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 کۆمارى عێراق
 سەرۆکایەتى هەرێمى کوردستان

 سەرۆک
  بڕیار

 020١ى سـاڵى (١)ژمـــارە 
ەەەیااڵىىامەاڵىىەەەکایەپئەە(سەیەم)مەمىىاسسەمە(یەکەم)بەپێىىئەوەدەسەاڵىىە پەمەپێراوىىلە دەەەەەبىى  ەمە

مەهەمىىد ەکو دەدەپا ت ىى ەبەەیااڵىىاکاەیەەپەەەەمىىاوئە٥٠٠٢مەاڵىىا ئە(١)هەەێرىىئەکدەساڵىىژااەەمىىاەەە
ە:ەکوسددیەپئ،ەب یاەماول ەبەەسەەکوسوئە٦/١/٥٠٥١مەەەەمە(١)کدەساڵژااەکەەەەەس وی ژنئەواوااڵایەەەماەەە

 

 020١ی ساڵی (١)  یاسای ژماره
 رێمی كوردستان ـ عێراق هه  ماڵی دەوڵەت لهفرۆشتن و بەکرێدانى موڵک ویاسای 

 

 دەروازەی یەکەم
 نسیپە گشتییەکانەپر

  :( ١)ی  مادده
ەیااەەە مبىەەماواكىاوەەبەەەدهەیەخىد ەهەد ە وەەاڵىژەەدەسهەەمەز ە دهە،ەوىەەمەیااڵىایەەكاوەەوەەاڵژەەحدكرەەبەەبۆەمە

 -:ونەیەە ەەسه
ە.ەەێرەەكدەساڵژااەىەعێو قەهە:ەرێم هەە:م كه یه

ە.ەێمەزیو وەەهەەوەەدهەوجدمەەوە:ەزیران وهەنی نجومە ئەە:م دووه
هەەەیەكەەەەەدەزیوەیااەاڵەەەكەەالیەوىەەوەبەاڵىژو دەەبەەدەز ەەیەیىااە:ەند تمە تایبەەدەسەاڵتیە:م سێیه

ەەەبەڕێىدەبەەیە  ىژەەكەمژىوەوەبێى ،ەەهەەەكەاڵێكەكەەڕێیتێلەسەاەبەەمەەجێكەپىەەیەدەزییىە
 .سە وێژەدە

ە.مد كەدەما ەەكەەپەە  ژەەەەەهەەێمەسە وێژەدە:ەموڵك و ماڵی دەوڵەتە:چوارەم
 :( 0)ی  مادده

حدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەبەاڵەەەمد كەدەما ەە د زە دەەدەوە د زە دەیەسەد ەی،ەەەەكاپەەفوەشژنەیىااە
ە.ااڵایەەپێچەد وەەوەبێ بەكوێل اەجێبەجێەسەكوێ ،ەوە ەەەسەقێكەەی

 :(3)ی  مادده
مد كەدەما ەەسەد ەیەپەوهاەبەەب یىاەیەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىل،ەەەكىاپەەهىاپنەسیەبەەەەدەوىلیە: م كـه یه

  ژەەسەفوەشوێ ەیااەبەكوێەسەسەێ ،ەبەەمەەجێكەەەەب یاەەكەس ەجۆەەدەخەاڵڵەیەدەبى یەوەدە
ە.س سەووێ ەمد كەدەما ەەسیاەیەبكوێ ەكەەبۆەفوەشژنەیااەبەەكوێل ا
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فوەشىژنەیىىااەبەكوێىىل وەەمد ىىكەدەمىا ەەسەد ەی،ەەەەڕێىىدەیەزیىىاسكوسوەەواشىىكو ،ەدەبەپێىىەەوەدەە:م دووه
ڕێكىىاە وەیەەەمەیااڵىىایەس ەسەقندداڵىىكو داەوەوجامىىلەسەێ ،ەوە ەەەسەقێكىىەەیااڵىىایەەپىىێچەد وەە

ە.وەبێ 
 :(4)ی  مادده
ڕێكاەەەیااڵاییەكاوەەەیژوەیەخەماڵولا،ەهەد  ە،ەفوەشژن،ەبەكوێل ا،ەدەە وپنەەب یەبەە مىبەەیەە:یەكەم

فوەشژنەدەبەكوێىل اەدەبەقیتىژكوسا،ەپەوهىاەەەالیەاەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىل،ەەەەمىادەیەەەكەەەەە
پازسەەڕەەەەەەڕێكەدپەە ەی ژنەەكۆوددسەپێتەڕوەكای،ەب یاەیەكۆپاییااەەەباەەدەەسەسەێ ،ەە(١٢)

ە.دەبەبنب ەس سەووێن
ڕێژەیەیااڵایەەخەماڵولا،ەفوەشژنەیااەبەكوێل اەبەەواماسەبددوەە   ەوەوىل مەكاوەەسەداڵى ەە:دووەم

سەبێ ،ەب یاەەكاوی یااەەەەوە ەەیەڕێكنەكەدپنەبەەزەەینەەسەەسەچىن،ەدەوەدەوەوىل مەیەڕ یەكىەە
ە.جیاد زیەهەیەەسەبێ ەڕ یەكەیەەەەكۆوددسەجێدیوەبكوێ 

ە(:5)ی  مادده
كوسوەەواشىكو ،ەبىۆەوەدەفەەمىاوبەە وەیەسفوەشژنەیااەبەكوێل وەەمد كەدەمىا ەەسەد ەیەەەەڕێىدەیەزیىا

ژوەیەخەماڵولاەدەفوەشژنەیااەیاەبەكوێل اەدەوەول ماوەەهەەسددەەبەشل ەبدداەەەەب یاەیەفوەشژنەیا
ە.دەبەكوێل اەقەسەغەیە،ەوەمەحدكرەشەهاداڵەەەدەپەیدەولیەخزمایەپەەپاەپەەیەچد ەەمەسە وێژە

ە(:6)ی  مادده
فوەشىىژنەەمد ىىكەدەمىىىا ەەوە د زە دەكىىاوەەسەد ەیەپەوهىىاەبىىىۆەهادوی ىىژیراویااەڕێتێىىىلە دە،ەەە ە ە

ە.ڕەچادكوسوەەحدكرەكاوەەیااڵایەدەبەەهێناوەەبەەكاەەەەەهەەێم
 

 دەروازەی دووەم
 فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت بەزیادكردنی ئاشكرا

 

 یەكەمبەشی 
 لیژنەكانی خەماڵندن، فرۆشتن یان بەكرێدان

 :(7)ی  مادده
فوەشىىژنەیىىااەبەكوێىىل وەەمد ىىكەدەمىىا ەەوە د زە دەكىىاوەەسەد ەیەەەەڕێىىدەیەوەدەەیژوىىاوەدەەوەوجىىامە

ە.سەسەێ ەكەەبەەب یاەیەسەاڵە پەەپایبەپرەولەپێكلەهێنوێ 
 :(8)ی  مادده

اڵىێەە(3)ەیژوەیەخەماڵوىلاەەەەەمىاەەیەەەفەەمىاوبەەیەشىاەەز ەپێكىلەهێنوێ ەكەەەماەەیىااەەەەە:م كـه یه
ە.كەسەكەمژوەوەبێ ەدەپەەیەدەزییەەهیچەكامیااەەەەپەەەپێنچەكەمژوەوەبێ 
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فەەماوبەەێىىىىكەەەەفەەمىىىىاودەیەپۆمىىىىاەكوسوەەخىىىىاوددبەەەەدەفەەمىىىىاوبەەێكەەەمێوكىىىىاەیەەەەەە:دووەم
یە(یەكەم)دەوابددەیەهىادە ەەوەدەەیىژوەیەەسەكەاەكەەەەەبى  ەیەەفەەماوبەە وەەدەز ەەپەەس ە یە
ە.وەمەماسسەیەس ەسەقندداڵكو دە

ە.ەیژوەەسەپد وێ ەپ  ەبەەكەاڵاوەەشاەەز ەدەپایبەپرەولەببەاڵژێ ە:سێیەم
 :(9)ی  مادده

ە-:یەوەمەیااڵایە،ەوەمەوەەكاوەەوەوجامەسەس ی(8)پێەەماسسەیەەیژوەیەپێكهاپددەبەە:م كه یه
ىەسەەختژەیەمد كەدەما ەەوە د زە دەكە،ەبۆەسیاەكوسوەەشدێن،ەەماەە،ەڕە ەز،ەجۆە،ەاڵنددە،ەخەاڵڵەی،ە١

وەدەیەەەاڵىىەەیەسەداڵىىژكو دەەیىىااەچێنىىلە دەەیىىااەەجێدیوكوسوىىەڕددبەەەدەپێكهاپەكىىاوە،ەەە ە ە
 .ڕدێنلە دە

ەەەەەەەەەەەەەەەی،ەخەماڵوىىلوەەبەهىىایەشایتىىژەیەمد ىىكەدەمىىا ەەوە ىىد زە دەكەەیىىااەكوێىىەەشایتىىژەیەاڵىىا وە-٥
ەەەەەبەەەڕەشىىىىنایەەبەهىىىىایەخەمڵێنىىىىو دەەەالیەاەفەەمىىىىاودەیەپۆمىىىىاەیەخىىىىاوددبەەەەدەبەهىىىىایە
ەەەەەەەەەخاوددبەەەكاوەەهاداڵێەەیااەهادشىێدەی،ەیىااەبەهىایەفوەشىژنەەیىااەكوێىەەاڵىا وەیەڕ اڵىژەقینەە

ەەەەەەاوەەژوەەسەپد وێىى ەپ ىى ەبەدەشىىاەەز ییىىیەبىىۆەمەبەاڵىىژەكاوەەبىىاو،ەهەەدەهىىاەەیىىااەخەمڵێنىىو د
 .ەببەاڵژێ ەكەەپێەەباشە،ەدەب یاەەكەەەەەوە ەەیەڕێكنەكەدپنەبەەزەەینەەدەەسە یوێ 

ەەەەەەەەیە(٥دەە١)ەخىىۆەسە وێىى ەكەەەەەهەەسددەخىىا ەىىىەەیىىژوەەكۆودداڵىىێكەەێكىىلەخایەدەوەدەز ویاەییىىاوەەەە3
ەەەەەەەەەەدبەەەەدداڵكو دا،ەدەەەالیەاەوەوىىل ماوەەەیىىژوەەدەفەەمىىاوبەەیەپۆمىىاەیەخىىاودىوەمەبىى  ەیەس ەسەقنىى

ەەەەەەەەەەەەەەە،ەەوكاەیەەەەەدەز ەەپىىىىەەس ە یىىىىەەدەوىىىىابددەیەدەشىىىىاەەز یااەوە ەەەهەبىىىىنىاوبەەیەەمێىىىىىدەفەەمىىىى
 .د ەەەسەكوێ 

بىۆەسددبىاەەەخەماڵوىلوەدە،ەەبكىایسەاڵە پەەپایبەپرەوىلەسەپد وێى ەس د ەەەەەیىژوەیەخەماڵوىلاەە:دووەم
وە ەەەب یەخەمڵێنو دیەپێەشایتژەەوەبددەیااە ەی ژەەوەدەوەوجامەیەكەەبنەماكاوەەخەماڵولوەە

ە.هاپددەەەمەیااڵایە،ەدەەەپێدیت ەپیاسەوەكو دە
 :(١2)ی  مادده

ەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل ا،ەبۆەەەوەاڵژۆ وپنەەڕێكاەەكاوەەفوەشىژنەەمد ىكەدەمىا ەەوە ىد زە دەیە
ەاڵێەفەەماوبەەیەشاەەز ەپێكلەهێنوێ ە(3) ەیەیااەبەكوێل وەەبەپێەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەەەەسەد

ەەەەەەەەەەەە،ەە،ەكەەوادوی ىىاوەەدەزییىىەەهەەەیەكێكیىىااەەەەبەڕێىىدەبەەەیىىااەاڵىىەەەكەەپێبیىىنەە اەكەمژىىوەوەبێىى 
ە.سەەاڵا ەڕ ەەیەدەزییەەهەبێ ە(١٠)یااەالویكەمە

 :(١١)ی  مادده
بەكوێىىل وەەمد ىىكەدەمىىا ێكەەوە ىىد زە دەیەسیىىاەیكو دس ،ەاڵىىەەەەەدەوەوىىل ماوەەەەەكىىاپەەفوەشىىژنەیىىاا

ە.ەیژوەیەخەماڵولا،ەواكوێنەەوەول مەەەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل ا
ە
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 بەشی دووەم
 رێكارەكانی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت

 :(١0)ی  مادده

ە-:دەما ەەوە د زە دەكااەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەسەبێ ڕێكاەەكاوەەفوەشژنەدەبەكوێل وەەمد كە
خەاڵىڵەپەكاوەەمد ىكەدەمىا ەەوە ىد زە دەكەەكەەەڕەشىنایەەێكختژنەەەیتىژەەزیىاسكوساەەەبەەەە:م كه یه

