دةستةى سةربةخؤى مافى مرؤظــ
ذمارةى )242( :لة 8192/4/2

َثشت بةحوكمي ماددةي يازدةم لة ياساي دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظـــ لةهةريَمي كوردستان – عيَراق
ثال

َي  0202ياساى دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظـ بريارماندا بةدةركردنى ثةيرِةوى ناوخؤى
ذمارة ()4ى سال
دةستة:
ثةيرةوى ذمارة ()9ى سالَى 8192
ثةيرِةوي ناوخؤيي دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظــ
فةسلَي يةكةم :
ئاماجنةكاني دةستة وئةرك ودةسةآلتةكاني

ماددةي ( :)9ئةم زاراوة ودةستةواذانةي خوارةوة  ،ماناكاني بةرامبةريان دةبةخشن بؤ مةبةسيت ئةم ثةيرِةوي
ناوخؤيية :
هةريَم  :هةريَمي كوردستان – عيَراق
ثةرلةمان  :ثةرلةماني هةريَمي كوردستان  -عيَراق
دةستة  :دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظــ لة هةريَمي كوردستان – عيَراق
سةرؤكي دةستة  :سةرؤكي دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظـ لة هةريَمي كوردستان – عيَراق
ئةجنومةني دةستة  :ئةجنومةني دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظــ
ئةجنومةني كارطيَري  :ئةجنومةني كارطيَري دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظــ
َي
ياساي دةستة  :ياساي دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظـ لة هةريَمي كوردستان – عيَراق ذمارة ()4ي سال
0202
نووسينطةي مايف مرؤظــ  :نووسينطةي مايف مرؤظـ لة ثاريَزطا و شار وشارؤضكةكان .
ماددةي ( :)8ئاماجني دةستة بةديهيَناني ئةمانةي خوارةوةية :
يةكةم  :ثاريَزطاركردن لة مافةكاني مرؤظـ وثتةوكردني و داكؤكي كردن ليَي لة هةموو اليةنةكانةوة بةثيَي
َةتيةكان .
ثيَوةرة نيَودةول
دووةم  :بآلوكردنةوةي رؤشنبريي مافةكاني مرؤظـ.
َسان بةم ئةركانةي خوارةوة :
ماددةي (  : )2دةستة كار دةكات بؤ باشكردني رِةوشي مايف مرؤظـ لةريَطةي هةل
يةكةم  :راويَذي خوي سةبارةت بة مةسةلةكاني ثةيوةست بة مايف مرؤظـ ثيَشكةش دةكات و راسثاردة بؤ
وةزارةتةكان و دةزطا ثةيوةندارةكان لةهةريَم بةرز دةكاتةوة .
دووةم  :لةريَطاي ضةسثاندني بةهاي ليَبوردةيي و ماناكاني هاوكاري كؤمةآليةتييةوة  ،رؤشنبريي مايف مرؤظـ و
مةسةلةكاني ذنان ومنداآلن بآلو دةكاتةوة .
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سيَيةم  :ضاوديَري طوجناني ياساكاري هةريَم  ،لةطةلَ ثرةنسيثةكاني مايف مرؤظـ ئازاديية سةرةكييةكان و،
ثيَشكةش كردني ثيَشنياز لة بارةيةوة بؤ اليةنة ثةيوةندارةكان دةكات .
َطةنامة و بةندة
َسةنطاندني ثلةي ثابةندبوني دةسةآلتةكان لة هةريَمدا  ،بةحوكمةكاني بةل
ضوارةم  :هةل
َةتيةكان تايبةت بةمافةكاني مةدةني وسياسي و
تايبةتةكاني مايف مرؤظـ و هةردوو ثةميانة نيَودةول
مافة ئابوري وكؤمةآليةتي و رؤشنبرييةكان  ،لةطةلَ دةرخستين ئةو ثيَشيَلكارييانةي كة دوور نيية
بةهؤي مومارةسةي دةسةآلتةكاني هةريَمةوة ثةيدا بنب .
ثيَنجةم  :ئاماددةكردني ليَكؤلينةوة وتويَذينةوةي خوالو وخول و دةرضواندني بآلوكراوة وضاثةمةني دةربارةي
ريَطاكاني باشرتكردني مايف مرؤظـ لةهةريَمدا لةطةلَ بةستين كؤرِ وكؤبونةوةي تايبةت لةبارةي
مةسةلةي مافةكاني مرؤظـ .
شةشةم  :سةردان و ضاوديَري كردني بةندخيانةكان و بةريَوةبةرايةتيةكاني ضاكسازي كؤمةآليةتي و دةست بةسةر
و بنكةكاني ليَكؤلينةوة و ئامادةكردني رِاثؤرتي خوالو خول دةربارةي بةندييةكان و سثيَردراوان
بةضاكسازي كؤمةآليةتي و دةست بةسةران.
َطةي مةدةني لةبارةي ثيَشيَلكارييةكاني
َة و ريَكخراوةكاني كؤمةل
َك وكؤمةل
حةوتةم  :وةرطرتين سكاآل لةخةل
َنيا بوون لة راستييان و ئاطاداري داواكاري طشيت بؤ طرتنةبةري ريَكاري ياسايي و
مايف مرؤظـ و دل
بةدواداضوون بؤ ئةجنامةكان دةكات .
هةشتةم  :هاوكاري لةطةلَ ريَكخراوةكاني مايف مرؤظـ و ريَكخراوةكاني ديكةي كؤمةلطاي مةدةني دةكات
َة هزري وئابوري و كؤمةآليةتييةكانيشدا و،
لةهةريَم و دةرةوةي هةريَميش  ،هةروةها لةطةلَ كؤمةل
ئةلقةي ليَتويَذينةوةش لةطةلَ هاوآلتييان لةهةريَمدا بة جؤريَك ريَك دةخات  ،كة رؤشنيربي ثابةندبوون
َةوتيةكاني مةسةلةكاني مايف مرؤظـةوة زامن بكات ،
بة بةندة ياساييةكان و ريَككةوتنة نيَودةول
لةثيَناو سةروةري ياسا و ريَزطرتين مافةكاني مرؤظـدا .
نؤيةم  :لةطةلَ ريَكخراوة تايبةمتةندةكان بة مةسةلةي مايف مرؤظـ و اليةنة ثةيوةندارةكاني ديكةدا هاوكاري و
هاودةنطي دةكات بة ئاماجني نويَنةرايةتي كردني هةريَمي كوردستان لةكؤبونةوةو كؤنطرةكاني تايبةت
بةمايف مرؤظــ.
دةيةم :

أ -راثؤرتي ساآلنة ئاماددة دةكات بؤ دةرخستين رووي راستةقينةي واقيعي مايف مرؤظـ لةهةريَمداو بؤ
سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان وسةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران
وسةرؤكايةتي ئةجنومةني دادوةري واليةنة ثةيوةنديدارةكان بةرز دةكاتةوة  ،لةطةلَ ثيشانداني راسثاردةي
بةكردار بؤ ثاراسنت وبةهيَزكردني مايف مرؤظـ لة كوردستان .
ب -راثؤرتي خوالو خول لةبار ةي مايف مرؤظـ بة ثةرلةماني كوردستان دةدات و لةدةزطاكاني راطةياندن دا بآلوي
دةكاتةوة .
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فةسلَي دووةم
ئةرك ودةسةآلتةكاني سةرؤكي دةستة

ماددةي ( :)4سةرؤكي دةستة خؤي سةرؤكي كارطيَري دةستةكةية و بةرثرسي راستةوخؤية لة جيَبةجيَكردني
سياستةكاني و ،بةثيَي ياساش لةوةوة برِيار وفةرمان و ريَنماييانة دةردةضن كة ثةيوةندييان بةكاروبارة هونةري
ودارايي و كارطيَرييةكانةوة هةية و  ،نويَنةرايةتي دةستةش دةكات لة لةاليةنة حكومي و دام ودةزطا و
دةستةكاني ديكةي ثةيوةنديدار لة ناوةوة و دةرةوةي هةريَمدا .
ماددةي ( : )5سةرؤكي دةستة بؤي هةية بةثيَي ثيَوسيتيةكاني كار و ثاش رةزامةندي ئةجنومةني كارطيَري
َيان بوةشيَنيَتةوة .
بةشةكاني دةستة لةنويَ دامبةزريَينَ يان ليَكيان بدات يان هةل
ماددةي ( : )6سةرؤكي دةستة بؤي هةية لةكاتي ثيَويست دا بانطهيَشيت كؤبونةوةي لةناكاوي ئةجنومةني دةستة
بكات .
ماددةي ( : )7سةرؤكي دةستة بؤي هةية اليةنة ثةيوةنديدارةكان لةوةزارةت و فةرمانطةكاني هةريَم وكةرتي
َطةي مةدةني بؤ ئامادةبونى كؤبونةوةي ئةجنومةني دةستة بانط بكات .
تايبةت و ريَكخراوةكاني كؤمةل
ماددةي ( : )2سةرؤكي دةستة بؤي هةية رِيَنمايي دةربكات بؤ ئاسانكاري جيَ بةجيَكردني ياساي دةستة .
فةسلَي سيَيةم
نووسينطةي سةرؤكي دةستة وثيَكهاتةكاني ثةيوةست بةوةوة

ماددةي ( : )1نووسينطةي سةرؤكي دةستة لة ئاسيت بةريَوةبةرايةتي دةبيَت  ،فةرمانبةريَك بة ثلةي بةريَوةبةر
بةريَوةي دةبات كة برِوانامةي بةراي زانكؤي هةبيَت وضةند فةرمانبةريَكيش ياريدةي دةدةن .
ماددةي ( : )91نووسينطةي سةرؤكي دةستة ئةم ئةركانةي دةبيَت :
يةكةم  :سةرثةرشيت ثيَكهاتةكاني سةر بة نووسينطة دةكات .
دووةم :ئامادةكردني فةرمان و بريارةكاني تايبةت بة كاري نووسينطة .
سييَةم  :وردبيين و بةدواداضون و ريَكخستين ثؤستةي هاتوو لةاليةني باآل و وةزارةت و اليةنةكاني نةبةسرتاو
بة وةزارةت و هةروةها فةرمانطة و نووسينطةكاني سةر بةدةستة .
ضوارةم  :ريَكخستين ديدار و ضاوثيَكةوتنةكاني سةرؤكي دةستة :
ثيَنجةم  :هةر ئيش وكاريَك كة لةاليةن سةرؤكي دةستةوة ثيَدةسثيَردريَت .
ماددةي (  : )99ثيَكهاتةكاني نووسينطةي سةرؤكي دةستة :
 -1سكرتاريةت  :فةمارنبةريَك بةريَوةي دةبات كة شارةزايي و ليَهاتوويي لةكارةكانيدا هةبيَت  ،ئةركي
وةرطرتين ثؤستة و ثةيوةندي تةلةفؤني وئيمةيل لةطةلَ اليةنة جؤراوجؤرةكان وضاثكردني نوسراوة
فةرميةكاني نووسينطةية .
 -2خامةي نهيَين  :فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات كة شارةزايي لةبواري كارطيَري دا هةبيَت  .ئةركي كردنةوةي
تؤمار و ئةرشيف كردن وبةدواداضوني نوسراوةكانة .
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ماددةي (  : )98ئةم بةشانةي خوارةوة ثةيوةستة بة نووسينطةي سةرؤكي دةستة :
يةكةم  :بةشي وردبيين :
دووةم  :بةشي تةكنةلؤذياي زانياري :
َطري
ماددةي (  : )92هةر بةشيَك فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش  ،كة اليةني كةم هةل
برِوانامةي دبلؤم بيَت  ،وةثسثؤريةكةي طوجناو بيَت لةطةلَ سروشيت كارةكةي  ،وة اليةني كةم ضوار سالَ راذةي
هةبيَت  .لةكاتي دانان وثرِكردنةوةي و ركابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني دةستة دةبيَت.
فةسلَي ضوارةم
ئةجنومةنةكاني دةستة :

ماددةي ( )94
يةكةم  :ئةجنومةني كارطيَري  ،كة لة سةرؤك و بةريَوةبةراني فةرمانطةكاني دةستة و راويَذكاران ثيَكديَت .
دووةم  :ئةجنومةني دةستة  ،لةمانةي خوارةوة ثيَكديَت :

 -1سةرؤكي دةستة  /سةرؤك .

-2
-3
-4
-5

بةريَوةبةري طشيت فةرمانطةي ياسايي و ثاراستين مايف مرؤظـ  /برِياردةر .
نويَنةري ئةجنومةني وةزيران ثلةكةي لة ثلةي تايبةت كةمرت نةبيَت  /ئةندام .
نويَنةري ئةجنومةني دادوةري  /ئةندام .
نويَنةري داواكاري طشيت  /ئةندام .

 -6دوو ئةندام لةوانةي كةكاري دادوةري يان ياسادانان بؤ ماوةيةك كردبيَت كة لة ( )02دة سالَ كةمرت نةبيَت .
سيَيةم  :مسؤطةركردني بةشداري ئافرةت لة ئةجنومةنةكةدا .
ضوارةم  :ئةجنومةن مانطا نة كؤدةبيَتةوة  ،سةرؤكيش لة كاتي ثيَويستدا بؤي هةية بانطهيَشيت كؤبونةوةي
لةناكاو بكات و ،بريارةكانيشي بةزؤرينةي ذمارةي ئامادةبوان وةردةطريَت ولةكاتي يةكسانبووني
دةنطةكاندا ئةو اليةنة سةردةكةويَت كة سةرؤك دةنطي لةطةلَ داوة.
ثيَنجةم  :سةرؤك بؤي هةية اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة وةزارةت و فةرمانطةكاني هةريَم و كةرتي تايبةت و
ريَكخراوةكاني كؤمةلطةي مةدةني بؤ ئامادةبوني كؤبونةوةكان بكات و بةبيَ ئةوةي مايف دةنط دانيان
هةبيَت .
فةسلَي ثيَنجةم
فةرمانطةكان و نووسينطةكاني دةستة

ماددةي ( : )95دةستة لةم فةرمانطةية و نووسينطانةي خوارةوة ثيَكديَت :
يةكةم  :فةرمانطةي كارطيَري و دارايي :
دووةم  :فةرمانطةي ياسايي وثاراستين مايف مرؤظـ .
سيَيةم  :فةرمانطةي ثةيوةندييةكان و رِاطةياندن :
ضوارةم  :نووسينطةكاني مايف مرؤظـ .
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فةسلَي شةشةم
فةرمانطةي كارطيَري و دارايي

َطري
ماددةي ( : )96فةرمانبةريَ بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةريَوةبةري طشيت  ،واليةني كةم ثيَويستة هةل
برِوانامةي ب ةرايي زانكؤ بيَت لةبواري كارطيَري  ،يان ذميَرياري  ،يان ياسايي ياخود هاوتاكةي  ،وةشارةزاو بة
َيَنامةيةكي دةست نووس ثيَشكةش بكات كة لة كاتي
ئةزمون بيَت لةبواري كارطيَري ودارايي .وة دةبيَت بةل
دةوامي فةرمي كاري حزبايةتي نةكات ،وة لةكاتي دانان ودةست نيشانكردن وكانديدبوون بؤ ئةو ثؤستة دةبيَت
رةزامةندي دةستةي لةطةلَ بيَت .
ماددةي ( :)97فةرمانبةريَ بة ثلةي ياريدةدةري بةريَوةبةري طشيت ياريدةري دةدات  ،كة ثيَويستة بةاليةني كةم
َطري برِوانامةي بةرايي زانكؤ بيَت لةبواري كارطيَري ودارايي و ذميَرياري و ياسايي يان هاوتاكةي .وة لة
هةل
ريَطةي ئةجنومةني كارطيَري دةستةوة كانديد بكريَت ولةريَطةي  cvوضاوثيَكةوتنةوة بيَت  .وة لةكاتي دانان
وثرِكردنةوة وركابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني دةستة بيَت .
ماددةي ( : )92فةرمانطةي كارطيَري و دارايي لةو بةريَوةبةرايةتيانة ثيَكديَت .
يةكةم  :بةريَوةبةرايةتي كارطيَري وخؤيةتي :
دووةم  :بةريَوةبةرايةتي دارايي وذميَرياري :
ماددةي (: )91

يةكةم  :بةريَوةبةرايةتي كارطيَري وخؤيةتي فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر  ،اليةني كةم
َطري برِوانامةي دبلؤم بيَت لةبواري كارطيَري يان هاوتاكةي  ،وة اليةني كةم حةوت سالَ رِاذةي
هةل
هةبيَت ،وة لةكاتي دانان وثرِكردنةوةي وركابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني
فةرمانطةي كارطيَري ودارايي دةبيَت .
دووةم  :بةريَوةبةرايةتي كارطيَري وخؤيةتي لةم بةشانة ثيَكديَت :
.0بةشي خؤيةتي  :ثيَكديَت لة :
أ.هؤبةي ميالكات .
ب.هؤبةى كاروباري راذة .
.0بةشي كارطيَري :ثيَكديَت لة :
أ .هؤبةي خزمةتطوزاري .
ب .هؤبةي كؤطا .
ج .هؤبةي هاتوو ودةرضوو .
د .هؤبةي ثرسطة .
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سييَةم  :هةر بةش و هؤبةيةك فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش يان هؤبة  ،كة اليةني كةم
َطري برِوانامةي دبلؤم بيَت  ،وةثسثؤريةكةي طوجناو بيَت لةطةلَ سروشيت كارةكةي  ،وةاليةني كةم
هةل
ضوار سالَ راذةي هةبيَت  .لةكاتي دانان وثرِكردنةوةي ورِكابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ
فةرمانبةراني فةرمانطةي كارطيَري ودارايي دةستة دةبيَت.
ضوارةم  :ئةركةكاني بةريَوةبةرايةتي كارطيَري ئةمانة دةبيَت :
َةكان .
 -0دياريكردني ثيَداويسيت دةستة لة فةرمانبةران و دابينكردني فةرمانبةر بؤ ميالكة بةتال
 -0ئةجنامداني كاررِاييةكاني تايبةت بةدامةزراندن  ،ثلة بةرزكردنةوة  ،ثيَداني سةرموضة  ،مؤلةت
،خانةنشيين  ،طواستنةوة راذة  ،ريَز وسوثاس  ...هتد  ،بؤ فةرمانبةراني دةستة وثلة تايبةتةكان .
 -3ريَكخستين دؤسيةكان وتؤمارةكان وداتابةيسةكاني ثةيوةست بة كاروباري فةرمانبةران لةبازنةي
ئةركةكاني بةريَوةبةرايةتيةكةدا .
 -4ئةجنامداني هةر كاريَكي تري ثةيوةندار بة كاروباري فةرمانبةران .

