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 کۆمارى عێراق
 ەرۆکایەتیى هەرێمى کوردستانـس
 ەرۆکـس

 2222ى سـاڵى (2)ژمـــارە  بڕیار
ئەەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپ ە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە

مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە٥٠٠٢مەاڵىىا ئە(١)هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە
ە:ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئە١١/١/٥٠٥١مەەەەمە(٢)کدەساڵژااەکەەەەەس و  ژنئەوااڵایەەەماەەە

 

 2222ی ساڵی (2)  یاسای ژماره
 ان ـ عێراقیاسای پاراستنی بەرهەمە خۆماڵییەكان لە هەرێمی كوردست

دەسەاڵىىژەد ە وەمەاىىد ەەدەەماواکىىاوئەەەوەمەز ە دبىىمەمەبەاڵىىژئەەدکرەکىىاوئەوەمەیااڵىىایە،ە: (2)ی  مــادده
 :بەە مبەەیااەسە ەیەون

 .عێو قە–ەهەەێرەەکدەساڵژاا:ەهەرێمە:یەکەم
 .وەوجدمەوئەدەزیو وئەهەەێم:ەوەزیرانەئەنجومەنىە:دووەم
 .پ  ەاڵازیەهەەێمدەز ەەپەەبازە اوەەدە:ەوەزارەتە:سێیەم
 .دەزیویەبازە اوەەدەپ  ەاڵازیەهەەێم:ەوەزیرە:چوارەم
 .بەڕێدەبەە یەپئە  ژئە ەشەپێل وئەپ  ەاڵازمەەەەدەز ەەت:ەگشتیەبەڕێوبەرایەتیە:پێنجەم
بەەهەمهێنىو دەە(ڕددەکئەدەوىاەە ئە)کا مەپ  ەاڵازمەیااەەک ژدکا ئە:ەخۆماڵییەکانەبەرهەمەە:شەشەم

ە .عێو قەەەوادامیەهەەێمەدە
بەەهەمىىەەاممىىا ەەهادشىىێدەیەبەەهەمىىەەهىىادەسەکو دەەەەهەمىىددەە:هاوشییەوەەبەرهەمیییە:حەوتەم

 .بەڕێژەیەکئەڕەهاەەەەڕددمەاەاڵڵەتەدەبەکاەهێناوەدەەیڕددیەکەدە،ەیااەهادشێدە
وەدەبەەهەمەەامما   ەیەەکەەەەبەکاەهێناول ەکێبەەکێەەبەەهەمەە:ە(المنافس)ەڕکابەرەبەرهەمیە:هەشتەم

 .هادەسەکو دەوەکاتەوە ەەەهادشێدەشەەوەبێ 
هادەسەکوسوەەبەەهەمێکەبمەهەەێىمەبەەوواێیىەەکەمژىوەەەەبەهىایەوااڵىایەەاىمیەەەە:ەنوقمکردنە:نـۆیەم

 .باز ڕیەد پەەهەواەسەکاە
وەدەبەەهرهێنەە وەاەکەەڕێىژەمەزەەیىنەیەبەەهەمىەەهادشىێدەەیىااە:ەناوخۆییەکانەبەرهەمهەنەە:دەیەم

 .نن،ەبەمەەجێکەبەەهەمەەودقریاەەیااەپا ت ژ یو دەهادەسەەوەکەاڕکابەەەبەەهەمەسەهێ
یااەهەواەسەکاە،ەیااەهەەەە(أ ەرن )وەدەاڵددسەەس ە ی ەیەەکەەسەد ەپەەاڵەەچادەە:ەپاڵپشتیکردنە:یازدەیەم

س مەزە دەیەکىىئەکەەپىىئە  ىىژئەەەدەسەد ەپە،ەبەەڕ اڵىىژەدامەیىىااەوىىاەڕ اڵىىژەدامەپێ یەشىىەە
اڵىىىددسمەولبددوئەبەەهەمهىىىێنەیىىىااەوەدەکەاڵىىىاوەیەبەەهەمەکەەسەکىىىات،ەدەسەبێىىىژەەمىىىایەیە

 .سە د زوەدەەیااەسەیفوەشنەیااەهەواەسەمەسەکەا
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زێلەەهادەسەکوسوەەبەەهەمەەبمەهەەێمەبەەشىێدەمەڕەهىاەیىااە:ەپاساوەبێەهاوردەکردنىەزێدەە:دوازدەیەم
وگەیاوىلوەەڕێژەیە،ەوە ەەەودقریاەەیااەپا ت ژ یو دیشەوەبێ ،ەبەەجمەێکەببێىژەەهمکىاەیەزیا

اوەیەکەەبەەهەمىئەهادشىێدەە ىڕ اڵژەدامەیااەوە ەەمەزیاوگەیاوىلاەبەەوەدەس مەزە دەەامما  
 .ڕکابەەەبەەهەمەسەهێننەیاا

ڕددس و ىىااەهەیە،ەدەسەبىىنەەهىىمیەوااڵىىژەو ەەوە ەەیوەدەزیاوىىاوەاەکەەڕددیاوىىل دەەیىىااە:ەزیییانە:سـێددەیەم
سەداڵژیوساەەەەبەەسەمەکەەپەەپ  ەاڵازیەەیااەک ىژدکا ەەاممىا ە،ەبەهىمیەوىدقریوساەیىااە

 .زێلەەهادەسەكوسوەەبێەپااڵادپا ت ژ یوساەیااە
زێىلەەهىادەسەكوسوەەبىێەپااڵىادەودقریوساەیىااەپا ت ىژ یوساەیىااە:ەزیانبەخشەپیادەکارییە:چواردەیەم

 .سە وێژەدە
بىىویژ  ەەەەدەوىىواەیەکەەبەەهەمەەهىىادەسەکو دەکەیەپىىێەسەاىىوێژەەبەەسەمە:ەئاسییاییەنرخیییە:پــازدەیەم

 .دەسەەێیو دهابەکاەبەەەەەەاددسیەد پەە
وااڵىىایەەبەەهەمىىئەهىىادەسەکو دەدەوواىىئەەبەهىىایج ىىاد زمەوێىىد اە:ەنییوقمکردنەپەراوێیی  ە:شــازدەیەم

 .هەواەسەکوسو ەپە
دەبەسد س چددوەیەەکەەبەڕێىدەبەە یەپەە  ىژەەبىمەس ن ىابدداەەەەەوەدەددەسب نە:ەلەکۆڵینەوەە:حەڤـەەیەم

ڕ اڵىىىژەەدەسەداڵىىىژەەبە گەوىىىامەەدەز و ىىىاەی ەەەپێ یەشىىىیو دەکاا،ەڕددس وىىىەەپ اسەکىىىاەیەە
 .زیاوبەاش،ەزیاوەەەێیەدپەکاوەەدەبددوەەپەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد و اول ،ەوەوجام لەس ت

بەشىىێدەیەکەەکىىاپە،ەپىىاەیەکدیىىەەکىىوسوەدەیەسەاڵىى ەیەوەدەڕێیىىاە وەاەکەە:ەخەییراەڕێکییار ە:هەژدەیەم
یەەپ اسەکاەیەەزیاوبەاشەەەاڵەەەبەەهەمىەەەەێیم  نەدە،ەبمەڕ  وپنەیااەکەمیوسوەدەیەکاەیگە

 .امما ەەبابەپەەەێیم  نەدە،ەپ اسەسەکوێن
وەدەڕێدشىدێناوەاەکەەسد یەکمپای هىاپنەەەێیم  نەدەکىااەدەاڵىەەراولوەە:ەکۆتیاییەڕێوشیوێنیە:نۆزدەیەم

اسەکاەیەەزیاوبەاشەدەزیىاوەەەێیەدپەکىاوەەدەپەیدەوىلیەهمکىاەیەەەەەوێد و اوىل ،ەبەەب یىاەیەپ 
ە.دەزیوەبمەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ە،ەسە  وێنەبەە

  (2)ی  مادده
ەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەەەەاڵەەەوەدەپ اسەکاەی ەەزیاوبەا اوەەجێبەجێەسەکوێ ەکەەسەبنەەهىمیەە:یەکەم

 . زیاوگەیاولاەیااەوە ەەمەزیاوگەیاولاەبەەکەەپەەپ  ەاڵازیەدەک ژدکا ەەدەبازە اوئ
پەوجىاەە(%٢٠)ەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەپاە اڵژنەەوەدەبەەهەمەەامما   اوەەسە وێژەدەەکەەالو یەمەە:دووەم

اڵەسیەپێل دیسژەەوادامیەەهەەێمەس ب نلەکەاەدەبەپێئەپێدەەەکاوئەپێد وەاڵىازیەەعێو قىئەەەە
 .کد   ژ  ەکئەبەەزیااەهەیەە-ەەەکاپئەوەبددوئەپێدەەمەعێو ق ل ە-ەیاادسەج هاوئ

ەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەپاە اڵژنەەوەدەبەەهەمەەپ  ەاڵازی ەەامما   اوەەسە وێژەدەەکەەالو یەمەە:سێیەم
 .ەەەاڵەسیەپێیهاپەکەیەکەەەاڵژەیەاادیەبەەهەمەەوادامیەەبێ ەوەکەهادەسەکو دەپەوجاە(%٢٠)
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 (3)ی  مادده
بەەهەمهێنەەوادامیەەیااەودێنەەەەیااڵای ەکەی،ەیىااەهەەەاىادەاەبەەەەدەوىلی ەک،ەەەەڕێىگەیەە:یەکەم

ەدەەس د کىىاەی ەکئەودداڵىىو دەبىىمە ىىوپنەبەەیەڕێدشىىدێنەەپێدیسىى ەبىىمە بەڕێىىدەبەە یەپئە  ىىژ 
 :بەەەوگاەبددوەدەیەپ اسەکاەیەەزیاوبەاشەپێ یەشەبەەدەزیوەسەکات،ەبەمەسددەمەەجەمەاد ەەدە

ە،ەکەەڕددس وىىەەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشس د کىىاەی ەکەەوەدەز و ىىاەیەدەبە گەوامىىاوەەەەەاىىمەبگوێىى ە -١
 . کەدپنەدەیەزیااەدەبددوەەپەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد و اول ،ەسەاڵەەرێنن

پ ىىىژگ وییو دەبێىىى ەەەەالیەاەبەەهەمهێىىىنەەوادامی ەکىىىااەبەەمەەجێىىىکەەێىىىژەمەس د کىىىاەی ەکەە -٥
 .پەوجاەەەەاڵەسمەپێل دیسژەەوادامیەەبەکاەبەەە%(٢٠)بەەهەمهێناو ااەزیاپوەبێ ەەەە

س د کاەیەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ە،ەەەالیەاەبەەهەمهێنەەوادامی ەکىااەیىااەبەڕێىدبەە یەپەەە:دووەم
ااەەەەدەز ەەپەەک ژدکاڵەدەاڵەەچادەکاوئەوادەپێ یەشەسەکوێ ،ەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما   ەک

 .وە ەەەپ اسەکاەیەەزیاوبەاشەپەیدەولیەبەەبەەهەمەەک ژدکا  ەدەەهەبدد
بەڕێىدبەە یەپەە  ىژە،ەوەەکىەەپىادپدێیوساەدەس ن ىابدداەەەەهىاپنەسیەمەەجەکىاوەەس د کىاەیەەە:سێیەم

ەەوەاڵژمەسە وێى ،ەدەسەبێى ەەەەمىادەیەەپاە اڵژنەەبەەهەمەەامما ەەسەقندداڵیو دەەەمەیااڵایەس 
 .یاپەدەباڵەەڕەەەەەەڕێیەدپەەپمماەکوسوەەس د کاەی ەکەەڕ اڵتاەسەیەامیەبمەدەزیوەبەەزە(١٠)
مەوەمەمىاسسەیە،ە(یەکەم)بەڕێدەبەە یەپئە  ژئ،ەبەڕەز مەولمەدەزیو،ەبەسەەەەەەەدکرئەب  ەمەە:چـوارەم

وە ەەەبە ىىگەەدەز و ىىاەیەەپێدیسىىژئەەەاڵىىەەەبىىددوئەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشەەەبەەسەاڵىىژل بدد،ە
ە.سەپد وێ ەەێید  نەدەەوەوجامەبل ت

ە:پێنجەم
بەڕێىدەبەە یەپەە  ىژەەب یىاەیەاىمیەەڕەەەەەەڕێیەدپەە ەی ژنەەڕ اڵتاەسەیە(١٢)دەزیوەەەەمادەیە -١

 .اڵەباەەتەبەەسەاڵژتێیوساەبەەەێیم  نەدەەیااەڕەپیوسوەدەیەس د کاەی ەکە،ەسەس ت
یەوەمەبىى  ەیەس ،ەب یىىاەیەیەکىىدکەەەدەیەوەس ەوەد ە(١)ەوە ەەەدەزیىىوەەەەمىىادەیەسیىىاەییو دەەەەاىىا ە -٥

 .ەماەەسەکوێ دە مەوەس وەدەکەەبەڕەز مەولیەەەەاڵەەەسەاڵژتێیوساەبەەەێیم  نەدەەوە
ڕەەەەەەەەەدتە(7)بەڕێدەبەە یەپەە  ژەەب یاەیەسەاڵىژتێیوساەبەەەێیىم  نەدە،ەالوى یەمەەەەمىادەیە -١

 .ڕێیەدپەەسەەچددوە،ەەەەسددەڕەەوامەیەڕەە وەس ەباڵدسەکاپەدە
 (4)ی  مادده
ەەدتەڕەەەەەەڕێیەدپىئەب یىاەمەدەزیىوەبەەسەاڵىژتێیوسوەەە(7)بەڕێدبەە یەپەە  ژەەەەەمىادەیەە:یەکەم

 :ەێیم  نەدە،ەوەمەوەەکاوەیەاد ەەدەەجێبەجێلەکات
سەاڵ ەبەەەێیم  نەدەەاڵىەەەپای ەکااەاڵىەباەەتەبەەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاش،ەزیىاوەەەێیەدپەکىاوەەدە -١

 .پەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد و اول ،ەسەکات
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سەەەاسێنێ ەبمەالیەوەەپەیدەولیىل ەەکاوەەەێیىم  نەدەکەەدەالیەوەەبەشىل ەبددەکاوە،ەبىمەەسەەفەت -٥
پێ یەشیوسوەەهەەەبە گەوامەەدەز و اەی ەک،ە دێب سژنەەدپەکاو ااەدە فژد مکوساەسەەباەەیىاا،ەدە

 .ب ن نەەوەدەز و اەیەدەبە گەواماوەیەکەەپەیدەاڵژنەبەەەێیم  نەدەکااەوە ەەەوهێنەەوەبن
ەەدەددەسیەز و اەیەەدەبە ىگەیەپێ یەشىیو دەبىمەاڵىەەراولوەەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاشەدەەەەسەداڵژ -١

زیاوەەەێیەدپەکاوەەسەکم ێژەدە،ەدەبمەوەمەمەبەاڵژەەسەپد وێى ەس د یەهەەەز و ىاەی ەکەەپىوەەەالیەوەە
 .پەیدەولیل ەەکاوەەەێیم  نەدەکەەدەالیەوەەبەشل ەبددەکااەبیات

ڕەەەەەەەپىىىازسەە(١٢)ڕ اڵىىىتاەسەکاوەەەەەمادەیەکىىىل ەکەەەەەەوەوجىىىامەەەێیىىىم  نەدەەاڵىىىەەەپای ەکااەد -4
ە.ڕێیەدپئەسەاڵژتێیوسوئەەێیم  نەدەەزیاپوەوەبێ ،ەواڕ اڵژەیەدەزیوەسەکات

 :دووەم
دەزیىوەەەەێىوەڕەشىىنایەەوەوجامەکىاوەەەێیىم  نەدەیەاڵىىەەەپایە،ەدەڕ اڵىتاەسەکاوەەبەڕێىىدبەە یەپەەە -١

 .ڕەەس ەب یاەیەیەکدکەەەدەەسەس تەپازسەە(١٢)  ژەەدەوەدەز و اەیاوەیەبەەسەاڵژێژە،ەەەەمادەە
دەزیوەسەپد وێ ەس د ەەەەهەەەالیەوێیەەپەیدەولیل ەەبیات،ەچە  ىژەەبێى ەیىااەپىایبەت،ەبىمەوەدەیەە -٥

هەەەز و ىىاەی ەکەەپەیدەاڵىى ەبەەبىىابەپەەەێیىىم  نەدەیەبەەوەبەەسەاڵىى ،ەسەبێىى ەوەدەالیەوىىاوەشە
 .پابەولمەپێ یەشیوسوئەبن

 (5)ی  مادده
دەزیوەسەپد وێ ەەەەهەەەکاپێیل ،ەەەاڵىەەەڕ اڵىتاەسەیەبەڕێىدبەە یەپەە  ىژە،ەب یىاەەەەەڕ  وپنىەەە:یەکەم

ەێیم  نەدەکااەیااەکمپایەەپێهێناو ااەبل ت،ەەەەهەەسددەباەیەودقریوساەیااەپا ت ژ یوسا،ەبەبىێە
اڵىىەپاولوەەڕێدشىىدێنەەبەەەوگىىاەبددوەدەیەوىىدقریوساەیىىااەڕێدشىىدێنەەقەەەبىىددکوسوەدە،ەوە ەەە

