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 ەستتد  ە(٣) هقەژمتتدو ەتعێتتە-لەەیدستتد ەنەومتت مەەزەر نی هەتتزەهەورڕتتگە  وستتمد ە(ەهەشتتمە )لەەمتتدەە  ە(ە٣)پشتبەستتبە ەەکتت بڕگە تت  ە ە

رەژمتتدو ەە٣/٢٢/١١١٢ەلە(ە٩٩) ۆبتت روەر  ەژمتتدو ەەلە(ە٢١١)ژمتتدو ەهەوەررە  یتتدو ەنەومتت مەەزەر نیت ه ەرەندمتتدژ ە ەە ەهەمت هوب هر ە٢٩٩١

 :نەوم مەەزەر نی ه ەنە ەپەی  ر  ەخ هو ر  ەە وب ە ە٢١/٢/١١١١لەە(ە٣٣)لەە ۆب روەر  ەژمدو ە(ە٢٣١)

 ١١١١  ەسد  (٢١)ەپەی  ر ەژمدو 

ە هقتعێە-لەەهەورڕگە  وەسمد ەەنەوم مەەزە داڵ ەخدومد ەرە ەشەپێده پەی  ر ە

 (:١) ماددەی

 : ەوهمبەوید ەە  ەیەونە ۆەمە ەسمە دەزەنە ەپەی  ر نە ەە سمەرهژهوە ەخ هو ر ەمدود دەزە

 . هقتعێە-هەورڕگە  وەسمد ەە:هەرێم: یەکەم

 .نەوم مەەزەر نی هەزەهەورمە:ئەنجومەنی وەزیران: دووەم

 .لەەهەورمەنەوم مەەزە داڵ ەخدومد ەرە ەشەپێده ە:ئەنجومەن: سێیەم

 .نەمیندهو ە شتگەنەوم مە ە:ئەمینداری گشتی: چوارەم

 (:٢) ماددەی

 ە ە(ەنەومتتتتتت مەەزە تتتتتتداڵ ەخدومتتتتتتد ەرە ەشتتتتتتەپێده )وتتتتتتدر ەەنەوم مەوێتتتتتتمەەهە مەنورتتتتتتبەلەەستتتتتتەوو دیەازەنەومتتتتتت مەەزەر نیتتتتتت ه ە ەە:یەکەم

ە:شێ  یە ەخ هو ر 

 سەوو زەنەوم مە ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەسەوو زەنەوم مەەزەر نی ه  .٢

 جێگ  ەسەوو زەنەوم مە ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەسەوو زەنەوم مەەزەر نی ه جێگ  ە .١

 نەوده ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەودرخۆ ەر نی ە .٣

 نەوده ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەپالودهود ر نی  ە .١

 نەوده ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەز دوەرە دوربدو ە ۆمەاڵیەار نی  ە .5

 نەوده ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەپەور وە ر نی  ە .٩

 نەوده ەەەەەەەەەەەەەەەەەەە رندەزە داڵەرەت رژینەر  ەنهەستگر نی  ەخ .٣

  هدوەنەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەگنییدنە ەوەدبرەوەد ەەرەفدقرەەنە ە ەینە رە .8

 نەوده ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەتەودورستگر نی  ە .٩

 نەوده ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە  ەرەالره توشنبیڕەر نی  ە.٢١

ەنەوده ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەنەمیندهو ە شتگەنەوم مە ە.٢٢

نەوتتتتتتدهمدەزەنەومتتتتتت مەوەبەەهەیەە ەەنیتتتتتتدەب ە ەرەبەمتتتتتتت ە ە ەپ تتتتتتگەپێدهر ستتتتتتتگەرەنەو ەرەنەومتتتتتت مە ەە ستتتتتتەاڵازە ۆڕهو تتتتتتدو ەلەەە:دووەم

ە ستتەاڵوەرەالدالبییە تتدەزەنەومتت مە  ەرە تتۆ ەهەیەە دوگر شتتتگەهەوەبەستتێ زەەیتتتەە  تتدوەلەەشتتدو نهید ەرەپستتلۆڕه ە تتۆەندمتتدە   ر ەلەە

