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 کۆمارى عێراق 
 وردستان ـەرێمى کـه
 ەرۆکـس
 

 

 ـارڕیبـ
 0202 ڵیسا ی(3) ەژمار

 

کایەتیەلەەیا ىىا ە ىىەو ە(سەیەم) ەمىىاسسە ە(یەکەم)ەەبىىەیە ەلەاڵتەىەپێمانىىاوەدەبەپێىىئەوەدەسە ىىە
ەى(1)مانىاەبەەسەوکاسنىئەبەیىاوىەژمىاوەەوىەهەمىوەوکاەدە ەبەیا5002 اڵئەە (1)هەوێمیەکووس تانەژماوە

پە ىىەنا ەە15/1/5050 ژ ەڕ ەوا ىىاییە(11)سەنیشىىت یەژمىىاوەەپەولەمىىانیەکووس ىىتانەکەەلەەە 5050 ىىاڵیە
ە.کاسددە

 ـارڕیبـ
 0202 ڵیسا ی(1) ەژمار

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

عێىاە ەە–وس ىتانەلەەیا ا ەهەڵبژەوسنیەپەولەمىانیەکوە(25) ەماسسە ەە(1)یە ەەپشتەبەەحوکمەکانیەب
ەد ەنىىىاد   ەلەەپەیىىىەە(77)ىەمىىىاسسە ە(یەکەم)بىىىەیە ەدەە ەهەمىىىوەوکاەدە 1995 ە ىىىاڵیە(1)ژمىىىاوەە

وەمەە15/1/5050 ەو ژ ە(11)نەلەەسەنیشىت یەوا ىاییەژمىاوەەپەولەمانیەکووس ىتانە پەولەمىانیەکووس ىتا
 :بەیاوە ە وەوەدە ەسە

 :اتەی تورکمان دادەنرێتئەم بۆنانەی خوارەوە بە بۆنەی فەرمی بۆ پێکه :یەکەم
ە. ژ ەزمانەدەکولتوو ەپێکهاتە ەتووکمانەسەسەناێت ەهەمودە اڵێكەبەەڕ(11) ەمانگیە(17)ە-1
ە. ژ ەڕ ژنامەیەوییەپێکهاتە ەتووکمانەسەسەناێتڕ ەهەمود الێكەبەە(5) ەمانگیە(52)-5

ە.کەنوەنجومەنیەدەزیاەنەدالیەنیەپەیوەنایاەوەوەمەبەیاوەەجێبەجێەبەپێویستە :دووەم
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە ژنىىىىىىامە ە ەومىىىىىىیەڕجىىىىىىێەسەکاێىىىىىىتەدەلەەبەیىىىىىىاوەەلەەو ژ ەسەووىىىىىىودنیەدەەجێبەوەمە:ســــــێ ەم
ە.سەەباڵدسەکاێتەد(دەقایعیەکووس تان)

ە
 هۆیەکانی دەرچواندن

بىىى ەبەە ەومىىىیەکاسنىىىیەبىىى نەەنەتەدەیىىىیەدەکولتوویەکىىىانیەپێکهىىىاتە ەتووکمىىىان ەدەپتەدکىىىاسنەدە
ە.کولتوو ەلەەهەوێمیەکووس تانە ەوەمەبەیاوەەسەوووێ اوەەسەدڵەمەناکاسنیە اەیی

ە
 یبـارزانــ ـانڤـر چـێن                                                                  

 كـوردسـتـان یمـێرەهـ یكـۆرەسـ                                                                    
 

 

 ـرـێولــەهــ
12/0/0202 
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 وەزارەتى ناوخۆ
 9/0/0202لە  3113: ژمارە

 
 

 

مەبە ىتیەبەدەە5009 ە ىاڵیە(5)پاڵپشتەبەدەسە ەاڵتە ەپێمانەسوەدەەلەیا ا ەدەزەوەتیەناد  ەژماوەە
كاوسێتەبى ەیەومكىاسنەدە ەمىااڵنەدەپێىاەنیەوێكخست یەو نیەتیەمامەڵەكاسنەلەیەڵەغاز ەشلەكەەبە

ەدەەپیشە ىىىازییەكانەدەوێشىىىتخانەدەشىىىوێ ەەیشىىىتییەكانەدەدزە ەبەیەو سىىىت یەكىىىاویەدەسەمەزود
بەیاومانىىاەەبەەسەوووەنىىانیەوەمە.ەبىى ەو ت مبێىلە(LPG)وێكخسىت یەوىى نیەتیەسەنىانیە یسىىتەمیەغىازە

ە:وێ ماییانە ە وەوەدە
 0202ی ساڵی (1)ێنمایی ژمارە ڕ

ە(LPG)ێنمایی تایبەت بە بەكارهێنان و س ستەمی غازی شل ڕ
ە

 پێناسەكان
  -:(1)ماددەی 

ەدەزەوەتیەناد   ەهەوێمیەكووس تانە:وەزارەتە-1
ە( ەهەڵەبجەە ە لێمانی ەسه كەهەدلێا)پاوێزیاكانیەهەوێمیەكووس تانەە:پارێزگاكانە-5
ەبەڕێوەبەوەیەتیەبەویا ەشاو تانیەلەەپاوێزیاكانە:بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانیە-1
كەەە(یىىاز ەشىىلیەپەتىىا  )دەتەەە(Liquid petroleum gas)كىىووتكاەدە ە:ە(LPG)غااازی شاا ی ە-٤

ە.سێتەب ەوامێاەكانیەیەومكاسنەدەدزەپێاەنغازەكانیەهایاو كاوب نیەكەەبەكاوتێكەاڵدێكەەلەە
كەەویزبەناییەكیەجیهانیەەدەپێكهىاتودەەە(United Nation Numbers)كووتكاەدە : UN Numbersە-2

ە.لەەژماوەیەكیەووەوییەكەەكەلوپەلیەمەتا یاەو ەپێاەنا اێتەدە
ەكێشانیەكاوەباییەەلەەنێوەنەتەنەكانەپاڵپشىتەبەەبىودنیەهێزێكىیەڕسیاوسەیەكیەە:كارەبای ستاتیكیە-5

كخشىىانانەدەیەلێمەبىىاییە ەكەەسود ىىتەسەبێىىتەلەەوەنجىىاتىىایبەكەكەەپێىىیەسەیوتاێىىتەهێىىز ەكاو
ە.یەكانەلەەنێوەنەتەنەكانبەویەككەدتنەدەكاویگەو

ە.(LPG)لیەتانكەو ەهەڵگاەدەیوەزەوەدە ەغاز ەشە:تانكەرە-7
ە(Certificate of Conformity)ە(شهاسةەەلمطابقة)ە بەدەنامەىەهادجودكەبودنە:COCە-٨

ە
ە

 LPGمەرجەكانی سەالمەتی تانكی غاز  

  -:(0)ماددەی 
 :یەكەم

وەبێىىتەلەە ىەووادە ەكاوەبىاەدیەومىیەبەەسددو ەبەالیەنىىیەكەمەدپێویسىتەەتىانكیەغىازەلەەمىااڵنەسد -1
ە.(مە7-2)وێ ەكانیەتاەدەب ەه تیلەدوێشتخانەدەشە(م1)
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ە تەد  ەنەكەدێتەدەلەژێاەكەپاێكەبێىتەدەپێویسىتەەلەوا ىتیەهەدەیى ڕكێیەڕبەوەتیشكیە  و ەە -2
ە.كاەدەەهەبێتەەتانكیەكەسە

تانكیەغاز ەتێىاەەجێگیىاەسەكاێىتەپىوەەدپەالەەدپاشىمادە ە اێىاوەد ەلىێەنەبێىتەەوەدەشوێ ە ە -3
ە.یات یەهەبێتەكەتوەنا ەی

ە.سەب اێتەلەە ەوبانیەمااڵنەدەشوێ ەەیشتییەكانە(مانعەەلصوەعقە-سژەەهەدوەتایشقەە)وامێا ە -4
 ەقەبىاوە ەەجى و ەغىازە)بەپلێىتەپێىوە ەبلكێ اێىتەدەكەەزەنیاو ەتەدەدەلە ىىىەوەتانىىىكیەنو اەبێتە -5

یەڵەتژمىاوە ەنیىىوسەدەیەسەنىىانیەتىانكیە  ىاڵەنىاد ەك مپانیىاە ژمىىاوە ەپەیوەنىا ەك مپانیىا ە ەتىانكی
 ەهەودەهىىىاەەسدەیىىىینەوێكەدتىىىیەپشىىىك ی یەتىىىانكیەغىىىازەكەەب و ىىىاێتەەدە(UN numberغىىازەكەە

ە.ەهەڵوە ی یەژماوە ەم بایلیەبەویا ەشاو تانیەد ایاكەدتنەلەنزیكەتانكیەغاز
یىانەبەهى  ەەەەسەلكێ اێتەبەەب و ەیوە ت ەدە ەغازەەوەیەوەتانكیەلەژێاەزەد ەبودەوەدەەپلێتیەزەنیاو  -6

وددكەشیەسەوەدە ەتىانكییەكەەكەەلەەژێىاەزەدیىیەەبەەمەتىاەەەتابل یەكەدەسەنانیەلەەنزیكەتانكیەكەە ەد
ە.ەەسیاو ەبكاێتەسەدوەسەنیەبەەپەوژی ێكیەوا  ینەە شەەلە ەوەزەد یووەو

كێەتیىاەەڕدو ەبەەسیوەوەبگیاێتەدهەدەیى دەوسەوەیەوەتانكیەغازەكەەلە ەوەزەد ەبێتەپێویستەەوو -7
تانكیەدتەنیشتەكانیەسەب اێىتەلەیەڵەەلە ەوەە(ءەەلماەةماش)بێتەد یستەمیەو ت ماتیكیەوادپەژێنە

ە.ەە مەبەالیەنیەكەمەدهەب ەسەب اێت(10)وامێا ەهە تەدەو ەغازەدەیەومیەبەەبەوز ە
مەبێىىتەدهە(1)ەاەدەەلە ىىەوەزەد ەبەالیەنىىیەكەمەدەتىىانكیەلەەیەكتىىە(5)پێویسىىتەەسددو ەنێىىوەنە -8

ە.ەسیوەوبەناەهەبێتەلەەنێوەنەوەمەتانكیانە
ە.سەب اێتە( اسەب)لەنابێتەلەەژێاەزەمینەبەهیچەشێوەیەكەتانكیەغاز ەش -9
وەیەوەتىىانكیەلە ىىەوەبىىانەسەنىىاوەەوەدەەپێویسىىتەەب مىىێرەكەەسژەەوىىایاەبێىىتەیىىانەمىىاسسەیەكەبێىىتەە -11

لیتاەزیىاتاەسەنەناێىتەە(5000ەتاە1000)كەبەوا انیەنە وتێت ەهەودەهاەپێویستەەتانكیەغازەب ەمااڵنەلەە
ە.ەلیتاەزیاتاەنەبێت( 2000تاەە5000)ەلەكانەلەێب ەشوێ یەیشتیەدەوێشتخانەەدەهوتەدە

تانكیەغازەلە ىەوبانەپێویسىتەەلەشىوێ ێكەسەب اێىتەكەەهەدەیى وكێیەتێىاەەبێىتەدەەبەالیەنىیەكەمەە -11
ە.ەسددوەبێتەلەەشوێ یەسەكتیەهەدەەم(5)ەەەسەویادەپەنجەوەەدەكاەدەكانەدەسددوەبێتەلمە(1)

انەكەەسیىوەو ەەبى ەكاەبێىتەبىەەو ە ىەوبدنابێتەتىانكیەغىازەلە ىەوەبانێىكەسەب اێىتەكەبەەوىوەوسەد -12
ە.ەسیوەوەکەەوەناەشوێ ێكیەهەدەی وكێەسود تەكاەبێتەمەیەوەلەەم(٤)بەوز ە

سەب اێتەدەب كەكە ەویمەنتى ەكاەبێىتەمە(1)وەیەوەتانكیەغازەلەژێاەزەد ەسەناەەپێویستەەبەەقودڵیە -13
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەاەزەد ەهەودەهىىاەتىىانكیەكەەتىىایبەكەبێىىتەبەەژێىىە ەدەبەەلىىمەوىىوەوسەدو ەتىىانكیەكەەپىىەەبكىىاێتەدە

ەیێرەكىىانەد وەمەەەك مپانیىىاەبەشىىێوەیەكیەجیىىادەزەسود ىىتیەسەكىىاكەلەەڕدد ەپلێىىتەدەشىىوێ ی
ە.یەسەوەدەەغب یا
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جگەوەكێشىىانە ەوىىی ەپىىێەنەكاسنىىیە)ەهەڵوە ىىی یەتىىابل  ەقەسەغەەكاەدەكىىانەلەنزیىىكەتىىانكیەغىىاز -14
ژی ەدە ەوسەنىىانیەوىىامێا ەوىىایاكەاە ەوىىادسێا ەلەەنزیىىكەتىانكیەكەەدێسەنىىانیەكىامەەدە(هتىىا...م بایىلە

ە.ب ە ەوەدەەب ەشوێ ەەیشتیەكانە(كغمە٨)سە تیەلەنزیكەتانكیەغازەلەج و ەپادسەوەبەالیەنیەكەمە
بىونەدە ەوىایادەوىوڵكاسنیەشىوێ ەكەەدبەوددوەهێ انەبەكە یەوادسێاەبكاێتەلە ىەوو نیەتیەودە -15

