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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة

 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
 

ى هةمواركراو و، لةسةر 1991(ى ساَلى 1(ى ياساى ذمارة )65( لة ماددةى )1ثشت بة حوكمى برِطةى )
ى 1991(ى ساَلى 1داواى ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان، و بةدةر لة حوكمةكانى ياساى ذمارة )

برِيارى  11/11/1111(ى رؤذى 3واركراو، ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق لة دانيشتى ئاسايى ذمارة )هةم
 دةرضوواندنى ئةم ياسايةى دا:

 7122(ى سالَى 4ياساى ذمارة )
 ياساي  ليَبوردنى طشتى لة هةريَمي كوردستان ـ عيَراق

 (: 2ماددةي )
دراوان )النزالء و املودوعون( و رِاطرياوان )املوقوفون( ليَبوردنى طشتى حوكمدراوان  بةندى وسثيَر يةكةم:

 دةطريَتةوة بةطويَرةى ئةو حوكمانةى لةم ياسايةدا هاتوون. 
 ئةم ليَبوردنة طشتيية بةرثرسياريةتى شارستانى و بةرزةفتةكارى ناطريَتةوة. دووةم:

 (:7ماددةي )
ةى كة ئاشتةوايى تيَدا ئةجنام دراوة ياخود ئةجنام سزاى حوكمدراوان بة لة سيَدارةدان لةسةر ئةو كيَشان يةكةم:

( سالَ  كةم دةكريَتةوة و ماوةى طرتن و حوكمى 16دةدريَت لة نيَوان اليةنةكان بؤ سزاى بةندى كاتى )
ثيَشويان بؤ هةذمار دةكريَت، بةو مةرجةى ئاشتةوايةكة لة بةردةم ئةو ليذنةية راستيَنرابيَت كة بةثيَى 

 يَت.ئةم ياساية ثيَك د
ئةوانةى حوكمةكانى برطةى )يةكةم(ى ئةم ماددةية دةيانطريَتةوة سوودمةندنابن بة هيض ليَبوردن و  دووةم:

 سووككردنيَكى ترى حوكمةكانيان لة داهاتوودا.
 (: 3ماددةى )

ى اكسازليَبوردنى طشتى هةموو حوكمدراوان دةطريَتةوة بة بةندكراو و سثيَردراوان لة فةرمانطةكانى ض يةكةم:
يةتى لة هةريَمدا كة لةاليةن دادطاكان دةرهةقيان دةرضووة لةو دؤسيانةى ئاشتةوايى كراوة يان كؤمةآل

دةكرىَ لة نيَوان اليةنةكان وة دةست بةجىَ ئازاد دةكريَن، جطة لةو تاوانانةى كة لة حوكمةكانى ئةو 
 ياساية بة دةردةكريَن.

لة  %(01%( و بؤ سثيَردراوان بة رِيَذةى )31ذةى )ماوةى سزاى حوكمدراوان بؤ بةندى بة رِي دووةم:
يةتى لة هةريَمدا كةم دةكريَتةوة لة كؤى ئةو ماوةيةى كة لة سزا فةرمانطةكانى ضاكسازى كؤمةآل

ئةسَليةكدا هاتووة و لةاليةن دادطاكان دةرهةقيان دةرضووة لةو دؤسيانةى ئاشتةوايى نةكراوة لة نيَوان 
ة كةميش كراوةتةوة وةك ماوةى بةسةرضوو لة فةرمانطةكانى ضاكسازى اليةنةكان و ئةو ماوةيةى ك

 كؤمةاليةتى بؤ مةبةستى ئازادكردنى مةرجدار هةذماردةكريَت. 
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 (:4ماددةي )
حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجىَ دةبيَت لةسةر ئةو دؤسيانةى كة لة قؤناغى دادطاييكردندان لة هةموو ئةو 

رضوونى ئةم ياساية رِوويانداوة ئةطةر ئاشتةوايى لة نيَوان اليةنةكان هةبيَت، جطة تاوانانةى كة بةر لة رِؤذى دة
 لةو تاوانانةى لة حوكمةكانى ئةم ياساية بةدةردةكريَن .

 (: 5ماددةى )
ئةو بةند و سثيَردراوانةى لة حوكمةكانى ئةم ياساية سوودمةند دةبن كة سووديان لة حوكمةكانى ياساى ذمارة 

ياساى ليَبوردنى طشتى وةرطرتووة يان هةر ياسا و برِياريَك كة ثيَش ئةو دةرضووة و  1111( ى ساَلى 1)
هةروةها برِيارةكانى ليَبوردنى تايبةت كة لة سةرؤكى هةريَمةوة دةرضووة كة ئاشتةواييان كردوة بة مةرجيَك 

 جاريَكى تر لةسةر تاوانيَكى بة ئةنقةست حوكم نةدرابيَتةوة.
 (: 6ماددةي )

( 0تووانةى حوكمى ثامشلةيان بؤ دةرضووة لة دادطاكانى هةريَمى كوردستان، ئةطةر لة ماوةى )تاوانبارة هةآلئةو 
% 36ضوار مانط خؤيان بةدةستةوة بدةن لة حوكمةكانى ئةم ياساية سوودمةند دةبن بةمةرجيَك ريَذةى 

 حوكمةكاني ئةم ياساية بةدةر دةكريَن. يكة بةثيَحوكمةكةيان تةواو بكةن بةدةر لة ئةجنامدةرانى ئةو تاوانانةى 
 (: 2ماددةي )

ئةو بةندى و سثيَردراوانةى كة ماوةى حوكمةكةيان تةواو كردووة و لةزينداندا ماون لةبةرئةوةى تواناى 
 طةرِانةوةي ئةو برِة ثارةيةيان نية لة حوكمةكانى ئةم ياساية سوودمةند دةبن بةم مةرجانةى خوارةوة:

مةتةيةك لةسةر موَلكيَك يان ضةند موَلكيَك كة بةهاكةى اليةنى كةم ئةوةندةى برِة ثارةكة دانانى بار يةكةم:
 بيَت.

طيَرِانةوةى ئةو برِة ثارةيةى بؤ بكريَتة قيست بةثيَى ئةحكامةكاني ياساى جيَبةجيَكردن و، لة  دووةم:
 بةرِيَوةبةرايةتى جيَبةجيَكردن جيَبةجىَ دةكريَت.

 (: 8ماددةي )
 % لة كؤى سزا ئةصليةكة كةم دةكريَتةوة:11انةى خوارةوة سزاكانيان بة ريَذةى ئةو تاوان
 بازرطانيكردن بة ماددةى هؤشبةرةكان. يةكةم:
 دةست دريَذى سيَكسي و نيَربازى. دووةم:

 (: 2ماددةي )
 ليَبوردنى طشتى ئةو تاوانانةى خوارةوة ناطريَتةوة:

بيانيان و ئةوانةى لةطةلَ رِيَكخراوةكانى نةتةوة يةكطرتووةكان و  ئةو تاوانانةى لةسةر ياساى ثاراستنى يةكةم:
و ياساى سزادانى  1991(ى ساَلى 5رِيَكخراوةكانى مرؤيى كار دةكةن لة هةريَمى كوردستان ذمارة )

و ياساى بةرةنطاربوونةوةى  1991(ى سَاىل 8حيازة و دروست كردن و بةكارهيَنانى تةقةمةنى ذمارة )
 ى هةمواركراودا، هاتوون.1115(ى ساَلى 3تريؤر ذمارة )
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 ئةو تاوانانةي بة ئاسايشي ناوخؤ و دةرةوةي هةريَم طريَدراون. دووةم:

 بازرطاني كردن بة دةرمان و خؤراكي بةسةرضوو. سيَيةم:

بةرتيل و ئيختيالس و ئةو تاوانانةى  بة سامانى طشتى ثةيوةسنت و تاوانةكانى طةندةَلى هاتوو لة  ضوارةم:
(ى ياساى )دةستةى دةستثاكى ذمارة 16( و ماددةى )10ةى )يةكةم/ برِطةى حةوتةم( و ماددةى )مادد

 ى هةمواركراو(.1111(ى ساَلى 3)

 تقليد و تةزويركردني دراو  و كاغةزي ثارة و بانكةنؤت )السندات املالية(. ثيَنجةم:

 زيناي مةحارم. شةشةم:
 ةكان.تاوانةكاني بةقاضاغ بردني شويَنةوار حةوتةم:
تاواني رفاندن كة بةهؤيةوة وون بوون ياخود مردن يان ناتوانايي جةستةيي و عةقلي قوربانيةكةي ليَ  هةشتةم:

 دةكةويَتةوة.
 حوكم دراوة طةراوةكان لةسةر تاواني بة ئةنقةست و هةالتوان لة زيندان. نؤيةم:
 دةستدريَذى سيَكسى و ئةشكةجنةدانى مندالَ. دةيةم:

 .ــطانى كردن بة مرؤظبازر يازدةيةم:
 كوشتنى اصول و فروع بة ئةنقةست. دوازدةيةم:
 كوشتنى ئافرةت بةبيانوى شوشتنةوةى نامووس. سيَزدةيةم:
 كوشتنى زانايانى ئايينى و رؤذنامةنووسان بة ئةنقةست. ضواردةيةم:

 (: 21ماددةي )

سالَ لة رِؤذى دةرضوونى ئةم ياساية ( 6هةر كةسيَك لة حوكمةكانى ئةم ياساية سوودمةندبوو بيَت لة ماوةى )
تاوانيَكى بة ئةنقةست ئةجنام بدات ، ئةو حوكمةى بةسةردا دةسةثيَنريَتةوة كة بةهؤى ياساى ليَبوردن وةرى 
نةطرتووة، بؤ ئةوانةش لة قؤناغى دادطايى كردن بةر ليَبوردن كةوتوون دووبارة لةسةر تؤمةتى ثيَشووش رِىَ و 

 يان دةطرييَتة بةر.شويَنى ياسايى بةرامبةر
 (: 22ماددةي )

ئةحكامةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ دةكريَت بةسةر حوكمدراو و تؤمةتباران بة تاوانة سةربازييةكان  يةكةم:
و ياساى سزادانى سةربازى  1119(ى ساَلى 10بةثيَى ياساى سزادانى هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ ذمارة )

 هةريَمى كوردستان حوكم دراون يان تؤمةتبارن.بةركار لة  1111(ى ساَلى 19ذمارة )

لة هةر دادطايةكى هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ و دادطاى سةربازى ليذنةيةك ثيَك ديَت لة دوو دادوةرى  دووةم:
 ئةم دادطايانة و داواكارى طشتى بةمةبةستى جيَبةجيَكردنى ئةحكامةكانى ئةم ياساية.
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 (: 27ماددةي )

ةجي كردني ئةحكامةكانى ئةم ياساية ليذنةيةك يان زياتر لة هةر ناوضةيةكي بة مةبةسيت جيَب يةكةم:
تيَهةَلضوونةوة لة هةريَمدا بة سةرؤكايةتي دادوةريَك كة ثلةكةي لة ثلةي دووةم كةمرت نةبيَت و 

و كار وكاروباري كؤمةاليةتي و دةستةى  ئةنداميةتي هةر يةك لة نويَنةري وةزارةتةكاني داد و ناوخؤ
ةخؤى مافى مرؤظـ و سةرؤكايةتي داواكارى طشيت ثيَك ديَت و، هةر اليةنيَك نويَنةراني خؤي سةرب

 كانديد دةكات بؤ جيَبةجيَ كردني ئةحكامةكانى ئةم ياساية.

يارانةى بةثيَى ئةم ياساية لةاليةن ليذنةكةوة دةردةضن و لةاليةن ئةندامى داواكارى طشتى يان ئةو برِ دووةم:
(ى رؤذدا لة رؤذى دةرضوونيةوة لة 31ثةيوةنديدار )زةرةرمةند(ةوة لة ماوةى )لةاليةن كةسانى 

تاوانةكانى جينايات شياوى تانةليَدانن بة شيَوةى ثيَداضوونةوة )تةمييز( لةبةردةم دادطاى ثيَداضوونةوةى 
وة بةسيفةتى هةريَم و لة تاوانةكانى كةتن و سةرثيَضى شياوى تانة ليَدانن لةبةردةم دادطاى تيَهةَلضوونة

 ثيَداضوونةوة و ئةو برِيارانةى كة دةردةضن بةبنربِ دادةنريَن.

