کۆماری عێراق
ههرێمی كوردستان
سهرۆک

بڕیاری ژماره ()2ی ساڵی 2102

بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێماندراوە لەبڕگەی (یەكەم)ی ماددەی (دەیەم)لەیاسای سەرۆكایەتی هەرێمی
كوردستان ژمارە()1ی ساڵی0225ی هەمواركراو،بڕیارماندا بەدەركردنی بڕیاری ژمارە ()11ی ساڵی0212ی

پەرلەمانی كوردستان كە لە دانیشتنی ژمارە ()3ی نائاسایی رۆژی  0212/8/3پەسەندی كردووە.
بڕیاری ژماره ()00ی ساڵی 2102
دیاریكردنی رۆژی ( )2102/8/3وەك رۆژی كۆمەڵكوژی (جینۆساید) ئێزدییەكان

پشت بە حوكمەكانی بڕگەی ()1ی ماددەی ( )55لەیاسای هەڵبژاردنیی پەرلەمیانی كوردسیتان یی عێیرا

ژمیییارە ()1ی سیییاڵی 1220ی هەمیییواركراو ،و بیییڕگەی (یەكەم)ی میییاددەی ( )77لە پەییییرەوی نیییاو

ی

پەرلەمانی كوردستان ،پەرلەمانی كوردستان لە دانیشتنی نیا ئاسیایی ژمیارە ()3ی رۆژی  0212/8/3ئەم
بڕیارەی وارەوەی دا-:

یەكەم :ئەو كوشتار و ك مەڵكوژیەی (جین ساید) دەرهە بە ئێزدییەكان لە ناوچە كوردستانییەكانی
دەرەوەی ئیدارەی هەرێم لەالیەن ڕێكخراوی تیرۆرستی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێرا

و شام

ناسراو بە (داعش) ئەنجام درا ەسڵەتی تاوانەكانی جین ساید و تاوانەكانی دژ بە مرۆڤایەتی
و تاوانەكانی جەنگ لە

دەگرن كە تاوانی نێودەوڵەتین و ،دەسەاڵتە دەستوریەكانی ك ماری

عێراقی فیدراڵ بەرپرسیاریەتی قەرەبووكردنەوە و دابینكردنی ماف و ئیمتیازاتی قوربانیان و
ئاوەدانكردنەوەی ناوچەكە لە ئەست دەگرن.

دووەم/3( :ئاب) بەڕۆژی ك مەڵكوژی (جین ساید) ئێزدییەكان دیاری دەكرێت.

سێیەم :دەبێ ئەنجوومەنی وەزیران و الیەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم بڕیارە جێبەجێ بكەن.
چوارەم :كار بە هیچ دەقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم بڕیارە ناك ك بن.

پێنجەم :ئەم بڕیارە لەڕۆژی باڵوبوونەوەی لەرۆژنامەی فەرمی(وەقایعی كوردستان) جێبەجێ دەكرێت
هۆیەكانی دەرچواندن
ب بەدیهێنانی دادپەروەری و دابیین كردنیی میاف و ئیمتییازا و قەرەبیووكردنەوە و كەم كیردنەوەی

ئاسییەوارەكانی تاوانەكییانی ك مەڵكییوژی (جین سییاید) ئێزدییەكییان كە لەالیەن ڕێكخییراوی تیرۆرسییتی

دەوڵەتی ئیسالمی لە عێرا و شام ناسراو بە (داعش) ئەنجام دراوە ،وە بە مەبەستی زیندوو ڕاگیرتن
و ڕێزلێنان لە قوربانییەكان ،ئەم بڕیارە دەرچوێندرا.
ههولێر
2102/8/8
0219/9/10
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نێچیرڤان بارزانی
سەرۆكی ههرێمی كوردستان

ذمارة (العدد) 042

سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران
ژمارە 6105 :لە 2102/2/2

بڕیاری
ژمارە()03ی ساڵی 2102
پشت بەست بە ئەحكامی ماددەی (هەشیتەم) لە یاسیای ئەنجیومەنی وەزیرانیی هەرێمیی كوردسیتان

ژمارە()3ی ساڵی 1220هەمواركراو  ،و لەبەر ڕۆشنایی ک نووسیی ک بیوونەوە
وەزیران ژمارە ( )4لە  ، 0212/8/7بڕیاردرا بە :

ئاسیایی ئەنجیومەنی

یەکەم :پێویستە هەمیوو ئەو الیەن و کەس و ک مپانیاییانەی کە ملکەچیی پێیدان بیاجن  ،بیڕی بیاجی
سااڵنی پێشوو و بڕە پارە دواکەوتن و پێژماردن کەڵەکە بوو لە ئەست یان لەبەر ڕۆشنایی یاسا
و پەیڕەو و ڕێنماییە بەرکارەکان بدەن بە بەڕێوەبەرایەتییەکانی باج بە پێی تایبەتمەندیی.

دووەم :پێویستە لەسەر وەزارەتی دارایی و ئابووری بە هەماهەنگی الیەنە پەیوەندیدارەکان.

 -1ڕێکاری یاسایی پێویست بگرێتەبەر لە بەرامیبەر سیەرپێییکردن لە بیڕگەی ( یەکەم) ی ئەم بڕییارە
لەبەر ڕۆشنایی یاسا و پەیڕەو ڕێنماییە بەرکارەکان.

 -0چاو شیاندنەوە و پێیداچوونەوە بە یاسیا و پەییڕەو و ڕێنمیایی و ڕێبەرەکیانی تیایبە بە بیاج لە
هەرێمی کوردستان ئەنجام بدا

لەسەر بنەمای دادپەروەری و ڕەچاوکردنی بژێوی و داهیاتی

تاك و پێویستە ڕێگری بکرێت لە ی دزینەوە لە پێیدانی بیاج  ،و ڕاگرتنیی هەر لێخ شیبوون و
داشکانێك لە باج کە بەدەر لە یاسا و پەیڕەو و ڕێنماییە بەرکارەکان بە شرابن.

سێێێێێێیەم  :وەزارە و الیەنە پەیوەندیییییییدارەکان ئەم بڕیییییییارە جێبەجییییییێ دەکەن و لە ڕۆژنییییییامەی
(وەقایعی كوردستان) باڵودەكرێتەوە.

مێەسێرور بارزانی
سێەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران
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ذمارة (العدد) 042

سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران
ژمارە 6582 :لە 2102/2/0

فێێەرمێێان
دوا بەدوای نووسراوی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران /سیکرتاریەتی ئەنجیومەن ژمیارە( )4070لە

 .0212/7/11پشتبەسییت بە ئەحکییامی مییاددەی (هەشییتەم) لە یاسییای ئەنجییوومەنی وەزیرانییی هەرێمییی
کوردستان ژمارە ()3ی سیاڵی  1220هەمیوار کیراو،و لەبەر ڕۆشینایی ک نووسیی ک بیوونەوەی ئاسیایی

ئەنجومەنی وەزیران ژمارە( )1لە  0212/7/15بڕیاردرابە-:

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

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

 -3وەزارە والیەنە پەیوەندیدارەکان ئەم فەرمانە جێبە جێ دەکەن.

مێەسێرور بارزانی
سێەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران
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وهزارهتی كارهبا
ژمارە 212 :لە 2102/8/0

بەپێی ئەو دهسەاڵتەی پێمان دراوه لە ماددهی ( )5بڕگەی ( )0لە یاسای وهزارهتیی كارهبیا ژمیاره ()5

ساڵ  0225و نووسراوی سیەرۆكایەتی ئەنجومیەنی وهزییران ژمیاره ( )1351لیە  0215/3/08و لیە پێنیاو

بەرژهوهنییدی كییار و ڕێكخسییتنی مییەرج و ڕێنماییییەكانی پێییدانی ووزە كارهبییا بییە هاوبەشییان لەسییەر
ئاستی هەرێمی كوردستان و بەمەبەستی بەرچاو روونی هاوواڵتییان لیە چ نییەتی بیەكارهێنانی ئیەم
ووزهیە بەشێوهیەكی گونجاو و چارهسەركردنی سەرپێییەكان ،بڕیاردرابە دهركردنی ئەم ڕێنماییە:
رێنمایی ژماره ()0ی ساڵی 2102
ڕێنمایی و مهرجهكانی پێدانی ووزەى كارهبا
بهشی یهكهم
پێناسهكان

ماددهی (-:)0

ئەم دهسیتەواژانیەی كیە ناوییان هیاتووه لیەم ڕێنمایییەدا ئیەو مانایانیە دهبە شین  ،كیە جێگیركیراون

بەرامبەریان:

زارهت -:وهزارهتی كارهبای حكومەتی هەرێمی كوردستان.
وه 
 -1

رمانگههه -:بەرێوهبەرایەتییییە گشیییتیەكانی كارهبییای پارێزگاكیییان و ئییییداره سیییەربە

 -0
فه

ییەكان و

بەرێوهبەرایەتیەكانی دابەشكردنی كارهبا و فەرمانگە و لقە زمەتگوزارییەكانیان بەپێی سنووری
لێپرسراوییەتی جوگرافیای هەر بەرێوهبەرایەتییەك.

 -3پالن -:پالنی سااڵنەی پەسەندكراو تایبە بە پڕۆژهكانی وهزارهتی كارهبا.

هاوبهش -:بریتیە لە كەسێكی سروشتی یا ود مەعنەوی كە سوودمەنده لە وهرگرتنی ووزە

-4
كارهبا و اوهنداریەتی موڵكەكە دهكا .

پۆلینیهاوبهش -:پ لینی هاوبەشان دابەش دهكرێت ب ئەمانەی وارهوه:

-5
ب -بازرگانی

أ -مااڵن

ج -پیشەسازی

د -كشتوكاڵی

هی -میری

ئییەو دهسییتەواژانەی كییە لییەم ڕێنماییییەدا هییاتوون ئییەو مانایانییە دهبە شیین كییە لییە بەرامبییەریان دا

دیاریكراوه-:
(:)kV
(:)kW
(:)kVAr
(:)Ø1
(:)kHZ

0219/9/10

كیل ڤ ڵت

كیل وا

كیل ڤار

سنگڵ فەیس

كیل هێرتز

(:)kVA
(:)MWh
(:)MVAr
(:)Ø3
(:)MHZ

كیل ڤ ڵت ئەمپێر

مێگا وا كاتژمێر

مێگا ڤار

سێ فەیس
مێگا هێرتز

4

(:)MVA
(:)MW
(:)MVArh
(:)HZ

مێگاڤ ڵت ئەمپێر

مێگا وا

مێگا ڤار كاتژمێر

هێرتز

ذمارة (العدد) 042

بهشی دووهم
مهرجه گشتیهكانی پێدانی ووزهی كارهبا به هاوبهشان

ماددهی (-:)2
 -0فەرمانگەكانی كارهبا بەپێی سنووری جوگرافیای ووزهی كارهبا دەدهن بە هاوبەشیان وه بەئاسیتی
شەش ڤ لتییەی جیاواز بەو شێوهیەی لە وارهوه هاتووه:

أ -توانای ڤ لتییەی نزم – سنگل فەیس ( %12-( )042 Vتا  )%6+بەو هابەشانە دهدرێت كە پێوستی
كارهبایان تا ( )11kWبێت.

ب -توانای ڤ لتییەی نزم – سێ فەیس ( %12-( )416 Vتا  )%6+بەو هابەشانە دهدرێت كە پێوستی
ووزهی كارهبایان زياتر بێت ( )11kWتاكو (.)32kW

ج -توانای ڤ لتیەی ناوهند سێ فەیس ( )%1±( )11kVبەو هاوبەشانە دهدرێت كە پێویستی ووزهی
كارهبایان زیاتر بێت لە ( )32kWتاكو (.)1MW

هی -توانای ڤ لتیەی ناوهند سێ فەیس ( )%12±( )33kVبەو هاوبەشانە دهدرێت كە پێویستی ووزهی
كارهبایان زیاتر بێت لە ( )1MWتاكو (.)32MW

و -توانای ڤ لتیەی بەرز سێ فەیس ( )%12±( )130kVبەو هاوبەشانە دهدرێت كە پێویستی ووزهی
كارهبایان زیاتر بێت لە ( )32MWتاكو ( )112MWجگە لە كارگەكانی توانەوهی ئاسن.

ز -توانای ڤ لتیەی بەرز سێ فەیس ( )%12±( )422kVبەو هاوبەشانە دهدرێت كە پێویستی ووزە
كارهبایان زیاتر بێت لە ( )112MWوه كارگەكانی ئاسن كە ناتوانن اڵی (و) كارهبایان پێ بدرێت.

 -0ئەگەر وا پێویست بكا هێلی كارهبا لە ڕووبار یان بەربەستی ئاو بپەرێندرێتەوه ب پێدانی ووزە
كارهبا بە شوێنێكی دیاریكراو ،فەرمانگە هەڵسەنگاندن دهكا

ب شێوازی پەراندنەوهی هێلەكە

بەسەر بەربەستی ئاویەكەدا  ،ئەمەش ب بەدیهێنانی پێوهره پشت پێبەستراوهكانی تایبە

بەدووری رێگە پێدراوی نێوان هێل و ئاستی ئاو بە رهچاوكردنی بەرزترین ئاستی ئاو ،هەروهها
پێویستە پێش دهستبەكاربوون لەپرۆژهكە رهزامەندی لەالیەنە پەیوهندیدارهكان لەوهزارهتەكانی

(كشتوكاڵ وسەرچاوه ئاوییەكان و گواستنەوه وگەیاندن و ئاوهدانكردنەوهو نیشتەجێكردن)
وهربگیرێت.

ماددهی (-:)3
بەمەبەستی گەیاندنی ووزە كارهبا ب هاوبەشان ،پێویستە پەیڕهوی ئەم ااڵنە بكرێت:
 -1پێشكەشكردنی داواكاری ب هاوبەشبوونی كارهبا لەالیەن

اوهن موڵك یان بریكاری یاسایی

بەهەبوونی بەڵگەنامەی پەسەندكراو .هەروهكو لە پاشك ی ژماره ()1دا هاتووه هاوكا
ب ی هەیە داوای هاوبەشبوونی ووزە كارهبا بكا

ب ئەو موڵكەی كە بەكاری دێنێ بەمەرجێ

گرێبەستی پەسەندكراوی هەبێت بەاڵم ت ماری هاوبەشی كارهباییەكە بەناوی

ت مار دهكرێت.
0219/9/10
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كرێیی

اوهن موڵك
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 -0لەكاتی بەستنی ت ری كارهبا ب هاوبەش پێویستە كێبڵەكان لەناو لولەك دابنرێت بەمەرجی
دڵنیابوون لەوهی كەوا هیچ سەرپێیی لەسەر كێبڵەكە نەکراوه یان بەشێوهی دهركەوتوو (ظاهر)

بێت لەنێوان ت ڕی كارهبا و پێوهرهكە ،بەدهر لەم دوو مەرجە نابێ ووزە كارهبای پێ بدرێت.

