




 

 10/9/0219 042)العدد(  ذمارة  1  

 کۆماری عێراق
 كوردستانرێمی  هه
 رۆک سه

 2102(ی ساڵی 2)  ی ژمارهبڕیار
 یمێرەه یتیەكاۆرەس یاسای لە(مەیەد) ەیمادد ی(مەكیە) ەیگڕبەل ەماندراوێپ ەیتەاڵسەد وەئ ێیپەب

 ی0212ڵیسا ی(11) ەژمار یارڕیب یركردنەدەب ارمانداڕیب،مواركراوەه ی0225ڵیسا ی(1)ەكوردستان ژمار
 .ەكردوو یندەسەپ 3/8/0212 یژۆر یینائاسا ی(3) ەژمار یشتنیدان ەل ەكوردستان ك یمانەرلەپ

 2102(ی ساڵی 00)  ی ژمارهبڕیار
 ئێزدییەكان( جینۆساید) كۆمەڵكوژی رۆژی وەك( 3/8/2102) رۆژی دیاریكردنی

 عێیرا  یی كوردسیتان پەرلەمیانی هەڵبژاردنیی لەیاسای (55) ماددەی ی(1) بڕگەی حوكمەكانی بە پشت
 نیییاو  ی پەییییرەوی لە (77) میییاددەی ی(یەكەم) بیییڕگەی و هەمیییواركراو، ی1220 سیییاڵی ی(1) ژمیییارە

 ئەم 3/8/0212 رۆژی ی(3) ژمیارە ئاسیایی نیا دانیشتنی لە كوردستان پەرلەمانی كوردستان، پەرلەمانی
 -:دا  وارەوەی یبڕیارە
 كوردستانییەكانی ناوچە لە ئێزدییەكان بە دەرهە  (جین ساید) ك مەڵكوژیەی و كوشتار ئەو :یەكەم

 شام و عێرا  لە ئیسالمی دەوڵەتی تیرۆرستی ڕێكخراوی لەالیەن هەرێم ئیدارەی دەرەوەی
 مرۆڤایەتی بە دژ تاوانەكانی و جین ساید تاوانەكانی  ەسڵەتی درا ئەنجام (داعش) بە ناسراو

 ك ماری دەستوریەكانی دەسەاڵتە و، نێودەوڵەتین تاوانی كە دەگرن    لە جەنگ تاوانەكانی و
 و قوربانیان ئیمتیازاتی و ماف دابینكردنی و قەرەبووكردنەوە بەرپرسیاریەتی فیدراڵ  عێراقی

 .دەگرن ئەست  لە ناوچەكە ئاوەدانكردنەوەی
 .دەكرێت دیاری ئێزدییەكان (جین ساید) ك مەڵكوژی بەڕۆژی (ئاب/3) :دووەم
 .بكەن جێبەجێ بڕیارە ئەم حوكمەكانی پەیوەندیدارەكان الیەنە و وەزیران ئەنجوومەنی دەبێ :سێیەم
 .بن ناك ك بڕیارە ئەم حوكمەكانی لەگەڵ كە ناكرێت بڕیارێك یان یاسایی دەقێكی هیچ بە كار :چوارەم
 دەكرێت جێبەجێ (كوردستان وەقایعی)فەرمی لەرۆژنامەی باڵوبوونەوەی لەڕۆژی بڕیارە ئەم :پێنجەم

 دەرچواندن هۆیەكانی
 كیردنەوەی كەم و قەرەبیووكردنەوە و ئیمتییازا  و میاف كردنیی دابیین و یدادپەروەر بەدیهێنانی ب 

 تیرۆرسییتی ڕێكخییراوی لەالیەن كە ئێزدییەكییان (جین سییاید) ك مەڵكییوژی تاوانەكییانی ئاسییەوارەكانی
 ڕاگیرتن زیندوو مەبەستی بە وە دراوە، ئەنجام (داعش) بە ناسراو شام و عێرا  لە ئیسالمی تیدەوڵە

 .دەرچوێندرا بڕیارە ئەم قوربانییەكان، لە ڕێزلێنان و
 نێچیرڤان بارزانی                                                           

 كوردستانرێمی  هه سەرۆكی                                                             
 ولێر هه       

      8/8/2102 



 

 10/9/0219 042)العدد(  ذمارة  0  

 ئەنجومەنى وەزیرانسەرۆکایەتى 
 2/2/2102لە  6105 ژمارە:

 
 

  بڕیاری
 2102(ی ساڵی 03)ژمارە

 
 كوردسیتان هەرێمیی وەزیرانیی مەنیئەنجیو یاسیای لە (هەشیتەم) ماددەی ئەحكامی بەبەست  پشت
 ئەنجیومەنی ئاسیاییک بیوونەوە   ک نووسیی ڕۆشنایی لەبەر  و ، هەمواركراو1220 ساڵی ی(3)ژمارە

  : بە بڕیاردرا ، 7/8/0212 لە (4)وەزیران ژمارە 
 بیاجی بیڕی ، بیاجنپێیدان   ملکەچیی کە نەیییاک مپانیا و کەس و الیەن ئەو هەمیوو پێویستە :یەکەم

 یاسا ڕۆشنایی لەبەر ئەست یان لە بوو کەڵەکە پێژماردن و دواکەوتنپارە   بڕە و پێشوو سااڵنی
 . تایبەتمەندیی پێی بە باج بەڕێوەبەرایەتییەکانی بە بدەن بەرکارەکان ڕێنماییە و پەیڕەو و

 .پەیوەندیدارەکان الیەنە هەماهەنگی بە ئابووری و دارایی وەزارەتی لەسەر پێویستە :دووەم
 بڕییارە ئەم ی (یەکەم ) بیڕگەی لە سیەرپێییکردن بەرامیبەر لە بگرێتەبەر پێویست یاسایی ڕێکاری -1

 ەکان.کاربەر ڕێنماییە پەیڕەو و یاسا ڕۆشنایی لەبەر
 لە بیاج بە تیایبە  ڕێبەرەکیانی و ڕێنمیاییو   ەوپەییڕ و یاسیا بە پێیداچوونەوە و  شیاندنەوە چاو -0

 داهیاتی و بژێوی ڕەچاوکردنیو  دادپەروەری بنەمای لەسەر بدا  ئەنجام کوردستان هەرێمی
 و لێخ شیبوون هەر ڕاگرتنیی و ، بیاج پێیدانی لە  ی دزینەوە لە بکرێت ڕێگری پێویستە و تاك

 .بە شرابن بەرکارەکان ڕێنماییەو  پەیڕەو و یاسا لە بەدەر کە باج لە داشکانێك
                ۆژنییییییامەیڕ لە و دەکەن جێبەجییییییێ بڕیییییییارە ئەم پەیوەندیییییییدارەکان الیەنە و وەزارە  : سێێێێێێیەم
 .باڵودەكرێتەوە (كوردستان وەقایعی)

                                          
 
 

 بارزانی رورێەسێم                                                            
 وەزیران ئەنجومەنی ەرۆكیێس                                                               

 
 

                                         
 



 

 10/9/0219 042)العدد(  ذمارة  3  

 ئەنجومەنى وەزیرانسەرۆکایەتى 
 0/2/2102لە  6582 ژمارە:

 
 
 

 فێێەرمێێان
 

 لە (4070)ژمیارە ئەنجیومەن سیکرتاریەتی /وەزیران ئەنجومەنی سەرۆکایەتی نووسراوی بەدوای دوا
 هەرێمییی وەزیرانییی ئەنجییوومەنی یاسییای لە (هەشییتەم) مییاددەی ئەحکییامی بە پشتبەسییت. 11/7/0212

 ئاسیایی ک بیوونەوەی ک نووسیی ڕۆشینایی لەبەر کیراو،و هەمیوار 1220 سیاڵی ی(3) ژمارە کوردستان
 -:بڕیاردرابە 15/7/0212 لە (1)ژمارە وەزیران ئەنجومەنی

 سیییامانە وەزییییری) ،پ سیییتی  ییی ی پ سیییتەکەی سیییەرباری وەزییییران ئەنجیییومەنی سیییەرۆکی -1
 .پڕدەکاتەوە ( کوردستان هەرێمی حکومەتی ن یەمی کابیینەی لە (سروشتییەکان

 جییێ جێییبە لەسییەرەوە ئاماژەپێییدراو وەزیرانییی ئەنجییومەنی ک بییوونەوەی لەڕۆژی فەرمییانە ئەم -2
 . دەکرێت

 .دەکەن جێ جێبە فەرمانە ئەم پەیوەندیدارەکان والیەنە  وەزارە -3
 
 
 

 بارزانی رورێەسێم                                                            
 وەزیران ئەنجومەنی ەرۆكیێس                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10/9/0219 042)العدد(  ذمارة  4  

 با تی كاره زاره وه
 0/8/2102لە  212ژمارە: 
  (5) بیا ژمیاره تیی كاره زاره یاسای وه  لە (0)ی  گەبڕ (5)ی  مادده  لە  پێمان دراوه ی اڵتە سە و ده ی ئەپێ بە

پێنیاو   لیە و 08/3/0215  لیە (1351)  زییران ژمیاره نی وه نجومیە تی ئە رۆكایە نووسراوی سیەو    0225ساڵ  
ر  سییە شییان لە وبەها  بییا بییە كاره ووزە كانی پێییدانی  ێنماییییەرج و ڕ ێكخسییتنی مییەڕنییدی كییار و  وه رژه بە

م  كارهێنانی ئیە بیە تی چ نییە  روونی هاوواڵتییان لیە رچاو ستی بە بە مە رێمی كوردستان و بە ئاستی هە
 : ێنماییەم ڕ ركردنی ئە ده  ان، بڕیاردرابەك رپێییە ركردنی سە سە كی گونجاو و چاره یە شێوه بە  ەی وزهو

 2102(ی ساڵی 0)  رێنمایی ژماره
 با كاره ووزەىكانی پێدانی  رجه ێنمایی و مهڕ

 
 م كه شی یه به

 كان پێناسه
 -(:0ی ) مادده
كیراون جێگیر  ، كیە  شین بە ده  مانایانیە و دا ئیە ێنمایییەم ڕ لیە  ناوییان هیاتووه  ی كیە واژانیە سیتە م ده ئە
 ریان: رامبە بە
 رێمی كوردستان. تی هە بای حكومە تی كاره زاره وه -:تزارهوه -1
كان و    ییە ربە سیییە  بییای پارێزگاكیییان و ئییییداره كانی كاره گشیییتیە  تییییە رایە بە رێوه بە -:رمانگهههفه -0

پێی سنووری  كانیان بە تگوزارییە  زمە  و لقە  رمانگە با و فە شكردنی كاره كانی دابە تیە رایە بە رێوه بە
 ك. تییە رایە بە رێوه ر بە تی جوگرافیای هە لێپرسراوییە

 با. تی كاره زاره كانی وه ۆژهڕپ    بە ندكراو تایبە سە ی پە پالنی سااڵنە -:پالن -3
 ووزە رگرتنی  وه  لە  نده سوودمە  وی كە عنە سێكی سروشتی یا ود مە كە  لە  بریتیە -:شهاوبه -4

 كا . ده  كە تی موڵكە نداریە با و  اوه كاره
 : وه ی  واره مانە ەكرێت ب  ئ ش ده شان دابە پ لینی هاوبە -:شپۆلینیهاوبه -5

 میری -هی یكشتوكاڵ -د سازی پیشە -ج بازرگانی -ب مااڵن -أ
ریان دا  رامبییە بە  لییە   شیین كییە بە ده  و مانایانییە دا هییاتوون ئییە ێنماییییەڕم  لییە  ی كییە واژانە سییتە و ده ئییە

 -: دیاریكراوه
(kV:) كیل ڤ ڵت (kVA:) مپێر كیل ڤ ڵت ئە (MVA:) مپێر مێگاڤ ڵت ئە 
(kW:)  كیل  وا (MWh:) مێگا وا  كاتژمێر (MW:)  مێگا وا 
(kVAr:) كیل  ڤار (MVAr:) مێگا ڤار (MVArh:) مێگا ڤار كاتژمێر 
(Ø1:) یس سنگڵ فە (Ø3:) یس سێ فە (HZ:) هێرتز 
(kHZ:) كیل  هێرتز (MHZ:) مێگا هێرتز   
 



 

 10/9/0219 042)العدد(  ذمارة  5  

 م شی دووه به
 شان هاوبه  با به كاره ی ووزهكانی پێدانی  گشتیه  رجه مه

 -(:2ی ) مادده
ئاسیتی  بە  شیان وه هاوبە  ن بە دهەبا د كاره ی ووزهوری جوگرافیای وی سنپێ با بە كانی كاره رمانگە فە -0

 : هاتووه  وه  واره  ی لە یە و شێوه ی جیاواز بە ەیش ڤ لتی شە
پێوستی   درێت كە ده  شانە و هابە بە %(6+تا % V( )-12 042)یس  سنگل فە –ی نزم  توانای ڤ لتییە - أ

 بێت.( 11kW) بایان تا كاره
پێوستی   درێت كە ده  شانە هابە و بە %(6+تا % V( )-12 416)یس  سێ فە –ی نزم  توانای ڤ لتییە - ب

 (.32kW) تاكو( 11kW)بایان زياتر بێت  كاره ی ووزه
 ی ووزهپێویستی   درێت كە ده  شانە اوبەو ه بە (11kV±( )%1)یس  ند سێ فە ی ناوه توانای ڤ لتیە - ج

 (.1MW)تاكو ( 32kW)  بایان زیاتر بێت لە كاره
 ی ووزهپێویستی   درێت كە ده  شانە اوبەو ه بە( 33kV±( )%12)یس  ند سێ فە ی ناوه توانای ڤ لتیە -هی

 (.32MW)تاكو  (1MW)  بایان زیاتر بێت لە كاره
 ی ووزهپێویستی   درێت كە ده  شانە اوبەو ه بە (130kV( )±%12)یس  رز سێ فە ی بە توانای ڤ لتیە -و

 ی ئاسن. وه كانی توانە كارگە  لە  جگە (112MW)تاكو  (32MW)  بایان زیاتر بێت لە كاره
 ووزە پێویستی   درێت كە ده  شانە و هاوبە بە (422kV( )±%12)یس  رز سێ فە ی بە توانای ڤ لتیە -ز

 بایان پێ بدرێت. كاره (و)ی ناتوانن  اڵ  كانی ئاسن كە كارگە  وه (112MW)  بایان زیاتر بێت لە كاره
 ووزە ب  پێدانی   وه رێندرێتە ستی ئاو بپە ربە وبار یان بەوڕ  با لە پێویست بكا  هێلی كارهر وا  گە ئە -0

  كە ی هێلە وه راندنە   ب  شێوازی پەكا نگاندن ده ڵسە هە  رمانگە شوێنێكی دیاریكراو، فە  با بە كاره
   تایبەكانی  ستراوه پشت پێبە  ره وهدیهێنانی پێ ش ب  بە مە ئە ، دا كە ستی ئاویە ربە ر بە سە بە
ها  روه رزترین ئاستی ئاو، هە چاوكردنی بە ره  پێدراوی نێوان هێل و ئاستی ئاو بە  دووری رێگە بە
كانی  تە زاره وه كان لە ندیداره یوه پە  نە الیە ندی لە زامە ره  كە ۆژهپر كاربوون لە ستبە پێش ده  ویستەپێ
 (جێكردن و نیشتە وه دانكردنە یاندن و ئاوه گەو  وه كان و گواستنە ەیئاوی  رچاوه سەو كشتوكاڵ)
 ربگیرێت. وه
  -(:3ی ) مادده
 بكرێت:  م  ااڵنە ئە وی هڕی پە  شان، پێویستە با ب  هاوبە كاره ووزە یاندنی  ستی گە بە مە بە
ك یان بریكاری یاسایی ن موڵ هن  او الیە با لە شبوونی كاره شكردنی داواكاری ب  هاوبە پێشكە -1

هاوكا  كرێیی   دا هاتووه(1)  پاشك ی ژماره  كو لە روه ندكراو. هە سە ی پە نامە ڵگە بوونی بە هە بە
رجێ  مە كاری دێنێ بە بە  ی كە كەو موڵ ەبا بكا  ب  ئ كاره ووزە شبوونی  داوای هاوبە  یە ب ی هە
   ن موڵك ناوی  اوه بە  كە باییە ارهشی ك اڵم ت ماری هاوبە بێت بە ندكراوی هە سە ستی پە گرێبە

 .كرێت ت مار ده



 

 10/9/0219 042)العدد(  ذمارة  6  

رجی  مە ك دابنرێت بە ناو لولە كان لە كێبڵە  ش پێویستە با ب  هاوبە ستنی ت ری كاره كاتی بە لە -0
 (ظاهر)وتوو  ركە ی ده شێوه یان بە  راوهک نە  كە ەر كێبڵ سە رپێیی لە سە وا هیچ كەی  وه دڵنیابوون لە

 بای پێ بدرێت. كاره ووزە نابێ   رجە م دوو مە ر لە ده ، بە كە ره با و پێوه نێوان ت ڕی كاره بێت لە
  كە ی و ج ره یس بە یس یان سێ فە ج ری سینگل فە  كی لە ره دابین كردن و دانانی ب ردی سە -3

 كا . دیاری ده  فەرمانگە
 كا . دیاری ده  رمانگە فە  ی كە و شوێنە ر لە دابین كردن و دانانی ب ردی پێوه -4
بایی  ی كاره زراوه ن رینی دامە  رمانگە فە  وه ره ی سە رجانە مە (4)و  جێ كردنی ئە بەدوای جێ -5

