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 َەزارەتّ پەرَەردە
 61/4/0202لە  1746ژمارە : 

مٍەیدستتد ەتِبد نتتدًٍەوەپٍیىتتدًکٍەًدخاِو ٍکتتدًیەە(ستتیەوەستت  ٍمە)ىیەوتتدەە  کِپشتبٍستتبە ٍەختت
 ڕێٌىدی ٍ ەخِار و ودنەە رکرە:،ەئٍمە(٢٢٤٢) ەسدڵیەە(٤٤)ع راقەژودر ەە–ٍَرێىیەکِرەستدنە

 0202(ِ ساڵّ ٣ڕێىمایّ ژمارە )
 قُتابخاوە َ پەیماوگە واحکُمیەکان ڕێىمایّ

 

 یەکەم بەشی
 پێىاسەکان

 ئٍمەە ستٍواژاًٍ ەخِار و ەودًدکدًیە ٍراًبٍریدنەە گٍیًٍيە ۆەوٍ ٍستٍکدًیەئٍمەڕێٌىدی ٍ:(: 6ماددەی )
ە.ع راقە-ەٍَرێىیەكِرەستدن:ەەًٌرێم -
ەخكِوٍبیەٍَرێه.ە:ەحكَنًت -
ەئًٍجِوًٍیەو زیراًیەٍَرێه.ە:ەئًىجَنًىی وەزیران -
ەو زار بیەپٍرو رە  ەٍَرێه.ە:ەوەزارەت -
ەو زیر ەپٍرو رە .ە:ەوەزیر -
پ تٌ ەە(٥)چتِارەستدوەوەە(٤) دخچٍ ەوٌدااڵن،ەتۆًدغیەش دًدنەوەئدودە کرەًیەوٌدااڵًیەبٍوٍنەە:ەباخچً -

ەسدڵٍە ۆەئدستیەتۆًدغیە ٌٍڕ بی.
،ەوەمٍەبٍوًٍتیەشتٍشەستدڵیەخِێٌتدًًٍتۆەە(٩)وەوتدو كٍ ەخِێٌدًٍەیٍكٍمەتۆًدغیەە:ەًڕەتیخَێيدىی بي -

ە ٍەخِێٌدًیە ٌٍڕ بی،ەکٍەخِێٌدً ایەبٍوزیى  ٍ.ەە کرێبەە سبسدڵ  ٍو ە
ئٍوەتۆًدغٍ ەخِێٌدًٍەكٍەەوا ەخِێٌدًیە ٌٍڕ بیەە سبەپێەە كتد ەوەوتدو كٍ ەە:خَێيدىی ئانادەیی -

ەسێەسدڵیەخِێٌدًٍ.ە(٣)
ئٍوەتۆًدغٍ ەخِێٌدًیەپ شٍی ٍەكٍەەوا ەخِێٌدًیە ٌٍڕ بیەە سبەپێەە كتد ەوەە:ەپًیهاىگًخَێيدىی  -

ەپ ٌ ەسدڵیەخِێٌدًٍ،ەوەج دواز ەمٍە ٍشیەپ شٍییەئدودە یی.ە(٥)ودو كٍ ە
ەًدو ًد ەخِێٌدنەکٍەپۆمیەیٍکٍمەبدەًۆیٍویە ٌٍڕ بیەمٍەخۆەە گرێب.ە:ەقَتابخاىً -
مەبتدەەوازە یٍوتیەئدوتدە ییەمٍەختۆەە گرێتب،ە ٍەٍَرەووەًدو ًتد ەخِێٌتدنەکٍەپتۆمیەە یٍە:ەخَێيدىگً -

ە ٍشیەئدکدەیىیەوەپ شٍیی.
ە(٥)وتدو کٍ ە ە کتد ەو پتێ ٍەوەەوا ەخِێٌدًیە ٌٍڕ بتیەە ستبًدو ًد ەخِێٌدًیەپ شٍی ە:ەپًیهاىگً -

 پ ٌ ەسدڵیەخِێٌدًٍ.
ە دخچٍ ەوٌدااڵنەوەخِێٌدًیە ٌٍڕ بیەوەئدودە ییەمٍخۆەە گرێب.ە:ەكۆنًڵگًی پًروەردەیی -
 تدخچٍ ەوٌتدااڵنەوەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍەکٍەوتِڵایەە:ەقَتابخاىً و پًیهاىگًی حکَنی  -

ەخاِوٍبيەوەمٍالیٍنەخكِوٍبٍو ە ٍڕێِ ەە  رێي.
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کٍەپٍیىتتدًکٍەخِێٌتتدًکٍەوەوەتِبد نتتدًٍەوەەوٌتتدااڵن تتدخچٍ ەە:پًیهاااىگًی ىاااحكَنی قَتابخاااىً و -
ەيخٍڵكتوِڵایەەڕاَ ٌدًیەپ شٍییە ٍرەمٍەتۆًدغیەخِێٌدًیە داڵ،ەکٍکدرگِزارنەمٍەپٍرو رە ەوەف رکرەنەوە

ي،ەەمٍالیٍنەً ِە وڵٍب  ٍكتدًەًتدوخۆییەیتدنەرێكنراو ەوٍە ً  ٍەپٍرو رە یتیەوكۆوپدً دەوِڵایەیدخِەە
 .،ە ٍاڵمەو زار  ەوۆڵٍب دنەە ەا ەوەسٍرپٍرشت  دنەە کد ي رێ ٍڕێِ ە خۆیدًٍو ە

ەٍکەٍ ىدًکتتدًٍیوەپەٌٍتتدًکێوەخِەٍتِبد نتتدً: (ڵکاااۆل) ڵیناااۆخ یىاااحکَن ەیاایردەروًپ ەیزراوًدان -
ە دە تپە  زار وەیًکدًدًٍستٍڵوەَەٍواًتدوڕ ە ِاز وەشتەکتدنٍزوِوًٍئەیوٍست وەسەٌدنێخِەیگراوۆپر
 .نٍک ە

تِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍەوەپٍیىدًکتتتدًٍ ەکٍەە:ەدانًزراوەی پًروەردەیااای ىااااحکَنی ىەاااَدەوڵًتی -
پ شتتاٍوبِوەب  تتداەپ تتدە ەە( راًتتد)پرۆگراو اتتیەخِێٌتتدًیەًدو ًتتدێایەً تتِە وڵٍبیەف رکتتدر ەج ُتتدًیە

ە کرێبەوەیٍكەپرۆگراویەخِێٌتدًیەَدوشت ِ ەوەیٍكەس ستتٍویەئٍزوِوًٍکتدنەوەشت ِاز ە ڕواًتدوٍەوە
ەٍَڵسًٍکدًدًیەَدوش ِ یدنەٍَیٍ.

تِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەوەپٍیىدًکتتدًٍ ەکٍەپرۆگراو اتتیەە:پًروەردەیاای ىاااحکَنی ب اااىیدانًزراوەی  -
خِێٌدًیەواڵب كیەەیاٍەپ دە ەە کٍن،ەوەئٍمەجۆر ەەاوٍزراواًٍە ۆەخِێٌتدًیەتِبد  تدنەوەخِێٌتدکدراًیە

ەڕ و ًدێایەبدیبٍ ەە کرێتٍو .
 سەکتراون ٌٍڕ ب  ٍکدنە تۆەخِێٌتدنەًتدوًًٍِەتِبد ندتِبد یەٍَوِوەئٍواًٍنەکٍمٍ:خَێيدکارو قَتابی -

ەسەکراونکٍەوپٍیىدًکٍکدنە ۆەخِێٌدنەًدوًِخِێٌدًخِێٌدکدرەٍَوِوەئٍواًٍنەکٍمٍ
َتتۆ ٍیٍکیەخِێٌتتدنەوەستتدڵ ایەخِێٌتتدًٍ.ەتۆًتتدغیەخِێٌتتدًیە ٌٍڕ بتتیەمٍەًتتۆەپتتۆل،ەوەتۆًتتدغیەە:پااۆ  -

ەخِێٌدًیەئدودە ییەمٍەسێەپۆل،ەوەتۆًدغیەپٍیىدًکٍەمٍەپ ٌ ەپۆلەپ كەەێب.
ٍَرەكٍستتت كیە ڕواًتتتدوٍەار ەشتتت دوەكٍەمٍەەاوٍزراو كتتتدًیەپٍرو رە ەوەف ركتتتدر ەكتتتدر ەە:ەنانۆسااا ا -

ە.واًٍوبٌٍو ەە کد 
ودوۆستتدیٍکیەپستپۆرەمٍەپٍرو رە ەوەف رکرەًتیەوٌتدااڵًیە تدخچٍەوەە:ەنانۆس ای پًروەردەی تاایەًت -

کٍەوەپٍیىتتتدًکٍەوەتِبد  تتدنەوەخِێٌتتدکدراًیەختتدو نەپ داویستتتت یەبتتدیبٍ ەمٍەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدً
ەًدو ًد کدًیەبر ەخِێٌدن.

ئٍوەكٍسٍیٍەكٍەئٍركیە ٍڕێِ  رەًیە دخچٍ ەوٌدااڵنەیتدنەتِبد نتدًٍەیتدنەخِێٌتدًکٍەیتدنەە:ەبًڕێَەبًر -
ەپٍیىدًکٍ ەپێەە سپ رەرێب.

ەٍَوِوەئٍواًٍ ەكٍەو كەیدرید ە ر ە ٍڕێِ  ٍرەڕاە سپ رەرێي.ە:ەیاریدەدەری بًڕێَەبًر -
فٍروتدًبٍرێكٍەڕاستتپ رەراو ە ٍەئٍركتیەڕێٌىتتدییەپٍرو رە یتیەتِبد  تتدنەوەە:ەپًروەردەیاایەرێيهای كااری -

ەخِێٌدکدرانەمٍەسٌِر ەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍ.
فٍرودًبٍرێكیەو زار بٍەڕاسپ رەراو ە ٍە ٍەواەاچِونەوەٍَڵسًٍکدًدًیەە:پًروەردەییەسًرپًرش  اری -

ەییەوەف ركدری ٍكدن.پرۆسٍ ەپٍرو رە ەوەف ركدر ەمٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە 
 ِبد یەوەخِێٌدکدر ەگربۆبٍەئٍستۆ.چدوەێریكرەًیەت ئٍوەكٍسٍ ە ٍخ ِکرەنەوە:ەبًخەَکار -
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ئًٍجِوًٍیەەایكەوە دوكدًٍەكٍە ٍەش ِ  ەئدر زوووًٍداًٍەمٍەتِبد ندًٍەوەە: ئًىجَنًىی دایك و باوكان -
ەخِێٌدًکٍەپ كەە َ ٌرێب.

كۆوٍڵ كە ٍرًدوٍ ەپٍرو رە ییەبدیبٍبٍ،ەکٍەە   بە تۆەتِبد  تدنەوەخِێٌتدکدراًیەە:ەتایەًتەپًروەردەی -
پٍر پ تداًیەبِاًدکدً تدنەمٍەڕێتکٍ ەَۆکتدر ە خدو نەپ داویست یەبدیبٍ ەەا  يە ارێبە ۆەگٍشٍکرەنەو

گًِجدو کتتتدنەکٍەمٍگٍوەبِاًدکدً تتتدنە کًِج تتتبە ٍەوٍ ٍستتتتیەگٍیشتتتتيە ٍەئًٍجتتتدوٍە ف رکتتتدری ٍ
ەوەئدودە كرەً دنە ۆەژیدًیەگشتیەوەب كٍاڵو ِوً دنە ٍەكۆوٍڵکٍ.ەپٍرو رە ی  ٍکدن

نەوەتِبد  تتتدنەوەٍَوتتتِوەئٍوەوٌتتدااڵًٍ ە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵە:تااایەًتەپەداویساا  یەخاااوەنەكًساااىی -
شت ِ یٍکیەًٍگتۆڕەمٍەیی،ە ًٍدبِاًدی ٍکیەجٍستتٍ ەیتدنەًدجٍستتٍخِێٌدکدرانەکٍە ٍَۆ ەبِشبِونە ٍ

ڕاە یٍكەە   تتٍەەبِاًدکدًیەجٍستٍی دنەیدنەە رووً تدنەیتدنەعٍتا تدنەبتدٍَرەیٍكەمٍەٍَستٍکدً دنەیدنە
ەپرۆسٍ ەخِێٌدن.ودیٍ ەڕێکربيەمٍ ٍشدار ەکرەً دنە ٍش ِ یٍکیەیٍکسدنەمٍ

پرۆسٍیٍكیەپٍرو رە ییەوەف ركرەًٍەکٍەمٍەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەوەف ركدر ەوەمٍژێرەە:بًشًواىً -
ە.ە چ ب چلەخِمٍکداە ٍڕێِ ە(٤٢)مٍەودو  ە سٍرپٍرشت یەودوۆستدەو

ئٍوەبدت كرەًٍواًٍنەکٍەپرس درەوەو ادً زویەڕاستارەًٍو یدنەیٍكەش ِ یٍەە:وەزاری ًكانەتاق كردىًوە -
ەوەمٍالیٍنەو زار بٍو ەمٍسٍرەئدستیەٍَرێهە ۆەپۆمیەەوازە یٍمەئًٍجدمەە ەرێب.

و اتتدً زویەڕاستتتارەًٍو یدنەیٍكە ئٍوەبتتدت كرەًٍواًٍنەکٍەپرستت درەوە:ى شاا  هاى  ًكانەتاااق كردىًوە -
ە.ەش ِ یٍەوەمٍالیٍنەو زار بٍو ەمٍسٍرەئدستیەٍَرێهە ۆەپۆمیەًۆیٍمەئًٍجدمەە ەرێب

ە دخچٍ ەوٌدااڵنەوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍیٍ.ە:پًروەردەییەدانًزراوەی -
ئٍوەەاوٍزراواًٍیٍەکٍەمٍەفٍروتتتتدًکٍ ەڕێانتتتتراو ەە:ەىًویساااا ەقااااازاى ەپًروەردەیاااایەدانًزراوەی -

ًدخاِو ٍکدنەبۆودرەکراونەوەخزوٍبکتِزار ەپٍرو رە یتیەپ شتاٍشەە کٍنەوەمٍەالیٍنەکٍستدنەیتدخِەە
ڕێانتتتتراو و ەخدو ًتتتتداریٍب  دنەە کرێتتتتب،ەوەە ستتتتتاٍوبیەوتتتتدەە  ەستتتتداڵًٍ ەەاوٍزراو کٍە تتتتۆە

در ەەیتاٍ ەرو رە ەوەف رکدر ەیدخِەە ۆەکدرو ت ٍر وپ شبرەًیەژیٌکٍ ەەاوٍزراو کٍەیدخِەە ۆە ِار ەپٍ
ە.گشتیەیدخِەەخ رخِاز ەخٍرجەە کرێب

 بەشی دََەم
 ی قُتابخاوە َ پەیماوگەی واحکُمیبىەما گشتییەکاوی دامەزراوذو

 -ئاماوجەکان: (:0)ماددەی
اواًٍەەاوٍزر ۆەەاوٍزراًدًیە دخچٍ ەوٌدااڵنەوەتِبد ندًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍ ەًتدخاِوی،ەە   تبەئٍوە

 مٍەیدسد ەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدنەَدبِو ،ەکٍە ریت  ٍەمٍ:ئٍوەئدودًجدًٍیدنەٍَ  بەکٍ
وٍ ٍستیەکرەن،ەوێرا ەبِاًدکدًیەخاِوٍ ە ٍ:ەڕ خسدًدًیە ِار ەًِێیەزیدبرە ۆەپٍرو رە ەوەف ریەکەم

ەف رکرەًیەً شت ىدًی.ەپٍر پ دانەوەیدروٍب دانەوەگٍیشتيە ٍەئدودًجٍکدًیەپرۆسٍ ەپٍرو رە ەو
ەا  ٌارەنەوەئدودە کرەًیەپ داویست  ٍەجۆراوەجۆر کدًیەوتۆەێرًارەًیەپرۆستٍ ەپٍرو رە ەوەە:دََەم

ەف رکرەنەمٍەڕێکٍ ەپرۆگرامەوەڕێادر ەوۆەێڕن.
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ف رکتدری ٍە ڕیتدرەمٍستٍرەەپرۆگتراوٍف رکرەًیەزوتدًٍە   تدً  ٍەزیٌتدوو کدنەمٍەپتدوەگرًک دانە ٍ:سێێیەم
ەەراو کدن.

ڕ خستتدًدًیەز و تتٌٍ ەگًِجتتدوە تتۆەک بڕکتتێەمٍە تتِار ەپٍرو ر رە ەوەف رکتترەنە ٍەوٍ ٍستتتیەە:چێێُارەم
پٍرپ تتتداًیەئدڕاستتتتٍ ەگٍشتتتٍپ داًیەورۆیتتتیەوەەاَ ٌتتتدًیەزیتتتدبرەمٍەپٍرو رە ەوەف رکتتترەنە ٍە

  ٍرجٍستٍکرەًیەًىِوًٍ ەوۆەێرنەوەسٍرە و  دًٍەمٍەس ستٍمەوەپرۆگراوٍەپٍرو رە ی ٍکدًدا.
َدًتتداًیەپرۆستتٍ ەو  ٍرَ ٌتتدًیەً شتتت ىدًیەوە  تتدًیەمٍەٍَرێىتتداەمٍە ِار کتتدًیەپٍرو رە ەوەە:پێێێىجەم

ە.(وۆەێرن)ف رکرەنەمٍەچِارچ ِ  ە ٍرًدوٍەوەس ستٍو ایەًِێداە
ڕ خستتتدًدًیەە رفٍ ەمٍە ٍرە مەڕ و ًتتتدەوە  تتتدًیەوەگٍڕاو کتتتدًیەٍَرێىتتتیەکِرەستتتتدنەمٍەە:شەشێێێەم

ە ر و  ەٍَرێه،ەبتدو کِەەاًٍ تڕێيەوە ٍەوٍ ٍستتیە ٍرە وامە ِوً تدنەمٍەپٍرو رە ەوەف رکرەًتیە
ً شت ىدًیەوەەا  ٌارەًیەپ داویستیەوەخزوٍبکِزاری ٍکدًیەپٍرو رە ەوەف رکرەنە ٍەجۆرێكەکٍە

 ٍکدًیەف رکرەًیەٍَرێهەوەئٍوەواڵبدًٍ ەم ِ  ەَدبِونە کًِج ب.مٍگٍوەپرۆگراو
 -ًکان:دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحكَن جۆرەکاىی (:٣ماددەی )

ەٍکدنەمٍمەسێەجۆر ەەاوٍزراو یٍەپ كەەێي:ًدخكِو ەٍەاوٍزراو ەپٍرو رە ی 
ە.(مِکدو)خۆودڵ  ٍکدنەە ًٍدخكِوٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ە:یەكەم
ەەً ِە وڵٍب  ٍکدن.ەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍەە:دََەم
ە ٍکدن.  دً ەًٍدخكِو ٍە:ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی سێیەم

 -نافی وەرگرتيی نۆڵًتی دروس کردىی دانًزراوەی پًروەردەیی ىاحکَنی:: (7ماددەی )
وٍعتٌٍو ەیدنەکٍسدیٍبیەە  سبەوەپ ٌ ەسدڵیەبٍواوەکرە  ب،ە(٢٥)سروشتیەکٍەٍَرەكٍس كیەە:یەکەم

وتتتدفیەەاوٍزراًتتتدًیە،ە،ە ٍەبًٍ تتتدە  تتتبەیتتتدنە ٍكتتتۆوٍوەاوٍزراو ەوەکۆوپدً تتتدەو كەڕێانتتتراوەو
ە کرێبەکٍسٍەسروشتت  ٍکٍەیتدنەکۆوپدً تدکٍەیتدنەەٍَیٍ.ە دنیەًدخكِو یەاوٍزراو  ەپٍرو رە 

ەڕێانراو کٍەع راتیە  بەیدنە  دًی.
ە.ًد  بەەاواکدر ەوۆمٍ ەفٍرودًبٍرە  بەمٍەکٍربیەگشتیە:دََەم
ەیتیًدەرێتب،ەەاوٍزراو  ەپٍرو رە ەس دستیەیتدنەئتدیٌ یەڕێكنستتٌ ایختز ەوەڕێکدە ٍەَت  ەە:سێێیەم

ەیتی.ەٍَرو َدەڕێکدەًدەرێبە ٍەكرەًٍو  ەَت  ەەاوٍزراو یٍكتیەپٍرو رە ەا ىٍزرێٌ بًدخكِویە
ە.ًدخكِوی،ەکٍەوٍ ٍستیەپٍرو رە ییەوەف ركدر ەًٍ  ب

 پەَیس ً لًسًر داواکاری نۆڵًت: -نًرجًکاىی پەداىی نۆڵًت:(: ٥ماددەی )
مٍەیدسد ەتِبد نتدًٍەًدخاِو ٍکتدنەوەئٍمەڕێٌىتدی ٍەەاواکتراونەەًِسراواًٍ :ەگشبەئٍوە ٍڵکٍەوەیەکەم

ەپ شاٍشە ٍەو زار  ە اد .
پٍیڕ وکتراوەمٍەس دستٍبیەگشتیەوەبدیبٍب  ٍكتدًیەەوەپرًس پٍەً شت ىدًیپرۆژ کٍەمٍگٍوە ٍَدەە:دََەم

ەف رکدرییەًدکۆكەًٍ  ب.
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 ٍەئدوتتتدًجٍەپٍرو رە ی ٍکتتتدنە اتتتد ە ٍەجۆرێتتتكەبِاًتتتد ەەپ شتتتاٍشپتتترۆژ کٍەخزوٍب تتتكەە:سێێێێیەم
یدروٍب تتداًیەٍَ  تتبەمٍە دشتتترکرەًیەڕۆڵتتیەپٍرو رە ەوەف رکتترەنەیتتدنەًتتِێارەًٍو ەمٍە تتِار ە
ە ٍڕێِ  رەًیەتِبد ندًٍکدنەوە ٍَ زکرەنەوەگٍشٍپ ارەًیەکٍسدیٍبیەوەکًٍدڵٍەپٍرو رە ی ٍکدن.

 دخچٍکدًیەوٌدااڵن،ەتِبد ندًٍکدنەوەخِێٌدًکٍکدنەوەپٍیىدًکٍکتدنەًتدوێایەبتدیبٍ ەوەە   بەە:چُارەم
ج دکٍر و یتتدنەٍَ  تتب،ەکٍەمٍگٍوەبدیبٍبىًٍتتدی ٍەکِمتتتِر ەوەپٍرو رە یتتیەوەً شتتت ىدً  ٍکدًیە
ٍَرێىتتداە کًِج تتب.ەئٍگٍرە تتدخچٍیٍکیەوٌتتدااڵنەیتتدخِەەتِبد نتتدًٍەیتتدخِەەخِێٌتتدًکٍەیتتدخِەە

وپدً تتدەیتتدخِەەڕێانراوێاتتیەپٍرو رە یتتیە  تتب،ەە کرێتتبەٍَوتتدنەًتتدوەپٍیىتتدًکٍەم تتیەًتتِێیەکۆ
ەٍَڵکرێبە ٍاڵمە ٍەًدوێایەزیدەکراوەیدخِەەژودر یٍکیەزیدەکراو.

ە.:ەپ ِیستٍەەاواكدر ەوۆڵٍ ،ە ٍەبۆوٍبیە ٍەڕ وشتی،ەخِكىیەزیٌداًیە ٍسٍرەاەًٍەرا  بپێىجەم
یتدخِەەگرێبٍستتیەستٍر بدییە ٍەخۆ ەٍَ  ب،ە دڵٍخدًٍ ەبدیبٍ ە،ەوۆڵٍ :ەپ ِیستٍەەاواكدر ەشەشێەم

اراو ەٍَ  تبە تتۆەًیتدخِەەز وی ٍکتتیەە ستٌ شتد تۆە ٍكرێکربٌتیە دڵٍختدًٍ ەگًِجتتدو ەٍَ  تب،ە
ە  ب.و زار  ەەٍکٍ ڕێٌىدی ەپ یكٍە ٍەروستارەًیەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخاِوی،ە

 -کات و ڕێکاری داواکردىی نۆڵًت: (:1ماددەی )
بتدەڕۆژ ەیٍكٍوتیەەە ە(٤٢)وتدًکیەەوتۆڵٍ ،ەمٍەً تِانەڕۆژ ەیٍكٍوتیەەاواكتدر پ ِیستٍەمٍسٍرە:ەیەکەم

ەاواکٍ ەمٍەڕێکٍ ەپڕکرەًٍو  ەفۆڕویەەاواکرەًیەوتۆڵٍ ەوەەا  ٌارەًتیەگشتبە،ەسێە(٣)ودًکیە
ە"کدنًدخكِو ٍ ٍڕێِ  ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍە"ە ٍەپ شكٍشپ داویست  ٍەەاواکراو کدنە

ە٣٢/٨/٢٢٢٢بتتدکِوەە٢٦/٧/٢٢٢٢ە کرێتتبەەاواکتتدر ەمٍەڕۆژ ەە٢٢٢٢/٢٢٢٤ستتدڵیەخِێٌتتدًیە اتتد .ە تتۆە
 پ شاٍشە ارێب.

ئٍوەودو یٍ ەمٍەخدڵیەیٍکٍویەئٍمەوتدەە یٍە دستاراو ەپ شتاٍشە ٍەەپدشٍَرەەاواکدری ٍكەکٍەە:دََەم
و زار  ە ارێتتتتب،ەکتتتتدر ەمٍەالیٍنەو زار بٍو ەمٍستتتتٍرەًدکرێتتتتبەبتتتتدکِوەو رز ەەاَتتتتدبِو ە

ەرەًیەەاواکدر ەکٍەمٍەخدڵیەیٍکٍویەئٍمەودەە یٍە دساراو .پ شاٍشا
 -  ًکاىی وەرگرتيی نۆڵًت:ویس داپە  (:4ماددەی )

ەپ ِیستٍەەاواکدر ەوۆڵٍ ەئٍمەپ داویست  دًٍ ەخِار و ەەیدر ە اد :
ە.ەاوٍزراو کٍئدودًجٍەگشتیەوەبدیبٍب  ٍكدًیە -٤
ە ەئد ِر ەوەکۆوٍاڵیٍبیەوەپٍرور ە ییەپرۆژ کٍ.ەسِوە -٢
ەسٍرچدو ەەارای  ٍكدنەوەالیًٍیەپشت ِاًكٍر.ە-٣
ە ڕ كدن.ەکدبیوەژودر ەوەەخِێٌدکدران/تِبد  دن/وٌدااڵن ڕ ەكرێیەخِێٌدًیەسداڵًٍە ۆە -٤
خِێٌتتتتتدکدرانەوەخٍو ًتتتتتدًیەژوتتتتتدر  ەئٍوە/تِبد  تتتتتدن/وٌتتتتتدااڵنەو رگربٌتتتتتیوٍرجٍكتتتتتدًیەە-٥

ەخِێٌدکدراًٍ ەکٍەەاوٍزراو کٍەە یٍوێبەو ریدنە کرێبە ۆەٍَرەسدڵ ك.ە/تِبد  دًٍ/وٌدااڵًٍ
ەگشتیەبدت ارەًٍو کدنەوەٍَڵسًٍکدًدن.ەوەس ستٍویەکٍوبي ٌٍودكدًیەە رچِونەوە -٦
ەمٍەەاوٍزراو کٍ.ەزودًیەخِێٌدن -٧
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ەراوە ۆە ٍە ستُ ٌدًیە ڕواًدوٍ ەە رچِون.پالًیەخِێٌدنەوەودو  ەپ شٌ درکە-٨
ەەیدریارەًیەژودر  ەڕۆژ کدنەوەکدژێر کدًیەخِێٌدنەمٍەٍَرەسدوەوەٍَرەڕۆژێایەە وامەەا.ە-٩
پرۆگرامەوە د ٍبٍکدًیەخِێٌدنەوەپٍڕبِوکٍکدًیەخِێٌتدنەوەستٍرچدو کدً دنەمٍگٍوەڕ چتدوکرەًیەە-٤٢

ەودفیەخدو ًداری ٍبیەَزر .
 ٍەًتتدو ەئٍوەکٍر ستتتٍەوەپ داویستتت دًٍ ەکٍەەاواکتتدر ەوتتۆڵٍ ەپتتدشەەپ شاٍشتتارەًیەم ستتت كە-٤٤

،ە تۆەئٍو  ەپت  ە(کِرستی،ەرختنٍ،ەستٍ ِر ەوەَتتد)و رگربٌیەوۆڵٍ ە ٍەً تدز ەئدودە یتدنە اتد ە
ەمٍەەاوٍزراو کٍەٍَ ي.ەەخِێٌدنە ستپ ایەسدڵیە

ەڕێکٍەوەش ِاز کدًیەواًٍگِبٌٍو .ەە-٤٢
یدریتتتد ە ر ە ٍڕێتتتِ  ٍرەوەودوۆستتتتدیدنەوەڕێٌىدی اتتتدر ەە ٍڕێتتتِ  ٍر،ەوە ڕواًتتتدوٍ م ُتتتدبِو ەوەە-٤٢

ە،ەوەڕ گٍزًدوٍکدً دن.ەاوٍزراو كٍەپٍرو رە یی
ەٍکدًیەەاوٍزراو کٍە ٍەپ یەًٍخشٍ.َۆڵٍکدًیەخِێٌدنەوەبدت کٍەوەکت بندًٍەوە ٍشٍەکدرگ ری ە-٤٣
چتتدوەێر ەوەستتٍالوٍبیەوەبًٍدروستتتیەوەچتتدالکیەج تتدوازە تتۆەوٌتتدااڵنەوەەەا  ٌارەًتتیچتتۆً ٍبیە -٤٤

ەتِبد  دنەوەخِێٌدکدران.
ەس ستٍویەپ شٌ درکراوە ۆە ٍڕێِ  ٍرەًیەەاوٍزراو کٍ.ە -٤٥
ەپٍیڕ وێایەًدوخۆ ە ۆەەاوٍزراو کٍەٍَ  بەکٍەئٍمەخداڵًٍەمٍەخۆە کرێب: -٤٦
ەسدڵٌدوٍ ەج ک ر ەخِێٌدنەوەپشِو ەفٍرو  ٍکدن.ە-ا

ەکد ەوە ٌٍودەوش ِاز کدًیەئًٍجدوداًیەبدت ارەًٍو کدن.ە- 
ەش ِاز ەو رگربٌیەتِبد  دنەوەخِێٌدکدران.ە-پ
ە ٌٍود ەگِاستٌٍو  ەتِبد  دنەوەخِێٌدکدران.ە- 
ەچۆً ٍبیەًِێارەًٍو  ەبۆودر ەسداڵًٍ.ە-ج
ەچۆً ٍبیەسٍرپٍرشت ارەنەوەٍَڵسًٍکدًدن.ە-چ
ەرودًبٍران.َ ٌدنە ۆەودوۆستدیدنەوەفٍەپالًیەخِمیەراە-ح
گرێبٍستتتیە ٍكرێکتتربيەیتتدخِەەبتتدپۆ ەوِڵكتتداریٍب یەەَتتدوپ چكرەًیەاوٍزراو كٍەوەەشتتِێٌی -٧٧

ەەروستبەکتراو ەیتدنەەروستبەە کرێتب.ەکٍ ەمٍستٍركٍەەاوٍزراو یتدنەئٍوەز ویت ٍ ەە دڵٍخدًٍكٍ
ٍَرو َدەَدوپ چارەًیەەو زار  ە  ب.ەٍ ە   بە دڵٍخدًٍكٍەگًِجدوە  بەوە ٍگِێر  ەڕێٌىدی ٍك

ەخشٍ ە دڵٍخدًٍکٍەکٍەگشبەپۆمٍکدن،ەبدت کٍکدن،ەوەکت بندًٍ،ەوەَتدەمٍەخۆە کرێب.ًٍ
پٍرو رە ییەًدخكِویەً تِە وڵٍبیەەٍکی ٍەەاوٍزراًدًیەەاوٍزراو یەبدیبٍ ئٍگٍرەَدبِوەەاواكٍە -٧٨

ەًدو ًد مٍەًِسراوێایەفٍرویەسٍ در  ە ٍەپدڵپشتیەئٍکدەیىیەپ ِیستٍەەکد ،ەئٍو  دًیە ِویدنە
ًد  تتبەە،ەَتتدوپ  ەكرا  تتب.پٍیًِدیتتدار کٍیتتدنەە وڵٍبٍەەً تتِە وڵٍب  ٍکٍستتٍر ك یەەاوٍزراو ە

ەسێەودًگەکۆًترە  ب.ە(٣)ًِسراو کٍەمٍە
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ەيدستتدەوەپد ًٍتتد ِونە ٍەدسدییەەاواکتتدر ەوتتۆڵٍ ەستتٍ در  ە ٍتٌٌدوٍىەیتتت ٍڵ تتەکرەًتتیٍشەتشاتتتپ  -٧٩
ەڕێٌىدييٍكدن.

وۆڵٍ ،ەًِسرواێكیەئٍستۆەپدكّە دجّەە راوٍ ەوە دجیەخدًِ ٍر ەپ شتاٍشەەەاواكدر پ ِیستٍە -٠٢
ە ٍەو زار  ە اد .

پ شاٍشەکرەًیەەووەوێٌٍىەڕ ًکدوەڕ ًکّەودوٍڵٍە ۆەەاواکدر ەوۆڵٍ ەیدنەوۆڵٍبّەکۆوپدً دەیتدنە -٠٧
ەڕێانراو.

 تۆەەە(ًّیتدنەًدستٌدوٍىە تدرىەشدرستتد)پ شاٍشەکرەًیەكۆپّەڕ ًکدوەڕ ًکّەكتدربّەً شتت ىدًّەە-٠٠
ەَدواڵبّەع راتّ،ەوەکۆپیەپدسپۆر ە ۆەَدواڵبیە  دًی.

یٍكەون تۆنەەیٌتدر،ەە(٤٢٢٢٢٢٢)َدوپ چارەًیەپسِڵٍ ەەاًتیەڕستِودبیەەاواکرەًتیەوتۆڵٍ ،ە ٍە تڕ ە -٠٢
ەپ ٌ ەسٍەەٍَزارەەیٌدر ەع راتیەە   ب.ە(٥٢٢٢٢٢)جکٍەمٍە دخچٍ ەوٌدااڵنەکٍەڕسِودبٍکٍ ە

 -:وەزارەت بۆ پەداىی نۆڵًت ڕێکارەکاىی(: ٨ماددەی )

مٍەًتتیەوتتۆڵٍ ەرەەاواكفۆڕوٍکتتدًیەە،"کتتدنًدخكِو ٍتِبد نتتدًٍەوەپٍیىتتدًکٍەە ٍڕێتتِ  ٍرایٍبی":ەیەكەم
ەو رە گرێب.ە"ەاواکدر"
ەەاواكتتدری ٍكٍَرەخِێٌتتدًٍو ە تتۆە،ە"کتتدنًدخكِو ٍوەپٍیىتتدًکٍەەتِبد نتتدًٍە ٍڕێتتِ  ٍرایٍبی":ەدََەم

ەە کد .
ە:سێیەم

ڕۆژەسیەە(٣٢)ەمٍەودو یٍكەكٍەمٍە"کدنًدخكِو ٍوەپٍیىدًکٍەەتِبد ندًٍە ٍڕێِ  ٍرایٍبی"پ ِیستٍەە-٤ە
ە ەًٍ  ب، ەڕێكٍوبیەپ شكٍشكرەًزیدبر ،ەیەگشبەپ داویستیەوەوٍرجٍکدنە ٍەش ِ یٍکیەبٍواومٍ
ە.ە(خِێٌدًٍو ە ٍەوابد ە ڕیدرەًدیٍ )ەەاواكٍە اد خِێٌدًٍو ە ۆە

ستیەڕۆژەاەستٍیر ەە(٣٢)وتدو  ەەمٍە"کتدنًدخكِو ٍوەپٍیىدًکٍەەتِبد ندًٍە ٍڕێِ  ٍرایٍبی"ئٍگٍرەە-٠
یە،ە ٍەوٍرج كەگشتبەوٍر جٍکتدًیەپ تداًەاە ًرێبەپٍسًٍدکراو ٍەەەاواکدری ٍکٍ،ەەاواکٍ ەًٍکرە

پ تیەیدستدەوەئٍمەڕێٌىتدی ٍەو كەمٍەو  ەمٍەفتۆڕویەەاواکرەًتیەوۆڵٍ ەوەگشبەپ داویستت  ٍکدنە ٍ
ەەاەٍَ  ب."ەاواکدر"وۆڵٍ ەَدبِو ەمٍە

ستتٍر و  ەمٍختتۆەًٍگرببتتِو،ەەپ اراو کتتدًیٍَوتتِوەوٍرجەوەپ داویستتتٍەئدوتتدژ ەەٍ:ەئٍگٍرەەاواكُارەمچێێ
پتدزە ەرۆژەزیتدبرەە(٤٥)مٍەوتدو یٍكەکٍەمٍەە"کتدنًدخكِو ٍوەپٍیىتدًکٍەە ٍڕێِ  ٍرایٍبیەتِبد ندًٍ"

ڕۆژەزیتتدبرەًٍ  تتب،ەپتتدزە ەە(٤٥)ەمٍەوتتدو یٍكەكٍەمٍکٍەەد ەاواەمٍەەاواكتتدر ەوتتۆڵٍ ەە كتتەًٍ  تتب
پدشدنەو زار  ەسٍرەاًیەشتِێٌیەەاوٍزراو کٍەبٍو .ەاد ەەاواکدری ٍکٍەبٍواوە اد ەیدنەٍَوِار 

ە کد ە ۆەەڵٌ د ِونەمٍەەروستیەزاً دری ٍکدنەسٍ در  ە ٍەپرسیەبٍالرکٍەوەپ كُدبٍکدًی،ەئٍوٍەمٍە
 ەخدڵٍب اداەبٍالر کٍەٍَ  بەوەەروستاراوە  ب.ەئٍگٍرەبٍالر کٍەَ شتدەەروسبەًٍکراو ەًٍخشٍ

ەبٍالر کٍەە   تٍە ٌٍودە ۆە ڕیدرەان.
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ە:پێىجەم
ئٍگٍرەَدبِوەٍَوِوەودفەوەوٍرجٍكتدنەوەپ داویستت  ٍكدًیەپ تداًیەوتۆڵٍ ەكٍەمٍستٍر و ە تدسە -٤ە

مٍەە"کتدنًدخكِو ٍوەپٍیىتدًکٍەە ٍڕێتِ  ٍرایٍبیەتِبد نتدًٍ"ەکتد ئٍوە،ٍَ  تبەٍەا،ەمٍەەاواكنكتراو
ەوۆڵٍ .ەە کد ە ٍەپ داًیەە"و زار  "پ شٌ درە ۆەپدزە ەڕۆژەزیدبرەًٍ  بەە(٤٥)ودو یٍكەکٍەمٍە

 ٍڕێتتتِ  ٍرایٍبیە"ب تتتداەًٍ تتتِو،ەەوەوٍرجٍكتتتدنەوەپ داویستتتت  ٍكدًیەوتتتدفەاواکٍەگشتتتبەئٍگٍرەە-٢
ەپ شتتٌ در پتتدزە ەڕۆژەزیتتدبرەًٍ  تتبەە(٤٥)مٍەوتتدو یٍكەکٍەمٍەە"کتتدنًدخكِو ٍوەپٍیىتتدًکٍەەتِبد نتتدًٍ
ەە ً رێب.ە"و زار  "وۆڵٍ ە ۆەپ ٌٍەاًیە

وەپٍیىتتتدًکٍەە ٍڕێتتتِ  ٍرایٍبیەتِبد نتتتدًٍ" تتتۆەپ شتتتٌ در كدًیەەخِێٌتتتدًٍو ،ە"و زار  "ە:شەشێێێەم
پ تدانەیتدنەمٍستٍرە ڕیتدرەەپدزە ەڕۆژەزیدبرەًٍ  بە(٤٥)مٍەودو یٍكەکٍەمٍەەەوەە كد ە"کدنًدخكِو ٍ

وەە ٍڕێِ  ٍرایٍبیەتِبد ندًٍ"پ شٌ در ەەكو ە"و زار  ".ەئٍگٍرە ڕیدر ەە ەا ەپ ٌٍەاًیەوۆڵٍ 
مٍەەۆستتت ٍكٍەە"و زار  " ڕیتتتدر کٍ ەَۆیٍكتتتدًیەەکتتتد ،ەئٍوِوًٍ تتتە"کتتتدنًدخكِو ٍٍەپٍیىتتتدًک

ە.ە ًِوسرێب
ە ڕیدرحەَتەم ەەوا  ە: ەە"و زار  "  ە، ەودو   ەمٍ ەە(٧)پٍرو ًد کٍ ەخٍو ەرۆژەا  ٍڕێِ  ٍرایٍبیەە" ۆ

ە ەوپٍیىدًکٍ ەیدسدی ە ً رە"کدنًدخكِو ٍتِبد ندًٍ ەو ەكدرگ ڕ  ەڕێكدر  ە ۆ ەەرێب ەو  ۆەٍكدن
ە ەە"ەاواکدر"ئدگدەارکرەًٍو   ەمٍ ە ڕیدر کٍ ەمٍ ەفٍروی ەش ِ یٍکی ە ٍ ەمٍە(٧)ودو   ەڕۆژەا ەخٍو 

  ٍڕێِ ٍرایٍب  ٍکٍ.ەە ٍە"و زار  " ڕیدر ەگٍیشتٌیە
ەاواەمٍەە"کدنًدخكِو ٍ ٍڕێِ  ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوپٍیىدًکٍە"پٍسًٍدەکرا ِو،ەەەاواکٍئٍگٍرەە:ٌەشتەم