ژەنەەەوایىىىىاسەوەبێىىىىتەلەە الیەنە ىىىىادەنەپىىىىا ژەكەەدەەوىىىىادسێاەوسەد ەلەناكىىىىادسەەلەەدلەكىىىىاتیەود
ە.تانكیەكەەەهەوكەموكوویەكیە

 ەدهەدەەڵلەیەە(دەمىىزە ەەتىىانكیەیەدوە)ەناكىىادبىىونیە ىىەووادە ەوىىاد ەپێویسىىتەبىى ەكىىاتیەل -16
ە.ناەدە ەوتوم د 

بىى ەەبێىىتەمەكەمتىىا(٨)لەەكەغىىاز ەتێىىاەكاكەنابێىىتەەەدو ەنێىىوەنەتىىانكیەغىىازەدەوەدەو تىى مبێلە دس -17
ە. ەالمەتیەیشتی

جىاوەلەالیەنەە(1)ەتەمەەبەالیەنىیەكەمسى یەبكاێىتەبى ەوەمە(ه ا ىی)اەزەییە ااڵنەەپشىك ی یەوەنى -18
ە.ك مپانیا ەسەمەزوێ ەو

بەەمە(100)پێویسىىتەەلەكىىاتیەبىىودنیەلێرىىونیەز و ەغىىازەلەمە یسىىتەمەەلەەمىىااڵنەبەالیەنىىیەكەمە -19
مە(٨00)تاەە ەكانیێدنیەغازەلەه تیلەدوێشتخانەدەشووێرووەوسەدوەو ڵبكاێتەدەەلەكاتیەبودنیەل

بەوىوەوسەدوەو ڵبكاێىتەمە(1500)وەوسەدوەو لبكاێتەهەودەهاەلەكاتیەبودنیەوایاەلەتانكیەغىازەبەو
لەبەووەدە ەپێویسىىتەەكىىاسەو ەوىى ڵكاسنەوەنجىىامەبىىاوێتەبەەهەمىىودەواوە ىىتەكانەبىى ەوەدەسددویە ە

ە.ێوەبەوەیەتیەكانیەبەویا ەشاو تانیەوەنجامەسەسوێتڕواماژە ەپێاوەدەوەمەەەلەالیەنەبە
 :دووەم
پاوێزیىاەدەبەویىا ە) ێ انیەلیژنەیەكیەتایبەكەلەەهەوەپاوێزیایەكەوەناەمیەتیەنوێ ەو ەهەویەكەلەەپێكه

وەنىىاەزیاو ەمیكىىانیكیەدەمەسەنىىیەلەەەپەوەپێىىاەنیەپیشە ىىاز ە ە ە امانە ادشىىتیەكانە ەشاو ىىتانی
یەكەمەەبىەیە ب ەبەسدەسەوونیەوەمەپا ژەنەەدەوەنجاماەنیەپشك ینەب یانەدەجێبەجێكاسنیەە(شاوەدەنی

ە.ەیەسلەمەماس
ە

  LPG  تایبەتمەندیەكانی تانكی غازی شل
  -:(3)ماددەی 

انە ىىتیلێكیەكىىاوب نیەكەەبەویە ە ەیىىە( ىىوالژ)پێكهىىاتە ەپلێىىتەكە ەسود ىىتكاەەبێىىتەلەەمىىاسسە ە -1
 .پلە ەژێاە فا ە ەس ەبگاێتە(50)الیەنیەكەمەبە

 ىىتەلەەدێوەیەكیەسودوێكخەوەكىىانیەدەكەوێكىىخەو ەمیكىىانیكیەدكاوەبىىاییەدەسژەەباد ىىكەەبەەشىى -2
 .تانكەوەهەبن

 -ADR –Accored dangerous road) پێیبە (LPG) ەی یەسود تكاسنیەتانكیەیوە ت ەدەپێویستەەسیز -3

 Class 2  )0بێت 

 .لە ەوەبێت (UN Number) هێمایی LPG پێویستەەتانكی -4
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 .باوەسەوبرێتەدەەكەمتاەنەبێتە(52)لەەتاقیكاسنەدە ەهایاو لیكیە -5

 .مەتاەزیاتاەنەبێتە(5.2)وەكەەلەەتانكە(اطق)تیاە ە -6

 .باوەبێتە(19.5)پە تانیەكاوپێكاسنیە(maximum) وەدپەو  -7

 .باوەبێتە(52)سیزەی یەپە تانیە -8

 .پلە ە ەس ەبگایتە(150+تاكوەە50-)سیزەی یەبەویە ەپلە ەیەومیە -9

 . بێت ADR- Accored dangerous road ) )ەپێیك نتا  ەدەپشك ی یەبەە -11

 .ملمەكەمتاەنەبێتە(5)تیەتانكەوەلەەپێویستەەوە توو ەپلێە -11

 . ەپە ت  ەبەەیوێاە ەپێویستڵب ەوێكخست یەپا (Regulator) وێكخەو  -12

 .(over pressure shut off valve)ەسە ەپێویستەزیاس ەكاسڕەپە ت ەلەەڵسەمەدەنە ەسە ستنەوەیەوەپا -13

  Under pressure shut off valve) )سەمەدەنە ەسە ستنەوەیەوەپالەپە ت ەلەەڕەسە ەپێویستەكەمیەكاس -14

 . . safety valveسەمەدەنە ەسڵ یاییە -15

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

 .لەیەڵاەەبێت coc بەدەنامە  -17
ە

 مەرجەكانی گواستنەوەی غازی شل بە تانكەر
  -:(4)ماددەی 

ە -1 ەد ەیشتی ە ەالمەتی ەلەبوەو  ەبێت ەڕەهێ اەد ەد ەشاوەزەیی ەشو ێا ەدەسەبێت ەشاو تانی بەویا 
ەدەزەوەتیە امانەە ادشتیەكانەەەلەەبەشاەو ە ولیەتایبەكەبكاكەكەە الیەنەبەویا ەشاو تانیەد

 .وەنجاماەسوێتەدەبەدەنامە ە ولەكە ەدەویاتبێت
 ە:تایبەكەبێتەبەەیوە ت ەدە ەغاز ەشلەدەەپێویستەەەپێویستەەوەدەتانكەوهەتەنیا -2
ە(SafetyValve)دەسەمەدەنە ە ەالمەتیەە(دەپە تانەكێ ەدەیەومی)تانكەوەكەە ەوجەمەیێریەە-أ

ە.بەیوێاە ەقەباوە ەتانكیەتانكەوەكەەتێاەەبێت
شوێ یەپەكاسنەدەبەتاڵكاسنەدەهەڵگات یە  ناەكانەپێویستەەسە اەدەبێتەدەتەەلەنادە  ادقیەە-ب

ە.تایبەتیەبێت
ە.تێ  ناە ەبەتاڵكاسنیەغاز ەشلەپێو تەە ااڵنەەپشك ی یەوەناەزە ەب ەبكاە-ج
ە.ب یە ەتانكەوەكەە تاناەوس ەجیهانیەبێتەكەەوەنگیە پییەە-س
ە.سەبێتەش  ێاەكەەیانگیەتەدەدەباەكەبەەمەوجیەتونادت ڵیەتانكەوەكە -3
پێویستەەتانکەوەکەەبەدەنامەىەسەووىودنیەکىوەڵیتیەکى نتا ڵیەهەبێىتەکەەلەالیەنەوەدەک مپانیىایەە -4

ە.دەمەوجانەىەکەەلەەدەزەوەكەسەناەدەسەسوێتەکەەلەەسەودەزەە  ودوییەکانەکاوەسەکەنەبەپێیەوە
هەوەتانکەوێکەسود تکاسنیەناد  ەبێتەدەب ەیوە ت ەدەىەغاز ەشلەبەکاوەبێىتەوێىگەىەپێ اسوێىتە -5

ە.دەقەسەغەیە



 

 1/3/8282 842( العدد) ذمارة  6  

 ادقیەلەە ىەەش  ێاەبەوسەدەمەپشك ینەبكاكەب ەسەمەدەنەەدە  ناەكانیەیوە ىت ەدە ەغىاز ەشىلەد -6
ەودەهىاەێزوەدەبێتەلەەهەوەڕددسەدیكیەهىاتودو ەهبگیاێتەب ەوەدە ەپاوڵتایبەكەلەەو ت مبیلەكەەهە
ە.زەوسەبێتەب ەوەدە ەپایشكەسود تەنەكاكە(ةعلب)تەێوەدەوامێاەنە ەبەكاو ەسێ 

نەدەەب ەتانكەوەكەەوەنجامەباوێتەبەەبەكاوهێ انیەوادەوی جاەباوەسلەەدەوز ەیەوماسەەپێویستەە اوسكا -7
ە.بكاێتەیانەبەتاڵەبكاێت

اسنەدبەتاڵكاسنەوەنجامەنەسوێتەتەنهاەبەشىەدەبكاێىتەلەبەوەمەتا ىیەلەەدەوز ەیەوماسەەبەو ژەباوك -8
ە.یەوما ە  و

ە.لەەك تاییەتانكەوەكەەEarthبودنیەدەیەو ەبەتاڵەكاسنەدە ەكاوەبا ەزەمی یە -9
ە.لە ەوەتانكەوەكەە(UN Number)سەنانیەتابل  ەتایبەكەە -11
ە.بودنیەسەمیلە ەبەتاڵكاسنەدە ەپالەپە ت ەلەەتانكەوەكەە -11
ە.كغم(15)ا ەوایاكوژێ ەدەەلەەنادەتانكەوەكەەج و ەپادسەوەبودنیەوامێ -12
ە.بودنیەجانتا ە ایایوزەو ە ەوەتا ەەلەنادەتانكەوەكە -13
ە.تانكەوەكاتێكەغاز ەشلیەباوەكاسبێتەنابێتەلە ەوەشەقامەدەك اڵنەكانەبەجێبهێڵاێت -14
سنەدە ەوىامێا ەیەومكىاەم بایىلە ە ە ێاەیانەیاومەتیاەوەكە ەنابێىتەبەهىیچەشىێوەیەكەجىگەوەوشە -15

ە.  وەكەبەكاوەبێ ێت
ش  ێاەیانەیاومەتیاەوەكە ەجلیەتایبەكەلەبەوەبكاكەكەەڕێگابێىتەبى ەسود ىتەكاسنىیەپەیشىكیەە -16

ە.(كاوەبا ە تاتیكی)یەومیە
ە.ش  ێاەیانەهادكاوەكە ەنابێتەپێاڵدێكەلەپێەبكاكەكەەب ەكە ەبزماوەڕێژەكاەبێت -17
ە.زەمی یەپاوكەبكاێتەیەژێاوەیەكەنابێتەتانكەو ەهەڵگا ەغاز ەشلەلەەپاوكێبەەهیچەش -18
ە:پێویستەە(سەوەدە)لەكاتیەپاوكەكاسنیەتانكەوەكەەلەەپاوكیەكاەدەە -19
ە.شوێ یەپاوكەكاسنیەتانكەوەكەەهەدەی وكێەباشیەهەبێتە-أ

ە.وەیەوەلێرونیەهەبودەپێ ەپاوكەكاسنیەواوە ەوەبكاێتە-ب
ە.كانیەبەباشیەسەبخاێتهەمودەسەمەدەنەە-ج
ە.اوكەنەكاێتەدەبەوسەدەمەوادسێا ەبكاێتلەەنزیكیە ەووادە ەیەومیەپە-س

شى  ێاەیىانە)لەكاتیەغازەپەكاسنەیانەبەتىاڵەكاسنىیەپێویسىتەەبەوسەدەمەكە ىێكەوىادسێا ەبكىاكە -21
ەە(یاویاەسەو ەش  ێا

مەسددوەبێىتەلەەهەوە ىەووادەیەكیە(٨)لەكاتیەبەتاڵەكاسنىیەغىاز ەشىلەپێویسىتەەبەالیەنىیەكەمەە -21
لێخشىانیەسددەمىاسەە ەەوە مىا ەە ەامێا ەلحىیمەدەبىەی ەدەە وىەوىایاە ەكاوەبىاە )یەومیەكەەبىایتینەلەە

ە.(.........(كاوەباییەنادەلەشیەما ڤ)دزە ە تاتیكە
ە.لەدهەمودەالیتەكانەدەهەوەوامێاێكیەتا ەكاوەبا ەتانكەوەكەەبكوژێ اێتەدەێبزدێ ەو ەو ت مب -22
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بەەوىوەوسەدو ەلەكاتیەبەتاڵكاسنیەغاز ەشلەپێویستەەهێما ەتایبەكەسەب اێىتەدەشىایتیەتىایبەكەە -23
ە.تانكەوەكەەسەب اێتەهەودەهاەڕەیاەسەب اێتەب ەتایە ەتانكەوەكەەب ەوەدە ەجودڵەەنەكاك

 

 نانی سنوردارێانانی سیستەمی غازی شل بۆ بەكارهریەكانی دێمەرجە هونەری وكارگ
  -:(5)ماددەی 

نەدەاڵ ەنىادەمىا انیە  ووسەوەبىێەنانیە یستەمیەغاز ەشلەب ەبەكاوهمەوجەەهونەو ەدكاوییاییەكانیەس
 ىانیەمانگانەیىانەبى ەغىاز ەێیەكەەبەكاوهڵ ەەیەشىتیاو ەدەپیشە ىاز ەدەكشىتوكاێویشتخانەكانەدەشو

