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 کۆمارٍ عێراق
 ىەرێمَ کٌردستان

 ەرۆکـس
 بڕیار

 2022ساڵی  ٍ(18ژمارە ) 
 

  یاسـا  ًشضـان و وشـیامشا مـٍ  مـٍ (٢١ ،٧، ٣ یٍکٍم خـاڵّ (٥)و(٣) اددەکاً ــــحـِمى  و  ت بـٍـپاڵپض
 ى(٢٢)وـاددەى  مٍ (ٍَژدەٍَم)، و بـگەٍى ١٢١٢  سـاڵ   (٢١)ژوـاره عێـاا   - رێى  مِردسـاان َـٍ

ــارە  ــّ کِردســاان ژو ــاڵّ  (٢)یاســاى ســٍرەکایٍهش  ٍَرێى ــِارکااو،  ى١٢٢٥س ــیا بٍ ٍَو بگیارواً
 دەرکادًّ:

 

 2022(ی ساڵی 1)  ًی ژماره یڕه پو         
 عێراق - كٌردستان ًی جێبەجێکردنَ یاسای نیشان ً ميداليا لە ىەرێمی یڕه پو

 2021(ی ساڵی 12ژمارە )         
  

 بەشی یەكەم
 پێناسەکان

 (:1) ماددەی

ریان  راوبــٍ بٍ  واهامــاً   وه   خــِاره واژاًٍ ســاٍ م ده ، ئــٍ وه یگه م پــٍ ماً  ئــٍ ســا  حِمىــٍ بٍ بــم وٍ
 :ًي یٍ ەٍ ده

 عێاا  –: ٍَرێىّ کِردساان يىرێم :یەکەم
 ١٢١٢  ساڵ  (٢١)  عێاا  ژواره - رێى  مِردساان ٍَ  مٍ: یاسا  ًشضان و وشیامشا یاسا: م دًًه
 : سٍرەکّ ٍَرێىّ کِردساان ــ عێاا سىرۆک: م سێیو

 عێاا  - : سٍرەکایٍهش  ٍَرێىّ کِردساانسىرۆکایىتیی يىرێم :چٌارەم
 عێاا  -: ئًٍجِوًٍّ وەزیااًّ ٍَرێىّ کِردساان ئىهجومىن: م پێنجو
 رێى  مِردساان ــ عێاا  رەم  ٍَ   سٍ ًِوسشٌگٍ:  : هووسیوگىی سىرۆکشەشەم
 عێاا  - : دیِاًّ سٍرەکایٍهش  ٍَرێىّ کِردسااندیوان :حەًتەم
: بٍڕێــِەبٍرایٍهّ کاروبــارى ًشضــان و وشــیامشا مٍ ًِوســشٌگٍ  ســٍرەک  بىڕێوووەبىرایىت : ىەشـتەم

 عێاا  - ٍَرێى  کِردساان
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 م شی دًًه بو        
 ً میدالیا لە ىەرێم()جۆرەکانَ نیشان         

 (:2) ماددەی
 : بایاششي مٍ  وه یگه م پٍ ماً  ئٍ پێ  حِمىٍ ًشضان و وشیامشا مٍ ٍَرێه بٍ

 : ًشضاً  ًشضاىانیەكەم
 : ًشضاً  ئاصا  و پێكٍوەژیاندًًەم
 : ًشضاً  پێضىٍرەٍسێیەم
 : وشیامشا  بٍرخِدان و قارەواًێا چٌارەم

 (:3ماددەی )
اڵه  و بشـاً  دەبٍخضـاێي،  مٍسـایٍه  وًٍ  مٍ مٍم پٍیگەوەدا َاهِون بٍ َاویائٍو ًٔضان و ؤیامٔا
پێــ  ەًِجاوٓشــان مٍەٍا بــِار و يــمر  ًٔضــان و دەەــاێاٍوە بٍ ش(وٍعــٌٍو )ساوصــا  و واهــای  

 ؤیامٔا.
 هیشاه  هیشتمان (:4ماددەی )

كٍش بٍ ٍَرێـه دەکٍن، ًشیا خزوٍهێکّ ًاوازە پێضـ ده بِار  وٍ دەبٍخضاێت مٍ مٍ  : بٍو مٍساًٍیەکەم
 .ٓان داَێٌاًێکّ وٍزن مٍبِارى کارەکٍیاًیا دەکٍن، بٍيمرێک کٍ مٍ خزوٍهّ واەڤایٍهشیا بێت

 : رواڵٍت، ًٍخش و ًشگار، َێىا و واددەى پێکُێٌٍرى ًشضاًّ ًشضاىان بٍم صێِە  خِارەوەیٍ:دًًەم
 .زێڕ دروشت کراوەی رووپۆطکراو بە (Brass CUZN15)زینک  لە تێکەڵەی کانزایی مس و -٢
ونماکی و شمەرواوەی ڕشم  پێکمتێت، کە مامماەەیە بمۆ (٧)خۆرێك بە تیرەی لە ەکە، "نیظان"ڕووی  -١

ەیممان. لە ناوەڕاشممیەکەیتا وەرخێکممی خممە،وە  ەیە، کە ماممماەەیە بممۆ ڕەوتممی مێمم وو بە واتممای 
یە بۆ  ەرێ  و مانەوەی لە دەورانی وەرخ ەابردوو، مێصیا و دا اتەو. ویا، ماماەڕپێکەوەبەشینەوەی 

 ،ی ڕاشت و وەپی ویاکە، ماماەەیە بۆ ماشایض و بەردەوامی ەیان. ەًٍى و گەردوونتا. دوو گەڵە 
ەکە، بە زمممانی کممەردی لە شمما ڕیممزدا، لێمم: نەوشممراوەت نیظممانی نیظممی ان، "نیظممان"پظممیەوەی مٍ  -٣

 .٠٢٠٢عێراق،  -  ەرێ ی کەردشیان
ش  و پانییەکەى (٠٢)درێ ییەکەى بە قردێلەیەک  ەڵتەواشرێت کە  "نیظانی نیظی ان"ت قردێلەت سێیەم

مل  نیل: تاریمک، (٠)ش  دەبێت. لە ڕەنگەکان: نیل: تاریک و شپ: پێکتێت و بە ڕیزبەنتى (٣,٧)
ملم  نیلم: تاریمک، لە وەپەوە بمۆ ڕاشمت (٠)ملم  شمپ:، (٠)مل  نیلم: تاریمک، (٠٢)مل  شپ:، (٠)

 دەبێت. دابەش
 ژیان  وه هیشاهی ئاشتی و پێكى (:5ماددەی )

