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 كیهوته
 بێگەرد تاڵەبانى                                  

 اوئوەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى                            
كانی كشتوكاڵی یاسا و ڕێنماییه له م گوڵبژێرهشریعكردنی ئهته

رتی كه رێم بهتی ههخدانی حكومهبایه ر لههه یهخی خۆی ههبایه
تی كشتوكاڵ و زارهستافی وه یییهدڵسۆزم لهكشتوكاڵ و 

 پارێزگاكان و به زارت لهزگاكانی وهكانی ئاو و دامودهرچاوهسه
 ت كهزارهدیوانی وه له تی كاروباری یاساییرایهبهوهێڕت بهتایبه

 هژیان خستۆتۆو وڕكان شهندیدارهیوهپه كان و لیژنهڵ ستافهگهله
 تهیشتوهگه وهشنوسهڕه كان لهك تاكو یاسا و ڕێنماییهر یهسه

 كۆتاییشدا به و له ،وهرچواندن و باڵوكردنهقۆناغی ده
 بۆ كارئاسانی له وههرگ كۆبكرێتك بهیه له ندمان زانی كهسهپه

زگاكانی و ت و دامودهزارهن كادیرانی وهالیه جێ كردنیدا لهجێبه
 بهدات دهرچاوڕوونیش به یوهله . بێجگهراندادگاكان و پارێزه

رك و ئه مترین ماوهكه ی بهوهران بۆ ئهرهێنهبهجووتیاران و وه
ر ك گهیهڵهن مامهوهێت. خاكانیان ڕاهی بكرو ماندووبوون كاره
كان و سزاكان و رجهو مه كان چۆنهنماییهێبزانێت یاسا و ڕ

مترین كه و كاتهئه كهیهچی شێوه كانی كاركردن بهڕێوشوێنه
نیش ناكات ێستۆ و ماندوو نابێت و یاساشكئه وێتهكهتێچووی ده

 بێتهدهش مهله جگهێو ب یهرپێچیكاران ههسزای سه زانێتو ده
ت و گشتی بۆ پێشێلكارانی ی تایبهوهرچدانهرپهری بهفاكته

 .یاساكان
 له ر كراوهسهكاری جددی له كه یاسا و ڕێنماییانه ڵهم كۆمهئه

ندێكیان بۆ و هه رتی كشتوكاڵ بووهكانی كهپێویستییه
رێمی كوردستان هه له كه ی بۆشایی یاسایی بووهوهپڕكردنه

 یان بۆ البردنی ڕۆتین بووهندێكی دیكهخرابوون و ههنه ڕێك
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رتی كه له ش بۆ ئاسانكاری بووهمهو ئه بووهی پێشتر ههوهله
نیت بۆ جیاتی كاتێكی زۆر بخایه ك لهیهپرۆژه كشتوكاڵ كه

 كان البردراون.نگهیان ئاسته وهتهمكراوهتدان كهمۆڵه
بۆ  كانی دیكهی كارهرمانهناو خه چێتهمان بم كارههیوادارین ئه

 رتهم كهی ئهوهستانهرتی كشتوكال و ههتی جووتیاران و كهخزمه
 رێمی كوردستان.هه ئاسایشی خۆراك له یشتن بهپێناو گه له

ندامانی رۆك و ئهی سهسوپاس و پێزانینی خۆمان ئاڕاسته
 له دڵسۆزانه ستافهو م ئهرجهسهت و زارهی یاسایی وهلیژنه

م كهت دهزارهرانی گشتی و كادیرانی وهبهڕێوهڕاوێژكاران و به
ڕێز )تالن ت بهتایبه به كردووه م گوڵبژێرهر ئهسهكارییان له كه

 له بێجگه كه تزارهسایی وهری كاروباری یابهڕێوهزرار غفور( به
 به ڵساوههه وامردهچوونی بهدواداكان و بهڵ لیژنهگهكانی لهكاره

ڕێز كۆتاییدا سوپاسی به له. یهم نامیلكهكردنی ئهئاماده
نشین )د. انور عمر قادر( وی وزاری خانهری گشتی زهبهڕێوهبه
 ی پرۆژهزۆرینهكردنی ئاماده له شداری كردووهبه م كهكهده

ت زارهوه لهی كاته مت لهتایبه به وهتهپێداچووهیان  یاساكان
ك بێت ندی گشت الیهزامهجێگای ڕه مهرههم بههیوادارم ئه بوو.

 ڵ ڕێزمان.گهله
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 كیپێشه

ی و یاساو ڕێنماییانهم ئهرجهسه له بریتیه ستهردهی بهرگهم بهئه
تی می حكومهی نۆیهكابینه رتی كشتوكاڵ و لهكه تن بهتایبه

 20/5/2022تاكو  20/7/2019وتی ڕێكه وردستان لهرێمی كهه
 وتۆتهو كه وهتهقایعی كوردستان باڵوكراوهوه و له رچوێندراوهده

 جێ كردن. بواری جێبه
تۆ و كردنی بنهمهێنان و هاوردهرههیاسای به یاساكان بریتین له

 رزهته ندكردن و پارێزگاری كردن لهسهتل و پهشه
رشتیارانی رپهسه به تهم تایبهكان، و یاسای دووهیهكشتوكاڵی

 بریتییهم و یاسای سێیهت، رتی تایبهكه هلكانی كشتوكاڵی پرۆژه
بۆشایی  بواره سێم له كهبردن و پاراستنی ئاو ڕێوهبهیاسای 

مهێنان و رههبواری به ت لهتایبه رێم بههه بوو لهیاسایی هه
وام ردهو به م بوارانهبوو بۆ ئهك نهیاسایه كه تۆی بنههاورده

نگ ش ئاستهمهین و لهنا بۆ یاسای عێراقی فیدراڵ ببهپه بوایهده
ی عێراقی 2013(ی ساڵی 15) ی یاسای ژمارهوهر ئهبهبوو لههه

ش مهله مان و بێجگهرلهن پهالیه كرابوو لهرێم كارا نههه فیدراڵ له
رچاو بهرێمی كوردستان لهندی ههتمهتایبه نی یاساكهدانا له
 گیرابوو.نه

كان كشتوكاڵییه رشتیاری پرۆژهرپهسه ت بهم تایبهیاسای دووه
می ی نۆیهجێ كردنی پالنی كابینهبۆ جێبه كهیهروازهده كه

رچووی ی دهوانهلی كار بۆ ئهی ههوهرێم بۆ دۆزینهتی ههحكومه
 كانن و لهریهكشتوكاڵی و ڤیتێرنه ییهو ئاماده یمانگهو پهزانكۆ 

 زراون.مهرتی گشتی دانهكه
 بردن و پاراستنی ئاو كهڕێوهبه به تهتایبه م كهیاسای سێیه

 ئاستی عێراقی فیدراڵ رێم و لهئاستی هه له م یاسایهكههی
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بوو ۆشایی یاسایی ههب گرنگه ژیارییه تهم بابهله ،شریعكراوهته
 .وهپڕ بكرێته م بۆشاییهتوانرا ئه بۆیه

پێدانی  كارئاسانی له كه ڕێنماییه دوازدهكان كۆی ڕێنماییه
م رجهكان و سهكشتوكاڵییه كات بۆ پرۆژهتدان دهمۆڵه

تی ت مۆڵهتایبه بوون البردراون، بهكانی پێشتر ههنگهئاسته
مامگه، خانووی پالستیكی بۆ ، نههزراندنی باخی میودامه
ڵ و ماسی، كانی سامانی ئاژهوزه، پرۆژهمهێنانی سهرههبه

كانی گۆشت روبوومهی گۆشت و بهكانی دروستكردنی قیمهكارگه
 ژوو.یاسای دارستان و دروستكردنی ڕه ت بهو ڕێنمایی تایبه

بانی تاڵه ردوخۆی خاتوو بێگهژێر چاودێری ڕاسته له رگهم بهئه
چاپ  و له كراوه كانی ئاو ئامادهرچاوهزیری كشتوكاڵ و سهوه

مان یاساییه م كارهڕێزیان ئهرمایشتی بهر فهسهو له دراوه
 .كردووه

ك ندی گشت الیهزامهخش بێت و جێگای ڕههیوادارین سوودبه
 هیم ڕێچكهر ئهسهنامان بێت لهپشت و په ورهبێت و خودای گه

  بین.وام دهردهبه
 ورتالن زرار غف                                          

 ری كاروباری یاساییبهڕێوهبه                                    
 اوەکانى ئاوکشتوکاڵ وسەرچ تیارهوەز                             
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 2020(ی ساڵی 1بڕیاری ژمارە )

 ڕێکخستنی هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو هت بهتایب
پاڵپشــت بە بڕگەکــانی  )یــانزەد( و )دوانــزەد( و )نــۆزدەد( لە 
مــــــاددەی )دووەد( لە یاســــــای وەزارەتــــــی کشـــــــتوکاڵ و 

(ى ساڵی 6کوردستان ژمارە )سەرچاوەکانی ئاو لە هەرێمی 
ــاددەی )ســێیەد( لە یاســای  2010 ــڕگەی )شەشــەد( لە م و ب

پاراســـتن و پێشخســـتنی بەرهەمـــی کشـــتوکاڵی لە هەرێمـــی 
ــــارە ) ــــاددەی ) 2008(ی ســــاڵی 4کوردســــتان ژم ( لە 5و م

 1936(ی سـاڵی 68یاسای )امراض الحیوانات العفنة( ژمارە )
(ى 84ارە )( لە سیســــتەمی ڤیتێــــرنەری ژمــــ6،5و مــــاددەی )

و بە مەبەســــــتی کــــــۆنترۆ  و ڕێکخســــــتنی  1937ســــــاڵی 
بازرگــانی کــردن بە هــاوردەکردنی ئــاژەڵی زینــدوو کە بــۆتە 
هۆکارێـــــئ بـــــۆ ئەوەی بە ســـــەدان مەیـــــۆن دۆ ر ڕەوانەی 
دەرەوە بکرێت و بۆ ڕێگـرتن لە بووبـوونەوەی نەخۆشـی لە 
ڕێگـــای ئەد پرۆســـەیە و بە مەبەســـتی دابینکردنـــی گۆشـــتی 

ندروســـت و پـــاا بـــۆ هاوواتیـــان و پاراســـتنی ســـووری تە
سـامانی ئـاژەڵ لە هەرێمــی کوردسـتان و دۆزیـنەوەی هەلــی 
کــار بــۆ دەرچــوانی کــۆلێژە کشــتوکاڵیەکان و ڤیتێرنەریەکــان 

 :ئەد بڕیارەمان دا 
 2020(ی ساڵی 1بڕیاری ژمارە )

ڕێکخستنی هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو بە  ەت بەتايب
 ربرینمەبەستی قەڵەوکردن و سە

 

مۆڵەتی هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو بـۆ قەڵەوکـردن  :یەکەد
تەنیا بەوانە دەدرێت کە خاوەن پـڕۆژەی قەڵەوکردنـی 
ئاژەڵی زیندوون و کە پـڕۆژەی قەڵەوکردنیـان هەیە و 
ـــــــــــان  ـــــــــــان هەیە و مۆڵەتەکەی مـــــــــــۆڵەتی وەزارەتی
نــــــــــوێکراوەتەوە و پێویســـــــــــتە پڕۆژەکانیـــــــــــان بە 
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ـــوەبەرایەتی ڤی ـــرنەری و بەشـــی سەرپەرشـــتی بەرێ تێ
ــاژەڵ و پارێزگاکــان و بەپێــی ڕێنماییەکــانی  ســامانی ئ

 وەزارەت بێت .
ژمــارەی ئــاژەڵی هــاوردەکراو بــۆ قەڵەوکــردن بەپێــی  :دووەد

توانـــای شـــوێنی قەڵەوکـــردن دەبێـــت و نابێـــت کێشـــی 
ــاژەڵەکە )گــۆلکی بیــووکی گۆشــت( لە ) ( ســەدو 150ئ

پێنج  ( بیست و25پەنجا کیەۆگراد و )بەرخ و کار( لە )
کیەـۆگراد زیــاتر بێــت و پێویســتە ســەرجەد ئاژەڵەکــان 

 ژمارە پێناسیان هەبێت .
مۆڵەتی نوێ دەدرێـت بە هـاوردەکردن دوای ئەوەی  :سێیەد

کە ڕاپـــــۆرتی وەجـــــبەی پێشـــــوو لە  یەن داواکـــــار 
ــــانی  ــــدبووە بە ڕێنماییەک ــــت کە پابەن پێشــــکەر بکرێ

 هاوردەکردن .
ــــــ :چــــــوارەد ــــــاژەڵی ه ــــــی ئ اوردەکراو و لە دوای کەرەنتین

گواســتنەوەی بــۆ ئەو پارێزگــایەی کە مــۆڵەتەکەی بــۆ 
دراوە جــارێکی دیــکە  ڕێگــا نادرێــت بگــوازرێتەوە بــۆ 

 پارێزگایەکی دیکە .
داواکـاری پارێزگاکـانی هەرێمـی کوردسـتان بـۆ ئەو  :پێنجەد

ـــی پێداویســـتی  ـــڕەی کە داوای دەکەن پێویســـتە بەپێ ب
ـــت بە ڕەچـــاوکردنی پاراســـتنی بەر هەمـــی پارێزگـــا بێ

نــاوخۆ و نــرخ و داواکــاریەکە بــۆ ســێ مانــ  پــێکەوە 
پێشـــکەر بە وەزارەت بکرێــــت وە شــــێوازی پێــــدانی 
ـــایبەت  ـــگەی لیژنەیەکـــی ت مـــتڵەتی هـــاوردەکرن لە ڕێ
دەبێــت لە وەزارەت کە ســاانە بە اەرمــانێکى وەزارى 
وەزیــــــر نوێــــــدەکرێتەوە و دەکرێــــــت ئەد لیــــــژنەیە 

 گۆرانکاری بەسەردابێت .
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ـــاوردە شەشـــەد  ـــدوو بە مەبەســـتی ه ـــاژەڵی زین کردنی ئ
سـەربڕین لە کوشــتارگاکان لە هەریەا لە )جوانەگــای 

( چوار سەد کیەۆگراد و 400گۆشت( نابێت کێشی لە )
( شەســت کیەــۆگراد زیــاتر بێــت. 60)کاور،گیســئ( لە )

ــــاوەن  ــــانە کە خ ــــت بەد کۆمپانیای ــــۆڵەتە دەدرێ ئەد م
ــــانن و  ــــۆڵەتى خۆی ــــاژەڵى و م شــــوێنى نەوانەوەى ئ

ردارى ئەد ئـــــــــــاژەانە هـــــــــــاوردە دەکەن و بەکـــــــــــ
ــــاری  دەیانفرۆشــــنەوە بە قەســــابەکان و ڕەچــــاوی ک
پێشتری کۆمپانیاکان بکرێت و لە ژێر سەرپەرشـتی و 
بە هەماهەنگی نێوان ب. ڤیتێـرنەری و بەشـی سـامانی 

 ئاژەڵی پارێزگاکان بە پێی ڕێنماییەکانی وەزارەت .
ی ئـاژەڵی پێویستی دروسـتکردنی شـوێنی کەرەنتینـ :نەوتەد

هـــــــــاوردەکراو بە توانـــــــــای گونجـــــــــاو لە دەروازە 
سنووریەکان چ لە  یەن نکومەت یان کەرتـی تـایبەت 

ــــاددەی ) ــــرنەری 6پاڵپشــــت بە م ( لە سیســــتەمی ڤێتێ
ڕێــگە دەدرێــت بە کەرتــی  1937( ی ســاڵی 84ژمــارە )

تایبەت بۆ دروستکردنی شوێنی کەرەنتینی تـایبەت بە 
ەکـان و ارۆکەخانەکـان ئاژەان لە دەروازە نێودەوڵەتی

ـــــایبەت لە  ـــــونەری ت ـــــی ه بە سەرپەرشـــــتی لیژنەیەک
وەزارەت و بە هاوکاری وەزارەتی دارایی و ئابووری 

 بۆ ڕێکخستنی کاروبارە داراییەکان .
پێویستە کۆمپانیاو پڕۆژەی قەڵەوکردن و ئەوانەی  :هەشتەد

کە پڕۆژەی قەڵەوکردنیان هەیە و مۆڵەتی وەزارەتیان 
بە دانــــانی پزیشــــکێکی ڤیتێــــرنەری و هەیە پابەنــــدبن 

ئەنــدازیارێکی کشــتوکاڵی )بەشــی ســامانی ئــاژەڵ( بــۆ 
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هەر پڕۆژەیەا بۆ ئەو دەرچـووانەی کە دانەمەزراون 
 لە نکومەت وەا سەرپەرشتیاری پرۆژەکانیان .

دەبێت هاوردەکار پابەندبێت بە ماوەی دیـاریکراو بـۆ  :نۆیەد
ـــاوردەکردن کە ) ـــاریکراوە و3ه ـــ  دی ـــۆ  ( ســـێ مان ب

ئەوانەی کە مۆڵەتیان پێـدەدرێت لە رۆژی دەرچـوونی 
ئەد بڕیـــارە بـــۆ هـــاوردەکردنی ئاژەڵەکانیـــان بـــۆ نـــاو 
هەرێـــە لە وواتـــى ســـەرچاوە و هەروەهـــا گـــۆڕینى 
ســەرچاوەى هــاوردەکردن لە دەســەاتى لیــژنە دەبێــت 

 لەژێر سەرپەرشتى وەزیر .
و  لیژنەیەکی هاوبەر لە بەرێـوەبەرایەتی ڤیتێـرنەری دەیەد 

بەشی سـامانی ئـاژەڵی پارێزگاکـان سـەردانی شـوێنی 
کۆمپانیای هاوردەکردنی ئاژەڵ بۆ دڵنیـابوون لە بـڕی 
بەشــی هــاوردەکراو و بکــرێتە کۆنووســێکی هــاوبەر 
 ڕەوانەی لیژنە بکرێت بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکرێت.

تــایبەت بە پڕۆژەکــانی قەڵەوکــردن لە شــەر مــانگی  :یــانزەد
شـێوەی دووجـار و ووزەی  ( بە2020یەکەمی سـاڵی )

ــــــدرێت بەدەر لە پشــــــکی  ــــــان ب ــــــڕۆژە پێی تەواوی پ
پارێزگاکــان لە یەن هەمــان لیــژنەى دانــراو لە دیــوانى 

 ( پێنجەد ئاماژەى پێدراوە .5وەزارەت کە لە خاڵى )
سەبارەت بە هەنگاوی جێبەجێ کردنـی بەرنـامەی   دوانزەد 

 لە سەربڕینەوە بۆ قەڵەوکردن هەنگاو بە هەنگـاو بێـت
( رێژەى سەربڕین کەمبکرێتەوە بـۆ  2020و بۆ ساڵی )

%(  لە پشــــکی پارێزگاکــــان بەپێــــى ســــتاندەرى  50)
 کارپێکراو کە داوای دەکەن .

هەر کۆمپانیــــایەا کە خواســــتی هــــاوردەکردنی  :ســــێنزەد
ــارمتەیەا بەڕێــژەى     ) ــاژەڵی هەبێــت پێویســتە ب  5ئ
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ـــــاوردەکراو لە  ـــــاژەڵى ه %( لە نرخـــــى وەجـــــبەى  ئ
بانکى وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى  هەژمارى

ئــــاو . ب . ک . کشــــتوکاڵى پارێزگاکــــان دابنێــــت تــــا 
پشـــتگیری ســـەربڕخانەی وەردەگرێـــت کە ئاراســـتەی 
وەزارەت و بەرێوەبەرایەتیەکــــــانی دەکــــــات و ئەگەر 
ـــارەکەی  ـــڕە پ ـــاای ب ـــوو بە ڕێنماییەکـــان م ـــد نەب پابەن

 نامێنێت .
ـــانی بە چـــواردەد  ـــاودێری بازرگ ـــت چ ـــان  دەبێ ـــی خۆی ڕۆڵ

هەڵبســتن بــۆ ئەد مەبەســتەر ئاســانکاری پێویســتیان 
بــۆ دەکرێــت بــۆ چــاودێریکردنی نرخــى زینــدەقەپانى 
ئـــاژەڵى زینـــدوو و نرخـــى گۆشـــت لە بازارەکـــان بە 
هەمــاهەنگى لەگەڵ ب . ک . کشــتوکاڵى پارێزگاکــان . 

 سامانى ئاژەڵ .
لەنالەتی بەرزبـوونەوەی نرخـی گۆشـت لە دەسـەاتی  :پانزەد

زیرە ڕێگە بەهاوردەکردنی ئـاژەڵی زینـدوو بـدات بەو وە
ـــــــــــان هەیە بە  ـــــــــــانەی کە پێشـــــــــــینەی کاری کۆمپانیای

 لەبەرچاوگرتنی بەرهەمی ناوخۆیی .
( پێـداچوونەوە بە بڕیـاری ڕێـگەدان 2021لە ساڵی ) :شانزەد

بە ئــاژەڵی زینــدوو بە مەبەســتی ســەربڕین بکرێــت کە 
 لە خاڵی )شەشەد( ئاماژەی پێکراوە .

ئەو کۆمپانیایــانەی ئــاژەڵی زینــدوو هــاوردە دەکەن  :دنەڤــدە
ـــــداران و  ـــــۆ قەڵەوکـــــردن و دەارۆشـــــنەوە بە ئاژەڵ ب
پڕۆژەکانی بیووا و تاکەکەسی پێویستە بـارمتەیەا 

% ( ى نرخـى وەجـبەى هـاوردەکراو  لە  5بەڕێژەى )
هەژماری بانکی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى 

ێـرنەرى دابنـێن بـۆ ئاو . ب . ک . سامانى ئاژەڵ و ڤێت
ــارەکە دەکەن  ــانی بەکــردار ک ــاکردنەوەی کۆمپانیاک جی
لەگەڵ ئەوانەی کڕین و ارۆشـتن بە کـارەکەوە دەکەن 
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و سنووردار بکرێت ، وە هەر کاتێئ سەرپێیی بـکەن 
 لەو بارمتەیە سزای دارایی دەدرێت .

هەر کۆمپانیــــایەا هەڵســــا بە کــــڕین و ارۆشــــتنى  هەژدەد 
ــد نەبــوو بەمەرجەکــانی مــۆڵەتى هــاوردەکردن و  پابەن

کێش و وواتـی سـەرچاوە و تەندروسـتی ئـاژەڵەکە و 
ــــد  هێشــــتنەوەی ئاژەڵەکــــان لە کەرەنتینەکــــان و پابەن
نەبوون بەو بڕیـارە و یاسـا و ڕێنماییەکـانی وەزارەت 
تــــــــایبەت بەهــــــــاوردەکردنی ئــــــــاژەڵ  ئەوا لە  یەن 
وەزارەتەوە و رووبەرووی لێپرســــــینەوەی یاســــــایی 

 دەبێت .
ـــۆ ـــۆڵینەوەى لەســـەر  زدەد ن ـــژنەى لێک ـــایەا لی هەر کۆمپانی

پێکهــات بە اەرمــانى وەزیــر چــا کى ڕادەگیرێــت لەبەر 
ئەوەى لەژێر لێکۆڵینەوەدایە تاوەکو ڕاسپاردەى لیـژنە 

  ى وەزیر پەسند دەکرێت .
هەر کۆمپانیـــایەا پابەنـــد نەبـــوو بەد بڕیـــارە ئەوا  بیســـتەد 

چــــا کى کۆمپانیــــاکەى دەخــــرێتە لیســــتى ڕەر یــــان 
 ڕادەگیرێت بە ڕەزامەندى وەزیر  .

ئەد بڕیارە لەڕۆژى بووکردنەوەى لەڕۆژنـامەى  :بیست ویەا
 .1ڕەسمى )وەقایعى کوردستان( کارى پێدەکرێت

 بێگەرد تاڵەبانى                      
 وەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو                   

 
 
 

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 2020(ی ساڵی 250) قایعی ژمارهوه له م بڕیارهئه 1
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بهرههمهێنان و  2021(ی ساڵی 16) یاسای ژماره

 هاوردەكردنی بنهتۆ و شهتڵ، و تۆماركردن، پهسهندكردن

و پارێزگاریكردن له تهرزە كشتوكاڵییهكان له ههرێمی 

 عێراق –كوردستان 

  :(1ی )مادده
بۆ مەبەستى نوکمەکانى ئەد یاسایە، ئەد زاراوە و 

 :دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن
 .هەرێمى کوردستان ــ عێراق  هەرێە  یەکەد
  وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى وەزارەت  دووەد

 ئاوى هەرێە.
  وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوى وەزیر  سێیەد
 هەرێە.
  بەڕێوەبەرایەتى گشتیى گشتى بەڕێوەبەرایەتى  چوارەد

 .توێژینەوە و ڕێنوێنی کشتوکاڵى لە وەزارەت
  بەڕێوەبەرایەتى کشتوکاڵ شتیگ بەڕێوەبەرایەتى  پێنجەد

 .گشتى کشتوکاڵى پارێزگاکان
  بەڕێوەبەرایەتى بەرهەمهێنان و بەڕێوەبەرایەتى  شەشەد

پەسەندکردنى بنەتۆ لە بە بەڕێوەبەرایەتی گشتى توێژینەوە 
 .و ڕێنوێنی کشتوکاڵى

  ئەو بەشەیە کە بۆ زیادبوونى ڕووەا بنەتۆ  نەوتەد
ە ، نیسئ، پیاز، برالە، پەتاتبەکاردێت وەا بنەتۆى گەنە، جۆ

 .و هەر جۆرێکى تر
  مەبەست لێى پەەى بنەتۆیە كە بەپێى پەە  هەشتەد

 .خەسڵەتى هونەرى و خاوێنى بۆماوەیى دیاریدەکرێت
  ئەو تۆوەیە کە بە بڕێکى زۆرکەد، بەخێوکەر تۆوى  نۆیەد

لەژێر سەرپەرشتى و چاودێرى ڕاستەوخۆى بەخێوکەرى 
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ەتی توێژینەوەکان یان زانکۆکان، ڕووەا لە بەڕێوەبەرای
 بەرهەد دەهێندرێت.

