کۆمارى عێراق
سـەرۆکایەتیى هەرێمى کوردستان
سـەرۆک

بڕیار ژمـــارە ()2ى سـاڵى 2222
بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەب ى ەمە(یەکەم)مەمىىاسسەمە(سەیەم)ەەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپ ئە

هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە()١مەاڵىىا ئە٥٠٠٢مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە
کدەساڵژااەکەەەەەس و

ژنئەوااڵایەەەماەەە()٢مەەەەمە٥٠٥١/١/١١ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئ:ەە

یاسای ژماره ()2ی ساڵی 2222
یاسای پاراستنی بەرهەمە خۆماڵییەكان لە هەرێمی كوردستان ـ عێراق

مــاددهی ( :)2بىىمەمەبەاڵىىژئەەدکرەکىىاوئەوەمەیااڵىىایە،ەوەمەز ە دەەدەسەاڵىىژەد ە وەمەاىىد ەەدەەماواکىىاوئە
بەە مبەەیااەسە ەیەون:

یەکەم:ەهەرێم:ەهەەێرەەکدەساڵژااە–ەعێو ق.

دووەم:ەئەنجومەنىەوەزیران:ەوەوجدمەوئەدەزیو وئەهەەێم.
سێیەم:ەوەزارەت:ەدەز ەەپەەبازە اوەەدەپ

چوارەم:ەوەزیر:ەدەزیویەبازە اوەەدەپ

ەاڵازیەهەەێم.

ەاڵازیەهەەێم.

پێنجەم:ەبەڕێوبەرایەتیەگشتی:ەبەڕێدەبەە یەپئە
شەشەم:ەبەرهەمەەخۆماڵییەکان:ەکا مەپ
ەەەوادامیەهەەێمەدەعێو ق .ە

ژئە ەشەپێل وئەپ

ەاڵازمەەەەدەز ەەت.

ەاڵازمەیااەەک ژدکا ئە(ەڕددەکئەدەوىاەە ئ)ەبەەهەمهێنىو دە

حەوتەم:ەبەرهەمیییەهاوشییەوە:ەبەەهەمىىەەاممىىا ەەهادشىىێدەیەبەەهەمىىەەهىىادەسەکو دەەەەهەمىىددە
ڕددیەکەدە،ەیااەهادشێدەیەبەڕێژەیەکئەڕەهاەەەەڕددمەاەاڵڵەتەدەبەکاەهێناوەدە.

هەشتەم:ەبەرهەمیەڕکابەرە(المنافس):ەوەدەبەەهەمەەامما ەیەەکەەەەبەکاەهێناول ەکێبەەکێەەبەەهەمەە
هادەسەکو دەوەکاتەوە ەەەهادشێدەشەەوەبێ .

نـۆیەم:ەنوقمکردن:ەهادەسەکوسوەەبەەهەمێکەبمەهەەێىمەبەەوواێیىەەکەمژىوەەەەبەهىایەوااڵىایەەاىمیەەەە
باز ڕیەد پەەهەواەسەکاە.

دەیەم:ەبەرهەمهەنەەناوخۆییەکان:ەوەدەبەەهرهێنەە وەاەکەەڕێىژەمەزەەیىنەیەبەەهەمىەەهادشىێدەەیىااە
ڕکابەەەبەەهەمەسەهێنن،ەبەمەەجێکەبەەهەمەەودقریاەەیااەپا ت ژ یو دەهادەسەەوەکەا.

یازدەیەم:ەپاڵپشتیکردن:ەوەدەاڵددسەەس ە ی ەیەەکەەسەد ەپەەاڵەەچادەە( ەرن أ)ەیااەهەواەسەکاە،ەیااەهەەە
س مەزە دەیەکىىئەکەەپىىئە

ىىژئەەەدەسەد ەپە،ەبەەڕ اڵىىژەدامەیىىااەوىىاەڕ اڵىىژەدامەپێ یەشىىەە

سەکىىىات،ەدەسەبێىىىژەەمىىىایەیەاڵىىىددسمەولبددوئەبەەهەمهىىىێنەیىىىااەوەدەکەاڵىىىاوەیەبەەهەمەکەە
سە د زوەدەەیااەسەیفوەشنەیااەهەواەسەمەسەکەا.
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دوازدەیەم:ەزێدەەهاوردەکردنىەبێەپاساو:ەزێلەەهادەسەکوسوەەبەەهەمەەبمەهەەێمەبەەشىێدەمەڕەهىاەیىااە
ڕێژەیە،ەوە ەەەودقریاەەیااەپا ت ژ یو دیشەوەبێ ،ەبەەجمەێکەببێىژەەهمکىاەیەزیاوگەیاوىلوەە

ڕ اڵژەدامەیااەوە ەەمەزیاوگەیاوىلاەبەەوەدەس مەزە دەەامما ىاوەیەکەەبەەهەمىئەهادشىێدەە

یااەڕکابەەەبەەهەمەسەهێنن.

سـێددەیەم:ەزیییان:ەوەدەزیاوىىاوەاەکەەڕددیاوىىل دەەیىىااەوە ەەیەڕددس و ىىااەهەیە،ەدەسەبىىنەەهىىمیەوااڵىىژەو ە
سەداڵژیوساەەەەبەەسەمەکەەپەەپ

ەاڵازیەەیااەک ىژدکا ەەاممىا ە،ەبەهىمیەوىدقریوساەیىااە

پا ت ژ یوساەیااەزێلەەهادەسەكوسوەەبێەپااڵاد.

چواردەیەم:ەپیادەکارییەزیانبەخش:ەودقریوساەیىااەپا ت ىژ یوساەیىااەزێىلەەهىادەسەكوسوەەبىێەپااڵىادە
سە وێژەدە.

پــازدەیەم:ەنرخیییەئاسییایی:ەبىىویژ ەەەەدەوىىواەیەکەەبەەهەمەەهىىادەسەکو دەکەیەپىىێەسەاىىوێژەەبەەسەمە
بەکاەبەەەەەەاددسیەد پەەهادەسەەێیو د.

شــازدەیەم:ەپەراوێیی

ەنییوقمکردن:ەج ىىاد زمەوێىىد اەبەهىىایەوااڵىىایەەبەەهەمىىئەهىىادەسەکو دەدەوواىىئە

هەواەسەکوسو ەپە.

حەڤـەەیەم:ەلەکۆڵینەوە:ەوەدەددەسب نەەدەبەسد س چددوەیەەکەەبەڕێىدەبەە یەپەە

ىژەەبىمەس ن ىابدداەەەە

ڕ اڵىىىژەەدەسەداڵىىىژەەبە گەوىىىامەەدەز و ىىىاەی ەەەپێ یەشىىىیو دەکاا،ەڕددس وىىىەەپ اسەکىىىاەیەە

زیاوبەاش،ەزیاوەەەێیەدپەکاوەەدەبددوەەپەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد و اول ،ەوەوجام لەس ت.

هەژدەیەم:ەڕێکییار ەخەییرا:ەوەدەڕێیىىاە وەاەکەەبەشىىێدەیەکەەکىىاپە،ەپىىاەیەکدیىىەەکىىوسوەدەیەسەاڵىى ەیە
ەێیم نەدە،ەبمەڕ وپنەیااەکەمیوسوەدەیەکاەیگەەیەەپ اسەکاەیەەزیاوبەاشەەەاڵەەەبەەهەمىەە

امما ەەبابەپەەەێیم نەدە،ەپ اسەسەکوێن.

نۆزدەیەم:ەڕێوشیوێنیەکۆتیایی:ەوەدەڕێدشىدێناوەاەکەەسد یەکمپای هىاپنەەەێیم نەدەکىااەدەاڵىەەراولوەە
پ اسەکاەیەەزیاوبەاشەدەزیىاوەەەێیەدپەکىاوەەدەپەیدەوىلیەهمکىاەیەەەەەوێد و اوىل ،ەبەەب یىاەیە
دەزیوەبمەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ە،ەسە وێنەبەە.ە

ماددهی ()2

یەکەم:ەەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەەەەاڵەەەوەدەپ اسەکاەی ەەزیاوبەا اوەەجێبەجێەسەکوێ ەکەەسەبنەەهىمیە
زیاوگەیاولاەیااەوە ەەمەزیاوگەیاولاەبەەکەەپەەپ

ەاڵازیەدەک ژدکا ەەدەبازە اوئ.

دووەم:ەەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەپاە اڵژنەەوەدەبەەهەمەەامما اوەەسە وێژەدەەکەەالو یەمە()%٢٠ەپەوجىاە
ەەەاڵەسیەپێل دیسژەەوادامیەەهەەێمەس ب نلەکەاەدەبەپێئەپێدەەەکاوئەپێد وەاڵىازیەەعێو قىئە
یاادسەج هاوئە-ەەەکاپئەوەبددوئەپێدەەمەعێو ق ل ە-ەکد ژ ەکئەبەەزیااەهەیە.

سێیەم:ەەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەپاە اڵژنەەوەدەبەەهەمەەپ

ەاڵازی ەەامما اوەەسە وێژەدەەکەەالو یەمە

()%٢٠ەپەوجاەەەەاڵەسیەپێیهاپەکەیەکەەەاڵژەیەاادیەبەەهەمەەوادامیەەبێ ەوەکەهادەسەکو د.
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ماددهی ()3

یەکەم:ە بەەهەمهێنەەوادامیەەیااەودێنەەەەیااڵای ەکەی،ەیىااەهەەەاىادەاەبەەەەدەوىلی ەک،ەەەەڕێىگەیە
بەڕێىىدەبەە یەپئە

ىىژ ەدەەس د کىىاەی ەکئەودداڵىىو دەبىىمە ىىوپنەبەەیەڕێدشىىدێنەەپێدیسىى ەبىىمە

بەەەوگاەبددوەدەیەپ اسەکاەیەەزیاوبەاشەپێ یەشەبەەدەزیوەسەکات،ەبەمەسددەمەەجەمەاد ەەدە:

 -١س د کىىاەی ەکەەوەدەز و ىىاەیەدەبە گەوامىىاوەەەەەاىىمەبگوێ ى ەکەەڕددس وىىەەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشە،ە
کەدپنەدەیەزیااەدەبددوەەپەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد و اول ،ەسەاڵەەرێنن .

 -٥س د کىىىاەی ەکەە پ ىىىژگ وییو دەبێىىى ەەەەالیەاەبەەهەمهێىىىنەەوادامی ەکىىىااەبەەمەەجێىىىکەەێىىىژەمە
بەەهەمهێناو ااەزیاپوەبێ ەەەە()%٢٠ەپەوجاەەەەاڵەسمەپێل دیسژەەوادامیەەبەکاەبەە.

دووەم:ە س د کاەیەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ە،ەەەالیەاەبەەهەمهێنەەوادامی ەکىااەیىااەبەڕێىدبەە یەپەە
پاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ەک ااەەەەدەز ەەپەەک ژدکاڵەدەاڵەەچادەکاوئەوادەپێ یەشەسەکوێ ،ە
وە ەەەپ اسەکاەیەەزیاوبەاشەپەیدەولیەبەەبەەهەمەەک ژدکا ەدەەهەبدد.

ىژە،ەوەەکىەەپىادپدێیوساەدەس ن ىابدداەەەەهىاپنەسیەمەەجەکىاوەەس د کىاەیەە

سێیەم:ە بەڕێىدبەە یەپەە

پاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ەەسەقندداڵیو دەەەمەیااڵایەس ەەەوەاڵژمەسە وێى ،ەدەسەبێى ەەەەمىادەیە

()١٠ەاڵەەڕەەەەەەڕێیەدپەەپمماەکوسوەەس د کاەی ەکەەڕ اڵتاەسەیەامیەبمەدەزیوەبەەزبیاپەدە.

چـوارەم:ەبەڕێدەبەە یەپئە

ژئ،ەبەڕەز مەولمەدەزیو،ەبەسەەەەەەەدکرئەب ەمە(یەکەم)مەوەمەمىاسسەیە،ە

وە ەەەبە ىىگەەدەز و ىىاەیەەپێدیسىىژئەەەاڵىىەەەبىىددوئەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشەەەبەەسەاڵىىژل بدد،ە

سەپد وێ ەەێید نەدەەوەوجامەبل ت.ە

پێنجەم:ە

 -١دەزیوەەەەمادەیە()١٢ەڕەەەەەەڕێیەدپەە ەی ژنەەڕ اڵتاەسەیەبەڕێىدەبەە یەپەە

ىژەەب یىاەیەاىمیە

اڵەباەەتەبەەسەاڵژتێیوساەبەەەێیم نەدەەیااەڕەپیوسوەدەیەس د کاەی ەکە،ەسەس ت.

 -٥وە ەەەدەزیىىوەەەەمىىادەیەسیىىاەییو دەەەەاىىا ەە()١یەوەمەب ى ەیەس ،ەب یىىاەیەیەکىىدکەەەدەیەوەس ەوەد ە
دە مەوەس وەدەکەەبەڕەز مەولیەەەەاڵەەەسەاڵژتێیوساەبەەەێیم نەدەەوەەماەەسەکوێ .

 -١بەڕێدەبەە یەپەە

ژەەب یاەیەسەاڵىژتێیوساەبەەەێیىم نەدە،ەالوى یەمەەەەمىادەیە()7ەەەدتەڕەەەەەە

ڕێیەدپەەسەەچددوە،ەەەەسددەڕەەوامەیەڕەە وەس ەباڵدسەکاپەدە.

ماددهی ()4

یەکەم:ەبەڕێدبەە یەپەە

ژەەەەەمىادەیە()7ەەەدتەڕەەەەەەڕێیەدپىئەب یىاەمەدەزیىوەبەەسەاڵىژتێیوسوەە

ەێیم نەدە،ەوەمەوەەکاوەیەاد ەەدەەجێبەجێلەکات:

 -١سەاڵ ەبەەەێیم نەدەەاڵىەەەپای ەکااەاڵىەباەەتەبەەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاش،ەزیىاوەەەێیەدپەکىاوەەدە
پەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد و اول ،ەسەکات.
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 -٥سەەفەتەسەەەاسێنێ ەبمەالیەوەەپەیدەولیىل ەەکاوەەەێیىم نەدەکەەدەالیەوەەبەشىل ەبددەکاوە،ەبىمە
پێ یەشیوسوەەهەەەبە گەوامەەدەز و اەی ەک،ە دێب سژنەەدپەکاو ااەدە فژد مکوساەسەەباەەیىاا،ەدە

ب ن نەەوەدەز و اەیەدەبە گەواماوەیەکەەپەیدەاڵژنەبەەەێیم نەدەکااەوە ەەەوهێنەەوەبن.

 -١ەەەسەداڵژەەدەددەسیەز و اەیەەدەبە ىگەیەپێ یەشىیو دەبىمەاڵىەەراولوەەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاشەدە
زیاوەەەێیەدپەکاوەەسەکم ێژەدە،ەدەبمەوەمەمەبەاڵژەەسەپد وێى ەس د یەهەەەز و ىاەی ەکەەپىوەەەالیەوەە

پەیدەولیل ەەکاوەەەێیم نەدەکەەدەالیەوەەبەشل ەبددەکااەبیات.

 -4وەوجىىىامەەەێیىىىم نەدەەاڵىىىەەەپای ەکااەدەڕ اڵىىىتاەسەکاوەەەەەمادەیەکىىىل ەکەەەەە()١٢ەپىىىازسەەڕەەەەەە
ڕێیەدپئەسەاڵژتێیوسوئەەێیم نەدەەزیاپوەوەبێ ،ەواڕ اڵژەیەدەزیوەسەکات.ە

دووەم:

 -١ە دەزیىوەەەەێىوەڕەشىىنایەەوەوجامەکىاوەەەێیىم نەدەیەاڵىىەەەپایە،ەدەڕ اڵىتاەسەکاوەەبەڕێىىدبەە یەپەە
ژەەدەوەدەز و اەیاوەیەبەەسەاڵژێژە،ەەەەمادەە()١٢ەپازسەەڕەەس ەب یاەیەیەکدکەەەدەەسەس ت.

 -٥دەزیوەسەپد وێ ەس د ەەەەهەەەالیەوێیەەپەیدەولیل ەەبیات،ەچە

ىژەەبێى ەیىااەپىایبەت،ەبىمەوەدەیەە

هەەەز و ىىاەی ەکەەپەیدەاڵىى ەبەەبىىابەپەەەێیىىم نەدەیەبەەوەبەەسەاڵىى ،ەسەبێىى ەوەدەالیەوىىاوەشە

پابەولمەپێ یەشیوسوئەبن.
ماددهی ()5

یەکەم:ە دەزیوەسەپد وێ ەەەەهەەەکاپێیل ،ەەەاڵىەەەڕ اڵىتاەسەیەبەڕێىدبەە یەپەە

ىژە،ەب یىاەەەەەڕ وپنىەە

ەێیم نەدەکااەیااەکمپایەەپێهێناو ااەبل ت،ەەەەهەەسددەباەیەودقریوساەیااەپا ت ژ یوسا،ەبەبىێە

اڵىىەپاولوەەڕێدشىىدێنەەبەەەوگىىاەبددوەدەیەوىىدقریوساەیىىااەڕێدشىىدێنەەقەەەبىىددکوسوەدە،ەوە ەەە

هادەسەکاەەبە ێننامەەپێ یەشەبیات،ەدەپێ ل ەبە نەبل تەبەەپێىل چددوەدەەبەەوواىئەبەەهەمەکەە
یااەڕ وپنەەهادەسەکوسوەەبمەهەەێمەبەەوواەەودقریاەەیااەپا ت ژ یو د.