ــێكٍوەیەکەم ــان، بٍو مٍســاًٍ : ًشضــاً  ئاصــا  و پ ــِار    ژی ــاوازە مٍب دەبٍخضــاێت مٍ خزوٍهێكــ  ً
 .ژیان پێضكٍش بٍ ٍَرێه دەمٍن ەٍصٍپێیاً  ئاصا ، واف  واەڤ و پێكٍوە
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ًشضاًّ ئاصـاّ و پێکٍوەژیـان بٍم صـێِە  واڵٍت، ًٍخش و ًشگار، َێىا و واددەى پێکُێٌٍرى ڕ: دًًەم
 خِارەوەیٍ:

)تێکەڵەى کانزای: مس و زینک لە  -٢ Brass CUZN15).ى رووپۆطکراو بە زێڕ دروشت کراوە 
ش ، کە مامماەە بمۆ پێکەوەبمەون و تەواوکماری دەکما . (٧)ەکە، بازنەیەکە بە تیرەی "نیظان"ڕووی  -١

خۆرێك لە ناوەڕاشیی بازنەکەدایە، کە ماماەەیە بۆ ڕووناکی و شەرواوەی ەیمان. پێمند دەشمت، کە 
مامممماەەیە بمممۆ نەتەوە و ممممایینە نیاوازەکمممانی  ەرێممم ، بە طمممێەەی بمممازنەیی ڕیمممز بمممەون و وممم ە 

ونێکیمممان، کە لە ناوەڕاشمممیی بەطمممی ڕاشمممیی بمممازنەکەوە درێ بمممەوەتەوە، وەک مامممماەەی زەییە
گەن ێک  ەیە، کە مامماەەیە بمۆ  گەڵەپێکەوەەیان، گرتەوە. لە ناوەڕاشیی بەطی وەپی بازنەکەطتا 

ماشایض و بەردەواممی. ەممارەیەک  ێ می رێمک و  اومەنمتازەش وەک مامماەەیەک بمۆ یەکصمانی لە 
 انەکەدا نێگیر کراون.بەطی خەارەوەی نیظ

ەکە، بە زمممانی کممەردی لە شمما ڕیممزدا، دەنەوشممرێتت نیظممانی ماطممیی و "نیظممان"پظممیەوەی مٍ  -٣
 .٠٢٠٢عێراق،  -پێکەوەەیان،  ەرێ ی کەردشیان

شم  (٠٢)درێ ییەکەى بە قردێلەیەک  ەڵتەواشرێت کە  "نیظانی ماطیی و پێکەوەەیان"ت قردێلەت سێیەم
مل  (٠)دەبێت. لە ڕەنگەکان: نیل: تاریک و شپ: پێکتێت و بە ڕیزبەنتى ش  (٣.٧)و پانییەکەى 
مل  نیل: تاریک، لە وەپەوە بۆ (٠)مل  شپ:، (٠)مل  نیل: تاریک، (٠٢)مل  شپ:، (٠)نیل: تاریک، 

 ڕاشت دابەش دەبێت.
 هیشاهی پێشمىرگى (:6ماددەی )

ش بٍ ٍَرێه  خزوٍهێکّ ًاوازە پێضكٍ  مٍخضاێت  بٍ : ًشضاًّ پێضىٍرەٍ، بٍو مٍسٍ بشاًششاًٍ دهیەکەم
 .ن مٍ ده

: رواڵٍت، صــێِە، ًٍخــش و ًشگــار، َێىــا و وــاددەى پێکُێــٌٍرى ًشضــاًّ پێضــىٍرەٍ بٍم صــێِە  دًًەم
 خِارەوەیٍ:

)تێکەڵەى کانزای: مس و زینک لە  -٢ Brass CUZN15).ى رووپۆطکراو بە زێڕ دروشت کراوە 
ش ، ماماەەیە بۆ تەواوکاری و بەردەوامی. دوو و ی نیە (٧)تیرەی ەکە بازنەیەک بە "نیظان"ڕووی  -١

بەڕوو لە ڕاشت و وەپ لەگەڵ بازنەکەدا درێ بەونەتەوە و لەشەر نیظانبەنتەکە  دار بازنەیی گەاڵی
یەکیریممان بڕیممەە، مەو دوو ومم ە ماممماەەن بممۆ ڕەشممەنایەتی و تەنممتوتۆڵیی وەک نمماو و بمماوەڕی 

ناوەنمتی نیظمانەکەدا، مامماەەیە بمۆ  ەرێم . مەو زنجیمرە ویمایە بە پێظ ەرگە. زنجیرە ویمایەک لە 
بممازنەیەک دەور دراوە، کە نیممەەی بەطممی شممەرەوەی خممۆرە. لە نیممەەی بەطممی خممەارەوەی بممازنەکە 

  ەڵۆیەک بە باڵ کراوەیی نێگیر بەوە، کە ماماەەیە بۆ بەرگری ومازادی و مازایەتی.
،  ەرێ می شا ڕیزدا، دەنەوشرێتت نیظانی پێظم ەرگە ەکە، بە زمانی کەردی لە"نیظان"پظیەوەی  -٣

 .٠٢٠٢عێراق،  - کەردشیان
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 ت قردێلەت سێیەم

ش  (٣.٧)ش  و پانییەکەى (٠٢)درێ ییەکەى بە قردێلەیەک  ەڵتەواشرێت کە  "نیظانی پێظ ەرگە"
 ملم  (٠)،  ملم  نیلم: تاریمک (٠)دەبێت. لە ڕەنگەکان: نیل: تاریک و شپ: پێکتێت و بە ڕیزبەنمتى 

ملم  نیلم: تاریمک لە وەپەوە بمۆ ڕاشمت دابەش (٠)ملم  شمپ:، (٠)،  ملم  نیلم: تاریمک (٠٢)،  شپ:
 دەبێت.
 (:7ماددەی )

 ماهێتی رخودان و قاره میدالیای بى 
ــاًێا ، بٍو مٍیەکەم ــِدان و قارەو ــیامشا  بٍرخ ــاًٍ : وش ــان وشااهگاه  س ــان ده ی ــٍ بٍ ماًش ــاێت م مٍ   خض

ٍَرێــه، خزوٍهێكــ    رەا  مــٍ یــان مٍ وشــاًٍى پاڕاســاي و بــٍبِارەکــاًّ ســٍربازی  و ئاســآش، 
 .ن، مٍ صایساٍ  ڕێزمێٌان و بٍرز راەاهٌٍ مٍ ەٍورەى بێ َاوها پێضكٍش ده

دان و قارەوـاًێاّ ِرواڵٍت، صێِە، ًٍخش و ًشگار، َێىا و واددەى پێکُێـٌٍرى وشـیامشاى بٍرخـ :دًًەم
 بٍم صێِە  خِارەوەیٍ:

 دروشت کراوە. ى رووپۆطکراو بە زێڕ(Brass CUZN15)تێکەڵەى کانزای: مس و زینک لە  -٢
شم ، مامماەەیە بمۆ تەواوکماری و بەردەواممی. لە بەطمی (٢)بە تیمرەی  ەکە بمازنەیەک"میتالیا"ڕووی  -١

ونماکی و شمەرواوەی ەیمان.  ەڵمۆیەک لە ڕخۆرێک  ەیە، کە مامماەەیە بمۆ  شەرەوەی وەپی بازنەکەدا
زادیخەازی و دەشممەاڵتتارێیی ەیممر بممازنەکەدایە، کە ماممماەەیە بممۆ بەرگممری، مممازایەتی، ممما ناوەڕاشممیی

دووربین. حەو  گەڵەگەن یض بە طمێەەی بمازنەیی وەک مامماەەیەک بمۆ  ێمز و ماشمایض، لە نیمەەی و
 خەارەوەی بازنەکەدایە.

ــیامشاىکە، بە زمممانی کممەردی لە شمما ڕیممزدا، دەنەوشممرێتت "میممتالیا"پظممیەوەی  -٣ دان ِبٍرخــ وش
 .٠٢٠٢عێراق،  - ،  ەرێ ی کەردشیانقارەواًێاّو

 ت قردێلەت سێیەم
ـــاًێاّ" ـــمدان و قارەو ـــیامشاى بٍرخ شممم  (٥)درێممم ییەکەى بە قمممردێلەیەک  ەڵتەواشمممرێت کە  "وش
ملم  شمەور، (٠)ش  دەبێمت و لە ڕەنگەکمان: شمەور و شمپ: پێکمتێت. بە ڕیزبەنمتى (٣,٧)پانییەکەى و
 مل  شەور، لە وەپەوە بۆ ڕاشت دابەش دەبێت.(٠)مل  شپ:، (٠)شەور، مل  (٠٢)مل  شپ:، (٠)

  ت نیشانەت چٌارەم
وشـیامشاى ڕەنگەکمانی قمردێلەى  انممممممممممشم ، کە لە  ەم(٢)شم  و بەرزی (٣.٧)یەخەبەنتێکە بە پمانی 
 پێک دێت. زبەنتی:ی، بە ەمان پان: و ڕبٍرخمدان و قارەواًێاّ
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 م شی سێیو بو           
 خشینی نیشان ً میدالیا رێکارەکانی بو        

 (: 8ی )  مادده 
 خضێت. ببٍ  ساً  صایساٍ مٍ ر ماهێكیا ًشضان و وشیامشا بٍ ٍَ  مٍ  یٍ رەك بم  ٍَ سٍ

 یاهدن و رێکخستوی هاوی پاڵێوراوان ڕێکارەکاهی راگى  (:9ی ) مادده
بٍٍَواًٍَگّ مٍەٍا دیِان، ئاەادارى ئٍو الیًٍاًٍ ًِوسشٌگٍى سٍرەک بگیارى سٍرەک، : مٍسٍر یەکەم

ــاددەى  ــاهٍوە کٍ مٍ و ــگەو ى(یٍکٍم /٢٢)دەک ــٍ  ، دا َــاهِونەئٍم پٍی ــا م ــٍ واوه  ه ــاریكااودا  ی م  دی
ێٌىایشٍکـان، بـم ڕپێضٌشازەکاًشان، بٍڕەچاوکادًّ بٌٍوا و پێِەرە َاهِوەکان مٍ یاسـا و پٍیـگەو و 

 دیِان ڕەواًٍ بکٍن.
 سٍرەک  دیِان ڕاساٍوخم بٍرایشٍکاًّ پێضٌشازکااوان بم ًِوسشٌگٍى سٍرەک ڕەواًٍ دەکات.: دًًەم
 ڕێکارەکاهی پێشویاركردن (:10ی ) مادده
ًاًٍ  خـِارەوە بمیـان ٍَیٍ پێضـٌشاز بـم دیـاریکادًّ کٍسـاًّ صایسـاٍ بٍ بٍخضـشٌّ  الیٍ: ئٍم یەکەم

 :ًشضان و وشیامشا بکٍن
بٍڕێگٍى مشژًٍیٍکّ هایبٍهىًٍی، کٍ مٍالیٍن ًِوسـشٌگٍى سـٍرەکٍوە بـم ئٍو   ەرێ  سٍرەکایٍهش  -٢

 وٍبٍساٍ پێک دەَێٌاێت.
 واً  مِردساان. رمٍ رەم  پٍ سٍ -١
 . ئًٍجِوًٍّ وەزیاان -٣
 ر . ً  دادوه ًجِوٍ رەم  ئٍ سٍ -٤

ٍ مٍ ًِوسـشٌگٍى ێـِەبٍرایٍهشٍوە، ک: پێضٌشازکااوان بم وەرەاهٌـ  ًشضـان و وشـیامشا مٍالیٍن بٍردًًەم
 دەخـاێاٍ بٍرایشٍکاًشـان مٍەٍا و دەخاێـت رێـک ًاوەکاًشـان مشساێک بٍ سٍرەک دادەوٍزرێت،

 .ٍَڵسًٍگاًین مشژًٍ  بٍردەست
 هگاهدن ڵسى يىڕێکارەکاهی  (:11ی ) مادده
اوێژمـاران مـٍ سـٍرەکایٍهش  ٍَرێـه، ڕ   سـاٍ ا دیـِان و ده ەٍ اوێژ مٍڕ  رەك بٍ   سٍ : ًِوسشٌگٍیەکەم

زوِون و پسپمری  مًٍاوەوە و دەرەوەى وشالکـّ سـٍرەکایٍهش   ن ئٍ ساً  خاوه مٍ  ك مٍ یٍ مشژًٍ
سـا   بٍ وٍ رەك بٍ بٍردەسـاّ سـٍ  ًگاًیً  پێضٌشازمااوان و خسـاٌٍ ڵسٍ ٍَرێه پێكیێٌێت بم ٍَ

 .یامشاــــــخضشٌ  ًشضان و وش بٍ
ــٍرەک بٍ دًًەم ــشٌگٍ  س ــِانڕ: ًِوس ــژ مٍەٍا دی ــار   ،اوێ ــاً  مشــژًٍ  ڕێک ــم کاروبارەک ــت ب پێِیس