ە:تێسەبت نە(10ب ەە0,2)شلەلەەنیوەنە
ە:كار ێبەجێجالیەنی سومەند و ە:یەكەم

ە شىاوەدەنی)دەەلەالیەنىیەپەیوەنایىاەوەدەكەوەتیەپا ژەكە ەكەەسەووڵتەم ێالیەنیە ودسمەناەسەبە-ەأ
نە شىە ەبی ىىاكە ەكەەلەیە ەە(.....كشىتوكا ەیىانەتەناود ىتیە ەپیشە ىاز ە ەسە ىتە ەدەبەوهی ىانە

یەكىانیەڕ ەب ڕ وە ەتانكیەدەتێدەد ە یستەمیەسەنانیەغاز ەشلەبەشتەتیایاەەبەتەێپە ەناەكاەدەب
اەەدەویات ىىیەتەپىىێىىوەبەوەیەتیەبەویىىا ەشاو ىىتانیەسەكاێىىڕشىىكەەەبەەبەێسیىىاو ەكىىاەەبیىىتەدەپ

تەكەەێپەەهونەویىانەەوەنجىامەبىاوویسىتەەتەنهىاەلەالیەنەوەدەك مپانیىاەدەیىادێ ە ىەوەتا ەپوەزەمەنا
وەنەوەمەێىىتەەلەەنێىىكەوەنجىىامەسەسوێبە ىىتێ ەوەمەجىى وەەپىىا ژەەغازییىىانەەدەەیاەتیىىانەهەیەەبىىڵم 

بەدەنىامە ەشىوێ یە)می تەكانیەتانكیەغىازە ك مپانیایەەدەالیەنیە ودسمەناەك مپانیا ەنادباەدەس كی
هەودەهىاەدێىى ەیەكەلەەە(فحىى ەەلەةم شىىمەمىعەشىهاسەلەةشىهاسە-لەیەڵەبەدەنىامە ەپشىىك ینەەەوسود ىتك

ەتیەسەمەزوەنانیەك مپانیىاكەەدمى لەتیەبی ىا ەپە ىەناكاەد ەپىا ژەكەەدسەدەكىاویەكەلەە ىادەنەڵم 
ەتیەوەبەوەیێىڕشكەشىیەبەێكەپێىبەە ایلە دبەوەەوەیەوە ىانودەبىودەوپا ژەكەەدە ەنەس ەت ماو ە ان

ە.تەدەسە تەبەسەنانیە یستەمەكەەبكاكێباوێگە ەپێتەتاەوێو تانیەسەكابەویا ەشا
وەبەوەیەتیەیشىتیەڕێىتەلەالیەنەبەێىتەدەت مىاوكاەدەبێىەتیەهەبڵكىاوەمى ێبەجێویستەەالیەنیەجێپە-ەب

شىىلەتەلەمەجىى وەەكىىاوەنە ەتىىایبەكەبەەغىىاز ەێىىەتیەكىىاوكاسنیەهەبڵیەك مپانیاكىىانەدمىى ت مىىاوكاسن
وەمەك مپانیایەەبەوپا یاویتیەتەدەد ەكوەلیتیەتىانكیەدەكەوە ىتە ە ەەالیەنە امانەە ادشتیەكانلە

كاسنەدەوىىىىاككاسنەدەەەەىىىىیانەەدەێوەنىىىىانەدەپشىىىىك ی یەوەنىىىىاەزە ەدەویشىىىىپبەكاوهىىىىاتودەدەسەمەز
هەودەهاەبەوپا یاوەەلەەسەبینەكاسنیەغاز ەشىلە ەەتێەەبەەتەدەد ەهەڵاەیابەسدەسەوونیە یستەمەك

ە.بیتەویستەەشهاسە ە ەالمەتیەلەیەڵێدەەتانكیەكەەپ ەایبەكەەەتانكەو ەتب ەالیەنیە ودسمەناەب
تەلەەبەویىا ەێىەەسەبژنەیەكىیەهىادبەی مىا ەدە ەوپەوشىتیەلێڕاەێىایەەلەەژكاوەكانیەوەمەك مپانیىە-ج

ە. ەو ەهونەو ەدەزەوەتیە امانەە ادشتیەكانێشاو تانیەدەنو
ەە ەوپەوشىتیەپشىك ی یەلیژنە ە ەوپەوشىتیاو ەبا ىكاەد ە ىەوەدەەپىاەەتەدەدەبىودنیەپىا ژەكە-س

سەسەكەبەەالیەنىیەە(فح ەلەةشهاس)دەنامە ەپشك ینەەدەبودەبوەدتوەناەزە ەسەكاكەتاكوەوەیەوە ەوك
و ەودیەدەوىابیىشىتاەدەزەوەتىیەسەوەێتەكەەپێىسەكاەییوەمەكاوەەبەوەمبەوەو وماتیەسەوەە وسمەناەدە

ە.بیت وماتەەب ەوەناەمانیەلیژنەكەەسەڕكەلەمەێدەەدەبەشدسەوكاسێە ما ەپڕێ
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 :تانكی غاز  :دووەم
تەێى حى ەوەنىاەزیاو ەەلەیەڵەبەتەدەشهاسە ەم شمەدەشىهاسە ێبەێویستەەتانكیەغازەلەەج و ەنوێپە-ەأ

وەدەەبىكەنەلەیەڵەێدوسەپىدشىهاسەیەەبەوەویستەەلیىژنە ە ەوپەوشىتیاوەزەنیاویەكىانیەوەمەسددەێكەەپ
نكیەكەوەدەسددەویستەەهەوەتاێهاەپهەودە ەتە ەكەەك مپانیا ەسود تكەوەلە ەوەتانكیەكە ەسەنادەەێپل

تەەێىتەوىونكەەوەدەپلێىسەەنەكاتەهىادوێىبكاێگىا ەلڕێتەلەە ى ووەكانەێىوەەنەبێىتىیەپێشىهاسەیەەدەپل
ەنو ىاەدەەدەلە ىەو(......سود تكاسنەدەژماوە ەسود تكاسنەدەقەباوەەدەناد ەك مپانیاەدەداڵكەەئ اڵ)

كیەبەكاوهىاتودەجىاویكیەتىاەیەكەتىانوەێتەبەەهىیچەشىێىتەدەەنابێكیەجیهانیەبەكاوسێدەكە تاناەوس
ە. ایتەدەێبەكاوبه

ە.تێسەب اە( اسەب)زەمینەەاێتەتانكیەتایبەكەبەە ەوەزەد ەلەەژێگەەناسوڕێوەیەكەێبەهیچەشە-ەب
اە ەقەبىاوە ەتىانكیەكەەدەكەلەەێتەبەەیىوێىتیەسەسەناێەكیەكى نكاتانكیە ەوەزەد ەلە ەوەقاعیاەی-ج

ە. شتە ەهادپیچەسیاویكاەدە
ەە سەمەدەنە ەبەتىىاڵكاسنەە دەنە ەسڵ یىىاییەسەمەە)تەێىىوەەبێىىرىىانە ەپێنكیەوەمەجىى وەەیویسىىتەەتىىاێپ-س

ە.(یێریەیەومیەە ریە شاوەێی ەقەباوەەریێی
ەە(shut off valveە)تەێویستەەسەمەدەنە ەسە ست یەتیابێهەمودە یستەمەكەەپە-هىە
ە.تیەتایبەكێپلتەبەەێبەو ەب ەبكاێ مەلەە ەقفەكە ە ە(10)ویستەەتانكیەغازەبەەبەوز ەێپە-د
 :تۆڕی غاز  : ەمێس
یەزەوسەغدەسیاودەواشكاەەبیتەهەودەهاەب یىاتەێتەلە ەوەزەد ەبێویستەەت و ەب و ەغازەهەتاەبكاێپە-ەأ

تەدەێىوەتیلىینەبەكاوب ەپى لیەڕویستەەب ێزەد ەپەاێژبەاڵمەلەەكاتیەناواویاەەب ەە ەتێدەسژەەژەنگەبكا
ە كاوەباەە ب و ەوادە)اەزەد ەدەكەێیەكیەتاەلەژڕەوەب تەلەەهێ مەسددوەبە(52)تەكەەێوەیەكەسەب اێبەش

ە.(......  ناكەەلەت
ە.تێیانەمسەب( والس)تەلەەج و ەپ اڵەێ ە ەوەزەد ەسەبڕب ە-ەب
ە.بێتەgalvanized steelسەبێتەلەەق ناغیەیەكەماەەب وییەكانیەوێكخەو ەپاڵەپە ت ەەلەەپ اڵ ەە-ەج
ە.تێمیلیەباوەبە(72)باوەتاەە(5)وەنەێتەلەەنێەنادەت وەسەبلە(طەلمتو ەطغضەل)ەپە ت  ەمام ادەناەڵپاە-ەس
ە.تێبەمیلیەباوە(72)پە ت  ەنزمەلەنادەت وەەەڵپاە-ە
ە.ەتێمیلیەباوەكەمتاەبە(52)تەلەەێ وەنابەپە ت ەلەەنادەتڵكەمتاینەپاە-ەد
ە:ەەەتێتەوەمە یتی گانە ەتیاەەبێكیەغازەسەبێتەمسهەمودە یە-ەز
ە(ەپە ت  ەغازەبەەیوێاە ەپێویستڵست یەپاكخڕێب ەەRegulatorەێكخەوڕ)ە-1
ە.(Over Pressure Shut off Valve)ەویستەزیاس ەكاسێەسە ەپڕەنە ەسە ستنەوەیەوەپاڵەپە ت ەلەەسەمەدە-5
ە.(Under Pressure Shut off Valve)ویستەكەمیەكاسێلەەوەسە ەپە ەپە تڵسەمەدەنە ەسە ستنەوەیەوەپاە-1
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ەSafety Valveسەمەدەنە ەسڵ یاییەەەە-٤
ە(Emergency Control Valve)ەتیەكتوپاەڵسەمەدەنە ەك نتا لیەحاە-2
ژمىىاوەەرىىودنیەغىىازەوەیەوەهەبىىودەكەو ت مىىاتیكیە ەومىىانەبەەسەمەدەنە ەێ ەل(حسىىا )هە ىىتیاوەە-ح
ە.تێەبگاڕسەكاكەكەەغاز ەشلە(2)
ب و ەغازەەدە ەت و ەاسنکكاوەبەەبەوسەدەمیەپشك ینەدپاوە تنەدەواكێبەجێویستەەك مپانیا ەجێپە-گ

ە.تێلەەوە ت ەبگا
 :پشكنینی ئەندازەیی :چوارەم

 :تێوەیەەسەبێپشك ی ەكەەبەمەش -1
بەوەمىىبەوەە(1,2)اە شىىاو ەێىىتەلەەژێىىك ی یەهایىىاو لیكیەبىى ەسەكاویسىىتیەكاستىىانكیەغىىازەپشىىێوەیەوەپە-أ

ە.(ەلتصمیمیەللخزەنەطغضماەەمنەەلە1,2)شاو ەسیزەینەكاەدە 
ە(٤00)تەلەەێىىەكەەكەمتىىاەنەبغب یىىاەتەدەەوە ىىتوو ێىىیەبەنگىىیە ىىپڕیەتىىانكیەكەەغپشىىك ی یەب یىىاە-ب

ە.مایكا میتا
ە.تێەینەوەنجامەسەسوبەوەمبەوە شاو ەسیزە(1,1)پشك ی یەت و ەغازەبەەە-ج
ە.تێووەنجامەسەسە(ەKPAە101٤)اە شاو ەێەپە ت  ەبەوزەلەەژڵ ەبو او ەپاڕت ە-س

ە.تێوەنجامەسەسوە(ەKPAە101)اە شاو ەێەپە ت  ەمام ادەناەلەەژڵ ەهەڵمیەپاڕت ە-هىە
ە.تێوەنجامەسەسوە(ە59KPA)اە شاو ەێەپە ت  ەنزمەلەەژڵ ەبو او ەپاڕت ە-د
وادە ابونەكە ادەپشىك ی یەبى ەتەبەەێكیەهەبێ ەلحیمەكاسنەدەهەوەلكانانگاێەكانەدەجییڕهەمودەب ە-ز

ە.تێسەكا
وەلەدەتەوەیەێىى ىىولەكەكەمتىىاەنەبە(10)تەدەبىى ەمىىادە ەێىىاە شىىاوەسەبێىى ىىەوجەمەپشىىك ی ەكانەلەژە-ح

تەدەەێىویسىتەەواوە ىەوەبكاێرىونەدەپێهىاتەە ىوەو ەوەدەەنیشىانە ەبىودنیەلپە ىت ەەەڵمادەیەسەەپا
ە..تەدەێدباوەەبكادكیەتاەپشك ی ەكانەسێجاو

ە -5
پێكهێ ىىانیەلیژنەیەكىىیەهىىادبەەەبىى ەمەبە ىىتیەپشىىك ی یەهىىاتودەلەەبىىەیە ەیەكەمىىیە ىىەوەدەەەبەەە-أ

ادشىتیەكانەدەكە ىانیەهىونەو ەدەوەنىاەزیاو ە ەەەویا ەشاو تانیەدەدەزەوەتیە ىامانب)بەشاەو ە
هەوەقەبىاوەیەكەەبەمەبە تیەپشك ی یەوەناەزەییەب ەهەوەپىا ژەیەكەەبەە(شاوەزەبنەلەەبوەو ەپشك ین

