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ماددەی یكم:
تالری نیشـــتجكردن، و ئاوەدانكردنوە وەزارەتـــی
شووققی ل ناویاندا و دروست دەكات نیشتجبوون

دەكات. دابین ھاووتیان نیشتجبوون بۆ
ماددەی دووەم:

ھۆكارە جیاوازەكانی بپی تچووی شووققكان پارەی
تالركی دیك جیادەكاتوە دەستنیشان ل تالرك ك
لسر و دانراوە بۆی ك نخشیی ئو بپی دەكرێ

خوارەوە: تچووانی پارە ئم بنچینی
.چووی بیناكپارەی ت .١

.كزەویی نرخی .٢
و قیرتاوكردن برامبـــر ك پارەیی شـــو ب٣. ئ
تچووی پـــارەی و وكارەبا ئـــاو گیاندنی ئـــاوەڕۆ و
ساردكردنوەو وەك ھبوون ئگر دیكی بشكانی

دەخمنرێ. ئسانسر...ھتد كردن گرم
ماددەی سیم:

ھموو ب ئاوەدانكردنوەو نیشـــتجكردن وەزارەتی
بموك داواكانی قبووكردنی راگیانـــدن ھۆیكانی
تالرانی نیشـــتجبوونیان لو كردنی شـــوققكان
ئو بپی بكات دروســـتیان نیازە ب ك ڕادەگینت
لگڵ نرخی دانـــراوە بۆی ك نموونیی و خشـــن

بۆ ھر شووققیكیان. خمنراوی
چوارەم: ماددەی

ناكرت قبووڵ سك لو كردن موك ب داواكردنی .١
پۆژەیكی لھر ھاوسرەكی سوودی یان خۆی گر

وەرگرتبت. ھاوشوە بوونی جنیشت

مبستی بۆ ككردنموو ب داواكاری ئگر بم .٢
رجكردبخ خانووبرە بانقی ل پارەی بوون جنیشت
لكاتی ھاتندی بكات كردن موك ب ھی داوای بۆی
لو ھاتوون یاســـایدا لم كـــ دیكی مرجكانـــی
قرز داوای وەرگرتنی لنـــوێ یھ بۆی ك بارانـــی

خانووبرە. ل بكات
پنجم: ماددەی

ڕك فۆڕمك پی بـــ ككردن بمووك داواكردنـــی
نیشتجكردن ئاوەدانكردنوەو وەزارەتی ك دەخرت

دەبت: تدا ئمانی و دەكات ئامادەی
شـــونی موـــك كردنكو ١. نـــاوی داواكاری بـــ

نیشتجبوون.
ئو ناوی كردنكـــو بموك ٢. پیشـــی داواكاری
یا فرمانبر ئگـــر بـــوە ســـر ك فرمانگیی
ئو یاخود كرـــكار یان بوو بكارھاتـــوو كارمنـــدی
بكرتی سر ئگر دەكات تدا كاری ك شـــونی

بت. تایبتیش
نخۆی ك بیسلمنی ككردن بموك داواكاری .٣
جنیشت پۆژەیكی ھیچ ل سوودیان ھاوسرەكی ن

وەرنگرتووە. ھاوشوە بوونی
دەدات لسر بیاری وەزیر ك دیك مرجكی ھر .٤

.داواك فۆرمی سر تبخر
ماددەی ششم:

پســـند كـــردن دوای راگیاندنی داواكاری بموـــك
لمژووی رۆژ (٣٠) ســـی لماوەی داواكی كردنـــی
پارەیك وگوژم دەب پارە بدات، ك راگیاندنكی

دانیشتوان بۆ نیشتجبوون خانووی دابینكردنی یاسای پۆژە
كوردستان–ئراق* ھرمی ل
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برایی خمنراوی نرخی (١٠٪)ی دەكاتـــ بدات ك
بكات. ك دەیوێ بموكی شوققی ئو

حوتم: ماددەی
ل ئاگاداركردنوەیكی لســـر خانووبرە ١. بانكی
كردن ب موك داواكاری ب دەدات وەزارەتوە، قرز
ئو لدوایشدا شووققكو نرخی پاشماوەی بقد ك