دةبيَ ليذنةكاني تايبةمتةند بة جيَبةجي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية ماوةي )توقيف( كردني ئةم  سيَيةم:
 كةسانةي كة ئةم ياساية دةيانطريَتةوة ئةذماربكات.

ت مانط لة بةروارى دةست ثيَ كردن بة كارةكانييةوة تةواو بكات ليذنة كارةكاني خؤي لة ماوةي هةش ضوارةم:
 و، بة تةواو بووني وادةكة ليذنةكة بة هةَلوةشاوة دادةندريَت.

دواى تةواوبوونى ماوةى ياسايى ليَذنةكة، ئةم كارانةى كة لة اليةن ليَذنةكة ئةجنام دةدرا دةسثيَردريَت  ثيَنجةم:
بؤ جيَبةجىَ كردن و برِيارى ئةم دادطايانة شياوى تانة ليَدانة لة بةردةم  بة دادطاى تاوان لة ثاريَزطاكان 

 دادطاى ثيَداضوونةوة )متييز(ى هةريَم.
 (: 23ماددةي )

ثيَويستة لةسةر دادطاي ثيَداضوونةوة )التمييز( و دادطاكاني تيَهةَلضوون )االستئناف( و دادطاكاني تاوانةكان 
رِاستةوخؤ حوكمةكاني ئةم ياساية لةسةر ئةو دؤسيانةي بة سيفةتى  )اجلنايات( لة هةريَمي كوردستان،

 ثيَداضوونةوة لةبةر دةستيانة لةكاتى دةرضوونى ئةم ياسايةوة جيَبةجىَ بكةن.
 (: 24ماددةي )

 حوكمةكاني ئةم ياساية تةنها ئةو دؤسية و تاوانانة دةطريَتةوة كة ثيَش دةرضووني ئةم ياساية رِوويانداوة.
 (: 25ماددةي )

ثيَويستة ئةجنومةني دادوةري لة هةريَم ريَنمايي ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجيَ كردني حوكمةكاني ئةم ياساية لة 
 ماوةيةكدا كة لة )حةوت رؤذ( لة بةروارى كار ثي كردنييةوة تيَثةر نةكات ، دةربكات.
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 (: 26ماددةي )
 ةكاني ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.ثيَويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكم

 (: 22ماددةي )
 ئةم ياساية لة رِؤذي باَلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي فةرميي )وةقايعي كوردستان( جيَبةجيَ دةكريَت.

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                  

 
 
 
 

 

 هؤيةكاني دةرضوواندن
ة سزادراوان بؤ طةرِانةوة بؤ ناو طؤمةَلطةو وة دةست ثيَكردنةوةي ذياني لة ثيَناو دووبارة دةرفةت ثيَدان ب

ئاسايي، بة لةبةر ضاوطرتين ئةو دؤخة قةيراناويةي هةريَمي كوردستان ثيَدا تيَدةثةريَت و، باَلوكردنةوةي طياني 
 يةتى، ئةم ياساية دةرضويَندرا.يي و ضاكسازي و ئاشتةوايى كؤمةآلليَبوردة
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 رانوةزي ئةجنومةنيةرؤكايةتى سـ
 22/27/7122 لة 5461:  ذمارة

 7122(ى سالَى 275ذمارة ) برِيـاري
 ساَلي ي(3) ذمارة كوردستان هةريَمي وةزيراني ئةجنوومةني ياساي لة هةشتةم ماددةي ئةحكامي بة ثشتبةسنت

 هةريَمي لة شتوطوزارطة كةرتي بة تايبةت رِسووماتي رِيَكخستنةوةي بةمةبةسيت و هةمواركراو، 1991
 بة سةر طةشتوطوزار طشتيي دةستةي لةاليةن كة وةردةطرييَت خزمةتطوزارييانة ئةو بةرامبةر لة كة كوردستان
 بة طةشتوطوزار و شارةواني وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر و دةكريَن، ثيَشكةش طةشتوطوزار و شارةواني وةزارةتي

 ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي كؤنووسي رِؤشنايي لةبةر و ،11/11/1111 لة( 9001) ذمارة نووسراويان
 لة( 16) ذمارة وةزيران ئةجنومةني برِياري دوابةدواي و ،6/11/1111 رِيَكةوتي لة( 31) ذمارة وةزيران

 :بة برِياردرا ،3/1/1115
 ئةو بةرامبةر لة كة كوردستان هةريَمي لة طةشتوطوزار بةكةرتي تايبةت رِسووماتي وةرطرتين -2

 و شارةواني وةزارةتي بة سةر طةشتوطوزار طشتيي دةستةي لةاليةن كة وةردةطرييَت خزمةتطوزارييانة
 ساَلي ي(09) ذمارة ياساي لة حةوتةم و بيست ماددةي رِؤشنايي لةبةر دةكريَن ثيَشكةش طةشتوطوزار

 هاوثيَضي خشتةي سيَ (3) بةثيَي دةيانطريَتةوة سةرةوة ئاماذةثيَدراوي ياساي كة كةسانةي ئةو لة 1911
 طةشتيارييةكان شويَنة بؤ ساآلنة خزمةتطوزارييةكاني كريَي و رِةسم خشتةي -أ) ناوي بة دةبيَت برِيارة ئةم
 ثيَنج( 6) طةشتياري هؤتيَلي( )1) ذمارة برِطةي بة و برِطةية سيَ و نةوةت( 93) كة( كوردستان هةريَمي لة

 رِسوماتي خشتةي - ب. )ديَت كؤتايي( تلفريك مؤَلةتي( )93) مارةذ برِطةي بة و دةستثيَدةكات،( ئةستيَرة
 برِطةي بة و دةستثيَدةكات،( مؤزةخانةكان( )1) ذمارة برِطةي بة و برِطةية( 0) كة( شويَنةوارييةكان شويَنة
 لة بريتيية( طةشتياري خزمةتطوزاريي رِةمسي خشتةي -ج. )ديَت كؤتايي( ميَذووييةكان شويَنة( )0) ذمارة
 (.ضيَشتخانةكان و مانةوة شويَين لة ثسووَلةيةك هةر بؤ سيَ سةدا لة%( ٣) برِي) برِطة يةك

 و دارايي وةزارةتي لةاليةن برِيارة ئةم هاوثيَضي خشتةي سيَ( 3) هةر لة هاتوو داهاتي لة رِيَذةيةك -7
 هةردوو نيَوان كةوتنـيرِيَك بةثيَي طةشتوطوزار و شارةواني وةزارةتي بؤ دةكريَتةوة تةرخان ئابوورييةوة

 ثةرةثيَداني بؤ بةكارديَت و وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي رِةزامةندي وةرطرتنـي دواي لة ناوبراو وةزارةتي
 رِؤشنايي لةبةر دةكريَت خةرج طةشتوطوزار و شارةواني وةزارةتي لةاليةن رِاستةوخؤ و طةشتوطوزار كاروباري

 .داراييةكان رِيَنمايية و ياسا
 لةبةر طةشتوطوزار طشتيي دةستةي ئةوا برِيارة، لةم هاتوو رِسوومي ثيَداني لة سةرثيَضيكردن كاتي لة -3

 ناكؤك مةرجيَك بة دةكات سةرثيَضيكاراندا لةطةلَ مامةَلة 1911 ساَلي ي(09) ذمارة ياساي رِؤشنايي
 اليةنة و ،1111 ساَلي ي(11) ذمارة طةشتوطوزار و شارةواني وةزارةتي ياساي لةطةلَ نةبيَت

 مةبةستةكاني بؤ دةطرنةوة فيدرالَ حكومةتي اليةنةكاني جيَطةي كوردستان هةريَمي لة ثةيوةنديدارةكان
 .ياساية ئةم جيَبةجيَكردني
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 بؤ ثيَويست رِيَنمايي دةتوانيَت ئابووري و دارايي وةزارةتي هةماهةنطي بة طةشتوطوزار و شارةواني وةزارةتي -4
 .دةربكات برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني ئاسانكاري

 .بيَت برِيارة ئةم ئةحكامةكاني بة دذ ناكريَت دارايي رِيَنماييةكي و برِيار هيض بة كار -5

( كوردستان وةقايعي) رِؤذنامةي لة بآلوكردنةوةي رِيَكةوتي لة برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت  -6
 .دةكةن  جيَبةجيَ

 
 

 بارزاني نيَضيـرظان                                                                                                            
 وةزيران ئةجنومةني سـةرؤكي                                                                                                               

 

 
 ساآلنة خزمةتطوزارييةكاني ريَيك و رِةسم خشتةي( أ

 كوردستان هةريَمـي لة  طةشتيارييةكان شويَنة بؤ

 
 كانىەر ۆ ج ژ

 وزارى گتەخزم

 ىكانسەنتەرى پارێزگا

 )هەولێر ، سلێمانى ، دهۆک(

 بجە ، ڵەشارەکانى ترى هەرێم )پارێزگاى هە

 و ناحیەکان( ڕاپەرین ، قەزا ئیدارەى گەرمیان و 

ەسم ڕ  ی بڕ 

 ە)ب ینار د ەب
-(ەژمار 

 اڵنەسا

بە ) ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 

 اڵنەسا  -(  نووسین

ەسم ڕ  ی بڕ 

 ە)ب ینار د ەب
-(ەژمار 

 اڵنەسا

  -(  بە نووسین) ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 

 اڵنەسا

( 5) ەشتیاری گ ۆتێلیه 1

 ەستێرەئ ێنجپ

50555055

5 

00555055 یۆن دینارمل ێنجپ

5 

 یۆن دینارمل چوار 

( 0) ەشتیاری گ هۆتێلی 2

 رەەستێچوار ئ

00555055

5 

20555055 دینار ملیۆن   س ێ

5 

 دینار ملیۆن  دوو 

( 0) ەشتیاری گ هۆتێلی 0

 ەستێرەئ ێس 

10555055

5 

 پێنج و ملیۆن  یەك

 دینار هەزار سەد

10555055

5 

 ملیۆن دینار یەك

( 2) ەشتیاری گ هۆتێلی 0

 ەستێرەدوو ئ

 ەنجاپحەوت سەد و  0550555

 دینار هەزار

 اردین هەزار سەد پێنج 5550555

( 1) ەشتیاری گ هۆتێلی 5

 ەستێرەئ یەك

و حەوتا و  س ێ سەد 0050555

 هەزار دینار پێنج

 دینار هەزار ەنجاپدوو سەد و  2550555

( 2) ەشتیاری گ مۆتێلی 6

 ەستێرەدوو ئ

 هەزار سەد پێنج 5550555

 دینار

 دینار هەزار سەد پێنج 5550555

( 1) ەشتیاری گ مۆتێلی 0

 ەستێرەئ یەك

و حەوتا و  ەدس ێ س 0050555

 هەزار دینار پێنج

 هەزار دینار پێنجو حەوتا و  س ێ سەد 0050555

اخراوى ڕ ئەپارتمانى  8

( پێنج 5گەشتیارى )

 هئەستێر 

10555055

5 

 پێنج و ملیۆن  یەك

 دینار هەزار سەد

10555055

5 

 ملیۆن دینار یەك
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 كانىەر ۆ ج ژ

 وزارى گتەخزم

 ىكانسەنتەرى پارێزگا

 ک()هەولێر ، سلێمانى ، دهۆ 

 بجە ، ڵەشارەکانى ترى هەرێم )پارێزگاى هە

 و ناحیەکان( ڕاپەرین ، قەزا ئیدارەى گەرمیان و 

ەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د ەب

-(ەژمار 

 اڵنەسا

بە ) ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 اڵنەسا  -(  نووسین

ەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د ەب

-(ەژمار 

 اڵنەسا

  -(  بە نووسین) ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 اڵنەسا

اخراوى ڕ انى ئەپارتم 9

( چوار 0گەشتیارى )

 هئەستێر 

10555055

5 

 دینار هەزار ەنجاپحەوت سەد و  0550555 ملیۆن دینار یەك

اخراوى ڕ ئەپارتمانى  15

( س ێ 0گەشتیارى )