 ٍَڵسًٍگاًین دیارى دەکات.
 خشین: ڕێکارەکاهی بى (:12ی ) مادده

 خضاێت. بٍ هیا ده م  هایبٍ یٍ بمًٍ  مٍ  وه رەمٍ ن سٍ الیٍ رسِوێك مٍ وٍ  ًشضان و وشیامشا بٍ
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 م شی چٌاره بو      
 ئیمتیازاتی نیشان ً میدالیا

 (:13ماددەی )
 یان پێیەبٍخضاێت: ، ئٍم ئشىاشازاهاًٍ وه یگه ؤیامٔا بٍپێّ ئٍم پًٍٔضان و : ٍَڵگااً  یەكەم
خضشي  پێ  يمر  ًشضان و وشیامشا و بِار  بٍ مان، بٍ باًگُێضاكادًشان مٍ بمًٍ ًٔضاىأًشٍ فٍروششٍ -١

 مٍالیٍن بٍڕێِەبٍرایٍهشٍوە.
ــِەبٍرایٍهشٍوە پێضــٌشا -٢ ــگەمٍ  مٍالیٍن بٍڕێ ــ  مٍ ب ــٍبٍخضــشٌێك  دارای ــت و م    بِديــٍ  ز دەکاێ
 ماێت. رج ده خٍ  رێه هش  ٍَ رەمایٍ سٍ

 ماێي. ده  خموه  روشٍکاًیا بٍ فٍ  ًشضاىاًششٍ  بمًٍ  : ًشضان و وشیامشا مٍدًًەم
مٍ ماه  وادً  ٍَڵگااً  ًٔضان و ؤیامٔا، وشااهگاەماًشان واف  پارێزەاری  مادًشان مٍ ًشضان : م سێیو

 واف  بٍخموەکادًشان ًششٍ. و وشیامشامٍ ٍَیٍ، بٍاڵم
 م بەشی پێنجو    

 لێسەندنەًەٍ نیشان ً میدالیا        
 (:14ماددەی )

ڵگااًشان  َـــٍ  مـــاه  َـــاهٌٍدى یٍمێـــك مٍم حاڵٍهـــاًٍ  خـــِارەوە، مـــٍ  ًشضـــان و وشـــیامشا، مـــٍ: یەكەم
 دەساێٌیرێاٍوە:

 دواها پێّ حِکىیرا.ئٍەٍر دەرکٍوت کٍ پێضاا حِکىیراوە بٍهاواًێکّ ئابگوبٍر یان  -١
ئٍەٍر دەرمٍوت مٍ پێضاا مارێك  دژ بٍ ەٍل، خاک یان بٍرژەوەًییشٍ بااڵماً  ٍَرێه ئًٍجاویاوە  -١

 یان دواها ئًٍجاوشان بیات.
 ئٍەٍر دەرمٍوت مٍ مٍسٍر بٌٍوایٍم  ساخاٍ یان ًادروست ًشضان یان وشیامشامٍ  بٍدەست َێٌاوە. -٣
ەٍا بٌٍوا  وەرەاهٌ  ئٍو ًشضان و وشـیامشایٍ  کٍ پێـ  بٍخضـااوە یا کٍ مٍوئٍەٍر کارێک  ئًٍجا -٤

 پێک ًاکمک و دژ َاهٍوە.
 : ڕێکارەکاهی لێسىهدهىوەى هیشان و میدالیام دًًه
   ماً  بگەٍ هٍ حاڵٍ  مێك مٍ د  یٍ َاهٌٍ  واڵیان بم بٍڕێِەبٍرایٍهّ مٍ ر  بِوً  سكااڵ یان ٍَ ەٍ ئٍ  مٍ -٢

رێه بـم  هش  َـٍ رەمایٍ سـٍ  مـٍ  وه م  مێكمڵشٌـٍ یٍ ژًٍٔى سٍرەک م ، ًِوسشٌگٍ یٍ واددهم    ئٍ(م مٍ یٍ)
ر بێــت،  روه مێكشان وافپــٍ ٍم یــٍَێٌێت، بٍوٍريێــک الًــّ ک پێكــیه  ًــیام ســێ ئٍ  مــٍ  ســاٍ بٍ و وٍ ئــٍ
 .ماێت ه  ده رەمایٍ بٍڕێِەبٍرى ەضاّ کٍواا ًٍبێت، سٍ رێك پنٍکٍى مٍ رواًبٍ ن فٍ الیٍ مٍو
 . رەك بم بگیار  ممهای  بٍردەست سٍ  خاێاٍ ده  وه   مێكمڵشٌٍ ًجام و راسپارده رئٍ ده -١

 ی هیشان و میدالیا: وه كاهی كێشاهى وتى :  لێكىم سێیو
   دەساێٌێاٍوە. مٍ ڵگاه ٍَ  خضااو مٍ رسِوێك ًشضان و وشیامشا  بٍ وٍ  رەك بٍ سٍ -١
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  سـشٌگٍى سـٍرەکو، ًِ یـٍ م وادده ماً  ئـٍ پێ  حِمىـٍ پاش مێسًٍیًٍوەى وشـیامشا یـان ًشضـان بـٍ -٢
 ت بٍ: سا  ەاهٌٍبٍرى ڕێکارەکاً  هایبٍ بٍ وٍ  بٍ  وه ماهٍ مان ئاەادار ده ًیاره یِه پٍ  ًٍ الیٍ

 مێسًٍیًٍوەى ًشضان یان وشیامشاى بٍخضااو. -أ 
 ن. وه ًیًٍ کٍ صشاو  مێسٍ   ًٍ و ئشىاشازاها   ئٍ وه ًیًٍ مێسٍ -ب 
 اەاهٌ  ئشىاشازاهٍکان.ڕ -ج 

 م شو شی شو بو
 كان گشتییو  حٌكمو

 (:15ماددەی )
چٍواًٍ  حِکىٍکـاً  یاسـا  ًشضـان ًشضان و وشیامشا  بٍخضااو صـشاو  وـاوٍڵٍپێکادن ًـشي، بٍ پـێ

 وشیامشا.و
 (:16ماددەی ) 
  وشـیامشا بٍپێـّ یاسـا و ئٍم پٍیـاەوە بـٍ دروساكادً  ًشضـان و  مارَاهِو مٍ خش، َێىا  بٍ صێِاز، ًٍ
 ماێي. ژوار ده رێه ٍَ وِڵك  ٍَ

 (:17ی )  مادده
 یاًٍوە  ًاخاێاٍ سٍرڵ، ًشضاًٍ  ەوشیامشا  بٍخضااو بٍپێ  حِکىٍکاً  یاسا  ًشضان و وشیامشاضان وًش

