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 شةكىثيَ

بةس  ئةوةى ئاشكراية بةتةنها بوونى دام و دةزطا ذينطةييةكان بؤ ثاراستنى ذينطة 
نية ئةطةر هاتوو ئةم دام و دةزطايانة جؤريَك لة سةربةخؤيى و دةسةآلتى تةواوةتى 
نةبيَت لة جيَبةجيَكردنى ياسا ذينطةييةكان ،بةبىَ بوونى ئةو دةسةآلتة  دام و دةزطا 

 جيَ بةجىَ كردنى  ئةركةكانيان . هيَنن لة ذينطةيةكان شكست دة

ثيسبوونى  ذينطة جيَطةى بايةخي هةموو ووآلتانى جيهانة و لةديارترين  كيَشةكانى  
جيهانة، هةريَمى كوردستان رِوبةرِووى ضةندين كيَشةي ذينطةييى بؤتةوة  بةتايبةت 

 لةبوارى دانانى  ياساكانى  ذينطة و ضؤنيةتى جيَ بةجىَ كردنى.

ةلَ ئةوةى هةريَمى كوردستان بةشيَوةيةكى  تايبةتي و عيَراق بةشيَوةيةكى طشتى  لةط
هةلَساوة بةدةركردنى زؤريَك لة ) ياسا، رِيَنمايى ،برِيار ، ثةيرِةو(  بؤ ثاريَزطاري 
وثاراستنى ذينطة كة تا رؤذى ئةمرِؤ كارى ياسايي ثيَدةكريَت و جىَ بةجىَ دةكريَت، 

دارةكان و  هاوآلتيان دةنالَيَنن بةدةست ئةو  تيَكةآلوي و بةآلم اليةنة ثةيوةندي
شيَواوييةى  كة هةية لةياساكاندا، ئةمةش لةبةربوونى زياتر لةسةرضاوةيةك لةاليةك و 

دةرضواندني لةاليةكى ترةوة كة هةنديَكان دةطرِيَنةوة بؤ سالَةكانى  ميَذووى كؤنى
 حةفتاو هةشتاكانى سةدةى رِابردوو .

راوى سروشتى عيَراق بةئةركى سةر شانى خؤي زانى كة رِيَبةريَكى  ياسايى بؤية ريَكخ
تايبةت بة سةرجةم ياسا ذينطةييةكان لة هةريَمى كوردستان و عرياق ئامادةبكات، كة 
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ئامانج ليَى كؤكردنةوةى )ياسا، ريَنمايي،ثةيرِةو( لةيةك رِيَبةردا، بةمةبةستى 
 و رِيَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى و   بةرزكردنةوةى ئاستى هؤشيارى هاوآلتيان

ئاشنا بةماف و ئةركةكانيان لةبةرامبةر ذينطة و لةدةرةئةجنامدا كارى جىَ بةجىَ 
 كردنى ياسا ذينطةييةكان ئاسانرت بكات  بؤ اليةنى ثةيونديدار.

رِيَبةرة  تايبةتة بةسىَ رِةطةزى  طرنطى ذينطةيى ) خاك  ،ئاو  ، هةوا ( لةطةل ئةم 
ة زيندوةكانى ذينطة كة دابةش دةكريَت  لة سةرجةم دام و دةزطاكانى مريى و تومخ

ريَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى و ئةو اليةنانةى كةلةبوارى ذينطة كار دةكةن 
 لةهةريَمى كوردستان ، و بةسآ زمانى جياواز دةبيَت ) كوردي ،عةرةبى، ئينطليزى(. 

يَراق  كة ئةركى ضاث كردن و وةرطيَران و ئةم كارة لةاليةن  رِيكخراوى سروشيت ع
بآلوكردنةوةى لةئةستؤ طرياوة، لةذيَر ثرؤذةى )داكؤكيكردن و ياساى ذينطةييةكان بؤ 

   ثاريَزةرانى ئاوى عيَراق ( كةلةاليةن  يةكيَيت ئةوروثاوة ثشتطريى دارايى كراوة.
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ياسا طشتيةكانى ذينطةيي كة لة هةرَيمى  -بةشى يةكةم:
 تان دةرضوون  كوردس

 ياساى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة  2008( سالَى 8.ياساي ذمارة )1

 عيَراق -لة هةريَمى كوردستان 

 –( ى ياساى سةروَكايةتى هةريَمى كوردستان ١٠( ى ماددةى )١بة ثيَى برِطةى )
ى هةمواركراو و بة ثالَثشتى ئةو ياساكارييةى  ٢٠٠٥( ى سالَى ١عيَراق ذمارة )

( لة ٢٧عيَراق كردويةتى لة دانيشتنى ذمارة ) –نى نيشتمانى كوردستان ئةجنومة
 بريارماندا بة دةركردني: ٢٠٠٨\٦\١١

ياساى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لةهةريَمي  ٢٠٠٨ي سالَى ( ٨ياساى ذمارة )
 عرياق –كوردستان 

 دةروازةى يةكةم

 ثيَناسةو ئامانج و ثرةنسيثى طشتى

 بة شى يةكةم

 اجنةكانثيناسةو ئام
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 ماددةى يةكةم : 

 مةبةست لةو دةستةواذانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة بوَ مةبةستى ئةم ياساية :

 يةكةم : هةريَم: هةريَمى كوردستان ـ عيَراق.

 دووةم : وةزارةت: وةزارةتى ذينطة لة هةريَم.

 سيَيةم : وةزير: وةزيرى ذينطة لة هةريَم.

 ةنى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لة هةريَمدا .ضوارةم : ئةجنومةن: ئةجنوم

 ثيَنجةم : سةروَك: سةروَكى ئةجنومةنى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لة هةريَمدا.

شةشةم : ئةجنومةنى ثاريَزطا: ئةجنومةنى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لة ثاريَزطاكانى 
 هةريَم .

 ةريَمدا .حةوتةم : سندوق: سندوقى ثاراسنت وضاككردنى ذينطة لة ه

هةشتةم : ذينطة : ئةو دةورو بةرة ذيانبةخشةية كة ثيَكهاتووة لة بوونةوةرة 
زيندووةكان لة مروَظ و ئاذةلَ و رووةك و ثيَكهاتةكانى طياندارةكان و هةرضى دةورى 

داوة لة ئاووهةواو ، خاك و ئةوةى لة خوَى دةطرىَ لة ماددةكانى رةق وشلةو طازةكان 
 طرو جووالَوانةى كة مروَظ لة سةريدا بنياتى دةنىَ . و ئةو دامةزراوة جيَ
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نوَيةم : ثيسبوونى ذينطة : هةر طوَرانكاريةكى راستةوخوَ يان نا راستةوخوَ لة ثيَكهاتة 
يان لة تايبةمتةندى ذينطة ببيَتة هوَى زيان طةياندن ثيَى يان هاوسةنطيية 

 سروشتييةكةى بشيَويَنىَ.

ماددة رِةقةكان ، يان شلةكان يان طازييةكان يان ذاوة دةيةم : ثيسكةرةكانى ذينطة : 
ذاو يان هوَكارة بايوَلوَذيةكان يان تيشكاوةرةكان يان طةرما يان لةرزينةكانى كة زيان 

 بة ذينطة دةطةيةنن وهاوسةنطى سروشتى دةشيَويَنن .

يان يازدة : ثاراستنى ذينطة : ثاراستنى ذينطةو ريَطة طرتن لة ثيسبوون و تيَكضوونى 
 ريَطة طرتن ليَيان.

 دوازدة : ضاككردنى ذينطة : ثةرةثيَدان و جوانكردنى رةطةزةكانى ذينطة.

سيَزدة : هةلَسةنطاندنى شويَنةوارى ذينطةيي: ديارى كردن وشيكردنةوةو 
هةلَسةنطاندنى شويَنةوارى ثروَذة يان دامةزراو يان ضاالكى نواندن لة سةر ذينطةو 

كانى ثيَويست بوَ ريَطة طرتن يان سووككردنى شويَنةوارةكانى ديارى كردنى ريَو شويَنة
يان  ندنواننةريَنى لة سةر ذينطةو داهاتة سروشتيةكان،ئةمةش لة سةر رةزامةندى 

 ثيَضةوانةكةى دةوةسيتَ.

ضواردةم : ذاوة ذاو: ئةو دةنطانةى لة رينةوةكانيان لة سنوورى ريَثيَدراوى خوَيان 
 ردةكريَن.دةردةضن و بة ثيَرِةو ديا
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ثازدة : ماددة ترسناكةكان : ماددة رةقةكان يان شلةكان يان طازيةكان تايبةمتةندى 
ترسناكيان هةية وكاريطةرى زيان بةخشيان لة سةر ذينطة هةية،وةكو ماددة درمةكان 
يان ذةهراويةكان يان ئةوانةى تواناى تةقينةوة يان سووتانيان هةية يان تيشكاوةرة 

 ديكةش . ئايوَنيةكان و شتى

شازدة : خاشاك: ماددة رةقةكان يان شلةكان يان طازيةكانى كةلَكى بة كارهيَنانيان 
 ثيَوة نةماوة و ، نا هيَلَدريَنةوة ، كة ثامشاوةى جوَرةها ضاالكيةكانن . 

حةظدة : ثاريَزراوة سروشتيةكان : ئةو ناوضانةى تةرخان كراون بوَ ثاراستنى 
ةوةرة زيندووةكان يان هةر سيستةميَكى ذينطةيى ديكة جوَرةكانى ديارى كراو لة بوون

كة ريَطة بة البردنيان و كارتيَكردنيان يان زيان ثيَ طةيانديان يان لة ناوبردنيان 
 نادريَت.

 هةذدة : زيندةوةرة هةمة جوَرةكان : جياوازى و زوَريى بوونةوةرة زيندووةكان.

 ةيوةنديدار بة ذينطةوة . نوَزدة : اليةنة حكومةتيةكان : اليةنى حكومةتى ث

 بيست : دامةزراوةكان : زةوى و بيناو دةزطا و ئاميَرةكانى ثيَكى دةهيَنن .

بيست و يةك: شويَنى طشتى : ئةو شويَنةى بوَ ثيَشوازى كردن لة هةموو كةس يان بوَ 
 تويَذيَكى ديارى كراو لة خةلَك بوَ مةبةستيَك لة مةبةستةكان ئامادة كراوة.
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ةزامةندى ذينطةيى: بةلَطةنامةيةكى فةرميية وةزارةت دةريدةكات بة بيست ودوو:ر
ثيَى ريَطا بة ئةجنامدانى هةندىَ ضاالكى ديارى كراو لة اليةنى بريو بوَضوونى 

 ذينطةييةوة دةدريَت.

بيست وسيَ : ثيَوانةكانى ثاراستنى ذينطة :سنوور يان ضرِبوونةوةى ئةو ثيسكةرانةى 
 كهاتةكانى ذينطةدا بة سةريدا تيَثةربن.كة ريَطا نادريَت لة ثيَ

بيست وضوار : كارةساتةكانى ذينطةيى : رووداوةكانى كة لة فاكتةرى سروشت يان 
كارى مروَظ ثةيدا دةبن بة ثيَى ئةو ثيَوةرانةى كة بةريَنمايى دةردةكريَن زيانيَكى 

 طةورة بة ذينطة دةطةيةنن.

 ماددةى دووةم :

 ى ئةم مةبةستانةى خوارةوةية :ئاماجنى ئةم ياساية هيَنانةد

يةكةم : ثاريَزطارى كردن لة ذينطةى هةريَم و ثاراستنى و ضاككردنى و ثةرةثيَدانى و 
 ريَطة طرتن لة ثيسبوونى.

دووةم : ثارستنى سروشت و تةندروستى طشتى لة مةترسيةكانى ضاالكى و كارة 
 زيانبةخشةكان بة ذينطةو مروَظ .

داهاتةكانى سروشتى و طةشة ثيَدانى و دةست ثيَوةطرتنى سيَيةم : ثاريَزطاريكردنى 
 بةكارهيَنانى .
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ضوارةم : سياسةتى ذينطة بكريَتة بةشيَكى دانةبرِاو لة ثالنى طشتطريى طةشةثيَدان لة 
هةموو بوارةكانى مروَيى و ثيشةسازى و كشتوكالَى و ئاوةدانكارى و طةشت وطوزارى و 

 شتى ديكة.

ئاستى وشيارى ذينطةيى و قوولَكردنةوةى هةست بة  ثيَنجةم : بةرز كردنةوةى
ليَثرسينةوةى تاك و كوَمةلَ بوَ ثاراستنى ذينطة و ضاككردنى و هاندانى هةولَة خوَ 

 بةخشراوةكان لةو بوارةدا.

 بةشى دووةم

 ثرةنسيثة بنةرةتيةكان و حوكمةطشتيةكان

 ماددةى سيَيةم :

ى هيَمن و ثاكدا بذى و ئةركى هةموو يةكةم: هةموو مروَظيَك مافى هةية لة ذينطةيةك
 كةسيَكيشة كار لة ثيَناو ثاراستنى ذينطة و ثاكييةكةيدا بكات.

دووةم: مةسةلةى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لة كردارى ثالنداناندا لةسةر ئاستى 
ياساكاريى و بةرنامة و نةخشةى ثةرةثيَدان بوَ هةموو كةرتة جياوازييةكان لة هةريَمدا 

 كريَ.رةضاو دة
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سيَيةم: ثيَويستة هةموو دةزطاكانى ثةروةردة و ئةكادميى لة هةريَم ض طشتى و ض 
تايبةتى بةرنامةى ثةروةردةيى ذينطةيى خبةنة نيَو ثروَطرامةكانيان ئةمةش بة 

 هةماهةنطى دةبيَ لةطةلَ وةزارةتدا.

ن و ضوارةم: ثيَويستة لةسةر ريَكخراوةكانى كوَمةلَطاى مةدةنى و دةزطا طشتيةكا
تايبةتيةكان كة لة مةيدانى ثةروةردة و فيَركردن و مةشق و ليَكوَلينةوة و راطةياندن و 
روَشنبرييى و ئةوقاف و ئةوانى تر كاردةكةن هةولَ لة ثيَناو بالَوكردنةوةى روَشنبرييى 

 و هوشياريى ذينطةيى لة هةريَمدا بدةن.

، هةر يةكة و بة ثيَى  ثيَنجةم: ثيَويستة لةسةر هةموو اليةنة كارطيَرِييةكان
تايبةمتةنديى خوَيان كار لة ثيَناوى كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى داهاتة سروشتيةكان 

 بوَ هينانةدى طةشةثيَدانى بةردةوام بكةن.

شةشةم: ثيَويستة لةسةر دةزطا تةندروستيةكان و دةزطاى ثيَوان و كوَنرتولَى جوَرى 
 امى كارةكانيان دا رةضاو بكةن.ثرنسيثةكانى تةندروستى ذينطةيى لة ثروَطر

حةوتةم: وةزارةت بوَى هةية هاوكارى و هةماهةنطى لةطةلَ اليةنة نيَو دةولَةتيية نا 
 حكوميةكان لة بوارى ثاراسنت وضاككردنى ذينطةدا بكات.

هةشتةم: ثيَويستة وةزارةت هاوكارى و هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتى ذينطةى عيَراقيدا 
 ديى بة ريَككةوتنامة نيَو دةولةتيةكانةوة هةية، بكات.لة هةرضييةك ثةيوةن
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 دةروازةى دووةم

 ريَكخسنت و ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة

 بةشى يةكةم

 ئةجنومةنى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لة هةريَمدا

 ماددةى ضوارةم : 

بة ثيَى ئةم ياساية ئةجنومةنيَك دادةمةزرىَ بة ناوى ) ئةجنةمةنى ثاراسنت و 
نى ذينطة لة هةريَمدا( ثةيوةندى بة وةزارةتةوة دةبىَ، سةروَكى ئةجنومةن ضاككرد

 -يان ريَثيَدراوى نويَنةرايةتى دةكات، و لة هةريةك لةم ئةندامانة ثيَك ديَت:

 يةكةم : وةزير : سةروَك .

 دووةم : بريكارى وةزارةت : جيَطرى سةروَك . 

اراسنت لة تيشكاوةر لة وةزارةتدا : سيَيةم : بةريَوةبةرى طشتى كاروبارى هونةرى و ث
 ئةندام يا برِياردةر 

 ضوارةم : بةريَوةبةرة طشتيةكان لة وةزارةتدا : ئةندام .

ثيَنجةم : نويَنةرى وةزارةت و ئةو دةستانةى كة ثةيوةنديدارن بة ذينطةوة كة وةزير 
 ندام.دةسنيشانيان دةكات بةمةرجيَ لة ثلةى بةرِيَوةبةرى طشتى كةمرت نةبيَ : ئة
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 شةشةم : نويَنةرى ريَكخراوةكانى ذينطةى ناوخوَيي.

حةوتةم : وةزير بوَى هةية ميواندارى هةر كةسيَك ثيَى شياو بيَت،بكات، بوَ ئامادة 
بوونى دانيشتنةكانى ئةجنومةن لة كاتى ثيَويستى لة ناوةوةو دةرةوةى هةريَم و ثرس 

 بيَت.و رايان ثىَ بكات بةبىَ ئةوةى مافى دةنطدانيان هة

 ماددةى ثيَنجةم :

ئةندامانى ئةجنومةن ضاوديَرى جيَبةجىَ كردنى برِيارو راسثاردةكانى ئةجنومةن دةكةن 
لة وةزارةتةكانيان،و راثوَرت لة بارةيانةوة ئامادة دةكةن و بوَ سةروَكى ئةجنومةنى 

 بةرز دةكةنةوة. 

 ماددةى شةشةم :

ئةجنومةن سثيَردراوة ، ئةم ئةرك و ويَراى ئةو ئةركانةى بةثيَى ياساى وةزارةت بة 
 -دةسةالَتانةى خوارةوةى هةية :

يةكةم : ثيَشنيار كردنى سياسةتى طشتى بوَ ثاراستنى ذينطة لة هةريَمداو 
 دةستنيشانكردنى ئامانج و كارة طرنطةكانى ذينطةتيَيدا.

زةكانى دووةم : دانثيَدانان وثشت بةستان بة تايبةمتةندى و ثيَوانةكانى ثيَوةرى رةطة
 ذينطة .
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سيَيةم : دانثيَدانانى مةرج و بةرزةفتكاريةكانى دةبىَ لة دامةزراوو ضاالكيةكاندا هةبىَ 
كة كاريطةرى زيانطةياندنى لةسةر ذينطة هةية يان دةبيَتة هوَى تيَكدانى 

 هاوسةنطييةكةي.

ويست بوَ ضوارةم : دانثيَدانانء ثشت بةسنت بةرِيَنمايى و برِيارو بةرزةفتكاريةكانى ثيَ
 جيَبةجآكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية و ئةوانةى بة هوَيةوة دةرضوون.

ثيَنجةم : يةككردنى ثالنةكانى فرياكةوتن كة اليةنةكانى ثةيوةنديدار بوَ 
 رِووبةرِووبونةوةى كارةساتةكانى ذينطة ئامادةى دةكات.

نةوارى ذينطةيى شةشةم : ئةجنامدانى رووثيَوكردنى ثيَويست بوَ دةسنيشانكردنى شويَ
كة لة ئةجنامى بةكارهيَنانى ضةكى قةدةغةكراوى نيَودةولَةتى يةوة لة هةريَم دا 

 دروستبووة.

 ماددةى حةوتةم :

يةكةم : هةردوو مانط جاريَك يان هةر كاتيَك ثيَويست بوو ئةجنومةن دانيشتنةكانى 
ةكانى ئةجنومةن طريَدةدا ، ئةويش بة بانطيَشةى سةروَك و، رِادةى ياسايى كوَبوونةو

 بة ئامادةبوونى زوَرينةى ئةندامان تةواو دةبيَت.
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دووةم : ئةجنومةن بةزوَرينةى دةنطى ئةندامة ئامادةبووةكان برِيارةكان دةردةكاتء 
لةحالَةتى يةكسانبوونى دةنطةكان، ئةو اليةنةى سةروَكى كوَبوونةوةكة دةنطى لةثالَى 

 دةنطى ئةوان داوة، دةيباتةوة.

 مبةشى دووة

 ئةجنومةنى ثاراسنتء ضاككردنى ذينطة لة ثاريَزطاكانى هةريَم

 ماددةى هةشتةم :

لةهةر ثاريَزطايةكى هةريَمدا ئةجنومةنيَك بةناوى )ئةجنومةنى ثاراسنتء ضاككردنى 
ذينطة لة ثاريَزطادا( دادةمةزريَ و ئةجنومةنى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لة هةريَم 

ر ياخود جيَطرةكةى لة كاتى ئامادة نةبوونى سةروَكايةتى ثيَكى دةهيَنيَت و ثاريَزطا
 دةكات و ئةم ئةرك و دةستةالَتانةى خوارةوةى هةية:

يةكةم: بةدوا داضوونى جيَبةجيَ كردنى برِيارةكانى ئةجنومةن، ئةوانةى ثةيوةنديدارن 
 بة ثاريَزطاكةوة.

 دووةم: رادةربرِين لة كيَشةكانى ذينطةيى لة ثاريَزطاكةدا.

يةم: ثيَشنياركردنى ثالنى ثاراستنى ذينطة و بةدوا داضوونى جيَبةجيَ كردنةكةى و سيَ
ثيَشكةش كردنى راثوَرتى دةورى لة بارةى ضاالكى يان واقيعى ذينطةيى لة ثاريَزطاكة 

 بوَ ئةجنومةن.



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  18 
 

 ةم :هماددةى نوَ

روَك يان يةكةم : ئةجنومةنى ثاريَزطا مانطانة جاريَك بةالنى كةم لةسةر بانطهيَشتى سة
 جيَطرةكةى كوَدةبيَتةوة.

دووةم : رادةى ياسايى لة كوَبوونةوةكانى ئةجنومةنى ثاريَزطا بة ئامادةبوونى 
 زوَرينةى ئةندامانى تةواو دةبيَت.

سيَيةم : ئةجنومةنى ثاريَزطا برِيارةكانى بة زوَرينةى دةنطى ئةندامة ئةمادةبووةكانى 
اليةنة دةيباتةوة كة سةروَكى ئةجنومةنى وةردةطريَ و لةكاتى يةكسانبووندا ئةو 
 ثاريَزطا يا جيَطرةكةى دةنطى بوَ داوة.

ضوارةم : كوَنووسى كوَبوونةوةكانى ئةجنومةنى ثاريَزطا مانطانة دةخريَتة بةردةم 
 ئةجنومةن بوَ ئاطادارى و ثةسندكردنى.

دارى بكات بوَ ثيَنجةم : ئةجنومةنى ثاريَزطا بوَى هةية هةر ثسثوَرِ و شارةزايةك ميوان
وةرطرتنى راو بوَضوونيان لة بارةى كاروبارى ذينطةييةوة بةبآ ئةوةى مافى 

 دةنطدانيان هةبآ.
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 بةشى سيَيةم

 سندوقى ثاراسنتء ضاككردنى ذينطة لة هةريَم

 ةم :هماددةى دة

يةكةم : لة هةريَمدا سندوقيَك بةناوى )سندوقى ثاراسنتء ضاككردنى ذينطة لة هةريَم( 
زريَ بوَ خةرجكردن ليَى بوَ ثاراستنى ذينطةء ضاككردنىء ثاريَزطارى كردن لة دادةمة

رِةطةزةكانى لة ضوارضيَوةى هيَنانةدى ئامانجء مةبةستةكانى كة لةدةقى ئةم ياسايةء 
 ثيَرِةو ءرِيَنماييةكان كة لة ثيَناويدا دةرضوون، هاتووة.

دارايى و كارطيَرِى هةيةء  دووةم : سندوقةكة، كةسايةتيةكى مةعنةوى سةر بة خوَيى
 ملكةكانى ملكى طشتني.

  -سيَيةم : داهاتةكانى سندوقةكة لة مانةى خوارةوة ثيَك ديَت:

 ئةو برِة ثارانةى لة بودجةى هةريَمةوة بوَى تةرخانكراوة. -1

ئةو برِة ثارةو يارمةتىء بةخششء بةخشينانةى لةاليةن دةولَةتانى بةخشةرو  -2
كخراوةكانى ناوخوَيى و هةريَمىء نيَودةولَةتىء دةستةء دةستةو كوَمةلَةو رِيَ

 كوَمةلَةكانى ئةهلىء تايبةتىء تاكةكانةوة ثيَشكةش كراون.

 كرآ ء رِةسم ء غةرِامةكانى ذينطةيى كة بةثيَى ئةم ياساية وةرطرياون. -3
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ضوارةم : دياريكردنى رِيَكارةكانى تايبةتىء ثةيوةست بة ثيَكهيَنانى سندوقء 
عةمباركردنء سةرفكردنء اليةنةكانى خةرج كردنى داراييةكانى بةثيَى ئةو  سثاردنء

 ريَنماييانةى كة ئةجنومةن بوَ ئةم مةبةستة دةرى دةكات.

 بةشى ضوارةم

 ثالندانانى ذينطةيى

 م :ةهةماددةى يازد

يةكةم : بةثيَى ثيَشنيازى ئةجنومةن، وةزارةت ثالنيَكى بنضينةيى بوَ ثاراستنى ذينطة 
 يَمدا دادةنآء ئةم ثالنة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة برِيارى ليَ دةدريَت.لة هةر

دووةم : ثالنى ثاراستنى ذينطةى بنضينةيى ملكةضى ئةو ضاو ثيَداخشاندنةوة دةورية 
دةبآ كة هةردوو سالَ جاريَك وةزير لةسةر ثيَشنيارى ئةجنومةن ئةجنامى دةدات ء 

 ة بةبرِياريَك لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةردةكريَت.دان بةو هةمواركردنانةدا دةنرآ ك

سيَيةم : ضاوثيَداخشاندنةوةى دةورى بةثشت بةسنت بةحالَةتى ذينطةيى لة هةريَم 
ئةجنام دةدرآ لةطةلَ رةضاوكردنى ثةرةسةندنةكانى جيهانى لة بوارةكانى زانستى ء 

 تويَذينةوةو تةكنوَلوَذيادا.
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 بةشى ثيَنجةم

 كاريطةرى ذينطةيىء رِةزامةنديية ذينطةييةكانهةلَسةنطاندنى 

 : هةمماددةى دوازدة

هةر كةسيَكى سروشتى يان مةعنةوى، طشتى يان تايبةتى يان تيَكةالَو يان هةراليةنيَك 
دواى بةكاربوونى ئةم ياساية دامةزرابآء ضاالكيةك ئةجنام بدات كاريطةرى لةسةر 

ةلَسةنطاندنى كاريطةرى شويَنةوارى ذينطة هةبيَت، ثيَويستة تويَذينةوة لةسةر ه
ذينطةيى بوَ ضاالكى و ئةو ثرِوَذانة ئامادةبكات كة داياندةمةزريَنآ و بوَ وةزارةتى 

بةرزبكاتةوة تا برِيارى طوجناوى دةربارةوة وةربطريَ،بةمةرجيَ تويَذينةوةكة ئةمانة لة 
 -خوَى بطرآ:

ةكانى ثرِوَذةكة يان دامةزراوةكة يةكةم : هةلَسةنطاندنى كاريطةرية ئةريَنىء نةريَنيي
 يان كارطةكة لةسةر ذينطة.

دووةم : ريَطا ثيَشنياركراوةكان بوَ دووركةوتنةوةو ضارةسةركردنى هوَكارةكانى 
ثيسبوون، بةجوَريَك جيَبةجآكردنى مل كةضبوون بوَ رِيَنمايىء بةرزةفتكاريةكانى 

 ذينطة بيَنيَتة دى.

ةناكاو و ئةطةر ئةو ئامادةكاريةى ثيَويستة سيَيةم : حالَةتةكانى ثيسبوونى ل
 بطرييَتةبةر.
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ضوارةم : بةديلةكانى كة دةكريَ بوَ بةكارهيَنانى تةكنوَلوَذياى ثاكء خاويَنرتى ذينطة 
 خبريَتةكار.

ثيَنجةم : كةمكردنةوةى ثامشاوةكانء خوالندنى )تدوير( يان سةرلةنوآ 
 بةكارهيَنانةوةيان.

وونى سوودةكانء ئةو زيانة ذينطةييانةى كة ثرِوَذةكة شةشةم : هةلسةنطاندنى تيَض
 دروستى دةكات.

 : هةمماددةى سيَزدة

وةزير بوَى هةية بةر لةبةركاربوونى ئةم ياساية داوا لةهةركةسيَكى سروشتى يان 
مةعنةوى يان هةر اليةنيَكى كة هةبيَ بكات كة ضاالكيةك ئةجنام دةدات كاريطةرى 

ةوةيةك بوَ هةلَسةنطاندنى كاريطةرى ثرِوَذةكانى لةسةر لةسةر ذينطة هةية، تويَذين
 ذينطة ئامادةبكات، ئةطةر ثيَداويستيةكانى ثاراستنى ذينطة ئةمةى ويست.

 : هةمماددةى ضواردة

ئةجنومةن ثيَوانةء مواسةفاتء بنةما و بةرزةفتكاريةكانى ثيَويست بوَ 
بوَ تويَذينةوةكانى  دةستنيشانكردنى ثرِوَذةو ئةو بوارانة دادةنيَ كة ملكةضن

هةلَسةنطاندنى كاريطةرى ذينطةيىء ئامادةكردنى ليستى ئةو ثرِوَذانةء دانانى سيستةم 
 ورِيَكارةكانى هةلَسةنطاندنى كاريطةرى ذينطةيى.
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 : هةمماددةى ثازدة

هةموو اليةنةكانى ثةيوةنديدارء بةهةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتء بةرلة بةدةستهيَنانى 
هةر ثرِوَذةيةك، ثابةنددةبن بةوةرطرتنى ئةم رِيَوشويَنء رِيَكارانةى رِةزامةندى بوَ 

 -خوارةوة:

يةكةم : كاركردن بوَ قةدةغةكردنى كاريطةريةكانى نةريَنى ذينطة، كة رةنطة لة 
ثرِوَذةكانيان يان لةو ثرِوَذانةى دةكةونة ذيَر سةرثةرشتى كردنيان يان ئةوانةى 

 ةن، دروست دةبن.رِةزامةندى دةربارةيانةوة دةردةك

دووةم : وةرطرتنى هةموو رِيَكاريَكى طوجناو بوَ مسوَطةركردنى ثيادةكردنى رِيَساكانى 
كة لةم ياسايةدا هاتوون، بةسةر ثروَذةكانى و ئةو ثروَذانةى كة دةكةونة ذيَر 

سةرثةرشتى كردنيان، يان ئةوانةى رةزامةندييان لةسةر وةردةطريَ،لةوانةش ئةو 
 ماييانةى كة بةثيَى ئةم ياساية دةردةكريَن.ثيَرِةو ورِيَن

سيَيةم : ضاوديَريكردنء بةدواداضوونى ثيَرِةوو ثيَوانةكانى ذينطةيى و ثابةندبوون 
ثيَيانةوة لة ثروَذةكان يان ئةو ثرِوَذانةى كة سةرثةرشتيان دةكات و، راثوَرتى دةورى 

 دةربارةيان بة ئةجنومةن دةدات.

ةطةلَ ئةجنومةن بةر لة دةركردنى هةر رِةزامةندييةك يان ضوارةم : هةماهةنطى كردن ل
موَلةتيَك ثةيوةندى بة ئةجنامدانى ضاالَكى سرتاتيذىء طةورة هةبيَت كة كاريطةرى 

 لةسةر ذينطة هةبيَ.
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 بةشى شةشةم

 ثشكننيء ضاوديَريكردنى ذينطةيي

 : هةمماددةى شازدة

ة جوَراوجوَرةكان دةكات، بوَ وةزارةت ضاوديَرى دةزطاو ثرِوَذةو دامةزراوو ضاالكي
زانينى رِادةى ثابةندبوونيان بةو مواسةفاتء ثيَوانةء ثيَوةرانةى كة لة ثاراستنى 

 ذينطةدا بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية ثشتيان ثيَ دةبةسرتيَت.

 : هةمماددةى حةظدة

ثيَويستة خاوةن هةر ثرِوَذةيةك يان دامةزراويَك ثرِوَسةكانى ضاوديَرى خوَيى 
ةهةماهةنطى لةطةلَ اليةنةكانى ثةيوةنديدار بةثيَى ئةو ثيَوةرو بةرزةفتكارييانة ب

ئةجنام بدات كة وةزارةت داياندةنآ و، راثوَرت لة سةر ئةوة بةثيَى رِيَنمايةكانى 
وةزارةت يان هةر اليةنيَكى ديكة بةرز دةكاتةوة كة، ثيَرِةوو رِيَنماييةكانى دةرضوو 

 يشانى دةكات.بةثيَى ئةم ياساية دةستن

 :هةمماددةى هةذدة

يةكةم : وةزارةت تيثى ضاوديَرى ذينطةيى ثيكديَينَ كة ئةركةكةى بةرزةفتكردنى 
 سةرثيَضى و تاوانةكانى ذينطةيية كة بة ثيَضةوانةى ئةم ياساية روودةدةن.
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دووةم : تيثى ضاوديَرى كردنى ذينطةيى مافى هةية بضيَتة ناو دامةزراوو دةزطاكان 
ى ثشكنينيانء وةرطرتنى ضةند منوونةيةك ليَيانء دلَنيابوون لة رِادةى بةمةبةست

ثيادةكردنى ثيَوةرو مةرجء بةرزةفتكاريةكانى ثاراستنى ذينطة، لةكاتى ئةجنامدانى 
 كارةكةيدا ثوَليس هاوكارى دةكا.

 سيَيةم : لةسةر خاوةنى ثرِوَذةو ضاالَكية جوَراوجوَرةكان ثيَويستة رِيَطا بوَ تيثةكانى
ضاوديَرى ذينطةيى خوَش بكةن بوَ ئةوةى بتوانن ئةركةكانيان جيَبةجآ بكةنء ئةو 

زانيارى و بةياناتةى  ثيَ بدا كة بوَ جيَبةجيَ كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية بة 
 ثيَويستى دةزاني.

 : هةمماددةى نوَزدة

كى و رِيَكخراوةكانى كوَمةلَطةى مةدةنىء تاكةكان بوَيان هةية وةزارةت لةو ضاال
 هةلَسوكةوتانة ئاطادار بكةنةوة كة زيان بة ذينطة دةطةيةنن.

 بةشى حةوتةم

 رِيَوو شويَنةكانى هاندان

 ماددةى بيستةم :

وةزارةت بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتى دارايى سيستةميَك بوَ هاندان ئامادة دةكات، 
ضاالَكى بةهوَى ئةوةوة، يارمةتى كةسانى سروشتىء مةعنةوى دةدريَن ئةوانةى 
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ئةجنامدةدةن يان بريوبوَضوونى وا ثيَشكةش دةكةن، كة ئةشيَ ثاراسنت يا ضاككردنى 
 ذينطةى ىلَ بيَتةدى.

 بةشى هةشتةم

 بةرثرسياريةتىء قةرةبووكردنةوةى زيانةكان

 يةكةم: ماددةى بيست و

يةكةم : هةركةسيَك ببيَتة هوَكار بةكردةوةى كةسيى خوَى يان كةمتةرخةمى، يان 
ى ئةو كةسانةى لةذيَر سةرثةرشتى يان ضاوديَرى يان كوَنرتِوَلَى ئةو دابن، كردةوة

لةكةسانء اليةنطرانى، يان سةرثيَضى ياساكانء ثيَرِةو ورِيَنماييةكان بكات، وزيان 
بةذينطة بطةيةنآ، بةرثرسياردةبآء دةبآ قةرةبووى بكاتةوة و، زيانةكةش الببات و، 

كاتى جارانى بةرلةكةوتنةوةى زيانةكة، لةو ماوةيةى  بارودوَخةكةش بطةرِيَنيَتةوة بوَ
لةاليةن وةزارةت دياريكراوةو بةو مةرجانةى كة دايناوة، لة حالَةتى كةمتةر خةمى يان 

مل نةدان بوَ ئةجنام داني، وةزارةت بوَى هةية ثاش ئاطاداركردنةوةى ريَ و شويَن و 
و سةبةبيكاريش هةموو ئةو ريَكارى مسوَطةر بوَ البردنى زيانة كة بطريَتة بةر 

مةسرووفانةى بوَ ئةم مةبةستة كردوويةتى سةربارى خةرجيية كارطيَرييةكان لة ئةستوَ 
 دةكريَ لةطةلَ رةضاوكردنى ئةم ثيَوةرانةى خوارةوة:

 ثلةى مةترسيدارى ئةو ماددة ثيسانةو جوَرةكانى. -1
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 كاريطةرى ثيسبوون لةسةر ذينطة لة ئيَستاء ئايندةدا. -2

م : بةرثرسياريةتى سةبةبكارى ئةو زيانانةى لةئةجنامى سةرثيَضيكردن لة دووة
 ثيادةكردنى حوكمةكانى برِطةى ) يةكةم( لةم ماددةيةدا لة بةر ضاو دةطريىَ .

سيَيةم : حوكمةكانى ياساى شارستانى عيَراقى سةبارةت بة رِيَساكانى بةثرسياريةتى 
 ةقى بوَ نةهاتبآ.ثيادةدةكريَن، لةهةر شتيَك لةم ياسايةدا د

ضوارةم : رِيَكخراوةكانى كوَمةلَطةى مةدةنىء زيانليَكةوتووان لة تاكةكان بوَيان هةية، 
 بة ثيَى حوكمةكانى بةندى )يةكةم( لةم ماددةيةدا داوا بةرزبكةنةوة.

ثيَنجةم : هةركاتآ خةرجيةكانى البردنى ثيسى وةرطريا بةسندوق دةسثيَردرآ، تاكو 
 كة بةكار بهيَندريَت.بوَ البردنى ثيسية
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 دةروازةى سيَيةم

 حوكمةكانى ثاراسنتء ضاككردنى ذينطة

 بةشى يةكةم

 ثاراسنتء ضاككردنى ئاو

 ماددةى بيست و دووةم:

فريَدان يان رِوَكردنى هةر ماددةيةكى زيان بةخش يان شلةمةنى يان طازى يان 
ان ئاوةروَكانيان تيشكاوةرى يان طةرمى، بوَ ناو هةموو سةرضاوة ئاوييةكان ي

 قةدةغةية، ئةطةر بةثيَى ثيَوةرةكانى كارثيَكراو ضارةسةر نةكرابآ.

 ماددةى بيست وسيَيةم :

ثيَوةرة هةريَمايةتييةكان بوَ ئاوى سةرزةوىء ذيَر زةوى ءئاوى خواردنةوة، بة ثيَرِةو 
 ديارى دةكريَن.

 ماددةى بيست وضوارةم :

يَطة ثيَدراو لةو ئاوانةى بوَ خواردنةوةو وةزارةت ثيَوةرةكانى ئاستى ثيسبوونى رِ
ئاودانء ثيشةسازىء خزمةتطوزاريةكان بةكارديَن، دةسنيشان دةكات، بة مةرجيَ 

 هةركاتيَك ثيَويست بوو ضاو بةو ثيَوةرانةدا خبشيَندريَتةوة.
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 بةشى دووةم

 ثاراسنتء ضاككردنى هةوا

 ثيَنجةم : ماددةى بيست و

ى ثابةندة بةوةى نةبيَتة هوَى بةرثاكردن يان بالَو هةركةسيَكى سروشتى يان مةعنةو
 كردنةوةى ثيسى لة هةوادا، لةوانةش بوَنى ثيسى وةرسكةر يان زيانبةخش.

 شةشةم : ماددةى بيست و

هةموو ضاالكية ثيسكةرةكانى هةوا ملكةضى ثيَوةرة تايبةتيةكانى هةريَمايةتى دةبن و 
 وارضيَوةى سنوورى رِيَطة ثيَدراو دةرنةضن.( لةضتثاانبعاثيَويستة ئةو دةرهاويَشتانة )

 حةوتةم : ماددةى بيست و

( تثاانبعاوةزارةت ئاستةكانى ثيسكردنى رِيَطة ثيَدراو بوَ ئةو غازة زيانبةخشانة )
دادةنيَ كة لة هةموو ضاالكية ثيسكةرةكانى هةوا دةكةويَتةوة و ئةوانةى خوارةوةى 

 تيدا دياردةكريَت:

( بة هوَى تثاانبعارِيَطةيان ثيَدراوة بوَ ئةو غازة زيانبةخشانة ) يةكةم : ئةو ئاستانةى
 سووتاندنى سووتةمةنى يان هةر ماددةيةكى ديكة بوَ هةر مةبةستيَك بيَت.

 دووةم : ئةو ئاستانةى رِيَطةيان ثيَدراوة بوَ ئاستةكانى ذاوةذاو.
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رى يان ضرِكردنةوةى سيَيةم : ئةو ئاستانةى رِيَطةيان ثيَدراوة بوَ ئاستةكانى تيشكاوة
 ماددة تيشكاوةرةكانى كة لة هةر ضاالكيةكى تيشكاوةريةوة دةردةضيَت.

 بةشى سيَيةم

 ثاراسنت و ضاككردنى خاك

 :ماددةى بيست و هةشتةم

 ئةوانةى خوارةوة قةدةغةن:

يةكةم : هةرضاالكيةكى بة رِيَطةيةكى رِاستةوخوَ يان ناراستةوخوَ ببيَتة هوَى 
كى زةوى كشتوكالَى ثلة )أ( يان خراثكردنى يان ثيسكردنى بة زيانطةياندن بة خا

 جوَريَك كار لة تواناى بةرهةمهيَنانى بكات.

دووةم : هةر ضاالكيةك زيان بة رووبةرى زةوى تةرخانكراو بوَ لةوةرطا بطةيةنىَ تةنها 
 مةطةربةثيَى ئةو ثيَرِةو و رِيَنماييانة بيَ كة بة ثيَى ئةم ياساية دةركراون.

يةم : دامةزراندن و بنيادنانى هةر ضاالكيةكى ثيشةسازى يان بازرطانى يان سيَ
 خزمةتطوزارى لةسةر زةوى كشتوكالَى بة ثيَضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية.

ضوارةم : طوَرِينى رِةطةزى زةوى و زار لة كشتوكالَيةوة بوَ نيشتةجىَ بوون يان 
 يَضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية.ثيشةسازى يان بازرطانى يان خزمةتطوزارى، بة ث
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ثيَنجةم : رامالَينى زةوى كشتوكالَى يان طواستنةوةى خوَلَةكةى بة مةبةستى 
بةكارهيَنانى لة غةيرى زةوى كشتوكالَى و، تةخت كردنةوةى زةوى يان طواستنةوةى 

خوَلَةكةى بة مةبةستى ضاككردنى يان ثاراستنى ثيتدارييةكةى بة رامالَني نا 
 ت.ذميَردريَ

 يةم:ماددةى بيست ونؤ

ثيَويستة لةسةر هةموو كةسيَك ثابةند بيَت بة نةخشةى بنضينةيى ناوضةكانى 
شارستانى و ثاراستنى زةوى لة راكشانى ئاوةدانكارى )الزحف العمراني(، وثيَويستة 

فةرمانطةكانى ثالندانانى ئاوةدانكاري، بةلَطةكانى ثيَويست بوَ بةدةست هيَنانى 
ةزارةت لةسةر نةخشةو نةخشةسازى و طوَرِانكاريةكان لة رِةطةزى رِةزامةندى و

 زةويةكان ثيَشكةش بكةن.

 ماددةى سييةم:

وةزارةت بة هةماهةنطى لةطةلَ اليةنةكانى ثةيوةنديدار، مةرجةكانى ذينطةيى طوجناو 
بوَ ضاالكيةكانى طةرِان و كانزاو كانى بةردو بةرد شكيَنةرو غةسالةو مةجنةم و 

ى سامانى نةوتى، و شتى ديكةش دادةنىَ، بة شيَوةيةك ثاراستنى دةرهيَنان
سةرضاوةكانى سروشتى لة هةريَمدا لة ثيسبوون و بة بيَ هوودة روَيشنت مسوَطةر 

 بكات.
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 بةشى ضوارةم:

 ثاريَزطارى كردن لة هةمةجوَرى طيانلةبةرةكان

 ماددةى سى و يةكةم :

بيابانبونى و بةرةنطار بوونةوةى و بة مةبةستى ثاراستنى سروشت و ثاراستنى لة بة
ثاريَزطارى كردن لة رةطةزى ئاذةلَى و رووةكى ومايةى ذيانيان ئةمانة خوارةوة 

 قةدةغة دةكريَن:

يةكةم : هةركارو ضاالكيةك ببيَتة هوَى لة ناوبردن و هةرِةشةكردن لة رِةطةزةكانى 
 ئاذةلَ و رِووةك.

 وةرزةكانى جووتبوون وزاوزيَ كردنياندا. دووةم : رِاوكردنى ماسى و مةل و ئاذةلَ لة

سيَيةم : رِاوكردنى ماسى و مةل و ئاذةلَ بة هوَى بةكارهيَنانى تةقةمةنى يان ذةهر يان 
 تةزووى كارةبا يان هةر رِيَطةيةكى ديكةى رِاوكردنى ستةمكارانة.

ةوى و ضوارةم : برِين و دةرهيَنان و نةهيَشتنى دارو نةمام و، رِووةك و طياى ســةر ز
 ئاوى لة مولَكى طشتى دا.

ثيَنجةم : رِاوكردن يان كوشنت يان طرتن يان دةست بةسةرداطرتن يان طواستنةوةى 
ئةو مةل و ئاذةالَنةى هةرِةشةى نةمانيان لةسةرة و طةرِاندنيان و خستنة رِوويان بوَ 

 فروَشنت يان خراثكردنى هيَالنةكانيان يان شكاندنى هيَلكةكانيان.
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 و دووةم :ماددةى سى 

ثيَويستة وةزارةت بة هةماهةنطى لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان و اليةنة دةرةكيية 
ثةيوةنديدارةكان، باخضةو ثاريَزراوى سروشتى و سةيرانطاى طشتى دروست بكةن و 

 ئةو شويَنة سروشتيانة بثاريَزن كة رِةهةنديَكى كةلتووريان هةية.

 ماددةى سى وسيَيةم:

ان اليةنيَك قةدةغةية،كاريَك بكات ببيَتة هوَى زيان طةياندن، يان بوَ هةموو كةس ي
دةستكاريكردنى رِةهةندة سروشتى يان جوانى يان كةلتووريةكانى ئةو ثاريَزراوة 

 سروشتيانة، يان باخضة و سةيرانطا طشتيةكان.

 بةشى ثيَنجةم

 بةرِيَوةبردنى خاشاك و ماددة ترسناكةكان

 ضوارةم : ماددةى سى و

هيض كةسيَك هةلَسيَت بة دروست كردن يان عةمباركردن يان ذيَر زةوى خسنت يان  نابىَ
سوتاندن يان نقووم كردن يان بةكارهيَنان يان ضارةسةركردن يان خوَليَ رزطاركردن لة 

ماددة تيشكاوةرةكان يان هةر ماددةيةك يان ثيسييةكى مةترسيدارى شل يان رةق 
ماييانة نةبيَ كة وةزارةت بة هةماهةنطى لةطةلَ اليةنة يان طازى ، تةنيا بة ثيَى ئةو ريَن

 بةرثرسةكان دةريان دةكات.
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 ماددةى سى وثيَنجةم : 

 ئةمانةى خوارةوة قةدةغةن:

يةكةم : هاوردنى خاشاكة مةترسيدارةكان كة زيان بة مروَظ و ذينطةى هةريَم 
 دةطةيةنن.

 بة رِةزامةندى وةزارةت دةبيَ.دووةم : هاوردنى مادة مةترسيدارةكان بوَ هةريَم تةنيا 

سيَيةم : تيَثةرِينى خاشاك و ماددة ترسناكةكان بةناو هةريَمدا تةنيا بة رِةزامةندى 
 وةزارةت دةبىَ.

 ماددةى سى وشةشةم :

نابىَ ماددة ترسناكةكان بةرهةم بهيَنريَت يان بطوازريَتةوة يان ئالَوطوَرِى ثىَ بكرىَ يان 
ار بكرىَ تةنيا دواى وةرطرتنى هةموو ئامادةكارييةكانى كة بهيَنريَتة ناوةوة يان عةمب

لة دةقى ياساو ثيَرِةوو رِيَنمايية بةركارةكان هاتوون، بة جوَريَك ئةوة مسوَطةر بكريَ 
 كة هيض زيانيَكى ذينطةيى ليَ نا كةويَتةوة.
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 بةشى شةشةم

 قرِكةرةكان و ئاويَتة كيمياويةكان

 ماددةى سى وحةوتةم: 

بةكارهيَنان و ئالَوطوَرِكردنى ئاويَتة كيمياويية قةدغة كراوة نيَو هاوردن و 
 دةولَةتييةكان بة هاوكارى لةطةلَ وةزارةتى ذينطةى عيَراقيةوة قةدةغة دةكريَ.

 ماددةى سى وهةشتةم : 

دروستكردن و هاوردن و رشاندن و ئالوطوَرِكردن و بةكارهيَنانى قرِكةرى زيندةوةرة 
ةر ئاويَتةيةكى كيمياوى ديكة بوَ مةبةستةكانى كشتوكالَى يان زيان بةخشةكان يان ه

تةندروستى يان تةندروستى طشتى يان زوَر لة مةبةستةكانى ديكةش قةدةغةية، تةنيا 
دواى لة بةر ضاوطرتنى مةرج و بةرزةفتكارى و ئةو زةمانةتانةى كة ثيَرِةوو 

ن دةكات، بة جوَريَك رِيَنماييةكانى بةثيَى ئةم ياساية دةركراون دةستنيشانيا
ثاراستنى هةموو ثيَكهاتةكانى ذينطة بة شيَوةيةكى رِاستةوخوَ و نارِاستةوخوَ لةكاتى 

ئيَستاو لة ئايندةدا لة كاريطةرى زيانبةخشينى ئةم قرِكةرو ئاويَتة كيمياويانة مسوَطةر 
 بكات.
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 ماددةى سى ونوَيةم :

ماركردن و دياركردنى قرِكةرةكان دةدات ليذنةيةك لة هةريَمدا دادةمةزريَت بايةخ بة توَ
 و لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثيَك ديَت.

 بةشى حةوتةم

 رِووبةرِووبوونةوةى كارةساتةكانى ذينطةيي

 ماددةى ضلةم :

ئةجنومةن بة هةماهةنطى لة طةلَ اليةنةكانى ثةيوةنديدار ثالنيَكى طشتى بوَ 
ىَ و دةخريَتة بةرضاوى ئةجنومةنى رِووبةرِووبوونةوةى كارةساتةكانى ذينطة دادةن

 وةزيران تا رةضاوى بكات و لةم نةخشةيةشدا ئةمانةى خوارةوة لة بةرضاو دةطرييَن:

يةكةم : ئةجنومةن كوَكردنةوةى زانيارى و ثيَرِةوةكانى كة لة ناوخوَ و نيَودةولَةتيدا 
و كةمكردنةوةى  باون لةبةر دةطريَتة خوَ، بوَ رِووبةرِووبوونةوةى كارةساتةكانى ذينطة

 زيانةكاني.

دووةم :بة ثيَرِةو ليذنةيةك لةسةر ئاستى هةريَم بة سةروَكايةتى سةروَك وةزيران بوَ 
رووبةروو بوونةوةى كارةساتةكان و كةمكردنةوةى مةترسييةكان دادةمةزريَ، 

اليةنةكانى ناو ليذنةكةو ئةركةكانى و ميكانيزمى كاركردنى هةر يةكةيان لة ثيَش و لة 
 تى و لة دواى روودانى كارةساتةكة دةست نيشان دةكات.كا
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سيَيةم : تيمةكانى فرياكةوتن بوَ رووبةروو بوونةوةى كارةساتةكان بة ريَنمايى ئةو 
اليةنانة ثيَك دةهيَنريَن كة نويَنةريان لة ليذنة هةريَمايةتييةكةدا هةية، كة لة برِطةى 

ويستيية نويَيةكانى لة ميالكى طوجناو و )دووةمى ئةم ماددةيةدا( هاتووة و هةموو ثيَدا
 راهيَنةر لة بوارى بة رةنطاربوونةوةى ناكاويدا بوَ فةراهةم دةكريَ.

ضوارةم : ثوَلينكردنى كارةساتةكان بةطشتى و ديارى كردنى ئةرك و بةرثرسياريةتى 
هةر اليةنيَك بة بةخةبةردان لة رِوودانى يان مةزةندةكردن بة ئةطةرى روودانى و 

 نيةتى رِووبةرِوو بوونةوةيدا.ضوَ

ثيَنجةم : دامةزراندنى ذووريَكى عةمةلياتى ناوةندى بوَ وةرطرتنى هةوالَةكان لةسةر 
كارةساتةكانى ذينطة و بةدواداضوونى ثيَشوازيكردن و رِةوانةكردنى زانيارية وردةكان 

 ونةوةى.لةوبارةيةوة بة ئاماجنى كوَكردنةوةى تواناكانى ثيَويست بوَ رِووبةرِووبو

شةشةم: ثيَكهيَنانى كوَمةلَةى كاركردن كة لة ذوورى عةمةليياتةوة ثةيدابووة، بوَ 
بةدواداضوونى رِووبةرِووبوونةوةى كارةساتةكانى ذينطة لةكاتى رِوودانيدا يان 

مةزةندةكردن بة رِوودانى و ، سةروَكى كوَمةلَةى كاركردن هةموو دةسةالَتةكانى 
رووبوونةوةى كارةساتةكانى ذينطة بة هاوكارى و هةماهةنطى ثيَويستى هةية بوَ رِووبة

 لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان.
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 دةروازةى ضوارةم

 حوكمة سزاييةكانى

 ماددةى ضل ويةكةم:

بوَ وةزير يان رِيَثيَدراوةكةى هةية، هةر دامةزراويَك يان ثرِوَذةيةك يان هةر اليةنيَك يان 
اداربكاتةوة، بوَ البردنى فاكتةرى كاريطةر و سةرضاوةيةكى ثيسكردنى ذينطة ئاط

زيانبةخش بة ذينطة لةماوةى دة رِوَذدا لة رِيَكةوتى ئاطاداركردنى بة ئاطاداريةكة، ولة 
حالَةتى مل نةدان وةزير بوَى هةية كارةكة رِابطرىَ يان دايبخات و بة شيَوةيةكى كاتى 

سبوونةكة دةكريَ و ئةوةش رِةزامةندى ذينطةيى بكيَشيَتةوة تاوةكو ضارةسةرى ثي
 بةثيَى رِيَنمايى رِيكدةخريَ.

 دووةم : ماددةى ضل و

يةكةم : لةطةلَ سةرثيَضى نةكردنى هيض سزايةكى توند كة لة دةقى ياساكانى ديكةدا 
هاتبىَ، سةرثيَضى كةرى حوكمةكانى ئةم ياساية و سيستةم و رِيَنماييةكانى كة بة ثيَى 

سزا دةدريَن بوَ ماوةى لة مانطيَك كةمرت نةبيَت يان بة  ئةوةوة دةركراون، بةبةندكردن
( 200,000,000( سةدو ثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبيَت و لة )150,000غةرامةيةك لة)

 دووسةد مليوَن دينار ثرت نةبيَت، يان بة هةردوو سزاكان سزا دةدريَت.

 ةرامبةر دةكريَتةوة.دووةم : هةرجاريَك سةرثيَضيةكة دووبارة بكريَتةوة سزاكة دوو ب
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سيَيةم : وةزير يا رِيَثيَدراوةكةى لةوانةى كة فةرمانةكةى لة بةرِيَوةبةرى طشتى كةمرت 
( سةد هةزار دينار كةمرت نةبيَت و 100,000نةبيَت، بوَى هةية غةرامة يةك بسةثيَنىَ لة )

حوكمةكانى  ( دة مليوَن دينار ثرت نةبيَت، بوَ هةر كةسيَك سةرثيَضى لة10,000,000لة )
 ئةم ياساية و ثيَرِةو و رِيَنماييةكانى بةو ثيَيةوة دةركراون بكات.