ەەالیەاەەیژوەیەخەماڵوىلوەدەەچەاڵىتێنو دە،ەدەوە ەەەزیىاپوەەەەمد ىكەدەمىا ێكی،ەبىدد،ەوەد ەبىۆە
ە.ێ هەەیەكێكیااەەیتژێكەەزیاسكوساەەێكلەخو

ەە:دووەم
كوسوەەواشكو ،ەەەەسددەڕەەوامەیەڕەە وەەباڵدسەكوێژەدە،ەكەەسىەجاڕوامەیەفوەشژنەیااەبەكوێل اەبەەزیا١

یەكێكیىىااەەەەهەدەێىىوەدەوەدیەسیىىكەەەەەوادەوىىلیەوەدەپاەێز ىىایەەسەبێىى ەكەەزیىىاسكوسوەكەیەپێىىل ە
یىااەبەكوێىل وەكەەسەكوێ ،ەدێنەیەكەەجاڕوامەكەشەەەدەفەەمىاودەیەەهە لەد اڵىوێ ەكەەفوەشىژنە

وەوجامەسەس ی،ەەیژوەەسەپد وێ ەب یىاەیەباڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەكەەەەەڕێىدەیەوامو زەكىاوەەسیىكەیە
 .ڕ  ەیاولوەدە،ەەەوادیاول ەپێدەەوەەكژوەویەەفەەمییەكاا،ەبل ی

یەەەمەیىۆاەە(٠٠٠٠٠٠٠٠١)ىەوەدەمد كەدەما ەەوە ىد زە دەی،ەبەهىایەخەمڵێنىو دیەبەكوێىل وەەاڵىا وەیەەەە٥
 .ەاەەكەمژوەبێ ،ەەەەجاڕس اەبەسەەسەكوێ سین
ەە:سێیەم

ىەجاڕوامەكەە   ەوەدەخەاڵڵەپاوەیەمد كەدەما ەەوە د زە دەكە،ەكەەەەەكۆودداڵەەەیژوەیەخەماڵولول ە١
هاپددا،ەەەەەدەەێكەدیەدەكاپژمێویەزیاسكوسوەكە،ەمەەجەكاوەەبەشل ەیكوسا،ەوەدەشىدێنەیەپیایىل ە

 .پێدیتژەەاڵتاەسەەبكوێن،ەەەخۆسە وێ ە(پأمینای)وەوجاملەسەێ ەدەب یەوەدەباەمژاوەیە
ىىىەفوەشىىژنەیىىااەبەكوێىىل وەەمد ىىكەدەمىىا ەەوە ىىد زە دەكەەبەپێىىەەوەدەڕێزبەوىىلییەیەەەەجاڕوىىامەكەس ە٥

 .هاپددە،ەوەوجاملەسەێ 
اڵىەەڕەەەكىو دەەە(3٠)باڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەكەەبىۆەمىادەیەەسد یەیتژەەزیاسكووەكەەەەەەەەیەە:چـوارەم

ەەاڵەەەوەدەكەاڵاوەیەخد اڵىژەەكى ینەیىااەبەكوێدوپنىەەمد ىكەدەما ەكەیىااەسەبێ ،ەدەپێدیتژەە
هەیە،ەاڵەەس وەەفەەماودەیەپایبەپرەولەبكەاەبۆەسەەب ینەەخد اڵژنەەك ینەیااەبەكوێدىوپن،ەبەدە
مەەجەیەهەەەیەكێكیااەپێ،ەبەشل ەیكوسوەەەەەزیاسكووەكەەباەمژەیەەەاڵتاەسەەبكای،ەب ەكەیەەەە

مڵێنو دەەەەحا ەپەەفوەشژنەدەەەەكۆیەب یەبەە مبەەیەبەكوێل اەبیت ەەەاڵەسیەبەهایەخەە%(٥٠)
ە.بۆەپەد دیەمادەكەیەەەەحا ەپەەبەكوێل ا،ەكەمژوەوەبێ 



 

 362( العدد) ذمارة  5  

 

1١/2/3231 

ەەەبىىىازوەیەوەدەیەكەەكىىىاە ێ ییەیىىىاەبەكوێىىىل اەپەوهىىىاەەەفوەشىىىژنكوساەبەەمەبەاڵىىىژەەسزیىىىاە:نجەمپێـــ
پایبەپرەولەسەپد وێ ەەەكاپەەوەوجاملەسەێ ەكەەمد كەدەما ەەوە د زە دەكەیەپێل یە،ەسەاڵە پەە

پێدیتىىژل ەب یىىاەەبىىل یەكەەزیىىاسكوسوەكەەەەەوادەوىىلیەوەدەپاەێز ىىایەەبكوێىى ەكەەمد ىىكەدەمىىا ەە
ە.وە د زە دەكەیەپێل یە

ـــەم یەوەمەمىىىاسسەیەس ە(چىىىد ەەم)هىىىاپنەەوەدەمىىىادەیەیەكەەەەەبىىى  ەیەەكۆپىىىایەەەەڕەەیەسد یەە:شەش
سەقندداڵكو دە،ەەەدەكایەدەشدێنەیەسیاەیكو داەبۆەفوەشژنەیااەبەكوێل ا،ەبۆەبەشىل ەیكوساەەەە

كوسوەكەەباودەد زەسەكوێ ،ەبەمەەجێىكەبىاودەد زەكەەدەاڵىیكوسوێكەەپەد دیەمد ىكەدەمىا ەەسزیا
ە.وە د زە دەكەەەەخۆەبدوێ 

حەفژىىاەەەاڵىىەسیەبەهىىایەخەمڵێنىىو دەە%(0٠)سكوسوەكەەبەەواشىىكو ەسەبێىى ،ەبەەزیىىاپوەەەەزیىىاە:حەوتەم
زیىاسكوسوەكەەبىۆەە(ەاڵىد)سەاڵژتێلەكای،ەسد پوەەیژوەیەفوەشژنەیاەبەكوێل اەب یاەیەبەەكەدپنىەە

پێنجەخدەەەەهیچىەەەەاڵىەەەزیىاسەە(٢)كۆپاەكەاڵەەزیاسكاەەسەس یەدەوەدەختژنەڕددەیەەەەمادەیە
ە.یاسكوسوەكەەس سەووێ واكوێ ،ەبەەكۆپایەەز

 : هەشتەم

پێىىنجەەەەیەكىىاەەەەەەێكەدپىىەەە(٢)ىىىەسەكوێىى ەەەاڵىىەەەبىى یەبەە مىىبەەیەسد یىىینەزیىىاسكوسا،ەەەەمىىادەیە١
پازسەەەەاڵەسیەسد یینەوەدەب یەە%(١٢)زیاسكوسوەكە،ەبەەب ێكەكەەكەمژوەوەبێ ەەەەە(ەاڵد)بەەكەدپنەە

 .ەالیەاەكەاڵەەپوەدە،ەبكوێ ەە(ضم)بەە مبەەەیەزیاسكوسوەكەەپێەە ەی ژددە،ەختژنەاڵەەە
ىەەەەوە ەەیەبىددوەەس د كىاەیەەختژنەاڵىەەس ،ەەەەڕەەیەسد یەباڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەیەەەبەەهەمىااە٥

حەدیەڕەەەسەكىىوێژەدە،ەسد پىىوەهەد  ەەە(0)میكىىاویزمەەیەكەمجىىاە،ەزیىىاسكوسوێكەەوىىدێەبىىۆەمىىادەیە
 .اسكوسوەكە،ەبكوێ سەكوێ ەدەوابێ ەجاەێكەەپوەختژنەاڵەەەەەاڵەەەكۆپاەب یەبەە مبەەیەزی

ىەس د كاەیەەختژنەاڵىەە،ەپەوهىاەسد یەدەە وپنىەەبىاەمژەەیااڵىاییەكاا،ەوەد وەیەبەپێىەەوەدەڕێىژەیەیە3
ە.ەەاڵەەەبنەمایەوەدەب یەبەە مبەەەەسیاەكو دەەكەەكەاڵەەس د كاەەختژددیەپیەڕدد،ەقبد ەسەكوێ 

 :(١3)ی  مادده
وە ەەەەەەوەوجامەەزیاسكوسوەكە،ەب یەبەە مبەەەوە ەی ژەەبەهایەخەمڵێنىو د،ەوەد ەزیىاسكوسوەكەەە:م كه یه

پوەسەێىژەسەكىوێژەدە،ەكەەەەەڕەەیەسد یەباڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەكەدەەەەەەیپازسەەە(١٢)بۆەمادەیە
ە.سەاڵژتێلەكای

ە:دووەم
هەشىىژاەەەەاڵىىەسیەبەهىىایەە%(8٠)كوسوەەسددەم،ەوە ەی ىىژەەسوە ەەەبىى یەبەە مىىبەەەەەەوەوجىىامەەزیىىاە-١

خەمڵێنىىو د،ەوەد ەەەالیەاەەیژوەیەكىىەەسیىىكەەخەماڵوىىلاەبىىۆەبەهىىایەمد ىىكەدەمىىا ەەوە ىىد زە دەكەە
 .سەكوێژەدە،ەدەجاڕسەسەێ ەبۆەوەوجامل وەەزیاسكوسوێكەەودێ
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هەشژاەەەاڵەسیەبەهایەخەمڵێنو دیەجىاەیەسددەم،ەوەد ەە%(8٠)ىەەەكاپەەوە ەی ژنەەب یەبەە مبەەەبەە٥
وێژەەبەەسەمەسەاڵە پەەپایبەپرەوىل،ەبىۆەپىادپدێكوسوەەهۆیەكىااەدەچاەەاڵىەەكوسویاا،ەپواڵەكەەسەخ

ە.یااەهە دەشاولوەدەیەزیاسكوسوەەواشكو كە
 :(١4)ی  مادده

 : م كه یه
یەوەمەیااڵىایە،ەفوەشىژنەەخىاودد،ەشىددقەەیىااەزەدیە(١٥)ىەەە ە ەڕەچادكوسوەەحدكرەكاوەەماسسەیە١

اڵىىىێەاڵىىىەسەمەپىىىوەسددجىىىاەزیىىىاپوەویىىىیەەدەخادەوىىىل ەێژەەە(٥م3٠٠)وی ىىىژەجێبدداەكەەڕددبەەیەەەە
سە ەڕێژەدەەبۆەسەد ەی،ەەەوادەفەەماوبەە ول ەجاڕس وەەبۆەسەكوێ ،ەبەەەەبەەچاد وپنەەوەمەخىا وەیە

 :خد ەەدە
فوەشىىژنەیەكەمجىىاەەەەوێىىد اەفەەمىىاوبەە وەەیەەەدەز ەەپىىل ەسەكوێىى ،ەەە ە ەپێىىل وەەپێ ىىەودەەە-أ

فەەماودەیەیەخاودد،ەشددقەەیااەزەدیەوی ژەجێبددوەكەیەس وادەەبۆەفەەماوبەە وەەوەدەە( ألدەدیة)
 .ەبۆەفوەشژن

ە ىەوە ەەەهیچەفەەمىاوبەەێكەەدەز ەەیەیىااەفەەمىاودەیەپەیدەوىل ەەخد اڵىژەەك ینیىااەوەبىدد،ەیىااەب
بەشێكەەەەمد كەكەەبەەوەفوەشو دیەمایەدە،ەوەد ەاڵەەەەودێەجاڕس وەەفوەشژنەبەڕێدەیەزیاسكوساە

 .ماوبەە وەەهەەێم،ەسەكوێ ەەوادەاڵەەەجەمەفەە
وەىەەەەوە ەەیەوەبددوەەك یاەیەفەەماوبەە،ەیااەماوەدەیەبەشێكەەمد كەكەەبەەوەفوەشو دی،ەوەد ەاڵەەە

 .ەەەودێەجاڕس وەەفوەشژنەەبەەەێدەیەزیاسكوساەەەوادەاڵەەەجەمەهاد پیاول ەبۆەسەكوێ 
ەىەەەەاڵەەجەمەبەولەكاوەە هاداڵەە یوییااەكوسدە،ەدەخۆیىااەپێ ەودەەبۆەوەد وەەسەبێ ەكەەە(أ،ەب،ەو)س

یىىااەهاداڵىىەەەكاویااەیىىااەمنىىل  ەەواكامەكاویىىاا،ەخىىاوددیەەەیىىااەشىىددقەیەەەیىىااەزەدییەكىىەە
وی ژەجێبددویااەبەشێدەیەاڵەەبەخۆەوییەەدەپێ ژوەیەكەیەكەەوی ژەجێدداەیااەپاەچەەزەدییىااە

 .ەەەسەد ەیەیااەەەەكۆمە ەەهەەەدەزییەكااەدەەوە وپددە
یەوەمەماسسەیەەەەاڵەەەوەدەفەەماوبەەەشەجێبەجىێەسەبێى ە(یەكەم)یەب  ەیە(١)ەەىەحدكرەكاوەەخا ٥

كەەەەوادەیەكەیەكىەەوی ىژەجێبددوەەفەەمىاودەیەكەەسیىاەكو دەوی ىژەجێبددە،ەهەەچەوىلەەەەاڵىەەە
بنەمایەپێل دیتژەەكاەەبۆەفەەماودەیەكەەسیكەەەەوىادەهەمىااەدەز ەەیە ىد زە بێژەدە،ەبەمەەجێىكە