 (:18ی )  مادده
ساخاٍکادن یان السـای  مـادًٍوە  ٍَر ًشضـان و وشـیامشایٍمّ َـاهِو مٍ یاسـا   یٍَر کٍسێک کار

ًشضــان و وشــیامشا ئًٍجــام بــیات، یــان بٍبــێ وــمڵٍه  الیًٍــ  هایبٍهىًٍــی دروســاّ بکــات، ئٍوا 
م  هِوًـیها  ر سـزایٍ چاومادً  َـٍ هڕا  ەٍ بێت مٍ ساا زیاها ًٍ (٢٢)  مٍ  ك مٍ یٍ زیٌیاًشكادن بم واوه بٍ
 دا َاهبێت، سزا دەدرێت. م  دیكٍ یاسایٍ  مٍ  مٍ

 (:19ماددەی )
ڵگااً     ویسـا  َـٍ وه ره ده ًاوچِوً  ًشضان یان وشیامشا بٍ َممارێك کٍ مٍ ه  وًبِون یان مٍ حاڵٍ مٍ

 ، پاش  یٍ بم یٍک يار یان ٍَ وه ساُێٌاًٍ ده ماً  بێت، واف  بٍ یان وشااهگاه
 ارەکان، مٍەٍا ەاهٌٍ ئٍسامى هێچِوى ًشضان یان وشیامشاکٍ.ر  ڕێکارە یاسایشٍ بٍرک بٍ ەاهٌٍ

 (:20ماددەی )
ئٍو ًشضــان و وشــیامشایاًٍى مٍم پٍیــگەوەدا َــاهِون وەک ئٍو ًىِوًــاًٍ دەبــي کٍ مٍ پاصــکمى ئٍم 

 پٍیگەوەدا خااوًٍهٍڕوو.
 (:21ماددەی )

 يێبٍيێ دەمٍن.  وه یگه الیًٍٍ پٍیِەًیییارەمان حِمىٍماً  ئٍم پٍ
 (:22ی )ماددە

 يێبٍيێ دەماێت. (وەقایع  مِردساان)ەژًاوٍ  فٍرو  ڕێكٍوه  باڵومادًٍوە  مٍ ڕمٍ   وه یگه ئٍم پٍ
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 اندنَ ئەم پەیڕەًەًىۆیەکانَ دەرچٌ
عێاا   -رێى  مِردساان ٍَ  ماً  یاسا  ًشضان و وشیامشا مٍ يێكادً  حِمىٍ سا  ئاسان يێبٍ بٍ وٍ  بٍ

  ێكارهڕر   بٍ مان و ەاهٌٍ ارهییًی یِه پٍ  ًٍ رك و دەسٍاڵه  الیٍ و دیاریكادً  ئٍ ١٢١٢  ساڵ  (٢١)  ژواره
م  رەمّ ٍَرێىٍوە، ئـٍ ن سٍ الیٍ خضشٌ  ًشضان و وشیامشا مٍ هكار  بٍ مادً  هایبٍ مان بم پشاده پێِیساٍ

 ێٌیرا.ورچِ ده  وه یگه پٍ
 

 نێچیرڤان بارزانَ
 ىەرێمَ کٌردستانەرۆکی ـس

20/10/2022 
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 ەرۆکایەتَ ئەنجٌمەنَ ًەزیرانـس
 19/10/2022لە  15403ژمارە: 

 

  مٍ یاســا  وــائ و ئٍرمٍمــاً  ًٍخــمش مٍ (٩)  وــاددە  (یٍمٍم)پاڵپضــت بٍ حِمىٍمــاً  بــگەٍ  
مٍ وـاددە   (٣)، و پضابٍسـت بٍ حـِکى  بـگەٍ  ١٢١٢  سـاڵ  (٤)عێـاا  ژوـارە -ٍَرێى  مِردساان

  ٢٩٩١  ســاڵ  (٣)عێـــاا  ژوــارە -مٍ یاســا  ئًٍجــِوًٍ  وەزیااًــ  ٍَرێىــ  کِرســاان (ٍَصــاٍم)
وەزیاان ژوارە  ئًٍجِوًٍ و مٍسٍر پێضٌشار  وەزارەه  هًٍیروسا ، و ئاواژە بٍ بگیار   ٍَوِارکااو،

 ، ئًٍجِوًٍ  وەزیاان ئٍم پێگەوە  خِارەوە  دەرکاد:١٢/٩/١٢١١مٍ  (٩١)کمبِوًٍوە  ژوارە مٍ  (٢٧٢)
 

 2022(ی ساڵی 16پێڕەًی ژمارە )
 پێڕەًی پێكياتە ً ئەركەكانی لیژنەی لێكۆڵینەًەی پیشەیی

 عێراق-لە ًەزارەتی تەندرًستی لە ىەرێمی کٌردستان 
 (:1ماددەی )

 وٍبٍسا  ئٍم پێگەوە مٍم دەساٍواژە و زاراواًٍ  خِارەوە واًاماً  بٍراوبٍریاًٍ:
 عێاا .-ٍَرێى  مِردساان يىرێم: یەكەم:
 وەزارەه  هًٍیروسا  مٍ ٍَرێه. وەزارەت: دًًەم:

ئٍو ئاڵمزمـــاًٍ ًٍخـــِازراواًٍیٍ مٍ مٍ ئًٍجـــاو  ٍَر مٍواٍرخٍوششٍمـــ   يىڵىی پزیشوووكی: ســـێیەم:
پشضــٍی  یــان هٍمٌشكــ  یــان ًاصــارەزای  یــان پضاگِێتســاي ڕوودەدات، و مٍەٍا رێســاماً  
دەسایاًٍ پشضٍ  پزیضك  و چارەسٍری  ًاەًِجێت و دەبێـاٍ َممارێـك بـم زیاًگٍیاًـین یـان 

 دروسابِوً  پٍمكٍوهٍی  یان وادً  ًٍخمش.
مشژًٍیٍم  پشضٍیشٍ مٍ وەزارەت، مٍ مێكمڵشٌٍوە مٍو مێضـٍ و پاسـاًٍ  مٍ  لیژهىی لێكۆڵیوىوە: چـٌارەم:

 ئًٍجاو  ٍَڵٍ  پزیضك  و هًٍیروساش  دروست دەبي، ئًٍجام دەدات.
 (:2ماددەی )

ٍَر مٍسێك زیاً  بٍرمٍوهبێت مٍ ئًٍجاو  ٍَڵٍ  پزیضـك ، یـان وشااهگاەمـاً  مٍ حـاڵٍه  وادًـ  
ٍوە  بٍپێ  یاسا ًِێٌٍرایٍه  دەمات، دەهِاًێت سكااڵ پێضكٍش بٍ وەزارەت بكات بٍپێـ  ئٍو یان ئ