ەەاواکدرەە کد ە ٍ:
ەڕسِودبیەوۆڵٍ ەپ  ەە رکرەًیە ڕیتدر ەوۆڵٍبتدان.ەڕستِودبیەوۆڵٍبتدانە ٍمە تڕاًٍەە   تب:ەاًیە-٧
ەپ ٌ ەسٍەەٍَزارەەیٌدر ەع راتی.ەە(٥٢٢٢٢٢) دخچٍ ەوٌدااڵن:ەەە-ا
ەەیٌدر ەع راتی.ٍَشبەون ۆنەە(٨٢٢٢٢٢٢)تۆًدغیە ٌٍڕ بی:ەە-ب
ەیٌدر ەع راتی.ەەوازە ەون ۆنەە(٤٢٢٢٢٢٢٢):ەئٍکدەیىیەوەوێژ ییەتۆًدغیەئدودە ییە-پ
ەیٍكەون ۆنەەیٌدرەع راتی.ە(٤٢٢٢٢٢٢)ە:ەپ شٍییەتۆًدغیەئدودە ییە-ت
ە ۆەٍَرە ٍش ك.ەەیٌدر ەع راتی  سبەوەپ ٌ ەون ۆنەە(٢٥٢٢٢٢٢٢)ە:پٍیىدًکٍتۆًدغیەە-ج
ە:ە(ئدکتدەیىیەتۆًتدغیەئدوتدە ییەوەتۆًتدغیە ٌٍڕ بتیەوە تدخچٍ ەوٌتدااڵن)ەكۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییە-چ

ەەیٌدر ەع راتی.  سبەوەپ ٌ ەون ۆنەە(٢٥٢٢٢٢٢٢)
پٍسٌدەکراوەکٍەً شدًیە دا ەە(خطد ەضىدن)سٍ در  ە ٍەەڵٌ دییە دًایەەًِسراوێكَدوپ چارەًیەە-٢

ەکٍەەاواکدرەئٍمە ڕ ەپدراًٍ ەمٍە دًكەٍَیٍەوەودفیەَ ٌدًٍە ر ەبدەەاوٍزراو کٍ ەودو ەً  ٍ:ە
ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی.پدزە ەە(٤٥٢٢٢٢٢٢)ەڵٌ دییە ۆە دخچٍ ەوٌدااڵن:ەە-ا
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ەخٍفتدەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی.ە(٧٥٢٢٢٢٢٢)ەڵٌ دییە ۆەتِبد ندًٍ ە ٌٍڕ بّ:ەە-ب
ەخٍفتدەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی.ە(٧٥٢٢٢٢٢٢)ەڵٌ دییە ۆەخِێٌدًکٍ ەئدودە ییەئٍکدەیىی:ەە-پ
ەۆنەەیٌدر ەع راتی.خٍفتدەوەپ ٌ ەون ە(٧٥٢٢٢٢٢٢)ەڵٌ دییە ۆەخِێٌدًکٍ ەئدودە ییەپ شٍیی:ەە-ت
ەخٍفتدەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی.ە(٧٥٢٢٢٢٢٢)ەڵٌ دییە ۆەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە یی:ەەە-ج
ەخٍفتدەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی.ە(٧٥٢٢٢٢٢٢)ەڵٌ دییە ۆەپٍیىدًکٍ:ەەە-چ

مٍەڕێكٍوبتتتتیەەزیتتتتدبرەًٍ  تتتتب،ەڕۆژشٍستتتتبەە(٦٢)ەمٍەوتتتتدو یٍكەكٍەمٍەو زار  پ ِیستتتتتٍە:ەوێێێێ یەم
 ڕیتدر ەکۆبتدییەمٍستٍرە،ەیەگشبەپ داویستیەوەوٍرجٍکدنە ٍەشت ِ یٍکیەەروستبًپ شكٍشكرە

و زار  ەئدوتدژ ە ٍوەًٍرێٌتیە تِو،ەپ ِیستتٍەمٍستٍرەەاواکٍەە ەو زار  ئٍگٍرە ڕیتدرەدا اواكٍە ە
ەڕێٌىدی دًٍە دا ەکٍە ًٍِبٍەَۆ ەًٍەاًیەوۆڵٍبٍکٍ./پدسدو ەیدسدی دًٍ

یەگشبەپ داویستیەمٍەڕێكٍوبیەپ شكٍشكرەًشٍسبەڕۆژەا،ەە(٦٢)ودو  ەەمٍە"و زار  ":ەئٍگٍرەدەیەم
 ڕیتدر ەکۆبتدییەمٍستٍرە،ەپ یەفۆڕویەەاواکرەًیەوۆڵٍ ەروسبەوە ٍەش ِ یٍکیوەوٍرجٍکدنە ٍە

ە.ەاە ًرێبەپٍسًٍدکراو ٍەەەاواکدری ٍکٍەًٍەا،اواكٍەە
 -ىَێکردىًوەی نۆڵًت:  (:1ماددەی )

ەە   بەوە ٍمەش ِ یٍ:سدوەجدرێكەە(٢)ەەووٍَرەًِێارەًٍو  ەوۆڵٍ ەە:یەکەم
 ٍەپ شتكٍشەمٍەرێتکٍ ەپڕکترەًٍو  ەفتۆڕویەًتِێارەًٍو  ەوتۆڵٍ ەەەاواكتدری ٍكخدو نەوتۆڵٍ ەە-٧

ەە کد .ە( ٍڕێِ  ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدن)
سێە  بەوەپ  ەکۆبدی ُدبٌیەوۆڵٍبیەکۆنەە(٣)ە   بەپ  ەکۆبدییەودًکیەەەاواکٍپ شاٍشارەًیەە-٠

ەشٍشەودًگە  ب.ە(٦) ٍەالیًٍیەکٍمە ٍە
ەًتِێارەًٍو ەپ شتاٍشە اتد .ە تڕ ەڕستِودبیەًتِێارەًٍو ەڕسِودبیەە   بەەاواکدرە ٍڵکٍ ەەاًیە-٢

ە ٍخش ٌیەوۆڵٍ ەە   ب.ەڕسِودبی ڕ ەَ ٌد  ەً ِ  ە
ًِسرواێكیەئٍستۆەپدكّە دجّەە راوٍ ەوە دجیەختدًِ ٍر ەپ شتاٍشە،ەوۆڵٍ ەپ ِیستٍەەاواكدر ە-٤

ە ٍەو زار  ە اد .
ە ٍکًٍ ِە وڵٍب ودًٍو  ەەاوٍزراو کٍ ەو كەئًٍداو ایەکدراەمٍەەاوٍزراو ەە ٍڵکٍ ە   بەەاواکدرەە-٥

ئٍوەە وڵٍبٍ ەپٍیِ ًدیدار ەپ شاٍشە اد .ە ٍڵکًٍدوٍکٍەە   بەمٍەالیٍنەًدو ًتد ەستٍر کیەیدنە
سێەودًگەە(٣)راو ەً ِە وڵٍب  ٍکٍەیدنەە وڵٍبٍکٍەًِسرا  بەوەپٍسًٍدەکرا  ب،ەوەًد  بەمٍەەاوٍز

ەکۆًترە  ب.ە
 ەئٍمە(یٍکٍم) ەستٍر و  ە تڕگٍ ە(٥)بتدەە(٤)ئٍگٍرەەاواکدرەگشبەوٍرجٍکدًیەکٍەمٍەخدڵٍکدًیەە:دََەم

و ە ڕیدرەمٍستٍرەشٍسبەڕۆژەاەمٍەڕۆژ ەەاواکٍە(٦٢)ودەە یٍەَدبِو ،ەب دا  ب،ەو زار  ەمٍەودو  ە
ەًِێارەًٍو  ەوۆڵٍ ەە ەا .
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درپ اراوەوەمٍەشٍشەودًگەپ  ەبٍوا ِوًیەوۆڵٍبیەکتە(٦)وۆڵٍ ە ٍەالیًٍیەکٍمەەخدو نئٍگٍرەە:سێیەم
 ٍەو زار  ەپ تتیەئٍمەڕێٌىتتدی ٍەەاواکتتدر ەًتتِێارەًٍو  ەوتتۆڵٍبیەپ شتتاٍشەکتتدبیەەیتتدریاراوە ٍ

ە ەئٍمەڕێٌىدی ٍەَدبِو .پ یەخشتٍ ەسزاکدنەکٍەمٍەپدشاۆًٍکرە،ەسزاەە ەرێبە ٍ
:ەئٍگٍرەخدو نەوۆڵٍ ەپت  ەبٍوا تِوًیەوتۆڵٍبیەکتدرپ اراوەەاواکتدر ەًتِێارەًٍو  ەوتۆڵٍبیەچُارەم

ًٍکرە،ەسزاەە ەرێتبە ٍەپ تیەخشتتٍ ەستزاکدن.ەجتکٍەمٍو ەوتۆڵٍبٍکٍ ەمٍەەو زار  پ شاٍشە ٍە
ەشٍسبەڕۆژەاەٍَڵد و ش ٌرێتٍو .ە(٦٢)ودو  ە

 خاوەىداریًتی نۆڵًت:نافی گۆڕیيی  : (62ماددەی )
 ەًدخاِوی،ەپٍیىدًکٍکۆوٍڵکٍەوەەوەوەخِێٌدًکٍەتِبد ندًٍەو دخچٍ ەوٌدااڵنەەوۆڵٍبیەخدو ًی:ەیەکەم

چِارەسدوە ٍسٍرەو رگربٌیەوۆڵٍ ،ەودفیەگۆڕیٌیەوۆڵٍب دنە ۆەستٍرەە(٤)بًٍُدەپدشەب پٍڕ ِوًیە
بًٍُتتدەپتتدشەوتتۆڵٍ ەەًتتدو ەکٍستت ایەەیتتاٍ ەسروشتتتیەیتتدنەوٍعتتٌٍو ەٍَیٍ.ەختتدو ًیەًتتِێی

ەبٍواو ِوًیەبدت ارەًٍو کدًیەخِمیەەوو م،ەکدرە ٍەوۆڵٍبٍکٍ ەە کرێب.
خدو ًداریٍبیەوۆڵٍ ە ۆەخدو ً ایەًِێ،ەەاوایٍكەمٍالیٍنەخدو ًیەًِێِ ەپ شاٍشەەگۆڕیٌی:ە ۆەدََەم

ە کرێبەمٍەڕێکٍ ەپڕکرەًٍو  ەفۆڕویەە( ٍڕێِ  ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدن) ٍە
ەەخدو ًداریٍبیەوۆڵٍ .گۆڕیٌیە

:ە ۆەپٍسًٍدکرەًیەەاواکٍەپ ِیستٍەئٍوەکٍسٍ ەکٍەە یٍوێبە ب بە ٍەخدو ًیەًتِێ،ەگشتبەئٍوەسێیەم
 کٍەمٍمەڕێٌىدی ٍەاەَدبِو .ە  بوٍرجدًٍ ەب داە

 ەووەون ۆنەەیٌدرەە   ب.ە(٢):ە ڕ ەڕسِودبیەەاواکرەًیەگۆڕیٌیەخدو ًداریٍبیەچُارەم
 یٍوێبە ب بە ٍەخدو ًیەًِێیەەاوٍزراو کٍ،ەگشبەوٍرجدکدًیەب تداەٍسٍ ەکٍەەکئٍگٍرەئٍوەە:پێێىجەم

شٍسبەڕۆژەزیدبرەًٍ  بەمٍەڕۆژ ەپ شاٍشارەًیەەاواکٍ،ەە(٦٢)مٍەودو یٍكەکٍەمٍەە(و زار  )  ب،ە
ە ڕیدرەمٍسٍرەپٍسًٍدەکرەًیەەاواکٍەە ەا .

 ( :66ماددەی )
ختتدو نەوتتۆڵٍ ەوتتدفیەٍَیٍەوتتۆڵٍبٍکٍ ە تتۆەە،ەو رابکتتر وتتۆڵٍ ورەًتتیەختتدو ًیەەختتدڵٍبیمٍە:یەکەم

ەاە  ب،ەکٍەمٍمەڕێٌىدی ٍەاەَدبِو گشبەئٍوەوٍرجدًٍ ەب دەو رابکر کٍ،ە ٍوەوٍرجٍ ە کِازرێتٍو 
ختتدو نەوتتۆڵٍ ەوتتدفیەٍَیٍەەاوا ەگتتۆڕیٌیەە،ەو رابکتتر وتتۆڵٍ مٍەختتدڵٍبیەورەًتتیەختتدو ًیەە:دََەم

کٍسٍە،ە ٍوەوٍرجٍ ەخدو ًداریٍبیەوۆڵٍ ە ۆەسٍرەًدو ەکٍس كیەسروشتیەیدنەوٍعٌٍو ە اد 
ەگشبەئٍوەوٍرجدًٍ ەب داە  ب،ەکٍەمٍمەڕێٌىدی ٍەاەَدبِو .ەًِێ ٍکٍەیدنەکٍسٍەوٍعٌٍوی ٍکٍ

 -پًروەردەیی:نافی گَاس يًوەی باڵًخاىًی دانًزراوەی : (60ماددەی )
ٍَرەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتت ٍەًدخاِو ٍکتتدنەوتتدفیەگِاستتتٍو یدنەمٍە دڵٍختتدًٍیٍكە تتۆەە:یەکەم

ە.ە"و زار  "ٍَیٍ،ە ٍاڵمەبًٍُدەپدشەڕ زاوًٍد ەفٍرویەەەیاٍ دڵٍخدًٍیٍکیە
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ەووەودًتتگەپتت  ەە(٢) تتۆەگِاستتتٌٍو  ەەاوٍزراو کٍەپ ِیستتتٍەەاواکتتدری ٍكە ٍەالیًٍتتیەکٍمە ٍەە:دََەم
 ارێتتتب،ەمٍەڕێتتتکٍ ەە" ٍرێتتتِ  ٍرایٍبیەتِبد نتتتدًٍەًدخاِو ٍکتتتدن" ٍەەپ شتتتاٍشتٌٍو ەگِاستتت

پڕکتترەًٍو  ەفتتۆڕویەگِاستتتٌٍو  ە دڵٍختتدًٍ ەەاوٍزراو ەوەئدوتتدژ کرەنە ٍەَتتۆیٍەئٍرێٌ  ٍکتتدًیە
ەگِاستٌٍو کٍە ارێب.

ًیە:ە ۆەئٍو  ەگِاستٌٍو کٍەپٍسًٍدە ارێب،ەە   بە دڵٍخدًٍەًتِێ اٍەگشتبەوٍرجەوەپ اُدبٍکتدسێێیەم
ەبٍالر ەەاوٍزراو کدًیەب دا  ب،ەکٍەمٍمەڕێٌىدی ٍەوەَدوپ چٍکدًیەَدبِو .

شٍسبەڕۆژەزیدبرەًٍ  بە ڕیدرەمٍسٍرەپٍسًٍدکرەًیەەاواکٍەە(٦٢)مٍەودو یٍكەکٍەمٍەە"و زار  ":ەچُارەم
ڕێکٍپ تتدراو .ەمٍەٍَلەوەە٤/٩بتتدکِوەە٤/٦بًٍُتتدەمٍەپشتتِو ەَتتدویيەمٍەً تتِانەەگِاستتتٌٍو کٍە ەا .ە

ٍَیٍەڕێکٍە ٍەگِاستٌٍو ە دا ەمٍەپشِو ەً تِانەو رز ەیٍکٍمەەودفییبٍبدا،ەو زار  ەوٍرجیەبد
ەوەو رز ەەوو ودا.

 کِێزرێتٍو ە ۆەبٍالرێایەبترەە"و زار  "و ختٍ ەە ٍ ێەڕ زاوًٍد ەپ  ەەاوٍزراو یٍك:ەٍَرەەمپێێىج
ە(٦٢)مٍەو كەمٍو  ەوۆڵٍبیەمٍستٍرەو رگ تراو ،ەوتۆڵٍبٍکٍ ەٍَڵد و شت ٌرێتٍو ەمٍەوتدو یٍكەکٍە

ەشٍسبەڕۆژەزیدبرەًٍ  ب.
 -پەشهًرجًکاىی ًٌڵَەشاىدىًوەی نۆڵًت:(: 6٣ماددەی )

خدو ًیەوۆڵٍ ،ە ٍ تێەڕ زاوًٍتدییەو زار  ،ەەاوٍزراو كٍ ە ٍەالیًٍ كتیەکٍەەسٍمى ٌراكدب كە: یەکەم
ەیدنەبًٍدزمیە ۆەکرەوو .ەەیكٍەفرۆشتِو 

کٍەبٍالر ەەاوٍزراو کٍەگتتِازراو بٍو ە تتێەو رگربٌتتیەوتتۆڵٍبیەفٍروتتیەمٍەەستتٍمى ٌراکدب تتكە: دََەم
ەو زار  .

کدب كەستٍم ىٌراەکٍەەاوٍزراو کٍەوتۆڵٍبیەکتدرپ اراو ە ٍستٍرەچتِو ەو كەمٍو  ەمٍەفٍروتدًیە: سێیەم
وۆڵٍ ەَدبِو ،ە ێەئٍو  ەەاوا ەًتِێارەًٍو  ەوتۆڵٍبیەپ شتاٍشە ٍەو زار  ەکرا  تبەپت  ە

ەٍ.بٍواوە ِوًیەوۆڵٍبٍک
 پ شتاٍشە کدنەکٍەمٍەکدبیەەاواکرەًیەوۆڵٍ  ٍڵکٍەوەًِوسراوکٍەیٍک كەمٍەەسٍمى ٌراکدب كە: چُارەم

ەجێەًٍکراون.،ەیدەە رکٍو ەج بًٍ  ٍە ٌٍودیدنیدخِەەەە رچِونەسدختٍکراون،ە
کٍەئٍوەوۆڵٍبٍ ەپٍسًٍدەکراو ،ە ێە ِوًیەوٍرجەوەپ داویست  ٍکدًیەپ داًیەەسٍمى ٌراکدب كە: پێىجەم

ەوۆڵٍ ە ِو .
ەەووەجتتدرەئدگتتدەارکرەًٍو  ەفٍروتتیەمٍالیٍنەو زار بٍو ە(٢)كەختتدو نەوتتۆڵٍ ،ەپتتدشەكدب تت: شەشێێەم

ە دجەًٍَ ٌد  ب.ەئٍستۆپدكیەکدًی ٍڵکًٍدوٍ
 ەکترەوو ەوەپتدشەپ ش نكدر ەوەسٍرپ چیەەیتدرەوەەوو تدر ەسٍمى ٌراەکٍەەاوٍزراو کٍەکدب ك: حەَتەم
ٍالیٍنەو زار بٍو ،ەپ شتت نادرییەوەکٍوِکِرێ ٍکتتدًیەفٍروتتیەمەئدگتتدەارکرەًٍو  ەووەجتتدرەە(٢)

ەچدكەًٍکرەوو .



 

 252)العدد(  ذمارة  12  

 

 

22/7/2222 

کتتدەیىیەمٍالیٍنەًدو ًتتد ەٍٍزراو یٍکتتیەً تتِە وڵٍبیەپدڵپشتتتیەئکٍەەاوەستتٍمى ٌراکدب تتكەە:ٌەشێێتەم
ەسٍر کیەج ُدًیەمٍە سبەەاو .

سێەسدوەمٍسٍرەیٍكەئدستیەزاًستیەوەپٍرو رە ییەًتزمەە(٣)کٍەەاوٍزراو یٍكەەسٍمى ٌرا:ەئٍگٍرەوێ یەم
ە.(مٍەخِارەئدستیەًدو ًد) ِوە

ە سبەًدکد ە ٍەکدرەوە ٍڕێِ رەًیەخِێٌدنەمٍوەکدبٍ ەمٍەوتۆڵٍبٍکٍەاە تۆ ەەەاوٍزراو کٍکدب كە: دەیەم
ەبٍرخدًاراو ەوەەاوا ەٍَڵپٍسدرەًیەًٍکرەوو .

پتدشە ٍەٍَو شٍییەەاە خد ،ەئٍویت ەەاوٍزراو کٍەوۆڵٍ ،ەئدر زوووًٍداًٍەەخدو نکدب كە: یازدەیەم
ە.وٍرجٍکدًیەەاخستيەا  ٌارەًیە

 -داخس يی دانًزراوە بً ٌۆی ًٌڵَەشاىدىًوەی نۆڵًت: (:67ماددەی )
كۆبتدییەەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوتۆڵٍ ،ەەاوٍزراو كٍەبتدەاخستٌیەەاوٍزراو کٍە ٍەَۆ ەمٍەخدڵٍبیە:ەیەکەم

ەمٍەڕێتتکٍ ەاوٍزراو كٍەەو ٍرە وامەە   تتبەەوەبدت ارەًٍو کتتدًیەختتِمیەەوو مەستتدڵیەخِێٌتتدن
ٍَوتتِوەەە چ تتبەو،ەكتتدرگ ڕی ٍكیەَتتدو ٍشەمًٍ تتِانەختتدو ًیەەاوٍزراو كٍەوەو زار  ە ٍڕێتتِ 

 ٍەستتتِەەەخٍرج  ٍكتتدًیە ٍڕێتتِ  رەًٍەَدو ٍشتتٍکٍەە كٍوێتتتٍەئٍستتتۆ ەختتدو نەەاوٍزراو كٍ
ەوەەاَدبیەبر.ە(خطد ەضىدن)و رگربيەمٍەەڵٌ دییە دًایە

ەەە:دََەم
و زار  ەٍَڵد ستتت بە ٍەەٍَڵِ شتتدًدًٍو  ەوتتۆڵٍ ،ەاخستتتٌیەەاوٍزراو کٍە ٍەَتتۆ ەمٍەختتدڵٍبیە -٤

گِاستٌٍو  ەتِبد  دنەوەخِێٌدکدرانە ۆەتِبد ندًٍەیدنەخِێٌدًکٍیٍکیەخاِوی،ەیدخِەەًتدخاِویە
ەسداڵًٍە دا .ەەئٍگٍرە ٍخ ِکدرەخۆ ەکرێی

ئٍگٍرە ٍخ ِکتتدرەگشتتبەکرێتتیەستتداڵًٍ ەەا تتِو،ەە   تتبەختتدو نەەاوٍزراو کٍە ٍشتتٍپدر  ەپتتدشەە-٢
ەگِاستٌٍو  ەتِبد یەیدنەخِێٌدکدرە دابٍو ە ٍە ٍخ ِکدر.

ە

 -ًٌڵپًساردن وًٌڵَەشاىدىًوەی ئارەزوونًىداىًی نۆڵًتی دانًزراوەی پًروەردەیی: (:6٥)ماددەی
ودفیەٍَیٍە ۆەودو  ەیٍكەبدەەووەسدوەەاوٍزراًدًیەەاوٍزراو کٍەەواە نتد ،ەمٍەخدو نەوۆڵٍ ە: یەکەم

ەوەەاًیەڕسِود . ڕێکٍ ەپ شاٍشارەًیەەاوایٍكە ۆەو زار  
:ەئٍگٍرەختتدو نەەاوٍزراو کٍەئدر زووًٍتتداًٍەویستتتیەەاوٍزراو کٍ ە ٍەٍَو شتتٍییەەا نتتد ،ەدََەم

چِارەو زار  ەمٍە ٍرە واوٌٍ ِوًیەە(٤)ە   بە ٍەًِسراوەوە ٍەالیًٍیەکٍمەپ  ەکۆبدییەودًکیە
ەخِێٌدنەمٍەەاوٍزراو کٍە ۆەسدڵیەخِێٌدًیەًِێەئدگدەارە ادبٍو .

:ەختتدو نەەاوٍزراو ەپد ًٍتتد ە ٍە ٍرە واوبتتِوًیەخِێٌتتدنەمٍەەاوٍزراو کٍەبتتدەکۆبتتدییەختتِمیەسێێێیەم
 ەوو ویەبدت ارەًٍو کدن.ە
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ە:ەچُارەم
پ ِستتتتٍەمٍستتتٍرەختتتدو نەەاوٍزراو کٍە ٍەٍَوتتتدًٍَکّەمٍگٍوەو زار  ەرێکتتتدیٍکّەگًِجتتتدوە تتتۆەە-٤

َدوکدریارەًّەگِاستٌٍو ىەئدر زووًٍداًٍ ەتِبد  دنەوەخِێٌدکدران،ە ۆەەاوٍزراو یٍکیەخاِویەیدنە
ەًدخاِویەکٍە ٍخ ِکدرەکرێاٍ ەە ەا ،ە دۆزێتٍو .ە

ە   تتبەختتدو نەەاوٍزراو کٍە ٍشتتٍەپتتدر  ەپتتدشەەئٍگٍرە ٍخ ِکتتدرەگشتتبەکرێتتیەستتداڵًٍ ەەا تتِو،ە-٠
 گِاستٌٍو  ەتِبد یەیدنەخِێٌدکدرە دابٍو ە ٍە ٍخ ِکدر.

 (:61ماددەی )
مٍكدبّەەاخستٌّەەاوٍزراو کٍەٍَوِوە ٍڵکًٍدوٍكتدًّەتِبد  تدنەوەخِێٌتدکدرانەوەبۆودر کتدًیەە:یەکەم

ەەاوٍزراو کٍەڕاە ستّە ٍڕێِ  ٍرايٍبّەپٍرو رە  ەتٍزاەە كرێب.
ە:ەمٍەکدبیەەاخستٌیەەاوٍزراو کٍەبٍالرەوەکٍلەوپٍمیەەاوٍزراو کٍەودفّەخدو نەەاوٍزراو کٍیٍ.مدََە

 (:64ماددەی )
خدو نەوتۆڵٍ ەوتدفیەەاواکرەًتیەوتۆڵٍبیەە،مٍەالیٍنەو زار بٍو ەمٍەخدڵٍبیەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ 

ەسێەسدوەً  ٍ.ە(٣)ًِێیەبدکِوە
 بەشّ سێیەم

 سەرپەرشتيكردن َ ٌەڵسەوگاوذن
 -الیًىی سًرپًش  کار: (:6٨ماددەی )

 ٍڕێِ  ٍرایٍبیەسٍرپٍرشت ارەًیەپٍرو رە ییەپدرێزگد،ەسٍرپٍشتیەپٍرو رە ییەوەکدرگ ڕ ەە:یەکەم
ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِوٍیٍکدنەە کد .

ِونەمٍەمٍەکتتدبیەپ ِیستتتبەو زار  ەم تتتژًٍ ەبتتتدیبٍ ەەروستتتبەە کتتتد ە ٍەوٍ ٍستتتتیەەڵٌ تتتد ە:دََەم
ەدسدەوەڕێٌىدی ٍکدن.بٍج ارەًیەیج 

ئٍرکٍەمٍستتتٍرەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتتت ٍەًدخاِو ٍکتتتدن،ەکدرئدستتتدًیە تتتۆەسٍرپٍرشتتتت درانەوەە:سێێێێیەم
ەم ژًٍکدًیەسٍرپٍرشت در ە اٍن.

 -سًرپًرش  کردىی دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحکَن ً خۆناڵ  ًکان:(: 61ماددەی )
 ٍەس ستتٍویەسٍرپٍرشتت كرەنەوەەە   تبەخۆوتدڵی،ەپٍرو رە ییەًتدخكِویەیٍکیٍَوِوەەاوٍزراو 

 .پد ًٍدە  بو زار  ەیەٍَڵسًٍکدًدً
 -سًرپًرش  کردىی دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحکَن ً ىەَدەوڵًتی و ب  اى  ًکان:(: 02ماددەی )

ە   تبە ٍوەس ستتٍویە،ەً تِە وڵٍبیەوە  تدًیەپٍرو رە ییەًتدخكِویەیٍکیەاوٍزراو ەٍَوِوە:یەکەم
ەسٍرپٍرشت ارەنەوەٍَڵسًٍکدًدًٍ ەکٍەپ شترەوۆڵٍبیەمٍسٍرەو رگ راو ەپد ًٍدە  ب.ە

سٍرپٍرشتتت كرەنەوەپشتتاٌ يەوە ٍەواەاچتتِونەوەەو زار  ەٍَرەکتتد ە ٍەپ ِستتتیەزاًتتی،ەوتتدفیە:دََەم
ەەاوٍزراو ەً ِە وڵٍبیەوە  دً ٍکدًیەٍَیٍ.ەٍَڵسًٍکدًدًی
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 -سااڵىًی دانًزراوەکً:ًٌڵسًىگاىدىی  (:06ماددەی )
ە(٧)ەییەوتدًکی ٍرەمٍەكۆبتدخۆوتدڵی،ەەًتدخاِویپٍرو رە یتیەەیٍکیپ ِیستٍەٍَوِوەەاوٍزراو ە:یەکەم

،ەٍو و ایەو زار بڕەاوٍزراو كٍەوەپڕكتتتتتترەًٍو  ەفتتتتتتۆەڕێادر کتتتتتتدًیوەمٍەڕێتتتتتتکٍ ەخٍو ە
ەواًٍوبٌٍو ەئٍەا ەكدەیراًیەخِێٌدکدرانەوەوەدنٍَڵسًٍکدًدًیەسداڵًٍە ۆەئدستیەف ر ِوًیەتِبد  

ە كٍن؛ەپٍرو رە ەوەف رکدرییە ٍەش ِ یٍکیەگشتی ٍڕێِ چِوًیەپرۆسٍ ەوەكدرگ ڕ ەکدەیراًیە و
 ٍەوٍ ٍستتتتیەەڵٌ تتتد ِونەمٍە ٍەیُ ٌتتتدًیەئدوتتتدًجٍەپٍرو رە یتتتیەوەف رکدری ٍکتتتدنەوەئٍویتتت ە

ە ەەاوٍزراو کٍ.گٍشٍپ داًیەش ِ  ەكدرەۆ ەو رگربيسِوە
 ٍرەمٍەەًتتدخاِویەً تتِە وڵٍبیەوە  دً  ٍکتتدن،ەپٍرو رە یتتیەیٍکتتیپ ِیستتتٍەٍَوتتِوەەاوٍزراو :ەدََەم

ٍَڵسًٍکدًدًیەستداڵًٍە تۆەەەاوٍزراو كٍەڕێادر کدًیوەمٍەڕێکٍ ەخٍو ەە(٧)ڕۆژ ەیٍکٍویەودًکیە
وەكتدرگ ڕ ەکتدەیراًیە وەئٍەا ەكتدەیراًیەواًٍوبتٌٍو وەەخِێٌدکدرانەوەدنئدستیەف ر ِوًیەتِبد  
 ٍەوٍ ٍستتیەئٍوی ەە كٍن؛ەدرییە ٍەش ِ یٍکیەگشتیپٍرو رە ەوەف رک ٍڕێِ چِوًیەپرۆسٍ ە

گٍشتٍپ داًیەەۆ ەو رگربيەڵٌ د ِونەمٍە ٍەیُ ٌدًیەئدودًجٍەپٍرو رە ییەوەف رکدری ٍکدنەوەسِوە
  ەەاوٍزراو کٍ.ش ِ  ەكدر

 ٍڵکٍكتتدنەوەڕاپتتۆربیەٍَڵستتًٍکدًدنەوەوەوٍكتتدًیەٍَڵستتًٍکدًدنڕپتتِختٍیٍکیەفۆ:ەپ ِیستتتٍەسێێێیەم
تِبد نتتدًٍەوەە ٍڕێتتِ  ٍرایٍبی)وەە(الیًٍتتیەسٍرپٍرشتتت در ەپٍیِ ًدیتتدار) تتۆەە،پ داویستتتٍکدن

ەخٍو .ەە(٧)ڕۆژ ەیٍکٍوتتتتیەوتتتتدًکیە ٍرەمٍە ٌ رەرێتتتتب،ەئٍویتتتت ەە(پٍیىتتتتدًکٍەًدخاِو ٍکتتتتدن
کدرەوەو زار ەسدڵیەخِێٌدًیەپ شترە ٍەمٍەکدبیەٍَڵسًٍکدًدنەئًٍجدویەبدت ارەًٍو  ەً شت ىدًی

ەەێب.
 -اڵىًی وەزارەت:ًٌڵسًىگاىدىی سا (:00ماددەی )

الیًٍتتتیەسٍرپٍرشتتتت در ەپٍیِ ًدیتتتدارەمٍەو زار  ،ەٍَڵستتتًٍکدًدًیەستتتداڵًٍە تتتۆەەاوٍزراو ەە:یەکەم
ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدنەە کد .ە

خٍو ەڕۆژ،ەەاوٍزراو کٍەمٍەڕۆژ ەٍَڵستتتتتتتًٍکدًدنەوەَتتتتتتتدبٌیەە(٧):ەالیًٍتتتتتتتیەکٍمەپتتتتتتت  ەدََەم
ەسٍرپٍرشت درانەئدگدەارەە کرێتٍو .

مٍسٍرە ٍڕێِ  ٍرەكدرئدسدًّە ۆەسٍرپٍرشت درانەوەم ژًٍکدًیەو زار  ە اد ەمٍەکتدبیە:ەپ ِیستٍەسێیەم
 سٍرپٍرشت در ەوە ٍەواەاچِوًدا.

ەٍَڵسًٍکدًدنەزۆرە ِارەمٍەخۆەە گرێب،ە ۆەًىًٍِ:ەە:چُارەم
ەئدستیەف ر ِوًیەوٌدااڵنەوەتِبد  دنەوەخِێٌدکدران.ە-٧
ەپٍرو رە ییەوەف رکدری  ٍکدن.ئدستیەگٍیشتٌیەەاوٍزراو کٍە ٍەئدودًجٍەە-٠
ەئدستیەسٍالوٍبیەتِبد  دنەوەخِێٌدکدرانەوەکدروًٍدان.ە-٢
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ەکِام تیەخِێٌدن.ە-٤
ەئٍەا ەکدەیراًیەەاوٍزراو کٍ.ە-٥
ەپد ًٍدە ِونە ٍەیدسدەوەڕێٌىدی ٍکدن.ە-٦
پ شاٍشتتتارەًیەپشتتتت ِاًیەوەڕاوێتتتژەمٍەالیٍنەسٍرپٍرشتتتت دراًٍو ە ٍەەاوٍزراو کٍەستتتٍ در  ە ٍەە-٧

ە ٍبیە دشترکرەًیەکدر کدًیەەاوٍزراو کٍ.چۆً
 ٍڕێِ  ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍە)پِختٍیٍکیەڕاپۆربیەسٍرپٍرشت درانەە ً رەرێبە ۆەە:پێىجەم

ە،ەوەکۆپ  ٍکیەڕاپۆربٍکٍشەە ەرێبە ٍەەاوٍزراو کٍ.ە(کدنًدخكِو ٍ
ەاوٍزراو کٍ،ەەپتتتتدزە ەڕۆژەاەمٍەڕۆژ ەگٍیشتتتتتٌیەڕاپتتتتۆربٍکٍە ٍەە ستتتتتیە(٤٥):ەمٍەوتتتتدو  ەەشەشێێێێەم

ەەاوٍزراو کٍەودفیەبدًٍم داًیەمٍەڕاپۆربیەسٍرپٍرشت دران،ەال ەو زار  ەٍَیٍ.
 -پۆلەيکردىی دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحکَن ًکان: (:0٣ماددەی )

ەوە ٍڵکٍكدًیەڕاپۆربیەستداڵًٍەزاً دری ٍکدن ٍەگِێر  ەەیەپٍرو رە یی:ەئٍەا ەٍَرەەاوٍزراو یٍكیەکەم
ەيەە كرێب:ڵ جۆر ەپۆە ٍمەە   بەو

ە.(زۆر پ ِیستیە ٍەپشت ِاً یە)ئدستیەیٍكٍمەە-٧
ە.(پ ِیستیە ٍەپشت ِاً  ٍ)ەئدستیەەوو مە-٠
ە.(ًدو ًد)ئدستیەس  ٍمەە-٢
 .(زۆرە دشٍ)ەئدستیەچِار مە-٤

ەيەە كرێب:ەڵ پۆجۆر ەەم ٍ وەمٍەٍَرەەاوٍزراو یٍكە ٍەگِێر  ەٍَڵسًٍکدًدنەك:ەٍَرەكدەیرێدََەم
ە.ًدو ًدە-٤ە.ًدید ە-٧
ەد.پٍسٌە-٥ە.زۆرە دشٍە-٢
ەالواز.ە-٦ە. دشٍە-٢
 : سێیەم

کٍەئدستیەیٍکٍمەوەئدستیەەوو وتیە تڕگٍ ەەیٍکٍوتیەەپٍرو رە ییەًدخاِوییٍکیەەاوٍزراو ٍَرەە-٤
ەئٍمەودەە یٍ ە ٍە سبەَ ٌد،ەە   بە ۆەسدڵیەخِێٌدًیەپدشترەئدستیە ٍرزە ادبٍو .

و  ەئدستتتٍکٍ ،ەئٍوکتتد ەو زار  ەپ ِیستتتیەًٍکتترەە تۆە ٍرزکتترەًٍئٍگٍرەەاوٍزراو کٍەچدکستدز ەە-٠
ەپ یەخشتٍ ەسزاکدنەم پرس ٌٍو  ەمٍگٍوەە کد. ٍ
ەە:چُارەم

 ە ٍە سبەَ ٌد،ەە   تبەئدستتٍکٍ ە(پٍسًٍد)یدخِەەە(الواز)ٍَرەکدروًٍدێایەپٍرو رە ییەئدستیەە-٤
ە ٍرزە ادبٍو .

 ٍرە وامە ِو،ەەاوٍزراو کٍەە بِاً بەڕێادر ەە(دپٍسًٍ)وەە(الواز)ئٍگٍرەکدروًٍد کٍەمٍسٍرەئدستیەە-٢
ەپ ِیسبە کرێتٍە ٍرەوەگرێبٍستٍکٍ ەٍَڵِ ش ٌ تٍو .
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 بەشی چُارەم
 تەالری قُتابخاوە َ پەیماوگە واحکُمیەکان َ پاشک کاویان.

 (:07ماددەی )
ە   تتتبەبٍالر ەگشتتتبە تتتدخچٍیٍکیەوٌتتتدااڵنەوەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍەوەپٍیىتتتدًکٍیٍکیەە:یەکەم

ًتتتتدخاِوی،ەمٍەستتتتٍرە ٌٍوتتتتد ەوٍرجەوەستتتتٍالوٍبیەوەستتتتتدًد رە کدًیەەاوِە زگتتتتدەفٍروتتتتیە
ەپٍیِ ًدیدار کدنە  ب،ەئٍوی ەمٍەرێکد ەَ ٌدًیەًٍخشٍ ەپٍسًٍدەکراو.

وەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍ ەًدخاِویەکٍەمٍەڕوو ەە:ەپ ِیستٍەبٍالر ە دخچٍ ەوٌدااڵنەوەتِبد ندًٍدََەم
بٍالرسدزی ٍو ەمٍەئدیٌد ەاە ٌ دەەە ًرێب،ەگشبەوٍرجٍکدًیەبٍالرسدز ەوەًٍَِر ەوەپٍرو رە ییە

ەمٍەخۆە کرێبەکٍەمٍمە ٍشٍەوەَدوپ چٍکدًیەبٍالرسدز ەپدشاۆ ەئٍمەڕێٌىدی ٍەَدبِو .
ٌتتدااڵنەمٍەبٍالرێتتكەکٍەەروستتبەکتتراو ە:ەئٍگٍرەەاواکتتدر ەوتتۆڵٍبیە تتدخچٍ،ە  ٍوێتتبە تتدخچٍ ەوسێێێیەم

ەا ىٍزرێٌ ب،ەە   بەبٍالر ە دخچٍکٍەئٍوەوٍرجٍەبٍالرسدز ەوەًٍَِر ەوەپٍرو رە ی دًٍەمٍەختۆە
ەەوو ەئٍمەڕێٌىدی ٍەَدبِو .ە(٢) کرێبەکٍەمٍمە ٍشٍەوەَدوپ چیەژودر ە

ٍالرێتكەکٍەەروستبە:ەئٍگٍرەەاواکدر ەوۆڵٍبیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍ،ە  ٍوێتبەمٍەبچێُارەم
زرێٌ تتتب،ەە   تتتبەبٍالر کٍە ٍەالیًٍتتتیەکٍمەئٍوەوٍرجٍەبٍالرستتتدز ەوەَتتتًٍِر ەوەٍکتتتراو ەەا ٍو

 چِار ەئٍمەڕێٌىدی ٍەَدبِو .ە(٤)پٍرو رە ییەمٍەخۆە کرێبەکٍەمٍمە ٍشٍەوەَدوپ چیەژودر ە
ًکٍ ەە   تتبەختتدو ًیەوتتۆڵٍبیە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەوەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەوەپٍیىتتد(: 0٥مێێاددەی )

ستێەستدڵداەە(٣)ًدخاِوی،ەکٍەپ شترەوۆڵٍب دنەو رگربِو ەوەەاوٍزراو کدً دنەە ستبٍکدرن،ەمٍەودو  ە
 مٍگٍوەخِکىٍکدًیەبٍالرسدز ەئٍمەڕێٌىدی ٍەخۆیدنە کًِج ٌي،ەئٍگٍرەًدەسزاە ەرێي.