  ئەو تۆوەیە کە لە تۆوى بەخێوکەر بنەڕەتى تۆوى  دەیەد
ى لە ڕێگەى توێژینەوە کشتوکاڵییەکان یان  لە یەن کۆمپانیا

تایبەتمەند لە بوارى کشتوکاڵى بەرهەد دەهێنرێت، و لە 
بە  ڕووى بۆماوەیى بەرزترین ئاستى خاوێنى هەیە بەراورد

 تۆوى تۆمارکراو و باوەڕپێکراو.
  ئەو تۆوەیە کە لە چاندنى تۆمارکراو تۆوى  یازدەیەد

تۆوى بنەڕەت یان تۆوى تۆمارکراوى دیکە، لە ڕێگەی 
توێژینەوە کشتوکاڵییەکان یان لە یەن جووتیارى نمونەیى 
بەرهەد دەهێنرێت، و ئاستى خاوێنى لە ڕووى خەسڵەتى 

 بۆماوەیى بەرزە.
  کۆمەڵێئ ڕووەکى خاوێنى لەیەکیووە لە تەرز  ددوازدەیە

ڕووى بۆماوەییەوە، و بە خەسڵەتى دیاریکراو لە 
 .تەرزەکانى ترى هەمان جۆرى ڕووەا، جیادەکرێتەوە

  ڕووەکى گۆڕاو یان هەمیشەییە کە لە شەتڵ  سێزدەیەد
نەمامگەکان دەچێندرێت و زیاد دەبێت، بۆ مەبەستى 

 .نى لە چا کى کشتوکاڵیدابازرگانى و دەستا و دەست کرد
  ئەو تۆوەیە کە لە تۆوى باوەڕپێکراو تۆوى  چواردەیەد

بنەڕەت یان تۆوى تۆمارکراو یان تۆوى پەسەندکراوى 
دیکە، لە یەن جووتیارى نموونەیى بەرهەد دەهێنرێت، و 
خەسڵەتى بۆماوەیى هاوشێوەى تەرزى چاندراوى تێدا 

 .بەدیدەکرێت
  لیستى ناوى شتوکاڵییەکانک تەرزە ڕێبەرى  پازدەیەد

تەرزە کشتوکاڵییە پەسەندکراوەکانە کە لە لێژنەى نیشتمانى 
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بۆ تۆمارکردن و پەسەندکردن و پارێزگاریکردن لە تەرزە 
 .کشتوکاڵییەکان دەردەچێت

(  ڕێکخراوێکى سەربەخۆى قازانج ISTA) ئیستا  شازدەیەد
نەویستە، تایبەتە بە بوارى کشتوکاڵى، و گرنگى بە 

ەوپێشبردنى بوارى بنەتۆ دەدات ، و ساانە پەیڕەو و بەر
 .ڕێنمایى نوێ لەد بوارەدا، دەردەکات

  کۆمپانیاى دامەزراو بە پێى یاسا کۆمپانیا  نەڤدەیەد
بەرکارەکان، كە پێویستە مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ یان 

 .هاوردەکردنى یان هەردووکیانى هەبێت
 تایبەتە بە تۆمارکردن،  لیژنەیەکى باا لیژنەى  هەژدەیەد

پەسەندکردن و پارێزگاریکردن لە تەرزە کشتوکاڵییەکان و 
پەرەپێدان، زیادکردن و دابەشکردنى بنەتۆی گونجاو لە 

 .هەرێمى کوردستان و عێراق و بارەگاکەى لە هەولێرە
 :(2ی )مادده

بەپێى نوکمەکانى ئەد یاسایە، بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ 
 .ە ڕێگاى مۆڵەتى اەرمى دەبێت، و ڕێکارەکانى، ل

 :(3ی )مادده
مەرجەکانى بەدەستهێنانى مۆڵەتى اەرمى بەرهەمهێنانى 

 :بنەتۆ و شەتڵ و ڕێکارەکانى
پێشکەشکردنى داواکاریەا بۆ بەڕێوەبەرایەتى بە  یەکەد 

 .مەبەستى وەرگرتنى مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ
 :خۆ دەگرێتداواکاریەکە ئەمانەى خوارەوە لە دووەد 

 .او و ناونیشانى بەرهەمهێنن -1
 .شوێنى کێەگە -2
 .ۆر و تەرز و پەەى بنەتۆ و شەتڵج -3
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پێشکەشکردنى بەڵگەنامەى خاوەندارێتى یان مااى  سێیەد 
 .هەڵسوکەوتپێکردن یان بە کرێگرتنى زەوییەکە

پێویستە بەڕێوەبەرایەتی داواکارى کۆمپانیا بۆ  چوارەد 
بەرزبكاتەوە، بەمەبەستى پێدانى  بەڕێوەبەرایەتى گشتى

 .مۆڵەت
پێویستە بەڕێوەبەرایەتى گشتى بڕیار بدات بە  پێنجەد 

پەسەندکردنى یان پەسەندنەکردنى داواکاریەکە لە ماوەى 
( سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکاریەکە، و لە 30)

ە ئەگەرى وەاد نەدانەوە لە ماوەى دیاریکراودا، داواکاریەک
 .او ئەژمار دەکرێتبە پەسەندکر

ئەگەر داواکارییەکە پەسەند نەکرا دەبێت هۆیەکەی  شەشەد 
 ( ڕوژ تانە15ڕوونبکرێتەوە، و داواکار بۆى هەیە لەماوەى )

لە بڕیارى پەسەند نەکردن پێشکەر بە وەزیر بکات، و 
( سى ڕۆژ وەامى تانەکە 30پێویستە وەزیریش لە ماوەى )

نەوە تانەکە بە بداتەوە، و لە ئەگەرى وەاد نەدا
 .یەکالکەرەوە لە بەرژەوەندى تانەلێدەر ئەژمار دەکرێت

( پەنجا هەزار دینار 50،000داواکار دەبێت بڕى)نەوتەد 
 بەرامبەر مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ بدات

 :(4ی )مادده
ئەو بنەتۆیەى داواکار بە نیازە بەرهەمى بهێنێت،  یەکەد 

 .ار و پەسەندکراو بێتپێویستە لە لیژنەى باا تۆم
ڕێگە نادرێت بە بەرهەمهێنانى زیاتر لە یەا تەرزى  دووەد 

 .کشتوکاڵى بۆ یەا جۆرى بەرهەد لە یەا کێڵگە
ئەو کێڵگەیەى بۆ بەرهەمهێنانى بنەتۆى تەرزێکى  سێیەد 

دیارکراو بەکاردێت، بە هیچ شێوەیەا نابێت بە تەرزێکى 
 رابێت.تر، لەهەمان جۆر، لە ساڵى پێشوودا چاند
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نى پێویستە زەوى تەرخانکراو بۆ بەرهەمهێنا:(5ی )مادده
 :بنەتۆ ئەد مەرج و خەسڵەتانەى هەبێت

زەویەکە یان کێڵگەکە لە ڕووى هەڵکەوتەى  یەکەد 
جوگرااى، کەر و هەوا، جۆرى خاا و ڕووبەرى کێڵگە 

 .گونجاو بێت، بە پێى جۆر و تەرزى بنەتۆیەکە
پێویست و بەردەوامى زەویەکە سەرچاوەى ئاوى  دووەد 

هەبێت بە تایبەت ئەو شوێنانەى کە ڕێژەى باران بارینیان 
 .کەمە

 دوورى نێوان کێڵگەکانى بەرهەمهێنانى بنەتۆ بۆ ئەو سێیەد 
د( دوو سەد و 250بەرووبومانەى کە )پیتانى تێکەاون( )

پەنجا مەتر و بۆ ئەو بەرووبومانەى کە )پیتانى خودین( 
 .تر بێتد( سەد و پەنجا مە150)

 (: 6ی )مادده
بەرهەمهێنەرى بنەتۆ پابەندی ئەد ڕێکارانەى خوارەوە 

 دەبێت 
  خاوێنکردنەوە و دەرمانکردنى بنەتۆى بەرهەمهاتوو یەکەد

 تەنها لەو کارگانە ئەنجاد دەدرێت کە مۆڵەتى دامەزراندیان
 .هەیە

لە قووتونان یان داگرتنى بنەتۆى بەرهەمهاتوو لە  دووەد 
 .، بە پێى ڕێنماییەکانى بەڕێوەبەرایەتیگوشى تایبەت

دەبێت کێشى قووتوەکان و گوشەکان یەکسان بێت  سێیەد  
و هەموو زانیاریەکانى تایبەت بە بنەتۆیەکەى لەسەر 

 .نووسرابێت
دەبێت بەرهەمهێنەرى بنەتۆ کۆگاى تایبەت بە  چوارەد 

 .پاراستنى بنەتۆى هەبێت بەپێى پێویستى جۆرى بنەتۆیەکە
 (: 7)ی مادده
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 : ئەرا و دەسە تەکانى بەڕێوەبەرایەتی بریتین لە
دیارکردنى پەەى بنەتۆى بەرهەمهاتوو لە یەن  یەکەد 

 .بەرهەمهێنەرى بنەتۆ و لێدانى لێبڵى تایبەت
پشکنینى کێڵگەکانى بەرهەمهێنانى بنەتۆ، وپشکنینى  دووەد 

 .تاقیگەیی بۆ بنەتۆى بەرهەمهاتوو
باوەڕپێنەکردنى ئەگەر هاتوو  ڕەتکردنەوەى بنەتۆ و سێیەد 

 مەرجەکان جێبەجێنەکرابوون.
پشکنەرى کێڵگەیى دەبێت ڕەچاوى لەیەکیوونى  چوارەد 

  .جۆر و تەرزى چاندراو و بەرهەمهاتوو بکات
 (:8ی )مادده

 پێویستە لەسەر کۆمپانیاکانى کەرتى تایبەت، مۆڵەتى یەکەد 
یاسایە هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ بەپێی نوکمەکانى ئەد 

 .بەدەستبێنن
  بە مەبەستى هاوردەکردنى بنەتۆ یان شەتڵ دووەد

داواکارى پێشکەر بە بەڕێوەبەرایەتی دەکرێت و ئەد 
 پێداویسیانەى خوارەوەشى لە گەڵدادەبێت.

 .او و ناونیشانى کۆمپانیان -1
ەستەبەریى لە یەکێئ لە بانکەکان بۆ دبەڵگەنامەی  -2

( بیست مەیۆن 20،000،000بەرژەوەندى وەزارەت بە بڕى )
 .دینار

امەزراندن بۆ کۆمپانیا ناوخۆییەکان و بڕوانامەى د -3
 تۆمارکردن بۆ ئەو کۆمپانیایانەى کە لە پارێزگاکانى دیکەى

 .عێراقن یان لقى کۆمپانیاى بیانین لە هەرێە
 .ەستۆپاکى باجى دەرامەتى کۆمپانیاکانئ -4
اى ڕەسەنى رێبەستى نێوان خۆى و کۆمپانیا یان دەزگگ -5

 .بەرهەمهێنى بنەتۆ و شەتڵ
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ەکى زانستى و هونەرى باوەڕپێکراو لەسەر هەموو داتای -6
 .کۆمپانیا یان دەزگاى بەرهەمهێن

دواى دڵنیابوون لە مامەڵەى کۆمپانیا دەبێت  سێیەد 
 .داواکاریەکە بەرز بکرێتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتى گشتى

ربدات بە پێویستە بەڕێوەبەرایەتى گشتى بڕیا چوارەد 
پەسەندکردن یان پەسەندنەکردنى داواکاریەکە لە ماوەى 

( سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکاریەکە، و لە 30)
 ئەگەرى وەاد نەدانەوە داواکاریەکە بە پەسەندکراو ئەژمار

 .دەکرێت
 ئەگەر داواکارییەکە پەسەندنەکرا پێویستە هۆیەکەى پێنجەد 

یە تانە لە بڕیارى ڕوون بکرێتەوە، داواکار بۆى هە
( پازدە 15پەسەندنەکردن بدات لە ى وەزیر، لە ماوەى )

( سى ڕۆژ وەامى 30ڕۆژ، و پێویستە وەزیریش لە ماوەى )
تانەکە بداتەوە، و لە ئەگەرى وەاد نەدانەوە، تانەکە بە 

 .یەکالکەرەوە لە بەرژەوەندى تانە لێدەرئەژمار دەکرێت
( پەنجا هەزار دینار 50،000داواکار دەبێت بڕى ) شەشەد 

 بدات بەرامبەر مۆڵەتى هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ.
 (: 9ی )مادده

پێویستە بنەتۆ و شەتڵى هاوردەکراو ئەد بەڵگەنامانەى لە 
 گەڵدابێت 
 .بڕوانامەى سەرچاوە یەکەد 
 .بڕوانامەى سە مەتى تەندروستى بنەتۆ و شەتڵ دووەد 

نى وواتى بڕوانامەى پشکنینى باوەڕپێکردسێیەد  
( سێ مان  بۆ 3سەرچاوە، بەمەرجێئ ڕێکەوتى پشکنین )

( شەر مان  بۆ بنەتۆى 6بنەتۆى بەرووبومى کێەگەیى، و )
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دارستان و پاوان لە ڕێکەوتى هاتنەناوەوەى لە مەرزى 
 .سنوریى پەیوەندیدار تێپەڕنەکات

بڕوانامەى سە مەتى و پشکنین بە پێى  چوارەد 
، بەمەرجێك لە تاقیگەیەکى ( ISTAخەسڵەتەکانى )ئیستا

 .(وە دەرچووبێت ISTAباوەڕپێکراو لە یەن )ئیستا
 (:10ی )مادده

وەزارەت مەرزى سنووریى بۆ مەبەستى  یەکەد 
 .هاوردەکردن دیاریدەکات

گواستنەوەى بنەتۆ و شەتڵ لە نێوان هەرێمى  دووەد 
کوردستان و پارێزگاکانى ترى عێراقدا، دەبێت نووسراوى 

ى وەزارەت و ئەو  یەنەى لەگەڵ بێت کە بۆى  رینەبوون
 .دەگوازرێتەوە

بەڕێوەبەرایەتی بەرپرسە لە پشکنینى بنەتۆ و  سێیەد 
 .شەتڵى هاوردەکراو لە کاتى گەیشتنیدا

هاوردەکردنى بنەتۆى گەنە و جۆ، هەاتەیەا دواى  چوارەد 
کۆتایى هاتنى بە بازاڕکردنى گەنە لە سایەۆکان دەست 

تایى مانگى كانونی یەكەد ڕێگە بە پێدەکات و تا کۆ
 .هاوردەکردن دەدرێت

 (:11ی )مادده
سەنتەرى توێژینەوە کشتوکاڵییەکان و زانکۆکان بۆیان 
هەیە بنەتۆى پەسەندنەکراو هاوردەبکەن، تەنها بۆ مەبەستى 

 .توێژینەوە و بە ئاگادارى بەڕێوەبەرایەتى گشتى
 (:12ی )مادده

، پەسەندکردن و لیژنەى بااى تۆمارکردن یەکەد 
پارێزگاریکردن لە تەرزە کشتوکاڵییەکان لە وەزارەت بە 
سەرۆکایەتى وەزیرى کشتوکاڵ و ئەندامێتى ژمارەیەا 



 

21 
 

شارەزا لە بوارە جیاجیاکان پێکدەهێنرێت، بە مەرجێئ لە 
( دوانزە ئەنداد زیاتر نەبێت، بۆ مەبەستى تۆمارکردن، 12)

شتوکاڵییە پەسەندکردن و پارێزگاریکردن لە تەرزە ک
 .بەرهەد هاتووەکان

لیژنە هەڵدەستێت بە تۆمارکردن، پەسەندکردن و  دووەد 
پارێزگاریکردن لە تەرزە کشتوکاڵییە بەرهەد هاتووەکان، و 
پەرەپێدانى بنەتۆی گونجاو و چۆنیەتى زیادکردن، 

 دابەشکردن و وەرگرتنەوەى.
ماوەى پارێزبەندى لەسەر تەرز یان بنەچە یان  سێیەد 
( دە ساڵە، و لە بەروارى پێشکەشکردنى 10او تەنها )لێکدر

داواکارى تۆمارکردن دەست پێدەکات، جگە لە تەرزى 
 .( بیست ساڵە20درەختەکان کە ماوەى پارێزبەندیان )

 (:13ی )مادده
ر ( پێنج مەیۆن دینا5،000،000بە پێبژاردنێئ کە لە ) یەکەد 

زیاتر  ( دە مەیۆن دینار10،000،000کەمتر نەبێت و لە )
( سێ مان  3نەبێت، یان بە بەندکردن بۆ ماوەیەك کە لە )

( یەا ساڵ زیاتر نەبێت، یان بە 1کەمتر نەبێت و لە )
هەردووکیان سزادەدرێت، هەركەسێك یەکێئ لەد 

 :سەرپێییانەى خوارەوە ئەنجاد بدات
یان هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ بەبێ  بەرهەمهێنان -1

 .بوونى مۆڵەت
ێیەوانەى مەرجەکانى پدنى بنەتۆ و شەتڵ بە هاوردەکر -2 

 .هاوردەکردن
نە و زانیاریى هەڵە کە هاوتا نەبێت لەگەڵ پێدانى نموو -3

 .بنەتۆ و شەتڵى هاوردەکراو
 استەن  دروستکردن بۆ پشکنەرى بنەتۆ.ئ -4
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و ارۆشتنى بنەتۆ بێ ئەوەى پشکنینى  بەرهەمهێنان -5
 .تاقیگەیى بۆ کرابێت

کمى بڕگەى )یەکەد(ى ئەد ماددەیە، سەرەڕاى نو دووەد 
تێیووى چارەسەرکردن یان لە ناوبردنى بنەتۆى 
هاوردەکراو یان بەرهەمهاتوو دەکەوێتە ئەستۆى 
سەرپێییکار، و موڵەتى بەرهمهێنان و هاوردەکردنى 

 . هەڵدەوشێتەوە
 (:14ی )مادده

لیژنەیەا لە وەزارەت پێکدەهێندرێت، بە مەبەستى  یەکەد 
بۆ وەزیر بۆ هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەتى پێشنیارکردن 

بەرهەمهێنان یان هاوردەکردنى بنەتۆ و شەتڵ لەد بارانەى 
 خوارەوەدا 

مهێن یان هاوردەکارى بنەتۆ و شەتڵ ئەگەر بەرهە -1
یەکێئ لەو سەرپێیییانەى ئەنجامدا کە لە بڕگەى )یەکەد(ى 

 (ى ئەد یاسایەدا هاتوون.13ماددەى )
ۆ و شەتڵ بەبێ ڕەزامەندى ەرهەمهێنى بنەتبئەگەر  -2

 .وەزیر دەستبەردارى پروژەکەى ببێت
مهێنى بنەتۆ و شەتڵ دەستبەردارى ئەگەر بەرهە -3

 .کێڵگەکەى بێت
 .ەسەرچونى گرێبەستى بەکرێگرتنى زەویەکەىب -4
مهێنى بنەتۆ و شەتڵ بەردەواد نەبوو لە ئەگەر بەرهە -5

 .جێبەجێکردنى گشت مەرج و ڕێنماییەکانى وەزارەت
ئەرا و پێکهاتەى لیژنەکە بە ڕێنمایی لە یەن  ووەد د

 .وەزیرەوە دیاریدەكرێت
 (:15ی )مادده
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وەزیر ڕێنمایى بۆ ئاسان جێبەجێکردنى نوکمەکانى ئەد 
 .یاسایە دەردەکات

 (:16ی )مادده
پێویستە  یەنە پەیوەندیدارەکان نوکمەکانى ئەد یاسایە 

 .جێبەجێ بکەن
 (:17ی )مادده

هیچ یاسا و بڕیارێئ ناکرێت کە لەگەڵ کار بە دەقى 
 .نوکمەکانى ئەد یاسایەدا ناکوا بێت

 (:18ی )مادده
ئەد یاسایە لە ڕێکەوتى بووکردنەوەى لە ڕۆژنامەى اەرمی 

 .2كرێتده )وەقایعى کوردستان(دا، جێبەجێ
 نێچـيـرڤـان بـارزانــی                                      

 وردسـتـانسـەرۆكـی هـەرێمـی كـ                                  
 رچواندنكانی دههۆیه

لە پێناو ڕێکخستنى بەرهەمهێنان و هاوردەکردنى بنەتو و 
 شەتڵ، و هاندانى کەرتى تایبەت لەد بوارەدا، و بە مەبەستى
تۆمارکردن و پەسەندکردن و پارێزگاریکردن لە تەرزە 

 یە دەرچووێندرا.کشتوکاڵییە بەرهەمهاتووەکان، ئەد یاسا
 
 
 
 

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 20/1/2022 ( له277) قایعی ژمارهوه له 2
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سهرپهرشتیارانى  2021(ی ساڵی 20) یاسای ژماره

پڕۆژەکانى کشتوکاڵى له کهرتى تایبهت له ههرێمى 

 عێراق -کوردستان 

( لە یاسای 56ی )مادده (ی1ی )نوكمی بڕگه پاڵپشت به
مواركراو و بڕگەی )یەكەد(ی ی هه1992(ی ساڵی 1) ژماره

خۆی پەرلەمانی كوردستان ـ ( لە پەیڕەوی ناو77ماددەی )
ر داوای ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی سهعێراق، و له

دانیشتنی ئاسایی  مانی كوردستان لهرلهكوردستان، په
ند سهی پهئەد یاسایه 21.12.2021(ی ڕۆژی 12) ژماره
 كرد 

 2021(ی ساڵی 20) یاسای ژماره
تى یاساى سەرپەرشتیارانى پڕۆژەکانى کشتوکاڵى لە کەر

 ێراقع -لە هەرێمى کوردستان  تایبەت
 (:1ی )مادده

بۆ مەبەستى نوکمەکانى ئەد یاسایە، ئەد زاراوە و 
 :دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن

 .ێراقع -  هەرێمى کوردستان هەرێە  یەکەد
  وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوى وەزیر  دووەد
 .هەرێە
  هەریەکە لە پەیوەندیدار ەرایەتیبەڕێوەب  سێیەد

بەڕێوەبەرایەتى گشتى کشتوکاڵ و بەڕێوەبەرایەتى 
 .ڤێتێرنەرى لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان دەگرێتەوە

  هەر یەا لە سەندیکاکانى سەندیكا و كۆمەڵەكان  چوارەد
ئەندازیارە کشتوکاڵییەکان، پزیشکانى ڤێتێرنەرى و 

کۆمەڵەى کارمەندانى  هونەرییە کشتوکاڵییەکان، و
 .ڤێتێرنەرى و هەر کۆمەڵەیەکى ترى کشتوکاڵى، دەگرێتەوە



 

25 
 

  یەکەى بەرهەمهێنانى کشتوکاڵى پڕۆژەى  پێنجەد
کشتوکاڵی یان کارگەکانى پیشەسازى خۆراا، کە لە یەن 
جوتیار یان وەرزێر یان وەبەرهێن، بەپێى یاسا بەرکارەکان 

بەرهەمهێنانى دامەزرێندراوە، بە ئامانجى بوژانەوەى 
ڕووەکى، سامانى ئاژەڵى و گیانەوەرە ئاوییەکان، 
پەلەوەریى، هەن  و مێروە سوودبەخشەکان، کە 
سەرچاوەى ئابوورى کشتوکاڵى لە ماوەیەکى دیاریکراودا 

 .لەد بوارانەدا بەگەردەخەن
  هەڵگرى بڕوانامەى بەکالۆریۆس سەرپەرشتیار  شەشەد

بوارى کشتوکاڵى یان  یان دبەۆد یان دەرچووى ئامادەیى لە
ڤێتێرنەرى، کە ئەنداد بێت لە سەندیکا یان کۆمەڵەکان، و 
سەرپەرشتى پڕۆژەى کشتوکاڵى بەپێى نوکمەکانى ئەد 

 .یاسایە دەکات
 (:2ی )مادده
  هەموو پڕۆژەیەکى کشتوکاڵى سەرپەرشتیارى یەکەد

دەبێت، بە ڕەزامەندى بەڕێوەبەرایەتى پەیوەندیدار و 
یکا و کۆمەڵە، بەو مەرجەى لە کەرتى  رینەبوونى سەند
 .گشتى دانەمەزرابێت

  هەڵگرانى بڕوانامەی بوارى کشتوکاڵى و ڤێتێرنەرى دووەد
سەرپەرشتى بوارەکانى پڕۆژەى کشتوکاڵى دەکەن بەپێى 

 .تایبەتمەندیان
  پێویستە سەرپەرشتیار بەشدارى خولى شیاندن سێیەد

 .دار ڕێکدەخرێتبکات، کە لە یەن بەڕێوەبەرایەتى پەیوەندی
  ژمارەى سەرپەرشتیاران بۆ هەر پڕۆژەیەکى چوارەد

کشتوکاڵى بەپێى قەبارە و جۆر و گرنگى و بوارەکانى 
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پڕۆژەکە دیارى دەکرێت، و بە ڕێنماییەا ڕێکدەخرێت كە 
 وەزیر دەریدەكات.

 (:3ی )مادده
  کرێى سەرپەرشتیار لە ئەستۆى خاوەن پڕۆژەى یەکەد

گرێبەستى نێوانیان دیاریدەکرێت، کشتوکاڵى دەبێت و لە 
 .دواى پەسەندکردنى لە یەن بەڕێوەبەرایەتى پەیوەندیدار

  کرێى سەرپەرشتیار و ڕێکسازییەکانى گرێبەست بە دووەد
 ڕێنمایى ڕێکدەخرێت كە وەزیر دەریدەكات.

 (:4ی )مادده
  موڵەتى پڕۆژەى کشتوکاڵى بەبێ بوونى یەکەد

 سەرپەرشتیار، نادرێت.
ەو پڕۆژە کشتوکاڵیانەى بەر لە دەرچوونى ئەد   ئدووەد

یاسایە موڵەتیان پێدراوە، پێویستە لە ماوەیەا کە زیاتر 
( نەوەت ڕۆژ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەد 90نەبێت لە )

 .یاسایە، خۆیان لەگەڵ نوکمەکانیدا بگونجێنن
  وەزیر سەرپێییکارى بڕگەى )دووەد(ى ئەد سێیەد

( سێ مەیون 3،000،000بڕى ) ماددەیە بە پێبژاردنێئ بە
دینار سزا دەدات، و لە ناڵەتى دووبارە بوونەوەی 
سەرپێییەکە موڵەتى پڕۆژە کشتوکاڵییەکەى 

 .هەڵدەوەشێنێتەوە
 (:5ی )مادده

 بەڕێوەبەرایەتى پەیوەندیدار چاودێرى ئەرا و پابەندیەکانى
 .سەرپەرشتیار و خاوەن پڕۆژەى کشتوکاڵى دەکات

 (:6ی )مادده
ى کشتوکاڵى و سەرپەرشتیار دەکەونە ژێربارى پڕۆژە

نوکمەکانى یاساى خانەنشینى و دەستەبەرى کۆمەایەتى 
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(ى 1971(ى سالى )39کرێکارانى عێراقى ژمارە )
هەموارکراوى بەرکار لە هەرێە یان هەر یاسایەکى دیکە كە 

 .جێگەى دەگرێتەوە
نوکمەکانى ئەد یاسایە لەسەر نووسینگە و  (:7ی )مادده

پانیا کشتوکاڵییەکان، کە مامەڵە و بازرگانى بە مۆک
 ێت.پێداویستى و کەلوپەلى کشتوکاڵى دەکەن، جێبەجێ دەکر

پێویستە وەزیر ڕێنمایى بو ئاسان  (:8ی )مادده
 .جێبەجێکردنى نوکمەکانى ئەد یاسایە دەربکات

پێویستە لە سەر  یەنە پەیوەندیدارەکان  (:9ی )مادده
 .ێبەجێ بکەننوکمەکانى ئەد یاسایە ج

ێت كار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكر (:10ی )مادده
 كە لەگەڵ نوكمەكانی ئەد یاسایەدا ناكۆك بێت.

ئەد یاسایە لە ڕێکەوتى بووکردنەوەى لە  (:11ی )مادده
ڕۆژنامەى اەرمى )وەقایعى کوردستان(دا جێبەجێ 

 .3دەکرێت
 رچواندنكانی دههۆیه

ترى کەرتى کشتوکاڵى و بەمەبەستى ڕێکخستنى زیا
ڕەخساندنى هەلى کار بۆ خاوەن بڕوانامەى کشتوکاڵى و 
ڤیتێرنەرى و شیاندنى کارمەندانى بوارى کشتوکاڵى لە 

 .ڕووى توانایی و هونەرییەوە، ئەد یاسایە دەرچووێندرا
 
 
 

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 16/3/2022 ( له280) قایعی ژمارهوه له 3
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جێ كردنی جێبه بۆ 2022(ی ساڵی ٤) ڕێنمایی ژماره

رتی كه شتوكاڵی لهكانی كرشتیارانی پڕۆژهرپهیاسای سه

رێمی هه له )2021((ی ساڵی 20) ت ژمارهتایبه

 عێراق -كوردستان

 (:1ی )مادده
 ندیدار لهیوهتی پهرایهبهڕێوهڕێگای به ت لهزارهوه

ندیكا نگی سهماهههه خۆكان بهربهسه پارێزگاكان و ئیداره
رشتیاری رپهرێمی كوردستان كاری سههه كان لهڵهو كۆمه
ڵی و كی و ئاژهكانی كشتوكاڵی بواری ڕووهپرۆژه
ری رمان و قڕكهسازی خۆراك و دهكانی پیشهكارگه

سوود  ینی كیمیاوی و مێرووهكشتوكاڵی و ڤاكسین و په
كان ران و نوسینگهرهێنهبهت و وهرتی تایبهكانی كهخشهبه

  و هكو  پێداویستی ودا و بازرگانی بهو كۆمپانیاكانی سه
ری و کۆگاى خۆراا و لی كشتوكاڵی و ڤێتێرنهپه

وشوێنێکى تایبەت بە  ساردکەرەوە، هەر پڕۆژەو کارگە
پێی ، بهوهخاتهبوارى کشتوکاڵى )ڕووەکى ، ئاژەڵى( ڕێك ده

 ت به( تایبه2021(ی ساڵی )20) یاسای ژماره
 رجێك نابێتمه كانی كشتوكاڵی بهرشتیارانی پڕۆژهرپهسه

 .وهرشتیار بمێنێتهرپهبێ سهك بهیههیچ پڕۆژه
 (:2ی )مادده
رشتیار رپهكردارى سه به رشتیاری پڕۆژهرپهبێت سهده

رشتیاری بۆ پێش رپهسه كی لهرهبێت ،وە ئامانجی سه
ڕووی بڕو  بێت لهمی خۆماڵی دهرههخستن و زیادكردنی به

کار بۆ دەرچوانى تی، وەهەروەها دۆزینەوەى هەلى جۆریه
د هێنانی ئهجێنهكاتی به کشتوکاڵى و ڤێتێرنەرى ، وە له

وڵی هه ڵمێنێت كهرشتیار بیسهرپهسه پێویسته ئامانجه
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ی ویست وتوانای وهرهده له كهنجامهو ئه جددی داوه
كاری  له وهخرێتهدوور ده وهوانهپێیه به ودابووهئه
(یەا ساڵ ئەومااەى 1ماوەى )رشتیكردن بۆ رپهسه

 نامێنێت، بە ڕەزامەندى وەزیر .
 (:3ی )مادده
دەبێت دانیشتووى هەرێمى کوردستان  سەرپەرشتیار -1

ند بێت و تمهی تایبهڵهندیكا یان كۆمهندامی سهبێت و ئه
ئەولەویەت دەدرێت بە سەرپەرشتیارێئ کە نیشتەجێى 

چەیە بێت، بەاد ناوچەکە بێت وپڕۆژەکە لە سنورى ئەو ناو
ئەگەر وا نەبوو ئەوا بەڕەزامەندى لە نزیکترین ناوچەى 

 پڕۆژەکە سەرپەرشتیار دابنرێت.
لەکاتى تۆمارکرنى ناوى بۆ  سەرپەرشتیار -2

و كۆمپانیا  سەرپەرشتیکردنى پڕۆژەکان و نوسینگه
كشتوكاڵیەکان پێویستە ناسنامەى شارستانى یان کارتى 

و وێنەیەا لە بڕوانامەو  ری نیشتمانى و کارتى زانیارى 
نەبوونى سەندیکا یان کۆمەڵەى پەیوەندیدار  پێشکەر بە 

 لیژنەى باا بکات .
ت ویهولهكان ئهر پرۆژهرشتیار بۆ سهرپهدانانی سه له -3

 –بەۆمى باا د -ماستەر –ی )دکتۆرا ڵگرانی بڕوانامهبۆ هه
 ستی كشتوكاڵیئامادەیی ...( لە زان –پەیمانگا  –بکالۆریۆس 
 درێت بەو مەرجەى بەڵێننامە پربکاتەوە لهری دهیان ڤیتێرنه

 ەمیشەیی یان گرێبەست.زرا بێت بە همهرتی گشتی دانهكه
كان و ورهگه رشتیاری پرۆژهرپهسه پێویسته -4

واو بن، وە زایی تهزموون و شارهن ئهكان خاوهستراتیژییه
 مەیە.ئەولەویەت بۆ پێشبرکێى بڕوانا
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ى کشتوکاڵى کە دەرچووى بوارى خاوەن پڕۆژە -5
کشتوکاڵى یان ڤێتێرنەرى بێت دەتوانێت سەرپەرشتى 
پڕۆژەکەى خۆى بکات بە مەرجى بەشدارى کردن لە خولى 

 شیاندن بەپێى پسپۆرى.
رشتیار ڕاپۆرتى مانگانە یاخود بەپێى دەبێت سەرپە -6

ەیوەندیدار تایبەتمەندى پڕۆژەکە بدات بە بەڕێوەبەرایەتى پ
بە شێوەى بەردەواد یاخود لە کاتى دەست پێکردنى 
بەرهەد هێنان وارۆشتنى بەرهەمەکان، وە تۆمارى تایبەت 
هەبێت لە پڕۆژەکە، وە بەرپرسیارە لە رووى هونەرى 
وکواڵتى بەرهەمى تەندروست و سە مەت، وەبەرپرسیارە 
 لە ئاگادارکردنەوەى بەڕێوەبەرایەتى پەیوەندیدار  لەکاتى
ڕوودانى نەخۆشى و هەر نالەتێکى نەخوازراو تاکو بە 

 زووترین کات چارەسەر بکرێت.
( سى ڕۆژ 30بە یەنى کەد دەبێت پێش) سەرپەرشتیار -7

لە وازهێنانى لە سەرپەرشتیکردن ئاگادارى بەرێوەبەرایەتى 
 پەیوەندیدار و خاوەن پرۆژە بکاتەوە بە نوسراو .