 -3دابین كردن و دانانی ب ردی سەرهكی لە ج ری سینگل فەیس یان سێ فەیس بەو ج رهی كە
فەرمانگە دیاری دهكا .

 -4دابین كردن و دانانی ب ردی پێوهر لەو شوێنەی كە فەرمانگە دیاری دهكا .

 -5دوای جێبەجێ كردنی ئەو ( )4مەرجانەی سەرهوه فەرمانگە ن رینی دامەزراوهی كارهبایی
داواكراوهكە ئەنجام دهدا .

ماددهی (-:)2
یهكهم :ئەو هاوبەشانەی پێويستيان بە ( )32كيل وا

يان كەم تر هەيە دهتوانێیت لیە گی رهری گشیتی

ووزە كارەبايییان پییێ بییدريت بییەپێی پێداویسییتی باڵە انەكییە بەمییەرجێك لییە توانییای تیی ری

دابەشكردنی كارهبا دابێت بە هاوبەشیی سیینگل فییس يیان سیێ فییس لیە ییەك هاوبیەش زییاتر
نەبێت وە پێويست دەكا

لە كاتی كردنەوەی هاوبەش و پێدان كارەبا بەو هاوبەشیانە ريكیاری

پێويست لە اليەن فەرمانگەكیانی كاروبیار ووزە پەيیڕەو بكرێیت بەدانیانی (سیيركت بیريكەر و
پێوەر ) ب سنورداركردنی بر ووزە وەرگيراو تاوەكو لە ( )32كيل وا زياتر نەبێت  ،وە ئەگەر

بییڕ ووزە كارەبییای پێويسییت لە ( )32كيلیی وا زيییاتر بییوو ئەوا پێويسییتە ییاڵی دووەم لەم

ماددەيە پەيڕەو بكرێت .

دووەم :ئەو هاوبەشەی كە پێويستی بە بر ( )32كيل وا

زياتر لە ووزە كارەبا هەيە پێويستە

بە( )33kV, 11kVووزە كارهبای ب دابین دهكرێت كە لە برگەكانی (ج ،ھ)ی

اڵی یەكەمی

ماددهی ( )0دا هاتووه پابەند بكرێت بە دانانی گ رهر وه لەنە شەی بیناكە جێگیر بكرێت .

سێيەم :ئەو هاوبەشەی كە بە ( )422kV, 130kVووزە

كارهبای ب دابین دهكرێت كە لە برگەكانی

(و،ز)ی اڵی یەكەمی ماددهی ( )0دا هاتووه یان ئەو هاوبەشەی كە وێستگەی ناوهندی گ رینی

ڤ لتیەی ( )33kVپێویستە پابەند بكرێت بە دانانی وێستگەی ناوهندی لەسەر ڕووبەرێكی
زهمینی گونجاو لەناو سیاجی پرۆژهكە بەمەرجێ پابەندبوونیان بە مواسەفا

و رێنماییەكانی

وهزارهتی كارهبا ،وهپێویستە وێنەیەك لە كلیلی ژووری ئەو وێستگە ناوهندیە یان گ رهره بدرێت

بە فەرمانگەی كارهبای پەیوهندیدار ب ئەوهی كارمەندانی بتوانن لەكاتی پێویست بەكاری بێنن.

چوارەم :ئەو باڵە انەی كە بەپێی اڵی (دووەم)ی سەرهوه پێویست دهكا
دانانی گ رهر پابەندی ئەم ااڵنەی وارهوه بن.

گ رهر دابنێن پێویستە لە

 -1هاوبەش ب ی هەیە گ رهر لە ژورێك لەئاستی ڕووی زهوی دابنێت بە دیاریكردن و دانانی گ رهری
ئاسایی بەپێی مەرج و مواسەفاتی وهزارهتی كارهبا.

 -0هاوبەش ب ی هەیە گ رهری ( KV )2.4/11لە ژێر زهمین دابنێت بەمەرجێك سیستەمی (ك م پاكت)
(گ رهری ووشك و سەرجەم پێكهاتەكان) بەپێی مەرج و مواسەفاتی وهزارهتی كارهبا.
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 -3دانانی گ رهری( KV )2.4/11لە یەكێك لە نه مەكانی باڵە انە یان لەسەر بانی باڵە انەكە بەپێی
مەرج و مواسەفاتی وهزارهتی كارهبا.

 -4دانانی كویسك اوهن باڵە انە ب ی هەیە گ رهری کویسک دابنێت لەسەر موڵكی

ی بەمەرجێك

لە (أرتداد) نەبێت شوێنەكە تايبە بێت ب ئەوكارە و مەترس نەبێت ب سەر گيان هاوواڵتيان و

بەپێی مەرج و مواسەفاتی وهزارهتی كارهبا.
ماددهی (-:)6
نابێت زیاتر لە یەك سەرچاوهی ووزە كارهبا بە یەك شوێن بدرێت (جگە لە حالەتی زۆر تایبە

بەرهزامەندی وهزیر بە شێوهیەك كە مەترسی نەبێت ب سەر ژیانی هاوواڵتیان و ت رهكانی كارهبا وه

سەرچاوهی دووهم لە ڕێگای هاوبەشێكی نوێ و بەستانی پێوهری نوێ كارهبای پێ دهدرێت).
ماددهی (-:)5
هەر كاتێك هاوبەش پێویستی بە بەكارهێنانی م لیدهی كارهبا هەبوو ،پێویستە مەرجەكانی
پاراستنی پیشەیی پەیڕهو بكا  ،لە رێگەی دانانی ب ردێك ب جیاكردنەوهی ووزە

كارهبای

نیشتمانی لە كارهبای م لیده ( )Change Overیان ( )Contactorبە مەبەستی تێكەاڵو نەبوونی ئەم دوو

سەرچاوه ووزهیە و پاراستنی سەالمەتی گیانی كارمەندان ،ئەگەر لە ئەنجامی پەیرهونەكردنی ئەم

رێنماییە هەر زیانێك بەر كارمەندانی فەرمانگەكە بكەوێت ،ئەوا هاوبەشەكە لە ڕووی یاساییەوه

بەرپرس دهبێت.
ماددهی (-:)1
ب گەیاندنی ووزە كارهبا و كردنەوهی هاوبەش ب هەر ماڵێك لە گوندهكان ،پێویستە پشتگیری
یەكەی كارگێڕی هەبێت كە ماڵەكە لە ناو سنووری دانیشتوانی گونده (حەرهمی گوند)" بەمەش

تێیوی ڕاكێشانی هێلی كارهباكە دەکەوێتە ئەست ی فەرمانگەکانی کارەبا و تەنها ب پ لی ماڵ
بەكاربێت بەاڵم ئەگەر شوێنی هاوبەشەكە بكەوێتە دهرهوهی حەرهمی گوند ئەوه بەپێی ماددهی ()12

مامەڵەی لەگەڵ دهكرێت.
ماددهی (-:)8
لە سنوری شارهوانی فەرمانگە ت ڕی ووزە

كارهبا ب ئەو شوێنانە دادهنرێت كە نە شەكەی لە

ماستەر پالن یان لە نە شەی شارهوانی پەیوهندیدار پەسەند كرابێت.
ماددهی (-:)2
أ -پێویستە ئەو شوێنانەی ت ڕی ووزەی كارهبایان ب دادهنرێت لە سنوری شارهوانی (گەرهكە
تازهكان) لە پالنی فەرمانگە دانرابن و لە ()%05ی بیناكانی تەواو بوبێت یا ود دهست بە
دروستكردنی كرابێت ،هەروهها پێویستە رێڕهوی شەقام و ك اڵنەكان دیاری كرابێت و زهویەكە

هەموار كرابێت (تەسویەی ترابی).

ب -ئەو شوێنانەی كە دانانی ت ری كارهبا دهكەوێتە ئەست ی اوهنەكەی مەرجی تەواوبوونی ()%05
بیناكانی اڵی (أ)ی سەرهوهی لەسەر جێبەجێ ناکرێت.
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ماددهی (-:)01
هاوبەش یان اوهن پڕۆژه سەرجەم ەرجیەكانی ڕاكێشانی هێلی كارهبا دهگرێتە ئەست ی (كەلوپیەل +

كرێی كار) ب پڕۆژهكان ،هیەوایی بێیت ییان ژێیر زهوی كیە لە پیالن ییان لیەپالنی دهسیتەی وهبیەرهێنان

دانەنرابێت و ئەو ەرجیانە ناگەڕێتەوه ،اوهنداریەتی ت رهكە ب هاوبەشانی (كشتوكاڵ و پیشەسازی،
بازرگانی) جگە لە گ رهر وپێوهلكاوهكانی دهگەرێتەوه ب فەرمانگە و دهتوانێت كەلكی لێ وهربگیرێت ب

فراوانكردنی لە ئاینیده وهبی هاوبەشیانی (مییری و نیشیتەجێ بیوون) اوهندارییەتی سیەرجەم ت رهكیە

دهگەرێتەوه ب فەرمانگە.
ماددهی (-:)00
ئەگەر هاوبەشێكی نوێ داواكاری راكێشانی هێلی ووزە كارهبای تایبیەتی پێشیكەش كیرد لەسیەر تی ری
ووزە كارهبای هاوبەشێكی ك نی تایبە

ئەوه دهبێت لە گوژمیەی تێییووی پرۆژهكیە بەشیداربێت لیەو

بەشەی ت رهكە كە هەردوو هاوبەشەكە لێی سوودمەند دهبن بەاڵم دوای پێنج ساڵ لە دامەزراندنی هێلیە
ك نەكە ئەم مەرجیەی سیەرهوه پیەیڕهو ناكرێیت ،بیەاڵم ئەگیەر فەرمانگیە پێویسیت بیوو سیود لیەم هێلیە

وهربگرێت ب بەرژهوهندی گشتی ئەوه ئەو مەرجە نایگرێتەوه و دهتوانی بەكاری بێنێ بێ بەرامبەر.
ماددهی (-:)02
مەرجەكانی پێدانی زياتر لە یەك هاوبەشی كارهبا-:
 -1دوو نه م :یان دوو انوو یان زیاتر لەسەر پارچە زهویەك:

أ -دابراوبن لە یەكتر.

ب -دهرگاو پەیژەی تایبەتی لە دیوی دهرهوه هەبێت.

 بەڵگەنامەی باجی انووبەره پێشكەش بكا یان پشتگیری شارهوانی یان پشتگیری یەكەی كارگێریب دهورووبەر (قەزاو ناحیە و گوندهكان).

 -0باڵە انەی بازرگانی و نیشتەجێ بوون:پێویستە بەڵگەنامەی باجی انووبەره و لەگەڵ (گرێبەست یان
م لەتی پیشە) پێشكەش بكا

وههەروهها سندوقی بازباڕۆ ب ردی دابەشكردنی سەرهكی و ب ردی

پێوهرهكان دابین بكا .
ماددهی (-:)03
پێویستە فەرمانگە بە بەردهوامی ووزهی كارهبا بدا

بە هاوبەشان ،جگە لەو كاتانەی كە ووزە كارهبا

دهبڕێت ،بەه ی گیروگرفتی تەكنیكی یا هەر بارودۆ ێكی نا ئاسایی و ناجێگیرهوه ،یا بەه ی
فراوانكردن و چاكسازی لە ت ری ووزهی كارهبا یان نەبوونی سەرچاوهی بەرهەمهێنان یان قورسی باری

فیدهر و گ ڕهر و وێستگە ،فەرمانگە بەرپرس نیە لە هەر زیانێكی ماددی یا مەعنەوی لە ئەنجامی ئەو

بڕینانەی سەرهوه.
ماددهى (-:)02
هاوبەش بەرپرس دهبێت لە سەالمەت
شوێن

هاوبەشەكە دابين

دهكا

و باش بەكارهێنان

 ،وه هەر زيانێك بەم ئامێرو كەرهستانە بگا

بەكارهێنان يان ونبوون (جگە لە ك ن بوون

هاوبەش دهبێت و لێ

مادده ( )15دا هاتووه.
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ماددهى (-:)06
ئەرکی چاككردنەوه زیان گەیاندن بە ت رهكانی كارهبا دهكەوێتە ئەست ی ئەو كەسیە کە دهبێتیە هی ی

زیان گەیاندنەكە بەپێی ئەو كەشف و دهر ستەیەی كە لەالیەن فەرمانگەكانی كارهبیای پەیوهندییدار

ئاماده دەكرێن بەپێی نر اندنی پەیڕهوكراو لە وهزارهتی كارهبا گوژمەی دیاریكراو بەپێی كەشیف و

دهر سییتەی ئامییادهكراو لییە كەسییی زیییان گەێنییەر وهردهگیرێییت ده رێتییە ئییەژماری فەرمانگەكییەی

پەیوهندار وهلەكاتی دوای جێ بەجێكردنی كارهكە لەالیەن فەرمانگە لەكاتی هەبوونی پارهی ماوه لە
گوژمەی وهرگیراو دە گەرێندرێتەوه ب كەسی زیان گەینەر.

ماددهى (-:)05
كارمەندان كارهبا ب يان هەيە هەركا
مەبەست

پێويست بكا

بینە ناو وێستگەو شوێنەكان ،بە تايبەت بە

وێندنەوه پێوهر يان بەدواداچوون سەرپێی و ئاگاداربوون لە ئامێرهكان (كەموڵك

فەرمانگەيە) وه پێويستە كارمەند باج يان ناسنامە

بە فەرمانگە

تايبە

هەڵگرتبێت

كارهبا

و(لەڕوو دهرهوه جلوبەرگەكە هەڵواسرابێت) ،بە مەبەست ناسين و ئاشكرابوون كەسايەت .
ماددهى (-:)01
فییەرمانگییە پییاره تێیییوو چاككردنییەوه ئییەو ئامێرانییە دهگرێتییە ئییەسییت كییە بییەكرێیی داون
بەهاوبەشەكان پێش دهرچووني ئەم رێنماييە ،بەاڵم لە دوا گ ڕهرو سێركت برێكەرهوه دهكیەوێتیە
دايناون).