 .ەەەكەیەبەەوی ژەجێەەوەدەیەكەیەەمابێژەدەاڵەەباەیە د اڵژنەدەیەڕ 
 : دووەم

ىەفەەماوبەەیەخاوەو ینكو د،ەوە ەەەپێ ژوەاڵددسمەولەوەبددبێ ،ەسەپد وێ ەبەشىل ەیەەەەزیىاسكوسوەە١
جاڕس ە دەبۆاڵەەجەمەفەەماوبەە اەبكای،ەبۆەك ینەەوەدەخىاوددبەە وەیەوی ىژەجێبدداەكەەەەەخىا ەە

 .ماەەیااەپێلە دەیەوەمەماسسەیەەوا(یەكەم)یەب  ەیە(١)
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ىەوە ەەەەەكاپەەفوەشىژنەەیەكەیەوی ىژەجێبددوەكە،ەبەەكوسەوىەەدەبەەشىێدەیەكەەیااڵىایەەدەەەاڵىەەە٥
بنەمایەوەدەڕێكىاە وەیەەەەیااڵىاەبەەكاەەكاوىل ەسەقندداڵىكو دا،ەخاوەو ىینكو دەوی ىژەجێەەیەكەكەە

دەول ەێژەەیەكەكەەبێ ،ەوەد ەهەمااەمامە ەیەفەەماوبەەیەوەدەفەەماودەیەیەەە ە ەسەكوێ ەكەەخا
 .سەكای،ەبەمەەجێكەپێ،ەخاوەو ینبددوەەفەەماوبەەیەهەمااەفەەماودەەبددبێ 

ەوەمەبى  ەیەەاڵىددسمەولەبێى ،ەپابەوىلیە(٥)ىەبۆەوەدەیەفەەماوبەەیەخاوەو ینكو دەەەەحىدكرەەخىا ەە3
سەكوێ ەپێ،ەبەشل ەبدداەەەەزیاسكوساەبەشىێدەیەكەەودداڵىو دەبە ىێنەبىل یەبەەچىۆ كوسوەەیەكەە

شەشەماوگەەەدەەێكەدپەیەكەب یاەیەهەد  ەكوسوەەزیاسكوسوەكەەبۆەە(٦)وی ژەجێبددوەكەەەەەمادەیە
كەاڵىىێكەەسیىىكەەپىىەەیەبنبىى ەدەەسە وێىى ،ەبەپىىێچەد وەدە،ەیەكەەوی ىىژەجێبددەوەكەیەبەزەەەكىىەە

،ەپىێەەەەالیەاەبەڕێدەبەە یەپەەجێبەجێكوسوەەپایبەپرەولەدەەبەبێەپێىل وەەهىیچەمىادەیەكەەسیىكە
 .ە چۆ لەكوێ

،ەبەسەەە(وییو زكىوسا)وادەیەكەەوی ىژەجێبددوەكاوەەوەشىیادەبىۆەجیىاكوسوەدەەەهادبەشەپ كەەە:سـێیەم
یەوەمەمىاسسەیە،ەدەجىاڕس وەەفوەشىژنەبىۆەاڵىەەجەمە(یەكەمەدەسددەم)سەكوێنەەەەحدكرەەب  ەیە

ە.هاد پیاا،ەسەكوێ 
 (١5)ی  مادده

زە اوە،ەپی ەاڵازیە،ە ەشىژد دز ەیەەدەسەاڵە پەەپایبەپرەول،ەسەاڵژ ەیەەبۆەمەبەاڵژەكاوەەچاالكەەبا
یەوەمەیااڵىایەس ە(١٥)دەبەەهێناا،ەەەەڕێدەیەزیاسكوسوەەواشكو دە،ەبەهەمااەوەدەەێكاە وەیەەەەمىاسسەیە

ەەاڵىەەەمد ىكەدەمىا ەەوە د زە دەكىاا،ەە( ەرتىاحةة)سەقندداڵكو دا،ەبدویاسواوەەمافەكاوەەبىاوەد ویەە
ە:ڕ بدەیەوێ ،ەبەمەشێدەیەیەخد ەەدە

بیتىى ەدەپێىىنجەاڵىىا ەزیىىاپوەبێىى ،ەدەیىىاە یەوىىدێكوسوەدەەدەە(٥٢)بىىاوەد ویەەەەەەمىىادەیبێىى ەوا:ەیەكەم
بەمد ككوسوەەبۆەباوەد ویكاەەویىیە،ەسد یەكۆپایهىاپنەەمىادەیەبىاوەد ویەەهەەچىەەبدویاسوو بێى ،ە

ە.سەبێژەەمد كەەخادەوەەمد كەدەما ەەوە د زە دەكە،ەبەبێەبەە مبەە
پێىىنجەاڵىىا ەجاەێىىك،ەەەەە(٢)وەەدەەسە یوێىى ،ەبەمەەجێىىكەهەەەبىى یەبەە مىىبەەیەبىىاوەد ویەەاڵىىا :ەدووەم

باوەد ویەەپێل چددوەدەیەبۆبكوێى ،ەوەمەشەبەەڕێنرىایەەڕێكىلەخوێ ەكەەە وێبەاڵژەەێكەدپەە
ە.دەزیویەس ە یەەدەوابددەیەسەەیلەكای

ە:ەسێیەم

پایبەپرەوىلیەىەباوەد ویكاە،ەەەدەمادەیەیەەەە وێبەاڵژەەباوەد ویەەسیاەكو دە،ەدەڕەز مەولیەسەاڵە پەە١
 .ەەاڵەەسە دە،ەپابەولیەسەداڵژكوسوەەبیناكاەیەەسەبێ 
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پێىىنجەەەاڵىىەسیەبەهىىایەپەد دیەبىى یەە%(٢)باوەد ویكىىاە،ەبىىاەمژەیەكۆپىىایە،ەكەەیەكتىىااەبێىى ەبەەە-٥
بەە مبەەیەزیاسكوسوەكەەبۆەپەد دیەمىادەیە وێبەاڵىژەكە،ەبىۆەمتىۆ ەەكوسوەەبىاشەجێبەجێكوسوىەە
بیناكاەییەكەەپێ كەشەسەكای،ەكەەبەسەێژ یەەمادەیە وێبەاڵژەەباوەد وكاەییەكەەسەمێنێژەدە،ەدەپىاە

هىىاپنەەمىىادەكەیەڕ سەاڵىىژەەوىىاكوێژەدە،ەدەاڵىىا وەشەبەمەبەاڵىىژەە دوجاوىىلوەەەە ە ەەكۆپىىایە
 .پێل چددوەدەكاا،ەودێلەكوێژەدە

ىەوە ەەەەەدەمادەیەس ەباوەد ویكىاەەپەد دیەبیناكاەییەكىاوەەسەداڵى ەوەكىوس،ەوەد ەبى ەەبىاەمژەكو دەكەە3
ەسەكوێىىى ،ەدەوەدەسەاڵىىىژەەبەاڵىىىەەس سە یوێ ،ەدە وێبەاڵىىىژەەبىىىاوەد وییەكەەبەەهە دەشىىىادەەوەەما

بیناكىىىاەییەیەهەیەەبەبىىىێەبەە مىىىبەەەسەبێىىىژەەمىىىد كەەوەدەالیەوەیەخادەوىىىل ەێژەەمد ىىىكەدەمىىىا ەە
 .وە د زە دەكەەسەكای

باوەد ویكاەەەەەس وەدەیەب یەبەە مبەەیەاڵا وەەەەەد سەیەسیاەیكو دیىل ەسد كەدی،ەەكەاڵەوە ەەە:ەچـوارەم
بى یەبەە مىبەەەەبىۆەمىادەیەكەە دوجىادەەەەوەد ەسەاڵە پەەپایبەپرەولەسەپد وێ ەدەە وپنىەەوەدە

حەدیەە%(0)ەێكەدپەەشایتژەبددویەدەەسد بخای،ەەەمەباەەشىل ەاڵىددسیەسد كەدپىنەبەڕێىژەیە
ەەاڵىىەسیەبىى یەبەە مىىبەەیەشایتىىژەەسەخىىوێژەەوەاڵىىژۆیەكەاڵىىەەباوەد ویكىىاە،ەوە ەەەسد كەدپىىنە

یەەهە بدەشێنێژەدەەدەسددباەەەببێژەدە،ەوەد ەسەاڵە پەەپایبەپرەولەسەپد وێ ە وێبەاڵژەەباوەد و
بیناكاەییەكىىىااەبەبىىىێەبەە مىىىبەەەسەبىىىنەەمىىىد كەەوەدەالیەوەیەخادەوىىىل ەێژەەمد ىىىكەدەمىىىا ەە

ە.وە د زە دەكەەسەكای
 بەشی سێیەم

 دانەوەی بڕی بەرامبەر
 لقی یەكەم

 دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵی نەگوازراوە
 :(١6)ی  مادده
اڵەەڕەەەەەەڕێكەدپەەهەد  ەكوسوەەبنب ،ەبەەیەكجاەەب یەبەە مبەەیەە(3٠)ك یاەەپابەولەەەەەمادەیەە:یەكەم

ە.فوەشژنەەمد كەدەما ەەوە د زە دە،ەبل ی
یەوەمەماسسەیە،ەسەاڵە پەەپایبەپرەولەسەپد وێ ەڕەز مەولیە(یەكەم)  ەیحدكرەكاوەەببەسەەەەەە:دووەم

ە-:شێدەیەقیت ەبل ی،ەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەەەاڵەەەس وەدەیەب یەبەە مبەەیەفوەشژنەبەە
اڵىىەەڕەەەەەەڕێكەدپىىەەە(3٠)ویىىدەیەبىى یەبەە مىىبەەیەفوەشىىژنەدەپەد دیەخەەجییەكىىااەەەمىىادەیە -١

 .هەد  ەكوسوەەبنب 
پێىنجەە(٢)ىەوەدیەسەمێنێژەدەەەەەب یەبەە مبەەیەفوەشژن،ەسەكوێ ەبەەچەولەقیتژێك،ەبەمەەجێىكەەەە٥

اڵێەاڵا ەەەەكۆپایەەوەدەمىادەیەیەە(3)سد یینەقیت ەوە اپەەزیاپوەەەەقیت ەزیاپوەوەبێ ،ەدەد سەیە
 .یەوەمەب  ەیەس ەسیاەیەكو دە(١)ەەەخا ەە
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ەەكىىاپەەفوەشىىژنەەخىىاوددبەەەیەوی ىىژەجێبددوەەمىىد كەەسەد ەیەیىىااەكەەپىىەە  ىىژەەبەەە:ســێیەم
ە:وێ فەەماوبەە ا،ەبۆەس وەدەیەب یەبەە مبەەیەفوەشژنەكە،ەوەدەحدكراوەیەخد ەەدەەپیاسەەسەك

پێنجەەەاڵەسیەبەهایەخەماڵوىلوەەیەكەەیىااەپىاەچەەزەدیەوی ىژەجێبددوەكەەە(%٢)ەباەمژەكااەىەڕێژەی١
 .سەبێ 

پێنجەەەاڵەسیەب یەبەە مبەەیەفوەشو دەكەەدەەەپێ ەكەەدەەسە یوێ ەدەباقیەكەیەبەەە%(٢)ىەڕێژەیە٥
 .ێژەدەپازسەەاڵا ەەەەڕێكەدپەەفوەشژنەكەەسەسەە(١٢)قیتژەەاڵا وەیەیەكتااەبۆەمادەیە

اڵەەەكەەوەوجدمەوەەدەزیو اەیااەهەەكەاڵێكەكەەڕێەەپێىلەس ی،ەسەپد وێى ەسددبىاەەەمىادەیە:ەچوارەم
قیتژەەشایتژەیەاڵەەەپوەەەكاوەەپی ەاڵازیە،ەك ژدكا ەەدە ەشى ەدە ىدز ەیە،ەفوەشىو دەبەە
پێىىىەەحدكرەكىىىاوەەوەمەیااڵىىىایە،ەبەجۆەێىىىكەس ب ێىىىژێژەدەەكەەمىىىادەیەس وەدەیەقیتىىىژەكااە

 ت ىىى ەبەەڕ اڵىىىتاەسەیەەیژوەیەكىىىەەپایبەپرەوىىىلەكەەبەەفەەمىىىاوەەاڵىىىەەەكەەسەێژبكىىىاپەدە،ەپا
وەوجدمەوەەدەزیو اەیااەهەەەكەاڵێكەكەەڕێیتێلەس ی،ەپێكلەهێنوێ ،ەەەاڵەەەبنەمایەپااڵادەیااە
باەدسەخەەزەەەپێدیت ،ەبەە مبەەەبەەب یەوەدەاڵددسیەسد كەدپنەیەكەەباوكەەحكدمییەكااەبەپێە