. ئابووری و دارایی وەزارەتی ب دەدرت قرزە
ل (٣٪)ی وەردەگری ك قازانجك ٢. بانكی خانووبرە
ئاوەدانكردنوەو وەزیری و نبت زیاتر رزەكق نرخی
قرزەك دەست نیشانی ماوەی نیشتج كردن بپی

دەكات.
و بیست ل ماوەیك ل مانگان بقیستی رزەكق .٣
پارەی مرجك ب دەدرتوە بن زیاتر ســـاڵ پنج
مانگانی داھاتی ی (٪٢٥) لڕژەی مانگان قیستكی
و بت فرمانبر ئگـــر بزیاتر ن وەرگرەك قـــرز
بدەستبری بت ئوا بكرتی تابتیش سر ئگر

وەردەگیرێ. ل ڕژەیی ئو بانكی
ھشتم: ماددەی

بن كردن جنیشـــت ئاوەدانكردنوەو وەزارەتـــی
ك خاوەنكی ـــك بدات بـــجۆرب دەدات شـــوقق
ساڵ دوو بوون لماوەی جنیشـــت بۆ ب ئامادەكراو

یوە. پشكی پارەی دانی مژووی ل
ماددەی نۆیم:

تۆماركردنی لفرمانگی خاوەنكی بناوی كشووقق
دەكرێ  تۆمار صرف  بموكـــی تایبت خانووبـــرەی
ناوی ر بكی دابینكرەھن كرا ب بمرجك رەھـــن
.رزەكق پارەی گوژمب برامبر خانووبرە بانكی

ماددەی دەیم:
ل خاوەنكـــی شـــووققك بنـــاوی تۆماركردنـــی
ل رەســـمی خانووبـــرە فرمانگـــی تۆماركردنـــی

دەبووردرێ. جارك بۆ تۆماركردن
یازدەم: ماددەی

رزەكق لمـــاوەی خانووبـــرە شـــووقق لباجـــی

دەبووردرێ.
دوازدەم: ماددەی

ترخان پارەی پویســـت و ئابووری دارایی وەزارەتی
ئركی قرز بتوانـــ خانووبرە بانكی دەكات تاكـــو
برامبر یاسای ئم مبستی بۆ ئستۆ تبگر پدان

نبت. زیاتر (٪٢) ل قازانجك ب
سزدەم: ماددەی

ترخان گونجاو زەوی پارچ شارەوانییكان وەزارەتی
شـــوققی بنیاتنانی بـــۆ دەكات دەكات و ئامـــادەی
جبناوی جپ لـــ ھاووتیان بۆ بوون جنیشـــت

.یاسای ئم حوكمكانی كردنی
چواردەم: ماددەی

پیوەندیدارەكان نالی و وەزیران ئنجومنی ویستپ
ڕنمایی و پەو خۆی تایبتمنـــدی بپی ھریك
ئم حوكمكانی جبجكردنی ئاسانكاری بۆ پویست

. یاسای
پازدەم: ماددەی

نالی و وەزیـــران ئنجومنـــی پویســـت لســـر
جبج یاســـای ئم حوكمكانی پیوەندیـــدارەكان

بكات.
شازدەم: ماددەی

دەكرێ جبوە جدەرچوونی ل ڕۆژی م یاســـایئ
بو كوردســـتان)دا (وقائع فرمـــی و لڕۆژنامـــی

دەكرتوە.

یاسای ئم دەرچوواندنی پویستكانی ھۆی
بۆ بوون جنیشـــت خانووی لبـــر فراھمكردنـــی
سرشانی تودەك مك سنووردارەو داھاتیان ئوانی
لچارەسركردنی كردنی بشداریی لپناوی و حكومت
ھاووتیان بۆ دابینكردنی و بوون جنیشـــت قیرانی

دەرچوونرا. یاسای ئم كوردستاندا ل

وەرگیراوە. كوردستانوە، پرلمانی ماپڕی ل *
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