بەەپێىل چددوەدەەبەەوواىئەبەەهەمەکەەەسەکاەەبە ێننامەەپێ یەشەبیات،ەدەپێ ل ەبە  نەبل تهادە
 .یااەڕ  وپنەەهادەسەکوسوەەبمەهەەێمەبەەوواەەودقریاەەیااەپا ت ژ یو د

دەزیوەسەپد وێ ەب یاەەبل تەبەەپەد دکوسوەەەێیم  نەدەکااەدێ  یەقبد یوسوەەوەدەبە  ننىامەیەیەە:دووەم
ە.مەوەمەماسسەیەس ەسەقندداڵیو دە(کەمیە)کەەەەەب  ەیە

 (6)ی  مادده
دەزیوەەەاڵەەەڕ اڵتاەسەیەبەڕێدبەە یەپەە  ژەەب یاەمەکمپای تێهێنىاوەەەێیم  نەدەکىااەسەس ت،ەە:یەکەم

 -:بەبێە وپنەبەەیەڕێدشدێنەەکمپایە،ەەەەیەکێکەەەمەباە وەیەاد ەەدە
وە ەەەبە گەوىىامەیەپێ یەشىىیو دەەەاڵىىەەەبىىددوەەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشەیىىااەجىىمەیەزیاوەکىىااە -١

وەبدد،ەیااەوە ەەەپەیدەولیەهمکاەیەەەەەوێد اەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاشەدەزیاوەکىاوەەەبادەەپێهێنەە
 .بەەهەمەەامما   ل ەوەبدد

 .ئەوەبێ وە ەەەس د کاەی ەکەەبی ێنوێژەدەەبەەمەەجێکەپێچەد وەمەبەەەەدەولمە  ژ -٥
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وە ەەەپەەد ێزیەودقریوساەیااەب مەپا ت ژ یوساەیىااەقەبىاەەمەهىادەسەکوسا،ەکەمژوبێى ەەەدەبى ەە -١
 .سیاەییو د وەمەکەەبەپێئەڕێنرایەەپ ژبەاڵژددەبەمەیااڵایەەسەەسەچێ 

یەوەمەماسسەیەە(یەکەم)دەزیوەەەەکاپەەکمپای تێهێناوەەەێیم  نەدەکااەبەپێەەەدکرەکاوەەب  ەمەە:دووەم
 -:اە وەیەاد ەەدەەسەس توەمەب ی

ەکمپای تێهێناوەەڕێیاەیەاێو ەدە ەڕ ولوەدەیەبى یەوەدەبىاەمژەەدەسەاڵىژەبەە وەیەکەەبەەپێىەەبى  ەی -١
 . یەوەمەیااڵایەەدەەسە  وێن(8)یەماسسەیە(یەکەم)
یەوەمەیااڵىىایەەپێ ىىیەشە(٢)هە دەشىىاولوەدەیەوەدەبە ێنىىامەیەمەکەەبەپێىىەەەدکرەکىىاوەەمىىاسسەیە -٥

ە. سەکوێ
 (7)ی  مادده
وە ەەەدەزیوەبویاەیەبەەسەد مەەەێیم  نەدەکااەبىل ت،ەوەد ەبەڕێىدبەە یەپەە  ىژەەسەبێى ەبەمەە:یەکەم

 -:شێدەیەیەاد ەەدەەپەد دیااەبیات
شىىەشەماوىى ەەەەە(6)وە ەەەپەیدەاڵىى ەبێىى ەبەەپا ت ىىژ یوساەیىىااەوىىدقریوسا،ەەەەمىىادەیەکەکەەەەەە -١

 .اتڕێیەدپەەڕ  ەیاولوەەسەاڵژیوساەبەەەێیم  نەدەکااەپێتەڕوەک
اڵىىێەماوىى ەەەەە(١)،ەەەەمىىادەیەکەکەەەەەزێىىلەەهىىادەسەكوسوەەبىىێەپااڵىىادوە ەەەپەیدەاڵىى ەبێىى ەبەە -٥

 .ڕێیەدپەەڕ  ەیاولوەەسەاڵژیوساەبەەەێیم  نەدەکااەپێتەڕوەکات
پادپدێیوسوەەس د کاەیەەدەە وپنەەڕێدشدێنئەپاە اڵژنئەبەەهەمێیەەامما ەەیىااەوەوجامىل وەەە:دووەم

ە.(ي ەجروکەص ەژەل )ەێیم  نەدەەڕێگوەوابێ ەەەبەەسەمەپەد دکوسوەەڕێیاەەە دمو ەەیەکااە
 (8)ی  مادده
مىبەەەبەەدەزیوەەەاڵەەەڕ اڵتاەسەمەبەڕێدبەە یەپەە  ىژەەب یىاەیە ىوپنەبەەمەڕێیىاەمەاێىو ەبەە ە:یەکەم

بەەهەمىىئەهىىىادەسەکو دمەبىىىابەپئەەێیىىم  نەدەەسەس ت،ەوە ەەە ەی ىىىژەەوەدەب یىىىاەەەبەە یىىى ەمەکەە
یااەبەەهەمەەڕکابەەەبددوەەهەیە،ەبەمەەجێکەەهادشێدەپ اسەکاەیئەزیاوبەاشەبەە مبەەەبەەهەمەە

اڵىىىئەەەەەبەاڵىىىەەەسەاڵىىىژتێیوسوەەەێیىىىم  نەدەس ەپێتەڕبددبێىىى ،ەدەڕێیاەەکىىىااەبەمەە(١٠)الوىىى یەمە
 -:دەیەمەاد ەەدەەسەبنشێ

اڵىەپاولوئەڕەاڵىرئەوىىدقریوساەەەاڵىەەەبەەهەمىئەهىىادەسەکو دمەبىابەپئەەێیىم  نەدەەکەەبەشىىێدەمە -١
 .  ژ ەە دمو ەکااەاڵتاەسەەسەکوێ ەبەڕێدەبەە یەپەباەمژەەالمە

پابەولکوسوئەکەاڵئەهادەسەکاەەبەەپێ یەشىیوسوئەسەاڵىژەبەەیە ەەەوژ یىاەەبەەب ێیىەەیەکسىااەبەە -٥
 .پەە دێزمەودقریوسا

پابەولکوسوئەکەاڵاوئەهادەسەکاەەەەەد پاوئەپا ت ژ یاەەبەەپێ یەشیوسوئەسەاڵژەبەەمە ەەەوژ یىاەە -١
  ىىىژ ەە دمو ەکىىىااەبەب ێىىىکەکەەیەکسىىىااەبێىىى ەەە ەڵەبىىى یەپا ت ىىىژەەەبەەبەڕێىىىدەبەە یەپە

 .پێ یەشیو د
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ە،ەزیاسکوسوەەڕەاڵىرەە ىدمو ەەیىااەپابەوىلکوسوئەکەاڵىاوئزێلەەهادەسەكوسوەەبێەپااڵادەەەەا ەپئە -4
  ىژ ەە دمو ەکىااەبەەەبەەبەڕێىدەبەە یەپەهادەسەکاەەبەەپێ یەشیوسوئەسەاڵژەبەەمە ەەەوژ یىاەە

ب ێیەەیەکسااەەە ەڵەوەدەزیاوەمەبەەبەەهەمهێنەەامما   ەکااەکەدپددەەدەەەالیەاەبەڕێدبەە یەپەە
 .  ژ  ەدەەسیاەییو دە

مەوەمەیااڵىىىایەس ە(٢)ەپابەوىىىلکوسوئەهادەسەکىىىاەەبەەپێ یەشىىىیوسوەەوەدەبە ێننىىىامەیەمەەەەمىىىاسسەم -٢
 . سەقندداڵیو دەەبمەدەز ەەت

دەبەە یەپەە  ىىژ ەە دمو ەکىىاوەەهەەێىىمەبەهەمىىاهەوگئەەە ەڵەبەڕێىىدبەە یەپەە  ىىژەەدەێىىبەڕە:دووەم
یە(یەکەم)سەاڵژەیە  ژەە دمو ەکاوەەسەاڵە پەەف ىلە  ە،ەوەدەڕێیىاەەەاێو یىاوەیەکەەەەەبى  ەیە

  . ەدەیەەەەسددەڕەەوامەمەڕەە وەس ،ەجێبەجێلەکەاوەمەماسسەیەس ەسەقندداڵیو دا،ەەەەسد مەباڵدکوسو
 :سێیەم

وە ەەەب یاەیە وپنەبەەمەڕێدشدێنئەکمپایەەبەەپێئەەدکرەکاوئەوەمەیااڵایەەسەەچدد،ەوەد ەڕێیىاەەە -١
سەکىىوێنەدەەدەسەاڵىىژەبەەەەە(ةپسىىدی)ەاێو کىىااەکمپای ىىااەپێىىلەهێنوێ ،ەدەباەمژەکىىااەیەکدیىىە

ەەەبەە مىىبەەس ەڕەاڵىىرەەوىىددقریوساەیىىااەڕەاڵىىرەەەپێ یەشىىیو دەکاو شەهە لەدەشىىێنلەێنەدە،ە
 .قەەەبددکوسوەدەەدەەسە  وێ 

وە ەەەب یىىىاەەبەەوە ىىىوپنەبەەمەڕێدشىىىدێنئەکمپىىىایەەسەەچىىىدد،ەوەد ەڕێیىىىاەەەاێو کىىىااەکمپای ىىىااە -٥
پێىىىىىلەهێنوێ ەدەسەاڵىىىىىژەبەەەکااەهە لەدشىىىىىێنلەێنەدەەدەوەدەباەمژىىىىىاوەیەپێ یەشىىىىىیو داە

 .سە ەڕێنلەێنەدە
 (9)ی  مادده

س د کاەی ەکەەپەیدەاڵى ەبێى ەبەەبەەهەمێیىەەک ىژدکا ە،ەوەد ەوەدەمىاد وەیەبىمەەێیىم  نەدەەدەوە ەەە
پێىن ەیەکىئەوەدەمىادەیەەە(١/٢)ڕێیاەەکاوەەسەەکوسوەەب یاەەەەەماسسەکاوەەپێ ددەسەقندداڵىیو دا،ەبىمە

ە.کەملەکوێژەدە
 (22)ی  مادده

بىممەسەەکەدتەوەمەڕێیىاەەەەاڵەەەکئەوەوجدمەوئەدەزیىو اەسەپد وێى ەڕێیىاەمەاێىو ەڕ بگوێى ەوە ەە
 .ەێیەدپەیەوەەێنئەهەبددەەەەاڵەەەبەەهەمهێنئەامما ئەپوەیااەبەکاەبەە اەیااەبەەەەدەولیە  ژە

 (22)ی  مادده
بەڕێىىدبەە یەپەە  ىىژەەەەەسد یەپەد دکوسوىىەەەێیىىم  نەدە،ەەەەچد ەچێىىدەیەڕ پمەپێیىىل ،ەپا ت ىى ەبەە

واڕ اڵىژەیەدەزیىوەسەکىات،ەپ ایىل ەوەدەسەەوەوجامىاوەەبە گەوامەەدەز و اەیەەپ ژ  اڵىژیو دە،ەڕ اڵىتاەسەە
سەاىىاپەڕددەکەەسەەبىىاەەیەپ اسەکىىاەیەەزیىىاوبەاشەدەزیاوەکىىااەدەەپەیدەوىىلمەهمکىىاەیەەەەەوێد و اوىىل ،ە

ە.پێ گەی ژددە
ە
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 (22)ی  مادده
 :یەکەم

یەوەمە(١١)دەزیىىوەەەەێىىوەڕەشىىنایەەڕ اڵىىتاەسەیەبەڕێىىدبەە یەپەە  ىىژە،ەواماەەپێىىلە دەەەەمىىاسسەیە -١
یااڵایەس ،ەب یىاەەبەاڵىەپاولوەەڕێدشىدێنەەکمپىایەەبىمەبەەەوگىاەبددوەدەیەپ اسەکىاەیەەزیىاوبەاشە
سەس ت،ەبەدەمەەجەیەجمەەدەقەباەەەدەوااڵژەەپ اسەکوسوەەڕێدشدێنەکەەەەەامبگوێى ،ەدەوەمەب یىاەەە

ڕەەەەەەڕێیەدپىىەەسەەچىىددو ەدەەواڕ اڵىىژەیەوەوجىىدمەوەەدەزیىىو اەسەکوێىى ەبىىمەەسەە(١٠)ەەەمىىادەیە
 .کوسوەپەاڵەول

وە ەەە وپنەبەەمەڕێدشدێنەەکمپایەەڕەپبیوێژەدە،ەپا ت ى ەبەهەمىااەوەدەبىابەتەدەهمکىاە وەمەەەە -٥
اڵىىەسەدەهەشىىژاەڕەەەەەەڕێیەدپىىئەە(١8٠)س د کىىاەیەەیەکەمىىل ەهىىاپددا،ەبەەەەەەپێتەڕبىىددوەەمىىادەمە

 .بەەکاەبددوئەب یاەمەدەزیو،ەوابێ ەس د کاەیەکئەپوەپێ یەشەبیوێژەدە
 -:ەەەوگاەبددوەدەمەپ اسەکاەیئەزیاوبەاشەوەمەڕێدشدێنەەکمپای اوەمەاد ەەدەەسە وێژەبەەدەزیوەبمەبە:دووەم

بەەاڵەپاولوئەڕەاڵرئەودقریوساەبەەجمەێکەیەکسااەبێ ەە،ڕێدشدێنئەبەەەوگاەبددوەدەمەودقریوسا -١
 .بەەپەە دێزمەودقریوسا

بەەاڵىىەپاولوئەڕەاڵىىرئە ىىدمو ئەقەەەبىىددکوسوەدەەبەپێىىئەیااڵىىا،ەکەەە،ڕێدشىىدێنئەقەەەبىىددکوسوەدە -٥
 .یەکسااەبێ ەەە ەڵەب یەپا ت ژ یوسوئەبەەهەمئەهادەسەکو دەبمەهەەێم

بەەاڵىنددەس ەکوسوەەەزێىلەەهىادەسەكوسوەەبىێەپااڵىاد،ڕێدشدێنئەامپاە اڵژنەبمەبەەەوگاەبددوەدەمە -١
ئە ىىدمو ئەەەاڵىىەەەبەەهەمىىئەوەدەبىى ەمەڕێىىگەەبەهىىادەسەکوسوەەسەسەێىى ،ەیىىااەاڵىىەپاولوئەپێنااڵىى

یاەمەپئەبەەهەمهێنىئەاممىا ئەبىل تەەكەەیااەزیاسکوسوئەپێنااڵەکەەیااەهەەەڕێیاەێکە،هادەسەکو د
ەەاڵىىىەەەام دوجاوىىىلاەەە ەڵەبەەهەمىىىئەهىىىادەسەکو دەبەدەمەەجەمەکىىىاەیگەەمەوەەێنىىىئەەەاڵىىىەەە

 .بەەەەدەولیەە  ژئەدەبەکاەبەەیەوادامیەەوەبێ 
یە،ەپىایبەتەبەەپاە اڵىژنەەبەەهەمىەەک ىژدکا ە،ەسد یەڕەز مەوىلیەاڵىەپاولوەەڕێدشىدێنەەکمپىاە:سێیەم

 .دەزیویەک ژدکاڵەدەاڵەەچادەکاوەەوادەسەبێ 
 (23)ی  مادده

سەەڕەەس ،ەب یىىاەیەدەزیىىوەبەەاڵىىەپاولوەەڕێدشىىدێنەەە(١٠)وەوجىىدمەوەەدەزیىىو اەسەپد وێىى ەەەەمىىادەیە
كمپایەەپەاڵەولەبكاتەیااەڕەپ بكاپەدە،ەدەوە ەەەەەەمادەیەسیاەیكو دس ەب یاەیەوەس ،ەوەد ەب یاەیەدەزیوە

ە.ەبەەپەاڵەولكو دەس سەووێ 
 (24)ی  مادده
 ەبەدەب ەەبێ ەکەەبمەبەە وپنەەەەڕددس وئەزیااەیااەالبوسوئە وپنەبەەمەەێدشدێنئەکمپایەەسەبێە:یەکەم

زیااەپێدیسژە،ەبەجمەێکەسەەفەتەبل پەەبەەهەمهێنئەامما ئەبىاەدسەائەاىمیەەە ەڵەبەەهەمىئە
 .هادەسەکو دەدەپاە اڵژنئەبەەەەدەولی ەکاوئەهەەێمەبگدوجێنێ 
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وەدەڕەاڵىىرەەەاەیىىاامەبىىمەبەەەوگىىاەبددوەدەمەوىىدقریوسە ىىدمو   ەەوابێىى ەبىى مەوەدەڕەاڵىىرە:دووەم
پا ت ژ یوساەسەاڵەپێنلەێ ،ەەەەپەە دێزمەودقریوساەەقەەەبددكوسوەدەیەیەبمەڕددبەڕددبددوەدەەد

یااەب مەپا ت ژ یوساەزیاپوەبێ ،ەدەسەکوێ ەبەەب ێیەەکەمژوەسیاەیەبیوێ ەوە ەەەوەدەب ەەالبوسوىئە
ەااەقەەەبددكوسوەدەییەکاەیگەەی ەکاوئەزیااەمسم ەەەبیات،ەدەهەەەزیاسەیەکەەەەڕەاڵرەە دمو  ئ