 ماددةى ضل وسيَيةم :

(ى ئةم 35سةرثيَضيكةر لة حوكمةكانى برِطة )يةكةم و دووةم و سيَيةم(ى ماددةى )
ياساية بة زيندانيكردن سزا دةدريَت و ماددةو خاشاكة ترسناكةكان بطةرِيَنيَتةوة 

انيان يان بة رِيَطةيةكى بىَ زيان خوَى ليَيان رِزطار بكات لةطةلَ شويَنى جار
 قةرةبووكردنةوةدا.

 دةروازةى ثيَنجةم

 حوكمة كوَتاييةكان

 ماددةى ضل وضوارةم:

ئةجنومةنى وةزيران بوَى هةية لةسةر ثيَشنيارى وةزارةت ثيَرِةوى ثيَويست بوَ 
 جيَبةجآ كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربضويَنآ.
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 ماددةى ضل وثيَنجةم:

وةزير بوَى هةية ريَنمايى ثيَويست بوَ جيَبةجآ كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية 
 دةربضويَنآ.

 ماددةى ضل وشةشةم: 

 كار بةهيض دةقيَكى ياسايى ناكرآ طةر لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياساية ناكوَك بيَت.

 ماددةى ضل و حةوتةم:

اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و 
 ياساية جيَبةجآ بكةن.

 ماددةى ضل وهةشتةم:

روَذ لة ميَذووى بالَوكردنةوةى لةرِوَذنامةى فةرِمى  90ئةم ياساية دواى تيَثةرِبوونى 
 )وةقائعى كوردستان( دا جيَبةجآ دةكرآ.

 مسعود بارزاني

 عيَراق-سةروَكى هةريَمى كوردستان
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 دةرضواندنى ئةم ياساية ستيةكانىهوَكارة ثيَوي

لةبةر ئةوةى حكومةتى هةريَمى كوردستان بايةخ بة مافى مروَظ دةدات تاكو لة 
ذينطةيةكى ثاك و دروست و سةقامطريدا بذى و لة ثيَناو ثاراستنى هةريَم لة ثيسى بة 

هةموو شيَوةو جوَرة جياوازةكانييةوة و دةستةبةر كردنى ذيانى زيندةوةرةكان لة 
نطةيةكى دروست وثاك وخاويَنداو بوَ ئةوةى بنةماكانى ثاراستنى ذينطة لة ثالنى ذي

طةشةثيَدانى مروَيى و ئابوورى و كوَمةالَيةتى و هاندانى طةشةثيَدانى بةردةوامى 
سةرضاوةكانى ذيارى بة شيَوةيةك مافى نةوةكانى ئيَستا و داهاتوو لةبةر ضاوبطريَ و 

ةوةر و تةندروستى سروشت و بةروبوومة سروشتييةكانى ثاريَزطارى لة جوَرةكانى زيند
هةريَم و دةرامةتة ئابوورييةكانى بكات و لة هةر زيانيَك بيثاريَزيَ كة لة ضاالكيية 

ثيشةسازى يا كشتوكالَى يا ئاوةدانكردنةوة و هى ديكة روودةدات و، لة ثيَناو 
بوَ ثلة بةندكردنى حوكمة بالَوكردنةوةى هوَشــــــيارى و روَشـــــنبريى ذينطةيى و 

 ســـــزاييةكان. ئةم ياساية دةرضويَنرا.

 2008\11\8( لة ريَكةوتى  90بآلو كراوةتةوة لةرِؤذنامةى و قائعي كوردستان ذمارة) 
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 –رِيَنماييةكانى  سندوقي ثاراسنت و ضاككردنى  ذينطةي هةريَمي كوردستان   -2
 2009( ي سالَي 2عرياق ذمارة )

 اماني ئةجنومةني ثاراسنت و باشرتكردني ذينطةي هةريَمي كوردستانئيَمة ئةند

ثشتبةستوو بة ئةحكامي مادةي )دةيةم( لة ياساي ثاراسنت و ضاككردني ذينطةي 
، و لة ثيَناو جيَبةجيَكردني ئةو 2008( ي سالَي 8هةريَمي كوردستان ذمارة )

رةي دةسةآلتةكاني ثيَسثيَرراو ئاماجنانةي كة مادةي ئاماذةثيَكراو دةيانطريَتةوة بةطويَ
بة ئيَمة و بةطويَرةي برِطةي )ضوارةم( لة مادةي دةيةم بؤ دياريكردني رِيَوشويَنةكاني 
تايبةت بة ثيَكهيَناني سندوقي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة و دانان و هةلَطرتن و 

 خةرجكردن و بوارةكاني خةرجكردني ثارةكان، ئةمانةى خوارةوةمان راطةياند:

 اددةى يةكةم :م

 )ثيَناسةكان(

ئةم وشانةى خوارةوة لةهةر شويَنيَكى دةقةكاني ئةم رِيَنماييةدا هاتبىَ، ئةو مانا 
تايبةتيانة دةطةيةنيَت كةلةخوارةوة بؤى ديارى كراوة ئةطةر هيض ئاماذةيةك نةبيَت بؤ 

 مانايةكى ديكة :

 هةريَم: هةريَمي كوردستاني عرياق. .1

ي كارطيَرِي سندوقي ثاراسنت و ضاككردني ذينطةي سةرؤك: سةرؤكي ئةجنومةن .2
 هةريَمي كوردستان.
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جيَطريى سةرؤك: بريكاري وةزارةتي ذينطة )يان بريكاري هونةريي لةكاتيَكدا  .3
ئةطةر وةزارةت زياتر لةبريكاريَكى هةبوو ( لةكاتى ئامادة نةبوونى سةرؤك 

 جيَطاى دةطريَتةوة .

ندوقي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة ئةجنومةن: ئةجنومةنى بةريَوةبردنى س .4
 هةريَمي كوردستان.

 سندوق: سندوقي ثاراسنت و ضاككردني ذينطةلة هةريَمي كوردستان. .5

 بةرِيَوةبةري طشيت: بةرِيَوةبةري طشيت سندوق. .6

 دةزطاي جيَبةجيَكردن: ثيَكهاتة ئيداراي و هونةرييةكاني سندوق. .7

 سايي( كة ئةجنومةن طريَى دةدات.كؤبونةوة: هةر كؤبونةوةيةكة )ئاسايي و نائا .8

ثشتيوانةكان: ئةوانةى برِى طةورةي ثارة دةبةخشن ، كةدواتر ئةجنومةني  .9
 ثاراسنت و ضاككردني ذينطة دياري دةكات..

 ماددةى دووةم:

 )ئاماجنةكاني سندوق(

داهاتةكانى سندوق بة ثيَي ئةولةوياتى ذينطةيى دةكريَت بوَ بةديهيَنانى ئةم 
 رةوة:ئاماجنانةى خوا

 كوَمةك كردنى  ثرِؤذة ذينطةيية بةردةوامةكان. -1

 كوَمةك كردنى ئةو ضاالكييانةي بةشدارى لة ثاراستنى ذينطةدا دةكةن. -2
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 هانداني داهيَنان و دوَزينةوة لة بوارة ذينطةييةكاندا.  -3

كوَمةك كردنى ئةو تويَذيبنةوة و ليَكوَلَينةوانةى كة ئاماجنيان هيَنانةدى بةرهةمى  -4
 ثاكرتة.

الَوكردنةوةى هوَشيارى و ثةروةردةى ذينطةيى لةناو سةرجةم ضينةكانى ب -5
 كوَمةلَطةدا.

 كوَمةك كردنى كوَمةلَة ذينطةيية ناو خوَييةكان. -6

كوَمةك كردنى ئةو دةست ثيَشخةرييانةى ئاماجنيان رِيَنماييكردنى بةكارهيَنانى  -7
 هيَنيَت.سةرضاوة سروشتيةكانة بةو شيَوةيةى ثةرةثيَدان بةردةوام بةدى ب

 هاندانى وةبةرهيَنان لة بوارى تةكنةلوَجياكانى دوَستى ذينطة. -8

 رِووبةرِوبونةوةى كارةساتة ذينطةييةكان. -9

 دامةزراندن  و بةرِيَوبردنى ناوضة ثاريَزراوةكان.  -10

 دامةزراندن و دانان و بةكارخستنى توَرِةكانى ضاوديَرى ذينطةيى.  -11

 .رِاهيَنان و ئامةدةكردنى كادرى ذينطةيى  -12

هةر جوَرة ضاالكييةكى تر كة ئةجنومةنى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة ثيَى  -13
 واية خزمةتى ئاماجنةكانى سندوقةكة دةكات. 

 :ماددةى سيَيةم

يةكةم: ثيَكهاتةيةك لة هةريَم بةناوى سندوقى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لةهةريَمى 
نت و ضاككردني ذينطة كوردوستاندا ثيَكدةهيَنريَت وة سةروَكى ئةجنومةنى ثاراس

ئةندامانى ئةجنومةني بةرِيَوبردنى سندوقةكة ديارى دةكات دواى رازى بونى زوَرينةى 
 ئةندامةكان بةم شيَوةيةى خوارةوة: 
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سةرؤكي ئةجنومةني ثاراسنت و ضاككردني ذينطة دةبيتة سةرؤكي ئةجنومةني  -1
 بةرِيَوةبردنى سندوق.

لة وةزارةتي ذينطة رِادةسثيَريَت بؤئةركي سةرؤك يةكيَك لة بةرِيَوبةرة طشتيةكان  -2
 بةرِيَوبردني سندوقةكة سةرةرِاي ئةركةكاني خؤي.

ضوار ئةندام لةو  وةزارةتانةى ئةندامن  لة ئةجنومةني ثاراسنت و ضاككردني  -3
 ذينطة بة ثلةيةك كة  لة بةرِيَوبةرى طشتى كةمرت نةبيَت.

ناوخوَييانةى كة بايةخ بة ذينطة نويَنةريَك لةو رِيَكخراو و كوَمةلَة ناحكوميية  -4
 دةدةن و ئةجنومةن ديارى دةكات

نويَنةريَك لةكةرتى تايبةت / بة هةماهةنطى لةطةلَ اليةنة ثةيوةندى دارةكان  -5
 ديارى دةكريَت.

 نويَنةريَك يا زياتر لة ثشتيوانةكان )ئةندامى فةخرين( -6

 يَتةوة.دووةم: لة كاتي ئامادةنةبونى سةروَك  جيَطرةكةي شويَنى دةطر

سيَيةم: سةرؤك مايف ئةوةى هةية يةكيَك لة فةرمانبةرانى وةزارةتةكةى ديارى بكات بوَ 
لةكوَبونةوةكانى ئةجنومةن وةكو سكرتيَر  –بةشيَوةيةكي هةميشةيي  -ئامادةبوون 

 بةبىَ ئةوةى  مايف دةنطداني هةبيَت.

سثوَرِ بكات  بوَسود ضوارةم: ئةجنومةن بوَى هةية بانطيَشيت هةر كةسيَكي شارةزا و ث
 وةرطرتن لة رِاو بوَضوونى .

ثيَنجةم: كؤبونةوةكاني ئةجنومةني بةرِيَوبردنى سندوق مانطانة دةبيَت و دةكريَ 
 كوَبونةوةى نائاسايى طرىَ بدريَت لةكاتى ثيَويستدا.
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شةشةم: برِيارةكان بة زؤرينةي دةنط دةردةكريَن،  لة كاتي يةكسان بوني دةنطةكاندا 
 يةنةبراوة دةبيَت كة  دةنطي سةروَكيان لةطةلَداية . ئةو ال

حةوتةم: ويَنةيةك لة كؤنوسي كوَبونةوةكان دةنيَرريَت بؤ ئةجنومةني ثاراسنت و 
 ضاككردني ذينطة بة مةبةسيت بةدواداضون.

هةشتةم: ماوةي ئةنداميَيت ئةندامانى  ئةجنومةني بةرِيَوبردنى  سندوق دوو سالَة 
وة  دواي رِازيبوونى  سةرؤكي ئةجنومةني ثاراسنت و ضاككردني دةشىَ نويَبكريَتة

( مانط 6( لة ماددةي سيَيةم كة ماوةي ئةنداميَيت بة )5( و )4ذينطة جطة برِطةي )
 دياريكردوة )دةشيَ نويَبكريَتةوة(. 

نؤيةم: سةرؤكي ئةجنومةني بةرِيَوبردنى سندوق بؤي هةية هةرئةنداميَك البدات 
( كوَبونةوةى ساالَنة ئامادة نةبيَت 3كةى خوَى ئةجنامبدات يا لة )كةنةتوانيَ ئةركة

بةبىَ بيانويةكى طوجناو دواى ئةوةى برِيار لة اليةن سةرؤكي ئةجنومةني ثاراسنت و 
 ضاككردني ذينطة دةردةضيَت.

دةيةم: ئةنداميَكى ديكةى لةجىَ دادةنريَت بةثيَى ئةو برِطانةى كة لة خالَى يةكةمدا 
 هاتووة.

 نزةيةم: ثيَويستة رِةضاوي هاوسةنطى نويَنةرايةتى ثشتيوانةكان بكريَت.يا

 ضوارةم:ماددةى 

سندوق كةسايةتيةكي مةعنةوى دةبيَت و دارايي و بةرِيَوبةرايةتييةكى سةربةخوَى 
 دةبيَت.
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 :ماددةى ثيَنجةم

سندوق بودجةي تايبةت بة خؤي دةبيَت و داراييةكةى بة دارايى طشيت لة قةلَةم 
يَت. سندوق بودجةي سةربةخؤي دةبيَت و سالَي دارايي سندوق لة رِوَذى يةكةمى دةدر

مانطى كانوني دووةمي هةموو سالَيَك دةستثيَدةكات و بة كوَتايى هاتنى لة رِؤذي سي 
و يةكةمي مانطى  كانوني يةكةمى هةمان سالَ كؤتايي ديَت بةجوَرى يةكةم سالَي 

اربوني سندوق دةست ثيَدةكات لةدواى دارايي سندوق لة بةروارى  دةست بةك
كارثيَكردنى حوكمةكانى ئةم رِيَنماييانةو كوَتايى هاتنى دةوامي رِؤذي سي و يةكةي 

 مانطى كانوني يةكةمي ئةو سالَة.

 ماددةى شةشةم:

 )داهاتةكاني سندوق(

 داهاتةكاني سندوق لةم سةرضاوانةي خوارةوة ثيَكديَن:

 ةريَمي كوردستان تةرخانى دةكات.ئةو برِة ثارانةى كة  حكومةتي ه -1

 ئةو برِة ثارانةى كة حكومةتي فيدرِالَ تةرخانى دةكات. -2

 ئةو برِة ثارةيةي كة لة بودجةي ثاريَزطاكان تةرخان  دةكريَت. -3

ئةو يارمةتى و بةخشينانةى لةاليةن حكومةت و دةستةو كوَمةلَة و رِيَكخراوة  -4
 دةبةخشريَت. بياني و ناوخؤييةكان و تاكى  عيَراقي و بياني
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ئةو كريَ و رِةسم و باجة دارايي ذينطةييانةى بة ثيَى ياسا كارثيَكراوةكان  -5
 وةردةطرييَن.

 :ماددةى حةوتةم

ئةو برِة ثارانةى لةبةرامبةر زيان طةياندن بة ذينطةى هةريَم وةردةطرييَت لة و 
 سندوقةدا  هةلَدةطرييَت. 

 :ماددةى هةشتةم 

و ضاككردنى ذينطة مةرجة بوَ رِةزامةندى لةسةر ثالني  رِةزامةندى ئةجنومةني ثاراسنت
 ساآلنة و بةرنامةكاني  جيَبةجيَكردنى  سندوقةكة.

 :ماددةى نؤيةم 

 )ئةرك و دةسةآلتةكاني ئةجنومةن(

 ئامادةكردني ثةيكةري )هيكل( ى سندوق.-1

 داناني ئةولةويات بوَ سندوق بةثيَى  ئةولةوياتي ذينطةيي هةريَم.-2

 ةو طريَبةستانةى كة ئةركةكانى سةرشانى ثيَويسيت دةكات .بةستنى ئ-3

بةرزكردنةوةى سكاالَ و دادطايى كردنى  كةساني رِاستةقينة و مةعنةوى  لةبةردةم -4
 دادطاكان.

 بةدواداضوني ثرِؤذةكاني تايبةت بة سندوق.-5
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يَنانى دامةزراندني فةرمانبةران و بةردةست و دياريكردني مافةكانيان و كؤتايي ثيَه-6
بة خزمةتةكانيان و طريَبةست لةطةأل هةر ثسثوَرِو هونةرييةكدا شارةزا يان تةكنيكاران  

 بةثيَى  طريَبةسيت تايبةتي.

 داناني رِيَنماييةكاني رِيَكخراوةيي ثيَويست بؤ ضاالكي سندوق.-7

 ثيَكهيَناني ليذنةكان.-8

 ( لة مادةي شةشةم.5بةدواداضوني برِطةي )-9

زامةندي ئةجنومةني ثاراسنت و ضاككردني ذينطة وةربطرييَت لةسةر .مةرجة رِة-10
هةيكةل و سياسةتى طشيت و ثالن و بةرنامةي كاري سندوق لة ثيَش دةستكردن بة 

 جيَبةجيَكردن.

بةرزكردنةوةي برِيارةكاني ئةجنومةن و رِاثؤرتة خولييةكان بؤ ئةجنومةني -11
 ثاراسنت و ضاككردني ذينطة.

 ي تر كة  سروشيت كاري سندوقةكة ثيَويستى دةكات.هةر ئةركيَك-12

 :  ماددةى دةيةم 

 ئةرك و دةسةآلتةكاني بةرِيَوةبةري طشيت

 بةرِيَوةبةر ئةم ئةرك و دةسةآلتانةى خوارةوةى هةية:

جيَبةجيَكردني ئةو سياسةتة طشتييةى كة ئةجنومةن برِيارى لةسةرداوة بوَ ضاالكى  -ا
 و ثالن و بةرنامةكاني سندوق.



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  50 
 

 جيَبةجيَكردني ئةو برِيارانةى كة ئةجنومةن دةرى دةكات.-ب

 بةرِيَوبردني كارةكاني سندوق و كارئاسانى كردنى كاروبارى رِؤذانةي.-ج

نويَنةريَيت كردنى سندوق لة بةرامبةر كةسانى تر بةثيَى ئةوةى ئةجنومةن -د
 دياريدةكات.

ايي و رِاثؤرتى وةرزي و ئامادةكردني ثرؤذة ميزانيةى ساآلنة و ذميَرياري كؤت-ه
 ساآلنةي سندوق و بةرزكردنةوةي بؤ ئةجنومةن.

ئامادةكردني ثيَوةر و ئالييةت بوَ بةدةست هيَنانى ثالَثشتى دارايي و هونةري و -و
 دياريكردني بنةماكاني خةرجكردنى ثارة لة سندوق و بةرزكردنةوةي بؤ ئةجنومةن.

شني و سةرضاوة داراييانةى تر كة هةولَ دان بؤ بة دةستكةوتهيَنانى ئةو بةخ-ز
 ئاماجنة ذينطةييةكان بةدى دةهيَنيَت.

ثيَشنياري ثةيكةري رِيَكخسنت بؤ دةزطاي رِاثةرِاندنى سندوق و بةرزكردنةوةي بؤ -ح
 ئةجنومةني ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة بؤ برِيار لةسةردان و ثشت ثيَبةستين.

ي سندوق و سةرثةرشتكردني كارةكاني بةرِيَوبردني دةزطاي رِاثةرِاندن و داراي-ط
 فةرمانبةران و كارمةندان و زامنكردني باش بةرِيَوةضوونى كارةكان تيَيدا.

بةرزكردنةوةي رِاثؤرت و تويَذينةوة و ثيَشنيازى ثةيوةست بةكارى    سندوق  بؤ -ى  
 ئةجنومةني ثاراسنت و ضاككردني ذينطة بؤ برِيار لةسةردان .
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نةوةكان و ئامادةكردنى كوَنووسةكان و بةرزكردنةوةى بوَاليةنة رِيَكخستنى كوَبو -ك
 ثةيوةنديدارةكان.

 هةرئةركيَكى تر كةئةجنومةن دةخياتة ئةستوَى يا ثيَى رِادةسثيَرىَ.  -ل

 خةرج كردنى ثاداشت بوَ كارمةندانى سندوق دواى رِةزامةندى سةروَك. -م

 : هةمماددةى يازدة

ةندرايَتى بريؤكة) امللكية الفردية (  و برِوانامةى ئةجنومةن مايف تؤماركردنى خاو
داهيَنانى لةبوارة ذينطةييةكاندا هةية و طةشةثيَدةدريَت لة ريَى ئةو ضاالكيانةى ثارةى 

 بؤ خةرج دةكريَت .

 : هةمماددةى دوازدة

ئةجنومةن ذميَركارى تؤمارةكانى خؤى ريَكدةخات بةثيىَ بنةما ذميَركاريية ثشت 
راوة جيهانييةكان  و دةكةويَتة ذيَر ووردبينى ديوانى ضاوديَرى دارايى بةسرتاو و ناس

بةجؤرىَ كة ئةجنومةن راثؤرتى ساآلنة و داتاكانى دارايى كؤتايي بةرزدةكاتةوة بؤ 
ئةجنومةنى وةزيران و ئةجنومةنى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة كة لة ماوةيةك زياتر 

 ى دارايي .رؤذ دواي كؤتايي هاتنى سالَ 90نةبيَت لة 

 : هةمماددةى سيَزدة

لةكاتيَكدا ئةجنومةن نةتوانيَت ئاماجنةكانى بةدى بهيَنيَت بةهؤى كةمي داراييةوة ، 
ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة كة راسثاردةيةك بةرزبكاتةوة 
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ئةوةى بؤ ئةجنومةنى وةزيران سةبارةت بةثيَوستى دابني كردنى دارايي ثيَويست بؤ 
 ئةجنومةن بتوانىَ بةئةركةكانى خؤى هةلَسىَ و ئاماجنةكانى خؤى بةدي بهيَنىَ.

  -: هةمماددةى ضواردة

لةكاتى هةلَوةشانةوةى ئةجنومةن لةبةرهةرهؤيةك ، هةموو داراييةكانى طوسرتاوة و 
 نةطواسرتاوة دةبيَتة مولَكى وةزارةتى ذينطة.

 : هةمماددةى ثازدة

ارى دةرضوونيةوة كارى ثيَدةكريَت و لة وقايعي كوردستان بآلو ئةم ريَنمايية لةبةرو
 دةكريَتةوة 

 دارا حممد امني سعيد                                                                      

 وةزيري ذينطة                                                                      

ةني سةرؤكي ئةجنوم
 ثاراسنت و باشرتكردني ذينطة.

 .22/06/2009(، لةرِيَكةوتي 151بآلوكراوةتةوة لةرِؤذنامةي وةقائع كوردستان ذمارة )
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 عيَراق  -. ياساي دةستةى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لةهةريَمى كوردستان3

   2010( سالَي 3ذمارة )

 ماددةي يةكةم: 

ةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت ئةم مةبةست لةم زاراوةو طوزارشتانةي خوار
 ياساية: 

 عيَراق. -هةريَم:هةريَمي كوردستان يةكةم:

 دةستة: دةستةي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لةهةريَمدا.  دووةم:

 ئةجنومةن: ئةجنومةني دةستة.  سيَيةم:

 سةرؤك: سةرؤكي دةستة.  ضوارةم:

  ماددةي دووةم:

دةستةي ثاراسنت و ضاككردني دادةمةزريَ بةناوي ) بةثيَي ئةم ياساية دةستةيةك
( كةسايةتي مةعنةوي و سةربةخؤيي دارايي و عيَراق-ذينطة لةهةريَمي كوردستان

كارطيَري خؤي هةية و لةرِوي كارطيَرِيةوة بةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة 
 دةبةسرتيَتةوة. 

 ماددةي سيَيةم: 

 ئاماجني دةستة ئةمانةي خوارةوةن: 
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ثاراسنت و ضاككردني ذينطة و ثةرةثيَداني بؤ رِيَطةطرتن لةثيس بوني و  يةكةم:
 ثاريَزطاري كردن لةثاكو خاويَين و جوانيةتي هةريَم. 

ثاراستين ذينطة و تةندروسيت طشيت لة مةترسيةكاني ضاالكي و كاري  دووةم:
 زيانبةخش بةذينطة و مرؤظ. 

رةكاني ضةكي كيميايي و تةقيوةكان نةهيَشنت و ضارةسةركردني ئاسةوا سيَيةم:
بةهاريكاريكردن لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ ثاككردنةوةي كيَلَطةكاني مني و 

 ثامشاوةكاني ضةك و تةقةمةني كة دةبنة مايةي ثيسبوني ذينطة. 

بةرزكردنةوةي ئاسيت هؤشياري ذينطةيي و ثتةوكردني هةسيت  ضوارةم:
بؤ ثاراستين ذينطة و باشكردن و كاراكردني رِؤلَي بةرثرسياريةتي تاك و كؤمةلَ 

 رِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني و هانداني ئةركي خؤبةخشني لةو بوارةدا. 

  ماددةي ضوارةم:

 دةستة بؤ بةديهيَناني ئاماجنةكاني ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت: 

و كاركردن  ثيَشنيازكردني سياسةتي طشيت ثاراستين ذينطة لةثيس بوون يةكةم:
لةثيَناو ضاككردني جؤرةكةي و بةرزكردنةوةي بؤ ئةجنومةني وةزيران بؤ 

 ثةسةندكردني. 

داناني ثالني ساآلنة و مامناوةندي و دريَذخايةن بؤ ثاراستين ذينطة و  دووةم:
 ضاكردني. 
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دةرضواندني رِيَنمايي تايبةت بةسنورداركردن و مةرجةكان و زانياريي ذينطةيي  سيَيةم:
ويست و ضاوديَري كردني سةالمةتي ذينطة بؤ ثرِؤذةكان و سةالمةتي و دروسيت ثيَ

جيَبةجيَكردني ئةم رِيَنماييانة لةطةلَ رِةضاوكردني بةلَيَن و ثةميانة نيَودةولَةتيةكان بؤ 
 ثاراستين ذينطةو ياسا كارثيَكراوةكان. 

ينطة و ئةو ئةجنامداني رِوثيَو و ثشكنينةكاني ثةيوةست بةثيسبوني ذ ضوارةم:
هؤكارانةي كة كاريطةرييان لةسةر سةالمةتي ذينطة و ئامادةكردني نةخشة 

 ذينطةيةكان هةية بة هةماهةنطي لةطةلَ وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكاندا. 

 ماددةي ثيَنجةم: 

دةستة سةرؤكيَكي دةبيَ بةثلةي تايبةت و خؤي سةرؤكي باآليةتي و بةرثرسة  يةكةم:
اراستةكردني سياسةتةكاني و سةرثةرشيت و ضاوديَري كردني و هةموو لةكارةكاني و ئ

برِيارو فةرمان و رِيَنماييةكاني ثةيوةندييان هةبيَت بة ئةركةكاني دةستةو 
دةسةآلتةكاني و هةموو كاروباريَكي هونةريي و دارايي و كارطيَرِي بةثيَي حوكمةكاني 

دةكريَن و خؤي بةرثرسة  ياسا لةوةوة دةردةضن و بةسةرثةرشيت ئةو جيَبةجيَ
 لةبةردةم ئةجنومةني وةزيراندا. 

ئةوةي بةسةرؤكي دةستة دادةمةزريَ دةبيَت ئةم مةرجانةي خوارةوةي تيَدا  دووةم:
 هةبيَت: 

 دةبيَ هاوآلتياني هةريَم بيَت و دانيشتوي بيَت. -1

كةي خؤي دةبيَ برِوانامةي بةرايي زانكؤي بةالني كةم هةبيَ و لةبواري ثسثؤرِيية-2
 ليَهاتوويي و شارةزايي هةبيَت. 
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خوو و رِةوشيت باش بيَ و بةتاواني جينايةت يان كةتين  لةكةدار بةشةرةف حوكم -3
 نةدرابيَ. 

 بةشداري لةو تاوانانة نةكردبيَت كة دةسةآلتي داثلؤسيَنةر ئةجنامي دابن. -4

وةزيران  : سةرؤك بة فةرماني هةريَمي و لةسةر ثاآلوتين ئةجنومةنيسيَيةم
 دادةمةزريَت. 

 ماددةي شةشةم: 

دةستة لةم فةرمانطانةي خوارةوة ثيَكديَت و هةر فةرمانطةيةكيش لةوانة  يةكةم:
لةاليةن فةرمانبةريَكةوة بةرِيَوةدةضيَت كة برِوانامةي بةرايي زانكؤي لةبواري ثسثؤرِيي 

 فةرمانطةكةدا هةبيَ و ذمارةيةك فةرمانبةر ياريدةي دةدةن: 

 مانطةي كارطيَري و دارايي و ياسايي. فةر-1

 فةرمانطةي هؤشياركردنةوةي ذينطةيي و رِاطةياندن. -2

 فةرمانطةي كاروباري هونةري. -3

 فةرمانطةكاني ذينطة  لةثاريَزطاكاني هةريَمدا. -4

ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية بةهةماهةنطي لةطةلَ سةرؤكي دةستة هةر  دووةم:
مبةزريَنيَت يان ليَكيان بدات يان هةلَيان بوةشيَنيَتةوة ئةمةش فةرمانطةيةك لة نويَ دا

 لةضوارضيَوةي ثيَكهاتةكاني دةستةو بةثيَي ثيَويسيت كارةكاني. 
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 ماددةي حةوتةم: 

دةستة ئةجنومةنيَكي دةبيَت بةسةرؤكايةتي سةرؤكي دةستة و لةمانةي  يةكةم:
 خوارةوة ثيَكديَت: 

 ةوة كة لةثلةي بةرِيَوةبةري طشيت كةمرت نةبيَت: نويَنةري ئةم وةزارةتانةي خوار-1

 وةزارةتي ناوخؤ. -أ

 وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار.  -ب

 وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت. -ج

 وةزارةتي ثالندانان.  -د

 وةزارةتي كشتوكالَ و سةرضاوة ئاوييةكان.  -ه

 وةزارةتي تةندروسيت.  -و

 زرطاني و ثيشسازي. وةزارةتي با -ز

 وةزارةتي سامانة سروشتيةكان.  -ح

 وةزارةتي كارةبا. -ط

 وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن.  -ي

 وةزارةتي ثةروةردة.  -ك



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  58 
 

 وةزارةتي ثيَشمةرطة.  -ل

 وةزارةتي رؤشنبريي و الوان.  -م

 وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايين.  -ن

بواري ثاراستين ذينطة بةبرياري سةرؤكي  دوو ئةندام لةشارةزا و ثسثؤرِاني -أ-2
 دةستة. 

 نويَنةريَك لةليذنةي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لةثاريَزطاكاني هةريَم. -ب

سةرؤكي دةستة بؤي هةية لةكاتي ثيَويستدا نويَنةري وةزراةتةكاني ديكة و  دووةم:
بونةوةكاني ئةو اليةنانةش بانط بكات كة بةوةزارةتةوة نةلكاون تا بةشداري لة كؤ

 ئةجنومةندا بكةن بةبيَ ئةوةي مايف دةنطدانيان هةبيَت. 

ئةجنومةن مانطانة كؤدةبيَتةوة و سةرؤك بؤى  هةية لةكاتي ثيَويست  سيَيةم:
بانطيَشت بؤ كؤبونةوةي نائاسايي بكات و بريارةكان بةزؤرينةي ذمارةي ئامادةبوان 

ةو اليةنة ثةسند دةكريَت كة دةردةضن و لةباريَكدا طةر دةنطةكان يةكسان بون ئ
سةرؤك دةنطي بؤ داوة، لةسةر ئةجنومةنيشة رِاثؤرتي ساآلنة لةسةر بارودؤخي ذينطة 

 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بةرزكاتةوة. 

 ماددةي هةشتةم: 

لةهةر ثاريَزطايةك ليذنةيةك بةسةرؤكايةتي ثاريَزطار يا ئةوةي جيَي دةطريَتةوة  يةكةم:
تي نويَنةري ئةو وةزارةتانةي كة لةبرِطةي يةكةمي ماددةي حةوتةمدا و ئةندامية
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دةست نيشان كراون لةطةلَ بةرِيَوةبةري فةرمانطةي ذينطة لة ثاريَزطا ثيَك دةهيَنريَ و 
 ثيَي دةطوتريَ ))ليذنةي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لةثاريَزطا((. 

ماددةي حةوتةمي ئةم ياساية جىَ بةجىَ كردنى ئةو حوكمانةى كة هاتووة لة دووةم:
 لةسةر  كؤبونةوةكانى ليذنةي ثاريَزطا، تايبةت بة كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني دةستة. 

  :هةمماددةي نؤ

 ئةرك و دةسةآلتةكاني ثيَكهاتةي دةستة بةثيَرةو دةستنيشان دةكريَن. 

  :هةمماددةي دة

بةجيَ كردني حوكمةكاني ئةم سةرؤكي دةستة بؤي هةية رِيَنمايي ثيَويست بؤ ئاسانكاريي جيَ
 ياساية دةربضويَينَ. 

 : هةمماددةي يازدة

( ي 8حوكمةكاني ياساي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لةهةريَمي كوردستان ذمارة) يةكةم:
وةك خؤي جيَبةجيَ دةكريَ ئةطةر لةطةلَ حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك نةبن  2008ساَلي 

يَطاي ))وةزير(( و طوزارشيت))دةستة(( جيَطاي و طوزارشيت ))سةرؤكي دةستة((ش ج
 ))وةزارةت((دةطرنةوة لة هةر شويَنيَكي ناوبراودا هاتنب. 

كار بةهيض دةقيَكي ياسايي يا برِياريَك ناكريَ طةر لةطةلَ حوكمةكاني ئةم ياساية  دووةم:
 ناكؤك بيَ. 
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دارةكان حوكمةكاني ئةم ثيَويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةندي :هةمماددةي دوازدة
 ياساية جيَ بةجيَ بكةن.

 : هةمماددةي سيَزدة

ئةم ياساية لة رِؤذي بآلوكردنةوةي لةرِؤذنامةي فةرمي )وةقائيعي كوردستان( جيَبةجيَ 
 دةكريَ. 

 مسعود بارزاني

 عيَراق-سةرؤكي هةريَمي كوردستان

 ))هؤية ثيَويستيةكاني دةرضواندني((

طة و ثاريَزطاري كردن لةتةندروسيت طشيت و سةرضاوة سروشتيةكان بةمةبةسيت ثاراستين ذين
و هةمة جؤري زيندةوةريي و بةدواداضوني ئةو هؤكارانةي كار دةكةنة سةر سةالمةتي طشيت 
و البردن و ضارةسةركردني ئاسةوارةكاني ضةكي كيميايي و ئةو ماددانةي كة دةبنة هؤي 

طةيي و رؤشنبريي ذينطةيي لةهةريَمي ثيسبوني ذينطة و بآلوبونةوةي هؤشياري ذين
كوردستان ثيَويسيت كرد دةستةيةك دامبةزريَ تاكو ئةو ئةركة بطريَتة ئةستؤ بؤية ئةم ياساية 

 دةرضوويَنرا. 

 2010\8\2(لة 114بآلو كراوةتةوة لةرؤذنامةى وةقائعي كوردستان ذمارة )
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 ياساكانى تايبةت بة تومخةكانى ذينطة -بةشى دووةم:

 زةى يةكةمدةروا

 هةوا( ،ياساكانى تايبةت بة تومخة نازيندووةكان )خاك ، ئاو 

 يةكةم: ياساكانى تايبةت بة خاك  

 1988( ى سالَي 91. ياساي رِيَكخستين وةبةرهيَناني كانزايي ذمارة ) 1

 بةشي يةكةم
 ثيَناسة و زاراوةكان

  -ماددةى يةكةم:

ئةم ياساية، واتاكانيان  ئةم دةربرِينانةي الي خوارةوة، بؤ مةبةستةكاني
 بةرامبةريان هاتوة:

 وةزارةت: وةزارةتي ثيشةسازي و دروستكارى سةربازي. .1
 وةزير: وةزيري ثيشةسازي و دروستكارى سةربازي. .2

دامةزراوةكة: دامةزراوةي طشيت بؤ رِوثيَويي جيؤلؤجي و ليَكؤلَينةوةي  .3
 كانزايي.

ي طشيت بؤ رِوثيَويي بةرِيَوةبةري طشيت: بةرِيَوةبةري طشيت دامةزراوة .4
 جيؤلؤجي و ليَكؤلَينةوةي كانزايي.
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وةبةرهيَناني كانزايي: هةر كاريَك بؤ ئاماجني وةبةرهيَناني كةرةستةي  .5
كانةكان و مةقلةعةكان لة حالَةتة سروشتييةكةياندا يان لة دواي 

 ضارةسةركردنيان.

قلةع يان وةبةرهيَن: اليةني دةسةآلتثيَدراوة بؤ وةبةرهيَناني كةرةستةي مة .6
 كانةكان بةطويَرةي ئةم ياساية.

مةقلةع: شويَين سروشيت كةرةستةي وةبةرهيَنانة كة بةرد و كةرةستةي  .7
تري وةكو مةرِمةرِ و طةض و ضةو و بةردي كلسي يان مليي و طرانيت و قورِ و 
مل و خؤأل و جؤري تري كةرةستةكاني تيَداية كة لة مةبةستةكاني بيناسازي 

رِووي زةوي يان لة ناخي زةويدا يان لة ئاوي هةريَميدا يان  بةكارديَت  لةسةر
 لة ذيَردا بن .

كان: شويَين سروشيت وةبةرهيَنراو كة خاوي كانزايي وةكو ئاسن و فؤسفات  .8
و خويَ و كربيت و قورِي دةستكرد يان هةر خاويَكي كانزايي كةلَك 

لةسةر رِووي ليَوةرطرياو بؤ مةبةستةكاني ثيشةسازي لة خؤدةطريَت كة يان 
 زةوين يان لة ناخي زةويدان يان لة ئاوي هةريَميدا يان لة ذيَردا بن .

  -ماددةى دووةم :

دامةزراوةكة بةرثرسيارة لة سةرثةرشتيكردني جيَبةجيَكردني ئةم ياساية و  .1
ضاوديَريكردني وةبةرهيَناني مةقلةع و كانةكان لةسةرتاسةري ووآلتدا و 

ةكخستنةوةي زانيارييةكاني تايبةت بةم كؤكردنةوة و ثؤليَنكردن و ي
ضاالكييانة بؤ مةبةستةكاني هاندان و رِيَبةري و رِيَنمايي وةبةرهيَنان بؤ 

 ثاريَزطاريكردن لة ساماني كانزايي و ذينطةيي.
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ليذنةيةكي هةميشةيي لة دامةزراوةكةدا ثيَك ديَت بة سةرؤكايةتي  .2
زارةتةكاني خوارةوة بؤ بةرِيَوبةري طشيت و ئةنداميَيت نويَنةران لة وة

 دياريكردني زةوي شياو بؤ وةبةرهيَنان وةكو مةقلةع:

 وةزارةتي بةرطري . أ

 وةزارةتي نةوت . ب

 وةزارةتي بةرِيَوةبردني خؤجيَيي . ت

 وةزارةتي كاشتوكالَ و ئاوديَري . ث

 وةزارةتي تةندروسيت  . ج

 وةزارةتي رِؤشنبريي و رِاطةياندن . ح

 وةزارةتي نيشتةجيَكردن و ئاوةدانكردنةوة . خ

 ارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايينوةز . د

 وةزارةتي طواستنةوة و طةياندن . ذ

ليذنةكة بةاليةني كةمةوة سالَي يةكجار يان لةسةر داواي يةكيَك لة نويَنةري 
 اليةنةكاني سةرةوة كؤبونةوةي دةوري رِيَكدةخات.
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 بةشي دووةم
 قةدةغةكراوةكان

  -ماددةى سيَيةم :

 وةبةرهيَناني كانزايي تةرخان بكريَن:نابيَ زةوييةكاني خوارةوة بؤ 

ناوضةيةك كة ثيَطةيةكي ثريؤزي تيَدابيَ يان طؤرِستانيَكي طشيت ليَيبَ يان  .1
كةوتبيَتة مةوداي كةمرت لة ثيَنج سةد مةتر لةم ناوضانةوة تةنها بة رِةزامةندي 
اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةبيَت. هةموو شويَنيَك يان بينايةكي ديين بة ثيَطةي 

 ثريؤز دادةنريَت كة اليةنيَكي ئايين دانثيَدانراو سةرثةرشيت بكات.

ئةو ناوضةيةي ثيَطةيةكي ميَذويي تيَداية يان دةكةويَتة ناو مةوداي كةمرت لة ثيَنج  .2
سةد مةتر دوري ليَوةي تةنها بة رِةزامةندي اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةبيَت، و 

ر دةكريَن بة ثيَطةي ميَذويي دادةنريَن هةموو ئةو شويَنانةي كة بة ميَذويي ئةذما
 بةطويَرةي ئةحكامي ياساي شويَنةوار. 

زةوي ثرِؤذة كشتوكالَيةكان و دارستان و  شويَنى بةنداو و عةمبارى ئاو  و شويَين  .3
تونيَل و ئةو جؤطا سةرةكيانةي كة ثيَياندةطةن تةنها بة رِةزامةندي اليةني 

ردني مةرجة سةثيَنراوةكان بؤ ثاراستين ثةيوةنديداري تايبةمتةند بة رِةضاوك
 بةروبومي كشتوكالَي و قةرةبووكردنةوة بةرامبةر ئةو زيانانةي ثيَياندةطات.

ئةو زةويانةي دةكةونة ناو يان دةرةوةي سنوري شارةواني شارةكان تةنها  .4
بةطويَرةي ثيَوةري تايبةتي بة دياريكردني مةقلةع و كانةكان كة ئةجنومةني 

 دةريدةكات. ذينطةثاريَزي
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 ئةو زةوييانةي تةرخانكراون يان هةلَدةطرييَنةوة بؤ: .5

 هيَلَي ئاسن  بة مةوداي دوري كةمرت لة ثيَنج سةد مةتر لة هةر اليةكييةوة.ا. 

 رِيَطاي طشيت  بة مةوداي دوري كةمرت لة هةزار مةتر لة هةر اليةكييةوة.ب. 

ج سةد مةتر ليَي، ئةوانةي ثردةكان و بة مةوداي دوري كةمرت لة هةزار و ثيَنت. 
 رِةزامةندي اليةنةكاني ثةيوةنديدار بةدةستدةهيَنن بةدةردةكريَن.

زةوييةك كة خاوةنداريَتيي بطةرِيَتةوة بؤ اليةنة سةربازيةكان يان طرنطي سةربازي  .6
 تايبةتي هةبيَت مةطةر بة رِةزامةندي اليةنةكة خؤي بيَ.

مةودايان لة ثيَنج سةد مةتر كةمرتة لة كيَلَطةكاني نةوت و غاز و ئةو زةوييانةي  .7
هيَلَةكاني بؤري نةوت و بةرهةمةكاني نةوتي و غاز مةطةر بة رِةزامةندي اليةنة 

 تايبةمتةندةكان بيَت.

ثيَطةي كارطةكان و فةرمانطةكان و كةرتي هاوبةش و تيَكةلَ و تايبةت مةطةر بة  .8
 رِةزامةندي اليةنة ثةيوةنديدارةكان  بيَت.

مةوداي لة هةزار مةتر كةمرت بيَت لة هيَلَةكاني طةياندني كارةبايي  زةوييةك كة .9
 مةطةر بة رِةزامةندي اليةنة تايبةمتةندةكان بيَت.

زةوييةك كة مةوداي كةمرت لة ثيَنج سةد مةتر دووربيَ لة هيَلَةكاني كيَبلَي  .10
 تةوةريي مةطةر بة رِةزامةندي اليةنة تايبةمتةندةكان بيَت.
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 بةشي سيَيةم

 ةبةرهيَناني زةويية تةرخانكراوةكان بؤ مةقلةع و كانةكانو

  -ماددةى ضوارةم :

كةرةستةي دةرهيَنراو لة مةقلةع و كانةكان بة مولَكي دةولَةت دادةنريََن و كريَي  .1
 وةبةرهيَنانيان ليَ وةردةطرييَت لةاليةن دامةزراوةكةوة.

اريكراوي لة زةوييةكان وةزير يان رِيَثيَدراوةكةي مايف تةرخانكردني رِوبةري دي .2
هةية بؤ بةرذةوةندي فةرمانطةكاني كةرتي هاوبةش و تيَكةلَ و بؤ مةبةسيت 
وةبةرهيَنانيان وةكو مةقلةع بؤ ثرِؤذةكان و كاري تايبةت بة خؤيان بةبيَ كريَ 
يان بة كريَيةكي طوجناو بؤ ماوةيةكي دياريكراو، و كة بة مةرجي تايبةتي 

ش ضؤنيةتي دةستكاريكردني ئةو بةروبومانةي بة لةسةري رِيَكبكةون لةوانة
 رِيَكةوت دةردةكةون.

دامةزراوةكة يان رِاسثيَردراوةكةي مايف طريَبةستكردني لةطةأل كةرتي تايبةت  .3
هةية )تاك يان كؤمثانيا( بؤ وةبةرهيَنان لة زةوييةكاندا وةكو مةقلةع لة ناو 

ةوة بةطويَرةي ثةيرِةوة رِوبةري دياريكراوي ضةسثيَنراو لةاليةن دامةزراوةك
هونةريةكان بؤ هةر حالَةتيَك و بةثيَي سروشيت ئةو كةرةستةيةي جيَي مةبةسيت 

 وةبةرهيَنانة.

دامةزراوةكة مايف طريَبةستكردني هةية لةطةأل كؤمثانيا ناعرياقيةكان كة   .4
طريَبةستيان كردوة لةطةأل اليةني عرياقيةكاندا بؤ مةبةسيت وةبةرهيَنان لة 

كاندا بة مةرجيَك داواكارييةكةي ثشتطرييكرابيَ بة داواكاري ئةو مةقلةعة
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اليةنانةي ثشتطريي ليَدةكةن و بة دياريكردني برِو و جؤري ئةو مةوادانةي 
 داواكراون بؤ طريَبةستكردن.

هيض اليةنيَكي بةرهةمهيَن بؤي نية دةسةآلت بدات يان طريَبةسيت الوةكي بكات  .5
ان يان كانةكان لة ناو رِوبةري دياريكراو بؤ لةسةر وةبةرهيَناني مةقلةعةك

وةبةرهيَنان، تةنها بة وةرطرتين رِةزامةندي وةزير يان رِاسثيَردراوةكةي، بة 
( لة مادةي ضواردة بؤ هةموو وةبةرهيَنةكان 1ثيَضةوانةوة ئةحكامي برِطةي )

( لة مادةي دةيةم بؤ كةرتي 1وهةروةها جيَبةجيَكردني ئةحكامي برِطةي )
 ةتي دةسةثيَنريَت.تايب

دامةزراوةكة يان رِاسثيَردراوةكةي، لة كةرتي هاوبةش يان تيَكةأل، و بة  .6
رِةزامةندي وةزير ئةركي وةبةرهيَناني كانةكان لة سةرتاسةري ووآلت بة 

 وةبةرهيَناني رِاستةوخؤ دةطريَتةئةستؤ.
وانيَ دامةزراوةكة، و بة رِةزامةندي وةزير يان رِاسثيَردراوةكةي، ئةطةر نةت .7

وةبةرهيَناني رِاستةوخؤ بكات بؤي هةية طريَبةست لةطةأل اليةني تردا بكات لة 
كةرتي تايبةت بؤ وةبةرهيَناني كانزاكان لة ناو رِوبةرةكان و بةثيَي ثةيرِةوة 

 دياريكراوةكان.

  -ماددةى ثيَنجةم :

ئةو زةويانةي كة مولَكي دةولَةتن و مايف دةستكاريكردنيان لةسةرة و . 1
بةرهيَنانيان تيَدا كراوة وةك مةقلةع لة ثيَش بةركارى  ئةم ياساية، بة هةلَوةشاوة وة

ئةذمار دةكريَن لةبةرواري بةسةرضوونيةوة،و ثاريَزطا لة دواي ضةسثاندني زةوي 
وةبةرهيَنان وةكو مةقلةع لةرِيَي ليذنةيةكي تايبةتي ثيَكهيَنراو بؤ ئةم مةبةستة، 
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مادة دةكات و فةرمانطةي تؤماركردني خانوبةرة تايبةمتةند رِاثؤرتي هةلَوةشاندنةوة ئا
ئاطاداردةكاتةوة بؤ ئةوةي بةو ثيَية تؤماري زةوييةكة بطؤرِيَ و ئةطةر وةبةرهيَنان 
لةسةر بةشيَك لةو زةويانةي مايف دةستكاريكردنيان لةسةرة بكريَت ئةوا ثاريَزطا  

ات و بة هةلَوةشاوةي دايدةنيَ دوور هيَلَكاريةك بةو بةشةي  ئاماذةيثيَكراوة رِيَكدةخ
لةو بةشةي لة زةوييةكة دةميَنيَتةوة و فةرمانطةي تؤماركردني خانوبةرة ليَ 

 ئاطاداردةكريَتةوة.

ئةو زةويانةي كة مولَكي دةولَةتن و مايف دةستكاركردنيان لةسةرة بة هةلَوةشاو . 2
اربوونى  ئةم ياسةية و دادةنريَن ئةطةر بةبيَ طريَبةسيت وةبةرهيَنان لة دواي بةك

 رِةضاوكردني ئةحكامي مادةي ضواردة وةكو مةقلةع بةركاربهيَنريَن.

( لة مادةي نؤ لةم ياساية كاريثيَدةكريَ، لةسةر دامةزراوة 4حوكمةكانى برِطةي ). 3
 بنيادنراوةكاني سةر ئةو زةوييانةي برِياري هةلَوةشاندنةوةيان لةسةرة.

  -ماددةى شةشةم :

ة لة كاتي ثيَويستيدا، بؤي هةية دةست خباتة سةر هةر زةوييةك لة دامةزراوةك
دةرةوةي قةدةغةكراوةكان كة بؤ وةبةرهيَنان وةكو مةقلةع و كانةكان بضةسثيَنريَت، 
ئةويش لة دواي ئامادةكردني كؤنوسيَك لةاليةن ليذنةيةكةوة كة بؤ ئةو مةبةستة 

هةرضي دامةزراوةي لةسةر جيَطريكراوة  ووردةكاري زةوييةكة و ، و تيَيداثيَكدةهيَنريَت
رِوندةكريَتةوة و هةروةها ضيَنراوةكان و بارودؤخي ئيَستاي ئاشكرادةكريَت بة مةرجيَك 
رِيَوشويَنة ياساييةكان بؤ تةرخانكردن يان ئيستمالككردن يان كوذاندنةوةي مافةكاني 
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يةك سالَ لة رِيَكةوتي  دةستكاريكردن بطرييَتةبةر بةثيَي ياساكاني كارثيَكراو لة ماوةي
 برِياري دامةزراوةكة بؤ دةست خستنة سةر زةوييةكة.

  -ماددةى حةوتةم :

وةبةرهيَناني زةوييةكاني مولَكداري، بة مولَكي تةواو يان رِاطرياو بة رِاطرتين رِاست، 
وةك مةقلةعةكان ملكةضي وةرطرتين مؤلَةتي ساآلنةن كة شايةني نويَكردنةوةن لة 

يان راسثيَردراوةكةي و بؤي هةية مؤلَةت بدات بؤ ماوةيةكي زياتر لةوة بؤ  دامةزراوةكة
هةنديَ لة ثرِؤذةكاني طةشةثيَدان بةطويَرةي كةرةستةي وةبةرهيَنراو و سروشيت 

 وةبةرهيَنان لة دواي وةرطرتين رِةزامةندي اليةنة ثةيوةنديدارةكان.

  -ماددةى هةشتةم :

ةقلةعةكة، لة كاتي تةواوبوني وادةي دياريكراو كة ماوةي مؤلَةتةكة يان طريَبةسيت م
بؤي دانراوة بةسةردةضيَت، ئةطةر بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية يان لة كاتي 
نةماني مادةي وةبةرهيَنان لة ناو رِوبةرة دياريكراوةكة بؤ وةبةرهيَنان، نويَ 

 نةكريَتةوة.
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  -ماددةى نؤيةم :

 دبيَ بةمانةي خوارةوة:ثيَويستة لةسةر وةبةرهيَن ثابةن

داناني نيشانة لة سوضةكاني مةقلةع يان كانةكة لة دواي ضةسثاندني رِوبةرةكةي . 1
لةاليةن شارةزايةكي رِوثيَويي و ثاريَزطاريكردني بة دريَذايي ماوةي طريَبةستةكة يان 

 مؤلَةتةكة و هيض وةبةرهيَنانيَك لة دةرةوةي ثيَطةي دياريكراو ئةجنام نةدات.

اطاداركردنةوةي دامةزراوةكة بة رِاثؤرتيَكي وةرزي دةربارةي برِي دةرهيَنراوي ئ. 2
مانطانة و ثيَشكةشكردني زانياري ثيَويست دةربارةي طؤرِانكارييةكاني مةقلةع يان 

 جيؤلؤجي و بةرهةمهيَناني كانةكة بؤ مةبةسيت ضةسثاندن و بةدواداضون.

ردةووردة لة كاتي نةماني كةرةستةي ضاككردنةوةي زةوي مةقلةع يان كانةكة، وو. 3
دةرهيَنراو، وةكو رِيَككردنةوةي ضالَةكان و البردني مةترسييةكان كة بةهؤي 
وةبةرهيَنانةوة هاتونةتةكايةوة ئةويش لة ماوةي ثرِؤسةي وةبةرهيَناندا، بة مةرجيَك 

% ي ئةو رِوبةرةي لة ماوةي 50رِوبةري ضاككراو كةمرت نةبيَ لة رِيَذةي 
 يَنانةكةدا كةلَكي ليَوةرطرياوة.وةبةره

. دورخستنةوةي هةموو ئامراز و دامةزراوة و ئاميَرةكان و تةواوكردني ضاككردنةوةي 4
ضالَةكان و دورخستنةوةي ئةو مةترسيانةي لة دةرةجنامي وةبةرهيَنانةوة بةطويَرةي 

وتي رِيَنماييةكاني دامةزراوةكة هاتونةتةكايةوة لة ماوةي ضوار مانط لة رِيَكة
بةسةرضوني ماوةي طريَبةست يان مؤلَةتةكة و بة ثيَضةوانةوة دامةزراوةكة يان 

( لة مادةي يازدة لةم 6رِاسثيَرراوةكةي هةلَدةسيتَ بةو كارة و بةطويَرةي برِطةي )
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ياساية ئةو تةئميناتةي وةردةطرييَت، بة داهاتي كؤتايي بؤ اليةني جيَبةجيَكار ئةذمار 
 دةكريَت.

وةي مةقلةع لةطةلَ كةرةستة دةرهيَنراوة ماوةكان بؤ دامةزراوةكة يان طةرِاندنة .5
رِاسثيَرراوةكةي، ئةطةر وةبةرهيَن لة ماوةي يةك مانط لة رِيَكةوتي بةسةرضوني ماوةي 
طريَبةستةكة يان مؤلَةتةكة بةطويَرةي رِيَنمايية دةركراوةكان لةاليةن دامةزراوةكةوة 

 هةولَي طواستنةوةيان نةدات.