ە.ەەدەەیلە وااڵودشژەەمد كەدەما ەەوە د زە دەك
 :(١7)ی  مادده

وە ەەەك یىىاەەەەەس وەدەیەیەكێىىكەەەەقیتىىژەكااەەەەد سەیەخۆیىىل ەسد بكەدێىى ،ەوەد ەسەاڵىىە پەەە:یەكەم
پایبەپرەولەسەپد وێ ەدەە ىوپنەدەیەوەدەقیتىژەەەەاڵىەەەس د یەك یىاەەبىۆەمىادەیەكەە دوجىادەەەە
ڕێكەدپىىەەشایتىىژەبددویەدەەسد بخىىای،ەبەە مىىبەەەبەەبىى یەوەدەاڵىىددسیەسد كەدپىىنەیەكەەبىىاوكەە

ە.ێەەاڵودشژەەمد كەدەما ەەوە د زە دەكەەدەەیلە واحكدمییەكااەبەپ
وە ەەەسد كەدپنەەقیت ەسددباەەەببێىژەدە،ەوەد ەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىلەسەپد وێى ەیىااەەەاڵىەەەە:دووەم

بنەمایەپێدیتژیەكەەسیاەیكو دەدەە ىوپنەدەیەقیتى ەیىااەقیتىژەەسد كەدپددەكىااەەە ە ەوەدە
ندداڵكو دەەقبد ەبكای،ەیىااەبەەقیتىژكوسوەكەەیەوەمەماسسەیەس ەسەق(یەكەم)اڵددسەیەەەەب  ەیە

هە بدەشىىێنێژەدەەدەوەدەیەەەەبىى یەبەە مىىبەەیەفوەشىىژنەكەەمىىادەەبەیەكجىىاەەدەەیبدىىوێژەدە،ەبەە
ە: وپنەبەەیەوەمەڕێكاە وەیەخد ەەدە

وە ەەەخىىاوددبەەەكەەەەەفەەمىىاودەیەپۆمىىاەیەخىىاوددبەەەەبەوىىادیەك یىىاەەپۆمىىاەەوەكو بێىى ،ەوەد ەە-١
ە(سددەم)دكرەكىىىاوەەوەمەیااڵىىىایەەسەییوەشىىىێژەدە،ەەەمەباەەشىىىل ەك یىىىاەیەخىىىادەوەكەیەبەپێىىىەەح

مابددوەدەەە(ەمیەك)بەیەكجاەەب یەبەە مبەەیەك ینەكەەسەس ی،ەدەوەدەقیتژاوەیەەەەوەاڵژۆیەك یاەیە
د كەدپنەدەخەەجییەكاوەەفوەشژنەەسددەمەەەەبەهاكەیەدەەسە یوێ ،ەدەسد یەەە ە ەاڵددسەكاوەەس

ڕ سەاڵى ەسەكوێى ،ەوەدەیەسەمێنێىژەدەەدەەەس هاپێىكەبىۆەە(یەكەم)یەوەدەیەشایتژەیەكاوەەك یىاە
 .فوەشیاەەپۆماەەسەكوێ 
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وە ەەەخىىاودبەەەكەەبەوىىادیەك یىىاەەپۆمىىاەەكو بێىى ،ەوەد ەبەپێىىەەحدكرەكىىاوەەیااڵىىایەپۆمىىاەكوسوەەە-٥
ل ە دەپەدەەڵىەیەبەحدكرەەبىاەمژەیە ەەینژیكىاەە خاوددبەەەیەبەەكاەەەەەهەەێم،ەەەاڵەەەوەدەبنەمای

مىىىادوەپەدەەەە ە ەاڵىىىددسەكاوەەە(یەكەم)سەفوەشىىىوێ ،ەدەوەدەقیتىىىژاوەیەەەەوەاڵىىىژۆیەك یىىىاەیە
سد كەدپىىىن،ەەەەبىىى یەبەە مىىىبەەیەفوەشىىىژنەكەەدەەسە یوێىىى ،ەدهەەچىىىەەسەمێنێىىىژەدەەەەالیەاە

ە.سەكوێ ە(یەكەم)بەڕێدەبەە یەپەەپۆماەكوسوەەخاوددبەەەەبەپێەەیااڵاەڕ سەاڵژەەك یاەیە
 (:١8)ی  مادده

فوەشو دەەەەفەەماودەیەپۆماەكوسوەەخاوددبەەەەبەوادیەك یاەەپۆمىاەەسەكوێى ەدەەەەسد یەخاوددبەەەیە
هەد  ەكوسوىىەەبنبىى ەدەس وەدەیەپەد دیەبىى یەبەە مىىبەەەكەەدەخەەجییەكىىاا،ەیىىااەوەدەبەشىىەیەپابەوىىلەە
بەس وەدەی،ەەەسد یەڕەز مەولیل اەەەاڵەەەبەقیتژكوسوەەدەپەد دیەخەەجییەكاا،ەڕ سەاڵژەەسەكوێ ەدە

ل وەدەەبەەڵىىمەیااڵىىایەەڕێكىىلەخوێ ،ەدەوامىىاەەیە ەیەبىىاقەەبەە مىىبەەەكەەبەپێىىەەحدكرەكىىاوەەوەس وەد
حدكرەەباەمژەیە ەەەوژیكاەەەەاڵەەەخاوددبەەەكەەەەەفەەماودەیەپۆماەكوسوەەخاوددبەەەیەپایبەپرەولە

ە.س سەولەێ 
 

 لقی دووەم
 دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی موڵك و ماڵی نەگوازراوە

 :(١9)ی  مادده
كوێچەەپابەولەسەبێى ەبەەس وەدەیەبى یەبەە مىبەەیەبەكوێىل اەەە ە ەپەد دیەخەەجییەكىااەەەەە:یەكەم

اڵەەڕەەەەەەەێكەدپەەهەد  ەكوسوەەبنب ەوە ەەەمادەیە وێبەاڵژەكەەەەەاڵىا ێكەزیىاپوەە(3٠)مادەیە
یەوەبێ ،ەدەسەاڵە پەەپایبەپرەوىلەسەپد وێى ەڕەز مەوىلیەبىل یەەەاڵىەەەس وەدەیەبى یەبەە مىبەە

ە:بەكوێل وەكەەبەەقیت ەبەمەشێدەیەیەخد ەەدە
اڵىىەەڕەەەەەەەێكەدپىىەەە(3٠)یەەەەەاڵىىەەەاڵىىێەەبىى یەبەە مىىبەەیەبەكوێىىل وەەاڵىىا وەەەەەمىىادەیەە(١/3)ە-١

 .هەد  ەكوسوەەبنب 
چىد ەەقیتى ەزیىاپوەە(4)ىەباقەەب یەبەە مبەەیەبەكوێل وەەاڵا وەەبەەچەولەقیتىژێك،ەبەدەمەەجەیەەەە٥

وىۆەماوىگەەەەڕێكەدپىەەسەاڵىژتێكوسوەەمىادەیەە(9)قیتى ەوە ىاپەەزیىاپوەەەەەوەبێ ەدەد سەیەسد یین
 . وێبەاڵژەەبەكوێل وەكە

وە ەەەمادەیە وێبەاڵژەەبەكوێل اەەەەاڵا یكەزیاپوەبێ ەوەد ەكوێچەەپابەولەسەكوێ ەبەس وەدەیەە:دووەم
اڵەەڕەەەەەەڕێكەدپەەهەد  ەكوسوىەەە(3٠)پەد دیەب یەبەە مبەەەكەەەە ە ەخەەجییەكااەەەەمادەە

بنب ،ەدەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىلەسەشىژد وێ ەڕەز مەوىلیەبىل یەەەاڵىەەەس وەدەیەبى یەبەە مىبەەیە
ە:وەكەەبەقیت ەبەمەشێدەیەیەخد ەەدەبەكوێل 
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اڵىەەڕەەەەەەڕێكەدپىەەە(3٠)یەەەەەاڵەەەاڵێەەپەد دیەب یەبەە مىبەەیەبەكوێىل وەكەەەەەمىادەیەە(١/3)ىە١
 .هەد  ەكوسوەەبنب 

ىەباقەەب یەبەە مبەەەكەەبەەچەولەقیتىژێك،ەكەەەماەەیىااەەەەسددهێنىلەیەاڵىا ەكاوەەبەكوێىل اەزیىاپوە٥
ە(٦) ەالوىىیكەمەبەەەەەەكۆپىىایەەهىىاپنەەمىىادەیەبەكوێىىل وەكەەبەەوەبێىى ،ەبەدەمەەجەیەسد یىىینەقیتىى

ە.شەشەماوگەبلەێ 
 :(02)ی  مادده
بەكوێلە دەكەەڕ سەاڵژەەكوێچەەواكوێى ەبەەەەەەس وەدەیەبى یەبەە مىبەەیەبەكوێىل وەكەەبەپێىەەە:یەكەم

ە.یەوەمەیااڵایە(١9)حدكرەكاوەەماسسەیە
وە ەەەكوێچەەسد بكەدێ ەەەەس وەدەیەیەكێكەەەەقیتژەكااەەەەد سەیەخۆیل ،ەوەد ەوەدەقیتژەیەە:دووەم

سد كەدپددەەپێبژ ەسوێكەەسەخوێژەاڵىەەەكەەهادپابێى ەەە ە ەووخىەەوەدەاڵىددسیەسد كەدپىنەیە
باوكەەحكدمییەكااەبە دێوەیەاڵودشژەەبەكاەهێنىاوەەخىاوددبەەەكەەدەەیىلە وا،ەدەوە ەەەوەمەە

دەەوەد ەسەاڵىىە پەەپایبەپرەوىىلەسەپد وێىى ەەەەسد یەهۆشىىل ەیل اەبەەكوێچىىە،ەسددبىىاەەەببێىىژە
قیتژەكااەهە بدەشێنێژەدەەدەوەدەیەسەمێنێژەدەەەەەب یەبەە مبەەیەبەكوێل وكەەدەپێبژ ەسوێكىەە
هادپىىىاەەە ە ەووخىىىەەاڵىىىددسیەبىىىاوكەەحكدمییەكىىىاا،ەبەپێىىىەەیااڵىىىایەدەە ىىىوپنەدەیەقەەزەە

ە.جاەەدەەبدوێژەدەحكدمییەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێم،ەبەیەك
 

 بەشی چوارەم
 پاشگەزبوونەوەی كڕیار یان كرێچی

 :(0١)ی  مادده
ەوە ەەەكەاڵىىىەەهەد  ەبىىىۆكو دەەەەس وەدەیەبىىى یەبەە مىىىبەەیەفوەشىىىو دەكەەدەخەەجییەكىىىااەەەەە:یەكەم

،ەدەبى یەبەە مىبەەیەبەكوێىل اەدەخەەجییەكىااەەەەحىا ەپەەبەكوێىل اەپاشىدەزەەحا ەپەەفوەشژن
ە:ە،ەوەد ەببێژەدە

،ەوەدەیەەىەمد كەدەما ەەوە د زە دەكەەسەخوێژەەبەەسەمەسد هەمینەكەاڵىەەبەشىل ەبددیەزیىاسكوسوەكە١
كەەپىىێ،ەكەاڵىىەەپاشىىدەزبددەدەەسەاڵىىژەەەەەزیىىاسكوساەكێ ىىادەپەدە،ەبەدەبىى یەبەە مىىبەەەیەكەە

 .ختژبددیەەڕدد
بێى ەبىاەمژەیەىەوە ەەەوەدەكەاڵەەڕ زیبێ ەەەاڵەەەهە دوپنەدەیەمد كەدەمىا ەەوە ىد زە دەكەەدەواماسە٥

یااڵایەەسیاەیكو دەەەاڵەەەبنەمایەوەدەب یەبەە مبەەەیەختژبددیەڕددەاڵتاەسەەبكای،ەوەد ەبەەب یاەیە
ەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل ا،ەەەدەبىاەمژەیەیەكەاڵىەەپاشىدەزبددەدەەس دیەپىە،ەجیىاد زیەوێىد اە

ەیەمىىادەیەهەەسددەبىى یەبەە مىىبەەەەەەحىىا ەپەەفوەشىىژن،ەدەجیىىاد زیەوێىىد اەهەەسددەبىى یەبەە مىىبە
 .پەد دیەبەكوێل اەەەەحا ەپەەبەكوێل ا،ەدەەسە یوێ 
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ىەوە ەەەب یەباەمژەكەەكەمژوەبددەەەەب یەجیاد زیەوێد اەهەەسددەب یەبەە مبەەەەەەحا ەپەەفوەشژنەدە3
جیاد زیەوێىد اەهەەسددەبى یەبەە مىبەەیەمىادەیەپەد دیەبەكوێىل اەەەەحىا ەپەەبەكوێىل ا،ەوەد ەەەە

حدكرەكاوەەیااڵایەدەە وپنەدەیەقەەزەەحكدمییەكىاوەەبەەكىاەەەەەەئبەپێەمد كەدەما ەكاوەەسیكەی،
ە.هەەێم،ەبەسەاڵژلەهێنلەێ 

