َەزارەتّ پەرَەردە
ژمارە  1746 :لە 0202/4/61

(ەستتیەوەس ت ٍم)ەمٍەیدستتد ەتِبد نتتدًٍەوەپٍیىتتدًکٍەًدخاِو ٍکتتدًیە

پشتبٍستتبە ٍەخ تِکىیەوتتدەە

ٍَرێىیەکِرەستدنە–ەع راقەژودر ە()٤٤ە ەسدڵیە(،)٢٢٤٢ەئٍمەڕێٌىدی ٍ ەخِار و ودنەە رکرە:
ڕێىمایّ ژمارە ( ِ)٣ساڵّ 0202
ڕێىمایّ قُتابخاوە َ پەیماوگە واحکُمیەکان
بەشی یەکەم
پێىاسەکان

ماددەی ( :)6ئٍمەە ستٍواژاًٍ ەخِار و ەودًدکدًیە ٍراًبٍریدنەە گٍیًٍيە ۆەوٍ ٍستٍکدًیەئٍمەڕێٌىدی ٍ:

 ًٌرێمە:ەٍَرێىیەكِرەستدنە-ەع راق .ە -حكَنًتە:ەخكِوٍبیەٍَرێه .ە

 ئًىجَنًىی وەزیرانە:ەئًٍجِوًٍیەو زیراًیەٍَرێه .ە وەزارەتە:ەو زار بیەپٍرو رە -وەزیرە:ەو زیر ەپٍرو رە  .ە

ەٍَرێه .ە

 باخچًە:ە دخچٍ ەوٌدااڵن،ەتۆًدغیەش دًدنەوەئدودە کرەًیەوٌدااڵًیەبٍوٍنە()٤ەچتِارەستدوەوە()٥ەپ تٌ ەسدڵٍە ۆەئدستیەتۆًدغیە ٌٍڕ بی .ە

 خَێيدىی بيًڕەتیە:ەیٍكٍمەتۆًدغیەخِێٌدًٍەوەوتدو كٍ ە()٩ەًتۆەستدڵیەخِێٌتدًٍ،ەوەمٍەبٍوًٍتیەشتٍشەسدڵ ٍو ەە سبەە کرێبە ٍەخِێٌدًیە ٌٍڕ بی،ەکٍەخِێٌدً ایەبٍوزیى ٍ .ە

 خَێيدىی ئانادەیی:ە ئٍوەتۆًدغٍ ەخِێٌدًٍەكٍەەوا ەخِێٌدًیە ٌٍڕ بیەە سبەپێەە كتد ەوەوتدو كٍ ە()٣ەسێەسدڵیەخِێٌدًٍ .ە

 خَێيدىی پًیهاىگًە:ە ئٍوەتۆًدغٍ ەخِێٌدًیەپ شٍی ٍەكٍەەوا ەخِێٌدًیە ٌٍڕ بیەە سبەپێەە كتد ەوەودو كٍ ە()٥ەپ ٌ ەسدڵیەخِێٌدًٍ،ەوەج دواز ەمٍە ٍشیەپ شٍییەئدودە یی .ە

 -قَتابخاىًە:ەًدو ًد ەخِێٌدنەکٍەپۆمیەیٍکٍمەبدەًۆیٍویە ٌٍڕ بیەمٍەخۆەە گرێب .ە

 خَێيدىگًە:ەًدو ًتد ەخِێٌتدنەکٍەپتۆمیەە یٍمەبتدەەوازە یٍوتیەئدوتدە ییەمٍەختۆەە گرێتب،ە ٍەٍَرەووەٍشیەئدکدەیىیەوەپ شٍیی .ە

 پًیهاىگًە:ەًدو ًد ەخِێٌدًیەپ شٍی ٍەوەەوا ەخِێٌدًیە ٌٍڕ بتیەە ستب پتێ ە کتد ەو وتدو کٍ ە()٥ەپ ٌ ەسدڵیەخِێٌدًٍ.

 -كۆنًڵگًی پًروەردەییە:ە دخچٍ ەوٌدااڵنەوەخِێٌدًیە ٌٍڕ بیەوەئدودە ییەمٍخۆەە گرێب .ە

 قَتابخاىً و پًیهاىگًی حکَنیە:ە تدخچٍ ەوٌتدااڵنەوەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍەکٍەوتِڵایەخاِوٍبيەوەمٍالیٍنەخكِوٍبٍو ە ٍڕێِ ەە رێي .ە
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 قَتابخاااىً و پًیهاااىگًی ىاااحكَنی:ە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەوەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەوەپٍیىتتدًکٍەکٍەکدرگِزارنەمٍەپٍرو رە ەوەف رکرەنەوەڕاَ ٌدًیەپ شٍییە ٍرەمٍەتۆًدغیەخِێٌدًیە داڵ،ەکٍەوِڵایەخٍڵكتيە

یدخِەەوِڵایەكۆوپدً دەوەرێكنراو ەوٍە ً ٍەپٍرو رە یتیەًتدوخۆییەیتدنەً ِە وڵٍب ٍكتدًي،ەەمٍالیٍنە

خۆیدًٍو ە ٍڕێِ ە رێي،ە ٍاڵمەو زار

ەوۆڵٍب دنەە ەا ەوەسٍرپٍرشت دنەە کد .

 دانًزراوەی پًروەردەیاای ىاااحکَنی خۆناااڵی (لۆکاااڵ) :تِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەوەپٍیىدًکتتدًٍ ەکٍەپرۆگراویەخِێٌدنەوەس ستٍویەئٍزوِوًٍکتدنەوەشت ِاز ە ڕواًتدوٍەوەٍَڵستًٍکدًدًیەو زار
ە کٍن.

ەپ تدە ە

 دانًزراوەی پًروەردەیااای ىااااحکَنی ىەاااَدەوڵًتیە:ەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍەوەپٍیىدًکتتتدًٍ ەکٍەپرۆگراو اتتیەخِێٌتتدًیەًدو ًتتدێایەً تتِە وڵٍبیەف رکتتدر ەج ُتتدًیە( راًتتد)ەپ شتتاٍوبِوەب تتداەپ تتدە ە
ە کرێبەوەیٍكەپرۆگراویەخِێٌتدًیەَدوشت ِ ەوەیٍكەس ستتٍویەئٍزوِوًٍکتدنەوەشت ِاز ە ڕواًتدوٍەوە

ٍَڵسًٍکدًدًیەَدوش ِ یدنەٍَیٍ .ە

 دانًزراوەی پًروەردەیاای ىاااحکَنی ب اااىی:ەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەوەپٍیىدًکتتدًٍ ەکٍەپرۆگراو اتتیەخِێٌدًیەواڵب كیەەیاٍەپ دە ەە کٍن،ەوەئٍمەجۆر ەەاوٍزراواًٍە ۆەخِێٌتدًیەتِبد تدنەوەخِێٌتدکدراًیە

ڕ و ًدێایەبدیبٍ ەە کرێتٍو  .ە

 قَتابی وخَێيدکار:تِبد یەٍَوِوەئٍواًٍنەکٍمٍتِبد ندًٍە ٌٍڕ ب ٍکدنە تۆەخِێٌتدنەًتدوًِسەکتراونخِێٌدکدرەٍَوِوەئٍواًٍنەکٍمٍخِێٌدًکٍەوپٍیىدًکٍکدنە ۆەخِێٌدنەًدوًِسەکراون ە

 پااۆ :ەَتتۆ ٍیٍکیەخِێٌتتدنەوەستتدڵ ایەخِێٌتتدًٍ.ەتۆًتتدغیەخِێٌتتدًیە ٌٍڕ بتتیەمٍەًتتۆەپتتۆل،ەوەتۆًتتدغیەخِێٌدًیەئدودە ییەمٍەسێەپۆل،ەوەتۆًدغیەپٍیىدًکٍەمٍەپ ٌ ەپۆلەپ كەەێب .ە

 نانۆسااا اە:ەٍَرەكٍستتت كیە ڕواًتتتدوٍەار ەشتتت دوەكٍەمٍەەاوٍزراو كتتتدًیەپٍرو رە ەوەف ركتتتدر ەكتتتدر ەواًٍوبٌٍو ەە کد  .ە

 نانۆس ای پًروەردەی تاایەًتە:ەودوۆستتدیٍکیەپستپۆرەمٍەپٍرو رە ەوەف رکرەًتیەوٌتدااڵًیە تدخچٍەوەتِبد تتدنەوەخِێٌتتدکدراًیەختتدو نەپ داویستتتت یەبتتدیبٍ ەمٍەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەوەپٍیىتتتدًکٍەوە

ًدو ًد کدًیەبر ەخِێٌدن .ە

 بًڕێَەبًرە:ە ئٍوەكٍسٍیٍەكٍەئٍركیە ٍڕێِ رەًیە دخچٍ ەوٌدااڵنەیتدنەتِبد نتدًٍەیتدنەخِێٌتدًکٍەیتدنەپٍیىدًکٍ ەپێەە سپ رەرێب .ە

 -یاریدەدەری بًڕێَەبًرە:ەٍَوِوەئٍواًٍ ەكٍەو كەیدرید ە ر ە ٍڕێِ ٍرەڕاە سپ رەرێي .ە

 رێيهای كااریەپًروەردەیاایە:ەفٍروتدًبٍرێكٍەڕاستتپ رەراو ە ٍەئٍركتیەڕێٌىتتدییەپٍرو رە یتیەتِبد تتدنەوەخِێٌدکدرانەمٍەسٌِر ەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍ .ە

 سًرپًرش اریەپًروەردەیی:ەفٍرودًبٍرێكیەو زار بٍەڕاسپ رەراو ە ٍە ٍەواەاچِونەوەٍَڵسًٍکدًدًیەپرۆسٍ ەپٍرو رە ەوەف ركدر ەمٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە ییەوەف ركدری ٍكدن .ە

 بًخەَکارە:ەئٍوەكٍسٍ ە ٍخ ِکرەنەو چدوەێریكرەًیەتِبد یەوەخِێٌدکدر ەگربۆبٍەئٍستۆ.2222/7/22
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 -ئًىجَنًىی دایك و باوكان :ەئًٍجِوًٍیەەایكەوە دوكدًٍەكٍە ٍەش ِ

ەئدر زوووًٍداًٍەمٍەتِبد ندًٍەوە

 -پًروەردەیەتایەًتە:ەكۆوٍڵ كە ٍرًدوٍ ەپٍرو رە ییەبدیبٍبٍ،ەکٍەە

بە تۆەتِبد تدنەوەخِێٌتدکدراًیە

خِێٌدًکٍەپ كەە َ ٌرێب .ە

خدو نەپ داویست یەبدیبٍ ەەا يە ارێبە ۆەگٍشٍکرەنەو پٍر پ تداًیەبِاًدکدً تدنەمٍەڕێتکٍ ەَۆکتدر ە

ف رکتتتدری ٍ گًِجدو کتتتدنەکٍەمٍگٍوەبِاًدکدً تتتدنە کًِج تتتبە ٍەوٍ ٍستتتتیەگٍیشتتتتيە ٍەئًٍجتتتدوٍە

پٍرو رە ی ٍکدنەوەئدودە كرەً دنە ۆەژیدًیەگشتیەوەب كٍاڵو ِوً دنە ٍەكۆوٍڵکٍ .ە

 كًساااىیەخاااوەنەپەداویساا یەتااایەًت:ەٍَوتتتِوەئٍوەوٌتتدااڵًٍ ە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەوەتِبد تتتدنەوەخِێٌدکدرانەکٍە ٍَۆ ەبِشبِونە ًٍدبِاًدی ٍکیەجٍستتٍ ەیتدنەًدجٍستتٍیی،ە ٍشت ِ یٍکیەًٍگتۆڕەمٍە

ٍَرەیٍكەمٍەٍَستٍکدً دنەیدنەبِاًدکدًیەجٍستٍی دنەیدنەە رووً تدنەیتدنەعٍتا تدنەبتدەڕاە یٍكەە
ودیٍ ەڕێکربيەمٍ ٍشدار ەکرەً دنە ٍش ِ یٍکیەیٍکسدنەمٍپرۆسٍ ەخِێٌدن .ە

تتٍە

 بًشًواىً:ەپرۆسٍیٍكیەپٍرو رە ییەوەف ركرەًٍەکٍەمٍەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەوەف ركدر ەوەمٍژێرەسٍرپٍرشت یەودوۆستدەو مٍەودو

ە()٤٢ەچلەخِمٍکداە ٍڕێِ ە چ ب .ە

 تاق كردىًوەەوەزاری ًكان:ەئٍوەبدت كرەًٍواًٍنەکٍەپرس درەوەو ادً زویەڕاستارەًٍو یدنەیٍكەش ِ یٍەوەمٍالیٍنەو زار بٍو ەمٍسٍرەئدستیەٍَرێهە ۆەپۆمیەەوازە یٍمەئًٍجدمەە ەرێب .ە

 تاااق كردىًوەەى ش ا هاى ًكان:ەئٍوەبتتدت كرەًٍواًٍنەکٍەپرس ت درەو و اتتدً زویەڕاستتتارەًٍو یدنەیٍكەش ِ یٍەوەمٍالیٍنەو زار بٍو ەمٍسٍرەئدستیەٍَرێهە ۆەپۆمیەًۆیٍمەئًٍجدمەە ەرێبە .ە

 -دانًزراوەیەپًروەردەیی:ە دخچٍ ەوٌدااڵنەوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍیٍ .ە

 دانًزراوەیەپًروەردەیاااایەقااااازاى ەىًویساااا ە:ەئٍوەەاوٍزراواًٍیٍەکٍەمٍەفٍروتتتتدًکٍ ەڕێانتتتتراو ەًدخاِو ٍکدنەبۆودرەکراونەوەخزوٍبکتِزار ەپٍرو رە یتیەپ شتاٍشەە کٍنەوەمٍەالیٍنەکٍستدنەیتدخِەە
ڕێانتتتتراو و ەخدو ًتتتتداریٍب دنەە کرێتتتتب،ەوەە ستتتتتاٍوبیەوتتتتدەە

ەستتتتداڵًٍ ەەاوٍزراو کٍە تتتتۆە

ٍر وپ شبرەًیەژیٌکٍ ەەاوٍزراو کٍەیدخِەە ۆە ِار ەپٍرو رە ەوەف رکدر ەیدخِەە ۆەکدرو تدر ەەیتاٍ ە

گشتیەیدخِەەخ رخِاز ەخٍرجەە کرێب .ە

بەشی دََەم
بىەما گشتییەکاوی دامەزراوذوی قُتابخاوە َ پەیماوگەی واحکُمی
ماددەی( :)0ئاماوجەکان-:

ۆەەاوٍزراًدًیە دخچٍ ەوٌدااڵنەوەتِبد ندًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍ ەًتدخاِوی،ەە

تبەئٍوەەاوٍزراواًٍە

ئٍوەئدودًجدًٍیدنەٍَ بەکٍمٍەیدسد ەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدنەَدبِو ،ەکٍە ریت ٍەمٍ:

یەکەم:ەڕ خسدًدًیە ِار ەًِێیەزیدبرە ۆەپٍرو رە ەوەف رکرەن،ەوێرا ەبِاًدکدًیەخاِوٍ ە ٍوٍ ٍستیە

پٍر پ دانەوەیدروٍب دانەوەگٍیشتيە ٍەئدودًجٍکدًیەپرۆسٍ ەپٍرو رە ەوەف رکرەًیەً شت ىدًی .ە

دََەم:ە ەا ٌارەنەوەئدودە کرەًیەپ داویست ٍەجۆراوەجۆر کدًیەوتۆەێرًارەًیەپرۆستٍ ەپٍرو رە ەوە
ف رکرەنەمٍەڕێکٍ ەپرۆگرامەوەڕێادر ەوۆەێڕن .ە
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سێێیەم:گرًک دانە ٍف رکرەًیەزوتدًٍە تدً ٍەزیٌتدوو کدنەمٍەپتدوەپرۆگتراوٍەف رکتدری ٍە ڕیتدرەمٍستٍرە
ەراو کدن .ە

چێێُارەم:ە ڕ خستتدًدًیەز و تتٌٍ ەگًِجتتدوە تتۆەک بڕکتتێەمٍە تتِار ەپٍرو ر رە ەوەف رکتترەنە ٍەوٍ ٍستتتیە
پٍرپ تتتداًیەئدڕاستتتتٍ ەگٍشتتتٍپ داًیەورۆیتتتیەوەەاَ ٌتتتدًیەزیتتتدبرەمٍەپٍرو رە ەوەف رکتتترەنە ٍە
ٍرجٍستٍکرەًیەًىِوًٍ ەوۆەێرنەوەسٍرە و دًٍەمٍەس ستٍمەوەپرۆگراوٍەپٍرو رە ی ٍکدًدا.

پێێێىجەم:ەَدًتتداًیەپرۆستتٍ ەو ٍرَ ٌتتدًیەً شتتت ىدًیەوە تتدًیەمٍەٍَرێىتتداەمٍە ِار کتتدًیەپٍرو رە ەوە
ف رکرەنەمٍەچِارچ ِ

ە ٍرًدوٍەوەس ستٍو ایەًِێداە(وۆەێرن) .ە

شەشێێێەم:ە ڕ خستتتدًدًیەە رفٍ ەمٍە ٍرە مەڕ و ًتتتدەوە تتتدًیەوەگٍڕاو کتتتدًیەٍَرێىتتتیەکِرەستتتتدنەمٍە
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

مٍگٍوەپرۆگراوٍکدًیەف رکرەًیەٍَرێهەوەئٍوەواڵبدًٍ ەم ِ

ماددەی (:)٣جۆرەکاىی دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحكَن ًکان-:

ەَدبِونە کًِج ب.

ەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍکدنەمٍمەسێەجۆر ەەاوٍزراو یٍەپ كەەێي :ە
یەكەم:ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍەخۆودڵ ٍکدنە(مِکدو) .ە

دََەم:ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍەً ِە وڵٍب ٍکدن.ە ە
سێیەم:ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍە دً ٍکدن .ە

ماددەی ( :)7نافی وەرگرتيی نۆڵًتی دروس کردىی دانًزراوەی پًروەردەیی ىاحکَنی-:

یەکەم:ەٍَرەكٍس كیەسروشتیەکٍە()٢٥ە سبەوەپ ٌ ەسدڵیەبٍواوەکرە ب،ەیدنەکٍسدیٍبیەوٍعتٌٍو ە
و كەڕێانتتتراوەوەەاوٍزراو ەوەکۆوپدً تتتد،ە ٍەبًٍ تتتدە تتتبەیتتتدنە ٍكتتتۆوٍو،ەوتتتدفیەەاوٍزراًتتتدًیە

ەاوٍزراو

ەپٍرو رە ییەًدخكِو دنەٍَیٍ.ەە کرێبەکٍسٍەسروشتت ٍکٍەیتدنەکۆوپدً تدکٍەیتدنە

ڕێانراو کٍەع راتیە بەیدنە دًی .ە

دََەم:ەًد بەەاواکدر ەوۆمٍ ەفٍرودًبٍرە بەمٍەکٍربیەگشتی .ە
سێێیەم:ەڕێکدە ٍەَت

ەختز ەوەڕێكنستتٌ ایەس دستیەیتدنەئتدیٌ یەًدەرێتب،ەەاوٍزراو

ًدخكِویەەا ىٍزرێٌ ب .ەٍَرو َدەڕێکدەًدەرێبە ٍەكرەًٍو

ًدخكِوی،ەکٍەوٍ ٍستیەپٍرو رە ییەوەف ركدر ەًٍ ب .ە

ەَت

ەپٍرو رە یتیە

ەەاوٍزراو یٍكتیەپٍرو رە یتیە

ماددەی ( :)٥نًرجًکاىی پەداىی نۆڵًت -:پەَیس ً لًسًر داواکاری نۆڵًت:

یەکەم:ەگشبەئٍوە ٍڵکٍەوەًِسراواًٍ ەمٍەیدسد ەتِبد نتدًٍەًدخاِو ٍکتدنەوەئٍمەڕێٌىتدی ٍەەاواکتراونە
پ شاٍشە ٍەو زار

ە اد  .ە

دََەم:ەپرۆژ کٍەمٍگٍوە ٍَدەً شت ىدًیەوەپرًس پٍەگشتیەوەبدیبٍب ٍكتدًیەپٍیڕ وکتراوەمٍەس دستٍبیە
ف رکدرییەًدکۆكەًٍ ب .ە
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سێێێێیەم:ەپتتترۆژ کٍەخزوٍب تتتكەپ شتتتاٍشە ٍەئدوتتتدًجٍەپٍرو رە ی ٍکتتتدنە اتتتد ە ٍەجۆرێتتتكەبِاًتتتد ە
یدروٍب تتداًیەٍَ تتبەمٍە دشتتترکرەًیەڕۆڵتتیەپٍرو رە ەوەف رکتترەنەیتتدنەًتتِێارەًٍو ەمٍە تتِار ە

ٍڕێِ رەًیەتِبد ندًٍکدنەوە ٍَ زکرەنەوەگٍشٍپ ارەًیەکٍسدیٍبیەوەکًٍدڵٍەپٍرو رە ی ٍکدن .ە

چُارەم:ەە

بە دخچٍکدًیەوٌدااڵن،ەتِبد ندًٍکدنەوەخِێٌدًکٍکدنەوەپٍیىدًکٍکتدنەًتدوێایەبتدیبٍ ەوە

ج دکٍر و یتتدنەٍَ تتب،ەکٍەمٍگٍوەبدیبٍبىًٍتتدی ٍەکِمتتتِر ەوەپٍرو رە یتتیەوەً شتتت ىدً ٍکدًیە

ٍَرێىتتداە کًِج تتب.ەئٍگٍرە تتدخچٍیٍکیەوٌتتدااڵنەیتتدخِەەتِبد نتتدًٍەیتتدخِەەخِێٌتتدًکٍەیتتدخِەە

پٍیىتتدًکٍەم تتیەًتتِێیەکۆوپدً تتدەیتتدخِەەڕێانراوێاتتیەپٍرو رە یتتیە تتب،ەە کرێتتبەٍَوتتدنەًتتدوە
ٍَڵکرێبە ٍاڵمە ٍەًدوێایەزیدەکراوەیدخِەەژودر یٍکیەزیدەکراو .ە

پێىجەم:ەپ ِیستٍەەاواكدر ەوۆڵٍ ،ە ٍەبۆوٍبیە ٍەڕ وشتی،ەخِكىیەزیٌداًیە ٍسٍرەاەًٍەرا ب .ە

شەشێەم:ەپ ِیستٍەەاواكدر ەوۆڵٍ ،ە دڵٍخدًٍ ەبدیبٍ ە ٍەخۆ ەٍَ ب،ەیتدخِەەگرێبٍستتیەستٍر بدییە
تۆە ٍكرێکربٌتیە دڵٍختدًٍ ەگًِجتتدو ەٍَ تب،ەیتدخِەەز وی ٍکتتیەە ستٌ شتدًاراو ەٍَ تبە تتۆە
ە ب .ە

ەروستارەًیەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخاِوی،ەكٍە ٍپ یەڕێٌىدی ٍکٍ ەو زار

ماددەی ( :)1کات و ڕێکاری داواکردىی نۆڵًت-:

یەکەم:ەپ ِیستٍەمٍسٍرەەاواكتدر ەوتۆڵٍ ،ەمٍەً تِانەڕۆژ ەیٍكٍوتیەوتدًکیە()٤٢ەە ەبتدەڕۆژ ەیٍكٍوتیە
ەفۆڕویەەاواکرەًیەوتۆڵٍ ەوەەا ٌارەًتیەگشتبە

ودًکیە()٣ەسێ،ەەاواکٍ ەمٍەڕێکٍ ەپڕکرەًٍو

پ داویست ٍەەاواکراو کدنەپ شكٍشە ٍە" ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخكِو ٍکدن"ە
اتتد .ە تتۆەستتدڵیەخِێٌتتدًیە٢٢٢٤/٢٢٢٢ەە کرێتتبەەاواکتتدر ەمٍەڕۆژ ە٢٢٢٢/٧/٢٦ەبتتدکِوە٢٢٢٢/٨/٣٢ە

پ شاٍشە ارێب.

دََەم:ەٍَرەەاواکدری ٍكەکٍەپدشەئٍوەودو یٍ ەمٍەخدڵیەیٍکٍویەئٍمەوتدەە یٍە دستاراو ەپ شتاٍشە ٍە
و زار

ە ارێتتتتب،ەکتتتتدر ەمٍەالیٍنەو زار بٍو ەمٍستتتتٍرەًدکرێتتتتبەبتتتتدکِوەو رز ەەاَتتتتدبِو ە

پ شاٍشارەًیەەاواکدر ەکٍەمٍەخدڵیەیٍکٍویەئٍمەودەە یٍە دساراو  .ە

ماددەی ( :)4پەداویس

ًکاىی وەرگرتيی نۆڵًت-:

پ ِیستٍەەاواکدر ەوۆڵٍ ەئٍمەپ داویست دًٍ ەخِار و ەەیدر ە اد  :ە

 -٤ئدودًجٍەگشتیەوەبدیبٍب ٍكدًیەەاوٍزراو کٍ .ە

 -٢سِوە ەئد ِر ەوەکۆوٍاڵیٍبیەوەپٍرور ە ییەپرۆژ کٍ.ە ە
-٣ەسٍرچدو ەەارای ٍكدنەوەالیًٍیەپشت ِاًكٍر .ە

 -٤ڕ ەكرێیەخِێٌدًیەسداڵًٍە ۆەوٌدااڵن/تِبد دن/خِێٌدکدرانەوەژودر ەوەکدبیە ڕ كدن .ە

-٥ەوٍرجٍكتتتتتدًیەو رگربٌتتتتتیەوٌتتتتتدااڵن/تِبد تتتتتدن/خِێٌتتتتتدکدرانەوەخٍو ًتتتتتدًیەژوتتتتتدر

ەئٍوە

وٌدااڵًٍ/تِبد دًٍ/خِێٌدکدراًٍ ەکٍەەاوٍزراو کٍەە یٍوێبەو ریدنە کرێبە ۆەٍَرەسدڵ ك.ە ە

ٌٍ -٦ودكدًیەە رچِونەوەکٍوبيەوەس ستٍویەگشتیەبدت ارەًٍو کدنەوەٍَڵسًٍکدًدن .ە
 -٧زودًیەخِێٌدنەمٍەەاوٍزراو کٍ .ە
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-٨ەپالًیەخِێٌدنەوەودو
-٩ەەیدریارەًیەژودر

ەپ شٌ درکراوە ۆە ٍە ستُ ٌدًیە ڕواًدوٍ ەە رچِون .ە

ەڕۆژ کدنەوەکدژێر کدًیەخِێٌدنەمٍەٍَرەسدوەوەٍَرەڕۆژێایەە وامەەا .ە

-٤٢ە پرۆگرامەوە د ٍبٍکدًیەخِێٌدنەوەپٍڕبِوکٍکدًیەخِێٌتدنەوەستٍرچدو کدً دنەمٍگٍوەڕ چتدوکرەًیە
ودفیەخدو ًداری ٍبیەَزر  .ە

-٤٤ەپ شاٍشتتارەًیەم ستتت كە ٍەًتتدو ەئٍوەکٍر ستتتٍەوەپ داویستتت دًٍ ەکٍەەاواکتتدر ەوتتۆڵٍ ەپتتدشە
و رگربٌیەوۆڵٍ ە ٍەً تدز ەئدودە یتدنە اتد ە(کِرستی،ەرختنٍ،ەستٍ ِر ەوەَتتد)،ە تۆەئٍو

ە ستپ ایەسدڵیەخِێٌدنەەمٍەەاوٍزراو کٍەٍَ ي .ە

ەپت

ە

-٤٢ەڕێکٍەوەش ِاز کدًیەواًٍگِبٌٍو .ە ە

-٤٢ەم ُتتتدبِو ەوە ڕواًتتتدوٍ ە ٍڕێتتتِ ٍر،ەوەیدریتتتد ە ر ە ٍڕێتتتِ ٍرەوەودوۆستتتتدیدنەوەڕێٌىدی اتتتدر ە
پٍرو رە ییەەاوٍزراو كٍ،ەوەڕ گٍزًدوٍکدً دن .ە

-٤٣ەَۆڵٍکدًیەخِێٌدنەوەبدت کٍەوەکت بندًٍەوە ٍشٍەکدرگ ری ٍکدًیەەاوٍزراو کٍە ٍەپ یەًٍخشٍ .ە

 -٤٤چتتۆً ٍبیەەا ٌارەًتتیەچتتدوەێر ەوەستتٍالوٍبیەوەبًٍدروستتتیەوەچتتدالکیەج تتدوازە تتۆەوٌتتدااڵنەوە
تِبد دنەوەخِێٌدکدران .ە

 -٤٥س ستٍویەپ شٌ درکراوە ۆە ٍڕێِ ٍرەًیەەاوٍزراو کٍ.ە ە

 -٤٦پٍیڕ وێایەًدوخۆ ە ۆەەاوٍزراو کٍەٍَ بەکٍەئٍمەخداڵًٍەمٍەخۆە کرێب :ە
ا-ەسدڵٌدوٍ ەج ک ر ەخِێٌدنەوەپشِو ەفٍرو ٍکدن .ە

-ەکد ەوە ٌٍودەوش ِاز کدًیەئًٍجدوداًیەبدت ارەًٍو کدن .ە

پ-ەش ِاز ەو رگربٌیەتِبد دنەوەخِێٌدکدران .ە
-ە ٌٍود ەگِاستٌٍو

ج-ەچۆً ٍبیەًِێارەًٍو

ەتِبد دنەوەخِێٌدکدران .ە
ەبۆودر ەسداڵًٍ .ە

چ-ەچۆً ٍبیەسٍرپٍرشت ارەنەوەٍَڵسًٍکدًدن .ە

پالًیەخِمیەراَ ٌدنە ۆەودوۆستدیدنەوەفٍرودًبٍران .ە
ە
ح-ە

 -٧٧شتتِێٌیەەاوٍزراو كٍەوەَتتدوپ چكرەًیەگرێبٍستتتیە ٍكرێکتتربيەیتتدخِەەبتتدپۆ ەوِڵكتتداریٍب یە
دڵٍخدًٍكٍەیتدنەئٍوەز ویت ٍ ەكٍەەاوٍزراو کٍ ەمٍستٍرەەروستبەکتراو ەیتدنەەروستبەە کرێتب.ە

ە

بە دڵٍخدًٍكٍەگًِجدوە بەوە ٍگِێر

ەڕێٌىدی ٍكٍ ەو زار

ە ب.ەٍَرو َدەَدوپ چارەًیە

ًٍخشٍ ە دڵٍخدًٍکٍەکٍەگشبەپۆمٍکدن،ەبدت کٍکدن،ەوەکت بندًٍ،ەوەَتدەمٍەخۆە کرێب .ە

 -٧٨ئٍگٍرەَدبِوەەاواكٍەبدیبٍ ە ٍەەاوٍزراًدًیەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخكِویەً تِە وڵٍبیە
یدنە دًیە ِو،ەئٍوکد ەپ ِیستٍەًِسراوێایەفٍرویەسٍ در

ە ٍەپدڵپشتیەئٍکدەیىیەمٍەًدو ًد ە

ستتٍر ك یەەاوٍزراو ەً تتِە وڵٍب ٍکٍەیتتدنەە وڵٍبٍەپٍیًِدیتتدار کٍ،ەَتتدوپ

ًِسراو کٍەمٍە()٣ەسێەودًگەکۆًترە ب .ە
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 -٧٩پ تشاتتٍشەکرەًتتیە ٍڵ تتٌٌدوٍىەیتتدسدییەەاواکتتدر ەوتتۆڵٍ ەستتٍ در
ڕێٌىدييٍكدن .ە

ە ٍەپد ًٍتتد ِونە ٍەيدستتدەوە

 -٠٢پ ِیستٍەەاواكدر ەوۆڵٍ ،ەًِسرواێكیەئٍستۆەپدكّە دجّەە راوٍ ەوە دجیەخدًِ ٍر ەپ شتاٍشە
ٍەو زار

ە اد  .ە

 -٠٧پ شاٍشەکرەًیەەووەوێٌٍىەڕ ًکدوەڕ ًکّەودوٍڵٍە ۆەەاواکدر ەوۆڵٍ ەیدنەوۆڵٍبّەکۆوپدً دەیتدنە
ڕێانراو .ە

-٠٠ەپ شاٍشەکرەًیەكۆپّەڕ ًکدوەڕ ًکّەكتدربّەً شتت ىدًّە(یتدنەًدستٌدوٍىە تدرىەشدرستتدًّ)ەە تۆە
َدواڵبّەع راتّ،ەوەکۆپیەپدسپۆر ە ۆەَدواڵبیە دًی .ە

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

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

ب .ە

یەكەم:ە" ٍڕێتتِ ٍرایٍبیەتِبد نتتدًٍەوەپٍیىتتدًکٍەًدخكِو ٍکتتدن"،ەفۆڕوٍکتتدًیەەاواكرەًتتیەوتتۆڵٍ ەمٍە
"ەاواکدر"ەو رە گرێب .ە

دََەم:ە" ٍڕێتتِ ٍرایٍبیەتِبد نتتدًٍەوەپٍیىتتدًکٍەًدخكِو ٍکتتدن"،ەخِێٌتتدًٍو ە تتۆەٍَرەەاواكتتدری ٍكە
ە کد  .ە

سێیەم :ە

ە -٤ەپ ِیستٍە" ٍڕێِ ٍرایٍبی ەتِبد ندًٍ ەوەپٍیىدًکٍەًدخكِو ٍکدن" ەمٍەودو یٍكەكٍەمٍ ە( )٣٢ەسیەڕۆژە
زیدبر ەًٍ ب ،ەمٍ ەڕێكٍوبی ەپ شكٍشكرەًی ەگشب ەپ داویستی ەو ەوٍرجٍکدن ە ٍ ەش ِ یٍکی ەبٍواو،ە

خِێٌدًٍو ە ۆەەاواكٍە اد ە(خِێٌدًٍو ە ٍەوابد ە ڕیدرەًدیٍ ).ە ە

-٠ەئٍگٍرە" ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخكِو ٍکتدن"ەمٍەوتدو

ە()٣٢ەستیەڕۆژەاەستٍیر ە

ەاواکٍ ەًٍکرە،ەەاواکدری ٍکٍە ٍەپٍسًٍدکراوەەاە ًرێب،ە ٍەوٍرج كەگشتبەوٍر جٍکتدًیەپ تداًیە
وۆڵٍ ەوەگشبەپ داویستت ٍکدنە ٍپ تیەیدستدەوەئٍمەڕێٌىتدی ٍەو كەمٍەو

وۆڵٍ ەَدبِو ەمٍە"ەاواکدر"ەاەٍَ ب .ە

ەمٍەفتۆڕویەەاواکرەًتیە

چ ێُارەم:ەئٍگٍرەەاواكٍەٍَوتتِوەوٍرجەوەپ داویستتتٍەئدوتتدژ ەپ اراو کتتدًیەستتٍر و

ەمٍختتۆەًٍگرببتتِو،ە

" ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخكِو ٍکتدن"ەمٍەوتدو یٍكەکٍەمٍە()٤٥ەپتدزە ەرۆژەزیتدبرە

ًٍ تتبەەاواەمٍەەاواكتتدر ەوتتۆڵٍ ەە كتتد ەکٍەمٍەوتتدو یٍكەكٍەمٍە()٤٥ەپتتدزە ەڕۆژەزیتتدبرەًٍ تتب،ە
ەاواکدری ٍکٍەبٍواوە اد ەیدنەٍَوِار ە ادبٍو .ەپدشدنەو زار
ە کد ە ۆەەڵٌ د ِونەمٍەەروستیەزاً دری ٍکدنەسٍ در

ەسٍرەاًیەشتِێٌیەەاوٍزراو کٍە

ە ٍەپرسیەبٍالرکٍەوەپ كُدبٍکدًی،ەئٍوٍەمٍە

خدڵٍب اداەبٍالر کٍەٍَ بەوەەروستاراوە ب.ەئٍگٍرەبٍالر کٍەَ شتدەەروسبەًٍکراو ەًٍخشٍ ە

بٍالر کٍەە
2222/7/22

تٍە ٌٍودە ۆە ڕیدرەان .ە
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پێىجەم :ە

ە -٤ئٍگٍرەَدبِوەٍَوِوەودفەوەوٍرجٍكتدنەوەپ داویستت ٍكدًیەپ تداًیەوتۆڵٍ ەكٍەمٍستٍر و ە تدسە
كتراون،ەمٍەەاواكٍەاەٍَ تب،ەئٍوکتد ە" ٍڕێتِ ٍرایٍبیەتِبد نتدًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخكِو ٍکتدن"ەمٍە

ودو یٍكەکٍەمٍە()٤٥ەپدزە ەڕۆژەزیدبرەًٍ بەپ شٌ درە ۆە"و زار

"ەە کد ە ٍەپ داًیەوۆڵٍ .ە ە

-٢ەئٍگٍرەەاواکٍەگشتتتبەوتتتدفەوەوٍرجٍكتتتدنەوەپ داویستتتت ٍكدًیەب تتتداەًٍ تتتِو،ە" ٍڕێتتتِ ٍرایٍبیە
تِبد نتتدًٍەوەپٍیىتتدًکٍەًدخكِو ٍکتتدن"ەمٍەوتتدو یٍكەکٍەمٍە()٤٥ەپتتدزە ەڕۆژەزیتتدبرەًٍ تتبەپ شتتٌ در ە

پ ٌٍەاًیەوۆڵٍ ە ۆە"و زار

شەشێێێەم:ە"و زار

"ەە ً رێب .ە

"،ەخِێٌتتتدًٍو ە تتتۆەپ شتتتٌ در كدًیە" ٍڕێتتتِ ٍرایٍبیەتِبد نتتتدًٍەوەپٍیىتتتدًکٍە

ًدخكِو ٍکدن"ەە كد ەوەمٍەودو یٍكەکٍەمٍەە()٤٥ەپدزە ەڕۆژەزیدبرەًٍ بە ڕیتدرەمٍستٍرەپ تدانەیتدنە

پ ٌٍەاًیەوۆڵٍ ەە ەا .ەئٍگٍرە ڕیدر ە"و زار

"ەو كەپ شٌ در ە" ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوە

پٍیىتتتدًکٍەًدخكِو ٍکتتتدن"ەًٍ تتتِو،ەئٍوکتتتد ەَۆیٍكتتتدًیە ڕیتتتدر کٍ ە"و زار

ە ًِوسرێب .ە

حەَتەم :ەەوا ە ڕیدر ە"و زار

" ە ،ەپٍرو ًد کٍ ەمٍ ەودو

"ەمٍەەۆستتت ٍكٍە

ە( )٧ەخٍو ەرۆژەا ە ۆ ە" ە ٍڕێِ ٍرایٍبیە

تِبد ندًٍ ەوپٍیىدًکٍ ەًدخكِو ٍکدن" ەە ً رەرێب ە ۆ ەڕێكدر ەكدرگ ڕ ەو ەیدسدی ٍكدن ەو ە ۆە
ئدگدەارکرەًٍو

ە"ەاواکدر" ە ٍ ەش ِ یٍکی ەفٍروی ەمٍ ە ڕیدر کٍ ەمٍ ەودو

گٍیشتٌیە ڕیدر ە"و زار

"ە ٍە ٍڕێِ ٍرایٍب ٍکٍ.ە

ە( )٧ەخٍو ەڕۆژەا ەمٍە

ٌەشتەم :ەئٍگٍرەەاواکٍ ەپٍسًٍدەکرا ِو،ە" ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوپٍیىدًکٍەًدخكِو ٍکدن" ەەاواەمٍە
ەاواکدرەە کد ە ٍ :ە

-٧ەاًیە ڕسِودبیەوۆڵٍ ەپ

ەە رکرەًیە ڕیتدر ەوۆڵٍبتدان.ەڕستِودبیەوۆڵٍبتدانە ٍمە تڕاًٍەە

ا-ە دخچٍ ەوٌدااڵن:ەە()٥٢٢٢٢٢ەپ ٌ ەسٍەەٍَزارەەیٌدر ەع راتی.ە ە

تب :ە

ب-ەتۆًدغیە ٌٍڕ بی:ە()٨٢٢٢٢٢٢ەٍَشبەون ۆنەەیٌدر ەع راتی .ە

پ-ەتۆًدغیەئدودە ییەئٍکدەیىیەوەوێژ یی:ە()٤٢٢٢٢٢٢٢ەەوازە ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی .ە
ت-ەتۆًدغیەئدودە ییەپ شٍیی:ەە()٤٢٢٢٢٢٢ەیٍكەون ۆنەەیٌدرەع راتی .ە