دووەم:ە دەزیوەسەپد وێ ەب یاەەبل تەبەەپەد دکوسوەەەێیم نەدەکااەدێ یەقبد یوسوەەوەدەبە ننىامەیەیە
کەەەەەب ەیە(یەکەم)مەوەمەماسسەیەس ەسەقندداڵیو دە.ە

ماددهی ()6

یەکەم:ە دەزیوەەەاڵەەەڕ اڵتاەسەیەبەڕێدبەە یەپەە

ژەەب یاەمەکمپای تێهێنىاوەەەێیم نەدەکىااەسەس ت،ە

بەبێە وپنەبەەیەڕێدشدێنەەکمپایە،ەەەەیەکێکەەەمەباە وەیەاد ەەدە-:

 -١وە ەەەبە گەوىىامەیەپێ یەشىىیو دەەەاڵىىەەەبىىددوەەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشەیىىااەجىىمەیەزیاوەکىىااە
بادەەپێهێنەەە وەبدد،ەیااەوە ەەەپەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد اەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاشەدەزیاوەکىاوەە
بەەهەمەەامما ل ەوەبدد.

 -٥وە ەەەس د کاەی ەکەەبی ێنوێژەدەەبەەمەەجێکەپێچەد وەمەبەەەەدەولمە
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 -١وە ەەەپەەد ێزیەودقریوساەیااەب مەپا ت ژ یوساەیىااەقەبىاەەمەهىادەسەکوسا،ەکەمژوبێى ەەەدەبى ەە
سیاەییو د وەمەکەەبەپێئەڕێنرایەەپ ژبەاڵژددەبەمەیااڵایەەسەەسەچێ .

دووەم:ەدەزیوەەەەکاپەەکمپای تێهێناوەەەێیم نەدەکااەبەپێەەەدکرەکاوەەب ەمە(یەکەم)یەوەمەماسسەیەە
وەمەب یاە وەیەاد ەەدەەسەس ت-:

 -١کمپای تێهێناوەەڕێیاەیەاێو ەدە ەڕ ولوەدەیەبى یەوەدەبىاەمژەەدەسەاڵىژەبەە وەیەکەەبەەپێىەەبى ەیە
(یەکەم)یەماسسەیە()8یەوەمەیااڵایەەدەەسە وێن.

 -٥هە دەشىىاولوەدەیەوەدەبە ێنىىامەیەمەکەەبەپێىىەەەدکرەکىىاوەەمىىاسسەیە()٢یەوەمەیااڵىىایەەپێ ىىیەشە
سەکوێ .ە

ماددهی ()7

یەکەم:ە وە ەەەدەزیوەبویاەیەبەەسەد مەەەێیم نەدەکااەبىل ت،ەوەد ەبەڕێىدبەە یەپەە
شێدەیەیەاد ەەدەەپەد دیااەبیات-:

ىژەەسەبێى ەبەمە

 -١ەوە ەەەپەیدەاڵ ى ەبێ ى ەبەەپا ت ىىژ یوساەیىىااەوىىدقریوسا،ەەەەمىىادەیەکەکەەەەە()6ەشىىەشەماو ى ەەەە
ڕێیەدپەەڕ ەیاولوەەسەاڵژیوساەبەەەێیم نەدەکااەپێتەڕوەکات.

 -٥وە ەەەپەیدەاڵ ى ەبێ ى ەبەەزێىىلەەهىىادەسەكوسوەەبىىێەپااڵىىاد،ەەەەمىىادەیەکەکەەەەە()١ەاڵىىێەماو ى ەەەە
ڕێیەدپەەڕ ەیاولوەەسەاڵژیوساەبەەەێیم نەدەکااەپێتەڕوەکات.

دووەم:ە پادپدێیوسوەەس د کاەیەەدەە وپنەەڕێدشدێنئەپاە اڵژنئەبەەهەمێیەەامما ەەیىااەوەوجامىل وەە
ەێیم نەدەەڕێگوەوابێ ەەەبەەسەمەپەد دکوسوەەڕێیاەەە دمو ەەیەکااە( ەژەل صە ەجروکي).ە

ماددهی ()8

یەکەم:ە دەزیوەەەاڵەەەڕ اڵتاەسەمەبەڕێدبەە یەپەە

ىژەەب یىاەیە ىوپنەبەەمەڕێیىاەمەاێىو ەبەە مىبەەەبەە

بەەهەمىىئەهىىىادەسەکو دمەبىىىابەپئەەێیىىم نەدەەسەس ت،ەوە ەەە ەی ىىىژەەوەدەب یىىىاەەەبەە یىىى ەمەکەە

پ اسەکاەیئەزیاوبەاشەبەە مبەەەبەەهەمەەهادشێدەەیااەبەەهەمەەڕکابەەەبددوەەهەیە،ەبەمەەجێکە

الوىىى یەمە()١٠ە اڵىىىئەەەەەبەاڵىىىەەەسەاڵىىىژتێیوسوەەەێیىىىم نەدەس ەپێتەڕبددبێىىى ،ەدەڕێیاەەکىىىااەبەمە

شێدەیەمەاد ەەدەەسەبن-:

 -١اڵىەپاولوئەڕەاڵىرئەوىىدقریوساەەەاڵىەەەبەەهەمىئەهىىادەسەکو دمەبىابەپئەەێیىم نەدەەکەەبەشىىێدەمە
باەمژەەالمەبەڕێدەبەە یەپەە

ژ ەە دمو ەکااەاڵتاەسەەسەکوێ .

 -٥پابەولکوسوئەکەاڵئەهادەسەکاەەبەەپێ یەشىیوسوئەسەاڵىژەبەەیە ەەەوژ یىاەەبەەب ێیىەەیەکسىااەبەە
پەە دێزمەودقریوسا.

 -١پابەولکوسوئەکەاڵاوئەهادەسەکاەەەەەد پاوئەپا ت ژ یاەەبەەپێ یەشیوسوئەسەاڵژەبەەمە ەەەوژ یىاەە
بەەبەڕێىىىدەبەە یەپەە

پێ یەشیو د.
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 -4ەەەەا ەپئەزێلەەهادەسەكوسوەەبێەپااڵاد،ەزیاسکوسوەەڕەاڵىرەە ىدمو ەەیىااەپابەوىلکوسوئەکەاڵىاوئە
هادەسەکاەەبەەپێ یەشیوسوئەسەاڵژەبەەمە ەەەوژ یىاەەبەەبەڕێىدەبەە یەپەە

ىژ ەە دمو ەکىااەبەە

ب ێیەەیەکسااەەە ەڵەوەدەزیاوەمەبەەبەەهەمهێنەەامما ەکااەکەدپددەەدەەەالیەاەبەڕێدبەە یەپەە
ژ ەدەەسیاەییو دە.

 -٢پابەوىىىلکوسوئەهادەسەکىىىاەەبەەپێ یەشىىىیوسوەەوەدەبە ێننىىىامەیەمەەەەمىىىاسسەمە()٢مەوەمەیااڵىىىایەس ە
سەقندداڵیو دەەبمەدەز ەەت.

دووەم:ەبەڕێى دەبەە یەپەە
سەاڵژەیە

ىىژ ەە دمو ەکىىاوەەهەەێىىمەبەهەمىىاهەوگئەەە ەڵەبەڕێىىدبەە یەپەە

ىىژەەدە

ژەە دمو ەکاوەەسەاڵە پەەف ىلە ە،ەوەدەڕێیىاەەەاێو یىاوەیەکەەەەەبى ەیە(یەکەم)یە

وەمەماسسەیەس ەسەقندداڵیو دا،ەەەەسد مەباڵدکوسوەدەیەەەەسددەڕەەوامەمەڕەە وەس ،ەجێبەجێلەکەا .

سێیەم:

 -١وە ەەەب یاەیە وپنەبەەمەڕێدشدێنئەکمپایەەبەەپێئەەدکرەکاوئەوەمەیااڵایەەسەەچدد،ەوەد ەڕێیىاەەە
اێو کىىااەکمپای ىىااەپێىىلەهێنوێ ،ەدەباەمژەکىىااەیەکدیىىەە(پسىىدیة)ەسەکىىوێنەدەەدەسەاڵىىژەبەەەە

پێ یەشىىیو دەکاو شەهە لەدەشىىێنلەێنەدە،ەەەەبەە مىىبەەس ەڕەاڵىىرەەوىىددقریوساەیىىااەڕەاڵىىرەەە

قەەەبددکوسوەدەەدەەسە وێ .

 -٥وە ەەەب یىىىاەەبەەوە ىىىوپنەبەەمەڕێدشىىىدێنئەکمپىىىایەەسەەچىىىدد،ەوەد ەڕێیىىىاەەەاێو کىىىااەکمپای ىىىااە
پێىىىىىلەهێنوێ ەدەسەاڵىىىىىژەبەەەکااەهە لەدشىىىىىێنلەێنەدەەدەوەدەباەمژىىىىىاوەیەپێ یەشىىىىىیو داە

سە ەڕێنلەێنەدە.
ماددهی ()9

وە ەەە س د کاەی ەکەەپەیدەاڵى ەبێى ەبەەبەەهەمێیىەەک ىژدکا ە،ەوەد ەوەدەمىاد وەیەبىمەەێیىم نەدەەدە
ڕێیاەەکاوەەسەەکوسوەەب یاەەەەەماسسەکاوەەپێ ددەسەقندداڵىیو دا،ەبىمە()٢/١ەپێىن ەیەکىئەوەدەمىادەیەە

کەملەکوێژەدە.ە
ماددهی ()22

اڵەەەکئەوەوجدمەوئەدەزیىو اەسەپد وێى ەڕێیىاەمەاێىو ەڕ بگوێى ەوە ەەەبىممەسەەکەدتەوەمەڕێیىاەەە

ەێیەدپەیەوەەێنئەهەبددەەەەاڵەەەبەەهەمهێنئەامما ئەپوەیااەبەکاەبەە اەیااەبەەەەدەولیە
ماددهی ()22

بەڕێىىدبەە یەپەە

ژە.

ىىژەەەەەسد یەپەد دکوسوىىەەەێیىىم نەدە،ەەەەچد ەچێىىدەیەڕ پمەپێیىىل ،ەپا ت ىى ەبەە

بە گەوامەەدەز و اەیەەپ ژ اڵىژیو دە،ەڕ اڵىتاەسەەواڕ اڵىژەیەدەزیىوەسەکىات،ەپ ایىل ەوەدەسەەوەوجامىاوەە
سەاىىاپەڕددەکەەسەەبىىاەەیەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشەدەزیاوەکىىااەدەەپەیدەوىىلمەهمکىىاەیەەەەەوێد و اوىىل ،ە

پێ گەی ژددە.ە
ە
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ماددهی ()22
یەکەم:

 -١دەزیىىوەەەەێىىوەڕەشىىنایەەڕ اڵىىتاەسەیەبەڕێىىدبەە یەپەە

ىىژە،ەواماەەپێىىلە دەەەەمىىاسسەیە()١١یەوەمە

یااڵایەس ،ەب یىاەەبەاڵىەپاولوەەڕێدشىدێنەەکمپىایەەبىمەبەەەوگىاەبددوەدەیەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاشە

سەس ت،ەبەدەمەەجەیەجمەەدەقەباەەەدەوااڵژەەپ اسەکوسوەەڕێدشدێنەکەەەەەامبگوێى ،ەدەوەمەب یىاەەە

ەەەمىىادەیە()١٠ەسەە ڕەەەەەەڕێیەدپىىەەسەەچىىددو ەدەەواڕ اڵىىژەیەوەوجىىدمەوەەدەزیىىو اەسەکوێ ى ەبىىمە

پەاڵەولکوسوە.

 -٥وە ەەە وپنەبەەمەڕێدشدێنەەکمپایەەڕەپبیوێژەدە،ەپا ت ى ەبەهەمىااەوەدەبىابەتەدەهمکىاە وەمەەەە
س د کىىاەیەەیەکەمىىل ەهىىاپددا،ەبەەەەەەپێتەڕبىىددوەەمىىادەمە()١8٠ەاڵىىەسەدەهەشىىژاەڕەەەەەەڕێیەدپىىئە
بەەکاەبددوئەب یاەمەدەزیو،ەوابێ ەس د کاەیەکئەپوەپێ یەشەبیوێژەدە.

دووەم:ەدەزیوەبمەبەەەوگاەبددوەدەمەپ اسەکاەیئەزیاوبەاشەوەمەڕێدشدێنەەکمپای اوەمەاد ەەدەەسە وێژەبەە-:

 -١ڕێدشدێنئەبەەەوگاەبددوەدەمەودقریوسا،ەبەەاڵەپاولوئەڕەاڵرئەودقریوساەبەەجمەێکەیەکسااەبێ ە
بەەپەە دێزمەودقریوسا.

 -٥ڕێدشىىدێنئەقەەەبىىددکوسوەدە،ەبەەاڵىىەپاولوئەڕەاڵىىرئە ىىدمو ئەقەەەبىىددکوسوەدەەبەپێىىئەیااڵىىا،ەکەە
یەکسااەبێ ەەە ەڵەب یەپا ت ژ یوسوئەبەەهەمئەهادەسەکو دەبمەهەەێم.

 -١ڕێدشدێنئەامپاە اڵژنەبمەبەەەوگاەبددوەدەمەزێىلەەهىادەسەكوسوەەبىێەپااڵىاد،ەبەەاڵىنددەس ەکوسوەە
وەدەب ى ەمەڕێىىگەەبەهىىادەسەکوسوەەسەسەێ ى ،ەیىىااەاڵىىەپاولوئەپێنااڵ ىئە ىىدمو ئەەەاڵىىەەەبەەهەمىىئە

هادەسەکو د،ەیااەزیاسکوسوئەپێنااڵەکەەیااەهەەەڕێیاەێکەكەەیاەمەپئەبەەهەمهێنىئەاممىا ئەبىل تە
ەەاڵىىىەەەام دوجاوىىىلاەەە ەڵەبەەهەمىىىئەهىىىادەسەکو دەبەدەمەەجەمەکىىىاەیگەەمەوەەێنىىىئەەەاڵىىىەەە

بەەەەدەولیەە

ژئەدەبەکاەبەەیەوادامیەەوەبێ .

سێیەم:ەاڵىەپاولوەەڕێدشىدێنەەکمپىایە،ەپىایبەتەبەەپاە اڵىژنەەبەەهەمىەەک ىژدکا ە،ەسد یەڕەز مەوىلیە
دەزیویەک ژدکاڵەدەاڵەەچادەکاوەەوادەسەبێ .

ماددهی ()23

وەوجىىدمەوەەدەزیىىو اەسەپد وێ ى ەەەەمىىادەیە()١٠ەسەەڕەەس ،ەب یىىاەیەدەزیىىوەبەەاڵىىەپاولوەەڕێدشىىدێنەە
كمپایەەپەاڵەولەبكاتەیااەڕەپ بكاپەدە،ەدەوە ەەەەەەمادەیەسیاەیكو دس ەب یاەیەوەس ،ەوەد ەب یاەیەدەزیوە

بەەپەاڵەولكو دەس سەووێ .ەە
ماددهی ()24

یەکەم:ە وپنەبەەمەەێدشدێنئەکمپایەەسەبێ ەبەدەب ەەبێ ەکەەبمەبەە وپنەەەەڕددس وئەزیااەیااەالبوسوئە
زیااەپێدیسژە،ەبەجمەێکەسەەفەتەبل پەەبەەهەمهێنئەامما ئەبىاەدسەائەاىمیەەە ەڵەبەەهەمىئە

هادەسەکو دەدەپاە اڵژنئەبەەەەدەولی ەکاوئەهەەێمەبگدوجێنێ .
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دووەم:ەوابێىى ەبىى مەوەدەڕەاڵىىرەە ىىدمو

ەمەبىىمەبەەەوگىىاەبددوەدەمەوىىدقریوساەیىىااەوەدەڕەاڵىىرەە

قەەەبددكوسوەدەیەیەبمەڕددبەڕددبددوەدەەدەپا ت ژ یوساەسەاڵەپێنلەێ ،ەەەەپەە دێزمەودقریوساە
یااەب مەپا ت ژ یوساەزیاپوەبێ ،ەدەسەکوێ ەبەەب ێیەەکەمژوەسیاەیەبیوێ ەوە ەەەوەدەب ەەالبوسوىئە

کاەیگەەی ەکاوئەزیااەمسم ەەەبیات،ەدەهەەەزیاسەیەکەەەەڕەاڵرەە دمو ئەیااەقەەەبددكوسوەدەیە

دەە و دەکەەزیاپوەەەەەپەە دێزمەودقریوساەیااەب مەپا ت ژ یوساەبمەاادەوەكەیەسە ەڕێنوێژەدە.