ماددةي (: )81

يةكةم  :بةريَوةبةرايةتي دارايي وذميَرياري  :فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر  ،اليةني كةم
َطري برِوانامةي دبلؤم بيَت لةبواري ذميَرياري يان دارايي يان زانستةكاني دارايي و بانك يان
هةل
هاوتاكةي .وة اليةني كةم حةوت سالَ رِاذةي هةبيَت لةبواري ذميَرياري  ،وة لةكاتي دانان وثرِكردنةوةي
و ركابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني فةرمانطةي كارطيَري ودارايي دةبيَت .
دووةم  :بةريَوةبةرايةتي دارايي وذميَرياري لةم بةشانة ثيَكديَت :
 -0بةشي ثيَشينة وخةرجيةكان.
 -0بةشي ذميَرياري نووسينطةكان .
 -3بةشي مووضة وخةزنة
َطري برِوانامةي
سييَةم  :هةر بةشيَك فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش  ،كة اليةني كةم هةل
دبلؤم بيَت  ،وة ثسثؤريةكةي طوجناو بيَت لةطةلَ سروشيت كارةكةي  ،وةاليةني كةم ضوار سالَ راذةي
هةبيَت  .لةكاتي دانان وثركردنةوةي و ركابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني
دةستة دةبيَت.
ضوارةم  :ئةركةكاني بةريَوةبةرايةتي دارايي وذميَرياري ئةمانة دةبيَت :
 -0دانان وئامادةكردني بوودجةي ساآلنةي دةستة .
 -0ئامادةكردني بووجةي ثيَداضونةوةي مانطانة وخشتةي خةرجييةكان ومووضةي فةرمانبةران .
 -3طرتين تؤمارطةكان وئاسنكاري وخستنةبةردةسيت دؤسيةكان بؤ ديواني ضاوديَري دارايي  ،وة ثاراستين
َكي طشيت .
دارايي ومول
 -4ئةجنامداني هةر كاريَكي تري ثةيوةندار بةكاروباري ذميَرياري .
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فةسلَي حةوتةم
فةرمانطةي ياسايي وثاراستين مايف مرؤظـ

َطري
ماددةي ( : )89فةرمانبةريَ ب ةريَوةي دةبات بة ثلةي بةريَوةبةري طشيت  ،واليةني كةم ثيَويستة هةل
برِوانامةي بةرايي زانكؤ بيَت لةبواري ياسا يان هاوتاكةي و  ،وةشارةزاو بة ئةزمون بيَت لةبواري مايف مرؤظـ
واليةني كةم خاوةني بةرهةمي هزري بيَت لةبواري مايف مرؤظـ  ،وة  ،دةبيَت بةَليَنامةيةكي دةست نووس
ثيَشكةش بكات كة لة كاتي دةوامي فةرمي كاري حزبايةتي نةكات  ،وة لةكاتي دانان ودةست نيشانكردن
وكانديدبوون بؤ ئةو ثؤستة دةبيَت رةزامةندي دةستةي لةطةلَ بيَت .
ماددةي ( : )88فةرمانبةريَ بة ثلةي ياريدةدةري بةريَوةبةري طشيت ياريدةي دةدات  ،كة ثيَويستة بةاليةني كةم
َطري برِوانامةي بةراي ي زانكؤ بيَت لةبواري زانستة مرؤظـايةتيةكان يان هاوتاكةي  ،وة شارةزا و ئةزموني
هةل
لةبواري مايف مرؤظـ هةبيَت  .وة لةريَطةي ئةجنومةني كارطيَري دةستةوة كانديد بكريَت ولةريَطةي cv
وضاوثيَكةوتنةوة بيَت  .وة لةكاتي دانان وثرِكرد نةوة وركابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني
دةستة بيَت .
ماددةي ( : )82فةرمانطةي ياسايي و ثاراستين مايف مرؤظـ لةو بةريَوةبةرايةتيانة ثيَكديَت :
يةكةم  :بةريَوةبةرايةتي كاروباري ياسايي :
دووةم  :بةريَوةبةرايةتي مايف مرؤظـ :
ماددةي (: )84

َطري
يةكةم  :بةريَوةبةرايةتي كاروباري ياسايي  :فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر  ،وة هةل
برِوانامةي سةرةتايي زانكؤ بيَت لةبواري ياسا يان هاوتاكةي  ،وة اليةني كةم حةوت سالَ راذةي هةبيَت
 ،وة لة كاتي دانان وثرِكردنةوةي ورِكابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني
دةستة دةبيَت .
دووةم  :بةريَوةبةرايةتي كاروباري ياسايي لةم بةشانة ثيَكديَت :
.0بةشي سكاآل وبةدواداضوون .
.0بةشي ضاوديَري بةندخيانةكان .
َطري برِوانامةي
سييَةم  :هةر بةشيَك فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش  ،وة اليةني كةم هةل
دبلؤم بيَت و  ،ثسثؤريةكةي طوجناو بيَت لةطةلَ سروشيت كارةكةي ،وةاليةني كةم ضوار سالَ راذةي
هةبيَت  ،وة لة كاتي دانان وثرِكردنةوةي ورِكابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني
دةستة دةبيَت .
ضوارةم  :ئةركةكاني بةريَوةبةرايةتي كاروباري ياسايي ئةمانةن :
َة ياساييةكان ثةيوةست بة نويَ كردنةوةي طريَ بةسيت فةرمانبةران وهةر طريَ
 -0ئةجنامداني تةواوي مامةل
بةستيَكي تري ياسايي .
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 -0بةدواداضوون بؤ داوايي ياساييةكان و نويَنةرايةتي كردني دةستة لة دادطاكاندا .
 -3بةدواداضونكردن بؤ ئةو ياساييانةي كة لةهةريَمي كوردستان وعيَراقدا دةردةضن لةبواري مافةكاني مرؤظـ
بةمةبةسيت طوجناندنيان لةطةلَ ثيَوةرةكاني بواري مايف مرؤظـ .
َة ورِيَكخراوةكان وكؤمثانياكان بةثيَي ياساي دةستة .
 -4وةرطرتين سكاآلي هاوآلتيان وكؤمةل
 -5سةردانيكردن وبةدواداضون بؤ رِةوشي طرتوخانةكاني هةريَمي كوردستان وبنكةكاني ثؤليس و نووسيين
رِاثؤرت لةبارةيانةوة هةروةها هةموو رِيَكاريَكي ياسايي ثيَويست بؤ باشكردني رِةوشي مرؤيي لة
بةندخيانةكان .
ماددةي (: )85

َطري
يةكةم  :بةريَوةبةرايةتي مايف مرؤظـ  :فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر  ،دةبيَت هةل
برِوانامةي بةراي زانكؤ بيَت لةبواري زانستة مرؤظـايةتيةكان يان هاوتاكةي  ،اليةني كةم حةوت سالَ
رِاذةي هةبيَت لةبواري مايف مرؤظـ  .وة لة كاتي دانان وثرِكردنةوةي وركابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة
ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني دةستة دةبيَت .
دووةم  :بةريَوةبةرايةتي مايف مرؤظـ لةم بةشانة ثيَكديَت :
 -0بةشي ضاوديَري ودؤكيؤميَنتكردن :
 -0بةشي رِاثؤرت :
 -3بةشي تويَذينةوة وئامار :
َطري برِوانامةي
سييَةم  :هةر بةشيَك فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش  ،وة اليةني كةم هةل
دبلؤم بيَت و ،ثسثؤريةكةي طوجناو بيَت لةطةلَ سروشيت كارةكةي ،وةاليةني كةم ضوار سالَ رِاذةي
هةبيَت  ،وة لة كاتي دانان وثرِكردنةوةي ورِكابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني
دةستة دةبيَت .
ضوارةم  :ئةركةكاني بةريَوةبةرايةتي مايف مرؤظـ :
 -0ضاوديَريكردني رِةوشي مايف مرؤظـ بة هةموو سيَكتةرةكان وكايةكان هةروةها بة دؤكيؤميَنتكردني
ثيَشيَلكاريةكاني مايف مرؤظـ وبةرزكردنةوةي ثيَشنيارو رِاسثاردة بؤ سةروي خؤي .
 -0سةرثةرشتيكردن و وةآلمدانةوةي كؤي نوسراوةكاني تايبةت بة مافةكاني مرؤظـ بؤ دةزطا ودامةزراوة
واليةنة ثةيوةندارةكان .
 -3نووسيين رِاثؤرتةكاني دةستة تايبةت بةرِ ةوشي مايف مرؤظـ بةهةماهةنطي لةطةلَ بةشة تايبةمتةندةكاني
دةستة.
 -4ئةجنامداني سيمنار وضاالكي بةمةبةسيت بآلوكردنةوةي رِؤشنبريي مايف مرؤظـ بة هاماهةنطي لةطة َل بةشة
تايبةمتةندةكاني دةستة .
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فةسلَي هةشتةم
فةرمانطةي ثةيوةندييةكان و رِاطةياندن

َطري
ماددةي ( :)86فةرمانب ةريَ بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةري طشيت  ،واليةني كةم ثيَويستة هةل
برِوانامةي بةرايي زانكؤ بيَت لةبواري زانستة سياسيةكان يان رِاطةياندن يان ثةيوةنديةكان ودبلؤماسيةت يان
هاوتاكةي و  ،وةشارةزاو بة ئةزمون لةبواري ثةيوةنديةكان ورِاطةياندن هةبيَت و بةديكؤميَنيَت ثشت راست
بكاتةوة ،وةتوانسيت زمانةواني باش بيَت جطةلة زماني فةرمي لةهةريَم ،زمانةكاني عةرةبي وئينطليزي
بزانيَت،دةبيَت بةَليَنامةيةكي دةست نووس ثيَشكةش بكات كة لة كاتي دةوامي فةرمي كاري حزبايةتي نةكات
 ،وةلةكاتي دانان ودةست نيشانكردن وكانديدبوون بؤ ئةو ثؤستة دةبيَت رِةزامةندي دةستةي لةطةلَ بيَت .
ماددةي ( : )87فةرمانبةريَ بة ثلةي ياريدةدةري بةريَوةبةري طشيت ياريدةري دةدات  ،كة ثيَويستة بةاليةني
َطري برِوانامةي بةرايي زانكؤ بيَت لةبواري زانستة مرؤظـايةتيةكان يان هاوتاكةي  ،وةشارةزا وئةزموني
كةم هةل
لةبواري ثةيوةنديةكان ورِاطةياندن هةبيَت  .وةلةريَطةي ئةجنومةني كارطيَري دةستةوة كانديد بكريَت و لةريَطةي
سي ظـي وضاوثيَكةوتنةوة بيَت  ،وة لةكاتي دانان وثركردنةوةي وركابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ
فةرمانبةراني دةستة بيَت.
ماددةي ( : )82فةرمانطةي ثةيوةنديةكان و رِاطةياندن لةو بةريَوةبةرايةتيانة ثيَكديَت :
يةكةم  :بةريَوةبةرايةتي ثةيوةنديةكان :
دووةم  :بةريَوةبةرايةتي راِطةياندن :
ماددةي (: )81
َطري
يةكةم  :بةريَوةبةرايةتي ثةيوةنديةكان فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر  ،دةبيَت هةل
برِوانامةي بةراي ي زانكؤ بيَت لةبواري زانستة مرؤظـايةتيةكان يان هاوتاكةي  ،جطةلة زماني كوردي
شارةزاي وتوانسيت لة زماني عةرةبي هةبيَت  ،وة اليةني كةم حةوت سالَ راذةي هةبيَت ،وة لة كاتي
دانان وثرِكردنةوةي ورِكابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني دةستة دةبيَت .
دووةم :بةريَوةبةرايةتي ثةيوةنديةكان لةم بةشانة ثيَكديَت :
 -0بةشي رِيَكخراوةكان .
 -0بةشي وةرطيَرِان.
َطري برِوانامةي
سييَةم  :هةر بةشيَك فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش  ،وة اليةني كةم هةل
دبلؤم بيَت  ،وة ثيَويستة ثسثؤريةكةي طوجناو بيَت لةطةلَ سروشيت كارةكةي ،وةاليةني كةم ضوار سالَ
راذةي هةبيَت  ،وة لة كاتي دانان وثرِكردنةوةي ورِكابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ
فةرمانبةراني دةستة دةبيَت .
ضوارةم  :ئةركةكاني بةريَوةبةرايةتي ثةيوةنديةكان :
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َدةسيتَ لة
 -0ئامادةكردن وريَكخستين كؤنفراس وكؤبونةوةكان و كؤنفراسةكاني تايبةمتةند كة دةستة ثيَي هةل
ناوةوة ودةرةوةي هةريَم .
 -0سةرثةرشيت وئاماد ةكاري بؤ كؤبونةوةكان لةطةلَ رِيَكخراوةكان ونووسيين كؤنوسي كؤبونةوةكان و
دؤكيؤميَنتكردني كؤبونةوةكان و نوسراوةكان .
 -3كاركردن بؤ باشكردن و زةقكردنةوةي ويَنةى دةستة وبةهيَزكردني ثةيوةندي وهةماهةنطي لةطة َل اليةنة
ناوةخؤيي ودةرةكية جياوازةكان بة هةماهةنطي لةطةلَ بةشةكاني تر ناو دةستة .
 -4ئامادةكردني رِةشنوسي ياداشيت ليَكتيَطةيشنت وريَككةوتنامةي هاوكاري وهةماهةنطي لةنيَوان دةستة
واليةنةكاني تر.
 -5بةدواداضون كردن بؤ جيَ بةجيَكردن ي كارةكان و ثرِؤذةكان كة دةستة لةطةلَ هةموو ريَكخراوة ناوةخؤيي و
َةتي و ئاذانسةكاني سةر بةنةتةوةيةكطرتوةكان و اليةني ثةيوةندارةكان ئةجنامي دةدات بة
نيَودةول
هةماهةنطي لةطةلَ فةرمانطة ثةيوةندارةكاني ناو دةستة .
 -6ئاطاداركردنةوةي دةستة بة هةموو ثةرةسةندن وضاالكي وبابةتي طشيت كة جيَي بايةخي دةستةن و
لةوةرطرتين بروسكة ونامةكان و داوةتنامانةي كة ئاراستةي دةستة دةكريَن .
 -7ئامادةكردنى وةآلم بؤ بروسكةو نامةكان كة اليةنة ثةيوةندارةكان بؤ دةستة هاتووة لةهةموو بؤنةكان
بةثيَي رِيَنمايي ورِةزامةندي سةروو .
 -8كاركردن لةسةر ثيَشوازيكردن لة شاندةكان وئاسانكاري كردني رِيَ شويَنةكاني ثيَشوازيكردنيان و
ئامادةكرني ثرؤطرامي ثيَشوازي ومانةوةي ميواناني دةستة ورِيَكخستنيان .

ماددةي (: )21

يةكةم  :بةريَوةبةرايةتي رِاطةياندن فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر  ،دةبيَت اليةني كةم
َطري برِوانامةي دبلؤم بيَت لةبواري رِاطةياندن يان زانستة مرؤظـايةتيةكان يان هاوتاكةي  ،وة
هةل
لةاليةني كةم حةوت سالَ راذةي هةبيَت ،لة بواري رِاطةياندن شارةزاي وئةزموني هةبيَت ولةريَطةي cv

َطة بيخاتة رِوو  ،وة لة كاتي دانان وثرِكردنةوةي و رِكابةري كردن بؤ ئةو
وة ثشرتاسيت بكاتةوة بة بةل
ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني دةستة دةبيَت .
دووةم  :بةريَوةبةرايةتي راطةياندن لةم بةشانة ثيَكديَت :
 -0بةشي بالوكراوة وضاثةمةني .
 -0بةشي ويَنةطرتن وئةرشيف
َطري برِوانامةي
سييَةم  :هةر بةشيَك فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش  ،وة اليةني كةم هةل
دبلؤم بيَت  ،وة ثيَويستة ثسثؤريةكةي طوجناو بيَت لةطةلَ سروشيت كارةكةي ،وةاليةني كةم ضوار سالَ
راذةي هةبيَت  ،وة لة كاتي دانان وثركردنةوةي وركابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ
فةرمانبةراني دةستة دةبيَت .
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ضوارةم  :ئةركةكاني بةريَوةبةرايةتي رِاطةياندن ئةمانةن :
َكردني كار وثرؤذة وضاالكييةكاني دةستة لةرِووي رِاطةياندنةوة .
 -0رِومال
َمةتةكاني هؤشياركردنةوة وبآلوكردنةوةي رِؤشنبريي مافةكاني مرؤظـ ومايف طشيت .
 -0بةشداري كردني هةل
َسان بةضاثكردني بآلوكراوة و ريَكخستين الثةرةي فةرمي دةستة وبابةتةكاني ثةيوةست بة رِاطةياندن
 -3هةل
ورِؤشنبريي .
 -4ضاوديَريكردن وبةدواداضون وئاطاداربوون لة بابةتة ثةيوةستةكان لةرِاطةياندن و رِؤذنامة و ضاثةمةنيةكان
وئاطاداركرنةوةي بةشةكاني دةستة ثةيوةست بةم بوارة .
 -5ئامادةكردني ثةيام وبةياننامة فةرميةكاني دةستة بةهةماهةنطي سةرؤكي دةستة وة فةرمانطةي تايبةت
بة ناوةرِؤكي بةياننامةكة .
 -6ئامادةكردن وبةرزكردنةوةي رِاثؤرتي بةردةوام و مانطانة وخوالو ثةيوةست بةكاري بةشةكة بؤ سةرووي خؤي
َويَستة فةرميةكاني دةستة .
َطةو رِاثؤرت وبابةت و بةياننامة وهةل
 -7ئةرشيف كردن ودؤكيؤميَنتكردني بةل
فةسلَي نويَةم :
نووسينطةكاني مايف مرؤظـي سةر بة دةستة :
ماددةي ( )29