سەر هاوبەش (ئەگەر فەرمانگە چاكساز ئەنجامدا ب ئەو ئامێرانە هاوبەش
ماددهى (-:)08
بەم شێوهیە
ئەنجامدان گ ڕانكار لە ت ڕ كارهبا هاوبەش لەسەر داواكار
جێبەجێ دەكرێت:

 -1ئەگەر هەر گ ڕانكاريەك يان زيادكردنێك لە ت ڕ
داواكار

ووزە

هاوبەش ئەنجامدرا لەسەر

وهك گ ڕين شوێن ستوون و ( )H-Poleگ ڕهرهكان يان هەر گ ڕانكارييەك تر

ئەوه ەرج ئەم كاره لە ئەست

ژمارە یەک وه بەپێ دوایین نر

هاوبەشەكە

دهبێت ،بەپێی شتە ژماره ( )1ی پاشک ی

پەیرەوکراوی وهزاره

مامەڵە لەگەڵ دەکرێت .بەاڵم ئەگەر

هاوبەشەكە دانابوو بەبێ رهزامەند

ەرجيەكان

رێگريە کە یان زيادهڕۆييەكە يان گ ڕانكارييەكە بە ه
كارهبا

كارهبا

وارهوه

لە موڵك

دهكەوێتە ئەست

فەرمانگە يان دهكەوێتە ئەست

فەرمانگەکانی کارەباوە بێت ،كە ت ڕ
فەرمی ئەوه سەرجەم

شارهوان

ڕهزامەند شارهوان دانرابوو يان فەرمانگە كشتوكاڵ .

ئەگەر ت ڕهكە بە ئاگادار

و

 -0نابێت هيچ گ ڕانكاريەك لە ت ڕ سەر زهو و ژێر زهو و ت ڕهكان رووناك بكرێت ،جگە لەو
داواكارييانە كە لە اليەن شارهوانييەوه پێشكەش دهكرێت يان پشتگير دهكرێت (گ ڕانكار لە

شەقام و گ ڕهپان و شوێنە گشتيەكاندا) ئەوه سەرجەم ەرجيەكان لەئەست
كە داوا

گ ڕانكار

دهكا

بەپێ

شتە

ژماره ()1وه بەپێ

دوا نر

وهزاره

ئەو اليەنە دەبێت
مامەڵە

لەگەڵ

دەکرێت .
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 -3ئەگەر هاوبەش داوا گ ڕين

شوێن

پێوهر كرد دوا پەسەندكردن لەاليەن فەرمانگە ،ئەوه

كارهكە ب ئەنجام دهدرێت بەرامبەر بە نر ێك كە لە شتە ژماره ( )1ئاماژه پێدراوه.

 -4ب ئەنجامدانی كارهكانی کە لە الی ()0-1ی سەرهوه هیاتووه كەشیف و دهر سیتە بیەپێی نر یی
وهزاره لەالییییەن بەڕێوهبەراییییەتی پیییەیوهنیییدارهوه ئامیییاده دهكرێیییت و تێیووهكیییە لەالییییەن

سودمەندهوه ده رێتە ئەژمێرهی بەڕێوهبەرایەتی پەیوهندارهو لیژنە پێك دههێندرێت كە نوێنەری
الیییەنی سییودمەندی تێییدابێت و بییەپێی رێنماییییەكان كارهكییە جێبییەجێ دهكرێییت و ئەگییەر دوای
اوهنەكەی.

تەواوبوونی كارهكە پارهی وهرگیراو زیاد بوو دهگەڕێندرێتەوه ب
ماددهى (-:)02
كاتێك هاوبەش نياز بڕين ووزە كارهباكە هەبوو ،پێويستە بەال كەمەوه پێش ( )3سێ ڕۆژ
فەرمانگە ئاگادار بكاتەوه بە ستنە ڕوو ه كار بڕينەكە جگە لە ه كار كتوپڕ (بە ه

ڕوو ان

بينا يا ود ئاگركەوتنەوهو الفاو  ..هتد) وه سەرجەم ەرج بڕين و گەڕاندنەوه ووزە كارهباكە لە
ئەست

مەرجانە

هاوبەش (داواكار) دهبێت ،بەپێ نر
وارهوه-:

دياريكراو لە شتە ژماره ( )1بەڕهچاوكردن ئەم

 -1بڕين و گەڕاندنەوه ووزە كارهبا بەپێ ڕێككاره ياساييەكان بە مەبەست ن ژهنكردنەوه.

 -0بییڕين و گەڕاندنییەوه ووزە كارهبییا بییەه

روو انییدن و درووسییتكردنەوه بينییا ،لییەو كاتییەدا

پێوهرهكە لێ دهكرێتەوه و پاكتاو ژمێريار ب دهكرێت.

 -3بڕين كارهبا ڤوڵتييە نزم و ناوهند و بەرز لەم حاڵەتەدا گوژمە كرێ دياريكراوی سنووردار
لێوهردهگيرێت لەسەر بڕين ووزە كارهبا لە هەرگ ڕهرێك بەپێی بڕگەكان

 -4اليەنێك

(كە اوهن

حكوم

شوێنەكەيە) داوا

بڕين

ووزە

كارهبا بكا

شتە ژماره (.)1

بەهەر ه يەك كە

پەيوهند بەكار شوێنەكەوه هەبێت ،ئەوه دوای پاكتاو ژمێريار هاوبەشەكە ووزە كارهبا

دهبڕدرێت.

 -5ئەگەر شارهوان داوا بڕين ووزە كارهبا شوێنێك بكا

كە هاوبەشەكە سەرپێی هەبێت لە

مەرجەكان (ماستەر پالن شار) ئەوه بڕينەكە بە هەماهەنگ لەگەڵ پارێزگا و يەكە كارگێرییەكان

جێبەجێ دهكرێت.

هەيە لە هەر كاتێك دا داوا هەڵوهشانەوه هاوبەشەكە بكا بەمەرجێك پاكتاو

 -5هاوبەش ب

هەموو قەرزهكان پێشوو بكا

ئەمەش جگە لەو حاڵەتانە كە پێكهاتەكە بە گوێره گرێبەست

كرێی تيايدا نیشتەجێ بێت كە لەم حاڵەتەدا پێويستە كرێی ڕهزامەند لەسەر بڕين بدا .
ماددهى (-:)21

فەرمانگە ب

هەيە كارهبا هاوبەش ببرێت لەكات سەرپێیيدا بەئاگاداركردنەوه يان بێ ئاگاداركردنەوه

لەكاتێك كەسەرپێی

(يەكێك يا زياتر) لەم سەرپێییانە ال

وارهوه ئەنجام بدا

بەمەش ووزە

كارهباكە ب ناگەرێندرێتەوه تا سەرپێییەكە النەبرێت يان كەم وكوڕيەكان تەواو نەكرێت لەگەڵ پاراستن

سەرجەم مافەكان

سەرپێییەكە كە لە

فەرمانگە كە لەئەنجام
شتە

ژماره( )1داهاتووه .وه ئەم ڕێكارانە نابنە بەربەست لەبەردهم سزا

ڕێنماي كارپێكراوهكان دهيسەپێنن.
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گهڵدەكرێت :
ىله 
ڵه 
مامه 
وه 
ىخواره 


مشێوه
كانىكاره 
بابه


رتۆڕه
له 
سه
سهرپێچى 
جۆرهكانى 


يهكهم :سەرپێی كار ووزە كارهبا لەسەر دهبرێت لەم حاڵەتانە
 -1هاوبەش دهستكار سێركت برێكەر پێوهر بكا .

وارهوه:

 -0هاوبەش بەشێوهيەك ووزە كارهبا بەكار بێنێت كە زيان بە ت ر كارهبا ناوچەكە بگەيەنێت،
وهك بەكارهێنان بار زياده و ئيشپێكردن ئامێر پيشەساز ڕێپێنەدراو.

 -3هاوبەش ڕێگربێت لە جێبەجێكردن كاره پێويست و فەرميەكان فەرمانگە.

 -4هاوبەش بەبێ رهزامەند فەرم فەرمانگە ووزە كارهبا بدا بە شوێن ديكە.

 -5هاوبەش كەم وكوڕ هەبێت لە دامەزراندن سيستەم بەستن ت ڕ كارهبا بەج رێك كاريگەر
راپ هەبێت لە سەر دامەزراوهكان ت ڕ ووزە كارهبا.

 -5پێوهر هاوبەش ب سێ ول

وێندنەوه يەك لە دوا يەك نە وێندرێتەوه بە ه

نەبوون يا رێگە پێنەدان بە وێندنەوه پێوهر.

لە ماڵ

 -7بڕيار دادگا دهرچووبێت و پلە ك تاي وهرگرتبێت و كرابێت بە بڕيارێك جێبەجێكراو.

 -8كاتێك فەرمانگە بيەوێت ووزە كارهبا بدا بە هاوبەشێك نوێ لەسەر گ ڕهر هاوبەشێك ك ن
كە بەكرێ گرتووه لەفەرمانگە وه هاوبەشە ك نەكە ڕاز نەبێت.

 -2ئەگەر هاوبەش كار چاندن دار و دره ت يان كار بيناساز ئەنجام بدا

كە زيان بە هێلەكان

و ت ڕهكان ووزە كارهبا بگەیێنێت وه دوا ئاگاداركردنەوه لەاليەن فەرمانگەوه ڕاز نەبێت

بە البردنيان ،لەم كاتەدا فەرمانگە دهتوانێت ووزە كارهبا هاوبەش ببڕێت وه ئەگەر هاوبەش
بەفەرم داوا گەڕاندنەوه ووزە كارهباكە كرد دوا البردن سەرپێیییەكان و پێدانی گشت
ەرجيەكان ئينجا ووزە كارهباكە ب دهگەڕێندرێتەوه.

-12دامەزراوه يا بينا هاوبەش بەسەرپێی دروست كرابێت لەسەر موڵك
رهزامەند

اوهنەكە و ت ڕ كارهبا بەشێوه ناياساي ڕاكێشابێت.

دووهم :پێويستە هاوبەش گ رینی ج رو بەكارهێنان

ووزەی كارهباكە لە پ لێكەوه ب پ لێك

بەڕهزامەند فەرمانگە پەيوهنديدار بێت بە پێیەوانەوه وهكو سەرپێی

هاوبەش دهكرێت و كارهباكە دهبرێت و ئەگەر نر

ەڵك بەبێ وهرگرتن
تر

كار مامەڵە لەگەڵ

پ لە نوێ يەكە زياتربوو لەوه ك نەكە كە

بەكار هێناوه وه ماوه گ ڕين بەكارهێنانەكە بە بەڵگەوه دياربوو ئەوا بەپێ ئەو ماوهيە كرێ
يەكە لەسەر ئەژمار دهكرێت بەپێ پ لە نوێ يەكە وه ئەگەر ماوهكە ديارنەبوو ئەوا ماوه

دوو ساڵ

ب ئەژمار دهكرێت بەپێ

پ لە نوێ يەكەو جياواز نێوان پاره هەردوو پ لە نوێ

يەكەو ك نەكە لێ وهردهگيرێت وه ئەگەر نر

دهبڕدرێت تاكو پ لەكەی دهگ ڕێت .
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سێێيهم :ئەگەر بەسەرپێی كارهبا ڕاكێشرابوو (بێ كردنەوه هاوبەش يان بێ پێوهر يان لەژێر پێیوهر

يان دهستكار پێوهر يان م ر پێوهركرابوو يان شكان جام پێوهر بەشێوازێك لە توانا دابێت

دەستكار پێوهر بكرێت لەم حاڵەتانە بە سیەرپێی ئیەژمار دهكرێیت و ئیەوا ووزە كارهبیا لیە
سەر دهبڕێت بڕ ووزە كارهبا بەكارهاتوو پاكتاو دهكرێت و پێ بژاردن (غرامة) دهكرێت بیەم
شێوه

وارهوه.

 -1دوو سییاڵ پێشییوو يییان كییەمتر (ئەگییەر ڕێكییەوت گەيانییدن كارهبییا ب ی شییوێنەكە يییان رێكییەوت
كردنەوه هاوبەشەكە كەمتربوو لە دوو ساڵ) دادهنرێت ب بڕ كارهبا

ەرجكراو.

 -0بییڕ ووزە كارهبییا بییەكارهاتوو بییەگوێره ئییامێرو كەرهسییتە كارهباييییەكان هاوبییەش ديییار
دهكرێت بەپێ پاشك

ژمارە (.)0

 -3ب پاكتاوكردن بڕ ووزە بەكارهاتوو بەپێ بڕگە ( 1و  )0سیەرهوه بڕهكیە ديیار دهكرێیت و
بەپێ نر

پ لەكە كرێ يەكە بی ئیەژمار بكرێیت و بیڕ پیاره ئیەم يەكانیە لەگیەڵ سیزا پیێ

بژاردن بەپێ بڕگە ( )11لە شتە ژماره ( )1لە هاوبەشەكە وهردهگرێت بەاڵم ئەگەر ماوه ئاماژه
پێدراو بڕگە ( )1سەرهوه هەر بڕه پارهيەك درابوو ئەوا لەو بڕه پارهيە دهردهكرێت كە لەم اڵیە

ب

ئەژمار دهكرێت.

 -4ئەگەر پێوهرو سێركت بريكەر مولك فەرمانگەبوو جگیە لیە پیاره پاكتیاوكراو بڕگیە يەكیەم
سەرهوه پاره زيان لێكەوتن پێوهرو سێركت بريكەر لێ وهردهگرێت.

چێوارهم :لەكات سیوتان پێیوهر هاوبیەش پێويسیتە هاوبیەش سیەردان فەرمانگیە چاككردنیەوه
كارهبا بكا

ب بەستان كارهباكە بەشێوه كات وه پێویسیتە لیە میاوه ( )12ڕۆژدا سیەردان

فەرمانگە بكا ب بەستان پێوهر

سێيەم) مامەڵە لەگەڵ دا دهكرێت .

نوێ بە پێیەوانەوه بە سەرپێی دادهنرێت و بەپێ ( اڵ

ماددهى (-:)20

لەكات پێشكەشكردن داواكار ب گەياندن ووزە كارهبا ب هەر شوێنێك  ،پشت دهبەسترێت بیەو
ژماره( )1ئاماژه پێدراوه بەڕهچاوكردن پ ل بەكارهێنان .

بەڵگەنامانە كە لە بڕگەكان پاشك

ماددهى (-:)22

فەرمانگیییە پسیییوولە ووزە كارهبیییا بەسیییەر هاوبەشیییاندا دابیییەش دهكیییا بەشیییێوه
هییەر ولێییك لییە ( )52رۆژ تێپییەر نییەكا
ئەگیییەر هاوبەشیییەكە

یییول وه

 ،پێويسییتە لییە مییاوه ( )12رۆژ پییاره پسییولەكە بییدرێت ،

لیییەو ماوهيیییەدا پارهكیییە نیییەدا ئیییەوه لیییە پسیییولە داهیییاتوو وهك قیییەرز

دهنووسییرێت و ئەگییەر بیی جییار

سییێيەم پارهكییە نییەدا كارهباكییە دهبڕيییت و بییەپێ بڕگییە

( )3لە شتە ژماره ( )1مامەڵەی لەگەڵ دهكرێت.