 .بمەاادەوەكەیەسە ەڕێنوێژەدەدەە  و دەکەەزیاپوەەەەەپەە دێزمەودقریوساەیااەب مەپا ت ژ یوساە
وابێىى ەهەمىىااەبەەهەمىىئەهىىادەسەکو دەەەەهەمىىااەکاپىىل ەبىىمەڕێدشىىدێنئەبەەەوگىىاەبددوەدەمەە:ســیێەم

ودقریوساەدەڕێدشىدێنئەقەەەبىددکوسوەدەشەملىیەچەبێى ،ەهەەچەوىلەەەەیەکەکاپىل ەودقىدمیەەەدە
ە.پا ت ژ یو دیشەبێ 

 (25)ی  مادده
 . ەاڵاڵەزیاپوەبێ پێنە(٢)جێبەجێیوسوئەڕێدشدێنئەکمپایئەبەەشێدەیەکاپ  ەەدەوابێ ەەەەە:یەکەم
 :دووەم

ڕێدشىىىىدێنەەکمپىىىىایەەبەەەوگىىىىاەبددوەدەیەوىىىىدقریوساەدەپا ت  ىىىىژ یوساەبەەسەێژ یىىىىەەمىىىىادەیە -١
 .بەەسەد مبددوەەەا ەپەەودقریواەدەپا ت ژ یوساەبەەسەد مەسەبێ 

بەڕێىدەبەە یەپەە  ىژەە،ەاىممەیىااەەەاڵىەەەس د یەکەاڵىەەپەیدەولیىل ە،ەسد یەپێ یەشىیوسوەەىىە ەىە٥
پێدیس ،ەپێشەپەد دبددوەەمادەیەڕێدشدێنەەکمپایە،ەسەپد وێى ەپێىل چددوەدەەپااڵادەدەبە گەیە

 .بەدەڕێدشدێناوەس ەبیات
وە ەەەبەڕێدەبەە یەپەە  ژەەبمیەسەەکەدتەکەەبەەسەد مەەڕێدشدێنەەکمپایەەپااڵىادیەوەمىادە،ەبەىە

وەوجىدمەوەەوەد ەبەە وپنەبەەیەڕێیاەیەیااڵایەەەبەڕەز مەولیەدەزیوەدەسد یەپەاڵەولکوسوەەەەالیەاە
ە.دشدێنەکااەسەهێنوێ ێدەزیو ا،ەکمپایەەبەەڕ

 (26)ی  مادده
بەڕێدبەە یەپەە  ژ ەە دمو ەکاوەەهەەێم،ەبەهەماهەوگئەەە ەڵەبەڕێدبەە یەپەە  ىژەەدەسەاڵىژەیە

ە .  ژەە دمو ەکاوەەسەاڵە پەەف لە  ە،ەڕێدشدێنئەکمپایەەجێبەجێلەکات
 (27)ی  مادده
ەەەهەەسددەە(بەڕێىىىدبەە یەپەەپاە اڵىىىژنئەبەەهەمەەامما   ەکىىىاا)بەڕێىىىدبەە یەپ ەکەبەەوىىىادیە:ەیەکەم

بەڕێدبەە یەپەە  ژەە ەشەپێل وەەپ  ەاڵازیەەەەەدەز ەەتەدەبەڕیدەبەە یەپەە  ژەەپدول وااەدە
ەبەسد س چدداەەەەدەز ەەپەەک ژدکاڵەداڵەەچادەکاوەەوادەس سەمەزەێ ،ەدەەەەپاەێز اکاوئەهەەێىمەد

 .بەمەپایبەپرەولیااەسەبێ و ل ەەمەاڵەەبەامکاا،ەبەشەیااەهم
س ەسەقندداڵىىىیو دە،ەبىىىمەمەبەاڵىىىژەکاوئە(یەکەم)ەکەەەد وەیەەەەبىىى  ەیە هەەەبەڕێىىىدبەە یەپ :ەدووەم

 -:جێبەجێیوسوەەوەمەیااڵایەەوەمەپمماەواماوەمەاد ەەدەمەسەبێ 
 .پمماەوامەمەودقریوساىە١
 .پمماەوامەمەپا ت ژ یوساىە٥
ە.زێلەەهادەسەكوسوەەبێەپااڵادپمماەوامەمەىە١
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 حوكمە گشتییەكان
 (28)ی  مادده

بەەهەمەەامما   ەکاا،ەپ  ەبەاڵ ەبەەبنەمایەمىامە ەیەهادشىێدە،ەبەهەمىاهەوگئەەە ەڵەسەاڵىە پەە
ە.ەەسەەەدەیەهەەێمەپاەێزە دەسەبنە،ف لە    ەکاا

 (29)ی  مادده
وەوجىىددمەوەەدەزیىىو اەهێرىىایەج ىىاکەەەدەیەبەەهەمەەامما   ىىىەکاوئەهەەێىىمەسیاەیىىلەکات،ەدەبەە

بىىاڕکمسیەوێىىدسەد ەپەەبىىمەبەەهەمەەەهێناوەهەمىىاهەوگەەەە ەڵەسەاڵىىە پئەف ىىلە  ەەکىىاەەبىىمەبەسەاڵىىژ
 .امما   ىەکااەسەکات

 (22)ی  مادده
دەزیوەبەەڕەز مەولمەوەوجدمەوئەدەزیو ا،ەسەپد وێ ەهەەکاتەپێدیس ەبىدد،ەەە ەڵەهادپىاکەمەە:یەکەم

ەەەسەاڵىىە پئەف ىىلە  ئەهەمىىاهەوگئەبیىىات،ەبىىمە دوجاوىىلوئەڕێدشىىدێنەکاوئەپاە اڵىىژنئەبەەهەمىىئە
 .امما ئەهەەێمەەە ەڵەڕێدشدێنەەف لە    ەکاا

جێیوسوىەەب یاەەکىاوەەپاە اڵىژنەەبەەهەمەەهەمددەباز ەەدەسەەد زەەاڵنددەی ەکااەپابەولیەجێبەە:دووەم
امما   ەکاون،ەچەەەالیەاەسەاڵىە پئەپایبەپرەوىلمەو ژ دىاسمەسەەچىددبنەیىااەەەالیەاەسەاڵىە پئە
پایبەپرەوىىىلمەهەەێىىىم،ەدەەەکىىىاپەەوىىىاکمکەەەەەوێد و اوىىىل ،ەکىىىامەڕێدشىىىدێنەپدوىىىلپوەبێىىى ەوەدەە

وئەهەەێىمەەەەڕددمەوىووەدەجێبەجێلەکوێ ،ەبەشىێدەیەکەکەەکىاەیگەەمەوەەێنىئەەەاڵىەەەبەکىاەبەە 
ە. ژ  ەدەەوەبێ ەکد 

 (22)ی  مادده
دەزیىىومەک ىىژدکاڵەدەاڵىىەەچادەکاوئەوىىاد،ەبەبىىێەوەوجامىىل وئەڕێیاەەکىىاوئەپێ یەشىىیوسوئەس د ەدە
ەێیىم  نەدەمەپىىایبەتەبەەپ اسەکىاەیئەزیىىاوبەاش،ەبەمەبەاڵىىژئەجێبەجێیوسوىئەاڵ ااڵىىەپئەباز ڕکىىاەمە

اممىا ئەەەەدەەزمەپێگەی ىژنل ،ەب یىاەمەقەسەرەکوسوىئەەدەز ەەپەکەەدەپاە اڵژنئەبەەهەمئەک ژدکا ئ
هادەسەمەبەەهەمئەسەەەکئ،ەیااەبەەهەماهەوگئەەە ەڵەدەزیومەس ە یەەدەوابددەیەەب یاەمەزیاسکوسوئە

بەەهەمێکەبێەپااڵادەزیاسەهادەسەەکو بێ ەدەکىاەیگەەمەوەەێنىئەەهاپددەڕەاڵرئە دمو ئەسەس ت،ەوە ەە
ە.کااەهەبێ ەەەەدەەزمەپێگەی ژن اول ڕ اڵژەداممەەەاڵەەەبەەهەمەەامما   ە

 (22)ی  مادده
دەکممتاو اکىىىاوئەکەەپىىىئە  ىىىژئ،ەەەە وێبەاڵىىىژەکاوئەکىىى ینەدە وێبەاڵىىىژئەەدەفەەمىىىاوگەەس مەزە دە

پ ەەەکاول ،ەپ  ەبەدەبەەهەمەەامما  اوەەسەبەاڵىژنەکەەەە ەڵەپێدس وى ەدەاەاڵىڵەپەەس د کو دەکاوىل ە
 .بەەهەمەسەهێنوێنهادپاا،ەدەەەالیەاەبەەهەمهێنئەوادامی ەدەە

 (23)ی  مادده
دشىدێنەکااەێسەکاولوئەهەەەز و ىاەیەکئەوهێنىئەکەەپىایبەتەبێى ەبەە  یىم  نەدەەدەڕێیىاەیەەدەڕ:ەیەكەم

ە.ەەالیەاەکەاڵاوەەپەیدەولیل ەەدەفەەماوبەە وەدە،ەبەپێئەیااڵاەبەەکاەەکااەبەەپاد اەهەەماەسەکوێ 



 

 622( العدد) ذمارة  12  

 

62/5/6261 

ل ەهەیە،ەهەەەفەەماوبەەێىکەیىااەهەەەکەاڵىێیەەپىوەاڵەەەڕ یەهەەەاڵز یەکەکەەەەەیااڵاەبەەکاەەکاوە:دووەم
یەوەمەمىىاسسەیەەبیىىات،ەبەەپێبژ ەسوێىىکەاڵىىز ەسەسەێىى ەکەەەەە(یەکەم)اڵىىەەپێچەەەىىدکرەەبىى  ەیە

ە.ب س ەمل ماەسیناەەزیاپوەوەبێ ە(٥٠.٠٠٠.٠٠٠)سەەملێماەسیناەەکەمژوەوەبێ ەدەەەەە(١٠.٠٠٠.٠٠٠)
 حوكمە كۆتاییەكان

 (24)ی  مادده
هەماهەوگئەەە ەڵەدەزیومەک ژدکاڵەدەاڵىەەچادەکاوئەوىادەدەدەزیىومەس ە یىەەدەوىابددەیئ،ەدەزیوەبەە

ە.ڕێنرایەەپێدیس ەبمەوااڵااەجێبەجێیوسوەەەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەسەەسەکات
 (25)ی  مادده

ە.كاەەبەەسەقەەه چەیااڵاەدەب یاەێكەواكوێ ەكەەەە ەڵەەدكرەكاوەەوەمەیااڵایەس ەواكمكەبێ 
 (26)ی  مادده

 .وەوجددمەوەەدەزیو اەدالیەوەەپەیدەولیل ەەکااەەدکرەکاوەەوەمەیااڵایەەجێبەجێەسەکەا
 (27)ی  مادده

جێبەجىىێەس ە(دەقىىای ئەکدەساڵىىژاا)وەمەیااڵىىایەەەەەڕێیەدپىىئەباڵدکىىوسوەدەمەەەەەەەوىىامەمەفەەمىىئە
ە.سەکوێ 

ە
 رچوانەن كانی ده هۆیه

ک ىژدکا ئەاممىا ئەدەپاە اڵىژن ااەەەەەەەپێنادمە ەشەپێل اەدەپا ت ژئەکوسوىئەکەەپىئەپ  ەاڵىازمەدە
ڕەاسىاولوئەەهادكىاتەدە،دەس سپەەدەە وەەکەەببێىژەەهىممەەەسەاڵىژل وئەکێب کێىئەڕەد ەبەجمەێىكەزیاا

سەەفەپىىئە دوجىىادەبىىمەبەەهەمهێىىنەەامما  ەکىىااەدەبەەزکىىوسوەدەمەپد واکاو ىىااەدەواماسەکوسو ىىااەبىىمە
سوەەبەەەەدەولیەبەکىاەبەەیەوىادامیەەبەەدڕەچادکوە  ەكاا،کێب کێەکوساەەەەباز ڕەەوادامیئەدەج هاو

واڕ اڵىىژەیەکەمیىىوسوەدەیەکىىاەیگەەی ەەوەەێن  ەکىىاوەەدەڕێگە ىىوپنەەەبەەزبىىددوەدەمەوواىىئەبەەهەمەە
 .امما   ەکاا،ەوەمەیااڵایەەسەەچدێنو 

ە
ە
ە

 بـارزانــینێچـيـرڤـان                                                                              
 سـەرۆكـی هـەرێمـی كـوردسـتـان                                                                        

 هـــەولــێـــر
23/5/2222 
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 ەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیرانـس
 6/5/2222لە  5282: ژمارە 

 

ەەەیااڵىایەچاكسىازیەەەەە(4)مىاسسەیەەەەە(پێنجەم)دەە(چد ەەم)هەەسددەب  ەیەبەاڵ ەبەەەدكرەەەپ  
عێىىو قەەمىاەەەە-مددچەەدەسەەما ەەدەبەا  نەدەو رژ از پەكااەدەااوەو  نەەەەەهەەێرىىەەكدەساڵىژااە

ەەەیااڵىىایەوەوجىىدمەوەەدەزیو وىىەەهەەێرىىىەەە(هەشىىژەم)ەەەمىىاسسەیەە(١)،ەدەبىى  ەیە٥٠٥٠یەاڵىىا ەە(٥)
ەەاڵىىەەەپێ ىىن اەیەدەز ەەپىىەەوىىادام،ەدەیەهەمىىد ەكو د،ە١99٥یەاڵىىا ەە(١)عێىىىو قەەمىىاەەەە-كدەساڵىىژااە

،ەوەمە٥١/4/٥٠٥١ەەەڕێكەدپىىەەە(٢٢)ەدەیەوااڵىىایەەاىىمیەەمىىاەەەىىىىىىىىەوەەدەزیىىو اەەەەكمبددوىىىىىىوەوجدم
ە:سەەكوساد ەەدەیەپەی ەدەیە

 2222ی ساڵی (22)پەیڕەوی ژمارە 
 عێراق -ێكخستنی پاسەوانی لە هەرێمی كوردستان ڕپەیڕەوی 

 (: 2)ماددەی 
ە:وەیەاد ەەدەەماواكاوەەبەە مبەەیااەسە ەیەونەبمەمەبەاڵژەكاوەەوەمەپەی ەدەوەمەسەاڵژەد ە 

ە.عێو قە-هەەێرەەكدەساڵژااە:هەرێم  :یەکەم
 .دەز ەەپەەوادامیەهەەێمە:وەزارەتی ناوخۆ :دووەم
 .ەدەزیویەوادامیەهەەێمە:  ناوخۆوەزیر :سێیەم

وەدەكەاڵەیەەكەەبەەپلەیەهەم  ەیەەیااە وێبەاڵ ەس مەزە دەەیااەس سەمەزەێى ەبەەە:پاسەوان :چـوارەم
 .مەبەاڵژەەكاەیەپااڵەد وە

ەەەد كەەوەمەپەیىەیەكىااەدەوەدەبەەپواڵىاوە پاە اڵىژنەەس مدسەز ىاەفەەمىەەدەەزب ە:پاسەوانی :پێـنجەم
 .سەیاوگوێژەدە

وەدەبەڕێىدەبەە یەپ  ەیەپێیلەهێنىىوێ ەەەەدەز ەەپىەەە:بەڕێوەبەرایەتی کاروبار  پاسیەوانی :شەشەم
ە.یەوەمەپەی ەدە(4)ەەەماسسەیەە(یەکەم)وادامەبەپێەەب  ەیە

 (: 2)ماددەی 
س واوەەپااڵەد اەبمەس مدسەز اكاوەەەكدمەتەدەەزبەكااەدەبەەپواڵاوەەەكدمەەدەەزبەەبەپێىەەە:یەكەم

ە.پێدیس ەسەبێ 
ەەەهەەێمەکاەەسەکەاەەاوەیەەەەبد ەیەازمەپەە  ژەبەەپواڵەماەەیەپااڵەد اەبمەوەدەس ب نیوسوەەە:دووەم

ە.ەدەەسەبێ  یەهادپێچەەوەمەپەی(٥)دەەماەەەە(١)ەماەەەا ژەیەهەەسددەبەپێەە
دەەەىزبسەاڵە تەسەسەێ ەبەەدەزیىویەوىادامەبەەمەبەاڵىژەەس وىااەدەڕێكەسىژنەەپااڵىەد واوەەە:سـێیەم

الیەوەەاڵ ااڵ  ەكااەدەبەەپواڵەەاڵ ااڵ  ەكااەەەەسد یەدەە وپنەەڕەز مەوىلیەەهەەسددەبەڕێىز اە
ە.اڵەەەكەەوەوجدمەوەەدەزیو اەدەجێگویەاڵەەەكەەوەوجدمەوەەدەزیو ا
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ەس ب نیو دە،ەسەبێى وەدەبەەپواڵاوەیەكەەبەەهمیەپلەیەەزبەەدەەكدمەەسددجاەەپااڵەد و ااەبمەە:چـوارەم
کەەبەپێىىەەوەمەپەیى ەدەەدەڕێنرای ەکىاوەەژەەەكدم  ىااەەەالەبرێنێى ەپەوهاەپااڵەد وەكاوەەپماڵ