 دا . نجام ده ئە  كە داواكراوه
 -(:2ی ) مادده

ری گشیتی  گی ره  توانێیت لیە ده ەيەم تر هەوا  يان ك  كيل (32) ەويستيان بپێ ەیشانەو هاوبەئ م: كه یه
 ری توانییای تیی  رجێك لییە مییە بە  كییە  انە ی پێداویسییتی باڵەپێ بییە بییدريت پییێ بايییانە  كارەووز
ش زییاتر  ك هاوبیە ییە  لیە فییسێ سیشیی سیینگل فییس يیان  هاوبە با دابێت بە شكردنی كاره دابە
 یريكیار ەشیانەو هاوبەبا بەكار  دانپێش و ەهاوب ەیوەكردن یكات ەكا  لەويست دێپ ەوبێت  نە
ر و ەسیيركت بیريك) یدانیانەت بێیو بكرەڕيیپە ەزوكاروبیار  و یكیانگەرمانەن فەالي ەويست لێپ
ر ەگەئ ەو، ت ەبێوا  زياتر ن كيل (32) ەكو لەيراو تاوگرە  وەزوبر  و یسنورداركردن  ب (ر ەوپێ
م ەم لەدوو یڵ ییا ەويسییتپێوا ەوا  زيییاتر بییوو ئ  كيلیی (32) ەويسییت لپێ یبییاە  كارەزو  وڕبیی
 ت .ێو بكرەڕيپە ەيەددما

ە ويستێپ ەيەبا هە  كارەوزو ەوا  زياتر ل  كيل (32)  بر ەب یويستێپ  ی كە شە و هاوبەئە :دووەم
می  كە ی  اڵی یە(ج، ھ)كانی  برگە  لە  كرێت كە بای ب  دابین ده كاره ووزە  (33kV, 11kV) بە

 جێگیر بكرێت .  كە ی بینا  شە نە لە  ر وه دانانی گ ره  ند بكرێت بە پابە  دا هاتووه (0)ی  مادده
 كانی برگە  لە  كرێت كە ن دهبای ب  دابی كاره ووزە  (422kV, 130kV)  بە  ی كە شە و هاوبە ئە :مەيێس

ندی گ رینی  ی ناوه وێستگە  ی كە شە و هاوبە یان ئە  دا هاتووه (0)ی  می مادده كە ی  اڵی یە(زو،)
رێكی  وبەر ڕو سە ندی لە ی ناوه نانی وێستگەدا  ند بكرێت بە پابە  پێویستە (33kV)ی  ڤ لتیە

ی كان فا  و رێنماییە مواسە  ندبوونیان بە رجێ پابە مە بە  كە ناو سیاجی پرۆژه مینی گونجاو لە زه
بدرێت   ره گ ره یان  ندیە ناوه  و وێستگە كلیلی ژووری ئە  ك لە یە وێنە  پێویستە وه، با تی كاره زاره وه
 كاری بێنن. كاتی پێویست بە ندانی بتوانن لە ی كارمە وه ندیدار ب  ئە یوه بای پە كارهی  رمانگە فە  بە

  لە  ر دابنێن پێویستە كا  گ ره پێویست ده  وه ره ی سە(مەدوو)ی پێی  اڵ بە  ی كە  انە و باڵە ئە :مەوارچ
 بن.  وه ی  واره م  ااڵنە ندی ئە ر پابە دانانی گ ره

ری  ن و دانانی گ رهدیاریكرد  وی دابنێت بە ئاستی ڕووی زه ژورێك لە  ر لە گ ره  یە ش ب ی هە هاوبە -1
 با. تی كاره زاره فاتی وه رج و مواسە ی مەپێ ئاسایی بە

 (ك م پاكت)می  رجێك سیستە مە بەمین دابنێت  ژێر زه  لە  KV (11/2.4)ری  گ ره  یە ش ب ی هە هاوبە -0
 با. تی كاره زاره فاتی وه رج و مواسە ی مەپێ بە (كان م پێكهاتە رجە ك و سەشوری و گ ره)
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ی پێ بە  كە  انە ر بانی باڵە سە ەلیان    انە كانی باڵە نه مە  كێك لە یە  لە KV (11/2.4)ری دانانی گ ره -3
 با. تی كاره زاره فاتی وه رج و مواسە مە

رجێك  مە ر موڵكی   ی بە سە ری کویسک دابنێت لە گ ره  یە ب ی هە   انە ەن باڵ دانانی كویسك  اوه -4
و  تياناڵووها  يانگر ەس  ت بێبەن  ترسەو م ەوكارەئ  ت ببێ  ەتايب ەكەنێشوبێت  نە (أرتداد)  لە
 با. تی كاره زاره فاتی وه رج و مواسە مەپێی  بە

 -(:6ی ) مادده
   تی زۆر تایبە حالە  لە  گەج)ك شوێن بدرێت  یە  با بە كاره ووزە ی  رچاوه ك سە یە  نابێت زیاتر لە

  با وه كانی كاره اڵتیان و ت رهور ژیانی هاو بێت ب  سە ترسی نە مە  ك كە یە شێوه  زیر بە ندی وه زامە ره بە
 .(درێت بای پێ ده ری نوێ كاره ستانی پێوه شێكی نوێ و بە ێگای هاوبەڕ  م لە ی دووه رچاوه سە
 -(:5ی ) مادده
كانی  جەر مە  بوو، پێویستە با هە ی كاره لیده كارهێنانی م  بە  ش پێویستی بە بەر كاتێك هاو هە

بای  كاره ووزە ی  وه ی دانانی ب ردێك ب  جیاكردنە رێگە  و بكا ، لە هیڕ یی پە   پاراستنی پیشە
م دوو  بوونی ئە اڵو نە ستی تێكە بە مە  بە( Contactor)یان  (Change Over)  لیده بای م كاره  نیشتمانی لە

م  كردنی ئە ونە یره پەنجامی  ئە  ر لە گە ندان، ئە تی گیانی كارمە المە و پاراستنی سە  ەی ووزه  رچاوه سە
  وه ووی یاساییەڕ  لە  كە شە هاوبە  وا  وێت، ئە بكە  كە رمانگە ندانی فە ر كارمە ر زیانێك بە هە  رێنماییە

 بێت. رپرس ده بە
 -(:1ی ) مادده
ی پشتگیر  كان، پێویستە گونده  ێك لەر ماڵ ش ب  هە ی هاوبە وه و كردنەبا  كاره ووزە یاندنی  ب  گە
ش  مە بە ("می گوند ره حە)  ناو سنووری دانیشتوانی گونده  لە  كە ەماڵ  بێت كە ی كارگێڕی هە كە یە

 نها ب  پ لی ماڵ انی کارەبا و  تەدەکەوێتە ئەست ی فەرمانگەک   باكە اكێشانی هێلی كارهتێیوی ڕ
 (12)ی  پێی مادده بە  وه ی گوند ئەم ره ی حە وه ره ده  وێتە بكە  كە شە ر شوێنی هاوبە گە اڵم ئە كاربێت بە بە

 كرێت. ڵ ده گە ی لە ڵە مامە
 -(:8ی ) مادده
  ی لە كە  شە نە  نرێت كە داده  و شوێنانە با ب  ئە كاره ووزە ی ت ڕ  رمانگە وانی فە سنوری شاره  لە

 ند كرابێت. سە ندیدار پە یوه وانی پە ی شاره  شە نە  ر پالن یان لە ماستە
 -(:2ی ) مادده
  كە ره گە)وانی  سنوری شاره  نرێت لە بایان ب  داده وزەی كارهوی ی ت ڕ و شوێنانە ئە  پێویستە - أ

  ست بە واو بوبێت یا ود ده ی بیناكانی تە%(05)  دانرابن و لە  رمانگە پالنی فە  لە (كان تازه
  كە ویە بێت و زهكان دیاری كرا قام و ك اڵنە وی شە رێڕه  ها پێویستە روه دروستكردنی كرابێت، هە

 .(ی ترابی سویە تە)موار كرابێت  هە
 %(05)بوونی واو رجی تە مە ی كە نە ست ی  اوه ئە  وێتە كە با ده دانانی ت ری كاره  ی كە و شوێنانە ئە - ب

 جێ ناکرێت. بەر جێ سە ی لە وه ره ی سە(أ) اڵی بیناكانی 
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 -(:01ی ) مادده
 +ل  لوپیە كە)ت ی س ئە  گرێتە با ده اكێشانی هێلی كارهكانی ڕ رجیە  ەم  رجە سە  ۆژهن پڕ ش یان  اوه هاوبە

رهێنان  بیە ی وه سیتە پالنی ده لە پیالن ییان  لیە  وی  كیە وایی بێیت ییان ژێیر زه كان، هیە ۆژهب  پڕ (كرێی كار
سازی،  و پیشە  كشتوكاڵ)شانی  ب  هاوبە  كە تی ت ره نداریە ،  اوه وه ڕێتە ناگە  رجیانە و  ە نرابێت و ئە دانە

ربگیرێت ب   لكی لێ وه توانێت كە و ده  رمانگە ب  فە  وه رێتە گە كانی ده لكاوه ر وپێوه گ ره  لە  جگە (بازرگانی
  كیە م ت ره رجە تی سیە ندارییە  اوه (جێ بیوون مییری و نیشیتە)شیانی  بی  هاوبە وه  ئاینیده  فراوانكردنی لە

 . رمانگە ب  فە  وه رێتە گە ده
 -(:00ی ) مادده
ر تی ری  سیە ش كیرد لە تی پێشیكە بای تایبیە كاره ووزە شێكی نوێ داواكاری راكێشانی هێلی  ر هاوبە گە ئە

و  شیداربێت لیە بە  كیە ی تێییووی پرۆژه گوژمیە  بێت لە ده  وه   ئە شێكی ك نی تایبە بای هاوبە كاره ووزە 
  هێلیەزراندنی  دامە  لە اڵم دوای پێنج ساڵ بن بە ند ده مەودلێی سو  كە شە ردوو هاوبە هە  كە  كە ی ت ره شە بە

  م هێلیە پێویسیت بیوو سیود لیە  رمانگیە ر فە گیە اڵم ئە و ناكرێیت، بیە هڕی پیە  وه ره ی سیە رجیە م مە ئە  كە ك نە
 ر. رامبە بەكاری بێنێ بێ  توانی بە و ده  وه نایگرێتە  رجە و مە ئە  وه ندی گشتی ئە وه رژه ربگرێت ب  بە وه

 -(:02ی ) مادده
 -با: شی كاره ك هاوبە یە  كانی پێدانی زياتر لە رجە مە
 ك: ویە زه  ر پارچە سە دوو نه م: یان دوو  انوو یان زیاتر لە -1
 كتر. یە  دابراوبن لە - أ
 بێت. هە  وه ره دیوی ده  تی  لە رگاو پەیژەی  تایبە ده - ب
ی كارگێری  كە وانی یان پشتگیری یە یان پشتگیری شاره ش بكا  پێشكە  ره ی باجی  انووبە نامە ڵگە بە -  

 .(كان و گونده  زاو ناحیە قە)ر  بەوورو ب  ده
ست یان  گرێبە) ڵ گە و لە  ره ی باجی  انووبە امەن ڵگە بە  جێ بوون:پێویستە ی بازرگانی و نیشتە  انە باڵە -0

كی و ب ردی  ره شكردنی سە ها سندوقی بازباڕۆ ب ردی دابە روه هە ش بكا  وه پێشكە ( تی پیشە م لە
 كان دابین بكا .  ره پێوه

 -(:03ی ) مادده
با  كاره ووزە   ی كە و كاتانە لە  شان، جگە هاوبە  با بدا  بە كاره ی ووزهوامی  رده بە  بە  رمانگە فە  پێویستە

ه ی  ، یا بە وه ا ئاسایی و ناجێگیرهر بارودۆ ێكی ن كنیكی یا هە گرفتی تەه ی گیرو بڕێت، بە ده
ێنان یان قورسی باری مه رهە ی بە رچاوه بوونی سە با یان نە كاره ی ووزهت ری   فراوانكردن و چاكسازی لە

و  نجامی ئە ئە  وی لە عنە ددی یا مەر زیانێكی ما هە  لە  رپرس نیە بە  رمانگە ، فە ر و وێستگە هر و گ ڕ فیده
 .  وه ره ی سە بڕینانە

 -(:02ى ) همادد
  ب  گەرمان ەف  ە  ك ەستان هر ەرو كێو ئام ەنان  ئێكاره ەت  و باش ب ەالم ەس  ەت لبێ هرس دپر ەش ب ەهاوب
 پنجام   را ەئ  ەا  لگب  ەستان هر ەرو كێم ئام ەك بێر زيان ەه  هكا  ، و هدابين  د  ەك ەش ەن  هاوبێشو
   ست ەئ ەكان ل ەبوو  زيان هر ەق ( ەستان هر ەر و كێم ئام ەن بوون  ئ ك  ەل  گەج)يان ونبوون  نانێكاره ەب

  ەل  ەك بەپێی ئەوەی    ەك ەباي هكار ووزە    هو ەاندنڕ گەش پێت ێيرگ هرد ه  وێل ت وێب هش د ەهاوب
 . هدا هاتوو (15)   همادد
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 -(:06ى ) همادد
 هی ی  بێتیە کە ده  سیە و كە ست ی ئە ئە  وێتە كە با ده كانی كاره ت ره  یاندن بە زیان گە  وه ئەرکی چاككردنە

ندییدار  یوه بیای پە كانی كاره رمانگە ن فە الیە لە  یەی كە ر ستە شف و ده و كە ی ئەپێ بە  كە یاندنە زیان گە
شیف و  كەپێی  بەی دیاریكراو  با گوژمە تی كاره زاره وه  وكراو لە هڕی پێی  نر اندنی پە دەكرێن بە  ئاماده
ی  كییە رمانگە ژماری فە ئییە   رێتییە گیرێییت ده رده ر وه نییەێ سییی زیییان گە كە  كراو لییە ئامییاده ی ر سییتە ده
  لە  ی ماوه بوونی پاره كاتی هە لە  رمانگە ن فە الیە لە  كە جێكردنی كاره كاتی دوای جێ بە لە ندار وه یوه پە

 ر.  ینە سی زیان گە ب  كە  وه رێندرێتە رگیراو دە گە ی وه ەگوژم
 -(:05ى ) همادد
  ەت  ب ەتايب  ەكان، ب ەنێو شو گەستێناو و  ینەويست بكا  بپێركا   ەه  ەي ەيان ه با ب هندان  كار ەكارم
ك  ڵمو ەك)كان  هرێئام  ەاداربوون لگ  و ئاپێیر ەوون  سچدوادا ەر يان ب هوپێ   هو ەندنێست   و ەب ەم
ت ێرتبڵگ ەبا  ه ه  كار گەرمان ەف  ە  ب ە  تايب ەند باج يان ناسنام ەكارم  ەويستپێ  هو ( ەي گەرمان ەف
 ت . ەساي ەئاشكرابوون  ك ست  ناسين و  ەب ەم  ە، ب(تێواسرابڵ ە  ه ەك گەر ە  جلوب هو هر هوو  دڕ ەل)و

 -(:01ى ) همادد
  داون ێییكر ەبیی  ەكیی  سییت ەئیی  ەتییێرگ هد  ەرانییێو ئام ە  ئیی هو ەاككردنییچوو  ێییی  ت هارپیی  گییەرمان ەفیی
  ەتیێو ەكی هد  هو هر ەكێركت برێرو س گ ڕهدوا    ەم لاڵ ە، ب ەنماييێم ر ەووني ئچر هش دپێكان   ەش ەهاوب ەب
 .(  دايناون ش   ە  هاوب ەرانێو ئام   ئەنجامدا ب ەاكساز  ئچ  گەرمان ەر ف گە ەئ)ش  ەر هاوب ەس

 -:(08) ى مادده
  وه  واره   یە شێوه م بە     داواكار  ر سە لە ش هاوبە با  كاره  ت ڕ   لە گ ڕانكار  نجامدان  ئە

 :كرێتدە جێ جێبە
ر  ەس ەنجامدرا ل ەش ئ ەبا  هاوب هكار ووزە    ڕت  ەك لێك يان زيادكردن يەنكارگ ڕار  ەر ه گە ەئ -1

ك  تر  ەانكارييگ ڕر  ەان يان هك ره گ ڕه  (H-Pole)ن  ستوون و ێين  شوگ ڕك  ه  و داواكار   
ی پاشک ی  (1)  همارژ   ە شت پێی ەب،ت ێب ه  د    كە شە ە  هاوب ست ەئ  ەل  هم كار ەرج  ئ ە   وه ەئ

ر  گە ەم ئاڵ ە. بدەکرێت ڵ گە لە   ڵە ە  مام هزار هو پەیرەوکراوی نر   یین   دواپێ ەب  هوژمارە یەک 
   ڕت  ەت، كێب کانی کارەباوە گەرمانە  ف ه  ەب  ەك ەانكارييگ ڕيان   ەك ەييڕۆ هزياد  ە کە یانريێگر
كان  ەرجي ەم   ەرج ەس  هو ەئ یرم ەند  ف ەزام هر بێ ەدانابوو ب  ەك ەش ەك  هاوبڵمو  ەبا  ل هكار
ادار  و گئا  ەب  ەك  ڕهت ر گە ەوان  ئ ه  شار ست ەئ  ەتێو ەك هيان د  گەرمان ە  ف ست ەئ  ێتەو ەك هد
  .ڵ  كشتوكا گەرمان ەوان  دانرابوو يان ف هند  شار ەزام ڕه

و  ەل  گە، جێتكان  رووناك  بكر  ڕهو  و ت هز ژێرو  و  هر ز ە  س ڕت  ەك ل ەانكاريگ ڕ چت هيێناب -0
  ەانكار  لگ ڕ)ت  ێكر هير  دگشتپت يان ێكر هش دەشكپێ  هو ەوانيي هن شار ەالي  ەل  ە  ك ەداواكارييان