دابينكردني سةرضاوةي ثيَويسيت هونةري تايبةمتةند )جيؤلؤجي يان ئةندازياري  .6
كانةكان( بؤ دلَنيا بوون لة وةبةرهيَناني مةقلةع يان كانةكان بةشيَوةيةكي باش و 
بةرهةمهيَناني كةرةستةي هاوشيَوةي تايبةمتةندي كارثيَكراو و ئامادةكردني رِاثؤرتي 

 ( لةم مادةية.2) وةرزي ئاماذةثيَكراو لة برِطةي

  -ماددةى دةيةم :

. بةرِيَوبةري طشيت دامةزراوةكة يان رِاسثيَرراوةكةي مايف ثوضةلَكردنةوةي مؤلَةت 1
 يان هةلَوةشاندنةوةي طريَبةسيت وةبةرهيَناني هةية لةم حالَةتانةي خوارةوةدا:

ثابةند  ئةطةر وةبةرهيَن سةرثيَضي بكات لة مةرجةكاني مؤلَةت يان طريَبةست يانا. 
 نةبيَت بة ياسا يان رِيَنمايية دةرضووةكان بةوثيَية.

( 3ئةطةر وةبةرهيَن دةستبةكارنةبيَت و ثاساوي رِةوا  ثيَشكةش نةكات لة ماوةي )ب. 
 مانط لة رِيَكةتي دةرضوني مؤلَةتةكة يان طريَبةستةكةوة.
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ةشاندنةوةي ئةطةر وةبةرهيَن بة نوسراو داواي ثوضةلَكردنةوةي مؤلَةت يان هةلَوت.
 طريَبةسيت كرد.

( لة مادةي نؤ 2ئةطةر وةبةرهيَن رِاثؤرتي وةرزي ئاماذةثيَكراو لة برِطةي )ث.
 ثيَشكةش نةكرد.

 ( لة مادةي نؤ.6ئةطةر وةبةرهيَن ثابةندنةبوو بة دةقي برِطةي )ج.

ئةطةر وةبةرهيَن ثابةند نةبوو بة تايبةمتةندية هونةرية داواكراوةكان بؤ كةرةستة ح.
 ةرهةمهيَنراوةكان.ب

ئةطةر وةبةرهيَنان بةشيَوةيةك بةرِيَوةضوو زياني بؤ سةر بةرذةوةندي طشيت خ.
 هةبوو.

ئةطةر وةبةرهيَن طريَبةسيت الوةكي بكات لةطةأل اليةني رِيَطةثيَنةدراو بؤ د.
 وةبةرهيَناني رِوبةري دياريكراو بؤ خؤي.

 ياريَك رِاستاندني لةسةر بكات.ئةطةر بةرذةوةندي طشيت تيَيدا بيَت وةزير بة برِذ.

طريَبةستةكةي  وةبةرهيَنةي مؤلَةتةكةي ثوضةلَكراوةتةوة يانئةو  .2
هةلَوةشيَنراوةتةوة لة حالَةتةكاني ئاماذةثيَكراو لةم مادةيةدا بةدةر لة بةندي )ذ( مايف 

 داواكردني قةرةبووي نية.

تةكةي هةلَوةشيَنراوةتةوة . ئةو اليةنةي مؤلَةتةكةي ثوضةلَكراوةتةوة يان طريَبةس3
ذ( لةالي  –( لةم مادةية بةدةر لة هةردوو بةندي )ت 1مايف خؤيةتي بةطويَرةي برِطةي )
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وةزير بةرثةرضي برِيارةكة بداتةوة لة ماوةي سي رِؤذ لة رِيَكةوتي ثيَرِاطةياندن بة 
اري وةزير برِياري ثوضةلَكردنةوةي مؤلَةتةكة يان هةلَوةشاندنةوةي طريَبةستةكة و برِي

 لةو بارةيةوة يةكالكةرةوة دةبيَ.

( لة مادةي نؤ لةم ياساية جيَبةجيَ دةكريَت لة 5و  4، 3.ئةحكامي برِطةكاني )4
 ماوةي ثوضةلَكردنةوةي مؤلَةتةكة يان هةلَوةشاندنةوةي طريَبةستةكة.

بةبيَ . داواكاري وةبةرهيَنان ثوضةلَ دةكريَتةوة ئةطةر خاوةني داواكاري وةبةرهيَنان 5
هيض ثاساويَكي رِةوا دواكةوت لة ئةجنامداني مامةلَةكةي لة ماوةي ضوار مانط لة 

 رِيَكةوتي ثيَشكةشكردني داواكارييةكةي.

 بةشي ضوارةم

 ثارةي رِةسم و باج

  -م :هةماددةى يانزة

.برِي ثةجنا دينار بؤ مؤلَةتي ساآلنة وةردةطرييَت ئةطةر مةقلةع زةويي مولَكداري بة 1
 رِاستةقينة يان رِاطرياو بة رِاطرياني رِاسيت بيَ. مولَكي

. ئةم باجانةي الي خوارةوة لة وةبةرهيَناني مةقلةعةكان لة زةوييةكاني مولَكداري 2
 دةولَةت وةردةطرييَت:

( دينار لة هةر داوايةكي وةبةرهيَنان لة مةقلةع يان داواكاري بؤ 100برِي ) - أ
 نويَكردنةوةي طريَبةسيت ساآلنة.
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( دينار لة كاتي طريَبةستكردن لةسةر وةبةرهيَناني مةقلةع يان 500)برِي  - ب
 نويَكردنةوةي ساآلنة.

. تةواوى برِة ثارةي لةبري وةبةرهيَنان بؤ مةقلةع لة زةوييةكاني مولَكداري دةولَةتدا 3
و بؤ زةوييةكاني مولَكداري مولَكي تةواو يان رِاطرياو بة رِاطرتين رِاست وةردةطرييَ و 

 بةطويَرةي رِيَنماييةكان دةرضوبيَت، لةاليةن دامةزراوةكةوة نويَدةكريَتةوة.ئةوةي 

. لة كاتيَكدا داوا لة دامةزراوةكة دةكريَت بؤ ليَكؤلَينةوة و كنةكردن، ئةوا طريَبةستيَك 4
دةكريَت و تيَضونةكةشي بةطويَرةي سروشيت نيشنت و بارودؤخي جيؤلؤجي و قةبارةي 

 ت.كارة داواكراوةكان دةبيَ

% لة برِةكاني كةلَةكةبوو لة ئةستؤي سةرثيَضيكار 20. برِيَكي زيادة بة رِيَذةي 5
وةردةطرييَت و دةدريَت بة ئةندامةكاني ليذنةيةكي تايبةت بة ضةسثاندني سةرثيَضي 

 بةطويَرةي ئةو رِيَنماييانةي كة دامةزراوةكة دةريدةكات.

ة برِي باجي هاوشيَوة . بارمتةي نةخيت يان دةستةبةري بانقي يةكسان ب6
وةردةطرييَت لة كاتي دةرضواندني مؤلَةتةكة يان طريَبةسيت وةبةرهيَنان لةسةر هةموو 
دؤمنيَك يان بةشيَك لة دؤمن بةثيَي حالَةتةكة و لةوةش فةرمانطةكاني كةرتي هاوبةش و 

 تيَكةلَ بةدةردةكريَت.

ةطويَرةي رِيَنماييةكاني . كريَي سةردانكردني مةيداني لةسةر هةموو مةقلةعيَك و ب7
 دامةزراوةكة وةردةطرييَ.
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%( لة تيَكرِاي داهاتي رِةسم و برِي ثارةي 30. دامةزراوةكة ثشكي خؤي بة نزيكةي )8
 كريَي وةبةرهيَنان و سةرثيَضيةكان وةردةطريَ.

. رِةمسةكان و ثارةي كريَي وةبةرهيَنان بؤ كانةكان بة طريَبةسيت تايبةتي 9
 هةر حالَةتيَك كة رِيَكيدةخات دياريدةكريَ.دامةزراوةكة بؤ 

  -: مهة ةدماددةى دواز

دامةزراوةكة بةهاي رِاثؤرت و زانياري و كارة جيؤلؤجية تايبةتيةكان، بة نيشتين 
كانزايي كة نيازي وةبةرهيَنانيان لةسةرة وةكو كانةكان، لة اليةنةكاني وةبةرهيَنان 

 كةوتن لةسةريان دياريدةكريَت.وةردةطريَت و برِةكاني بة طريَبةسيت رِيَ

 بةشي ثيَنجةم
 سزاكان

   -:مهة سيَزدةماددةى 

( ي سالَي 56بةطويَرةي ئةحكامي ياساي وةرطرتنةوةي قةرزة حكومييةكان ذمارة )
، دوو ئةوةندةي هاوتاي  برِى هةلَطرياو بة سةرثيَضي  وةردةطرييَ بة ثيَضةوانةي 1977

يةن ليذنةيةكةوة دياريدةكريَ كة بةرِيَوبةري طشيت ئةحكامي ئةم ياساية، ئةو برِة لةال
دامةزراوةكة يان رِاسثيَرراوةكةي ثيَكيدةهيَينَ، و برِيارةكةي شايةني رِةتكردنةوةية 
لةالي وةزير لة ماوةي سي رِؤذدا لة رِيَكةوتي ثيَرِاطةياندن، و برِيارةكةي وةزير لةو 

 بارةيةوة يةكالييكةرةوة دةبيَت.
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  -: مهة ماددةى ضواردة

 ( لةم ياساية: سيَزدةممادةي ) حوكمةكانىبة ثيَشيَل نةكردني 

هةر كةسيَك وةبةرهيَناني كانزايي بكات بةبيَ طريَبةستكردن يان وةرطرتين مؤلَةتي  .1
وةبةرهيَنان سزا دةدريَت بة بةندكردن بؤ ماوةي كةمرت نةبيَ لة يةك سالَ و زؤرتر 

ةي كةمرت نةبيَ لة ثيَنج هةزار دينار و زؤرتر نةبيَ لة نةبيَ لة ثيَنج سالَ يان بة غةرام
 ثانزة هةزار دينار يان بة هةردوو سزاكة.

. هةر كةسيَك يةكيَك لة كردةوةكاني خوارةوةي ئةجنامدا سزا دةدريَت بة بةندكردن 2
( ساأل يان بة سزاي كةمرت نةبيَ 3( مانط و زؤرتر نةبيَ لة )6بؤ ماوةي كةمرتنةبيَ لة )

 و هةزار دينار و زؤرتر نةبيَ لة ثيَنج هةزار دينار بؤ:لة دو

رِيَطريكردن  لة بةردةم دةسةآلتثيَدراوان بؤ جيَبةجيَكردني مايف ياسايي خؤيان بةو  -أ
 ثيَية.

رِيَطريكردن لةبةردةم اليةنة تايبةمتةندةكان لة دامةزراوةكة يان بة راسثيَراوى  -ب
ويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية و رِيَنمايية فةرمي بؤ ئةجنامداني ئةركةكانيان بةط

 دةرضووةكان بةو ثيَية.

وةبةرهيَناني كانزايي بةثيَضةوانةي ئةحكامي ئةم ياساية و رِيَنمايية دةرضووةكان  - ت
 بةو ثيَية.
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  -: مهة ةدماددةى ثاز

سةرؤكي شارةواني بةغداد و ثاريَزطارةكان دةسةآلتي دادوةري كةتنيان ثيَدةدريَ بؤ 
 ي ئةو داوايانةي لة ئةجنامي جيَبةجيَكردني ئةم ياساية ديَنةكايةوة.سةيركردن

 بةشي شةشةم
 ئةحكامي طشيت

 -: مهة ةدماددةى شاز

ئةم ياساية، مؤلَةتةكان و طريَبةستةكاني وةبةرهيَنان لة مةقلةع  حوكمةكانىبةدةر لة 
 ةكةيان.لة ثيَش بةسةرضوني ئةم ياساية كاريان ثيَدةكريَ تاكو كؤتايي هاتين ماو

  -: مهة ماددةى حةظدة

نابيَ هيض مادةيةكي دةرهيَنراو لة مةقلةع يان كانةكان هةناردةبكريَن بؤ دةرةوةي 
ووآلت تةنها بة رِةزامةندي دامةزراوةكة نةبيَ و بةطويَرةي ئةو بنةمايانةي دايدةنيَ 

 لةطةأل رِةضاوكردني ئةحكامي ياسا كارثيَكراوةكان.

  -: مهة ماددةى هةذدة

امةزراوةكة هةلَدةستيَت بة دةركردني ثةيرِةو و رِيَنمايي ثيَويست بؤ كارئاسانكردني د
جيَبةجيَكردني ئةحكامي ئةم ياساية سةبارةت بة وةبةرهيَناني زةويوزار وةكو مةقلةع 
و كانةكان و مةرجةكاني مؤلَةت و طريَبةسيت وةبةرهيَنان و ضؤنييةتي وةبةرهيَناني 
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نةران و فرؤشتين كةرةستةي مةقلةع و رِاطرتين تؤماري زةوي لةاليةن وةبةرهيَ
 ثيَويست بةو ثيَية و ضؤنييةتي ضاوديَريكردني كارةكاني وةبةرهيَنان.
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 وةبةرهيَناني كانةكان 1999( ي سالَي 1. رِيَنمايي ذمارة )2

 -ماددةى يةكةم :

ندا ثؤليَن دةكريَن و يةكةي كانةكان بةطويَرةي خاو و كةرةسةي دةرهيَنراو تيَيا
ثيَوانةكردنيان بة تةن وةردةطرييَ بؤ مةبةستةكاني ئةم رِيَنماييانة و ئةمانةي 

 خوارةوة دةطرنةوة:

ئاسن، كرؤم، مةنطةنيز، نيكأل، مس، قورِقوشم، قةسدير، فؤسفات، كربيت، خويَيةكان، 
كائولني،  قري و ئةسفةلت، ئيثؤكسيةكان، ملي شوشة، زرطؤن، قورِي دةستكرد،

بةنتونليت، ئةتابلكايت، فلنت، بورسلينايت، و هةر خزمةتطوزارييةكي كانزايي لة 
 ئايندةدا دةدؤزريَتةوة.

  -ماددةى دووةم :

بؤ ثيَداني مؤلَةتي وةبةرهيَنان بؤ كانةكان ئةم مةرجانةي خوارةوة  . أ
 دةسةثيَنريَن:

 يةكةم: بؤ كةسي ئاسايي:

 تةمةني هةذدة سالَي تةواو كردبيَ.  - 1

 ثيَويستة لة خزمةتي سةربازي ثاك بيَت.  - 2
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بةلَطةنامةي ثشتطريي لة ئةستؤثاكبون بةرامبةر باجي داهات ثيَشكةش   - 3
 بكات.

 (ي ثاشكؤي ئةم رِيَنماية ثرِبكاتةوة.1فؤرمي ذمارة )  - 4

 دووةم: كةسي ياسايي:

ئةطةر سةر بة فةرمانطةكاني كةرتي هاوبةش و تيَكةلَ بوو كة خوازياري وةبةرهيَنانة 
(ي هاوثيَضكراو بةم رِيَنماية لة نويَنةرةكانيةوة 2ة كانةكاندا ئةوا فؤرمي ذمارة )ل

 ثرِدةكاتةوة.

 بؤ ثيَداني مؤلَةت رِيَكارةكاني خوارةوة دةطرييَنةبةر: . ب

يةكةم: ثيَشكةشكردني داواكاري بؤ كؤمثانيا لة دواي ئةوةي رِةمسي دانراو بؤ 
لةم رِيَنماية و  4ان دةدات بةطويَرةي مادةي وةرطرتين طريَبةسيت وةبةرهيَنان لة كانةك

 ئةمانة دةطريَتةوة:

دياريكردني ثيَطةي داواكراوي كان لةسةر نةخشة بؤ وةبةرهيَنان لةاليةن   - 1
كارمةندي رِوثيَو سةر بة كؤمثانيا بةشيَوةيةك كة كؤمثانيا دياريبكات بة تؤرِي 

ن لةسةر رِوبةري دياريكراو هاورِيَكي )ئيحداسيات( يو تي ئيَم و ضاالكي وةبةرهيَنا
 سنوردار بكريَ.

ضةسثاندني خاسيةتةكاني فيزيايي، كيميايي و كانزايي و رِيَطاكاني   - 2
 دةرهيَناني كةرةسةي جيَ مةبةسيت وةبةرهيَنان لة كانةكان.
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ناوناني سةرضاوةكاني هونةري سةرثةرشتيار لةسةر ضاالكي وةبةرهيَنان   - 3
زايي مسؤطةربكات، رِيَطةكاني بةشيَوةيةك زامين كةلَكء ساماني كان

ضارةسةركردني هونةري و تةكنيكي بؤ زيانةكان و مةترسييةكاني ذينطةيي كة 
 دةشيَ لة ئةجنامي ضاالكي وةبةرهيَنانةوة بيَنةكايةوة.

دياريكردني ماوةي داواكراو بؤ ضاالكي وةبةرهيَنان و برِي ساآلنةي   - 4
 يةني وةبةرهيَن.ثيَشبينكراو بؤ وةبةرهيَنان بةطويَرةي ثالني ال

دووةم: داواكاريي و بةلَطةنامةكاني ئاماذةثيَكراو لة برِطةي يةكةم و دووةم لة بةندي 
)أ( لةم مادةية بةرزدةكريَنةوة بؤ وةزارةت بؤ وةرطرتين رِةزامةندي وةزير لةسةر 

 وةبةرهيَنان بةطويَرةي ياساكة.

 ماددةى سيَيةم:

ة لة نيَوان كؤمثانيا و وةبةرهيَن ئةجنام ضاالكي وةبةرهيَنان بةهؤي طريَبةستيَكةو
رِؤذ لة كؤتايي هاتين طريَبةستةكة و لة  90دةدريَ كة مايةي نويَكردنةوةية لة ثيَش 

 دواي طةرِاندنةوةي هةموو قةرزةكاني كةلَكةبوو بةهؤي طريَبةستةكةوة.

 ماددةى ضوارةم:

جنومةني كارطيَرِي رِةسم و لةبري وةبةرهيَناني خاو لة كانةكان بة ثيَشنيازي ئة
 كؤمثانيا دياريدةكريَ لة دواي رِاستاندن لةاليةن وةزيرةوة بةطويَرةي ياساكة.
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 ماددةى ثيَنجةم:

 وةبةرهيَنةر لة كانةكان ثيَويستة:

رِاثؤرتي وةرزي دةربارةي برِي دةرهيَنراوي مانطانة و زانياري دةربارةي  - أ
ةكان و طؤرِانكارييةكاني كانزايي طؤرِانكارييةكاني جيؤلؤجي و بةرهةمهيَنان لة كان

ئةو كةرةسةيةي جيَي مةبةسيت وةبةرهيَنانة بؤ مةبةستةكاني سةرذميَري و 
 ضةسثاندن بدةن بة كؤمثانيا.

رِاثؤرتي هونةري دةربارةي هةر طؤرِانكارييةك لة ئارِاستة و شيَوازي هونةري  - ب
ن هةر كاتيَك بةكارهيَنراو لة وةبةرهيَنان و طرتنةبةري هةنطاوة ثيَويستةكا

ثيَويست بيَ لةسةر كؤمثانيا بؤ ضارةسةركردني زيانةكان و مةترسييةكان و 
 رِيَطرتن لة ثيسبوني ذينطة بدةن بة كؤمثانيا.

ئةركي فةرمانبةراني دةسةآلتثيَدراوي كؤمثانيا بؤ ثشكنني لة كاتي ئةجنامداني  - ت
ة جيَبةجيَكردني ئةركي ثشكنيين دةوري لةسةر كانةكان ئاسانبكةن بؤ دلَنيابون ل

 داتا و زانياري ثيَويست لةسةريان.

 ماددةى شةشةم:

 ئةم رِيَنمايية لة ريَكةوتى بالَوكردنةوةى لة رِؤذنامةي فةرميدا جيَبةجيَ دةكريَ.

 بةرِيَوبةري طشيت كؤمثانيا
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   ئاو: ياساكانى تايبةت بة دووةم

 1962( ي سالَي 6. ياساي ذمارة ) 1

 كراو(ياساي ئاوديَري )هةموار

  -ماددةى يةكةم :

مةبةست لةم ياساية كارةكاني ئاوديَري طشيت دةطريَتةوة وةكو ئةوانةي  . أ
 خوارةوة:

دةرياضةكان و زؤنطاوةكان و ئاوةرِؤكاني ئاوي سروشيت وةرطرياو بؤ ئاودان يان  .1
 رِؤكردني ئاوي زيادة يان ئاوي ئاوديَري.

ابةشكردن و يان رِؤكردني ئاوةرِؤكاني دةستكرد كة حكومةت بؤ عةمباركردن و د .2
ئاو دروستيان دةكات و يان ئةوةي لةم ئاوةرِؤيانةوة يان لةسةر ئاوةكانيان يان 
لةالكانييةوة بنياديان دةنيَت بؤ دةستطرتن بةسةر ئاوةكان يان رِيَكخستنيان يان 
دابةشكردنيان يان هاوسةنطكردنيان يان كؤكردنةوةي زانياري زانسيت يان 

 ةكاني ئاو و ئاوديَري.هونةري بؤ مةبةست

وةزيري ئاوديَري ، ثشتبةستوو بة ثيَشنيازي بةرِيَوبةري طشيت ئاوديَرى، دةشيَت  . ب
برِيار بدات لةسةر ئةذماركردني هةر ئيشيَك كة دةسةآلتداراني ئاوديَري بنيادي 

 بنيَن وةك كارةكاني ئاوديَري طشيت.
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  -ماددةى دووةم :

ي و نؤذةنكردنةوةي و باشرِاطرتين و دةولَةت بةرثرسيارة لةسةر بنيادنان . أ
 دريَذةثيَداني و سةرثةرشتيكردني كارةكاني ئاوديَري طشيت.

خاوةن زةوي بةرثرسيارة لةسةر كارةكاني ئاوديَري تايبةت بة زةوييةكةي  . ب
 خؤي و دةسةآلتداراني ئاوديَري مايف سةرثةرشتيكردنيان هةية لةسةري.

  -ةم :ماددةى سيَي

ري تايبةمتةندن لة دياريكردني ثشكي ئاويي و دابةشكردني دةسةآلتداراني ئاوديَ
 ئاوةكان و سةرثةرشتيكردنيان.

  -ماددةى ضوارةم :

ئةندازياري ئاوديَري ثيَطة و دووري جؤطاكان و شؤرةكان  و ئاودان و بةردانةوةى  . أ
ئاو و داخسنت  و رِيَطاكان و دامةزراوةكاني ئاوديَري و حةرةمةكاني و ئةو 

يان ليَدةبينريَت و ثيَطةي مايف ئاو ليَخواردنةوة و ئارِاستة و رِيَضكةي زةوييةي سود
جيَطري بة فةرمي دياريدةكات هةروةها ئةو رِوبةرةش دياريدةكات كة مايف 
دةستكاريكردني خاوةنةكانيان بةطويَرةي ئةم ياساية سنوردار دةكات بةو 

م زةويية و مةرجةي ئةندازيارةكة بةيانيَك دةربكات بة دياريكردني ئة
حةرةمةكاني كارةكاني ئاوديَري و بؤشي هةية ثيَطةكاني ئةم مافانة ئةطةر 

 ثيَويسيت كرد بطؤرِيَت. 
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ئةندازيار بؤي هةية ئةو رِيَوشويَنانةي لة برِطةي )أ( دا ئاماذةي ثيَكراوة بة ثةلة  . ب
اني لة كاتي ثيَويستيدا بطريَتةبةر و ئةم رِيَوشويَنانة رِانةطريَ تةنها بة فةرم

 بةرِيَوبةري طشيت ئاوديَرى يان بة حوكمي دادوةر ثلةي كؤتايي وةرطرتيبَ.

  -ماددةى ثيَنجةم :

ئةطةر ئةندازيار بؤي دةركةوت كة كاريَك لة كارةكاني تايبةت بة ئاوديَري  . أ
ثيَويستة بنيادبنريَ يان باشرِابطرييَت يان نؤذةنبكريَتةوة يان داخبريَ يان 

كريَتةوة ئةوا ثيَويستة اليةني سودمةند يان خاوةني بةرزبكريَتةوة يان ثاكب
زةوييةكةي ئاطاداربكاتةوة بؤ طرتنةبةري رِيَكاري داواكراو لة ماوةيةكي طوجناودا، 
ئةطةر خاوةنةكةي خؤي ليَدزييةوة يان ئامادةنةبوو يان شويَين ديارنةبوو ئةوا 

ةي بطةرِيَنيَتةوة ثيَويستة لةسةر فةرمانطةي ئاوديَرى ئيشةكة بكات و خةرجييةك
بؤ اليةني سودمةند و فةرمانطةكة دةبةخشريَ لة ئاطاداري لةسةر ئةو ئيشانةي 
بةثةلةن كة دواخستنيان دةبيَتةهؤكاري زيانطةياندن بة كةسةكان يان مولَكةكان 

 يان كارةكاني ئاوديَري.

ئةطةر زيان بة كاريَكي طشيت لة كارةكاني ئاوديَري بطات و ئةجنامدةرةكةي  . ب
ناسريَت ئةوا فةرمانطةي ئاوديَري ئةركي ضاككردنةوةي دةطريَتةئةستؤ و نة

 خةرجييةكان دةطةرِيَنيَتةوة بؤ ئةوانةي ليَي سودمةند دةبن بة هاوبةشي.
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  -ماددةى شةشةم :

ئةندازيار بؤي هةية ئاوي ئاوديَري و ئاودان لة يةكيَك لةم حالَةتانةي خوارةوةدا بؤ 
 ماوةيةكي كاتي بربِيَت:

 جيَبةجيَكردني كارةكاني ئاوديَري. .1

 . دابةشكردني ئاو بة نؤرة.2

بةدورطرتن لة كةوتنةوةي زيانيَك يان خةخمؤري لةوةي لة كةسةكان يان مولَكةكان . 3
 و كارةكاني ئاوديَري بكةويَ.

خراث بةكارهيَناني اليةني سودمةندبوو لة بةكارهيَناني ئاو يان فةرامؤشكردني  .4
 ني بةشيَوةيةك ببيَتة هؤكاري بةفريِؤضون.طرنطي ثيَدا

. سةرثيَضيكردني فرمان يان ئاطاداري دةرضوو لةاليةن دةسةآلتداراني ئاوديَري 5
 بةطويَرةي ئةم ياساية.

  -ماددةى حةوتةم :

اليةني سودمةند بؤي نية سود لة ئاوي ناو كيَلَطةكة وةرطريَ بةدةر لةو مةبةستانةي 
ك ئةوةش زيان بة زةوييةكةي خؤي يان ضاندني يان بؤي دياريكراوة بة مةرجيَ

مافةكاني اليةني تر تيَيدا نةطةيةنيَ يان هةر كاريَك لة كارةكاني ئاوديَري بنيادبينَ كة 
 ببيَتة مايةي زيانطةياندن بةوانةي ئاماذةيان ثيَكرا.
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  -ماددةى هةشتةم :

رخستين ئاو نابيَ هيض ترومثا يان ثةمث يان ناعور يان هيض ئاميَريَكي سة . أ
دامبةزريَت، تةنها بة مؤلَةتي نوسراوي دةسةآلتداراني ئاوديَري تايبةمتةند نةبيَ و 
مؤلَةتةكةش نابيَ بؤ كةسي تر بةدةر لةوةي بةناوييةوة كراوة يان لة شويَين تر 
كة ئاميَري سةرخستنةكةي ليَبةسرتاوة يان بؤ زةوييةكي تر كة ئاميَرةكة بؤ 

هيَنريَ. دةسةآلتداراني ئاوديَري تايبةمتةند هيَزي بزويَنةر و ئاوداني دانراوة بةكارب
 قةبارةي ترومثاكة دياريدةكةن.

دةسةآلتداراني ئاوديَري مايف ثوضةلَكردنةوةي مؤلَةت و ليَكردنةوةي ئاميَرةكةيان  . ب
 هةية لة حالَةتةكاني خوارةوةدا:

 سةرثيَضيكردني خاوةن مؤلَةت لةو مةرجانةي تيَيدا داواكراون. .1

 ةمكردنةوةي رِوبةري زةوي تةرخانكراو بؤ ئاميَري ئاو سةرخستنةكة.ك .2

هةر هؤكاريَك رِوبدات مانةوةي ئاميَرةكة ببيَتة هؤكاري زيانطةياندن بة كارةكاني  .3
 ئاوديَري.

مؤلَةتةكة بة ثوضةلَكراوة دادةنريَ ئةطةر خاوةنةكةي لة ماوةي شةش مانط لة  . ت
 رِيَكةوتي دةركردنيةوة بةكارينةهيَنا.

كؤمثانياكان يان تاكة كةسةكان بؤيان نية ترومثا بةبيَ رِةزامةندي فةرمانطةي  . ث
 ئاوديَري بفرؤشن.
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دةسةآلتداراني دارايي برِي سةد فلس رِةمسي ساآلنة لة هةر ئةسثيَك لة هيَزي  . ج
بزويَنةري ترومثاي كشتوكالَي بة مؤلَةت و برِى يةك دينار ساآلنة لةهةر ئةسثيَك 

ترومثاى كشتوكالَى بةبىَ مولَةت وةردةطرن ئةويش بةثيَي  لةهيَزى بزويَنةرى
ليسيت سةرذميَري ترومثاكان كة فةرمانطةكاني ئاوديَري ثيَشكةش بة 
دةسةآلتداراني ئاماذةثيَكراوي دةكةن و ترومثاكاني دانراو لةاليةن فةرمانطةكاني 

 فةرمي  و نيمضة فةرمي  لةم رِةمسانة دةبةخشريَن.

  -ةم :هماددةى نؤ

ئةطةر هةر اليةنيَك لة ناو ووآلت كةوتةبةر مةترسي كة زياني طشيت لة كةسةكان يان 
مولَكةكاني ليَبكةويَتةوة لة ئاوي الفاو يان ئاو كؤبونةوة ئةوا ئةجنومةني وةزيران 
ئةطةر ثيَويسيت كرد بؤي هةية برِيار لةسةر رِوخاندن يان شكاندني هةر دامةزراوةيةك 

يبةتي، بؤ بةدورطرتين مةترسي و اليةني زيانليَكةوتوو مايف بدات، طشيت بيَ يان تا
 قةرةبووكردنةوةي هةية بةرامبةر ئةو زيانةي بةطويَرةي ئةحكامي ياسا ليَيكةوتووة.

  -:ةمهماددةى دة

ئةطةر كارةكاني ئاوديَري كةوتنةبةر مةترسي طشيت ترسي زيان طةياندني طةورةي لة 
ةوة و لة تواناي دةسةآلتداراني ئاوديَريدا نةبيَت كةسةكان يان مولَكةكان ليَبكةويَت

كريَكاري ثيَويست دةستبخات بؤ بةدوورطرتين زيانةكة ئةوا ئةندازيار دةتوانيَ 
ثةنابةريَتةبةر دانيشتواني ناوضةكة و داوا لة دةسةآلتداراني خؤجيَي بكات ذمارةيةكي 
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ةرامبةر بة كريَيةك تةواو لةو كةسانة دةستبخات بؤ بةدوورطرتين ئةو مةترسيية ب
 بةطويَرةي ياسا ثيَيانبدات و ئةو دةسةآلتة ثيَويستة يةكسةر جيَبةجيَي بكات.

  -: ةمهزدةماددةى يا

خاوةن زةوييةكان بؤيان نية هيض كاريَك بكةن بةبيَ رِةزامةندي فةرمانطةي  . أ
ئاوديَري لةو سنورةي ئةندازيارةكة بةطويَرةي مادةي ضوارةم دياريدةكات كة 

 ة هؤكاري زيان طةياندن بة كارةكاني ئاوديَري طشيت.ببيَت

دةسةآلتداراني ئاوديَري بؤيان هةية هةر كاريَك بكةن بةثيَويسيت بزانن بؤ  . ب
ثاراستين كارةكاني ئاوديَري لة ناو ئةو زةوييانةي لة برِطةي )أ( ئاماذةي 

ةوة بؤكراوة، خؤلَي ثيَويسيت ليَبةرن بة مةرجيَك خاوةنةكاني قةربوو بكريَن
 بةرامبةري.

  -: ةمهزدةماددةى دوا

دةسةآلتداراني ئاوديَري مايف ضونة ناو زةوييةكانيان هةية بؤ ئاطاداربون لة 
 سةرثيَضييةكاني ياسا كة تيَياندا رِوودةدات.

  -:ةمهسيَزدةماددةى 

ئةطةر باركيَشيَك يان كةشتييةك لة ناو رِوبار يان جؤطا يان ئاوديَرييةكدا نوقم بوو ئةوا 
خاوةنةكةي ثيَويستة دةريبيَنيَتةوة و ثامشاوةكاني دورخباتةوة لة ماوةيةكي 
دياريكراو كة ئةندازيارةكة دياريدةكات بة ثيَضةوانةوة دةسةآلتداراني ئاوديَري 
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و ثامشاوةكةي دوردةخةنةوة و خةرجييةكان لة خاونةكةي دةريدةهيَننةوة
 وةردةطرنةوة.

  -:ةمهماددةى ضواردة

شايستةي دةسةآلتداراني ئاوديَري لةو كارانةي كردويانة بةطويَرةي  برِي ثارةكاني
ئةحكامي ئةم ياساية وةردةطرييَ لةو كةسةي ليَي بةرثرسيارة بةطويَرةي ياساي 

 كؤكردنةوةي قةرزةكاني شايستة بؤ حكومةت.

  -:ةمهزدةماددةى ثا

ةكاني ئاوديَري بة هةر كةسيَك ببيَتة هؤكاري زيان طةياندن يان طؤرِيين كاريَك لة كار
مةبةست كة ئةو كارةي زيان بة كةسةكان يان مولَكةكان دةطةيةنيَ ئةطةر 
كردةوةكةي لةناوضوني مرؤظي ليَكةوتةوة ئةوا سزادةدريَت بة لةسيَدارةدان و ئةطةر 
كردةوةكةي فةوتاني يان زياني بة مولَكةكان يان كةسةكاني ليَكةوتةوة ئةوا سزاي 

بة كاري سةختةوة يان زينداني كاتي وة يان بةندكردني بةسةردا زينداني هةتا هةتايي 
 دةسةثيَنريَ.

  -:ةمهةدماددةى شاز

هةر كةسيَك يةكيَك لة كردةوةكاني خوارةوة بكات سزا دةدريَ بة بةند كردن  بؤ  . أ
 ماوةيةك كة لة شةش مانط تيَنةثةرِيَت يان ثيَبذاردن  يان بة يةكيَكيان:

 ني ئاوديَري يان طؤرِانكاري تيَيدا.زيانطةياندن بة كارةكا .1
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. وةرطرتين برِي ئاوي زؤرتر لةوةي دياريكراوة بة كونكردن يان شكاندن يان 2
 دةرهيَنان يان بةوهاوشيَوةى ئةمانة .

فةرامؤشكردني ضاوديَري ئاوي دياريكراو بؤ ئاودان يان نةطرتنةبةري رِيَوشويَين  .3
و ئةطةر ببيَتة هؤكار بةرةو زيانطةياندن بة ثيَويست بؤ رِيَطةطرتن لة بةفريِؤداني ئا

 رِيَطةي طشيت يان كاريَك لة كارةكاني ئاوديَري.

بةكارهيَناني ئاوي ئاوديَري بةدةر لة كارةكاني كشتوكالَي بة بيَ مؤلَةتي  .4
 فةرمانطةي ئاوديَري.

 هةولَدان بؤ دابينكردني ئاوي ئاوديَري بة ثيَضةوانةي ئةوةي برِياري لةسةر دراوة. .5

 ثيسكردني ئاوةكان بةشيَوةيةك بؤ ئةو مةبةستةي بؤي دياريكراوة نةشيَت. .6

خؤدزينةوة لة جيَبةجيَكردني فرمانةكان يان بةياننامةكاني دةسةآلتداراني  .7
 ئاوديَري.

فرؤشتين ترومثاي كشتوكالَي بةبيَ مؤلَةتي فةرمانطةي ئاوديَري لةاليةن تاكة  .8
 كةس يان كؤمثانياكانةوة.

 يَريَكي سةرخسنت بةبيَ مؤلَةت.بةستين هةر ئام .9

دادطاي سزاكان بؤي هةية ئةو رِاثؤرتةي لةاليةن  فةرمانطةي ئاوديَريةوة دةرضوة  . ب
ثةسةندي بكات كة بةلَطةية بؤ سةملاندني تاوانةكاني دياريكراو لةم مادةية مةطةر 

 ثيَويست بة ئامادةبوني كارمةندي تايبةمتةند بكات لةبةردةمي.
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  . ت

ستوو بةثيَشنيازي وةزيري ناوخؤ و ثشتطريي وةزيري ئاوديَري وةزيري داد ثشتبة .1
دةتوانيَ دةسةآلتي دادوةري سزادان ببةخشيَ بة سةرؤكي يةكة كارطيَرِيةكان بة 
سزاي ثيَبذاردن  كة لة سي دينار تيَثةرِ نةكات بؤ مةبةسيت جيَبةجيَكردني 

 ئةحكامي برِطةي )أ( لةم مادةية.

( لةم مادةية، 1 –يَنراو نةدرا بةطويَرةي برِطةي )ت ئةطةر ثارةي ثيَبذاردن  سةث .2
ئةوا سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي كة حوكمةكةي كردوة تاوانبارةكة دةنيَريَ بؤ 
بةردةم دادطاي سزاي تايبةمتةند بؤ بةندكردن لةبري غةرامةكردن بةطويَرةي 

 .1971( بؤ سالَي 23ئةحكامي ياساي داد رِةويكارى ذمارة )

يةكةي كارطيَرِي دةسةآلتثيَدراو وةكو دادوةري سزادان بةطويَرةي ئةطةر سةرؤكي  . ث
ئةم ياساية لة دواي دادطايي كردن بؤي دةركةوت كة كردةوةكة سزاي طرانرت لة 
دةسةآلتي ئةو هةلَدةطريَت ئةوا ثيَويستة تاوانبار بنيَريَت بؤ دادطاي سزاداني 

دات يان برِياري طةرِاندنةوةي تايبةمتةند وئةو دادطاية  بؤي هةية برِياري لةسةر ب
بؤ سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي بدات بؤ ئةوةي برِياري لةسةر بدات و برِياري دادطا 

 بة طةرِاندنةوةي ئةركيَكة ثيَويستة جيَبةجيَبكريَ.

  -ماددةى حةظدةهةم:

دةشيَ ثةيرِةوى  ثيَويست دةربكريَت بؤ كارئاسانكردني جيَبةجيَكردني ئةم ياساية و 
ردني دةسةآلتةكاني كارمةنداني جيَبةجيَكار. وةزيري ئاوديَرى بؤي هةية دياريك
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رِيَنماييةكان دابينَ بؤ دةرخستين كارةكاني ئاوديَري طشيت و تايبةتي و مةرجةكاني 
 بةخشيين مؤلَةت.

  -: ةمهماددةى هةذدة

و هةمواركراو  1923( بؤ سالَي 52ياساي ئاوديَري و طرتنةوةكانى  ذمارة )
 ةكريَتةوة.ثوضةلَد

  -:ةمهماددةى نؤزدة

  ئةم ياساية كاريثيَدةكريَ لة رِيَكةوتي بالَوكردنةوةي لة رِؤذنامةي فةرميدا.

  -: ةمماددةى بيست

ثيَويستة لةسةر وةزيرةكان ئةوةندةي دةيانطريَتةوة ئةحكامي ئةم ياساية جيَبةجيَ 
 بكةن.

 .12/02/1962لة رِيَكةوتي  (645ياساكة بآلوكراوةتةوة لة وةقائعي عيَراقي ذمارة )

 

 

 

 



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  94 
 

 1971(، ي سالَي 138ياساي ذمارة ) - 2

 ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكاني ئاوديَري )هةمواركراو(

  -ماددةى يةكةم :

مةبةست لة ثرِؤذةكاني ئاوديَريي لةم ياساية ، ثرِؤذة و كارةكان دةطريَتةوة كة 
يَندةرةكانةوة جيَبةجيَيان دةكةن فةرمانطةكاني ئاوديَري رِاستةوخؤ يان بةهؤي بةلَ

 و ئاوداندن يان برةودان بة رِوبار و جؤطاوةكو دروستكردن يان باشرِاطرتن يان فراوانكر
و ناو عةمبار و ئاوةرِؤكان لةطةأل قةدةغةكراوةكانياندا،و طرتنةوةكان، بةنداو و بي

 بةطةرِخستين ئةم ثرِؤذانة.

  -ماددةي دووةم:

ري كة لة دواي جيَبةجيَكردني ئةم ياساية ديَنة كايةوة يان زةوي ثرِؤذةكاني ئاوديَ .1
زةوييةكاني هةر بةشيَكي دياريكراوييان )ئةطةر ثرِؤذةكة دابةشكرابوو بؤ دوو 
بةش يان زؤرتر و كارةكاني جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكان لة هةر بةشيَكدا بة جيا 

ةرةوةي ئةجنامبدريَت( و زةوي بيناكاني بةطةرِخستين ثرِؤذةكة لة د
قةدةغةكراوةكاني كة بةشيَوةيةكي هةميشةيي لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةي 
بةياننامةي وةزيري ئاوديَري يان ئةو كةسةي رِايدةسثيَريَت بؤ دةستكردن بة 
جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكة يان بةشيَكي دياريكراو ليَي بة حوكمي ئيستمالككراو 

 رِةضاودةكريَن.
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كة كارةكاني جيَبةجيَكردن تيَياندا دةستيثيَكردوة و زةوي ثرِؤذةكاني ئاوديَري  .2
هةموو ئةم كارانة لة ثيَش بةركارى  ئةم ياساية تةواونةكراون، و زةوي بيناكانى  
بةطةرِخستين ثرِؤذةكان لة دةرةوةي قةدةغةكراوةكان بةشيَوةيةكي هةميشةيي 

و لة رِيَكةوتي دةستكردن بة جيَبةجيَكردنيان بة حوكمي ئيستمالككرا
 رِةضاودةكريَن.

زةوي ثرِؤذةكاني ئاوديَري كة كارةكاني جيَبةجيَكردن تيَياندا لة ثيَش بةركارى   .3
ئةم ياساية دةستيثيَكراوة، و زةوي بيناكانى  بةطةرِخستين ثرِؤذةكان 
بةشيَوةيةكي هةميشةيي لة رِيَكةوتي دةستكردن بة جيَبةجيَكردنيانةوة بة 

ن ئةطةر برِيارةكاني ئيستمالككردنيان حوكمي ئيستمالككراو رِةضاودةكريَ
بةطويَرةي ئةحكامي ياساي ئيستمالك يان هةر ياسايةكي تر ثلةي كؤتايي 

 وةرنةطرتيب و ئةحكامةكاني ئةم ياسايةي بةسةردا دةسةثيَنريَت.

و  2، 1مايف خاوةن زةوي كة بة ئيستمالككراو ئةذمار دةكريَت بةثيَي برِطةكاني ) .4
زريَتةوة بؤ قةربووكردنةوة، زةوييةكةش وةكو زةوي (ي ئةم مادةية دةطوا3

ئةمريي تةواو تؤماردةكريَت بؤ مةبةستةكاني ئاوديَري بة بيَ  مانةوةي مافةكانى 
 عةينى.

خاوةني مايف مولَكداري، بةثيَي ئةحكامي ياساي كوذاندنةوةي مايف مولَكداري  .5
تري جيَطرةوة، ي هةمواركراو، يان هةر ياسايةكي 1967(، ي سالَي 150ذمارة )

شايستةي رِيَذةيةكي دياريكراوة لة برِي قةرةبوو و مايف مولَكداري دةطوازريَتةوة 
بؤ ئةو زةوييةي لةسةري قةرةبووكراوة لة كاتي قةرةبووي عةينى  بة هةمان 

 رِيَذةكةي خؤي لة زةوي ئيستمالككراو.
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  -ماددةي سيَيةم :

( لة ياساي هةمواركردنةوةي يةكةم 1) ئةم مادةية هةلَوةشيَنراوةتةوة، بةثيَي مادةي
و طؤرِاوة بةم  1971( ي سالَي 138بؤ ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةي ئاوديَري ذمارة )

 دةقةي خوارةوة:

. وةزيري ئاوديَري، يان رِاسثيَردراوةكةي، لةرِيَي ثةخشكردن لة ناوةندي 1
ان بةشيَك لة ئاوديَري رِاطةياندنةوة، دةستكردن بة جيَبةجيَكردني هةر ثرِؤذةيةكي ي

رِادةطةيةنيَت، و لة رِؤذنامةي ناوخؤييدا بآلودةكريَتةوة ئةو ناوضة و كةرتانة 
دياريدةكريَن كة ثرِؤذةكةيان ثيَدا تيَثةرِدةبيَت، و داوا لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان 

ةوةي دةكات بةطويَرةي ئةم ياسا ثيَكهيَنراوة لة ماوةي دة رِؤذ لة رِيَكةوتي بالَوكردن
سةرداني ليذنةكاني تايبةمتةند بكةن بؤ ثيَرِاطةياندنيان بة وادةي سةرداني 

 زةوييةكانيان بةثيَي نوسراوي ثيَرِاطةياندن.

. ثاريَزطار، يان رِاسثيَردراوةكةي، فةرمان دةردةكات بة ثيَكهيَناني ليذنةيةك يان 2
كيَك لة سةرؤكةكاني يةكة زياتر بؤ هةلَسةنطاندن لة هةر ثاريَزطايةك بة سةرؤكايةتي ية

ئيداريةكان، و بة ئةنداميَيت نويَنةري هةر يةكيَك لة فةرمانطةكاني ئاوديَري، و 
كشتوكاأل و ضاكسازي كشتوكالَ، و دارايي، و يةكيَيت كؤمةلَةي جوتياران لة ثاريَزطا، 

ان بؤ مةبةسيت سةردانكردني ئةو زةويانةي لةاليةن فةرمانطةكاني ئاوديَريةوة ئاماذةي
لةسةر دانراوة كة رِةضاوكراون بةوةي كةوتونةتة ناو ثرِؤذةكةوة، و ئامادةكردني 
كؤنوس و  تيَيدا رِوبةري كيَلَراوةكان و ذمارة و جؤري ضيَنراوةكان، و دامةزراوة 
جيَطريكراوةكان لةسةر زةويةكة و رِونكردنةوةي شيَوةكانيان و سةر بة كويَن بة 
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وبةري ئةو زةوييةي دةكةويَتة ناو ثرِؤذةكة و شيَوةيةك دةضةسثيَنريَت، و رِ
ضةشنةكةي و شيَوازي ئاوداني و جؤري كشتوكالَ و بةثييت و سةر بة كويَية و ضي 
مافيَكي عةينى  لةسةربيَت دياريدةكريَت. لة كاتي ثيَويستيدا ليذنةكة دةتوانيَ 

ماني ليذنة و ثةنابةريَتةبةر كةساني ثسثؤر. هةروةها كؤنوس لةاليةن سةرؤك و ئةندا
 ئامادةبواني ثيَكهاتوو لة ثسثؤرِان و كةساني ثةيوةنديدارةوة واذؤدةكريَت.

ليذنةي هةلَسةنطاندن بةطويَرةي بنةماكان و ئةو ثيَوةرانةي لة ياساكاني ضاكسازي  .3
كشتوكالَي و بةيانى  دةرضويَنراو بةطويَرةيان هاتوون هةلَدةسنت بة هةلَسةنطاندني 

 كاني جيَطريكراو و كيَلَراوةكان.بةهاي دامةزاروة

. بةهاي بةرهةمةكاني هاوينة و زستانة بةطويَرةي نرخي باو لة ناوضةكة لة كاتي 4
سةردانكردن لةدواي راويَذ بة تيَضوني دؤمن لة هةر بةرهةميَك بةطويَرةي هةلَسةنطاندني 

 فةرمانطة كشتوكالَية تايبةمتةندةكان لة ناوضةكة دياري دةكريَت.

نةكة برِياري خؤي دةدات بة قةرةبووكردنةوةيةك كة شايستةي خاوةن . ليذ5
دامةزراوة و كيَلَراوةكان بيَت. هةروةها ثيَرِاطةياندني برِيارةكة بؤ ئةو زةويةي ثرِؤذةكة 
دةيطريَتةوة لة ناوةندي يةكةي ئيداري و نوسينطةي نزيكرتين كؤمةلَةي هةرةوةزي 

ك لة ثيَرِاطةياندنةكة بؤ فةرمانطةي ئاوديَري كشتوكالَي بآلودةكريَتةوة و ويَنةية
 تايبةمتةند بةرزدةكريَتةوة.

. فةرمانطةي ئاوديَري تايبةمتةند، و اليةنة ثةيوةنديدارةكان مايف رِةتكردنةوةي 6
برِياري ليذنةكةي هةية لةالي ئةجنومةني كشتوكالَي لة ثاريَزطا لة ماوةي ثانزة رِؤذ لة 

ان بآلوكردنةوةي. ئةطةر دةركةوت رِةتكردنةوةكة بة فةرمي رِيَكةوتي ثيَرِاطةياندن ي
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ثةسةندة، ئةوا ثيَويستة ليذنةكة ضارةسةري بكات، يان بينيَريَت بؤ ليذنةيةكي 
ثيَكهيَنراو بة سةرؤكايةتي يةكيَك لة ئةندامةكاني بؤ دوبارة سةردانكردن و 

تةبةر كةساني شارةزا، و هةلَسةنطاندنةوة. ليذنةي ئاماذةثيَكراو مايف خؤيةتي ثةنابةريَ
كؤنوسي ئامادةكراو لةاليةن خؤيةوة خباتةبةردةم ئةجنومةني كشتوكالَي لة ثاريَزطا، و 

 برِيارةكةش لةم بارةيةوة كؤتايي دةبيَت.

لة حالَةتي رِةتنةكردنةوةي برِياري هةلَسةنطاندن، ئةوا ليذنةكة ثيَويستة بريارةكةو 
توكالَي ثاريَزطاي بكات كة مايف رِاستاندن يان كؤنوسةكانى  ثيَشكةشي ئةجنومةني كش

طةرِاندنةوةي برِيارةكةي هةية بؤ بةردةم ليذنةكة بؤ تةواوكردني كةموكورتييةكاني و 
 رِاستكردنةوةي هةلَةكاني تيَيدا هاتوون.

. لة حالَةتي هةآلويَردندا  فةرمانطةكاني ئاوديَرى دةشيَ داوا لة ليذنةي هةلَسةنطاندن 7
دؤخي ئيَستا بةخيَرايي بضةسثيَنن لةسةر زةويية كشتوكالَييةكان كة بكةن بارو

ثرِؤذةكة يان كاريَك لة كارةكاني ئاوديَري دةيطريَتةوة. هةروةها ثيَويستة لةسةر 
ليذنةي هةلَسةنطاندن دةستبةجيَ خاسيةتةكاني زةوييةكة و ثاشكؤكان لة 

وةكان بةشيَوةيةك بضةسثيَينَ دامةزراوةكاني جيَطريكراو لةسةري و كيَلَراو و ضيَنرا
لةطةأل ئاشكراكردني هؤكارةكاني ثاساوهيَنانةوة بؤ ثةنابردنةبةر ئةم رِيَوشويَنة بة 
ثةلةية لة كؤنؤسي سةردان و برِيارةكةدا. هةروةها فةرمانطةكاني ئاوديَري دةتوانن 
دةستبكةن بة البردني هةمووي يان بةشيَكي بةربةستةكاني رِيَطر لةبةردةم 

بةجيَكردني ثرِؤذةكة لة دواي ضةسثاندني بارودؤخي ئيَستاوة، بةو مةرجةي  جيَ
 ( لةم مادةية.5برِيارةكة راِبطةيةنريَت  بةثيَي برِطةي )
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ئةجنومةني كشتوكالَي لة ثاريَزطا ضةند كؤثيةكي برِياري هةلَسةنطاندني رِاستيَنراو  .8
يَي رِيَنماييةكاني ئةجنومةني بؤ فةرمانطةي ئاوديَري تايبةمتةند دابيندةكات، و بةث

 باآلي كشتوكالَي قةرةبووي خاوةن شايستةكان دةكريَتةوة.

لة حالَةتي ناكؤكي لة نيَوان خاوةن شايستةكاندا، برِي جيَناكؤك بة ئةمانةتةوة لةناو 
خةزيَنة هةلَدةطرييَت تاكو ضارةسةركردني ناكؤكيي لةاليةن دادطا يان اليةني 

  ثلةي كؤتايي برِيارةكة.تايبةمتةند، و وةرطرتين

  -ماددةى ضوارةم :

. بةطويَرةي ئةم ياساية ليذنةكاني هةلَسةنطاندن ثشتدةبةسنت بةوةي لة ناو 1
كؤنوسةكاني سةردان و هةلَسةنطاندني ضةسثيَنراوة وةكو ئةوةي لة خوارةوة 

فةرميةكان  رِونكراوةتةوة لة رِوداوي مادي و ئةوةي لة ناو قةوالَة و تؤمار و بةلَطةنامة 
نوسراوةتةوة و برِياري خؤي دةدات بةطويَرةي بنةما و بنضينةكاني ناو ئةم ياساية 
دةربارةي قةرةبووكردنةوةي اليةني ثةيوةنديدار و بة رِاستاندني برِيارةكة لةاليةن 

 ئةجنومةني كشتوكالَييةوة لة ثاريَزطا برِيارةكة ثلةي كؤتايي وةردةطريَت.

دن كة ليذنةكاني دةستبةسةرداطرتن رِيَكياندةخات كؤنوسةكاني هةلَسةنطان ( أ
ي هةمواركراو، ثلةي 1968( ي سالَي 189كة لةبةر رِؤشنايي ياساي ذمارة )

 كؤتايي وةرنةطرتوة.

كؤنوسةكاني هةلَسةنطاندن كة لةاليةن ليذنة فةرميةكانةوة رِيَكخراون و لة  ( ب
، 1968ي سالَي ( 189اليةنة ئيداريةكان ثيَكهاتون لةسايةي ياساي ذمارة )

 هةمواركراو.
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كؤنوسةكاني سةردان كة اليةنة دادوةريةكان رِيَكيدةخةن لة كاتي نةبووني  ( ت
 كؤنوسة فةرميةكاني لةاليةن ليذنة تايبةمتةندةكانةوة رِيَكخرابن.

. كؤنوسة فةرميةكان كة لةاليةن ليذنةكاني هةلَسةنطاندنةوة ئامادةكراون  بةطويَرةي 2
نمايية كارثيَكراوةكان رِيَكخراون، لة ثيَش بةركار ياساي ذمارة ياسا و سيستةم و رِيَ

رِةضاودةكريَن، ئةطةر رِاسثيَراو بوو لةاليةن ئةجنومةنى ئيداري  1968( ي سالَي 189)
ثيَويستة لةسةر فةرمانطةكاني ئاوديَري برِي ضةسثيَنراو تيَياندا بؤ خاوةنة 

بةطويَرةي ثاريَزطاكاني تايبةمتةند  ثةيوةنديدارةكان هةر كةسةو بةثيَي شايستةبوني
 برِي ثارةكانيان بؤ خةرج بكريَت.