 .كرێە يەیدنًدخكِو ٍكدنەوِڵكەەپٍرو رە ی ٍەە كرێبە دڵٍخدًٍ ەەاوٍزراو  (:01ماددەی )
 (:04) ماددەی
ەتًالری باخچًی نيدااڵن.ە:یەکەم

ەەوەًُۆویەەوو ویەبٍالرێكەزیدبرە ٍکدرە  ٌ ب.ە(ًُۆویەیٍکٍم)ًُۆویەعٍرز ەە دخچٍ ەوٌدااڵنەًد  بەمٍە-٧
ەەەووەًُۆمەپ كەەێب،ەە کرێبەٍَرەەووەًُۆوٍکٍە ۆەکدر ەپٍرو رە ییە ٍکدرە  ب.ە(٢)کدب كە دخچٍکٍەمٍەە-٠
ەپٍرو رە ییە دخچٍ ەوٌدااڵنەمٍەژێرز و يە  ب.ًد  بەَ  ەچدالک  ٍکیەە-٢

ستتێەًُتتِمەزیتتدبرە تتِو،ەجتتکٍەمٍەژێتترز و ي،ەئٍوەکتتد ەپ ِیستتتیەە(٣)ئٍگٍرە دڵٍختتدًٍ ەتِبد نتتدًٍەمٍەە:دََەم
ەبٍالر کٍەٍَ  ب(وصعد) ڕەەوٍرج كەس ستٍویەًُۆمالیٍنەو زار بٍو ە ٍبدیبٍ ەٍَیٍەمٍڕ زاوًٍدییە ٍ
ستێەًُتۆویە  تب،ەوەە کرێتبەپٍیىتدًکٍەە(٣)خِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەمٍەبٍالرێایە ٍرزبرەمٍەەە کرێبە:سێیەم

  ڕەمٍەبٍالر کٍەٍَ  ب.ەچًٍدەًُۆو ایەج دواز ەمٍەبٍالر کٍەاەٍَ  ب،ە ٍەوٍرج كەس ستٍویەًُۆم
وەمٍوەە کرێبەەووەپٍیىدًکٍىەپسپۆرىەج دوازەمٍەیٍكە دڵٍختدًٍەاە تي،ە ٍاڵمەمٍەًُتۆویەج تدوازەا،ە:ەچُارەم

ەکدبٍەاەٍَرەپٍیىدًکٍیٍكە تِاً بەگشبەڕوو ٍرەوەپ داویست ٍکدًیەکٍەپ ِیست ٍبیە ٍەکدر ە ُ ٌ ب.
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ەەمٍەبٍالر کٍ ەخۆيدنەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەًدخكِويٍكدنە ۆيدنەٍَيٍەسِوكدرگ ڕىەتِبد ندًٍەو: پێىجەم
ەپٍرو رە يّەوف ركدر ە ۆەكدرىەکدرگ ڕ ەوەكدبّەپشِو كدنە وامەوەمٍەەواىەبٍواو ِوًّو ر کرنەمٍ

 ٍەشتت ِ یٍكیەگشتتتی،ەختتدو ًیەەاوٍزراو کٍەوە ٍڕێتتِ  ٍرەپشتتتک ریكرەًیەەاوٍزراو كٍەە تتۆ: شەشێێەم
ە ِوًیەژوورێایەخۆ ەمٍەبٍالر ەەاوٍزراو کٍەٍَیٍ.ەەودفی

 بەشی پێىجەم
 مام ستا َ فەرماوبەراوی قُتابخاوە َ پەیماوگە واحکُمیەکان َ پێکٍاتە کارگێڕییەکان 

 

 (:0٨) ماددەی
 -خَێيدىگً و پًیهاىگًی ىاحکَنی:ری باخچًی نيدااڵن و قَتابخاىً ونانۆس ایان و فًرناىەًراىی ت

ەخكِوی تدخچٍیٍکیەوٌتدااڵنەوەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍیٍکیەًتدٍَوِوە:ەپ ِیستٍەیەکەم
ەٍَ  ب.ەە(و الك) ٍڕێِ  ٍرێایەٍَو شٍییە

ەخكِویدًکٍەوەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییەوەپٍیىتدًکٍیٍکیەًتدتِبد ندًٍەوەخِێٌٍَوِوەپ ِیستٍەە:دََەم
ستتٍەەوەپًٍجتتدەب تتپٍڕە تتِو،ەیدریتتد ە رێایەە(٤٥٢)خِێٌتتدکدر کدًیەمٍە/کٍەژوتتدر  ەتِبد   ٍکتتدًی
ستٍەەوەپًٍجتدەتِبتد یەوەخِێٌتدکدرێك.ەە(٤٥٢)ٍَ  تبە تۆەٍَرەە(و الك) ٍڕێِ  ٍر ەٍَو شٍییە

ەیدرید ە ر ە ٍڕێِ  ٍر ەزیدبر ەٍَ  ب.چِارەە(٤)ەاواەمٍەَ  ەەاوٍزراو یٍكەًدکرێبەمٍە
پ ِیستتتٍەٍَوتتِوە تتدخچٍیٍکیەوٌتتدااڵنەوەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەوەکتتۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە یتتیەوە:ەسێێێیەم

پٍیىدًکٍیٍکیەًدخاِویەژودر یٍكەودوۆستد ەٍَ  بەکٍەمٍگٍوەژودر  ەتِبد یەوەخِێٌتدکدر کدًیە
ە کًِج ب.

ەخكِویخِێٌدًکٍەوەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییەوەپٍیىدًکٍیٍکیەًدتِبد ندًٍەوەٍَوِوەپ ِیستٍەە:چُارەم
ەسٍەەوەپًٍجدەتِبد یەوەخِێٌدکدرێك.ە(٤٥٢)ڕێٌىدی ادرێایەپٍرو رە ییەٍَ  ب،ە ۆەٍَرە

کٍەەخكِویتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییەوەپٍیىدًکٍیٍکیەًدٍَوِوەپ ِیستٍەە:پێىجەم
فٍروتتتدًبٍرێكیەبًٍدروستتتت یەٌتتتدکدر ەزیتتتدبرەٍَ  تتتب،ەستتتٍەەوەپًٍجتتتدەتِبتتتد یەوەخِێە(٤٥٢)مٍە

ستتٍەەوەپًٍجتتدەکٍوتتترە تتِوەە   تتبەە(٤٥٢)ەا ىٍزرێٌ تتب.ەئٍگٍرەژوتتدر  ەتِبد  تتدنەوەخِێٌتتدکدرانەمٍە
ەپٍیىدًکٍە ٍەش ِ یٍکٍ ەەیاٍەخزوٍبکِزار ەبًٍدروستیەەا  يە اد .ە/خِێٌدًکٍ/تِبد ندًٍ

ەخكِویوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییەوەپٍیىدًکٍیٍکیەًدتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەکۆٍَوِوەپ ِیستٍەە:شەشەم
ەٍَ  ب.ەسٍەەوەپًٍجدەتِبد یەوەخِێٌدکدر ەزیدبرەٍَ  ب،ەڕاستکرێایەکت بندًٍ ە(٤٥٢)کٍەمٍە

 تتتدخچٍیٍکیەوٌتتتدااڵنەوەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍەوەکتتتۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە یتتتیەوەەٍَوتتتِو:ەتەمەَح
خزوٍبکتِزار ەە   تب،ە ٍەگتِێر  ەخكِوی،ەژودر یٍكەفٍرودًبٍر ەكدرگ ڕ ەوەپٍیىدًکٍیٍکیەًد

ەپ داویستیەەاوٍزراو کٍەوە ٍوەًدوً شدًدًٍ ەکٍەەاوٍزراو کٍە ڕیدر ەمٍسٍرەە ەا .
ەاوٍزراًتتدًیەودوۆستتتدیدنەوەفٍروتتدًبٍراًیەەیتتاٍ ە دخچٍکتتدًیەوٌتتدااڵنەوەتِبد نتتدًٍەوەە:ٌەشێێتەم

او کدًیەٍَرەخِێٌدًکٍەوەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە یتیەوەپٍیىدًکٍکتدنە ٍەگتِێر  ەوٍرجٍەخِاستتر
کدروًٍتتتدەوەوەگرێبٍستتتبەمًٍ تتتِانەەو کٍەاوٍزراەڕێاتتتدر گتتتِێر  ەەو،ە ٍپ شتتتٍیٍكەە   تتتبە

ەە   ب.ەەاوٍزراو كٍ
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 ٍڕێتتِ  ٍرێایەختتدو نە ڕواًتتدوٍ ەەًتتدخاِوی،ەیەپٍرو رە یتتییٍکكتتۆوٍڵکٍپ ِیستتتٍەٍَوتتِوەە:وێ یەم
ایە ٍڕێتِ ٍرەزاًاۆ ەٍَ  ب.ەجتکٍەمٍو ە تۆەٍَرەتۆًتدغ ایەخِێٌتدنەمٍەکتۆوٍڵکٍکٍەیدریتد ە رێ

ەە   بە ۆەکدرو در ەتِبد   دنەوەیٍكەیدرید ە ری ە ۆەکدرو در ەکدرگ ڕ .
 ەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدنە ریت يەمٍ:ٍَو شٍییەوەکدروًٍد ەٍَو شٍییەمٍودوۆستد ە:ەدەیەم

ەگشبەئٍواًٍ ەمٍەەاوٍزراو کٍەەاوٍزراونە ێەئٍو  ەوِچٍخۆر ەکٍربیەگشتیە ي.ە-٤
ەشٍسبەوەسێەسدوەزیدبرە  ب.ە(٦٣)ئٍواًٍ ەمٍەەاوٍزراو کٍەەاوٍزراونە ێەئٍو  ەەبٍوًٍ دنەمٍەگشبەە-٠
گشبەئٍواًٍ ەمٍەەاوٍزراو کٍەەاوٍزراونەە ێەئٍو  ەگرێبٍستیەٍَو شتٍی دنەمٍەَت  ەشتِێٌ ایەبترەە-٣

ەٍَ  ب.
 (:01ماددەی )

ەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەمٍەەە ستتتٍ ەودوۆستتتدیدن شتتٍی  ٍکدًیەو:ەە   تتبەڕێتتژ  ەئًٍتتداوٍەٍَیەكەم
ەگشتیەکدروًٍد ەواًٍ  ژ کدنەکٍوترەًٍ  ب.كۆ ەەٍَشتدەمٍەسٍە ە(٪٨٢)ەمٍەًدخاِو ٍکدن،

  ستتبەمٍەستتٍە ەە ستتتٍ ەە(٪٢٢)ەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًدخاِو ٍکتتدن،ەودف تتدنەٍَیٍەبتتدەە:دََەم
ەودوۆستدیدً دن،ەودوۆستد ەواًٍ  ژە  ب.

فٍروتتتیەتِبد نتتتدًٍەوەپٍیىتتتدًکٍەخاتتتِو ٍکٍەوەپتتتدشە:ەبًٍُتتتدەپتتتدشەبٍواو تتتِوًیەە واوتتتیەسێێێێیەم
ئدگتتدەارکرەًٍو  ەشتتِێٌیەکتتدر کٍ ەوە تتێەئٍو  ەکتتدریکٍر ەمٍستتٍرەئٍرکٍکتتدًیەمٍەەاوٍزراو ە
خاِو ٍکٍەٍَ  تب،ەودوۆستتدیدنەوەفٍروتدًبٍراًیەبتر ەخاتِویەودف تدنەٍَیٍەمٍەتِبد نتدًٍەوە

مٍەیدسد ە ٍرز فتتیەە(٦)دەە  ەپ یەوٍکدنەو كەواًٍ  ژەکدرە اٍن،ەئٍو شە ٍپٍیىدًکٍەًدخاِو 
ە.ە(٤٩٩٤) ەسدڵیە(٤٤)فٍرودًبٍراًیەە وڵٍ ەوەکٍربیەگشتیەژودر ە

 .  بەًدخاِویە ٍڕێِ  ٍرەییەووەەاوٍزراو  ەپٍرو رە ەمٍە ككٍسًد  بەە:چُارەم
وەًٍبتِاً ٌیەە ەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدن،ەًد  بەودوۆستدیٍكەکٍە ٍَۆ ەًٍخۆشیە:پێىجەم

ەخدًًٍش يەکراو ،ەەا ىٍزرێٌيەیدخِەە ٍکدر ە  ٌيەو كەواًٍ  ژ.کدرکرەنە
 -کً:دانًزراوەی تری فًرناىەًراى ی نانۆس ایان وناف(:٣2ماددەی )

 ەوەەًدخكِوی،ە ٍرپرسٍەمٍەپدراستٌیەودفەوەئ ىت دزابٍەودەپٍرو رە ییەەاوٍزراو  ەەخدو ًی:ەیەكەم
ەوٍعٌٍوی ٍكدًیەكدروًٍد كدنەمٍەودو  ەخزوٍبكرەً دنەمٍەەاوٍزراو كٍەا.ە

ەكٍ کترًٍەە ستبەە،ەئٍوەبۆوتدراًٍٍکدنًدخكِو  ٍڕێِ  ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەە:ەپ ِیستٍدََەم
یەکدروًٍتد کدًیەج ک ركرەًیەودفە ٍرکدرە ٍەوٍرجیەەاًدونە ۆەكۆوٍاڵیٍبیەە ستٍ ٍر یدسد ە

ەگِزار کدن.كدرەوفٍرودًبٍرەوەدودوۆستمٍە
ەەاوٍزراو :سێیەم ە ٍبٍواو ە(٢٢)ەودفیًدخكِوی،ەپٍرو رە ییە كدروًٍداًی ەپشِویدن ەڕۆژ   سب

،ەوەە   بەمٍەگرێبٍستیەەاوٍزراًدً  ەئٍوەمٍەكدبیەَدویٌداەئٍوی وِوچٍو ەمٍەسدڵ اداەٍَیٍ،
ە.خِیٌدًداٍَیٍکدبیەە واویەیٍكەسدڵیەخٍو ەڕۆژەپشِویدنەمٍ(٧)ەٍَرو َدەودفی،ەودفٍەَدبب ب
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ە ٍشتتتداریارەً دنەمٍەختتتِمی،ەوتتتدفیەەٍکتتتدنًدخكِو ەپٍرو رە یتتت ٍەاوٍزراو ەەودوۆستتتتدیدًیە:چێێێُارەم
ستتیەکتتدژێرەە(٣٢) ٍَ زکرەًتتیەبِاًدکتتدنەوەف ر تتِوًیە ٍرە وامەٍَیٍ،ەکٍەمٍەستتدڵ اداەًد  تتبەمٍە

ەکٍوترە  بەمٍسٍرەخٍرجیەەاوٍزراو کٍ.
ێرەمٍەژكدٍَشبەە(٨)ەفٍرودًبٍراًیەەاوٍزراو كٍەمٍودوۆستدیدنەوەێر كدًیەكدركرەًیەژ:ەًد  بەكدپێىجەم

ەەیراًیمٍەخٍفتٍیٍكتتداەزیتدبرە  تتب.ەژوتدر  ە ٍشتتٍواًٍكدًیەكتتدەژێركتدچتتلەە(٤٢)ڕۆژێكتداەو،ەمٍە
ەەیر کٍكٍەمًٍ تتتِانەەاوٍزراو كٍەوەكتتتدەب،واًٍوبتتتٌٍو شە ٍەگتتتِێر  ەئٍوەگرێبٍستتتتٍەە   تتت

.ەمٍەکدژێر کتتدًیەکتتدرەمٍەٍَفتٍیٍکتتداەکٍەمٍمەختتدڵٍەاە تتدسەکتتراو ەی ٍستتتراو ،ە ٍەڕ چتتدوکرەً
زیتدە ە ٍەەیەکتدرکرەًیێرێكژخدڵٍبیەكدركرەًیەزیدبری ،ەپ ِیستٍەەاوٍزراو كٍەوتدفیەٍَرەكتد

ەە.ودوۆستدەوەفٍرودًبٍر ەپٍیِ ًدیدار کٍە دا 
ٍوتتترييە:ەكٍوتتترييە تتڕىەوتتِوچٍىەودًکتتدًٍ ەودوۆستتتد ەٍَو شتتٍییەًد  تتبەكٍوتتترە  تتبەمٍەكشەشێێەم

ەكٍربّەگشتّە ٍگِێر ىە ڕواًدوٍەوەسدڵیەخزوٍ .ەودوۆستديدًّوِوچٍىە ٌٍڕ بیە
:ەمٍەپشِوىەَدويٌدا،ەوِوچٍىەودوۆستد ەٍَو شتٍییەەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ٍەًدخكِويٍكتدنەحەَتەم

ەاوٍزراو کٍەمٍەَدویٌتتداەستتِوەەمٍەودوۆستتتدیدنەو ر کرێتتبە ٍەەە كرێتتبًد  تتبە بڕەرێتتبەوە
ەّەچدالكّەوەخِمیە ٍَ زكرەًّەتِبد يدنەوەخِێٌدکدرانەوەکدر ەبر.ەوٍ ٍستّەئًٍجدوداً

وِچٍ ەودوۆستدیدًیەواًٍ  تژ،ەوابٍەئٍواًٍ ەٍَو شتٍییەًت ي،ە ٍەپ تیەگرێبٍستت كیەً تِانەە:ٌەشتەم
ەە   ب.ەودوۆستدەاوٍزراو کٍەوە

ەمٍەکدبیەًٍخۆشیەودوۆستدیدن،ەودفیەپشِو ەًٍخِش  دنەٍَیٍە ٍەپ یەگرێبٍستٍکدً دن.ەە:و یەم
ە(٣):ەئٍگٍرەژودر  ەڕۆژاًیەًٍَدبٌیە ێەَۆ ەودوۆستدەوەکدروًٍداًیەبرەمٍەستدڵ ایەخِێٌدًتداەمٍەدەیەم

ەسێەڕۆژەب پٍرە ِو،ەەاوٍزراو کٍەودفیەٍَڵِ شدًدًٍو  ەگرێبٍستٍکٍ ەٍَیٍ.
ەي،وتتتۆڵٍبیەەاوٍزراو  ەپٍرو رە یتتتیەًتتتدخكِو ختتتدو ًیەیٍنەوەكٍستتتدًٍ ەكٍەئٍوەال (:٣6مێێێاددەی)

وتدفیەفٍرودًبٍر کتدًیەمٍ ٍرە مەەٍَوتِوە ٍرجٍستٍکرەًیەەاوٍزراو كٍەوەەنەمٍ ٍرپرسیەڕاستٍوخۆ
 فٍرو  ٍکدن.الیًٍٍە

 -نًرجًکاىی دانًزراىدىی بًڕێَەبًر: (:٣0ماددەی )
ە:تِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدنەئٍمەوٍرجدًٍەپ ِیستي ەیدسد ە(شدزە یٍم)پ یەودەە  ە ٍ: یەکەم

 ٍال ەکٍمەٍَڵکتتر ە ڕواًتتدوٍ ەزاًاتتۆییە ٍرایتتیە  تتبەوەستتٍالوٍبیەبًٍدروستتتیەشتت دوە  تتبە تتۆەە-٤
ەکدرکرەنەمٍوەپ شٍیٍەا.

 ٍە ٍڵکًٍدوٍ ەپزیشایەپٍسًٍدکراوەمٍەالیٍنەم ژًٍیٍکیەپزیشتایەپستپۆر و ە ستٍمى ٌرێبەکٍەمٍەە-٠
ەست  ٍو ەگًِجدو ەمٍمەپ شٍیٍەاەکدرە اد .ڕوو ەبًٍدرو

پ ِیستٍەمٍەڕوو ەپٍرو رە ی ٍو ەم ُدبِوە  بەوەودو  ەخزوٍبارەًیەمٍە تِار ەپٍرو رە ی تداەمٍەە-٢
ەپ ٌ ەسدوەکٍوترەًٍ  ب.ە(٥)
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پ ِیستٍە ٍەبدواًیەئد ڕوو ٍرەخِکهەًٍەرا  ب.ەٍَرو َتدە ٍەستزایٍکیەپٍرو رە یتیە ٍرچتدوەستزاەە-٤
ەًٍەرا  ب.

ئٍگٍرەخدو ًیەەاوٍزراو ەگشبەوٍرجٍکدًیەختدڵیەیٍکٍوتیەستٍر و  ەب تداە تِو،ەوتدفیەٍَیٍەە:دََەم
  ب بە ٍە ٍڕێِ  ٍر ەەاوٍزراو کٍ.

 -یاریدەدەری بًڕێَەبًر: انًزراىدىینًرجًكاىی د (:٣٣ماددەی )
مٍە تتتِار ەە ٍكدمۆریۆستتتیە   تتتبە ڕواًتتتدوٍ ەیدریتتتد ە ر ە ٍڕێتتتِ  ٍر ە تتتدخچٍ ەوٌتتتدااڵن،ەە:یەکەم

ە.ٍَ  بپٍرو رە ەاە
مٍەە ٍكدمۆریۆسی ڕواًدوٍ ەەیدرید ە ر ە ٍڕێِ  ٍر ەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەە   بە:دََەم

ەب.سدوەكٍوترەًٍ  سێەە(٣)ەئٍزوِوً شیەمٍە ِار ەپٍرو رە ەمٍو،ەەٍَ  ب ِار ەپٍرو رە ەاە
 ًٍەرا  ب.ەٍەبدواًیە ٍەڕ وشتیەخِكهە   بە ە:سێیەم

 -:نًرجًكاىی دانًزراىدىی نانۆس ا(:٣7)ماددەی 
ەپ ِیستٍەە رچِو ەزاًاۆەیدنەپٍیىدًکٍەیدنەخِمیەپ کٍیدًدًیە ِار ەپٍرو رە ەوەف رکرەنە  ب.ە:یەکەم
ەمٍەڕوو ەبًٍدروستیەوەپٍرو رە ی ٍو ەم ُدبِوە  ب.ە:دََەم

 -:ڕێيهای كاری پًروەردەیینًرجًکاىی دانًزراىدىی (:٣٥ماددەی  )
ەە   بەە رچِو ەزاًاۆە  بەمٍەیٍک كەمٍەپسپۆری ٍکدًیەکۆوٍڵٌدسیەیدنەە روًٌدسی.ە:یەکەم
ە.ب  ە ٍەبدواًیە ٍەڕ وشتیەخِكهەًٍەراەە   بە:دََەم

 -لً دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحکَن ًکان: ئًركًكاىی بًڕێَەبًر(: ٣1ماددەی )
 ٍەیُ ٌتدًیەوتدیٍ ە ب تتٍەەگًِجتدوەكٍ:ەٍَوڵدانە ۆەَ ٌدًٍئدرا ەكٍش ایەپٍرو رە ەوەخِێٌتدًّەیەكەم

 .ەپٍرو رە ەوەف رکدرییەئدودًجٍەخِازراو كدًی
ەمٍەەاوٍزراو كٍەوەف رکتتتدر ەپرۆستتتٍ ەپٍرو رە ە ٍڕێِ چتتتِوًیەەا  ٌارەًتتتی ٍەواەاچتتتِونەوە:ەدََەم

ەگًِجدو. ٍش ِ یٍكیە
دنەوەەاوٍزراو كٍەوەسٍالوٍب یەتِبد  ەیٍکیەبًٍدروسبە ۆ:ەكدركرەنە ۆەە ستٍ ٍركرەًیەژیٌکٍسێیەم

ەوەسٍرجٍمەفٍرودًبٍرانەوەكدروًٍداًیەەیكٍ.ەخِێٌدکدران
دنەوەَدوپشتتت ِاً یەتِبد  تتوەگ تتدًیەەکتتدراوٍییوەەكتتدركرەنە تتۆە ٍرزكرەًتتیەئدستتتیەزاًستتت یە:چێێُارەم

ەەاوٍزراو كٍ.خِێٌدکدراًیە
پ تدە کرەًیەپالًتیەستداڵًٍ ەەەڵٌ تد ِونەمٍ:ەەا ٍشكرەًیە ٍشٍواًٍكدنە ٍستٍرەودوۆستتدیدنەوەپێىجەم

ەخِێٌدًیە د ٍبٍكدن.
ەكدرگ ڕ ەوەودوۆستدیدنەوەفٍرودًبٍر كدًیەەیكٍ.ئًٍداودًیە ٍشیەئٍركٍكدنە ٍسٍرەەەا ٍشكرەًی:ەشەشەم
ە:ەە ستپ شتتنٍر ە تتۆەەاڕشتتتٌیەپالًتتیەستتداڵًٍەوەٍَڵستتًٍکدًدًیەستتداڵًٍەوەپالًتتیەئًٍجدوتتداًیحەَتەم

ە ٍڕێِ چِوً دن.ە ۆەوە ٍەواەاچِونەکدنبدت كرەًٍو 
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ە:ەەید ً كرەًیەودوۆستدیدنەمًٍدوەپۆمٍكدًیەخِێٌدن.ەٌەشتەم
ەمٍەئًٍجدوتداًیەئٍركٍكدً تدنەوە ٍرزكترەًٍو  ەبر:ەپشت ِاً كرەًیەودوۆستدیدنەوەفٍرودًبٍراًیەوێ یەم

ە.بِاًدکدً دن
ئٍوەبۆودراًٍ ەكٍەپ ِیستتٍەخِێٌدنەوەەروست یەٍَوِوەەا  ٌارەًیەەڵٌ دییەجۆر ەوەکِام تیە:ەدەیەم

ەەاوٍزراو كٍەاەٍَ ي.ەمٍ
ە:ە ٍرپرسیەیٍكٍویەكدرگ ڕی ٍ.ەیازدەیەم
 ٍَرەئٍرک ایەبرەکٍەپێەڕاە سپ رەرێبەمٍەالیٍنەخدو نەەاوٍزراو کٍو .ە:دَازدەیەم
 -:ئًركًكاىی یاریدەدەری بًڕێَەبًر  (:٣4ماددەی )

ئٍركتتیەیدریتتد ە ر ە ٍڕێتتِ  ٍرە تتۆەكدرو تتدر ەكتتدرگ ڕ ،ەیدروٍب تتداًیە ٍڕێتتِ  ٍر ەمٍەئٍركٍەە:یەكەم
ەكدرگ ڕی ٍكدن.

،ەیدروٍب تداًیە ٍڕێتِ  ٍر ەمٍەخِێٌتدکدرانوەئٍركیەیدرید ە ر ە ٍڕێِ  ٍرە تۆەكدرو تدر ەتِبد  تدنە:دََەم
ەپرسدًٍ مٍوەەوەخِێٌدکدراًٍەتِبد  دنەوەیدروٍب دانەوەڕێٌىدی كرەًیوەخِێٌدکدرانەكدرو در ەتِبد  دنە

ە ٍرە واوبِونەمٍەخِێٌدن.َدًداً دنەمٍەوەٍکدًیەخِێٌدنەتۆًدغگشبەخِێٌدنەمٍەكٍەپٍیِ ستيە ٍ
یتدخِەەمٍالیٍنەو زار بٍو ،ە ٍەە:ەٍَرەئٍرك كیەەیتكٍەكٍەمٍالیٍنە ٍڕێتِ  ٍرەپ تیەە ستپ رەرێبسێێیەم

ە.ڕێٌىدییەە رە کرێب
 -ئًرکًکاىی نانۆس ا: (:٣٨ماددەی )

 ٍەەوەخِێٌتتدکدرە تۆەف ركتترەنەوەپٍرو رە كرەًتیەتِبتتد یئٍو  ەمٍەبِاًدیتتدایٍەپ شكٍشتكرەًیەە:یەكەم
ە.ش ِ چدكتریيە

ە.دنەوەخِێٌدکدرانال ەتِبد  ەکدن:ە ٍشداریكرەنەمٍە ٌ دبٌدًیە ٍَددََەم
ەە تٍكدن.ەگراًٍ خِێٌدًٍو  ەڕ خٌٍەگ دًیەەاَ ٌدنەوەوەَدًداًیە:ەگٍشٍپ دانسێیەم
ەمٍە ٌ دبٌدًیەكٍسدیٍبیەوەوتىدًٍ ِونە ٍەخۆ .ەوەخِێٌدکدرەپشت ِاً كرەًیەتِبد ی:ەچُارەم
ە.وەخِێٌدکدرێكەتِبد یەركدًیەًٍَد:ەگًِجدًدًیەخِێٌدنە ٍپ یەبِاپێىجەم
ە یتدًا تٍو ەوەەا ٍشتكرەًیەودوۆستتدە:ەەاڕشتتٌیەپالًتیەستداڵًٍ ەخِێٌتدًیەئٍوە د ٍبتدًٍ ەكٍەشەشەم

ە.اوەخِێٌدکدراًدەتِبد  دنە ٍسٍر
ە ۆەبدت كرەًٍو كدن.ەکرەً دنوەئدودە ەوەخِێٌدکدرانە:ەڕاَ ٌدًیەتِبد  دنحەفتەم

ەوە ٍشتتتتداریكرەنەمٍەئًٍجدوتتتتداًیەبدت كرەًٍو كتتتتدنەوە ەبتتتتدت ارەًٍو :ەەاًتتتتدًیەپرستتتت درٌەشێێێێتەم
ەپرس در كدًیەبدت كرەًٍو كدنەوەەاًدًیەًىر كدن.ەڕاستكرەًٍو  

ەییمٍەڕێکٍ ە ٍشداریكرەنەمٍەخِمٍەپٍورو رە ەخۆ ەا ە:ەٍَوڵدانە ۆەگٍشٍپ داًیەزاً در ەوەئٍو یەم
زاًستتتت  ٍەجۆراوجۆر كتتتدنەوە ٍەواەاچتتتِوًّە تتتۆە ٍر وپ شتتتچِوًٍەَدوچٍرخٍكتتتدنەمٍەەو

ە ِار كٍ .
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وەزاًستتتیەەیتتیپٍرو رە ەژیٌکٍیٍکتتیكتتدرگ ڕییەەاوٍزراو كٍە تتۆە ٍەیُ ٌتتدًیەەكرەًی:ەَدوكتتدریدەیەم
ەوە ٍشداریكرەًیەمٍەچدالك  ٍكدن.ەگًِجدو

ستٍ در  ە ٍەەەاوا ەە كٍنەوەخِێٌتدکدرانەئٍوەزاً دری دًٍ ەکٍەكٍسِكدر ەتِبد  تدنپ داًیە:ەەمییێازدە
ە ٍر وپ شچِوًیەخِێٌدً دن. تِبد یەوەخِێٌدکدراً دنەو

ە.ودوۆستدنوەمٍوەكدبٍ ەمٍژێرەسٍرپٍرشتیەەوبٌٍو واًٍكدبیەمٍەەوەخِێٌدکدرەسٍالوٍب یەتِبد ی:ەدَازدەیەم
ستتتٍ در  ە ٍەەەاوٍزراو کٍ ٍەكتتتدرگ ڕییەەارەًیەپ شتتتٌ درپ شكٍشتتتمٍەکتتتدبیەپ ِیستتتبە:ەسێێێێسدەیەم

ە. دشترەسٍالوٍبیەا  ٌارەًیەوە دشتر ەەاوٍزراو کٍەچۆً ٍب یە ٍر وپ شبرەًیە
ە:ە ٍشداریكرەنەمٍەف ركرەًیە ٍرە وامەوەف ركرەًیەكٍسدًیەەیكٍ.چُاردەیەم
ەپ تیەە ستپ رەرێب.یتدخِەەیدستدوەوەڕێٌىتدییە و ە:ەٍَرەئٍرك كیەەیكٍەكٍەمٍالیٍنە ٍڕێِ  ٍرپازدەیەم
 -ئًرکًکاىی ڕێيهای کاری پًروەردەیی: (:٣1ماددەی )

وەەتِبد  تتتدنەستتتٍ در  ە ٍەپرستتتیەئٍركتتتیەستتتٍر ك یەڕێٌىدی كتتتدر ەپٍرو رە يتتتی،ە ٍەواەاچتتتِوًٍ
  ٍکدً تتدنەمٍەە رووًتتیەوەكۆوٍاڵیٍبپشتتتک ریارەً دنە تتۆەچدر ستتٍرکرەًیەگتترفتٍەوەەخِێٌتتدکدران

ەچِارچ ِ  ەەاوٍزراو کٍ.
 -گرێەًس ی ىەَان دانًزراوەی پًروەردەیی ىاحکَنی و نانۆس ایان و فًرناىەًرەکاىی:(: 72ماددەی )

 ِانەەاوٍزراو کٍەوەٍَرەکدروًٍدێایەەاوٍزراو کٍەٍَ  ب. پ ِیستٍەگرێبٍسبەمٍەً: یەکەم
ە   بەگرێبٍستٍکٍەودو  ەکدرکرەنەوە ڕ ەوِچٍەوەکد ەوەشت ِاز ەپشتِو کدنەوەوودفٍکتدًیەەە:دََەم

ەبر ەکدروًٍداًیەب داەَدبب ب.
ە:ەە   بەٍَرەووەالیٍنەپد ًٍدە يە ٍەگرێبٍستٍکٍو .سێیەم
:ەئٍگٍرەودوۆستدەیدخِەەکدروًٍدێایەەیاٍ ەەاوٍزراو کٍەویستیەەاوٍزراو کٍە ٍەجێە ُ ا بەوەچُارەم

ستێەودًتگە ٍەًِستراوێكەەاوٍزراو کٍەئدگتدەارەە(٣)ستٍکٍەٍَڵِ شت ٌ تٍو ،ەە   تبەپت  ەگرێبٍ
 ادبٍو ،ەوە ٍوٍرج كەە ستنٍکدرەٍَڵکربٌٍکٍ ەەوا ەکۆبدییەٍَرەو رزێكیەخِێٌدنە  ب.ەئٍگٍرە

ەًدەەاوٍزراو کٍەودفیە ٍرزکرەًٍو  ەساداڵ ەیدسد ەٍَیٍ.
رێبٍستتتّەبٍواوىەودوۆستتتدیدنەوەفٍروتتدًبٍرانەپ ِيستتتٍەەاوٍزراو کٍەوێٌٍیٍکتتّەڕ ستتًٍّەگ:ەپێێێىجەم

 ە پدرێزێب.
پ ِیستٍەەاوٍزراو کدنەمٍەودًکیەیٍکٍویەسدڵیەخِێٌدن،ەًدو ەئًٍتداودًیە ٍڕێتِ  ٍرایٍبیەوەە:شەشەم

کدروًٍتتداًیەواًٍوبتتٌٍو  ەەاوٍزراوکٍە تتۆە ٍڕێتتِ  ٍرایٍبیەگشتتتیەپٍرو رە  ەپدرێزگتتد،ەو كە
 ئدگدەار ە ٌ رن.

دەارەودوۆستدیٍكەیدخِەەکدروًٍدێكەکٍمەوەکتِڕ ەٍَ تِو،ەمٍەالیٍنەەاوٍزراو کٍو ەئدگتئٍگٍرەە:حەَتەم
 ٍکٍە ٍرە وامە تتتِوەەاوٍزراو کٍەوتتتدفیەٍَڵِ شتتتدًدًٍو  ەیە کتتترێتٍو .ەئٍگٍرەکٍمەوەکتتتِر

ەگرێبٍستٍکٍ ەٍَیٍ،ەوەە   بەکدروًٍد کٍەمٍو ەئدگدەارە ارێتٍو .
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ەەٌەشتەم:
گرێبٍستّەەاوٍزراًدنەوەە سبەمٍكدرك شدًٍو ەوەكۆبديّەَ ٌتدنەخدو ًّەەاوٍزراو ەواژووەمٍسٍرەە-٤

  ٍكدرىە ٍڕێِ  ٍرەوەکدروًٍد ەژو ريدرىەەاوٍزراو کٍەە كد .
ەٍَڵِ شتتدًدًٍو  ەگرێبٍستتتیپٍرو رە یتتیەوەف ركتتدرییەًتتدخكِوویەوتتدفیەە ختتدو ًیەەاوٍزراو  -٠

ە.ەٍڵِ شدًدًٍو یٍە ۆیدنًَ  ٍە ٍ ێە دسكرەًیەَۆیٍكدًیەئٍوەە ٍڕێِ  ٍرەوەکدروًٍد ەژو ریدر 
 و یەم: 

 ٍڕێِ  ٍرىەەاوٍزراو کٍەواژووەمٍسٍرەگرێبٍستّەەاوٍزراًدنەوەە سبەمٍكدرك شتدًٍو ەوەكۆبتديیەە-٤
ەَ ٌدنە ٍەکدرىەودوۆستدەوەکدروًٍداًیەەیاٍەوەخزوٍبکِزار کدنەە كد .ە

ەکدروًٍتداًیەەیتاٍ ودوۆستتدیدنەوەەٍَڵِ شدًدًٍو  ەگرێبٍستتیەودفیە ٍڕێِ  ٍر ەەاوٍزراو کٍ،ە-٢
ەە رکرەًٍە ۆیدن. ٍ ێە دسكرەًیەَۆیٍكدًیەئٍوەە،ً  ٍ
 .دانًزراوەی پًروەردەیی ىاحکَنی ئًىجَنًىی (:76ماددەی )

ەە َ ٌرێبەوە ٍەئًٍداو ٍبیەٍَرەیٍكەمٍ: پ كە ک،ەئًٍجِوًٍپٍیىدًکٍیٍكتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوٍەٍَرەم
ەسٍرۆکیەئًٍجِوًٍٍکٍەە   ب.ە:ەخدو نەەاوٍزراو کٍەیدنەًِێٌٍرێای،ەکٍیەکەم
ەکٍ. ٍڕێِ  ٍر ەەاوٍزراو :ەدََەم
ە.ەووەًِێٌٍرەمٍەە ستٍ ەودوۆستدیدن:ەسێیەم
 :ەڕێٌىدی ادر ەپٍرو رە یی.چُارەم

 دانًزراوەی پًروەردەیی ىاحکَنی.ئًرك و شەَەی كاری ئًىجَنًىی  (:70ماددەی )
مٍەەاوٍزراو كٍەوەپٍرو رە ەوەف رکتتتتتدرییە ٍڕێِ چتتتتتِوًیەپرۆستتتتتٍ ەە تتتتتۆە:ە ٍەواەاچتتتتتِونیەكەم

ەە ۆیدن.ەو رزاًٍٍَڵسًٍکدًدًیە
ەورە كدری ٍكدًیەپالًیەسداڵًٍ ەەاوٍزراو كٍ.ە ۆە:ە ٍەواەاچِوندََەم
،ەكٍە ٍڕێتِ  ٍرەنپٍیِ سبە ٍەەاوٍزراو كٍەدًٍ ەۆز ەگرًکئٍوەوەچدر سٍركرەًیەەبدوبِێارەن:ەسێیەم

ەیدروٍبیە د ن.مٍوە ِار ەاەەاواەمٍەئًٍجِوٍنەە كد ەکٍە
 بەشی شەشەم

 پرۆگرامەکاوی خُێىذن َ سیستەمی َەرگرته َ تاقیکردوەَەکان َ بڕَاوامەکان َ 
 گُاستىەَەی قُتابیان َ ساڵىامە َ کاتەکاوی خُێىذن

 -:خَێيدن پرۆگرانًکاىی(: 7٣ماددەی )
جتتۆر ەستتێەەم ٍەیٍكەمٍە تتبًتتدخكِوی،ەە   تتبەپد ًٍتتدە ەیتتیپٍرو رە ەیٍکتتیەاوٍزراو ەرٍَە:یەکەم

 :خِێٌدنەپرۆگراودًٍ 
ەەاوٍزراوهەپٍرو رە ی ٍەخۆودڵ  ٍکدن.ە ۆەپرۆگراویەخِێٌدًیەو زار  ە-٧
کٍەمٍالیٍنە تتٌاٍ ەستتٍر کیەەً تتِە وڵٍبیەەاًپ تتداًراوەٍکتتیەپٍرو رە یتتیەاوٍزراو یەپرۆگراوتتیە-٠

ەەاوٍزراو ەً ِە وڵٍب  ٍکٍەپٍسًٍدەکراو .
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ە.  دً  ٍكدنخِێٌدًیەواڵب ایەەیاٍە ۆەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەەپرۆگراویە-٢
ًٍبٍو یتیەوئتدی ٌیەەوەٌٍودكدًیەپ اٍو ژیدًیەئدشت  دًٍ ٍگٍوەە   بەپرۆگراوٍکدًیەخِێٌدنەمە:دََەم

ەکًِج ي. گٍمیەكِرەستدنە
پ ِیستتٍەٍَوتِوەەاوٍزراو یٍکتیەپٍرو رە یتیەًتدخاِویەپد ًٍتدە  تبە ٍوەپرۆگترامەوە (:77مێاددەی )

پٍڕبِوکدًٍ ەف رکرەنەکٍەپ شترەپ شاٍشە ٍەو زار  ەکراو ەوەوۆڵٍبیەمٍسٍرەو رگ تراو .ەمٍەکتدبیە
 ٍَوِارکرەًٍو ەیدنەگۆڕیٌیەپٍڕبِك،ەە   بەپ شترەو زار  ەڕ زاوًٍد ە دا .ە

 -بابًتًکاىی خَێيدن:(: 7٥ماددەی )
پ یەئٍوەپرۆگراوٍ ەخِێٌدنە،ە ٍەاو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدن:ە د ٍبٍکدًیەخِێٌدنەمٍەەاوٍزریەکەم

ەە   بەکٍەپ شترەپ شاٍشە ٍەو زار  ەکراو ەوەڕ زاوًٍد ەمٍسٍرەو رگ راو .ە
کتد ەەو زار  ،ەودفیەزیدەكرەًیەڕ زاوًٍد ەوا ەە،ًدخكِویپٍرو رە ییەەٍَرەەاوٍزراو یٍكی:ەدََەم
 ە،ە ٍوەوٍرجٍ تتۆەپرۆگراوٍکتتدًیەخاتتِویەو كەواًٍیٍکتتیەزێتتد کیەخِێٌتتدًیەٍَیٍە تتد ٍبیەو

د ٍبٍەستتٍر ك  ٍكدًیەخِێٌتتدنەًٍ  تتبەو،ەمٍگٍوە ٌٍوتتدەکتتدریکٍر ەمٍستتٍرەژوتتدر  ەواًٍکتتدًیە تت
ە.گشت  ٍكدنەًدكۆكەًٍ  ب

ە-زناىی خَێيدن: (:71ماددەی )
ەاوٍزراو  ەپٍرو رە ییەًدخاِویەودفیەٍَیٍە ٍوەزودًٍ ەخۆ ەە یٍوێبەخِێٌدنە ٍڕێِ ە بد ،ە: یەکەم

   بەوەوۆڵٍبیەپ شِ ختٍەمٍو زار  ەو رگ را  ب.ە ٍەوٍرج كەخِێٌدًیەزودًیەکِرە ەب دا
 ٍزوتتتدًیەخۆیتتتدنە نتتتِێٌيەمٍەەاوٍزراو ەەٍ:ەڕ و ًتتتد ە  تتتدًیەوەپًٍدًٍَتتتد کدنەوتتتدفیەخۆیتتتدًدََەم

پٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدن،ە ٍەوٍرج تكەخۆیتدنەکرێتیەستداڵًٍ ەخِێٌتدنە تد ن،ەوە ٍەوٍرج تكە
 یەو زار  ە  ب.پ یەپرۆگراو،ە ٍەزودًیەکِرە ەب داە نِێٌرێبەو د ٍبیە

 -:س س ًنی وەرگرتو ( :74ماددەی )
پ تیە ٍوەخِێٌتدکدرانەمٍەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدن،ەەتِبد  دنەو رگربٌیە:یەکەم

یدسد ەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدن،ە ٍە رەە   تبەمٍەوٍرجتیەەمٍە(  سبەوەیٍکٍم)ودەە  ە
وابٍەتِبد نتدًٍەەس ستٍویەو رگربيەمٍەتِبد ندًٍەخاِو ٍکدًتدا.بٍوٍنەوەب اڕا ەوتىدًٍپ اراوەمٍە

وەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدنەە بِاًيەتِبد  دنەوەخِێٌدکدراً كەو ر کرنەکٍەمٍەتِبد ندًٍە
وەخِێٌتتدًکٍەوەپٍیىتتدًکٍ ەخاتتِویەمٍە ٍرەگٍور یتتیەبٍوٍنەو رًتتدگ رێي.ە تتۆەو رگتتربيەمٍەپتتۆمیە

ەشٍشەسدو.ەە(٦)پ  ەکۆبدی ُدبٌیەسدو،ەبٍوًٍیە ب تٍەەیٍکٍویە ٌٍڕ بیەپ ِیستٍەوٌداو
وەخِێٌدکدرانەمٍە دخچٍەوەتِبد ندًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدن،ەەتِبد  دنوٌدااڵنەوەەو رگربٌیە:دََەم

ە،ە   تبەتِبتد یەوەخِێٌتدکدرەوٍرجٍكدًیەو رگربٌتیە ًٍد ەیٍکٍویەئٍمەودەە یٍەوە ٍەگِێر  
او ەوەو زار  ەكتترە ٍەپ شتتكٍشەكتتدبیەەاواكرەًتتیەوتتۆڵٍ الیٍنەەاوٍزراو كٍەمٍەەكٍەپ شتتترەمٍ

ە ًٍداًٍ ەخِار و  ەئٍمەودەە یٍ.ەم،ەمٍگٍوەمٍ ٍرچدوگربٌیەئٍڕ زاوًٍد ەمٍسٍرەو رگ راو 
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ە(٥):ەج دواز ەبٍوٍنەمٍەً ِانەگٍور بریيەوە چِکتریيەتِبد یەوەخِێٌدکدرەمٍەپۆم اداەًد  تبەمٍەسێیەم
ەپ ٌ ەسدوەزیدبرە  ب.

