کۆمارى عێراق
هـەرێمى کـوردستان
سـەرۆک
بـڕیـار
ژمارە ()3ی ساڵی 0202
بەپێىىئەوەدەسە ىىەاڵتەىەپێمانىىاوەدەەلەەبىىەیە ە(یەکەم) ەمىىاسسە ە(سەیەم)ەلەەیا ىىا ە ىىەو کایەتیە
هەوێمیەکووس تانەژماوە( )1ە اڵئە5002ىەهەمىوەوکاەدە ەبەیاومانىاەبەەسەوکاسنىئەبەیىاوىەژمىاوەە()1ىە
ىىاڵیە 5050ەپەولەمىىانیەکووس ىىتانەکەەلەەسەنیشىىت یەژمىىاوەە( )11ەوا ىىاییەڕ ژ ە5050/1/15ەپە ىىەنا ە
کاسددە.ە
بـڕیـار
ژمارە ()1ی ساڵی 0202

ڕ ۆژانی بۆنە فەرمییەکانی پێکهاتەی تورکمان لە هەرێمی کوردستان – عێراق
ە

پشتەبەەحوکمەکانیەبەیە ە()1ە ەماسسە ە()25ەلەەیا ا ەهەڵبژەوسنیەپەولەمىانیەکووس ىتانە–ەعێىاە ە
ژمىىىاوەە( )1ە ىىىاڵیە 1995ەهەمىىىوەوکاەدە ەدەبىىىەیە ە(یەکەم)ىەمىىىاسسە ە()77ەلەەپەیىىىەەد ەنىىىاد

ە

پەولەمانیەکووس ىتانە پەولەمىانیەکووس ىتانەلەەسەنیشىت یەوا ىاییەژمىاوەە( )11ەو ژ ە5050/1/15ەوەمە
بەیاوە ە وەوەدە ەسە:
یەکەم :ئەم بۆنانەی خوارەوە بە بۆنەی فەرمی بۆ پێکهاتەی تورکمان دادەنرێت:
-1ە( )17ەمانگیە( )11ەهەمودە اڵێكەبەەڕ ژ ەزمانەدەکولتوو ەپێکهاتە ەتووکمانەسەسەناێت.ە
 )52(-5ەمانگیە( )5ەهەمود الێكەبەەڕ ژ ەڕ ژنامەیەوییەپێکهاتە ەتووکمانەسەسەناێت.ە
دووەم :پێویستەەوەنجومەنیەدەزیاەنەدالیەنیەپەیوەنایاەوەوەمەبەیاوەەجێبەجێەبکەن.ە

ســــــێ ەم:وەمەبەیىىىىىىاوەەلەەو ژ ەسەووىىىىىىودنیەدەەجێبەجىىىىىىێەسەکاێىىىىىىتەدەلەەڕ ژنىىىىىىامە ە ەومىىىىىىیەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
ە

(دەقایعیەکووس تان)سەەباڵدسەکاێتەد.ە
هۆیەکانی دەرچواندن

بىىى ەبەە ەومىىىیەکاسنىىىیەبىىى نەەنەتەدەیىىىیەدەکولتوویەکىىىانیەپێکهىىىاتە ەتووکمىىىان ەدەپتەدکىىىاسنەدە
سەدڵەمەناکاسنیە اەییەکولتوو ەلەەهەوێمیەکووس تانە ەوەمەبەیاوەەسەوووێ اوە.ە
ە

نێچـ ـرڤـان بـارزانــی
سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان
هــەولــێــر
0202/0/12
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 3113 :لە 0202/0/9
پاڵپشتەبەدەسە ەاڵتە ەپێمانەسوەدەەلەیا ا ەدەزەوەتیەناد

ەژماوەە( )5ە ىاڵیە5009ەدەبەمەبە ىتیە

وێكخست یەو نیەتیەمامەڵەكاسنەلەیەڵەغاز ەشلەكەەبەكاوسێتەبى ەیەومكىاسنەدە ەمىااڵنەدەپێىاەنیە
ددزە ەبەیەو سىىىت یەكىىىاویەدەسەمەزوەدەەپیشە ىىىازییەكانەدەوێشىىىتخانەدەشىىىوێ ەەیشىىىتییەكانەدە
وێكخسىت یەوى نیەتیەسەنىانیە یسىىتەمیەغىازە()LPGەبى ەو ت مبێىل.ەبەیاومانىىاەەبەەسەوووەنىىانیەوەمە
وێ ماییانە ە وەوەدە:ە
ڕێنمایی ژمارە ()1ی ساڵی 0202
ڕێنمایی تایبەت بە بەكارهێنان و س ستەمی غازی شل ()LPGە

ە

پێناسەكان
ماددەی (-:)1

-1ەوەزارەت:ەدەزەوەتیەناد

ەهەوێمیەكووس تانە

-5ەپارێزگاكان:ەپاوێزیاكانیەهەوێمیەكووس تانە(هەدلێاە ە لێمانی ەسه كە ەهەڵەبجە)ە
-1ەبەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی:ەبەڕێوەبەوەیەتیەبەویا ەشاو تانیەلەەپاوێزیاكانە
-٤ەغااازی شاا ی (:)LPGەكىىووتكاەدە ە()Liquid petroleum gasەدەتەە(یىىاز ەشىىلیەپەتىىا

)ەكەە

تێكەاڵدێكەەلەەغازەكانیەهایاو كاوب نیەكەەبەكاوسێتەب ەوامێاەكانیەیەومكاسنەدەدزەپێاەن.ە
-2ە: UN Numbersكووتكاەدە ()United Nation Numbersەكەەویزبەناییەكیەجیهانیەەدەپێكهىاتودەە
لەەژماوەیەكیەووەوییەكەەكەلوپەلیەمەتا یاەو ەپێاەنا اێتەدە.ە
-5ەكارەبای ستاتیكی:ەسیاوسەیەكیەڕ ەكێشانیەكاوەباییەەلەەنێوەنەتەنەكانەپاڵپشىتەبەەبىودنیەهێزێكىیە
تىىایبەكەكەەپێىىیەسەیوتاێىىتەهێىىز ەكاوەبىىاییە ەكەەسود ىىتەسەبێىىتەلەەوەنجىىامیەلێكخشىىانانەدە
بەویەككەدتنەدەكاویگەویەكانەلەەنێوەنەتەنەكان.ە
-7ەتانكەر:ەتانكەو ەهەڵگاەدەیوەزەوەدە ەغاز ەشلیە(.)LPGە
-٨ە:COCەبەدەنامەىەهادجودكەبودن ە(شهاسةەەلمطابقة)ە()Certificate of Conformityە
ە

ە

مەرجەكانی سەالمەتی تانكی غاز LPG
ماددەی (-:)0
یەكەم:

 -1پێویسىتەەتىانكیەغىازەلەەمىااڵنەسدد وەبێىىتەلەە ىەووادە ەكاوەبىاەدیەومىیەبەەسددو ەبەالیەنىىیەكەمە
(1م)ەدەب ەه تیلەدوێشتخانەدەشوێ ەكانیەتاە(7-2ەم).ە
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 -2بەوەتیشكیە

و ەەڕ ە تەد

ەنەكەدێتەدەلەژێاەكەپاێكەبێىتەدەپێویسىتەەلەوا ىتیەهەدەیى ڕكێیە

تانكیەكەسەەكاەدەەهەبێت.ە
ە
 -3وەدەشوێ ە ە تانكیەغاز ەتێىاەەجێگیىاەسەكاێىتەپىوەەدپەالەەدپاشىمادە ە اێىاوەد ەلىێەنەبێىتە
كەتوەنا ەیەیات یەهەبێت.ە
 -4وامێا ە(سژەەهەدوەتایشقەە-ەمانعەەلصوەعق)ەسەب اێتەلەە ەوبانیەمااڵنەدەشوێ ەەیشتییەكان.ە
 -5زەنیاو ەتەدەدەلە ىىىەوەتانىىىكیەنو اەبێتەەبەپلێىتەپێىوە ەبلكێ اێىتەدەكە(ەجى و ەغىازە ەقەبىاوە ە
تىانكیە ەنىاد ەك مپانیىاە ژمىىاوە ەپەیوەنىا ەك مپانیىا ە ىاڵیەسەنىىانیەتىانكیە ەژمىاوە ەنیىىوسەدڵەتیە
غىىازەكەە)UN numberەەدەسدەیىىىینەوێكەدتىىىیەپشىىىك ی یەتىىىانكیەغىىىازەكەەب و ىىىاێتە ەهەودەهىىىاە
هەڵوە ی یەژماوە ەم بایلیەبەویا ەشاو تانیەد ایاكەدتنەلەنزیكەتانكیەغازە.ە
 -6وەیەوەتانكیەلەژێاەزەد ەبودەوەدەەپلێتیەزەنیاو ەەسەلكێ اێتەبەەب و ەیوە ت ەدە ەغازەەیىانەبەهى

ە

تابل یەكەدەسەنانیەلەەنزیكەتانكیەكەە ەدەە وددكەشیەسەوەدە ەتىانكییەكەەكەەلەەژێىاەزەدیىیەەبەەمەتىاە
ووەوی شەەلە ەوەزەد ەەسیاو ەبكاێتەسەدوەسەنیەبەەپەوژی ێكیەوا ینە.ەە
 -7وەیەوەتانكیەغازەكەەلە ەوەزەد ەبێتەپێویستەەووەوسەددو ەبەەسیوەوەبگیاێتەدهەدەیى ڕكێەتیىاەە
ەلماء)ەەلە ەوەتانكیەدتەنیشتەكانیەسەب اێىتەلەیەڵە
بێتەد یستەمیەو ت ماتیكیەوادپەژێنە(ماشةە ە
وامێا ەهە تەدەو ەغازەدەیەومیەبەەبەوز ە( )10مەبەالیەنیەكەمەدهەب ەسەب اێتە.ە
 -8پێویسىىتەەسددو ەنێىىوەنە()5ەتىىانكیەلەەیەكتىىاەدەەلە ىىەوەزەد ەبەالیەنىىیەكەمەدەە()1مەبێىىتەدهە
سیوەوبەناەهەبێتەلەەنێوەنەوەمەتانكیانەە.ە
 -9بەهیچەشێوەیەكەتانكیەغاز ەشلەنابێتەلەەژێاەزەمینە( اسەب)ەسەب اێت.ە
 -11ە وەیەوەتىىانكیەلە ىىەوەبىىانەسەنىىاوەەوەدەەپێویسىىتەەب مىىێرەكەەسژەەوىىایاەبێىىتەیىىانەمىىاسسەیەكەبێىىتە
كەبەوا انیەنە وتێت ەهەودەهاەپێویستەەتانكیەغازەب ەمااڵنەلەە(1000ەتاە)5000ەلیتاەزیىاتاەسەنەناێىتە
دەەب ەشوێ یەیشتیەدەوێشتخانەەدەهوتێلەكانەلەە(5000ەتاە )2000لیتاەزیاتاەنەبێتە.ە
 -11ە تانكیەغازەلە ىەوبانەپێویسىتەەلەشىوێ ێكەسەب اێىتەكەەهەدەیى وكێیەتێىاەەبێىتەدەەبەالیەنىیەكەمە
ەەسەویادەپەنجەوەەدەكاەدەكانەدە()5مەسددوەبێتەلەەشوێ یەسەكتیەهەدەە.ە
ە
()1مەسددوەبێتەل
 -12نابێتەتىانكیەغىازەلە ىەوەبانێىكەسەب اێىتەكەبەەوىوەوسەددو ە ىەوبانەكەەسیىوەو ەەبى ەكاەبێىتەبىەە
بەوز ە()٤مەمەیەوەلەەسیوەوەکەەوەناەشوێ ێكیەهەدەی وكێەسود تەكاەبێتە.ە
 -13وەیەوەتانكیەغازەلەژێاەزەد ەسەناەەپێویستەەبەەقودڵیە()1مەسەب اێتەدەب كەكە ەویمەنتى ەكاەبێىتە

دەبەەلىىمەوىىوەوسەدو ەتىىانكیەكەەپىىەەبكىىاێتەدەە ەهەودەهىىاەتىىانكیەكەەتىىایبەكەبێىىتەبەەژێىىاەزەد ەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
وەمەەەك مپانیىىاەبەشىىێوەیەكیەجیىىادەزەسود ىىتیەسەكىىاكەلەەڕدد ەپلێىىتەدەشىىوێ ی یێرەكىىانەدە
ب یاغیەسەوەدەە.ە
8282/3/1

