كۆهارٓ عێراق
ُەرێؤ کْردستاى
سـەرۆك
تڕیار
ژهارە()1ی ساڵی 0202
ةُپێیی ئُو دەـییُاڵحُی پێًاٍییػر وە هُ ةییڕگُی (یُکُم)ی يییاددەی (دەیُم) هُ یاـییای ـییُرۆکایُح

ُِرێً کْردـخان ژيارە ()١ی ـاڵ 5002ی ُِيْ رکؽ و ،ةڕیارياٍػ ةُ دەرکؽدٍ یاـیای ژيیارە ()4ی
ـاڵ 50١2ی پُرهُياٍ کْردـخان کُ هُ د ٍیلیخَ ژيیارە ()١0ی ئاـیای ڕۆژی  50١2/١5/١1پُـیٍُػی
کؽدووە.

یاسای ژهارە ()4ی ساڵی 0219
یاسای رێكخستٌی ریكالهی تازرگاًی لە ُەرێوی كْردستاى ـ عێراق

هاددەی (:)1

زاراّەكاى

يُةُـج هُو ز ر و ٍُی هُم یاـایُد ِاحْون ،ياٍالاٍیان هُ ةُر يتُریاٍػ ٍْوـؽ وە:

یەكەم :هەرێمُِ :رێً لْردـخان ی عێؽ ق.

دّّەم :حكونەت :ضمْيُح ُِرێً لْردـخان ی عێؽ ق.

سێیەم :وەزیر :وەزیؽی ڕۆكَتیؽی و الو ٍ ُِرێً لْردـخان ی عێؽ ق.

چْارەم :وەزارەت :وەز رەح ڕۆكَتیؽی و الو ٍ ُِرێً لْردـخان ی عێؽ ق.

پێـٌجەم :ئانرازەكانی نیدیا :حُهُفؾیۆن ،ڕ دیۆ ،حیۆڕ و يیاڵپُرە ئُهیمخؽۆٍییُلیان ،رۆژٍیايُ و گۆڤیار و
چاپمؽ وی دیمُ.

شەشـەم :ئانرازەكانی پەیوەندیكردنِ :ێڵُلاٍ حُهُفۆن ،حۆڕەلۆيُاڵیُحییُلان و ئايؽ زەلاٍ دیمُی
پُیْەٍػیمؽدن دەگؽێخُوە.

حەّتەم :ريكالنی بازرگانی :عؾيُحگْز ریُلُ ،هُ رێ ةُلارِێَاٍ ئايؽ زەلاٍ يییػیا و ئايؽ زەلیاٍ

پُیْەٍػیمؽدن و ُِر كێْ زێك هُ كێْ زەلاٍ ڕ گُیاٍػن و ِۆیُلاٍ گْ ـیخَُوەی زەيیَی و

ئییاوی و ئاـییًاٍ و هُ رێییگُی حییاةوۆ و دیییْ ر و ـییمؽیٌ ،ةُ ئايییاٍش ڕەو سییػ ن ةُ لییااڵ یییان

عؾيُحگْز ری یان ةُرُِم ،ةۆ يُةُـخ ِاٍػ ٍ ةُلارةُر ةۆ لڕیَ یان ةُلارِێَاٍ .
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هاددەی (:)0

هەرجە گشتییەكاى

يُرسُ گلخییُلان ةۆ ةُرُِيّێَان و ةاڵولؽدٍُوەی ریمالم:

یەكەم :پێْیفییخُ ُِيییْو ریماليێییك يییۆڵُح الیٍُیی پُیْەٍػیییػ ری ةُرُِيُلُی ُِةێییج ،پییێق
ةاڵولؽدٍُوەی.

دّّەم :دەةێج پُیاي ریمالم ڕ ـخگۆیاٍُ و ڕوون و ڕەو ن ةێج.

سێیەم :هُلاح ةُلارِێَاٍ حْێژیَُوە ز ٍفخیُلان پێْیفخُ ـُرچاوە ةُلارِێَؽ وەلیان ،ئُلیادیً و
پلج ڕ ـخمؽ وەةٌ.

چـْارەم :سگُ هُو ضاڵُحاٍُی هُ یاـاد دیاریمؽ ون ،ریمالم هُـُر ِۆیُلاٍ گْ ـیخَُوە ةُڕەز يٍُیػی
عاوەٍُلُی یان ٍْێَُری عاوەٍ ِۆیُلاٍ گْ ـخَُوە ،ئٍُشام دەدرێج.

پێٌجەم :ڕ دەی حیلم ڕوٍیال ـیُر كاكیُلاٍ ریماليی ئُهیمخؽۆٍی ـیُر كیُقايُلان هُ ڕۆژد هُ
( )2000هۆلؿ (هْيَؾ /م )5زیاحؽ ٍُةێج و هُ كُو ٍیلػ هُ ( )500هۆلؿ (هْيَؾ/م )5زیاحؽ ةێج.

شەشەم :دەةێج ئايؽ زەلاٍ يیػیا ،ریمالي ِۆكیاری ٍلخیًاٍ  ،رۆكَتیؽی ،حٍُػروـخ ِ ،یاحْوچۆ و

ئُو ریمالياٍُی لُ حایتُحٌ ةُ پار ـیخَ يیاف يیؽۆڤ و ژٍیان ،ةیێ ةُر يیتُر ةاڵوةیمٍُُوە ،ةیۆ

حُهُفؾیۆٍُلان هُ ( )١یُك عْوهُك ةۆ ( )4چْ ر عْهُك هُ ياوەی ( )54ةیفج و چْ ر لیاحژيێؽی
پُعق ،و ةۆ چاپمؽ وەلان ةُپێ رێًَاییُلاٍ وەز رەت.

هاددەی (:)3

رێگەپێٌەدراّەكاى

ُِيْو ئُو ریماليُ ةازرگاٍییاٍُی لُ پێچُو ٍُی (ـیفخً گلخ  ،ئاد ة گلخ  ،ئاـایلی گلیخ ،
حٍُػروـخ گلخ و يافُلاٍ يؽۆڤٌ) ،رێگُ پێَُدر ون هُ ُِرێً لْردـخان ی عێؽ ق
هاددەی (:)4

حْكوە سساییەكاى

یەكەم :ئُگُر ریماليێییك ةاڵولییؽ یُوە ،پێلییێو يُرج و ڕێگاپێَُدر وەلییاٍ ياددەلییاٍ ()5،2ی ئُم
یاـایُ ةْو ،دەةێج:

 -١ڕ ـخُوعۆ ةاڵولؽدٍُوەی ریماليُلُ ،ڕ ةگیؽێج.

 -5د عْ زیماری ریمیالم ،ةُرُِيّێَی ریمیالم و ةیاڵولُرەوەی ریمیالم ،ـیؾ دەدرێٌ ةُ غُر يُلیؽدن
ةُةڕێك لُ هُ ( )200,000پێَز ـُد ُِز ر دیَار لُيخؽ ٍُةێج و هُ ( )١2,000,000پاٍؾە يویۆن دیَار زیاحؽ
ٍُةێج.

دّّەمُِ :رلُـ یێك ةُ يُةُـییج ریماليێ یك هێتمییاحُوە  ،ی یان ةی یػڕێَێج  ،ی یاعْد ةیل یێْێَێج  ،ـییؾ
دەدرێج ةُ :
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 -١غُر يُیُك لُ هُ ( )520,000دوو ـُد و پٍُشا ُِز ر دیَار لُيخؽ ٍُةێج و هُ ( )١,000,000یُك يویۆن
دیَار زیاحؽ ٍُةێج.

 -5پاةٍُػلؽدٍ ةُ چالمؽدٍُوە و د ٍاٍ ریماليُلُ وەك عۆی.
 -2قُرەةْولؽدٍُوەی زیاٍوێمُوحْو.

ســـێیەم :هُ ضیییاڵُح دووةیییارەةْوٍُوەی پێلیییێومارییُلاٍ ةیییڕگُی (یُلُم)ی ئُم يیییاددەیُ ،ـیییؾ لُ
دووِێَػە دەةێج.

هاددەی (:)5

هُلاحێمػ ئُگُر ـؾ یُل حٍْػحؽ ةۆ ئُم لؽد رە حاو ٍمارییاٍُ هُ یاـا لارپێمؽ وەلیان د ُِةیْو ،ئُو
ـؾ حْوٍػەلُ سێتُسێ دەلؽێج.