ســیێەم:ە وابێىى ەهەمىىااەبەەهەمىىئەهىىادەسەکو دەەەەهەمىىااەکاپىىل ەبىىمەڕێدشىىدێنئەبەەەوگىىاەبددوەدەمە
ودقریوساەدەڕێدشىدێنئەقەەەبىددکوسوەدەشەملىیەچەبێى ،ەهەەچەوىلەەەەیەکەکاپىل ەودقىدمیەەەدە

پا ت ژ یو دیشەبێ .ە

ماددهی ()25
یەکەم:ەجێبەجێیوسوئەڕێدشدێنئەکمپایئەبەەشێدەیەکاپ ەەدەوابێ ەەەە()٢ەپێن ەاڵاڵەزیاپوەبێ .
دووەم:
 -١ڕێدشىىىىدێنەەکمپىىىىایەەبەەەوگىىىىاەبددوەدەیەوىىىىدقریوساەدەپا ت ىىىىژ یوساەبەەسەێژ یىىىىەەمىىىىادەیە
بەەسەد مبددوەەەا ەپەەودقریواەدەپا ت ژ یوساەبەەسەد مەسەبێ .

٥ىىە ەىەبەڕێىدەبەە یەپەە

ىژەە،ەاىممەیىااەەەاڵىەەەس د یەکەاڵىەەپەیدەولیىل ە،ەسد یەپێ یەشىیوسوەە

پااڵادەدەبە گەیەپێدیس ،ەپێشەپەد دبددوەەمادەیەڕێدشدێنەەکمپایە،ەسەپد وێى ەپێىل چددوەدەە

بەدەڕێدشدێناوەس ەبیات.

بەىەوە ەەەبەڕێدەبەە یەپەە

ژەەبمیەسەەکەدتەکەەبەەسەد مەەڕێدشدێنەەکمپایەەپااڵىادیەوەمىادە،ە

وەد ەبەە وپنەبەەیەڕێیاەیەیااڵایەەەبەڕەز مەولیەدەزیوەدەسد یەپەاڵەولکوسوەەەەالیەاەوەوجىدمەوەە

دەزیو ا،ەکمپایەەبەەڕێدشدێنەکااەسەهێنوێ .ە

ماددهی ()26

بەڕێدبەە یەپەە

ژ ەە دمو ەکاوەەهەەێم،ەبەهەماهەوگئەەە ەڵەبەڕێدبەە یەپەە

ژەە دمو ەکاوەەسەاڵە پەەف لە ە،ەڕێدشدێنئەکمپایەەجێبەجێلەکات .ە

ىژەەدەسەاڵىژەیە

ماددهی ()27

یەکەم:ەبەڕێىىىدبەە یەپ ەکەبەەوىىىادیە(بەڕێىىىدبەە یەپەەپاە اڵىىىژنئەبەەهەمەەامما ەکىىىاا)ەەەەهەەسددە
بەڕێدبەە یەپەە

ژەە ەشەپێل وەەپ

ەاڵازیەەەەەدەز ەەتەدەبەڕیدەبەە یەپەە

ژەەپدول وااەدە

بەسد س چدداەەەەدەز ەەپەەک ژدکاڵەداڵەەچادەکاوەەوادەس سەمەزەێ ،ەدەەەەپاەێز اکاوئەهەەێىمەدە

و ل ەەمەاڵەەبەامکاا،ەبەشەیااەهمبەمەپایبەپرەولیااەسەبێ .

دووەم:ەهەەەبەڕێىىىدبەە یەپ ەکەەەد وەیەەەەبىىى ەیە(یەکەم)س ەسەقندداڵىىىیو دە،ەبىىىمەمەبەاڵىىىژەکاوئە
جێبەجێیوسوەەوەمەیااڵایەەوەمەپمماەواماوەمەاد ەەدەمەسەبێ -:

١ىەپمماەوامەمەودقریوسا.

٥ىەپمماەوامەمەپا ت ژ یوسا.

١ىەپمماەوامەمەزێلەەهادەسەكوسوەەبێەپااڵاد.ە
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حوكمە گشتییەكان

ماددهی ()28

بەەهەمەەامما ەکاا،ەپ

ف لە

ەبەاڵ ەبەەبنەمایەمىامە ەیەهادشىێدە،ەبەهەمىاهەوگئەەە ەڵەسەاڵىە پەە

ەکاا،ەەەسەەەدەیەهەەێمەپاەێزە دەسەبن.ە

ماددهی ()29

وەوجىىددمەوەەدەزیىىو اەهێرىىایەج ىىاکەەەدەیەبەەهەمەەامما ىىىەکاوئەهەەێىىمەسیاەیىىلەکات،ەدەبەە

هەمىىاهەوگەەەە ەڵەسەاڵىىە پئەف ىىلە ەەکىىاەەبىىمەبەسەاڵىىژهێناوەەبىىاڕکمسیەوێىىدسەد ەپەەبىىمەبەەهەمەە

امما ىەکااەسەکات.
ماددهی ()22

یەکەم:ە دەزیوەبەەڕەز مەولمەوەوجدمەوئەدەزیو ا،ەسەپد وێ ەهەەکاتەپێدیس ەبىدد،ەەە ەڵەهادپىاکەمە
ەەەسەاڵىىە پئەف ىىلە ئەهەمىىاهەوگئەبیىىات،ەبىىمە دوجاوىىلوئەڕێدشىىدێنەکاوئەپاە اڵىىژنئەبەەهەمىىئە

امما ئەهەەێمەەە ەڵەڕێدشدێنەەف لە

ەکاا.

دووەم:ەهەمددەباز ەەدەسەەد زەەاڵنددەی ەکااەپابەولیەجێبەجێیوسوىەەب یاەەکىاوەەپاە اڵىژنەەبەەهەمەە
امما ەکاون،ەچەەەالیەاەسەاڵىە پئەپایبەپرەوىلمەو ژ دىاسمەسەەچىددبنەیىااەەەالیەاەسەاڵىە پئە

پایبەپرەوىىىلمەهەەێىىىم،ەدەەەکىىىاپەەوىىىاکمکەەەەەوێد و اوىىىل ،ەکىىىامەڕێدشىىىدێنەپدوىىىلپوەبێىىى ەوەدەە

جێبەجێلەکوێ ،ەبەشىێدەیەکەکەەکىاەیگەەمەوەەێنىئەەەاڵىەەەبەکىاەبەە وئەهەەێىمەەەەڕددمەوىووەدە

کد ە ژ ەدەەوەبێ .ە

ماددهی ()22
دەزیىىومەک ىىژدکاڵەدەاڵىىەەچادەکاوئەوىىاد،ەبەبىىێەوەوجامىىل وئەڕێیاەەکىىاوئەپێ یەشىىیوسوئەس د ەدە
ەێیىم نەدەمەپىىایبەتەبەەپ اسەکىاەیئەزیىىاوبەاش،ەبەمەبەاڵىىژئەجێبەجێیوسوىئەاڵ ااڵىىەپئەباز ڕکىىاەمە

دەز ەەپەکەەدەپاە اڵژنئەبەەهەمئەک ژدکا ئەاممىا ئەەەەدەەزمەپێگەی ىژنل ،ەب یىاەمەقەسەرەکوسوىئە
هادەسەمەبەەهەمئەسەەەکئ،ەیااەبەەهەماهەوگئەەە ەڵەدەزیومەس ە یەەدەوابددەیەەب یاەمەزیاسکوسوئە

ڕەاڵرئە دمو ئەسەس ت،ەوە ەەەهاپددەبەەهەمێکەبێەپااڵادەزیاسەهادەسەەکو بێ ەدەکىاەیگەەمەوەەێنىئە

ڕ اڵژەداممەەەاڵەەەبەەهەمەەامما ەکااەهەبێ ەەەەدەەزمەپێگەی ژن اول .ە

ماددهی ()22

س مەزە دەەدەفەەمىىىاوگەەدەکممتاو اکىىىاوئەکەەپىىىئە
پ ەەەکاول ،ەپ

ىىىژئ،ەەەە وێبەاڵىىىژەکاوئەکىىى ینەدە وێبەاڵىىىژئە

ەبەدەبەەهەمەەامما اوەەسەبەاڵىژنەکەەەە ەڵەپێدس وى ەدەاەاڵىڵەپەەس د کو دەکاوىل ە

هادپاا،ەدەەەالیەاەبەەهەمهێنئەوادامی ەدەەبەەهەمەسەهێنوێن.
ماددهی ()23

یەكەم:ە سەکاولوئەهەەەز و ىاەیەکئەوهێنىئەکەەپىایبەتەبێى ەبەە یىم نەدەەدەڕێیىاەیەەدەڕێدشىدێنەکااە
ەەالیەاەکەاڵاوەەپەیدەولیل ەەدەفەەماوبەە وەدە،ەبەپێئەیااڵاەبەەکاەەکااەبەەپاد اەهەەماەسەکوێ .ە
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دووەم:ەاڵەەەڕ یەهەەەاڵز یەکەکەەەەەیااڵاەبەەکاەەکاول ەهەیە،ەهەەەفەەماوبەەێىکەیىااەهەەەکەاڵىێیەەپىوە
اڵىىەەپێچەەەىىدکرەەبىى ەیە(یەکەم)یەوەمەمىىاسسەیەەبیىىات،ەبەەپێبژ ەسوێىىکەاڵىىز ەسەسەێىى ەکەەەەە

()١٠.٠٠٠.٠٠٠ەسەەملێماەسیناەەکەمژوەوەبێ ەدەەەە()٥٠.٠٠٠.٠٠٠ەب س ەمل ماەسیناەەزیاپوەوەبێ .ە
ماددهی ()24

حوكمە كۆتاییەكان

دەزیوەبەە هەماهەوگئەەە ەڵەدەزیومەک ژدکاڵەدەاڵىەەچادەکاوئەوىادەدەدەزیىومەس ە یىەەدەوىابددەیئ،ە
ڕێنرایەەپێدیس ەبمەوااڵااەجێبەجێیوسوەەەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەسەەسەکات.ە

ماددهی ()25

كاەەبەەسەقەەه چەیااڵاەدەب یاەێكەواكوێ ەكەەەە ەڵەەدكرەكاوەەوەمەیااڵایەس ەواكمكەبێ .ە

ماددهی ()26

وەوجددمەوەەدەزیو اەدالیەوەەپەیدەولیل ەەکااەەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەجێبەجێەسەکەا.

ماددهی ()27

وەمەیااڵىىایەەەەەڕێیەدپىىئەباڵدکىىوسوەدەمەەەەەەەوىىامەمەفەەمىىئە(دەقىىای ئەکدەساڵىىژاا)س ەجێبەجىىێە

سەکوێ .ە
ە

هۆیهكانی دهرچوانەن

ەەەپێنادمە ەشەپێل اەدەپا ت ژئەکوسوىئەکەەپىئەپ

ەاڵىازمەدەک ىژدکا ئەاممىا ئەدەپاە اڵىژن ااەەەە

زیااەبەجمەێىكەکەەببێىژەەهىممەەەسەاڵىژل وئەکێب کێىئەڕەد ەدەس سپەەدەە وە،ەدەهادكىاتەڕەاسىاولوئە
سەەفەپىىئە دوجىىادەبىىمەبەەهەمهێىىنەەامما ەکىىااەدەبەەزکىىوسوەدەمەپد واکاو ىىااەدەواماسەکوسو ىىااەبىىمە

کێب کێەکوساەەەەباز ڕەەوادامیئەدەج هاو ەكاا،ەدڕەچادکوسوەەبەەەەدەولیەبەکىاەبەەیەوىادامیەەبەە
واڕ اڵىىژەیەکەمیىىوسوەدەیەکىىاەیگەەی ەەوەەێن ەکىىاوەەدەڕێگە ىىوپنەەەبەەزبىىددوەدەمەوواىىئەبەەهەمەە

امما ەکاا،ەوەمەیااڵایەەسەەچدێنو .

ە
ە
ە
نێچـيـرڤـان بـارزانــی
سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان

هـــەولــێـــر
2222/5/23
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سـەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران
ژمارە  5282 :لە 2222/5/6
پ

ەبەاڵ ەبەەەدكرەەهەەسددەب ەیە(چد ەەم)ەدە(پێنجەم)ەەەەمىاسسەیە()4ەەەەیااڵىایەچاكسىازیەەەە

مددچەەدەسەەما ەەدەبەا

نەدەو رژ از پەكااەدەااوەو

نەەەەەهەەێرىىەەكدەساڵىژااە-ەعێىىو قەەمىاەەە

()٥یەاڵىىا ەە،٥٠٥٠ەدەبىى ەیە()١ەەەەمىىاسسەیە(هەشىىژەم)ەەەەیااڵىىایەوەوجىىدمەوەەدەزیو وىىەەهەەێرىىىەە
كدەساڵىىژااە-ەعێىىىو قەەمىىاەەە()١یەاڵىىا ەە١99٥یەهەمىىد ەكو د،ەدەەەاڵىىەەەپێ ىىن اەیەدەز ەەپىىەەوىىادام،ە

وەوجدمىىىىىىەوەەدەزیىىو اەەەەكمبددوىىىىىىىىەدەیەوااڵىىایەەاىىمیەەمىىاەەە()٢٢ەەەەڕێكەدپىىەە،٥٠٥١/4/٥١ەوەمە
پەی ەدەیەاد ەەدەیەسەەكوس:ە

ماددەی (:)2

پەیڕەوی ژمارە ()22ی ساڵی 2222
پەیڕەوی ڕێكخستنی پاسەوانی لە هەرێمی كوردستان  -عێراق

وەمەسەاڵژەد ە وەیەاد ەەدەەماواكاوەەبەە مبەەیااەسە ەیەونەبمەمەبەاڵژەكاوەەوەمەپەی ەدە:ە

یەکەم :هەرێم :ەهەەێرەەكدەساڵژاا-ەعێو ق.ە

دووەم :وەزارەتی ناوخۆ:ەدەز ەەپەەوادامیەهەەێم.
سێیەم :وەزیر ناوخۆ:ەدەزیویەوادامیەهەەێم.ە

چـوارەم :پاسەوان:ەوەدەكەاڵەیەەكەەبەەپلەیەهەم
مەبەاڵژەەكاەیەپااڵەد وە.

ەیەەیااە وێبەاڵ ەس مەزە دەەیااەس سەمەزەێى ەبەە

پێـنجەم :پاسەوانی:ەپاە اڵىژنەەس مدسەز ىاەفەەمىەەدەەزب ەكىااەدەوەدەبەەپواڵىاوەیەكەەوەمەپەیى ەدەە
سەیاوگوێژەدە.

