجوومەنی گشتی راژەى هەرێمی کوردستان بەم کارە هەڵدەستێت.

))11(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 99 لە  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
))22(  بروانه (  بروانه رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )66س ساڵی س ساڵی 20112011( ( ..
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گەڕاندنەوەى مووچەى بنەڕەتی بۆ ماوەى 180 رۆژ لەکاتی دووبارە دامەزراندنەوە ))11(&(&))22(&(&))33(&)(&)44(&)(&)55((
کاتێک فەرمانبەر خانەنشــین بوو لەســەر داوای خۆی یان بەهــۆی تەواوکردنی تەمەنی 
خانەنشــینی یان کۆچــی دوایی کرد یان بە هۆکاری نەخۆشــی ئــەوا مووچەى مۆڵەتی 

کەڵەکەبوو بۆ ماوەى 180  رۆژ پێدەدرێت ئەگەر مۆڵەتی کەڵەکەبووی هەبوو.

لەکاتی دووبارە دامەزراندنەوەی یا گەڕانەوەى ئەوا دەبێت ئەو بڕە پارەیە بگەڕێنێتەوە بۆ 
فەرمانگەکەی چونکە لە کاتی خانەنشینبوونی تەنیا پێویستە یەکجار بۆی خەرج بکرێت. 

))11( بڕوانە ماددەى چل و پێنجەم بڕگە ( بڕوانە ماددەى چل و پێنجەم بڕگە 11  لە   لە یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960(ى هەموارکراو.(ى هەموارکراو.
))22( ( بڕگە بڕگە 22ى ئەم ماددەیە وەکو هاتووە لە سەرەوە راست کرایەوە بە پێی یاسای ژمارە )ى ئەم ماددەیە وەکو هاتووە لە سەرەوە راست کرایەوە بە پێی یاسای ژمارە )1616ی ساڵی ی ساڵی 20072007(ی (ی 
19601960(ى هەموار کراو، هەروەها (ى هەموار کراو، هەروەها  )2424ى ساڵی ى ساڵی  )پەرلەمانی کوردستان یاسای هەمواری خزمەتی شارستانی ژمارە  پەرلەمانی کوردستان یاسای هەمواری خزمەتی شارستانی ژمارە 
ئەنجوومەنى  بڕیاری  و  شارستانی  خزمەتى  یاسای  ئەنجوومەنى (ى  بڕیاری  و  شارستانی  خزمەتى  یاسای  19681968(ى  ساڵی  ساڵی ى  )66ى  ژمارە  هەمواری  یاسای  لە  )تێڕامان  ژمارە  هەمواری  یاسای  لە  تێڕامان 

)هەڵوەشاوەى( سەرکردایەتی شۆڕش ژمارە ))هەڵوەشاوەى( سەرکردایەتی شۆڕش ژمارە )464464 لە  لە 1414//44//19811981(.(.
خانەنشینی  یاسای  هەڵوەشاندنەوەى  لەدوای  پلەیەدان  لەو  ئەوانەى  گشتی  بەڕێوەبەری  و  پلەتایبەتەکان  خانەنشینی (  یاسای  هەڵوەشاندنەوەى  لەدوای  پلەیەدان  لەو  ئەوانەى  گشتی  بەڕێوەبەری  و  پلەتایبەتەکان   )33((
پلەبااڵکان ژمارە )پلەبااڵکان ژمارە )3636ى ساڵی ى ساڵی 20042004( تەنیا ( تەنیا 180180 رۆژ مووچەى بنەڕەتی وەردەگرن نەک کۆی مووچەودەرماڵە،  رۆژ مووچەى بنەڕەتی وەردەگرن نەک کۆی مووچەودەرماڵە، 
)11ى ساڵی ى ساڵی 20212021( و ماددەى چل و ( و ماددەى چل و  هەروەها بڕوانە گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )هەروەها بڕوانە گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە 

نۆیەم بڕگە نۆیەم بڕگە 11  لە   لە یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960(ى هەموارکراو.(ى هەموارکراو...
))44( بڕوانە ماددەى دەیەم بڕگە چوارەم/أ لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )( بڕوانە ماددەى دەیەم بڕگە چوارەم/أ لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008( و هەروەها ( و هەروەها 
بڕوانە یاسای ژمارە )بڕوانە یاسای ژمارە )1616ی ساڵی ی ساڵی 20072007(ی پەرلەمانی کوردستان یاسای هەمواری خزمەتی شارستانی ژمارە (ی پەرلەمانی کوردستان یاسای هەمواری خزمەتی شارستانی ژمارە 
))2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960(ى هەموار کراو، هەروەها تێڕامان لە یاسای هەمواری ژمارە )(ى هەموار کراو، هەروەها تێڕامان لە یاسای هەمواری ژمارە )66ى ساڵی ى ساڵی 19681968(ى یاسای (ى یاسای 
خزمەتى شارستانی و بڕیاری ئەنجوومەنى )هەڵوەشاوەى( سەرکردایەتی شۆڕش ژمارە )خزمەتى شارستانی و بڕیاری ئەنجوومەنى )هەڵوەشاوەى( سەرکردایەتی شۆڕش ژمارە )464464 لە  لە 1414//44//19811981( ( 
و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە 603603 لە  لە 3030//1010//20112011 كە وەاڵمی نووسراوی زانکۆی کۆیە  كە وەاڵمی نووسراوی زانکۆی کۆیە 

12861286 لە  لە 2121//99//20112011ی داوەتەوە.ی داوەتەوە.
))55( بڕوانە ماددەى شەست و پێنج لە ( بڕوانە ماددەى شەست و پێنج لە یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960(ى هەموارکراو.(ى هەموارکراو.
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ئەژمارکردنی شەش مانگی خزمەت بە ساڵی تەواو ))11( ( 
لەکاتی ئەژمارکردنی خزمەتی خانەنشــینی بۆ دابینکردنی مووچەى خانەنشینی، ماوەى 
خزمەتی 6  شــەش مانگ کەمتر پشــتگوێ دەخرێت بەاڵم ئەگەر   6 شەش مانگ و زیاتر 

بوو ئەوا دەگەیەندرێتە  1 ساڵ و بەساڵی تەواو ئەژمار دەکرێت.

بــۆ نموونــە: فەرمانبەرێــک کۆی خزمەتەکانی 18 ســاڵ و 5 مانــگ و 21 رۆژ 
بوو، ئەوا تەنیا 18 ســاڵی بــۆ ئەژمار دەکرێت لەکاتــی ئەژمارکردنی مووچەى 
خانەنشــینی. بــەاڵم ئەگەر کۆی خزمەتەکانی 18 ســاڵ و 6 مانــگ و 21 رۆژ بوو، ئەوا 

خزمەتەکەى بە 19 ساڵ ئەژمار دەکرێت لەکاتی خانەنشینبوونیدا.

مووچەى خانەنشینی و پاداشتی مانگانەی فەرمانبەری دووبارە دامەزراوە بە گرێبەست ))22( ( 
هــەر فەرمانبەرێکی خانەنشــینکراو، دووبــارە دامەزرایەوە بەشــێوەی گرێبەســت یان 
گرێبەســتی تایبــەت یان هەر ســیفەتێکی وەزیفــی )بەمەرجێک خانەنشــینکردنی تێدا 
نەبێــت( یان بە پاداشــتی مانگانــە، ئەوا دەبێــت یەکێــک لەمانەى دادێــن هەڵبژێرێت: 
یــان مووچەى خانەنشــینییەکەى یان پاداشــتی مانگانەی، کامەیان زیاتــر بێت و نابێت 

هەردووکیان بەیەکەوە وەربگرێت.

بەاڵم دەکرێت کرێی وانەگوتنەوە لە قوتابخانە و پەیمانگە و کۆلیژ و زانکۆ و سەنتەرەکانی 
راهێنان وەربگرێت لەگەڵ مووچە خانەنشینییەکەى بەیەکەوە.

زۆر جار هەیە فەرمانبەری خانەنشــینکراو کە بەگرێبەســت یان بە هەر سیفەتێک کار بۆ 
فەرمانگەى حکومەت دەکات لە دوای خانەنشــین بوونی ئەوا هەم مووچەى خانەنشینی 
بۆ خەرج دەکرێت و هەم کرێی گرێبەســتەکەى یان هەر شــێوە پاداشــتێک وەردەگرێت، 

ئەمەش پێچەوانەى یاسای خانەنشینیە.

))11(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 77 بڕگەى شەشەم لە  بڕگەى شەشەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
))22(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 1111 لە  لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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بڕینەوەى مووچەى خانەنشینی ئەوانەى هیچ مووچەیەکیان نییە ))11( ( 
هەر کەســێک کــە فەرمانبەر نەبوو و هیــچ مووچەیەکی وەزیفی و خانەنشــینی نەبوو 
و بەهــۆی کوژرانــی یــان مردنی یــان تووشــبوونی بــە پەککەوتەیی تــەواو بەرامبەر 
بــە هەڵوێســتە نیشــتیمانی و نەتەوەییەکانی و پاش ســەلماندنی حاڵەتەکەی، لەســەر 
پێشنیاری سەرۆکی هەرێم یان سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران و پەسەندکردنی لەالیەن 
پەرلەمانی کوردســتان، مووچەیەکی خانەنشین بۆ دابین دەکرێت یان بۆ جێنشینەکانی 

بەبڕی )250000( دوو سەدو پەنجا هەزار دینار مانگانە.

))11(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 3131 بڕگە شەشەم/أ لە  بڕگە شەشەم/أ لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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چۆنیەتی ئەژمارکردنی خزمەتی خانەنشینی
ئەژمارکردنی خزمەتی خانەنشــینی گرنگترین کارە پێش ئەوەى مووچەى خانەنشینی و 
پاداشــتی خانەنشینی لەسەر ئەژمار بکرێت، و هەوڵ دەدەین بەچەند نموونەیەک روون 

بکەینەوە:

نموونە 1:

فەرمانبەرێــک لە 1988/3/3 دامەزراوەو هیــچ دابڕانێکی لە وەزیفە نەبووە و خزمەتی 
ئەژمارکراوی زیادەى نییە و بەردەوام بووە لە وەزیفە، لە رۆژی 2020/12/4 خانەنشین 

بوو و لەهەمان رۆژ دەستی لەکارهەڵگرت.

خزمەتەکەى بەم شێوەیەی خوارەوە ئەژمار دەکرێت:

کرداری ســادەى بیرکاری کەمکردنەوەی ئاسایی )کەم  - ( جێبەجێدەکرێت بەم شێوەیەی 
خوارەوە:

رۆژ        مانگ        ساڵ

2020         12             4

-    1988           3              3

------------------------

    32              9         1

خزمەتی خانەنشــینیەکەی دەبێتە 33 سی و سێ ساڵ لەبەر ئەوەى کەرتی سالەکە لە 
شەش مانگ زیاترەو دەکرێتە ساڵی تەواو.
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نموونە 2:

هەمــان نموونە 1 بــەاڵم  دابڕانی لە وەزیفــە هەیە لە رێکەوتــی 2003/11/18 راژەى 
کۆتایی هاتووە تاکو  2008/2/7 گەڕاوەتەوە وەزیفە و دەستبەکاربۆتەوە.

خزمەتەکەى بەم شێوەیەی خوارەوە ئەژمار دەکرێت:

یەکەم: خزمەتەکەى لە رۆژی دامەزراندنییەوە بۆ رۆژی خانەنشین بوونی ئەژماردەکرێت:

رۆژ        مانگ        ساڵ

2020         12             4

-    1988           3              3

------------------------

1         9              32    سی و دوو ساڵ و نۆ مانگ و یەک رۆژ

دووەم: دابڕانی خزمەتەکەى بەم شێوەیەی خوارەوە ئەژماردەکەین:

رۆژ        مانگ        ساڵ

2008           2             7

-    2003           11         18

------------------------

19         2              4    چوار ساڵ و دوو مانگ و نۆزدە رۆژ.

هاوشێوەى کرداری بیرکاری: دەبینین 7  ناکرێت 18 ی لێ کەم بکرێت کەواتە مانگێکی 
بــۆ زیاد دەکەین واتە 30 رۆژ کەواتە 7 رۆژەکە دەبێتە 37 رۆژ ئینجا کەمی 18 رۆژەکە 
دەکەیــن و ژمارەى مانگەکان دەمینێتەوە 1 مانگ، دەبینیــن 1 مانگە ماوەکە 11 مانگی 

37132007 1
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لێ دەرناکرێت کەواتە ســاڵێک بۆ 1 مانگەکە زیاد دەکەین دەبێتە 13 مانگ ئینجا کەمی 
11 مانگەکە دەکەین، ســاڵەکە ساڵێکی کەم دەبێتەوە دەبێتە 2007 ئینجا کەمی 2003 

دەکرێت.

سێیەم: خزمەتی تەواوی خانەنشینی = خزمەتی بڕگەى دووەم - خزمەتی بڕگەى یەکەم

کەواتە:

رۆژ        مانگ        ساڵ

32           9             1

-    4           2          19

------------------------

12         6              28    بیست و هەشت ساڵ و شەش مانگ و دوازدە رۆژ خزمەتی پوخت.

کەواتە: خزمەتی خانەنشــینییەکەى دەبێتە 29 ســاڵ، لەبەر ئەوەى کەرتی ساڵەکە لە 
شەش مانگ زیاترەو دەکرێتە ساڵی تەواو.

318
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مووچەى خانەنشینی خەرج ناکرێت تا تەواوکردنی تەمەنی 45 ساڵ ))11(( 
 ئەوانەى تەمەنی  45 ساڵیان تەواو نەکردووە و خزمەتی خانەنشینی 15 ساڵیان هەیە، 
ئەوا مووچەى خانەنشــینیان بۆ خەرج ناکرێت تا تەمەنی 45 ساڵی تەواو نەکەن، ئینجا 
مووچەى خانەنشــینییان بــۆ دابین دەکرێت لە رۆژی تەواوکردنی تەمەنی 45 ســاڵ، لە 
هەموو حاڵەتێکدا مووچەى خانەنشــینی نێوان خانەنشین بوون و تەواوکردنی تەمەنی 

45 ساڵ خەرج ناکرێت.

بۆ نموونە: فەرمانبەرێک 15 پازدە ساڵ خزمەتی خانەنشینی هەیە و تەمەنی 40 ساڵە، 
کۆتایی بەراژەى دێت بەهەر هۆیەک بێت جگە لە دەرستلەکارکێشانەوە بەبێ رەزامەندی 
فەرمانگەکــەی، ئــەوا دەتوانێت داوای مووچەى خانەنشــینی بــکات کاتێک تەمەنی 45 
ســاڵی تــەواو دەکات و مووچەى خانەنشــینی لــە رۆژی تەواوکردنی تەمەنی 45 ســاڵ 

مووچەى خانەنشینی بۆ دابین دەکرێت.

مووچەى خانەنشینی بۆ ئەوانەى پەیوەندی وەزیفیان کۆتایی دێت ))22((
ئەوانــەى کــە پەیوەنــدی وەزیفییــان کۆتایــی دێــت بەهــۆی دوورخســتنەوە )العزل( 
یــان دەرکــردن )الفصــل( یــان هــەر هۆکارێکــی دیکــەى بەجێهێشــتنی ناچــاری جگە 
لەوانەى )دەســتلەکار دەکێشــنەوە بەبێ رەزامەنــدی فەرمانگەکەى واتــا فەرمانبەرەکە 
دەستلەکارکێشانەوە پێشــکەش دەکات بۆ فەرمانگەکەى بەاڵم لە ماوەى 30 رۆژ بەسەر 
رێکەوتــی پێشکەشــکردنی دەستلەکارکێشــانەوەکە، ئەگــەر فەرمانگەکــەى رەزامەندی 
نیشاندا ئەوا شایشتەى مافەکانی خانەنشین دەبێت بەاڵم ئەگەر فەرمانگەکەى دوای 30 
رۆژ رەزامەنــدی نەدا ئەوا بەدەستلەکارکێشــاوە ئەژمار دەکرێــت بەاڵم بەبێ رەزامەندی 
فەرمانگەکەى کەواتە مافەکانی خانەنشینی نایگرێتەوە( شایستەى مافەکانی خانەنشینی 
دەبن و بەاڵم مووچەى خانەنشــینیان بۆ دابین دەکرێت بەمەرجێک تەمەنی 45 ساڵییان 

تەواوکردبێت و 15 ساڵ خزمەتی خانەنشینییان هەبێت.

))11(  بڕوانە ماددەى (  بڕوانە ماددەى 77 بڕگە پێنجەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگە پێنجەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
))22(  بڕوانە ماددەى (  بڕوانە ماددەى 11 بڕگە پێنجەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگە پێنجەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(  هەموارکراو( 

وهەروەها بڕوانە گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارەوهەروەها بڕوانە گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە ) )1212 ى ساڵی  ى ساڵی 20222022((
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 و ئەگەر 15 ساڵی خزمەتی خانەنشینی هەبوو بەاڵم تەمەنی 45 ساڵی تەواو نەکردبێت 
ئەوا تا تەمەنی 45 ساڵ تەواو نەکات، مووچەى خانەنشینییەکەى بۆ خەرج ناکرێت و لە 

رۆژی تەواوکردنی تەمەنی 45 ساڵ بۆی خەرج دەکرێت.

جیاوازی نێوان مووچەی بنەڕەتی لە بری مۆڵەتی کەڵەکە بوو و پاداشتی خانەنشینی

زۆربەى فەرمانبەران جیاوازی ناکەن لە نێوان مووچەى بنەڕەتی مۆڵەتەکانی کەڵەکەبوو 
کــە لە کاتی خانەنشــین بوونیــدا وەریدەگرێت کە تێپەڕنەبێت لــە 180 رۆژ بۆی خەرج 
دەکرێت لە فەرمانگەکەی خۆی و ئەوە پاداشتی خانەنشینی نییە بەڵکو مافی خۆیەتی.

پاداشــتی خانەنشینی دەدرێتە فەرمانبەری خانەنشینکراو لە فەرمانگەکەی خۆی بەپێی 
یاســای خانەنشــینی دەدرێت بۆ ئــەو فەرمانبەرانەى کــە خزمەتییان نەگەیشــتۆتە یان 

نەگەیەندراوتە 15 ساڵ.

بــەاڵم ئەو )180( رۆژ مووچەی بنەڕەتییەی کە لە فەرمانگەکەى وەریدەگرێت بەرامبەر 
مۆڵەتە کەڵەکەبووەکانیەتی بەمەرجێک تێپەڕ نەکات لە 180 رۆژ و مۆڵەتی کەڵەکەبووی 

هەبێت کە کەمتر نەبێت لە 180 رۆژ.
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دوا رادەى رێژەى خانەنشینبوون

1 - پلە گشــتییەکان: نابێت مووچەى خانەنشــینی تێپەڕ بێت لــە رێژەى 80 % دوایین 
مووچــەى بنەڕەتــی وەزیفــی کــە فەرمانبــەر وەریگرتــووە لەکاتــی خزمەتــدا لەکاتی 

ئەژمارکردنی بەپێی یاسای خانەنشینی یەکگرتووی بەرکار))11( ( .

بــۆ نموونــە: فەرمانبەرێــک 40 ســاڵ خزمەتــی هەیــە و دوا مووچــەى بنەڕەتییەکەى 
1000000  یەک ملیۆن دینارە لەکاتی ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشینییەکەى بەپێی 
یاســای خانەنشــینی یەکگرتوو ئــەوا رێژەی خانەنشــینییەکەى دەبێتــە 100 % دوایین 
مووچــەى بنەڕەتی کە دەکاتە 1000000  یەک ملیۆن دینار مووچەى خانەنشــینی )کە 
چۆنیەتی ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشینی لەم کتێبە بە تێروتەسەلی باس کراوە(، 
بەاڵم تەنیا  رێژەى 80 % دوایین مووچەى بنەڕەتی وەزیفی وەکو مووچەى خانەنشینی 

پێدەدرێت کە یەکسانە بە 800000 هەشت سەد هەزار دینار.

2 - پلە بااڵکان: بەپێی یاســای چاکســازی لە مووچەو دەرماڵەو خانەنشــینی ژمارە 2ى 
ســاڵی 2020 دوارادەى رێــژەى خانەنشــینی بەم شــێوەیەی خوارەوەیە بەاڵم لەســەر 
کــۆی مووچەی بنەڕەتی و دەرماڵەکانی کــە وەریگرتووە لەکاتی خزمەتدا نەک وەکو پلە 

گشتییەکان تەنیا مووچەى بنەڕەتی:

أ- پلە بااڵکان ئەوانەى کە لە بڕگە یەکەمی ماددەى 7 ی یاسای چاکسازی هاتووە:  

رێژەى 50 % تێپەڕ نەکات لە دوایین مووچەو دەرماڵەکانی.

ب- دادوەر و داواکاری گشتی: 

 رێژەى 70 % تێپەڕ نەکات لە دوایین مووچەو دەرماڵەکانی.

))11( ( بڕوانە ماددە بڕوانە ماددە 77 بڕگە حەفتەم لە  بڕگە حەفتەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوویاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو.( هەموارکراو.
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ج- بەڕێوەبەری گشتی بەرەو سەرووتر ئەوانەى هیچ پێکهاتەیەکی ئیداری بەڕێوە نابەن 
یان سەرۆکی یەکە کارگێڕییەکان )پارێزگار، قایمقام، بەڕێوەبەری ناحیە(، تەنیا ئەوانەى 
کە تا رۆژی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی لە 2020/7/1   هیچ یەکەیەکی کارگێڕییان 
بەڕێوە نەبردووە، بەاڵم ئەوانە ناگرێتەوە کە لەدوای کەوتنەکاری جێبەجێکردنی یاســای 

چاکسازی هیچ پێکهاتەیەک بەڕێوە نابەن:))11( (   

 رێژەى 60 % تێپەڕ نەکات لە دوایین مووچەو دەرماڵەکانی کە رێکارەکانی خانەنشــین 
بوونیان لە یاسای چاکسازی دیاری کراوە.

بــەاڵم دەبینیــن ئەوانەى لە وەزیفــەدان و پێکهاتەیەکی کارگێــڕی بەڕێوەدەبەن 
لەکاتــی خانەنشــین بوونیــان بەرێژیــى 50 % ى دوا مووچــەو دەرماڵەکانیــان 
خانەنشــین دەکرێــن کە ئەمــەش لەوانەیــە جــۆرە ناعەدالیەتێکی تێــدا بێت و 
لەوانەیە لەکاتی تشریعکردنی یاسای خانەنشینی وەکو ئیمتیازێک پێیان درا بێت 

تا هانبدرێن بۆ خانەنشینکردنیان.

3 - فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی: 

مووچــەى خانەنشــینی فەرمانبــەری زانکۆیی بریتییــە لە مووچــەى بنەڕەتی + 
100 %ى مووچــەى بنەڕەتی )دەرماڵەی خزمەتی زانکۆیی( کە یەکســانە بە دوو 
دوامووچەى بنەڕەتی واتە: 200 %ى دوامووچەى بنەڕەتی بەپێی بەدواداچوونم 
لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەنشین و ئەو فەرمانبەرە زانکۆییانەى کە خانەنشین 

بووینە.

بۆ نموونە فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی )مامۆســتای یاریدەدەر، مامۆستا، پرۆفیسۆری 
یاریدەدەر، پرۆفیسۆر( کاتێک خانەنشین دەبێت بەو مەرجانە ) خانەنشین کردنی بەهۆی 
تەواوبوونی تەمەنی یاســایی و 10 ســاڵ زیاتری خزمەتی زانکۆیی هەبێت، یان بەهۆی 
نەخۆشــی یان بەهۆی کۆچی دوایی کردنی یان بەهۆی داواکردنی خانەنشــینی لەالیەن 
لە  چاکسازی  لە ياسای  چاکسازی  ياسای  لە   و سێیەم  دووەم  بڕگەی  دوازدەیەم  ماددەی  و  حەفتەم  ماددە  هەردوو  بڕوانە  لە  (  و سێیەم  دووەم  بڕگەی  دوازدەیەم  ماددەی  و  حەفتەم  ماددە  هەردوو  بڕوانە   )11((

مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020(.(.
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خــودی فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیــی بەمەرجێک خزمەتی زانکۆیــی کەمتر نەبێت لە 
25 ســاڵ(، ئەوا مووچە خانەنشــینی کە بۆ دابین دەکرێت بریتییە لە کۆی دوو مووچەى 
بنەڕەتی، ئەگەر لەکاتی خانەنشینی بەپێی مەرجەکانی سەرەوە مووچەى بنەڕەتی )یەک 

ملیۆن دینار ( بێت ئەوا مووچەى خانەنشینییەکەى دەبێتە )دوو ملیۆن دینار(.

بەڕای ئامادەکار:

 لە یاســای خزمەتی زانکۆیی هاتووە کە مووچەى تەواو، مووچەى تەواویش بریتییە 
لە مووچەى بنەڕەتی و دەرماڵەکان ))11(&(&))22( ( 

کەواتە پێویســتە فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی کە خانەنشین دەبێت بەو مەرجانەى 
لەسەرەوە هاتوون، بەهەمان مووچەو دەرماڵەى خزمەتی زانکۆیی کە وەریان دەگرت 
خانەنشــین بکرێن نەک بە دوو مووچەى بنەڕەتی. بەاڵم دەکرا مەرجێک هەبێت کە لە 
80 % ی مووچەو دەرماڵەکانی خزمەتی زانکۆیی وەربگرێت چونکە لەهیچ یاسایەکی 

خانەنشینی نەهاتووە کە دەبێت بە 100 % ی مووچەو دەرماڵەى خانەنشین بکرێن.

)1818ى ساڵی ى ساڵی  ناوخۆ ژمارە  ئاسایشی  لە یاسای خزمەت و خانەنشینی هێزەکانی  )(  بڕوانە ماددەى یەکەم  ناوخۆ ژمارە  ئاسایشی  لە یاسای خزمەت و خانەنشینی هێزەکانی  ))11(  بڕوانە ماددەى یەکەم 
.).)20012001

))22( بڕوانە ماددە حەفتەم بڕگە چوارەم و ماددە دوازدەیەم لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )( بڕوانە ماددە حەفتەم بڕگە چوارەم و ماددە دوازدەیەم لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 
.).)20082008
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چۆنیەتی ئەژمارکردنی مافەکانی خانەنشینی ))11((
بەپێی یاســاکانی خانەنشــینی بــەرکار لــە هەرێمی کوردســتان مافەکانی خانەنشــینی 

فەرمانبەری خانەنشینکراو بریتییە لە مووچەى خانەنشینی یان پاداشتی خانەنشینی.

یەکەم: مووچەى خانەنشینی))22(( :
مەبەســت لە مووچەى خانەنشــینی، مووچەیەکــی مانگانەیە کە فەرمانبەر شایســتەى 

دەبێت لەکاتی خانەنشین کردنی بەپێی یاسا بەرکارەکان.

1: بۆ پلە گشتییەکان: 
أ- هاوکێشــەی ئەژمارکردنــی مووچەى خانەنشــینی =  )رێژەى خانەنشــین بوون × 

مووچەى بنەڕەتی(

رێژەى خانەنشین بوون = 5ر2 %  × سااڵنی خزمەت

لەم حاڵەتانەى خوارەوە بەم هاوکشەیە ئەژمار دەکرێت ئەگەر هاتوو:

 1 - تەمەنــی فەرمانبــەر لــە رێکەوتی خانەنشــین کردنیدا لە 60 ســاڵ کەمتر نەبوو و 
خزمەتی خانەنشینی هەبوو لە 25 ساڵ کەمتر نەبوو.

2 - تەمەنــی لــە رێکەوتــی خانەنشــین کردنیدا لە 55 ســاڵ کەمتر نەبێــت و خزمەتی 
خانەنشینی لە 30 ساڵ کەمتر نەبێت.

3 - ئەگەر هاتوو خانەنشین بکرێت بە هۆکاری تەندروستی.

4 - ئەگەر فەرمانبەر لە کاتی خزمەتدا کۆچی دوایی بکات.

5 - ئەگەر تەمەنی کارمەندانی ســەربازی و هێزەکانی ئاســایش لە رێکەوتی خانەنشین 

))11( ( بەپێی ماددەى یەکەم بڕگە ح لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )بەپێی ماددەى یەکەم بڕگە ح لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(:  هەموارکراو(: 
ح- مافەکانی خانەنشینی: مووچەى خانەنشینی یان پاداشتی خانەنشینی.ح- مافەکانی خانەنشینی: مووچەى خانەنشینی یان پاداشتی خانەنشینی.

))22(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 77 لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو
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کردنیاندا لە تەواوکردنی 45 ساڵ))11(( کەمتر نەبێت و خزمەتێکی خانەنشینیان هەبێت لە 
بوارەکەیان کە لە 20 ساڵ کەمتر نەبێت.

نموونە 1: 

فەرمانبەرێک مووچەى بنەڕەتییەکەى گەیشتۆتە )1148000( دینار لە رۆژی خانەنشینکردنی 
بەهــۆی تەواوکردنی تەمەنی یاســایی خانەنشــین واتا )63( ســاڵ و هەروەهــا خزمەتەکەى 

گەیشتۆتە )41( ساڵ بەم جۆرەى خوارەوە مووچەى خانەنشینی بۆ ئەژمار دەکرێت:

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

رێژەى خانەنشین بوون = 5ر2 %  × سااڵنی خزمەت

    = 5ر2 %  × 41 ساڵ = 5ر 102 % رێژەى خانەنشین بوون

 بەاڵم لەبەر ئەوەى بەپێی یاسای خانەنشینی یەکگرتوو نابێت رێژەى خانەنشین بوون لە 
80 % ى مووچەى بنەڕەتی تێپەڕێت))22(( ئەوا: 

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

)1148000( ×) % 80( =                            

= 918400 نۆسەدو هەژدە هەزارو چوارسەد دینار وەکو مووچەى خانەنشینی مانگانە.

))11( بەپێی ( بەپێی ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان 
ژمارە )ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 ( ( ژمارە ) ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020( تەمەنی ( تەمەنی 5050 ساڵ گۆڕدرا بۆ تەمەنی  ساڵ گۆڕدرا بۆ تەمەنی 4545 ساڵ. ساڵ.

))22(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 77 بڕگەی حەفتەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگەی حەفتەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو
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نموونــە 2:  مامۆســتایەک یــان فەرمانبەرێــک مووچــەى بنەڕەتییەکــەى گەیشــتۆتە 
)948000( دینار لە رۆژی خانەنشــینکردنی بەهۆی خانەنشــینبوونی لەســەر داواکاری 
خۆی و هەروەها خزمەتەکەى گەیشــتۆتە )32( ساڵ و تەمەنی گەیشتۆتە 56 ساڵ، بەم 

جۆرەى خوارەوە مووچەى خانەنشینی بۆ ئەژمار دەکرێت:

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

رێژەى خانەنشین بوون = 5ر2 %  × سااڵنی خزمەت

    = 5ر2 %  × 32 ساڵ = 75 % رێژەى خانەنشین بوون

کەواتە:  مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

)948000( ×) % 75( =                            

= 711000 حەفت سەدو یازدە هەزار دینار وەکو مووچەى خانەنشینی مانگانە وەردەگرێت.

نموونە 3: 

مامۆســتایەک یــان فەرمانبەرێــک مووچــەى بنەڕەتییەکــەى گەیشــتۆتە )509000( 
پێنجســەدو نۆ هــەزار دینار لــە رۆژی خانەنشــینکردنی بەهۆی نەخۆشــی یان کۆچی 
دوایی و هەروەها خزمەتەکەى گەیشــتۆتە )18( ســاڵ بەم جــۆرەى خوارەوە مووچەى 

خانەنشینی بۆ ئەژمار دەکرێت:

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

رێژەى خانەنشین بوون = 5ر2 %  × سااڵنی خزمەت

    = 5ر2 %  × 18 ساڵ = 45 % رێژەى خانەنشین بوون

کەواتە: مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

                            = )45 % (× )509000( = 229050  دوو  سەدو بیست و نۆ هەزارو 
پەنجا دینار وەکو مووچەى خانەنشــینی مانگانە وەردەگرێت ئەگەر بەهۆی نەخۆشی 

بوو، و جێنشینەکانی وەریدەگرن ئەگەر بەهۆکاری کۆچی دوایی بێت.
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نموونە 4: 

کارمەندێکی هێزەکانی ئاسایشــی ناوخۆ بە پلەى رێپێدراو/١  مووچەى بنەڕەتییەکەى 
)509000( پێنجســەدو نــۆ هەزار دینــار لە رۆژی خانەنشــینکردنی لەســەرداواکاری 
خۆی یان تەمەنی یاســایی خانەنشــینی یان نەخۆشــی یان کۆچی دوایی و هەروەها 
خزمەتەکەى گەیشــتۆتە )23( ساڵ  و تەمەنی 45 ساڵی تەواوکردبێت و بەرەوسەرەوە، 

بەم جۆرەى خوارەوە مووچەى خانەنشینی بۆ ئەژمار دەکرێت:

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

رێژەى خانەنشین بوون = 5ر2 %  × سااڵنی خزمەت

    = 5ر2 %  × 23 ساڵ = 5ر57 % رێژەى خانەنشین بوون

کەواتە:

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

                            = )5ر57  % (× )509000(

= 292675  دوو  سەدو نەوەد و دوو هەزارو پەنجا دینار وەکو مووچەى خانەنشینی 
مانگانە وەردەگرێت ئەگەر بەهۆی نەخۆشــی بوو، و جێنشینەکانی وەریدەگرن ئەگەر 

بەهۆکاری کۆچی دوایی بێت..
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ب- هاوکێشــەی ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشــینی =  )رێژەى خانەنشــین بوون × 
مووچەى بنەڕەتی(

رێژەى خانەنشین بوون =  2 %  × سااڵنی خزمەت

ئەگەر هاتوو:

 1 - تەمەنی فەرمانبەر لە رێکەوتی خانەنشین کردنیدا کەمتر بوو  لە 60 ساڵ و خزمەتی 
خانەنشینی کەمتر بوو لە 25 ساڵ، یان کەمتر نەبوو لە 60 ساڵ و خزمەتی خانەنشینی 
لە 25 ساڵ کەمتر بوو، یان تەمەنی لە 60 ساڵ کەمتر بوو و خزمەتی خانەنشینی لە 25 

ساڵ کەمتر نەبوو.