ە.تەپاەەتەدەدەبودنیەێب
اە ەوپەوشىتیەێىویسىتەەلەەژێەمەوەمەپشك ی ە ەوەنجاماەەوەدەەپوەیەوەك مپانیاكەەیانەالیەنیە ێیە-ب

ە..أ ە ەوەدەەبێت/بەیە
یەپەیوەنایىىاەوەدەتەلەەالیەنىىێىىدەنىىامە ەپشىىك ینەبىىاەكەدەپە ىى اەبكاەویسىىتەەبێوەمەلیىىژنەیەەپە-ج

ە. ژەكەەتەبەە ادەنەپێودەنامەیەەباە ەیەكی ەلەمەبێد
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 بۆ ئۆتۆمبێل (LPG)مەرجەكانی دانانی شوێنی سیستەمی غاز 
  -:(1)ماددەی 

ك مپانیىاێكیەت مىاوكاەدەبێىتەلەەلەێىكەە یستەمیەغىازەسەسەنێىتەبى ەو ت مبپێویستەەوەدەشوێ ە ە -1
 .ب ەو ت مبێلە(LPG)دەزەوەتیەناد  ەدەتەنهاەكاو ەبایتیەبێتەلەەسەنانیە یستەمیەغازە

نجىىادەبێىىتەبىى ەكىىاوكاسنەدەمەوجەکىىانیە ىىەالمەتیەبەویىىا ەوسىتەەشىىوێ یەسەنىىانیە یسىىتەمەیپێوی -2
ە.شاو تانیەتێاەەبێت

ە.بێتەکەمتاە(5م520)ددبەو ەباڵە انەىەک مپانیاکەەنابێتەلەەڕ -3
ە.کەمتاەبێتە(5م٤00)ددبەو ەشوێ ەکەەنابێتەلەەڕ -4
ژددو ەکاویێە ەدەژمێایاو ەدە ێتیەتەدەلێتەدەشوێ یەپشودسەنیەکاومەناەنەدەشىوێ یەپێشىوەز ە -5

ە.تێاەەبێت
 بۆ ئۆتۆمبێل (LPG)مەرجەكانی جۆری سیستەمی غاز 

  -:(7)ماددەی 
 :تپێویستەە یستەمیەغاز ەبەكاوهێ اەدەوەمە ااڵنەەلەە  ەبگاێ

 .هەبێتەەISO یستەمیەغازەپێویستەەبەڵگەنامە ەەیزدە -1
ە.ەهەبێتەOBDشكیەویلكتادنیەێسەبێتەم -5
هەبێىىتەبىى ەوەدە ەوەیەوەلێرىىودنیەغىىازەهەبێىىتەبىى ەهە ىىتیاو ەە(Map Sensor)سەبێىىتەنە شىىە ە -1

یەڵنتاد كىىىىاو ەنەكىىىىاسەەوەدەەوەمە یسىىىىتەمەەكىىىىەە(OBD)وەدە ەوەیەوە یسىىىىتەمیەویلكتادنىىىىیە
ە.ددەنەسەكڕددسەدێكیەنە وەزوەدەڕهیچەەلێرودنەكەەبكاكەتاكو

 ەپستنەوەەواد ەژماڕلەبێتەدەتەەێدەتوەناەبزدێ ەو ەو ت مبەەپێیەج وسەبێتە یستەمیەغازەكەەب -٤
ە.ەوادەبكاێتەبەپێیەژماوە ەپست ەكانڕبكاێتەهەودەهاەوەیەوەت وبوەبێتەسەبێتەە(1 ٤ 2 5 ٨ 10)

 ىىتەد   ەهەبێىىتەپێویسىىتەە یسىىتەمیەەڕیىىانەنىى زلیەە(كىىابایتا)وەیەوەو تىى مبیلەكەەكابادلێىىتە -2
ە.تایبەتیەب ەسەب اێت

دد ە ىىەالمەتیەدەڕنابێىىتە یسىىتەمیەبەنىىزینەبەهىىیچەشىىێوەیەكەسە ىىتكاو ەبكاێىىتەوىىونكەەلەە -5
ە.تەناود تیەمەتا یاەوەەهەودەهاەژی گەەپاوێزەسەبێت

ەەبێتەدەتەەنابێتەپال ىتیكەبێىتەهەوەدەهىاەسەبێىتەلەەسددە زویپەتانكیەغازەكەەسەبێتەلەەج و  -7
ڤالڤیە ەالمەتیەكەمتا ەنەبێتەهەودەهاە یستەمیەهە تیاو ەیەوما ەهەبێتەب ەسددوكەدتى ەدەە

ە.لێددسەد ەو ت مبڕلەەمەتا یەكانیە
 ەبەكاوهاتود ە یستەمیەغازەلەەج و ەمز ەبادەوپێكاەدەبێتەدەتەەبەویەیىیەشىكانانیەڕسەبێتەب  -٨

ە.هەبێت
ە
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  -:(8)ماددەی 
ەنادەە(یەو ت مبێلپشك ی یەتونادت ڵ)پێویستەەك مپانیا ە -1 ەبخاتە بەیە ەپشك ی یە یستەمیەغاز

 .بەدەنامەكە 
پێویسىىتەبخىىاتەە ىىەوەجىىامیەوەدەپێویسىىتەەوىىاومیەە(پشىىك ی یەتونىىادت ڵیەو ت مبێىىل)ك مپانیىىا ە -2

ێپیىىاوەدەبێىىتەوىىونكەەوەدەنىىیەتىىاەڕەكىىانەڵیسىىتەمیەغىىاز ەهەیەەبىى ەوەدە ەلەەم لەەكەە ێب و ت مىى
 .مەتا یاەوە

  -:(9)ماددەی 
ەه ەلەەپێویستە ەهەوێمیەكووس تان ەناد ەبەشێوەیەكیەیا اییەبێتە ەدپەلیە یستەمیەغاز ەكە  ەمود

ە. اڵەە  ودویەكان
  -:(12)ماددەی 

ێ مایانە ە ىەوەدەەوەدەەپێویسىتەەالیەنىیەپەیوەنایىاەوەشىوێ ەكەەڕهەوەشوێ ێكەپابەناەنەبودەبەمە -1
كەەبەەیەكجىىىاو ەنەكىىىاكەنىىىاكاێتەدەەدەشىىىوێ ەەەێ مىىىاییەەجێبەجىىىێڕسەبخىىىاكەدەتىىىاەبەیەكىىىانیەوەمە

ە.سەسە اێت
ە.نەسی اوە زەەسەسوێت سەەملیە(10,000,000)لەەكاتیەسددباوەەبودنەدە ە ەوپێریەبەەبە ە -5

  -:(11)ماددەی 
 .زەمی یەنابێتەوێگەەبەەو ت مبێلیەغازەباوێتەبرێتەەیەوەجیەژێا -1
ە.پێكەدەەلەحیمەبكاێتەبەەمەبە تیەزیاسكاسنیەقەباوەكە ە(LPG)نابێتەسددەتانكیەغاز ە -2
وێتەبەەتىانكیەدەە ەدەتەەنابێىتەبەە ىازەنیاوییەكانیەك مپانیا ەسود تكەو ەتانكیەغازەبەەپلێىتەبلكێ -3

ە.ب ود اێتەغب یا
وەدەكە انە ەهەڵاە تنەبەەبە ت یە یستەمیەغازەب ەو ت مبێىلەكە ىانیەپسىپ وەبىنەلەمەبىوەوەسەە -4

ە.ەدەنامە ەتایبەتیانەهەبێتەدەەب
  -:(10)ماددەی 

كاسنیەوەمەوێ ماییەەلە ەوەهەوەەەبەكەبەەبەوسەدەمیەبەسدەوودنەدە ەجێبەجێژنەیێكیەتاییپێویستەەل
ە.پاوێزیاەبكاكە(٤)

 بۆ ئۆتۆمبێل (LPG)رسوماتی دانانی شوێنی سیستەمی غاز 

  -:(13)ماددەی 
وەدەو وماتەەکاویێەییانەىە وەوەدەەدەوسەییاێتەلەەبەوەمبەوەپێاەنیەمى ڵەتیەسەنىانیەشىوێ یە: یەکەم

ە:ب ەو ت مبێلەکەەلەە وەوەدەەهاتودەە(LPG) یستەمیەغازە
ە.تەنیاەپەنجاەهەزەوەس الو ەوەمایکیە($ە20,000)سەنانیەباومتەەبەەبە ە -1
ە. ەپێاەنیەم ڵەتیەکاوکاسنیەک مپانیاەتەنیاەشەەەملی نەسی اوەلەەبە(5,000,000)دەویات یەبە ەە-5
ە.سنەدەىەم ڵەتیەکاوکاسنیەک مپانیا ەنوێکاەتەنیاەسددەملی نەسی اوەلەەبە(5,000,000)دەویات یەبە ەە-1
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ە:لەکاتیەپابەناەنەبودنیەک مپانیاەیانەشوێنەوەدەەبەمەپێبژەوسنانەىە وەوەدەە زەەسەسەوێنە:دووەم
تەنیاەیەکەملی نەسی ىاوەە(1,000,000) ماییەەبەەبە ەێڕتەبەمەێ یکەپابەناەنەبێمپانیایەکەیانەشوهەوەک  -1

ە. ەوپێرییەکە زەەسەسوێتەب ەجاو ەیەکەمەلەیەڵەالباسنیە
یەکەمانىىگەک مپانیىىاکەەیىىانەشىىوێ ەکەەە(1)وەیەوە ىىەوپێریەسددبىىاوەەبىىودەدەەوەدەەبىى ەمىىادەىە -5

تەنیىىاەسددەملیىى نەسی ىىاوەلەیەڵەالباسنىىیەە(5,000,000)سەسە اێىىتەلەیەڵە ىىزە ە ىىەوپێریەبەەبىىە ە
ە. ەوپێری

کە ىاڵەسە ىاێتەەیەە(1)مپانیاەیىانەشىوێ ەکەەبى ەمىادەىە ب ەجاو ە ێیەمەسددباوەەببێتەدەەکوەیەوە -1
ە.ەشەدەەدەسەسە اێتەلەیەڵەالباسنیە ەوپێرییەکەڕلیستیە

 :سێ ەم
سەیەەسە ىىىاێتەە ىىىەوەحسىىىابیەسوەمەبىىىەەەپىىىاوەنەىەهەوسددەبىىىەیەىەیەکەمەدەسددەمىىىیەوەمەمىىىا -1

 .بەڕێوەبەوەیەتیەک مپانیاەوەم ییەکانەدەم ڵەكەپێاەنەلەەسیوەنیەدەزەوەك

ىەسەیەڕێىىتەدەەبىى ە(%90)ێىىژەىەڕ:ەەیەسیەوەمەمىىاسوەمەبىىەەەپىىاوەنەىەهەوسددەبىىەیەىەیەکەمەدەسددەمىى -5
بەکاوسەهێ ىىاوێتەبىى ەپەوەپێىىاەنیەکاودبىىاو ەبەڕێىىوەبەوەیەتیەە(%10)یەنجیىى ەىەهەوێىىمەدەوێىىژەىە

 ەشاو ىىتانیەهەوێىىمەک مپانیىىاەوەم ییەکىىانەدەمىى ڵەكەپێىىاەنەدەپەوەپێىىاەنیەپەیمىىانگەىەبەویىىا
ە. ەومانیەدەزیا ەناد  ە ەوجەسەکاێتەبەمەبە تیبە

  -:(14)ماددەی 
نىانیەمەوجەكىانیەسەنىانیەەتیىانەدەشىوێ یەساڵپێویستەەبەوێوەبەوەیەتیەكانیەبەویا ەشاو ىتانیەهادد

ە.ەەیێ مایڕشیاوەبكەنەدەەلە ەوەوەمە ب ەو ت مبێلەوایاسەوەدەهە(LPG)شوێ یە یستەمیەغازە
  -:(15)ماددەی 

      (ە11297ە)یەدەزەویمىانەژمىاوەەدە ەومىانەە5019ىە ىاڵیە(1دەە5)ەێ ماییەکانمانەژمىاوەڕهەڵوەشانانەدەىە

ە.ە٨/٨/5019لەە
  -:(11)ماددەی 

ە(دەقىىىایعیەكووس ىىىتان)ێ مىىىاییەەلەەڕ ژ ەسەووىىىودنیەدەەجێبەجىىىێەسەکاێىىىتەدەەلەەڕ ژنىىىامە ەڕوەمە
 .باڵدسەکاێتەدە

 

 دەحمەئ رەبێر                                                                            
 ۆناوخ یریزەو                                                                             
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 بناغةى كؤنكريتى بؤ تانكى غازى شل

BASE REQUIREMENTS FOR ABOVE GROUND TANKS 

 
 :دووريةكانى بناغةى كؤنكريتى

Tank size (kg) Dimensions (m) 

Length (a) Width (b) Depth (c) 

2x230 churn 2.6 1.3 0.15 

3x230 churn 4.3 1.3 0.15 

1x600 2 1 0.15 

2x600 2 3 0.15 

3x600 2 5 0.15 

    

1x1000 3.3 1 0.15 

2x1000 3.3 3 0.15 

3x1000 3.3 5 0.15 

    

1x2000 3.8 1.2 0.15 

2x2000 3.8 3.4 0.15 

3x2000 3.8 5.6 0.15 

    