3

ذمارة (العدد) 842

 -14هەڵوە ىىی یەتىىابل

ەقەسەغەەكاەدەكىىانەلەنزیىىكەتىىانكیەغىىازە(جگەوەكێشىىانە ەوىىی

ەپىىێەنەكاسنىىیە

م بایىلە...هتىىا)ەەدەسەنىىانیەكىامێاە ەوىىادسێا ەلەەنزیىىكەتىانكیەكەەدەسەنىىانیەوىىامێا ەوىىایاكوژی ەدە ە
سە تیەلەنزیكەتانكیەغازەلەج و ەپادسەوەبەالیەنیەكەمە(٨ەكغم)ەب ە ەوەدەەب ەشوێ ەەیشتیەكان.ە
-15ە وەهێ انەبەكە یەوادسێاەبكاێتەلە ىەوو نیەتیەوددبەوددبىونەدە ەوىایادەوىوڵكاسنیەشىوێ ەكەە
لەكىىىىاتیەوددسەد ەلەناكىىىىادسەەلەەالیەنە ىىىىادەنەپىىىىا ژەكەەدەەوىىىىادسێاەو ژەنەەەوایىىىىاسەوەبێىىىىتەلەە
هەوكەموكوویەكیەتانكیەكەە.ە
ە
 -16بىىونیە ىىەووادە ەوىىاد ەپێویسىىتەبىى ەكىىاتیەلەناكىىاد(تىىانكیەیەدوەەدەمىىزە ە)ەلەیەڵە ەدهەدە
ناەدە ەوتوم.ە

د

 -17سددو ەنێىىوەنەتىىانكیەغىىازەدەوەدەو تىى مبێلە ەەكەغىىاز ەتێىىاەكاكەنابێىىتەلەە()٨مەكەمتىىاەبێىىتەبىى ە
ەالمەتیەیشتی.ە
 -18ااڵنەەپشىك ی یەوەنىاەزەییە(ه ا ىی)ەبكاێىتەبى ەوەمە یسىتەمەەبەالیەنىیەكەمە()1ەجىاوەلەالیەنە
ك مپانیا ەسەمەزوێ ەو.ە
 -19پێویسىىتەەلەكىىاتیەبىىودنیەلێرىىونیەز و ەغىىازەلەمە یسىىتەمەەلەەمىىااڵنەبەالیەنىىیەكەمە()100مەبەە
ووەوسەدوەو ڵبكاێتەدەەلەكاتیەبودنیەلێرودنیەغازەلەه تیلەدوێشتخانەدەشوێ ەكانیەتاە()٨00مە
بەو وەوسەدوەو لبكاێتەهەودەهاەلەكاتیەبودنیەوایاەلەتانكیەغىازە()1500مەبەوىوەوسەدوەو ڵبكاێىتە
لەبەووەدە ەپێویسىىتەەكىىاسەو ەوى ڵكاسنەوەنجىىامەبىىاوێتەبەەهەمىىودەواوە ىىتەكانەبى ەوەدەسددویە ە
واماژە ەپێاوەدەوەمەەەلەالیەنەبەڕێوەبەوەیەتیەكانیەبەویا ەشاو تانیەوەنجامەسەسوێت.ە
دووەم:
پێكه ێ انیەلیژنەیەكیەتایبەكەلەەهەوەپاوێزیایەكەوەناەمیەتیەنوێ ەو ەهەویەكەلەە(پاوێزیىاەدەبەویىا ە

شاو ىىتانیە ە امانە ادشىىتیەكانە ەپەوەپێىىاەنیەپیشە ىىاز ە ەوەنىىاەزیاو ەمیكىىانیكیەدەمەسەنىىیەلەە
شاوەدەنی)ە ب ەبەسدەسەوونیەوەمەپا ژەنەەدەوەنجاماەنیەپشك ینەب یانەدەجێبەجێكاسنیەبىەیە ەیەكەمە

لەمەماسسەیە.ە
ە

ماددەی (-:)3

تایبەتمەندیەكانی تانكی غازی شل LPG

 -1پێكهىىاتە ەپلێىىتەكە ەسود ىىتكاەەبێىىتەلەەمىىاسسە ە( ىىوالژ)ە ەیىىانە ىىتیلێكیەكىىاوب نیەكەەبەویە ە
بەالیەنیەكەمە()50ەپلە ەژێاە فا ە ەس ەبگاێت.

 -2وێكخەوەكىىانیەدەكەوێكىىخەو ەمیكىىانیكیەدكاوەبىىاییەدەسژەەباد ىىكەەبەەش ىێوەیەكیەسودد ىىتەلەە
تانكەوەهەبن.

 -3پێویستەەسیزەی یەسود تكاسنیەتانكیەیوە ت ەدە ) (LPGبەپێی (ADR –Accored dangerous road-
 ) Class 2بێت0

 -4پێویستەەتانكی  LPGهێمایی ) (UN Numberلە ەوەبێت.
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 -5لەەتاقیكاسنەدە ەهایاو لیكیە()52ەباوەسەوبرێتەدەەكەمتاەنەبێت.
 -6تیاە ە(قطا)تانكەوەكەەلەە()5.2ەمەتاەزیاتاەنەبێت.
 -7وەدپەو ) (maximumپە تانیەكاوپێكاسنیە()19.5ەباوەبێت.
 -8سیزەی یەپە تانیە()52ەباوەبێت.
 -9سیزەی یەبەویە ەپلە ەیەومیە(50-ەتاكوە)150+ەپلە ە ەس ەبگایت.
 -11ەك نتا

ەدەپشك ی یەبەپێیە(  ( ADR- Accored dangerous roadبێت.

 -11ەپێویستەەوە توو ەپلێتیەتانكەوەلەە()5ەملمەكەمتاەنەبێت.
 -12وێكخەو ) (Regulatorب ەوێكخست یەپاڵەپە ت

ەبەەیوێاە ەپێویست.

 -13سەمەدەنە ەسە ستنەوەیەوەپاڵەپە ت ەلەەڕەسە ەپێویستەزیاس ەكاس(over pressure shut off valve).
 -14سەمەدەنە ەسە ستنەوەیەوەپالەپە ت ەلەەڕەسە ەپێویستەكەمیەكاس( (Under pressure shut off valve

-15ەسەمەدەنە ەسڵ یاییsafety valve . .

 -16سەمەدەنە ەك نتا لیەحالەتیەكتوپا(Emergency Control valve).

 -17بەدەنامە  cocلەیەڵاەەبێت.

ە

ماددەی (-:)4

مەرجەكانی گواستنەوەی غازی شل بە تانكەر

 -1سەبێت ەشو ێا ەشاوەزەیی ەد ەڕەهێ اەد ەبێت ەلەبوەو ە ەالمەتی ەیشتی ەد ەبەویا ەشاو تانی ەدە
بەشاەو ە ولی ەتایبەك ەبكاك ەكە ەلە ە الیەن ەبەویا ەشاو تانی ەد ەدەزەوەتی ە امانە ە ادشتیەكانە
وەنجاماەسوێتەدەبەدەنامە ە ولەكە ەدەویاتبێت.
پێویستەەوەدەتانكەوهەتەنیاەتایبەكەبێتەبەەیوە ت ەدە ەغاز ەشلەدەەپێویستە:ە
ە
-2

أ -ەتانكەوەكەە ەوجەمەیێریە(كێ

ەدەیەومی ەدەپە تان) ەدەسەمەدەنە ە ەالمەتیە()SafetyValveە

بەیوێاە ەقەباوە ەتانكیەتانكەوەكەەتێاەەبێت.ە
ب -ە شوێ ی ەپەكاسن ەد ەبەتاڵكاسن ەد ەهەڵگات ی ە

ناەكان ەپێویستە ەسە اەد ەبێت ەدەتە ەلەناد ە ادقیە

تایبەتیەبێت.ە
ج -ە

ناە ەبەتاڵكاسنیەغاز ەشلەپێو تەە ااڵنەەپشك ی یەوەناەزە ەب ەبكاێت.ە

س-ەب یە ەتانكەوەكەە تاناەوس ەجیهانیەبێتەكەەوەنگیە پییە.ە
 -3سەبێتەش ێاەكەەیانگیەتەدەدەباەكەبەەمەوجیەتونادت ڵیەتانكەوەكە.ە
 -4پێویستەەتانکەوەکەەبەدەنامەىەسەووىودنیەکىوەڵیتیەکى نتا ڵیەهەبێىتەکەەلەالیەنەوەدەک مپانیىایەە
سەسوێتەکەەلەەسەودەزەە ودوییەکانەکاوەسەکەنەبەپێیەوەدەمەوجانەىەکەەلەەدەزەوەكەسەناەدە.ە
 -5هەوەتانکەوێکەسود تکاسنیەناد

ەبێتەدەب ەیوە ت ەدەىەغاز ەشلەبەکاوەبێىتەوێىگەىەپێ اسوێىتە

دەقەسەغەیە.ە
8282/3/1

5

ذمارة (العدد) 842

ناەكانیەیوە ىت ەدە ەغىاز ەشىلەدەەلەە ى ادقیە

 -6ش ێاەبەوسەدەمەپشك ینەبكاكەب ەسەمەدەنەەدە

تایبەكەلەەو ت مبیلەكەەهەڵبگیاێتەب ەوەدە ەپاوێزوەدەبێتەلەەهەوەڕددسەدیكیەهىاتودو ەهەودەهىاە
وەدەوامێاەنە ەبەكاو ەسێ ێتە(علبة)ەزەوسەبێتەب ەوەدە ەپایشكەسود تەنەكاك.ە

 -7لەەدەوز ەیەوماسەەپێویستەە اوسكاس نەدەەب ەتانكەوەكەەوەنجامەباوێتەبەەبەكاوهێ انیەوادەوی جاەباوە
بكاێتەیانەبەتاڵەبكاێت.ە

 -8لەەدەوز ەیەوماسەەبەو ژەباوك اسنەدبەتاڵكاسنەوەنجامەنەسوێتەتەنهاەبەشىەدەبكاێىتەلەبەوەمەتا ىیە
یەوما ە

و .ە

 -9بودنیەدەیەو ەبەتاڵەكاسنەدە ەكاوەبا ەزەمی یەEarthەلەەك تاییەتانكەوەكە.ە

 -11ەسەنانیەتابل

ەتایبەكە()UN Numberەلە ەوەتانكەوەكە.ە

 -11ەبودنیەسەمیلە ەبەتاڵكاسنەدە ەپالەپە ت ەلەەتانكەوەكە.ە
 -12بودنیەوامێ ا ەوایاكوژێ ەدەەلەەنادەتانكەوەكەەج و ەپادسەوە()15كغم.ە
 -13بودنیەجانتا ە ایایوزەو ە ەوەتا ەەلەنادەتانكەوەكە.ە
 -14تانكەوەكاتێكەغاز ەشلیەباوەكاسبێتەنابێتەلە ەوەشەقامەدەك اڵنەكانەبەجێبهێڵاێت.ە
-15ەشو ێاەیانەیاومەتیاەوەكە ەنابێىتەبەهىیچەشىێوەیەكەجىگەوەە ەم بایىلە ەوىامێا ەیەومكىاسنەدە ە
وەكەبەكاوەبێ ێت.ە
 -16ە ش ێاەیانەیاومەتیاەوەكە ەجلیەتایبەكەلەبەوەبكاكەكەەڕێگابێىتەبى ەسود ىتەكاسنىیەپەیشىكیە
یەومیە(كاوەبا ە تاتیكی).ە
 -17ش ێاەیانەهادكاوەكە ەنابێتەپێاڵدێكەلەپێەبكاكەكەەب ەكە ەبزماوەڕێژەكاەبێت.ە
 -18بەەهیچەشێوەیەكەنابێتەتانكەو ەهەڵگا ەغاز ەشلەلەەپاوكیەژێاەزەمی یەپاوكەبكاێت.ە
 -19لەكاتیەپاوكەكاسنیەتانكەوەكەەلەەپاوكیەكاەدەە(سەوەدە)ەپێویستە:ە
أ-ەشوێ یەپاوكەكاسنیەتانكەوەكەەهەدەی وكێەباشیەهەبێت.ە
ب-ە وەیەوەلێرونیەهەبودەپێ

ەپاوكەكاسنیەواوە ەوەبكاێت.ە

ج-ەهەمودەسەمەدەنەكانیەبەباشیەسەبخاێت.ە
س-ەلەەنزیكیە ەووادە ەیەومیەپاوكەنەكاێتەدەبەوسەدەمەوادسێا ەبكاێت.ە
 -21لەكاتیەغازەپەكاسنەیانەبەتىاڵەكاسنىیەپێویسىتەەبەوسەدەمەكە ىێكەوىادسێا ەبكىاكە(شى ێاەیىانە
یاویاەسەو ەش ێا)ەە
 -21لەكاتیەبەتاڵەكاسنىیەغىاز ەشىلەپێویسىتەەبەالیەنىیەكەمەە()٨مەسددوەبێىتەلەەهەوە ىەووادەیەكیە
یەومیەكەەبىایتینەلەە(وىایاە ەكاوەبىاە ەوىامێا ەلحىیمەدەبىەی ەدەە ەوە مىا ەە ەلێخشىانیەسددەمىاسەە ە
دزە ە تاتیكە(كاوەباییەنادەلەشیەما ڤ).).........ە
 -22بزدێ ەو ەو ت مبێ لەدهەمودەالیتەكانەدەهەوەوامێاێكیەتا ەكاوەبا ەتانكەوەكەەبكوژێ اێتەدە.ە
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 -23ە لەكاتیەبەتاڵكاسنیەغاز ەشلەپێویستەەهێما ەتایبەكەسەب اێىتەدەشىایتیەتىایبەكەبەەوىوەوسەدو ە
تانكەوەكەەسەب اێتەهەودەهاەڕەیاەسەب اێتەب ەتایە ەتانكەوەكەەب ەوەدە ەجودڵەەنەكاك.ە

