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بةريَز /سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان
بابةت /ثرؤذة ياساى (ثيَشنيازى ياساى بيمةى كؤمةالَيةتى بؤ كابانى مالَ)
بةريَزان ئيَمة بةذمارةى ياسايى ثةرلةمانتاران كة لةخوارةوة واذؤمان كردووة داوا دةكةين ثرؤذة

ياساى

(ثرِؤذةي ياساي ثيَشنيازى ياساى بيمةى كؤمةالَيةتى بؤ كابانى

مالَ) خبريَتة

بةرنامةى كارى دانيشتنةكانى ثةرلةمانى كوردستان تا طفتوطؤيان لةسةر بكريَتء ثةرلةمان ثةسةندي
بكات.

ثيَشنيازى ياساى بيمةى كؤمةالَيةتى بؤ كابانى مالَ
ماددةى يةكةم :
مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:
 -1ئةجنومةنى وةزيران :ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق.
َيةتى حكومةتى هةريَمى كوردستان.
َيةتى :وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةال
 -2وةزارةتى كاروكؤمةال
 -3وةزارةتى دارايى :وةزارةتى دارايى حكومةتى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق.
َيةتى وةزارةتى كارو كاروبارى
َيةتى :فةرمانطةى بيمةى كؤمةال
 -4فةرمانطةى بيمةى كؤمةال
َيةتى حكومةتى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق.
كؤمةال
ماددةى دووةم :
َيةتى بؤ كابانى مالَ).
ئةم ياساية ثيَى دةطوترىَ (ياساى بيمةى كؤمةال
ماددةى سيَيةم :
مةبةست لة كابانى مالَ بؤ مةبةستى ثيادةكردنى ئةم ياساية:
َََقدراو ياخود ئةو بيَوةذنةى كة ميَردى مردووة و
 -1ئافرةتى شووكردوو يان يان شوو نةكردوو تةال
طةيشتبيتة تةمةنى (روشد) و لة هيض كةرتيكي طشيت يان تايبةتي دانةمةزرا بيَت و هيض مووضة و
بةخشيشيَكى دارايى وةرنةطرىَ ،نة لة حكومةت و نة لة كةرتي تايبةت وة هيض كارو ثرؤذةيةكي
جيطريو سةربةخؤي خؤي نةبيَت كة لة اليةني ئابووريةوة ثشيت ثي ببةستيت بؤ دابني كردني
ثيويستيةكاني ذياني خؤى.

َى لة تةمةنى تةواو كردبىَ وةك ذنى ثيطةيشتوو بة تةمةنى
 -2ئافرةتى شووكردوو كة شازدة سال
(روشد) حيساب دةكرىَ بؤ مةبةستةكانى ثيادةكردنى ئةم ياساية ،كاتيَك كة مةرجةكاني برطةي
يةكةمي ئةم ماددةيةي تيدا بيت .
 -1ئاماجنى ئةم ياساية ئازادكردنى ئافرةتة لة ثاشكؤيى ثياو ،ئةويش بة دابني كردني ئابوورييةكي
سةربةخؤ بؤي تاكو بتوانيت لة رووي ئابووريةوة رؤلي هةبيت وة خاوةني برياري سةربةخؤي
خؤي بيت .
َيةتى لة نيَوان ذن و ثياو لة
 -2ئةم ياساية دةبيَتة بنضينةيةك بؤ روخاندنى جياوازيى كؤمةال
َطايةكى لة بنةرِةتدا لةسةر جياوازيى ئابوورى دامةزرابىَ.
كؤمةل
 -3ثيَويستة ثيادةكردنى ئةم ياساية ببيَتة مايةى دابني كردنيَك كة كابانى مالَ زميةتيَكى دارايى
سةربةخؤي لة زميةى دارايى ميَرد يان لة ئةوانى ديكةى ناو خيَزاندا هةبيَت.
ماددةى ثيَنجةم :
َتيان لة
 -1ثيَويستة ئةجنومةنى وةزيران كار بكات بؤ فةراهةمكردنى دةرفةتى يةكسان بؤ هةموو هاووال
َيةتى و ئابوورى كابانى
هةردوو كةرتى طشتى و تايبةت لةطةلَ رةضاوكردنى بارى ذيان و كؤمةال
َةوة لةم بوارةدا.
مال
َةوة تةرخان بكات تاكو سةربةخؤيى ماددى
 -2وةزارةتى دارايى بةخشيَكى دارايى مانطانة بؤ ذنى مال
و كةسيةتى بؤ دابني بكات.
ماددةى شةشةم :
َيةتى ئةركى ئاماركردنة ثيَويستةكان و دةرضوواندنى ريَنمايى
 -1وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةال
ثيَويست بؤ دةستنيشان كردنى مةرجةكان و ئةوسافى ئةو ئافرةتانةى ئةم ياساية دةيان طريَتةوة
ئةستؤ بؤ ئاسانكردنى ثيادةكردنى .
َيةتى دادةمةزرىَ
 -2ليذنةيةكى وةزارى لةاليةن وةزارةتى دارايى و وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةال
َةوة وةك بيمةيةكى
َندنى بةخششة داراييةكانى مانطانةى كة دةدريَتة كابانى مال
بؤ خةمال
َيةتى .
كؤمةال
َيةتى بؤ ئةو ئافرةتانةى ئةم ياساية
 -3بودجةى ثيَويست تةرخان دةكرىَ بؤ دابني كردنى بيمةى كؤمةال
دةيان طريتةوة لة داهاتةكانى نةوت يان هةر داهاتيكي تر .
ماددةى حةوتةم :
 -1ئةو ئافرةتةى ميَردى مردووة و مووضةى خانةنيشنى ميَردةكةى وةردةطرىَ ريَى ليَناطريى
حوكمةكانى ئةم ياساية بيطريَتةوة ئةطةر مووضةكةى ذيانيَكى خؤش و سةربةخؤييةكى ئابووري
شايستةي بؤ دابني نةكات.