ەە:دووەم
ىەوە ەەەسد هەمینەكەاڵەەبەشل ەبددیەزیاسكوسوەكەەوەدەیەكەەپێ،ەكەاڵەەپاشىدەزبددەدەەسەاڵىژەە١

اڵىەەەەودێەەەەزیاسكوساەكێ ادەپەدەەهە دوپنەدەیەمد ىكەدەمىا ەەوە ىد زە دەكەەڕەپبكىاپەدە،ەوەد ە
 .پازسەەڕەەەەەەڕەەیەسد یەباڵدكوسوەدەیەجاڕوامەكەەوەوجامەسەسەێژەدەە(١٢)زیاسكوساەبۆەمادەیە

یەوەمەبى  ەیەس ەهىاپددەەكىو دەەسەبێى ،ەدەبەەب یىاەیە(١)ىەەیتژەەفوەشژنەكەەەەدەمادەیەیەەەەخىا ەە٥
بەە مىبەەەكەەدەەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل ا،ەكەاڵەەپاشدەزبددەدەەجیاد زیەوێد اەهەەسددەب یە

خەەجییەكىىىاوەەسددبىىىاەەكوسوەدەیەزیىىىاسكوسوەكەەەەەوەاڵىىىژۆەسە وێىىى ،ەدەەەەبىىى یەبىىىاەمژەكەیە
دەەسە یوێ ،ەوە ەەەب یەباەمژەكەەكەمژوەبددەەەەبى یەپابەوىلییەكاوەەپاشىدەزبددەدە،ەوەد ەبەپێىەە

 .حدكرەكاوەەیااڵایەدەە وپنەدەیەقەەزەەحكدمییەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێمەەێەەدەەسە یوێ 
وە ەەەهىىیچەكەاڵىىێكەخد اڵىىژەەك ینىىەەەەەحىىا ەپەەفوەشىىژنەیىىااەبەكوێدوپنىىەەمد ىىكەدەمىىا ەەە:ێیەمســ

وە د زە دەكەیەەەەحا ەپەەبەكوێل اەوەبدد،ەوەد ەوەدەباەمژەیەیەكەاڵەەپاشدەزبددەدەەس دیەپەە
سەبێژەەس هاپێكەبۆەخادەوەەمد كەدەما ەكە،ەوە ەەەب یەباەمژەكەەكەمژىوەبێى ەەەەخەەجییەكىاوەە

یاسكوسوەكەەوەد ەكەاڵەەپاشدەزبدەدەەجیاد زیەوێد ویىااەەەوەاڵىژۆەسە وێى ەدەبەپێىەەهەەسددەز
حدكرەكاوەەیااڵایەدەە وپنەدەیەقەەزەەحكدمییەكىاوەەبەەكىاەەەەەهەەێىمەەەەمد ىكەدەما ەكىاوەە

ە.سیكەیەبەسەاڵژلەهێنوێ 
ۆپەەڕێىدەەواسەێى ەكەاڵىەەپاشىدەزبددەدەەبەشىل ەبێ ەەەدەزیىاسكوسوەیەپاشىدەزبددوەدەكەەبىە:چوارەم

ە.هۆكاەیەسددباەەكوسوەدەی
 دەروازەی سێیەم

 فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك وماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت بەبێ زیادكردن
 بەشی یەكەم

 فرۆشتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان
 :(00)ی  مادده
سەكوێ ەمد كەدەما ەەوە د زە دەكااەبەبێەزیاسكوسوەەواشكو ەبەەب یاەیەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىلەە:یەكەم

پەوجىىاەەەاڵىىەسیەووخىىەەە%(٢٠)بەەبىى یەبەە مبەەێكىىەە دوجىىاد،ەبەدەمەەجەیەكەمژىىوەوەبێىى ەەەە
ڕ اڵىىژەقینەیەخىىاوددبەەەكە،ەبیوەشىىوێنەەفەەماودەكىىاوەەسەد ەیەدەكەەپىىەە  ىىژەەەەەحىىا ەپەە

دبەەەكەەبىىىىۆەمەبەاڵىىىىژەەفەەمییەكىىىىاوەەفەەمىىىىاودەەەەەوێىىىىد اەدەز ەەپەەبەكاەهێنىىىىاوەەخىىىىاود
ە.پەیدەولیل ەەكاا



 

 362( العدد) ذمارة  12  

 

1١/2/3231 

سەكوێ ەخاوددبەەەكىاوەەوی ىژەجێبدداەبیوەشىوێنەەفەەماودەكىاوەەسەد ەیەدەكەەپىەە  ىژەەە:دووەم
بەبێەزیاسكوسوەەواشكو ،ەبەەووخەەڕ اڵژەقینەەدەبەپێەەوىوخەەبادەكىاوەەخىاوددبەەەەهادشىێدەەدە

ڵێنىىىو دەەەالیەاەەیىىىژوەیەخەماڵوىىىلاەدەپەاڵىىىەولكو دەەەالیەاەسەاڵىىىە پەەهاداڵىىىێیەكاا،ەخەم
ە.پایبەپرەولەبەمەبەاڵژەەفوەشژنەەبەەفەەماوبەەەكاوەەەەەڕێدەیەزیاسكوسوەەواشكو دە

شىىاەەد وەەپایبەپرەوىىلەەەسد یەدەە وپنىىەەڕەز مەوىىلیەدەزیىىویەشىىاەەد وەەدە ەشىى ەدە ىىدز ەەە:ســێیەم
داەپەەخاوكو داەبەەبەە مبەەێكەەڕ اڵىژەقینەەدەبەپێىەەسەپد وێ ەوەدەزەدییاوەیەبۆەوی ژەجێبد

وىىوخەەبادەكىىاوەەهادشىىێدەەدەهاداڵىىێیەكاوە،ەخەمڵێنىىو دەەەالیەاەەیىىژوەیەخەماڵوىىلاەبەپێىىەە
حدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەبەبێەزیاسكوسوەەواشكو ەبیوەشوێژەەوەدەهادوی ىژیراویاوەیەكەەخۆیىااە

یااەشددقەەیااەزەدیەكىەەوی ىژەجێبدویااەەیااەهاداڵەەەكاویااەیااەمنل  ەەواكامەكاویااەخاودد
بەەاڵىىەەبەخۆیەەویىىیەەدەپێ ىىژوەیەكەیەوی ىىژەجێبدداەیىىااەپىىاەچەەزەدیەوی ىىژەجێبددویااەەەە

ە.سەد ەیەیااەكۆمە ەكاوەەهەەەدەزیەوی ژەجێكوساەدەەوە وپددە
یەسەاڵە پەەپایبەپرەول،ەەەەەێدەیەكۆودداڵەەسەەختژەكوساەەە ە ەفەەماودەیەخاوددبەەەەبۆە:چوارەم

ە:ەهەیەەب یاەەبل یەبە
ىەفوەشژنەەپاشرادەیەڕێدەدباوەكااەدەهەمىددەپاشىرادەكاوەەسیىكە،ەكەەڕددبەەەكاویىااەەەەكەمژىوین،ە١

كەمژوە،ەیااەوەد وەیەیىاە یەجیىاكوسوەدەەوىین،ەوەمەشەە(أفو ز)ڕددبەەیەسیاەیكو دەبۆەجیاكوسوەدەە
 .بەەڕێنرایەەڕێكەسەخوێ ەدەدەزیویەپایبەپرەولەسەەیەسەكای

فوەشژنەەپىاەچەەزەدیەجیىاكو دەەبەەقەد  ەیەكىەەاڵىەەبەخۆ،ەیىااەوەدەپىاەچەەزەدیەیىەەسەكوێى ەىە٥
جیىىابكوێژەدەەدەسەەد زەیەكىىەەهەیەەەەاڵىىەەەڕێىىدەیە  ىىژە،ەدەەەپىىاەچەەزەدیەكىىەەاڵىىەەبەخۆ،ەبەە
زیىىاسكوسوەەواشىىكو ،ەبەپێىىەەحدكرەكىىاوەەوەمەیااڵىىایە،ەبەدەمەەجەیەڕێىىدەەەەەپىىاەچەەزەدیەكىىاوەە

 .سەدەدبەەیەوە وێ 
 

 بەشی دووەم
 بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان

 :(03)ی  مادده
 : یەكەم

ىەسەكوێ ەمد كەدەما ەەوە د زە دەكااەبەەب یەبەە مبەەیەڕ اڵژەقینەەدەخەمڵێنو دەبەپێەەحدكرەكاوەە١
وەمەیااڵایەەەەالیەاەەیژوەیەخەماڵولا،ەەەاڵىەەەبنەمىایەبى یەبەە مىبەەیەهادشىێدەەدەهاداڵىێ،ەبەبىێە

 :زیاسكوسوەەواشكو ەبەەب یاەیەسەاڵە پەەپایبەپرەولەبەكوێەبلەێنەبۆەوەمەالیەواوەیەخد ەەدە
ىەفەەماوبەە وەەسەد ەیەدەكەەپەە  ژەەەەەهەەێمەاڵەباەەیەبەدەیەكىاوەیەوی ىژەجێبدداەكەەمىد كەەأ

ە.سەد ەپن
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ەەەهەەێىمەبىۆەىەفەەماودەكاوەەسەد ەیەدەكەەپەە  ژە،ەاڵەولیكا،ەیەكێژە،ەەێكخىو دەدەكۆمە ەكىااەبە
مەبەاڵژەەدەاڵددسهێناوەەمد كەدەما ەەوە د زە دەكەەدەەەفەەماودەەیىااەباەە ىایەەەبىۆەكاەەكىاوەە

 .یااەبۆەوەدەمەبەاڵژاوەیەەەەیااڵاكاویاول ەسەقندداڵكو دا
ىەكوێچەەحاوددپەەهێزەەچەكل ەەكاا،ەكەەسەكەدوەەوىادەاڵىەەباز ەەدەكۆ ىاەدەفێىو ەەدەوەخۆشىخاوەەەو

ە،ەدەكوێچىىەەحاوددپەكىىااەەەەفەەماودەكىىاوەەسەد ەیەدەكەەپىىەە  ىىژە،ەاڵىىەەبازییەكااەدەهىىەەسیىىك
وەد وەیەباەدسەخەەپایبەپیااەهەیەەدەپێدیتژەەڕەچادیەپایبەپرەولیااەبكوێ ەەەەسەاڵژنی اوكوسوەە

 .كەاڵەەكوێچیل 
ەەخىىىادەوەەوەدەمد كىىىاوەیەسەكەدوەەپەوی ىىى ەكەوىىىاەەەوادییەكىىىاوەەمىىىد كەەسەد ەی،ەوە ەەەوەدەە-ەس

س وو داەبەكوێەبلەێنەپێیەدەەكادبنەدەەێىدەیەهاپددچۆیىااەپەوهىاەەەوىادەوەدەمد كىاوەس ەكەواە وەیە
 .هەبێ 

ەىەكوێچەەوەدەخىاوددبەە وەیەپەەخىاوكو داەبىۆەبەەهەمهێنىاوەەوىااەدەاڵىەمداەەەەسد یەكۆپایهىاپنەە هى
ێەمادەیە وێبەاڵژەەبەكوێل وەەیەكەمیاا،ەهەەچەولەەپێ ژوەەەەوەوجامەەزیاسكوسوەەواشكو دەەبەكو

سە بن،ەبەدەمەەجەیەبى یەبەە مىبەەیەبەكوێىل اەسددبىاەەەخەماڵوىلوەەەەالیەاەەیىژوەیەخەماڵوىلوەە
 .پێكهێنو دەبەپێەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەبۆەبكوێ 

دەىەكۆمتاویاكاوەەكەەپەەپایبەیەكەەپتتۆڕاەەەەاڵیتىژەمەكاوەە ەیاوىلا،ەوەد وەیەمىۆ ەپەەیااڵىاییااە
الیەوىىىەەپایبەپرەوىىىل،ەبەەمەبەاڵىىىژەەسەداڵىىىژكوسوەەەدەە وپىىىددەەدە وێبەاڵىىىژیااەكىىىوسددەەەە ە 

پادەەەكىىاوەەپىى ەەەیەمۆبایىىڵەدەهۆ ەكىىاوەەپىىوەەەیەمۆبىىایەەەبێىىژەەەدەهۆ ەكىىاوەەبەكاەهێنىىاوەە
 .وەد وەیەبەەبدۆڕەكااەسەبەاڵژوێنەدەە(VSAT)دێتژدەكاوەە

ىىىەكوێچىىەەوەدەزەدییىىاوەیەمىىد كەەسەد ەپىىن،ەبەەمەبەاڵىىژەەس مەزە وىىلوەەدێتىىژدەكاوەەپ ىىددس اەدە٥
دێتژدەكاوەەپ كوسوەدەیەاڵدپەمەوەەەەاڵەەەەێداەسەەەكییەكاوەەسەەەدەیەاڵندەیەشاەەد وییەكاا،ە
كەەەێكتىىازییەكاوەەبەەكوێىىىل وەەزەدیەەەاڵىىىەەەەێدىىىاەسەەەكییەكىىىااەسەیىىىاودوێژەدە،ەەێكاەەكىىىاوەە