 ەئەستێر 

 ەنجاپحەوت سەد و  0550555

 دینار هەزار

 دینار هەزار سەد پێنج 5550555

( پێنج 5) ىانتر ێستو ڕ  11

 ئەستێرە

20555055

5 

 و پێنج ملیۆن  دوو 

 دینار هەزار سەد

20555055

5 

 دینار ملیۆن  دوو 

( چوار 0) ىانتر ێستو ڕ  12

 ئەستێرە

20555055

5 

10555055 دینار ملیۆن  دوو 

5 

 دینار هەزار سەد پێنج و ملیۆن  یەك

( س ێ 0) ىانتر ێستو ڕ  10

 ئەستێرە

10555055

5 

 پێنج و ملیۆن  یەك

 دینار هەزار سەد

10555055

5 

 ارملیۆن دین یەك

( دوو 2) ىانتر ێستو ڕ  10

 ئەستێرە

10555055

5 

 دینار هەزار ەنجاپحەوت سەد و  0550555 ملیۆن دینار یەك

( یەک  1) ىانتر ێستو ڕ  15

 ئەستێرە

 هەزار سەد پێنج 5550555

 دینار

 دینار هەزار سەد پێنج 5550555

انتى گەشتیارى ر ێستو ڕ  16

 وەرزى

 پێنجو حەوتا و  سەد 1050555

 هەزار دینار

 هەزار دینار پێنجو حەوتا و  سەد 1050555

خواردەمەنى خێرای پلە  10

 نایاب

10555055

5 

 دینار هەزار ەنجاپحەوت سەد و  0550555 ملیۆن دینار یەك

خواردەمەنى خێراى پلە  18

 ( یەک1)

10555055

5 

 دینار هەزار ەنجاپحەوت سەد و  0550555 ملیۆن دینار یەك

خواردەمەنى خێراى پلە  19

 ( دوو 2)

حەوت سەد و پەنجا  0550555

 دینار هەزار 

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555

خواردەمەنى خێراى پلە  25

 ( س ێ0)

پێنج سەد هەزار  5550555

 دینار

 و حەوتا و پێنج هەزار دینار س ێ سەد 0050555

خواردەمەنى خێراى پلە  21

 ( چوار0)

دوو سەد و پەنجا  2550555

 هەزار دینار

 سەد و پەنجا هەزار دینار دوو  2550555

10555055 کافتریاى پلە نایاب 22

5 

 دینار حەوت سەد و پەنجا هەزار  0550555 یەک ملیۆن دینار

حەوت سەد و پەنجا  0550555 ( یەک1کافتریاى پلە ) 20

 دینار هەزار 

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555

پێنج سەد هەزار  5550555 ( دوو 2کافتریاى پلە ) 20

 دینار

 و حەوتا و پێنج هەزار دینار س ێ سەد 0050555
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 كانىەر ۆ ج ژ

 وزارى گتەخزم

 ىكانسەنتەرى پارێزگا

 )هەولێر ، سلێمانى ، دهۆک(

 بجە ، ڵەشارەکانى ترى هەرێم )پارێزگاى هە

 و ناحیەکان( ڕاپەرین ، قەزا ئیدارەى گەرمیان و 

 ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د

-(ەژمار 

 اڵنەسا

 ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
  -(  بە نووسین)

 اڵنەسا

 ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د

-(ەژمار 

 اڵنەسا

  -(  بە نووسین) ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 اڵنەسا

و حەوتا و  س ێ سەد 0050555 ( س ێ0کافتریاى پلە ) 25

 پێنج هەزار دینار

 دوو سەد و پەنجا هەزار دینار 2550555

دوو سەد و پەنجا  2550555 ( چوار0کافتریاى پلە ) 26

 دینار هەزار 

 سەد و پەنجا هەزار دینار 1550555

هەزار  س ێ سەد 0550555 کافتریاى وەرزى 20

 دینار

 هەزار دینار س ێ سەد 0550555

( 5گوندى گەشتیارى ) 28

 پێنج ئەستێرە

 ملیۆن دینار دوو  205550555 ملیۆن دینار دوو  205550555

( 0گوندى گەشتیارى ) 29

 چوار ئەستێرە

 پێنج و ملیۆن  یەك 105550555

 دینار هەزار سەد

 دینار هەزار سەد پێنج و ملیۆن  یەك 105550555

( 0گوندى گەشتیارى ) 05

 س ێ ئەستێرە

 یەک ملیۆن دینار 105550555 یەک ملیۆن دینار 105550555

( 2گوندى گەشتیارى ) 01

 دوو ئەستێرە

پێنج سەد هەزار  5550555

 دینار

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555

( 1ەشتیارى )گوندى گ 02

 یەک ئەستێرە

و حەوتا و  س ێ سەد 0050555

 پێنج هەزار دینار

 و حەوتا و پێنج هەزار دینار س ێ سەد 0050555

کۆمەڵگاى گەشتیارى  00

 ( پێنج ئەستێرە5)

پێنج  و  ملیۆن س ێ  005550555

 سەد هەزار دینار

 دینار ملیۆن س ێ  005550555

کۆمەڵگاى گەشتیارى  00

 ( چوار ئەستێرە0)

پێنج  و  ملیۆن  دوو  205550555

 سەد هەزار دینار

 دینار ملیۆن  دوو  205550555

کۆمەڵگاى گەشتیارى  05

 ( س ێ ئەستێرە0)

 پێنج و ملیۆن  یەك 105550555

 دینار هەزار سەد

 یەک ملیۆن دینار 105550555

کۆمەڵگاى گەشتیارى  06

 ئەستێرە ( دوو 2)

حەوت سەد و  0550555

 دینار پەنجا هەزار 

 ێنج سەد هەزار دینارپ 5550555

کۆمەڵگاى گەشتیارى  00

 ( یەک ئەستێرە1)

 هەزار سەد پێنج 5550555

 دینار

 دوو سەد و پەنجا هەزار دینار 2550555

سەیرانگاى  08

 گەشتوگوزار

پێنج سەد هەزار  5550555

 دینار

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555

( پێنج 5شارى یارى ) 09

 ئەستێرە

 چوار ملیۆن دینار 005550555 ن دینارپێنج ملیۆ  505550555

( چوار 0شارى یارى ) 05

 ئەستێرە

پێنج  و ێ ملیۆن س  005550555

 سەد هەزار دینار

 

 ێ ملیۆن دینارس  005550555

( س ێ 0شارى یارى ) 01

 ئەستێرە

پێنج  و ملیۆن  دوو  205550555

 سەد هەزار دینار

 

 ملیۆن دینار دوو  205550555
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 كانىەر ۆ ج ژ

 وزارى گتەخزم

 ىكانسەنتەرى پارێزگا

 )هەولێر ، سلێمانى ، دهۆک(

 بجە ،ڵەشارەکانى ترى هەرێم )پارێزگاى هە

 و ناحیەکان( ڕاپەرین ، قەزا ئیدارەى گەرمیان و 

 ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د

-(ەژمار 

 اڵنەسا

 ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
  -(  بە نووسین)

 اڵنەسا

ەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د ەب

-(ەژمار 

 اڵنەسا

  -(  بە نووسین) ینارد ەب ەسمڕ  ی بڕ 
 اڵنەسا

دوو ( 2شارى یارى ) 02

 ئەستێرە

پێنج  و  ملیۆن یەک  105550555

 سەد هەزار دینار

 یەک ملیۆن دینار 105550555

( یەک 1شارى یارى ) 00

 ئەستێرە

 دینار حەوت سەد و پەنجا هەزار  0550555 یەک ملیۆن دینار 105550555

هۆڵى ئاهەنگگێڕانى  00

( پێنج 5) خێزانى

 ئەستێرە

 یەک ملیۆن دینار 105550555 ملیۆن دینار دوو  205550555

هۆڵى ئاهەنگگێڕانى  05

( چوار 0) خێزانى

 ئەستێرە

پێنج  و  ملیۆن یەک  105550555

 سەد هەزار دینار

دوو سەد و پەنجا و  یەک ملیۆن  102550555

 هەزار دینار

هۆڵى ئاهەنگگێڕانى  06

 ( س ێ ئەستێرە0) خێزانى

دوو و  یەک ملیۆن  102550555

سەد و پەنجا هەزار 

 دینار

 یەک ملیۆن دینار 105550555

هۆڵى ئاهەنگگێڕانى  00

 ئەستێرەدوو ( 2) خێزانى

 دینار حەوت سەد و پەنجا هەزار  0550555 یەک ملیۆن دینار 105550555

هۆڵى ئاهەنگگێڕانى  08

( یەک 1) خێزانى

 ئەستێرە

پێنج سەد هەزار  5550555

 دینار

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555

یانەى شەوانى  09

( پێنج 5کۆمەاڵیەتى )

 ئەستێرە

پێنج  و ملیۆن  دوو  205550555

 سەد هەزار دینار

 ملیۆن دینار دوو  205550555

یانەى شەوانى  55

( چوار 0کۆمەاڵیەتى )

 ئەستێرە

دوو  و ملیۆن  دوو  202550555

سەد و پەنجا هەزار 

 دینار

حەوت سەد و پەنجا و یەک ملیۆن  100550555

 دینار هەزار 

 یانەى شەوانى 51

( س ێ 0کۆمەاڵیەتى )

 ئەستێرە

 پێنج سەد هەزار دینار و  ملیۆن یەک  105550555 ملیۆن دینار دوو  205550555

یانەى شەوانى  52

دوو ( 2کۆمەاڵیەتى )

 ئەستێرە

و یەک ملیۆن  100550555

حەوت سەد و 

 دینار پەنجا هەزار 

دوو سەد و پەنجا و  یەک ملیۆن  102550555

 هەزار دینار

یانەى شەوانى  50

( یەک 1کۆمەاڵیەتى )

 ئەستێرە

پێنج  و  ملیۆن یەک  105550555

 سەد هەزار دینار

 یەک ملیۆن دینار 105550555
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 كانىەر ۆ ج ژ

 وزارى گتەخزم

 ىكانسەنتەرى پارێزگا

 )هەولێر ، سلێمانى ، دهۆک(

 بجە ،ڵەشارەکانى ترى هەرێم )پارێزگاى هە

 و ناحیەکان( ڕاپەرین ، قەزا رەى گەرمیان و ئیدا

 ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د

-(ەژمار 

 اڵنەسا

 ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
  -(  بە نووسین)

 اڵنەسا

ەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د ەب

-(ەژمار 

 اڵنەسا

  -(  بە نووسین) ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 اڵنەسا

پێنج  و  ملیۆن یەک  105550555 بریکارى گەشتیارى  50

 دینار سەد هەزار 

 یەک ملیۆن دینار 105550555

 پێنج سەد هەزار دینار و  ملیۆن یەک  105550555 ملیۆن دینار دوو  205550555 کۆمپانیاى گەشتیارى  55

نووسینگەى گەشتیارى  56

تایبەت بە هێنانى 

 گەشتیار

 پەنجا هەزار دینار 550555 پەنجا هەزار دینار 550555

کۆمپانیاى تایبەت بە  50

 شتیارهێنانى گە

حەوتا و پێنج هەزار  050555

 دینار

 حەوتا و پێنج هەزار دینار 050555

لە ناو هۆتێلى  جمەسا 58

 ( پێنج ئەستێرە5)

 پێنج ملیۆن دینار 505550555 ملیۆن دینار شەش 605550555

لە ناو هۆتێلى  جمەسا 59

 ( چوار ئەستێرە0)

 ێ ملیۆن دینارس  005550555 چوار ملیۆن دینار 005550555

لە ناو هۆتێلى  جمەسا 65

 ێ ئەستێرەس ( 0)

 ملیۆن دینار دوو  205550555 ێ ملیۆن دینارس  005550555

لە ناو هۆتێلى  جمەسا 61

 ئەستێرەدوو ( 2)

 یەک ملیۆن دینار 105550555 ملیۆن دینار دوو  205550555

( پێنج 5سینەماى ) 62

 ئەستێرە

پێنج  و  ملیۆن  دوو  205550555

 سەد هەزار دینار

 ملیۆن دینار دوو  205550555

( چوار 0سینەماى ) 60

 ئەستێرە

 پێنج سەد هەزار دینار و  ملیۆن یەک  105550555 ملیۆن دینار دوو  205550555

ێ س ( 0سینەماى ) 60

 ئەستێرە

پێنج  و  ملیۆن یەک  105550555

 سەد هەزار دینار

 یەک ملیۆن دینار 105550555

دوو ( 2سینەماى ) 65

 ئەستێرە

 دینار حەوت سەد و پەنجا هەزار  0550555 یەک ملیۆن دینار 105550555

( یەک 1سینەماى ) 66

 ئەستێرە

حەوت سەد و  0550555

 دینار پەنجا هەزار 

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555

سەد و پەنجا  دوو  2550555 کۆشکى گەشتیارى  60

 دینار هەزار 

 دینار سەد و پەنجا هەزار  دوو  2550555

کرێی کەشف بۆ  68

پۆلینکردن و پشکنین و 

 ڕۆپیوکردن

 پەنجا هەزار دینار 550555 پەنجا هەزار دینار 550555

 دینار حەوت سەد و پەنجا هەزار  0550555 یەک ملیۆن دینار 105550555 ى هاوینەاسینەم 69
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 كانىەر ۆ ج ژ