مەرجە هونەری وكارگێریەكانی دانانی سیستەمی غازی شل بۆ بەكارهێنانی سنوردار
ماددەی (-:)5
مەوجەەهونەو ەدكاوییاییەكانیەسەنانیە یستەمیەغاز ەشلەب ەبەكاوهێ انیە ووسەوەبى ەنىادەمىااڵنەدە
ویشتخانەكانەدەشوێ ەەیەشىتیاو ەدەپیشە ىاز ەدەكشىتوكاڵیەكەەبەكاوهێ ىانیەمانگانەیىانەبى ەغىاز ە

شلەلەەنیوەنە(0,2ەب ە)10ت نەسەبێت:ە

یەكەم:ەالیەنی سومەند و جێبەجێكار :ە

ەأ-ەالیەنیە ودسمەناەسەبێتەم ڵەتیەپا ژەكە ەكەەسەووودەەلەالیەنىیەپەیوەنایىاەوەدەكە(شىاوەدەنی ە
سە ىتە ەدەبەوهی ىانە ەپیشە ىاز ە ەكشىتوكا ەیىانەتەناود ىتیە).....ەلەیە ەنە شىە ەبی ىىاكە ەكەە
پە ەناەكاەدەبێتەتیایاەەبەتەدەد ە یستەمیەسەنانیەغاز ەشلەبەشێوە ەتانكیەدەت ڕ ەب ڕیەكىانیە
سیىىاو ەكىىاەەبیىىتەدەپێشىىكەەەبەەبەڕێىىوەبەوەیەتیەبەویىىا ەشاو ىىتانیەسەكاێىىتەپىىاەەدەویات ىىیە
وەزەمەنا ە ىەوەتا ەپێویسىتەەتەنهىاەلەالیەنەوەدەك مپانیىاەدەیىادپەەهونەویىانەەوەنجىامەبىاوێتەكەە
م ڵەتیىىانەهەیەەبىى ەوەمەجىى وەەپىىا ژەەغازییىىانەەدەەیاێبە ىىتێكەوەنجىىامەسەسوێىىتەەلەەنێىىوەنەوەمە
ك مپانیایەەدەالیەنیە ودسمەناەك مپانیا ەنادباەدەس كی می تەكانیەتانكیەغىازە(بەدەنىامە ەشىوێ یە
سود ىتكەوەلەیەڵەبەدەنىامە ەپشىىك ینە-ەشىهاسةەەلم شىىمەمىعەشىهاسةەەلفحى

ە)ەهەودەهىاەدێى ەیەكەلەە

م ڵ ەتیەسەمەزوەنانیەك مپانیىاكەەدمى لەتیەبی ىا ەپە ىەناكاەد ەپىا ژەكەەدسەدەكىاویەكەلەە ىادەنە
پا ژەكەەدە ەنەس ەت ماو ە انودبەوەەوەیەوە ىانودەبىودە ەبەە ایلێىكەپێشكەشىیەبەڕێىوەبەوەیەتیە
بەویا ەشاو تانیەسەكاێتەتاەوێگە ەپێباوێتەدەسە تەبەسەنانیە یستەمەكەەبكاك.ە
ب-ەپێویستەەالیەنیەجێبەجێكىاوەمى ڵەتیەهەبێىتەدەت مىاوكاەدەبێىتەلەالیەنەبەڕێىوەبەوەیەتیەیشىتیە
ە
ت مىىاوكاسنیەك مپانیاكىىانەدم ى ڵەتیەكىىاوكاسنیەهەبێ ىتەلەمەج ى وەەكىىاوەنە ەتىىایبەكەبەەغىىاز ەشىىلە
لەالیەنە امانەە ادشتیەكانە ە وەمەك مپانیایەەبەوپا یاویتیەتەدەد ەكوەلیتیەتىانكیەدەكەوە ىتە ە
بەكاوهىىىىاتودەدەسەمەزوەنىىىىانەدەپشىىىىك ی یەوەنىىىىاەزە ەدەویشىىىىپێكاسنەدەوىىىىاككاسنەدەەەەىىىىیانەەدە
بەسدەسەوونیە یستەمەكەەبەەتەدەد ەهەڵاەیاێتە ەهەودەهاەبەوپا یاوەەلەەسەبینەكاسنیەغاز ەشىلە
ب ەالیەنیە ودسمەناەبەەتانكەو ەتایبەكە ەدەەتانكیەكەەپێویستەەشهاسە ە ەالمەتیەلەیەڵەبیت.ە
ج-ەكاوەكانیەوەمەك مپانیىایەەلەەژێىاەڕێ مىا ەدە ەوپەوشىتیەلیژنەیەكىیەهىادبەەەسەبێىتەلەەبەویىا ە
شاو تانیەدەنوێ ەو ەهونەو ەدەزەوەتیە امانەە ادشتیەكان.ە

س-ە لیژنە ە ەوپەوشىتیاو ەبا ىكاەد ە ىەوەدەەپىاەەتەدەدەبىودنیەپىا ژەكەە ەوپەوشىتیەپشىك ی یە
وەناەزە ەسەكاكەتاكوەوەیەوە ەوكەدتودەبودەبەدەنامە ەپشك ینە(شهاسةەەلفح

)ەسەسەكەبەەالیەنىیە

وسمەناەدەەوەمەكاوەەبەوەمبەوەو وماتیەسەوەییەسەكاێىتەكەەپێشىتاەدەزەوەتىیەسەوەیىیەدەوىابودو ە

ڕێ ما ەپێەسەوكاسددەەدەبەشێكەلەمەڕ وماتەەب ەوەناەمانیەلیژنەكەەسەبیت.ە
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دووەم :تانكی غاز :
ەأ-ەپێویستەەتانكیەغازەلەەج و ەنوێەبێتەدەشهاسە ەم شمەدەشىهاسە ە حى

ەوەنىاەزیاو ەەلەیەڵەبێىتە

كەەپێویستەەلیىژنە ە ەوپەوشىتیاوەزەنیاویەكىانیەوەمەسددەشىهاسەیەەبەوەددوسەپىێەبىكەنەلەیەڵەوەدە
پلێ تە ەكەەك مپانیا ەسود تكەوەلە ەوەتانكیەكە ەسەنادەە ەهەودەهاەپێویستەەهەوەتانكیەكەوەدەسددە
شىهاسەیەەدەپلێتىیەپێىوەەنەبێىتەلەە ى ووەكانەڕێگىا ەلێبكاێىتەهىادوسەەنەكاێىتەوىونكەەوەدەپلێىتەە
( اڵئە سود تكاسنەدەژماوە ەسود تكاسنەدەقەباوەەدەناد ەك مپانیاەدەداڵكە)......لە ىەوەنو ىاەدەەدە
دەكە تاناەوسێكیەجیهانیەبەكاوسێتەدەەنابێىتەبەەهىیچەشىێوەیەكەتىانكیەبەكاوهىاتودەجىاویكیەتىاە
بەكاوبهێ ایتەدە.ە
ب-ەبەهیچەشێوەیەكەڕێگەەناسوێتەتانكیەتایبەكەبەە ەوەزەد ەلەەژێاەزەمینە( اسەب)ەسەب اێت.ە
ە
ج-تانكیە ەوەزەد ەلە ەوەقاعیاەیەكیەكى نكاێتیەسەسەناێىتەبەەیىوێاە ەقەبىاوە ەتىانكیەكەەدەكەلەە
شتە ەهادپیچەسیاویكاەدە.ە
س-پێویسىىتەەتىىانكیەوەمەجىى وەەیێرىىانە ەپێىىوەەبێىىتە(ەسەمەدەنە ەسڵ یىىاییە ەسەمەدەنە ەبەتىىاڵكاسنە ەە
یێریەقەباوە ەیێریە شاوە ەیێریەیەومیە).ە
هىە-ەهەمودە یستەمەكەەپێویستەەسەمەدەنە ەسە ست یەتیابێتە(ە)shut off valveەە
د-ەپێویستەەتانكیەغازەبەەبەوز ە()10ە مەلەە ەقفەكە ە ێبەو ەب ەبكاێتەبەەپلێتیەتایبەك.ە
سێ ەم :تۆڕی غاز :
ەأ-ەپێویستەەت و ەب و ەغازەهەتاەبكاێتەلە ەوەزەد ەبێتەدەسیاودەواشكاەەبیتەهەودەهاەب یىاغیەزەوسە
دەسژەەژەنگەبكاێتە ەبەاڵمەلەەكاتیەناواویاەەب ەژێاەزەد ەپێویستەەب ڕ ەپى لیەوەتیلىینەبەكاوبێىتەدە
بەشێوەیەكەسەب اێتەكەە()52ە مەسددوەبێتەلەەهەوەب ڕیەكیەتاەلەژێاەزەد ەدەكە(ب و ەوادە ەكاوەباە ە
تەلە ناكە.)......ە
ب-ەب ڕ ە ەوەزەد ەسەبێتەلەەج و ەپ اڵە( والس)یانەمسەبێت.ە
ە
ج-ە سەبێتەلەەق ناغیەیەكەماەەب وییەكانیەوێكخەو ەپاڵەپە ت ەەلەەپ اڵ ەgalvanized steelەبێت.ە
ە
ەس-ەپاڵەپە ت

ەمام ادەناە(ەلضغطەەلمتو ط)ەلەنادەت وەسەبێتەلەەنێوەنە()5ەباوەتاە()72ەمیلیەباوەبێت.ە

ە-ەپاڵەەپە ت

ەنزمەلەنادەت وە()72ەمیلیەباوەبێت.ە

ەد-ەكەمتاینەپاڵەپە ت ەلەەنادەت وەنابێتەلەە()52ەمیلیەباوەكەمتاەبێت.ەە
ەز-ەهەمودە یستەمێكیەغازەسەبێتەوەمە یتی گانە ەتیاەەبێتە:ەەە
-1ە(ڕێكخەوەRegulatorەب ەڕێكخست یەپاڵەپە ت

ەغازەبەەیوێاە ەپێویست)ە

-5ەسەمەدەنە ەسە ستنەوەیەوەپاڵەپە ت ەلەەڕەسە ەپێویستەزیاس ەكاسە(.)Over Pressure Shut off Valveە
-1ەسەمەدەنە ەسە ستنەوەیەوەپاڵەپە ت ەلەەوەسە ەپێویستەكەمیەكاس(.)Under Pressure Shut off Valveە
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-٤ەسەمەدەنە ەسڵ یاییەەەSafety Valveە
-2ەسەمەدەنە ەك نتا لیەحاڵەتیەكتوپاە()Emergency Control Valveە
ح-ەهە ىىتیاوە(حسىىا

) ەلێ رىىودنیەغىىازەوەیەوەهەبىىودەكەو ت مىىاتیكیە ەومىىانەبەەسەمەدەنە ەژمىىاوەە

()2سەكاكەكەەغاز ەشلەڕەبگاێت.ە
گ-ەپێویستەەك مپانیا ەجێبەجێ كاوەبەەبەوسەدەمیەپشك ینەدپاوە تنەدەواكکاسنەدە ەت و ەب و ەغازە
لەەوە ت ەبگاێت.ە
چوارەم :پشكنینی ئەندازەیی:
 -1پشك ی ەكەەبەمەشێوەیەەسەبێت:
أ-ەوەیەوەپێویسىىتیەكاستىىانكیەغىىازەپشىك ی یەهایىىاو لیكیەبى ەسەكاێىتەلەەژێىاە شىىاو ە()1,2ەبەوەمىىبەوە
شاو ەسیزەینەكاەدە(1,2ەماەەمنەەلضغطەەلتصمیمیەللخزەن).ە
ب-ەپشىىك ی یەب یىىاغیەتىىانكیەكەەڕەنگىىیە ىىپیەبێ ىتەدەەوە ىىتوو ەب یىىاغەكەەكەمتىىاەنەبێ ىتەلەە()٤00ە
مایكا میتا.ە
ج-ەپشك ی یەت و ەغازەبەە()1,1ەبەوەمبەوە شاو ەسیزەینەوەنجامەسەسوێت.ە
س-ەت ڕ ەبو او ەپاڵەپە ت

ەبەوزەلەەژێاە شاو ە(101٤ەKPAە)ەوەنجامەسەسوێت.ە

هىە-ەت ڕ ەهەڵمیەپاڵەپە ت

ەمام ادەناەلەەژێاە شاو ە(101ەKPAە)ەوەنجامەسەسوێت.ە

د-ەت ڕ ەبو او ەپاڵەپە ت

ەنزمەلەەژێاە شاو ە(KPA59ە)ەوەنجامەسەسوێت.ە

ز-ەهەمودەب ڕییەكانەدەجێگا ەلحیمەكاسنەدەهەوەلكانانێكیەهەبێتەبەەوادە ابونەكە ادەپشىك ی یەبى ە
سەكاێت.ە

ح-ە ىىەوجەمەپشىىك ی ەكانەلەژێىىاە شىىاوەسەبێىىتەدەب ى ەمىىادە ە()10ە ىىولەكەكەمتىىاەنەبێىىتەوەیەوەلەدە
مادەیەسەەپاڵەەپە ىت ەهىاتەە ىوەو ەوەدەەنیشىانە ەبىودنیەلێرىونەدەپێویسىتەەواوە ىەوەبكاێىتەدەە
جاوێكیەتاەپشك ی ەكانەسددباوەەبكاێتەدە..ە

 -5ە

أ-ە پێكهێ ىىانیەلیژنەیەكىىیەهىىادبەەەب ى ەمەبە ىىتیەپشىىك ی یەهىىاتودەلەەبىىەیە ەیەكەمىىیە ىىەوەدەەەبەە
بەشاەو ە(بەویا ەشاو تانیەدەدەزەوەتیە ىامانەە ادشىتیەكانەدەكە ىانیەهىونەو ەدەوەنىاەزیاو ە
شاوەزەبنەلەەبوەو ەپشك ین)ەبەمەبە تیەپشك ی یەوەناەزەییەب ەهەوەپىا ژەیەكەەبەەهەوەقەبىاوەیەكە

بێتەپاەەتەدەدەبودنیە.ە

ب-ەوەیەوەك مپانیاكەەیانەالیەنیە ێیەمەوەمەپشك ی ە ەوەنجاماەەوەدەەپێویسىتەەلەەژێىاە ەوپەوشىتیە
بەیە/أ ە ەوەدەەبێت..ە
ج-ەوەمەلیىىژنەیەەپێویسىىتەەبەدەنىىامە ەپشىىك ینەبىىاەكەدەپە ىى اەبكاێىىتەلەەالیەنىىیەپەیوەنایىىاەوەدە
دێ ەیەكی
8282/3/1
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مەرجەكانی دانانی شوێنی سیستەمی غاز ( )LPGبۆ ئۆتۆمبێل
ماددەی (-:)1

 -1پێویستەەوەدەشوێ ە ەكەە یستەمیەغىازەسەسەنێىتەبى ەو ت مبێىلەك مپانیىاێكیەت مىاوكاەدەبێىتەلەە
دەزەوەتیەناد

ەدەتەنهاەكاو ەبایتیەبێتەلەەسەنانیە یستەمیەغازە()LPGەب ەو ت مبێل.