2 - تەمەنــی لــە رێکەوتــی خانەنشــین کردنیدا لە 55 ســاڵ کەمتر بێت یــان  خزمەتی 
خانەنشینی لە 30 ساڵ کەمتر بێت.

3 - ئەگەر تەمەنی کارمەندانی ســەربازی و هێزەکانی ئاســایش لە رێکەوتی خانەنشین 
کردنیاندا لە تەواوکردنی 45 ساڵ و  کەمتر نەبێت و خزمەتێکی خانەنشینیان هەبێت لە 

بوارەکەیان کە لە 20 ساڵ کەمتر بێت.
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نموونە 5: 

مامۆســتایەک یان فەرمانبەرێک مووچەى بنەڕەتییەکەى گەیشــتۆتە )499000( دینار 
لــە رۆژی خانەنشــینکردنی لەســەر داواکاری خودی فەرمانبــەر و هەروەها خزمەتەکەى 
گەیشــتۆتە )15( ســاڵ و )7( مانــگ و )17( رۆژ، تەمەنــی 45 ســاڵی تەواوکردبێــت و 

بەرەوسەرووە، بەم جۆرەى خوارەوە مووچەى خانەنشینی بۆ ئەژمار دەکرێت:

تێبینی: خزمەتەکەى دەبێتە 16 ساڵ چونکە )7( مانگ و )17( رۆژ زیاترە لە )6( مانگ، 
ئەگەر لە )6( مانگ کەمتر بوو ئەوا پشتگوێ دەخرێت و دەبێتە 15 ساڵ))11( ( .

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

رێژەى خانەنشین بوون =  2 %  × سااڵنی خزمەت

    = 2 %  × 16 ساڵ = 32 % رێژەى خانەنشین بوون

کەواتە:

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

)499000( ×) % 32( =                            

= 159680 ســەدو پەنجا و نۆ هەزارو شــەش ســەد و هەشــتا دینار وەکو مووچەى 
خانەنشینی مانگانە وەردەگرێت.

بــەاڵم مووچەکەى بۆ دەگەیەندرێتە 220000 دووســەدو بیســت هەزار دینار بەپێی 
یاسای زیادکردنی مووچەى فەرمانبەران ژمارە )25ى ساڵی 2009(

))11(  بڕوانە ماددە (  بڕوانە ماددە 77 بڕگەی شەشەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگەی شەشەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو
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نموونە 6: 

مامۆستایەک یان فەرمانبەرێک مووچەى بنەڕەتییەکەى گەیشتۆتە )332000( دینار لە 
رۆژی خانەنشینکردنی لەسەر داواکاری خودی فەرمانبەر یان بەهۆی تەواوبوونی تەمەنی 
یاســایی خانەنشــین بوون و هەروەها خزمەتەکەى گەیشتۆتە )15( ساڵ  و تەمەنی 45 
ســاڵی تەواو کردبێت و بەرەوســەرووە، بەم جۆرەى خوارەوە مووچەى خانەنشــینی بۆ 

ئەژمار دەکرێت:

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

رێژەى خانەنشین بوون =  2 %  × سااڵنی خزمەت

    = 2 %  × 15 ساڵ = 30 % رێژەى خانەنشین بوون

کەواتە:

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

)332000( ×) % 30( =                            

= 99600 نەوەت و نۆ هەزارو شەش سەد  دینار

بــەاڵم مووچەکەى بۆ دەگەیەندرێتە 220000 دووســەدو بیســت هەزار دینار بەپێی 
یاسای زیادکردنی مووچەى فەرمانبەران ژمارە )25ى ساڵی 2009(.
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ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشینی فەرمانبەرانی کۆتابەراژە هاتوو

فەرمانبــەری دوورخراوە )العــزل( یان دەرکراو )الفصل( یــان ئەوانەى خزمەت 
بەجــێ دەهێڵن بــە هۆیەکانــی ناچاری جگــە لە وازهێنــان )االســتقالة( بە بێ 
رەزامەنــدی الیەنــی تایبەتمەند ئەوا شایســتەى مافەکانی خانەنشــینی دەبن 
بەمەرجێــک تەمەنی 45 تەواو بکەن))11( ( مووچەى خانەنشــینان ئەژمار دەکرێت 
بەهەمان هاوکێشەی کە لە سەرەوە هاتووە ئەژماردەکرێت بەاڵم لەسەر تێکڕای 
مووچەى وەزیفی لە مووچەى پایەی یەکەمی پلەى وەزیفی خوارتر لە پلەکەى، 
واتــا ئەگــەر فەرمانبەرەکە مووچەکەى لــە پلە 4 پایە 3 بــوو بەپێی پلەبەندی 
وەزیفی ئەوا مووچەى خانەنشینییەکەى لەسەر بنەمای پلە 5 پایە 1 بۆ ئەژمار 

دەکرێت.

نموونە 7:  

مامۆســتایەک یــان فەرمانبەرێک مووچــەى بنەڕەتییەکەى گەیشــتۆتە )569000( 
دینــار لــە پلەى 4 مەرتەبە 7 لە رۆژی کۆتایی هاتنــی راژەى بەهەر هۆیەک بێت   یان 
دەستلەکارکێشــانەوە بــە رەزامەنــدی فەرمانگەکەى یــان  دوورخــراوە )العزل( یان 
دەرکراو )الفصل(   و هەروەها خزمەتی خانەنشــینی )15( ســاڵ  و تەمەنی 45 ساڵی 
تەواوکردبێت و بەرەوسەرەوە، بەم جۆرەى خوارەوە مووچەى خانەنشینی بۆ ئەژمار 

دەکرێت:

تێبینــی: مووچەى بنەڕەتی و پلەو مەرتەبــەی دادەبەزێندرێت بۆ 429000 دینار و پلە 
5 مەرتەبە 1

مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

رێژەى خانەنشین بوون =  2 %  × سااڵنی خزمەت

    = 2 %  × 15 ساڵ = 30 % رێژەى خانەنشین بوون

))11(  بڕوانە ماددەى (  بڕوانە ماددەى 77 بڕگە سێیەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگە سێیەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
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کەواتە: مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )مووچەى بنەڕەتی(

)429000( ×) % 30( =                            

= 128700 سەد و بیست و هەشت هەزارو حەفت سەد  دینار

بــەاڵم مووچەکەى بۆ دەگەیەندرێتە 220000 دووســەدو بیســت هەزار دینار بەپێی 
یاسای زیادکردنی مووچەى فەرمانبەران ژمارە )25ى ساڵی 2009(.
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2 : بۆ پلە بااڵکان و دادوەرو داواکاری گشتی:))11(( 
)سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران و جێگرەکانیان 
و ئەندامانــی پەرلەمان و وەزیــرەکان و ئەوانەى بەپلەى ئەوانن و بریکارەکانی وەزارەت 
و ئەوانــەى بەپلــەى ئەوانن و ئەوانەى مووچەى بریــکاری وەزارەت وەردەگرن و خاوەن 
پلــە تایبەتــەکان و بەڕێوەبــەرە گشــتییەکان و ئەوانــەى بەپلەى بەڕێوەبەری گشــتی و 
ئەوانەى مووچەى بەڕێوەبەری گشــتی وەردەگرن و ســەرۆک و ئەندامانی ئەنجوومەنی 
پارێزگاکانی هەرێم و گشــت ئەو کەســانەى کە بەپێی خشــتەى کارپێکــراوی مووچە لە 
هەرێمــی کوردســتان مووچــەو دەرماڵەی هەردوو پلــە بااڵی )أ و ب( وەردەگرن لەســەر 
میالکی شارســتانی و ســەربازی و هێزەکانی ئاسایشــی ناوخۆ( بەپێی ئەم هاوکێشــەى 

خوارەوە خانەنشین دەکرێن:

مووچەى خانەنشینی = )رێژەى خانەنشینبوون(   x ) کۆی مووچەو دەرماڵەکانی کە 
لە وەزیفە وەریدەگرت (

رێژەى خانەنشــینبوون = )15 % ( + )5رx % 1 ساألنی خزمەت( + )رێژەى دەرماڵەی 
بڕوانامە( 

کۆی رێژەکانی سەرەوە چەند دەرچوو جارانی دوامووچەو دەرماڵەو سااڵنی خزمەت 
دەکرێت

رێژەى دەرماڵەى بڕوانامە:

1 - بڕوانامەى ئاماددەیی:                                )1 %(

2 - بڕوانامەى دبلۆم:                                     )2 %(

3 -بڕوانامەى بەکالۆریۆس:                           )4 %(

4 - بڕوانامەى دبلۆمی بااڵ و ماستەر:            )6 %(

5 - بڕوانامەى دکتۆرا:                                    )8 %(

))11( بڕوانە ماددەى ( بڕوانە ماددەى 77 و  و 1212 بڕگەى دووەم و سێیەم لە  بڕگەى دووەم و سێیەم لە ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و 
ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 ( (..
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نموونە 1: 

فەرمانبەرێکی پلە بااڵ، کۆی مووچەى بنەڕەتی و دەرماڵەکانی گەیشــتۆتە )5500000( 
پێنــج ملیۆن و پێنج ســەد هەزار دینار لە رۆژی خانەنشــینکردنی بەهــەر هۆیەک بێت و 
هەروەها خزمەتی خانەنشینی گەیشتۆتە  )25( ساڵ و تەمەنی 45 ساڵی تەواوکردبێت 
و بەرەوســەرووە، و هەڵگری بڕوانامەى بەکالۆریۆســە، بەم جــۆرەى خوارەوە مووچەى 

خانەنشینی بۆ ئەژمار دەکرێت:

مووچەى خانەنشینی = )رێژەى خانەنشینبوون(   x ) کۆی مووچەو دەرماڵەکانی کە 
لە وەزیفە وەریدەگرت (

رێژەى خانەنشــینبوون = )15 % ( + )5رx % 1 ساألنی خزمەت( + )رێژەى دەرماڵەی 
بڕوانامە( 

                                    = )15 % ( + )5ر1 %  × 25 ساڵ( + )4 %( 

                                   = )15 % ( + )5ر37 %( + )4 %(     

                                 = 5ر56 % رێژەى خانەنشین بوون
بەاڵم بەپێی یاسای چاکسازی نابێت )50 %(  کۆی مووچەو دەرماڵەکانی تێپەڕبێت))11((

کەواتە:

مووچــەى خانەنشــینی =  )رێژەى خانەنشــین بــوون( × )کۆی مووچــەى بنەڕەتی و 
دەرماڵەکان(

                            = )50 % (× )5500000(  = 2750000 دوو ملیۆن و حەفت سەد 
و پەنجا هەزار دینار وەکو مووچەى خانەنشینی مانگانە وەردەگرێت.

))11( بڕوانە ماددەى ( بڕوانە ماددەى 77 بڕگەى دووەم/ بڕگەى دووەم/44 لە ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و  لە ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و 
خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 (. (.
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نموونە 2: 

فەرمانبەرێکی پلە بااڵ، کۆی مووچەى بنەڕەتی و دەرماڵەکانی گەیشــتۆتە )3750000( 
سێ ملیۆن و حەفت سەد و پەنجار هەزار دینار لە رۆژی خانەنشینکردنی بەهەر هۆیەک 
بێــت و هەروەهــا خزمەتــی خانەنشــینی گەیشــتۆتە  )12( ســاڵ و تەمەنی 45 ســاڵی 
تەواوکردبێت و بەرەوســەرووە، و هەڵگری بڕوانامەى ماســتەرە، بــەم جۆرەى خوارەوە 

مووچەى خانەنشینی بۆ ئەژمار دەکرێت:

* 3 ســاڵ دەخرێتــە ســەر خزمەتی خانەنشــینییەکەى  بــۆ ئەوەى ســااڵنی خزمەتی 
خانەنشــینی بگاتــە 15  ســاڵ بەمەرجێــک لێبڕینــی خانەنشــینی بۆ ئــەم زیادکردنە 

ببژێرێت))11((.

مووچەى خانەنشینی = )رێژەى خانەنشینبوون(   x ) کۆی مووچەو دەرماڵەکانی کە 
لە وەزیفە وەریدەگرت (

رێژەى خانەنشــینبوون = )15 % ( + )5رx % 1 ساألنی خزمەت( + )رێژەى دەرماڵەی 
بڕوانامە( 

                                    = )15 % ( + )5ر1 %  × 15 ساڵ( + )6 %( 

                                   = )15 % ( + )5ر22 %( + )6 %(     

                                 = 5ر43 % رێژەى خانەنشین بوون

کەواتە: مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )کۆی مووچەى بنەڕەتی 
و دەرماڵەکان(

                            = )5ر43 % (× )3750000( = 1630125 یەک  ملیۆن و شــەش 
ســەد و سی هەزار  و سەدو بیســت و پێنج دینار وەکو مووچەى خانەنشینی مانگانە 

وەردەگرێت.

))11( بڕوانە ماددەى ( بڕوانە ماددەى 77 بڕگەى شەشەم لە  بڕگەى شەشەم لە ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و 
خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 ( (..
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نموونە 3: 

وەزیرێک یان ئەندامێکی پەرلەمانی کوردســتان هیچ خزمەتێکــی وەزیفی نەبووە و بۆ 
ماوەى چوار ســاڵ وەزیر یان ئەنــدام پەرلەمان بووەو کۆتایی بە ماوەکەى هاتووە، کۆی 
مووچــەى بنەڕەتــی و دەرماڵەکانــی گەیشــتۆتە )7600000( حەفت ملیۆن و شــەش 
ســەد هەزار دینار و تەمەنی 45 ســاڵی تەواو نەکردبێت لە رۆژی خانەنشینکردنی بەهەر 
هۆیــەک بێت  و هەڵگری بڕوانامەى دبلــۆم )پەیمانگا(، بەم جــۆرەى خوارەوە مووچەى 

خانەنشینی بۆ ئەژمار دەکرێت:

* لە حاڵەتی نەگەیشــتنی خزمەت بە 15  ســاڵ و تەمەنی 45 ساڵی تەواو نەکردبێت 
یــان خزمەتی 15 ســاڵی هەیە بــەاڵم تەمەنی 45 ســاڵی تەواو نەکــردووە بە رێژەى 
25 %ی کــۆی مووچەو دەرماڵەکانی تێپەڕ نەکات خانەنشــین دەکرێن، تا دەگاتە ئەم 

تەمەنە ئەوا ئینجا مووچەکەیان نابێت لە 50 % تێپەڕبکات))11((. 

مووچەى خانەنشینی = )رێژەى خانەنشینبوون(   x ) کۆی مووچەو دەرماڵەکانی کە 
لە وەزیفە وەریدەگرت (

رێژەى خانەنشــینبوون = )15 % ( + )5رx % 1 ساألنی خزمەت( + )رێژەى دەرماڵەی 
بڕوانامە( 

                                    = )15 % ( + )5ر1 %  × 4 ساڵ( + )2 %( 

     )% 2( + )% 6( + ) % 15( =                                   

                                 = 23 % رێژەى خانەنشین بوون

کەواتە: 

مووچــەى خانەنشــینی =  )رێــژەى خانەنشــین بــوون( × )کۆی مووچــەى بنەڕەتی و 
دەرماڵــەکان(= )23 % (× )7600000( = 1748000 یەک  ملیۆن و حەفت ســەد و 

چل و هەشت هەزار  دینار وەکو مووچەى خانەنشینی مانگانە وەردەگرێت.

))11( بڕوانە ماددەى ( بڕوانە ماددەى 77 بڕگەى شەشەم لە  بڕگەى شەشەم لە ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و 
خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 ( (..
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نموونە 4: 

هەمان نموونەى ژمارە 3ی سەرەوە ئەگەر خزمەتی 10 ساڵی هەبێت 

مووچەى خانەنشینی = )رێژەى خانەنشینبوون(   x ) کۆی مووچەو دەرماڵەکانی کە 
لە وەزیفە وەریدەگرت (

رێژەى خانەنشــینبوون = )15 % ( + )5رx % 1 ساألنی خزمەت( + )رێژەى دەرماڵەی 
بڕوانامە( 

                                    = )15 % ( + )5ر1 %  × 10 ساڵ( + )2 %( 

     )% 2( + )% 15( + ) % 15( =                                   

                                 = 32 % رێژەى خانەنشین بوون

بەاڵم نابێت لە رێژەى 25 % ی کۆی مووچەو دەرماڵەکانی تێپەڕ بکات))11((. 

کەواتە: مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )کۆی مووچەى بنەڕەتی 
و دەرماڵەکان(

)7600000( ×) % 25( =                            

= 1900000 یەک  ملیۆن و نۆ سەد هەزار  دینار وەکو مووچەى خانەنشینی مانگانە 
وەردەگرێت.

))11( بڕوانە ماددەى ( بڕوانە ماددەى 77 بڕگەى شەشەم لە  بڕگەى شەشەم لە ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و 
خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 ( (..
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نموونە 5: 

دادوەرێــک یان داواکاری گشــتی، کــۆی مووچەى بنەڕەتــی و دەرماڵەکانی گەیشــتۆتە 
)6000000( شــەش ملیــۆن دینــار لــە رۆژی خانەنشــینکردنی بەهەر هۆیــەک بێت و 
هەروەها خزمەتی خانەنشینی گەیشتۆتە  )35( ساڵ و تەمەنی 45 ساڵی تەواو کردووە 
و بەرەوســەرووە، و هەڵگــری بڕوانامــەى ماســتەرە، بەم جــۆرەى خــوارەوە مووچەى 

خانەنشینی بۆ ئەژمار دەکرێت:

مووچەى خانەنشــینی = )رێژەى خانەنشینبوون(   x ) کۆی مووچەو دەرماڵەکانی کە 
لە وەزیفە وەریدەگرت (

رێژەى خانەنشینبوون = )15 % ( + )5رx % 1 ساألنی خزمەت( + )رێژەى دەرماڵەی 
بڕوانامە( 

                                    = )15 % ( + )5ر1 %  × 35 ساڵ( + )6 %( 

                                   = )15 % ( + )5ر52 %( + )6 %(     

                                 = 5ر73 % رێژەى خانەنشین بوون

بەاڵم رێژەى ســەدی خانەنشــینی نابێت لە %70 تێپەڕ بکات بۆ دادوەران و داواکاری 
گشتی))11((.

کەواتە: مووچەى خانەنشینی =  )رێژەى خانەنشین بوون( × )کۆی مووچەى بنەڕەتی 
و دەرماڵەکان(

                            = )70 % (× )6000000( = 4200000 چوار  ملیۆن و دوو سەد 
دینار وەکو مووچەى خانەنشینی مانگانە وەردەگرێت.

))11( بڕوانە ماددەى ( بڕوانە ماددەى 77 بڕگەى نۆیەم لە  بڕگەى نۆیەم لە ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و 
خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 ( (..
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3: فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی
مووچەى خانەنشینی فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی )مامۆستای یاریدەدەر، مامۆستا، 

پرۆفیسۆری یاریدەدەر، پرۆفیسۆر( خانەنشین دەکرێن بەم شێوەیەی خوارەوە:
هاوکێشەی ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشینی =  ))11((

دوامووچەى بنەڕەتی + }دوامووچەى بنەڕەتی x دەرماڵەى 100 % ى خزمەتی زانکۆیی 
خۆتەرخانکردن{

کە دەکاتە:

هاوکێشەی ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشینی =}دوامووچەى بنەڕەتی × 2{

لەم حاڵەتانەى خوارەوە:

أ - ئەگــەر ئیحالەى خانەنشــینی کرا بە هۆی تەواو کردنی ســاڵی یاســایی))22(( و خزمەتی 
زانکۆیی کەمتر نەبێت لە 10 ساڵ.

ب - ئەگەر ئیحالەى خانەنشــینی کرا بە هۆیەکانی تەندروســتی، بە هۆی پەککەوتنی لە 
بەجێ هێنانی ئەرکەکانی بە راپۆرتێک لە الیەن لیژنەى تەندروستی فەرمی پسپۆر بە بێ 

گوێدانە ماوەی خزمەتەکەی و تەمەنەکەى..

ج - ئەگەر ئیحالەى خانەشــینی کرا لە ســەر داوای خۆی و خزمەتی زانکۆییەکەى لە 20 
ساڵ کەمتر نەبێت.

د - ئەگەر کۆچی دوایی کرد لە کاتی خزمەتدا.

 تێبینــی گرنــگ: فەرمانبەرانی ســەر میالکــی وەزارەتی خوێندنی بــااڵو توێژینەوەى 
زانســتی و ئەوانەى ئەم مەرج و ناونیشانانەى ســەرەوە نایانگرێتەوە ئەوا بە هەمان 
میکانیزم و بڕگەو ماددەکانی یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە 27ى ساڵی 2006ى 

هەموارکراو خانەنشین دەکرێن.

))11( بڕوانە ماددە حەفتەم بڕگە چوارەم لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )( بڕوانە ماددە حەفتەم بڕگە چوارەم لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008(.(.
))22( بڕوانە ماددە یازدەیەم بڕگە یەکەم لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )( بڕوانە ماددە یازدەیەم بڕگە یەکەم لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008(.(.
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نموونە 1: 

مامۆســتایەکی زانکۆ هەڵگری نازناوی زانستی )پرۆفیســۆر(ە و بەیکێک لەم مەرجانەى 
ســەرەوە خانەنشین بوو، مووچەى بنەڕەتی گەیشتۆتە )1200000( یەک ملیۆن و دوو 
ســەد هەزار  دینار لە رۆژی خانەنشینکردنی، بەم جۆرەى خوارەوە مووچەى خانەنشینی 

بۆ ئەژمار دەکرێت:

مووچەى خانەنشینی =}دوامووچەى بنەڕەتی × 2{ = 1200000  × 2

                                    = 2400000 دوو  ملیــۆن و چــوار ســەد دینــار وەکــو مووچــەى 
خانەنشینی مانگانە وەردەگرێت.

واتا: دوو هێندەى مووچەى بنەڕەتی وەردەگرێت.
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دووەم: پاداشتی خانەنشینی))11((
مەبەســت لە پاداشــتی خانەنشــینی،  ئەو بــڕە پارەیەیە کــە تەنیا یەک جار لــە ژیانیدا 
دەدرێت بەو فەرمانبەرانەى لەکاتی خانەنشینکردنیان، کە خزمەتی خانەنشینییان لە 15 
ســاڵ کەمترە و مووچەى خانەنشینی نایانگرێتەوە بەپێی هاوکێشەیەک کە لە خوارەوە 

دیاری کراوە.

ئــەم پاداشــتە مافێکی سروشــتی فەرمانبەرانە و لــەو ماوەیەى کــە خزمەتیان کردووە 
لێبڕینی خانەنشینییان بە رێژەى 7 % لێبڕدراوە.))22( ( 

جگە لەو فەرمانبەرانەى کە تەمەنیان دەگاتە تەمەنی یاسایی خانەنشینبوون و خزمەتی 
خانەنشــینیان کەمتر لە 15 پازدە ســاڵ تا  12 دوازدە ساڵ خزمەتیان کەمتر نییە بۆیان 
دەگەیەندرێتە 15 ساڵ بۆ ئەوەى مووچەى خانەنشینی بیانگرێتەوە کە بەپێی فەرمانی 
سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران ژمارە )1922 لە 2022/2/2( بۆیان دەگەیەندرێتە 15 

ساڵ بۆ ئەوەى شایستەى مووچەى خانەنشین بن ))33((.

 x دوامووچەى بنەڕەتی x  % 14 { = هاوکێشــەی ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشینی
ژمارەى مانگەکانی خزمەت{

))11(  بڕوانە ماددەى (  بڕوانە ماددەى 88 لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
))22(  بڕوانە ماددەى (  بڕوانە ماددەى 33 بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.

))33(  بڕوانە بڕگە دووەم/(  بڕوانە بڕگە دووەم/33 لە فەرمانی حکومەتی هەرێمی کوردستان/ سەرۆک وەزیران بەنووسراویان ژمارە  لە فەرمانی حکومەتی هەرێمی کوردستان/ سەرۆک وەزیران بەنووسراویان ژمارە 
))19221922 لە  لە 22//22//20222022(.(.
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نموونە1:

فەرمانبەرێک لە رێکەوتی 2012/7/4 دامەزراوەو لە هەمان رۆژ دەستی بەکارکردووە و 
لە رێکەوتی 2022/12/8 خانەنشینکرا یان پەیوەندی وەزیفی پچڕا بەهەر هۆیەک بێت 
)فصل و عزل و دەستلەکارکێشــانەوە بەبــێ رەزامەندی فەرمانگەکەى یان هەر هۆیەکی 
دیکە( جگە )لەهۆکاری نەخۆشی و مردن(  و گریمان مووچەى بنەڕەتی 430000 چوار 
سەدو سی هەزار دینار بوو، ئایا پاداشتی خانەنشینەکەى چەند وەردەگرێت بۆ یەک جار 

بۆ ئەوانەى کە خزمەتییان لە 15 ساڵ کەمترە بەبێ رەچاوکردنی تەمەنیان.

وەاڵم: 

ئەژمارکردنی خزمەتی خانەنشینییەکەى بە مانگ:

کرداری سادەى کەمکردنەوەی ئاسایی )کەم  - ( لە بیرکاری جێبەجێدەکەین

رۆژ        مانگ        ساڵ

2022         12             8

-    2012           6              4

------------------------

    10              6         4

خزمەتی خانەنشینییەکەى دەکاتە= دە ساڵ و شەش مانگ و چوار رۆژ

چوار رۆژەکە پشتگوێ دەخرێت و دە ساڵ و شەش مانگ ئەژمار دەکرێت

ساڵ دەکەینە مانگ: 10 ساڵ=      120  مانگ

کۆی مانگەکانی خزمەت = 120 مانگ + 6 مانگ = 126 مانگ

بڕی پاداشــتی خانەنشــینی = } x  % 14 دوامووچەى بنەڕەتی x ژمارەى مانگەکانی 
خزمەت{

=   14 %   ×  430000 دینــار   ×  126 مانــگ= 200ر585ر7  حەفت ملیۆن و پێنج 
سەدو هەشتاو پێنج هەزار و دوو سەد دینار وەردەگرێت بۆ یەک جار.
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مووچەى بنەڕەتی لە بری مۆڵەتی ئاسایی کەڵەکەبوو بۆ ماوەى 180 رۆژ
بریتییــە لــەو بــڕە پارەیــەی کــە دەدرێــت بــە فەرمانبــەری خانەنشــینکراو لەکاتــی 
خانەنشــینبوونیان لە بری مۆڵەتە کەڵەکەبووەکانی کــە تێپەڕ نەبێت لە 180 رۆژ بەپێی 
بااڵنســی مۆڵەتە کەڵەکەبووەکانی ، بەاڵم ئەگەر بااڵنســەکە لە 180 رۆژ کەمتر بوو ئەوا 
بارتەقای بااڵنسی مۆڵەتی کەڵەکەبووەکە. ئەم بڕەپارەیە خەرج دەکرێت لەسەر بودجەى 

)فەرمانگەى فەرمانبەرەکە( نەک لە فەرمانگەى خانەنشینی.

بۆ نموونە: فەرمانبەرێک 324 رۆژ مۆڵەتی کەڵەکەبووی هەیە تەنیا 180 رۆژ مووچەى 
بنەڕەتی بــۆ خەرج دەکرێت، ئەگەر فەرمانبەرێک 85 رۆژی مۆڵەتی کەڵەکەبووی هەبوو 

ئەوا بارتەقای ئەم 85 رۆژە مووچەى بنەڕەتی پێدەدرێت.

یەکەم:  فەرمانبەرانی )پلەى بااڵ( ))11((

پێش دەرچوونی ياســای چاکســازی لە مووچــەو دەرماڵەو بەخشــین و ئیمتیازاتەکان و 
خانەنشــینی لە هەرێمی کوردســتان ژمارە )2ى ســاڵی 2020(، بۆ پاداشــتی 6 مانگ بە 
بەڕێوەبەری گشــتی و پلــە تایبەتەکان و ئەوانــەى لەو پلەیەدان و پلەى شــارەزا بەپێی 
یاســای خانەنشینی وەزیفە بااڵکان ژمارە 36ى ســاڵی 2004 بارتەقای 6 مانگی دوایین 
مووچەو دەرماڵەکانیان پێدەدرا کە لە وەزیفە وەریان دەگرت بەبێ رەچاوکردنی مۆڵەتی 
کەڵەکەبوویــان، بەاڵم بــۆ پلە گشــتییەکان تەنیا لەســەر مووچەى بنەڕەتــی بەمەرجی 

هەبوونی مۆڵەتی کەڵەکەبوو بۆیان خەرج دەکرا.

لەدوای بەرکاربوونی یاســای چاکسازی سەرەوە لە 2020/7/1، یاسای ژمارە 36ى ساڵی 
2004 هەڵوەشــاوەو لــەدوای رێکەوتــی 2020/7/1ەوە ئەوانەى خانەنشــین دەبن بە 
گشــت پلە بــااڵکان و پلە گشــتییەکانی فەرمانبەران بارتەقــای 180 رۆژ تەنیا مووچەی 
بنەڕەتییان پێدەدرێت بەمەرجێک بااڵنســی مۆڵەتــی کەڵەکەبوویان لە 180 رۆژ کەمتر 

نەبێت.

خانەنشینی  یاسای  هەڵوەشاندنەوەى  لەدوای  پلەیەدان  لەو  ئەوانەى  گشتی  بەڕێوەبەری  و  پلەتایبەتەکان  خانەنشینی (  یاسای  هەڵوەشاندنەوەى  لەدوای  پلەیەدان  لەو  ئەوانەى  گشتی  بەڕێوەبەری  و  پلەتایبەتەکان   )11((
پلەبااڵکان ژمارە )پلەبااڵکان ژمارە )3636ى ساڵی ى ساڵی 20042004( تەنیا ( تەنیا 180180 رۆژ مووچەى بنەڕەتی وەردەگرن نەک کۆی مووچەودەرماڵە،  رۆژ مووچەى بنەڕەتی وەردەگرن نەک کۆی مووچەودەرماڵە، 
)11ى ساڵی ى ساڵی 20212021( و ماددەى چل و ( و ماددەى چل و  هەروەها بڕوانە گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )هەروەها بڕوانە گشتاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە 

نۆیەم بڕگە نۆیەم بڕگە 11  لە   لە یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960(ى هەموارکراو.(ى هەموارکراو...
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 دووەم:  فەرمانبەرانی )پلەى گشتی( ))11((

 فەرمانبەری خانەنشــینکراو  یان فەرمانبــەری )خزمەت کۆتا هاتوو( بە هەرهۆیەک بێت 
بەمەرجێــک بە هامەهەنگی لەگەڵ میالکات بێت، جگە لە حاڵەتەکانی دەرکردن )الفصل( 
یــان دوورخســتنەوە )العــزل( ، کۆکراوەی مووچــەى بنەڕەتی پێ دەدرێــت بەرامبەر بە 
مۆڵەتە ئاساییەکانی  بۆ ماوەی )180( رۆژ لە رۆژی دەست لە کار هەڵگرتنی و دواتر پێی 
دەدرێت سەرباری مافەکانی خانەنشینی کە شایستەى دەبێت بە پێی یاسای خانەنشینی 
بەمەرجێــک بااڵنســی مۆڵەتی کەڵەکەبوویان لە 180 رۆژ کەمتــر نەبێت، بەاڵم ئەگەر لە 
بااڵنســەکە لە 180 رۆژ کەمتر بوو ئەوا بارتەقای بااڵنســی مۆڵەتی کەڵەکەبووەکە بۆیان 

خەرج دەکرێت.

سێیەم:  مامۆستا و سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی وەزارەتی پەروەردە))22((

خــەرج کردنی بــڕی پارە لە بری مۆڵەتی کەڵەکەبوو بۆ مامۆســتاو سەرپەرشــتیارانی 
پەروەردەیی بەم شێوەیەی دەبێت ))33((:

1: مامۆستا:

أ - خەرجکردنــی دوو دوا مووچــەى بنەڕەتی و دەرماڵە جێگیــرەکان )بڕوانامە، خێزان، 
منداڵ( لە بری دوو مانگی پشووی سااڵنە.

ب - خــەرج کردنــی تەنیــا مووچــەى بنەڕەتــی بــۆ مــاوەى 180 رۆژ لــە بــری مۆڵەتــە 
کەڵەکەبووەکانی بەمەرجێک بااڵنسی مۆڵەتە کەڵەکەبووەکانی لە 180 رۆژ کەمتر نەبێت.

واتا بارتەقای هەشــت مووچــە وەردەگرێت )دوو مووچە بە کــۆی مووچەى بنەڕەتی و 
دەرماڵە جێگیرەکان، شەش مووچەش تەنیا بە مووچەى بنەڕەتی(.