شەشەم :بەڕێوەبەرایەتی کاروبار پاسیەوانی:ەوەدەبەڕێىدەبەە یەپ ەیەپێیلەهێنىىوێ ەەەەدەز ەەپىەە
وادامەبەپێەەب ەیە(یەکەم)ەەەەماسسەیە()4یەوەمەپەی ەدە.ە

ماددەی (:)2

یەكەم:ەس واوەەپااڵەد اەبمەس مدسەز اكاوەەەكدمەتەدەەزبەكااەدەبەەپواڵاوەەەكدمەەدەەزبەەبەپێىەە
پێدیس ەسەبێ .ە

دووەم:ەس ب نیوسوەەەماەەیەپااڵەد اەبمەوەدەبەەپواڵاوەیەەەەبد ەیەازمەپەە

ژەەەەەهەەێمەکاەەسەکەاە

بەپێەەهەەسددەا ژەیەەماەەە()١ەدەەماەەە()٥یەهادپێچەەوەمەپەی ەدەەسەبێ .ە

سـێیەم:ەسەاڵە تەسەسەێ ەبەەدەزیىویەوىادامەبەەمەبەاڵىژەەس وىااەدەڕێكەسىژنەەپااڵىەد واوەەەىزبەدە
الیەوەەاڵ ااڵ ەكااەدەبەەپواڵەەاڵ ااڵ ەكااەەەەسد یەدەە وپنەەڕەز مەوىلیەەهەەسددەبەڕێىز اە

اڵەەەكەەوەوجدمەوەەدەزیو اەدەجێگویەاڵەەەكەەوەوجدمەوەەدەزیو ا.ە
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چـوارەم:ە وەدەبەەپواڵاوەیەكەەبەەهمیەپلەیەەزبەەدەەكدمەەسددجاەەپااڵەد و ااەبمەس ب نیو دە،ەسەبێى ە
پەوهاەپااڵەد وەكاوەەپماڵژەەەكدم ىااەەەالەبرێنێى ەکەەبەپێىىەەوەمەپەیى ەدەەدەڕێنرای ەکىاوەە

شایسژەیەسەبنەپاەبەەسەد مبددو ااەەەەازمەپەەکوس ەەکەەەەەبد ەیەڕ ەەیە

ژە.ە

ماددەی (:)3

یەكەم:ەهێناوەکىىایەیەبەڕێىىدەبەە یەپ ەكەەەەدەز ەەپىىەەوىىادامەبەەوىىادیە(بەڕێىىدەبەە یەپەەكاەدبىىاەیە
پااڵەد وە)ەدەڕ اڵژەدامەبەەدەزیویەوادامەپەیدەاڵ ەسەكوێ .ە

دووەم:ەوەفسەەێكەكەەپلەیەەەە(عق ل)ەكەمژىوەوەبێ ەبەڕێىدەبەە یەپەەهىاپددەەەەبى ەیە(یەکەم)یەوەمە
ماسسیەەبەڕێدەەسەبات،ەدەوەفسەەێكەكەەپلەیەەەە(مقلم)ەكەمژوەوەبێ ەیاەیلەسەەیەسەبێ .ە

ســـێیەم:ەاڵىىىەەجەمەبەڕێدەبەە یەپ ەكىىىاوەەپااڵىىىەد وەەەەەبەڕێىىىدەبەە یەپەەپىىىمە اەسەپو زێنوێىىى ەدە
سەەكێنوێ ەبەەبەڕێدەبەە یەپەەكاەدباەیەپااڵەد وە.ە

چـوارەم:ەیەكەیەپااڵەد وەەكدوسد گەەی ەكااەدەدەز ەەپەكىااەدەالیەوەکىاوەەوەبەاڵىژو دەبەەدەز ەەتەەەە
فەەماوىىلەیەەزێوەڤىىاوەەسەپو زێنوێىى ەدەپەیدەاڵىى ەسەكوێىى ەبەەبەڕێىىدەبەە یەپەەكاەدبىىاەیە

پااڵەد وە.ە

پێــنجەم:ەبەڕێىىدەبەە یەپەەدەیەكەكىىاوەەپااڵىىەد وەەەەەدەز ەەپىىەەکاەدبىىاەیەپێ ىىرەە ەەەەەهەەێىىمەدە
یەكەكاوەە()7٠ەدە()8٠ەدەهەەەیەكەیەكەەاڵەەبازیەاڵەەەبەەدەز ەەپىەەکاەدبىاەیەپێ ىرەە ەەیىااە
دەز ەەپىەەوىىادامەهە لەدەشىىێژەدەەدەپێدیسىژەە

بەڕێدەبەە یەپەەكاەدباەیەپااڵەد وە.ە

ى ەپااڵىىەد وەكاو ااەبگىد زەێنەدەەبىىمەاڵىىەەە

شەشەم:ەبەڕێدەبەە یەپەەپمە سەەپااڵەد و ەكااەەەەفەەماولەیەەبەە ویەدەفویاكەدپنەسەپو زێنوێى ەدە
پەیدەاڵ ەسەكوێ ەبەەبەڕێدەبەە یەپەەكاەدباەیەپااڵەد وە..ە

حەوتەم:ەب ەکاوەە(چد ەەمەدەپێنجەمەدەشەشەم)یەوەمەماسسەیەەەەەمادەیە()١8٠ەاڵەسەدەهەشىژاەڕەەەەەە
جێبەجێەسەكوێ .ەە
ە
باڵدكوسوەدەیەوەمەپەی ەدەەەەەڕەەوامەیەفەەمەە(دقای ەەكدەساڵژاا)ە

هەشتەم:ەبەڕێدەبەە یەپەەكاەدباەیەپااڵەد وەەەەمەبەشاوەیەاد ەەدەەپێكلێ :ە
 -١بەشەەپااڵەد وەەبەەپواڵاا.ە

 -٥بەشەەپااڵەد وەەس مدسەز اەفەەم ەكاا.ە
-١بەشەەپااڵەد وەەكدوسد گەەی ەكاا.ە

 -4بەشەەپااڵەد وەەباەە اەەزب ەكاا.ە
 -٢بەشەەکاەدباەیەیااڵایە.ە

 -6بەشەەهەماهەوگەەدەبەسد س چددا.ە
 -7بەشەەكاە ێ ی.ە

 -8بەشەەەمێویاەی.ە
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 -9بەشەەم وەەدەواە ات.ە

 -١٠بەشەەدەسب نە.ە

 -١١بەشەەبەڕێدەبوسوەەجمەی.ە

نـۆیەم:ەپێنااڵىىەیەكىىاەیەبەڕێىىدەبەە یەپەەكاەدبىىاەیەپااڵىىەد وەەەەالیەاەبەڕێىىدەبەە یەپەەبەڕێىىدەبوسوەە
جىمەیەەەەەدەز ەەپىەەوىادامەبەپێىەەاڵىژاولەەیەوێىدسەد ەپەە()ISO 9001:2015ەسەاڵژن
سەکوێ .ە

ىااە

ماددەی (:)4

یەكەم:ەە ىژوەیەكەپێیلەهێنوێ ەبەەاڵەەەكایەپەەوىدێنەەیەدەز ەەپىەەوىادامەدەوەوىل مێژەەوىدێنەە وەە
(اڵەەەكایەپەەوەوجدمەوەەدەزیو ا،ەدەز ەەپىەەکاەدبىاەیەپێ ىرەە ەە،ەیەكەكىاوەە()7٠ەدە()8٠ە،ە
فەەماوىىلەیەەزێوەڤىىاوەە،ەفەەماوىىلەیەەبەە ىىویەدەفویىىاكەدپن)ەبەەمەبەاڵىىژەەپێىىل چددوەدەەدە
سەاڵژن

ىىاوكوسوەەەمىىاەەیەپااڵىىەد وااەبىىمەس مدسەز اكىىاوەەەكىىدمەتەدەباەە ىىاەەزب ەكىىااەدە

بەەپواڵااەوەد وەیەەەەەیاول ەماداەیااەكمچ ااەكوسددەەیااەشەه لەبدداەیااەااوەو

نەكو داە

سە وێژەەوەاڵژمەبەپێىەەوەدەڕێنرای ەیەەەەدەز ەەپەەوادامەسەەسەچێ ەبەەڕەچىادکوسوەەبى ەیە

(اڵێ ەم)ەەەەماسسەیە()٥یەوەمەپەی ەدە.ەە

دووەم:ەە ىژوەیەوامىاەەپێكو دەەەەبى ەیە(یەكەم)یەوەمەمىاسسەیەەبىمیەهەیەەچەوىلەە ىىژوەیەكەەالدەكىەە
پێكبهێنێ ى ەپەوهىىاەبىىمەمەبەاڵىىژەەجێبەجێیوسوىىەەوەدەوەەكىىاوەیەکەەبەپێ ىىەەوەمەپەی ى ەدەەپێىىەە

سەاڵتێوسەێ .ە

سـێیەم:ەسەبێ ەە ىژوەیەواماەەپێكو دەەەەب ەیە(یەكەم)یەوەمەماسسەیەەوەەكەكاوەەەەەمادەیە()١٥٠ەاڵىەسە
دەب س ەڕەەەپەد دەبیاتەەەەڕێیەدپەەبەەکاەبددوەەوەدەڕێنرای ەیەکەەەەەبى ەیە(یەکەم)یەوەمە
ماسسەیەەواماەەیەپێیو دە.ە

ماددەی (:)5

یەكەم:ە پااڵەد وەەس مدسەز اكاوەەەكدمەتەدەەزبەكااەدەبەەپواڵااەپێدیسژەەبەشل ەەبنەەەمەادالوەیە
اد ەەدە:ە

 -١ادەەەشێد زیەپاە اڵژنەەس مدسەز اكاوەەەكدمەت.ە

 -٥ادەەەمەشقەەاڵەەبازیەدەچمو ەپەەبەكاەهێناوەەچەك.
 -١ادەەەپاە اڵژنەەبەەپواڵاا.ەە

دووەم:ەوەدەادالوەیەەەەب ەیە(یەكەم)یەوەمەماسسەیەەواماەەپێكو دەەپێدیسژەەبەەشێد زیەپو كژ كىەەدە
پ مەیەبێ .ە

سێیەم:ەپەیراوگایەپەەەپێل وەەوەمنىىەەدەكىاە ێ یەدەپەكنەەمج ىایەز و ىاەیەاڵىەەەبەەدەز ەەپىەەوىادامە
پوە و مەەادەەكاوەەاڵەەەدەەواماسەەسەكات.ە
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ماددەی (:)6

یەكەم:ەپااڵەد اەسەبێ ەوەەكەكاوەەامیەبەەشێدەیەكەەڕێكدپێكەوەوجامەبىل تەبەپێىىەەوەدەپێنااڵىەیە
كاەەیەكەەەەالیەاەدەز ەەپەەوادامەبمیەس سەووێ .ە

دووەم:ەوابێ ەبەەپواڵەەس مدسەز اەفەەم ەكااەیااەباەە اەەزب ەكااەیااەبەەپواڵااەكەەپااڵەد و ااەبمە
س وىىو دەەەەەسەەەدەیەوەدەوەەكەیەكەەبەەپااڵىىەد اەاڵىىتێوسە دەەكىىاەیەسیىىیەەبەەپااڵىىەد اەبكىىاتە

پەواوەتەوە ەەەبەەڕەز مەولیەەادسیەپااڵەد و شەبێ .ەە

پىێە
سـێیەم:ەوە ەەەاڵەەرێنلە ەكەەپااڵەد اەەەەسەەەدەیەوەدەپێنااڵەیەكاەیەكەەبمیەس وو دەەكاەیەسییەیە ە
كو دە،ەوەد ەڕ ێكاەیەیااڵایەەبەە مبەەەاڵەەەكەەوەدەفەەماوگەیەەیااەباەە ایەەیىااەوەدەبەەپواڵىەە

سە ىوێژەبەەەبەپێەەیااڵاەبەەكاەەكااەەەەهەەێم.ەە

چوارەم:ەوابێ ەپااڵەد اەه چەكاەێكەەسییەەبكاتەەەەپاڵەوەەكىەەپااڵىەد وەەكەەپێىەەاڵىتێوسە دەەبەەبىێەە
دەە وپنەەڕەز مەولیەدەز ەەپەەوادام.ە

پێنجەم:ەپێدیسژەەپااڵەد اەەەەكاپەەوەەكەەپااڵەد وەەوەدەجلدبەە اوەەبتمشێ ەكەەدەز ەەپەەوادامەبمە
پااڵەد وەەسەاڵژن

اوەەكوسددە.ەە

ىژەەبىمەسەز ىاەدەس مەزە دەەدەپ ەەەكىاوەەكەەپىەە

شەشەم:ەوابێى ەپااڵىەد اەەەاڵىەەەم دکىەەکەەپىەە

پىىایبەتەس بنوێى ،ەدەهەەەپااڵىىەد وێكەبمیىىااەس وو بێى ەسەبێى ەالببوێى ەدەوەەکێیىىەەوىىدێەەپىىێە
بستێوسەێ ەەەبەەەڕەشنایەەەدکرەکاوەەوەمەپەی ەدە.ە

ماددەی (:)7

دەز ەەپەەوادامەڕێنرایەەپێدیس ەسەەسەكاتەبمەوااڵىااەجێبەجێكوسوىەەەدكرەكىاوەەوەمەپەیى ەدەەدە
ڕێیەسژنەدەیەا ژەکاوەەهادپێچەبەپێەە ووگەەدەپێل دیسژە.ە

ماددەی (:)8

كاەەبەەه چەڕێنرایەەدەب یاەێكەواكوێ ەكەەەە ەڵەەدكرەكاوەەوەمەپەی ەدەەواكمكەبێ .ە

ماددەی (:)9

جێبەجىىێە
ە
وەمەپەیىى ەدەەەەەڕێكەدپىىەەباڵدكىىوسوەدەیەەەەڕەەوىىامەیەفەەمىىەە(دەقىىای ەەكدەساڵىىژاا)ە

سەكوێ .ە

مـەسـرور بـارزانـی
سـەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران
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هۆیەکانی دەرچوونی ئەم پەیڕەوە

بەەمەبەاڵىىژەەڕێكەسىىژنەەكىىاەیەپااڵىىەد و ەەس مدسەز اكىىاوەەەكىىدمەتەدەەزبەكىىااەدەبەەپواڵىىااەەەە
هەەێمەدەڕ هێناوەەهێزەکاوەەپااڵەد وەەبىمەشىێد زیەجێبەجێیوسوىەەوەەکەکاو ىاا،ەدەپێىل چددوەدەەدە

ڕێكەسىىىژنەدەەدەوەهێ ىىىژنەەپااڵىىىەد وەەزیىىىاسەەەدەشىىىدێناوەەدەالیەوەدەبەەپواڵىىىاوەەدەڕێگە ىىىوپنەەەە
ڕ اڵتاەسوەەپااڵەد اەبمەهەەەوەەکێیەەسییەەجگەەەەەکاەیەپااڵەد وە،ەوەمەپەی ەدەەسەەچددێنلە .ە
خشتەی ژمارە ()2
ژمارەی پاسەوانەكانی بەرپرسانی حكومی
ز

پۆست

ژمارەی پاسەوان

١
٢
3
4
5
6
7
8
9
١1
١١
١٢
١3
١4
١5

وەزیر و ئەوانەی بە پلەی وەزیرن
بریكاری وەزارەت
ئەندام پەرلەمان
پارێزگار
سەرۆكی ئەنجومەنی پارێزگا
جێگری پارێزگار
سەرۆكی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان
جێگری سەرۆک و ئەندامانی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان
سەرۆكی دادگاكان (جگە لە دادگا سەربازییەكان)
دادوەر (جگە لە دادوەری سەربازی)
قائیمقام
بەڕێوەبەری ناحیە
سەرۆكی داواكاری گشتی
ئەندامی داواكاری گشتی
بەڕێوەبەری گشتی لە هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و کاروباری پێشمەرگە

لە كاتی
خزمەت
١1
5
3
8
3
2
6
3
3
2
2
2
3
2
3

بۆ ماوەی ( )١یەک ساڵ
لە دوای خانەنشینی
٢
١
١
٢
١
١
١
١
١
١
١
١

١6

پشکنەری کارگێڕی لە وەزارەتی ناوخۆ

1

-

خشتەی ژمارە ()2
ژمارەی پاسەوانەكانی بەرپرسە سەربازییەكان
(لە كاتی خدمەت و خانەنشینكردن)
ز

پلە

ژمارەی پاسەوان
لە كاتی خزمەت

ژمارەی پاسەوان
لە كاتی خانەنشینی

1
2
3
4
5

فريق اول
فريق
ليوا
عميد
عقيد

4
3
2
1
1

( )2پاسەوان تا لە ژیان ماون
( )2پاسەوان تا لە ژیان ماون
( )1پاسەوان تا لە ژیان ماون
( )1پاسەوان بۆ ماوەی ( )1ساڵ
( )1پاسەوان بۆ ماوەی ( )1ساڵ
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وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
ژمارە 3239 :لە 2222/5/9

ڕێنمایى ژمارە ()4ى ساڵى 2222
ڕێنمایى هەموارکردنى ڕێنمایى ژمارە ( )8ساڵى  2223تایبەت بەجێبەجێ کردنى حوکمەکانى یاساى دارستان لە
هەرێمى کوردستان ژمارە()22ى ساڵى 2222
ماددەى (:)2
ەەکمپایئەماسسەمە(ە١ە)ەوەمەپێنااڵەیەەزیاسەسەکوێ :

(ە-7ەکەڵگە دارستانىە:ەبویژەەیەەەەدەپاەچەەزەدی ەمەکەەسەەاژئەجمەمەس ەاڵژاوئەەەاڵەەەچاولە دەە
ەاڵازمە).ە

بەەشێدەیەکئەز وسژ اوەەدەبمەمەبەاڵژئەبازە اوئەدەپ
ماددەى (:)2
ماسسەیەکەبمەڕێنرای ەکەەزیاسەسەکوێ ەدەسەبێژەەماسسەمە( ە ١8ە) ەبەمەشێدەیەمەاد ەەدە،ەدەەماسسەمە

()١8مەڕێنرای ەکەەسەبێژەەماسسەمە(:)١9ەەە
ماددەى (:)28
یەکەم :ە ڕێگە ەسەسەێ ەبە ەسەداڵژیوسوئ ەکێڵگەم ەس ەاڵژاوئ ەەەالیەا ەهاد پ اا ەیاا ەکەەپئ ەپایبەت ەبەە
مەبەاڵژئەبازە اوئەدەپ

هەەێرئەکدەساڵژاا.

ەاڵازمەەەاڵەەەزەدمەک ژدکا ئەبەپێئەیااڵاەدەڕێنرای ەەبەەکاەەکااەەەە

دووەم:ەسەداڵژیوسوئەکێڵگەمەس ەاڵژاوئەبەە وپنەبەەمەوەمەڕێیاە وەمەاد ەەدەەسەبێ :

 ەپێ یەشەکوسوئەس د کاەمەەەەالیەاەهادد پئەیااەکەەپئەپایبەتەبمەبەشئەیااەبەڕێدەبەە یەپ ەەک ژدکا ەکااەەەەقەز ەدەواە ەکاا.ە

ب-واە اڵژە ەکوسوئ ەپەد دم ەز و اەی ەکاا ەەە ەالیەا ەبەش ەد ەبەڕێدەبەە یەپ ە ەک ژدکا ەکاوەدە ەبمە
بەڕێدەبەە یەپئ ە

دەەسە وسەێ .