هاددەی (:)6

حْكوە كۆتاییەكاى

پێْیفخُ هُـُر (وەز رەح ڕۆكَتیؽی و الو ن) ةُ ُِياٍُِگ هُگُڵ (وەز رەح كارەو ٍ و گُكج
و گْز ر) و (وەز رەح ةازرگیاٍ و پیلُـیازی) و وەز رەحُ پُیْەٍػییػ رەلان ،رێًَیای پێْیفیج ةیۆ

ئاـاٍماری سێتُسێمؽدٍ ئُم یاـایُ دەرةمات.
هاددەی (:)7

ةُدەر هُ ضْلً ياددە ()2ی ئُم یاـایُ ،لار ةُ ِیچ دەقێم یاـای ٍالؽێج لُ هُگُڵ ضْلًُلیاٍ
ئُم یاـایُ ٍالۆك ةێج.
هاددەی (:)8

ئُم یاـایُ دو ی ( )10رۆژ هُ ةاڵوةْوٍُوەی هُ ڕۆژٍايُی فُري (وەقیایع لْردـیخان)د  ،سێتُسیێ

دەلؽێج.

ُۆكارەكاًی دەرچّْاًذى

هُةُر گؽٍگ رێمغفخَ ریمالم ةۆ عؾيُحمؽدٍ ةُلیارةُر و گُكیُپێػ ٍ ئیاةْری و پێلمُكیمؽدٍ

عؾيُحگیییْز ری ةاكیییخؽ ةُ ِاوواڵحییییان ،و دروـیییخمؽدٍ لێتڕلێییی دروـیییج ةیییۆ ةُةیییاز ڕلؽدن ،و
لُيمؽدٍُوەی الیٍُُ عؽ پ و زیاٍتُعلُلاٍ ریمالم ،ئُم یاـایُ دەرچْێَػر .

ًێچیرڤاى تـارزاًـی
ســەرۆكی ُـەرێوی كـْردسـتاى

ُەّلێر
0202/1/14
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تەًاّی خْدای تەخشٌذەّ هیِرەتاى

تەًاّی گەلەّە
پەرلەهاًی كْردستاى ـ عێراق
ژهارەی تڕیار15 :
هێژّّی تڕیار0219/10/04 :

تــڕیــار
ژهـارە ( ٓ)15ساڵٔ 0219
پلج ةُ ضْلً ةڕگُی (چْ رەم)ی ياددەی ( )7هُ پُیؽەوی ٍاوعۆی پُرهُياٍ لْردـیخان ی عێیؽ ق،

پُرهُياٍ لْردـخان هُ د ٍیلخَ ئاـای ژيارە ()١5ی رۆژی  50١2/١5/54ئُم ةڕیارەی عْ رەوەی د :

یەكەم :عْه پایییؾەی ـاڵ یُلُم هُ عْه ُِڵتژ ردٍ پێَیشُي پُرهُيیاٍ لیْردـخان ی عێؽ ق هُ
 50١2/١5/2١لۆحیای پێیػێج ،درێژدەلؽێخیُوە حا .5050/١/2١

دّّەم :ئُم ةڕٕارە هُ رۆژی ( )5050/١/١سێتُسێ دەلؽێج و هُ رۆژٍايُی فُري (وەقایع لْردـخان)د
ةاڵودەلؽێخُوە.

ُێوي ُـەّراهـی
جێگری سـَرۆکی پَرلەهاًی
کـْردستاى – عێراق
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تەًاّی گەلەّە
پەرلەهاًی كْردستاى ـ عێراق
ژهارەی تڕیار16 :
هێژّّی تڕیار0219/10/04 :

تەًاّی خْدای تەخشٌذەّ هیِرەتاى

تــڕیــار
ژهـارە ( ٓ)16ساڵٔ 0219

پلییج ةُـییخٌ ةُ ضییْلً ةیڕگُی (دووەم و چییْ رەم و پێیَشُم) هُ يییاددەی ( )52و يییاددەی ( )24هُ
پُیڕەوی ٍاوعۆی پُرهُياٍ لْردـخان ی عێؽ ق ،پُرهُيیاٍ لْردـیخان هُ د ٍیلیخَ ئاـیای ژيیارە
()١5ی عْه ُِڵتژ ردٍ پێَشُم هُ رێمُوح  50١2/١5/54ی ةُـخؽ ئُم ةڕیارەی عْ رەوەی د :
یەكەم :قتْوهمؽدٍ دەـج هُ لارلێلاٍُوەی ئُم ئٍُػ ياٍُی پُرهُياٍ لْردـخان ی عیؽ ق لُ ٍاویان
هُ عْ رەوەد ِاحْوە ،هُو هیژٍاٍُی عْ رەوە:
( -١عرًان عو ـًاین) هُ ئٍُػ يیُح هیژٍُی ئاوەد ٍمؽدٍُوە و وەةُرِێَان .
ُِ( -5ور يان ضًُكؽیف ضًُ ركیػ) هُئٍُػ يیُح هیژٍُی كُِیػ ن و سیَۆـیایػ و زیَیػ ٍیاٍ
ـیاـ .
دّّەم :زیادلؽدٍ ئُم ئٍُػ ياٍُی پُرهُياٍ لْردـخان ی عێؽ ق لُ ٍاوییان هُ عیْ رەوەد ِیاحْوە هُو
هیژٍاٍُی عْ رەوە:
( -١عرًان عو ـًاین) ةۆ ـُر هیژٍُی كُِیػ ن و سیَۆـایػ و زیَػ ٍیاٍ ـیاـ .
ُِ( -5ور يان ضًُكؽیف ضًُ ركیػ) ةۆ ـُر هیژٍُی ئاوەد ٍمؽدٍُوە و وەةُرِێَان.
ســێیەم :ئُم ةڕیییارە هُ رۆژی دەرچییْوٍ هُ  50١2/١5/54سێتُسییێ دەلؽێییج و هُ رۆژٍییايُی فُريییی
(وەقایع لْردـخان)د ةاڵو دەلؽێخُوە.

ُێوي ُـەّراهـی
جێگری سـَرۆکی پَرلەهاًی
کـْردستاى – عێراق
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سـەرۆکایەتٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى
ژهارە 679 :لە 0202/1/02
پلج ةُـج ةُ ئُضماي ياددەی (ـ و پێَشُم) هُ یاـای پارێؾگالاٍ ُِرێًی لْردـیخان ژيیارە
()2ی ـییاڵ  ،5002و ةییڕگُی ( )2هُ يییاددەی (ُِكییخُم) هُ یاـییای ئٍُشییْيٍُ وەزیؽ ٍیی ُِرێًیی

لْردـخان-عێیؽ ق ژيارە ()2ی ـیاڵ ١225ی ُِيْ رلؽ و ،و هُـییُر پێلَیاری وەز رەح كارەو ٍ و
گُكخْگْز ر ،و ئاياژە ةُ ةڕیاری ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ن ژيارە ( )25هُ لۆةْوٍُوەی ئاـای عۆی ژيارە

( )١5هُ ()20ی حلؽیَ یُلُي  ،50١2ئُم پُیڕەوە دەرلؽ :

پەیڕەّی ژهارە ()0ی ساڵی 0219
پەیڕەّی پێكِێٌاًی ئەًجْهەًەكاًی شارەّاًی لە ُەرێوـی كْردستاى  -عێـراق
هاددەی (-:)1

يُةُـج هُم دەـخُو ژ ٍُی عْ رەوە ياٍالاٍ ةُر يتُریاٍُ هُ ُِر كْێَێم ئُم پُیڕەوە ِاحتٌ:

یەكەم :هەرێمُِ :رێًی لْردـخان -عێیؽ ق.

دّّەم :ئەنجونەنی وەزیران :ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ٍ ُِرێى.
سێیەم :وەزارەت  :وەز رەح كارەو ٍ و گُكخْگْز ر.

چْارەم :وەزیر :وەزیؽی كارەو ٍ و گُكخْگْز ر.

پێٌجەم :ئەنجوونەنی پارێگگوا :ئٍُشیْيٍُ ئُو پارێؾگیایُی لُو كیارەو ٍییُلُ دەلُوێیخُ ـیَْوره
لارگێڕییُلُی.

شەشەم :ئەنجونەن :ئٍُشْيٍُ كارەو ٍ .

حەّتەم :سەرۆك :ـُرۆل ئٍُشْيُن.

ُەشتەم :ئەندام :ئٍُػ ي ئٍُشْيُن.