 (:4ی )مادده
مانگانە دەدرێت لە یەن خاوەن  رکرێى سەرپەرشتیا -1

( سێ سەدو پەنجا هەزار 350،000پڕۆژە کە نابێت لە )
دینارى عیراقى کەمتر بێت بەپێى یاساى خانەنشینى و 

(ى 39دەستەبەرى کۆمەایەتى کرێکارانى عێراقى ژمارە )
ى هەموارکراو یان هەر یاسایەکى ترى 1971ساڵى 

ر، جگە لە کرێى خانەنشینى دەستەبەرى کۆمەایەتى بەرکا
 هاتووچۆ کە بەڕێکەوتن دەبێت لە نێوان هەردوو .

کەێشە و رێکارسازییەکانى گرێبەستى نێوان خاوەن  -2
پڕۆژە و سەرپەرشتیار  لە  یەن بەڕێوەبەرایەتى 
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گرێبەستەکان لە وەزارەت ئامادە دەکرێت وە ئاراستەى 
بەڕێوەبەرایەتى پەیوەندیدار دەکرێت کە ماف و ئەرکى 

 وو   بەرجەستە کراوە تێیدا .هەرد
بەرێوەبەرایەتى پەیوەندیدار گرێبەستى  بەشى یاسایى -3

نێوان سەرپەرشتیار و خاوەن پڕۆژە پەسەند دەکات وە 
بەڵێننامە لەسەرپەرشتیار وەرئەگرێت کە هەستێت بەکارى 

 سەرپەرشتیارى بەکردارى.
پێویستە سەردانى وەزارەتى کار و  سەرپەرشتیار -4

کۆمەایەتى بکات بە مەبەستى خۆ تۆمارکردن  کاروبارى
 بۆ مااى خانەنشین کردن و بیمەى کۆمەایەتى  لە داهاتوو.

 (:5ی )مادده
ديارى كردنى ليژنەیەكى باا بە اەرمانى وەزیر لەسەر 
ە ئاستى بەڕێوەبەرایەتى پەیوەندیدار لە پارێزگاکان و ئيدار

کان بۆ سەربەخۆكان و بە ئەندامێتى سەنديكا و کۆمەڵە
مەبەستى پااوتن و وەرگرتنى داواكارى دەرچووانى 
دانەمەزراو کە خواستى سەرپەرشتياران هەيە بەپێى 
)بڕوانامە ، پسپۆرى ، ساڵى دەرچوون ، ئەزموون(، دواى 

 هەڵسەنگاندنیان بە ڕەزامەندى وەزیر دەبێت.
 (:6ی )مادده

بەڕێوەبەرایەتى  -بەڕێوەبەرایەتى گشتى پالن دانان
داچوون لە وەزارەت بە هەماهەنگى لەگەڵ بەدوا

بەڕێوەبەرایەتى پەیوەندیدار لە پارێزگا و ئيدارە 
سەربەخۆكان و سەندیکاو كۆمەڵە پەیوەندیدارەکان بۆ 
هەڵسەنگاندنى كارى بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنى 
سەرپەرشتیارى ئەنجاد دەدەن، وە هەروەها کردنەوەى 

کە هەموو  دۆسیەى تایبەت بە سەرپەرشتیاران و
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سەرەتاکانى  تێدا هەڵبگیرێت و وێنەیەا لە وەزارەت و 
 بەڕێوەبەرایەتیە پەیوەندیدارەکان هەبێت.

 (:7ی )مادده
 تی گشتی توێژینەوەو ڕێنماى کشتوکاڵى بهرایهبهڕێوهبه
تی گشتى پالن دانان و بە دوا رایهبهڕێوهنگی  بهماهههه

  ستێت بهڵدهداچوون لە وەزارەت هه
كانی شیاندن بە شێوەى تیۆرى و ی خولهرنامهدانانی به -1

 رشتیاران، و دیاریكردنی وانهرپهپراکتیکى  بۆ ڕاهێنانی سه
 د پارێزگاكان و ئیدارهرجهسه كان لهكانی خولهبێژه
 خۆكان.ربهسه
ڕوانامەى  دکتۆرا و ماستەر و دبەۆمى باا هەڵگرانى  ب -2

کى وەزارەتن وەا ڕاهێنەر دیارى و بکالۆریۆس کە میال
بکرێن وە بۆ پسپۆرى دەگمەن سوود لە وەزارەتى 
خوێندنى باا وەربگیرێت وەهەروەها سوود لە 
سەرپەرشتیارى بە ئەزموون کە سەرپەرشتى پرۆژەیان 

 کردووە وەربگیرێت.
ی وهكۆتایی خولى شیاندن تاقیكردنه هلسەرپەشتیار  -3

شداربوانى ات وە بەكی و نوسین ئەنجاد دەدزاره
سەرکەوتوو لە خولەکان بڕوانامەو مااى سەرپەرشتیاریان 

ی وهپێ دەدرێت لە  یەن بەڕێوەبەرایەتى پەیوەندیدار ئه
كان شداری خولهبه دووباره بێت پێویستهوتوو نهركهسه

ست ده وتنی بهركهر سهگهد ئهجاری دووه و له وهبكاته
ی كرێت تا ماوهر دهرشتیاری بێبهرپهماای سه هێنا لهنه
كانی شداری خولهتوانێت به( یەا ساڵ و ئینجا ده1)

 شیاندن بكات.
 (:8ی )مادده
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جۆرو قەبارەى پڕۆژەکان و ژمارەى  وپۆلێن کردن  -1
سەرپەرشتیار بەشێوەیەکى گشتى بەد شێوەى خوارەوە 

 دەبێت  
 پڕۆژەکانى سامانى ئاژەڵى 

 جۆرى پڕۆژەکان ژ
ارەى سەرپەرشتیارى پێویست ژم

 بەپێى پسپۆرى بۆ پرۆژەکان

1 

 پڕۆژەى پەلەوەرى
تواناى  گۆشت.کە
 پڕۆژەکە

( 15000 –6000لە )
 پەلەوەر بێت.

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى 
 دەبێت.

2 
پەلەوەرى 

 بەرهەمهێنانى
 هێەكەى خواردن

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
ەمتر لە بکالۆریۆس ک بڕوانامەکەى

 نەبێت.

3 
پەلەوەرى 

 بەرهەمهێنان
 هێەكەى تروكاندن

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
 لە بکالۆریۆس کەمتر نەبێت. بڕوانامەى

4 
دايكانەى بەرهەد 

مريشكى  هێنانى
 هێەكەى خواردن

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.

5 
هەد دايكانەى بەر

مريشكى  هێنانى
 هێەكەى تروكاندن

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.

 ەژدادنپەلەوەرى  6
 يەنى كەد دوو سەرپەرشتيارى دەبێت 

لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى
 نەبێت.
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پڕۆژەى جوجئ  7
 هەڵهێنەر

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  ڕوانامەکەىب

 نەبێت.

8 
پڕۆژەى كارگەى 
ئاليك)پەلەوەرى ، 
 ئاژەڵى ، ماسى(

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.

9 
 پڕۆژەى

 سەربڕخانەى
 پەلەوەرى

  يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 ێت بۆهەر شەاتێکى کارکردن.نەب

10 
 پڕۆژەى

سەربڕخانەى 
 ئاژەڵى

 يەنى كەد دوو سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.

پڕۆژەى تەواوكارى  11
 پەلەوەرى)متكامل(

 يەنى كەد دوو سەرپەرشتيارى دەبێت  
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.

12 

پڕۆژەى 
  دنى گۆلكقەڵەوكر

 پڕۆژەى بیووك
 پڕۆژەى ماد ناوەند

------------------- 
 يەك سەرپەرشتيار
 یەا سەر پەرشتيار

 مانگاى شير 13
 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 

لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى
 نەبێت.

14 
پڕۆژەى 

 بەخێوكردنى
 مەڕو بزن

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى 
 دەبێت.

15 
ى پڕۆژە

بەخێوكردنى كارو 
 بەرخ

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى 
 دەبێت.
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پڕۆژەى تەواوكارى  16
 ئاژەڵى)متكامل(

  يەنى كەد دوو سەرپەرشتيارى دەبێت
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.

پڕۆژەى نەوزى  17
 ماسى گڵ

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى 
 دەبێت.

پڕۆژەى نەوزى  18
 ماسى قەاەس

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.

19 

پڕۆژەى 
بەخێوكردنى ماسى 

لە نەوزى 
 كۆنكريت

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.

پڕۆژەى نەوزى  20
 ماسى داخراو

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  ەکەىبڕوانام
 نەبێت.

پرۆژەى هەڵهێنەرى  21
 ماسى

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.

پڕۆژى تەواوكارى  22
 ماسى

 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
لە بکالۆریۆس کەمتر  بڕوانامەکەى

 نەبێت.
 

 راك پڕۆژەى كارگەكانى پیشەسازى خۆ

كارگەكانى  ژ
 پيشەسازى خۆراك

ژمارەى سەرپەرشتيارى پێويست 
 بەپێ ى پسپۆرى

كارگەى شيرو  1
 بەرهەمەكانى

  يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
 بڕوانامەکەى لە بکالۆریۆس کەمتر نەبێت.
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 كارگەى گۆشت و  2
 بەروو بوومەكانى

  يەنى كەد دوو سەرپەرشتيارى دەبێت  
 ە بکالۆریۆس کەمتر نەبێت.بڕوانامەکەى ل

3 
كارگەى ئاوى ميوە 

 و ،( عصیر )معمل
 ڕووبەهەنار

  یەنى کەد يەك سەر پەرشتيارى دەبێت.

كارگەى شيرينى و  4
  یەنى کەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت. هەويركارى

  يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت   كارگەى چپسى پەتاتە 5
 ەمتر نەبێت.بڕوانامەکەى لە بکالۆریۆس ک

6 
كارگەى زەیتى 

زەیتوون ، زەيتى 
 گوڵە بەڕۆژە

  يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت  
 بڕوانامەکەى لە بکالۆریۆس کەمتر نەبێت.

7 
كارگەى ترشيات و 

  یەنى کەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت. مخەالت

8 
كارگەى 

 وشكردنەوەى 
 ميوەجات

  یەنى کەد يەك سەرپەرشتيارى دەبیت.

كارگەى دۆشاوى  9
 تەماتە

  يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت  
 بڕوانامەکەى لە بکالۆریۆس کەمتر نەبێت.

كارگەى دروست  10
 كردنى پاستا

  یەنى کەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت.

  یەنى کەد یەا سەرپەرشتيارى دەبێت. كارگەى لە قوتوونان 11

12 

 كۆگاى ساردكەرەوە
لە  ( كۆگا .5تاکو )
 چەند

 ناوچەیەکى جیاواز. 
 (  کۆگا لە 10وە بۆ )

 هەمان ناوچە.

--------------------- 
  يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
 بڕوانامەکەى لە بکالۆریۆس کەمتر نەبێت.
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13 

كارگەكانى 
 بەرووبوومى دانەوێڵە

 كارگەى گەورە
 كارگەى بیووك

------------------------ 
 سەرپەرشتيارى دەبێت.  یەنى کەد دوو

  یەنى کەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت.

کارگەى تۆو پاا  14
 کەرەوە

  يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت 
 بڕوانامەکەى لە بکالۆریۆس کەمتر نەبێت.

  يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت. کارگەى چەرەزات 15

 دەبێت   يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى کارگەى ایس کریە 16
 بڕوانامەکەى لە بکالۆریۆس کەمتر نەبێت.

  پڕۆژەى هەنگەان -ج

ژمارەى سەرپەرشتیارى  پورەو ژمارەكەى هەنگەان ژ
 پێویست بەپێ ى پسپۆرى

 هەن  1
( پورە 99-50لە )

 هەن 

 یەنى کەد يەك 
 سەرپەرشتيارى دەبێت 

 بۆ دوو پڕۆژە.

( پورە 100لە ) هەن  2
 زیاتر بێت

ەا  یەنى کەد ی
 سەرپەرشتیارى دەبێت.

 
 
 
 
 اخدارى پڕۆژەکانى ب -د

پڕۆژەکانى  ژ
 باخدارى

ژمارەى سەرپەرشتیارى پێویست 
 بەپێ ى پسپۆرى

پڕۆژەى خانووى  1
 پالستیکى)نایەۆن(.

( خانووى پالستیکى نایەۆن  یەنى 25تا )
 کەد یەا سەرپەرشتیارى دەبێت.
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  -هایدرۆ پۆنیئ 2
 مەڵتى سپان.

سەرپەرشتيارى دەبێت    يەنى كەد يەك
 بڕوانامەکەىەە بکالۆریۆس کەمتر نەبێت.

پڕۆژەى  3
 نەمامگەکان

 یەنى کەد یەا سەرپەرشتیار بێت، بۆ 
 هەر نەمامگەیەا.

بۆ سێ باخى  4
  یەنى کەد یەا سەرپەرشتیارى دەبێت. مۆڵەتدار

 پڕۆژەى قارچئ 5
 يەنى كەد يەك سەرپەرشتيارى دەبێت  

 لۆریۆس کەمتر نەبێت.بڕوانامەکەىەە بکا
 وسينگەو كۆمپانياكانى كشتوكاڵى ن -و 

ژمارەى سەرپەرشتیارى  جۆرەکەى ناوەکان ژ
 پێویست بەپێى پسپۆرى

1 
 نووسینگەى 
 کشتوکاڵى

ارۆشتنى پەین و 
قرکەر و کەرەستەى 

 کشتوکاڵى

 يەنى كەد يەك 
 سەرپەرشتيارى دەبێت  

بڕوانامەکەى لە 
بکالۆریۆس کەمتر 

 نەبێت.

 نووسینگەى  2
 کشتوکاڵى

ارۆشتنى کە  وپەلى 
 کێڵگەکانى 

سامانى ئاژەڵ  و 
 جوجکەو پێداویستى 
کێەگەى و ماددەى 

 ئالیکى

 يەنى كەد يەك 
سەرپەرشتيارى 

 دەبێت.

3 
کۆمپانیاى 
 بەپێى پسپۆرى کشتوکاڵى

 يەنى كەد يەك 
 سەرپەرشتيارى دەبێت  

بڕوانامەکەى لە بکالۆریۆس 
 کەمتر نەبێت

 کۆمپانیایەا.بۆ هەر 
 انى وەبەرهێنان پڕۆژەک -ى
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جۆرو  پڕۆژە ژ
 قەبارە

ژمارەى سەرپەرشتیارى 
 پێویست بەپێ ى پسپۆرى

 پڕۆژەى  1
 وەبەرهێنان

بەپێى 
 قەبارەو

جۆرى  
 پڕۆژەکان

 يەنى كەد دوو سەرپەرشتيارى 
دەبێت  بڕوانامەکانیان لەبکالۆریۆس 

 کەمتر نەبێت

 
ئاژەڵ کە دوو  ەبێت هەر پرۆژەیەکى سامانىد -2

(یەکى 1سەرپەرشتیارى بۆ دیارى کراوە لە خاڵى)
( هەشت دەبێت سەرپەرشتیارى هونەرى و 8ماددەى)

 تەندروستى هەبێت.
رشتیار لە یەا پڕۆژە زیاتر سەرپەرشتى نابێت سەرپە -3

بکات، جگە لە هەنگەان وباخدارى نەبێت یان بۆ هەر 
 پڕۆژەیەکى تر کە بە ڕەزامەندى وەزیر بێت.

 (:9ی )اددهم
ئەرکى سەر پەرشتیارى کشتوکاڵى )هونەرى( و ڤێتێرنەرى 

 لە پڕۆژەکانى سامانى ئاژەڵى 
سەرپەرشتیارى کشتوکاڵى هونەرى. ئەرکى سەر پەرشتى 
کردن و ڕێکخستنى ژینگەى بەرهەد هێنان و چاودێرى 
کردنى جۆرو پێکهاتەى ئالیکى وئیدارەدانى پڕۆژەکە لە 

پاا و خاوێنى تاکو بەرهەد ڕووى کارگێرى وهونەرى و 
هێنان بە شێوەیەکى تەندروست و کواڵتى بەرز بێت وە 
ئامادەکردنى ڕاپۆرتى تایبەت بە پڕۆژەکە لە رووى هونەرى 

. 
سەرپەرشتیارى ڤێتێرنەرى. ئەرکى سەرپەرشتیار 
بەرپرسیارە لە سەرپەرشتى کردنى پڕۆژەکانى سامانى 
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نى پاراستنى ئاژەڵ لە رووى بەرنامەى ڤاکسین کردن و پال
پڕۆژەکە لە نەخۆشى وچارەسەر کردنى پێویست بۆ 
پڕۆژەکە، وە پاراستنى سیستەمى بایۆسکیورتى پڕۆژەکە، 
وە بەرهەد هێنانى بەرهەمێکى تەندروست و سە مەت بە 
کوالێتى بەرز لە پڕۆژەکە، وە بەرپرسە لە سەرجەد مەرجە 
ى ڤێتێرنەریەکان لە پڕۆژەکەدا، وە ئامادەکردنى ڕاپۆرت

 تایبەت بە پڕۆژەکە لە رووى ڤێتێرنەرى. 
 (:10ی )مادده

ئەو پڕۆژەو سەربڕخانانەى کە نوێنەرى وەزارەتمان 
سەرپەرشتى و چاودێرى بەرهەد و جۆرى بەرهەد و 
تەندروستى بەرهەمەکان دەکات وەکو نوێنەرى وەزارەتمان 

 ئەوا وەا خۆى دەمێنێتەوە.
 (:11ی )مادده
ی ڕۆژنامه ی لهوهوتی بووكردنهڕێكه له د ڕێنماییهئه
 .4كرێتجێ دهقایعی كوردستان( جێبهرمی )وهاه

 بێگەرد تاڵەبانى                         
 انى ئاووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەک                               

                                                             
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 7/7/2022 ( له284) قایعی ژمارهوه له 4
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ههموارکردنى ڕێنمایى  2021(ى ساڵى 1مایى ژمارە)ڕێن

 2013(ى ساڵى 1سامانى ماسى ژمارە )

ــــاددەى) ــــان دراوە لە م ــــى ئەو دەســــەاتەى پێم (ى لە 5بەپێ
یاســــــاى وەزارەتــــــى کشــــــتوکاڵ و ســــــەرچاوەکانى ئــــــاو 

د رچوانـــدنی ئـــه، بڕیارمانـــدا بە ده2010(ى ســـاڵى 6ژمـــارە)
  ڕێنماییه

 2021(ى ساڵى 1ڕێنمایى ژمارە)
هەموارکردنى ڕێنمایى تایبەت بە دامەزراندن و مۆڵەت 

 پێدانى پرۆژەکانى سامانى ماسى
 2013(ى ساڵى 1ژمارە )

 

ـــرۆژەى بەرهەمهێنـــانى یەکەد    ـــادکردنى )مەرجەکـــانى پ زی
پەنــجە ماســى ( لە مــاددەى دووەد بــڕگەى پێــنجەد بەد 

 شێوەیەى خوارەوە  
 - مەرجەکانى پرۆژەى بەرهەمهێنانى پەنجە ماسى

ــوازى  -1 ــرى ئیرت ــرۆژەکە دەکرێــت بی ــاوى پ ســەرچاوەى ئ
 بێت .

ـــان و 2دوورى ) -2 ـــە لە ســـنورى شـــارەوانى پارێزگاک ( ک
ــد )1) (د 200(کــە لە ســنورى قەزا و نانیەکــان و لە گون

 کەمتر نەبێت .
(د و لە شــــــەقامى 150دوورى لە شــــــەقامى گشــــــتى ) -3

 (د کەمتر نەبێت .100 وەکى )
ــــوکردنى ماســــ -4 ــــانى بەخێ ى بە هەمــــوو دوورى پرۆژەک

 (د کەمتر نەبێت .200شێوەکانى )
ـــاژەڵ ) -5 ـــر 200دوورى لە پرۆژەکـــانى ســـامانى ئ (د کەمت

 نەبێت .
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ــــاى پاڵەپەســــتۆى بەرز ) -6 ــــى کارەب (د 100دوورى لە هێە
 کەمتر نەبێت .

ئەد رێنمـــــــاییە لە رۆژى دەرچـــــــوونیەوە کـــــــارى دووەد   
ــــایعى کوردســــتان (  ــــامەى )وەق ــــدەکرێت و لە رۆژن پێ

 .5بوودەکرێتەوە
 بێگەرد تاڵەبانى                                    

 انى ئاووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەک                               
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 2021(ی ساڵی 265) قایعی ژمارهوه له م ڕێنماییهئه 5
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تایبەت بە درێژکردنەوەى  2021 ڵی(ى سا3) ەژمار یانهیب
 1977(ى ساڵى 611ى )بڕیار

  ەانەیب دەئ رچواندنىەدەب ارمانداڕیب
 تەبیتـا 1977 ىڵ(ى سا611) ارىڕیب ىەوەژکردنێ  دردەکیە

 .اریناوى جوت ىەوەاستکردنڕو  یەسوەت کانىەارڕیبەب
 تێکرەدێـکـارى پ ەویەرچوونەد ژىۆر ەل ەانەیب دە  ئدەدوو

 هوەتێکرەودوکوردستان( ب عىیقاە)و ىەژنامۆر ەو ل
  6.ئڵێسا کوەوتا

 
 بێگەرد تاڵەبانى                                   

 انى ئاووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەک                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 27/5/2021 له (266) قایعی ژمارهوه له 6
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هەموارکردنى ڕێنمایى ژمارە  2021(ى ساڵى ٤ڕێنمایى ژمارە )
تایبەت بەجێبەجێ کردنى یاساى دارستان  2013( ساڵى 8)

 2012(ى ساڵى 10ارە)ژم
 :(1) ماددەى

 :( ئەد پێناسەیە زیاد دەکرێت 1لەکۆتایى ماددەى ) 
ەى کە کێڵگەى دارستانى   بریتی یە لەو پارچە زەویی -7)

درەختى جۆرى دارستانى لەسەر چاندراوە بەشێوەیەکى 
 .( زانستیانە و بۆ مەبەستى بازرگانى و پیشەسازى

 :(2) ماددەى
کە زیاد دەکرێت و دەبێتە ماددەى ماددەیەا بۆ ڕێنماییە

 (ى18( بەد شێوەیەى خوارەوە, وە ماددەى )18)
 (.19ی )مادده ڕێنماییەکە دەبێتە

 (:18) ماددەى)
یەکەد  ڕێگە دەدرێت بە دروستکردنى کێڵگەى دارستانى 

بازرگانى  لە یەن هاواتیان یان کەرتى تایبەت بە مەبەستى
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پێى یاسا و و پیشەسازى لەسەر زەوى کشتوکاڵى بە
 .ڕێنماییە بەرکارەکان لە هەرێمى کوردستان

دووەد  دروستکردنى کێڵگەى دارستانى بە گرتنەبەرى ئەد 
 :ڕێکارانەى خوارەوە دەبێت

ى داواکارى لە  یەن هاوواتى یان کەرتى پێشکەر کردن -أ
 لە قەزا تایبەت بۆ بەشى یان بەڕێوەبەرایەتیە کشتوکاڵیەکان

 .و نانیەکان
 یەن بەر و  ە کردنى تەواوى زانیارییەکان لەئاراست-ب

گشتى  بەڕێوەبەرایەتیە کشتوکاڵیەکانەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتى
 کشتوکاڵ لە پارێزگا, دواتر ڕاى بەڕێوەبەرایەتى دارستان و

 .پاوان وەردەگیردرێت
ى و ڕاستاندنى زانیارییەکان و وەرگرتنى دواى ووردبین-ج

 ى گشتى کشتوکاڵىڕەزامەندى لە یەن بەڕێوەبەرایەت
پارێزگاوە , مامەڵەکە بەرز دەکرێتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتى 
 گشتى زەوى و زارى کشتوکاڵى لەوەزارەت ودواتر
ڕەزامەندى وەزیر وەردەگیردرێت مامەڵەکە لە یەن 
 بەڕێوەبەرایەتى گشتى باخدارى و دارستان و پاوان

 .ئاراستەى بەڕێوەبەرایەتى دارستان و پاوان دەکرێت
و  ەڕێوەبەرایەتى دارستان و پاوان دواى پشکنینب-د

 ووردبینى کردن لە مامەڵەکە, ڕێگاپێدانى پێ دەدات بە
ڕەچاوکردنى ئەو اۆڕد و زانیارییە هونەریانەى لە یەن 
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 بەڕێوەبەرایەتى گشتى باخدارى و دارستان و پاوانەوە
 .(ئامادە دەکرێت

 (:3ماددەى )
ەى لە ڕۆژنامەى ئەد ڕێنماییە لە ڕێکەوتى بووکردنەو

 .7دەکرێت اەرمى )وەقایعى کوردستان( جێبەجێ
                                    

 بێگەرد تاڵەبانى                           
 انى ئاووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەک                               

تایبەت بە پێدانى مۆڵەت  2021(ى ساڵى 5رێنمایی ژمارە )
 دامەزراندنى باخى میوەبۆ 

ئەد بڕگەیەى خوارەوە بۆ ماددەى ) دووەد ( لە :(1) ماددەى
 (6) رێنماییەکە زیاد دەکرێت بە زنجێرەى

ئەگەر باخێئ دروست کرابوو مەرجەکانى پێدانى  -6
 .مۆلەتى تێدابوو ، مۆلەتى پی دەدرێت

ئەد ماددەى خوارەوە دەکرێت بە ماددەى :(2) ماددەى
ەکە، وەزنجیرەى مادەکان دواى ئەو )نۆیەد( لە رێنمایی

  خرێتەوەهرێکد
 ( ماددەى نۆیەد)

یەکەد  رێگە دەدرێت بە دروست کردنى خانوویەا لە ناو 
 باخەکە بە پێى یاسا ورێنماییە بەرکارەکان لە هەرێمى

 . کوردستان
                                                           

 .وهتهباڵوكراوه 27/5/2021 ( له266) قایعی ژمارهوه له 7
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دووەد  رێگە دەدرێت بە درووستکردنى کۆگایەا بەپێى 
 .پێویست لە ناو باخەکە

رى رێگەپێدراو بۆ خانوو وکۆگاکە نابێت لە سێهەد  رووبە
 . زیاتر یێت 2( د200)

ئەد رێنماییە لە رێکەوتى بووکردنەوەى لە  :(3) یماددە
 .8ڕوژنامەى اەرمى )وەقایعى کوردستان( جێبەجێ دەکرێت

 بێگەرد تاڵەبانى                     
 نى ئاوەکاوەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاو                               

هەموارکردنى ڕێنمایى ژمارە  2021(ى ساڵى 6ڕێنمایى ژمارە )
 بۆ دامەزراندنى نەمامگە تایبەت بە پێدانى مۆڵەت 2019(ى ساڵى 1)

 :(1) ماددەى
(ى ڕێنماییەکە هەموار دەکرێت بەد 2( لە ماددەى) 3بڕگەى )

 :شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە
ەر درووست دەکرێت پێویستە ئەو زەویەى نەمامگەى لەس )

بیرى  سەرچاوەى ئاوى هەبێت یاخود مۆڵەتى هەڵکەندنى
 (. پێ بدرێت بە پێى ڕێنماییەکانى هەڵکەندنى بیر

 :(2) ماددەى
(ى ڕێنماییەکە  دەبرێت و 3( لە ماددەى ) 1بڕگەى ) 

 . زنجیرەى بڕگەکان ڕێکدەخرێنەوە
 :(3) ماددەى

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 27/5/2021 ( له266) قایعی ژمارهوه له 8
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ار دەکرێت و ( ى ڕێنماییەکە هەمو5( لە ماددەى )6بڕگەى )
 :بەد شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە

 ڕێگەپێدانی سەرەتایی تەنیا بۆ نەمامگەى میوە و دارستان )
 ( دوو ساڵ و نەمامگەى جوانکارى و شەتڵى2)

( یەا ساڵ دەبێت و لەو ماوەیەدا دەبێت 1سەوزە )
 داواکاری مۆڵەت وەرگر هەموو پێداویستیەکانی نەمامگەی

بێت ڕێژەیەا لە شەتڵ و نەماد بەرهەد ئەنجاد بدات, وە دە
 بهێنێت. بە پێیەوانەوە ئەگەر بیانوویەکى پەسندکراو

)عذر مشروع(ى نەبێت, ڕێگە پێدانە سەرەتاییەکە 
 (.ههەڵدەوەشێتەو

 :(4) ماددەى
( ى ڕێنماییەکە هەموار دەکرێت 9( لە ماددەى ) 1بڕگەى ) 

 :وە بەد شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە
( دوو ساڵ جارێئ مۆڵەتەکە  2ە خاوەنی نەمامگە )پێویست )

دواکەوتنى  نوێ بکاتەوە. بە پێیەوانەوە بۆ هەر ساڵێئ
 .(دەبێت بڕى دوو هێندەى کرێى نوێکردنەوەى مۆڵەت بدات

 :(5) ماددەى
( ى ڕێنماییەکە هەموار دەکرێت 10( لە ماددەى ) 1بڕگەى ) 

 :وە بەد شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە
و بەڕێوەبەرایەتیە گشتییەکان لێژنەیەکى هاوبەر هەمو )