ژئ ەک ژدکاڵ ەەە ەپاەێز ا ،ەسد پو ەڕ م ەبەڕێدەبەە یەپئ ەس ەاڵژاا ەد ەپاد اە

ج-سد مەددەسب نئەدەڕ اڵژاولوئەز و اەی ەکااەدەدەە وپنئەڕەز مەولمەەەالیەاەبەڕێدەبەە یەپئە
ک ژدکا ئ ەپاەێز ادە ە ،ەمامە ەکە ەبەەز ەسەکوێژەدە ەبم ەبەڕێدەبەە یەپئ ە

ژئە

ژئ ەزەدم ەد ەز ەمە

ک ژدکا ئەەەدەز ەەتەدسد پوەڕەز مەولمەدەزیوەدەەسە وسەێ ەمامە ەکەەەەالیەاەبەڕێدەبەە یەپئە
ژئەباال ەمەدەس ەاڵژااەدەپاد اەواە اڵژەمەبەڕێدەبەە یەپئەس ەاڵژااەدەپاد اەسەکوێ .

س-بەڕێدەبەە یەپئ ەس ەاڵژاا ەد ەپاد ا ەسد م ەپ ین ن ەد ەددەسب نئ ەکوسا ەەە ەمامە ەکە ،ەڕێگاپێل وئ ەپێە
سەس تەبەەڕەچادکوسوئەوەدەفمڕمەدەز و اەی ەەهدوەەیاوەمەەەالیەاەبەڕێدەبەە یەپئە

دەس ەاڵژااەدەپاد وەدەەواماسەەسەکوێ .

ژئەباال ەمە

ماددەى (:)3وەمەڕێنرای ەەەەەڕێیەدپئەباڵدکوسوەدەمەەەەڕەەوامەمەفەەمئە(دەقای ئەکدەساڵژاا)ە

جێبەجێەسەکوێ .
ە

بێگەرد تاڵەبانى
وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
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وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
ژمارە 3239 :لە 2222/5/9
رێنمایی ژمارە ()5ى ساڵى 2222
تایبەت بە پێەانى مۆڵەت بۆ دامەزرانەنى باخى میوە
ماددەى (:)2

ەوەمەب ەیەمەاد ەەدەەبمەماسسەمە(ەسددەمەە)ەەەەەێنرای ەکەەزیاسەسەکوێ ەبەەزوجێوەمەە()6ە

(ە6ەە:ەەوە ەەەبااێکەسەداڵ ەکو بددەەمەەجەکاوئەپێل وئەممەەپئەپێل بددە،ەممەەپئەپەەسەسەێ ).ە
ماددەى (:)2

وەمەماسسەمەاد ەەدەەسەکوێى ەبەەمىاسسەمە(وىمیەم)ەەەەەێنرىای ەکەە،ەدەزوج ىوەمەماسەکىااەسد مەوەدە

ەێیلاوێژەدەە:ە(ماددە نۆیەم) :

یەکەم:ەەەێگەەسەسەێ ەبەەسەداڵ ەکوسوئەااوددیەکەەەەوادەبااەکەەبەەپێئەیااڵاەدەێنرای ەەبەەکاەەکىااە
ەەەهەەێرئەکدەساڵژااە.ە

دووەم :ەێگەەسەسەێ ەبەەسەدداڵژیوسوئەکم ایەکەبەپێئەپێدیس ەەەەوادەبااەکە.ە
سێهەم :ەەددبەەمەەێگەپێلە دەبمەااوددەدکم اکەەوابێ ەەەە()٥٠٠ەم٥ەزیاپوەیێ ەە.ە

ماددەى (:)3

وەمەەێنرىىای ەەەەەەێیەدپىىئەباڵدکىىوسوەدەمەەەەڕدەوىىامەمەفەەمىىئە(دەقىىای ئەکدەساڵىىژاا)ەجێبەجىىێە

سەکوێ .ە

بێگەرد تاڵەبانى
وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
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وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
ژمارە 3239 :لە 2222/5/9
ڕێنمایى ژمارە ()6ى ساڵى 2222
ڕێنمایى هەموارکردنى ڕێنمایى ژمارە ()2ى ساڵى  2229تایبەت بە پێەانى مۆڵەت
بۆ دامەزرانەنى نەمامگە
ماددەى (:)2

ب ەمە()١ەەەەماسسەم(ە)٥مەڕێنرای ەکەەهەمد ەەسەکوێ ەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدە:

(ەپێدیسژەەوەدەزەدیەمەوەمامگەمەەەاڵەەەسەدداڵ ەسەکوێ ەاڵەەچادەمەوادمەهەبێ ەیاادسەمىم ەپئە
هە یەولوئەب ومەپێەبلەێ ەبەەپێئەڕێنرای ەکاوئەهە یەولوئەب وە).ە

ماددەى (:)2

ب ەمە(ە١ە)ەەەەماسسەمە()١مەڕێنرای ەکەەەالسەبوێ ەدەزوج وەمەب ەکااەڕێیلەاوێنەدەە.
ماددەى (:)3

ب ەمە()6ەەەەماسسەمە()٢ەمەڕێنرای ەکەەهەمد ەەسەکوێ ەدەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدە:

ە(ەڕێگەپێل وەەاڵەەەپایەەپەو اەبمەوەمامگەمەم دەەدەس ەاڵژااە()٥ەسددەاڵاڵەەدەوەمامگەمەجد ویاەمەدە
شىىەپڵئەاڵىىەدزەە()١ەیەکەاڵىىاڵەسەبێىى ەدەەەدەمىىادەیەس ەسەبێىى ەس د کىىاەیەمىىم ەتەدەە ىىوەهەمىىددە
پێل دیسژ ەکاوەەوەمامگەیەوەوجامەبل ت،ەدەەسەبێ ەڕێژەیەکەەەەشىەپ ەدەوەمىامەبەەهەمەبهێنێى .ەبەە

پىىێچەد وەدەەوە ەەەب ىىاوددیەکئەپەاڵىىنلکو دە(ع ى ەەم ىىود )مەوەبێ ى ،ەڕێىىگەەپێىىل وەەاڵىىەەەپای ەکەە

هە لەدەشێژەدەە).ە
ماددەى (:)4

ب ەمە(ە١ە)ەەەەماسسەمە()9ەمەڕێنرای ەکەەهەمد ەەسەکوێ ەدەەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدە:

ە(ەپێدیسژەەاادەوەەوەمامگەە(٥ە)ەسددەاڵاڵەجاەێکەەمم ەپەکەەوىد ەبیىاپەدە.ەبەەپىێچەد وەدەەبىمەهەەە
اڵا ێکەسد کەدپنئەسەبێ ەب مەسددەهێنلەمەکوێئەودێیوسوەدەمەمم ەتەبل ت).ە

ماددەى (:)5

بىىىى ەمە(ە١ە)ەەەەمىىىىاسسەمە()١٠ەمەڕێنرىىىىای ەکەەهەمىىىىد ەەسەکوێىىىى ەدەەبەمەشىىىىێدەیەمەاىىىىد ەەدەە

سەادێنلەێژەدە:

(ەهەمىىددەبەڕێىىدەبەە یەپ ەە

ىىژ ەکااەەێژوەیەکىىئەهىىادبەشەپێیىىلەهێننەبەاڵىىەەەکایەپئەوىىدێنەەمە

بەڕێدەبەە یەپئەباال ەمەیااەبەڕێدەبەە یەپئەس ەاڵژااەدەپاد اەدەەوەول م ەپئەوىدێنەەمەزەدمەدەز ەە
دەەڕددپێدێكە).
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ماددەى (:)6

ب ەمە(ە4ە)ەزیاسەسەکو ەبمەماسسەمە()١٥ەمەڕێنرای ەکەەدەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدە:

(ە4ە-ەڕددبەەمەوەمامگەکەەەەەڕددبەەمەزەدمەب یاەمەس بەشەکەەیااە وێبەاڵژەکەەکەمەبیوێژەدەە).ە
ماددەى (:)7

بىىىى ەمە(ە٥ە)ەەەەەمىىىىاسسەمە()١4ەمەڕێنرىىىىای ەکەەهەمىىىىد ەەسەکوێىىىى ەدەەبەمەشىىىىێدەیەمەاىىىىد ەەدەە

سەادێنلەێژەدە:

(ەەەەکاپەە وەبددوەەمەەجەکااەکەەەەەڕێنرای ەکااەس ەهاپددا،ەوەمامگەکااەسە ىمەسەێنەبىمەپێ ىەوگەیە
فوەشژنەەوەمىامەدەهەمىددەوەدەیااڵىاەدەەێنرای اوەیىااەبەاڵىەەس ەجىێەبەەجىێەسەکوێى ەکەەبەەکىاەاەەەە

هەەێرئەکدەساڵژااە-ەعێو ق).
ماددەى (:)8

ماسسەیەکەبمەڕێنرای ەکەەزیاسەسەکوێ ەدەسەبێژەەماسسەمە(ە١7ە)ە،ەدەەماسسەمە()١7مەڕێنرای ەکەەسەبێىژەە

ماسسەمە()١8ە،ەدەەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدە:ە

ماسسەمە()١7ە:ە(ەسەبێ ەوەدەوەماماوەمەکەەبەەهەمەسەهێنوێنەەێبڵئەپایبەپئەەەاڵىەەەبێى ەدەوادو

ىاوئە

وەمامگەەدەز و اەی ەکاوئەوەمامەکەمەەەاڵەەەپمماەەکو بێ ەدەکەوادە(ەکدەسمەدەز وسىژئە)ەدەڕێیەدپىئە

بەەهەمهێناوئ).
ماددەى (:)9

وەمەڕێنرىىای ەەەەەڕێیەدپىىئەباڵدکىىوسوەدەمەەەەڕەەوىىامەمەفەەمىىئە(دەقىىای ئەکدەساڵىىژاا)ەجێبەجىىێە

سەکوێ .ە
ە

بێگەرد تاڵەبانى
وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو

6261/5/62

19

ذمارة (العدد) 622

وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
ژمارە 3239 :لە 2222/5/9

پا ت ىى ەبەەهەەسددەمىىىاسسەمە(ەپىىىاەزسەیەمە)ەدە(ەب سىىى ەدەپێىىن )ەەەەیااڵىىىامەس ەاڵىىىژااەەەەهەەێرىىىئە

کدەساڵژااە–ەعێو قەەماەە(ە١٠ە)مەاڵا ئە٥٠١٥ە،ەوەمەڕێنرای ەمەاد ەەدەمااەسەەکوس:ە
ڕێنمایى ژمارە ()7ى ساڵى 2222
ڕێنمایى تایبەت بە پێەانى مۆڵەت بۆ دروستکردنى ڕەژوو

ماددەى ( :)2م یاو زمئەڕێیەسژنئەپێل وئەمم ەتەبمەسەداڵژیوسوئەڕەەددەبەمەشێدەمەاد ەەدەەسەبێ :

یەکەم :ەە ژوەیەکئەاڵەەپەەشژياەمەپستمەەپێكلێ ەبمەاڵەەپەەشژئەسەداڵ ەكوسوئەڕەەددەەەەهەەێرئە
کدەساڵژااەعێو قەبەەاڵەەەكايەپئەودێنەەمەبەڕێدەبەە یەپئە

ژئەباال ەمەدەس ەاڵژااەدەپىاد اەدە

وەوىىل مێژئە(وىىدێنەەمەپمەيسىىئەپاە اڵىىژنئەس ەاڵىىژااەدەەیىىنگەەدەوىىدێنەەمەسەاڵىىژەمەپاە اڵىىژنەدە
چاکیوسوئەەینگە)ەدەوەەکەکاوئەبويژيەەەە:ە

 سياەكوسوئەميكاويزمئەكاەكوساەبەمەڕێنراي ە.ەب-ەچادسێومەدەبەسد س چددوئەجێەبەجێەكوسوئەوەمەڕێنراي ە.ە
دووەم:ەەيژوەمەپێل وئەمم ەتەبمەهەەەپاەێز ایەکەپێكلێ ەبەەاڵەەەكايەپئەودێنەەمەبەڕێدەبەە يەپئەس ەاڵىژااە
دەپاد وئەپاەێز اەدەوىدێنەەمە(فەەمىاوگەمەپاە اڵىژنەدەچىاکكوسوئەەيىنگەەدەپمەيسىئەپاە اڵىژنئەس ەاڵىژااەدە
ەینگەە)ەەەدەقەز ياوەمەكەەجێگامەسەداڵ ەكوسوئەڕەەددمەبمەس سەمەزەێ ەدەوەەكەكىاوئەوەمەەيىژوەيەەپێىكە
سێ ەەەماوەمەاد ەەدە:ەەە
أ -پ كنينئەجێگامەسەداڵژكوسوئەڕەەدد.
ب-ەپ كنينئەوەدەس ە وەمەكەەپێ نياەەسەكوێنەبكوێژەەڕەەدد.
ج-ەس د كوسوئەهەمددەبەە ييەكااەکەەپێديسژنەبمەوەمەمەبەاڵژە.ە
س-ەچادسێومەكوسوئەسەداڵژكوسوئەڕەەددەدەدەە وپنئەڕێكاەمەيااڵايئەپێديس ەبەە مبەەەهەەەاڵەەپێچيەك.
سێیەم:ەپەاڵنلەكوسوئەمم ەتەەەەاليەاەبەڕێدەبەەمەس ەاڵژااەدەپاد وئەپاەێز اەسەبێ .ە
ماددەى ( :)2چەولەجێگايەكەبەەپێئەپێديس ەەەەوادچەمەجياجيىاەبىمەمەبەاڵىژئەس مەزە وىلوئەکىاە ەمەڕەەددە
ەەاليەاەوەدەكەاڵاوەمەكەەممەەپئەسەداڵژكوسوئەڕەەدديااەپێەسەسەێ ەسیاەسەکوێ ،ەدەبويژئەسەبێ ەەەەپاەچەە
زەديەكەبەەڕددبەەمەپێديس ،ەدەپێديسژەەكموژوەڵەبكوێ ەەەاليەاە(پمەيسئەپاە اڵىژنئەس ەاڵىژااەدەەیىنگە)ەدە
ەەەەێوەچادسێومەە ژوەمەپێل وئەمم ەتەبێ ،ەدەپێديسژەەيەكەمەويىل ەمەدەفەەمىاوگەمەپاە اڵىژنەدەچىاکكوسوئە
ەینگەمەپاەێز اەڕەز مەوليااەەەاڵەەەەهەبێ ەدەوەمەجێگايەەەەەسەەەدەمەاڵندەمەشاەەد وئەبێ .ە
مـاددەى ( :)3ڕێگەەسەسەێ ەبەدەکاە اوەمەڕەەددەسەداڵ ەکوساەکەەمم ەپئەدەز ەەپئەبازە اوئەدەپ

ەاڵازی ااە

هەیەە،ەڕەەددەسەداڵىى ەبىىیەاەبەمەەجێىىکەپەوهىىاەوەدەس ە وەەبەکىىاەبهێننەکەەەەەمىىاسسەمە( 4ە)مەوەمەڕێنرىىای ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
واماەەیىىااەپێىىلە دەەدەەەەێىىوەاڵەەپەەشىىژئەدەچىىادسێومەبەەسەد مىىئەبەڕێىىدەبەە یەپئەس ەاڵىىژااەدەپىىاد وئە
پاەێز اکااەکاەەبیەا.
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ماددەى(:)4پەوهىاەمىم ەتەسەسەێى ەبىمەبەكاەهێنىاوئەوەمەجىمەەەس ە وەمەاىد ەەدەەبىمەمەبەاڵىژئەسەداڵىژیوسوئە
ڕەەدد:
یەکەم :ەپاشرادەمەس ەمەكاە ەكاوئەس ەپاشئ.ە
دووەم:ەس ەمەكماەدەكدەس ەمەكاەيژەەدەهژل....ە
سێیەم:ەس ەمەدشكەەەوادەس ەاڵژاوەكااەسد مەپ كنينيااەەەەاليەاەەيژوەمەپێل وئەمىم ەتەدەبەدەمەەجەمەەەەەێىوە
چادسێومەبەڕێدبەە يەپئەس ەاڵژااەدەپاد وئەپاەێز اكااەوەوجامەبلەێ .ە
چوارەم:ەوەدەس ە وەمەكەەسەب سەێنەدەەەەبەەەجێبەجێەكوسوئەپ ەەەیەکئە

ژئە وو .