ًۆیەم:یاسا :یاـای ةُڕێْەةؽدٍ كارەو ٍییُلاٍ ُِرێًی لْردـخان -عێیؽ ق ژيارە ( )1ـاڵ ١222ی
ُِيْ رلؽ و.

هاددەی (-:)0

یەكەم :پێمّێَاٍ ئٍُشْيٍُُلاٍ كارەو ٍ ةُ ـُرۆلایُح ـُرۆل كارەو ٍ پُیْەٍػیػ ر دەةێج،

و دەـخَیلییاٍمؽدٍ سێگییؽی ـییُرۆلٓ ئٍُشییْيُن و ئٍُییػ يُلاٍ هُالیُن ئٍُشییْيٍُ ئُو
پارێؾگیایُ دەةێییج لُو كیارەو ٍییُلُ دەلُوێییخُ ـیَْوری لارگێییڕییُوە ،و هُـیُر پێلییَیاری

وەز رەت و یُلُی لارگێیڕی حایتُحًٍُػ.
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دّّەم :ئٍُشْيٍُ كارەو ٍ ُِڵػەـخێج ةُ پیادەلؽدٍ ئُو ئُرك و دەـُاڵحاٍُی هُ یاـاد ِیاحْون
سگُ هُو ٍُی لُ ةُپێی یاـای پارێؾگالاٍ ُِرێًی لْردـخان ژيیارە ()2ی ـیاڵ  5002در ون
ةُ ئٍُشْيٍُ پارێؾگا و قُز و ٍاضیُلان یان پارێؾگار و قائًقام و ةُڕێْەةُری ٍاضیُلان.
سێیەم :ژيیارەی ئٍُیػ ياٍ ُِر ئٍُشْيٍُێیك ةُ گیْێؽەی پیۆهیَمؽ وی كیارەو ٍییُلان دەةێیج ةُپێی
ئُوەی هُ ُِردوو ياددەی (چْ رەم) و (ُِژدەم)ی یاـاد ِاحْون.
هاددەی (-:)3
یەكەم :ئٍُشْيٍُ كارەو ٍ هُ ـُرۆك و سێگؽی ـُرۆك و ئٍُػ يان پێمػێج.
دّّەم :ـُرۆك ةُڕێْەةؽدٍ لاروةاری ئٍُشْيُن هُئُـخۆ دەگؽێج وـُرۆلایُحیمؽدٍ د ٍیلخَُلاٍ
دەلات و پیادەی لارەلاٍ دەلات ةُپێی ئُو دەـُاڵحاٍُی هُ یاـا و هُم پُیڕەوەد پێی در وە
بە ڕەچاوکردنی بڕگەی (دووەم) لە ماددەی (دووەم)ی ئەم پەیڕەوە.
سێیەم :سێگؽی ـُرۆك كْێَ ـُرۆك دەگؽێخُوە هُ ةُڕێْەةؽدٍ لاروةارەلاٍ ئٍُشْيُن ،و هُ لاح
ئايادەٍُةْوٍ ئُو لار ٍُ هُ ئُـخۆ دەگؽێج لُ هُالیُن ئٍُشْيٍُُوە پێی دەـپێؽدرێج و ئُو
دەـُاڵحاٍُی پێی در وە پیادە دەلات.
هاددەی (-:)4
هُگُڵ ڕەچییاولؽدٍ ضْلًُلییاٍ يییاددەی (دووەم)ی ئُم پُیییڕەوە ،دەـخَیلییاٍمؽدٍ ئٍُییػ ياٍ
ئٍُشْيُن هُو ٍُى عاوەن لار يُی و پفپۆڕ یُحیٌ ةُم كێْەی عْ رەوە دەةێج:
یەكەم :ـُرۆل فُرياٍگُ ضمْيییُلان هُ یُلُ لارگێڕییُلیان ةُو يُرسُی ڕێیژەی ( )%72ضُفخیا و
پێَز هُ ـُد ی ئٍُػ ياٍ ئٍُشْيُن پێمتّێٌَ.
دّّەمٍْ :ێ َُر ٍ ڕێمغؽ وە پیلُی و ٍاضمْيییُلان ةُو يُرسُی ڕێژەیان هُ ( )%52ةیفج و پێیَز
هُ ـُد ی لۆی ئٍُػ ياٍ ئٍُشْيُن زیاحؽ ٍُةێج ،و ٍْێَُر یُح ةُرژەوەٍػی گلیخ ةیمُن ،و
ڕەچاوی ةْوٍ ڕێژەیُك ةۆ ئافؽەحان ةمؽێج ،ـُرەڕ ی ڕەچاولؽدٍ ةُكػ ری پێمّاحُلان هُو
ٍاوچاٍُی لُ حایتُحًٍُػییان ُِیُ.
هاددەی (-:)5
پێْیفخُ ئٍُػ ي ئٍُشْيُن هُ ٍیْێَُر ٍ ڕێمغیؽ وە پیلیُی و ٍاضمْيییُلیان ِیاحْو هُ يیاددەی
(چْ رەم)ی ئُم پُیڕەوە ،ئُم يُرساٍُی عْ رەوەی حیاد ةێج:
 -١حُيٍُ ( )20ـی ـاڵ حُو و لؽدةێج.
6262/1/67

7

ذمارة (العدد) 646

 -5عاوەٍ هێیّاحْوی یاـای ةێج.
 -2ةُ الیٍُ لُم ُِڵگؽی ةڕو ٍايُی عْێَػٍ ز ٍمیۆی ةُر یی ةێیج ةیۆ كیارەو ٍ پیوُی (حیایتُت،
ٍایاب ،پوُ یُك ،پوُ دوو) ،و ةۆ كارەو ٍ (پوُ ـێ ،پیوُ چیْ ر) ُِڵگیؽی ةڕو ٍیايُی دةویۆم ةێیج ةُ
الیٍُ لُم.
 -4پێْیفخُ عاوەٍ ڕەگُزٍايُی عێیؽ ق ةێج.

 -2پێْیفخُ پێگُ و ٍاوةاٍگ ةاش ةێج و ةُ حاو ٍێم ئاةڕووةُر ،یان زیَػ ٍیمؽدن هُ حاو ٍ لْكیخَ

ةُ ئٍُقُـج ،یان حاو ٍ دزی ضْلى ٍُدر ةێیج ،و ةُكیػ ری ٍُلؽدةێیج هُ یُلێیك هُو حاو ٍیاٍُی

دەـُاڵح دیمخاحۆری دژ ةُ گُه لْردـخان ئٍُشاي د وە.
هاددەی (-:)6

پێْیفخُ سێگؽی ـُرۆك حُيٍُ ( )20ـ ـاڵ حُو و لؽدةێج ،و ةُ الیٍُ لُم ُِڵگؽی ةڕو ٍايُی
ز ٍمۆی ةُر ی ةێیج هُ ةْ رەلیاٍ (ئٍُیػ زیاری  ،یاـیای  ،ةُڕێیْەةؽدن ،ئیاةْوری ،ژيێییؽیاری) ییان

ئُوەی ِاوحایاٍُ ةۆ كارەو ٍ پوُی (حایتُتٍ ،ایاب ،پوُ یُك ،پوُ دوو) ،و ةۆ كارەو ٍ (پوُ ـێ ،پیوُ

چْ ر) ُِڵگؽی ةڕو ٍايُی دةوۆم ةێج ةُ الیٍُ لُم.
هاددەی (-:)7

یەكەمٍ :اةێییج ِیییچ لُـییێك ةتێییخُ (ـییُرۆك) یییان (سێگییؽی ـییُرۆك) یییان (ئٍُییػ م) هُ زیییاحؽ هُ یُك
ئٍُشْيُن ،و يُرسُ پُیْەٍػی عؾيایُح حا پیوُی چیْ رەم هُ ٍێیْ ن ـیُرۆك و سێگیؽەلُی و

ئٍُػ ياٍ یُك ئٍُشْيُن ٍُةێج.

دّّەمٍ :اةێییج ئٍُییػ يێخ ئٍُشییْيُن و ئٍُییػ يێخ ُِر ئٍُشییْيٍُێم ُِڵتژێییؽدر و ةُپێییی یاـییا
لۆةمؽێخُوە.

هاددەی (-:)8

ياوەی عْه ئٍُشْيُن ( )4چیْ ر ـیاڵُ ةُپێیی ضْلًُلیاٍ یاـیا ،و هُ لیاح پێْیفیخػ ةُ ةڕییاری
ـُرۆلایُح ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ن و هُـُر پێلَیاری وەز رەت ٍْێ دەلؽێخُوە.