 بێتدە  نە اليە و ئە ست   ئە لە كان رجيە  ە م رجە سە  وه ئە (كاندا گشتيە  شوێنە و پان گ ڕهقام و  ەش
ڵ  گە   لە ڵە   مامە زاره ر   وه  دوا نپێ بە  وه(1)  ژماره    شتە پێ  بە كا  ده گ ڕانكار  داوا   كە

 دەکرێت .
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  وه ئە ، رمانگە فە ن اليە لە ندكردن سە پە دوا  كرد ر  پێوه شوێن  گ ڕين  داوا  ش هاوبە ر گە ئە -3
 . پێدراوه   ئاماژه (1)  ژماره    شتە  لە  كە نر ێك  بە ر رامبە بە درێت ده نجام ئە ب    كە كاره

نر یی پێی  بیە  ر سیتە شیف و ده كە  هیاتووه  وه ره ی سە(0-1) الی   كانی کە  لە نجامدانی كاره ب  ئە -4
ن  الییییە لە  كیییە تێیووهكرێیییت و  ده  ئامیییاده  وه نیییداره یوه تی پیییە راییییە بە ێوهڕ بەن  الییییە   لە زاره وه

ری  نوێنە  هێندرێت كە پێك ده  ژنەو لی نداره یوه تی پە رایە بە ێوهڕ ی بە ژمێره ئە   رێتە ده  وه دهن سودمە
ر دوای  گییە كرێییت و ئە جێ ده جێبییە  كییە كان كاره رێنماییییەپێی  بییەندی تێییدابێت و  نی سییودمە الیییە
 ی. كە نە ب   اوه  وه ێندرێتەڕ گە رگیراو زیاد بوو ده ی وه ارهپ  كە واوبوونی كاره تە
 -:(02) ى مادده
 ڕۆژ سێ (3) پێش  وه مە كە ال  بە  پێويستە بوو، هە   باكە كاره وزە و بڕين  نياز  ش هاوبە كاتێك
 وو ان ڕ ه    بە) كتوپڕ ه كار   لە  جگە  كە ڕوو  ه كار  بڕينە   ستنە  بە  وه بكاتە ئاگادار  رمانگە فە
  لە  باكە كاره ووزە    وه ڕاندنە گە و بڕين رج   ە م رجە سە  وه (هتد..  الفاو و وه وتنە ئاگركە يا ود بينا
 م ئە چاوكردن  ڕه بە (1)  ژماره    شتە  لە دياريكراو نر   پێ  بە بێت، ده (داواكار) ش هاوبە ست   ئە
 -: وه  واره   رجانە مە
 . وه نكردنە ن ژه ست  بە مە  بە كان ياساييە  ێككارهڕ پێ  بە با كاره ووزە    وه ڕاندنە گە و بڕين -1
 دا كاتییە و لییە بينییا،   وه درووسییتكردنە و روو انییدن ه   بییە بییا كاره ووزە    وه ڕاندنییە گە و بییڕين -0

 .كرێت ده ب  ژمێريار  پاكتاو  و  وه كرێتە ده   لێ كە ره پێوه
 سنووردار  دياريكراوی كرێ    گوژمە دا تە حاڵە م لە رز بە و ند ناوه و نزم   ڤوڵتييە با  كاره بڕين  -3

 .(1)  ژماره    شتە كان  بڕگە پێی بە ێكر رگ ڕه هە  لە با كاره ووزە  بڕين  ر سە لە گيرێت رده لێوه
  كە ك ه يە ر هە بە بكا  با كاره ووزە  بڕين  داوا  ( يە كە شوێنە ن   اوه كە) حكوم  نێك  اليە -4

 با  كاره ووزە   كە شە هاوبە ژمێريار  پاكتاو  دوای  وه ئە بێت، هە  وه كە شوێنە كار  بە ند  يوه پە
 بڕدرێت. ده
  لە بێتهە رپێی  سە  كە شە هاوبە  كە بكا  شوێنێك با  كاره ووزە  بڕين  داوا  وان  شاره ر گە ئە -5

 كان كارگێرییە  كە يە پارێزگا و ڵ گە لە نگ  ماهە هە  بە  كە بڕينە  وه ئە (شار پالن  ر ماستە) كان  رجە مە
 كرێت. جێ ده جێبە

 پاكتاو  رجێك مە بە بكا    كە شە هاوبە   وه شانە ڵوه هە داوا  دا كاتێك ر هە  لە  يە هە ب   ش هاوبە -5
ست    گرێبە گوێره    بە كە پێكهاتە    كە تانە و حاڵە لە ش جگە مە بكا  ئە پێشوو كان  رزه قە موو هە

 .ر بڕين  بدا   سە ند  لە زامە كرێی  ڕه  دا پێويستە تە م حاڵە لە  كرێی  تيايدا نیشتەجێ بێت كە
 -:(21) ى مادده
   وه ئاگاداركردنە بێ يان   وه ئاگاداركردنە بە رپێیيدا سە كات  لە ببرێت ش هاوبە با  كاره  يە هە ب    رمانگە فە
 ووزە  ش مە بە بدا  نجام ئە  وه  واره ال   رپێییانە سە م لە (زياتر يا كێك يە) رپێی  سە كە كاتێك لە

 پاراستن  ڵ گە لە كرێت نە واو تە كان وكوڕيە م كە يان برێت النە  كە رپێییە سە تا  وه رێندرێتە ناگە ب    باكە كاره
 ج ر  پێ  بە  پاره رگرتن  وه ك وه  وه كايە  دێتە  كاره م ئە نجام  ئە لە  كە  رمانگە فە كان  مافە م رجە سە
  كە تر سزا  م رده بە لە ست ربە بە  نابنە  ێكارانەڕ م ئە  وه . داهاتووه (1) ژماره    شتە  لە  كە  كە رپێییە سە

 .پێنن يسە ده كان كارپێكراوه ڕێنماي 
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:كرێتڵدەگهىلهڵهمامهوهىخوارهمشێوهبابهكانىكارهرتۆڕهسهلهرپێچىسهكانىجۆره
 : وه    واره تانەەم حاڵ برێت لە ر ده سە با  لە كاره ووزە رپێی  كار  سە م: كه يه
 .ر بكا  ر  پێوه سێركت برێكە ستكار  ده ش هاوبە -1
 نێت، يە بگە  كە ناوچە با  كاره ت ر   بە زيان  كە بێنێت كار بە با كاره ووزە  ك يە شێوه بە ش هاوبە -0

 .دراو ڕێپێنە ساز  پيشە ئامێر  ئيشپێكردن  و  زياده بار  كارهێنان  بە ك وه
 . رمانگە فە كان  رميە فە و پێويست  كاره جێكردن  جێبە  لە ڕێگربێت ش هاوبە -3
 . ديكە شوێن   بە بدا  با كاره ووزە   رمانگە فە رم  فە ند  زامە ره بێ بە ش هاوبە -4
 ر  كاريگە ج رێك بە با كاره ت ڕ  ستن  بە م  سيستە زراندن  دامە  لە بێت هە م وكوڕ  كە ش هاوبە -5

 .با كاره ووزە  ت ڕ  كان  زراوه دامە ر سە  لە بێت هە  راپ 
 ماڵ  لە ه    بە  وه  وێندرێتە نە ك يە دوا   لە ك يە   وه  وێندنە  ول  ێس ب  ش هاوبە ر  پێوه -5

 .ر پێوه   وه  وێندنە بە دان پێنە  رێگە يا  بوون نە
 .جێكراو جێبە بڕيارێك   بە تكرابێ و رگرتبێت وه ك تاي    پلە و رچووبێت ده دادگا بڕيار  -7
 ك ن شێك  هاوبە ر  گ ڕه ر سە لە نوێ شێك  هاوبە  بە بدا  با كاره ووزە  وێت بيە  رمانگە فە كاتێك -8

 .بێت نە ڕاز   كە ك نە  شە هاوبە  وه  رمانگە فە لە  گرتووه كرێ  بە  كە
 كان هێلە  بە زيان  كە بدا  نجام ئە بيناساز  كار  يان  ت دره و دار چاندن  كار  ش هاوبە ر گە ئە -2

 بێت نە ڕاز   وه رمانگە فە ن اليە لە   وه ئاگاداركردنە دوا   وه یێنێت بگە با كاره ووزە  كان  ت ڕه و
 ش هاوبە ر گە ئە  وه ببڕێت ش هاوبە با  كاره ووزە  توانێت ده  رمانگە فە دا كاتە م لە البردنيان،  بە
 گشت پێدانی و كان رپێیییە سە البردن  دوا  كرد   باكە كاره ووزە    وه گەڕاندنە داوا  رم  فە بە
 . وه ێندرێتەڕ گە ده ب    باكە كاره ووزە  ئينجا كان رجيە  ە

 رگرتن  وه بێ بە ڵك  ە موڵك  ر سە لە كرابێت دروست رپێی  سە بە ش هاوبە بينا  يا  زراوه دامە -12
 .ڕاكێشابێت ناياساي    شێوه بە با  كاره ت ڕ  و   كە نە  اوه ند  زامە ره

 تر پ لێك  ب   وه پ لێكە  لە   باكە كاره وزەیوكارهێنان   بە ج رو ش گ رینی هاوبە  پێويستە م: دووه
ڵ  گە لە  ڵە رپێی  كار مامە كو سە وه  وه وانە پێیە  بە بێت نديدار يوه پە   رمانگە فە ند  زامە ڕه بە

  كە  كە   ك نە وه زياتربوو لە  كە نوێ يە  ر نر   پ لە گە برێت و ئە   ده باكە كرێت و كاره ش ده هاوبە
كرێ   يە و ماوه   ئەپێ وا بە دياربوو ئە  وه ڵگە ەب  بە  كە كارهێنانە بە   گ ڕين  ماوه  وه  كار  هێناوه بە
   وا ماوه بوو ئە   ديارنە كە ر ماوه گە ئە  وه  كە نوێ يە    پ لەپێ كرێت بە ژمار ده ر ئە سە   لە كە يە
نوێ   پ لەردوو    هە و جياواز  نێوان پاره كە نوێ يە    پ لەپێ كرێت بە ژمار ده و ساڵ  ب  ئەدو
   باكە نها كاره وا تە متربوو ئە كە  كە نوێ يە  ر نر   پ لە گە ئە  گيرێت وه رده   لێ وه كە و ك نە كە يە
 گ ڕێت .  ی ده كە بڕدرێت تاكو پ لە ده
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 ر پێیوه ژێر لە يان ر پێوه بێ يان ش هاوبە   وه كردنە بێ) اكێشرابووڕ با كاره رپێی  سە بە ر گە ئەم:  يهسێێ
توانا دابێت   شێوازێك لە ر بە يان شكان  جام  پێوه ركرابوو پێوه م ر  يان ر پێوه ستكار  ده يان
  بیا  لیە كاره ووزە وا  كرێیت و ئیە ژمار ده رپێی  ئیە سیە  بە  تانە م حاڵە ر بكرێت لە ستكار  پێوهدە
م  كرێت بیە ده (غرامة)كرێت و پێ بژاردن  كارهاتوو پاكتاو ده با  بە كاره ووزە بڕێت بڕ   ر ده سە

 . وه    واره شێوه
وت   يییان رێكییە  كە بییا بیی  شییوێنە يانییدن  كاره وت  گە ێكییەر ڕ گییە ئە)متر  سییاڵ  پێشییوو يییان كییەدوو  -1

 او.رجكر با   ە نرێت ب  بڕ  كاره داده (دوو ساڵ  متربوو لە كە  كە شە   هاوبە وه كردنە
 ديییار  ش هاوبییە كان  باييییە كاره  سییتە ره كە ئییامێرو   گوێره بییە كارهاتوو بییە بییا  كاره ووزە  بییڕ  -0

 .(0) ژمارە پاشك   پێ  بە كرێت ده
كرێیت و  ديیار  ده  كیە بڕه  وه ره   سیە(0و  1)     بڕگەپێ كارهاتوو بە بە ووزە ن  بڕ  ب  پاكتاوكرد -3

ڵ سیزا  پیێ  گیە لە  كانیە م يە   ئیە ژمار بكرێیت و بیڕ  پیاره ئیە   بی  كە كرێ يە  كە   نر   پ لەپێ بە
    ئاماژه ر ماوه گە اڵم ئە گرێت بە رده وه  كە شە هاوبە  لە (1)    ژماره  شتە  لە (11)    بڕگەپێ بژاردن بە

  م  اڵیە لە  كە كرێت رده ده  يە پاره  و بڕه وا لە ك درابوو ئە يە پاره  ر بڕه هە  وه ره   سە(1)  پێدراو  بڕگە
 كرێت. ژمار ده ب   ئە

م   كیە   يە   پاكتیاوكراو  بڕگیە پیاره  لیە  بوو جگیە رمانگە ر مولك  فە رو سێركت بريكە ر پێوه گە ئە -4
 .رێتگ رده ر  لێ وه رو سێركت بريكە وهوتن  پێ   زيان لێكە پاره  وه ره سە
   وه   چاككردنیە رمانگیە ردان  فە ش سیە هاوبیە  پێويسیتە ش هاوبیە ر  پێیوه سیوتان  كات  لە م: چێواره

ردان   ڕۆژدا سیە (12)   میاوه  لیە  پێویسیتە    كات  وه شێوه   بە باكە ستان  كاره با بكا  ب  بە كاره
 اڵ  )پێ   نرێت و بە ێی  دادهرپ سە  بە  وه وانە پێیە  ر   نوێ بە ستان  پێوه بكا  ب  بە  رمانگە فە
 .كرێت  ڵ دا ده گە   لە ڵە مامە (م يەسێ

 -:(20) ى مادده
 و بیە سترێت بە ده پشت شوێنێك ، ر هە ب  با كاره ووزە  ياندن  گە ب  داواكار  شكردن  پێشكە كات  لە
 .كارهێنان  بە پ ل  چاوكردن  ڕه بە  پێدراوه   ئاماژه (1) ژماره پاشك   كان  بڕگە  لە  كە   نامانە ڵگە بە

 -:(22) ى مادده
  وه  یییول   شیییێوه بە كیییا  ده ش دابیییە شیییاندا هاوبە ر سیییە بە بیییا كاره ووزە    پسیییوولە  رمانگیییە فە
 ، بییدرێت  كە پسییولە   پییاره رۆژ (12)   مییاوه  لییە  پێويسییتە ، كا  ر نییە تێپییە رۆژ (52)  لییە  ولێییك ر هییە
 رز قیییە ك وه داهیییاتوو   پسیییولە  لیییە  وه ئیییە دا نیییە   كیییە پاره دا يیییە ماوه و لیییە    كە شیییە هاوبە ر گیییە ئە
   بڕگییە پێ  بییە و بڕيییت ده   باكییە كاره  دا نییە   كییە پاره م سییێيە   جییار  بیی  ر گییە ئە و نووسییرێت ده
 .كرێت ده ڵ گە لە ی ڵە مامە (1)  ژماره    شتە  لە (3)
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 -:(23) ى مادده
   وه  وێندنیە  یول  سیێ ب  ش هاوبە  گاتە نە با كاره ووزە  كارهاتوو  یەکەی بە بڕ    پسولە كاتێك
  رمانگە فە نووسين  بە و بكا  نديدار يوه پە   رمانگە فە ردان  سە ش هاوبە  پێويستە ك، يە دوا   لە ك يە

 ردان  سە ش هاوبە  وه  وێندنە  ول  سێ دوا  ر گە ئە وه  وه بداتە  كە رزه قە  پێويستە و وه بكاتە ئاگادار
. و وه بداتیە كجار يیە بە  كیە رزه قە بیێ ده  وه بڕێت ده ش هاوبە با  كاره  رمانگە فە  وه ئە كرد نە   رمانگە فە

 . تە بابە م بە   باره سە دەکرێت م  ە ر متە كە ند  كارمە ڵ گە لە  وه لێپێیینە
 -(:22ى ) همادد
 ووزە نان  ێكاره ە  ب ەسولپ  ەش ك ەال  هاوب ەيان ل  گەرمان ەال  ف  ەومان دروست بوو لگر گە ەئ

ست   ەب ەم  ەنديدار بكا   ب هيو پە   گەرمان ەف  ەش ب ەشكپێداواكار    ەويستپێ  ەواو نيي ە  ت ەباك هكار
 : هو ه   وار ەناڵم  ا ەوكردن  ئ هڕي پە ەركردن ب ەس هارچو   هو ەين ڵكێل
   هو ەندنێراورد   و ەب ندیدار یوه پەتی  رایە بە ڕێوه بە ووزە   كاروبار   ەنژین ل ەالي ەل م: هك هي

ن  ەالي ەل  هنراوێ  ه(عب ەك)  ەسولپم   ەيێش  س ەب ەل ەش ك ەماركراو  هاوب ترين ت هتاز
نر ی یەکەی ماركردن  ژ ەت و وردبين  ئێكر هد  ەسولپر  ەماركراو  س ت ڵ گە ەل  هو هميركارژ

   ەلسوپ   ڵە ە  ه هو ەراستكردن  ەويستپێ  هو ەئ بوو هە  ڵە هەر  گە ەت وئێكر هبا د هكار وبەکارهاتو
  ەك هراستكراو  ەيێو كر  هو ەتێبكر پاچ  ەك ەش ەهاوب  ب ێ  نو ەسولپت و ێنجام بدر ەبا ئ هكار
دەیە دلەم ما  (م هدوو)  ڵ ا  هو ەبوو ئ ەدانێ  ت ڵە ەر ه گە ەم ئاڵ ەش ب ە  هاوب ست ەئ  ەتێو ەك هد
 .تێدر هنجام د ەئ