1x3000 5.7 1.2 0.15 

2x3000 5.7 3.4 0.15 

3x3000 5.7 5.6 0.15 

    

1x4000 5.5 1.6 0.15 

2x4000 5.5 4.2 0.15 

3x4000 5.5 6.8 0.15 
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 ارەتى دارایى و ئابوورىوەز
 11/0/0202لە  1791: ژمارە

ەی ىتەبەمەەبە59/10/5019ەەل (ە٨951ە)ەەژمىاوەاەنیىزەدەینەنجىومەوەیتیەكا وە ىە نود اەدەەبەپشتڵپا
ەزیىىىاەدەسەەشىىىخان  ەنەە دەدەپىىىاككاسنە(نىىىاەنەدەكاومەكانەشىىى  ەن)ە  ىىىوەوسنەبىىىەیكاسنىىىەنیسەبىىى

 -:وەمەڕێ ماییەىە وەوەدەە ەبەیاوماناەەبەەسەوکاسنئەەكانیەناود تەت
 0202ی ساڵی (1)ێنمایی ژمارە ڕ

 كانی ەتگوزارەخزم ەژۆخواردن وپر یكردنەئامادتایبەت بە 

ەزیىاەدەسەەشىخان  ەنە بىەیناود ىتەتەینىاەنەدەكاومەە  ەنەی وەوسنەی كاسنیسەبەی تەبێیاە:مەكیە
ە. تێبەسەەدە وەوەەیە وێشەمەبەكانیەناود تەت
ەینا ىە(ك دەسهىەیمانێدە لەاێدلەه)ەیزەكانەقە وەنتەنادە ەیكانیەود تناەتەزیاەدەسەەشخان  ەن -1

ە(5000)ەەدەلەتێىبەنەمتىاەكە ىاویسە(٤200)ەەلەكێنىاەكاومەا وسیىەكێشى  ەنەوەهە  وەوسنەبىەمەژەەێ 
ە. تێبەنەاتایزە ی اویس

ەنیىوەەپڕەە اەویىدەوەانیىومەیەە اەویدەوەەبجەڵەهە زیاێپاوەیكانیەناود تەتەزیاەدەسەەشخان  ەن -5
ەەێ ىەینا ىە(ك دەسهەیمانێدە لەاێدلەه)ەیزەكانەقە وەنتە ەە دەوەسەیزیاكانەدەسەەشخان  ەدەن

ە(7000)ەەدەلەتێىىبەنەمتىىاەكە ىىاویسە(٤200)ەەلەكێنىىاەكاومەا وسیىىەكێشىى  ەنەوەهە  ىىوەوسنەبىىەمەژ
ە. تێبەنەاتایزە ی اویس

ەكىىانە وەوسنەەمەژەیشىىكاسنەدەسەبەكاسنەوامىىاسەیوجىىە ەمەوجە ىىەەدەوە ىىەیتڵەحىىاەوسددەهەەل -1
ە. ەوە اەڵێبەوە ەەلەەدەكاوێكاەیكییەوجە ەەو جەمودەدەهەەو تەكەب
ە  ەوبە ىىەی ىىتەبێسددەیاەەبەكانیەناود ىىتەتەزیىىاەدەسەەشىىخان  ەنەەدەپىىاككاسنەی ىىتەبێیا: مەدوو

 -: تێبەسەەدە وەوەەیە وێشەمەبەتێسوەسەنجامەو
 -:ەدەپاككاسنەیستیاەدێدەپەدەسەمەی كاسنیسەبەی تەبێیا -1

ەپەدەسەمەمەوجە ەی یەك -أ ەتاەەبەیێپەبەەدەپاككاسنەیكانیەستیاەدێد ە(موەەفاك)ە ناەتمەبید
ە. تێبەسەوە اەڵێبەوە ەەلەدەزكاسناەەبانگەیكانەوجەدەمە تێومیك سەەسەدەكاەدەل

ە   ىىتەوەەلەانیىىیاكان دەكەەدەپىىاككاسنەیكانەسىىتیاەدێدپە(مىىوەس)ەو ىىتەكەە دەیوە ىىت ەیوجىىە  -ب
بێىىىتەەەەیوك شىىىاوەانیىىىەەشىىىاوەدەوەیدەنەشىىىاوە نىىىادە ىىى ودوەەلەكێىىىوجەمەەب.ەەتێىىىبەسەوە ىىىاەڵێب
ە. یەاەێتەە كەشخان  ەن
ەە انیناود تەتەزیاەدەسەەشخان  ەنەدەوە بە(ب)ەڵی اە(ەلموەس)ەكانە تەوەكەیانانەییەیوجە ە-ج

ە بە(ةدجب)ەیكەێبەوەهەكێوجەمەەسەدەكاەدەبە و دەجەەبەیێپەبەەسوەدەنجامەوە بەانەیكە تەبێیاەەك
ە وەومانبە ەنیەالەەلەكانەەبەمودەهەەستیوێدەپە ەتێبەسەوە اەڵێبەوە ەەلەتێبەنەمتاەكەكەیە تەه
ە. تێبكاەماو تە   ە ژ وەەدەلەتێایوبگەدەیناود تەتەیتەزەوەد
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ە. كانەشخان  ەنەە دەپاككاسنە كاوەی تەبێیا -5
ە. سەدەكاەدەییهاتودێدەتوەناەدەلەەژماوەیێپەبەانیشكاسنەدەسەبەستیوێپە كاوێكاەی كاسنیسەب -أ

ەیویىىىەجىىىلەدەبە ەەدەدەنەحەی ێشىىىو ەەەدەیوە ىىىت )ەكەدەكىىىانەكاوێكاەیكىىىانییەوجە ەمەوجە ىىى -ب
ە. تێبەسەوە اەڵێبەوە ەلە(ەیەهەانیتاەیستیاەدێپەیووەنانە وەوسنەدەهە ەیش كپەی

ە. تێبەنەمتاەكە اویسە(100000)ەەلەكاوێكاەە مودوە(يەلصا )ەە پو تە-ج
ەیتیەەاڵم كىە وەبەت ىەسە ا ایەیێپەبەیتیەەاڵم كە وەبە تەسەیاەنێپەەبەتێبەسەناەپابەوە اەڵێب -س

ە. 1971ەڵی اە (19)ەژماو
ە. تێبەنەمتاەكەكانەكاوێكاەە ژماوە (%12)ەەلەەێمە زەیەڕە كاوێكاەە ژێڕەتێبەس -هى
ە. تێبەنەمتاەكەكانەكاوێكاەە ژماوە (%72)ە ژێوەەلە ناد ە كاوێكاەە ژێڕ -د
ەكاوەبە تەسەكێكاوێكاەچیدەهەتێبەسەوە اەڵێبەوە ەلەكانەكاوێكاەمەوجە ەیناود تەتەی یپشك ە -ز

ە. ەانی یپشك ەمەوەیناود تەتەینجامەوەیكاسنەەەشكێپەەلەوەبەتێناب
وىىادەەوەبەەلەەدە ىىوەوەە وەنەوێىىپەمەوەتێىىبەسەتاەوە ىىە ەوزەسددەعەیبىىودنەیكسىىانیەەیتڵەحىىاەەل -ح

 -:نێایبگ
ەتاە یشىێپەكىوەدەڵ ىاەكیەەكێىكاوێكاەوەهە ب ەبودەەاتایزەێیمە زەیەوەە ژماوەكانەوە اەڵێبەەكامەل -1

 . تێناەسەسە(ةیلضە )

ەەێپىىەیتىىەدەدەتەەبەە كەشىىیوەكێىىوجەمەەبىىودەبەاتایىىزە (نىىاەمەوەمەك)ەە ژمىىاوەكانە ىىاوەڵێبەەكىىامەل -5
ە. تێناوەسەسە(ةیلضە )ەتاە یشێپەكوەدەڵ اەكیەەكێكاوێكاەوەهە بە ەتێبكا

ە(كووس ىىتانەیعیقىىاەد)ەە ژنىىام وەەدەلەتێىىكاەسەەێجىىەبێجەەدەە1/1/5050ەیدتىىەكێوەەلەییە مىىاێوەمەو -1
  . ەدەتێكاەسداڵب

ە
ە

 ینور نابەئاوات ج                                                                         
 یو ئابوور ییدارا یریزەو                                                                         
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 وەزارەتى ناوخۆ
 1/0/0202لە  3450: ژمارە

ە

ەدەسدەبەسدەیىئە5009 ىاڵئەە(5)بەپێئەوەدەسە ەاڵتەىەپێمانىاوەدەەلەەیا ىایئەدەزەوەتىئەنىاد  ەژمىاوەە
ەیوەنیىسەییشىتەیتیەوەەبەوێىوەبەە دەبودن كەینود  كەەبەەدەواماژە5019ىە اڵئە(2)ژماوەەەڕێ مایمان

ەەبەاومانىاەەیبە5٨/1/5050ەیدتىەكێوەەلەزیاكىانێپاوە  هىاتودوەیكانیەتیەوەەبەوێوەبەەڵیەلەتمانەزەوەد
ە-:ییەموەوەهەەانەیبەمەوەیوووەنانەس

 0202 ڵیسا ی(4)ەژمار یانەیب
 شڕەجام  یتۆڵەم یدانێپ ەب تەبیتا 0219ڵیسا ی(5( ەژمار یینماێر یمەكیە یموارەه

 -(:1) ەیمادد
 .ەەدەوە ەیی ماێڕەەهاتودەلەیكیەەیەدەبەەوماسسەهەەلە(%20)ە بە(%10)ە ژێوەی  ڕیی -1
 .ەەدەوە ەیی ماێڕەەهاتودەلەیكەیەیەدەبەەماسسەوەهەەلە(%٨0)ە بە(%20)ەە ژێوەی  ڕیی -5

 -(:0) ەیمادد
ىەڕێ مىایئە(15)ەەیەبىەەتێىبەسەەدەوە ىەیی مىاێوەەلەمە جێىپەە ماسسەەلە(11د10د9)ەیەبەەێ ەیكاسنەاسیز

 . ەوەدەە

دەەەدە یپا ىێلەدەەوەەىى(%10)ەجىامەتىاەیكیتىاوەە ژێىوەوەد تكسوە ایمپان كەەلەەكەە النێمب ووتەدەو .9
ە مىىاەب ەەدەلەتێىىكاەبەنەەڕەەیكىىانەجامەەزیەلەەبەكێىىوجەمەەبەتێىىایونایەدەەێلىىەیكێو ىىوماتەچیهىى
 .ەتێكاەبەەڕەەوەسود تكە ایمپان ك

ە(%20)ەەدەلەاتایىزە(%10)ەەلەەزیەلەەبەانیىەوەسود ىتكە ایمپان كە ماەب ەەجامەلەیكیتاوەە ژڕێەوەیەوە .10
 .باەكەە(%20)ەیو وماتەەستیوێپەدەەوەتێبەمتاەك

ە(%٨0)ەەدەلەاتایىزە(%20)ەەلەەزیەلەەبەانیىەوەسود ىتكە ایىمپان كە ماەب ەەجامەلەیكیتاوەە ژڕێەوەیەوە .11
 باەكە(%٨0)ەیو وماتەەستیوێپەدەەوەتێبەمتاەك

ە  تودوهىاەیاەنێىپەوەپەیحسىابەوە ىەەتێ ىاەسەەهىاتودەەیەماسسەمەلەكەەدەوە ەە پاوەنەدەوەە ب .15
 .زیاكانێپاو

 -(:3) ەیمادد
ە(كووس ىىىىتانەیعیقىىىىاەد)ەە ژنىىىىامڕ ەەدەلەتێكاەاێىىىىپە كىىىىاوەەدیەووىىىىودنەسە ژڕ ەەلەەانەیىىىىبەمەو
ە.ەەدەتێكاەسداڵب
ە
 

 دەحمەئ رەبێر                                                                            
 ۆناوخ یریزەو                                                                             
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 وەزارەتى ناوخۆ
 02/0/0202لە  4122 :ژمارە

 

ە سدەەەسدەبەدە5009ەڵی ىاە(5)ەەژمىاوە نىاد ەیتىەزەوەدە ا ىایەەلەەسوەدەمانێپەە تەاڵ ەسەدەبەپشتڵپا
ەیپاوە ىت ە ىادێپەلەدە(نىا كوو)ەی ى ایاڤەە دەدبودناڵبەەلەكاسنە گاێڕەەبەكەبیتاە (1)ەەژماوەیانەیب

ە-:ەەانەیبەمەوەیوودەنانوەسەەبەاوماناەەیبەكووس تانەیمێوەهەیناود تەتەیشیوا ا
 

 0202 ڵیسا ی(5)ەژمار یانەیب
 (ناۆكور) یسۆریاڤ ەیوەوبووناڵب ەل كردن یگرڕێ ەب تەبیتا

ە

ەەودەزەسە اگىێڕەلەاەنێىوەیتاڵددەیوت پا پەیگاەنەڵهەەبەەدەژددوەەهات ەە زڤیەیاەنێپەیەیات ڕ :مەكیە
ەانیىمێوەهەە  گیشينەە دەنەوەدە ەكاەدەنە اویسەیكەیەمادەتاەكووس تانەیمێوەهەیكانییە  ودو

ەەكەكانییەما ى پلیسەەشىاناەەلەەجىگە ەكووس ىتانەیمىێوەهەدە ێىڕەبگەتێىناسوەەێپەانەیگێڕەەیەه
ەانیىەڵەمامەەدەزێىوەبەدەتێبكاە بەكانیە  ودوەڵە اەلەانیدەدەتەیناود تەتەی یپشك ەەستیوێپ
 .تێبكاەەڵیەل