پێنجەم:ەس ەمەسەاڵى ەبەاڵىەەەس يىو دەکەەەەاليەاەس س ىاەدەەەەڕێگىامەزيىاسكوسوئەواشىكو ەسەفوەشىوێ ەبەەپێىئە
ڕێنراييەكاوئەس ە يئەپايبەتەبەمەبابەپە.
شەشــەم:ەپاشىىرادەمەس ەمەس ەاڵىىژاوئەهە ت ىاچو دەبەەپێىىئەڕەز مەو ىلمەبەڕێدبەە يەپيەكىىاوئەس ەاڵىىژااەدەپ ىاد وئە
پاەێز اكااەدەو ل ەەەاڵەەبەامکااەدەەەەێوەچادسێوياا.
حەوتەم:ەپاشىىرادەمەبااەكىىاوئەبااىىل ەمەكەەپىىئەپىىايبەتەبەەپێىىئەهىىاپددەەەەاىىد ەەدەەدەسد مەڕەز مەوىىلمە
بەڕێدەبەە یەپئەس ەاڵژااەدەپاد ا:
س ەمەدشكبدد.ب-س ەمەپەمەاە ەدەەەيااەبەەهەمئەكەمەبێ .
ت-س ەمەپدشبددەبەەوەامشئەدەمە ەزەكەەچاەەاڵەەمەوەاڵژەمەبێ .
ث-س ەمەوەدەبااچاوەمەكەەسەكەدوەەوادەپ ەەەیەکئەوادەس وكوسوەدەەيااەمااڵژەەەپدوئەاڵندەمەشىاەەد ويەكااە
پاشەپێل وئەڕەز مەولمەاليەوەەپەيدەوليل ەەكاا.ە
هەشــتەم:ەس ەمەاڵىىدپادمەس ەاڵىىژاوەكااەبەەمەەجىىئەوەدەمەکەەەەەاليەاەبەڕێىىدەبەە یەپەەس ەاڵىىژااەدەپىىاد وئە
پاەێز اکااەدەو ل ەەەاڵەەبەامکااەب ياەەبلەێ ەبمەبەكاەهێناوئەبمەسەداڵ ەكوسوئەڕەەدد.
ماددەى ( :)5وەمەکوێ اوەمەاد ەەدەەدەەسە وێ ەەەەس د کاەمەمم ەپئەسەداڵژیوسوئەڕەەددە:
یەکەم:ەب مە(ە٥٢٠٠٠ە) ب س ەدەپێن ەهەز ەەسیناەەکوێئەپ ین ن.
دووەم:ەب مە(ە١٠٠٠٠٠ە) اڵەسەهەز ەەسیناەەکوێئەسەەهێناوئەمم ەت.
سێیەم:ەب مە(ە٢٠٠٠٠ە) پەوجاەهەز ەەسیناەەکوێئەودێیوسوەدەمەاڵا وەمەمم ەت.ە

ماددەى (:)6
یەکەم:ەپێديسىىژەەس د کىىاەەبە ێننىىامەەپێ ىىیەشەبەەەێىىژوەمەپێ ىل وئەم ىم ەپئەسەداڵ ى ەكوسو ىئەڕەەددەبىىل تەبەە
پابەولبدداەبەە

ەماسسەەدەب ەکاوئەوەمەڕێنراييەەبەەەەەەدەە وپنئەمم ەپئەسەداڵژیوسوئەڕەەدد.ە

دووەم:ەپێدیسژەەاادەاەمم ەتەپابەولبێ ەبەە

ەڕێنرای ەکاوئەبەە ومەشاەاڵژاوئ.ە

ماددەى ( :)7ەسەداڵ ەکوسوئەڕەەددەبەەشێدەمەکددەەەدەهادشێدەکاوئەقەسەرەیەەبەەهەمددەشێدەیەک.
مــاددەى ( :)8ڕێىىگەەواسەێ ى ەبەەوىىاەسوئەڕەەددمەاممىىا ئەب ىمەسەەەدەمەهەەێر ىئەكدەساڵىىژااە-ەعێىىو قەبەەهىىيچە
شێدەيەك.
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ماددەى ( :)9ڕێگەەسەسەێ ەبەەهادەسەەكوسوئەڕەەددەبمەوادەهەەێرئەكدەساڵژااە-ەعێو ق.

ماددەى (:)22
یەکەم:ەە د اڵژنەدەمەڕەەددەەەەوێد اەپاەێز اكااەپەوهاەبەەپێىئەڕەز مەوىلمەبەڕێىدبەە يەپئە

ىژئەبااىل ەمەدە

س ەاڵژااەدەپاد اەسەبێ .
دووەم:ە د اڵژنەدەمەڕەەددەەەەوێىد اەشىاەەدەشىاەەچكەكاوئەيەكەپاەێز ىاەبەەپێىئەڕەز مەوىلمەبەڕێىدەبەە يەپئە
س ەاڵژااەدەپاد وئەپاەێز اكااەسەبێ .ە

ماددەى (:)22
یەکەم:ەپێديسژەەاادەاەمم ەتەڕەەددەكاوئەبكىاپەەوىادەكىاەپماەيىااە ىدويەە( ىددش)ەدەپێديسىژەە ى ەوەدە
ز وياەیاوەمەاد ەەدەمەەەاڵەەەپمماەەبكاتە:ە
أ -وادمەاادەاەمم ەت.ە
ب-ەەماەەەدەڕەەمەپەاڵنلكوسوئەمم ەت.ە
ج-ەەماەەمەپەەەفما.ە
د-ەوادەدەوادو

ااەدەەم ممەکاە ەمەبەەهەمهێنئەڕەەدد.ە

دووەم:ەپەوهاەبمەاادەاەممەەتەهەيەەکەەوەدەڕەەددەمەبەەهەمئەهێنادەەبيكاپەەوادەوەمەكاەپماەدەكيساوە.
ماددەى ( :)22ڕێنرایئەپێل وئەمم ەپئەکاپئەبمەسەداڵژیوسوئەڕەەددەەماەەە(ە9ە)ەمەاڵا ئە٥٠١١ەهە لەدەشێژەدە
مــاددەى (:)23وەمەڕێنرىىايەەەەەڕێیەدپىىئەباڵدكىىوسوەدەمەەەەڕەەوىىامەمەفەەمىىئ(دەقىىاي ئەكدەساڵىىژاا)ەجێبەجىىێە
سەکوێ

بێگەرد تاڵەبانى
وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو

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

وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
ژمارە 3284 :لە 2222/5/22

بەیانی ژمارە ()3ى ساڵی 2222

پایبەتەبەەسەێژکوسوەدەمەب یاەمە()6١١مەاڵا ئە١977ەب یاەماول ەبەسەەچد ولوئەوەمەبەیاوەە
یەکەم:ەسەێژکوسوەدەمەب یاەمە()6١١مەاڵا ئە١977ەپایبەتەبەب یاەەکاوئەپەاڵدیەەدەڕ اڵژیوسوەدەمەوادمەجدپ اەە
دووەم:ە وەمەبەیىىىىاوەەەەەەەەمەسەەچىىىىددو ەدەەکىىىىاەمەپێىىىىلەکوێ ەدەەەەەەەوىىىىامەمە(دەقىىىىای ئەکدەساڵىىىىژاا)ە
باڵدسەکوێژەدمەپادەکدەاڵا ێکە.

بێگەرد تاڵەبانى
وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
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ئەنجومەنى دادوەرى
ژمارە 2235:لە 2222/5/22

بەیانی ژمارە ()3ى ساڵی 2222

واماەەەبەب یاەمەوەوجدمەوئەس سدەەمەەمىاە ەە()١9ەەەە٥٠٥١/٢/١ەەەەاڵىەەەس د مەدەز ەەپىئەکاەدکاەدبىاەمە

کممە یەپئە/ەبەەێدەبەە یەپئەکاەدبىاەمەیااڵىایئەبەودداڵىو دیااەەمىاە ەە(١٠٠١ەەەە)٥٠٥١/٥/٥٥ەدەەەەبەەە
بەەەەدەولمە

ژئەدەەبەپێئەماسسەمە()١١7ەەەەیااڵىامەکىاەەەمىاەەە()7١مەاڵىا ئە١987مەهەمىد ەکو دەدە

مىىاسسەمە()١٠ەەەەیااڵىىامەسەاڵىىە پئەس سدەەمەەمىىاەەە()٥١مەاڵىىا ئە٥٠٠7ەوەوجىىدمەوئەس سدەەمەبەکىىممە
سەو ەب یاەیل ەبەە:ەە

 -١کىىوسوەدەمە( اڵىىژدل ث)ەس س ىىامەکىىاەەەەەاڵىىندەمەو ىىل ەەمە ەەم ىىااەدەەوادەوىىلەکەمەەەەقەز مە
(کەالە)ەسەبێ ەدەسەبەاڵژوێژەدەەبەاڵەەەکایەپئەس س امەپێهە چىددوەدەمەوىادچەمەکەەکىدکە/ە
ەەم ااەپایبەپرەولەسەبێ ەبەەب ن نئەوەدەس د ەدەکاەدباە وەمەکەەبەپێئەەدکرەکاوئەیااڵامەکاەە

ەمىىاەەە()١7١مەاڵىىا ئە١987مەهەمىىد ەکو دەسەکەدێىىژەەچد ەچێىىدەمەپسىىتمەەکەمە( ەرنازعىىاتە
ەرلويةەدە ەجز و ةە).

 -٥وەمەبەیىىىاوەەجێبەجىىىێەسەکوێىىى ەەەەەەەمە()٥٠٥١/٢/١ەدەەەەەەەەوىىىامەمەدەقىىىای ئەکدەساڵىىىژااە
باڵدسەکوێژەدەە.

دادەور  /بنگین قاسم محمە
سـەرۆکى ئەنجومەنى دادوەرى
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

وەزارەتى داد

پا ت

بەیانی ژمارە ()7ى ساڵی 2222

ەە ەیااڵایەد ەز ە ەپەەس سەەماە ە ە( )١١ەیەاڵا ەە
بەپێەەماسس ەیە( )9ە ە
پەیەپێراولە د ە ە ە
اڵە ە
ەبەەدەس ە ە

٥٠٠7ەەب یاەماول ەبەەە-:ەە

گەیەس سودداڵەەوێد ە وەەەکەەالە).
فەەماو ە
ببێژەە( ە
ە
ەماوگەیەس سودداڵەەکەەالەە١/ە)ە
ە
( - ١ە ە
فە

کەالەە).
ەماوگەیەس سودداڵەە ە
ە
ببێژەە((ە ە
فە
ە
ەماوگەیەس سودداڵەەکەەالە/ە١ە)
ە
 -٥ە( ە
فە
-١ە(کاپژمێویەس ەاڵژتێیەەس ەد مەەەەە(١،١٠ە)یەسد یەو د ەەەەپاکدە()6،١٠ەیەوێد ە ەەس ەبێ ە.ەە

کویژەد ەە.
ە
بەجێەس ەکوێ ەدەەەەەد ەقای ەەکدەساڵژااەباڵدس ە
ەەەەەەیەسەەچددوەەجێ ە
 -4ە
ە

فـهرسـهت أحـمـە عبەالله
وهزیــری داد
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وەزارەتى نـاوخـــۆ
ژمارە 7242 :لە 2222/4/5

بەیانی ژمارە ()23ى ساڵی 2222

سد بەسد یەبەیىىاوەەەمىىاەەە(-١4-١١-٥9-٥8-٥7-٥6-٥٢-٥4-٥١-٥٥-٥١-٥٠-١9-١8-١7-١6-١٢-١4-١١-١٥-١١-١٠-8-6-٢-١

-4١-١9-١8-١7-١6-١٢ە)٢8-٢7-٢٥-48-46-44-4٥مەاڵىىا ئە٥٠٥٠ەدە()١٥2١٠292827262١مەاڵىىا ئە٥٠٥١ەپىىایبەتەبەەەێگىىویە
كوساەەەەباڵدبددوەدەیەڤایوداڵەە(كمەەوا)ەدەەەەپێنادەپاە اڵژنەەوااڵای ىەەپەولەداڵىژەەهەەێرىەەكدەساڵىژااە،ە
ب یاەماول ەبەەسەەچدد ولوەەوەمەبەیاوەە:ە

یەكەم:ەە وپنەەهاپددچمەەەەوێد اەهەەێرەەكدەساڵژااەدەپاەێز اكاوەەعێو ق.ە
دووەم:ەپەوهاەەێگەەسەسەێ ەبەمەكەاڵاوەیەكەەەەەاد ەەدەەسياەمەكو د ەهاپددچمەبكەاەەەەوێد اەهەەێرىەەكدەساڵىژااە
دەپاەێز اكاوەەعێو قەبەەمەەجێكەپێدیسژەەەەەباز ەكااەەەەكاپەەهاپن ااەپێسژەەكمەەواەوەوجامەبلەا:
 -١واە واەدەێكەو دەكاوە()UNەدەێكەو دەەوێدسەد ەپ ەكااەدهادپەیراوااەدسیتلمماپكاە اەدشاولەەفەەم ەكاا
 -٥وەدەهاد پ اوەیەو

ژەجێەەهەەێرەەكدەساڵژاون.

 -١كەاڵاوەەوەامشەكەەپێدیسژ ااەبەەچاەەاڵەەیەوەامشەەهەیەەەەەوەامشەاوەكاوەەهەەێرەەكدەساڵژاا.

 -4بازە اوااەدەدەبەەهێنەە ا.ەە

بەەچاد وپنئە
ەە ە ە
بەەس ەد مەس ەبێ ەبەە ە ە
سێیەم :ەكاەمەبازە اوئەەەە ەوێد ا ەهەەێرە ەكدەساڵژااەدەپاەێز اكاوە ەعێو ق ە ە

پەد دمەەێكاە ەكاوئەامپاەێزم.ەە
ە

ێەسەكوێ ەدەەەەەەوامەیەدەقای ەەكدەساڵژااەباڵدسەكوێژەدە
چوارەم:وەمەبەیاوەەەەەەەیەسەەچددو ەدەەجێبەج ە
رێبەر أحمەە

وەزیـرى نـاوخــۆ

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

وەزارەتى نـاوخـــۆ
ژمارە 9273 :لە 2222/5/5

بەیانی ژمارە ()28ى ساڵی 2222
بىەەب ىەەی()١١ە
پەیەپێرااەسە د ەەەەەیااڵایەد ەز ە ەپەەوادامەەماە ەە()6یەاڵا ەە٥٠٠9ەدەواماە ەە ە
دەسەاڵە ە
ە
ە
پێەەوە
ە
بە

مەەەەیااڵایەپاەێز اکىاوەەهىەەەێرەەکدەساڵىژااەەمىاە ەە()١یەاڵىا ەە٥٠٠9یەهەمىد ەکو دەدەب یىاەیە
شە ە
یەشە ە
ە
ماسس ە
تەبىەەپێ ىن اەیااەبىەە ىمڕینەەوىادیە دوىل ەکاوەە
ە
ە
پایبىە
وجدمەوەەپاەێز ىایەاڵىلێراوەەەمىاە ەە()١یەاڵىا ە٥٠٥١ە
ە
ە
وە
یاوەەە
مەبە ە
یەەرەطاەبە،ەب یاەماول ەبەەە:ەس ەەچد ولوەەوەە ە
ە
یەقازیەدەجنمکەیەملە ەدەجن ە
مکە
ە
ە
جنمکە

یهکهم:ە مەێنەەوادیە دولکەەکاوەە:ە(جنۆکە ەقاز )ەبمە(جەژنەوار ەقاز)ە

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە(جنۆکە غیدانە)ەبمە(ەجەژنەوار غیدانە)ەە

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە(ەجنۆکە ەمدحت)ەبمە(جەژنەوار ەمدحتە)ەە

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە(ەجنۆکە ەحمەەطالبە)ەبمە(ەجەژنەوار ەحمەطالبە)ەە

ەەەوامەیە(د ەقای ەەکدەساڵژاا)ەکاەیەپێەس ەەکوێ ە.ەەە
ە
یەەەە
ەەەیەباڵدەبددوەد ە ە
ە
ەەە
یاوەە ە
مەبە ە
وە ە
دووهم:ە ە

ە

رێبەر أحمەە

وەزیـرى نـاوخــۆ
6261/5/62

64

ذمارة (العدد) 622

جمهورية العراقە
إقليم كوردستان
الرئيس

قرار رقم ( )2لسنة 2222
دفقاەەلصدەياتە ەررندەةەەناەفيە ەفقوةە( الدەئ)ەمنە ەراسةە( ە اشوة)ەەقاوداەەوااڵةەإقليمەكدەساڵىژااە

ەقمە()١ەەسنةە٥٠٠٢ە ەر لل،ەدبناءەەعلئەماەشوعەەبوەرااەكدەساڵىژااەفىيەجلسىژەە العژياسيىةە ەرىوقمە()٢ە

بژاەيخە،٥٠٥١\١\١١ەقوەواەإصل ە:ەە

المادة ()2

القانون رقم ( )2لسنة 2222
قانون حماية المنتجات الوطنية في إقليم كوردستان  -العراق

يقصلەباەرصطلداتەد ە باە تە آلپيةە ەر اويە ەربينةەإز ءهاەألرو ضە ەكامەه ە ەقاودا:ە