 وٍرج و حِمىاًٍ  مٍم پێگەوەدا َاهِون.
 (:3ماددەی )

ــیارە  ــان و ئش ــِەبٍرایٍهششٍ ەضــاششٍماً  هًٍیروســا  مٍ پارێزەام ــان بٍڕێ ــ  هًٍیروســا  ی وەزارەه
ەست بٍ ٍَڵٍ  پزیضك  مٍ ئٍسام دەەان، و سكااڵش سٍربٍخممان مٍ ٍَرێه وەرەاهٌ  سكااڵ  پٍیِ

 بٍپێ  ئٍم ڕێكسازیشاًٍ  خِارەوە پێضكٍش دەماێت:
پێِیساٍ سكااڵ بٍ ڕێگٍ  ًِوسـااو و بٍ یٍمێـك مٍ زوـاًٍ فٍروششٍمـان بێـت و مٍالیٍن مٍسـ   یەكەم:

ٍ ًٍماێـت سكااڵمار یان ئٍوە  بٍپێ  یاسا ًِێٌٍرایٍه  دەمات واژووماابێت، و مٍ دەخێكیا ئٍو
 دەصێت بٍ ڕێگٍ  ئٍمشكااەً  بێت.
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 وصٍ  ڕوون و ئاصكاا ەِزارصا  مێكاابێت.وپێِیساٍ بابٍه  سكااڵ بٍ ورد  دیار بكاێت و بٍ  دًًەم:
 بٍڵگًٍاوٍ  پٍیِەست بٍ بابٍهٍمٍ َاوپێچ  سكااڵ بكاێت ئٍەٍر مٍ هِاًادابێت. سێیەم: 

دەبێاٍ وشااهگا  مٍ حاڵٍه   یاسا بٍپێ بٍ ًٍخمش یان ئٍوە   هایبٍت مٍسێاش سكااڵ زاًشار   چٌارەم:
 بگاێت. مٍخم، پێِەمادً  پٍیِەًی ئاسان  وایٍ دیكٍ مٍ ببێاٍ  زاًشاریشٍم وادً ، و ٍَر 

ســــكااڵمار دەهِاًێــــت مٍ ٍَر قمًاۆێــــك مٍ قمًاۆٍمــــاً  مێكــــمڵشٌٍوە بٍر مٍ دەرچــــِوً   پێــــنجەم:
ـــژًٍ ســـكااڵ  خـــم  بكێضـــ ـــت بٍر مٍ دەرچـــِوً  ڕاســـپاردەماً  مش ـــا دەهِاًێ ێاٍوە، ٍَروەَ

 ڕاسپاردەماً  مشژًٍ ٍَر بٍڵگًٍاوٍیٍم  دیكٍ  سٍربار پێضكٍش بكات.
 (:4ماددەی )
مشژًٍ  مێكمڵشٌٍوە پێكیێت مٍ پزیضكێك  ڕاوێژمار یـان زاًكـمی  ٍَڵگـا  ًازًـاوێك  زاًسـا   یەكەم:

مٍواًٍ  خــاوەن ئٍزوــِون و مــاراوٍیشي و وــاوە   (پاەفشســمر  یاریــیەدەر)مٍواــا ًٍبێــت مٍ 
وەك  -دە سـاا مٍواـا ًٍبێـت  (٢٢)ڕاژەمٍ  مٍ یٍمێك مٍو پسپمڕیشاًٍ  وەزیـا دیـار  دەمـات مٍ 

 ًٍ، و ئًٍیاوێا  ٍَر یٍك مٍ:سٍرەم  مشژ
ــاوٍ  زاًكــمی  بٍرایــ  بێــت مٍ پزیضــك  مٍواًٍ   -أ پزیضــكێك کٍ بٍ الیًٍــ  کٍم ٍَڵگــا  بگواً

 (٥)خاوەن ئٍزوِون و ماراوٍیشي، و ڕاژەمٍ  مٍ یٍمێك مٍو پسپمڕیشاًٍ  وەزیا دیـار  دەمـات مٍ 
 پێٌج ساا مٍواا ًٍبێت.

ٍم ٍَڵگـا  بگواًـاوٍ  زاًكـمی  بٍرایـ  بێـت مٍ یاسـا فٍرواًبٍرێك  یاسـای  کٍ بٍ الیًٍـ  ک -ب
 پێٌج ساا مٍواا ًٍبێت. (٥)مٍواًٍ  خاوەن ئٍزوِون و ماراوٍیشي، و ڕاژەمٍ  مٍ 

پێِیساٍ مشژًٍ  مێكمڵشٌٍوە باًگُێضا  ًـِێٌٍرێك  داوامـار  ەضـا  بكـات بـم ئاوـادەبِون مٍ  دًًەم:
 ماه  مێكمڵشٌٍوە.

ــێیەم: ــكااڵ  س ــابٍه  س ــێِە  مٍەٍا ب ــات بٍو ص ــت بك ــاًگٍ ئٍەٍر پێِیس ــٍرەم  فٍرو ــان س ــا ی وەزی
ي مٍ مشـژًٍ  مێكـمڵشٌٍوە  پێكُێٌـااو چًٍی ئًٍیاوێك مٍواًٍ  پزیضك ًـش دەەًِجێت، دەهِاًێت

بٍپێ  ئٍم پێگەوە دەساٌشضان بكات، وەك ًِێٌٍر  یٍمێك مٍ سًٍییكا هایبٍهٍماً  پشـادەمادً  
ان هًٍیروسا ، مٍواًٍ  خاوەن ئٍزوِون و مـاراوٍیشي بٍو وٍريٍ  ڕاژەمٍ  پشضٍ  پزیضك  ی

 پێٌج ساا مٍواا ًٍبێت. (٥)مٍ 
 پێِیساٍ مٍسٍر مشژًٍ  مێكمڵشٌٍوە پابًٍی  ئٍواًٍ  خِارەوە بێت:(:5ماددەی )
ـــــِەبٍرایٍهششٍ ەضـــــاششٍماً   یەكەم: ـــــان بٍڕێ ـــــگواًشي مٍو ســـــكااڵیاًٍ  مٍالیٍن وەزارەهٍوە ی هێ

 ساششٍوە بم  ڕەواًٍ مااوە.هًٍیرو
ــان ئ دًًەم: ــكششٍمان ی ــارە پزیض ــاي بٍ م ــكااڵیاًٍ  پٍیِەس ــگواًشي مٍو س ــا مٍ هێ ــاراًٍ  هًٍُ ٍو ڕەفا