ج-ەتۆًدغیەپٍیىدًکٍ:ە()٢٥٢٢٢٢٢٢ە سبەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتیە ۆەٍَرە ٍش ك .ە

چ-ەكۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییە( تدخچٍ ەوٌتدااڵنەوەتۆًتدغیە ٌٍڕ بتیەوەتۆًتدغیەئدوتدە ییەئدکتدەیىی):ەە
()٢٥٢٢٢٢٢٢ە سبەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی .ە

-٢ەَدوپ چارەًیەًِسراوێكەسٍ در

ە ٍەەڵٌ دییە دًایە(خطد ەضىدن)ەپٍسٌدەکراوەکٍەً شدًیە دا ە

کٍەەاواکدرەئٍمە ڕ ەپدراًٍ ەمٍە دًكەٍَیٍەوەودفیەَ ٌدًٍە ر ەبدەەاوٍزراو کٍ ەودو ەً ٍ:ە ە

ا-ەەڵٌ دییە ۆە دخچٍ ەوٌدااڵن:ە()٤٥٢٢٢٢٢٢ەپدزە ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی .ە
2222/7/22
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ب-ەەڵٌ دییە ۆەتِبد ندًٍ ە ٌٍڕ بّ:ە()٧٥٢٢٢٢٢٢ەخٍفتدەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی .ە

پ-ەەڵٌ دییە ۆەخِێٌدًکٍ ەئدودە ییەئٍکدەیىی:ە()٧٥٢٢٢٢٢٢ەخٍفتدەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی .ە
ت-ەەڵٌ دییە ۆەخِێٌدًکٍ ەئدودە ییەپ شٍیی:ە()٧٥٢٢٢٢٢٢ەخٍفتدەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی .ە
ج-ەەەڵٌ دییە ۆەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە یی:ە()٧٥٢٢٢٢٢٢ەخٍفتدەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی .ە
چ-ەەەڵٌ دییە ۆەپٍیىدًکٍ:ە()٧٥٢٢٢٢٢٢ەخٍفتدەوەپ ٌ ەون ۆنەەیٌدر ەع راتی .ە
وێێێێ یەم:ەپ ِیستتتتتٍەو زار

ەمٍەوتتتتدو یٍكەكٍەمٍە()٦٢ەشٍستتتتبەڕۆژەزیتتتتدبرەًٍ تتتتب،ەمٍەڕێكٍوبتتتتیە

پ شكٍشكرەًیەگشبەپ داویستیەوەوٍرجٍکدنە ٍەشت ِ یٍکیەەروستب،ە ڕیتدر ەکۆبتدییەمٍستٍرە

ەاواكٍە دا ەئٍگٍرە ڕیتدر ەو زار

ەمٍستٍرەەاواکٍەًٍرێٌتیە تِو،ەپ ِیستتٍەو زار

پدسدو ەیدسدی دًٍ/ڕێٌىدی دًٍە دا ەکٍە ًٍِبٍەَۆ ەًٍەاًیەوۆڵٍبٍکٍ .ە

دەیەم:ەئٍگٍرە"و زار

"ەمٍەودو

ەئدوتدژ ە ٍوە

ە()٦٢ەشٍسبەڕۆژەا،ەمٍەڕێكٍوبیەپ شكٍشكرەًیەگشبەپ داویستیە

وەوٍرجٍکدنە ٍەش ِ یٍکیەەروسبەوە ٍپ یەفۆڕویەەاواکرەًیەوۆڵٍ ،ە ڕیتدر ەکۆبتدییەمٍستٍرە

ەاواكٍەًٍەا،ەەاواکدری ٍکٍە ٍەپٍسًٍدکراوەەاە ًرێب .ە

ماددەی ( :)1ىَێکردىًوەی نۆڵًت-:

یەکەم:ەًِێارەًٍو

ەوۆڵٍ ەٍَرەەووە()٢ەسدوەجدرێكەە

-٧ەخدو نەوتۆڵٍ ەەاواكتدری ٍكەمٍەرێتکٍ ەپڕکترەًٍو

بەوە ٍمەش ِ یٍ :ە

ەفتۆڕویەًتِێارەًٍو

( ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدن)ەە کد  .ە

-٠ەپ شاٍشارەًیەەاواکٍەە

ەکۆبدییەودًکیە()٣ەسێە بەوەپ

بەپ

ٍەالیًٍیەکٍمە ٍە()٦ەشٍشەودًگە ب .ە

- ٢ە ە

ەوتۆڵٍ ەپ شتكٍشە ٍە

ەکۆبدی ُدبٌیەوۆڵٍبیەکۆنە

بەەاواکدرە ٍڵکٍ ەەاًیەڕسِودبیەًتِێارەًٍو ەپ شتاٍشە اتد .ە تڕ ەڕستِودبیەًتِێارەًٍو ە

َ ٌد

ە ڕ ەڕسِودبیە ٍخش ٌیەوۆڵٍ ەە

ەً ِ

ب .ە

-٤ەپ ِیستٍەەاواكدر ەوۆڵٍ ،ەًِسرواێكیەئٍستۆەپدكّە دجّەە راوٍ ەوە دجیەختدًِ ٍر ەپ شتاٍشە
ٍەو زار

 - ٥ەە

ە اد  .ە

بەەاواکدرە ٍڵکٍ ەودًٍو

ەەاوٍزراو کٍ ەو كەئًٍداو ایەکدراەمٍەەاوٍزراو ەً ِە وڵٍب ٍکٍە

یدنەئٍوەە وڵٍبٍ ەپٍیِ ًدیدار ەپ شاٍشە اد .ە ٍڵکًٍدوٍکٍەە

بەمٍەالیٍنەًدو ًتد ەستٍر کیە

ەاوٍز راو ەً ِە وڵٍب ٍکٍەیدنەە وڵٍبٍکٍەًِسرا بەوەپٍسًٍدەکرا ب،ەوەًد بەمٍە()٣ەسێەودًگە
کۆًترە ب.ە ە

دََەم:ەئٍگٍرەەاواکدرەگشبەوٍرجٍکدًیەکٍەمٍەخدڵٍکدًیە()٤ەبتدە( )٥ەستٍر و
ودەە یٍەَدبِو ،ەب دا ب،ەو زار

ًِێارەًٍو
2222/7/22

ەوۆڵٍ ەە ەا  .ە

ەمٍەودو

ە تڕگٍ ە(یٍکٍم) ەئٍمە

ە()٦٢ەشٍسبەڕۆژەاەمٍەڕۆژ ەەاواکٍو ە ڕیدرەمٍستٍرە
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سێیەم:ەئٍگٍرەخدو نەوۆڵٍ ە ٍەالیًٍیەکٍمە()٦ەشٍشەودًگەپ

کتتدبیەەیتتدریاراوە ٍپ تتیەئٍمەڕێٌىتتدی ٍەەاواکتتدر ەًتتِێارەًٍو

ەبٍوا ِوًیەوۆڵٍبیەکتدرپ اراوەوەمٍە
ەوتتۆڵٍبیەپ شتتاٍشە ٍەو زار

ًٍکرە،ەسزاەە ەرێبە ٍپ یەخشتٍ ەسزاکدنەکٍەمٍەپدشاۆ ەئٍمەڕێٌىدی ٍەَدبِو  .ە

چُارەم :ەئٍگٍرەخدو نەوۆڵٍ ەپت
پ شاٍشە ٍەو زار

ودو

ەبٍوا تِوًیەوتۆڵٍبیەکتدرپ اراوەەاواکتدر ەًتِێارەًٍو

ە

ەوتۆڵٍبیە

ە ًٍکرە،ەسزاەە ەرێتبە ٍەپ تیەخشتتٍ ەستزاکدن.ەجتکٍەمٍو ەوتۆڵٍبٍکٍ ەمٍە

ە()٦٢ەشٍسبەڕۆژەاەٍَڵد و ش ٌرێتٍو  .ە

ماددەی ( : )62نافی گۆڕیيی خاوەىداریًتی نۆڵًت:

یەکەم:ەخدو ًیەوۆڵٍبیە دخچٍ ەوٌدااڵنەوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەکۆوٍڵکٍەوەپٍیىدًکٍ ەًدخاِوی،ە
بًٍُدەپدشەب پٍڕ ِوًیە()٤ەچِارەسدوە ٍسٍرەو رگربٌیەوۆڵٍ ،ەودفیەگۆڕیٌیەوۆڵٍب دنە ۆەستٍرە
ًتتدو ەکٍستت ایەەیتتاٍ ەسروشتتتیەیتتدنەوٍعتتٌٍو ەٍَیٍ.ەختتدو ًیەًتتِێیەوتتۆڵٍ ەبًٍُتتدەپتتدشە
بٍواو ِوًیەبدت ارەًٍو کدًیەخِمیەەوو م،ەکدرە ٍەوۆڵٍبٍکٍ ەە کرێب .ە

دََەم:ە ۆەگۆڕیٌیەخدو ًداریٍبیەوۆڵٍ ە ۆەخدو ً ایەًِێ،ەەاوایٍكەمٍالیٍنەخدو ًیەًِێِ ەپ شاٍشە
ٍە( ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدن)ەە کرێبەمٍەڕێکٍ ەپڕکرەًٍو

گۆڕیٌیەخدو ًداریٍبیەوۆڵٍ .ە ە

ەفۆڕویە

سێیەم :ە ۆەپٍسًٍدکرەًیەەاواکٍەپ ِیستٍەئٍوەکٍسٍ ەکٍەە یٍوێبە ب بە ٍەخدو ًیەًتِێ،ەگشتبەئٍوە
وٍرجدًٍ ەب داە بەکٍەمٍمەڕێٌىدی ٍەاەَدبِو .

چُارەم:ە ڕ ەڕسِودبیەەاواکرەًیەگۆڕیٌیەخدو ًداریٍبیە()٢ەەووەون ۆنەەیٌدرەە

ب.

پێێىجەم:ەئٍگٍرەئٍوەکٍسٍ ەکٍەە یٍوێبە ب بە ٍەخدو ًیەًِێیەەاوٍزراو کٍ،ەگشبەوٍرجدکدًیەب تداە
ب،ە(و زار

)ەمٍەودو یٍكەکٍەمٍە()٦٢ەشٍسبەڕۆژەزیدبرەًٍ بەمٍەڕۆژ ەپ شاٍشارەًیەەاواکٍ،ە

ڕیدرەمٍسٍرەپٍسًٍدەکرەًیەەاواکٍەە ەا  .ە

ماددەی (: )66
یەکەم:ەمٍختتدڵٍبیەورەًتتیەختتدو ًیەوتتۆڵٍ ،ەو رابکتتر ەختتدو نەوتتۆڵٍ ەوتتدفیەٍَیٍەوتتۆڵٍبٍکٍ ە تتۆە

کِازرێتٍو ،ە ٍوەوٍرجٍ ەو رابکر کٍەگشبەئٍوەوٍرجدًٍ ەب داە ب،ەکٍەمٍمەڕێٌىدی ٍەاەَدبِو ە

دََەم:ەمٍەختتدڵٍبیەورەًتتیەختتدو ًیەوتتۆڵٍ ،ەو رابکتتر ەختتدو نەوتتۆڵٍ ەوتتدفیەٍَیٍەەاوا ەگتتۆڕیٌیە
خدو ًداریٍبیەوۆڵٍ ە ۆەسٍرەًدو ەکٍس كیەسروشتیەیدنەوٍعٌٍو ە اد ،ە ٍوەوٍرجٍ ەکٍسٍە

ًِێ ٍکٍەیدنەکٍسٍەوٍعٌٍوی ٍکٍەگشبەئٍوەوٍرجدًٍ ەب داە ب،ەکٍەمٍمەڕێٌىدی ٍەاەَدبِو  .ە
ماددەی ( :)60نافی گَاس يًوەی باڵًخاىًی دانًزراوەی پًروەردەیی-:

یەکەم:ە ٍَرەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتت ٍەًدخاِو ٍکتتدنەوتتدفیەگِاستتتٍو یدنەمٍە دڵٍختتدًٍیٍكە تتۆە
دڵٍخدًٍیٍکیەەیاٍەٍَیٍ،ە ٍاڵمەبًٍُدەپدشەڕ زاوًٍد ەفٍرویە"و زار
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دََەم:ە تتۆەگِاستتتٌٍو

ەەاوٍزراو کٍەپ ِیستتتٍەەاواکتتدری ٍكە ٍەالیًٍتتیەکٍمە ٍە()٢ەەووەودًتتگەپ ت

ە

گِاستتتتٌٍو ەپ شتتتاٍشە ٍە" ٍرێتتتِ ٍرایٍبیەتِبد نتتتدًٍەًدخاِو ٍکتتتدن"ە ارێتتتب،ەمٍەڕێتتتکٍ ە
ەفتتۆڕویەگِاستتتٌٍو

پڕکتترەًٍو

گِاستٌٍو کٍە ارێب .ە

ە دڵٍختتدًٍ ەەاوٍزراو ەوەئدوتتدژ کرەنە ٍەَتتۆیٍەئٍرێٌ ٍکتتدًیە
بە دڵٍخدًٍەًتِێ اٍەگشتبەوٍرجەوەپ اُدبٍکتدًیە

سێێیەم :ە ۆەئٍو

ەگِاستٌٍو کٍەپٍسًٍدە ارێب،ەە

چُارەم:ە"و زار

"ەمٍەودو یٍكەکٍەمٍە()٦٢ەشٍسبەڕۆژەزیدبرەًٍ بە ڕیدرەمٍسٍرەپٍسًٍدکرەًیەەاواکٍە

بٍالر ەەاوٍزراو کدًیەب دا ب،ەکٍەمٍمەڕێٌىدی ٍەوەَدوپ چٍکدًیەَدبِو  .ە

ە ەا .ەگِاستتتٌٍو کٍەبًٍُتتدەمٍەپشتتِو ەَتتدویيەمٍەً تتِانە٦/٤ەبتتدکِوە٩/٤ەڕێکٍپ تتدراو .ەمٍەٍَلەوە
وٍرجیەبدیبٍبدا،ەو زار
وەو رز ەەوو ودا .ە

ەودفیەٍَیٍەڕێکٍە ٍەگِاستٌٍو ە دا ەمٍەپشِو ەً تِانەو رز ەیٍکٍمە

پێێىجەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍكە ٍ ێەڕ زاوًٍد ەپ
و كەمٍو

ەو ختٍ ە"و زار

"ە کِێزرێتٍو ە ۆەبٍالرێایەبترە

ەوۆڵٍبیەمٍستٍرەو رگ تراو ،ەوتۆڵٍبٍکٍ ەٍَڵد و شت ٌرێتٍو ەمٍەوتدو یٍكەکٍەمٍە()٦٢ە

شٍسبەڕۆژەزیدبرەًٍ ب .ە

ماددەی ( :)6٣پەشهًرجًکاىی ًٌڵَەشاىدىًوەی نۆڵًت-:

یەکەم :كدب كەسٍمى ٌراەکٍەخدو ًیەوۆڵٍ ،ە ٍ تێەڕ زاوًٍتدییەو زار
ەیكٍەفرۆشتِو ەیدنەبًٍدزمیە ۆەکرەوو  .ە

،ەەاوٍزراو كٍ ە ٍەالیًٍ كتیە

دََەم :کدب تتكەستتٍمى ٌراە کٍەبٍالر ەەاوٍزراو کٍەگتتِازراو بٍو ە تتێەو رگربٌتتیەوتتۆڵٍبیەفٍروتتیەمٍە
و زار

 .ە

سێیەم :کدب كەستٍم ىٌراەکٍەەاوٍزراو کٍەوتۆڵٍبیەکتدرپ اراو ە ٍستٍرەچتِو ەو كەمٍو
وۆڵٍ ەَدبِو ،ە ێەئٍو

بٍواوە ِوًیەوۆڵٍبٍکٍ .ە

ەەاوا ەًتِێارەًٍو

ەوتۆڵٍبیەپ شتاٍشە ٍەو زار

ەمٍەفٍروتدًیە

ەکرا تبەپت

ە

چُارەم :کدب كەسٍمى ٌراەکٍەیٍک كەمٍە ٍڵکٍەوەًِوسراو کدنەکٍەمٍەکدبیەەاواکرەًیەوۆڵٍ ەپ شتاٍش
کراون،ەسدختٍەە رچِونەیدخِەە ٌٍودیدنەً ٍ،ەیدەە رکٍو ەج بٍجێەًٍکراون .ە

پێىجەم :کدب كەسٍمى ٌراەکٍەئٍوەوۆڵٍبٍ ەپٍسًٍدەکراو ،ە ێە ِوًیەوٍرجەوەپ داویست ٍکدًیەپ داًیە
وۆڵٍ ە ِو  .ە

شەشێێەم :كدب تتكەختتدو نەوتتۆڵٍ ،ەپتتدشە()٢ەەووەجتتدرەئدگتتدەارکرەًٍو
ٍڵکًٍدوٍکدًیەئٍستۆپدكیە دجەًٍَ ٌد ب .ە

ەفٍروتتیەمٍالیٍنەو زار بٍو ە

حەَتەم :کدب كەسٍمى ٌراەکٍەەاوٍزراو کٍەپ ش نكدر ەوەسٍرپ چیەەیتدرەوەەوو تدر
()٢ەەووەجتتدرەئدگتتدەارکرەًٍو
چدكەًٍکرەوو  .ە
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ٌەشێێتەم:ەکدب تتكەستتٍمى ٌراەکٍەەاوٍزراو یٍکتتیەً تتِە وڵٍبیەپدڵپشتتتیەئٍکتتدەیىیەمٍالیٍنەًدو ًتتد ە
سٍر کیەج ُدًیەمٍە سبەەاو  .ە

وێ یەم:ەئٍگٍرەسٍمى ٌراەکٍەەاوٍزراو یٍكە()٣ەسێەسدوەمٍسٍرەیٍكەئدستیەزاًستیەوەپٍرو رە ییەًتزمە
ِوە(مٍەخِارەئدستیەًدو ًد) .ە

دەیەم :کدب كەەاوٍزراو کٍەە سبەًدکد ە ٍەکدرەوە ٍڕێِ رەًیەخِێٌدنەمٍوەکدبٍ ەمٍەوتۆڵٍبٍکٍەاە تۆ ە
بٍرخدًاراو ەوەەاوا ەٍَڵپٍسدرەًیەًٍکرەوو  .ە

یازدەیەم :کدب كەخدو نەوۆڵٍ ،ەئدر زوووًٍداًٍەەاوٍزراو کٍە ٍەٍَو شٍییەەاە خد ،ەئٍویت
ەا ٌارەًیەوٍرجٍکدًیەەاخستي .ە

ەپتدشە

ماددەی ( :)67داخس يی دانًزراوە بً ٌۆی ًٌڵَەشاىدىًوەی نۆڵًت-:

یەکەم:ەمٍەخدڵٍبیەەاخستٌیەەاوٍزراو کٍە ٍەَۆ ەٍَڵِ شدًدًٍو

ەوتۆڵٍ ،ەەاوٍزراو كٍەبتدەكۆبتدییە

ستتدڵیەخِێٌتتدنەوەبدت ارەًٍو کتتدًیەختتِمیەەوو مە ٍرە وامەە

كتتدرگ ڕی ٍكیەَتتدو ٍشەمًٍ تتِانەختتدو ًیەەاوٍزراو كٍەوەو زار

تتبەوەەاوٍزراو كٍەمٍەڕێتتکٍ ە
ە ٍڕێتتِ ەە چ تتبەو،ەٍَوتتِوە

خٍرج ٍكتتدًیە ٍڕێتتِ رەًٍەَدو ٍشتتٍکٍەە كٍوێتتتٍەئٍستتتۆ ەختتدو نەەاوٍزراو كٍە ٍەستتتِەە

و رگربيەمٍەەڵٌ دییە دًایە(خطد ەضىدن)ەوەەاَدبیەبر .ە

دََەم:ە ە

 -٤مٍەختتدڵٍبیەەاخستتتٌیەەاوٍزراو کٍە ٍەَتتۆ ەٍَڵِ شتتدًدًٍو
گِاستٌٍو

ەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانە ۆەتِبد ندًٍەیدنەخِێٌدًکٍیٍکیەخاِوی،ەیدخِەەًتدخاِویە

ئٍگٍرە ٍخ ِکدرەخۆ ەکرێیەسداڵًٍە دا .ە ە

-٢ە ئٍگٍرە ٍخ ِکتتدرەگشتتبەکرێتتیەستتداڵًٍ ەەا تتِو،ەە
ە

گِاستٌٍو

ەوتتۆڵٍ ،ەو زار

ەٍَڵد ستتت بە ٍە

تتبەختتدو نەەاوٍزراو کٍە ٍشتتٍپدر

ەتِبد یەیدنەخِێٌدکدرە دابٍو ە ٍە ٍخ ِکدر.

ەپتتدشە

ە

ماددەی(ًٌ :)6٥ڵپًساردن وًٌڵَەشاىدىًوەی ئارەزوونًىداىًی نۆڵًتی دانًزراوەی پًروەردەیی-:

یەکەم :خدو نەوۆڵٍ ە ودفیەٍَیٍە ۆەودو

ەیٍكەبدەەووەسدوەەاوٍزراًدًیەەاوٍزراو کٍەەواە نتد ،ەمٍە

ڕێکٍ ەپ شاٍشارەًیەەاوایٍكە ۆەو زار

وەەاًیەڕسِود  .ە

دََەم :ەئٍگٍرەختتدو نەەاوٍزراو کٍەئدر زووًٍتتداًٍەویستتتیەەاوٍزراو کٍ ە ٍەٍَو شتتٍییەەا نتتد ،ە
ە

بە ٍەًِسراوەوە ٍەالیًٍیەکٍمەپ

ەکۆبدییەودًکیە()٤ەچِارەو زار

خِێٌدنەمٍەەاوٍزراو کٍە ۆەسدڵیەخِێٌدًیەًِێەئدگدەارە ادبٍو  .ە

ەمٍە ٍرە واوٌٍ ِوًیە

سێێێیەم :ەختتدو نەەاوٍزراو ەپد ًٍتتد ە ٍە ٍرە واوبتتِوًیەخِێٌتتدنەمٍەەاوٍزراو کٍەبتتدەکۆبتتدییەختتِمیە
ەوو ویەبدت ارەًٍو کدن.ە
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چُارەم:ە ە

-٤ە پ ِستتتتٍەمٍستتتٍرەختتتدو نەەاوٍزراو کٍە ٍەٍَوتتتدًٍَکّەمٍگٍوەو زار

ەرێکتتتدیٍکّەگًِجتتتدوە تتتۆە

َدوکدریارەًّەگِاستٌٍو ىەئدر زووًٍداًٍ ەتِبد دنەوەخِێٌدکدران،ە ۆەەاوٍزراو یٍکیەخاِویەیدنە

ًدخاِویەکٍە ٍخ ِکدرەکرێاٍ ەە ەا ،ە دۆزێتٍو .ە ە

-٠ەئٍگٍرە ٍخ ِکتتدرەگشتتبەکرێتتیەستتداڵًٍ ەەا تتِو،ەە
گِاستٌٍو

تتبەختتدو نەەاوٍزراو کٍە ٍشتتٍەپتتدر

ەتِبد یەیدنەخِێٌدکدرە دابٍو ە ٍە ٍخ ِکدر.

ەپتتدشە

ماددەی (:)61
یەکەم:ە مٍكدبّەەاخستٌّەەاوٍزراو کٍەٍَوِوە ٍڵکًٍدوٍكتدًّەتِبد تدنەوەخِێٌتدکدرانەوەبۆودر کتدًیە
ەاوٍزراو کٍەڕاە ستّە ٍڕێِ ٍرايٍبّەپٍرو رە

ەتٍزاەە كرێب .ە

دََەم :ەمٍەکدبیەەاخستٌیەەاوٍزراو کٍەبٍالرەوەکٍلەوپٍمیەەاوٍزراو کٍەودفّەخدو نەەاوٍزراو کٍیٍ .ە

ماددەی (:)64

مٍەخدڵٍبیەٍَڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ ەمٍەالیٍنەو زار بٍو ،ەخدو نەوتۆڵٍ ەوتدفیەەاواکرەًتیەوتۆڵٍبیە

ًِێیەبدکِوە()٣ەسێەسدوەً ٍ .ە

بەشّ سێیەم
سەرپەرشتيكردن َ ٌەڵسەوگاوذن

ماددەی ( :)6٨الیًىی سًرپًش کار-:

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

دََەم:ە مٍەکتتدبیەپ ِیستتتبەو زار

ەم تتتژًٍ ەبتتتدیبٍ ەەروستتتبەە کتتتد ە ٍەوٍ ٍستتتتیەەڵٌ تتتد ِونەمٍە

ج بٍج ارەًیەیدسدەوەڕێٌىدی ٍکدن .ە

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

ماددەی ( :)61سًرپًرش کردىی دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحکَن ً خۆناڵ ًکان-:

ٍَوِوەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًتدخكِویەخۆوتدڵی،ەە

ٍَڵسًٍکدًدًیەو زار

ەپد ًٍدە ب.

تبە ٍەس ستتٍویەسٍرپٍرشتت كرەنەوە

ماددەی ( :)02سًرپًرش کردىی دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحکَن ً ىەَدەوڵًتی و ب اى ًکان-:

یەکەم:ەٍَوِوەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًتدخكِویەً تِە وڵٍبیەوە تدًی،ەە

تبە ٍوەس ستتٍویە

سٍرپٍرشت ارەنەوەٍَڵسًٍکدًدًٍ ەکٍەپ شترەوۆڵٍبیەمٍسٍرەو رگ راو ەپد ًٍدە ب.ە ە

دََەم:ەو زار

ەٍَرەکتتد ە ٍەپ ِستتتیەزاًتتی،ەوتتدفیەپشتتاٌ يەوە ٍەواەاچتتِونەوەسٍرپٍرشتتت كرەنەوە

ٍَڵسًٍکدًدًیەەاوٍزراو ەً ِە وڵٍبیەوە دً ٍکدًیەٍَیٍ .ە
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ماددەی (ًٌ :)06ڵسًىگاىدىی سااڵىًی دانًزراوەکً-:

یەکەم:ەپ ِیستٍەٍَوِوەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە یتیەًتدخاِویەخۆوتدڵی،ە ٍرەمٍەكۆبتدییەوتدًکیە()٧ە
خٍو ەوەمٍەڕێتتتتتتکٍ ەڕێادر کتتتتتتدًیەەاوٍزراو كٍەوەپڕكتتتتتترەًٍو

ەفتتتتتتۆڕو ایەو زار بٍو ،ە

ٍَڵسًٍکدًدًیەسداڵًٍە ۆەئدستیەف ر ِوًیەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانەوەئٍەا ەكدەیراًیەواًٍوبٌٍو ە

و کدەیراًیەكدرگ ڕ ەوە ٍڕێِ چِوًیەپرۆسٍ ەپٍرو رە ەوەف رکدرییە ٍەش ِ یٍکیەگشتیە كٍن؛ە

ئٍویتتت

ە ٍەوٍ ٍستتتتیەەڵٌ تتتد ِونەمٍە ٍەیُ ٌتتتدًیەئدوتتتدًجٍەپٍرو رە یتتتیەوەف رکدری ٍکتتتدنەوە

سِوەو رگربيە ۆەگٍشٍپ داًیەش ِ

ەكدر ەەاوٍزراو کٍ .ە

دََەم:ەپ ِیستتتٍەٍَوتتِوەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخاِویەً تتِە وڵٍبیەوە دً ٍکتتدن،ە ٍرەمٍە
ڕۆژ ەیٍکٍویەودًکیە()٧ەخٍو ەوەمٍەڕێکٍ ەڕێادر کدًیەەاوٍزراو كٍەٍَڵسًٍکدًدًیەستداڵًٍە تۆە

ئدستیەف ر ِوًیەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانەوەئٍەا ەكتدەیراًیەواًٍوبتٌٍو ەو کتدەیراًیەكتدرگ ڕ ەوە
ٍڕێِ چِوًیەپرۆسٍ ەپٍرو رە ەوەف رکدرییە ٍەش ِ یٍکیەگشتیە كٍن؛ەئٍوی

ە ٍەوٍ ٍستتیە

ەڵٌ د ِونەمٍە ٍەیُ ٌدًیەئدودًجٍەپٍرو رە ییەوەف رکدری ٍکدنەوەسِوەو رگربيە ۆەگٍشتٍپ داًیە

شِ

ەكدر ەەاوٍزراو کٍ.

سێێێیەم:ەپ ِیستتتٍەپتتِختٍیٍکیەفۆڕوٍكتتدًیەٍَڵستتًٍکدًدنەوەڕاپتتۆربیەٍَڵستتًٍکدًدنەو ٍڵکٍكتتدنەوە
پ داویستتتٍکدن،ە تتۆە(الیًٍتتیەسٍرپٍرشتتت در ەپٍیِ ًدیتتدار)ەوە( ٍڕێتتِ ٍرایٍبیەتِبد نتتدًٍەوە
پٍیىتتتتدًکٍەًدخاِو ٍکتتتتدن)ە ٌ رەرێتتتتب،ەئٍویتتتت

مٍەکدبیەٍَڵسًٍکدًدنەئًٍجدویەبدت ارەًٍو

ەێب .ە

ە ٍرەمٍەڕۆژ ەیٍکٍوتتتتیەوتتتتدًکیە()٧ەخٍو .ە ە

ەً شت ىدًیەوەو زار ەسدڵیەخِێٌدًیەپ شترە ٍکدرە

ماددەی (ًٌ :)00ڵسًىگاىدىی سااڵىًی وەزارەت-:

یەکەم:ە الیًٍتتتیەسٍرپٍرشتتتت در ەپٍیِ ًدیتتتدارەمٍەو زار
پٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدنەە کد .ە ە

دََەم:ەالیًٍتتتتتتتیەکٍمەپتتتتتتت

،ەٍَڵستتتًٍکدًدًیەستتتداڵًٍە تتتۆەەاوٍزراو ە

ە()٧ەخٍو ەڕۆژ،ەەاوٍزراو کٍەمٍەڕۆژ ەٍَڵستتتتتتتًٍکدًدنەوەَتتتتتتتدبٌیە

سٍرپٍرشت درانەئدگدەارەە کرێتٍو  .ە

سێیەم:ەپ ِیستٍە مٍسٍرە ٍڕێِ ٍرەكدرئدسدًّە ۆەسٍرپٍرشت درانەوەم ژًٍکدًیەو زار
سٍرپٍرشت در ەوە ٍەواەاچِوًدا.

ە اد ەمٍەکتدبیە

چُارەم:ەٍَڵسًٍکدًدنەزۆرە ِارەمٍەخۆەە گرێب،ە ۆەًىًٍِ:ە ە

-٧ەئدستیەف ر ِوًیەوٌدااڵنەوەتِبد دنەوەخِێٌدکدران .ە

-٠ەئدستیەگٍیشتٌیەەاوٍزراو کٍە ٍەئدودًجٍەپٍرو رە ییەوەف رکدری ٍکدن .ە

-٢ەئدستیەسٍالوٍبیەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانەوەکدروًٍدان .ە
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-٤ەکِام تیەخِێٌدن .ە

-٥ەئٍەا ەکدەیراًیەەاوٍزراو کٍ .ە

-٦ەپد ًٍدە ِونە ٍەیدسدەوەڕێٌىدی ٍکدن .ە

-٧ە پ شاٍشتتتارەًیەپشتتتت ِاًیەوەڕاوێتتتژەمٍەالیٍنەسٍرپٍرشتتتت دراًٍو ە ٍەەاوٍزراو کٍەستتتٍ در

چۆً ٍبیە دشترکرەًیەکدر کدًیەەاوٍزراو کٍ .ە

ە ٍە

پێىجەم:ەپِختٍیٍکیەڕاپۆربیەسٍرپٍرشت درانەە ً رەرێبە ۆە( ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍە
ًدخكِو ٍکدن)،ەوەکۆپ ٍکیەڕاپۆربٍکٍشەە ەرێبە ٍەەاوٍزراو کٍ.ە ە

شەشێێێێەم:ەمٍەوتتتتدو

ەە()٤٥ەپتتتتدزە ەڕۆژەاەمٍەڕۆژ ەگٍیشتتتتتٌیەڕاپتتتتۆربٍکٍە ٍەە ستتتتتیەەاوٍزراو کٍ،ە

ەاوٍزراو کٍەودفیەبدًٍم داًیەمٍەڕاپۆربیەسٍرپٍرشت دران،ەال ەو زار

ماددەی ( :)0٣پۆلەيکردىی دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحکَن ًکان-:

یەکەم:ەئٍەا ەٍَرەەاوٍزراو یٍكیەپٍرو رە ییە ٍەگِێر
ە

بەوە ٍمەجۆر ەپۆڵ يەە كرێب :ە

ەٍَیٍ .ە

ەزاً دری ٍکدنەوە ٍڵکٍكدًیەڕاپۆربیەستداڵًٍە

-٧ەئدستیەیٍكٍمە(پ ِیستیە ٍەپشت ِاً یەزۆر ) .ە
-٠ەئدستیەەوو مە(پ ِیستیە ٍەپشت ِاً ٍ) .ە

-٢ەئدستیەس ٍمە(ًدو ًد) .ە

-٤ەئدستیەچِار مە(زۆرە دشٍ).

دََەم:ەٍَرەكدەیرێكەمٍەٍَرەەاوٍزراو یٍكە ٍەگِێر
-٧ەًدید  .ە

ەٍَڵسًٍکدًدنەو ٍمەجۆر ەپۆڵ يەە كرێب:ە ە

-٤ەًدو ًد .ە

-٢ەزۆرە دشٍ .ە -٥ەپٍسٌد .ە
-٢ە دشٍ .ە

-٦ەالواز .ە

سێیەم:

-٤ەٍَرەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخاِویەکٍەئدستیەیٍکٍمەوەئدستیەەوو وتیە تڕگٍ ەەیٍکٍوتیە
ئٍمەودەە یٍ ە ٍە سبەَ ٌد،ەە

بە ۆەسدڵیەخِێٌدًیەپدشترەئدستیە ٍرزە ادبٍو  .ە

-٠ەئٍگٍرەەاوٍزراو کٍەچدکستدز ەپ ِیستتتیەًٍکتترەە تۆە ٍرزکتترەًٍو
ٍپ یەخشتٍ ەسزاکدنەم پرس ٌٍو

چُارەم:ە ە

ەمٍگٍوەە کد .ە

ەئدستتتٍکٍ ،ەئٍوکتتد ەو زار

-٤ەٍَرەکدروًٍدێایەپٍرو رە ییەئدستیە(الواز)ەیدخِەە(پٍسًٍد) ە ٍە سبەَ ٌد،ەە
ٍرزە ادبٍو  .ە

ە

تبەئدستتٍکٍ ە

-٢ەئٍگٍرەکدروًٍد کٍەمٍسٍرەئدستیە(الواز)ەوە(پٍسًٍد)ە ٍرە وامە ِو،ەەاوٍزراو کٍەە بِاً بەڕێادر ە
پ ِیسبە کرێتٍە ٍرەوەگرێبٍستٍکٍ ەٍَڵِ ش ٌ تٍو  .ە
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بەشی چُارەم
تەالری قُتابخاوە َ پەیماوگە واحکُمیەکان َ پاشک کاویان.
ماددەی (:)07
یەکەم:ەە تتتبەبٍالر ەگشتتتبە تتتدخچٍیٍکیەوٌتتتدااڵنەوەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍەوەپٍیىتتتدًکٍیٍکیە
ًتتتتدخاِوی،ەمٍەستتتتٍرە ٌٍوتتتتد ەوٍرجەوەستتتتٍالوٍبیەوەستتتتتدًد رە کدًیەەاوِە زگتتتتدەفٍروتتتتیە
ەمٍەرێکد ەَ ٌدًیەًٍخشٍ ەپٍسًٍدەکراو .ە

پٍیِ ًدیدار کدنە ب،ەئٍوی

دََەم:ەپ ِیستٍەبٍالر ە دخچٍ ەوٌدااڵنەوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍ ەًدخاِویەکٍەمٍەڕوو ە
بٍالرسدزی ٍو ەمٍەئدیٌد ەاە ٌ دەەە ًرێب،ەگشبەوٍرجٍکدًیەبٍالرسدز ەوەًٍَِر ەوەپٍرو رە ییە

مٍەخۆە کرێبەکٍەمٍمە ٍشٍەوەَدوپ چٍکدًیەبٍالرسدز ەپدشاۆ ەئٍمەڕێٌىدی ٍەَدبِو  .ە

سێێێیەم:ەئٍگٍرەەاواکتتدر ەوتتۆڵٍبیە تتدخچٍ،ە ٍوێتتبە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەمٍەبٍالرێتتكەکٍەەروستتبەکتتراو ە
ەا ىٍزرێٌ ب،ەە

بەبٍالر ە دخچٍکٍەئٍوەوٍرجٍەبٍالرسدز ەوەًٍَِر ەوەپٍرو رە ی دًٍەمٍەختۆە

کرێبەکٍەمٍمە ٍشٍەوەَدوپ چیەژودر ە()٢ەەوو ەئٍمەڕێٌىدی ٍەَدبِو  .ە

چێُارەم:ەئٍگٍرەەاواکدر ەوۆڵٍبیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍ،ە ٍوێتبەمٍەبٍالرێتكەکٍەەروستبە
کتتتراو ەەا ٍوٍ زرێٌ تتتب،ەە

تتتبەبٍالر کٍە ٍەالیًٍتتتیەکٍمەئٍوەوٍرجٍەبٍالرستتتدز ەوەَتتتًٍِر ەوە

پٍرو رە ییەمٍەخۆە کرێبەکٍەمٍمە ٍشٍەوەَدوپ چیەژودر ە()٤ەچِار ەئٍمەڕێٌىدی ٍەَدبِو .

مێێاددەی ( :)0٥ە

تتبەختتدو ًیەوتتۆڵٍبیە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەوەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەوەپٍیىتتدًکٍ ە

ًدخاِوی،ەکٍەپ شترەوۆڵٍب دنەو رگربِو ەوەەاوٍزراو کدً دنەە ستبٍکدرن،ەمٍەودو

مٍگٍوەخِکىٍکدًیەبٍالرسدز ەئٍمەڕێٌىدی ٍەخۆیدنە کًِج ٌي،ەئٍگٍرەًدەسزاە ەرێي.

ە()٣ەستێەستدڵداە

ماددەی ( :)01ە كرێبە دڵٍخدًٍ ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍكدنەوِڵكە يەیدنەكرێ.

ماددەی (:)04
یەکەم:ەتًالری باخچًی نيدااڵن .ە

-٧ە دخچٍ ەوٌدااڵنەًد بەمٍەًُۆویەعٍرز ە(ًُۆویەیٍکٍم)ەوەًُۆویەەوو ویەبٍالرێكەزیدبرە ٍکدرە ٌ ب.ە ە

-٠ەکدب كە دخچٍکٍەمٍە()٢ەەووەًُۆمەپ كەەێب،ەە کرێبەٍَرەەووەًُۆوٍکٍە ۆەکدر ەپٍرو رە ییە ٍکدرە ب.ە ە

-٢ەًد بەَ

ەچدالک ٍکیەپٍرو رە ییە دخچٍ ەوٌدااڵنەمٍەژێرز و يە ب .ە

دََەم:ەئٍگٍرە دڵٍختتدًٍ ەتِبد نتتدًٍەمٍە()٣ەستتێەًُتتِمەزیتتدبرە تتِو،ەجتتکٍەمٍەژێتترز و ي،ەئٍوەکتتد ەپ ِیستتتیە
ٍڕ زاوًٍدییەبدیبٍ ەٍَیٍەمٍالیٍنەو زار بٍو ە ٍوٍرج كەس ستٍویەًُۆمە ڕە(وصعد)بٍالر کٍەٍَ ب ە

سێیەم:ەە کرێبەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەمٍەبٍالرێایە ٍرزبرەمٍە()٣ەستێەًُتۆویە تب،ەوەە کرێتبەپٍیىتدًکٍە
چًٍدەًُۆو ایەج دواز ەمٍەبٍالر کٍەاەٍَ ب،ە ٍەوٍرج كەس ستٍویەًُۆمە ڕەمٍەبٍالر کٍەٍَ ب.