أوالً :اإلقليم:ەإقليمەكدەساڵژااەىە ە و ق.ە

ثانياً :مجلس الوزراء:ەمجلاەدزە ءە إلقليم.ە

ثالثاً:ەالوزارة:ەدز ەةە ەژجاەةەد ەصناعةەفيە إلقليم.ە

رابعاً:ەالوزير:ەدزيوە ەژجاەةەد ەصناعةەفيە إلقليم.ە

خامساً:ەالمديرية العامة:ە ەرليويةە ە امةەەلژنريةە ەصناعيةەفيە ەدز ەة.ە

سادساً:ەالمنتجات الوطنية:ە ەسلعە ەصناعيةە دە ەزە عيةە( ەنباپيةەد ەديد وية)ە ەرنژجةەفيەس الە إلقليمە
د ە و ق.ە

سابعا :المنتج المماثل:ە ەرنژ ە ەدطنيە ەرراثلەمنەجريعە ەدجد ەەلرنژ ە ەرسژدەس،ە دە ەى
ەلەكبيوەفيەمد صفاپەەد اڵژەل ماپە.ە

ثامناً :المنتج المنافس:ە ەرنژ ە ەدطنيە ە
مراثدەەە.ە

ەيراثلىەەإەىئە

ەينافاە ەرنژ ە ەرسژدەسەفيە الاڵژەل مەەژئەەىدەەىمەيكىنە

تاسعاً:ەاإلغراق:ە اڵژيو سەمنژ ەإەئە إلقليمەبس وە قلەمنەقيرژەە ە اسيةەفيەاڵدقە ەبللە ەرصلە.ە

عاش ر اً:ەالمنتجییون الییداخليون:ە ەرنژجىىداە ە ى ينەينژجىىداە ەنسىىبةە ە اەبىىةەمىىنە ەرنژجىىاتە ەرراثلىىةە دە
ەرنافسة،ەب وطەعلمە اڵژيو سهمە ەرنژ ە إلرو قيە دە ەرلعدم.ە

حادي عش :ەالدعم:ە ەرنف ةە ەراەيةە ەژيەپقلمهاەسدەةە ەرن أە دە ەرصلەةە دە ەمؤاڵسةەەلقطا ە ە ىامەفىيە
پلكە ەلدەة،ەبصدەةەمباشوةە دەريوەمباشىوة،ەد ەژىيەپىؤس ەإەىئەپدقيىعەمنف ىةەەل ىەصە ەرنىژ ە دە
ألشەاصە ە ينەيقدمداەبنقلە ەرنژ ە دەبي ەە دەپصليو .ە

ثاني عش :ەال يادةەغيرەالمبررةەفيەاالستيراد:ە ەزياسةەفيە اڵژيو سە ەرنژجاتەإەئە إلقليمەبصدەةەمطلقةە
دەوسبية،ەەژئەەدەەمەپكىنەإرو قيىةە دەملعدمىة،ەبديىدەپىؤس ەإەىئەإەىل ثەشىوەەمباشىوە دەشىوەە

مدژرلەباەرؤاڵساتە ەدطنيةە ەژيەپنژ ەمنژجاەمراثدە دەمنافساە.ە
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ثالث عش :ەالضرر:ە ەضوەە ەد قعە دە ەردژرلەدقدعەەد ە

ەيؤس ەإەئەإعاقةە ەقطا ە ەصناعيە دە ەزە عيە

ەدطني،ەبسببە إلرو قە دە ەلعمە دە ەزياسةەريوە ەربوەةەفيە الاڵژيو س.ە

رابع عش :ەالممارساتەالضارة:ەپ رلە إلرو قە دە ەلعمە دە ەزياسةەريوە ەربوەةەفيە الاڵژيو س.
خامس عش :ەالسعرەالعادي:ە ەس وە ە
ذ پها.ە

ەيدشعەبەە ەرنژ ە ەرسژدەسە مامە ەرسىژهلكەفىيە ەلدەىةە ەرصىلەةە

سادس عش :ەهامشەاإلغراق:ە ەفوقەبينە ەق رةە ە اسيةەەلرنژ ە ەرسژدەسەداڵ وەپصليو .ە

سابع عش :ەالتحقيقات:ە ەژلقيقاتەد ەرژاب اتە ەژيەپقدمەبهاە ەرليويةە ە امةەەلژأكىلەمىنەصىدةە ەدثىاوعە
د ەر لدماتە ەرقلمة،ەددقد ە ەرراەاڵاتە ەضاەةەد ألشىو ەە ەناجرىةەعنهىاەددجىدسە ە دقىةە ەسىببيةە

بينهرا.ە

ثامن عش :ەاإلجراءاتەالعاجلة:ە إلجو ء تە ەژيەپژە ەبصدەةەمؤقژةەەدىينەەسىمەإشىباەةە ەژدقيقىات،ە
ب يةەإيقافە دەپقليصەآثاەە ەرراەاڵاتە ەضاەةەعلئە ەرنژ ە ەدطنيەقيلە ەژدقيع.ە

تاسرع عشر :ەالتییدابيرەالنهائيیة:ە ەژىل بيوە ەژىيەپژەى ەبقىو ەەمىنە ەىدزيوەب ىىلە وژهىاءە ەژدقيقىاتەدإثبىىاتە
ەرراەاڵاتە ەضاەةەد ألشو ەە ەناجرةەعنهاەد ە دقةە ەسببيةەبينهرا،ەەدرايةە ەرنژ ە ەدطني.ە

المادة ()2

أوالً:ە پطبعە ەكامەه ە ەقاوداەعلئە ەرراەاڵاتە ەضاەةە ەژيەپؤس ەإەىئەدقىد ە ەضىوەە دەإەژرىالەدقىد ە
ەضوەەباەقطا ە ەصناعيەد ەزە عيەد ەژجاە .ە

ثانياً:ەپ رلە ەكامەه ە ەقاوداەەرايةە ەرنژجاتە ەدطنيةە ەژيەپؤمنەماەالەيقلەعنە()%٢٠ەارسىينەمىنە
ەراوةەمنە الەژياجاتە ەل اليةەەإلقليم،ەدذ تە ەجدسةە ە اەيةەعلئەدفعەم اييوە ەرقايسىةە ە و قيىةە

دە ە اەريةەىەعنلەعلمەدجدسە ەر ياەە ە و قيەى.ە

ثالثاً:ە پ رلە ەكامەه ە ەقاوداەەرايةە ەرنژجاتە ەصناعيةە ەدطنيةە ەژيەپ كلە ەرد سە ألدەيةە ەرنژجىةە
س الياەدەياە ەرسژدەسة،ەوسبةە()%٢٠ەارسينەمنە ەراوةەفيە ألقلەمنەمكدواپها.ە

المادة ()3

أوالً :يقلمە ەرنژ ە ەل اليە دەمرثلەە ەقاودوي،ە دەكلەذ ەمصلدة،ەعنەطويعە ەرليويةە ە امةەطلباەاطيىاە
إەئە ەدزيوەالپەاذە ەژل بيوە ەدزمةەەرد جهةە ەرراەاڵاتە ەضاەة،ەدفقاەەل وطينە آلپيين-:ە

-1ە اەيژضرنە ەطلبە ەر لدماتەد ەدثاوعە ەژيەپثب ەدقد ە ەرراەاڵاتە ەضىاەةەدپدقىعە ەضىوەەددجىدسە
ە دقةە ەسببيةەبينهرا.ە

-2ە اەيؤيلە ەطلبەمنەقبلە ەرنژجينە ەل اليينەب وطە اەپزيلەوسبةەإوژاجهمەعلئە()%٢٠ەارسينەمىنە
ەراوةەمنە الەژياجاتە ەل اليةەەلرسژهلكين.ە

ثانياً:ەيقلمەطلبەەرايىةە ەرنىژ ە ەىدطنيەمىنەقبىلە ەرنژجىينە ەىل اليينە دەمليويىةەەرايىةە ەرنژجىاتە
ەدطنيةەفيەدز ەةە ەزە عةەد ەرد ەسە ەراويةەإذ ەكاو ە ەرراەاڵاتە ەضاەةەپژ لعەباەرنژجاتە ەزە عية.ە
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ثالثاً:ەپژدەئە ەرليويةە ە امةەمهرةەسە اڵةەطلبەەرايةە ەرنژجاتە ەدطنيةەد ەژأكلەمنە اڵژيفاوەەەل ودطە
ەرنصدصەعليهاەفيەه ە ەقاودا،ەدعليهاەەفعەپدصياپهاەإەئە ەدزيوەادلەملةە()١٠ەثدثينەيدماەمنە

پأەيخەپسجيلە ەطلب.ە

رابعاً:ەەلرليويةە ە امة،ەبرد فقةە ەدزيو،ە اڵژثناءەمنەەكمە ەفقوةە( دالە)ەمنەه ە ەراسة،ەإجو ءە ەژدقيقاتە
پلقاو اەإذ ەپدفوتەەليهاە ألسەةەد ەر لدماتە ەكافيةەعلئەدجدسە ەرراەاڵاتە ەضاەة.ە

خامساً:ە

 -١يصلەە ەدزيوەقو ە ەببلءە ەژدقيقاتە دەەفضە ەطلبەادلەملةە()١٢ەارسىةەع ىوەيدمىاەمىنەپىأەيخە
دصدلەپدصيةە ەرليويةە ە امة.ە

 -٥إذ ەەمەيصلەە ەدزيوەقو ە ەباپاەادلە ەرلةە ەردلسةەفيە ەبنلە()١ەمنەه ە ەفقوة،ەفي لەعىلمە إلجابىةە
برثابةە ەرد فقةەعلئە ەبلءەباەژدقيقات.ە

 -١پن وە ەرليويةە ە امىةەقىو ەە ەبىلءەباەژدقيقىات،ەاىدلەمىلةە()7ەاڵىب ةە يىامەفىيە ألقىلەمىنەپىأەيخە

صلدە ،ەفيەصديفژينەيدميژين.ە
المادة ()4
أوالً:ەپنف ە ەرليويةە ە امةەادلەملةە()7ەاڵب ةە يامەمنەپأەيخەقو ەە ەدزيوەببلءە ەژدقيقات،ە ەرهامە آلپية-:ە
 -١إجو ءە ەژدقيقاتە ألدەيةەب أاە ەرراەاڵاتە ەضاەةەد ألشو ەە ەناجرةەعنهاەد ە دقةە ەسببيةەبينهرا.ە

-٥ەإپاەةە ەفوصةەەألطو فە ەر نيةەباەژدقيقاتەد ألطو فە ەر اەكةەفيها،ەەژقليمە ەدثاوعە دەم لدماتە
داڵرا ە قد ەهمەدمناق ژهمەەدەها،ەدەهمە إلطد ەعلئە ەر لدماتەد ەدثاوعە ەرژ لقةەباەژدقيقاتەمىاە

ەمەپكنەاڵوية.ە

-١ە ەژدقعەمنەصدةەدسقةە ەر لدماتەد ەدثاوعە ەرقلمةەإلثباتە ەرراەاڵىاتە ەضىاەةەد ألشىو ەە ەناجرىةە
عنهىا،ەدەهىاەەهى ە ە ىوضەطلىبە ەم لدمىاتە اىومەمىنە ألطىو فە ەر نيىةەباەژدقيقىاتەد ألطىىو فە
ەر اەكةەفيها.ە

-4ەفعەوژاو ە ەژدقيقاتە ألدەيةەمعەپدصياپهاەإەئە ەدزيوەادلەملةەالەپژجادزە()١٢ەارسةەع وەيدماەمنە
پأەيخەبلءە ەژدقيقات.ە

ثانياً:

 -١يصلەە ەدزيوەقو ە ە ەباتەفيەشدءەوژاو ە ەژدقيقاتە ألدەيةەدپدصياتە ەرليويةە ە امةەد ەر لدمىاتە
ەژيەفيەەدزپە،ەادلەملةە()١٢ەارسةەع وەيدماە.ە

 -٥ەلدزيوە اەيطلبەمنە ەجهةەذ تەعدقة،ەاڵد ءە كاو ەعامةە مەااصة،ەپزديل ەبأ ەم لدماتەمژ لقىةە
بردشد ە ەژدقيقات،ەدعلئەپلكە ەجهاتە الەژز مەبژقليرها.ە

المادة ()5

أوالً:ەەلدزيو،ەبناءەعلئەپدصيةە ەرليويةە ە امة،ە اەيقوەەإيقافە ەژدقيقاتە دەإوهاوهاەفيە ەدق ،ەفيەەاەژيە
إلرو قە دە ەلعمەسداەفوضەپل بيوەمكافدىةە إلرىو قە دەپىل بيوەپ ديضىيةەإذ ەقىلمە ە ىەصە ەرسىژدەسە

پ هل ،ەيژ هلەفيەەبرو ج ةەاڵ وە ەرنژ ە دەدقفە اڵژيو س ەإەئە إلقليمەبأاڵ اەەإرو قيةە دەملعدمة.ە
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ثانياً:ەەلدزيوە اەيقوەە اڵژكرالە ەژدقيقاتەعلئە ەورمەمنەقبدەەە ەژ هلە ەرنصدصەعليەەفيە ەفقوةە( دالە)ە
منەه ە ەراسة.ە

المادة ()6

أوالً:ەيژە ە ەدزيو،ەبناءەعلئەپدصيةە ەرليويةە ە امة،ەقو ە ەبإوهاءە ەژدقيقاتەسداە پەاذە ەژل بيوە ەنهاوية،ە
فيەإەلمە ەداالتە آلپية-:ە

 -١إذ ەكاو ە ألسەةە ەرقلمةەعلئەدجدسە ەرراەاڵاتە ەضاەةە دەود ە ألشىو ەەريىوەكاف ىة،ە دەإذ ەەىمەپدجىلە
عدقةەاڵببيةەبينە ەرراەاڵاتە ەضاەةەدپضوەە ەرنژ ە ەدطني.ە

 -٥إذ ەپمەاڵدبە ەطلبەب وطەعلمەپ اەشەەمعە ەرژطلباتە ەرصلدةە ە امة.ە

 -١إذ ەكىااەهىامشە إلرىو قە دەمقىىل ەە ەىلعمە دەەجىمە الاڵىژيو سە قىىلەمىنە ەرقىاسيوە ەردىلسةەبردجىىبە
ەژ ليراتە ەژيەپصلەە اڵژناس ەەه ە ەقاودا.ە

ثانياً:ەيژە ە ەدزيوەعنلەإوهاءە ەژدقيقاتەبردجبە ەكامە ەفقوةە( دالە)ەمنەه ە ەراسة،ە ەقو ە تە آلپية-:ە

 -١إوهاءە ەژل ب وە ە اجلةە ەرژە ةەدەسە ەژأميناتەد ەكفاالتە ەرسژدصلةەبردجبە ەفقوةە( دالە)ەمنە ەراسةە
()8ەمنەه ە ەقاودا.ە

 -٥إە اءە ەژ هلە ەرقلمەبردجبە ەكامە ەراسةە()٢ەمنەه ە ەقاودا.ە
المادة ()7

أوالً:ەإذ ەقوەە ەدزيوە اڵژرو ەە ەژدقيقات،ەف لئە ەرليويةە ە امةە اڵژكراەهاەعلئە ەدجەە آلپي-:ە

-١ەادلەملةەالەپژجادزە()6ەاڵژةە شىهوەمىنەپىأەيخەإعىداەبىلءە ەژدقيقىاتەإذ ەكاوى ەپژ لىعەباەىلعمە دە
إلرو ق.ە

-٥ادلەملةەالەپژجادزە()١ە ثدثةە شهوەمنەپأەيخەإعداەبلءە ەژدقيقاتەإذ ەكاوى ەپژ لىعەباەزيىاسةەريىوە
ەربوەةەفيە الاڵژيو س.ە

ثانياً:ەالەپرنعەسە اڵةەطلبە پەاذەپل بيوەەرايةەمنژ ەدطنيە دەإجو ءە ەژدقيقاتەمنە اڵژكرالەإجو ء تە
ەژەليصە ەكروكي.ە

المادة ()8

أوالً:ەيصلەە ەدزيو،ەبنىاءەعلىئەپدصىيةە ەرليويىةە ە امىة،ەقىو ە ەباپەىاذەپىل ب وەعاجلىةەفىيەشىأاە ەرنىژ ە
ەرسژدەسەقيلە ەژدقيع،ەإذ ەپدصلەإەئەقو ەە دەيەبدجدسەمراەاڵاتەشاەةەشلەمنژ ەمراثلە دەمنژ ە

منافا،ەب وطەمضيەملةە()١٠ەثدثينەيدماەفيە ألقلەعلئەبلءە ەژدقيقات،ەدپكداە إلجو ء تەعلئە
ەدجەە آلپي-:ە

-١ە فوضەەاڵمە إلرىو قەعلىئە ەرنىژ ە ەرسىژدەسەقيىلە ەژدقيىع،ەديىژمەإيل عىەەفىيەشىكلەپأمينىاتەەىلمە
ەرليويةە ە امةەەلكراەك.ە