 وزارى گتەخزم

 ىكانسەنتەرى پارێزگا

 )هەولێر ، سلێمانى ، دهۆک(

 بجە ،ڵەێزگاى هەشارەکانى ترى هەرێم )پار 

 و ناحیەکان( ڕاپەرین ، قەزا ئیدارەى گەرمیان و 

 ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د

-(ەژمار 

 اڵنەسا

 ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
  -(  بە نووسین)

 اڵنەسا

ەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د ەب

-(ەژمار 

 اڵنەسا

  -(  بە نووسین) ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 اڵنەسا

نووسینگەى  05

گواستنەوەى 

 ى گەشتیارى ئاو 

پێنج  و  ملیۆن یەک  105550555

 سەد هەزار دینار

 پێنج سەد هەزار دینار و  ملیۆن یەک  105550555

)ئاهەنگى( تایبەت لە  01

 هوتێل

 دینار ملیۆن  شتەه 805550555 دینار ملیۆن ە د 1505550555

)ئاهەنگى( تایبەت لە  02

 ڕێستورانت و باڕ

 دینار ن ملیۆ  شتەه 805550555 دینار ملیۆن ە د 1505550555

پێنج سەد هەزار  5550555 مەرساى بەلەم 00

 دینار

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555

ڕێستورانت و باڕ )لە  00

( 5دەرەوەى هۆتێل( )

 پێنج ئەستێرە

 چوار ملیۆن دینار 005550555 پێنج ملیۆن دینار 505550555

ڕێستورانت و باڕ )لە  05

( 0دەرەوەى هۆتێل( )

 چوار ئەستێرە

 ێ ملیۆن دینارس  005550555 چوار ملیۆن دینار 005550555

ڕێستورانت و باڕ )لە  06

( 0دەرەوەى هۆتێل( )

 ێ ئەستێرەس 

 ملیۆن دیناردوو  205550555 ێ ملیۆن دینارس  005550555

ڕێستورانت و باڕ )لە  00

( 2دەرەوەى هۆتێل( )

 ئەستێرەدوو 

 

 ریەک ملیۆن دینا 105550555 ملیۆن دیناردوو  205550555

ڕێستورانت و باڕ )لە  08

( 1دەرەوەى هۆتێل( )

 یەک ئەستێرە

 

 دینار حەوت سەد و پەنجا هەزار  0550555 یەک ملیۆن دینار 105550555

( پێنج 5سناک باڕ  ) 09

 ئەستێرە

 پێنج سەد هەزار دینار و  ملیۆن یەک  105550555 ملیۆن دیناردوو  205550555

( چوار 0سناک باڕ  ) 85

 ئەستێرە

 دوو  و ملیۆن یەک  102550555

سەد و پەنجا هەزار 

 دینار

 

 یەک ملیۆن دینار 105550555
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 كانىەر ۆ ج ژ

 وزارى گتەخزم

 ىكانسەنتەرى پارێزگا

 )هەولێر ، سلێمانى ، دهۆک(

 بجە ،ڵەشارەکانى ترى هەرێم )پارێزگاى هە

 و ناحیەکان( ڕاپەرین ، قەزا ئیدارەى گەرمیان و 

ەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د ەب

-(ەر ژما

 اڵنەسا

بە ) ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 اڵنەسا  -(  نووسین

ەسم ڕ  ی بڕ 
 ە)ب ینار د ەب

-(ەژمار 

 اڵنەسا

  -(  بە نووسین) ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 
 اڵنەسا

ێ س ( 0سناک باڕ  ) 81

 ئەستێرە

10555055

5 

 دینار حەوت سەد و پەنجا هەزار  0550555 یەک ملیۆن دینار

دوو ( 2سناک باڕ  ) 82

 ئەستێرە

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555 یەک ملیۆن دینار 105550555

( یەک 1سناک باڕ  ) 80

 ئەستێرە

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555 یەک ملیۆن دینار 105550555

فرۆشگاى مەى  80

 فرۆشتن

 پێنج سەد هەزار دینار و  ملیۆن یەک  105550555 ێ ملیۆن دینارس  005550555

ار جبۆ یەکەم  85

ەت ڵدەرهێنانى مۆ 

بۆ فرۆشگاى مەى 

 فرۆشتن

 ێ ملیۆن دینارس  005550555 پێنج ملیۆن دینار 505550555

نووسینگە و  86

کۆمپانیاى 

فرۆشتنى مەی بە 

 )کۆ(

 دینار ملیۆن  شتەه 805550555 دینار ملیۆن ە د 1505550555

  بەلەمی 80

 گەشتیاری 

حەوت سەد و  0550555

 دینار پەنجا هەزار 

 دینار ا هەزار حەوت سەد و پەنج 0550555

 یەختى 88

 گەشتیارى 

 یەک ملیۆن دینار 105550555 یەک ملیۆن دینار 105550555

 هۆڵى  89

 خلیسکانێى

 سەربەفر

 یەک ملیۆن دینار 105550555 یەک ملیۆن دینار 105550555

پێنج سەد هەزار  5550555 کەپڕى مۆدێرن  95

 دینار

 دینار سەد و پەنجا هەزار  دوو  2550555

سەد و پەنجا  دوو  2550555 میللى کەپڕى  91

 دینار هەزار 

 دینار سەد و پەنجا هەزار  دوو  2550555

پێنج سەد هەزار  5550555 هۆڵى بینگ بۆینگ 92

 دینار

 پێنج سەد هەزار دینار 5550555

 ێ ملیۆن دینارس  005550555 ێ ملیۆن دینارس  005550555 تى تلفریکەڵمۆ  90

 

 



 

 

 ( العدد722ذمارة )                                                                          –24 –                                                                        7122/ 72/27

 
 ويَنةوارييةكانش شويَنة رِسوماتي خشتةي ( ب
 

 وەرگرتنى رسومات  ژ

 لە شوێنە شوێنەوارییەکان 

 لە ناوەوە و دەرەوەى پارێزگا

 گەشتیارى بیانى گەشتیارى ناوخۆ

 ینار د ەبەسم ڕ  ی بڕ 

 (ەژمار  ە)ب

 ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 

 (بە نووسین)

 ینار د ەبەسم ڕ  ی بڕ 

 (ەژمار  ە)ب

  ینارد ەبەسم ڕ  ی بڕ 

 (بە نووسین)

 پێنج هەزار دینار 50555 هەزار دینار 10555 مۆزەخانەکان 1

 س ێ هەزار دینار 00555 هەزار دینار 10555 شوێنە ئاینیيەکان 2

 س ێ هەزار دینار 00555 هەزار دینار 10555 پەرستگاکان 0

 پێنج هەزار دینار 50555 هەزار دینار 10555 شوێنە مێژوویيەکان 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياريطةشت خزمةتطوزاريي رِةمسي خشتةي( ج
 

 ڕەسمی 

 خزمەتگوزاريی گەشتیاری 

 ێ دا س ە( له س%0)بڕی 

 .وڵەیەك لە شوێنى مانەوە و چێشتخانەكانو بۆ هەر پس
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 رانوةزي ئةجنومةنيسـةرؤكايةتى 
 24/27/7122 لة 5434:  ذمارة

 7122(ى سالَى 276ذمارة )  اريبرِيـ
 بةرامبةر لة كوردستان يهةريَم لة شارةوانييةكان داهاتي بة تايبةت رِسووماتي رِيَكخستنةوةي مةبةسيت بة

( شارةوانييةكان داهاتي) ياساي لة دووةم ماددةي لة( 1) برِطةي رِؤشنايي لةبةر وةردةطرييَت خزمةتطوزارييةكان
( 31) ذمارة وةزيران ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي كؤنووسي رِؤشنايي لةبةر و ،1953 ساَلي ي(131) ذمارة

( 9001) ذمارة نووسراويان بة طةشتوطوزار و شارةواني وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر و ،6/11/1111 بةرواري لة
 لةرِيَكةوتي( 31) ذمارة وةزيران ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي كؤنووسي رِؤشنايي لةبةر و ،11/11/1111 لة
 :بة برِياردرا ،3/1/1115 ةل( 81) ذمارة وةزيران ئةجنومةني برِياري دوابةدواي و ،6/11/1111
 بةرامبةر لة كوردستان يهةريَم لة شارةوانييةكان بةداهاتي تايبةت رِسووماتي وةرطرتين -1

 داهاتي) ياساي لة دووةم ماددةي لة( 1) برِطةي رِؤشنايي لةبةر وةردةطرييَت خزمةتطوزارييةكان
 سةرةوة ئاماذةثيَدراوي يياسا كة كةسانةي ئةو لة 1953 ساَلي ي(131) ذمارة( شارةوانييةكان
 رِةمسي خشتةي) ناوي بة دةبيَت برِيارة ئةم هاوثيَضي ي(1) ذمارة خشتةي يثيَبة دةيانطريَتةوة

 ثيشة رِةمسي( )1) ذمارة برِطةي بة و برِطةية نؤ( 9) كة( كوردستان هةريَمي لة شارةواني خزمةتطوزاريي
 . ديَت كؤتايي( عةلوة عمولةي رِةمسي( )9) ذمارة برِطةي بة و دةستثيَدةكات،(( املهنة رسم)

 ياساي لة( 18) ماددةي لة دةستنيشانكراو خزمةتطوزارييةكاني بةرامبةر لة( أجور) كريَ وةرطرتين -1
 لةاليةن كة هةمواركراو ي1993 ساَلي ي(5) ذمارة( كوردستان يهةريَم شارةوانييةكاني بةرِيَوةبردني)

 ذمارة( شارةوانييةكان داهاتي) لةياساي ثيَنجةم ماددةي بة تثشتبةس دةكريَن ثيَشكةش شارةوانييةكان
 خشتةي يبةثيَ دةيانطريَتةوة سةرةوة ئاماذةثيَدراوي ياساي كة كةسانةي ئةو لة 1953 ساَلي ي(131)

 أجور) شارةوانييةكان خزمةتطوزاريي يكريَ خشتةي) ناوي بة دةبيَت برِيارة ئةم هاوثيَضي ي(1) ذمارة
( ثشكنني كريَي( )1) ذمارة برِطةي بة و برِطةية ثيَنج( 6) كة( كوردستان هةريَمـي لة (البلديات خدمات

 لةاليةن دةبيَت كة ثيشةسازييةكان ناوضة ساَلانةي كريَي( )6) ذمارة برِطةي بة و دةستثيَدةكات،
 . ديَت كؤتايي( وةربطرييَت شارةوانييةوة

 ياساي لة دووةم ماددةي لة( 1) برِطةي رِؤشنايي لةبةر شارةوانييةكان رِسوومةكاني وةرطرتين و كؤكردنةوة -3
 . دةبيَت 1953 ساَلي ي(131) ذمارة هةمواركراو شارةوانييةكان داهاتي

 و دارايي وةزارةتي لةاليةن برِيارة ئةم هاوثيَضي ي(1) و( 1) خشتةي هةردوو لة هاتوو داهاتي لة رِيَذةيةك -0
 هةردوو نيَوان رِيَككةوتين يبةثيَ وطةشتوطوزار شارةواني تيوةزارة بؤ دةكريَتةوة تةرخان ئابوورييةوة

 ثةرةثيَداني بؤ بةكارديَت و وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي رِةزامةندي وةرطرتنـي دواي لة ناوبراو وةزارةتي
 لةبةر دةكريَت خةرج طةشتوطوزار و شارةواني وةزارةتي لةاليةن رِاستةوخؤ و شارةوانييةكان، كاروباري

 . داراييةكان رِيَنمايية و ياسا شناييرِؤ
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 رِؤشنايي لةبةر شارةوانييةكان ئةوا برِيارة، لةم هاتوو كريَيةكاني و رِسووم ثيَداني لة سةرثيَضيكردن لةكاتي  -6
 .دةكات سةرثيَضيكاراندا لةطةلَ مامةَلة 1953 ساَلي ي(131) ذمارة( شارةوانييةكان داهاتي) ياساي