چُارەم:ەە کرێبەەووەپٍیىدًکٍىەپسپۆرىەج دوازەمٍەیٍكە دڵٍختدًٍەاە تي،ە ٍاڵمەمٍەًُتۆویەج تدوازەا،ەوەمٍوە

کدبٍەاەٍَرەپٍیىدًکٍیٍكە تِاً بەگشبەڕوو ٍرەوەپ داویست ٍکدًیەکٍەپ ِیست ٍبیە ٍەکدر ە ُ ٌ ب .ە
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پێىجەم :كدرگ ڕىەتِبد ندًٍەوخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەًدخكِويٍكدنە ۆيدنەٍَيٍەسِوەەمٍەبٍالر کٍ ەخۆيدنە
و ر کرنەمٍەواىەبٍواو ِوًّەە وامەوەمٍكدبّەپشِو كدنە ۆەكدرىەکدرگ ڕ ەوەپٍرو رە يّەوف ركدر

شەشێێەم :تتۆەپشتتتک ریكرەًیەەاوٍزراو كٍەوە ٍڕێتتِ ٍرە ٍەش ت ِ یٍكیەگشتتتی،ەختتدو ًیەەاوٍزراو کٍە
ودفیە ِوًیەژوورێایەخۆ ەمٍەبٍالر ەەاوٍزراو کٍەٍَیٍ.ە ە

بەشی پێىجەم
مام ستا َ فەرماوبەراوی قُتابخاوە َ پەیماوگە واحکُمیەکان َ پێکٍاتە کارگێڕییەکان
ماددەی (:)0٨

نانۆس ایان و فًرناىەًراىی تری باخچًی نيدااڵن و قَتابخاىً وخَێيدىگً و پًیهاىگًی ىاحکَنی-:

یەکەم:ەپ ِیستٍەٍَوِوە تدخچٍیٍکیەوٌتدااڵنەوەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍیٍکیەًتدخكِویە
ٍڕێِ ٍرێایەٍَو شٍییە(و الك)ەٍَ ب.ە ە

دََەم:ەپ ِیستٍەٍَوِوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییەوەپٍیىتدًکٍیٍکیەًتدخكِویە
کٍەژوتتدر

ەتِبد ٍکتتدًی/خِێٌتتدکدر کدًیەمٍە()٤٥٢ەستتٍەەوەپًٍجتتدەب تتپٍڕە تتِو،ەیدریتتد ە رێایە

ەاواەمٍەَ

ەەاوٍزراو یٍكەًدکرێبەمٍە()٤ەچِارەیدرید ە ر ە ٍڕێِ ٍر ەزیدبر ەٍَ ب .ە

ٍڕێِ ٍر ەٍَو شٍییە(و الك)ەٍَ تبە تۆەٍَرە()٤٥٢ەستٍەەوەپًٍجتدەتِبتد یەوەخِێٌتدکدرێك.ە

سێێێیەم:ەپ ِیستتتٍەٍَوتتِوە تتدخچٍیٍکیەوٌتتدااڵنەوەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەوەکتتۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە یتتیەوە
پٍیىدًکٍیٍکیەًدخاِویەژودر یٍكەودوۆستد ەٍَ بەکٍەمٍگٍوەژودر
کًِج ب .ە

ەتِبد یەوەخِێٌتدکدر کدًیە

چُارەم:ەپ ِیستٍەٍَوِوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییەوەپٍیىدًکٍیٍکیەًدخكِویە
ڕێٌىدی ادرێایەپٍرو رە ییەٍَ ب،ە ۆەٍَرە()٤٥٢ەسٍەەوەپًٍجدەتِبد یەوەخِێٌدکدرێك .ە

پێىجەم:ەپ ِیستٍەٍَوِوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییەوەپٍیىدًکٍیٍکیەًدخكِویەکٍە
مٍە()٤٥٢ەستتتٍەەوەپًٍجتتتدەتِبتتتد یەوەخِێٌتتتدکدر ەزیتتتدبرەٍَ تتتب،ەفٍروتتتدًبٍرێكیەبًٍدروستتتت یە
ەا ىٍزرێٌ تتب.ەئٍگٍرەژوتتدر

ەتِبد تتدنەوەخِێٌتتدکدرانەمٍە()٤٥٢ەستتٍەەوەپًٍجتتدەکٍوتتترە تتِوەە

تِبد ندًٍ/خِێٌدًکٍ/ەپٍیىدًکٍە ٍەش ِ یٍکٍ ەەیاٍەخزوٍبکِزار ەبًٍدروستیەەا يە اد  .ە

تتبە

شەشەم:ەپ ِیستٍەٍَوِوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە ییەوەپٍیىدًکٍیٍکیەًدخكِویە
کٍەمٍە()٤٥٢ەسٍەەوەپًٍجدەتِبد یەوەخِێٌدکدر ەزیدبرەٍَ ب،ەڕاستکرێایەکت بندًٍ ەٍَ ب .ە

حەَتەم:ەٍَوتتتِوە تتتدخچٍیٍکیەوٌتتتدااڵنەوەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍەوەکتتتۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە یتتتیەوە
پٍیىدًکٍیٍکیەًدخكِوی،ەژودر یٍكەفٍرودًبٍر ەكدرگ ڕ ەوەخزوٍبکتِزار ەە

تب،ە ٍەگتِێر

پ داویستیەەاوٍزراو کٍەوە ٍوەًدوً شدًدًٍ ەکٍەەاوٍزراو کٍە ڕیدر ەمٍسٍرەە ەا  .ە

ە

ٌەشێێتەم:ەەاوٍزراًتتدًیەودوۆستتتدیدنەوەفٍروتتدًبٍراًیەەیتتاٍ ە دخچٍکتتدًیەوٌتتدااڵنەوەتِبد نتتدًٍەوە
خِێٌدًکٍەوەکۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە یتیەوەپٍیىدًکٍکتدنە ٍەگتِێر

پ شتتتٍیٍكەە

ەاوٍزراو كٍەە
2222/7/22

تتتبەو،ە ٍەگتتتِێر
ب .ە

ەوٍرجٍەخِاستتراو کدًیەٍَرە

ەڕێاتتتدر ەەاوٍزراو کٍەوەگرێبٍستتتبەمًٍ تتتِانەکدروًٍتتتدەوە
17

ذمارة (العدد) 252

ە

وێ یەم:ەپ ِیستتتٍەٍَوتتِوەكتتۆوٍڵکٍیٍکیەپٍرو رە یتتیەًتتدخاِوی،ە ٍڕێتتِ ٍرێایەختتدو نە ڕواًتتدوٍ ە
زاًاۆ ەٍَ ب.ەجتکٍەمٍو ە تۆەٍَرەتۆًتدغ ایەخِێٌتدنەمٍەکتۆوٍڵکٍکٍەیدریتد ە رێایە ٍڕێتِ ٍرە
بە ۆەکدرو در ەتِبد دنەوەیٍكەیدرید ە ری

ە

ە ۆەکدرو در ەکدرگ ڕ  .ە

دەیەم:ەودوۆستد ەٍَو شٍییەوەکدروًٍد ەٍَو شٍییەمٍەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدنە ریت يەمٍ:

-٤ەگشبەئٍواًٍ ەمٍەەاوٍزراو کٍەەاوٍزراونە ێەئٍو

ەوِچٍخۆر ەکٍربیەگشتیە ي .ە

-٠ەگشبەئٍواًٍ ەمٍەەاوٍزراو کٍەەاوٍزراونە ێەئٍو ەەبٍوًٍ دنەمٍە()٦٣ەشٍسبەوەسێەسدوەزیدبرە ب .ە
-٣ەگشبەئٍواًٍ ەمٍەەاوٍزراو کٍەەاوٍزراونەە ێەئٍو

ٍَ ب .ە

ەگرێبٍستیەٍَو شتٍی دنەمٍەَت

ەشتِێٌ ایەبترە

ماددەی (:)01
یەكەم:ەە تتبەڕێتتژ ەئًٍتتداوٍەٍَو شتتٍی ٍکدًیەە ستتتٍ ەودوۆستتتدیدنەمٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ت ٍە
ًدخاِو ٍکدن،ەمٍە()٪٨٢ەٍَشتدەمٍەسٍە ەكۆ ەگشتیەکدروًٍد ەواًٍ ژ کدنەکٍوترەًٍ ب .ە

دََەم:ەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًدخاِو ٍکتتدن،ەودف تتدنەٍَیٍەبتتدە()٪٢٢ە ستتبەمٍەستتٍە ەە ستتتٍ ە
ودوۆستدیدً دن،ەودوۆستد ەواًٍ ژە ب .ە

سێێێێیەم:ەبًٍُتتتدەپتتتدشەبٍواو تتتِوًیەە واوتتتیەفٍروتتتیەتِبد نتتتدًٍەوەپٍیىتتتدًکٍەخاتتتِو ٍکٍەوەپتتتدشە
ئدگتتدەارکرەًٍو

ەشتتِێٌیەکتتدر کٍ ەوە تتێەئٍو

ەکتتدریکٍر ەمٍستتٍرەئٍرکٍکتتدًیەمٍەەاوٍزراو ە

خاِو ٍکٍەٍَ تب،ەودوۆستتدیدنەوەفٍروتدًبٍراًیەبتر ەخاتِویەودف تدنەٍَیٍەمٍەتِبد نتدًٍەوە

پٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدنەو كەواًٍ ژەکدرە اٍن،ەئٍو شە ٍپ یەودەە

فٍرودًبٍراًیەە وڵٍ ەوەکٍربیەگشتیەژودر ە( )٤٤ەسدڵیە()٤٩٩٤ە .ە

چُارەم:ەًد بەكٍس كەمٍەەووەەاوٍزراو

ە()٦ەمٍەیدسد ە ٍرز فتتیە

ەپٍرو رە ییەًدخاِویە ٍڕێِ ٍرە ب.

پێىجەم:ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدن،ەًد بەودوۆستدیٍكەکٍە ٍَۆ ەًٍخۆشی ەوەًٍبتِاً ٌیە
کدرکرەنەخدًًٍش يەکراو ،ەەا ىٍزرێٌيەیدخِەە ٍکدر ە ٌيەو كەواًٍ ژ .ە

ماددەی (:)٣2نافی نانۆس ایان و فًرناىەًراىی تری دانًزراوەکً-:

یەكەم:ەخدو ًیەەاوٍزراو

ەپٍرو رە ییەًدخكِوی،ە ٍرپرسٍەمٍەپدراستٌیەودفەوەئ ىت دزابٍەودەە ەوە

وٍعٌٍوی ٍكدًیەكدروًٍد كدنەمٍەودو

ەخزوٍبكرەً دنەمٍەەاوٍزراو كٍەا.ە ە

دََەم:ەپ ِیستٍە ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخكِو ٍکدن،ەئٍوەبۆوتدراًٍە کترًٍەە ستبەكٍە
یدسد ەە ستٍ ٍر ەكۆوٍاڵیٍبیە ٍرکدرە ٍەوٍرجیەەاًدونە ۆەج ک ركرەًیەودفیەکدروًٍتد کدًیە
مٍەودوۆستدەوەفٍرودًبٍروەكدرگِزار کدن .ە

سێیەم:كدروًٍداًی ەەاوٍزراو

ەپٍرو رە یی ەًدخكِوی،ودفی ە( )٢٢سب ەڕۆژ ەپشِویدن ە ٍبٍواو ە

وِوچٍو ەمٍەسدڵ اداەٍَیٍ،ئٍوی

ەمٍەكدبیەَدویٌدا،ەوەە

بەمٍەگرێبٍستیەەاوٍزراًدً

ەئٍوە

ودفٍەَدبب ب،ەٍَرو َدەودفیە()٧خٍو ەڕۆژەپشِویدنەمٍکدبیەە واویەیٍكەسدڵیەخِیٌدًداٍَیٍ .ە
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چێێێُارەم:ەودوۆستتتتدیدًیەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتتت ٍەًدخكِو ٍکتتتدنە،ەوتتتدفیە ٍشتتتداریارەً دنەمٍەختتتِمیە
ٍَ زکرەًتتیەبِاًدکتتدنەوەف ر تتِوًیە ٍرە وامەٍَیٍ،ەکٍەمٍەستتدڵ اداەًد تتبەمٍە()٣٢ەستتیەکتتدژێرە

کٍوترە بەمٍسٍرەخٍرجیەەاوٍزراو کٍ .ە

پێىجەم:ەًد بەكدژێر كدًیەكدركرەًیەودوۆستدیدنەوەفٍرودًبٍراًیەەاوٍزراو كٍەمٍە()٨ەٍَشبەكدژێرەمٍە
ڕۆژێكتداەو،ەمٍە()٤٢ەچتتلەكتدژێرەمٍەخٍفتٍیٍكتتداەزیتدبرە تتب.ەژوتدر
واًٍوبتتتٌٍو شە ٍەگتتتِێر

ەئٍوەگرێبٍستتتتٍەە

ە ٍشتتٍواًٍكدًیەكتتدەیراًیە

تتتب،ەكٍەمًٍ تتتِانەەاوٍزراو كٍەوەكتتتدەیر کٍە

ٍستتتراو ،ە ٍەڕ چتتدوکرەًیە کدژێر کتتدًیەکتتدرەمٍەٍَفتٍیٍکتتداەکٍەمٍمەختتدڵٍەاە تتدسەکتتراو .ەمٍە

خدڵٍبیەكدركرەًیەزیدبری

،ەپ ِیستٍەەاوٍزراو كٍەوتدفیەٍَرەكتدژێرێكیەکتدرکرەًیەزیتدە ە ٍە

ودوۆستدەوەفٍرودًبٍر ەپٍیِ ًدیدار کٍە دا .ە ە

شەشێێەم:ەكٍوتتترييە تتڕىەوتتِوچٍىەودًکتتدًٍ ەودوۆستتتد ەٍَو شتتٍییەًد تتبەكٍوتتترە تتبەمٍەكٍوتتترييە
وِوچٍىە ٌٍڕ بیەودوۆستديدًّەكٍربّەگشتّە ٍگِێر ىە ڕواًدوٍەوەسدڵیەخزوٍ  .ە

حەَتەم:ەمٍەپشِوىەَدويٌدا،ەوِوچٍىەودوۆستد ەٍَو شتٍییەەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ٍەًدخكِويٍكتدنە
ًد تتبە بڕەرێتتبەوەە كرێتتبەەاوٍزراو کٍەمٍەَدویٌتتداەستتِوەەمٍەودوۆستتتدیدنەو ر کرێتتبە ٍە

وٍ ٍستّەئًٍجدوداًّەچدالكّەوەخِمیە ٍَ زكرەًّەتِبد يدنەوەخِێٌدکدرانەوەکدر ەبر.ە ە

ٌەشتەم:ەوِچٍ ەودوۆستدیدًیەواًٍ تژ،ەوابٍەئٍواًٍ ەٍَو شتٍییەًت ي،ە ٍەپ تیەگرێبٍستت كیەً تِانە
ەاوٍزراو کٍەوەودوۆستدەە

ب .ە

و یەم:ەمٍەکدبیەًٍخۆشیەودوۆستدیدن،ەودفیەپشِو ەًٍخِش دنەٍَیٍە ٍەپ یەگرێبٍستٍکدً دن.ە ە

دەیەم :ەئٍگٍرەژودر

ەڕۆژاًیەًٍَدبٌیە ێەَۆ ەودوۆستدەوەکدروًٍداًیەبرەمٍەستدڵ ایەخِێٌدًتداەمٍە()٣ە

سێەڕۆژەب پٍرە ِو،ەەاوٍزراو کٍەودفیەٍَڵِ شدًدًٍو

ەگرێبٍستٍکٍ ەٍَیٍ .ە

مێێێاددەی( :)٣6ئٍوەالیٍنەوەكٍستتتدًٍ ەكٍەختتتدو ًیەوتتتۆڵٍبیەەاوٍزراو

ەپٍرو رە یتتتیەًتتتدخكِو ي،ە

ٍرپرسیەڕاستٍوخۆنەمٍەەاوٍزراو كٍەوە ٍرجٍستٍکرەًیەوتدفیەفٍرودًبٍر کتدًیەمٍ ٍرە مەەٍَوتِوە

الیًٍٍەفٍرو ٍکدن.

ماددەی ( :)٣0نًرجًکاىی دانًزراىدىی بًڕێَەبًر-:

یەکەمٍ :پ یەودەە

ە(شدزە یٍم) ەیدسد ەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدنەئٍمەوٍرجدًٍەپ ِیستي :ە

-٤ە ٍال ەکٍمەٍَڵکتتر ە ڕواًتتدوٍ ەزاًاتتۆییە ٍرایتتیە تتبەوەستتٍالوٍبیەبًٍدروستتتیەش ت دوە تتبە تتۆە
کدرکرەنەمٍوەپ شٍیٍەا .ە

-٠ە ٍە ٍڵکًٍدوٍ ەپزیشایەپٍسًٍدکراوەمٍەالیٍنەم ژًٍیٍکیەپزیشتایەپستپۆر و ە ستٍمى ٌرێبەکٍەمٍە
ڕوو ەبًٍدروست ٍو ەگًِجدو ەمٍمەپ شٍیٍەاەکدرە اد  .ە

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

دََەم:ە ئٍگٍرەخدو ًیەەاوٍزراو ەگشبەوٍرجٍکدًیەختدڵیەیٍکٍوتیەستٍر و
ب بە ٍە ٍڕێِ ٍر ەەاوٍزراو کٍ.

ەب تداە تِو،ەوتدفیەٍَیٍە

ماددەی ( :)٣٣نًرجًكاىی دانًزراىدىی یاریدەدەری بًڕێَەبًر-:

یەکەم:ەیدریتتتد ە ر ە ٍڕێتتتِ ٍر ە تتتدخچٍ ەوٌتتتدااڵن،ەە
پٍرو رە ەاەٍَ ب .ە

تتتبە ڕواًتتتدوٍ ە ٍكدمۆریۆستتتیەمٍە تتتِار ە

دََەم:ەیدرید ە ر ە ٍڕێِ ٍر ەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەە

بە ڕواًدوٍ ە ٍكدمۆریۆسیەمٍە

ِار ەپٍرو رە ەاەٍَ بەو،ەئٍزوِوً شیەمٍە ِار ەپٍرو رە ەمٍە()٣ەسێەسدوەكٍوترەًٍ ب .ە

سێیەم:ەە

بە ٍەبدواًیە ٍەڕ وشتیەخِكهەًٍەرا ب.

ماددەی (:)٣7نًرجًكاىی دانًزراىدىی نانۆس ا-:

یەکەم:ەپ ِیستٍەە رچِو ەزاًاۆەیدنەپٍیىدًکٍەیدنەخِمیەپ کٍیدًدًیە ِار ەپٍرو رە ەوەف رکرەنە ب .ە

دََەم:ەمٍەڕوو ەبًٍدروستیەوەپٍرو رە ی ٍو ەم ُدبِوە ب .ە

ماددەی (:)٣٥نًرجًکاىی دانًزراىدىی ڕێيهای كاری پًروەردەیی-:

یەکەم:ەە

دََەم:ەە

بەە رچِو ەزاًاۆە بەمٍەیٍک كەمٍەپسپۆری ٍکدًیەکۆوٍڵٌدسیەیدنەە روًٌدسی .ە

بە ٍەبدواًیە ٍەڕ وشتیەخِكهەًٍەراە ب .ە

ماددەی ( :)٣1ئًركًكاىی بًڕێَەبًر لً دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحکَن ًکان-:

یەكەم:ەٍَوڵدانە ۆەَ ٌدًٍئدرا ەكٍش ایەپٍرو رە ەوەخِێٌتدًّەگًِجتدوەكٍە ب تتٍەوتدیٍ ە ٍەیُ ٌتدًیە
ئدودًجٍەخِازراو كدًیەپٍرو رە ەوەف رکدریی.ە

دََەم:ە ٍەواەاچتتتِونەوەەا ٌارەًتتتیە ٍڕێِ چتتتِوًیەپرۆستتتٍ ەپٍرو رە ەوەف رکتتتدر ەمٍەەاوٍزراو كٍە
ٍش ِ یٍكیەگًِجدو .ە

سێیەم:ەكدركرەنە ۆەە ستٍ ٍركرەًیەژیٌکٍیٍکیەبًٍدروسبە ۆەەاوٍزراو كٍەوەسٍالوٍب یەتِبد دنەوە
خِێٌدکدرانەوەسٍرجٍمەفٍرودًبٍرانەوەكدروًٍداًیەەیكٍ .ە

چێێُارەم:ەكتتدركرەنە تتۆە ٍرزكرەًتتیەئدستتتیەزاًستتت یەوەکتتدراوٍییەوەگ تتدًیەَدوپشتتت ِاً یەتِبد تدنەوە
خِێٌدکدراًیەەاوٍزراو كٍ .ە

پێىجەم:ەەا ٍشكرەًیە ٍشٍواًٍكدنە ٍستٍرەودوۆستتدیدنەوەەڵٌ تد ِونەمٍەپ تدە کرەًیەپالًتیەستداڵًٍ ە
خِێٌدًیە د ٍبٍكدن .ە

شەشەم:ەەا ٍشكرەًیەئٍركٍكدنە ٍسٍرەئًٍداودًیە ٍشیەكدرگ ڕ ەوەودوۆستدیدنەوەفٍرودًبٍر كدًیەەیكٍ .ە

حەَتەم:ەە ستپ شتتنٍر ە تتۆەەاڕشتتتٌیەپالًتتیەستتداڵًٍەوەٍَڵستتًٍکدًدًیەستتداڵًٍەوەپالًتتیەئًٍجدوتتداًیە
بدت كرەًٍو کدنەوە ٍەواەاچِونە ۆە ٍڕێِ چِوً دن .ە
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ٌەشتەم:ەەید ً كرەًیەودوۆستدیدنەمًٍدوەپۆمٍكدًیەخِێٌدن.ە ە

وێ یەم:ەپشت ِاً كرەًیەودوۆستدیدنەوەفٍرودًبٍراًیەبرەمٍەئًٍجدوتداًیەئٍركٍكدً تدنەوە ٍرزكترەًٍو
بِاًدکدً دن .ە

ە

دەیەم:ەەا ٌارەًیەەڵٌ دییەجۆر ەوەکِام تیەخِێٌدنەوەەروست یەٍَوِوەئٍوەبۆودراًٍ ەكٍەپ ِیستتٍە
مٍەەاوٍزراو كٍەاەٍَ ي .ە

یازدەیەم:ە ٍرپرسیەیٍكٍویەكدرگ ڕی ٍ.ە ە

دَازدەیەم:ەٍَرەئٍرک ایەبرەکٍەپێەڕاە سپ رەرێبەمٍەالیٍنەخدو نەەاوٍزراو کٍو .
ماددەی ( :)٣4ئًركًكاىی یاریدەدەری بًڕێَەبًر-:

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

دََەم:ەئٍركیەیدرید ە ر ە ٍڕێِ ٍرە تۆەكدرو تدر ەتِبد تدنەوخِێٌتدکدران،ەیدروٍب تداًیە ٍڕێتِ ٍر ەمٍە
كدرو در ەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانەوەیدروٍب دانەوەڕێٌىدی كرەًیەتِبد دنەوەخِێٌدکدراًٍەمٍوەپرسدًٍ ە

كٍەپٍیِ ستيە ٍخِێٌدنەمٍەگشبەتۆًدغٍکدًیەخِێٌدنەوەَدًداً دنەمٍە ٍرە واوبِونەمٍەخِێٌدن .ە

سێێیەم:ەٍَرەئٍرك كیەەیتكٍەكٍەمٍالیٍنە ٍڕێتِ ٍرەپ تیەە ستپ رەرێبەیتدخِەەمٍالیٍنەو زار بٍو ،ە ٍە
ڕێٌىدییەە رە کرێب .ە

ماددەی ( :)٣٨ئًرکًکاىی نانۆس ا-:

یەكەم:ەپ شكٍشتكرەًیەئٍو
چدكتریيەش ِ  .ە

ەمٍەبِاًدیتتدایٍە تۆەف ركتترەنەوەپٍرو رە كرەًتیەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدرە ٍە

دََەم:ە ٍشداریكرەنەمٍە ٌ دبٌدًیە ٍَدکدنەال ەتِبد دنەوەخِێٌدکدران .ە
سێیەم:ەگٍشٍپ دانەوەَدًداًیەگ دًیەەاَ ٌدنەوەخِێٌدًٍو

ەڕ خٌٍگراًٍ ەە تٍكدن .ە

چُارەم:ەپشت ِاً كرەًیەتِبد یەوەخِێٌدکدرەمٍە ٌ دبٌدًیەكٍسدیٍبیەوەوتىدًٍ ِونە ٍەخۆ  .ە

پێىجەم:ەگًِجدًدًیەخِێٌدنە ٍپ یەبِاًدكدًیەٍَرەتِبد یەوەخِێٌدکدرێك .ە

شەشەم:ەەاڕشتتٌیەپالًتیەستداڵًٍ ەخِێٌتدًیەئٍوە د ٍبتدًٍ ەكٍەودوۆستتدەە یتدًا تٍو ەوەەا ٍشتكرەًیە
ٍسٍرەتِبد دنەوەخِێٌدکدراًدا .ە

حەفتەم:ەڕاَ ٌدًیەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانەوەئدودە کرەً دنە ۆەبدت كرەًٍو كدن .ە

ٌەشێێێێتەم:ەەاًتتتتدًیەپرستتتت در ەبتتتتدت ارەًٍو ەوە ٍشتتتتداریكرەنەمٍەئًٍجدوتتتتداًیەبدت كرەًٍو كتتتتدنەوە
ڕاستكرەًٍو

ەپرس در كدًیەبدت كرەًٍو كدنەوەەاًدًیەًىر كدن .ە

و یەم:ەٍَوڵدانە ۆەگٍشٍپ داًیەزاً در ەوەئٍەا ەخۆ ەمٍەڕێکٍ ە ٍشداریكرەنەمٍەخِمٍەپٍورو رە ییە
وە زاًستتتت ٍەجۆراوجۆر كتتتدنەوە ٍەواەاچتتتِوًّە تتتۆە ٍر وپ شتتتچِوًٍەَدوچٍرخٍكتتتدنەمٍە
ِار كٍ  .ە

2222/7/22

21

ذمارة (العدد) 252

دەیەم:ەَدوكتتدریكرەًیەكتتدرگ ڕییەەاوٍزراو كٍە تتۆە ٍەیُ ٌتتدًیەژیٌکٍیٍکتتیەپٍرو رە یتتیەوەزاًستتتیە
گًِجدوەوە ٍشداریكرەًیەمٍەچدالك ٍكدن .ە

یێازدەیەم:ەپ داًیەئٍوەزاً دری دًٍ ەکٍەكٍسِكدر ەتِبد تدنەوەخِێٌتدکدرانەەاوا ەە كٍنەستٍ در
تِبد یەوەخِێٌدکدراً دنەو ٍر وپ شچِوًیەخِێٌدً دن .ە

ە ٍە

دَازدەیەم:ەسٍالوٍب یەتِبد یەوەخِێٌدکدرەمٍەكدبیەواًٍوبٌٍو ەوەمٍوەكدبٍ ەمٍژێرەسٍرپٍرشتیەودوۆستدن .ە

سێێێێسدەیەم:ەمٍەکتتتدبیەپ ِیستتتبەپ شكٍشتتتارەًیەپ شتتتٌ درە ٍەكتتتدرگ ڕییەەاوٍزراو کٍەستتتٍ در
چۆً ٍب یە ٍر وپ شبرەًیە دشتر ەەاوٍزراو کٍەوەەا ٌارەًیەسٍالوٍبیە دشتر .ە

ە ٍە

چُاردەیەم:ە ٍشداریكرەنەمٍەف ركرەًیە ٍرە وامەوەف ركرەًیەكٍسدًیەەیكٍ .ە

پازدەیەم:ەٍَرەئٍرك كیەەیكٍەكٍەمٍالیٍنە ٍڕێِ ٍر و ەیتدخِەەیدستدوەوەڕێٌىتدییەپ تیەە ستپ رەرێب .ە

ماددەی ( :)٣1ئًرکًکاىی ڕێيهای کاری پًروەردەیی-:

ئٍركتتتیەستتتٍر ك یەڕێٌىدی كتتتدر ەپٍرو رە يتتتی،ە ٍەواەاچتتتِوًٍەستتتٍ در

ە ٍەپرستتتیەتِبد تتتدنەوە

خِێٌتتدکدرانەوەپشتتتک ریارەً دنە تتۆەچدر ستتٍرکرەًیەگتترفتٍەە رووًتتیەوەكۆوٍاڵیٍب ٍکدً تتدنەمٍە
چِارچ ِ

ەەاوٍزراو کٍ .ە

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

یەکەم :پ ِیستٍەگرێبٍسبەمٍەً ِانەەاوٍزراو کٍەوەٍَرەکدروًٍدێایەەاوٍزراو کٍەٍَ ب.

ەکدرکرەنەوە ڕ ەوِچٍەوەکد ەوەشت ِاز ەپشتِو کدنەوەوودفٍکتدًیە

دََەم:ەە ە

بەگرێبٍستٍکٍەودو

سێیەم:ەە

بەٍَرەووەالیٍنەپد ًٍدە يە ٍەگرێبٍستٍکٍو  .ە

بر ەکدروًٍداًیەب داەَدبب ب .ە

چُارەم:ەئٍگٍرەودوۆستدەیدخِەەکدروًٍدێایەەیاٍ ەەاوٍزراو کٍەویستیەەاوٍزراو کٍە ٍەجێە ُ ا بەوە
ە()٣ەستێەودًتگە ٍەًِستراوێكەەاوٍزراو کٍەئدگتدەارە

گرێبٍستٍکٍەٍَڵِ شت ٌ تٍو ،ەە

تبەپت

ًدەەاوٍزراو کٍەودفیە ٍرزکرەًٍو

ەساداڵ ەیدسد ەٍَیٍ .ە

ادبٍو ،ەوە ٍوٍرج كەە ستنٍکدرەٍَڵکربٌٍکٍ ەەوا ەکۆبدییەٍَرەو رزێكیەخِێٌدنە ب.ەئٍگٍرە

پێێێىجەم:ەپ ِيستتتٍەەاوٍزراو کٍەوێٌٍیٍکتتّەڕ ستتًٍّەگرێبٍستتتّەبٍواوىەودوۆستتتدیدنەوەفٍروتتدًبٍرانە

پدرێزێب.ە

شەشەم:ە پ ِیستٍەەاوٍزراو کدنەمٍەودًکیەیٍکٍویەسدڵیەخِێٌدن،ەًدو ەئًٍتداودًیە ٍڕێتِ ٍرایٍبیەوە
کدروًٍتتداًیەواًٍوبتتٌٍو

ئدگدەار ە ٌ رن.

ەەاوٍزراوکٍە تتۆە ٍڕێتتِ ٍرایٍبیەگشتتتیەپٍرو رە

ەپدرێزگتتد،ەو كە

حەَتەم:ەئٍگٍرە ودوۆستدیٍكەیدخِەەکدروًٍدێكەکٍمەوەکتِڕ ەٍَ تِو،ەمٍەالیٍنەەاوٍزراو کٍو ەئدگتدەارە
ە کتتترێتٍو .ەئٍگٍرەکٍمەوەکتتتِری ٍکٍە ٍرە وامە تتتِوەەاوٍزراو کٍەوتتتدفیەٍَڵِ شتتتدًدًٍو
گرێبٍستٍکٍ ەٍَیٍ،ەوەە
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ٌەشتەم:ە ە

-٤ەخدو ًّەەاوٍزراو ەواژووەمٍسٍرەگرێبٍستّەەاوٍزراًدنەوەە سبەمٍكدرك شدًٍو ەوەكۆبديّەَ ٌتدنە
ٍكدرىە ٍڕێِ ٍرەوەکدروًٍد ەژو ريدرىەەاوٍزراو کٍەە كد .

 -٠ختتدو ًیەەاوٍزراو

ەپٍرو رە یتتیەوەف ركتتدرییەًتتدخكِوویەوتتدفیەٍَڵِ شتتدًدًٍو

ەگرێبٍستتتیە

ٍڕێِ ٍرەوەکدروًٍد ەژو ریدر ەً ٍە ٍ ێە دسكرەًیەَۆیٍكدًیەئٍوەٍَڵِ شدًدًٍو یٍە ۆیدن.ە ە

و یەم:

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

-٢ە ٍڕێِ ٍر ەەاوٍزراو کٍ،ەودفیەٍَڵِ شدًدًٍو

ەگرێبٍستتیەودوۆستتدیدنەوەکدروًٍتداًیەەیتاٍ ە

ً ٍ،ە ٍ ێە دسكرەًیەَۆیٍكدًیەئٍوەە رکرەًٍە ۆیدن .ە

ماددەی

( :)76ئًىجَنًىی دانًزراوەی پًروەردەیی ىاحکَنی.

مٍەٍَرەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوپٍیىدًکٍیٍك،ەئًٍجِوًٍ کەپ ك ە َ ٌرێبەوە ٍەئًٍداو ٍبیەٍَرەیٍكەمٍ :ە

یەکەم:ەخدو نەەاوٍزراو کٍەیدنەًِێٌٍرێای،ەکٍەسٍرۆکیەئًٍجِوًٍٍکٍەە

دََەم:ە ٍڕێِ ٍر ەەاوٍزراو کٍ .ە

ب .ە

سێیەم:ەەووەًِێٌٍرەمٍەە ستٍ ەودوۆستدیدن .ە
چُارەم:ەڕێٌىدی ادر ەپٍرو رە یی.

ماددەی ( :)70ئًرك و شەَەی كاری ئًىجَنًىی دانًزراوەی پًروەردەیی ىاحکَنی.

یەكەم:ە ٍەواەاچتتتتتِونە تتتتتۆە ٍڕێِ چتتتتتِوًیەپرۆستتتتتٍ ەپٍرو رە ەوەف رکتتتتتدرییەمٍەەاوٍزراو كٍەوە
ٍَڵسًٍکدًدًیەو رزاًٍە ۆیدن.ە ە

دََەم:ە ٍەواەاچِونە ۆەورە كدری ٍكدًیەپالًیەسداڵًٍ ەەاوٍزراو كٍ .ە

سێیەم:ەبدوبِێارەنەوەچدر سٍركرەًیەئٍوەەۆز ەگرًکدًٍ ەپٍیِ سبە ٍەەاوٍزراو كٍن،ەكٍە ٍڕێتِ ٍرە
ەاواەمٍەئًٍجِوٍنەە كد ەکٍەمٍوە ِار ەاەیدروٍبیە د ن .ە

بەشی شەشەم
پرۆگرامەکاوی خُێىذن َ سیستەمی َەرگرته َ تاقیکردوەَەکان َ بڕَاوامەکان َ
گُاستىەَەی قُتابیان َ ساڵىامە َ کاتەکاوی خُێىذن

ماددەی ( :)7٣پرۆگرانًکاىی خَێيدن-:

یەکەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخكِوی،ەە
پرۆگراودًٍ ەخِێٌدن:

-٧ەپرۆگراویەخِێٌدًیەو زار

تتبەپد ًٍتتدە تتبە ٍەیٍكەمٍمەستتێەجتتۆر ە

ە ۆەەاوٍزراوهەپٍرو رە ی ٍەخۆودڵ ٍکدن .ە

-٠ەپرۆگراوتتیەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەً تتِە وڵٍبیەەاًپ تتداًراوەکٍەمٍالیٍنە تتٌاٍ ەستتٍر کیە
ەاوٍزراو ەً ِە وڵٍب ٍکٍەپٍسًٍدەکراو  .ە
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-٢ەپرۆگراویەخِێٌدًیەواڵب ایەەیاٍە ۆەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍە دً ٍكدن .ە

بەپرۆگراوٍکدًیەخِێٌدنەمٍگٍوە ٌٍودكدًیەپ اٍو ژیدًیەئدشت دًٍەوەئتدی ٌیەوًٍبٍو یتیە

دََەم:ەە

گٍمیەكِرەستدنە کًِج ي .ە

مێاددەی ( :)77پ ِیستتٍەٍَوتِوەەاوٍزراو یٍکتیەپٍرو رە یتیەًتدخاِویەپد ًٍتدە تبە ٍوەپرۆگترامەوە
پٍڕبِوکدًٍ ەف رکرەنەکٍەپ شترەپ شاٍشە ٍەو زار

ٍَوِارکرەًٍو ەیدنەگۆڕیٌیەپٍڕبِك،ەە

ماددەی ( :)7٥بابًتًکاىی خَێيدن-:

ەکراو ەوەوۆڵٍبیەمٍسٍرەو رگ تراو .ەمٍەکتدبیە

بەپ شترەو زار

ەڕ زاوًٍد ە دا .ە

یەکەم:ە د ٍبٍکدًیەخِێٌدنەمٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدنە،ە ٍپ یەئٍوەپرۆگراوٍ ەخِێٌدنە
بەکٍەپ شترەپ شاٍشە ٍەو زار

ە

ەکراو ەوەڕ زاوًٍد ەمٍسٍرەو رگ راو .ە ە

دََەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍكیەپٍرو رە ییەًدخكِوی،ەەوا ەڕ زاوًٍد ەو زار

،ەودفیەزیدەكرەًیەکتد ە

وە تتد ٍبیەخِێٌتتدًیەٍَیٍە تتۆەپرۆگراوٍکتتدًیەخاتتِویەو كەواًٍیٍکتتیەزێتتد کی،ە ٍوەوٍرجٍ ە
کتتدریکٍر ەمٍستتٍرەژوتتدر

گشت ٍكدنەًدكۆكەًٍ ب .ە

ەواًٍکتتدًیە تتد ٍبٍەستتٍر ك ٍكدًیەخِێٌتتدنەًٍ تتبەو،ەمٍگٍوە ٌٍوتتدە

ماددەی ( :)71زناىی خَێيدن -:ە

یەکەم :ەاوٍزراو

ەپٍرو رە ییەًدخاِویەودفیەٍَیٍە ٍوەزودًٍ ەخۆ ەە یٍوێبەخِێٌدنە ٍڕێِ ە بد ،ە

ٍەوٍرج كەخِێٌدًیەزودًیەکِرە ەب داە بەوەوۆڵٍبیەپ شِ ختٍەمٍو زار

ەو رگ را ب.

دََەم:ەڕ و ًتتتد ە تتتدًیەوەپًٍدًٍَتتتد کدنەوتتتدفیەخۆیتتتدًٍە ٍزوتتتدًیەخۆیتتتدنە نتتتِێٌيەمٍەەاوٍزراو ە
پٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدن،ە ٍەوٍرج تكەخۆیتدنەکرێتیەستداڵًٍ ەخِێٌتدنە تد ن،ەوە ٍەوٍرج تكە
د ٍبیەزودًیەکِرە ەب داە نِێٌرێبەوە،ە ٍپ یەپرۆگراویەو زار

ماددەی ( : )74س س ًنی وەرگرتو-:

ە ب.

یەکەم:ەو رگربٌیەتِبد دنەوەخِێٌتدکدرانەمٍەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدن،ە ٍپ تیە
ودەە

ە( سبەوەیٍکٍم)ەمٍەیدسد ەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدن،ە ٍە رەە

تبەمٍەوٍرجتیە

بٍوٍنەوەب اڕا ەوتىدًٍپ اراوەمٍەس ستٍویەو رگربيەمٍەتِبد ندًٍەخاِو ٍکدًتدا.ەوابٍەتِبد نتدًٍە
وەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدنەە بِاًيەتِبد دنەوەخِێٌدکدراً كەو ر کرنەکٍەمٍەتِبد ندًٍە

وەخِێٌتتدًکٍەوەپٍیىتتدًکٍ ەخاتتِویەمٍە ٍرەگٍور یتتیەبٍوٍنەو رًتتدگ رێي.ە تتۆەو رگتتربيەمٍەپتتۆمیە

یٍکٍویە ٌٍڕ بیەپ ِیستٍەوٌداوەپ

ەکۆبدی ُدبٌیەسدو،ەبٍوًٍیە ب تٍە()٦ەشٍشەسدو.ە ە

دََەم:ەو رگربٌیەوٌدااڵنەوەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانەمٍە دخچٍەوەتِبد ندًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدن،ە
ٍەگِێر

ە ًٍد ەیٍکٍویەئٍمەودەە یٍەوەوٍرجٍكدًیەو رگربٌتیەتِبتد یەوەخِێٌتدکدرەە

كٍەپ شتتترەمٍەالیٍنەەاوٍزراو كٍەمٍەكتتدبیەەاواكرەًتتیەوتتۆڵٍ ەپ شتتكٍشە ٍەو زار
ڕ زاوًٍد ەمٍسٍرەو رگ راو ،ەمٍگٍوەمٍ ٍرچدوگربٌیەئٍمە ًٍداًٍ ەخِار و
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سێیەم :ەج دواز ەبٍوٍنەمٍەً ِانەگٍور بریيەوە چِکتریيەتِبد یەوەخِێٌدکدرەمٍەپۆم اداەًد تبەمٍە()٥ە
پ ٌ ەسدوەزیدبرە ب .ە

چێێُارەم:ەًد تتبەەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ٍەًدخكِو ٍكتتدنەڕێتتکٍەمٍەو رگربٌتتیەتِبد تتدنەوەخِێٌتتدکدراًیە
خدو نەپ داویست یەبدیبٍ ە کرن،ەوەًد بەڕێکٍەمٍەو رگربٌیەتِبد تدنەوەخِێٌتدکدرانەمٍستٍرە
ٌٍود ەًٍژاەەوەئدی يە ک رێب.