هاددەی (-:)9

یەكەم :ئٍُشْيُن ةُ الیٍُ لُم یُك د ٍیلخَ ئاـای هُ ُِفخُیُلیػ گیؽێ دەد ت و د ٍیلیخَُلاٍ
ةُ ئاكمؽ دەةٌ.

دّّەم :ـییُرۆل ئٍُشییْيُن یییان دوو هُـییُر ـییێ ژيییارەی ئٍُییػ يُلاٍ ةۆیییان ُِیُ ةاٍگّێلییخ

لۆةییْوٍُوەی ٍائاـییای ةییمُن ،ةُو يُرسُی لۆةییْوٍُوەلُ حٍُّییا ةڕو ٍێییج هُو ةاةُحییاٍُی هُ

ةاٍگّێلخَايُلُد دیاریمؽ ون ،و گلج ئٍُػ يُلان هُم ةیارەیُوە لە مااوەیە لە ( )٤٢کااژممرر

کەمتیر نەبرت هُ گؽێػ ٍ لۆةْوٍُوەلُ پێڕ گُیاٍػیان ةۆ دەلؽێج.
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سێیەم :ـیُرۆل ئٍُشیْيُن ةیۆی ُِیُ ُِر فُرياٍتُرێیك ییان لُـیێم دییمُ ةاٍگّێلیج ةمیات ةیۆ
ئايادەةْون هُ د ٍیلخَُلاٍ ئٍُشْيُن ةُ يُةُـخ ـْودوەرگؽحٌ هُ كارەز ییان.

چْارەمٍ :اةێج ِیچ ةاةُحێك لُ هُ علخُی لارٍايُلاٍیػ ٍُِاحتێیج ةغیؽێخُڕوو ییان گگخْگیۆی هُـیُر
ةمؽێج حٍُّا ئُگُر ةُ ڕەز يٍُػی زۆریَُی ئٍُػ يُ ئايادەةْوەلان ةێج.

پێـٌجەم :ئٍُػ يی ئٍُشْيُن ةۆی ُِیُ ةاةُحێم ٍُِاحْو هُ علخُی لارٍايُلیان ةغیاحُڕوو ئُگُر ةُ
گؽٍگ ز ٍؽ دو ی ڕەز يٍُػی ـُرۆك.

شەشەم :د ٍیلخَُلان ةُ ئاكمؽ دەةٌ حٍُّا ئُگُر ةارودۆخ پێچُو ٍُلُی ةغْ زێیج هُـیُر پێلیَیاری
ـُرۆك یان دوو هُـُر ـێی ئٍُػ يان دو ی ڕەز يٍُػی زۆریَُی ئايادەةْو ن.

هاددەی (-:)12

یەكەم :ژيییارەی یاـییای لۆةییْوٍُوە ةُ ئايییادەةْوٍ زۆریییَُی دوو هُـییُر ـێ یی ئٍُشییْيُن حُو و
دەةێج و ةُ پێچُو ٍُی لۆةْوٍُوەلُ ةۆ ڕۆژی دو حؽ دو دەعؽێج و ئُولاحُ ژيارەی یاـای ةُ

ئايادەةْوٍ زۆریَُی ئٍُػ يان حُو و دەةێج.

دّّەم :هُ لییاح ئايییادەٍُةْوٍ ـییُرۆك ئُو سێگییؽەلُی ـییُرۆلایُحیمؽدٍ د ٍیلییخَُلان هُ ئُـییخۆ
دەگؽێج.

سێیەم :ةڕیارەلان هُ ئٍُشْيُن ةُ ڕەز يٍُػی زۆریَُی ئٍُػ يُ ئايادەةْوەلان وەردەگییؽێج ،و ئُگُر
دەٍگُلان یُلفان ةْون ئُو ئُو الیٍُُ پێلػەعؽێج لُ ـُرۆل حێػ یُ.

هاددەی (-:)11

ئٍُشْيُن ةۆی ُِیُ هُ لاح پێْیفخػ هییژٍُی ُِيیلُی یان لاح هُ ئٍُیػ يُلاٍ پێمتّێَێیج ،و
ةییۆی ُِیُ پلیی ج ةتُـییخێج ةُ لُـییاٍ عییاوەن كییارەز ی و پفییپۆڕی هُ ةْ رەلییاٍ لییاری

ئٍُشْيُن.
هاددەی (-:)10

یەكەم :ئٍُػ يێخ هُ ئٍُشْيُن هُم ضاڵُحاٍُی عْ رەوە لۆحای پێػێج:

 -١لۆحاییّاحَ ياوەی عْه ئٍُشْيُن.

 -5لۆچ دو ییمؽدٍ ئٍُػ م.

 -2ئُگُر ئٍُػ م حْوك پُلمُوحُییُل ُِيیلُی یان لُيئٍُػ يی ییان ٍُعۆكیییُل حؽـیَاك
ةێج و ةتێخُ ةُرةُـج هُ ةُسێگُیاٍػٍ لارەلیاٍ پاڵپلیج ةُ ةڕییارێم دەرلیؽ و هُ هیییژٍُیُل

پؾیلم حایتُحًٍُػ.

 -4هُدەـخػ ٍ ئٍُػ م ةۆ پۆـخ ـُرۆل فُرياٍگُ.

دّّەم :ئٍُػ يێخ هُ ئٍُشْيُن ةُ ةڕیاری ئٍُشْيٍُ پارێؾگا هُم ضاڵُحاٍُی عْ رەوە لۆحای پێػێج:
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 -١دەـج هُ لارلێلاٍُوەی ئٍُػ م ،و دەـیج هُ لارلێلیاٍُوەلُش ةُرلیار د دەٍؽێیج هُ ڕێممُوحی
دەرچْوٍ ةؽیاری قتْڵمؽدٍ هُالیُن ئٍُشْيٍُ پارێؾگاوە ةُ زۆریَُی دەٍگ ئٍُػ يُلاٍ .

 -5ئُگُر يُرسێك هُ يُرسُلاٍ ئٍُػ يێخ ِاحْو هُم پُیڕەوە هُ دەـج ةػ ت.

 -2هُـُرلارالد ٍ ئٍُػ م ةُ ِۆی ئايادەٍُةْوٍ لۆةْوٍُوەلاٍ ئٍُشْيُن ـێ ساری یُك هُ دو ی
یُك ةُ ةێ پاـاوێم ڕەو  ،و هُ دو ی ئايادەٍُةْوٍ دووەي ئٍُػ م ِۆكػ ری ئاڕ ـیخُ دەلؽێیج

ةُو يُرسُی لییۆی گلییخ ضاڵُحُلییاٍ ئايییادەٍُةْوٍ ( )١5دو زدە سییار حێییپُڕ ٍُلییات هُ يییاوەی

عْه ئٍُشْيُن.

سێیەم :ضْلًُلیاٍ ِیاحْو هُ ُِردوو ةیڕگُی (یُلُم) و (دووەم)ی ئُم يیاددەیُ هُـیُر ُِر یُلُ هُ
ـُرۆك و سێگؽی ـُرۆك پیادە دەلؽێج.

چــْارەم :ئُگُر ئٍُییػ يێخ یُلێییك هُ ئٍُییػ ياٍ ئٍُشییْيُن ةُحییاڵ ةێییج ،كییْێَگؽەوەلُی ةُپێییی
ضْلًُلاٍ ئُم پُیڕەوە دەـخَیلان دەلؽێج.

هاددەی (-:)13
یەكەم :ئٍُشْيُن ةُ ُِڵْەكیاوە د دەٍؽێیج ئُگُر زییاحؽ هُ ٍییْەی ژيیارەی ئٍُیػ يُلاٍ ئٍُیػ يێخ
عۆیان هُ دەـج ةػەن.

دّّەم :ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ن هُـُر ڕ ـپاردەی وەزیؽ ةیۆی ُِیُ ئٍُشیْيُن هُم ضاڵُحیاٍُی عیْ رەوە
ُِڵتْەكێَێخُوە:

 -١پێلێوماری گُورە هُو لار و ئُرلاٍُی پێی ـپێؽدر وە.

 -5ئُگُر ياٍُوەی زیان ةُ ةُرژەوەٍػی گلخ ةگُیٍُێج.

 -2ئُگُر ئٍُشْيُن دەـخُوەـخان ةێج هُ ةُسێگُیاٍػٍ ئُرلُلاٍ .