 ثيَويست رِيَنمايي دةتوانيَت ئابووري و دارايي وةزارةتي هةماهةنطي بة توطوزارطةش و شارةواني وةزارةتي -5
 .دةربكات برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني ئاسانكاري بؤ

 .بيَت برِيارة ئةم ئةحكامةكاني بة دذ ناكريَت دارايي رِيَنماييةكي و برِيار هيض بة كار -1
( كوردستان وةقايعي) رِؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل رِيَكةوتي لة برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت  -8

  .دةكةن  جيَبةجيَ

 
 بارزاني نيَضيـرظان                                                                                                            

 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                                               

 ( 2ذمارة ) خشتةي
 خشتةى رِةمسى خزمةتطوزاريى شارةوانى لة هةريَمى كوردستان 

 

شارەکان/دوای  بڕى ڕەسم لە خزمەتگوزاری جۆری  ژ

 پێداچوونەوە

ناحیەکان/دوای  قەزاکان و بڕى ڕەسم لە

 ەوەپێداچوون

 کرێى سااڵنە بۆ حەوت لە سەداله  %0 (ة)رسم املهن یشەپ ڕەسمی 1

موڵکەکانى  گشت موڵکەکانى شارەوانى و

 تایبەت موڵکەکانى ترى حکومى و

 کرێى سااڵنە بۆ حەوت لە سەداله  0%

موڵکەکانى  گشت موڵکەکانى شارەوانى و

 موڵکەکانى تایبەت ترى حکومى و

  ڕەسمى  2

هەڵواسینى 

 تابلۆ

سم )ر 

 القطعة(

أ/ تابلۆى یەکەمى سەر 

 شوێنى کارەکە

( 1) ۆب اڵنەسا ینار د ەزار ه ى( س 050555)

 دووجا ەتر م یەك

 ینار د ەزار ه ێنجپ بيست و ( 250555)

 دووجا ەتر م یەك( 1) ۆب اڵنەسا

تابلۆى ترى سەر  ب/

 تەنیشت و بیناکان

 بیناکان

 ۆب اڵنەسا ینار د ەزار ه بيست( 250555)

 ووجاد ەتر م یەك( 1)

 ۆب اڵنەسا ینار د ەزار ه انزه( پ150555)

 دووجا ەتر م یەك( 1)

ج/ ڕەسمى ڕیکالمى 

 زەرى وـلێ تەلەفزیۆن و

 ڕیکالمی تر  ێوازێكیهەر ش

 پێنج هەزار بیست و و سەد (1250555)

 دووجا ( يەك مەتر1) سااڵنە بۆ دینار

 پێنج هەزار بیست و و سەد (1250555)

 دووجا تر( يەك مە1) سااڵنە بۆ دینار

ەسەر زەوى لتابلۆى کۆمپانیاکان  0

يه ەهکە گرێبەستیان  كانەييشارەوان

 ێوازێكیهەر شبه لەگەڵ شارەوانى یان 

 تهەو بابەند بوون لەسوودم تر 

 دینار بیست هەزار و سەد (1250555)

 سااڵنە 

 دووجا ( يەك مەتر1) بۆ

 دینار بیست هەزار و سەد (1250555)

 سااڵنە 

 دووجا ەتر( يەك م1) بۆ

بۆ  بناء(الجازە إڕەسمى مۆڵەتى بینا ) 0

 ەى نیشتەجێكەي

 يەك مەتر (1) بۆ هەزار دینار (10555)

 بینا دووجا لە

  دینار ەنجاو پ ەدس ەوتح (055)

 بینا دووجا لە يەك مەتر (1) بۆ

يەك  (1) بۆ هەزار دینار ( دوو 20555) ڕەسمى مۆڵەتى بیناى بازرگانى 5

 ابین دووجا لە مەتر

 بۆ دینار ەدس ێنجو پ ەزار ه( 10555)

 بینا دووجا لە يەك مەتر (1)

 ڕەسمى 6

 سااڵنە

یانەکانى سەندیکاى  /أ

 پیشەییەکان

 وكۆمەاڵیەتیيەكان

 سااڵنە یەك مليۆن دينار( 105550555) سااڵنە یەك مليۆن دينار( 105550555)

ەکان يهۆڵ و یانە وەرزشی /ب

 و مەلەوانگەکان

و پێنج سەد ملیۆن ك ( یە105550555)

 سااڵنە دینارهەزار 

 سااڵنە یەك مليۆن دينار( 105550555)
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شارەکان/دوای  بڕى ڕەسم لە خزمەتگوزاری جۆری  ژ

 پێداچوونەوە

ناحیەکان/دوای  قەزاکان و بڕى ڕەسم لە

 پێداچوونەوە

 ك لەنرخى فرۆشتنسەدا یە%( له 1) سەدا یەك لەنرخى فرۆشتن%( له 1) ڕەسمى گۆڕەپانى فرۆشتنى ئاژەڵ 0

ڕەسمى   8

ه گكوشتار 

 ة(مجزر )

 سەرێك هەر دینار بۆ ( هەزار10555) سەرێك هەر دینار بۆ ( هەزار10555) أ/ بۆ ئاژەڵى گەورە

 سەرێك هەر بۆ پێنج سەد دینار (555) سەرێك هەر بۆ پێنج سەد دینار (555) وکو ب/ بۆ ئاژەڵى بچ

 کرێى سااڵنە سەدا دوو لەله  %( 2) کرێى سااڵنە و لەسەدا دو له  %( 2) ڕەسمى عمولەى عەلوە 9
 

 
 

 (7ذمارة ) خشتةي
 خشتةى كريَى خزمةتطوزاريى شارةوانييةكان )أجور خدمات البلديات( لة هةريَمى كوردستان

 ژ

 

 بڕى كرێى خزمەتگوزارى  خزمەتگوزاری جۆری 

 لە شارەکان/ دوای پێداچوونەوە

 بڕى کرێى خزمەتگوزارى 

احیەکان/ دوای لە قەزاکان و ن

 پێداچوونەوە

بۆ  دینار ەزار هانزه پ( 150555) کرێى پشکنین 1

 یەک مامەڵە

بۆ  دینار ەزار هانزه پ( 150555)

 یەک مامەڵە

کرێى بەکارهێنانى  2

 شۆستە

شغال رصیف( بۆ إ)

ماوەیەکى کاتى وەکو 

 دروستکردنى بینا

پێنج سەد  و هەزار (10555) بیناى نیشتەجێ ۆ ب/ أ

دووجا لە  مەتر (1) بۆ دینار
 (6) هەر بۆ )رصیف( شۆستە

 شەش مانگ

 (1) بۆ دینار هەزار (10555)

دووجا لە شۆستە  یەك مەتر
شەش  (6هەر ) )رصیف( بۆ

 مانگ

 بۆ دینار پێنج هەزار (50555) بیناى بازرگانى ۆ بب/ 

 دووجا لە شۆستە یەك مەتر (1)
 ساڵێك هەر بۆ )رصیف(

 بۆ دینار هەزار چوار (00555)

 دووجا لە شۆستە یەك مەتر (1)

 هەر ساڵێك بۆ )رصیف(

خۆڵ ڕێدانی کرێى ف 0

 و خاشاک

 أجور رفع)

 النفایات(

 -سوپەرمارکێت  -)مارکێت   -1

 -هۆتێل  -چێشتخانە  -مۆڵ 

 مۆتێل(

 × یەك ليتر( 1)

 سەد دینار( 155)

 مانگانە

سەد ( 155) × یەك ليتر( 1)

 مانگانە دینار

موو ەكان به هپێشانگا  -2

 ىنەکار ۆ ج

سەد ( 155) × یەك ليتر( 1)

 مانگانە دینار

سەد ( 155) × یەك ليتر( 1)

 مانگانە دینار

ئەو شوێنانەى کە حاویەیان   -0

 ەينی

 تا پێنج هەزار( 50555)

 دینار مانگانە دە هەزار( 150555)

( 00555) تا س ێ هەزار( 00555)

 دینار مانگانە ەوت هەزارح

 دینار پانزە هەزار( 150555) تل(نەمامگەکان )مشا -0

 مانگانە

دینار  دە هەزار( 150555)

 مانگانە

 دینار پانزە هەزار( 150555) دوکانى فرۆشتنى جگەرە  -5

 مانگانە

دینار  دە هەزار( 150555)

 مانگانە

 ەزار ه ێنجو پ یست( ب250555) مانگانە دینار هەزار ( س ى050555) 1/پلهبەنزینخانەى  -6

 ەانگانم ینار د

 دینار پانزە هەزار( 150555) 2/ پلهبەنزینخانەى   -0
 مانگانە

دینار  دە هەزار( 150555)
 مانگانە

فرۆشیارى جۆراوجۆر کە   -8

 ەمەك خاشاكيان

 ەدس ێنجو پ ەزار ه ەوت( ح00555)

 ەمانگان ینار د

دینار  ەزار هنج ێپ( 50555)

 مانگانە

 دینار پانزە هەزار( 150555) فلل خواردنگەى گەس و فە  -9

 مانگانە

دینار  دە هەزار( 150555)

 مانگانە

 -فرۆشیارى ) گۆشت  -15

 ماس ى(

 ەزار ه ێنجو پ یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د

 ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان
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 ژ

 

 بڕى كرێى خزمەتگوزارى  خزمەتگوزاری جۆری 

لە شارەکان/ دوای 

 پێداچوونەوە

 ى بڕى کرێى خزمەتگوزار 

لە قەزاکان و ناحیەکان/ دوای 

 پێداچوونەوە

لە سەرچاوە  سەوزەفرۆشەکان  -11  

 ەکانيسەرەکی

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

دینار  دە هەزار( 150555)

 مانگانە

دینار  ەزار هده ( 150555) دوکانەکانى ناو کۆاڵنان  -12

 مانگانە

 دینار ەزار ههەشت (80555)

 مانگانە

سەمونخانە )حەجەرى و   -10

 نانەواخانەو ئۆتۆماتیک( 

دینار  ەزار هده ( 150555)

 مانگانە

دینار  ەزار ه( هەشت 80555)

 مانگانە

دینار  ەزار هده ( 150555) وکەکانو چایخانە بچ  -10

 مانگانە

دینار  ەزار هنج ێپ( 50555)

 مانگانە

 دینار هەزار ( س ى050555) باخچەبه أ/  گازینۆ -15

 نەمانگا

 ینار د هەزار  یست( ب250555)

 ەمانگان

 دینار پانزە هەزار( 150555) ب/ بێ باخچە

 مانگانە

دینار  دە هەزار( 150555)

 مانگانە

      رۆشەکانى فساردەمەن  -16

 )مرطبات(

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

دینار  دە هەزار( 150555)

 مانگانە

 دینار هەزار ى( س 050555) سینەماکان  -10

 مانگانە

 دینار هەزار ( س ى050555)

 مانگانە

 ڕێدانیکرێى ف

 خۆڵ و خاشاک

 أجور رفع)

 النفایات(

دینار  ەزار هنجا ەپ( 550555) چاپخانەکانى ئەهلى  -18

 مانگانە

دینار  ەزار هنجا ەپ( 550555)

 مانگانە

 ینار د ەزار ه یست( ب250555) نۆرینگەى پزیشکى -19

 ەمانگان

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

یەك  سەنتەرى پزیشکى ئەگەر -25

 بێت دکتۆر 

 ەزار ه ێنجو پ یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د

 ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان

سەنتەرى پزیشکى ئەگەر لە یەك  -21

 دکتۆر زیاتربێت

 ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان

 ردینا پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

ئەوانەى بەیانیان  -أ تاقیگەکان-22

 ئێواران کاردەکەن و

 ینار د ەزار هس ى ( 050555)

 ەمانگان

 ەزار ه ێنجو پ یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د

ئەوانەى تەنها  -ب

 ئێواران کاردەکەن

 ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

 ینار د ەزار هس ى ( 050555) انخانەکاندەرم -20

 ەمانگان

 ەزار ه ێنجو پ یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د

دینار  ەزار هنجا ەپ( 550555) )مدخر( کۆگاى دەرمان -20

 مانگانە

 ەزار هنج ێپل و چ( 050555)

 مانگانەدینار 

 دینار پانزە هەزار( 150555) نۆرینگەى یاریدەدەرى تەندروستى -25

 مانگانە

دینار  دە هەزار( 150555)

 مانگانە

 ەزار هد ( دوو سە2550555) نەخۆشخانەى ئەهلى -26

 مانگانەدینار 

 ەزار ه ەنجاو پ ەدس( 1550555)