ت و ێیكر هش د ەردانی  هاوبی ەسی ندیدار یوه تی پە رایە بە ڕێوه بە ووزە كاروبار   ی ژنەلین  ەالي ەل م: هدوو
ين  ڕ ت و نیێیكر هد  كە ره پێوه   هو ەندنێو  و  ەك ەسولپر  ەماركراو  س   ت هو ەندنێراورد   و ەب
و   ر پێیوهر  ەسی ەلی رپێیی سیەبیوون   ەنی ەنيیابوون لیڵد  ت بیێیكر هر  د ەوروب هرو د هوپێ  (بينين)
   هو ەندنیێو   و ەركی هر د گیە ەت و ئێكر هدوردبینی  كان و تواناكانيان  هرێليست  ئام  ه، و ەك هڕ ت

و  ەنيیی ك رپێیییە سییە  هر جیی چهییي و  هو هركییارێمژن  ەاليیی ەلیی  هنجییام دراو ەئیی  ڵییە ەه ەبیی  ەكیی هر هوپێیی
   هو ەراسیتكردن  ەويستپێ  هو ەئ  نده سە پەكان  هرێليست  ئام ڵ گە لەراورد  ەب ەر ب هوپێ   هو ەندنێ و
ر  گیە ەش ، ئ ە  هاوبی سیت ەئی  ەتیێو ەكی هد  ەكی هراسیتكراو بڕە پارە  ت وێبا بكر ه  كار ەسولپ   ڵە ەه

تی   ە  داويی ەيی هارپیو  ەدا ئی ەم كات ە  ل ەك ەيێنو  ەسولپوون  چر هش دپێ  دابوو  هارپ  كە ەش ەهاوب
  كیەو   ەركی هد ر گیە ئە  ه، و(تێیب هش د ەرزار  هاوبی ەقی  گیەرمان ەف)  واتا  ەك ەر حيساب ەس  ەتچێ هد

 یاڵی  (02)ی  پێی میادده بیەت ێیكر هد ڵ گیە لە   ڵیە ەيكار مامپێیر ەكو س هو  هو ەئ  هكراو رپێیی سە
 . (م یەسێ)

ر  ەه ر گە ئەبدا ،   ەك هارپش  ەهاوب   ەويستپێ،   هواو ەت  ەك ەسولپو   ەرك ه  د ب  رمانگە فە ر گە ئە م: هيێس
   هارپ  بكا  و  ەك هر هوپێشكنين  پت داوا  ێتوان هد  هو ەبوو، ئ ەن  ەك ەسولپاست  ڕ  ەوا  بڕب
 .(3)  همارژ   ە شت ەنر   دياريكراو ل پێی بەك  بدا   ەشپێت ێب هد  ەك ەشكنينپ
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 و  ەش ئ ەهاوب  ەويستپێكا   هك  كار دێڕ  ەب  كە ره پێوهو   ەرك هشكنين دپنجام   ەئ  ەل ر گە ئە م: هوارچ
نجام   ەئ ەبوو ب ەوا  نڕر ب ەش ه ەهاوب ر گە ئەم اڵ ە، ب هدا هاتوو ەك ەسولپ  ەل  ەبدا  ك  ەي هاربڕە پ

   هو ەندنێراورد   و ەو ب ەكەن ك  ره هوپێ ڵ گە لەت ێستر ەب هد ێك  نوێر هوپێ  هو ەئ  ەك ەشكنينپ
دروست  كار  ەر ب هوپێو   ەرك هد ر گە ئە،  وه  وێندنەك  ێ   ول هماو ەت لێكر هر د هوپێردوو  ەه
و   ەك ەسولپ   هاربڕی پ ش  ەهاوب  ەويستپێت و ێب هد  هو هر ەكالك ەي  ەك ەنجام ەئ  هو ەكا  ئ هد
 بدا .  هم كار ەكان  ئ ەرجي ەم   ەرج ەس
   هو ەندنێ و  ەل  ڵە ەدروست  كارناكا  ه  ەب  كە ره پێوهو   ەرك هشكنين دپنجام   ەئ   ەل  ر گە ئە :م پێنجه

ت و ێبكر  با  ب ه  كار ەسوولپ   ڵە ە  ه هو ەاستكردنڕ  ەويستپێوا  ەئ  هستاو هيان و  ەي ەدا ه
 ژمار نوێ ئە ری پێوهستان   ەتا ب  تێكیووه  كە ره پێوه  ە  ك ەي هو ماو ەئ  رجكراو ب ەبا    هكار
مان  ەه  ب  كە ره پێوهوون  ێكیش تپێ  ەك ەش ەكارهاتوو  هاوب ەبا  ب ه  كارڕب ی گوێره  ەب كرێت ده
   هو ەندنێ و تێكیوون پێش ر گە ئە وهشوو ، پێكان   ەڵسا  ەك لێشوو يان سالپێ  ڵ  سا هماو

و دەکرێت  مار ژ ە  ئ كان ب هرێد  ئام ندن  لاڵم ە پێی  بەرجكراو  ەبا    هبوو كار ەدروست  ن
 .(0)  پاشك ی ژماره   هرێوگ  ەت بێكر هد    ب ەاكانپ

 -(:26ى ) همادد
 ت:ێكر هد ڵ گە لە   ڵە ەمام  هو ه   وار هوێم ش ەب يان دزرابوو سووتا ر ر پێوه گە ئە
كان   گەرمان ەردان  ف ەس  و  ەاستڕ  ەك ەش ەهاوب  ەويستپێ ر پێوه يان دزران  كات  سووتان  ەل -1

 (12)  ەمتر ل ە  ك هماو  ەل  ه  كات  و هوێش ە  ب ەباك ه  كار هو ەستن ەب  با بكا  ب ه  كار هو ەاككردنچ
مان  ەه ەب  هت وێبكر  ر  ب پێوهين  ڕگ بكا  تا كار    هشيار  ووزۆ  فر گەرمان ەردان  ف ەس ڕۆژ
 ت . ێكر هد    ب ەاكانپ (م ەنجپێ)  ڵ ا (04)   همادد  ە  هاتوو ل هوێش
كان   گەرمان ەادار  فگك ئا ەي ر ه ەه ەب ر پێوه يان دزراو  كات  سووتان ەش ل ەهاوب ر گە ئە -0

 ی گوێره  ەوا ب ەئ  هم داهاتوو ەك ە  يڵ ا ەل  ە  ك ەي هو ماو ەزياتر ل  هو هكرد ەت  ن هزار هنديدار  و هيو پە
 ت .ێكر هد ڵ گە لە   ڵە ەمام (02)   همادد  ەل (م ەي ێس)  ڵ ا
  -(:25ى ) همادد
ك  رف كراو وه سە ووزە لە ك ی  %(0،5)بڕی   یە   یان هە   بە ری تایبە هگ ڕ  ی كە شانە م هاوبە ئە

نی  الیە لە  ر واتە دوای گ ڕه  ریان لە وا پێوه گیرێت كە رده وه  شانە و هاوبە ۆچوو لەفیڕ  بە ووزە 
نی  الیە لە  ر واتە پێش گ ره  ریان لە پێوه  ی كە شانە هاوبەو  اڵم ب  ئە بە  ستراوه ست ی نزم بە پە پاڵە
 ژمار ناكرێت. ئە  وه ره ی سە م رێژه ئە  ستراوه رز بە ند یان بە ست ی مام ناوه پە پاڵە
 -(:21ى ) همادد
 ووزە   ێمين نر   كر ەدواه پێی بەت ێيرگ هرد هو ر كاتێكدا هە لە كارهاتوو ە  ب ەك ە  يێ  كر هارپ

 .دا وكاتە لە ندكراو ەس پەبا   هكار
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 -(:28ى ) همادد
نی   ەسیان و اليی ە  و كی هزار هن و ەاليی ەلی  ەكیان كی ەباييی هكیار  هرێو ئیام ەسیت هر ەل وك پەو ل ەك  ەويستپێ
 ی ژنیەلی  ەويسیتپێت، ێی  ب هزار هر  و هفا  و ستاند ە  مواسپێ ەن بێنرێه هكار د ە  ب هزار ه  و هو هر هد
بادا  هكار ووزە كان   هڕ ت ەل  ەند بكا  ك ەس پە  ەالن پەو ل ەو ك ەل ئ پەل و ەاندن  كگن ەسڵ ەه رتن وگر هو
 ن.ێنرێه هكار د ەب

 -(:22ى ) همادد
بێ ئاگاداری  ر پ لێك بە سێك ب  هە ر كە ن هە الیە با لە كاتی ئاشكرابوونی راكێشانی كاره لە
نی  وا الیە ر ئە ستانی پێوه ش و بە ی هاوبە وه بێ كردنە با بە ستانی كاره با و بە كانی كاره رمانگە فە
كار  لی بە ل و پە م كە رجە ر سە سە ست بە ی ببرێت و ده باكە وا كاره كە  یە ی هە وه ندار مافی ئە یوه پە

م پێبژاری  رجە ندارەکان سە یوه پە  رمانگە ی فە و كاتە تا ئە  وه ی نادرێتە كە نە  اوه هاتوودا بگرێت و بە
ی لێ  لێن نامە بە  وه (02ی  مادده  م لە یە الی سێ)پێی  بەن  كە ژمار ده ر ئە سە كانی لە رپێییە سە
ستانی  نایاسایی بە  بەستانی کارەباکەی و بەكانی  م ڕێكاره رجە الدانی سە  ە  ب باره ربگیرێت سە وه
 . كاتەوە  نە با دووباره كاره

 م هيێشى س هب
 ى نزم هتيڤۆلبا /  هكار ووزەىدانى پێنمايى ێر

 -(:31ى ) همادد
با   هكار  ێڵياندن  ه  گە  ب     ست ەئ  ەتێرگ هكان د ەرجيي ەم   ەرج ە  س ە  تايب ۆژهڕپش   ەهاوب
 ڕ تێپەتر  ەم (722)  ەل  ەك ێڵە  هێژك درێرج ەم ەب ێت هبا  دراو هكار ووزە شتر پێ  ە  ك ەانچو ناو ەل ێنو
  ەك و ب ەي هو ەر جيابوون ەه  ب  ڤ ڵتیەزين   ەداب ی رێژهاوكردن  چ هڕ ەيان ب  هو  هر هڕگ   ەكا  ل نە
  ەويستپێت و ێب ەتر زياتر ن ەم (32)  ەش ل ە  هاوبڵبێ  كێژك درێرج ەم ەر ب هڕگ اوكردن  بار  چ هڕ

 ت.ێدابن  هو سنوور ەر ل هوپێرد   ش ب ەهاوب
 -(:30ى ) همادد
  ەلی  هتر دوورتیر ەم (722)  ە  ل ەك ەنێكا  و شو هبا د هكار ووزە ياندن   گەك داوا  ێنێن شو هك  اوێكات
ند   هناو  ەل  ەك  ديكێر هڕگ ها دانان   هرو ەت، هێدابنر( 33kv)يان  (11kv)  ڕ ت  ەوستپێ،  هو ەك هر هڕگ 
و   ە شی ەكخست  نیێڕو   ەك ەنێين  شوڕ ن  گەرمان ەبا ف هكار ووزە دان  پێست   ەب ەم ە، ب ەك ەيێنو  هد ل
  هد لی یاوكردنچی هڕ ڵ گیە لەبیا،  هكار ووزە ياندن   گەست   ەب ەم  ەدا  ب هنجام د ە  ئ ە  تايب ەر ست هد
  هت، وێیزياترب  ەكی ەباييی هكیار  ه  وز هاوچیر ەيان سی  ەك هڕ هڕوگتوانا  دياريكراو    ەت لێناب  ەكان ك هتاز
  ەلی ( 3،  0،  1)كیان   گیەڕب  ەلی  هديیاريكراو  ەت كیێیدراو زياتربێپێسنوور  ر  ەل  ەتييڵوڤزين   ەت دابێناب

دراو و زيییادبوون  توانییا  ديییاريكراو  ێپێییڕ  ڕبیی ەلیی  ەتييییڵوڤزينیی   ەكییات  دابیی ەلیی م. ه  دوو همییادد
ت، تاكیات  ێی ر هدواد  ەنێو شیو ەئ  با ب هكار ووزە ياندن   گە   ەسۆرپ  هو ەئ  ەك هر هڕگ يا   ەك هاوچر ەس

   گیەڕب  ەلی  ەت كێب هك دێر نر  ەرامب ەين بڕ نجامدان  ن ەر، ئ هڕگ ونجاو يان گ   هاوچر ەدابينكردن  س
 . هدا هاتوو(1) همارژ   ە   شت(1)
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 -(:32ى ) همادد
  ەك هشت كارگوو  ێیبا ت ه  كارێك  نوێڕ زراندن  ت ەدام  ەكا  ب هد  گەرمان ەف  ەك داوا لێن ەك اليێكات
م  ەرج ەماركردن  سژ ەو ه ەر ست ه  دپێ ەت بێب هند د ە  سوودم ست ەئ  ەل (  كارێكر +  ەست هر ەك)

ور   ه  د هوێش ەب  ە  ك ەو نر ان ەاوكردن  ئچ هڕ ەب  گەرمان ەن ف ەالي ەل  هم كار ە  ب ەكان  تايب هووتێی
 ت.چێ هرد هد  هو ەت هزار هو ەل

 -(:33ى ) همادد
 ڵ گە لەت ێب هش د ە  هاوب ست ەئ  ەكان  ل هلكاو هوپێر و  ەت بريكێو سيرك ڵبێر و ك هوپێين  ڕرج  ك ە 
 . گەرمان ەكان  ف ەنماييێڕ  پێ ەب  هزوركت  سنوورداركردن  وێس

 -(:32ى ) همادد
 :ڕ ت نان  مێكاره ەن  بێو شوێر
  ەيس وات ەل فگ  سين هاوچر ەس  ەت لێكارب ەب  هزياتر (0.01kW)  ە  تواناكانيان ل ەانڕ ت و م ەت ئێناب -1

(042V )ەتييڵوڤيس و  ەف ێ  س هوزو   هاوچر ەس  ەويستپێكو ڵ ە، ب   (416V )ت.ێكار ب ەب 
 ت:ێزياتر ب  هو ه   وار ەانڕم ب ەل (starting current) ڕ ت كردن  مپێك  ئيشپێست هد ویوتەزت ێناب -0
  ت بیێیسینووردار بكر (starting current) ڕ تی كردن  مپێك  ئيشیپێست هزوو  د ەويست ناكا  تپێ - أ

 . همتر ەك (3kW) ەل یانتوانا  ە  ك انەڕ ت و مەئ
 .( ەوات  كيل 12تا  3  ەتوانايان ل   ەانڕ ت و م ەئ  كاركردن ب یوتەزو ×0) - ب
 .( ەوات  كيل 02تا  12  ە  توانايان ل ەانڕ ت و م ەئ  كاركردن ب یوتەزو ×1,5) -ج
 .( هوا  زياتر  كيل 02  ە  توانايان ل ەانڕ ت و م ەئ  كاركردن بی وتەزو ×1,4) -د
 (0.01kW)  ەتوانايان ل  ە  ك ەران ت و م ەئ  ب یي ار   گزێارپك و پێست هكان  د هرێئام ینانێكاره ەب -3

يیان   هدراوپێیيیان  ژهئامیا  هو هر ەسی(0)ی  یاڵ  ەلی  ە  كی ەمانیژو ەو تی ەنیان  ئیێسیت ه هد ەبی  ، ب هزياتر
 . ەديك (بديل )ك  ێر بريت ەنان  هێكاره ەب
 -(:36ى ) همادد

  گەرمان ە  ف ەو ئاست ەلت ێمتر ب ەك  ەك ەش ەكان  هاوب هرێ  ئام(Power Factor)  توانا  ەك ڵهاوك ئەگەر
    توانا ب ەلك   هاوك هو ەرزكردن ەب  ويست بپێر  ێئام  گەرمان ەف  ەويستپێ، (2.2)  هديار  كردوو

ل  پ   ەل  گەت جێيرگرب هش و ەهاوب  ە  كار لێرو كرێموو ئام ەويست دابين بكا  و نر   هپێئاست  
فات   ە  مواسپێ ەت بێدابين بكر  هو هند ەن سوودم ەالي ەل . يان( ەتيان نيي ەر  تايب هڕگ    ەوان ەئ)ن اڵما
  . هزار هدراو  وێپێڕ
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 م هوارچشى  هب
 رز هند وب هى ناو هتييڤۆڵبا /  هكار ووزەىدانى پێنمايى ێر

 -(:35ى ) همادد
 (ر  ەركت بريكێس) ڕبڕو سووڕ هڕگ بايل و كويسك و    م گەستێبا و و هكار ووزە شان  ێاكڕوو  ێیت
   ست ەئ  ەوزار  لگشتو گەو حكووم  و  ڵیساز  و كشتوكا ەيشپان  و گش  بازر ەهاوب  ر ب هوپێو 

 ت.ێب هند د ەسوودم
 -(:31ى ) همادد
   ەتييڤ ڵر    ەكێركت برێتا س  با  ناو  ه  كارڕ ستن  ت ەكردن و بێج ەبێج  ەل  ەرسپر ەش ب ەهاوب
  هو ەكنيكي ەوو  تڕ ەل  ە  نزم دابين بكا  ك ەتييڤ ڵر   ەكێركت برێش س ەهاوب  ەويستپێر،  هڕگ نزم  

  پێ  ەت بێيرگ هرد هك  و ەشپێ  ەك  هارپك ێڕب  ەر ب ەرامب ەين بڕ ت دوا  نێزر ەم هت و دادێونجاو بگ
  ەك ەنديي هناو  گەستێوور  وژ   هو هر هد  ەر ل ەكێركت برێش س ەهاوب  ەويستپێ، (1) همارژ   ە شت
  ەار  لگزێارپر  ێها دانان  ئام هرو ەت، هێب ەزياتر ن (م15)  ەل  ەونجاو كگك   ەدووري  ەت، بێنێزر ەدابم
توانا    ەك ( short circuit) ر   د  زياد و ش ل  ەرتن لگاێگڕست   ەب ەم ەب  ەك ەيس ەف ێر س ەر ه ەس
 د  ئاساي .   ل%(102)ت تا ێب ەر  هگر ەب