پێێىجەم:ەمٍسٍرەٍَوِوەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍكدًٍ،ە()٥ەپ ٌ ەكِرسیە ٍەخۆڕاییە تۆەوٌتدااڵًیە
شتتتٍَ دانەوەَدوستتتٍر کدً دنەبٍرختتتدنە تتتاٍن،ە ٍوەوٍرجٍ ەئٍوەژوتتتدر ەەاواکتتتدری ٍەٍَ تتتبە،ە

ۆ ەا ٌارەًیەەاەپٍرو ر ەمٍەً ِانەەاوٍزراو کتدن،ەو زار
ەکۆ ەگشتیەکِرس ٍکدنە کۆڕەرێب .ە

ٌ ب،ە ێەئٍو

ەوتدفیەٍَیٍەڕێتژ

ەستٍە ە ٍکتدرە

شەشەم:ە ەواەکدبیەو رگربٌیەتِبد یەوەخِێٌدکدرەمٍەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدن،ە
پتتدشە()٣٢ەستتتیەڕۆژەە
ڕ زاوًٍد ەو زار

تتبەمٍەە ستتتتپ ایەستتتدڵیەخِێٌتتدًٍو .ە ٍەپ چٍواًٍشتتتٍو ەە

ەو رگ رێب.ەو رگربٌیەوٌدااڵنەمٍە دخچٍەوا ٍسبەً ٍە ٍەَ

وەمٍوەوٍرجٍە ٍە ر .

حەَتەم:ەپ ِیستتتٍەەاوٍزراو ەًدخكِويٍكتتدنەستتداڵًٍەوەپتت

تتتبە

ەڕێاٍوب تكە

ەڕۆژ ە()٤٢/٣٤ەەميستتت كە ٍەًتتدوەوەبٍوٍنەوە

پۆمٍکدًیەتِبد يدنەوەخِێٌدکدرانە ۆە ٍرێِ ٍرايٍبّەپٍرو رە ىەپٍیِ ًدیدارە ٌ رن،ە ۆەئدگدەار .

ٌەشێێتەم:ە ٍڵکًٍدوٍكتتدًّەپ ِيستتبە تتۆەو رگربٌتتّەتِبتتد ّەوەخِێٌتتدکدرەمٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍە
ًدخكِويٍكتتتتتدن،ەٍَوتتتتتدنەئٍوە ٍڵکًٍدوتتتتتدًٍنەكٍەمٍەەاوٍزراو ەخكِويٍكتتتتتدنەەاواەە کتتتتترێي،ە
ٍڕ چدوكرەًّەئٍمەخداڵًٍىەخِار و ە ۆەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍ ەمٍەە ر و ىەٍَرێتهەەێتيە

(يدنەًدسٌدوٍيدنەسٍرەە ٍەٍَرێهەًي ٍ):

-٧ەًدسٌدوٍەیدخِەە ٍڵکًٍدوٍ ەً شتٍج بِونەیدنەكۆپّەپدسپۆر .ە ە

-٠ە ڕواًدوٍىەخِێٌدنەمٍەە ر و ىەٍَرێهەکٍەمٍەالیٍنەو زار بٍو ە ٍرا ٍرەكرا ب،ە ۆەتِبد دًیەپۆمیە
()٤ە چِارەوەسٍروبر.ە ۆەپۆمٍکدًیەیٍکٍمەبدەست ٍویە ٌٍڕ بتیەپ ِیستتیە ٍە ٍراًبٍرکترەنەًد تب،ە
بًٍُدە ٍڵکًٍدوٍ ەتِبد ندًٍکٍ ەە ر و

ماددەی (: )7٨تاق كردىًوە و ىهرەکان-:

یەكەم:ەکتتد ەوەشتت ِ

ەواڵ ەپ ِیستٍ.

ە ٍڕێِ چتتِوًیەبدت كرەًٍو کتتدنەوەەاًتتدًیەًىتتر ەمٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍە

خكِوو ٍكتتدن،ە ٍستتٍرەٍَوتتِوەئٍوەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ت ٍەًدخكِو تدًٍەاەپ تتدە ەە كرێتتبەكٍە

پرۆگراویەخكِوویە ٍكدرەە َ ٌي.

دََەم:ەپ ِیستتتٍەمٍستتٍرەٍَرەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخكِویەً تتِە وڵٍبیەوە تتدًی،ەکتتد ەوە
شتت ِ

ەبتتدت كرەًٍو ەوەًىر ەاًتتدًیەبتتدیبٍ ە ٍختتۆ ەٍَ تتب.ەًىتتر ەوە ٍڵکٍکتتدًیەتِبد تتدنەوە

خِێٌتتتتتدکدرانەمٍەالیٍنەو زار بٍو ە ٍرا ٍرەە کرێتتتتتب،ە تتتتتۆەئٍو

ًدخاِو ٍکدً
2222/7/22
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سێێێێیەم:ە مٍەواىەورە ٌ ارەًتتتّەئًٍجتتتدوّەبدت ارەًٍو کتتتدًّەکۆبتتتدیّەستتتدو،ەپ ِیستتتتٍەم تتتژًٍىە
بدت ارەًٍو کتتدًیەەاوٍزراو کٍە()٣ەستتێەکتتۆپیەمٍە تتۆرەىەًىر کتتدًیەٍَرەیٍكەمٍەختتِمیەیٍکٍمەوە
ەوو مەوەًىر

ەکۆبدییەسدڵیەخِێٌدنە ۆەیٍکٍىەسٍرپٍرشت ارەًّەپٍرو رە یّەپٍیِ ًدیدارەوە

ٍڕێِ ٍرایٍبیەپٍرو رە

ەتٍزاەوەئٍرش ڤیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدگٍە ٌ رێب.ە

ماددەی ( : )71بڕواىانًکان لً قَتابخاىً و خَێيدىگً ىاحکَن ً خۆناڵ ًکان-:

یەکەم :تِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەًدخكِو ٍەخۆودڵ ٍکدنەە كٍوًٍەژێترەٍَوتدنەوٍرجەوەڕێكتدر ەپ تداًیە
ڕواًدوٍكدن،ەكٍەمٍەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەخكِوو ٍكدًداەپٍیڕ وەە كرێب.ە

دََەم :ئًٍجدویەٍَڵسًٍکدًدنەوە ڕواًدوٍكدًیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەخۆودڵ ٍکدنەَدوبد ەئًٍجتدویە
ٍَڵسًٍکدًدنەوە ڕواًدوٍكدًیەتِبد ندًٍەخكِوو ٍكدًٍ،ەمٍەٍَرەتۆًدغ كدا.ە

سێێێیەم :تِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍەخۆودڵ ٍکتتدنەٍَوتتدنەکا شتتٍ ە ڕواًتتدوٍەفٍروييٍكتتدًّە
و زار

ە ۆە ٍە ستُ ٌدًیە ڕواًدوٍەوەگِاستٌٍو ە ٍکدرەەێٌي.

ماددەی ( :)٥2بڕواىانًکان لً قَتابخاىً و خَێيدىگً ىاحکَن ً ىەَدەوڵًتييًكان-:

یەکەم :تِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍەً ِە وڵٍب ٍکتتدنەە كٍوًٍەژێتترەٍَوتتدنەوٍرجەوەڕێكتتدر ە
بدیبٍ ە ٍە ڕواًدوٍكدن،ەكٍەمٍەکدبیەەاواکرەًیەوۆڵٍ ەپ شاٍشە ٍەو زار

ەکراو ەوەڕ زاوًٍد ە

مٍستتٍرەو رگ تتراو ،ەوە ڕواًدوٍکدً تتدنەٍَوتتدنە ڕواًتتدوٍیٍەکٍەە زگتتدەً تتِە وڵٍب ٍکٍە تتڕوا ەپتتێە

کرەوو .

دََەم :تِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەًدخاِو ٍەً ِە وڵٍب ٍکدنە ٍشدار ەبدت ارەًٍو ەج ُدً ٍکدنەو ك :ە
(.)DPIB( ،)ALEVEL ،AS_LEVEL ،IGCSE( ،)SAT 2 ،SAT 1
سێێێیەم :ڕواًدوٍکتتدًیەە رچتتِواًیەپتتۆمیەیٍكٍمەبتتدەپتتۆمیەیتتدزە یٍویەەاوٍزراو ەً ِە وڵٍب ٍکتتدن،ە
ە کرێبەەوا ە ٍراًبٍرکرەًتیە ڕواًدوٍکدً تدنەمٍەالیٍنە ٍڕێتِ ٍرایٍبیەگشتتیەئٍزوِوًٍکتدن،ە
ٍراًبٍرە ارێيەمٍگٍوە ڕواًدوٍکدًیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەخاِو ٍکدن.

چێُارەم :ڕواًدوٍکدًیەە رچِواًیەپۆمیەەوزاە یٍویەخِێٌدًکٍەً ِە وڵٍب ٍکدن،ەەوا ەە رچِوً تدنە
ٍستتٍرکٍوبِوییەمٍەبتتدت ارەًٍو ەً ِە وڵٍب ٍکتتدنەکٍەمٍە تتڕگٍ ە(ەووم) ەستتٍر و ەَتتدبِو ،ە
ە کرێبە ٍراًبٍرە ارێيەمٍەالیٍنە ٍڕێِ ٍرایٍبیەگشتیەئٍزوِوًٍکدن.ەپدشەئٍو ەخِێٌدکدر کدنە
ە بِاًيە ۆەو رگربيەمٍەزاًاۆکدًیەٍَرێهەەاواەپ شاٍشە اٍن.
ماددەی ( :)٥6بڕواىانًکان لً قَتابخاىً و خَێيدىگً ب اى ًکان-:
یەکەم :ڕواًتتتدوٍ ەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍ ە تتتدًیەٍَوتتتدنە ڕواًتتتدوٍىەئٍوەواڵبتتتدًٍەە

تتتبەکٍە

ەاوٍزراو کٍەپٍيڕ و ەخِێٌدًٍکٍ ەپ دە ەە كد  .ە
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دََەم :ڕواًدوٍکدًیەە رچِواًیەپۆمیەیٍكٍمەبدەپۆمیەیدزە یٍویەتِبد ندًٍەوەخِێٌتدًکٍە دً ٍکتدن،ە
ە کرێتتبەەوا ە ٍراًبٍرکرەًتتیە ڕواًدوٍکدً تتدنەمٍەالیٍنە ٍڕێتتِ ٍرایٍبیەگشتتتیەئٍزوِوًٍکتتدن،ە
ٍراًبٍرە ارێيەمٍگٍوە ڕواًدوٍکدًیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەخاِو ٍکدن.

سێێێیەم :ڕواًدوٍکتتدًیەە رچتتِواًیەپتتۆمیەەوزاە یٍوتتیەخِێٌتتدًکٍە دً ٍکتتدن،ەەوا ەە رچِوً تتدنە
ٍسٍرکٍوبِوییەمٍەبدت ارەًٍو کدنە ٍپ یەس ستٍویەخِێٌدگٍکٍیدنە،ەە کرێبە ٍراًبٍرە ارێيە

مٍەالیٍنە ٍڕێِ ٍرایٍبیەگشتیەئٍزوِوًٍکدن.ەپدشەئٍو ەخِێٌدکدر کدنەە بتِاًيە تۆەو رگتربيەمٍە

زاًاۆکدًیەٍَرێهەەاواەپ شاٍشە اٍن.

ماددەی ( :)٥0بڕواىانًکان لً پًیهاىگً ىاحکَن ًکان-:

یەکەم :ە ڕواًدوٍ ەخِێٌدکدراًیەپتۆمیەیٍكٍمەبتدەپتۆمیەپ ٌجٍوتیەپٍیىتدًکٍەًتدخاِو ٍەخۆودڵ ٍکتدن،ە
َدوبتتدیٍەمٍگٍوە ڕواًتتدوٍ ەپتتۆمیەیٍكٍمەبتتدەپتتۆمیەپ ٌجٍوتتیەپٍیىتتدًکٍەخاِو ٍکتتدن،ەپتتدشە
ٍرا ٍرکرەًیە ڕواًدوٍکدً دنەمٍە ٍڕێِ ٍرایٍبیەگشتیەئٍزوِوًٍکدن.

دََەم:ە ڕواًدوٍ ەخِێٌدکدراًیەپۆمیەیٍكٍمەبدەپۆمیەپ ٌجٍویەپٍیىدًکٍەًتدخاِو ٍەً ِە وڵٍب ٍکتدن،ەە
ٍپ یە ڕواًدوٍ ەە زگدەً ِە وڵٍب ٍکٍەە

ماددەی ( :)٥٣و زار

ماددەی ( :)٥7ە

ب.

ەبدكٍەالیًٍٍە ۆەپٍسًٍدکرەن وە ٍرا ٍرکرەنەوەڕاستدًدًیە ٍڵکًٍدوٍکدًیەە رچِون ە

ساڵيانًی خَێيدن و وەرزەكاىی خَێيدن و كاتًكاىی خَێيدن لً دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحكَن ًكان -:ە

یەكەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍكیەپٍرو رە یتیەًتدخكِویەخۆوتدڵی،ەوتدفیەستدڵٌدوٍ ەخِێٌتدًیەبتدیبٍ ە ٍە
ختتۆ ەٍَیٍ،ە ٍەوٍرج تتكەمٍەستتدڵٌدوٍ ەخِێٌتتدًیەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ت ٍەخكِو ٍكتتدنەکٍوتتترە
ًٍ بەو،ەسدڵٌدوٍکٍەمٍگٍوەكدبیەبدت كرەًٍو كدًیەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەخكِوو ٍكدنەًدكۆكە

ًٍ ب،ەوەە

بەسدڵٌدوٍکٍەپ

ەکۆبدی ُدبٌیەودًکیە()٨ەٍَشبەئدشاراە ارێب .ە

دََەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍكیەپٍرو رە ییەًتدخكِویەً تِە وڵٍبیەوە تدًی،ەوتدفیەستدڵٌدوٍ ەخِێٌتدًیە
بدیبٍ ە ٍەە زگتدەً تِە وڵٍبیەختۆ ەیتدنەو اڵبٍە تدً ٍکٍەٍَیٍ،ە ٍەوٍرج تكەكٍوتترەًٍ تبەمٍە
سدڵٌدوٍ ەخِێٌدًیەەاوٍزراو

ەپٍرو رە ییەوەف ركدرییەخكتِووی،ەوەە

کۆبدی ُدبٌیەودًکیە()٨ەٍَشبەئدشاراە ارێب .ە

تبەستدڵٌدوٍکٍەپت

ە

سێێیەم:ەٍَرەسدڵ كیەخِێٌدن،ەمٍەو رز كدًیەخِێٌتدًیەیٍكٍمەوەەوو مەپ تكەەێتبەو،ەو رز ەیٍكٍمەمٍە
ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیە()٩ەًۆەوەو رز ەەوو وت

پ

پێەە کد  .ە

چُارەم:ەٍَرەستدڵ كیەخِێٌتدنەە

ە ٍرەمٍەكۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیە()٤ەیٍكەە ستبە

تبەمٍە()٤٧٢ەستٍەەوەخٍفتتدەڕۆژ ەخِێٌتدنەكٍوتترەًٍ تبەو،ەَت

خٍفتٍیٍكەمٍە()٥ەپ ٌ ەڕۆژ ەخِێٌتدنەکٍوتترەًٍ تب،ەوٍَرەڕۆژێكتیەخِێٌتدً
كدژێر ە()٦٢ەشٍسبەخِمٍکیەكٍوترەًٍ ب .ە
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پێێێێىجەم:ەٍَوتتتِوەتِبد تتتدنەوەخِێٌتتتدکدراًیەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتتت ٍەًدخاِو ٍكتتتدن،ەوتتتدفیەئٍمە
پشِواًٍیدنەٍَیٍ :ە

-٤ەپشِو ەسٍر ەسدو،ەكٍەًد بەمٍەرۆژ ە()٣٢ەسیەكتدًًِیەیٍكٍمەبتدەڕۆژ ە()٢ەەوو ەكتدًًِیەەوو مە
کٍوترە ب .ە

-٢ەپشِو ەً ِ

ەسدو،ە ٍەگِێر

ەسدڵٌدوٍ ەەاوٍزراو كٍیٍ .ە

-٣ەپشِو ە ٍَدره،ەکٍەًد بەمٍەڕۆژ ە()٤٩ەًۆزە
ب .ە

ەئتدزارەبتدەڕۆژ ە()٢٤ە ستبەوەچتِار ەئتدزارەکٍوتترە

-٤ەپشِو ەَدویٌٍ،ەکٍەًد بەمٍە()٢ەەووەودًگەكٍوترە ب .ە

-٥ەئٍوەپشِواًٍ ەكٍەەاوٍزراو كٍە ۆەخۆ ەەیدری دنەە كد  .ە

-٦ە ئٍوەپشتتِواًٍ ەکٍەو زار
مٍسٍرەە ەا  .ە

ەیتتدخِەەئًٍجتتِوًٍیەو زیتترانەمٍە ٍرە تتدروەۆخیەًدئدستتدییە ڕیدریتتدنە

مێێێاددەی ( :)٥٥ڕێكارەكااااىی گَاسااا يًوەی قَتاب اااان و خَێيااادکاران لً دانًزراوەی پًروەردەیااای
حکَنی بۆ ىاحکَنی-:

یەکەم :تِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەیدزە یٍویەئدودە ییەودفیەگِاستٌٍو

ەمٍە

تِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەخاِویە ۆەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍیٍکیەًتدخاِویەخۆوتدڵیەٍَیٍ،ە
ٍوٍرج كەپ

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەسدڵیەخِێٌدنە ب،ەوە ێەەاًدًیەَ

ەوٍرج تكەمٍە

الیٍنەخِێٌدًکٍەًدخاِو ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیە تِوًیەج کتدەوەوٍرجتیەزاً ٌتیەزوتدن.ەجتکٍەمٍو ە

تِبتتد یەوەخِێٌتتدکدرەمٍە تتدروەۆخیەبدیبٍبتتداەکٍەو زار

ەپ شتتِ خبەەیتتدرییەکتترەوون،ەوتتدفیە

گِاستٌٍو یدنەٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو ب .ە

دََەم :تِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەیدزە یٍویەەئدوتدە ییەوتدفیەگِاستتٌٍو

ە

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەسدڵیەخِێٌدنە ب،ەو تێەەاًتدًیەَت

ە

مٍتِبد ندًٍەوخِێٌدًکٍیٍکیەخاِویە ۆەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًتدخاِویەً تِە وڵٍبیەوە
دًیەٍَیٍٍ ،وٍرج كەپ

وٍرج كەمٍالیٍنەخِێٌدًکٍەًدخاِو ٍکٍەجکٍەمٍوٍرجیە ِوًیەج کدەوەوٍرجتیەزاً ٌتیەزوتدنەوە
ٍوٍرج كەمٍگٍوەس ستٍویەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەًتدخاِو ٍەً تِە وڵٍب ٍکٍەیتدنە تدً ٍکٍە

کًِج تتب.جکٍەمٍو ەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدرەمٍە تتدروەۆخیەبدیبٍبتتداەکٍو زار

ەپ شتتِ خبەەیتتدرییە

کرەوون،ودفیەگِاستٌٍو یدنەٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو ب ە

سێێێێیەم:ەخِێٌتتتدکدر ەپتتتۆمیەەوازە یٍوتتتیەئدوتتتدە ییەە بِاً تتتبەمٍەخِێٌتتتدًکٍیٍکیەخكتتتِویە تتتۆە
خِێٌدًکٍیٍکیەًدخكِویەخۆودڵیە کتِازێتٍو ،ە ٍەوٍرج تكەو زار
پ

ەڕاز ە تبەوە ٍەوٍرج تكە

ەكۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیەیٍكٍوتیەستدڵیەخِێٌتدنە تب،ەوە تێەەاًتدًیەَت

ەوٍرج تكەمٍەالیٍنە

خِێٌدًکٍەًدخاِو ٍەخۆودڵ ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیە ِوًیەج کدەوەوٍرجیەزاً ٌیەزودن.ە ە
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چێێێُارەم:ەخِێٌتتتدکدر ەپتتتۆمیەەوازە یٍوتتتیەئدوتتتدە ییەە بِاً تتتبەمٍەخِێٌتتتدًکٍیٍکیەخكتتتِویە تتتۆە
خِێٌدًکٍیٍکیەًدخكِویەً ِە وڵٍبیەوە دًیە کِازێتٍو ،ە ٍەوٍرج تكەو زار
ٍەوٍرج كەپ

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەسدڵیەخِێٌدنە ب،ەوە ێەەاًدًیەَت

ەڕاز ە تبەوە
ەوٍرج تكە

مٍەالیٍنەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍەً تتِە وڵٍب ٍکٍ /تتدً ٍکٍەجتتکٍەمٍەوٍرجتتیە تتِوًیەج کتتدەوە

وٍرجتتیەزاً ٌتتیەزوتتدنەوە ٍەوٍرج تتكەمٍگٍوەس ستتتٍویەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍە
ً ِە وڵٍب ٍکٍەیدنە دً ٍکٍە کًِج ب .ە

پێىجەم:ەخِێٌدکدر ەپۆمیەیٍکٍویەپٍیىدًکٍەبدەپۆمیەپ ٌجٍویەپٍیىدًکٍ،ەە بِاً بەمٍەپٍیىتدًکٍیٍکیە
خكِویە ۆەپٍیىدًکٍیٍکیەًدخكِویە کِێزێتٍو ە ٍەوٍرج كەپ
سدڵیەخِێٌدنە ب،ەوە ێەەاًدًیەَ

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویە

ەوٍرج كەمٍەالیٍنەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیە

ِوًیەج کدەوەوٍرجتیەزاً ٌتیەزوتدنەوەوٍرجتیەپستپۆر .ەجتکٍەمٍو ەخِێٌتدکدرەمٍە تدروەۆخیە

بدیبٍبداەکٍەو زار

ەپ شتِ خبەەیتدرییەکترەوون،ەوتدفیەگِاستتٌٍو یدنەٍَیٍ،ەٍَرچًٍتد ەمٍە

ودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو ب .ە

ماددەی (:)٥1

ڕێكارەكاااىی گَاساا يًوەی قَتاب ااان و خَێياادکاران لً دانًزراوەی پًروەردەیاای ىاااحکَنی بااۆ

حکَنی.

یەکەم :ڕێكدر كتتدًیەگِاستتتٌٍو

ەتِبد تتدنەوەخِێٌتتدکدرانەمٍەەاوٍزراو

ەپٍرو رە یتتیەًتتدخاِویە

خۆودڵیە ۆەەاوٍزراو یٍکیەخاِوی :ە
 -٧تِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌتدکدر ەپتۆمیەیتدزە یٍویەئدوتدە ییەوتدفیەگِاستتٌٍو

ەمٍە

تِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًدخاِویەخۆودڵیە ۆەتِبد ندًٍەوەخِێٌتدًکٍیٍکیەخاتِویەٍَیٍ،ە ٍە
وٍرج كەپ

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەستدڵیەخِێٌتدنە تب،ەوە تێەەاًتدًیەَت

ەوٍرج تكەمٍە

الیٍنەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەخاتتِو ٍکٍەجتتکٍەمٍەوٍرجتتیەج کتتدەوەوٍرجٍکتتدًیەتِبد نتتدًٍەوە
خِێٌتتدًکٍەبدیبٍبىًٍتتد کدن.ەجتتکٍەمٍو ەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدرەمٍە تتدروەۆخیەبدیبٍبتتداەکٍەو زار

ە

پ شِ خبەەیدرییەکرەوون،ەودفیەگِاستٌٍو یدنەٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍستٍرەستدڵیە
خِێٌدنەب پٍڕە ِو ب.
-٠ەخِێٌتتدکدر ەپتتۆمیەەوازە یٍوتتیەئدوتتدە ییەە بِاً تتبەمٍەخِێٌتتدًکٍیٍکیەًتتدخكِویەخۆوتتدڵیە تتۆە
خِێٌتتدًکٍیٍکیەخكتتِویە کتتِازێتٍو ،ە ٍەوٍرج تتكەپتت
خِێٌدنە ب،ەوە ێەەاًدًیەَ

ەكۆبدی ُتتدبٌیەوتتدًکیەیٍكٍوتتیەستتدڵیە

ەوٍرج كەمٍەالیٍنەخِێٌدًکٍەخاِو ٍکٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیەج کتدەوە

وٍرجٍکدًیەخِێٌدًکٍەبدیبٍبىًٍد کدن .ە
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 -٢خِێٌتتدکدر ەپتتۆمیەیٍکٍوتتیەپٍیىتتدًکٍەبتتدەپتتۆمیەپ تتٌجٍم،ەە بِاً تتبەمٍەپٍیىتتدًکٍیٍکیەًتتدخكِویە
خۆودڵیە ۆەپٍیىدًکٍیایەخكِویە کِێزێتٍو ە ٍەوٍرج كەو زار
و رگربٌیەو زار
ێەەاًدًیەَت

ە بەوە ٍەوٍرج كەپ

ەڕاز ە بەوە ٍپ یەس ستٍویە

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەستدڵیەخِێٌتدنە تب،ەوە

ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەپٍیىتدًکٍەخاتِو ٍکٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیە تًِیەج کتدەوەوٍرجتیە

زاً ٌتتیەزوتتدنەوەوٍرجتتیەپستتپۆر ەوەوٍرجتتیەبٍوٍنەوەستتداڵًیەکٍوبتتي.ەجتتکٍەمٍو ەخِێٌتتدکدرەمٍە
دروەۆخیەبدیبٍبداەکٍەو زار

ەپ شِ خبەەیدر ەکرەوون،ەودفیەگِاستٌٍو یدنەٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ە

مٍەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو ب .ە

دََەم :ڕێكارەكاااىی گَاسا يًوەی قَتاب ااان و خَێياادکاران لً دانًزراوەی پًروەردەیاای ىاااحکَنی
ىەَدەوڵًتی و ب اىی بۆ دانًزراوەیًکی حکَنی:

 -٧تِبد یەپتۆمیەیٍكٍوتیە ٌٍڕ بتیەبتدەخِێٌتدکدر ەپتۆمیەە یٍوتیەئدوتدە ییەوتدفیەگِاستتٌٍو

ەمٍە

تِبد ندًٍیٍكەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًدخاِویەً ِە وڵٍبیەوە دًیە ۆەتِبد ندًٍیٍكەوەخِێٌدگٍیٍکیە

خاِویەٍَیٍ،ە ٍەوٍرج كەپ
َ

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍوتیەستدڵیەخِێٌتدنە تب،ەوە تێەەاًتدًیە

ەوٍرج كەمٍەالیٍنەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەخاِو ٍکٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیەج کتدەوەوٍرجٍکتدًیە

تِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍەبدیبٍبىًٍتتد کدن.ەجتتکٍەمٍو ەئٍوەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدراًٍەمٍە تتدروەۆخیە

بدیبٍبداەکٍەو زار

ەپ شِ خبەەیدر ەکرەوون،ەودفیەگِاستٌٍو یدنەٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كە

زیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو ب .ە

-٠ەخِێٌتتدکدر ەپتتۆمیەیتتدزە یٍمەوەەوازە یٍوتتیەئدوتتدە ییەە بِاً تتبەمٍەخِێٌتتدًکٍیٍکیەًتتدخكِویە
ً ِە وڵٍبیەوە دًیە ۆەخِێٌدًکٍیٍکیەخكِویە کِازێتٍو ،ە ٍەوٍرج كەپ
یٍكٍویەسدڵیەخِێٌدنە ب،ەوە ێەەاًدًیەَت

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیە

ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەخِێٌتدًکٍەخاتِو ٍکٍەجتکٍەمٍە

وٍرجیەج کدەوەوٍرجٍکدًیەخِێٌدًکٍەبدیبٍبىًٍد کدن.ە ٍاڵمەمٍەسدڵیەخِێٌدًیە٢٢٢٢/٢٢٢٤ە،ەبًٍُتدە
مٍەکدبیەگِاستٌٍو

ەخدًٍواە

ەخِێٌدکدرە تۆەتٍزایٍکتیەەیتاٍەوتدفیەگِاستتٌٍو

پۆمیەیتدزە یٍمەوەەوازە یٍمە تۆەخِێٌتدًکٍیٍکیەخكتِویەٍَیٍ،ەئٍویت

خِێٌدًکٍ ەًدخاِویەً ِە وڵٍبیەیدخِەە دًیەًٍ تبەوە ٍەوٍرج تكەپت
یٍكٍویەسدڵیەخِێٌدنە ب،ەوە ێەەاًتدًیەَت

ەخِێٌتدکدر ە

ە ٍەوٍرج تكەمٍوەتٍزایٍە
ەكۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیە

ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەئدوتدە ی ٍەخاتِو ٍکٍەجتکٍەمٍە

وٍرجیەج کدەوەوٍرجٍکدًیەخِێٌدًکٍەبدیبٍبىًٍد کدن .ە

 -٢خِێٌتتدکدر ەپتتۆمیەیٍکٍوتتیەپٍیىتتدًکٍەبتتدەپتتۆمیەپ تتٌجٍم،ەە بِاً تتبەمٍەپٍیىتتدًکٍیٍکیەًتتدخكِویە
ً تتِە وڵٍبیەوە تتدًیە تتۆەپٍیىتتدًکٍیایەخكتتِویە کتتِێزێتٍو ە ٍەوٍرج تتكەو زار
ٍپ یەس ستٍویەو رگربٌیەو زار

خِێٌدنە ب،ەوە ێەەاًتدًیەَت

ە بەوە ٍەوٍرج كەپ

ەڕاز ە تتبەوە

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەسدڵیە

ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەپٍیىتدًکٍەخاتِو ٍکٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیە تًِیە

ج کدەوەوٍرجیەزاً ٌیەزوتدنەوەوٍرجتیەپستپۆر ەوەوٍرجتیەبٍوٍنەوەستداڵًیەکٍوبتي.ەجتکٍەمٍو ە

خِێٌدکدرەمٍە دروەۆخیەبدیبٍبداەکٍەو زار

ەپ شتِ خبەەیتدرییەکترەوون،ەوتدفیەگِاستتٌٍو یدنە

ٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو ب .ە
2222/7/22
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مێێاددەی ( :)٥4ڕێكارەكاااىی گَاساا يًوەی قَتاب ااان و خَێياادکاران لً دانًزراوەی پًروەردەیاای
ىاحکَنی بۆ ىاحکَنی.

یەکەم:ەتِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییەودفیەگِاستتٌٍو

ە

مٍەتِبد ندًٍیٍكەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًدخاِویەخۆودڵیە ۆەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًتدخاِویە

خۆودڵیەەیاٍەٍَیٍ،ە ٍەوٍرج كەپ
ەاًتتدًیەَت

ەكۆبدی ُدبٌیەوتدًکیەیٍكٍوتیەستدڵیەخِێٌتدنە تب،ەوە تێە

ەوٍرج تتكەمٍەالیٍنەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍکٍەًتتِێاٍەجتتکٍەمٍەوٍرجتتیە تتًِیەج کتتدەوە

زاً ٌتتیەزوتتدن.ەجتتکٍەمٍو ەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدراًیەپتتۆمیەیٍکٍوتتیە ٌٍڕ بتتیەبتتدکِوەیتتدزە یٍویە

ئدودە ییەمٍە دروەۆخیەبدیبٍبداەکٍەو زار

ەپ شِ خبەەیدرییەکترەوون،ەوتدفیەگِاستتٌٍو یدنە

ٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو ب .ە

دََەم:ەتِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییەوتدفیەگِاستتٌٍو

ە

مٍەتِبد ندًٍیٍكەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًدخاِویەخۆودڵیە ۆەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍیٍکیەًتدخاِویە

ً ِە وڵٍبیەوە دًیەٍَیٍ،ە ٍەوٍرج كەپ
ێەەاًتدًیەَت

ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەسدڵیەخِێٌدنە تب،ەوە

ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەخِێٌتدًکٍەًتدخاِو ٍکٍەً تِە وڵٍب ٍەوە تدً ٍکٍەجتکٍەمٍە

وٍرجتتیە تتًِیەج کتتدەوەزاً ٌتتیەزوتتدنەوە ٍەوٍرج تتكەمٍگٍوەس ستتتٍویەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدًکٍە
ًدخاِو ٍەً ِە وڵٍب ٍکٍەیتدنە تدً ٍکٍە کًِج تب.ەجتکٍەمٍو ەتِبتد یەوەخِێٌتدکدراًیەپتۆمیە

یٍکٍوتتیە ٌٍڕ بتتیەبتتدکِوەیتتدزە یٍویەئدوتتدەییەمٍە تتدروەۆخیەبدیبٍبتتداەکٍەو زار

ەپ شتتِ خبە

ەیدرییەکرەوون،ەودفیەگِاستٌٍو یدنەٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیتدبرە ٍستٍرەستدڵیەخِێٌتدنە
ب پٍڕە ِو ب .ە

سێێیەم:ەتِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییەودفیەگِاستتٌٍو

ە

مٍەتِبد نتتتتدًٍیٍكەوەخِێٌتتتتدًکٍیٍکیەًتتتتدخاِویەً تتتتِە وڵٍبیەوە تتتتدًیە تتتتۆەتِبد نتتتتدًٍەوە

خِێٌدًکٍیٍکیەًدخاِویەخۆودڵیەٍَیٍ،ە ٍەوٍرج كەپ

خِێٌتتدنە تتب،ەوە تتێەەاًتتدًیەَ ت

ەكۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیەیٍكٍوتیەستدڵیە

ەوٍرج تتكەمٍەالیٍنەخِێٌتتدًکٍەًتتدخاِو ٍکٍەً تتِە وڵٍب ٍەوە

دً ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیە ًِیەج کتدەوەزاً ٌتیەزوتدن.ەجتکٍەمٍو ەتِبتد یەوەخِێٌتدکدراًیەپتۆمیە

یٍکٍوتتیە ٌٍڕ بتتیەب تدکِەیتتدزە یٍویەئدوتتدە ییەمٍە تتدروەۆخیەبدیبٍبتتداەکٍەو زار

ەپ شتتِ خبە

ب تتپٍڕە ِو تتب.ە ٍاڵمەمٍەستتدڵیەخِێٌتتدًیە٢٢٢٢/٢٢٢٤ە،ەبًٍُتتدەمٍەکتتدبیەگِاستتتٌٍو

ە

ەیدرییەکرەوون،ەودفیەگِاستٌٍو یدنەٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیتدبرە ٍستٍرەستدڵیەخِێٌتدنە
خِێٌدکدرە ۆەتٍزایٍکیەەیتاٍەوتدفیەگِاستتٌٍو

خِێٌدًکٍیٍکیەًتدخاِویەخۆوتدڵیەٍَیٍ،ەئٍویت

ً ِە وڵٍبیەیدخِەە دًیەًٍ بەوە ٍەوٍرج كەپ
ب،ەوە ێەەاًدًیەَ

وەوٍرجیەزودن .ە
2222/7/22

ەختتدًٍواە

ەخِێٌتدکدر ەپتۆمیەیتدزە یٍمەوەەوازە یٍمە تۆە
ە ٍەوٍرج تكەمٍوەتٍزایٍەئدوتدە ییەًتدخاِویە
ەكۆبدی ُدبٌیەودًکیەیٍكٍویەسدڵیەخِێٌتدنە

ەوٍرج كەمٍەالیٍنەئدودە ی ٍەًدخاِو ٍەخۆودڵ ٍکٍەجکٍەمٍەوٍرجیەج کدە
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چێُارەم:ەتِبد یەپۆمیەیٍكٍویە ٌٍڕ بیەبدەخِێٌدکدر ەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییەودفیەگِاستٌٍو

ە

مٍەتِبد نتتتتدًٍیٍكەوەخِێٌتتتتدًکٍیٍکیەًتتتتدخاِویەً تتتتِە وڵٍبیەوە تتتتدًیە تتتتۆەتِبد نتتتتدًٍەوە

خِێٌتتدًکٍیٍکیەًتتدخاِویەً تتِە وڵٍبیەوە تتدًیەەیتتاٍەٍَیٍ،ە ٍەوٍرج تتكەپ ت

ودًکیەیٍكٍویەسدڵیەخِێٌدنە ب،ەوە ێەەاًدًیەَ

ەكۆبدی ُتتدبٌیە

ەوٍرج كەمٍەالیٍنەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍە

ًدخاِو ٍکٍەً ِە وڵٍب ٍەوە تدً ٍەًتِێاٍەجتکٍەمٍەوٍرجتیە تًِیەج کتدەوەزاً ٌتیەزوتدنەوە ٍە

وٍرج كەمٍەگٍوەس ستٍویەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەًدخاِو ٍەً ِە وڵٍب ٍەیدنە دً ٍەًتِێاٍە
کًِج تتب.ەجتتکٍەمٍو ەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدراًیەپتتۆمیەیٍکٍوتتیە ٌٍڕ بتتیەبتتدکِوەیتتدزە یٍویە

ئدودە ییەمٍە دروەۆخیەبدیبٍبداەکٍەو زار

ەپ شِ خبەەیدرییەکرەوون،ەودفیەگِاستتٌٍو یدنە

ٍَیٍ،ەٍَرچًٍد ەمٍەودًک كەزیدبرە ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو ب .ە

پێىجەم :خِێٌدکدر ەپۆمیەیٍکٍویەپٍیىدًکٍەبدەپۆمیەپ ٌجٍویەپٍیىدًکٍ،ەە بِاً بەمٍەپٍیىتدًکٍیٍکیە
ًدخكِویە ۆەپٍیىدًکٍیٍکیەًدخكِویەەیاٍە کِازێتٍو ،ە ٍەوٍرج كەپ
یٍكٍویەسدڵیەخِێٌدنە ب،ەوە ێەەاًتدًیەَت

ەكۆبدی ُتدبٌیەوتدًکیە

ەوٍرج تكەمٍەالیٍنەپٍیىتدًکٍەًتدخاِو ٍەًتِێاٍە

جتتکٍەمٍەوٍرجتتیەج کتتدەوەوٍرجتتیەپستتپۆر .ەجتتکٍەمٍو ەخِێٌتتدکدرەمٍە تتدروەۆخیەبدیبٍبتتداەکٍە

و زار

ەپ شِ خبەەیدرییەکرەوون،ەودفیەگِاستٌٍو یدنەٍَیٍ،ەٍَرچًٍتد ەمٍەودًک تكەزیتدبرە

ٍسٍرەسدڵیەخِێٌدنەب پٍڕە ِو ب .ە

ماددەی (:)٥٨

ئٍرکٍەمٍسٍرەٍَرەەاوٍزراو یٍكیەپٍرو رە ییەًدخاِوی،ە ٍڵتکٍ ەگِاستتٌٍو ەمٍەوتدو

ە()٧ەخٍو ە

ڕۆژ ەە واوتتداە تتدا ە ٍەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدرەکٍەەاوٍزراو کٍەڕازیبتتِو ەمٍستتٍرەگِاستتتٌٍو
ٍڕ چدوکرەًیەودەە کدًیەپ شِو .ە

،ە ٍاڵمە

ماددەی ( :)٥1قَتاب ان و خَێيدکاراىی گًڕاوە و بياىی-:

یەکەم:ەئٍوەتِبد ّەوەخِێٌدکدراًٍ ەكٍەزيدبرەمٍە()٣ەستێەستدوە تبەٍَرێى تدنە ٍجتێەَ شتتب بەوەمٍە
واڵ ب اتتیەە ر و ەپتتۆم كّەخِێٌتتدً دنە ڕیب تتبەوەئ ستتتدەَتتدبب تٌٍو ەٍَرێتته،ەوەئٍوەتِبتتد ّەوە
خِێٌدکدراًٍ ەمٍە ر و ىەٍَرێهەمٍەايكبِونەوە يدًٍوێبەمٍەٍَرێهەەرێژ ە ٍەخِێٌدًّە د نەئٍمە

ئدسدًادرایدًٍ ەخِار و یدنە ۆەە کرێب :ە

-٧ە كٍوتتترييەًىتتر ىەە رچتتِوًیەتِبد تتدنەوەخِێٌتتدکدراًیەگٍڕاو ەوە تتدًیەمٍەستتدڵیەیٍکٍمەوەەوو مە
ٍڕێژ ىە()٪٢٢ە سبەمٍسٍەەە

بەمٍەواًٍ ەزودًیەكِرەى .ە

 -٢كٍوتتترييەًىتتر ىەە رچتتِوًیەتِبد تتدنەوەخِێٌتتدکدراًیەگٍڕاو ەوە تتدًیەمٍەستتدڵیەیٍکٍمەوەەوو مە
ٍڕێتتژ ىە()٪٢٢ە ستتبەمٍستتٍەەە

خِێٌدکدر کٍەمٍەواڵب كیەعٍر

-٣ەکٍوتریيەًىر

تتبەمٍەواًٍ ەزوتتدًیەعٍر تتیە ٍەوٍرج تتكەتِبتتد ٍکٍەیتتدخِەە

ٍو ەًٍەَدبب تٍو .ە ە

ەە رچِوًیەتِبد تدنەوەخِێٌتدکدراًیەگٍڕاو ەوە تدًیەمٍەستدڵّەست يٍمە ٍەڕێتژ

()٪٣٢ە سیەمٍەسٍەەە

ب،ەمٍەواًٍکدًیەزوتدًیەکتِرە ،ەوەزوتدًیەعٍر تیە ٍەوٍرج تكەتِبتد ٍکٍە

یدخِەەخِێٌدکدر کٍەمٍەواڵب كیەعٍر

2222/7/22

ە

ٍو ەًٍەَدبب تٍو  .ە
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-٤ەکٍوتریيەًىر

ەە رچِوًیەتِبد دنەوەخِێٌتدکدراًیەگٍڕاو ەوە تدًیەمٍەستدڵّەچتِار مە ٍەڕێتژ

()٪٤٢ەچلەمٍەسٍەەە

ە

تبەمٍەواًٍکتدًیەزوتدًیەکتِرە ەوەزوتدًیەعٍر تیە ٍەوٍرج تكەتِبتد ٍکٍە

یدخِەەخِێٌدکدر کٍەمٍەواڵب كیەعٍر

ٍو ەًٍەَدبب تٍو .ە ە

-٥ەمٍەسدڵیەپ ٌجٍوٍو ەئٍوەەتِبد ّەوەخِێٌدکدراًٍەٍَودنەوتدوٍڵٍ ەًىریتدنەمٍگٍوەە کرێتبەمٍوەەووە
واًٍیٍەاەو كەٍَرەتِبد یەوەخِێٌدکدرێایەبر ەٍَرێه.ە ە

-٦ەئٍگٍرەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍەمٍەودو

ە()٤ەچِارەسدوەمٍەگٍڕاًٍو یدنە ۆەٍَرێهەگٍيشتٌٍەپۆمّە

ەوازە یٍم،ەئٍوکد ەە ٍخشرێيەمٍەبدتّەكرەًٍو ىەٍَرەووەزودًّەكِرەىەوەعٍر ّ .ە

-٧ەئٍگٍرەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍەپدشە()٥ەپ ٌ ەستدوەمٍەگٍڕاًٍو یتدنە تۆەٍَرێتهەگٍيشتتٌٍەپتۆمّە
ەوازە یٍم،ەئٍوکتتتد ەپ ِيستتتتٍەمٍەبتتتدت كرەًٍو ىەو زار ەمٍوەەووەواًٍيٍەاەكٍوتتتترييەًىتتتر ىە

ە رچِونە ٍەرێژ ىە(ە٥٢ە)٪ەپًٍجدەمٍەستٍەە ٍە ستبە ُ تٌي،ە ٍالمەئٍوەًىتراًٍە تۆەك بڕك تّەچتِوًٍە
زاًكۆەوەپٍيىدًکدكدًیەخِێٌدًد ە داڵەئدر زوووًٍداًٍەٍَژودرەە كرێب .ە

-٨ە تِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەًدخكِويٍكدنە ٍرپرسيەمٍ ٍَ زكرەًّەبِاًد ەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍ ە
مٍوەواًدًٍەاەالوازنە ۆەئٍمەوٍ ٍستٍشەە

بەەاوٍزراو کدنەبۆودرىەبدیبٍب دنەٍَ تبەستٍ در

ٍوەکدراًٍىە ۆەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍ ەە کٍن .ە

ە

-٩ە ە كرێب،ەئٍگٍرەەاوٍزراو کٍەبِاًد ەٍَ ِو،ەو اڵوداًٍو ىەپرسيدر كدًّەبدتّەكرەًٍو كدًّەڕۆژاًٍە
وەودًکدًٍەوەكۆبديّەسدڵیەًدوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەمٍواًٍكدًّەپٍرو رە ىەئديٌیەوەكۆوٍاليٍبّ،ە
ٍوەزودًٍە بەكٍەتِبد ي ٍكٍە دشترەە يزاً ب .ە

دََەم:ەبًٍُدەئٍوەتِبد يتدًٍە ۆيتدنەٍَيٍەمٍخِێٌتدًّەعٍر تّە نتِێٌيەكٍەمٍواڵب كتّەعٍر تّەيتدنەمٍە
تِبد ندًٍيٍكّەزودًّەعٍر ّەَدببيەيدخِەەەايكەيدنە دوكيدنە ٍەڕ گٍزەعٍر

ماددەی ( :)12ناوەکاىی خَێيدن-:

یەکەم:ە کدژێر کدًیەکدرکرەًیەَت

ە ي .ە

ە تدخچٍیٍکیەوٌتدااڵنەوەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍیٍکیە

ًدخاِوی،ەًد بەمٍەڕۆژێاداەمٍە()٥ەپ ٌ ەکدژێرەکٍوترە ب.وەًد بەمٍەخٍفتٍیٍكەمٍە()٥ەپ ٌ ەڕۆژە
کٍوترە ب،ەوەمٍەسدڵ اداەمٍە()٤٧٢ەسٍەەوەخٍفتدەڕۆژەکٍوترە ب .ە

دََەم:ە کرێبە دڵٍخدًٍ ەتِبد ندًٍەوخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍ ەًدخاِوی،ە ۆەەووەە واویەمٍەواەیٍكە ٍکدر ب ە

ماددەِ (:)16
یەکەم:ەزۆربرييەژودر ەڕۆژ ەخِێٌدًیەڕێکٍپ دراوە ۆەًٍَدبٌّەتِبد يدنەوەخِێٌتدکدرانەمٍەەاوٍزراو ە
ًدخكِويٍەخۆودڵ ٍکدنەٍَودنەڕێژ ىەًٍَدبيەە

دََەم:ە زۆربرييەژودر

بەکٍەمٍەاوٍزراو ەخكِويٍكدنەپ دە ەە کرێب .ە

ەڕۆژ ەخِێٌدًیەڕێکٍپ دراوە ۆەًٍَدبٌّەتِبد يدنەوەخِێٌتدکدرانەمٍەەاوٍزراو ە

ًتتدخكِويٍەً تتِە وڵٍبیەوە دً ٍکتتدنە ٍپ تتّەسيستتتٍوّەبتتديبٍبّەخۆيتتدنەە

و زار
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ماددەی (:)10
یەکەم :دخچٍکدًیەوٌدااڵنەوٌدااڵًیەبٍوٍنە()٤چِارەسدوەوە()٥ەپ ٌ ەسدوەەو رە گرن.ەٍَرەوٌداڵ كەپ

ە

کۆبدی ُدبٌیەسدوە(،)٤٢/٣٤ەبٍوًٍیە ب تٍەچِارەسدوەە بِاً بەمٍە دخچٍ ەوٌدااڵنەە سبەپێە اد  .ە

دََەم:ەە

بەتِبد ندًٍ ە ٌٍڕ بیەًدخاِویەمٍەسدڵیەیٍکٍویەەاوٍزراًدًی،ە ٍەالیًٍیەکٍمەپۆمٍکدًیە

یٍكٍمەبدەس ٍمە ادبٍو  .ە

سێیەم:ە خِێٌدًکٍ ەئدوتدە ییەًتدخاِویەمٍەستدڵیەیٍکٍوتیەەاوٍزراًتدًی،ەە بِاً تبەبًٍُتدەپۆمٍکتدًیە
ە یٍمەوەیدزە یٍمە ادبٍو ،ە ۆەئٍو

چُارەم:ەە

ەمٍەسدڵیەپدشترەپۆمیەەوازە یٍو

ە ادبٍو  .ە

بەپٍیىدًکٍ ەًدخاِویەمٍەسدڵیەیٍکٍویەەاوٍزراًدًی،ە ٍەالیًٍیەکٍمەپۆمٍکدًیەیٍکٍمەوە

ەوو مە ادبٍو ،ە ۆەئٍو

ەمٍەودو

ە()٣ەسێەسدڵداەپدشەەاوٍزراًدنە ب تٍەخدو ًیەخِێٌتدکدراًیە

گشبەپۆمٍکدًیەیٍکٍمەبدەپ ٌجٍم .ە

پێێىجەم:ەە كرێبە دڵٍخدًٍ ەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًتدخاِویەمٍەپۆمٍكتدًیەیٍكٍوتیەخِێٌتدًیە
ٌٍڕ بیەبدەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییە کرێتٍەخۆ،ە ٍوەوٍرجٍ ەپٍرژیٌ تكەتِبد تدًیە ٌٍڕ بتیە

مٍەخِێٌدکدراًیەئدودە ییەج دە كدبٍو  .ە

شەشێێەم:ەە كرێتتبە دڵٍختتدًٍ ەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخاِوی،ەوٌتتداڵیە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەبتتدە
خِێٌدکدراًیەپۆمیەەوازە یٍویەئدودە ییەمٍخۆە کرێب،ە ٍوەوٍرجٍ ەپٍرژیٌ كەوٌدااڵًیە دخچٍە
وەتِبد تتتدًیەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدکدراًیەئدوتتتدە ییەمٍەیٍكەج تتتدە كتتتدبٍو ەو،ە ٍوەەاوٍزراو یٍە

ە گِبرێبەكۆوٍڵکٍ ەپٍرو رە یی .ە

حەَتەم:ە ۆەەرێژ ەانە ٍەخِێٌدن،ەٍَوِوەەاوٍزراو یٍکیەًدخكِویەوتدفیەکترەًٍو
ٍَیٍ،ە ٍوەوٍرجٍ ەوۆڵٍبیە ۆەئٍو ەو رگربب بەیدنەو رگرێب .ە

ەپتۆمیە ٍرزبتر ە

ماددەی ( :)1٣ە

ۆە َدوکدریارەًیەئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍ ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو دًٍ ەکٍەپ ِیستت دنە
ٍەَدوکدرییەزیدبرەٍَیٍ،ەەاوٍزراو کدنەودفیەکرەًٍو

ەخِمیە ٍَ زبركرەً دنە ۆەگشتبەتِبد تدنەوە

خِێٌدکدراًیەخۆیدنەوەمٍە دڵٍخدًٍکدًیەخۆیدنەمٍەکدبیەَدویيەوە ٍەًرخ ایەگًِجدو ەٍَیٍ.ەجکٍەمٍو ە

ەاوٍزراو کدنەودفیەکرەًٍو

ەخِمیەبریدنەً ٍ.

ماددەی ( :)17س س ًنی کارگەڕی-:

ە

بەشی حەَتەم
سیستەمی کارگێڕی َ دارایی

یەکەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًتدخاِویە ٍپ تیەئٍوەس ستتٍوٍەکتدرگ ڕی ٍەکتدرەە کتد ەکٍە
وۆڵٍبیەمٍسٍرەو رگربِو  .ە

دََەم:ە پ ِیستٍەٍَرەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخاِویەكٍس كەە ستٌ شدنە اتد ەو كەرێكتنٍرە
وەًِێٌٍر ەخۆ ە ۆەپٍیِ ًدیارەنەمٍگٍوەو زار
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سێیەم:ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِويٍكدنەًِستراو کدً دنەئدراستتٍ ە( ٍڕێتِ ٍرایٍبیەپٍرو رە
تٍزا)ەە کٍن،ەوەئٍگٍرەپ ِیستیەکرەەًِسراو کدنەپدشدنە ٍرزەە كرێٌٍو ە ۆەسٍروبر .ە

ە

ماددەی (:)1٥ل ژىًكان-:

یەكەم:ەئٍرکٍەمٍسٍرەٍَوتِوەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍیٍكیەًتدخاِویە ٍەالیًٍتیەکٍمەئٍمە
م ژًدًٍ ەٍَ ب:

-٤ەم ژًٍ ەبدت كرەًٍو كدن .ە

-٢ەم ژًٍ ەورە ٌی .ە

-٣ەم ژًٍ ەبۆودر ەگشتی .ە

-٤ەم ژًٍ ەچداڵك ٍكدن .ە

-٥ەم ژًٍ ەًٍَِر ە ۆەكدرو در ەو رزشی،ەًٍَِر ەوەئٍە ی .ە

-٦ەم ژًٍ ەژیٌکٍەوەپدكِخدوێٌیەوە ٍەواەاچِوًیەبًٍدروستی .ە

دََەم:ەو زار
پ

ەودفیەەاًدًیەم ژًٍ ەەیاٍ ەٍَیٍ.ەمٍەکدبیەەاًتدًیەم تژًٍ ەەیتاٍەە

ەە ستپ كیەسدڵیەخِێٌدنەمٍوەزیدەکرەًٍەئدگدەارە ارێتٍو .

تبەەاوٍزراو کٍە

ماددەی ( :)11تۆنارەكاىی دانًزراوە پًروەردەی ً ىاحكَن ًکان-:

یەکەم :پ ِیستٍەٍَوِوە دخچٍیٍکیەوٌدااڵًیەًدخاِویەئٍمەبۆودراًٍ ەٍَ ب:
-٧ەبۆودر ەگشتیەکٍەژودر ەوەًدوەوەبٍوًٍیەەگشبەوٌداڵٍکدًیەب داەە

ب .ە

-٢ەبۆودر ەو الکیەگشبەکدەیراًیە دخچٍکٍ،ەوەًدوً شدنەوە ڕواًدوٍکدً دن .ە
-٣ەبۆودر ەکٍمِپٍل،ەکٍەگشبەكٍمِپٍمٍكدًیە دخچٍکٍەمٍەخۆەە گرێب.ە ە

-٤ەبۆودر ەسٍرەاًیەسٍرپٍرشت دران،ەكٍەب داەڕۆژ ەستٍرەاًیەسٍرپٍرشتت درەوەب ب ٌ ٍکتدًیەب تداە
بۆودرەە کرێب .ە

-٥ەبۆوتتدر ەبٍالر ەەاوٍزراو کٍ،ەکٍەزاً تتدرییەورە ەمٍ تتدر

ەژوتتدر ەوەڕوو ٍر ەژوورەوەَۆڵٍکتتدنەوە

ژوور كدًیەكدرگ ڕ ەوەڕوو ٍر كدًیەەیكٍ ە دخچٍکٍ ەب داەبۆودرەە كرێب.ە ە

-٦ەبۆوتتدر ەكۆ ِوًٍو كتتدن،ەكٍەمًٍدویدًتتداەپتِختٍ ەكۆ ِوًٍو كتتدًیەًتتدوە تتدخچٍکٍەبۆوتتدر ە كرێتتب .ە

دََەم:ەپ ِیستٍەٍَوِوەتِبد ندًٍەوەخِێٌدگٍەوەپٍیىدًکٍیٍکیەًدخاِویەئٍمەبۆودراًٍیدنەٍَ ب:
 -٧بۆودر ەگشتیەكٍەژودرەو،ەًدوەوەبٍوًٍیەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانەوەپۆمٍكدً دنەوەًىر
د ٍبٍەجۆراوجۆر كدنەوەزاً درییەەیكٍ ەپ ِیسبە کرێتٍەخۆ.

ەكۆبدی دنەمٍە

-٢ەبۆوتتدر ەو الكتتدبیەپٍرو رە ەوەف ركتتدر ،ەكٍەًتتدو ەستت دًیەفٍروتتدًبٍرەوەكدروًٍتتداًیەبتتر ەًتتدوە
ەاوٍزراو كٍەوەڕۆژەوەودًتتگەوەستتدڵیەمٍەایكبِوً تتدنەوە ڕواًدوٍکدً تتدنەوەًدوً شتتدًیەو زی تتیەوە
پسپۆڕی دنەوەو تژوو ەەاوٍزراًتدنەوەە ستتبٍكدر ِوً دنەمٍەەاوٍزراو كٍەوەًتدو ەئٍوەەاوٍزراو
كٍەم ِ
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-٣ەبۆوتتدر ەًىر كتتدن،ەكٍەب تتداەًىر كتتدًیەٍَرەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدرێكەمٍەٍَرە د ٍب تتكەوەٍَوتتِوە
بدت كرەًٍو ەوەٍَوِوەو رز كدنە کرێتٍەخۆ .ە

-٤ەبۆودر ەتِبد دنەوەخِێٌدکدراًیەئدودە ًٍ ِو .ە

-٥ەبۆودر ە ڕواًدوٍ ەَدبِوەوە ڕواًدوٍ ەە رچِوەمٍەەاوٍزراو كٍ .ە

-٦ەبۆودر ەكٍمِپٍل،ەکٍەگشبەكٍمِپٍمٍكدًیەەاوٍزراو کٍ ەب داەبۆودر کراو  .ە

-٧ەبۆودر ە ٍەواەاچِون،ەکٍەئدستیەئٍكتدەیىیەتِبد تدنەوەخِێٌتدکدرانەە گترێتٍەختۆ،ەمٍەًدویشت دًداە
ًىر ەوەئدستٍكدً دن .ە

-٨ەبۆوتتتدر ەستتتٍرەاً كرەًیەسٍرپٍرشتتتت در،ەكٍەب تتتداەڕۆژ ەستتتٍرەاًیەسٍرپٍرشتتتت درەوەب ب ٌتتتیەوە
ٍَڵسًٍکدًدًٍكدًیە ۆەكدەیراًیەپٍرو رە ەوەف ركدر ،ەب داەبۆودرەکرا ب .ە

-٩ە بۆوتتدر ەستتٍرەاً كرەًیە ٍڕێتتِ ٍرە تتۆەپۆمٍكتتدن،ەكٍەب تتداەەیتتد ً كرەًیە ٍڕێتتِ ٍرەمٍەپتتۆلەوە
ٍَڵستتًٍکدًدًیەئٍەا ەودوۆستتتتدەمٍەکتتتدبیەواًٍوبتتتٌٍو ەوەچتتتۆً ٍب یە ٍشتتتداریكرەًیەتِبتتتد یەوە
خِێٌدکدرەمٍەواًٍكٍەوەئدستیەسٍركٍوبٌیەودوۆستتدەمٍە ٍكدرَ ٌتدًیەَۆكدر كتدًیەف ركترەن،ەب تداە

بۆودرەکرا ب .ە

-٤٢ە بۆوتتدر ەتِبد تتدنەوەخِێٌتتدکدراًیەە رًٍچتتِوەکٍەب تتداەًتتدو ەئٍوەتِبتتد یەوەخِێٌتتدکدراًٍەبۆوتتدرە
ە كرێبەكٍەە رًٍچِون،ەمٍگٍوەسدڵیەمٍەایكبِونەوەًىر كدً دنەمٍە د ٍبٍەجۆراوجۆر كدن .ە

-٤٤ەبۆودر ەكۆ ِوًٍو كدن،ەكٍەمًٍدویدًداەپِختٍ ەكۆ ِوًٍو كدًیەًدوەەاوٍزراو كٍەبۆودر ە كرێب .ە

-٤٢ەبۆوتتدر ەبٍالر ەەاوٍزراو كٍ،ەکٍەزاً تتدرییەورە ەمٍ تتدر

ەژوتتدر ەوەڕوو ٍر ەپتتۆلەوەبتتتدت کٍەوە

ژوور كدًیەكدرگ ڕ ەوەڕوو ٍر كدًیەەیكٍ ەبٍالر ەەاوٍزراو كٍ ەب داەبۆودرەە كرێب.ە ە

سێیەم:ەو زار

ەودفیەزیدەکرەًیەبۆودر ەٍَیٍٍ ،ەوٍرج كە ٍرەمٍەە ستپ كیەستدڵیەخِێٌتدًیەًتِێ،ە

ەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدًیەمێەئدگدەارە ارێتٍو .ە ە

ماددەِ ( :)14ڕاپۆرتی سااڵىً-:

پ ِيستتتٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًدخكِو ٍکتتدنەپتت

ەڕۆژ ەیٍکتتیەوتتدًکیە()٧ەخٍو ەڕاپتتۆربیە

سداڵًٍ ەخۆیدنە ٍەزودًیەکِرە ،ەە ر در ىەچۆًيٍبّە ٍڕێِ چِوًّەپرۆسٍىەخِێٌدنەوەچداڵكيٍكدن،ە

پ شكٍشە ٍە( ٍڕێِ ٍرایٍبیەپٍرو رە

ەتٍزا)ە اٍن .ە

ماددەِ (:)1٨
یەکەم:ە ٍشیەكتدرگ ڕىەەاوٍزراو ەًدخكِويٍكتدنەکدرئدستدًیە تۆەپ اُ ٌتدًیەئًٍجتِوًٍّە ٍخ ِکتدرانە
ە کد .ەئًٍجِوًٍٍکٍەٍَودنەئٍوەكدراًٍەە كتد ەكٍەمٍڕێٌىدييٍكتدًّەئًٍجتِوًٍّە ٍخ ِکتدرانەمٍە

ەاوٍزراو ەخكِويٍکدنەَدبِو .
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دََەم:ەئٍگٍرەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانەویست دنەًِێٌٍرایٍبیەپ شٍییەخۆیدنەمٍەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍە
وەپٍیىدًکٍەەروسبە اٍن،ەە

کدرئدسدً دنە ۆە اٍن .ە

بە ٍشیەکدرگ ڕ ەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدنە

ماددەی ( :)11کرێی خَێيدن و ىرخًکان-:

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

دََەم:ە ۆەئٍوەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو دًٍ ەپ
سداڵًٍ ەخِێٌدنە ٍ پ یەئٍوەوۆڵٍبٍەە

ًِێار ەًٍو

ەوتۆڵٍ ەو زار

ٍَرێهەئٍو ە نِازێب .ە

ەە رچِوًیەئٍمەڕێٌىتدی ٍەەاوٍزراون،ەکرێتیە

بەکٍەەاوٍزراو کٍەپ شترەو ر ەگربِو ،ە ٍاڵمەمٍەکتدبیە

ەوتدفیەٍَیٍەکرێتیەستداڵًٍەکٍمە اتدبٍو ەگٍرە تدروەۆخیەەارایتیە

سێێێیەم:ە تتۆەئٍوەەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ٍەًدخاِو تتدًٍ ەپتتدشەە رچتتِوًیەئٍمەڕێٌىتتدی ٍەەاە وٍزرێتتيە،ە
ەە

کرێیەسداڵًٍ ەخِێٌدنە ٍپ یە ڕیدر ەو زار

ٍَرێه.ە ە

بەوە ٍەڕ چدوکرەًیەەۆخیەەارایتیەخٍڵاتیە

چُارەم:ە ًد بەتِبد دنەوەخِێٌدکدرانەوەکٍسِکدریدنە ٍەئٍرکیەەاراییەیدنەپ بٍخش يەمٍەتِبد ندًٍەوە
خِێٌدًکٍەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدًداەپد ًٍدە ارێيەجکٍەمٍەکرێیەخِێٌدنەًٍ بەکٍەپٍڕبِوکٍکدًیە

خِێٌتتدنەوەجنتتیەیٍکپۆشتت

ەمٍەختتۆەە گرێتتب.ەئٍوەخزوٍبکِزاریتتدًٍ ەمٍەە ر و

خِێٌدًي،ەو كەخزوٍبکِزار ەَدبِوچۆەوەًدًنِارەنە ًٍرخ كەە

ەپرۆستتٍ ە

بەکٍەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍە

ًدخاِو ٍکٍەخۆ ەمٍکدبیەو رگربٌیەتِبد یەوخِێٌدکدرە ٍخ ِکدر ەمێەئدگدەارەە کدبٍو  .ە

پێىجەم:ەًرخیەشتِوٍکیەفرۆشکد،ەمٍەالیٍنەەاوٍزراو ەپٍرو رەی ٍەًدخاِو ٍکٍەەاە ًرێب .ە
شەشەم:ەپ ِیستٍەگرێبٍست كەمٍەً ِانەەاوٍزراو ەوە ٍخ ِکدرەٍَ بەپ

ەە ستپ ارەنە ٍەخِێٌدن .ە

حەَتەم:ەو رگربٌیەکرێیەسداڵًٍ ەخِێٌدنەمٍالیٍنەەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ٍەًدخكِو ٍكتدنەمٍەڕێتکٍ ە
ژودر یٍکیە دًك ٍو ەە

بەكٍەەاوٍزراو كٍەە یكدبٍو ەمٍە دًا ایەخاِویەیدنەًدخاِوی .ە

ٌەشتەم :ەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍكدن،ەودفیەخۆیدًٍەکرێیەستداڵًٍ ەخِێٌتدنەٍَرەەووەستدوە
ەپتتدشەئدگتتدەارکرەًٍو

جدرێتتكە ٍەڕێتتژ

ە()٪٢ەەووەمٍەستتٍەە ٍرزە تتاًٍٍو ،ەئٍوی ت

ٍخ ِکدرانەپ

ەە سپ ایەسدڵیەخِێٌدنە ٍە()٤ەچِارەودًگەوەڕ زاوًٍد ەو زار

ەًِس ت ٌٍکیە
 .ە

ماددەی ( :)42پشکًکاىی (ق س ًکاىی) کرێی خَێيدن-:

یەکەم:ەكرێیەسداڵًٍ ەخِێٌدن،ەمٍەەووەپشكەکٍوترەًد ب .ە

دََەم:ەپشایەیٍکٍمەمٍەکدبیەبۆودرکرەنەیدنەپ

ەە ستپ ارەًیەسدڵیەخِێٌدنەە ەرێب .ە
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سێیەم:ەپشكیەەوو مەپ

ەە ستپ ایەو رز ەەوو ویەخِێٌدنەە ەرێب .ە

چُارەم:ەەاوٍزراو کٍ،ەودفیەزیدەکرەًیەپشایەخِێٌدًیە ۆەزیدبرەمٍە()٢ەەووەپشكەٍَیٍ .ە
پێىجەم:ە ٍخ ِکدرەودفیەپ داًیەپشاٍکدًیە ٍەج دەیدنەپ اٍو ەٍَیٍ .ە
شەشەم:ەئٍگٍرە ٍخ ِکدرەپٍش ىدنە ِوەمٍەەاًدًیەیدنە ٍرە واوبِوًیەوٌداڵٍکٍ ەیدنەتِبد ی/خِێٌدکدرە
مٍوەەاوٍزراو یٍەمٍەوتتدو

ە()٤٥ەپتتدزە ەڕۆژەاەمٍەڕۆژ ەپ تتداًیەپشتتایەیٍکٍوتتیەخِێٌتتدن،ەئٍرکٍە

مٍسٍرەەاوٍزراو کٍە()٪٩٢ە ًٍو ەەمٍەستٍە ەپتدر کٍە تۆە ٍخ ِکتدرە کٍڕێٌ تتٍو .ەئٍگٍرەتِبتد یەوە
خِێٌدکدرەو رز ەەوو ویەمٍەەاوٍزراو کٍەە سبەپێەًٍکرە،ەً ِ

ە گٍرێٌدرێتٍو .

ەکرێتیەستداڵًیەخِێٌتدًیە تۆە

ماددەی ( :)46ڕێکارەکاىی دانًزراوە پًرورەدەی ً ىاحکَن ًکان لً کاتی ىًداىی کرێی سااڵىً-:

یەکەم:ەٍَوِوەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍكدن،ەودفیەئٍو یتدنەٍَیٍەەاواەمٍەو زار

ە تكٍنەکٍە

ئٍوەتِبد یەوەخِێٌدکدراًٍ ە ٍخ ِکدراً دنەپدشەئدگدەارکرەًٍو ش،ەپشاٍکدًیەکرێتیەستداڵًٍەمٍە
کدبیەخۆ ەًتدە ن،ەمٍەەاوٍزراو کٍە کتِێزرێٌٍو ە تۆەەاوٍزراو یٍكتیەپٍرو رە یتیەخكتِویەیتدنە

ًدخاِویەەیاٍ.ە ە

دََەم:ە مٍەکدبیەەاواکرەًیەەاوٍزراو کٍەمٍسٍرەگِاستتٌٍو
ودو

ەئٍوەتِبتد یەوەخِێٌتدکدراًٍ،ەو زار

ەمٍە

ە()٤٥ە پتدزە ەڕۆژەاەەاواکٍەپٍستًٍدەە کتد ەوەمٍوەوتدو یٍەاەتِبتد ٍکٍەیتدنەخِێٌتدکدر کٍە

ە گِێزرێتٍو ە تۆەەاوٍزراو یٍكتیەپٍرو رە یتیەخكتِویەجتکٍەمٍەپٍیىدًکٍکتدن،ەیتدنەًتدخاِویە
ئٍگٍرە ٍخ ِکدرەوەخِێٌدکدرەخۆ ەویستیەکرێیەخِێٌدنە دا  .ە

سێیەم:ە مٍکتدبیەە ستتٍ ٍرًٍکرەًیەکرێتیەستداڵًٍ ەخِێٌتدنەمٍەکتدبیەختۆ ەەاوٍزراو کٍەوتدفیەٍَیٍە
ڕێادر ەیدسدی

ە کرێتٍە ٍر.

چێێُارەم:ەمٍکتتدبیەە ستتتٍ ٍرًٍکرەًیەکرێتتیەستتداڵًٍ ەخِێٌتتدنەمٍەکتتدبیەختتۆ ەەاوٍزراو ەوتتدفیەٍَیٍە
ڕواًدوٍەوە ڕواًدوٍ ەگِاستٌٍو ەًٍەا ە ٍەتِبد یەوەخِێٌدکدرەبدکِوەپشاٍکدنەبٍواوەە ەرێب .ە

ماددەی ( : )40باجًكان-:

پ ِیستتتٍەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًدخكِو ٍكتتدنەئٍوە دجتتدًٍە تتد ن،ەکٍە ٍپ تتیەیدستتدە ٍرکدر کتتدنە
ە کٍوێتٍەسٍرەشدً دن،ەجکٍەمٍە دجیەخدًِو ٍر ەکٍەە کٍوێتٍەئٍستۆ ەخدو ًیەبٍالر کٍ .ە

ماددەی (:)4٣

کدرو تتدر ەەارایتتیەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ت ٍەًدخاِو ٍکتتدنەوناٍچتتیەیدستتدەەارای ت ٍەکدرپ اراو کتتدنەوە

ەیِاًیەچدوەێر ەەاراییەٍَرێهەە ي .ە

ماددەی (:)47

وِوچٍ ەودوۆستدەوەفٍرودًبٍرانەمٍەڕێکٍ ەژودر
2222/7/22
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بەشی ٌەشتەم
سەرپێچی َ سساکان

ماددەی ( :)4٥جۆری سزاکان-:

یەکەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخاِویەستتٍرپ چیەخِکىٍکتتدًیەیدستتد ەتِبد نتتدًٍەوە
پٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدًیەٍَرێهەژودر ە( )٤٤ەسدڵیە()٢٢٤٢ە اد ەسزاەە ەرێتبە ٍەیٍک تكەمٍمەەووە

سزایٍ :ە

-٧ەە ستکربيە ٍسٍرەتِبد ندًٍەیدنەپٍیىدًکٍەًتدخاِو ٍکٍەاە ٍەشت ِ یٍکیەکتدبیەوە ٍڕێتِ رەًیەمٍە
الیٍنەو زار بٍو ەبدکِەک شٍکدنە ٍپ یەخِکىٍکدًیەیدستد ەتِبد نتدًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدًیە

ٍَرێهەەچدر سٍرەە کرێي .ە

-٠ە ئٍگٍرەک شٍکدنە ٍرە وامە ِون،ەئٍواەوتۆڵٍبٍکٍ ەٍَڵد و شت ٌدرێتٍو ەوەتِبد نتدًٍ/خِێٌتدًکٍ/ە
پٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکٍەەاە خرێب .ە

دََەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخاِویەستتٍرپ چیەڕێٌىدی ٍکتتدنە اتتد ،ەستتزاەە ەرێتتبە
ٍیٍک كەمٍمەسزایدًٍ :ە

َ -٧ۆشدار ەەاوٍزراو کٍەوەسٍپدًدًیەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە

َ -٠ۆشدار ەەاوٍزراو کٍەوەسٍپدًدًیەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز ەەوەسٍپدًدًیەسزا ەەارایی .ە

َ -٢ۆشدار ەەاوٍزراو کٍەوەسٍپدًدًیەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز ەوەسزا ەەاراییەوەوٍعٌٍو  .ە
ٍَ -٤ڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ  .ە

-٥ەٍَرەسزایٍکیەەیاٍەکٍەو زار

ە ٍەپٍسًٍد ەە زاً ب .ە

ماددەی (:)41
یەکەم:ەش ِازەوە ڕ ەسزاکدنە ٍپ یەخشتٍیٍكەە تبەکٍەو زار
()٨ەٍَشتیەٍَرەسدڵ كەە ستٌ شدًیەە کد  .ە

ەستداڵًٍەپت

ەڕۆژ ەیٍکتیەوتدًکیە

دََەم:ە ٍپ یەیدسد ەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدًیەٍَرێهەسزا ەەاراییەمٍە()٤٢٢٢٢٢٢٢ەە ەون ۆنە
ەیٌدر ەع راتیەکٍوترەًد بەوەمٍە()٤٥٢٢٢٢٢٢٢ەسٍەەوەپًٍجدەون ۆنەەیٌدر ەع راتیەزیدبرەًد ب .ە

ماددەی ( :)44ڕێکاری لەکۆڵ يًوە و بریاردان سًبارەت بً پەشەلکاری وسًرپەچ ًکان-:

یەكەم:ەکدب كە" ٍڕێِ ٍرایٍبیەتِبد ندًٍەوەپٍیىدًکٍەًدخاِو ٍکدن"ەساداڵیٍكەیدنەزاً تدری ٍکیەپتێە
ە گتتد ەکٍەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخكِویەپ شتت نكدرییەیدستتدییەیتتدخِەەستتٍرپ چیە
ڕێٌىدی ٍكدًیەکرەوو ،ەم ژًٍیٍکیەم كۆڵ ٌٍو ەمٍەو زار
مٍوە ِار ەە کد  .ە

2222/7/22

39

ەە سبە ٍە ٍەواەاچِونەوەم كۆڵ ٌٍو ە

ذمارة (العدد) 252

دََەم:ە ە
-٧ەە

تتبە"م تتژًٍ ەم اتتۆڵ ٌٍو "،ەمٍەوتتدو

ە()٤٥ەپتتدزە ەڕۆژەمٍەگٍیشتتتٌیەستتاداڵکٍەیتتدنەزاً دری ٍکتتدنە

پٍیِ ًد ە ٍە ٍڕێِ ٍرایٍبیەەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ٍەًتدخاِو ٍکٍە كتد ەوەەاوا ەڕووًكترەًٍو
مێە كد ەسٍ در

-٠ە ە

ە ٍەٍَوِوەئٍوەبۆوٍبدًٍ ەئدڕاستٍ ەەاوٍزراو كٍەكراو .ە ە

بەو اڵوتیە ٍڕێتِ ٍرایٍبیەەاوٍزراو ەپٍرو رە یت ٍکٍەمٍەوتدو

"م ژًٍ ەم اۆڵ ٌٍو " .ە

ە

ە()٤٥ەپتدزە ەڕۆژەاە کتد ە ٍە

سێیەم:ەەوا ەو رگربٌیەو اڵویەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍکٍ،ە"م ژًٍ ەم اتۆڵ ٌٍو "ەە ستبە ٍەپرۆستٍ ە
بتتدوبِێارەًیە تتد ٍبٍکٍەە کتتد ەوەمٍەوتتدو یٍكەکٍەمٍە()٤٥ەپتتدزە ەڕۆژەزیتتدبرەًٍ تتبە ڕیتتدرەمٍستتٍرە

پٍرو ًد کٍەە ەا  .ە

چُارەم:ەمٍەكدبیەًٍسٍمىدًدًیەبۆوٍبٍکدن،ە“م ژًٍ ەم اتۆڵ ٌٍو "ە ڕیتدرەمٍستٍرەەاخستتٌیەپٍرو ًتد کٍە
ە ەا ەوەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍکٍ ەمێەئدگدەارەە کدبٍو  .ە

پێێێىجەم:ەئٍگٍرەپ شتت نكدرییەیدستتدییەیتتدنەستتٍرپ چیەڕێٌىدی ٍكتتدنەیتتدنەئدستتتٌزویەەاوٍزراو کٍە
سٍمى ٌرا،ە"م ژًٍ ەم اۆڵ ٌٍو "ەپ شٌ در ەجۆرەوە ڕ ەسزاکدنە ۆەو زار

ەە کد .ەە ە

شەشەم:ە و زار ە ڕیدرەمٍسٍرەسزاەانەیدنەسزاًٍەانەوەش ِازەوە ڕ ەسزاکدنەە ەا  .ە

حەَتەم:ەئٍگٍرەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍکٍەپدشەَۆشداریارەًیەفٍروتیەمٍەالیٍنەو زار بٍو ەڕێاتدرەوە
چدكستتدزییەپ ِیستتتیەًٍگتتربٍە ٍرەمٍەوتتدو
ڕێٌىدی ٍكدن،ەئٍوکد ە"و زار

ە()٣ەستتێەودًکتتدا،ەیتتدخِەەپد ًٍتتدەًٍ تتِوە ٍە ڕیتتدرەوە

"ەودفیەسٍپدًدًیەسزا ەەاراییەوەَۆشدار ەزیدبر ەٍَیٍ .ە

ٌەشێتەم:ەئٍگٍرەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکٍەپدشەَۆشدار ەەوو مە ٍە()٣ەسێەودًتگەڕێكتدر ە
پ ِیستتتتٍکدًیەًٍگتتتربٍە ٍرەوەچدکستتتدز ەًٍکتتترە،ەئٍوکتتتد ەپ ِیستتتتٍەو زار
ٍَڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ ە دا  .ە

ە ڕیتتتدرەمٍستتتٍرە

و ێ یەم:ەمٍەختتدڵٍبیەستتٍپدًدًیەستتزا ەٍَڵِ شتتدًدًٍو ەمٍالیٍنەو زار بٍو ،ەختتدو ًیەوتتۆڵٍ ەوتتدفیە
بدًٍم تتداًیەمٍە ڕیتتدر کٍەال ە"ئًٍجتتِوًٍیەو زیتتران"ەٍَیٍ،ەمٍەوتتدو یٍكەكٍەمٍە()٧ەخٍو ەرۆژ ە

ە وامەزیتتدبرەًٍ تتبەمٍەڕۆژ ەگٍیشتتتٌیە ڕیتتدر ەو زار
ًتدخاِو ٍکٍەوەئًٍجتتِوًٍیەو زیتتراً

ەمٍەوتتدو

ە ٍەختتدو ًیەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍە

ە()٤٥ەپتتدزە ەڕۆژەمٍەڕێاٍوبتتیەپ شاٍشتتارەًیە

ەاواکدری ٍکٍە ڕیدر ەکۆبدییەخۆ ەە رە کد ەوەە ڕیدر کٍشەشت دو ەبدًٍم تدانەە
ەاەگد ەکدرگ ڕیدا .ە

تبەمٍ ٍرە مە

دەیەم:ەمٍەخدڵٍبیەسٍپدًدًیەسزاەمٍالیٍنەو زار بٍو ،ەخدو ًیەوتۆڵٍ ەوتدفیەبدًٍم تداًیەمٍە ڕیتدر کٍە
ال ە(و زیتتر)ەٍَیٍ،ەمٍەوتتدو یٍكەكٍەمٍە()٧ەخٍو ەرۆژ ەە وامەزیتتدبرەًٍ تتبەمٍەڕۆژ ەگٍیشتتتٌیە
ڕیدر ەو زار
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ە ٍەخدو ًیەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍکٍ .ە
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بەشّ و یەم
حُكمّ گشتی

ماددەی ( :)4٨نافی قَتاب ان و خَێيدکاران-:

ودفٍكدًیەتِبد دنەوەخِێٌدکدراًیەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِو ٍكدن،ەە
ماددەی ( :)41ژنارەی نيداڵ و قَتابی لً پۆلدا-:

بەپدرێزراوە ي.