ە. ۆب روەر  دەزەنەوم مە ە ەەبێەنەر  ەمدف ەە وگدهوید ەهە  ب
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  ەپتتتدیمەختگەهەورتتتمەە   تتتبەرە تتتۆ ەهەیەەتشتتتدو ەهەرلێتتتەومتتت مە ەستتتەوە ەەنەومتتت مەەزەر نیتتت ه ەە   تتتبەرە دو  تتتد ەستتتەو  زەلەنەە:سێێێێیەم

ە. ەپ گەپێ  ستگە  دتەر رەنیدهو ەسەوبەخۆ دەزەهەورمەو رسینگەەلەەپدورز د د ە

 (:٣) ماددەی

 : ەلەمدوە ەخ هو ر یندمدومە دەزەنەوم مە ە  یتی

تتتتتد ەرەڕە دیەختتتتتده ە ەەپ ستتتتتتە دەزەخدومتتتتتتد ەرەەه ینت ەەتتتتتتزەمد ە دویتتتتتتد ەلەژرتتتتت ەە:یەکەم رتتەرتننتتتتتتدمەەرەپەیمدونتتتتتتدمەەڕەوشتتتتتتند زەیدستتتتتتدە ەو دو  ت

 .ە دەزەپەی  سبە ەرە  هو یوێ ە رڵەتی

 .رگ تنەلەەپ شێلت ەەزەمد ە دەزەخدومد ڕەدوەە ۆەیر ش رنگەیدسد زەرەمەە ەزەەیم ب هسیڕە  تنە ەو ەە:دووەم

 .ویپێت ەەزەخدومد ەلەەپ وسە ەەورسمت ەەزە  یدوەرەر و  تنگە ەوپ سیدورتگەلەەسەوب ەهیەازەرە ەڕر    ەەزەهەورم ەشدهە:سێیەم

ە.  هو ەجیدجید دەزەژید ە ەشەپێده ەرەپ شخسمنگەخدومد ەرەس رەر و  تنەلەەت هود دوید ەلە:ەچوارەم

ە.لەەپۆسمەە داڵ دەزەهەورمەلەسەوە نەمد دەزەلێهدت ر ز(ەیەبسدەزەجێند و ە)هەرڵده ە ۆەەورسمت ەەزەهدرسەوگزە ۆەخدومد ەە:پێنجەم

 (:٤) ماددەی

 : ەلەمدوە ەخ هو ر ینەوبە دەزەنەوم مە ە  یتی

تتتدو ەالتتتتدرەز   ەت هودستتتتدن ەرەە:یەکەم تتتدوە تتتتۆە ەهێتتتتڕەنەومتتتت مە ە ت تتتدو ەە  ت تتتدەزەک تتتت مەوەلەپ نتتتتدرەزب ەەزەر اڵمتتتتدهوەر  ەتهررژ ت ەهمەنوهر  ت

 .پ شخسمنگەپ س گەیەبسدەزەجێند و ەلەە ۆمەڵگد ە  وەسمد 

ە.رەەهتد ەپێ  سبەرگە ە ۆب ەوەر  ە ەڵگەڕەەرربەڕرر ەخدومد ەە  نەر  ەلەڕەە ستنیشدوك ەەزەنەرەندو شەەرەلەملەوهوە ەكەەە:دووەم

ە.شەپێدهەزەت هود ەخدومد ەلەسەوەندستگەهەورمهەمدهەوگزەرە دوب ە ەلە ەڵەەهمەنوهر  دەزەهەورمە ۆە ەە:سێیەم

تتتتتدو ەلە ەڵەستتتتتتەوو دیەازەنەومتتتتتت مەەزەر نیتتتتتت ه ەرەالیەوەەە:چێێێێێێوارەم تتتتتدوب ە ە تتتتتتۆەەهمەنوهوتتتتتتدەزەستتتتتتندره ە ەشتتتتتتەپێدهەزەخدومتتتتتتد ە ەەهدر ت  ت