 -4هُ ضاڵُح پێلێومؽدٍ دەـخْور یان ـُرپێچیمؽدٍ یاـالان.

ســێیەم :وەز رەت ةُ ُِيییاٍُِگ پارێؾگییار ةییۆی ُِیُ هٖیییژٍُیُل لییاح پێمتّێَێییج و لارەلییاٍ ئُو
ئٍُشْيٍُُ ُِڵْەكێَؽ وەی پێ ةفپێؽێج بۆ مااوەیە هُ ( )1كیُش ياٍیگ زییاحؽ نەةێیج ،و لە

دوای ژرپەڕبوونی ئەم ماوەیە پرویستە ئٍُشْيٍُێم ٍْێ پێمتیّێَیؽێج.
هاددەی (-:)14

یەكەم :هُ ضاڵُح یُلغفخَ دوو كیارەو ٍ ییان زییاحؽ هُ ئٍُشیاي فؽ و ٍتیْوٍ ـیَْورەلاٍیان و
گُیلخَیان ةُ یُلخیؽی ،و پێمّێَیاٍ كیارەو ٍییُ ٍیْێیُلُ ،ئُو ئُو ضْلًیاٍُی هُ یاـیا و هُم

پُیڕەوەد ِاحْون پیادە دەلؽێٌ.
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دّّەم :هُ ضاڵُح ُِڵْەكاٍػٍُوەی كارەو ٍ ئُو ئُو ضْلًاٍُی هُ یاـاد ِاحْون پیادە دەلؽێٌ.
هاددەی (-:)15
ئٍُشییْيُن ةییۆی ُِیُ هُ لییاح پێْیفییخػ ٍُِییػێك هُ دەـییُاڵحُلاٍ ةُپێیی یاـییا ةییػ حُ ـییُرۆل
كارەو ٍ .

هاددەی (-:)16

ياف و سیاولُلیاٍ ـیُرۆل ئٍُشیْيُن و سێگیؽەلُی و ئٍُیػ يان ةُ ڕێًَیای دییارى دەلیؽێٌ لیُ
لەالیەن وەز رەح د ر ی و ئاةْوری دەردەچرت.

هاددەی (-:)17

پُیییڕەوی پێمّێَییاٍ ئٍُشْيٍُُلییاٍ كییارەو ٍ هُ ُِرێًیی لْردـییخان ژيییارە ()2ی ـییاڵ 50١7
ُِڵػەوەكێخُوە.

هاددەی (-:)18

وەزارەت و الیەنە پەیوەندیدارەکان ئُم پُیڕەوە هُ ڕێممُوحی ةاڵولیؽدٍُوەی هُ ڕۆژٍیايُی فُريی

(وەقایع لْردـخان) سێ ةُسێ دەلەن.

هــەسـرّر تـارزاًـی
سـەرۆكی ئەًجْهەًی ّەزیراى
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ّەزارەتٔ دارایٔ ّ ئاتّْرٓ
ژهارە ( )181لە 0202/1/16
ڕێٌوایی دارایی ژهارە( ٓ)1ساڵٔ 0202
ڕێٌوایٔ تایثەخ تەرێکخستي ّ گەڕاًەّەٓ داُاخ

پاڵپلج ةُ ٍْوـؽ وی ـکؽحاریُح ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ن ژيارە()١١52١هُ  50١2/١5/١2حایتُت ةُ ةڕیاری
کۆةْوٍُوەی ژيارە( )١2ی ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ن هُ رۆژی  50١2/١١/57ةُ ژيارە ( )22هُ رۆژی 50١2/١١/57

و پلختُـج ةُ ئُضکاي ياددەی (ُِكیخُم) هُ یاـیای ئٍُشیْيٍُ وەزیؽ ٍی ُِرێًی کْردـیخان

ژيارە()2ی ـیاڵ ١225ى ُِيیْ رکؽ و  ،ةُيُةُـیخ ئاـیاٍکاری سێتُسێکؽدٍی ةڕییاری ئٍُشیْيٍُ

وەزیؽ ن ژيارە( )2هُ  ، 50١2/7/20وهُـُر پێلَیاری هیژٍُی پێکّیاحْو ةُفُريیاٍ ئُم ـیُرۆکایُحییُ

ژيارە( )7102هُ  50١2/١0/١2حایتُت ةُ رێکغفخٌ و یُکغفخَُوە و گُڕ ٍُوەی ـُرسُم د ِاحُکان ةۆ

وەز رەح د ر ی و ئاةْوری پێػ چْوٍُوەی حُرعاٍکؽ وی عُرس وەز رەت و الیٍُُکاٍ ٍُةُـخؽ و

ةُ وەز رەت و د ڕكخَُوەی هُـُر ةَُيای پێػ ویفخ و ئُوهُویُحُکان و ةُگیْێؽەی یاـیای (قیاٍْن

أنْل هًطاـتات هعايث) ژيارە ( )52ی ـاڵ ١240و هُةُر ڕۆكَای کۆٍْوـ کۆةیْوٍُوەی ئاـیای

ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ن ژيارە( )١2هُ ،50١2/١١/57ةڕیاردر ةُ:

یەکەم :گلج د ِاحُکان ةُ رێژەی ( )%١00ةُ د ِیاح کۆحیای حۆياردەکؽێیج هُـیُر ئاـیخ فُـین و
ياددەکیییان هُ حُر زووی پێیییػ چْوٍُوەی ياٍگیییاٍُ  ،ةُيُةُـیییخ کُيکیییؽدٍُوەی رۆحیَییی و

ئاـاٍکارى هُ سێتُسێکؽدٍ ئُم رێًَاییُ،کؽد رە د ر ییُکان هُالیُن گٍُشیَُ پُیْەٍػیػ رەکان
دەةێج و دو حؽ رێژەی دیاریکؽ و هُ عاڵ (پاٍؾەُِم ) هُالیُن گٍُشیَُ کاٍُوە حُيْین دەکؽێج

ةُپێ كایفخُ ةْوٍیان.

دّّەم :دەـخَیلاٍکؽدٍ يیکاٍیؾي پیادەکؽدٍ وەز رەحُکان و الیٍُُکاٍ ٍُةُـخؽ و ةُوەز رەت ةیۆ
دەـُاڵح عُرسکؽدن هُـُر ئُو رێژەیُی کُ ةۆیان دیاری کؽ وە هُ د ِاح ٍاوعۆییان ةُپێ

ةڕگُی (پاٍؾەُِم)ی ئُم ڕێًَاییُ.

سێیەم :دیاریکؽدٍ ئُژيێؽی (ضیفاة ) ئُو د ِاحیاٍُ ةُ كیێْەی ياٍگیاٍُ چٍُیػی ةُ چُك وەرگییؽ وە
چٍُػی ةُ ٍُعخیَُ وەردەگیؽێج  ،ةُ دەرعفیخُیُك هُگُڵ حُر زووی پێیػ چٍُْوەی ياٍگیاٍُد
پُـییٍُػکؽ و ةێییج رەو ٍُی وەز رحًییان /ةُڕێییْەةُر یُح گلییخ ژيێؽکییاری /ةُڕێییْەةُر یُح

ژيێؽکییاری ٍايُڵتٍُییػی ةکؽێییج ـییُةارەت ةُ فُريییاٍگُ يُڵتٍُییػیُکان ياٍگییاٍُ ةُهیفییخێک

پُـٍُػکؽ و ةۆ گٍُشیَُی پُیْەٍػیػ ر ةَێؽێج.

چْارەم :ياٍُوەی ئُژيێؽەکاٍ حایتُت ةُرێژەی د ِاحُکان و كیکؽدٍُوەی رەـییػی ئُو ئُژيێیؽ ٍُ هُ
ةاٍکُ ضکْيیُکیان و ئُِوییُکیان وٍیاردٍ ةیۆ وەز رەحی د ر یی و ئیاةْوری /ةُرێیْەةُر یُح

گلخ ژيێؽکاری.
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پێـٌجەم :هُ کۆحای ُِيْو ـاڵێك و هُ رێ هیژٍُیُکی حیایتُت هُ ةُڕێیْەةُر یُح گلیخ ژيێؽکیاری
ـُرسُم ئُو رەـیػ ٍُی کُ ياون حا  ١5/2١وِیچ پاةٍُػةْوٍێک د ر ی وەز رەحُکیاٍ هُـیُر

ٍییُ دەگُرێخُوە ةۆ وەز رحٓ د ر یٓ و ئاةْورى و ةُ د ِاح کۆحای حۆيار دەکؽێج

شەشەم :دیاریکؽدٍ سۆری عُرسییُکاٍ هُـُر ئُو ةڕە د ِاحُی وەز رەت یان الیٍُ ٍُةُـخؽ و ةُ

وەز رەت ياٍگاٍُ ُِیُح و حۆيارکؽدٍ ئُو عُرسییاٍُی هُ حُر زووی پێػ چْوٍُوەی ياٍگاٍُ

هُـُر ئاـخ فُـن و ياددەکان و سێگؽکؽدٍ هیفخ عُرسییُکان هُالیُن ةُرێْەةُر یُح
گلخ ژيێؽکاری ةۆ ٍُِێلخَ زیادکؽدن یان سێگۆرک هُ (حتْیب هًْ زٍث) .