 پێکدەهێنن بەسەرۆکایەتى نوێنەرى بەڕێوەبەرایەتى
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باخدارى یان بەڕێوەبەرایەتى دارستان و پاوان وە 
 (.ئەندامیەتى نوێنەرى زەوى و زار وە ڕووپێوێك

 :(6) ماددەى
( ى ڕێنماییەکە و 12( زیاد دەکرێ بۆ ماددەى ) 4بڕگەى ) 

 :ى خوارەوە دەخوێندرێتەوەبەد شێوەیە
ڕووبەرى نەمامگەکە لە ڕووبەرى زەوى بڕیارى  -4)

 (.دابەشەکە یان گرێبەستەکە کەد بکرێتەوە
 :(7) ماددەى

( ى ڕێنماییەکە هەموار دەکرێت 14( لە ماددەى ) 2بڕگەى ) 
 :وە بەد شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە

 ن دا هاتوون،لە کاتی نەبوونی مەرجەکان کە لە ڕێنماییەکا )
نەماد و  نەمامگەکان دەگۆردرێن بۆ پێشەنگەی ارۆشتنی

هەموو ئەو یاسا و رێنماییانەیان بەسەردا جێ بە جێ 
 (.عێراق-ندەکرێت کە بەرکارن لە هەرێمى کوردستا

 :(8) ماددەى
ماددەیەا بۆ ڕێنماییەکە زیاد دەکرێت و دەبێتە ماددەى ) 

 , (18)بێتە ماددەى(ى ڕێنماییەکە دە17( , وە ماددەى ) 17
 :وە بەد شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە

 (   ) دەبێت ئەو نەمامانەى کە بەرهەد دەهێنرێن17ماددەى )
 لێبڵى تایبەتى لەسەر بێت و ناونیشانى نەمامگە و

زانیارییەکانى نەمامەکەى لەسەر تۆمار کرابێت وەا ناو ) 
 (.کوردى و زانستى ( و ڕێکەوتى بەرهەمهێنانى
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 :(9) ەىاددم
ئەد ڕێنماییە لە ڕێکەوتى بووکردنەوەى لە ڕۆژنامەى 

 .9اەرمى )وەقایعى کوردستان( جێبەجێ دەکرێت
 

 بێگەرد تاڵەبانى                                
 انى ئاووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەک                               

 
 

دانى مۆڵەت تایبەت بە پێ 2021(ى ساڵى 7ڕێنمایى ژمارە )
 بۆ دروستکردنى ڕەژوو

پاڵپشت بە هەردوو ماددەى ) پارزدەیەد ( و ) بیست و 
 ێراقع –پێنج( لە یاساى دارستان لە هەرێمى کوردستان 

, ئەد ڕێنماییەى خوارەوەمان  2012(ى ساڵى  10ژمارە) 
 :دەرکرد

میکانیزمى ڕێکخستنى پێدانى مۆڵەت بۆ  (:1ماددەى )
 :شێوەى خوارەوە دەبێتدروستکردنى ڕەژوو بەد 

یەکەد   لیژنەیەکى سەرپەرشتيارى پسپۆر پێكدێت بۆ 
 سەرپەرشتى دروست كردنى ڕەژوو لە هەرێمى کوردستان
عێراق بە سەرۆكايەتى نوێنەرى بەڕێوەبەرایەتى گشتى 

پۆليسى  باخدارى و دارستان و پاوان و ئەندامێتى )نوێنەرى

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 27/5/2021 ( له266) قایعی ژمارهوه له 9
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ەى پاراستن و پاراستنى دارستان و ژینگە و نوێنەرى دەست
 :چاککردنى ژینگە( و ئەرکەکانى بريتيە لە

 .ياركردنى ميكانيزمى كاركردن بەد ڕێنمايیەد -أ
اودێرى و بەدواداچوونى جێ بەجێ كردنى ئەد چ -ب

 .ڕێنمايیە
دووەد  ليژنەى پێدانى مۆڵەت بۆ هەر پارێزگایەا پێكدێت 

 بە سەرۆكايەتى نوێنەرى بەڕێوەبەرايەتى دارستان و
پارێزگا و نوێنەرى )اەرمانگەى پاراستن و  پاوانى

 چاکكردنى ژينگە و پۆليسى پاراستنى دارستان و ژینگە (
لەو قەزايانەى كە جێگاى دروست كردنى ڕەژووى بۆ 

 دادەمەزرێت و ئەركەكانى ئەد ليژنەيە پێك دێت لەمانەى
 :خوارەوە

 .شكنينى جێگاى دروستكردنى ڕەژووپ -أ
پێشنيار دەكرێن بكرێتە  ينى ئەو دارانەى كەپشكن -ب

 .ڕەژوو
ەموو بەراييەكان کە پێويستن بۆ ئەد داواكردنى ه -ج

 .مەبەستە
نى دروستكردنى ڕەژوو و وەرگرتنى چاودێرى كرد -د

 .ڕێكارى ياسايى پێويست بەرامبەر هەر سەرپێیيەك
سێیەد  پەسند كردنى مۆڵەت لە  يەن بەڕێوەبەرى 

 .دارستان و پاوانى پارێزگا دەبێت
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چەند جێگايەك بە پێى پێويست لە ناوچەى  (:2ددەى )ما
لە يەن  جياجيا بۆ مەبەستى دامەزراندنى کارگەى ڕەژوو

ئەو كەسانەى كە مۆلەتى دروستكردنى ڕەژوويان پێ 
زەويەك بە  دەدرێت دیاردەکرێت, و بريتى دەبێت لە پارچە

ڕووبەرى پێويست, و پێويستە كۆنترۆڵ بكرێت لە يەن 
ژێر چاودێرى  تنى دارستان و ژینگە( و لە)پۆليسى پاراس

لیژنەى پێدانى مۆڵەت بێت, و پێويستە يەكەى ئيدارى و 
پارێزگا  اەرمانگەى پاراستن و چاکكردنى ژینگەى

ڕەزامەنديان لەسەر هەبێت و ئەد جێگايە لە دەرەوەى 
 .سنورى شارەوانى بێت

ڕێگە دەدرێت بەو کارگانەى ڕەژوو دروست  (:3ماددەى )
هەیە,  مۆڵەتى وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازییان کردن کە

ڕەژوو دروست بکەن بەمەرجێئ تەنها ئەو دارانە 
ئاماژەیان  (ى ئەد ڕێنماییە 4بەکاربهێنن کە لە ماددەى ) 

پێدراوە و لەژێر سەرپەرشتى و چاودێرى بەردەوامى 
 .بکەن بەڕێوەبەرایەتى دارستان و پاوانى پارێزگاکان کار

ا مۆڵەت دەدرێت بۆ بەكارهێنانى ئەد جۆرە ( تەنه4ماددەى)
 :دارانەى خوارەوە بۆ مەبەستى دروستکردنى ڕەژوو

 .یەکەد   پاشماوەى دارى كارگەكانى دارتاشى
 ....دووەد  دارى كۆن وەكو دارى كاريتە و هتد

سێیەد  دارى وشك لەناو دارستانەكان دواى پشكنينيان لە 
 ەى لە ژێر يەن ليژنەى پێدانى مۆڵەت و بەو مەرج
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چاودێرى بەڕێوبەرايەتى دارستان و پاوانى پارێزگاكان 
 .ئەنجاد بدرێت

چوارەد  ئەو دارانەى كە دەبڕدرێنەوە لەبەر جێبەجێ 
 .كردنى پڕۆژەیەکى گشتى گرن 

پێنجەد  دارى دەست بەسەر داگيراو کە لە يەن دادگا و لە 
ڕێنماييەكانى  ڕێگاى زيادكردنى ئاشكرا دەارۆشرێت بە پێى

 .دارايى تايبەت بەد بابەتە
شەشەد  پاشماوەى دارى دارستانى هەڵپاچراو بە پێى 
 ڕەزامەندى بەڕێوبەرايەتيەكانى دارستان و پاوانى

 .پارێزگاكان و ئیدارە سەربەخۆکان و لەژێر چاودێريان
نەوتەد  پاشماوەى باخەكانى باخدارى كەرتى تايبەت بە 

بەڕێوەبەرایەتى  پێى هاتوو لە خوارەوە و دواى ڕەزامەندى
 :دارستان و پاوان

 .دارى وشكبوو-أ
 .ارى تەمەن گەورە يان بەرهەمى كەد بێتد-ب
ە نەخۆشى و مەگەز كە چارەسەرى بدارى توشبوو -ت

 .ئەستەد بێت
یانەى كە دەكەونە ناو پڕۆژەیەکى دارى ئەو باخ-ث

ئاوەدانكردنەوە يان ماستەر پالنى سنورى شارەوانيەكان 
 .ەندى  يەنە پەيوەنديدارەكانپێدانى ڕەزام پار

هەشتەد  دارى سوتاوى دارستانەكان بە مەرجى ئەوەى کە 
و  لە  يەن بەڕێوەبەرایەتی دارستان و پاوانى پارێزگاکان
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ئیدارە سەربەخۆکان بڕيار بدرێت بۆ بەكارهێنانى بۆ 
 .دروست كردنى ڕەژوو

ئەد کرێیانەى خوارەوە وەردەگیرێت لە  (:5ماددەى )
 : مۆڵەتى دروستکردنى ڕەژووداواکارى 

( بیست و پێنج هەزار دینار کرێى  25000یەکەد  بڕى ) 
 .پشکنین

( سەد هەزار دینار کرێى  100000دووەد  بڕى ) 
 .دەرهێنانى مۆڵەت

( پەنجا هەزار دینار کرێى  50000سێیەد  بڕى ) 
 .نوێکردنەوەى ساانەى مۆڵەت

 :(6) ماددەى
امە پێشکەر بە لێژنەى یەکەد  پێويستە داواکار بەڵێنن

 پێدانى مۆڵەتى دروست كردنى ڕەژوو بدات بە پابەندبوون
بە گشت ماددە و بڕگەکانى ئەد ڕێنماييە بەر لە وەرگرتنى 

 .مۆڵەتى دروستکردنى ڕەژوو
دووەد  پێویستە خاوەن مۆڵەت پابەندبێت بە گشت 

 .ڕێنماییەکانى بەرگرى شارستانى
شێوەى کوورە و  دروست کردنى ڕەژوو بە (:7ماددەى )

 .هاوشێوەکانى قەدەغەیە بە هەموو شێوەیەا
ڕێگە نادرێت بە ناردنى ڕەژووى خۆماڵى بۆ  (:8ماددەى )

 .شێوەيەك ێراق بە هيچع -دەرەوەى هەرێمى كوردستان 
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ڕێگە دەدرێت بە هاوردە كردنى ڕەژوو بۆ ناو  (:9ماددەى )
 .عێراق -هەرێمى كوردستان 

 :(10) ماددەى
نەوەى ڕەژوو لە نێوان پارێزگاكان تەنها بە یەکەد  گواست

پێى ڕەزامەندى بەڕێوبەرايەتى گشتى باخدارى ودارستان و 
 .پاوان دەبێت

دووەد  گواستنەوەى ڕەژوو لە نێوان شار و شارۆچكەكانى 
دارستان و  يەك پارێزگا بە پێى ڕەزامەندى بەڕێوەبەرايەتى

 .پاوانى پارێزگاكان دەبێت
 :(11) ماددەى

پێويستە خاوەن مۆڵەت ڕەژووەكانى بكاتە ناو یەکەد  
 كارتۆن يان گونيە )گوور( و پێويستە گشت ئەو

 : زانياریانەى خوارەوەى لەسەر تۆمار بكات
 .تناوى خاوەن مۆڵە -أ
 .مارە و ڕۆژى پەسندكردنى مۆڵەتژ -ب
 .ژمارەى تەلەاۆن -ج
 .او و ناونیشان و لۆگۆى کارگەى بەرهەمهێنى ڕەژوون -د

ەنها بۆ خاوەن مۆلەت هەيە کە ئەو ڕەژووەى دووەد  ت
 .بەرهەمى هێناوە بيكاتە ناو ئەد كارتۆن و كيسانە

ڕێنمایى پێدانى مۆڵەتى کاتى بۆ دروستکردنى  (:12ماددەى )
 2013( ى ساڵى  9ڕەژوو ژمارە ) 
 .هەڵدەوەشێتەوە
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ئەد ڕێنمايە لە ڕێکەوتى بووكردنەوەى لە (:13ماددەى )
 .10دەکرێت يعى كوردستان( جێبەجێڕۆژنامەى اەرمى)وەقا

 بێگەرد تاڵەبانى                              
 انى ئاووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەک                               

 
 
 
 
 
 

دامهزراندن و  بۆ 2021(ی ساڵی 8)ێنمایی ژمارەڕ

 پڕۆژەكانی سامانی ئاژەڵ ی مۆڵهتدان
وە بەپێـــــی بـــــڕگەی پاڵپشـــــت بەو دەســـــەاتەی پێمـــــان درا

ـــی  5(ســـێیەد لە مـــاددەی ) 3) ( پێـــنجەد لە یاســـای وەزارەت
وە  2010(ی سـاڵی 6كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو ژمارە )

( لە یاســــای پاراســــتن و گەشــــەپێدانی 11بەپێــــی مــــاددەی)
ــــــارە )  ــــــی كشــــــتوكاڵی ژم بە  2008(ی ســــــاڵی  4بەرهەم

مەبەســـتی ڕێكخســـتنی دامەزرانـــدنی پڕۆژەكـــانی ســـامانی 
 -و مۆڵەت پێدانی ئەد ڕێنماییەمان دەركرد  ئاژەڵ

 

 2021(ی ساڵی 8ڕێنمایی ژمارە) 
بەپڕۆژەكانی سامانی  تایبەت بە دامەزراندن و مۆڵەت دان

 ئاژەڵ )پەلەوەر و ئاژەڵی(
 

 مەرجەكانی دامەزراندنی پڕۆژە   (:1ماددەی )

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 27/5/2021 ( له266) قایعی ژمارهوه له 10
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  مەرجەكــــانی پێــــدانی ڕەزامەنــــدی ســــەرەتایی بــــۆ یەكەد
 دروست كردنی پڕۆژە 

ـــــی  -أ ـــــاری لەگەڵ ســـــایت پالن ـــــی داواك پێشـــــكەر كردن
ــــایبەت بەزەویەكە لە یەن  ــــڕۆژەكەو بەڵگەنامەكــــانی ت پ

بە كشـــــتوكاڵی نـــــاوچەكەو وەرگرتنـــــی  هـــــاوواتی
 ڕەزامەندی یەكەی كارگێڕی ناوچەكە.

كۆنووسی پشكنینی سـەرەتایی ئەنجـاد دەدرێـت لە یەن  -ب
لیــژنەیەك كەپێــك هاتبێــت لە)نــوێنەری ســامانی ئــاژەڵ 

ـــوێنەری زەوی زار لە ســـەر. ـــو ون ـــژنە( و )ڕووپێ ۆك لی
ــوێنەری )دارســتان و  ــاوچەكە( وە ن بەشــی كشــتوكاڵی ن
پاوان( بۆ ئەو شوێنانەی دەكەونە ناو سنوری دارسـتان 
ـــــدازیاری  ـــــت ئەن ـــــژنە دەبێ ـــــاوان وە ســـــەرۆكی لی و پ

 كشتوكاڵی بێت.
سەرچاوەی ئـاوی پـاك لەپـڕۆژەكە هەبێـت بەد شـێوەی  -ج

 خوارەوە 
پـــــڕۆژە )بیـــــری ئیرتوازی(بـــــوو  ســـــەرچاوەی ئـــــاوی -1

پێویســـتە مۆڵەتـــدار بێــــت وێـــنەیەك لەمـــۆڵەتی بیـــرەكە 
 هاوپێچ بكرێت.

ــاوی  -2 ــوو  ســەرچاوەی ئ ــری هاوســنوور( ب ــڕۆژە )بی پ
پێویســـتە مۆڵەتـــدار بێــــت وە  ری نەبـــوونی خـــاوەن 

 بیرەكە وەربگیرێت.
ــــار(بوو پێویســــتە  -3 ــــڕۆژە )ڕووب ــــاوی پ ســــەرچاوەی ئ

ـــر( بەكا ربهێنـــدرێت لەشـــوێنی سیســـتەمی پـــااوتن )اەت
 پڕۆژە.

ـــانی   -4 ـــاوی پڕۆژە)ك ـــارێز(بوو  ری  –ســـەرچاوەی ئ ك
نەبوونی ئەنجـومەنی گونـدو نـانیە وەربگیرێـت لەسـەر 
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ـــــــــدی  ـــــــــاوی كـــــــــانییەكەو ڕەزامەن ـــــــــانی ئ بەكارهێن
 بەرێوەبەرایەتی ئاودێری وەربگیرێت.

مــامەڵەكە لە كشــتوكاڵی نــاوچەكە بەرز دەكــرێتەوە بــۆ  -د
ـــدارە بەڕێـــوەبەرایەتی گشـــتی كشـــتو كاڵی پارێزگـــا و ئی

ــانی  ــۆ هەمــوو جۆرەك سەربەخۆكان.بەشــی زەوی زار ب
ــاژەڵی پارێزگــا و  زەوی و ئاراســتەی بەشــی ســامانی ئ
ــت بەمەبەســتی وەرگرتنــی  ــدارە ســەربەخۆكان دەكرێ ئی
 رینەبــوونی  یەنە پەیوەندیــدارەكان )ژیــنگە، ڕێگاوبــان، 
شــــــارەوانی، ســــــامانە سروشــــــتیەكان( وە مــــــامەڵەكە 

ـــاژەڵ و  ئاراســـتەی ـــوەبەرایەتی گشـــتی ســـامانی ئ بەڕێ
ـــــت بە مەبەســــتی  ــــاژەڵ دەكرێ ــــرنەری. ســــامانی ئ ڤێتێ
وەرگرتنی مۆڵەتی سەرەتایی پڕۆژەكە دوای وەرگرتنـی  

 ڕەزامەندی وەزیر.
 مەرجەكانی سەرەتایی دروستكردنی پرۆژە   دووەد

 ( ساڵ كەمتر نەبێت و ناكاد نەبێت.18داواكار تەمەنی لە) -أ
 ت جگە لە زەوی موڵك.اەرمانبەر نەبێ  -ب
 هێنانی بەڵێننامە  -ج
ـــــــۆ مەبەســـــــتی  -1 ـــــــا ب ـــــــانی زەویەكە تەنه بەكارهێن

 دروستكردنی پڕۆژەكە بێـت.
پــڕۆژەكە لەوادەی یاســـایی خـــۆی جێبەجێـــی بكـــات  -2

لەدوای یەك مان  لەوەرگرتنی ڕەزامەنـدی سـەرەتایی و 
بەرواری دەســتبەكاربوون،خاوەن پــڕۆژە دەبێــت دەســت 

بكـات وە لەمـاوەی سـاڵێك بەدروست كردنی پـڕۆژەكەی 
ـــــانی )پەلەوەری  ـــــۆ پڕۆژەك ـــــات ب ـــــڕۆژەكەی تەواو بك پ

كاوێژكـــاران )مانگـــای شـــیر،  -ووشـــترمل–قە  -گۆشـــت
ــــۆ  ــــاروبەرخ( وە ب ــــزن و ك ــــك، مەڕوب ــــی گۆل قەلەوكردن
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هەڵهێـنەری پەلەوەر  -پڕۆژەكانی )سـەربڕخانەی پەلەوەر
دایكــانەی) گۆشــت و  -نەژادی پەلەوەر -كــارگەی ئالیــك-

پــڕۆژە  -پــڕۆژەی تەواوكــار -هــێەكەی خــواردن -هــێەكە( 
ســـتراتیجیەكان( لەمـــاوەی دوو ســـاڵدا پـــڕۆژەكەی تەواو 
ــۆڵەتەكە هەڵدەوەشــێتەوە جــگە لە  ــێیەوانەوە م ــات بەپ بك
هەندێك نـالەتی دیـاری كـراو كە لە دەرەوەی دەسـە تی 
خاوەن پڕۆژەدا بێت  مۆڵەتی سـەرەتاییەكەی بـۆ مـاوەی 

 ەزامەندی وەزیر.شەر مان  درێژبكرێتەوە بە ڕ
ئەنجــاد نەدانــی گۆرانكــاری و نەارۆشــتنی پــڕۆژەكە  -3

ــی كشــتوكاڵ و  ســەرچاوەكانی  ــاداری وەزارەت ــێ ئاگ بەب
 ئاو.

لەكــاتی دروســتكردنی پــڕۆژە پێویســتە بــانی پــڕۆژەكە  -4
لەساندویج پەنەڵ یان كۆنكریت دروست بكرێـت وە  زەوی 
نـــاوەوەی هۆلەكـــان دەبێـــت كۆنكریـــت بێـــت و ناوپۆشـــی 

 ی دیوارەكان زبرنەبێـت.ژوورەوە
 مەرجەكانی پێدانی مۆلەت  (:2ماددەی )

پار دروستكردنی پڕۆژەپشكنینی كۆتایی بۆئەنجاد  -1
ــــوێنەرێكی  ـــــت لە)ن ــــژنەیەك پێكهاتبێ ــــت لە یەن لی دەدرێ
ــژنە( و نــوێنەرێكی  ــاژەڵی پارێزگــا. ســەرۆك لی ســامانی ئ

 سامانی ئاژەڵ لەگەڵ پێوەرێك لە كشتوكاڵى ناوچەكە.
ـــــۆ بەرزكـــــردنە -2 وەی نووســـــراو و بەڵگەنامەكـــــان ب

بەڕێـــوەبەرایەتی گشـــتی ســـامانی ئـــاژەڵ و ڤێتێـــرنەری 
 بەمەبەستی پێدانی مۆڵەتی كەوتنەكاری پڕۆژە. 

پابەند بـوونی خـاوەن پڕۆژەكـان بەمەرجە هـونەری  -3
و تەندروســــتیەكان كە پێویســــتە لە پــــڕۆژەكەدا هەبێــــت 
 وەك )سەرچاوەی ئاوی پاك، كارەبا،پەرژین ، سوتێنەر ،
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نەوزی تعقیە ، تە  بەندكردنی دەرگـا و پەنجەرەكـان بە 
هێەەک، ژووری كۆنترۆڵ، كۆگـای ئالیـك، كۆگـای تـایبەت 

پــڕۆژەكە، تــابەۆی نیشــاندەر، تۆمــار، و گونجــاو بە جــۆری 
ــوونی سیســتەمی ســاردكەرەوە وگەرد كەرەوە و هەوا  هەب

 گۆڕكێ(.
هەبــوونی سەرپەرشــتیار بــۆ پــڕۆژەكە بە مەرجێــك  -4

ردنی پیشـەیی هەبێـت و پەسـەند كرابێـت لە مۆڵەتی كـارك
 سەندیكای تایبەتمەند.

مـــۆڵەتی كـــاركردنی پـــڕۆژەكە دوو ســـاڵ جارێـــئ  -5
تازەدەكرێتەوە لە یەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی كشـتوكاڵی 

 پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆكان.
مــۆڵەتی تەندروســتی ڤێتێــرنەری پــڕۆژەكە دووســاڵ  -6

ایەتی جارێــــــــئ تــــــــازەدەكرێتەوە لە  یەن بەڕێــــــــوەبەر
 ڤێتێرنەری پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆكان.

 

 (:3ماددەی )
ــۆڕینی جــۆری  ــدارێتی، گ ــۆڕینی خاوەن ــردن، گ ــراوان ك ــۆ ا ب
پـــــڕۆژە ،لەجیـــــاتی وون بـــــوون، ئەنجامـــــدانی گۆڕانكـــــاری 
لەپڕۆژەكە، پشكنینی بـاری ئێسـتای پـڕۆژە ئەنجـاد دەدرێـت 

ەد (. بـڕگەی یەك1لە یەن لیژنەكانی ئاماژەپێكراولە مـادەی )
خالی )ب(و اۆرمی تایبەت بەد پشكنینە بەرز دەكـرێتەوە بـۆ 
ـــۆ  ـــاژەڵ و ڤێتێـــرنەری ب بەڕێـــوەبەرایەتی گشـــتی ســـامانی ئ

 ئەنجامدانی گۆڕانكاریەكە.
 -  اراوانكردنی پڕۆژە یەكەد

 .كهر كردنی داواكاری  به بەشی كشتوكاڵی ناوچهپێشكه -أ
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 پێینجاد بــدرێت بــهی بــۆ ئــهخشــهكۆنــووس پشــكنین و نه -ب
(.بــڕگەی یەكەد خــالی 1پێكــراولە مــادەی ) ی ئامــاژهلیژنــه

 )ب(تایبەت بەاراوانكردن.
نەخشەی ئامادەكراو بەشێوەی ترێس شوێنی هۆلی )كـۆن  -ج

و تــازە( و دووری نێــوان هۆلەكــان دەســت نیشــان بكرێــت 
بەهێەكاری ڕوون بكرێتەوە لە  یەن پێـوەری نـاوچەكە وە 

 ی زار.پەسەندكردنی نەخشە لە یەن بەشی زەو
ـــــاوچەكە  -د ڕەزامەنـــــدی شـــــارەوانی و یەكەی كـــــارگێڕی ن

 وەربگیرێت.
ــــــــــــــــــــان ڕووبەری زەوی  ــــــــــــــــــــردنەكە لەهەم ه. اراوانك
ــــوەبەرایەتی گشــــتی  ــــامەڵەكە لەبەڕێ ــــانكراودابوو م تەرخ
كشتوكاڵی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆكان .بەشی سامانی 
ئـــاژەڵ لەگەڵ بەشـــی زەوی زار ووردبینـــی دەكرێـــت وە 

ـــوەبەرایەت ـــرنەری لەبەڕێ ـــاژەڵ و ڤێتێ ی گشـــتی ســـامانی ئ
ڕەزامەندی سەرەتایی بۆاراوانكردنی پڕۆژە دەدرێـت ، وە 
ئەگەر اراوانكـــردنەكە لەهەمـــان ڕووبەری زەوی تەرخـــان 
كراو دا نەبوو یان پێویستی بەزیـادكردنی ڕووبەر هەبـوو 
مــامەڵەكە لەبەڕێــوەبەرایەتی گشــتی كشــتوكاڵی پارێزگــا و 

امانی ئــــــاژەڵ بەرز ئیــــــدارە سەربەخۆكان.بەشــــــی ســــــ
ــاژەڵ و  ــوەبەرایەتی گشــتی ســامانی ئ ــۆ بەڕێ دەكــرێتەوە ب
ــدی ڕووبەری  ــی ڕەزامەن ــرنەری بەمەبەســتی وەرگرتن ڤێتێ
زیـــــادكراو لە بەڕێـــــوەبەرایەتی گشـــــتی زەوی زار، دوای 
وەرگرتنــــــی ڕەزامەنـــــــدی وەزیــــــرو اراوانكـــــــردنەكە لە 
ــــرنەری  بەڕێــــوەبەرایەتی گشــــتی ســــامانی ئــــاژەڵ و ڤێتێ

 انی ئاژەڵ دەدرێت.بەشی سام.
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ی پڕۆژە بەدروستكردنی هـۆلی دوو نهـۆمی اراوان كردن -و
بە مەبەســــتی ســــوود وەرگرتنــــی زیــــاتر لە زەویەكە بەو 
ــی  ــت وە بەپێ ــای شــوێنەكە گونجــاو بێ مەرجەی تۆبۆگراای

 مەرجە هونەری و تەندروستیەكان جێبەجێ بكرێت.
  -   گۆڕینی جۆری پڕۆژە دووەد

ــامەڵەكە لە بەڕێــوەبەرای ەتی گشــتی كشــتوكاڵی پارێزگــا و م
ئیــدارە ســەربەخۆكان .بەشــی ســامانی ئــاژەڵ لەگەڵ بەشــی 
زەوی زار ووردبینــــــی دەكرێـــــــت وە دوای دڵنیـــــــابوون لە 
گونجــــانی پــــڕۆژەكە لە ڕووی هــــونەری و نەخشــــەوانیەوە 
ڕەزامەندی گۆڕینی جـۆری پـڕۆژە لە  یەن بەڕێـوەبەرایەتی 

ـــت ـــرنەری دەدرێ ـــاژەڵ و ڤێتێ وە بەشـــی  گشـــتی ســـامانی ئ
سامانی ئاژەڵ مامەڵەكە و وێـنەی ڕەزامەنـدیەكە بە یاداشـت 
دەدات بە بەشـــــــی زەوی زار بە مەبەســـــــتی گـــــــرتنەبەری 
ــدی بە زەویەكەوە  ــاری پێویســت بەو  یەنەی كە پەیوەن ڕێك
هەیە دوای ئەنجــــــاد دانــــــی گۆڕانكــــــاریەكە و هەبــــــوونی 
بەڵگەنامەكـــــــــان مـــــــــۆڵەتی پـــــــــڕۆژەكە دەگۆڕدرێـــــــــت لە 

 ی گشتی سامانی ئاژەڵ و ڤێتێرنەری.بەڕێوەبەرایەت
  -  گۆڕینی خاوەنداریەتی پڕۆژە سێیەد

هەمــــوو پڕۆژەكــــان دەگــــرێتەوە جــــگە لەو پــــڕۆژانەی كە 
ـــاری  ـــان گرێبەســـت و بڕی دامەزراون وە جـــۆری زەویەكانی
دابەشــكردنە وە هەر پــڕۆژەیەك كــڕین و ارۆشــتنی لەســەر 

( دوو ســــاڵ لە دوای وەرگرتنــــی 2بكرێــــت تــــاكو مــــاوەی )
 ۆڵەت گۆڕینی خاوەنداریەتی پڕۆژەی بۆ ئەنجاد نادرێت . م

  -بەڵگەنامەكانی داواكراو بۆ گۆڕینی خاوەنداریەتی پڕۆژە 
 پێشكەر كردنی داواكاری. -أ



 

63 
 

نووســراوی بەڕێــوەبەرایەتی گشــتی كشــتوكاڵی پارێزگــا و  -ب
 ئیدارە سەربەخۆكان. بەشی سامانی ئاژەڵ.