ئةطةر سيماي زةوي يان ضيَنراو يان كيَلَراو يان دامةزاوةكان بةهؤي جيَبةجيَكردني  .3
يان بةطةرِخستين ثرِؤذةي ئاوديَرييةوة فةوتابوو، و كؤنوسيَكي فةرمي  بؤ 

ي هةلَسةنطاندني ثيَكهيَنراو بةطويَرةي ئةم رِيَكنةخرابوو ئةوا ثيَويستة لةسةر ليذنة
ياساية كؤنوسيَك لةبارةيانةوة رِيَكبخات و لةبةر رِؤشنايي زانياري فةرمي كة دةسيت 
دةكةويَت يان بةلَطةنامة و بةياننامةي رِةضاوكراو كة خاوةني ثةيوةنديدار بةرزي 

ذةثيَكراوي ناو ئةم دةكاتةوة برِياري لةسةر بدات. برِيارةكة رِيَوشويَنةكاني ئاما
ياسايةي لةسةر جيَبةجيَ دةكريَت سةبارةت بة رِتكردنةوة و رِاستاندن و قةرةبوو 

 كردنةوة بؤ نويَكراوةكان و زةويةكان.
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  -ماددةى ثيَنجةم :

ياساي هةمواركردنةوةي ( لة3اركراوةتةوة بةثيَي مادةي )( لةم مادةية هةمو1برِطةي )
، بة 1971( ي سالَي 138ني ثرِؤذةي ئاوديَري ذمارة )يةكةم لة ياساي جيَبةجيَكرد

 ، و بةم شيَوةيةي ليَهاتوة:15/11/1975( دةرضوو لة رِيَكةوتي 138ذمارة )

. اليةنة هونةريةكان سةر بة فةرمانطةكاني ئاوديَري نةخشةي جيَبةجيَكردني 1
( لة مادةي سيَ 2ثرِؤذةكان بؤ ليذنةكاني هةلَسةنطاندني ثيَكهيَنراو بةطويَرةي برِطةي )

لةم ياساية دابني دةكةن كة بة ثيَوةري طوجناو جيَبةجيَ دةكريَن كة سنوري 
ئيستمالكي ئةو زةوييانةي ثرِؤذةكة دةيانطريَتةوة لةسةريان دياريكراوة لةطةأل ليستيَك 
بة رِوبةري ئةو زةوييانةي ناو ثرِؤذةكة كة اليةني تايبةمتةند ثشتطريي كردبيَنت كة 

ةوييةكان و سةر بة كيَن و ضةشن و رِونكردنةوةيان و شيَوازي ئاوداني رِوبةري ز
زةوييةكانى ناو ثرِؤذةكة دةطريَتةوة ئةو مافة رِاستةقينانةي لةسةريَيت  و ناوي ئةو 
خاوةنانةي ملكةضن بة ئةحكامي دياريكردني خاوةنداريَيت كشتوكالَي و زانياري 

 ثيَويسيت تر.

دةبيَ ويَنةيةك لة برِيار و كؤنوسةكاني خؤيان و ئةوةي ليذنةكاني هةلَسةنطاندن  .2
ثةيوةندي بة ثةرِاو و هيَلَكاريةكانيةوة هةية بنيَريَت بؤ بةرِيَوبةريَيت ضاكسازي 
كشتوكالَي لة ثاريَزطا بؤ ناردني بؤ ليذنةي زةويوزار و دةستبةسةرداطرتين تايبةمتةند 

ي ضاكسازي ( لة مادةي نؤ لة ياسا3 - 2بؤ جيَبةجيَكردني ئةحكامي هةردوو برِطةي )
و قةرةبوكردنةوةي خاوةني زةويية  1970ي سالَي (117كشتوكالَي ذمارة )
 ئيستمالككراوةكان. 
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. ئةطةر ليذنةي زةويوزار و دةستبةسةرداطرتن بؤي دةركةوت كة رِوبةري 3
 ئيستمالككراو كةمرتة لة سنوري دياريكراو بؤ دابةشكردن بةثيَي ياسا ئةوا خاوةن

 زةوي بة نةقدي قةرةبوو دةكريَتةوة.

. ئةطةر ئيستمالككردن بوة هؤي جياكردنةوةي ئةو بةشةي لة زةوييةكة دةميَنيَتةوة 4
كة نةتوانريَت بةشيَوةيةكي تةواو سودي ليَوةربطرييَت ئةوا ليذنةكة دةتوانيَ برِيار 

رةبوي خاوةن بكريَن و قةئةذماربدات ئةو رِوبةرانةي دةميَننةوة بة ئيستمالككراو 
 زةوييةكة بةرامبةر هةموو زةوييةكةي بكريَتةوة.

. ثيَوةرةكاني ناو برِطةي سيَ لة مادةي نؤ لة ياساي ضاكسازي كشتوكالَي ذمارة 5
ثةيرِةو دةكريَت لة كاتي هةلَسةنطاندني زةويوزاري كشتوكالَي  1970( ي سالَي 117)

ثيَيةش زةوي رِاطرياو بة رِاطرتين ئيستمالككراو بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية و بةو
رِاست مامةلَةي زةوي مولَكداري لةطةلَدا دةكريَت و زةوي رِاطرياو بة رِاطرتين نارِاست 

 مامةلَةي زةوي رِيَثيَدراو بة تاثؤكردني لةطةلَدا دةكريَت بؤ ئةم مةبةستة.

كاني زةويوزار . بةرِيَوةبةريَتى طشيت زةويوزار و دةستبةسةرداطرتن برِيارةكاني ليذنة6
و دةستبةسةرداطرتن دةرضويَنراو بةطويَرةي ئةم مادةية دةخاتة بةردةم ئةجنومةني 

( لة ياساي ضاكسازي كشتوكالَي 27باآلي كشتوكالَي و داوا دةكات بةطويَرةي مادةي )
 خويَندنةوة و ثيَداضونةوةيان بؤ بكات.1970( ي سالَي 117ذمارة )

ئةحكامي ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكاني ئاوديَري  . فةرمانطةكاني ئاو بةطويَرةي7
و هةمواركردنةوةكةي كة ثلةي كؤتايي وةرطرتوة، بةها  1968( ي سالَي 189ذمارة )

و نرخي زةوي ئيستمالككراو بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية دادةنيَت لةالي 
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تةن و بؤ فةرمانطةكاني تاثؤي تايبةمتةند بؤ خةرجكردنيان بؤ ئةو كةسانةي شايس
 مةبةسيت رِاييكردني مامةلَةي تؤماركردن بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية. 

. ئةجنومةني باآلي كشتوكالَي بؤ مةبةسيت كارئاسانكردني جيَبةجيَكردني ئةحكامي 8
ئةم مادةية رِيَنمايي تايبةت بة بارودؤخةكان و طرتنةبةري رِيَوشويَين ثيَويست 

 دةردةكات.

 -ماددةى شةشةم:

( لة ياساي هةمواركردنةوةي يةكةم بؤ 3م مادةية هةمواركراوةتةوة بةثيَي مادةي )ئة
، ذمارةكة 1971( ي سالَي 138ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةي ئاوديَري ذمارة )

 دةرضوة، و بةم شيَوةيةي خوارةوةي ليَهاتوة: 15/11/1975(ة لة رِيَكةوتي 138)

ذةيةكي ئاوديَريَيةوة هي كةسيَكي ملكةض بوو . ئةطةر ئةو زةوييةي كةوتبوة ناو ثرِؤ1
يان ثشكي ئاشكراي تيَدا هةبوو  –بة ئةحكامي دياريكردني خاوةنداريَيت كشتوكالَي 

ئةوا ليذنةي هةلَسةنطاندن هةلَدةسيتَ بة سةردانكردني و لة كؤنوسي سةردانةكةدا 
ؤذةكةوة و باسي ئةو زةويية بة وردي دةكات و رِونيدةكاتةوة كة كةوتؤتة ناو ثرِ

شيَوازي ئاوداني و ضةشن و جؤري كشتوكالَ تيَيدا و ئاسيت بةثييت و ضي 
كيَلَراويَكي تيَداية و سةر بة كيَية و رِيَكخستنةوةي  –دامةزراوةيةك و ضاندراويَك 

هيَلَكاريي بةو زةوييةي ضؤتة ناو ثرِؤذةكةوة و لةطةلَ نةخشةى شويَنةكة دةنريَت بؤ  
سازي كشتوكالَي بؤ ناردني بؤ سةرؤكايةتي ناوضةي كشتوكالَي لة بةرِيَوةبةريَيت ضاك

ثاريَزطا بؤ ناردني بؤ بةردةم ليذنةي زةويوزار و دةستبةسةرداطرتين تايبةمتةند بؤ 
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ئةوةي لة كاتي دةرضواندني برِيارةكةي دةربارةي زةوي برِياردراوى  ئاماذةثيَكراو 
 تيَبيين لةسةر بكات.

يةكاني ئةو كةسانةي ملكةضي ئةحكامي سنورداركردني . رِوبةري زيادةي زةوي2
خاوةنداريَيت كشتوكالَني لة ئةوثةرِي سنوري دياريكراودا كة كةوتونةتة ناو ثرِؤذةكةوة 
بة دةستبةسةرداطرياو رِةضاو دةكريَن لةو رِيَكةوتةي ئةو ئةحكامة دةيانطريَتةوة يان 

ثرِؤذةكة هةر كاميَكيان ثيَشرت  لة رِيَكةوتي دةستكردن بة كارةكاني جيَبةجيَكردني
بيَت و خاوةنة كؤنةكانيان قةرةبوو ناكريَنةوة تةنها بؤ ضيَنراو و كيَلَراو و دامةزراوة 
بنيادنراوةكاني سةر زةوييةكة و قةرةبوو لة دواي وةرطرتين ثلةي كؤتايي بؤ برِيارةكة 

 دةريدةكات. دةدريَت بةطويَرةي ئةو رِيَنماييانةي ئةجنومةني باآلي كشتوكالَي

. ئةطةر ثرِؤذةيةكي ئاوديَرى  هةموو زةويية كشتوكالَيةكاني كةسيَكي ملكةض بة 3
ئةحكامي سنورداركردني خاوةنداريَيت كشتوكالَي طرتةوة يان بةشيَك لةو زةوييانةي 
مايف خؤيةتي هةلَيبطريَتةوة، ئةوا قةرةبووي ئةو رِوبةرةي ناو ثرِؤذةكة دةكريَتةوة 

سنوري دياريكراو بة زةوييةك لة زةوييةكاني ضاكسازي كشتوكالَي لة  لةسةر ئةوثةرِي
ناوضةكة بةطويَرةي رِيَذةي دانراو لة ياساي تايبةت بة سنورداركردني خاوةنداريَيت 
كشتوكالَي دةيطريَتةوة و ئةطةر زةوييةك بة هاوتاي زةوية ئيستمالككراوةكةي خؤي 

ةي دةتوانيَ داواي شويَنيَكي تر بكات بؤ لة هةمان ناوضةدا ثةيدانةبوو ئةوا خاوةنةك
قةربوو كردنةوة يان قةرةبوو نةقدي بكريَتةوة بةطويَرةي رِيَياسا ئاماذةثيَكراوةكان 

 لةم ياسايةدا.
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. لة كاتي دياريكردني رةطةزي  زةوي و شيَوازي ئاودان و رِادةي بةثييت و جؤري 4
كشتوكالَي لة كاتي لةناوبردني يان كيَآلني زةوي ملكةض بة سنورداركردني خاوةنداريَيت 

نوقمكردني بة ئاو بةشيَوةيةكي هةميشةيي بةهؤي ثرِؤذةيةكي ئاوديَريةوة ثشت 
دةبةسرتيَت بةوةي ضةسثيَنراوة لة ناو قةوالَة و تؤمار و كؤنوسة فةرمييةكاندا  كة 

ينةوة لة اليةني تايبةمتةند رِيَكيخستون و لة كاتي نةشياوبوني ئةمةشدا ليذنةكة ليَكؤلَ
 ناوضةكة دةكات و برِيار لةسةر ئةوة دةدات كة لةو بارةيةوة بؤي دةردةكةويَت.

  -ماددةى حةوتةم:

. ئةطةر جيَبةجيَكردني يان بةطةرِخستين ثرِؤذةيةكي ئاوديَرى  ببيَتة هؤكاري برِيين 1
ئاوي ئاو لة زةوييةكي كشتوكالَي و نةتوانرا ئاو بطةيةنريَت يان زةرةرمةندبوونيان بة 

ئاوديَري و ئاودان و ذيَرئاوكةتين يان لة كاتي بردني يان هيَناني خاك ليَي يان 
كةمكردني بةرهةمي يان سود ليَوةرطرتين بة هةر شيَوازيَك بوبيَت زياني بةربكةويَت كة 
نةتوانريَ وةكو ثيَشرت كشتوكالَي تيَدابكريَت ئةوا خاوةنةكةي قةرةبوو دةكريَتةوة 

فلس لة هةر دؤمنيَك تيَيدا كةوتبيَتة دةرةوةي ئةو رِوبةرانةي  بةبرِي ثيَنج سةد
ثرِؤذةكة و قةدةغةكراوةكانى و بينا تايبةتيةكاني لة هةر وةرزيَكي كشتوكالَي دواي 
ئةو وةرزةي نةتوانراوة زةوييةكة كشتوكالَي تيَدا بكريَت تاكو رِيَكةوتي دورخستنةوةي 

ؤذ لة مانطي تشريين يةكةمي هةموو سالَيَك بة زيانةكة لة زةوييةكة، هةروةها يةكةم رِ
دةستثيَكي وةرزي ضاندني زستانة دادةنريَ و يةكةم رِؤذ لة نيساني هةموو سالَيَك بة 
دةستثيَكي وةرزي ضاندني هاوينة دادةنريَ بؤ مةبةسيت جيَبةجيَكردني حوكمي ئةم 

ككراو بةطويَرةي برِطةية، بة مةرجيَك بةهاي ئةم قةرةبووة لة بةهاي زةوي ئيستمال
 ئةحكامي ئةم ياساية تيَثةرِنةكات.
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(ي ئةم مادةية 1. ئةطةر لة ئةجنامي كارةكاني ئاوديَري ئاماذةثيَكراو لة برِطةي )2
بووة هؤي زيان طةياندن يان فةوتاني ضيَنراو يان كشتوكالَ يان دامةزراوةكاني سةر 

بةطويَرةي ئةحكامي ئةم زةويةكة كة ثيَشرت ئاماذةى ثيَنةدراوة ئةوا خاوةنةكةي 
 ياساية قةرةبوو دةكريَتةوة بةرامبةر ئةوةي فةوتاوة يان زيانثيَطةيشتوة.

( لة مادةي )سيَ( لةم ياساية لةسةر داواي 2.ليذنةي ثيَكهيَنراو بةطويَرةي برِطةي )3
خاوةني ثةيوةنديدار هةلَدةسيتَ بة سةردانكردني زةوييةكان و نويَكراوةكان و ضيَنراوة 

ثيَطةيشتوةكان و  ئةطةر زيانةكة سةمليَنرا ئةوا قةرةبووي خاوةن زةويةكة دياري زيان
دةكريَت  و بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية بؤ جيَبةجيَكردني حوكمي هةردوو برِطةي 

( لةم مادةية، بةهاي زةوي و نويَكراوةي ئيستمالككراوي زيانثيَطةيشتوو 2و  1)
 دياريدةكريَت.

ستين زيانةكان بؤ مةبةسيت رِاستاندن بةرز دةكريَنةوة بؤ .كؤنوسةكاني دةرخ4
و  6بةردةم ئةجنومةني كشتوكالَي لة ثاريَزطا و بةو ثيَيةش ئةحكامي هةردوو برِطةي )

 ( لة مادةي )سيَ( لةم ياساية جيَبةجيَ دةكريَت.8

  -ماددةى هةشتةم:

كردنةوةي يةكةم لة ( لة ياساي هةموار3ئةم مادةية هةمواركراوةتةوة بةثيَي مادةي )
، ذمارةكةي 1971( ي سالَي 138ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةي ئاوديَري ذمارة )

 دةرضووة، و بةم شيَوةيةي خوارةوةي ليَهاتووة: 15/11/1975(ة لة رِيَكةوتي 138)
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. ئةحكامي ئةم ياساية لةسةر هةموو زةويةكاني كشتوكالَي جيَبةجيَ دةكريَت كة 1
ةرةوةي سنوري ئةمينداريةتى ثايتةخت و شارةوانيةكانةوة. كةوتبنة ناو يان د

هةروةها زةويةكان بؤ ئةم مةبةستة بة زةوي كشتوكالَي دادةنريَن ئةطةر بةم شيَوةية 
لة فةرمانطةكاني تؤماركردني خانوبةرةى  تايبةمتةند تؤماركرابن. و لةوةش زةويية 

وي نيشتةجيَبون و اليةنةكاني كشتوكالَيةكان بةدةردةكريَن كة جياكراونةتةوة بؤ زة
تايبةمتةند رِاستاندني بؤ نةخشةكاني جياكردنةوةيان كردوة لة ثيَش بةركارى ئةم 
ياساية بؤ ئةو كةسانةي ملكةضنني بة ئةحكامي دياريكردني خاوةنداريَيت كشتوكالَي، 

 و لة ثيَش بةركاريشى بؤ ئةو كةسانةي ملكةضن بةو ئةحكامة.

ري دةتوانن لة كاتي ثيَويستيدا باري ئيَستاي ئةو زةوييانةي كة . فةرمانطةكاني ئاودي2َ
كشتوكالَي نني و ثرِؤذةي ئاوديَري دةيانطريَتةوة بة ثةلة بضةسثيَنن لةاليةن ليذنةكاني 

( و بةثيَي ثيَويسيت دةستبكةن بة 3( لة مادةي )2ثيَكهاتوو بةطويَرةي برِطةي )
مةرجةي مامةلَةي ئيستمالككردنيان  البردني نويَكراوةكان و بةربةستةكان بةو

 بةطويَرةي ئةحكامي ياساي ئيستمالك بيَت.

  -: ةمهماددةى نؤ

.دادطاكان طويَ لة هيض كام لةو داوايانة ناطرن لة ئةجنامي جيَبةجيَكردني حوكمةكانى 1
ئةم ياسايةوة بةرزدةكريَنةوة تةنها ئةو داوايانةي لةاليةن داواكاراني شايستةي 

بةرزدةكريَنةوة و برِيارةكانيان ثلةي كؤتاييان بةدةستهيَناوة بؤ قةرةبووةوة 
 قةرةبوكردنةوةيان بةطويَرةي حوكمةكانى.
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. طويَ ناطرييَت لة داواكاني كريَي هاوتا لةسةر زةويية ئيستمالككراوةكان بؤ 2
مةبةستةكاني ئاوديَري كة برِيارةكاني ئيستمالككردنيان ثلةي كؤتايي وةرطرتوة لة 

 ةركارى  ئةم ياساية لة ماوةي ثيَش ئيستمالككردن.ثيَش ب

. كار بة حوكمةكانى ئةم ياساية دةكريَ لةسةر ئةو كةيسانةي ثلةي كؤتاييان 3
 وةرنةطرتوة.

. نة خاوةن زةويةكان نة هيض كةس بؤي نية دةستكاري زةوي بكات يان كشتوكالَ 4
ةوة لة رِؤذي رِاطةياندني لةو رِوبةرانةدا بكات كة ثرِؤذةكاني ئاوديَري دةيانطريَت

دةستكردن بة كارةكاني جيَبةجيَكردن لةاليةن فةرمانطةكاني ئاوديَرييةوة و 
 سةرثيَضيكار شايستةي هيض قةرةبوويةك نابيَت.

  -:ةمهماددةى دة

هةر كةسيَك هةولَبدات بة رِاطرتين يان ببيَتة هؤكاريَك بؤ رِاطرتين هةر كاريَك لة 
ثرِؤذةي ئاوديَري سزا دةدريَت بة بةندكردن بؤ ماوةي زؤرتر كارةكاني جيَبةجيَكردني 

نةبيَ لة يةك سالَ يان ثيَبذاردن بة برِي زؤرتر نةبيَ لة سةد دينار يان بة هةردوو 
 سزاكة.

  -: ةمهةدماددةى ياز

( ي سالَي 50و هةمواركردنةوةكةي ذمارة ) 1968( ي سالَي 189. ياساي ذمارة )1
 ثوضةلَ دةكريَتةوة.1970
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( ي سالَي 128و هةمواركردنةوةكةي ذمارة ) 1967( ي سالَي 121. ياساي ذمارة )2
ثوضةلَ دةكريَتةوة و ئةو زةوييانةي حوكمةكانى ياساكة دةيانطريَتةوة لة 1969

رِيَكةتي ذيَرئاوكةوتنيان كة فةرمةنطةكاني ئاوديَري تايبةمتةند دياريدةكات بة 
 كانى ئةم ياسايةيان بةسةردا جيَبةجيَ دةكريَ.ئيستمالككراو ئةذمار دةكريَن و حوكمة

  -: ةمهزدةماددةى دوا

ئةجنومةني باآلي كشتوكالَي دةتوانيَ رِيَنماييةكاني كارئاسانكردني جيَبةجيَكردني ئةم 
 ياساية دةربكات.

  -:ةمهسيَزدةماددةى 

 .ئةم ياساية لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي فةرميدا كاري ثيَدةكريَت

  -:ةمهماددةى ضواردة

 ثيَويستة لةسةر وةزيرةكان دةستبةكاربن بة جيَبةجيَكردني ئةم ياساية.

 

 امحد حسن بكر

 سةرؤكي ئةجنومةني سةرؤكايةتي شؤرِش

 بآلوكراوةتةوة. 10/10/1971، لةرِيَكةوتي 2053لةرِؤذنامةى وةقائيعي عرياقي ذمارة 
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  1987( ي سالَي 59.  ياساي ذمارة )3

 بةكارهيَنانى كةناراوةكانياساي 

  -ماددةي يةكةم:

 واتاي دةربرِينةكاني خوارةوة بؤ مةبةسيت ئةم ياساية لةاليانةوة دانراوة:

رِيَضكة ئاوي سروشيت سةرةكيية، سةرضاوة و تيَرِذاني هةية، سةرضاوةي رِوبار:  .1
و  ئاوةكاني هةلَقوآلني كاني و ئاوي ذيَرزةوي يان دةرياضةكان و يان هي زؤرترة،

ئةم سةرضاوانة هةموويان يان هةنديَكيان بةشدارن لة رِؤشتين، و دةشيَ ئاوةكةي 
 بةدريَذايي سالَ بةردةوام بيَ يان ناوبةناو بثضرِيَ.

رِيَضكة ئاوي سروشتيية دةرِذيَتة ناو رِوباريَكي سةرةكييةوة، سةرضاوةي جؤطة:  .2
ةكةي بةدريَذايي ئاوةكاني وةكو سةرضاوةي ئاوي رِوباري سةرةكني، دةشيَ ئاو

 ساأل بةردةوام يان ناوبةناو بثضرِيَ.

 برِي بةرزبونةوةي سةر رِوي ئاوة لةسةر رِوي ئاوي دةريا. ئاسيت ئاو: .3

)جةزر(: زةوي ناو رِوباريَكي خورِ يان جؤطةيةكة ضواردةوري بة ئاو طرياو كةنداو  .4
 و دةشيَ ئاو دايثؤشيَ يان داينةثؤشيَ.

رطرياو لة نيَوان بةربةسيت هةلَبةسراو يان رِؤخي زةوي ضواردةو حةوزي رِوبار: .5
 دةورةدراو يان جؤطة لة هةردووالوة.
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رِوبةري زةوي قةتيسماوة لة نيَوان بةربةسيت  حةوزي دةرياضة يان عةمباراو: .6
هةلَبةسراو يان زةويية بةرزةكان و ئةم رِوبةرة بؤ مةبةستةكاني طلدانةوةي ئاو 

 تةرخانكراوة.

بةربةستيَكة لة خؤلَ كة دةولَةت لة دةرةوةي حةوزي  و:بةربةسيت هةلَبةسرا .7
رِوبار يان جؤطة يان دةرياضة يان عةمباراويَك بنيادي دةنيَ بؤ ثاراستين 

 زةوييةكان لة مةترسي الفاو يان بةرزي ئاسيت ئاوةكان.

بةرزةكةناري رِوبار يان جؤطةية كة بةرزبونةوةي ئاسيت ئاوةكان  رِؤخ: .8
 دايناثؤشيَ.

ئةو هيَلَةية ئاوي دةرياضة يان عةمباراوةكاني ثيَدةطات  قومبوني سةرةوة:هيَلَي ن .9
 لة بةرزترين ئاستيدا.

زةوييةكي ديارة كة دةكةويَتة ناو حةوزي رِوبار يان جؤطة لة نيَوان  كةناري رِوبار: .10
 ليَواري ئاسيت ئاوي وةستاوي هيَواش و نيَوان رِؤخي رِوبار يان بةربةسيت هةلَبةسراو.

زةوييةكي ديارة كة دةكةويَتة ناو حةوزي  . كةناري دةرياضة يان عةمباراو:11
دةرياضة يان عةمباراوي ئاوي وةستاو و نيَوان بةربةسيت هةلَبةسراو يان هيَلَي 

 نوقبوني سةرةوةي ئاوةكة.

زةوي نزيك لة بةربةست يان رِوبار يان جؤطةي تةرخانكراوة بؤ  . قةدةغةكراو :12
 رةي ئةحكامي ياساي ئاوديَري.خزمةتكردن بةطويَ
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  -ماددةى دووةم:

ئاماجني ئةم ياساية رِيَكخستين بةكارهيَنانة لة كةناراوةكاني دجيلة و فورات و  - أ
رِوبارة سةرةكييةكان و جؤطةكانيان و دةرياضةكان و عةمباراوةكان و زةوييةكاني 

يسبون بةبيَ تةنيشتيان و مسؤطةركردني ئارِاستةي الفاوةكان و رِيَطةطرتن لة ث
رِةضاوكردني جؤري ثةيوةنديي بة زةوييةوة وةكو مايف مولَكداري يان مايف 

 دةستكاريكردن يان مايف سودليَوةرطرتن يان بةكريَدان يان مامةلَةثيَوةكردن.

وةزيري ئاوديَرى بة رِةزامةندي سةرؤك كؤمار دةسةآلتي البردني دامةزراوةكان و  - ب
ش دةرضوني ئةم ياسايةي هةية كة دةبنةهؤي تةطةرةكاني بنيادنراوي تر لة ثيَ

تةطةرةخستنةبةردةم ئارِاستةي ئاو بؤ ناو حةوزي رِوبار و دةبنةهؤكاري 
تةسككردنةوةي ئارِاستةي رِؤشتين ئاويي و دةبنةهؤكار حةوزةكة بةرطةي 

 ليَشاوي الفاوةكان نةطريَت.

  -ماددةي سيَيةم:

ن ضاندن يان دروستكردني بينا يان ثرِؤذة نابيَ كةلَك لة هيض زةوييةك بؤ كشتوكاأل يا
تيَيدا وةربطرييَ كة حوكمةكانى ئةم ياساية دةيطريَتةوة مةطةر بة رِةزامةندي 

 وةزارةتي ئاوديَرى و وةزارةتي كشتوكاأل بيَ.
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  -ماددةي ضوارةم :

( لة هةمواركردنةوةي ياساي 1ئةم مادةية ثوضةلَكراوةتةوة بةثيَي مادةي )
( دةرضوو لة 7، ذمارةكةي )1987( ي سالَي 59كةناراوةكاني ذمارة )بةكارهيَنانى 

 و طؤرِاوة بةم دةقةى خوارةوة: 1990سالَي 

 يةكةم:

دةشيَ بيَستان و بينا و ثرِؤذةي تر لةالكاني رِوباري بةردةم بةربةسيت هةلَبةسراو  .1
يان لة ثشتييةوة دروستبكريَ بةشيَوةيةك كار نةكةنةسةر ئارِاستةي ليَشاوي 

 ئاوي رِوبارةكة و ثيسبوني.

وةزارةتي كشتوكاأل و ئاوديَري ئارِاستةي رِوبار و رِةهةندة ثيَويستةكاني كؤتايي  .2
 بؤ ليَشاوي ئاو و ئاوةرِؤبونة بةرزةكان دياريدةكات.

رِيَطة دةدريَ بة ضاندني بةرهةمةكاني كشتوكالَي بةبىَ رِةضاو كردنى دوورى  .3
 دياريكراو رِيَضكةى رِوبارةكةوة.

دووةم: هةردوو وةزيرى حوكمي خؤجيَي و كشتوكاأل و ئاوديَري و ئةمينى بةغداد هةر 
يةكةيان لة سنوري بةرثرسياريَيت خؤيدا سةرثشك دةكريَت بؤ البردني ئةو 
دامةزراوانةي بةثيَضةوانةي حوكمةكانى برِطةي يةكةم لةم مادةية هةلَدةبةسرتيَن 

ةبيَ قةرةبووكردنةوةيان، كاتيَك ئةم لةسةر حسابي خاوةن دامةزراوةكان خؤيان ب



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  114 
 

اليةنانة بؤيان دةربكةويَت كة دامةزراوةكة تةطةرةي دروستكردوة لةبةردةم رِيَضكة 
 رِوبار يان دةبنة هؤكاري ثيسبوني.

سيَيةم: دامةزراوةكاني طةشتياري هةلَبةسراو يان ئةوانةي لة نزيك كةناراوةكاني 
ني تةندروسيت و ذينطةييان تيَداية دةرياضةكان هةلَدةبةسريَن كة هؤكارةكا

 بةدةردةكريَن لة حوكمةكانى برِطةي يةكةم و دووةم لةم مادةية.

  -ماددةي ثيَنجةم :

سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي لةسةر داواي فةرمانطةي ئاوديَرى رِيَكارة ثيَويستةكان بؤ 
 رِاطرتين كارةكان بة ثيَضةوانةي ئةحكامي ئةم ياسايةوة دةطريَتةبةر.

  -ددةى شةشةم :ما

يةكةم: سةرثيَضيكار لة حوكمةكانى ئةم ياساية بة بذاردنيَك كةمرت نةبيَ لة سةد دينار 
 و زؤرتر نةبيَ لة ثيَنج سةد دينار سزا دةدريَ.

دووةم: سةرثيَضيكار لةم ياساية بة بةندكردن بؤ ماوةي زؤرتر نةبيَ لة يةك سالَ و 
و زؤرتر نةبيَ لة هةزار دينار يان بة يةكيَكيان بذاردني  كةمرت نةبيَ لة سيَ سةد دينار 

سزا دةدريَ ئةطةر بة كاريَك هةسيتَ بة ثيَضةوانةي ئةم ياساية لة دواي حوكمدان بة 
 ئيدانةكردن و سزادان بةرامبةر سةرثيَضي يةكةجماري.
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سيَيةم: برِيار لةسةر البردني ثيَشيَلكاريةكة لة برِياري حوكمي ئيدانةكردن و سزادان 
 سةر حسابي سةرثيَضيكار دةدريَ.لة

  -ماددةي حةوتةم:

يةكةم: سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي دةسةآلتي دادوةرى  كةتين ثيَدةدريَ بؤ مةبةسيت 
سةثاندني سزاي ثيَبذاردنةكة زؤرتر نةبيَ لة سيَ سةد دينار بةرامبةر سةرثيَضيكردن لة 

ةخترت هةلَدةطريَ، ئةوا ئةحكامي ئةم ياساية، ئةطةر دةركةوت سةرثيَضييةكة سزاي س
 داواكة دةنيَريَت بؤ دادطاي كةتين تايبةمتةند.

دووةم: ئةطةر سةرثيَضيكار بذاردنى سةثيَنراو لةاليةن يةكةي كارطيَرِييةوة نةدات، ئةوا 
 داواكة دةنيَريَت بؤ دادطاي كةتن بؤ طؤرِين بةندكردن كردن.

 -ماددةي هةشتةم:

مانبةري تةرخانكراو لة فةرمانطةي ئاوديَرى رِاثؤرتي ثيَشكةشكراو لةاليةن فةر
ثشتيوانكار بة شايةتييةكةي بة بةلَطةي تةواو دادةنريَ بؤ ضةسثاندني سةرثيَضي لة 

 ئةحكامي ئةم ياساية ئةطةر بةلَطةي يةكالكةرةوة بة ثيَضةوانةوةي نةبيَ.

  -:ةمهماددةي نؤ

طويَرةي ئةم ياساية برِيارةكان و حوكمةكان كة لةسةر داخوازييةكان دةدريَن بة
 ملكةضن بؤ تانةليَداني دياريكراو بةثيَي ياساي دادرِةوى كراوى سزاي .



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  116 
 

 -:ةمهماددةي دة

يةكةم: حوكمةكان بؤ البردني سةرثيَضييةكة بة وةرطرتين ثلةي كؤتايي جيَبةجيَ 
دةكريَن ئةويش بةوةي ئةندازياري تايبةمتةندي ئاوديَرى سةرثيَضيكار ئاطاداردةكاتةوة 

البردني سةرثيَضييةكةي لة ماوةيةكي طوجناوي دياريكراودا، ئةطةر الينةبرد ئةوا  بة
 فةرمانطةي ئاوديَرى لةسةر حسابي سةرثيَضيكار اليدةبات.

دووةم: ئةطةر ترس لة مانةوةي سةرثيَضي هةبيَ زيان بة طياني خةلَك يان مولَكةكان 
ك لةاليةن وةزيري ئاوديَرى يان بطةيةنيَ ئةوا فةرمانطةي ئاوديَرى بةثةلة بة برِياريَ

 رِاسثيَرراوةكةي هةلَدةسيتَ بة البردني سةرثيَضييةكة لةسةر حسابي سةرثيَضيكار.

سيَيةم: بةطويَرةي ئةحكامي ياساي وةرطرتنةوةي قةرزةكاني حكومةت، خةرجي 
% لة سةرثيَضيكار 20البردني سةرثيَضي بة خستنةسةري باري كارطيَرِي بة رِيَذةي 

 رييَ.وةردةط

  -:ةمهماددةي يازدة

يةكةم: وةزيري ئاوديَرى بؤي هةية بةيان دةربكات بةوةي حوكمةكانى ئةم ياساية هةر 
ئارِاستةيةكي ئاويي بطريَتةوة يان هةر ئارِاستةيةكي ئاويي بةدةربكات يان دةرياضةيةك 

 يان عةمباراويَك يان بةنداويَك لة حوكمةكاني.
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اهةنطي لةطةأل وةزيري كشتوكاأل رِيَنمايي ثيَويست دووةم: وةزيري ئاوديَرى بة هةم
 دةردةكةن بؤ كارئاسانكردني جيَبةجيَكردني حوكمةكانى ئةم ياساية.

  -:ةمهماددةى دوازدة

 ئةم ياساية لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةي فةرميدا جيَبةجيَ دةكريَ.

 سةدام حوسةين

 سةرؤكي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤرِش

 07/06/1987( لة رِيَكةوتي 3157وكراوتةوة  لة وةقائعى عيَراقي ذمارة )بآل
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 1987( بؤ سالَي 1رِيَنماييةكاني ذمارة ). 4

 1971(، بؤ سالَي 138ياساي ذمارة )

 ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكاني ئاوديَري )هةمواركراو(

 1مادةى 

و كارةكان دةطريَتةوة كة ي ديَت، ثرِؤذةؤذةكاني ئاوديَريئةم ياساية بة مةبةسيت ثرِ
فةرمانطةكاني ئاوديَري رِاستةوخؤ يان بةهؤي بةلَيَندةرةكانةوة جيَبةجيَيان دةكةن 
وةكو دروستكردن يان باشرِاطرتن يان فراوانكردن يان برةودان بة رِوبار و جؤطا و 

ةدةغةكراوةكانياندا، و ئاوةرِؤكان لةطةأل قنةوةكان، بةنداو و بينا و عةمبارئاودان و طرت
 و بةطةرِخستين ئةم ثرِؤذانة.

  2 مادةي

زةوي ثرِؤذةكاني ئاوديَري كة لة دواي جيَبةجيَكردني ئةم ياساية ديَنة كايةوة يان  .1
زةوييةكاني هةر بةشيَكي دياريكراوييان )ئةطةر ثرِؤذةكة دابةشكرابوو بؤ دوو 

ةشيَكدا بة جيا بةش يان زؤرتر و كارةكاني جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكان لة هةر ب
ئةجنامبدريَت( و زةوي بيناكاني بةطةرِخستين ثرِؤذةكة لة دةرةوةي 
قةدةغةكراوةكاني كة بةشيَوةيةكي هةميشةيي لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةي 
بةياننامةي وةزيري ئاوديَري يان ئةو كةسةي رِايدةسثيَريَت بؤ دةستكردن بة 

او ليَي بة حوكمي ئيستمالككراو جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكة يان بةشيَكي دياريكر
 رِةضاودةكريَن.
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زةوي ثرِؤذةكاني ئاوديَري كة كارةكاني جيَبةجيَكردن تيَياندا دةستيثيَكردوة و  .2
هةموو ئةم كارانة لة ثيَش بةسةرضوني ئةم ياساية تةواونةكراون، و زةوي 
 بياناكاني بةطةرِخستين ثرِؤذةكان لة دةرةوةي قةدةغةكراوةكان بةشيَوةيةكي

هةميشةيي لة رِيَكةوتي دةستكردن بة جيَبةجيَكردنيان بة حوكمي ئيستمالككراو 
 رِةضاودةكريَن.

زةوي ثرِؤذةكاني ئاوديَري كة كارةكاني جيَبةجيَكردن تيَياندا لة ثيَش  .3
بةسةرضوني ئةم ياساية دةستيثيَكراوة، و زةوي بياناكاني بةطةرِخستين 

يَكةوتي دةستكردن بة جيَبةجيَكردنيانةوة ثرِؤذةكان بةشيَوةيةكي هةميشةيي لة رِ
بة حوكمي ئيستمالككراو رِةضاودةكريَن ئةطةر برِيارةكاني ئيستمالككردنيان 
بةطويَرةي ئةحكامي ياساي ئيستمالك يان هةر ياسايةكي تر ثلةي كؤتايي 

 وةرنةطرتيب و ئةحكامةكاني ئةم ياسايةي بةسةردا دةسةثيَنريَت.

و  2، 1يستمالككراو ئةذمار دةكريَت بةثيَي برِطةكاني )مايف خاوةن زةوي كة بة ئ .4
(ي ئةم مادةية دةطوازريَتةوة بؤ قةربووكردنةوة، زةوييةكةش وةكو زةوي 3

 ئةمريي تةواو تؤماردةكريَت بؤ مةبةستةكاني ئاوديَري بة بيَ مايف رِاستةقينة.

لَكداري خاوةني مايف مولَكداري، بةثيَي ئةحكامي ياساي كوذاندنةوةي مايف مو .5
ي هةمواركراو، يان هةر ياسايةكي تري جيَطرةوة، 1967(، بؤ سالَي 150ذمارة )

شايستةي رِيَذةيةكي دياريكراوة لة برِي قةرةبوو و مايف مولَكداري دةطوازريَتةوة 
بؤ ئةو زةوييةي لةسةري قةرةبووكراوة لة كاتي قةرةبووي رِاستةقينة بة هةمان 

 ككراو.رِيَذةكةي خؤي لة زةوي ئيستمال
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  3 مادةي

( لة ياساي هةمواركردنةوةي 1ئةم مادةية هةلَوةشيَنراوةتةوة، بةطويَرةي مادةي )
و  1971( بؤ سالَي 138يةكةم بؤ ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةي ئاوديَري ذمارة )

 طؤرِاوة بةم دةقةي خوارةوة:

وةزيري ئاوديَري، يان رِاسثيَردراوةكةي، لةرِيَي ثةخشكردن لة ناوةندي  .1
طةياندنةوة، دةستكردن بة جيَبةجيَكردني هةر ثرِؤذةيةكي يان بةشيَك لة رِا

ئاوديَري رِادةطةيةنيَت، و لة رِؤذنامةي ناوخؤييدا بآلودةكريَتةوة ئةو ناوضة و 
كةرتانة دياريدةكريَن كة كة ثرِؤذةكةيان ثيَدا تيَثةرِدةبيَت، و داوا لة اليةنة 

ياسا ثيَكهيَنراوة لة ماوةي دة رِؤذ لة ثةيوةنديدارةكان دةكات بةطويَرةي ئةم 
رِيَكةوتي بالَوكردنةوةي سةرداني ليذنةكاني تايبةمتةند بكةن بؤ ثيَرِاطةياندنيان بة 

 وادةي سةرداني زةوييةكانيان بةثيَي نوسراوي ثيَرِاطةياندن.

ثاريَزطار، يان رِاسثيَردراوةكةي، فةرمان دةردةكات بة ثيَكهيَناني ليذنةيةك يان  .2
تر بؤ هةلَسةنطاندن لة هةر ثاريَزطايةك بة سةرؤكايةتي يةكيَك لة سةرؤكةكاني زيا

يةكة ئيداريةكان، و بة ئةنداميَيت نويَنةري هةر يةكيَك لة فةرمانطةكاني ئاوديَري، 
و كشتوكاأل و ضاكسازي كشتوكالَ، و دارايي، و يةكيَيت كؤمةلَةي جوتياران لة 

ئةو زةويانةي لةاليةن فةرمانطةكاني  ثاريَزطا، بؤ مةبةسيت سةردانكردني
ئاوديَريةوة ئاماذةيان لةسةر دانراوة كة رِةضاوكراون بةوةي كةوتونةتة ناو 
ثرِؤذةكةوة، و ئامادةكردني كؤنوس تيَيدا رِوبةري كيَلَراوةكان و ذمارة و جؤري 
ضيَنراوةكان، و دامةزراوة جيَطريكراوةكان لةسةر زةويةكة و رِونكردنةوةي 

انيان و سةر بة كويَن بة شيَوةيةكي وورد دةضةسثيَنريَت، و رِوبةري ئةو شيَوةك
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زةوييةي دةكةويَتة ناو ثرِؤذةكة و ضةشنةكةي و شيَوازي ئاوداني و جؤري 
كشتوكالَ و بةثييت و سةر بة كويَية و ضي مافيَكي رِاستةقينةي لةسةربيَت 

نابةريَتةبةر كةساني دياريدةكريَت. لة كاتي ثيَويستيدا ليذنةكة دةتوانيَ ثة
ثسثؤر. هةروةها كؤنوس لةاليةن سةرؤك و ئةنداماني ليذنة و ئامادةبواني 

 ثيَكهاتوو لة ثسثؤرِان و كةساني ثةيوةنديدارةوة واذوودةكريَت.

ليذنةي هةلَسةنطاندن بةطويَرةي بنةماكان و ئةو ثيَوةرانةي لة ياساكاني  .3
راو بةطويَرةيان هاتوون هةلَدةسنت ضاكسازي كشتوكالَي و زانياريةكاني دةرضويَن

 بة هةلَسةنطاندني بةهاي دامةزاروةكاني جيَطريكراو و كيَلَراوةكان.

بةهاي بةرهةمةكاني هاوينة و زستانة بةطويَرةي نرخي باو لة ناوضةكة لة كاتي  .4
سةردانكردن لةدواي راويَذ بة تيَضوني دؤمن لة هةر بةرهةميَك بةطويَرةي 

 نطة كشتوكالَية تايبةمتةندةكان لة ناوضةكة دياري دةكريَت.هةلَسةنطاندني فةرما

ليذنةكة برِياري خؤي دةدات بة قةرةبووكردنةوةيةك كة شايستةي خاوةن  .5
دامةزراوة و كيَلَراوةكان بيَت. هةروةها ثيَرِاطةياندني برِيارةكة بؤ ئةو زةويةي 

يكرتين كؤمةلَةي ثرِؤذةكة دةيطريَتةوة لة ناوةندي يةكةي ئيداري و نوسينطةي نز
هاوكاري كشتوكالَي بآلودةكريَتةوة و ويَنةيةك لة ثيَرِاطةياندنةكة بؤ فةرمانطةي 

 ئاوديَري تايبةمتةند بةرزدةكريَتةوة.

فةرمانطةكاني ئاوديَري تايبةمتةند، و اليةنة ثةيوةنديدارةكان مايف رِةتكردنةوةي  .6
ثاريَزطا لة ماوةي ثانزة  برِياري ليذنةكةي هةية لةالي ئةجنومةني كشتوكالَي لة

رِؤذ لة رِيَكةوتي ثيَرِاطةياندن يان بآلوكردنةوةي. ئةطةر دةركةوت رِةتكردنةوةكة 
بة فةرمي ثةسةندة، ئةوا ثيَويستة ليذنةكة ضارةسةري بكات، يان بينيَريَت بؤ 
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ليذنةيةكي ثيَكهيَنراو بة سةرؤكايةتي يةكيَك لة ئةندامةكاني بؤ دوبارة 
هةلَسةنطاندنةوة. ليذنةي ئاماذةثيَكراو مايف خؤيةتي ثةنابةريَتةبةر سةردانكردن و 

كةساني شارةزا، و كؤنوسي ئامادةكراو لةاليةن خؤيةوة خباتةبةردةم ئةجنومةني 
 كشتوكالَي لة ثاريَزطا، و برِيارةكةش لةم بارةيةوة كؤتايي دةبيَت.

ذنةكة ثيَويستة ثيَكةوة لة حالَةتي رِةتنةكردنةوةي برِياري هةلَسةنطاندن، ئةوا لي
لةطةأل كؤنوسةكة ثيَشةكةشي ئةجنومةني كشتوكالَي ثاريَزطاي بكات كة مايف 
رِاستاندن يان طةرِاندنةوةي برِيارةكةي هةية بؤ بةردةم ليذنةكة بؤ تةواوكردني 

 كةموكورتييةكاني و رِاستكردنةوةي هةلَةكاني تيَيدا هاتوون.

و دةشيَ داوا لة ليذنةي هةلَسةنطاندن بكةن لة حالَةتي جيادا فةرمانطةكاني ئا .7
بارودؤخي ئيَستا بةخريايي بضةسثيَنن لةسةر زةويية كشتوكالَييةكان كة ثرِؤذةكة 
يان كاريَك لة كارةكاني ئاوديَري دةيطريَتةوة. هةروةها ثيَويستة لةسةر ليذنةي 

وةكاني هةلَسةنطاندن دةستبةجيَ خاسيةتةكاني زةوييةكة و ثاشكؤكان لة دامةزرا
جيَطريكراو لةسةري و كيَلَراو و ضيَنراوةكان بةشيَوةيةكي وورد بضةسثيَينَ لةطةأل 
ئاشكراكردني هؤكارةكاني ثاساوهيَنانةوة بؤ ثةنابردنةبةر ئةم رِيَوشويَنة بة 
ثةلةية لة كؤنؤسي سةردان و برِيارةكةدا. هةروةها فةرمانطةكاني ئاوديَري 

ةمووي يان بةشيَكي بةربةستةكاني رِيَطر دةتوانن دةستبكةن بة البردني ه
لةبةردةم جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكة لة دواي ضةسثاندني بارودؤخي ئيَستاوة، بةو 

 ( لةم مادةية.5مةرجةي  برِيارةكة ثيَريِابطةيةندريَت بةثيَي برِطةي )
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 ئةجنومةني كشتوكالَي لة ثاريَزطا ضةند كؤثيةكي برِياري هةلَسةنطاندني رِاستيَنراو .8
بؤ فةرمانطةي ئاوديَري تايبةمتةند دابيندةكات، و بةثيَي رِيَنماييةكاني ئةجنومةني 

 باآلي كشتوكالَي قةرةبووي خاوةن شايستةكان دةكريَتةوة.

لة حالَةتي ناكؤكي لة نيَوان خاوةن شايستةكاندا، برِي جيَناكؤك بة ئةمانةتةوة لةناو 
ؤكيي لةاليةن دادطا يان اليةني خةزيَنة هةلَدةطرييَت تاكو ضارةسةركردني ناك

 تايبةمتةند، و وةرطرتين ثلةي كؤتايي برِيارةكة.

  4 مادةي

بةطويَرةي ئةم ياساية ليذنةكاني هةلَسةنطاندن ثشتدةبةسنت بةوةي لة ناو  .1
كؤنوسةكاني سةردان و هةلَسةنطاندني ضةسثيَنراوة وةكو ئةوةي لة خوارةوة 

و سةنةد و تؤمار و بةلَطةنامة رِونكراوةتةوة لة رِوداوي مادي و ئةوةي لة نا
رِةمسيةكاندا نوسراوةتةوة و برِياري خؤي دةدات بةطويَرةي بنةما و بنضينةكاني 
ناو ئةم ياساية دةدات دةربارةي قةرةبووكردنةوةي اليةني ثةيوةنديدار و بة 
رِاستاندني برِيارةكة لةاليةن ئةجنومةني كشتوكالَييةوة لة ثاريَزطا برِيارةكة ثلةي 

 اييان وةرطرتوة:كؤت

كؤنوسةكاني هةلَسةنطاندن كة ليذنةكاني دةستبةسةرداطرتن رِيَكياندةخات كة  ( أ
ي هةمواركراو، ثلةي 1968( بؤ سالَي 189لةبةر رِؤشنايي ياساي ذمارة )

 كؤتايي وةرنةطرتوة.

كؤنوسةكاني هةلَسةنطاندن كة لةاليةن ليذنة فةرميةكانةوة رِيَكخراون و لة  ( ب
، 1968( بؤ سالَي 189ن ثيَكهاتون لةسايةي ياساي ذمارة )اليةنة ئيداريةكا

 هةمواركراو.
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كؤنوسةكاني سةردان كة اليةنة دادوةريةكان رِيَكيدةخةن لة كاتي نةبووني  ( ت
 كؤنوسة فةرميةكاني لةاليةن ليذنة تايبةمتةندةكانةوة رِيَكخرابن.

راون  كؤنوسة فةرميةكان كة لةاليةن ليذنةكاني هةلَسةنطاندنةوة ئامادةك .2
بةطويَرةي ياسا و سيستةم و رِيَنمايية كارثيَكراوةكان رِيَكخراون، لة ثيَش 

رِةضاودةكريَن، ئةطةر  1968( بؤ سالَي 189بةسةرضوني ياساي ذمارة )
ئةجنومةنة ئيداريةكان رِاستاندني بؤ كردبون و ثيَويستة لةسةر فةرمانطةكاني 

ثةيوةنديدارةكان هةر كةسةو بةثيَي  ئاوديَري برِي ضةسثيَنراو تيَياندا بؤ خاوةنة
 شايستةبوني بةطويَرةي ثاريَزطاكاني تايبةمتةند برِي ثارةكانيان بؤ خةرج بكريَت.

ئةطةر سيماي زةوي يان ضيَنراو يان كيَلَراو يان دامةزاوةكان بةهؤي  .3
جيَبةجيَكردني يان بةطةرِخستين ثرِؤذةي ئاوديَرييةوة فةوتابوو، و كؤنوسيَكي 

ؤ رِيَكنةخرابوو ئةوا ثيَويستة لةسةر ليذنةي هةلَسةنطاندني ثيَكهيَنراو رِةمسي ب
بةطويَرةي ئةم ياساية كؤنوسيَك لةبارةيانةوة رِيَكبخات و لةبةر رِؤشنايي زانياري 
رِةمسي كة دةسيت دةكةويَت يان بةلَطةنامة و بةياننامةي رِةضاوكراو كة خاوةني 

لةسةر بدات. برِيارةكة رِيَوشويَنةكاني ثةيوةنديدار بةرزي دةكاتةوة برِياري 
ئاماذةثيَكراوي ناو ئةم ياساية لةسةر جيَبةجيَ دةكريَت سةبارةت بة رِتكردنةوة و 

 رِاستاندن و قةرةبوو كردنةوة بؤ نويَكراوةكان و زةويةكان.

  5 مادةي

( لة ياساي 3( لةم مادةية هةمواركراوةتةوة بةطويَرةي مادةي )1برِطةي )
( بؤ 138كةم لة ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةي ئاوديَري ذمارة )هةمواركردنةوةي ية
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، و بةم شيَوةيةي 15/11/1975(ي دةرضوو لة رِيَكةوتي 138، بة ذمارة )1971سالَي 
 ليَهاتوة:

اليةنة هونةريةكان سةر بة فةرمانطةكاني ئاوديَري نةخشةي جيَبةجيَكردني  .1
( لة مادةي 2نراو بةطويَرةي برِطةي )ثرِؤذةكان بؤ ليذنةكاني هةلَسةنطاندني ثيَكهيَ

ةكريَن كة سنوري سيَ لةم ياساية دابني دةكةن كة بة ثيَوةري طوجناو جيَبةجيَ د
ئيستمالكي ئةو زةوييانةي ثرِؤذةكة دةيانطريَتةوة لةسةريان دياريكراوة لةطةأل 
ليستيَك بة رِوبةري ئةو زةوييانةي ناو ثرِؤذةكة اليةني تايبةمتةند ثشتطريي 
كردبيَنت كة رِوبةري زةوييةكان و سةر بة كيَن و ضةشن و رِونكردنةوةيان و 

ن ناو ثرِؤذةكةوة دةطريَتةو ئةو مافة رِاستةقينانةي شيَوازي ئاوداني زةوييةكا
لةسةريَيت  و ناوي ئةو خاوةنانةي ملكةضن بة ئةحكامي دياريكردني خاوةنداريَيت 

 كشتوكالَي و زانياري ثيَويسيت تر.

ليذنةكاني هةلَسةنطاندن دةبيَ ويَنةيةك لة برِيار و كؤنوسةكاني خؤيان و ئةوةي  .2
لَكاريةكانيةوة هةية بنيَريَت بؤ بةرِيَوبةريَيت ضاكسازي ثةيوةندي بة ثةرِاو و هيَ

كشتوكالَي لة ثاريَزطا بؤ ناردني بؤ ليذنةي زةويوزوار و دةستبةسةرداطرتين 
( لة مادةي نؤ لة 3 - 2تايبةمتةند بؤ جيَبةجيَكردني ئةحكامي هةردوو برِطةي )

وكردنةوةي و قةرةب 1970( بؤ سالَي 117ياساي ضاكسازي كشتوكالَي ذمارة )
 خاوةني زةويية ئيستمالككراوةكان. 

ئةطةر ليذنةي زةويوزار و دةستبةسةرداطرتن بؤي دةركةوت كة رِوبةري  .3
ئيستمالككراو كةمرتة لة سنوري دياريكراو بؤ دابةشكردن بةثيَي ياسا ئةوا خاوةن 

 زةوي بة نةقدي قةرةبوو دةكريَتةوة.
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و بةشةي لة زةوييةكة ئةطةر ئيستمالككردن بوة هؤي جياكردنةوةي ئة .4
دةميَنيَتةوة كة نةتوانريَت بةشيَوةيةكي تةواو سودي ليَوةربطرييَت ئةوا ليذنةكة 

بكريَن و ئةذماردةتوانيَ برِيار بدات ئةو رِوبةرانةي دةميَننةوة بة ئيستمالككراو 
 قةرةبوي خاوةن زةوييةكة بةرامبةر هةموو زةوييةكةي بكريَتةوة.

سيَ لة مادةي نؤ لة ياساي ضاكسازي كشتوكالَي ذمارة  ثيَوةرةكاني ناو برِطةي .5
ثةيرِةو دةكريَت لة كاتي هةلَسةنطاندني زةويوزاري  1970( بؤ سالَي 117)

كشتوكالَي ئيستمالككراو بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية و بةوثيَيةش زةوي 
زةوي  رِاطرياو بة رِاطرتين رِاست مامةلَةي زةوي مولَكداري لةطةلَدا دةكريَت و

رِاطرياو بة رِاطرتين نارِاست مامةلَةي زةوي رِيَثيَدراو بؤ تاثؤكردني لةطةلَدا دةكريَت 
 بؤ ئةم مةبةستة.

بةرِيَوبةريَيت طشيت زةويوزار و دةستبةسةرداطرتن برِيارةكاني ليذنةكاني زةويوزار  .6
و دةستبةسةرداطرتن دةرضويَنراوو بةطويَرةي ئةم مادةية دةخاتة بةردةم 

( لة ياساي 27مةني باآلي كشتوكالَي و داوا دةكات بةطويَرةي مادةي )ئةجنو
خويَندنةوة و ثيَداضونةوةيان بؤ 1970( بؤ سالَي 117ضاكسازي كشتوكالَي ذمارة )

 بكات.

فةرمانطةكاني ئاو بةطويَرةي ئةحكامي ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكاني ئاوديَري  .7
نةوةكةي كة ثلةي كؤتايي وةرطرتوة، و هةمواركرد 1968( بؤ سالَي 189ذمارة )

بةها و نرخي زةوي ئيستمالككراو بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية دادةنيَت لةالي 
فةرمانطةكاني تاثؤي تايبةمتةند بؤ خةرجكردنيان بؤ ئةو كةسانةي شايستةن و 

 بؤ مةبةسيت رِاييكردني مامةلَةي تؤماركردن بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية. 
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ني باآلي كشتوكالَي بؤ مةبةسيت كارئاسانكردني جيَبةجيَكردني ئةحكامي ئةجنومة .8
ئةم مادةية رِيَنمايي تايبةت بة بارودؤخةكان و طرتنةبةري رِيَوشويَين ثيَويست 

 دةردةكات.