ە.  ژەڕ ەەیەەازمەپەەکوس ەەکەەەەەبد ەیەەەەااپاەبەەسەد مبددو شایسژەیەسەبنە
 (:3)ماددەی 
بەڕێىىدەبەە یەپەەكاەدبىىاەیە)ەكەەەەدەز ەەپىىەەوىىادامەبەەوىىادیە بەڕێىىدەبەە یەپ هێناوەکىىایەیەە:یەكەم

ە.پەیدەاڵ ەسەكوێ ەیەوادامدەزیوە اڵژەدامەبەڕدەە(پااڵەد وە
یەوەمە(یەکەم)هىاپددەەەەبى  ەیەەوەوەبێ ەبەڕێىدەبەە یەپەىكەمژە(عق ل)وەفسەەێكەكەەپلەیەەەەە:دووەم

ە.بێ یاەیلەسەەیەسەەوەبێ ەكەمژوە(مقلم)دەوەفسەەێكەكەەپلەیەەەەە،سەباتەێدەڕبەەماسسیە
بەڕێىىىدەبەە یەپەەپىىىمە اەسەپو زێنوێىىى ەدەەكىىىاوەەپااڵىىىەد وەەەەە اڵىىىەەجەمەبەڕێدەبەە یەپ ە:ســـێیەم

ە.سەەكێنوێ ەبەەبەڕێدەبەە یەپەەكاەدباەیەپااڵەد وە
ەەەەدەالیەوەکىاوەەوەبەاڵىژو دەبەەدەز ەەتەیەكەیەپااڵەد وەەكدوسد گەەی ەكااەدەدەز ەەپەكىااە:ەمچـوار

وەڤىىاوەەسەپو زێنوێىى ەدەپەیدەاڵىى ەسەكوێىى ەبەەبەڕێىىدەبەە یەپەەكاەدبىىاەیەێفەەماوىىلەیەەز
ە.پااڵەد وە

ــنجە پێ ىىرەە ەەەەەهەەێىىمەدەکاەدبىىاەیەێىىدەبەە یەپەەدەیەكەكىىاوەەپااڵىىەد وەەەەەدەز ەەپىىەەڕبەە:مپێ
پێ ىرەە ەەیىااەکاەدبىاەیەدەهەەەیەكەیەكەەاڵەەبازیەاڵەەەبەەدەز ەەپىەەە(8٠)دەە(7٠)یەكەكاوەە

دەز ەەپىەەوىىادامەهە لەدەشىىێژەدەەدەپێدیسىژەە  ىى ەپااڵىىەد وەكاو ااەبگىد زەێنەدەەبىىمەاڵىىەەە
ە.ەپەەكاەدباەیەپااڵەد وەبەڕێدەبەە ی

ەكااەەەەفەەماولەیەەبەە ویەدەفویاكەدپنەسەپو زێنوێى ەدە ێدەبەە یەپەەپمە سەەپااڵەد و ڕبەە:ەمشەش
ە..پەیدەاڵ ەسەكوێ ەبەەبەڕێدەبەە یەپەەكاەدباەیەپااڵەد وە

ەەەەاڵەسەدەهەشىژاەڕەەە(١8٠)یەوەمەماسسەیەەەەەمادەیە(چد ەەمەدەپێنجەمەدەشەشەم)ەەکاوب  ەە:تەمحەو
ە.ەسەكوێ ەەجێبەجێە(دقای ەەكدەساڵژاا)فەەمەەەەوامەیەڕەەەوەمەپەی ەدەەدكوسوەدەیەاڵب

ە:ێدەبەە یەپەەكاەدباەیەپااڵەد وەەەەمەبەشاوەیەاد ەەدەەپێكلێ ڕبەە:ەمهەشت
ە.بەشەەپااڵەد وەەبەەپواڵاا -١
ە.بەشەەپااڵەد وەەس مدسەز اەفەەم  ەكاا -٥
ە. گەەی ەكاادبەشەەپااڵەد وەەكدوس -١
ە.ەكاا باەە اەەزب بەشەەپااڵەد وەە -4
ە.یااڵایەکاەدباەیەبەشەە -٢
ە.بەشەەهەماهەوگەەدەبەسد س چددا -6
ە.ی بەشەەكاە ێ -7
ە.بەشەەەمێویاەی -8
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ە.بەشەەم وەەدەواە ات -9
ە.بەشەەدەسب نە -١٠
ە.ەیمێدەبوسوەەجڕبەشەەبە -١١

ێىىدەبوسوەەڕێىىدەبەە یەپەەبەڕێىىدەبەە یەپەەكاەدبىىاەیەپااڵىىەد وەەەەالیەاەبەڕپێنااڵىىەیەكىىاەیەبەە:ەمنـۆی
سەاڵژن  ىااەە(ISO 9001:2015)دەز ەەپىەەوىادامەبەپێىەەاڵىژاولەەیەوێىدسەد ەپەەەەەەەیەمجى

ە.سەکوێ 
 (:4)ماددەی 
ەەاڵەەەكایەپەەوىدێنەەیەدەز ەەپىەەوىادامەدەوەوىل مێژەەوىدێنەە وەەپێیلەهێنوێ ەبژوەیەكە ىەە:یەكەم

ە،ە(8٠)دەە(7٠)یەكەكىاوەەە،پێ ىرەە ەەەکاەدبىاەیەدەز ەەپىەە،اڵەەەكایەپەەوەوجدمەوەەدەزیو ا)
پێىىل چددوەدەەدەبەەمەبەاڵىىژەەە(فەەماوىىلەیەەبەە ىىویەدەفویىىاكەدپنە،فەەماوىىلەیەەزێوەڤىىاوەە

ەكىىااەدە سەاڵژن  ىىاوكوسوەەەمىىاەەیەپااڵىىەد وااەبىىمەس مدسەز اكىىاوەەەكىىدمەتەدەباەە ىىاەەزب 
چ ااەكوسددەەیااەشەه لەبدداەیااەااوەو  نەكو داەمبەەپواڵااەوەد وەیەەەەەیاول ەماداەیااەك

بەەڕەچىادکوسوەەبى  ەیەەێ ێنرای ەیەەەەدەز ەەپەەوادامەسەەسەچڕەەوەدەىەپێسە وێژەەوەاڵژمەب
ە.ەیەوەمەپەی ەدە(٥)ەەەماسسەیەە(اڵێ ەم)

ژوەیەكەەالدەكىەە ىىیەوەمەمىاسسەیەەبىمیەهەیەەچەوىلەە(یەكەم)ژوەیەوامىاەەپێكو دەەەەبى  ەیە ىەە:دووەم
ەوەمەپەیىى ەدەەپێىىەەەىپێىىکەەبەیەەوەەكىىاووەدەوسوىىەەیجێبەجێپەوهىىاەبىىمەمەبەاڵىىژەەپێكبهێنێىى ە
ە.سەاڵتێوسەێ 

اڵىەسەە(١٥٠)یەوەمەماسسەیەەوەەكەكاوەەەەەمادەیە(یەكەم)ژوەیەواماەەپێكو دەەەەب  ەیە ىسەبێ ەەە:سـێیەم
یەوەمە(یەکەم)وەدەڕێنرای ەیەکەەەەەبى  ەیەەبەەکاەبددوەەپەد دەبیاتەەەەڕێیەدپەەەەڕدەب س ە

ە.ماسسەیەەواماەەیەپێیو دە
 (:5)ماددەی 
وەیەالبنەەەمەادەپااڵەد وەەس مدسەز اكاوەەەكدمەتەدەەزبەكااەدەبەەپواڵااەپێدیسژەەبەشل ەە:یەكەم

ە:اد ەەدە
ە.ادەەەشێد زیەپاە اڵژنەەس مدسەز اكاوەەەكدمەت -١
 .ادەەەمەشقەەاڵەەبازیەدەچمو ەپەەبەكاەهێناوەەچەك -٥
ە.ەادەەەپاە اڵژنەەبەەپواڵاا -١

یەوەمەماسسەیەەواماەەپێكو دەەپێدیسژەەبەەشێد زیەپو كژ كىەەدە(یەكەم)وەدەادالوەیەەەەب  ەیەە:دووەم
ە.پ مەیەبێ 

اڵىەەەبەەدەز ەەپىەەوىادامەیەدەپەكنەەمج ىایەز و ىاەیە ەەدەكىاە ێىپەیراوگایەپەەەپێل وەەوەمنىە:سێیەم
ە.ەكاوەەاڵەەەدەەواماسەەسەكاتەپوە و مەەاد
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 (: 6)ماددەی 
ەەوەدەپێنااڵىەیەىێكدپێكەوەوجامەبىل تەبەپێىڕیەبەەشێدەیەكەەمێ ەوەەكەكاوەەاپااڵەد اەسەبە:یەكەم

ە.بمیەس سەووێ ەەەوادامكاەەیەكەەەەالیەاەدەز ەەپ
 ەكااەیااەبەەپواڵااەكەەپااڵەد و ااەبمە وابێ ەبەەپواڵەەس مدسەز اەفەەم  ەكااەیااەباەە اەەزبە:دووەم

بەەپااڵىىەد اەبكىىاتەەسیىىیەە دەەكىىاەیەس وىىو دەەەەەسەەەدەیەوەدەوەەكەیەكەەبەەپااڵىىەد اەاڵىىتێوس
ە.ەەەادسیەپااڵەد و شەبێ یپەواوەتەوە ەەەبەەڕەز مەول

ەەپىێەسییەیوە ەەەاڵەەرێنلە ەكەەپااڵەد اەەەەسەەەدەیەوەدەپێنااڵەیەكاەیەكەەبمیەس وو دەەكاەیەە:سـێیەم
بەەپواڵىەەێكاەیەیااڵایەەبەە مبەەەاڵەەەكەەوەدەفەەماوگەیەەیااەباەە ایەەیىااەوەدەڕوەد ەە،كو دە
ە.ەوێژەبەەەبەپێەەیااڵاەبەەكاەەكااەەەەهەەێمىسە  

ەەبكاتەەەەپاڵەوەەكىەەپااڵىەد وەەكەەپێىەەاڵىتێوسە دەەبەەبىێەسییەوابێ ەپااڵەد اەه چەكاەێكەەە:چوارەم
ە.دەە وپنەەڕەز مەولیەدەز ەەپەەوادام

پەەوادامەبمەشێ ەكەەدەز ەەمپێدیسژەەپااڵەد اەەەەكاپەەوەەكەەپااڵەد وەەوەدەجلدبەە اوەەبتە:پێنجەم
ە.ەپااڵەد وەەسەاڵژن  اوەەكوسددە

كىاوەەكەەپىەەدەس مەزە دەەدەپ ەەەەبىمەسەز ىاەەاڵىەەەم دکىەەکەەپىەە  ىژەەوابێى ەپااڵىەد اەە:شەشەم
دەوەەکێیىىەەوىىدێەەپىىێەەس وو بێىى ەسەبێىى ەالببوێىى بمیىىااەپىىایبەتەس بنوێىى ،ەدەهەەەپااڵىىەد وێكە

ە.بستێوسەێ ەەەبەەەڕەشنایەەەدکرەکاوەەوەمەپەی ەدە
 (:7)ی ماددە
دەەێنرایەەپێدیس ەسەەسەكاتەبمەوااڵىااەجێبەجێكوسوىەەەدكرەكىاوەەوەمەپەیى ەدەڕوادامەە ەەپەدەز

ە.ڕێیەسژنەدەیەا ژەکاوەەهادپێچەبەپێەە ووگەەدەپێل دیسژە
 (:8)ماددەی 

ە.ەدەەواكمكەبێ  یاەێكەواكوێ ەكەەەە ەڵەەدكرەكاوەەوەمەپەی ێنرایەەدەبڕكاەەبەەه چە
 (:9)ماددەی 

ەەجێبەجىىێە(دەقىىای ەەكدەساڵىىژاا)ێكەدپىىەەباڵدكىىوسوەدەیەەەەڕەەوىىامەیەفەەمىىەەڕوەمەپەیىى ەدەەەەە
ە.سەكوێ 

 

 
 یـارزانـرور بـەسـم                                                                    

 ئەنجومەنی وەزیرانەرۆکی ـس                                                                      
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 نی ئەم پەیڕەوەووهۆیەکانی دەرچ
ەەەەەس مدسەز اكىىاوەەەكىىدمەتەدەەزبەكىىااەدەبەەپواڵىىااە ڕێكەسىىژنەەكىىاەیەپااڵىىەد وەبەەمەبەاڵىىژە

دەپێىل چددوەدەەدەهەەێمەدەڕ هێناوەەهێزەکاوەەپااڵەد وەەبىمەشىێد زیەجێبەجێیوسوىەەوەەکەکاو ىاا،ە
دەڕێگە ىىىوپنەەەەەشىىىدێناوەەدەالیەوەدەبەەپواڵىىىاوەڕێكەسىىىژنەدەەدەوەهێ ىىىژنەەپااڵىىىەد وەەزیىىىاسەەەدە

ە.ڕ اڵتاەسوەەپااڵەد اەبمەهەەەوەەکێیەەسییەەجگەەەەەکاەیەپااڵەد وە،ەوەمەپەی ەدەەسەەچددێنلە 
 (2)خشتەی ژمارە 

 ژمارەی پاسەوانەكانی بەرپرسانی حكومی
 

 (2) ەژمار ەیخشت
 كانییەربازەس ەرپرسەب یكانەوانەپاس ەیژمار

 (نكردنینشەو خان تەخدم یكات ەل)

 

 ز

 

 ستۆ پ

 

 وانەپاس ەیژمار 

  یكات ەل

 تەخزم

 یەک ساڵ( ١)بۆ ماوەی 

 خانەنشینیلە دوای 

 ٢ ١1 وەزیر و ئەوانەی بە پلەی وەزیرن  ١

 ١ 5 بریكاری وەزارەت ٢

 ١ 3 ئەندام پەرلەمان 3

 ٢ 8 پارێزگار 4

 ١ 3 سەرۆكی ئەنجومەنی پارێزگا 5

 ١ 2 جێگری پارێزگار 6

 ١ 6 پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستانسەرۆكی دادگای  7

 ١ 3 پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستانو ئەندامانی دادگای  ی سەرۆکجێگر  8

 ١ 3 (جگە لە دادگا سەربازییەكان) سەرۆكی دادگاكان 9

 ١ 2 (جگە لە دادوەری سەربازی )دادوەر  ١1

 - 2 قائیمقام ١١

 - 2 ێوەبەری ناحیەڕ بە ١٢

 ١ 3 سەرۆكی داواكاری گشتی ١3

 - 2 ئەندامی داواكاری گشتی ١4

 ١ 3 لە هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و کاروباری پێشمەرگە ێوەبەری گشتیڕ بە ١5

 - 1 پشکنەری کارگێڕی لە وەزارەتی ناوخۆ ١6

 پلە ز
 وانەپاس ەیژمار 

 تەخزم یكات ەل

 وانەپاس ەیژمار 

 ینینشەخان یكات ەل

 ماون  انیژ  ەتا ل وانەپاس( 2) 4 اول  فريق 1

 ماون  انیژ  ەتا ل وانەپاس( 2) 3 فريق 2

 ماون  انیژ  ەتا ل وانەپاس( 1) 2 ليوا 3

 ڵسا( 1) ەیماو  ۆ ب وانەپاس( 1) 1 عميد 4

 ڵسا( 1) ەیماو  ۆ ب وانەپاس( 1) 1 عقيد 5
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 وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
   9/5/2222لە  3239: ژمارە

 2222ى ساڵى (4)ڕێنمایى ژمارە 
بەجێ کردنى حوکمەکانى یاساى دارستان لە تایبەت بەجێ 2223ساڵى ( 8)رە ڕێنمایى هەموارکردنى ڕێنمایى ژما

 2222ى ساڵى (22)هەرێمى کوردستان ژمارە
 :(2)ماددەى 

 :وەمەپێنااڵەیەەزیاسەسەکوێ ە(ە١ە)ەەکمپایئەماسسەمە
بویژەەیەەەەدەپاەچەەزەدی ەمەکەەسەەاژئەجمەمەس ەاڵژاوئەەەاڵەەەچاولە دەە:ەەکەڵگە  دارستانىە-7ە)

ە.(بەەشێدەیەکئەز وسژ اوەەدەبمەمەبەاڵژئەبازە اوئەدەپ  ەاڵازمە
 :(2)ماددەى 

ەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەە(ە١8ە)ەمەماسسماسسەیەکەبمەڕێنرای ەکەەزیاسەسەکوێ ەدەسەبێژەە دەەماسسەمە،
ەە:ە(١9)مەڕێنرای ەکەەسەبێژەەماسسەمە(١8)

 (:28)ماددەى 
ەبەەە:یەکەم ەپایبەت ەکەەپئ ەیاا ەهاد پ اا ەەەالیەا ەس ەاڵژاوئ ەکێڵگەم ەسەداڵژیوسوئ ەسەسەێ ەبە ڕێگە

مەبەاڵژئەبازە اوئەدەپ  ەاڵازمەەەاڵەەەزەدمەک ژدکا ئەبەپێئەیااڵاەدەڕێنرای ەەبەەکاەەکااەەەە
 .هەەێرئەکدەساڵژاا