حەفــتەم :ـییُةارەت ةُو عُرسییییاٍُی کُ هُو رێییژەی د ِاحُکییان دەکؽێییج دو ی عُرج کؽدٍیییان ةُم
كێْەیُ دەةێج کُ هُ ةڕگُی (أ-ب) رووٍکؽ وەحُوە.

أ -ةۆفُريییاٍگُ يُڵتٍُییػییُکان پێْیفییخُ ياٍگییاٍُ ةُ هیفییخێک پُـییٍُػکؽ وە رەو ٍُی گٍُشیییَُی
پُیْەٍػیػ ر ةکؽێج هُـُرئاـخ فُـن و ياددەکان حۆيارةکؽێج.

ب -ةۆ فُرياٍگُ ٍايُڵتٍُػییُکان ياٍگاٍُ هُگُڵ حُر زووی پێػ چْوٍُوەی حۆيارةکؽێج ةُ هیفخێك
پُـییٍُػکؽ و و رەو ٍُی وەز رحًییان  /ةُرێییْەةُر یُح گلییخ ژيێؽکییاری  /ةُرێییْەةُر یُح

ژيێؽکاری ٍايُڵتٍُػی ةکڕێج.

ُەشتەم :دەةێیج حُر زووی پێیػ چْوٍُوە (يییؾ ن هًؽ سعیث) هُ يیاوەی ( )١0رۆژی یُکُيی ـیُرەحای
ُِيْو ياٍگێك ةَێؽدرێج ةۆ وەز رەحًان /ةُڕێْەةُر یُح گلیخٓ ژيێؽکیاری  /ةُرێیْەةُر یُح
ژيێؽکاری ٍايُڵتٍُػی.

ًۆیەم  :پێْیفخُ پێػ چْوٍُوە ةکؽێج ةۆ هیفخ ـُرسُم ئُو فُرياٍتُر و کاريٍُػ ٍُی کُ ةُ كێْەی
گؽێتُـیییج هُـیییُر ئُو د ِیییاحُ د يُزر ون هُـیییُرەحای دەـیییختُکارةْوٍ کیییاةیَُی ٍیییۆیُي

ضکییْيُح ُِرێییى ،و د يُزر ٍییػٍ (گؽێتُـییج) و( کییاح ) حٍُّییا هُ دەـییُاڵح ـییُرۆکایُح

ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ٍُ ،و دەةێج رەز يٍُػی ـُرۆکایُح ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ن وەرةگؽێج.

دەیەمٍ :اةێج رێژەی دیاریکؽ وی د ِات كْێَگؽەوەی پێلیَُی ياٍگاٍُ یاعْد پێلیَُی ةُردەو م ةێج

یـــازدەُەم  :عُرسکؽدٍییی پاد كیییج و ِاٍیییػ ٍ فُريیییاٍتُر ن هُـیییُر رێیییژەی د ِیییاح دییییار یکیییؽ و
هُچْ رچێْەی یاـا و رێًَاییُکاٍ د ر ی کارپێکؽ و ئٍُشیام دەدرێیج ةُ يُرسێیك ياٍگیاٍُ هُ

( )420,000چْ ر ـُد پٍُشا ُِز ر دیَار زیاحؽ ٍُةێج.

دّازدەُەم :ـییییُةارەت ةُ پییییارەی پیخییییاك وةییییارةْو و ِاوکییییاری د ر ییییی وەرگیییییؽ و هُرێکغییییؽ وە
ٍێْدەوڵُحییُکیییان و رێکغؽ وەکیییاٍ ـیییُر ةُ ٍُحُوە یُکگؽحْوکیییان و وواڵحیییان وییییاريُحییُ

عێؽعْ زییُکییاٍ ٍییاوعۆی و دەرەکیی و ُِر سییۆرە یییاريُحییُک حییؽ  ،پێْیفییخُ پُیییڕەوی

ُِردوو يییاددەی ( )1و ( )55هُ یاـییای( ن یْل هًطاـییتات هعاي یث) ژيییارە ()52ی ـییاڵ ١240ی
ُِيییْ رکؽ و  ،يییاددەی ( )2هُیاـییای ة یْودسُی ُِرێً ی کْردـییخان ژيییارە ()١ی ـییاڵ ، 50١2

حییایتُت ةُ وەرگییؽحٌ و كییێْ زی عُرسکییؽدن کُ ةییۆ ُِيییان يُةُـییج حُرعییاٍکؽ وە  ،دو حییؽ

حۆيارکؽدٍ هُ حُر زووی پێػ چْوٍُوەی ياٍگاٍُ .
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ســێسدەُەم :پُیییؽەو کؽدٍیی رێًَییای وەز رەحیی پییالن د ٍییان حییایتُت ةُ سێتُسێکؽدٍیی گڕێتُـییخُ

ضکْيییُکان ژيیارە()5ی ـیاڵ  50١1ةیۆ ئُو پیؽۆژ ٍُی کُ ئٍُشیام دەدرێیٌ هُـیُر رێیژەی ئُو
د ِاحاٍُ کُ حُرعاٍکؽ وە هُ دو ی ئٍُشايػ ٍ گلج رێکارەکاٍ ِاحْو هُ رێًَای ئاياژە پێکؽ و

چـْاردەُەمُِ :ر عُرج کؽدٍێك هُـُر د ِات سگُ هُو رێژەی د ِاحُی کُ هُ عاڵ (پاٍؾدەُِم) دییاری
کؽ وە ةکؽێج پێْیفخُ رەز يٍُػی ـُرۆکایُح ئٍُشْيٍُ وەزیؽ ن وەرةگؽێج.

پـــاًسدەُەم :پێیییػ ٍ دەـیییُاڵح عُرسکیییؽدن هُـیییُر ئُو رێیییژ ٍُ کُ هُ عیییْ رەوە ِیییاحْون دو ی
سێتُسێکؽدٍییی ـیییُرسُم ةیییڕگُ و عاڵُکیییاٍ ـیییُرەوە هُ الیُن وەز رەحُکیییان و الیٍُُکیییاٍ