 .زیاسكوسوەەواشكو یەەەاڵەەەجێبەجێەسەكوێ 
 

ە:ەدووەم
بەكوێل وەەوەدەزەدییاوەیەواوەد خىاوە،ەوىاش،ە ەە وەدەىەدەزیویەبازە اوەەدەپی ەاڵازیەڕێتێلە دەەبەە١

شدێنەكاوەەچاككوسوەدەیەوەدەشدێنكاە وەیااەەەاڵەەەبیناكو دە،ەبەدەكەاڵىاوەیەزیىاسكوسوەەواشىكو یە
 .ك ینەەوەدەشدێنكاە وەیااەبۆەیەكالیەەسەبێژەدە



 

 362( العدد) ذمارة  15  

 

1١/2/3231 

وسوەەواشىكو ەبەكىوێەیەوەمەب  ەیەەبااڵكو داەبەسەەەەەەەێكاەەكاوەەزیاسك(١)ىەوەدەزەدییاوەیەەەەخا ەە٥
سەسەێن،ەدەب یەبەە مبەەیەبەكوێل وەكەیەپێ دەخژەەەەالیەاەەیىژوەیەخەماڵوىلوەەپێكهێنىو دەبەپێىەە

 .یەوەمەیااڵایەەسیاەیلەكوێ (8)ماسسەیە
ەە:سێیەم

سەاڵە پەەپایبەپرەول،ەەەاڵىەەەس د یەكوێچىە،ەسەپد وێى ەمىادەیە وێبەاڵىژەەوەدەخىاوددبەە وەیەهىەە
زیىىاسكوسوەەواشىىكو ەبەكوێىىلە دا،ەسەێىىژەبكىىاپەدە،ەبەدەمەەجەیەبىى یەەوی ىىژەجێبدداەوىىین،ەدەبەبىىێ

اڵىىێەاڵىىا ەجاەێىىكەبەپێىىەەوەدەەێكىىاە وەیەەەمەیااڵىىایەس ەسەقندداڵىىكو دا،ەە(3)بەە مىىبەەیەڕ اڵىىژەقینەە
ە.بخەمڵێنوێژەدە

 : چوارەم
ىەسەاڵە پەەپایبەپرەول،ەەەاڵەەەس د یەكوێچىە،ەسەپد وێى ەمىادەیە وێبەاڵىژەەوەدەخىاوددبەە وەیەبىۆە١

سەەە(١٠) ژەجێبدداەوین،ەدەبەزیاسكوسوەەواشكو ەبەكوێىلە داەدەمىادەیەبەكوێىل وەەبنەڕەپیىااەەەەوی
اڵا ەكەمژوە،ەبەەمەەجێكەسەێژەبكىاپەدەەكەەەەەهىیچەباەێكىل ەمىادەیە وێبەاڵى ەبەەهەەسددەمىادەیە

 .سەەاڵا ەپێتەەەوەكایە(١٠)بنەڕەپەەدەمادەیەسەێژكو دەشەپێكەدەەەەە
خد اڵژەەسەێژكوسوەدەیەهەیە،ەس د كاەییەكەەودداڵو دەبۆەسەێژكوسوەدەەبەەەىەپێدیتژەەوەدەكوێچیەیە٥

اڵێەماوگەەەەكۆپایەەهاپنەەمىادەیە وێبەاڵىژەەبەكوێىل وەەبنەڕەپىەەپێ ىكەشەبكىایەد،ەبەەە(3)ەەە
 .پێچەد وەدە،ەمافەەس د كوسوەەسەێژكوسوەدەیەوامێنێ 

اەێكەسەخوێژەەاڵەەەب یەبەە مىبەەیەىەەەكاپەەڕەز مەولیل اەەەاڵەەەس د كاەیەسەێژكوسوەدەەوەد ەاڵەەب3
سەەەەاڵىىىىەسیەبەكوێىىىىل وەەاڵىىىىا ەەپىىىىێ،ەە%(١٠)بەكوێىىىىل وەەوىىىىادوو دەەەە وێبەاڵىىىى ەبەەڕێىىىىژەیە

سەێژكوسوەدەكەەبەە مبەەەبەەهەەەاڵا ێكەەەەاڵا ەكاوەەسەێژكوسوەدەەبەپێەەهادكێ ەیەكەەەمىاەەیەە
 .(مژد ەیةەعلسیة)بەسد یەیەكل ەهاپددە

 (:04)ی  مادده
ەەەەەەەوىىابددەیەبەهەمىىاهەودەەەە ە ەدەزیىىویەشىىاەەد وەەدە ەشىى ەدە ىىدز ەەەەاڵىىەەەدەزیىىویەس ە یىىەەدە

ەس د یەفەەمىىاودەیەپەیدەوىىلییەكاوەەسەەەدەەدەبەەڕەز مەوىىلیەاڵىىەەەكەەوەوجىىدمەوەەدەزیىىو ا،ەبىىۆیە
هەیەەوەدەزەدییىىاوەیەمىىد كەەسەد ەپىىنەبەكىىوێەبىىل پەەد پىىاوەەبیىىاوەەبىىۆەسەداڵىىژكوسوەەباەە ىىایە

اویااەیىىااەقدوتىىدەخاوەكاویااەیىىااەبىىۆەمەبەاڵىىژەەسەداڵىىژكوسوەەخىىاوددیەوىىدێنەە یەپییەەاڵیااڵىىیەك
وی ژەجێبدداەەەاڵەەیااەیااەودداڵیندەەبۆەپاشكۆكاویااەوەدی،ەبۆەمادەیەەەزیىاپوەوەبێى ەەەەمىادەیە
بەكوێىىل وەەڕێدەپێىىلە دەەەەد پىىەەالیەوىىەەبەە مىىبەە،ەبەەبىى یەبەە مبەەێىىكەكەەەیژوەیەكىىەەپىىایبەیە

ە یىىەەپێكیىىلەهێنێ ەیىىااەبەبىىێەبەە مىىبەەەبەەمەەجىىەەبىىددوەەمىىامە ەیەسەیخەمڵێنێىى ەكەەدەزیىىویەس 
ە.هادشێدەەەەالیەوەەبەە مبەە
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 دەروازەی چوارەم
 فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵە گوازراوەكانی دەوڵەت بە زیادكردنی ئاشكرا

 بەشی یەكەم
 فرۆشتنی موڵك وماڵە گوازراوەكان

 :(05)ی  مادده
 د زە دەیەس وو دەەبۆەفوەشژن،ەەەالیەاەەێژوەیەخەماڵولوەەپێكهێنو دەبەپێىەەبەهایەوەدەمد كەدەما ەە
یەوەمەیااڵىىایە،ەبەبىىێەبەشىىل ەیكوسوەەوىىدێنەەیەفەەمىىاودەیەپۆمىىاەكوسوەە(8)حدكرەكىىاوەەمىىاسسەیە

یەوەمەیااڵىىىىایەس ە(9)خىىىىاوددبەەە،ەسەخەمڵێنوێىىىى ،ەدەوەدەڕێكىىىىاە وەەسە یىىىىوێنەبەەەكەەەەەمىىىىاسسەیە
ە.وسوەەاڵودشژەەمد كەدەما ەەوە د زە دەسەقندداڵكو دا،ەبەەڕەچادك

 (:06)ی  مادده
یەوەمەیااڵىایەەفوەشىژنەە(١٠)ەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێل وەەپێكهێنو دەبەپێىەەحدكرەكىاوەەمىاسسەیە

ە:وەمەەێكاە وەیەخد ەەدەەئمد كەدەما ەە د زە دەكەەەەەوەاڵژۆەسە وێ ەبەپێ
ەێكختژنەەەیتژێكەەزیاسكوساەەەبەەەڕەشنایەەوەدەخەاڵڵەپاوەیەمد كەدەمىا ەە ىد زە دەكەەكەە:ەیەكەم

ە.ەەەالیەاەەیژوەیەخەماڵولوەدەەەەەكۆودداڵل ەچەاڵتێنو دا
ە:ەدووەم

حەدیەڕەەەە(0)ىەختژنەڕددیەمد كەدەما ەكەەبۆەفوەشژنەەەەزیاسكوسوەەواشكو س ،ەبىۆەمىادەیەەەكەەەەە١
ەەڕەەەزیىىاپوەوەبێىى ەڕ سە ەیەوێىى ،ەمىىادەكەەەەەڕێكەدپىىەەوەدەڕەەەیەاڵىىە(3٠)كەمژىىوەوەبێىى ەدەەەە

سەكەدێىىژەەس د یەباڵدكىىوسوەدەیەجاڕوىىامەكەەبەهەمىىااەڕێكاەەكىىاوەەسەقندداڵىىكو دەەەمەیااڵىىایە،ە
 .سەاڵژتێلەكای

ىەپێدیتژەەجاڕوىامەكەە  ى ەخەاڵىڵەپەكاوەەوەدەمد ىكەدەمىا ەە ىد زە دەیەیەس وىو دەەبىۆەفوەشىژن،ە٥
دەكىىاپەەزیىىاسكوسوەكە،ەمەەجەكىىاوەەبەشىىل ەیكوساەدەبىى یەوەدەباەمژىىاوەیەەشىىدێنەدەڕەەەدەڕێىىكەدی

 .پێدیتژەەاڵتاەسەەبكوێن،ەەەەخۆەبدوێ 
ەیتژەەزیاسكوسوەكەەەەەڕێكەدپەەوەدەڕەەەیەسەكەدێژەەسد یەباڵدكىوسوەدەیەجاڕوىامەكەەكىو دەە:ەسێیەم

ەەفەەماودەیەسەبێ ،ەدەپێدیتژەەەەاڵەەەوەدەكەاڵاوەیەخد اڵژەەبەشل ەیكوسویااەهەیە،ەاڵەەس و
پایبەپرەوىىىلەبىىىكەاەبىىىۆەختىىىژنەڕددیەخد اڵىىىژەەكىىى ین،ەبەدەمەەجەیەهەەەیەكێكیىىىااەپىىىێ،ە

بیتى ەەەاڵىەسیەە%(٥٠)بەشل ەیكوساەەەەزیاسكوسوەكەەباەمژەیەەەاڵىتاەسەەبكىای،ەكەەبى ەكەیەەەە
ە.بەهایەخەمڵێنو دیەمد كەدەما ەكەەەكەمژوەوەبێ 

دێنەەسیىىىاەكو دەبىىىاودەد زەسەكوێىىى ەبىىىۆەەەدەڕەەەیەسیىىىاەكو دەەبىىىۆەفوەشىىىژنەەەەكىىىایەدەشىىى:ەچـــوارەم
بەشل ەیكوساەەەەزیاسكوسوەكەەبەەبەهایەخەمڵێنو د،ەبەمەەجێكەباودەد زەكەەدەاڵىیێكەەپەد دیە

ە.وەدەمد كەدەما وەیەخو دەوەپەڕددەبۆەفوەشژن،ەەەخۆبد ێ 
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زیىىاسكوسوەكەەبەەواشىىكو یەەسەكوێىى ،ەسد پىىوەەیىىژوەیەفوەشىىژنەب یىىاەەسەس یەبەەبەەكەدپنىىەە:ەپێــنجەم
پێىىنجەە(٢)زیىىاسكوسوەكەەبىىۆەسد یىىینەكەاڵىىەەزیاسكىىاە،ەدەوەدەختىىژنەڕددەیەەەەسد یەپێتەڕبىىددوەە

ە.خدەەەەهیچەەەەاڵەەەزیاسەواكوێ ەبەەكۆپایەەزیاسكوسوەكەەس سەووێ 
ە:ەشەشەم

پێىىنجەڕەەیەكىىاەەەەەڕێكەدپىىەەە(٢)سەكوێىى ەەەاڵىىەەەبىى یەبەە مىىبەەیەسد یىىینەزیىىاسكوسا،ەەەمىىادەیە -١
پىىازسەەەەاڵىىەسیەسد یىىینەوەدەبىى یەە%(١٢)بەەب ێىىكەكەەكەمژىىوەوەبێىى ەەەەەبەەكەدپنىىەەزیىىاسكوسوەكە،

 .ەەالیەاەكەاڵەەپوەدەەبكوێ ە(ضم)بەە مبەەەیەزیاسكوسوەكەەپێەە ەی ژددە،ەختژنەاڵەەە
ىەس د كوسوەەختژنەاڵەەەكەشەبەەقبد كو دەس واووێ ەهەپاەكەاڵەەس د كاەەباەمژەیەیااڵایەەبەەڕێىژەیە٥

 . مبەەەیەختژددیەپیەەڕدد،ەس وەوێ بیت ەەەاڵەسیەوەدەب یەبەەە%(٥٠)
حەدیەڕەەەەەەڕەەیەسد یەباڵدكوسوەدەیەە(0)ىەوە ەەەختژنەاڵەەەهەبدد،ەزیاسكوسوێكەەودێەبۆەمادەیە3

جاڕوامەیەەەبەهەمااەمیكاویزمەەیەكەمجاە،ەسەكوێژەدە،ەسد پوەهەد  ەەسەكوێى ەدەوابێى ەجىاەێكەە
 .بكوێ ەپوەختژنەاڵەەەەەاڵەەەكۆپاەب یەبەە مبەەیەزیاسكوسوەكە،