 -(:38ى ) همادد
ك  هشت  وگند   هو ژهر ەب ب  انی کارەبا ك  ڕهت  ت بێر  زياد دابنرێبوو ئامويست پێك ێر كات ەه

ش  ەهاوب  ەل  ەك ەستن ە  بێو كر ەرانێو ئام ەوو  ئێی  تڕ، ب( ێبل  نوێيان ك ڕسوورب)زيادكردن  
   هارپ  هو ەش بوو ئ ەر داواكاري  هاوب ەس ەل  ەستان هر ەو ك ەر زيادكردن  ئ گە ەم ئاڵ ەت، بێيرگرنا هو
 . گەرمان ەند  ف ەزام هت دوا  رێيرگ هرد هو ێ  ل ەك ەستن ە  بێوو و كرێیت

 -(:32ى ) همادد
  ەت بێ  و بدر ەرت  تايب ەن مير  يان ك ەالي  ەت لێبوون دروست بكرێج ە  نيشت ە ان ڵەبائەگەر 
   هوچێوارچ  ەل (  كارێكر +  ەست هر ەك)با  هكار ووزە ياندن   گەرج   ەم   ەرج ەسا و ەشان ، ئ ەهاوب
 كا . هت  د ەنداري هكا  يان  او هدروست د  ەك ە ان ڵەبا  ە  ك ەن ەو الي ە  ئ ست ەئ  ەتێو ەك هدا د ەك ۆژهڕپ

 -(:21ى ) همادد
 (مالك العقار)  ەك ەكڵن  مو ه او  ەويستپێبوون ،  (پێکهاتە)ك بينا  ەي  ەش ل ەهاوب ێس  ەزياتر ل ئەگەر
و ڕر و بازبا ەكێركت برێس)ها دابينكردن   هرو ە  نزم دابين بكا  ، ه ست پە ڵەاپكان   هرێئامم  ەرج ەس
 ئەگەرم اڵ ە، ب ێب  ە  بيناك هرواز هد  ەكان ل هر هوپێرد   ب  ەويستپێ، (ك  هر ەشكردن  س ەرد  داب ب
شكردن  ەرد  داب ب  ەويستپێ  هو ەئ ت ،ێدابنر  ە  بيناك هو هوورژ  ەوونچتا   هر ەس  ەكان ل هر هوپێتوانرا  ەن

كا   هديار  د  گەرمان ەف  ە  ك ەفات  تايب ە  مواسپێ ەب  ەكان  بيناك ەم م نه ەرج ەس دابين بكا  ب
 ت.ێب هكان د ەنماييێڕپێی  بەش  ەم ەئ
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 -(:20ى ) همادد
 (مصیعد)ر و ێسانسی ەو ئی (ز  ەركی ەمی)نید   هرم  نیاو گەم  سارد  و ەسيست  ە  ك ەن و بينايانێوشو ەئ
ست   ەب ەم ە، ب ەرانێو ئام ەئ  ت بێدابنر    ەرب ەشكردن  س ەرد  داب ب   ەرج ەت ، مێب ە  ئاويان هپم پەو

ی  كیە پی لی پێكهاتە   ڵیە ەماممان  هیەدا  ەرانی هوپێیو  ەكارهیاتوو لی ە  بی ەك ە، ي   ەرب ەر  س هوپێدانان  
ب   كرێت وه ژمار ده ك بازرگانی ئە ك مااڵن یان بازرگانی بوو وه وهر مااڵن بوو  گە ئە  كرێت واتە ل ده گە لە
 .كرێن ژمار ده بازرگانی ئە  نێوان مااڵن و بازرگانی بە ڵن لە ی تێكە وانە ئە

 -(:22ى ) همادد
  ەنماييێڕم  ە  ئپێ ەب  هو ەتێكر هد  ش  ب ەهاوب پ لینی  هدرا، دووبارڕگ ك ێنێش  شو ەل  هاوبپ  ر گە ئە
ت ێب هرس دپر ەش ب ەت و هاوبێب هد (نێن شو ه او)ش  ە  هاوب ست ەئ ەكان ل ەرجي ەشت  گو
 .بەم گ ڕینە  ەکاننديدار هيو پە الیەنە   هو ەكردننەادارگئا ەل

 -(:23ى ) همادد
ت  ێنییدار هين   ییاوڕگیی كییات    ەلیی  هو ەبكاتیی  گییەرمان ەادار  فییگییئا (نێن شییو ه ییاو)ش  ەهاوبیی  ەويسییتپێ
  و ی ەراسیت  ەك ەشي ەل  هاوبپ ين  ڕگ كات   ەيان ل  ەديك کەسێکی  بکەسێک   ەل (المرفق)  ەك ەكهاتپێ

میوو  ەهی  ەلی پێکهیاتەکە  ێنی  نیو ه او  هو ەوانپێیە ەب  ەك ەينڕگ يا   هو ەواستنگكردن   ێج ەبێدوا  ج
 ت.ێب هرس دپر ەك  ياساي  بێكار
 -(:22ى ) همادد
 ، هو ەكی  ميرييی ەيی گیەرمان ەن فی ەاليی ە  لی ەرتی  تايبی ەك  كی ەي ە ان ڵەبا  ەك لێش ەنان  بێكاره ەكات  ب ەل
ل  ميیر  پی ك  هو و  هو ەتیێ  جيیا بكر ەكی ەشیي ەهاوبی  ەدايیتێ   ەكی گیەرمان ەفی  ە  ك ەش ەو ب ەئ  ەويستپێ
    ەكیان  ديكی ەشی ەهاوبی  ەل  ەش ەو ب ە  ئ هو ەجياكردن  ە، وات وه شە وانە پێیە  بە تێدا بكرڵ گە ە  ل ڵە ەمام
 . ەك ە ان ڵەبا

 -(:26ى ) همادد
   ەباكیی ه  كییارڕ ت تییێییو ناكر  ەدايییێكیی  ميییر  ت ەيیی گەرمانییی ەنیید فیی چییە   ە یییاناناڵو با ە  بیی هبییار ەسیی

كیان  ەشی ەهاوبی ڵ گیە لەويیش  ەت و ئیێیكر هدابين د  ەك ە ان ڵەن با هن  او ەالي ەل  ەك ەيێ، كر  هو ەتێجيابكر
 ل  مير  .پ   پێ ەكا  ب هاكتاو  دپ

 -(:25ى ) همادد
  گیەرمان ە  فی ەو ئاست ەت لێمتر ب ەك  ەك ەش ەكان  هاوب هرێ  ئام(Power Factor)   توانا ەلك هاوك ر گە ئە

    توانیا بی ەلكی   هاوك هو ەرزكردنی ەب  ويست بپێر  ێئام  گەرمان ەف  ەويستپێ، (2.2)  ەب  هكردوو یديار
 ت.ێب هش د ە  هاوب ست ەئ  ە  كار لێر و كرێموو ئام ەنر   ه ويست دابين بكا ،پێئاست  

 -(:21ى ) همادد
  هو ەك  تر ئێش ەهاوب  ەدرابوو ب ێكر ەشتر بپێ  ەك دانا كێر هڕگ ر  ەس ە  لێنو یش ەهاوب  گەرمان ەف ر گە ئە
   همیارژر  گیە ەم ئاڵ ەكسیان  ، بی ەي ەت بێكر هكان د ەش ەر هاوب ەش  س ەكان داب هرێرتن  ئامێ گكر ە  بڕب

گی ڕەڕە بە و  ەت و ئیێيرگرنا هو ێكر  هو ەش يان زياتر بوو ئ ەهاوب (3)  ەل  ەك هر هرگ ر  ەس كان  ەش ەهاوب
 . ێتكر همار دژ ەشت   ئگند   هو ژهر بە
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 -(:28ى ) همادد
يیان  ڵیە ەمامبیا  هكیار ووزە دان  پێیكیان   ەنمايیێ  ياسیاو رپێ ەنیان بیێره ەبی ه  و ەست هكان  د ۆژهرپ -1

 ت.ێكر هد ڵدا گە لە
 (كڵیمو)و  ( ەمسیاح )بیوون  ێج ەكیان  نيشیت ۆژهڕپی  با ب هكار ووزە ياندن   گەوو  ێی  ت ەمگوژ -0

 تێب هد  ۆژهڕپن  ه   او ست ەئ ەل
 ( ڵسیاز ، كشیتوكا ەيشی،پان  گیبازر )كیان   ۆژهڕپی  بیا بی هكیار ووزە يانیدن   گەوو  ێی  ت ەمژوگ -3

 ت.ێب هد  ۆژهڕپن  ه   او ست ەئ ەل
بیا   ه  كیارڕ   تی هو ەاكردنچ (كڵمو)يان  ( ەمساح )نان يان ێره ەب هكان  و ەبونێج ەنيشت  ڵگە ك مە -4

   هرێوگ ەبی  هديیار  كیراو ەكی  هو ەوكاتی ەبا ل ه  كار گەرمان ە  ف ست ەئ  ەتێو ەك هد  كە ڵگە ك مە   ناو 
يیا ود   ەك يیان مسیاح ڵین مو هيیان  یاور  ەنیێره ەبی هكیان و و هن  یانوو هوان  یاوێیسیت  ن ەبێرگ
  ێڵو ه  ەك ۆژهڕپ   ر  ناو  ك تێرج ەم  ەر ب ەنێره ەب هنان و وێره ەب هوان وێست  ن ەبێرگ   هرێوگ ەب
نديدار  هيو پەبا   ه  كار گەرمان ەرشتيار  ف پەر ەادار  و سگئا  ەب  ەكۆڕپ  با ب هياندن  كار گەك   هر ەس
تی   ە  مولكيی هو ەواسیتنگ  هبیاو ه  كیار گیەرمان ەن فی ەاليی ەلی  هت وێنیدكراب ەسی پە  هت وێنجام دراب ەئ
سیت  هد  ەبی  ەكی ۆژهڕپین  هن  یاو ەاليی ەت دوا  داواكار  لێبا كراب ه  كار گەرمان ەر ف ەس    ب ەك هڕ ت
بایییان  كارهواوی  تییە بە  كییە كانی پرۆژه م پێكهاتییە رجە ها سییە روه هییە وه  ەكیی ۆژهڕپیی  ەرداربییوون  لیی ەبیی

 .ر بووبێت ردا تێپە سە سالێكی بە  ی زیاتر لە پێدرابێت و ماوه
 

 م هنجپێشى  هب
 ى كاتى هوێش  هبا ب هكار ووزەىدانى پێنمايى ێر

 ت:ێب هد  هو ه   وار ەي هوێم ش ەكراو بپێ ڕ ه  باو ەنام ڵگە ەب  ەشكردن  داواكار  ب ەشكپێدوا  
 -(:22ى ) همادد
 كان : ەكاتيي  هزراو ەو دام  ێگەج  ب
نیدي   ەزامی هير  و رگشیتپنووسیراو    ەبا، ك هكار ووزە دان  پێرم  داواكاري   شكردن  ف ەشكپێ -1

 ت.ێب پێچنديدار  هاو هيو پەن   ەالي
كیا   هديیار  د  گیەرمان ەفی  ەك كیێنێشیو  ەر، لی ەركت بريكێرو س هوپێ  ونجاو بگ   ێگەدابينكردن  ج -0

 كنيك . ەرج  ت ەي  و م ەيشپاراستن   پت  و   ەالم ەرج  س ەاوكردن  مچ هڕ ەب
  ەتێو ەك ه  كار دێو كر  ەست هر ەرج  ك ەم   ەرج ەش  كات  س ەبا  هاوب هكات  دانان والبردن  كار  ەل -3

 . ەك ەش ە  هاوب ست ەئ
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 -(:61ى ) همادد
بییا  هكییار ووزە  كییردن:ێج ەبییێنییاغ  ج ق ەلییکییان   هزراو ەبينییاو دامیی  ەبیی کییاتیبییا   هكییار ووزە دان  پێیی
ی نیاغ ق  ەلی  ەكی ی ەانیۆژڕپو  ەت بیێیدر ه  كیات  د هوێشی ەنید بی هو نیاو (وا  کیل  32تا )  نزم  ەتيڤ ڵ ەب
 : هو ه   وار ەناڵم  ا ەاوكردن  ئچ هڕ ەب  گەرمان ەند  ف ەزام هڕ ەب  هويست وپێكات   ەكردندان لێج ەبێج
رمی   ەدان  فیێپێیيیان ر  ەت  بيناك  ڵەم  ەبا ك هكار ووزە دان  پێ  ە  ب ەرم  تايب شكردن  ف ەشكپێ -1

نیی   ەوانیی  يیان اليی هير  شیارگشیتپت يییان ێیب ەرمی  هی ەدان  فییێپێیڕ  ەكی هزراو ەت يیان  دامییێیب ەهی
 ت.ێداب پێت    ڵەنديدار م هيو پە

 ووزە بیوون   ەوام  ه هرد ەب  ەاداربوون لگست  ئا ەب ەم ەت، بێكر هد  ين  بڕ ن  هو گەرمان ەن ف ەالي ەل -0
ت و ێییكر هديییار  د  هو گییەرمان ەن فیی ەاليیی ەين لییڕ روار  نیی ە، كییا  و بیی ەكیی ەنێشییو  ەبییا  كییات  لیی هكییار
ر   جیی  ەشیی  لیی ە  هاوبیی ەينیییر بن ەسیی ە  لیی ەباكیی هكییار ووزە كارهییاتوو  ە  بیی ەكیی ەماركردن  يییژ ەئیی

 تێب ه  د ەك ەشي ەل  هاوبپ   پێ ەب  هو ە  نزم ەتيي ڤ ڵتیە
با   هزوو  كار ەياندن  ت گەكات   ەل  (  كارێو كر ەست هر ەك)وو  ییرج  ت ەم   ەرج ەس  ەك ەش ەهاوب -3

 ت.ێب هد  ست ەئ ەل ی ەك ۆژهڕپ  كات  و البردن  ب
   همیاو  ت بیێیيرگرب هداواكیار و  ەلی  ەن نامیێڵی ەبی  ەويسیتپێ کیاتی   هوێشی ەبا ب هدان  كارپێكات    ەل -4

 .ەوەبا بكات ه  كار هو ەدانپێ  هك داوا  دووبارێجار گمان (5)ر  ە  ه هماو  ەل  هو  ەك ۆژهڕپواوكردن   ەت
 م هش هش یش هب

 كان )االحكام العامة( هشتييگ  هكارێڕ
 -(:60ى ) همادد
وامی   هدوا  د ە  لی ەكی هر هوپێی   هو ەندنێست   و ەب ەم ەش بكا  ب ەشكپێك  ەداواكاري  ەي ە  ه ش ب ەهاوب
 .پێچ  هاو (1)  همارژ   ە شت ەك ل هك، و ەي هو ەندنێر  و ەه  ك  دياريكراو ب ەيێكر  ەر ب ەرامب ەرم  ب ەف

 -(:62ى ) همادد
 ی ەشیێك یر ەسی هارچی ینهیا دوا ەتی یميیر یو هر ز ەسی  ەتیۆيیان كردپێیر ەسی ی ەوانی ەت بیێیبیا نادر هكار
  ەكی مەند تي ەتايب یئيداري ی ەك ەيان ي یوان هن شار ەالي  ەل یرم ەف یكێنووسراو پێی ەب  ەك ەي رپێیی سە
 با. هكار یزوو ەت یدانپێ  ەب بکا يريان گشتپ

 -(:63ى ) همادد
  ێیوة ل ەدان  نزيكبونیێپێیڕمتیرين  ەو كی  ەيی ەهی (فقيیةألالم رمیا  ا)ي   بیا سینوور  ئاسی هل  كارێه
  هم سینوور ەاو  ئیچی هر  ەويسیتپێتيان اڵوور ها ەس ەل  هو  كە ێلەه ی ڤ لتیە  پێ ەب  ەي ەه (سماحا  دنيا)
  وه وانییە پێیە بە،  ەنماييییێم ر ەلیی پێچ  هییاو (4) همییارژ   ە شییت  ە  هییاتوو لییپێ ەن بیی ەبكیی  ه(م رمییا )
ن  ەاليیی ەلیی  ەم سیینووران ەزانییدن  ئیی ەكییات  بیی ەت. لییێییرگنا  سییت ەئیی ەك لیی ەتيیی هرسییيارپر ەبیی چهییي  گییەرمان ەفیی
  ە  كی ەييیۆمیاد  و مر  ەرو زيانی هر هو ز ەلی  هو ەن ەبوو بك هر ەداوا  ق  ەكيان نيێماف چو هي  هو ەتياناڵواوه
 یمییار بكییا  و داوا ر ت ەسیی ەداوا  ياسییاييان لیی  ەيیی ە  هیی    بیی هزار هو  وه وانییە پێیە بەا  گیی هيییان دپێ
 كان بكا . ەزيان یبوو هر ەق
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 -(:62ى ) همادد
و  و دزينی   هڕ  هزيیاد  ەرتن لیێگناو رپێ ەل نها ەت  هك وڵيان مو  ۆژهرپ  ە  نادا  ب ەرعي ەبا ش هدان  كارپێ
 ت.ێب هبا د هون  كارۆچڕفي ەبا و ب هكار
 -(:66ى ) همادد
 ی گیەرمان ەفی یت ەرسراويێپكان ل ەي یانگبازر  ەنێن وشواڵما  ەل  هو ەوتن ەركگئا  ەكان هرووداو  ە  ب هبار ەس
ند  ەتم ەتايب یك ەي ەنژێل یاێگر  ەت لێكر هد  ەك هرووداو  ەل  هو ەين ڵكێو ل  ەباي هكار یر هوپێ یبا تا ئاست هكار
 . هو ەوتن ەركگئا یكان هكار ه یدياريكردن  ب