 .پەی  ودیدهو  دەزەەیتە

مێنتبەرە ەوشتند زەەوبیڕەەەخدومتد ەلەژرت ەپ شنیدوب ە ەرەەهڕشمنگەسیدسەازەک  مەازەهەورمەسە دو وە ەەپ سە دەزەتتدیبەوە ە:پێنجەم

 . ەڵگەەهوب ەەزەر اڵمدهوەر  دەزەک  مەو

 ەەرهەهالتتتت رەزە دو  تتتتدەزەەهمەنوهر  تتتتدەزەک تتتت مەوەستتتە دو وە ەەپ ستتتتە دەزەخدومتتتتد ەرەە ستنیشتتتتدوت ەەزەبەم   وتییە تتتتد ەرەە:شەشێێێەم

 .خستنەڕررەرەپ شنیدنب ەەزەالدو سەو ە  ومدرە ۆەنەوم مەەزەر نی ه 

ركخستتتت  ەرەپ شخستتتتمنگەودوربتتتتدوەرەپ ستتتتەودەزەخدومتتتتد ەرە ەونكتتتت ەوەر  ە تتتتۆەڕە ر ەتتتتتدیبەوە ەە ەوژ یدستتتتدەرەپەیتتتت ەشتتتتنیدوك ەەزەپپ ە:حەوتەم

 .نەوم مەەزەر نی ه 

ر شتت رنگەپێ  ستتبە تتۆەە ستتمە ەوك ەەزەیەكستتدەزەرەمستتۆ ەوك ەەزەە و ەاتتزەیەكستتد ە تتۆەخدومتتد ەلەەڕەپ شتتنیدوب ە ەرەەهوتتدەزەە:هەشێێمەم

 التتتدرب ەەزەپدوهستتتمنگە شتتتبەڕەیدهە ەەی تتت هو ەتەودورستتتتگەرەپەور وە ەرەنتتتد  رو ەرە تتتۆمەاڵیەازەرەسیدستتتە ەتتتتدیبەوەلە شتتتبە  هو  دوتتتده ە

 .مدفەرەندنهەییەودوید 
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ەژە ەەخدومد ەرە ەهێزك ەەتزەەر ش رنگەپێ  سبە ۆەوەه شمنگەهەم رەجۆو ودەزەت ودرتیژ ەرەجیدودو ەڕەپ شنیدوك ەەزەمیكدویز ەرەە:نۆیەم

 .گەوۆمەاڵیەازەرەیدسدیید ڕگەپدوهسمنسیسم

تتدوك ە ەلەپ نتتتدرەجێبەجێك ەەتتتزەهەمتتت رەنەرەە:دەیەم رككەرتننتتتدمەەوێ ە رڵەتییتتتدوە ەپەی  ستتتبە ەەمتتتدف ەخدومتتتد ەكەەلەالیە ەە رڵەاتتتزەڕەوت

تتدوب ە ە تتتۆەە ستتتمە ەوك ەەزەنەرەمتتتتدفەرەندنهەییتتتدوە ەخدومتتتد ەكەەلەەە ستتتم وەرەیدستتتتدەر.ەەر ەپەستتتەودەە كتتت رنڵعێرههتتت ە یتتتدوه ەهەور هتتتتدە ت

  .  ەڵگەودمەەوێ ە رڵەتییەودودهەندمدژ ید ەپێدوهرە

ركخ هر ەوێ ە رڵەتییەود ەرەندژهەسەودەزەسەوە ەەڕەركخ هر ەخۆج گەرەڕەهەمدهەوگزەرەودوك ە ەلە ەلەوۆمەڵگە ەوێ ە رڵەازەرەە:یازدەم

تتتتد ە تتتتتتۆە  هستتتتتتنەر ەوەتەر   ەهێزب ەەتتتتتزەت هوتتتتتتد ەر اڵمتتتتتتدهوەر  ەرەنتتتتتتدڵ  ۆڕب ەەزەنەنمتتتتتت ر ەرەنهویتتتتتدو ەلەپ نتتتتتتدرەپ شخستتتتتت  ەرەەیەكگ ت ر وت