 (07)ی  مادده
وە ەەەب یەبەە مىبەەیەفوەشىژنەەمد ىكەدەمىا ەكەەەەەوەوجىامەەزیىاسكوسوەەواشىكو ەوە ەی ىژەەە:یەكەم

پازسەەڕەەەسەێىژەسەكىوێژەدەەدەەەەڕەەیەسد یەە(١٢)بەهایەخەمڵێنو د،ەوەد ەزیاسكوسوەكەەبۆەمادەیە
ە.باڵدكوسوەدەیەجاڕوامەكەدەەسەاڵژتێلەكای

بەدەووخەیەەەاڵەەیەسەدەاڵژێ ەسەفوەشوێ ،ەوە ەەەەەدەە(سددەم)زیاسكوسوەەەمد كەدەما ەكەەەە:ەدووەم
ە.مد كەدەما وەەوەبێ ەكەەسەكوێ ەەەەپی ەاڵازیەە ۆڕینەاڵددسیەەێەدەەبدیوێ 

وە ەەەەیژوەیەفوەشژنەد یبینەەوەدەووخەیەزیاسكوسوەەسددەمەەەاڵىەەیەدەاڵىژادەەبەەەەدەوىلیە:ەسێیەم
پازسەەڕەەیەسیكەەسەێژەسەكوێژەدەەدەەەەە(١٢)كەەبۆەمادەیە  ژەەسەاڵژەبەەەواكایەوەد ەزیاسكوسوە

ڕەەیەسد یەباڵدكوسوەدەیەجاڕوامەكەدەەسەاڵژتێلەكای،ەدەمد كەدەما ەكااەەەەزیاسكوسوەەاڵێیەمە
ە.بەدەووخەەسەفوەشوێنەكەەەەاڵەەیەسەدەاڵژێ 

 (08)ی  مادده

 : یەكەم

ە(0)ژەدەەدەواماسەوەبێى ەەەمىادەیەىەوە ەەەوەدەكەاڵەیەزیاسكووەكەیەبۆیەكالیەەبدەپەدە،ەپاشىدەزببێ١
حەدیەڕەەەەەەڕێكەدپەەهەد  ەكوسوەەبنب ،ەب یەبەە مىبەەیەفوەشىو دەكەەدەپەد دیەخەەجییەكىااە
بىىىل ی،ەوەد ەمد ىىىكەدەمىىىا ەكەەسەخىىىوێژەەبەەسەمەسد یىىىنەكەاڵىىىەەزیاسكىىىاە،ەوەدەیەپىىىێ،ەكەاڵىىىەە

 .یەختژبددیەڕددپاشدەزبددەدەەسەاڵژەەخۆیەەەەزیاسكوسوەكەەك اولەپەدە،ەبەدەب یەبەە مبەەە
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وە ەەەسد یىىنەكەسەەەاڵىىەەەهە دىىوپنەدەیەمد ىىكەدەمىىا ەكەەدەپێ كەشىىكوسوەەبىىاەمژەەیااڵىىاییەكااەە-٥
بیتىىى ەەەاڵىىىەسیەبىىى یەبەە مىىىبەەیەفوەشىىىژنەكەەڕەز مەوىىىلبدد،ەوەد ەكەاڵىىىەەە%(٥٠)بەڕێىىىژەیە

پاشدەزبددەدەەبەەب یاەیەەیژوەیەفوەشژنەجیاد زیەوێد اەهەەسددەب یەبەە مبەەەەەوەاڵژۆەسە وێ ە
دەەسە یوێ ،ەدەوە ەەەب یەباەمژەكاوەەەەەپابەولییەكاوەەكەمژىوەبىدد،ەوەد ەبەپێىەەدەەەەباەمژەكاوەە

حدكرەكىىاوەەیااڵىىایەدەە ىىوپنەدەیەقەەزەەحكدمییەكىىاوەەبەەكىىاەەەەەهەەێىىم،ەەەەمد ىىكەدەما ەكىىاوەە
 .سیكەیەدەەسە یوێ 

ە:ەدووەم
ژەەەەەوە ەەەسد هەمىىینەكەاڵىىەەبەشىىل ەبددیەزیىىاسكوسوەكەەكەەپىىێ،ەكەاڵىىەەپاشىىدەزبددەدەەسەاڵىى -١

زیىىاسكوساەكێ ىىادەپەدە،ەهە دىىوپنەدەیەمد ىىكەدەمىىا ەەوە ىىد زە دەكەەڕەپبكىىاپەدە،ەوەد ەاڵىىەەەەودێە
 .پازسەەڕەەەەەەڕەەیەسد یەباڵدكوسوەدەیەجاڕوامەكەەوەوجاملەسەێژەدەە(١٢)زیاسكوساەبۆەمادەیە

بەەب یىاەیە،ەدەەیەوەمەبى  ەیەس ەهىاپددەەكىو دەەسەبێى (١)ىەەیتژەەفوەشژنەكەەەەدەمادەیەیەەەەخا ەە٥
ەیژوەیەفوەشژن،ەكەاڵىەەپاشىدەزبددەدەەجیىاد زیەوێىد اەهەەسددەبەە مىبەەەكەەدەخەەجییەكىاوەە
سددباەەكوسوەدەیەزیاسكوسوەكەەەەوەاڵژۆەسە وێى ەدەەەەبى یەبىاەمژەكەیەدەەسە یوێى ،ەوە ەەەبى یە
بىىاەمژەكەەكەمژىىوەبىىددەەەەبىى یەپابەوىىلییەكاوەەپاشىىدەزبددەدەەوەد ەبەپێىىەەحدكرەكىىاوەەەیااڵىىایە

 .ەەە وپنەدەیەقەەزەەحكدمیەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێم،ەەەەمد كەدەما ەكاوەەسیكەیەدەەسە یوێ د
وە ەەەكەاڵىىێكەوەبىىددەكەەخد اڵىىژەەك ینىىەەمد ىىكەدەمىىا ەە ىىد زە دەكەیەهەبێىى ەوەد ەوەدە:ەســێیەم

باەمژەیەیەكەاڵەەپاشىدەزبددەدەەس دیەپىە،ەسەبێىژەەس هاپێىكەبىۆەالیەوىەەخادەوىل ەیەمد ىكەدە
ەەبىى ەكەیەەەەخەەجییەكىىاوەەهەەسددەزیىىاسكووەكەەكەمژىىوەبێىى ،ەوەد ەكەاڵىىەەمىىا ەكە،ەدەوە ە

پاشىىىدەزبددەدەەجیىىىاد زییەكەیەەەوەاڵىىىژۆەسە وێىىى ەدەبەپێىىىەەیااڵىىىایەدەە ىىىوپنەدەیەقەەزەە
ە.حكدمییەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێمەەەەمد كەدما ەكاوەەسیكەیەدەەسە یوێ 

 (09)ی  مادده
 یىاەیەسەاڵىە پەەپایبەپرەوىلەبیوەشىوێنەدەبەكىوێەسەكوێ ەمد كەدەمىا ەە د زە دەكىاوەەسەد ەیەبەەب

بلەێنەبەبێەباڵدكوسوەدەەەەەڕەەوامەەخۆجێیەكااەدەبەبێەزیاسكوسوەەواشكو ەدەبەەبەهایەخەمڵێنو د،ەەەە
ە:یەكێكەەەمەحا ەپاوەیەخد ەەدە

ە.ەوە ەەەفوەشژنەیااەبەكوێل وەكەەبۆەفەەماودەكاوەەسەد ەیەدەكەەپەە  ژەەبێ :ەیەكەم
وەدەمد ىىكەدەمىىا وەیەس وىىو داەبىىۆەفوەشىىژنەپێكچددویىىااەخێو بێىى ەیىىااەبەهایىىااەبەەەدەوە ەەە:ەدووەم

ە.كەمبددوەدەەبچێ 
وە ەەەكىىۆیە  ىىژەەبەهىىایەخەمڵێنىىو دەبىىۆەوەدەمد ىىكەدەمىىا وەیەس وىىو داەبىىۆەفوەشىىژنەەەەهەەە:ەســێیەم

ە.پێنجەاڵەسەهەز ەەسیناەەزیاپوەوەبێ ە(٢٠٠.٠٠٠)حا ەپێكەەەە
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پاەێز ىىاەیەەێكىىوساەدەچىىاككوسوەدەیەوەدەمد ىىكەدەمىىا وەیەس وىىو داەبىىۆەەوە ەەەخەەجییەكىىاوە:ەچــوارەم
ە.فوەشژنەزەەەزیاپوەبێ ەبەەبەە دەسەبەەبەهاكەی

 (32)ی  مادده

هەەسددەەیژوەیەخەماڵولاەدەەیژوەیەفوەشژنەیااەبەكوێىل وەەپێكهێنىو دەبەپێىەەحدكرەكىاوەەهەەسددە
یەپۆماەكوسوەەخاوددبەەە،ەخەماڵولوەەبەهایەیەوەمەیااڵایەەبەبێەودێنەەیەفەەماودە(١٠)دەە(8)ماسسەیە

ە.مد كەدەما ەە د زە دەەدەفوەشژنەەبەبێەزیاسكوسوەەواشكو ەەەەوەاڵژۆەسە وا
 (3١)ی  مادده

ڕ سەاڵىىىژكوسوەەمد ىىىكەدەمىىىا ەەفوەشىىىو د،ەەەسد یەس وەدەیەبىىى یەبەە مىىىبەەیەفوەشىىىژنەدەە:یەكەم
ابەولەسەبێ ەبەە د اڵىژنەدەیەەەەخەەجییەكااەسەبێ ەدەفوەشژنەكەەبەەبنب ەس سەووێ ،ەدەك یاەەپ

پىىىىازسەەڕەەەەەەڕێكەدپىىىىەەهەد  ەكوسوىىىىەەبنبىىىى ەدە،ەدەسەاڵىىىىە پەەپایبەپرەوىىىىلەە(١٢)مىىىىادەیە
بەەپواڵیاەێژەەەەەوادچدداەیااەوەدەزیاواوەەەەوەاڵژۆەوا وێ ەكەەەەەسد یەوەمەمىادەیەەسددچىاەیە

ە.مد كەدەما ەكەەسەبێ 

اڵىەەڕەەەە(3٠)ەاڵىەەەڕ دەاڵىژااەبىل پەەك یىاەەكەەەەەسەاڵە پەەپایبەپرەولەسەپد وێ ەمادەیەكەەە:ەدووەم
زیاپوەوەبێ ەبۆە د اڵژنەدەیەمد كەدەمىا ەكەەوە ەەەبەەپێدیتىژەەبز وێى ،ەیىااەپااڵىادێكەەڕەد ە

ە.هەبێ ەدەك یاەەكوێەەەەكۆ اەس واوەەمادەیەەەاڵەەەڕ دەاڵژاوەكەەەەوەاڵژۆەسە وێ 
د یەكۆپایەەهاپنەەمادەیەسیاەكو دەیىااەەەحا ەپەەوە د اڵژنەدەیەمد كەدەما ەە د زە دەكەەەەەس:ەسێیەم

ویىىدەە%(٠٠٢)مىىادەیەەەاڵىىەەەڕ دەاڵىىژاوەكەەوەد ەكوێىىەەەەكۆ اس وىىاوەەەێدەەسە یوێىى ەبەەڕێىىژەیە
اڵىەەڕەە،ەدەە(3٠)ەەاڵەسیەب یەبەە مبەەیەفوەشژنەكەەەەبویەهەەەڕەەێكەسد كەدپىنەدەبۆمىادەیە

ەدە،ەوەد ەفەەمىىاودەەوە ەەەوەمەمىىادەیەشەكۆپىىایەەهىىایەدەك یىىاەەمد ىىكەدەمىىا ەكەیەوە د اڵىىژ
ە.سەپد وێ ەبۆەسددباەەەفوەشژنەدەیەبەپێەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەجاڕبل پەدە

وە ەەەب یەبەە مىبەەیەفوەشىو دەكەەەەەزیىاسكوسوەەسددەمىل ەەەدەبى یەبەە مىبەەەیەكەەك یىاەیە:ەچوارەم
ەەس دیەپىىەەكەمژىىوەبێىى ،ەوەد ەجیىىاد زیەوێىىد اەهەەسددەبىى یەبەە مىىبەەەكەەدەكوێىىەەەە(یەكەم)

سەبێ ەدەەەدەب ەەپاەەیەەدەەسە یوێ ەكەەپێ ژوەس دیەپە،ەە(یەكەم)كۆ اس وااەەەوەاڵژۆیەك یاەیە
دەوە ەەەبىىى ەكەیەەەەپابەوىىىلییەكاوەەكەمژوبىىىدد،ەوەد ەبەپێىىىەەیااڵىىىایەدەە ىىىوپنەدەیەقەەزەە