0219/9/10
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ماددهى (-:)23

كاتێك پسولە بڕ یەکەی بەكارهاتوو ووزە كارهبا نەگاتە هاوبەش ب سیێ یول

وێندنیەوه

يەك لە دوا يەك ،پێويستە هاوبەش سەردان فەرمانگە پەيوهنديدار بكا و بە نووسين فەرمانگە
ئاگادار بكاتەوهو پێويستە قەرزهكە بداتەوه وهئەگەر دوا سێ ول

وێندنەوه هاوبەش سەردان

فەرمانگە نەكرد ئەوه فەرمانگە كارهبا هاوبەش دهبڕێت وه دهبیێ قەرزهكیە بەيیەكجار بداتیەوهو.
لێپێیینەوه لەگەڵ كارمەند كەمتەر ەم دەکرێت سەباره بەم بابەتە.

ماددهى (-:)22
ئەگەرگومان دروست بوو لە ال

فەرمانگە يان لەال

بەكارهێنان

هاوبەش كە پسولە

ووزە

كارهباكە تەواو نييە پێويستە داواكار پێشكەش بە فەرمانگە پەيوهنديدار بكا

بە مەبەست

بەڕێوهبەرایەتی پەیوهندیدار بەراورد

وێندنەوه

لێك ڵينەوه و چارهسەركردن بەپەيڕهوكردن ئەم ااڵنە

يهكهم :لەاليەن لیژنە

تازهترين ت ماركراو

كاروبار

ووزە

هاوبەش كەلەبەش

ژميركارهوه لەگەڵ ت ماركراو

سێيەم

وارهوه:

پسولە (كەعب)

سەر پسولە دهكرێت و وردبين

هێنراوه لەاليەن

ئەژماركردن

نر ی یەکەی

بەکارهاتوو كارهبا دهكرێت وئەگەر هەڵە هەبوو ئەوه پێويستە راستكردنەوه هەڵە پسولە
كارهبا ئەنجام بدرێت و پسولە

دهكەوێتە ئەست

نوێ ب هاوبەشەكە چاپ بكرێتەوه و كرێيە راستكراوهكە

هاوبەش بەاڵم ئەگەر هەڵە تێدانەبوو ئەوه اڵ

ئەنجام دهدرێت.

(دووهم) لەم ماددەیە

دووهم :لەاليەن لیژنەی كاروبار ووزە بەڕێوهبەرایەتی پەیوهندیدار سیەردانی هاوبیەش دهكرێیت و
بەراورد

وێندنەوه ت ماركراو سەر پسولەكە و وێندنەوه پێوهرهكە دهكرێیت و نی ڕين

(بينين) پێوهرو دهوروبەر دهكرێیت بی دڵنيیابوون لیەنیەبیوون سیەرپێیی لیەسیەر پێیوهر و

ت ڕهكە ،وه ليست ئامێرهكان و تواناكانيان وردبینی دهكرێت و ئەگیەر دهركیەو

وێندنیەوه

پێ یوهرهك یە بییەهەڵییە ئ یەنجییام دراوه ل یەاليییەن ژمێركییارهوه و هییيچ جیی ره سییەرپێیییەك نيییەو
وێندنەوه پێوهر بەبەراورد لەگەڵ ليست ئامێرهكان پەسەنده ئەوه پێويستە راسیتكردنەوه

هەڵە پسولە كارهبا بكرێت و بڕە پارە راسیتكراوهكیە دهكیەوێتیە ئیەسیت

هاوبیەش  ،ئەگیەر

هاوبەشەكە پاره دابوو پێش دهرچوون پسولە نوێيەكە لەم كاتەدا ئیەو پیارهيیە داويیەتی

دهچێتە سەر حيسابەكە واتا (فەرمانگیە قیەرزار هاوبیەش دهبێیت) ،وه ئەگیەر دهركیەو

كیە

سەرپێیی كراوه ئەوه وهكو سەرپێیيكار مامەڵیە لەگیەڵ دهكرێیت بیەپێی میاددهی ( )02یاڵی
(سێیەم).

سێيهم :ئەگەر فەرمانگە ب
بڕوا بە ڕاست

دهركەو

پسولەكە تەواوه  ،پێويستە هاوبەش پارهكە بدا  ،ئەگەر هەر

پسولەكە نەبوو ،ئەوه دهتوانێت داوا پشكنين

پشكنينەكە دهبێت پێشەك بدا بەپێی نر
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چوارهم :ئەگەر لە ئەنجام
بڕە پارهيە بدا

پشكنين دهركەو

كار دهكا

كە لە پسولەكەدا هاتووه ،بەاڵم ئەگەر هاوبەش هەر بڕوا نەبوو بەئەنجام

پشكنينەكە ئەوه پێوهرێك

نوێ دهبەسترێت لەگەڵ پێوهره ك نەكەو بەراورد

هەردوو پێوهر دهكرێت لەماوه

دهكا

پێوهرهكە بە ڕێك

پێويستە هاوبەش ئەو

وێندنەوه ،ئەگەر دهركەو

ولێك

پێوهر بەدروست

ئەوه ئەنجامەكە يەكالكەرهوه دهبێت و پێويستە هاوبەش بڕی پاره

سەرجەم ەرجيەكان ئەم كاره بدا .

پێنجهم :ئەگەر لە ئەنجام پشكنين دهركەو

پێوهرهكە بە دروست كارناكا

دا هەيە يان وهستاوه ئەوا پێويستە ڕاستكردنەوه
ەرجكراو ب ئەو ماوهيە

كارهبا

هەڵە

وێندنەوه

پسوولە

كە پێوهرهكە تێكیووه تا بەستان

كار

پسولەكە و

هەڵە لە وێندنەوه

كارهبا

ب بكرێت و

پێوهری نوێ ئەژمار

دهكرێت بە گوێرهی بڕ كارهبا بەكارهاتوو هاوبەشەكە پێش تێكیوون پێوهرهكە ب هەمان
ماوه ساڵ

پێشوو يان سالێك لە ساڵەكان

دروست نەبوو كارهبا

پێشوو  ،وهئەگەر پێش تێكیوون

ەرجكراو بەپێی ەماڵندن

پاكانە ب دهكرێت بە گوێره پاشك ی ژماره (.)0

ماددهى (-:)26

ئەگەر پێوهر سووتا يان دزرابوو بەم شێوه
سووتان

 -1لەكات

يان دزران

چاككردنەوه كارهبا بكا

ل د ئامێرهكان ب

ئەژمار دەکرێت و

وارهوه مامەڵە لەگەڵ دهكرێت:

پێوهر پێويستە هاوبەشەكە ڕاستەو

ب بەستنەوه كارهباكە بەشێوه كات
تا كار گ ڕين

ڕۆژ سەردان فەرمانگە فرۆشيار ووزه بكا

سەردان

 -0ئەگەر هاوبەش لەكات

فەرمانگەكان

وه لە ماوه كەمتر لە ()12

پێوهر ب بكرێت وه بەهەمان

شێوه هاتوو لە مادده ( )04اڵ (پێنجەم) پاكانە ب دهكرێت .
سووتان يان دزراو

وێندنەوه

پێوهر بەهەر ه يەك ئاگادار

فەرمانگەكان

پەيوهنديدار وهزارهت نەكردهوه زياتر لەو ماوهيە كە لە اڵ يەكەم داهاتووه ئەوا بە گوێرهی
اڵ (سێ يەم) لە مادده ( )02مامەڵە لەگەڵ دهكرێت .

ماددهى (-:)25

ئەم هاوبەشانەی كە گ ڕهری تایبە
ووزە

بە

یان هەیە بڕی ( )%0،5لە ك ی ووزە سەرف كراو وهك

بە فیڕۆچوو لەو هاوبەشانە وهردهگیرێت كەوا پێوهریان لە دوای گ ڕهر واتە لەالیەنی

پاڵەپەست ی نزم بەستراوه بەاڵم ب ئەو هاوبەشانەی كە پێوهریان لە پێش گ رهر واتە لەالیەنی
پاڵەپەست ی مام ناوهند یان بەرز بەستراوه ئەم رێژهی سەرهوه ئەژمار ناكرێت.
ماددهى (-:)21

پاره كرێ

يەكە بەكارهاتوو لەهەر كاتێكدا وهردهگيرێت بەپێی دواهەمين نر

كارهبا پەسەندكراو لەوكاتەدا.
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ماددهى (-:)28

پێويستە كەل وپەل وكەرهسیتەو ئیامێره كیارهباييیەكیان كیە لیەاليیەن وهزاره و كیەسیان و اليیەنی
دهرهوه وهزاره

بەكار دههێنرێن بەپێ مواسەفا

و ستاندهر وهزاره

بێیت ،پێويسیتە لیژنیەی

وهرگرتن و هەڵسەنگاندن كەل وپەل ئەو كەل وپەالنە پەسەند بكا

كە لەت ڕهكان ووزە كارهبادا

ماددهى (-:)22
لەكاتی ئاشكرابوونی راكێشانی كارهبا لەالیەن هەر كەسێك ب

هەر پ لێك بەبێ ئاگاداری

بەكار دههێنرێن.

فەرمانگەكانی كارهبا و بەستانی كارهبا بەبێ كردنەوهی هاوبەش و بەستانی پێوهر ئەوا الیەنی
پەیوهندار مافی ئەوهی هەیە كەوا كارهباكەی ببرێت و دهست بەسەر سەرجەم كەل و پەلی بەكار
هاتوودا بگرێت و بە اوهنەكەی نادرێتەوه تا ئەو كاتەی فەرمانگە پەیوهندارەکان سەرجەم پێبژاری

سەرپێییەكانی لەسەر ئەژمار دهكەن بەپێی ( الی سێیەم لە ماددهی  )02وه بەلێن نامەی لێ
وهربگیرێت سەباره

بە الدانی سەرجەم ڕێكارهكانی بەستانی کارەباکەی و بە نایاسایی بەستانی

كارهبا دووبارهنەكاتەوە .

ماددهى (-:)31
هاوبەش پڕۆژه تايبە

بهشى سێيهم
رێنمايى پێدانى ووزەى كارهبا  /ڤۆلتيهى نزم
سەرجەم ەرجييەكان دهگرێتە ئەست

ب گەياندن هێڵ كارهبا

نوێ لەو ناوچانە كە پێشتر ووزە كارهبا دراوهتێ بەمەرجێك درێژ هێڵەكە لە ( )722مەتر تێپەڕ
لە گ ڕهره وه يان بەڕهچاوكردن

نەكا

ڕهچاوكردن

رێژهی دابەزين

بار گ ڕهر بەمەرجێك درێژ كێبڵ

هاوبەش ب رد پێوهر لەو سنووره دابنێت.
ماددهى (-:)30

ڤ ڵتیە ب هەر جيابوونەوهيەك و بە

هاوبەش لە ( )32مەتر زياتر نەبێت و پێويستە

كاتێك اوهن شوێنێك داوا گەياندن ووزە كارهبا دهكا و شوێنەكە لە ( )722مەتر دوورتیره لیە
گ ڕهرهكەوه ،پێوستە ت ڕ ( )11kvيان ( )33kvدابنرێت ،هەروهها دانان گ ڕهرێك ديكە لە ناوهند

ل ده نوێيەكە ،بەمەبەست پێدان ووزە كارهبا فەرمانگە ن ڕين شوێنەكە و ڕێكخست نیە شیە و

دهر ستە تايبە

ئەنجام دهدا

بە مەبەست گەياندن ووزە كارهبیا ،لەگیەڵ ڕهچیاوكردنی لی ده

تازهكان كە نابێت لە توانا دياريكراو گوڕهڕهكە يان سیەرچیاوه وزه كیارهباييیەكیە زياتربێیت ،وه
نابێت دابەزين ڤوڵتييە لە سنوور رێپێدراو زياتربێیت كیە ديیاريكراوه لیە بڕگیەكیان ( ) 3 ، 0 ، 1لیە

مییادده دووهم .لییەكییات دابییەزينیی ڤوڵتييییە لییەبییڕ ڕێپێییدراو و زيییادبوون توانییا ديییاريكراو
سەرچاوهكە يا گ ڕهرهكە ئەوه پرۆسە گەياندن ووزە كارهبا ب ئەو شیوێنە دواده رێیت ،تاكیات

دابينكردن سەرچاوه گونجاو يان گ ڕهر ،ئەنجامدان ن ڕين بەرامبەر نر ێك دهبێت كە لیە بڕگیە
() 1

شتە ژماره()1دا هاتووه.
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ماددهى (-:)32
كاتێك اليەنێك داوا لە فەرمانگە دهكا
(كەرهستە  +كرێ
تێیووهكان

كار) لە ئەست

تايبە

بە دامەزراندن ت ڕێك نوێ كارهبا تێیوو گشت كارهكە
سوودمەند دهبێت بەپێ

بەم كاره لەاليەن فەرمانگە بەڕهچاوكردن

دهر ستەو هەژماركردن

سەرجەم

ئەو نر انە كە بەشێوه دهور

لەوهزارهتەوه دهردهچێت.
ماددهى (-:)33
هاوبەش دهبێت لەگەڵ

ەرج كڕين پێوهر و كێبڵ و سيركێت بريكەر و پێوهلكاوهكان لە ئەست
سێركت سنوورداركردن ووزه بەپێ ڕێنماييەكان فەرمانگە.
ماددهى (-:)32
رێو شوێن بەكارهێنان م ت ڕ:

 -1نابێت ئەو م ت ڕانە تواناكانيان لە ( )0.01kWزياتره بەكاربێت لە سەرچاوه سينگل فەيس واتە
( ، )042Vبەڵكو پێويستە سەرچاوه ووزه سێ فەيس و ڤوڵتييە ( )416Vبەكار بێت.
 -0نابێت تەزووی دهستپێك ئيشپێكردن م ت ڕ ( )starting currentلەم بڕانە

وارهوه زياتر بێت:

أ -پێويست ناكا تەزوو دهستپێك ئيشیپێكردن م تی ڕ ( )starting currentسینووردار بكرێیت بی
ئەو م ت ڕانە كە توانایان لە( )3kWكەمتره.
ب ×0( -تەزووی كاركردن ب ئەو م ت ڕانە توانايان لە  3تا  12كيل واتە).
ج ×1,5( -تەزووی كاركردن ب ئەو م ت ڕانە توانايان لە  12تا  02كيل واتە).
د ×1,4( -تەزووی كاركردن ب ئەو م ت ڕانە توانايان لە  02كيل وا زياتره).
يی ب ئەو م ت رانە

 -3بەكارهێنانی ئامێرهكان دهستپێك و پارێزگار

كە توانايان لە ()kW0.01

زياتره ،ب بیەدهسیت هێنیان ئیەو تیەوژمانیە كیە لیە یاڵی ()0سیەرهوه ئامیاژهيیان پێیدراوه يیان
بەكارهێنان هەر بريتێك (بديل ) ديكە.
ماددهى (-:)36

ئەگەر هاوك ڵكە توانا ( )Power Factorئامێرهكان هاوبەشەكە كەمتر بێت لەو ئاستە فەرمانگە
ديار

