بة ناوى خوداى بةخشهدة و ميورةبان
بة ناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ثشت بة حوكنةكانى بسِطةى ( )1هة ماددةى ( )65و بسِطةى ( )1هة ماددةى ()11ى ياضاى ذمازة
َى  1991ى يةموازكساو و هةضةةز ةةةوةك كةة ةةةومةةنى وةشيةساى و ذمةازةى ياضةايى
()1ى ضاه
ةةندامانى ثةزهةماى ثيَشلةشياى كسدووة ،ثةزهةمانى كوزدضتاى ة عيَساق هة دانيشةتهى ةاضةايى ذمةازة
()8ى زؤذى  1111/11/11بسِيازى دةزضوواندنى ةةمةى خوازةوةى دا:
ياساى ذمارة ()20ى سالَى 1022
ياساي يةكةم هةمواركردنى ياساى هةمواركردنى جيَبةجيَ كردنى ياساى باجى دةرامةت ذمارة
()12ى سالَى  1002لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق
ماددةي يةكةم:
َدةوةشيَتةوة و
َى  1111يةه
بسِطةى (دووةم) هة ماددةى دووةمى ياضاى ذمازة ()15ى ضاه
َى  1981زادةطرييَت و هة يةزيَنى
كازكسدى بة بسِطةى (دووةم) هة بسِيازى ذمازة ()611ى ضاه
كوزدضتاى ة عيَساقدا ةةمةى دادىَ جيَى دةطسيَتةوة:
َةى بةخشيهى يةن خانووى نيشتةجىَ بووى ياى يةن شوقةى نيشتةجيَ بووى ياى
(دووةم -1 :مامةه
يةن ثازضة شةويى ةامادة كساو بؤ نيشتةجيَ بةووى كةة زووبةزةكةةى هةة (811م )1شيةارس
َةكانياى ياى هة نيَةوانى ياوضةةزاندا دةكسيَةت ،هةة
نةبيَت كة هة نيَواى دايم و باون و زؤه
باجى دةزامةت دةبةخشسيَت.
َلايةةريى كةسد هةةو خةانووة يةاى
َطوكةورى طواضةتهةوةى موه
 -1ةةطةز ثيَ بةخشساو يةه
شوقةى نيشتةجيَ بوونة ياى ثازضة شةوي ةامةادة كةساوة بةؤ نيشةتةجىَ بةوونى كةة ثيَةي
بةخشساوة هة ماوةى ثيَهج ضالَ هة زؤذى رؤماز كسدنى بة نةاوى ةةةوةوة هةة مةزمان ةةى
َطوكةورة باجى دةزامةرى هةضةزة و مامى ةةو بةخشةيهة
رؤمازى خانووبةزة (راثؤ) ،ةةم يةه
ناي سيَتةوةكة هة بسِطةى () 11ى مةاددةى حةورةةم هةة ياضةاى بةاجى دةزامةةت ذمةازة
َى 1981ى يةمواز كساو و كاز ثيَلساو هة يةزيَندا يارووة).
()111ى ضاه
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ماددةي دووةم:
َدةوةشيَتةوة و،
َى  1111يةه
بسِطةى (ضيَيةم) هة ماددةى (دووةم)ى ياضاى ذمازة ()15ى ضاه
كازكسدى بة جيَبةجيَ كسدنى بة بسِطةى ( )11هة ماددةى (حةورةم)ى ياضاى ذمازة ()111ى
َى  1981زادةطرييَت و ،هة يةزيَنى كوزدضتاى ة عيَساقدا ةةمةى دادىَ جيَى دةطسيَتةوة:
ضاه
َلايةرييةكةةى بةة
أ -خانوو ياى شوقةى ةامادة كساو بؤ نيشتةجيَ بووى هة كارى طواضةتهةوةى موه
َلايةرى كة يةقى مسؤشتهةكةى يةز
مسؤشنت ياى يةز زيَ ايةن هة زيَ اكانى طواضتهةوةى موه
ضةند بيَت.
ب -يةن ثازضة شةويى ةامادة كساو بؤ نيشتةجيَ بووى بة مةزجيَم زووبةزى شةوي ناوبساو كة بةؤ
نيشتةجيَ بووى ةامادة كساوة هة (811م )1شيارس نةبيَت ،ةةطةز زووبةزةكةةى هةةو زادةيةة
شيارس بوو ،شيادةكة باجى ديَتة ضةز.
ج -زاضجيَسدزاو ضوود هةو بةخشيهة وةزناطسيَت كة هة يةزدوو بةندى (أ ،ب)ى ةةم بسِطةية داية
رةنيا بؤ يةن جاز نةبيَت هة ماوةى ثيَهج ضالَ هة زؤذى وةزطسرهى بةخشيهةكةوة.
ماددةي سيَيةم:
َى  1111يةمواز دةكسيَت و
بسِطةى (يةشتةم) هة ماددةى (دووةم)ى ياضاى ذمازة ()15ى ضاه
بةم جؤزةى دادىَ دةخويَهدزيَتةوة:
(باجيَلى بسِاوة دةضةثيَهدزيَت بة زيَرةيةكى زوو هة شيادة هة بةياى خانووبةزة ياى مامى
َندنى بةياى خانووبةزة و
َطوكةوت كسدى ثيَى كة بة طويَسةى حوكنةكانى ياضاى خةمال
يةه
َى  1918ديازى كساوة ياى يةقةكةى كة كامياى ثرتة بةضةز
ضوودةكانى ذمازة ()86ى ضاه