 :ڵگەمەس ەاڵژاوئەبەە وپنەبەەمەوەمەڕێیاە وەمەاد ەەدەەسەبێ سەداڵژیوسوئەکێە:دووەم
پێ یەشەکوسوئەس د کاەمەەەەالیەاەهادد پئەیااەکەەپئەپایبەتەبمەبەشئەیااەبەڕێدەبەە یەپ ەەە- 

ە.ک ژدکا  ەکااەەەەقەز ەدەواە ەکاا
ەک ژدکا  ەکاو-ب ەبەڕێدەبەە یەپ ە ەد ەبەش ەالیەا ەەە ەز و اەی ەکاا ەپەد دم ەکوسوئ ەبمەواە اڵژە ەدە

ەپاەێز ا ەەە ەک ژدکاڵ ە  ژئ ەبەڕێدەبەە یەپئ ەپاد اە، ەد ەس ەاڵژاا ەبەڕێدەبەە یەپئ ەڕ م سد پو
 .دەەسە  وسەێ 

سد مەددەسب نئەدەڕ اڵژاولوئەز و اەی ەکااەدەدەە وپنئەڕەز مەولمەەەالیەاەبەڕێدەبەە یەپئە  ژئە-ج
ە ەپاەێز ادە ەک ژدکا ئ ە ، ەبەڕێدەبەە یەپئ ەبم ەسەکوێژەدە ەبەەز ەمامە ەکە ەزەدم ەز ەمە ژئ د
مامە ەکەەەەالیەاەبەڕێدەبەە یەپئەوەڕەز مەولمەدەزیوەدەەسە  وسەێ ەسد پک ژدکا ئەەەدەز ەەتەد

 .  ژئەباال ەمەدەس ەاڵژااەدەپاد اەواە اڵژەمەبەڕێدەبەە یەپئەس ەاڵژااەدەپاد اەسەکوێ 
ەبەڕێدەبەە یەپئەس ەاڵژااەدەپاد اەسد مەپ ین نەدەددەسب نئەکوساەەەەمامە ەکە-س ڕێگاپێل وئەپێە،

سەس تەبەەڕەچادکوسوئەوەدەفمڕمەدەز و اەی ەەهدوەەیاوەمەەەالیەاەبەڕێدەبەە یەپئە  ژئەباال ەمە
 .دەس ەاڵژااەدەپاد وەدەەواماسەەسەکوێ 

ە(دەقای ئەکدەساڵژاا)وەمەڕێنرای ەەەەەڕێیەدپئەباڵدکوسوەدەمەەەەڕەەوامەمەفەەمئە:(3)ماددەى 
 .جێبەجێەسەکوێ 

ە
 بێگەرد تاڵەبانى                                                             

 وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو                                                               
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 وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
 9/5/2222لە  3239: ژمارە

 
 2222 ى ساڵى(5)رێنمایی ژمارە 

 تایبەت بە پێەانى مۆڵەت بۆ دامەزرانەنى باخى میوە
 

 :(2)ماددەى 
 ە(6)ەەەەەێنرای ەکەەزیاسەسەکوێ ەبەەزوجێوەمەە(ەسددەمەە)وەمەب  ەیەمەاد ەەدەەبمەماسسەمەە
ە.(وە ەەەبااێکەسەداڵ ەکو بددەەمەەجەکاوئەپێل وئەممەەپئەپێل بددە،ەممەەپئەپەەسەسەێ :ەەەە6ە)

 :(2)ماددەى 
ەەەەێنرىای ەکەە،ەدەزوج ىوەمەماسەکىااەسد مەوەدەە(وىمیەم)مىاسسەمەوەمەماسسەمەاد ەەدەەسەکوێى ەبەە

 : (ماددە  نۆیەم)ە:ەێیلاوێژەدەە
بەەپێئەیااڵاەدەێنرای ەەبەەکاەەکىااەەێگەەسەسەێ ەبەەسەداڵ ەکوسوئەااوددیەکەەەەوادەبااەکەەەە:یەکەم

ە.ەەەهەەێرئەکدەساڵژااە
ە.سەدداڵژیوسوئەکم ایەکەبەپێئەپێدیس ەەەەوادەبااەکەەێگەەسەسەێ ەبەە :دووەم
ە.ەزیاپوەیێ ەە٥مە(٥٠٠)ەددبەەمەەێگەپێلە دەبمەااوددەدکم اکەەوابێ ەەەەە :سێهەم

 :(3)ماددەى 
ەێجێبەجىىە(دەقىىای ئەکدەساڵىىژاا)وەمەەێنرىىای ەەەەەەێیەدپىىئەباڵدکىىوسوەدەمەەەەڕدەوىىامەمەفەەمىىئە

ە.سەکوێ 
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 وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
 9/5/2222لە  3239: ژمارە

 
 2222ى ساڵى (6)ڕێنمایى ژمارە 
 تایبەت بە پێەانى مۆڵەت 2229ى ساڵى (2)ڕێنمایى هەموارکردنى ڕێنمایى ژمارە 

 بۆ دامەزرانەنى نەمامگە 
 

 :(2)ماددەى 
 :مەڕێنرای ەکەەهەمد ەەسەکوێ ەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدە(٥ە)ەمماسسەەەە(١)ب  ەمە

سەکوێ ەاڵەەچادەمەوادمەهەبێ ەیاادسەمىم ەپئەپێدیسژەەوەدەزەدیەمەوەمامگەمەەەاڵەەەسەدداڵ ەە)
ە.(هە یەولوئەب ومەپێەبلەێ ەبەەپێئەڕێنرای ەکاوئەهە یەولوئەب وە

 :(2)ماددەى 
 .مەڕێنرای ەکەەەالسەبوێ ەدەزوج وەمەب  ەکااەڕێیلەاوێنەدەە(١)مەەماسسەەەە(ە١ە)ب  ەمە
 :(3)ماددەى 
 :دەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدەەمەڕێنرای ەکەەهەمد ەەسەکوێ ە(٢)ەەەماسسەمەە(6)ب  ەمە

دەوەمامگەمەجد ویاەمەدەەاڵاڵەەسددە(٥)وەمامگەمەم دەەدەس ەاڵژااەەپەو اەبمەەەاڵەەەپایەپێل وڕێگەە)ە
س د کىىاەیەمىىم ەتەدەە ىىوەهەمىىددەسەبێىى ەدەمىىادەیەس ەسەبێىى ەدەەەەاڵىىاڵەیەکە(١)شىىەپڵئەاڵىىەدزەە

بەە.ەەیەکەەەەشىەپ ەدەوەمىامەبەەهەمەبهێنێى دەەسەبێ ەڕێژ،ەبل تەوەوجامپێل دیسژ ەکاوەەوەمامگەیە
ڕێىىگەەپێىىل وەەاڵىىەەەپای ەکەە،ەمەوەبێىى (عىى ەەم ىىود ) ىىاوددیەکئەپەاڵىىنلکو دەپىىێچەد وەدەەوە ەەەب

 ە.(هە لەدەشێژەدەە
 :(4)ماددەى 
 :مەڕێنرای ەکەەهەمد ەەسەکوێ ەدەەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدەە(9)ەەەماسسەمەە(ە١ە)ب  ەمە

بەەپىێچەد وەدەەبىمەهەەە.ەبیىاپەدەوىد ەەکەەمم ەپەاڵەجاەێکەاڵسددەە(ە٥)پێدیسژەەاادەوەەوەمامگەەە)ە
ە.(اڵا ێکەسد کەدپنئەسەبێ ەب مەسددەهێنلەمەکوێئەودێیوسوەدەمەمم ەتەبل ت

 :(5)ماددەى 
مەڕێنرىىىىای ەکەەهەمىىىىد ەەسەکوێىىىى ەدەەبەمەشىىىىێدەیەمەاىىىىد ەەدەەە(١٠)ەەەمىىىىاسسەمەە(ە١ە)بىىىى  ەمە

 :سەادێنلەێژەدە
بەاڵىىەەەکایەپئەوىىدێنەەمەنەێژوەیەکىىئەهىىادبەشەپێیىىلەهێنهەمىىددەبەڕێىىدەبەە یەپ ەە  ىىژ  ەکااەەە)
ەەوەول م ەپئەوىدێنەەمەزەدمەدەز ەەس ەاڵژااەدەپاد اەدیااەبەڕێدەبەە یەپئەێدەبەە یەپئەباال ەمەڕبە
 .(ەكڕددپێدێەدە
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 :(6)ماددەى 
 :ڕێنرای ەکەەدەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدەمەە(١٥)زیاسەسەکو ەبمەماسسەمەە(ە4ە)ب  ەمە

ە.(ڕددبەەمەوەمامگەکەەەەەڕددبەەمەزەدمەب یاەمەس بەشەکەەیااە وێبەاڵژەکەەکەمەبیوێژەدەەە-ە4ە)
 :(7)ماددەى 

مەڕێنرىىىىای ەکەەهەمىىىىد ەەسەکوێىىىى ەدەەبەمەشىىىىێدەیەمەاىىىىد ەەدەەە(١4)ەەەمىىىىاسسەمەەە(ە٥ە)بىىىى  ەمە
 :سەادێنلەێژەدە

وەبددوەەمەەجەکااەکەەەەەڕێنرای ەکااەس ەهاپددا،ەوەمامگەکااەسە ىمەسەێنەبىمەپێ ىەوگەیەەەەکاپەەە)
فوەشژنەەوەمىامەدەهەمىددەوەدەیااڵىاەدەەێنرای اوەیىااەبەاڵىەەس ەجىێەبەەجىێەسەکوێى ەکەەبەەکىاەاەەەە

 .(عێو قە-هەەێرئەکدەساڵژااە
 :(8)ماددەى 

مەڕێنرای ەکەەسەبێىژەە(١7)دەەماسسەمە،ەە(ە١7ە)ماسسەیەکەبمەڕێنرای ەکەەزیاسەسەکوێ ەدەسەبێژەەماسسەمە
ە:دەەبەمەشێدەیەمەاد ەەدەەسەادێنلەێژەدە،ەە(١8)ماسسەمە
سەبێ ەوەدەوەماماوەمەکەەبەەهەمەسەهێنوێنەەێبڵئەپایبەپئەەەاڵىەەەبێى ەدەوادو  ىاوئەە):ەە(١7)ماسسەمە

دەڕێیەدپىئەە(وسىژئەکدەسمەدەز ە)وەمامگەەدەز و اەی ەکاوئەوەمامەکەمەەەاڵەەەپمماەەکو بێ ەدەکەوادە
 .(بەەهەمهێناوئ

 :(9)ماددەى 
جێبەجىىێەە(دەقىىای ئەکدەساڵىىژاا)وەمەڕێنرىىای ەەەەەڕێیەدپىىئەباڵدکىىوسوەدەمەەەەڕەەوىىامەمەفەەمىىئە

ە.سەکوێ 
ە
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 وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
 9/5/2222لە  3239: ژمارە

ەەەیااڵىىىامەس ەاڵىىىژااەەەەهەەێرىىىئەە(ب سىىى ەدەپێىىن ە)دەە(پىىىاەزسەیەمەە)پا ت ىى ەبەەهەەسددەمىىىاسسەمە
ە:وەمەڕێنرای ەمەاد ەەدەمااەسەەکوس،ەە٥٠١٥مەاڵا ئە(ە١٠ە)عێو قەەماەەە–کدەساڵژااە

 2222ى ساڵى (7)ڕێنمایى ژمارە 
 ڕێنمایى تایبەت بە پێەانى مۆڵەت بۆ دروستکردنى ڕەژوو

 

 :م یاو زمئەڕێیەسژنئەپێل وئەمم ەتەبمەسەداڵژیوسوئەڕەەددەبەمەشێدەمەاد ەەدەەسەبێ  (:2) ەىمادد
ئەرێەەهەەددەەڕەەەئسەداڵ ەكوسوەئەشژپەەەاڵەم ەبلێكپێەەتمسپەمشژياەپەەەەاڵەژوەیەکئە ە:یەکەم 

اد اەدەپىدەس ەاڵژااەدەەمباال ەەئ ژ ەەبەە یەپئدەڕێبەمەێنەودەئپەكايەەەاڵەەبەکدەساڵژااەعێو ق
ەیىىنگەەدەوىىدێنەەمەسەاڵىىژەمەپاە اڵىىژنەدەاە اڵىىژنئەس ەاڵىىژااەدەپەئەيسىىپمەمەەنێوىىد)ەئژێوىىل موە

ە:ەەەەبويژيەوەەکەکاوئدەە(چاکیوسوئەەینگە
ە. ەنرايڕێمەەكاەكوساەبەئميكاويزمەئوسسياەكو - 

ە. ەنرايڕێمەەوەئكوسوەێجەبێەجەئددوچسد س ەدەبەموێادسچە-ب
س ەاڵىژااەەئپەە يەبەدەڕێبەمەەنێودەئپەكايەەەاڵەە ەبێكلبمەهەەەپاەێز ایەکەپێتەم ەمەپێل وئەژوەمەيە:دووەم
س ەاڵىژااەدەەئاە اڵىژنپەيسىئەپمەدەگەيىنەەئكوسوکاچىاە اڵىژنەدەپەفەەمىاوگەم)ەوىدێنەەماەدەپاەێز ەئاد وپدە

كەپێىەەيەوژمەەيىەوەئكىاوەەكەدەوە ێزەەمەس سەمبەمددڕەەەئسەداڵ ەكوسوەجێگامەەكەەمز ياوەدەقەەە(ەینگەە
ەەە:ەدەاد ەاوەمەمە ەەێس

 .ددڕەەەئسەداڵژكوسوەماێگجەئ كنينپ -أ
 .ددڕەەەەژێنەبكوێكوە نياەەسپێەەكەەمدەس ە وەوەئ كنينپە-ب
ە.ەاڵژەبەمەمەوەمبەنيسژپێدەکەەكااەە ييەمددەبەهەئس د كوسوە-ج
 .كەيپێچەەەەاڵەەەهەە مبەديس ەبپێەئيااڵايەمكاەڕێەئوپن ەەددەدەدڕەەەئسەداڵژكوسوەئكوسوەموێادسچە-س

ە. ێبەاەسپاەێز ەئاد وپس ەاڵژااەدەەمەەبەدەڕێاەبەاليەەەەتم ەمەئاڵنلەكوسوپەە:سێیەم
ددەڕەەەکىاە ەمەئزە وىلوەس مەئاڵىژەبەمەمجياجيىاەبىەچەموادەەديس ەەپێەپێئەەكەبەايێگولەجچە (: 2)ى ەمادد

ەچەاەپەە ەەێبەسەئدەبويژ،ەسیاەسەکوێ ە ێسەەسەپێدديااەڕەەەئسەداڵژكوسوەئپەەممەەكەەماڵاوەدەكوەاەەاليەە
دەە(ەیىنگەس ەاڵىژااەدەەئاە اڵىژنپەئەيسپم)اەەيەال ەەێبكوەەڵوژومكەەديسژپێدە،ەديس پێەمەەددبڕەەكەبەديەز
ەئكوسوکاچىاە اڵىژنەدەپەگەمەمىاوەدەفەمويىل ەەەمكەيەەديسژپێدە،ە ێتەبم ەمەپێل وئەچادسێومەە ژوەمەێوەەەە

ە. ێد وئەبەمەاڵندەمەشاەەدەەەسەەەەەايێگمەجە ەدەوێبەەەەهەاڵەوليااەەەز مڕەەەینگەمەپاەێز ا
ڕێگەەسەسەێ ەبەدەکاە اوەمەڕەەددەسەداڵ ەکوساەکەەمم ەپئەدەز ەەپئەبازە اوئەدەپ  ەاڵازی ااە(: 3)مـاددەى 
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەمەوەمەڕێنرىىای ەە(ە4) ڕەەددەسەداڵىى ەبىىیەاەبەمەەجێىىکەپەوهىىاەوەدەس ە وەەبەکىىاەبهێننەکەەەەەمىىاسسەمە،ەهەیەە

بەڕێىىدەبەە یەپئەس ەاڵىىژااەدەپىىاد وئەواماەەیىىااەپێىىلە دەەدەەەەێىىوەاڵەەپەەشىىژئەدەچىىادسێومەبەەسەد مىىئە
 .پاەێز اکااەکاەەبیەا



 

 622( العدد) ذمارة  61  

 

62/5/6261 

ەەبىمەمەبەاڵىژئەسەداڵىژیوسوئەدەاىد ەەەمس ە وەەەممەجىەوەئنىاوێكاەهەبەمبىسەسەێى ەتەم ەوهىاەمىەپ(:4)ىەمادد
 :ڕەەدد
ە.ئكاوئەس ەپاش ەكاەەمس ەەەماشرادپە:یەکەم 
ە....دەهژلەەكاەيژەمكدەس ەەاەدمكەمس ەە:دووەم
وەەێىەەەەبەدەمەەجەمەتەدم ەمىەپێل وئەەموژاەەيەاليەە كنينيااەەپەمكااەسد ەس ەاڵژاوەوادەس ەمەدشكەەە:سێیەم