كردووه ( ،)2.2پێويستە فەرمانگە ئامێر

ئاست پێويست دابين بكا

و نر

پێويست ب بەرزكردنەوه

هاوك لكە

توانا ب

هەموو ئامێرو كرێ كار لە هاوبەش وهربگيرێت جگە لە پ ل

مااڵن (ئەوانە گ ڕهر تايبەتيان نييە) .يان لەاليەن سوودمەندهوه دابين بكرێت بەپێ مواسەفات
ڕێپێدراو وهزاره .
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بهشى چوارهم
رێنمايى پێدانى ووزەى كارهبا  /ڤۆڵتييهى ناوهند وبهرز

ماددهى (-:)35

تێیوو ڕاكێشان ووزە كارهبا و وێستگە م بايل و كويسك و گ ڕهڕو سووڕبڕ (سێركت بريكەر )
و پێوهر ب هاوبەش بازرگان و پيشەساز و كشتوكاڵی و حكووم و گەشتوگوزار لە ئەست

سوودمەند دهبێت.
ماددهى (-:)31

ت ڕ كارهبا ناو

هاوبەش بەرپرسە لە جێبەجێكردن و بەستن

تا سێركت برێكەر

نزم گ ڕهر ،پێويستە هاوبەش سێركت برێكەر ڤ ڵتييە نزم دابين بكا

گونجاو بێت و دادهمەزرێت دوا ن ڕين بەرامبەر بە بڕێك پاره كە پێشەك
ژماره( ،)1پێويستە هاوبەش سێركت برێكەر لە دهرهوه

شتە

ژوور

ڤ ڵتييە

كە لەڕوو تەكنيكيەوه
وهردهگيرێت بە پێ

وێستگە ناوهندييەكە

دابمەزرێنێت ،بە دووريەك گونجاو كە لە (15م) زياتر نەبێت ،هەروهها دانان ئامێر پارێزگار لە
سەر هەر سێ فەيسەكە بەمەبەست

ڕێگاگرتن لە ل د زياد و ش ر

بەرگر هەبێت تا ( )%102ل د ئاساي .
ماددهى (-:)38

هەر كاتێك پێويست بوو ئامێر
زيادكردن

(سووربڕ يان كێبل

(  ) short circuitكە توانا

زياد دابنرێت ب ت ڕهكانی کارەبا ب بەرژهوهند

نوێ ) ،بڕ

وهرناگيرێت ،بەاڵم ئەگەر زيادكردن

تێیوو

ئەو ئامێرانەو كرێ

ئەو كەرهستانە لەسەر داواكاري

تێیوو و كرێ بەستنەكە لێ وهردهگيرێت دوا رهزامەند فەرمانگە.
ماددهى (-:)32

ئەگەر باڵە انە

نيشتەجێبوون دروست بكرێت لە اليەن مير

گشت

وهك

بەستنەكە لە هاوبەش

هاوبەش بوو ئەوه پاره

يان كەرت

تايبە

و بدرێت بە

هاوبەشان  ،ئەوا سەرجەم ەرج گەياندن ووزە كارهبا (كەرهستە  +كرێ كار) لە چوارچێوه
پڕۆژهكەدا دهكەوێتە ئەست

ئەو اليەنە كە باڵە انەكە دروست دهكا يان اوهنداريەت دهكا .

ماددهى (-:)21

ئەگەر زياتر لە سێ هاوبەش لە يەك بينا (پێکهاتە) بوون  ،پێويستە اوهن موڵكەكە (مالك العقار)
سەرجەم ئامێرهكان پاڵەپەست

ب رد

دابەشكردن

نزم دابين بكا

سەرهك ) ،پێويستە ب رد

 ،هەروهها دابينكردن (سێركت برێكەر و بازباڕو

پێوهرهكان لە دهروازه

بيناكە بێ  ،بەاڵم ئەگەر

نەتوانرا پێوهرهكان لە سەرهتا چوونە ژوورهوه بيناكە دابنرێت  ،ئەوه پێويستە ب رد دابەشكردن
دابين بكا

ب سەرجەم نه مەكان

ئەمەش بەپێی ڕێنماييەكان دهبێت.
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ماددهى (-:)20
ئەوشوێن و بينايانە كە سيستەم سارد وگەرم نیاوهنید (میەركیەز ) و ئیەسانسیێر و (مصیعد)
وپەمپ ئاويان هەبێت  ،مەرجە ب رد دابەشكردن سەربە

دانان پێوهر سەربە

دابنرێت ب ئەو ئامێرانە ،بەمەبەست

 ،يەكە بیەكارهیاتوو لیەو پێیوهرانیەدا هیەمان مامەڵیە پی لی پێكهاتەكیەی

لەگەل دهكرێت واتە ئەگەر مااڵن بوو وهك مااڵن یان بازرگانی بوو وهك بازرگانی ئەژمار دهكرێت وهب

ئەوانەی تێكەڵن لەنێوان مااڵن و بازرگانی بە بازرگانی ئەژمار دهكرێن.

ماددهى (-:)22

ئەگەر پ ل هاوبەش شوێنێك گ ڕدرا ،دووباره پ لینی هاوبەش ب دهكرێتەوه بەپێ ئەم ڕێنماييە
وگشت

ەرجيەكان لەئەست

هاوبەش ( اوهن شوێن) دهبێت و هاوبەش بەرپرس دهبێت

لەئاگادارنەكردنەوه الیەنە پەيوهنديدارەکان بەم گ ڕینە .

ماددهى (-:)23
پێويسییتە هاوبیەش ( ییاوهن شییوێن) ئاگیادار فیەرمانگییە بكاتیەوه لیە كییات گی ڕين

ییاوهنییدارێت

پێكهاتەكە (المرفق) لە کەسێک ب کەسێکی ديكە يان لەكات گ ڕين پ ل هاوبەشيەكە راسیتەو ی

دوا جێبەجێ كردن گواستنەوه يا گ ڕينەكە بەپێیەوانەوه اوهنی نیوێ پێکهیاتەکە لیە هیەمیوو
كارێك ياساي بەرپرس دهبێت.

ماددهى (-:)22
لەكات بەكارهێنان بەشێك لە باڵە انەيەك كیەرتی تايبیە

لیەاليیەن فیەرمانگیەيیەكی ميرييیەوه،

پێويستە ئەو بەشە كە فیەرمانگیەكیە تێدايیە هاوبیەشیيەكیە جيیا بكرێتیەوه و وهك پی ل ميیر

مامەڵە لەگەڵدا بكرێت بە پێیەوانەشەوه ،واتە جياكردنەوه ئەو بەشە لە هاوبیەشیەكیان ديكیە
باڵە انەكە.

ماددهى (-:)26
س یەبییاره ب یەو بااڵ یییانانە چییەنیید ف یەرمانیییگەي یەك ی ميییر تێداي یە و ناكرێ یت ت ی ڕ كییارهباك یە

جيابكرێتەوه  ،كرێيەكە لەاليەن اوهن باڵە انەكە دابين دهكرێیت و ئیەويیش لەگیەڵ هاوبیەشیەكیان
پاكتاو دهكا بەپێ پ ل مير .

ماددهى (-:)25
ئەگەر هاوك لكە توانا ( )Power Factorئامێرهكان هاوبەشەكە كەمتر بێت لەو ئاستە فیەرمانگیە
دياری كردووه بە ( ،)2.2پێويستە فەرمانگە ئامێر پێويست ب بەرزكردنیەوه هاوك لكیە توانیا بی
ئاست پێويست دابين بكا  ،نر

هەموو ئامێر و كرێ كار لە ئەست

هاوبەش دهبێت.

ماددهى (-:)21
ئەگەر فەرمانگە هاوبەشی نوێ لەسەر گ ڕهرێك دانا كە پێشتر بەكرێ درابوو بە هاوبەشێك تر ئەوه
بڕ بەكرێ گرتن ئامێرهكان دابەش سەر هاوبەشەكان دهكرێت بەيەكسیان  ،بیەاڵم ئەگیەر ژمیاره

هاوبەشەكان سەر گ رهرهكە لە ( )3هاوبەش يان زياتر بوو ئەوه كرێ وهرناگيرێت و ئیەو گی ڕەڕە بە
بەرژهوهند گشت
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ماددهى (-:)28
 -1پرۆژهكان دهستە وهبیەرهێنیان بیەپێ ياسیاو رێنمايیەكیان پێیدان ووزە كیارهبیا مامەڵیەيیان
لەگەڵدا دهكرێت.

 -0گوژمە تێیوو گەياندن ووزە كارهبا ب پیڕۆژهكیان نيشیتەجێبیوون (مسیاح ە) و (موڵیك)
لەئەست

اوهن پڕۆژه دهبێت

لەئەست

اوهن پڕۆژه دهبێت.

 -3گوژمە تێیوو گەيانیدن ووزە كیارهبیا بی پیڕۆژهكیان ( بازرگیان ،پيشیەسیاز  ،كشیتوكاڵ )
 -4ك مەڵگە نيشتەجێبونەكان وهبەرهێنان يان (مساح ە) يان (موڵك) چاكردنەوه تی ڕ كیارهبیا
ناو

ك مەڵگەكە دهكەوێتە ئەست

فەرمانگە كارهبا لەوكاتیەوه كیەديیار كیراوه بیەگوێره

گرێبەسیت نێیوان یاوهن یانووهكیان و وهبیەرهێنیەر يیان یاوهن موڵیك يیان مسیاح ە يیا ود
بەگوێره گرێبەست نێوان وهبەرهێنان و وهبەرهێنەر بە مەرجێك ت ر ناو

پڕۆژهكە و هێڵ

سەرهك گەياندن كارهبا ب پڕۆكە بە ئاگادار و سەرپەرشتيار فەرمانگە كارهبا پەيوهنديدار
ئەنجام درابێت وه پەسیەنیدكرابێت وه لیەاليیەن فیەرمانگیە كیارهبیاوه گواسیتنەوه مولكيیەتی
ت ڕهكە ب سەر فەرمانگە كارهبا كرابێت دوا داواكار لەاليیەن یاوهن پیڕۆژهكیە بیە دهسیت
ب یەرداربییوون ل یە پ یڕۆژهك یە وههییەروهها سییەرجەم پێكهاتییەكانی پرۆژهكییە بەتییەواوی كارهبایییان
پێدرابێت و ماوهی زیاتر لە سالێكی بەسەردا تێپەر بووبێت.
بهشى پێنجهم
رێنمايى پێدانى ووزەى كارهبا به شێوهى كاتى
دوا پێشكەشكردن داواكار بە بەڵگەنامە باوهڕ پێكراو بەم شێوهيە

وارهوه دهبێت:

ماددهى (-:)22
ب جێگە و دامەزراوه كاتييەكان :
 -1پێشكەشكردن ف رم داواكاري پێدان ووزە كارهبا ،كە نووسیراو پشیتگير و رهزامیەنیدي
اليەن پەيوهنديدار هاوپێچ بێت.
 -0دابينكردن جێگە گونجاو ب پێوهرو سێركت بريكەر ،لیە شیوێنێك كیە فیەرمانگیە ديیار دهكیا
بەڕهچاوكردن مەرج سەالمەت و

پاراستن پيشەي و مەرج تەكنيك .

 -3لە كات دانان والبردن كارهبا هاوبەش كات سەرجەم ەرج كەرهستە و كرێ كار دهكەوێتە
ئەست
0219/9/10
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ماددهى (-:)61
پێیدان ووزە كییارهبییا کییاتی بیە بينییاو دامیەزراوه کییان لیەق نییاغ جێبیەجێكییردن :ووزە كییارهبییا

بەڤ ڵتيە نزم (تا  32کیل وا ) و نیاوهنید بیەشیێوه كیات دهدرێیت بیەو پڕۆژانیەی كیە لیە ق نیاغی

جێبەجێكردندان لەكات پێويست وه بەڕهزامەند فەرمانگە بەڕهچاوكردن ئەم ااڵنە
 -1پێشكەشكردن ف رم تايبە

وارهوه:

بە پێدان ووزە كارهبا كە م ڵەت بيناكە يیان رێپێیدان فیەرمی

هیەبێیت يیان دامیەزراوهكیە ڕێپێیدان فیەرمی هیەبێیت يییان پشیتگير شیارهوانی يیان اليیەنی
پەيوهنديدار م ڵەت پێ دابێت.

 -0لەاليەن فەرمانگەوه ن ڕين ب دهكرێت ،بەمەبەست ئاگاداربوون لە بەردهوام هەبیوون ووزە

كییارهبییا كییات ل یە شییوێنەك یە ،كییا و ب یەروار ن ی ڕين ل یەالي یەن ف یەرمانگییەوه ديییار دهكرێ یت و

ئ یەژماركردن ي یەك یە ب یەكارهییاتوو ووزە كییارهباك یە ل یەس یەر بنیين یە هاوب یەش ی ل یە ج ی ر
ڤ ڵتیەتييە نزمەوه بەپێ پ ل هاوبەشيەكە دهبێت

 -3هاوبەشەكە سەرجەم ەرج تییوو (كەرهستەو كرێ كار) لەكات گەياندن تەزوو كارهبا
كات و البردن ب پڕۆژهكەی لەئەست دهبێت.

 -4لە كات پێدان كارهبا بەشیێوه کیاتی پێويسیتە بیەڵیێن نامیە لیە داواكیار وهربگيرێیت بی میاوه

تەواوكردن پڕۆژهكە وه لە ماوه هەر ( )5مانگ جارێك داوا دووباره پێدانەوه كارهبا بكاتەوە.
بهشی شهشهم
ڕێكاره گشتييهكان (االحكام العامة)

ماددهى (-:)60
وێندنەوه پێیوهرهكیە لیەدوا دهوامی
هاوبەش ب هەيە داواكاريەك پێشكەش بكا بەمەبەست
فەرم بەرامبەر بە كرێيەك دياريكراو ب هەر وێندنەوهيەك ،وهك لە شتە ژماره ( )1هاوپێچ.
ماددهى (-:)62
كارهبیا نادرێیت بیەوانیەی سیەرپێیيیان كردۆتیە سیەر زهوی ميیری تیەنهیا دوای چیارهسیەری كێشیەی
سەرپێیی يەكە بەپێی نووسراوێكی فەرمی لە اليەن شارهوانی يان يەكەی ئيداريی تايبەتيمەند كیە
پشتگيريان بکا بە پێدانی تەزووی كارهبا.
ماددهى (-:)63

هێل كارهبیا سینوور ئاسی ي (الم رمیا
(سماحا

األفقيیة) هیەيیە و كیەمتیرين ڕێپێیدان نزيكبونیەوة لێی

دنيا) هەيە بەپێ ڤ لتیەی هێلەكە وه لەسەر هاوواڵتيان پێويسیتە رهچیاو ئیەم سینووره

(م رمییا )ه بك یەن ب یەپێ هییاتوو ل یە شییتە ژمییاره()4

هییاوپێچ ل یەم رێنمايي یە ،بەپێیەوانییەوه

فیەرمانگییە هییيچ بیەرپرسییيارهتيیەك لیەئیەسییت ناگرێیت .لیەكییات بیەزانییدن ئیەم سیینوورانە لیەاليیەن

هاوواڵتيانەوه و هيچ مافێكيان نيە داوا قەرهبوو بكەنەوه لیەو زهرهرو زيانیە میاد و مرۆييیە كیە
پێيییان دهگ یا بەپێیەوانییەوه وهزاره

قەرهبووی زيانەكان بكا .
0219/9/10
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ماددهى (-:)62

پێدان كارهبا شەرعيە

نادا

بە پرۆژه يان موڵك وه تەنها لەپێناو رێگرتن لیە زيیاده ڕهو و دزينی

كارهبا و بەفيڕۆچون كارهبا دهبێت.