يةكةم:دةستة بؤي هةية نووسينطةي مايف مرؤظـ لة ثاريَزطاكاني هةريَم بكاتةوة.
دووةم :دةستة بؤي هةية نووسينطة لة قةزا وناحيةكان بكاتةوة (ماددةي دووةم _ دووةم لة ياساي دةستة).
ماددةي ( : )28هةر نووسينطةيةكي مايف مرؤظـ فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر كة دةبيَت
َطري برِوانامةي بةراي زانكؤ بيَت لةبواري زانستة مرؤظـايةتيةكان يان هاوتاكةي و  ،اليةني كةم حةوت سالَ
هةل
رِاذةي هةبيَت لةبواري مايف مرؤظـ وة شارةزا وئةزموني لةبواري مايف مرؤظـ هةبيَت و بة بةلطة بيخاتةرِوو
لةكاتي دانان وثرِكردنةوةي ورِكابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني نووسينطةكان دةبيَت .
ماددةي (  : ) 22بةريَوةبةري نووسينطة ياريدةدةريَكي دةبيَت بؤ رايكردني كارةكاني .
ماددةي ( : )24نووسينطةي مايف مرؤظـ لةم هؤبانة ثيَكديَت :
 -0هؤبةي ياسا وسكاآل .
 -0هؤبةي طرتوخانةكان .
 -3هؤبةى رِاطةياندن وثةيوةنديةكان .
 -4هؤبةي رِاثؤرت .
 -5هؤبةي ضاوديَري و دؤكيؤميَنتكردن .
 -6هؤبةي كارطيَري وخؤيةتي .
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َطري
ماددةي ( : )25هةر هؤبةيةك فةرمانبةريَ بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي هؤبة  ،اليةني كةم هةل
برِوانامةي دبلؤم بيَت  ،وة ثيَويستة ثسثؤريةكةي طوجناو بيَت لةطةلَ سروشيت كارةكةي ،وةاليةني كةم ضوار سالَ
راذةي هةبيَت  ،وة لة كاتي دانان وثرِكردنةوةي ورِكابةري كردن بؤ ئةو ثؤستة ئةولةويةت بؤ فةرمانبةراني
دةستة دةبيَت .
ماددةي (  :)26ئةركةكاني نووسينطةي مايف مرؤظـ هةمان ئةو ئةركانةن كة لة ماددةي (  )0ثةيرِةوي ناوخؤ دا
هاتووة  ،وة لةسنوري كاركردني جوطرايف خؤيدا .
فةسلَي دةيةم
رِاويَذكاران

ماددة ( : )27راويَذكاران ذمارةيان لة دوو زياتر نابيَت و دةبيَت شارةزا وثسثؤر بن لة بواري مايف مرؤظـدا
(ماددةي حةوتةم (يةكةم  )4-لةياساي دةستة).
َطري برِوانامةي بةرايي زانكؤ بيَت لةبواري زانستة
ماددةي (:)22رِاويَذكار ثيَويستة اليةني كةم هةل
مرؤظـايةتيةكان يان هاوتاكةي ،وةشارةزاو بة ئةزمون بيَت لةبواري مايف مرؤظـ وياساكان واليةني كةم خاوةني
بةرهةمي هزري بيَت لةو بوارةدا ،وة توانسيت زمانةواني باش بيَت جطةلة زماني كوردي  ،زماني عةرةبي
بزانيَت ،وة دةب يَت بةَليَنامةيةكي دةست نووس ثيَشكةش بكات كة لة كاتي دةوامي فةرمي كاري حزبايةتي
نةكات ،وة لةكاتي دانان ودةست نيشانكردن وكانديدبوون بؤ ئةو ثؤستة دةبيَت رةزامةندي دةستةي لةطةلَ بيَت
ماددةى ( : )21ئةركةكاني راويَذكاران :
 -0كاري ثيَشكةشكردني راويَذكاري لة بابةتةكاني مافةكاني مرؤظـ  ،وة ثرس وبابةتةكاني ياسايي بؤ سةرؤكي
دةستة .
 -0ثيَداني رِاويَذ و ثيَشكةشكردني ثيَشنيارو رِا و سةرنج سةبارةت بة ثرؤذةكان  ،ثالني ساآلنة  ،ضاالكيةكان
كةدةستة ئةجنامي دةدات .
 -3ثيَداني رِاويَذو رِا وسةرنج بة رِاثؤرتي تايبةت و طشيت ساآلنةي تايبةت رِةوشي بةمافةكاني مرؤظـ .
 -4جيَ بةجيَكردني هةر ئةرك وكاريَك كة لةاليةن سةرؤكي دةستةوة ثيَدةسثيَردريَت  ،بة مةبةسيت بةرةو
ثيَشربدن وضاككردن وخزمةتكردني رِةوشي مايف مرؤظـ .
فةسلَي يازدةيةم :
حوكمة طشتيةكان وكؤتاييةكان

ماددةي ( : )41ئةجنومةني كارطيَري وئةجنومةني دةستة بةرنامة وميكانيزم وثةيرِةوي ناوخؤيي كاركردن بؤ
خؤيان دابنيَن وثةيرِةو بكريَت .
َثةرو ويَب سايت و ثيَيج و الثةرِةي فةرمي دةستة ريَكدةخريَت
ماددةي ( : )49سةرثةرشتيكردن وبةريَوةبردني مال
بة هةماهةنطي نيَوان سةرؤكي دةستة و بةريَوةبةري طشيت فةرمانطةي ثةيوةنديةكان ورِاطةياندن .
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ماددةي (  : )48بةريَوةبةري طشيت فةرمانطةي ثةيوةندييةكان ورِاطةياندن  ،ووتةبيَذي فةرمي دةستة دةبيَت ،
وة يان هةر كةسيَكي تر كة لةاليةن سةرؤكي دةستةوة دياري دةكريَت .
َسةنطاندن بؤ كارو ئةداي (بةرِيَوةبةري بةريَوةبةرايةتيةكاني ناو دةستة
ماددةي ( : )42لةرِيَطةي فؤرميَكةوة هةل
 ،بةريَوةبةري نووسينطةكان) دةكريَت لةاليةن ئةجنومةني كارطيَري دةستة لةكؤتايي هةر ساليَكي كاركردن
بةمةبةسيت ثيَدانةوةي متمانة بةمانةوةي لةثؤستةكةي ياخود بواردن وبةخشيين ( اعفاء) .
ماددةي ( : )44ئةم ثةيرِةوة جيَ بةجيَ دةكريَت لة رِؤذي ثةسةندكردنى و دةرضوونيةوة رِيَكةوتى ، 0208/3/08
وة لة رِؤذنامةي فةرمي ( وةقايعي كوردستان) بآلودةكريَتةوة.

ضياء بطرس صليوا
سةرؤكى دةستةى سةربةخؤي مافى مرؤظـ
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وةزارةتى كارةبا
ذمارةى 9161 :لة 8192/2/9

َي
بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَمان دراوة لة ماددةي ( )5برِطةي ( )0لة ياساي وةزارةتي كارةبا ذمارة ()5ي سال
 ، 0226وة ئاماذة بة نوسراوي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )0350لة  0206\3\08و لةثيَناو
بةرذةوةندى كار و رِيَكخستنى مةرج و رِيَنماييةكانى ثيَدانى ووزةى كارةبا بة هاوبةشان لةسةر ئاستى هةريَمى
كوردستان و بةمةبةستى بةرضاو رِوونى هاووآلتيان لةضؤنيةتى بةكارهيَنانى ئةم ووزةية بةشيَوةيةكى طوجناو و
ضارةسةركردنى سةرثيَضييةكان  ،برِياردرا بة دةركردني ئةم ريَنمايية.
رِيَنمايى ذمارة ()9ى سالَى 8192
رِيَنمايى و مةرجةكانى ثيَدانى وزةى كارةبا
بةشى يةكةم
ثيَناسةكان
ماددةى (-:)9

ئةم دةستةواذانةى كة ناويان هاتووة لةم رِيَنماييةدا ئةو مانايانة دةبةخشن ،كة جيَطري كراون بةرامبةريان:
 -0وةزارةت :وةزارةتى كارةباى حكومةتى هةريَمى كوردستان.
 -0فةرمانطة :بةرِيَوةبةرايةتية طشتيةكانى كارةباى ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤيةكان و بةرِيَوةبةرايةتييةكانى
دابةشكردنى كارةباو فةرمانطةو لقة خزمةتطوزارييةكانيان بةثيَى سنوورى ليَثرسراوييةتى جوطرافياى هةر
بةرِيَوةبةرايةتييةك.
 -3ثالن :ثالنى ساآلنةى ثةسةندكراو تايبةت بة ثرِؤذةكانى وةزارةتى كارةبا.
 -4هاوبةش :بريتية لة كةسيَكى سروشتى ياخود مةعنةوى كة سوودمةندة لةوةرطرتنى ووزةى كارةبا و
َكةكة دةكات.
خاوةنداريةتى مول
 -5ثؤلينى هاوبةش :ثؤلينى هاوبةشان دابةش دةكريَت بؤ ئةمانةى خوارةوة:
أ -ماآلن

ب -بازرطانى

ج -ثيشةسازى

د -كشتوكالَ

ه -مريى

ئةو دةستةواذانةى كة لةم ريَنماييةدا هاتوون ئةو مانايانة دةبةخشن كةلةبةرامبةريان دا دياريكراوة -:
(:)kV

َت.
كيلؤظؤل

(:)kVA

َت ئةمثيَر.
كيلؤظؤل

(:)MVA

َت ئةمثيَر
ميَطاظؤل

(:)kW

كيلؤ وات

(:)MWh

ميَطا وات كاتذميَر

(:)MW

ميَطاوات

( :)kVArكيلؤ ظار

( :)MVArميَطا ظار

(:)Ø1

سنطلَ فةيس

(:)Ø3

سىَ فةيس

(:)kHZ

كيَلؤ هيَرتز

(:)MHZ

ميَطا هيَرتز
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ماددةى (-:)8

بةشى دووةم
مةرجة طشتييةكانى ثيَدانى وزةى كارةبا بة هاوبةشان

َتييةى
 -0فةرمانطةكانى كارةبا بةثيَي سنورى جوطرافيا وزةى كارةبا دةدةن بة هاوبةشان وة بةئاستى شةش ظؤل
جياواز بةو شيَوةيةى لة خوارةوة هاتووة :
َتييةى نزم  -سنطل فةيس % 02-) 042 vتا  )%6+بةو هاوبةشانة دةدريَت كة ثيَويستى
أ -تواناى ظؤل
كارةبايان تا( )51kWبيَت.
َتييةى نزم  -سىَ فةيس ( %02-) (454vتا  )%6+بةو هاوبةشانة دةدريَت كة ثيَويستى
ب -تواناى ظؤل
وزةى كارةبايان زياتربيَت لة ( )51kWتاكو(. )02kW
َتييةى ناوةند سىَ فةيس )%1± )55 kvبةو هاوبةشانة دةدريَت كة ثيَويستى وزةى كارةبايان
ج -تواناى ظؤل
زياتر بيَت لة ( )02kWتـاكو (. )1MW
َتييةى ناوةند سىَ فةيس()%52± ( )00kWبةو هاوبةشانة دةدريَت كة ثيَويستى وزةى
ه -تواناى ظؤل
كارةبايان زياتر بيَت لة ( )1MWتاكو (. )02MW
َتييةى بةرز سىَ فةيس ( )%52± ( )500kvبةو هاوبةشانة دةدريَت كة ثيَويستى وزةى
و -تواناى ظؤل
كارةبايان زياتر بيَت لة ( )02MWتا ( )512MWجطة لة كارطةكانى توانةوةى ئاسن .
َتييةى بةرز سىَ فةيس ( )%52± ( )422kvبةو هاوبةشانة دةدريَت كة ثيَويستى وزةى
ز -تواناى ظؤل
َي (و) كارةبايان ثيَ بدريَت.
كارةبايان زياتر بيَت لة ( )512MWوة كارطةكاني ئاسن كة ناتوانن لة خال
َى كارةبا لة رِووبار يان بةربةستى ئاوى بثةرِيَندريَتةوة بؤ ثيَدانى وزةى كارةبا
 -0ئةطةر وا ثيَويست بكات هيَل
َةكة بةسةر بةربةستة
َسةنطاندن دةكات بؤ شيَوازى ثةرِاندنةوةى هيَل
بة شويَنيَكى دياريكراو ،فةرمانطة هةل
ئاويةكةدا ،ئةمةش بؤ بةديهيَنانى ثيَوةرة ثشت ثيَبةسرتاوةكانى تايبةت بة دوورى رِيَطة ثيَدراوى نيَوان هيَلَ
و ئاستى ئاو بةرِةضاوكردنى بةرزترين ئاستى ئاو ،هةروةها ثيَويستة ثيَش دةست بةكاربوون لة ثرِؤذةكة
رةزامةندى لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة وةزارةتةكانى (كشتوكالَ وسةرضاوة ئاوييةكان و طواستنةوةو
طةياندن و ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردن) وةربطرييَت.
َةخانانةي كة رِووبةري بينايان لة (422م )0زياتر بوو ثيَويستة طؤرِةرِي تايبةت بة خؤي دابنيَت
 -3ئةو بال
لةسةر ئةستؤي خاوةنةكي بةآلم ئةطةر رووبةري بيناكة لة (422م )0كةمرت بوو دةتوانيَت تا برِي ()32
َةخانةكة.
كيلؤ وات لة طؤرِةري طشيت بدريَيتَ بةثيَي ثيَداويسيت بال
ماددةى (-:)2

بةمةبةستى طةياندنى وزةى كارةبا بؤ هاوبةشان ،ثيَويستة ثةيرِةوى ئةم خاآلنة بكريَت:
َك يان بريكارى ياسايى بةهةبوونى
 -0ثيَشكةشكردنى داواكارى بؤ هاوبةشبوونى كارةبا لة اليةن خاوةن مول
َطةنامةى ثةسةندكراو .هاوكات كريَضي بؤى هةية داواى هاوبةشبوونى وزةى كارةبا بكات بؤ ئةو
بةل
َكةى بةكرىَ بةكارى ديَنىَ بة مةرجيَ طريَبةستى ثةسةندكراوى هةبيَت بةآلم تؤمارى هاوبةشة
مول
َك تؤمار دةكريَت.
كارةباييةكة بة ناوى خاوةن مول
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َنيابوون
َةكان لةناو لولةك دابنريَت بةمةرجى دل
 -0لةكاتى بةستنى تؤرِى كارةبا بؤ هاوبةش ثيَويستة كيَبل
َةكة نةكراوة يان بةشيَوةى دةركةوتوو (ظاهر) بيَت لةنيَوان تؤرِى
لةوةى كةوا هيض سةرثيَضى لةسةر كيَبل
كارةباو ثيَوةرةكة ،بةدةر لةم دوو مةرجة نابىَ وزةى كارةباى ثىَ بدريَت.
 -3تةواوكردنى تؤرِى بة زةوى طةياندن بؤ سيستةمى كارةبا بة بةستنى وايةرى سيَيةم تايبةت بة ثاراستنى دذ
َيَكى وةرطرتنى كارةبا ،هةروةها بةستنى شيشى بة زةوى طةياندن يان
بة دزةكردنى زةوى بؤ هةرخال
بةسيستةمى تؤرِى زةوييةوة نزيك لة بؤردى ثيَوةرةوة بؤ طةياندنى وزةى كارةبا ،نابيَت بة هيض جؤريَك وزةى
َة لة رؤذى ثةسةندكردنى ئةم ريَنمايية
كارةبا بطةيةنريَتة هاوبةش بةبىَ جيَبةجيَكردنى ئةم خال
َةت نةدةن
(واتة ثيَويستة وةزارةتى شارةوانى و طةشت وطوزار و رِيَكخراوةكانى ئةندازيارانى كوردستان مؤل
بةبىَ هةبوونى ئةم مةرجة)
 -4دابينكردن و دانانى بؤردى سةرةكى لة جؤرى سينطل فةيس يان سىَ فةيس بةو جؤرةى كة فةرمانطة ديارى
دةكات.
 -5دابينكردن و دانانى بؤردى ثيَوةر لةو شويَنةى كة فةرمانطة ديارى دةكات.
 -6دواى جيَبةجيَكردنى ئةو ( )5مةرجانةى سةرةوة ،فةرمانطة نؤرِينى دامةزراوةى كارةبايى داواكراوةكة
ئةجنام دةدات.
ماددةى (-:)4

يةكةم :ئةو هاوبةشةى كة بة ( ( )00 kV ,55kVوزةى كارةباى بؤ دابني دةكريَت كةلة برِطةكانى (ج ،ه)ى
َى يةكةمى ماددةى  )0دا هاتووة ثابةند بكريَت بةدانانى طؤرِةر وة لةنةخشةى بيناكة جيَطري بكريَت:
خال
َةخانانةى رووبةرى زةويان زياترة لة ( )322مةتر دووجا طؤرِةرِةكة جيَطري بكريَت لةنهؤمى زةمينى
أ -ئةو بال
دابنريَت وة لةرِووى تةكنيكيةوة طوجناو بيَت و ذوورى بؤ دروست كرابيَت ،وةبتوانرىَ لةرِووى شةقامى
سةرةكيةوة بةئاسانى و بةبىَ ئاستةنط كارى لةسةر بكريَت .
َةخانانةى رووبةرى زةويان كةمرتة لة ( )322مةتر دووجا دةكريَت طؤرِةرِةكة جيَطري بكريَت لةنهؤمى
ب -ئةو بال
زةمينى يان ذيَر زةمينى يان لةيةكيَك لةنهؤمةكان بةمةرجيَك بةرزى لة ( )9مةتر زياتر نةبيَت و لةرِووى
تةكنيكيةوة طوجناو بيَت و ذوورى بؤ دروست كرابيَت  ،وةبتوانرىَ لةرِووى شةقامى سةرةكيةوة بةئاسانى و
بةبىَ ئاستةنط كارى لةسةر بكريَت.
دووةم :ئةو هاوبةشةى كة بة ( ( )422 kV ,500kVوزةى كارةباى بؤ دابني دةكريَت كةلة برِطةكانى
َى يةكةمى ماددةى  )0دا هاتووة يان ئةو هاوبةشةى كة ويَستطةى ناوةندى طؤرِينى
(و  ،ز)ي خال
َتيةى ( )00 kVثيَويستة ثابةند بكريَت بةدانانى ويَستطةى ناوةندى لة سةر رووبةريَكي زةميين
ظؤل
طوجناو لة ناو سياجي ثرؤذةكة بةمةرجي ثابةندبوونيان بة مواسةفات و ريَنمايي يةكاني وةزارةتي كارةبا.
وةثيَويستة ويَنةيةك لة كليلى ذوورى ئةو ويَستطة ناوةندية يان طؤرِةرة بدريَت بةفةرمانطةى كارةباى
ثةيوةنديدار بؤ ئةوةى كارمةندانى بتوانن لةكاتى ثيَويست بةكارى بيَنن .
8192 /4/91

– –96

ذمارة ( )882العدد

ماددةى (-:)5

َةتى زؤر تايبةت بة رِةزامةندى
نابيَت زياتر لةيةك سةرضاوةى وزةى كارةبا بة يةك شويَن بدريَت (جطة لةحال
وةزير بةشيَوةيةك كةمةترسى نةبيَت بؤ سةر ذيانى هاوآلتيان).
ماددةى (-:)6

هةر كاتيَك هاوبةش ثيَويستى بة بةكارهيَنانى موةليدةى كارةبا هةبوو ،ثيَويستة مةرجةكانى خؤثاراستنى
ثيشةيى ثةيرِةو بكات  ،لة ِريَطةى دانانى بؤرديَك بؤ جياكردنةوةى وزةى كارةباى نيشتيمانى لة كارةباى
موةليدة ( )change overيان ( )Contactorبة مةبةستى تيَكةآلو نةبوونى ئةم دوو سةرضاوة وزةية و
ثاراستنى سةالمةتى طيانى كارمةندان ،ئةطةر لة ئةجنامى ثةيرِةونةكردنى ئةم ريَنمايية هةر زيانيَك بةر
كارمةندانى فةرمانطةكة بكةويَت ،ئةوة هاوبةشةكة لة رِووى ياساييةوة بةرثرس دةبيَت.