ە. ێوجامەبلەەاكااەوێز اەپەئاد وپس ەاڵژااەدەەئپەە يەدبەڕێبەێومادسچ
 .پ ەەەیەکئە  ژئە وو ەئكوسوەەجێبێەەجەبەەەەدەنێسە بەسەەكەەمدەس ە وەوە:چوارەم
ەپێىئەە ەبێشىوەفوەواشىكو ەسەئزيىاسكوسوەەەەڕێگىامەدەا ىاەس سەاليەەکەەيىو دە س ەەەاڵىەاڵى ەبەسەمس ەە:پێنجەم

 .ەپەمەبابەتەبەپايبەئس ە يەئكاوەنراييڕێ
ەئاد وپىىس ەاڵىىژااەدەەئكىىاوەپيەە يەدبەڕێبەملەوىىز مڕەەپێىىئەەو دەبچاە تىىس ەاڵىىژاوئەهەەمس ەەماشىىرادپە:شەشــەم

 .ويااێادسچوەەەێەەو ل ەەەاڵەەبەامکااەدەاكااەد زێاەپ
ەەدەسد مەڕەز مەوىىلمەدەاىىد ەەهىىاپددەەەەپێىىئەەتەبەپىىايبەئەپىىەكەمبااىىل ەەئكىىاوەمەبااەاشىىرادپە:حەوتەم

 :بەڕێدەبەە یەپئەس ەاڵژااەدەپاد ا
 .دشكبددەمس ە- 

 . بێەەمكەئمەەهەيااەبەەدە ەاەەمەپەمس ە-ب
 . ێمەبەاڵژەوەمەەاڵەاەچەەزەكە ەدەمەئشماەوەەپدشبددەبەمس ە-ت
كااەەد ويەشىاەەماڵندەەئدوپەەەيااەمااڵژەەدەس وكوسوەوادەپ ەەەیەکئوادەەەدوەكەسەەكەمەاوچدەبااەوەمس ە-ث
ە.كااەوليل ەەيدپەەەوەاليەمولەز مڕەەئل وپێاشەپ

اد وئەپىىس ەاڵىىژااەدەەبەڕێىىدەبەە یەپەاەەاليەەەەمەەجىىئەوەدەمەکەەەكااەبوەس ەاڵىىژاەماڵىىدپادەمس ەە:هەشــتەم
 .ددڕەەەئسەداڵ ەكوسوەمبەئناوێكاەهەبەمببلەێ ەياەە بەکااەدەو ل ەەەاڵەەبەامکااا زێاەپ

 :وەمەکوێ اوەمەاد ەەدەەدەەسە  وێ ەەەەس د کاەمەمم ەپئەسەداڵژیوسوئەڕەەددە(: 5)ى ەمادد
 .ب س ەدەپێن ەهەز ەەسیناەەکوێئەپ ین ن( ە٥٢٠٠٠ە)ب مەە:یەکەم
 .اڵەسەهەز ەەسیناەەکوێئەسەەهێناوئەمم ەت( ە١٠٠٠٠٠ە)ب مەە:دووەم
ە.سیناەەکوێئەودێیوسوەدەمەاڵا وەمەمم ەتپەوجاەهەز ەە( ە٢٠٠٠٠ە)ب مەە:سێیەم
 (: 6)ى ەمادد

بىىل تەبەەەددڕەەەئپئەسەداڵىى ەكوسوىىم ەمىىەئل وپێىىەەموێىىژەە ێننىىامەەپێ ىىیەشەبەەبەەەس د کىىاەديسىىژپێە:یەکەم
ە.ەەبەەەەەەدەە وپنئەمم ەپئەسەداڵژیوسوئەڕەەددنرايي   ەماسسەەدەب  ەکاوئەوەمەڕێەەبپابەولبدداە

ە.پێدیسژەەاادەاەمم ەتەپابەولبێ ەبەە   ەڕێنرای ەکاوئەبەە ومەشاەاڵژاوئە:دووەم
 .سەداڵ ەکوسوئەڕەەددەبەەشێدەمەکددەەەدەهادشێدەکاوئەقەسەرەیەەبەەهەمددەشێدەیەکە (:7)ى ەمادد
ەچهىىيەەبەعێىىو قە-ەكدەساڵىىژااەئرىىێەەهەەمدەەەسەمبىىە ئمىىاماەمددڕەەەئوىىاەسوەەبێىى ەواسەەڕێىىگە(: 8)ى ەمــادد
 .كەيەدێش
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 .عێو قە-ەكدەساڵژااەئرێەەوادەهەمددەبڕەەەئكوسوەەهادەسەەبەڕێگەەسەسەێ (: 9)ى ەمادد
 (:22)ى ەمادد

دەەمبااىل ەەئ ىژ ەئپەە يەدبەڕێىبەموىلەز مڕەەپێىئەەوهاەبەاكااەپ زێاەپد اەێوەەددەەڕەەمەەدەد اڵژن ەە:یەکەم
 . ێبەاد اەسپس ەاڵژااەدە

ەئپەە يەبەدەڕێىبەموىلەز مڕەەپێىئەەاەب ىزێاەپكەەكاوئەيەكەچد اەشىاەەدەشىاەێىوەەددەەڕەەەەمدەد اڵژن ە:دووەم
ە. ێبەاكااەس زێاەپەئاد وپس ەاڵژااەدە

 (: 22)ى ەمادد
ەە  ى ەوەدەديسىژپێدەە(ددش ى)ەەدوي ىاەيىااەموىادەكىاەپەەكاوئەبكىاپەددڕەەتەم ەاەمەاادەەديسژپێە:یەکەم 

ە:ماەەبكاتەمەەپەاڵەەەیاوەمەاد ەەدەمز وياە
ە.تم ەاەمەاادەمواد -أ

ە.تم ەمەئاڵنلكوسوپەەڕەەمدەەەماەەە-ب
ە.امفەەەپەەمماەەە-ج
ە.وادەدەوادو  ااەدەەم ممەکاە ەمەبەەهەمهێنئەڕەەددە-د
 .ەاەدەكيساوممەكاەپەوادەوەەبيكاپەەنادێهەئمەەهەبەەمددڕەەدەەوەەەکەيەتەهەەماەمەاادەموهاەبەپە:دووەم
 هە لەدەشێژەدەە٥٠١١مەاڵا ئەە(ە9ە)ڕێنرایئەپێل وئەمم ەپئەکاپئەبمەسەداڵژیوسوئەڕەەددەەماەەە(: 22)ى ەمادد
جێبەجىىێەە(كدەساڵىىژااەئقىىاي ەد)ەمىىئەفەەموىىامڕەەەەەەەمدەدكىىوسواڵبەڕێیەدپىىئەەەەەنرىىايڕێمەەو(:23) ەىمــادد

 سەکوێ 
 

 تاڵەبانىبێگەرد                                                             
 وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو                                                               

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

 ئاوکشتوکاڵ و سەرچاوەکانى وەزارەتى 
 22/5/2222لە   3284: ژمارە

 2222 ڵیساى (3) ەژمار یانەیب
 ب یاەماول ەبەسەەچد ولوئەوەمەبەیاوەەە١977مەاڵا ئە(6١١)پایبەتەبەەسەێژکوسوەدەمەب یاەمە

 پایبەتەبەب یاەەکاوئەپەاڵدیەەدەڕ اڵژیوسوەدەمەوادمەجدپ اەەە١977مەاڵا ئە(6١١)سەێژکوسوەدەمەب یاەمەە:یەکەم
ە(دەقىىىىای ئەکدەساڵىىىىژاا)وەمەبەیىىىىاوەەەەەەەەمەسەەچىىىىددو ەدەەکىىىىاەمەپێىىىىلەکوێ ەدەەەەەەەوىىىىامەمەە:دووەم

 .پادەکدەاڵا ێکەەدمەباڵدسەکوێژ
 

 بێگەرد تاڵەبانى                                                                
 وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو                                                               
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 ئەنجومەنى دادوەرى 
 22/5/2222لە  2235:ژمارە

 2222 ڵیساى (3) ەژمار یانەیب
ەەاڵىەەەس د مەدەز ەەپىئەکاەدکاەدبىاەمەەە١/٢/٥٠٥١ەەەە(١9)ەەەمىاە واماەەەبەب یاەمەوەوجدمەوئەس سدەەمە

دەەەەبەەەە(٥٥/٥/٥٠٥١ەەەە١٠٠١)ەەەمىاە یااڵىایئەبەودداڵىو دیااەەکاەدبىاەمەبەەێدەبەە یەپئە/کممە یەپئە
مەهەمىد ەکو دەدە١987مەاڵىا ئە(7١)ەەەیااڵىامەکىاەەەمىاەەەە(١١7)بەپێئەماسسەمەبەەەەدەولمە  ژئەدەە

وەوجىىدمەوئەس سدەەمەبەکىىممەە٥٠٠7مەاڵىىا ئە(٥١)ەەەیااڵىىامەسەاڵىىە پئەس سدەەمەەمىىاەەەە(١٠)مىىاسسەمە
ە:ەسەو ەب یاەیل ەبەە

س س ىىامەکىىاەەەەەاڵىىندەمەو ىىل ەەمە ەەم ىىااەدەەوادەوىىلەکەمەەەەقەز مەە(ث اڵىىژدل )کىىوسوەدەمە -١
ە/سەبێ ەدەسەبەاڵژوێژەدەەبەاڵەەەکایەپئەس س امەپێهە چىددوەدەمەوىادچەمەکەەکىدکەە(کەالە)

 ەەم ااەپایبەپرەولەسەبێ ەبەەب ن نئەوەدەس د ەدەکاەدباە وەمەکەەبەپێئەەدکرەکاوئەیااڵامەکاەە
 ەرنازعىىاتە)ێىىدەمەپسىىتمەەکەمەمەهەمىىد ەکو دەسەکەدێىىژەەچد ەچ١987مەاڵىىا ئە(١7١)ەمىىاەەە
 .(ەةو دە ەجز يةە ەرلو

دەەەەەەەەوىىىامەمەدەقىىىای ئەکدەساڵىىىژااەە(١/٢/٥٠٥١)وەمەبەیىىىاوەەجێبەجىىىێەسەکوێىىى ەەەەەەەمە -٥
 .باڵدسەکوێژەدەە

 بنگین قاسم محمە/ ەور داد                                                                       
 ەرۆکى ئەنجومەنى دادوەرىـس                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 وەزارەتى داد

 
 2222 ڵیساى (7) ەژمار یانەیب

یەاڵا ەەە(١١)ەەز ە ەپەەس سەەماە ەیااڵایەد ەەەەە(9)یەەپێەەماسس ەبەەەیەپێراولە د ەپە ەاڵەەدەس ەپا ت  ەبە
ەە-:ەەب یاەماول ەبەەە٥٠٠7

 .(الەەیەس سودداڵەەوێد ە وەەەکەەگەەماوەفە)ەەببێژەە(ە١/الەەەیەس سودداڵەەکەەەماوگەەفەە) -١
 .(الەەەکەیەس سودداڵەەەەماوگەەفەە))ەەببێژە(ە١ە/الەەس سودداڵەەکەەیەەماوگەەفە)ە -٥
ە.ەبێ ەەس ەەیەوێد ە ە(6،١٠)ەەەپاکدەەیەسد یەو د (ە١،١٠)ەەس ەد مەەەەاڵژتێیەەس کاپژمێویە)ە -١
 .ەەد ەکویژەەس اڵدقای ەەکدەساڵژااەبەد ەەکوێ ەدەەەەجێەس ەبەدوەەجێەچدەەەیەسەەەەە -4

ە
  ە عبەاللهـمـت أح هـرس هـف                                                                     

 ری دادــزی وه                                                                    
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 وەزارەتى نـاوخـــۆ
 5/4/2222لە   7242: ژمارە

 2222 ڵیساى (23) ەژمار یانەیب
-١4-١١-٥9-٥8-٥7-٥6-٥٢-٥4-٥١-٥٥-٥١-٥٠-١9-١8-١7-١6-١٢-١4-١١-١٥-١١-١٠-8-6-٢-١)ەەەمىىاەەەاوەیىىبەیسد ەسد ب

ەیگىىوێەەەبەتەبیپىىاە٥٠٥١مەاڵىىا ئە(١٥2١٠292827262١)دەە٥٠٥٠مەاڵىىا ئە(٢8-٢7-٢٥-48-46-44-4٥ە-١9-4١-١8-١7-١6-١٢
كدەساڵىژااە،ەەەرىێەەهەەولەداڵىژەپەە ىیوااڵاەەپاە اڵژنەنادێپەەدەەە(واەەمك)ەەوداڵیاڤەەیدەدبددواڵبەەەەكوسا

ە:ەەاوەیبەمەوەەەچدد ولوەسەەبەاەماول  یب
ە.و قێعەەز اكاوێكدەساڵژااەدەپاەەەرێەەهەد اێوەەەەمهاپددچەەە  وپنە:مەكیە
كدەساڵىژااەەەرىێەەهەد اێوەەەەاەبكەمهاپددچەەەسياەمەكو د دەاد ەكەەەەەەەیاڵاوەكەمەبە ێسەەسەەگێەەوهاەپە:مەدوو

 :اەبلەوجامەوەواەەمكەەسژێپەاا هاپنەەكاپەەەەكااەباز ەەەەەسژیدێپەكێەجەمەەبەو قێعەەز اكاوێدەپاە
 كاا  ەەمەفەەشاولدەماپكاە امتلیسدەراوااەیدهادپەكاا ەپ ەدەدسێوەەكەو دێدەە(UN)ەكاوەكەو دێەواە واەد -١
 .كدەساڵژاونەەرێەەهەێەجە ژ وەەیاو پ هادەدەو -٥
 .كدەساڵژااەەرێەەهەەكاوەشەاوماەوەەەەەیەهەەشماەوەیەەاڵەچاەەەبەاا سژیدێپەەكەشماەوەەاڵاوەك -١
ە.ەە اەنێەهەبەبازە اوااەدەد -4
ئەپنەچاد وەبەەەەەەەبێ ەبەەد مەس ەەس ەبەەو قێعەەز اكاوێكدەساڵژااەدەپاەەەرێەەهەد اێوەەكاەمەبازە اوئەەەە:مێیەس
ە.ەكاوئەامپاەێزمەد دمەەێكاە ەپە

 ەدەژێكوەدساڵبەكدەساڵژااەە یقاەدەەیەوامەەەەەدە ێكوەسەەێجەبێجەەد ەەچددوەسەیەەەەەەەاوەیبەمەو:مەچوار
 

ەرێبەر أحمە                                                                               
 وەزیـرى نـاوخــۆ                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 وەزارەتى نـاوخـــۆ

 5/5/2222لە   9273: ژمارە
 2222 ڵیساى (28) ەژمار یانەیب

ە(١١)یەب  ىەەەبىەەەواماە ەدە٥٠٠9یەاڵا ەە(6)ەەپەەوادامەەماە ەز ە ەیااڵایەد ەەیەپێرااەسە د ەەەە پەەدەسەاڵەەپێەەوەەبە
ب یىاەیەدەکو دەیەهەمىد ە٥٠٠9یەاڵىا ەە(١)ەەەمىاە ەێرەەکدەساڵىژااەەیااڵایەپاەێز اکىاوەەهىەەەمەەەەشەەیەشەەس سما
کاوەەە ىمڕینەەوىادیە دوىل ەپێ ىن اەیااەبىەەەتەبىەەپایبىەە٥٠٥١اڵىا ەیە(١)ەەیەاڵىلێراوەەەمىاە وەەپاەێز ىاەوجدمەەوە

ەەەیاوەەمەبەەەچد ولوەەوەەس :ەەەب یاەماول ەبەطاەبە،ەەیەەرەەمکەیەملە ەدەجنەیەقازیەدەجنمکەەجنمکە
ە(قازەوار  ژنە جە)بمەە(قاز ە  جنۆکە):ە مەێنەەوادیە دولکەەکاوەەە:م که یه

ەە(ەوار  غیدان ژنە جەە)بمەە(ە  غیدان نۆکەج)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
ەە(ەمدحتەوار  ژنە جە)بمەە(مدحتە  جنۆکەە)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
ەە(ەطالب حمەەوار  ژنە جەە)بمەە(ەطالبە حمەە  جنۆکەە)ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

ە.ەەکوێ ەەەکاەیەپێەس ە(د ەقای ەەکدەساڵژاا)یەەەەەوامەەەیەەەەد ەەەەیەباڵدەبددوەەەەەەەیاوەەمەبەەوەە:م دووه
ە

ەرێبەر أحمە                                                                               
 وەزیـرى نـاوخــۆ                                                                                 
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ەجمهورية العراق
 إقليم كوردستان

 الرئيس
 2222لسنة ( 2)رقم  قرار
ەقاوداەەوااڵةەإقليمەكدەساڵىژااەە( ە اشوة)منە ەراسةەە( الدەئ)دفقاەەلصدەياتە ەررندەةەەناەفيە ەفقوةە

ە(٢)علئەماەشوعەەبوەرااەكدەساڵىژااەفىيەجلسىژەە العژياسيىةە ەرىوقمەە ەر لل،ەدبناء  ەە٥٠٠٢ەسنةەە(١)ەەقم
ە:ە،ەقوەواەإصل ە٥٠٥١\١\١١بژاەيخە

 2222لسنة ( 2)القانون رقم 
 العراق -قانون حماية المنتجات الوطنية في إقليم كوردستان 

  (2) المادة
ە: ەربينةەإز ءهاەألرو ضە ەكامەه  ە ەقاوداەيقصلەباەرصطلداتەد ە باە تە آلپيةە ەر اوي