ەە بىىىەكووس ىىىتانەیمىىىێوەهەیكانییە ىىى ودوەەودەزەسە گىىىاێڕەەلەەدەژددوەەهىىىات ەیكاسنىىىەغەسەق: مەدوو
 .ەدكاسدەانیاەنێوەیتاڵددەیوسەنە ەەسدەددەبە2/5/5050ەیدتەكێڕەەلەەكەە انیانیبەە ەدكەو

ەیكانییە ى ودوەەودەزەسە گىاێوەەلەەدە ێوەیەسەاەنێوەیتاڵددەەلەەكەە انییاەقێعەییەتاڵدهادەدەوە:م ەێس
ەتێبكاە بەانیددوسەی یپشك ەدەەدە ێابكایجەكانییە  ودوەڵە اەەلەەستیوێپەكووس تانەیمێوەه
ەتىىىودەەەلەابودنیىىى ڵسەی ىىىتەبەمەەبەیناود ىىىتەتەیتىىىەزەوەدەیكانییەشىىىكیپزەەمیتىىىەنیەالەەل
 ە.نا كووەیاد یاڤەەبەانیبودنەن

ەیكانییە ى ودوەەودەزەسە گىاێڕەەلەاە ێىعەدەنكووس ىتاەیمىێوەهەیانیتاڵدهادەیشتەیەیەیات ڕ: مەچوار
ە.ەكاەدەنە اویسەیكێكاتەتاەاەنێوەیتاڵددە بەكووس تانەیمێوەه

ەیشىت ەبىەییتاەوە ىەی یپشىك ەكانییە ى ودوەڵە ىاەیشتەەلەكانییەناود تەتەەمیتەەستیوێپە:مەنجێـپ
ەاوەنیشتەیەدەو ەەنەیەسەكووس ىتانەیمىێوەهەئكانییە ى ودوەەودەزەسە گىاێڕەەلەەكەنەباەنجامەوە
ەیكىانەگیڕەكانییە ى ودوەەودەزەسەینىاەنەكاومەدەوەنەومىانبە ەیشىتەەستیوێپەهاەودەهە ەمێوەه

ەانیىدەمەوسەبەی یپشىك ەدەەە  ایاڤەدەبەتودشبودنەەلەانیپاوە ت ە ادێپەلەوەبەەبگانە وپاوە تن
 .تێباوەنجامەوە ب

 

ە
 دەحمەئ رەبێر                                                                            

 ۆناوخ یرـیزەو                                                                             
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 وەزارەتى ناوخۆ
 02/0/0202لە  4121: ژمارە

 
 

هەوەە سدەەەسدەبەدە5009ەڵی ىاە5ەەژماوە ناد ەیتەزەوەدە ا ایەەلەەسوەدەمانێپەە تەاڵ ەسەدەبەپشتڵپا
ە ىىادێپەلەدە(نىىا كوو)ەیاد ىیاڤەە دەدبىىودناڵبەەلەكىىاسنە گىاێڕەەبەكەبیتىىاە (2د1)ەەژمىىاوەیانەیىبددەس

ە-:ەەانەیبەمەوەیوودەنانوەسەەبەاوماناەەیبەكووس تانەیمێوەهەیناود تەتەیشیوا اەیپاوە ت 
ە

 0202 ڵیسا ی(1)ەژمار یانەیب
 (ناۆكور) یسۆریاڤ ەیوەوبووناڵب ەل كردن یگرڕێ ەب تەبیتا

ە

ە ماو كەدەیمانێ لەدەاێدلەهەیتڵەدەوسێنەە  انەك ە ەسددەوەهەوەنێنەەلەیوا مانەیشتەیەیەیات ڕ :مەكیە
  .كاەدەنە اویسەیكەیەمادەتاەاەنێوەیسالمیو

ە.ەتێكاەسەەێجەبێجەەدیەووودنەسە ژ ڕەەلەەانەیبەمەوە:مەدوو
 
ە

 دەحمەئ رەبێڕ                                                                            
 ۆناوخ یرـیزەو                                                                             
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 وەزارەتى ناوخۆ
 04/0/0202لە  4802: ژمارە

ەی ىتەبەمەبەد 5009ەڵی ىاە(5)ەەژمىاوە نىاد ەیتەزەوەدە ا ایەەلەەسوەدەمانێپەە تەاڵ ەسەدەبەپشتڵپا
ەان ییىىوەاسیزەكانییەدەنەشىىاوە  ىى ووەەلەە انییىىدەزەدەوەە دەنكاسنە ىىادەبە ا ىىایەیكاسنىىەەێجىەبێج
  -:ەانەیبەمەوەیووودەنانەسەەبەاوماناەەیبە5019ەڵی اە(1)ەەژماوەەكاەدەوە ەل

 
 0202 ڵیسا ی(7)ەژمار یانەیب

 0219ى ساڵى (3)تایبەت بە جێبەجێ کردنى یاساى ژمارە 
 

  -(:1) ەیمادد
ە: ەدە وەوەە نانیەالەمەلەكان  ەوبە ەەاەویدەوەزیاێپاوەەلەتێسەكێپەكەیەژنیلە-أ
ە.  ەوبە ەە اەویوە اویوشتەوپە ەانیەزیاوێپاو -1
ە.كانیەدەنەشاوەییشتە وەبەوێڕەب -5
ە .یدەنەشاوەیك وە  -1
ە.ە ینجەیە وەبەوێوەب -٤
ە.ڵكا كشتە وەبەوێڕەب -2
ە. ەوە انودبەیماوكاسن تە وەبەوێڕەب -5
ە.نسەناە شەنە وەبەوێڕەب -7

ە اێكىاویەیكىەیەكیەەوەهەەلەتێى ێبهەكێىپەكەیەژنیىلەەیەهە  بەەاەویوە اویوشتەوپە ەانیەزیاوێپاوە-ب
ەەدەوە ە (7تا1/أ)ەە یەبەلەەكەە نانیەالەدەوەیتێناەمەدەوە اێكاویەە كیەەیك وە ەیتیەكا وە ەب

ە ا ىىىایەیكاسنىىىەێجىىىەبێجەیكاووا ىىىانەی ىىىتەبەمەبكىىىاكەبەسىىىتیوێپەوەیەوەەسوەدەەێپىىىەانەیىىىواماژ
ە5019ەڵی ا(1)ەژماو

  -(:0) ەیمادد
ە اێكىاویەە كیەەیك وە ىەەبەەەشىكێپەەیوعەشىە وەاەتگیمەانیەكاو وەاێزەنیەالەەلەكییەسەدەكاو -1

 .ەددكاسەەێلەیی ەڕاسیزەەكەییە دەنەشاوەدەوە   ودوەلەتێكاەس
ەەكەەیە ىىىانودەدەوەێیجەشىىىتینەەكەتێ ێلمەبسىىىەیوعەشىىە وەاەتگیىىىمەانیىىىەكاو وەاێىىىزەەسىىتیوێپ -5

 .ەكاسددەیسود تەكڵەدەسە دەزەوە ەلە ییوەاسیزەب
ەنەسەسەە تىىىانیم یكیسەدەوەوە ىىىەلەاوەیىىىبەەانەیىىىبەمەوەیمىىىەكیەەە مىىىاسسە (أ)ەە یەبىىىەیكىىىانەژنیل -1

ە. مەسددەە یەبەیلمانانە ە بەەستیوێپەك
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  -(:3) ەیمادد
ەوە ىەلە ییوەاسیىزەەكە دەزەەپىاووەیوەنێىپە بىەتێسەكێپەناەتمەبیتاەیدەنەشاوەەلەیكەالدەیكەیەژنیل

ەەمەكیەەە مىىىىاسسەیكىىىىانەژنیلە بىىىىەوك ەپىىىىڕەە دەوزكىىىىاسنەدەبەە كەوەددبڕەیاكاسنىىىىیگێدەجەەكىىىىاەد
 .تێبەوەوێپەەژنیلەیناەمانەوەەلەكێكیەەەستیوێسەنە ەدپەاوەیبەی تەبەمەب

  -(:4) ەیمادد
ەەێجىەبێجەەسود ىتەكىاەدە ییوەاسیىزەەبەەك ە انودەەیكاسن تاپە بەەستیوێپەیكانەوجەیشتەمەوەیەو

ە اێكىىاویەە كیەەە ژنیىىلەانیىىە  ەوبە ىىەە اەویىىوەانیىىەزیىىاێپاوەە ژنیىىلەیاوسەنیىىەبە ەەسدەدەەبىىودەو
ەنیەالەەلەمەدسدەە یەبىىىە(5)ەە مىىىاسسەێىىىیپەبەكاسن تىىىاپەەبەكەبیتىىىاەی ىىىوماتڕەە بىىىە ە نىىىاەزەمەڕەب

 .(أ/17)ەە لوپسەەبەتێاییەوسەدەناەتمەبیتاەیدەنەشاو
  -(:5) ەیمادد

ە  ڕەاسیىىىزە5019ەڵی ىىىاە(1)ەەژمىىىاوە ا ىىىایەیكىىىانەحوكمەە دەنەرێپىىىەەبەەكەە انییىىىدەزەەپىىىاووەدەو
ەیكىىانەكاوێڕدەەەدە ێكىىاەسەكەڕەانیىىكاسن تاپەكىىانییەاێكاویەەكیەەە ژنیىىلەنیەالەەلەدەەوەوكاەبودە ىىەل

ە. نێكاەسەەێجەبێجەەا اكیەەلەەهاتود
  -(:1) ەیمادد

ەە مىاسسەیمەوىوەوەە یەبىەە دەنەرێپىەوەیەوەەدەبكىاتەكەڕەكاسن تىاپەەیەهە  بەیدەنەشاوە وە ێنوە
ە.تێبەەا اكیە (5)

  -(:7) ەیمادد
ەمەدەوە5019ەڵی ىاە (1)ەەژمىاوە ا ىایەەهىاتودەلەیكىانەكاوێڕیشىتەەیكاسنەەێجەبێجەیتەاویوپا ەب -1

ە .كانییەاێكاویەەكیەەە ژنیلە   تەوەەتێدەكەسەەانەیب
ەاویوپا ەبەكانییەاێكاویەەكیەەە ژنیلەەانەیبەمەدەوەیەا ایەمەوەیكانەیەبەیكاسنەیرێوپە ەیكاتەەل -5

ە 1991ەڵی ىىاە(1٤)ەەژمىىاوەكڵەدەسەیوەنەومىىانبە ەی تىىەوزەبە ا ىىایەێىىیپەبەا ىىایەوەوەمىىبەبەبىىنەس
ە. تاەیكانییەا ایەەكاوێڕە ەەڕوەكاەدە موەوەه
  -(:8) ەیمادد

( كووس ىىىىتانەیعیقىىىىاەد)ەە ژنىىىىام ڕەەدەلەتێىىىىكاەسەەێجىىىىەبێجەەدیەووىىىىونەسە ژ ڕەەلەەانەیىىىىبەمەو

ە.ەەدەتێكاەدساڵب
 
 
ە

 دەحمەئ رەبێر                                                                            
 ۆناوخ یرـیزەو                                                                             

 



 

 1/3/8282 842( العدد) ذمارة  81  

 وەزارەتى ناوخۆ
 01/0/0202لە  4950: ژمارە

ە سدەەسدەبەدە5009ەڵی ىىاە5ەەژمىىاوە نىىاد ەیتىىەزەوەدە ا ىىایەەلەەسوەدەمىىانێپەە تەاڵ ىىەسەدەبەپشىىتڵپا
ە ىادێپەلدەەە(نىا و ك)ەیاد یاڤەە دەدبودناڵبەەلەكاسنە گاێوەەبەكەبیتاە (ە5ە-ەە2ەە-  1ە)ەەژماوەیانەیب

ە-:ەەانەیبەمەوەیوودەنانەوسەەبەاوماناەەیبەكووس تانەیمێوەهەیناود تەتەیشیوا اەیپاوە ت 
ە

 0202 ڵیسا ی(8)ەژمار یانەیب
   (ناۆرۆك) یروسیاڤ ەیوەوبووناڵب ەل كردن یگرێر ەب تەبیتا

 

 -:ەدە وەوەە تاناڵددەمەوەیوت پا پەیگاەنەڵهەەبەەژددوەەهات ەدەەزڤیەیاەنێپەەیەیات ڕە:مەكیە

 .  غا ووەە-2 ەەەەەەەەەەویتالیاەەە-٤ ەەەەەەەەەەەەابانی -1 ەەەەەەەەەباشودوە ایكوو -5 ەەەەەەەەەەالنایتا -1

ەیمىێوەهەیكانییە ى ووەە الە گاێوەەلەیاەقێعەیوت پا پە گاەڵهەیكاسنەشتەیەیاسنكەغەسەق :مەدوو
 .نكاەدە اویسەەدەوە ە(یمەكیە)ەە یەبەەلەەكەە تاناڵددەدەوە بەكووس تان

  :م ەێس
ەانیتاڵدهادەدەو -1 ەباشىودوە ایو كە ەالنایتاە ەاەنێوە ەنیو)ەیتاناڵددەیوسەنە ە(1/1/5050)ە سدەەەلەەكە 