ٍُةُـخؽ و ةُم رێژ ٍُ دەةێج کُ هُ علخُی عْ رەوە د ِاحْوە
ز
١
5
2
4
2
1
7

ّەزارەخ

سەرچاّەٓ داُاخ

ئاوەد ٍکؽدٍُوە و

وێفخگُى کێق

کارەةا

گلج فُرياٍگُکان

ٍیلخُسێکؽدن

كارەو ٍٓ و

گُكخْ گْز ر
پالٍػ ٍان

ئُوقاف و کاروةارى

ئاییَٓ

گْ ـخَُوە و گُیاٍػن
عْێَػٍٓ ةااڵ و

حْێژیَُوەى ز ٍفخٓ

بۆ خودى وەزارەتەکان

 % 20پٍُشا هُ ـُد

 % 42چن و پێَز هُ ـُد

حاقیگُى پیلُـازى

 % ١2پاٍؾە هُ ـُد

ئاو و ئاوەرۆکان

 % 50ةیفج هُ ـُد

فؽۆكخَٓ زەوى روکٌ و يخًیؾ

 % 0ـگؽ هُ ـُد

 % 1كُش هُ ـُد

ٍُ % 24وەد چْ ر هُـُد

فۆريٓ عْيؽەکار ن

 % ١2پاٍؾە هُ ـُد

ُِ % 22كخا و پێَز هُـُد

فڕۆکُعاٍُى ُِوهێؽ

 % 20پٍُشا هُـُد

 % 20پٍُشا هُـُد

کۆٍخڕۆهٓ سۆرى

فڕۆکُعاٍُى ـوێًآٍ

 % 20پٍُشا هُـُد

ز ٍکۆ کۆٍُکان

 % 70ضُفخا هُـُد

دیْ ٍٓ وەز رەت

ز ٍکۆ ٍْێیُکان

 % 20پٍُشا هُـُد

 % 15كُـج و دوو هُـُد
 % 20ـٓ هُـُد

ُِ % 20كخا هُ ـُد

 % 50ةیفج هُـُد

 % 20ـٓ هُـُد

 % 70ضُفخا هُـُد

 % ١7ضُڤػە هُـُد

ُِ % 22كخا و ـێ هُـُد

کۆيپاٍیا ئُيَییُکان

 % ١0دە هُـُد

ٍُ % 20وەد هُـُد

کۆٍخڕۆهٓ سۆرى  -پالٍػ ٍان

 % 1كُش هُـُد

2
١0

دد

حۆيارى عاٍْوةُرە

 % 2پێَز هُـُد

١١

ٍاوعۆ

ڤیؾ و ٍلیَگُکان

١5

پُروەردە

فؽۆكگاکان

١2

 % ١00ـُد هُ ـُد

 % 22ـٓ و ُِكج هُـُد

ةازرگآٍ و پیلُـازى

د ر یٓ و ئاةْورى

ُِ % 22كخا و پێَز هُـُد
ُِ % 20كخا هُـُد

حۆيارى کۆيپاٍیاکان

2

 % 20پٍُشا هُـُد

ٍُ % 20وەد هُـُد

 % 5دوو هُـُد ِاٍػ ن

كارەو ٍییُکان

بۆ گەنجینەى گشتى حکونەت

 % 22پٍُشا و پێَز هُـُد

ُِ % 2كج هُ ـُد

 % ١0دە هُـُد

حٍُػروـخٓ

ڕێژەکاى

گلج فُرياٍگُکان
ب.گِ.احْوچۆ

 % 2پێَز هُـُد

 % ١00ـُد هُ ـُد

ٍُ % 20ود هُـُد

ٍُ % 22وەد و پێَز هُـُد

ٍُ % 22وەد و پێَز هُـُد
 % 0ـگؽ هُ ـُد

ٍُ % 24وەد و چْ ر هُـُد

شاًسەُەم :ئُم ڕێًَاییُ هُ ڕێکُوحٓ 5050/١/١یُوەکارى پێػەکؽێج و هُ رۆژٍیايُى وەقیایعٓ کْردـیخان
ةاڵودەکؽێخُوە

ئاّاخ جەًاب ًْرٓ
ّەزیرٓ دارایٔ ّ ئاتّْرٓ
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ّەزارەتٔ تەًذرّستٔ

ةُپێ ئُو دەـُاڵحُی پێًاٍػر وە هُ ياددەی (كُكُم  /ةڕگُی دووەم) هُیاـای وەز رەح حٍُػروـخ ژيارە

()١2ی ـاڵ  5007ةڕیارياٍػ ةُ-:

تەیأً ژهارٍ ( ٓ)1ساڵٔ 0202

 کییؽدٍُوەى (ةییَکُى حٍُػروـییخٓ پییٍْگیَُ) هُ ةُڕێییْەةُر یُحٓ حٍُػروـییخٓ كییُقاڵوە ـییُر ةُةُڕێْەةُر یُحٓ گلخٓ حٍُػروـخٓ ُِوهێؽ.

 ئُم ةُیاٍُ سێتُسێ دەکؽێج هُ رۆژی دەرچْوٍییُوە ڕێکُوح .5050/١/1تەیأً ژهارٍ ( ٓ)0ساڵٔ 0202

 -کییؽدٍُوەی (ةُكیی ئییْحێوُو ٍ ) هُ ةُڕێییْەةُر یُح گلییخ کاروةییاری حٍُػروـییخ هُ دیییْ ٍ

وەز رەح حٍُػروـخ .

 ئُم ةُیاٍُ سێتُسێ دەکؽێج هُ رۆژی دەرچْوٍییُوە ڕێکُوح .5050/١/7تەیأً ژهارٍ ( ٓ)3ساڵٔ 0202

-کیییؽدٍُوەی (ةیییَکُی حٍُػروـیییخ ـیییپێؽۆ ) هُ قُز ی پلیییػەر ـیییُر ةُ ةُڕێیییْەةُر یُح گلیییخ

حٍُػروـخ ڕ پُڕیٌ.

 -ئُم ةُیاٍُ سێتُسێ دەکؽێج هُ رۆژی دەرچْوٍییُوە ڕێکُوح .5050/١/١5

------------------------------------------------------------------------------------------------------ّەزارەتٔ تەًذرّستٔ
ةُپێ ئُو دەـُاڵحُی پێًاٍػر وە هُ ياددەی (كُكُم  /ةڕگُی دووەم) هُیاـای وەز رەح حٍُػروـخ ژيارە

()١2ی ـاڵ  5007ةڕیارياٍػ ةُ-:

تەیأً ژهارٍ ( ٓ)43ساڵٔ 0219

 -کؽدٍُوهی ـٍُخُری ڕ ٍیُ ةۆ ڕ ِێَاٍُوه و دروـخکؽدٍ پُه دهـخکؽد) ـیُر ةیُ ةُرێْهةُر ییُح

گلخ حٍُػروـخ ڕ پُریٌ .

-ئُم ةُیاٍُ سێتُسێ دەکؽێج هُ رۆژی دەرچْوٍییُوە ڕێکُوح .50١2/١5/2

تەیأً ژهارٍ ( ٓ)44ساڵٔ 0219

 کؽدٍُوهی ( ةَمُی حٍُػروـخ ئاوێَُی كار ) ـُر ةُ ةُرێْهةُر یُح گلخ حٍُػروـخ ُِوهێؽ .-ئُم ةُیاٍُ سێتُسێ دەکؽێج هُ رۆژی دەرچْوٍییُوە ڕێکُوح .50١2/١5/١0

د.ساهاى حسیي تەرزًجٔ
ّەزیـرٓ تەًذرّستٔ
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جوِْريح العراق
إقلين كْردستاى
الرئيس
قرار
رقن ( )1لسٌح 0202
ً
وفقا هوهالضٖات هًًَْضث هَا فٔ هگقؽة ( ألوهٓ) يٌ هًادة ( هعاكؽة) هقاٍْن رئاـث إقوٖى لْردـیخان
رقى ( )١هفَث  5002هًعػل ،قؽرٍا نػ ر هقاٍْن رقى ( )4هفَث  50١2هؼي نػرە ةؽهًان لْردـیخان فیٔ
سوفخُ العخیادیث هًؽقًث ( )١0ةخأریظ .50١2/١5/١1
القاًْى رقن ( )4لسٌح 0219
قاًْى تٌظين الذعايح التجاريح في إقلين كْردستاى ـ العراق

الوادج (: )1

الوصطلحاخ

ٕقهػ ةاهًهطوطات هْ ردة فٔ ِؼ هقاٍْن هًعأٍ هًتَٖث إز ءِا:
أوالً :اإلقليم :إقوٖى لْردـخان ی هعؽ ق.

ثانياً :الحكونة :ضمْيث إقوٖى لْردـخان ی هعؽ ق.
ثالثاً :الوزير :وزٕؽ هرقافث و هلتاب فٔ إقوٖى لْردـخان ی هعؽ ق.
رابعاً :الوزارة :وز رة هرقافث و هلتاب فٔ إقوٖى لْردـخان ی هعؽ ق.
خامس ااً:وسووائا اإلمووالم  :هخوگؾٕییْن ،هؽ دٕییْ ،هلییتمات و ههییگطات ةهمخؽوٍٖییث ،ههییطف و هًشییالت
و هًطتْعات ألعؽى.
سادساً :وسائا االتصال :حلًن عطْط هخوگْن و هلتمات السخًاعٖث ووـائن الحهال ألعؽى.
سابعاً :الدماية التجارية  :عتارة عٌ عػيث عٌ طؽٕق ـیخغػ م وـیائن ةعیالم ووـیائن الحهیال وأي
أـوْب آعؽ يٌ أـاهٖب ةعیالن ووـیائن هَقین هتیؽي و هًیائٔ و هشیْي ويیٌ عیالل هوْضیات
و هشییػر ن و هلاكییات هيییْئٖث ،ةّییػف حییؽوٕز ةيییائا أو عییػيات أو يَییخز ةقهییػ حلییشٖا
هًفخّوك عوٓ كؽ ئُ أو ـخغػ يُ .
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الوادج (: )0

الشرّط العاهح

هلؽوط هعايث ةٍخاج هػعإث وٍلؽِا:

أوالًٕ :شب أن حطهن لن دعإث عوٓ إسازة هشّث هًعَٖث ةاهًَخز قتن ٍلؽِا.
ثانيإً :شب أن حمْن رـاهث هػعإث نادقث وو ىطث وةوٖغث.