 .ەهمەنوهر  دەزەک  مەازەهەورم

رەەڕەرگد ەسدنەهەزە ۆوگ  ەرە ۆەڕەزەتدیبەوە ەەپ سەرەمدفەرەندنهەییە دەزەخدومد ەرە دیەخده ەپ ید ەلەە  اڵرب ەوەر  ەهۆشیدوەە:دوازدەم 

 . ەنهەستگهپ س گەید ەهەوەمیمۆەز زەەیتەڕە ۆب روەر ەرەسیمیندوەرەنەومدمدهەزەت رژینەر ەرە

ژوەەرەە ستتتتتمەەرە ۆبتتتتت روەرهوەەهەبەەک تتتتت مەازەهەورتتتتتمەستتتتتە دو وە ەەپ ستتتتت گەخدومتتتتتد ەرەە ستتتتتمە ەوب ەەزەت ەشتتتتتدهویت ە ەلەرەلیتتتتتە:سێێێێێ  دەم

 .یەبسدەزەجێند و ەپێتید هێن ب

 (:٥) ماددەی

نەومتتتت مەەزەر نیتتتت ه ەنەومتتتت مە ەنەمینتتتتدهور زە شتتتتتگەە   تتتتبە ەەپتتتتلە ەتتتتتدیبەوەرە ەەمەوستتتت مێ زەهەورڕتتتتگەلەستتتتەوەپ شتتتتنیدو ەستتتتەوو زە

ەهە مەنورتتتتب ەرەپێ  ستتتتمەە ەەالوتتتتیتە ەهەڵگتتتت  ە  رهوتتتتدمە ە ەوه تتتتزەنهو تتتتتۆە  تتتتب ەرەە ستتتتەاڵازەە وب ەەتتتتزە  یتتتتدوەرە ەومتتتتدەزەپەی  ستتتتتبە ەە

 :نەوم مەەزەهەیە ەرە ەوپ سەەلە ەوە  ەنەوم مەەزەر نی ه  ەرەنەمدوە ەخ هو ر ە ەەنەمیندهو ە شتگەە  ەس رزنەر 

بەەالوتتتتتیتە ەە( ەڕرتتتتت   ەو)نە ەو رستتتتتینگەیەەلەالیە ە ەومدوبەورتتتتتمە ەڕر  ە   رتتتتتبە ەەپتتتتتلە ەە:مینێێێێێداری گشێێێێێتینووسێێێێێ نەەی ئەە:یەکەم

تتتتتزە ەڕرتتتتتتت   ەو ەو رستتتتتتینگەە.ەهەڵگتتتتتت  ە  رهوتتتتتتتدمە ە ەوه تتتتتتزەنهو تتتتتتتۆە  تتتتتتتب تتتتتتدەزەو رستتتتتتینگە ەنەمینتتتتتتتدهو ە شتتتتتتتتگەرەڕەنەو ت رتخستتتتتتتمنگە دوربدو  ت

 .ە هەمدهەوگیت ەوەەلە ەڵە ەڕر   ەوهیەازەرە ەشە دەزەنەوم م

بەەالوتتتتتتتیتە ەهەڵگتتتتتتت  ەە( ەڕرتتتتتت   ەو) ەومدوبەورتتتتتتمە ەڕرتتتتتتت   ەە  تتتتتتدوە ەەپتتتتتتتلە ەە:اگەیانێێێێێێێدنڕ بەڕێێێێێێێوەبەرایەوی پەیوەنێێێێێێێدییە ان و ە:دووەم

نەو تزەنە ە ەڕرت   ەوهیەتییەەندمتدە ب ەەزەهەرهڵەرەالدالبییە تدەزە.ەه ەیدوتد ڕە  رهودمە ە ەوه تزەنهو تۆە  تبەلە ت هو ەپەی  وتدییە د ەیتد ە