یەکەم:ەًد بەَ

ەپۆم كیە دخچٍ ەوٌدااڵنەمٍە()٢٥ە سبەوەپ ٌ ەوٌداوەزیتدبرە تبەوەًد تبەڕوو ٍرە

دََەم:ەًد بەَ

ەپۆم كیەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەمٍە()٣٢ەسیەتِبد یەزیدبرە ب،ەوەًد تبە

ۆەٍَرەوٌداڵ كەمٍەپۆمٍکٍەمٍە()٤،٥ەیٍكەوٍبرەوەً ِەەوٍبرەووجدەکٍوترە ب .ە

ڕوو ٍرە ۆەٍَرەتِبد یەوەخِێٌدکدرێكەمٍەپۆمٍکٍەمٍە()٤،٥ەیٍكەوٍبرەوەً ِەوٍبرەەووجدەکٍوترە ب .ە

ماددەی (:)٨2ەدانًزراوەی ٌاوبًش و پش َاىکراو -:ە

ە کرێبە تدخچٍ ەوٌتدااڵنەوەتِبد نتدًٍەوەخِێٌتدًکٍەوەپٍیىدًکتدًٍەوەًدو ًتد کدًیەبتر ەخِێٌتدنەكٍە
خكِوٍ ەخدو ً دًٍەوەخٍرج دنەە ەا ،ەمٍەالیٍنەكۆوپدً دكتدنەیتدخِەەڕێكنتراو ەً ِە وڵٍب ٍكتدنە
یدنەوٍە ً ٍكدن،ە ٍەَدریكدر ەمٍگٍوەخكِوٍ ە ٍڕێتِ ە بترەرێي.ە ٍمەجتۆر ەەاوٍزراو یٍەە وبرێتبە

ەاوٍزراو

ەپٍرو رە ییەَدو ٍشەوەپشت ِاًاراو .ە

ماددەی ( :)٨6ە کرێبەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخاِویەتدزاًجٌٍویسبە بەیدخِەەتدزاًجِیسب.ە

ماددەی (:)٨0
یەکەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًتدخكِوی،ەوتدفیەەیزایٌتیەجتلەو ٍرگتیەیٍكپۆشتیەبتدیبٍ ە ٍە

خۆییەٍَیٍەوەمٍخٍفتٍ ەیٍکٍویەخِێٌدنە ٍسٍرەتِبد دنەوخِێٌدکدرانەەا ٍشەە کرێبە ٍەخۆڕایی ە

دََەم:ەٍَرەەاوٍزراو یٍکتتیەپٍرو رە یتتیەًتتدخكِوی،ەوتتدفیەرێانستتتٌیەگِاستتتٌٍو

ەتِبد تتدنەوە

خِێٌتتتدکدراًیەمٍەوتتتدڵٍو ە تتتۆەتِبد نتتتدًٍەوەخِێٌتتتدًکٍەوە ٍەپتتت چٍواًٍو ەٍَیٍ،ە ٍەًرخ تتتكەکٍە

ەاوٍزراو کٍە ڕیدر ەمٍسٍرەە ەا  .ە

ماددەِ (:)٨٣

ەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ت ٍەًدخاِو ٍکتتدنەوتتدفیەخۆیتتدًٍەڕاگٍیدًتتدًیەخۆیتتدنەٍَ تتب،ەئٍوی ت

و رگربٌیەوِڵٍ ەمٍەو زار

ەوەەەاوِەە زگدەپٍیِ ًدیدار کدًیەبر .ە

ەپتتدشە

ماددەِ (:)٨7
یەکەم:ەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخكِويٍكدنەودفیەخۆیدًٍەچتداڵکیەج تدوازەوەفيستتيڤدوەوەئتدًٍَکّە
رۆشٌبيرىەوەخۆشّەخۆیدنەسدزە كٍنەمٍەە ر و ەکدبٍکدًیەخِێٌدنەوە ٍەوٍرج كەکتدریکٍر ەمٍستٍرە

ڕ وشیەخِێٌدنەمٍەەاوٍزراو کٍەًٍ ب .ە

دََەم:ەئٍگٍرەئًٍجدوداًیەئٍوەچداڵکیەوەفيستيڤدوەوەئدًٍَکّەرۆشٌبيرىەوەخۆشتیەکتدریکٍر ەمٍستٍرە
کتتد ەوەڕ وشتتیەخِێٌتتدنە تتب،ەە

و رگ رێب .ە
2222/7/22
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مێێاددەِ ( :)٨٥ە

تتبەئتتداڵ ەکِرەستتتدنەوەئتتداڵ ەەاوٍزراو ەپٍرو رە یتت ٍەًتتدخكِويٍکٍەمٍستتٍرەیتتدنە

مٍ ٍرە مەبٍالر ەەاوٍزراو کٍەەا ٌرێب.

ماددەی (:)٨1
یەکەم:ەمٍەٍَوِوەەاوٍزراو ەپٍرو رە ی ٍەًدخاِو ٍکدًداەگشبەئٍوەکدراًٍ ەمٍگٍوەپٍیتدویەپٍرو رە ە
ەئٍودًٍ ەخِار و :

وەف ركدر ەًدگًِج يەڕێپ ٌٍەراونٍ ،بدیبٍب

-٧ەٍَڵکربٌیەچٍك،ەبًٍدًٍ ەئٍوەچٍکدًٍشەکٍەمٍەڕوو ەیدستدی ٍو ەوۆڵٍبپ تدراونەو،ەَ ٌتدًیەئتدو ر ە
ریٌداركٍرەوەوٍبرس دار .ە

-٠ەجکٍر ك شدنەوەفرۆشتٌیەودەە

ەَۆشبٍرەوەسٍرخۆشكٍرەوەٍَرەودەە یٍكیەەیكٍ ەتٍە غٍكراو .ە

-٣ەڕێاالویە دزرگدًیەوەچداڵکیەخز ی .ە

-٤ەە ٍكدرَ ٌتتدًیەبًِتتدوب ژییەجٍستتتٍییەوەە رووًتتیەوەوٍعتتٌٍو ؛ەٍَرو َتتدەڕێتتکٍە ٍە ٍكدرَ ٌتتدًیە
ڕ فتدر ەیٍکترشادًدنەًدەرێب .ە

-٥ەە ٍکدرَ ٌتتدنەوەً شتتدًداًیەئٍوەەروشتتىدًٍ ەمٍگٍوە ٌٍودكتتدًیەپ اٍو ژیتتدًیەئدشتتت دًٍەوەئتتدی ٌیە
وًٍبٍو ییەگٍمیەكِرەستدنەًدگًِج ي.

دََەم:ەٍَرەکٍس كەسٍرپ چ ٍكە ٍراًبٍرە ٍە ڕگٍکدًیەسٍر و
ە ەرێب،ە ێەئٍو

ەئٍمەودەە یٍە اد ،ەستزا ەكتدرگ ڕ ە

ەڕێکدەمٍەسزایٍکیەبرە کرێبە ٍراًبٍرە ٍوەکٍسٍەکٍەمٍەیدسدکدًداەَدبِو  .ە

ماددەِ ( :)٨4پ ِيستٍەٍَوِوەەاوٍزراو یٍکیەپٍرو رە ییەًدخاِویەبد نۆیٍکیەخۆ ە ٍەبٍالر کٍو ە
یدنەمٍ ٍرە مەبٍالر کٍەٍَ ب،ەوە ٍمەجۆر

ەخِار و :

یەکەم:ەبد نۆیٍکٍەمٍە()٣ەسێەوٍبرە ٍە()٤،٥ەیٍكەوٍبرەوەً ِەوٍبرە چِکترەًٍ ب .ە

دََەم:ەًدو ەەاوٍزراو کٍ،ەو كەمٍەوۆڵٍبٍکٍەاەَدبِو ،ەمٍسٍرەبد نۆکٍە ٌِسرێب .ە
سێیەم:ەسدڵیەەروستبِوًیەەاوٍزراو کٍەمٍسٍرەبد نۆکٍە ٌِسرێب .ە
چُارەم:ەمۆگۆ ەەاوٍزراو کٍەمٍسٍرەبد نۆکٍەوێٌدە ارێب .ە

پێىجەم:ەبد نۆکٍە ٍەزودًیەکِرە ە ٌِسرێب،ەوەە کرێبەجکٍەمٍو ە ٍەزودًیەبری

ە ٌِسرێب .ە

ماددەی (:)٨٨

َدوپ چٍکدًیەبٍالرسدز ەوەَدوپ چیەخشتٍ ەسزاکدنەوەَدوپ چیە ٍشٍکدًیەئدوتدە ییەپ شتٍییە ٍە
ٍش ایەئٍمەڕێٌىدی ٍەٍَژودرەئٍکرێي .ە

ماددەی (:)٨1

پ ِیستتتٍەئٍوەکٍسەوەالیًٍتتدًٍ ەوتتۆڵٍبیە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەوەتِبد نتتدًٍەوەخِێٌتتدگٍەوەکتتۆوٍڵکٍ ە
پٍرو رە ییەوەپٍیىدًکٍیدنەٍَیٍەوەپ شترەە ستبٍکدرە ِون،ەمٍەودو

ە()٣ەسێەودًکداەمٍەە رچتِوًیە

ئٍمەڕێٌىتتدی ٍ،ەمٍەگشتتبەڕوو کتتدًٍو ەجتتکٍەمٍەڕوو ەبٍالرستتدز ەکٍە ٍەچًٍتتدەوتتدەە یٍكەمٍمەڕێٌىتتدی ٍە

ڕێانراو ،ەخۆیدنەمٍگٍوەخِکىٍکدًیەئٍمەڕێٌىدی ٍە کًِج ٌي .ە
2222/7/22
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ماددەی (:)12

ٍەەر چِوًیەئٍمەڕێٌىدی ٍ،ەڕێٌىدییەتِبد ندًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدًیەژوتدر ە( )٤ەستدڵیە()٢٢٤٦ە

ٍَڵد و ش تٍو  .ە

ماددەی (:)16

ئٍمەڕێٌىدی ٍەمٍەڕۆژ ە وکرەًٍو
ە

ەمٍەڕۆژًدوٍ ەفٍرویە(و تديعّەکِرەستدن)ەج بٍجێەە کرێب .ە

ە
ە

ئاالن حمە سعیذ صالح
َەزیرِ پەرَەردە
ٌاوپەچی ژنارە()٧
خش ًی سزاکان

لً کاتی سًلهاىدىی پەشەلکاری و سًرپەچی
ًٍ ِوًیەوۆڵٍبیەفٍروی.ەە ە
گۆڕیٌیەوۆڵكداریٍبیەەاوٍزراو ە ێەوۆڵٍبیە

فٍرویەو زار
گِاستٌٍو

 .ە

ە دڵٍخدًٍ ەەاوٍزراو ە ێەوۆڵٍبیە
 .ە

فٍرویەو زار

یٍک كەمٍە ٍڵکٍەوەًِوسراو کدنەکٍەمٍەکدبیە

سزای دارایی
()٤٥٢ەسٍەەوەپًٍجدەون ۆنە

-ەەاخستٌیەڕاستٍوخۆ ەەاوٍزراو  .ە

ەیٌدر ە

-ەبۆودرکرەًیەساداڵ ەیدسدیی .ە

()٤٢٢ەسٍەەون ۆنەەیٌدر ە

-ەٍَڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ .ە ە

()٤٢٢ەسٍەەون ۆنەەیٌدر ە

-ەٍَڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ .ە ە

()٤٢٢ەسٍەەون ۆنەەیٌدر ە

-ەٍَڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ .ە ە

ەاواکرەًیەوۆڵٍ ەپ شاٍش کراون،ەسدختٍە

ە
ە

-ەبۆودرکرەًیەساداڵ ەیدسدیی .ە

ە رچِونەیدخِەە ٌٍودیدنەً ٍ .ە

وۆڵٍ ە ێە ِوًیەوٍرجیەپ ِیسبەوە ٍڵکٍەوە

سزاکاىی دیکً

ە()٤٢٢ەسٍەەون ۆنەەیٌدر ە

پ داویستیەپ ِیسبەەراو  .ە

-ەٍَڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ .ە ە

ە

ئدستیەًزویەئٍکدەیىیە()٣ەسێەسدوەمٍسٍرەیٍكە

()٨٢ەٍَشتدەون ۆنەەیٌدر ە

-ەٍَڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ  .ە

کدب كەەاوٍزراو یٍکیەً ِە وڵٍبیەپدڵپشتیە

()٥٢ەپًٍجدەون ۆنەەیٌدر ە

-ەٍَڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ  .ە

(مٍەخِارەئدستیەودوٌدو ًد) .ە

ئدکدەیىیەمٍالیٍنەًدو ًد ەسٍر کیەج ُدًیە

مٍە سبەەاو  .ە

ٍسٍرچِوًیەوۆڵٍ ،ە ێەپ شاٍشەکرەًیەەاواە

ۆەًِێارەًٍو
2222/7/22

ەوۆڵٍ  .ە

()٦٢ەشٍسبەون ۆنەەیٌدر ە

43

ە

-ەَۆشدارکرەًٍو  .ە

ەبۆودرکرەًیەساداڵ ەیدسدیی .ەذمارة (العدد) 252

ەوۆڵٍ ەکراو ،ە ٍاڵمەەاواکٍە

ەاوا ەًِێارەًٍو

ەر ًکترەپ شاٍشەکراو ەو كەمٍوەکدبٍ ەو زار
ۆ ەەیدر ەکرەوو  .ە

ە

ًٍَ ٌدًیە ٍڵکٍ ەئٍستۆپدکیە دجیەە راوٍ ە

ە ٍەفٍرویەەاوا ەکرەوو  .ە

ٍَرچًٍد ەو زار

ە

()٥٢ەپًٍجدەون ۆنەەیٌدر ە

-ەَۆشدار ەفٍروی .ە

()٥٢ەپًٍجدەون ۆنەەیٌدر ە

-ەە

بە دجٍکدنەمٍەودو

ە()٣ەسێە

ودًگە درێي،ەئٍگٍرەًٍەرانەپرۆسٍ ە

ٍَڵد و شدًدًٍو

ەوۆڵٍ ەە سبە

پێەە کد  .ە
-ەپرۆسٍ ەٍَڵِ شدًدًٍو

کدب كەەاوٍزراو کٍەپ ش نكدر ەوەسٍرپ چیەەیدرەوە ()٥٢ەپًٍجدەون ۆنەەیٌدر ە
ەوو در ەکرەوو ە ە

و،ەپدشەئدگدەارکرەًٍو
جدر

ە سبەپێەە کد  .ە

ەوۆڵٍ ە

ەچًٍدە ە

ەفٍرویەمٍالیٍنەو زار بٍو ،ەپ ش نادرییەوە

کٍوِکِرب ٍکدًیەچدكەًٍکرەوو  .ە

و رگربٌیەتِبد ی/خِێٌدکدر ەزیدبرەو كەمٍو

ەمٍە

کدبیەپ شاٍشارەًیەوۆڵٍ ەَدبِو ،ە ێە

ڕ زاوًٍد ەو زار
کدب كەڕێژ

 .ە

ەکدەیر ەٍَو شٍییەمٍژیرە()٪٥٢ە

ٍەپ یە ڕێكەکٍەو زار

ە

-ەَۆشدار ەفٍروی .ە

ڕیدر ەمٍسٍرەە ەا  .ە

-ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە

()٧٢ەخٍفتدەون ۆنەەیٌدر ە

-ەَۆشدار ەفٍروی .ە

ە

-ەپرۆسٍ ەٍَڵِ شدًدًٍو

پًٍجدەمٍەسٍە  .ە

ە سبەپێەە کد  .ە

ەوۆڵٍ ە

-ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە

کدب كەڕێژ

ەکدەیر ەٍَو شٍییە(٥٢ەبدە٧٢ە)٪ە

()٥٢ەپًٍجدەون ۆنەەیٌدر ە

-ەَۆشدار ەفٍروی .ە

کدب كەڕێژ

ەکدەیر ەٍَو شٍییەسٍروەخٍفتدە

()٣٢ەسیەون ۆنەەیٌدر ە

-ەَۆشدار ەفٍروی .ە

پًٍجدەبدەخٍفتدەمٍەسٍە  .ە

ٍاڵمەژێرەٍَشتدەمٍەسٍە  .ە

ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە-ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە

ەاًٍوٍزراًدًیەو الكە ٍپ یەڕێٌىدیی .ە

()٢٢ە سبەون ۆنەەیٌدر ە

-ەَۆشدار ەفٍروی .ە

ًٍەاًیەوِوچٍەمٍەڕێیە دًاٍو .

()٤٢ەە ەون ۆنەەیٌدر ە

-ەَۆشدار ەفٍروی .ە

و رًٍگربٌیەکرێیەتِبد یەمٍەڕێیە دًاٍو .

()٤٢ەە ەون ۆنەەیٌدر ە

ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە-ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە

ەسزاکدنەزیدەەە کرێيەمٍەئٍگٍر ەًٍکرەًیەچدکسدز  .ە

و رگربٌیەپدر
مٍو

ەمٍەودەە
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ژودر

ەوٌداو/تِبد ی/خِێٌدکدرەمٍەپۆمداەمٍو ە

زیدبر ەکٍەمٍەڕێٌىدی ٍکٍەَدبِو .

()٤٢ەە ەون تتتتتتتتۆنەەیٌتتتتتتتتدر ،ە -ەَۆشدار ەفٍروی .ە

ئٍگٍرەیٍكەەبتدەپ تٌ ەتِبتد یە -ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە

زیتتتتتدبرەو رگ را تتتتتِونەو كە

مٍو

ەمٍەڕێٌىدی ٍکتتتتتتتتتتتتدنە

ە

َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدبِو  .ە

()٢٢ە ستتتبەون تتتۆنەەیٌتتتدر،ە
ئٍگٍرەشتتتٍشەتِبتتتد یەیتتتدنە

زیتتتتتدبرەو رگ را تتتتتِونەو كە
مٍو

ەمٍەڕێٌىدی ٍکتتتتتتتتتتتتدنە

َدبِو .

ڕوو ٍرەوەپ داویست ٍکدنەوەوِاصٍفدبیەبٍالر ە
ەاوٍزراو کٍەَدوبدەً ٍەمٍگٍوەئٍو
و زار

ەڕاگٍێٌراو .

()٣٢ەسیەون ۆنەەیٌدر ە

ە ٍەە

-ەگربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە

ڕوو ٍر ەژوور ە دخچٍ ەوٌدااڵنە ۆەٍَرەوٌداڵ كە ()٢٢ە سبەون ۆنەەیٌدر ە
مٍو ەکٍوتر ەو كەمٍو

ەمٍەڕێٌىدی ٍکٍەَدبِو .

ڕوو ٍر ەپۆلە ۆەٍَرەتِبد ٍك/خِێٌدکدراێكە

-ەَۆشدار ەفٍروی .ە

َۆشدار ەفٍروی .ە
گربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە

()٢٢ە سبەون ۆنەەیٌدر ە

َۆشدار ەفٍروی .ە

ەاوٍزراو ەکدر ەکدرگ ڕی ٍکدًیە(و كەبۆودر کدنەوە

()٤٢ەە ەون ۆنەەیٌدر ە

َۆشدار ەفٍروی .ە

س ستٍویەئدگرکِژێٌٍو ەکۆًتڕۆڵیەسداڵًٍ ە ۆە

()٤٢ەە ەون ۆنەەیٌدر ە

َۆشدار ەفٍروی .ە

مٍو ەکٍوتر ەو كەمٍو

ەمٍەڕێٌىدی ٍکٍەَدبِو  .ە

م ژًٍکدنەوەَتد)ە ٍەپ یەڕێٌىدی ٍکدنەً ٍ.
ًٍکراو .

گربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە
گربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە
گربٌٍ ٍر ەچدکسدز  .ە

کدب كەەاوٍزراو کٍەە سبەًدکد ە ٍەکدرەوە

ٍڕێِ رەًیەخِێٌدنەمٍوەکدبٍ ەمٍەوۆڵٍبٍکٍەاە

ٍَڵِ شدًدًٍو

ە

ەوۆڵٍ  .ە

ۆ ەبٍرخدًاراو .
ئٍوەسٍرپ چ دًٍ ەمٍمەخشتٍیٍەاەًدویدنە

ًٍَدبِو ،ە ە

ٍەپ یەٍَڵسًٍکدًدًیەو زار

ەاە ًرێب.

ژارە کدن :ە

ە

-ەَۆشدار

ەەسزایدنە ۆە

ە

-ەسزا ەەارایی ە

ەسزا ەفٍروی ە-ەٍَڵِ شدًدًٍو

ەوۆڵٍ

ە

ە
ە
ە
ە
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ٌاوپەچی ژنارە()٠

ٌاوپەچی تًالرسازی

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

مٍەکدبیە ٍکرێکربٌیەبٍالرە ۆە دخچٍ ەوٌدااڵنەپ ِیستتٍەوٍرجەوەپ اُتدبٍ ە تدخچٍ ەوٌتدااڵنەمٍگٍوە

وٍرجٍکدًیە ٍشیەبٍالر ەئٍمەڕێٌىدی ٍە کًِج بەوە ٍپ یەئٍمەخداڵًٍ ەخِار و ە ب:ە ە

یەکەم :پ ِیس تٍەەاواکتدر ەوتۆڵٍ ەەًٍخشتٍىەز ویت ٍکٍەوەًٍخشتٍ ەبٍالر کٍەپ شتاٍشە ٍەو زار
اد ەو،ەە

بەًٍخشٍکٍەگشبەپ اُدبٍکدًیەًدوەبٍالر کٍەوەز وی ٍکٍ ەب داەەیدر ەکرا ب .ە

دََەم:ەپ ِیستٍەڕوو ٍر ەگشبەپ اُدبٍکدًیەبٍالر کٍە ٍپ یەخشتٍ ە دخچٍ ەوٌدااڵًیەَدوپ

ە

ە ب،ە

وەمٍگٍوەوٍرجٍکدًیە ٍشتیە(بٍالر ەتِبد نتدًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدنەوەپدشتاۆکدً دن)ەئٍمە

ڕێٌىدی ٍە کًِج ب .ە

سێێێیەم:ەپ ِیستتتٍەبٍالر کٍە ٍەالیًٍتتیەکٍمە()٤٢٢ەستتٍەەوٍبتترەمٍەشتتِێٌٍەوٍبرس ت دار کدًیەو كە(َ اتتیە
کدر د ەپدڵٍپٍستۆ ە ٍرز،ەبدو ر ەگٍیدًدن،ە ًٍزیٌندًٍ)ەەوورە ب .ە

چُارەم:ەپ ِیستٍەڕوو ٍر ەز و ە دخچٍ ەوٌدااڵنەمٍە()٤٢٢ەچتِارەستٍەەوٍبترەەووجتدەکٍوتترەًٍ تب،ەوە
بٍالر ە دخچٍەمٍە()٣٢٢ەسێەسٍەەوٍبٍرەەووجدەکٍوترەًٍ ب .ە

پێێىجەم:ەپ ِیستتٍەپ اُتدبٍەوەڕوو ٍر کتدًیە تدخچٍ ەوٌتدااڵنە ٍپ تیەئٍمەخشتتٍیٍ ەختِار و ە تب:ە ە

-٤ەپۆمٍکتتتتتتتتتدنە(ژوور کتتتتتتتتتدن)ەمٍە()٢٢ە ستتتتتتتتتبەوٍبتتتتتتتتترەەووجتتتتتتتتتدەکٍوتتتتتتتتتترەًٍ تتتتتتتتتي .ە

-٢ەٍَرەوٌداڵ كە()٤،٥ەیٍكەوٍبرەوەً ِەەووجد ەمٍەًدوەپۆلە ٍرکٍوێب.ە ە
-٣ەە کرێبە دخچٍ ەوٌدااڵنەیٍكەپۆمیەٍَ بەیدنەزیدبر .ە

-٤ەە
-٥ەە

تتتبەٍَرەپۆم تتتكەپًٍتتتجٍر

ەٍَ تتتبە ٍەڕوو ٍر ە ٍەالیًٍتتتیەکٍمە()٣ەستتتێەوٍبتتترەەووجتتتد .ە

بە ٍرز ەًدوەپۆلەمٍەەووەسٍەەوەٍَشتدە()٢٨٢ەسهەکٍوترەًٍ ب .ە

-٦ەژوور ەًدًنِارەًیەوٌدااڵن/ەکدفتریدەمٍە()٢٢ە سبەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب .ە
-٧ە ۆەٍَرەە()٢٢ە سبەوٌداڵ كەبِام ت كەٍَ بەوەە
ٍشیەبِام تٍکدنەٍَ ب .ە

تبەپًٍتجٍر ەیتدخِەەٍَواکت

ە(ستدخ بٍ)ەمٍە

-٨ەسٍوزایی/گۆڕ پدًیەیدر ەمٍە()٣٢ەسیەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب .ە
-٩ەکدو را ەچدوەێر ەٍَ ب .ە

-٤٢ەئدگرکِژێٌٍر و ەٍَ ب .ە

-٤٤ەە رگدکدنەسٍالوٍ ەکرا يە ۆەئٍو

ەوٍبرسیەمٍسٍرەە سبەوەپًٍجٍ ەوٌداوەەروسبەًٍکد  .ە

-٤٢ەئ ٌتٍرً تیەمٍەەووەو کد د ەکٍوترەًٍ ب .ە

-٤٣ە ٍڕێِ ٍرەوەودوۆستدکدنەوەکدروًٍداًیەەیاٍەژووریدنەٍَ ب.ەٍَرو َدەبٍوام ب .ە

-٤٤ەە
-٤٥ەە

بەودٍجٍر

ەتدەروٍکدنەمٍە()٤٢٢ەسٍەەسهەًزوترەًٍ ي .ە

تتبە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەچدرستتٍر ەگشتتبەشتتبەوەشتتِێٌ ایەبٍالر کٍ ەکرە تتبەکٍەئٍگٍر ە

ەروستارەًیەوٍبرسیەمٍسٍرەوٌداوەٍَ ب .ە
2222/7/22
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ٌاوپەچی ژنارە ()٢
ٌاوپەچی تًالرسازی
ناااااًرج و پەکٍااااتًکاااااىُ تًالری باااخچًى نيدااڵن لً ڕووی ب ياسازی و ٌَىًری و
پًروەردەی ًوە لً کاتی دروس کردىی تًالری ىَێ.
مٍەکدبیەەروستارەًیەبٍالر ەبدز ە ۆە دخچٍ ەوٌدااڵنەپ ِیستٍەوٍرجەوەپ اُتدبٍ ە تدخچٍ ەوٌتدااڵنە
مٍگٍوەوٍرجٍکدًیە ٍشیەبٍالر ەئٍمەڕێٌىدی ٍە کًِج بەوە ٍپ یەئٍمەخداڵًٍ ەخِار و ە ب:ە ە
یەکەم :پ ِیستٍەەاواکتدر ەوتۆڵٍ ەەًٍخشتٍىەز ویت ٍکٍەوەًٍخشتٍ ەبٍالر کٍەپ شتاٍشە ٍەو زار
اد ەو،ەە

ە

بەًٍخشٍکٍەپ اُدبٍکدًیەًدوەبٍالر کٍەوەز وی ٍکٍ ەب داەەیدر ەکرا ب .ە

دََەم:ەپ ِیستٍەڕوو ٍر ەگشبەپ اُدبٍکدًیەبٍالر کٍە ٍپ یەخشتٍ ە دخچٍ ەوٌدااڵًیەَدوپ

ە ب،ە

وەمٍگٍوەوٍرجٍکدًیە ٍشتیە(بٍالر ەتِبد نتدًٍەوەپٍیىتدًکٍەًدخاِو ٍکتدنەوەپدشتاۆکدً دن)ەئٍمە
ڕێٌىدی ٍە کًِج ب .ە
سێێیەم:ەپ ِیستٍەڕ چدوىەوٌداڵیەخدونەپ داویستّەبدیبٍبٍکدنە ارێبە(ە ۆەًىًٍِەەا ٌارەًیەڕ وپتتٍ،ە
بِام تیەگًِجدو،ەوەَتد) .ە
چُارەم:
-٤ەپ ِیستٍەبٍالر کٍە ٍەالیًٍیەکٍمە()٤٢٢ەسٍەەوٍبرەمٍەشِێٌٍەوٍبرست دار کدًیەو كە(َ اتیەکدر تد ە
پدڵٍپٍستۆ ە ٍرز،ەبدو ر ەگٍیدًدن،ە ًٍزیٌندًٍ)ەەوورە ب .ە
-٢ەمٍەکتتدبیەەروستتتارەًیەبٍالر ەبتتدز ،ەپ ِیستتتٍەەیِار کتتدًیەًتتدو و ەوەستتٍت یەًتتدو و

ەبٍالرە

ٍسًٍد وی ەپدً لەًٍ ب،ەمٍ ٍرەوٍبرسیەزووئدگرگربي .ە
پێىجەم:ەپ ِیستٍەڕوو ٍر ەز و ە دخچٍ ەوٌدااڵنەمٍە()٤٢٢ەچِارەستٍەەوٍبترەەووجتدەکٍوتترەًٍ تب،ەوە
بٍالر ە دخچٍەمٍە()٣٢٢ەسێەسٍەەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب .ە
شەشەم:ە ە
ەتدەروٍکدنەمٍە()٤٢٢ەسٍەەسهەًزوترەًٍ ي .ە

 -٤ە

بەودٍجٍر

-٢ەە

تتبە تتدخچٍ ەوٌتتدااڵنەچدرستتٍر ەگشتتبەشتتبەوەشتتِێٌ ایەبٍالر کٍ ەکرە تتبەکٍەئٍگٍر ە

ەروستارەًیەوٍبرسیەمٍسٍرەوٌداوەٍَ ب .ە
ە
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حەَتەم :پ ِیستٍەپ اُدبٍکدنەوەڕوو ٍر کدًیەبٍالر کٍە ٍەپ یەئٍمەخشتٍیٍ ەخِار و ە ب :ە
ز

پەکٍاتًکان
ە

کًن ریو ڕووبًرى پەَیس

کۆی گش ی

 ٤ە

ژوورىە تتٍرێِ ٍر .ە

()٤٢ەم ٢ە

 ٢ە

ژوورىەودوۆستدیدن .ە

()٤٢ەم ٢ە

 ٣ە

ژوور ەکۆ ًٍِو  .ە

()٢٢ەم ٢ە

 ٤ە

پۆلە(ژوور ەوٌدااڵن) :ە

()٢٢ەم ٢ە

-ەە

-ەە

بەٍَرەوٌدام كە()٤،٥ەیٍكەوٍبرەوەً ِەەووجد ە ٍرکٍوێب .ە
بەپۆمٍکٍەپًٍجٍر

ەٍَ ب،ە ٍەالیًٍیەکٍمە()٣ەسێەوٍبرەەووجد .ە

ە ٍرز ەًدوەپۆلەمٍە()٢٨٢ەسهەکٍوترەًٍ ب.ە ە-ە ِوًیەسٍت یە(ثدًِي)ەوٍرجەً ٍ .ە

ەە کرێبە دخچٍ ەوٌدااڵنەیٍكەپۆمیەٍَ بەیدنەزیدبر .ە ٥ە

َۆڵّەیدریکدىەًدو و  .ە

()٥٢ەم٢

 ٦ە

کدفتریدە+ەشِێٌّەًدنەخِارەنە+ەەروستارەًیەخِارەن ە

()٣٢ەم ٢ە

 ٧ە

ژوورىەخٍوبٌّەوٌدااڵن .ە

()٢٢ەم ٢ە

 ٨ە

ژوورىەبًٍدروستّ .ە

()٩ەم ٢ە

 ٩ە

گۆڕ پدًیەیدر ەە ر و ەوە دخچٍە(ەسٍوزاییە) ە

()٤٢٢ەم ٢ە

 ٤٢ە یٍكەبِام بە ۆەٍَرە()٢٢ە سبەوٌداڵ ك،ەوەە
ٍَواک

بەپًٍجٍر ەیدخِەە

ە(سدخ بٍ)ەمٍە ٍشیەبِام تٍکدنەٍَ ب .ە

 ٤٤ە بِام بە ۆەودوۆستدیدًّە(ەپ دوانەوەئدفر بدن).ە ە

یٍكەبِام بە ۆەٍَرە()٤٢ەە ەودوۆستدەوەکدروًٍدێك .ە
ە

ە

بەپًٍجٍر ەیدخِەەٍَواک

ە

ە(سدخ بٍ)ەمٍوە ٍشەٍَ بەکٍە

بِام تٍکدًیەم ٍە(ًٍکەگشبەبِام تٍکدن) .ە
 ٤٢ە ئدگرکِژێٌٍو

ە

ەٍَ ب .ە

 ٤٣ە کدو راىەچدوەێر ەٍَ ب .ە
 ٤٤ە سٍرچدو

ە

ەئدو ەیٍە کیەٍَ ب،ەوەئدوخِارەًٍو

ەپدكەٍَ ب .ە

ە

 ٤٥ە ئدو ر ەسدرەەوگٍرمەکٍر و ىەژوور کدًّەٍَ ب .ە

ە

 ٤٦ە ئ ٌترً تیە ٍەالیًٍیەکٍمەەووەو کد دیتیەٍَ ب .ە

ە

 ٤٧ە زیدبرەمٍەیٍكەە رگدىەفریدکٍوبٌّەٍَ ب .ە

ە

 ٤٨ە ًدوەە رگدکدنەسٍالوٍ ە ارێيە ۆەئٍو
پًٍجٍ ەوٌداوەًٍ ب .ە

 ٤٩ە ە

ەوٍبرسیەمٍسٍرەە سبەوە

بەبٍالر ە دخچٍەشِرا ە(س دجی)ەٍَ ب،ە ۆەًىًٍِەە کرێبەشِراە

ە
ە

ٍە ٍرە /نۆكەیدخِەە ٍەوٍخٍجٍر ەیدخِەە ٍەپٍرژیيەیدخِەە ٍەش ِازێكیە

ەیاٍ ەگًِجدوە ارێب .ە
2222/7/22
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ٌاوپەچی ژنارە ()٤

ٌاوپەچی تًالرسازی

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

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

پ یەئٍمەخداڵًٍ ەخِار و ە ب .ە

یەکەم:ە پ ِیستٍەەاواکتدر ەوتۆڵٍ ەەًٍخشتٍىەبٍالر کٍەیتدنەز ویٍکٍەپ شتاٍشە ٍەو زار
ە

دََەم:ە ە

بەًٍخشٍکٍەپ اُدبٍکدًیەًدوەبٍالر کٍەوەز وی ٍکٍ ەب داەەیدر ەکرا ب .ە

ە اتد ەو،ە

-٤ە پ ِیستٍەبٍالر ەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەگشبەوٍرجٍەفٍرو ٍکدًیە ٌدسدز ەب داە تبە
وەمٍگٍوەوٍرجٍکتتدًیە ٍشتتیە(بٍالر ەتِبد نتتدًٍەوەپٍیىتتدًکٍەًدخاِو ٍکتتدنەوەپدشتتاۆکدً دن)ەئٍمە

ڕێٌىدی ٍە کًِج ب.ە ە

-٢ە ئٍگٍرەگِوتتتدًیەوٍبرستتتیەستتتٍالوٍبیەمٍەبٍالر کٍەکتتترا،ەە

تتتبەەاواکتتتدر ەوتتتۆڵٍ ەًِستتتراوێایە

پٍسًٍدکراوەمٍەالیًٍ ایەپٍیِ ًدیدار ەخاِویە ٌ بەکٍەوٍبرسیەمٍەسٍالوٍبیەبٍالر کٍەً ٍ .ە

سێیەم:ەپ ِیستٍەڕ چدوىەتِبد ّەوەخِێٌدکدر ەختدو نەپ داویستت ٍەبدیبٍبٍکتدنە ارێتبە(ە تۆەًىتًٍِە
ەا ٌارەًیەڕ وپتتٍ،ەبِام تیەگًِجدو،ەوەَتد) .ە

چُارەم:ە ە

-٤ەپ ِیستٍەبٍالر کٍە ٍەالیًٍیەکٍمە()٤٢٢ەسٍەەوٍبرەمٍەشِێٌٍەوٍبرست دار کدًیەو كە(َ اتیەکدر تد ە
پدڵٍپٍستۆ ە ٍرز،ەبدو ر ەگٍیدًدن)ەەوورە ب .ە

-٢ەمٍەکتتدبیەەروستتتارەًیەبٍالر ەًتتِێ،ەپ ِیستتتٍەەیِار کتتدًیەًتتدو و ەوەستتٍت یەًتتدو و
ٍسًٍد وی ەپدً لەًٍ ب،ەمٍ ٍرەوٍبرسیەزووئدگرگربي .ە

ەبٍالرە

پێىجەم:

-٤ەپ ِیستتتٍەڕوو ٍر ەز و ەٍَرەیٍكەمٍەتِبد نتتدًٍ ە ٌٍڕ بتتیەوەئدوتتدە ییەئٍکتتدەیىیەوەپ شتتٍییەوە
پٍیىدًکٍەمٍە()٢٢٢٢ە ەووەٍَزارەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب،ەوەڕوو ٍر ە ٌدەمٍەکۆ ەًُۆوٍکدنەمٍە()٤٥٢٢ە
ٍَزارەوەپ ٌ ەسٍەەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب،ە ٍەڕ چدوکرەًیەخدڵیەچِار ویەئٍمە ًٍد  .ە

 -٢پ ِیستتتٍەڕوو ٍر ەز و ەتِبد نتتدًٍ ە ٌٍڕ بتتیەوەخِێٌتتدًکٍەپ ت اٍو ەمٍە()٣٢٢٢ەستتێەٍَزارەوٍبتترە
ەووجتتدەکٍوتتترەًٍ تتب،ەوەڕوو ٍر ە ٌتتدەمٍەکتتۆ ەًُۆوٍکتتدنەمٍە()٢٢٢٢ەەەووەٍَزارەوەەووەستتٍەەوٍبتترە
ەووجدەکٍوترەًٍ ب .ە
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-٣ەپ ِیستٍەڕوو ٍر ەز و ەکۆوٍڵکٍەمٍە()٤٢٢٢ەچِارەٍَزارەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب،ەوەڕوو ٍر ە ٌدە
مٍەکۆ ەًُۆوٍکدنەمٍە()٢٥٢٢ەەووەٍَزارەوەپ ٌ ەسٍەەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب .ە

 -٤ە کرێبەپٍیىدًکٍەمٍەبٍالرێكیەچًٍدەًُۆویە بەوەڕوو ٍر ەًُۆوٍکتدنەپت اٍو ەمٍە()٤٥٢٢ەٍَزارەوە
پ ٌ ەسٍەەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب .ە

شەشەم:ە ە

 -٤ە

 -٢ە

بەودٍجٍر

ەتدەروٍکدنەمٍە()٤٢٢ەسٍەەسهەًزوترەًٍ ي .ە

بەتِبد ندًٍەوەخِێٌدًکٍەوەپٍیىدًکٍەچدرسٍر ەئٍوەشبەوەشِێٌدًٍ ەبٍالر کٍ ەکرە تبەکٍە

وٍبرسیەمٍسٍرەتِبد یەوەخِێٌدکدرەەروسبەە کد .

تتبەًُتتۆوبڕە(وصتتعد)ە

 -٣ئٍگٍرەبٍالر ەتِبد نتتدًٍ/خِێٌتتدًکٍ/پٍیىتتدًکٍەمٍەەووەًُتتۆمەزیتتدبرە تتِو،ەە
ٍَ بەوەکدرە اد .