  پزیضك  دروست دەبي، ئٍوٍش ئٍو ئاڵمزماًٍ و ًشضاًٍ  الوەمششـاًٍ  پێضـبشٌشكااو بٍرپاسێا
 و ًاسااون ًاەاێاٍوە.
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ــارەێگی  ســێیەم: ــمڵشٌٍوە  م ــیاً  مێك ــ  ئًٍجاو ــااو مٍ یاســا  بٍرزەفاٍی ــِەر  پٍیگەوم ــ  پێ ، بٍپێ
  عێااقـ  بٍرمـار مٍ ٍَرێـه یـان ٢٩٩٢  ساڵ  (٢٤)فٍرواًبٍراً  دەوڵٍت و مٍره  ەضا  ژوارە 

 ئٍوە  يێگٍ  دەەاێاٍوە.
 ٍهٍوە.ش  و صٍفافم  ڕەواًٍمااوە بٍو پٍڕ  بێالیًٍهێگواًشي مٍو سكااڵیٍ  ب چٌارەم:

سـ  رەژ مٍ ڕێكٍوهـ  پێضكٍصـكادً  و  (٣٢)مٍ وـاوەیٍك زیـاها ًٍبێـت مٍ  هێگواًشي مٍ سكااڵ پێـنجەم:
 هموارمادً  سكااڵمٍ مٍال  وەزارەت یان الیًٍ  بٍساااوە پێشٍوە.

دیارمادً  وادە  داًشضاٌٍمان و وشكاًشزوٍماً  بٍپێ  پێـِەرە پٍیگەومااوەمـاً  بٌٍوامـاً   شەشەم:
 مێكمڵشٌٍوە  مارەێگی .

ســـكااڵمار یـــان وشااهگاەمـــاً  مٍ حـــاڵٍه  وادًـــ  یـــان ئٍوە  بٍپێـــ  یاســـا ەـــِێگاهي مٍ حەًتەم: 
 هٍماًشان مٍ ممًِوسێك.ووًِێٌٍرایٍه  دەمات و ًِوسشٌٍوە  

باًگُێضــاكادً  ئٍو پزیضــكٍ  یــان ئٍو پشادەمــار  پشضــٍیٍ  ســكااڵ  مٍســٍر مــااوە و  ىەشــتەم:
 هٍماً  و ڕووًكادًٍوە  بابٍه  سكااڵمٍ بم .وًِوسشٌٍوە  و

پارێزەاریكادن مٍسـٍر ًُێٌـ  مێكـمڵشٌٍوە و ًٍدرماًـیً  زاًشاریشٍمـان، یـان پێضكٍصـٌٍمادً   یەم:نـۆ
بٍڵگًٍاوٍ  پٍیِەست بٍ بـابٍه  مێكـمڵشٌٍوەمٍ بـم ئاواازەمـاً  ڕاەٍیاًـین یـان ٍَر الیًٍێكـ  

 فٍرو  یان ًافٍرو .
ًجاواًٍ  مشژًٍ پێشگٍیضـاِوە ئاوادەمادً  ڕاپمرهێك  ممهای  مٍ ئٍو ڕاسپاردە و پێضٌشار و ئٍ دەیەم:

دەربارە  ڕووداً  ٍَڵٍیٍم  پزیضك  یـان هًٍیروسـا  یـان ڕووًٍداًـ  مٍخـم بگاێـت، مٍەٍا 
دیــارمادً  الیًٍٍمــاً  مٍواٍرخٍوــ  و پــنٍ  پٍمكٍوهٍیــ  و ئاســا  زیــاًنێكٍوهي، ٍَروەَــا 

ٍ وەزارەت و هموارمادً  و ًِوسـشٌٍوە  مٍ هموارًـاوٍیٍم  هـایبٍت مٍال  بٍصـٍ یاسـایشٍمان م
 بٍڕێِەبٍرایٍهششٍ ەضاششٍماً  هًٍیروسا .

پێضكٍصكادً  ڕاسپاردەماً  مێكمڵشٌٍوە  مارەێگی  بـم وەزیـا بـم هێگواًشٌشـان و ەـاهٌٍبٍر   یازدەم:
ڕێكــار  یاســای  و مــارەێگی  دەرٍَ  بٍ داوٍزراوە  هًٍیروســا  یــان َێــز  مــار  هًٍیروســا  مٍ 

 مات.حٍوت ڕەژ هێپٍڕ ًٍ (٧)واوەیٍك مٍ 
هایبٍهىًٍیەمان، ئٍەٍر بم  دەرمٍوت مادەوەمٍ  بٍپێ  یاسـا  اڕەواًٍمادً  پزیضك بم دادە دًازدەم:

 بٍرمارەمان مٍ ٍَرێه هاواًٍ.
 (:6ماددەی )
و بٍصـیار  ًٍمـات  (هٌحْ)پێِیساٍ مٍسٍر ٍَر ئًٍیاوێك مٍ ئًٍیاواً  مشژًٍ دەساٍُڵبگاێت  یەكەم:

 مٍ مشژًٍ بٍر مٍ دەساكادن بٍ مێكمڵشٌٍوە مٍ یٍمێك مٍم حاڵٍهاًٍ  خِارەوە:
 ئٍەٍر پٍیِەًیی  خزوایٍه  ٍَبێت ها پنٍ  چِار مٍەٍا یٍمێك مٍ الیًٍٍماً  سكااڵ. -أ 
   سكااڵ مٍسٍرمااو.ەسٍرمادبێت مٍ ٍَوان ًٍخمصئٍەٍر پێضاا ًٍخمصٍمٍ  چار -ب 
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 ئٍەٍر پێضاا مٍس  سكااڵمار راوێژ  پێكادبێت دەربارە  دەخ  ئٍو ًٍخمصششٍ  بابٍه  سكااڵیٍ. -ج 
یٍ  ئٍەٍر ٍَر پٍیِەًییێك  دیكٍ ٍَبێت ببێاٍ َاودژ  مٍ بٍرژەوەًیی  الیًٍٍمـان یـان ببێـاٍ وـا -د 

  .ەِواًبادن مٍ بٌٍوا  بێالیًٍ
  ئٍم وـاددەیٍ پشـادە دەماێـت بٍسـٍر ٍَر مٍسـێك مشـژًٍ پضـا  (یٍمٍم)حِمىٍماً  بـگەٍ   دًًەم:

 پێببٍساێت بم بٍيێگٍیاًیً  ئٍرمٍماً  یان ڕاوێژپێكادً .
 (:7ماددەی )