 .ه ەیدود ڕەهپۆوازەمیدید زەرە اڵرب ەوەر یدوەەلەسەوەندم هن  دەزەڕەنەوم مە ەرە

ێێانە:سێێێێیەم   ەڕرتتت   ەە  تتتدوەبەەالوتتتیتە ەهەڵگتتت  ە  رهوتتتدمە ە ەوه تتتزەە( ەڕرتتت   ەو) ەومدوبەورتتتمە ەەپتتتلە ەەە:بەڕێێێێوەبەرایەوی پراگرامە ێ

 .دهەنەو ەرە دو  دەزەجێبەجێەە  دوینهو ۆە  بەرەلەژر ەسەوپەوشتگەنەمیندهو ە شمی

 ەڕرتتت   ەە  تتتدوەبەەالوتتتیتە ەهەڵگتتت  ە  رهوتتتدمە ە ەوه تتتزەە( ەڕرتتت   ەو) ەومدوبەورتتتمە ەەپتتتلە ەە:بەڕێێێێوەبەرایەوی گەشێێێەپ دانە:چێێێوارەم 

تزەستتەو  زە.ەنهو تتۆە  تتب  ەالتتدرەز  ەرتت  ەن ەە   تتب ەرەلەژەڕەرتخستت  ەرەنیتتدهو ەهەزەپ ستتە دەزەپەی  ستتبە ەە ەشتتەپێدهەزەیەبستتدەزەڕەنەو ت

 .هدر دو ەلە ەڵە ەڕر   ەوهیەازەپ و  همە د ەرە ەڕر   ەوهیەتییە دەزەەیتە ەنەوم مە نەمیندهو ە شتگەرە ەە

ە  تتتتدوەبەەالوتتتتیتە ەە   تتتتبەهەڵگتتتت  ە ە ەڕرتتتت  ە( ەڕرتتتت   ەو) ەومدوبەورتتتتمە ەەپتتتتلە ە:ەبەڕێێێێێوەبەرایەوی پننێێێێدانان و تێێێێوێ ینەوەە:پێێێێێنجەم

رنت رنیت ە ەرەالتدرەز یت ە ەرەهەڵستەوگدودەزەڕەەەلەەسەوپەوشتتیت ە ەرە دو ەنە ە ەڕر   ەوهیەتییەە ت یمیی.ە  رهودمە ە ەوه زەنهو ۆە  ب
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تتتتتتتد ەرە تتتتتتتدو ەلە ەڵەالیەوەەک تتتتتتت مزەرەودک  مییە ت تتتتتتتدەزەنەومتتتتتتت مە ەرە ەەهدر ت نەرەتتتتتتتت رژینەر ەرەلێ تتتتتتتتۆڵینەرهوە ەبەەلەەال هوالێتتتتتتت   ەپالوە ت

 .ە ەوربەنهو ۆ د ە ەەمە ەستگەەهڕشمنگەەسیدسەوەرە ەهێزب ەەزەپ و  همە دەزەر اڵمدهوەر ەنەومد 

ێێێارگ ای و دارا ێێێێیە:شەشێێێێەم  ەڕرتتتت   ەە  تتتتدوەبەەالوتتتتیتە ەهەڵگتتتت  ە  رهوتتتتدمە ەە( ەڕرتتتت   ەو) ەومدوبەورتتتتمە ەەپتتتتلە ەە:بەڕێێێێێوەبەرایەوی  ێ

تدو ەنە ە ەڕرتتت   ەوهیەتییەە تت یمییەەلەە.ە ەوه تتزەنهو تتۆە  تتتب تدو ێر ەرەەهوه تتتزەنەومتت مە ەبەە ەەهەمتتتدهەوگزەلە ەڵەڕە ت رتخستتمنگە دوربتتتدو ە ت

 .تییەەجیدجید دەزەنەوم مە ە ەڕر  ە الێب ەڕر   ەوهیە

 (:٦) ماددەی

تتتتتدو ەە   تتتتتتبەبەەشتتتتتتدو نهیید ەهە  تتتتتتبەلە تتتتتت هو ەنەو ەرەتدیبەتمەوتتتتتتدییە دەزەنەومتتتتتت مە ەرەلەستتتتتتەوەپ شتتتتتتنیدو ەڕەەررە(ە١)نەومتتتتتت مە ە هررژ ت