ەوەخِێٌتتدکدراًیەتِبد  تتدنەڕێتتکٍەمٍەو رگربٌتتیەًدخكِو ٍكتتدنەیتت ٍەاوٍزراو ەپٍرو رە ًد  تتبە:ەچێێُارەم
مٍستٍرەوەًد  بەڕێکٍەمٍەو رگربٌیەتِبد  تدنەوەخِێٌتدکدرانەەکرن، ەخدو نەپ داویست یەبدیبٍ 

  ک رێب.ە ٌٍود ەًٍژاەەوەئدی ي
 تۆەوٌتدااڵًیەە ٍەخۆڕاییەكِرسیپ ٌ ەە(٥)ًدخكِو ٍكدًٍ،ەەی ٍمٍسٍرەٍَوِوەەاوٍزراو ەپٍرو رە :ەپێێىجەم

،ەەٍَ  تتتبەەاواکتتتدری ٍە،ە ٍوەوٍرجٍ ەئٍوەژوتتتدر وەَدوستتتٍر کدً دنەبٍرختتتدنە تتتاٍنەشتتتٍَ دان
ەا  ٌارەًیەەاەپٍرو ر ەمٍەً ِانەەاوٍزراو کتدن،ەو زار  ەوتدفیەٍَیٍەڕێتژ  ەستٍە ە ٍکتدرە ۆ

ە  ٌ ب،ە ێەئٍو  ەکۆ ەگشتیەکِرس  ٍکدنە کۆڕەرێب.
ەواەکدبیەو رگربٌیەتِبد یەوەخِێٌدکدرەمٍەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدن،ەە:شەشەم

ستتتیەڕۆژەە   تتبەمٍەە ستتتتپ ایەستتتدڵیەخِێٌتتدًٍو .ە ٍەپ چٍواًٍشتتتٍو ەە   تتتبەە(٣٢)پتتدشە
ڕ زاوًٍد ەو زار  ەو رگ رێب.ەو رگربٌیەوٌدااڵنەمٍە دخچٍەوا ٍسبەً  ٍە ٍەَ  ەڕێاٍوب تكە

  .وەمٍوەوٍرجٍە ٍە ر
ميستتت كە ٍەًتتدوەوەبٍوٍنەوەەە(٣٤/٤٢)پ ِیستتتٍەەاوٍزراو ەًدخكِويٍكتتدنەستتداڵًٍەوەپتت  ەڕۆژ ەە:حەَتەم

 پۆمٍکدًیەتِبد يدنەوەخِێٌدکدرانە ۆە ٍرێِ  ٍرايٍبّەپٍرو رە ىەپٍیِ ًدیدارە ٌ رن،ە ۆەئدگدەار .
ٍرو رە یتت ٍە ٍڵکًٍدوٍكتتدًّەپ ِيستتبە تتۆەو رگربٌتتّەتِبتتد ّەوەخِێٌتتدکدرەمٍەەاوٍزراو ەپە:ٌەشێێتەم

ًدخكِويٍكتتتتتدن،ەٍَوتتتتتدنەئٍوە ٍڵکًٍدوتتتتتدًٍنەكٍەمٍەەاوٍزراو ەخكِويٍكتتتتتدنەەاواەە کتتتتترێي،ە
 ٍڕ چدوكرەًّەئٍمەخداڵًٍىەخِار و ە ۆەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍ ەمٍەە ر و ىەٍَرێتهەەێتيە

 :(سٍرەە ٍەٍَرێهەًي ٍەيدنيدنەًدسٌدوٍ)
ەدسپۆر .ەًدسٌدوٍەیدخِەە ٍڵکًٍدوٍ ەً شتٍج بِونەیدنەكۆپّەپە-٧
 ڕواًدوٍىەخِێٌدنەمٍەە ر و ىەٍَرێهەکٍەمٍەالیٍنەو زار بٍو ە ٍرا ٍرەكرا  ب،ە ۆەتِبد  دًیەپۆمیەە-٠

چِارەوەسٍروبر.ە ۆەپۆمٍکدًیەیٍکٍمەبدەست  ٍویە ٌٍڕ بتیەپ ِیستتیە ٍە ٍراًبٍرکترەنەًد  تب،ەە(٤)
 بًٍُدە ٍڵکًٍدوٍ ەتِبد ندًٍکٍ ەە ر و  ەواڵ ەپ ِیستٍ.

 -و ىهرەکان: ق كردىًوەتا( :7٨ماددەی )
ٍەیتت ەاوٍزراو ەپٍرو رە ەکتتدنەوەەاًتتدًیەًىتتر ەمٍ ٍڕێِ چتتِوًیەبدت كرەًٍو ەکتتد ەوەشتت ِ  :ەیەكەم

ە كرێتتبەكٍەە تتدە ەاەپًٍدًدخكِو تتەٍەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ئٍوەخكِوو  ٍكتتدن،ە ٍستتٍرەٍَوتتِوە
 خكِوویە ٍكدرەە َ ٌي.ەپرۆگراوی

ً تتِە وڵٍبیەوە  تتدًی،ەکتتد ەوەەًتتدخكِویەیتتیپٍرو رە ەیٍکتتیەاوٍزراو ەر:ەپ ِیستتتٍەمٍستتٍرەٍَدََەم
 ٍڵکٍکتتدًیەتِبد  تتدنەوەًىتتر ەوەە.بتتدیبٍ ە ٍختتۆ ەٍَ  تتبەوەًىر ەاًتتدًیەبتتدت كرەًٍو ەشتت ِ  

خِێٌتتتتتدکدراًیەەاوٍزراو ەە  ئٍوە تتتتتۆەخِێٌتتتتتدکدرانەمٍەالیٍنەو زار بٍو ە ٍرا ٍرەە کرێتتتتتب،
 .و ر ک رێيە تِاًيەەمٍەخِێٌدًیە داڵەًدخاِو ٍکدً  
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مٍەواىەورە  ٌ ارەًتتتّەئًٍجتتتدوّەبدت ارەًٍو کتتتدًّەکۆبتتتدیّەستتتدو،ەپ ِیستتتتٍەم تتتژًٍىەە:سێێێێیەم
ستتێەکتتۆپیەمٍە تتۆرەىەًىر کتتدًیەٍَرەیٍكەمٍەختتِمیەیٍکٍمەوەە(٣)بدت ارەًٍو کتتدًیەەاوٍزراو کٍە

ەوو مەوەًىر  ەکۆبدییەسدڵیەخِێٌدنە ۆەیٍکٍىەسٍرپٍرشت ارەًّەپٍرو رە یّەپٍیِ ًدیدارەوە
 رە  ەتٍزاەوەئٍرش ڤیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدگٍە ٌ رێب.ە ٍڕێِ  ٍرایٍبیەپٍرو 

 -بڕواىانًکان لً قَتابخاىً و خَێيدىگً ىاحکَن ً خۆناڵ  ًکان::  (71ماددەی )
ە كٍوًٍەژێترەٍَوتدنەوٍرجەوەڕێكتدر ەپ تداًیەٍەخۆودڵ  ٍکدنەًدخكِو تِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍە: یەکەم

  ٍكدًداەپٍیڕ وەە كرێب.ەخكِوو وەخِێٌدًکٍەە ڕواًدوٍكدن،ەكٍەمٍەتِبد ندًٍ
ەئًٍجتدویَدوبد ەخِێٌدًکٍەخۆودڵ  ٍکدنەٍَڵسًٍکدًدنەوە ڕواًدوٍكدًیەتِبد ندًٍەوەەئًٍجدوی: دََەم

 ٍَڵسًٍکدًدنەوە ڕواًدوٍكدًیەتِبد ندًٍەخكِوو  ٍكدًٍ،ەمٍەٍَرەتۆًدغ كدا.ە
فٍروييٍكتتدًّەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍەخۆودڵ  ٍکتتدنەٍَوتتدنەکا شتتٍ ە ڕواًتتدوٍە: سێێێیەم

 و زار  ە ۆە ٍە ستُ ٌدًیە ڕواًدوٍەوەگِاستٌٍو ە ٍکدرەەێٌي.
 -بڕواىانًکان لً قَتابخاىً و خَێيدىگً ىاحکَن ً ىەَدەوڵًتييًكان: (:٥2ماددەی )

ە كٍوًٍەژێتترەٍَوتتدنەوٍرجەوەڕێكتتدر ەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍەً ِە وڵٍب  ٍکتتدنەتِبد نتتدًٍەوە: یەکەم
ڕ زاوًٍد ەپ شاٍشە ٍەو زار  ەکراو ەوەەمٍەکدبیەەاواکرەًیەوۆڵٍ بدیبٍ ە ٍە ڕواًدوٍكدن،ەكٍە

،ەوە ڕواًدوٍکدً تتدنەٍَوتتدنە ڕواًتتدوٍیٍەکٍەە زگتتدەً تتِە وڵٍب  ٍکٍە تتڕوا ەپتتێەمٍستتٍرەو رگ تتراو 
 کرەوو .

ەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەًدخاِو ٍەً ِە وڵٍب  ٍکدنە ٍشدار ەبدت ارەًٍو ەج ُدً  ٍکدنەو ك:: دََەم
 (SAT 1 ،SAT 2( ،)IGCSE ،AS_LEVEL ،ALEVEL( ،)DPIB.) 
 ڕواًدوٍکتتدًیەە رچتتِواًیەپتتۆمیەیٍكٍمەبتتدەپتتۆمیەیتتدزە یٍویەەاوٍزراو ەً ِە وڵٍب  ٍکتتدن،ە: سێێێیەم

ە کرێبەەوا ە ٍراًبٍرکرەًتیە ڕواًدوٍکدً تدنەمٍەالیٍنە ٍڕێتِ  ٍرایٍبیەگشتتیەئٍزوِوًٍکتدن،ە
 ٌدًکٍەخاِو ٍکدن. ٍراًبٍرە ارێيەمٍگٍوە ڕواًدوٍکدًیەتِبد ندًٍەوەخِێ

 ڕواًدوٍکدًیەە رچِواًیەپۆمیەەوزاە یٍویەخِێٌدًکٍەً ِە وڵٍب  ٍکدن،ەەوا ەە رچِوً تدنە: چێُارەم
 ەستتٍر و ەَتتدبِو ،ە(ەووم) ٍستتٍرکٍوبِوییەمٍەبتتدت ارەًٍو ەً ِە وڵٍب  ٍکتتدنەکٍەمٍە تتڕگٍ ە

 ەخِێٌدکدر کدنەە کرێبە ٍراًبٍرە ارێيەمٍەالیٍنە ٍڕێِ ٍرایٍبیەگشتیەئٍزوِوًٍکدن.ەپدشەئٍو
 ە بِاًيە ۆەو رگربيەمٍەزاًاۆکدًیەٍَرێهەەاواەپ شاٍشە اٍن.

 -بڕواىانًکان لً قَتابخاىً و خَێيدىگً ب اى  ًکان: (:٥6ماددەی )

 ڕواًتتتدوٍ ەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍ ە  تتتدًیەٍَوتتتدنە ڕواًتتتدوٍىەئٍوەواڵبتتتدًٍەە   تتتبەکٍە: یەکەم
ەە كد .ەاوٍزراو کٍەپٍيڕ و ەخِێٌدًٍکٍ ەپ دە ە
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 ڕواًدوٍکدًیەە رچِواًیەپۆمیەیٍكٍمەبدەپۆمیەیدزە یٍویەتِبد ندًٍەوەخِێٌتدًکٍە  دً  ٍکتدن،ە: دََەم
ە کرێتتبەەوا ە ٍراًبٍرکرەًتتیە ڕواًدوٍکدً تتدنەمٍەالیٍنە ٍڕێتتِ  ٍرایٍبیەگشتتتیەئٍزوِوًٍکتتدن،ە

  ٍراًبٍرە ارێيەمٍگٍوە ڕواًدوٍکدًیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەخاِو ٍکدن.
ڕواًدوٍکتتدًیەە رچتتِواًیەپتتۆمیەەوزاە یٍوتتیەخِێٌتتدًکٍە  دً  ٍکتتدن،ەەوا ەە رچِوً تتدنە : سێێێیەم

،ەە کرێبە ٍراًبٍرە ارێيەەپ یەس ستٍویەخِێٌدگٍکٍیدنٍرکٍوبِوییەمٍەبدت ارەًٍو کدنە ٍ ٍس
مٍەالیٍنە ٍڕێِ ٍرایٍبیەگشتیەئٍزوِوًٍکدن.ەپدشەئٍو ەخِێٌدکدر کدنەە بتِاًيە تۆەو رگتربيەمٍە

 ێهەەاواەپ شاٍشە اٍن.زاًاۆکدًیەٍَر
 -بڕواىانًکان لً پًیهاىگً ىاحکَن ًکان: :(٥0) ماددەی
:ە ڕواًدوٍ ەخِێٌدکدراًیەپتۆمیەیٍكٍمەبتدەپتۆمیەپ ٌجٍوتیەپٍیىتدًکٍەًتدخاِو ٍەخۆودڵ  ٍکتدن،ەیەکەم

َدوبتتدیٍەمٍگٍوە ڕواًتتدوٍ ەپتتۆمیەیٍكٍمەبتتدەپتتۆمیەپ ٌجٍوتتیەپٍیىتتدًکٍەخاِو  ٍکتتدن،ەپتتدشە
  ڕواًدوٍکدً دنەمٍە ٍڕێِ ٍرایٍبیەگشتیەئٍزوِوًٍکدن. ٍرا ٍرکرەًیە

ٍەًتدخاِو ٍەً ِە وڵٍب  ٍکتدن،ەە:ە ڕواًدوٍ ەخِێٌدکدراًیەپۆمیەیٍكٍمەبدەپۆمیەپ ٌجٍویەپٍیىدًکدََەم
 پ یە ڕواًدوٍ ەە زگدەً ِە وڵٍب  ٍکٍەە   ب. ٍ

ەە رچِونەٍڵکًٍدوٍکدًی  ٍرا ٍرکرەنەوەڕاستدًدًیەوە ٍسًٍدکرەنو زار  ەبدكٍەالیًٍٍە ۆەپ (:٥٣ماددەی )
ە (:٥7ماددەی )

ە-:ساڵيانًی خَێيدن و وەرزەكاىی خَێيدن و كاتًكاىی خَێيدن لً دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحكَن ًكان
،ەوتدفیەستدڵٌدوٍ ەخِێٌتدًیەبتدیبٍ ە ٍەخۆوتدڵیەًتدخكِویەیتی:ەٍَرەەاوٍزراو یٍكیەپٍرو رە یەكەم

کٍوتتترەەخكِو ٍكتتدنیتت ٍەمٍەستتدڵٌدوٍ ەخِێٌتتدًیەەاوٍزراو ەپٍرو رە ە ٍەوٍرج تتك،ەیٍختتۆ ەٍَ
خكِوو  ٍكدنەًدكۆكەەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍمٍگٍوەكدبیەبدت كرەًٍو كدًیەسدڵٌدوٍکٍەەًٍ  بەو،

ەٍَشبەئدشاراە ارێب.ە(٨)،ەوەە   بەسدڵٌدوٍکٍەپ  ەکۆبدی ُدبٌیەودًکیەًٍ  ب
،ەوتدفیەستدڵٌدوٍ ەخِێٌتدًیەً تِە وڵٍبیەوە  تدًیویەًتدخكِەیی:ەٍَرەەاوٍزراو یٍكیەپٍرو رە دََەم

،ە ٍەوٍرج تكەكٍوتترەًٍ  تبەمٍەە زگتدەً تِە وڵٍبیەختۆ ەیتدنەو اڵبٍە  تدً  ٍکٍەٍَیٍبدیبٍ ە ٍە
،ەوەە   تبەستدڵٌدوٍکٍەپت  ەوەف ركدرییەخكتِوویەییسدڵٌدوٍ ەخِێٌدًیەەاوٍزراو  ەپٍرو رە 

ەٍَشبەئدشاراە ارێب.ە(٨)کۆبدی ُدبٌیەودًکیە
و رز ەیٍكٍمەمٍەەو،ەٍَرەسدڵ كیەخِێٌدن،ەمٍەو رز كدًیەخِێٌتدًیەیٍكٍمەوەەوو مەپ تكەەێتب:ەسێێیەم

ە ستبەیٍكەە(٤)وەو رز ەەوو وت  ە ٍرەمٍەكۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیەەًۆە(٩)ەپ  ەكۆبدی ُدبٌیەودًکی
ەپێەە کد .

ە،ەَت  وەڕۆژ ەخِێٌتدنەكٍوتترەًٍ  تبستٍەەوەخٍفتتدەە(٤٧٢)ەٍَرەستدڵ كیەخِێٌتدنەە   تبەمٍە:چُارەم
پ تٌ ەە(٥)ەمٍەخِێٌتدً  ەڕۆژێكتیەپ ٌ ەڕۆژ ەخِێٌتدنەکٍوتترەًٍ  تب،ەوٍَرە(٥)خٍفتٍیٍكەمٍە

ەكٍوترەًٍ  ب.ەشٍسبەخِمٍکیە(٦٢)ەكدژێر 
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وتتتدفیەئٍمەٍەًدخاِو ٍكتتتدن،ەیتتت ەاوٍزراو ەپٍرو رە ەوەخِێٌتتتدکدراًیە:ەٍَوتتتِوەتِبد  تتتدنپێێێێىجەم
ەاًٍیدنەٍَیٍ:پشِو

ەكتدًًِیەەوو مەوو ەە(٢)ڕۆژ ەكتدًًِیەیٍكٍمەبتدەەسیە(٣٢)ەكٍەًد  بەمٍەرۆژ ە،پشِو ەسٍر ەسدوە-٤
ە.کٍوترە  ب

ەپشِو ەً ِ  ەسدو،ە ٍەگِێر  ەسدڵٌدوٍ ەەاوٍزراو كٍیٍ.ە-٢
  ستبەوەچتِار ەئتدزارەکٍوتترەە(٢٤)ًۆزە  ەئتدزارەبتدەڕۆژ ەە(٤٩)پشِو ە ٍَدره،ەکٍەًد  بەمٍەڕۆژ ەە-٣

ە  ب.
ەوترە  ب.ەووەودًگەكٍە(٢)پشِو ەَدویٌٍ،ەکٍەًد  بەمٍەە-٤
ەئٍوەپشِواًٍ ەكٍەەاوٍزراو كٍە ۆەخۆ ەەیدری دنەە كد .ە-٥
ئٍوەپشتتِواًٍ ەکٍەو زار  ەیتتدخِەەئًٍجتتِوًٍیەو زیتترانەمٍە ٍرە تتدروەۆخیەًدئدستتدییە ڕیدریتتدنەە-٦

ەمٍسٍرەە ەا .
ی قَتاب اااان و خَێيااادکاران لً دانًزراوەی پًروەردەیااای ڕێكارەكااااىی گَاسااا يًوە(: ٥٥مێێێاددەی )

 -ىاحکَنی:حکَنی بۆ 
تِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەیدزە یٍویەئدودە ییەودفیەگِاستٌٍو  ەمٍە: یەکەم

،ەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەخاِویە ۆەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍیٍکیەًتدخاِویەخۆوتدڵیەٍَیٍ
كەمٍە  ب،ەوە ێەەاًدًیەَ  ەوٍرج تەخِێٌدنەسدڵیكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەەوٍرج كەپ   ٍ

ەالیٍنەخِێٌدًکٍەًدخاِو ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیە تِوًیەج کتدەوەوٍرجتیەزاً ٌتیەزوتدن.ەجتکٍەمٍو 
وتتدفیەکتترەوون،ەەەیتتدرییەپ شتتِ خبەو زار  کٍەەبدیبٍبتتدامٍە تتدروەۆخیەەوەخِێٌتتدکدرەتِبتتد ی

ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو  ب.ەٍَیٍ،ەدنگِاستٌٍو ی
وتدفیەگِاستتٌٍو  ەەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەیدزە یٍویەەئدوتدە ییتِبد یە: دََەم

خِێٌدًکٍیٍکیەخاِویە ۆەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًتدخاِویەً تِە وڵٍبیەوەمٍتِبد ندًٍەو
ًتدًیەَت  ە تێەەا  ب،ەوەخِێٌدنەسدڵیكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەەوٍرج كەپ   ٍ،  دًیەٍَیٍ
ٍرجتیەزاً ٌتیەزوتدنەوەوٍرجیە ِوًیەج کدەوەوًکٍەًدخاِو ٍکٍەجکٍەمٍیٍنەخِێٌدالوٍرج كەمٍ

ڵٍب  ٍکٍەیتدنە  تدً  ٍکٍەگٍوەس ستٍویەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەًتدخاِو ٍەً تِە و ٍوٍرج كەمٍ
ەەیتتدرییەپ شتتِ خبەو زار  کٍەبدیبٍبتتدامٍە تتدروەۆخیەەوەخِێٌتتدکدرەتِبتتد یەجکٍەمٍو  کًِج تتب.

ە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو  بەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرەٍَیٍ،ەدنودفیەگِاستٌٍو یکرەوون،
خكتتتِویە تتتۆەەخِێٌتتتدًکٍیٍکیمٍەەپتتتۆمیەەوازە یٍوتتتیەئدوتتتدە ییەە بِاً تتتبەخِێٌتتتدکدر ە:سێێێێیەم

 ٍەوٍرج تكەو زار  ەڕاز ە  تبەوە ٍەوٍرج تكە،ەخۆودڵیە کتِازێتٍو خكِویەًدەخِێٌدًکٍیٍکی
،ەوە تێەەاًتدًیەَت  ەوٍرج تكەمٍەالیٍنە  تبەخِێٌتدنەستدڵیكۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیەیٍكٍوتیەەپ  

ەخِێٌدًکٍەًدخاِو ٍەخۆودڵ  ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیە ِوًیەج کدەوەوٍرجیەزاً ٌیەزودن.ە
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خكتتتِویە تتتۆەەخِێٌتتتدًکٍیٍکیمٍەەپتتتۆمیەەوازە یٍوتتتیەئدوتتتدە ییەە بِاً تتتبەخِێٌتتتدکدر ە:چێێێُارەم
ڕاز ە  تبەوە ٍەوٍرج تكەو زار  ە،ەً ِە وڵٍبیەوە  دًیە کِازێتٍو خكِویەًدەخِێٌدًکٍیٍکی

  ب،ەوە ێەەاًدًیەَت  ەوٍرج تكەەخِێٌدنەسدڵیكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەە ٍەوٍرج كەپ  
  تتدً  ٍکٍەجتتکٍەمٍەوٍرجتتیە تتِوًیەج کتتدەوە/مٍەالیٍنەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍەً تتِە وڵٍب  ٍکٍ

گٍوەس ستتتٍویەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍەٍرجتتیەزاً ٌتتیەزوتتدنەوە ٍەوٍرج تتكەمٍو
ەیدنە  دً  ٍکٍە کًِج ب.ەً ِە وڵٍب  ٍکٍ

ەپٍیىتدًکٍیٍکیمٍەەپۆمیەیٍکٍویەپٍیىدًکٍەبدەپۆمیەپ ٌجٍویەپٍیىدًکٍ،ەە بِاً بەخِێٌدکدر ە:پێىجەم
كۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەە ٍەوٍرج كەپ  ە کِێزێتٍو خكِویەًدەپٍیىدًکٍیٍکیخكِویە ۆە

ِو ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیە  ب،ەوە ێەەاًدًیەَ  ەوٍرج كەمٍەالیٍنەپٍیىدًکٍەًدخاەخِێٌدنەسدڵی
مٍە تدروەۆخیەەخِێٌتدکدرە ِوًیەج کدەوەوٍرجتیەزاً ٌتیەزوتدنەوەوٍرجتیەپستپۆر .ەجتکٍەمٍو 

ٍَرچًٍتد ەمٍەەٍَیٍ،ەدنوتدفیەگِاستتٌٍو یکترەوون،ەەەیتدرییەپ شتِ خبەو زار  کٍەەبدیبٍبدا
ەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو  ب.

  (:٥1ماددەی )
قَتاب ااان و خَێياادکاران لً دانًزراوەی پًروەردەیاای ىاااحکَنی بااۆ  یڕێكارەكاااىی گَاساا يًوە

 حکَنی.
 ەتِبد  تتدنەوەخِێٌتتدکدرانەمٍەەاوٍزراو  ەپٍرو رە یتتیەًتتدخاِویەێكدر كتتدًیەگِاستتتٌٍو ڕ :یەکەم

ەخۆودڵیە ۆەەاوٍزراو یٍکیەخاِوی:
گِاستتٌٍو  ەمٍەتِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌتدکدر ەپتۆمیەیتدزە یٍویەئدوتدە ییەوتدفیە -٧

 ٍە،ەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًدخاِویەخۆودڵیە ۆەتِبد ندًٍەوەخِێٌتدًکٍیٍکیەخاتِویەٍَیٍ
  تب،ەوە تێەەاًتدًیەَت  ەوٍرج تكەمٍەەخِێٌتدنەستدڵیكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەەوٍرج كەپ  

الیٍنەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەخاتتِو  ٍکٍەجتتکٍەمٍەوٍرجتتیەج کتتدەوەوٍرجٍکتتدًیەتِبد نتتدًٍەوە
ەو زار  کٍەەبدیبٍبتتدامٍە تتدروەۆخیەەوەخِێٌتتدکدرەتِبتتد یەِێٌتتدًکٍەبدیبٍبىًٍتتد کدن.ەجتتکٍەمٍو خ

ٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍستٍرەستدڵیەەٍَیٍ،ەدنودفیەگِاستٌٍو یکرەوون،ەەەیدرییەپ شِ خب
 خِێٌدنەب پٍڕە ِو  ب.

 تتۆەەخۆوتتدڵیەیخكِوًتتدەخِێٌتتدًکٍیٍکیمٍەەپتتۆمیەەوازە یٍوتتیەئدوتتدە ییەە بِاً تتبەخِێٌتتدکدر ە-٠
ستتدڵیەكۆبدی ُتتدبٌیەوتتدًکیەیٍكٍوتتیەە ٍەوٍرج تتكەپتت  ،ە کتتِازێتٍو خكتتِویەەخِێٌتتدًکٍیٍکی

  ب،ەوە ێەەاًدًیەَ  ەوٍرج كەمٍەالیٍنەخِێٌدًکٍەخاِو ٍکٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیەج کتدەوەەخِێٌدن
ەوٍرجٍکدًیەخِێٌدًکٍەبدیبٍبىًٍد کدن.
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خكِویەًتتدەپٍیىتتدًکٍیٍکیمٍەەبِاً تتبپتتۆمیەیٍکٍوتتیەپٍیىتتدًکٍەبتتدەپتتۆمیەپ تتٌجٍم،ەە ەخِێٌتتدکدر  -٢
پ یەس ستٍویە ٍەوٍرج كەو زار  ەڕاز ە  بەوە ٍە کِێزێتٍو خكِویەەپٍیىدًکٍیای ۆەخۆودڵیە

  تب،ەوەەخِێٌتدنستدڵیەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەەو رگربٌیەو زار  ە  بەوە ٍەوٍرج كەپ  
 ێەەاًدًیەَت  ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەپٍیىتدًکٍەخاتِو ٍکٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیە تًِیەج کتدەوەوٍرجتیە

مٍەەزاً ٌتتیەزوتتدنەوەوٍرجتتیەپستتپۆر ەوەوٍرجتتیەبٍوٍنەوەستتداڵًیەکٍوبتتي.ەجتتکٍەمٍو ەخِێٌتتدکدر
ٍَرچًٍد ەەٍَیٍ،ەدنودفیەگِاستٌٍو یکرەوون،ەەەیدر ەپ شِ خبەو زار  کٍەەبدیبٍبدا دروەۆخیە

ە كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو  ب.مٍەودًک
ی قَتاب ااان و خَێياادکاران لً دانًزراوەی پًروەردەیاای ىاااحکَنی ێكارەكاااىی گَاساا يًوەڕ :دََەم

 ىەَدەوڵًتی و ب اىی بۆ دانًزراوەیًکی حکَنی:
تِبد یەپتۆمیەیٍكٍوتیە ٌٍڕ بتیەبتدەخِێٌتدکدر ەپتۆمیەە یٍوتیەئدوتدە ییەوتدفیەگِاستتٌٍو  ەمٍە -٧

ندًٍیٍكەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًدخاِویەً ِە وڵٍبیەوە  دًیە ۆەتِبد ندًٍیٍكەوەخِێٌدگٍیٍکیەتِبد 
  تب،ەوە تێەەاًتدًیەەخِێٌتدنەستدڵیكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍوتیەە ٍەوٍرج كەپ  ،ەخاِویەٍَیٍ

َ  ەوٍرج كەمٍەالیٍنەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەخاِو  ٍکٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیەج کتدەوەوٍرجٍکتدًیە
مٍە تتدروەۆخیەەوەخِێٌتتدکدراًٍەتِبتتد یئٍوەەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەبدیبٍبىًٍتتد کدن.ەجتتکٍەمٍو 

مٍەودًک كەەٍَرچًٍد ەٍَیٍ،ەدنودفیەگِاستٌٍو یکرەوون،ەەەیدر ەپ شِ خبەو زار  کٍەەبدیبٍبدا
ەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو  ب.

ەخكِویًتتدەخِێٌتتدًکٍیٍکیمٍەەپتتۆمیەیتتدزە یٍمەوەەوازە یٍوتتیەئدوتتدە ییەە بِاً تتبەخِێٌتتدکدر ە-٠
كۆبدی ُدبٌیەودًکیەە ٍەوٍرج كەپ  ،ە کِازێتٍو خكِویەەخِێٌدًکٍیٍکی ۆەەً ِە وڵٍبیەوە  دًی

وٍرج تكەمٍەالیٍنەخِێٌتدًکٍەخاتِو ٍکٍەجتکٍەمٍە  ب،ەوە ێەەاًدًیەَت  ەەخِێٌدنسدڵیەیٍكٍویە
،ەبًٍُتدەە٢٢٢٤/٢٢٢٢وٍرجیەج کدەوەوٍرجٍکدًیەخِێٌدًکٍەبدیبٍبىًٍد کدن.ە ٍاڵمەمٍەسدڵیەخِێٌدًیە

مٍەکدبیەگِاستٌٍو  ەخدًٍواە  ەخِێٌدکدرە تۆەتٍزایٍکتیەەیتاٍەوتدفیەگِاستتٌٍو  ەخِێٌتدکدر ە
ئٍویت ە ٍەوٍرج تكەمٍوەتٍزایٍە،ەٍَیٍیەخكتِوەخِێٌتدًکٍیٍکی تۆەەپۆمیەیتدزە یٍمەوەەوازە یٍم

خِێٌدًکٍ ەًدخاِویەً ِە وڵٍبیەیدخِەە  دًیەًٍ  تبەوە ٍەوٍرج تكەپت  ەكۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیە
یٍكٍویەسدڵیەخِێٌدنە  ب،ەوە ێەەاًتدًیەَت  ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەئدوتدە ی ٍەخاتِو ٍکٍەجتکٍەمٍە

ەوٍرجیەج کدەوەوٍرجٍکدًیەخِێٌدًکٍەبدیبٍبىًٍد کدن.
خكِویەًتتدەپٍیىتتدًکٍیٍکیمٍەەپتتۆمیەیٍکٍوتتیەپٍیىتتدًکٍەبتتدەپتتۆمیەپ تتٌجٍم،ەە بِاً تتبەر خِێٌتتدکد -٢

 ٍەوٍرج تتكەو زار  ەڕاز ە  تتبەوەە کتتِێزێتٍو خكتتِویەەپٍیىتتدًکٍیای تتۆەً تتِە وڵٍبیەوە  تتدًیە
سدڵیەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەەپ یەس ستٍویەو رگربٌیەو زار  ە  بەوە ٍەوٍرج كەپ   ٍ

  ب،ەوە ێەەاًتدًیەَت  ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەپٍیىتدًکٍەخاتِو ٍکٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیە تًِیەەخِێٌدن
ج کدەوەوٍرجیەزاً ٌیەزوتدنەوەوٍرجتیەپستپۆر ەوەوٍرجتیەبٍوٍنەوەستداڵًیەکٍوبتي.ەجتکٍەمٍو ە

ەدنوتدفیەگِاستتٌٍو یکترەوون،ەەەیتدرییەپ شتِ خبەو زار  کٍەەبدیبٍبدامٍە دروەۆخیەەخِێٌدکدر
ەک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو  ب.ٍَرچًٍد ەمٍەودًەٍَیٍ،
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ی قَتاب ااان و خَێياادکاران لً دانًزراوەی پًروەردەیاای ڕێكارەكاااىی گَاساا يًوە(: ٥4مێێاددەی )
 ىاحکَنی بۆ ىاحکَنی.

:ەتِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییەودفیەگِاستتٌٍو  ەیەکەم
کٍیٍکیەًدخاِویەخۆودڵیە ۆەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًتدخاِویەمٍەتِبد ندًٍیٍكەوەخِێٌدً

  تب،ەوە تێەەخِێٌتدنستدڵیەكۆبدی ُدبٌیەوتدًکیەیٍكٍوتیەە ٍەوٍرج كەپ  ،ەخۆودڵیەەیاٍەٍَیٍ
ەاًتتدًیەَتت  ەوٍرج تتكەمٍەالیٍنەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍکٍەًتتِێاٍەجتتکٍەمٍەوٍرجتتیە تتًِیەج کتتدەوە

یەپتتۆمیەیٍکٍوتتیە ٌٍڕ بتتیەبتتدکِوەیتتدزە یٍویەوەخِێٌتتدکدراًەتِبتتد یەجتتکٍەمٍو ەزاً ٌتتیەزوتتدن.
ەدنوتدفیەگِاستتٌٍو یکترەوون،ەەەیدرییەپ شِ خبەو زار  کٍەەبدیبٍبدامٍە دروەۆخیەییە ئدودە
ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو  ب.ەٍَیٍ،

وتدفیەگِاستتٌٍو  ە:ەتِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییەدََەم
مٍەتِبد ندًٍیٍكەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًدخاِویەخۆودڵیە ۆەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًتدخاِویە

  تب،ەوەەخِێٌدنسدڵیەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەە ٍەوٍرج كەپ  ،ەً ِە وڵٍبیەوە  دًیەٍَیٍ
جتکٍەمٍە ێەەاًتدًیەَت  ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەخِێٌتدًکٍەًتدخاِو ٍکٍەً تِە وڵٍب  ٍەوە  تدً  ٍکٍە

گٍوەس ستتتٍویەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەکتتدەوەزاً ٌتتیەزوتتدنەوە ٍەوٍرج تتكەمٍوٍرجتتیە تتًِیەج 
وەخِێٌتدکدراًیەپتۆمیەەتِبتد یەجتکٍەمٍو ەًدخاِو ٍەً ِە وڵٍب  ٍکٍەیتدنە  تدً  ٍکٍە کًِج تب.

ەپ شتتِ خبەو زار  کٍەەبدیبٍبتتدامٍە تتدروەۆخیەیٍکٍوتتیە ٌٍڕ بتتیەبتتدکِوەیتتدزە یٍویەئدوتتدەییە
ٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیتدبرە ٍستٍرەستدڵیەخِێٌتدنەەٍَیٍ،ەدنودفیەگِاستٌٍو یون،ەکرەوەەیدریی

ەب پٍڕە ِو  ب.
:ەتِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییەودفیەگِاستتٌٍو  ەسێێیەم

مٍەتِبد نتتتتدًٍیٍكەوەخِێٌتتتتدًکٍیٍکیەًتتتتدخاِویەً تتتتِە وڵٍبیەوە  تتتتدًیە تتتتۆەتِبد نتتتتدًٍەوە
ستدڵیەكۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیەیٍكٍوتیەە ٍەوٍرج كەپ  ،ەخِێٌدًکٍیٍکیەًدخاِویەخۆودڵیەٍَیٍ

  تتب،ەوە تتێەەاًتتدًیەَتت  ەوٍرج تتكەمٍەالیٍنەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍکٍەً تتِە وڵٍب  ٍەوەەخِێٌتتدن
پتۆمیەەوەخِێٌتدکدراًیەتِبتد یەجتکٍەمٍو ە  دً  ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیە ًِیەج کتدەوەزاً ٌتیەزوتدن.