))11( بڕوانە ماددەى چل و پێنجەم بڕگە ( بڕوانە ماددەى چل و پێنجەم بڕگە 11  لە   لە یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960(ى هەموارکراو.(ى هەموارکراو.
))22( ( بڕگە بڕگە 22ى ئەم ماددەیە وەکو هاتووە لە سەرەوە راست کرایەوە بە پێی یاسای ژمارە )ى ئەم ماددەیە وەکو هاتووە لە سەرەوە راست کرایەوە بە پێی یاسای ژمارە )1616ی ساڵی ی ساڵی 20072007(ی (ی 
19601960(ى هەموار کراو، هەروەها (ى هەموار کراو، هەروەها  )2424ى ساڵی ى ساڵی  )پەرلەمانی کوردستان یاسای هەمواری خزمەتی شارستانی ژمارە  پەرلەمانی کوردستان یاسای هەمواری خزمەتی شارستانی ژمارە 
ئەنجوومەنى  بڕیاری  و  شارستانی  خزمەتى  یاسای  ئەنجوومەنى (ى  بڕیاری  و  شارستانی  خزمەتى  یاسای  19681968(ى  ساڵی  ساڵی ى  )66ى  ژمارە  هەمواری  یاسای  لە  )تێڕامان  ژمارە  هەمواری  یاسای  لە  تێڕامان 

)هەڵوەشاوەى( سەرکردایەتی شۆڕش ژمارە ))هەڵوەشاوەى( سەرکردایەتی شۆڕش ژمارە )464464 لە  لە 1414//44//19811981(.(.
بە  كە  بە (  كە   )20092009//1212//33 رێکەوتی  لە  رێکەوتی   لە   1981119811( ژمارە  ئابووری-هەرێم  و  دارایی  وەزارەتی  نووسراوی   )( ژمارە  ئابووری-هەرێم  و  دارایی  وەزارەتی  نووسراوی   )33((
نووسراوی وەزارەتی پەروەردە/ب.گ.دیوان ژمارە )نووسراوی وەزارەتی پەروەردە/ب.گ.دیوان ژمارە )1879818798 لە رێکەوتی  لە رێکەوتی 77//1212//20092009( گشتێندراوە بۆ گشت ( گشتێندراوە بۆ گشت 

بەڕێوەبەرایەتییەکانی گشتی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان.بەڕێوەبەرایەتییەکانی گشتی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان.
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2: سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی:

خەرج کردنی بڕی پارەى 180 رۆژ لە بری مۆڵەتی کەڵەکەبوو لەسەر بنەمای دوا مووچەى 
بنەڕەتی و دەرماڵە جێگیرەکان.    

چوارەم:  6 مانگ مووچەى بنەڕەتی بۆ خانەنشینی بەهۆی کۆچی دوایی کردن یان نەخۆشی))11((

پێدانــی مافەکانی خانەنشــینی بــە فەرمانبەر یان ئەو کەســەى مافــی دەکەوێت پاش 
مردنی بە پێی یاسای خانەنشینی، مووچەى 6 مانگی تێکڕای مووچەى بنەڕەتی کۆتایی، 
ئەگەر خانەنشــین کرا بە تەواو کردنی 15 ساڵ خزمەت بە هۆی نەخۆشی یان ناتوانایی 
تەندروســتی کە لــە کاتی خزمەتدا دووچاری بووبێت یان بــە هۆیەوە یان ئەگەر کۆچی 

دوایی کرد بە هۆیەوە بە بێ گوێدانە ماوەی خزمەتەکەى. 

پێنجەم:  فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی))22((

1 - شایستەى مووچەکانی بنەڕەتی دەبێت لە ماوەى مۆڵەتی پشووی سااڵنە  )60( رۆژە 
+ مۆڵەتەکانی ئاسایی کەڵەکە بوو، بە مەرجێک لە 180 رۆژ تێپەڕ نەکات.

بۆ نموونە: مامۆســتایەک خانەنشــین دەبێت و مۆڵەتی کەڵەکەبووی 234  رۆژی هەیە، 
لــەم حاڵەتــەدا: 60 رۆژی لــە بری مۆڵەتی پشــووی ســااڵنە + 120 رۆژیش لــە مۆڵەتی 
کەڵەکەبوو و 114 رۆژ مۆڵەتی کەڵەکەبووی دەمێنێتەوە. بەاڵم ئەگەر 100 رۆژی مۆڵەتی 
کەڵەکەبووی هەبوو ئەوا لەم حاڵەتە: 60 رۆژ لەبری مۆڵەتی پشووی سااڵنە + 100 رۆژی 

مۆڵەتی کەڵەکەبوو، واتا تەنیا بارتەقای 160 رۆژی مووچەى بنەڕەتی پێدەدرێت.

2 -  شایســتەی پاداشــتێک دەبێت بارتەقای 6 مانگی ) مووچــەى بنەڕەتی + دەرماڵەی 

))11( بڕوانە ماددەى شەست و پێنج لە ( بڕوانە ماددەى شەست و پێنج لە یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960(ى هەموارکراو.(ى هەموارکراو.
))22( بڕوانە ماددەى دەیەم بڕگە چوارەم/أ لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )( بڕوانە ماددەى دەیەم بڕگە چوارەم/أ لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008( و هەروەها ( و هەروەها 
بڕوانە یاسای ژمارە )بڕوانە یاسای ژمارە )1616ی ساڵی ی ساڵی 20072007(ی پەرلەمانی کوردستان یاسای هەمواری خزمەتی شارستانی ژمارە (ی پەرلەمانی کوردستان یاسای هەمواری خزمەتی شارستانی ژمارە 
))2424ى ساڵی ى ساڵی 19601960(ى هەموار کراو، هەروەها تێڕامان لە یاسای هەمواری ژمارە )(ى هەموار کراو، هەروەها تێڕامان لە یاسای هەمواری ژمارە )66ى ساڵی ى ساڵی 19681968(ى یاسای (ى یاسای 
خزمەتى شارستانی و بڕیاری ئەنجوومەنى )هەڵوەشاوەى( سەرکردایەتی شۆڕش ژمارە )خزمەتى شارستانی و بڕیاری ئەنجوومەنى )هەڵوەشاوەى( سەرکردایەتی شۆڕش ژمارە )464464 لە  لە 1414//44//19811981( ( 
و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری ژمارە 603603 لە  لە 3030//1010//20112011 كە وەاڵمی نووسراوی زانکۆی کۆیە  كە وەاڵمی نووسراوی زانکۆی کۆیە 

12861286 لە  لە 2121//99//20112011ی داوەتەوە.ی داوەتەوە.
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بڕوانامــە + دەرماڵەی خۆتەرخانکردن( ئەم پاداشــتە پەیوەندی بــە مۆڵەتی کەڵەکەبوو 
نییە و هەر بە خانەنشینکراو دەدرێت.

شەشەم:  فەرمانبەری دەستلەکارکێشاوە))11((

لــە ماددەى چــل و پێنجەم بڕگە 1  لە یاســای خزمەتی شارســتانی ژمارە )24ى ســاڵی 
1960ى هەموارکراو نەهاتووە کە فەرمانبەری دەستلەکار کێشاوە مووچەی لە بری 180 
رۆژی پێنادرێــت چونکە تێیدا هاتووە کە فەرمانبــەری کۆتابەراژەهاتوو بە هەماهەنگی 
میــالک، ئەگــەر دەســت لەکارکێشــانەوەکەى بەرەزامەنــدی فەرمانگەکــەى بێــت ئەوا 
دەیگرێتەوە بەاڵم ئەگەر دەســت لەکارکێشانەوەى پێشکەش کرد و لە ماوەی دیاری کراو 
کە )30( رۆژە فەرمانگەکەى رەزامەندی نەدا ئەوا پاش ئەو ماوەیە بە دەستلەکارکێشاوە 

)مستقیل( ئەژمار دەکرێت و لەم حاڵەتەدا نایگرێتەوە.

بــەاڵم لــە حکومەتی فیدڕال بەپێی یاســای ژمارە ژمارە )55( ی ســاڵی 2008  یاســای 
هەمــواری یاســای خزمەتی شارســتانی ژمارە 24ى ســاڵی 1960 کە لــە ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراق، بڕگەیەک زیاد کراوە کە فەرمانبەری دەستلەکارکێشاوەى بەرەزامەندی 

فەرمانگەکەش دەگرێتەوە ) )22((.

))11(( لە ماددە  لە ماددە 11 لە ياسای هەمواری یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە ) لە ياسای هەمواری یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )5555( ی ساڵی ( ی ساڵی 20082008  هاتووە )يكون نص  المادة   هاتووە )يكون نص  المادة 
التاسعة واألربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ) التاسعة واألربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ) 2424 ( لسنة  ( لسنة 19601960 الفقرة ) الفقرة )11( لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة ( لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة 
) ) 22 ( منها : يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب اإلجازات المتراكمة والتي ال تتجاوز كحد أعلى  ( منها : يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب اإلجازات المتراكمة والتي ال تتجاوز كحد أعلى 180180 يوما وال  يوما وال 

تحتسب خدمة إلغراض التقاعد ما زاد عن ذلك(، بەاڵم لە هەرێمی کوردستان یاسای بەرکاری دەرنەچووە .تحتسب خدمة إلغراض التقاعد ما زاد عن ذلك(، بەاڵم لە هەرێمی کوردستان یاسای بەرکاری دەرنەچووە .
))22( بە پێی ياسای هەمواری یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )( بە پێی ياسای هەمواری یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە )2626 و  و 5555( ی ساڵی ( ی ساڵی 20072007 کە لە ئەنجوومەنی  کە لە ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراق دەرچووە و کاری پێ دەکرێت بەاڵم لە هەرێمی کوردستان یاسای بەرکاری دەرنەچووە کە نوێنەرانی عێراق دەرچووە و کاری پێ دەکرێت بەاڵم لە هەرێمی کوردستان یاسای بەرکاری دەرنەچووە کە 

پێویستە لە هەرێمیش جێبەجێ بکرێت.پێویستە لە هەرێمیش جێبەجێ بکرێت.



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  74

تەنیا مۆڵەتە کەڵەکەبووەکانی فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی بە خزمەتی خانەنشینی ئەژمار دەکرێت))11((
فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی لەکاتی خانەنشین بوونی دەتوانێت بە داواکارییەک داوای 
ئەژمارکردنــی مۆڵەتە کەڵەکەبووەکانی بۆ خزمەتی خانەنشــینی بــکات، کە دەمێنێتەوە 
پــاش لێدەرکردنــی 120 رۆژ )60 رۆژ مۆڵەتــی پشــووی ســااڵنە + 120 رۆژ مۆڵەتــی 

کەڵەکەبوو=180 رۆژ(  کە لە فەرمانگەکەى خۆی وەریگرتووە.

بــۆ نموونە: فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی لەکاتی خانەنشــینبوونی مۆڵەتی کەڵەکەبووی 
هەیــە بــە رادەی 300 رۆژی هەیــە، 180 رۆژ مووچەى بنەڕەتــی پێدەدرێت و 120  رۆژ 
مۆڵەتی کەڵەکەبووی دەمێنێتەوە و دەتوانێت بە داواکارییەک بۆ فەرمانگەى خانەنشــینی 
بە ئەژمارکردنی وەکو خزمەتی خانەنشینی بەاڵم بۆ فەرمانبەرانی بااڵو گشتی ئەو مۆڵەتە 
کەڵەکەبووانەى دوای پێدانی 180 رۆژ مووچەى بنەڕەتی  ئەوەى دەمێنێتەوە دەفەوتێت.

پاداشتی خانەنشینی ئەوانەى خزمەتیان لە 15 ساڵ کەمترە
ئەوانەى کە خزمەتی خانەنشــینییان لە 15 ساڵ کەمترە بەبێ گوێدانە تەمەنییان )جگە 
لەو فەرمانبەرانەى کە تەمەنی یاســاییان دەگاتە 63 ساڵ ئەگەر خزمەتەکەى کەمتر بوو 
ئەوا تا رادەى 3 ســاڵ دەخرێتە ســەر خزمەتەکەى بەمەرجێک لێبڕینی خانەنشین بدات 
بۆ ماوە گەیەندارەوکە بە 15 ســاڵ(، ئەوا دەتوانن داوای پاداشــتی خانەنشینی بکەن لە 
بەرامبەر هەر خزمەتێک کە کردوویەتی و پێویســتە فەرمانگەکەى فەرمانی خانەنشینی 

دەربکات بەاڵم لە فەرمانەکە بەم جۆرە بێت:

١- خانەنشین کردنی بەڕێز ) فالن( لە رۆژی دەست لەکارهەڵگرتنی یان پچڕانی لە وەزیفە 
لە رێکەوتی )    (

٢- دابینکردنی پاداشتی خانەنشینی بەرامبەر بە خزمەتەکانی.

لەم حاڵەتەدا پێویســتە وەکو ئەوانەى خانەنشــین دەکرێن و مووچەى خانەنشــینیان بۆ 
دابین دەکرێت مامەڵەی خانەنشینییان بۆ رێکبخەن و بینێرن بۆ فەرمانگەى خانەنشینی 

تایبەتمەند.

))11( بڕوانە ماددەى دەیەم بڕگە چوارەم/ب لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )( بڕوانە ماددەى دەیەم بڕگە چوارەم/ب لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008(.(.
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خانەنشینی ئەوانەى مۆڵەتی بێ مووچە وەردەگرن
ئەوانەى کە بەپێی رێنماییە داراییەکانی مۆڵەتی بێ مووچە بەپێی رێنماییەکانی دارایی 
)ژمــارە 4ى 2015 و 14ى 2015  و ژمــارە 17ى 2017 و 17ى 2016  و 3ى ســاڵی 
2020 ( بە خزمەتی خانەنشینی ئەژمار دەکرێن لە کاتی خانەنشین بوونیان بە مەرجێک 
لێبڕینی خانەنشــینی ســااڵنی مۆڵەتی بێ مووچە بدەن )چونکە لە یاســای خانەنشینی 
یەکگرتوو هاتووە کە 15 ســاڵ خزمەتی خانەنشــینی هەبێت، نەهاتووە کە 15 ســاڵ 

خزمەتی کردەیی-فعلی هەبێت())11(( .

بەتێگەیشــتنی  ئێمە، پێویســتە پێش ئەوەى فەرمانگەکەى فەرمانی خانەنشــینی بۆ 
دەربچوێنێت ئەوا نووســراوی بۆ بــکات بۆ فەرمانگەى خانەنشــینی بۆ دانی لێبڕینی 

خانەنشینی بەرامبەر بە ماوەکانی مۆڵەتی بێ مووچە بەپێی رێنماییەکانی سەرەوە.

بۆ نموونە:

 فەرمانبەرێک تەمەنی 45 ســاڵ تەواو کردووە و ))22(( بەســەرەوەیە و خزمەتی 10 
ســاڵ خزمەتــی خانەنشــینی هەیە و 6 ســاڵ مۆڵەتی بێ مووچــەى وەرگرتووە و 
خزمەتەکەى دەبێت 16 ســاڵ دوای بژاردنی لێبڕینی خانەنشینی بۆ ماوەى مۆڵەتە 
بێمووچەکانــی و مەرجی 15 ســاڵ خزمەت تێپەڕ دەکات و شایســتەى مووچەى 

خانەنشینی دەبێت.

))11(  بڕوانە ماددە )(  بڕوانە ماددە )66( بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ( بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ))2727ى ساڵی ى ساڵی 20062006( هەموارکراو( هەموارکراو..
))22( بەپێی ( بەپێی ياسای چاکسازی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )ياسای چاکسازی لە هەرێمی کوردستان ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 ( ( گۆڕدرا بۆ تەواو کردنی تەمەنی  گۆڕدرا بۆ تەواو کردنی تەمەنی 
4545 ساڵ واتا فەرمانبەر ئەگەر  ساڵ واتا فەرمانبەر ئەگەر 1515 ساڵ خزمەتی هەرێت و تەمەنی  ساڵ خزمەتی هەرێت و تەمەنی 4545 ساڵی تەواو کردبێت ئینجا مووچەى  ساڵی تەواو کردبێت ئینجا مووچەى 

خانەنشینی دەیگرێتەوە.خانەنشینی دەیگرێتەوە.
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کەمترین رادەى مووچەى خانەنشینی پلە گشتییەکان))11( ( 
لە کاتی دابین کردنی مووچەى خانەنشــینی فەرمانبەر یان جێنشینە شایسەدارەکانی 
نابێت کەمتر بێت لەم بڕانەى خوارەوە، ئەگەر هاتوو  مووچەی خانەنشــینییان کەمتر 
دەرچــوو لــەم بڕانەى کــە لە خــوارەوە دیاریکــراون لەکاتی ئەژمارکردنــی مووچەی 

خانەنشینی بەپێی میکانیزمەکانی یاسای خانەنشینی بەرکار:

1 -نابێت مووچەى فەرمانبەری خانەنشــینکراو )زیندوو( لە 220000 دوو سەدو بیست 
هەزار دینار مانگانە کەمتر بێت.

2 - نابێــت مووچــەى خانەنشــینی خێزانی لە  200000  دوو ســەد هــەزار دینار مانگانە 
کەمتر بێت  ئەگەر هاتوو فەرمانبەری کۆچکردوو  )1(یەک جێنشینی شایستەداری هەبوو.

3 - نابێت مووچەى خانەنشینی خێزانی لە  210000  دوو سەد و دە هەزار دینار مانگانە 
کەمتــر بێــت  ئەگەر هاتــوو فەرمانبەری کۆچکردوو  )2( دوو جێنشــینی شایســتەداری 

هەبوو و لە نێوانیان بەیەکسانی دابەش دەکرێت.

4 - نابێت مووچەى خانەنشــینی خێزانی لە  220000  دوو ســەد و بیست هەزار دینار 
مانگانە کەمتر بێت  ئەگەر هاتوو فەرمانبەری کۆچکردوو  )3( سێ جێنشینی شایستەدار 

یان زیاتری هەبوو و لە نێونیان بەیەکسانی دابەش دەکرێت.

ماف و مووچەى خانەنشینی نادرێت بە فەرمانبەر تا تەمەنی 45 ساڵ تەواو نەکات))22((
ئەو فەرمانبەرانەى کە کۆتایی بە خزمەتیان دەهێندرێت )دەرکردن -فصل، لێخستن-عزل، کۆتایی 
هێنان بەراژە و خانەنشــین( و  دەستلەکارکێشانەوە بە رەزامەندی فەرمانگەکەى، ئەوا شایستەى 

مافەکانی خانەنشینی و مووچەى خانەنشینی دەبێت لەکاتی تەواوکردنی تەمەنی 45 ساڵ.

بۆ نموونە: فەرمانبەرێک )15( ســاڵ و بەســەرەوە خزمەتی خانەنشــینی هەیە و تەمەنی 40 
ساڵە بەهەر هۆیەک بێت کۆتایی بەراژەى هاتووە کە لەسەرەوە باس کراوە ئەوا شایستەى ماف 

و مووچەى خانەنشینی نابێت تا تەمەنی 45 ساڵی تەواو دەکات،  ئینجا بۆی خەرج دەکرێت.

))11( ( ماددەى )ماددەى )22( لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە ( لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە 2525 ی ساڵی  ی ساڵی 20092009 . .
))22((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 11 بڕگە پێنجەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگە پێنجەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
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مافەکانی خانەنشینی فەرمانبەری کۆچکردوو یان خانەنشینکراوی کۆچکردوو ))11((
لەکاتی کۆچی دوایی کردنی فەرمانبەر لەکاتی خزمەتدا، بەبێ رەچاوکردنی خزمەتەکەى 
و تەمەنەکــەى یــان کۆچــی دوایی کردنــی خانەنشــینکراو، ئــەوا  شایســتەدارەکان لە 
جێنشــینەکانی بۆیــان هەیــە داوای دابەش کردنــی مووچەى خانەنشــینییەکەى بکەن، 
بەپێی شایســتەبوونی هەر شایستەدارێک  کە هاتووە لە یاسای خانەنشینی یەکگرتووى 

بەرکار لە هەرێمی کوردستان))22((.

ئەو جێنشینانەى )خلف( کە مووچەى خانەنشینی دەیانگرێتەوە
ئــەو جێنشــینانەی کە لەدوای کۆچی دوایــی کردنی فەرمانبەر لەکاتــی خزمەت، یان 
خانەنشــینکراو مووچەى خانەنشــینی دەیانگرێتەوەو، بەســەریان دابــەش دەکرێن 

بریتین لەم کەسە نزیکانەى کۆچکردوو: 

هاوســەر )پیاو( و هاوســەرەکان )ژن(، کوڕ، کچ، دایک، باوک، ئەگــەر هاتوو کۆچکردوو 
ســەڵت بــوو تەنیــا بــرا یان خوشــکی هەبــوو و دایــک وباوکی پێشــی فەرمانبــەر یان 

خانەنشینکراو  کۆچی دواییان کردبوو))33((.

))11((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 1212 بڕگە دووەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگە دووەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
))22((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 11 بڕگە پێنجەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگە پێنجەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
))33((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 1313 بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگە یەکەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  78

مەرجەکانی دابینکردنی مووچەى خانەنشینی بۆ جێنشینەکان )خلف())11((
 ١- ئەگەر هیچ مووچەیەکی )فەرمانبەری یان خانەنشینی( نەبوو و هیچ پیشەو کارێکی 

نەبوو لە کەرتی تایبەت.

٢- کــوڕی یــان کچی یــان برای یــان خوشــکی )پێنەگەیشــتوو-قاصر-واتا لە 18 ســاڵ 
خوارتری کۆچکردوو تا تەمەنی 22 ســاڵی ئەگــەر بەردەوام بێت لە خوێندنی ئامادەیی، 
یان تا تەمەنی 26 ساڵی ئەگەر هاتوو بەردەوام بوو لە خوێندنی زانکۆیی یان پەیمانگا.

٣- هاوســەر )ژن(ی کۆچکردووی پیاو واتا )بێوەژن(  ئەگەر شــووی نەکردبۆوە و، )کچ و 
خوشکی کۆچکردوو ئەگەر شوویان نەکردبوو یان لە ژێر سەرپەرشتی مێردیان نەبوون(.

٤- هاوســەر )پیــاو(ی کۆچکــردووی ژن و، )باوکــی کۆچکــردوو( ئەگــەر پەککەوتــەی 
تەواوبــوون کــە توانــای کارکردنیــان نەبێــت، بەشــێویەکی بــەردەوام و )63( ســاڵی 
تەمەنیــان تەواوکردبــوو،  بەپێی راپۆرتی پزیشــکی لە رێکەوتی کۆچــی دوایی کردنی 

بەخێوکەرەکانیان لەکاتی داواکردنی داوای مووچەى خانەنشینییەکەى دەکەن.

٥- دایکی کۆچکردوو، ئەگەر هیچ داهاتێکی تایبەتی نەبوو.

٦- کچ و خوشکی کۆچکردوو، ئەگەر هیچ بەخێوکەرێکی شەرعیان نەبوو.

بەردەوامبوونی خەرجکردنی مووچەى خانەنشینی بۆ کوڕ و کچی کۆچکردوو لەکاتی 
لەدەستدانی مەرجەکانى شایستەبوون))22((

 بەردەوامبوونــی خەرج کردنی مووچەى خانەنشــینی بۆ کوڕوکچی کۆچکردوو، لەکاتی 
هاتنی وادەى بڕینی مووچەى خانەنشینی.

 بۆ نموونە: گەیشــتیان بەتەمەنی 18 ســاڵی ئەگەر هاتوو لە خوێندن بەردەوام نەبوون 
یان داهاتێکی تایبەتی یان مووچەى دیکەی وەرگرت یان کچەکە شووی کرد(:

یەکــەم- کــوڕی کۆچکــردوو، ئەگــەر هیــچ بەخێوکەرێکی یاســایی نەبوو  یــان بەهۆی 

))11((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 1313 بڕگەى یەکەم و دووەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگەى یەکەم و دووەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.

))22((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 1313 بڕگەى سێیەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگەى سێیەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
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پەککەوتەیــی هیــچ کارێکی نەکــرد بەپێی راپۆرتی پزیشــکی و مووچەى خانەنشــینی 
خێزانــی بــەردەوام دەبێت وهەر پێنج ســاڵ جارێک دووبارە پشــکنینی بــۆ دەکرێتەوە 

بەمەبەستی بەردەوامی دان بە مووچەى خانەنشینی خێزانی.

أ- مووچەی خانەنشینی دەبڕدرێت، ئەگەر هاتوو بووە خاوەن داهاتێکی تایبەت.

ب-ئــەو پەککەوتنــەى کە لە دوای پەنجا ســاڵ تووشــی دەبێــت ئەوا ئەژمــار ناکرێت بۆ 
مەبەستی شایستەبوون بە مووچەى خانەنشینی، بەاڵم ئەم بڕگەیە نادادپەروەری تێدایە 

چونکە ئەگەر هیچ داهاتێکی نەبوو بە چ رێگایەک بژێوی ژیانی دابین بکات.

دووەم- کچــی کۆچکردوو، ئەگەر شــووی نەکردبوو و هیچ داهاتێکــی تایبەتی نەبوو یان 
هیچ بەخێوکەرێکی شەرعی نەبوو بەمەرجێک دووبارە هەڵسەنگاندن بۆ باری کۆمەاڵیەتی 
و ماددی بکرێتەوە لەکاتی گەیشــتنی تەمەنی بە )ســی و پێنج ساڵ( و هەروەها گەیشتنی 

بە )چل و پێنج ساڵ(.

بڕینی مووچەى خانەنشینی خێزانی لە جێنشینەکان))11((
لەم حاڵەتانەى خوارەوە مووچەى خانەنشینی خێزانی دەبڕدرێت:

١- ئەگەر خێزانی واتا هاوسەری)ژن( کۆچکردوو یان کچی کۆچکردوو  یان خوشکی کۆچکردوو 
دامەزران لە وەزیفەیەک یان ببنە خاوەن داهاتێکی تایبەت یان لەکاتی شووکردنیان.

2 - بڕینی مووچەى خانەنشــینی خێزان لە شایستەدار )جێنیشینەکانی خانەنشینکراوی 
کۆچکــردوو( لەکاتی دامەزراندن لە وەزیفەیەک ئەگەر لە داهاتوو بەهۆیەوە شایســتەى 

مووچەى خانەنشینی ببێت یان نەبێت.

))11((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 1313 بڕگەى چوارەم و ماددە  بڕگەى چوارەم و ماددە 1414 لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006  
هەموارکراو(.هەموارکراو(.



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  80

تەنیا یەک پشکی خانەنشینی))11((
نابێت هەر شایســتەدارێک لە جێنشــینەکانی زیاتر لە پشکێکی خانەنشینی وەربگرێت و 
ئەگەر شایستەى زیاتر بوو ئەوا بۆ یەک جار مافی ئەوەى هەیە کە زۆرترەکە هەڵبژێردرێت 
جگە لە پێنەگەیشــتوو )قاصر کە تەمەنی لە 18 ساڵ کەمتر بوو(ی کە شایستەى پشکی 

خانەنشینی دەبێت لە دایک و باوکی کۆچکردووی.

واتا ئەگەر کەسێکی شایســتەداری مووچەى خانەنشینی خێزانی، باوک و دایکی کۆچی 
دوایی بکەن و هەردووکیان فەرمانبەر بوون یان خانەنشینکراو بن ئەوا شایستەدار تەنیا 

بۆی هەیە یەک پشک هەڵبژێرێت جا چ لە دایکی یان لە باوکی، کامەیان زیاتر بوون.

هەروەهــا ئەگەر هاتــوو یەکێک لە تاکەکانی جێنشــینە شایســتەدارەکانی خانەنشــینی 
کۆچکــردوو، مووچەیەکی خانەنشــینی هەبوو و ئەوا مافی ئــەوەى هەیە کە پارێزگاری 
بکات لە یان مووچە خانەنشــینییەکەى خۆی یان ئەو پشــکە مووچەى خانەنشــینییەی 

خێزان کە شایستەى دەبێت.))22((

گەڕاندنەوەى مووچەى خانەنشینی خێزانی لەکاتی تەاڵقدان یان بێوەژنی
مووچەى خانەنشینی خێزانی دووبارە دابین دەکرێتەوە و ئەژماردەکرێتەوە بۆ هاوسەری 
)ژنــی( و کچی لەکاتی تەاڵقدانیــان یان بیوەژنبوونیان بەهەمــان مەرجەکانی هاتوو لە 
ماددەى 13ی یاســای خانەنشینی بەرکار )کە بڕدرا بوو بەهۆی دووبارە شووکردنەوەى 

هاوسەری -ژن-ى کۆچکردوو یان شووکردنی کچی کۆچکردوو(.

))11((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 1515 لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
))22((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 1616 بڕگەى سێیەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) بڕگەى سێیەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
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دابەشکردنی مووچەى خانەنشینکراوی کۆچکردوو بەسەر جێنشینە شایستەدارەکان))11((
لەکاتی کۆچی دوایی کردنی فەرمانبەر یان خانەنشینکراو مووچەى خانەنشینییەکەى 

دابەش دەکرێت بە سەر جێنشینە شایستەدارەکانی بەم شێوەیەی خوارەوە:

یەکەم:  رێژەى 60 %ى مووچەى خانەنشــینییەکە تەرخان دەکرێت، ئەگەر هاتوو تەنیا 
یــەک جێنشــینی )خلف(ی هەبوو )هاوســەر-ژنی( کۆچکردوو یان کــوڕی یان کچی یان 

خوشکی یان برای یان هەر یەکێکی دیکە کە بە گوێرەی یاسا دەبێتە جێنشینی.

دووەم: رێژەى 75 %ى مووچەى خانەنشــینییەکە تەرخان دەکرێت، ئەگەر هاتوو تەنیا 
2 دوو جێنشــینی )خلــف(ی شایســتەداری هەبــوو کە بە پێی یاســا دەبنە جێنشــینی و 

بەیەکسانی بەسەریان دابەش دەکرێت.

ســێیەم: رێژەى 100 %ى مووچەى خانەنشــینییەکە تەرخان دەکرێت، ئەگەر هاتوو لە 
2 دوو جێنشــینی )خلف(ی شایســتەداری زیاتر هەبوو کە بەپیی یاسا دەبنە جێنشینی و 

بەیەکسانی بەسەریان دابەش دەکرێت.

چــوارەم:))22(( لەکاتــی بڕینی مووچــەى خانەنشــینی خێزانی لە هەر جێنیشــینێک بەهەر 
هۆکارێــک بێــت ئەوا مووچەى خانەنشــینی خێزانــی دووبارە دابەش دەکرێتەوە ســەر 

جێنشینە شایستەدارەکان بەمەرجێک کۆی مووچەى خانەنشینی خێزانی:

)کەمتر نەبێت لە  200000  دوو ســەد هەزار دینار مانگانە ئەگەر هاتوو خانەنشــینی 
کۆچکردوو یەک شایســتەداری سوودمەندی هەبوو لە جێنشینەکانی،  ، کەمتر نەبێت 
لــە  210000 دوو ســەدو دە هەزار دینار  ئەگەر هاتوو خانەنشــینی کۆچکردوو دوو 
شایســتەداری سوودمەندی هەبوو لە جێنشینەکانی و لە نێوانیان بەیەکسانی دابەش 
دەکرێــت، کەمتــر نەبێت لە  220000 دوو ســەدو بیســت هەزار دینــار ئەگەر هاتوو 
خانەنشــینی کۆچکردوو ســێ یان زیاتر لە ســێ شایسەداری ســوودمەندی هەبوو لە 

جێنشینەکانی و لە نێوانیان بەیەکسانی دابەش دەکرێت(.))33( ( 

))11((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 1616 لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.

))22((  بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 2020 لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
))33( بڕوانە ( بڕوانە ماددەى )ماددەى )22( بڕگەکانی دووەم، سێیەم، چوارەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە ( بڕگەکانی دووەم، سێیەم، چوارەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە 

2525 ی ساڵی  ی ساڵی 20092009 . .
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نموونە1:

فەرمانبــەر یــان خانەنشــینکراو لەکاتــی کۆچــی دوایی کردنــی خــاوەن مووچەیەکی 
خانەنشــینییە کە بڕەکەى 430000 چوار ســەدو ســی هەزار دینارە و یەک جێنشــینی 

هەبوو.

مووچەى خانەنشینی خێزان کە تەرخان دەکرێت بۆ جێنشینەکەى کە یەک کەسە بەم 
شێوەیە دەبێت:

مووچەی خانەنشینی خێزان=  60 % × مووچەى خانەنشینی کۆچکردوو.

                                         = 60 % × 430000 = 258000 دوو سەدو پەنجاو هەشت 
هەزار دینار مووچەى خانەنشین خێزان.

نموونە2:

هەمان نموونەى 1 بەاڵم 2 دوو جێنشینی بوو.

مووچەى خانەنشــینی خێزان کە تەرخان دەکرێت بۆ جێنشــینەکەى کە دوو جێنشینە 
بەم شێوەیە دەبێت:

مووچە خانەنشینی خێزان= 75 % × مووچەى خانەنشینی کۆچکردوو.

                                         = 75 % × 430000 = 322500 سێ سەدو بیست و دوو 
هەزار و پێنج سەد دینار مووچەى خانەنشین خێزان.

بەاڵم لەبەر ئەوەى 2 دوو جێنشینی هەیە دابەشی لەسەر 2 دوو دەکرێت:

مووچــەى هــەر یەکەیــان = 322500 دابەش 2 = 161250 ســەدو شەســت و یەک 
هەزارو دووسەد و پەنجا دینار بۆ هەر یەکێکیان.
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نموونە 3:

هەمان نموونەى 1 بەاڵم ئەگەر 3 سێ جێنشینی هەبوو.

مووچەى خانەنشینی خێزان کە تەرخان دەکرێت بۆ جێنشینەکانى کە یەک کەسە بەم 
شێوەیە دەبێت:

مووچە خانەنشینی خێزان= مووچەى خانەنشینی کۆچکردوو

                          = 430000  چوار سەدو سی هەزار دینار مووچەى خانەنشین خێزان.

بەاڵم لەبەر ئەوەى 3 سێ جێنشینی هەیە دابەشی لەسەر 3  سێ دەکرێت:

مووچەى هەر یەکەیان = 430000 دابەش 3= 143000 سەدو چل و سێ هەزار دینار 
بۆ هەر یەکێکیان.