ثالثاً :عَػ ـخغػ م هتطْث هعوًٖث ٕشب أن حمْن هًهادر هًفخغػيث ألادًٕٖث ويْذْقث .

رابعاً  :فًٖا عػ هطاالت هًطػدة فٔ هقاٍْن ،حشؽى هػعإث عوٓ وـائن هَقن ةًْ فقث ياهمیُ أو يًرین
ياهك وـٖوث هَقن.

خامسإً :شب أن ٕمْن يفخْى أكعث هيْء عوٓ كاكیات هػعإیث ةهمخؽوٍٖیث فیٔ هلیْ ر أقین يیٌ
( )2000هْلؿ (هْيَؾ/م )5فٔ هَّار ،وألرؽ يٌ ( )500هْلؿ (هْيَؾ/م )5فٔ هوٖن.

سادساً :عوٓ وـائن ةعالم ٍلؽ دعإات هْعٔ هْطَٔ ،هرقافٔ ،ههطٔ ،هًیؽور ،و هیػعإات هغانیث
ةطًإث ضقْق ةٍفان و هًؽأة دون يقاةن ،فیٔ هخوگؾٕیْن هًیػة ( )١دقٖقیث و ضیػة إهیٓ ( )4أرةیا

دقائق عالل يػة ( )54أرةا وعلؽٌٕ ـاعث يٌ هتد ،وهوًطتْعات ةًْسب حعوًٖات هْز رة.
الوادج (: )3

الوحظْراخ

حطظؽ سًٖا هیػعإات هخشارٕیث هًغاهگیث ( هوَظیام هعیام ،اد ب هعايیث ،أليیٌ هعیام ،ههیطث هعايیث
وضقْق ةٍفان) فٔ إقوٖى لْردـخان ی هعؽ ق.

الوادج (: )4

األحكام الجسائيح

أوالً :إذ ٍلؽت دعإث يغاهگث هولؽوط و هًْ ٍا هْ ردة فٔ هًادحٌٖ ( )2 ،5يٌ ِؼ هقاٍْنٕ ،شب:
 -١وقف ٍلؽ هػعإث فْر ً .

 -5يعاقتث طاهب هػعإث ،ويَخز هػعإث وٍاكیؽ هػعإیث ،ةغؽ يیث ال حقین عیٌ ( )200,000عًفیًائث أهیف

دَٕار وال حؾٕػ عوٓ ( )١2,000,000عًؿ علؽ يوْٖن دَٕار.
ثانياً :لن يٌ قام قهػ ً ةَؾ دعإث أو حالفّا أو حلّّْٕإ ،عاقب:

 -١ةغؽ يث ال حقن عٌ ( )520,000يائخان وعًفْن أهف دَٕار وال حؾٕػ عوٓ ( )١,000,000يوْٖن دَٕار.

ٕ -5وؾم ةخهوٖص هػعإث وإعادة وىعّا لًا لاٍج.
 -2حعْٕو هًخيؽر.

ثالثاً :حياعف هعقْةث فٔ ضاهث حمؽ ر هًغاهگات هْ ردة فٔ هگقؽة (أوالً) يٌ ِؼه هًادة.
الوادج (: )5

إذ وسػت عقْةث أكػ هألفعال هشؽيٖث فٔ هقْ ٌٍٖ هَافؼة فخَگؼ هعقْةث ألكػ.
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الوادج (: )6

األحكام الختاهيح

عوٓ (وز رة هرقافث و هلتاب) ةاهخَفٖق يا (وز رة هتویػٕات و هفیٖاضث) و (وز رة هخشیارة و ههیَاعث)
و هْز ر ت ذ ت هعالقث ،إنػ ر هخعوًٖات هالزيث هخفّٖن حَگٖؼ ِؼ هقاٍْن.

الوادج (: )7

فًٖا عػ ضمى هًادة ( )2يٌ ِؼ هقاٍْن ،ال ٕعًن ةأي ٍم قأٍٍْ ٕخعارض وأضمام ِؼ هقاٍْن.

الوادج (: )8

ً
ْٕيا عوٓ ٍلؽه فٔ هشؽٕػة هؽـًٖث (وقائا لْردـخان).
َٕگؼ ِؼ هقاٍْن ةعػ يئ ()10

األسباب املوجبة

ٍظؽ ً ألًِٖث حَظیٖى هػعإیث هغیؽض عػيیث هًفیخّوك و هخًَٖیث القخهیادٕث وحقیػٕى عیػيات أفيین
هوًْ طٌَٖ وعوق هخَافؿ هفوٖى هوخفْٕق ولؼهك هطػ يٌ هشْ ٍب هفوتٖث و هيیارة هوػعإیث ،كیؽ

ِؼ هقاٍْن.

ًيچیرڤاى تـارزاًـي
رئـيـس إقــليـن كــْردســتـاى

أرتيل
0202/1/14
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تسن اهلل الرحوي الرحین
تاسن الشعة
ترلواى كْردستاى  -العراق
رقن القرار15 :
تأریخ القرار0219/10/04 :

القرار
رقن ( )15لسٌح 0219
ـخَاد ً هطکى هگقؽة (ر ً
ةعا) يٌ هًادة ( )7يٌ هَظام هػ عؤ هتؽهًان کْردـخان قؽر ةؽهًان کْردـخان

– هعؽ ق فٔ سوفخُ هًؽقًث ( )١5و هًَعقػة ةخاریظ  50١2/١5/54احٔ :

اوالً :حًػیػ هػورة هغؽیگییث هوفیَث الوهی هویػورة الٍخغاةییث هغايفیث هتؽهًیان کْردـیخان  -هعیؽ ق

هًَخّیث فٔ  50١2/١5/2١هغایث . 5050/١/2١
ثانياً :یعختؽ ِؼ هقؽ ر ٍافؼ ً يٌ حاریظ  5050/١/١ویَلؽ فٔ هشؽیػة هؽـًیث( وقائا کْردـخان ) .

ُێوي ُـەّراهی
ًائة رئیس ترلواى کْردستاى – العراق
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تسن اهلل الرحوي الرحین
تاسن الشعة
ترلواى كْردستاى  -العراق
رقن القرار16 :
تأریخ القرار0219/10/04 :

القرار
رقن ( )16لسٌح 0219
ً
ذاٍیا  ،ر ً
ـخَاد ً هطکى هگقؽة ( ً
عايفا ) يٌ هًادة ( )52و هًادة ( )24يٌ هَظام هیػ عؤ هوتؽهًیان
ةعا ،

کْردـییخان – هعییؽ ق  ،قییؽر ةؽهًییان کْردـییخان ةشوفییخُ العخیادیییث هًؽقًییث ( )١5هوییػورة الٍخغاةیییث
هغايفث و هًَعقػة ةخأریظ  ، 50١2/١5/54يایؤ :

اوالً :قتْل ـخقاهث عياء ةؽهًان کْردـیخان – هعیؽ ق هًػرسیث أـیًاءِى أدٍیاه يیٌ عيیْیث هوشیان
ألحیث :

 ( -١عرًان عوٓ ـًاین ) يٌ عيْیث هشَث ألعًار و الـخرًار .

ِْ( -5ر يان ضًُ كؽیف ضًُ ركیػ ) يٌ عيْیث هشَث كی ون هلیّػ ء و هشیَیْ ـیایػ و هًعخقوییٌ
هفیاـیٌ.

ثانياً :ىافث عياء ةؽهًان کْردـخان – هعؽ ق هًػرسث أـًاءِى أدٍاه ه

هوشان ألحیث .

( -١عرًان عو ـًاین) ه هشَث ك ون هلّػ ء وىطایا هشیَْـایػ و هًعخقویٌ هفیاـییٌ .

ِْ( -5ر يان ضًُ كؽیف ضًُ ركیػ ) ه هشَث ةعًار و الـخرًار .

ثالثاً :یَگؼ ِؼ هقؽ ر يٌ حاریظ قؽ ره فٔ  50١2/١5/54ویَلؽ فٔ هشؽیػة هؽـًیث (وقائا کْردـخان).

ُێوي ُـەّراهی
ًائة رئیس ترلواى کْردستاى – العراق
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