(ە٢١)نەمیندهو ە شتگەەهە مەنورن ەرەپێ  سمەەالویتە ەهەڵگ  ە  رهودمە ە ەوه زەنهو تۆە تنەرەخزمەتیتد ەلە ت هو ەپستلۆڕییەبەید ەلەە

 .سدڵەبەم رەوە  بە ە

 (:٧) ماددەی

تتتتتتتتدو ەە   تتتتتتتتتبە ەەستتتتتتتتتەوو دیەازەنەمینتتتتتتتتتدهو ە شتتتتتتتتتتگەرەنەوتتتتتتتتتدهمێتگەڕە مە ەنەومتتتتتتتتت مەوێ زەنەومتتتتتتتتتە:یەکەم تتتتتتتتدوه ەرە ەڕرتتتتتتتتت   ەوهەزەڕەهررژ ت هررژ ت

 .نەوم مە 

نەمینتتتتتتتدهو ە شتتتتتتتتگەە ت هو تتتتتتتبە دوگر شتتتتتتتتگەهەوە ەومتتتتتتتدوبەوەیتتتتتتتد ەهەوەبەستتتتتتتێ زەەیتتتتتتتتەە  تتتتتتتدوەبەەپەی  ودیتتتتتتتدهوە  تتتتتتتبە ەە تتتتتتتد ەازەە:دووەم

 . ۆب روەر بە

ه تۆڕینەر ەستە دو وە ەەپت سەرە  یتدو ە  وگە تدەزەڕەهررژ دو ەالویتە ەمدوگزەیە ەجدوە ۆە   مەر ە تۆەتتدرت رت ە ەرەڕەنەوم مەەزەە:سێیەم

 .تدیبەوە ەەودرخۆ ەنەوم مە ەرەوهپەڕهودەزە دوربدو  دەز

 (:٨) ماددەی

 .رتخس  ەرەنەومدمدهەزە دوەرەالدالبییە دەزە ۆ ەهەیەەپەی  ر ەودرخۆەە وب دوڕەنەوم مە ە ۆە 

 (:٩) دەیماد

 . ەهەم هوب هرەهەڵد ر ش مەر ١١١٩ ەسد  ە(٢)پەی  ر ەنەوم مەەزە داڵ ە دوربدو ەخدومد ەلەەهەورڕگە  وەسمد ەژمدو ە

 (:١١) ماددەی

 .پێ  سمەەلەسەوەالیەوەەپەی  ودیدهو  د ەک بمە دەزەنە ەپەی  ر ەجێبەجێە تە 

 (:١١) ماددەی

 .جێبەجێەە ب رب(ەر قدیع ە  وەسمد )وژودمە ە ەومزەڕەوژ ە اڵرب ەوەر  ەلەەڕەنە ەپەی  ر ەلەە

 

 مەس روە دونهەز

 سەوو زەنەوم مەەزەر نی ه 
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 ۆ ارە انی دەرچوواندنی ئەم پەیڕەوەه

رەەنەومتتتت مەەزە تتتتداڵ ەخدومتتتتد ەرە ەشتتتتەپێده رتخستتتتتنەر ەرە ەەهمەنوهر ییت ەەتتتتزە دوربتتتتدو ەڕەزە شتتتتتگەرە ەەندمتتتتدو  ە لەپ نتتتتدرە ەوژ ر وتتتتد

 تتتتتتتتت هو ەە  ەن ەرەپتتتتتتتتێگە ەخدومتتتتتتتتتد ەرەپێ ستتتتتتتتتتگە ەە ەشتتتتتتتتتەپێدهەزەنیتتتتتتتتدت  ە تتتتتتتتتۆمەڵگە ە  وەستتتتتتتتتمد ەلەڕە رشتتتتتتتتت گەیەبستتتتتتتتتدەزەڕە التتتتتتتتدرب ەەزەڕە ە

 .جیدرهن  دەزەپەی  سبە ەەپ س گەیەبسدەز ەنە ەپەی  ر ەە وال ررندوه