ماددةى (-:)7

ثيَويستة هاوبةش جؤرو بةكارهيَنانى كارةباكةى لة ثؤليَكةوة بؤ ثؤليَكى تر بةرِةزامةندى فةرمانطةى
َة لةطةلَ هاوبةش دةكريَت.
ثةيوةنديدار بيَت  ,بة ثيَضةوانةوة وةكو سةرثيَضى كار مامةل
ماددةى (-:)2

َيَك لة طوندةكان  ،ثيَويستة ثشتطريى يةكةى
بؤ طةياندنى وزةى كارةبا و كردنةوةي هاوبةش بؤ هةر مال
َةكة لة ناو سنوورى دانيشتوانى طوندة ( حةرةمى طوند )  ،بةمةش تيَضووى رِاكيَشانى
كارطيَرِى هةبيَت كة مال
َى كارةباكة دةكةويَتة ئةستؤى فةرمانطة بة رِةضاوكردنى مةرجة تةكنيكيةكانى هاتوو لة ماددةى سىَ
هيَل
بةمةرجيَك وزةى كارةباكة تةنها بؤ ثؤىل مالَ بةكار بيَت بةآلم ئةطةر شويَنى هاوبةشةكة بكةويَتة دةرةوةى
َةى لةطةلَ دةكريَت.
حةرةمى طوند ئةوة بةثيَى ماددةى ( )00مامةل

ماددةى (-:)1

لة سنورى شارةوانى فةرمانطة تؤرِى وزةى كارةبا بؤ ئةو شويَنانة دادةنريَت كة نةخشةكةى لةماستةر ثالن يان
لةنةخشةى شارةوانى ثةيوةنديدار ثةسةند كرابيَت.
ماددةى (-:)91

ثيَويستة ئةو شويَنانةى تؤرِى وزةى كارةبايان بؤ دادةنريَت لة سنوورى شارةواني (طةرِةكة تازةكان) لة ثالنى
فةرمانطة دانرابن و لة  %05ى بيناكانى تةواو بووبيَت ياخود دةست بة دروستكردنى كرابيَت ،هةروةها
ثيَويستة ريَرِةوى شةقام و كؤآلنةكان ديارى كرابيَت و زةويةكة هةموار كرابيَت (تةسويةى ترابى ).
ماددةى (-:)99

َى كارةبا دةطريَتة ئةستؤ (كةلوثةل  +كريَى كار )
هاوبةش يان خاوةن ثرؤذة سةرجةم خةرجيةكانى راكيَشانى هيَل
بؤ ثرِؤذةكان  ،هةوايى بيَت يان ذيَر زةوى كة لةثالن يان لة ثالنى دةستةى وةبةرهيَنان دانةنرابيَت و ئةو
َى  ،ثيشةسازى  ،بازرطانى) جطة لة طؤرِةر
خةرجيانة ناطةرِيَتةوة ،خاوةنداريةتى تؤرِةكة بؤ هاوبةشانى(كشتوكال
َكى ىلَ وةربطرييَت بؤفراوانكردنى لةئايندة وة بؤ
و ثيَوةلكاوةكانى دةطةرِيَتةوة بؤ فةرمانطة و دةتوانيَت كةل
هاوبةشانى (مريى و نيشتةجيَبوون) خاوةنداريةتى سةرجةم تؤرِةكة دةطةرِيَتةوة بؤ فةرمانطة.
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ماددةى (-:)98

َى وزةى كارةباى تايبةتى ثيَشكةش كرد لةسةر تؤرِى وزةى
ئةطةر هاوبةشيَكى نوىَ داواكارى رِاكيَشانى هيَل
كارةباى هاوبةشيَكى كؤنى تايبةت ئةوة دةبيَت لة طوذمةى تيَضووى ثرِؤذةكة بةشداربيَت لةوبةشةى تؤرِةكة
َة كؤنةكة ئةم مةرجةى
كةهةردوو هاوبةشةكة ليَى سوودمةند دةبن بةآلم دواى ثيَنج سالَ لة دامةزراندنى هيَل
َة وةربطريَت بؤ بةرذةوةندى طشتى
سةرةوة ثةيرِةو ناكريَت  ،بةآلم ئةطةر فةرمانطة ثيَويست بوو سود لةم هيَل
ئةوة ئةو مةرجة نايطريَتةوة و دةتوانى بةكارى بيَنىَ بىَ بةرامبةر.
ماددةى (-:)92

مةرجةكانى ثيَدانى زياتر لةيةك هاوبةشى كارةبا:
 -0دوو نهؤم :يان دوو خانوو يان زياتر لةسةر ثارضة زةويةك:
أ -دابرِاوبن لةيةكرت
ب -دةرطاو قادرمةى تايبةتى لةديوى دةرةوة هةبيَت
َطةنامةى باجى خانووبةرة ثيَشكةش بكات
ج -بةل
َطةنامةى باجى خانو و بةرة و لةطة َل (طريَبةست يان
َةخانةى بازرطاني ونيشتةجيَبوون :ثيَويستة بةل
 -0بال
َةتى ثيشة) ثيَشكةش بكات وةهةروةها سندوقى بازبارِو بؤردى دابةشكردنى سةرةكى و بؤردى ثيَوةرةكان
مؤل
دابني بكات.
ماددةى (-:)94

ثيَويستة فةرمانطة بة بةردةوامى وزةى كارةبا بدات بة هاوبةشان ،جطة لةو كاتانةى كة وزةى كارةبا دةبرِيَت،
بةهؤى طريوطرفتى تةكنيكى يا هةر بارودؤخيَكى نائاسايي و ناجيَطريةوة ،يا بة هؤى فراوانكردن و ضاكسازى لة
تؤرِى وزةى كارةبا يان نةبوونى سةرضاوةى بةرهةمهيَنان يان قورسى بارى فيدةر و طؤرِةر و ويَستطة ،فةرمانطة
بةرثرس نيية لة هةر زيانيَكى ماددى يا مةعنةوى لة ئةجنامى ئةو برِينانةى سةرةوة.
ماددةى (-:)95

هاوبةش بةرثرس دةبيَت لة سةالمةتى و باش بةكارهيَنانى ئةو ئاميَرو كةرةستانةى كة فةرمانطة بؤ
شويَنى هاوبةشةكة دابينى دةكات  ،وة هةر زيانيَك بةم ئاميَرو كةرةستانة بطات لة ئةجنامى خراث بةكارهيَنان
يان ونبوون (جطة لة كؤن بوونى ئةم ئاميَر و كةرةستانة) قةرةبووى زيانةكان لةئةستؤى هاوبةش دةبيَت و
ليَى وةردةطرييَت ثيَش طةرِاندنةوةى وزةى كارةبايةكةى بةثيَى ئةو هاوكيَشةيةى كة لة ماددةى ( )06دا هاتووة.
ماددةى (-:)96

ثارةى قةرةبووى زيان ثيَطةياندن لة تؤرِى وزةى كارةبا بةم شيَوةية وةردةطرييَت:
( طوذمةى تيَضوونى دروستكردن يا كرِين  +طوذمةى خةرجى ضاككردنةوةى زيانةكة)× ،0,0لةئةجنامى ئةو
زيانانةى لة ثيَكهاتةكانى تؤرِى وزةى كارةبا دةكةويَت.
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ماددةى (-:)97

كارمةندانى كارةبا بؤيان هةية هةركات ثيَويست بكات بضنة ناو ويَستطةو شويَنةكان ،بة تايبةتى بة مةبةستى
َكى فةرمانطةية) وة
خويَندنةوةى ثيَوةر يان بةدواداضوونى سةرثيَضى و ئاطاداربوون لة ئاميَرةكان (كة مول
َطرتبيَت و( لةرِووى دةرةوةى
ثيَويستة كارمةند باج يان ناسنامةى تايبةت بة فةرمانطةى كارةباى هةل
َواسرابيَت) ،بة مةبةستى ناسني و ئاشكرابوونى كةسايةتى.
جلوبةرطةكةى هةل
ماددةى (-:)92

فةرمانطة ثارةى تيَضووى ضاككردنةوةى ئةو ئاميَرانة دةطريَتة ئةستؤ كة بة كريَى داون بة هاوبةشةكانى ثيَش
دةرضووني ئةم ريَنمايية ،بةآلم لة دواى طؤرِةرو سيَركت بريَكةرةوة دةكةويَتة سةر هاوبةش (ئةطةر فةرمانطة
ضاكسازى ئةجنامدا بؤ ئةو ئاميَرانةى هاوبةش خؤى دايناون).
ماددةى (-:)91

ئةجنامدانى طؤرِانكارى لة تؤرِى وزةى كارةباى هاوبةش لةسةر داواكارى خؤى بةم شيَوةيةى خوارةوة جيَبةجىَ
دةكريَت:
 -0ئةطةر هةر طؤرِانكاريةك يان زيادكردنيَك لة تؤرِى وزةى كارةباى هاوبةش ئةجنامدرا لةسةر داواكارى خؤى
وةك طؤرِينى شويَنى ستوون و ( )H-Poleى طؤرِةرةكان يان هةر طؤرِانكارييةكى تر ئةوة خةرجى ئةم كارة
لة ئةستؤى هاوبةشةكة خؤى دةبيَت بةثيَي خشتةى ذمارة ()0ى ثاشكؤى ذمارة يةك ،بةآلم ئةطةر ريَطرية
َكى هاوبةشةكة دانابوو
زيادةرِؤييةكة يان طؤرِانكارييةكة بة هؤى فةرمانطةوة بيَت ،كة تؤرِى كارةباى لة مول
بةبىَ رةزامةندى فةرميان ئةوة سةرجةم خةرجيةكان دةكةويَتة ئةستؤى فةرمانطة يان دةكةويَتة ئةستؤى
َى.
شارةوانى ئةطةر تؤرِةكة بة ئاطادارى و رِةزامةندى شارةوانى دانرابوو يان فةرمانطةى كشتوكال
 -0نابيَت هيض طؤرِانكاريةك لة تؤرِى سةر زةوى و ذيَر زةوى و تؤرِةكانى رووناكى بكريَت ،جطة لةو
داواكارييانةى كة لة اليةن شارةوانييةوة ثيَشكةش دةكريَت يان ثشتطريى دةكريَت (طؤرِانكارى لة شةقام و
طؤرِةثان و شويَنة طشتيةكاندا) ئةوة سةرجةم خةرجيةكان لةئةستؤى ئةو اليةنة دةبيَت كة داواى طؤرِانكارى
دةكات بةثيَى خشتةى ذمارة()0ى ثاشكؤى ذمارة(.)0
 -3ئةطةر هاوبةش داواى طؤرِينى شويَنى ثيَوةرى كرد دواى ثةسةندكردن لةاليةن فةرمانطة ،ئةوة كارةكةى بؤ
ئةجنام دةدريَت بةرامبةر بة نرخيَك كة لة خشتةى ذمارة ( )0ئاماذةى ثيَدراوة.
ماددةى (-:)81

كاتيَك هاوبةش نيازى برِينى وزةى كارةباكةى هةبوو ،ثيَويستة بةالى كةمةوة ثيَش ( )3سىَ رِؤذ فةرمانطة
ئاطادار بكاتةوة جطة لة هؤكارى كتوثرِ (بة هؤى رووخانى بينا ياخود ئاطركةوتنةوةو الفاو  ..هتد) وة سةرجةم
خةرجى برِين و طةرِاندنةوةى وزةى كارةباكة لة ئةستؤى هاوبةش (داواكار) دةبيَت ،بةثيَى نرخى دياريكراو لة
خشتةى ذمارة ( )0ى ثاشكؤى ذمارة يةك بةرِةضاوكردنى ئةم مةرجانةى خوارةوة-:
 -0برِين و طةرِاندنةوةى وزةى كارةبا بةثيَى ريَككارة ياساييةكان بة مةبةستى نؤذةنكردنةوة.
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 -0برِين و طةرِاندنةوةى وزةى كارةبا بة هؤى رووخاندن و درووستكردنةوةى بينا ،لةو كاتةدا ثيَوةرةكةى
ىلَ دةكريَتةوة و ثاكتاوى ذميَريارى بؤ دةكريَت.
َةتةدا طوذمةى كريَى دياريكراوي سنووردارى
َتييةى نزم و ناوةند و بةرز لةم حال
 -3برِينى كارةباى ظول
ليَوةردةطرييَت لةسةر برِينى وزةى كارةبا لة هةرطؤرِةريَك بة ثيَى برِطةكانى خشتةى ذمارة ( )0ى ثاشكؤى
ذمارة يةك.
 -4اليةنيَكى حكومى (كةخاوةنى شويَنةكةية) داواى برِينى وزةى كارةبا بكات بة هةر هؤيةك كة ثةيوةندى
بةكارى شويَنةكةوة هةبيَت  ،ئةوة دواي ثاكتاوى ذميَريارى هاوبةشةكة وزةى كارةباى دةبرِدريَت.
 -5ئةطةر شارةوانى داواى برِينى وزةى كارةباى شويَنيَك بكات كة هاوبةشةكة سةرثيَضى هةبيَت لة مةرجةكانى
(ماستةر ثالنى شار) ئةوة برِينةكة بة هةماهةنطى لةطةلَ ثاريَزطا و يةكة كارطيَرِييةكان جيَبةجيَ دةكريَت.
َوةشانةوةى هاوبةشيةكةى بكات بةمةرجيَك ثاكتاوى هةموو
 -6هاوبةش بؤى هةية لة هةر كاتيَك دا داواى هةل
قةرزةكانى ثيَشوو بكات.
ماددةى (-:)89

فةرمانطة بؤى هةية كارةباى هاوبةش بربِيَت لةكاتى سةرثيَضيدا بة ئاطاداركردنةوةى يان بىَ ئاطاداركردنةوةى
لةكاتيَك كة سةرثيَضى ( يةكيَك يا زياتر) لةم سةرثيَضيانةى الى خوارةوة ئةجنام بدات بةمةش وزةى كارةباكةى
بؤ ناطةرِيَندريَتةوة تا سةرثيَضيةكة النةبريَت يان كةم وكورِيةكان تةواو نةكريَت لةطةلَ ثاراستنى سةرجةم
مافةكانى فةرمانطة كة لةئةجنامى ئةم كارة ديَتة كايةوة وةك وةرطرتنى ثارة بة ثيَى جؤرى سةرثيَضيةكة كة لة
خشتةى ذمارة()0ى ثاشكؤى ذمارة يةك دا هاتووة.
وة ئةم رِيَكارانة نابنة بةربةست لةبةردةم سزاى تر كة رِيَنمايى كارثيَكراوةكان دةيسةثيَنن.
جؤرةكانى سةرثيَضى بؤ برِينى وزةى كارةبا:
َكى
َى كارةبا يان هةر سةرثيَضيةك لةسةر دامةزراوةى كارةباى مول
 -0هاوبةش دةستكارى ثيَوةر يان هيَل
فةرمانطة بكات.
 -0هاوبةش بةشيَوةيةك وزةى كارةبا بةكار بيَنيَت كة زيان بة تؤرِى كارةباى ناوضةكة بطةيةنيَت  ،وةك
بةكارهيَنانى بارى زيادة و ئيشثيَكردنى ئاميَرى ثيشةسازى رِيَثيَنةدراو.
 -3هاوبةش رِيَطربيَت لة جيَبةجيَكردنى كارة ثيَويست و فةرميةكانى فةرمانطة.
 -4هاوبةش بة بىَ رةزامةندى فةرمى فةرمانطة وزةى كارةبا بدات بة شويَنى ديكة.
 -5هاوبةش كةم وكورِى هةبيَت لة دامةزراندنى سيستةمى بةستنى تؤرِى كارةبا بةجؤريَك كاريطةرى خراثى
هةبيَت لة سةر دامةزراوةكانى تؤرِى وزةى كارةبا.
 -6ثيَوةرى هاوبةش بؤ سىَ خوىل خويَندنةوةى يةك لة دواى يةك نةخويَندريَتةوة بة هؤى لة ما َل نةبوون يا
رِيَطة ثيَنةدان بةخويَندنةوةى ثيَوةر.
 -7برِيارى دادطا دةرضووبيَت و ثلةى كؤتايى وةرطرتبيَت و كرابيَت بة برِياريَكى جيَبةجيَكراو.
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 -8كاتيَك فةرمانطة بيةويَت وزةى كارةبا بدات بة هاوبةشيَكى نوىَ لةسةر طؤرِةرى هاوبةشيَكى كؤن كة
بةكريَى طرتووة لةفةرمانطة وة هاوبةشة كؤنةكة رِازى نةبيَت.
َةكان و
 -9ئةطةر هاوبةش كارى ضاندنى دار و درةخت يان كارى بيناسازى ئةجنام بدات كة زيان بة هيَل
تؤرِةكانى وزةى كارةبا بطةييَنيَت وة دواى ئاطاداركردنةوةى لةاليةن فةرمانطةوة رِازى نةبيَت بة البردنيان ،
لةم كاتةدا فةرمانطة دةتوانيَت وزةى كارةباى هاوبةش بربِيَت وة ئةطةر هاوبةش بةفةرمى داواى
طةرِاندنةوةى وزةى كارةباكةى كرد دواى البردنى سةرثيَضييةكان و ثيَداني طشت خةرجيةكان ئينجا وزةى
كارةباكةى بؤ دةطةريَندريَتةوة.
َك بةبىَ وةرطرتنى
َكى خةل
 -02دامةزراوة يا بيناى هاوبةش بةسةرثيَضى دروست كرابيَت لةسةر مول
رةزامةندى خاوةنةكةى و تؤرِى كارةباى بةشيَوةى ناياسايى رِاكيَشابيَت.
 -00لةكاتى سوتانى ثيَوةرى هاوبةش و ئاطادارنةكردنةوةى اليةنة ثةيوةنديدارةكانى وةزارةت لة ماوةى زياتر
لة دة ( )02رؤذ دا لةاليةن هاوبةشةوة.
ماددةى (-:)88