 -٤ئٍگٍرەبٍالر کٍەژێرز و ٌیەٍَ بً،د بە تۆەپتۆلە ٍەکتدرە تبە ٍڵاتِەە کرێتبە ۆبتدت کٍەوەَتۆڵیە
بدت ارەًٍو ەوەژوور ەًٍَِرەوشتیەەیاٍە ٍکدرە بە ٍوٍرج كەشِێٌٍکدنەپًٍجٍر یدنەب داە ب

 -٥ئٍگٍرەگشتتتبە ٍشتتتٍکدًیەبٍالرێكتتتیەًتتتِێەَ شتتتتدەبٍواوەًٍ ِ تتتب،ە ٍاڵمەمٍەالیٍنەەامەوەە زگتتتدە
پٍیِ ًدیدار کدنەڕێپ دراو ە ۆە ٍەکدرَ ٌتدًیە ٍشت ایەبٍالر کٍ،ەە کرێتبەئٍوە ٍشتدًٍ ەبٍالر کٍە
ٍکدرە بە ۆەکدر ەپٍرو رە ەوەخِێٌدن .ە

حەَتەم:ەپ ِیستٍەپ اُدبٍکدنەوەڕوو ٍر کدًیەبٍالر کٍە ٍەپ یەئٍمەخشتٍیٍ ەخِار و ە ب:
ز

 ٤ە

کًن ریو ڕووبًرى

پەکٍاتًکان

پەَیس

پۆل :ە

-ەەرێژ ەپۆلەمٍە()٧ەخٍو ەوٍبرەکٍوترەًٍ ب،ەوەپدًیەپۆلەمٍە()٥ەپ ٌ ەوٍبرە

ٍەڕ چدوکرەًیەپدًیەوە

-ەٍَرەتِبد ٍكەمٍەپۆمٍکٍە()٤.٥ەیٍكەوٍبرەوەً ِەەووجد ە ٍرکٍوێب .ە

وٍرجٍکدًیەەیاٍ ەئٍوە

کٍوترەًٍ ب .ە

-ەگشبەپۆم كەپًٍجٍر

ەٍَ بەکٍەمٍە()٣ەسێەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب .ە

ە ٍرز ەسٍت یەپۆلەمٍەز و ەپۆمٍکٍو ،ەمٍە()٢٨٢ەسهەکٍوترەًٍ ب .ە-ە ِوًیەسٍت یە(ثدًِي)ەوٍرجەً ٍ .ە

 ٢ە
 ٣ە

()٣٥ەم ،٢ە

َۆڵیەف رکرەًیەپ شٍییەمٍە()٥٢ەپًٍجدەوٍبرەەووجدەکٍوترەًٍ ب .ە

ەرێژ ەپۆلەوەگشبە
ڕووًارەًٍواًٍ ەمٍە

ە ستٍەڕاستیەئٍمە
خشتٍیٍەَدبِو  .ە

()٥٢ەمٍٍَ ٢ودنە
وٍرجٍکدًیەبر ەپۆل .ە

ژودر

ەژوور ەپۆل :ە

-ەبٍالر ەتِبد ندًٍ ە ٌٍڕ بیەمٍە()٦ەشٍشەژوور ەخِێٌدًیەکٍوترەًٍ ب.ە ە

ە

ەبٍالر ەئدودە ییەئٍکدەیىیەمٍە()٣ەسێەژوور ەخِێٌدًیەکٍوترەًٍ ب .ەەبٍالر ەئدودە ییەپ شٍییەمٍە()٣ەسێەژوور ەخِێٌدًیەکٍوترەًٍ ب .ەەبٍالر ەپٍیىدًکٍەمٍە()٥ەپ ٌ ەژوور ەخِێٌدًیەکٍوترەًٍ ب .ە2222/7/22
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 ٤ە

بدت کٍ ەزاًسب.ە ە

()٣٥ەم ٢ە

 ٥ە

بدت کٍ ەکۆوپ ِبٍر .ە

()٣٥ەم ٢ە

 ٦ە

بدت کٍ ەک ى دە ۆەخِێٌدًکٍ .ە

()٣٥ەم ٢ە

 ٧ە

بدت کٍ ەف زیدە ۆەخِێٌدًکٍ .ە

()٣٥ەم ٢ە

 ٨ە

بدت کٍ ەزیٌد زاًیە ۆەخِێٌدًکٍ .ە

()٣٥ەم ٢ە

 ٩ە

ژوور ەًٍَِر  .ە

()٣٥ەم ٢ە

 ٤٢ە کت بندًٍ .ە

()٣٥ەم ٢ە

 ٤٤ە َۆڵیە ۆًٍکدن .ە

()٤٢٢ەم ٢ە

 ٤٢ە کدفتریدەوەفرۆشکد .ە

()٦٢ەم ٢ە

 ٤٣ە ەووەکۆوٍوەبِام بە ۆەکِڕانەوەکچدنە ٍەج دە ٍەپ ِاًٍىە ٤ەبِام بە ۆەٍَرە()٢٥ە ()٤ەم ٢ە
سب ەو ەپ ٌ ەتِبد ٍك/خِێٌدکدرێك ،ە ٍ ەڕ چدوکرەًی ەتِبد ی/خِێٌدکدر ە

خدو نەپ داویستٍەبدیبٍ .ە ە
ە

ب ەپًٍجٍر ەیدخِە ەٍَواک

م ٍە(ًٍكەمٍەگشبەبِام تٍکدن) .ە

ە(سدخ بٍ) ەمٍو ە ٍشٍ ەٍَ ب ەکٍ ەبِام تٍکدًیە

پەکٍاتاااااً کارگەریًکان

ز ە

پ اُدبٍکدنە ە

روو ٍرىەپ ِیسبە ە

 ٤ە

ژوورىە تتٍرێِ ٍر.ە ە

()٤٢ەم ٢ە

 ٢ە

ژوورىەیدرید ە رىە ٍرێِ ٍر .ە

()٤٢ەم٢ە ە

 ٣ە

ژوورىەوتتدوۆستديدن.ە ە

()٢٢ەم ٢ە

 ٤ە

ژوورىەڕێٌىدیادرىەپٍرو رە یی .ە

()٤٢ەم ٢ە

 ٥ە

ژوور ەکۆ ًٍِو  .ە

()٢٢ەم٢

 ٦ە

ژوورىەفریدگِزارىەبًٍدروستّ.ەە ە

()٦ەم ٢ە

 ٧ە

ژوورىەًِوسٍر .ە

()٩ەم ٢ە

 ٨ە

ژوورىەژو ریدر  .ە

()٩ەم٢ە ە

 ٩ە

ژوورىەخزوٍبکِزار.ە ە

()٩ەم ٢ە

 ٤٢ە بِام بە ۆەودوۆستدیدًّە( ەپ دوانەئدفر بدنە) ە ٍەج د.ەیٍكەبِام بە ۆەٍَرە( )٤٢ەە ە ()٤ەم ٢ە
ودوۆستدیٍك .ە

ە
ە
ە
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ًکان

شَێيااااااً گش
ز ە

پەکٍاتًکان

کًن ریو رووبًرى پەَیس

 ٤ە

گۆڕ پدًیەو رزشی .ە

()٢٢٢ەم ٢ە

 ٢ە

ستتتٍوزایی .ە

()٢٢٢ەم٢ە ە

 ٣ە

گۆڕ پدً كەکٍەخۆوەوەچ ىٍنەًٍ ب .ە

()٢٢٢ەم٢ە ە
ە

 ٤ە .٤کدو راىەچدوەێر  .ە
 ٥ە

ئدگرکِژێٌٍو  .ە

ە

 ٦ە

اٌکۆ/جٍر سیەٍَ ب .ە

ە

 ٧ە

سٍرچدو

 ٨ە

سدرەکٍر و ەوەگٍرواٍر و ە ۆەٍَوِوەپۆمٍکدن .ە

ە

 ٩ە

ئ ٌترً تیە ٍالیًٍیەکٍمەەووەو کد دیتیەٍَ ب .ە

ە

 ٤٢ە

زیدبرەمٍەیٍكەە رگدرىەفریدکٍوبٌّەٍَ ب .ە

ە

 ٤٤ە

ەئدو ەیٍە کیەٍَ ب،ەوەئدوخِارەًٍو

ًدو ەە رگدکدن ەسٍالوٍ ە ارێي ە ۆ ەئٍو

ەوٍبرسی ەمٍسٍر ەە سب ەوە

ە

ب ەبٍالر ەتِبد ندًٍ ەو ەپٍیىدًکٍ ەشِرا ە(س دجی) ەٍَ ب ،ە ۆە

ە

پًٍجٍ ەتِبد یەوەخِێٌدکدرەًٍ ب .ە

 ٤٢ە ە

ەپدكەٍَ ب .ە

ە

ًىًٍِ ەە کرێب ەشِرا ە ٍ ە ٍرە /نۆك ەیدخِە ە ٍ ەوٍخٍجٍر ەیدخِە ە ٍە

پٍرژیيەیدخِەە ٍەش ِازێكیەەیاٍ ەگًِجدوە ارێب .ە
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ٌاوپەچی ژنارە()٥

بًشًکاىی ئانادەیی پ شًیی

ئانادەیی پ شًسازی

-٤ە ٍشیەئٍماترۆن .ە

چدکرەًٍو

-٢ە ٍشیەکدًزاکدن .ە

ٍَوِوەجۆر کدًیەمادًدنەوەَتد .ە

ە

-٣ە ٍشیەئۆبۆوب ل .ە
-٤ە ٍشیەو ادً ك ە
ە

-٥ە ٍشیەەاربدشی
ە

-٦ە ٍشیە ٌدسدز

ئانادەیی

کش َکاڵ

ەئدو ر ەئٍماترۆً ٍکدن،ەگٍیدًدن،ە

کۆوپ ِبٍر،ەوِ دیل،ەکدو را ەچدوەێر ،ەوەَتد ە
چدکارەًیەئۆبۆوب ل،ەەیزو،ە ًٍزیي،ەوەَتد .ە

ئدو ر کدن،ەەروستارەًیەتدڵبەوەپ اُ ٌدًیە

کدًزاکدن،ەوەَتد .ە

ەیزایيەوەەیاۆر،ەکٍلەوەپٍمیەًدوودوەوە ە
ە

-٤ە ٍشیە ٍرٍَویەروو ك .ە

ًِس ٌکٍ،ەوەَتد .ە

ٌدسدز ،ەَ اادر ەکدر دیی،ەوز

وز

ەج کر و ،ە ە

ەخۆرە،ەٍَواسدز ە،ە ٍرزکٍر و ،ەە رگد ە

ئٍماترۆًیە،ەئدو ڕۆ ،ە

-٢ە ٍشیە ٍرٍَویەئدژ و ە

-٣ە ٍشیەئدو ر ەکشتِکدڵ ٍکدن .ە

-٤ە ٍشیەئدژ وەەروستیە(ڤ ترًٍر ) ە

-٥ە ٍشیەەروسبەکرەًیەخۆراكەوە
ئانادەیی بازرگاىی

تِبِ ًٍد  .ە

-٤ە ٍشیەژو ریدر  .ە

-٢ە ٍشیەکدرگ ڕ  .ە

-٣ە ٍشیەزاًستیە دًكەوەئًٍتٍرً ب .ە

-٤ە ٍشیەساربدریٍ  .ە

-٥ە ٍشیەگٍشبەوەگِزار .ە
ئانادەیی ڕاگًیاىدن

-٦ە ٍشیە ٍە دزاڕکرەن .ە

-٤ە ٍشیەپٍیدوٌ ر ەوەپ شاٍشادر  .ە

-٢ە ٍشیەفۆبۆگرافی .ە
-٣ە ٍشیەڕێاالم .ە

-٤ە ٍشیەچدپارەن .ە

-٥ە ٍشیە ٍرٍَوُ ٌدن .ە
ئانادەیی کۆنپ َتًر

ئانادەیی جَاىکاری
ئانادەیی پًرس اری
2222/7/22

-٤ە ٍشیەەیزایٌیەودڵپٍڕ .ە

-٢ە ٍشیەپرۆگراوسدز  .ە
ٍشیەً بەوۆرك .ە

-٤ە ٍشیەئدرایشکدەوەتژ ڕیي .ە

-٢ە ٍشیەوا دژ .ە
پٍرستدر

ە
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َەزارەتّ دارایّ َ ئابَُرِ
ژمارە 76٨0/7/1 :لە 0202/1/0٥
ە

ڕێىمایّ ژمارە ( ِ)66ساڵّ 0202
تایبەت بەخًرج كردوّ مَُچً

ە
ە

ئدودژهە ٍەًِوسراو ەسٍرۆکدیٍبیەئًٍجِەوًٍیەو زیترانەەژوتدر ە()٣٨٧٧ەەمٍە/٢٤ە٢٢٢٢/٦ە،ەوپدڵپشتبە ٍە
ە
ڕیتتدر ەئًٍجتتِوًٍیەو زیتترانەژوتتدر ()٦٤ەەمٍەرۆژ ەە،٢٢٢٢/٦/٢٤ەوە ٍەڕ چتتدوکرەًیەکِربُ ٌتتدًیەەئٍوە

ەاَتتدبٍ ەکٍەئ ستتتدەەمٍ ٍرە ستتتیەەو زار بتیەەارایتتیەئتتد ِور ەەایٍە ٍەە ٍە ٍراورەەە ٍخٍرج ٍکتتدًیە
وِوچٍەوەشدیستٍ ەەاراییەوتِوچٍەەختۆرانەوەخدًًٍشت ٌدنە،ە ٍەوٍ ٍستتیەخۆگًِجدًتدنەمٍگٍوەئٍمە
کِربُ ٌدًٍەکٍەَۆکدر کٍ ەەواکٍوبٌیەًدرەًیەشدیستٍ ەەاراییەٍَرێتهەالیٍنەخاتِوٍبیەف تدراڵ ٍو ە

سٍر ڕا ەم اٍوبٍەئد ِوری ٍکدًیە و ًٍِو
ە

ەڤدیروسیەکۆرۆًدەوەەا ٍزیٌیە ٍرچدو ەًرخیەًٍو .

مٍ ٍرەڕۆشٌدییە ڕگٍ ەەوو مە/أەمٍە ڕیدر ەئًٍجِوًٍیەو زیرانەوە ٍەوٍ ٍستیەئدسدًادر ەج بٍەجێە

کرەًیە ریدر ەئدودژ پ دراو ەئًٍجِوًٍیەو زیرانە،ە ڕیدرودًداە ٍەە رکرەًیەئٍمەرێٌىدی ٍ ەخِار و .
 -٤بٍوِینارەًی ەرێژ

ە %٧٩ە(مٍسٍەا ەخٍفتد ەو ەًۆ) ە ەخٍرج ٍکدًی ەوِوچٍ ەو ەشدیستٍ ەەاراییە

وِوچٍخۆران ەو ەخدًًٍش ٌدًی ەگشب ەو زار

ەو ەە ستٍ ەو ەالیًٍٍکدًی ەًٍ ٍستراو ە ٍ ەو زار

سٍرجٍمەسٍرۆکدیٍبیەوەەاوٍزرو کدًیەٍَرێه .ە

 -٢ڕاگربٌی ەبٍوِینارەًی ەرێژ

ەوە

ەمٍ ە %٢٤ە( ەمٍسٍەا ە سب ەو ەیٍك) ەکٍ ەە و ٌ تٍو ەمٍالیٍن ەخِە ە

و زار بٍکدن ەو ەە ستٍ ەو ەالیًٍٍکدًی ەًٍ ٍستراو ە ٍ ەو زار

ەو ەالیًٍٍ ەپٍیِ ًدیدار کدًی ەەیاٍە

ٍش ِ یٍکیەەاەپٍرو راًٍەمٍسٍرجٍمەوِوچٍەخۆرانەوەخدًًٍش دنەج بٍجێەە کرێب.

 -٣خِە ەو زار

ەو ەە ستٍ ەو ەالیًٍٍکدًی ەًٍ ٍستراو ە ٍ ەو زار

ە ،ەسٍرپشاي ەمٍ ەەیدریارەًیە

رێژ کدًی ەشدیستٍ ەەارایی ەوِوچٍ ەخۆر ەوەخدًًٍش ي ە ٍپ ی ەبدیبٍ ەبىًٍدیی ەوە ٍپ ی ەئٍم ەڕێٌىدی ٍە
ٍەوٍ ٍستیە ٍەەیُ ٌدًیەەاەپٍرو ر  .ە

 -٤ج بٍجێ ەکرەًی ەخدڵی ە( ە ٤ە،ە )٢ەسٍر و ەبدیبٍ ە ٍ ەەا ٍشارەًی ەوِوچٍ ەودًکی ەشِ دبی ەسدڵیە
 ٢٢٢٢ەە کٍوێتٍ ەئٍستۆ ەو زار بٍکدن ەو ەە ستٍکدن ەو ەالیًٍٍکدًی ەًٍ ٍستراو ە ٍ ەو زار

بدیبٍبىًٍدیی .ە

ە ٍپ یە

 -٥پ ِیستٍ ەمٍ ەەوا ەخٍرج ەکرەًی ەشدیستٍ ەەارای ٍکدًی ەوِوچٍ ەخۆران ەو ەخدًًٍش ٌدن ە ،ەو زاًیە
وراجعٍە کٍرێٌدرێتٍو ە ۆە ٍرێِ ٍرایٍبیەگشتیەژو رکدر ەمٍەو زار بیەەاراییەوەئد ِور  .ە
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 -٦خٍرجەکرەًتتتیەبٍواو ە%٤٢٢ە(مٍستتتٍەاەستتتٍە)ىەشدیستتتتٍ ەەارایتتتیەکٍستتتِکدر ەشتتتٍَ دانەوە
ئًٍ دماراوانەوەزیٌداًدًیەس دسیەوەکٍوئًٍدامەوەخدو نەپ داویستیەبدیبٍ ەوەئٍوەوِوچٍەختۆرەوە
خدًًٍش ٌدًٍشەکٍەشدیستٍ ەەارای دنە()٣٢٢ەسێەسٍەەٍَزارەەیٌدرەوە ٍر وەختِار و ،ەوەًد تبەمٍوە
ڕ ەکٍوترە ارێتٍو  .ە

ٍ -٧ە ر ەمٍ ە ڕگٍکدًی ەسٍر و ەخٍرجارەًی ەبًٍ د ەڕێژ

ە %٥٢ە(مٍسٍەا ەپًٍجد) ە ەشدیستٍ ەەاراییە

ڕاسپ رەراوانە ٍەخزوٍبیەگشتیەوەخدو نەو زی ٍە داڵکدنەوەپنٍەبدیبٍبٍکدنەمٍە(ەسٍرۆکیەٍَرێهەوە

سٍرۆکی ەپٍرمٍودن ەو ەسٍرۆکی ەئًٍجِوًٍی ەو زیران ەو ەج کر کدً دن ەو ەئًٍداودًی ەپٍرمٍودن ەوە
و زیر کدن ەوەئٍواًٍ ە ٍ ەپنٍ ەئٍواًي ەوە ریادر کدًی ەو زار

وِوچٍ ە ریادر ەو زار

ەوئٍواًی ە ٍ ەپنٍ ەئٍواًي ەوەئٍواًٍ ە

ەو رە گرن ەو ەخدو ن ەپنٍ ەبدیبٍبٍکدن ەو ەئًٍداودًی ەئًٍجِوًٍیە

ەاەو ر ەوەەاەگد ەەپ داچِوًٍو ەوەسٍرجٍم ەەاەو ران ەوەئًٍداودًی ەەاواکدر ەگشتّەوەگشب ەئٍوە
کٍسدًٍ ە ٍپ ی ەخشتٍ ەکدرپ اراو ەوِوچٍ ە ،ەوِوچٍ ەە ڕودڵٍ ەپنٍ ە داڵ ە(أ) ەو ە( ) ەو رە گرنە

مٍسٍر ەو الکی ەشدرستدًی ەو ەسٍر دز ەو ەئًٍجِووٍن ەو ەە زگد ەئدسدی
ًدوخۆ) .ە

ەو ەَ ز کدًی ەئدسدیشیە

 -٨ڕگٍ ە( )٧ەسٍر و ەئٍوکٍسدًٍش ەە گرێتٍو ەکٍ ە ٍو ەپنٍ ەو زی دًٍ ەمٍ ە ڕگٍ ە( )٧ەسٍر و ە
َدبِون ەو ەخدًًٍش ي ەکراون ە ،ەیدن ەمٍ ەەوا ەج بٍج ارەًی ە ڕیدر ەئًٍجِوًٍی ەو زیراًی ەسٍر و ە

شدیستٍ ەوِوچٍ ەخدًًٍش ٌیەە يە ٍوەپنٍەوەو زی دًٍ .ە

 -٩ڕگٍکدًی ەەیدر ەکراو ەمٍسٍر و ەج بٍجێ ەە کرێب ە ٍ ەڕ چدوکرەًی ەڕێٌىدی ٍکدًی ەو زار بیە
بًٍدروستیە ۆەخۆپدرێز ەمٍەڤدیرۆسیەکۆرۆًدەمٍکدبیەەا ٍشارەًیەوِوچٍ.

 -٤٢ئٍمەڕێٌىتتتتتدی ٍەەارایتتتتت ٍەج بٍجتتتتتێەە کرێتتتتتبەمٍرۆژ ەە رچتتتتتِوً ٍو ە،ەەو ەمٍەرۆژًتتتتتدوٍ ەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
(و تدیعیەکِرەستدن)ە وە کرێتٍو ە.

ە
ە
ە

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

پدڵپشتتبەە تتٍەەوتتدەەهەىە()٦ەمٍەی دستتد ەچدکستتدز ەمٍەوتتِوچٍەوەە ڕوتتدڵٍەوە ٍخش ت يەوەئ ىت دزابٍکتتدنەوە
خدًًٍشتت ٌیەمٍەٍَرێىتتیەکِرەستتتدنە–ەع تتراقەو ەوتتدەە

ە()٤٨ەوە()٤٩ەو ە()٢٢ەمٍەپٍیتتڕ و ەیدستتد ە

وهىەم تژًٍ ەە رکترەنەوەپ تداچِوًٍو
تٍەكۆ ِوًتٍە ە
ئدوتدژهە ە
ە
وهە
چدکسدز ەژوتدر ە( )٤ەستدڵیە()٢٢٢٢ەە ە

ڕێٌىدییەەاراییەمٍەڕێاٍوبیە()٢٢٢٢/٦/٢٤ەە ڕيدرەراە ٍەە-:

ە

ڕێىمایّ ژمارە ( ِ)60ساڵّ 0202
ڕێىمایّ تایبەت بە خسمًت َ پلًِ َيزيفّ
یەکەم:

 -٤گشبەەاوٍزراو کدًیەٍَرێهەپ داچِوًٍو ە ٍەوٍ ٍستیەڕێانستتٌیەپتنٍەوەًدوً شتدنەوەوتِوچٍەوە
و زی تتیەستتٍرجٍمەوتتِوچٍەخۆراً تتدنەە کٍنەمٍە تتِار ەخزوٍبتتیە(شدرستتتدًیەوەپ شتتىٍرگدیٍبیەوە

َ ز کدًیەئدسدی

ەوەًدوخۆ).

 -٢ئٍمەپ داچِوًٍو یٍەمٍ ِار کدًیەخدڵی()٤ەَدبِو ەمٍچِارچ تِ
ە

ب.

ٍَ -٣رەڕێانستتتٌٍو یٍکەئًٍجتتدمە تتدرێبەپ ِیستتتٍەمٍەچتتِارەچ تتِ

ەیدستدەوڕێٌىتدی ٍەکدرپ اراو کتدنە
ەو زی تتیەگشتتت داە تتبەمٍستتٍرە

ٌٍود ە ڕواًدوٍەوەخزوٍبیەف عنیەوەئٍوەخزوٍبدًٍ ەکٍە ٍپ یەیدسدە ٍرکدر کدنەٍَژودرکراون.

َ -٤

ەخزوٍب تکەٍَژوتدرەًدکرێتبەئٍگٍرە ٍپ تیەیدستدەًٍ ِو تبەو کەیدستد ەخزوٍبتیەشدرستتدًیە

ژودر ە( )٢٤ەسدڵیە( )٤٩٦٢ەٍَوِارەکراوەیدسد ە ِوەجٍ ەسداڵًٍەوەڕێٌىدی ٍکدنەو ەیدسد ەخزوٍ ە
وەو الکیەژودر ە( )٢٥ەسدڵیە ٤٩٦٢ەٍَوِارەکراو.

 -٥مٍستتٍرەم تتژًٍەالو ک ٍکتتدًیەگشتتبەەاوٍزراو ەخاِو ٍکتتدن کتتدر ەپ تتداچِوًٍو ە ٍەەۆستت ٍ ە
فٍرودًبٍر کدنە اٍنەمٍەڕوو ەپنٍەوەًدوً شتدًیەو زی تیەوەوِوچٍکتدنەو پ شتٌ در کدً دنەە خًٍٍە
ٍرە سبەم ژًٍ ە داڵ ەو زار بٍکدً دنە ۆەپٍسًٍدکرەن.

ٍَ -٦وِو ەئٍو ە ڕیدراًٍ ەکٍ ەم ژًٍ ەو زار

ەپٍسًٍد ەە کد ە ۆ ەٍَڵِ شدًدًٍو ەو ەە ر در

پنٍە
ە ە

ربٍ ەٍ ەو ەخزوٍبی ەفٍرودًبٍرایٍبی ە ٍە ر ەمٍیدسد ە ٍرزە کرێتٍو ە ۆ ەئًٍجِوًٍیە
وهو ەوٍە ە
رزكرەًٍ ە
ە
ەٍ

و زیرانە ۆە ڕیدرەانەمٍسٍرەٍَڵِ شدًدًٍو یدن.

دََەم:

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

یدسدیٍە کرێتٍو  .ە
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ەٍَرەپنٍیٍکیەو زی تیەوەًدوً شتدً کەکٍەەرا تتٍەفٍروتدًبٍرەکٍەَدوەژ تبەمٍگٍوە

-٢ە ٍَڵِ شدًٍو

یدسد ەئدودژ ەپ اراو  .ە

-٣ە م ژًٍ ە داڵ ەو زار بٍکدنەوەم ژًٍەالو ک ٍکدنەئٍرکیەڕاسبەکرەًٍو

ەٍپ ّەيدسدىەژودر ە( )٢٥ەٍَوِارەکراو ەسدڵیە٤٩٦٢ەە کٍوێتٍەئٍستۆ .ە

ەًدوً شدنەوەپنٍ ەو زی یە

سێیەم:

-٤گشتتتبەپتتتنٍەوەوٍربٍ ٍ ەو زی تتتیەکٍەەرا تتتبە ٍوتتتِوچٍەختتتۆرە ٍە رەمٍیدستتتدەکدرپ اراو کتتتدنە
ٍَڵد و ش تٍو ەچەمٍەیٍکٍمەڕۆژ ەە سبە ٍەکدر ِوًیەپێەەرا بەیدنەمٍەەوا ەڕۆژ کدًیەەاوبترەمٍە

ەاوٍزراًدً دن .ە

-٢ە تتۆەج بٍجتتێەکرەًتتیەختتدڵیە()٤ەٍَوتتِوەئٍوە ڕیتتدراًٍەٍَڵد و ش ت ٌٍو ەکٍەَتتدوەژنەمٍگٍوەیدستتد ە
ختتزوٍ ەوەو الکتتیەژوتتدر ە( )٢٥ەٍَوتتِارەکتتراو ەستتدڵیە ٤٩٦٢ەکتتدرپ اراوەوەٍَرەیدستتدیٍکیەکتتدرە

پ اراو ەبر .ە

چُارەم:

-٤ە ٍَڵِ شدًٍو

ەپ داًیەسداڵًیەخزوٍ ە ۆەوتِوچٍەختۆرانەو کتِەخزوٍبتیەو زی تیەشدرستتدًیەوە

پ شىٍرگدیٍبیەوەئدسدیشیەًدوخۆەکٍە ۆەئٍوەوتدواًٍ ەکٍمٍگٍوەوتدو

ەخِێٌتدًیەوِوچٍختۆرەیٍکە

ە گرێتٍو ەو ەئٍوەودواًٍ ەکٍەئٍژودرکراو ەوەوِوچٍەخۆرەبٍوًٍیەمٍە()٤٦ەسدوەکٍوتر ِو  .ە

-٢ەئٍمەٍَڵِ شدًدًٍو

ەخدڵیە()٤ەزیٌداً دنەوەڕاگ راواًیەس دسیەًدگرێتٍو  .ە

ە-٣ە م ژًٍەالو ک ٍکدنەمٍەو زار

ەوەەاوٍزراو ەخاِوٍی ٍکدنەجێە ٍەجێەکرەًیەخدڵٍکتدًیەستٍر و ە

ە گتتترًٍەئٍستتتتۆەمٍەەیتتتدر ەکرەًتتتیەئٍوەفٍروتتتدًبٍراًٍ ەکٍەخِکىٍکتتتدنەئٍمەختتتداڵًٍ ەستتتٍر و ە
ە()٦ەمٍەیدستد ەچدکستدز ەَتدبِو ،ەو ەڕاستپدرە

ە یدًکرێتٍو ەو کەمٍەسٍرجٍمە ڕگٍکدًیەوتدەە

ە

پ ِیسبە ۆە ٍخش ٌیەپنٍەوەًدوً شدًیەو زی یە ٍپ یەشدیستتٍەیدستدی ٍکدن،ەوتِوچٍەوەشدیستتٍ ە
ەارایی،ە ۆەئٍوەفٍروتدًبٍراًٍە تۆەم تژًٍ ەو زار

ڕێٌىدی ٍەەارای ٍکدن .ە

پێىجەم:

-٤ە ٍَرەپ کٍیٍکیەیدسدییەمٍە ِار ەڕاژ
کدرگ ر ەئٍوەپ کٍیٍەپدرێزراوەە

ب .ە

ە ٍرزە کًٍٍو ەمٍەچِارچ تِ

ەشدرستتدًیەڕاژ

ەیدستدەوەپٍیتڕ وەوە

ەگشتتیەەرا تبە ٍەفٍروتدًبٍرە ٍە ڕیتدر ە

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

-٣ە پ ِیستٍەپنٍەوەًدوً شدًیەو زی تیەوەوتِوچٍەوەشدیستتٍەەارای ٍکتدًیەئٍوەفٍروتدًبٍراًٍ ە تڕگٍ ە
(پ ٌجٍم)٤/ە ە یدًکرێتٍو ەوەمٍەچِارەچ ِ

ەیدسد ەوەپٍیڕ وەوەڕیٌىدی ٍەەارای ٍە ٍرکدر کتدنەڕێتکە

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

ەڕێانستٌٍو

ە

ەپتنٍەوەًدوً شتدًیەو زی تیەوەوتِوچٍەوەشدیستتٍەەارای ٍکدً تدنە

ٍرزە کرێتٍو ە ۆەم ژًٍ ە داڵەمٍەو زار بٍکدن .ە

 -٤و زیرەیدنەستٍرۆکیەالیًٍتیەًٍ ستتراوە ٍەو زار بٍکتدنەڕاستپدرە
ە کد ەو ە ڕیدر ەکدرگ ر ەبدیبٍ ە ٍەڕێانستٌٍو

()٤ەە یدًکرێتٍو ەە رە کد ەمٍەچِارەچ ِ

ەم تژًٍەالو ک ٍکتدنەپٍستًٍدە

ەپ کٍ ەو زی یەئٍوەفٍرودًبٍراًٍ ەکٍەخدڵیە

ەیدسدەوەپٍیڕ وەوەڕێٌىدی ٍە ٍرکدر کدن.

 -٢ئٍوەفٍرودًبٍراًٍ ەکٍە ٍپ تیەیدستدییەچدکستدز ەپتنٍەوەوٍربٍ ٍ ەزیدە یتدنەمتێەو رە گ ترێتٍو ە
و ڕاسبەکرەًٍو

ەوِوچٍەوەًدوً شدً دنە ۆەە کرێبە ٍمەش ِ

ەخِار و  :ە

ەأ -ئٍوەفٍرودًبٍراًٍ ەکٍەەاوٍزراونە ٍپ یەیدسد ەشدرستدًیەژودر ە( )٢٤ەسدڵیە( )٤٩٦٢ەٍَوِارەکتراو ە
ٍرکدرەمٍەٍَرێىیەکِرەستدنە ٍپ یەٍَودنەیدسدەپ ِیستٍەڕاستتارەًٍو

ارێتتبەو ەکۆبتتدەستتٍروِوچٍەوەپتتنٍە ٍرزکتترەًٍو

کرەًٍو

ەوتِوچٍەوەًدوً شتدً دنە تۆە

ەستتدڵیە()٢٢٢٣یتتدنە تتۆەە کتترێتٍە ٌٍوتتدە تتۆەڕاستتبە

تٍە
پدڵپشتتٍە ە
ە
كتٍە
ژوتدرهە()٤٤ىەستدڵّە٢٢٤٦ە ە
ە
ڕهچدوەكرەًّەڕێٌىديىتدنە
ەوِوچٍەوەًدوً شدً دنە ەٍە ە

مٍە٢٢٤٥/٤٢/٢٤ەەو ە ٍپ یەخشتٍ ەَدوپ
زيرانەژودرهە()٥٦ە ە
ە
ە
ًّەوه
ە
ًجِوٍ
ە
بّەئٍ
ە
رۆكديٍ
ە
ڕيدرىەسٍ

:ە

ە -ئٍوەفٍروتتدًبٍراًٍ ەکٍەپتتدشە()٢٢٢٣/٤٢/٣٤ەەاوٍزراون،ە ٍپ تتیەیدستتد ەژوتتدر ە( )٢٢ەستتدڵیە( )٢٢٢٨ە
ع راتیەکٍڕێٌىدییەژوتدر ە( )٢٤ەستدڵیە ٢٢٢٨ەپ تد رچِو ەڕاستتارەًٍو

ە کرێب.

ەوتِوچٍەوًدوً شتدً دنە تۆە

 -٣خِکىٍکتتدًیە تتڕگٍ ە(پ تتٌجٍم)٤/ەبًٍُتتدەئٍوەکٍستتدًٍەە گتترێتٍو ەکٍەبتتدەپٍستتًٍدکرەًیەیدستتد ە
چدکسدز ەژودر ە( )٢ەسدڵیە()٢٢٢٢ەوِوچٍیدنەو رگربِو  .ە

 -٤سٍ در

ە ٍوەفٍرودًبٍراًٍ ەکٍەخزوٍبتیەفٍروتدًبٍرایٍبیەوەئتدوار ییەیتدنەپ شتىٍرگدیٍبیەیتدنە

کٍربیەبدیبٍب دنە ۆەئٍژودرەکراو ،ە ٍپ یەیدسد ەچدکسدز ەژودر ە( )٢ەسدڵیە٢٢٢٢ەٍَڵد و ش تٍو ە
و ەڕاسبەکرەًٍو

ەوِوچٍەوەًدوً شدً دنە تۆەە کترێتٍو ە ٍپ تیەستداڵًیەختزوٍ ەوە ڕواًتدوٍەوە

چدوكرەًّەڕێٌىدييىدنەژودرهە()٢٣ىە
ە
بٍوٍنەو ە ٍپ یەٍَودنەو ادًزویە ڕگٍ ەخدڵی(/٦أەوە )ە ەٍ ە
ڕه

سدڵّە٢٢٢٤ە()٥٤ىەسدڵّە٢٢٢٧ەوە(٣ە،ە٨ە)ىەسدڵّە٢٢٤٢ەو ()٤٦ەسدڵّە .٢٢٤٨ە

 -٥مٍکدبیەەروسبە تِوًیەٍَرەئدستتًٍک گەوەًتدڕووً ٍک،ەو زار بٍکتدنەوەالیًٍٍکتدًیەًٍ ستتراوە ٍە
و زار

ە ۆیتتدنەٍَیٍەەاوا ەڕووًاتترەًٍو ەوەَدوئتتدًٍَکیەپ ِیستتبە تتاٍنەمٍە ٍڕێتتِ ٍرایٍبیە

گشتیە ِوەجٍەمٍەو زار بیەەاراییەوەئد ِور  .ە

وهتتديعّەكِرەستتدن)ە
رۆژًدوتٍىە( ە
ە
كرێتبەوەمتٍە
ە
ە
كدرىەپتێەەه
 -٦ئٍمەڕێٌىدی دًٍەمٍڕێاٍوبیەە رچِوًیەە
وهە.
كرێتٍ ە
ە
ە
وەەه
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خشتًِ ژماري ( ) 6
ڕواًدوٍ ە
ە

پنٍ ە
ە

وِوچٍىەسِيسرى ە
ە

وِوچٍىەسِيسرى ە
ە

امىصدمحەامزراعيٍ(
ە
(ە

(ەيدسدىەشدرستدًّە) ە

وِوچٍىەًِێ ە
ە

ە

بدە٣٤ە/ە٤٢ە/ە ٢٢٣ە

بدە٣٤ە/ە٤٢ە/ە ٢٢٣ە

بدە ٍەروارىە٣٤ە/ە٤٢ە/ە ٢٢٤٩ە

ێە ڕواًدوٍە ە

 ٤٢٣،٢٢٢ە

 ٤٢٣،٢٢٢ە

 ٣٢٦٢٢٢ە

ە

ە

 ٤٢٤،٥٢٢ە

 ٤٢٣،٣٢٢ە

 ٣٣٢٢٢٢ە

ە

ە

 ٤٢٦،٢٢٢ە

 ٤٢٥،٦٢٢ە

 ٣٣٨٢٢٢ە

رهبديّ ە
سٍ ە
ە

 ٤٤٣،٥٢٢ە

 ٤٢٣،٢٢٢ە

 ٣٩٨٢٢٢ە

ە

 ٤٤٥،٢٢٢ە

 ٤٢٤،٣٢٢ە

 ٤٢٤٢٢٢ە

ًدوهًدى ە
ە

 ٤٤٧،٢٢٢ە

 ٤٢٧،٢٢٢ە

 ٤٥٧٢٢٢ە

ە

 ٤٤٨،٥٢٢ە

 ٤٢٨،٣٢٢ە

 ٤٦٤٢٢٢ە

ە

ە

 ٤٢٩،٦٢٢ە

 ٤٧٤٢٢٢ە

ئدودەهيّ ە
ە

 ٤٢٢،٥٢٢ە

 ٤٣٢،٢٢٢ە

 ٤٨٥٢٢٢ە

ە

 ٤٢٤،٢٢٢ە

 ٤٣٤،٦٢٢ە

 ٥٤٩٢٢٢ە

 ٤٢٥،٥٢٢ە

 ٤٣٧،٢٢٢ە

 ٥٥٩٢٢٢ە

 ٤٢٥،٥٢٢ە

 ٤٣٩،٨٢٢ە

 ٥٦٩٢٢٢ە

كدمۆريۆس ە

 ٤٣٨،٢٢٢ە

 ٤٤٨،٢٢٢ە

 ٥٧٩٢٢٢ە

ە

 ٤٤٤،٢٢٢ە

 ٤٥٢،٢٢٢ە

 ٥٨٩٢٢٢ە

ە

 ٤٤٤،٢٢٢ە

 ٤٥٣،٢٢٢ە

 ٦٦٩٢٢٢ە

ە

 ٤٤٩،٥٢٢ە

 ٤٥٩،٥٢٢ە

 ٦٩٣٢٢٢ە

ە

 ٤٥٣،٥٢٢ە

 ٤٦٢،٤٢٢ە

 ٧٢٥٢٢٢ە

ە

 ٤٥٧،٥٢٢ە

٤٦٤،٧٢٢ە/ە٤٦٧،٣٢٢ە/ە ٤٦٩،٩٢٢ە

 ٧٤٧٢٢٢ە

ە

 ٤٦٩،٢٢٢ە

 ٤٧٩،٢٢٢ە

 ٨٦٢٢٢٢ە

ە

 ٤٧٤،٥٢٢ە

 ٤٨٢،٩٢٢ە

 ٨٧٧٢٢٢ە

ە

٤٨٢،٢٢٢ە/ە ٤٨٥،٥٢٢ە

٤٨٦،٨٢٢ە/ە ٤٩٢،٧٢٢ە

 ٨٩٤٢٢٢ە

يٍم ە
ەه ە
ە

ًۆيٍم ە
ە

شتٍم ە
ٍَ ە
ە

پٍيىدًکدىە
ە

ودوۆستديدن ە
پٍيىدًکدىە
ە

وبٍم ە
خٍ ە
ە

بٍكٌيكّ ە
ە

شٍم ە
شٍ ە
ە

پ ٌجٍەم ە

چِارهم ە
ە

رودًبٍرێتّ ە
ە
ىە ە
فٍ
ێەگۆڕيٌّەًدوًيشدنەوەپنٍ ە
ە
ەٍ
س يٍەم ە

ە

ەووهم ە
ە
ە
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ە

ە

 ٤٩٩،٢٢٢ە

 ٢٢٩،٢٢٢ە

 ٩٤٨٢٢٢ە

ە

 ٢٢٥،٥٢٢ە

 ٢٤٤،٢٢٢ە

 ٩٦٨٢٢٢ە

ە

٢٤٢،٢٢٢ە/ە ٢٤٨،٥٢٢ە

٢٤٩،٢٢٢ە/ە٢٢٤،٢٢٢ە/ە ٢٢٩،٢٢٢ە

 ٩٨٨٢٢٢ە

ە

 ٢٤٤،٥٢٢ە

 ٢٥٤،٥٢٢ە

 ٤٢٤٨٢٢٢ە

ە

 ٢٥٥،٢٢٢ە

 ٢٥٩،٧٢٢ە

 ٤٢٦٨٢٢٢ە

ە

 ٢٦٥،٥٢٢ە

 ٢٦٤،٩٢٢ە

 ٤٢٨٨٢٢٢ە

٢٧٢،٤٢٢ە006،522 /

٢٧٦،٥٢٢ە005،622 /
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خشتًِ ژماري ( ) ٣