َلايةرى ياى مامى
َطوكةوت كسدى ثيَى هة كارى طواضتهةوةى موه
خاوةنى خانووبةزة ياى مامى يةه
َلايةرى ياى بةدةضت
َطوكةوت كسدى بة يةز شيَواشيَم هة شيَواشةكانى طواضتهةوةى موه
يةه
َطوكةوت ياى طواضتهةوةى وةن مسؤشنت و طؤزِيَهةوة و ثيَلًارو و واشييَهاى و
ييَهانى مامى يةه
البسدنى كؤبةشى (ازالة الشيوع) و ثاكتاو كسدنى وةقف ياى بانةوانى (مساطحة) و ،كسيَضى
َدا دةكسيَت هة كارى بةكسىَ دانى ةةو خانووبةزةيةى بة
َلى هةطةه
َةى خاوةى موه
يةماى مامةه
َطوكةورى ةةوةوة و ،بة طويَسةى ةةمةى دادىَ
طسيَبةضتى بانةواني (مساطحة) كةورووةرة بةز يةه
يةذماز دةكسيَت:
 -1زيَرةى  %61هة بةياى خةمَويَهدزاوى خانووبةزة ياى يةقةكةى كامياى شيارسة دادةطرييَت بةز
هة يةذماز كسدنى باج.
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 -1ةةو بسِةى دةميَهيَتةوة باجى ديَتة ضةز و بةم جؤزةى دادىَ يةذماز دةكسيَت:
أ %1 -را ( )111,111,111ضةد مويؤى ديهازى عيَساقي.
ب %1 -بةةؤ ةةةةوةى هةةة ( )111,111,111ضةةةد مويةةؤى ديهةةازى عيَساقةةي شيةةارس بةةوو رةةا
( )111,111,111دوو ضةد مويؤى ديهازى عيَساقي.
ج %1 -بؤ ةةةوةى هةة ( ) 111,111,111دوو ضةةد مويةؤى ديهةازى عيَساقةى شيةارس بةوو رةا
( )111,111,111ضيَ ضةد مويؤى ديهاز عيَساقي.
د %6 -بؤ ةةوةى هة ( )111,111,111ضيَ ضةد مويؤى ديهاز عيَساقى شيارس بوو.
 -1بسِطةى ()1ى ضةزةوة بةضةز ةةو ثشم و بةشةى مسؤشساوانةى خانووبةةزةى جيةاكساوة بةة
شيَوةيةكى نامةزميشدا ثيادة دةكسيَت بة زيَرةى بةك ياى ثشم.
َلايةةريى ثشةم يةاى
 -4حوكنةكانى بسِطةى ()1ى ضةزةوة ثيادة ناكسيَت ةةطةةز مسؤشةياز موه
َيَم بةضةةز بةةزوازى
بةشى ةةو خانووبةزةيةى يةيةرى طواضت بيَتةةوة ،ةةطةةز ثةرت هةة ضةاه
طواضتهةوةى ثشم ياى بةشةكةدا ريَجةزِ نةبوو بيَت.
ماددةي ضوارةم:
َى  1111يةمواز دةكسيَت:
بسِطةى (ضوازةم) هة ماددةى ضوازةمى ياضاى ذمازة ()15ى ضاه
(ضوازةم :بةزِيَرةى  %6باج بةضةز ةةو مةزمانبةزانةى يةزيَندا دةضةثيَهسيَت كة مووضةياى هة
مويؤنيَم ديهاز بؤ ريَلسِايى ثوةكانى مةزمانبةزيةرى و كةزرى رايبةرى شيارسة كة بة مةزمى
رؤمازكساواى و خاوةى ثؤضت و ثوةى وةشيفى رايبةرو).
ماددةي ثيَهجةم:
ةةو ياضا و بسِيازانةى باج كة هة يةزيَنى كوزدضتاندا هة كازداى يةز كازياى ثيَ دةكسيَت بةةوةى
هةطةلَ حوكنةكانى ةةم ياضايةدا ناكؤن نةبو.
ماددةى شةشةم:
دةبىَ وةشيسى دازايى و ةابووزى زيَهنايى ثيَويطت بؤ ةاضاى جيَبةجيَ كسدنى حوكنةكانى ةةم
ياضاية دةزبلات.
ماددةى حةوتةم:
دةبىَ ةةةومةنى وةشيساى و اليةنانى ثةيوةنديداز حوكنةكانى ةةم ياضايةدا جيَبةجىَ بلةى.
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ماددةى هةشتةم:
كاز بة دةقى ييض ياضا و بسِيازيَلى ناكؤن هةطةلَ حوكنةكانى ةةم ياضاية ناكسيَت.
ماددةى نؤيةم:
َوكسدنةةوةى هةة زؤذنامةةى مةةزمى (وةقةايرى كوزدضةتاى)دا كةازى ثة َي
ةةم ياضاية هة زؤذى بال
دةكسيَت.

د .ئةرسالن بايز امساعيل
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

يؤيةكاني دةزضووني
َرياى و ضاو خشاندنةوة بة بةخشةيهةكانى بةاج ،ةةةم
بؤ ضوون كسدنى بازى باج هةضةز شانى ياووال
ياضاية ةةزىَ كسا.

ريَبيين :ةةم ياضاية بةبسيازي ذمازة  33ي ضاهي  1111هةاليةى بةزيَص ضةزؤكي يةزيَني
كوزدضتانةوة دةزضويَهسا.
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