ە. ە و قەىإقليمەكدەساڵژااە:ەاإلقليم: أوالً
ە.مجلاەدزە ءە إلقليم:ەمجلس الوزراء: انياًث

ە.دز ەةە ەژجاەةەد ەصناعةەفيە إلقليم:ەالوزارة:ەثالثاً
ە.دزيوە ەژجاەةەد ەصناعةەفيە إلقليم:ەالوزير:ەرابعاً

ە. ەرليويةە ە امةەەلژنريةە ەصناعيةەفيە ەدز ەة:ەالمديرية العامة:ەخامساً
 ەرنژجةەفيەس الە إلقليمەە( ەنباپيةەد ەديد وية) ەسلعە ەصناعيةە دە ەزە عيةە:ەالمنتجات الوطنية:ەسادساً

ە.د ە و ق
 ەرنژ ە ەدطنيە ەرراثلەمنەجريعە ەدجد ەەلرنژ ە ەرسژدەس،ە دە ەى  ەيراثلىەەإەىئەە:المماثل المنتج: سابعا

ە.ەلەكبيوەفيەمد صفاپەەد اڵژەل ماپە
 ەرنژ ە ەدطنيە ە  ەينافاە ەرنژ ە ەرسژدەسەفيە الاڵژەل مەەژئەەىدەەىمەيكىنە:ەالمنافس المنتج: ثامناً

ە.مراثد ەەە
ە. اڵژيو سەمنژ ەإەئە إلقليمەبس وە قلەمنەقيرژەە ە اسيةەفيەاڵدقە ەبللە ەرصلەە:اإلغراقە:تاسعاً

 ەرنژجىىداە ەىى ينەينژجىىداە ەنسىىبةە ە اەبىىةەمىىنە ەرنژجىىاتە ەرراثلىىةە دە:ەالییداخليون المنتجییونە:عاشرر اً
ە. ەرنافسة،ەب وطەعلمە اڵژيو سهمە ەرنژ ە إلرو قيە دە ەرلعدم

پقلمهاەسدەةە ەرن أە دە ەرصلەةە دە  ەمؤاڵسةەەلقطا ە ە ىامەفىيەە ەرنف ةە ەراەيةە ەژي:ەالدعمە:عش  حادي
پلكە ەلدەة،ەبصدەةەمباشوةە دەريوەمباشىوة،ەد ەژىيەپىؤس ەإەىئەپدقيىعەمنف ىةەەل ىەصە ەرنىژ ە دە

ە. ألشەاصە ە ينەيقدمداەبنقلە ەرنژ ە دەبي ەە دەپصليو 
 ەزياسةەفيە اڵژيو سە ەرنژجاتەإەئە إلقليمەبصدەةەمطلقةە:ەاالستيرادەفيەالمبررةەغيرەال يادةە:عش  ثاني

شىوەە دەوسبية،ەەژئەەدەەمەپكىنەإرو قيىةە دەملعدمىة،ەبديىدەپىؤس ەإەىئەإەىل ثەشىوەەمباشىوە دە
ە.باەرؤاڵساتە ەدطنيةە ەژيەپنژ ەمنژجا ەمراثد ە دەمنافسا ەەمدژرل
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إعاقةە ەقطا ە ەصناعيە دە ەزە عيە ەضوەە ەد قعە دە ەردژرلەدقدعەەد ە  ەيؤس ەإەئەە:الضررە:عش  ثالث
ە. ەدطني،ەبسببە إلرو قە دە ەلعمە دە ەزياسةەريوە ەربوەةەفيە الاڵژيو س

 .پ رلە إلرو قە دە ەلعمە دە ەزياسةەريوە ەربوەةەفيە الاڵژيو س:ەالضارةەالممارساتە:عش  رابع
 ەرسىژهلكەفىيە ەلدەىةە ەرصىلەةە ەس وە ە  ەيدشعەبەە ەرنژ ە ەرسژدەسە مامە:ەالعاديەالسعرە:عش  خامس

ە.ذ پها
ە. ەفوقەبينە ەق رةە ە اسيةەەلرنژ ە ەرسژدەسەداڵ وەپصليو ە:اإلغراقەهامشە:عش  سادس
 ەژلقيقاتەد ەرژاب اتە ەژيەپقدمەبهاە ەرليويةە ە امةەەلژأكىلەمىنەصىدةە ەدثىاوعە:ەالتحقيقاتە:عش  سابع

د ألشىو ەە ەناجرىةەعنهىاەددجىدسە ە دقىةە ەسىببيةەد ەر لدماتە ەرقلمة،ەددقد ە ەرراەاڵاتە ەضاەةە
ە.بينهرا

 إلجو ء تە ەژيەپژە ەبصدەةەمؤقژةەەدىينەەسىمەإشىباەةە ەژدقيقىات،ەە:العاجلةەاإلجراءاتە:عش  ثامن
ە.ب يةەإيقافە دەپقليصەآثاەە ەرراەاڵاتە ەضاەةەعلئە ەرنژ ە ەدطنيەقيلە ەژدقيع

پژەىى ەبقىو ەەمىنە ەىدزيوەب ىىلە وژهىاءە ەژدقيقىاتەدإثبىىاتە ەژىل بيوە ەژىيە:ەالنهائيیةەالتییدابيرە:عشر   تاسرع 
ە. ەرراەاڵاتە ەضاەةەد ألشو ەە ەناجرةەعنهاەد ە دقةە ەسببيةەبينهرا،ەەدرايةە ەرنژ ە ەدطني

 ( 2) المادة
پطبعە ەكامەه  ە ەقاوداەعلئە ەرراەاڵاتە ەضاەةە ەژيەپؤس ەإەىئەدقىد ە ەضىوەە دەإەژرىالەدقىد ەە:أوالً

ە.اعيەد ەزە عيەد ەژجاە  ەضوەەباەقطا ە ەصن
ارسىينەمىنەە%(٢٠)پ رلە ەكامەه  ە ەقاوداەەرايةە ەرنژجاتە ەدطنيةە ەژيەپؤمنەماەالەيقلەعنە:ەثانياً

 ەراوةەمنە الەژياجاتە ەل اليةەەإلقليم،ەدذ تە ەجدسةە ە اەيةەعلئەدفعەم اييوە ەرقايسىةە ە و قيىةە
ە. دە ە اەريةەىەعنلەعلمەدجدسە ەر ياەە ە و قيەى

پ رلە ەكامەه  ە ەقاوداەەرايةە ەرنژجاتە ەصناعيةە ەدطنيةە ەژيەپ كلە ەرد سە ألدەيةە ەرنژجىةە:ەثاًثال
ە.ارسينەمنە ەراوةەفيە ألقلەمنەمكدواپهاە%(٢٠)س اليا ەدەياە ەرسژدەسة،ەوسبةە

 (3) المادة
 ە امةەطلبا ەاطيىا ەيقلمە ەرنژ ە ەل اليە دەمرثلەە ەقاودوي،ە دەكلەذ ەمصلدة،ەعنەطويعە ەرليويةە: أوالً

ە-:إەئە ەدزيوەالپەاذە ەژل بيوە ەدزمةەەرد جهةە ەرراەاڵاتە ەضاەة،ەدفقا ەەل وطينە آلپيين
 اەيژضرنە ەطلبە ەر لدماتەد ەدثاوعە ەژيەپثب ەدقد ە ەرراەاڵاتە ەضىاەةەدپدقىعە ەضىوەەددجىدسەە-1

ە. ە دقةە ەسببيةەبينهرا
ارسينەمىنەە%(٢٠) اەيؤيلە ەطلبەمنەقبلە ەرنژجينە ەل اليينەب وطە اەپزيلەوسبةەإوژاجهمەعلئەە-2

ە. ەراوةەمنە الەژياجاتە ەل اليةەەلرسژهلكين
يقلمەطلبەەرايىةە ەرنىژ ە ەىدطنيەمىنەقبىلە ەرنژجىينە ەىل اليينە دەمليويىةەەرايىةە ەرنژجىاتەە:ثانياً

ە. ەراويةەإذ ەكاو ە ەرراەاڵاتە ەضاەةەپژ لعەباەرنژجاتە ەزە عية ەدطنيةەفيەدز ەةە ەزە عةەد ەرد ەسە
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پژدەئە ەرليويةە ە امةەمهرةەسە اڵةەطلبەەرايةە ەرنژجاتە ەدطنيةەد ەژأكلەمنە اڵژيفاوەەەل ودطەە:ثالثاً
ثدثينەيدما ەمنەە(١٠) ەرنصدصەعليهاەفيەه  ە ەقاودا،ەدعليهاەەفعەپدصياپهاەإەئە ەدزيوەادلەملةە

ە.لە ەطلبپأەيخەپسجي
ەمنەەكمە ەفقوةەە:رابعاً منەه  ە ەراسة،ەإجو ءە ەژدقيقاتەە( دال ە)ەلرليويةە ە امة،ەبرد فقةە ەدزيو،ە اڵژثناء 

ە.پدفوتەەليهاە ألسەةەد ەر لدماتە ەكافيةەعلئەدجدسە ەرراەاڵاتە ەضاەةەپلقاو ا ەإذ 
ە:خامساً

ارسىةەع ىوەيدمىا ەمىنەپىأەيخەە(١٢)يصلەە ەدزيوەقو ە ەببلءە ەژدقيقاتە دەەفضە ەطلبەادلەملةە -١
ە.دصدلەپدصيةە ەرليويةە ە امة

ەباپا ەادلە ەرلةە ەردلسةەفيە ەبنلە -٥ منەه  ە ەفقوة،ەفي لەعىلمە إلجابىةەە(١)إذ ەەمەيصلەە ەدزيوەقو ە  
ە.برثابةە ەرد فقةەعلئە ەبلءەباەژدقيقات

فىيە ألقىلەمىنەپىأەيخەاڵىب ةە يىامەە(7)پن وە ەرليويةە ە امىةەقىو ەە ەبىلءەباەژدقيقىات،ەاىدلەمىلةە -١
ە.صلدە ،ەفيەصديفژينەيدميژين

 (4) المادة
ە-:اڵب ةە يامەمنەپأەيخەقو ەە ەدزيوەببلءە ەژدقيقات،ە ەرهامە آلپيةە(7)پنف ە ەرليويةە ە امةەادلەملةەە:أوالً
ە.ب أاە ەرراەاڵاتە ەضاەةەد ألشو ەە ەناجرةەعنهاەد ە دقةە ەسببيةەبينهراە ەژدقيقاتە ألدەيةەإجو ء -١
 ەفوصةەەألطو فە ەر نيةەباەژدقيقاتەد ألطو فە ەر اەكةەفيها،ەەژقليمە  ەدثاوعە دەم لدماتەەإپاەةە-٥

داڵرا ە قد ەهمەدمناق ژهمەەدەها،ەدەهمە إلطد ەعلئە ەر لدماتەد ەدثاوعە ەرژ لقةەباەژدقيقاتەمىاە
ە.ەمەپكنەاڵوية

راەاڵىاتە ەضىاەةەد ألشىو ەە ەناجرىةە ەژدقعەمنەصدةەدسقةە ەر لدماتەد ەدثاوعە ەرقلمةەإلثباتە ەرە-١
عنهىا،ەدەهىاەەهى  ە ە ىوضەطلىبە  ەم لدمىاتە اىومەمىنە ألطىو فە ەر نيىةەباەژدقيقىاتەد ألطىىو فە

ە. ەر اەكةەفيها
ارسةەع وەيدما ەمنەە(١٢)ەفعەوژاو ە ەژدقيقاتە ألدەيةەمعەپدصياپهاەإەئە ەدزيوەادلەملةەالەپژجادزە-4

ە.پأەيخەبلءە ەژدقيقات
 :ثانياً

 ەدزيوەقو ە ە ەباتەفيەشدءەوژاو ە ەژدقيقاتە ألدەيةەدپدصياتە ەرليويةە ە امةەد ەر لدمىاتەيصلەە -١
ە.ارسةەع وەيدما ەە(١٢) ەژيەفيەەدزپە،ەادلەملةە

ەلدزيوە اەيطلبەمنە  ەجهةەذ تەعدقة،ەاڵد ءە كاو ەعامةە مەااصة،ەپزديل ەبأ ەم لدماتەمژ لقىةە -٥
ە.ز مەبژقليرهابردشد ە ەژدقيقات،ەدعلئەپلكە ەجهاتە الەژ

 (5) المادة
ەعلئەپدصيةە ەرليويةە ە امة،ە اەيقوەەإيقافە ەژدقيقاتە دەإوهاوهاەفيە  ەدق ،ەفيەەاەژيەە:أوالً ەلدزيو،ەبناء 

 إلرو قە دە ەلعمەسداەفوضەپل بيوەمكافدىةە إلرىو قە دەپىل بيوەپ ديضىيةەإذ ەقىلمە ە ىەصە ەرسىژدەسە
ە.دقفە اڵژيو س ەإەئە إلقليمەبأاڵ اەەإرو قيةە دەملعدمةپ هل  ،ەيژ هلەفيەەبرو ج ةەاڵ وە ەرنژ ە دە
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ە( دال ە)ەلدزيوە اەيقوەە اڵژكرالە ەژدقيقاتەعلئە ەورمەمنەقبدەەە ەژ هلە ەرنصدصەعليەەفيە ەفقوةەە:ثانياً
ە.منەه  ە ەراسة

 (6) المادة
ەعلئەپدصيةە ەرليويةە ە امة،ەقو ە  ەبإوهاءە ەژدقيقاتەسداەە:أوالً  پەاذە ەژل بيوە ەنهاوية،ەيژە ە ەدزيو،ەبناء 

ە-:فيەإەلمە ەداالتە آلپية
إذ ەكاو ە ألسەةە ەرقلمةەعلئەدجدسە ەرراەاڵاتە ەضاەةە دەود ە ألشىو ەەريىوەكاف ىة،ە دەإذ ەەىمەپدجىلە -١

ە.عدقةەاڵببيةەبينە ەرراەاڵاتە ەضاەةەدپضوەە ەرنژ ە ەدطني
ە.ە امةإذ ەپمەاڵدبە ەطلبەب وطەعلمەپ اەشەەمعە ەرژطلباتە ەرصلدةە  -٥
إذ ەكىااەهىامشە إلرىو قە دەمقىىل ەە ەىلعمە دەەجىمە الاڵىژيو سە قىىلەمىنە ەرقىاسيوە ەردىلسةەبردجىىبە -١

ە. ەژ ليراتە ەژيەپصلەە اڵژناس  ەەه  ە ەقاودا
ە-:منەه  ە ەراسة،ە ەقو ە تە آلپيةە( دال ە)ەيژە ە ەدزيوەعنلەإوهاءە ەژدقيقاتەبردجبە ەكامە ەفقوةە:ثانياً

منە ەراسةەە( دال ە) ەرژە ةەدەسە ەژأميناتەد ەكفاالتە ەرسژدصلةەبردجبە ەفقوةەإوهاءە ەژل ب وە ە اجلةە -١
ە.منەه  ە ەقاوداە(8)
ە.منەه  ە ەقاوداە(٢)إە اءە ەژ هلە ەرقلمەبردجبە ەكامە ەراسةە -٥

 (7) المادة
ە-:إذ ەقوەە ەدزيوە اڵژرو ەە ەژدقيقات،ەف لئە ەرليويةە ە امةە اڵژكراەهاەعلئە ەدجەە آلپيە:أوالً
اڵژةە شىهوەمىنەپىأەيخەإعىداەبىلءە ەژدقيقىاتەإذ ەكاوى ەپژ لىعەباەىلعمە دەە(6)ادلەملةەالەپژجادزەە-١

ە. إلرو ق
ثدثةە شهوەمنەپأەيخەإعداەبلءە ەژدقيقاتەإذ ەكاوى ەپژ لىعەباەزيىاسةەريىوەە(١)ادلەملةەالەپژجادزە-٥

ە. ەربوەةەفيە الاڵژيو س
منژ ەدطنيە دەإجو ءە ەژدقيقاتەمنە اڵژكرالەإجو ء تەالەپرنعەسە اڵةەطلبە پەاذەپل بيوەەرايةەە:ثانياً

ە. ەژەليصە ەكروكي
 (8) المادة

ەباپەىاذەپىل ب وەعاجلىةەفىيەشىأاە ەرنىژ ەە:أوالً ەعلىئەپدصىيةە ەرليويىةە ە امىة،ەقىو ە   يصلەە ەدزيو،ەبنىاء 
 ەرسژدەسەقيلە ەژدقيع،ەإذ ەپدصلەإەئەقو ەە دەيەبدجدسەمراەاڵاتەشاەةەشلەمنژ ەمراثلە دەمنژ ە

ثدثينەيدما ەفيە ألقلەعلئەبلءە ەژدقيقات،ەدپكداە إلجو ء تەعلئەە(١٠)منافا،ەب وطەمضيەملةە
ە-: ەدجەە آلپي

فوضەەاڵمە إلرىو قەعلىئە ەرنىژ ە ەرسىژدەسەقيىلە ەژدقيىع،ەديىژمەإيل عىەەفىيەشىكلەپأمينىاتەەىلمەە-١
ە. ەرليويةە ە امةەەلكراەك