ە.حكدمیەكاوەەبەەكاەەەەەهەەێم،ەەەەمد كەدەما ەكاوەەسیكەیەدەەسە یوێ 

خد اڵىژەەك ینىەەهەبێى ەوەد ەسەكوێى ەەەەیەكێىكەەەەكۆ اكىااەاڵىتاەسەەوە ەەەكەاڵێكەوەبددە:ەپێـنجەم
ە.بكوێ ەبەدەمەەجەیەپێچددەكاوەە د اڵژنەدەەدەاڵتاەساەەەەوەاڵژۆیەكەاڵەەك یاەەبێ 
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 بەشی دووەم
 بەكرێدانی موڵك و ماڵە گوازراوەكان

 (30)ی  مادده
سەكوێىىى ەمد ىىىكەدەمىىىا ەە د زە دەكىىىاوەەسەد ەیەەەكىىىاپەەپێدیتىىىژە،ەبەەب یىىىاەیەسەاڵىىىە پەەە:یەكەم

ە.پایبەپرەولەبەپێەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەبەكوێەبلەێن
سەاڵىىەالپەەپایبەپرەوىىلەسەپد وێىى ەبەبىىێەجىىاڕس اەدەبەبىىێەزیىىاسكوسوەەواشىىكو ،ەمد ىىكەدەمىىا ەەە:دووەم

ە.دەكەەپەە  ژەەەەەهەەێمەبەكوێەبل ی د زە دەكاوەەسەد ەی،ەبەەفەەماودەكاوەەسەد ەیە
 

 دەروازەی پێنجەم
 حوكمە گشتی و كۆتاییەكان

 (33)ی  مادده
وە ەەەوەدەد س وەیەبەپێەەوەمەیااڵایەەسیاەیەكىو داەەەەڕەەێكىەەپ ىددیەفەەمیىل ەكۆپىایەەبێى ەوەد ە

ە.سەێژەسەكوێژەدەەبۆەوەدەڕەەەیەكاەكوسوەەفەەمەەكەەسەكەدێژەەسد یەپ ددەكە
 (34)ی  مادده

اڵەەەكایەپەەوەوجدمەوەەدەزیو اەبۆیەهەیەەەەكاپەەپێدیت ،ەب یاەەبل یەبەەفوەشژنەەمد كەدەمىا ەە
 ىىد زە دەەدەوە د زە دەكىىاوەەسەد ەیەیىىااەبەكوێىىل ویااەبەسەەەەەدەەێكىىاە وەیەەەمەیااڵىىایەس ەسەقیىىااە

ە.ەەاڵەەەكو دە
 (35)ی  مادده
بەە مبەەەكاوەەفوەشژنەیىااەبەكوێىل وەەسددەەەاڵەسیەب یەە%(٥)كوێەەخزمەپددز ەیەبەڕێژەیە:ەیەكەم

ە.وەدەمد كەدەما وەیەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەسەیاودوێژەدەەەەەك یاەەیااەكوێچەەدەەسە یوێ 
   ەوەدەخەەجییاوەیەپێدیتژنەبۆەواماسەكوسوەەمد كەدەما ەكەەبۆەفوەشىژنەیىااەبەكوێىل وە،ە:ەدووەم

یااەەەاڵەەكو دەەسەب سەێ ،ەەەەوێدی یاول ەیەوەمەماسسەیەەسەق(یەكەم)ەەدەب ەەپاە وەیەەەەب  ەیە
كوێەەجىاڕس اەدەبىاودەد زكوساەدەكوێىەەەیژوەكىاوەەسەەختىژەكوساەدەخەماڵوىلاەدەفوەشىژنەدە

ە.بەكوێل ا
پاس شژێكەسەبەخ وێژەەەیژوەكاوەەسەەختژن،ەخەماڵولاەدەفوەشىژنەدەبەكوێىل اەدەهەەیەەەەەە:ەسـێیەم

دەوىىدێنەەیەدەز ەەپىىەەس ە یىىەەدەوىىابددەیەدەفەەمىىاوبەەیەفەەمىىاودەیەپۆمىىاەكوسوەەخىىاوددبەەەە
شىىاەەز ەدەاڵىىكوپێویەەیىىژوەەدەوەمینىىل ەیەاڵىىنلدقەدەشىىۆفێوەەهادە ەكىىاوەەەیىىژوەەبەە مىىبەەەهەەە
كۆودداڵێكەەخەماڵولوەەپەاڵەولكو دەیااەهەەەەیتژێكەەزیاسكوساەبەەمەەجێكەكۆیە  ژەەوەدە

چد ەاڵىەسەهەز ەەسینىاەەدەبىۆەە(4٠٠.٠٠٠)پاس شژاوەیەسەبەخ وێنەەهەەەوەول مێكەەەیژوەەماوداوەەەەە
ە.سدداڵەسەهەز ەەسیناەەزیاپوەوەبێ ە(٥٠٠.٠٠٠)هەەەهادە ێكی،ەماوداوەەەەە
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وەدەباودەد زكاەەیەهە لەاڵژێ ەبەەباودەد زكوساەبەمەبەاڵژەەفوەشژنەیااەبەكوێل وەەمد كەدە:ەچوارەم
ێ ەبەەبىى یەمىا ەە ىد زە دەەیىااەوە د زە دەكىاوەەسەد ەی،ەكوێىىەەبىاودەد زكوسوەەپىێەسەبەخ ىو

پێنجەهەز ەەسیناەەەەەبویەهەەەحا ەپێكەەفوەشژنەیااەبەكوێىل اەبەدەمەەجەیەماودىاوەەەەەە(٢٠٠٠٠)
ە.اڵەسدەپەوجاەهەز ەەسیناەەزیاپوەوەبێ ە(١٢٠٠٠٠٠)
یەوەمە(چىد ەەم)دەە(اڵىێیەم)وەوجدمەوەەدەزیو اەسەپد وێ ەوەدەكوێیاوەیەەەەهەەسددەبى  ەیە:ەپێنجەم

ە.دە،ەەەكاپەەپێدیتژل ،ەهەمد ەەبكایماسسەیەس ەسەقیااەەەاڵەەكو 
ە:ەشەشەم

یەوەمە(چىىىد ەەم)دەە(اڵىىىێیەم)دەە(سددەم)ەەسد یەەێب ینىىىەەوەدەكىىىوێەدەخەەجیىىىاوەیەەەەب  ەكىىىاوەەە-١
ماسسەیەەسەقندداڵكو داەدە   ەوەدەكوێەدەخەەجییاوەیەەەەحىا ەپەەپاشىدەزبددوەدەەدەوەبىددوەە

بىىى ەیەسەمێنێىىىژەدەەەەەكوێىىىەەكەاڵىىىێكەەپىىىوەكەەخد اڵىىىژەەك ینىىىەەهەبێىىى ەدەەسە یوێىىى ،ەوەدە
 .خزمەپددز ەی،ەسەبێژەەبەشێكەەەەس هایەدەبۆەخەزێنەیە  ژەەپۆماەەسەكوێ 

یەوەمەب  ەیەس ەسەقندداڵكو دە،ەكوێەەباڵدكوسوەدەەدەڕ  ەیاوىلوەەهەمىددە(١)ىەەەدەڕێژەیەیەەەەخا ەە٥
اڵىىێكەكەەوەدەحا ەپىىاوەەخەەوەسەكوێىى ەكەەپیایاوىىل ەفوەشىىژنەیىىااەبەكوێىىل ا،ەەەبەەەوەبىىددوەەكە

 .خد اڵژەەهەبێ ،ەوەوجامەواسەێ 
حدكرەكاوەەوەمەماسسەیەەبەاڵەەەەیژوەكاوەەخەماڵولاەدەفوەشژنەدەبەكوێىل وەەمد ىكەدەمىا ەە:ەحەوتەم

 ىىد زە دەەدەوە د زە دەكىىاا،ەوەد وەیەەەەدەز ەەپىىەەوەدقىىابەدەكاەدبىىاەیەوىىاینەەپێكىىلەهێنوێن،ە
ە.ەشەسەكەا،ەپیاسەەسەكوێ هەەدەهاەبەاڵەەەوەدەفەەماوبەە وەیەهادە ەەوەمەەیژواو

 (36)ی  مادده
وەدەپىىوەە وەیەمەكەچىىنەبىىۆەحدكرەكىىاوەەیااڵىىایەدەبەەهێنىىاوەەبەەكىىاەەەەەهەەێرىىەەكدەساڵىىژااەەەەە

ە.حدكرەكاوەەوەمەیااڵایە،ەبەسەەەسەكوین
 (37)ی  مادده
یە(3٥)ڕ  وپنىىەەكىىاەكوساەبەەیااڵىىایەفوەشىىژنەدەبەكوێىىل وەەمد ىىكەدەما ەكىىاوەەسەد ەیەەمىىاەەەە:یەكەم

ە.یەهەمد ەكو دەەەەهەەێم١98٦اڵا ەە
كەەەەەە(هە دەشىادە)ە  وپنەەكاەكوساەبەدەب یاە وەیەوەوجدمەوەەبەەوادەاڵەەكوس یەپەەشۆڕشەەە:دووەم

ە:خد ەەدەەسێن
 0/٦/١980ەەەە(4٠٠)ىەەماەەە١
ە٥١/0/١980ەەەە(٢٥٥)ىەەماەەە٥
 ٥8/١٠/١980ەەەە(83٥)ىەەماەەە3
 ە٥٢/٢/١988ەەەە(٢٢0)ىەەماەەە4
 ٥/8/١988ەەەە(٦8١)ىەەماەەە٢
 4/٥/١99٠ەەەە(٦٥)ىەەماەەە٦
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سەەچىىدداەدەوىىاكۆەەوىىینەەە ە ەە(١98٦)یەاڵىىا ەە(3٥)وەدەڕێنراییىىاوەیەبەپێىىەەیااڵىىایەەمىىاەەە:ەســێیەم
جێدەیىىىىااەسە ىىىىوێژەدەەیىىىىااەەحدكرەكىىىىاوەەوەمەیااڵىىىىایە،ەپىىىىادەكدەسەەچدد وىىىىلوەەوەدەی

ە.ەهە یاولەدەشێنێژەدە،ەبەەبەەكاەەسەمێننەدە
 (38)ی  مادده

وەدەڕێكاەیەدەب یاە وەیەبەپێەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەدەەسە یوێن،ەڕ اڵژەدخۆەبىۆەسیىد وەەچىادسێویە
ە.س ە یەەسەوێوسەێنەد،ەمەكەچەەچادسێویەدەددەسبینەەسەبن

 (39)ی  مادده
ە.وەەپەیدەولیلەەكااەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەجێبەجێەسەكەاوەوجددمەوەەدەزیو اەدالیەە

 (42)ی  مادده
ە.كاەەبەەسەقەەهیچەیااڵاەدەب یاەێكەواكوێ ەكەەەە ە ەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەواكۆەەبێ 

 (4١)ی  مادده
دەزیىىویەس ە یىىەەدەوىىابددەیەبەەهەمىىاهەودەەەە ە ەدەزیىىویەشىىاەەد وەەدە ەشىى ەدە ىىدز ەەپێدیتىىژەە

ە.جێبەجێكوسوەەحدكرەكاوەەوەمەیااڵایەەسەەبكەاەڕێنرایەەبۆەوااڵاا
 (40)ی  مادده

شەاڵىى ەڕەەەەەەەێكەدپىىەەباڵدكىىوسوەدەیەەەەڕەەوىىامەیەە(٦٠)وەمەیااڵىىایەەەەسد یەپێتەڕبىىددوەەمىىادەیە
ە.جێبەجێەسەكوێ ە(دەقایعەەكدەساڵژاا)فەەمەە

ە
ە

 
 نێچیرڤان بارزانى                                                               

 سەرۆکى هەرێمى کوردستان                                                                 
 هەولێر 

١5/3/020١ 
 رچواندن كانی ده هۆیه

خادەوىل ەێژەەبىۆ ەەە،ەسەاڵىە پەەویىل ەیەپابەوىلەەبەەەەبەەە وودەەمد كەدەما ەكاوەەسەد ەیەچدوكەە
چاەەڕەفژاەپێكوساەبەمەمد كەدەمىا وەەبەدەشىێدەیەیەبەەزپىوینەاڵىددسەبىۆە ەەەسەاڵىژەبەەەسەكىایەدە
بەەەەدەولیە  ژەەسەپاەێزێ ،ەبۆیەەپێدیتىژەەفوەشىژنەیىااەبەكوێىل اەیىااەبىاوەد ویەەبەپىێەچەوىلە

ێكوساەبەمەمد ىىكەدەمىىا وەەبەزەەپىىوینەوااڵىىژەەحىىدكرێكەەیااڵىىایەەبێىى ەكەەەێكاەەكىىاوەەڕەفژىىاەپ
شىىەفافیەیەدەڕددوىىەەدەوزیكىىەەبىىۆەس سپەەدەەیەەێكبخىىای،ەبەدەشىىێدەیەیەواماوجەكىىاوەەفوەشىىژنەدە

ە.بكای،ەەەبەەەهەمددەوەماوە،ەوەمەیااڵایەەسەەچددێنلە ەبەكوێل وەەمد كەدەما ەكاوەەسەد ەیەسەاڵژەبەە
 