 -(:65ى ) همادد
   بیاوه ی كارهتی هزار هن و ەالي  ەل  ەك ی ەو نر ان ەئ پێی ەن بێنرێنر  هبا د هكار  ڕیت یل پەل و  ەك یكان ەنر 
 ت.ێكر هرد هد

 -(:61ى ) همادد
 یزوو ەتی ینیانێكاره ەباش بی یكان ەنماييێر  ەل رپێیی سە  ە  ك ەوان ەر ئ ەس ەت لێدرڕب هبا د هكار یووز ەت

ين و ڕبی ێییكر یرتنیگر هو یربیار ەسی ۆژر ێسی ی همیاو  كیا  بی هد ی  ديیار هزار هو  ەن كی ەكی هبیا د هكار
 تێو ەك هد  ەك  ڕهر ت ەب  ەك یكان ەو زيان هو ەانڕ گە

 -(:68ى ) همادد
چ هیي ەكیار بی هو  وه گرێتیە شیوێنی ده  م ڕێنمایییە  رێیت و ئیە كار ده لیە 0218ی سیاڵی (1)  ڕێنمایی ژمیاره

 .  یەنمايڕێم  ەئ ڵ گە ەت لێك ب ناك  ەت كێك  تر ناكر ەنماييڕێ
 -( :62ی ) مادده
  ە  لی هو ەوكردنیاڵ  بۆژر  ەلی ۆژر (12) یدوا ەم  كوردسیتان لیێر ەه  ەت لێكر هد ێج ەبێج  ەنماييانڕێم  ەئ
 .(قايع  كوردستان هو)   ەنامۆژڕ
 

 ئەندازیار                                                                   
 کمال محمد صالح                                                                    

 وەزیری کارەبا                                                                    
 (0)  همارژى ۆاشكپ

 كان . ەوانيي هناو سنوور  شار  ەان  لگن و بازراڵما یشان ەهاوب م: هك هي
 : هو ه وار ی ەنامان ڵگە ەم ب ەئ یش كردن ەشكپێ -1
 با هكار ووزە دان  پێرم   شكردن  ف ەشكپێ . أ
ت يیان ێیكراب یر ديیار ەسی ەلی  ەك ەوي هز  چەارپ ی همارژ  ەك  هر ە انووب یباج  ەل یيرگشتپ ینووسراو . ب

 یشیكردن ەشیكپێ  هبينیا و یوسیتكردندر یتی  ڵیەديیاريكراو يیان م یوانی هشار یيرگشتپ ینووسراو
 .تێكراب یر ديار هڕگ رو  هوپێ  نێتيايدا شو  ەبينا ك ی ە ش ەن
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 (بوو ەر ه گە ەئ) ێیدراوس یك ەي ەكهاتپێ یبا هكار ی ەسوولپ .  
 .(1) همارژ   ە   شت(1)  گەڕ  بپێ ەين ب ڕ  نێ  كر هارپ دان پێ -0
  هو (رقییم ال سییاب )مارژ ە  ئیی همییارژك و    بلیی همییارژديییاريكردن    بیی  گییەرمان ەن فیی ەاليیی  ەين لییڕ نیی -3

 .با هكار ووزە ياندن   گەكان   ەويستييپێ
 .با هكار ووزە ياندن   گەكردن  ێج ەبێكان  ج ەداويستيپێستن و ە  بێدان  كر -4
 با هكار ووزە دان  پێياندن و  گەواوكردن   ەت -5

اكان و ڵگ ەمیی و ك ەزاو ناحيیی ەقیی)وانیی   ه  سیینوور  شییار هو هر هان  دگیین و بازراڵمییا یشییان ەهاوبیی م: هدوو
 (: 11KV, 2.4 KV)   ەتيڤ ڵ  ەب (كان هوندگ

 : هو ه وار ی ەنامان ڵگە ەم ب ەئ یش كردن ەشكپێ -1
 .با هكار ووزە دان  پێرم   شكردن  ف ەشكپێ . أ
 . كە ناوچە (الوحدة االدارية)  ڕگێ  كار ەك ەك  يۆر ەس  ەير  لگشتپك  ێنوسراو . ب
 (1)  همارژ   اشكپ  (م ەك ەي)  ڵ ا ەل (5،  4،  3) یكان گەڕكردن  بێج ەبێج -0
 : ڵ  كشتوكاپم پەم:  هيێس
 : هو ه وار ی ەنامان ڵگە ەم ب ەئ یش كردن ەشكپێ -1
 .با هكار ووزە دان  پێرم   شكردن  ف ەشكپێ . أ
 ڵ گیە لەكیان  ئیاو  هاوچیر ەو سی ڵت  كشیتوكا هزار هو)نديدار  هيو پەن   ەت  الي  ڵەشكردن  م ەشكپێ . ب

شیت  گب.  ەير  لیگشیتپيیان نووسیراو   (و  هر زژێی  ئیاو   گیەرمان ەتی  فی  ڵیەش كردن  م ەشكپێ
 .اگزێارپ  ڵكشتوكا

 ینهیا دوا ەتیر تی هور گیە یتوانیا یتیر یكی ەيی ەدانی  ەب ڵیكشتوكا پیم پە یرينگ  ەن  ەبدا  ب  ەننامڵێ ەب . ج
 كان هنديدار هيو یە  ەن ەالي  ەنووسراو ل یند ەزام هر یرتنگر هو و گەرمان ەف ی هو ەاداركردنگئا
 .(1)  همارژ   اشكپ  (1)  ڵ ا ەل ڵیكشتوكا پیم پە  ە  ب ەتايب (5،  4،  3) یكان گەڕكردن  بێج ەبێج -0
 با هكار یدانپێنزم و  ست  پە پاڵە یر هوپێ یدانان -3
اكان و ڵگ ەمی و ك ەزاو ناحيی ەقی)وانی   ه  سنوور  شار هو هر هد  ەيان ل  هو هناو ەكان  كار ل ەرش هو م: هوارچێ

 :(كان هوندگ
 : هو ه وار ی ەنامان ڵگە ەم ب ەئ یش كردن ەشكپێ
 با. هكار ووزە دان  پێم  ر ف -1
ی سینوور  ەكیان لی هنديیدار هيیو پیە  گیەرمان ەفی  ەير  لیگشتپكرا و يان نووسراو  پێكار یت  بينا  ڵەم -0

  سیینوور   هو هر هد  بیی یڕگێكییار ی ەكیی ەيیی ینیی ەنیید  اليیی ەزامیی هكییان يییان نوسییراو  ر ەوانييیی هشییار
 .تێكراب یر ديار هڕگ رو  هوپێ ینێتيايدا شو  ەبينا ك ی ە ش ەن یشكردن ەشكپێ  هكان و ەوانيي هشار
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 .(بوو ەر ه گە ەئ) ێیدراوس یك ەي ەكهاتپێ یبا هكار ی ەسوولپ -3
 با. هكار یياندن گە  ەكان ەويستييپێ یكردن یديار  ب یكنيك ەت ین ەالي یينڕ ن ینجامدان ەئ -4
 .(1)  همارژ   ە   شتپێ ەين بڕ   نێكر یدان -5
 . هو گەرمان ەن ف ەالي ەبا ل هكار ووزە ياندن   گەكان   ەداويستيپێندن  اڵم ە  -5
 . ەك هكردن  كارێج ەبێستن و ج ە  بێدان  كر -7
 با. هكار ووزە ياندن   گەرو  هوپێستن   ەب -8
 .(الجهد المتوسط والعالي )رز   ەند و ب هناو ی ڤ ڵتییە  ڵكشتوكا مپی پە م: هنجپێ
 . هو ه وار ی ەنامان ڵگە ەم ب ەئ یش كردن ەشكپێ -1
 با. هكار ووزە دان  پێرم   ف . أ

 پارێزگا.  ڵشت  كشتوكاگب.  ەير  لگشتپيان نووسراو   ڵیكشتوكا مپی پەت    ڵەم . ب

 .(م طة التوزيع)شكردن  ە  داب گەستێزراندن  و ەدام -0
 با. هكار یووز ەياندن  ت گەرو  هوپێدانان   -3
 .ڵیكشتوكا مپی پە  ەب  ەت ەتايب  ەك  هو هر ەم س ەيێس  ەكو ل هرو ەتر ه یكان گەڕب -4
م  ەبی  هدراو ەنی پیێيیان  ژهئامیا (م ەنجیپێم و  ەيێس)كان   ڵە ا  ەل  ە  كڵكان  كشتوكا ەلپ   ەرج ەم م: هش هش

 ت . ێب هد  ەي هوێش
 . هو ه وار ی ەنامان ڵگە ەم ب ەئ یش كردن ەشكپێ -1
  ڵشیت  كشیتوكاگب.  ەير  لیگشیتپيان نووسیراو  )نديدارو  هيو پەن   ەت  الي  ڵەشكردن  م ەشكپێ -0

 .(نديدار هيو پەا  گزێارپ
 :(رز و نزم ە  ب ەتييڤ ڵ) یوان هسنوور  شار  ەل  هو ەكاني هر موو ج ەه ەكان ب گەكار م: هوت هح
 : هو ه وار ی نامە ڵگە بەم  ەئ یش كردن ەشكپێ -1
 .با هكار ووزە دان  پێم   ڕف . أ
 یسیاز ەيشیی پێیدانی ره پە یشتگ یت ەراي ەب هوێر ەير  بگشتپيان نووسراو   ی گەت  بينا  كار  ڵەم . ب

نیدكراو  ەسی پیە ی ە شی ەو نی ندییدار یوه پە ی ژینگیە ی گیەرمان ەفی ڵ گیە لەنیان ێره ەبی هو ی ەسیت هيان د
 دياريكراو ر ڕ و پێوه گ ڕه ینێتيايدا شو ەك
 . هدا هاتوو هو هر ەم س ەنجپێ  ەك ل هرو ەتر ه كانی بڕگە -0
نید و  هنزم وناو ی ڤ ڵتیە)وان   ه  سنوور  شار هو هر هد  ەل  هو ەكاني هر م ج ەرج ەس ەكان ب گەكار م: هشێت هه

 :(رز  ەب
 : هو ه وار ی نامانە ڵگە بەم  ەئ یش كردن ەشكپێ -1
 .با هكار ووزە دان  پێم  ڕ ف . أ
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 سیازی پێدانی پیشە ره تی گشتی پە رایە بە ڕێوه بەير  گشتپنوسراو   ڵ گە لە ی گەت  بينا  كار  ڵەم . ب
تيايدا  ەك سندكراو پە ی ە ش ەو ن ندیدار یوه ی پە ی ژینگە رمانگە فە ڵ گە لەنان ێره ەب هو ی ەست هيان د
 .ر دياريكراو هوپێر و  هرگ  ینێشو

 . هدا هاتوو هو هر ەم س ەنجپێ  ەك ل هرو ەتر ه یكان گەڕب -0
 . كە كارگێری ناوچە ی كە یە ین ەالي  ەل یرم ەف ینووسراو -3
 . هدا هاتوو هو هر ەم س ەش ەش ەك ل هتريش و كانی بڕگە -4
 روزاگشت و  گە م: هيۆن
 : هو ه وار ی نامە ڵگە بەم  ەئ یش كردن ەشكپێ -1
 .با هكار ووزە دان  پێرم   ف . أ
 كە. شت و گوزاری ناوچە كانی گە گشتییە  تیە رایە بە ڕێوه بەرم   ەير  فگشتپ . ب

 كان ندیداره یوه پە  ەن ەن الي ەالي  ەكاركردن ل تی م ڵە یش كردن ەشكج. پێ
 .م ەك ەي ەهاتوو ل یتر یكان ڕگەب -0

 (2)  پاشكۆی ژماره
كاتی  رپێیی یییان لییە بوونی سییە ی هییەكات ش لییە كارهاتووی هاوبییە بییای بییە كاره ی ووزهماڵنییدنی  بیی   ە

كانی  كارهاتووه بیە  بایییە كاره  پێی ئیامێره بیە  كیە مالندنە  ە  وه ئیە  مالندنیە م  ە بە  رمانگە پێویستی فە
ی سیاڵی  مان میاوه بیای هیە كاره ی ووزهرجی  ڵ  یە گیە راوردكردن لە بیە رجێك بە میە بێت بە ش ده هاوبە

 .  وه ی  وراره یە م شێوه بێت بە متر نە ڕابردوو كە
 ن:اڵما ەكارهاتوو ل ەكان  ب هرێمئا م: هك هي
 .( رۆژانە) رۆژێك ب  وا  32× كاتژمێر 12× كان گڵ پە   همارژ   هوناك : نيور -1
 .  ەانۆژر رێمژكات 7ا  ڕكێت ەوا  ب 022): (  هوێو هاوش  ەسالج)  هو هر ەساردك -0
 .   ەانۆژر رێمژكات 7ا  ڕكێت ەوا  ب (352):  (ەمجمد)رگفر ەب -3
 . ەانۆژر رێمژكات 12ا  ڕكێت ەوا  ب (022)فزيون:  ەل ەت -4
 . ەانۆژر رێمژكات 5ا  ڕكێت ەوا  ب (122)ر:  ەيوتپم ك -5
 .  ەانۆژر رێمژكات 1ا  كرێت ەوا  ب (0522)ت: ێدا بێر  ت ەرمك گە  ەر ك جل ش -5
 . ەانۆژر رێمژكات 1ا  كرێت ەوا  ب (022)ر:  ەرمك گە ێب ەر ب جل ش -7
 . ەانۆژر رێمژكات 1ا  ڕكێت ەوا  ب (1222)ئوتو:  -8
 دا. ەك ڵەسا  ەل گمان 5   هماو  ر و بێمژكات 8ا  ڕكێت ەوا  ب (122):  ەانكپ -2
 گ.مان 5   هماو  ر و بێمژكات 8ا  كرێت ەوا  ب (022)ووك: یب ( ەمبرد) هو هر ەنككێف 1 -12
 . گمان 5   هماو  ر و بێمژكات 8ا  ڕكێت ەوا  ب (322):  هور گە (ەمبرد)  هو هر ەنككێف -11
 .  ەانۆژر رێمژكات 12ا  ڕكێت ەوا  ب( 52)اليت:  ەت ەس -10
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 كارهاتوو. ە  ب ەك ەي  ت بێبكر ڵ گە لە   ڵە ە  مام ەك هد   لپێ ەليت بپس -13
 گمان 7   هماو  ر و بێمژكات 5ا  ڕكێت ەوا  ب (3222)ن :  ەت 0نديشن  ركێليت و ئپس -14
 .گمان 7   هماو  ر و بێمژكات 5ا  ڕكێت ەوا  ب (0222)ن :  ەت 1,5نديشن  ركێئ -15
 . گمان 5   هماو  و ب  ەانۆژر رێمژكات 8ا  ڕكێت ەوا  ب (3222)  ئاو:  هور گە ر  ەيل ب -15
 .گمان 5   هماو  ر و بێمژكات 8ا  ڕكێت ەوا  ب (0222)ووك  ئاو : یر  ب ەيل ب -17
 . گمان 4   هماو  ر و بێمژكات 10ا  ڕكێت ەوا  ب (0222):   هور گە (مدفاءة)  هو هر ەرمك گە -18
 .گمان4   هماو  ر و بێمژكات 10ا  ڕكێت ەوا  ب (1222)ووك : یب (مدفاءة)  هو هر ەرمك گە -12
ر  ێمژا  كیاتڕكیێت ە  بی ەكی هارپی  كیاركردن و  ه:  میاو ههیاتوو ە  ناويیان نی ەباييانی هكار  هرێو ئام ەئ -02

  . ە  تايب ەنژین ل ەالي ەت لێنرڵێم ە  هت و دێكر هكاركردن  ديار  د
كارهیاتوو ديیار   ەبیا  بی هكیار ووزە   ڕن بیاڵمیا ەل  گەكان  تر ج پ لە    دانراون ب ەران هوپێو  ەئ م: هدوو

 ووزە شیكردنی  تی دابە راییە بە ڕێوه بە  ەنديیدار لی هيیو پیەكنيكی   ە  ت گەرمان ەن ف ەالي  ەت، لێكر هد
 ت .ێب هر  د ەهون   ەنژا  ليڕ   هرێوگ ەكان و ب هرێتوانا  ئام پێی بە   ەك ەمالندن ە  با كاره

 (3)  همارژى ۆاشكپ
كیان   هنديیدار هيیو پیە  ەن ەكان و الي ەت هزار هن و ەالي ەبا ل هكار ووزە كان   ۆژهڕپكردن  ێج ەبێنماي  جێر

 م.ێر ەت  ه ەحكوم
ياندن   گە   ەت بودجێب هت، دێداوا بكر  ەك  ديكێن ەك يان اليێت هزار هر و ەن ه ەالي ەك ل ەي ۆژهرپر  ەه -1

ك  ەي ەر ست ه  دپێ ەش ب ەي ەم بودج ەت ، ئێند دابين بكر ەن سوودم ەالي ەل  ەك پرۆژهبا   هكار ووزە 
  دوانر ی  پێ ەت بیێكر هد  هئاماد  هو هنديدار هيو پەبا   هكار ووزە    گەرمان ەن ف ەالي  ەل  ەت كێب هد
  .ەزار همواركراو  و ەه
نجیام  ە  ئ هزار هو  ەستراو ب ەب ەكان  تر  ن ەن ەو الي ەكان  ديك ەت هزار هن و ەالي ەل  پڕۆژانەو  ەموو ئ ەه -0