 مانگانەدینار 

چارەسەرى  سەنتەرەکانى مساج و  -20 

 (يسروشتى)العالج الطبيع

دینار  ەزار هنجا ەپ( 550555)

 مانگانە

دینار  ەزار ه( س ى 050555)

 نگانەما
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 ژ

 

 بڕى كرێى خزمەتگوزارى  خزمەتگوزاری جۆری 

لە شارەکان/ دوای 

 پێداچوونەوە 

 بڕى کرێى خزمەتگوزارى 

لە قەزاکان و ناحیەکان/ 

 دوای پێداچوونەوە

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڕێدانیکرێى ف

 خۆڵ و خاشاک

 أجور رفع)

 النفایات(

 سەنتەرەکانى جوانکارى  -28
نج پێ( حەوتا و 050555)

 ینار مانگانەد ەزار ه

دینار  ەزار هەنجا پ( 550555)

 مانگانە

 ینار د ەزار ه ده( 150555) ماست فرۆشەکان -29

 ەمانگان

 دینار هەزار ده( 150555)

 مانگانە

 ێنجو پ یست( ب250555) )معمل( کارگە -أ فرۆش تورش ى -05

 ەمانگان ینار د ەزار ه

 ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د

 ینار د ەزار ه یست( ب250555) دوکان -ب

 ەمانگان

 دینار هەزار ( ده150555)

 مانگانە

 دینار هەزار ده( 150555) ئاردفرۆشەکان -01

 مانگانە

 دینار هەزار ده( 150555)

 مانگانە

 کمالیات،بەرگدوور،دوکانەکان)تحفیات-02

 ( پەڕاوگە،قرطاسیە..هتد ،

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

 دینار هەزار ( ده150555)

 مانگانە

 ینار د ەزار هس ى ( 050555) فرۆشیاران بە کۆمەڵ -00

 ەمانگان

 ێنجو پ یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د ەزار ه

-گۆشت-شوێنى فرۆشتنى بەستە -00

 کەرستەکانى خۆراك

 ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

 خواردنەوەى گیانى فرۆشتنى -05

 (ة)مشروبات روحی

 ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان

 ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د

 دینار هەزار ( ده150555) تاقیگەکان دوکانەکانى وێنەگرتن و -06

 مانگانە

 ینار د ەزار ه ێنج( پ50555)

 ەمانگان

 دینار هەزار ( ده150555) دوکانەکانى فۆتۆکۆپى -00

 مانگانە

 هەزار شتە( ه80555)

 دینار مانگانە

گۆڕەپانى فرۆشتنى کەرەستەى  -08

 بیناسازى 

 ێنجو پ یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د ەزار ه

 ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د

گۆڕەپانى سەرەكى بۆ گواستنەوەى  -09

 ان)لە ناوەوە و دەرەوە(يتيهاوواڵ

 ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەنگانما

 ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د

گواستنەوەى  گۆرەپانى لوەکى بۆ -05

 دەرەوە( )لە ناوەوە و انيهاوواڵتی

 ەکانيئەهلی

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

 ینار د ەزار هس ى ( 050555) چێشتخانەوە باخچەکان بە گازینۆ و -01

 ەنگانما

 ێنجو پ یست( ب250555)

 ەمانگان ینار د ەزار ه

 دینار پانزە هەزار( 150555) گشتى نووسینگەکان بە -02

 مانگانە

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

 

00-  

 کارگەکان

 

 

 أ/کارگەى گەورە ئەوانەى

ساڵى  ى(25) ژمارە یاساى

 دەیانگرێتەوە 1991

دینار  ەزار هەنجا پ( 550555)

 نەمانگا

دینار  ەزار هل چ( 050555)

 مانگانە

 ب/کارگەى بچووك ئەوانەى

 1995ى ساڵى(60بڕیارى ژمارە )

 دەیانگرێتەوە

 ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان

 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە
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 ژ

 

 خزمەتگوزاری جۆری 

  

 بڕى كرێى خزمەتگوزارى 

 لە شارەکان/ دوای پێداچوونەوە

 خزمەتگوزارى بڕى کرێى 

لە قەزاکان و ناحیەکان/ دوای 

 پێداچوونەوە

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڕێدانیکرێى ف

 خۆڵ و خاشاک

 النفایات( أجور رفع)

کۆمپانیا  -00

 ەکانيبازرگانی

 ینار د ەزار ه یست( ب250555) ەمانگان ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان

شوێنى  -05

 فرۆشتنى بۆیاغ

 ینار د ەزار ه یست( ب250555) ەمانگان نار ید ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان

 ینار د ەزار ه یست( ب250555) ەمانگان ینار د ەزار ه یست( ب250555) ىـتۆرنەچ -06

 ەمانگان

کارگەى  -00

 دروستکردنى

خواردنەوە 

 ئاوی  گازییەکان و

 خواردنەوە

 ینار د ەزار ه س ى( 050555) ەمانگان ینار د ەزار ه س ى( 050555)

 ەمانگان

گۆڕەپانى  -08

 وەستانى

 ئۆتۆمۆبیل

 مانگانە دینار پانزە هەزار( 150555)
 دینار ە هەزار( د150555)

 مانگانە

گەراجى  -09

شوشتنى 

ئۆتۆمۆبیل و ڕوون 

 گۆڕین

 دینار پانزە هەزار( 150555) ەمانگان ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 مانگانە

 ەگانمان ینار د ەزار ه یست( ب250555) عەلوە -55
 ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 ەمانگان

کارگە  -51

 ستراتیژییەکان
 دینار مانگانە ەزار هەنجا پ( 550555)

دینار  ەزار هەنجا پ( 550555)

 مانگانە

کارگە  -52

 یەکانيکۆنکریت
 ەمانگان ینار د ەزار ه س ى( 050555)

 ینار د ەزار ه س ى( 050555)

 ەمانگان

 مانگانە دینار هەزار پانزە( 150555) ئاشەکان -50
 دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

سەرتاشخانەکان 50

 (ئافرەتان -پیاوان )
 مانگانە دینار پانزە هەزار( 150555)

 دینار ە هەزار( د150555)

 مانگانە

 مانگانە دینار ە هەزار( د150555) گەرماوەکان -55
 دینار ە هەزار( د150555)

 مانگانە

 رگەکانىکوشتا -56

  (ة)مجزر 

 ئاژەڵ + دەواجن

 دینار مانگانە ەزار هەنجا پ( 550555)
دینار  ەزار هەنجا پ( 550555)

 مانگانە

 شیرنەمەنى و -50

 هەویرکارى 
 مانگانە سەد دینار( 155) × یەك ليتر( 1)

سەد ( 155) × یەك ليتر( 1)

 مانگانە دینار

شوێنەکانى  -58

 فرۆشتنى تایە و

 پاترى ئۆتۆمۆبیل

 دینار پانزە هەزار( 150555) مانگانە دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە
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 ژ

 

 بڕى كرێى خزمەتگوزارى  خزمەتگوزاری جۆری 

 لە شارەکان/ دوای پێداچوونەوە

 بڕى کرێى خزمەتگوزارى 

لە قەزاکان و ناحیەکان/ دوای 

 پێداچوونەوە

  

 

 

 

 

 

 

 

 ڕێدانیکرێى ف

 خۆڵ و خاشاک

 ت(النفایا أجور رفع)

فرۆشتنى  شوێنى -59

مەوادى کیمیاوى 

 پەینى کشتوکاڵى و

 مانگانە دینار پانزە هەزار( 150555)
 دینار ە هەزار( د150555)

 مانگانە

دوکانەکانى  -65

 دارتاش ى بچووك
 دینار پانزە هەزار( 150555) مانگانە دینار پانزە هەزار( 150555)

 مانگانە

کەناڵەکانى  -61

 )ڕادیۆ  ڕاگەیاندن

 تەلەفزیۆن( و

 دینار پانزە هەزار( 150555) ەمانگان ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 مانگانە

بانکە  -62

 ەکانيبازرگانی
 دینار پانزە هەزار( 150555) ەمانگان ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 مانگانە

کۆشکەکانى  -60

شۆستەکان  سەر

عارەبانەکانى  و

 سەر شۆستە و

 شەقامەکان

 مانگانە دینار ە هەزار( د150555)
 دینار ە هەزار( د150555)

 مانگانە

فیتەرى و گشت  -60

پیشەییەکانى 

 ئۆتۆمۆبیل

 دینار پانزە هەزار( 150555) ەمانگان ینار د ەزار ه یست( ب250555)

 مانگانە

 کرێى قیرتاوکردن 4

 قیر -1
( هەشت 80555) × پانى قیر ×واجیهە 

 چوار (0)دابەش  هەزار دینار  

( 80555) × پانى قیر ×یهە واج

 هەزار دینارهەشت 

 چوار (0)دابەش 

قالبى تەنیشت  -2

 شەقام

 هەزار دینار( حەوت 00555) ×واجیهە 

 دوو  (2) دابەش

هەزار ( حەوت 00555) ×واجیهە 

 دوو  (2) دینار دابەش

 کۆنکریتى شۆستە -0
( هەشت 80555) ×پانى شۆستە  ×واجیهە 

 چوار (0)هەزار دینار  دابەش 

پانى شۆستە  ×واجیهە 

هەزار ( هەشت 80555)×

 دینار  دابەش

 چوار (0)

 کەناڵ -0
 هەزار دینار( حەوت 00555) ×واجیهە 

 چوار (0)دابەش 

هەزار ( حەوت 00555) ×واجیهە 

 چوار (0)دابەش  دینار 

 پیادە ڕۆ  -5
 × پانى شەقام ×دە هەزار دینار  (150555)

 دوو  (2)دابەش  واجیهەی 

پانى  ×دە هەزار دینار  (150555)

 (2)واجیهەی دابەش  × شەقام

 دوو 

سااڵنەی ناوچە کرێى  5

 پیشەسازییەکان

كە دەبێت لەلیەن 

شارەوانیيەوە 

 وەربگیرێت

 کرێى زەوى 

 تەرخانکراو بۆ پڕۆژە

 پیشەسازییەکان

 هەزار دینار سااڵنە (10555)

 یەك مەتر دووجا (1) بۆ

  سەد و پەنجات حەو  (055)

 نار سااڵنەدی

 دووجا ( یەك مەتر1) بۆ

کرێى زەوى 

تەرخانکراو بۆ 

پیشەییەکان لە 

 ناوچەى پیشەسازى 

 چوار هەزار دینار سااڵنە( 00555)

 ( یەك مەتر دووجا1بۆ )

 س ێ هەزار دینار سااڵنە( 00555)

 ( یەك مەتر دووجا1بۆ )
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 رانوةزي ئةجنومةنيسـةرؤكايةتى 
 24/27/7122 لة 5433:  ذمارة

  ارييـبرِ
 7122(ى سالَى 272ذمارة )

، و  11/3/1111( لة 191لةسةر ثيَشنيارى وةزارةتى كار وكاروبارى كؤمةآليةتى بةنووسراويان ذمارة ) 
،  6/11/1111( لة رِيَكةوتى 31لةبةر رِؤشنايى كؤنووسى كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )

 وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى لة ياساي لة )دووةم(  ماددةيو لةبةر رِؤشنايى برِطةى )حةوتةم( لة 
( لة 65( تاوةكو )61لة ضوارضيَوةى ماددةكانى ) و ، 1111 ساَلي ي(11) ذمارة كوردستان هةريَمـي

 : بةياردرا هةمواركراو ، برِ 1981(ى ساَلى 115ياساى ضاوديَرى كؤمةآليةتى ذمارة )
 

( لة املركز التشخيصي للعوق –ةَلبةندى دةستنيشانكردنى ثةككةوتةيى ثةسندكردنى دامةزراندنى ) م -2
 .ثيَكهاتةى وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى 

رِاسثاردنى وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى بة ثيادةكردنى ئةو دةسةآلتةى ثيَيدراوة بةثيَى برِطةى  -7
اروبارى كؤمةآليةتى لة هةريَمى كوردستان ذمارة ( لة ماددةى )حةوتةم( لة ياساى وةزارةتى كارو ك)دووةم

(ى ئةم برِيارة 1بؤ جيَبةجيَكردنى كارى ياسايى ثيَويست سةبارةت بة برِطةى ) 1111(ى ساَلى 11)
بةمةرجيَك دامةزراندنى ئةم مةَلبةندة نةبيَتة هؤى بارطرانى دارايى لةسةر وةزارةتى دارايى و ئابوورى ، و 