ە.برقل ەەي اسلەهامشە إلرو قإەز مە ە ەصە ەرسژدەسەبژقليمەكفاەةەشامنةەە-٥
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إەز مە ألشەاصە ەرسژدەسينەمنە ەلدلە ەل عرةەبژقليمەكفاەةەشىامنةەەلرليويىةە ە امىةەەلكرىاەكەبرىاەە-١
ە.ي اسلەمقل ەە ەلعمە ەرقلم

فىىيەەاەىىةە ەزيىىاسةەريىىوە ەربىىوەةەفىىيە الاڵىىژيو س،ەپىىژمەزيىىاسةە ەواڵىىمە ەكروكىىيە دەإەىىز مە ألشىىەاصەەە-4
شىامنةەەلرليويىةە ە امىةەەلكرىاەكەبرقىل ەەي ىاسلەق رىةە ألشىو ەە ەد ق ىةە ەرسژدەسينەبژقليمەكفاەىةە

ە.باەرنژجاتە ەدطنية،ەد ەردلسةەمنەقبلە ەرليويةە ە امة
ە.منەه  ە ەقاوداەإەئە ەدز ەةە(٢)بژقليمە ەژ هلە ەرنصدصەعليەەفيە ەراسةەەإەز مە ەرسژدەسە-٢

معە ەرليويةە ە امةەد ەهيئةە ە امةەەكرىاەكە ەسىلطةەپنف ە ەرليويةە ە امةەەكراەكە إلقليمەباەژنسيعەە:ثانياً
مىنەهى  ە ەرىاسة،ەب ىلەو ىوهاەفىيەە( دال ە) الپداسية،ە ەژل ب وە ە اجلىةە ەرنصىدصەعليهىاەفىيە ەفقىوةە

ە.صديفژينەيدميژين
 :ثالثاً

دپسىديةەإذ ەصلەەقو ەەباپەاذەپل بيوەوهاويةەبردجبە ەكامەه  ە ەقاودا،ەفيژمەإوهاءە ەژل ب وە ە اجلىة،ە.ە١
ە. ەژأميناتەدإە اءە ەكفاالتە ەرقلمة،ەديسژدفئەمقابلەذەكەەاڵمە إلرو قە دە ەواڵدمە ەژ ديضية

إذ ەصىىلەەقىىو ەەب ىىلمە پەىىاذەپىىل بيوەوهاويىىة،ەيىىژمەإوهىىاءە إلجىىو ء تە ە اجلىىة،ەدپل ىىئە ەكفىىاالتەدپ ىىاسە.ە٥
ە. ەژأميناتە ەرقلمة

 (9) المادة
 ەژدقيقاتەدإجو ء تەإصل ەە ەقو ە تە ەرنصدصەعليهاەە،ەيژمەپقليصەملسزە عيإذ ەپ لعە ەطلبەبرنژ ە
ە.اراەملپهاە(١/٢)فيە ەرد سە ەسابقة،ەإەئە

 (22) المادة
ەووياەمجلاە ەدزە ءەإيقافە ەژل ب وە ە اجلةەإذ ەپبينەەەە اەه  ە ەژل ب وەقلەپوپب ەعليهىاەآثىاەەاڵىلبيةە

ە. امةعلئەمنژجينەدطنيينەآاوينە دەعلئە ەرسژهلكينە دەعلئە ەرصلدةە ە
 (22) المادة

إكرىالە ەژدقيقىاتەپدصىيةەإەىئە ەىدزيوەفىيەإطىاەەپقويىوەمسىژنلەإەىئە سەىةەەب ىلپوفعە ەرليويىةە ە امىةە
فيەە ەنژاو ە ەژيەپمە ەژدصلەإەيهاەفىيەشىأاە ەرراەاڵىاتە ەضىاەةەد ألشىو ەەەدم لدماتەمدثقة،ەمبينا ە
ە.د ە دقةە ەسببيةەبينهرا

 (22) المادة
 :أوالً
 ە امة،ەبفوضەپل بيوەوهاويةەەرد جهةە ەرراەاڵاتە ەضاەةەفيەشدءەپدصيةە ەرليويةەەقو ە  ەيصلەە ەدزيوە.ە١

منەه  ە ەقاودا،ەعلئە اەي رلە ەقو ەەوىد ەدەجىمە ەژىل ب وەدمىلمەپطبيقهىا،ەە(١١) ەر اەەإەيهاەفيە ەراسةە
ە.ةەعليەع وةە يامەمنەپأەيخەصلدە ەإەئەمجلاە ەدزە ءەەلرصاسقە(١٠)ديوفعەه  ە ەقو ەەادلەملةە

وهاويىة،ەالەيجىدزەپقىليمەطلىبەآاىوەمسىژنلەإەىئە ەدقىاوعەد ألاڵىبابەذ پهىاەەپل بيوإذ ەپمەەفضە پەاذە.ە٥
ە.منەپأەيخەوفاذەقو ەە ەدزيوەماوةەدثراوينەيدما ەە(١8٠) ەد ەسةەفيە ەطلبە ألدل،ەقبلەمضيەملةە
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ە-: آلپيةەەرد جهةە ەرراەاڵاتە ەضاەةە ەنهاويةيژە ە ەدزيوە ەژل بيوەە:ثانياً
ە.پل بيوەمكافدةە إلرو ق،ەبفوضەەاڵمە إلرو قەبراەي اسلەهامشە إلرو ق.ە1
كروكيةەپ ديضيةەبردجبە ەقاودا،ەبراەي اسلەمقىل ەە ەىلعمە ەررنىد ەەەاڵدمپل بيوەپ ديضية،ەبفوضە.ە2

ە.ەلرنژ ە ەرسژدەسەإەئە إلقليم
ريوە ەربوەةەفىيە الاڵىژيو س،ەمىنەاىدلەپدليىلە ەرقىاسيوە ەژىيەيجىدزەە ەزياسةپل بيوەدقاويةەەرد جهةە.ە3

 اڵژيو سها،ە دەفوضەپ ويفةەكروكيةەعلئە ەرنژ ە ەرسژدەسە دەزيىاسةە ەژ ويفىةە دە  ەإجىو ءەيسىاعلە
 ەرنژ ە ەدطنيەعلىئە ەژكيىفەمىعە ەرنىژ ە ەرسىژدەسەشىويطةە اەالەپژوپىبەعليهىاەآثىاەەاڵىلبيةەعلىئە

ە. ەل الي ەرصلدةە ە امةەد ەرسژهلكە
يكداەفوضە ەژل بيوە ەنهاويةە ەەاصةەبدرايةە ەرنژ ە ەزە عيەب لەمد فقةەدزيوە ەزە عىةەد ەرىد ەسەە:ثالثاً

ە. ەراوية
 (23) المادة

ع وةە يام،ەە(١٠)ەرجلاە ەدزە ءە ەرصاسقةەعلئەقو ەە ەدزيوەبفوضە ەژل بيوە ەنهاويةە دەەفضەەادلەملةە
ە.عليەەقو ەە ەدزيوەمصاسقا ەەدإذ ەەمەيقوەەفيە ەرلةە ەردلسة،ەي ل

 (41) املادة
باەقلەە ەكافيەەژفاس ەدقد ە ەضوەە دەإز ەژە،ەعلئە ەنددەەپكدايو عئەفيە پەاذە ەژل بيوە ەنهاويةە اەە:أوالً

ە. ە  ەيرنحە ەفوصةەەلرنژ ە ەدطنيەەژكييفەدش ەەمعە ەرنژ ە ەرسژدەسەدەرايةەمصاەحە إلقليم
منە ەواڵمە ەكروكىيەەركافدىةە إلرىو قە دە ەواڵىمە ەژ دیضىيەەيفوضالەيجدزە اەيژجادزەمقل ەەماەە:ثانياً

ەرد جهةە ەلعم،ەهامشە إلرو قە دەمقل ەە ەلعمە ەررند ،ەديجىدزە اەيدىلسەبرقىاسيوە قىلەإذ ەكاوى ە
ەپضرنەإز ەةەآثاەە ەضوە،ە  ەزياسةەفيە ەواڵدمە ەكروكيىةە دە ەژ دیضى ةە ەرسژدصىلةەبرىاەيزيىلەعلىئ

ە.هامشە إلرو قە دەمقل ەە ەلعمەعلەە اەیژمەەسە ەەەصاەبە
الەيجدزە اەيەضعە ەرنژ ە ەرسژدەسەذ پەەەژل بيوەمكافدةە إلرو قەد ەژل بيوە ەژ ديضيةەم ا ەەژىئەە:ثالثاً

ە.د ەلەدەكااەإرو قيا ەدملعدما ەفيەآاە
 (25) المادة

ە.اراەاڵند تە(٢)مؤقژةەدالەيجدزە اەپژجادزەەبصدەةيكداەپنفي ە ەژل بيوە ەنهاويةەە:أوالً
 :ثانياً

ە.د ەلعمەطاەراە اڵژروتەەاەةە إلرو قەد ەلعمە إلرو قپسژروە ەژل بيوە ەنهاويةەەركافدةە.ە١
ەعلىئەطلىبەذد ە ە دقىة،ەدب ىلەپقىليمە ەربىوە تەد ألسەىةەە- ە.ە٥ ەلرليويةە ە امة،ەمنەپلقاءەذ پهاە دەبنىاء 

ە.ملپهاە وژهاء ەدزمة،ەمو ج ةە ەژل بيوە ەنهاويةەقبلە
إذ ەپبىىينەەلرليويىىةە ە امىىةە اە اڵىىژرو ەە ەژىىل بيوە ەنهاويىىةەالەمبىىوەەەىىە،ەيىىژمەإوهىىاءە ەژىىل بيوەباپەىىاذەە-ب

ە.ويةەبرد فقةە ەدزيوەدب لە ەرصاسقةەعليهاەمنەقبلەمجلاە ەدزە ء إلجو ء تە ەقاود
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 (26) المادة
پنف ە ەرليويةە ە امةەەكرىاەكە إلقلىيم،ەباەژنسىيعەمىعە ەرليويىةە ە امىةەد ەهيئىةە ە امىةەەكرىاەكە ەسىلطةە

ە. الپداسية،ە ەژل بيوە ەنهاوية
 (27) المادة

فىيە ەرليويىةە ە امىةەەلژنريىةە ەصىناعيةەە(ەرايةە ەرنژجاتە ەدطنيةەمليوية)پؤاڵاەمليويةەبااڵمە:ەأوالً
فيە ەدز ەةەد ەرليويةە ە امةەەلژەطيطەد ەرژاب ةەفيەدز ەةە ەزە عىةەد ەرىد ەسە ەراويىة،ەدپكىداەەهىاە

ە. قسامە دەش بەمەژصةەفيەمدافظاتە إلقليمەد إلس ە تە ەرسژقلة
،ەألرو ضەپنفيى ەهى  ە ەقىاوداە( دال ە)يهاەفيە ەفقوةە ەرنصدصەعلە ەرليوياتپرسكەكلەمليويةەمنە:ەثانياً

ە-: ەسجدتە آلپية
ە. إلرو قاڵجلە.ە1
ە. ەلعماڵجلە.ە2
ە.ريوە ەربوەةەفيە الاڵژيو سە ەزياسةاڵجلە.ە3

 األحكام العامة
 (28) المادة

ەإەئەمبل ە ەر املةەباەرثل،ەباەژنسيعەمعە ەسلطاتە الپداسية، فىيەەپژمەەرايةە ەرنژجاتە ەدطنية،ە اڵژناس  
ە.ااەجە إلقليم

 (29) المادة
يدىىلسەمجلىىاە ەىىدزە ءەعدمىىاتەمريىىزةەەلرنژجىىاتە ەدطنيىىةەەإلقلىىيم،ەدي رىىلەباەژنسىىيعەمىىعە ەسىىلطاتە

ە. ەلدەيەەلرنژجاتە ەدطنيةە( ەژسلسلە ەر ياە ) الپداسيةەمنە جلە ەدصدلەعلئە ەباەكدسە
 (22) المادة

 ەژنسيعەمعەوظيو ەفىيە ەسىلطةە الپداسيىة،ەەرد ءمىةەەلدزيوەبرد فقةەمجلاە ەدزە ءەعنلە القژضاءەە:أوالً
ە.پل بيوەەرايةە ەرنژجاتە ەدطنيةەەإلقليمەمعە ەژل بيوە الپداسية

ەە:ثانياً پلژزمەجريىعە ەسىيطو تەد ەرنافى ە ەدلدسيىةەبژنفيى ەقىو ە تەەرايىةە ەرنژجىاتە ەدطنيىة،ەاڵىد ء 
 إلقليم،ەدعنلە ەژ اەضەپنفى ەە ەصاسەةەمنە ەسلطةە ەرەژصةە الپداسيةە مەمنە ەسلطةە ەرەژصةەفي

 ەژل بيوە ألشلەمنەبينهرا،ەعلئە ەدجەە ە  ەالەيؤثوەاڵلبا ەعلئە ەرسژهلكينەفيە إلقليمەمنەواەيةەاڵ وە
ە. ەرنژ ەدەجدسپە

 (22) المادة
يژەىى ەدزيىىوە ەزە عىىةەد ەرىىد ەسە ەراويىىة،ەسداە ەقيىىامەبىىإجو ء تەپقىىليمە ەطلىىبەد ەژدقيقىىاتە ەەاصىىةە

ە وضەپنفي ەاڵيااڵةە ەژسديعەەلىدز ەةەدەرايىةە ەرنژجىاتە ەزە عيىةە ەدطنيىةەفىيەباەرراەاڵاتە ەضاەة،ە
ەبرنعە اڵژيو سە ەرنژ ە ەەاەجي،ە دەيژەى ەباەژنسىيعەمىعەدزيىوە ەراەيىةەد القژصىاسە مداڵمەوضدجها،ەقو ە  
ەبزياسةە ەواڵمە ەكروكي،ەإذ ەپمە اڵژيو سەمنژ ەبزياسةەريوەمبوەةەد ثوتەاڵلبا ەبصىدەةەمباشىوةەعلىئە قو ە  

ە. ەرنژجاتە ەدطنيةەفيەمداڵمەوضدجها
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 (22) المادة
پ ژرلە ەرؤاڵساتەد ەلد ووەدشوكاتە ەقطا ە ە ام،ەفيەعقدسهاەەل و ءەدعقدسە ەر اەيع،ەعلئە ەرنژجاتە

ە. ەدطنيةە ەرراثلةەەلر اييوەد ەرد صفاتە ەرطلدبة،ەد ەژيەپنژ ەمنەقبلە ەرنژ ە ەل الي
 (23) المادة

اڵويةەااصةەباەژدقيقاتەد إلجو ء تەد ەژىل بيوەمىنەقبىلە ألشىەاصەذد ەەي لەإف اءە  ەم لدمات:ەأوالً
ە. ە دقةەد ەردظفين،ەجويرةەبردجبە ەقد وينە ەناف ة

إشافةەإەئە  ەعقدبةەد ەسةەفيە ەقد وينە ەناف ة،ەي اقبەكىلەمدظىفە دە  ەشىەصەآاىوەيەىاەفەە:ثانياً
ع وةەمديينەسيناەەدالەپزيلەعلىئەە(١٠.٠٠٠.٠٠٠)منەه  ە ەراسةەب و مةەالەپقلەعنەە( دال ە)ە ەكامە ەفقوة

ە.ع وينەمليداەسيناەە(٥٠.٠٠٠.٠٠٠)
 األحكام الختامية

 (24) المادة
علئە ەدزيو،ەباەژنسيعەمعەدزيوە ەزە عةەد ەرىد ەسە ەراويىةەددزيىوە ەراەيىةەد القژصىاس،ەإصىل ەە ەژ ليرىاتە

ە. ەدزمةەەژسهيلەپنفي ە ەكامەه  ە ەقاودا
 (25) المادة

ە.ي رلەبنصە  ەقاوداە دەقو ەەيژ اەضەد ەكامەه  ە ەقاوداالە
 (26) المادة

ە.علئەمجلاە ەدزە ءەد ەجهاتەذ تە ە دقةەپنفي ە ەكامەه  ە ەقاودا
 (27) المادة

ە.(دقاوعەكدەساڵژاا)ينف ەه  ە ەقاوداەمنەپأەيخەو و ەفيە ەجويلةە ەواڵريةە
ە

 األسباب الموجبة
بەەبراەيؤس ەإەىئەفقىل اەەد ەزە عيە ەدطنيەدەرايژەەمنە إلشو ەەمنە جلەپنريةەدسعمە ەقطا ە ەصناعي

 ەرنافسةە ەر ودعةەد ە اسەىة،ەدفىيە ەدقى ەذ پىەەإپاەىةە ەفىوصە ەرنااڵىبةەەلرنژجىينە ەىدطنيينەدەفىعە
قلە پهمەدإعل سهمەەلرنافسةەفيە ألاڵد قە ەل اليةەد ە اەرية،ەدمو عاةەمصلدةە ەرسژهلكە ەل اليەوددە

ە.ةەدمنعە ەپفا ە اڵ اەە ەرنژجاتە ەدطنية،ەشو ەه  ە ەقاوداپقليصە آلثاەە ەسلبي
ە
ە

 چـيـرڤـان بـارزانــیین                                                                       
 ردسـتـانوكـ رئیس إقلیم                                                                        

 أربیـــــل
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