 -2پێویسىتەەشىىوێ یەسەنىىانیە یسىىتەمەیونجىىادەبێىىتەبى ەكىىاوكاسنەدەمەوجەکىىانیە ىىەالمەتیەبەویىىا ە
شاو تانیەتێاەەبێت.ە
 -3ڕددبەو ەباڵە انەىەک مپانیاکەەنابێتەلەە(520م)5ەکەمتاەبێت.ە
 -4ڕددبەو ەشوێ ەکەەنابێتەلەە(٤00م)5ەکەمتاەبێت.ە
 -5ژددو ەکاویێە ەدەژمێایاو ەدە ێتیەتەدەلێتەدەشوێ یەپشودسەنیەکاومەناەنەدەشىوێ یەپێشىوەز ە
تێاەەبێت.ە
مەرجەكانی جۆری سیستەمی غاز ( )LPGبۆ ئۆتۆمبێل
ماددەی (-:)7

پێویستەە یستەمیەغاز ەبەكاوهێ اەدەوەمە ااڵنەەلەە

ەبگاێت:

 -1یستەمیەغازەپێویستەەبەڵگەنامە ەەیزدەISOەەهەبێت.
 -5سەبێتەمێشكیەویلكتادنیەOBDەهەبێت.ەە
 -1سەبێىىتەنە شىىە ە()Map Sensorەهەبێىىتەبى ەوەدە ەوەیەوەلێرىىودنیەغىىازەهەبێىىتەبى ەهە ىىتیاو ە
وەدە ەوەیەوە یسىىىىتەمیەویلكتادنىىىىیە()OBDەەكىىىىاو ەنەكىىىىاسەەوەدەەوەمە یسىىىىتەمەەكىىىى نتادڵیە
لێرودنەكەەبكاكەتاكوەهیچەڕددسەدێكیەنە وەزوەدەڕددەنەسەك.ە
 -٤سەبێتە یستەمیەغازەكەەبەپێیەج وەدەتوەناەبزدێ ەو ەو ت مبێلەبێتەدەتەەڕەواد ەژماوە ەپستنە
()10 ٨ 5 2 ٤ 1ەبكاێتەهەودەهاەوەیەوەت وبوەبێتەسەبێتەڕ ەوادەبكاێتەبەپێیەژماوە ەپست ەكان.ە
 -2وەیەوەو ت ى مبیلەكەەكابادلێىىتە(كىىابایتا)ەیىىانەن ى زلیەڕە ىىتەد

ەهەبێىىتەپێویسىىتەە یسىىتەمیە

تایبەتیەب ەسەب اێت.ە
 -5نابێىىتە یسىىتەمیەبەنىىزینەبەهىىیچەشىىێوەیەكەسە ىىتكاو ەبكاێىىتەوىىونكەەلەەڕدد ە ىىەالمەتیەدە
تەناود تیەمەتا یاەوەەهەودەهاەژی گەەپاوێزەسەبێت.ە
 -7تانكیەغازەكەەسەبێتەلەەج و ەزویپ ەەبێتەدەتەەنابێتەپال ىتیكەبێىتەهەوەدەهىاەسەبێىتەلەەسددە
ڤالڤیە ەالمەتیەكەمتا ەنەبێتەهەودەهاە یستەمیەهە تیاو ەیەوما ەهەبێتەب ەسددوكەدتى ەدەە
لەەمەتا یەكانیەڕددسەد ەو ت مبێل.ە
 -٨سەبێتەب ڕ ەبەكاوهاتود ە یستەمیەغازەلەەج و ەمز ەبادەوپێكاەدەبێتەدەتەەبەویەیىیەشىكانانیە
ە

هەبێت.ە
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ماددەی (-:)8

 -1پێویستە ەك مپانیا ە(پشك ی ی ەتونادت ڵی ەو ت مبێل) ەبەیە ەپشك ی ی ە یستەمی ەغاز ەبخاتە ەنادە
بەدەنامەكە .
 -2ك مپانیىىا ە(پشىىك ی یەتونىىادت ڵیەو ت مبێىىل)ەپێویسىىتەەوىىاومیەپێویسىىتەبخىىاتەە ىىەوەجىىامیەوەدە
و ت م ى بێلەەكەە یسىىتەمیەغىىاز ەهەیەەب ى ەوەدە ەلەەم ڵەكىىانەڕێپیىىاوەدەبێىىتەوىىونكەەوەدەنىىیەتىىاە
مەتا یاەوە.

ماددەی (-:)9

پێویستە ەه ەمود ەكە ەدپەلی ە یستەمی ەغاز ەبەشێوەیەكی ەیا ایی ەبێتە ەناد ەهەوێمی ەكووس تان ەلەە
اڵەە ودویەكان.ە

ماددەی (-:)12

 -1هەوەشوێ ێكەپابەناەنەبودەبەمەڕ ێ مایانە ە ىەوەدەەوەدەەپێویسىتەەالیەنىیەپەیوەنایىاەوەشىوێ ەكەە
سەبخىىىاكەدەتىىىاەبەیەكىىىانیەوەمەڕێ مىىىاییەەجێبەجىىىێەەنەكىىىاكەنىىىاكاێتەدەەدەشىىىوێ ەكەەبەەیەكجىىىاو ە
سەسە اێت.ە
 -5لەەكاتیەسددباوەەبودنەدە ە ەوپێریەبەەبە ە()10,000,000ەسەەملی نەسی اوە زەەسەسوێت.ە

ماددەی (-:)11

 -1نابێتەوێگەەبەەو ت مبێلیەغازەباوێتەبرێتەەیەوەجیەژێاەزەمی ی.
 -2نابێتەسددەتانكیەغاز ە()LPGە پێكەدەەلەحیمەبكاێتەبەەمەبە تیەزیاسكاسنیەقەباوەكە .ە

 -3زەنیاوییەكانیەك مپانیا ەسود تكەو ەتانكیەغازەبەەپلێىتەبلكێ ىاوێتەبەەتىانكیەدەە ەدەتەەنابێىتەبەە
ب یاغەب ود اێت.ە

 -4وەدەكە انە ەهەڵاە تنەبەەبە ت یە یستەمیەغازەب ەو ت مبێىلەكە ىانیەپسىپ وەبىنەلەمەبىوەوەسەە

دەەبەدەنامە ەتایبەتیانەهەبێت.ەە
ماددەی (-:)10
پێویستەەلیژنەیێكیەتایبەكەبەەبەوسەدەمیەبەسدەوودنەدە ەجێبەجێەەكاسنیەوەمەوێ ماییەەلە ەوەهەوە

()٤ەپاوێزیاەبكاك.ە

رسوماتی دانانی شوێنی سیستەمی غاز ( )LPGبۆ ئۆتۆمبێل

ماددەی (-:)13

یەکەم :وەدەو وماتەەکاویێەییانەىە وەوەدەەدەوسەییاێتەلەەبەوەمبەوەپێاەنیەمى ڵەتیەسەنىانیەشىوێ یە
یستەمیەغازە()LPGەب ەو ت مبێلەکەەلەە وەوەدەەهاتودە:ە
 -1سەنانیەباومتەەبەەبە ە(20,000ە)$ەتەنیاەپەنجاەهەزەوەس الو ەوەمایکی.ە
-5ەدەویات یەبە ە()5,000,000ەتەنیاەشەەەملی نەسی اوەلەەبە ەپێاەنیەم ڵەتیەکاوکاسنیەک مپانیا.ە
-1ەدەویات یەبە ە()5,000,000ەتەنیاەسددەملی نەسی اوەلەەبە ەنوێکاسنەدەىەم ڵەتیەکاوکاسنیەک مپانیا.ە
8282/3/1
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دووەم:ە لەکاتیەپابەناەنەبودنیەک مپانیاەیانەشوێنەوەدەەبەمەپێبژەوسنانەىە وەوەدەە زەەسەسەوێن:ە

 -1هەوەک مپانیایەکەیانەشوێ یکەپابەناەنەبێتەبەمەڕێ ماییەەبەەبە ە()1,000,000ەتەنیاەیەکەملی نەسی ىاوە
زەەسەسوێتەب ەجاو ەیەکەمەلەیەڵەالباسنیە ەوپێرییەکە.ە
 -5وەیەوە ىىەوپێریەسددبىىاوەەبىىودەدەەوەدەەبىى ەمىىادەىە()1ەیەکەمانىىگەک مپانیىىاکەەیىىانەشىىوێ ەکەە
سەسە اێىىتەلەیەڵە ىىزە ە ىىەوپێریەبەەبىىە ە()5,000,000ەتەنیىىاەسددەملیىى نەسی ىىاوەلەیەڵەالباسنىىیە
ەوپێری.ە
 -1وەیەوەب ەجاو ە ێیەمەسددباوەەببێتەدەەک مپانیاەیىانەشىوێ ەکەەبى ەمىادەىە()1ەیەکە ىاڵەسە ىاێتەە
لیستیەڕەشەدەەدەسەسە اێتەلەیەڵەالباسنیە ەوپێرییەکە.ە
سێ ەم:

 -1وەمەبىىىەەەپىىىاوەنەىەهەوسددەبىىىەیەىەیەکەمەدەسددەمىىىیەوەمەمىىىاسسەیەەسە ىىىاێتەە ىىىەوەحسىىىابیە
بەڕێوەبەوەیەتیەک مپانیاەوەم ییەکانەدەم ڵەكەپێاەنەلەەسیوەنیەدەزەوەك.
 -5وەمەبىىەەەپىىاوەنەىەهەوسددەبىىەیەىەیەکەمەدەسددەم ىیەوەمەمىىاسسەیە:ەڕێىىژەىە()%90ىەسەیەڕێىىتەدەەبى ە
یەنجیىى ەىەهەوێىىمەدەوێىىژەىە()%10ە بەکاوسەهێ ىىاوێتەبىى ەپەوەپێىىاەنیەکاودبىىاو ەبەڕێىىوەبەوەیەتیە
ک مپانیىىاەوەم ییەکىىانەدەمىى ڵەكەپێىىاەنەدەپەوەپێىىاەنیەپەیمىىانگەىەبەویىىا ەشاو ىىتانیەهەوێىىمە
بە ەومانیەدەزیا ەناد

ە ەوجەسەکاێتەبەمەبە تی.ە

ماددەی (-:)14

پێویستەەبەوێوەبەوەیەتیەكانیەبەویا ەشاو ىتانیەهادداڵتیىانەدەشىوێ یەسەنىانیەمەوجەكىانیەسەنىانیە

شوێ یە یستەمیەغازە()LPGەب ەو ت مبێلەوایاسەوەدەه شیاوەبكەنەدەەلە ەوەوەمەڕێ ماییە.ەە
ماددەی (-:)15

هەڵوەشانانەدەىەڕێ ماییەکانمانەژمىاوەە(5ەدە)1ىە ىاڵیە5019ەەدە ەومىانیەدەزەویمىانەژمىاوەە(ە11297ە)
لەە.5019/٨/٨ەە
ماددەی (-:)11

وەمەڕ ێ مىىىاییەەلەەڕ ژ ەسەووىىىودنیەدەەجێبەجىىىێەسەکاێىىىتەدەەلەەڕ ژنىىىامە ە(دەقىىىایعیەكووس ىىىتان)ە
باڵدسەکاێتەدە.
رێبەر ئەحمەد
وەزیری ناوخۆ
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بناغةى كؤنكريتى بؤ تانكى غازى شل
BASE REQUIREMENTS FOR ABOVE GROUND TANKS