  6 مادةي

( لة ياساي هةمواركردنةوةي يةكةم 3ئةم مادةية هةمواركراوةتةوة بةطويَرةي مادةي )
، ذمارةكة 1971( بؤ سالَي 138ذةي ئاوديَري ذمارة )بؤ ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤ

 دةرضوة، و بةم شيَوةيةي خوارةوةي ليَهاتوة: 15/11/1975(ة لة رِيَكةوتي 138)

ئةطةر ئةو زةوييةي كةوتبوة ناو ثرِؤذةيةكي ئاوديَريَيةوة هي كةسيَكي ملكةض بوو  .1
كراي تيَدا يان ثشكي ئاش –بة ئةحكامي دياريكردني خاوةنداريَيت كشتوكالَي 

هةبوو ئةوا ليذنةي هةلَسةنطاندن هةلَدةسيتَ بة سةردانكردني و لة كؤنوسي 
سةردانةكةدا باسي ئةو زةويية بة ووردي دةكات و رِونيدةكاتةوة كة كةوتؤتة ناو 
ثرِؤذةكةوة و شيَوازي ئاوداني و ضةشن و جؤري كشتوكالَ تيَيدا و ئاسيت بةثييت 

كيَلَراويَكي تيَداية و سةر بة كيَية و  –ك و ضي دامةزراوةيةك و ضاندراويَ
رِيَكخستنةوةي هيَلَكاريي بةو زةوييةي ضؤتة ناو ثرِؤذةكةوة و بةرِيَوبةريَيت 
ضاكسازي كشتوكالَي ثرِدةكات بة ويَنةيةك لة كؤنوسةكة و هيَلَكارييةكةي بؤ 

م ناردني بؤ سةرؤكايةتي ناوضةي كشتوكالَي لة ثاريَزطا بؤ ناردني بؤ بةردة
ليذنةي زةويوزار و دةستبةسةرداطرتين تايبةمتةند بؤ ئةوةي لة كاتي 
دةرضواندني برِيارةكةي دةربارةي زةوي بارةطاي ئاماذةثيَكراو تيَبيين لةسةر 

 بكات.
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رِوبةري زيادةي زةوييةكاني ئةو كةسانةي ملكةضي ئةحكامي سنورداركردني  .2
كراودا كة كةوتونةتة ناو خاوةنداريَيت كشتوكالَني لة ئةوثةرِي سنوري دياري

ثرِؤذةكةوة بة دةستبةسةرداطرياو رِةضاو دةكريَن لةو رِيَكةوتةي ئةو ئةحكامة 
دةيانطريَتةوة يان لة رِيَكةوتي دةستكردن بة كارةكاني جيَبةجيَكردني ثرِؤذةكة 
هةر كاميَكيان ثيَشرت بيَت و خاوةنة كؤنةكانيان قةرةبوو ناكريَنةوة تةنها بؤ 

كيَلَراو و دامةزراوة بنيادنراوةكاني سةر زةوييةكة و قةربووش لة دواي ضيَنراو و 
وةرطرتين ثلةي كؤتايي بؤ برِيارةكة دةدريَت بةطويَرةي ئةو رِيَنماييانةي 

 ئةجنومةني باآلي كشتوكالَي دةريدةكات.

ئةطةر ثرِؤذةيةكي كشتوكالَي هةموو زةويية كشتوكالَيةكاني كةسيَكي ملكةض بة  .3
ورداركردني خاوةنداريَيت كشتوكالَي طرتةوة يان بةشيَك لةو ئةحكامي سن

زةوييانةي مايف خؤيةتي هةلَيبطريَتةوة، ئةوا قةرةبووي ئةو رِوبةرةي ناو ثرِؤذةكة 
دةكريَتةوة لةسةر ئةوثةرِي سنوري دياريكراو بة زةوييةك لة زةوييةكاني 

ة ياساي تايبةت بة ضاكسازي كشتوكالَي لة ناوضةكة بةطويَرةي رِيَذةي دانراو ل
سنورداركردني خاوةنداريَيت كشتوكالَي دةيطريَتةوة و ئةطةر زةوييةك بة هاوتاي 
زةوية ئيستمالككراوةكةي خؤي لة هةمان ناوضةدا ثةيدانةبوو ئةوا خاوةنةكةي 
دةتوانيَ داواي شويَنيَكي تر بكات بؤ قةربوو كردنةوة يان قةرةبووي نةقدي 

 ئاماذةثيَكراوةكان لةم ياسايةدا. بكريَتةوة بةطويَرةي ياسا

لة كاتي دياريكردني جنسي زةوي و شيَوازي ئاودان و رِادةي بةثييت و جؤري  .4
كيَآلني زةوي ملكةض بة سنورداركردني خاوةنداريَيت كشتوكالَي لة كاتي 
لةناوبردني يان نوقمكردني بة ئاو بةشيَوةيةكي هةميشةيي بةهؤي ثرِؤذةيةكي 
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بةسرتيَت بةوةي ضةسثيَنراوة لة ناو سةنةد و تؤمار و ئاوديَريةوة ثشت دة
كؤنوسة رِةمسيةكاندا كة اليةني تايبةمتةند رِيَكيخستون و لة كاتي نةشياوبوني 
ئةمةشدا ليذنةكة ليَكؤلَينةوة لة ناوضةكة دةكات و برِيار لةسةر ئةوة دةدات كة 

 لةو بارةيةوة بؤي دةردةكةويَت.

  7 مادةي

طةرِخستين ثرِؤذةيةكي ئاو ببيَتة هؤكاري برِيين ئاو ئةطةر جيَبةجيَكردني يان بة .1
لة زةوييةكي كشتوكالَي و نةتوانرا ئاو بطةيةنريَت يان زةرةرمةندبوونيان بة ئاوي 
ئاوديَري و ئاودان و ذيَرئاوكةتين يان لة كاتي بردني يان هيَناني خاك ليَي يان 

بوبيَت زياني  كةمكردني بةرهةمي يان سود ليَوةرطرتين بة هةر شيَوازيَك
بةربكةويَت كة نةتوانريَ وةكو ثيَشرت كشتوكالَي تيَدابكريَت ئةوا خاوةنةكةي 
قةرةبوو دةكريَتةوة بةبرِي ثيَنج سةد فلس لة هةر دؤمنيَك تيَيدا كةوتبيَتة 
دةرةوةي ئةو رِوبةرانةي ثرِؤذةكة و رِيَطاكاني و بينا تايبةتيةكاني داطريي دةكةن 

وكالَي دواي ئةو وةرزةي نةتوانراوة زةوييةكة كشتوكالَي لة هةر وةرزيَكي كشت
تيَدا بكريَت تاكو رِيَكةوتي دورخستنةوةي زيانةكة لة زةوييةكة، هةروةها يةكةم 
رِؤذ لة مانطي تشريين يةكةمي هةموو سالَيَك بة دةستثيَكي وةرزي ضاندني 

ثيَكي وةرزي زستانة دادةنريَ و يةكةم رِؤذ لة نيساني هةموو سالَيَك بة دةست
ضاندني هاوينة دادةنريَ بؤ مةبةسيت جيَبةجيَكردني حوكمي ئةم برِطةية، بة 
مةرجيَك بةهاي ئةم قةرةبووة لة بةهاي زةوي ئيستمالككراو بةطويَرةي ئةحكامي 

 ئةم ياساية تيَثةرِنةكات.



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  130 
 

(ي ئةم مادةية 1ئةطةر لة ئةجنامي كارةكاني ئاوديَري ئاماذةثيَكراو لة برِطةي ) .2
بيَ ئاطايي بوو بة هؤي زيان طةياندن يان فةوتاني ضيَنراو يان كشتوكالَ يان بة

دامةزراوةكاني سةر زةويةكة ئةوا خاوةنةكةي بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية 
 قةرةبوو دةكريَتةوة بةرامبةر ئةوةي فةوتاوة يان زيانثيَطةيشتوة.

( لةم ياساية لةسةر داواي ( لة مادةي )سي2َليذنةي ثيَكهيَنراو بةطويَرةي برِطةي ) .3
خاوةني ثةيوةنديدار هةلَدةسيتَ بة سةردانكردني زةوييةكان و نويَكراوةكان و 
ضيَنراوة زيانثيَطةيشتوةكان ئةطةر زيانةكة سةمليَنرا ئةوا قةرةبووي خاوةن 
زةويةكة دياري دةكريَت  و بةطويَرةي ئةحكامي ئةم ياساية بؤ جيَبةجيَكردني 

( لةم مادةية، بةهاي زةوي و نويَكراوةي 2و  1طةي )حوكمي هةردوو برِ
 ئيستمالككراوي زيانثيَطةيشتوو دياريدةكريَت.

كؤنوسةكاني دةرخستين زيانةكان بؤ مةبةسيت رِاستاندن بةرز دةكريَنةوة بؤ  .4
بةردةم ئةجنومةني كشتوكالَي لة ثاريَزطا و بةو ثيَيةش ئةحكامي هةردوو برِطةي 

 لةم ياساية جيَبةجيَ دةكريَت. ( لة مادةي )سيَ(8و  6)

  8 مادةي

( لة ياساي هةمواركردنةوةي يةكةم 3ئةم مادةية هةمواركراوةتةوة بةطويَرةي مادةي )
، ذمارةكةي 1971( بؤ سالَي 138لة ياساي جيَبةجيَكردني ثرِؤذةي ئاوديَري ذمارة )

 ة:دةرضووة، و بةم شيَوةيةي خوارةوةي ليَهاتوو 15/11/1975(ة لة رِيَكةوتي 138)

ئةحكامي ئةم ياساية لةسةر هةموو زةويةكاني كشتوكالَي جيَبةجيَ دةكريَت كة  .1
كةوتبنة ناو يان دةرةوةي سنوري ئةمانةتي ثايتةخت و شارةوانيةكانةوة. 
هةروةها زةويةكان بؤ ئةم مةبةستة بة زةوي كشتوكالَي دادةنريَن ئةطةر بةم 
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ةمتةند تؤماركرابن. و لةوةش شيَوةية لة فةرمانطةكاني تؤماركردني عةقاري تايب
زةويية كشتوكالَيةكان بةدةردةكريَن كة جياكراونةتةوة بؤ زةوي نيشتةجيَبون و 
اليةنةكاني تايبةمتةند رِاستاندني بؤ نةخشةكاني جياكردنةوةيان كردوة لة ثيَش 
بةسةرضوني ئةم ياسايةدا بؤ ئةو كةسانةي ملكةضنني بة ئةحكامي دياريكردني 

كشتوكالَي، و لة ثيَش بةسةرضونيش بؤ ئةو كةسانةي ملكةضن بةو خاوةنداريَيت 
 ئةحكامة.

فةرمانطةكاني ئاوديَري دةتوانن لة كاتي ثيَويستيدا باري ئيَستاي ئةو زةوييانةي  .2
كة كشتوكالَي نني و ثرِؤذةي ئاوديَري دةيانطريَتةوة بة ثةلة بضةسثيَنن لةاليةن 

( و بةثيَي ثيَويسيت 3( لة مادةي )2)ليذنةكاني ثيَكهاتوو بةطويَرةي برِطةي 
دةستبكةن بة البردني نويَكراوةكان و بةربةستةكان بةو مةرجةي مامةلَةي 

 ئيستمالككردنيان بةطويَرةي ئةحكامي ياساي ئيستمالك بيَت.

  9 مادةي

دادطاكان طويَ لة هيض كام لةو داوايانة ناطرن لة ئةجنامي جيَبةجيَكردني ئةحكامي  .1
يَنة تةنها ئةو داوايانةي لةاليةن داواكاراني شايستةي ئةم ياسايةوة بةرزدةكر

قةرةبووةوة بةرزدةكريَنةوة برِيارةكانيان ثلةي كؤتايي بةدةستهيَناوة بؤ 
 قةرةبوكردنةوةيان بةطويَرةي ئةحكامةكاني.

طويَ ناطرييَت لة داواكاني كريَي هاوتا لةسةر زةويية ئيستمالككراوةكان بؤ  .2
برِيارةكاني ئيستمالككردنيان ثلةي كؤتايي وةرطرتوة مةبةستةكاني ئاوديَري كة 

 لة ثيَش بةسةرضوني ئةم ياساية لة ماوةي ثيَش ئيستمالككردن.
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كار بة ئةحكامي ئةم ياساية دةكريَ لةسةر ئةو كةيسانةي ثلةي كؤتاييان  .3
 وةرنةطرتوة.

نة خاوةن زةويةكان نة هيض كةس بؤي نية دةستكاري زةوي بكات يان كشتوكالَ  .4
رِوبةرانةدا بكات كة ثرِؤذةكاني ئاوديَري دةيانطريَتةوة لة رِؤذي رِاطةياندني  لةو

دةستكردن بة كارةكاني جيَبةجيَكردن لةاليةن فةرمانطةكاني ئاوديَرييةوة و 
 سةرثيَضيكار شايستةي هيض قةرةبوويةك نابيَت.

  10 مادةي

ةر كاريَك لة هةر كةسيَك هةولَبدات بة رِاطرتين يان ببيَتة هؤكاريَك بؤ رِاطرتين ه
كارةكاني جيَبةجيَكردني ثرِؤذةي ئاوديَري سزا دةدريَت بة بةندكردن بؤ ماوةي زؤرتر 
نةبيَ لة يةك سالَ يان غةرامةكردن بة برِي زؤرتر نةبيَ لة سةد دينار يان بة هةردوو 

 سزاكة.

  11 مادةي

( بؤ سالَي 50و هةمواركردنةوةكةي ذمارة ) 1968( بؤ سالَي 189ياساي ذمارة ) .1
 وضةلَ دةكريَتةوة.ث1970

( بؤ سالَي 128و هةمواركردنةوةكةي ذمارة ) 1967( بؤ سالَي 121ياساي ذمارة ) .2
ثوضةلَ دةكريَتةوة و ئةو زةوييانةي ئةحكامي ياساكة دةيانطريَتةوة لة 1969

رِيَكةتي ذيَرئاوكةوتنيان كة فةرمةنطةكاني ئاوديَري تايبةمتةند دياريدةكات بة 
ةكريَن و ئةحكامي ئةم ياسايةيان بةسةردا جيَبةجيَ ئيستمالككراو ئةذمار د

 دةكريَ.
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  12 مادةي

ئةجنومةني باآلي كشتوكالَي دةتوانيَ رِيَنماييةكاني كارئاسانكردني جيَبةجيَكردني ئةم 
 ياساية دةربكات.

  13 مادةي

 ئةم ياساية لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي فةرميدا كاري ثيَدةكريَت.

  14 مادةي

 ن دةستبةكاربن بة جيَبةجيَكردني ئةم ياساية.ثيَويستة لةسةر وةزيرةكا

 امحد حسن بكر

 سةرؤكي ئةجنومةني سةرؤكايةتي شؤرِش

 بآلوكراوةتةوة. 10/10/1971رِيَكةوتي ، لة2053وةقائيعي عرياقي ذمارة  رِؤذنامةكانيلة
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 2015( سالَي 1. رِيَنمايي ذمارة )5

 عيَراق –هةريَمى كوردستان ريَنمايى تايبةت بة هةلَكةندني بريي ئاو لة 
 (ى ياساى وةزارةتى 3( برِطة )5ثالَثشت بةو دةسةالَتةى ثيَماندراوة لة ماددةى )

برِيارماندا بة دةركردنى ئةم  2010(ى سالَى 6كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو ذمارة )
 رِيَنماييةى خوارةوة:

 2015( سالَي 1رِيَنمايي ذمارة )
 عيَراق –ندني بريي ئاو لة هةريَمى كوردستان ريَنمايى تايبةت بة هةلَكة

 -ماددةى )يةكةم (:
 ئةو زاراوانةى داديَن , ئةو مانايانة دةطةيةنن كة بةرامبةريان ديارى كراوة .

 : وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو.وةزارةت  –يةكةم 
 :  وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو.وةزير  –دووةم 

 . سةرضاوةكاني ئاو: بةرِيَوةبةرايةتى طشتى  رِيَوةبةرايةتى طشتىبة  –سيَيةم   
  بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى ثاريَزطاكانى هةريَمى  :بري هةلَكةن  –ضوارةم 

متةندن  بة كارى ةكوردستان و نووسينطةو كؤمثانياكانى كةرتى تايبةت كة تايب
 هةلَكةندن و تيَست .

: هاووالَتى يان جووتيار يان كةسى )مةعنةوى ( كة بريى  داليةنى سوودمةن –ثيَنجةم 
 ئاوى بؤ هةلَدةكةندريَت .

 : ئةو بريةية كة برِ و جؤريَك ئاو بةرهةم دةهيَنيَت .بريى ئاو –شةشةم 
 :جؤرةكانى بري  –حةوتةم 
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 : ئةو بريانةن كة بة ئاميَري هةلَكةندني بري هةلَناكةندريَن .بريى رِووكةش - أ
 ئةو بريانةن كة بة ئاميَري بري هةلكةندن هةلَدةكةندريَن .:  بريى قوولَ - ب

 -ثيَناسةي بري:
: ئةو بريانة دةطريَتةوة كة ئاوةكانيان بة بري ى هةلَقووالَو ) ئريتيوازى ( - أ

 شيَوةيةكى ئاسايى هةلَدةقوليَت .

لةسةر داواى اليةنى فةرمي بؤ ثرِؤذة  : ئةو بريانة دةطريَتةوة كة بريى طشتى - ب
 بة مةبةسيت سوودى طشتى    هةلَدةكةندريَن .طشتيةكان 

:  ئةو بريانة دةطريَتةوة كة لةسةر داواى كةرتي تايبةت بريى كةرتى تايبةت -ج
 هةلَدةكةندريَن بؤ سوودى ثرؤذةكاني ئةم كةرتة.

 بريي ئةزمووني: ئةو بريانةن كة بؤ مةبةسيت زانسيت و تويَذينةوة هةلَدةكةندريَن .-د

: ئةو بريانة دةطريَتةوة كة بةرهةم و جؤرى ئاوةكةيان لةطةلَ  تووبريى سةركةو -ه 
 مةبةست و ئاماجنى هةلَكةندنةكةى و ثيَوةرى زانستى و ستاندةرةكاندا دةطوجنيَت .

                                                      :                                                                                                بريى سةرنةكةوتوو-و   

لة رِووى هايدرؤجيؤلؤجى و هايدرؤكيمياوييةوة ئةو بريانة دةطريَتةوة كة بةرهةم و  -1
جؤرى ئاوةكةيان لةطةلَ ثيَداويستى ثرِؤذة و مةبةست و ئاماجنى هةلَكةندنةكةيان و 

 ثيَوةرى زانستى و ستاندةرةكاندا ناطوجنيَت  .
لة رِووى تةكنيكييةوة ئةو بريانة دةطريَتةوة كة بة هؤي طرفتيَكي تةكنيكى  -2 

سةركةوتوو نابن وةك )خواري بري, ثضرِاني بؤرِي ناوثؤش ,ثضرِاني بؤرِي هةلَكةندن 
 .....هتد(  
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بؤ بةرِيَوةبةرايةتييةكانى ئاوى ذيَر زةوى رِيَذةى بريى سةرنةكةوتوو لة رِووى  -3 
%( وة لة رِووى تةكنيكييةوة 10رِيَطةثيَدراوة تا ) ى و هايدرؤكيمياوييةوةهايدرؤجيؤلؤج

 %( زياتر نةبيَت .3تا )
 -ماددةى )دووهةم(: 
 دوورى نيَوان دوو بري : 
دوورى نيَوان دوو بري ديارى دةكريَت بة رِةضاو كردنى جؤرى ضينى ئاو هةلَطر و  

 دا هةلَدةكةندريَت بةم شيَوةية:رِاثؤرتى جيؤلؤجى ئةوشويَنةي كة بريةكةى تيَ
 ( مةت250دوورى نيَوان بريةكان لة ناوضةى شاخاوي ثيَويستة لة )كةمرت نةبيَ ر 

 بؤ ثاريَزطاكاني هةريَم و ئيدارة سةربةخؤكان.
 . دوورى نيَوان بريةكان لة ثيَكهاتةى دةنكؤلَةييدا 

 ثاريَزطاى هةوليَر :  -أ

 . بيَت( مةتر 450دووري نيَوان دوو بري ) ثيَويستة -حةوزى سةروو )باكوور( :   
 ( مةتر كةمرت نةبيَت .600ثيَويستة  لة ) -حةوزى ناوةراست :

 ( مةتر بيَت .550حةوزى خواروو )باشوور( : ثيَويستة دووري نيَوان دوو بري )   
 ( مةتر بيَت .400حةوزى ديبةطة و مةمخور :  ثيَويستة دووري نيَوان دوو بري )   

 طاى سليَمانى :ثاريَز-ب
 ( مةتر كةمرت نةبيَت .450ثيَويستة لة )  

 ثاريَزطاى دهؤك :-ج    
 ( مةتر كةمرت نةبيَت.500لة دةشتى سيَميَل و زاخؤ و شيَخاندا ثيَويستة لة ). 1
 ( مةتر كةمرت نةبيَت .600دةشتى ئاكرىَ ثيَويستة لة ). لة2
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 ئيدارة سةربةخؤكانى طةرميان و رِاثةرِين : -د

 ( مةتر كةمرت نةبيَت .450يَويستة لة )ث  
 بريةكاني سوودي طشيت )نفع عام( كة بؤ شارو شارؤضكةو طوندةكان بة  -ه

مةبةسيت دابني كردنى ئاوي خواردنةوة هةلَدةكةندريَن يان بؤ ثرِؤذةى سرتاتيجى 
 ( نايانطريَتةوة بةمةرجيَك كاريطةرى نةريَنى نةبيَت لةسةر برِو ئاستى ئاوى2مادةي )

 ذيَر زةوى .
 سوودى طشتى )نفع عام( : واتة اليةنى ثةيوةندارى فةرمى )حكومى( .

( 2( ة بةلَام مادةي  )2(ي خالَي )7ئةو زةويانةي كة رِووبةريان بة ثيَ ى مادةي ) -و
كةشفي  ليذنةيةكي ثسثوَري دووري نايانطريَتةوة لةطةلَ بريةكاني دةوروبةر  لة اليةن 

ئةجنام  ثروَذةيةكي كشتوكالي طرنطي لةسةربوون لةوةي كة  بوَدةكريَت ثاش دلَنيا
 دةدريَت مولَةتي بريي ثيَ دةدريَت .

 -ماددةى )سيَيةم(:
 دوورى شويَنى بريةكان لة كانى و كاريَزةكان :

بة هيض جؤريَك رِيَطة بة هةلَكةندنى بري لة نزيك كانى و كاريَزةكان نادريَت ,ثيَويستة 
( مةتر لةو سةرضاوانةى ئاو دوور خبريَتةوة  , 500ى كةمةوة )بريةكة بة اليةن شويَنى

 ( م بيَت .500وة لةكاتى هةبوونى كانى ووشك بوو دةبيَت شويَنى بري هةمان دوورى )
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 -ماددةى )ضوارةم(:
ي كشتوكالَى كاتيَك دةدريَت كة هيض بواريَك بؤ سوود وةرطرتن  مؤلَةتى هةلَكةندنى بري

ر زةوى نةبيَت , ئةمةش لة رِيَطاى وةرطرتنى ثشتطريييةك لة لة بةكارهيَنانى ئاوى سة
 بةرِيَوبةرايةتى ئاوديَرى.

 -ماددةى )ثيَنجةم(:
رِيَنمايى هةلَكةندنى  بريى  طشتى  ) ئاوى خواردنةوة , كشتوكالَ ,ثيشةسازى 

 .......هيرت( :
ةبةرايةتي داواكارى اليةنى سوودمةند لة رِيَطاي يةكةى كارطيَرِى رِةوانةي بةرِيَو .1

 ئاوى ذيَر زةوى دةكريَت .

كةشف كردنى شويَنى بريةكة لة اليةن ليذنةيةك لة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر  .2
زةوى  و اليةني سوودمةند و يةكةي ئيداري بؤ ديارى كردنى ذمارةى كةسانى 

 سوودمةند و ئامادة كردنى رِاثؤرتيَكى جيؤلؤجى .

يَوةبةرايةتى طشتى بة مةبةستى وةرطرتنى ناردنى رِاثؤرتى ئةو ليذنةية بؤ بةرِ .3
 رِةزامةندى.

دواى وةرطرتنى  رِةزامةندى و مؤلَةت لة بةرِيَوبةرايةتى  طشتى, رِيَطة بةاليةنى   .4
 داواكار دةدريَت بؤ هةلَكةندنى بريةكةى .

لة سنوورى )حمرمات( ى طوند و ديَهاتةكان بري هةلَكةندن تةنها بؤ ئاوى  .5
 .(3رِةضاوكردنى حوكمةكانى مادةى )تى دةبيَت بةخواردنةوة و سوودى طش

 -ماددةى )شةشةم(:  

 رِيَنمايى هةلَكةندنى بري بؤ كةرتى تايبةت :
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داواكارى سوودمةند لة رِيَطاي يةكةى كارطيَرِى رِةوانةي بةرِيَوةبةرايةتي ئاوى ذيَر  .1
 زةوى دةكريَت .

ةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى كةشف كردنى شويَنى بريةكة لة اليةن ليذنةيةك لة بةرِيَو .2
 ئامادة كردنى رِاثؤرتيَكى جيؤلؤجى  و

ناردنى رِاثؤرتى ئةو ليذنةية بؤ بةرِيَوةبةرايةتى طشتى بة مةبةستى وةرطرتنى  .3
 رِةزامةندنى .

دواى وةرطرتنى رِةزامةندى و مؤلَةت لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى رِيَ دةدريَت بة  .4
 كةى .اليةنى داواكار بؤ هةلَكةندنى برية

مؤلَةتى بري هةلَكةندن نادريَت بة ويَستطةى سووتةمةنى و غةسل و كارطةى بضوك و  .5
بيناى بازرطانى و كؤطاى كةرتى تايبةت و كارطةكاني ضةو و مل و ثرؤذةكاني ئاوي 

 و هاوشيَوةكانيان .  كانزايي

ريى بة هيض جؤريَك رِيَطة بة فرؤشتنى ئاوى ذيَر زةوى و دانانى ) شةمعة ( لةسةر ب .6
كةرتى تايبةت نادريَت بةلَيَننامةش لةالى دادنووس لة خاوةن بري وةردةطرييَت , 

 بة ثيَضةوانةوة مؤلَةتي بريةكةى ىلَ وةردةطرييَتةوة و بريةكةى ثرِ دةكريَتةوة

 -ماددةى )حةوتةم(:

 رِيَنمايى هةلَكةندنى بريى كشتوكالَى :
ثيَشكةش دةكات و لة رِيَطةى لقى  يةكةى كارطيَرِىلة رِيَطاي جووتيار داواكارييةك  .1

كشتوكالَى ناوضةكة بةرزدةكريَتةوة بؤ بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كشتوكالَى ثاريَزطا 
و دواى وردبينى لة هةبوونى مةرجى ياسايى لة زةوييةكة بة ثيَى ياسا 
كارثيَكراوةكانى زةوى كشتوكالَى رِةوانةي بةرِيَوةبةرايةتي ئاوى ذيَر زةوى 

 دةكريَت  .
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( دؤمن كةمرت نةبيَت لة ناوضةى شاخاوى لة ثاريَزطاي 10رِووبةرى زةوييةكةى لة ) .2
( دؤمن لة ثاريَزطاي سليَماني هةروةها 5هةوليَر, دهؤك و ئيدارة سةربةخؤكان وة )

 ( دؤمن لة ناوضةى دةشتايي هةر سىَ ثاريَزطاكة و ئيدارة سةربةخؤكان .20)

ريَت بة ضةند ثارضة زةوييةك كة بؤ زةوى كشتوكالَى مؤلَةتى برييَك دةد .3
( ي ئةم ماددةية بيَت وة 2بةسةريةكةوة بن وة ثيَكةوة رِووبةرييان بةثيَي خالَي )
 ( ي رِيَنماييةكان بيَ .2دووري لة طةلَ بريةكاني  دةوروبةري بةثيَى  ماددةي )

بةرِيَوةبةرايةتى ئاوي ذيَر زةوي نووسراو بؤ ضةند فةرمانطةيةكي ثةيوةندى دار  .4
دةكات بة مةبةستى وةرطرتنى الري نةبوونيان  , ثيَويستة لةاليةن 

 ئةوفةرمانطانةوة  بة نووسراو وةالَم بدريَتةوة ,كة ئةم فةرمانطانة دةطريَتةوة .

 بةرِيَوةبةرايةتى رِيَطاو بان . - أ

 بةرِيَوةبةرايةتي شويَنةوار . - ب

 بةرِوةبةرايةتي ذينطة . - ت

 بةرِيَوةبةرايةتي دارستان و ثاوان. - ث
ابني كردنى سيستةمى ئاودانى  طوجناو لةاليةن سوودمةندةكة )خاوةن د .5

ى زةوييةكةوة( لةطةلَ هيَنانى بةلَيَن نامةيةك بؤ بةكارهيَنانى لةدواى هةلَكةندن
 .بةرايةتى ئاوديَرى ديارى دةكريَتاليةن بةرِيَوةبريةكة, شيَوازى سيستةمةكةش لة

دةنيَريَتة سةر زةوييةكة بة مةبةستى بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى ليذنةيةك  .6
كةشف كردن و ديارى كردنى شويَنيَكى طوجناو بؤ هةلَكةندى بريةكة بة ئاميَرى 

(G.P.S و سةبارةت بة ديارى كردنى قوولَى بري بة ثيَى تايبةمتةنديى ثيَكهاتة و )
 .عةمبارى ئاوى ذيَر زةوى و رِاثؤرتى ليذنةى كةشف دةبيَت  
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اثؤرتيَك ئامادة دةكات و بة نووسراويَك بؤ بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ليذنةى ناوبراو رِ .7
دةينيَريَت بة مةبةستى وةرطرتنى رِةزامةندى بؤ ثيَدانى مؤلَةتى بري هةلَكةندن بؤ 

 جوتياري داواكار .

دواي وةرطرتنى رِةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى لةسةر ثيَدانى مؤلَةتى  .8
, بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى مؤلَةتى  هةلَكةندنى بري  بؤ جوتيارةكة

هةلَكةندنى بري بة جوتيارةكة دةدات ثاش واذوو كردنى طرىَ بةستيَك لةطةلَ ئةو 
نووسينطة و كؤمثانيايانةى كة مؤلَةتى هةلَكةندنى برييان لة بةرِيَوةبةرايةتي 

 طشتى وةرطرتووة .

هةلَبكةندريَت , ئةطةر لةو  ( مانطدا6ثيَويستة بريي مؤلَةت ثيَدراو لة ماوةى ) .9
ماوةية زياتر دواكةوت ثيَويستة لة اليةن ليذنةيةك لة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر 

 زةوى كةشفى نويَ بكريَت بةكؤنوس و نوسراوي نويَ .

دةبيَت ثيَوةر ) طيَض (  ئاميَري ئاوديَري نويَ لةسةر بريةكة لة اليةن خاوةن  .10
برِة ئاوة دةربهيَنيَت كة بةثيَى جؤرى بةروبومى  بريةوة  دابنريَت وة تةنيا ئةو

ضيَندراو كة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كشتوكالَ و بةرِيَوةبةرايةتى ئاوديَرى 
 ثاريَزطا بؤى ديارى دةكريَت .

لة كاتى هةلَكةندنى بري لة حةوزى ئريتيوازي وةك دةشتى ) هةوليَرى سةروو ,  .11
ن رِةضاوي ئةوة بكات كة ا ثيَويستة بري  هةلَكةبةردةرِةش( د-شارةزوور , ئاكرىَ

رِيَنمايى فةرمانطة و جيؤلؤجى ثسثؤر ضينة ئريتوازييةكان هةلَنةكةنيَت و 
وةربطريَت بؤ بةربةست )حجز( كردنى ضينةكانى سةرةوةو داناني قوفل  بؤ 

( يةك 1كؤنرتؤلَ كردنى ئةو بريةى كة ئريتيوازى دةردةضيَت ,ئةطةر لة ماوةي )
جيَبةجيَ نةكريَت مؤلةتةكةي هةلَدةوةشيَندريَتةوة و بريةكةشي  مانط

 ثرِدةكريَتةوة.
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( سيَ مانط بة بيَ هؤ مؤلةتةكةي 3دواي كةشف كردن ئةطةر داواكار لة ماوةي ) .12
 تةواو  نةكرد ثيَويستة مامةلَةى نوىَ دةست ثيَبكاتةوة.

ثيَدانى مؤلَةتى بري  ثاش هةلَكةندنى بريةكة ئةطةر جووتيار بةثيَى رِيَنماييةكانى .13
ثرؤذةكةى ئةجنام نةدا ئةوا بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كشتوكالَى ثاريَزطاكان و 

 ئيدارةكانى سةربةخؤ هةلَدةسنت بة ثرِكردنةوة و داخستنى بريةكة .

ثيَش دةست بةكاربووني هةلَكةندني بريةكة ثيَويستة جوتيار يان اليةني  .14
واوبوونى هةلَكةندنى بريةكةى ثيَويستة كارى سوودمةند  بةلَيَن نامة بدات دواى تة

ثشكنينى بريةكة بكات ئينجا داواى مؤلَةتى كؤتايى بري بكات وة ثيَضةوانةوة 
 خؤى بةرثرسياردةبيَت .

 -ماددةى )هةشتةم(:  
هةر داواكارييةك بؤ مؤلَةتي هةلَكةندني بريي قوولَ يان هةر كيَشةيةكي هونةري بريي 

لة ماددةكاني رِيَنماييدا نةهاتبيَت ليذنةي تايبةتي بؤ هةلَكةندراوي كؤن كة 
 ثيَكبهيَنريَت بة مةبةسيت هةلَسةنطاندن و دراسة كردني ثاشان برِياري لةسةر بدريَت .

 -ةم(:هماددةى )نؤ  
 مؤلَةت بة برييَك نادريَت كة ثيَشرت بةبيَ مؤلَةت هةلَكةندراوة .

 -(:هةمماددةى )دة  
سةرثشكة لةوةي كة مؤلَةت ثيَداني بري لة هةر حةوزيَك يان  بةرِيَوةبةرايةتي طشيت

بةشة حةوزيَك رِابطريَت  ئةطةر ئاسيت ئاوي ذيَر زةوي دابةزيبو يان جؤر و برِةكةي 
 طؤرِابوو .
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 -(:هةمددةى )يازدةما
ئاو سامانيَكي نةتةوةيية بؤية بةرِيَوةبةرايةتى طشتى سةرضاوةكانى ئاو  .1

ر برييَك نةدات وة يان مؤلَةتي بريةكة سةرثشكة لةوةي مؤلَةتي هة
 هةلَبوةشيَنيَتةوة و بريةكةش ثرِ بكاتةوة  لة ثيَناو بةرذةوةندي طشيت .

ئاو مولَكي تايبةت نية و خاوةن بري بؤي نية وةك خؤي ئارةزووي دةكات بةكاري  .2
بهيَينَ بةلَكو بةكارهيناني بة ثيَي بةرذةوةندي طشيت دةبيَت وة بةدةر نةبيَت لة 

 يَنماييةكان .رِ

ئةو ثارضة زةويانةي كة مولَكن و هاوبةشن ثيَويستة لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت  .3
كشتوكالَى ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان يةكال بكريَنةوة بة وةرطرتين بةلَيَن 

 نامةي رِةزامةند بووني  هاوبةشةكان لةسةر هةلَكةندني بريةكة

دةغةية وة بة ثيَضةوانةوة خاوةن بري فرؤشتنةوةي ئاوي بريي ئريتوازي قة .4
كة و هةلَوةشاندنةوةي ليَثيَضينةوةي لةطةلَ دةكريَت بة داخستين برية

 .مؤلَةتةكةي

 -(:هةمماددةى )دوازدة
 مؤلَةتى نووسينطة و كؤمثانياى ئاميَرى بري هةلَكةندن  و  تيَسيت بري :

 دنيةكةم: مؤلَةتى نووسينطة و كؤمثانياى ئاميَرى بري هةلَكةن
 ثيَشكةش كردنى داواكارييةك لة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى . .1
ثيَويستة داواكار شارةزايى لة كارى بري هةلَكةندن هةبيَت يان ئةندازياريَكى ثسثؤر  .2

 يان تةكنيكاريَكى شارةزا لةكارى هةلَكةندن كارى لة ال بكات .

 ميَرانةشى هةبيَت :ثيَويستة داواكار جطة لة ئاميَرى بري هةلَكةندن ئةم ئا .3

 ( .Sounderساوندةر )  . أ



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  144 
 

( بؤ ديارى كردنى شويَنى بري  بة ثيَى هيَلَةكانى ثانى و دريَذى G.P.Sئاميَرى )  . ب
كة ثيَشرت شويَنى بريةكةى بؤ ديارى كراوة لةاليةن ليذنةى تايبةت بة دانانى 

 لة ئاستى رِووى دةرياوة . بري شويَنى بري , هةروةها بةرزى شويَين

جؤر بة جؤرى  جيؤلؤجي لةكاتى  يوقيَك بؤ دانانى منوونةى ثيَكهاتةوسند . ج
 هةلَكةندنى بريةكة دا .

 ئؤتؤمبيلي تانكةر بؤ دابني كردني ئاو . . ح

 كةرةظانةى طةرِؤك . . خ

كةشف كردنى ئاميَرةكانى داواكار لة اليةن ليذنةيةكى بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر  .4
 ل  و ثةلةكانى .زةوى و وردبني كردنى هةموو ئاميَر و كة

رِاثؤرتيَك لة اليةن ليذنةكةوة و ناردني بؤ بةريَوةبةرايةتى طشتى  بؤ  نووسينى .5
وةرطرتين رِةزامةندي, ثاش ديراسة كردن و رِاثؤرت نوسني لة اليةن ليذنةي 
تايبةت بة مؤلةت ثيَداني نووسينطةكاني بري هةلَكةندن و نووسينطةكاني تيَسيت 

تي طشيت و نويَنةرايةتى هةر سىَ بةرِيَوةبةرايةتي ئاوي ذيَر بري كة لة بةرِيَوةبراية
زةوي )هةوليَر,سليَماني,دهؤك( ديارى كراوة , وة ثةسةندكردنى لةاليةن 

 بةرِيَوةبةرى طشتى .

دواى وةرطرتنى رِةزامةندى بةرِيَوةبةرى طشتى , مؤلَةتى نووسينطة بة اليةنى  .6
 داواكار دةدريَت .

ة سةرثةرشتيارى جيؤلؤجى هةبيَت كة شارةزايى لة ثيَويستة خاوةن نووسينط .7
بوارى بري هةلَكةندن هةبيَت كة كؤمةلَة يان سةنديكاى جيؤلؤجييانى كوردستان 
ثشتطريى بكات , لةكاتى جيا جياي بري هةلَكةندندا سةردانى شويَنى بريةكة بكات 

ى بة مةبةستى وةرطرتنى منوونةى ثيَكهاتةى جيؤلؤجي و ديارى كردنى قوولَ
 بريةكة و دواتر دروست كردنى سكيَضى بريةكة.
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ثيَويستة  نووسينطة كة هةموو ئةو مةرجة تةكنيكييانةى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى  .8
 ئاوى ذيَر زةوى دةردةضيَت سةبارةت بة هةلَكةندنى بري جيَ بةجيَ بكات.

دن و (  مانط لة تةواو بوونى كارى بري هةلَكةن1ثيَويستة نووسينطة لة دواى  ) .9
ثشكنني ,  هةموو زانياريى جيؤلؤجى و هايدرؤجيؤلؤجى و شي كردنةوةى 

 كيميايي لةسةر بريةكة ثيَشكةش بة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى بكات .

بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى ثاريَزطاكان سةرثشكة لةوةى هةر كاتيَك بيةويَت   .10
ن بكات بؤ  دلَنيابوون لة توانا و كارى كةشف و ثشكنينى ئاميَرةكانى بري هةلَكةند

 ئاميَرةكان  .

 دووةم: مؤلَةتى نووسينطةى تيَست بة كؤمثريَسةر :
 ثيَشكةش كردنى داواكارييةك بة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى . .1

ثيَويستة داواكار شارةزايى لة كارى ثشكنني و تيَست كردندا هةبيَت يان  .2
 نيكاريَكى شارةزا كارى لة ال بكات .ئةندازياريَكى ثسثؤر يان تةك

 ثيَويستة داواكار جطة لة كؤمثريَسةر , ئةم ئاميَرانةشى هةبيَت : .3

 ( .Sounder) ساوندةر  -أ
 بؤ ديارى كردنى شويَنى بريكة . (G.P.S) ئاميَرى  -ب

كةشف كردنى ئاميَرةكانى داواكار لة اليةن ليذنةيةكى بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر  .4
 ردبني كردنى هةموو ئاميَر و كةل و ثةلةكانى .زةوى و و

رِاثؤرتيَك لة اليةن ليذنةكةوة و ناردني بؤ بةرِيَوةبةرايةتى طشتى  بؤ  نووسينى .5
وةرطرتين رِةزامةندي  , ثاش ديراسة كردن و رِاثؤرت نووسني لةاليةن ليذنةي 

ي تيَسيت تايبةت بة مؤلةت ثيَداني نووسينطةكاني بري هةلَكةندن و نووسينطة كان
بري , كة لة بةرِيَوةبرايةتي طشيت و نويَنةرايةتى هةر سىَ بةرِيَوةبةرايةتي ئاوي 
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ذيَر زةوي )هةوليَر,سليَماني,دهؤك( ثيَك هاتووة , وة ثةسةندكردنى لةاليةن 
 بةرِيَوةبةرى طشتى .

دواى وةرطرتنى رِةزامةندى بةرِيَوةبةرى طشتى , مؤلَةتى نووسينطة بة اليةنى  .6
 ر دةدريَت.داواكا

ثيَويستة خاوةن نووسينطة سةرثةرشتيارى جيؤلؤجى هةبيَت كة شارةزايى لة  .7
بوارى  تيَست كردن هةبيَت و ثشتطريى كؤمةلَة يان سةنديكاى جيؤلؤجى هةبيَت 
وة سةردانى شويَنى بريةكة بكات بة مةبةستى تيَستى بريةكة ثاشان ئامادة 

 كردني فؤرمي تيَسيت بريةكة  .

ووسينطة هةموو ئةو مةرجة تةكنيكييانةى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى ثيَويستة ن .8
 ئاوى ذيَر زةوى دةردةضيَت سةبارةت بة تيَستى بري جيَبةجيَى بكات .

ثيَويستة نووسينطة دواى يةك مانط لة تيَست كردنى بريةكة فؤرمى تيَست  .9
 ثيَشكةش بة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى  بكات .

يةتى ئاوى ذيَر زةوى سةرثشكة هةر كاتيَك بيةويَت كةشف و ثشكنينى بةرِيَوةبةرا .10
ئاميَرةكانى تيَست و ثةرةثيَدانى نووسينطة بكات  بؤ  دلَنيابوون لة توانا و كارى 

 ئاميَرةكان .

 سيَيةم: مؤلَةتى نووسينطةى تيَست بة ترومثا :
 ى .ثيَشكةش كردنى داواكارييةك بة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةو .1

ثيَويستة داواكار شارةزايى لة كارى ثشكنني و تيَست كردندا  هةبيَت يان  .2
 ئةندازياريَكى ثسثؤر يان تةكنيكاريَكى شارةزا كارى لة ال بكات .

 ثيَويستة داواكار جطة لة ترومثا ئةم ئاميَرانةشى هةبيَت : .3

 ( .Sounder) ساوندةر  - أ
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 بؤ ديارى كردنى شويَنى بريةكة (G.P.S) ئاميَرى  - ب
كةشف كردنى ئاميَرةكانى داواكار لة اليةن ليذنةيةكى بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر  .4

 زةوى و وردبني كردنى هةموو ئاميَر و كةل و ثةلةكانى .

رِاثؤرتيَك لة اليةن ليذنةكةوة و ناردني بؤ بةرِيَوةبةرايةتى طشتى  بؤ  نووسينى .5
سني لة اليةن ليذنةي وةرطرتين رِةزامةندي ,ثاش ديراسة كردن و رِاثؤرت نوو

تايبةت بة مؤلَةت داني نووسينطةكاني بري هةلكةندن و نووسينطةكاني تيَسيت بري  
كة لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت و نويَنةرايةتى هةر سىَ بةرِيَوةبةرايةتي ئاوي ذيَر 
زةوي )هةوليَر,سليَماني,دهؤك( دياري كراوة , وة ثةسةندكردنى لةاليةن 

 . بةرِيَوةبةرى طشتى

دواى وةرطرتنى رِةزامةندى بةرِيَوةبةرى طشتى  مؤلَةتى نووسينطة بة اليةنى  .6
 داواكار دةدريَت.

ثيَويستة خاوةن نووسينطة سةرثةرشتيارى جيؤلؤجى هةبيَت كة شارةزايى لة  .7
بوارى تيَست كردن هةبيَت و ثشتطريى كؤمةلَة يان سةنديكاى جيؤلؤجى هةبيَت , 

بة مةبةستى  تيَستى بريةكة ثاشان ئامادة كردني  سةردانى شويَنى بريةكة بكات
 فؤرمي تيَسيت بريةكة .

ثيَويستة نووسينطة كة هةموو ئةو مةرجة تةكنيكييانةى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى  .8
 ئاوى ذيَر زةوى دةردةضيَت سةبارةت بة تيَستى بري جيَبةجيَى بكات .

بريةكة فؤرمى تيَست ثيَويستة نووسينطة دواى  يةك مانط لة تيَست كردنى  .9
 ثيَشكةش بة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى بكات .

ةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى سةرثشكة هةر كاتيَك بيةويَت كةشف و ثشكنينى ب .10
 ئاميَرةكانى تيَستى نووسينطة بكات بؤ  دلَنيابوون لة توانا و كارى ئاميَرةكان  .
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 -(: هةمماددةى )سيَزدة

 ة ثيَى رِيَنمايى وةزارةتى دارايى و ئابوورى  :كريَى رةسم ب
 كةشف و مؤلَةتى  بري بؤ دام و دةزطاكانى حكومةت و بريى طشتى بةم جؤرةية  . - أ
 ( دينار بؤ كةشفى شويَنى بري.15,000برِى ) .1
 ( دينار بؤ رِةمسى مؤلَةتى بري  .50,000برِى ) .2

 كةشف و مؤلَةتى بري بؤ كةرتى تايبةت  . - ب
 ( دينار بؤ كةشفى شويَنى بري.15,000برِى ) .1  

 ( دينار بؤ رِةمسى مؤلَةتى بري  .100,000برِى ) .2  
 كةشفى ئاميَرى بري هةلَكةندن و كؤمثريَسةر و ترومثا  . -ج 
 ( دينار بؤ كةشفى ئاميَر .15,000برِى ).1 

 ( دينار بؤ بةخشينى مؤلَةتى بريليَدةر .100,000برِى ).2 

 -(:هةمماددةى )ضواردة
 سزاكان:

هةلَكةندنى بريى بىَ مؤلَةت بة ئاميَرى نووسينطةى مؤلَةت ثيَدراو بؤ يةكةم جار بة  .1
دينارى عيَراقى سزادةدريَت بة ثيَى رِيَنمايى  يةك مليؤن( 1,000,000برِى )

( 6لةطةلَ رِاطرتنى كاركردنى ئاميَرةكة بؤ ماوةى ) وةزارةتى دارايى وئابورى
رِيَوةبةرايةتييةكاني ئاوي ذيَر زةوي دةست شةش مانط وة لة طةراجي بة

 بةسةردةكريَت و مؤلَةتةكةشى ليَوةردةطرييَتةوة تا تةواوبوونى ماوةى سزاكةى .
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( دوو مليؤن دينارى 2,000,000لة كاتى دووبارة كردنةوةى سةرثيَضييةكة بة برِى ) .2
طةلَ رِاطرتنى لة عيَراقى سزا دةدريَت بة ثيَى رِيَنمايى وةزارةتى دارايى و ئابوورى

( يةك سالَ وة لة طةراجي بةرِيَوةبةرايةتييةكاني 1كاركردنى ئاميَرةكة بؤ ماوةى )
ئاوي ذيَر زةوي دةست بةسةردةكريَت و مؤلَةتةكةشى ليَوةردةطرييَتةوة تا 

 تةواوبوونى ماوةى سزاكةى .

 لة جارى سيَيةمدا مؤلَةتى ضالَليَدةرو ئاميَرةكة  هةلَدةوةشيَتةوة   . .3

( ى ئةم 7( ى ماددة )11سةرثيَضى كردنى نووسينطة يان ضالَ ليَدةر لة برِطة )بة  .4
( يةك سالَ ئاميَرةكةى  رِادةطرييَت وةخاوةن برييش  1رِيَنمايية , بؤ ماوةى )

 .مؤلةتي بريةكةي هةلَدةوةشيَندريَتةوة و بريةكةش ثرِدةكريَتةوة 

ر سىَ بةشةكانى ماددة ( ى هة9,8,7بة سةرثيَضى كردنى نووسينطة لة برِطة ) .5
( ى ئةم رِيَنمايية بة سىَ مانط رِاطرتنى ئاميَر  و ضالَيَدةر بؤ يةكةم جار سزا 12)

دةدريَت . لة كاتى دووبارة كردنةوةيدا بؤ ماوةى شةش مانط ئاميَرةكةى 
رِادةطرييَت . ئةطةر بؤ جارى سيَيةم سةرثيَضيى كرد ئةوا مؤلَةتةكةى 

 هةلَدةوةشيَنريَتةوة .

كاتى درةنط نوىَ كردنةوةى مؤلَةتى نووسينطة بؤ هةر مانطيَك ئاميَرةكةى بؤ  لة .6
 ماوةى سىَ مانط رِادةطرييَت .

بؤ هةر سةرثيَضييةك رِاثؤرتيَكى تايبةت بة سةرثيَضييةكة لة اليةن ليذنةيةك لة  .7
بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى بةرز دةكريَتةوة بؤ بةرِيَوةبةرى طشتى 

 ئاو بؤ رِاستاندن و رِازى بوون لةسةر سزا دانةكة. سةرضاوةكانى
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 -(:هةمماددةى )ثازدة

هةلَكةندنى بريى ئاو بة ثايل قةدةغة دةكريَت و لةكاتى بةكارهيَنانى ئةم ئاميَرة 
 دةستى بةسةردا دةطرييَت و دةبيَتة مولَكى حكومةت .

 -(:هةمماددةى )شازدة
 كة دذ بة حوكمةكانى ئةم رِيَنمايية بيَت .كار بة حوكمةكانى هيض رِيَنماييةك ناكريَت 

 -(:هةمماددةى )حةظدة
 .كار بةم رِيَنمايية دةكريَت لة رؤذى بالَوكردنةوةى لة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان

 
 عبدالستار جميد
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

 .24/2/2015( لة 183بالَوكراوةتةوة لة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان ذمارة )
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   هةوا: ياساكانى تايبةت بة سَييةم

  2011( ي سالَي 1. رِيَنمايي ذمارة )1

 سنورداركردني ذاوةذاو لة هةريَمي كوردستاني عرياق 

ثشتبةست بة حوكمةكانى  مادةي دةيةم لة ياساي دةستةى ثاراسنت و ضاككردنى 
ة ياساي ثاراسنت و و مادةي بيستوحةوتةم/دووةم ل 2010( ي سالَي 3ذينطة ذمارة )

، ئةم 2008( ي سالَي 8ضاككردنى ذينطة لة هةريَمي كوردستاني عرياق ذمارة )
 رِيَنماييانةي خوارةوةمان دةركرد:

  -ماددةى يةكةم:

بؤ مةبةسيت ليَكدانةوةي ئةم رِيَنماييانة، زاراوةكان و دةربرِينةكاني خوارةوة 
 واتاكانيان لةاليانةوة دانراون:

 مي كوردستاني عرياق.هةريَم: هةريَ .1

 دةستة: دةستةى ثاراسنت و ضاككردن ذينطة لة هةريَمي كوردستان. .2

سةرؤك: سةرؤكي دةستةى ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةريَمي كوردستاني  .3
 عرياق.

ذاوةذاو: ئةو دةنطانةي لة كاتي بيستنيان دةبنة مايةي بيَزاركردن و ثةستكردن  .4
ةنطي لةرينةوةي بةرز و ناجيَطري دةردةثةرِن، )بؤ مرؤظ و ئاذةأل(، ضونكة بة د
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دةنطةكانيش سيَ جؤرن )ذاوةذاوي دةرةكي، ذاوةذاوي ناوخؤيي و ذاوةذاوي 
 ثشتةوة(

ئاستةكاني نيشتماني تايبةت بة هةريَم: بةرزترين ئاسيت رِيَطةثيَدراو بؤ بةركةوتين  .5
 طوييَ هاوآلتي بة ذاوةذاوي ناثةسةند.

نةخوازراو تيَكدةري باري هزر يان دةرون يان  ذاوةذاوي ناثةسةند: دةنطي .6
 ديسثل لة شةودا. 70ديسثأل لة رِؤذدا و  85بزويَنةري ميَشك و زؤرتر لة 

ديسثأل: ثيَوةري لوطاريتمي بؤ ثيَوانةكردني ثلةي فشاري دةنط و مةوداي  .7
 بةرطةطرتين مرؤظي سروشيت بؤ ذاوةذاو.

ني ثلةي ذاوةذاو و دةربرِيين كؤي هيَزي دةنط: ثيَوةري طشتطريتر بؤ ثيَوانةكرد .8
ديسثأل(  10هيَزي وزةي دةنطي دةرضوو لة سةرضاوةيةكةوة، بة بيَلَ )يةكسان بة 

 دةثيَوريَ.

ئاسيت ثيَوةريي: ذاوةذاوي جيَطري )بةردةوامبوو(ي رِيَطةثيَدراو لة ناو ثيَطةي كار  .9
 ديسثأل ثيَوانةكراو. 85بة 

ي ذاوةذاو ئاسيت ثيَوةريي تيَدةثةرِيَينَ ئةوا ثيَويستة . رِيَذةي طؤرِين: لة كاتيَكدا ضر10ِ
( ثاشكؤي ئةم 1ماوةي بةركةوتن بة هؤكاري ثيَكهيَنةر كةمبكريَتةوة )خشتةي ذمارة 

 رِيَنماييانة.