ەپ شتتِ خبەو زار  کٍەەبدیبٍبتتدامٍە تتدروەۆخیەییە یتتدزە یٍویەئدوتتدەەدکِیٍکٍوتتیە ٌٍڕ بتتیەبتت
ٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیتدبرە ٍستٍرەستدڵیەخِێٌتدنەەٍَیٍ،ەدنودفیەگِاستٌٍو یکرەوون،ەەەیدریی

،ەبًٍُتتدەمٍەکتتدبیەگِاستتتٌٍو  ەختتدًٍواە  ەە٢٢٢٤/٢٢٢٢ب تتپٍڕە ِو  تتب.ە ٍاڵمەمٍەستتدڵیەخِێٌتتدًیە
 تۆەەخِێٌدکدرە ۆەتٍزایٍکیەەیتاٍەوتدفیەگِاستتٌٍو  ەخِێٌتدکدر ەپتۆمیەیتدزە یٍمەوەەوازە یٍم

كەمٍوەتٍزایٍەئدوتدە ییەًتدخاِویەئٍویت ە ٍەوٍرج ت،ەٍَیٍەخِێٌدًکٍیٍکیەًتدخاِویەخۆوتدڵی
ەخِێٌتدنسدڵیەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەەً ِە وڵٍبیەیدخِەە  دًیەًٍ  بەوە ٍەوٍرج كەپ  

  ب،ەوە ێەەاًدًیەَ  ەوٍرج كەمٍەالیٍنەئدودە ی ٍەًدخاِو ٍەخۆودڵ  ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیەج کدە
ەوەوٍرجیەزودن.
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ر ەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییەودفیەگِاستٌٍو  ە:ەتِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدچێُارەم
مٍەتِبد نتتتتدًٍیٍكەوەخِێٌتتتتدًکٍیٍکیەًتتتتدخاِویەً تتتتِە وڵٍبیەوە  تتتتدًیە تتتتۆەتِبد نتتتتدًٍەوە

كۆبدی ُتتدبٌیەە ٍەوٍرج تتكەپتت  ،ەخِێٌتتدًکٍیٍکیەًتتدخاِویەً تتِە وڵٍبیەوە  تتدًیەەیتتاٍەٍَیٍ
تِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍە  ب،ەوە ێەەاًدًیەَ  ەوٍرج كەمٍەالیٍنەەخِێٌدنسدڵیەودًکیەیٍكٍویە

ًدخاِو ٍکٍەً ِە وڵٍب  ٍەوە  تدً  ٍەًتِێاٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیە تًِیەج کتدەوەزاً ٌتیەزوتدنەوە ٍە
وٍرج كەمٍەگٍوەس ستٍویەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەًدخاِو ٍەً ِە وڵٍب  ٍەیدنە  دً  ٍەًتِێاٍە

یٍویەوەخِێٌتتدکدراًیەپتتۆمیەیٍکٍوتتیە ٌٍڕ بتتیەبتتدکِوەیتتدزە ەتِبتتد یەجتتکٍەمٍو ە کًِج تتب.
ەدنودفیەگِاستتٌٍو یکرەوون،ەەەیدرییەپ شِ خبەو زار  کٍەەبدیبٍبدامٍە دروەۆخیەییە ئدودە
ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو  ب.ەٍَیٍ،

ەپٍیىتدًکٍیٍکیمٍەەپۆمیەیٍکٍویەپٍیىدًکٍەبدەپۆمیەپ ٌجٍویەپٍیىدًکٍ،ەە بِاً بەخِێٌدکدر : پێىجەم
كۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیەە ٍەوٍرج كەپ  ،ە کِازێتٍو ەەیاٍەخكِویًدەپٍیىدًکٍیٍکیخكِویە ۆەًد

  ب،ەوە ێەەاًتدًیەَت  ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەپٍیىتدًکٍەًتدخاِو ٍەًتِێاٍەەخِێٌدنەسدڵییٍكٍویە
کٍەەبدیبٍبتتدامٍە تتدروەۆخیەەخِێٌتتدکدرەجتتکٍەمٍەوٍرجتتیەج کتتدەوەوٍرجتتیەپستتپۆر .ەجتتکٍەمٍو 

ٍَرچًٍتد ەمٍەودًک تكەزیتدبرەەٍَیٍ،ەدنودفیەگِاستٌٍو یەکرەوون،ەەیدرییەپ شِ خبەو زار  
ە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو  ب.

 (:٥٨ماددەی )
خٍو ەە(٧)ئٍرکٍەمٍسٍرەٍَرەەاوٍزراو یٍكیەپٍرو رە ییەًدخاِوی،ە ٍڵتکٍ ەگِاستتٌٍو ەمٍەوتدو  ە

و  ،ە ٍاڵمەبتتِو ەمٍستتٍرەگِاستتتٌٍڕۆژ ەە واوتتداە تتدا ە ٍەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدرەکٍەەاوٍزراو کٍەڕازی
ەڕ چدوکرەًیەودەە کدًیەپ شِو. ٍ

 -قَتاب ان و خَێيدکاراىی گًڕاوە و بياىی: (:٥1ماددەی )
بەٍَرێى تدنە ٍجتێەَ شتتب بەوەمٍەستێەستدوە  تە(٣):ەئٍوەتِبد ّەوەخِێٌدکدراًٍ ەكٍەزيدبرەمٍەیەکەم
تِبتتد ّەوەب اتتیەە ر و ەپتتۆم كّەخِێٌتتدً دنە ڕیب تتبەوەئ ستتتدەَتتدبب تٌٍو ەٍَرێتته،ەوەئٍوەاڵو

خِێٌدکدراًٍ ەمٍە ر و ىەٍَرێهەمٍەايكبِونەوە يدًٍوێبەمٍەٍَرێهەەرێژ ە ٍەخِێٌدًّە د نەئٍمە
ەئدسدًادرایدًٍ ەخِار و یدنە ۆەە کرێب:

كٍوتتترييەًىتتر ىەە رچتتِوًیەتِبد  تتدنەوەخِێٌتتدکدراًیەگٍڕاو ەوە  تتدًیەمٍەستتدڵیەیٍکٍمەوەەوو مەە-٧
ە ەزودًیەكِرەى.  سبەمٍسٍەەە   بەمٍەواًٍە(٪٢٢) ٍڕێژ ىە

كٍوتتترييەًىتتر ىەە رچتتِوًیەتِبد  تتدنەوەخِێٌتتدکدراًیەگٍڕاو ەوە  تتدًیەمٍەستتدڵیەیٍکٍمەوەەوو مە-٢
  ستتبەمٍستتٍەەە   تتبەمٍەواًٍ ەزوتتدًیەعٍر  تتیە ٍەوٍرج تتكەتِبتتد   ٍکٍەیتتدخِەەە(٪٢٢) ٍڕێتتژ ىە

ەخِێٌدکدر کٍەمٍەواڵب كیەعٍر    ٍو ەًٍەَدبب تٍو .ە
ِبد  تدنەوەخِێٌتدکدراًیەگٍڕاو ەوە  تدًیەمٍەستدڵّەست يٍمە ٍەڕێتژ  ەکٍوتریيەًىر  ەە رچِوًیەتە-٣

سیەمٍەسٍەەە   ب،ەمٍەواًٍکدًیەزوتدًیەکتِرە ،ەوەزوتدًیەعٍر  تیە ٍەوٍرج تكەتِبتد   ٍکٍەە(٪٣٢)
ەیدخِەەخِێٌدکدر کٍەمٍەواڵب كیەعٍر    ٍو ەًٍەَدبب تٍو .
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  تدًیەمٍەستدڵّەچتِار مە ٍەڕێتژ  ەکٍوتریيەًىر  ەە رچِوًیەتِبد  دنەوەخِێٌتدکدراًیەگٍڕاو ەوەە-٤
چلەمٍەسٍەەە   تبەمٍەواًٍکتدًیەزوتدًیەکتِرە ەوەزوتدًیەعٍر  تیە ٍەوٍرج تكەتِبتد   ٍکٍەە(٪٤٢)

ەیدخِەەخِێٌدکدر کٍەمٍەواڵب كیەعٍر    ٍو ەًٍەَدبب تٍو .ە
وەخِێٌدکدراًٍەٍَودنەوتدوٍڵٍ ەًىریتدنەمٍگٍوەە کرێتبەمٍوەەووەّەمٍەسدڵیەپ ٌجٍوٍو ەئٍوەەتِبد ە-٥

ەواًٍیٍەاەو كەٍَرەتِبد یەوەخِێٌدکدرێایەبر ەٍَرێه.ە
چِارەسدوەمٍەگٍڕاًٍو یدنە ۆەٍَرێهەگٍيشتٌٍەپۆمّەە(٤)ئٍگٍرەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍەمٍەودو  ەە-٦

ەكِرەىەوەعٍر  ّ.ەەوازە یٍم،ەئٍوکد ەە  ٍخشرێيەمٍەبدتّەكرەًٍو ىەٍَرەووەزودًّ
پ ٌ ەستدوەمٍەگٍڕاًٍو یتدنە تۆەٍَرێتهەگٍيشتتٌٍەپتۆمّەە(٥)ئٍگٍرەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍەپدشەە-٧

ەوازە یٍم،ەئٍوکتتتد ەپ ِيستتتتٍەمٍەبتتتدت كرەًٍو ىەو زار ەمٍوەەووەواًٍيٍەاەكٍوتتتترييەًىتتتر ىە
ك بڕك تّەچتِوًٍەەپًٍجدەمٍەستٍەە ٍە ستبە ُ تٌي،ە ٍالمەئٍوەًىتراًٍە تۆە(٪ە٥٢ە)ە رچِونە ٍەرێژ ىە

ەزاًكۆەوەپٍيىدًکدكدًیەخِێٌدًد ە داڵەئدر زوووًٍداًٍەٍَژودرەە كرێب.
تِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەًدخكِويٍكدنە ٍرپرسيەمٍ ٍَ زكرەًّەبِاًد ەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍ ەە-٨

مٍوەواًدًٍەاەالوازنە ۆەئٍمەوٍ ٍستٍشەە   بەەاوٍزراو کدنەبۆودرىەبدیبٍب دنەٍَ  تبەستٍ در  ە
ە ٍوەکدراًٍىە ۆەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍ ەە کٍن.

ە كرێب،ەئٍگٍرەەاوٍزراو کٍەبِاًد ەٍَ ِو،ەو اڵوداًٍو ىەپرسيدر كدًّەبدتّەكرەًٍو كدًّەڕۆژاًٍەە-٩
وەودًکدًٍەوەكۆبديّەسدڵیەًدوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەمٍواًٍكدًّەپٍرو رە ىەئديٌیەوەكۆوٍاليٍبّ،ە

ەٍە دشترەە يزاً ب. ٍوەزودًٍە  بەكٍەتِبد ي ٍك
ب كتّەعٍر  تّەيتدنەمٍەاڵمٍخِێٌتدًّەعٍر  تّە نتِێٌيەكٍەمٍوبًٍُدەئٍوەتِبد يتدًٍە ۆيتدنەٍَيٍەە:دََەم

ەتِبد ندًٍيٍكّەزودًّەعٍر  ّەَدببيەيدخِەەەايكەيدنە دوكيدنە ٍەڕ گٍزەعٍر  ە ي.
 -ناوەکاىی خَێيدن: (:12ماددەی )

کدژێر کدًیەکدرکرەًیەَت  ە تدخچٍیٍکیەوٌتدااڵنەوەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍیٍکیەە:یەکەم
پ ٌ ەڕۆژەە(٥)پ ٌ ەکدژێرەکٍوترە  ب.وەًد  بەمٍەخٍفتٍیٍكەمٍەە(٥)ًدخاِوی،ەًد  بەمٍەڕۆژێاداەمٍە

ەسٍەەوەخٍفتدەڕۆژەکٍوترە  ب.ە(٤٧٢)کٍوترە  ب،ەوەمٍەسدڵ اداەمٍە
ە  ب،ە ۆەەووەە واویەمٍەواەیٍكە ٍکدرخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍ ەًدخاِویبد ندًٍەوە کرێبە دڵٍخدًٍ ەتِ:دََەم

 (: 16ماددەِ )
خِێٌتدکدرانەمٍەەاوٍزراو ەەێکٍپ دراوە ۆەًٍَدبٌّەتِبد يدنەو:ەزۆربرييەژودر  ەڕۆژ ەخِێٌدًیەڕیەکەم

ەە کرێب.ەاوٍزراو ەخكِويٍكدنەپ دە ەٍَودنەڕێژ ىەًٍَدبيەە   بەکٍەمٍەًدخكِويٍەخۆودڵ  ٍکدن
زۆربرييەژودر  ەڕۆژ ەخِێٌدًیەڕێکٍپ دراوە ۆەًٍَدبٌّەتِبد يدنەوەخِێٌتدکدرانەمٍەەاوٍزراو ەە:دََەم

ًتتدخكِويٍەً تتِە وڵٍبیەوە  دً  ٍکتتدنە ٍپ تتّەسيستتتٍوّەبتتديبٍبّەخۆيتتدنەە   تتبەكٍەپ شتتترەمٍە
ەو زار  ەپٍسًٍدكراو .
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 (:10ماددەی )
پ ٌ ەسدوەەو رە گرن.ەٍَرەوٌداڵ كەپ  ەە(٥)چِارەسدوەوە(٤)کدًیەوٌدااڵنەوٌدااڵًیەبٍوٍنە دخچٍ: یەکەم

ە،ەبٍوًٍیە ب تٍەچِارەسدوەە بِاً بەمٍە دخچٍ ەوٌدااڵنەە سبەپێە اد .(٣٤/٤٢)کۆبدی ُدبٌیەسدوە
ە   بەتِبد ندًٍ ە ٌٍڕ بیەًدخاِویەمٍەسدڵیەیٍکٍویەەاوٍزراًدًی،ە ٍەالیًٍیەکٍمەپۆمٍکدًیەە:دََەم

ەیٍكٍمەبدەس  ٍمە ادبٍو .
خِێٌدًکٍ ەئدوتدە ییەًتدخاِویەمٍەستدڵیەیٍکٍوتیەەاوٍزراًتدًی،ەە بِاً تبەبًٍُتدەپۆمٍکتدًیەە:یەمسێ

ەە یٍمەوەیدزە یٍمە ادبٍو ،ە ۆەئٍو  ەمٍەسدڵیەپدشترەپۆمیەەوازە یٍو  ە ادبٍو .
ە   بەپٍیىدًکٍ ەًدخاِویەمٍەسدڵیەیٍکٍویەەاوٍزراًدًی،ە ٍەالیًٍیەکٍمەپۆمٍکدًیەیٍکٍمەوەە:چُارەم

سێەسدڵداەپدشەەاوٍزراًدنە ب تٍەخدو ًیەخِێٌتدکدراًیەە(٣) ادبٍو ،ە ۆەئٍو  ەمٍەودو  ەەوو مە
ەگشبەپۆمٍکدًیەیٍکٍمەبدەپ ٌجٍم.

مٍەپۆمٍكتدًیەیٍكٍوتیەخِێٌتدًیەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًتدخاِویە:ەە كرێبە دڵٍخدًٍ ەپێێىجەم
 ٌٍڕ بتیەەدًیتِبد  تپٍرژیٌ تكەٍویەئدودە ییە کرێتٍەخۆ،ە ٍوەوٍرجٍ ەیەوازە پۆمیە ٌٍڕ بیەبدە

ەئدودە ییەج دە كدبٍو .ەخِێٌدکدراًیمٍە
 تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەبتتدەوٌتتداڵیەەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخاِوی،:ەە كرێتتبە دڵٍختتدًٍ ەشەشێێەم

ەیە دخچٍوٌدااڵًپٍرژیٌ كە،ە ٍوەوٍرجٍ ەمٍخۆە کرێبٍویەئدودە ییەیەوازە پۆمیەەخِێٌدکدراًی
و،ە ٍوەەاوٍزراو یٍەەئدوتتتدە ییەمٍەیٍكەج تتتدە كتتتدبٍو خِێٌتتتدکدراًیەوەتِبد نتتتدًٍەەتِبد  تتتدًیەو

ە.كۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییە گِبرێبە
کترەًٍو  ەپتۆمیە ٍرزبتر ەەًدخكِویەوتدفیەەاوٍزراو یٍکیٍَوِوە:ە ۆەەرێژ ەانە ٍەخِێٌدن،ەحەَتەم

ە ۆەئٍو ەو رگربب بەیدنەو رگرێب.،ە ٍوەوٍرجٍ ەوۆڵٍبیەٍَیٍ
ە(:1٣ماددەی )

َدوکدریارەًیەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍ ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو  دًٍ ەکٍەپ ِیستت دنە ۆە
 ۆەگشتبەتِبد  تدنەوەەكرەً دنبر ٍَ زودفیەکرەًٍو  ەخِمیەە ٍەَدوکدرییەزیدبرەٍَیٍ،ەەاوٍزراو کدن

.ەجکٍەمٍو ەٍَیٍە خِێٌدکدراًیەخۆیدنەوەمٍە دڵٍخدًٍکدًیەخۆیدنەمٍەکدبیەَدویيەوە ٍەًرخ ایەگًِجدو
ە                 ەاوٍزراو کدنەودفیەکرەًٍو  ەخِمیەبریدنەً  ٍ.

 بەشی حەَتەم
 سیستەمی کارگێڕی َ دارایی   

 -س س ًنی کارگەڕی: (:17ماددەی )
پ تیەئٍوەس ستتٍوٍەکتدرگ ڕی ٍەکتدرەە کتد ەکٍە ٍەٍَرەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًتدخاِویە:یەکەم

ەوۆڵٍبیەمٍسٍرەو رگربِو .
پ ِیستٍەٍَرەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخاِویەكٍس كەە ستٌ شدنە اتد ەو كەرێكتنٍرەە:دََەم

ەوەًِێٌٍر ەخۆ ە ۆەپٍیِ ًدیارەنەمٍگٍوەو زار  ەوەەاوِە زگدکدًی.
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یەپٍرو رە  ە ٍڕێتِ ٍرایٍب)و کدً دنەئدراستتٍ ە:ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِويٍكدنەًِستراسێیەم
ە ِیستیەکرەەًِسراو کدنەپدشدنە ٍرزەە كرێٌٍو ە ۆەسٍروبر.ە کٍن،ەوەئٍگٍرەپە(تٍزا
 -:ژىًكان ل(:1٥ماددەی )

ەئٍرکٍەمٍسٍرەٍَوتِوەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍیٍكیەًتدخاِویە ٍەالیًٍتیەکٍمەئٍمە:یەكەم
 : ەٍَ  بژًدًٍ م

ە.ژًٍ ەبدت كرەًٍو كدن مە-٤
ەم ژًٍ ەورە  ٌی.ە-٢
ەم ژًٍ ەبۆودر ەگشتی.ە-٣
ە.ك  ٍكدناڵژًٍ ەچد مە-٤
ە.ژًٍ ەًٍَِر ە ۆەكدرو در ەو رزشی،ەًٍَِر ەوەئٍە  ی مە-٥
ە.ژًٍ ەژیٌکٍەوەپدكِخدوێٌیەوە ٍەواەاچِوًیەبًٍدروستی مە-٦

ەاًدًیەم ژًٍ ەەیاٍ ەٍَیٍ.ەمٍەکدبیەەاًتدًیەم تژًٍ ەەیتاٍەە   تبەەاوٍزراو کٍەو زار  ەودفیە:ەدََەم
 . ارێتٍو ئدگدەارەمٍوەزیدەکرەًٍەەە ستپ كیەسدڵیەخِێٌدنەپ  

 -ًکان:حكَن ىا دانًزراوە پًروەردەی ًتۆنارەكاىی  (:11ماددەی )
 پ ِیستٍەٍَوِوە دخچٍیٍکیەوٌدااڵًیەًدخاِویەئٍمەبۆودراًٍ ەٍَ  ب:: یەکەم

ەبۆودر ەگشتیەکٍەژودر ەوەًدوەوەبٍوًٍیەەگشبەوٌداڵٍکدًیەب داەە   ب.ە-٧
ەکدەیراًیە دخچٍکٍ،ەوەًدوً شدنەوە ڕواًدوٍکدً دن.بۆودر ەو الکیەگشبەە-٢
ە دخچٍکٍەمٍەخۆەە گرێب.ەكٍمِپٍمٍكدًیەەبۆودر ەکٍمِپٍل،ەکٍەگشبە-٣
  ٍکتدًیەب  تداەسٍرپٍرشتت درەوەب ب ٌەیكٍەب  داەڕۆژ ەستٍرەاًبۆودر ەسٍرەاًیەسٍرپٍرشت دران،ەە-٤

ەە کرێب.ەبۆودر
وەژوورەوەَۆڵٍکتتدنەە ەمٍ تتدر  ەژوتتدر ەوەڕوو ٍر زاً تتدرییەورەبۆوتتدر ەبٍالر ەەاوٍزراو کٍ،ەکٍەە-٥

ەب داەبۆودرەە كرێب.ەەدخچٍکٍ ژوور كدًیەكدرگ ڕ ەوەڕوو ٍر كدًیەەیكٍ ە 
ە.ە كرێتتب بۆوتتدرە تتدخچٍکٍختٍ ەكۆ ِوًٍو كتتدًیەًتتدوەِبۆوتتدر ەكۆ ِوًٍو كتتدن،ەكٍەمًٍدویدًتتداەپتتە-٦

 ٍَ  ب:ەدنبۆودراًٍیەمئٍتِبد ندًٍەوەخِێٌدگٍەوەپٍیىدًکٍیٍکیەًدخاِویەٍَوِوەپ ِیستٍە:ەدََەم
پۆمٍكدً دنەوەًىر  ەكۆبدی دنەمٍەەوەخِێٌدکدرانەوەتِبد  دنەو،ەًدوەوەبٍوًٍیەبۆودر ەگشتیەكٍەژودر -٧

  کرێتٍەخۆ. د ٍبٍەجۆراوجۆر كدنەوەزاً درییەەیكٍ ەپ ِیسبە
ًتتدوەەبتتر ەكدروًٍتتداًیەوەدًیەفٍروتتدًبٍر ًتتدو ەستتە،ەكٍدر بۆوتتدر ەو الكتتدبیەپٍرو رە ەوەف ركتتە-٢

ًدوً شتتدًیەو زی تتیەوەەکدً تتدنەو ڕواًدوٍەوەمٍەایكبِوً تتدنڕۆژەوەودًتتگەوەستتدڵیەەوەەاوٍزراو كٍ
و تژوو ەەاوٍزراًتدنەوەە ستتبٍكدر ِوً دنەمٍەەاوٍزراو كٍەوەًتدو ەئٍوەەاوٍزراو  ەوەەپسپۆڕی دن

ە کرێتٍەخۆ.كٍەم ِ  ەَدبِو ،ە
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ٍَرە د ٍب تتكەوەٍَوتتِوەەمٍەوەخِێٌتتدکدرێكەدن،ەكٍەب  تتداەًىر كتتدًیەٍَرەتِبتتد یبۆوتتدر ەًىر كتتە-٣
ە کرێتٍەخۆ.بدت كرەًٍو ەوەٍَوِوەو رز كدنە

ەئدودە ًٍ ِو.ەوەخِێٌدکدراًیەبۆودر ەتِبد  دنە-٤
ەەاوٍزراو كٍ.مٍەەچِو ڕواًدوٍ ەە رەوەبِوبۆودر ە ڕواًدوٍ ەَدە-٥
ە.کراو  اوٍزراو کٍ ەب داەبۆودرەكٍمِپٍمٍكدًیەەکٍەگشببۆودر ەكٍمِپٍل،ەە-٦
،ەمٍەًدویشت دًداەە گترێتٍەختۆەوەخِێٌتدکدرانەئدستیەئٍكتدەیىیەتِبد  تدنکٍەبۆودر ە ٍەواەاچِون،ەە-٧

ەًىر ەوەئدستٍكدً دن.
،ەكٍەب  تتتداەڕۆژ ەستتتٍرەاًیەسٍرپٍرشتتتت درەوەب ب ٌتتتیەوەبۆوتتتدر ەستتتٍرەاً كرەًیەسٍرپٍرشتتتت درە-٨

ەٍَڵسًٍکدًدًٍكدًیە ۆەكدەیراًیەپٍرو رە ەوەف ركدر ،ەب  داەبۆودرەکرا  ب.
بۆوتتدر ەستتٍرەاً كرەًیە ٍڕێتتِ  ٍرە تتۆەپۆمٍكتتدن،ەكٍەب  تتداەەیتتد ً كرەًیە ٍڕێتتِ  ٍرەمٍەپتتۆلەوەە-٩

یە ٍشتتتداریكرەًیەتِبتتتد یەوەٍَڵستتًٍکدًدًیەئٍەا ەودوۆستتتتدەمٍەکتتتدبیەواًٍوبتتتٌٍو ەوەچتتتۆً ٍب 
خِێٌدکدرەمٍەواًٍكٍەوەئدستیەسٍركٍوبٌیەودوۆستتدەمٍە ٍكدرَ ٌتدًیەَۆكدر كتدًیەف ركترەن،ەب  تداە

ەبۆودرەکرا  ب.
ەبۆوتتدر ەتِبد  تتدنەوەخِێٌتتدکدراًیەە رًٍچتتِوەکٍەب  تتداەًتتدو ەئٍوەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدراًٍەبۆوتتدرە-٤٢

ەًىر كدً دنەمٍە د ٍبٍەجۆراوجۆر كدن.ە،ەمٍگٍوەسدڵیەمٍەایكبِونەوە رًٍچِونە كرێبەكٍە
ە.ە كرێب ختٍ ەكۆ ِوًٍو كدًیەًدوەەاوٍزراو كٍەبۆودرِ ەكۆ ِوًٍو كدن،ەكٍەمًٍدویدًداەپبۆودرە-٤٤
بتتتدت کٍەوەەوەزاً تتدرییەورە ەمٍ تتدر  ەژوتتدر ەوەڕوو ٍر ەپتتۆلکٍەەاوٍزراو كٍ،ەەبٍالر بۆوتتدر ەە-٤٢

ەب داەبۆودرەە كرێب.ەەەاوٍزراو كٍ ە بٍالرژوور كدًیەكدرگ ڕ ەوەڕوو ٍر كدًیەەیكٍ ە
،ەیەًتِێ ٍەوٍرج كە ٍرەمٍەە ستپ كیەستدڵیەخِێٌتدً و زار  ەودفیەزیدەکرەًیەبۆودر ەٍَیٍ،ە:سێیەم

ەەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو  ٍکدًیەمێەئدگدەارە ارێتٍو .ەەاوٍزراو 
 -ڕاپۆرتی سااڵىً: (:14ماددەِ )

خٍو ەڕاپتتۆربیەە(٧)پ ِيستتتٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًدخكِو ٍکتتدنەپتت  ەڕۆژ ەیٍکتتیەوتتدًکیە
كيٍكدن،ەاڵ ٍڕێِ چِوًّەپرۆسٍىەخِێٌدنەوەچدسداڵًٍ ەخۆیدنە ٍەزودًیەکِرە ،ەە ر در ىەچۆًيٍبّە

ە اٍن.ە( ٍڕێِ ٍرایٍبیەپٍرو رە  ەتٍزا)پ شكٍشە ٍە
 (:   1٨ماددەِ )

 ٍشیەكتدرگ ڕىەەاوٍزراو ەًدخكِويٍكتدنەکدرئدستدًیە تۆەپ اُ ٌتدًیەئًٍجتِوًٍّە ٍخ ِکتدرانەە:یەکەم
ە کد .ەئًٍجِوًٍٍکٍەٍَودنەئٍوەكدراًٍەە كتد ەكٍەمٍڕێٌىدييٍكتدًّەئًٍجتِوًٍّە ٍخ ِکتدرانەمٍە

 ەاوٍزراو ەخكِويٍکدنەَدبِو .
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یدنەمٍەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەئٍگٍرەتِبد  دنەوەخِێٌدکدرانەویست دنەًِێٌٍرایٍبیەپ شٍییەخۆە:دََەم
وەپٍیىدًکٍەەروسبە اٍن،ەە   بە ٍشیەکدرگ ڕ ەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدنە

ەکدرئدسدً دنە ۆە اٍن.
 -کرێی خَێيدن و ىرخًکان:(: 11ماددەی )

ەًدخكِو ٍكتدن،ەوتدفیەو رگربٌتیەكرێتیەستداڵًٍ ەخِێٌتتدً دنٍەٍَوتِوەەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ە:یەکەم
ە.ەکرێیەسداڵًٍ ەخِێٌدنەپٍڕبِوکٍکدًیەخِێٌدنەوەجنیەیٍكپۆشیەمٍەخۆەە گرێب.ٍَیٍ

وٍزراون،ەکرێتیە ۆەئٍوەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو دًٍ ەپ  ەە رچِوًیەئٍمەڕێٌىتدی ٍەەاە:دََەم
پ یەئٍوەوۆڵٍبٍەە   بەکٍەەاوٍزراو کٍەپ شترەو ر ەگربِو ،ە ٍاڵمەمٍەکتدبیەسداڵًٍ ەخِێٌدنە ٍ

ەًٍو  ەوتۆڵٍ ەو زار  ەوتدفیەٍَیٍەکرێتیەستداڵًٍەکٍمە اتدبٍو ەگٍرە تدروەۆخیەەارایتیەًِێار
ەٍَرێهەئٍو ە نِازێب.

،ەە وٍزرێتتي تتۆەئٍوەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًدخاِو تتدًٍ ەپتتدشەە رچتتِوًیەئٍمەڕێٌىتتدی ٍەەاەە:سێێێیەم
خٍڵاتیەەپ یە ڕیدر ەو زار  ەە   بەوە ٍەڕ چدوکرەًیەەۆخیەەارایتیکرێیەسداڵًٍ ەخِێٌدنە ٍ

ەٍَرێه.ە
ًد  بەتِبد  دنەوەخِێٌدکدرانەوەکٍسِکدریدنە ٍەئٍرکیەەاراییەیدنەپ بٍخش يەمٍەتِبد ندًٍەوەە:چُارەم

خِێٌدًکٍەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدًداەپد ًٍدە ارێيەجکٍەمٍەکرێیەخِێٌدنەًٍ  بەکٍەپٍڕبِوکٍکدًیە
 و  ەپرۆستتٍ ەخِێٌتتدنەوەجنتتیەیٍکپۆشتت  ەمٍەختتۆەە گرێتتب.ەئٍوەخزوٍبکِزاریتتدًٍ ەمٍەە ر

ەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەٍبکِزار ەَدبِوچۆەوەًدًنِارەنە ًٍرخ كەە   بەکٍخِێٌدًي،ەو كەخزو
ەخِێٌدکدرە ٍخ ِکدر ەمێەئدگدەارەە کدبٍو .ٍەخۆ ەمٍکدبیەو رگربٌیەتِبد یەوًدخاِو ٍک

ەیەشتِوٍکیەفرۆشکد،ەمٍەالیٍنەەاوٍزراو ەپٍرو رەی ٍەًدخاِو ٍکٍەەاە ًرێب.ًرخە:پێىجەم
ە:ەپ ِیستٍەگرێبٍست كەمٍەً ِانەەاوٍزراو ەوە ٍخ ِکدرەٍَ  بەپ  ەە ستپ ارەنە ٍەخِێٌدن.شەشەم

ەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ٍەًدخكِو ٍكتدنەمٍەڕێتکٍ ەو رگربٌیەکرێیەسداڵًٍ ەخِێٌدنەمٍالیٍنەە:تەمحەَ
ەمٍە دًا ایەخاِویەیدنەًدخاِوی.ەكٍەەاوٍزراو كٍەە یكدبٍو ە ٍو ەە   ب دًك ەژودر یٍکی

،ەودفیەخۆیدًٍەکرێیەستداڵًٍ ەخِێٌتدنەٍَرەەووەستدوەًدخكِو ٍكدنەٍەاوٍزراو ەپٍرو رە ی : ٌەشتەم
ەووەمٍەستتٍەە ٍرزە تتاًٍٍو ،ەئٍویتت ەپتتدشەئدگتتدەارکرەًٍو  ەًِستت ٌٍکیەە(٪٢)جدرێتتكە ٍەڕێتتژ  ە

ەچِارەودًگەوەڕ زاوًٍد ەو زار  .ە(٤) ٍخ ِکدرانەپ  ەە سپ ایەسدڵیەخِێٌدنە ٍە
 

 -کرێی خَێيدن: (ق س ًکاىی)پشکًکاىی  (:42ماددەی )
ە.پشكەکٍوترەًد  بەمٍەەوو،ە ەخِێٌدنكرێیەسداڵًٍ:ەیەکەم
ەە ەرێب.ەسدڵیەخِێٌدنکدبیەبۆودرکرەنەیدنەپ  ەە ستپ ارەًیەمٍەەپشایەیٍکٍمە:دََەم
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ەەوو ویەخِێٌدنەە ەرێب.و رز ەەە ستپ ایەپ  ەوو مە:ەپشكیەسێیەم
ەەووەپشكەٍَیٍ.ە(٢)زیدەکرەًیەپشایەخِێٌدًیە ۆەزیدبرەمٍەودفیەەکٍ،ەاوٍزراو :ەچُارەم
ە:ە ٍخ ِکدرەودفیەپ داًیەپشاٍکدًیە ٍەج دەیدنەپ اٍو ەٍَیٍ.پێىجەم
خِێٌدکدرە/:ەئٍگٍرە ٍخ ِکدرەپٍش ىدنە ِوەمٍەەاًدًیەیدنە ٍرە واوبِوًیەوٌداڵٍکٍ ەیدنەتِبد یشەشەم

پ تتداًیەپشتتایەیٍکٍوتتیەخِێٌتتدن،ەئٍرکٍەەپتتدزە ەڕۆژەاەمٍەڕۆژ ە(٤٥)مٍوەەاوٍزراو یٍەمٍەوتتدو  ە
ًٍو ەەمٍەستٍە ەپتدر کٍە تۆە ٍخ ِکتدرە کٍڕێٌ تتٍو .ەئٍگٍرەتِبتد یەوەە(٪٩٢)مٍسٍرەەاوٍزراو کٍە

خِێٌدکدرەو رز ەەوو ویەمٍەەاوٍزراو کٍەە سبەپێەًٍکرە،ەً ِ  ەکرێتیەستداڵًیەخِێٌتدًیە تۆە
 ە گٍرێٌدرێتٍو .

 -دەی ً ىاحکَن ًکان لً کاتی ىًداىی کرێی سااڵىً:ڕێکارەکاىی دانًزراوە پًرورە (:46ماددەی )
کٍەەٍكدن،ەودفیەئٍو یتدنەٍَیٍەەاواەمٍەو زار  ە تكٍن ًدخكِوە ٍ:ەٍَوِوەەاوٍزراو ەپٍرو رە ییەکەم

 ٍخ ِکدراً دنەپدشەئدگدەارکرەًٍو ش،ەپشاٍکدًیەکرێتیەستداڵًٍەمٍەەوەخِێٌدکدراًٍ ەئٍوەتِبد ی
یتدنەە تۆەەاوٍزراو یٍكتیەپٍرو رە یتیەخكتِویێزرێٌٍو ەکدبیەخۆ ەًتدە ن،ەمٍەەاوٍزراو کٍە کتِ

ەًدخاِویەەیاٍ.ە
مٍەکدبیەەاواکرەًیەەاوٍزراو کٍەمٍسٍرەگِاستتٌٍو  ەئٍوەتِبتد یەوەخِێٌتدکدراًٍ،ەو زار  ەمٍەە:دََەم

پتدزە ەڕۆژەاەەاواکٍەپٍستًٍدەە کتد ەوەمٍوەوتدو یٍەاەتِبتد   ٍکٍەیتدنەخِێٌتدکدر کٍەە(٤٥)ودو  ە
جتکٍەمٍەپٍیىدًکٍکتدن،ەیتدنەًتدخاِویەە تۆەەاوٍزراو یٍكتیەپٍرو رە یتیەخكتِویەە گِێزرێتٍو 

ەئٍگٍرە ٍخ ِکدرەوەخِێٌدکدرەخۆ ەویستیەکرێیەخِێٌدنە دا .
مٍکتدبیەە ستتٍ ٍرًٍکرەًیەکرێتیەستداڵًٍ ەخِێٌتدنەمٍەکتدبیەختۆ ەەاوٍزراو کٍەوتدفیەٍَیٍەە:سێیەم

 ڕێادر ەیدسدی ە کرێتٍە ٍر.
کرەًیەکرێتتیەستتداڵًٍ ەخِێٌتتدنەمٍەکتتدبیەختتۆ ەەاوٍزراو ەوتتدفیەٍَیٍە:ەمٍکتتدبیەە ستتتٍ ٍرًٍچێێُارەم

ە ڕواًدوٍەوە ڕواًدوٍ ەگِاستٌٍو ەًٍەا ە ٍەتِبد یەوەخِێٌدکدرەبدکِوەپشاٍکدنەبٍواوەە ەرێب.
 -باجًكان: ( :40) ماددەی

پ تتیەیدستتدە ٍرکدر کتتدنەئٍوە دجتتدًٍە تتد ن،ەکٍە ٍەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًدخكِو ٍكتتدنەەپ ِیستتتٍ
ەێتٍەئٍستۆ ەخدو ًیەبٍالر کٍ.ٍون،ەجکٍەمٍە دجیەخدًِو ٍر ەکٍەە کە کٍوێتٍەسٍرەشدً د

 (:4٣ماددەی )
کدرو تتدر ەەارایتتیەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًدخاِو ٍکتتدنەوناٍچتتیەیدستتدەەارایتت ٍەکدرپ اراو کتتدنەوە

ەەیِاًیەچدوەێر ەەاراییەٍَرێهەە  ي.
 (:47ماددەی )

ەڕێکٍ ەژودر  ە دًا  ٍو ەە ەرێب.ەوِوچٍ ەودوۆستدەوەفٍرودًبٍرانەمٍ
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 بەشی ٌەشتەم
 سەرپێچی َ سساکان

 -جۆری سزاکان: (:4٥ماددەی )
ٍَرەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخاِویەستتٍرپ چیەخِکىٍکتتدًیەیدستتد ەتِبد نتتدًٍەوەە:یەکەم

 اد ەسزاەە ەرێتبە ٍەیٍک تكەمٍمەەووەە(٢٢٤٢) ەسدڵیە(٤٤)پٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدًیەٍَرێهەژودر ە
ەسزایٍ:

ِ  رەًیەمٍەە ستکربيە ٍسٍرەتِبد ندًٍەیدنەپٍیىدًکٍەًتدخاِو ٍکٍەاە ٍەشت ِ یٍکیەکتدبیەوە ٍڕێتە-٧
پ یەخِکىٍکدًیەیدستد ەتِبد نتدًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدًیەالیٍنەو زار بٍو ەبدکِەک شٍکدنە ٍ

ەٍَرێهەەچدر سٍرەە کرێي.
ە/خِێٌتدًکٍ/ئٍگٍرەک شٍکدنە ٍرە وامە ِون،ەئٍواەوتۆڵٍبٍکٍ ەٍَڵد و شت ٌدرێتٍو ەوەتِبد نتدًٍە-٠

ەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکٍەەاە خرێب.
ڕێٌىدی ٍکتتدنە اتتد ،ەستتزاەە ەرێتتبەرە یتتیەًتتدخاِویەستتٍرپ چیەٍَرەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو ە:دََەم

ەیٍک كەمٍمەسزایدًٍ: ٍ
ەَۆشدار ەەاوٍزراو کٍەوەسٍپدًدًیەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز . -٧
ەَۆشدار ەەاوٍزراو کٍەوەسٍپدًدًیەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز ەەوەسٍپدًدًیەسزا ەەارایی. -٠
ەسزا ەەاراییەوەوٍعٌٍو .َۆشدار ەەاوٍزراو کٍەوەسٍپدًدًیەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز ەوە -٢
ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ . -٤
ەٍَرەسزایٍکیەەیاٍەکٍەو زار  ە ٍەپٍسًٍد ەە زاً ب.ە-٥

 (:41ماددەی )
پ یەخشتٍیٍكەە   تبەکٍەو زار  ەستداڵًٍەپت  ەڕۆژ ەیٍکتیەوتدًکیەش ِازەوە ڕ ەسزاکدنە ٍە:یەکەم
ەٍَشتیەٍَرەسدڵ كەە ستٌ شدًیەە کد .ە(٨)
ە ەون ۆنەە(٤٢٢٢٢٢٢٢)تِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدًیەٍَرێهەسزا ەەاراییەمٍەپ یەیدسد ە ٍە:دََەم

ەسٍەەوەپًٍجدەون ۆنەەیٌدر ەع راتیەزیدبرەًد  ب.ە(٤٥٢٢٢٢٢٢٢)ەیٌدر ەع راتیەکٍوترەًد  بەوەمٍە
 

 -ڕێکاری لەکۆڵ يًوە و بریاردان سًبارەت بً پەشەلکاری وسًرپەچ  ًکان:  (:44ماددەی )
ٍکیەپتێەزاً تدری ساداڵیٍكەیدنەە" ٍڕێِ  ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدن"ەکدب كە:یەكەم

پ شتت نكدرییەیدستتدییەیتتدخِەەستتٍرپ چیەەپٍرو رە یتتیەًتتدخكِویەیٍکتتیەاوٍزراو کٍەەە گتتد 
 ٍەواەاچِونەوەم كۆڵ ٌٍو ەە سبە ٍەو زار  ەمٍەەم كۆڵ ٌٍو ەٍکیژًٍی مە،یەکرەوو ڕێٌىدی  ٍكدً

ە.ە کد ەمٍوە ِار 
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ە:ەەدََەم
ەپتتدزە ەڕۆژەمٍەگٍیشتتتٌیەستتاداڵکٍەیتتدنەزاً دری ٍکتتدنە(٤٥)،ەمٍەوتتدو  ە"م تتژًٍ ەم اتتۆڵ ٌٍو "ە   تتبەە-٧

 كتد ەوەەاوا ەڕووًكترەًٍو  ەەپٍرو رە یت ٍەًتدخاِو ٍکٍەەاوٍزراو  ٍڕێِ  ٍرایٍبیەِ ًد ە ٍەٍیپ
ەەاستٍ ەەاوٍزراو كٍەكراو .ڕئد ەمێە كد ەسٍ در  ە ٍەٍَوِوەئٍوەبۆوٍبدًٍ

پتدزە ەڕۆژەاە کتد ە ٍەە(٤٥)ە   بەو اڵوتیە ٍڕێتِ  ٍرایٍبیەەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ٍکٍەمٍەوتدو  ەە-٠
ە."م ژًٍ ەم اۆڵ ٌٍو "

ە ستبە ٍەپرۆستٍ ەە"م ژًٍ ەم اتۆڵ ٌٍو "ەاڵویەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍکٍ، و رگربٌیەو:ەەوا ەسێیەم
ژەزیتتدبرەًٍ  تتبە ڕیتتدرەمٍستتٍرەپتتدزە ەڕۆە(٤٥)مٍەوتتدو یٍكەکٍەمٍەەبتتدوبِێارەًیە تتد ٍبٍکٍەە کتتد ەو

ەپٍرو ًد کٍەە ەا .
پٍرو ًتد کٍەەاخستتٌیەمٍستٍرەە ڕیتدرە"م ژًٍ ەم اتۆڵ ٌٍو “،ەبۆوٍبٍکدنمٍەكدبیەًٍسٍمىدًدًیەە:چُارەم