:دووريةكانى بناغةى كؤنكريتى
Tank size (kg)

842 )ذمارة (العدد

Dimensions (m)
Width (b)
1.3
1.3
1
3
5

2x230 churn
3x230 churn
1x600
2x600
3x600

Length (a)
2.6
4.3
2
2
2

1x1000
2x1000
3x1000

3.3
3.3
3.3

1
3
5

0.15
0.15
0.15

1x2000
2x2000
3x2000

3.8
3.8
3.8

1.2
3.4
5.6

0.15
0.15
0.15

1x3000
2x3000
3x3000

5.7
5.7
5.7

1.2
3.4
5.6

0.15
0.15
0.15

1x4000
2x4000
3x4000

5.5
5.5
5.5

1.6
4.2
6.8

0.15
0.15
0.15

13

Depth (c)
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە 1791 :لە 0202/0/11

پاڵپشتەبەەنود اەد ە ىەو كایەتیەوەنجىومەنیەدەزیىاەنەژمىاوەە(ە٨951ە) لەە5019/10/59ەبەەمەبە ىتیە

سەبىىىینەكاسنىىىیە ىىىوەوسنەبىىى ە(نە

شىىىەكانەدەكاومەنىىىاەن)ەدەپىىىاككاسنەدە ەنە

شىىىخانەەدەسەزیىىىاە

تەناود تیەكانە ەبەیاوماناەەبەەسەوکاسنئەوەمەڕێ ماییەىە وەوەدەە-:
ڕێنمایی ژمارە ()1ی ساڵی 0202
تایبەت بە ئامادەكردنی خواردن وپرۆژە خزمەتگوزاری ەكان

یەكەم:ەیاێبە تیەسەبی كاسنیە وەوسنیەنە

ەەدەكاومەنىاەنیەتەناود ىتیەبى ەنە

شىخانەەدەسەزیىاە

تەناود تیەكانەبەمەشێوەیە ە وەوەدەەسەبێت .ە
 -1نە

شخانەەدەسەزیاەتەناود تیەكانیەنادە ەنتەو ەقەزەكانیە(هەدلێاەدە لێمانیەدەسهى ك)ەنا ىیە

ێەژەمە وەوسنەبى ەهەوەنە
ە
سی اوی
 -5نە

شىێكەیىا وسەكاومەنىاێكەلەە()٤200ەسی ىاوەكەمتىاەنەبێىتەدەلەە()5000ە

ەزیاتاەنەبێت .ە

شخانەەدەسەزیاەتەناود تیەكانیەپاوێزیا ەهەڵەبجەەدەویاەوە ەیەومیىانەدەویىاەوە ەڕەپەویىنە
ێە
شخانەەدەسەزیاكانیەسەوەدە ە ەنتەو ەقەزەكانیە(هەدلێاەدە لێمانیەدەسه ك)ەنا ىیە ى ە

دەنە

ژەمە ىىوەوسنەبىى ەهەوەنە
سی اوی

شىىێكەیىىا وسەكاومەنىىاێكەلەە()٤200ەسی ىىاوەكەمتىىاەنەبێىىتەدەلەە()7000ە

ەزیاتاەنەبێت .ە

 -1لەەهەوسددەحىىاڵەتیە ىىەوەدەە ىىەوجەمە ەوجىىیەوامىىاسەكاسنەدەسەبەشىىكاسنیەژەمەە وەوسنەكىىانە
بەكەو تەەدەهەمودەج وەە ەوجییەكیەكاێكاوەدەەلەە ەوەبەڵێ اەوە .ە
دووەم :یاێبە ىىتیەپىىاككاسنەدەەنە

شىىخانەەدەسەزیىىاەتەناود ىىتیەكانەبەەسددەیاێبە ىىتیە ىەوبە

ە

وەنجامەسەسوێتەبەمەشێوەیە ە وەوەدەەسەبێت -:
 -1یاێبە تیەسەبی كاسنیەمەدەسەدەپێاەدیستیەپاككاسنەدە:-
أ -كەی ی ە ەوجەم ەمەدەس ەد ەپێاەدیستیەكانی ەپاككاسنەدە ەبەپێی ەبە ەد ەتایبەتمەنا ە(موەەفاك)ە
سەدەكاەدەلەەس كیومێ تەدەمەوجەكانیەبانگەدەزكاسناەەلەە ەوەبەڵێ اەوەسەبێت .ە
ب -ەوج ىیەیوە ىىت ەدە ەكەو ىىتە(مىىوەس)ەدپێاەدیسىىتەكانیەپىىاككاسنەدەەدەك یاكانی ىانەلەەوە ىىت

ە

بەڵێ ىىىاەوەسەبێىىىتە.ەبەەمەوجێىىىكەلەەنىىىادە ىىى ودو ەشىىىاوەدەنیەوەدەشىىىاوەەیىىىانەشىىىاو وكەیەەبێىىىتە
نە

شخانەكە ەتێاەیە .ە

ج -ە ەوجی ەیەیانانی ەكەوە تەكان ە(ەلموەس) ە اڵی ە(ب) ەب ەوەد ەنە

شخانە ەدەسەزیا ەتەناود تیانە ە

كەەیاێبە تەكەیانەب ەوەنجامەسوەدەەبەپێیەبەەدەج و ەسەدەكاەدەبەەمەوجێكەهەوەبەێكیە(دجبة)ەب ە
هە تەیەك ەكەمتا ەنەبێت ەلە ە ەو ەبەڵێ اەو ەسەبێت ە ەدەپێویستە ەهەمود ەبەەكان ەلە ەالیەن ە ەومانبەو ە
دەزەوەتیەتەناود تیەدەوبگیاێتەدەلەەو ژ ە
8282/3/1
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 -5یاێبە تیەكاو ەپاككاسنەدە ەنە

شخانەكان .ە

أ -سەبی كاسنیەكاێكاو ەپێویستەدەسەبەشكاسنیانەبەپێیەژماوەەدەتوەناەدەلێهاتودییەسەدەكاەد .ە
ب -ىىىەوجەمە ەوجییەكىىىانیەكاێكاوەكىىىانەدەكە(یوە ىىىت ەدەە ەشىىىوێ یەحەدەنەدەە ەجىىىلەدەبەویىىىیە
یەكپ شیە ەنانە وەوسنەدەهەوویەپێاەدیستیەتایانەهەیە)ەلە ەوەبەڵێ اەوەسەبێت .ە
ج-ەپو تە ە(ەلصا ي)ەمودوە ەكاێكاوەلەە()100000ەسی اوەكەمتاەنەبێت .ە
س -بەڵێ اەوەپابەناەسەبێتەبەەپێاەنیەسە تەبەو ەك مەاڵیەتیەبەپێیەیا ا ەسە ىتەبەو ەكى مەاڵیەتیە
ژماوە( )19ە اڵیە .1971ە
ێەلەە( )%12ەژماوە ەكاێكاوەكانەكەمتاەنەبێت .ە
هى -سەبێتەڕێژە ەكاێكاو ەڕەیەز ەم ە
د -ڕێژە ەكاێكاو ەناد

ەلەەوێژە ( )%72ەژماوە ەكاێكاوەكانەكەمتاەنەبێت .ە

ز -ەپشك ی یەتەناود تیە ەوجەمەكاێكاوەكانەلە ەوەبەڵێ اەوەسەبێتەدەهیچەكاێكاوێكەسە تەبەكاوە
نابێتەبەوەلەەپێشكەەەكاسنیەوەنجامیەتەناود تیەوەمەپشك ی یانە .ە
ح -لەەحىىاڵەتیەیەكسىىانیەبىىودنیەسددەعەوزە ە ىىەوەتاەسەبێىىتەوەمەپێىىوەوەنە ە ىىوەوەدەەلەەبەوەوىىادە
بگیاێن-:
 -1كامەلەەبەڵێ اەوەكانەژماوە ەوەیەز ەمێیەزیاتاەبودە ەب ەهەوەكاێكاوێىكەیەكە ىاڵەدەكىوەپێشىی ەتاە
(ە ضلیة)ەسەسەناێت.
ێە
 -5كىىامەلەەبەڵێ ىىاوەكانەژمىىاوە ە(كەمەوەنىىاەم) ەزی ىاتاەبىىودەبەەمەوجێ ىكەویش ىەكە ەبەەتەدەدەت ىیەپ ى ە
بكاێتە ەب ەهەوەكاێكاوێكەیەكە اڵەدەكوەپێشی ەتاە(ە ضلیة)ەسەسەناوێت .ە
ێەسەكاێ ىتەدەلەەو ژنىىامە ە(دەقىىایعیەكووس ىىتان)ە
 -1وەمەوێ مىىاییەەلەەوێكەدت ىیە5050/1/1ەەدەەجێبەج ى ە
باڵدسەكاێتەدە .
ە
ە
ئاوات جەناب نوری
وەزیری دارایی و ئابووری
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 3450 :لە 0202/0/1
ە

بەپێئەوەدەسە ەاڵتەىەپێمانىاوەدەەلەەیا ىایئەدەزەوەتىئەنىاد

ەژمىاوەە()5ە ىاڵئە5009ەدەسدەبەسدەیىئە

ڕێ مایمان ەژماوەە()2ىە اڵئە5019ەدەواماژەەبەەك نود یەك بودنەدە ەبەوێىوەبەوەیەتیەیشىتیەسیىوەنیە
ەپاوێزیاكىانەلەەوێكەدتىیە5050/1/5٨ەبەیاومانىاەەبەە

دەزەوەتمانەلەیەڵەبەوێوەبەوەیەتیەكانیەهىاتودو
سەوووەنانیەوەمەبەیانەەهەموەوییە-:ە

بەیانی ژمارە()4ی ساڵی 0202
هەمواری یەكەمی رێنمایی ژمارە ))5ی ساڵی 0219تایبەت بە پێدانی مۆڵەتی جام ڕەش
ماددەی (-:)1

 -1ی ڕی یەوێژە ()%10ەب ە()%20ەلەەهەوماسسەەدەبەیەیەكیەهاتودەلەەڕێ ماییە ەوەدەە.
 -5ی ڕی یەوێژە ە()%20ەب ە()%٨0ەلەەهەوەماسسەەدەبەیەیەكیەهاتودەلەەڕێ ماییە ەوەدەە.

ماددەی (-:)0

ێەبەیە(9د10د)11ەلەەماسسە ەپێى جەمەلەەوێ مىاییە ىەوەدەەسەبێىتەەبىەیەە()15ىەڕێ مىایئە
زیاسەكاسنیە ە
ەوەدەە.
 .9وەدەووت مبێالنە ەكەەلەەك مپانیا ەسود تكەوەوێىژە ەتىاویكیەجىامەتىاە()%10ىىەەوەدەەلێپا ىی ەدەەدە
ێەدەوناییاێىتەبەەمەوجێىكەبەەلەزیەەجامەكىىانیەڕەەەنەكاەبێىتەدەلەەب ەمىىا ە
هىیچەو ىىوماتێكیەلى ە
ك مپانیا ەسود تكەوەڕەەەكاەبێتە.
 .10ەوەیەوەڕێژە ەتاویكیەجامەلەەب ەما ەك مپانیا ەسود ىتكەوەیىانەبەەلەزیەەلەە()%10ەزیىاتاەدەلەە()%20ە
كەمتاەبێتەوەدەەپێویستەەو وماتیە()%20ەباەكە.
 .11ەوەیەوەڕێژە ەتاویكیەجامەلەەب ەما ەك مپانیىا ەسود ىتكەوەیىانەبەەلەزیەەلەە()%20ەزیىاتاەدەلەە()%٨0ە
كەمتاەبێتەوەدەەپێویستەەو وماتیە()%٨0ەباەك
.15بە ەوەدەپاوەنە ە ەوەدەەكەلەمەماسسەیەەهىاتودەەسە ىاێتەە ىەوەحسىابیەپەوەپێىاەنیەهىاتودو

ە

پاوێزیاكان.
ماددەی (-:)3

وەمەبەیىىىىانەەلەەڕ ژ ەسەووىىىىودنیەدەەكىىىىاو ەپێىىىىاەكاێتەدەلەەڕ ژنىىىىامە ە(دەقىىىىایعیەكووس ىىىىتان)ە
باڵدسەكاێتەدەە.ە
ە
رێبەر ئەحمەد
وەزیری ناوخۆ
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 4122 :لە 0202/0/02
پاڵپشتەبەدەسە ەاڵتە ەپێمانەسوەدەەلەەیا ىا ەدەزەوەتىیەنىاد

ەژمىاوەە()5ە ىاڵیە5009ەدەسدەبەەسدە ە

بەیانیەژماوەە( )1ەتایبەكەبەەڕێگا ەكاسنەلەەباڵدبودنەدە ەڤایا

ىیە(كوو نىا)ەدەلەپێ ىادەپاوە ىت یە

وا ایشیەتەناود تیەهەوێمیەكووس تانەبەیاوماناەەبەەسەووودەنانیەوەمەبەیانەە-:ە
بەیانی ژمارە()5ی ساڵی 0202
تایبەت بە ڕێگری كردن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی (كورۆنا)