ماددهى (-:)66

سەباره بە رووداوهكانە ئاگركەوتنەوه لە مااڵن وشوێنە بازرگانی يەكان لێپرسراويەتی فیەرمانگیەی

كارهبا تا ئاستی پێوهری كارهبايە و لێك ڵينەوه لە رووداوهكە دهكرێت لە رێگای لێژنەيەكی تايبەتمەند

ب دياريكردنی ه كارهكانی ئاگركەوتنەوه.
ماددهى (-:)65

نر ەكانی كەل و پەلی ت ڕی كارهبا دهنر ێنرێن بەپێی ئەو نر انەی كە لە اليەن وهزارهتیی كارهبیاوه

دهردهكرێت.

ماددهى (-:)61

تەزووی كارهبا دهبڕدرێت لەسەر ئەوانە كە سەرپێیی لە رێنماييەكانی باش بیەكارهێنیانی تیەزووی
كارهبیا دهكیەن كیە وهزاره

ديیاری دهكیا

بی میاوهی سیێ رۆژ سیەربیاری وهرگرتنیی كرێیی بیڕين و

گەڕانەوهو زيانەكانی كە بەر ت ڕهكە دهكەوێت

ماددهى (-:)68

ڕێنمایی ژمیاره ()1ی سیاڵی  0218لیەكار ده رێیت و ئیەم ڕێنمایییە شیوێنی دهگرێتیەوه وهكیار بیەهیيچ

ڕێنماييەك تر ناكرێت كە ناك ك بێت لەگەڵ ئەم ڕێنمايیە.
ماددهی (-: )62

ئەم ڕێنماييانە جێبەجێ دهكرێت لە هەرێم كوردسیتان لیەدوای ( )12رۆژ لیە رۆژ باڵوكردنیەوه لیە
ڕۆژنامە (وهقايع كوردستان).

ئەندازیار
کمال محمد صالح
وەزیری کارەبا
پاشكۆى ژماره ()0

يهكهم :هاوبەشانی مااڵن و بازرگان لە ناو سنوور شارهوانييەكان .
 -1پێشكەش كردنی ئەم بەڵگەنامانەی وارهوه:

أ .پێشكەشكردن ف رم پێدان ووزە كارهبا

ب .نووسراوی پشتگيری لە باجی انووبەره كە ژمارهی پارچە زهويەكە لیەسیەر ديیاری كرابێیت يیان
نووسراوی پشتگيری شارهوانیی ديیاريكراو يیان م ڵیەتیی دروسیتكردنی بينیا وه پێشیكەشیكردنی

نە شەی بينا كە تيايدا شوێن پێوهرو گ ڕهر دياری كرابێت.
0219/9/10
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 .پسوولەی كارهبای پێكهاتەيەكی دراوسێی (ئەگەر هەبوو)

 -0پێدان پاره كرێ ن ڕين بەپێ بڕگە ()1

شتە ژماره(.)1

 -3نی ڕين لیە اليیەن فیەرمانگییە بی ديییاريكردن ژمییاره بلی ك و ژمییاره ئیەژمار(رقییم ال سییاب ) وه
پێويستييەكان گەياندن ووزە كارهبا.

 -4دان كرێ بەستن وپێداويستيەكان جێبەجێكردن گەياندن ووزە كارهبا.
 -5تەواوكردن گەياندن و پێدان ووزە كارهبا

دووهم :هاوبیەشییانی مییااڵن و بازرگیان دهرهوه سیینوور شییارهوانی (قیەزاو ناحيیەو ك م یەڵگاكان و
گوندهكان) بە ڤ ڵتيە (:)11KV, 2.4 KV

 -1پێشكەش كردنی ئەم بەڵگەنامانەی وارهوه:
أ .پێشكەشكردن ف رم پێدان ووزە كارهبا.

ب .نوسراوێك پشتگير لە سەرۆك يەكە كارگێڕ (الوحدة االدارية) ناوچەكە.

 -0جێبەجێكردن بڕگەكانی ( )5 ، 4 ، 3لە اڵ (يەكەم) پاشك
سێيهم :پەمپ كشتوكاڵ :

ژماره ()1

 -1پێشكەش كردنی ئەم بەڵگەنامانەی وارهوه:
أ .پێشكەشكردن ف رم پێدان ووزە كارهبا.

ب .پێشكەشكردن م ڵەت اليەن پەيوهنديدار (وهزارهت كشیتوكاڵ و سیەرچیاوهكیان ئیاو لەگیەڵ
پێشكەش كردن م ڵیەتی فیەرمانگیە ئیاو ژێیر زهو ) يیان نووسیراو پشیتگير لیە ب.گشیت
كشتوكاڵ پارێزگا.

ج .بەڵێننامە بدا

بە نەگ رينی پەمپی كشتوكاڵی بە دانیەيیەكیی تیری توانیای گیەورهتیر تیەنهیا دوای

ئاگاداركردنەوهی فەرمانگەو وهرگرتنی رهزامەندی نووسراو لە اليەنە یەيوهنديدارهكان

 -0جێبەجێكردن بڕگەكانی ( )5 ، 4 ، 3تايبە بە پەمپی كشتوكاڵی لە اڵ ( )1پاشك
 -3دانانی پێوهری پاڵەپەست نزم و پێدانی كارهبا

ژماره (.)1

چێوارهم :وهرشەكان كار لەناوهوه يان لە دهرهوه سنوور شارهوانی (قیەزاو ناحيیەو ك میەڵگاكان و
گوندهكان):

پێشكەش كردنی ئەم بەڵگەنامانەی وارهوه:
 -1ف رم پێدان ووزە كارهبا.

 -0م ڵەت بينای كارپێكرا و يان نووسراو پشتگير لیە فیەرمانگیە پیەيیوهنديیدارهكیان لیە سینووری
شییارهوانيي یەكییان يییان نوسییراو رهزام یەنیید الي یەن یی ي یەك یەی كییارگێڕی ب ی دهرهوه سیینوور

شارهوانييەكان وه پێشكەشكردنی نە شەی بينا كە تيايدا شوێنی پێوهرو گ ڕهر دياری كرابێت.
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 -3پسوولەی كارهبای پێكهاتەيەكی دراوسێی (ئەگەر هەبوو).

 -4ئەنجامدانی ن ڕينی اليەنی تەكنيكی ب دياری كردنی پێويستييەكانە گەياندنی كارهبا.
 -5دانی كرێ ن ڕين بەپێ

شتە ژماره (.)1

 -5ەماڵندن پێداويستيەكان گەياندن ووزە كارهبا لەاليەن فەرمانگەوه.
 -7دان كرێ بەستن و جێبەجێكردن كارهكە.
 -8بەستن پێوهرو گەياندن ووزە كارهبا.

پێنجهم :پەمپی كشتوكاڵ ڤ ڵتییەی ناوهند و بەرز (الجهد المتوسط والعالي ).
 -1پێشكەش كردنی ئەم بەڵگەنامانەی وارهوه.
أ .ف رم پێدان ووزە كارهبا.

ب .م ڵەت پەمپی كشتوكاڵی يان نووسراو پشتگير لە ب.گشت كشتوكاڵ پارێزگا.

 -0دامەزراندن وێستگە دابەشكردن (م طة التوزيع).
 -3دانان پێوهرو گەياندن تەزووی كارهبا.

 -4بڕگەكانی تر هەروهكو لە سێيەم سەرهوه كە تايبەتە بە پەمپی كشتوكاڵی.

شهشهم :مەرجە پ لەكان كشتوكاڵ كە لە اڵەكان (سێيەم و پێنجیەم) ئامیاژهيیان پیێ نیەدراوه بیەم
شێوهيە دهبێت .

 -1پێشكەش كردنی ئەم بەڵگەنامانەی وارهوه.

 -0پێشكەشكردن م ڵەت اليەن پەيوهنديدارو (يان نووسیراو پشیتگير لیە ب.گشیت كشیتوكاڵ
پارێزگا پەيوهنديدار).

حهوتهم :كارگەكان بەهەموو ج رهكانيەوه لە سنوور شارهوانی (ڤ ڵتييە بەرز و نزم):

 -1پێشكەش كردنی ئەم بەڵگەنامەی وارهوه:
أ .ف ڕم پێدان ووزە كارهبا.

ب .م ڵەت بينا كارگەی يان نووسراو پشتگير بەرێوهبەرايەتی گشتی پەرهپێیدانی یيشیەسیازی

يان دهسیتەی وهبیەرهێنیان لەگیەڵ فیەرمانگیەی ژینگیەی پەیوهندییدار و نیە شیەی پیەسیەنیدكراو
كەتيايدا شوێنی گ ڕهڕ و پێوهر دياريكراو

 -0بڕگەكانی تر هەروهك لە پێنجەم سەرهوهدا هاتووه.

ههشێتهم :كارگەكان بەسەرجەم ج رهكانيەوه لە دهرهوه سنوور شارهوان (ڤ ڵتیەی نزم وناوهنید و
بەرز ):

 -1پێشكەش كردنی ئەم بەڵگەنامانەی وارهوه:

أ .ف ڕم پێدان ووزە كارهبا.
0219/9/10

03

ذمارة (العدد) 042

ب .م ڵەت بينا كارگەی لەگەڵ نوسراو پشتگير بەڕێوهبەرایەتی گشتی پەرهپێدانی پیشەسیازی

يان دهستەی وهبەرهێنان لەگەڵ فەرمانگەی ژینگەی پەیوهندیدار و نە شەی پەسندكراو كەتيايدا

شوێنی گ رهر و پێوهر دياريكراو.

 -0بڕگەكانی تر هەروهك لە پێنجەم سەرهوهدا هاتووه.

 -3نووسراوی فەرمی لە اليەنی یەكەی كارگێری ناوچەكە.

 -4بڕگەكانی تريش وهك لەشەشەم سەرهوهدا هاتووه.

نۆيهم :گەشت و گوزار

 -1پێشكەش كردنی ئەم بەڵگەنامەی وارهوه:

أ .ف رم پێدان ووزە كارهبا.

ب .پشتگير فەرم بەڕێوهبەرایەتیە گشتییەكانی گەشت و گوزاری ناوچەكە.

ج .پێشكەش كردنی م ڵەتی كاركردن لە اليەن اليەنە پەیوهندیدارهكان
 -0بڕگەكانی تری هاتوو لەيەكەم.

بی

پاشكۆی ژماره ()2

ەماڵنییدنی ووزهی كارهبییای بییەكارهاتووی هاوبییەش لییەكاتی هییەبوونی سییەرپێیی یییان لییەكاتی

پێویستی فەرمانگە بەم ەمالندنیە ئیەوه ەمالندنەكیە بیەپێی ئیامێره كارهبایییە بیەكارهاتووهكانی

هاوبەش دهبێت بەمیەرجێك بەبیەراوردكردن لەگیەڵ یەرجی ووزهی كارهبیای هیەمان میاوهی سیاڵی
ڕابردوو كەمتر نەبێت بەم شێوهیەی ورارهوه .

يهكهم :ئامێرهكان بەكارهاتوو لەمااڵن:

 -1روناك  :نيوه ژماره گڵ پەكان × 12كاتژمێر × 32وا ب رۆژێك (رۆژانە).

 -0ساردكەرهوه (سالجە و هاوشێوه ) 022( :وا بەتێكڕا  7كاتژمێر رۆژانە .
 -3بەفرگر(مجمدە)  )352( :وا بەتێكڕا  7كاتژمێر رۆژانە .

 -4تەلەفزيون )022( :وا بەتێكڕا  12كاتژمێر رۆژانە.
 -5ك مپيوتەر )122( :وا بەتێكڕا  5كاتژمێر رۆژانە.

 -5جل ش ر كە گەرمكەر تێدا بێت )0522( :وا بەتێكرا  1كاتژمێر رۆژانە .
 -7جل ش ر بەبێ گەرمكەر )022( :وا بەتێكرا  1كاتژمێر رۆژانە.
 -8ئوتو )1222( :وا بەتێكڕا  1كاتژمێر رۆژانە.

 -2پانكە )122( :وا بەتێكڕا  8كاتژمێر و ب ماوه  5مانگ لە ساڵەكەدا.

 1 -12فێنككەرهوه(مبردە ) بیووك )022( :وا بەتێكرا  8كاتژمێر و ب ماوه  5مانگ.

 -11فێنككەرهوه (مبردە) گەوره )322( :وا بەتێكڕا  8كاتژمێر و ب ماوه  5مانگ .

 -10سەتەاليت )52( :وا بەتێكڕا  12كاتژمێر رۆژانە .
0219/9/10
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 -13سپليت بەپێ ل دهكە مامەڵە لەگەڵ بكرێت ب يەكە بەكارهاتوو.

 -14سپليت و ئێرك نديشن  0تەن  )3222( :وا بەتێكڕا  5كاتژمێر و ب ماوه  7مانگ

-15ئێرك نديشن  1,5تەن  )0222( :وا بەتێكڕا  5كاتژمێر و ب ماوه  7مانگ.

 -15ب يلەر گەوره ئاو )3222( :وا بەتێكڕا  8كاتژمێر رۆژانە و ب ماوه  5مانگ .
 -17ب يلەر بیووك ئاو  )0222( :وا بەتێكڕا  8كاتژمێر و ب ماوه  5مانگ.

 -18گەرمكەرهوه (مدفاءة) گەوره  )0222( :وا بەتێكڕا  10كاتژمێر و ب ماوه  4مانگ .

 -12گەرمكەرهوه (مدفاءة) بیووك  )1222( :وا بەتێكڕا  10كاتژمێر و ب ماوه 4مانگ.

 -02ئەو ئامێره كارهباييانیە ناويیان نیەهیاتووه :میاوه كیاركردن و پیارهكیە بیەتێكیڕا كیاتژمێر
كاركردن ديار دهكرێت و ده ەمڵێنرێت لەاليەن لیژنە تايبە .