ت ێیب ەبیا هی ه  كیار ەك  ديكی ەوزارييتگ ەبا يان  زم هكار ووزە ياندن   گە  ەويستيان بپێن و ێدر هد
سییت   ەبیی ەمیی ەانكییار  بییڕگ ر ،  هيییان فيیید ێییڵو  ه هرێییين  رڕگیی   سییتوون ،  هو ەرتنییڵگ ەه)ك  هو
  كیە پڕۆژهشیت  گ   ەبودجی ڵ گیە لە  ەكی ه  كیار ەم بودجی ەرجی ەسی (، رووناك  ، هتید . .   هو ەكردنێنو
بییا   ه  كییار گییەرمان ەك  فییڵمییو  ەتییێب هكییان د ەنیی ك  ەسییت هر ەكیی هت وێییب هنیید د ەسییوودم سییت ی ئە لە
 نديدار. هيو پە

  ڕ ر تی ەسی ەبیاي  لی هكیار كی یە چ پڕۆژهبا هي هت  كار هزار هند  و ەزام هر ێب ەك بێن ەالي چت هيێناب -3
 ت.ێكر هد ڵ گە لە ی ڵە مەياسا ما پێی  ەب  وه وانە پێیە  ەبكا  ب ێج ەبێبا ج هكار

   ەنیاڵم  ا ە  ئیپێ ەنجامیدراو بی ەكان  ئی ۆژهڕپكان   ەبايي هكار  هن  كاردكرپێاككردن و ئيشچكار   -4
                لە  وبەپێیییی هیییاتو  ەكییی ەسیییت ەبیییێرگر     جیییپێ ە  بییی هزار ه  و سیییت ەئییی  ەتیییێو ەكییی هد  هو هر ەسییی
 . 4ی  اڵ (48 ) ەیدماد
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 (2)  همارژى ۆاشكپ
 كانيان ەكيالاچ  پێ ەكان ب ەش ەكان  هاوب  ه(لپ ) ی ەناسپێ
 ن.اڵلى ماپۆم:  هك هي
 دا: ەكهاتانپێ  هر م ج ەنن لاڵ  ماێج ەنن و نيشتێه هكارد ەبا ب هكار ووزە   ەك  هو ەتێرگ هد  ەشان ەو هاوب ەئ
 كان. هوندگو   ەكۆچشار و شار ەن لوبوێج ە  نيشتو انو -1
 .بوونێج ەكان  نيشت ە ان ڵەبا -0
 كان. ەكابين -3

 ت:ێب هد  هر م ج ەب  هو هر ە  س ەبينايان  هر و ج ەئ  با ب هكار ووزە نر   
كیان   ە  ئاسیتپێ ەبی  هو ە، ئی ەيی ەيیان هی(يیس ەفی ێسی)و  (يیس ەل فگسين)ر   هوپێ ە  ك ەو بينايان ەئ -1

 ك نرخ دياريكراون.ێر ئاست ەه  ب  ەت كێب هبا د هكار ووزە نان  ێكاره ەب
نیدن  اڵم ەسیت   ی ەبی ەمی ەبی  ەكی ەنێشیو  ت بیێیدر هنجام د ەين ئڕ ، ن ەريان ني هوپێ  ە  ك ەو بينايان ەئ -0

دا، تیا  ەبينايیو  ەت لیێینرێه هكار د ەب ەكان ك ەبايي هكار  هرێر  ئام و ج همارژ  پێ ەب  هزونان  وێكاره ەب
 ت.ێنر هداد  ر  ب هوپێ   ەو كات ەئ
بیا   هكیار ووزە    ەكی ەيی ی  نر ڕب  هو ە، ئ ەي ەريان ه هوپێك  ەي  ە  ك ەنانوبوێج ەا نيشتڵگ ەم و ك ەئ -3

 كا . هد یو هڕي پە   هزار هو  ەك ی ەم ەو سيست ەت بێيرگ هرد هو  ەك ۆژهرپن  ه او ەماركراو ل ت
 انى: گلى بازرۆپم:  هدوو
   ەرتی  تايبی ەان  كگبوار  بازر  با ب ه  كارەزونان  وێكاره ەب ەتن ب ەتايب ەك  هو ەتێرگ هد  ەشان ەو هاوب ەئ

 : ههاتوو  هو ه وار ەك ل ه، و ەك ەكيياالچ  سروشت  پێ ەشت  بگرت   ەو ك
 . كان  تاك و ك ەانييگ  بازر گەنوسين -1
كانيیان  هوێو هاوشی ین  و شيرين ەم هشتن  ساردۆن  فرێوشو  ەوا ان ەو نان  ەايخانچو   ەشتخانچێ -0

 كان. ەشتييگ  ەنێشو ەل
 كان. ەيي ەيشپنديكا نا ەو س  ڵە ەم ك -3
 كان. ەرمانخان هكان و د ەزيشكيپ  گەرين و ن  ڵو م ڕما و بازا ەا و سينگياري -4
 كان. هر راوج ج  ەل پەلو ەاكان  ك گو ك (ثالجا )  هو هر ەا  ساردك گكان و ك سايل -5
ركیاران ، ێمژران ,  هزێارپی،   هر ەكیان   انوبی گەنوسیين)ك  هيی ، و ەيشیپوزار  گت ەكان   زم گەنوسين -5

بالج ۆماي  و د ەنان  سينێره ه  د گەها نوسين هرو ەه  ه، و (كان گەاوڕ پەندازيار  ،  ەوزار  ئگت ە زم
 كانيان. هوێجوانكار  و هاوشن  ێو شو  ەرتاشخان ەن  بليارد و سێر  و شو  گە  شان ڵو ه

 غاز. یشتنۆفر یانپ هڕگ و   ەنزينخان ەب -7
كیان   ەكیان و يانی ەرزشیيي هو ەكیان و يانی ەتی ەتايبی  و زانكی ێژل و كی  ە  سیاوايان و قوتابخانی یەبا  -8

 كان. ەهليي ەئ  ەفزيون ەل ەو ت  كان  رادي ڵەنا ەكان و ك ەهليي ەئ  ەشخان   ەت  و ن ەياڵ ەم شنبير  و كۆر
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 م. مني ەل ەر  و ئ گەالستيك  و ئاسنپكان   ەرش هو -2
 .ياندن گە یانياكانپم ك -12
  هكراو ەن  ب ی ژهتر ئاما یكان ەلپ   ەل  ەبا ك هكار یتر یكێر ەنێكاره ەر ب ەه هو -11
 سازى: هيشپلى پۆم: هيێس

سروشیت   ەساز ، ك ەيشپبوار    با ب هكار ووزە نان  ێكاره ەب ەتن ب ەتايب ەك  هو ەتێرگ هد  ەشان ەو هاوب ەئ
  ەنیی ەتیی  اليیی  ڵییەك مێییرج ەمیی ەكیی  تییر بییێ ۆد  بیی  هو ەكییێ ۆد ەلیی  هدمییاد گ ڕینی لییە  ەكاريییان بريتييیی

م  ەئی هت، وێیب ەنیان  هیێره ەبی ه  و ەسیت هان  يیان دگیسیاز  و بازر ەيشیپتی   هزار هكان  و هنديدار هيو پە
 : هو ەتێرگ هد  ەنانێكاره ەب
كیان و  هو ەكیان و  واردنی ەشیيريي  ەم ەره ەدروستكردن  شيرين  و ب  ەل  ەبريتي ەوك:كیساز  ب ەيشپ -1

نی  و  ەمی ه  سیارد گەو كار  هو ەوكردناڵو ب نی مە چاپەراك و  ساز    ەيشپكان  ئارد وئاليك و  گەكار
 كانيان. هوێو هاوش (تعليب)قوتوكردن 

و ئاسین و   نتیی ەيمیچوز و  شیت و ڵ ەو  و  ی ەسیاز  نی ەيشیپك  هين:وڕگ نان و ێره هساز  د ەيشپ -0
  هر م جیی ەكانيییان. نر یی  ئیی هوێو هاوشیی ڵلیی  مییا پییەلو ەسییاز  و كیی ەسییتپیو  گر ەرش و جییل و بیی ەفیی

 ( , KV2.4422KV, 130KV, 33KV, 11KV)  كارهاتوو  ەب ی ڤ لتیەئاست    ەب  ەست هيو پە  ەشان ەهیاوب
 
 :ڵلى كشتوكاپۆم: هوارچ
اوكردن ڕو  ڵبوار  كشتوكا  با ب هكار ووزە نان  ێكاره ەب ەتن ب ەتايب ەك  هو ەتێرگ هد  ەشان ەو هاوب ەئ -0

وكردن  ێ  ەكان  ب ێڵگەكان  راو، ك هر ەنت ە ، سڵا  كشتوكاپكان، تروم ەستانێكان، ب ێڵگەك)ك  هو
ك ێرج ەم ەب  ەاالكييانچم  ە  ئ هوێو هاوش ( ڵگەت ەوز  ماس  و ش ەكان و ح هجياواز  ڵە ر و ئاژه وه لە پە
 ت.ێب ەئاو ه یكان هاوچر ەو س ڵكشتوكا یت هزار هو یكان هنديدار هيو پە  ەن ەالي یت  ڵەم
ی نییاو  ی  ەلگرتنییی بەرهەمییی بەروبییومی کشییتوکاڵک گاکییانی سییارد کەرەوە ئەوانەی کە بیی  ه -0

دنیی جوتییارانی کوردسیتان  بەمەرجێیک پشیتی کرکوردستان بەکار دێت بەمەبەسیتی پاڵهەرێمی 
 .یان هەبێت و چاودێری بکرێن تی وەزارەتی کشتوکاڵپالپش

 لى ميرى:پۆم: هنجپێ
  بیا بی هكیار ووزە نیان  ێكاره ەبی ەتین بی ەتايبی  ەكی  وه گرێتیە دهكیان  ەا حكوميزگ هكان  دام و د ەش ەهاوب
و كییان  ەتیی هزار هو ەكییان بیی هسییتراو ەبیی ەنیی  گییەرمان ەكییان فیی ەتیی هزار ه  و ەكییان و بينايیی ەميريیی  گییەرمان ەفیی

كیان   ەنێكیان وشیو ەميرييی  ەشیخان   ەكان  قوتابيان و نی ەميري  ەيي ناو   ەش ەكان و ب ەريي ڵگەكونسو
كان  ەحيزب گای هن , بار هد ەا  مڵگ ەم كان  ك هكخراوێنديكاو ر ەها س هرو ەه هكان، و ەرستن، قوتابخان پە

 كوردستان. یمێر ەه یت ەحكوم  ەل  ەي ەرميان ه ەف یت  ڵەم  ەاكانيان كگز هو دام و د
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 كان هخشت
 (0)  همارژى  هخشت

 ش: ەهاوب  ەشكراو ب ەشكپێوزار  گت ەر و  زم هوپێستان   ەين و بڕ   نێكر
 ينر   نێنر   كر -1

 ينرۆى نێكر
 االكىچ                             ) دينار ( ێیكر

 كان ەوانيي هسنوور  شار  ەان  و مير  لگو بازر ڵل  ماپ  5،222
 كان ەوانيي ه   شار هو هر هسنوور  د  ەان  و مير  لگو بازر ڵل  ماپ  12،222
 .نپ  ڵل  كشتوكاپ  32،222
 .نپساز   ەيشپل  پ  02،222
 تێ.ب بپ  ەك كێلپ موو  ەه  ب 52،222

 ستن ە  بێنر   كر -0
 ستن هى بێكر

 االكىچ                            ) دينار ( ێكر
 يس ەل فگان  و مير  سينگو بازر ڵمال  پ  12،222
 يس. ەف ێان  و مير  سگو بازر ڵل  ماپ  02،222
   نزم. ەتيڵڤ ساز   ەيشپ  و ڵل  كشتوكاپ  05،222
 تێ.ب.بپ  ەك كێلپ ر  ەه  ب 42،222

 با هكار ووزە    هو ەاندنڕ گەين يان نر   بر -3
 با هكار ووزەىى  هو هاندنر گهين يان ى برێكر

 االكىچ                            ) دينار ( ێكر
 يس  ەل فگان  و مير  سينگو بازر ڵل  ماپ  5،222
 يس. ەف ێان  و مير  سگو بازر ڵل  ماپ  7،522
   نزم. ەتيلڤ ساز   ەيشپ  و ڵل  كشتوكاپ  12،222
 رز.  ە  ب ەتيڵڤ كان   هر م ج ەرج ەس  ب 05،222

 ووزە ينی  ڕليسیت  ب  گیەرمان ەبیا بیدا  فی هكیار ووزە    هارپیبیوو  ەنی  هئامیاد ت واڵهیاو ر گە ئە بينێى:ێت
ن  ەاليی ەلی  ەيی هارپیم  ەدوا  دانی  ئی  ه. و ەكی هرز ەدانی  قی ە  نی هو ماو ڕ  بپێ ەكا  ب هرد هد    ب ەباك هكار
 (3)  ڵ یا  پێ ەت بیێیيرگ هرد هو ێ  لی ەباكی هكیار ووزە    هو ەاندنیڕ گیەين و ڕ  بیێیكر  هو ەش ئی ەهاوب
 . هو ەتێنرێڕ گە هد    ب ەك هزوئينجا و (1) همارژ   ە شت
 (دابين  بكا   گەرمان ەك فێكات  ەش ەر هاوب ەس ەر ل هوپێنر   )ر هوپێين  رگ   ێنر   كر -4

 ر هوپێينى رگۆى ێكر
 االكىچ                              ) دينار ( ێكر

 يس  ەل فگان  و مير  سينگو بازر ڵل  ماپ  8،222
 يس. ەف ێان  و مير  سگو بازر ڵل  ماپ  15،222
   نزم. ەتيڵڤ ساز   ەيشپ  و ڵل  كشتوكاپ  02،222
 رز.  ە  ب ەتيڵڤ كان   هر م ج ەرج ەس  ب 32،222
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 ر هوپێن  ێين  شورگ   ێنر   كر -5
 ر هوپێنى ێينى شورگۆى ێكر

 االكىچ                              ) دينار ( ێكر
 يس ەل فگان  و مير  سينگو بازر ڵل  ماپ  12،222
 يس. ەف ێان  و مير  سگو بازر ڵل  ماپ  02،222
   نزم. ەتيلڤ ساز   ەيشپ  و ڵل  كشتوكاپ  05،222
 رز. ە  ب ەتيلڤ كان   هر م ج ەرج ەس  ب 35،222

 ر هوپێ   هو ەركردن   مێنر   كر -5
 ر هوپێى  هو هركردنۆى مێكر

 االكىچ                            ) دينار ( ێكر
 يس  ەل فگان  و مير  سينگو بازر ڵل  ماپ  5،222
 يس. ەف ێان  و مير  سگو بازر ڵل  ماپ  12،222
   نزم. ەتيڵڤ ساز   ەيشپ  و ڵل  كشتوكاپ  15،222
 رز.  ە  ب ەتيڵڤ كان   هر م ج ەرج ەس  ب 05،222

 ش ەهاوبين  ناو  ڕگ   ێنر   كر -7
 ش هينى ناوى هاوبرگۆى ێكر

 االكىچ                             ) دينار ( ێكر
 ش ەين  ناو  هاوبرگ  5،222

 ينڕگ  ێڵ  هێنر   كر -8
 ينرگۆ ێڵى هێكر

 االكىچ    ) دينار ( ێكر
 يس ەل فگر  سين هوپێ 15،222
 يس ەف ێر  س هوپێ 32،222

 ر هڕگ   (H-Pole)ين  ستوون و رگ    هزار همواركراو  و ەدوا نر   ه  پێ ەب
ر  ەه  ر ب هڕگ   نزم   ەتيڵڤ   لێ  ه هو ەانژبر  كو ەل 05،222

 كێرێمتژكا
ر  ەر ه ەس ەرز ل ە  ب ەتيڵڤ   لێ  ه هو ەانژبر  كو ەل 52،222

 كێرێمژركات ەك بؤ هێر هڕگ 
 ( ةقو ةزياد)  ێنر   كر -2

 ( هقو  هى )زيادێكر
 االكىچ                             ) دينار ( ێكر

  ڵش  ما ەهاوب 15،222
 ان  و مير  گش  بازر ەهاوب 32،222



 

 10/9/0219 042)العدد(  ذمارة  32  

ر  هوپێیر  گە ەت ئێنر هبا داد هت  كار هزار همواركراو  و ە  ليست  هپێ ەر ب هوپێنر    )ر:  هوپێنر    -12
 (دابين كرا   هو گەرمان ەن ف ەالي ەل
 ت:ێكر هد ڵ گە لە ی ڵە ەمام  ەي هوێم ش ەيكار بپێیر ە, سپێییر ەس ینجامدان ەكات  ئ ەل -11
   همیادد  ەل (م ەيێس)  ڵ   اپێ ەرجكراو  ب ەبا    هاكتاوكردن  كارپرا   هر ەم س ەك ەجار  ي  ب م: هكێ هي

 ت .ێيرگ هر د هو ێل (غرامة)اردن  ژب پێ  هو ه   وار هوێم ش ەب (02)
  ڵیكشتوكا و میری  وپیشەسازی  انىگبازر ماالن اردنژبپێ
 دينار  75،222 دينار  122،222 دينار   52،222 يس ەل فگسين
 دينار  152،222 دينار  022،222 دينار 102،222 يس ەفێ س

* ر هڕگ  KVA1222  1222 دينار* KVA  1222 دينار* KVAدینار 
 ت.ێكر هد ڵ گە لە ی ڵە ەمام یشتگ یكڵمو یك دزين ها وگداد  ەتێرد هم د هجار  دوو  ب م: هدوو
  ەبی ڵبیێ  رووناك  و كۆڵڕنت رد  ك شكردن و ب ەرد  داب ر و ستوون و ب هڕگ ك  هكان  و هرێئام  ب -10