نموونە4:

فەرمانبــەر یــان خانەنشــینکراو لەکاتــی کۆچــی دوایی کردنــی خــاوەن مووچەیەکی 
خانەنشینییە کە بڕەکەى 230000 دوو سەدو سی هەزار دینارە و یەک جێنشینی هەبوو.

مووچەى خانەنشینی خێزان کە تەرخان دەکرێت بۆ جێنشینەکەى کە یەک کەسە بەم 
شێوەیە دەبێت:

مووچە خانەنشینی خێزان=  60 % × مووچەى خانەنشینی کۆچکردوو

                                         = 60 % × 230000 = 138000 دوو سەدو پەنجاو هەشت 
هەزار دینار مووچەى خانەنشین خێزان.

بەاڵم مووچەى خانەنشینییە خێزانییەکەى دەگەندرێتە: 200000 دوو سەد هەزار دینار))11( ( .

))11( بڕوانە ( بڕوانە ماددەى )ماددەى )22( بڕگەکانی دووەم، سێیەم، چوارەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە ( بڕگەکانی دووەم، سێیەم، چوارەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە 
2525 ی ساڵی  ی ساڵی 20092009 . .
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نموونە5: هەمان نموونەى 1 بەاڵم 2 دوو جێنشینی بوو.

مووچەى خانەنشــینی خێزان کە تەرخان دەکرێت بۆ جێنشینەکانى کە دوو جێنشینە 
بەم شێوەیە دەبێت:

مووچە خانەنشینی خێزان= 75 % × مووچەى خانەنشینی کۆچکردوو

                                         = 75 % × 230000 = 172500 ســەدو حەفتــاو و دوو 
هەزار و پێنج سەد دینار مووچەى خانەنشین خێزان

بەاڵم  لەم حاڵەتەدا مووچەى خانەنشــینی خێزانیی دەگەندرێتە: 210000 دوو سەد 
و دە هەزار دینار))11( ( .

و لەبەر ئەوەى 2 دوو جێنشینی هەیە دابەشی لەسەر 2 دوو دەکرێت:

مووچەى هەر یەکەیان = 210000 دابەش 2 = 105000 سەدو پێنج هەزار دینار بۆ هەر یەکێکیان.

نموونە 6: هەمان نموونەى 1 بەاڵم ئەگەر 3 سێ جێنشینی هەبوو.

مووچەى خانەنشینی خێزان کە تەرخان دەکرێت بۆ جێنشینەکەى کە یەک کەسە بەم 
شێوەیە دەبێت:

مووچە خانەنشینی خێزان= مووچەى خانەنشینی کۆچکردوو

                          = 230000  دوو سەدو سی هەزار دینار مووچەى خانەنشین خێزان

بەاڵم لەبەر ئەوەى 3 سێ جێنشینی هەیە دابەشی لەسەر 3  سێ دەکرێت:

مووچەى هەر یەکەیان = 230000 دابەش 3= نزیکەى 77000 حەفتاو حەفت هەزار 
دینار بۆ هەر یەکێکیان.

 ئەگەر لە سێ جێنشین زیاتر بوو، بۆ نموونە )6( جێنشینی شایستەداری هەبوو:

مووچــەى هەر یەکەیان = 230000 دابەش 5= نزیکەى 46000 چل و شــەش هەزار 
هەزار دینار بۆ هەر یەکێکیان.

))11( ( بڕوانە بڕوانە ماددەى )ماددەى )22( بڕگەکانی دووەم، سێیەم، چوارەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە ( بڕگەکانی دووەم، سێیەم، چوارەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە 2525 ی ساڵی  ی ساڵی 20092009 . .
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پێشکەشکردنی تانەو پەڵپەکان لە رێکارەکانی خانەنشین بوون))11((
فەرمانبەر لە کاتی ئەژمارکردنی مافەکانی خانەنشینی مافی ئەوەى هەیە پەڵپ و تانە 
پێشکەش بکات بە راستکردنەوەى مافەکانی ئەگەر بێدادی بەرامبەر کرابوو، ئەویش 
بەپێشکەشــکردنی تانــە یان پەڵپ، لــە رێگای لیژنــەى تایبەت بە وردبینــی کردنی لە 
کاروبارەکانی خانەنشینی کە پێکدەهێندریت بەپێی یاسا )بەسەرۆکایەتی دادوەرێک 
لە پۆڵینی دووەم كە ئەنجوومەنی دادوەری ئینتیدابی دەکات( و دوو ئەندامی یاسایی 

کە پلەی وەزیفیان لە بەڕێوەبەر کەمتر نەبێت بەپێی ئەم رێکارانەى خوارەوە:

1 -  پێشکەشــکردنی تانــە بۆ بــەردەم لیژنەى وردبینــی کردنی کاروباری خانەنشــینی، 
لەالیەن الیەنی پەیوەندیدار )فەرمانبەری خانەنشینکراو + فەرمانگە(  لەماوەى 90 رۆژ 
لە رێکەوتی پێڕاگەیاندن یان زانینی بە بڕیاری وەزیری تایبەتمەند یان الیەنی نەبەستراو 
بەوەزارەت بە خانەنشــینکردنی، بەپێی بژاردنی رسووماتێک لە تانەلێدەر )المعترض(، و 
رسوماتە یان بەشێکی دەگەڕێندرێتەوە بۆ تانەلێدەر لە کاتی رەوابوونی تانەلێدانەکەى،  

لەکاتی بڕیاری کۆتایی لیژنە کە ماف دەدات بە تانەلێدەرەکە.

2 - لەکاتــی دەرچوونی بڕیاری لیژنــە، تانەلێدەر یان فەرمانگــەى تانەلێدراو )المعترض 
علیــە( مافــی هەیــە داوای پێداچوونــەوە بەبڕیــاری لیژنەکە بــکات لەبــەردەم دادگای 
پێداچوونــەوە )تمییــز( لەمــاوەى 60 رۆژ لە پێڕاگەیاندانــی بڕیاری لیژنەکــە و بڕیاری 

دادگای پێداچوونەوەش پلەى بنبڕ و کۆتاییە.

لەدەستدانی مافی تانەلێدان
ئەگــەر فەرمانبــەری خانەنشــینکراو مووچەى خانەنشــینی یان پاداشــتی خانەنشــینی 
وەرگــرت و هیچ تانەیەکی پێشــکەش نەکرد لەســەر ئەژمارکردنیان لە مــاوەى 90 رۆژ 
لە رێکەوتی وەرگرتنی مافەکانی خانەنشــینی ئەوا مافــی تانەلێدانی نامێنێت و بڕیاری 

فەرمانگەى خانەنشینی، شێوەی بنبڕ و کۆتایی وەردەگرێت.))22((

))11( ( بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 2020 لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
))22( ( بڕوانە ماددەى بڕوانە ماددەى 2020  بڕگە چوارەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )  بڕگە چوارەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006 هەموارکراو(. هەموارکراو(.
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پداویستییەکانی خانەنشینبوون کە پێویستە لەالیەن فەرمانگەى فەرمانبەری 
خانەنشینکراو بنڕدرێت بۆ فەرمانگەى خانەنشینی

یەکەم:بۆ خودی فەرمانبەر کە لە ژیاندا ماوە 

بــۆ ئەو فەرمانبەرانەى کە بەهۆی تەواوبوونی تەمەنی یاســایییان خانەنســینبوون یان 
لەسەر داوای خودی فەرمانبەر )تەمەنی 45 ساڵی تەواو کردبێت و خزمەتی خانەنشینی 
لە 15 ســاڵ کەمتر نەبێت( یان خانەنشــینکردن بەهۆی نەخۆشــی )بەبێ  رەچاوکردنی 
تەمەن و ماوەى خزمەتەکەى( یان  فەرمانبەری دوورخراوە )العزل( یان دەرکراو )الفصل( 
یان ئەوانەى خزمەت بەجێ دەهێڵن بە هۆیەکانی ناچاری جگە لە وازهێنان )االســتقالة( 
بە بێ رەزامەندی الیەنی تایبەتمەند، لە شایســتەکانی مافەکانی خانەنشینی و مووچەى 
خانەنشینی بۆ خەرج ناکرێت تەنیا ئەگەر تەمەنی )45( ساڵی لە تەمەنی تەواو کرد بێت 
بەهەمان مەرجی )تەواوکردنی تەمەنی 45 ســال و بەسەرەوە بێت و 15 ساڵ خزمەتی 

خانەنشینی هەبێت(:

فەرمانبــەری  دەســتبەکاربوونی  فەرمانــی  یەکەمیــن  و  دامەزرانــدن  فەرمانــی   -  1
خانەنشینکراو.

دەســت  فەرمانــی  و  خانەنشــینکراو  فەرمانبــەری  خانەنشــینکردنی  فەرمانــی   -  2
لەکارهەڵگرتنی یان رۆژی پچڕانی لە راژە بەهەر هۆیەک بێت.

3 - تێنووســی خزمــەت )دفتر الخدمة( کە تێنووســێکی یەکگرتووەو لــە بەڕێوەبەرایەتی 
چاپەمەنییەکانى سەر بە وەزارەتی دارایی و ئابووری وەردەگیرێت، کە لەالیەن فەرمانبەری 
تایبەت بە خانەنشــینکردن پڕدەکرێتەوە کە پوختەى خزمەتەکان و ســزاکان و پێشخستن 

و دابڕان و پلەبەرزکردنەوەو سەرمووچەى سااڵنە و بەڵگەنامەى دوامووچە لەخۆبگرێت.

4 - بەڵگەنامە کەسییەکانی وەکو )ناسنامەی باری شارستانی و بڕوانامەى رەگەزنامە یان 
کارتی نیشتیمانی و کارتی زانیاری و پیتاکی خۆراک و دوو وێنە.

5 - ئەسۆپاکی لە موڵکوماڵی گشتی لە فەرمانگەکەى.

6 - فەرمانی چەسپاندنی تەمەن. 
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ئەم بەڵگەنامانەى سەرەوە دوای پەسەندکردنی لەالیەن فەرمانبەرە پەیوەندیدارەکان 
و ســەرۆکی فەرمانگــە بــە نووســراوێک دەنێردرێــت بــۆ فەرمانگــەى خانەنشــینی 

بەمەبەستی تەرخانکردنی مووچەى خانەنشینی.

دووەم: بۆ ئەو فەرمانبەرانەى کە لەکاتی وەزیفەدا کۆچی دوایی دەکەن

1 - فەرمانی دامەزراندن و یەکەمین فەرمانی دەستبەکاربوونی فەرمانبەری کۆچکردوو.

2 - فەرمانی سڕینەوەى لە تۆماری )ترقین قید( میالکاتی ئەو فەرمانگەى کە فەرمانبەری 
کۆچکردوو کاری لێدەکرد لە رۆژی کۆچی دوایی کردنی بەپێی بڕوانامەى مردن کەلەالیەن 

الیەنە فەرمییە تایبەتمەندەکان دەردەچێت.

3 - وێنەیەک لە بڕوانامەى مردن و وێنەیەک لە دابەشنامەى شەرعی.

4 -بروانامەى ســەلماندنی بەخێوکردن ئەگەر فەرمانبەری کۆچکردوو هاوسەردار بوو و 
منداڵی لەخوار 18 ساڵی هەبوو.

5 - وێنەیەک لە ناسنامەى باری شارستانی و رەگەزنامەى عێراقی یان کارتی نیشتیمانی 
یان وێنەیەک لە تۆماری کۆچکردوو لە فەرمانگەى باری شارستانی.

6 - تێنووســی خزمــەت )دفتر الخدمة( کە تێنووســێکی یەکگرتووەو لــە بەڕێوەبەرایەتی 
چاپەمەنییەکانى سەر بە وەزارەتی دارایی و ئابووری وەردەگیرێت، کە لەالیەن فەرمانبەری 
تایبەت بە خانەنشــینکردن پڕدەکرێتەوە کە پوختەى خزمەتەکان و ســزاکان و پێشخستن 

و دابڕان و پلەبەرزکردنەوەو سەرمووچەى سااڵنە و بەڵگەنامەى دوامووچە لەخۆبگرێت.

7 - فەرمانی چەسپاندنی تەمەن.

ئەم بەڵگەنامانەى سەرەوە دوای پەسەندکردنی لەالیەن فەرمانبەرە پەیوەندیدارەکان 
و ســەرۆکی فەرمانگــە بــە نووســراوێک دەنێردرێــت بــۆ فەرمانگــەى خانەنشــینی 
بەمەبەستی تەرخانکردنی مووچەى خانەنشینی بۆ جێنشینە شایستەدارەکانی بەپێی 

یاسای خانەنشینی بەرکار.
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بەشی دووەم
ياساكانى خانەنشینی 

پلە گشتی و پلە بااڵکان و دادوەرو داواکاری گشتی و خزمەتی زانکۆیی
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یەکەم: یاسای خانەنشینی یەكگرتوو ژمارە 27 ساڵی 2006 هەموار کراو ))11( & )( & )22( ( 

تێبینی گرنگ: 
بەپێی ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی 
لە هەرێمی کوردســتان ژمارە )2ى ســاڵی 2020 ( تەمەنی 50 ســاڵ گۆڕدرا بۆ تەواو 
کردنی تەمەنی 45 ساڵ واتا فەرمانبەر ئەگەر 15 ساڵ خزمەتی هەرێت و تەمەنی 45 

ساڵی تەواو کردبێت، ئینجا مووچەى خانەنشینی دەیگرێتەوە.

بەشی یەکەمبەشی یەکەم

ئیحالەکردن بۆ خانەنشینیئیحالەکردن بۆ خانەنشینی
پێناسەکانپێناسەکان

ماددەماددە11: یەکەم: یەکەم))33((

یەکەم: 

مەبەســت لەم وشە و زاراوانەى خوارەوە هاتووە ئەم مانایانەى بەرامبەریان هاتووە 
بۆ مەبەستەکانی ئەم یاسایە:

أ-  وەزارەت: وەزارەتی دارایی
ب- دەستە: دەستەى خانەنشینی نیشتیمانی))44((

ج- سەرۆکی دەستە: فەرمانبەرێک بە پلەى بریکاری وەزارەت))55((.

))11( ( هەموار کرایەوە بەپێی یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە هەموار کرایەوە بەپێی یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە 6969ى ساڵیى ساڵی20072007 و لە رۆژنامەى  و لە رۆژنامەى 
وەقایعی عێراق باڵوکراوەتەوە لە ژمارە وەقایعی عێراق باڵوکراوەتەوە لە ژمارە 40564056 لە  لە 2727//1212//20072007   و جێبەجێدەکرێت لە رێکەوتی    و جێبەجێدەکرێت لە رێکەوتی 1717//11//20062006..

22( بڕوانه رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )( بڕوانه رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )3737 ى ساڵی  ى ساڵی 20082008(، دەربارەى خانەنشینی.(، دەربارەى خانەنشینی.
))33( ئەم ماددەیە بە پێی ماددە ( ئەم ماددەیە بە پێی ماددە 11 لە یاسای ژمارە ) لە یاسای ژمارە )6969 ساڵی  ساڵی 20072007( یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خانەنشینی ( یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خانەنشینی 

یەکگرتوو ژمارە )یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.
لە شوێنی  ئابووری  و  دارایی  وەزارەتی  بە  خانەنشین سەر  گشتی  بەڕێوەبەری  کوردستان  هەرێمی  لە  لە شوێنی (  ئابووری  و  دارایی  وەزارەتی  بە  خانەنشین سەر  گشتی  بەڕێوەبەری  کوردستان  هەرێمی  لە   )44((

سەرۆکی ئەم دەستەیە بە پلەى بەڕێوەبەری گشتی .سەرۆکی ئەم دەستەیە بە پلەى بەڕێوەبەری گشتی .
))55( ( لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەنشینی هەیە سەر بە وەزارەتی دارایی و ئابووری لە شوێنی ئەم دەستەیە .لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەنشینی هەیە سەر بە وەزارەتی دارایی و ئابووری لە شوێنی ئەم دەستەیە .
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د- فەرمانبەر: هەر كەســێك پەیمانی پێ درابێت بە وەزیفەیەکی ناو میالکی شارستانی 
یــان ســەربازی و هێزەکانی ئاسایشــی ناوخۆ کــە مووچەیەک وەربگرێت لــە دەوڵەت و 
راگیراوەکانــی خانەنشــینی لــە مووچەکەى ببڕدرێــت و فەرمانبەری کەرتی گشــتییش 

دەگرێتەوە ئەگەر هیچ دەقێکی تایبەت نەهاتبوو لەم یاسایە کە پێچەوانە بێت.

هـ - مووچەى وەزیفی: مووچەى بنەڕەتی بە بێ دەرماڵەکان کە فەرمانبەر وەریدەگرێت 
لە خزمەتی خانەنشینی.

و- جێنشــین )خلف(: تاکەکانی خێزانی فەرمانبەر یان خانەنشینکراو ئەوانەى لەدوایان 
بەجێ دەمێنن لە کاتی مردنی بە پێی ئەوەى دیاری کراوە لەم یاسایە.

ز- لیژنەى پزیشکی: لیژنەى پزیشکی فەرمی پێکهێنراو لە الیەن وەزارەتی تەندروستی.

ح- مافەکانی خانەنشینی: مووچەى خانەنشینی یان پاداشتی خانەنشینی.

ط- خزمەتی خانەنشینی: ئەو خزمەتەى کە ئەژمار دەکرێت بۆ مەبەستی خانەنشینی بە 
پێی حوکمەکانی ئەم یاسایە.

ک- داهاتی تایبەت: بڕە پارەیەک یان مووچەیەک کە کەمتر نەبێت لە مووچەى کەمترین 
رادەى  مووچەى خانەنشینی خێزان.

ل- شایســتەدار: ئەوەی شایستەى مافەکانی خانەنشینی دەبێت لە جێنشینەکان )خلف(
بە پێی حوکمەکانی ئەم یاسایە.

م- پشــکی خانەنشــینی: پشــکی مانگانە  کە دەگوازرێتەوە بۆ شایســتەدار لە مووچەى 
خانەنشینی.

دووەم: دەبێــت فەرمانبەر ئیحالەى خانەنشــینی بکرێت بەناچــاری لەیەکێک لەم دوو  
حاڵەتەی کە دادێن:

أ- لە کاتی تەواوکردنی تەمەنی )63( شەســت و سێ ساڵ))11(( و ئەمەش تەمەنی یاساییە 

))11( (  بە پێی یاسای جێبەجێ کردنی ژمارە ) بە پێی یاسای جێبەجێ کردنی ژمارە )1212ی ساڵی ی ساڵی 20132013(ى پەرلەمانی کوردستان کە تێیدا ماددەى یەکەمی (ى پەرلەمانی کوردستان کە تێیدا ماددەى یەکەمی 
یاسای هەمواری )یاسای هەمواری )3232ى ساڵی ى ساڵی 20122012(ی یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خزمەتی زانکۆیی )(ی یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خزمەتی زانکۆیی )١١-هەڵگری نازناوی -هەڵگری نازناوی 
زانستی )مامۆستای یاریدەدەر( و )مامۆستا(ن، بە تەواو کردنی تەمەنی )زانستی )مامۆستای یاریدەدەر( و )مامۆستا(ن، بە تەواو کردنی تەمەنی )6666( ساڵی خانەنشین دەکرێن، ( ساڵی خانەنشین دەکرێن، 22 - هەڵگری  - هەڵگری 
نازناوی زانستی )پرۆفیسۆری یاریدەدەر( و )پرۆفیسۆر(ن، بەتەواو کردنی تەمەنی )نازناوی زانستی )پرۆفیسۆری یاریدەدەر( و )پرۆفیسۆر(ن، بەتەواو کردنی تەمەنی )7070( ساڵی خانەنشین دەکرێن(.( ساڵی خانەنشین دەکرێن(.
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بۆ خانەنشــینبوون بەبێ رەچاوکردنی ماوەى خزمەتەکــەى ئەگەر دەقێک نەهاتبێت لەم 
یاسایە کە بەرەواژ )ناکۆک( بێت.

ب- ئەگەر لیژنەى پزیشکی فەرمی پسپۆر بڕیاریدا بەدەستنەدان بۆ خزمەت.

سێیەم: سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران بۆی هەیە بە پێشنیاری وەزیری تایبەتمەند یان 
سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بەوەزارەت بە درێژ کردنەوەى ماوەی خزمەتی فەرمانبەر بۆ 
ماوەیەک کە زیاتر نەبێت لە )3( ســاڵ))11(( لە کاتی تەواو کردنی تەمەنی یاسایی بۆ ئیحالە 
کردن بۆ خانەنشــینی بە رەچاو کردنی پســپۆری ناوازە و جۆری وەزیفەکە و پێویســتی 

فەرمانگەکەی بە خزمەتەکانی.

چــوارەم: فەرمانبەر بۆی هەیە داوای ئیحالە کردن بۆ خانەنشــینی بکات ئەگەر تەمەنی 
45))22(( چل و پێنج ساڵی تەواو بکات یان زیاتر، یان ئەگەر خزمەتی خانەنشینی هەبوو لە 
25 ســاڵ کەمتر نەبوو و لە ســەر وەزیری تایبەتمەند یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە 
وەزارەتە یان ئەوەى رای دەســپێرێت بۆ ســەیر کردنی )البت( داواکەى لە ماوەى 45 رۆژ 
لە رێکەوتی تۆمار کردنی داواکارییەکەى لە فەرمانگەى فەرمانبەرەکە و بە پێچەوانەوە، 

فەرمانبەرەکە بە ئیحالەکراو بۆ خانەنشینی دادەندرێت.

پێنجــەم: رێگری ناکرێت لــە فەرمانبەری دوورخراوە )العزل( یــان دەرکراو )الفصل( یان 
ئەوانــەى خزمــەت بەجێ دەهێڵن بــە هۆیەکانی ناچــاری جگە لە دەستلەکارکێشــانەوە 
)االســتقالة( بە بێ رەزامەندی الیەنی تایبەتمەند، یان شایســتەکانی مافی خانەنشــینی 
دەکەوێت،  مووچەى خانەنشــینی بۆ خەرج ناکرێت تەنیا ئەگەر تەمەنی )45( ســاڵی لە 

تەمەنی تەواو کردبێت.

))11( لە یاسای درێژ کردنەوەى خزمەتی دادوەران ژمارە )( لە یاسای درێژ کردنەوەى خزمەتی دادوەران ژمارە )3939 ى ساڵی  ى ساڵی 20122012( عێراقی هاتووە کە لە هەرێمی ( عێراقی هاتووە کە لە هەرێمی 
کوردستان جێبەجێ ناکرێت لەبەر ئەوەى یاسای جێبەجێکردنی لە پەرلەمانی کوردستان دەرنەچووە )ماددەى کوردستان جێبەجێ ناکرێت لەبەر ئەوەى یاسای جێبەجێکردنی لە پەرلەمانی کوردستان دەرنەچووە )ماددەى 
11، یەکەم: بۆ ئەنجوومەنی دادوەری بااڵ هەیە بە درێژ کردنەوەى خزمەتی دادوەران و داواکارانی گشتی لە ، یەکەم: بۆ ئەنجوومەنی دادوەری بااڵ هەیە بە درێژ کردنەوەى خزمەتی دادوەران و داواکارانی گشتی لە 
کارمەندانی ئەنجوومەنەکە ئەوانەى کە کارمەندانی ئەنجوومەنەکە ئەوانەى کە 6363 ساڵی تەمەنیان تەواو کردووە پاش رەزامەندی بە شێوەی نووسراو  ساڵی تەمەنیان تەواو کردووە پاش رەزامەندی بە شێوەی نووسراو 
بۆ ئەم ماوەیەی کە ئەنجوومەنەکە بڕیار دەدا بۆ تەواو کردنی بۆ ئەم ماوەیەی کە ئەنجوومەنەکە بڕیار دەدا بۆ تەواو کردنی 6666 ساڵی تەمەنی بە پێی پێویست و بە راپۆرتێکی  ساڵی تەمەنی بە پێی پێویست و بە راپۆرتێکی 
پزیشکی کە پشتگیری تواناکانی جەستەیی و هزری بکات. دووەم: حوکمەکانی بڕگەى یەکەمی ئەم ماددەیە لە پزیشکی کە پشتگیری تواناکانی جەستەیی و هزری بکات. دووەم: حوکمەکانی بڕگەى یەکەمی ئەم ماددەیە لە 
سەر سەرۆکی دادکای تەمییز و جێگرانی و ئەندامانی دادگاکە پیادە دەکرێت تا هەر یەکەیان تەمەنی سەر سەرۆکی دادکای تەمییز و جێگرانی و ئەندامانی دادگاکە پیادە دەکرێت تا هەر یەکەیان تەمەنی 6868 ساڵی  ساڵی 

تەواو دەکات بە پێی پێویست و بە راپۆرتێکی پزیشکی کە پشتگیری تواناکانی جەستەیی و هزری بکات. تەواو دەکات بە پێی پێویست و بە راپۆرتێکی پزیشکی کە پشتگیری تواناکانی جەستەیی و هزری بکات. 
))22( بەپێی ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان ( بەپێی ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان 

ژمارە )ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 ( ژمارە ) ( ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020( تەمەنی ( تەمەنی 5050 ساڵ گۆڕدرا بۆ تەمەنی  ساڵ گۆڕدرا بۆ تەمەنی 4545 ساڵ. ساڵ.
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شەشــەم: ئیحالەکردنی فەرمانبەری دامەزرێندراو بۆ خانەنشــینی  ئەوانەى دامەزراون 
بــە فەرمانی کۆمــاری یان بە فەرمانــی ئەنجوومەنــی وەزیران یان ســەرۆکی وەزیران 
یــان دەســتەى ســەرۆکایەتی ئەنجوومەنــی نوێنەرانی عێــراق، بە هەمــان میکانیزمی 

دامەزراندنی دەبێت.

بەشی دووەم
 ئیحالە کردن بۆ خانەنشینی بە هۆکارەکانی تەندروستی

ماددە2: 

یەکــەم: ئەگەر فەرمانبەر لە کاتی خزمەتدا تووشــی نەخۆشــییەک هات و چارەســەری 
ماوەیەکی درێژی پێویست بوو یان لەو نەخۆشیانە بوو کە چارەسەری نەبوو و پاڵپشت 
بێت بە راپۆرتی دەرچوو لە لیژنەى پزیشــکی پسپۆر کە تێیدا بڕیار بدات بە دەستنەدان 
بــۆ کارکردن بە شــێوەیەکی بنبــڕ، ئیحالە دەکرێت بۆ خانەنشــینی ئەگــەر خزمەتەکەى 

هەرچەند بێت.

دووەم: خزمەتی خانەنشینی ئەو فەرمانبەرەى بڕگەى یەکەمی ئەم ماددەیە دەیگرێتەوە، 
دەگەیەندرێتە 15 ســاڵ ئەگەر هاتوو لەم ماوەیە کەمتر بوو و لە بژاردنی راگیراوەکانی 

خانەنشینی دەبەخشرێت لەو ماوەیەى کە بۆی دەخرێتەسەر.

بەشی سێیەم
 راگیراوەکانی )لێبڕینەکان( و تەرخانکردن و خزمەت

ماددە3: 

یەکــەم: رێــژەى 7 % لــە مووچــەى فەرمانبــەر دەبڕدرێت بــۆ ئەژمــاری راگیراوەکانی 
خانەنشینی لە ماوەی خزمەتە خانەنشینییەکەى.

دووەم: ئەگەر خزمەتەکانی فەرمانبەر خواســترا بۆ  فەرمانگەیەکی دیکە و مووچەکەى 
لــەو فەرمانگەخوازەرەکــە وەرگــرت و الیەنی خوازەر)المســتعیرة( پابەنــد دەکرێت بە 

بژاردنی راگیراوەکانی )توقیفات(ی خانەنشینی بە پێی بڕگە یەکەم لەم ماددەیە.
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ســێیەم: ))11( ( ئەنجوومەنی وەزیران بۆی هەیە پاڵپشــت بە پێشــنیاری وەزیری دارایی بە 
کەمکردنــەوەى رێژەى لێبڕین لەبەر رۆشــنایی باری دارایی بۆ ســندووقی خانەنشــینی 
فەرمانبەرانی دەوڵەت و لەکاتی زیادکردنی ئەم رێژەیە دەبێت رەزامەندی ئەنجوومەنی 

نوێنەران وەربگیرێت.

ماددە4: ))22((

یەکەم: خزمەتی خانەنشینی بۆ فەرمانبەر ئەژمار دەکرێت لەم حاڵەتانەى دادێن:

أ- خزمەتی کردەیی فەرمانبەر کە  لە دەوڵەت کردوویەتی کە راگیراوەکانی خانەنشینی 
ئەم ماوەیەی بژارد بێت )استیفاء االستقطات التقاعدیة(.

ب- مــاوەی مانــەوەى فەرمانبــەر لــە دەرەوەی خزمەتــی ئەژمــار کــراو بۆ مەبەســتی 
خانەنشــینی بە پێی حوکمەکانی یاسای )دەرکراوانی سیاســی- المفصولین السیاسیین( 
ژمارە 24ى ســاڵی 2005 پاش وەرگرتنی پشکی فەرمانبەر لە راگیراوەکانی خانەشینی 
بڕیار دراو )المقررة( بە پێی حوکمەکانی یاســا لە ســەر بنەمــای کەمترین رادەى مووچە 
بۆ بڕوانامەى خوێندنی بەدەســتهێندراو لە رێکەوتی دووبــارە گەڕانەوەى بۆ خزمەت و 

پشکی فەرمانگەکە بۆ ماوە ئەژمار کراوەکە نادات.

ج- مــاوەى خوێندنــی نیزامــی بۆ ســەرباز و کارمەنــدی هێزەکانی ئاسایشــی ناوخۆ لە 
کۆلیــژەکان و خوێندنــی بااڵ کە تێیدا  بەدەســت هێنانی بڕوانامــەى خوێندن بە ئەنجام 
بگەیەنێــت پێــش پەیوەنــدی کــردن بە خزمــەت کــە زیاتر نەبێــت لە نیــوەى خزمەتە 
ســەربازییەکەى لە ســوپا یان لە هێزەکانی ئاسایشــی ناوخۆ، بە مەرجێک راگیراوەکانی 
خانەنشــینی ئــەم ماوەیە دابێت بە پێــی رێژەکانی بڕیاردراو لە یاســا لە بەر رۆشــنایی 

مووچەکەى کە لە رێکەوتی پێشکەش کردنی داواکاری ئەژمار کردنەکەی وەریدەگرت.

دووەم: هیــچ ماوەیــەک بــە خزمەتــی خانەنشــینی داناندرێــت ئەگــەر راگیراوەکانی 
خانەنشــینی نەدابێــت بــە پێی حوکمەکانــی ئەم یاســایە و دەکرێت فەرمانبەر پشــکی 

))11( بڕگەى سێیەمی ئەم ماددەیە بە پێی ماددە ( بڕگەى سێیەمی ئەم ماددەیە بە پێی ماددە 22 لە یاسای ژمارە ) لە یاسای ژمارە )6969 ساڵی  ساڵی 20072007( یاسای هەمواری ( یاسای هەمواری یەکەمی یەکەمی 
یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە. ( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە. 
))22( ئەم ماددەیە بە پێی ماددە ( ئەم ماددەیە بە پێی ماددە 22 هەمان یاسای سەرەوە هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.  هەمان یاسای سەرەوە هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە. 
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فەرمانگەگــەى بدات ئەگەر خزمەتەکەى خواســترا بوو بۆ ســەر الیەنێکــی ناعێراقی بە 
رەزامەندی فەرمانگەکەى.

ســێیەم: فەرمانبــەر بــۆی هەیــە ئەوانــەى خزمەتیــان بەجێهێشــتووە یــان دەســتی 
لەکارکێشــاوەتەوە یــان ئیحالەى خانەنشــینی کراوە و هیــچ لە مافەکانی خانەنشــینی 
وەرنەگرتبێــت لەبــری خزمەتەکانــی وەزیفەکــەى، بــە خستنەســەری خزمەتەکــەى کە 

کردوویەتی لە دەوڵەت بۆ خزمەتەکانی داهاتووی لە کەرتی تایبەتی.

ماددە5: ))11((

ئەو خزمەتە خانەنشینیانەى کە ئەژمار ناکرێن بۆ مەبەستەکانی ئەم یاسایە:

یەکــەم: ماوەکانی نەهاتن بــۆ دەوام و مۆڵەتەکانی بێ مووچە  و ماوەکانی دوای رێکەوتی 
وەرگرتنی حوکمی سزاکان پلەى بنبڕی کە رێگا نادات بە فەرمانبەر کە لە خزمەت بمێنێتەوە.

دووەم: ماوەکانی راگیرانی کە بە  ماوەکانی بەند کردن و گرتن دادەندرێت.

سێیەم: ماوەی خزمەتی فەرمانبەر پێش تەواو کردنی تەمەنی هەژدە ساڵی ئەگەر هیچ 
دەقێکی بەرەواژ )ناکۆک( نەهاتبوو لە یاسا .

چــوارەم: ماوەی خزمەت دوای تەواو کردنی تەمەنی یاســایی خانەنشــینی کە لە بڕگە 
دووەم-أ لە ماددەى 1ی ئەم یاســایەدا هاتووە بە رەچاوکردنی حوکمەکانی بڕگە سێیەم 

لە هەمان ماددە.