لةكاتى ثيَشكةشكردنى داواكارى بؤ طةياندنى وزةى كارةبا بؤ هةر شويَنيَك  ،ثشت دةبةسرتيَت بةو
َطةنامانةى كة لة برِطةكانى ثاشكؤى ذمارة( )0ئاماذةى ثيَدراوة بةرِةضاوكردنى ثؤىل بةكارهيَنان .
بةل
ماددةى (-:)82

فةرمانطة ثسوولةى وزةى كارةبا بةسةر هاوبةشاندا دابةش دةكات بةشيَوةى خول وة هةر خوليَك لة  62رؤذ
تيَثةرِ نةكات  ،ثيَويستة لة ماوةى( )02رِؤذ ثارةى ثسولةكة بدريَت  ،ئةطةر هاوبةشةكة لةو ماوةيةدا ثارةكةى
نةدا ئةوة لة ثسولةى داهاتوو وةك قةرز دةنووسريَت و ئةطةر بؤ جارى سيَيةم ثارةكةى نةدا كارةباكةى دةبرِيت
َةى لةطةلَ دةكريَت.
و بةثيَى برِطةى ( )3لة خشتةى ذمارة ( )0مامةل
ماددةى (-:)84

كاتيَك ثسولةى برِى بةكارهاتووى وزةى كارةبا نةطاتة هاوبةش بؤ سىَ خوىل خويَندنةوةى يةك لة دواى يةك ،
ثيَويستة هاوبةش سةردانى فةرمانطةى ثةيوةنديدار بكات و بة نووسني فةرمانطة ئاطادار بكاتةوةو ثيَويستة
قةرزةكة بداتةوة وةئةطةر دواى سىَ خوىل خويَندنةوة هاوبةش سةردانى فةرمانطةى نةكرد ئةوة فةرمانطة
كارةباى هاوبةش دةبرِيَت وة دةبىَ قةرزةكة بةيةكجار بداتةوةو .ليَثيَضينةوة لةطةلَ كارمةندى كةمتةر خةم
بكريَت سةبارةت بةم بابةتة.
ماددةى (-:)85

ئةطةرطومان دروست بوو لة الى فةرمانطة يان لةالى هاوبةش كة ثسولةى بةكارهيَنانى وزةى كارةباكةى تةواو

َينةوة و ضارةسةركردن
نيية ثيَويستة داواكارى ثيَشكةش بة فةرمانطةى ثةيوةنديدار بكات بة مةبةستى ليَكؤل
بةثةيرِةوكردنى ئةم خاآلنةى خوارةوة:
8192 /4/91

– –89

ذمارة ( )882العدد

يةكةم :لةاليةن ليَذنةى كاروبارى وزةى بةرِيَوةبةرايةتى ثةيوةنديدار بةراوردى خويَندنةوةى تازةترين تؤماركراوى
هاوبةش كةلةبةشى سيَيةمى ثسولة (كةعب)ى هيَنراوة لةاليةن ذمريكارةوة لةطةلَ تؤماركراوى سةر
َة هةبوو ئةوة ثيَويستة
ثسولة دةكريَت و وردبينى ئةذماركردنى كريَى كارةبا دةكريَت وئةطةر هةل
َةى كارةبا ئةجنام بدريَت و ثسولةى نوىَ بؤ هاوبةشةكة ضاث بكريَتةوة و كريَية
َةى ثسول
راستكردنةوةى هةل
َى (دووةم) ئةجنام دةدريَت
َةى تيَدانةبوو ئةوة خال
راستكراوةكة دةكةويَتة ئةستؤى هاوبةش بةآلم ئةطةر هةل
دووةم :لةاليةن ليَذنةى كاروبارى وزةى بةرِيَوةبةرايةتى ثةيوةنديدار سةردانى هاوبةش دةكريَت و بةراوردى
خويَندنةوةى تؤماركراوى سةر ثسولةكة و خويَندنةوةى ثيَوةرةكة دةكريَت و نؤرِينى (بينني) ى ثيَوةرو
َنيابوون لةنةبوونى سةرثيَضى لةسةر ثيَوةرو تؤرِةكة ،وة ليستى ئاميَرةكان و
دةوروبةرى دةكريَت بؤ دل
َة ئةجنام دراوة لةاليةن ذميَركارةوةو
تواناكانيان دةكريَت و ئةطةر دةركةوت خويَندنةوةى ثيَوةرةكة بةهةل
هيض جؤرة سةرثيَضيةك نيةو خويَندنةوةى ثيَوةر بةبةراورد لةطةلَ ليستى ئاميَرةكان ثةسةندة ئةوة
َةى ثسولةى كارةبا بكريَت و كريَية راستكراوةكة دةكةويَتة ئةستؤى هاوبةش
ثيَويستة راستكردنةوةى هةل
 ،ئةطةر هاوبةشةكة ثارةى دابوو ثيَش دةرضوونى ثسولة نويَيةكةى لةم كاتةدا ئةو ثارةيةى داويةتى
دةضيَتة سةر حيسابةكةى واتا (فةرمانطة قةرزارى هاوبةش دةبيَت) ،وةئةطةر دةركةوت كةسةرثيَضى
َةى لةطةلَ دةكريَت بةثيَى ماددةى (. )06
كراوة ئةوة وةكو سةرثيَضيكار مامةل
سيَيةم :ئةطةر فةرمانطة بؤى دةركةوت ثسولةكة تةواوة  ،ثيَويستة هاوبةش ثارةكة بدات ،ئةطةر هةر برِواى
بة رِاستى ثسولةكة نةبوو ،ئةوة دةتوانيَت داواى ثشكنينى ثيَوةرةكةى بكات و ثارةى ثشكنينةكة دةبيَت
ثيَشةكى بدات بةثيَى نرخى دياريكراو لةخشتةى ذمارة (.)3
ضوارةم :ئةطةر لة ئةجنامى ثشكنني دةركةوت ثيَوةرةكة بة رِيَكى كار دةكات ثيَويستة هاوبةش ئةو ثارةية
بدات كة لة ثسولةكةدا هاتووة ،بةآلم ئةطةر هاوبةش هةر برِواى نةبوو بةئةجنامى ثشكنينةكة ئةوة
ثيَوةريَكى نوىَ دةبةسرتيَت لةطةلَ ثيَوةرة كؤنةكةو بةراوردى خويَندنةوةى هةردوو ثيَوةر دةكريَت لةماوةى
خوليَكى خويَندنةوة ،ئةطةر دةركةوت ثيَوةر بةدروستى كار دةكات ئةوة ئةجنامةكة يةكالكةرةوة دةبيَت و
ثيَويستة هاوبةش ثارةى ثسولةكة و سةرجةم خةرجيةكانى ئةم كارة بدات.
َة لة خويَندنةوةى دا هةية
ثيَنجةم :ئةطةر لة ئةجنامى ثشكنني دةركةوت ثيَوةرةكة بة دروستى كارناكات هةل
َةى ثسولةى كارةبا بكريَت و كارةباى خةرجكراو بؤ ئةو
يان وةستاوة ئةوا ثيَويستة راستكردنةوةى هةل
ماوةيةى كة ثيَوةرةكة تيَكضووة تا بةستانى ثيَوةرى نوآ ئةذمار دةكريَت بة طويَرةى تيَكراى كارةباى
َى ثيَشوو ،ئةطةر خويَندنةوةى
بةكارهاتووى هاوبةشةكة ثيَش تيَكضوونى ثيَوةرةكة بؤ هةمان ماوةى سال
ثيَش تيَكضوونى نةبوو ئةوا ثيَوةريَكى نويَى بؤ دادةنريَت و بةطويَرةى تيَكراى كارةباى خةرج كراو بؤ
هةمان ماوةو كاتى كة ثيَوةرةكة تيَك ضووبوو برِى كارةبا خةرجكراوةكة ئةذمار دةكريَت وكريَية
راستكراوةكة دةكةويَتة ئةستؤى هاوبةش و ثيَوةرةكة ضاك دةكريَتةوة يان ثيَوةريَكى نوآ لةاليةن
هاوبةشةوة دابني دةكريَت و دةبةسرتيَت.
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ماددةى (-:)86

َةى لةطةلَ دةكريَت:
ئةطةر ثيَوةر سووتا بوو بةم شيَوةى خوارةوة مامةل
 -0ئةطةر هاوبةش لةماوةى كةمرت لة دة ( )02رؤذ لةبةروارى روودانى سووتانى ثيَوةرةكة ئاطادارى
فةرمانطةى فرؤشيارى وزةى ثةيوةنديدارى كردبوةوة ئةوة كارى طؤرِينى ثيَوةرى بؤ بكريَت لةطةلَ
ئةذماركردنى ماوةى خويَندنةوةى ثيَشووترى ثيَوةر تا كاتى طؤرِينى ثيَوةر بؤ ئةو ماوةية خةمآلندنى
خةرجكردنى وزةى ئاميَرةكانى بؤ بكريَت هةروةكو لة ثاشكؤى ذمارة ( )0دا هاتووة وةبةراورد بكريَت
َى رابردوو كةمرت نةبيَت.
بةهةمان كاتى سال
 -0ئةطةر هاوبةش لةكاتى سووتانى ثيَوةر بةهةر هؤيةك ئاطادارى فةرمانطةكانى ثةيوةنديدارى وةزارةت
َى يةكةم داهاتووة ئةوة وةك سةرثيَضى ئةذمار دةكريَت.
نةكردةوة زياتر لةو ماوةيةى كة لةخال
َة لة خويَندنةوةى ثيَوةر هةية ئةوة كريَى يةكةى كارةباى
 -3ئةطةر دةركةوت ثاش ثشكنني و تاقيكردنةوة هةل
بةكارهاتوو بؤ ئةو ماوةية بةثيَى خةمآلندنى خةرجكردنى ئاميَرةكان بؤى ئةذمار دةكريَت بةمةرجيَك ئةو
َى رابردوو كةمرت نةبيَت.
كريَية لة خويَندنةوةى ثيَوةر بؤ هةمان ماوةى سال
ماددةى (-:)87

ئةطةر بةسةرثيَضى كارةبا راكيَشرابوو (بىَ كردنةوةى هاوبةش يان بىَ ثيَوةر يان لةذيَر ثيَوةر يان دةستكارى
ثيَوةر يان سيَركت بريَكةر يان مؤرى ثيَوةركرابوو ئةوة برِى وزةى كارةباى بةكارهاتوو ثاكتاو دةكريَت بةم شيَوةية
َى ثيَشوو دادةنريَت بؤ ئةذماركردنى برِى كارةباى خةرجكراو.
 -0ماوةى وةستانى ثيَوةرةكة بؤ دوو سال
 -0برِى وزةى كارةباى بةكارهاتوو بةطويَرةى ئاميَرو كةرةستة كارةباييةكانى هاوبةش ديارى دةكريَت لةكاتى
رِوودانى دةستكارى و ياريكردن بةثيَوةر بةثيَى ثاشكؤى ذمارة (.)0
-3جطة لة ثارةى ثاكتاوكراوى برِطةى (يةكةم) ى سةرةوة ،ثارةى زيان ليَكةوتنى ثيَوةر و سيَركت بريَكةريشى
ليَ وةردةطرييَت ،ئةطةر دةركةوت دةستكارى تيادا كراوة ،ئةوة ثيَبذاردنى (غرامة)ى ىلَ وةردةطرييَت بةثيَى
برِطةى ( )00لة خشتةى ذمارة (.)0

ماددةى (-:)82

ثارةى كريَى يةكةى بةكارهاتوو وةردةطرييَت بةثيَى دواهةمني نرخى كريَى وزةى كارةباى ثةسةندكراو.

ماددةى (-:)81

ثيَويستة كةلوثةل وكةرةستةو ئاميَرة كارةباييةكان كة لةاليةن وةزارةت و كةسان و اليةنى دةرةوةى وةزارةت
َسةنطاندنى
بةكار دةهيَنريَن بةثيَى مواسةفات و ستاندةرى وةزارةت بيَت ،ثيَويستة ليَذنةى وةرطرتن و هةل
كةل وثةل ئةو كةلوثةالنة ثةسةند بكات كة لةتؤرِةكانى وزةى كارةبادا بةكار دةهيَنريَن.
ماددةى (-:)21

لةكاتى ئاشكرابوونى هةر سةرثيَضيةك لةسةر تؤرِى كارةبا لةاليةن هاوبةشةوة ،ئةوة مافى اليةنى ثةيوةنديدارة
لة وةزارةتى كارةبا كةكارةباكةى بربِيَت و دةست بطريَت بةسةر سةرجةم ئةو كةلوثةالنةى بةكارهاتووة بؤ
سةرثيَضيةكة ،وةتؤماركردنى داواى ياسايى لةسةر سةرثيَضيكاران لةدادطاى تايبةمتةند وة ئةطةر ثيَويست بوو
داواكارى قةرةبوو بكريَت لةو زيانانةى كةلة ئةجنامى ئةو سةرثيَضية كةوتؤتةوة.
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بةشى سيَيةم
ماددةى (-:)29

رِيَنمايى ثيَدانى وزةى كارةبا  /ظؤلَتيةى نزم

َى كارةباى نوىَ لةو
هاوبةشى ثرِؤذةى تايبةت سةرجةم خةرجييةكان دةطريَتة ئةستؤى خؤى بؤطةياندنى هيَل
َةكة لة ( )722مةتر تيَثةرِ نةكات لة طؤرِةرة
ناوضانةى كة ثيَشرت وزةى كارةباى دراوةتىَ بةمةرجيَك دريَذى هيَل
َتية بؤ هةر جيابوونةوةيةك و بة رِةضاوكردنى بارى طؤرِةر بةمةرجيَك
وة يان بةرِةضاوكردنى رِيَذةى دابةزينى ظؤل
َى هاوبةش لة ( )32مةتر زياتر نةبيَت و ثيَويستة هاوبةش بؤردى ثيَوةر لةو سنوورة دابنيَت.
دريَذى كيَبل
ماددةى (-:)28

كاتيَك خاوةن شويَنيَك داواى طةياندنى وزةى كارةبا دةكات و شويَنةكةى لة ( )722مةتر دوورترة لة
طؤرِةرةكةوة ،ثيَوستة تؤرِى ( )11kvيان ( )33kvدابنريَت ،هةروةها دانانى طؤرِةريَكى ديكة لة ناوةندى لؤدة
نويَيةكة ،بةمةبةستى ثيَدانى وزةى كارةبا فةرمانطة نؤرِينى شويَنةكة و ريَكخستى نةخشة و دةرخستةى
تايبةت ئةجنام دةدات بة مةبةستى طةياندنى وزةى كارةبا ،لةطةلَ رِةضاوكردني لؤدة تازةكان كة نابيَت لة تواناى
َتيية لة سنوورى
دياريكراوى طورِةرِةكة يان سةرضاوةى وزة كارةباييةكة زياتربيَت ،وة نابيَت دابةزينى ظول
َتيية
ريَثيَدراو زياتربيَت كة دياريكراوة لة برِطةكانى ( ) 3 ، 0 ، 0لة ماددةى دووةم .لةكاتى دابةزينى ظول
لةبرِى رِيَثيَدراو و زيادبوونى تواناى دياريكراوى سةرضاوةكة يا طؤرِةرةكة ئةوة ثرؤسةى طةياندنى وزةى كارةبا بؤ
ئةو شويَنة دوادةخريَت ،تاكاتى دابينكردنى سةرضاوةى طوجناو يان طؤرِةر ،ئةجنامدانى نؤرِين بةرامبةر نرخيَك
دةبيَت كة لة برِطةى ()0ى خشتةى ذمارة()0دا هاتووة.
ماددةى (-:)22

كاتيَك اليةنيَك داوا لة فةرمانطة دةكات بة دامةزراندنى تؤرِيَكى نويَى كارةبا تيَضووى طشت كارةكة (كةرةستة
 +كريَى كار) لة ئةستؤى سوودمةند دةبيَت بةثيَى دةرخستةو هةذماركردنى سةرجةم تيَضووةكانى تايبةت بةم
كارة لةاليةن فةرمانطة بةرِةضاوكردنى ئةو نرخانةى كة بةشيَوةى دةورى لةوةزارةتةوة دةردةضيَت.
ماددةى (-:)24

خةرجى كرِينى ثيَوةر و كيَبلَ و سريكيَت بريكةر و ثيَوةلكاوةكانى لة ئةستؤى هاوبةش دةبيَت لةطةلَ سيَركتى
سنوورداركردنى وزة بةثيَى رِيَنماييةكانى فةرمانطة.
ماددةى (-:)25

رِيَو شويَنى بةكارهيَنانى مؤتؤر:
 -0نابيَت ئةو مؤتؤرانةى تواناكانيان لة ( ).2.2kWزياترة بةكاربيَت لة سةرضاوةى سينطل فةيس واتة
َتييةى ( )414Vبةكار بيَت.
َكو ثيَويستة سةرضاوةى وزةوى سىَ فةيس و ظول
( ، ).42Vبةل
 -0نابيَت وزةى دةستثيَكى ئيشثيَكردنى مؤتؤر ( )starting currentلةم برِانةى خوارةوة زياتر بيَت:
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أ -ثيَويست ناكات تةزووى دةستثيَكى ئيشثيَكردنى مؤتؤر ( )starting currentسنووردار بكريَت بؤ
ئةو مؤتؤرةى كة تواناي لة( )3kWكةمرتة .
ب ×0( -وزةى كاركردن بؤ ئةو مؤتؤرانةى توانايان لة  3تا  02كيلؤ واتة).
ج ×0,5( -وزةى كاركردن بؤ ئةو مؤتؤرانةى توانايان لة  02تا  02كيلؤ واتة).
د ×0,4( -وزةى كاركردن بؤ ئةو مؤتؤرانةى توانايان لة  02كيلؤ وات زياترة).
 -3بةكارهيَناني ئاميَرةكانى دةستثيَك و ثاريَزطارى خؤيي بؤ ئةو مؤتؤرانةى كة توانايان لة ()kW0,05
زياترة ،بؤ بةدةست هيَنانى ئةو تةوذمانةى كة لة سةرةوة ئاماذةيان ثيَدراوة يان بةكارهيَنانى هةر بريتيَكى
(بديل ) ديكة.
ماددةى (-:)26