 كۆنوسی باری ئێستای پڕۆژە. -ج
بوون )عقـد تنـاز ( لەنێـوان ارۆشـیارو گرێبەستی لێخۆشـ -د

 كڕیار.
 ئەستۆپاكی. -ه
 مۆڵەتی كۆن. ڕەسەنی پڕۆژەكە. -و
 گرێبەستی سەرپەرشتیاری. -ز

مۆڵەتی پڕۆژەكەو مۆڵەتی تەندروسـتی ڤێتێـرنەری تـازە  -ح
 كرابێتەوە.

ـــری  -ط ـــانبەری می ـــار )اەرم ـــاری كەســـی كڕی ناســـنامەی ب
 نەبێـت( جگە لە زەوی موڵك.

 

  . لەجیاتی وون بوون چوارەد
بەرزكــــردنەوەی نووســـــراو لەبەڕێـــــوەبەرایەتی گشـــــتی  -أ

كشتوكاڵی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆكان.بەشی سامانی 
ئـــاژەڵ بـــۆ بەڕێـــوەبەرایەتی گشـــتی ســـامانی ئـــاژەڵ و 

 ڤێتێرنەری.
 كۆنووسی باری ئێستای پڕۆژە. -ب
 بووكردنەوەی مۆڵەتی پڕۆژە لەڕۆژنامەیەكی ڕۆژانە . -ج
ــــڕۆژەكەو مــــۆڵەتی تەندروســــت -د ــــرنەری مــــۆڵەتی پ ی ڤێتێ

 تازەكرابێتەوە.
 ستی سەرپەرشتیاری.گرێبە -هـ

 دووریەكان  (:4ماددەی )
ـــــــــــــاو  -1 دووری لە ســـــــــــــنووری شـــــــــــــارەوانی پارێزگ

 ئیدارەسەربەخۆكان 
 كە(بیست كیەۆمەتر20پڕۆژەكانی نەژاد ) -أ
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پڕۆژەكـــانی دایكـــانەی )گۆشـــت و هـــێەكە( و هـــێەكەی   -ب
كــە( 5خــواردن و تەواوكــاری و ســەربڕخانەی پەلەوەر)

 نج كیەۆمەترپێ
ــــانی پەلەوەری گۆشــــت و قە  و وشــــترمل و  -ج پڕۆژەك

كــە( ســێ 3هەڵهێــنەر و كاوێژكــاران و كــارگەی ئالیــك )
 كیەۆمەتر.

 دووری لە سنووری شارەوانی قەزا و نانیەكان  -2
 كە( پێنج كیەۆمەتر5پڕۆژەكانی نەژاد ) -أ

پڕۆژەكــــانی دایكــــانەی )گۆشــــت و هــــێەكە( و هــــێەكەی  -ب
كــە( 3خانەی پەلەوەر )خــواردن و تەواوكــاری و ســەربڕ

 سێ كیەۆمەتر.
ــــانی پەلەوەری گۆشــــت و قە  و وشــــترمل و   -ج پڕۆژەك

كـــــە( 2هەڵهێـــــنەر و كاوێژكـــــاران و كـــــارگەی ئالیـــــك )
 دووكیەۆمەتر.

 دووری لە كۆمەڵگای نیشتەجێ بوون  -3
 كە( پێنج كیەۆمەتر.5پڕۆژەكانی نەژاد) -أ

پڕۆژەكــــانی دایكــــانەی )گۆشــــت و هــــێەكە( و هــــێەكەی  -ب
ـــــــاری و ســـــــەربڕخانەی پەلەوەر خـــــــواردن و تەواو ك

 د(هەزارو پێنج سەد مەتر.1500)
پڕۆژەكــــانی پەلەوەری گۆشــــت و قە  و ووشــــترمل و  -ج

ــــك ) ــــنەر و كاوێژكــــاران و كــــارگەی ئالی د( 1000هەڵهێ
 هەزار مەتر.

 دووری لەگوند  -4
 كە( پێنج كیەۆمەتر.5پڕۆژەكانی نەژاد ) -أ

ــــێەكەی  -ب ــــێەكە(و ه ــــانەی )گۆشــــت و ه ــــانی دایك پڕۆژەك
ــــــاری و ســــــەربڕخانەی پەلەوەرو خــــــواردن و  تەواوك

 د( هەزار مەتر. 1000كارگەی ئالیك )
پڕۆژەكــــانی پەلەوەری گۆشــــت و قە  و ووشــــترمل و  -ج

 د( پێنج سەد مەتر.500هەڵهێنەر و كاوێژكاران )
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د( 500دووری لەڕێگــای ســەرەكی بــۆ گشــت پڕۆژەكــان ) -5
 پێنج سەد مەتر.

د( 150دووری لەڕێگــای  وەكــی بــۆ گشــت پڕۆژەكــان ) -6
 ەد و پەنجا مەتر.س

د( سـەد 100دووری لەڕێگای گوند بۆ گشـت پڕۆژەكـان ) -7
 مەتر.

 دووری لەزێ و ڕووبارو ڕێرەوەكانی ئاوی هەمیشەیی  -8
 د( سێ سەد مەتر.300پڕۆژەی نەژاد ) -أ

 د( هەزار مەتر.1000سەربڕخانەی پەلەوەر) -ب
 د( دوو سەد مەتر.200پڕۆژەكانی تر ) -ج
ز بـــۆ گشـــت دووری لەهێڵـــی پاڵەپەســـتۆی كارەبـــای بەر -9

 د( سەد مەتر.100پڕۆژەكان )
دووری لەشــــــوێنی گەشــــــتوگوزار و شــــــوێنەوارو  -10

)مەزارگەوشــــوێنە پیرۆزەکــــان( و بەنــــداو و دەریــــاچەو 
 ارۆكەخانەو بیرەنەوتیەكان و مۆڵگەی سەربازی.

 كە( سێ كیەۆمەتر.3پڕۆژەكانی نەژاد  ) -أ
 كە( دووكیەۆمەتر.2پڕۆژەكانی تر  ) -ب
 دووری لە شوێنى گۆرستان  -11
 (کە یەا کیەۆمەتر.1ۆژەکانى نەژاد )پڕ -أ
 (د سێ سەد مەتر.300پرۆژەکانى تر ) -ب

 مەرجە هونەریەكان (:5ماددەی )
   پڕۆژەكانی پەلەوەری گۆشتیەكەد

 ( پێنج دۆنە كەمتر نەبێت.5ڕووبەری تەرخانكراو لە) -1
ــانی پــڕۆژە لە)  -2 (پەنجــا هەزار  50000توانــای بەرهەد هێن

ای هەر هۆلێــك لە) جــوجكە.وەجبە كەمتــر نەبێــت وە توانــ
 ( بیست و پێنچ هەزار كەمتر نەبێـت. 25000
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ـــــــاتر  12لە )  2(د1چـــــــڕی مریشـــــــك لە ) -3 ( مریشـــــــك زی
 نەبێت،)بەڕەچاوكردنی سیستەمی بەخێوكردن لە پڕۆژە(

دووری نێــوان پڕۆژەكــانی هاوشــێوە و قە  و ووشــترمل  -4
 د( پێنج سەد مەتركەمتر نەبێت.500لە)

ارگەى ئالیـــــئ لە دووری لەپڕۆژەكـــــانی هەڵهێـــــنەرو کـــــ -5
 د( هەزار مەتر كەمتر نەبیت.1000)
ــــــێەكە( و  -6 ــــــانی دایكانەی)گۆشــــــت و ه دووری لەپڕۆژەك

ــــــاری و ســــــەربڕخانەی  ــــــواردن و تەواوك ــــــێەكەی خ ه
 كە( دووكیەۆمەتر كەمتر نەبێت.2پەلەوەرى و ئاژەڵى لە )

ــــــران( لە ) -7 ــــــنج 5دووری لەپڕۆژەكــــــانی نەژاد )داپی كە(پێ
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.

د(ســـێ ســـەد 300لەپڕۆژەكـــانی كاوێژكـــاران لە )دووری  -8
 مەتر كەمتر نەبێت.

د( ســـەد و پەنجـــا 150دووری لەپڕۆژەكـــانی ماســـی لە ) -9
 مەتر كەمتر نەبێت.

د( 20دووری نێـــــوان هۆلەكـــــانی یەك پـــــڕۆژە لە ) -10
 بیست مەتر كەمتر نەبێت.

  پڕۆژەكـــانی پەلەوەرى نەژاد ) داپیرانـــی گۆشـــت و دووەد
 هێەكە(

ــــنج 5ەكــــانی هاوشــــێوە لە) دووری نێــــوان پڕۆژ -1 كــــە( پێ
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.

دووری لەپڕۆژەكانی دایكانەی)گۆشت و هێەكە(و هێەكەی  -2
خــــواردن و تەواوكــــاری و پەلەوەری گۆشــــت و قە  و 

كـــە( پێـــنج 5ووشـــترمل و هەڵهێـــنەرو كـــارگەی ئالیـــك ) 
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.
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كـــــە(  10دووری لەســــەربڕخانەی پەلەوەرو ئـــــاژەڵ لە ) -3
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.دە

دووری لەپڕۆژەكــــــــــانی ماســــــــــی و کاوێژکــــــــــاران لە  -4
 د(هەزار مەتر كەمتر نەبێت.1000)
ـــڕۆژە لە ) -5 ـــانی یەك پ ـــوان كێەگەك ـــنج 500دووری نێ د( پێ

 سەد مەتركەمتر نەبێت.
د( بیست مەتر 20دووری نێوان هۆلەكانی یەك كێەگە لە ) -6

 كەمتر نەبێت.
 ارەوە دەبێت بەد شێوەیەی خو 2(د1چڕی مریشك لە ) -7
جــــــــــۆری  ژ

 مریشك
چــڕی لەمــاوەی 

 بەخێوكردن
چـــڕی لەمـــاوەی 

 تێبینی بەرهەد هێنان

ــــی  1 داپیران
 گۆشت

10 
 2جوجەڵە.د

4-
 2مریشك.د6

بەڕەچـــــــاوكردنی 
ـــــــــــــــــتەمی  سیس
بەخێــــــــوكردن لە 

 پڕۆژە
ــــی  2 داپیران

 هێەكە
12 

 2جوجەڵە.د
6-7 

 2مریشك.د
 

كی  پڕۆژەكانی )دایكانەی گۆشـت و هـێەكە( و )مریشـسێیەد
 هێەكەی خواردن(

د(هەزار و 1500دووری نێوان پڕۆژەكانی هاوشێوە لە ) -1
 پێنج سەد مەتر كەمتر نەبێت.

كـــە( پێـــنج 5دووری لەپڕۆژەكـــانی نەژاد )داپیـــران( لە ) -2
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت

د(هەزار 1000دووری لە پڕۆژەكانی كـارگەی ئالیـك لە ) -3
 مەتر كەمتر نەبێت.

دووری لە پڕۆژەكــــــــانی پەلەوەری گۆشــــــــت و قە  و  -4
كــــە( دوو 2ووشــــترمل و هەڵهێــــنەر و تەواوكــــاری لە )

 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.
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كە(پێــنج 5دووری لە ســەربڕخانەی پەلەوەرو ئــاژەڵ لە ) -5
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.

د( ســێ ســەد 300دووری لەپڕۆژەكــانی كاوێژكــاران لە ) -6
 مەتر كەمتر نەبێت.

د( ســەد و پەنجــا 150نی ماســی لە )دووری لەپڕۆژەكــا -7
 مەتر كەمتر نەبێت.

ـــــــڕۆژە وهەریەك  -8 ـــــــانی یەك پ ـــــــوان كێەگەك دووری نێ
ــــــان( وە دووری  ــــــانی )پەروەردەو بەرهەد هێن لەهۆڵەك

د( سێ سـەد مەترکەمتـر 300لەنێوان بازنەكان لەیەكتر )
 نەبێت.

ـــێەگە لە ) -9 ـــانی یەك ك ـــوان هۆڵەك د( بیســـت 20دووری نێ
 مەتر كەمتر نەبێت.

بەد شــــێوەیەی خــــوارەوە  2د1مریشــــك لە  چــــڕی  -10
 دەبێت 

جۆری  ژ
 مریشك

چڕی لە 
ماوەی 
 بەخێوكردن

چڕی لە 
ماوەی بەرهەد 

 هێنان
 تێبینی

دایكـــــانەی  1
 گۆشت

10 
 2جوجەڵە.د

 2شك.دمری4-6
بەڕەچــــــاوكردنی 
سیســــــــــــــــتەمی 
ـــــــوكردن لە  بەخێ

 پڕۆژە

دایكـــــانەی  2
 هێەكە

12 
 2جوجەڵە.د

6- 
 2مریشك.د7

هـــــــێەكەی  3
 خواردن

12 
 2جوجەڵە.د

 2مریشك.د 7

 

   پڕۆژەكانی )هەلهێنەری پەلەوەر(چوارەد
د( هەزار 1000دووری نێـــوان پڕۆژەكـــانی هاوشـــێوە لە ) -1

 مەتر كەمتر نەبێت.
ــــران( لە ) -2 ــــنج 5دووری لەپڕۆژەكــــانی نەژاد )داپی ــــە( پێ ك

 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.
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ــــێەكە( و  -3 ــــانەی )كۆشــــت و ه ــــانی دایك دووری لەپڕۆژەك
كــــە( دووكیەــــۆمەتر 2و تەواوكەر لە )هــــێەكەی خــــواردن 

 كەمتر نەبێت.
ــــــــــانی پەلەوەری گۆشــــــــــت و قە  و  -4 دووری لەپڕۆژەك

د( هەزار مەتـــر 1000ووشـــترمل و كـــارگەی ئالیـــك لە )
 كەمتر نەبێت.

دووری لە پرۆژەكانی سەربڕخانەی پەلەوەر و ئـاژەڵ لە  -5
 كە( دوو كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.2)
ــاران  لە -6 ــانی كاوێژك د( ســێ ســەد 300)دووری لەپڕۆژەك

 مەتر كەمتر نەبێت.
د( ســـەد و پەنجـــا 150دووری لەپڕۆژەكـــانی ماســـی لە ) -7

 كەمتر نەبێت. مەتر
 ووزەی هەڵهێنەرەكە لەیەك سێت كەمتر نەبێت. -8

   پڕۆژەكانی)سەربڕخانەی پەلەوەر(پێنجەد
ــــنج 5دووری نێــــوان پڕۆژەكــــانی هاوشــــێوە لە ) -1 كــــە( پێ

 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.
ــــــــران( لە )دووری لەپڕۆژەكــــــــان -2 كــــــــە( 10ی نەژاد )داپی

 دەكیەۆمەتر كەمتر نەبێت.
ــــــــــانی پەلەوەری گۆشــــــــــت و قە  و  -3 دووری لەپڕۆژەك

ــك لە ) ــارگەی ئالی ــنەر و ك ــە( دوو 2ووشــترمل و هەڵهێ ك
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.

ــــێەكە( و  -4 ــــانەی )كۆشــــت و ه ــــانی دایك دووری لەپڕۆژەك
كــە( پێــنج كیەــۆمەتر 5هــێەكەی خــواردن و تەواوكــاری لە)

 تر نەبێت.كەم
د( ســێ ســەد 300دووری لەپڕۆژەكــانی كاوێژكــاران  لە ) -5

 مەتر  كەمتر نەبێت.
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د( ســـەد و پەنجـــا 150دووری لەپڕۆژەكـــانی ماســـی لە ) -6
 مەتر كەمتر نەبێت.

( چوار هەزار مریشـك.كاتژمێر 4000توانای پڕۆژەكە لە ) -7
 كەمتر نەبێت.

دروســـــت كردنـــــی كۆگـــــای بەســـــتێنەر بەپێـــــی ووزەی  -8
 ت.سەربڕخانەكە بێـ

چارەســــەركردنی پاشــــماوەی ســــەربڕخانەی پەلەوەری  -9
 بەشێوەی زانستی و بەپێی ڕێنماییەكانی ژینگەیی بێت.

   پڕۆژەكانی پەلەوەری تەواوكار )متكامل( شەشەد
پڕۆژەكە نابێت لە سێ بازنە كەمتر بێت ) دایكانەی هێەكەی  -1

 تروكاندن + هەڵهێنەر + كارگەی ئالیك(.
 ەد دۆنە كەمتر نەبێت ( س100ڕووبەری زەویەكە لە ) -2
لەكــاتی دامەزرانــدن یــان زیــادكردنی بــازنەی ) پەلەوەری  -3

ـــــــڕۆژەكە ســـــــەربڕخانەی پ-گۆشـــــــت ەلەوەر( دووری پ
 كە( دوو كیەۆمەتركەمتر نەبێت.2لە)

د( هەزار 1500دووری لەنێوان پڕۆژەكـانی هاوشـێوە لە ) -4
 و پێنج سەد مەتر كەمتر نەبێت.

ـــــران( لە  -5 ـــــڕۆژەی نەژاد ) داپی ـــــنج 5)دووری لەپ كـــــە( پێ
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.

ــــێەكە( و  -6 ــــانەی) گۆشــــت و ه ــــانی دایك دووری لەپڕۆژەك
هێەكەی خواردن و تەواوكـاری و هەڵهێـنەر و  پەلەوەری 

كە( دووكیەۆمەتر كەمتر 2گۆشت و قە  و ووشترمل لە )
 نەبێت.

كـە( پێـنج 5دووری لەسەربڕخانەی پەلەوەرو ئـاژەڵی لە ) -7
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.
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ـــك لە)دوور -8 ـــر 1000ی لەكـــارگەی ئالی د( هەزار مەتركەمت
 نەبێت.

ــاران لە ) -9 ــانی كاوێژك د( ســێ ســەد 300دووری لەپڕۆژەك
 مەتر كەمتر نەبێت.

د( ســـــەد و 150دووری لەپڕۆژەكـــــانی ماســـــی لە ) -10
 پەنجا مەتر كەمتر نەبێت.

د( ســێ 300دووری لەنێــوان بازنەكــانی پــڕۆژە لە ) -11
 سەد مەتر كەمتر نەبێت.

د( 20هۆلەکـــــانى یەك کـــــێەگە لە )دووری لەنێـــــوان  -12
 بیست مەتركەمتر نەبێت.

ڕەچاوكردنی هاوسەنگی لەنێوان ووزەی بازنەكـانی  -13
 بەرهەد هێنان لەپڕۆژە.

ـــه نەوتەد ـــی ئاژەڵ ـــوكردن و قەڵەوكردن ـــانی بەخێ   پڕۆژەك
 كاوێژكارەكان 

ڕووبەری پێویست بۆ هەر ئاژەلێـك لەنـاو هـۆڵی داخـراو  -1
 دەبێت و كراوەدا بەد شێوەیەی خوارەوە 

 
 

 

 لە ناو هۆڵی كراوە لە ناو هۆڵی داخراو جۆری ئاژەڵ ژ
 سەر .2د6 سەر .2د3 مانگای شیر 1
 سەر .2د4 سەر .2د2 گۆلك 2
 .سەر 2د3 سەر . 2د1،5 مەڕ و بزن 3
 سەر .2د2 سەر .2د1 بەرخ و كار 4

 
ووزەی پـــڕۆژە  پێویســـتە ووزەی پـــڕۆژە لەد ژمـــارانەی  -2

ەر پـــڕۆژەیەك وەخـــاوەن خـــوارەوە كەمتـــر نەبێـــت بـــۆ ه
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ـــۆ  ـــالیكی ســـەوز ب ـــی ئ ـــین كردن ـــڕۆژە بەرپرســـە لە داب پ
 بەخێوكردنی ئاژەڵ لە پڕۆژەكەی 

( پەنجـا سـەر 50پڕۆژەی بەخێوكردنی مانگای شـیر لە ) -أ
 كەمتر نەبێت.

( ســێ ســەد ســەر 300پــڕۆژەی قەڵەوكردنــی گۆلــك لە ) -ب
 كەمتر نەبێت.

( پڕۆژەی بەخێـوكردنی )مەڕو بـزن ( و )كـار یـان بەرخ  -ج
 ( پێنج سەد سەر كەمتر نەبێت.500لە  )

( ســـێ ســـەد 300دووری نێـــوان پـــڕۆژەی هاوشـــێوە لە ) -3
 مەتر كەمتر نەبێت.

دووری لەپڕۆژەكانی پەلەوەر بەگشتی و كـارگەی ئالیـك  -4
د( 300و سەربڕخانەی پەلەوەر و هەڵهێنەری پەلەوەرلە )

 سێ سەد مەتر كەمتر نەبێت.
ـــــران( لە  -5 ـــــڕۆژەی نەژاد )داپی د( هەزار 1000)دووری لەپ

 مەتر كەمتر نەبێت.
د( سـەد و پەنجـا مەتـر 150دووری لەپڕۆژەی ماسی لە ) -6

 كەمتر نەبێت.
   پڕۆژەكانی قە  و وشترمل )نعامە(هەشتەد

دووری نێــوان پڕۆژەكــانی هاوشــێوەو پەلەوەری گۆشــت  -1
 د( پێنج سەد مەتر كەمتر نەبێت.500لە )

 دووری لەپڕۆژەكـــــانی هەڵهێـــــنەرو كـــــارگەی ئالیـــــك لە -2
 د( هەزار مەتر كەمتر نەبێت.1000)
ــــێەكە( و  -3 ــــانەی )گۆشــــت و ه ــــانی دایك دووری لەپڕۆژەك

هێەكەی خـواردن و تەواوكـاری و سـەربڕخانەی پەلەوەر 
 كە( دوو كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.2و ئاژەڵى  لە )
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كـــە( پێــــنج 5دووری لەپڕۆژەكـــانی نەژاد ) داپیـــران( لە ) -4
 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.

د( ســێ ســەد 300ی كاوێژكــاران  لە )دووری لەپڕۆژەكــان -5
 مەتر كەمتر نەبێت.

د( ســـەد و 150دووری لەپڕۆژەكـــانی ماســـی دەبێـــت لە ) -6
 پەنجا مەتر كەمتر نەبێت.

ـــڕۆژە لە ) -7 ـــانی یەك پ ـــوان هۆلەك د( بیســـت 20دووری نێ
 مەتر كەمتر نەبێت.

 یەا مەتر دووجا. 2( د 1ە  لە) ق( 3-2چڕی قە ) -أ
( 30او هـۆ  وە ). ووشترمل لەنـ 2( د4چڕی وشترمل ) -ب

 ووشترمل لەدەرەوەی هۆ . .2د

   پڕۆژەكانی) كارگەی ئالیك(نۆیەد
د( پێنج سـەد 500دووری نێوان پڕۆژەكانی هاوشێوە لە ) -1

 مەتر كەمتر نەبێت.
ــــران( لە ) -2 ــــنج 5دووری لەپڕۆژەكــــانی نەژاد )داپی ــــە( پێ ك

 كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.
كەی دووری لەپڕۆژەكانی دایكانەی)گۆشت و هێەكە(و هێە -3

خــواردن و تەواوكــاری و هەڵهێــنەرو پەلەوەری گۆشــت 
 د( هەزار مەتركەمتر نەبێت.1000دەبێت لە )

دووری لە پرۆژەكانی سەربڕخانەی پەلەوەرو ئـاژەڵى لە  -4
 كە( دووكیەۆمەتر كەمتر نەبێت.2)
د( ســێ ســەد 300دووری لەپڕۆژەكــانی كاوێژكــاران  لە ) -5

 مەتر كەمتر نەبێت.
د( ســـەد و پەنجـــا 150لە ) دووری لەپڕۆژەكـــانی ماســـی -6

 مەتركەمتر نەبێت.
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( بیســــت تەن. 20توانــــای بەرهەد هێنــــانی كــــارگەكە لە ) -7
 كاتژمێر كەمتر نەبێت.

 پڕۆژە ستراتیجیەكان. (:6ماددەی )

   پەلەوەریەكەد
ــڕۆژەی هــێەكەی خــواردن  ووزەكەی) -1 ( دوو 250،000،000پ

 سەد و پەنجا مەیۆن هێەكە.ساڵ كەمتر نەبێت.
ەی هێەكەی ترووكاندن و هێەكەی خواردن پڕۆژەی دایكان -2

 ( سەد هەزار مریشك كەمتر نەبێت.100،000بەتوانای )
( هەشـــت هەزار 8000ســـەربڕخانەی پەلەوەر توانـــاكەی ) -3

 مریشك. كاتژمێر كەمتر نەبێت.
پـــــــڕۆژەی بەخێـــــــوكردنی پەلەوەری گۆشـــــــت  ووزەی  -4

( دووسەدوپەنجا هەزار جوجكە. وەجبە كەمتر 250،000)
 نەبێت.

   ئاژەڵداریددووە
ــای شــیر  ووزەكەی ) -1 ــوكردنی مانگ ــڕۆژەی بەخێ ( 1000پ

هەزار ســەر كەمتــر نەبێــت پــڕۆژەكە ئەد بەشــانە لە خــۆ 
 -بگرێت 

 شوێنی دۆشینی مانگا بەئامێری ئۆتۆماتیكی. -أ
 كارگەی ئالیك تایبەت بە پڕۆژە. -ب
ـــای  -ج ـــدی كۆمپانی ـــێ ی تایبەتمەن ـــارگەی شـــیرەمەنی بەپ ك

 دروستكەر.
 راستنی شیرو بەروبوومەكانی.كۆگای هەڵگرتن و پا -د

 اقیگەی شیكاری بۆ بەروبوومە شیرییەكان.ت -ه
 پڕۆژەی قەڵەوكردنی گۆلك -2
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ـــك ووزەی ) -أ ـــی گۆل ( ســـێ هەزار ســـەر 3000قەڵەوكردن
 كەمتر نەبێـت.

( پێـنج هەزار 5000بەخێوكردنی كار یـان بەرخ ووزەی ) -ب
 سەر  كەمتر نەبێت.

 سەرپێیی كردن  (:7ماددەی )
ـــاژەڵ لە لەكـــاتی تەواو نەك -1 ـــی پڕۆژەكـــانی ســـامانی ئ ردن

دوای وادەی دیــاریكراوی یاســایی خۆیــدا بەپێــی مــاددەی 
، رەزامەنــــــدیەكەی بە 2یەكەد بــــــڕگەی دوو خــــــاڵی ب.

 هەڵوەشاو هەژماردەكرێـت.
( دوو جـــار لەســـەر یەا مـــۆڵەتەكەی 2هەر پـــڕۆژەیەك ) -2

نــــــوێ نەكــــــردەوە لە  یەن بەڕێــــــوەبەرایەتی گشــــــتی 
ــــدا رە ســــەربەخۆكان. بەشــــی كشــــتوكاڵی پارێزگــــا و ئی

ســامانی ئــاژەڵ بە اەرمــی ئاگــاداربكرێتەوە و هۆشــداری 
پێ بدرێت، ئەگەر پابەند نەبێت بەپێیەوانەوە مـۆڵەتەكەی 

 بە هەڵوەشاوە هەژماردەكرێـت.
ــــێ  -3 ــــاری و ارۆشــــتن بە ب ــــدانی گۆڕانك ــــاتی ئەنجام لە ك

ئاگــاداری وەزارەتــی كشــتوكاڵ و ســەرچاوەكانی ئــاو وە 
پابەند نەبوو بە مەرجی هـونەری و  کاتێئ خاوەن پڕۆژە

 ڤێتێرنەری ودواى ئاگادار کردنەوەى  
 ( سێ مان   دابخرێت .3بۆ جاری یەكەد پڕۆژەكە ) -أ

 ( شەر مان  دابخرێت .6بۆ جاری دووەد پڕۆژەكە )  -ب
ـــــڕۆژەكە ) -ج ـــــۆ جـــــاری ســـــێیەد پ ـــــ   12ب ( دوازدە مان

 دابخرێت .
بــۆ جــاری چــوارەد مــۆڵەتی پــڕۆژەكە بە هەڵوەشــاوە  -د

 ردەكرێت.هەژما
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-1هەڵوەشــانەوەی مــۆڵەتی پڕۆژەكــان كە لە خاڵەكــانی ) -4
ــــاددەیە هــــاتووە بە ڕەزامەنــــدی وەزیــــر 2-3 ( ی ئەد م

 دەبێـت.
 (:8ماددەی )

كــار بە هــیچ ڕێنمــاییەك ناكرێــت كە نــاكۆك بێــت لەگەڵ ئەد 
 ڕێنماییە.
 (:9ماددەی )

 ( ناکرێت.2011( ی )3کار بە ڕێنمای ژمارە )
 (: 10ماددەی )
ــــوونەوەی ئەد ڕێن ــــت لە دوای بووب مــــاییە جێبەجــــێ دەكرێ

 11لەڕۆژنامەی اەرمی ) وەقايعی كوردستان( .
 بێگەرد تاڵەبانى                            

 اووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئ                          
 

تایبهت به دامهزراندن  2021(ی ساڵی 9رێنمایی ژمارە )

 ەكانی سامانی ماسیو مۆڵهت پێدانی پرۆژ
(پێـنجەد 5بەپێی ئەو دەسەاتەی كە پێمان دراوە لەمـاددەی )

ـــــڕگەی ) ـــــی كشـــــتوكاڵ و 3ب ( ســـــێیەد لەیاســـــای وەزارەت
( بڕیارمــان دا 2010(ی ســاڵی )6ســەرچاوەكانی ئــاو ژمــارە )
  بە دەركردنی ئەد رێنماییە.