ە

یەكەم :ڕەیات یەپێاەنیەڤیزە ەهات ەەژددوەدەەبەەهەڵگاەنیەپا پ وتیەدداڵتیەوێىاەنەلەڕێگىا ەسەودەزەە
ودوییەكانیەهەوێمیەكووس تانەتاەمادەیەكیەسیاو ەنەكاەدە ەدەوەدەنە ەنيشی گە ەهەوێمیىانە
ێەناسوێىتەبگەڕێى ەدەهەوێمىیەكووس ىتانە ەجىگەەلەەشىاناەەسیپل ما ىییەكانەكەە
هەیەەڕێگەیانەپ ە
پێویستەەپشك ی یەتەناود تیەتەدەدیانەلە اڵەە ودویەكانەب ەبكاێتەدەبەوێىزەدەەمامەڵەیىانە
لەیەڵەبكاێت.
دووەم :قەسەغەكاسنىىىیەهىىىات ەەژددوەدەەلەەڕێگىىىا ەسەودەزەە ىىى ودوییەكانیەهەوێمىىىیەكووس ىىىتانەبىىى ەە
وەدكە ەەبیانیانە ەكەەلەەڕێكەدتیە5050/5/2ەبەسدەددەە ەوسەنیەدداڵتیەوێاەنیانەكاسددە.
سێ ەم:ەوەدەهادداڵتییەەعێاەقییانە ەكەەلەەدداڵتیەوێاەنەسەیەوێ ەدەەلەەوێگىا ەسەودەزەە ى ودوییەكانیە
هەوێمیەكووس تانەپێویستەەلەە اڵەە ودوییەكانەجیابكاێ ەدەەدەپشك ی یەددوسیانەب ەبكاێتە
لەەالیەنەتىىىیمەەپزیشىىىكییەكانیەدەزەوەتىىىیەتەناود ىىىتیەبەەمەبە ىىىتیەسڵ یىىىابودنەلەەتىىىودەە
نەبودنیانەبەەڤایاد یەكوو نا.ە
چوارەم :ڕەیات یەیەشتیەهادداڵتیانیەهەوێمىیەكووس ىتانەدەعێىاە ەلەەڕێگىا ەسەودەزەە ى ودوییەكانیە
هەوێمیەكووس تانەب ەدداڵتیەوێاەنەتاەكاتێكیەسیاو ەنەكاەدە.ە
پێـنجەم:ەپێویستەەتیمەەتەناود تییەكانەلەەیشتە ىاڵەە ى ودوییەكانەپشىك ی یە ىەوەتاییەبى ەیشىتە
وەدەیەشتیاوەنە ەوەنجامەباەنەكەەلەەڕێگىا ەسەودەزەە ى ودوییەكانئەهەوێمىیەكووس ىتانەسەیەنەە
هەوێمە ەهەودەهاەپێویستەەیشىتە ەومىانبەوەنەدەكاومەنىاەنیەسەودەزەە ى ودوییەكانەڕیگەكىانیە
وپاوە تنەبگانەەبەوەلەپێ ادەپاوە ت یانەلەەتودشبودنەبەدەڤایا

ەەەدەپشىك ی یەبەوسەدەمیىانە

ب ەوەنجامەباوێت.
ە

رێبەر ئەحمەد
وەزیـری ناوخۆ
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 4121 :لە 0202/0/02

پاڵپشتەبەدەسە ەاڵتە ەپێمانەسوەدەەلەەیا ا ەدەزەوەتیەناد

ەژماوەە5ە ىاڵیە5009ەدەسدەبەەسدە ەهەوە

سددەبەیىانیەژمىىاوەە(1د )2ەتىىایبەكەبەەڕێگىا ەكىىاسنەلەەباڵدبىىودنەدە ەڤایاد ىیە(كوو نىىا)ەدەلەپێ ىىادە
پاوە ت یەوا ایشیەتەناود تیەهەوێمیەكووس تانەبەیاوماناەەبەەسەووودەنانیەوەمەبەیانەە-:ە
ە

بەیانی ژمارە()1ی ساڵی 0202
تایبەت بە ڕێگری كردن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی (كورۆنا)

ە

یەكەم :ڕەیات ی ەیەشتی ەوا مانی ەلە ەنێوەن ەهەو ەسدد ە ە كە انە ەنێوسەدڵەتی ەهەدلێا ەد ە لێمانی ەد ەك ماو ە
ویسالمیەوێاەنەتاەمادەیەكیەسیاو ەنەكاەد.
ێەسەكاێتە.ە
دووەم:ەوەمەبەیانەەلەەڕ ژ ەسەووودنیەدەەجێبەج ە
ە

ڕێبەر ئەحمەد
وەزیـری ناوخۆ
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 4802 :لە 0202/0/04

پاڵپشتەبەدەسە ەاڵتە ەپێمانەسوەدەەلەەیا ا ەدەزەوەتیەنىاد

ەژمىاوەە()5ە ىاڵیە 5009دەبەمەبە ىتیە

ێەكاسنىیەیا ىىا ەبە ىىادەنكاسنەدە ەوەدەزەدییىانە ەلەە ى وو ەشىىاوەدەنییەكانەزیاسەو ییىانە
جێبەجى ە
لە ەوەكاەدەەژماوەە()1ە اڵیە5019ەبەیاوماناەەبەەسەووودەنانیەوەمەبەیانە-:

بەیانی ژمارە()7ی ساڵی 0202
تایبەت بە جێبەجێ کردنى یاساى ژمارە ()3ى ساڵى 0219
ماددەی (-:)1

أ-ەلیژنەیەكەپێكەسێتەلەەپاوێزیاەدەویاەوەە ەوبە

كانەلەمەالیەنانە ە وەوەدە :ە

 -1پاوێزیاوەیانە ەوپەوشتیاو ەویاەوە ە ەوبە

.ە

 -5بەڕێوەبەو ەیشتیەشاوەدەنیەكان.ە
 -1ەو كیەشاوەدەنی .ە
 -٤بەوێوەبەو ەیەنجی ە.ە
 -2بەڕێوەبەو ەكشت كاڵ.ە
 -5بەڕێوەبەو ەت ماوكاسنیە انودبەوە .ە
 -7بەڕێوەبەو ەنە شەسەنان.ە
ب-ەپاوێزیاوەیانە ەوپەوشتیاو ەویاەوەەب

ەهەیەەلیىژنەیەكەپێىكەبهێ ێىتەلەەهەوەیەكەیەكىیەكىاویێا ە

بە ەو كایەتی ە ەو كیەیەكە ەكاویێا ەدەوەناەمێتیەوەدەالیەنانە ەكەەلەبەیە ە(أ1/تا )7ە ەوەدەە
ێكاسنىىىیەیا ىىىا ە
ێەسوەدەەوەیەوەپێویسىىىتەبكىىىاكەبەمەبە ىىىتیەكاووا ىىىانیەجێبەجىىى ە
واماژەیىىىانەپىىى ە
ژماوە( )1اڵیە5019ە
ماددەی (-:)0

 -1سەدەكاوییەكەلەەالیەنەزێاەو كاوەیانەمیاەتگەو ەشىەوعیەەپێشىكەەەبەە ىەو كیەیەكە ەكىاویێا ە
ێەكاسددە.
سەكاێتەلە ودو ەوەدەشاوەدەنییە ەكەەزیاسەڕ ییەل ە

 -5پێویسىىتەەزێىىىاەو كاوەیىىىانەمیىىىاەتگەو ەشىىەوعیەبسىىىەلمێ ێتەكەەنیشىىىتەجێیەوەدە ىىىانودەیەەكەە
بەزیاسەو ییەلە ەوەزەد ەسەدڵەكەسود تیەكاسددە.

 -1لیژنەكىىىانیەبىىىەیە ە(أ) ەمىىىاسسە ەیەكەمىىىیەوەمەبەیىىىانەەبەیىىىاوەلە ىىىەوەوەدەسیكی می تىىىانەەسەسەنە
كەپێویستەەب ە ەلمانانیەبەیە ەسددەم .ە
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ماددەی (-:)3

لیژنەیەكیەالدەكیەلەەشاوەدەنیەتایبەتمەناەپێكەسێتەبى ەپێىوەنیەپىاووەەزەد ەكەەزیىاسەو ییەلە ىەوە
كىىىىاەدەەدەجێگیاكاسنىىىىیەڕددبەوەكە ەدەبەوزكىىىىاسنەدە ەڕەپىىىى وكەبىىىى ەلیژنەكىىىىانیەمىىىىاسسە ەیەكەمەە
بەمەبە تیەبەیاوەسەنە ەدپێویستەەیەكێكەلەەوەناەمانیەلیژنەەپێوەوەبێت.
ماددەی (-:)4

ێە
وەیەوەیشتەمەوجەكانیەپێویستەەب ەتاپ كاسنیە انودە ەكەەبەەزیىاسەو ییەسود ىتەكىاەدەەجێبەجى ە
بىىودەوەەدەەسدە ەبەیىىاوسەنیەلیىىژنە ەپاوێزیىىاەیىىانەویىىاەوە ە ىىەوبە

ەیىىانەلیىىژنە ەیەكە ەكىىاویێا ە

بەڕەزەمەنىىىا ە ەبىىىە ەڕ ىىىوماتیەتىىىایبەكەبەەتىىىاپ كاسنەبەپێىىىیەمىىىاسسە ە()5ەبىىىەیە ەسددەمەلەەالیەنە
شاوەدەنیەتایبەتمەناەدەوسەییاێتەبەەپسولە ە(/17أ).
ماددەی (-:)5

وەدەپىىىاووەەزەدییىىىانە ەكەەبەەپىىىێرەدەنە ەحوكمەكىىىانیەیا ىىىا ەژمىىىاوەە()1ە ىىىاڵیە5019ەزیىىىاسەڕ

ە

لە ىەوكاەبودەوەدەەلەەالیەنەلی ىژنە ەیەكەەكاویێاییەكىىانەتاپ كاسنی ىانەڕەكەسەكىىاێ ەدەەدەڕێكاوەكىىانیە
ێەسەكاێن .ە
هاتودەەلەەیا اكەەجێبەج ە
ماددەی (-:)1

ەنوێ ەو ەشاوەدەنیەب

ەهەیەەتىاپ كاسنەڕەكەبكىاتەدەەوەیەوەپىێرەدەنە ەبىەیە ەوىوەوەمیەمىاسسە ە

( )5ەیا اكەەبێت.ە
ماددەی (-:)7

ێەكاسنیەیشىتەڕێكاوەكىانیەهىاتودەلەەیا ىا ەژمىاوەە( )1ە ىاڵیە5019ەدەوەمە
 -1بەوپا یاوەتیەجێبەج ە
بەیانەەسەكەدێتەەوە ت

ەلیژنە ەیەكەەكاویێاییەكان .ە

 -5لەەكاتیە ەوپێریەكاسنیەبەیەكانیەوەمەیا ایەەدەوەمەبەیانەەلیژنە ەیەكەەكاویێاییەكانەبەوپا یاوە
سەبىىنەبەوەمىىبەوەیا ىىاەبەپێىىیەیا ىىا ەبەوزە تىىیە ەومىىانبەوەنیەسەدڵەكەژمىىاوەە()1٤ە ىىاڵیە 1991ە
هەموەوكاەدە ەوەڕە ەڕێكاوەەیا اییەكانیەتا .ە
ماددەی (-:)8
ێەسەكاێىىىىتەدەلەەڕ ژنىىىىامە ە(دەقىىىىایعیەكووس ىىىىتان)
وەمەبەیىىىىانەەلەەڕ ژ ەسەووىىىىونیەدەەجێبەجىىىى ە
باڵدسەكاێتەدەە.ە

ە
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 4950 :لە 0202/0/01

پاڵپشىىتەبەدەسە ىەاڵتە ەپێمىىانەسوەدەەلەەیا ىىا ەدەزەوەت ىیەنىىاد

ەژمىىاوەە5ە ىىاڵیە5009ەدەسدەبەسدە ە

بەیانیەژماوەە(ە- 1ەە2ەە-ە5ە) ەتایبەكەبەەوێگا ەكاسنەلەەباڵدبودنەدە ەڤایاد یە(ك و نىا) ەەدەلەپێ ىادە
پاوە ت یەوا ایشیەتەناود تیەهەوێمیەكووس تانەبەیاوماناەەبەەسەووودەنانیەوەمەبەیانەە-:ە
ە

بەیانی ژمارە()8ی ساڵی 0202
تایبەت بە رێگری كردن لە باڵوبوونەوەی ڤایروسی (كۆرۆنا)
یەكەم:ەڕەیات یەەپێاەنیەڤیزەەدەهات ەەژددوەەبەەهەڵگاەنیەپا پ وتیەوەمەدداڵتانە ە وەوەدە-:
 -1تایالناەەەەەەەە ەە -5كوویا ەباشودوەەەەەەە ەە -1یابانەەەەەەەەەە ەە-٤ەەویتالیاەەەەەەەەەە ە-2ەە غا وو.
دووەم :قەسەغەكاسنیەیەشتەكاسنیەهەڵگا ەپا پ وتیەعێاەقیەلەەوێگا ە الەە ى ووییەكانیەهەوێمىیە
كووس تانەب ەوەدەدداڵتانە ەكەەلەەبەیە ە(یەكەمی)ە ەوەدەەسیاو ەكاەدن.
سێ ەم:

 -1وەدەهادداڵتیانە ەكەەلەەسدە ە()5050/1/1ە ەوسەنیەدداڵتانیە(وینە ەوێاەنە ەتایالناە ەك ویا ەباشىودوە
ەیابانە ەویتالیاە ە غا ووە)یانەكاسددەەلەەكاتیەیەوەنەدەیانەپشىك ی یە ىەوەتاییانەبى ەسەكاێىتەلەە
ا كە انەكىىانەسدەتىىاەوەدەنە ەكەوەنتىىینە(حجىىزەەىىحي)ەسەكىىاێنەبىى ەوەدەمىىادەیە ەكەەلەەالیەنە
دەزەوەتیەتەناود تیەسە تەنیشانەكاەدەەدەوەمەبەودەوەەبەیانیەژماوەە(1ەدە2ەدە )5ەسەیاێتەدە.
ێەسوەدەە
 -5هەوەهىىادداڵتییەكیەبیىىانیە ىىەوسەنیەوەدەدداڵتىىانە ەكەەلەەبىىەیە ە( ىىێیەم)1/ەوامىىاژە ەپىى ە
ێەناسوێتەبێى ەەهەوێمىیەكووس ىتانەجىاەوەیەوەلەوێىگە ەسەودەزەە ى ودوییكانەبێىتەیىانە
وێگایانەپ ە
اڵەكانیەپشك ینەلەنێوەنەهەوێمیەكووس تانەدەپاوێزیاكانیەتا ەعێاە ەبێتەە
چوارەم :شانا ە ەومیەوەد ەداڵتانە ەلەەبەیە ە(یەكەم) ەسیاو ەكاەدنەبەوێزەمامەڵەیانەلەیە ەسەكاێت ەد ەلەەالیەنە
تیمی ەتەناود تی ەتایبەتمەناەدە ەپشك ی یان ەب ەسەكاێت ەلە ە اڵە ە ووییەكان ەد ە اڵەكانی ەپشك ین ەلەە
نێوەنەهەوێمیەكووس تانەدەپاوێزیاكانیەتا ەعێاە ەە.ە
پێنجەم :ەپێویستە ەوە سەو ە اڵی ە وو ەپا پ وتی ەهادداڵتی ەعێاەقی ەد ەبیانی ەك نتا

ەبكاك ەب ەسڵ یابودنە

لەدە ەكەە ە ەو ەوەدەدداڵتانە ەنەكاسددەەكەەلەمەبەیانەەسیاو ەكاەدنەلەەسدەىە.5050/1/1
شەشەم :سەدە ەلە ەهادداڵتیانی ەهەوێمی ەكووس تان ەسەكەین ەەیەشت ەنەكەن ەبو ەپاوێزیاكانی ەتا ەعێاە ەبە ەتایبەتیە
پاوێزیا ەنەجەفەدەكەوكوكەتەنهاەلەحاڵەتیەز وەپێویستەنەبێتەە.
حەوتەم :ەپێویستە ەتیمی ەپشك ی ی ەتەناود تی ەلە ەیشت ە اڵەكانی ەپشك ین ەلە ەنێوەن ەهەوێمی ەكووس تان ەدە
پاوێزیاكانی ەعێاە ەجێگیا ەبكاێن ەبە ەمەبە تی ەپشك ی ی ەیشت ەوەد ەهادداڵتیانە ەكە ەلە ەپاوێزیاكانی ەتا ە
عێاە ەسێ ەەهەوێمیەكووس تانە.ە
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ذمارة (العدد) 842

وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 5148 :لە 0202/0/07
بەپێیەوەدەسە ەاڵتە ەپێمانەسوەدەەلەەیا ا ەدەزەوەتیەنىاد

ەژمىاوەە( )5ە ىاڵیە5009ەەدەەسدەبەسدە ە

بەیانمانەژماوەە()15ىە اڵیە5015ە تایبەكەبەەسەبەزەنانیەسە ەاڵتەکانەب ەبەڕێوەبەوەنیەیشتیەدەوامىاژەە
دهەدەپێشىى یاوكاسنیەیا ىىاەدە
ەپێاەوودنىىە ە
ە
بەەبىىەیەە()1٤ىەک نود ىىیەسددەمىىینەک بىىودنەدەىەلیژنىىەە
زەوهتىیەنىاد
كەبەەكاو ەدهە ە
ە
یانەكانیە ە
تایبە
یەهدەوێ ماییەدەبەە ە
پە ە
ە

وێكىەدتیە5050/1/50ەەكەەپێكهىاتودەە
ە
ەلەە

لەە)5050/1/15ەدەلەبەوەبەوژەدەنا ەیشتیەبەیاوماناەەبەەسەووودەنىانیە
زەویمانەژماوه(577ە ە
ە
ە
ومانیەده
بە ەە
ە
وەمەبەیانە:ە
ە
ە

بەیانی ژمارە()9ی ساڵی 0202

هەمواری یەکەمی بەیانی ژمارە ()16ى ساڵی  2116تایبەت بە دابەزاندنی
دەسەاڵتەکان بۆ بەڕێوەبەرانی گشتی
ە

ماددەى (-:)1

ەهەموەوکاسنیەبەیەىە(یەکەم)1/ەلەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدە:ە
یەکەم:1/ەە ەوجکاسنەدەنوێکاسنەدەىەیشتەسەوماڵەە(جێگیادەناجێگیاەکان)ەبەپێیەیا ىا ە زمەتىیە
شاو تانیەژماوەە()5٤ىە اڵیە1950ەهەمىوەوکاەدەدەیا ىا ەمىودوەىە ەومىانبەوەنەژمىاوەە()55ىە ىاڵیە
500٨ە دەیا ا ەوەژەدە انەنشی یەهێزەکانیەوا ایشیەناد

ەژماوەە()1٨ىە اڵیە5011ەدەوێ ماییەەسەوەیىیەە

کاوپێکاەدەکانەلەەوێکەدتیەشایستەبودنیەدەەجگەەلەەسەوماڵەىەتایبەكەبەەوێىژەىە()%20ەبى ەهەڵگاەنىیە
بەدەنىىامەىەبىىااڵەکەە بىى ەجىىاو ەیەکەمەلەەدەزەوەتمىىانە ەوجەسەکاێىىتەەبەاڵمەنىىوێکاسنەدەىە ىىااڵنەىە
لەسە ەاڵتیەبەڕێوەبەو ەیشتیەسەبێت.ە
ماددەى (-:)0

ەهەموەوکاسنیەبەیەىە(یەکەم)11/ە لەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ
یەکەم:11/ە وەزەمەنا ەلە ەوەپا

اوێتەدە:ە

ەىەهاد ەوییا ەوە سەودەکاومەناەنیەهێزەکانیەوا ایشیەناد

ە

بەمەوجێکەهاد ەوەکانیانەهەڵگا ەوەیەزنامەىەعێاەقیەبن ەب ەوەدەنەىەهاد ەوەکانیانەعێاەقیەنینە
سەبێتەوەزەمەنا ەالیەنەەوەم ییەکانە(وا ای

ەدەپ

لیس)ەدەوبگیاێت.ە

ماددەى (-:)3

هەڵوەشانانەدەىەبەیەىە(یەکەم)11/ەلەەبەیانیە ەوەدە.ە
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ماددەى (-:)4

هەموەوکاسنیەبەیەىە(یەکەم)19/ە لەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدەە

یەکەم:19/ەسەنىىىانیەوە سىىىەوەنەدە ەومىىىانبەوەنەلەەپایەكىىىانەبەپێىىىیەمىىىیالكەدەپەیىىىكەو ەوێكخسىىىت یە
پە ا كاەدەبەەبەووادەیات یەپلە ە ەوباز ەدەدەزیفیەدەوا ىتیە وێ ىانەبەەتىایبەتیەبى ەلێپا ىاەد ە
بەشەكانەكەەنابێتە وێ انیانەلەەوا تیەبەدەنامە ەبکال وی

ەكەمتاەبێت ەدە ەباوەكەبەەبەشىەكانیە

ژمێایاو ەدەدوسبینەسەبێتەپسپ و ەژمێایاو ەهەبێت.ە
ماددەى (-:)5

هەموەوکاسنیەبەیەىە(یەکەم)52/ەلەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدە

یەکەم :25/ە ەوجەکاسنئەپاوەىە وتەمەنئەووت مبیلەدەوامێاەکانە(یازەدەبەنزین) ەبەپێئەپسودلەىە
پێاەدیستئەبەڕەوادکاسنئەڕێ مایىمانەژماوەە()5ىە اڵیە501٨ە.ە
ماددەى (-:)1

هەموەوکاسنیەبەیەىە(یەکەم)10/ەلەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدە
یەکەم:31/ەواوە تەەكاسنیەنو اەد ەتایبەكەبەەپسىپ و ەبەوێىوبەوەیەتیەیشىتیەتایبەتمەنىاەبىوەسەمەدە
سەزیىىاەپەیوەنایىىاەوەكانەجىىگەەلەە( ىىەو كایەتیەهەوێىىمەدە ىىەو كایەتیەوەنجىىومەنیەدەزیىىاەنەدە
وەنجىىومەنیەوا ایشىىیەهەوێىىمەدەدەزەوەتەكىىانەدەوەنجىىومەنیەسەسدەو ەدەدسە ىىتەە ىىەوبە

كانەدە

بالێوز ىىانەەدەكونسىىولگەویەەیشىىتیەكانیەعێىىاە ەدەهەوێىىم)ەدەنابێىىتەپشىىتگیا ەبىىاوێتەبىى ەالیەنىىیە
پەیوەنایاەو.ە
ماددەى (-:)7

هەموەوکاسنیەبەیەىە(یەکەم)15/ە لەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدە
یەکەم:32/ە سەبێىىىتەهەنىىىاێكەلەمەسە ىىىەاڵتانە ەوامىىىاژە ەپێىىىاوەدەەسەبەزێ ىىىاوێتەبىىى ەبەوێىىىوەبەو ە
پاوێزیاكانەدەهادشێوەكانیانەدەەسەبەزەنانیەوەمەسە ەاڵتانەەبەە ەومىانیەکىاویێە ەدەدێى ەیەکەبىاوێتە
بەەدەزەوەتمان.ە
ماددەى (-:)8

وەمەبەیىىىانەەلەەو ژ ەسەووىىىودنیەدەەكىىىاو ەپىىىێەسەكاێىىىتەدەلەەو ژنىىىامە ە(دەقىىىایعیەكووس ىىىتان)

باڵدسەكاێتەدە.ە
ە

رێبەر ئەحمەد
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 5012 :لە 0202/0/07
ە

پاڵپشىىتەبەدەسە ىەاڵتە ەپێمىىانەسوەدەەلەەیا ىىا ەدەزەوەت ىیەنىىاد

ەژمىىاوەە5ە ىىاڵیە5009دەسدەبەسدە ە

بەی ىانیەژمىىاوەە(ە1ەدە2ەدە5ەدەە٨ە) ەتىىایبەكەبەەوێگىىا ەكىىاسنەلەەباڵدبىىودنەدە ەڤایا

ىیە(ك و نىىا)ەدە

لەپێ ادەپاوە ت یەوا ایشیەتەناود تیەهەوێمیەكووس تانەەبەیاوماناەەبەەسەووودەنانیەوەمەبەیانەە-:
بەیانی ژمارە()12ی ساڵی 0202
تایبەت بە رێگری كردن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی (كۆرۆنا)
یەكەم :سەدەەلە ەهادداڵتیان ەد ەسەنیشتوەنی ەهەوێمی ەكووس تانەسەكەین ەڕەواد ەوێ مایی ەد ەبایاوەكانیە
حكومەكەبكەنەب ە

پاوە تنەلەەپەتا ەڤایا

یەك و نا.

دووەم:ەسەدەەلىىىەەهادداڵتیىىىانەدەسەنیشىىىتوەنیەهەوێمىىىیەكووس ىىىتانەسەكەیىىىنەهىىىاتودو كاسنەلەەنێىىىوەنە
شىىاوەكانیەهەوێىىمەكەمەبىىكەنەدەەدەهەودەهىىاەلەیەڵەپاوێزیاكىىانیەتىىا ەعێىىاەقی

ەتىىاەسەتىىوەننە

هاتودو ەنەكاێت.ە

سێ ەم:ە ەباوەكەبەەنادوەەكووس تانیەكانیەسەوەدە ەویاەوە ەهەوێمیەكووس تانەبەەتایبەكەپاوێزیا ە
كەوكوك ەسەدە ەلە ەهەمود ەهادداڵتیان ەسەكەین ەڕەواد ەوێ ماییەكانی ە
ك و ناەبكەن.