َكةى توانا ( )Power Factorى ئاميَرةكانى هاوبةشةكة كةمرت بيَت لةو ئاستةى فةرمانطة
ئةطةر هاوكؤل
ديارى كردووة ( ،)2,9ثيَويستة فةرمانطة ئاميَرى ثيَويست بؤ بةرزكردنةوةى هاوكؤلكةى توانا بؤ ئاستى
ثيَويست دابني بكات و نرخى هةموو ئاميَرو كريَى كار لة هاوبةش وةربطرييَت جطة لة ثؤىل ماآلن (ئةوانةى
طؤرِةرى تايبةتيان نيية) .يان لةاليةن سوودمةندةوة دابني بكريَت بةثيَى مواسةفاتى رِيَثيَدراوى وةزارةت.
بةشى ضوارةم
ماددةى (-:)27

رِيَنمايى ثيَدانى وزةى كارةبا  /ظؤلَتييةى ناوةند وبةرز

تيَضووى رِاكيَشانى وزةى كارةبا و ويَستطةى مؤبايل و كويسك و طؤرِةرِو سوورِبرِ (سيَركت بريكةر ) و ثيَوةر بؤ
َي و حكوومى و طةشتوطوزارى لة ئةستؤى سوودمةند دةبيَت.
هاوبةشى بازرطانى و ثيشةسازى و كشتوكال
ماددةى (-:)22

َتييةى نزمى طؤرِةر،
هاوبةش بةرثرسة لة جيَبةجيَكردن و بةستنى تؤرِى كارةباى ناوخؤ تا سيَركت بريَكةرى ظؤل

َتييةى نزم دابني بكات كة لةرِووى تةكنيكيةوة طوجناو بيَت و دادةمةزريَت
ثيَويستة هاوبةش سيَركت بريَكةرى ظؤل
دواى نؤرِين بةرامبةر بة برِيَك ثارة كة ثيَشةكى وةردةطرييَت بة ثيَى خشتةى ذمارة( ،)0ثيَويستة هاوبةش
سيَركت بريَكةر لة دةرةوةى ذوورى ويَستطة ناوةندييةكة دامبةزريَنيَت ،بة دووريةكى طوجناو كة لة (05م) زياتر
نةبيَت ،هةروةها دانانى ئاميَرى ثاريَزطارى لة سةر هةر سىَ فةيسةكة بة مةبةستى رِيَطاطرتن لة لؤدى زياد و
شؤرت (  ) short circuitكة تواناى بةرطرى هةبيَت تا ()%002ى لؤدى ئاسايى.
ماددةى (-:)21

هةر كاتيَك ثيَويست بوو ئاميَرى زياد دابنريَت بؤتؤرِةكة بؤ بةرذةوةندى طشتى وةك زيادكردنى (سووربرِ يان
َى نوىَ ) ،برِى تيَضووى ئةو ئاميَرانةو كريَى بةستنةكة لة هاوبةش وةرناطرييَت ،بةآلم ئةطةر زيادكردنى ئةو
كيَبل
كةرةستانة لةسةر داواكاريى هاوبةش بوو ئةوة ثارةى تيَضوو و كريَى بةستنةكةى ىلَ وةردةطرييَت دواى
رةزامةندى فةرمانطة.
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ماددةى (-:)41

َةخانةى نيشتةجيَبوون دروست بكريَت لة اليةن مريى يان كةرتى تايبةت و بدريَت بة هاوبةشان  ،ئةوة
ئةطةر بال
سةرجةم خةرجى طةياندنى وزةى كارةبا (كةرةستة  +كريَى كار) لة ضوارضيَوةى ثرؤذةكةدا دةكةويَتة ئةستؤى ئةو
َةخانةكة دروست دةكات يان خاوةنداريةتى دةكات.
اليةنةى كة بال
ماددةى (-:)49

َكةكة (مالك العقار) سةرجةم
ئةطةر زياتر لة سىَ هاوبةش لة يةك بينا (دامةزراوة) بوون  ،ثيَويستة خاوةنى مول
َةثةستؤى نزم دابني بكات  ،هةروةها دابينكردنى (سيَركت بريَكةر و بازبارِو بؤردى دابةشكردنى
ئاميَرةكانى ثال
سةرةكى) ،ثيَويستة بؤردى ثيَوةرةكان لة دةروازةى بيناكة بيَ  ،بةآلم ئةطةر نةتوانرا ثيَوةرةكان لة سةرةتاى
ضوونة ذوورةوةى بيناكة دابنريَت  ،ئةوة ثيَويستة بؤردى دابةشكردن دابني بكات بؤسةرجةم نهؤمةكانى بيناكة
بةثيَى مواسةفاتى تايبةت كة فةرمانطة ديارى دةكات ئةمةش بةثيَى رِيَنماييةكان دةبيَت.
ماددةى (-:)48

ئةوشويَن و بينايانةى كة سيستةمى ساردى وطةرمى ناوةندى (مةركةزى) و ئةسانسيَر و (مصعد) وثةمثى
ئاويان هةبيَت  ،مةرجة بؤردى دابةشكردنى سةربةخؤ دابنريَت بؤ ئةو ئاميَرانة ،بةمةبةستى دانانى ثيَوةرى
َةى لةطةلَ دةكريَت.
سةربةخؤ ،يةكةى بةكارهاتوو لةو ثيَوةرانةدا وةك ثؤىل ثيشةسازى مامةل
ماددةى (-:)42

َيَنى هاوبةشى بؤ دةكريَتةوة بةثيَى ئةم رِيَنمايية وطشت
ئةطةر ثؤىل هاوبةشيى شويَنيَك طؤرِدرا ،دووبارة ثؤل
خةرجيةكان لةئةستؤى هاوبةش (خاوةن شويَن) دةبيَت و هاوبةش بةرثرس دةبيَت لةئاطاداركردنةوةى اليةنى
ثةيوةنديدار لة وةزارةت.
ماددةى (-:)44

ثيَويستة هاوبةش (خاوةن شويَن) ئاطادارى فةرمانطة بكاتةوة لة كاتى طؤرِينى خاوةنداريَتى ثيَكهاتةكة (املرفق)
لة يةكيَك بؤ يةكيَكى ديكة يان لةكاتى طؤرِينى ثؤىل هاوبةشيةكة راستةوخؤ دواى جيَبةجيَ كردنى طواستنةوة
يا طؤرِينةكة بةثيَضةوانةوة خاوةنى نويَى بيناكة لة هةموو كاريَكى ياسايى بةرثرس دةبيَت.
ماددةى (-:)45

َةخانةيةكى كةرتى تايبةت لةاليةن فةرمانطةيةكى مريييةوة ،ثيَويستة ئةو
لةكاتى بةكارهيَنانى بةشيَك لة بال
َدا بكريَت ،واتة
َةى لةطةل
بةشةى كة فةرمانطةكةى تيَداية هاوبةشيةكةى جيا بكريَتةوة و وةك ثؤىل مريى مامةل
َةخانةكة.
جياكردنةوةى ئةو بةشة لة هاوبةشةكانى ديكةى بال
ماددةى (-:)46

سةبارةت بةو باآلخـانانةى ضةند فةرمانـطةيةكى مريى تيَداية و ناكريَت تؤرِى كارةباكةى جيابكريَتةوة ،
َةخانةكة دابني دةكريَت و ئةويش لةطةلَ هاوبةشةكان ثاكتاوى دةكات بةثيَى
كريَيةكة لةاليةن خاوةن بال
ثؤىل مريى .
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ماددةى (-:)47

ئةطةر هاوكؤلكةى توانا( ) Power Factorى ئاميَرةكانى هاوبةشةكة كةمرت بيَت لةو ئاستةى فةرمانطة
دياري كردووة بة ( ،)2,9ثيَويستة فةرمانطة ئاميَرى ثيَويست بؤ بةرزكردنةوةى هاوكؤلكةى توانا بؤ ئاستى
ثيَويست دابني بكات ،نرخى هةموو ئاميَر و كريَى كار لة ئةستؤى هاوبةش دةبيَت.
ماددةى (-:)42

ئةطةر فةرمانطة هاوبةشي نويَى لةسةر طؤرِةريَك دانا كة ثيَشرت بةكرىَ درابوو بة هاوبةشيَكى تر ئةوة برِى
بةكريَطرتنى ئاميَرةكان دابةشى سةر هاوبةشةكان دةكريَت بةيةكسانى  ،بةآلم ئةطةر ذمارةى هاوبةشةكانى
سةر طؤرِةرِةكة لة ( )3هاوبةش يان زياتر بوو ئةوة كرىَ وةرناطرييَت و ئةو ئاميَرانة بة بةرذةوةندى طشتى
ئةذمار دةكريَن .
ماددةى (-:)41

َدا دةكريَت.
َةيان لةطةل
 -0ثرِؤذةكانى دةستةى وةبةرهيَنان بة ثيَى ياساو ريَنمايةكانى ثيَدانى وزةى كارةبا مامةل
َك) لةئةستؤى
 -0طوذمةى تيَضووى طةياندنى وزةى كارةبا بؤ ثرِؤذةكانى نيشتةجيَبوونى (مساطحة) و (مول
خاوةن ثرِؤذة دةبيَت
َى) لةئةستؤى خاوةن
 -3طوذمةى تيَضووى طةياندنى وزةى كارةبا بؤ ثرِؤذةكانى ( بازرطانى ثيشةسازى ،كشتوكال
ثرِؤذة دةبيَت.
َك) ضاكردنةوةى تؤرِى كارةباى ناوخؤى
َطا نيشتةجيَبونةكانى وةبةرهيَنان يان (مساطحة) يان (مول
 -4كؤمةل
َطاكة دةكةويَتة ئةستؤى فةرمانطةى كارةبا لةوكاتةوة كةديارى كراوة بةطويَرةى طريَبةستى نيَوان خاوةن
كؤمةل
َك يان مساطحة ياخود بةطويَرةى طريَبةستى نيَوان وةبةرهيَنان و
خانووةكان و وةبةرهيَنةر يان خاوةن مول
وةبةرهيَنةر.
بةشى ثيَنجةم
رِيَنمايى ثيَدانى وزةى كارةبا بة شيَوةى كاتى

َطةنامةى باوةرِ ثيَكراو بةم شيَوةيةى خوارةوة دةبيَت:
دواى ثيَشكةشكردنى داواكارى بة بةل
ماددةى (-:)51

بؤ جيَطة و دامةزراوة كاتييةكان :
 -0ثيَشكةشكردنى فؤرمى داواكاريى ثيَدانى وزةى كارةبا ،كة نووسراوى ثشتطريى و رةزامةنديى اليةنى
ثةيوةنديدارى هاوثيَض بيَت.
 -0دابينكردنى جيَطةى طوجناو بؤ ثيَوةرو سيَركت بريكةر ،لة شويَنيَك كة فةرمانطة ديارى دةكات
بةرِةضاوكردنى مةرجى سةالمةتى و خؤثاراستنى ثيشةيى و مةرجى تةكنيكى.
 -3لة كاتى دانان والبردنى كارةباى هاوبةشى كاتى سةرجةم خةرجى كةرةستة و كريَى كار دةكةويَتة ئةستؤى
هاوبةشةكة.
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ماددةى (-:)59

ثيَدانى وزةى كارةباى كاتى بة بيناو دامةزراوة لةقؤناغى جيَبةجيَكردن:
َتييةى نزم و ناوةند بة شيَوةى كاتى دةدريَت بةو ثرِؤذانةي كة لة قؤناغي جيَبةجيَكردندان
وزةى كارةبا بة فؤل

لةكاتى ثيَويست وة بةرِةزامةندى فةرمانطة بة رِةضاوكردنى ئةم خاآلنةى خوارةوة :
َةتى بيناكة يان ريَثيَدانى فةرمى هةبيَت.
 -0ثيَشكةشكردنى فؤرمى تايبةت بة ثيَدانى وزةى كارةبا كة مؤل
 -0لةاليةن فةرمانطةوة نؤرِينى بؤ دةكريَت ،بةمةبةستى ئاطاداربوون لة بةردةوامى هةبوونى وزةى كارةباى
كاتى لة شويَنةكة ،كات و بةروارى نؤرِين لةاليةن فةرمانطةوة ديارى دةكريَت و ئةذماركردنى يةكةى
َتييةى نزمةوة بةثيَى ثؤىل
بةكارهاتوو وزةى كارةباكةى لةسةر بنضينةى هاوبةشى لة جؤرى ظؤل
هاوبةشيةكةى دةبيَت
 -3هاوبةشةكة سةرجةم خةرجى تيَضووى (كةرةستةو كريَى كار) لةكاتى طةياندنى تةزووى كارةباى كاتى و
البردنى بؤ ثرِؤذةكةي لةئةستؤ دةبيَت.
 -4نرخةكاني كريَي وزةي كارةباي بةكارهاتوو دياريكراو دةبيَت بة ثيَي ئاميَري دانراو لة ثرِؤذةكة بؤ ئةو
ماوةيةي كة هاوبةشةكة داواي دةكات بة مةرجيَك لة شةش مانط زياتر نةبيَت وةتواناي نويَكردنةوةي
هةبيَت بؤ يةك جار بةهةمان ماوة وة لة كاتي ثيَويسيت بة وزةي كارةبا هةبيَت وة دةبيَت كريَ ي كارةباي
ثيَشةكي بدات بةآلم ئةطةر لة ( )00دوانزة مانط زياتر بيَت مةرجة رةزامةندي وةزير وةربطرييَت.
بةشي شةشةم

ماددةى (-:)58

ريَكارة طشتييةكان (االحكام العامة)

هاوبةش بؤى هةية داواكاريةك ثيَشكةش بكات بةمةبةستى خويَندنةوةى ثيَوةرةكةى لةدواى دةوامى فةرمى
بةرامبةر بة كريَيةكى دياريكراو بؤ هةر خويَندنةوةيةك ،وةك لةخشتةى ذمارة ( )0ى هاوثيَض.

ماددةى (-:)52

كارةبا نادريَت بةوانةي سةرثيَضيان كردؤتة سةر زةوي مريي تةنها دواي ضارةسةري كيَشةي سةرثيَضي يةكة
بةثيَي نووسراويَكي فةرمي لة اليةن شارةواني يان يةكة ئيداريي ية تايبةتيةكة كة ثشتطرييان دةكةن بة ثيَداني
تةزووي كارةبا.
ماددةى (-:)54

هيَلى كارةبا سنوورى ئاسؤيى (احملرمات االفقية) هةية و كةمرتين رِيَثيَدانى نزيكبونةوة ليَى (مساحات دنيا)

َةكة وة لةسةر هاوآلتيان ثيَويستة رةضاوى ئةم سنوورة (حمرمات)ة بكةن بةثيَى هاتوو
َتيةى هيَل
هةية بة ثيَى ظؤل
لة خشتةى ذمارة( )4ى هاوثيَض لةم ريَنمايية ،بةثيَضةوانةوة فةرمانطة هيض بةرثرسيارةتيةك لةئةستؤ ناطريَت.
لةكاتى بةزاندنى ئةم سنوورانة لةاليةن هاوآلتيانةوة و هيض مافيَكيان نية داواى قةرةبوو بكةنةوة لةو زةرةرو
زيانة مادى و مرؤييةى كة ثيَيان دةطات بةثيَضةوانةوة وةزارةت بؤى هةية داواى ياساييان لةسةر تؤمار بكات
و داواي قةرةبووي زيانةكان بكات.
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ماددةى (-:)55

َك وة تةنها لةثيَناو ريَطرتن لة زيادة رِةوى و دزينى كارةبا و
ثيَدانى كارةبا شةرعيةت نادات بة ثرِؤذة يان مول
بةفريِؤضونى كارةبا دةبيَت.

ماددةى (-:)56

سةبارةت بة رووداوةكاني ئاطركةوتنةوة لة ماآلن وشويَنة بازرطاني يةكان ليَثرسراويةتي فةرمانطةي كارةبا تا
َينةوة لة رووداوةكة دةكريَت لة ريَطاي ليَذنةيةكي تايبةمتةند بؤ دياريكردني
ئاسيت ثيَوةري كارةباية و ليَكؤل
هؤكارةكاني ئاطركةوتنةوة.

ماددةى (-:)57

نرخةكاني كةل و ثةلي تؤرِي كارةبا دةنرخيَنريَن بةثيَي ئةو نرخانةي كة لة اليةن وةزارةتي كارةباوة دةردةكريَت.

ماددةى (-:)52

تةزوووي كارةبا دةبرِدريَت لةسةر ئةوانةى كة سةرثيَضي لة ريَنماييةكاني باش بةكارهيَناني تةزوووي كارةبا
دةكةن كة وةزارةت دياري دةكات بؤ ماوةي سيَ رؤذ سةرباري وةرطرتين كريَي برِين و طةرِانةوةو زيانةكاني كة
بةر تؤرِةكة دةكةويَت
ماددةى (-:)51

ئةم رِيَنماييانة جيَبةجىَ دةكريَت لة هةريَمى كوردستان لةدواي ( )02رؤذ لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى

(وةقايعى كوردستان) وةكار بةهيض رِيَنماييةكى تر ناكريَت كة ناكؤك بيَت لةطةلَ ئةم رِيَنمايانة.