 

 2021(ی ساڵی 9رێنمایی ژمارە )
نی پرۆژەكانی سامانی تایبەت بە دامەزراندن و مۆڵەت پێدا

 ماسی
 

                                                           
 20/10/2021 ( له273) قایعی كوردستان ژمارهوه له م ڕێنماییهئه 11

 .وهتهباڵوكراوه
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ـــدانی  (:1مـــاددەی ) ـــدی ســـەرەتایی وپێ مەرجەكـــانی رەزامەن
 مۆڵەت
مەرجەكانی پێدانی رەزامەندی سەرەتایی بۆدروست یەكەد  

 كردنی پرۆژە 
پێشـــــكەر كردنـــــی داواكـــــاری لە یەن هـــــاوواتی  -1

( هەژدە سـاڵ كەمتــر نەبێــت و 18بەمەرجێـك تەمەنــی لە )
كاڵی نـاوچەكە )زەوی و زار ناكـاد نەبێـت لەرێگـای كشـتو

ــدی  ــی رەزامەن ــۆ مەبەســتی وەرگرتن ــاژەڵ( ب و ســامانی ئ
 سەرەتایی دروستكردنی پرۆژەكە.

 اەرمانبەر نەبێت جگە لە زەوی مولئ.  -2
هێنــانی بەڵێننــامە لەبەشــی یاســایی.بەرێوەبەرایەتی   -3

گشـــتی كشـــتوكاڵی پارێزگـــا و ئیـــدارە ســـەربەخۆكان كە 
 ەد خاانەی خوارەوە پابەندبوونی خۆی دوپات دەكات ب

ـــانی -أ ـــۆ مەبەســـتی دروســـت  بەكارهێن ـــا ب ـــیەكە تەنه زەوی
 كردنی پرۆژەكە بێت.

ستدەكرێت لە دوای وەرگرتنی رەزامەندی پرۆژەكە درو -ب
سەرەتایی و رەزامەندی  یەنە پەیوەندارەكان و پێویستە 

 لەماوەی یەك ساڵ دا تەواوی بكات.
ـــاداركردنەوەی بەشـــی ســـامانی ماســـی ئ -ج لە كـــاتی لە اگ

كاروەســـتان و دروســـت نەكردنـــی پـــرۆژەكە وە دەســـت 
 نیشانكردنی هۆكارەكان.

ینی بــاری ئێســتای دروســتكردنی پــرۆژەكە لەدوای پشــكن -د
وە قۆناغەكانی كاركردن تێدا ، وە بونی هۆكاری گونجاو 
بریـــار دەدرێـــت كەســـاڵێكی پێبـــدرێت بـــۆ دروســـتكردنی 

 اییەكان. پرۆژەكەی بەمەرجی راستاندنی سەرجەد بەر
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او رێنماییەكـانی  یەنە پەیوەنـدارەكان بێـت پابەندی یاسـ -هـ
 لەدروستكردن و كارپێكردنی پرۆژەكە.

یژنەكانی بە دوا داچـوونی سـەر بە وەزارەت رێگادان بەل -و
و نواندنی ئاسـانكاری بۆیـان بـۆ چـوونە نـاو پـرۆژەكە لە 

 هەركاتێكدا بە مەبەستی بەدوادا چوون.
 -دووریەكان  -4
ـــــۆمەتر لەســـــنووری شـــــارەوانی 2) دووری -أ (كـــــە دووكیە

ــــــدارە ســــــەربەخۆكان و ) (كــــــە یەك 1پارێزگاكــــــان و ئی
كیەۆمەتر لە سنووری شـارەوانی قەزا و نانیەكـان كەمتـر 

ـــــر لە 200نەبێـــــت هەروەهـــــا دووری ) (د دوو ســـــەد مەت
ــــر لە 150شــــەقامی ســــەرەكی و ) (د ســــەد و پەنجــــا مەت

نـد كەمتـر (د دووسەد مەتـر لە گو200شەقامی  وەكی و )
 نەبێت.

(د سـەدو پەنجـامەتر 150دووری لەپرۆژەی هاوشـێوە ) -ب
 كەمتر نەبێت.

(د ســـەد و 150دووری لەپرۆژەكـــانی ســـامانی ئـــاژەڵ ) -ت
پەنجـــا مەتـــر كەمتـــر نەبێـــت جـــگە لە پـــرۆژەی پەلەوەری 

 (كە یەك كیەۆمەتر كەمتر نەبێت.1ئەژداد لە )
د (100ی كارەبــای پاڵەپەســتۆی بەرز لە )دووری لە هێەــ -پ

 سەد مەتر كەمتر نەبێت.
ــۆ پرۆژەكــانی   -5 ــاو و خــاك ب ئەنجامــدانی پشــكنینی ئ

ــۆ گشــت جــۆری  ــاو ب نەوزی خــۆڵی و تەنهــا پشــكنینی ئ
 پرۆژەكانی تر )كۆنكرێتی ، قەاەسی ، داخراو(.

ـــــــدی  -6 ـــــــۆ نەوزی قەاەســـــــی پێویســـــــتە ڕەزامەن ب
بەرێـــوبەرایەتی گشـــتی ســـەرچاوەكانی ئـــاو وەربگیرێـــت 

ــــار در ــــت یــــاخود ئەگەر لەســــنووری رووب وســــت بكرێ
رەزامەنـــدی بەرێـــوەبەرایەتی گشـــتی بەنـــداوەكان وكۆگـــا 
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ــــداوەكان  ــــت ئەگەر پــــرۆژەكە لەبەن ئاوییەكــــان وەربگیرێ
 دروست بكرێت.

ئەنجامـــدانی پشـــكنین بـــۆ شـــوێنی پـــرۆژەكە بەپێـــی  -7
 اۆرمی پشكنینی تایبەت.

بەرزكـــردنەوەی مـــامەڵەكە لە یەن بەشـــی ســـامانی  -8
كشـــتوكاڵی پارێزگـــا و ئـــاژەڵ لەبەرێـــوەبەرایەتی گشـــتی 

ــــــۆ بەشــــــی ســــــامانی ماســــــی  ئیدارەســــــەربەخۆكان ب
لەبەرێـــوەبەرایەتی گشـــتی ســـامانی ئـــاژەڵ و ڤێتیـــرنەری 
ــــــانی نەوزی هەڵواســــــراو )قەاەس( ,  ــــــگە لە پرۆژەک ج
ـــایبەت بە تەرخـــان  بەمەبەســـتی رێکـــارە یاســـایییەکانی ت
ـــڕۆژەکە لە  ـــۆ پ ـــاری كـــراو ب ـــی ڕووبەری زەوی دی کردن

ــــوەبەرایەتی گشــــتی ــــی  بەرێ زەوی و زار دوای وەرگرتن
 رەزامەندی وەزیر.

 مەرجەكانی پێدانی مۆڵەت دووەد  
ــــا و  -1 ــــوەبەرایەتی گشــــتی كشــــتوكاڵی پارێزگ لەبەرێ

ـــی  ـــۆ وەرگرتن ـــت ب ئیدارەســـەربەخۆكان نووســـراو دەكرێ
ــــــاددەی  ــــــدارەكان )وەك لە م ــــــدی  یەنە پەیوەن رەزامەن
ــنجەد داهــاتووە(لە ســەر دروســت كردنــی پــرۆژەكە و  پێ

 ئەو پارچەزەوییەی كە دیاری كراوە.لەسەر 
ئەنجامـدانی پشــكنینی كۆتــایی بـۆ پــرۆژەكە ودیــاری  -2

 كردنی ووزەكەی.
پێویســــــتە پەرژیــــــن لە چــــــواردەوری پــــــرۆژەكە  -3

دروســـتكرابێت, و كۆگـــای ئالیـــك و تـــابەۆی نیشـــاندەر و 
 تۆماری هەبێت لە هەموو جۆرەكانی پرۆژەی ماسی.
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ێــك هەبــوونی سەرپەرشــتیار بــۆ پــرۆژەكە بەمەرج -4
مــۆڵەتی كــاركردنی پیشــەیی هەبێــت و پشــتگیری كرابێــت 

 لە یەن سەندیكاوە.
بەڵگەنامەكــــانی ســــەرەوە لە یەن بەشــــی ســــامانی  -5

ئاژەڵە بەرێوەبەرایەتی گشتی كشتوكاڵی پارێزگا و ئیدارە 
سەربەخۆكان بەرزدەكـرێتەوە بـۆ بەرێـوەبەرایەتی گشـتی 

 سامانی ئاژەڵ و ڤێتیرنەری بۆپێدانی مۆڵەت.
 (: 2ی )ماددە

 نوێكردنەوەی مۆڵەتی پرۆژەیەكەد  
دووســـــاڵ جارێـــــك لەبەرێـــــوبەرایەتی گشـــــتی كشـــــتوكاڵی 
پارێزگاكــــان و ئیــــدارە ســــەربەخۆكان ئەنجامـــــدەدرێت وە 
وێنەیەك دەدرێت بە بەرێـوەبەرایەتی گشـتی سـامانی ئـاژەڵ 

 و ڤێتیرنەری.
 گۆرینی خاوەنداریەتی پرۆژەدووەد  

ــوەبەرا -1 ــدی بەرێ ــی ڕەزامەن یەتی گشــتی زەوی و وەرگرتن
 زار.

 ئەنجامدانی پشكنینی پرۆژەكە بەپێی اۆرمی تایبەت. -2
 كردنەوەی مۆڵەتی پرۆژەكە. نوێ -3
گـــــۆرینی خاوەنـــــداریەتی لەبەشــــــی ســـــامانی ماســــــی  -4

لەبەرێـــوەبەراتی گشـــتی ســـامانی ئـــاژەڵ و ڤێتیـــرنەری 
 دەكرێت.

 هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەتی پرۆژە سێیەد  
كشـــــتوكاڵی  ڕەزامەنــــدی بەرێــــوەبەرایەتی گشــــتی -1

 پارێزگا و ئیدارەسەربەخۆكان.
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ـــــی   -2 ـــــدانی هۆشـــــداری بەنوســـــراوی اەرم دوای پێ
ـــــاوەی) ـــــۆڵەتەكەی بەهەڵوەشـــــاوە 30بۆم ( ســـــی رۆژ م

 هەژماردەكرێت.
هەڵوەشاندنەوەی مـۆڵەتی پـرۆژە لەبەشـی سـامانی   -3

ماســـــی لەبەرێـــــوەبەرایەتی گشـــــتی ســـــامانی ئـــــاژەڵ و 
 ڤێتیرنەری دەكرێت, بەڕەزامەندی وەزیر. 

 مەرجەهونەرییەكان (:3دەی )ماد
مەرجەكانی پرۆژەی بەخێوكردنی ماسـی لەنەوزی یەكەد  
 -خۆڵ 

 سەرچاوەی ئاوی پرۆژەكە بیری ئیرتوازی نەبێت. -1
ــــرۆژەكە لە  -2 ــــۆ پ رووبەری گشــــتی زەوی تەرخــــانكراو ب

(سێ دۆنە كەمتر نەبێت و رووبەری ئاوی پرۆژەكە لە 3)
 (دوو دۆنە كەمتر نەبێت. 2)
ندی ئەد اەرمانگانە )ژینگە ، شارەوانی وەرگرتنی رەزامە -3

 و گەشتوگوزار،سامانە سروشتییەكان(.
مەرجەكانی پڕۆژەی بەخێوكردنی ماسی لە نەوزی دووەد  
 -قەاەس 

ــداو و ڕێــڕەوە ئاوییەكــان دا  ــاو بەن ــرۆژەیە لە ن ئەد جــۆرە پ
 دادەنرێت.

سـەدو پەنجـا  2(د150ڕووبەری ئاوی پـڕۆژەكە لە ) -1
 . مەتر دووجا كەمتر نەبێت

(د  سـێ مەتـر 3قوڵی ئاوەكە لەشوێنی پڕۆژەكە لە ) -2
 كەمتر نەبێت.

پـــڕۆژەكە ڕێگـــر نەبێـــت لە كـــاری خـــاوێنكردنەوەی  -3
 ڕێڕەوی ئاوی و بەلەمەوانی لەدەریاچەو بەنداوەكان.

 نابێت نەوزەكان لەكەناڵەكانی ئاودێری دابنرێت. -4
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وەرگرتنی ڕەزامەندی ئەد اەرمانگانە )ژینگە,گەشـت  -5
 و گوزار(.

ی هێمـــای ڕوونـــاك كەرەوە بـــۆ دەرخســــتنی دانـــان -6
 سنوور و پانتایی پڕۆژەكە لەشەودا.

مەرجەكانی پڕۆژەی بەخێوكردنی ماسی لەنەوزی سێیەد  
 -كۆنكریت 

ئەد جۆرەنەوزەبەكاردەهێنرێت بۆبەخێوكردنی چـڕ )التربیـة 
المكثفــــة( وبەبەردەوامــــی ئــــاوی پــــڕۆژەكە لە گۆڕانــــدایە و 

 . لەچیمەنتۆ و بەۆك دروست دەكرێت
(یەك 1ڕووبەری زەوی تەرخــانكراو بـــۆ پـــڕۆژەكە ) -1

ســێ  2(د300دۆنــە كەمتــر نەبێــت و ڕووبەری ئــاوی لە )
 سەد مەتر دووجا كەمتر نەبێت.

ســــەرچاوەی ئــــاوی پــــڕۆژەكە بیــــری ئیرتیــــوازی   -2
 نەبێت.

ــــنگە,   -3 ــــدی ئەد اەرمانگــــانە )ژی ــــی ڕەزامەن وەرگرتن
 شارەوانی و گەشت و گوزار, سامانە سروشتیەكان(.

مەرجەكانی پڕۆژەی بەخێوكردنی ماسی لەنەوزی ەد  چوار
 -داخراو و پڕۆژەی بەرهەمهێنانی ماسی جوانی 

ســەرچاوەی ئــاوی پــڕۆژەكە دەكرێــت بیــری ئیرتــوازی  -1
 بێت.

وەرگرتنی ڕەزامەندی ئەد اەرمانگـانە )ژیـنگە, شـارەوانی  -2
 و گەشت و گوزار, سامانەسروشتیەكان(.

ــنجەد   ــاپێ ــڕۆژەی بەرهەمهێن ــانی پ نی پەنجەماســی مەرجەك
 -)هەڵهێنەر( 

سەرچاوەی ئاوی پڕۆژەكە دەكرێت بیری ئیرتوازی  -1
 بێت.
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وەرگرتنــــــی ڕەزامەنــــــدی ئەد اەرمانگــــــانە)ژینگە,   -2
 شارەوانی و گەشت و گوزار, سامانەسروشتیەكان(.

 (:4ماددەی )
ــت لەگەڵ ئەد   ــاكۆك بێ ــاكرێ كەن ــاییەك ن ــیچ رێنم ــار بە ه ك

 رێنماییە.
 (:5ماددەی )

 ( ناکرێت.2013(ی ساڵی )10ژمارە ) کار بەرێنمای
 (:6ماددەی )

ئەد رێنمــاییە جێبەجــێ دەكرێــت لە رۆژی بووكــردنەوەی لە 
 .12(رۆژنامەی اەرمى )وەقایعی كوردستان

 
 بێگەرد تاڵەبانى                            

 اووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئ                          
 

 

 
 

 

بهڕێوەبردن و پاراستنی  -2022(ی ساڵی ٤) یاسای ژماره

 ئاو له ههرێمی كوردستان ـ عێراق 

 بەشی یەكەد
 پێناسە و ئامانجەكان

 (: 1ی )مادده

                                                           
 20/10/2021 ( له273) ایعی كوردستان ژمارهقوه له م ڕێنماییهئه 12

 .وهتهباڵوكراوه
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بــــــۆ مەبەســــــتى نوکمەکــــــانى ئەد یاســــــایە، ئەد زاراوە و 
 -:دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن

 .   هەرێمى کوردستان ـ عێراقهەرێە  یەکەد
 .  ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێەئەنجومەنى وەزیران  وەددو

 .  ئەنجومەنى ئاو لە هەرێەئەنجومەن  سێیەد
  وەزارەتــى کشــتوکاڵ و ســـەرچاوەکانى وەزارەت  چــوارەد

 .ئاوی هەرێە
  وەزیـرى کشـتوکاڵ و سـەرچاوەکانى ئـاوی وەزیـر  پێنجەد

 هەرێە.
  ســــندوقى پاراســــتن و بووژانــــدنەوەى ســــندوق  شەشــــەد

 .وەکانى ئاوى هەرێەسەرچا
ـــاوى  نەوتەد ـــر ئ ـــر ڕووى زەوى ژێ ـــاوەى کە لە ژێ   ئەو ئ

 .زەویدا هەیە، قوواییەکەى هەرچەند بێت
  ئــاوى زێ، ڕووبــار، کانیـــاو، زەوى ســـەر ئــاوى  هەشــتەد

کـــــــارێز، ئـــــــاوى ڕۆیشـــــــتوو، کۆگـــــــا سروشـــــــتى و 
  .دەستکردەکان و ئاوى چارەسەرکراویش، دەگرێتەوە

  ئـاوى سـەر زەوى و ژێـر زەوى ئـاو سەرچاوەکانى  نۆیەد
ـــــورس و  ـــــاوى ق ـــــوو ســـــەرچاوەکانییەوە، و ئ بە هەم

 .ئاوەڕۆکانیش دواى چارەسەرکردنیان، دەگرێتەوە
ــاو ســەرچاوەکانى پاراســتنى  دەیەد   پڕۆســەیەكی گشــتى ئ

ــى و یاســاییە، کە دەبێــتە هــۆى بەرزکــردنەوەى  تەکنیک
توانســتى بەردەوامــى ئــاو، بەردەواد بەردەســتبوونى، و 

 .رتن لە کەمبوونەوە و بەایڕۆدان و پیسبوونىڕێگ
ــازدەیەد ــاو  ی ــوەبردنى ســەرچاوەکانى ئ   پڕۆســەیەکى بەڕێ

ـــــار  ـــــى و ب ـــــۆى بەردەوام ـــــتە ه ـــــراوە کە دەبێ ڕێکخ
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بەکاربردنى سـەرچاوەکانى ئـاو لە ڕووى چەنـدایەتى و 
 .چۆنایەتى، بۆ هەموو بەکاربەرانى

ەکى   پڕۆسـەیبووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئـاو  دوازدەیەد
ڕێکخـــراوە کە دەبێـــتە هـــۆى بووژانـــدنەوەى دروســـتى 

 .سەرچاوەکانى ئاو
  کــۆکردنەوەى ئــاوى بەاـــر و کۆگــاکردنى ئـــاو  ســێزدەیەد
 .بارانە

ــــاوى  چــــواردەیەد ــــڕەوى ئ   ڕێیــــکەى سروشــــتى یــــان ڕێ
دەستکردە، کە تەوژمى ئاویى بەشـێوەیەکى هەمیشـەیى 

 .یان کاتى، پێیدا تێپەڕدەبێت
ەر مــــاددەیەکى ڕەق، شــــل، گــــاز،   هپاشــــماوە  پــــازدەیەد

کیمیایى، میکرۆب، ڤایرۆسى، تیشکدار یـان گەرمکـراوە، 
  .کە دەبێتە هۆى پیسبوونى ئاو

  ئــاوى بەكارهــاتووە لە یەکەکــانى ئــاوى قــورس  شــازدەیەد
نیشــــــــــتەجێبوون، پــــــــــڕۆژە پیشەســــــــــازیی، یــــــــــان 
تەندروســــتییەکان، شــــوێنە خزمەتگوزارییەکــــان و هەر 

ــــکە، و پاشــــماو ــــوارێکى دی ــــان ب ــــدا نیشــــتووە ی ەى تێ
 .تواوەتەوە

  هەر پڕۆسـەیەکە کە ببێـتە هـۆى پیسـبوونى ئـاو  نەڤدەیەد
گـــۆڕینى خەســـڵەت و پێکهــــاتە بنەڕەتیەکـــانى ئــــاو، بە 
جۆرێئ زیان بە ژیـانى مـرۆو و زینـدەوەران و ژیـنگە 

 بگەێنێت.
ــــــــــاوى چارەســــــــــەرکراو  هەژدەیەد ــــــــــاوەیە کە ئ   ئەو ئ

  وەیەا.پاککراوەتەوە لە هەموو جۆرە پاشما
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  ئەو  یەن و کەســانە دەگــرێتەوە کە ســوودمەند  نــۆزدەیەد
ــــانى ئەد  ــــى نوکمەک ــــان بەپێ ــــاربردنى ئاوی ــــااى بەک م

  .یاسایە، هەیە
ـــاو  بیســـتەد ـــى ئ ـــان خـــراپ بەایڕۆدان ـــاربردن ی ـــاد بەک   زی

بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاوە، بە ئەنقەست بێت یـان 
 لە ئەنجامى کەمتەرخەمى.

ــــاوهاوســــەن  بیســــت و یەا ــــان و گى ســــاانەى ئ   دەرهێن
بەکاربردنى ئاو، بەبڕێئ کە یەکسان یان کەمتر بێـت لە 

 ئاوى بە دەستهاتوو لە هەمان ساڵدا.
 (:2ی )مادده

 -ئامانج لەد یاسایە بریتییە لە 
  بەڕێـــــوەبردن و پاراســـــتنى ســـــەرچاوەکانى ئـــــاوى یەکەد

 .هەرێە، بۆ گەیشتن بە باشترین شێوازى بەکاربردن
وژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو، و دیاریکردنى بـڕ   بودووەد

و جــــــۆرى بەکــــــاربردنى، بە مەبەســــــتى بەدیهێنــــــانى 
 ئاسایشى ئاو و پاراستنى مااى نەوەکانى داهاتوو.

  ڕەچـــاوکردن و چەســـپاندنى مـــااى هەرێـــە لە ئـــاوە ســـێیەد
هاوبەشـــەکانى لەگەڵ نکـــومەتى ئیتحـــادى و واتـــانى 

بااکانى هەرێـە لە دراوسێ، بۆ پاراستنى بەرژەوەندییە 
دابینکردنى ئـاو، بەشـێوەیەا کە لەگەڵ یاسـا و پێـوەرە 

 نێودوڵەتییەکاندا بگونجێت.
  بەردەوامــى هەمــاهەنگى، پەیوەنــدى و گــۆڕینەوەى چــوارەد

زانیارییەکــان، بــۆ گەیشــتن بە ڕێککەوتنــى دادپەروەرانە 
بە ئاڕاستەى دابەشکردنى بڕ و جۆرى ئاوى ڕۆیشـتوو 

 .و هاتوو بۆ هەرێە
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  چارەســەرکردنى ســەرچاوە ئــاوییە پیســبووەکان و پێــنجەد
 گرنگیدان بە پاراستنى ژینگە.

 بەشی دووەد
 بنەما گشتییەكان

 (:3ی )مادده
ئاو سامانێکى نیشتیمانییە، سـەرچاوەکانى بە مـوڵکى گشـتى 
دادەنرێـــت، بە مـــۆڵەت و بەپێـــى نوکمەکـــانى ئەد یاســـایە، 

 سوودیان لێوەردەگیرێت.
 (:4ی )مادده
ومەتى هەرێــە بە هەمــاهەنگى لەگەڵ نکــومەتى نکــ

 -ئیتحادى بەشدار دەبێت لە 
 .  داڕشتنى سیاسەتى ئاویەکەد
  داڕشتنى سیاسەتى بەکارهێنانى سـەرچاوەکانى ئـاو دووەد

ــانى دراوســێدا، بەپێــى پەیماننــامە و نەریــتە  لەگەڵ وات
 نێودەوڵەتییەکان.

 (:5ی )مادده
ــــــاو لە ڕووى لەیەکەد ــــــاربردنى ئ ــــــینەییەوە بەد    بەک پێش

 -:شێوەیە دەبێت
ــــــۆ پێویســــــتى خــــــ -1 ــــــاربردنى ب واردنەوە و بەک

 .خزمەتگوزاریى
 .اژەڵدارى و سامانى ماسىئ -2 
 .ەبەستەکانى ئاودێریى و کشتوکاڵم -3 
ـــانى پ -4  ێداویســـتیەکانى پیشەســـازى و بەرهەمهێن

 .کارەبا
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ــــــــــــى م -5  ــــــــــــى و کەرت ەبەســــــــــــتەکانى ژینگەی
 .گەشتوگوزاریی

 .کانى وەبەرهێنانمەبەستە -6 
  گـــوڕینى جـــۆرى بەکـــاربردنى ئـــاو لەســـەر بنەمـــاى دووەد

 مۆڵەتى ڕێپێدانى نوێ دەبێت.
 بەشی سێیەد

 بەڕێوەبردنی سەرچاوەكانی ئاو
 (:6ی )مادده

 -:وەزارەت پێویستە ئەمانەى خوارەوە ئەنجاد بدات
ــــــایبەت بە بەڕێــــــوەبردنى یەکەد ــــــادەکردنى پالنــــــى ت   ئام

ۆژەکـانى، بە هەمـاهەنگى لەگەڵ سەرچاوەکانى ئاو و پڕ
وەزارەتەکـــــــانى تـــــــرى پەیوەندیـــــــدار، بە مەبەســـــــتى 

 بەکاربردنى لە یەن کەرتە سوودمەندەکانەوە.
  بەرزکــردنەوەى تواناکــان و گەشــەپێدانى پیشــەیى لە دووەد

 .بوارى بەڕێوەبەردنى سەرچاوەکانى ئاو
  دانــانی  پالنــى بووژانــدنەوە و بەڕێــوەبردنى ئــاو، بە ســێیەد
مــــــاهەنگى  یەنە پەیوەندیــــــدارەکانى نکــــــومەت و هە

بەشدارپێکردنى دانیشتووان و ڕێکخراوە نانکومییەکان 
 و کەرتى تایبەت لە پرۆسەكەدا.

ـــــدارەکان، چـــــوارەد   هەمـــــاهەنگى لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندی
ڕێکخـــــــــراوی نـــــــــانکومی و ڕاگەیانـــــــــدنەکان، بـــــــــۆ 
بووکـــردنەوەى هۆشـــیارى گشـــتى دەربـــارەى گرنگـــى 

ـــــدانى لە زینـــــدەگى ســـــ ـــــایەخ پێ ەرچاوەکانى ئـــــاو و ب
 قۆناغەکانى خوێندندا.