پاوە تن ەلە ەڤایا

یە

ە

ە
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 5010 :لە 0202/0/07

پاڵپشتەبەدەسە ەاڵتە ەپێمانەسوەدەەلەەیا ىا ەدەزەوەتىیەنىاد

ەژمىاوەە()5ە ىاڵیە5009ەدەسدەبەسدە ە

هەوەپێ جەبەیانیەژماوەە( )10 ٨ 5 2 1ەتایبەكەبەەوێگا ەكىاسنەلەەباڵدبىودنەدە ەڤایاد ىیە(ك و نىا)ەدە
لەپێ ادەپاوە ت یەوا ایشیەتەناود تیەهەوێمیەكووس تانە ەبەیاوماناەەبەەسەووودەنانیەوەمەبەیانە-:ە
بەیانی ژمارە()11ی ساڵی 0202
تایبەت بە رێگری كردن لە باڵوبوونەوەی ڤایروسی (كۆرۆنا)

یەكەم:ە-ەوەیات یەەپێاەنیەڤیزەەدەهات ەەژددوەەبەەهەڵگاەنیەپا پ وتیەوەمەدداڵتانە ە وەوەدە:
 -1كوەیت.ەەەەەەەە -5بەحاەینەە.
دووەم ە -:ەقەسەغەكاسنی ەیەشت ەكاسنی ەهەڵگا ەپا پ وتی ەعێاەقی ەلە ەوێگا ە الە ە ووییەكانی ەهەوێمیە
كووس تانەب ەوەدەدداڵتانە ەكەەلەەبەیە ە(یەكەمی)ە ەوەدەەسیاو ەكاەدن.
سێ ەم  -:وەد ەهادداڵتیە ەعێاەقیانە ەەكە ەلە ەسدە ە( )5050/1/1ە ەوسەنی ەدداڵتانی ە(كویت ەە ەبەحاین ەەتایل ا ە
غا ووە ەویتالیا ە ەیابان ە ەكوویا ەباشودو ە وی ن ەوێاەن ە ە)یان ەكاسددە ەلە ەكاتی ەیەیشت یان ەب ە
سەودەزە ە ودوییەكانی ەهەوێم ەیان ە اڵی ەپشك ی ی ەنێوەن ەهەوێم ەدپاوێزیاكانی ەتا ەعێاە ە ەوەدەە
پشك ی یە ەوەتاییانەب ەسەكاێتەلەالیەنەتیمەەتەناود تییەكانە سدەتاەوەدەنە ەكەوەنتینەسەكاێنە
ب ەوەدەمادەیە ەكەەلەەالیەنەدەزەوەتیەتەناود تیەسە تەنیشانەكاەدە.
چوارەم ە -:ەوەد ەبیانیانە ەكە ەلە ەسدە ە( )5050/1/1ە ەوسەنی ەدداڵتانی ە(كویت ە ەبەحاین ەتایل ا ە غا ووە ە
ێەناسوێتەبێ ەەهەوێمیەكووس تان
ویتالیا یابانە كوویا ەباشودوە وین ەوێاەن)یانەكاسددەەویگایانەپ ە
ێەسەسوێىتەبێى ەەهەوێمىیەكووس ىتانەە
پێنجەمە-:ەەوەدەبیانیانە ەكەەنیشىی گەیانەهەیەەلەهەوێىمەەوێگایىانەپى ە
هەوێمىىىیەكووس ىىىتانەبەمەوجێىىىكەلەەسدە ە5050/1/1ە ىىىەوسەنیەوەدەدداڵتىىىانە ەبىىىەیەىە ىىىێیەمیانەە
نەكاسبێت.
شەشـەمە-:ەشىىانا ە ەوم ىیەدسیبل ماتكىىاوەنیەەوەدەدداڵتىىانە ەلەەب ىەیە ە(یەكەم)ەسی ىاو ەكىىاەدنەبەسەونەلەدە
وێكىىىاوەنە ە ىىىەوەدەەدەبەوێىىىزەدەەەمامەڵەیىىىانەلەیەڵەسەكاێىىىتەدەلەەالیەنەتیمىىىیەتەناود ىىىتیە
تایبەتمەناەدەەپشك ی یانەب ەسەكاێتەلەەە اڵەە ووییەكانەدە اڵەكانیەپشىك ینەلەنێىوەنەهەوێمىیە
كووس تانەدەپاوێزیاكانیەتا ەعێاە ەە.
حەوتەم ە :ە -ەپێویستە ەوە سەو ە اڵی ە وو ەپا پ وتی ەهادداڵتی ەعێاەقی ەد ەبیانی ەك نتا

ەبكاك ەب ە

سڵ یابودنەلەدە ەكە ە ەو ەوەدەدداڵتانە ەنەكاسددەەكەەلەمەبەیانەەسیاو ەكاەدنەلەسدە ە.5050/1/1
رێبەر ئەحمەد
وەزیـری ناوخۆ
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 5318 :لە 0202/3/1

لە ەوە ەومانئە ەو کئەحکومەتئەهەوێمئەکووس تانەدەلەپێ ىادەپاوە ىت یەوا ایشىیەتەناود ىتیە

هەوێم ىیەكووس ىىتانەتىىایبەكەبەەوێگىىا ەكىىاسنەلەەباڵدبىىودنەدە ەڤایاد ىیە(ك و نىىا)ەە ەبەیاومانىىاەەبەە
سەووودەنانیەوەمەبەیانە-:ە
بەیانی ژمارە()10ی ساڵی 0202
تایبەت بە رێگری كردن لە باڵوبوونەوەی ڤایروسی (كۆرۆنا)

یەكەم :ە -ەسەدە ەلە ەیشت ەهادداڵتیانئ ە

شەدیستئ ەهەوێمئ ەکووس تان ەسەکەین ە ەوسەنئ ە ەومانگەکانئە

حکومەكەنەکەنەوەیەوەلەەحاڵەكەدەکاوىەز وەپێویستەنەبیتە.
دووەم ە -:ەیشتەدەزەوەتەکانەدە ەومانگەکانئەنەبە تاەدەبەەدەزەوەكە ەوپشکەسەکاێنەبەەکەمکاسنەدەىە
پابەنابودنئ ە ەومانبەوەن ەبە ەسەدەمئ ە ەومئ ەتەنیا ەب ەوەد ە تا انەى ەکە ەپێویستە ەب ەڕەپەوەنانئە
کاودباوىە ەومانگەکانیانە.
سێ ەم  -:کەمکاسنەدەىەسەدەمئە ەومئەلەە ەومانگەکانئەحکومەكەلەەکاتژمێاە(00ە:ە)٨ەبەیانئەتاە(00ە:ە)1ىە
پاەەنیوەو ە.
چوارەم ە -:ە یستەمئ ەپەنجەم و ەلە ەیشت ە ەومانگەکان ەڕەسەدە تێت ەد ەهاتن ەد ەوودنئ ە ەومانبەوەن ەلەە
ت ماوێکئ ەتایبەك ەت ماو ەسەکاێت ە ەجگە ەلەد ە ەومانگانەى ەکاو ەبە یستەمئ ەپەنجەم وى ەوادە
کاوسەکەنە.
پێـنجەمە-:ەەوەمەبەیىانەەتەنهىاە ەومىانگەەشاو ىتانیەکانئەحکىىومەتئەهەوێىمەسەیىاێتەدەەجىگەەلەە ەومىىانگەە
تەناود تیەکانەکەەپێویستەەبەەبەوسەدەمئەلەەوەوکەسەەبنە.
شەشەمە-:ە کاوىەوێشکگاىە ەومانگەە زمەتگوزەوییەکانئەشاو تانئەدەە(ەوادە ەکاوەباەدەشاوەدەنئەدە...هتىا)ە
بەوسەدەمەسەبێتە .ەە
حەوتەمە:ە-ەوەمەبەیانەەتاەبەودەوىەە5050/1/10ەکاوىەپێەسەکاێتە.ە
هەشتەمە:ە-ەوەمەبەیانەەلەو ژىەسەووودنیەدەەجێبەجێەسەکاێتە.ە

رێبەر ئەحمەد
وەزیـری ناوخۆ
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وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
ژمارە 1111 :لە 0202/0/19

بەیانى ژمارە ()1ى ساڵى 0202

بەپێىىىئەوەدەسە ىىىەاڵتەىەکەەپێمىىىانەسوەدەەلەەمىىىاسسەىە()2ەلەەیا ىىىا ەدەزەوەتىىىئەکشىىىتوکاڵەدە
ەووادەکانئەوادەژماوەە()5ەىە اڵئە()5010ەبەیاوماناەە-:ەە

بەەلێکتاەزەنىىئەڕێکاوەکىىانئەهىىادوسەکاسنەدیوە ىىت ەدەىەب ەتىى ىەپەتىىاتەەلەەبەڕێىىوەبەوەیەتئە
یشىىتئەبا ىىاەوىەدەسەو ىىتانەدەپىىادەنەدەبە ىىت ەدەىەبەەبەڕێىىوەبەوەیەتئەیشىىتئەتىىوێژی ەدەەدە
ڕێ مایئەکشتوکاڵئە/ەبەڕێوەبەوەیەتئەبى ەەتى ەەدەپە ىەناەکاسنىئەبى ەەتى ەهەوەدەکەلەەڕێ مىاییە
ژماوەە()5ە اڵئە5011ەبەیەىە()5ەدەەژماوەە()5ەىە اڵئە()5012ەسەهاتودەەەلەەڕ ژىەباڵدکاسنەدەىە
وەمەبەیانەەلەەڕ ژنامەىە(دەقایعئەکووس تان)ە.ە

بێگەرد تـــاڵەبانى
وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وەزارەتى کارەبا
ژمارە 1534 :لە 0202/0/01

بەپێ ىئەوەدەسە ىىەاڵتەىەکەەپێمىىانەسوەدەەلەەیا ىىا ەدەزەوەتىىئەکاوەبىىاەژمىىاوەە()2ەىە ىىاڵئە5005ە
بەیاوماناەەبەەسەوکاسنئەوەمەبەیانەىە وەوەدەە-:ە

ەبەیانى ژمارە ()1ى ساڵى 0202
 - 1لەبەوەبودنئەهەڵەىەواپەلەەنادنیشانئە شتەىەژماوەە()٤ىەڕێ مىایئەژمىاوەە(1ىە ىاڵئە5019ە
ب یەەبەپێویستەزەناەەوەمەهەڵەیەەڕە تەبکاێتەدەەدەبەمەشێوەیەىە وەوەدەەبێتە:
خشتەى ژمارە ()4
بڕى کەمترین ڕێپیدانى دوورى لەسەنتەرى هێ ى کارەباوە .
 - 5وەمەبەیانەەجێبەجىێەسەکاێىتەەلەەڕ ژىەسەووىودنئەدەلەەڕ ژنىامەىە(دەقىایعئەکووس ىتان)ە
باڵدسەکاێتەدەىە.ە
ئەندازیار  /کمال محمد صالح
وەزیرى کارەبا
8282/3/1
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جمهورية العراق
إقليم كوردستان
الرئيس

ە

قرار
رقم ( )3لسنة 0202

د ً
قا ەللصالحياكەەلمم وحةەل اە يەەلفقاةە(ەألدلئ) ەمنەەلماسةە(ەلعاشاة) ەلقانونەووا ةەەقليمەكووس تانە
وقمە( )1ەلس ةە 5002ەەلمعا ە ەقاوناەەەاەوەەلقاەوەوقمە( )1ەلس ةە 5050ەەلذيەەەاوةەبالمانەكووس تانە يە
جلستةەەالعتياسيةەەلماقمة()11ەبتمويخە5050/1/15ە.ە
ە

قرار
رقم ( )1لسنة 0202
أيام المناسبات الرسمية ل مكون التركماني في اق يم كوردستان  -العراق

ەە ت َ
اسە ەەلئ ەأحكام ەەلفقاة( )1ەمن ەەلماسة ە( )25ەمن ەقانون ەەنتخاب ەبالمان ەكووس تان ە -ەەلعاە ەوقم ە()1ە

الً) ەمن ەەلماسة ە( )77ەمن ەەل ظام ەەلاە لي ەلبالمان ەكووس تان ە ەأەاەوە
لس ة ە 1995ەەلمعا ە ەدەلفقاة ە(أد ە
بالمانەكووس تانە يەجلستةەەالعتياسيةەوقمە()11ەبتمويخە5050/1/15ە ەەلقاەوەەالَتيە:ەە

أوال:ەتعاەەلم ا باكەەالَتيةەم ا باكەو ميةەللمكونەەلتاكمانيە:ە
ً
منەكلەعامەيوماەللغةەدەلثقا ةەللمكونەەلتاكمانيە.
 -1ەعتباوە()17ەمنەشهاە()11ە
ً
منەكلەعامەيوماەللصحا ةەللمكونەەلتاكمانيە.ە
 -5ەعتباوە()52ەمنەشهاە()5ە

ثانيا:ەعلئەمجلسەەلوزوەءەدەلجهاكەذەكەەلعالقةەت فيذەهذەەەلقاەوە.ە
ثالثا:ە ي فذەهذەەەلقاەوەمنەتمويخەەادوهەدي شاە يەەلجاياةەەلا ميةە(دقاوعەكووس تان)ە.ە
األسباب الموجبة

من ەأجل ەەضفاء ەەلصفة ەەلا مية ەعلئ ەەلم ا باك ەەلقومية ەدەلثقا ية ەللمكون ەەلتاكماني ەدتعزيز ەد ەەغ اءە
ەلتعاسەەلثقا يە يەەقليمەكووس تانە ەەاوەهذەەەلقاەوە.ە
نيچيرڤان بـارزانـي
رئيـس إقليـم كـوردسـتـان
أرب ـل
0202/0/12
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