دووهم :ئەو پێوهرانە دانراون ب پ لەكان تر جگە لەمیااڵن بیڕ ووزە كیارهبیا بیەكارهیاتوو ديیار
دهكرێت ،لە اليەن فەرمانگە تەكنيكی پیەيیوهنديیدار لیە بەڕێوهبەراییەتی دابەشیكردنی ووزە
كارهبا ەمالندنەكە بەپێی توانا ئامێرهكان و بەگوێره ڕا ليژنە هونەر دهبێت .
پاشكۆى ژماره ()3

رێنماي جێبەجێكردن پڕۆژهكان ووزە كارهبا لەاليەن وهزارهتەكان و اليەنە پیەيیوهنديیدارهكیان
حكومەت هەرێم.

 -1هەر پرۆژهيەك لەاليەن هەر وهزارهتێك يان اليەنێك ديكە داوا بكرێت ،دهبێت بودجە گەياندن

ووزە كارهبا پرۆژهكە لەاليەن سوودمەند دابين بكرێت  ،ئەم بودجەيەش بەپێ دهر ستەيەك

دهبێت كە لە اليەن فەرمانگە ووزە كارهبا پەيوهنديدارهوه ئاماده دهكرێت بیەپێ دوانر ی
هەمواركراو وهزارە .

 -0هەموو ئەو پڕۆژانە لەاليەن وهزارهتەكان ديكەو اليەنەكان تر نەبەستراو بە وهزاره ئەنجیام
دهدرێن و پێويستيان بە گەياندن ووزە كارهبا يان زمەتگوزارييەك ديكیە كیارهبیا هیەبێیت
وهك (هەڵگرتن یەوه سییتوون  ،گیی ڕين رێ یرهو هێییڵ يییان فيییدهر  ،گ ڕانكییار بییەم یەبییەسییت

نوێكردنەوه  ،رووناك  ،هتید  ) . .سیەرجیەم بودجیە كیارهكیە لەگیەڵ بودجیە گشیت پڕۆژهكیە
لەئەسییت ی سییوودمەنیید دهبێ یت وهك یەرهسییتە ك ن یەكییان دهبێت یە مییوڵك ف یەرمانگییە كییارهبییا

پەيوهنديدار.

 -3نابێت هيچ اليەنێك بەبێ رهزامەند وهزارهت كارهبا هيچ پڕۆژهیەكی كیارهبیاي لیەسیەر تی ڕ
كارهبا جێبەجێ بكا بە پێیەوانەوه بە پێی ياسا مامەڵەی لەگەڵ دهكرێت.

 -4كار چاككردن و ئيشپێكردن كاره كارهباييەكان پڕۆژهكان ئیەنجامیدراو بیەپێ ئیەم ااڵنیە
سیییەرهوه دهكیییەوێتیییە ئیییەسیییت

ماددەی (  )48اڵی . 4
0219/9/10
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پاشكۆى ژماره ()2

پێناسەی (پ ل)ه كان هاوبەشەكان بەپێ چاالكيەكانيان
يهكهم :پۆلى مااڵن.

ئەو هاوبەشانە دهگرێتەوه كە ووزە كارهبا بەكاردههێنن و نيشتەجێ مااڵنن لەم ج ره پێكهاتانەدا:
 -1انوو نيشتەجێبوون لەشار و شارۆچكە و گوندهكان.

 -0باڵە انەكان نيشتەجێبوون.
-3كابينەكان.

نر

ووزە كارهبا ب ئەو ج ره بينايانە سەرهوه بەم ج ره دهبێت:

 -1ئەو بينايانە كەپێوهر (سينگل فەيیس) و (سیێ فیەيیس)يیان هیەيیە ،ئیەوه بیەپێ ئاسیتەكیان
بەكارهێنان ووزە كارهبا دهبێت كە ب هەر ئاستێك نرخ دياريكراون.

 -0ئەو بينايانە كە پێوهريان نيە ،ن ڕين ئەنجام دهدرێیت بی شیوێنەكیە بیەمیەبیەسیت

یەماڵنیدن

بەكارهێنان ووزه بەپێ ژمارهو ج ر ئامێره كارهباييەكان كەبەكار دههێنرێیت لیەو بينايیەدا ،تیا
ئەو كاتە پێوهر ب دادهنرێت.

 -3ئەو ك مەڵگا نيشتەجێبوونانە كە يەك پێوهريان هەيە ،ئەوه بڕ نر ی يیەكیە ووزە كیارهبیا
ت ماركراو لە اوهن پرۆژهكە وهردهگيرێت بەو سيستەمەی كە وهزاره پەيڕهوی دهكا .

دووهم :پۆلى بازرگانى:

ئەو هاوبەشانە دهگرێتەوه كەتايبەتن بەبەكارهێنان ووزە كارهبا ب بوار بازرگان كەرتی تايبیە
و كەرت گشت بەپێ سروشت چاالكييەكە ،وهك لە وارهوه هاتووه:

 -1نوسينگە بازرگانييەكان تاك و ك .

 -0چێشتخانە و چايخانە و نانەوا انە وشوێن فرۆشتن ساردهمەن و شيرينی و هاوشیێوهكانيیان
لەشوێنە گشتييەكان.

 -3ك مەڵە و سەنديكا ناپيشەييەكان.

 -4ياريگا و سينەما و بازاڕ و م ڵ و ن رينگە پزيشكيەكان و دهرمانخانەكان.

 -5سايل كان و ك گا ساردكەرهوه (ثالجا ) و ك گاكان كەلوپەلە ج راوج رهكان.

 -5نوسينگەكان

زمەتگوزار پيشیەيی  ،وهك (نوسیينگەكیان

انوبیەره  ،پیارێزهران  ,ژمێركیاران ،

زمەتگوزار ئەندازيار  ،پەڕاوگەكان)  ،وه هەروهها نوسينگە دهرهێنان سينەماي و دۆبالج

و ه ڵ شان گەر و شوێن بليارد و سەرتاشخانە و شوێن جوانكار و هاوشێوهكانيان.

 -7بەنزينخانە و گ ڕهپانی فرۆشتنی غاز.

 -8با یە سیاوايان و قوتابخانیە و كی لێژ و زانكی تايبیەتیەكیان و يانیەوهرزشیييەكیان و يانیەكیان
رۆشنبير و ك مەاڵيەت و نە
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 -2وهرشەكان پالستيك و ئاسنگەر و ئەلەمني م.

 -12ك مپانياكانی گەياندن.

 -11وههەر بەكارهێنەرێكی تری كارهبا كە لە پ لەكانی تر ئاماژهی ب نەكراوه
سێيهم:پۆلى پيشهسازى:

ئەو هاوبەشانە دهگرێتەوه كەتايبەتن بەبەكارهێنان ووزە كارهبا ب بوار پيشەساز  ،كەسروشیت

كاريییان بريتيي یە لییەگ ڕینی مییادده ل یەدۆ ێكییەوه ب ی دۆ ێك ی تییر ب یەمییەرجێ یك م ڵییەت ی الي یەنییە

پەيوهنديدارهكان وهزارهتی پيشیەسیاز و بازرگیان يیان دهسیتە وهبیەرهێنیان هیەبێیت ،وهئیەم

بەكارهێنانە دهگرێتەوه:

 -1پيشەساز بیوك:كەبريتيە لە دروستكردن شيرين و بەرهەمە شیيرييەكیان و واردنیەوهكیان و
كارگەكان ئارد وئاليك و پيشەساز

قوتوكردن (تعليب) و هاوشێوهكانيان.

راك و چاپەمەنی و باڵوكردنەوه و كارگە سیاردهمیەنی و

 -0پيشەساز دهرهێنان و گ ڕين:وهك پيشیەسیاز نیەو و یەڵوز و شیت و چيمیەنتیی و ئاسین و
فیەرش و جییل و بیەرگ و پیسییتەسییاز و كیەلوپییەلی مییاڵ و هاوشیێوهكانيییان .نر ی ئیەم جی ره

هیاوبەشانە پەيوهستە بە ئاست

ڤ لتیەی بەكارهاتوو ()422KV, 130KV, 33KV, 11KV , 2.4KV

چوارهم:پۆلى كشتوكاڵ:

 -0ئەو هاوبەشانە دهگرێتەوه كەتايبەتن بەبەكارهێنان ووزە كارهبا ب بوار كشتوكاڵ و ڕاوكردن
وهك (كێڵگەكان ،بێستانەكان ،ترومپا

كشتوكاڵ  ،سەنتەرهكان

راو ،كێڵگەكان

بە ێوكردن

پەلەوهر و ئاژهڵە جياوازهكان و حەوز ماس و شەتڵگە) و هاوشێوه ئەم چاالكييانە بەمەرجێك

م ڵەتی اليەنە پەيوهنديدارهكانی وهزارهتی كشتوكاڵ و سەرچاوهكانی ئاو هەبێت.

 -0ک گاکییانی سییارد کەرەوە ئەوانەی کە بیی هەلگرتنییی بەرهەمییی بەروبییومی کشییتوکاڵی نییاو

ی

هەرێمی کوردستان بەکار دێت بەمەبەسیتی پاڵپشیتی کردنیی جوتییارانی کوردسیتان بەمەرجێیک
پالپشتی وەزارەتی کشتوکاڵیان هەبێت و چاودێری بکرێن .

پێنجهم:پۆلى ميرى:

هاوبەشەكان دام و دهزگا حكوميەكیان دهگرێتیەوه كیە تايبیەتین بیەبیەكارهێنیان ووزە كیارهبیا بی

ف یەرمانگییە ميري یەكییان و بيناي یە وهزارهت یەكییان ف یەرمانگییە ن یەب یەسییتراوهكییان ب یەوهزارهت یەكییان و
كونسوڵگەرييەكان و بەشە ناو

ييە ميريەكان قوتابيان و نیە

شیخانە ميرييیەكیان وشیوێنەكیان

پەرستن ،قوتابخانەكان ،وههەروهها سەنديكاو رێكخراوهكان ك مەڵگا مەدهن  ,بارهگای حيزبەكان
و دام و دهزگاكانيان كە م ڵەتی فەرميان هەيە لە حكومەتی هەرێمی كوردستان.
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خشتهكان
خشتهى ژماره ()0
كرێ ن ڕين و بەستان پێوهر و زمەتگوزار پێشكەشكراو بە هاوبەش:
كرێ ن رين

 -1نر

 -0نر

كرێى نۆرين

كرێی ( دينار )

چاالكى

5،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير لە سنوور شارهوانييەكان

12،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير لە سنوور دهرهوه

32،222

پ ل كشتوكاڵ پ.ن

02،222

پ ل پيشەساز پ.ن

52،222

ب هەموو پ لێك كە پ.ب بێت

شارهوانييەكان

كرێ بەستن
كرێى بهستن
كرێ ( دينار )

 -3نر

چاالكى

12،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سينگل فەيس

02،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سێ فەيس.

05،222

پ ل كشتوكاڵ و پيشەساز ڤ ڵتيە نزم.

42،222

ب هەر پ لێك كە پ.ب.بێت

برين يان گەڕاندنەوه ووزە كارهبا
كرێى برين يان گهراندنهوهى ووزەى كارهبا
چاالكى

كرێ ( دينار )
5،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سينگل فەيس

7،522

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سێ فەيس.

12،222

پ ل كشتوكاڵ و پيشەساز ڤ لتيە نزم.

05،222

ب سەرجەم ج رهكان ڤ ڵتيە بەرز.

تێبينێى :ئەگەر هیاوواڵت ئامیاده نیەبیوو پیاره ووزە كیارهبیا بیدا فیەرمانگیە ليسیت بڕينی ووزە
كارهباكە ب دهردهكا

بەپێ بڕ و ماوه نیەدانی قیەرزهكیە .وه دوا دانی ئیەم پیارهيیە لیەاليیەن

هاوبەش ئیەوه كرێی بیڕين و گیەڕاندنیەوه ووزە كیارهباكیە لیێ وهردهگيرێیت بیەپێ
شتە ژماره( )1ئينجا ووزهكە ب دهگەڕێنرێتەوه.

 -4نر

كرێ گ رين پێوهر(نر

یاڵ ()3

پێوهر لەسەر هاوبەشە كاتێك فەرمانگە دابين بكا )
كرێى گۆرينى پێوهر

كرێ ( دينار )

0219/9/10

چاالكى

8،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سينگل فەيس

15،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سێ فەيس.

02،222

پ ل كشتوكاڵ و پيشەساز ڤ ڵتيە نزم.

32،222

ب سەرجەم ج رهكان ڤ ڵتيە بەرز.

08

ذمارة (العدد) 042

 -5نر

كرێ گ رين شوێن پێوهر
كرێى گۆرينى شوێنى پێوهر
كرێ ( دينار )

 -5نر

چاالكى

12،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سينگل فەيس

02،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سێ فەيس.

05،222

پ ل كشتوكاڵ و پيشەساز ڤ لتيە نزم.

35،222

ب سەرجەم ج رهكان ڤ لتيە بەرز.

كرێ م ركردنەوه پێوهر
كرێى مۆركردنهوهى پێوهر
كرێ ( دينار )

 -7نر

چاالكى

5،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سينگل فەيس

12،222

پ ل ماڵ و بازرگان و مير سێ فەيس.

15،222

پ ل كشتوكاڵ و پيشەساز ڤ ڵتيە نزم.

05،222

ب سەرجەم ج رهكان ڤ ڵتيە بەرز.

كرێ گ ڕين ناو هاوبەش
كرێى گۆرينى ناوى هاوبهش
چاالكى

كرێ ( دينار )
5،222

 -8نر

گ رين ناو هاوبەش

كرێ هێڵ گ ڕين
كرێى هێڵ گۆرين
كرێ ( دينار )

بەپێ دوا نر

 -2نر

چاالكى

15،222

پێوهر سينگل فەيس

32،222

پێوهر سێ فەيس

هەمواركراو وهزاره

گ رين ستوون و ( )H-Poleگ ڕهر

05،222

لەبر كوژانەوه هێل ڤ ڵتيە نزم گ ڕهر ب هەر

52،222

لەبر كوژانەوه هێل ڤ ڵتيە بەرز لەسەر هەر

كاتژمێرێك

گ ڕهرێك بؤ هەركاتژمێرێك

كرێ (زيادة قوة)
كرێى (زياده قوه)
كرێ ( دينار )
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هاوبەش ماڵ
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هاوبەش بازرگان و مير

09

ذمارة (العدد) 042

 -12نر

پێوهر بەپێ ليست هەمواركراو وهزارهت كارهبا دادهنرێت ئەگەر پێیوهر

پێوهر ( :نر

لەاليەن فەرمانگەوه دابين كرا )

 -11لەكات ئەنجامدانی سەرپێیی ,سەرپێیيكار بەم شێوهيە مامەڵەی لەگەڵ دهكرێت:

يهكێهم :ب جار يەكەم سەرهرا پاكتاوكردن كارهبا
( )02بەم شێوه

اڵ (سێيەم) لە میادده

ەرجكراو بەپێ

وارهوه پێ بژاردن (غرامة) لێ وهر دهگيرێت .