  دوايین پێی  ەت بیێینرڵێم ە  بخی ەك ەت زيانێب هد  ەك  ديكێل پەلو ەر ك ەيان ه  هو ەكاني هر م ج ەرج ەس
  . هزار همواركراو  و ەنر   ه

 (ش ەر داواكار  هاوب ەس ەل)ر  هوپێ   هو ەندنێ   وێكر  -13
 

 )دينار(  هكان ب هلپۆشت گ نێشو

 02،222 یوان هشار یسنوور
 32،222 یوان هشار یسنوور ی هو هر هد

 (2)  همارژى  هخشت
 دراون . ێكر  ەب  ەنماييێم ر ەش ئپێ ی ەالن پەلو ەو ك ەئ  با ب هل  كار پەلو ە   ك ەناڵدان  ساێكر ەنر   ب

 نرخ)دينار ( ,KV 3302.4KV 1102.4 ڕی گۆڕه ژ

 01KVA 72،222 یر گ ڕه 1
 12KVA 142،222 یر گ ڕه 0
 63KVA 152،222 یر گ ڕه 3
 122KVA 022،222 یر گ ڕه 4
 162KVA 052،222 یر گ ڕه 5
 012KVA 322،222 یر گ ڕه 5
 422KVA 422،222 یر گ ڕه 7
 632KVA 522،222 یر گ ڕه 8
 1222KVA 722،222 یر گ ڕه 2
 KVA 222،222 1622 یر گ ڕه 12

 ت.ێب هزياد د  ەكێنر   كر (12)%   ێژهر  هو ەبوو ئ (كيوسك)ر   ج  ەك هر هڕگ ر  گە ەئ بينى:ێت
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   نزم هزوو  ر ب ەكێركت برێرد  س ب
 نرخ )دينار( ر (پێم هركت )ئێبارى س هق ژ
1 122 02،222 
0 052 32،222 
3 422 42،222 
4 532 52،222 
5 1222 72،222 

 ( ەمتنقل)بايل    م گەستێو
 نرخ )دينار( ( هبايل )متنقلۆى م گهستێو ژ

 MVA 5،322،222 12 ی باره قە بە   گەستێو 1
 MVA 2،452،222 11 ی باره قە بە   گەستێو 0
 MVA 10،522،222 01 ی باره قە بە   گەستێو 3

 بين  :ێت
وا  ەهی  ەبی  ەكی  هر هڕگی و  ەئی )ك  هو  هدراو ەنیپێ   ژهدا ئاما ەك ە شت  ەل  ەر  جياواز ك هڕگ كات  دانان    ەل

 ت.ێكر همار دژ ە  ئ ب MVA  پێ ە  ب ەكێ، نر   كر(ت ێرگنا ڕگو   ەدايێن  تۆو ر  هو ەتێكر هسارد د
و   ەك ەست ن هر د گە ئەت و ێب هنديدار د هيو پە   گەرمان ەا  فێگر  ە  نزم ل هر  وز ەكێركت برێدان  سپێ
دابیين   هو ەكی ەشی ەن هاوبی ەاليی  ەوكیراو لی هڕيی پیەكنيكی   ەو سیياات  تی  گیەرمان ەكان  فی ەنماييێ  رپێ ەب
 ت.ێكر هد

 (3)  همارژى  هخشت
 با هكانى كار هرێشكنينى)فحص( ئامپى ێكر

 نرخ)دينار( باى هرى كارێرى ئامۆج ژ
 122،222  كە گەرمان ەف  ەل (كان  هبار ەم ق ەرج ەس) ر گ ره 1
 022،222 ن  كارێشو  ەل (كان  هبار ەم ق ەرجەس) ر گ ره 0
 12،222  گەرمان ەف  ەنزم ل ووزە   ر ب ەكێركت برێس 3
 05،222 ن  كارێشو  ەنزم ل ووزە   ر ب ەكێركت برێس 4
 12،222  گەرمان ەف  ەرز ل ەب ووزە   ر ب ەكێركت برێس 5
 05،222 ن  كارێشو  ەرز ل ەب ووزە   ر ب ەكێركت برێس 5
 12،222  گەرمان ەف  ەل ر گ رهن  ۆڕ   ەك نموون ەي 7
 05،222 ن  كارێشو  ەل ر گ رهن  ۆڕ  ەك نموون ەي 8
 1،522  گەرمان ەف  ەل  1Ø ری پێوه 2
 3،222  هن  كارێشو  ەل  1Ø ری پێوه 12
 5،222  گەرمان ەف  ەل  3Ø ری پێوه 11
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 12،222 كارن  ێشو  ەل  3Ø ری پێوه 10
 12،222  گەرمان ەف  ەرز ل ەز  بێر  ه هنيشاند ڵ گە لە  3Ø ری پێوه 13
 15،222 ن  كارێشو  ەرز ل ەز  بێر  ه هنيشاند ڵ گە لە  3Ø ری پێوه 14
15 C.T 12،222  گەرمان ەف  ەل 
15 C.T 05،222 ن  كارێشو  ەل 
17 V.T  12،222  گەرمان ەف  ەل 
18 V.T  05،222 كارن  ێشو  ەلى 

 (2)  همارژى  هخشت
  هباو هكار ێڵیه یسنوور هل یدوور ڕێپێدانیمترين  هك یبر

 
 ست هرب هب یرۆج

 )متر( ئاسۆیی  هبا ب هكار ڕێپێدانیمترين  هك )متر(  هستوون  هبا ب هكار ڕێپێدانیمترين  هك
 ڤك. 11
 ڤك. 2.4و 

33 
 ڤك.

130 
 ك.ظ

422 
 ڤك.

 ڤك. 11
 ك.ظ 2.4و

33 
 ڤك.

130 
 ڤك.

422 
 ڤك.

 و  سروشت  هز -1

 لچ و   هز -أ
 دان هئاو یو هز -ب

 
5 
7 

 
5 
7 

 
5 
7 

 
8.05 
 

 
12 
12 

 
12 
12 

 
15 
15 

 
52 
52 

 ر ەف ەن ەم ەشێڵی ا و هێگر -0
 یك هر ەس ڕێگای-أ
 یك هالو ڕێگای-ب
 ر ەف ەن ەم ەش ێڵیه- 

 
8 
7.5 
8 

 
8 
8.5 
11.5 

 
8،8 
2.5 
11.5 

 
12 
12 
15 

 
 

 
52 
52 
52 

 
75 
52 
52 

 
122 
122 
52 

 با هكار یلێه -3
 .ڤك. 422 یل  ێه-أ
 .ڤك. 130یلێه-ب
 .ڤك. 33یلێه- 
 .ڤك. 11 یلێه-ث

 
5 
3 
0 
1.5 

 
5 
3 
0.5 
0 

 
5 
3 
3 
3 

 
5 
5 
5 
5 

 
- 
- 
- 
- 

 
52 
32 
15 
- 

 
52 
32 
32 

 
52 
52 
52 

         فون ەل ەت یلێه -4
 122 122 122 - 12 2 8 7.5 و  ەن یڕ ب -5
  ەم ەره ەكان  ب گەستێو -5
 75 32 15 - 12 7 7 7 كان ەوتي ەن

ل   گەئاو و ج  ەل  هو ەينڕ پە -7
 ئاو یرزترين ئاست ەكان ب ەئاويي

 یوان ەشتي ەك-أ
 یوان ەشتي ەنا ك -ب

 
10.5 
7 

 
10.5 
7 

 
10.5 
7 

 
14.75 
2.05 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 - - 3.5 1 5.75 5 3.5 3.5 كان ە ان ەڵبا -8
 - - - - 5.75 5 0.5 0  ت هدردار و  -2
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 (6)  همارژى  هخشت
 با( هكار ینرخ ی هستادا )خشتێئ  هكراو لپێكار  یبا هكارێی كر

 ناڵما یر ج -1
 

 
 . (kwh)ك  ەر ي ەه  دينار ب (132) یانگبازر یر ج -0
 یساز ەيشپ یر ج -3

 ژ kwhە ك بگێمان ی هماو  هل یرف كردن هس دينار  هبا ب هكار ینرخ یبينێت
 یت ەكايۆر ەس ینوسراو پێی  ەب
  ەل 1323. ژزيران  هو ین ەنجوم ەئ
 0215\10\00 یروار ەب

102 2.4 KV 1 
122 11 KV 0 
122 33 KV 3 
122 130 KV 4 

 

 ی ەو نر انی ەنیان ئیێكار ه ەب پێی ەب یساز ەيشپ یلپ   ەبا ل هكار ینانێكار ه ەب ینر   ە  ب هبار ەس بينێى:ێت
  ەكهاتییپێ ینییانێكییار ه ەر بیی گییە ەئ  ە، واتیی  ڤ لتیییە پێی پێییدانی ەك بیی هو ەت نییێییكر هو د هڕيیی پییە  هو هر ەسیی
 یر جی یاو كردنیچی هر ێك بیێی(kwh)ر  ەهی  ت بێب هدينار د (102) ینر   ەوا ب ەئ (KV2.4) ەك ەسازي ەيشپ

 ینیانێكیار ه ەبی  ریجی  ەكی ەكهاتیپێر هیاتوو  گیە ەم ئاڵ ەبا، ب هكار یدانپێ ی هاوچر ەس  ەب ی پێدراو ڤ ڵتیە
دينیار  (122)  ەت واتیێیكر هد ڵ گە لە ی ڵە ەمام (KV11) یك نر  هوا و ەبوو ئ ەه  (KV2.4) یرو ەس ی ڤ ڵتیە

 یرو ەسی  ەكی ەسیازي ەيشیپ  ەكهاتیپێ  ەلی  ڤ لتییە ینانێكاره ەب یر ر ج گە ەها ئ هرو ەه هك وێ(Kwh)ر  ەه  ب
(KV11 )یك نر یی هوا و ەئیی (KV33) كرێییت ڵ ده گییە لە ی ڵییە ەمام  هدا هییاتوو هو هر ەسییی  ە شییت  ەلیی  ەكیی 
 روتر. ەس ی ڤ ڵتیە  ب  هوێمان ش ەه  ەها ب هرو ەه هو
 (.kwh)ك  ەر ي ەه  دينار ب (32) ڵیكشتوكا یر ج -4
 (.kwh)ك  ەر ي ەه  دينار ب (152) یمير یر ج -5

  هك بگێمان  هرف كردن ل هس ی هك هي دينار  هبا ب هكار ینرخ
kwh 

 كگێمان ی هماو  هل یرف كردن هس
kwh ژ 

15 452 1 - 452 1 
02 452 451 - 222 0 
35 522 221 - 1522 3 
52 522 1521 - 0122 4 
75 222 0121 - 3222 5 
152 0222 3221 - 5222 5 
 7  هو هر ەس ەب – 5221 ............. 022
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 پەروەردەوەزارەتى 
 30/1/2102  له 02512:  ژماره

 
 
 

 2102ساڵی  (ی2بێەیانى)
 پێشیینیاری لەسییەر و 00/11/0215 لە (28) ژمییارە / وەزیییران ئەنجییومەنی سییەرۆکایەتی بڕیییاری بەپێییی

 -:بەبریارماندا  انمان کاروباری بااڵی ئەنجومەنی

 بەرێیوەبەرایەتی میالکیی لەسیەر ( جێنیدەری یەکسیانی ) یەکەی ژێرناوی لە یەکەیەک کردنەوەی -1
 . بەیانە ئەم دەرچوونی لەرۆژی...  پەروەردەیی دانانی پالن گشتی

 . بابەتە بەم بوو تایبە  0212 /7/ 4 لە (12242) ژمارە وەزاریمان فەرمانی وەی ەشاندنەهەڵو -2
 
 

 صالح حمەسعید ئاالن                                                                        
 پەروەردە وەزیێێێێێری                                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 وەزارەتى دارایى و ئابوورى

 2/2/2102لە  6386ژمارە 
 

 2102(ى ساڵى 2ژمارە )بەیانى 
 

 دارایییی وەزارەتییی یاسییای لە ( دووەم بییڕگەی 17 مییاددەی) لە پێمانییدراوە دەسییەاڵتەی ئەو بەپێییی
 -: بە بریارماندا  0212 ساڵی  (5) ژمارە کوردستان هەرێمی وئابووری

 پەروێز ان. بانکی ب  پەروێز ان بانکی نووسینگەی گ رینی -1
 . (وەقایع  کوردستان)رێکەوت  باڵوبونەوە  لە رۆژنامە   لە دەکرێت جێبەجێ بەیانە ئەم -0

 
 

 نوری جەناب ئاوات                                                                        
 ئابووری و دارایی وەزیری                                                                       
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 ندروستی تهتی  زاره وه
 وەزارەتیییی یاسیییای لە ( دووەم بیییڕگەی /شەشیییەم میییاددەی) لە پێمانیییدراوە دەسیییەاڵتەی ئەو بەپێیییی

 -بە: بریارماندا ، وە 0227 ساڵی ی (15) ژمارە تەندروستی
 

 2102(ی ساڵی 26بێەیانى)
 تەندروسیتی چیاودێری بەشیی لە ( الصی ی الزائیر ) تەندروسیتی سەردانیکاری ه بەی) كردنەوەی -

 کاروبییاری گشییتی بەرێییوەبەرایەتی / تەندروسییتی پاراسییتنی بەرێییوەبەرایەتی بە سییەر سییەرەتایی
 .وەزارە  دیوانی لە  تەندروستی

 .03/7/0212رچوونی رێكەوتی  ده ڕوژی  لە دەكرێت  جێبەجێ بەیانە ئەم  -
 

 2102(ی ساڵی 25بێەیانى)
  بە سییەر(  ێزانییی تەندروسییتی بیینکەی ) بیی   ( حەیییدەرجییدی  نە تەندروسییتی بیینکەی) گیی ڕینی -

 .هەولێر  تەندروستی گشتی بەرێوەبەرایەتی
 .04/7/0212رچوونی رێكەوتی  ده ڕوژی  لە دەكرێت  جێبەجێ بەیانە ئەم -
 

 2102(ی ساڵی 21بێەیانى)
 تەندروسیتی مەڵبەنیدی ) بی  ( ڕەشکەیی بێ سلێمان ئەسعەدد شەهی  تەندروستی بنکەی) گ رینی -

 . سلێمانی  تەندروستی گشتی بەرێوەبەرایەتی سەربە( صاد  سید
 .08/8/0212رچوونی رێكەوتی  ده ڕوژی  لە دەكرێت  جێبەجێ بەیانە ئەم -

 
 2102(ی ساڵی 28بێەیانى)

 لە  ( هیم فلیییا و تەالسیییمیا نە  شیییەکانی چارەسییەرکردنی بیی  ڕاپەرییین سییەنتەری)کییردنەوەی  -
  . ڕاپەرین  تەندروستی گشتی بەرێوەبەرایەتی

 .4/2/0212رچوونی رێكەوتی  ده ڕوژی  لە دەكرێت  جێبەجێ بەیانە ئەم -
 
 

 سامان حسین بەرزنجى .د                                                                 
 تەندروستی وەزیێێێێێری                                                                 
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 العراقجمهورية
 إقليم كوردستان

 الرئيس
 2102( لسنة 2رقم ) رارق

 
لقانون رئاسة إقليم كوردستان  (العاشرة)من المادة  (األول )وفقا للصالحيا  الممنوحة لنا في الاقرة 

الذي اصدره برلمان كوردستان في  0212لسنة  (11)نا اصدار القرار رقم رالمعدل ، قر 0225لسنة  (1)رقم 
 .3/8/0212بتأريخ  (3)المرقمة جلستە االستثنائية 

 2102( لسنة 00رقم ) قرار
 )الجينوسايد( لإليزيديين( يوما لإلبادة الجماعية3/8/2102تحديد يوم )

 
لسنة  (1)من قانون انتخاب برلمان كوردستان ی العرا  رقم  (55)من المادة  (1)استنادًا إل  حكم الاقرة 

من النظام الدا لي لبرلمان كوردستان، قرر برلمان  (77)من المادة  (أوالً )المعدل، والاقرة  1220
 ، ما يأتي:3/8/0212بتأريخ  (3)كوردستان في جلستە االستثنائية رقم 

  
المرتكبة ب ق اإليزيديين في المناحق  (الجينوسايد)اعتبار أعمال القتل واإلبادة الجماعية  :أوال

اإلرهابية الدولة اإلسالمية في العرا  والشام الكوردستانية  ارج إدارة اإلقليم من قبل المنظمة 
جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب باعتبارها جرائم  (داعش)المعروفة بی 

دولية، وتت مل السلطا  الدستورية لجمهورية العرا  االت ادي مسؤولية التعويض عنها وإعطاء 
 ك المناحق.ال قو  واالمتيازا  للض ايا وإعادة إعمار تل

 لإليزيديين. (الجينوسايد)يومًا لإلبادة الجماعية  (آب /3)ي دد يوم  :ثانيا
 عل  مجلس الوزراء والجها  ذا  العالقة تنايذ أحكام هذا القرار. :ثالثا
 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار. :رابعا

 .(وقائع كوردستان)يناذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية  :خامسا
 

 األسباب الموجبة
ت قيییق العدالییة وضییمان ال قییو  واالمتيییازا  والتعییويض والتخايییف میین آثییار جییرائم اإلبییادة  بغيییة

العیرا   الدولة اإلسیالمية فیي /لإليزيديين المرتكبة من قبل المنظمة اإلرهابية (الجينوسايد)الجماعية 
 ، ومن أجل إحياء ذلك وتكريمًا للض ايا، فقد صدر هذا القرار.(داعش)والشام المعروفة بی 

 
 

 يرڤان بارزانينيچ                                                          
 رئيس إقليم كوردستان                                                           

 أربيل         
         8/8/2102 