مانبةران و كارمةندانى وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى و دامةزراوةكانى سوود وةربطرييَت لة فةر
 .وةزارةتةكانى ترى هةريَمى كوردستان بؤ ثرِكردنةوةى ميالكى مةَلبةندةكة 

( كوردستان وةقايعي) رِؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل رِيَكةوتي لة برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت -3
 .ةكةند  جيَبةجيَ

 
 

 
 بارزاني نيَضيـرظان                                                                                                          

 وةزيران ومةنيئةجن ةرؤكيـس                                                                                                               
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 رانوةزي ئةجنومةنيـةرؤكايةتى س
 24/27/7122 لة 5437:  ذمارة

 
  اريبرِيـ

 7122(ى سالَى 278ذمارة )
 

 ي(3) ذمارة كوردستان هةريَمـي وةزيراني ئةجنوومةني ياساي لة هةشتةم ماددةي يئةحكام بة بةستثشت
 ذمارة تةندروسيت وةزارةتي ياساي لة دووةم ماددةي يئةحكام رِؤشنايي لةبةر و هةمواركراو، 1991 ساَلي

 وةزيران ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي لة تةندروسيت وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر و ،1111 ساَلي ي(16)
 وةزيران ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي كؤنووسي رِؤشنايي لةبةر و ،11/1/1111 رِيَكةوتي لة( 11) ذمارة
 :بة برِياردرا ،6/11/1111 كةوتيرِيَ لة( 31) ذمارة

ثيَكهاتةى خواردنةوة كهولييةكان و سةرجةم خاوى ماددةى  لةسةر ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) وةرطرتين -2
 ،ــمرؤظ تةندروسيت بة زيانبةخشن بةرهةمى خواردنةوةى كهولييةكان و بةرهةمة ليَوةرطرياوةكانيان ( كة

 .  دةكريَن هاوردة كة ئةوانةشي و بةرهةمدةهيَنريَن ناوخؤدا لة ئةوانةي
 بابةتةكاني طشت لةسةر دةبيَت ثيَنج سةدا لة%( 6) رِيَذةي بة( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) وةرطرتين -7

 لة هاتوو ثؤليَين بةطويَرةي هاوردةكردنياندا كاتي لة يانةكاآل ئةو و ،برِيارة  ئةم ي(1) هاتوو لة برِطةى
 .دةكريَن  مامةَلة كوردستان هةريَمي لة بةركارةكان طومرطيية ةرِيَنمايي و طومرطي ثيَناسةي

( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) ثيَدراوة، ئاماذةيان برِيارةدا لةم يانةيكاآل و بابةت ئةو هاوردةكردني كاتي لة -3
 دةبيَتة هاوردةكردنياندا كاتي لة كانيشكاآل و بابةت نرخي و طومرط، بةرِيَوةبةرايةتي لةاليةن وةردةطرييَت

 (.ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) وةرطرتين بناغةي
 لةطةلَ واتة بةكاربردن، يةكيكاآل وةك تؤماركردني كاتي لة دةبيَت شياو(  ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي ) -4

دةضيَتة سةر سةرجةم ئةو رِةمسى ( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) و طومرطي، رِسووماتي شايستةبووني
 رِيَنمايية و ياسا هةموو باري ذيَر دةضيَتةةى تر كة ئيَستا وةردةطرييَت ، ئةم رِةمسةش طومرطى و ريَذان

 . دةكريَت ثيَ كاريان طومرطييةكانةوة بةرِيَوةبةرايةتيية لةاليةن كة كارثيَكراوةكان
او لة ئاماذة ثيَدراو لةم برِيارة و هاوردةكرلةسةر بابةتةكانى ( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) وةرطرتين -5

 طةجنينةدا ذميَرةي لة داهاتةكةي و دةبيَت طومرطييةوة بةرِيَوةبةرايةتييةكاني لةاليةندةرةوةى هةريَم 
 . دادةنريَت

 ناوي بة سةربةخؤ برِطةيةكي لة( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) لة بةدةستهاتوو داهاتةكاني تؤماركردني -6
 مةبةستةكاني بؤ دةكريَت خةرج داهاتة ئةم تةواوي و دةبيَت( هاوردةكردن رِةمسي داهاتةكاني)

 .هاووآلتييان تةندروستيي ثاراستين ثيَناوي لة زيانةكانى خواردنةوةى كهولييةكان بةرةنطاربوونةوةي



 

 

 ( العدد722ذمارة )                                                                          –74 –                                                                        7122/ 72/27

 لةسةر( ناوخؤيي بةكاربردني رِةمسي) برِيارة ئةم مةبةستةكاني بؤ ناوخؤيي، بةرهةمي هةبووني كاتي لة -2
دةبيَت  ئابووري و دارايي وةزارةتيبةثيَى ريَنماييةكى  ةمهيَنةربةره لةسةر كةكاآل فرؤشتين نرخي

 . بازرطانى و ثيشةسازى  وةزارةتي بةهةماهةنطي
 .دةكةن جيَبةجيَ برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت -8
 .دةكريَت جيَبةجيَ دا( كوردستان وةقايعي ) رِؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل رِؤذي لة برِيارة ئةم -2

 
 
 

 بارزاني نيَضيـرظان                                                                                                            
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                                               
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 ةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ـس
 22/27/7122( لة 5444ذمارة : )

 
 

 انـةرمـف
 

 ي(3) ذمارة كوردستان هةريَمي وةزيراني ئةجنومةني ياساي لة( هةشتةم) ماددةي ئةحكامي بة ثشتبةست
 لة( 118) ذمارة وةزيران مةنيئةجنو برِياري لة( 1) برِطةي بة ئاماذة و هةمواركراو، ي1991 ساَلي

 دةستةي ياساي ضوارضيَوةي لة و ،1/6/1111 لة( 15) ذمارة وةزيران ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي
 :بة برِيارماندا هةمواركراو، ي1111 ساَلي ي(3) ذمارة دةسثاكي

 هةريَمي لة طةندةَلي وةيرِووبةرِووبوونة سرتاتيذيةتي جيَبةجيَكردني هةماهةنطي باآلي ليـذنةي ثيَكهيَناني -1
 :خوارةوة بةرِيَزانةي لةم فةرمانةية، ئةم هاوثيَضي ويَنةيةكي كة كوردستان،

 .وةزيران ئةجنومةني سةرؤكي -
 .وةزيران ئةجنومةني سةرؤكي جيَطري -
 .كوردستان هةريَمي سةرؤكايةتي ديواني سةرؤكي -
 .كوردستان هةريَمي لة دادوةري ئةجنومةني سةرؤكي -
 .دارايي ضاوديَري ديواني رؤكيسة -
 .دةسثاكي دةستةي سةرؤكي -
 .ثالندانان وةزيري -
 .طشيت داواكاريي سةرؤكي -
 .وةزيران ئةجنومةني ديواني سةرؤكي -
 .وةزيران ئةجنومةني سكرتيَري -
 دةستةي لةاليةن كة دةبيَت سكرتاريةتيَكي سةرةوة ي(1) برِطةي لة ئاماذةثيَدراو باآلي ليـذنةي -1

 ئامادةكردني و باآل، ليـذنةي كؤبوونةوةكاني رِيَكخستين لة دةبيَت بةرثرس و بةرِيَوةدةبريَت، دةسثاكييةوة
 و جيَبةجيَكردنيان، بةدواداضووني و باآل ليـذنةي برِيارةكاني دارِشتين و كؤبوونةوة، كؤنووسي و كارنامة
 جيَبةجيَكردني بةردةم ئاستةنطةكاني و يَشضوونبةرةوث بة سةبارةت باآل ليـذنةي بة دةوري رِاثؤرتي ثيَداني

 .سرتاتيذييةكة
 هةماهةنطي بة باآل ليـذنةي ناوخؤي ثةيرِةوي رِةشنووسي ئامادةكردني بؤ دةسثاكي دةستةي رِاسثاردني -3

 بؤ باآل ليـذنةي بةردةست خبريَتة و وةزيران ئةجنومةني سكرتاريةتي و ديوان سةرؤكايةتي لةطةلَ
 .ثةسةندكردني
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 كوردستاندا ثةرلةماني ناوخؤي ثةيرِةوي ضوارضيَوةي لة دةسثاكي ليـذنةي رِيَطةي لة كوردستان ثةرلةماني -0
 كاركردني سةرةرِاي دةدات ئةجنام طةندةَلي رِووبةرِووبوونةوةي سرتاتيذيةتي جيَبةجيَكردني ضاوديَري كاري

 ئارِاستةي بة نويَ ياساي نانةكايةيهيَ يان ياساكان هةمواركردني بؤ دةسثاكي ثةرلةمانيي ليـذنةي
 كوردستان ثةرلةماني لة ياسايي ليـذنةي لةطةلَ هةماهةنطي بة ئاماذةثيَدراو سرتاتيذيةتي جيَبةجيَكردني

 لة طةندةَلي رِووبةرِووبوونةوةي سرتاتيذيةتي جيَبةجيَكردني هةماهةنطي باآلي ليـذنةي رِاسثاردةي لةسةر
 .كوردستان هةريَمي

 دامةزراوة ئاسيت لةسةر باآل ليـذنةي برِيارةكاني جيَبةجيَكردني ئاسانكاري بؤ الوةكي ليـذنةي نانيثيَكهيَ -6
 .باآل ليـذنةي برِياري بة وةزارةت بة نةبةسرتاو اليةنةكاني و وةزارةت و

 .سرتاتيذيةكة جيَبةجيَكردني ئاسانكاري بؤ دةردةكات ثيَويست رِيَنمايي باآل ليـذنةي -5
 رِؤذنامةي لة و دةرضوونييةوة رِؤذي لة دةكةن جيَبةجيَ فةرمانة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و توةزارة -1

 .بآلودةكريَتةوة( كوردستان وةقايعي)
 
 
 
 
 
 

 بارزاني نيَضريظان                                                                                         
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                            
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 ةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانـس
 76/27/7122لة  4/3/7611ذمارة: 

 

 

 انـةيـب

 
لة رؤذنامةى فةرمى ـ  )ياساى باَلوكردنةوة 1999(ى ساَلى 0(ى ياساى ذمارة )8ثشت بة حوكمى ماددة )

 1111(ي ساَلي 5وقايعى كوردستان( و، لةبةر هةبووني هةَلةيةك لة برِطةي )يةكةم(ي برياري ذمارة )
ثةرلةماني كوردستان )برياري هةَلبذاردني سكرتيَري هةميشةيي ثةرلةمان(،  بؤية بةثيَويست زانرا هةَلةكة 

 خبويَندريَتةوة: راست بكريَتةوة و، دةقةكة بةم شيَوةيةى خوارةوة 
 ـ برِطةي )يةكةم(ي برِيارةكة بة زماني كوردي بةم شيَوةيةى خوارةوةية:1

هةَلبذاردنى بةرِيَز )بيَطةرد دلشاد شكراهلل( بؤ ثؤسيت سكرتيَرى هةميشةيى ثةرلةمانى         يةكةم:
 كوردستان ـ عيَراق.