 بلَندطؤكاني دةنطي دةرةكي: بلَندطؤكاني بةكارهيَنراو لة دةرةوةي بالَةخانةكاندا. .11
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 بلَندطؤكاني تايبةت بة ناوةوةي بالَةخانةكان.. بلَندطؤكاني دةنطي ناوةكي: 12

ي ثاشنيوةرِؤ بؤ 3ي بةياني و لة 6ي شةو بؤ 11كاتةكاني حةوانةوة: هاوين لة  .13
 ي ئيَوارة.5ي ثاشنيوةرِؤ بؤ 2ي بةياني لة 7ي شةو بؤ 10ي ئيَوارة، و زستان لة 6

  -ماددةى دووةم:

ارةي ذاوةذاو )دةرضوو لة فةرمانطةكاني ذينطةيي سكاآلكاني هاوآلتيان دةرب
بالَةخانةكان يان ئوتؤمؤبيَلةكان يان ئاميَرةكان و كةلوثةلةكان لةسةر رِيَطة يان لة 
كةسةكانةوة يان لة هةر سةرضاوةيةكي ترةوة ببنة مايةي بيَزاركردن( وةردةطرن و لة 
دواي ضةسثاندنيان كة ذاوةذاوةكة لة سنوري ثشيَوي ناثةسةندداية سكاآلكان 

 ةكريَنةوة بؤ ئةجنومةني ثاريَزطا بؤ ئةوةي بريورِاي خؤي لةسةر بدات.بةرزد

 -ماددةى سيَهةم:

بةثيَي ئةم رِيَنماييانة )رِوانطةي ذاوةذاو( لة شارة طةورةكاني هةريَم دادةمةزريَنريَ و 
 هةلَدةسيتَ بة:

 ليَكؤلَينةوةكاني ثةيوةنديدار بة ذاوةذاو )باري ئيَستا و ئايندة(. .1

 ي نةخشةي ذينطةيي لةسةر ذاوةذاو و ساآلنة نويَكردنةوةي نةخشةكة.ئامادةكردن .2

 ئامادةكردني ليَكؤلَينةوةكان لةسةر كاريطةريَيت ذاوةذاو لةسةر تةندروسيت. .3

هةلَسةنطاندني سيستةمةكان و رِيَنماييةكاني نيشتماني تايبةتي هةريَم لةسةر  .4
 لةطةلَيدا. ذينطةي دةنطي لة ناو شار و مةوداي كاردانةوةي هاوآلتي
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 رِوانطة لة ناو ثيَكهاتةي ثاريَزطادا دةبيَت. .5

بة ثةيرِةويَكي رِون و ئاشكرا  بة  –ثةيوةندي رِاطةياندن لةطةأل جةماوةردا  .6
مةبةسيت وشياركردنةوة لة مةترسييةكاني ذاوةذاو لةسةر تةندروسيت طشيت و 

 خؤشطوزةراني و ئامادةطي بؤ جيَبةجيَكردني ئةم سيستةمة.

يكردني ئاستةكاني ذاوةذاوي ثرِؤذةكان بة هاوكاري لةطةأل اليةنةكاني ضاوديَر .7
 ثةيوةنديدار.

ئاطاداركردنةوةي هاوآلتي لة نةخشةي ذاوةذاو و لةسةر داتا و زانياري تايبةت بة  .8
 ذاوةذاو.

 -ماددةى ضوارةم:

رِوانطةي ذاوةذاو و بة هاوكاري لةطةأل دةستة و اليةنةكاني تري ثةيوةنديدار و بة 
ةماهةنطي لةطةأل اليةنةكاني ثةيوةنديدار بة رِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةنيشةوة ه

هةلَدةسيتَ بة ئامادةكردني بةرنامةي نيشتماني بؤ سنورداركردني سةرضاوةكاني 
 ذاوةذاو بة:

رِوثيَويي طشتطري لة ثاريَزطاكاني هةريَم و ثشتبةسنت بة شارةزايان بؤ ئةوةي  .1
سيت ثةسةنددا دابنيَن لة ناو ذينطةكاني ئيش و طةرِةكةكاني سنور بؤ ذاوةذاو لة ئا

 نيشتةجيَبوندا.

راستاندن بة نةخشةيةكي نيشتماني ذاوةذاو بؤ ناوةندةكاني ثاريَزطاكان و  .2
 قةزاكان.
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 داناني ثيَوةرةكاني ذاوةذاوي كة لة بارهةلَطرةكان و ثاسةكانةوة ثةيدادةبن. .3

 ينةكان و ئاميَرة جياوازةكانةوة ثةيدادةبن.داناني ثيَوةرةكاني ذاوةذاو كة لة مةك .4

 ثةيرِةوكردنى بةرنامةي نيشتماني بؤ ضؤنيةتي ضارةسةركردني ذاوةذاو لة: .5

 شةقامة سةرةكييةكان.  - أ

بازةرِاكان و كؤمةلَطاكاني بازرطاني و بؤرسةكان و مةزادخانةكان و كؤمةلَطاكاني  - ب
 تر.

 ناوضةكاني ثيشةسازي و ثيشةييةكان. - ت

 تةجيَبون.ناوضةكاني نيش - ث

دةوروبةري قوتاخبانةكان و باخضةكاني ساوايان و خانةي بةساآلضواني  - ج
 ثةككةوتوو.

 نةخؤشخانةكان. - ح

 فةرمانطةكاني فةرمي. - خ

 فرِؤكةخانةكان. - د

 ئامادةكردني كاديَري تايبةمتةند بؤ ئيشكردن لة بواري ذاوةذاودا. .6

 دانانى داتاى نويَكراوة لةسةر بنيادناني ثرِؤذةي نويَ. .7

ني ياساي ذينطةيي بةهؤي وشياري و تيَبيين و ضاوديَري ناوبةناو و ضاالككرد .8
 سزاداني سةرثيَضيكارانةوة.
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هاوكاري كردن لةطةأل اليةنةكاني عيَراقي ثةيوةنديدار بة مةبةسيت ئامادةكردني  .9
تايبةمتةنديَتيةكاني عيَراقي سةبارةت بة دةنطييةكان و ذاوةذاو بة تايبةتي 

 كؤنرتؤلَي جؤري.

 ين ئاميَري ثيَويست بؤ كريَكاران بؤ وةرطرتين تيَبيين و ضاوديَري.دةستخست .10

  -ماددةى ثيَنجةم:

ديسثلَ زؤرترة بة ذاوةذاوي زيانبةخش لةسةر  70. ئةو دةنطانةي ضرِييان لة 1
 تةندروسيت مرؤظ دادةنريَ و ئامؤذطاري دةدريَت بؤ خؤبةدورطرتن ليَيان.

ديسثلَ بة ذاوةذاوي زيانبةخش  65وو . بةركةوتين بيستين مرؤظ بة ضرِي سةر2
 دادةنريَ كة كاريطةري البةالي لةسةر جؤريَيت ذيان هةية.

 ديسثلَ بة ذاوةذاو دادةنريَن. 65. دةنطةكاني ضرِي زؤرتر لة 3

  -ماددةى شةشةم:

ذاوةذاو لة ناو ذينطةي كاردا بة بابةتي سةالمةتي ثيشةيي هةذماردةكريَ بؤية 
 ثيَويستة:

لة ناو دامةزراوةكاني حكومي و كةرتةكاني تيَكةلَ و تايبةت بةثيَي ثلةي . ثيشةكان 1
بةركةوتين كريَكاران تيَياندا ثؤليَن بكريَن بة ثيسبوني دةنطي لةطةأل رِةضاوكردني 

 مافةكانيان كة لة ئةجنامي بةركةوتنيان بةم جؤرة ثيسبونة ديَنةكايةوة.



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  157 
 

بطرييَن لة بةركةوتنيان بة ئاستةكاني كريَكاران لة ناو هةموو كةرتةكاندا بةدور .2
 (ي هاوثيَضكراو لةم رِيَنماييانةدا هاتوون.2تيَثةرِبوو لةوةي لة خشتةي )

. هةموو دامةزراوةكان )كارطةكان، وةرشةكان، هتد( تؤثةوانةي طويَ بؤ كريَكاراني 3
بةركةوتوو بة ئاستةكاني ثشيَوي ناثةسةند دةستبخريَ و ناوبةناو ثشكنيين طويَ 

 بكةن.

  -ماددة حةوتةم:

ئةوثةرِي سنوري بةركةوتين دانيشتواني ناوضةكاني دةوروبةر بة ذاوةذاوي هةموو 
 ديسثلَ بة شةو. 55ديسثلَ بة رِؤذ و  60ثرِؤذةكان بريتية لة 

  -ماددةى هةشتةم :

بةرِيَوبةرةكاني ثرِؤذةكان بةرثرسياريَيت بةرامبةر رِاطرتين ئاسيت دةنطي لة كاتي  .1
و قؤناغةكاني جيَبةجيَكردن دةطرنةئةستؤ، و لة حالَةتي تيَثةرِاندني ئاستةكاني هةمو

رِيَثيَدراودا بةرِيَوةبةري ثرِؤذة دةكةويَتةبةر ليَثرسينةوة و داواليَكردني بؤ 
 ئةستوركردني هؤكارةكاني دابرِيين دةنطي.

يارييةكاني . داوا لة بةرِيَوةبةرةكاني ثرِؤذةكان دةكريَت دةستة بة  هةموو زان2
دةنطيي تايبةت بة ثرِؤذةكانيان و ئةو رِيَكارانةي دةطرييَنةبةر بؤ سنورداركردني 

 ذاوةذاو )لة كاتي جيَبةجيَكردن و دواتردا( ئاطاداربكةنةوة.

. كارطيَرِي ثرِؤذةكان ناضارن ليَكؤلَينةوةكان لةسةر ضرِي هاتوضون و دروستبوني 3
 رِؤذةكاندا ثيَشكةش بة دةستة بكةن.ذاوةذاو لة ئةجنامي جيَبةجيَكردني ث
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  -:هةمماددةى نؤ

اليةني كؤمةككاري ثرِؤذةكان خةرجييةكاني بةستين هؤكارةكاني دابرِيين دةنطيي 
 طوجناو و تيَنةثةرِاندني ئاستةكاني دةنطيي رِيَثيَدراو دةطرنةئةستؤ.

  -:هةمماددةى دة

ؤنةكان و زةماوةندةكان و . ثيَويستة لةسةر هةموو خاوةن يانةكان و هؤلَةكاني ب1
باخضةكان و طازينؤكان و باخضةكاني بةكارهيَنراو بؤ هةموو بؤنةكان ئامرازةكاني 
ثيَوانةكردني ذاوةذاو بة بةسرتاوي بة ئامرازيَكي ئاطاداركردنةوة دابنيَن بؤ ئةوةي دواتر 

يسثلَ د 70كايةي وزةي كارةبايي لة ئامرازةكاني دةنط بلَندكردن بةطويَرةي ثيَوةري 
 لة مةوداي بيستين دانيشتوان بربِيَ.

ثيَويستة لةسةر اليةنةكاني ثةيوةنديدار داناني ئامرازةكاني لةو جؤرة بكةن بة  .2
 مةرج بؤ ثيَداني مؤلَةت و نويَكردنةوةي طريَبةستةكان.

مانط دةدريَ بة خاوةني ثرِؤذة يان رِاسثيَرراوي كارطيَرِي بؤ تةواوكردني  3ماوةي  .3
 ي ثيَوةرةكان بة شيَوةي هونةري.دانان

  -:هةمماددةى يازدة

كريَكاراني ئيشكردوو لة ناو شويَين كاري قةرةبالَغيدا، مايف خؤيانة داواي ثشكنيين 
 هةفتانة بكةن بؤ ئاطاداربون لة مةوداي بةركةوتنيان بة ذاوةذاو.
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  -:هةمزدةاماددةى دو

 دني سكاآلكار بةلَكو بة:نابيَ ثشت بة هةسيت طويَ ببةسرتيَ لة ثشتطرييكر

 . خويَندنةوةي ئاميَري ثيَوةري ذاوةذاو.1

 . ثؤليَنكردني شويَين ذاوةذاو. 2

 . كاتي رِوداني ذاوةذاو.3

 . ئاسيت رِيَثيَدراو لةو كاتةدا.4

  -:هةمماددةى سيَزدة

دةنطي ئامرازةكاني ئاطاداركردنةوةي بةسرتاو لة ئؤتؤمبيلي ثؤليس و فرياكةوتن و 
يَنةوة بة سةرثيَضي دادةنريَ ئةطةر هيض ثاساويَك بؤ حالَةتي فرياكةوتنةكة ئاطركوذ

 نةبيَ و اليةني سةرثيَضيكار بةطويَرةي ئةحكامي ئةم رِيَنماييانة سزا دةدريَ.

  -:هةمماددةى ضواردة

ئةجنومةن اليةني بةرثرسياري تايبةتيية لة دياريكردني نيشانةكان و رِيَطاكاني 
 ذاو و سنورةكاني رِيَثيَدانيان.ثيَوانةكردني ذاوة

  -:هةمماددةى ثازدة

. هةموو اليةنةكان و تاكةكان ثابةنددةبن لةكاتي دةستكردن بة ضاالكييةكاني 1
بةرهةمهيَنان يان خزمةتطوزاري يان هي تر و بة تايبةتي لة كاتي ئيشثيَكردني ئامرازةكان 
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نةوة و بلَندطؤكان بةوةي سنوري و كةلوثةلةكان و بةكارهيَناني ئاميَرةكاني ئاطاداركرد
رِيَثيَدراو بؤ بةرزي دةنطيي لة ناو شويَنةكاني كاركردن و شويَنةكاني طشيت داخراوي 

 (ي هاوثيَضكراو لةم رِيَنماييانةدا رِونكراوةتةوة.1تيَثةرِنةكةن هةروةكو لة خشتةي )

ضاوي كؤي . ثيَويستة لةسةر ئةو اليةنةي دةسةآلتي مؤلَةت بةخشيين بةدةستة رِة2
دةنطةكاني دةرضوو لة سةرضاوةي جيَطريي يةك ناوضةوة لة سنوري دياريكراودابن، و 
دلَنيابيَت لة زامنكردني ثابةندبوني دامةزراوةكة بة داناني ئامرازةكان و كةلوثةلةكاني 

(ي هاوثيَضكراو لةم رِيَنماييانةدا لة رِوي سنوري 2طوجناو، ئةويش بةطويَرةي خشتةي )
 او بةرامبةر ضرِي دةنط و ماوةي بةركةوتين.رِيَثيَدر

  -:هةمماددةى شازدة

خاوةنةكاني ثرِؤذةكاني تايبةتي بةلَيَن دةدةن كة كارمةندان و بةكارهيَنةراني خؤيان 
نةكةونة ئاستةكاني ذاوةذاوي زؤرتر لة سنوري رِيَثيَدراو وةكو ئةوةي لة ناو خشتةكاني 

(ي 5ي ذاوةذاوي فيَركاري لة خشتةي )( هاتووة و رِةضاوي ئاستةكان4( و )3)
 هاوثيَضكراو لةم رِيَنماييانةدا بكةن.

  -:هةمماددةى حةظدة

 وةقايعى كوردستان كاري ثيَدةكريَ. يَنماية لةدواي بآلوكردنةوةى لةرِؤذنامةي فةرميئةم رِ

 ريزان حسن مولود

 سةرؤكي ئةجنومةن
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 (1خشتةي ذمارة )

 ة لةطةأل هةموو زؤربونيَكي سياني رِوندةكاتةوةكةمكردنةوةي ماوةي بةركةوتن بؤ نيو

ماوةي ئةوثةرِي سنوري بةركةوتين رِيَثيَدراو بة 
 كاتذميَر

 ديسثلَ 3رِيَذةي طؤرِيين 

 ئاسيت رِيَثيَدراو

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

0,5 97 

0,25 100 

 (: سنوري ذاوةذاوي رِيَثيَدراو بؤ ضاالكيةكاني بيناكردن2خشتةي ذمارة )

ناوضةكاني 
 ثيشةسازي

ناوضةكاني 
 بازرطاني

ناوضةكاني 
 نيشتةجيَبون

 



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  162 
 

85 dBA 80 dBA 75 dBA  :ي بةياني بؤ 7رِؤذانة
 ي شةو7

70 dBA 65 dBA 60 dBA  :ي شةو  بؤ 7رِؤذانة
 ي بةياني7

 (: ضرِي دةنط لة ناو شويَنةكاني كار و لة ناو شويَين داخراودا3خشتةي ذمارة )
 بؤ مانةوةي ضرِي ذاوةذاو لة ناو شويَنةكاني ضاالكي بةرهةمهيَناندا: ئاسيت رِيَثيَدراو

ئةوثةرِي سنوري رِيَثيَدراو بؤ ضرِي  دياريكردني جؤري شويَن و ضاالكي
 ذاوةذاوي طوجناو ديسثلَ )أ(

كاتذيَر و  8شويَنةكاني ئيشكردن تاكو  .1
ئاماجني سنورداركردني مةترسييةكاني 

 .ذاوةذاوة لةسةر هةسيت بيسنت

85 

شويَنةكاني ئيشكردن كة ثيَويسيت بة  .2
ئاماذةكاني بيستين دةنطيي و باش 

 طويَليَبوني ئاخاوتنة.

80 

ذورةكاني ئيشكردن بؤ بةدواداضون و  .3
ثيَوانةكردن و رِيَكخستين بةطةرِخسنت بة 

65 
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 ثيَداويسيت بةرز.

ذورةكاني ئيشكردن بؤ يةكةكاني ذماردني  .4
 ن هاوشيَوة.خؤيي يان ئامرازةكاني نوسني يا

70 

ذورةكاني ئيشكردن بؤ ضاالكييةكان كة  .5
 ثيَويستيان بة تةركيزي هزري ئاسايية.

60 

ئةوثةرِي ماوةي بةركةوتن بة ذاوةذاوي رِيَثيَدراو لة شويَنةكاني كاركردن لة )كارطةكان 
 و وةرشةكان(دا:

 ويَت.بةهاي دةركراوي دواتر لةسةر بنةماي كارنةكردنةسةر هةسيت بيسنت دةردةكة

كاتذيَر  8ديسثلَ )أ( لة ماوةي  85نابيَ ضرِي ذاوةذاو زؤرتربيَ لة هاوتاكةي بة  -
 شةفيت كاري رِؤذانة.

 ديسثلَ. 135نابيَ مانةوةي ضرِي ذاوةذاوي ساتيي لة ماوةي كاركردندا بطاتة  -

 ديسثلَ. 85لة حالَةتي بةركةوتن بة ئاستةكاني جياواز لة ضرِي ذاوةذاو زؤرتر لة  -

 ةوداي ثضرِثضرِ لة ماوةي شةفيت كاركردندا، نابيَ زؤرتربيَ لة ئةجنامي:)أ(لة م

 2أ 1أ

 + لة يةكي رِاست تيَيدا:  +
 2ب 1ب
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 أ: ماوةي بةركةوتن بة ئاسيت دياريكراو لة ذاوةذاو )يةك كاذيَر(.

 ب: ماوةي بةركةوتين رِيَثيَدراو لة هةمان ئاسيت ذاوةذاو )يةك كاذيَر(.

 ة ذاوةذاوي ثضرِثضرِي دةرضوو لة ليَداني ضةكوشي قورس(.)لة كاتي بةركةوتن ب

لةسةر ماوةي بةركةوتن دةوةسيتَ )ذمارةي ضةكوش ليَدان لة ماوةي شةفيت رِؤذانة( 
 بةثيَي ضرِي ذاوةذاو هاوشيَوةي خشتةكةي خوارةوة:

ذمارةي ضةكوش ليَداني رِيَطةثيَدراو لة ماوةي  ضرِي دةنط )ديسثلَ(
 كاركردني رِؤذانة

135 300 

130 1000 

125 3000 

120 10000 

115 30000 

ذاوةذاوي دةرضوو لة ثيَداكيَشاني ضةكوشي قورس بة ثضرِثضرِ دادةنريَ ئةطةر ماوةي 
ضركة يان زؤرتر بيَ. بةآلم ئةطةر ماوةكة  1نيَوان هةر ثيَداكيَشانيَك و ئةوةي دواتري 
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اردةكريَ و ئةوةي لة ضوار بةندةكةي لةوة كةمرت بيَت ئةوا بة ذاوةذاوي بةردةوام هةذم
 ثيَشرتدا هاتوو جيَبةجيَ دةكريَن.

(: ئةوثةرِي مةوداي رِيَطةثيَدراو بؤ ضرِي ذاوةذاو لة ناوضة 4خشتةي ذمارة )
 جياوازةكان

 جؤري ناوضة
 سنوري رِيَطةثيَدراو بةرامبةر ضرِي دةنط ديسثلَ

 شةوانة لةبؤ بةئيَوارة لةبؤ بة رِؤذ لةبؤ

اني بازرطاني و كارطيَرِي و ناوضةك
 ناوةرِاسيت شار

55-65 55-60 45-55 

ناوضةكاني نيشتةجيَبون ضةند 
وةرشةيةك يان كاري بازرطاني 

تيَدابيَ يان لةسةر شةقامي طشيت 
 بيَ

50-60 45-55 40-50 

 45-35 50-40 55-45 ناوضةكاني نيشتةجيَبوني ناو شار

طةرِةكةكاني نيشتةجيَبون لةطةأل 
 نيَكي كةمهاتوضو

40-50 35-45 30-40 
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طةرِةكةكاني نيشتةجيَبوني 
طوندي، نةخؤشخانةكان  و 

 باخضةكان

35-45 30-40 25-35 

ناوضةكاني ثيشةسازي 
 )ثيشةسازي قورس(

60-70 55-65 50-60 

 ( ئيَوارة.6(ي بةياني تاكو كاذيَر )7بة رِؤذ: لة كاذيَر )

 ( شةو.10اذيَر )(ي ئيَوارة تاكو ك6بة ئيَوارة: لة كاذيَر )

 ( بةياني.7(ي شةو تاكو كاذيَر )10بة شةو: لة كاذيَر )

 (: بةهاكاني رِيَنماييكردن بؤ ذاوةذاو لة ناو ذينطة دياريكراوةكاندا5خشتةي )

ذينطةي 
 ثةيوةنديدار

كاريطةريي سةخت 
 لةسةر تةندروسيت

ئاسيت 
ذاوةذاوي هاوتا 

Laeq 
dB(A) 

كات 
 )كاتذميَر(

ئةوثةرِي 
 LAئاست 

max dB 

ناوضةكاني 
 هةواي كراوة

 بيَزاربوني زؤر

 بةياني و ئيَوارة،

 بيَزاربوني كةم

55 

30 

16 

8 

- 

- 
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 بةياني و ئيَوارة

لة ناو مالَةكان 
يان لة ناو 

شويَين داخراو 
لة ناو ذوري 

 نوسنت

رِوني ئاخاوتن و 
بيَزاربوني كةم بةياني 
و ئيَوارة خةو زرِاندن، 

 كاتي شةو

35 

30 

16 

8 
45 

ة دةرةوةي ل
 ذوري نوسنت

خةو زرِاندن، 
ثةجنةرة كردنةوة 
)سودي هةواي 

 كراوة(

45 8 60 

لة ناو ثؤلةكاني 
قوتاخبانة و 
باخضةي 
 ساوايان

رِوني ئاخاوتن، طراني 
حالَي بون لة 

زانياري، و طةياندني 
 ثةيامي خوازراو

35 
لة كاتي 
 وانةكاندا

- 

شويَنةكاني 
خةوتن لة ناو 
باخضةكاني 

 ساوايان

 30 خةو زرِاندن

لة 
كاتةكاني 
 خةوتندا

45 

قوتاخبانةكان، 
طؤرِةثاني 

بيَزاربون 
 -لة كاتي  55)سةرضاوةكاني 
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 ياريكردن دةرةكي( كراوةي ياري

نةخؤشخانةكان 
، داآلني 

قاوشةكان لة 
 ناوةوة

خةو زرِاندن لة كاتي 
شةو، خةو زرِاندن لة 
 كاتي رِؤذ و شةوانة

30 

30 

8 

16 

40 

- 

ان نةخؤشخانةك
، ذورةكاني 
ضارةسةر لة 

 ناوةوة

تيَكةلَبوني حةوانةوة 
   1# و باشرتبون

ناوضةكاني 
ثيشةسازي، 
بازرطاني، 
بازارِةكان، 
ناوضةكاني 

هاتوضون )لة ناو 
 و دةرةوة(

 110 24 70 طراني بيسنت

بؤنةكان، 
ئاهةنطةكان، 
 رِابواردنةكان

طراني بيسنت 
)رِيَكخراوي: كةمرت لة 

 دا(جار لة سالَيَك 5
100 4 110 
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ناونيشانةكاني 
طشيت )لة ناو و 

 دةرةوة(

 110 1 85 طراني بيسنت

ئاواز و دةنطي 
 تر بة هيَدفؤن

 110 1 4#85 طراني بيسنت

دةنطي دةرضوو 
لة يارييةكان، 
 ياري و طرِةضةك

طراني بيسنت 
)بالَخبووةكان( طراني 

 بيسنت )منداآلن(

- 

- 

- 

- 

140#2 

140#2 

شويَنةكاني 
لة ناو دةرةوة 

ثاركةكان و 
ناوضة 

 ثاريَزراوةكان

 بةربةسيت بيَدةنطي
#3   

 

 . ئةوةندةي بتوانريَ كةمرتين ئاست.1

 سم لة طويَوة دةثيَوريَ.10نةبيَ( لة دوري  LA max. لوتكةي فشاري دةنطي )2

. ثيَويستة ثاريَزطاري بكريَ و رِيَذةي ذاوةذاوي تيَكةلَبوو بة دةنطةكاني سروشيت لة 3
 كاني دةرةكي بيَدةنطدا كةمبكريَتةوة.ناوضة
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 لة ذيَر سةماعةكاندا رِيَككردنةوةي بةهاكاني ئازادي. .4

( لة رِيَكةوتي 140ئةم رِيَنماية بآلوكراوةتةوة لة وةقائعي كوردستان ذمارة )
29/12/2011.  
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 2011( ي سالَي 2. رِيَنماي ذمارة )2

 آلو و ترسناكةكاني ثيسكردني هةواثاراستين جؤريَيت هةواي ضواردةور لة مادة بةرب 

( لة ياساي دةستةى ثاراسنت و ضاككردنى 10ثشتبةست بة حوكمةكان مادةي )
، وحوكمةكانى  هةردوو 2010( ي سالَي 3ذينطةي هةريَمي كوردستاني عرياق ذمارة )

( لة ياساي ثاراسنت و ضاككردني ذينطةي هةريَمي 27/1و  26مادةي ذمارة )
، برِيارماندا بة دةركردني رِيَنماييةكاني 2008( ي سالَي 8ذمارة )كوردستاني عيَراق 

 .2011( ي سالَي 2ذمارة )

  -ماددةى يةكةم :

بؤ مةبةسيت ليَكدانةوةي ئةم رِيَنماية، زاراوةكان و دةربرِينةكاني خوارةوة واتاكانيان 
 لةاليانةوة دانراون:

 وردستان.دةستةى ثاراسنت و ضاككردني ذينطةي هةريَمي كدةستة:  .1

 سةرؤكي دةستةى ثاراسنت و ضاككردني ذينطةي هةريَمي كوردستان. سةرؤك: .2

رِيَنماييةكاني ثاراستين جؤريَيت هةواي ضواردةور لة مادة بةربآلو و رِيَنماييةكان:  .3
 ترسناكةكاني ثيسكردني ذينطة.

 ئةو بةرطة طازييةي لة ضواردةوري طؤي زةوييداية.هةوا:  .4
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مادةي ثيسكةري هةوا يان زؤرتر يان تيَكةلَةيةك ليَي بة  بوني يةك ثيسبوني هةوا: .5
ضرِبونةوة و مةوداي كاتى كاتة شياوي زياننب بة مرؤظ و رِووةك يان ئاذةلَ يان 

 خاك يان مولَكةكان بطةيةنن.

خلَتةي رِةقن يان طازي يان شل لة هةوادا كة بة  مادةكاني ثيسكرةكانى هةوا: .6
دراو دةتوانيَ ببيَتةهؤكاري مةترسي دروستكردن ضرِبونةوة لةسةرو سنوري رِيَثيَ

 لةسةر تةندروسيت طشيت يان زيانطةياندن بة ذينطة يان طيانلةبةران.

خستنةسةري تةني نامؤية بؤ ناو  هؤكارةكاني ثيسبوني هةواي ضواردةور: .7
ثيَكهاتةكانيي يان طؤرِيين رِيذةي سروشيت ضرِبونةوةكاني ثيَكهاتةكاني يان 

 هةردووكيان.

بةطويَرةي  –ثيسكةرى هةوا ثؤليَن دةكريَ  رضاوةكاني ثيسكردني هةوا:سة .8
 بؤ دوو بةش: –سةرضاوةكانيان 

  :ئةو مادة ثيسكةرانة دةطريَتةوة لة مادةي ثيسكةري سةرضاوة سروشيت
 سروشتدا دؤزراونةتةوة.

 :ئةو مادة ثيسكةرانة دةطريَتةوة كة هةميشة  مادةي ثيسكةري سةرضاوة مرؤيي
شتدا نني و لة ئةجنامي ضاالكيةكاني مرؤظةوة تيَكةأل بة هةوا دةبن لة ناو سرو

 يان لة سروشتدا هةن و بةهؤي ضاالكييةكاني مرؤظةوة زؤر دةبن.
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دوكةلَةكان و هةلَمةكان، تؤز و تةم و بؤن و  وردة  جؤرةكاني ثيسكةري هةوا: .9
يةوة تةن و ماددةي تيشكةوةر و ماددةى ذةهراوي كة بةهؤي ضاالكيةكاني مرؤي

 زؤر دةبن.

 دةنكؤلَةي رِةقي طازي هةلَواسراون لة ناو هةوادا. تؤزي هةوايي: .10

ئةوثةرِي سنوري رِيَثيَدراون لة ضرِبوةوةكاني هةموو ثيَوةرةكاني نيشتماني:  .11
 مادةكاني ثيسكةري هةوا كة رِيَثيَدراون فرِيَبدريَنة ناو ذينطة.

م مادة ثيسكرانة دةطريَتةوة: ئؤزؤني مةبةستةكة ئة مادةكاني ثيسكةري باو: .12
زةوي، دةنكؤلَةي هةلَواسراو، يةكةم ئؤكسيدي كاربؤن، دووةم ئؤكسيدي كاربؤن، 

 دووةم ئؤكسيدي كربيت و قورِقشم.

مةبةست لة هةموو مادةكاني ثيسكردني ترسناكي  . مادةكاني ثيسكةري ترسناك:13
ن و كة دةستة دواتر دياريدةكات و لة هةواية لة ناوياندا ثيَكهاتةكاني لةناوبردني ئؤزؤ

 كاتي ثيَويستيدا نويَي دةكاتةوة.

طازي ترسناكي مةترسيدارة لةسةر تةندروسيت لة دةرةجنامي  ئؤزؤني زةوي: .14
كارليَكي ئؤكسيدي نايرتؤجني لةطةأل ثيَكهاتةكاني ئةندامي ناو هةوا بة بوني تيشكي 

 خؤر و طةرمي هةوايي دروستدةبن.

 ئةويش دوو جؤرة: ةي هةلَواسراو:. دةنكؤل15َ

 :( مايكرؤمةترة و 2,5ئةو دةنكؤآلنةن كة تريةكانيان زؤرترة لة ) دةنكؤلَةي زبر
 ( مايكرؤمةتر.10كةمرتة لة )
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 :( مايكرؤمةتر.2,5ئةو دةنكؤآلنةن كة تريةكانيان كةمرتة لة ) دةنكؤلَةي نةرم  

ي تايبةت بة هةواي ضواردةور بريتني لة ثيَوةرةكان شةش ثيَوةرة نيشتمانييةكة: .16
 )دةرةوةي بيناكان( لة هةريَمي كوردستاني عيَراق و ئةوانيش دوو جؤرن.

  :ئةو ثيَوةرانةن بؤ ثاراستين تةندروسيت مرؤظ لةطةأل ثيَوةرةكاني سةرةتايي
سنوري طوجناو دانراون بؤ سةالمةتي و بةتايبةتيش لة ناو ضينة هةستيارةكاني 

ضوان، ئةو كةسانةي نةخؤشييةكاني سينطيان هةية و وةكو منداآلن و بةساآل
 دةستة بة رِيَنمايي ديارياندةكات و لة كاتي ثيَويستيدا نويَيان دةكاتةوة.

  :ئةو ثيَوةرانةن بؤ ثاراستين تةندروسيت طشيت دانراون لة ثيَوةركاني الوةكي
كاريطةري شياو -مةترسييةكاني هةر مادةيةكي ثيسكردني ناسراو يان ثةرضة

ةرامبةر هةر مادةيةكي ثيسكةر )وةكو ئاذةأل يان رِووةك يان مادةكان يان هي ب
 تر( و دةستة بة رِيَنمايي ديارياندةكات و لة كاتي ثيَويستيدا نويَيان دةكاتةوة.

مةبةست لةمة سةرضاوة جيَطريةكاني  دامةزراوةى دةرهاوشتين سةرةكي: .17 
تةن يان زؤرترييان لة  100دةرهاويشتين  ثيسكةري هةوان كة دةرهاويَذراون يان تواناي

هةر مادةيةكي ثيسكةر لة جؤرةكاني سةرضاوةكاني جيَطري هةية لة سالَيَكدا كة لةم 
  رِيَنماييةدا باسيان لةسةركراوة.

بة واتاي هةر كةرةستةيةك يان شيَوازيَك ديَت يةكيَك لة مادةكاني بةكارهيَنان:  .18
 يَ يان بةكاربيَينَ.ثيسكةري باو يان ترسناكي تيَداب
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بة واتاي ثرؤتؤكؤلَي مؤنرتيال ديَت كة ثاشكؤكراوة بة رِيَككةوتنامةي  ثرؤتؤكؤأل: .19
ظييَناوة بؤ ثاراستين ضيين ئؤزؤن بةو هةمواركردنةوانةي تيَيداكراون و ئةوانةي 

 جيَبةجيَشكراون.

خؤشي و بة واتاي )دةرمان و بةرهةمةكاني دؤزينةوةي نة . كةلوثةلي ثزيشكي:20
سيستةمةكاني دابةشكردن( ديَت كة مادةكاني ثيسكةري باو و ترسناك تيَياندا 

 بةكاردةهيَنريَ بة مةرجي:

  بةدةستهيَناني رِةزامةندي هةريةك لة دةزطاي كؤنرتؤلَي جؤري و دةستة لةسةر
 هاوردةكردن يان دروستكردن.

 ةية بؤ جةختكردنى وةزارةتي تةندروسيت كة ئةوة ثيَداويستييةكي بةثةل
 هاوردةكردن.

 .بةلَطةكان و سةملاندنةكاني زانسيت نويَكراوة لةسةر سةالمةتي بةكارهيَنان 

بريتني لة ثيَكهاتةكاني كلؤراين و فلؤراين و  . ثيَكهاتةكاني نةهيَشتين ضيين ئؤزؤن:21
هي تر كة سةمليَنراون ضيين سةرةوةي ئؤزؤنيان لةناوبردوة و لة رِيَكةوتنامةكةدا 

 و بة رِيَنمايي دياريدةكريَن. باسكراون

  -ماددةى دووةم:

دامةزراوةكاني فيَركاري و تويَذينةوة و تةندروسيت بةدةردةكريَن لة بةكارهيَناني 
 مادةكاني ثيسكةري ترسناك.
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  -ةم:ماددةى سيَي

 يةكةم: سةرضاوةكاني مادة باوةكاني ثيسكةري هةواي باو خؤي دةبينيَتةوة لة:

ني وزةي هةلَمني كة بة وزةي بةردينة ئيشدةكةن كة ويَزطةكاني دروستكرد . أ
هةية لة  BUT مليؤن يةكةي طةرمي بةريتاني/ 250تواناي بةرهةمي 

 كاتذميَريَكدا.
لة كاتذميَريَك و  BUT/250بؤيلةري زةبةالحي ئيشكردوو بة وزةي بةردينة ) . ب

 (.زياتر

، COAL CLEANING PLANTSويَزطةكاني ثاآلوتين خةلَوزي بةردين  . ت
 .Thermal Dryersككةرةوةي طةرم وش

 كارطةكاني ضيمةنتؤ. . ث

 كارطةكاني كاغةز. . ج

 فرِني تواندنةوةي خارسني )زينك(. . ح

 كارطةكاني ئاسن و ثؤآل. . خ

 ئاشةكان. . د

 كارطةكاني كةمكردنةوةي سةرةتايي ئةلومنيؤم. . ذ

 فرِنةكاني تواندنةوةي سةرةتايي مس. . ر

 فرِنةكاني تواندنةوةي سةرةتايي قورِقوشم. . ز

 تةن/لة رِؤذيَكدا. 50اني شارةواني بة تواناي سوتيَنةرةك . س

 كارطةكاني ترشةلَؤكةكان )هايدرؤكلؤريك، كربيتيك، هايدرؤفلؤريك و نايرتيك(. . ش
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 ثاآلوطةكاني نةوت. . ص

 كارطةكاني كلس )طةض(. . ض

 كارطةكاني ضارةسةركردني بةردي فؤسفاتي. . ط

 فرِني زةبةالحي خةلَوزي بةردي. . ظ

 كارطةكاني ثاآلوتين كربيت. . ع

 ني كةربونى رِةش.كارطةكا . غ

 كارطةكاني طؤرِيين سوتةمةني. . ف

 كارطةكاني بؤياخ. . ق

 دةزطاي دروستكردني كانزاكاني سةرةتايي. . ك

 كارطةكاني دةزطاي ضارةسةركردني كيمياوي  . . ل

 هةزار بةرميل . 300عةمبارةكاني نةوت بة تواناي هةلَطرتن . م

 كةسارةكاني بةردي خاوي طرانيت. . ن

 ةر طآلس(.كارطةكاني رِيشالَي شوشةيي )فايب . ه

 كارطةكاني بةرهةمهيَناني خةلَوزي رِووةكي. . و

 كارطةكاني دارتاشي )دةنكؤلَةكاني و هةلَواسراو وتؤزةكان ( . ي

بنيادناني تةالر و بالَةخانةكان بة شيَوازي نازانسيت وةكو فرِيَداني ثاشةرِؤ و  . أ
 دةرهاويشتين برِي زؤر لة تؤز و دةنكؤلَة و هتد.

ؤي قورس و ئاوةرِؤ )بوني دةنكؤلَة و تؤزةكان و شويَنةكاني فرِيَداني ثاشةرِ . ب
بؤني ناخؤشي زؤرترين جؤرةكاني وردة بونةوةرةكاني وةكو كةرِوةكان، 
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بةكرتياكان، ظايرؤسي بةربآلو لة ناو هةواي ضواردةور كة دةطوازريَنةوة بؤ 
 مرؤظةكان و طيانلةبةرة زيندوةكان و زيان دةطةيةنن بة تةندروستيان.

تةن و زؤرتر لة مادةكاني  250يةك يان خزمةتطوزارييةكي تر هةر سةرضاوةت. 
 لة سالَيَكدا. دةخاتة ناو  هةوادا/ –هةر ضييةك بيَ  –ثيسكردن 

دووةم: اليةنةكاني ثةيوةنديدار هةلَدةسنت بة ثيَدانى دةستة بة ضرِكراوةكان لة هةموو 
 مادةكاني ثيسكردني سةرةوة لةطةأل دةرهاويشتنةكاني ساآلنةدا.

  -ددةى ضوارةم:ما

خشتةكةي خوارةوة ئاستةكاني رِيَثيَدراو لة مادةكاني ثيسكةري باو لةخؤدةطريَت  
دةستة ئارِاستةي نيشتماني لة هةر شةش مادة ثيسكةرة باوةكةي دواتر بة رِيَنمايي 

 دةردةكات.

 تيَكرِاي  كات ثيَوةرةكان جؤرةكةي مادةي ثيسكةر

SO2 0.14 سةرةتايي PPM 

356µg\m
3

 

 كاذيَر 24

SO2 0.030 سةرةتايي ppm 

80µg\m
3

 

 ساآلنة

SO2 0.3 الوةكي ppm 

1300 µg\m
3

 

 كاذيَر 3

PM10 سةرةتايي و الوةكي 
150 µg\m

3
 

 كاذيَر 24



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  179 
 

PM2.5 سةرةتايي و الوةكي 
35 µg\m

3
 

 كاذيَر 24

PM2.5 سةرةتايي و الوةكي 
15 µg\m

3
 

 ساآلنة

CO 35 سةرةتايي ppm 

40 mg\m
3

 

 كاذيَر 1

CO 9 سةرةتايي ppm 

10 mg\m
3

 

 كاذيَر 8

O3 0.075 سةرةتايي و الوةكي ppm 

235 µg\m
3

 

 كاذيَر 8

NO2 0.053 سةرةتايي و الوةكي ppm 

100 µg\m
3

 

 ساآلنة

PB سةرةتايي و الوةكي 
1.5 µg\m

3
 

 وةرزي

تيَبيين: بؤ هةموو ثيَوةرةكانى  ناو خشتةكةي سةرةوة ثيَوةري تايبةتي هةية لة رِوي 
ارةي ئةو كاتانةي تيَياندا زؤردةبن و لة هةنديَ حالَةتداتيَكرِاى رِيَذةكة ثشتيبةستوة ذم

 ساأل جاريَك. 3بة هةموو 

  -ماددةى ثيَنجةم :

 يةكةم: دةستة هةلَدةسيتَ بة:

دياريكردنى  ناوضةكان و سةرضاوةي ثيسبوني هةوايي و جيَطريكردني ضاوديَري  . أ
 دةوري لةسةريان.
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رةكاني رِوثيَويي و شيكردنةوةي ثيَويست بؤ كؤكردنةوة طرتنةبةري رِيَكا . ب
دياريكردني ئاستةكاني ثيسبوني هةوايي لةو ناوضانةي خراونةتة ذيَر 
كؤنرتؤلَةوة و دياريكردني هؤكارةكان بؤ رِيَطرتن لة تةشةنة نةكردنيان لة 

 ئاسيت رِيَثيَدراودا ئةويش بة هةماهةنطي لةطةأل اليةنةكاني ثةيوةنديدار.

تنةبةري رِيَكارةكاني رِوثيَويي ثيَويست بؤكؤكردنةوةى  داتا و زانياري طر . ت
ثيَويست كؤكردنةوة لةسةر سةرضاوةكاني ثيسكردني هةوا لة رِوي جؤر و 
ذمارة و قةبارة و ثؤليَنكردني ضاالكيةكاني ثيسكردني هةوا لة هةريَم بةطويَرةي 

رهاويَذراو ليَيان و جؤريَيت و ضةنديَيت و كاريطةري مادةكاني ثيسكةري دة
دياريكردني ناوضةكاني بةركةوتوو و جيَطريكردني ضاوديَري دةوري بؤ 

 سنورداركردني كاريطةري نةريَين لةسةر ذينطةي مرؤظ.

هةماهةنطي لةطةأل اليةنةكاني ثةيوةنديدار بؤ داناني ثيَوةرةكاني نيشتماني  . ث
 جؤريَيت هةوا.

وو دامةزراوةكاني كةرتي طشيت دةستكردن بة ضاوديَري و ثشكنني لةسةر هةم . ج
 و تيَكةأل و تايبةتي كة دةبنةهؤكاري ثيسكردني ذينطة.

بنيادناني بنكةي زانياري و دريَذةثيَدان بة هةماهةنطي و هاوكاري لةطةأل  . ح
 اليةنةكاني ثةيوةنديدار.

 دووةم:

ثيَويستة رِاي دةسةآلتداراني ذينطةيي لةسةر هةموو ثرِؤذةكان و ضاالكيةكاني  . خ
 ةيي كاريطةر لةسةر جؤريَيت هةوا وةربطرييَ.ئايند
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داناني ويَزطةكاني رِوانطةي جيَطري لة ناوضة جياوازةكاني هةريَم و بةستنةوةيان  . د
 لة ناو تؤرِيَكي زانياري ئةليكرتؤني لة كاتي دابينكردنى داهاتي دارايي بؤييان.

مي تةنيا دةستة كارى بؤ بةدواداضوني مادةكاني ثيسكةري هةوا لة هةريَ . ذ
 كوردستان و بةثيَي ئةو دةسةآلتةي بةثيَي ياسا ثيَيدراوةدةكات .

  -ماددةى شةشةم:

قةدةغةية بةكارهيَناني ئاميَرةكان يان مةكينةكان يان بارهةلَطرةكان يان بزويَنةرةكان 
يان موةليدةكان كة دةبنةهؤكار بؤ دةرهاويشتين مادةي ثيسكةري هةواي تيَثةرِبوو 

 (دا باسكراوة.2و ) (1لةوةي لة ثاشكؤي )

  -ماددةى حةوتةم:

دةستة بة هةماهةنطي لةطةأل وةزارةتةكاني ثةيوةنديدار تايبةمتةند بة داناني 
سيستةمي زانياري تايبةت بة جؤريَيت هةوا لة هةريَمي كوردستان و ثيَويستة لةسةر 

 هةموو كةسةكاني واتايى تايبةتي و طشيت هةسنت بة:

كي دةستخراو لة ناو تؤمارةكان يان ئةوةي هةموو داتايةك و زانياريية . ر
-كشتوكالَي-رِةنطدانةوةي ضاالكيةكاني خؤيةتي لة ثرِؤذةكاني ثيشةسازي

بةو ثيشةوةريانةي تيَيانداية و بؤ مةبةستةكاني ئةم رِيَنماييانة -خزمةتطوزاري
ثرِؤذةكاني وةبةرهيَنان بة هةموو جؤرةكاني و ئةوانةي كةوتونةتة ناو 

ةسازي يان ناوضةكاني ئازاد يان ئةوةي دواتر بنياد دةنريَن ناوضةكاني ثيش
 بداتة دةستة .
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ناردني داتاكان و زانيارييةكان لةسةر ذمارةكان و سروشيت ئةو عةمبارانةي  . ز
مادةكاني ثيسكةر و كيمياوييان تيَداية كة زؤرترين مةترسني لةسةر ذينطةي 

 هةوايي و تةندروسيت طشيت.

  -ماددةى هةشتةم:

يةنانةي ضاالكييةكانيان دةبنةهؤكاري ثيسكردني هةوا ثابةندن بةمانةي ئةو ال
 خوارةوة:

يةكةم: ثيَشكةشكردني رِاثؤرت لةسةر كاريطةري ذينطةيي لة ثيَش دةستكردن بة 
 دروستكردن بة طرتنةبةري رِيَكارةكان بؤ ثاراستين جؤريَيت هةواي ضواردةور.

ضارةسةركردني ثيسبوني هةوا و  دووةم: دةستخستين هؤكارةكان و سيستةمةكاني
دلَنيابون لة توانايان و ضارةسةركردني كيَشةكانيان ئةطةر دروستبون و 

 ئاطاداركردنةوةي دةستةدةربارةييان.

سيَيةم: اليةنةكاني ئاماذةثيَكراو هةولَبدةن بؤ ثةيداكردني ئاميَرةكاني ثيَوانةكردن و 
وئةجنامي   ثيَوانةكان بدةنة  ضاوديَريكردني مادةكاني ثيسكةري هةواي سةرةكي،

دةستة و ئةطةر ئةمة نةكرا ئةوا ثيَويستة رِيَكارةكاني ثشكنينةكان لةالي 
نوسينطةكاني اليةنةكاني رِاويَذكاري و تاقيطةكان بطرنةبةر كة وةزارةت ثشتيان 

 ثيَدةبةسيتَ.

 ضوارةم: بنيادناني بنكةي زانياري لة بواري ثاراستين هةواو و باشرِاطرتين.



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  183 
 

  -ماددةى نؤيةم:

يةكةم: خاوةني هةموو ثرِؤذةيةك لة ثيَش دةستبةكاربون لة بنيادناني ثرِؤذةكةي 
ثابةند دةبيَ بة ثيَشكةشكردني رِاثؤرتيَك دةربارةي هةلَسةنطاندني كاريطةريَيت 

 ثرِؤذةكةي لةسةر ذينطة و ثاراستين هةوا وةكو لة خوارةوة هاتوة:

 ةريَين و نةريَين ثرِؤذةكة لةسةر جؤريَيت هةوا.أ. هةلَسةنطاندني كاريطةريَيت ئ

ب. ثيَشنيازكردني رِيَطاكاني سنورداركردن و ضارةسةركردني هؤكارةكاني ثيسبوني 
 هةوا بة شيَوةيةك ملكةضي رِيَنماييةكاني كارثيَكراوبن.

 ت. حالَةتةكاني ثيسبوني هةوايي، كتوثرِ و شياو، و طرتنةبةري رِيَكاري ثيَويست.

 رهيَناني هؤكاري هونةري ثاكرتين لة رِوي ذينطةوة بؤ كةمكردنةوةي ثيسبوني هةوا.ث. بةكا

دووةم: ضاالكي دامةزراوةكاني بنيادنراو و فراوانبونيان و نويَكردنةوةيان ملكةضن بؤ 
 حوكمةكانى  ئةم مادةية.

  -ماددةى دةيةم:

( رِؤذ لة رِيَكةوتي 60)كار بة حوكمةكانى ئةم رِيَنماييانة دةكريَ لة دواي تيَثةرِبوني 
 بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي فةرمي )وةقائيعي كوردستان(.

 د. رِيَزان حسن مةولود

 سةرؤكي دةستة
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 ( ئةوثةرِي سنوري مادةكاني ثيسكةري هةواي دةرةكي1خشتةي ذمارة )

ناوي مادةي  رِيزبةند
 ثيسكةر

ماوةي 
 بةركةوتن

سنوري 
 سةرةتايي

 سنوري الوةكي

دووةم  1
دي ئؤكسي
 SO2كربيت 

 كاذيَر 3

 كاذيَر 24

 يةك ساأل

0.5ppm 

0.40ppm 

0.03ppm 

350 µg/m
3 

125-150 

µg/m
3

 

20-60 µg/m
3

 

يةكةم  2
ئؤكسيدي 

 SOكاربؤن 

 يةك كاذيَر

 كاذيَر 8
30 µg/m

3
 

10 µg/m
3

 

30 µg/m
3

 

10 µg/m
3

 

دووةم  3
ئؤكسيدي 
نايرتؤجني 

NO2 

 يةك كاذيَر

 كاذيَر 24

 يةك ساأل

200 µg/m
3

 

150 µg/m
3

 

100 µg/m
3

 

200-400 

µg/m
3

 

150 µg/m
3

 

100 µg/m
3

 

 يةك كاذيَر O3ئؤزؤن  4

 كاذيَر 8

0.12 µg/m
3

 

120 µg/m
3

 

200-60 µg/m
3

 

120 µg/m
3
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ووردة تةنة  5
هةلَواسراوةكان 
وةكو دوكةلَي 

 رِةش

 كاذيَر 24

µg/m 260 يةك ساأل
3

 

75 µg/m
3

 

150-100 

µg/m
3 

60 µg/m
3

 

ووردة تةنة  6
رِةقة 

 هةلَواسراوةكان

 كاذيَر 24

  يةك ساأل
230 µg/m

3
 

90 µg/m
3

 

ووردة  7
تةنةكاني 

PM10 

 كاذيَر 24

  يةك ساأل
150 µg/m

3
 

50 µg/m
3

 

ووردة  8
تةنةكاني 
PM2.5 

 كاذيَر 24

  يةك ساأل
35 µg/m

3
 

15 µg/m
3

 

 سيَ مانط pbقورِقوشم  9

 يةك ساأل

1.5 mg/m
3

 

0.5 mg/m
3

 

- 

0.5 µg/m
3
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 تيَبيين: 

 نوري سةرةتايي: مةبةست لةمة كاريطةريية لةسةر تةندروسيت مرؤظ.س

 سنوري الوةكي: مةبةست لةمة كاريطةريية لةسةر رِووةك و بونةوةراني تر.

:mg/m3 .مايكرؤطرام/مةتر سيَجا 

( ئةوثةرِي سنورةكاني دةرهاويَذراوةكاني هةموو ووردة تةني رِةق لة 2خشتةي ذمارة )
 كاني ثيشةسازيدوكةلَكيَشي دامةزراوة

 جؤري ضاالكي رِيزبةند

ئةوثةرِي سنوري دةرهاويشنت 
لة دوكةلَكيَشةوة 

 مليطرام/مةتر سيَجا

 50 ثيشةسازي كاربؤن 1

 50 ثيشةسازي خةلَوز )كوك( 2

 50 ثيشةسازي فؤسفات 3

 20 ثيشةسازي و دةرهيَناني قورِقوشم 4

 100ثيشةسازي قالَب و دةرهيَناني زينك،  5
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ثيشةسازييةكاني  مس و هي تر لة
 كانزايي و ناكازايي

6 

 ثيشةسازييةكاني ئاسن

دامةزراوةكاني بنيادنراو و ئةوانةي لة 
دواي دةرضوني رِيَنماييةكان بنياد 

 دةدريَن

100 

7 

 ثيشةسازي ضيمةنتؤ

كارطةكاني بنيادنراو لة ثيَش 
 دةرضوني رِيَنماييةكان

كارطةكاني بنياد دةدريَن لة دواي 
 يَنماييةكاندةرضوني رِ

200 

150 

 150 تةختةي دروستكرد و رِيشالَةكان 8

9 
ثيشةسازيةكاني نةوتي و ثاآلوتين 

 نةوت
100 

 150 سةرضاوةكاني تر 10



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  188 
 

تةنة رِةقةكان: مةبةست لةمة هةموو مادة رِةقة دةركراوةكانة لة دوكةلَكيَشي 
 دامةزراوةكاني ثيشةسازيةوة.