ماددە6: ))22((

یەکــەم: فەرمانبەر کە ئیحالە دەکرێت، شایســتەى مووچەی خانەنشــینی دەبێت ئەگەر 
))11(  هەردوو بڕگەى سێیەم و چوارەمی (  هەردوو بڕگەى سێیەم و چوارەمی ئەم ماددەیە ئەم ماددەیە بە پێی ماددە بە پێی ماددە 44 لە یاسای ژمارە ) لە یاسای ژمارە )6969 ساڵی  ساڵی 20072007( یاسای ( یاسای 
هەمواری هەمواری یەکەمییەکەمی یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە ) یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە  ئەم دەقەی سەرەوە 
جێگای گرتەوە وجێگای گرتەوە و زنجیرەى سێیەم و چوارەم راست کرایەوە بە پێی ماددە  زنجیرەى سێیەم و چوارەم راست کرایەوە بە پێی ماددە 22 لە بەیانی راست کردنەوەکە لە  لە بەیانی راست کردنەوەکە لە 

ساڵی ساڵی 20062006..
))22( ئەم ماددەیە ( ئەم ماددەیە بە پێی ماددە بە پێی ماددە 55 لە یاسای ژمارە ) لە یاسای ژمارە )6969 ساڵی  ساڵی 20072007( یاسای هەمواری ( یاسای هەمواری یەکەمییەکەمی یاسای خانەنشینی  یاسای خانەنشینی 

یەکگرتوو ژمارە )یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە. ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.
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هاتــوو خزمەتــە خانەنشــینیەکەى لــە 15 پازدە ســاڵ کەمتــر نەبێت و تەمەنیشــی لە 
تەواوکردنی 45  ساڵ کەمتر نەبێت.

دووەم: ئەگەر فەرمانبەر کۆچی دوایی کرد لە کاتی خزمەتدا، ئەوا خزمەتی خانەنشینی 
بە 15 پازدە ساڵ بۆ ئەژمار دەکرێت، ئەگەر هاتوو کەمتر بوو لەم ماوەیە و دەبەخشرێت 

لە راگیراوەکانی خانەنشینی لە  ماوە زیادکراوەکە.
ماددە 7: ) )11((

یەکەم: مووچەى خانەنشــینی بۆ فەرمانبەر ئەژمار دەکرێت لە ســەر  بنەمای رێژەیەکی 
کەڵەکــە بــوو بە بــڕی )5ر2 %( دوو و نیو لەســەدا لە تێکڕای مووچــەى وەزیفی لە دوا 
خزمەتی خانەنشــینی بۆ  هەر ســاڵێکی خزمەتی خانەنشــینی لە یەکێک لەم حاڵەتانەى 

دادێن:

أ- ئەگەر تەمەنی فەرمانبەر لە رێکەوتی خانەنشــین کردنیدا لە 60 شەســت ساڵ کەمتر 
نەبوو و خزمەتی خانەنشینی هەبوو لە 25 ساڵ کەمتر نەبوو.

ب- ئەگــەر تەمەنی لە رۆژی خانەنشــین کردنیدا لە 55 ســاڵ کەمتــر نەبێت و خزمەتی 
خانەنشینی لە 30 ساڵ کەمتر نەبێت.

ج- ئەگەر هاتوو خانەنشین کرا بە هۆکارەکانی تەندروستی.

د- ئەگەر کۆچی دوایی بکات لە کاتی خزمەت.

هـــ- ئەگــەر تەمەنی کارمەندانی ســەربازی و کارمەنــدی هێزەکانی ئاسایشــی ناوخۆ لە 
رێکەوتــی خانەنشــین کردنیاندا لە تەمەنی 45 ســاڵی تەواوکردبێــت و کەمتر نەبێت و 
خزمەتێکی خانەنشــینیان هەبێت کە لە 20 ســاڵ کەمتر نەبێت لــە جۆری خزمەتەکەى 

)المسلک(.

دووەم: لە حاڵەتەکانی کە حوکمەکانی بڕگەى یەکەمی ئەم ماددەیەی بەســەر جێبەجێ 
نابێت، مووچەى خانەنشــینیان بۆ ئەژمار دەکرێت لە سەر بنەمای رێژەیەکی کەڵەکە بوو 
بە بڕی 2 % لەســەدا دوو لە تێکڕای مووچە وەزیفەکەى لە دوا خزمەتی خانەنشــینی بۆ 

هەر ساڵێکی خزمەتی خانەنشینی.
))11( ( ئەم ماددەیە ئەم ماددەیە بە پێی ماددە بە پێی ماددە 66  هەمان یاسای سەرەوە هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.هەمان یاسای سەرەوە هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  98

ســێیەم: مووچەى خانەنشینی بۆ ئەوانەى حوکمەکانی ماددەى1 /پێنجەمی  ئەم یاسایە 
ئەژماردەکرێت لە ســەر بنەمــای تێکڕای مووچەى وەزیفی لە مووچــەى پایەی یەکەمی 

پلەى وەزیفی خوارتر لە پلەکەى.

چــوارەم: مەبەســت لــە تێکــڕای مووچــەى وەزیفــی لــە دوا خزمەتی خانەنشــینی بۆ 
مەبەستەکانی ئەژمار کردنی مووچەى خانەنشینی:

أ - دوا مووچەى وەزیفی کە فەرمانبەر وەریگرتووە لە کاتی خزمەتی خانەنشینی ئەگەر 
هاتوو رێکەوتی دەست لەکار هەڵگرتنەکەى لە خزمەت پێش ساڵی 2008 بێت.

ب - تێکڕای مووچەى فەرمانبەر لە ماوەی 12 مانگ لە دوا خزمەتی خانەنشــینی، ئەگەر 
هاتوو رێکەوتی دەست لەکار هەڵگرتنەکەى لە خزمەت پێش ساڵی 2010 بێت.

ج-  تێکڕای مووچەى 12 دوازدە مانگ لە هەر ســاڵێک دەخرێتەســەر  تێکڕای مووچەى 
فەرمانبــەر کە لە بڕگە ب لەم ماددەیە هاتووە، لە دەســتپێکی ســاڵی 2010 بەمەرجێک 

راستاندنی تێکڕای مووچەکەى بکرێت بەپێی رێژەى گەشەکردنی تێکڕای مووچە.

د- ئــەو خزمەت و مووچانــە لەبەر چاو ناگیرێن ئەگەر هاتوو لــە مووچەى تەواو کەمتر 
بێت بۆ مەبەستی ئەژمار کردنی تێکڕای مووچەى فەرمانبەران.

پێنجەم:
أ- مووچەى خانەنشــینی بۆ خانەنشینکراو خەرج ناکرێت تەنیا ئەگەر تەمەنی 45 ساڵی  
تــەواو کردبێــت و  لە گشــت حاڵەتەکاندا خــەرج ناکرێت لەو ماوەیــەی پێش رێکەوتی 

تەواوکردنی تەمەنی ئاماژە پێکراو.

ب- ئەگەر فەرمانبەری )دەستلەکارکێشــاوە- مستقیل( بە رەزامەندی ئاسایی یان ئیحالە 
کــراو بۆ خانەنشــینی پــاش پچڕانــی پەیوەندی بــە خزمەتەکەى، کۆچــی دوایی کرد و 
خزمەتێکی خانەنشــینی هەبوو کە لە 15 ســاڵ کەمتر نەبوو، ئەوا مووچەى خانەنشینی 
خەرج دەکرێت بۆ شایســتەدارەکانی لە جێنشینەکانی لە رێکەوتی کۆچی دوایی کردنی 

ئەگەر هاتوو مردنەکە روویدا  بوو پێش تەواو کردنی تەمەنی 45 ساڵ.

ج-   خانەنشــینکراو بــە هۆکارەکانــی تەندروســتی و خانەنشــینکراو لە مــاوەى نێوان 



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  99

2006/1/17 تا رێکەوتی دەرچوونی ئەم یاســایە، بەدەردەکرێن لە حوکمەکانی خاڵی أ 
ی ئەم بڕگەیەو مووچەى خانەنشینی بۆ خەرج دەکرێت بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە.

شەشەم: ماوەى خزمەتی کە لە 6 شەش مانگ کەمتر نەبێت بە ساڵی تەواو دادەندرێت 
بۆ مەبەستەکانی ئەژمار کردنی مووچەى خانەنشینی و پشتگوێخستنی ماوەى خزمەت 
ئەگــەر هاتوو لــە 6 مانگ کەمتر بــوو و لە گشــت حاڵەتەکاندا تەواوکەری ســاڵ ئەژمار 

ناکرێت بۆ مەبەستەکانی شایستە بوونی مووچەى خانەنشینی.

حەفتەم: نابێت مووچەى خانەنشــینی زیاتر بێت لە رێژەى 80 %ی))11(( دوایین مووچەى 
وەزیفی کە فەرمانبەر وەریگرتووە لە خزمەتی خانەنشینی.

هەشــتەم: نابێــت مووچــەى خانەنشــینی فەرمانبــەری کــە حوکمەکانــی ئەم یاســایە 
دەیگرێتەوە لە)220000( دوو سەدو بیست هەزار دینار کەمتر بێت.))22((

نۆیەم: مووچەى خانەنشینی ئیحالەکراو بۆ خانەنشینی ئەژمار دەکرێت لە 2006/1/17 
بــە پێــی حوکمەکانی ئــەم ماددەیە بــە مەرجێک مووچەکــەى کەمتر نەبێــت کە پێش 

دەرچوونی ئەم هەموارە کە  وەریگرتووە.

ماددە8:

یەکەم: ئەگەر هاتوو خزمەتەکانی فەرمانبەری ئیحالە کراو بۆ خانەنشــینی لە 15 ساڵی 
خزمەتی خانەنشینی کەمتر بوو، ئەوا پاداشتێکی خانەنشینی پێ دەدرێت.

دووەم: پاداشــتی خانەنشــینی هاتوو لە بڕگەى یەکەمی ئەم ماددەیە ئەژمار دەکرێت لە 
رێگای ئەنجامی لێکدانی ژمارەی مانگەکانی خزمەتی تەواو لە %14 لە تێکڕای مووچەى 

فەرمانبەر لە ماوەى خزمەتەکەى و ئەنجامەکەى دەبێتە بڕی پاداشتی شایستە.

))11( بۆ پلە گشتییەکانی وەزیفی لە پلە ( بۆ پلە گشتییەکانی وەزیفی لە پلە 11 تاکو  تاکو 1010..
))22( ( ئەم بڕە پارەیە هەموارکرایەوە بەپێی ماددەى )ئەم بڕە پارەیە هەموارکرایەوە بەپێی ماددەى )22( بڕگە یەکەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ( بڕگە یەکەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان 

ژمارە ژمارە 2525 ی ساڵی  ی ساڵی 20092009 . .
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بەشی چوارەم
 دووبارە دامەزراندنەوەى خانەنشینکراو

ماددە9:
یەکەم:))11((

أ- ئەگــەر دووبــارە فەرمانبــەر  دامەزرایەوە کە پێشــتر پاداشــتی خانەنشــینی بە پێی 
هەر یاســایەکی خانەنشــینی پێدرابــوو لە وەزیفەى خانەنشــینی، خزمەتەکــەى ئەژمار 
دەکرێت بۆ مەبەســتەکانی خانەنشینی کە پێشتر پاداشتی لە بەرامبەر وەرگرتووە  پاش 
پێبژاردنەوەى راگیراوەکانی خانەنشــینی کە یەکســان بێت بە راگیراوەکانی خانەنشینی 

ئەوانەى بەردەوامن لە خزمەت.

ب- مەبەست لە وەزیفە بۆ مەبەستەکانی ئەم یاسایە ئەو وەزیفەیە کە خزمەتی کردەیی 
تێیــدا بە خزمەتی خانەنشــینی دادەندرێــت، بە مەرجی ئەوەى کە بەســەری بردبێت لە 

فەرمانگەکانی دەوڵەت و راگیراوەکانی خانەنشینی دابێت. 

دووەم: ئەگــەر بڕیاردرا بە گەڕاندنەوەى پاداشــت، ئەوا لە فەرمانبــەر دەگێڕدرێتەوە بە 
شــێوەی رێژەى چارەکی )ربع(ی مووچەکەى، بە مەرجێک لە ماوەی پێنج ساڵدا بیداتەوە 
لــە رێکەوتی دەرچوونی بڕیاری فەرمانگەى خانەنشــینی بە گەڕاندنەوەى پاداشــتەکە و 

دەتوانێت هەمووی بە یەک جار بداتەوە.

ســێیەم: ئەگەر فەرمانبەر کۆچی دوایی کرد یان دووبارە خانەنشین کرایەوە 
پێــش پێبژاردنــەوەى )تســدید( پاداشــت، ئــەوا پاداشــتەکە دەگێڕدرێتەوە 
لــە مووچەى خانەنشــینییەکەى یــان مووچەى منــداڵ و جێنشــینەکانی بە 
رێــژەى چــارەک )ربع(ی مووچەى خانەنشــینیەکەى ئەگەر هاتوو شایســتەى 
مووچەیەکی خانەنشــینی بوو، بە یەک جار ئەگەر هاتوو شایستەى پاداشتی 

خانەنشینی بوو.

))11(  بروانه (  بروانه رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )66س ساڵی س ساڵی 20112011( ( سەبارەت بە وەرگرتنەوەى سەبارەت بە وەرگرتنەوەى 
پاداشتی خانەنشینی لە خانەنەشین کراوى گەڕاەوە بۆ وەزیفە.پاداشتی خانەنشینی لە خانەنەشین کراوى گەڕاەوە بۆ وەزیفە.
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ماددە 10:

یەکــەم: ئەگەر دووبــارە خانەنشــینکراو دامەزرایەوە لە وەزیفەیەکی گشــتی، لە ســەر 
فەرمانگەکەیەتی کە هەڵســێت بــە ئاگادار کردنەوەى فەرمانگەى خانەنشــینی بۆ بڕینی 
مووچەى خانەنشینی لە رێکەوتی دەست بە کاربوونی، و دەتوانێت هەر کاتێک بیەوێت 

خۆی خانەنشین بکات بە بێ رەچاو کردنی تەمەنی یان ماوەى خزمەتەکەى.

دووەم:))11(( وەزارەت یان الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت بۆی هەیە کە فەرمانبەری دووبارە 
دامــەزراو بگەڕێنێتەوە بۆ خانەنشــینکردن و ئەگەر هاتوو دووبــارە دامەزراندنەوەى بە 
وەزیفەى بەڕێوەبەری گشتی یان پلە تایبەتەکان بێت، ئەوا حوکمەکانی بڕگە شەشەم لە 

ماددە 1ى ئەم یاسایە لە سەریان  جێبەجێ دەکرێت.

ســێیەم: فەرمانبەری دووبارەگەڕاوە بۆ خانەنشینی بە پێی بڕگەکانی یەکەم و دووەمی 
ئەم ماددەیە شایســتەى مووچەى خانەنشــینی دەبێت بە پێی حوکمەکانی ئەم یاســایە 
و دوا خزمەتــی خانەنشــینی دەخرێتــە ســەر خزمەتی خانەنشــینی پێشــووی و نابێت 
دوا مووچــەى خانەنشــینی کەمتر بێت لە مووچەى خانەنشــینی لــە رێکەوتی دووبارە 

دامەزراندنەوەى.

ماددە11:

یەکەم: خانەنشــینکراوی کە دووبارە دادەمەزرێتەوە لــە فەرمانگەکانی دەوڵەت بە هەر 
ســیفەتێکی وەزیفەیەکی ناخانەنشــینی یان بە گرێبەســت یان بە گرێبەســتی تایبەت، 
مووچەى خانەنشــینی یان پاداشــتی مانگانە لەگەڵ دەرماڵەکانی ئەو وەزیفەى دووبارە 
تێیــدا دامەزراوەتەوە کامەیان زیاتر بوو وەردەگرێت و نابێــت هەردووکیان بە یەکەوە 

وەربگرێت.

دووەم: بەدەرکردنی کرێی وانە گوتنەوە لە قوتابخانەکان و پەیمانگەکان و کۆلیژەکان و 
زانکۆکان و ناوەندەکانی راهێنان لە حوکمی بڕگە یەکەمی ئەم ماددەیە. 

))11( ( ئەم بڕگەیە ئەم بڕگەیە بە پێی ماددە بە پێی ماددە 77 لە یاسای ژمارە ) لە یاسای ژمارە )6969 ساڵی  ساڵی 20072007( یاسای هەمواری ( یاسای هەمواری یەکەمییەکەمی یاسای خانەنشینی  یاسای خانەنشینی 
یەکگرتوو ژمارە )یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( ( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.
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بەشی پێنجەم
 خانەنشینی خێزان

ماددە12:

یەکەم:

 ئەگــەر فەرمانبــەر کۆچــی دوایی کــرد لە کاتــی خزمەت بە هــەر هۆکارێــک بێت ئەوا 
خزمەتەکەى بۆ مەبەســتەکانی خانەنشــینی بە 15 ســاڵ ئەژمار دەکرێــت ئەگەر هاتوو 

کەمتر بوو لەم ماوەیە.

دووەم:

أ- ئەگــەر فەرمانبــەر یان خانەنشــینکراو کۆچی دوایی کرد ئەوا منداڵ )جێنشــینەکان(
ی ئەوانــەى شایســتەی مووچەى خانەنشــینی دەبن بۆیــان هەیــە داوای تەرخانکردنی 
شایســتەکەى لە مافەکانی خانەنشــینی لە رێکەوتی کۆچی دوایــی کردنی بە پێی کەوا 

دیاریکراوە لەم یاسایە.

ب- مەبەســت لــە خانەنشــینکراو، هــەر کەســێک مووچەیەکی خانەنشــینی شایســتە 
وەربگرێت بە پێی حوکمەکانی ئەم یاســایە یان شایســتەى پاداشــتی خانەنشــینی بوو 

بەرامبەر خزمەتەکانی )ئەوانەى کە شایستەى مووچەى خانەنشینی نابن(.

ماددە 13:))11((

یەکەم: جێنشــینەکانی کۆچکــردوو )خلف( کە شایســتەى مووچەى خانەنشــینی دەبن 
ئەمانەن:

 1 - هاوسەر )پیاو( و هاوسەر )ژن(

 2 - کوڕ

3 - کچ
))11( ( ئەم ماددەیە ئەم ماددەیە بە پێی ماددە بە پێی ماددە 88 لە یاسای ژمارە ) لە یاسای ژمارە )6969 ساڵی  ساڵی 20072007( یاسای هەمواری ( یاسای هەمواری یەکەمییەکەمی یاسای خانەنشینی  یاسای خانەنشینی 

یەکگرتوو ژمارە )یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( ( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە...
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 4 - دایک

 5 - باوک

 6 - برا یان خوشــک ئەگەر هاتوو کۆچکردوو ســەڵت بوو و دایک و باوکی پێشــی خۆی 
کۆچی دواییان کردبوو.

دووەم: جێنشــین شایســتەى مووچــەى خانەنشــینی خێزانی دەبێت ئەگــەر مووچەى 
خزمــەت یان مووچەیەکی خانەنشــینی وەرنەگرێت و هیچ پیشــەیەک یــان کارێکی لە 

کەرتی تایبەت نەبوو سەرباری  مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایە بەپێی ئەوانەى دادێن:

أ- )کــوڕ یان کچ یــان برا یان خوشــک(ی پێنەگەیشــتوو )قاصر( ئەوانــەى تەمەنی 18 
ســاڵییان تەواو نەکردووە و تا تەمەنی 22 ســاڵ بۆ ئەوانەى کە بەردەوامن لە خوێندنی 
ئاماددەیی یان تا تەمەنی 26 ســاڵی ئەگەر هاتوو بــەردەوام بوو لە خوێندنی زانکۆ یان 

پەیمانگە بااڵکان.

ب- هاوسەر)ژن( یان کچ یان خوشک ئەگەر لە ژێر سەرپەرشتی مێردی نەبوو.

ج - هاوســەر )پیــاو( و باوک ئەگــەر توانای کارکردنیــان نەبوو بە شــێوەیەکی تەواو و 
بەردەوام بە پێی راپۆرتی پزیشــکی لە رێکەوتی کۆچی دوایی بەخێوکەریان، کە داوای 
مووچەى خانەنشینی خێزان بکەن و  حوکمی پەککەوتە بۆ ئەم مەبەستە بۆ ئەوانەى کە 

تەمەنی 63 ساڵی تەمەن تەواو دەکەن.

د- دایک ئەگەر هاتوو هیچ داهاتێکی تایبەتی نەبوو.

هـ - کچ یان خوشک ئەگەر هیچ بەخێوکەرێکی شەرعییان نەبوو.

ســێیەم: بەردەوامبوونــی خــەرج کردنی خانەنشــینی وەچە بۆ کوڕ و کــچ دوای هاتنی 
وادەى بڕینی مووچەی خانەنشینی بە پێی ئەمەى خوارەوە:

أ- بۆ کوڕ لەحاڵەتی نەبوونی هیچ بەخێوکەرێک بە پێی یاســا و توانای کارکردنی نەبوو 
بەشــێوەیەکی تــەواو و بەردەوام بە راپۆرتی پزیشــکی بە مەرجێک دووبارە پشــکنینی 
بۆ بکرێت لە الیەن لیژنەى پزیشــکی پاش پێنج ســاڵ و مووچەى خانەنشــینی خێزانی 
دەبڕدرێت لە حاڵەتی بەدەست هێنانی داهاتێکی تایبەت و ناتواناییەکەى ئەژمار ناکرێت 
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لە دوای تەمەنی 50 ساڵی بۆ مەبەستی شایستە بوونی مووچەى خانەنشینی خێزانی.

ب- بۆ کچ ئەگەر هاتوو هاوسەرگیری نەکردبوو و هیچ داهاتێکی تایبەتی و بەخێوکەرێکی 
شەرعی نەبوو، بە مەرجێک دووبارە هەڵسەنگاندنی باری کۆمەاڵیەتی و مادی بۆ بکرێت 

لە کاتی گەیشتنی تەمەنی بە 35 ساڵ و 45 ساڵ لە تەمەنی.

چوارەم: مووچەى خانەنشــینی خێزانی دەبڕدرێت لە هاوسەر )ژن( یان کچ یان خوشک 
لــە کاتــی دامەزراندنیان و ئەگــەر هاتوو بووە خاوەنــی داهاتێکی تایبەت یــان لە کاتی 
هاوســەرگیری کردن، یان لەکاتی تەاڵقدانی هاوســەر )ژن( یان کچ یــان بێوەژنبوونیان، 
مووچەکــە دەگەڕێتــەوە بۆیان، بە رەچاو کردنی هەبوونی مەرجەکانی شایســتە بوونی 

هاتوو لەم ماددەیە.

ماددە 14:

یەکەم: مووچەى خانەنشــینی خێزانی دەبڕدرێت لە شایســتەدار لە کاتی دامەزراندن لە 
وەزیفەیەکی خانەنشینی ئەگەر هاتوو شایستەی مووچەى خانەنشینی بوو یان شایستە 

نەبوو.

دووەم: مەبەســت لە شایستەدار بۆ مەبەستەکانی ئەم یاسایە بریتییە لە جێنشینەکانی 
خانەنشینی شایستەدار بۆ مووچەى خانەنشینی.

ماددە 15:))11((

نابێت بۆ شایســتەدار زیاتر لە پشکێکی خانەنشــینی وەربگرێت، و ئەگەر شایستەی بوو 
لــە بەخێوکەرى زیاتر ئەوا بۆی هەیە پشــکە گەورەکــە هەڵبژێرێت و تەنیا بۆ یەک جار و 
بەدەرکردنی )اســتثناء( پێنەگەیشتووی )قاصر( کە شایســتەدارى پشکی خانەنشینی لە 

)باوک و دایک(ـە مردووەکەى دەبێت..

))11( ( ئەم ماددەیە ئەم ماددەیە بە پێی ماددە بە پێی ماددە 99 لە یاسای ژمارە ) لە یاسای ژمارە )6969 ساڵی  ساڵی 20072007( یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خانەنشینی ( یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خانەنشینی 
یەکگرتوو ژمارە )یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە. ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.
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ماددە16:))11((((

یەکــەم: لــە کاتی کۆچــی دوایی کردنــی فەرمانبەر یان خانەنشــینکراو ئــەوا مووچەى 
خانەنشــینییەکەى دابەش دەکرێت بەسەر شایســتەدارەکانی لە جێنشینەکانی بە رێژەى 
60 % ئەگــەر تەنیــا یــەک شایســتەدار هەبــوو، و بە رێــژەى 75 % ئەگــەر هاتوو دوو 
شایســتەدار هەبوو لە نێوانیان بە یەکسانی دابەش دەکرێت، و بە رێژەى 100 % ئەگەر 

لە 3 شایستەدار زیاتر بوو و لە نێوانیان بە یەکسانی دابەش دەکرێت.

دووەم: مووچەى خانەنشــینی دووبارە دابەش دەکرێتەوە لە نێوان شایســتەدارەکان لە 
جێنشــینەکانی بە پێی هاتوو لــە بڕگەى یەکەمی ئەم ماددەیە لــە کاتی بڕینی مووچەى 
خانەنشــینی خێزانی لە هەر یەکێکیان و بە مەرجێک کۆی مووچەى خانەنشینی خێزانی 
کەمتر نەبێـت لە 130000 هەزار دینار و هەتا ئەگەر هاتوو یەک شایستەداریش مایەوە.

)کەمتر نەبێت لە  200000  دوو ســەد هەزار دینار مانگانە ئەگەر هاتوو خانەنشــینی 
کۆچکردوو یەک شایســەداری ســوودمەندی هەبوو لە جێنشینەکانی،  ، کەمتر نەبێت 
لــە  210000 دوو ســەدو دە هەزار دینار  ئەگەر هاتوو خانەنشــینی کۆچکردوو دوو 
شایســەداری سوودمەندی هەبوو لە جێنشــینەکانی و لە نێونیان بەیەکسانی دابەش 
دەکرێــت، کەمتــر نەبێت لە  220000 دوو ســەدو بیســت هەزار دینــار ئەگەر هاتوو 
خانەنشــینی کۆچکردوو ســێ یان زیاتر لە ســێ شایسەداری ســوودمەندی هەبوو لە 

جێنشینەکانی و لە نێونیان بەیەکسانی دابەش دەکرێت(.))22((

ســێیەم))33((((: ئەگەر هاتوو یەکێک لە تاکەکانی جێنشینەکان، خۆی خانەنشینکراو بوو بۆی 
هەیــە هەڵبژێرێت بۆ یەک جار لە نێوان پارێزگاری کردن لە مووچەى خانەنشــینییەکەى 
یــان وەرگرتنــی مووچەى خانەنشــینی خێزانــی، و زیاترەکە شایســتەى دەبێت بە پێی 

حوکمەکانی ئەم یاسایە ئەگەر هاتوو خانەنشین کراو نەبوو.

))11( ( ئەم ماددەیە ئەم ماددەیە بە پێی ماددە بە پێی ماددە 1010  هەمان یاسای سەرەوە هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.هەمان یاسای سەرەوە هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.
))22( ( ماددەى )ماددەى )22( بڕگەکانی دووەم، سێیەم، چوارەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە ( بڕگەکانی دووەم، سێیەم، چوارەم لە یاسای زیادکردنی مووچەى خانەنشینان ژمارە 2525 ی ساڵی  ی ساڵی 20092009 . .

))33( بڕگەى سێیەمی ئەم ماددەیە راست کرایەوە بە پێی ماددە ( بڕگەى سێیەمی ئەم ماددەیە راست کرایەوە بە پێی ماددە 33 لە بەیانی راست کردنەوەى ساڵی  لە بەیانی راست کردنەوەى ساڵی 20062006..
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ماددە 17:

لێکۆڵینــەوە دەکرێت لەو کەســانەى کە داوای خانەنشــینی خێزان یان پاداشــت دەکەن 
و هەروەهــا رادەى بەجێگەیاندنی مەرجەکانی شایســتە بوون بە پێی سیســتەمەکان و 

رێنماییەکانی کە بە پێی ئەم یاسایە دەردەچێت.

بەشی شەشەم
 سندووقی خانەنشینی فەرمانبەرانی دەوڵەت))11((

ماددە 18:))22((

یەکــەم: دەســتەى خانەنشــینی نیشــتیمانی))33(( هاتوو لەم یاســایە شــوێنی فەرمانگەى 
خانەنشینی دەگرێتەوە لە هەر شــوێنێک ناوی هاتبێت و گشت هەبووەکانی فەرمانگەى 
خانەنشــینی و مافەکانــی و پابەندییەکانی بۆ دەگوازرێتەوە، و دەســتەکە ســەرۆکێکی 

دەبێت بە پلەى بریکاری وەزارەت))44((.

دووەم:  ســندووقێک دادەمەزرێــت بــە نــاوی )ســندووقی خانەنشــینی فەرمانبەرانی 
دەوڵەت( و دەبەسترێتەوە بە دەستەکە و خاوەن کەسایەتییەکی مەعنەوییە و سەرۆکی 
دەســتەکە نوێنەرایەتــی دەکات و کاروبارەکانی رێکدەخرێت بــە پەیڕەوێکی ناوخۆ بە 

پێشنیاری وەزارەت و رەزامەندی ئەنجوومەنی وەزیران.

ســێیەم: ئەم سندووقە بەڕێوەدەبردێت لە الیەن ئەنجوومەنێکی کارگێڕی کە )ئەندامان 
و پێکهاتــەکان و کارەکان و بەڕێوەچوونی کاروبارەکانی  و بوارەکانی وەبەرهێنانی پارە  
وپوولی( دیاری دەکرێت لە پەیڕەوی ناوخۆی ئاماژە پێکراو لە بڕگەى دووەمی سەرەوە.

))11( بڕوانە رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )( بڕوانە رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )2424ى ساڵی ى ساڵی 20202020( و پەیڕەوی ئەنجوومەنی ( و پەیڕەوی ئەنجوومەنی 
وەزیران ژمارە )وەزیران ژمارە )88ى ساڵی ى ساڵی 20202020( تایبەت بە دامەزراندنی سەندوقی خانەنشینی.( تایبەت بە دامەزراندنی سەندوقی خانەنشینی.

یاسای  یەکەمی  هەمواری  یاسای  یاسای (  یەکەمی  هەمواری  یاسای   )20072007 ساڵی  ساڵی    6969( ژمارە  یاسای  لە   ( ژمارە  یاسای  لە   1111 ماددە  پێی  ماددە بە  پێی  بە  ماددەیە  ماددەیە ئەم  ئەم   ) )22((
خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە. ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.

))33( لە هەرێمی کوردستان، بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەنشینی سەر بە وەزارەتی دارایی و ئابووری شوێنی ( لە هەرێمی کوردستان، بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەنشینی سەر بە وەزارەتی دارایی و ئابووری شوێنی 
دەستەى خانەنشینی نیشتیمانی دەگرێتەوە لەهەر سوێنێک کە لەم یاسایەدا هاتبێت.دەستەى خانەنشینی نیشتیمانی دەگرێتەوە لەهەر سوێنێک کە لەم یاسایەدا هاتبێت.

بەڕێوەبەرایەتی  ئاستی  لە  خانەنشینی  فەرمانگە  پێکهاتەى  ئاستی  ئەوەى  لەبەر  کوردستان،  هەرێمی  لە  بەڕێوەبەرایەتی (  ئاستی  لە  خانەنشینی  فەرمانگە  پێکهاتەى  ئاستی  ئەوەى  لەبەر  کوردستان،  هەرێمی  لە   )44((
گشتییە، بەڕێوەبەرێکی دەبێت بە پلەى )بەڕێوەبەری گشتی(.گشتییە، بەڕێوەبەرێکی دەبێت بە پلەى )بەڕێوەبەری گشتی(.
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چوارەم: داهاتەکانی ئەم سندووقە پێکدێت لە :

أ- بڕە پارەى راگیراوەکانی خانەنشینی کە لە مووچەى فەرمانبەرانی دەوڵەت دەبڕدرێت.

ب- بەشداری کردنی دەوڵەت کە یەکسان بێـت بە )12 %(ی مووچەى فەرمانبەری دەوڵەت.

ج- بڕە پارەی راگیراوەکانی خانەنشــینی کە فەرمانبــەر دەیدات بەرامبەر ئەژمار کردنی 
خزمەتە زیادەکانی بۆ مەبەستی خانەنشینی.

د- بڕە پارەکانی بەدەستکەوتوو لە وەبەرهێنانی پارەوپوولی سندووقەکە.

هـ- بڕە پارەکانی مووچەکانی خانەنشینی خەرج کراو بەدەر لە حوکمەکانی ئەم یاسایە بۆ 
ئەوانەى ئیحالەى خانەنشینی کراوە پاش 2006/1/17 و وەزارەتی دارایی هەڵدەستێت 

بە گێڕانەوەى بڕە پارەکان بۆ سندووقەکە سااڵنە.

و- بەخشینەکان و هاوکارییەکان کە وەزارەتی دارایی پێشکەشی سندووقەکە دەکات.

ز- بەخشــینەکان و دیارییەکان لە ناوەوەى عێراق و ئەگەر لە دەرەوەى عێراق بێت ئەوا 
پێویستە رەزامەندی الیەنی پەیوەندیداری وەربگیرێت.

پێنجەم: دانانی گشت لێبڕینەکانی خانەنشینی کە لە فەرمانبەران دەبڕدرێت دەخرێتە ناو 
سندووقی هاتوو لە بڕگەى دووەمی ئەم ماددەیە، هەروەها ئەو الیەنەى کە فەرمانبەرەکە 
لە الی کار دەکات هەڵدەستێت بە دانی رێژەیەک کە یەکسان بێت بە 12 % لە مووچەى 

فەرمانبەر بۆ سندووقەکە مانگانە لە بودجەکەى.

شەشەم: خەرجکردنی بەخشینێکی ســااڵنە لە الیەن وەزارەتی داراییەوە بۆ سندووقی 
خانەنشــینی لە ژێر ناوی )بەخشــینی هاوکاری ســندووق( کە بڕەکەى دیاری دەکرێت بە 
هەماهەنگی لەگەل بەڕێوەبەرانی سندووقەکە و فەرمانگەى بودجە لە وەزارەتی دارایی. 