د.ئاشتى هةورامى
وةزيرى كارةبا بة (وةكالةت)
ثاشكؤى ذمارة ()9

َتييةى نزم.
يةكةم :هاوبةشاني ماآلن و بازرطانى لة ناو سنوورى شارةوانييةكان بة فؤل
َطةنامانةي خوارةوة:
 -0ثيَشكةش كردني ئةم بةل
أ -ثيَشكةشكردنى فؤرمى ثيَدانى وزةى كارةبا.
ب -نووسراوي ثشتطريي لة باجي خانووبةرة كة ذمارةي ثارضة زةويةكة لةسةر دياري كرابيَت يان نووسراوي
َةتي درووستكردني بينا وة ثيَشكةشكردني نةخشةي بينا كة تيايدا
ثشتطريي شارةواني دياريكراو لةطةلَ مؤل
شويَين ثيَوةرو طؤرِةر دياري كرابيَت.
ج -ثسوولةي كارةباي ثيَكهاتةيةكي دراوسيَي (ئةطةر هةبوو)
 -0ثيَدانى ثارةى كريَى نؤرِين بة ثيَى برِطةى()0ى خشتةى ذمارة(.)0
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 -3نؤرِين لة اليةن فةرمانطة بؤ دياريكردنى ذمارةى بلؤك و ذمارةى ئةذمار(رقم احلساب ) وة ثيَويستييةكانى
طةياندنى وزةى كارةبا.
 -4دانى كريَى بةسنت وثيَداويستيةكانى جيَبةجيَكردنى طةياندنى وزةى كارةبا.
 -5تةواوكردنى طةياندن و ثيَدانى وزةى كارةبا.
َتيةى (:)11KV, 2.4 KV
دووةم :هاوبةشاني ماآلن و بازرطانى دةرةوةى سنوورى شارةوانى بة ظؤل
َطةنامانةي خوارةوة:
 - 0ثيَشكةش كردني ئةم بةل
أ -ثيَشكةشكردنى فؤرمى ثيَدانى وزةى كارةبا.
ب -نوسراويَكى ثشتطريى لة سةرؤكى يةكةى كارطيَرِى ( الوحدة االدارية ) ناوضةكة.
َى (يةكةم)ى ثاشكؤى ذمارة (.)0
 -0جيَبةجيَكردنى برِطةكاني ( )5 ، 4 ، 3لةخال
َتييةى نزم):
َى (ظؤل
سيَيةم :ثةمثى كشتوكال
َطةنامانةي خوارةوة:
 - 0ثيَشكةش كردني ئةم بةل
أ -ثيَشكةشكردنى فؤرمى ثيَدانى وزةى كارةبا.
َةتى اليةنى ثةيوةنديدار (وةزارةتى كشتوكا َل و سةرضاوةكانى ئاو لةطة َل ثيَشكةش
ب -ثيَشكةشكردنى مؤل
َةتى فةرمانطةى ئاوى ذيَر زةوى).
كردنى مؤل
َي بة دانةيةكي تري تواناي طةورةتر تةنها دواي
َيَننامة بدات بة نةطؤريين ثةمثي كشتوكال
ج -بةل
ئاطاداركردنةوةي فةرمانطةو وةرطرتين رةزامةندي نووسراو لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان.
َى ()0ى ثاشكؤى ذمارة (.)0
َي لةخال
 -0جيَبةجيَكردنى برِطةكاني ( )5 ، 4 ، 3تايبةت بة ثةمثي كشتوكال
َةثةستؤ نزم و ثيَداني كارةبا.
 -3داناني ثيَوةري ثال
َتييةى نزم:
ضوارةم :وةرشةكانى كار لةناوةوة يان لة دةرةوةى سنوورى شارةوانى بة فؤل
َطةنامانةي خوارةوة:
ثيَشكةش كردني ئةم بةل
 -0فؤرِمى ثيَدانى وزةى كارةبا.
َةتى بيناي كارثيَكرا و رةزامةندي فةرمانطة ثةيوةنديدارةكان لة سنووري شارةوانييةكان و ة نوسراوى
 -0مؤل
رةزامةندى اليةني يةكةي كارطيَرِي بؤ دةرةوةى سنوورى شارةوانييةكان وة ثيَشكةشكردني نةخشةي بينا
كة تيايدا شويَين ثيَوةرو طؤرِةر دياري كرابيَت.
 -3ثسوولةي كارةباي ثيَكهاتةيةكي دراوسيَي (ئةطةر هةبوو).
 -4ئةجنامداني نؤرِيين اليةني تةكنيكي بؤ دياري كردني ثيَويستييةكاني طةياندني كارةبا.
 -5داني كريَى نؤرِين بة ثيَى خشتةى ذمارة (.)0
 -6خةمآلندنى ثيَداويستيةكانى طةياندنى وزةى كارةبا لةاليةن فةرمانطةوة.
 -7دانى كريَى بةسنت و جيَبةجيَكردنى كارةكة.
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 -8بةستنى ثيَوةرو طةياندنى وزةى كارةبا.
َتييةى ناوةند و بةرز (اجلهد املتوسط والعالي ).
َى ظؤل
ثيَنجةم :ثةمثى كشتوكال
َطةنامانةي خوارةوة:
 -0ثيَشكةش كردني ئةم بةل
أ -فؤرمى ثيَدانى وزةى كارةبا.
َي رةزامةندي فةرمانطةكاني وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو.
َةتى ثةمثي كشتوكال
ب -مؤل
 -0دامةزراندنى ويَستطةى دابةشكردن (حمطة التوزيع).
 -3دانانى ثيَوةرو طةياندنى تةزوي كارةبا.
َي.
 -4برِطةكاني تر هةروةكو لة سيَيةم سةرةوة كة تايبةتة بة ثةمثي كشتوكال
َتييةى بةرز و نزم):
شةشةم :كارطةكان بةهةموو جؤرةكانيةوة لة سنوورى شارةواني (ظؤل
َطةنامانةي خوارةوة:
 -0ثيَشكةش كردني ئةم بةل
أ -فؤرِمى ثيَدانى وزةى كارةبا.
َةتى بيناى كارطةكة لةطةلَ رةزامةندي بةريَوةبةرايةتي طشيت ثةرةثيَداني ثيشةسازي يان دةستةي
ب -مؤل
وةبةرهيَنان لةطةلَ فةرمانطةي ذينطةي ثةيوةنديدار و نةخشةي ثةسةندكراو كةتيايدا شويَين طؤرةر و ثيَوةر
دياريكراو.
 -0برِطةكاني تر هةروةك لة ثيَنجةم سةرةوةدا هاتووة
َتييةى نزم وناوةند و بةرز ):
حةوتةم :كارطةكان بةسةرجةم جؤرةكانيةوة لة دةرةوةى سنوورى شارةوانى (ظؤل
َطةنامانةي خوارةوة:
 -0ثيَشكةش كردني ئةم بةل
أ -فؤرِمى ثيَدانى وزةى كارةبا.
َةتى بيناى كارطةكة لةطةلَ رةزامةندي بةريَوةبةرايةتي طشيت ثةرةثيَداني ثيشةسازي يان دةستةي
ب -مؤل
وةبةرهيَنان لةطةلَ فةرمانطةي ذينطةي ثةيوةنديدار و نةخشةي ثةسةندكراو كةتيايدا شويَين طؤرةر و ثيَوةر
دياريكراو.
 -0برِطةكاني تر هةروةك لة ثيَنجةم سةرةوةدا هاتووة
 -3نووسراوي فةرمي لة اليةني يةكةي كارطيَرِي ناوضةكة.
 -4برِطةكاني تريش وةك لةشةشةم سةرةوةدا هاتووة.
هةشتةم :طةشت و طوزار
َطةنامانةي خوارةوة:
 -0ثيَشكةش كردني ئةم بةل
أ -فؤرمى ثيَدانى وزةى كارةبا.
ب -ثشتطريى فةرمى بةرِيَوةبةرايةتىية طشتييةكاني طةشت و طوزاري ناوضةكة.
َةتي كاركردن لة اليةن اليةنة ثةيوةنديدارةكان.
ج -ثيَشكةش كردني مؤل
 -0برِطةكاني تري هاتوو لةيةكةم.
8192 /4/91

– –29

ذمارة ( )882العدد

ثاشكؤى ذمارة ()8

بؤخةمآلندنى وزةى كارةباى بةكارهاتووى هاوبةش لة كاتى هةبوونى سةرثيَضى يان لةكاتى ثيَويستى فةرمانطة
بةم خةمالندنة ئةوة خةمالندنةكة بةثيَى ئاميَرة كارةبايية بةكارهاتووةكانى هاوبةش دةبيَت بةمةرجيَك
َى رابردوو كةمرت نةبيَت بةم شيَوةيةى خوارةوة.
بةبةراوردكردن لةطةلَ خةرجى وزةى كارةباى هةمان ماوةى سال
يةكةم :ئاميَرةكانى بةكارهاتوو لةماآلن:
َؤثةكان × 02كاتذميَر × 32وات بؤ رؤذيَك (رؤذانة).
 -0رِوناكى :نيوةى ذمارةى طل
 -0ساردكةرةوة (سالجة و هاوشيَوةى) 022( :وات بةتيَكرِاى  7كاتذميَر رؤذانة .
 -3بةفرطر(جممدة)  352( :وات بةتيَكرِاى  7كاتذميَر رؤذانة .
 -4تةلةفزيون 022( :وات بةتيَكرِاى  02كاتذميَر رؤذانة .
 -5كؤمثيوتةر 022( :وات بةتيَكرِاى  6كاتذميَر رؤذانة .
 -6جل شؤر كة طةرمكةرى تيَدا بيَت 0522( :وات بةتيَكرِاى  0كاتذميَر رؤذانة .
 -7جل شؤر بةبىَ طةرمكةر 022( :وات بةتيَكرِاى  0كاتذميَر رؤذانة .
 -8ئوتو 0222( :وات بةتيَكرِاى  0كاتذميَر رؤذانة .
َةكةدا.
 -9ثانكة 022( :وات بةتيَكرِاى  8كاتذميَر و بؤ ماوةى  5مانط لة سال
0 -02فيَنككةرةوة (مربدة ) بضووك 022( :وات بةتيَكرِاى  8كاتذميَر و بؤ ماوةى  5مانط .
-00
-00
-03
-04

فيَنككةرةوة (مربدة ) طةورة 322( :وات بةتيَكرِاى  8كاتذميَر و بؤ ماوةى  5مانط .
سةتةاليت 62( :وات بةتيَكرِاى  02كاتذميَر رؤذانة .
سثليت  4تةن  4522( :وات بةتيَكرِاى 6كاتذميَر بؤ ماوةى  7مانط.
سثليت و ئيَركؤنديشن  0تةن  3222( :وات بةتيَكرِاى  6كاتذميَر و بؤ ماوةى  7مانط

 -05ئيَركؤنديشن  0,5تةن  0222( :وات بةتيَكرِاى  6كاتذميَر و بؤ ماوةى  7مانط.
 -06بؤيلةرى طةورةى ئاو 3222( :وات بةتيَكرِاى  8كاتذميَر رؤذانة و بؤ ماوةى  6مانط .
 -07بؤيلةرى بضووكى ئاو  0222( :وات بةتيَكرِاى  8كاتذميَر و بؤ ماوةى  6مانط.
 -08طةرمكةرةوة (مدفاءة) طةورة  0222( :وات بةتيَكرِاى  00كاتذميَر و بؤ ماوةى  4مانط .
 -09طةرمكةرةوة (مدفاءة) بضووك  0222( :وات بةتيَكرِاى  00كاتذميَر و بؤ ماوةى 4مانط.
 -02ئةو ئاميَرة كارةباييانةى ناويان نةهاتووة :ماوةى كاركردن و ثارةكةى بةتيَكرِاى كاتذميَرى كاركردنى
ديارى دةكريَت و دةخةمَليَنريَت لةاليةن ليَذنةى تايبةت.
َةكانى تر جطة لةماآلن برِى وزةى كارةباى بةكارهاتوو ديارى دةكريَت ،لة
دووةم :ئةو ثيَوةرانةى دانراون بؤ ثؤل
اليةن فةرمانطةى تةكنيكى ثةيوةنديدار لة بةرِيَوةبةرايةتى دابةشكردنى وزةى كارةبا بةثيَى خشتةى
خةمآلندنى بارى ئاميَرةكان كة لةيةكةم سةرةوةدا هاتووة ،وةدةربارةى ئةو ئاميَرانةى كةلةخشتةكةدانني
خةمآلندنةكة بةم جؤرة دةبيَت :تواناكةى*(00كاتذميَر)*2,75
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َةكان) برِى كارةباى بةكارهاتوويان
سيَيةم :بؤ ئةو هاوبةشانةى طؤرِةرى تايبةت بةخؤيان هةية (بؤ طشت ثؤل
بةشيَوةية دةخةمليَنريَت:
تواناكةى**2,75كات (كاتذميَر) بةلةبةر ضاوطرتنى كاتى كاركردنى شويَنةكة كات ديارى دةكريَت بةمةرجيَك
كاتةكة لة  00كاتذميَر كةمرت نةبيَت لة رؤذيَكدا.
ثاشكؤى ذمارة ()2

ريَنمايى جيَبةجيَكردنى ثرِؤذةكانى وزةى كارةبا لةاليةن وةزارةتةكان و اليةنة ثةيوةنديدارةكانى حكوومةتى
هةريَم.
 -0هةر ثرِؤذةيةك لةاليةن هةر وةزارةتيَك يان اليةنيَكى ديكة داوا بكريَت ،دةبيَت بودجةى طةياندنى وزةى
كارةباى ثرِؤذةكة لةاليةن سوودمةند دابني بكريَت  ،ئةم بودجةيةش بةثيَى دةرخستةيةك دةبيَت كة لة اليةن
فةرمانطةى وزةى كارةباى ثةيوةنديدارةوة ئامادة دةكريَت بةثيَى دوانرخى هةمواركراوى وةزارةت.
 -0هةموو ئةو ثرؤذانةى لةاليةن وةزارةتةكانى ديكةو اليةنةكانى ترى نةبةسرتاو بة وةزارةت ئةجنام دةدريَن و
َطرتنةوةى
ثيَويستيان بة طةياندنى وزةى كارةبا يان خزمةتطوزارييةكى ديكةى كارةبا هةبيَت وةك (هةل
ستوون  ،طؤرِينى ريرَِةوى هيَلَ يان فيدةر  ،طؤرِانكارى بةمةبةستى نويَكردنةوة  ،رووناكى  ،هتد ) . .
سةرجةم بودجةى كارةكة لةطةلَ بودجةى طشتى ثرؤذةكة لةئةستؤى سوودمةند دةبيَت وةكةرةستة كؤنةكان
َكى فةرمانطةى كارةباى ثةيوةنديدار.
دةبيَتة مول
 -3نابيَت هيض اليةنيَك بةبىَ رةزامةندى وةزارةتى كارةبا هيض ثرِؤذةيةكى كارةبايى لةسةر تؤرِى كارةبا
َةي لةطةلَ دةكريَت.
جيَبةجىَ بكات بة ثيَضةوانةوة بة ثيَي ياسا مامةل
 -4كارى ضاككردن و ئيشثيَكرنى كارة كارةباييةكانى ثرِؤذةكانى ئةجنامدراو بةثيَى ئةم خاآلنةى سةرةوة
دةكةويَتة ئةستؤى وةزارةت بةثيَى جؤرى طريَبةستةكة.
ثاشكؤى ذمارة ()4

ثيَناسةي (ثؤل)ة كانى هاوبةشةكان بةثيَى ضاالكيةكانيان
يةكةم :ثؤىل ماآلن.
ئةو هاوبةشانة دةطريَتةوة كة وزةى كارةبا بةكاردةهيَنن و نيشتةجيَى ماآلنن لةم جؤرة ثيَكهاتانةدا:
-0خانوى نيشتةجيَبون لةشار و شارؤضكة و طوندةكان.
َةخانةكانى نيشتةجيَبوون.
-0بال
-3كابينةكان.
نرخى وزةى كارةبا بؤ ئةو جؤرة بينايانةى سةرةوة بةم جؤرة دةبيَت:
 -0ئةو بينايانةى كةثيَوةرى (سينطل فةيس) و (سىَ فةيس)يان هةية ،ئةوة بةثيَى ئاستةكانى بةكارهيَنانى
وزةى كارةبا دةبيَت كة بؤ هةر ئاستيَك نرخ دياريكراون.
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 -0ئةو بينايانةى كة ثيَوةريان نية ،نؤرِين ئةجنام دةدريَت بؤ شويَنةكة بةمةبةستى خةمآلندنى بةكارهيَنانى
وزة بةثيَى ذمارةو جؤرى ئاميَرة كارةباييةكان كةبةكار دةهيَنريَت لةو بينايةدا ،تا ئةو كاتةى ثيَوةرى بؤ
دادةنريَت.
َطا نيشتةجيَبونانةى كة يةك ثيَوةريان هةية ،ئةوة برِى نرخي يةكةى وزةى كارةباى تؤماركراو
 -3ئةو كؤمةل
لةخاوةن ثرؤذةكة وةردةطرييَت بةو سيستةمةي كة وةزارةت ثةيرِةوي دةكات.
ثؤىل بازرطانى:

ئةو هاوبةشانة دةطريَتةوة كةتايبةتن بةبةكارهيَنانى وزةى كارةبا بؤ بوارى بازرطانى كةرتى تايبةت و كةرتى
طشتى بةثيَى سروشتى ضاالكييةكة ،وةك لةخوارةوة هاتووة:
 -0نوسينطةى بازرطانييةكانى تاك و كؤ.
 -0ضيَشتخانة و ضاخيانة و نانةواخانة وشويَنى فرؤشتنى ساردةمةنى و شرييين و هاوشيَوةكانيان لةشويَنة
طشتييةكان.
َة و سةنديكا ناثيشةييةكان.
 -3كؤمةل
 -4ياريطا و سينةما و بازارِ و مؤلَ و نؤرينطة ثزيشكيةكان و دةرماخنانةكان.
 -5سايلؤكان و كؤطاى ساردكةرةوة (ثالجات) و كؤطاكانى كةلوثةلة جؤراوجؤرةكان.
 -6نوسينطةكانى خزمةتطوزارى ثيشةيى ،وةك (نوسينطةكانى خانوبةرة  ،ثاريَزةران  ,ذميَركاران ،
َى
خزمةتطوزارى ئةندازيارى  ،ثةرِاوطةكان)  ،وة هةروةها نوسينطةى دةرهيَنانى سينةمايى و دؤبالج و هؤل
شانؤطةرى و شويَنى بليارد و سةرتاشخانة و شويَنى جوانكارى و هاوشيَوةكانيان.
 -7بةنزينخانة و طؤرِةثاني فرؤشتين غاز.
 -8باخضةى ساوايان و قوتاخبانة و كؤليَذ و زانكؤ تايبةتةكان و يانةوةرزشييةكان و يانةكانى رؤشنبريى و
َةكانى راديؤ و تةلةفزيونة ئةهلييةكان.
كؤمةآليةتى و نةخؤشخانة ئةهلييةكان و كةنال
 -9وةرشةكانى ثالستيكى و ئاسنطةرى و ئةلةمنيؤم.
 -02كؤمثانياكاني طةياندن.
 -00وةهةر بةكارهيَنةريَكي تري كارةبا كة لة ثؤلةكاني تر ئاماذةي بؤ نةكراوة.
ثؤىل ثيشةسازى:

ئةو هاوبةشانة دةطريَتةوة كةتايبةتن بةبةكارهيَنانى وزةى كارةبا بؤ بوارى ثيشةسازى ،كةسروشتى كاريان
َةتى اليةنة ثةيوةنديدارةكانى وةزارةتى
بريتيية لةطؤرِينى مادة لةدؤخيَكةوة بؤ دؤخيَكى تر بةمةرجيَك مؤل
ثيشةسازى و بازرطانى يان دةستةى وةبةرهيَنانى هةبيَت ،وةئةم بةكارهيَنانة دةطريَتةوة:
 -0ثيشةسازى بضوك:
كةبريتية لة دروستكردنى شريينى و بةرهةمة شريييةكان و خواردنةوةكان و كارطةكانى ئارد وئاليك و
ثيشةسازى خؤراك و ضاثةمةنى و بآلوكردنةوة و كارطةى ساردةمةنى و قوتوكردن (تعليب) و هاوشيَوةكانيان.
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 -0ثيشةسازى دةرهيَنان و طؤرِين:
َوز و خشت و ضيمةنتـؤ و ئاسن و فةرش و جل و بةرط و ثيَستةسازى و كةلوثةىل
وةك ثيشةسازى نةوت و خةل
َـتيةى بةكارهاتوو
مالَ و هاوشيَـوةكانيان .نرخى ئةم جؤرة هـاوبةشانة ثةيوةستة بة ئاستى ظؤل
()422KV, 13.KV, 33KV, 11KV , 224KV
ثؤىل كشتوكالَ:

َطةكان،
ئةو هاوبةشانة دةطريَتةوة كةتايبةتن بةبةكارهيَنانى وزةى كارةبا بؤ بوارى كشتوكالَ و راوكردن وةك (كيَل
َة جياوازةكان و
َطةكانى بةخيَوكردنى ثةلةوةرِ و ئاذةل
َى ،سةنتةرةكانى راو ،كيَل
بيَستانةكان ،ترومثاى كشتوكال
َةتي اليةنة ثةيوةنديدارةكاني وةزارةتي
َطة) و هاوشيَوةى ئةم ضاالكييانة بةمةرجيَك مؤل
حةوزى ماسى و شةتل
كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو هةبيَت.
ثؤىل مريى:

هاوبةشةكانى دام و دةزطا حكوميةكان دةطريَتةوة كة تايبةتن بةبةكارهيَنانى وزةى كارةبا بؤ فةرمانطة
َطةرييةكان و بةشة ناوخؤيية
مرييةكان و بينايةى وةزارةتةكان فةرمانطة نةبةسرتاوةكان بةوةزارةتةكان و كونسول
مرييةكانى قوتابيان و نةخؤشخانة مريييةكان وشويَنةكانى ثةرسنت ،قوتاخبانةكان ،وةهةروةها سةنديكاو
َةتي فةرميان هةية لة
َطاى مةدةنى ,بارةطاي حيزبةكان و دام و دةزطاكانيان كة مؤل
ريَكخراوةكانى كؤمةل
حكومةتي هةريَمي كوردستان.
خشتةكان
خشتةى ذمارة ()9

كريَى نؤرِين و بةستانى ثيَوةر و خزمةتطوزارى ثيَشكةشكراو بة هاوبةش:
 -0نرخى كريَى نؤرِين
كرىَ ( دينار )
5111

كريَى نؤرِين

ضاالكى
ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى لة سنوورى شارةوانييةكان

91111

ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى لة سنوورى دةرةوةى شارةوانييةكان

21111

ثؤىل كشتوكالَى ث.ن

81111
51111

ثؤىل ثيشةسازى ث.ن
بؤ هةموو ثؤليَك كة ث.ب بيَت

 -0نرخى كريَى بةسنت
كرىَ ( دينار )
91111
81111
85111
41111
8192 /4/91
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ضاالكى
ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سينطل فةيس
ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سىَ فةيس.
ثؤىل كشتوكالَى و ثيشةسازى ظؤلَتيةى نزم.
بؤ هةر ثؤليَك كة ث.ب.بيَت
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 -3نرخى برِين يان طةرِاندنةوةى وزةى كارةبا
كرىَ ( دينار )
5111
7511
91111
85111

كريَى برِين يان طةرِاندنةوةى وزةى كارةبا
ضاالكى
ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سينطل فةيس
ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سىَ فةيس.
ثؤىل كشتوكالَى و ثيشةسازى ظؤلَتيةى نزم.
بؤ سةرجةم جؤرةكانى ظؤلَتيةى بةرز.

تيَبينى :ئةطةر هاوآلتى ئامادة نةبوو ثارةى وزةى كارةبا بدات فةرمانطة ليستى برِينى وزةى كارةباكةى بؤ
دةردةكات بةثيَى برِ و ماوةى نةدانى قةرزةكة .وة دواى دانى ئةم ثارةية لةاليةن هاوبةش ئةوة كريَى برِين و
َى ( )3خشتةى ذمارة( )0ئينجا وزةكةى بؤ
طةرِاندنةوةى وزةى كارةباكةى ىلَ وةردةطرييَت بةثيَى خال
دةطةرِيَنريَتةوة.
 -4نرخى كريَى طؤرِينى ثيَوةر(نرخى ثيَوةر لةسةر هاوبةشة كاتيَك فةرمانطة دابينى بكات)
كريَى طؤرِينى ثيَوةر

كرىَ ( دينار )
2111

ضاالكى
ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سينطل فةيس

95111
81111
21111

ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سىَ فةيس.
ثؤىل كشتوكالَى و ثيشةسازى ظؤلَتيةى نزم.
بؤ سةرجةم جؤرةكانى ظؤلَتيةى بةرز.

 -5نرخى كريَى طؤرِينى شويَنى ثيَوةر
كريَى طؤرِينى شويَنى ثيَوةر

كرىَ ( دينار )
91111

ضاالكى
ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سينطل فةيس

81111
85111
25111

ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سىَ فةيس.
ثؤىل كشتوكالَى و ثيشةسازى ظؤلَتيةى نزم.
بؤ سةرجةم جؤرةكانى ظؤلَتيةى بةرز.

 -6نرخى كريَى مؤركردنةوةى ثيَوةر
كرىَ ( دينار )
5111
91111
95111
85111

كريَى مؤركردنةوةى ثيَوةر

ضاالكى
ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سينطل فةيس
ثؤىل مالَ و بازرطانى و مريى سىَ فةيس.
ثؤىل كشتوكالَى و ثيشةسازى ظؤلَتيةى نزم.
بؤ سةرجةم جؤرةكانى ظؤلَتيةى بةرز.

تيَبينى :تةنها بؤ مؤري خوارةوة ئةم برِانةى سةرةوة وةردةطرييَت ،بةآلم ئةطةر مؤرى سةرةوة بوو ثيَويستة
ثيَوةرةكة ليَبكريَتةوة و لةفةرمانطة نؤرِينى بؤ بكريَت وة بةسةرثيَضي دادةنريَت بةثيَي ئةم ريَنمايية .
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 -7نرخى كريَى طؤرِينى ناوى هاوبةش
كرىَ ( دينار )
5111

ضاالكى
طؤرِينى ناوى هاوبةش

كريَى طؤرِينى ناوى هاوبةش

 -8نرخى كريَى هيَلَ طؤرِين
كرىَ ( دينار )
95111
21111
بةثىَ دوا نرخى
هةمواركراوى وةزارةت
85111
51111

ضاالكى
ثيَوةرى سينطل فةيس

كريَى هيَلَ طؤرِين

ثيَوةرى سىَ فةيس
طؤرِينى ستوون و ( )H-Poleى طؤرِةر
لةبرى كوذانةوةى هيَلَى ظؤلَتيةى نزمى طؤرِةر بؤ هةر كاتذميَريَك
لةبرى كوذانةوةى هيَلَى ظؤلَتيةى بةرز لةسةر هةر طؤرِةريَك بؤ هةركاتذميَريَك

 -9نرخى كريَى (زيادة قوة)
كرىَ ( دينار )
95111
21111

كريَى (زيادة قوة)

ضاالكى
هاوبةشى ما َل
هاوبةشى بازرطانى و مريى

 -02نرخى ثيَوةر ( :نرخى ثيَوةر بةثيَى ليستى هةمواركراوى وةزارةتى كارةبا دادةنريَت ئةطةر ثيَوةر لةاليةن
فةرمانطةوة دابني كرا )
َةي لةطةلَ دةكريَت:
 -00لةكاتى ئةجنامداني سةرثيَضي ,سةرثيَضيكار بةم شيَوةية مامةل
يةكةم :بؤ جارى يةكةم ئةم دوو جؤرة ثيَ بذاردنة (غرامة)ية لة يةك كاتدا لةسةر ثيَضيكار وةردةطرييَت:
أ -بةثيَى خةمآلندنى كارةباى بةكارهاتوو:
خةمالَندنى سةرفيات

بازرطانى وطةشت و طوزار
خةمالَندنى سةرفيات*8

ماالَن
خةمالَندنى سةرفيات*9.5

ثيشةسازى و كشتوكالَ و مريي
خةمالَندنى سةرفيات*2

ب -ثيَبذاردنى براوة(غرامة مقطوعة) بة (دينار):
ثيَبذاردن
سينطل فةيس
سيَفةيس
طؤرِةر

ماالَن
511111
751111

بازرطانى وطةشت و طوزار
7511111
9111111
91111*KVA

ثيشةسازى و كشتوكالَ و مريي
9111111
91111*KVA

َةي لةطةلَ دةكريَت.
َكي طشيت مامةل
دووةم :بؤ جارى دووةم دةدريَتة دادطا وةك دزيين مول
َى رووناكى و كيَبلَ بة سةرجةم
 .00بؤ ئاميَرةكانى وةك طؤرِةر و ستوون و بؤردى دابةشكردن و بؤردى كؤنرتِؤل
َيَنريَت بة ثيَى دواين نرخى هةمواركراوى
جؤرةكانيةوة يان هةر كةلوثةليَكى ديكة دةبيَت زيانةكةى خبةمل
وةزارةت.
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 -03كريَى خويَندنةوةى ثيَوةر (لةسةر داواكارى هاوبةش)
شويَن

طشت ثؤلَةكان بة (دينار)

سنووري شارةواني

81111

دةرةوةي سنووري شارةواني

21111

خشتةى ذمارة ()8
ذ

 -0نرخى بةكريَدانى ساآلنةى كةلوثةىل كارةبا بؤ ئةو كةلوثةالنةي ثيَش ئةم ريَنمايية بة كريَ دراون .
طؤرِةرى 22/1.4KV, 99/1.4 KV

9
8
2
4
5
6
7
2
1
91

نرخ(دينار )
71111
941111
961111
811111
851111
211111
411111
511111
711111
111111

طؤرِةرى 85KVA
طؤرِةرى 51KVA
طؤرِةرى 62KVA
طؤرِةرى 911KVA
طؤرِةرى 961KVA
طؤرِةرى 851KVA
طؤرِةرى 411KVA
طؤرِةرى 621KVA
طؤرِةرى 9111KVA
طؤرِةرى 9611 KVA

تيَبينى :ئةطةر طؤرِةرةكة جؤرى (كيوسك) بوو ئةوة ريَذةى ( )02%نرخى كريَكة زياد دةبيَت.
 -0بؤردى سيَركت بريَكةر بؤ وزةوى نزم
ذ

قةبارةى سيَركت (ئةمثيَر )

نرخ (دينار)

9
8
2
4
5

911
851
411
621
9111

81111
21111
41111
51111
71111

 -3ويَستطةى مؤبايل (متنقلة)
ويَستطةى مؤبايل (متنقلة)
ذ
9
8
2

نرخ (دينار)
602110111
104510111
9806110111

ويَستطة بة قةبارةى 91 MVA
ويَستطة بة قةبارةى 95 MVA
ويَستطة بة قةبارةى 85 MVA

تيَبينى :

 -9لة كاتى دانانى طؤرِةرى جياواز كة لة خشتةكةدا ئاماذةى ثيَنةدراوة وةك ( ئةو طؤرِةرة كة بة هةوا سارد
دةكريَتةوة و رؤنى تيَداية و طرِ ناطريَت ) ،نرخى كريَكةى بةثيَى  MVAبؤى ئةذمار دةكريَت.
 -8ثيَدانى سيَركت بريَكةرى وزةوى نزم لة ريَطاى فةرمانطةى ثةيوةنديدار دةبيَت و ئةطةر دةست نةكةوت
بةثيَى ريَنماييةكانى فةرمانطة و سيفاتى تةكنيكى ثةيرِةوكراو لة اليةن هاوبةشةكةوة دابني دةكريَت.
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خشتةى ذمارة ()2

كريَى ثشكنينى(فحص) ئاميَرةكانى كارةبا

ذ

نرخ(دينار)

جؤرى ئاميَرى كارةباى

9

طؤرِةر (سةرجةم قةبارةكانى) لة فةرمانطةكة

911111

8
2
4

طؤرِةر (سةرجةم قةبارةكانى) لة شويَنى كار
سيَركت بريَكةر بؤ وزةى نزم لة فةرمانطة
سيَركت بريَكةر بؤ وزةى نزم لة شويَنى كار

811111
91111
85111

5
6
7
2
1
91
99
98
92

سيَركت بريَكةر بؤ وزةى بةرز لة فةرمانطة
سيَركت بريَكةر بؤ وزةى بةرز لة شويَنى كار
يةك منوونة رؤنى طؤرِةر لة فةرمانطة
يةك منوونة رؤنى طؤرِةر لة شويَنى كار
ثيَوةرى  Ø9لة فةرمانطة
ثيَوةرى  Ø9لة شويَنى كارة
ثيَوةرى  Ø2لة فةرمانطة
ثيَوةرى  Ø2لة شويَنى كار
ثيَوةرى  Ø2لةطةلَ نيشاندةرى هيَزى بةرز لة فةرمانطة

91111
85111
91111
85111
9511
2111
5111
91111
91111

94

ثيَوةرى  Ø2لةطةلَ نيشاندةرى هيَزى بةرز لة شويَنى كار

95111

95
96
97
92

 C.Tلة فةرمانطة
 C.Tلة شويَنى كار
 V.Tلة فةرمانطة
V.Tى لة شويَنى كار

91111
85111
91111
85111

خشتةى ذمارة ()4

َي كارةباوة
برِي كةمرتين ريَثيَداني دووري لةسنووري هيَل
جؤري بةربةست

كةمرتين رِيَثيَداني كارةبا بة ستووني (مرت)

 99ك.ظ
و  1.4ك.ظ

22
ك.ظ

928
ك.ظ

411
ك.ظ

كةمرتين رِيَثيَداني كارةبا بة ئاسؤيي (مرت)

 99ك.ظ
و 1.4ك.ظ

 -9زةوى سروشتى
أ -زةوى ضؤل
ب-زةوي ئاوةدان
 -8ريَطا و هيَلَي شةمةنةفةر
أ-رِيَطاي سةرةكي
ب-رِيَطاي الوةكي
ت-هيَلَي شةمةنةفةر
 -2هيَلَي كارةبا
أ-هيَلَي  411ك.ظ.
ب-هيَلَي 928ك.ظ.
ت-هيَلَي 22ك.ظ.
ث-هيَلَي  99ك.ظ.

6
7

6
7

6
7

2.85

2
7.5
2

91
2.5
99.5

91
1.5
99.5

91
91
95

5
2
8
9.5

5
2
8.5

5
2
2
2

5
5
5
5

-

 -5بؤري نةوت

7.5

2

1

91

-

 -4هيَلَي تةلةفون

8192 /4/91

8

– –21

91
91

22
ك.ظ

928
ك.ظ

411
ك.ظ

85
95

51
21

51
51

61
51
51

75
51
51

911
911
51

51
21
21

51
51
51

51
21
95
-

911

911

911

ذمارة ( )882العدد

 -6ويَستطةكانى بةرهةمة نةوتيةكان
 -7ثةرينةوة لة ئاو و جؤطةل ئاوييةكان
بةرزترين ئاسيت ئاو
أ-كةشتيةواني
ب -نا كةشتيةواني
 -2بالَةخانةكان
 -1دار و درةخت

7

7

7

91

95

-

21

75

94.75
1.85

-

-

-

-

9

2.5

-

-

-

-

-

-

98.5
7

98.5
7

2.5

2.5

98.5
7
5

6.75

8

8.5

5

6.75

خشتةى ذمارة ()5

 -0جؤري ماآلن

كريَي كارةباي كار ثيَكراو لة ئيَستادا (خشتةي نرخي كارةبا)

#

سةرف كردني لة ماوةي مانطيَك kwh

9
8
2
4
5
6
7

451 - 9
111 - 459
9511 - 119
8911 - 9519
2111 - 8919
5111 - 2119
 – 5119بةسةرةوة

يةكةي سةرف كردن لة مانطيَك بة
kwh
451
451
611
611
111
8111
.............

 -0جؤري بازرطاني ( )032دينار بؤ هةر يةك (. )kwh
 -3جؤري ثيشةسازي
#
9
8
2
4

سةرف كردني لة ماوةي مانطيَك بةkwh
1.4 KV
99 KV
22 KV
928 KV

نرخي كارةبا بة دينار
981
911
911
911

نرخي كارةبا بة دينار
95
81
25
61
75
951
811

تيَبيين
بة ثيَ ي نوسراوي سةرؤكايةتي
ئةجنومةني وةزيران ذ 9212 .لة بةرواري
8195\98\88

تيَبينى  :سةبارةت بة نرخي بةكار هيَناني كارةبا لة ثؤلي ثيشةسازي بة ثيَ ي بةكار هيَنان ئةو نرخانةي سةرةوة
َتية  ،واتة ئةطةر بةكار هيَناني ثيَكهاتة ثيشةسازيةكة()224KV
ثةيرةو دةكريَت نةوةك بة ثيَ ي ثيَداني ظؤل
َتيةي ثيَدراو بة سةرضاوةي
ئةوا بة نرخي ( )002دينار دةبيَت بؤ هةر ()kwhيَك بيَ رةضاو كردني جؤري ظؤل
َتيةي سةروي ( )224KVهةبوو ئةوا
ثيَداني كارةبا ،بةآلم ئةطةر هاتوو ثيَكهاتةكة جؤري بةكار هيَناني ظؤل
َةي لةطةلَ دةكريَت واتة ( )022دينار بؤ هةر ()Kwhيَك وةهةروةها ئةطةر
وةك نرخي ( )11KVمامةل
َتية لة ثيَكهاتة ثيشةسازيةكة سةروي ( )11KVئةوا وةك نرخي ( )33KVكة لة
جؤري بةكارهيَناني ظؤل
َتيةي سةروتر.
َةي لةطةلَ دةكريَت وةهةروةها بة هةمان شيَوة بؤ ظؤل
خشتةي سةرةوةدا هاتووة مامةل
َي ( )32دينار بؤ هةر يةك .
 -4جؤري كشتوكال
 -5جؤري مريي ( )052دينار بؤ هةر يةك (. )kwh
8192 /4/91
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ذمارة ( )882العدد