تنكاني طازي و هةلَم لة دوكةلَكيَشي ( ئةوثةرِي سنوري دةرهاويش3خشتةي )
 دامةزراوةكاني ثيشةسازيةوة

 ناوي مادةي ثيسكةر رِيزبةند
ئةوثةرِي سنوري دةرهاويشنت لة 
 دوكةلَكيَشةوة مليطرام/مةتر سيَجا

ديهايدات )وةكو فؤرمالديهاد  1
 دةثيَوريَ(

20 

 20 ئةنتيمؤن 2

 COيةكةم ئؤكسيدي كاربؤن  3

راو و ئةوانةي دامةزراوةكاني بنيادن
لة دواي دةرضوني رِيَنماييةكان 

 بنياد دةدريَن

250 

 CO2دووةم ئؤكسيدي كاربؤن  4

 ثيشةسازييةكاني نةوت و خةلَوز
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دامةزراوةكاني بنيادنراو و ئةوانةي 
لة دواي دةرضوني رِيَنماييةكان 

 بنياد دةدريَن

 ثيشةسازييةكاني غةيري ئاسن

ثيشةسازييةكاني ترشي كربيتيك و 
 ضاوةكاني ترسةر

4000 

2500 

3000 

1500 

سيَيةم ئؤكسيدي كربيت لةطةأل  5
 ترشي كربيتيك

150 

ترشي نيرتيك بؤ ثيشةسازي  6
 ترشي نيرتيك

200 

ترشي هايدرؤكرؤليك )كلؤرايد  7
 هايدرؤجني(

100 

ترشي هايدرفلؤريد )فلؤريد  8
 هايدرؤجني(

15 
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 Pb 20قورِقوشم و ثيَكهاتةكان  9

 Hg 3كهاتةكان جيوة و ثيَ 10

 As 10زرنيخ و ثيَكهاتةكاني  11

 20 تومخي قورس )كؤي طشيت( 12

 10 فلؤريد سليكؤن 13

 F 20فلؤر  14

 قةتران: 15

ثيشةسازي جةمسةرةكاني 
 كرافيت )ثاتري(

50 

 Cd 5كادميؤم  16

 H2S 10كربيتيك هايدرؤجني  17

 Cl2 20كلؤر  18

  كاربؤن: 19
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 سوتاندني خؤلَ و خاشاك

 دروستكردني جةمسةر

50 

50  

 ثيَكهاتةي ئةندامي: 20

 سوتاندني شلةي ئةندامي

 %( لة ثاآلوتين خاوي نةوت0,04)50

 Cu 20مس و ثيَكهاتةكان  21

 Ni 20نيكل و ثيَكهاتةكان  22

 ئؤكسيدةكاني نايرتؤجني: 23

 ثيشةسازي ترشي نيرتيك

دامةزراوةكاني بنيادنراو و ئةوانةي 
 اييةكان بنياد دةدريَنلة دواي رِيَنم

 سةرضاوةكاني تر

ضاالكيةكاني سوتاندني كة لة 
م ئةجنام 1200 0ثلةي كةمرت لة 

 دةدريَ

 

400 

300 

 

 

200 

 



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  192 
 

ضاالكيةكاني سوتاندني كة لة 
م ئةجنام 1200 0ثلةي زؤرتر لة 

 دةدريَ

180 

 ب( ئةوثةرِي سنوري مادةكان ثيسكةري هةواي ناو شويَين كار3خشتةي )

هةواي ذورى كارطة  ثيسكةر ماددةى  ذ
 كاتذيَر 8بةركةوتن 

هةواي ذورى كارطة 
 خولةك15بةركةوتن 

 ppm 0.25 ppm 0.02 ئةكرؤلني 1

 ppm 100 ppm 5 ئةسيد ئةلديهايد 2

 ppm 0.1 ppm 0.016 فؤرمالَديهايد 3

 ppm 86 ppm 8.6 يةكةم ئؤكسيدي كاربؤن 4

 ppm 9000 ppm 3500 دووةم ئؤكسيدي كاربؤن 5

 ppm 0.2 ppm 0.064 ئؤزؤن 6

 ppm 5 ppm 0.05 دووةم ئؤكسيدي نايرتؤجني 7



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  193 
 

دةنكؤلَةي سينةيي )كةمرت  8
 مايكرؤمةتر( 2,5لة 

0.015 mg/m3 0.04 mg/m3  

 كاذيَر( 1)

 ppm 0.38 ppm 0.019 دووةم ئؤكسيدي كربيت 9

 80-30% هاوين شيَ 10

 50-30%زستان 

- 

 - mg/m3 5 دوكةلَي ئةسفةلت 11

 - mg/m3 5 دوكةلَي لةحيم 12

كادميؤم و ثيَكهاتةكاني  13
 )دوكةأل(

0.05 ppm 0.02 ppm 

مس و ثيَكهاتةكاني  14
 )دوكةأل(

0.2 mg/m3 2 mg/m3 

 قةسدير و ثيَكهاتةكاني  15

 )دوكةأل( 

 نائةندامي

 

 

2 mg/m3 

 

 

4 mg/m3 
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 mg/m3 0.2 mg/m3 0.1 ئةندامي 

 

زرنيخ و ثيَكهاتةكاني  16
 )دوكةأل(

0.2 mg/m3 - 

زنك و ثيَكهاتةكاني  17
 )دوكةأل(

5 mg/m3 10 mg/m3 

 mg/m3 0.003 mg/m3 0.001 ضوارةم ئةسيلي قورِقوشم 18

 - mg/m3 0.005 كرؤمي قورِقشم 19

 4mg/m3 40*10-4mg/m3-10*15 زرنيخي قورِقوشم 20

 mg/m3 560 mg/m3 375 تولوين 21

ي ئةنتيمون و ثيَكهاتةكان 22
 )دوكةأل(

0.5 mg/m3 - 

 mg/m3 3 mg/m3 1 د.د.ت. 23

 - mg/m3 5 خويَي سيانيد 24
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ئاسن و ثيَكهاتةكاني  25
 )دوكةأل(

5 mg/m3 10 mg/m3 

قورِقوشم )دوكةأل(  26
 نائةندامي

15*10-4mg/m3 40*10-4mg/m3 

مةطنيسيؤم و ثيَكهاتةكاني  27
 )دوكةأل(

10 mg/m3 - 

 - - Hgجيوة  28

 P 0.1 mg/m3 0.3 mg/m3سفؤر فؤ 29

سيلينيؤم و ثيَكهاتةكاني  30
 Se)دوكةأل( 

0.2 mg/m3 - 

باريؤم و ثيَكهاتةكاني  31
 Ba)دوكةأل( 

0.5 mg/m3 - 

 mg/m3 0.6 mg/m3 0.2 كلؤرونةفتاليين شةشي 32

بروم و ثيَكهاتةكاني  33
 )دوكةأل(

0.7 mg/m3
 2 mg/m3
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كرؤم و ثيَكهاتةكاني  34
 )دوكةأل(

0.5 mg/m3
 - 

F 2 mg/m3فلؤر  35
 4 mg/m3

 

نيكأل و ثيَكهاتةكاني  36
 )دوكةأل(

0.1 mg/m3
 0.3 mg/m3

 

 ثيَكهاتةكاني ئةلكيل 37

 )هةلَمةكان(

0.01 mg/m3
 0.03 mg/m3

 

فناديؤم و ثيَكهاتةكاني  38
 )دوكةأل(

0.5 mg/m3
 - 

mg/m3 0.1 وارفارين 39
 0.3 mg/m3

 

ني تاليؤم و ثيَكهاتةكا 40
 )دوكةأل(

0.1 mg/m3
 - 

mg/m3 0.4 فوسيجني 41
 - 

mg/m3 0.4 فوسفني 42
 1 mg/m3

 



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  197 
 

mg/m3 0.5 كلؤري فينؤلَي ثيَنجي 43
 1.5 mg/m3

 

mg/m3 50 نةفتالني 44
 75 mg/m3

 

mg/m3 0.5 نيكؤتني 45
 1.5 mg/m3

 

mg/m3 0.2 نيرتؤطليسرين 46
 0.5 mg/m3

 

mg/m3 1 يؤد 47
 - 

mg/m3 0.8 ؤني ئاسنثيَنجةم كةرب 48
 1.6 mg/m3

 

mg/m3 0.1 ئةندوسلفان 49
 1.3 mg/m3

 

mg/m3 0.1 ئةندرين 50
 0.3 mg/m3

 

تؤزي رِيشالَي شوشةي  51
 )فايبةر طآلس(

10 mg/m3
 - 

mg/m3 0.2 كلؤرؤنةفتاليين شةشي 52
 0.6 mg/m3

 

كوبالَت و ثيَكهاتةكاني  53
 )دوكةأل(

0.1 mg/m3
 - 

mg/m3 0.6 كلؤريد سيانوجني 54
 - 
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mg/m3 0.4 دوواني كلؤرؤئةستيلني 55
 - 

mg/m3 1 دوواني كلؤرؤفوس 56
 3 mg/m3

 

mg/m3 0.25 ئةلدرين 57
 0.75 mg/m3

 

 mg/m3 3 mg/m3 1 نرتؤتؤكريسول دوواني 58

 mg/m3 350 mg/m3 90 ديوكسان 59

 - mg/m3 0.1 كربوفيوران 60

 mg/m3 125 mg/m3 30 ضوارةم كلؤريدي كاربؤن 61

 mg/m3 2 mg/m3 0.5 كلوردان 62

 mg/m3 9 mg/m3 3 كلؤر 63

 - mg/m3 3 كلوراسيتالديهايد 64

 mg/m3 1 mg/m3 0.5 كلؤر( 45كلور دايفيتايل )% 65

 mg/m3 255 mg/m3 50 كلوروفؤرم 66

 mg/m3 0.6 mg/m3 0.2 كلوروبريفوس 67
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ثيَكهاتةكاني كرؤمي  68
 شةشي هاوتا

0.05 mg/m3 - 

 - mg/m3 1 هايدراتي ثيَنجي 69

 - mg/m3 5 برؤمؤفؤرم 70

 - mg/m3 0.002 بريليؤم 71

ئينزميي شيكةرةوةي  72
 برِؤتني

60*10-6 mg/m3 - 

 - mg/m3 10 كلؤريد ئةمؤنيا )دوكةأل( 73

 mg/m3 2.5 mg/m3 1.5 نيرتوتؤلوين سياني 74

 mg/m3 1.5 mg/m3 0.05 فلؤروئةسيتاتى سؤديَوم  75

 mg/m3 310 mg/m3 260 ئةلكحولي متيلي 76
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 تيَبيين: 

مةبةست لة ثيَكهاتةكان بةشيَوةكي طشيت ئةو خويَيانة دةطرنةوة شايةني  .1
توانةوةبن بؤ ئؤكسيدةكاني فلز و تؤز كة بةشيَوةي دوكةأل دةبن لة ناو كةشي 

 ئيشدا.

جار لة  4خولةك و  15نابيَ بةركةوتن بة ثيَكهاتةي هيض مادةيةك بؤ ماوةي  .2
رِؤذيَكدا دوبارةبيَتةوة بة مةرجيَك ماوةي نيَوان بةركةوتن و ئةوةي دواتري كةمرت 

 خولةك.  60نةبيَ لة 

 ( ئةوثةرِي سنوري دةركردن لة دوكةلَكيَشي سوتيَنةري نةخؤشخانةكان 4خشتةي )

 ثيسكةرةكان رِيزبةند
ئةوثةرِي سنوري مؤلَةدراو بة 

 مليطرام/مةتر سيَجا

 10 دة تةنةكان )هةموو تؤزةكة(كؤي وور 1

مةوادي طازي و هةآلوةكان لة شيَوةي  2
 كاربؤن ئةندامي كلوي

10 

 10 ترشي هايدرؤكريليك 3

 2 ترشي هايدرفلؤريك 4
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 50 دووةم ئؤكسيدي كربيت 5

 200 ئؤكسيدةكاني نايرتؤجني 6

 100 يةكةم ئؤكسيدي كاربؤن 7

 10-6*0.1 ثيَكهاتةكاني ديؤكسني و فيوران 8

 كانزا قورسةكان

 0.1 كادميؤم و ثيَكهاتةكاني 9

 0.1 تاليؤم و ثيَكهاتةكاني 10

 0.1 جيوة و ثيَكهاتةكاني 11

 0.1 ئةنتيمؤن و ثيَكهاتةكاني 12

 0.1 زرنيخ و ثيَكهاتةكاني 13

 0.1 قورِقوشم و ثيَكهاتةكاني 14

 0.1 كرؤم و ثيَكهاتةكاني 15

 0.1 كؤبالَت و ثيَكهاتةكاني 16
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 0.1 مس و ثيَكهاتةكاني 17

 0.1 مةنطةنيز و ثيَكهاتةكاني 18

 0.1 نيكأل و ثيَكهاتةكاني 19

 0.1 مةطنيسيؤم و ثيَكهاتةكاني 20

 0.1 قةسدير و ثيَكهاتةكاني 21

 1 توانةوةي كانزاكان و ثيَكهاتةكان 22

 ي( ئةوثةرِي سنوري دةرهاويشنت لة ئةجنامي سوتاندني سوتةمةن5خشتةي )

 سةرضاوة
جؤري 

 سوتةمةني

 ئةوثةرِي سنوري رِيَثيَدراو بة )مليطرام/مةتر سيَجا

يةكةم 
ئؤكسيدي 

 كاربؤن

دووةم 
ئؤكسيدي 

 كاربؤن

هةموو ووردة 
تةنة 

 هةلَواسراوةكان

رِيَذةي لة
 ئؤكسجني

هةلَضونةكاني 
 هةلَمني

كازؤيل 

 ()مازو

500 3600 150 3% 

3% 
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سولةر 

 )هةتاوي(

250 1600 100 

كازؤيل  ي ثيشةسازيفرن
 )مازوت(

سولةر 
 )هةتاوي(

600 

300 

3600 

1600 

250 

125 

3% 

3% 

 

 

 

 

 مةبةستةكاني تر:

دامةزراوةكاني 
 بنيادنراو

دامةزراوةكاني 
لةدواي دةرضوني 

رِيَنماييةكان 
 بنياددةنريَن

خةلَوز 
يان 
 كازؤيل

4000 

2500 

4000 

2500 

500 

250 

ناوضةكاني 
دوور لة 
ئاوةداني 

يان 
دني سوتان
 و خؤلَ

 خاشاك
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لةطةأل رِةضاوكردني سنوري دةرهاويشتنةكاني تري ئاماذةثيَكراو لة ثاشكؤي ذمارة 
( هاوكيَشةكةي خوارةوة بؤ هةذماركردني بةكاردةهيَنريَت: ضرِبونةوةي 6)

 *0.03ضرِبونةوةي ثيَوانةكراو  –رِاستةقينةي مادةي ثيسكةر 

ةلَكيَشي كارطةكاني خشيت تفلَي و ( ئةوثةرِي سنوري دةرهاويشنت لة دوك6خشتةي )
 حةراري

 سةرضاوة 

ئةوثةرِي سنوري دةرهاويشتين 
ثيسكةر )مليطرام/مةتر 

شويَين وةرطرتين  سيَجا(
يةكةم  منونة

ئؤكسيدي 
 كاربؤن

دووةم 
ئؤكسيدي 

 كاربؤن

 دوكةأل

دوكةلَكيَشي كارطةي  1
 خشيت تفلَي

كاتي رِاكيَشان  50 300 800
 )دوكةلَكيَش(لة

وكةلَكيَشي كارطةي د 2
 خشيت حةراري

كاتي رِاكيَشان لة  50 600 800
 )دوكةلَكيَش(
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 ( ئةوثةرِي سنوري ثيسكةرة ترسناكةكاني هةوا7خشتةي )

 خالَي كؤتايي ضرِبونةوة ماوة مادة رِيزبةند

 تيذ بةنزين 1
0.5 ppm 

(1600 

µg/m
3
) 

زانسيت بةرطري لةش 
 )ئيميونؤلؤجيكةأل(

 تيذ تؤلوين 2

3 ppm 

(11,500 

µg/m
3
) 

1 ppm 

(3800 

µg/m
3
) 

زانسيت ميَشك 
 )نيورؤلؤجيكةأل(

 دةمارزاني

 

 دريَذخايةن

تويَنةرةي زيليَن  3
Xylene 

 ppm  1 تيذ

(4400 

µg/m
3
) 

0.7 ppm 

(3100 

µg/m
3
) 

 دةمارزاني

 

 0.1 مامناوةند  

Ppm 

(440 

µg/m
3
) 

 طةشةسةندن
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  0.2 دريَذخايةن  

µg/m
3

 

 دةمارزاني

كادميؤم  4
 )تويَنةرةوة(

 دريَذخايةن
0.02   

µg/m
3

 

 طورضيلةيي

5 Chromium 

(111) 
)ثيَكهاتةي 

 كانزايي(

 مامناوةند

0.02  

µg/m
3 

 هةناسةيي

  0.02 دريَذخايةن  

µg/m
3

 

 هةناسةيي

6 Mercury 
 )جيوة(

 تيذ
0.014  

µg/m
3 

 طةشةسةندوو

  0.1 دريَذخايةن  

µg/m
3

 

 دةمارزاني

7 Nickel 0.2 مامناوةند كأل()ني  

µg/m
3

 

 هةناسةيي

8 Vanadium 0.5 تيذ ppm 

(1600 

µg/m
3
) 

 هةناسةيي

( لة رِيَكةوتي 140ئةم رِيَنماية بآلوكراوةتةوة لة وةقائعي كوردستان ذمارة )
29/12/2011. 
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 دةروازةى دووةم

)ِرووةك و ئاذةَلى  ياساكانى ذينطةيى تايبةت بة تومخة زيندووةكان
 كَيوى(

 1979( ي سالَي 21ي ثاراستين ئاذةلَ و بالَندة كيَوييةكان ذمارة )ياسا -1

 يةكةم ماددةى

ئاذةلَة كيَوييةكان بة سامانيَكي نةتةوةيي دادةنريَن، ثيَويستة لةسةر هةموو  –يةكةم 
هاوآلتيان بيانثاريَزن و خؤيان بة دووربطرن لة ئازاردانيان يان ثةالماردانيان، و نابيَ بة 

لة شيَوةكان رِاوبكريَن يان مامةلَةيان ثيَوةبكريَ، تةنها بةطويَرةي  هيض شيَوةيةك
 حوكمةكانى  ئةم ياساية نةبيَ.

مةبةست لة ئاذةلَي كيَوي هةموو شريدةرةكان و بالَندةى كيَويي و  –دووةم 
 دةستةمؤنةكراوةكان دةطريَتةوة كة بةطويَرةي ئةم ياساية باسكراون.

 دووةمماددةى 

أل و ضاكسازي كشتوكالَي يةكيَك لة فةرمانطةكاني تايبةمتةندي خؤي وةزارةتي كشتوكا
تةرخاندةكات بؤ ئةوةي ئةركي ضاوديَري و سةرثةرشيت جيَبةجيَكردني حوكمةكاني 

 ئةم ياساية بطريَتةئةستؤ، و ليَرة بةدواوة وةكو فةرمانطةي تايبةمتةند دةناسريَ.
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 ماددةى سيَيةم

جيَبةجيَكردني ئةركةكانيدا، بؤي هةية رِيَكارةكاني فةرمانطةي تايبةمتةند لةثيَناو 
 خوارةوة بطريَتةبةر:

بةخيَوكردني ئاذةلَة كيَويية خؤمالَييةكان لة ناو شويَين ثةرذينكراو يان زةوي  –يةكةم 
ثاريَزراودا، بؤ مةبةسيت باشرِاطرتن و زؤركردنيان، بؤئةوةي ثارسةنطي سروشتى لةم 

 بوارةدا مسؤطةر بكريَ.

بةخيَوكردني ئاذةلَة كيَوييةكان لة ذينطةكاني تر و مالَيكردنيان و  – دووةم
 طوجناندنيان بة ذينطةي عرياقي، بؤ مةبةسيت زؤركردن و بةرةآلكردنيان.

هةولَدان بؤ دؤزينةوةي ذينطةي سروشيت ثيَويست بؤ ثاراستين ئاذةلَة  –سيَيةم 
 كيَوييةكان و باشرِاطرتنيان.

ضةكاني رِاو لة ناو ثاريَزراوةكةدا و ثةرذينكردن و رِيَكخستين سنوركردني ناو –ضوارةم 
 رِاو تيَيدا بةطويَرةي حوكمةكانى  ئةم ياساية.

ضاوديَريكردن بؤ جيَبةجيَكردني سيستةمةكان و رِيَنماييةكان و بةيانةكاني  –ثيَنجةم 
 دةردةضن بةشيَوةيةكي باش بةطويَرةي حوكمةكانى ئةم ياساية.

 ماددةى ضوارةم

 بؤ مةبةستةكاني ئةم ياساية ووآلت دابةش دةكريَت بؤ ناوضةكاني خوارةوة: –ةكةم ي
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ناوضةكاني مؤلَةت ثيَنةدراو كةتيَيدا رِاوكردن بؤ هةميشة يان كاتي قةدةغةية أ.
 تيَياندا.

ناوضةكاني رِاوي ثاريَزراو لة ناو زةوييةكاني دةولَةتدا، كة فةرمانطةي تايبةمتةند ب.
او تيَياندا دةخاتة ذيَر ضاوديَري و سةرثةرشيت رِاستةوخؤي ئةركي رِيَكخستين رِ

 خؤيةوة بةطويَرةي رِيَنمايي تايبةت كة دةريدةكات.

 ناوضةكاني مؤلَةتدراو بؤ رِاوكردن بةطويَرةي مةرجي دياريكراو لةم ياساية.ج.

فةرمانطةي تايبةمتةند بة برِياري ئةجنومةني باآلي كشتوكالَي بؤي هةية  –دووةم 
ريَت بةسةر زةوييةكاني كةرتي تايبةت كة دةكةونة ناوضةكاني رِاوي دةستبط

ثاريَزراوةكانةوة، يان ناوضةكاني مؤلَةت ثيَنةدراو لة كاتي ثيَويسيت و قةرةبووكردنةوة 
 بةطويَرةي حوكمةكانى ياسا كارثيَكراوةكان .

 ثيَنجةم ماددةى

سثاردةي فةرمانطةي وةزيري كشتوكاأل و ضاكسازي كشتوكالَي، لةسةر رِا –يةكةم 
تايبةمتةند، بةيان دةردةكات لة رِؤذنامةكاني فةرمي و هؤكارةكاني تري رِاطةياندندا، 

 كاروبارةكاني خوارةوة دياريدةكات:

 قةدةغةكردني رِاوكردني جؤرةكاني ئاذةلَي كيَوي. . أ

 ناوضةكاني مؤلَةت ثيَنةدراو بة شيَوةي هةميشةيي و كاتي. . ب
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 وكردن تيَياندا.وةرزةكاني قةدةغةكردني رِا . ت

 كةمرتين ئاست لة قةبارةي رِاوكردن. . ث

 كةلوثةلةكان و ئامرازةكان و ثيَوانة و جؤرةكاني رِاو. . ج

وةزير، يان رِاسثيَرراوةكةي لة كاتي ثيَويستيدا، بؤي هةية اليةنةكاني  –دووةم 
زانسيت لة حوكمةكانى بةيانةكان يان زؤرتر لة حوكمةكانى بةيانةكاني باسكراو لة 

ي يةكةم لةم مادةية، بةدةربكات، ئةويش بةطويَرةي بةرنامةيةكي تويَذينةوةي بةند
 زانسيت ثيَشكةشكراو

 ماددةى شةشةم

 بة هةموو شيَوةيةك قةدةغةية:

بةكارهيَناني شيَوازةكاني طزي يان لةناوبردني بةكؤمةأل لة رِاوكردني ئاذةلَة  –يةكةم 
 ة و فاقي ئاسن و ذةهر.كيَوييةكاندا، وةكو بةكارهيَناني تؤرِ و تةلَ

رِاوةدوناني ئاذةلَي كيَوي بة فرِؤكة و ئؤتؤمبيل و هؤكارةكاني طواستنةوةي  –دووةم 
 ميكانكي تر.

بةكارهيَناني تفةنطي ئؤتؤماتيكي و دةسرِيَذ و تفةنطةكاني رِاوكردني تاثرِي  –سيَيةم 
 مليمةتر. 400كة دريَذي لولةى كةمرتة لة 

 وضةكاني يان وةرزةكاني مؤلَةت ثيَنةدراودا.رِاوكردن لة نا –ضوارةم 
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 ئازارداني ئاذةلَي كيَوي و زيان ثيَطةياندنيان بة هةر شيَوةيةك. –ثيَنجةم 

كؤكردنةوةي هيَلكةي بالَندة كيَوييةكان يان تيَكداني النةكانيان، مةطةر بؤ  –شةشةم 
 كشتوكالَي بيَ.مةبةستةكاني زانسيت، و بة رِةزامةندي وةزيري كشتوكالَ و ضاكسازي 

 ماددةى حةوتةم

تةنيا فةرمانطةي تايبةمتةند، مايف رِاوكردني ئاذةلَي كيَوي، بؤ مةبةسيت بازرطاني 
ثيَوةي يان دروستكردني بةرهةم ليَي هةية، بة هاوكاري و هةماهةنطي لةطةلَ اليةنة 

 ثةيوةنديدارةكان 

 هةشتةم ماددةى

يَتة ثيشة ، نابيَت ثةيرِةو بكريَت ،مةطةر بؤ نابيَت رِاوكردني ئاذةلَي كيَوي بكر–يةكةم 
 خؤشي نةبيَت ، و بة مؤلَةتي وةزيري كشتوكالَ و ضاكسازي كشتوكالَي بيَ.

مؤلَةتي رِاوكردن مةرجدار دةبيَ و رِيَكارةكاني تايبةتي دانراو لةاليةن  –دووةم 
ي بآلوكراوة لة وةزيرةوة دةدريَ، بة رِاسثاردني فةرمانطةي تايبةمتةند بةثيَي رِيَنماي

 رِؤذنامةي فةرميةوة.

 ةمهنؤ ماددةى

مةرجي ثيَداني مؤلَةت ئةوةية، كةسةكة عرياقي يان بياني نيشتةجيَي ياسايي  –يةكةم 
 بيَ لة عرياق، و بة مةرجي مامةلَةكردني هاوشيَوة.
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تاكي عةرةبي نيشتةجيَي عرياق، مامةلَةي تاكي عرياقي لةطةأل دةكريَ لة  –دووةم 
 مؤلَةتي رِاوكردن. ثيَداني

 هةمدة ماددةى

بؤ ثيَداني مؤلَةت، بةطويَرةي حوكمةكانى  ئةم ياساية، و رِيَنماييةكاني  –يةكةم 
دينار  4دينار رِةسم وةردةطرييَ، و ساآلنة بةرامبةر بة برِي  10تايبةت لةسةري، برِي 

 رِةسم مايةي نويَكردنةوةية.

ةى يةكةمي ئةم ماددةية  لةم ياساية اليةنةكاني زانسيت،حوكمةكانى برط –دووةم 
بةدةردةكريَن، و بةطويَرةي حوكمةكانى  ئةم ياساية مؤلَةتي رِاوكردنيان بةبيَ بةرامبةر 

 ثيَدةدريَ،.

 هةميازدة ماددةى

كةرتي هاوبةش، دةستخسنت و فرشتين كةلوثةلي رِاو و ثيَداويستيةكاني  –يةكةم 
 ند دةطريَتةئةستؤ.بةطويَرةي دياريكردني فةرمانطةي تايبةمتة

فرؤشتين كةلوثةلي رِاو شياو نية، تةنها بؤ ئةوانةي هةلَطري مؤلَةتن  بؤ  –دووةم 
يةكةجمار لة ماوةي سالَي يةكةم لة ثيَداني مؤلَةت، و ئةوانةي هةلَطري مؤلَةتي 

 نويَكراوةن لة ماوةي ساآلني دواتردا.
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 هةمدوازدة ماددةى

ةتى ثيىَ ئةدريَت  بةثىَ حوكمةكانى  ئةم ياساية ، ئةندامانى يانةى رِاوكردن مؤلَ .1
 مؤلةَتى راوكردنى سةربةخؤ بؤ هةموويان بةثىَي  نيوةى ئةو رِةمسانةى دانراوة .

. ثيَويستة يانةى رِاوكردن، كؤتايي بةئةندام بوونى ئةندامانى مؤلَةت ثيَدراو بهيَنيَت ، 2
وبارة كردنةوةى سةرثيَضي بؤ بةثىَ حوكمةكانى  ئةم ياساية لةكاتى سةملاندنى دو

  ئةم حوكمانة .

 هةمسيَزدة ماددةى

رِاوضي مؤلَةتدراو نابيَ لة ناو زةوي مولَكداري ثةتي خةلَك يان كة لةذيَر دةسةآلتي 
ياسايي ئةوانداية، رِاوبكات، تةنها بة رِةزامةندي خؤيان دةبيَ و بةطويَرةي حوكمةكانى  

 ئةم ياساية.

 هةمضواردة ماددةى

نطةي تايبةمتةند بؤي هةية مؤلَةتي رِاوكردن بةشيَوةي كاتي يان هةميشةيي فةرما
ثوضةلَ بكاتةوة، ئةطةر خاوةنةكةي سةرثيَضي لة ئةركةكاني سةرشاني خؤي كرد، بة 
طويَرةي حوكمةكانى  ئةم ياساية، و رِيَنماييةكان و بةياني دةرضوو بةوثيَية، و 

ةزيري كشتوكاأل و ضاكسازي كشتوكالَي دةشيَ ثةلَثةطرتن  بةرامبةر برِيارةكة لةالي و
لة ماوةي ثانزة رِؤذدا بكريَ لة رِيَكةوتي ثيَرِاطةياندنةوة، و برِياري وةزير لةو بارةيةوة 

 يةكالكةرةوة دةبيَ.
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 هةمثازدة ماددةى

وزيري داد، لةسةر ثيَشنيازي وةزيري ناوخؤ، و بة ثشتطريي وةزيري كشتوكاأل و 
ؤي هةية رِيَطةبدات، بة بةرِيَوبةري ناحية لة ناو ئةو ناحيانةي ضاكسازي كشتوكالَي، ب

دادطاي سزايان تيَداية نية ، دةسةآلتي دادوةري سزادان بةكاربيَينَ بؤ برِيار و حوكم 
 دةركردن، بؤ جيَبةجيَكردني ئةم ياساية.

 هةمشازدة ماددةى

يةن فةرمانطةي كارمةنداني فةرمانطةي تايبةمتةند و كةساني دةسةآلتثيَدراو لةال
تايبةمتةندةوة، بؤيان هةية بضنة ناو شويَنةكانةوة ، نةك مالَةكاني نيشتةجيَبون، لةو 
شويَنانةي هيض حاكمي ليَ نية، بؤ مةبةسيت ثشكنني، ئةطةر ثيَيانوابوو بة هؤكاري 
ثةسةند بةرهةمي رِاو يان كةلوثةلي رِاوييان تيَداية، بة ثيَضةوانةي حوكمةكاني ئةم 

 ، بة مةرجيَك بة ياوةري ثؤليسيَك بن و كؤنوسي طوجناو بة ثشكنني ثرِبكةنةوة.ياساية

 هةمحةظدة ماددةى

كارمةنداني دةسةآلت ثيَدراوي فةرمانطةي تايبةمتةند و دةسةآلتداراني كارطيَرِي و 
ئاسايش، بؤيان هةية هةر كةسيَك دةستطريبكةن سةرثيَضي لة حوكمةكاني ئةم ياساية 

ية بة نزيكرتين نوسينطةي ثؤليسي بسثيَرن، بؤ طرتنةبةري رِيَكارةكاني بكات، و بةو ثيَ
 ياسايي لة دذيان.
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 هةمهةذدة ماددةى

دادطا بؤي هةية ثشتببةسيتَ بة رِاثؤرتي ثيَشكةشكراوي كارمةندي تايبةمتةندي 
رِاسثيَرراو، لة جيَبةجيَكردني فرمانةكان بةطويَرةي ثيَويسيت ئةم ياساية، وةكو بةلَطة 

 ؤ تؤمةتباركردن لةطةلَ شايةتةكةى ، مةطةر بةلَطةي بةثيَضةوانةوةى هةبيَ.ب

 هةمنؤزدة ماددةى

اليةني سةرثيَضيكار لة حوكمةكانى  ئةم ياساية، سزا دةدريَت بة ثيَبذاردنيَك   –يةكةم 
زؤرتر نةبيَ لة ثيَنج سةد دينار، يان بةندكردن بؤ ماوةي زؤرتر نةبيَ لة سيَ ساأل، يان 

ردوكيان لةطةأل دةستبةسةرداطرتين رِاوةكة، و سةثاندني هةردوو سزاكة و بة هة
دةستبةسةرداطرتين رِاوةكة و كةلوثةل و ئامرازةكان و هؤكارةكاني طواستنةوةي، لة 

 كاتي دوبارةكردنةوةي سةرثيَضيدا.

هيض شتيَك نية لةم ياسايةدا رِيَطر بيَ لةطرتنةبةري رِيَكارةكاني تاقيبكردن  –دووةم 
 ياسايةكي تر، ئةطةر تاوانةكة ثيَويست بة سزاي توندتر بكات.

 بيستةم ماددةى 

ئاذةلَي كيَوي و بةرهةمةكاني و كةلوثةل و هؤكارةكاني طواستنةوةي  –يةكةم 
دةستبةسةرداطرياو بةهؤكاري سةرثيَضي لةحوكمةكانى  ئةم ياساية لةاليةن 

ؤشريَتةوة، و بةثيَ كؤنوسيَك فةرمانطةي تايبةمتةندةوة بةشيَوةيةكي طوجناو دةفر
دةربارةي برِ و جؤر و نرخي فرؤشتنيان، لةطةأل ئاماذةكردن بة سةرثيَضييةكة، و 
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نرخةكةي بة ئةمانةتةوة هةلَدةطرييَ تاكو دةرضوني برِياري دادطا لةسةري و 
 وةرطرتين ثلةي كؤتايي.

مامةلَة ثيَ ضةكي دةستبةسةرداطرياو دةسثيَرريَت بة وةزارةتي ناوخؤ بؤ –دووةم 
 كردني.

 بيست ويةكةمماددةى 

وةزيري كشتوكالَ و ضاكسازي كشتوكالَي، يان رِاسثيَرراوةكةي، بؤي هةية رِيَنمايي 
 ثيَويست بؤ كارئاسانكردني جيَبةجيَكردني حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات. 

كةوتي (، لة رِي2702َياساكة بآلوكراوةتةوة لة رِؤذنامةي وةقائيعي عيَراقي ذمارة )
19/03/1979. 
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   1980ي سالَي  1045. برِياري ذمارة 2

دةستبةسةرداطرتين مةرِوماآلت كة لة ناوضةكاني كشتوكالَي و ثةرذينكراو يان 
 مؤلَةتنةدراو بؤ لةوةرِ دةلةوةرِيَنريَن

ثشتبةست بةحوكمةكان برِطةي )ا( لة مادةي ضل ودوو لة دةستوري كاتي، 
، 03/07/1980ي شؤرِش لة دانيشتين رِيَكخراو لة رِيَكةوتي ئةجنومةني سةركردايةت

 برِياريدا لةسةر ئةمانةي خوارةوة:

 ماددةى يةكةم 

دةستبةسةرداطرتين مةرِوماآلت كة لة ناوضةكاني كشتوكالَي ثةرذينكراو يان 
مؤلَةتنةدراو بؤ لةوةرِ دةلةوةرِيَنريَن، بةطويَرةي رِيَنماييةكاني وةزارةتي كشتوكاأل و 
ضاكسازي كشتوكالَي، و دةسةآلتدان بة سةرؤكي يةكةكاني كارطيَرِي بة فرؤشتين ئةم 
مةرِوماآلتة لة زيادكردني ئاشكرادا، و نرخةكةي بة داهاتي كؤتايي بؤ دةولَةت 

 تؤماردةكريَ.

 ماددةى دووةم 

وزيري كشتوكالَ و ضاكسازي كشتوكالَي بؤي هةية رِيَنمايي بؤ جيَبةجيَكردني 
 ئةم بريارة دةربكات. حوكمةكانى
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 ماددةى سيَيةم 

 وةزيرةكاني تايبةمتةند هةلَدةسنت بة جيَبةجيَكردني ئةم بريارة.

 سةدام حوسةين

 سةرؤكي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤرِش

 28/07/1980(، لة رِيَكةوتي 2786برِيارةكة لة وةقائيعي عيَراقي ذمارة )
 بآلوكراوةتةوة.
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 1980( ي سالَي 35).رِيَنمايي ذمارة 3

 03/07/1980( لة رِيَكةوتي 1045سةبارةت بة جيَبةجيَكردني برِياري ذمارة ) 

( لة برِياري ئةجنومةني سةركردايةتي شؤرِش 2ثشتبةست بة حوكمةكانى  برِطةي )
 ، ئةم رِيَنماييةى خوارةوةمان دةركرد:03/07/1980( لة رِيَكةتي 1045ذمارة )

 ماددةى يةكةم 
ن لة ناوضةكاني ثةرذينكراو يان مؤلَةتنةدراو بؤ لةوةرِطا، بةطويَرةي لةوةرِاند .1

بةياني وةزيري كشتوكالَ و ضاكسازي كشتوكالَي، يان رِاسثيَرراوةكةي، 
 قةدةغةية.

  27لةوةرِاندن لة ناوضةكاني طردة ملني لة ناوضةي دةرضةي طشيت لة مةوداي   .2
 تر قةدةغةية.كيلؤمة 3كيلؤمةتر و بة قوآليي  92كيلؤمةتر بؤ 

 ماددةى دووةم 

.كارمةندان و ثاسةوانةكاني ويَزطةكاني لةثاوانةكان، بةرثرسيارن لة 1
سةرثةرشتيكردني جيَبةجيَكردني برِيارةكةي سةرةوة، بةوةي دةسةآلتداراني 
كارطيَرِي لة هةموو سةرثيَضيةك ئاطاداربكةنةوة، و ئةويش بة هاوكاري لةطةأل ثؤليسي 

 .طومرط و سنور دةبيَ

.ليذنةيةك، لة يةكةكاني كارطيَرِي كة لةوةرِطاكان دةكةويَتة ناو سنورةكانيانةوة، 2
 ثيَكدةهيَنريَ لة:
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 سةرؤك. –سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي أ.

 ئةندام. –بةرِيَوبةري ويَزطة يان نويَنةرةكةي ب.

 ئةندام. -ئةنداميَكي دارايي لة يةكةي كارطيَرِي  ج.

سةرداطرتين مةرِوماآلت، و برِيارةكةي يةكالكةرةوة .ليذنةكة برِياردةدات بة دةستبة3
دةبيَ، و سثاردني بة ويَزطةي لةثاوانةكان، و ئةمةي دواتر بةرثرسارة لة ثاسةواني و 
بةخيَوكردنيان، تاكو تةواوبوني ثرِؤسةي فرؤشنت لة زيادكردني ئاشكرادا، بة مةرجيَك 

 زة رِؤذ تيَثةرِ نةكات.ماوةي رِيَكارةكاني دةستبةسةرداطرتن و فرؤشنت لة ثان

ئةم رِيَنمايية لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةي  لة رِؤذنامةي فةرميدا ماددةى سيَيةم : 
 جيَبةجيَ دةكريَن.

 وةزيري كشتوكالَ و ضاكسازي كشتوكالَي

 02/02/1981( لة رِيَكةوتي 2815ئةم رِيَنمايية لة وةقائيعي عيَراقي ذمارة )
 بآلوكراوةتةوة
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 1983( ى سالَى 2وانى سروشتى ذمارة ).ياساى ثا4

 بةشي يةكةم
 ئاماجنةكانى ياسايةكة

  -ماددةى يةكةم :
ئاماجنةكانى ئةم ياساية بريتية لة ريَكخستنى كاروبارى ثاوانى سروشتى و ثيَشخستنى 

 لة رِيَطاى : 

 ثاوانى سروشتى. دياريكردنى رووبةرى ثيَويست بؤ مةبةستى  –يةكةم 

 لةوةرِاندن بةثيَى بنةماى زانستى. ريَكخستنى  –دووةم 

 ثاراستنى رووةكى سروشتى.  –سيَيةم 

ثاريَزطاريكردن لة سةرضاوةكانى ئاو لة ناو ثاوانى سروشتى و ريَكخستنى  –ضوارةم 
 بةكاربردنى. 

 ئةجنامدانى ديراسة و تؤذينةوة بؤ ثيَشخسنت و ثاراستنى ثاوانى سروشتى.  –ثيَنجةم 

مةتطوزارى ثيَويست بؤ ثاوانى سروشتى، بة هةماهةنطى دابينكردنى خز –شةشةم 
 لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان.

 بةشى دووةم

 مةوداى كاركردنى ياسايةكة

  -ماددةى دووهةم :

مةبةست لة ثاوانى سروشتى هةموو زةوييةك كة رووةكيَكى سروشتى تايبةت  –يةكةم 
ت كرابيَت بؤ مةبةستى لةوةراندن بة لةوةراندنى هةبيَت و مولكى دةولَةت بيَت و تايبة

 و لة رِووى ئابوورييةوة نةطوجنيَت بؤ كشتوكالَ كردن. 

حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ دةكريَت لةسةر ئةو زةوييانةى مولكى  –دووةم 
دةولَةتن و تايبةت كراون بؤ مةبةستى ثاوانى سروشتى لةطةلَ ئةو زةوييانةى 



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  222 
 

تى تيَدا قةدةغةكراوة و جيَبةجيَش دةكريَت لةسةر شورةكراون يان لةوةرِاندنى بة كا
ئةو زةويية كشتوكالَيانةى ثشتاون كة مولكى ثةتني يان مولكى دةولَةتن و مافى 

 رةفتارى لةسةرة كة دةكةونة خوارووى هيَلَى راددةيى ثاوان.

  -ماددةى سيَهةم :

دةكات كة وةزيرى كشتوكالَ و ضاكسازى كشتوكالَى ئةو زةوييانة ديارى  –يةكةم
ثاوانى سروشتني بة بانطةوازيَك كة لة رؤذنامةى فةرمى بالَودةكريَتةوة لةسةر 

 ثيَشنيارى فةرمانطةى ثاوانى سروشتى. 

هةموو ئةو زةوييانةى ثشتاون كة دةكةونة خوار هيَلَى راددةيى ثاوان كة بة  –دووةم 
تى لةوةرِاندن و ثيَى ئةم ياساية ديارى كراوة دادةنريَن بة تايبةتكراو بؤ مةبةس

بوذانةوةى سامانى ئاذةلَ و نابيَت بؤ كشتوكالَكردن يان وةبةرهيَنان بةكاربهيَنريَن 
 بيَجطة لةو بوارة تةنيا ئةوةى بة حوكمةكانى ئةم ياساية هةالَويَركراون. 

هيَلَى رِاددةيى ثاوان ديارى دةكريَت، بةو زةويية ثشتاوانةى كة تيَكراى  –سيَيةم 
( مليمرت ساالَنة و وةزارةتى كشتوكالَ و  250 – 200انى كةمرتة لة )دابارينى بار

ضاكسازى كشتوكالَى هةلَدةستيَت بة ديارى كردنى رِيَرِةوى ئةم هيَلَة و دياريكردن و 
ضةسثاندنى لةسةر زةوى و نةخشة بة هةماهةنطى لةطةلَ فةرمانطةى طشتى رووثيَو و 

 ديكةى تايبةمتةند.فةرمانطة ثةيوةنديدارةكان و اليةنةكانى 
  -ماددةى ضوارةم :

( 3ئةو زةويية ثشتاوانةى خوارةوة لة حوكمةكانى برطةى )دووةم( لة ماددةى )
  -هةالَويَر دةكريَت : 

ئةو زةوييانةى كة ريَطةى ئاودانى بة كردارى دةولَةت طؤرِاوة، جا هةر جؤريَك  –يةكةم 
 بيَت و مولكدارى بؤ هةركىَ بطةرِيَتةوة. 
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ئةو زةوييانةى مولكى ثةتني يان مافى رةفتاريان لةسةرة كة  ريَطةى  –دووةم 
ئاودانى بة كردارى خاوةنةكةى طؤرِاوة ثيَش بةركارى ئةم ياساية ئةطةر هةلَسابن بة 
راستكردنةوةى تؤمارى خانوبةرةكةى بةثيَى واقيعةكة لة ماوةى سالَيَك لة بةركارى 

 ئةم ياساية. 

ولكى ثةتني يان مافى رةفتاريان لةسةرة كة  فةرمانطةى ئةو زةوييانةى م –سيَيةم 
تايبةت رازى دةبيَت لةسةر طؤرينى ريَطةى ئاودانى بة كردارى خاوةنةكةى ثاش 
بةركارى ئةم ياساية بةو مةرجةى هةلَبسنت بة راستكردنةوةى تؤمارى خانوبةرةكةى 

 ثاش سالَيَك دواى رةزامةنديدان. 

 بريارى هةالَويَرى دةدات. ئةو زةوييانةى وةزير –ضوارةم 

  -ماددةى ثيَنجةم :

حوكمى هةلَوةشانةوة جيَبةجيَ ناكريَت بة هؤى وازهيَنان لة كشتوكالَكردن  –يةكةم 
لةسةر ئةو زةوييانةى مولكى ثةتني يان مافى رةفتاريان لةسةرة و دةكةويَتة خوارووى 

 هيَلَى رِاددةيى ثاوان و تايبةتكرابيَت بة ثاوانى سروشتى.

لةسةر وةزارةت ثيَويستة، بة ثيَى داخوازى خاوةنى زةوى دةست بةسةر  –دووةم  
ئةو زةوييانة دابطرييَت كة لة برِطةى )يةكةم( لةو ماددةية دياريكراوة يان مافى 

 رةفتارى لةسةر بكوذيَنيتةوة بؤ مةبةستى ثاوانى سروشتى.
  -ماددةى شةشةم :

بةكارديَت بؤ ثاوانى سروشتى و ئةو  ئةو زةوييانةى مولكى دةولَةتة و –يةكةم 
زةوييانةى دةستى بةسةرداطرياوة يان مافى رةفتارى كوذاوةتةوة بؤ مةبةستى ئةم 
ياساية تؤمار دةكريَت بةمولكى دةولَةت و بة ناوى وةزارةتى دارايى دةكريَت بؤ 

 تةرخانكردنى بؤ ثاوانى سروشتى. 
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بةت بة ثاوانى سروشتى ديارى بة ريَنمايى كارى طةمارؤدانى زةوى تاي –دووةم 
 دةكريَت و تؤمارةكانى ريَكدةخريَت.

 بةشى سيَيةم

 ريَكخستنى لةوةرِاندن

  -ماددةى حةوتةم:

 وةزارةت هةلَدةستيَت بة رِيَكخستنى لةوةرِاندن لة هةموو والَت و بؤى هةية: 

اوضة طواستنةوةى ئاذةلَ ريَكبخات، و ثةيرةوى لةوةراندن بة ثيَى وةرز و ن –يةكةم 
جياجياكان بكات ، بة هةماهةنطى لةطةلَ كارطيَرة خؤجيَيةكان بة رِةضاوكردنى 

 حوكمةكانى ثةمياننامة و ريَككةوتنةكانى ئةجنامدراو لةطةلَ والَتانى دةوروبةر. 

دياريكردنى سةرةتاى وةرزى لةوةرِاندن و كؤتاييةكةى لة ناوضة جياجياكانى  –دووةم 
 والَت. 

 نى تةلبةند لة ناو ثاوانى سروشتى. دامةزراند –سيَيةم 
سنورداركردنى لةوةرِاندن لة ناوضةكانى لةوةرِيان تيَكضووة و دووبارة  –ضوارةم 

 تؤوكردنيان بة ثيَى بنةماى زانستى. 

دامةزراندنى بةربةستى ئاوى بؤ طةمارؤدانى ئاوى باران لة شيوةكان و  –ثيَنجةم 
 شويَنى ديكة لة ناوضةكانى لةوةرِاندن. 

دةستةبةرى طةياندنى خزمةتطوزارى ريَنمايى و ظيتيَرنيَرى و بة بازاركردن و  –شةشةم 
 هيديكة بؤ ناوضةكانى لةوةرِاندن.

  -ماددةى هةشتةم:

وةزير يان ئةوةى سةرثشكى دةكات بؤى هةية، قةدةغةى لةوةرِاندن لة ناو ثاوانى 
ئةجنامدانى ديراسةت و  سروشتى تيَكضوو و ناوضةى تةلبةندكراو و ناوضةى ثيَويست بؤ
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تؤذينةوة و تاقيكردنةوةى زانستى بكات بة بانطةوازيَك كة بالَو بكريَتةوة لة رؤذنامةى 
 فةرمى، كة ناوضةكان و ثيَوانةكان و كاتةكانى قةدةغةى لةوةرِاندنى تيَدا ديار دةكات.

  -:هةمماددةى نؤ

وشتى و زةوى ديَمةكار كة نابيَت بريى ئريتوازى ليَبدريَت لة ناو ثاوانى سر –يةكةم 
مولكى ثةتى يان مولكى دةولَةت بيَت و مافى رةفتاركردنى لةسةر بيَت كة 
تةرخانكراوة بؤ مةبةستى لةوةرِاندن تةنيا بة رةزامةندى فةرمانطةى تايبةمتةند 

 نةبيَت. 

فةرمانطةى تايبةمتةند بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتى حوكمى خؤجؤيي و  –دووةم 
تى ئاوى ذيَر زةوى هةلَدةستيَت بة ريَكخستنى كردنةوة و داخستنى بريى دةزطاى طش

ئاو لة ناو ثاوانى سروشتى بؤ ماوةيةكى دياريكراو كة ناكؤك نةبيَت لةطةلَ حوكمةكانى 
 ئةم ياساية.

  -:هةمماددةى دة

برِينى دار و دةوةن و دروستكردنى ئاليك بؤ مةبةستى بازرطانى و كيَالَنى زةوى بة 
 تى ضاندن لة ناو ثاوانى سروشتى قةدةغة دةكريَت.مةبةس

   -ماددةى يازدةم:

فةرمانبةرانى فةرمانطةى تايبةمتةند كة بةرثرسن لة بةريَوةبردنى ثاوانى سروشتى 
سةرثشك دةكريَن بؤ وةرطرتنى هةر كاردانةوةكى خيَرا كة ثيَويست بيَت بؤ كوذانةوةى 

ةلَ فةرمانطة تايبةمتةندةكانى ديكة و ئاطرى ناو ثاوانى سروشتى بة هاريكارى لةط
كؤمةلَةى هةرةوةزى جووتياران لة ناوضةكة، و لة كاتى ثيَويست بؤيان هةية داوا لة 
دةسةالَتى كارطيَرى بكةن بؤ دةستةبةرى ثيَويستيةكانى دوورخستنةوةى مةترسى بة 

 .1961( سالَى 37ثيَى حوكمةكانى ياساى كؤمةككردنى ناضارى ذمارة )
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 وارةمبةشى ض
 سزاكان

  -:هةمماددةى دوازدة

هةر كةسىَ هةلَبستيَت بة كيَالَنى يان ضاندنى زةوى ثاوانى سروشتى، يان  –يةكةم 
زيانى ثيَبطةيةنى يان زيان بة كانى ئاو يان بري يان دامةزراوةى دابةشكردنى ئاو يان 

ن هةر سةرضاوةكى ئاو لة ناو ثاوانى سروشتى يان شورةكةى يان نيشاندةرى يا
دةاللةتى سنورى يان بينايةك يان سةرثيَضى هةر حوكميَكى ئةم ياساية و بةيانةكان و 
ريَنماييةكانى بكات، سزا دةدريَت بة بةندكردن بؤ ماوةيةك كة زياتر نةبيَت لة سالَيَك و 

 ثيَبذارندنيَك كة زياتر نةبيَت لة ثيَنج سةد دينار يان بة يةكيَك لةم دوو سزاية. 

لةتى دووبارة كردنةوةى كارةكة سزايةكة قورس دةكريَت بؤ بةندكردن لة حا –دووةم 
 بؤ ماوةك كة زياتر نةبيَت لة دوو سالَ و بة بذاردنيَك كة زياتر نةبيَت لة هةزار دينار.

   -:هةمماددةى  سيَزدة

ئةطةر كارةكة كة ثيَضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياسايةية تاوان بيَت بة ياسايةكى ديكة 
 ورسرت بيَت، ئةو كاتة سزا قورسةكة ثيادة دةكريَت.و سزاكةى ق

  -:هةمماددةى ضواردة

سةرؤكى يةكة كارطيَرييةكان لةو ناوضانةى ثاوانى سروشتى يان ناوضةى شورةكراوى 
ليَية و لةو ناوضانةى دةكةونة خوارووى هيَلَى رِاددةيى ثاوان سةرثشك دةكريَن و 

 ةسثاندنى سزاكانى هاتوو لةم ياسايةدا.دةسةالَتى دادوةرى كةتنييان دةبيَت بؤ ض
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 بةشى ثيَنجةم

 حوكمة كؤتاييةكان 

  -:هةمماددةى ثانزدة

)ئةم ماددةية لة دوو برطة ثيَكهاتبوو، برطةى دووةمى هةلوةشاوةتةوة بة ثيَى ماددةى 
 1045و دووبارة كار بة بريارى ذمارة  01/01/1984لة  1467( لة بريارى ذمارة 1)

 و تةنيا برطةى يةكةمى ماوةتةوة(.دةكريَتةوة 

 هةلَدةوةشيَتةوة. 1965( سالَى  106ياساى ثاوان و ثاراستنى ذمارة )  –يةكةم 

وةزير بؤى هةية ريَنمايى دةربكات بؤ ئاسانكارى جيَبةجيَكردنى  : هةمماددةى شانزة
 حوكمةكانى ئةم ياساية.

كةوتى بالَوكردنةوةى لة ئةم ياساية لة ماوةى سيَ مانط لة ريَ : هةمماددةي حةظدة
 رؤذنامةى فةرمى كارى ثيَدةكريَت. 

 صدام حسني

 سةرؤكى ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش

 

 هؤكارةكانى دةرضوونى

لةبةر بايةخى زؤرى ثاوانى سروشتى كة بة سةرضاوةك لة سةرضاوةكانى سامانى 
ى ئاذةلَ و نةتةوةيى دادةنريَت، و لةبةر ثةيوةندى راستةوخؤى بة بوذانةوةى سامان

دةستةبةرى ثيَداويستى ئاسايشى خؤراك لة والَت ، كة ثيَويست دةكات ثالَثشتى لةو 
سةرضاوة طرنطة بكريَت و ثيَشبخريَت بة نويَرتين شيَوازى زانستى، و ثاريَزطارى لة 
رووةكى سروشتى بكريَت و ثاوانى سروشتى ثاريَزراو بيَت لة هةر جؤرة زيَدةرِؤييةك و 

 رِةمةكى، و بؤ ئةم مةبةستانة ئةم ياساية دةرضويَندرا. لةوةرِاندنى 

 بالَوكراوةتةوة. 31/01/1983( لة 2922ياساكة لة وةقايعى عيَراقى ذمارة )
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سةبارةت بة رِيَكخستين لةوةرِ لة لةوةرِطا  1987ي سالَي 117. رِيَنمايي ذمارة 5
 سروشتيةكاندا

(ي 2وانة سروشتيةكان ذمارة )( ي ياساي ثا16ثشتبةستوو بة برِطةكاني ماددةي )
 ، ئةم رِيَنماييةي خوارةوةمان دةركرد:1983سالَي 

 ماددةي يةكةم:

برِطةكاني ئةم رِيَنمايية بةسةر هةموو ثاوانة سروشتيةكاني كة مولَكي دةولَةتن 
جيَبةجيَ دةكريَت لةوانةش زةوية شوراكراوةكان يان ئةو زةويانةي كة ئاوديَري تيَيدا 

اتي قةدةغةكراوة، هةروةها بةسةر ئةو لةثاوانانةدا جيَبةجيَ دةكريَت بةشيَوةيةكي ك
كةدةكةونة ناو زةوية كشتوكالَية ديَميةكانةوة كة مولَكي راستةقينةن يان مولَكي 
دةولَةتن و مايف دةستكاريكردنيان لةسةرةو كةوتونةتة خوار هيَلَي جياكةرةوةي 

 ثاوانةكان

 ماددةي دووةم:

ايف دياريكردني ئةو زةويانةي هةية كة بة ثاوانى سروشيت ئةذمار وةزيرى كشتوكالَ  م
دةكريَن لةرِيَي بةياننامةيةك كة لة رِؤذنامةي فةرميدا بالَو دةكريَتةوة لةسةر ثيَشنياري 

 فةرمانطةي تايبةمتةندي ئةجنومةني باخدارى و دراستان و ثاوانةكان. 
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 ماددةي سيَيةم:

ولَكي راستةقينةن يان ئةو زةويانةي مولَكي دةولَةتن ثيَويستة خاوةني ئةو زةويانةي م
و مايف دةستكاريكردنيان لةسةرة و فةرمانطةي تايبةمتةند رِةزامةندة لةسةر طؤرِيين 

(ي سالَي 2شيَوازي ئاوديَريان بة كاري خؤيان ثاش بةكارى ياساي ثاوان ذمارة )
ردنةوةي تؤماري  ، سةرداني فةرمانطةكاني تؤماري عةقاري بكةن بؤ رِاستك1983

زةويةكان بةثيَي ئةم مادةية، لةماوةي سالَيَك لة بةرواري رِةزامةنديةكةوة، تةنها 
 لةكاتيَكدا ئةطةر هؤكاريَكي رِةوا هةبيَت بؤ سةردان نةكردنيان.

 ماددةي ضوارةم: 

خاوةني زةوي ديَمي مولَكي رِاستةقينة يان ئةو زةويانةي مولَكي دةولَةتن و يةكةم: 
ستكاريكردنيان لةسةرة و كةوتونةتة خوار هيَلَي جياكةرةوةي ثاوانةكان كة مايف دة

تايبةت كراون بؤ مةبةسيت لةوةرِكردن، داواكاري ثيَشكةش بة وةزيري كشتوكالَ و 
ئاوديَري بكةن بؤ ئيستيمالككردني زةويةكةي يان كوذاندنةوةي مايف دةستكاريكردن 

 تيَيدا و خةرجكردني قةرةبوو.

ويستة لةسةر فةرمانطةي تايبةمتةند كؤثيةك لة برِياري ئيستيمالكةكة يان ثيَدووهةم: 
كوذاندنةوةكة كة بة ثيَي برِطةي يةكةمي ئةم مادةية برِياري ليَدراوة ، بنيَريَت بؤ 
فةرمانطةي تؤماري خانوبةرة بؤ تؤماركردني زةوية ئيستيمالككراوةكة  يان كوذاوةي 

 تي داراييةوة و تايبةمتةندة بوَثاوانى سروشيت. مايف دةستكاريةكة بة ناوي وةزارة
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 ماددةي ثيَنجةم:  

فةرمانطةي تايبةمتةند دةسةالَت ثيَدراوة بؤ سةرثةرشتيكردني ثاوان لة هةموو 
 ناوضةكاني والَتدا و لةو ثيَناوةشدا هةلَدةستيَت بة:

ثيَي وةرز يةكةم: رِيَكخستين طواستنةوي ماالَت، ثةيرِةوكردني سيستمي لةوةرِكردن بة
و ناوضة جياوازةكان بة هاوكاري لةكةلَ كارطيَرِية خؤجيَيةكاندا بة رِةضاوطرتين 

 ثةيرِةوي رِيَككةوتننامة و ثةمياننامة طريَدراوةكان لةطةلَ والَتاني دراوسيَدا. 