حەفتەم: لەم سندووقە، گشت مووچەکانی خانەنشینی و پاداشتەکان ئەوانەى شایستە دەبن 
بەپێی ئەم یاسایە، دەدرێت بەو فەمانبەرانەى کە حوکمەکانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

هەشتەم: دەستەکە لە ساڵی یەکەمی دەستپێکی کارەکانی سندووقەکە، هەڵدەستێت بە 
دانانی بنەمایەکی زانیاری تایبەت بە فەرمانبەرانی دەوڵەت و خانەنشینان کە حوکمەکانی 
ئەم یاســایە دەیانگرێتەوە بۆ مســۆگەرکردنی شــەفافیەت و ئاســانکاری بەدەستهێنانی 
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پێشبینی ورد لە رادەى جێگیر بوونی  باری دارایی بۆ سندووقەکە و لە سەر وەزارەتەکان 
و الیەنەکانی نەبەستراو بە وەزارەتە بە پێدانی زانیاری تایبەت لەسەر فەرمانبەرانیان.

نۆیــەم: کردنــەوەى لقەکانی تایبــەت بــە بەڕێوەبردنــی کاروبارەکانی ســندووقەکە لە 
فەرمانگــە الوەکییەکانی دەســتەکە لە پارێــزگاکان و وەزارەتی دارایی هەڵدەســتێت بە 

فەراهەمکردنی پێداویستییە داراییەکان و مرۆییەکان و خانووبەرە بۆ ئەم مەبەستە.

دەیەم: دەستە هەڵدەستێت بە رێکخستنی بودجەى سااڵنەی سندووقەکە و پێشکەش بە 
وەزارەتی دارایی دەکات بۆ پەسند کردنی، و هەروەها وەزارەتی دارایی هەڵدەستێت بە 
بەرزکردنەوەى ژمێرەى کۆتایی سندووقەکە لە چوارچێوەی ژمێرەی کۆتایی دەوڵەت، بۆ 
ئەنجوومەنی وەزیران بۆ خستنەڕووی لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران))11(( بۆ بڕیاردان. 

ماددە19:))22((

یەکەم: بودجەى گشتی دەوڵەت ئەوانەى دادێن لە ئەستۆ دەگرێت:

أ- مووچەکانی خانەنشــینی بۆ خانەنشــینکراوان پێش جێبەجێ کردنی ئەم یاســایە لە 
نێوانیشیاندا پاداشتی خانەنشینی.

ب- مووچەکانی خانەنشــینی شایســتە بەدەر لــە حوکمەکانی ئەم یاســایە لە رێکەوتی 
2006/1/17ـەوە.

دووەم: دەســتەکە بــەدرەوام دەبێــت لــە ئەژمــار کردن و خــەرج کردنــی مووچەکانی 
خانەنشــینی و پاداشتەکانی خانەنشینی هاتوو لە بڕگەى یەکەمی ئەم ماددەیە بە رەچاو 
کردنی حوکمەکانی بەشی پێنجەمی ئەم یاسایە لە کاتی بەخشینی مووچەى خانەنشینی 

خێزانی بە جێنشین.

))11( لە هەرێمی کوردستان دەخرێتە بەردەم )پەرلەمانی کوردستان-العراق(.( لە هەرێمی کوردستان دەخرێتە بەردەم )پەرلەمانی کوردستان-العراق(.
یاسای  یەکەمی  هەمواری  یاسای  یاسای (  یەکەمی  هەمواری  یاسای   )20072007 ساڵی  ساڵی    6969( ژمارە  یاسای  لە   ( ژمارە  یاسای  لە   1212 ماددە  پێی  ماددە بە  پێی  بە  ماددەیە  ماددەیە ئەم  ئەم   ) )22((

خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە. ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.
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بەشی حەفتەم
 پەڵپەکان )االعتراضات(

ماددە 20:))11((

یەکەم:

أ- لیژنەیــەک پێک دەهێندرێت بە نــاوی لیژنەى وردبینی کاروباری خانەنشــینکراوان بە 
ســەرۆکایەتی دادوەرێک لە پۆلینی دووەم کــە ئەنجوومەنی دادوەری ئینتیدابی دەکات 
و دوو ئەندام لە فەرمانبەرانی یاسایی کە پلەی وەزیفیان لە بەڕێوەبەر کەمتر نەبێت کە 
یەکێکیان لە وەزارەتی دارایی و ئەوی دیکە لە وەزارەتی بەرگری بێت و بڕیارەکانیان بە 
زۆرینە دەردەکەن و  ســەیری گشــت کاروباری خانەنشینی دەکات کە پەڵپی لێگیراوە کە 

دروست بووە لە ئەنجامی جێبەجێ کردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە.

ب- بــۆ پەیوەندیــدار هەیە تانە بدات لە بەردەم لیژنەکە لە مــاوەى 90 رۆژ لە رێکەوتی 
پێڕاگەیاندنەکــە یان زانینی بە )بڕیاری وەزیری تایبەتمەند یان ســەرۆکی فەرمانگە یان 

دەستە(.

دووەم: پێشکەشکاری پەڵپ، بڕە پارەیەک دەدات وەکو میرانە )رسوم( کە دیاری دەکرێت 
لە الیــەن وەزارەتی داراییەوە و ئــەو بڕەپارەیە دەگەڕێندرێتەوە ئەگــەر هەقدار بوو لە 
پەڵپەکەى یان لە بەشــێکی، پاش وەرگرتنــی بڕیاری ئەنجومەن بە پلەى کۆتایی و بنبڕ و 
ئەم حوکمە پیادە دەکرێت لە ســەر پەڵپە پێشکەشــکراوەکان لــە رێکەوتی بەرکاربوونی 

ئەم یاسایە.

سێیەم:

أ- پێشکەشــکاری پەڵــپ )المعتــرض( و پەڵپلێــدراو )المعتــرض علیــە( بۆیــان هەیە بە 
پێداچوونەوە )تمییز(ی بڕیاری لیژنەی وردبینی کێشەکانی خانەنشینکراوان بکەنەوە لە 
الی دادگای پێداچوونەوە )تەمییز( لە ماوەى 60 رۆژ لە رێکەوتی پێڕاگەیاندن بە بڕیاری 

لیژنەى ئاماژە پێکراو و بڕیاری دادگای تەمییز پلەى بنبڕە.

))11( دەقی بڕگە ب لە بڕگەى یەکەم و بڕگەى سێیەم لەم ( دەقی بڕگە ب لە بڕگەى یەکەم و بڕگەى سێیەم لەم ماددەیە ماددەیە بە پێی ماددە بە پێی ماددە 1313 لە یاسای ژمارە ) لە یاسای ژمارە )6969 ساڵی  ساڵی 
20072007( یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )( یاسای هەمواری یەکەمی یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم  ئەم 

دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.
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ب- جگــە لــەو بــڕە پارەیەى هاتــووە لە بڕگــەى دووەم لــەم ماددەیــە، داواکارییەکانی 
مافەکانی خانەنشینی و بڕیارەکان دەرچوو و تانەکان کە لە سەری دەکرێت و بڕیارەکانی 
دەرچوو بە هۆی تانەکان و گشت رێوشوێنەکانی پێڕاگەیاندن، بە بێ بەرامبەر دەبێت لە 

هەر پارەیەکی دیکە بە پارەى پوولیشەوە.

یــان پاداشــتی وەرگــرت و  ئەگــەر خانەنشــینکراو مووچــەى خانەنشــین  چــوارەم: 
پەڵپــی پێشــکەش نەکرد لە بەرامبــەر ئەژمار کردنی یان ئەو راســتییانەى کە پاڵپشــتی 
ئەژمارکردنەکەی کردووە لە ماوەى 90 رۆژ لە رێکەوتی وەرگرتنی مافەکانی خانەنشینی، 
مافی پێشەکەشــکردنی پەڵپی نامێنێت و بڕیاری فەرمانگەی خانەنشــینی پلەى کۆتایی 

وەردەگرێت.
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بەشی هەشتەم
 حوکمە البەالکان

ماددە 21: 

نابێت دەســتبەرداری )تنازل( بکرێت لە مافەکانی خانەنشــینی بۆ کەسێک یان الیەنێکی 
دیکە و هەر دەستبەرداربوونێکی لەم چەشنە بە پوچەڵ دادەنرێت و کاری پێناکرێت.

ماددە 22: 

نابێــت گلدانــەوە دابنرێت لە ســەر مووچەی خانەنشــینی و پاداشــتی خانەنشــینی لە 
ئەنجامی قەرزاری کە لە ئەســتۆی خانەنشــینکراودایە تەنیا لە یەکێک لەم دوو حالەتەى 

دادێن نەبێت:

یەکەم: ئەگەر هاتوو بە هۆی خەرجی شەرعی بێت

دووەم: ئەگەر هاتوو قەرزەکە تایبەت بێت بە گەنجینەى دەوڵەت.

ماددە 23:

نابێت گلدانەوە بە رێژەى زیاتر   50 % دابنرێت لە سەر مووچە خانەنشینی و پاداشتی 
خانەنشینی بە هەر هۆیەک بێت.

ماددە 24:))11((

یەکــەم: مافەکانی خانەنشــینی بەســەر ناچێت )ال تتقــادم(، تاکو خانەنشــین کراو یان 
شایســتەدار مەرجەکانی شایستە بوونی لەدەست نەدا بێت کە لە ژیاندا ماوە، بە رەچاو 

کردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە.

))11(  ئەم ماددەیە بە پێی ماددە (  ئەم ماددەیە بە پێی ماددە 11ى بەیانی راست کردنەوەى ساڵی ى بەیانی راست کردنەوەى ساڵی 20062006 زیاد کرا. زیاد کرا.
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دووەم: ئەگەر هاتوو خانەنشینکراو یان بریکارە یاساییەکەى، داواکاری پێشکەش نەکرد 
بە پێدانی مووچەى خانەنشــینی لە ماوەى یەک ســاڵ لە رێکەوتی دەســت هەڵگرتنی لە 
کار لە وەزیفەکەى کە پێی ئیحالە کراوە بۆ خانەنشینی و هیچ مووچەیەکی خانەنشینی 
وەرنەگــرت لــە مــاوەى ئاماژەپێکراو، ئەوا مووچەى خانەنشــینی بۆ خــەرج دەکرێت لە 
رۆژی پێشــکەش کردنی داواکاریەکە، ئەگەر هاتوو هۆکاری پێشکەش نەکردنی داواکاری 
یان وەرگرتنی مووچەى خانەنشــینی بە بێ هیچ هۆیەکی ڕەوا، و پێنەگەیشتوو )قاصر( 

وهاوشێوەی بەدەر دەکرێت.

ماددە 25:

ئەو بەڵگەنامەى کە دامەزراندنی لەســەر کراوە  يان کە بەهۆیەوە چەســپاندنی تەمەنی 
پێکراوە، کاری پێ دەکرێت بۆ مەبەســتی چەســپاندنی تەمەنی راستەقینەى فەرمانبەر 
یان خانەنشینکراو و پشت نابەسترێت بە هیچ راستکردنەوەیەکی دادوەری یان کارگێڕی 

کە لە پاشان دەردەچێت.))11( ( 

ماددە26:

خانەنشــینکراو، دوای وەرگرتنی بڕی پاداشــتی خانەنشــینی مافى نييە بــە زیاد کردنی 
هەر خزمەتێکی خانەنشــینی و مافی تێیدا نامێنێت تەنیا ئەگەر دووبارە دامەزرایەوە لە 

یەکێک لە فەرمانگەکانی دەوڵەت.

ماددە27:))22((

یەکەم: ئەنجوومەنی وەزیران بۆی هەیە لە ســەر پێشــنیاری وەزیری دارایی و لە ماوەی 
یەک ســاڵ لە رێکەوتی دەرچوونی یاســاکە، فەرمانبەرانی کۆمپانیاکانی کەرتی تێکەاڵو 

کە دامەزراون پێش 2003/4/9 حوکمەکانی ئەم یاسایە بیانگرێتەوە.
))11( ( بڕوانە بڕوانە رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )رێنمایی وەزارەتی دارایی و ئابووری-هەرێم ژمارە )1212ى ساڵی ى ساڵی 20212021 و ژمارە  و ژمارە 5353ى ساڵی ى ساڵی 20082008(.(.

یاسای  یەکەمی  هەمواری  یاسای  یاسای (  یەکەمی  هەمواری  یاسای   )20072007 )6969 ساڵی  ساڵی  ژمارە  یاسای  لە   ( ژمارە  یاسای  لە   1414 ماددە  پێی  ماددە بە  پێی  بە  ماددەیە  ماددەیە ئەم  ئەم    )  )22((
خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە. ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.
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دووەم: گواســتنەوەى فەرمانگەى خانەنشینی و دەســتەبەری کۆمەاڵیەتی بۆ کرێکاران 
و ســندووقی خانەنیشــان و دەســتەبەری کۆمەاڵیەتــی کرێــکاران لــە وەزارەتــی کار و 
کاروباری کۆمەاڵیەتی بۆ ســەر دەستەى خانەنشینی بە هەموو هەبووەکان و مافەکان و 
پابەندییەکان و فەرمانبەران و دەبێتە پێکهاتەیەک لەم دەستەیە لە رۆژی 2010/1/1 و 
لە سەر الیەنە پەیوەندیدارەەکانە بە ئاماددەکردنی پێداویستییە پێویستەکان و کارکردن 

بە جێبەجێ کردنی.

ماددە28:))11( ( 

فەرمانبەر بۆی هەیە کە دادەمەزرێــت یان دووبارە دادەمەزرێتەوە داوای ئەژمار کردنی 
خزمەتی کردەیی پێشــووی بکات کە کردوویەتی لە فەرمانگەکانی دەوڵەت لە رێکەوتی 
دامەزراندنەکەى پێش جێبەجێ کردنی ئەم یاسایە، پاش دانی راگیراوەکانی خانەنشینی 
لەبەرامبەر خزمەتەکە، ئەگەر هاتوو لەپێشوو راگیراوەکانی خانەنشینی نەدا بوو  بە پێی 

حوکمەکانی ئەم یاسایە و لە سەر بنەمای مووچەکەى لە کاتی دامەزراندنی.

ماددە29:))22((

یەکەم:

أ- مووچەی خانەنشینی دەدرێت بە کارمەندانی سوپای پێشوو و قەوارە هەڵوەشاوەکان 
بە پێی یاســا کارپێکراوەکان پێش دەرچوونی ئەم یاســایە، بۆ هەر یەکێک کە خزمەتی 
خانەنشــینی هەبێــت کــە کەمتر نەبێـــت لە 15 ســاڵ و ئەوانەى خزمەتی خانەنشــینی 
کەمتریان هەیە لەم ماوەیە ئەوا پاداشــتی خانەنشــینیان پــێ دەدرێت، ئەژمار دەکرێت 
لە ســەر بنەمای مووچەى دوو مانگ لە هەر ساڵێکی خزمەتی کردەیی لە کەمترین رادەى 
مووچەى ئەو پلە وەزیفییە یــان پایەیەى بەپێ ی ریزبەندی مووچەى فەرمانبەرانی کار 

پێکراو لە 2004/1/1.

یاسای  یەکەمی  هەمواری  یاسای  یاسای (  یەکەمی  هەمواری  یاسای   )20072007 ساڵی  ساڵی    6969( ژمارە  یاسای  لە   ( ژمارە  یاسای  لە   1515 ماددە  پێی  ماددە بە  پێی  بە  ماددەیە  ماددەیە ئەم  ئەم   ) )11((
خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە. ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.

))22((  ئەم ماددەیە ئەم ماددەیە بە پێی ماددە بە پێی ماددە 1616  هەمان یاسای سەرەوە هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە.هەمان یاسای سەرەوە هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە...
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ب- بەندی أ لەم بڕگەیە پیادە دەکرێت لە ســەر ئەوانەى کە حوکمەکانی فەرمانی 91 ی 
ساڵی 2004 ))11( ( دەیانگرێتەوە کە نەگەڕاوەتەوە خزمەتی دەوڵەت پاش 2006/4/9.

دووەم:

أ- هەڵوەشانەوەی یاسای خانەنشینی شارستانی ژمارە 33ى ساڵی 1966  وحوکمەکانی 
تایبەت بە خانەنشینی هاتوو لە یاسای خزمەت و خانەنشینی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ 
ژمارە 1ی ســاڵی 1975 و لە یاســای خزمەت و خانەنشــینی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ 
ژمــارە 1ی ســاڵی 1978 و لــە یاســای دەزگای هەواڵگری ژمارە 161ی ســاڵی 1975 و 
لە بنەماکانی خزمەت و خانەنشــینی دەســتەى پیشەســازی ســەربازی )هیئــة التصنیع 

العسکری(.

ب- مافەکانــی خانەنشــینی بەکۆتایی دادەندرێت کــە دراوە یان دەدرێــت بەوانەى کە 
ئیحالە کراون بۆ خانەنشــینی و دەســتیان لەکار هەڵگرتووە لە وەزیفە خانەنشینییەکەى 
یان بۆ خێزانەکەى پێش جێبەجێ کردنی یاســاکە، تەنیا ئەگەر دەقێکی تایبەت هاتبێت 

لەم یاسایە.

ســێیەم: حوکمەکانی ئەم یاســایە پەیڕەو دەکرێت لە ســەر ئەو فەرمانبەرەى کە ئیحالە 
دەکرێــت یان دەگەڕێندرێتەوە بۆ خانەنشــینی لە کاتی یان لــە دوای رێکەوتی جێبەجێ 

کردنی.

چوارەم: حوکمەکانی هاتوو لەم یاســایە جێبەجێ دەکرێت لە ســەر گشت کاروبارەکانی 
تایبــەت بــە نوێکاری لــە بارودۆخی خانەنشــینکراوان و جێنشــینەکانیان لــە رێکەوتی 
بەرکاربوونــی بــە بێ رەچــاو کردنی ئەو یاســایەى کە جێبەجێ دەکرا لە ســەریان پێش 

جێبەجێ کردنی ئەم یاسایە.

))11(  ياسای رێکخستنی هێزە چەکدارەکان و میلیشیاکانی عێراق.(  ياسای رێکخستنی هێزە چەکدارەکان و میلیشیاکانی عێراق.
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ماددە 30:))11((

یەکەم: 

أ- راســتکردنەوەى مووچەى خانەنشینکراوانی پێش جێبەجێ کردنی ئەم یاسایە بۆ ئەو 
رادانەى کە لە خشــتەى پاشکۆی ئەم یاسایە لە رێکەوتی 2007/10/1 بە بێ دەستبردن 

بۆ مافە بەدەست هاتووەکانیان.

ب- ئەژمار کردنی مووچەى خانەنشینکراوانی کە ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە کە ئیحالەى 
خانەنشــینی کراون لــە 2006/1/17 لە ســەر بنەمــای مووچەى وەزیفی لــە ریزبەندی 
مووچــەى وەزیفــی هەمــوار کــراو لــە 2007/1/1 و جیاوازییەکان خــەرج دەکرێت لە 

رێکەوتی 2007/10/1ـەوە.

 دووەم: 

ئەنجوومەنی وەزیران بۆی هەیە بە پێشنیاری وەزیری دارایی بۆ رەزامەندی دەربڕین 
لە سەر ئەوانەى دادێن:

أ- زیاد کردنی مووچەکانی خانەنشــینی ئاماژە پــێ کراو لە بڕگەى یەکەم لەم ماددەیە و 
هەروەها مووچەکانی خانەنشین کراوانی کە پاش جێبەجێ کردنی ئەم یاسایە ئیحالەى 
خانەنشــینی کراون بە پێی زیاد بوونی هەاڵوســانی ســااڵنە بە مەرجێک زیادەکە تێپەڕ 
نەبێــت لە رێژەى هەاڵوســانەکە و ئەمەش ئەم مووچە خانەنشــینییانە ناگرێتەوە کە بە 

جیاواز زیاد دەکرێن.

ب- راســت کردنــەوەى رێژەى کەڵەکــە بووی هاتوو لە مــاددە 7ی ئەم یاســایە، بە پێی 
دیراسەکردنی ئیکتیواری، کە دەست پێدەکات پاش 3ساڵی یەکەم لە رێکەوتی جێبەجێ 
کردنی ئەم یاسایە و دوای هەر 5 ساڵ جارێک هەڵسەنگاندن بۆ ئەم دیراسە کردنە دەکرێت 
لە الیەن الیەنێکی وردبینی بێالیەن بۆ مسۆگەر کردنی جێگیریی سندووقی خانەنشینی 
و دەکرێت رێژەى تێکڕای راگیراوەکانی خانەنشــینی بۆ تێکڕای ماوەى پێشــبینی کراو لە 
ژیانی خانەنشین کراو بە هەند وەربگیرێت بۆ مەبەستی راست کردنەوەى رێژەى کەڵەکە 

بوو بە مەرجێک ئەنجوومەنی نوێنەران لێ ئاگادار بکرێتەوە.

یاسای  یەکەمی  هەمواری  یاسای  یاسای (  یەکەمی  هەمواری  یاسای   )20072007 ساڵی  ساڵی    6969( ژمارە  یاسای  لە   ( ژمارە  یاسای  لە   1717 ماددە  پێی  ماددە بە  پێی  بە  ماددەیە  ماددەیە ئەم  ئەم   ) )11((
خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە
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ماددە 31:))11((

یەکەم: هەڵوەشــاندنەوەى گشــت دەقە یاســاییەکان کە بڕیار دەدات بــە تەرخانکردنی 
مووچەى خانەنشــینی بۆ خانەنشینکراوان یان شایســتەدارەکان جیاواز لە حوکمەکانی 

ئەم یاسایە جگە لە:

- یاسای ناتوانایی )پەککەوتەیی( تەندروستی بۆ فەرمانبەران ژمارە 11ى ساڵی 1999.

- فەرمانــی ژمــارە 17ی ســاڵی 2004 تایبەت بە مافەکانی خانەنشــینی بەخشــراو بە 
فەرمانبەری شەهید و بریندار و مردوو.

-فەرمانی ژمارە 6ى ساڵی 2005 تایبەت بە راست کردنەوەى یاسای خزمەتی زانکۆیی 
ژمارە 142ی ساڵی 1976.

- فەرمانی ژمارە 9ی ســاڵی 2005 هەموار کراو بە فەرمانی ژمارە 31ی ســاڵی 2005 
تایبــەت بە خەرج کردنی مووچەکانی خانەنشــینی بۆ خاوەن پلــە تایبەتییەکانی هاتوو 

لەم فەرمانە.

- یاســاکانی تایبەت بە خانەنشــینی دادوەران )بڕیارەکانی ئەنجوومەنی )هەڵوەشاوەى( 
سەرکردایەتی شۆڕش  ژمارە 1021 لە 1983/9/13 و 120 لە 1997/8/20 و 145 لە 
2001/6/18 و فەرمانی ژمارە 52 دەرچوو لە دەســەاڵتی هاوپەیمانانی کاتی بۆ ســاڵی 

.)2004

- بڕگەى دووەم لە ماددە 6 لە فەرمانی ژمارە 30ى ساڵی 2005 یاسای دادگای فیدرالی 
بااڵ.

- یاسای ئەنجوومەنی نیشتیمانی کاتی ژمارە 14ی ساڵی 2005.

- یاسای کۆمەڵەى نیشتیمانی ژمارە 3ى سالی 2005.

- یاسای شەهیدان ژمارە 3ى ساڵی 2006.

- یاسای دەزگای زیندانیانی سیاسی ژمارە 4ى ساڵی 2006.

یاسای  یەکەمی  هەمواری  یاسای  یاسای (  یەکەمی  هەمواری  یاسای   )20072007 ساڵی  ساڵی    6969( ژمارە  یاسای  لە   ( ژمارە  یاسای  لە   1818 ماددە  پێی  ماددە بە  پێی  بە  ماددەیە  ماددەیە ئەم  ئەم   ) )11((
خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە )2727 ى ساڵی  ى ساڵی 20062006( هەڵوەشایەوەو( هەڵوەشایەوەو ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە ئەم دەقەی سەرەوە جێگای گرتەوە
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- یاسای کۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان ژمارە 11 ی ساڵی 2007.

- یاسای ئەنجوومەنی نوێنەران ژمارە 50ى ساڵی 2007.

دووەم: کۆی شایســتەکانی خانەنشینی مانگانە بە هیچ حاڵەتێک  بۆ خانەنشینکراوی کە 
حوکمەکانــی یاســاکان و بڕیارەکان و فەرمانەکانی هاتوو لە بڕگــەى یەکەم لەم ماددەیە 
دەیانگرێتــەوە، نابێــت زیاتــر بێت لە 80 %ی کــۆی مووچە و دەرماڵــەکان یان مووچە 
یان پاداشــتی مانگانە کــە وەری دەگرت لە دوا مانگی خزمەتی خانەنشــینییەکەى جگە 
لە شــەهید بە رەچاو کردنی حوکمەکانی بڕگــەى دووەم لە ماددەى 30 هەموار کراو لەم 

یاسایە و کار بە هیچ دەقێکی یاسایی ناکرێت پێچەوانە بێت.

سێیەم: حوکمەکانی بڕگەى دووەمی ئەم ماددەیە پەیڕەو دەکرێت لە سەر ئیحالە کراو بۆ 
خانەنشینی یان جێنشینەکانی پێش دەرچوونی ئەم یاسایە کە مووچەیەکی خانەنشینی 
وەردەگرت هاوتا یان یەکســان بە مووچەکەى یان مووچەى هاوشــێوەکانی یان مووچە 
و دەرماڵەی هاوشــێوەکانی کــە بەردەوامن لە خزمەت و مووچەى خانەنشــینیان دیاری 
دەکرێــت بەمەرجێــک زیاتر نەبێت لــە 80 % کــە وەری دەگرێت لە مووچەى ئێســتای 
خانەنشینی بە رەچاو کردنی حوکمەکانی بڕگەى دووەم لەم ماددەی 30 هەموار کراو لەم 
یاســایە و جیاوازییەکانی خانەنشینی پێشتری ناگێڕێتەوە و کار بەهێچ دەقێکی یاسایی 

ناکرێت پێچەوانەى بێت.

چــوارەم: دابەشــکردنی مووچەى خانەنشــینی بۆ جێنشــینى فەرمانبــەری کۆچکردوو 
یان خانەنشــینکراوی کۆچکردوو کە حوکمەکانی بڕگەى دووەم و ســێیەمی ئەم یاسایە 
دەیانگرێتەوە وهەروەها مووچەى شەهید بە پێی حوکمەکانی ماددەى 16ى ئەم یاسایە 

و جیاوازییەکانی پێشتر لێیان ناگێڕدرێتەوە.

پێنجەم:

أ- وشــەى )فەرمانبەر(ى هاتوو لە فەرمانی ژمارە 17 ی ســاڵی 2004 کارمەندانی هێزە 
چەکــدارەکان لە ســەربازان و هێزەکانی ئاسایشــی ناوخــۆ و بۆ کارمەندانی پاراســتنی 
دام و دەزگاکان دەگرێتــەوە و بــۆ فەرمانبــەری کــە کار دەکات بــە پێی گرێبەســتێک لە 
فەرمانگەکانی دەوڵەت و مووچەى خانەنشینییان راست دەکرێتەوە بە پێی حوکمەکانی 
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فەرمانی سەرەوە لە رێکەوتی دەرچوونی ئەم یاسایە.

ب- ئەژمــار کردنــی مووچەى خانەنشــینی ئــەو فەرمانبەرەى کە حوکمەکانــی بڕگە أ ی 
ســەرەوە دەیگرێتەوە کە کار دەکات بە پێی گرێبەســتێک لــە فەرمانگەکانی دەوڵەت لە 
ســەر بنەمای مووچەى شایســتەى بە پێی بڕوانامەى خوێندنی بەدەســتهاتوو بە رەچاو 

کردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە.

ج- حوکمەکانــی بڕگــەى أ پیــادە دەکرێت لە ســەر ئەوانەى دەیانگرێتــەوە لە رێکەوتی 
2003/4/9 و جیاوازییەکانی مووچەى خانەنشینی پێشتریان بۆ خەرج ناکرێت.

شەشــەم: بەدەر لە حوکمەکان ئەم یاســایەو بەپیشنیاری ســەرۆک کۆمار یان سەرۆکی 
ئەنجوومەنی وەزیران و پەسەسەندکردنی لەالیەن ئەنجوومەنی نوێنەران:

أ- مووچەى خانەنشینی دیاری بکات کە لە 250000 دینار مانگانە تێپەڕ نەکات بۆ عێراقی 
یــان منداڵەکانی هاتوو لە ماددە 13 لەم یاســایە ئەگەر هاتــوو هیچ مووچەیەکی نەبوو 
لــە دەوڵەت یان مووچەیەکی خانەنشــینی وەردەگرت کەمتر بوو، بە هۆکاری کوشــتنی 
یان مردنی یان پێکانی بە پەککەوتەى تەواو بەهۆی هەڵســوکەوتە نیشــتیمانییەکانی بە 

رەچاو کردنی حوکمەکانی ماددە 16ى ئەم یاسایە.

ب- راستکردنەوەى مووچەی خانەنشینی بۆ هەندێک لە کەسایەتییە نیشتیمانییەکان کە 
زەرەرمەندبوون لە رژێمی پێشوو کە بگونجێت لەگەڵ پێگە کۆمەاڵیەتییەکەى.

ماددە 32:

لــە ســەر وەزیــری داراییە بــە دەرچوواندنــی رێنماییەکان بۆ ئاســان جێبەجــێ کردنی 
حوکمەکانی ئەم یاسایە.

ماددە 33:
ئەم یاسایە جێبەجێ دەکرێت لە رێکەوتی باڵو کردنەوەى لە رۆژنامەى فەرمی))11((

)١( لە رۆژنامەى وەقایعی عێراقی  ژمارە لە رۆژنامەى وەقایعی عێراقی  ژمارە 40154015 لە  لە 11//77//20062006 باڵو کراوەتەوە. باڵو کراوەتەوە.
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 اوال: قانون التقاعد الموحد رقم )27( لسنة 2006 المعدل ))11((

مالحظة هامة: 
حســب قانون االصالح في الرواتب و المخصصــات والمنح واالمتيازات والتقاعد في 
اقليــم كوردســتان - العراق رقم 2 لســنة 2020  )يســتحق الموظف الــذي يحال على 
التقاعــد الراتب التقاعــدي اذا كانت مــدة خدمتە التقاعدية ال تقل عــن ) 15( خمس 
عشــرة ســنة وال يقل عمره عن اکمال 45 خمســة واربعين ســنة، لذلك كل ما ورد في 

القانون ادناه عبارة )50 سنة( تحل محلها عبارة )45 خمسة واربعين(.

الفصل األول
اإلحالة على التقاعد

المادة 1:))22((

اوال – يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي الغراض هذا القانون المعاني المبينة 
ازاءها :

ا  – الوزارة : وزارة المالية

ب  – الهيئة : هيئة التقاعد الوطنية

جـ – رئيس الهيئة : موظف بدرجة وكيل وزارة

د – الموظف : كل شــخص عهدت اليە وظيفة داخلة في المالك المدني او العســكري وقوى 
االمــن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتســتقطع مــن راتبە الوظيفي التوقيفــات التقاعدية 
ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد بە نص خاصة هذا القانون يقضي بخالف ذلك.

))11( ( تم تعديله بموجب قانون التعديل االول لقانون التقاعد الموحد رقم تم تعديله بموجب قانون التعديل االول لقانون التقاعد الموحد رقم 6969 لسنة  لسنة 20072007 و نشر في جريدة  و نشر في جريدة 
الوقائع العراقية العدد الوقائع العراقية العدد 40564056 في  في 2727//1212//20072007 ونافذا من تاريخ  ونافذا من تاريخ 1717//11//20062006..
))22( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )11( نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.( نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.
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هـــ – الراتب الوظيفي : الراتب االســمي بدون مخصصات والــذي يتقاضاه الموظف في 
الخدمة التقاعدية

و – الخلف : افراد عائلة الموظف او المتقاعد الذي يخلفونە عند وفاتە وفقا لما هو محدد 
في هذا القانون .

ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.

ح – الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية .

ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب احكام هذا القانون .

ك – المــورد الخـــاص : المبلغ او الراتب الذي ال يقل عن راتــب الحد االدنى لراتب تقاعد 
االسرة.

ل – المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون.

م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.

ثانيا – تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين االتيتين :

ا  -عند اكمالە ســن الـ )63( الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـــض 
النظر عن مدة خدمتە ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

ب – اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صالحيتە للخدمة.

ثالثــا – لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة 
بــوزارة تمديــد خدمة الموظف لمــدة ال تزيد على ) 3 ( ثالث ســنوات عند اكمالە الســن 
القانونيــة لالحالة علــى التقاعد مع مراعاة نــدرة االختصاص و نوعيــة الوظيفة وحاجة 

الدائرة لخدماتە .

رابعا- للموظف ان يطلب احالتە على التقاعد اذا كان قد اكمل ســن )45( ســنة من عمره 
فاكثر او كانت لە خدمة تقاعدية ال تقل عن 25 خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص 
او رئيــس الجهــة غير المرتبطة بوزارة او من يخولــە اي منهما البت في طلبە خالل )45( 
خمســة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسە يعد الموظف 

محاال على التقاعد بانتهائها.
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خامسا – ال يمنع عزل الموظف او فصلە او تركە للخدمة السباب اضطرارية عدا االستقالة 
دون موافقة الجهة المختصة او ما في حكمها من استحقاقە الحقوق التقاعدية وال يصرف 

الراتب التقاعدي اال اذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره.

سادسا – يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء 
او رئيس الوزراء او هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينە فيها..

الفصل الثاني
االحالة على التقاعد السباب صحية

المادة 2:

اوال : اذا اصيــب الموظــف اثناء الخدمة بمرض يســتوجب عالجە مدة طويلة او كان من 
االمراض المســتعصية وان يســتند ذلك الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر 

عدم صالحيتە للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمتە .

ثانيا : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند اوال من هذه المادة الى 15 خمسة 
عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة.

الفصل الثالث
االستقطاع والتخصيص والخدمة

المادة 3:

اوال : يستقطع نسبة %7 من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمتە 
التقاعدية .

ثانيا : اذا اعيرت خدمات الموظف الى دائرة اخرى وكان يستلم راتبە من الدائرة المستعيرة 
تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة اوال من هذه المادة .
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ثالثا :))11(( لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نســبة االســتقطاع في 
ضــوء الوضع المالي لصنــدوق تقاعد موظفي الدولة وتســتحصل موافقة مجلس النواب 

عند اقتراح زيادة هذه النسبة.

المادة 4:))22((

اوال – تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحاالت االتية :

ا – خدمــة الموظــف الفعلية المؤداة فــي الدولة التي يتم اســتيفاء التوقيفات التقاعدية 
عنها.

ب – مــدة بقــاء الموظف خارج الخدمة المحتســبة لغــرض التقاعد وفقا الحــكام قانون 
المفصولين السياســيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات 
التقاعدية المقررة بموجب احكام القانون على اساس راتب الحد االدنى للشهادة الدراسية 

الحاصل عليها بتاريخ اعادتە للخدمة وال تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة .

جـ – مدة الدراســة النظامية للعسكري ومنتسب قوى االمن في الكليات والدراسات العليا 
التــي انتهت بالحصول على الشــهادة الدراســية قبل التحاقە بالخدمــة وبما ال يزيد على 
نصــف خدمتە العســكرية في الجيش او في قوى االمن على ان يتم اســتيفاء التوقيفات 
التقاعديــە عنها وفقا للنســب المقررة في القانــون في ضوء راتبە الــذي يتقاضاه بتاريخ 

تقديم الطلب باحتسابها . 

ثانيا- ال تعتبر اية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق احكام 
هذا القانون ويجوز للموظف تســديد حصة الدائرة اذا كانت خدماتە معارة على جهة غير 

عراقية بموافقة دائرتە .

ثالثــا – للموظــف الذي ترك الخدمة او اســتقال منهــا او احيل على التقاعــد ولم يتقاض 
اي حقوق تقاعدية عن خدماتە الوظيفيـــة ان يضيف خدماتــە التي اداها في الدولة الى 

خدماتە الالحقة في القطاع الخاص .
))11( ( الغي نص البند ثالثا من هذه المادة بموجب المادة )الغي نص البند ثالثا من هذه المادة بموجب المادة )22( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول   التعديل االول  

لقانون التقاعد الموحد رقم لقانون التقاعد الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.
))22( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )33( من ( من نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  123

المادة 5:))11((

ال تحتسب خدمة تقاعدية الغراض هذا القانون :

اوال : مدد الغيابات واالجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب االحكام 
الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .

ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن .

ثالثا : مدة خدمة الموظف قبل اكمالە الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على 
خالف ذلك.

رابعا: مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة )ا ( من البند 
)ثانيا ( من المادة )1( من هذا القانون مع مراعاة احكام البند ) ثالثا( من المادة ذاتها.

المادة 6:))22((

اوال : يســتحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتــب التقاعدي اذا كانت مدة خدمتە 
التقاعدية ال تقل عن ) 15( خمس عشرة سنة وال يقل عمره عن 45 سنة.

ثانيــا : اذا توفي الموظف اثناء الخدمة تحتســب خدمتە التقاعدية )15 ( خمس عشــرة 
سنة اذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.

المادة 7 :))33((

اوال – يحتســب الراتب التقاعدي للموظف على اساس نسبة تراكمية مقدارها ) 2،5 % ( 
اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية االخيرة عن كل 

سنة خدمة تقاعدية في احدى الحاالت التالية : 
))11( ( الغي نص البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة بموجب المادة )الغي نص البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة بموجب المادة )44( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007  
التعديل االول  لقانون التقاعد الموحد رقم التعديل االول  لقانون التقاعد الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. و  ، واستبدل بالنص اعاله. و صحح تسلسل الفقرتين صحح تسلسل الفقرتين 

)ثالثا( و )رابعا( من هذه المادة بموجب المادة ))ثالثا( و )رابعا( من هذه المادة بموجب المادة )22( من بيان تصحيح لسنة ( من بيان تصحيح لسنة 20062006..
))22( ( الغي نص المادة بموجب المادة )الغي نص المادة بموجب المادة )55( من ( من نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.

))33( ( الغي نص المادة بموجب المادة )الغي نص المادة بموجب المادة )66( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول  لقانون التقاعد  التعديل االول  لقانون التقاعد 
الموحد رقم الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.
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ا  – اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد ال يقل عن 60 ستين سنة ولە خدمة تقاعدية 
ال تقل عن 25 خمس وعشرين سنة.

ب – اذا كان عمره بتاريخ االحالة على التقاعد ال يقل عن 55 خمس وخمســين ســنە ولە 
خدمة تقاعدية ال تقل عن 30 ثالثين سنة.

جـ – اذا كان محاال على التقاعد السباب صحية .

د – اذا توفي اثناء الخدمة .

هـ- اذا كان عمر العسكري او منتسب قوى االمن في تاريخ احالتە على التقاعد ال يقل عن 
45 سنة ولە خدمة تقاعديە ال تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكە .

ثانيــا – فــي الحاالت التــي ال تنطبق عليها احــكام البند ) اوال ( من هذه المادة يحتســب 
الراتــب التقاعدي على اســاس نســبة تراكمية مقدارهــا 2 % اثنان مــن المائة من معدل 

الراتب في الخدمة التقاعدية االخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.

ثالثا – يحتســب الراتب التقاعدي للمشــمولين باحكام البند خامسا من المادة )1( من هذا 
القانون على اساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة االولى للدرجة الوظيفية االدنى 

من درجتە.

رابعا – يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية االخيرة الغراض احتساب 
الراتب التقاعدي ما ياتي :-

ا  – الراتــب الوظيفي االخير الذي اســتلمە الموظف في الخدمــة التقاعدية اذا كان تاريخ 
انفكاكە من الخدمة قبل عام 2008 .

ب - معدل راتب الموظف خالل ) 12( اثني عشــر شهرا في الخدمة التقاعدية االخيرة اذا 
كان تاريخ انفكاكە من الخدمة قبل عام 2010 .

جـــ- يضاف الى معدل راتب الموظف المنصوص عليە في الفقرة )ب( من هذا البند معدل 
راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على ان تتـــم معادلة معدل 

الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.

د – ال يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام الغراض احتساب معدل راتب الموظف
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خامسا – 

 ا  – ال يصــرف الراتــب التقاعدي للمتقاعد اال اذا كان قد اكمل 45 ســنة من العمر وفي كل 
االحوال ال يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكمالە السن المذكورة .

ب – اذا توفــي الموظــف المســتقيل بموافقة اصوليــة او المحال علــى التقاعد بعد قطع 
عالقتە من الخدمة وكانت لە خدمە تقاعدية ال تقل عن ) 15 ( خمس عشرة سنة يصرف 
الراتب التقاعدي للمستحقين من عيالە اعتبـــارا من تاريخ وفاتە ان حصلت قبل اكمالە الـ 

45 سنة من العمر .

جـ- يســتثنى من احــكام الفقرة )ا( مــن هذا البند المحــال على التقاعد الســباب صحية 
والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف 

لە الراتب التقاعدي حسب احكام هذا القانون.

سادسا – تعد مدة الخدمة التي ال تقل عن )6 ( ستة اشهر ، سنة كاملة الغراض احتساب 
الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة اذا كانت اقل من 6 ســتة اشــهر وفي كل االحوال ال 

تحتسب تكملة السنة الغراض استحقاق الراتب التقاعدي.

ســابعا – ال يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على )%80 ( عن اخر راتب وظيفي تقاضاه 
الموظف في الخدمة التقاعدية.

ثامنــا – ال يجــوز ان يقل الراتــب التقاعدي للموظف المشــمول باحكام هــذا القانون عن 
)220000( مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد.))11((

تاســعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا الحكام 
هذه المادة على ان ال يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.

المادة 8:

اوال : اذا كانــت خدمــات الموظف المحال على التقاعد تقل عن 15 ســنة خدمة تقاعدية 
يمنح المكافاة التقاعدية .

))11( ( عدل هذا المبلغ حسب المادة )عدل هذا المبلغ حسب المادة )22( اوأل من قانون زيادة رواتب المتقاعدين رقم ( اوأل من قانون زيادة رواتب المتقاعدين رقم 2525 لسنة  لسنة 20092009 . .
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ثانيــا : تحتســب المكافــاة التقاعدية المنصــوص عليها في البند اوال من هــذه المادة عن 
طريق حاصل ضرب عدد اشهر الخدمة الكاملة في %14 من معدل رواتب الموظف خالل 

خدمتە فيكون الناتج مبلغ المكافاة المستحقة.

 

الفصل الرابع
اعادة تعيين المتقاعد

المادة 9:

اوال:

ا- اذا اعيــد تعيين موظف ســبق ان منح مكافاة تقاعدية بموجــب اي قانون تقاعدي في 
وظيفة تقاعدية تحسب الغراض التقاعد خدمتە التي يتقاضى عنها المكافئة بعد تسديده 

ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة .

ب- يقصــد بالوظيفة الغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمة 
تقاعدية شرط ان تكون مؤّداة في دوائر الدولة وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية .

ثانيا : اذا تقرر اعادة المكافاة تستوفي من الموظف بنسبة ربع راتبە على ان يتم تسديدها 
خالل خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتما وبامكانە تسديد 

المكافاة دفعة واحدة .

ثالثا : اذا توفى الموظف او اعيد الى التقاعد قبل تســديد المكافاة تســتوفي المكافاة من 
راتبە التقاعدي او راتب عيالە خلفە بنســبة ربع الراتب التقاعدي ان كان مســتحقا للراتب 

التقاعدية دفعة واحدة ان استحق المكافاة التقاعدية .

المادة 10:

اوال : اذا اعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرتە ان تقوم باشعار دائرة التقاعد 
لقطع راتبە التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشــرتە ولە ان يحيل نفســە على التقاعد في اي 

وقت يشاء بصرف النظر عن عمره او مدة خدمتە .
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ثانيا :))11(( للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد الموظف المعاد تعيينە الى التقاعد 
واذا كانــت اعــادة تعيينە بوظيفة مدير عام او الدرجــات الخاصة يتم تطبيق احكام البند 

)سادسا ( من المادة )1( من هذا القانون.

ثالثا : يســتحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين اوال وثانيا من هذه المادة 
الراتــب التقاعدي وفقا الحكام هذا القانون وتضاف خدمتە التقاعدية االخيرة الى خدمتە 
التقاعدية الســابقة وال يجوز ان يقــل راتب تقاعدة االخيرة عن راتــب تقاعده في تاريخ 

اعادة تعينە . 

المادة 11 :

اوال : يتقاضــى المتقاعــد الذي يعاد تعيينە فــي دوائر الدولة باية صفــة في وظيفة غير 
تقاعدية او بعقد او بعقد خاص راتبە التقاعدي او المكافاة الشهرية ومخصصات الوظيفة 

المعاد تعيينە فيها ايهما اكثر وال يجوز الجمع بينهما .

ثانيا : يستثنى من حكم البند اوال من هذه المادة اجور المحاضرات في المدارس والمعاهد 
والكليات والجامعات والمراكز التدريبية .

))11( ( الغي نص البند )ثانيا( من هذه المادة بموجب المادة )الغي نص البند )ثانيا( من هذه المادة بموجب المادة )77( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول   التعديل االول  
لقانون التقاعد الموحد رقم لقانون التقاعد الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.
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الفصل الخامس
تقاعد العائلة

المادة 12 :

اوال : اذا توفــى الموظف اثناء الخدمة الي ســبب كان تحتســب خدمتە الغراض التقاعد 
خمسة عشر سنة ان كانت تقل عن ذلك .

ثانيا :

ا . اذا توفي الموظف او المتقاعد فلعيالە )خلفە( المســتحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا 
تخصيص ما كان يستحقە من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاتە وفقا لما هو مبين في هذا 

القانون.

ب . يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتبا تقاعديا استحقە بموجب احكام هذا القانون 
او استحق مكافاة تقاعدية عن خدماتە ان كان ال يستحق الراتب القاعدي .

المادة 13:))11((

اوال – عيال المتوفى )خلفە( الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :

-1 الزوج او الزوجات

2 – االبن

3 – البنت

4 – االم

5 – االب

6 – االخ او االخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه قبلە.

ثانيا – يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي اذا لم يتقاض راتب خدمة او راتبا تقاعديا 

))11( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )88( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول  لقانون التقاعد  التعديل االول  لقانون التقاعد 
الموحد رقم الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.
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ولم تكن لە مهنة او يعمل في القطاع الخاص باالضافة الى الشــروط المنصوص عليها في 
هذا القانون وفق االتي :-

ا – االبــن او البنــت او االخ او االخــت القاصر لمن لم يكمل ســن الثامنة عشــرة من العمر 
ولغاية ســن الثانية والعشــرين منە ان كان مســتمرا في الدراســة االعدادية او لغاية سن 

السادسة والعشرين من العمر ان كان مستمرا في الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .

ب – الزوجة او البنت او االخت ان لم تكن بعصمة زوج .

جـ- الزوج واالب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من 
اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنە الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــــي 

حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن )63( الثالثة والستين من العمر.

د- االم اذا لم يكن لديها مورد خاص.

هـ- البنت او االخت اذا لم يكن لها معيل شرعي.

ثالثا :  يســتمر صرف تقاعد الخلف لالبن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي 
وفق االتي:

ا  – لالبــن فــي حالة عدم وجود معيل لــە قانونا وكان عاجزا عجزا كليــا دائميا عن العمل 
بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصە من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع 
راتبــە التقاعدي العائلي في حالة حصولە على مــورد خاص وال يعتد بالعجز الحاصل بعد 

سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .

ب – للبنت اذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص او معيل شرعي على ان تتم اعادة 
تقييم حالتها االجتماعية والمادية عند بلوغها ســن الخامســة والثالثين وســن الخامســة 

واالربعين من العمر.

رابعــا – يقطع الراتب التقاعــدي العائلي عن الزوجة او البنت او االخت عند التعيين او اذا 
اصبــح لهــا مورد خاص او عند الــزواج ويعاد للزوجة او البنت عند الطــالق او الترمل مع 

مراعاة توفر شروط االستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

 

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  130

المادة 14:

اوال: يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء 
استحق عنها راتب تقاعدي او لم يستحق .

ثانيا : يقصد بالمستحق الغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي .

المادة 15:))11((

ال يجوز للمســتحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة واذا اســتحق عن اكثر من معيل 
فلە ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة االكبر ويســتثنى من ذلك القاصر المســتحق 

للحصة التقاعدية عن والديە المتوفين.

المادة 16:))22((

اوال – عنــد وفاة الموظــف او المتقاعد يوزع راتبە التقاعدي بين المســتحقين من الخلف 
بنســبة %60 ســتين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة %75 خمس وسبعين من 
المائـــــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة %100 مئة من المئة ان كانوا ثالثة 

او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي.

)ان ال يقل عن  200000  مائتا ألف دينار شــهريًا إذا كان للمتقاعد المتوفى مســتفيد 
واحد، وان ال يقل عن  210000 مائتان وعشرة أالف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى 
مســتفيدان اثنان ويوزع بينهم بالتســاوي، وان اليقل عن  220000 مائتان وعشرون 
ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثالثة مستفيدين فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي())33((

ثانيــا – يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المســتحقين من الخلــف وفقا لما نص عليە في 

))11( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )99( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول  لقانون التقاعد  التعديل االول  لقانون التقاعد 
الموحد رقم الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.

))22( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )1010( من ( من نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.
))33( ( المادة )المادة )22( الفقرات ثانيا، ثالثا، رابعا من قانون زيادة رواتب المتقاعدين العراقي رقم ( الفقرات ثانيا، ثالثا، رابعا من قانون زيادة رواتب المتقاعدين العراقي رقم 2525 لسنة  لسنة 20092009 . .
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البنــد ) اوال ( مــن هذه المادة عـــند قطع الراتب التقاعدي العائلي عــن اي منهم على ان ال 
يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي لالسرة عن) 130000( الف دينار وان بقي مستحق 

واحد.

ثالثا – اذا كان احد افراد الخلف متقاعدا فلە ان يختار ولمرة واحدة بين االحتفاظ براتبە 
التقاعـــدي او تنــاول الراتب التقاعــدي العائلي االكثر الذي يســتحقە حســب احكام هذا 

القانون فيما لو لم يكن متقاعدا.

المادة 17:

يتم التحقق عن االشخاص الذي يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافاة ومدى تحقق شروط 
االستحقاق منهم وفقا لالنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون .

الفصل السادس
صندوق تقاعد موظفي الدولة

المادة 18:))11((

اوال – تحــل هيئة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هــذا القانون محل دائرة التقاعد 
اينما ورد اســمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيئة 

رئيس بدرجة وكيل وزارة.

ثانيا – يؤســس صندوق يســمى )صندوق تقاعد موظفي الدولة ( يرتبط بالهيئة ويتمتع 
بالشــخصية المعنوية ويمثلە رئيس الهيئــة وينظم عملە بنظام داخلي باقتراح من الوزارة 

وموافقة مجلس الوزراء.

ثالثا – يدير الصندوق مجلس ادارة يحدد اعضاءه وتشــكيالتە واعمالە وســير العمل فيە 
ومجاالت استثمار اموالە في النظام الداخلي المذكور في البند )ثانيا( من هذه المادة.

))11( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )1111( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول  لقانون  التعديل االول  لقانون 
التقاعد الموحد رقم التقاعد الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.
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رابعا- تتكون ايرادات الصندوق مما يلي:-

 ا - مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة.

ب - مساهمة الدولة بما يعادل)%12 (من راتب الموظف .

جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماتە المضافة لغرض التقاعد .

د- المبالغ المتاتية عن استثمار اموال الصندوق .

هـــ- مبالغ الرواتــب التقاعدية المصروفة اســتثناء من احكام هذا القانــون للمحالين على 
التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية باعادة مبالغها الى الصندوق سنويا .

و- المنح واالعانات التي تقدمها وزارة المالية الى الصندوق.

ز- التبرعــات والهبــات من داخل العــراق واذا كان من خارج العراق تســتحصل موافقات 
الجهات المختصة بذلك.

خامســا – تودع فــي الصندوق المنصوص عليە فــي البند) ثانيا ( من هــذه المادة جميع 
التوقيفات التقاعدية التي تســتقطع من موظفــي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها 
الموظف بتســديد ما يعادل ) %12( اثني عشر من المئة من راتب الموظف الى الصندوق 

شهريا من ميزانيتها .

سادسا – تصرف منحة سنويا من وزارة المالية الى صندوق التقاعد تسمى ) منحة اعانة 
الصنــدوق ( يتم تحديد مبلغها بالتنســيق بين ادارة الصندوق ودائــرة الموازنة في وزارة 

المالية.

ســابعا – تدفع من الصندوق للموظفين المشــمولين باحكام هذا القانون الذين تســتقطع 
منهم التوقيفات التقاعدية لحســابە جميع الرواتب التقاعدية والمكافات التي يستحقونها 

بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثامنا- تقوم الهيئة من السنة االولى لبدء الصندوق في عملە بوضع قاعدة البيانات الخاصة 
بموظفي الدولة والمتقاعدين المشــمولين باحكام هذا القانون لضمان الشــفافية وتسهيل 
الحصــول علــى تقديرات دقيقــة عن مدى االســتقرار المالــي للصندوق وعلــى الوزارات 

والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
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تاســعا – تفتــح فروع الدارة اعمال الصنــدوق في دوائر الهيئة الفرعيــة في المحافظات 
وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك.

عاشرا – تنظم الهيئة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها الى وزارة المالية للمصادقة عليها 
كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة 

الى مجلس الوزراء لعرضە على مجلس النواب القراره .

المادة 19:))11((

اوال – تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي :

ا  – الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافات التقاعدية.

ب – الرواتب التقاعدية المســتحقة اســتثناء من احكام هذا القانــون اعتبارا من17 / 1 / 
.2006

ثانيا – تستمر الهيئة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافات التقاعدية المنصوص 
عليهــا فــي البند )اوال( من هذه المادة مع مراعاة احــكام الفصل الخامس من القانون عند 

منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.

الفصل السابع
االعتراضات

المادة 20 :))22((

اوال :

ا . تشــكل لجنة تســمى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين برئاســة قاضي من الصنف الثاني 
ينتدبــە مجلس القضاء وعضوين مــن الموظفين القانونيين ال تقل دجرتهما الوظيفية عن 

))11( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )1212( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول  لقانون  التعديل االول  لقانون 
التقاعد الموحد رقم التقاعد الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.

))22( ( الغي نص )ب( من البند ) اوال ( ، والبند )ثالثا( بموجب المادة )الغي نص )ب( من البند ) اوال ( ، والبند )ثالثا( بموجب المادة )1313( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007  
التعديل االول  لقانون التقاعد الموحد رقم التعديل االول  لقانون التقاعد الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص  ، واستبدل بالنص اعاله.اعاله.
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مدير احدهما من وزارة المالية واالخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها باالكثرية وينظر في 
جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .

ب – لذوي العالقة الطعن امام اللجنة خالل تســعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار 
الوزير المختص او رئيس الدائرة او الهيئة .

ثانيا . يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم اذا كان محقا في 
اعتراضە او في جزء منە بعد اكتســاب قرار المجلس الدرجة القطعية ويســري هذا الحكم 

على االعتراضات المقّدمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ثالثا:

 ا – للمعتــرض والمعترض عليــە تمييز قرار لجنة تدقيق قضايــا المتقاعدين لدى محكمة 
التمييــز خــالل )60 ( ســتين يوما من تاريــخ تبلغە بقــرار اللجنة المذكــورة ويكون قرار 

محكمة التمييز قطعيا .

ب – فيما خال مبلغ الرســم المنصوص عليە في البند )ثانيا ( من هذه المادة تكون طلبات 
الحقــوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة 

بنتيجة الطعون وجميع اجراءات التبليغ معفاة من اي رسم بما في ذلك رسم الطابع.

رابعًا: اذا تســلم المتقاعد راتب التقاعد أو المكافأة ولم يعترض على االحتساب أو الوقائع 
التي استند عليها االحتساب خالل تسعين يوما من تاريخ تسلمە الحقوق التقاعدية يسقط 

عنە في االعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيًا.

الفصل الثامن
احــكام مــتــفــرقـــة

المادة 21:

ال يجــوز التنــازل لشــخص او جهة عن الحقــوق التقاعدية ويعد باطــال كل تنازل من هذا 
القبيل وال يعتد بە .
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المادة 22:

ال يجــوز وضــع الحجز على الراتب التقاعــدي والمكافاة التقاعديــة نتيجة لدين ترتب 
بذمة المتقاعد اال في احدى الحالتين االتيتين:

اوال: اذا كان بسبب النفقة الشرعية.

ثانيا: اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة.

المادة 23:

ال يجوز حجز اكثر من %50 خمسين من المئة من الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية 
الي سبب كان.

المادة 24:))11((

أواًل: ال تتقــادم الحقــوق التقاعديــة ما دام المتقاعد أو المســتحق الذي لم يفقد شــروط 
االستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ثانيًا: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيلە القانوني طلب منحە الراتب التقاعدي خالل سنة من 
تاريــخ انفكاكــە من الوظيفة محااًل على التقاعد أو لم يســتلم راتبە التقاعدي خالل المدة 
المذكــورة يصرف راتبە التقاعدي من تاريخ تقديمە الطلب ما لم يكن ســبب عدم تقديمە 

الطلب أو استالم راتبە التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمە.

المادة 25:

ان المســتند الــذي جرى عليە التعيين او تّم تثبيت العمــر بموجبە هو المعول عليە لغرض 
التثبــت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد . وال يعتمد باي تصحيح قضائي او اداري 

يصدر بعد ذلك .

))11( ( اضيفت هذه المادة بموجب المادة )اضيفت هذه المادة بموجب المادة )11( من بيان تصحيح لسنة ( من بيان تصحيح لسنة 20062006..
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المادة 26:

ال يحق للمتقاعد بعد تســلمە مبلغ المكافاة التقاعدية اضافة اية خدمة تقاعدية ويســقط 
حقە فيە اال اذا اعيد تعيينە في احدى دوائر الدولة .

المادة 27:))11((

اوال: لمجلــس الــوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخالل ســنة من تاريــخ صدور القانون 
شمول اي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل9 / 4 / 2003 باحكام هذا القانون.

ثانيــا : تنقــل دائــرة التقاعد والضمــان االجتماعــي للعمال وصنــدوق التقاعــد والضمان 
االجتماعــي للعمال من وزارة العمل والشــؤون االجتماعية الى الهيئة بموجداتها وحقوقها 
والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيالتها اعتبارا من 1/ 1 / 2010 وعلى الجهات ذات 

العالقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك.

المادة 28:))22((

للموظف الذي يعين او يعاد تعيينە طلب احتســاب خدمتە الفعلية الســابقة لتاريخ تعيينە 
المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تســديده التوقيفات التقاعدية عنها ان 
لم يكن قد ســدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا الحكام هذا القانون وعلى اســاس راتبە 

عند التعيين.
المادة 29:))33((

اوال –

 ا – يمنح الراتب التقاعدي لمنتســبي الجيش الســابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات 
النافذة قبل صدور هذا القانون لمن لە خدمة تقاعدية ال تقل عن )15( ســنة ويمنح من لە 

))11( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )1414( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول  لقانون  التعديل االول  لقانون 
التقاعد الموحد رقم التقاعد الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.

))22( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )1515( من ( من نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.نفس القانون واستبدل بالنص اعاله...
))33( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )1616( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول  لقانون  التعديل االول  لقانون 

التقاعد الموحد رقم التقاعد الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.
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خدمە تقاعدية تقل عن ذلك مكافاة تقاعدية تحتســب على اســاس راتب شهرين عن كل 
ســنة خدمة فعلية من راتب الحد االدنى للدرجة الوظيفية او الرتبة حســب ســلم رواتب 

الموظفين النافذ في 1/ 1 / 2004.

 ب- يسري حكم الفقرة )ا( من هذا البند على المشمول باحكام االمر91 لسنة 2004 الذي 
لم يعد للخدمة في الدولة بعد9 / 4 / 2004.

ثانيا-

 ا – يلغــى قانــون التقاعــد المدنــي رقم 33 لســنة 1966 واالحــكام الخاصــة بالتقاعد 
المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العســكري رقم )1( لسنة 1975 وفي قانون 
الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي رقم )1( لســنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات 

رقم)161( لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيئة التصنيع العسكري .

ب - تعتبــر الحقوق التقاعديــة التي تم منحها او الواجبة التقديــر لمن احيل على التقاعد 
وانفــــك مــن الوظيفة التقاعدية او الســرتە قبل نفاذ القانون نهائيــة اال فيما يرد بە نص 

خاص في هذا القانون.

ثالثا – تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد في او بعد 
تاريخ نفاذه.

رابعا – تطبق االحكام الواردة في هذا القانون على جميع االمور التي تستجد في احوال 
المتقاعديــن وعيالهم منذ تاريخ نفــاذه بصرف النظر عن القانون الــذي كان مطبقا عليهم 

قبل نفاذه.

المادة 30:))11((

اوال –

 ا – تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون الى الحدود المبينة في الجدول الملحق 
بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة.

))11( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )1717( من قانون رقم ( من قانون رقم 6969 تاريخ  تاريخ 0909//1212//20072007 التعديل االول  لقانون  التعديل االول  لقانون 
التقاعد الموحد رقم التقاعد الموحد رقم 2727 لسنة  لسنة 20062006 ، واستبدل بالنص اعاله. ، واستبدل بالنص اعاله.
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ب- تحتســب رواتب المتقاعدين المشــمولين باحكام هذا القانــون المحالين على التقاعد 
من17 / 1 / 2006 على اساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 

1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .

ثانيا – لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :-

ا – زيــادة الرواتــب التقاعديــة المذكورة في البنــد )اوال( من هذه المــادة وكذلك رواتب 
المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نســبة التضخم السنوي 
علــى ان ال تتجــاوز الزيادة نســبة التضخم وال يشــمل ذلك الرواتــب التقاعدية التي تتم 

زيادتها خالفا لذلك .

ب – تعديــل النســبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ) 7 ( من القانون وفقا لدراســات 
اكتواريــة تبدا بعد الثالث ســنوات االولى من تاريخ نفاذ هذا القانــون ويجري بعد كل ) 5 ( 
خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق 
التقاعد ويجوز االخذ بنســبة معــدل التوقيفات التقاعدية الى معــدل المدة المتوقعة لحياة 

المتقاعد بنظر االعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على ان يتم اشعار مجلس النواب.

المادة 31:))11((

اوال – تلغــى كافة النصــوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او المســتحق راتبا تقاعديا 
خالفا الحكام هـذا القانون باستثناء :

– قانون العجز الصحي للموظفين رقم) 11 ( لسنة 1999.

– االمــر رقــم 17 لســنة 2004 الخاص بالحقــوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشــهيد 
والمصاب والمتوفى .

– االمر رقم 6 لسنة 2005 والخاص بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976.

– االمــر رقم 9 لســنة 2005 المعدل باالمر رقم 31 لســنة 2005 الخاص بصرف رواتب 
تقاعدية الصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيە.

– التشــريعات الخاصة بتقاعد القضاة )قرارات مجلــس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 
))11( ( الغي نص هذه المادة بموجب المادة )الغي نص هذه المادة بموجب المادة )1818( من ( من نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.نفس القانون واستبدل بالنص اعاله.



ی
شین

ەن
خان

ی 
کان

فە
ما

ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فەتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  139

فــي 13 / 9 / 1983 ورقــم 120 فـــي 20 / 8 / 1997 ورقــم 145 في 18 / 6 / 2001 
واالمر رقم 52 الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة لسنة 2004 (.

– البند ثانيا من المادة 6 من االمر رقم 30 لسنــة 2005 قانون المحكمة االتحادية العليا

– قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005

– قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005

– قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006

– قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006

- قانون المفوضية العليا لالنتخابات رقم 11 لسنة 2007.

– قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007.

ثانيــا – ال يزيــد باي حال من االحــوال مجموع االســتحقاق التقاعدي الشــهري للمتقاعد 
المشــمول باحكام القوانيـــن والقرارات واالوامر المنصوص عليها في البند )اوال ( من هذه 
المادة على %80 ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات او الراتب او المكافاة 
الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر االخير من خدمتـە التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة 
احــكام البند ) ثانيــا ( من المادة )30( المعدلة في هذا القانــون وال يعمل باي نص قانوني 

يقضي بخالف ذلك

ثالثا – تســري احكام البند ) ثانيا ( من هــذه المادة على المحال على التقاعد او خلفە قبل 
صــدور هــذا القانون الــذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل او يســاوي راتبــە او راتب اقرانە 
او راتــب ومخصصات اقرانە المســتمرين في الخدمة ويحدد راتبــە التقاعدي بما ال يزيد 
علــى%80 مما يتقاضاه مــن راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة احكام البند )ثانيا ( من المادة 
)30( المعدلة في هذا القانون وال تســترد الفروقات التقاعدية الســابقة وال يعمل باي نص 

قانوني يقضي بخالف ذلك .

رابعا – يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف او المتقاعد المتوفى المشمول باحكام 
البنـــدين ) ثانيا وثالثا( من هذه المادة وكذلك راتب الشــهيد وفقا الحكام المادة )16( من 

هذا القانون وال تسترد منهم الفروقات السابقة.
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خامسا –

 ا – تنصــرف كلمــة ) الموظف ( الواردة في االمر 17 لســنة 2004 الى منتســبي القوات 
المســلحة من العســكريين وقوى االمن والى منتسبي حماية المنشات والى الموظف الذي 
يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا الحكام االمر المذكور 

اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون

 ب- يحتســب الراتب التقاعدي للموظف المشــمول باحكام الفقــرة )ا( من هذا البند الذي 
يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على اســاس الراتب الذي يســتحقە بموجب الشــهادة 

الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة احكام هذا القانون

ج-تســري احكام الفقرة )ا( من هذا البند على المشــمولين بە اعتبارا من 9/ 4 / 2003 وال 
تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.

سادســا – اســتثناء من احكام القانون و باقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس 
الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي:

أ- ان يخصــص راتبا تقاعديا ال يتجــــاوز مائتان وخمســين الف دينار شــهريا للعراقي او 
لعيالــە المنصوص عليهم في المادة )13( مـــن القانون اذا لم يكن لــە راتب من الدولة او 
كان راتبە التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتلە او وفاتە او اصابتە بعجز كلي نتيجة مواقفە 

الوطنية مع مراعاة احكام المادة )16 ( من القانون. 

ب- تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشــخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق 
وبما يتناسب ومركزها االجتماعي.