 (7ی )مادده
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ــاو   ئەنجومەنێــئ لە وەزارەت، بەنــاوی )یەکەد ئەنجــومەنی ئ
( بە سەرۆکایەتى وەزیـر و بە ئەنـدامیەتی هەر لەهەرێە

 -:یەا لەمانەى خوارەوە، پێکدێت
 .ئاو ریکارى وەزارەت بۆ کاروبارى سەرچاوەکانىب -1
ـــنگەى  ەســـتەى پاراســـتن و چـــاککردنىســـەرۆکى د -2 ژی

 .هەرێە
شــــتى ئــــاو و ئــــاوەڕۆ لە وەزارەتــــى گبەڕێــــوەبەرى  -3

 .شارەوانى و گەشتوگوزارى هەرێە
 .ەڕێوەبەرى گشتى سەرچاوەکانى ئاو لە وەزارەتب -4
 .ەڕێوەبەرى گشتى بەنداو و کۆگاکانى ئاو لە وەزارەتب -5
 .ەڕێوەبەرى گشتى توێژینەوە لە وەزارەتب -6
بەڕێــوەبەرى گشــتى باخــدارى و پــاوان و دارســتان لە -7

 .وەزارەت
ــــــانەى خــــــوارەوە بەشــــــدارى  دووەد  ــــــوێنەرى ئەو  یەن ن

ــەەى  ــئ پ ــانى ئەنجــومەن دەکەن، بە مەرجێ کۆبوونەوەک
وەزیفییــان لە بەڕێــوەبەرى گشــتى کەمتــر نەبێــت، بەبــێ 

 -ئەوەى مااى دەنگدانیان هەبێت 
 .ەزارەتى پالندانانى هەرێەو -1
 زارەتى کارەباى هەرێە.وە -2
 .ارەتى ناوخۆى هەرێەوەز -3
 .ەزارەتى تەندروستى هەرێەو -4

  اەرمانبەرێـــــــــئ لە وەزارەت وەا ســـــــــکرتێرى ســـــــــێیەد
ئەنجــــــــومەن لە یەن وەزیــــــــرەوە دیاریــــــــدەکرێت، بە 
مەرجێـئ  نـیکەد هەڵگـرى بڕوانـامەى بەرایـى زانکـۆیى 

 .بێت
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یوانــدارى   ئەنجــومەن دەتوانێــت، بەپێــى پێویســت، مچــوارەد 
 .پسپۆڕان، بۆ وەرگرتنى ڕا و بۆچوونیان بکات

  ئەنجومەن سێ مان  جارێئ یان هەر کات پێویست پێنجەد
 . بێت لەسەر داواى سەرۆا کۆدەبێتەوە

ڕاســـــپاردە و پێشـــــنیازە پێویســـــتیەکان لە یەن  شەشـــــەد
 .وەزیرەوە بۆ ئەنجومەنى وەزیران بەرزدەکرێتەوە

 (:8ی )مادده
 -ەن ئەرکەکانى ئەنجوم

 .  دانانى سیاسەتى ناوخۆیى ئاو لە هەرێەیەکەد
  پەسەندکردنى پالنى بەکارهێنـانى ئـاو لە یەن گشـت دووەد

 .کەرتەکانەوە
  بڕیـــاردان لەســـەر پـــڕۆژەى ســـەرچاوەکانى ئـــاو و ســـێیەد

 .بەکاربردنى
ـــوارى چـــوارەد ـــان لە ب ـــى وەبەرهێن ـــاردان لەســـەر پالن   بڕی

 .استنىبەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو و پار
  بڕیاردان لەسەر ستراتیژیەتى نیشـتیمانى تـایبەت بە پێنجەد

ــانى لەســەر  ــى کاریگەریەک کەر و هەوا و بەرزەاتکردن
 .پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو

  بڕیاردان لە پالنى دابەشکردنى ئاو لە نێـوان کەرتە شەشەد
 .جیاجیاکان و بەکاربردنە سەرەکییەکانى ئاو

ردن بـــۆ دابینکردنـــى بـــودجەى پێویســـت بـــۆ   کـــارکنەوتەد
ـــــــــى پڕۆژەکـــــــــانى بەنـــــــــداوی گەورە و  جێبەجێکردن

 .مامناوەندى و پڕۆژە هەمەجۆرەکانى ئاو
  دانانى پالنى بەکارهێنانى سیستەمى ئاودێرى نوێ هەشتەد

ــــئ  ــــدانى بەرهەمــــى کشــــتوکاڵى، بە مەرجێ ــــۆ پەرەپێ ب
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گونجاوبێــــت لەگەڵ ســــوودى ئــــابوورى و پشــــکى ئەو 
 ڕۆژە کشتوکاڵییەکە تەرخانکراوە.ئاوەى بۆ پ

ـــۆیەد ـــاربوونەوەى ن ـــۆ بەرەنگ ـــى گونجـــاو ب   داڕشـــتنى پالن
ووشکە ساڵى و  ااو و پیسبوونى سـەرچاوەکانى ئـاو، 

 بە هەماهەنگى لەگەڵ  یەنە پەیوەندیدارەکان.
 بەشی چوارەد

 پاراستنی سەرچاوەكانی ئاو
 (:9ی )مادده

 -:ئەد کارانەى خوارەوە ڕێگەپێنەدراون
  اڕێدانی پاشماوەی ناوچەكانی نیشتەجێبوون، پـرۆژە ەکەدی

ـــی،  پیشەســـازی، كشـــتوكاڵی و بازرگانییەكـــان، تەقەمەن
پاشــماوەی تەندروســتی یــان هەر بــوارێکى تــر بــۆ نــاو 
ـــــت کە  ـــــارەدا نەبێ ـــــاو، تەنهـــــا لەو ب ســـــەرچاوەکانى ئ

 چارەسەرى زانستى پێویستى بۆ کرابێت.
وەى سـەرچاوەکانی   ئەنجامدانى گۆڕانکـارى لە ڕێـڕەدووەد

ئاو، بەجۆرێئ ببێتە هۆى کەمکردنەوەى بـڕی ئـاو یـان 
 .پیسبوونى ئاو یان ڕودانى  ااو

  بیرهەڵکەندن یان بەکارهێنانى ئاوى ژێـرزەوى بەبـێ سێیەد
 .مۆڵەتى وەزارەت

  هەر چا کییەا بۆ کۆگـاکردنى یـان کەمکـردنەوەى چوارەد
 .سەرچاوەکانى ئاو بەبێ مۆڵەتى پێشوەخت

ــــــنجە   داپۆشــــــینى پاشــــــماوەی بە هەر ڕێــــــگەیەا کە دپێ
دەرئەنجـــــاد کـــــاریگەرى لەســـــەر جـــــۆر و توانســـــتی 
ســەرچاوەکانى ئــاوى ســەرزەوى یــان ژێــرزەوى یــان 

 .ژینگە دروست بکات
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  بەکارهێنــــانى قــــڕکەر بــــۆ قەاچــــۆکردنى پەتــــا شەشــــەد
کشــتوکاڵییەکان یــان پەیینــى کیمیــایى، کە ببێــتە هــۆى 

 .پیسبوونى سەرچاوەکانى ئاو
ــان ەوتەدن ــان کــارگەیەا ی ــرۆژەیەا ی   دامەزرانــدنى هەر پ

ــار و  ــارى ڕووب خــانوویەکى نیشــتەجێبوون لەســەر کەن
لقەکانیـــان، دەریـــاچە، کۆگاکـــانى ئـــاو، و زەوییەکـــانى 
دەوروپشتیان لە سنوورى دیـاریکراو، بەبـێ وەرگرتنـى 

 .مۆڵەتى وەزارەت، جگە لە پڕۆژەکانى ئاو و ئاوەڕۆ
ــانى مــاهەشــتەد ــان   بەکارهێن ــا ی ــان کارەب ددەى ژەهــراوى ی

قـــڕکەر یـــان تەقەمەنـــى بـــۆ ڕاوى ماســـی و گیانـــدارە 
ــئ کە ببێتەهــۆى پیســبوونى  ــکە، بەجۆرێ ــانى دی ئاوییەک

 .سەرچاوە ئاوییەکان
  اڕێــدانى پاشــماوەى نەوتــى، لە ســەرچاوەکانى ئــاوى نــۆیەد

سەرزەویدا، یان لە ناو ڕێڕەوى ئاوى باران و کانیاو و 
ـــاوى کـــارێز و دەریـــاچە و  ـــدا یـــان لە نـــاو ئ گۆماوەکان

 .ژێرزەوى و ناوچەکانى بووژاندنەوەدا
  اڕێدانى  شەى ئاژەڵ و پەلەوەر بۆ ناو ڕێڕەوى ئاو دەیەد

 .یان ناوچەکانى بووژانەوەى ئاوى ژێرزەوى
  هەر چا کییەا کە ببێتەهۆى پیسـبوونى ئـاو، یـان یازدەیەد

ـــان  ـــار و ڕۆخـــى ڕیڕەوەکـــانى ئـــاوى سروشـــتى، ی کەن
گەرى نەرێنــــى لەســــەر بــــڕو و جــــۆرى ئــــاوەکە کــــاری

 دروست بکات.
 (:10ی )مادده
  وەزارەت، سیستەمى چاودێرى، لەسەر بـڕ و جـۆرى یەکەد

ــت، بــۆ  ــاوى سروشــتى دادەنێ ــاو، لە ســەرچاوەکانى ئ ئ
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مسۆگەرکردنى پاراستن، زیادکردنى توانست و ڕێگرتن 
 .لە پیسبوون

تــایبەت بەو   وەزارەت پابەنــدە بە دانــانى تۆمــارێکى دووەد
بیــرانەى کە بەر لە دەرچــوونى ئەد یاســایە بە مــۆڵەت 
یــان بــێ مــۆڵەت هەڵکەنــدراون، و ڕێکــارى پێویســت بــۆ 
ــــــــــدنیان لەگەڵ نوکمەکــــــــــانى ئەد یاســــــــــایە  گونجان

 دەگرێتەبەر.
 (:11ی )مادده
  پێویستە بەکاربردنى ئاو لە هەرێە بەپێى ستاندارد و یەکەد

 .کواڵیتى جیهانى بێت
ــاوە پیســبووەکان و   چارەســدووەد ەرکردنى ســەرچاوەى ئ

ئاوەڕۆکان بە دانانى وێستگەى چارەسـەریى گونجـاوى 
 .سەردەمیانە دەبێت

  هەر پڕۆژەیەا کە پاشماوەی لێ پەیدا ببێت، تـا ئەو سێیەد
ـــدارەکان جێبەجـــێ  ـــایى وەزارەتە پەیوەندی ـــاتەى ڕێنم ک

 .نەکات، ڕێگە بە دامەزراندنى نادرێت
انـــدنى هـــیچ پـــڕۆژەیەا نادرێـــت،   ڕێـــگە بە دامەزرچـــوارەد

 .ئەگەر یەکەى چارەسەرکردنى پاشماوەى نەبێت
  ئەو پڕۆژانەى بوونى یاسـاییان هەیە و پاشـماوەیان پێنجەد

( شـــەر 6دەڕژێــتە نێـــو ســـەرچاوەکانى ئــاو، مـــاوەى )
ــــــاربوونى ئەد یاســــــایە  ــــــى بەرک ــــــان لە ڕێکەوت مانگی
ـــدنى یەکەى چارەســـەرکردنى  ـــۆ دامەزران ـــدەدرێت، ب پێ

وە، بە پــــــێیەوانەوە، مــــــۆڵەتى کارکردنیـــــــان پاشــــــما
 لێدەسەندرێتەوە.

 (:12ی )مادده
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  وەزارەت پالنى ساانە و مامناوەندى و درێژخایەنى یەکەد
ئاودا پەسەند  بەکاربردنىکەرت و بوارە جۆراوجۆرەکان لە 

دەکات، بۆ هێنانەدى هاوسەنگى ساانەی ئاو و 
 .دادپەروەریى لە دابەشکردنیدا

رەت پــــالن بــــۆ ڕێگــــرتن لە ڕۆچــــوونى زەوى،   وەزادووەد
ســـێوو،  اــــاو، چـــاککردنى ڕێــــڕەوى شـــیو و کەنــــاڵە 
گشتییەکان و کەناری ڕووبارەکان، و چـاودێرى هـاتنى 

ئــــاوى پڕۆژەکــــانى  ســــێوو و  اــــاو و بەکارهێنــــانى
ئاودێرى دادەنێت، بەجۆرێئ گەرەنتى پاراسـتنى ئـاو لە 

 بەایڕۆدان و پیسبوون، بکات.
 (:13ی )مادده
ســــــــندوقى پاراســــــــتن و ســــــــندوقێئ بەنــــــــاوى ) یەکەد

ــە ــاو لە هەرێ ــدنەوەى ســەرچاوەکانى ئ (، بەپێــى بووژان
 .نوکمەکانى ئەد یاسایە، دادەمەزرێت

  ســندوق ئەنجــومەنێکى کــارگێرى بــۆ بەڕێـــوەبردنى دووەد
کارەکــانى دەبێــت، و بە پەیڕەوێــئ لە یەن ئەنجــومەنى 

 وەزیرانەوە، پێکدەهێنرێت.
 (:14ی )مادده
 -:  داهاتى سندوق لەد سەرچاوانەى خوارەوە پێکدێتیەکەد

 .وژمەى تەرخانکراو لە بودجەى ساانەى هەرێەگ -1
یـارمەتیەا، کە بەپێـی یاسـا پێشـکەر بە  هەر کۆمەا و -2

 .سندوق دەکرێت
ــــــۆ مەبەســــــتى پاراســــــتن و دووەد ــــــاتى ســــــندوق ب   داه

ــــرتن لە  ــــاو و ڕێگەگ ــــدنەوەی ســــەرچاوەکانى ئ بووژان
 .بەکاردێت پیسبوونى،
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  شێوازى خەرجکردنى داهـاتى سـندوق بە پەیڕەوێـك سێیەد
ڕێکــــــدەخرێت کە لە یەن ئەنجــــــومەنى وەزیــــــرانەوە، 

 دەردەچێت
 (:15ی )مادده

ــنگە،  دەزگــاى ئاســایش و پۆلیســى پاراســتنى دارســتان و ژی
 ئەرکى پاراستنى سەرچاوەکانى ئاو لە ئەستۆ دەگرن.

 (:16ی )مادده
  یەکەد

چاوەکانى ئـاو، بەپێـى انى بەکاربردنی سەرگشت پڕۆژەک -1
یاســــا بەرکارەکــــانى هەرێــــە، دواى  رینەبــــوونى  یەنە 
پەیوەندیـــــدارەکان لە یەن وەزارەتەوە ڕێپێـــــدانیان بـــــۆ 

 .دەکرێت
نى وەبەرهێنان، بەپێى یاسـا بەرکارەکـانى گشت پڕۆژەکا -2

ــــــدارەکان  ــــــوونى  یەنە پەیوەندی ــــــە، دواى  رینەب هەرێ
 .تەوە ڕێپێدانی بەكاربردنیان بۆ دەکرێتلە یەن وەزارە

  پێویســتە لەســەر ســوودمەندانى ئــاوى ســەرزەوى و دووەد
ژێــرزەوى، کە بــێ مــۆڵەتن، لە کەرتەکــانى کشــتوکاڵ و 
ـــاریى  ـــانى و گەشـــتوگوزار، داواک پیشەســـازى و بازرگ
ـــکەن، و لە  ـــاو پێشـــکەر ب مـــاای ســـوودمەندبوون لە ئ

وونى ئەد ( شەر مانـ  لە ڕێکەوتـى بەرکـارب6ماوەى )
ــێیەوانەوە،  ــرن، بەپ ــۆڵەت لە وەزارەت وەربگ یاســایە، م
سـوودمەند بە سـەرپێییکار لە نوکمەکـانى ئەد یاســایە 

 .هەژمار دەکرێت
ــاو، زیــاد ســێیەد ــدەڕۆییەا لە یەن ســوودمەندى ئ   هەر زێ

ــــار  ــــدراوە، بە ســــەرپێیى هەژم ــــاوەى رێپێ ــــڕە ئ لەو ب
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ایە دەکرێت، و سەرپێییکار بەپێى نوکمەکانى ئەد یاسـ
 .سزا دەدرێت

  وەزارەت دەتوانێــت پێــداچوونەوە بە مۆڵەتەکــان و چــوارەد
بە بــڕى ئــاوى ســەرزەوى و ژێــرزەوى مۆڵەتپێــدراودا، 
لەبەر ڕۆشنایى پڕۆسەی بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى 

 ئاودا، بکات.
 (:17ی )مادده

وەزیـــر دەتوانێـــت، بیرهەڵکەنـــدن یـــان بەکارهێنـــانى بیـــر، لە 
ە بکات، بەپێى ڕاپـۆرتى ئەنجـومەن، بە هەندێئ ناوچە قەدەغ

ــاوى  ــڕ و ئاســت و جــۆرى ئ ــى ب مەرجێــئ مەترســى دابەزین
ــانى ئەد یاســایە و یاســا  ــى نوکمەک ــت، بەپێ ــرزەوى هەبێ ژێ
بەرکارەکانى هەرێە، قەرەبووى خـاوەن بیـر دەکـرێتەوە بەو 

 زیانەى کە لە ئەنجامى ئەو بڕیارە پێیدەکەوێت.
 (:18ی )مادده

ــــــۆ پێویســــــتە وەزارەت،  ئەد ڕێوشــــــوێنانەى خــــــوارەوە، ب
ڕێکخســتنى نــاوچەى بارانــاوى، کە دەبێــتە هــۆى ڕوودانــى 

 -:سێوو و  ااو لەو ناوچەیەى پێیدا دەڕوات، بگرێتە بەر
  پاراستنى خاا و بەرگى ڕووەکى بە ڕێگاى گونجاو، یەکەد

ـــۆ  ـــر دەکەن، ب ـــدنى ئەو ڕووەکـــانەى خـــۆڵ جێگی و چان
 .ۆچوونپاراستنى ناوچەکە لە داماڵین و ڕ

  ڕێکخستن و نۆژەنکردنەوە لە ڕێـڕەوى شـیوەکان و دووەد
 .دروستکردنى پرۆژەى پێویست بۆ پاراستنى خاا

  قەدەغەکردنــــى اراوانکــــارى لە پەیــــداکردنى زەوى ســــێیەد
کشــتوکاڵى یــان دامەزرانــدنى پــڕۆژەى شارســتانى یــان 
پیشەســـــازى لەســـــەر ڕێـــــرەوى شـــــیوەکان، کەنـــــار 
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انى ئـاو، ئەگەر کـاریگەرى ڕووبارەکان، بەنداو و کۆگاک
 نەرێنى لەسەر سەرچاوەکانى ئاو هەبوو.

 بەشی پێنجەد
 نوكمە سزاییەكان

 (:19ی )مادده
هەر کەســێئ، ســەرپێیى نوکمەکــانى ئەد یاســایە، جــگە لە  

(ى ئەد یاســایە بکــات، بە بەنــدکردن بــۆ 9نــوکمى مــاددەى )
( سێ مان  زیـاتر نەبێـت یـان بە پێبژاردنێـئ 3ماوەیەا لە )

ــت و لە 7،000،000لە ) کە ــر نەبێ ــار کەمت ــۆن دین ( نەوت مەی
ـــــان بە 10،000،000) ـــــت ی ـــــاتر نەبێ ـــــار زی ـــــۆن دین ( دە مەی

 هەردووکیان، سزادەدرێت.
 (:20ی )مادده
(ى 9  هەر کەســێئ، ســەرپێیى نوکمەکــانى مــاددەى )یەکەد

( 6ئەد یاســـایە بکـــات، بە بەنـــدکردن بـــۆ مـــاوەیەا لە )
ێبژاردنێــــك کە لە شـــەر مانــــ  کەمتــــر نەبێــــت و بە پ

( نەوت مەیــۆن دینــار کەمتــر نەبیــت و لە ) 7،000،000)
ــــت، ســــزا 10،000،000 ــــاتر نەبێ ــــار زی ــــۆن دین ( دە مەی

دەدرێت، و  بردنى سەرپێییەکە و گەڕاندنەوەی ماددە 
یـــــان پاشـــــماوەکان بـــــۆ شـــــوێنى پێشـــــوویان یـــــان 

 .لەناوبردنیان لە ئەستوی سەرپێییکار دەبێت
ارەکردنى ئەو ســـەرپێیییەى کە لە   لە نــاڵەتى دووبـــدووەد

بــڕگەى )یەکەد(ى ئەد مــاددەیەدا هــاتووە، بە بەنــدکردن 
ــۆ مــاوەیەا کە لە ) ( یەا ســاڵ کەمتــر نەبێــت و بە 1ب
( دە مەیۆن دینار کەمتـر 10،000،000پێبژاردنێئ کە لە )

( پــازدە مەیــۆن دینــار زیـــاتر 15،000،000نەبیــت و لە )
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ــــى ســــەر ــــت، و  بردن ــــت، ســــزا دەدرێ پێییەکە لە نەبێ
 .ئەستۆى سەرپێییکار دەبێت

ـــــابن لە ســـــێیەد ـــــاتوو لەد یاســـــایەدا، ڕێگرن   ســـــزاکانى ه
ســـــــەپاندنى هەر ســـــــزایەکى تونـــــــدتر کە لە یاســـــــا 

 بەرکارەکاندا هاتبێت.
 بەشی شەشەد

 نوكمە كۆتاییەكان
جێکردنى وەزیر ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبە(:21ی )مادده

 .نوکمەکانى ئەد یاسایە دەردەکات
اکرێت کە نکار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێئ  (:22ی )مادده

 لەگەڵ نوکمەکانى ئەد یاسایەدا ناکۆا بێت.
ــــــادده ــــــران و  یەنە  (:23ی )م پێویســــــتە ئەنجــــــومەنى وەزی

 پەیوەندیدارەکان نوکمەکانى ئەد یاسایە جێبەجێ بکەن.
( شەســت 60ئەد یاســایە لە دواى تێپەڕبــوونى ) (:24ی )مــادده
ە ڕێکەوتـــــى بووکـــــردنەوەى لە ڕۆژنـــــامەى اەرمـــــى ڕۆژ ل

 .13)وەقایعى کوردستان(دا، جێبەجێ دەکرێت
 ن بـارزانــینێچـيـرڤـا                                 

 مـی كـوردسـتـانسـەرۆكـی هـەرێ                            
 رچوواندنكانی دههۆیه

و لەبەر گرنگـى ئـاو  لە پێناو دابینکردنى ئاسایشى ئـاو لە هەرێـە،
ـــۆمەایەتى و  ـــانى مـــرۆو و کـــاریگەرى لەســـەر واقیعـــى ک لە ژی
ئابوورى و سیاسی وەکو سـامانێکى نیشـتیمانى و بـۆ ڕێگـرتن لە 
ـــــــــوونى  ـــــــــانى، و دەســـــــــتەبەرى بەردەوامب خـــــــــراپ بەکارهێن

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 20/6/2022 ( له283) قایعی ژمارهوه له 13
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سەرچاوەکانى ئـاو، و دابەشـکردنى بەشـێوەیەکى دادپەروەرانە و 
 ایە دەرچووێندرا.بووژاندنەوە و پاراستنى، ئەد یاس

تایبهت به رێکخستنى  2022( ساڵی 1ڕێنمایى ژمارە)

هاوردەکردن و مامهڵهکردن به دەرمان و ڤاکسین و 

 پێداویستى ڤێتێرنهرى

(لە 11پاڵپشت بەودەسەاتەی پێمان دراوە بەپێی بڕگەی)
یاساى  2010(ی ساڵی6(لەیاسای ژمارە)2ماددەی)

( ی 6خاڵی) وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو و
یاساى  2008(ی ساڵی 4(ی لە یاسای ژمارە)2ماددەی)

(ی ساڵی 68پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ و یاسای ژمارە )
هەموار کراو )ا مراض الحیوانات العفنة(بە مەبەستی  1936

ڕێكخستنی هاوردەکردن ومامەڵەو سەودا کردنی دەرمان و 
مان ڤاکسین وپێداویسیتیە ڤێتێرنەرییەکان ئەد ڕێنماییە

 دەركرد .
 2022( ساڵی 1ڕێنمایى ژمارە)

تایبەت بە رێکخستنى هاوردەکردن و مامەڵەکردن بە 
 دەرمان و ڤاکسین و پێداویستى ڤێتێرنەرى

 (: زاراوەكان1ماددە )
ۆ مەبەست لەد زاراوانەی خوارەوە ماناكانیان بەرامبەریانە ب

 مەبەستی نوكمەكانی ئەد ڕێنماییە 
 عێراق -ردستانهەرێمی كو هەرێە یەكەد  

وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی  وەزارەت دووەد  
 ئاوی هەرێە.

وەزیری كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاوی  وەزیر سێیەد  
 هەرێە.
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بەڕێوەبەرایەتی گشتی  بەڕێوەبەرایەتی گشتی چوارەد  
 سامانی ئاژەڵ و ڤێتێرنەری .

بەڕێوەبەری گشتی سامانی  بەڕێوەبەری گشتی پێنجەد  
 ڵ و ڤێتێرنەری .ئاژە

بەرێوەبەرایەتی  بەرێوەبەرایەتی ڤێتێرنەری شەشەد  
 ڤێتێرنەری لە پارێزگاكان وئیدارە سەربەخۆكان

سەندیكای پزیشكانی ڤێتێرنەری  سەندیكا نەاتەد  
 كوردستان_ عێراق .

 بریتیە لە دۆسیەو پرۆاایەی كۆمپانیای بەرهەمهێن هەشتەد  
بەت بە كۆمپانیا كۆمەلێك دۆكۆمێنت و زانیاری  تای

)ناونیشانی كۆمپانیا,بەرواری دامەزراندن , ژمارەی 
 اەرمانبەرانی , چا كی كۆمپانیا , بروانامەكانی , تۆماری
بازرگانی , دامەزراوەی یاسایی , هێڵی بەرهەد ولقەكانی , 
بەشداربووان و هەردۆكۆمێنتێكی تركە پێویست بكات. 

تاندن بۆ پێویستە دۆكۆمێنتەكان رەسەن بن  و ڕاس
سەرجەمیان كرابێت لە یەن  یەنی پەیوەنداری وواتی 

 سەرچاوە.
ئەوكۆمپانیایە تایبەتە  كۆمپانیای هاوردەكار نۆیەد  

ڤێتێرنەرییانە دەگرێتەوە كە تۆماركراون لە وەزارەت و 
 رێگەپێدراون بەهاوردەكردنی ماددە ڤێتێرنەرییەكان.

ڤێتێرنەرییانە  گشت ئەو ماددەو كەرستە ماددەكان  دەیەد  
 دەگرێتەوە كە لە ماددەی دووەمی ئەد رێنماییەدا هاتووە.

(   Certificate of Origin)بڕوانامەی سەرچاوەیازدەد  
بروانامەیەكی اەرمیە كە دەردەچێت لە یەن ئەو وواتەی 
كە ماددەكانی لێ هاوردە دەكرێت.پێویستە ناوی ماددەی 

ێن و ناونیشانەكەی هاوردە, برەكەی , كۆمپانیای بەرهەد ه
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, كۆمپانیای هاوردەكارو ناونیشانەكەی بەروونی لەسەر 
نوسرابێت. پێویستە بروانامەكە رەسەن بێت و ڕاستاندنی 

 بۆكرابێت لە یەن  یەنی پەیوەنداری وواتی سەرچاوە.
 Certificate of بروانامەی شیكردنەوەدوازدەد  
Analysisر و رێژەی   بروانامەیەكی باوەرپێكراوە  كە جۆ

پێكهاتەی ماددەكانی بەرهەمەكە روون بكاتەوە .دەبێت لە 
بروانامەكە ناو و رێژەی پێكهاتەی ماددەكە, ناوی 
كۆمپانیای بەرهەمهێن و رێكەوتی پشكنینەكە دیاریكرابێت.  
هەروەها پێویستە ناو, ناونیشان , ژمارە تەلەاۆن وئیمێل 

 ت.  لەگەڵ مۆرو واژووی  یەنی پشكنەری لەسەر بێ
 Free saleسێزدەد  بڕوانامەی ارۆشتنی ئازاد

Certificate of  بروانامەیەكە ئاماژە دەكات بە  
بەكارهێنانی ماددەیەك لە وواتی سەرچاوە و 
هەناردەكردن و بەكارهێنانی ماددەكە بۆ وواتانی تر. 
بروانامەكە پێویستە ڕەسەن بێت و لە یەن  یەنی 

 ندنی بۆ كرابێت.پەیوەنداری وواتەكەوە ڕاستا
 (FDA - Food Drug Analysisچواردەد  بروانامەی , )

 ( ,ISO- International Standard Organization), 
(GMP - Good Manager process ) 

یان هاوشێوەكانی   بروانامەیەكە دڵنیایی دەدات كەوا ئەو 
بەرهەمانەی لەد كۆمپانیایە بەرهەد دێن بەپێی ستانداردی 

الیتی كۆنترۆڵی جیهانیە. پێویستە, ناو , ناونیشان, بەرزو كو
( , ژمارە تەلەاۆن وئیمێل, Scopeبواری ئیش كردن)

رێكەوتی دەرچوون وبەسەرچوون, لەگەڵ مۆر و واژووی 
 یەنی بەخشەری بروانامەكەی لەسەر بێت. پێویستە 
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بروانامەكە ڕەسەن بێت و ڕاستاندنی بۆكرابێت لە یەن 
 وواتی سەرچاوە. یەنی پەیوەنداری 

پازدەد   هەریەك لەد براوانامانەی كە لە سەرەوە ئاماژەی 
ی، پێكراوە پێویستە بە یەكێك لەد زمانانە نوسرابێت  ئینگەیز

 عربی ، كوردی.
مەبەست لە ماددە ڤێتێرنەرییەكان ئەمانەی  (:2ماددە )

 خوارەوەن  
دەرمان و ئامادەكراوەكان كە بەكاردەهێنرێن لە   -أ

ەركردن و نەشتەرگەری و پاراستنی ئاژەڵ و چارەس
 پەلەوەر و باڵندەو زیندەوەرە ئاوییەکان لە نەخۆشیەكان.

اكسینەكان ) پێكوتەكان ( و ئامادەكراوە ڤ -ب
بایۆلۆجییەکان ،كە بەكاردەهینرێن بۆ پاراستنی ئاژەڵ و 
 .پەلەوەر و باڵندەو زیندەوەرە ئاوییەکان لە نەخۆشییەكان  

ەندی بە ماددە كییەكان كە پەیوزیادە ئالی -ج
 ڤێتێرنەرییەكانەوە هەیە 

Pro biotic), Pre biotic, (Anti toxins, Anti 
coccidials, Anti biotics 

كیمیاویی و سروشتیەكان كە تایبەتن بە  ئامادەكراوە -د
قە چۆكردنی زیندەوەر و مێرووە زیانبەخشەكان  وەك 

شی ئاژەڵ مەگەز و مشەخۆرە زیانبەخشەكان كە توو
 وپەلەوەر و باڵندە و زیندەوەرە ئاوییەکان دەبن.

 مێرەكان و ماددە تاقیگەییە ڤێتێرنەرییەكان.كەرەستەو ئا -ه
المطهرات (  و پاگژكەرەوە ) المعقمات (   )پاككەرەوە   -و

 ڤێتێرنەرییەكان .
ەرستەكانی چاككردنی دەستكرد و گواستنەوەی ك -ز

 كورپەلە .
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تیەكانی   هاوردەكردنی  ماددە  مەرجە گش (:3ماددە )
 ڤێتێرنەرییەكان  

هەر ماددەیەكی ڤێتیرنەری كە لە ماددەی  -1
دووەمی ئەد رێنماییەدا هاتووە هاوردە دەكرێت 
دەبێت ئەد زانیارییانەی لەسەر بێت )ناوی 
بازرگانی ، پێكهاتەكانی ، شوێنی دروستكردنی، 
رێژەی توخمە كاریگەرەكان، پۆلینی بەپێی ئەو 

ژەهراوییانەی كە تیایدایە ، بەكارهێنانە  ماددە
پزیشكییەكانی، قەدەغەكردنەكانی و كاریگەرە 
 وەكییەكانی و هەموو ئەو زانیاریانەی كە 
تایبەتن بەبەكارهێنانیان و دۆزەكانیان و 
بڕەكانیان و دیاركردنی رێكەوتی دروستكردن 
و بەسەرچوونی بەپێی ساڵنامەی زایینی . 

وەی چاوەڕوانی كردن بۆ هەروەها پێویستە  ما
سەربڕینی ئاژەلەكە و بەكارهینانی بەروبوومی 
ئاژە  وەك گۆشت وشیرو هێەكە و زانیاری 
لەسەر مەرجەكانی پاراستن و كۆگاكردن 
نوسرابێت. ماددەكە  دەبێت هاوتا بێت لەگەڵ 
رێنماییەكانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی و گەرەنتی 
تە سە مەتی تەندروستی گشتی بكات . پێویس

ئەد زانیاریانەی سەرەوە نووسرا بن  لەسەر 
ماددەكە و بووكراوەی )لیفەێت(ی ناوەوەی وە 
بە یەكێك لەد زمانانە )ئینگەیزی و كوردی یان 
ئینگەیزی وعەرەبی( نووسرابێت .دەبێت ئەو 

ماددە هاوردانە لە  یەن بەڕێوەبەرایەتی   
گشتی تۆمار كرابن بۆ دڵنیابوون لە كاریگەری 
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ەو هاوتا بوونی لەگەڵ پێوەر و مەرجە ماددەك
هونەرییە بڕواپێكراوەكان و تاچەندیش 
پێویستیمان بەجۆر وبڕی ئەو ماددەیە هەیە، 
تەنها رێگە دەدرێت بەهاوردەكردنی دەرمانێك 
كە لەسەر لەیبڵەكەی تۆماركرابێت کە ئەد 
ماددەیە بۆبەكارهێنانی ڤێتێرنەرییە یاخود 

 بۆبەكارهێنانی ئاژەڵی.
تە سەرچاوەی ئەد )دەرمان وڤاکسینانە( پێویس -2

لە كۆمپانیای جیهانی وخاوەنی ناوبانگی بار و 
ناسراوبن لە جیهان و لەو كۆمپانیایانە بێت كە 

یان  FDA,GMPخاوەنی تەنها بروانامەی),
هاوشێوەكانی( لەد دوو بروانامەیە وە 
باوەرپێكراوبێت لە  یەن بەرێوەبەرایەتی گشتی 

بەكاربێت لە  یەن   . پێویستە ماددەكان
وواتەكە یان وواتانی تر. وەسەبارەت بە 

 ڤێتێرنەری سەرەرای بروانامەی پێداویستی
,(FDA,GMP  بە )یان هاوشێوەكانی

 ( کاری پێ دەکرێـت.ISOباوەرپێکراوی( ) 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی  مەرجە هونەری و  -3

پێویستەكانی تۆماركردن ومۆلەت پێدان و نوێ 
ردنەوە و مامەلەو كردنەوە و رەتك

سەوداكردنی ماددە ڤێتێرنەرییەكانی كە لە 
ماددەی دووەمی ئەد رێنمایانەدا هاتووە 

 دیاریدەكات .
بووكراوە زانستیە رێكالمییەكان كەبرەو  -4

بەكڕین و ارۆشتنی كەرەستە ڤێتێرنەرییەكان 
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دەدەن دەبێت بەپێی مەرجە یاساییەكان بن كە 
نابێت رێكالد بۆ ئەد مەبەستە روونكراونەتەوە. 