 -2هةر خةرجيةكى ميَرد بة ثيَى حوكمةكانى شةريعةتى ئيسالمى و ياسا دةيدا بة ذنةكةى بة داهاتيَكى
دارايى ضةسثاو و سةربةخؤ دانانرىَ بؤ مةبةستى ثيادةكردنى ئةم ياساية ،بةبىَ ئةوةى ئةم ياساية لة
َيةتى كةم بكاتةوة.
طرنطى خةرجكردنةكة لة رووى شةرعى و كؤمةال
َةى ذن و ميَردايةتى لة مووضةى ميَردى ذنةكة دادةشكيَنرىَ ئةطةر ئةم ياساية طرتبيَتيةوة.
 -3دةرمال
ماددةى هةشتةم :
ئةطةر دةركةوت ئةو ئافرةتةى بةخششى دارايى بة ثيَى ئةم ياساية وةردةطرىَ فةرمانبةر ياخود
مووضةيةك يان بةخششيَكى دارايى ضةسثاو بةشيَوةيةكى دةورى لة كةرتي طشيت يان كةرتي تايبةت
وةردةطرىَ ،ئةوا ئةو بةخششة دارايية بة ثيَى ئةم ياساية ثيي دةدري ىلَ دةبرِىَ وة دةبىَ ئةو
ثارةيةى وةرى طرتوة بيطيَريَتةوة و ئةطةر ساغ بووةوة زانياريى درؤ يان بةلَطةنامةى ساختةى
ثيَشكةش كردووة تاكو ئةم ياسا بيطرِيَتةوة ،دةبىَ بدريَتة دادطا .
ماددةى نؤيةم :
ثيَويستة لةسةر وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةالَيةتى بةخششى دارايى ئيزافى بؤ كابانى مالَةوة
تةرخان بكات كة باريَكى زيَدة لةناو خيَزان دةطريَتة ئةستؤ  .وةك بوونى ميَردى كةم ئةندام يان
مندالَى ئيفليج يان ثريى كةم ئةندام يان هةر كةسيَك ناو خيَزان كة خاوةن ثيَويستى تايبةت بىَ يان
عةيبيَكى بةردةوام يان نةخؤشيةكى طرانى هةبىَ ثيَويستى بة يةكيَك بيَت لةناو مالَدا بةخيَوى بكات،
بةمةرجيَك مووضةيان بةخششى ديكة بؤ هةمان مةبةست وةرنةطرىَ ،لةطةلَ رِةضاوكردنى ياسا
كارثيَكراوةكان لةم بارةيةوة .
ماددةى دةيةم :
ثيَويستة ئةجنومةنى وةزيران ئةم ياساية جيَبةجىَ بكات .
ماددةى يازدةم :
ئةم ياساية لة ميَذووى بالَوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرميةوة جيَبةجىَ دةكرىَ .

((هؤية ثيَويستيةكان))
لةبةر ئةوةى هةموو مرؤظيَك بةجياوازى رةطةزييةوة مافى ذيانيَكى شكؤمةندانة و خؤشى هةية و
دةرفةتى كارى يةكسانى بؤ ئيشكردن ضنط بكةوىَ و داهاتى حكوومةتى بةركةوىَ بةشيَوةيةكى
يةكسان ،لةبةر ئةوةى حكومةت ثابةندة بة بةربةرةكانى بىَ كاريى و فةراهةمكردنى دةفةتى يةكسان

بؤ كاركردن بؤ هةموو هاووالَتييان و لة ثيَناوى ئامادةكردنى باشرتين ئاو و هةوا و ضاكرتين بؤ
كابانى مالَةوة لةناو خيَزاندا تاكو بةرزبيَتةوة بؤ شويَنى شياوى خؤى لةناو خيَزان و كؤمةلَطادا و لة
ثيَناوى دابني كردنى سةربةخؤيى دارايى ذن تاكو نةبيَتة ثاشكؤى كةسانى تر و دانانى ئةو ئةرك و
ماندووبوونةى كابانى مالَةوة لةناو خيَزاندا بةكاريَكى وادابنرىَ كة شياوى بيمة و ثاداشتة تاكو لة
فرمانيَك دادةمةزرىَ يان كاريَك لة دةرةوةى كارى مالَةوة دةكات و لةو سةرضاوةيةوة كة ئةركى
حكومةتى هةريَمى كوردستان وا دةخوازىَ داهاتةكانى سامانى نةوتى بؤ مةبةستى طةشةثيَدانى
مرؤظايةتى بةشيَوةيةكى دادثةروةرانة و بة بىَ جياوازيى كردن لةنيَوان هةردوو رةطةزدا ،بؤية ئةم
ياساية دةرضويَنرا .
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