پێبژاردن

ماالن

كشتوكاڵی

بازرگانى وپیشەسازی و میری

سينگل فەيس

 52،222دينار

 122،222دينار

 75،222دينار

سێ فەيس

 102،222دينار

 022،222دينار

 152،222دينار

گ ڕه ر

 1222* KVAدينار

 1222* KVAدينار

1222* KVAدینار

دووهم :ب جار دووهم دهدرێتە دادگا وهك دزينی موڵكی گشتی مامەڵەی لەگەڵ دهكرێت.

 -10ب ئامێرهكان وهك گ ڕهر و ستوون و ب رد دابەشكردن و ب رد ك نتڕۆڵ رووناك و كێبیڵ بیە

سەرجەم ج رهكانيەوه يان هەر كەلوپەلێك ديكە دهبێت زيانەكە بخیەمڵێنرێیت بیە پێی دوايین
هەمواركراو وهزاره .

نر

 -13كرێ

نر

وێندنەوه پێوهر (لەسەر داواكار هاوبەش)
شوێن

گشت پۆلهكان به (دينار)

سنووری شارهوانی

02،222

دهرهوهی سنووری شارهوانی

32،222

بەكرێدان سااڵنە

خشتهى ژماره ()2

كەلوپەل كارهبا ب ئەو كەلوپەالنەی پێش ئەم رێنماييە بە كرێ دراون .

ژ

گۆڕهڕی 3302.4KV, 1102.4 KV

نرخ(دينار )

1

گ ڕهری 01KVA

72،222

0

گ ڕهری 12KVA

142،222

3

گ ڕهری 63KVA

152،222

4

گ ڕهری 122KVA

022،222

5

گ ڕهری 162KVA

052،222

5

گ ڕهری 012KVA

322،222

7

گ ڕهری 422KVA

422،222

8

گ ڕهری 632KVA

522،222

2

گ ڕهری 1222KVA

722،222

12

گ ڕهری 1622 KVA

222،222

تێبينى :ئەگەر گ ڕهرهكە ج ر (كيوسك) بوو ئەوه رێژه ( )12%نر
0219/9/10
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ب رد سێركت برێكەر ب ووزه نزم
ژ

نرخ (دينار)

قهبارى سێركت (ئهمپێر )

1

122

02،222

0

052

32،222

3

422

42،222

4

532

52،222

5

1222

72،222

وێستگە م بايل (متنقلە)
ژ

وێستگهى مۆبايل (متنقله)

نرخ (دينار)

1

وێستگە بەقەبارهی 12 MVA

5،322،222

0

وێستگە بەقەبارهی 11 MVA

2،452،222

3

وێستگە بەقەبارهی 01 MVA

10،522،222

تێبين :

لە كات دانان گ ڕهر جياواز كە لە شتەكەدا ئاماژه پێنیەدراوه وهك ( ئیەو گی ڕهره كیە بیە هیەوا

سارد دهكرێتەوه و رۆن تێدايە و گڕ ناگرێت ) ،نر

كرێكە بەپێ  MVAب

ئەژمار دهكرێت.

پێدان سێركت برێكەر وزه نزم لە رێگا فەرمانگە پەيوهنديدار دهبێت و ئەگەر دهست نەكەو

بەپێ رێنماييەكان فیەرمانگیە و سیياات تیەكنيكی پیەيیڕهوكیراو لیە اليیەن هاوبیەشیەكیەوه دابیين

دهكرێت.

خشتهى ژماره ()3
كرێى پشكنينى(فحص) ئامێرهكانى كارهبا
ژ

0219/9/10

جۆرى ئامێرى كارهباى

نرخ(دينار)

1

گ رهر (سەرجەم قەبارهكان ) لە فەرمانگەكە

122،222

0

گ رهر (سەرجەم قەبارهكان ) لە شوێن كار

022،222

3

سێركت برێكەر ب ووزە نزم لە فەرمانگە

12،222

4

سێركت برێكەر ب ووزە نزم لە شوێن كار

05،222

5

سێركت برێكەر ب ووزە بەرز لە فەرمانگە

12،222

5

سێركت برێكەر ب ووزە بەرز لە شوێن كار

05،222

7

يەك نموونە ڕۆن گ رهر لە فەرمانگە

12،222

8

يەك نموونە ڕۆن گ رهر لە شوێن كار

05،222

2

پێوهری  Ø1لە فەرمانگە

1،522

12

پێوهری  Ø1لە شوێن كاره

3،222

11

پێوهری  Ø3لە فەرمانگە

5،222
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10

پێوهری  Ø3لە شوێن كار

12،222

13

پێوهری  Ø3لەگەڵ نيشاندهر هێز بەرز لە فەرمانگە

12،222

14

پێوهری  Ø3لەگەڵ نيشاندهر هێز بەرز لە شوێن كار

15،222

15

 C.Tلە فەرمانگە

12،222

15

 C.Tلە شوێن كار

05،222

17

 V.Tلە فەرمانگە

12،222

18

V.Tى لە شوێن كار

05،222

خشتهى ژماره ()2
بری كهمترين ڕێپێدانی دووری لهسنووری هێڵی كارهباوه
كهمترين ڕێپێدانی كارهبا به ستوونه (متر)
جۆری بهربهست
 -1زهو سروشت
أ  -زه و چ ل

ب -زهوی ئاوهدان
 -0رێگا و هێڵی شەمەنەفەر
أ-ڕێگای سەرهكی

ب-ڕێگای الوهكی

-هێڵی شەمەنەفەر

 -3هێلی كارهبا

أ-هێلی  422ك.ڤ.

 11ك.ڤ

و  2.4ك.ڤ
5
7
8

7.5
8
5

33

ك.ڤ
5

7
8

8.5

11.5
5

130

ك.ظ
5

7

422

ك.ڤ
8.05

12
12

12
12

15
15

52
52

8،8

12

52

11.5

15

52

52

52

2.5

5

12

5

ب-هێلی 130ك.ڤ.

3

3

-هێلی 33ك.ڤ.

0

0.5

3

5

ث-هێلی  11ك.ڤ.

و 2.4ك.ظ

ك.ڤ

ك.ڤ

ك.ڤ

75

3

1.5

 11ك.ڤ

33

130

422

122

5

0

كهمترين ڕێپێدانی كارهبا به ئاسۆیی (متر)

3

5

52

-

52

32
15
-

52

122

52

52

32

52

32

52

 -4هێلی تەلەفون
 -5ب ڕی نەو
 -5وێستگەكان بەرهەمە
نەوتيەكان

7.5

8

2

12

-

122

122

122

7

7

7

12

-

15

32

75

 -7پەڕينەوه لە ئاو و ج گەل

ئاوييەكان بەرزترين ئاستی ئاو

10.5

10.5

10.5

14.75

-

-

-

-

 -8باڵە انەكان

3.5

3.5

5

5.75

1

3.5

-

-

 -2دار و دره ت

0

0.5

5

5.75

-

-

-

-

أ-كەشتيەوانی

ب -نا كەشتيەوانی

0219/9/10
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خشتهى ژماره ()6
كرێی كارهبای كار پێكراو له ئێستادا (خشتهی نرخی كارهبا)

 -1ج ری مااڵن

سهرف كردنی له ماوهی مانگێك
kwh

يهكهی سهرف كردن له مانگێك به
kwh

نرخی كارهبا به دينار

1

452 - 1

452

15

0

222 - 451

452

02

3

1522 - 221

522

35

4

0122 - 1521

522

52

5

3222 - 0121

222

75

5

5222 - 3221

0222

152

7

 – 5221بەسەرهوه

.............

022

ژ

 -0ج ری بازرگانی ( )132دينار ب هەر يەك (. )kwh
 -3ج ری پيشەسازی
ژ

سهرف كردنی له ماوهی مانگێك بە kwh

نرخی كارهبا به دينار

1

2.4 KV

102

0

11 KV

122

3

33 KV

122

4

130 KV

122

تێبينێى :سەباره

تێبينی
بە پێی نوسراوی سەرۆكايەتی

ئەنجومەنی وهزيران ژ 1323 .لە
بەرواری 0215\10\00

بە نر ی بەكار هێنانی كارهبا لە پ لی پيشەسازی بەپێی بەكار هێنیان ئیەو نر انیەی

س یەرهوه پییەي یڕهو دهكرێ یت ن یەوهك ب یەپێی پێییدانی ڤ لتیییە  ،وات یە ئەگییەر ب یەكییار هێنییانی پێكهات یە

پيشەسازيەكە( )2.4KVئەوا بە نر ی ( )102دينار دهبێت ب هیەر ()kwhێیك بیێ رهچیاو كردنیی جی ری

ڤ ڵتیەی پێدراو بە سەرچاوهی پێدانی كارهبا ،بەاڵم ئەگیەر هیاتوو پێكهاتیەكیە جی ری بیەكیار هێنیانی

ڤ ڵتیەی سەروی ( )2.4KVهەبوو ئەوا وهك نر ی ( )11KVمامەڵەی لەگەڵ دهكرێیت واتیە ( )122دينیار

ب هەر ()Kwhێك وههەروهها ئەگەر ج ری بەكارهێنانی ڤ لتییە لیە پێكهاتیە پيشیەسیازيەكیە سیەروی
( )11KVئییەوا وهك نر ییی ( )33KVكییە لییە شییتەی سییەرهوهدا هییاتووه مامەڵییەی لەگییەڵ دهكرێییت
وههەروهها بە هەمان شێوه ب ڤ ڵتیەی سەروتر.

 -4ج ری كشتوكاڵی ( )32دينار ب هەر يەك (.)kwh
 -5ج ری ميری ( )152دينار ب هەر يەك (.)kwh

0219/9/10
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وەزارەتى پەروەردە
ژماره 02512 :له 2102/1/30

بێەیانى()2ی ساڵی 2102

بەپێییی بڕیییاری سییەرۆکایەتی ئەنجییومەنی وەزیییران  /ژمییارە ( )28لە  0215/11/00و لەسییەر پێشیینیاری
ئەنجومەنی بااڵی کاروباری انمان بریارماندابە-:

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

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

ئاالن حمەسعید صالح
وەزیێێێێێری پەروەردە
------------------------------------------------------------------------------------------------------وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  6386لە 2102/2/2
بەیانى ژمارە ()2ى ساڵى 2102
بەپێییی ئەو دەسییەاڵتەی پێمانییدراوە لە (مییاددەی  17بییڕگەی دووەم ) لە یاسییای وەزارەتییی دارایییی

وئابووری هەرێمی کوردستان ژمارە ( )5ساڵی  0212بریارماندا بە -:
 -1گ رینی نووسینگەی بانکی پەروێز ان ب بانکی پەروێز ان.

 -0ئەم بەیانە جێبەجێ دەکرێت لە رێکەوت باڵوبونەوە لە رۆژنامە (وەقایع کوردستان) .

ئاوات جەناب نوری
وەزیری دارایی و ئابووری

0219/9/10
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وهزارهتی تهندروستی

بەپێیییی ئەو دەسیییەاڵتەی پێمانیییدراوە لە (میییاددەی شەشیییەم /بیییڕگەی دووەم ) لە یاسیییای وەزارەتیییی

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

بێەیانى()26ی ساڵی 2102

 -كردنەوەی (ه بەی سەردانیکاری تەندروسیتی ( الزائیر الصی ی ) لە بەشیی چیاودێری تەندروسیتی

سییەرەتایی سییەر بە بەرێییوەبەرایەتی پاراسییتنی تەندروسییتی  /بەرێییوەبەرایەتی گشییتی کاروبییاری

تەندروستی لە دیوانی وەزارە .

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .0212/7/03بێەیانى()25ی ساڵی 2102

 گیی ڕینی (بیینکەی تەندروسییتی نەجییدی حەیییدەر ) بیی ( بیینکەی تەندروسییتی ێزانییی )سییەر بەبەرێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر.

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .0212/7/04بێەیانى()21ی ساڵی 2102

 گ رینی (بنکەی تەندروستی شەهید ئەسعەد سلێمان بێ ڕەشکەیی ) بی ( مەڵبەنیدی تەندروسیتیسید صاد )سەربە بەرێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی .

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .0212/8/08بێەیانى()28ی ساڵی 2102

 کییردنەوەی (سییەنتەری ڕاپەرییین ب ی چارەسییەرکردنی نەبەرێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی ڕاپەرین .

شیییەکانی تەالسیییمیا و هیم فلیییا ) لە

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

د .سامان حسین بەرزنجى
وەزیێێێێێری تەندروستی

0219/9/10
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جمهوريةالعراق
إقليم كوردستان
الرئيس
قرار رقم ( )2لسنة 2102
وفقا للصالحيا

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

رقم ( )1لسنة  0225المعدل  ،قررنا اصدار القرار رقم ( )11لسنة  0212الذي اصدره برلمان كوردستان في

جلستە االستثنائية المرقمة ( )3بتأريخ .0212/8/3

قرار رقم ( )00لسنة 2102
تحديد يوم ( )2102/8/3يوما لإلبادة الجماعية(الجينوسايد) لإليزيديين
ً
استنادا إل حكم الاقرة ( )1من المادة ( )55من قانون انتخاب برلمان كوردستان ی العرا رقم ( )1لسنة
 1220المعدل ،والاقرة (أوالً) من المادة ( )77من النظام الدا لي لبرلمان كوردستان ،قرر برلمان
كوردستان في جلستە االستثنائية رقم ( )3بتأريخ  ،0212/8/3ما يأتي:

أوال :اعتبار أعمال القتل واإلبادة الجماعية (الجينوسايد) المرتكبة ب ق اإليزيديين في المناحق
الكوردستانية ارج إدارة اإلقليم من قبل المنظمة اإلرهابية الدولة اإلسالمية في العرا والشام

المعروفة بی (داعش) جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب باعتبارها جرائم
دولية ،وتت مل السلطا

الدستورية لجمهورية العرا االت ادي مسؤولية التعويض عنها وإعطاء

ال قو واالمتيازا للض ايا وإعادة إعمار تلك المناحق.
ً
يوما لإلبادة الجماعية (الجينوسايد) لإليزيديين.
ثانيا :ي دد يوم ( /3آب)

ثالثا :عل مجلس الوزراء والجها ذا العالقة تنايذ أحكام هذا القرار.
رابعا :ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.

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

األسباب الموجبة

بغيییة ت قيییق العدالییة وضییمان ال قییو واالمتيییازا والتعییويض والتخايییف میین آثییار جییرائم اإلبییادة
الجماعية (الجينوسايد) لإليزيديين المرتكبة من قبل المنظمة اإلرهابية /الدولة اإلسیالمية فیي العیرا
ً
وتكريما للض ايا ،فقد صدر هذا القرار.
والشام المعروفة بی (داعش) ،ومن أجل إحياء ذلك

نيچيرڤان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان

أربيل
2102/8/8
0219/9/10
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