-٥ەإەز مە ە ەصە ەرسژدەسەبژقليمەكفاەةەشامنةەبرقل ەەي اسلەهامشە إلرو ق.ە
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-١ە إەز مە ألشەاصە ەرسژدەسينەمنە ەلدلە ەل عرةەبژقليمەكفاەةەشىامنةەەلرليويىةە ە امىةەەلكرىاەكەبرىاە
ي اسلەمقل ەە ەلعمە ەرقلم.ە

-4ەە فىىيەەاەىىةە ەزيىىاسةەريىىوە ەربىىوەةەفىىيە الاڵىىژيو س،ەپىىژمەزيىىاسةە ەواڵىىمە ەكروكىىيە دەإەىىز مە ألشىىەاصە
ەرسژدەسينەبژقليمەكفاەىةە شىامنةەەلرليويىةە ە امىةەەلكرىاەكەبرقىل ەەي ىاسلەق رىةە ألشىو ەە ەد ق ىةە

باەرنژجاتە ەدطنية،ەد ەردلسةەمنەقبلە ەرليويةە ە امة.ە

-٢ەإەز مە ەرسژدەسەبژقليمە ەژ هلە ەرنصدصەعليەەفيە ەراسةە()٢ەمنەه ە ەقاوداەإەئە ەدز ەة.ە

ثانياً:ەپنف ە ەرليويةە ە امةەەكراەكە إلقليمەباەژنسيعەمعە ەرليويةە ە امةەد ەهيئةە ە امةەەكرىاەكە ەسىلطةە
الپداسية،ە ەژل ب وە ە اجلىةە ەرنصىدصەعليهىاەفىيە ەفقىوةە( دالە)ەمىنەهى ە ەرىاسة،ەب ىلەو ىوهاەفىيە

صديفژينەيدميژين.ە
ثالثاً:

.١ەإذ ەصلەەقو ەەباپەاذەپل بيوەوهاويةەبردجبە ەكامەه ە ەقاودا،ەفيژمەإوهاءە ەژل ب وە ە اجلىة،ەدپسىديةە
ەژأميناتەدإە اءە ەكفاالتە ەرقلمة،ەديسژدفئەمقابلەذەكەەاڵمە إلرو قە دە ەواڵدمە ەژ ديضية.ە

.٥ەإذ ەصىىلەەقىىو ەەب ىىلمە پەىىاذەپىىل بيوەوهاويىىة،ەيىىژمەإوهىىاءە إلجىىو ء تە ە اجلىىة،ەدپل ىىئە ەكفىىاالتەدپ ىىاسە
ەژأميناتە ەرقلمة.ە

المادة ()9
إذ ەپ لعە ەطلبەبرنژ ەزە عي،ەيژمەپقليصەملسە ەژدقيقاتەدإجو ء تەإصل ەە ەقو ە تە ەرنصدصەعليهاە
فيە ەرد سە ەسابقة،ەإەئە()٢/١ەاراەملپها.ە
المادة ()22
ەووياەمجلاە ەدزە ءەإيقافە ەژل ب وە ە اجلةەإذ ەپبينەەەە اەه ە ەژل ب وەقلەپوپب ەعليهىاەآثىاەەاڵىلبيةە
علئەمنژجينەدطنيينەآاوينە دەعلئە ەرسژهلكينە دەعلئە ەرصلدةە ە امة.ە
المادة ()22
پوفعە ەرليويىةە ە امىةەب ىلە إكرىالە ەژدقيقىاتەپدصىيةەإەىئە ەىدزيوەفىيەإطىاەەپقويىوەمسىژنلەإەىئە سەىةە
دم لدماتەمدثقة،ەمبيناەەفيەە ەنژاو ە ەژيەپمە ەژدصلەإەيهاەفىيەشىأاە ەرراەاڵىاتە ەضىاەةەد ألشىو ەە
د ە دقةە ەسببيةەبينهرا.ە

المادة ()22
أوالً:

.١ەيصلەە ەدزيوەقو ەەەبفوضەپل بيوەوهاويةەەرد جهةە ەرراەاڵاتە ەضاەةەفيەشدءەپدصيةە ەرليويةە ە امة،ە
ەر اەەإەيهاەفيە ەراسةە()١١ەمنەه ە ەقاودا،ەعلئە اەي رلە ەقو ەەوىد ەدەجىمە ەژىل ب وەدمىلمەپطبيقهىا،ە

ديوفعەه ە ەقو ەەادلەملةە()١٠ەع وةە يامەمنەپأەيخەصلدە ەإەئەمجلاە ەدزە ءەەلرصاسقةەعليە.ە

.٥ەإذ ەپمەەفضە پەاذەپل بيوە وهاويىة،ەالەيجىدزەپقىليمەطلىبەآاىوەمسىژنلەإەىئە ەدقىاوعەد ألاڵىبابەذ پهىاە
ەد ەسةەفيە ەطلبە ألدل،ەقبلەمضيەملةە()١8٠ەماوةەدثراوينەيدماەەمنەپأەيخەوفاذەقو ەە ەدزيو.ە
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ثانياً:ەيژە ە ەدزيوە ەژل بيوە ەنهاويةە آلپيةەەرد جهةە ەرراەاڵاتە ەضاەة-:ە

.1ەپل بيوەمكافدةە إلرو ق،ەبفوضەەاڵمە إلرو قەبراەي اسلەهامشە إلرو ق.ە

.2ەپل بيوەپ ديضية،ەبفوضەەاڵدمەكروكيةەپ ديضيةەبردجبە ەقاودا،ەبراەي اسلەمقىل ەە ەىلعمە ەررنىد ە
ەلرنژ ە ەرسژدەسەإەئە إلقليم.ە

.3ەپل بيوەدقاويةەەرد جهةە ەزياسةەريوە ەربوەةەفىيە الاڵىژيو س،ەمىنەاىدلەپدليىلە ەرقىاسيوە ەژىيەيجىدزە
اڵژيو سها،ە دەفوضەپ ويفةەكروكيةەعلئە ەرنژ ە ەرسژدەسە دەزيىاسةە ەژ ويفىةە دە ەإجىو ءەيسىاعلە

ەرنژ ە ەدطنيەعلىئە ەژكيىفەمىعە ەرنىژ ە ەرسىژدەسەشىويطةە اەالەپژوپىبەعليهىاەآثىاەەاڵىلبيةەعلىئە

ەرصلدةە ە امةەد ەرسژهلكە ەل الي.ە

ثالثاً:ە يكداەفوضە ەژل بيوە ەنهاويةە ەەاصةەبدرايةە ەرنژ ە ەزە عيەب لەمد فقةەدزيوە ەزە عىةەد ەرىد ەسە
ەراوية.ە

المادة ()23

ەرجلاە ەدزە ءە ەرصاسقةەعلئەقو ەە ەدزيوەبفوضە ەژل بيوە ەنهاويةە دەەفضەەادلەملةە()١٠ەع وةە يام،ە

دإذ ەەمەيقوەەفيە ەرلةە ەردلسة،ەي لەقو ەە ەدزيوەمصاسقاەەعليە.ە
املادة ()41

أوالً:ەيو عئەفيە پەاذە ەژل بيوە ەنهاويةە اەپكداەباەقلەە ەكافيەەژفاس ەدقد ە ەضوەە دەإز ەژە،ەعلئە ەنددە
ە

ەيرنحە ەفوصةەەلرنژ ە ەدطنيەەژكييفەدش ەەمعە ەرنژ ە ەرسژدەسەدەرايةەمصاەحە إلقليم.ە

ثانياً:ەالەيجدزە اەيژجادزەمقل ەەماەيفوضەمنە ەواڵمە ەكروكىيەەركافدىةە إلرىو قە دە ەواڵىمە ەژ دیضىيە
ەرد جهةە ەلعم،ەهامشە إلرو قە دەمقل ەە ەلعمە ەررند ،ەديجىدزە اەيدىلسەبرقىاسيوە قىلەإذ ەكاوى ە

پضرنەإز ەةەآثاەە ەضوە،ە ەزياسةەفيە ەواڵدمە ەكروكيىةە دە ەژ دیضى ةە ەرسژدصىلةەبرىاەيزيىلەعلىئە

هامشە إلرو قە دەمقل ەە ەلعمەعلەە اەیژمەەسە ەەەصاەبە.ە

ثالثاً:ەالەيجدزە اەيەضعە ەرنژ ە ەرسژدەسەذ پەەەژل بيوەمكافدةە إلرو قەد ەژل بيوە ەژ ديضيةەم اەەژىئە
ەدەكااەإرو قياەدملعدماەفيەآاەد ەل.ە

المادة ()25

أوالً:ەيكداەپنفي ە ەژل بيوە ەنهاويةەبصدەةەمؤقژةەدالەيجدزە اەپژجادزە()٢ەاراەاڵند ت.ە
ثانياً:

.١ەپسژروە ەژل بيوە ەنهاويةەەركافدةە إلرو قەد ەلعمەطاەراە اڵژروتەەاەةە إلرو قەد ەلعم.ە

.٥ەە -ەەلرليويةە ە امة،ەمنەپلقاءەذ پهاە دەبنىاءەعلىئەطلىبەذد ە ە دقىة،ەدب ىلەپقىليمە ەربىوە تەد ألسەىةە
ەدزمة،ەمو ج ةە ەژل بيوە ەنهاويةەقبلە وژهاءەملپها.ە

ب-ە إذ ەپبىىينەەلرليويىىةە ە امىىةە اە اڵىىژرو ەە ەژىىل بيوە ەنهاويىىةەالەمبىىوەەەىىە،ەيىىژمەإوهىىاءە ەژىىل بيوەباپەىىاذە
إلجو ء تە ەقاودويةەبرد فقةە ەدزيوەدب لە ەرصاسقةەعليهاەمنەقبلەمجلاە ەدزە ء.ە

6261/5/62

32

ذمارة (العدد) 622

المادة ()26
پنف ە ەرليويةە ە امةەەكرىاەكە إلقلىيم،ەباەژنسىيعەمىعە ەرليويىةە ە امىةەد ەهيئىةە ە امىةەەكرىاەكە ەسىلطةە
الپداسية،ە ەژل بيوە ەنهاوية.ە
المادة ()27
أوالً:ەپؤاڵاەمليويةەبااڵمە(مليويةەەرايةە ەرنژجاتە ەدطنية)ەفىيە ەرليويىةە ە امىةەەلژنريىةە ەصىناعيةە
فيە ەدز ەةەد ەرليويةە ە امةەەلژەطيطەد ەرژاب ةەفيەدز ەةە ەزە عىةەد ەرىد ەسە ەراويىة،ەدپكىداەەهىاە
قسامە دەش بەمەژصةەفيەمدافظاتە إلقليمەد إلس ە تە ەرسژقلة.ە

ثانياً:ەپرسكەكلەمليويةەمنە ەرليوياتە ەرنصدصەعليهاەفيە ەفقوةە( دالە)،ەألرو ضەپنفيى ەهى ە ەقىاوداە
ەسجدتە آلپية-:ە

.1ەاڵجلە إلرو ق.ە
.2ەاڵجلە ەلعم.ە

.3ەاڵجلە ەزياسةەريوە ەربوەةەفيە الاڵژيو س.ە

األحكام العامة

المادة ()28
پژمەەرايةە ەرنژجاتە ەدطنية،ە اڵژناس ەإەئەمبل ە ەر املةەباەرثل،ەباەژنسيعەمعە ەسلطاتە الپداسية،ەفىيە
ااەجە إلقليم.ە
المادة ()29
يدىىلسەمجلىىاە ەىىدزە ءەعدمىىاتەمريىىزةەەلرنژجىىاتە ەدطنيىىةەەإلقلىىيم،ەدي رىىلەباەژنسىىيعەمىىعە ەسىىلطاتە
الپداسيةەمنە جلە ەدصدلەعلئە ەباەكدسە( ەژسلسلە ەر ياە )ە ەلدەيەەلرنژجاتە ەدطنية.ە

المادة ()22

أوالً:ەەلدزيوەبرد فقةەمجلاە ەدزە ءەعنلە القژضاءە ەژنسيعەمعەوظيو ەفىيە ەسىلطةە الپداسيىة،ەەرد ءمىةە
پل بيوەەرايةە ەرنژجاتە ەدطنيةەەإلقليمەمعە ەژل بيوە الپداسية.ە

ثانياً:ەپلژزمەجريىعە ەسىيطو تەد ەرنافى ە ەدلدسيىةەبژنفيى ەقىو ە تەەرايىةە ەرنژجىاتە ەدطنيىة،ەاڵىد ءە
ەصاسەةەمنە ەسلطةە ەرەژصةە الپداسيةە مەمنە ەسلطةە ەرەژصةەفيە إلقليم،ەدعنلە ەژ اەضەپنفى ە

ەژل بيوە ألشلەمنەبينهرا،ەعلئە ەدجەە ە

ەرنژ ەدەجدسپە.ە

ەالەيؤثوەاڵلباەعلئە ەرسژهلكينەفيە إلقليمەمنەواەيةەاڵ وە

المادة ()22

يژە ى ەدزيىىوە ەزە عىىةەد ەرىىد ەسە ەراويىىة،ەسداە ەقيىىامەبىىإجو ء تەپقىىليمە ەطلىىبەد ەژدقيقىىاتە ەەاصىىةە

باەرراەاڵاتە ەضاەة،ە ە وضەپنفي ەاڵيااڵةە ەژسديعەەلىدز ەةەدەرايىةە ەرنژجىاتە ەزە عيىةە ەدطنيىةەفىيە

مداڵمەوضدجها،ەقو ە ەبرنعە اڵژيو سە ەرنژ ە ەەاەجي،ە دەيژەى ەباەژنسىيعەمىعەدزيىوە ەراەيىةەد القژصىاسە
قو ە ەبزياسةە ەواڵمە ەكروكي،ەإذ ەپمە اڵژيو سەمنژ ەبزياسةەريوەمبوەةەد ثوتەاڵلباەبصىدەةەمباشىوةەعلىئە
ەرنژجاتە ەدطنيةەفيەمداڵمەوضدجها.ە
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المادة ()22

پ ژرلە ەرؤاڵساتەد ەلد ووەدشوكاتە ەقطا ە ە ام،ەفيەعقدسهاەەل و ءەدعقدسە ەر اەيع،ەعلئە ەرنژجاتە
ەدطنيةە ەرراثلةەەلر اييوەد ەرد صفاتە ەرطلدبة،ەد ەژيەپنژ ەمنەقبلە ەرنژ ە ەل الي.ە

المادة ()23

أوالً:ەي لەإف اءە ەم لدماتەاڵويةەااصةەباەژدقيقاتەد إلجو ء تەد ەژىل بيوەمىنەقبىلە ألشىەاصەذد ە
ە دقةەد ەردظفين،ەجويرةەبردجبە ەقد وينە ەناف ة.ە

ثانياً:ە إشافةەإەئە ەعقدبةەد ەسةەفيە ەقد وينە ەناف ة،ەي اقبەكىلەمدظىفە دە ەشىەصەآاىوەيەىاەفە
ەكامە ەفقوةە( دالە)ەمنەه ە ەراسةەب و مةەالەپقلەعنە()١٠.٠٠٠.٠٠٠ەع وةەمديينەسيناەەدالەپزيلەعلىئە

()٥٠.٠٠٠.٠٠٠ەع وينەمليداەسيناە.ە
المادة ()24

األحكام الختامية

علئە ەدزيو،ەباەژنسيعەمعەدزيوە ەزە عةەد ەرىد ەسە ەراويىةەددزيىوە ەراەيىةەد القژصىاس،ەإصىل ەە ەژ ليرىاتە
ەدزمةەەژسهيلەپنفي ە ەكامەه ە ەقاودا.ە

المادة ()25

الەي رلەبنصە ەقاوداە دەقو ەەيژ اەضەد ەكامەه ە ەقاودا.ە

المادة ()26

علئەمجلاە ەدزە ءەد ەجهاتەذ تە ە دقةەپنفي ە ەكامەه ە ەقاودا.ە

المادة ()27

ينف ەه ە ەقاوداەمنەپأەيخەو و ەفيە ەجويلةە ەواڵريةە(دقاوعەكدەساڵژاا).ە

ە

األسباب الموجبة

منە جلەپنريةەدسعمە ەقطا ە ەصناعيەد ەزە عيە ەدطنيەدەرايژەەمنە إلشو ەەبەەبراەيؤس ەإەىئەفقىل اە
ەرنافسةە ەر ودعةەد ە اسەىة،ەدفىيە ەدقى ەذ پىەەإپاەىةە ەفىوصە ەرنااڵىبةەەلرنژجىينە ەىدطنيينەدەفىعە

قلە پهمەدإعل سهمەەلرنافسةەفيە ألاڵد قە ەل اليةەد ە اەرية،ەدمو عاةەمصلدةە ەرسژهلكە ەل اليەوددە

پقليصە آلثاەە ەسلبيةەدمنعە ەپفا ە اڵ اەە ەرنژجاتە ەدطنية،ەشو ەه ە ەقاودا.ە
ە
ە

نیچـيـرڤـان بـارزانــی
رئیس إقلیم كـوردسـتـان
أربیـــــل
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