ەەلەتێىكاەسە بىەانییتاەوە ىەی یپشىك ەانەیدەوەنەیەیكاتەەلەەكاسددەانی(ە  غا ووە ەایلتایوە ەابانیە 
ەنیەالەەلەەكەەیە مىىادەدەوە بىىەنێكىىاەسە(يەىىحەزحجىى)ەنینتىىەوەكەە دەنەوەسدەتىىاەكىىانە انەك  ا
 .ەدەتێیاەسە (5ەدە2ەدە1)ەەژماوەیانەیبەەودەوەبەمەوەدەەكاەدەشانینە تەسەیناود تەتەیتەزەوەد

ەەسوەدەەێپىىەە وامىىاژە(1/میەێ ىى)ەە یەبىىەەلەەكەە تىىاناڵددەدەوەیوسەنە ىىەیانیىىبەیكییەتاڵددهىىاەوەه -5
ەانیىەتێىبەكانیی ى ودوەەودەزەسەە گێىوەلەوەیەوەجىاەكووس ىتانەیمىێوەهەە ێىبەتێناسوەەێپەانیگاێو

 ەەتێبەاە ێعە تاەیزیاكانێپاوەدەكووس تانەیمێوەهەوەنێنەلەنیپشك ەیكانڵە ا

ەنیەالەەلەدەتێكاەسە ەیەلەانەڵەیمامەزێوەبەكاەدنە اویسە(مەكیە)ەە یەبەەلەە انتاڵدەدەوەیومە ە شانا :مەچوار
ەەلەنیپشك ەیكانڵە اەدەكانییە  ووەڵە اەەلەتێكاەسە بەانی یپشك ەەدەناەتمەبیتاەیناود تەتەیمیت
ە.ەەاە ێعە تاەیزیاكانێپاوەدەكووس تانەیمێوەهەوەنێن

ەابودنی ڵسە بەبكاكە  نتا كەیانیبەدەیاەقێعەیتاڵددهاەیوت پا پە   ووەڵی اە وە سەوەەستیوێپە:مەنجێپ
 .1/1/5050لەەسدەىەەكاەدنە اویسەەانەیبەمەلەەكەەكاسددەنەە تاناڵددەدەوە وە ە ەەكەە دەل

ەیتەبیتاەەبەاە ێعە تاەیزیاكانێپاوەبوەنەكەنەشتەیەەنەیكەسەكووس تانەیمێوەهەیانیتاڵدهادەەلەسەدە :مەشەش
 .ەەتێبەنەستیوێپەو زەیتڵەحاەلەنهاەتەوكوكەكەدەفەجەنە زیاێپاو

ەلەنیپشك ەیكانڵە اەیشتەەلەیناود تەتەی یپشك ەیمیتەەستیوێپە:مەوتەح ەدەكووس تانەیمێوەهەوەنێنە
ە تاەیزیاكانێپاوەەلەەكەە انیتاڵدهادەدەوەیشتەی یپشك ەی تەبەمەەبەنێبكاەایگێجەاە ێعەیزیاكانێپاو
 .ەەكووس تانەیمێوەهەە ێسەاە ێع

 دەحمەئ رەبێر                                                                            
 ۆناوخ یرـیزەو                                                                             



 

 1/3/8282 842( العدد) ذمارة  88  

 وەزارەتى ناوخۆ
 07/0/0202لە  5148: ژمارە

 
سدەبەسدە ەدەەەە5009 ە ىاڵیە(5)ەتیەنىاد  ەژمىاوەەیەوەدەسە ەاڵتە ەپێمانەسوەدەەلەەیا ا ەدەزەوبەپێ

تایبەكەبەەسەبەزەنانیەسە ەاڵتەکانەب ەبەڕێوەبەوەنیەیشتیەدەوامىاژەەە5015ىە اڵیە(15)بەیانمانەژماوەە
دەپێشىى یاوكاسنیەیا ىىاەدەەەدهە ەپێاەوودنىىەەىەک نود ىىیەسددەمىىینەک بىىودنەدەىەلیژنىىە(1٤)بەەبىىەیەە

كەەپێكهىاتودەەەە50/1/5050دتیەەوێكىەەتىیەنىاد  ەلەەزەوهەكاو ەدهەەكەبەەتایبەكانیەەیانەەدەوێ ماییەدەبەەیەهەپە
بەیاوماناەەبەەسەووودەنىانیەەدەلەبەوەبەوژەدەنا ەیشتیە(15/1/5050ەەلەە577)ەزەویمانەژماوهەومانیەدهە ەەبە

ە:وەمەبەیانە
ە
ە

 0202 ڵیسا ی(9)ەژمار یانەیب
 یبەت بە دابەزاندنیتا 2116ى ساڵی (16)هەمواری یەکەمی بەیانی ژمارە 

 دەسەاڵتەکان بۆ بەڕێوەبەرانی گشتی 
ە

 -:(1) ماددەى
ە:لەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدەە(1/یەکەم)ەبەیەىهەموەوکاسنیەە

بەپێیەیا ىا ە زمەتىیەە(جێگیادەناجێگیاەکان) ەوجکاسنەدەنوێکاسنەدەىەیشتەسەوماڵەەەە:1/یەکەم
ىە ىاڵیە(55)هەمىوەوکاەدەدەیا ىا ەمىودوەىە ەومىانبەوەنەژمىاوەەە1950ىە اڵیە(5٤)شاو تانیەژماوەە

دەوێ ماییەەسەوەیىیەەە5011ىە اڵیە(1٨)دەیا ا ەوەژەدە انەنشی یەهێزەکانیەوا ایشیەناد  ەژماوەەە500٨
بى ەهەڵگاەنىیەە(%20)کاوپێکاەدەکانەلەەوێکەدتیەشایستەبودنیەدەەجگەەلەەسەوماڵەىەتایبەكەبەەوێىژەىە

بىى ەجىىاو ەیەکەمەلەەدەزەوەتمىىانە ەوجەسەکاێىىتەەبەاڵمەنىىوێکاسنەدەىە ىىااڵنەىەەبەدەنىىامەىەبىىااڵەکە
ە.لەسە ەاڵتیەبەڕێوەبەو ەیشتیەسەبێت

 -:(0) ماددەى
ە:لەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدەە(11/یەکەم)ەبەیەىهەموەوکاسنیەە

ەکانیەوا ایشیەناد  ەوەزەمەنا ەلە ەوەپا  ەىەهاد ەوییا ەوە سەودەکاومەناەنیەهێزە:11/یەکەم
بەمەوجێکەهاد ەوەکانیانەهەڵگا ەوەیەزنامەىەعێاەقیەبن ەب ەوەدەنەىەهاد ەوەکانیانەعێاەقیەنینە

ە.دەوبگیاێتە(وا ای ەدەپ لیس)سەبێتەوەزەمەنا ەالیەنەەوەم ییەکانە
 -:(3) ماددەى

ە.لەەبەیانیە ەوەدەە(11/یەکەم)ەبەیەىهەڵوەشانانەدەىە 
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 -:(4) ماددەى
ەلەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدەە(19/یەکەم)ەبەیەىاسنیەهەموەوک 

مىىىیالكەدەپەیىىىكەو ەوێكخسىىىت یەەپێىىىیوەنەدە ەومىىىانبەوەنەلەەپایەكىىىانەبەسەنىىىانیەوە سىىىەە:19/یەکەم
كاەدەبەەبەووادەیات یەپلە ە ەوباز ەدەدەزیفیەدەوا ىتیە وێ ىانەبەەتىایبەتیەبى ەلێپا ىاەد ەپە  ا

انیانەلەەوا تیەبەدەنامە ەبکال وی  ەكەمتاەبێت ەدە ەباوەكەبەەبەشىەكانیەبەشەكانەكەەنابێتە وێ 
ە.ژمێایاو ەدەدوسبینەسەبێتەپسپ و ەژمێایاو ەهەبێت

 -:(5) ماددەى
 لەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدەە(52/یەکەم)ەبەیەىهەموەوکاسنیە 

ئەپسودلەىەبەپێە(یازەدەبەنزین)انەدەوامێاەک ەوجەکاسنئەپاوەىە وتەمەنئەووت مبیلەە:25/یەکەم
ە.ە501٨ىە اڵیە(5)پێاەدیستئەبەڕەوادکاسنئەڕێ مایىمانەژماوەە

  -:(1) ماددەى
 لەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدەە(10/یەکەم)ەبەیەىهەموەوکاسنیە

وەسەمەدەو ەبەوێىوبەوەیەتیەیشىتیەتایبەتمەنىاەبى واوە تەەكاسنیەنو اەد ەتایبەكەبەەپسىپە:31/یەکەم
 ىىەو كایەتیەهەوێىىمەدە ىىەو كایەتیەوەنجىىومەنیەدەزیىىاەنەدە)سەزیىىاەپەیوەنایىىاەوەكانەجىىگەەلەە

وەنجىىومەنیەوا ایشىىیەهەوێىىمەدەدەزەوەتەكىىانەدەوەنجىىومەنیەسەسدەو ەدەدسە ىىتەە ىىەوبە  كانەدە
دەنابێىىتەپشىىتگیا ەبىىاوێتەبىى ەالیەنىىیەە(بالێوز ىىانەەدەكونسىىولگەویەەیشىىتیەكانیەعێىىاە ەدەهەوێىىم

ە.ایاەوپەیوەن
  -:(7) ماددەى

 لەەبەیانیە ەوەدەەدەبەمەشێوەیەەسە وێ اوێتەدەە(15/یەکەم)ەبەیەىهەموەوکاسنیە
سەبێىىىتەهەنىىىاێكەلەمەسە ىىىەاڵتانە ەوامىىىاژە ەپێىىىاوەدەەسەبەزێ ىىىاوێتەبىىى ەبەوێىىىوەبەو ەە:32/یەکەم

یەکەبىاوێتەدەدێى ەەپاوێزیاكانەدەهادشێوەكانیانەدەەسەبەزەنانیەوەمەسە ەاڵتانەەبەە ەومىانیەکىاویێە 
ە.بەەدەزەوەتمان

 -:(8) ماددەى
( دەقىىىایعیەكووس ىىىتان)وەمەبەیىىىانەەلەەو ژ ەسەووىىىودنیەدەەكىىىاو ەپىىىێەسەكاێىىىتەدەلەەو ژنىىىامە ە

ە.باڵدسەكاێتەدە
ە

 
 دەحمەئ رەبێر                                                                            

 ۆناوخ یرـیزەو                                                                             
 

 



 

 1/3/8282 842( العدد) ذمارة  84  

 وەزارەتى ناوخۆ
 07/0/0202لە  5012: ژمارە

ە
ە سدەەسدەبەد5009ەڵی ىىاە5ەەژمىىاوە نىىاد ەیتىىەزەوەدە ا ىىایەەلەەسوەدەمىىانێپەە تەاڵ ىىەسەدەبەپشىىتڵپا
دەە(نىىا و ك)ەی ىى ایاڤەە دەدبىىودناڵبەەلەكىىاسنە گىىاێوەەبەكەبیتىىاە (ە٨ەەدە5ەدە2ەدە1ە)ەەژمىىاوەیانەیىىب
 -:ەەانەیبەمەوەیوودەنانەوسەەبەاوماناەەیبەەكووس تانەیمێوەهەیناود تەتەیشیوا اەیپاوە ت ە ادێپەل

 
 0202 ڵیسا ی(12)ەژمار یانەیب

   (ناۆرۆك) یسۆریاڤ ەیوەوبووناڵب ەل كردن یگرێر ەب تەبیتا
 

ەلە :مەكیە ەیكانەاویباەدەیی ماێوە وادڕەەنەیكەكووس تانەسەیمێوەهەیشتوەنیسەنەدەانیتاڵددهاەسەدە
 .نا و كەی  ایاڤە تاەپەەلەپاوە تن  ە بەنەبكەكەحكوم

ەوەنێىىىنەەلەكاسن هىىىاتودوەنەیىىىكەكووس ىىىتانەسەیمىىىێوەهەیشىىىتوەنیسەنەدەانیىىىتاڵدهادەسەدەەلىىىەە:مەدوو
ەتىىوەننەسەتىىاە یاەقێىىعە تىىاەیزیاكىىانێپاوەڵەیەلەهىىاەودەهەدەەدەنەبىىكەمەكەمێىىوەهەیكانەشىىاو

ە.تێكاەنە هاتودو
ە زیاێپاوەكەبیتاەەبەكووس تانەیمێوەهەە اەویوەە دەوەسەیكانیەوس تانوكەەنادوەەبەكەباوە ە:م ەێس

ەلەەوكوكەك ەسیتاڵدهادەمودەهەسەدە ەل  ەیكانییە ماێوە وادڕەەنەیكەان ەی  ایاڤەەپاوە تن
ە. نەبكەنا و ك

ە
 

 دەحمەئ رەبێر                                                                            
 ۆناوخ یرـیزەو                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1/3/8282 842( العدد) ذمارة  85  

 وەزارەتى ناوخۆ
 07/0/0202لە  5010: ژمارە

ە سدەەسدەبەدە5009ەڵی ىاە(5)ەەژمىاوە نىاد ەیتىەزەوەدە ا ىایەەلەەسوەدەمانێپەە تەاڵ ەسەدەبەپشتڵپا 
ەدە(نىا و ك)ەیاد ىیاڤەە دەدبىودناڵبەەلەكىاسنە گاێوەەبەكەبیتاە (10 ٨ 5 2 1)ەەژماوەیانەیبە جێپەوەه
ە-:ەانەیبەمەوەیووودەنانەسەەبەاوماناەەیبە ەكووس تانەیمێوەهەیناود تەتەیشیوا اەیپاوە ت ە ادێپەل