خشتًِ ژماري ( ) 0

ۆەوِوچٍىەەەەەەەەەەەە
ە
وِوچٍىە(ە٤٢٣ە)ەەيٌدرە
ە
ىەمٍە
ێە ڕواًدوٍە ە

وِوچٍىە(ە٤٢٣ە)ەەيٌدرە ۆە
ە
بديّەمٍە
ە
ىەسٍ ە
ره
ە
ە
ڕواًدوٍ

ەه بەە
ىەژودرهە(ە)٤ە ە
ە
وِوچٍىە(ە٤٥٣ە)ەەيٌدرە ٍەپ ّەخشتٍە
ە
وِوچٍىەسِيسرىە
ە

ڕهبّەسدڵّە ٢٢٢٣ە
ٌٍ ە
ە

ەه بەە
ىەژودرهە(ە)٤ە ە
ە
ە
ّەخشتٍ
(ە٤٥٢ە)ەەيٌدرە ٍەپى

وِوچٍىەًِێە ۆەسدڵّە ٢٢٤٩ە
ە

 ٤٥٩،٥٢٢ە

وِوچٍىەسِيسرىە
ە

ڕهبّەسدڵّە ٢٢٢٣ە
ٌٍ ە
ە

 ٦٢٩٢٢٢ە

 ٢٢٤٩ە

رودًبٍرێتّ
ە
ىە ە
فٍ
ێەگۆڕيٌّەًدوًيشدنەوەپنٍ ە
ە
ەٍ

رودًبٍرێتّ
ە
ىە ە
فٍ
ێەگۆڕيٌّەًدوًيشدنەوەپنٍ ە
ە
ەٍ

 ٤٥٣،٢٢٢ە

 ٥٣٩٢٢٢ە

 ٤٦٢،٤٢٢ە

 ٦٢٤٢٢٢ە

 ٤٥٩،٥٢٢ە

 ٥٤٩٢٢٢ە

 ٤٦٤،٧٢٢ە

 ٦٣٣٢٢٢ە

 ٤٦٢،٤٢٢ە

 ٥٥٩٢٢٢ە

 ٤٦٧،٣٢٢ە

 ٦٤٥٢٢٢ە

 ٤٦٤،٧٢٢ە

 ٥٦٩٢٢٢ە

 ٤٦٩،٩٢٢ە

 ٦٥٧٢٢٢ە

 ٤٦٧،٣٢٢ە

 ٥٧٩٢٢٢ە

 ٤٧٩،٢٢٢ە

 ٦٦٩٢٢٢ە

 ٤٦٩،٩٢٢ە

 ٥٨٩٢٢٢ە

 ٤٨٢،٩٢٢ە

 ٦٨٤٢٢٢ە

 ٤٧٩،٢٢٢ە

 ٥٩٩٢٢٢ە

 ٤٨٦،٦٢٢ە

 ٦٩٣٢٢٢ە

 ٤٨٢،٩٢٢ە

 ٦٢٩٢٢٢ە

 ٤٩٢،٧٢٢ە

 ٧٢٥٢٢٢ە

 ٤٨٦،٦٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

 ٢٢٩،٢٢٢ە

 ٧٤٧٢٢٢ە

 ٤٩٢،٧٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

 ٢٤٤،٢٢٢ە

 ٧٢٩٢٢٢ە

 ٢٢٩،٢٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

 ٢٤٩،٢٢٢ە

 ٧٤٤٢٢٢ە

 ٢٤٤،٢٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

 ٢٢٤،٢٢٢ە

٧٤٤٢٢٢

 ٢٤٩،٢٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

 ٢٢٩،٢٢٢ە

٧٤٤٢٢٢

 ٢٢٤،٢٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

٢٥٤،٥٢٢ە ە

٧٤٤٢٢٢

 ٢٢٩،٢٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

 ٢٥٩،٧٢٢ە

٧٤٤٢٢٢

٢٥٤،٥٢٢ە ە

٦٢٩٢٢٢

 ٢٦٤،٩٢٢ە

٧٤٤٢٢٢

 ٢٥٩،٧٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

 ٢٧٢،٤٢٢ە

٧٤٤٢٢٢

 ٢٦٤،٩٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

 ٢٧٥،٣٢٢ە

 ٧٤٤٢٢٢ە

 ٢٧٢،٤٢٢ە

٦٢٩٢٢٢

٢٧٥،٣٢٢ەَتد ە

٦٢٩٢٢٢

ە
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خشتًِ ژماري (  ) 7وِوچٍە ەٍپ ّەەرێٌىديّەژودرهەە()٤٢ەسدڵّە٢٢٢٢/ە
وِوچٍىەًِێە ۆەسدڵّە ٢٢٤٩ە
ە

ڕهبّەسدڵّە ٢٢٢٣ە
وِوچٍىەسِيسرىە ٌٍە ە
ە

رودًبٍرێتّ ە
ە
ىە ە
فٍ
ێەگۆڕيٌّەًدوًيشدنەوەپنٍ ە
ە
ەٍ
 ٢٩٨ە

ىەًدوهًدىە
ە
/٩٢٨ەەواەسٌِورىە ڕواًدوٍە

 ٢٩٨ە

٢٢٢ە ٤٤٢٨ە

 ٣٢٥ە

 ٤٤٢٨٢٢٢ە

 ٣٤٤ە

 ٤٤٤٨٢٢٢ە

 ٣٤٨ە

 ٤٤٤٨٢٢٢ە

 ٣٢٤ە

٤٤٤٨٢٢٢

٣٣٢ەيدنە ٣٦٧ە

٤٤٤٨٢٢٢

 ٣٣٧يان 503

٤٤٤٨٢٢٢

٣٤٣ەيدنە ٣٨٢ە

٤٤٤٨٢٢٢

٣٥٢ەيدنە ٣٨٧ە

٤٤٤٨٢٢٢

٣٥٦ەبدە ٣٩٣ە

٤٤٤٨٢٢٢

ە

َەزارەتّ/
بەرێُەبەرایەتّ گشتّ/
بەرێُەبەرایەتّ/
ًدوىە

فۆڕوّەگۆڕاًادرىە(ڕاستارەًٍو ىەپنٍەوەوِوچٍەوەًدوً شدن)ە ٍێّەڕێٌىد ەەارایّەژار ە()٤٢ىەسدڵّە ٢٢٢٢ە

چِاریي ە

ە
ڕێزەوە

ەاوٍزراًدنە
وەکدبّە

پنٍ-

ڕواًدوٍىە

ورببٍىە

کدبّە

ەاوٍزراًدن ە ەاوٍزراًدن ە ئ ستد ە
ە
وۆڵٍبّە

ە
سزاەوە

ە

سِپدس ە ێەوِوچٍە ە جۆر کٍىە ە فعنّ ە
ە

ە

ە

فًرناىەًرى ڕێکخًر

جۆرەوە

ودو ىە

خزوٍبّە

ە

ئ ستد ە

سدڵّە ٢٢٢٣ە

َدبِوەەواىە

َ ٌدن ە

ٌٍڕ بّە

ە
ە

جۆرەوە

ەاوٍزراًدن ە

پنٍ-ە

ودو ىە

وەڕێٌىدیّ ە

یدسدەوە

ە سبە

ە

ورببٍىە

خزوٍبّە

ٍَژودرکراوە

وازَ ٌدنە
مٍکدر ە

ە

ًدوً شدًّە

کٍەزیدە ە

ًِێ ە

وِوچٍىە

ٌٍڕ بّەًِێ ە

و رگ راو ە

ٍە رەمٍە

ۆەسٍرکدرە ە

ە
پنٍە–ە

ورببٍىە

ە
ڕێاٍوبّە

ًِێ ە

شدیستٍە
ِون ە

ڕێٌىدیّ ە

ە

ە

بًڕێَەبًرى ن الکات

تێبیىّ یەکەمٍ :وٍرج کەئٍمەخشتٍىەسٍر و ەە

ٌٍڕ بّە

ٍە سبە

ە

ٍَژودرکراوە

ٍپ ّەیدسدە

ە

ە

ئ ستد ە

ە

خزوٍبّە
ە

ًدوً شدًّە

وِوچٍىە

وِوچٍىە

ڕواًدوٍکدًّە

ڕێاٍوبّە ٍە

گٍڕاًٍو ە

ە
ە

ە

ە

بًڕێَەبًرى ژنەریارى

بەمٍەالیٍنەم تژًٍىەو زار

جێە ٍج ارەًّەیدسدىەچدکسدزىەژودر ە()٢ىەسدڵّە.٢٢٢٢

ە

ە

سًرۆکُ فًرناىگً

ەپٍستًٍدە ارێتبەکٍپ تکەَتدببِوە تۆە

دََەم :ئٍمەخشتٍىەسٍر و ە ٍ ٍرًدوٍىەئ اسلە( )Ex c elە ەروسبە ارێب.
سێیەم :ئٍمەخشتٍىەسٍر و ە نرێتٍەسٍرەسّەەىە(.)CD
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َەزارەتّ/
بەرێُەبەرایەتّ گشتّ/
بەرێُەبەرایەتّ/

ف رمّ زاویارِ مَُچە خ ران
ە

ًدوىەچِاریي :ە
ڕیاٍوبّەەاوٍزراًدن :ە
ەاوٍزراًدنەوەە سبە ٍکدر ِوًّەیٍکٍمەجدر :ە
ڕواًدوٍىەکدبّەەاوٍزراًدن:
پنٍ-ورببٍىەئ ستد :ە
ًدوً شدًّەئ ستد :ە
وِوچٍىە ٌٍڕ بّەئ ستد :ە
وِوچٍىە ٌٍڕ بّەسدڵّە :٢٢٢٣ە
ڕواًدوٍکدًّە ٍە سبەَدبِوەەواىەەاوٍزراًدن :ە
ڕێاٍوبّە ٍەە سبەَ ٌدن :ە
وازَ ٌدنەمٍکدر :ە
گٍڕاًٍو ە ۆەسٍرکدر :ە
ڕێزەوەسِپدس :ە
وۆڵٍبّە ێەوِوچٍ :ە
سزاەوەجۆر کٍى :ە
خزوٍبّەفعنّ :ە
جۆرەوەودو ىەخزوٍبّەٍَژودرکراوە ٍپ ّەیدسدەوەڕێٌىدیّ :ە
جۆرەوەودو ىەخزوٍبّەٍَژودرکراوە ٍە رەمٍەیدسدەوەڕێٌىدیّ :ە
پنٍ-ەورببٍىەکٍەزیدە ەو رگ راو  :ە
ًدوً شدًّەًِێ :ە
وِوچٍىە ٌٍڕ بّەًِێ :ە
پنٍە–ەورببٍىەًِێ :ە
ڕێاٍوبّەشدیستٍە ِون:
فًرناىەًرى ڕێکخًر
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َەزارەتّ دارایّ َ ئابَُرِ
ژمارە 7001/7/1 :لە 0202/1/01
وتتتدەەهىە(٧ە،ە٨ە،ە٩ە،ە٤٢ە)ەمٍەیدستتتد ەچدکستتتدز ەمٍەوتتتِوچٍەوەە ڕوتتتدڵٍەوە ٍخشتتت يەوە
ە
پدڵپشتتتبەە تتتٍەە
ئ ىت دزابٍکدنەوەخدًًٍش ٌیەمٍەٍَرێىیەکِرەستدنە–ەع راقەو ەپٍیڕ و ەیدسد ەچدکسدز ەژودر ە( )٤ە

وهىەم تتژًٍ ەە رکتترەنەوەپ تتداچِوًٍو
تتٍەكۆ ِوًتتٍە ە
ئدوتتدژهە ە
ە
وهە
ستتدڵیە()٢٢٢٢ە ە
ڕێاٍوبیە()٢٢٢٢/٦/٢٤ە ڕيدرەراە ٍەە -:ە

ەڕێٌىتتدییەەارایتتیەمٍە

ڕێىمایّ ژمارە ( )6٣ساڵّ 0202
ڕێىمایّ تایبەت بە خاوەوشیىّ
یەکەم:

-٤ەٍَوِوەئٍوەپنٍەوەًدوً شدًیەو زی یەکٍەمٍخِار و ەَدبِو ەخدًًٍش يە ِوً دنەیٍکەە خرێتٍو ە ٍە
ٍَوتتدنەوٍرجەوەپ ِ ر کتتدًّەخدًًٍشت يە تتِوًّەفٍروتتدًبٍرانەمٍەپتتنٍەگشتتت ٍکدًّەو زیت ٍەەمٍەستتٍرە
و الکّەشدرستدًّەوەسٍر دزىەَ ز کدًّەئدسدیشتّەًتدوخۆە،ستٍرۆکّەٍَرێتهە،ستٍرۆکّەپٍرمٍوتدنە

،سٍرۆکّەئًٍجِووًٍّەو زیرانە،ەج کر کدً دنە،ئًٍداودًّەپٍرمٍودنەو زیر کدنەوەئٍواًٍىە ٍەپنٍىە
ئٍواًتتيەوە ريكتتدرىەو زار

ەوئٍواًٍىەوتتِوچٍىە ریاتتدرىەو زار

ەو رە گتترنەوەختتدو ًّەپتتنٍىە

بدیبٍبٍکدنەوە ٍرێِ ٍر ەگشتت ٍکدنەوەئٍواًٍىە ٍەپتنٍىە ٍرێتِ ٍرىەگشتتّەوەئٍواًٍىەوتِوچٍ ە
ٍرێِ ٍرىەگشتّەو رە گرنەسٍرۆکەوەئًٍتداودًّەئًٍجتِوًٍّەپدرێزگدکتدًّەٍَرێتهەوەگشتبەئٍوە

کٍسدًٍىەکٍە ٍەپێەىەخشتتٍىەکتدرپ اراوىەوتِوچٍەمٍەٍَرێىتّەکِرەستتدنە،ەوتِوچٍەوەە روتدڵٍىە

ٍَرەووەپنٍىە داڵە(أ)ەوە( )ەو رە گرنەمٍەسٍرەو الکّەشدرستدًّەوەستٍر دزىەَ ز کتدًّەئدسدیشتّە

ًدوخۆ.

وهەٍَژوتدرەە کرێتبە ٍمەشت ِ ىە
ره ە
ىەستٍ ە
ە
-٢ەوِوچٍىەخدًًٍش ٌّە تۆەئدوتدژ ەپ اتراوانەمتٍەەختدڵّە()٤
خِار و ە-:

ەأ -رێژ ى()%٤٥پدًز ەمٍسٍەاەمٍکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەوە رودڵٍىەئٍو ىەمٍکدبّەخزوٍبداەو رە گرێب

ە -رێتتتژ ى()%٥،٤یٍکە وً تتتِەمٍستتتٍەاەمٍکتتتۆىەگشتتتتّەەواەوتتتِوچٍەوە روتتتدڵٍىەمٍکتتتدبّەخزوٍبتتتداە
و رە گرێب

ج -ە رودڵٍىە رواًدوٍە ۆەئدودژ ەپ اراوانەخٍرجەە کرێبەکٍەمٍە ڕگٍىەیٍکٍمە /ە،٤ئدودژ یدنەپ اراو ە
ە

ٍمەش ِ ىەخِا و ە -:ە

-٤ەە رودڵٍىە رواًدوٍىەئدودە یّە ٍەرێژ ىە()%٤ەیٍکەمٍەسٍەاەمٍەکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەو ەە روتدڵٍە،ە
ئٍو ىەمٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش يە .ە

-٢ەە رودڵٍىە رواًدوٍىەە نۆمە ٍەرێژ ىە()%٢ەەووەسٍەاەمٍەکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەو ەە رودڵٍە،ەئٍو ىە
مٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش ي.
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-٣ەە روتتدڵٍىە رواًتتدوٍىە اتتدمۆریۆسە ٍەرێتتژ ىە()%٤ەچتتِارمٍەەستتٍەاەمٍەکتتۆىەگشتتتّەەواەوتتِوچٍەو ە
ە رودڵٍە،ەئٍو ىەمٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش ي.

-٤ەە رودڵٍىە رواًتدوٍىەە نتۆوّە تداڵەو ەودستتٍرە ٍەرێتژ ىە()%٦ەشتٍشەمٍەستٍەاەمٍەکتۆىەگشتتّەەواە
وِوچٍەو ەە رودڵٍە،ەئٍو ىەمٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش ي.

-٥ەە رودڵٍىە رواًدوٍىەەکتۆراە ٍەرێژ ىە()%٨ەٍَشبەمٍەسٍەاەمٍەکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەو ەە رودڵٍە،ە
ئٍو ىەمٍەکدبّەخزوٍبداەو رىەە گرێبە،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش ٌی .ە

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

دََەم:

 -٤فٍرودًبٍرانە ٍوەپ ٌدسٍىەکٍەمٍەیدسدىەخدًًٍش ٌّەیٍککربِوىە ٍرکدرەمٍەٍَرێىداەَدبِو ،ەمٍگٍوە

ٍَوِوەئٍواًٍىەکٍەئدودژ یدنەپ اراو ەمٍە ڕگٍىە(یٍکٍمە/ە.)٤ەشدیستٍىەوِوچٍىەخدًًٍش ٌّەە يە
ٍەوٍرج کەخزوٍبّەخدًًٍش ٌ دنەمٍە()٤٥پدًز ەسدوەکٍوترەًٍ بەو بٍوًٍ دنەمٍ( )٤٥ەسدوەكٍوترە

ًٍ بەجکٍەمٍەخدمٍبٍکدًّەورەنەیدنەشٍَ دە ِونەیدنەخدًًٍش يە ِونە ٍەَۆکدرىەبًٍدروستّە

و ەئٍوەخدڵٍبدًٍىەکٍەمٍەیدسدیّەخدًًٍش ٌّە ٍرکدرەاەَدبِو ە ٍەە رکراو ە.

 -٢ئٍواًٍىەڕاستتتپ رەراونە ٍەخزوٍبتتتّەگشتتتتّەکٍەمٍە تتتڕگٍىە(یٍکٍمە)٤/ئدودژ یتتتدنەپتتتێەکتتتراو ەو ە
وٍرجٍکتدًّەَتدبِوەمٍە تڕگٍىە(ەوو مً)٤/دیتدًکرێتٍو ەئٍواەشدیستتتٍىەوتِوچٍیٍکّەخدًًٍشت ٌّە
ە تتيە ٍەر چتتدوکرەًّەٍَوتتدنەپ ِ ر کتتدًّەَتتدبِوەمٍە تڕگٍىە(یٍکٍمە،)٢/ە ٍەوٍرج تتکەمٍەرێ تژ ىە

()%٢٥ە سبەوەپ ٌ ەمٍەسٍەەب پٍرًٍ بەمٍەکۆىەگشتّەوِوچٍەوەە رودڵٍەئٍو ىەمٍکدبّەخزوٍ ە
و رە گرێب،ەە خرێتٍەسٍرەوِوچٍىەخدًًٍش يە .ە

 -٣ئٍو ىەمٍ تتتتڕگٍى(ەوو م)٢/ە ،ەَتتتتدبِو ە ٍرە وامەە

تتتتبەبتتتتدو کِەئٍوەکتتتتدبٍىەئٍوەخدڵٍبتتتتدًٍە

ە گًِج ٌرێبەمٍەگٍوەوٍرجٍکدًّەَدبِوەمٍە ڕگٍى(ەوو م)٤/ە ە

 -٤ئٍو ى ە ٍ ە ڕگٍى ە(ەوو م )٢/ەَدبِو ەئٍو ەکٍسدًٍ ەًدگرێتٍو ەکٍ ەمٍ ەەواى ە ٍکدر ِون ەو ەج بٍجێە
کرەًّەیدسدیّەچدکسدزىەژودر ە( )٢ەو ەپٍیڕ وىەژودر ە()٤ىەسدڵّە( )٢٢٢٢ەو ەرێٌىدیّەەارای ٍکدنە

راە سپ رەرێبە ۆەخزوٍبّەگشتّ .ە

سێیەم:

 -٤ئًٍدامەپٍرمٍودنە ٍئدر زووەوًٍداًٍە ۆىەٍَیٍەە ستبە ٍرەارىەوتدفەوەشدیستتٍەخدًًٍشت يە تِونە
تبە تتۆەئٍمەوٍ ٍستتتٍەپ ِیستتتٍەمٍەوتدو یٍکەمٍە()٣٢ەرۆژەب تتپٍرەًٍ تتبەمٍەرێاٍوبتتّە ٍرکتتدر ًِیە

یدستتدىەچدکستتدزىەژوتتدر ە()٢ەىەستتدڵّە()٢٢٢٢ەو ەەاواەکتتدریٍکەپ شتتاٍشە ٍەەیتتِاًّەستتٍرۆکدیٍبیە
پٍرمٍودًّەکِرەستدنە اد ە ٍەوٍ ٍستّەو رگربٌّەرێادر ەیدسدی ٍەپ ِیستٍکدن.
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 -٢ودو ىەخزوٍبتّەختِمّەپٍرمٍوتدًّە تۆەوٍ ٍستتّەستٍروِوچٍەوە ٍرزکترەًٍو ىەپتنٍەو ەخزوٍبتّە
خدًًٍش ٌّەٍَژودرەە کریبە ۆەئٍوەپٍرمٍودًتدر ىەکٍەە گٍرێتٍو ە ۆەسٍرەو زی ٍکٍىەپ شِوىە .ە

 -٣خِکىٍکتتدًّە ڕگٍکتتدًّە(یٍکٍمەوەەوو مەوەست ٍم)ەٍَوتتِوەئٍوەکٍستتدًٍەە گتترێتٍو ەکٍەمٍە تڕگٍىە
(یٍکٍمە)٤/ئدودژ یدنەپ اراو ەو ەمٍەپ

ە ٍرکدر ِوًّەیدسدىەچدکسدزىەژودر ە()٢ىەسدڵّە()٢٢٢٢ەو ە

رێٌىدیٍکدًّەخدًًٍش يە ِون،ەپ ِیستٍەخۆیدنە کًِج ٌيەمٍگٍوەخاِوٍکدًّەئٍمەیدسدیٍە .ە

 -٤ئٍواًٍىەکٍەمٍە ڕگٍى(یٍکٍمە)٤/ئدودژ یدنەپ اراو ەو ەخزوٍبّەخدًًٍش ٌ دنەًٍگٍیشتۆبٍە()٤٥ەسدوە
بدو کِەودو ىەسێەسدوەە خرێتٍەسٍرەخزوٍبٍکدً دنەو ەَدوشت ِ ىەپتنٍەو زی ت ٍەگشتت ٍکدنە تۆە

ئٍو ىە کًٍٍەبٍوًٍّەخدًًٍش ٌّەسٍپ ٌراو(ئ جبدر )ە،ە ٍوٍرج کەم بریٌیەخدًًٍش ٌّە(بِت تد ە

ب دعدیٍە)ەئٍوەودو یٍە دا ە.

ٍَ -٥ڵِ شتتدًدًٍو ىەە ستتبەمٍەکتتدرەک شتتدًٍو ىەٍَوتتِوەئٍواًٍىەکٍەمٍە تڕگٍى(یٍکٍمە)٤/ئدودژ یتتدنە
پ اراو ەو کٍە ٍەئدر زووىەخۆیدنەە گٍرێٌٍو ەستٍرەو زیت ٍىەپ شتِویدنەکٍەپ شتترەفٍروتدًبٍرىە
خاِوٍ ە ِونەو ەراژ کدً دنە ۆەٍَژودرەە کرێبە ٍەوٍ ٍستّەسٍرەوتِوچٍەو ەپتنٍە ٍرزکترەًٍو ە

و ەوٍ ٍستتتٍکدًّەخدًًٍشتت ٌّە،ەو ەمٍستتٍرەالیًٍٍەپٍیِ ًتتدار کدنەپ ِیستتتٍەپتتنٍىەو زی تتّەو ە

بٍرخدًاراوىەەارای دنە ۆەەا يە اد ەٍَرو َدەسٍرەپشکەە يەمٍەٍَڵبژارەنەو رگربٌتّەوتِوچٍىە
خدًًٍش ٌّەیدنەوِوچٍىەئٍوەو زی ٍیٍىەکٍە ۆىەە گٍرێتٍو  .ە

ٍَ -٦وِوەئٍواًٍىەکٍەمٍە ڕگٍى(یٍکٍم)٤/ئدودژ یدنەپ اراو ەجکٍەمٍەراسپ رەراوانە ٍەخزوٍبّەگشتّە

شدیستٍىەوِوچٍىەخدًًٍش يەە يە ٍەٍَودنەئٍوەپ تِ رەوەوٍرجتدًٍىەکٍەمٍە تڕگٍى(یٍکٍمە)٢/و ەە

(أ، ،ج،ە)ەو ە ڕگٍىەەوو م (ە٤ەوە٢ەوە٣ەوە،)٤ەشدیستٍىەوِوچٍىەخدًًٍش ٌّەە يە ٍەرێژ یٍکەکٍە
ًد بە()%٦٢ەب پٍرە اد ەمٍەکۆىەگشتّەەواەوِوچٍەوەە رودڵٍەمٍەکدبّەخزوٍبداەو ريدهەگرێبە .ە

 -٧سٍرجٍمەەاەو رانەوەەاواکدرىەگشت ٍکدنەشدیستٍىەوتِوچٍىەخدًًٍشت ٌّەە تيە ٍەرێتژ ىە()%٧٢ە
خٍفتدەمٍەسٍەەب پٍرەًٍکد ەمٍەکۆىەگشتتّەەواەوتِوچٍەو ەە رودڵٍکدً تدنەکٍەمٍەخزوٍبتّەو زی تّە
ٍپ ّەیدسدە ٍرکدر کدنەو رید گرێب .ە

چُارەم:

-٤ە ٍرێِ ٍرایٍبّەگشتّەخدًًٍش ٌّەسٍرە ٍەو زار بّەەارایّەوەئد ِورىەچًٍدەم ژًٍیٍکتّەالو کتیە
ٍەَدوئتتتدًٍَکّەالیًٍٍەپٍیِ ًتتتدار کدًّەەپٍرمٍوتتتدنەو ەئًٍجتتتِوًٍّەەاەو رىەپ تتتکەە َ ٌ تتتبە
ٍوٍ ٍستتتّە ٍەواچتتِوًٍو ە ٍم ستتتّەخدًًٍش ت ٌدنەوەەڵٌ تتد ِونەمٍەشدیستتتٍىەیدستتدیّەو ەبۆوتتدرە

ِوً دنەمٍەس ستٍوّە دیۆوٍبرىە .ە

 -٢ەئًٍجِووًٍّەەاەو رىەو ەپٍرمٍودًّەکِرەستدنە ٍەوٍ ٍستّەج بٍجێەکرەًّەخدڵّە( )٤ەًِێٌٍرىە
خۆیدنەەیدرىەە کٍنە ۆەَدوئدًٍَکّەم ژًٍەالو ک ٍکدن .ە
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پێىجەم:

 -٤ەپدڵپشبە ٍەودەە ىە( )٨ەمٍەیدسدیّەچدکسدزىەژودر ە()٢ىەسدڵّە( )٢٢٢٢ەئًٍجِوًٍّەو زیرانەگشبە
ٍرێِ ٍرایٍب ٍکدًّەخدًًٍش ٌیەوەفٍرودًکٍەوەیٍکٍىەئ دارىەەوەەارایّەکٍەوِوچٍىەخدًًٍش ٌ دنە

مێەخٍرجەە کرێبە(شدرستدًّەوسٍر دزىەو ەَ ز کدًّەئدسدیشّەًدوخۆەو ەیٍکٍەرێکەًٍخراو کدًّە

َ ز کدًّەپ شىٍرگٍ)ەٍَڵد و ش ٌ تٍو  .ە

-٢ەەواىەخدڵّە()٤ە مٍەستٍر و ە،ەٍَوتِوەوت الکەوەوِڵتکەوەوتدڵّەگِاستتراو

ەئٍوە ٍرێتِ ٍرایٍبیەوە

فٍرودًکتتتدًٍىەکٍەمٍختتتدڵّەیٍکەئدودژ یتتتدنەپ اتتتراو ە ٍٍَوتتتدنە ریتتتدرەە گتتتِازرێٌٍو ە تتتۆەستتتٍرە
ٍرێِ ٍرایٍبّەگشتّەخدًًٍش ٌّەسٍرە ٍەو زار بّەەارایّەوەئد ِورى .ە
-٣ە ٍرێِ ٍرایٍبّەگشتّەخدًًٍش ٌّەسٍرە ٍەو زار بّەەارایّەوەئد ِورىەٍَیتاٍلە ًٍتدیٍکّەبتدز ە
ۆەئٍوە ٍرێِ ٍرایٍب ٍەگشت ٍەئدودە ەە کد ەو ەئًٍجِوًٍّەو زیرانەپٍسٌدىەە کد ە .ە
-٤ەمٍەستتٍرەو زار بٍەپٍیِ ًدیتتدار کدنە(ەپ شتتىٍرگٍەوەًتتدوخۆە)ەپ ِیستتتٍەمٍەرێتتکٍىەم تتژًٍىەبتتدیبٍ ە
ئٍرکتتّەپ ستتپدرەًّەٍَوتتِوەەۆست ٍکدًّەخدًًٍشت ٌّەشدرستتتدًّەوەستتٍر دزىەَ ز کتتدًّەئدسدیشتتّە
ًدوخۆەو ەیٍکٍەرێاٌٍخراو کدًّەَ ز کدًّەپ شىٍرگٍەکٍەمٍەخدڵّە()٤ە،ە()٢تتٍو ەئدودژ یتدنەپ اتراو ە
ٍەم ژًٍیٍکّەبدیبٍ ەمٍە ٍرێِ ٍرایٍبّەگشتّەخدًًٍش ٌّەسٍرە ٍەو زار بّەەارایّەوەئد ِورىەکٍە
ۆەو رگربٌّەٍَوِوەەۆس ٍکدنەپ کە ُ ٌرێبەمٍەودو یٍکّەکِر ەکٍەمٍە()٧ەرۆژىەب پٍرەًٍکتد ەو ە
م تتژًٍەالو ک ٍکتتدنەئٍرکتتّەپ تتداچِوًٍو ەمٍستتٍرەم ستتتّەخدًًٍشتت ٌدنە تتاٍنەو ەەڵٌ تتد بٌٍو ەمٍە
بۆودرکرەً دنەمٍەس ستٍوّە دیۆوٍبرىە .ە

شەشەم:

ەه بە-:
ٍپ ّەودەە ى(ە)٩ەمٍەیدسدىەچدکسدزىەژودر ە()٢ەىەسدڵّە()٢٢٢٢ە ە

ٍَ -٤رەووەو زار بّەەارایّەوەئد ِورىەوەو زار بیەپ شىٍرگٍەًدوىەئٍوەخدًًٍش ٌدًٍە ٍرزەە کًٍٍو ە
کٍە ٍەپنٍى(ەو زیر،ە ریادرىەو زار

،ەراویژکدر،ە ٍرێِ ٍرىەگشتتّ)ەو ٍَرەپنٍیٍکتّەبتدیبٍ ەکٍە

ەراو بٍو ەئٍوەپ شتتىٍرگدًٍىەکٍەمٍەڕیتتزىەە تتزووبٌٍو ىەرزگتتدرىەختتِازىەکِرەستتتدنە تتِونەپ ت

ە

رێاٍوبّە()٤٩٩٤/٣/٥ە،ە ٍەوٍ ٍستّەٍَڵِ شدًدًٍو ىە ریدرىەخدًًٍشت يە ِوً تدن،ەو ەمٍە تڕىەئٍو ە
ریدرىەپ ِیسبە درێبەمٍەستٍرەچدر ًِوستّە ریتدرىەخدًًٍشت يە ِوً تدنە ٍپ تّەیدستدکدًّە()٣٣ە

سدڵّە()٢٢٢٧ەو ەیدسدیّەژودر ە()٣٤ەىەسدڵّ()٢٢٢٧ەو ەیدسدیّەژودر ە()٣٦ەىەسدڵّە()٢٢٢٧ەو ە ٍپ ّە

بدیبٍبىًٍدىە.

ٍ -٢پ ّەودەە ىە()٤٢ەمٍەیدسدىەچدکسدزىەژودر ە()٢ىەسدڵّە()٢٢٢٢ە .ە
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 -٣و زار بّەەارایّەوئد ِورىەوەو زار بیەپ شىٍرگٍەًتدوىەستٍرجٍمەئٍوەکٍستدًٍىەکٍە ٍەًدیدستدیّە
یدنەپنٍىەو زی ّە ٍرزبرەمٍەپنٍىەشدیستٍىەخۆیدنەخدًًٍش يەکراونەیدنەمٍسٍرە ٌٍودىەًدیدستدیّە

ئٍژودرىەخزوٍبّەسداڵًّەو زی ّەیدنە ۆەکتراو ەوخدًًٍشت يەکتراونەوٍ ٍستتّەڕاستبەکترەًٍو ىە
وِوچٍکدً تتتدنە ٍرزە کًٍٍو ە تتتۆەستتتٍرۆکدیٍبیەئًٍجتتتِوًٍّەو زیتتترانەمٍژێتتترەرۆشتتتٌدییەیدستتتدە
ٍرکدر کدنە ۆەئٍوەوِوچٍىەکٍە ٍپ ّەیدسدەشدیستٍەە يە.ە ە

حەفتەم:

 -٤گشبەو زار بٍەپٍیِ ًدار کدنەوە ٍرێِ ٍرایٍبّەگشتتّەخدًًٍشت يەستٍر ٍەو زار بتّەەارایتیەوە
ئد ِورىەمٍکدبّەەروسبە تِوًّەٍَرەئدستتًٍک کەوەًتدروً ٍکەمٍەج بٍجتێەکرەًتّەئٍمەرێٌىدی تدًٍە
ۆیدنەٍَیٍەەاواىەَدوئدًٍَکّەوەرووًاترەًٍو ە تاٍنەمٍ ٍرێتِ ٍرایٍبّەگشتتّە تِوەجٍەم تژًٍىە

ە رکرەًّەرێٌىدیٍکدن .ە

َ -٢

ەکٍس کەخدًًٍش يەًدکرێبەمٍەژێرەَ

ەًدوً شدً کەئٍگٍرەپ شترە ٍەشدیستتٍە تِوًّەیدستدییە

مٍەبۆودر کدنەەابد ٍیسّەس ستٍوّە دیِوٍبرىەپٍیڕ وکراوەمٍەالیٍنەخاِوٍبّەٍَرێىّەکِەستدنە
بۆودرەًٍکرا بەوە ٍراییەًٍ ب .ە

 -٣وِوچٍىەخدًًٍش ٌّە ۆەو رابکرىەیدسدییە(امىستدق)ەخٍرجەًدکرێبەبدو کِەبۆودرەًٍکرێبەمٍەەابدە
ٍیسّەس ستٍوّە دیۆوٍبرىەمٍەٍَرێىّەکِرەستدن .ە

ٌەشتەم:

 -٤خِکىٍکدًّەیدسدییەچدکسدزىەژودر ە()٢ەىەسدڵّە٢٢٢٢ە ٍوٍ ٍستّەخدًًٍش ٌّەٍَوِوەخدمٍبٍکدًّە
پ

ە ٍرکدر ِوًّەە گرێتٍو ەپ ِیستٍەخۆیدنە کًِج ٌيەمٍگٍوەئٍمەیدسدیٍ .ە

 -٢کدرە ٍَ

ًدکرێب ە

ەە ت اّەیدسدییەیدنە ریدرێاّەًدکۆکەمٍگٍوەخِکىٍکدنەیدسد ەژوتدر ە()٢ىەستدڵّە٢٢٢٢ە

 -٣یدسد ەخدًًٍش ٌّەخدو نەو زیت ٍە داڵکتدًّەٍَرێىتّەکِرەستتدن/ع تراقەژوتدر ()٣٦ىەستدڵّە٢٢٢٤ە
ٍَمد و ش تٍو ەکدرە ٍیدسدە ٍرکدر کدًّەخدًًٍش يەمٍەٍَرێىّەکِرەستدنەە کرێب .ە

 -٤ئٍمەرێٌىتتدی ٍەج بٍجتتێەە کرێتتبەمٍەرێاٍوبتتّەە رچتتِوًّەەكتتدرىەپتتێەەهەكرێتتبەوەەەمتتٍەەرۆژًدوتتٍەىە
وه.
كرێتٍ ە
ە
وهتديعّەكِرەستدنە وەەهە
ە

ئاَات شیخ جەواب وُرِ
َەزیرِ دارایّ َ ئابَُرِ
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َەزارەتّ دارایی َ ئابَُرِ
ژمارە  0121 :لە 0202/1/07
بەیاوّ ژماري ( ِ)٣ساڵّ 0202

ە

ٍپ یەئٍوەە سٍاڵبٍ ەپ ىدًدراو ەمٍە ڕگٍ ە()٢ەمٍەودەە

ە()٤٧ەمٍەیدسد ەو زار بتیەەارایتیەئتد ِور ە

ٍَرێىیەکِرەستدنەەژودر ە()٥ە ەسدڵیە()٢٢٤٢ە ریدرودنەەاە ٍ-:
 -کرەًٍو

ە(ب ب ٌٍرایٍبیە تدجیەختدًِو ٍر

دجٍکدنەوەخدًِو ٍر

ەتٍزا ەشتدر زوورە)ەستٍرە ٍە ٍرێتِ ٍرایٍبیەگشتتیە

ەو ر ە/ە ٍرێِ ٍرایٍبیە دجیەخدًِو ٍر

ەسن ىدًیە .٢/ە

ە
ئاَات جەواب وَُرِ
َەزیرِ دارایّ ئابَُرِ
----------------------------------------------------------- ------------------ -------------------------َەزارەتّ دارایی َ ئابَُرِ
ژمارە  0171 :لە 0202/4/06
بەیاوّ ژماري ( ِ)7ساڵّ 0202

ە

ٍپ یەئٍوەە سٍاڵبٍ ەپ ىدًدراو ەمٍە ڕگٍ ە()٢ەمٍەودەە

ە()٤٧ەمٍەیدسد ەو زار بتیەەارایتیەئتد ِور ە

ٍَرێىیەکِرەستدنەەژودر ە()٥ە ەسدڵیە()٢٢٤٢ە ڕیدرودنەەاە ٍ-:
 -کتترەًٍو

ە( ٍرێتتِ ٍرایٍبّەچتتدوەێرىەگتتِورگّە)ەستتٍرە ٍە ٍرێ تِ ٍرایٍبیەگشتتتیەگتتِوربە تتۆە

ج بٍجتتتێە تتتڕگٍىە(یٍکٍم)ەمٍەوتتتدەە ىە()٤٨٣ەمٍەیدستتتدىەگتتتِورگّەژوتتتدر ە()٢٣ىەستتتدڵّە٤٩٨٤ىە
ٍَوِارکراوە.

 ئٍمە ٍیدًٍەج بٍجێەە کرێبەمٍەرۆژىەە رچِوً ٍو ە.ە ەە

ئاَات جەواب وَُرِ
َەزیرِ دارایّ ئابَُرِ
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