دووهةم: دةستنيشانكردني سةرةتاو كؤتايي وةرزي لةوةرِكردن لة ناوضة جياوازةكاني 
نامةيةك كة وةزيري كشتوكالَ دةريدةكات بةثيَي ثيَويست، وة لة والَتدا بة بةيان

 رِؤذنامةي فةرميدا بالَو دةكريَتةوةو لة رِاطةياندنةوة ثةخش دةكريَت.

 سيَهةم: دامةزراندني شورا لة ثاوانة سروشتيةكاندا.

ضوارهةم: سنورداركردني لةوةرِكردن لة ثاوان تيَكضوةكاندا و دووبارة تؤو كردنيان 
 ي بنةما زانستيةكان.بةثيَ

ثيَنجهةم: دامةزراندني لةمثةري ئاوي و بةنداوةكان بؤ طل دانةوةي ئاوي باراناو لة 
 دؤلَةكاندا و رِيَكخستين سوود وةرطرتن ليَي بؤ مةبةسيت لةوةرِكردن.
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شةشةم: دابينكردني طةياندني خزمةتطوزارية راويَذكاري و ظيَتةنةرى و بةبازاركردن و 
 اني تر بؤ لةثاوانةكان .خزمةتطوزاريةك

حةوتةم: قةدةغةكردني لةوةرِكردن لة لةثاوانة سروشتية تيَكضوةكان و ناوضة 
شورابةندةكان و ئةو ناوضانةي ثيَويسنت بؤ ئةجنامداني ليَكؤلَينةوة و تاقيكردنةوةي 
زانسيت لةرِيَي بةياننامةيةكةوة كة وةزيري كشتوكالَ دةريدةكات و لة رِؤذنامةي 

بالَو دةكريَتةوة و لة رِاطةياندن ثةخش دةكريَت و بةثيَي بةياننامةكة ئةو فةرميدا 
 ناوضةو ثانتايي و ماوةية دياريدةكريَت كة لةوةرِ تيَيدا قةدةغةية.

هةشتةم: دروستكردني رِيَرِةوة سوودمةندةكان و داناني نيشانةي رِيَبةري بؤ 
 تيظي هةية لةسةر رِوةكةكان.كةمكردنةوةي رِيَرِةوة ئاساييةكان كة كاريطةري نيَطة

   -ماددةى شةشةم :

ليذنةيةك لةهةر ثاريَزطايةك ثيَك دةهيَنريَت، بة برِياري وةزيرى كشتوكالَ، بة 
نويَنةرايةتي هةريةك لة كارطيَرِي خؤجيَيةتي و ئاوي ذيَر زةوي و خاك و وةزارةتي 

ةندني بري لةناوضةي كشتوكالَ بؤ سةيركردني داواكاريةكان كة ثيَشكةشكراون بؤ هةلَك
لةثاوان سروشتيةكاندا و ثيَشكةشكردني بؤ فةرمانطةي تايبةمتةند بؤ برِيارداني 

 ثيَويست لةبارةيةوة.
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  -ماددةى حةوتةم :

ثيَويستة سةنتةرةكاني ليَكؤلَينةوةي لةثاوانة سروشتيةكان هةسنت بة ئةجنامداني 
و بالَوكردنةوةي نةخشةي رِوةكي  ليَكلؤلَينةوة و تاقيكردنةوةي تايبةت بة ئامادةكردن

و تواناي لةوةرِطايي و بةهاي خؤراكي رِوةكةكان و ليَكؤلَينةوةي تايبةت بة 
 سوودوةرطرتن لة ئاوي باراناو بؤ ثةرةثيَدان و ثيَشخستين لةثاوانةكان .

   -ماددةى هةشتةم :

كة لةاليةن ليذنةي يةكةم: نابيَت لةوةرِ لةناوضة سنوريةكاندا بكريَت تةنها بة مؤلَةتيَك 
تايبةمتةندةوة لة يةكةي كارطيَرِي دةردةضيَت بةثيَي فؤرمي هاوثيَض، ليذنةكةش ثيَك 
ديَت لة سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي و نويَنةراني دةستةي طشيت طومرك و وةزارةتي 

 كشتوكال َ و بةرِيَوةبةرايةتي ثؤليسي طومرك و بةرِيَوةبةرايةتي ئاسايش.

دةخوازيَت لةوةرِ لة ناوضة سنوريةكاندا بكات، دةبيَت داواكاريةك  دووهةم: هةركةسيَك
ثيَشكةش بة ليذنةي تايبةمتةند بكات، لةماوةي يةك مانطدا ثيَش دةستثيَكردني 
وةرزي لةوةرِكردن، كة تيَيدا ناو و ناونيشان و ذمارةو جؤري ماالَتةكاني تيَدا 

و ئاميَرةكان كة لةوةرِةكةي ثيَ دياريدةكات و هةروةها ذمارةي ئةو ماالَتانةي تر 
ئةجنام دةدريَت، هةروةها شويَين لةثاوان و ئةو رِيَطةيةي دةيطرنة بةر  و ماوةي 

 لةوةرِةكةي و بةرواري طةرِانةوةي. 
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سيَهةم: ئةو داواكاريةي لة برِطةي )دووهةم(ي سةرةوة ئاماذةي بؤكراوة هاوثيَض 
لةاليةن فةرمانطةي تةندروسيت  دةكريَت لةطةلَ برِوانامةيةكي تةندروسيت كة

تايبةمتةندةوة دةرضوة، هةروةها بةلَيَننامةيةك كة كةفالةتي كةسيَكي دارايي 
% ي بةهاي 50ثةسةندكراو لةاليةن دادنوسةوة يان كةفالةتيَك كة هاوتاية لةطةلَ 

 ماالَتةكان كةدةسيت بةسةردا دةطرييَت ئةطةر سةرثيَضي رِيَنماييةكاني كرد.

ةو ليذنةيةي الي سةرةوة ئاماذةي ثيَكراوة ثيَويستة داواكاري لةوةرِكردن ضوارهةم: ئ
ديراسة بكةن و ثاش دلَنيا بوون لة هةبووني مةرجة ياساييةكان، هةلَدةستيَت بة 
نيشانكردني ماالَتةكان بة نيشانةيةكي جياكةرةوة و مؤلَةتي لةوةرِكردن بة ضوار كؤثي 

دةطريَت و كؤثيةك رادةسيت كةساني دةردةكريَت كة كؤثيةكي الي خؤي هةلَ
ثةيوةنديدار دةكريَت و كؤثيةك دةنيَردريَت بؤ بةرِيَوةبةرايةتي طومرطي تايبةمتةند و 

 كؤثيةك دةدريَتة ثؤليسي طومرط. 

 ثيَنجةم:  شوانةكان ثيَويستة رِةضاوي ئةمانةي خوارةوة بكةن :

تيَثةرِاندني ئةو هيَلَة كم، لةكاتي  10دووركةوتنةوة لة هيَلَي سنوري بة دووري  .1
 ماالَتةكة وا ئةذمار دةكريَت كة ئامادةكراوة بؤ ئاوديوكردن.

نةبردني ماالَتي نيشانة نةكراو لةطةلَ خؤيان، بةثيَضةوانةوة وا ئةذمار دةكريَت كة  .2
 ئامادةكراوة بؤ ئاوديوكردن.



 عيَراق- ريَبةرى ياساكانى ذينطة لةهةريَمى  كوردستان

 

  234 
 

بة  تيَنةثةرِاندني ناوضة دةستنيشانكراوةكان لة مؤلَةتي لةوةرِكردندا تةنها .3
 رِةزامةندي ليذنةي تايبةمتةند.

نةفرؤشتين ماالَتةكان تةنها بة رِةزامةندي ليذنةي تايبةمتةند و بيَجطة لة  .4
 بةروبومةكةي

 طةرِانةوة لة لةوةرِكردن هةر كة ماوةي دياريكراوي سةر مؤلَةتةكة تةواو بوو. .5

  -ماددةى نؤيةم :

زمةتطوزاريةكاني تر نةدةنة ئةو ويَستطةكاني لةوةرِكردن ثيَويستة ئاليكى ثيَوست و خ
 شوانانةي مؤلَةتي لةوةرِكردنيان نية.

  -: هةمماددةى دة

ليذنةي مةيداني ثيَك دةهيَنريَت بة فةرماني وةزيري كشتوكالَ يان ئةو كةسةي 
دةسةالَتي ثيَدةبةخشيَت، لة هةريةك لة نويَنةراني دةستةي طشيت طومرط و 

كشتوكالَ ، بؤ بةدواداضووني شوانةكان و دلَنيا بةرِيَوةبةريَيت طومرط و وةزارةتي 
بوون لةوةي كة سةرثيَضي رِيَنماييةكان ناكةن و ثيَشنيارةكانيان ثيَشكةش بة ليذنةي 
تايبةمتةند دةكةن كة ئةويش هةلَدةستيَت بة رادةستكردني بؤ اليةني ثةيوةنديدار بؤ 

 ئةوةي كاري ثيَويسيت ياسايي بؤ ئةجنام بدريَت.
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  -:هةمازدةماددةى ي

ئةو يةكة كارطيَرِيةي كة شوانةكان لة ناوضةكانياندان ثيَويستة تؤماريَك رابطرن بؤ 
 تؤماركردني هةموو زانياريةكاني ثةيوةنديان بة لةوةرِكردنةوة هةية. 

 -:هةمماددةى دوازدة

 ئةم رِيَنماية لة بةرواري بالَوكردنةوة لة رِؤذنامةي فةرميدا جيَبةجيَ دةكريَت.

 ي كشتوكالَ وةزير

   28/9/1987( بالَوكراوةتةوة لةريَكةوتى  3169لة وةقائعي عيَراقي ذمارة ) 
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   1989( ي سالَي 463. برِياري ذمارة )6

 تايبةت بةقةدةغةكردنى  رِاوكردني ئاسكةكان لة سةرتاسةري عيَراق

جنومةني ( لة مادةي ضل و دوو لة دةستور، ئة1ثشتبةستوو بة حوكمةكانى  برِطةي )
 سةركردايةتي شؤرِش ئةم بريارةى دا:

 ماددةى يةكةم 

 رِاوكردني ئاسكةكان لةسةرتاسةري عيَراقدا قةدةغةية.

 ماددةى دووةم 

هةر كةسيَك هةولَي رِاوكردني ئاسك بدات سزا دةدريَ بة برِي ثيَنج هةزار دينار و  .1
ت، و لة حالَةتي بةند دةكريَت بؤ ماوةي يةك مانط لةسةر هةر ئاسكيَك كة بيكوذيَ

 دووبارةكردنةوةيدا سزاكةي دةبيَت بة دوو ئةوةندة.

هةر كةسيَك سزا بدريَ دةسبتةجيَ ليَي دةسةنريَ، لة حالَةتيَكدا برِي سزاكةي  .2
 نةدا ئةوا مولَكةكاني دةفرؤشريَتةوة تاكو برِي سزاي سةثيَنراو ثرِدةبيَتةوة.

 ةم ماددةى سيَي

هةر هةولَيَك بؤ رِاوكردني ئاسك،  ئةوا ثاداشت  هةر كةسيَك ئاطاداري بدات لةسةر
 دةكريَ بة برِي هةزار دينار.
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 ماددةى ضوارةم 

ئةم بريارة لةاليةن ثاريَزطارةكان يان جيَطريةكانيان، و سةرؤكي يةكةكاني 
كارطيَرِييةوة جيَبةجيَ دةكريَت و ئةوان دةسةآلتي دادوةريان هةية، بؤ جيَبةجيَكردني 

 رةكانيان يةكالكةرةوة دةبيَت.سزاكان، و برِيا

 ماددةى ثيَنجةم 

ئةم برِيارة لة رِؤذنامةي فةرميدا بآلودةكريَتةوة، و جيَبةجيَكردني برِيارةكةش 
 دةكةويَتةئةستؤي وةزيرة تايبةمتةندةكان.

 صدام حسني                                                                             
 جنومةنى سةركردايةتى شؤرش سةرؤكى ئة

 1989\7\31( لة رِيَكةوتى 3266بآلوكراوةتةوة لةرؤذنامةى وقايعي عيَراقي ذمارة ) 
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 2011( ى سالَى 9. ثةيرِةوى ذمارة )7

 دامةزراندن و بةرِيَوةبردنى ثاراستةى سروشتى لة هةريَمى كوردستانى عيَراق

ماددةى ضل و ضوارةمني لة ياساى ثاراسنت و  بة ثيَى ئةو دةسةالَتةى ثيَمان دراوة لة
، و لةسةر 2008(ى سالَى 8ضاككردنى ذينطة لة هةريَمى كوردستانى عيَراق ذمارة )

،  5/12/2011( لة رِيَكةوتى 16رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران لة دانيشتنى ذمارة )
 :بريارماندا بة دةرضوواندنى ئةم ثيَرِةوةى خوارةوة

 2011( ى سالَى 9ثةيرِةوى ذمارة )

 دامةزراندن و بةرِيَوةبردنى ثاراستةى سروشتى لة هةريَمى كوردستانى عيَراق

 :ماددةى يةكةم
مةبةست لة ثاراستةى سروشتى بريتية لة هةر ثيَوانةيةكى زةوى يان ئاو كة دوورى 
جوطرافى دياريكراوى هةبيَت و سيستةمى سروشتى تاقانة يان بونةوةرى زيندوو لةخؤ 

كة بة يةكةوة بة ثيَى ئيكؤسيستةميَكى دياريكراو بذين و لةوانةية هةنديَكيان  بطريَت
هةرةشة يان تيَكضوون يان لة ناوضوونيان لةسةر بيَت و لةبةر بةهاى ئةم سيستةمانة 
لة بوارى رؤشنبريى يان زانستى يان طةشتوطوزار يان جوانى كةوا دةخوازيَت لة رِووى 

 ةبةستى ثاراسنت و بةردةواميان. ياساييةوة ثاريَزراو بن بة م
 :ماددةى دووةم

 :ئامانج لةم ثةيرِةوة ئةمانةى خوارةوةية
ثاريَزطاريكردن لة سةرضاوةى ذينطةيى كة خؤى دةبينيتةوة لة هةمةضةشنةى  -1

 .زانستى زيندةطى زةوى لة ناوضةى سروشتى ثاريَزراو
رةوةى شويَنى ثاريَزطاريكردن لة جؤرةكانى رِووةك و ئاذةلَ لة ناو و لة دة -2

 .سروشتى ذيانيان و ئيكؤسيستةميان
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تؤذينةوةى زانستى لة بوارى زيندةطى و ئيكؤسيستةم و ثيَشكةشكردنى  -3
 .ئاسانكارى بؤ تؤذةران

هاندانى طةشتوطوزارى ذينطةيى و ضاالكيية مرؤييةكان بةبىَ زيان طةياندن بة  -4
 .سةرضاوةى سروشتى

زطاريكردن لة ثاراستةى سروشتى و هؤشياركردنةوةى هاوالَتيان بة طرنطي ثاريَ -5
طرنطى سةرضاوةى بؤماوةيى رِووةكى و ئاذةلَى وةك كةلةثورى نيشتمانى بؤ 

 .هةريَم

ثاراستنى ويَنةى سروشتى سةرنج راكيَش و ئةشكةوتةكان لة ضاالكى مرؤيى  -6
 .كاريطةر

وةدةستهيَنانى بوذانةوة بؤ شويَنةكة  لة ميانةى بةكارهيَنانى بةردةوامى  -7
ريانةى دةرامةتى شويَنةكة بة شيَوةيةك كة كاريطةرى لةسةر ويَنةى ئابوو

 .سروشتى شويَنةكة يان لةسةر زيندةى رووةكى و ئاذةىل نةبيَت

ثاريَزطاريكردن لة زانستى رؤشنبريى و كةلةثورى و نةريتى كؤمةلَطاى خؤمالَى كة  -8
 .ثةيوةندى بة شويَنةكة هةبيَت

 سروشتييةكان و ئةركةكانىاليةنى سةرثةرشتيار لةسةر ثاراستة 

 :ماددةى سيَيةم

يةكةم: ليذنةيةكى باالَ بؤ سةرثةرشتى ثاراستة سروشتييةكان لة هةريَمى كوردستان 
ثيَكديَت، بة بريارى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران سةرؤكةكةى دياري دةكريَت و بة 

ن لة ئةنداميةتى نويَنةرى ئةو وةزارةت و اليةنانةى خوارةوة كة ثلةى وةزيفيا
 : بةرِيَوةبةرى طشتى كةمرت نةبيَت

 .وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو  -1
 .وةزارةتى ناوخؤ  -2
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 .وةزارةتى دارايى و ئابوورى -3

 .دةستةى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة لة هةريَمى كوردستان -4

لةطةلَ ذمارةيةك لة خاوةن شارةزايى و ثسثؤر لة بوارة ثةيوةنديدارةكان بة  -5
  تى و بةريَوةبردنيان جا لة ناو حكومةت يان لة دةرةوةيدا بن.ثاراستةى سروش

 :دووةم: ليذنةكة بةو ئةرك و ضاالَكييانةى خوارةوة هةلَدةستيَت

ديراسةتى ثاالَوتنةكانى تايبةت بة دامةزراندنى ناوضةى ثاريَزراو و برياردان  -1
 .لةسةرى

 .بةريَوةبردنى ثؤلينكردنى ثاراستة سروشتييةكان و دانانى ثالنى ثيَويست بؤ -2
ئامادةكردنى ثرؤطرامى هؤشيارى ذينطةيى لةسةر طرنطى ثاريَزطاريكردن لة  -3

ثاراستة سروشتييةكان بؤ خةلَكى ناوضةى دةوروبةر و دراوسيَى ثاراستةكة و 
سةرجةمى هاوالَتييان و ثيَويستى بةشدارييان لة ثاريَزطارى و بةريَوةبردن و 

ؤيى لةسةريان لة ريَطاى هؤيةكانى ثيَشخستنيان و قةدةغةكردنى زيَدةرِ
 هؤشياركردنةوة و راطةياندنى بةردةست. 

هةماهةنطيكردن لةطةلَ بةريَوةبةرايةتى شويَنة سروشتييةكة تايبةت بة  -4
دامةزراندنى ثرؤذةى جيَطرةوة بؤ قةرةبووى دانيشتوانى ناوضةكانى دةوروبةرى 

اميان دةدا كة لةوانةية ثاراستةكة لة جياتى ئةو ضاالكييانةى كة لة ثيَشوو ئةجن
 كاريطةرى نةريَنى لةسةر هةمةضةشنةى زيندةطى هةبووبيَت. 

هةماهةنطيكردن لةطةلَ بةريَوةبةرايةتى ثاراستةى سروشتى سةبارةت بة هاندان و  -5
ثيَشخستنى زانستى نةريتى دانيشتوانى ناوضةكانى دةوروبةرى ثاراستةكة كة 

 ضةشنةى زيندةطى هةية.كاريطةرى ئةريَنى لةسةر ثيَكهاتةى هةمة
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هةماهةنطيكردن لةطةلَ ريَكخراوة نيَودةولَةتيية ثةيوةنديدارةكان و والَتانى  -6
خاوةن شارةزايى لة بوارى ثاراستةى سروشتى لة ثيَناو بوذانةوةى ثاراستةى 

 سروشتى. 

سيَيةم: سةرؤكى ليذنةى باالَى سةرثةرشتيار بؤى هةية ليذنةى الوةكى ثيَكبهيَنيَت بؤ 
 .ةجيَكردنى بريارةكانى لة ذيَر رؤشنايى حوكمى ياسا و ريَنمايية ثةيوةنديدارةكان.جيَب

 مةرجةكانى ثاراستة سروشتييةكان

 :ماددةى ضوارةم
دةبيَت ئةو مةرجانةى خوارةوة بةديبيَت لةو شويَنةى هةلَدةبذيَردريَت بؤ ناوضةى 

 :ثاريَزراو لةطةلَ رةضاوكردنى تايبةمتةنى ناوضةكة
 .لة دةولَةمةندى ديار و رِوون بة ثيَكهاتةى هةمةضةشنةى زيندةطىجياوكةيى  -1
 .بوونى ذمارةيةكى طرنط لة جؤرةكانى تاقانةى نيشتةجيَبوو -2
بوونى جؤريَك يانزياتر لة جؤرة دةطمةنةكان يان لة ذيَر هةرةشةى مةترسى لة  -3

 .ناوضوونداية

 .جياوكةيى و تاقانةيى نشينطةيى -4

بيَت لة هةبوونى بةهاى ميَذوويى يان جوانى يان  شيَوةى زةوييةكة شياو و ديار -5
 .كؤمةلَايةتى يان رؤشنبريى كة ثةيوةندى بة سروشتى شويَنةكة هةبيَت

 .دةولَةمةندى ناوضةكة بة شويَنى بايةخدار بؤ تؤذينةوةى زانستى دوور مةودا -6

 .شويَنةكان بايةخداربن بؤ طةشتوطوزارى ذينطةيى -7

 تةى سروشتىكارة قةدةغةكراوةكانى ناو ثاراس

 :ماددةى ثيَنجةم

 يةكةم: ئةم كارانةى خوارةوة لة ناو ثاراستة سروشتييةكان قةدةغةية:
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زيانطةياندن يان طؤرانكارى لة ثيَكهاتةى سروشتى يان جيؤلؤجى يان مؤرفؤلؤجى  -1
 .و هةموو شيَوة سروشتييةكان

رضةى برِينى يان هةلَكيَشاني يان فةوتانى يان لةناوبردنى رووةكةكان يان ثا -2
 .رووةكةكان لة شويَنى ثاراستة

راوكردنى يان طواستنةوةى يان كوشتنى يان كؤضثيَكردنى يان ئازاردانى يان  -3
هةراسانكردنى يان دةركردنى يان هةرةشةكردنى ئاسودةيى هةر يةكيَك لة 
بوونةوةرةكانى كيَوى و ئاوى كة نيشتةجيَن يان كؤضكردوون لةطةلَ جؤرةكانى 

كانيان يان جوجةلَةكانيان يان هيَالنةيان يان ثارضةك لةوان وةك بالَندة يان هيَلكة
 .ريش و قؤض و تووك

 .هيَنانى يان نشينطةكردنى هةر جؤريَكى رووةكى يان ئاذةلَى نابةلةد -4

هةر ضاالَكيةكى كاريطةرى نةريَنى لةسةر ناوضةى سروشتى هةبيَت وةك ئةو  -5
 .كانزا هةيةضاالَكييانةى ثةيوةندييان بة دةرهيَنانى نةوت و 

هةر شتيَك زيان بة ئيكؤسيستةمى سروشتى ناوضةكة بطةيةنى و ببيَتة تيَكضوونى  -6
 .ذينطةكةى

هةموو ضاالَكييةك يان تاقيكردنةوةيةك كة ببيَتة ثيسبوونى خاك يان هةوا يان  -7
 .ئاوى ناوضة ثاريَزراوةكة

بةكارهيَنانى دةرامةتى سروشتى بة شيَوةك كة ببيَتة خراثبوونى خاك و  -8
لةدةستدانى بة ثيتيةكةى يان خراثبوونى جؤرةكانى زيندةطى و شيَوة 

 .سروشتييةكان

هةلَكيَشان و طواستنةوةى بةرد و خاك ئاوى سةر زةوى يان ذيَر زةوى بؤ  -9
 .دةرةوةى ناوضةى ثاريَزراو
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ضوونةذوورةوةى ئؤتؤمؤبيل بة هةموو جؤرةكانى بيَجطة لة ئؤتؤمؤبيلى تايبةت بة  -10
 .ضةكةبةريَوةبردنى ناو

دانانى خيوةتطة بة بىَ مؤلَةت، و لة حالةتى وةرطرتنى مؤلَةت ثيَويستة   -11
 .خيوةتةكان لة شويَنى دياريكراو دابنريَت لة ناو ثاراستة سروشتييةكة

 .ئةجنامدانى هةر ضاالَكييةكى كشتوكالَى يان ئابوورى يان بازرطانى -12

 .فرؤكةخانة دامةزراندنى ثرؤذة يان ريَطةوبان يان هيَلَى ئاسنني يان -13

 .ئةجنامدانى مناوةرةو ضاالَكى سةربازى جؤراوجؤر  -14

طؤرِينى ئاكارى بةكارهيَنانى زةويةكة كة ناكؤك بيَت لةطةلَ حوكمةكانى ئةم   -15
 .ثةيرِةوة و ثةيرة و و ريَنماييةكانى ديكةى ثةيوةنديدار

دووةم: ليذنةى سةرثةرشتيارى سةر ثاراستة سروشتييةكان مافى دانى مؤلَةتى 
جنامدانى هةنديَك ضاالَكى ثيَويستى هةية لة ناو ثاراستة سروشتييةكان بة شيَوةيةك ئة

 كة ناكؤك نةبيَت لةطةلَ سروشتى ثاراستةكة. 

 :ماددةى شةشةم

لةسةر وةزارةت و اليةنةكانى ديكةى ثةيوةنديدار ثيَويستة حوكمةكانى ئةم ثةيرِةوة 
 ةجيَ بكةن.لة رِؤذى بالَوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى جيَب

 

 د.بةرهةم ئةمحةد صاحل 

 سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران 
( لة ريَكةوتى 140بآلو كراوةتةوة لة رؤذنامةى وةقائعي كوردستان ذمارة ) 

29\12\2011 
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 2012( ى سالَى 10. ياساى ذمارة )8

 عيَراق -ياساى دارستان لة هةريَمى كوردستان

 دةروازةى يةكةم

 كردنثيَناسةو ئامانج و كارثيَ
 بةشى يةكةم
 ثيَناسةكان

 ماددةى يةكةم :
مةبةست لةم دةستةواذةو زاراوانةى خوارةوة واتا دياريكراوةكانى بةرامبةريانة  بؤ 

 مةبةستى ئةم ياساية:
 –يةكةم : وةزارةت : وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو لة هةريَمى كوردستان  

 عيَراق.
 ريَوةبةرايةتى طشتى باخدارى و دارستان و ثاوان.دووةم: بةرِيَوةبةرايةتى طشتى: بة

سييَةم: بةرِيَوةبةرايةتى ثؤليسى ثاراستنى دارستان و ذينطة لة هةريَمدا: 
بةريَوةبةرايةتى ثؤليس كة راسثيَدراوة بة ثاراستنى دارستان وبةروبوومةكانى و 

 ثيَكهاتةكانى. 
ة ثيَكديَت  لة دارو درةخت و ضوارةم : دارستان: ثيَكهاتةيةكى ذينةوةرى تةواوكةرة ك

ثووش و ثاوان و رووةكةكان، طيانلةبةرو بالَندة كيَويةكان و زيندةوةرى بة ضاو 
 نةبيندراو جا سروشتى بن يان نا سروشتى.

ثيَنجةم: دارستانى مريى: بريتية لة دارستانى سروشتى و دةستكرد و زةوى و زارى 
هةريَم جا مافى سوود وةرطرتنيان بؤ دارستان كة خاوةنداريَتى  ئةطةرِيَتةوة  بؤ 

 كةسى تر بيَت يان نا.
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شةشةم: دارستانى تايبةت: ئةو دارستانانةى لة اليةن كةسانى سروشتى يا مةعنةوى 
 دروستكرابن و خاوةنداريَتى  يا مافى بةكارهيَنانيان  بؤ ئةو كةسانة دةطةريَتةوة .

طري بيَت يان طوازراوة. وةك حةوتةم: بةرى دارستان: هةر ماددةيةك لة دارستان جيَ
تةختةى ثيشةسازى  و دارى سووتةمةنى و خةلَوز و رِاتينج و مازوو و كةترية  و 
كةرةستةى ثيشةسازى و  بةرِوو و تؤو, رِةط و رِيشالَ و تويَكلَ و هةنطوين و طةزؤ،  

و  طلَ و طياو قارضك و طؤشت و ثيَستى ئاذةلَى كيَوى و بالَندةو ماسى و هيَلكةو طولَ
 ثيازى جوانى و بةروبوومى ديكة.

هةشتةم :درةخت: هةموو روةكيَك  كة قةديَكى دارينى هةبىَ لة هةموو قؤناغةكانى 
 طةشةكردنةوة.

نؤيةم : نةمامطة: زةوى تةرخانكراو بؤ بةرهةمهيَنان و ثةروةردةكردنى دارو درةختى 
 خؤرِسك و دةستكرد.

 ن كة لة سةر طذو طيا دةلةوةرِيَن.دةيةم : ماالَت : سةرجةم ئاذةلَة مالَيةكا
 بةشى دووةم
 ئاماجنةكان

 ئاماجنةكانى ئةم ياساية برتني لة : ماددةى دووةم :
يةكةم : ثاراستنى سةقامطريى هاوسةنطى سروشتى بؤ بةرِيَوةبردن  و ريَكخستنى 

 دارستان و برةودان بة زياد كردنى رووبةرةكان.
اريطةرى طؤرِانكاريةكانى كةش و هةوا  و دووةم: ضاكردنى ذينطة و كةمكردنةوةى ك

 ثاراستنى هةمةضةشنى  ذينطةيى.
 سيَيةم : فةراهةمكردنى هةندىَ كةرةستةى سةرةتايى كة ثيشةسازى ثيَويستيةتى.

 ضوارةم : هاندانى وةبةرهيَنانى كشتوكالَ لة بوارى دارستاندا.
 شةشةم : دةستةبةركردنى ناوضة طةشت و طوزاريةكان.
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 بةشى سيَيةم
 كارثيَكردن

 ماددةى سيَيةم :
 يةكةم: حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ دةبيَت لة سةر :

دارستانةكانى هةريَم  و ئةو زةويانةى بؤ سوودى طشتى كراون بة دارستان  -1
,سةربارى ئةو زةويانةى كة دارستانيان تيا نيية لة ناوضة دارستانيةكان  يان 

 بكريَت.ئةتوانريَت دارستانى لة سةر دروست 
 دارستانة تايبةتيةكان لة رووى هوونةرى و كارطيَرِيةوة. -2
 ثاريَزراوة خؤرسكةكان.-3

دووةم : ئةو زةويانةى كة لة برطةى )يةكةم ( ى ئةم ماددةيةدا هاتوون بة برِيارى 
 وةزارةت تةرخان دةكريَن.

 
 دةروازةى دووةم

 سوود ليَوةرطرتنىرِيَوشويَنى ثاراستنى دارستان و ريَكخستنى اليةنةكانى 
 بةشى يةكةم

 ريَوشويَنى ثاراستنى دارستان
 ماددةى ضوارةم:

يةكةم: رِيَطة نادريَت رةفتار  بة دارستانةوة بكريَت  ض بة ناوى وةزارةت بىَ يان نا 
 تةنها بة ثيَى ياسا نةبيَت.

ض دووةم : ريَطة نادريَت خاوةنداريَتى زةوى دارستانة مريييةكان بطوازريَتةوة بؤ هي
كةس يا اليةنيَك ئةطةر بؤ ثرؤذةى سرتاتيذى نةبيَت كة نةتوانرا شويَنى طوجناوى بؤ 
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دابني بكريَت بؤ جيَبةجيَكردنى و ئةمةش بة برِياريَكى ثيَشوةختةى ئةجنومةنى 
 وةزيرانةوة دةبيَت.

سيَيةم : رِيَطة نادريَت هيض لةم كارثيَكردن و ضاالكيانةى خوارةوة ئةجنام بدريَت تةنها 
 -بة رةزامةندى وةزارةت نةبىَ:

دروست كردن يان طؤرِين يان طواستنةوةى  هةر مافيَكى عةينى تر جطة لة مافى  -1
خاوةنداريَتى لة سةر زةوى دارستان )ئةمةش مةرجدارة بة زيان نةطةياندن بة 

 رووثؤشى رووةكى(.
 بة كريَدانى زةوى دارستان. -2
لة ناو زةوى دارستان بة شيَوةيةكى كاتى  دامةزراندنى دةزطاى طشتى يان تايبةت -3

 يان هةميشةيى.
 ضاندنى زةوى دارستانةكان يان وةسوودهيَنانيان. -4
 هيَنانى ئاميَرو كةرستةى تايبةت بة برِينةوة و طواستنةوةى لة دارستانةكاندا. -5
لةوةرِاندن لةو ناوضانةى كة سووتاون و دارةكانى بة تةواوى برِاونةتةوة بؤ  -8

 يةكى ديارى كراو, يا ئةو ناوضانةى ثةىل تازةى دةركردووة.ماوة
دروستكردنى بةنداو يا بةربةست لة سةر ئةو رِووبار يا جؤطةيةى بة دارستاندا  -9

 تيَثةرِ دةبن, يان طؤرينى ريَرِةوى يا راكيَشانى هيَلى  كارةباى  ثالَةثةستؤ بةرز.
نةوةى تاويَر  و بةرد و خولَ  لة دروست كردنى كانةبةرد يا دةرهيَنان و طواست – 10

 ناوضة  دارستانيةكاندا  يان هةلَكةندن تيايدا.
 كةرت كردنى زةويةكانى دارستان.  -11

 ضوارةم: لةوةرِاندنى ماالَت قةدةغة دةكريَت لة:
ئةو دارستانةى ئاطركةوتنةوى تيايدا رِوويداوة  يا دارةكانى بة تةواوى برِاونةتةوة   -1

 ةرضوونى ماوةيةكى دياريكراو بة ثىَ ى جؤرى دارةكان.تةنها دواى بة س
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دارستانة ثاريَزراو  و ناوضة خؤثاريَزةكان  لة ماددةى ) ثيَنجةم ( و ) شةشةم ( دا  -2
 (  سالَ كةمرتة. 10هاتوون هةروةها ئةو دارستانانةى كة تةمةنى دارةكانيان لة  ) 

اسايى  بؤ دروست كردنى ثيَنجةم : لة كاتى دةربرِينى رةزامةندى دروست و ي
ثرؤذةيةك لة ناوضة دارستانيةكاندا ثيَويستة لة سةر اليةنى ثةيوةنديدار النى كةم 

 %( ى دارودرةختةكان بهيَلَريَتةوة.30)
 ماددةى ثيَنجةم :

دارستانة ثاريَزراوةكان : كة رووبةريَكى دارستانة يا ئةو زةويانةى دةكةونة ناو 
بؤ كارى تايبةت وةك ثاريَزطارى لة هةنديَك جؤرى  دارستانةكان كة تةرخان كراوة

دارودرةخت  و طيانلةبةر و بالَندة و  يان شويَنةوارى ديَرين  يان دميةنة سروشتيةكان 
و دامةزراندن و نيشانكردنى ئةم ثاريَزراوانة بة برِياريَكى وةزارى دةبن كة ئةمانةى 

 خواروةى تيايدا ديارى دةكريَت :
 انة ثاريَزراوةكة و ئاماجنى  دامةزراندنى.يةكةم: ناوى دارست

 دووةم: شويَن و سنوور و رووبةرةكةى.
 سيَيةم : ريَكخستنى ضؤنيةتى هاتوضوَ و بةرِيَوةبردنى.

 ماددةى شةشةم :
يةكةم : وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوة ئاوييةكان بؤى هةية ناوضةى خؤثاريَزى 

يَتى تايبةت كة رِووتةن و رووبةرووى دروست بكات لة ناو زةوى مريى و زةوى خاوةندار
رامالَينى خاك بوونةتةوة بة هؤى ريَرةوى ئاوى  سةر زةوى يان  لة زةويية 

 دارستانيةكانى تردا ئةمةش لة ثيَناوى:
جيَطريكردنى خاك لة سةر شاخ و طردةكان و ليَذييةكان , كة ريَذةى ليَذايةتيان لة  -1
 %( زياترة.40)
 لة رامالَينى رووبارو ال فاو.ثاراستنى زةويةكان  -2
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 ثاراستنى كانى و سةرضاوةو و ريَرةوةكانى ئاو. -3
 ثاراستنى دميةنة سروشتيةكانى شويَنةكانى طةشت و طوزار  يان ريَطة طشتيةكان. -4

دووةم : ريَطة نادريَت بة خاوةن زةويية تايبةتةكان بؤ وةبةر هيَنانى نةطوجناو لة طةلَ 
 ى لة ناو دارستانةكاندا.ئاماجنةكانى خؤ ثاريَز

سَييةم: وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوة ئاوييةكان  بؤى هةية برِيارى دامةزراندنى ناوضة 
 خؤثاريَزييةكان هةلَوةشيَنيَتةوة ئةطةر هؤكارةكانى دامةزراندنى نةما.

 بةشى دووةم
 سوود وةرطرتن لة دارستانةكاندا

 ماددةى حةوتةم :
ارستانةكاندا نيشتةجيَن يان لة دةوروبةرين، بةدةر لة يةكةم : ئةو كةسانةى لة ناو د

( ى ئةم ياساية دةتوانن سوودمةند بن لة بةرووبومى 5حوكمةكانى ماددة )
دارستانةكان  كة لة ثيَويستى خؤيان زياتر نةبيَت بة مةرجيَك زيان نةطةيةنن ئةمةش 

 لة ريَطةى :
بةكار ديَت بؤ دروست سوود وةرطرتن لة هةموو دارة ووشك و شكاوةكان كة  -1

 كردنى ئاميَر و ئامرازى كشتوكالَى دواى مؤلَةتثيَدان.
 لةوةراندنى ماالَت و كةم كردنةوةى ذمارةى بزن لة دارستانة ثاريَزراوةكاندا. -2
 ريَطة طرتن  لة هاتنى ماالَت  لة دةرةوةى هةريَم  تةنها بة برِيارى وةزارةت نةبيَت. -3

باخدارى و دارستان و ثاوان بؤى هةية مؤلَةتى بىَ بةرامبةر دووةم: بةريَوةبةرى طشتى 
دةربكات بؤ ئةو كةسانةى كة برِطةى ) يةكةم ( ى ئةم ماددةية دةيانطريَتةوة  و بؤ 
ئةندامانى هؤزةكان، تيايدا ريَطةيان ثىَ بدريَت  بؤ ئةوةى ماالَتيان لة دارستانة 

ةو ريَنماييانةى بؤ ئةم مةبةستة دراوسيَكان بلةوةرِيَنن بة مةرجيَك ثابةندبن  ب
 دةردةضن.
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 ماددةى  هةشتةم :
يةكةم : وةزارةتى دارايى لة سةر داواى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو 
رووبةرى ثيَويست لة زةوى مريى تةرخان دةكات بؤ مةبةستى دار ضاندن و دروست 

بة شيَوةى سروشتى كردنى دارستان و فراوانكردنى لةو ناوضانةى كة دارو درةخت 
 تيادا نارِويَت.

دووةم : وةزارةت بؤى هةية ئةو ناوضانةى رِووبةرووى رِوتانةوة دةبن  و رووبةرةكانى 
تةنيشت جؤطةكانى ئاوديَرى و حةوزى رووبار  و بةنداو و تةنيشتةكانى ريَطة 

نة طشتيةكان لة دةرةوةى سنوورى شارةوانيةكان  و هي تر بة هةماهةنطى لة طةلَ الية
 ثةيوةنديدارةكان داريان تيادا برِويَنيَت.

 : هةمماددةى نؤ
لة سةر وةزارةت ثيَويستة بة هةماهةنطى لة طةلَ وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان  هةلَسن 
بة بالَو كردنةوةى هؤشيارى و كةلتورى طرنطيى  دارستان و ثاريَزطاريكردن  و 

بةشيَك لة ثرؤطرامةكانى خؤيَندن لة  ثاراستنى لة ئاطركةوتنةوة، و ئةم كةلتورة بكريَتة
 قؤناغة جياجيكاندا، هةروةها بةشدارى ثيَكردنيان لة هةلَمةتةكانى دار ضاندندا.

 :هةمماددةى دة
خاوةن دارستانة تايبةتةكان بؤيان هةية بة ثىَ ى ئةو مةرج و ستاندةرة هونةريانةى 

نان و سووكردنيان وة وةزارةت ديارى دةكات دارستانةكانيان وةبةربهيَنن  بة داهيَ
طوَرِينى دارستانةكان بة درةختى بةردار كة طوجناو بيَت لة طةلَ ناوضةكة بةو مةرجةى 

 مؤلَةتيان   لة وةزارةتةوة ثىَ بدريَت.
 : هةمماددةى يازدة

وةزارةت كار دةكات بؤ كؤمةككردن و هاندان و طةشةثيَدانى نةمامطةى دارستانة 
 ى:تايبةتةكان , ئةمةش لة ريَطة
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يةكةم : تةرخان كردنى ئةو زةويانةى  بة دارستان دانةثؤشراون  و بة ثىَ ى ئةو 
 ريَنماييةى وةزارةت دةرى دةكات.

 دووةم : تةرخان كردنى شارةزايى تةكنيكى  و نةمام و تؤو هاوكارى ديكة.
 سيَيةم : ثيَشكةشكردنى قةرزى رةخسيَنراو بؤ ئةم مةبةستة.

 :هةمماددةى دوازدة
وى كشتوكالَى يان ئةوةى زةويةكةى بة درةختى بةردار ضاندووة و هةندىَ  خاوةن زة

% ( كةمرت مافى هةية ئةم دارانة بربِيَتةوة 10دارى دارستانى لة سةر روواوة  بة ضرِى ) 
وبيانطوازيَتةوة و بيانكات بة خةلَوز، سوككردنى دارةكانى دارستان بة ثىَ ى مؤلَةتيَك 

ةى دارستانى ناوضةكة  دواى بة سةر كردنةوةى شويَنةكة , كة خاوةنةكانى لة فةرمانط
 وةرى دةطرن.
 :هةمماددةى سيَزدة

نابىَ وةبةرهيَن بةرهةمى دارسانةكانى هةريَم كة رِيَطةثيَدراون , وةبةرهيَنانى تيادا 
بكات لة شويَنى طرد كردنةوة و يا لة طةجنينةوة  بطوازريَتةوة , تةنها بة مؤلَت نةبيَت 

رِيَوةبةرايةتى دارستان لة ثاريَزطا يان ناوضةكة وةردةطريىَ و برِى بةرهةمى كة لة بة
 طواسرتاوةو جؤر و ضةشن  و ريَطاكانى طواستنةوة ديارى بكريَن.

 :هةمماددةى ضواردة
ثؤليسى دارستان بؤى هةية دةست بطرىَ بة سةر بةرهةمةكانى دارستان  و ئاميَر و 

ن تا ئةو كاتةى حوكمى دادطا دةردةضيَت هؤيةكانى طواستنةوةو و طلدانةوةيا
سةبارةت بة بةكارهيَنانيان ئةطةر سةمليَندرا كة بؤ ئةوة بة كار ديَت كة زيان 
ئةطةيةنيَت بة دارستان و خراث بةكارهيَنانى و سوود وةرطرتن ليَيان بة ثيَضةوانةى 

 حوكمةكانى ئةم ياساية.
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 :هةمماددةى ثازدة
خةلَوز لة دارستانةكاندا تةنها بة مؤلَةتيَكى تايبةت  ريَطة نادريَت بة دروستكردنى

نةبيَت لة وةزارةتةوة يا ئةو اليةنةى دةسةالَتى ثىَ دةدريَت و تةنها بؤ 
 ثيَداويستيةكانى هةريَم.

 :هةمماددةى شازدة
نابيَت بنةضةى رةضةلَةكى رووةكى و ئاذةلَى لة ناوضة دارستانيةكان بربيَتة دةرةوة و 

 ت دةردةضيَت بةو رةضةلَةك و تومخانةى ريَطة ثيَدراوة لة وةزارةتةوة.ريَنمايى تايبة
 :هةمماددةى حةظدة

يةكةم : وةزارةت ريَنمايى دةردةكات سةبارةت بة بةرهةمهيَنانى نةمامى دارستان و 
 دةست دةطريَت بة سةر نةمامى بةرهةمهيَنراو بؤ مةبةستى بازرطانى كة بة بىَ مؤلَةتن.

ريَت بة هيَنانى نةمامى دارستان كة مةرج و ستاندةرى ثاراستنى دووةم : ريَطة ناد
 رووةكى و ياسا كارثيَكراوةكانى نية بؤ ناو هةريَمدا.

 :هةمماددةى هةذدة
نابيَت دةستدريَذى بكريَتة سةر زةوى دارستان بة فرِيَدانى ثامشاوةو ثاشةرِؤى رةق 

 زيانبةخش بة ذينطة. يان شل يان تيشكدار يان هةرماددةيةكى  ترى ثيسكار يان
 :هةمماددةى نؤزدة

ماوةى لةوةرِاندن لة دارستان و لةوةرِطاكاندا بة ثىَ ى وةرزو ناوضة جياوازةكان بة 
 هةماهةنطى لةطةلَ كارطيَرِية خؤَجيَيةكاندا ديارى دةكريَت.
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 دةروازةى سيَيةم
 خؤثاراسنت لة ئاطركةوتنةوة و رِيَطةليَطرتنى

 بةشى يةكةم
 لة ئاطركةوتنةوة خؤثاراسنت

 ماددةى بيستةم :
يةكةم : هةلَطرتن و ئاطركردنةوة لة دةرةوةى خانوو بينايةكان لة نيَو سنوورى 

( مةتر لة سنوورةكةيةوة و 200دارستانةكانى هةريَم و لة دةوروبةرى بة دريَذايى )
 قةدةغة دةكريَت.

يَنى ئيشكردن و كارطة دووةم : ريَطة نادريَت ئاطر بةكار بهيَنريَت لة ناو ضادرو شو
( مةتر  200دامةزراوة كاتيةكان  كة دةكةويَتة ناو دارستانةكانى هةريَم يا بة دوورى ) 

لة سنوورةكةيةوةن تةنها بؤ مةبةستى ضيَشتليَنان و خؤطةرمكردنةوة نةبيَت , لةم 
 حالَةتةشدا رِيَوشويَنى ثيَويست دةطرييَتةبةر.

دنى هيض دةزطايةكى ثيشةسازى  يا دامةزراوةيةك كة سيَيةم :ريَطة نادريَت بة دامةزران
ئاطر بةكار ديَنيَت , يا كؤطاى ماددةى تيشكدةر يا دروستكردنى خانوويَك كة 

( زياتر بيَت لة ناو دارستانةكانى هةريَم يا لة دوورى كةمرت   2/م120رووبةرةكةى لة )
هيَنانى مؤلَةتى وةزارةت ( مةتر لة هةر سنووريَكى دارستانةكاندا بة بىَ دةست 500لة )

هةروةها روونكردنةوةى ثيَويست دةردةكريَت  لة نيَو ريَنماييةكانى وةزارةت بؤ ئةم 
 بابةتة.

ضوارةم: هيض كةس بؤى نية ئاطر بكاتةوة لة نيَو دارستانةكانى هةريَم دا يا لة نزيكى 
رستانةكانةوة ( مةتر تةنها بة مؤَلَةتى اليةنى بةرثرس لة ثاراستنى دا300كةمرت لة )

 نةبيَت.
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ثيَنجةم: ثيَويستة لة سةر وةزارةت بة هةماهةنطى لةطةلَ اليةنة هونةريةكان 
ثيَداويستى و ئامرازةكانى كوذاندنةوةى ميكانيكى و دةستيى دةستةبةر بكات و 
تاوةرى ضاوديَرى و نةهيَشتنى ئاطر دروست بكات لةو ناوضانةى دارستان تيَيدا ضرِة 

 يان ناوةندية.
شةم : وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوة ئاوييةكان يان ئةوةى دةسةالَتى ثيَدةدات شة

بؤى هةية ثةنا بةريَتة بةر دةسةالَتى كارطيَرى ناوضةكة بؤ بةكارهيَنانى ئامراز و 
ئؤتؤمبيل و ئاميَرةكان بؤ طرتنةبةرى ريَوشويَنى  ثيَويست بؤ خؤثاراسنت لة 

 ئاطركةوتنةوة.
 بةشى دووةم

 سزاكان
 ةى بيست و يةك:مادد

يةكةم : سزاى بةند كردن ئةدريَت  كة لة سالَيَك زياتر نةبيَت يان غةرامةيةك كة لة 
)سىَ مليؤن دينار( كةمرت نةبيَت وة لة ) ثيَنج مليَون دينار ( زياتر نةبيَت , هةركةسيَك 

,( ى بةندى سيَيةمى ماددةى 10,8,7,6,5,1سةرثيَضى حوكمةكانى برِطةكانى ) 
 ئةم ياسايةدا بكات.ضوارةمى 

دووةم : سزاى بةندكردن و غةرامةيةك كة لة ثيَنج مليَون دينار كةمرت نةبيَت  هةر 
, ( ى بةندى سيَيةمى ماددةى 11,4,3,2كةسيَك سةرثيَضى حوكمةكانى برِطةكانى ) 

 ضوارةمى ئةم ياسايةدا بكات.
 ماددةى بيست و دوو :

 ة ياسا دةقى لة سةر دةكات :لة طةلَ النةدان  لة هةر سزايةكى توندتر ك
يةكةم : سزا دةدريَت بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة شةش مانط كةمرت نةبيَت وة 

 غةرامةيةك كة لة ثيَنج مليؤن دينار كةمرت نةبيَت , هةر كةسيَك هةلَسا بة:
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برِينةوة يا سووتاندنى دارة بة تةمةنةكان يا دةطمةنةكانى دارستان يا ليَكردنةوةى  1
 كانيان يان شيَواندنيان بة هةر جؤريَك بيَت.تؤيَكلة

بة ئةنقةست بوو بة هؤى ئاطر كةوتنةوة يا ئاطر تيَبةردانى دارستان و زةويية  -2
 دارستاناويةكان و  ثاريَزراوةكان و ناوضةكانى خؤثاريَزى و لةوةرِطاكان.

 ضاندن و سوودهيَنانى زةويةكانى دارستان و ثاريَزراوة سووتاوةكان. -3
ةم : سزا ئةدريَت بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة سىَ مانط كةمرت نةبيَت و لة سالَيَك دوو

زياتر نةبيَت و بة غةرامةيةك كة لة ثيَنج مليؤن دينار كةمرت نةبيَت هةر كةسيَك بة بىَ 
 رةزامةندى وةزارةت خةلَوز دروست بكات.

اتر نةبيَت  و بة سًييةم : سزا دةدريَت بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة سىَ مانط زي
 غةرامةيةك كة لة ثيَنج سةد هةزار دينار  كةمرت نةبيَت هةر كةسيَك:

هةلَةكردنى يان سةرثيَضيكردنى حوكمةكانى  ئةم ياساية يان ريَنمايية دةركراوةكان -1
 , ببيَتة هؤى روودانى ئاطر كةوتنةوة لة دارستانيكى طشتى يان تايبةت.

( ى ئةم ياساية بكات و ثابةند دةكريَت بة 18سةرثيَضى حوكمةكانى ماددة ) -2
 البردن و هةلَكةوتنةوةى ئةو ماددانةى فرِىَ ى داوة  لة سةر خةرجى تايبةتى خؤى.

بةنداويَك يان بةربةستيَك لة سةر رووباريَك يان جؤطةيةك كة بة دارستان دا رِيَرةو  -3
 يَشيَت.ئةكات دروست بكات يان هيَلَى كارةباى ثالَةثةستؤى بةرز رابك

خؤى بطريَت لة ثيَشكةش كردنى  يارمةتى بؤ كوذاندنةوةى ئاطريَك كة كةوتبيَتةوة  -4
 لة دارستان يان ثاريَزراوةكان يان بةبىَ ثاساو يارمةتيدان رِةتبكاتةوة.

 ماددةى بيست و سىَ :
سزا ئةدريَت بة طرتن بؤ ماوةيةك لة حةوت سالَ زياتر نةبيَت هةر كةسيَك بة نياز 

بةرهةمى دارستانى ثىَ طريا يان كرِى كة ئةزانيَت ئةوةى ثيَ يةتى ثيَضةوانةى  خراثى
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حوكمةكانى ئةم ياسايةية وة كةسى هةلَطر سزا ئةدريَت بة بةندكردن بة مةرجيَك 
 بةشدار نةبيَت لة ئةجنامدانى ئةو تاوانةى كة ئةو بةرهةمانةى ثىَ طرياوة.

 ماددةى بيست و ضوار :
ت بة ماوةيةك كةمرت نةبيَت  لة يةك سالَ و بة غةرامةيةك لة سىَ يةكةم : سزا ئةدريَ

مليؤن دينار كةمرت نةبيَت  لة طةلَ دةستةبةسةرداطرتنى  ئةوةى ثىَ ى طرياوة هةر 
 (  ى ئةم ياساية بكات.16كةسيَك سةرثيَضى حوكمةكانى ماددة )

دينار بؤ هةر  دووةم : سزا ئةدريَت بةبةندكردن  يا بة غةرامةيةك  بة برِى هةزار
نةماميَك لة طةلَ دةستبةسةرداطرتنى هةر كةسيَك بةرهةمى بهيَنيَت يان بيهيَنيَتة 
ناوةوة بؤ مةبةستى بازرطانى يان بة ثىَ ى ريَنماييةكان نةبيَت وة بة ثىَ ى 

 حوكمةكانى ئةم ياساية.
يةدا  باس سيَيةم : ئةو تاوانانةى دةربارةى دارستانةكان ئةجنام دةدريَن  كة لةم ياسا

نةكراون , ئةوا حوكمةكانى ياسا سزاكاريية بةركارةكانى هةريَميان بةسةردا 
 دةسةثيَت.

 حوكمة كؤتاييةكان
 ماددةى بيست و ثيَنج:

ثيَويستة لة سةر وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوة ئاوييةكان ريَنمايى ثيَويست بؤ ئاسان 
 جيَبةجيَكردنى حوكمةكانى  ئةم ياساية دةربكات.

 ى بيست و شةش :ماددة
, لة هةريَمى كوردستان , لة  1955( سالَى 75كاركردن بة ياساى عيَراقى ذمارة  )

 عيَراق , دةوةستيَنريَت.–هةريَمى كوردستان 
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 ماددةى بيست و حةوت :
ئةم ياساية لة ريَكةوتى بالَوكردنةوةى  لة رؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان( 

 جيَبةجىَ دةكريَت. 
 بارزانـــــى مـسـعود

 عيَراق –سةرؤكى هةريَمى كوردستان 
 

 هؤيـة ثيَويَستكارةكانــى  دةرضوواندنــى ئــةم ياسايــة
لـة بـةر ئـةوةى ئـةو ياسايانـةى لـة هـةريَمـى كوردستـان بـةركارن سةبـارةت بـة  

و بـة  دارستانـةكـان لـة طـةلَ ثيَويستيةكانـى ثاراستنى دارستانةكاندا  ناطوجنيَن ,
مةبـةستى ريَكخستنى بـةريَوةبردن و ثـاراسنت و ثاريَزطـارى و ضاككردنى 
دارستانةكـان و, زيَـدةكردنى رووبـةرى سةوزايـى و بةشداريكردن  لة ضاككردنى 
ذينطةوة , دابني كردنى شوبَنى طةشتيـارى و رابواردن , كـة لـة كاتى ئيَستادا بوونةتة 

خؤطوجناندن لةطةلَ بارودؤخ و سياسةتى دارستان كة ثيَويستيةكانى ذيان و , بؤ 
ثيَويستة ثةيرِةو بكريَ  بؤ ثاراستنى دارستانــةكـان وةك سامانــى نـةتةوةيـى و 
نيشتمانـى و ثاريَزطــارى كردن لـة جؤرة سروشتيــة طوجناوةكــان و هيَشتنةوةى 

 يَندرا. بنةضة بؤ ماوةييةكــان  لة كوردستــاندا , ئةم ياساية دةرضو
 

  2012( لة 151بالَوكراوةتةوة لة وةقايعى كوردستان ذمارة )
 

 