ەئدگدەارەە کدبٍو .مێەەپٍرو رە ی ٍکٍ ەوەەاوٍزراو ەە ەا 
یتتدنەئدستتتٌزویەەاوٍزراو کٍەگٍرەپ شتت نكدرییەیدستتدییەیتتدنەستتٍرپ چیەڕێٌىدی  ٍكتتدنەئٍ:ەپێێێىجەم
ەپ شٌ در ەجۆرەوە ڕ ەسزاکدنە ۆەو زار  ەە کد .ەەە"م ژًٍ ەم اۆڵ ٌٍو "،ەٍمى ٌراس
ەو زار ە ڕیدرەمٍسٍرەسزاەانەیدنەسزاًٍەانەوەش ِازەوە ڕ ەسزاکدنەە ەا .ە:شەشەم
ڕێاتدرەوەپدشەَۆشداریارەًیەفٍروتیەمٍەالیٍنەو زار بٍو ەەپٍرو رە ی ٍکٍە:ەئٍگٍرەەاوٍزراو حەَتەم

ًٍ تتِوە ٍە ڕیتتدرەوەە،ەیتتدخِەەپد ًٍتتدستتێەودًکتتداە(٣)مٍەوتتدو  ەە ٍرەچدكستتدزییەپ ِیستتتیەًٍگتتربٍ
ەٍَیٍ.ەَۆشدار ەزیدبر وەەەاراییە ودفیەسٍپدًدًیەسزاە"و زار  "ەکد ڕێٌىدی  ٍكدن،ەئٍو

ەودًتگەڕێكتدر سێەە(٣)پدشەَۆشدار ەەوو مە ٍەەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکٍە:ەئٍگٍرەەاوٍزراو ٌەشێتەم
پ ِیستتتتٍەو زار  ە ڕیتتتدرەمٍستتتٍرەەکتتتد ،ەئٍووەچدکستتتدز ەًٍکتتترەەًٍگتتتربٍە ٍرەکدًیپ ِیستتتتٍ

ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ ە دا .
وتتدفیەەیەوتتۆڵٍ ،ەختتدو ًو زار بٍو مٍالیٍنەستتٍپدًدًیەستتزا ەٍَڵِ شتتدًدًٍو ەمٍەختتدڵٍبیە:ەوێێ یەم

 ەرۆژخٍو ەە(٧)مٍەوتتدو یٍكەكٍەمٍەەٍَیٍ،ە"ئًٍجتتِوًٍیەو زیتتران"ال ەبدًٍم تتداًیەمٍە ڕیتتدر کٍە
ەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەە ٍەختتدو ًیەو زار  ەمٍەڕۆژ ەگٍیشتتتٌیە ڕیتتدر ەزیتتدبرەًٍ  تتبەە وام

پتتدزە ەڕۆژەمٍەڕێاٍوبتتیەپ شاٍشتتارەًیەە(٤٥)ًتدخاِو ٍکٍەوەئًٍجتتِوًٍیەو زیتتراً  ەمٍەوتتدو  ە
 مە ڕیدر کٍشەشت دو ەبدًٍم تدانەە   تبەمٍ ٍرەەٍە ڕیدر ەکۆبدییەخۆ ەە رە کد ەوەەاواکدری ٍک

ەەاەگد ەکدرگ ڕیدا.
وتدفیەبدًٍم تداًیەمٍە ڕیتدر کٍەەیەوتۆڵٍ ،ەخدو ًو زار بٍو مٍالیٍنەسٍپدًدًیەسزاەمٍەخدڵٍبیە:ەدەیەم

مٍەڕۆژ ەگٍیشتتتٌیەەزیتتدبرەًٍ  تتبە ەە وامرۆژخٍو ەە(٧)مٍەوتتدو یٍكەكٍەمٍەەٍَیٍ،ە(و زیتتر)ال ە
ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍکٍ.ە ٍەخدو ًیەو زار  ە ڕیدر 
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 بەشّ و یەم
 حُكمّ گشتی

 -نافی قَتاب ان و خَێيدکاران: (:4٨ماددەی )
 .يپدرێزراوە ە   بەًدخكِو ٍكدن،ەەٍەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ەوەخِێٌدکدراًیەودفٍكدًیەتِبد  دن

 -ژنارەی نيداڵ و قَتابی لً پۆلدا: (:41ماددەی )
  سبەوەپ ٌ ەوٌداوەزیتدبرە  تبەوەًد  تبەڕوو ٍرەە(٢٥)ًد  بەَ  ەپۆم كیە دخچٍ ەوٌدااڵنەمٍەە:یەکەم

ەیٍكەوٍبرەوەً ِەەوٍبرەووجدەکٍوترە  ب.ە(٤،٥) ۆەٍَرەوٌداڵ كەمٍەپۆمٍکٍەمٍە
سیەتِبد یەزیدبرە  ب،ەوەًد  تبەە(٣٢)ًد  بەَ  ەپۆم كیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەمٍەە:دََەم

ەیٍكەوٍبرەوەً ِەوٍبرەەووجدەکٍوترە  ب.ە(٤،٥)ۆەٍَرەتِبد یەوەخِێٌدکدرێكەمٍەپۆمٍکٍەمٍەڕوو ٍرە 
ە-دانًزراوەی ٌاوبًش و پش  َاىکراو:ە(:٨2ماددەی )
كٍەوەًدو ًتد کدًیەبتر ەخِێٌتدنەپٍیىدًکتدًٍەخِێٌتدًکٍەوە تدخچٍ ەوٌتدااڵنەوەتِبد نتدًٍەوەە کرێبە

الیٍنەكۆوپدً دكتدنەیتدخِەەڕێكنتراو ەً ِە وڵٍب  ٍكتدنەەە ەا ،ەمٍەخٍرج  دنخكِوٍ ەخدو ً دًٍەوە
 ٍمەجتۆر ەەاوٍزراو یٍەە وبرێتبەەبترەرێي. یدنەوٍە ً  ٍكدن،ە ٍەَدریكدر ەمٍگٍوەخكِوٍ ە ٍڕێتِ ە

ە.َدو ٍشەوەپشت ِاًاراوپٍرو رە ییەە  ەاوٍزراو
 تدزاًجِیسب.ەە کرێبەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخاِویەتدزاًجٌٍویسبە  بەیدخِەە (:٨6ماددەی )
 (: ٨0ماددەی )

ەپۆشتیەبتدیبٍ ە ٍكیٍ ٍرگتیەوەجتلوتدفیەەیزایٌتیەًتدخكِوی،ەەرەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییٍَ:ەیەکەم
ەخِێٌدکدرانەەا ٍشەە کرێبە ٍەخۆڕاییێٌدنە ٍسٍرەتِبد  دنەوخٍفتٍ ەیٍکٍویەخِمٍەیەٍَیٍەوخۆی

گِاستتتٌٍو  ەتِبد  تتدنەوەەوتتدفیەرێانستتتٌیًتتدخكِوی،ەپٍرو رە یتتیەەرەەاوٍزراو یٍکتتیٍَە:دََەم
خِێٌتتتدکدراًیەمٍەوتتتدڵٍو ە تتتۆەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍەوە ٍەپتتت چٍواًٍو ەٍَیٍ،ە ٍەًرخ تتتكەکٍە

ەەاوٍزراو کٍە ڕیدر ەمٍسٍرەە ەا .
 (:٨٣ماددەِ )

ەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًدخاِو ٍکتتدنەوتتدفیەخۆیتتدًٍەڕاگٍیدًتتدًیەخۆیتتدنەٍَ  تتب،ەئٍویتت ەپتتدشە
ەەاوِەە زگدەپٍیِ ًدیدار کدًیەبر.ەو رگربٌیەوِڵٍ ەمٍەو زار  ەوە

 (:٨7ماددەِ )
کیەج تدوازەوەفيستتيڤدوەوەئتدًٍَکّەاڵًدخكِويٍكدنەودفیەخۆیدًٍەچتدەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍە:یەکەم

رۆشٌبيرىەوەخۆشّەخۆیدنەسدزە كٍنەمٍەە ر و ەکدبٍکدًیەخِێٌدنەوە ٍەوٍرج كەکتدریکٍر ەمٍستٍرە
ەڕ وشیەخِێٌدنەمٍەەاوٍزراو کٍەًٍ  ب.

کیەوەفيستيڤدوەوەئدًٍَکّەرۆشٌبيرىەوەخۆشتیەکتدریکٍر ەمٍستٍرەاڵئٍگٍرەئًٍجدوداًیەئٍوەچدە:دََەم
کتتد ەوەڕ وشتتیەخِێٌتتدنە  تتب،ەە   تتبەپ شتتِ ختٍەڕ زاوًٍتتد ە ٍڕێتتِ  ٍرایٍبیەگشتتتیەپدرێزگتتدە

ەو رگ رێب.



 

 252)العدد(  ذمارة  42  

 

 

22/7/2222 

یتتدنەە   تتبەئتتداڵ ەکِرەستتتدنەوەئتتداڵ ەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًتتدخكِويٍکٍەمٍستتٍرە (:٨٥مێێاددەِ )
 مٍ ٍرە مەبٍالر ەەاوٍزراو کٍەەا ٌرێب.

 (:٨1ماددەی )
مٍگٍوەپٍیتدویەپٍرو رە ەەکدراًٍ ئٍوەەگشبەٍەًدخاِو ٍکدًداەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ەٍَوِوەمٍ:ەیەکەم

 : ەخِار و  ٍبدیبٍب  ەئٍودًٍ ،ڕێپ ٌٍەراونًدگًِج يەەدر وەف رك
َ ٌتدًیەئتدو ر ەەو،ەنی ٍو ەوۆڵٍبپ تدراومٍەڕوو ەیدستدچٍکدًٍشەکٍەەبًٍدًٍ ەئٍوە،ٍَڵکربٌیەچٍكە-٧

ە.وٍبرس دارە ریٌداركٍرەو
ە.ٍَرەودەە یٍكیەەیكٍ ەتٍە غٍكراوەوەسٍرخۆشكٍرەوجکٍر ك شدنەوەفرۆشتٌیەودەە  ەَۆشبٍرەە-٠
ەکیەخز ی.اڵڕێاالویە دزرگدًیەوەچدە-٣
َ ٌتتدًیە ٍكدر ٍەە ٍكدرَ ٌتتدًیەبًِتتدوب ژییەجٍستتتٍییەوەە رووًتتیەوەوٍعتتٌٍو ؛ەٍَرو َتتدەڕێتتکٍەە-٤

ە. ەیٍکترشادًدنەًدەرێبڕ فتدر
ئتتدی ٌیەەوەئٍوەەروشتتىدًٍ ەمٍگٍوە ٌٍودكتتدًیەپ اٍو ژیتتدًیەئدشتتت  دًٍە ٍکدرَ ٌتتدنەوەً شتتدًداًیەە-٥

 گًِج ي.دًٍبٍو ییەگٍمیەكِرەستدنەًو
ەكتدرگ ڕ کدًیەسٍر و  ەئٍمەودەە یٍە اد ،ەستزا ەگٍ ڕٍَرەکٍس كەسٍرپ چ  ٍكە ٍراًبٍرە ٍەەدََەم:

ەئٍو  ەڕێکدەمٍەسزایٍکیەبرە کرێبە ٍراًبٍرە ٍوەکٍسٍەکٍەمٍەیدسدکدًداەَدبِو . ێەەە ەرێب،
پ ِيستٍەٍَوِوەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخاِویەبد نۆیٍکیەخۆ ە ٍەبٍالر کٍو ە (:٨4ماددەِ )

 یدنەمٍ ٍرە مەبٍالر کٍەٍَ  ب،ەوە ٍمەجۆر  ەخِار و :
ەوٍبرەوەً ِەوٍبرە چِکترەًٍ  ب.یٍكەە(٤،٥)سێەوٍبرە ٍەە(٣):ەبد نۆیٍکٍەمٍەیەکەم
ەًدو ەەاوٍزراو کٍ،ەو كەمٍەوۆڵٍبٍکٍەاەَدبِو ،ەمٍسٍرەبد نۆکٍە ٌِسرێب.ە:دََەم
ە:ەسدڵیەەروستبِوًیەەاوٍزراو کٍەمٍسٍرەبد نۆکٍە ٌِسرێب.سێیەم
ە:ەمۆگۆ ەەاوٍزراو کٍەمٍسٍرەبد نۆکٍەوێٌدە ارێب.چُارەم
ەە کرێبەجکٍەمٍو ە ٍەزودًیەبری ە ٌِسرێب.:ەبد نۆکٍە ٍەزودًیەکِرە ە ٌِسرێب،ەوەپێىجەم

 (:٨٨ماددەی )
َدوپ چٍکدًیەبٍالرسدز ەوەَدوپ چیەخشتٍ ەسزاکدنەوەَدوپ چیە ٍشٍکدًیەئدوتدە ییەپ شتٍییە ٍە

ە ٍش ایەئٍمەڕێٌىدی ٍەٍَژودرەئٍکرێي.
 (:٨1ماددەی )

کتتۆوٍڵکٍ ەەپ ِیستتتٍەئٍوەکٍسەوەالیًٍتتدًٍ ەوتتۆڵٍبیە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەوەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدگٍەو
سێەودًکداەمٍەە رچتِوًیەە(٣)پٍرو رە ییەوەپٍیىدًکٍیدنەٍَیٍەوەپ شترەە ستبٍکدرە ِون،ەمٍەودو  ە

ئٍمەڕێٌىتتدی ٍ،ەمٍەگشتتبەڕوو کتتدًٍو ەجتتکٍەمٍەڕوو ەبٍالرستتدز ەکٍە ٍەچًٍتتدەوتتدەە یٍكەمٍمەڕێٌىتتدی ٍە
ەڕێانراو ،ەخۆیدنەمٍگٍوەخِکىٍکدًیەئٍمەڕێٌىدی ٍە کًِج ٌي.
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 (:12ماددەی )
ە(٢٢٤٦) ەستدڵیە(٤)ەر چِوًیەئٍمەڕێٌىدی ٍ،ەڕێٌىدییەتِبد ندًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدًیەژوتدر ەە ٍ

ەٍَڵد و ش تٍو .
 (:16ماددەی )

ەجێەە کرێب.ج بٍە(رەستدنِکەّعيتد و)ئٍمەڕێٌىدی ٍەمٍەڕۆژ ە  وکرەًٍو  ەمٍەڕۆژًدوٍ ەفٍرویە
ە
ە
ە

 صالح ئاالن حمە سعیذ                                                             
 َەزیرِ پەرَەردە                                                           

 
 (٧)ٌاوپەچی ژنارە
 خش ًی سزاکان

 سزاکاىی دیکً سزای دارایی لً کاتی سًلهاىدىی پەشەلکاری و سًرپەچی
سٍەەوەپًٍجدەون ۆنەە(٤٥٢)ەًٍ ِوًیەوۆڵٍبیەفٍروی.ەە

ەەیٌدر
ەەاخستٌیەڕاستٍوخۆ ەەاوٍزراو .ە-
ەبۆودرکرەًیەساداڵ ەیدسدیی.ە-

گۆڕیٌیەوۆڵكداریٍبیەەاوٍزراو ە ێەوۆڵٍبیە
ەفٍرویەو زار  .

ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ .ەە-ەسٍەەون ۆنەەیٌدرە(٤٢٢)
ە

وۆڵٍبیەگِاستٌٍو  ە دڵٍخدًٍ ەەاوٍزراو ە ێە
ەفٍرویەو زار  .

ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ .ەە-ەسٍەەون ۆنەەیٌدرە(٤٢٢)
ە

 کدنەکٍەمٍەکدبیە ٍڵکٍەوەًِوسراویٍک كەمٍە
ەسدختٍکراون،ە پ شاٍشەەاواکرەًیەوۆڵٍ 

ە.ً  ٍە ٌٍودیدنیدخِەەەە رچِون

ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ .ەە-ەسٍەەون ۆنەەیٌدرە(٤٢٢)
ەبۆودرکرەًیەساداڵ ەیدسدیی.ە-

وۆڵٍ ە ێە ِوًیەوٍرجیەپ ِیسبەوە ٍڵکٍەوە
ەپ داویستیەپ ِیسبەەراو .

ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ .ەە-ەسٍەەون ۆنەەیٌدرە(٤٢٢)ە
ە

سێەسدوەمٍسٍرەیٍكەە(٣)ئدستیەًزویەئٍکدەیىیە
ە.(مٍەخِارەئدستیەودوٌدو ًد)

ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ .ە-ەٍَشتدەون ۆنەەیٌدرە(٨٢)

بیەپدڵپشتیەکدب كەەاوٍزراو یٍکیەً ِە وڵٍ
ئدکدەیىیەمٍالیٍنەًدو ًد ەسٍر کیەج ُدًیە

ەمٍە سبەەاو .

ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ .ە-ەپًٍجدەون ۆنەەیٌدرە(٥٢)
ە

 ٍسٍرچِوًیەوۆڵٍ ،ە ێەپ شاٍشەکرەًیەەاواە
ە ۆەًِێارەًٍو  ەوۆڵٍ .

ەَۆشدارکرەًٍو .ە-ەشٍسبەون ۆنەەیٌدرە(٦٢)
ەبۆودرکرەًیەساداڵ ەیدسدیی.ە-
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ًِێارەًٍو  ەوۆڵٍ ەکراو ،ە ٍاڵمەەاواکٍەەاوا ە
ەر ًکترەپ شاٍشەکراو ەو كەمٍوەکدبٍ ەو زار  ە

ە ۆ ەەیدر ەکرەوو .

ەەپًٍجدەون ۆنەەیٌدرە(٥٢)

ًٍَ ٌدًیە ٍڵکٍ ەئٍستۆپدکیە دجیەە راوٍ ە
ەٍَرچًٍد ەو زار  ە ٍەفٍرویەەاوا ەکرەوو .

ەَۆشدار ەفٍروی.ە-ەپًٍجدەون ۆنەەیٌدرە(٥٢)
سێەە(٣) دجٍکدنەمٍەودو  ەە   بەە-

ودًگە درێي،ەئٍگٍرەًٍەرانەپرۆسٍ ە
ٍَڵد و شدًدًٍو  ەوۆڵٍ ەە سبە

ەپێەە کد .
پ ش نكدر ەوەسٍرپ چیەەیدرەوەەکدب كەەاوٍزراو کٍ

ەکرەوو ەەەوو در 
ەو،ەپدشەئدگدەارکرەًٍو  ەچًٍدە

جدر  ەفٍرویەمٍالیٍنەو زار بٍو ،ەپ ش نادرییەوە
ە .کٍوِکِرب ٍکدًیەچدكەًٍکرەوو

پرۆسٍ ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ ەە-ەپًٍجدەون ۆنەەیٌدرە(٥٢)
ەە سبەپێەە کد .

خِێٌدکدر ەزیدبرەو كەمٍو  ەمٍە/و رگربٌیەتِبد ی
کدبیەپ شاٍشارەًیەوۆڵٍ ەَدبِو ،ە ێە

ەڕ زاوًٍد ەو زار  .

 ٍەپ یە ڕێكەکٍەو زار  ە
ە ڕیدر ەمٍسٍرەە ەا .

ە

ەَۆشدار ەفٍروی.ە-
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-

ە(٪٥٢)کدب كەڕێژ  ەکدەیر ەٍَو شٍییەمٍژیرە
ەپًٍجدەمٍەسٍە .

ەَۆشدار ەفٍروی.ە-ەخٍفتدەون ۆنەەیٌدرە(٧٢)
پرۆسٍ ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ ەە-

ەە سبەپێەە کد .
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-

ە(٪ە٧٢بدەە٥٢)کدب كەڕێژ  ەکدەیر ەٍَو شٍییە
ەپًٍجدەبدەخٍفتدەمٍەسٍە .

ەَۆشدار ەفٍروی.ە-ەپًٍجدەون ۆنەەیٌدرە(٥٢)
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-

کدب كەڕێژ  ەکدەیر ەٍَو شٍییەسٍروەخٍفتدە
ە ٍاڵمەژێرەٍَشتدەمٍەسٍە .

ەَۆشدار ەفٍروی.ە-ەسیەون ۆنەەیٌدرە(٣٢)
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-

ەَۆشدار ەفٍروی.ە-ە  سبەون ۆنەەیٌدرە(٢٢)ەپ یەڕێٌىدیی.ەاًٍوٍزراًدًیەو الكە ٍ
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-

ەَۆشدار ەفٍروی.ە-ەە ەون ۆنەەیٌدرە(٤٢) ًٍەاًیەوِوچٍەمٍەڕێیە دًاٍو .
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-
سزاکدنەزیدەەە کرێيەمٍەئٍگٍر ەە-

ەًٍکرەًیەچدکسدز .
ەَۆشدار ەفٍروی.ە-ەە ەون ۆنەەیٌدرە(٤٢) ربٌیەکرێیەتِبد یەمٍەڕێیە دًاٍو .و رًٍگ

ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-
ٍەتِبد یەوەخِێٌدکدر،ەو كەو رگربٌیەپدر  ەزیدە ەم

 مٍو  ەمٍەودەە  ەکرێیەسداڵًٍ ەخِێٌدنەَدبِو .
ەَۆشدار ەفٍروی.ە-ە  سبەون ۆنەەیٌدرە(٢٢)

ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-
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خِێٌدکدرەمٍەپۆمداەمٍو ە/تِبد ی/ژودر  ەوٌداو
 زیدبر ەکٍەمٍەڕێٌىدی ٍکٍەَدبِو .

ەە ەون تتتتتتتتۆنەەیٌتتتتتتتتدر،ە(٤٢)
ئٍگٍرەیٍكەەبتدەپ تٌ ەتِبتد یە
زیتتتتتدبرەو رگ را تتتتتِونەو كە
مٍو  ەمٍەڕێٌىدی ٍکتتتتتتتتتتتتدنە
ەَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدبِو .

  ستتتبەون تتتۆنەەیٌتتتدر،ەە(٢٢)
ئٍگٍرەشتتتٍشەتِبتتتد یەیتتتدنە
زیتتتتتدبرەو رگ را تتتتتِونەو كە
مٍو  ەمٍەڕێٌىدی ٍکتتتتتتتتتتتتدنە

 َدبِو .

ەَۆشدار ەفٍروی.ە-
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-
ە

ڕوو ٍرەوەپ داویست ٍکدنەوەوِاصٍفدبیەبٍالر ە
ئٍو  ە ٍەەەەاوٍزراو کٍەَدوبدەً  ٍەمٍگٍو

 و زار  ەڕاگٍێٌراو .

ەَۆشدار ەفٍروی.ە-ەسیەون ۆنەەیٌدرە(٣٢)
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .ە-

ڕوو ٍر ەژوور ە دخچٍ ەوٌدااڵنە ۆەٍَرەوٌداڵ كە
 مٍو ەکٍوتر ەو كەمٍو  ەمٍەڕێٌىدی ٍکٍەَدبِو .

ەَۆشدار ەفٍروی.ە  سبەون ۆنەەیٌدرە(٢٢)
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .

خِێٌدکدراێكە/تِبد   ٍكڕوو ٍر ەپۆلە ۆەٍَرە
ەمٍو ەکٍوتر ەو كەمٍو  ەمٍەڕێٌىدی ٍکٍەَدبِو .

ەَۆشدار ەفٍروی.ە  سبەون ۆنەەیٌدرە(٢٢)
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .

و كەبۆودر کدنەوە)ەاوٍزراو ەکدر ەکدرگ ڕی ٍکدًیە
  ٍەپ یەڕێٌىدی ٍکدنەً  ٍ.ە(م ژًٍکدنەوەَتد

ەَۆشدار ەفٍروی.ەە ەون ۆنەەیٌدرە(٤٢)
ەدکسدز .گربٌٍ ٍر ەچ

س ستٍویەئدگرکِژێٌٍو ەکۆًتڕۆڵیەسداڵًٍ ە ۆە
 ًٍکراو .

ەَۆشدار ەفٍروی.ەە ەون ۆنەەیٌدرە(٤٢)
ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز .

کدب كەەاوٍزراو کٍەە سبەًدکد ە ٍەکدرەوە
 ٍڕێِ رەًیەخِێٌدنەمٍوەکدبٍ ەمٍەوۆڵٍبٍکٍەاە

  ۆ ەبٍرخدًاراو .

ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ .ە

ئٍوەسٍرپ چ  دًٍ ەمٍمەخشتٍیٍەاەًدویدنە
ەًٍَدبِو ،ە

 ٍەپ یەٍَڵسًٍکدًدًیەو زار  ەەسزایدنە ۆە
 ەاە ًرێب.

ە ژارە کدن:ە
ەَۆشدار ە-
ەسزا ەەاراییە-
ەسزا ەفٍرویە-
ەٍَڵِ شدًدًٍو  ەوۆڵٍ ە-

ە
ە
ە
ە
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 (٠)ٌاوپەچی ژنارە
 ٌاوپەچی تًالرسازی

لً ڕووی ب ياسازی و ٌَىًری و  نيدااڵن ناااااًرج و پەکٍااااتًکاااااىُ تًالری باااخچًى
 پًروەردەی ًوە، لً کاتی بًکرێ گرتيی تًالر.

مٍەکدبیە ٍکرێکربٌیەبٍالرە ۆە دخچٍ ەوٌدااڵنەپ ِیستتٍەوٍرجەوەپ اُتدبٍ ە تدخچٍ ەوٌتدااڵنەمٍگٍوە
ەپ یەئٍمەخداڵًٍ ەخِار و ە  ب:ەٍالر ەئٍمەڕێٌىدی ٍە کًِج بەوە ٍوٍرجٍکدًیە ٍشیەب

تٍەەاواکتدر ەوتۆڵٍ ەەًٍخشتٍىەز ویت ٍکٍەوەًٍخشتٍ ەبٍالر کٍەپ شتاٍشە ٍەو زار  ەپ ِیس: یەکەم
ە اد ەو،ەە   بەًٍخشٍکٍەگشبەپ اُدبٍکدًیەًدوەبٍالر کٍەوەز وی ٍکٍ ەب داەەیدر ەکرا  ب.

پ یەخشتٍ ە دخچٍ ەوٌدااڵًیەَدوپ  ە  ب،ەٍر ەگشبەپ اُدبٍکدًیەبٍالر کٍە ٍپ ِیستٍەڕوو ە:دََەم
ئٍمەە(بٍالر ەتِبد نتدًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدنەوەپدشتاۆکدً دن)ًیە ٍشتیەوەمٍگٍوەوٍرجٍکد

ەڕێٌىدی ٍە کًِج ب.
َ اتتیە)ستتٍەەوٍبتترەمٍەشتتِێٌٍەوٍبرستت دار کدًیەو كەە(٤٢٢):ەپ ِیستتتٍەبٍالر کٍە ٍەالیًٍتتیەکٍمەسێێێیەم

ەەوورە  ب.ە(کدر  د ەپدڵٍپٍستۆ ە ٍرز،ەبدو ر ەگٍیدًدن،ە ًٍزیٌندًٍ
چتِارەستٍەەوٍبترەەووجتدەکٍوتترەًٍ  تب،ەوەە(٤٢٢)ٍر ەز و ە دخچٍ ەوٌدااڵنەمٍە:ەپ ِیستٍەڕوو چُارەم

ەسێەسٍەەوٍبٍرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب.ە(٣٢٢)بٍالر ە دخچٍەمٍە
ەپ تیەئٍمەخشتتٍیٍ ەختِار و ە  تب:ەوەڕوو ٍر کتدًیە تدخچٍ ەوٌتدااڵنە ٍ:ەپ ِیستتٍەپ اُتدبٍەپێێىجەم

ەکٍوتتتتتتتتتترەًٍ تتتتتتتتتي.  ستتتتتتتتتبەوٍبتتتتتتتتترەەووجتتتتتتتتتدەە(٢٢)مٍەە(ژوور کتتتتتتتتتدن)پۆمٍکتتتتتتتتتدنەە-٤
ەیٍكەوٍبرەوەً ِەەووجد ەمٍەًدوەپۆلە ٍرکٍوێب.ەە(٤،٥)ٍَرەوٌداڵ كەە-٢
ەە کرێبە دخچٍ ەوٌدااڵنەیٍكەپۆمیەٍَ  بەیدنەزیدبر.ە-٣
ەستتتێەوٍبتتترەەووجتتتد.ە(٣)ە   تتتبەٍَرەپۆم تتتكەپًٍتتتجٍر  ەٍَ  تتتبە ٍەڕوو ٍر ە ٍەالیًٍتتتیەکٍمەە-٤
ەکٍوترەًٍ  ب.ەسهە(٢٨٢)ە   بە ٍرز ەًدوەپۆلەمٍەەووەسٍەەوەٍَشتدەە-٥
ە  سبەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب.ە(٢٢)ریدەمٍەکدفتە/ژوور ەًدًنِارەًیەوٌدااڵنە-٦
مٍەە(ستدخ بٍ)  سبەوٌداڵ كەبِام ت كەٍَ  بەوەە   تبەپًٍتجٍر ەیتدخِەەٍَواکت  ەە(٢٢) ۆەٍَرەەە-٧

ە ٍشیەبِام تٍکدنەٍَ  ب.
ەسیەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب.ە(٣٢)گۆڕ پدًیەیدر ەمٍە/سٍوزاییە-٨
ەکدو را ەچدوەێر ەٍَ  ب.ە-٩
ەئدگرکِژێٌٍر و ەٍَ  ب.ە-٤٢
ەە رگدکدنەسٍالوٍ ەکرا يە ۆەئٍو  ەوٍبرسیەمٍسٍرەە سبەوەپًٍجٍ ەوٌداوەەروسبەًٍکد .ە-٤٤
ەئ ٌتٍرً تیەمٍەەووەو کد د ەکٍوترەًٍ  ب.ە-٤٢
ە ٍڕێِ  ٍرەوەودوۆستدکدنەوەکدروًٍداًیەەیاٍەژووریدنەٍَ  ب.ەٍَرو َدەبٍوام ب.ە-٤٣
ەسٍەەسهەًزوترەًٍ ي.ە(٤٢٢)ە   بەودٍجٍر  ەتدەروٍکدنەمٍەە-٤٤
ە   تتبە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەچدرستتٍر ەگشتتبەشتتبەوەشتتِێٌ ایەبٍالر کٍ ەکرە  تتبەکٍەئٍگٍر ەە-٤٥

ەەروستارەًیەوٍبرسیەمٍسٍرەوٌداوەٍَ  ب.
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  (٢)ٌاوپەچی ژنارە 
 ٌاوپەچی تًالرسازی

لً ڕووی ب ياسازی و ٌَىًری و  نيدااڵنناااااًرج و پەکٍااااتًکاااااىُ تًالری باااخچًى 
 پًروەردەی ًوە لً کاتی دروس کردىی تًالری ىَێ.

مٍەکدبیەەروستارەًیەبٍالر ەبدز ە ۆە دخچٍ ەوٌدااڵنەپ ِیستٍەوٍرجەوەپ اُتدبٍ ە تدخچٍ ەوٌتدااڵنە
ەپ یەئٍمەخداڵًٍ ەخِار و ە  ب:ەٍالر ەئٍمەڕێٌىدی ٍە کًِج بەوە ٍمٍگٍوەوٍرجٍکدًیە ٍشیەب

پ ِیستٍەەاواکتدر ەوتۆڵٍ ەەًٍخشتٍىەز ویت ٍکٍەوەًٍخشتٍ ەبٍالر کٍەپ شتاٍشە ٍەو زار  ە: میەکە
ە اد ەو،ەە   بەًٍخشٍکٍەپ اُدبٍکدًیەًدوەبٍالر کٍەوەز وی ٍکٍ ەب داەەیدر ەکرا  ب.

پ یەخشتٍ ە دخچٍ ەوٌدااڵًیەَدوپ  ە  ب،ەٍر ەگشبەپ اُدبٍکدًیەبٍالر کٍە ٍپ ِیستٍەڕوو ە:دََەم
ئٍمەە(بٍالر ەتِبد نتدًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدنەوەپدشتاۆکدً دن)جٍکدًیە ٍشتیەوەمٍگٍوەوٍر

ەڕێٌىدی ٍە کًِج ب.
 ۆەًىًٍِەەا  ٌارەًیەڕ وپتتٍ،ەە)پ ِیستٍەڕ چدوىەوٌداڵیەخدونەپ داویستّەبدیبٍبٍکدنە ارێبەە:سێێیەم

ە.(بِام تیەگًِجدو،ەوەَتد
 چُارەم: 

َ اتیەکدر  تد ە)سٍەەوٍبرەمٍەشِێٌٍەوٍبرست دار کدًیەو كەە(٤٢٢)پ ِیستٍەبٍالر کٍە ٍەالیًٍیەکٍمەە-٤
ەەوورە  ب.ە(گٍیدًدن،ە ًٍزیٌندًٍپدڵٍپٍستۆ ە ٍرز،ەبدو ر ە

ًتتدو و ەوەستتٍت یەًتتدو و  ەبٍالرەمٍەکتتدبیەەروستتتارەًیەبٍالر ەبتتدز ،ەپ ِیستتتٍەەیِار کتتدًیەە-٢
ەمٍ ٍرەوٍبرسیەزووئدگرگربي.سًٍد وی ەپدً لەًٍ  ب،ە ٍ

چِارەستٍەەوٍبترەەووجتدەکٍوتترەًٍ  تب،ەوەە(٤٢٢):ەپ ِیستٍەڕوو ٍر ەز و ە دخچٍ ەوٌدااڵنەمٍەپێىجەم
ەسێەسٍەەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب.ە(٣٢٢)بٍالر ە دخچٍەمٍە

ە:ەشەشەم
ەسٍەەسهەًزوترەًٍ ي.ە(٤٢٢)ە   بەودٍجٍر  ەتدەروٍکدنەمٍە -٤
درستتٍر ەگشتتبەشتتبەوەشتتِێٌ ایەبٍالر کٍ ەکرە  تتبەکٍەئٍگٍر ەە   تتبە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەچە-٢

ەەروستارەًیەوٍبرسیەمٍسٍرەوٌداوەٍَ  ب.
ە
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ەپ ِیستٍەپ اُدبٍکدنەوەڕوو ٍر کدًیەبٍالر کٍە ٍەپ یەئٍمەخشتٍیٍ ەخِار و ە  ب:: حەَتەم
 کًن ریو ڕووبًرى پەَیس  پەکٍاتًکان ز

  کۆی گش یە
ە٢مە(٤٢)ەژوورىە تتٍرێِ  ٍر.ە٤
ە٢مە(٤٢)ەژوورىەودوۆستدیدن.ە٢
ە٢مە(٢٢)ەژوور ەکۆ ًٍِو .ە٣
ە:(ژوور ەوٌدااڵن)پۆلەە٤

ەیٍكەوٍبرەوەً ِەەووجد ە ٍرکٍوێب.ە(٤،٥)ە   بەٍَرەوٌدام كەە-
ەسێەوٍبرەەووجد.ە(٣)ە   بەپۆمٍکٍەپًٍجٍر  ەٍَ  ب،ە ٍەالیًٍیەکٍمەە-
ەسهەکٍوترەًٍ  ب.ەە(٢٨٢) ٍرز ەًدوەپۆلەمٍەە-
ەوٍرجەً  ٍ.ە(ثدًِي) ِوًیەسٍت یەە-
ەە کرێبە دخچٍ ەوٌدااڵنەیٍكەپۆمیەٍَ  بەیدنەزیدبر.ە-

ە٢مە(٢٢)

 ٢مە(٥٢)ەَۆڵّەیدریکدىەًدو و .ە٥
ە٢مە(٣٢)ەەروستارەًیەخِارەنە+شِێٌّەًدنەخِارەنەە+کدفتریدەە٦
ە٢مە(٢٢)ەژوورىەخٍوبٌّەوٌدااڵن.ە٧
ە٢مە(٩)ەژوورىەبًٍدروستّ.ە٨
ە٢مە(٤٢٢)ە(سٍوزاییەە) دخچٍەگۆڕ پدًیەیدر ەە ر و ەوەە٩
  سبەوٌداڵ ك،ەوەە   بەپًٍجٍر ەیدخِەەە(٢٢)یٍكەبِام بە ۆەٍَرەە٤٢

ەمٍە ٍشیەبِام تٍکدنەٍَ  ب.ە(سدخ بٍ)ٍَواک  ە
ە

ە.ە(پ دوانەوەئدفر بدنە)بِام بە ۆەودوۆستدیدًّەە٤٤
ەە ەودوۆستدەوەکدروًٍدێك.ە(٤٢)یٍكەبِام بە ۆەٍَرە

مٍوە ٍشەٍَ  بەکٍەە(سدخ بٍ)ٍَواک  ەە   بەپًٍجٍر ەیدخِەە
ە.(ًٍکەگشبەبِام تٍکدن)بِام تٍکدًیەم  ٍە

ە

ەەژێٌٍو  ەٍَ  ب.ِئدگرکە٤٢
ەەکدو راىەچدوەێر ەٍَ  ب.ە٤٣
ەەسٍرچدو  ەئدو ەیٍە کیەٍَ  ب،ەوەئدوخِارەًٍو  ەپدكەٍَ  ب.ە٤٤
ەەئدو ر ەسدرەەوگٍرمەکٍر و ىەژوور کدًّەٍَ  ب.ە٤٥
ەەالیًٍیەکٍمەەووەو کد دیتیەٍَ  ب.ئ ٌترً تیە ٍەە٤٦
ەەزیدبرەمٍەیٍكەە رگدىەفریدکٍوبٌّەٍَ  ب.ە٤٧
ًدوەە رگدکدنەسٍالوٍ ە ارێيە ۆەئٍو  ەوٍبرسیەمٍسٍرەە سبەوەە٤٨

ەپًٍجٍ ەوٌداوەًٍ  ب.
ە

ٍَ  ب،ە ۆەًىًٍِەە کرێبەشِراەە(س دجی)ە   بەبٍالر ە دخچٍەشِرا ەە٤٩
یدخِەە ٍەپٍرژیيەیدخِەە ٍەش ِازێكیە نۆكەیدخِەە ٍەوٍخٍجٍر ە/ ٍە ٍرە

ەەیاٍ ەگًِجدوە ارێب.

ە
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 (٤)ٌاوپەچی ژنارە 
 ٌاوپەچی تًالرسازی

 ناااااًرج و پەکٍااااتًکاااااىُ  تًالری قَتابخاىً و خَێيدىگً و کۆنًڵگً و پًیهاىگً 
 لً ڕووی ب ياسازی و ٌَىًری و پًروەردەی ًوە.

ە ە ۆ ەبدز  ەبٍالر  ەەروستارەًی ەیدن ەبٍالر ەگربٌی ە ٍکرێ ەکدبی ەپٍیىدًکٍمٍ ەو ەخِێٌدًکٍ ەو ەتِبد ندًٍ
پ ِیستٍەوٍرجەوەپ اُدبٍ ەبٍالر کٍەمٍگٍوەوٍرجٍکدًیە ٍشیەبٍالر ەئٍمەڕێٌىدی ٍە کًِج بەوە ٍە

ەپ یەئٍمەخداڵًٍ ەخِار و ە  ب.
پ ِیستٍەەاواکتدر ەوتۆڵٍ ەەًٍخشتٍىەبٍالر کٍەیتدنەز ویٍکٍەپ شتاٍشە ٍەو زار  ە اتد ەو،ەە:یەکەم

ەە   بەًٍخشٍکٍەپ اُدبٍکدًیەًدوەبٍالر کٍەوەز وی ٍکٍ ەب داەەیدر ەکرا  ب.
ەە:دََەم

پ ِیستٍەبٍالر ەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەگشبەوٍرجٍەفٍرو ٍکدًیە  ٌدسدز ەب داە  تبەە-٤
ئٍمەە(بٍالر ەتِبد نتتدًٍەوەپٍیىتتدًکٍەًدخاِو ٍکتتدنەوەپدشتتاۆکدً دن)رجٍکتتدًیە ٍشتتیەوەمٍگٍوەوٍ

ەڕێٌىدی ٍە کًِج ب.ە
ئٍگٍرەگِوتتتدًیەوٍبرستتتیەستتتٍالوٍبیەمٍەبٍالر کٍەکتتترا،ەە   تتتبەەاواکتتتدر ەوتتتۆڵٍ ەًِستتتراوێایەە-٢

ەپٍسًٍدکراوەمٍەالیًٍ ایەپٍیِ ًدیدار ەخاِویە  ٌ بەکٍەوٍبرسیەمٍەسٍالوٍبیەبٍالر کٍەً  ٍ.
 تۆەًىتًٍِەە)پ ِیستٍەڕ چدوىەتِبد ّەوەخِێٌدکدر ەختدو نەپ داویستت  ٍەبدیبٍبٍکتدنە ارێتبەە:سێیەم

ە.(ەا  ٌارەًیەڕ وپتتٍ،ەبِام تیەگًِجدو،ەوەَتد
ە:ەچُارەم

َ اتیەکدر  تد ە)سٍەەوٍبرەمٍەشِێٌٍەوٍبرست دار کدًیەو كەە(٤٢٢)پ ِیستٍەبٍالر کٍە ٍەالیًٍیەکٍمەە-٤
ەەوورە  ب.ە(گٍیدًدنپدڵٍپٍستۆ ە ٍرز،ەبدو ر ە

ًتتدو و ەوەستتٍت یەًتتدو و  ەبٍالرەمٍەکتتدبیەەروستتتارەًیەبٍالر ەًتتِێ،ەپ ِیستتتٍەەیِار کتتدًیەە-٢
ەسًٍد وی ەپدً لەًٍ  ب،ەمٍ ٍرەوٍبرسیەزووئدگرگربي. ٍ

 پێىجەم: 
پ ِیستتتٍەڕوو ٍر ەز و ەٍَرەیٍكەمٍەتِبد نتتدًٍ ە ٌٍڕ بتتیەوەئدوتتدە ییەئٍکتتدەیىیەوەپ شتتٍییەوەە-٤

ە(٤٥٢٢)ەووەٍَزارەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب،ەوەڕوو ٍر ە  ٌدەمٍەکۆ ەًُۆوٍکدنەمٍەە(٢٢٢٢)ەپٍیىدًکٍەمٍ
ەدوکرەًیەخدڵیەچِار ویەئٍمە ًٍد .ٍَزارەوەپ ٌ ەسٍەەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب،ە ٍەڕ چ

ستتێەٍَزارەوٍبتترەە(٣٢٢٢)پ ِیستتتٍەڕوو ٍر ەز و ەتِبد نتتدًٍ ە ٌٍڕ بتتیەوەخِێٌتتدًکٍەپتت اٍو ەمٍە -٢
ەووەٍَزارەوەەووەستتٍەەوٍبتترەەە(٢٢٢٢)تتترەًٍ  تتب،ەوەڕوو ٍر ە  ٌتتدەمٍەکتتۆ ەًُۆوٍکتتدنەمٍەەووجتتدەکٍو

ەەووجدەکٍوترەًٍ  ب.
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چِارەٍَزارەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب،ەوەڕوو ٍر ە  ٌدەە(٤٢٢٢)پ ِیستٍەڕوو ٍر ەز و ەکۆوٍڵکٍەمٍەە-٣
ەب. ٌ ەسٍەەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ەووەٍَزارەوەپە(٢٥٢٢)مٍەکۆ ەًُۆوٍکدنەمٍە

ٍَزارەوەە(٤٥٢٢)ە کرێبەپٍیىدًکٍەمٍەبٍالرێكیەچًٍدەًُۆویە  بەوەڕوو ٍر ەًُۆوٍکتدنەپت اٍو ەمٍە -٤
ەپ ٌ ەسٍەەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب.