 خوارةوةية: ـ برِطةي )يةكةم(ي برِيارةكة بة زماني عةرةبي بةم شيَوةيةى1
 ملنصب سكرتري دائم لربملان كوردستان ـ العراق. انتخاب السيدة )بيطةرد دلشاد شكراهلل( اوالً:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بيَطةرد دلشاد شكراهلل                                                                                          
 العراق ـتان ـكوردسسكرتري برملان                                                                                             
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 ناوخؤوةزارتى 
 27/27/7122( لة 71431ذمارة: )

 بةيانى 
 7122(ى سالَى 26ذمارة )

و ئاماذة بةريَنمايى  1119(ى ساَلى 5ذمارة ) ناوخؤلة ياساى وةزارةتى بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة 
و ئاماذة بةنووسراوى ثاريَزطاى هةوليَر  1116(ى ساَلى1فراوان كردن و طواستنةوةى شويَنى طوندةكان ذمارة )

و لةبةر هةبوونى طشت مةرجةكانى ريَنمايى سةرةوة و لةبةر بةرذةوةندى  19/11/1111( لة 8198ذمارة )
 -برِيارماندا بة :طشتى 

ندى ) طةرووى ئؤمةر ئاغا ( سةر بةناحيةى ديانا / قةزاى سؤران لة ثاريَزطاى ثةسةندكردنى حةرةمى طو -
( ئؤلك لةسةر ثارضةى زةوى 1( دؤمن و )19هةوليَر و ضةسثاندنى لةسةر نةخشةى طادسرتؤ بة رووبةرى )

 . /ب شيَخان سةرى بردى بةثيَى ياسا كارى كوذانةوة و دةست هةَلطرتن بكريَت13( لة كةرتى 1/1ذمارة )

 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى بآلوبوونةوةى لة رؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان (. -

 

 كريم سنجارى                                                                                                                  
 وةزيرى ناوخؤ                                                                                                                

 

--------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                       
 ناوخؤوةزارتى 
 27/27/7122( لة 71472ذمارة: )

 بةيانى 
 7122(ى سالَى 22ذمارة )

و ئاماذة بةنووسراوى  1119(ى ساَلى 5ذمارة ) ناوخؤلة ياساى وةزارةتى بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة 
و  1111(ى ساَلى 15رِياريان ذمارة )بة ب 19/11/1111( لة 611ثاريَزطاى سليَمانى ذمارة ) ئةجنومةنى

( لة 133و ئاماذة بةنووسراوى ئيدارةى رِاثةرين ذمارة ) 1110(ى ساَلى 8دوابةدواى بةيامنان ذمارة )
 -برِيارماندا بة : 11/1/1111

 دةر/ ئيدارةى رِاثةرين .ثانة ( لة ناحيةى ذاراوة / قةزاى ثش طؤرِينى ناوى طوندى ) شؤرش ( بؤ ) بارة -

 .دةرضوونيةوة ةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى ئةم ب -

 
 
 

 كريم سنجارى                                                                                                                  
 وةزيرى ناوخؤ                                                                                                                
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشعب       

 برملان كوردستان ـ العراق

 
 

املعدل وبناءًا على ما عرضه العدد  1991( لســنة 1( من القانون رقم )65( من املادة )1إستنادًا حلكم الفقرة )
املعدل، قرر برملان كوردستان ـ  1991( لسنة 1أحكام القانون رقم )القانوني من أعضاء الربملان، واستثناءًا من 

 تشريع القانون اآلتي: 11/11/1111( واملنعقدة بتاريخ 3العراق جبلسته االعتيادية املرقمة )

 
 7102( لسنة 4قانون رقم )

 العراقـ  كوردستان إقليم يف العام العفو قانون
 (:0املادة )

 .القانون هذا يف الواردة األحكام مبوجب املوقوف وكذلك  (واملودع  النزالءكوم  )احمل العام العفو يشمل :أوالً
 .واالنضباطية املدنية املسؤولية العام العفو هذا يشمل ال :ثانياً

 (:7املادة )
 السجن عقوبة إىل أطرافها ب  املصاحلة فيها تتم أو متت اليت القضايا يف باإلعدام احملكوم  عقوبة ختفض :أوالً

 اللجنة أمام املصاحلة تثبيت بشرط السابقة واحملكومية املوقوفية مدة هلم وحتتسب سنة( 16) ملدةاملؤقت 
 .القانون هذا مبوجب املشكلة

 حبقهم الصادرة لألحكام ختفيف أو عفو أي من املادة هذه من( أواًل) الفقرة بأحكام املشمولون يستفيد ال :ثانياً
 .املستقبل يف
 (:3)املادة 

 من اإلقليم يف االجتماعي اإلصالح دوائر يف واملودع  النزالء من احملكوم  مجيع العام العفو يشمل :أوالً
 سراحهم ويطلق أطرافها ب  املصاحلة فيها تتم أو متت اليت القضايا يف احملاكم عن حبقهم الصادرة األحكام
 .قانونال هذا أحكام من تستثنى اليت اجلرائم عدا فيما فورًا،

 اإلصالح دوائر يف%( 01) بنسبة واملودع %( 31) بنسبة النزالء من احملكوم  عقوبة مدة ختفض :ثانياً
 مل اليت القضايا يف احملاكم عن حبقهم الصادرة األصلية العقوبة يف الواردة املدة جمموع من اإلقليم يف االجتماعي

 االجتماعي اإلصالح دوائر يف مقضية مدة مبثابة فضةاملخ املدة وحتتسب أطرافها ب  املصاحلة فيها تتم
 .الشرطي اإلفراج ألغراض

 (:4املادة )
 صدور تأريخ قبل املرتكبة اجلرائم مجيع يف احملاكمة مرحلة يف تزال ال اليت القضايا على القانون هذا أحكام تنفذ
 .القانون هذا أحكام من تثنىتس اليت اجلرائم عدا فيما أطرافها، ب  املصاحلة حصلت إذا القانون هذا
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 (:5املادة )
 قانون 1111 لسنة( 1) رقم القانون أحكام من املستفيدون واملودعون النزالء القانون هذا أحكام من يستفيد
 من اإلقليم رئيس عن الصادرة اخلاص العفو قرارات وكذلك قبله صادر آخر قرار أو قانون أي أو العام العفو
 .عمدية جرمية عن ثانية مرة عليهم حكم قد اليكونوا أن بشرط تصاحلوا الذين
 (:6) املادة

 القانون هذا أحكام من كوردستان، إقليم حماكم نع غيابية أحكام حبقهم صدرت الذين اهلاربون اجملرمون يستفيد
 يـمرتكب عدا فيما حمكوميتهم من%( 36) نسبة إكمال بشرط أشهر أربعة( 0) مدة خالل أنفسهم سلموا إذا
 .القانون هذا أحكام مبوجب تستثنى اليت جلرائما

 (:2) املادة
 على مقدرتهم عدم بسبب السجن يف يزالون ال ولكنهم حمكوميتهم مدة أنهوا الذين واملودعون النزالء يستفيد
 :اآلتية الشروط مبوجب ،النقود مبلغ إرجاع
 .األقل يف قودالن مبلغ قيمتها تقابل أمالك جمموعة أو ملك على رهن تقديم أوالً:

 .التنفيذ مديرية يف وينفذ التنفيذ قانون أحكام مبوجب أقساط شكل على النقود مبلغ إرجاع ثانياً:
 (:8) املادة
 :األصلية العقوبة جمموع من%( 11) بنسبة اآلتية اجلرائم عقوبة ختفض

 .باملخدرات اإلجتار :أوالً
 .واللواطة اجلنسي االعتداء :ثانياً
 (:9) املادة
 :اآلتية اجلرائم العام العفو يشمل ال

 إقليم يف اإلنسانية واملنظمات املتحدة األمم منظمات مع والعامل  األجانب محاية قانون يف الواردة اجلرائم :أوالً
 لسنة( 8) رقم واملفرقعات املتفجرات واستعمال وصنع حيازة معاقبة وقانون 1991 لسنة( 5) رقم كوردستان
 .املعدل 1115 لسنة( 3) رقم اإلرهاب مكافحة وقانون 1991

 .واخلارجي الداخلي اإلقليم بأمن املاسة اجلرائم :ثانياً
 .الفاسدة الغذائية واملواد باألدوية اإلجتار :ثالثاً
( سابعًا الفقرة/ األوىل) املادة يف الواردة الفساد وجرائم العام باملال املتعلقة واجلرائم واالختالس الرشوة :رابعاً

 .املعدل 1111 لسنة( 3) رقم النزاهة هيئة قانون من( 16) واملادة( 10) دةواملا
 .املالية والسندات النقد وأوراق العملة وتزوير تقليد :خامساً
 .باحملارم الزنا :سادساً
 .اآلثار تهريب جرائم :سابعاً
 .للضحية وعقلي جسدي عجز أو وفاة أو فقد عنها جنم اليت اخلطف جرائم :ثامناً
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 .السجن من واهلاربون اجلرمية ارتكاب إىل العائدون العمدية اجلرائم عن احملكومون :اًتاسع
 .األطفال وتعذيب اجلنسي االعتداء :عاشراً
 .بالبشر اإلجتار :عشر حادي
 .عمدًا والفروع األصول قتل :عشر ثاني

 .العار غسل بذريعة النساء قتل :ثالث عشر
 .عمدًا والصحفي  الدين علماء قتل :عشر رابع

 (:01) املادة
 هذا صدور تأريخ من سنوات( 6) فرتة خالل عمدية جرمية يرتكب ثم القانون هذا أحكام من يستفيد من كل

 مرحلة يف العفو من املستفيدين وخبصوص العفو، قانون بسبب عليه ينفذ مل الذي احلكم عليه يطبق القانون،
 .السابقة التهمة حول القانونية اإلجراءات حقهم يف فتستأنف احملاكمة

 (:00) املادة
 األمن قوى عقوبات قانون مبوجب العسكرية باجلرائم واملتهم  احملكوم  على القانون هذا أحكام تسري :أوالً

 إقليم يف النافذ 1111 لسنة( 19) رقم العسكري العقوبات وقانون 1119 لسنة( 10) رقم الداخلي
 .كوردستان

 لغرض فيها عام ومدعي قاضي  من عسكرية، وحمكمة الداخلي األمن لقوى كمةحم كل يف جلنة تشكل :ثانياً
 .القانون هذا أحكام تنفيذ

 (:07) املادة
 ال قاض برئاسة اإلقليم يف استئنافية منطقة كل يف أكثر أو جلنة القانون هذا أحكام تنفيذ لغرض تشكل :أوالً

 االجتماعية والشؤون والعمل والداخلية العدل وزارة ممثل من كل وعضوية الثاني الصنف عن صنفه يقل
 .القانون هذا أحكام لتنفيذ ممثليها جهة كل وترشح العام، اإلدعاء ورئاسة اإلنسان حلقوق املستقلة واهليئة

 اإلدعاء عضو قبل من متييزًا فيها للطعن قابلة القانون هذا مبوجب اللجنة نع الصادرة القرارات تكون :ثانياً
 جرائم يف صدورها تأريخ من اعتبارًا يومًا( 31) مدة خالل( املتضررين) العالقة ذوي شخاصاأل أو العام

 حمكمة أمامفيها  للطعن قابلة تكون واملخالفات اجلنح جرائم ويف اإلقليم متييز حمكمة أمام اجلنايات
 .باتة الصادرة القرارات وتعد التمييزية، بصفتها االستئناف

 .القانون بهذا املشمول  األشخاص توقيف مدة احتساب القانون هذا أحكام بتنفيذ ختصةامل اللجان على :ثالثاً
 تعترب املدة هذه وبانتهاء بأعماهلا، البدء تأريخ من أشهر مثانية مدة خالل أعماهلا إجناز اللجنة على :رابعاً

 .منحلة اللجنة
 يف املختصة اجلنايات مبحكمة إليها موكلة كانت اليت األعمال تناط للجنة، القانونية املدة انتهاء بعد :خامساً

 .اإلقليم متييز حمكمة أمام فيها للطعن قابلة احملاكم هذه قرارات وتكون تنفيذها لغرض احملافظات
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 (:03) املادة
 على مباشرة القانون هذا أحكام تنفيذ كوردستان إقليم يف اجلنايات وحماكم االستئناف وحماكم التمييز حمكمة على
 .القانون هذا صدور عند ،احملالة إليها إلجراء التدقيقات التمييزية قضاياال

 (:04) املادة
 .صدوره قبل فقط املرتكبة واجلرائم القضايا القانون هذا أحكام تشمل
 (:05) املادة
 جاوزتت ال مدة خالل القانون هذا أحكام تنفيذ لتسهيل الالزمة التعليمات إصدار اإلقليم يف القضاء جملس على
 .نفاذه تأريخ من( أيام سبعة)

 (:06) املادة
 .القانون هذا أحكام تنفيذ العالقة ذات واجلهات الوزراء جملس على

 (:02) املادة
 (.كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف نشره تأريخ من القانون هذا ينفذ
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 األسباب املوجبة

 به مير الذي املتأزم الوضع مراعاة مع االعتيادية، حياتهم وبدء اجملتمع إىل للعودة للمعاقب  الفرصة إتاحة بغية
 .القانون هذا شرع فقد االجتماعي، والسلم واإلصالح التسامح روح ونشر كوردستان، إقليم

 

 

 

 

 

 

 

 جعفر إبراهيم ئيمينكى
 نائب رئيس برملان
 كوردستان ـ العراق

 

 يوسف حممد صادق
 رئيس برملان 

 كوردستان ـ العراق

 

 بيَطةرد دلشاد شكراهلل
 سكرتري رئيس برملان
 كوردستان ـ العراق

 