 مشژًٍ  مێكمڵشٌٍوە مٍپێٌاو بٍيێگٍیاًیً  ئٍرمٍماً  دەهِاًێت ئٍواًٍ  خِارەوە بگاێاٍبٍر:
ــ یەكەم: ــت داه ــاُێٌاً  ەض ــاٍمان و بٍدەس ــكٌشي و هێس ــشاًیا پض ــكااڵمار مٍ ًێِاًشض ــایبٍت بٍ س ا  ه

داودەروان و چارەسٍر  ڕاسپاردەمااو مٍالیٍن پزیضك  چارەسٍمار و فاین  ًٍخمش مٍ حاڵٍه  
خٍواًــیً  مٍ داوٍزراوە  هًٍیروســا  و هموارەمــاً  َاهًٌٍــاوەوە و دەرچــِون مٍ داوٍزراوە  

 هًٍیروسا .
  بـــابٍه  ســـكااڵ، یـــان ئٍەٍر ســـكااڵمێكااو مٍم داوٍزراوە  هًٍیروســـا ســـٍرداً  وٍیـــیاً  دًًەم:

 داوٍزراوەیٍدا مار بكات.
 هٍمان و ەٍواَشیاً  بٌِوساێاٍوە.وباًگُێضاكادً  ئٍوە  مشژًٍ بٍ پێِیسا  دەزاًێت و سێیەم:
بـم ڕاوێژمادن بٍ صـارەزایان یـان داوامادًـ  پێكُێٌـاً  مشـژًٍ  پزیضـكش  زاًسـا ، ئٍویـش  چٌارەم:

 وٍبٍسا  ئاصٌابِون.
 (:8ماددەی )

ئٍەٍر مشژًٍ  مێكمڵێٌٍوە بٍ باص  زاً  مشژًٍ  الوەمـ  پێكبُێٌێـت، ئٍوا پێِیسـاٍ مٍسـٍر ئٍو مشـژًٍ 
الوەمششاًٍ بٍو ئٍرماًٍ ٍَڵبسـاي مٍ پێـ  ڕادەسـپێادرێي و ئٍو ئًٍجاوـاًٍ  پێـ  دەەٍن بـم مشـژًٍ  

 مێكمڵشٌٍوە  بٍرز بكًٍٍوە.
 (:9ماددەی )

 ڕاسپاردەماً  مشژًٍ  مێكمڵشٌٍوە مٍ دوا  پٍسًٍیمادً  وەزیا دەبٌٍ ممهای .
 (:10ماددەی )

ئٍم پێگەوە ئٍو وائ و ئٍرماًٍ  َێزەماً  مار  هًٍیروسا  پێضێل ًامات مٍ بٍپێ  یاسا و پێگەو و 
 ڕێٌىایشٍ بٍرمارەمان مٍ ٍَرێه ٍَیاًٍ.

 (:11ماددەی )
ئٍم پێگەوە ڕێگا ًششٍ مٍ پێكُێٌاً  مشژًٍ  مێكمڵشٌٍوە بٍپێ  یاسا  بٍرزەفاٍی  فٍرواًبٍراً   یەكەم:

 ٍَرێه یان ئٍوە  يێگٍ  دەەاێاٍوە.   بٍرمار م٢٩٩٢ٍ  ساڵ  (٢٤)و مٍره  ەضا  ژوارە دەوڵٍت 
ٍراً  دەوڵٍت ئٍم پێگەوە ڕێگا ًششٍ مٍ ەاهٌٍبٍر  ڕێكار  َاهِو مٍ یاسا  بٍرزەفاٍی  فٍرواًب دًًەم:

  ٍَوِارمااو دەرٍَ  بٍواًٍ  سٍرپێچ  حِمىٍمـاً  ٢٩٩٢  ساڵ  (٢٤)و مٍره  ەضا  ژوارە 
 دەمٍن.
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ئٍم پێــگەوە ڕێگـا ًشــشٍ مٍ ەــاهٌٍبٍر  ڕێکـار  َــاهِو مٍ یاســا سـزای  و صارســااً  بٍرکــار مٍ  سـێیەم:
 ٢٩٦٩  ســاڵ  (٢٢٢)ســزاداً  عێااقــ  ژوــارە )ٍَرێىــ  کِردســاان بٍهــایبٍهشش ٍَردوو یاســا  

ــارە  ــزای  ژو ــای  س ــاً  دادە ــِارکااو ، و بٌٍواک ــاڵ  (١٣)ٍَو ــِارکااو ٢٩٧٢  س دەرٍَ   (ٍَو
 بٍواًٍ  کٍ حِکىٍکاً  ئٍم یاسایٍ دەیاًگاێاٍوە.

ٍَر مٍسێك  خاوەن بٍرژەوەًی  دەهِاًێـت هـاًٍ بـیات مٍ بگیـار  وەزیـا پاڵپضـت بٍ یاسـا   چٌارەم:
   بٍرمار یان ئٍوە  يێگٍ  دەەاێاٍوە.١٢٢٨  ساڵ  (٢٤)ئًٍجِوًٍ  صِرا  ٍَرێه ژوارە 

 (:12ماددەی )
 حِمىٍماً  ئٍم پێگەوە پشادە دەماێت بٍسٍر:

ەضت داوٍزراوە هًٍیروساششٍ ەضا  و هایبٍهٍمـان و بـٌكٍ پزیضـكششٍ پسـپمڕەمان و ًـمریٌگٍ  یەكەم:
 هایبٍهٍمان.

مٍ ســًٍییكا  پشضــٍی  پســپمڕ مٍ ەضــت ماروًٍــیە پزیضــك  و هًٍیروســاششٍ هموارمااوەمــان  دًًەم:
 ٍَرێه.

ــێیەم: ــمڵٍه   س ــاٍيێبِون و و ــان ئٍواًٍ  ًشض ــاششٍ بشاًششٍم ــك  و هًٍیروس ــیە پزیض ــت ماروًٍ ەض
مارمادًشان ٍَیٍ مٍ ٍَرێه و مٍ سًٍییكا  پسپمڕ هموارمااون، یان بٍ صێِاز  سـٍردان پشـادە  

 وًٍیی  الیًٍٍ پٍیِەًیییارەکان.پشضٍکاًشان دەکٍن مٍ ٍَرێه مٍ دوا  وەرەاهٌ  ومڵٍت و ڕەزا
 (:13ماددەی )
 مار بٍ َشچ پێگەوێك یان ڕێٌىایشٍم  ًاممك مٍەٍا حِمىٍماً  ئٍم پێگەوەدا ًاماێت. یەكەم:
يێبٍيـێ  (وەقـایع  مِردسـاان)ئٍم پێگەوە مٍ ڕێكٍوه  باڵومادًٍوە  مٍ ڕەژًـاوٍ  فٍروـ   دًًەم:

 دەماێت.
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