ە:ەشەشەم
ەسٍەەسهەًزوترەًٍ ي.ە(٤٢٢)مٍەەە   بەودٍجٍر  ەتدەروٍکدن -٤
بٍالر کٍ ەکرە  تبەکٍەە   بەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەچدرسٍر ەئٍوەشبەوەشِێٌدًٍ ە -٢

 بد یەوەخِێٌدکدرەەروسبەە کد .وٍبرسیەمٍسٍرەتِ
ە(وصتتعد)وبڕەپٍیىتتدًکٍەمٍەەووەًُتتۆمەزیتتدبرە تتِو،ەە   تتبەًُتتۆ/خِێٌتتدًکٍ/ئٍگٍرەبٍالر ەتِبد نتتدًٍ -٣

 ٍَ  بەوەکدرە اد .
بتدت کٍەوەَتۆڵیەًد  بە تۆەپتۆلە ٍەکتدرە  تبە ٍڵاتِەە کرێتبە ۆ،ٍَ  بەئٍگٍرەبٍالر کٍەژێرز و ٌی -٤

 ِێٌٍکدنەپًٍجٍر یدنەب داە  بوٍرج كەش ەًٍَِرەوشتیەەیاٍە ٍکدرە  بە ٍرەًٍو ەوەژووربدت  ا
ئٍگٍرەگشتتتبە ٍشتتتٍکدًیەبٍالرێكتتتیەًتتتِێەَ شتتتتدەبٍواوەًٍ ِ  تتتب،ە ٍاڵمەمٍەالیٍنەەامەوەە زگتتتدە -٥

پٍیِ ًدیدار کدنەڕێپ دراو ە ۆە ٍەکدرَ ٌتدًیە ٍشت ایەبٍالر کٍ،ەە کرێتبەئٍوە ٍشتدًٍ ەبٍالر کٍە
ە ۆەکدر ەپٍرو رە ەوەخِێٌدن. ٍکدرە  بە

 :ەپ ِیستٍەپ اُدبٍکدنەوەڕوو ٍر کدًیەبٍالر کٍە ٍەپ یەئٍمەخشتٍیٍ ەخِار و ە  ب:حەَتەم
کًن ریو ڕووبًرى  پەکٍاتًکان ز

 پەَیس 
ەپۆل:ە٤

پ ٌ ەوٍبرەە(٥)لەمٍەخٍو ەوٍبرەکٍوترەًٍ  ب،ەوەپدًیەپۆە(٧)ەرێژ ەپۆلەمٍەە-
ەکٍوترەًٍ  ب.

ەیٍكەوٍبرەوەً ِەەووجد ە ٍرکٍوێب.ە(٤.٥)ٍَرەتِبد   ٍكەمٍەپۆمٍکٍەە-
ەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب.سێەە(٣)گشبەپۆم كەپًٍجٍر  ەٍَ  بەکٍەمٍەە-
ەسهەکٍوترەًٍ  ب.ە(٢٨٢) ٍرز ەسٍت یەپۆلەمٍەز و ەپۆمٍکٍو ،ەمٍەە-
ەوٍرجەً  ٍ.ە(ثدًِي) ِوًیەسٍت یەە-

ە،٢مە(٣٥)
 ٍەڕ چدوکرەًیەپدًیەوە

 ەپۆلەوەگشبەەرێژ
وٍرجٍکدًیەەیاٍ ەئٍوە

ڕووًارەًٍواًٍ ەمٍە
ە ستٍەڕاستیەئٍمە

ەخشتٍیٍەَدبِو .
 ٍٍَودنە٢مە(٥٢)ەپًٍجدەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ  ب.ە(٥٢)َۆڵیەف رکرەًیەپ شٍییەمٍەە٢

ەوٍرجٍکدًیەبر ەپۆل.
ەژودر  ەژوور ەپۆل:ە٣

ەشٍشەژوور ەخِێٌدًیەکٍوترەًٍ  ب.ەە(٦)بٍالر ەتِبد ندًٍ ە ٌٍڕ بیەمٍەە-
ەسێەژوور ەخِێٌدًیەکٍوترەًٍ  ب.ە(٣)بٍالر ەئدودە ییەئٍکدەیىیەمٍەە-
ەسێەژوور ەخِێٌدًیەکٍوترەًٍ  ب.ە(٣)بٍالر ەئدودە ییەپ شٍییەمٍەە-
ەپ ٌ ەژوور ەخِێٌدًیەکٍوترەًٍ  ب.ە(٥)بٍالر ەپٍیىدًکٍەمٍەە-

ە
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ە٢مە(٣٥)ەت کٍ ەزاًسب.ەبدە٤

ە٢مە(٣٥)ەبدت کٍ ەکۆوپ ِبٍر.ە٥

ە٢مە(٣٥)ەبدت کٍ ەک ى دە ۆەخِێٌدًکٍ.ە٦

ە٢مە(٣٥)ەبدت کٍ ەف زیدە ۆەخِێٌدًکٍ.ە٧

ە٢مە(٣٥)ەبدت کٍ ەزیٌد زاًیە ۆەخِێٌدًکٍ.ە٨

ە٢مە(٣٥)ەژوور ەًٍَِر .ە٩

ە٢مە(٣٥)ەکت بندًٍ.ە٤٢

ە٢مە(٤٢٢)ەَۆڵیە ۆًٍکدن.ە٤٤

ە٢مە(٦٢)ەوەفرۆشکد.کدفتریدەە٤٢

ە(٢٥)بِام بە ۆەٍَرەە٤ەووەکۆوٍوەبِام بە ۆەکِڕانەوەکچدنە ٍەج دە ٍەپ ِاًٍىەە٤٣
ەتِبد   ٍك ەپ ٌ  ەو ەتِبد ی/  سب ەڕ چدوکرەًی ە ٍ خِێٌدکدر ە/خِێٌدکدرێك،
ەخدو نەپ داویستٍەبدیبٍ .ە

ەیدخِەەٍَواک  ە مٍوە ٍشٍەٍَ  بەکٍەبِام تٍکدًیەە(سدخ بٍ)ە   بەپًٍجٍر 
ە.(ًٍكەمٍەگشبەبِام تٍکدن)م  ٍە

ە٢مە(٤)

 پەکٍاتاااااً کارگەریًکان

ەروو ٍرىەپ ِیسبەەپ اُدبٍکدنەەز

ە٢مە(٤٢)ەژوورىە تتٍرێِ  ٍر.ەە٤

ەە٢مە(٤٢)ەژوورىەیدرید ە رىە ٍرێِ  ٍر.ە٢

ە٢مە(٢٢)ەژوورىەوتتدوۆستديدن.ەە٣

ە٢مە(٤٢)ە.ژوورىەڕێٌىدیادرىەپٍرو رە ییە٤

 ٢مە(٢٢)ەژوور ەکۆ ًٍِو .ە٥

ە٢مە(٦)ەژوورىەفریدگِزارىەبًٍدروستّ.ەەە٦

ە٢مە(٩)ەژوورىەًِوسٍر.ە٧

ەە٢مە(٩)ەژوورىەژو ریدر .ە٨

ە٢مە(٩)ەژوورىەخزوٍبکِزار.ەە٩

ە ەە(٤٢) ٍەج د.ەیٍكەبِام بە ۆەٍَرەە(پ دوانەئدفر بدنەە)بِام بە ۆەودوۆستدیدًّەە٤٢
ەودوۆستدیٍك.

ە٢مە(٤)

ە
ە
ە
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 ًکان شَێيااااااً گش   
 کًن ریو رووبًرى پەَیس   پەکٍاتًکان ەز
ە٢مە(٢٢٢)ەگۆڕ پدًیەو رزشی.ە٤
ەە٢مە(٢٢٢)ەستتتٍوزایی.ە٢
ەە٢مە(٢٢٢)ەگۆڕ پدً كەکٍەخۆوەوەچ ىٍنەًٍ  ب.ە٣
ەە.کدو راىەچدوەێر  .٤ە٤
ەە.ژێٌٍو ِئدگرکە٥
ەەجٍر سیەٍَ  ب./ اٌکۆە٦
ەەسٍرچدو  ەئدو ەیٍە کیەٍَ  ب،ەوەئدوخِارەًٍو  ەپدكەٍَ  ب.ە٧
ەە.پۆمٍکدنسدرەکٍر و ەوەگٍرواٍر و ە ۆەٍَوِوەە٨
ەەئ ٌترً تیە ٍالیًٍیەکٍمەەووەو کد دیتیەٍَ  ب.ە٩
ەەزیدبرەمٍەیٍكەە رگدرىەفریدکٍوبٌّەٍَ  ب.ە٤٢
ەوەە٤٤ ەە سب ەمٍسٍر ەوٍبرسی ەئٍو   ە ۆ ە ارێي ەسٍالوٍ  ەە رگدکدن ًدو

ەپًٍجٍ ەتِبد یەوەخِێٌدکدرەًٍ  ب.
ە

ەە٤٢ ەبٍالر  ەە   ب ەشِرا  ەپٍیىدًکٍ ەو ە ۆەە(س دجی)تِبد ندًٍ ٍَ  ب،
ە ٍرە ە ٍ ەشِرا ەە کرێب ە ٍە/ًىًٍِ ەیدخِە ەوٍخٍجٍر  ە ٍ ەیدخِە  نۆك

ەپٍرژیيەیدخِەە ٍەش ِازێكیەەیاٍ ەگًِجدوە ارێب.

ە
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 (٥)ٌاوپەچی ژنارە
 بًشًکاىی ئانادەیی پ شًیی

ە ٍشیەئٍماترۆن.ە-٤ ئانادەیی پ شًسازی
ە

ەکدًزاکدن. ٍشیەە-٢
ە   ٍشیەئۆبۆوب ل.ە-٣

ە ٍشیەو ادً كە-٤
ە

  ٍشیەەاربدشیە-٥
ە

ە ٍشیە  ٌدسدز ە-٦
 

چدکرەًٍو  ەئدو ر ەئٍماترۆً  ٍکدن،ەگٍیدًدن،ە
ەکۆوپ ِبٍر،ەوِ دیل،ەکدو را ەچدوەێر ،ەوەَتد

ەٍَوِوەجۆر کدًیەمادًدنەوەَتد.
ەچدکارەًیەئۆبۆوب ل،ەەیزو،ە ًٍزیي،ەوەَتد.

یەتدڵبەوەپ اُ ٌدًیەئدو ر کدن،ەەروستارەً
ەکدًزاکدن،ەوەَتد.

ەەیزایيەوەەیاۆر،ەکٍلەوەپٍمیەًدوودوەوە
ەًِس ٌکٍ،ەوەَتد.

ەَ اادر ەکدر  دیی،ەوز  ەج کر و ،ەە  ٌدسدز ،
،ە ٍرزکٍر و ،ەە رگد ەەٍَواسدز ە،ەوز  ەخۆر
ەئدو ڕۆ،،ەەئٍماترۆًی

 ئانادەیی 
 کش َکاڵ

ە ٍشیە ٍرٍَویەروو ك.ە-٤
ە ٍشیە ٍرٍَویەئدژ وە-٢
ە ٍشیەئدو ر ەکشتِکدڵ  ٍکدن.ە-٣
ە(ڤ ترًٍر ) ٍشیەئدژ وەەروستیەە-٤
 ٍشیەەروسبەکرەًیەخۆراكەوەە-٥

ەتِبِ ًٍد .

 

ە ٍشیەژو ریدر .ە-٤ ئانادەیی بازرگاىی
ە ٍشیەکدرگ ڕ .ە-٢
ە ٍشیەزاًستیە دًكەوەئًٍتٍرً ب.ە-٣
ە ٍشیەساربدریٍ .ە-٤
ە ٍشیەگٍشبەوەگِزار.ە-٥
ە ٍشیە ٍە دزاڕکرەن.ە-٦

 

انادەیی ڕاگًیاىدنئ ە ٍشیەپٍیدوٌ ر ەوەپ شاٍشادر .ە-٤ 
ە ٍشیەفۆبۆگرافی.ە-٢
ە ٍشیەڕێاالم.ە-٣
ە ٍشیەچدپارەن.ە-٤
ە ٍشیە ٍرٍَوُ ٌدن.ە-٥

 
 
 
 

 
ە ٍشیەەیزایٌیەودڵپٍڕ.ە-٤ ئانادەیی کۆنپ َتًر

ە ٍشیەپرۆگراوسدز .ە-٢
ە ٍشیەً بەوۆرك.

 

ەتژ ڕیي. ٍشیەئدرایشکدەوەە-٤ ئانادەیی جَاىکاری
ە ٍشیەوا دژ.ە-٢

 

اری ئانادەیی پًرس  ەدر تپٍرس 
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 َەزارەتّ دارایّ َ ئابَُرِ
 0٥/1/0202لە  1/7/76٨0ژمارە: 

ە

 
 0202ساڵّ  ِ(66ڕێىمایّ ژمارە )

 

   رج كردوّ مَُچً خًتایبەت بە
ە
ە

ەٍ ەپشتبڵ،ەوپدە٦/٢٢٢٢ە/٢٤ەٍمەە(٣٨٧٧)ە ژوتدرەەرانیتز وەیًٍوەًجٍِئەیبیٍکدۆرٍسە ًِوسراوەٍ ەەئدودژه
ەوٍئەەیٌتتدً کِربُەیچتتدوکرەًڕ ەٍ،ەوە ٢٤/٦/٢٢٢٢ەە ژۆرەٍمەە(٦٤) ژوتتدرەرانیتتز وەیًًٍجتتِوٍئە درڕیتت 

ەیکتتدً  ٍرجٍخٍ ەەراورەٍ ەٍ ەەٍ ەیٍەاە ئتتد ِورەیتتیەاراەیبتت زار وەەیستتت رەٍ ٍمەەستتتد ئەٍکەٍ ەاَتتدب
ەمٍئەٍوگٍمەگًِجدًتدنۆخەیستتٍ ٍوەٍ،ە ەدنشت ًٌٍوەخدًەرانۆختەەٍوتِوچەییەاراەٍ ستیوەشدەٍوِوچ
ە وڵ ٍدرا تفەیبٍخاتِوەنیٍالەهێترٍَەییەاراەٍ ستیشدەیًدرەًەیوبٌٍەواکەٍ ک کدرۆَەٍکەٌٍدً کِربُ

 . و ًٍەیًرخە رچدوٍ ەیٌیزٍوەەا ەًدۆرۆکەیروسیدڤە  وٍو ًِ  ەیکدًی ٍئد ِورەٍوبٍا مە ا ڕرٍس
ە

ەێجەٍب جە ئدسدًادرەیستٍ ٍوەٍوە ەرانیز وەیًًٍجِوٍئە درڕی ەٍأەم/ەم ەووەٍ گڕ ەییشٌدڕۆەرٍ ٍم
 . و خِارەی ٍ ٌىدێرەمٍئەیرکرەً ەەٍ ەدرودًداڕی،ە ەرانیز وەیًًٍجِوٍئە دراو پ ئدودژە دری رەیکرەً

ەًەفتدٍخەەاٍسٍم)ە%٧٩ە  ژێرەینارەًیوٍِب -٤ ە(ۆو ەشدەٍوِوچەیکدً  ٍرجٍخە ەییەاراەٍ ستیو
ەخدًەرانۆخٍوِوچ ەەە  زار گشبەوەیٌدً ًشٍو ەالەٍست و وەە  زار وەٍ ەستراوٍ ًٍەیکدًًٍیٍو

ە.هێرٍَەیکدً زروٍوەەاوەیبیٍکدۆرٍسەمٍرجٍس
ەەسب  ەەاٍسٍمە)ە%٢٤ەٍمە  ژێرەینارەًیوٍِبەیاگربٌڕ -٢ ە خِەەنیٍالٍمە وٍت ٌ و ەەٍکە(كیٍو

ەەەکدنٍب زار و ەالەٍست و ەالە  زار وەٍ ەستراوٍ ًٍەیکدًًٍیٍو ەٍایەەیکدً داریًد ٍِیپەًٍیٍو
 .بێکر ەەێجٍب جەدن ًشٍوەخدًەرانۆخەٍوِوچەمٍرجٍسٍمەٍراً روٍەاەپەیک یٍِ شٍ 
ەەە  زار وە خِە -٣ ەالەٍست و ەسە  زار وەٍ ەستراوٍ ًٍەیکدًًٍیٍو ەیارەًیدریەەٍمەرپشايٍ،

ەی ٌٍىدڕێەمٍئە یپٍوە ەییًدٍبىەٍبیبدە یپٍ ەي ًشٍوەخدًەرۆخەٍوِوچەییەاراەٍ ستیشدەیکدً ژێر
ە.  ر روٍەاەپەیٌدً ُیەەٍ ەیستٍ ٍوەٍ 

ەە٤ە)ەڵیخدەیکرەًەێجٍب ج -٤ ەڵیسدەیشِ دبەیودًکەٍ وِوچەیشارەًٍەا ەٍ ە ٍبیبدە و رٍسە (٢،
ەەەکدنٍب زار وەۆ ستٍئەٍتێوٍک ەە٢٢٢٢ ەالەکدنٍست و ە یپٍ ە  زار وەٍ ەستراوٍ ًٍەیکدًًٍیٍو

ە.ییًدٍبىٍبیبد
ەخدًەرانۆخەٍوِوچەیکدًی ٍەاراەٍستیشدەیکرەًەرجٍخە ەواەٍمەٍستیِ پ -٥ ەوەٌدن ًشٍو ەیزاً ،

ە .ئد ِورەوەییەاراەیب زار وەٍمە رکدر ژوەیگشتەیبیٍراٍ  ِێرٍ ەۆ ە وٍتێٌدرێرٍ کەٍوراجع
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وەەدان ٍَشتتتە ستتتِکدرٍکەیتتتیەاراەٍ ستتتتیشدەى(ەٍستتتەەاٍستتتٍم)ە%٤٢٢ە واوٍبەیکرەًتتتەرجٍخ -٦
وەەرۆختەٍوِوچەوٍوەئە ٍبیبدەیستیداو پەن وەخدوەًدامٍوئٍوەکەیدس سەیٌداًدًیوەزەً دماراوانٍئ

ەوٍمەب توەًد ە، و ختِارەو رٍوە ەٌدریەەزارٍَەەٍسەێسە(٣٢٢)ەدنی ەاراەٍ ستیشدەٍکەشٌٍدً ًشٍخدً
ە. وٍتێ ارەوترٍکەڕ  

ەییەاراەٍ ستیشدە ە(ًجدٍپەەاٍسٍم)ە%٥٢ە  ژڕێەد ًٍبەیرجارەًٍخە و رٍسەیکدًٍگڕ ەٍمەر ەٍ  -٧
وەەهێرٍَەیکۆرٍسە)ەٍمەکدنٍبٍبیبدەٍوەپنەکدناڵ دەٍ یز وەن وەخدوەیگشتەیبٍخزوەٍ ەرەراوان اسپڕ
ەسەودنٍرمٍپەیکۆرٍس ەجەرانیز وەیًًٍجِوٍئەیکۆرٍو ەئەدن کدً کر و وەەودنٍرمٍپەیًداودًٍو
ەٍ واًٍوەئەواًيٍئەٍ پنەٍ ەیواًٍوئە  زار وەیکدً ادریوە رەواًيٍئەٍپنەٍ ەٍ واًٍوەئەکدن ریز و

ەخدوەگرن رە وە  زار وە ادری رەٍ وِوچ ەئەکدنٍبٍبیبدەٍ پنەن و ەیًًٍجِوٍئەیًداودًٍو
ەوٍئەّەوەگشبگشتە ەاواکدرەیًداودًٍوەئەران ەاەوەمٍرجٍسوەە وٍداچِوً پەە وەەاەگدە ر ەاەو

ەوِوچەٍوِوچە اراو کدرپەٍ خشتە یپٍ ەٍ سدًٍک ەە(أ)ە اڵ دەٍپنەڵٍ ود ڕەەٍ، ەگرن رە وە( )و
ەسەیشدرستدًەیالک وەرٍسٍم ەئە ر دزٍو ەەەنًٍجِووٍو ەَە یئدسدە زگد و ەیشیئدسدەیکدً ز و

ە(.ۆًدوخ
ە و رٍسە(٧)ەٍ گڕ ەٍمەٍ  دًیز وەٍپنەوٍ ەٍکە وٍتێگر ەەشٍسدًٍوکٍئە و رٍسە (٧)ەٍ گڕ  -٨

ەەي ًشٍَدبِونەوەخدً ە و رٍسەیراًیز وەیًًٍجِوٍئە درڕی ەیارەً جٍب جە ەواەٍمەدنیکراونە،
ە.ٍ دًیز وەوەٍپنەوٍ ە ي ەەیٌ ًشٍخدًەٍ وِوچەٍ ستیشد

ەمە دریەەیکدًٍگڕ  -٩ ەیب زار وەیکدًی ٌٍىدڕێەیچدوکرەًڕ ەٍ ەبێکر ەەێجٍب جەو رٍسٍکراو
 ٍ.وِوچەیشارەًٍەا ەیکدبٍمەًدۆرۆکەیسۆریدڤەٍمە زێپدرۆخەۆ ەیًدروستٍب
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەٍ ژًتتتتتدوۆرەٍمە وەە،ە و ٍرچتتتتتِوً ەە ژۆرٍمەبێتتتتتکر ەەێجتتتتتٍب جەیتتتتت ٍەاراەی ٌٍىتتتتتدڕێەمٍئ -٤٢

 .ە وٍتێکر وە  ە(کِرەستدنەیعیتد و)
 

ە
ە
ە

 ئاَات شیخ جەواب وُرِ                                                              
 َەزیرِ دارایّ َ ئابَُرِ                                                              
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 َەزارەتّ دارایّ َ ئابَُرِ
 01/1/0202لە  1/7/7001ژمارە: 

دستتد ەچدکستتدز ەمٍەوتتِوچٍەوەە ڕوتتدڵٍەوە ٍخشتت يەوەئ ىت دزابٍکتتدنەوەمٍەیە(٦)ىەەوتتدەەهەەپدڵپشتتبەە تتٍ
مٍەپٍیتتڕ و ەیدستتد ەە(٢٢)ەو ە(٤٩)ەوە(٤٨)ەوتتدەە  ەو ەع تتراقە–خدًًٍشتت ٌیەمٍەٍَرێىتتیەکِرەستتتدنە

م تژًٍ ەە رکترەنەوەپ تداچِوًٍو  ەىەەوهەكۆ ِوًتٍەە تٍەەئدوتدژهەەوهەە(٢٢٢٢) ەستدڵیە(٤)چدکسدز ەژوتدر ە
 -ە:ە ڕيدرەراە ٍەە(٢٤/٦/٢٢٢٢)وبیەڕێٌىدییەەاراییەمٍەڕێاٍ

 0202ساڵّ  ِ(60ڕێىمایّ ژمارە )
 زيفّ ِ َي ت َ پلً ڕێىمایّ تایبەت بە خسمً

 :یەکەم
گشبەەاوٍزراو کدًیەٍَرێهەپ داچِوًٍو ە ٍەوٍ ٍستیەڕێانستتٌیەپتنٍەوەًدوً شتدنەوەوتِوچٍەوە -٤

پ شتتىٍرگدیٍبیەوەشدرستتتدًیەوە)و زی تتیەستتٍرجٍمەوتتِوچٍەخۆراً تتدنەە کٍنەمٍە تتِار ەخزوٍبتتیە
 .(َ ز کدًیەئدسدی ەوەًدوخۆ

َدبِو ەمٍچِارچ تِ  ەیدستدەوڕێٌىتدی ٍەکدرپ اراو کتدنەە(٤)ئٍمەپ داچِوًٍو یٍەمٍ ِار کدًیەخدڵی -٢
 ە   ب.

ٍَرەڕێانستتتٌٍو یٍکەئًٍجتتدمە تتدرێبەپ ِیستتتٍەمٍەچتتِارەچ تتِ  ەو زی تتیەگشتتت داە  تتبەمٍستتٍرە -٣
  ەکٍە ٍپ یەیدسدە ٍرکدر کدنەٍَژودرکراون. ٌٍود ە ڕواًدوٍەوەخزوٍبیەف عنیەوەئٍوەخزوٍبدًٍ

َ  ەخزوٍب تکەٍَژوتدرەًدکرێتبەئٍگٍرە ٍپ تیەیدستدەًٍ ِو  تبەو کەیدستد ەخزوٍبتیەشدرستتدًیە -٤
 ەٍَوِارەکراوەیدسد ە ِوەجٍ ەسداڵًٍەوەڕێٌىدی ٍکدنەو ەیدسد ەخزوٍ ە(٤٩٦٢) ەسدڵیە(٢٤)ژودر ە

  ەٍَوِارەکراو.٤٩٦٢ ەسدڵیە(٢٥)وەو الکیەژودر ە
کتتدر ەپ تتداچِوًٍو ە ٍەەۆستت ٍ ە م تتژًٍەالو ک  ٍکتتدًیەگشتتبەەاوٍزراو ەخاِو  ٍکتتدنمٍستتٍرە -٥

فٍرودًبٍر کدنە اٍنەمٍەڕوو ەپنٍەوەًدوً شتدًیەو زی تیەوەوِوچٍکتدنەو پ شتٌ در کدً دنەە خًٍٍە
 . ٍرە سبەم ژًٍ ە داڵ ەو زار بٍکدً دنە ۆەپٍسًٍدکرەن

ەەپنٍەد ە ۆەٍَڵِ شدًدًٍو ەو ەە ر در  ٍَوِوەئٍوە ڕیدراًٍ ەکٍەم ژًٍ ەو زار  ەپٍسًٍد ەە ک -٦
ەوٍەوهەرزكرەًٍە ٍ ەمٍیدسدەوەە ٍەربٍەو ەئًٍجِوًٍیەەخزوٍبیەفٍرودًبٍرایٍبیە ٍە ر ە ۆ  ٍرزە کرێتٍو 

 .و زیرانە ۆە ڕیدرەانەمٍسٍرەٍَڵِ شدًدًٍو یدن
 :دََەم

پنٍ ەو زی ٍەوەًدوً شدنەمٍگٍوەوِوچٍ ەفٍروتدًبٍر،ەو ەپ ِیستتٍە ٍەختِکىیەیدستد ەەكنستٌّەيٍە-٤
 ەٍَوتتِارەکراو  تتبەیتتدنەٍَرەیدستتدیٍکەکٍەجتتکٍەئٍمە(٤٩٦٢)ستتدڵیەە(٢٥)ختتزوٍ ەوەو الکتتیەژوتتدر ە

ەیدسدیٍە کرێتٍو .
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ٍوەٍَڵِ شدًٍو  ەٍَرەپنٍیٍکیەو زی تیەوەًدوً شتدً کەکٍەەرا  تتٍەفٍروتدًبٍرەکٍەَدوەژ  تبەمٍگە-٢
ەیدسد ەئدودژ ەپ اراو .

ەم ژًٍ ە داڵ ەو زار بٍکدنەوەم ژًٍەالو ک  ٍکدنەئٍرکیەڕاسبەکرەًٍو  ەًدوً شدنەوەپنٍ ەو زی یە-٣
ەە کٍوێتٍەئٍستۆ.ە٤٩٦٢ ەٍَوِارەکراو ەسدڵیە(٢٥)ژودر ەەپ ّەيدسدىە ٍ

 :سێیەم
راو کتتتدنەگشتتتبەپتتتنٍەوەوٍربٍ ٍ ەو زی تتتیەکٍەەرا  تتتبە ٍوتتتِوچٍەختتتۆرە ٍە رەمٍیدستتتدەکدرپ ا-٤

ٍَڵد و ش تٍو ەچەمٍەیٍکٍمەڕۆژ ەە سبە ٍەکدر ِوًیەپێەەرا  بەیدنەمٍەەوا ەڕۆژ کدًیەەاوبترەمٍە
ەەاوٍزراًدً دن.

ٍَوتتِوەئٍوە ڕیتتدراًٍەٍَڵد و شتت ٌٍو ەکٍەَتتدوەژنەمٍگٍوەیدستتد ەە(٤) تتۆەج بٍجتتێەکرەًتتیەختتدڵیەە-٢
ٍَرەیدستتدیٍکیەکتتدرە ەکتتدرپ اراوەوە٤٩٦٢ ەٍَوتتِارەکتتراو ەستتدڵیە(٢٥)ختتزوٍ ەوەو الکتتیەژوتتدر ە

ەپ اراو ەبر.
 :چُارەم

ٍَڵِ شدًٍو  ەپ داًیەسداڵًیەخزوٍ ە ۆەوتِوچٍەختۆرانەو کتِەخزوٍبتیەو زی تیەشدرستتدًیەوەە-٤
پ شىٍرگدیٍبیەوەئدسدیشیەًدوخۆەکٍە ۆەئٍوەوتدواًٍ ەکٍمٍگٍوەوتدو  ەخِێٌتدًیەوِوچٍختۆرەیٍکە

ەسدوەکٍوتر ِو .ە(٤٦)ًیەمٍەە گرێتٍو ەو ەئٍوەودواًٍ ەکٍەئٍژودرکراو ەوەوِوچٍەخۆرەبٍوٍ
ەزیٌداً دنەوەڕاگ راواًیەس دسیەًدگرێتٍو .ە(٤)ئٍمەٍَڵِ شدًدًٍو  ەخدڵیەە-٢
م ژًٍەالو ک  ٍکدنەمٍەو زار  ەوەەاوٍزراو ەخاِوٍی ٍکدنەجێە ٍەجێەکرەًیەخدڵٍکتدًیەستٍر و ەە-٣ە

ٍر و ەە گتتترًٍەئٍستتتتۆەمٍەەیتتتدر ەکرەًتتتیەئٍوەفٍروتتتدًبٍراًٍ ەکٍەخِکىٍکتتتدنەئٍمەختتتداڵًٍ ەستتت
مٍەیدستد ەچدکستدز ەَتدبِو ،ەو ەڕاستپدرە  ەە(٦)ە یدًکرێتٍو ەو کەمٍەسٍرجٍمە ڕگٍکدًیەوتدەە  ە

پ ِیسبە ۆە ٍخش ٌیەپنٍەوەًدوً شدًیەو زی یە ٍپ یەشدیستتٍەیدستدی ٍکدن،ەوتِوچٍەوەشدیستتٍ ە
 وەوەەارایی،ە ۆەئٍوەفٍروتدًبٍراًٍە تۆەم تژًٍ ەو زار  ە ٍرزە کًٍٍو ەمٍەچِارچ تِ  ەیدستدەوەپٍیتڕ

ەڕێٌىدی ٍەەارای ٍکدن.
 :پێىجەم

ٍَرەپ کٍیٍکیەیدسدییەمٍە ِار ەڕاژ  ەشدرستتدًیەڕاژ  ەگشتتیەەرا  تبە ٍەفٍروتدًبٍرە ٍە ڕیتدر ەە-٤
ەکدرگ ر ەئٍوەپ کٍیٍەپدرێزراوەە   ب.

پ ِیستٍەمٍسٍرەفٍرودًبٍرانەکٍەخدڵیەیٍکٍمەە یدًکرێتٍو ،ەەم بڕیٌیەخدًًٍش ٌیە د نەوەپدڵپشتبەە-٢
ەکدرگ ر ەەاوٍزراو کدً دن.ە ٍە ڕیدر 

پ ِیستٍەپنٍەوەًدوً شدًیەو زی تیەوەوتِوچٍەوەشدیستتٍەەارای ٍکتدًیەئٍوەفٍروتدًبٍراًٍ ە تڕگٍ ەە-٣
ە یدًکرێتٍو ەوەمٍەچِارەچ ِ  ەیدسد ەوەپٍیڕ وەوەڕیٌىدی ٍەەارای  ٍە ٍرکدر کتدنەڕێتکەە(٤/پ ٌجٍم)

ە . نرێتٍو ەوە کًِج ٌدرێيەمٍگٍوەئٍخادوٍکدًیەیدسد ەچدکسدز
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م ژًٍەالو ک  ٍکدنەمٍەو زار بٍکدنەوەالیًٍٍەًٍ ٍستراو کدنە ٍەو زار بٍکدنەئٍرکیەە سبەً شتدنەە-٤ە
ە یتتدًکرێتٍو ،ەو ەڕاستتپدرە  ەەە(٤/پ تتٌجٍم)کرەًتتیەئٍوەفٍروتتدًبٍراًٍەە گتترێتٍەئٍستتتۆەکٍەختتدڵیە

ەارای ٍکدً تدنەپ ِیسبەە ر در  ەڕێانستٌٍو  ەپتنٍەوەًدوً شتدًیەو زی تیەوەوتِوچٍەوەشدیستتٍە
ە ٍرزە کرێتٍو ە ۆەم ژًٍ ە داڵەمٍەو زار بٍکدن.

و زیرەیدنەستٍرۆکیەالیًٍتیەًٍ ستتراوە ٍەو زار بٍکتدنەڕاستپدرە  ەم تژًٍەالو ک  ٍکتدنەپٍستًٍدە -٤
ە کد ەو ە ڕیدر ەکدرگ ر ەبدیبٍ ە ٍەڕێانستٌٍو  ەپ کٍ ەو زی یەئٍوەفٍرودًبٍراًٍ ەکٍەخدڵیە

 چِارەچ ِ  ەیدسدەوەپٍیڕ وەوەڕێٌىدی ٍە ٍرکدر کدن.ە یدًکرێتٍو ەە رە کد ەمٍەە(٤)
یەیدستدییەچدکستدز ەپتنٍەوەوٍربٍ ٍ ەزیدە یتدنەمتێەو رە گ ترێتٍو ەپ ت ٍەئٍوەفٍرودًبٍراًٍ ەکٍ -٢

ەو ڕاسبەکرەًٍو  ەوِوچٍەوەًدوً شدً دنە ۆەە کرێبە ٍمەش ِ  ەخِار و :
 ەٍَوِارەکتراو ە(٤٩٦٢) ەسدڵیە(٢٤)ئٍوەفٍرودًبٍراًٍ ەکٍەەاوٍزراونە ٍپ یەیدسد ەشدرستدًیەژودر ە -ەأ

 ٍرکدرەمٍەٍَرێىیەکِرەستدنە ٍپ یەٍَودنەیدسدەپ ِیستٍەڕاستتارەًٍو  ەوتِوچٍەوەًدوً شتدً دنە تۆە
یتتدنە تتۆەە کتترێتٍە ٌٍوتتدە تتۆەڕاستتبە(٢٢٢٣) ارێتتبەو ەکۆبتتدەستتٍروِوچٍەوەپتتنٍە ٍرزکتترەًٍو  ەستتدڵیە

ەە تٍەەپدڵپشتتٍەەكتٍە٢٢٤٦ىەستدڵّە(٤٤)ەەژوتدرهەچدوەكرەًّەڕێٌىديىتدنەڕهەە ٍەکرەًٍو  ەوِوچٍەوەًدوً شدً دن
 ەو ە ٍپ یەخشتٍ ەَدوپ  :ەە٢٤/٤٢/٢٢٤٥ەەمٍە(٥٦)ەەزيرانەژودرهەًّەوهەًجِوٍەبّەئٍەرۆكديٍە ڕيدرىەسٍ

 ە(٢٢٢٨)یەڵ ەستتد(٢٢)ەاوٍزراون،ە ٍپ تتیەیدستتد ەژوتتدر ەە(٣٤/٤٢/٢٢٢٣)ئٍوەفٍروتتدًبٍراًٍ ەکٍەپتتدشە -ە 
 ەپ تد رچِو ەڕاستتارەًٍو  ەوتِوچٍەوًدوً شتدً دنە تۆە٢٢٢٨ ەستدڵیە(٢٤)ژوتدر ەەع راتیەکٍڕێٌىدیی

 ە کرێب.
بًٍُتتدەئٍوەکٍستتدًٍەە گتترێتٍو ەکٍەبتتدەپٍستتًٍدکرەًیەیدستتد ەە(٤/پ تتٌجٍم)خِکىٍکتتدًیە تتڕگٍ ە -٣

ەوِوچٍیدنەو رگربِو .ە(٢٢٢٢) ەسدڵیە(٢)چدکسدز ەژودر ە
ٍرگدیٍبیەیتدنەسٍ در  ە ٍوەفٍرودًبٍراًٍ ەکٍەخزوٍبتیەفٍروتدًبٍرایٍبیەوەئتدوار ییەیتدنەپ شتى -٤

ٍَڵد و ش تٍو ەە٢٢٢٢ ەسدڵیە(٢)کٍربیەبدیبٍب دنە ۆەئٍژودرەکراو ،ە ٍپ یەیدسد ەچدکسدز ەژودر ە
و ەڕاسبەکرەًٍو  ەوِوچٍەوەًدوً شدً دنە تۆەە کترێتٍو ە ٍپ تیەستداڵًیەختزوٍ ەوە ڕواًتدوٍەوە

ىە(٢٣)ەەچدوكرەًّەڕێٌىدييىدنەژودرهەڕهە ٍە(أەوە /٦)بٍوٍنەو ە ٍپ یەٍَودنەو ادًزویە ڕگٍ ەخدڵی
ە.٢٢٤٨سدڵّەە(٤٦) وە٢٢٤٢ىەسدڵّە(ە٨،ەە٣)وەە٢٢٢٧ىەسدڵّە(٥٤)ە٢٢٢٤سدڵّە

مٍکدبیەەروسبە تِوًیەٍَرەئدستتًٍک گەوەًتدڕووً ٍک،ەو زار بٍکتدنەوەالیًٍٍکتدًیەًٍ ستتراوە ٍە -٥
ڕێتتِ  ٍرایٍبیەو زار  ە ۆیتتدنەٍَیٍەەاوا ەڕووًاتترەًٍو ەوەَدوئتتدًٍَکیەپ ِیستتبە تتاٍنەمٍە ٍ

ەگشتیە ِوەجٍەمٍەو زار بیەەاراییەوەئد ِور .
ە(تتديعّەكِرەستتدنەوه)ىەەرۆژًدوتٍەەكرێتبەوەمتٍەكدرىەپتێەەهەەئٍمەڕێٌىدی دًٍەمٍڕێاٍوبیەە رچِوًی -٦

 .ەەوهەكرێتٍە  وەەه
 ئاَات شیخ جەواب وَُرِ                                                             

 َەزیرِ دارایّ َ ئابَُرِ                                                             
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 ( 6)   ِ ژماري خشتً

ەە ڕواًدوٍەەپنٍ
ەىەسِيسرىەوِوچٍەىەسِيسرىەوِوچٍ

ەىەًِێەوِوچٍ
ە(يدسدىەشدرستدًّەە) )ەامىصدمحەامزراعيٍە)

ەمەيٍەەه
ە٢٢٤٩ە/ە٤٢ە/ە٣٤روارىەەبدە ٍە٢٢٣ە/ە٤٢ە/ە٣٤بدەە٢٢٣ە/ە٤٢ە/ە٣٤بدەە

ە٣٢٦٢٢٢ە٤٢٣،٢٢٢ە٤٢٣،٢٢٢ەە ێە ڕواًدوٍ
ە٣٣٢٢٢٢ە٤٢٣،٣٢٢ە٤٢٤،٥٢٢ەە
ە٣٣٨٢٢٢ە٤٢٥،٦٢٢ە٤٢٦،٢٢٢ەە

ەمەًۆيٍ
ە٣٩٨٢٢٢ە٤٢٣،٢٢٢ە٤٤٣،٥٢٢ەبديّەرهەسٍ

ە٤٢٤٢٢٢ە٤٢٤،٣٢٢ە٤٤٥،٢٢٢ە
ە٤٥٧٢٢٢ە٤٢٧،٢٢٢ە٤٤٧،٢٢٢ەًدىەًدوه

ەمەشتٍەٍَ

ە٤٦٤٢٢٢ە٤٢٨،٣٢٢ە٤٤٨،٥٢٢ە
ە٤٧٤٢٢٢ە٤٢٩،٦٢٢ەە
ە٤٨٥٢٢٢ە٤٣٢،٢٢٢ە٤٢٢،٥٢٢ەيّەئدودەه
ە٥٤٩٢٢٢ە٤٣٤،٦٢٢ە٤٢٤،٢٢٢ە