المادة 32:

على وزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 33 :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية))11((.
))11( نشر في جريدة الوقائع العراقية رقم ( نشر في جريدة الوقائع العراقية رقم 40154015 بتاريخ  بتاريخ 11//77//20062006
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دووەم: خانەنشینی پلەتایبەت و بااڵکان )أ و ب( و دادوەران و داواکاری گشتی ))11((

تەنیــا ئەو بڕگــەو ماددانە هاتوون کە تایبەتن بە ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشــینی 
پلە بااڵکان و دادوەران و داواکاری گشــتی لە ياســای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو 
بەخشــین و ئیمتیازاتــەکان و خانەنشــینی لە هەرێمی کوردســتان ژمارە )2ى ســاڵی 
2020( بەرەچاوکردنی حوکمەکانی یاســای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە 27ى ساڵی 
2006 هەموارکراو جگە لە بڕگەى تایبەت بە ئەژمارکردنی مووچەى خانەنشــینی کە 

لە ماددەى حەفتەم لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو هاتووە :

ماددەى 7

یەکەم: یەکخستنی انەنشــینکردنی ئەوانەى کە لە خوارەوە ئاماژەیان پێدراوە لە رووی 
مــەرج و پێداویســتییەکانی خانەنشــینبوونیان بەهەمــان مەرج و پێوەرەکانی یاســای 
خانەنشــینی بــەرکار و هەمان مــەرج و پێوەرەکانــی خانەنشــینی فەرمانبەرانی لە پلە 
گشتییەکانی وەزیفە لەسەر میالکی شارستانی و سەربازی و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ:

)سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران و جێگرەکانیان 
و ئەندامانــی پەرلەمان و وەزیــرەکان و ئەوانەى بەپلەى ئەوانن و بریکارەکانی وەزارەت 
و ئەوانــەى بەپلــەى ئەوانن و ئەوانەى مووچەى بریــکاری وەزارەت وەردەگرن و خاوەن 
پلــە تایبەتــەکان و بەڕێوەبــەرە گشــتییەکان و ئەوانــەى بەپلەى بەڕێوەبەری گشــتی و 
ئەوانەى مووچەى بەڕێوەبەری گشــتی وەردەگرن و ســەرۆک و ئەندامانی ئەنجوومەنی 
پارێزگاکانی هەرێم و گشــت ئەو کەســانەى کە بەپێی خشــتەى کارپێکــراوی مووچە لە 
هەرێمــی کوردســتان مووچــەو دەرماڵەی هەردوو پلــە بااڵی )أ و ب( وەردەگرن لەســەر 

میالکی شارستانی و سەربازی و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ(.

دووەم: مووچەى خانەنشــینییان هەژمار دەکرێت بۆ ئەوانەى لە ســەرەوە هاتوون بەم 
))11( بڕوانە ماددەى حەفتەم لە ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی ( بڕوانە ماددەى حەفتەم لە ياسای چاکسازی لە مووچەو دەرماڵەو بەخشین و ئیمتیازاتەکان و خانەنشینی 
لە هەرێمی کوردستان ژمارە )لە هەرێمی کوردستان ژمارە )22ى ساڵی ى ساڵی 20202020 ( و  رێنمایی دارایی ژمارە ) ( و  رێنمایی دارایی ژمارە )1313ى ساڵی ى ساڵی 20202020( و پەیڕەوی ( و پەیڕەوی 

ئەنجوومەنی وەزیران ژمارە )ئەنجوومەنی وەزیران ژمارە )44ى ساڵی ى ساڵی 20202020(.(.
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شێوەیەی خوارەوە:

1 - رێــژەى کەڵەکەبووبــە رێــژەى )15 %( پازدە لەســەد لە کۆی گشــتی دوا مووچە و 
دەرماڵە، ئەوەى لەکاتی خزمەتدا وەریدەگرت.

2 - رێــژەى )5ر1 %( یەک و نیو لەســەدا لە کۆی گشــتی دوا مووچــە و دەرماڵە، ئەوەى 
لەکاتــی خزمەتــدا وەریدەگرت، دەخرێتە ســەر مووچەى خانەنشــینی بۆ هەر ســاڵێکی 

خزمەت.

3 - دەرماڵــەى بڕوانامــە بــەم رێژانەى خــوارەوە دەبێت لــە کۆی گشــتی دوا مووچە و 
دەرماڵە، ئەوەى لەکاتی خزمەتدا وەریدەگرت و دەخرێتە سەر مووچەى خانەنشینی:

أ- بڕوانامەى ئاماددەیی بە ڕێژەى )1 %(.

ب- بڕوانامــەى دبلــۆم )دوو ســاڵ خوێنــدن دوای ئاماددەیــی یان ئەوانــەى دەرچووی 
پەیمانگەى 5 ساڵەن کە لە پۆلی نۆیەمی ناوەندی وەردەگیرین( بە ڕێژەى )2 %(.

ج- بڕوانامەى بەکالۆریۆس بە ڕێژەى )4 %(.

د- بڕوانامەى دبلۆمی بااڵو ماستەر بە ڕێژەى )6 %(.

هـ- بڕوانامەى دکتۆرا بە ڕێژەى )8 %(.

4 - شایســتەى مووچــەى خانەنشــینی نابێت لە رێــژەى )50 %( پەنجا لە ســەدا تێپەڕ 
نەبێت لە کۆی گشتی دوا مووچە و دەرماڵە، ئەوەى لەکاتی خزمەتدا وەریدەگرت.

سێیەم:

1 - فەرمانبەران بەو پیناســەیەی لە یاسای خانەنشــینی یەکگرتووی بەرکار لە هەریمدا 
هاتووە )بەوانەشەوە کە لە بڕگەى )یەکەم(ی ئەم ماددەیەیە ئاماژەیان پێدراوە( شاستەى 
موووچەیەکی خانەنشــینی دەبــن ئەگەر خزمەتی خانەنشــینییان لە )15( پازدە ســاڵ 
کەمتر نەبێت، و )45( چل و پێنج ساڵ لە تەمەنیان تەواو کردبێت، جگە لە حاڵەتەکانی 
مردن یان شــەهیدبوون یان خانەنشــینبوون بە هۆکاری تەندروســتی، و ئەو حاڵەتانەى 

دیکەى بەدەر دەکرێن کە لە یاسای خانەنشینی بەرکاردا هاتووە.

2 - ئەوانەى راســپێردراون بە خزمەتی گشــتی، کە لە بڕگــەى )یەکەم(ی ئەم ماددەیەی 
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ئاماژەیان پێدراوە، و مەرجەکانی بڕگەى )ســێیەم/1(ی ئەم ماددەیە نایانگرێتەوە، ئەوا 
شایســتەى مووچەیەکی خانەنشــینی دەبن بە رەچاوکرنی هەمان پێوەرەکانی هاتوو لە 
بڕگەى )دووەم(ی ئەم ماددەەیە، بەمەرجێک نابێت لەرێژەى 25 %  بیستت و پێنج لەسەدا 
تێپەڕبێت لە کۆی مووچەو دەرماڵە، ئەوەى لەکاتی خزمەتدا وەریدەگرت، دەخرێتە سەر 
مووچەى خانەنشــینی، تا وەکو حاڵەتەکانیان دەگونجێنن لەگــەڵ مەرجەکانی هاتوو لە 

خاڵی )1(ى ئەم بڕگەیە.

3 - حوکمەکانی خاڵی )2(ى ئەم بڕگەیە، ئەو کەسانە ناگرێتەوە کە لە دوای بەرکاربوونی 
ئەم یاسایە وەک راسپێردراو بە خزمەتی گشتی رادەسپێردرێن.

چوارەم: ئەندام پەرلەمان بە ئارەزوومەندانە مافی دەستبەرداربوونی لە ماف و شایستە 
خانەنشــینییەکانی وەک راســپێردراو هەیە، بــە مەرجێک لە ماوەیەک کە لە )30( ســی 
رۆژ تێپەڕنەکات لە رێکەوتی بەرکاربوونی ئەم یاســایە، داواکاری پێشــکەش بە دیوانی 

پەرلەمانی کوردستان-عێراق بکات بەمەبەستی وەرگرتنی رێکاری یاسایی پێویست.

پێنجــەم: هەژمارکردنی مــاوەى خزمەتی خولــی پەرلەمانی، بۆ هەموو مەبەســتەکانی 
سەرمووچەو بەرزکردنەوەى پلەو خانەنشین بۆ ئەو پەرلەمانتارانەى بە ئارەزوو مەندانە 

دەگەڕێنەوە بۆ سەر وەزیفەکانیان.

شەشــەم: حوکمەکانــی ئەم ماددەیــە هەموو ئەو کەســانەش دەگرێتەوە کــە لە بڕگەى 
)یەکەم(ی ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێدراوە، و لە پێش بەرکاربوونی ئەم یاسایە خانەنشین 
بوون، و پێویســتە خۆیــان بگونجێنن لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاســایە، بۆ ئەوانەىش کە 
خزمەتی خانەنشینیان نەگەیشتۆتە )15( ساڵ، ئەوا تاوەکو )3( سێ ساڵ دەخرێتە سەر 
خزمەتەکەیان هاوشــێوەی پلە وەزیفە گشتییەکان، بۆ ئەوەى بگەنە تەمەنی خانەنشینی 

ئیجباری بە مەرجێک بڕی خانەنشینی ئەو ماوەیە بدات.

حەوتــەم: ئەوانــەى لــە بڕگەى )یەکــەم(ی ئــەم ماددەیە ئاماژەیــان پێدراوە و پێشــتر 
فەرمانبــەری حکومــەت بوون، کە ئارەزوومەندانە بۆ ســەر وەزیفەکانیــان دەگەڕێنەوە، 
دەست لەکارکێشانەوەیان هەڵدەوەشێتەوەو راژەکەیان بۆ هەژمار دەکرێت، بۆ مەبەستی 
ســەرمووچەو پلــە بەرزکردنەوەو خانەنشــینی، والیەنی پەیوەندیــدار پابەند دەبێت بە 
دابینکردنی پلەى وەزیفی پێویســت و تەرخانکراوی دارایی پێویست بۆیان و سەرپشک 
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دەبن لە وەرگرتنی مووچەى خانەنشینی یان مووچەى ئەو وەزیفەیەی بۆی دەگەڕێتەوە.

هەشتەم: جگە لە راســپێردراوان بە خزمەتی گشتی هەموو ئەوانەى لە بڕگەى )یەکەم(
ی ئــەم ماددەیە ناویان هاتووە شایســتەى مووچەى خانەنشــینی دەبن، بەهەمان پێوەر 
و مەرجەکانــی هاتوو لە بڕگەکانی )دووەم و ســێیەم(ى هاتوو لەم ماددەیە، بەرێژەیەک 
نابێت لە )60 %( شەست لە سەدا تێپەڕ بکات لە کۆی گشتی دوا مووچەو دەرماڵە کە لە 

کاتی خزمەتدا وەریدەگرێت.

نۆیەم: مووچەى خانەنشینی سەرجەم دادوەرو داواکاری گشتی، نابێت لە رێژەى )70%( 
حەفتا لەســەدا تێپەڕبکات لە کۆی گشــتی دوا مووچــەو دەرماڵە، کــە لەکاتی خزمەتدا 

بەپێی یاسا بەرکارەکان وەریدەگرێت.

ماددەى 12

یەکەم: ئەم بڕگەیە تایبەت نییە بە خانەنشینی

دووەم: خانەنشــینیکردنی فەرمانبــەر بــە پلەى )بەڕێوەبەری گشــتی و ســەرووتر(، کە 
پێکهاتەى ئیداری لە ئاســتی )بەڕێوەبەرایەتی گشــتی و ســەرووتر( بەڕێوە نابات بەپێی 
حوکمەکانی بڕگەى )هەشــتەم( لە ماددەى )7(ی ئەم یاســایە دەبێــت، یان دەگوازرێتەوە 
بۆ شــوێنێکی تر لە کاتی هەبوونی شوێنی وەزیفی بەتاڵ، کە لەگەڵ ناونیشانی وەزیفی 

شایستەى خۆی دەگونجێت.

ســێیەم: حوکمەکانی بڕگــەى )دووەم(ی ئەم ماددەیە ســەرۆکی یەکــە ئیدارییەکانیش 
)پارێــزگار، قایمقام، بەڕێوەبــەری ناحیە دەگرێتەوە، کە هیــچ یەکەیەکی ئیداری بەڕێوە 

نابەن.

چوارەم: ئەم بڕگەیە تایبەت نییە بە خانەنشینی
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ثانيا: تقاعد الدرجات الخاصة والعلیا والذين يتقاضون رواتب درجة )أ و ب( و 
القضاة واالدعاء العام))11((

ادرجــت فقط الفقــرات والمــواد الخاصة بإحتســاب رواتــب تقاعد الدرجــات العليا 
و القضــاة و االدعــاء العام من قانــون االصالح فــي الرواتب والمخصصــات والمنح 
واالمتيازات والتقاعد في اقليم كوردســتان- العراق رقم )2 لسنة 2020 ( مع مراعاة 
االحــكام والمواد االخرى مــن قانون التقاعد الموحد المرقم 27 لســتة 2006 المعدل 
عدا الفقرة الخاصة باحتســاب رواتب التقاعدية في المادة الســابعة ن قانون التقاعد 

الموحد اعاله:

المادة 7:

اواًل: توحيد تقاعد المشــار اليهم ادناه من حيث الشــروط ومتطلبــات التقاعد وفقًا لذات 
الشــروط ومعاييــر تقاعد الموظفين فــي الدرجات العامــة للوظيفة على المــالك المدني 

والعسكري وقوى االمن الداخلي:

)رئيــس االقليــم و رئيــس البرلمان و رئيــس مجلس الــوزراء ونوابهم واعضــاء البرلمان 
والوزراء ومن هم بدرجاتهم ووكالء الوزارة ومن هم بدرجاتهم ومن يتقاضى راتب وكيل 
الــوزارة واصحــاب الدرجات الخاصو والمــدراء العامون ومن هم بدرجــة مدير عام ومن 
يتقاضى راتــب مدير عام ورئيس واعضاء مجالس محافظــات االقليم وكل من يتقاضى 
راتــب ومخصصات الدرجــة العليا )أ و ب( بموجــب جدول الرواتب المعمــول في اقليم 

كوردستان على المالك المدني والعسكري قوى االمن الداخلي(.

ثانيًا: يحتسب الراتب التقاعدي للمشار اليهم في الفقرة )اواًل( من هذه المادة على الوجە 
اآلتي:

1 - نسبة )15 %( خمس عشرة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه 
))11( راجع قانون االصالح في الرواتب والمخصصات والمنح واالمتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان- العراق ( راجع قانون االصالح في الرواتب والمخصصات والمنح واالمتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان- العراق 
رقم )رقم )22 لسنة  لسنة 20202020 ( و تعليمات وزارة المالية واالقتصاد القليم كوردستان رقم ) ( و تعليمات وزارة المالية واالقتصاد القليم كوردستان رقم )1313 لسنة  لسنة 20202020( و ونظام ( و ونظام 

مجلس الوزراء القليم كوردستان رقم )مجلس الوزراء القليم كوردستان رقم )44 لسنة  لسنة 20202020(.(.
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اثناء الخدمة.

2 - تضاف نسبة )5ر1 %( واحد ونصف من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان 
يتقاضاه اثناء الخدمة الى الراتب التقاعدي مقابل كل سنة واحدة من الخدمة.

3 - تكون مخصصات الشهادات اآلتية او ما يعادلها وفقًا للنسب اآلتية:

أ- تضاف الى الراتب التقاعدي مخصصات شــهادة االعدادية بسنبة )1 %( واحد من المائة 
من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه اثناء الخدمة.

ب- تضاف الى الراتب التقاعدي مخصصات شــهادة الدبلوم بســنبة )2 %( واحد من المائة 
من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه اثناء الخدمة.

ج- تضاف الى الراتب التقاعدي مخصصات شــهادة البكالوريوس بســنبة )4 %( واحد من 
المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه اثناء الخدمة.

د -تضاف الى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الدبلوم العالي والماجستير بسنبة )6 %( 
واحد من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه اثناء الخدمة.

ه- تضاف الى الراتب التقاعدي مخصصات شــهادة الدكتوراه بسنبة )8 %( واحد من المائة 
من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه اثناء الخدمة.

4 - يجــب أال يتجاوز اســتحقاق الراتب التقاعدي نســبة )50 %( خمســين مــن المائة من 
مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه اثناء الخدمة.

ثالثًا:

1 - يســتحق الموظــف وفقًا للتعريف الوارد في قانون التقاعــد الموحد النافذ في االقليم 
)وبضمنهم االشخاص المشار اليهم في الفقرة اواًل من هذه المادة( راتبًا تقاعديًا اذا لم تقل 
خدمتە التقاعدية عن )15( خسم عشرة سنة، وأكمل )45( الخامسة واالربعين من عمره، 
فيما عدا حاالت الوفاة او االستشهاد او التقاعد السباب صحية وحاالت االستثناء االخرى 

الواردة في قانون التقاعد النافذ.

2 - يستحق المكلف بخدمة عامة من المشار اليهم في الفقرة )اواًل( من هذه المادة من غير 
المســتوفين للشــروط الواردة في الفقرة )ثالثًا/1( من هذه المــادة، راتبًا تقاعديًا بمراعات 
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المعايير ذاتها الواردة في الفقرة )ثانيًا( من هذه المادة بشــرط ان ال يتجاو نســبة )25 %( 
خمس وعشــرين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه اثناء الخدمة 
يضــاف الى الراتب التقاعدي الى حين تكييف حاالتهم مع الشــروط الواردة في البند )1( 

من هذه الفقرة.

3 - ال تشــمل احكام البند )2( من هذه الفقرة االشــخاص الملكفين بخدمة عامة بعد نفاذ 
هذا القانون.

رابعــًا: لعضو البرلمان حق التنازل بصــورة اختيارية عن حقوقە ومســتحقاتە التقاعدية 
كمكلف، بشــرط ان يقــدم طلبًا بذلك خالل مــدة ال تتجاوز )30( ثالثيــن يومًا من تاريخ 
نفاذ هذا القانون الى ديوان برلمان كوردستان-العراق لغرض اتخاض االجراءات القانونية 

الالزمة.

خامسُا: تحتسب مدة الخدمة في دورة البرلمان لجميع اغراض العالوة والترفيع والتقاعد 
العضاء البرلمان الذين يعودون باختيارهم الى وظائفهم.

سادسًا: تشمل احكام هذه المادة جميع االشخاص المشار اليهم في الفقرة )اواًل( من هذه 
المادة من الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون ويجب ان يكيفوا اوضاعهم مع 
احــكام هذا القانون، وتضاف الى حد )3( ثالث ســنوات الــى خدمة هؤالء الذين لم تصل 
مدة خدمتهم التقاعدية الى )15( خمس عشرة سنة كما هو الحال في الدرجات الوظيفية 
العامة لغرض وصولهم الى ســن التقاعد  )االجباري( بشــرط دفع مقــدار التقاعد عن هذه 

المدة.

ســابعًا: تلغى اســتقالة المشــار اليە في الفقــرة )اواًل( من هــذه المادة ممــن كان موظفًا 
للحكومــة عند عودتــە االختيارية الــى وظيفتە وتحتســب لە الخدمة الغــراض العالوة 
والترفيــع والتقاعد وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الدرجــة الوظيفية الالزمة والتخصيص 

المالي الالزم ويخير بين تقاضي الراتب التقاعدي او راتب الوظيفة التي عاد اليها.

ثامنــًا: فيما عــدا المكلفين بخدمة عامة يســتحق جميع المشــار اليهم فــي الفقرة )اواًل( 
مــن هذه المادة راتبًا تقاعديًا، وفقًا لذات المعايير والشــروط الــواردة في الفقرتين )ثانيًا 
وثالثًا( من هذه المادة، بنســبة ال تتجاوز )60 %( ســتين من المائة من مجموع آخر راتب 
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ومخصصات كان يتقاضاه اثناء الخدمة.

تاسعًا: اليتجاوز الراتب التقاعدي لجميع القضاة والمدعين العامين نسبة )70 %( سبعين 
مــن المائة مــن مجموع آخر راتــب و مخصصات كانــوا يتقاضونە اثنــاء الخدمة بموجد 

القوانين النافذة.

المادة 12

أواًل: )هذه الفقرة ال يشمل التقاعد(

ثانيــًا: يحال الموظف بدرجة )مدير عام فما فوق( الذي ال يدير هيكاًل اداريًا في مســتوى 
مديريــة عامة فما فوق، على التقاعد بموجب احكام الفقرة )ثامنًا( من المادة )7( من هذا 
القانون، او ينقل الى جهة اخرى عند وجود وظيفة شــاغرة تتناســب مع عنوانە الوظيفي 

المستحق.

ثالثًا: تشــمل احــكام الفقرة )ثانيًا( من هذه المادة رؤســاء الوحــدات االدارية )المحافظ، 
القائمقام، مدير الناحية( ايضًا من الذين ال يديرون اي وحدة ادارية.

رابعًا: )هذه الفقرة ال يشمل التقاعد(
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سێیەم: خانەنشینی فەرمانبەری خزمەتى زانکۆیی 
ماددەى 10:  چوارەم: 

أ- فەرمانبــەری خزمەتــى زانکۆیی خانەنشــین کراو، شایســتەى مووچەکانــی بنەڕەتی 
دەبێت لە ماوەى مۆڵەتی پشــووی ســااڵنە کە )60( رۆژە ســەرباری مۆڵەتەکانی ئاسایی 

کەڵەکە بوو، بە مەرجێک لە 180 رۆژ تێپەڕ نەکات.

ب- دەکرێــت مــاوەی مۆڵەتەکانــی ئاســایی کەڵەکەبــوو ئەژمــار بکرێــت بــە خزمەتى 
خانەنشینی پەپێی داواکارییەکی نووسراو لە الیەن فەرمانبەری خزمەتی زانکۆیی. 

ماددەى یازدەیەم: ))11(( 

یەکەم:  فەرمانبەری خزمەتى زانکۆیی لەوانەى:))22(( 

1 - هەڵگــری نازنــاوی زانســتی )مامۆســتای یاریدەدەر( و )مامۆســتا(، بەتــەواو کردنی 
تەمەنی )66( ساڵی خانەنشین دەکرێن.

2 - هەڵگری نازناوی زانســتی )پرۆفیســۆری یاریدەدەر( و )پرۆفیسۆر(، بە تەواو کردنی 
تەمەنی )70( ساڵی خانەنشین دەکرێن.

دووەم: وەزیر بۆی هەیە خزمەتی هەڵگرانی نازناوی پرۆفیســۆر لە پسپۆرییە ناوازەکان 
درێژبکاتــەوە لە مەرجی تەمەن بە راســپاردەى ئەنجوومەنی زانکۆ بۆ بەردەوامبوون لە 

خزمەتە زانکۆییەکەى لەگەڵ پشتگیرییەک لەالیەن لیژنەى پزیشکی پسپۆر.

ســێیەم: ئەو خانەنشــینکراوەى کە نەگەڕاوەتەوە ســەر وەزیفە بەپێی ئەم یاســایە ئــەو جیاووگانە 
نایگرێتەوە کە دەقنووسکراوە لەم یاساە و بەردەوام دەبێت لە وەرگرتنی مووچەى خانەنشینیەکەى.  

چوارەم: فەرمانبــەری خزمەتی زانکۆیی خانەنشــینکراو بەهــۆی تەواوکردنی تەمەنی 
یاســایی یان بەهۆکاری نەخۆشــی بە راپۆرتی لیژنەى پزیشکی پســپۆر یان کۆچکردوو 

))11(  دەقی ئەم ماددەیە هەڵوەشایەوە و بەم شێوەیەی سەرەوە راست کرایەوە بە پێی یاسای ژمارە )(  دەقی ئەم ماددەیە هەڵوەشایەوە و بەم شێوەیەی سەرەوە راست کرایەوە بە پێی یاسای ژمارە )3232ى ى 
ساڵی ساڵی 20122012( ى هەمواری یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )( ى هەمواری یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008( و یاسای ژمارە )( و یاسای ژمارە )1212ى ساڵی ى ساڵی 
لە  لە ( سەرەوە  20122012( سەرەوە  )3232ی ساڵی ی ساڵی  ژمارە  یاسای  کردنی  جێبەجێ  بە  تایبەت  کوردستان  پەرلەمانی  )(ى  ژمارە  یاسای  کردنی  جێبەجێ  بە  تایبەت  کوردستان  پەرلەمانی  20132013(ى 

هەرێمی کوردستان.هەرێمی کوردستان.
راست  کوردستان  پەرلەمانی  راست (ى  کوردستان  پەرلەمانی  20132013(ى  )1212ی ساڵی ی ساڵی  ژمارە  کردنی  جێبەجێ  یاسای  پێی  بە  بڕگەیە  ئەم   )( ژمارە  کردنی  جێبەجێ  یاسای  پێی  بە  بڕگەیە  ئەم   )22((
کرایەوە کە تێیدا ماددەى یەکەمی یاسای هەمواری ژمارە )کرایەوە کە تێیدا ماددەى یەکەمی یاسای هەمواری ژمارە )3232ى ساڵی ى ساڵی 20122012( هەڵوەشایەوە و ئەوەى سەرەوە ( هەڵوەشایەوە و ئەوەى سەرەوە 

جێگای گرتەوە.  جێگای گرتەوە.  
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لەکاتی خزمەت، پاداشتێکیان پێدەدرێت بارتەقای مووچەکەى بۆ ماوەى شەش مانگ بە 
پێوەری دوامووچەى لە رێکەوتی خانەنشینکردنی.

پێنجــەم: پارێــزگاری کردنی هەڵگرانــی نازناوی زانســی هەڵگرانــی بڕوانامــەى دکتۆرا یان 
هاوتاکــەى لە زانکــۆکان و دامەزراوە زانســتییە رەســەنەکان لە دەرەوەى عێــراق لە نازناوە 
زانســتییەکەى لە کاتی دامەزراندنی لە زانکۆکانــی عێراق، و ئەژمار کردنی مووچەى تەواوی 
هاوتای هاوشــێوەکانی لە فەرمانبەرانی خزمەتى زانکۆیــی و ئەژمار کردنی ماوەى خزمەتى 
زانکۆیی کە هەڵگری بڕوانامەى دکتۆرا یان هاوتاکەى بەسەریبردووە لە زانکۆکان و دامەزراوە 
زانستییە رەسەنەکان لە دەرەوەى عێراق، بۆ مەبەستەکانی خانەنشینی  لە کاتی دامەزراندنی 

لە زانکۆکانی عێراق بە مەرجێک بە الیەنی کەم 10 ساڵ خزمەتی تیادا بکات.

هەشــتەم: ئەژمارکردنــی خزمەتی )معید( لە زانکۆو پەیمانگەکانــی عێراق، بە خزمەتی 
زانکۆیــی بــۆ مەبەســتی خانەنشــینی لەســەرەتای دامەزراندنــی پاش بەدەســتهێنانی 
بڕوانامەى ماستەر یان هاوتاکەى، بەمەرجێک دە ساڵ کەمتر نەبێت خزمەت بکات پێش 

گەیشتنی بە تەمەنی یاسایی خانەنشینی.
ماددەی دوازدەیەم: ))11((

فەرمانبــەری خزمەتــى زانکۆیــی یان منــداڵ و کچەکانی )جێنشــینەکانی( شایســتەى 
مووچەیەکــی خانەنشــینی دەبێــت کە یەکســان بێت لەگــەل هاوشــێوەکەى کە وەری 
دەگرێــت لە مووچەى تەواو و دەرماڵەکانــی خزمەتى زانکۆیی لە کاتی ئیحالە کردنی بۆ 

خانەنشینی لە یەکێک لەم حاڵەتانەى خوارەوە:

1 - ئەگەر ئیحالەى خانەنشــینی کرا بە هۆی تەواو کردنی تەمەنی یاسایی))22(( و خزمەتی 
زانکۆیی هەبێت کەمتر نەبێت لە 10 دە ساڵ.

2 - ئەگەر ئیحالەى خانەنشینی کرا بە هۆیەکانی تەندروستی.

3 - ئەگەر ئیحالەى خانەشینی کرا و خزمەتە زانکۆییەکەى لە 25 ساڵ کەمتر نەبێت.

4  - ئەگەر کۆچی دوایی کرد لە کاتی خزمەتدا.

))11(  دەقی ئەم ماددەیە هەڵوەشایەوە و بەم شێوەیەی سەرەوە راست کرایەوە بە پێی یاسای ژمارە )(  دەقی ئەم ماددەیە هەڵوەشایەوە و بەم شێوەیەی سەرەوە راست کرایەوە بە پێی یاسای ژمارە )3232ى ى 
ساڵی ساڵی 20122012( ى هەمواری یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )( ى هەمواری یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008( و یاسای ژمارە )( و یاسای ژمارە )1212ى ساڵی ى ساڵی 
لە  لە ( سەرەوە  20122012( سەرەوە  )3232ی ساڵی ی ساڵی  ژمارە  یاسای  کردنی  جێبەجێ  بە  تایبەت  کوردستان  پەرلەمانی  )(ى  ژمارە  یاسای  کردنی  جێبەجێ  بە  تایبەت  کوردستان  پەرلەمانی  20132013(ى 

هەرێمی کوردستان.هەرێمی کوردستان.
))22( لە ماددە ( لە ماددە 1111 بڕگە یەکەم لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە ) بڕگە یەکەم لە یاسای خزمەتى زانکۆیی ژمارە )2323ى ساڵی ى ساڵی 20082008( دیاری کراوە.( دیاری کراوە.
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ثالثا: تقاعد موظف الخدمة الجامعية

المادة 10:

أ- يســتحق موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد رواتبە االســمية عن مدة اجازة 
العطلة الســنوية البالغة )60( ســتين يومًا مضافًا اليها ما تراكم من اجازات اعتيادية على 

ان ال تتجاوز 180 مائة وثمانين يومًا.

ب-يجــوز احتســاب مدة االجازات االعتياديــة المتراكمة خدمة تقاعديــة بناء على طلب 
تحريري من موظف الخدمة الجامعية.

المادة 11:))11((

اواًل: يحال موظف الخدمة الجامعية من))22(( :

1 - حاملــي اللقــب العلمي )المدرس المســاعد( و )المدرس( الى التقاعــد عند اكمال )66( 
عامًا.

2 - حاملي اللقب العلمي )االستاذ المساعد( و )االستاذ( الى التقاعد عند اكمال )70( عامًا

ثانيًا : للوزير تمديد خدمة حامل لقب االستاذية من االختصاصات النادرة من شرط العمر 
بتوصيــة مــن مجلس الجامعة لالســتمرار بخدمتە الجامعية مع تأييد مــن اللجنة الطبية 

المختصة .

ثالثًا : ال يشــمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقــا الحكام هذا القانون باالمتيازات 
المنصوص عليها فيە ويستمر في تقاضي راتبە التقاعدي .

رابعًا : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بســبب اكمالە الســن القانونية 
او الذيــن يحالون ألســباب مرضية بتقريــر من لجنة طبية مختصــة او المتوفى وهو في 
الخدمة مكافأة تعادل راتبە لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب االخير من تاريخ االحالة الى 

))11(  الغيت نهذه المادة و استبدلت بالنص اعاله حسب قانون رقم (  الغيت نهذه المادة و استبدلت بالنص اعاله حسب قانون رقم 3232 لسنة  لسنة 20122012 التعديل االول لقانون الخدمة  التعديل االول لقانون الخدمة 
الجامعية رقم الجامعية رقم 2323 لسنة  لسنة 20082008 النافذة في اقليم كوردستان حسب قانون انفاذ رقم  النافذة في اقليم كوردستان حسب قانون انفاذ رقم 1212 لسنة  لسنة 20132013 الصادرة من  الصادرة من 

برلمان اقليم كوردستان العراق.برلمان اقليم كوردستان العراق.
))22( عدلت هذه الفقرة حسب قانون االنفاذ رقم ( عدلت هذه الفقرة حسب قانون االنفاذ رقم 1212 لسنة  لسنة 20132013 الصادر من برلمان كوردستان.  الصادر من برلمان كوردستان. 
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التقاعد .

خامسًا : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات 
والمؤسســات العلمية الرصينة فــي خارج العراق بلقبە العلمي عنــد تعيينە في الجامعات 
العراقية ، ويحتســب راتبە الكلي اسوة بأقرانە من موظفي الخدمة الجامعية ، وتحتسب 
مــدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شــهادة الدكتوراه أو مــا يعادلها في الجامعات 
والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق ألغراض التقاعد عند تعيينە في الجامعات 

العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في األقل.

ثامنًا : تحتســب خدمــة المعيد في الجامعــات والمعاهد العراقية خدمــة جامعية لغرض 
التقاعد منذ تعيينە بعد حصولە على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها 

عشر سنوات في االقل قبل بلوغە السن القانونية للتقاعد.

المادة 12:))11((

يســتحق موظف الخدمة الجامعية أو عيالە راتبا تقاعديا مســاويا لما يتقاضاه اقرانە من 
الراتــب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عنــد إحالتە إلى التقاعد في إحدى الحاالت 

اآلتية :

1. إذا أحيل إلى التقاعد بســبب إكمالە السن القانونية ولە خدمة جامعية ال تقل عن )10( 
عشر سنوات .

2. إذا أحيل إلى التقاعد ألسباب صحية .

3. اذا احيــل الى التقاعد بناًء علــى طلبە وكانت لە خدمة جامعية ال تقل عن )25( خمس 
وعشرين سنة .

4. إذا توفي وهو في الخدمة

))11(  الغيت نهذه المادة و استبدلت بالنص اعاله حسب قانون رقم (  الغيت نهذه المادة و استبدلت بالنص اعاله حسب قانون رقم 3232 لسنة  لسنة 20122012 التعديل االول لقانون الخدمة  التعديل االول لقانون الخدمة 
الجامعية رقم الجامعية رقم 2323 لسنة  لسنة 20082008 النافذة في اقليم كوردستان حسب قانون انفاذ رقم  النافذة في اقليم كوردستان حسب قانون انفاذ رقم 1212 لسنة  لسنة 20132013 الصادرة من  الصادرة من 

برلمان اقليم كوردستان العراق.برلمان اقليم كوردستان العراق.