 0202 ڵیسا ی(11)ەژمار یانەیب
   (ناۆرۆك) یروسیاڤ ەیوەوبووناڵب ەل كردن یگرێر ەب تەبیتا

 :ەدە وەوەە تاناڵددەمەوەیوت پا پەیگاەنەڵهەەبەەژددوەەهات ەدەەزڤیەیاەنێپەەیوەیات ە-:ەمەكیە

 .ەەنەیحاەب -5ەەەەەەەە.تەیكو -1

ەیمێوەهەیكانییە  ووەە الە گاێوەەلەیاەقێعەیوت پا پە گاەڵهەیكاسنەشتەیەیكاسنەغەسەقە-:ەمەدوو
 .كاەدنە اویسەەدەوە ە(یمەكیە)ەە یەبەەلەەكەە تاناڵددەدەوە بەكووس تان

ەل ا یتاەەن یحاەبە ەەتیكو)ەیتاناڵددەیوسەنە ە(1/1/5050)ە سدەەەلەەكەەەانیاەقێعەیەتاڵدهادەدەو -: م ەێس
ەاەنێوە نی وەباشودوە ایكووە ەابانیە ەایتالیوە ە  غا وو ە بەانیشت ەییەیكاتەەلەەكاسددەانی(ە

ەدەەوە ەاە ێعە تاەیزیاكانێدپاوەمێوەهەوەنێنەی یپشك ەڵی اەانیەمێوەهەیكانییە  ودوەەودەزەس
ەنێكاەسەنینتەوەكەە دەنەوە سدەتاەكانییەناود تەتەەمیتەنیەالەلەتێكاەسە بەانییتاەوە ەی یپشك 

 .ەكاەدەشانینە تەسەیناود تەتەیتەزەوەدەنیەالەەلەەكەەیە مادەدەوە ب

ە ە  غا ووەل ا یتاەن یحاەبە ەتیكو)ەیتاناڵددەیوسەنە ە(1/1/5050)ە سدەەەلەەكەە انیانیبەدەوە-:ەمەچوار
 كووس تانەیمێوەهەە ێبەتێناسوەەێپەانیگایوەەكاسددەانی(اەنێوەن ی وەباشودوە ای كووەابانیا یتالیو

ەەكووس ىتانەیمىێوەهەە ێىبەتێىسوەسەەێپىەانیىگاێوەەمێىوەهەلەەیەهەانەی گیشىینەەكەە انیانیبەدەوەە-:ەمەنجێپ
ەەانیمیەێ ىىىەبىىىەیەىەە تىىىاناڵددەدەوەیوسەنە ىىىە1/1/5050ە سدەەەلەكێىىىوجەمەبەكووس ىىىتانەیمىىىێوەه
 .تێكاسبەن

ەدەلەونەسەبەكىىاەدنە اویىىسە(مەكیە)ەە یەبىىەەلەە تىىاناڵددەدەوەەیماتكىىاوەن بلیدسەیومىىە ە شىىاناە-:ەمەشــەش
ەیناود ىىىتەتەیمىىىیتەنیەالەەلەدەتێىىىكاەسەڵەیەلەانەڵەیىىىمامەەەدەزێىىىوەبەدەەدەوە ىىىەە كىىىاوەنێو
ەیمىێوەهەوەنێىنەلەنیپشىك ەیكانڵە اەدەكانییە  ووەڵە اەەەلەتێكاەسە بەانی یپشك ەەدەناەتمەبیتا

 .ەەاە ێعە تاەیزیاكانێپاوەدەكووس تان

ەەمەوتەح ە بەبكاكە  نتا كەیانیبەدەیاەقێعەیتاڵددهاەیوت پا پە   ووەڵی اە وە سەوەەستیوێپە-:
 .1/1/5050ە ەسدەلەكاەدنە اویسەەانەیبەمەلەەكەەكاسددەنەە تاناڵددەدەوە وە ە ەكەە دەلەابودنی ڵس

                                                                         
 دەحمەئ رەبێر                                                                           
 ۆناوخ یرـیزەو                                                                             



 

 1/3/8282 842( العدد) ذمارة  86  

 وەزارەتى ناوخۆ
 1/3/0202لە  5318: ژمارە

ەیناود ىتەتەیشىیوا اەیپاوە ىت ە ىادێپەلەلە ەوە ەومانئە ەو کئەحکومەتئەهەوێمئەکووس تانەد 
ەەبەاومانىىاەەیبە ەە(نىىا و ك)ەیاد ىىیاڤەە دەدبىىودناڵبەەلەكىىاسنە گىىاێوەەبەكەبیتىىاەكووس ىىتانەیمىىێوەه
ە-:ەانەیبەمەوەیووودەنانەس

 0202 ڵیسا ی(10)ەژمار یانەیب
   (ناۆرۆك) یروسیاڤ ەیوەوبووناڵب ەل كردن یگرێر ەب تەبیتا

ەمەكیە ەلەەیشتەهادداڵتیانئە  شەدیستئەهەوێمئەکووس تانەە-: سەکەینە ەوسەنئە ەومانگەکانئەسەدە
 .حکومەكەنەکەنەوەیەوەلەەحاڵەكەدەکاوىەز وەپێویستەنەبیتە

 تاەدەبەەدەزەوەكە ەوپشکەسەکاێنەبەەکەمکاسنەدەىەیشتەدەزەوەتەکانەدە ەومانگەکانئەنەبەە-:ەمەدوو
ەڕەپەوەنانئە ەب  ەپێویستە ەوەدە تا انەىەکە ەب  ەسەدەمئە ەومئەتەنیا پابەنابودنئە ەومانبەوەنەبە

 .کاودباوىە ەومانگەکانیانە

ىە(1ە:ە00)بەیانئەتاەە(٨ە:ە00)کەمکاسنەدەىەسەدەمئە ەومئەلەە ەومانگەکانئەحکومەكەلەەکاتژمێاە -: م ەێس
 .پاەەنیوەو ە

ەلەەە-:ەمەچوار ەهاتنەدەوودنئە ەومانبەوەن ەلەەیشتە ەومانگەکانەڕەسەدە تێتەد  یستەمئەپەنجەم و
ەوادە ەپەنجەم وى ەبە یستەمئ ەکاو ە ەومانگانەى ەلەد ەجگە ە  ەسەکاێت ەت ماو ەتایبەك ت ماوێکئ

 .کاوسەکەنە

ەەیىاێتەدەەجىگەەلەە ەومىىانگەوەمەبەیىانەەتەنهىاە ەومىانگەەشاو ىتانیەکانئەحکىىومەتئەهەوێىمەسەە-:ەمەنجێـپ
 .تەناود تیەکانەکەەپێویستەەبەەبەوسەدەمئەلەەوەوکەسەەبنە

ە(هتىا...وادە ەکاوەباەدەشاوەدەنئەدەە)کاوىەوێشکگاىە ەومانگەە زمەتگوزەوییەکانئەشاو تانئەدەەە-:ەمەشەش
 ەە  .بەوسەدەمەسەبێتە

ە.کاوىەپێەسەکاێتەە10/1/5050ەوەمەبەیانەەتاەبەودەوىەە-:ەەمەوتەح
ە.وەمەبەیانەەلەو ژىەسەووودنیەدەەجێبەجێەسەکاێتەە-:ەەمەشتەه
 

                                                                         
 دەحمەئ رەبێر                                                                           

 ۆناوخ یرـیزەو                                                                             
 
 
 
 



 

 1/3/8282 842( العدد) ذمارة  87  

 وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
 19/0/0202لە  1111: ژمارە

 0202ى ساڵى (1)بەیانى ژمارە 

لەەیا ىىىا ەدەزەوەتىىىئەکشىىىتوکاڵەدەە(2)ئەوەدەسە ىىىەاڵتەىەکەەپێمىىىانەسوەدەەلەەمىىىاسسەىەبەپێىىى
ەە-:بەیاوماناەەە(5010)ئەىە اڵە(5) ەووادەکانئەوادەژماوەە

بەەلێکتاەزەنىىئەڕێکاوەکىىانئەهىىادوسەکاسنەدیوە ىىت ەدەىەب ەتىى ىەپەتىىاتەەلەەبەڕێىىوەبەوەیەتئە
یشىىتئەبا ىىاەوىەدەسەو ىىتانەدەپىىادەنەدەبە ىىت ەدەىەبەەبەڕێىىوەبەوەیەتئەیشىىتئەتىىوێژی ەدەەدە

ڕێ مىاییەەبەڕێوەبەوەیەتئەبى ەەتى ەەدەپە ىەناەکاسنىئەبى ەەتى ەهەوەدەکەلەە/ڕێ مایئەکشتوکاڵئە
باڵدکاسنەدەىەەسەهاتودەەەلەەڕ ژىە(5012)ىە اڵئەە(5)دەەژماوەەە(5)بەیەىەە5011 اڵئەە(5)ژماوەە

ە.ە(دەقایعئەکووس تان)نامەىەوەمەبەیانەەلەەڕ ژ
 

    بێگەرد تـــاڵەبانى                                                     
 وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو                                                      

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

 کارەباوەزارەتى 
 01/0/0202لە  1534: ژمارە

ە5005ىە ىىاڵئەە(2)ژمىىاوەەەکاوەبىىائەوەدەسە ىىەاڵتەىەکەەپێمىىانەسوەدەەلەەیا ىىا ەدەزەوەتىىئەبەپێىى
ە-:بەەسەوکاسنئەوەمەبەیانەىە وەوەدەەبەیاوماناەە

 0202ى ساڵى (1)بەیانى ژمارە ە

ە5019ئەىە ىاڵ1)ىەڕێ مىایئەژمىاوەە(٤)لەبەوەبودنئەهەڵەىەواپەلەەنادنیشانئە شتەىەژماوەە -1
 :ب یەەبەپێویستەزەناەەوەمەهەڵەیەەڕە تەبکاێتەدەەدەبەمەشێوەیەىە وەوەدەەبێتە

  (4)خشتەى ژمارە 
 .بڕى کەمترین ڕێپیدانى دوورى لەسەنتەرى هێ ى کارەباوە 

ە(دەقىایعئەکووس ىتان)لەەڕ ژنىامەىەسەووىودنئەدەلەەڕ ژىەەەوەمەبەیانەەجێبەجىێەسەکاێىت -5
ە.ەدەىەێتکاسەباڵد

 

 کمال محمد صالح   / ئەندازیار                                                      
 کارەباوەزیرى                                                       

 



 

 1/3/8282 842( العدد) ذمارة  82  

 جمهورية العراق
 إقليم كوردستان 

 الرئيس
 

 
 قرار

 0202لسنة ( 3)رقم 
ە

لقانونەووا ةەەقليمەكووس تانەە(ەلعاشاة)لماسةەمنەەە(ەألدلئ)د قًاەللصالحياكەەلمم وحةەل اە يەەلفقاةە
ەلذيەەەاوةەبالمانەكووس تانە يەە5050لس ةەە(1)قاوناەەەاەوەەلقاەوەوقمەە ەلمعا ەە5002لس ةەە(1)وقمە

ە.ە15/1/5050بتمويخەە(11)جلستةەەالعتياسيةەەلماقمة
ە

 قرار
 0202لسنة ( 1)رقم 

 

 العراق -  يم كوردستانأيام المناسبات الرسمية ل مكون التركماني في اق
ەەلفقاةە ەەلئەأحكام ەە(1)ە ت اسَە ەە-منەقانونەەنتخابەبالمانەكووس تانەە(25)منەەلماسة ە(1)ەلعاە ەوقم

ە ەە1995لس ة ەە ەلمعا  ەە(أدالًە)دەلفقاة ەەلماسة ەە(77)من ەكووس تان ەلبالمان ەەلاە لي ەەل ظام أەاەوەە من
ە:ەەلقاەوەەالَتيە ەە15/1/5050مويخەبتە(11)بالمانەكووس تانە يەجلستةەەالعتياسيةەوقمە

ە:تعاەەلم ا باكەەالَتيةەم ا باكەو ميةەللمكونەەلتاكمانيەە:أوال
 .منەكلەعامەيومًاەللغةەدەلثقا ةەللمكونەەلتاكمانيەە(11)منەشهاەە(17)ەعتباوە -1
ە.منەكلەعامەيومًاەللصحا ةەللمكونەەلتاكمانيەە(5)منەشهاەە(52)ەعتباوە -5

ە.ءەدەلجهاكەذەكەەلعالقةەت فيذەهذەەەلقاەوەعلئەمجلسەەلوزوەە:ثانيا
ە.ە(دقاوعەكووس تان)ي فذەهذەەەلقاەوەمنەتمويخەەادوهەدي شاە يەەلجاياةەەلا ميةەە:ثالثا

 

 األسباب الموجبة
ە ەللمكونەەلتاكمانيەدتعزيز ەدەلثقا ية ەەلصفةەەلا ميةەعلئەەلم ا باكەەلقومية ەغ اءەدەمنەأجلەەضفاء

ە.ەاوەهذەەەلقاەوەە ووس تانەەلتعاسەەلثقا يە يەەقليمەك
 

 ان بـارزانـيرڤيچني                                                               
 رئيـس إقليـم كـوردسـتـان                                                                 

 
 ـلأرب 
12/0/0202 
 