ەمەوبٍەخٍ

يىدًکدىەەپٍ
ە٥٥٩٢٢٢ە٤٣٧،٢٢٢ە٤٢٥،٥٢٢ەودوۆستديدن

يىدًکدىەەپٍ
ە٥٦٩٢٢٢ە٤٣٩،٨٢٢ە٤٢٥،٥٢٢ەكٌيكّەبٍ

ە٥٧٩٢٢٢ە٤٤٨،٢٢٢ە٤٣٨،٢٢٢ە كدمۆريۆس

ەمەشٍەشٍ
ە٥٨٩٢٢٢ە٤٥٢،٢٢٢ە٤٤٤،٢٢٢ە
ە٦٦٩٢٢٢ە٤٥٣،٢٢٢ە٤٤٤،٢٢٢ە
ە٦٩٣٢٢٢ە٤٥٩،٥٢٢ە٤٤٩،٥٢٢ە

ەمەپ ٌجٍ
ە٧٢٥٢٢٢ە٤٦٢،٤٢٢ە٤٥٣،٥٢٢ە
ە٧٤٧٢٢٢ە٤٦٩،٩٢٢ە/ە٤٦٧،٣٢٢ە/ە٤٦٤،٧٢٢ە٤٥٧،٥٢٢ە

ەمەچِاره
ە٨٦٢٢٢٢ە٤٧٩،٢٢٢ە٤٦٩،٢٢٢ە
ە٨٧٧٢٢٢ە٤٨٢،٩٢٢ە٤٧٤،٥٢٢ە
ە٨٩٤٢٢٢ە٤٩٢،٧٢٢ە/ە٤٨٦،٨٢٢ە٤٨٥،٥٢٢ە/ە٤٨٢،٢٢٢ە

ەمەس يٍ

ەرێتّەرودًبٍەفٍەىەە ێەگۆڕيٌّەًدوًيشدنەوەپنٍە ٍ
ە٩٤٨٢٢٢ە٢٢٩،٢٢٢ە٤٩٩،٢٢٢ە
ە٩٦٨٢٢٢ە٢٤٤،٢٢٢ە٢٢٥،٥٢٢ە
ە٩٨٨٢٢٢ە٢٢٩،٢٢٢ە/ە٢٢٤،٢٢٢ە/ە٢٤٩،٢٢٢ە٢٤٨،٥٢٢ە/ە٢٤٢،٢٢٢ە

ە
ەمەەووه
ە

ە٤٢٤٨٢٢٢ە٢٥٤،٥٢٢ە٢٤٤،٥٢٢ە
ە٤٢٦٨٢٢٢ە٢٥٩،٧٢٢ە٢٥٥،٢٢٢ە
ە٤٢٨٨٢٢٢ە٢٦٤،٩٢٢ە٢٦٥،٥٢٢ە

ە٤٤٢٨٢٢٢ 006،522/ ە٢٧٢،٤٢٢ 005،622/ ە٢٧٦،٥٢٢ە
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 (  0)   ِ ژماري خشتً

ەيٌدرە ۆەە(ە٤٢٣ە)ىەەوِوچٍەەبديّەمٍەرهەىەسٍە ڕواًدوٍ
   بەەەەهە(٤ە)ەەىەژودرهەپ ّەخشتٍەەيٌدرە ٍە(ە٤٥٣ە)ىەەوِوچٍ

 (  ٣)   ِ ژماري خشتً 
ىەەەەەەەەەەەەە ۆەوِوچٍەيٌدرەە(ە٤٢٣ە)ىەەوِوچٍەەىەمٍە ێە ڕواًدوٍ

   بەەەەهە(٤ە)ەەىەژودرهەّەخشتٍپىەەيٌدرە ٍە(ە٤٥٢ە)
ىەسِيسرىەەوِوچٍ

ە٢٢٢٣بّەسدڵّەەڕهە ٌٍ
ىەسِيسرىەەوِوچٍە٢٢٤٩ىەًِێە ۆەسدڵّەەوِوچٍ

ە٢٢٢٣بّەسدڵّەەڕهە ٌٍ
ىەًِێە ۆەسدڵّەەوِوچٍ

ە٢٢٤٩
 رێتّەرودًبٍەفٍەىەە ێەگۆڕيٌّەًدوًيشدنەوەپنٍە ٍە٦٢٩٢٢٢ە٤٥٩،٥٢٢

ە٥٣٩٢٢٢ە٤٥٣،٢٢٢ رێتّەرودًبٍەفٍەىەە ێەگۆڕيٌّەًدوًيشدنەوەپنٍە ٍ
ە٥٤٩٢٢٢ە٤٥٩،٥٢٢ە٦٢٤٢٢٢ە٤٦٢،٤٢٢
ە٥٥٩٢٢٢ە٤٦٢،٤٢٢ە٦٣٣٢٢٢ە٤٦٤،٧٢٢
ە٥٦٩٢٢٢ە٤٦٤،٧٢٢ە٦٤٥٢٢٢ە٤٦٧،٣٢٢
ە٥٧٩٢٢٢ە٤٦٧،٣٢٢ە٦٥٧٢٢٢ە٤٦٩،٩٢٢
ە٥٨٩٢٢٢ە٤٦٩،٩٢٢ە٦٦٩٢٢٢ە٤٧٩،٢٢٢
ە٥٩٩٢٢٢ە٤٧٩،٢٢٢ە٦٨٤٢٢٢ە٤٨٢،٩٢٢
ە٦٢٩٢٢٢ە٤٨٢،٩٢٢ە٦٩٣٢٢٢ە٤٨٦،٦٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٤٨٦،٦٢٢ە٧٢٥٢٢٢ە٤٩٢،٧٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٤٩٢،٧٢٢ە٧٤٧٢٢٢ە٢٢٩،٢٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٢٢٩،٢٢٢ە٧٢٩٢٢٢ە٢٤٤،٢٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٢٤٤،٢٢٢ە٧٤٤٢٢٢ە٢٤٩،٢٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٢٤٩،٢٢٢ ٧٤٤٢٢٢ە٢٢٤،٢٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٢٢٤،٢٢٢ ٧٤٤٢٢٢ە٢٢٩،٢٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٢٢٩،٢٢٢ ٧٤٤٢٢٢ەە٢٥٤،٥٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ەە٢٥٤،٥٢٢ ٧٤٤٢٢٢ە٢٥٩،٧٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٢٥٩،٧٢٢ ٧٤٤٢٢٢ە٢٦٤،٩٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٢٦٤،٩٢٢ ٧٤٤٢٢٢ە٢٧٢،٤٢٢
 ٦٢٩٢٢٢ە٢٧٢،٤٢٢ە٧٤٤٢٢٢ە٢٧٥،٣٢٢

 ٦٢٩٢٢٢ەَتدە٢٧٥،٣٢٢ە
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 ە٢٢٢٢/سدڵّەە(٤٢)ەەپ ّەەرێٌىديّەژودرهە ٍەەوِوچٍ  (  7)   ِ ژماري خشتً
ە٢٢٤٩سدڵّەىەًِێە ۆەەوِوچٍە٢٢٢٣بّەسدڵّەەڕهەىەسِيسرىە ٌٍەوِوچٍ

ەرێتّەرودًبٍەفٍەىەە ێەگۆڕيٌّەًدوًيشدنەوەپنٍە ٍ
 ًدىەەىەًدوهەەواەسٌِورىە ڕواًدوٍە/٩٢٨ە٢٩٨

ە٤٤٢٨ە٢٢٢ە٢٩٨
ە٤٤٢٨٢٢٢ە٣٢٥
ە٤٤٤٨٢٢٢ە٣٤٤
ە٤٤٤٨٢٢٢ە٣٤٨
 ٤٤٤٨٢٢٢ە٣٢٤

 ٤٤٤٨٢٢٢ە٣٦٧يدنەە٣٣٢
 ٤٤٤٨٢٢٢ 503يان  ٣٣٧
 ٤٤٤٨٢٢٢ە٣٨٢يدنەە٣٤٣
 ٤٤٤٨٢٢٢ە٣٨٧يدنەە٣٥٢
 ٤٤٤٨٢٢٢ە٣٩٣ەبدە٣٥٦

ە
 َەزارەتّ/

 بەرێُەبەرایەتّ گشتّ/
 بەرێُەبەرایەتّ/

ە٢٢٢٢ىەسدڵّە(٤٢) ٍێّەڕێٌىد ەەارایّەژار ەە(ڕاستارەًٍو ىەپنٍەوەوِوچٍەوەًدوً شدن)فۆڕوّەگۆڕاًادرىە
ًدوىە
ەچِاریي

ەاوٍزراًدنە
وەکدبّە

ەەاوٍزراًدن

 ڕواًدوٍىە
کدبّە

ەەاوٍزراًدن

-پنٍ

ورببٍىە
ەئ ستد

ًدوً شدًّە
ەئ ستد

وِوچٍىە
 ٌٍڕ بّە
ەئ ستد

وِوچٍىە
 ٌٍڕ بّە

ە٢٢٢٣سدڵّە

 ڕواًدوٍکدًّە
 ٍە سبە

َدبِوەەواىە
ەەاوٍزراًدن

ڕێاٍوبّە ٍە
ە سبە
ەَ ٌدن

وازَ ٌدنە
ەمٍکدر

گٍڕاًٍو ە
ە ۆەسٍرکدرە

ەەەەەەەەەەە
ە

ڕێزەوە
ەسِپدس

وۆڵٍبّە
ە ێەوِوچٍە

سزاەوە
ەجۆر کٍىە

خزوٍبّە
ەفعنّ

ە
ە
ە

جۆرەوە
ودو ىە

خزوٍبّە
ٍَژودرکراوە

یدسدە ٍپ ّە
ەوەڕێٌىدیّ

جۆرەوە
ودو ىە

خزوٍبّە
ٍَژودرکراوە
 ٍە رەمٍە
یدسدەوە
ەڕێٌىدیّ

ە-پنٍ
ورببٍىە
کٍەزیدە ە
ەو رگ راو 

ًدوً شدًّە
ەًِێ

وِوچٍىە
ە ٌٍڕ بّەًِێ

ە–پنٍە
ورببٍىە

ەًِێ

ڕێاٍوبّە
شدیستٍە
ە ِون

ەەەەەەەەەەە
ە

 ژنەریارى              سًرۆکُ فًرناىگًفًرناىەًرى ڕێکخًر            بًڕێَەبًرى ن الکات           بًڕێَەبًرى 
 

 ٍوٍرج کەئٍمەخشتٍىەسٍر و ەە   بەمٍەالیٍنەم تژًٍىەو زار  ەپٍستًٍدە ارێتبەکٍپ تکەَتدببِوە تۆە تێبیىّ یەکەم:
 .٢٢٢٢ىەسدڵّە(٢)جێە ٍج ارەًّەیدسدىەچدکسدزىەژودر ە

Ex)ئٍمەخشتٍىەسٍر و ە ٍ ٍرًدوٍىەئ اسلە دََەم: c el)ەروسبە ارێب. ە 
 .(CD)ئٍمەخشتٍىەسٍر و ە نرێتٍەسٍرەسّەەىەسێیەم: 
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 َەزارەتّ/
 بەرێُەبەرایەتّ گشتّ/

 بەرێُەبەرایەتّ/
 ف رمّ زاویارِ مَُچە خ ران

ە
ەًدوىەچِاریي:

ەڕیاٍوبّەەاوٍزراًدن:
ەەاوٍزراًدنەوەە سبە ٍکدر ِوًّەیٍکٍمەجدر:

  ڕواًدوٍىەکدبّەەاوٍزراًدن:
ەورببٍىەئ ستد:-پنٍ

ەًدوً شدًّەئ ستد:
ەوِوچٍىە ٌٍڕ بّەئ ستد:
ە:٢٢٢٣وِوچٍىە ٌٍڕ بّەسدڵّە

ە ڕواًدوٍکدًّە ٍە سبەَدبِوەەواىەەاوٍزراًدن:
ەڕێاٍوبّە ٍەە سبەَ ٌدن:

ەوازَ ٌدنەمٍکدر:
ەگٍڕاًٍو ە ۆەسٍرکدر:

ەڕێزەوەسِپدس:
ەوۆڵٍبّە ێەوِوچٍ:

ە:ىٍک رۆسزاەوەج
ەخزوٍبّەفعنّ:

ەیّ:جۆرەوەودو ىەخزوٍبّەٍَژودرکراوە ٍپ ّەیدسدەوەڕێٌىد
ەجۆرەوەودو ىەخزوٍبّەٍَژودرکراوە ٍە رەمٍەیدسدەوەڕێٌىدیّ:

ەورببٍىەکٍەزیدە ەو رگ راو :ە-پنٍ
ەًدوً شدًّەًِێ:

ەوِوچٍىە ٌٍڕ بّەًِێ:
ەورببٍىەًِێ:ە–پنٍە

 ڕێاٍوبّەشدیستٍە ِون:
 

 سًرۆکُ فًرناىگًفًرناىەًرى ڕێکخًر                     بًڕێَەبًرى کارگەڕى و خۆیًتُ                    
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 َەزارەتّ دارایّ َ ئابَُرِ
 01/1/0202لە  1/7/7001ژمارە: 

 

مٍەیدستتتد ەچدکستتتدز ەمٍەوتتتِوچٍەوەە ڕوتتتدڵٍەوە ٍخشتتت يەوەە(ە٤٢،ەە٩،ەە٨،ەە٧)ىەەوتتتدەەهەەپدڵپشتتتبەە تتتٍ
 ە(٤)چدکسدز ەژودر ەەیدسد ەپٍیڕ و ەو ەع راقە–ئ ىت دزابٍکدنەوەخدًًٍش ٌیەمٍەٍَرێىیەکِرەستدنە

ىەم تتژًٍ ەە رکتترەنەوەپ تتداچِوًٍو  ەڕێٌىتتدییەەارایتتیەمٍەەوهەكۆ ِوًتتٍەە تتٍەەئدوتتدژهەەوهە(٢٢٢٢)ستتدڵیە
ە-ە:ە ڕيدرەراە ٍە(٢٤/٦/٢٢٢٢)ڕێاٍوبیە

 0202( ساڵّ 6٣ڕێىمایّ ژمارە )
 ڕێىمایّ تایبەت بە خاوەوشیىّ

 :یەکەم
مٍخِار و ەَدبِو ەخدًًٍش يە ِوً دنەیٍکەە خرێتٍو ە ٍەٍَوِوەئٍوەپنٍەوەًدوً شدًیەو زی یەکٍەە-٤

ٍَوتتدنەوٍرجەوەپ ِ ر کتتدًّەخدًًٍشتت يە تتِوًّەفٍروتتدًبٍرانەمٍەپتتنٍەگشتتت ٍکدًّەو زیتت ٍەەمٍەستتٍرە
و الکّەشدرستدًّەوەسٍر دزىەَ ز کدًّەئدسدیشتّەًتدوخۆە،ستٍرۆکّەٍَرێتهە،ستٍرۆکّەپٍرمٍوتدنە

ئًٍداودًّەپٍرمٍودنەو زیر کدنەوەئٍواًٍىە ٍەپنٍىە،سٍرۆکّەئًٍجِووًٍّەو زیرانە،ەج کر کدً دنە،
ئٍواًتتيەوە ريكتتدرىەو زار  ەوئٍواًٍىەوتتِوچٍىە ریاتتدرىەو زار  ەو رە گتترنەوەختتدو ًّەپتتنٍىە
بدیبٍبٍکدنەوە ٍرێِ  ٍر ەگشتت ٍکدنەوەئٍواًٍىە ٍەپتنٍىە ٍرێتِ  ٍرىەگشتتّەوەئٍواًٍىەوتِوچٍ ە

ًجتِوًٍّەپدرێزگدکتدًّەٍَرێتهەوەگشتبەئٍوە ٍرێِ  ٍرىەگشتّەو رە گرنەسٍرۆکەوەئًٍتداودًّەئٍ
کٍسدًٍىەکٍە ٍەپێەىەخشتتٍىەکتدرپ اراوىەوتِوچٍەمٍەٍَرێىتّەکِرەستتدنە،ەوتِوچٍەوەە روتدڵٍىە

و رە گرنەمٍەسٍرەو الکّەشدرستدًّەوەستٍر دزىەَ ز کتدًّەئدسدیشتّەە( )وەە(أ)ٍَرەووەپنٍىە داڵە
 ًدوخۆ.

ٍَژوتدرەە کرێتبە ٍمەشت ِ ىەەەوهەرهەىەستٍ(٤)ەختدڵّەەوِوچٍىەخدًًٍش ٌّە تۆەئدوتدژ ەپ اتراوانەمتٍە-٢
 -خِار و ە:

 پدًز ەمٍسٍەاەمٍکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەوە رودڵٍىەئٍو ىەمٍکدبّەخزوٍبداەو رە گرێب(%٤٥)رێژ ى -ەأ
وً تتتِەمٍستتتٍەاەمٍکتتتۆىەگشتتتتّەەواەوتتتِوچٍەوە روتتتدڵٍىەمٍکتتتدبّەخزوٍبتتتداەەیٍک(%٥،٤)رێتتتژ ى -ە 

 و رە گرێب
،ئدودژ یدنەپ اراو ە٤ە/گٍىەیٍکٍمە ڕودڵٍىە رواًدوٍە ۆەئدودژ ەپ اراوانەخٍرجەە کرێبەکٍەمٍەە ر -ەج

ە- ٍمەش ِ ىەخِا و ە:
یٍکەمٍەسٍەاەمٍەکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەو ەە روتدڵٍە،ەە(%٤)ە رودڵٍىە رواًدوٍىەئدودە یّە ٍەرێژ ىەە-٤

ەًٍش يە.ئٍو ىەمٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدً
ەووەسٍەاەمٍەکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەو ەە رودڵٍە،ەئٍو ىەە(%٢)ە رودڵٍىە رواًدوٍىەە نۆمە ٍەرێژ ىەە-٢

 مٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش ي.
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چتتِارمٍەەستتٍەاەمٍەکتتۆىەگشتتتّەەواەوتتِوچٍەو ەە(%٤)ە روتتدڵٍىە رواًتتدوٍىە اتتدمۆریۆسە ٍەرێتتژ ىەە-٣
  ىەمٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش ي.ە رودڵٍە،ەئٍو

شتٍشەمٍەستٍەاەمٍەکتۆىەگشتتّەەواەە(%٦)و ەودستتٍرە ٍەرێتژ ىەەاڵە رودڵٍىە رواًتدوٍىەە نتۆوّە تدە-٤
 وِوچٍەو ەە رودڵٍە،ەئٍو ىەمٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش ي.

ٍَشبەمٍەسٍەاەمٍەکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەو ەە رودڵٍە،ەە(%٨)ەکتۆراە ٍەرێژ ىەە رودڵٍىە رواًدوٍىەە-٥
ەئٍو ىەمٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش ٌی.

پًٍجدەمٍەسٍەەب پٍرە اد ەمٍەکۆىەگشتّەەواە(%٥٢)شدیستٍىەوِوچٍىەخدًًٍش ٌّەًد  بەمٍەرێژ ىە -ە
ەوٍبداەو رید گرێب.وِوچٍەو ەە رودڵٍەئٍو ىەمٍەکدبّەخز

 :دََەم
ەفٍرودًبٍرانە ٍوەپ ٌدسٍىەکٍەمٍەیدسدىەخدًًٍش ٌّەیٍککربِوىە ٍرکدرەمٍەٍَرێىداەَدبِو ،ەمٍگٍو -٤

.ەشدیستٍىەوِوچٍىەخدًًٍش ٌّەە  يە(٤ە/یٍکٍمە)گٍىەڕٍَوِوەئٍواًٍىەکٍەئدودژ یدنەپ اراو ەمٍە 
سدوەكٍوترەە(٤٥)ًٍ  بەو بٍوًٍ دنەمٍپدًز ەسدوەکٍوترە(٤٥) ٍەوٍرج کەخزوٍبّەخدًًٍش ٌ دنەمٍە

ًٍ  بەجکٍەمٍەخدمٍبٍکدًّەورەنەیدنەشٍَ دە ِونەیدنەخدًًٍش يە ِونە ٍەَۆکدرىەبًٍدروستّە
 راو ە.کو ەئٍوەخدڵٍبدًٍىەکٍەمٍەیدسدیّەخدًًٍش ٌّە ٍرکدرەاەَدبِو ە ٍەە ر

کتتتراو ەو ەئدودژ یتتتدنەپتتتێە(٤/یٍکٍمە)گٍىەڕئٍواًٍىەڕاستتتپ رەراونە ٍەخزوٍبتتتّەگشتتتتّەکٍەمٍە تتت -٢
ًدیتدًکرێتٍو ەئٍواەشدیستتتٍىەوتِوچٍیٍکّەخدًًٍشتت ٌّە(٤/ەوو م)گٍىەڕوٍرجٍکتدًّەَتدبِوەمٍە تت

ژ ىەێتترەٍ،ە ٍەوٍرج تتکەم(٢/یٍکٍمە)گٍىەڕَتتدبِوەمٍە تتەّە  تتيە ٍەر چتتدوکرەًّەٍَوتتدنەپ ِ ر کتتدً
  سبەوەپ ٌ ەمٍەسٍەەب پٍرًٍ  بەمٍەکۆىەگشتّەوِوچٍەوەە رودڵٍەئٍو ىەمٍکدبّەخزوٍ ەە(%٢٥)

ەرە گرێب،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش يە.و 
،ەَتتتتدبِو ە ٍرە وامەە   تتتتبەبتتتتدو کِەئٍوەکتتتتدبٍىەئٍوەخدڵٍبتتتتدًٍەە(٢/ەوو م)گٍىڕئٍو ىەمٍ تتتت -٣

ەە(٤/ەوو م)گٍىڕوٍرجٍکدًّەَدبِوەمٍە ەوە گًِج ٌرێبەمٍەگٍ
ە  -٤ ە ٍ ەڕئٍو ى ەج بٍجێە(٢/ەوو م)گٍى ەو ە ٍکدر ِون ەەواى ەمٍ ەکٍ ەًدگرێتٍو  ەکٍسدًٍ ەئٍو ەَدبِو 

و ەرێٌىدیّەەارای ٍکدنەە(٢٢٢٢)ىەسدڵّە(٤) وىەژودر ەڕو ەپٍیە(٢)کرەًّەیدسدیّەچدکسدزىەژودر ە
ە.راە سپ رەرێبە ۆەخزوٍبّەگشتّ

  :سێیەم
ئًٍدامەپٍرمٍودنە ٍئدر زووەوًٍداًٍە ۆىەٍَیٍەە ستبە ٍرەارىەوتدفەوەشدیستتٍەخدًًٍشت يە تِونە -٤

اٍوبتتّە ٍرکتتدر ًِیەێب تتپٍرەًٍ  تتبەمٍەرەرۆژە(٣٢)  تبە تتۆەئٍمەوٍ ٍستتتٍەپ ِیستتتٍەمٍەوتدو یٍکەمٍە
و ەەاواەکتتدریٍکەپ شتتاٍشە ٍەەیتتِاًّەستتٍرۆکدیٍبیەە(٢٢٢٢)ىەستتدڵّەە(٢)یدستتدىەچدکستتدزىەژوتتدر ە

 پٍرمٍودًّەکِرەستدنە اد ە ٍەوٍ ٍستّەو رگربٌّەرێادر ەیدسدی ٍەپ ِیستٍکدن.
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خزوٍبتّەەودو ىەخزوٍبتّەختِمّەپٍرمٍوتدًّە تۆەوٍ ٍستتّەستٍروِوچٍەوە ٍرزکترەًٍو ىەپتنٍەو  -٢
ەخدًًٍش ٌّەٍَژودرەە کریبە ۆەئٍوەپٍرمٍودًتدر ىەکٍەە گٍرێتٍو ە ۆەسٍرەو زی ٍکٍىەپ شِوىە.

گٍىەڕٍَوتتِوەئٍوەکٍستتدًٍەە گتترێتٍو ەکٍەمٍە تتە(یٍکٍمەوەەوو مەوەستت  ٍم)گٍکتتدًّەڕخِکىٍکتتدًّە  -٣
و ەە(٢٢٢٢)ىەسدڵّە(٢)ئدودژ یدنەپ اراو ەو ەمٍەپ  ە ٍرکدر ِوًّەیدسدىەچدکسدزىەژودر ە(٤/یٍکٍمە)

ەرێٌىدیٍکدًّەخدًًٍش يە ِون،ەپ ِیستٍەخۆیدنە کًِج ٌيەمٍگٍوەخاِوٍکدًّەئٍمەیدسدیٍە.
سدوەە(٤٥)ئدودژ یدنەپ اراو ەو ەخزوٍبّەخدًًٍش ٌ دنەًٍگٍیشتۆبٍە(٤/یٍکٍمە)گٍىڕئٍواًٍىەکٍەمٍە  -٤

 تۆەِ ىەپتنٍەو زی ت ٍەگشتت ٍکدنە بدو کِەودو ىەسێەسدوەە خرێتٍەسٍرەخزوٍبٍکدً دنەو ەَدوشت
بِت  تد ە)،ە ٍوٍرج کەم بریٌیەخدًًٍش ٌّەە(ئ جبدر )ئٍو ىە کًٍٍەبٍوًٍّەخدًًٍش ٌّەسٍپ ٌراو

 ئٍوەودو یٍە دا ە.ە(ب دعدیٍە
ئدودژ یتتدنە(٤/یٍکٍمە)گٍىڕٍَڵِ شتتدًدًٍو ىەە ستتبەمٍەکتتدرەک شتتدًٍو ىەٍَوتتِوەئٍواًٍىەکٍەمٍە تت -٥

ویدنەکٍەپ شتترەفٍروتدًبٍرىەِپ اراو ەو کٍە ٍەئدر زووىەخۆیدنەە گٍرێٌٍو ەستٍرەو زیت ٍىەپ شت
خاِوٍ ە ِونەو ەراژ کدً دنە ۆەٍَژودرەە کرێبە ٍەوٍ ٍستّەسٍرەوتِوچٍەو ەپتنٍە ٍرزکترەًٍو ە

ەو ەمٍستتٍرەالیًٍٍەپٍیِ ًتتدار کدنەپ ِیستتتٍەپتتنٍىەو زی تتّەو ەو ەوٍ ٍستتتٍکدًّەخدًًٍشتت ٌّە،
و رگربٌتّەوتِوچٍىەەدنە ۆەەا  يە اد ەٍَرو َدەسٍرەپشکەە  يەمٍەٍَڵبژارەن بٍرخدًاراوىەەارای

ەخدًًٍش ٌّەیدنەوِوچٍىەئٍوەو زی ٍیٍىەکٍە ۆىەە گٍرێتٍو .
ئدودژ یدنەپ اراو ەجکٍەمٍەراسپ رەراوانە ٍەخزوٍبّەگشتّە(٤/یٍکٍم)گٍىڕٍَوِوەئٍواًٍىەکٍەمٍە  -٦

و ەە(٢/یٍکٍمە)گٍىڕشدیستٍىەوِوچٍىەخدًًٍش يەە  يە ٍەٍَودنەئٍوەپ تِ رەوەوٍرجتدًٍىەکٍەمٍە ت
،ەشدیستٍىەوِوچٍىەخدًًٍش ٌّەە  يە ٍەرێژ یٍکەکٍە(٤ەوە٣وەە٢وەە٤ە) گٍىەەوو مڕو ە ە(أ، ،ج،ە)

ەگرێبە.ەٍەمٍەکدبّەخزوٍبداەو ريدهڵب پٍرە اد ەمٍەکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەوەە رودە(%٦٢)ًد  بە
ە(%٧٢)سٍرجٍمەەاەو رانەوەەاواکدرىەگشت ٍکدنەشدیستٍىەوتِوچٍىەخدًًٍشت ٌّەە  تيە ٍەرێتژ ىە -٧

ب پٍرەًٍکد ەمٍەکۆىەگشتتّەەواەوتِوچٍەو ەە رودڵٍکدً تدنەکٍەمٍەخزوٍبتّەو زی تّەخٍفتدەمٍەسٍەە
ە ٍپ ّەیدسدە ٍرکدر کدنەو رید گرێب.

 م:چُارە
 ٍرێِ  ٍرایٍبّەگشتّەخدًًٍش ٌّەسٍرە ٍەو زار بّەەارایّەوەئد ِورىەچًٍدەم ژًٍیٍکتّەالو کتیەە-٤

ًٍّەەاەو رىەپ تتتکەە َ ٌ تتتبە ٍەَدوئتتتدًٍَکّەالیًٍٍەپٍیِ ًتتتدار کدًّەەپٍرمٍوتتتدنەو ەئًٍجتتتِو
 ٍوٍ ٍستتتّە ٍەواچتتِوًٍو ە ٍم ستتتّەخدًًٍشتت ٌدنەوەەڵٌ تتد ِونەمٍەشدیستتتٍىەیدستتدیّەو ەبۆوتتدرە

ە ِوً دنەمٍەس ستٍوّە دیۆوٍبرىە.
ًِێٌٍرىەە(٤)ئًٍجِووًٍّەەاەو رىەو ەپٍرمٍودًّەکِرەستدنە ٍەوٍ ٍستّەج بٍجێەکرەًّەخدڵّەە-٢

ەًٍەالو ک ٍکدن.خۆیدنەەیدرىەە کٍنە ۆەَدوئدًٍَکّەم ژ
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 :پێىجەم
ئًٍجِوًٍّەو زیرانەگشبەە(٢٢٢٢)ىەسدڵّە(٢)مٍەیدسدیّەچدکسدزىەژودر ەە(٨) ىەەپدڵپشبە ٍەودەە-٤

 ٍرێِ  ٍرایٍب ٍکدًّەخدًًٍش ٌیەوەفٍرودًکٍەوەیٍکٍىەئ دارىەەوەەارایّەکٍەوِوچٍىەخدًًٍش ٌ دنە
ًدوخۆەو ەیٍکٍەرێکەًٍخراو کدًّەشدرستدًّەوسٍر دزىەو ەَ ز کدًّەئدسدیشّە)مێەخٍرجەە کرێبە

ەٍَڵد و ش ٌ تٍو .ە(َ ز کدًّەپ شىٍرگٍ
مٍەستٍر و ە،ەٍَوتِوەوت الکەوەوِڵتکەوەوتدڵّەگِاستتراو  ەئٍوە ٍرێتِ  ٍرایٍبیەوەە(٤)ەواىەخدڵّەە-٢

فٍرودًکتتتدًٍىەکٍەمٍختتتدڵّەیٍکەئدودژ یتتتدنەپ اتتتراو ە ٍٍَوتتتدنە ریتتتدرەە گتتتِازرێٌٍو ە تتتۆەستتتٍرە
ەش ٌّەسٍرە ٍەو زار بّەەارایّەوەئد ِورى. ٍرێِ  ٍرایٍبّەگشتّەخدًًٍ

 ًٍتدیٍکّەبتدز ەەل ٍرێِ  ٍرایٍبّەگشتّەخدًًٍش ٌّەسٍرە ٍەو زار بّەەارایّەوەئد ِورىەٍَیتاٍە-٣
ەٍەئدودە ەە کد ەو ەئًٍجِوًٍّەو زیرانەپٍسٌدىەە کد ە.  ۆەئٍوە ٍرێِ  ٍرایٍب ٍەگشت 

پ ِیستتتٍەمٍەرێتتکٍىەم تتژًٍىەبتتدیبٍ ەە(ًتتدوخۆەپ شتتىٍرگٍەوەە)مٍەستتٍرەو زار بٍەپٍیِ ًدیتتدار کدنەە-٤
ئٍرکتتّەپ ستتپدرەًّەٍَوتتِوەەۆستت ٍکدًّەخدًًٍشتت ٌّەشدرستتتدًّەوەستتٍر دزىەَ ز کتتدًّەئدسدیشتتّە

ٍو ەئدودژ یتدنەپ اتراو ەتت(٢)،ەە(٤)ًدوخۆەو ەیٍکٍەرێاٌٍخراو کدًّەَ ز کدًّەپ شىٍرگٍەکٍەمٍەخدڵّە
 ٌّەسٍرە ٍەو زار بّەەارایّەوەئد ِورىەکٍەبّەگشتّەخدًًٍشایٍ ٍەم ژًٍیٍکّەبدیبٍ ەمٍە ٍرێِ  ٍر

رۆژىەب پٍرەًٍکتد ەو ەە(٧)بەمٍەودو یٍکّەکِر ەکٍەمٍەێ ۆەو رگربٌّەٍَوِوەەۆس ٍکدنەپ کە ُ ٌر
م تتژًٍەالو ک ٍکتتدنەئٍرکتتّەپ تتداچِوًٍو ەمٍستتٍرەم ستتتّەخدًًٍشتت ٌدنە تتاٍنەو ەەڵٌ تتد بٌٍو ەمٍە

ەبۆودرکرەً دنەمٍەس ستٍوّە دیۆوٍبرىە.
:شەشەم  
 -  بە:ەەهە(٢٢٢٢)ىەسدڵّەە(٢)مٍەیدسدىەچدکسدزىەژودر ەە(٩ە)ودەە ى ٍپ ّە

ٍَرەووەو زار بّەەارایّەوەئد ِورىەوەو زار بیەپ شىٍرگٍەًدوىەئٍوەخدًًٍش ٌدًٍە ٍرزەە کًٍٍو ە -٤
و ٍَرەپنٍیٍکتّەبتدیبٍ ەکٍەە(و زیر،ە ریادرىەو زار  ،ەراویژکدر،ە ٍرێِ  ٍرىەگشتتّە)کٍە ٍەپنٍى

وبٌٍو ىەرزگتتدرىەختتِازىەکِرەستتتدنە تتِونەپتت  ەویتتزىەە تتزڕرگدًٍىەکٍەمٍەەراو بٍو ەئٍوەپ شتتىٍ
ىەئٍو ەڕ،ە ٍەوٍ ٍستّەٍَڵِ شدًدًٍو ىە ریدرىەخدًًٍشت يە ِوً تدن،ەو ەمٍە تە(٥/٣/٤٩٩٤)رێاٍوبّە

ە(٣٣) ریدرىەپ ِیسبە درێبەمٍەستٍرەچدر ًِوستّە ریتدرىەخدًًٍشت يە ِوً تدنە ٍپ تّەیدستدکدًّە
و ە ٍپ ّەە(٢٢٢٧)ىەسدڵّەە(٣٦)و ەیدسدیّەژودر ەە(٢٢٢٧)ىەسدڵّە(٣٤)ەو ەیدسدیّەژودر ە(٢٢٢٧)سدڵّە

 بدیبٍبىًٍدىە.
ە.ە(٢٢٢٢)ىەسدڵّە(٢)مٍەیدسدىەچدکسدزىەژودر ەە(٤٢)ە ىەەودەّ ٍپ  -٢
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و زار بّەەارایّەوئد ِورىەوەو زار بیەپ شىٍرگٍەًتدوىەستٍرجٍمەئٍوەکٍستدًٍىەکٍە ٍەًدیدستدیّە -٣
یدنەمٍسٍرە ٌٍودىەًدیدستدیّەەتٍىەخۆیدنەخدًًٍش يەکراونیدنەپنٍىەو زی ّە ٍرزبرەمٍەپنٍىەشدیس

استبەکترەًٍو ىەڕًّەو زی ّەیدنە ۆەکتراو ەوخدًًٍشت يەکتراونەوٍ ٍستتّەاڵئٍژودرىەخزوٍبّەسد
وِوچٍکدً تتتدنە ٍرزە کًٍٍو ە تتتۆەستتتٍرۆکدیٍبیەئًٍجتتتِوًٍّەو زیتتترانەمٍژێتتترەرۆشتتتٌدییەیدستتتدە

ە ٍرکدر کدنە ۆەئٍوەوِوچٍىەکٍە ٍپ ّەیدسدەشدیستٍەە  يە.ە
:حەفتەم  

گشبەو زار بٍەپٍیِ ًدار کدنەوە ٍرێِ  ٍرایٍبّەگشتتّەخدًًٍشت يەستٍر ٍەو زار بتّەەارایتیەوە -٤
ىدی تدًٍەٌوًّەٍَرەئدستتًٍک کەوەًتدروً ٍکەمٍەج بٍجتێەکرەًتّەئٍمەرێئد ِورىەمٍکدبّەەروسبە تِ

ًاترەًٍو ە تاٍنەمٍ ٍرێتِ  ٍرایٍبّەگشتتّە تِوەجٍەم تژًٍىەو ۆیدنەٍَیٍەەاواىەَدوئدًٍَکّەوەرو
ە.ە رکرەًّەرێٌىدیٍکدن

َ  ەکٍس کەخدًًٍش يەًدکرێبەمٍەژێرەَ  ەًدوً شدً کەئٍگٍرەپ شترە ٍەشدیستتٍە تِوًّەیدستدییە -٢
 وکراوەمٍەالیٍنەخاِوٍبّەٍَرێىّەکِەستدنەڕکدنەەابد ٍیسّەس ستٍوّە دیِوٍبرىەپٍیمٍەبۆودر 

ەبۆودرەًٍکرا  بەوە ٍراییەًٍ  ب.
خٍرجەًدکرێبەبدو کِەبۆودرەًٍکرێبەمٍەەابدەە(امىستدق)وِوچٍىەخدًًٍش ٌّە ۆەو رابکرىەیدسدییە -٣

ەبرىەمٍەٍَرێىّەکِرەستدن.ٍوۆ ٍیسّەس ستٍوّە دی
:ٌەشتەم  

 ٍوٍ ٍستّەخدًًٍش ٌّەٍَوِوەخدمٍبٍکدًّەە٢٢٢٢ىەسدڵّەە(٢)یدسدییەچدکسدزىەژودر ەخِکىٍکدًّە -٤
ە.ئٍمەیدسدیٍەوج ٌيەمٍگًٍپ  ە ٍرکدر ِوًّەە گرێتٍو ەپ ِیستٍەخۆیدنە کِ

ە٢٢٢٢ىەستدڵّە(٢)خِکىٍکدنەیدسد ەژوتدر ەەواّەیدسدییەیدنە ریدرێاّەًدکۆکەمٍگٍ  ەە ت کدرە ٍَ -٢
ەًدکرێب

ە٢٢٢٤ىەستدڵّە(٣٦)راقەژوتدر  تع/کتدًّەٍَرێىتّەکِرەستتدناڵ زیت ٍە دیدسد ەخدًًٍش ٌّەخدو نەو -٣
ەٍَمد و ش تٍو ەکدرە ٍیدسدە ٍرکدر کدًّەخدًًٍش يەمٍەٍَرێىّەکِرەستدنەە کرێب.

ىەەرۆژًدوتتٍەەمتتٍەەكرێتتبەوەەكتتدرىەپتتێەەهەەئٍمەرێٌىتتدی ٍەج بٍجتتێەە کرێتتبەمٍەرێاٍوبتتّەە رچتتِوًّ -٤
 .ەوهەكرێتٍەتديعّەكِرەستدنە  وەەهەوه

 
 
 

 ئاَات شیخ جەواب وُرِ                                                                    
 َەزیرِ دارایّ َ ئابَُرِ                                                                     
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 َەزارەتّ دارایی َ ئابَُرِ
 07/1/0202لە  0121ژمارە : 

 
 0202(ِ ساڵّ ٣ژماري ) بەیاوّ

ە
ە ئتد ِورەیتیەاراەیبت زار وە دسدیەٍمە(٤٧)ە  ودەەەٍمە(٢)ەٍ گڕ ەٍمە ىدًدراو پەٍ بٍاڵس ەەوٍئە یپٍ 
 -ٍ:ەاە ەدرودنی رە(٢٢٤٢)ەڵیسدە ە(٥)ە کِرەستدنەەژودرەیىێرٍَ

ەیگشتتەیبیٍراٍ  ِێترٍ ەٍ ەرٍستە(ەزوور شتدرە زاٍتە  رٍختدًِو ەی تدجەیبیٍراٌٍ ب ب)ە  وٍکرەً -
ە.٢/ەیىدً سنە  رٍخدًِو ەی دجەیبیٍراٍ  ِێرٍ ە/ە ر وە  رٍوەخدًِو ەکدنٍ دج

                  
 
 
ە

 ئاَات جەواب وَُرِ                                                                
 َەزیرِ دارایّ ئابَُرِ                                                                 

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

 َەزارەتّ دارایی َ ئابَُرِ
 06/4/0202لە  0171ژمارە : 

 
 0202(ِ ساڵّ 7ژماري ) بەیاوّ

ە
ە ئتد ِورەیتیەاراەیبت زار وە دسدیەٍمە(٤٧)ە  ودەەەٍمە(٢)ەٍ گڕ ەٍمە ىدًدراو پەٍ بٍاڵس ەەوٍئە یپٍ 
 -ٍ:ەاە ەدرودنیڕ ە(٢٢٤٢)ەڵیسدە ە(٥)ە کِرەستدنەەژودرەیىێرٍَ

گتتِوربە تتۆەەیگشتتتەیبیٍراٍ  ِێتترٍ ەٍ ەرٍستتە(ە ٍرێتتِ  ٍرایٍبّەچتتدوەێرىەگتتِورگّ)ە  وٍکتترەً -
ىە٤٩٨٤ىەستتتدڵّە(٢٣)مٍەیدستتتدىەگتتتِورگّەژوتتتدر ەە(٤٨٣)مٍەوتتتدەە ىەە(یٍکٍم)ج بٍجتتتێە تتتڕگٍىە

 .ٍَوِارکراوە
ەە ٍیدًٍەج بٍجێەە کرێبەمٍەرۆژىەە رچِوً ٍو ە.ئٍمە -
ە

 ئاَات جەواب وَُرِ                                                                
 َەزیرِ دارایّ ئابَُرِ                                                                 

 