و برەودان بۆ كڕین و ارۆشتنی ئەو ماددانە 
بكرێت كە بەڕێوەبەرایەتی گشتی رەزامەندی 

 هاوردەكردنی لەسەرنەداوە .
 یەنی نكومی و ریكخراوەكان وەك   -5

وەزارەتەكانی هەرێە و دەستەی توێژینەوەی 
زانستی ، رێكخراوەكانی پاراستنی ماای ئاژەڵ 

ان هەیە ئەو ماددە كەمۆلەتی اەرمیان هەیە بۆی
و كەرەستانە هاوردە بكەن كە لە ماددەی 
دووەد دا هاتووە ، بۆبەكارهێنانی تایبەت 
بەخۆیان بەپێی رەزامەندی وەزارەت. 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی لەسەر جۆر و بڕی ئەو 
ماددانەی كە داواكراون هاوردە بكرێن بۆ 
 پڕكردنەوەی پێویستی كردارییان بەو ماددانە.

ت دۆكۆمێنتی ڕەسەنی ئاماژەپێكراو هێنانی گش -6
 لەگەڵ بارەكە لەوانە  

-  Certificate of origin 
یان هاوشێوەكانی )  FDA,ISO,GMPبروانامەی   -

 مەرجەكان لە ماددەی یەكەد باسكراوە(
-  Certificate of Analysis  
-  Free sale certificate    
- Safety data sheet+ Technical data 

sheet   بۆ كیتەكان لە پێناو سە مەتی لەكاتی بەكارهێنان
 لە  یەن ئەوانەی كاردەدەكەن لە تاقیگە

-  Packing List     
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 رێكارەكانی وەرگرتنی مۆڵەتی هاوردن (:4ماددە )
پێویستە لەسەر كۆمپانیای  هاوردەكار   -1

داواكاریی و گشت بەلگەنامە پێویستەكان 
رییەكان پێشكەر بە بەرێوەبەرایەتیە ڤێتیرنە

بكات وە لە یەن بەرێوەبەرایەتیە 
ڤێتیرنەرییەكان وردبینی تەواو بۆ دۆكۆمێنت و 
بەلگەنامەكان بكرێت و پاشان بۆ 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرزبكرێتەوە 
بەمەبەستی پێدانی مۆڵەت. پێویستە لەاۆرمی 
بەرێوەبەرایەتی ڤێتیرنەرییەكان ئەد زانیاریانەی 

دەی بازرگانی و تێدا بێت لەوانە ناوی ماد
پێكهاتەی زانستی و هێما و رێكەوتی 
دروستكردن و بەسەرچوون و جۆری قوتوو و 
كێش و برەكەی و ناوی كۆمپانیای بەرهەد 
هێن و وواتی بەرهەمهێنەر و مەرزی هینانە 

 ژوورەوە .
بەڵگە نامە پێویستەكان كە پێویستە هاوپێچ كرابن بریتین 

 لە  
 ایەتیە ڤێتیرنەرییەكاناۆرمی زانیاری بەرێوەبەر  -
پشكنینی كۆگا لەگەڵ بەڵگەنامەی یاسایی تایبەت   -

 بە ژمارەی كۆگاكان
 یان هاوشێوەكانیFDA,ISO,GMPبروانامەی ,  -
-  Certificate of Analysis 
-  Free sale certificate   
-  Safety data sheet 
-  Technical data sheet   
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 پاكانەی ساانە  -
ەد زانیاریانە لەسەر هەر بروانامەیەك نوسرابێت پێویستە ئ

 ) بەتایبەتی بروانامەی شیكردنەوە(  ناوی ماددە)بازرگانی(
و ماددەی كاریگەر, ناوی كۆمپانیای بەرهەمهێن, ناوی 

انامەكە، ناونیشان , ژمارە دەركەری برو - یەنی پشكنەر
 تەلەاۆن وئیمێل لەگەڵ مۆر و واژوو و رێكەوت. 

ەر بەڕێوەبەرایەتیە ڤێتیرنەرییەكان پێویستە لەس -2
لە نوسراوەكانیان ژمارەی بەڵگەنامەكان ئاماژە 
پێ بكەن و ژمارەی ریزبەندی ) تسەسل( لێ 
بدرێت و دۆكۆمێنتەكان مۆربكرێن و 

 بەریزبەندی هاوپێچ بكرێن.
تەنها وەزارەت.بەڕێوەبەرایەتی گشتی و  -3

بەرێوەبەرایەتیە ڤێتیرنەرییەكان ماای داواكردن 
لێوردبوونەوە و پشكنینی گشت بڕوانامە و و 

دۆكۆمێنتەكانی هەیە . لەکاتی داواكردنی  هەر 
بروانامەیەكی تر كە بە پێویست بزانرێت و 

 دەبێت ڕەزامەندی وەزارەت وەربگیرێت.
بەڕێوەبەرایەتی گشتی ماای داواكردنی  -4

پرۆاایەی كۆمپانیا دەرەكیەكانی هەیە كە 
ردە دەكرێن. دەرمان وماددەكانیان لێوە هاو

هەروەها, بەڕێوەبەرایەتی گشتی ماای 
داواكردنی سەردان و پەیوەندی بە سەرچاوەی 
بەرهەد هێنانی ماددەكانی  ڤێتێرنەری هەیە لە 

  یەن تیمێكی پسپۆرەوە.
بە هیچ شێوەیەك نابێت ئەو ماددە  -5

ڤێتیرنەرییانەی كە لە ماددەی دووەمی ئەد 
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ها بەپێی رێنماییەدا هاتوون هاوردە بكرێن تەن
مۆلەتی اەرمی كە لە  یەن وەزارەت. 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی دەدرێت پێش كرین 

 وباركردنی ماددەكان .
ماای پێدانی مۆڵەت بۆ كۆمپانیاكانی ڤێتێرنەری  -6

بە مەبەستی هاوردەكردنی ماددەو 
كەرستەكانی ڤێتێرنەری تەنها لە  یەن 
بەرێوەبەرایەتی گشتی دەبێت و بە پزیشكانی 

ەری دەدرێت كە مۆڵەتی پیشەییان هەیە ڤێتێرن
لە  یەن سەندیكا  وە مۆڵەتە پیشەییەكە ساانە 
یەك جار داوا دەكرێت لە  یەن بەڕێوەبەرایەتی 

 گشتی.
مەرجی ماوەی پێویست بۆ پزیشكانی  -7

(،) بەڕێوەبەری رێگا 6ڤێتێرنەری خاڵی )
( 3پێدراوی كۆمپانیەكانی ڤیتێرنەری( بریتیە لە)

 3نی كرداری كەمتر نەبێت )ساڵ ئەزمو سێ
 ساڵ بەسەر دەرچوونی لە كۆلیژ تێپەربوبێت( .

لەكاتی داواكردنی هاوردنی هەرجۆریكی نوێی  -8
لە ماددە لیژنەیەكی هونەری پسپۆری لە بەشە 
هونەرییەکانی بەرێوەبەرایەتی  گشتی بڕیاری 
پێویست دەدات دەربارەی هاوردەکردنی بە 

 ڕێكاری تایبەت.
بری کەسی تر قەدەغەیە ڕێگە هاوردە کردن لە  -9

 پێدراو نیە.
 ڤاكسین  (:5ماددە )
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نابێت هاوردەكردن و بازرگانی كردن بكرێت بە  -1
ڤاكسینی ستراتیجی ئاژەڵی و پەلەوەری تایبەت 
بە نەخۆشیە سنوور بەزێنەكان لە  یەن كەرتی 
تایبەت   ، هاوردەكردنی تەنها  لە  یەن 

ەبێت ، وەزارەت. بەرێوەبەرایەتی گشتییەوە د
جگە لەچەند دۆخێكی تایبەت و پێویست ، 
ئەویش بە بریاری بەرێوەبەرایەتی گشتی و بە 
ڕێكاری تایبەت و لە ژێر سەرپەرشتیاری 

 بەرێوەبەرایەتیە ڤێتیرنەرییەكان دا بێت .
دەكرێت كەرتی تایبەت ڤاكسینی تایبەت بە  -2

پەلەوەر هاوردە بكات و بازرگانی پێوەبكات ، 
زامەندی پێویست لە دوای وەرگرتنی رە

 بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بە ڕێكاری تایبەت.
بە مەبەستی بەكارهێنانی ڤاكسین لە پرۆژە  -3

ستراتیجیەكان  تایبەت بە پەلەوەر )ئەژداد، 
دایكانەو هێەكەكەر( ، هاوردە كردن دەبێت  بە 
رەزامەندی ئاسایی اەرمی وبەپێى پێویستی 
 تەندروستی كرداری و ووزەی پرۆژەكەبێت ،
بە مەرجێك داواكاری هاوردن لە  یەن 
پزیشكی ڤێتێرنەری سەرپەرشتیاری پرۆژەكە 
لە چوار چێوەی مەرجەكانی ئەد رێنماییە 
پێشكەر بكرێت و نابێت ئەو ڤاكسینانە 

 دابەشبكرێن یان بفرۆشرێنەوە.
مەرجە سەرچاوەی ڤاكسین و موادی   -4

بایولۆجی و كیتی تاقیگە )ئەوروپی یا ئەمریكی( 
ۆمار کرابێت، لەعێراق یان هەرێە یان بێت و ت
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لەو واتانەوە بێت کە پێشتر بۆ عێراق یان 
هەرێە هاوردەكرابێت كە بە لیستێك لە یەن 

 بەرێوەبەرایەتی گشتیەوە دیاری دەكرێن.
لەکاتی داواکردنی هەر جۆرێکی نوێ ی  -5

ڤاکسین یان هاوردە کردنی ڤاکسین لە هەر 
و سەرچاوەیەکی نوێ )جگە لە لیستی ئە

ڤاکسینانەی کە ڕێگە پێدراون بەڕچاوکردنی 
( لەد ماددەیە( ئەد رێکارانە 4خاڵی )

 دەگرێتەبەر 
ێویستە نەخۆشیەكە دەست نیشان كرابێت و پ -أ

 جیاكرابێتەوە بەاەرمی لە هەرێمی كوردستان یان عێراق.
پێویستە ڤاكسینەكە تۆماركرابێت لە هەرێمی   -ب

 كوردستان یان عێراق.
تە ڤاكسینەكە هەمان سیرۆتایپ بێت كە لە پێویس  -ت

نەخۆشیەكە دەست نیشان كراوە یان بەرگری بەرامبەر بە 
 نەخۆشیەکە دروست بکات. 

 ردنی  گشت بەڵگەنامە اەرمیەكان و ڕاپۆرت. پێشكەشك -ج
یژنەیەكی هونەری تایبەت لە بەشە هونەرییەکانی ل -د

ڕپێکراو بەرێوەبەرایەتی  گشتی لێکۆلینەوەی زانستی باوە
ئەنجاد دەدات بڕیاری لەسەر دەدات و دوای وەرگرتنی 

 ڕەزامەندی وەزیر.
 سنورداركرن و قەدەغەكردن  (:6ماددە )
وەزارەت. بەڕێوەبەرایەتی گشتی روونكردنەوە  -1

وبریاری  پێویست دەردەكات لەسەر  پێكهاتە 
كیمیاوییە زەرەرمەندەكان و توخمە 

لە  ژەهراوییەکان و ماددە نەخوازراوەكان
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ماددە و كەرستە ڤێتێرنەرییەكان  كە لە 
 ماددەی دووەد دا هاتووە.

قەدەغەكردنی  هەر ماددەو كەرستەیەك كە لە  -2
ماددەی دووەد دا  هاتووە كە پێویست بە 
قەدەغەكردن دەكات بە نوسراوی بەرێوەبەری 
گشتی دەبێت و دوای ڕاستاندنی لە یەن 

 وەزیر.
ەڵەکردن بە قەدەغەكردنەكە بەرهەمهێنان و مام  -3

ماددەو كەرستەكانی كە لە ماددەی دووەد دا 
 هاتوون دەگرێتەوە .

بەڕێوەبەرایەتی گشتی لە جۆر و بڕی   -4
دەرمانەكان ووردەبێتەوە بەتایبەت  ئەو 
مادانەی كە بەكارهێنانیان سنوردارە یاخود 
لەوانەیە بۆمەبەستی تر جگە لە بواری  
 ڤێتێرنەری بەكاربهێنرێن, تەنها جۆر و بڕی

 پێویست رێگای پێدەدرێت .
مەرج نیە هەر مادەیەك لە یەن نكومەتی   -5

ایدراڵ تۆماركرابێت یاخود ڕێگەی پێدرابێت 
بەهەمان شێوە لە یەن وەزارەت . 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی رێگەی پێبدرێت بە 

 تایبەتی دەرمانی گیایی و ڤاکسین.
مەرج نیە هەر ماددەیەا کە پێشتر ڕێگەی   -6

وامی ڕێگەی پێ بدرێت، لە پێدراوەبە بەردە
کاتی هەبوونی هەر تێبینەیەکی خراپ یاخود 
نەبوونی کاریگەری بۆ کۆنترۆڵ کردنی 
نەخۆشیەکە یان دەرکەوتنی کاریگەری  وەکی 
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خراپ لە بەکارهێنانی ئەوا بەڕێوەبەرایەتی 
گشتی ماای قەدەغەکردنی هەیە دوای 

 ڕەزامەندی وەزیر.
هاوردنی  دەرمانی ڕووەكی رێگە دەدرێت بە  -7

دەرمانی ڕوەكی کە تۆمار کرابێت لە عێراق یان 
هەرێمی کوردستان یاخود سەرچاوەكەی 
ئەوروپی یان ئەمریكی بێت. هەروەها, رێگە 
دەدرێت بەو دەرمانانەی كەپێكهاتەكانیان 
ماددەی ناسراون وەك 

 Mint,Garlic,Camphor,Eucalyptus  لە
هەر وواتێك كە  یەنی زانستی پشت ڕاستی 

ودەكانی كرابێتەوە بەپێیەوانەوە رێگە س
نادرێت بە هاوردنی دەرمانی روەكی تر كە ئەد 

 مەرجانەی سەرەوەی تێدا نەبێت.
دەرمانە سنورداركراوەكان   سەبارەت بەو  -8

دەرمانانەی كە كە لەد خاڵە ئاماژەیان پێكراوە , 
پێویستە لەسەر بەرێوەبەرایەتیە ڤێتیرنەرییەكان 

خۆیان دیاری بكەن  بڕی پێویستی ساانەی 
وەك كەرتی نكومی و بە هەماهەنگی سەندیکا 
پێداویستی كەرتی تایبەت وە بۆ 
بەرێوەبەرایەتی گشتی بەرزی بكەنەوە 
لەسەرەتای هەموو سالێك. دەرمانەكان بریتین 

 لە  
،   Deltamethrineان وەا  . دژە مشەخۆرە دەرەكیەكأ

 ... هتد
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 ,Oxytocine ,Estrogen. هۆرمۆنات وەا   ب
Progesterone,GnRH, Prostaglandin Prolactin ,

 ،... هتد
 ,Dexamethazone. ستیرۆیدەكان وەا  ت

Betamethazone 
 ,Ketamine ,Lidocaine. هۆشبەرەكان وەا  پ

Zylazine, Zylocain , Acepromazine ..هتد ..., 
دەرمانە قەدەغەكراوەكان   ڕێگە نادرێت بە   -9

 قەدەغەكراوەكانی وەك  هاوردەكردنی دەرمانە
 . نایترۆایوران  وەك ایورازۆلیدون , ایوڕاڵتیدون أ
 . كەورامفینیكوڵ ب
. دەرمانە قڕكەرەكان ودژە مشەخۆرەكان  وەك ت

سایبرمیپرین ,دیازینون  یان هەرجۆرێك كە قەدەغەكراوە 
 لە یەن وەزارەتی كشتوكاڵی نكومەتی ایدڕاڵ.

بەكاردێن وەك  امانتدین  ۆو. دژەڤایرۆسەكان ) كە لەمرپ
, رمانتادین, اوسیەتامیفیر ( یاخود هەردەرمانێك كەناوی 

 لێنرابێت دژەڤایرۆس.
 اۆرمالین , اۆرمالدیهاید.  .ج
 هۆرمۆن و رێكخەر و هاندەرەكانی گەشە.  .ح
 ژەهری لەناوبردنی سەگی بەڕەا .   .خ
یان هەرماددەیەك كە بەرێوەبەرایەتی گشتی   .د

 بكات.  قەدەغەی
مەرجەكانی دامەزراندنی كۆمپانیای مامەڵەكردن  (:7ماددە )

 بە ماددە  ڤێتیرنەرییەكان
پێویستە لەسەر كۆمپانیاكان پار وەرگرتنی  -1

رەزامەندی  یەنەپەیوەندارەكان  داواكاری 
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پێشكەر بە وەزارەت. بەرێوەبەرایەتی گشتی 
 بكەن بەمەبەستی وەرگرتنی مۆلەتی كاركردن .

یەتی ڤێتیرنەرییەكان هەڵدەستن بە بەرێوەبەرا -2
ئەنجامدانی ریكارە پێویستەكان) پشكنین و 
توانای چا كی( بۆ كۆمپانیاكە و 
بەرزكردنەوەی مامەلەكەیان بۆ بەرێوەبەرایەتی 
گشتی بەمەبەستی وەرگرتنی مۆلەت لە یەن 

 وەزارەت
پێویستە بەرێوەبەری رێگە پێدراوی كۆمپانیا  -3

ەاەرمانبەری پزیشكی ڤێتیرنەری بێت ) ك
نكومی نەبێت( ، تەنها ماای بەڕێوەبردنی یەا 
کۆمپانیای هەبێت وە لە  یەن سەندیکاوە 

 پشتگیری کرابێت.
پێویستە لەسەر كۆمپانیاكان ئوایسی تایبەتی   -4

 خۆیان هەبێت
نابێت لە ئوایسی كۆمپانیا هیچ كارێكی   -5

 كەینیكی ئەنجاد بدرێت.
وی پێویستە لەسەر بەڕێوەبەری ڕێگە پێدرا -6

كۆمپانیاكانی ڤێتێرنەری بە دیاریكردن و پێدانی 
زانیاری لەسەر گشت كۆگاكانیان )شوێن و 
ژمارەو گرێبەستی كۆگاكان( بە بەرێوەبەرایەتی 
ڤێتیرنەرییەكان و بەرێوەبەرایەتی گشتی وە 
ئاگاداركردنەوەیان لە شوێن و ژمارەی 
 كۆگاكان لەكاتی ئەنجامدانی هەر گۆرانكاریەك.

 (:8ماددە )
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ن  بەڕێوەبەرایەتی گشتی. بەڕێوەبەرایەتیە ڤێتیرنەرییەكا-1
بەهەماهەنگی لەگەڵ سەندیكا هەڵدەستێت بە رێكخستنی 
سەردان و پشكنینی مەیدانی بە شێوەیەكی كتوپر لە  یەن 
لیژنەكانییەوە بۆ سەر كۆمپانیا و كارگە و كۆگا و 
نووسینگە و تاقیگەكان و نۆرینگەكان و نەخۆشخانەکانی 

ێرنەری کەرتی تایبەت ، وە بەرێوەبەرایەتی گشتی و ڤێت
بەڕێوەبەرایەتیە ڤێتیرنەریەكان  هەڵدەستن بە وەرگرتنی 
 نموونە لەو ماددە و كەرەستە ڤێتێرنەرییانەی كە لە ماددەی

دووەد دا هاتووە كەبەرهەمهێنراون یان هاوردە كراون  
یان سەوداو مامەلەیان پێدەكرێت لە هەرێە بەمەبەستی 

نینی تاقیگەیی لە تاقیگە ناوخۆییەكان یان تاقیگە پشك
بڕواپێكراوە پێشكەوتووەكان لە سەرئەركی خاوەنەكەی ، 

 بۆدڵنیا بوون لە كوالیتی پێكهاتەكانیان وجۆرەكانیان.
لەسەر مۆلەتپێدراوە ئاگاداری بەڕێوەبەرایەتی گشتی و -2

بەڕێوەبەرایەتیە ڤێتیرنەرییەكان و سەندیكا بكاتەوە بە 
یەكی راستێندراو لە تۆماری بازرگانی ، لە كاتی وێنە

تۆماركردن یان لەكاتی هەر هەمواركردنێك  یان هەر 
گۆڕانێك كە روودەدات ، بە ناوی خاوەن شوین یان 
كۆمپانیای مۆلەتپێدراو یان گۆڕان لە ناونیشان یان 
ناونیشانی بازرگانی لە ماوەی یەك مان  لە رێكەوتی 

كە یان گۆڕینەكە یان بەدەستهێنانی تۆماركردنە
 هەمواركردنەكە .

پێویستە لەسەر مۆلەت پێدراو )بۆ مامەڵە و سەودا و -3
ارۆشتن و دابەشكردنی ئەو ماددە و كەرستانەی كە لە 
ماددەی دووەد دا هاتووە( بە دانانی تومارێكی تایبەت بۆ 
ئەد مەبەستە. لەسەر خاوەن مۆلەت پێویستە تۆمارێكی 
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ركردنی داهاوێشتەو دەرهاوێشتە و تایبەتی هەبێت بۆ تۆما
ارۆشراوەكان لە ماددەو كەرەستە ڤێتێرنەرییەكانی كە 
مامەڵەی پێدەكرێت و لە ماددەی دووەد دا هاتووە .ئەد 
تۆمارەر هەموو كاتێك دەكەویتە بەر ئەگەری پشكنین و 
لێوردبوونەوە لە یەن لیژنەی تایبەت بە بەڕێوەبەرایەتی 

ێتیرنەرییەكان و سەندیكا ، پار گشتی و بەڕێوەبەرایەتیە ڤ
 هەر پشكنینێك  مۆر دەكرێن لە  یەن لیژنەی پشكنین.

پێویستە لەسەر خاوەن ) كۆمپانیا و كارگە و كۆگاكانی -4
دەرمان و نووسینگە و تاقیگە و نۆرینگەكان، نەخۆشخانە 
تایبەتیەکانی ڤێتێرنەری( مۆلەتپێدراو،  كۆگاكردنی ئەو 

ریانە بەپێی ڕێنمایی ڤێتێرنەری و ماددە و كەرستە ڤێتێرنە
تەندروستی و ژینگەیی بێت  كە لە بەڕێوەبەریەتی گشتی و 

 سەندیكا دەردەچێت .
 (: تۆماركردن9ماددە )

 پێویستە ئەو ماددانە لە هەرێمی كوردستان تۆماركرابێت-1
و ئەد مەرجەر دەچەسپێت لە نزیكترین كات لەكاتی 

 رێمی كوردستان .رەخسانی ئیمكانیەتی تۆماركردن لە هە
هەموو ئەو ماددانەی كە لە ماددەی دووەد هاتوون لە -2

كاتی هاوردەكردن پابەند دەبن بۆ تۆماركردن وپشكنین و 
لێوردبونەوەو شیكردنەوەی تاقیگەیی لە یەن نكومەت بە 
میكانیزمی زانستی تایبەت بۆ دڵنیا بوون لە گونجاو بوون 

 وە.یانە ئاگاداردەكریتەوسە مەتی و، وە داواكار بەد زانیاری
 (: سزاكان 10ماددە )

یەكەد  هاوردەكردنی هەر ماددەیەك بەبێ مۆڵەت و  
دەست بەسەرداگرتنی لە خاڵە سنوریەكان و ارۆكەخانەكان 
پێش داخل كردنی بۆ ناوخۆی هەرێە لە كاتێكدا كە ماددەكە 
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ڕێگە پێدراوبێت وە بەپێی ڕێنماییەكان بێت ئەد رێكارانە 
 ەر بەرامبەر بە هاوردەكار  دەگیرێتە ب

پێویستە بەپێی یاساو رێنماییەكان مامەلە پێشكەر   .أ
 بكات بۆ وەرگرتنی مۆلەتی اەرمی لەبەرێوەبەرایەتی گشتی.

 ( مان .6. ڕاگرتنی مۆڵەتی هاوردەكردن بۆ ماوەی )ب
. لەكاتی دووبارە كردنەوەی سەرپێیی مۆلەتی ت

 یەك ساڵ. هاوردەكردنی لێ رادەگیرێت بۆماوەی 
. لەكاتی بەردەواد بوون لەسەر ئەد سەرپێییە راگرتنی پ

 مۆلەتی  هاوردەكردن بەیەكجاری وە دەدرێتە دادگا.
دووەد  هاوردنی هەر ماددەیەك )هاوردەكار( بەبێ مۆلەت 

 و دەست بەسەرداگرتنی ماددەكان  لە ناوخۆی هەرێە  
 دەست بەسەرداگرتنی ماددەکان.  .أ
 ( یەا ساڵ.1ڵەتی هاوردەكرن بۆ ماوەی ).  ڕاگرتنی مۆب
. لەكاتی دووبارە كردنەوەی سەرپێیی , مۆڵەت هاوردە ت

 کردن و مامەڵە کردنی لێ رادەگیرێت ودەدرێتە دادگا.
سێیەد  پیێشكەر كردنی بروانامەو دۆكۆمێنتی ساختە 
لەكاتی داواكردنی هاوردن , ساختەكردنی  بروانامە و 

ۆمپانیایەكی باوەرپێنەكراو ، و نوسراو, هاوردەكردن لە ك
 وەهمی 

 . دەست بەسەرداگرتنی ماددەکە )ئەگەر هاوردەکرابوو(.أ
. ئاراستەكردنی ئەد نالەتە بۆ دادگاكانی هەرێە وبەپێی ب

یاساو رێسا پەیڕەوكراوەكان لە دادگاكانی هەرێە 
 لێپرسینەوەی لەگەڵ دەكرێت.

یاری دادگا ت تاكو بررادەگیرێێ. مۆلەتی هاوردەكردنی لت
 دەردەچێت ولەناوبردنی ماددەکان بە بڕیاری دادگا دەبێت. 
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چوارەد  تەزویركردنی دەرمان, دەستكاریكردنی  ستیكەرو 
 لەیبڵ و لیفەێت رێكەوتی دروست كردن وبەسەرچوون 

. دەست بەسەرداگرتنی ماددەکان وە لەناوبردنی ماددەكان أ
 بە بریاری دادگا دەبێت.

ی هەرێە وبەپێی ئەد ناڵەتە بۆ دادگاكان. ئاراستەكردنی ب
یاساو رێسا پەیڕەوكراوەكان لە دادگاكانی هەرێە 

 لێپرسینەوەی لەگەڵ دەكرێت.
. ڕاگرتنی كاروباری كۆمپانیا بە هەموو شێوەیەك تاكو ت

 بریاری دادگا دەردەچێت.
پێنجەد  هاوردن و مامەڵەو و بازرگانی كردن بە ماددە 

 قەدەغەكراوەكان.
 ت بەسەرداگرتنی و لەناوبردنی گشت ماددەكان.. دەسأ
. ئاراستەكردنی ئەد نالەتە بۆ دادگاكانی هەرێە وبەپێی ب

یاساو رێسا پەیڕەوكراوەكان لە دادگاكانی هەرێە 
 لێپرسینەوەی لەگەڵ دەكرێت.

 . مۆلەتی هاوردەكردنی لێ رادەگیرێت بەیەکجاری.ت
ری شەشەد  هەبوونی  كۆگای شاراوە و بەبێ ئاگادا
 بەرێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتیە ڤێتێرنەرییەكان  

 ی.. داخستنی كۆگاكە بەیەکجارأ
. ڕاگرتنی مۆڵەتی هاوردەكرن وە بەپێی جۆری ب

سەرپێییەکەی سزاکەی بۆ دیاری دەکرێت وەا لەد 
 ڕێنمایەدا هاتووە.

نەاتەد  لە ئەگەری هەبوونی هەر سەرپێییەكی تری بەدەر 
اددەی دەیەد , رێكاری یاسایی پێویست لە خاڵەكانی م

 دەگرێتەبەر.
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هەشتەد  لەكاتی ئەنجامدانی هەر سەرپێییەك لە خاڵەكانی 
ماددەی دەیەد , بەمەبەستی هەماهەنگی نوسراو ئاراستەی 
سەندیكای پزیشكانی ڤێتێرنەری بكرێت بۆ وەرگرتنی 
 رێكارەکانی تایبەت بە یاساییەكانی تایبەت بە سەندیكا پار

 تنی ڕەزامەندی وەزیر.وەرگر
کار ناکرێت بە هیچ دەقێکی یاسایی کە لە هەر (: 11ماددە )

ڕێنمایەکدا هاتبێت گەر هاودژ بێت لەگەڵ نوکمەکانی ئەد 
 رێنمایە.
ئەد ڕێنماییە لە رۆژنامەی وەقایعی كوردستان  (:12ماددە )

( 120بوودەكرێتەوە و كاری پێدەكرێت دوای تێپەڕبوونـــی )
 .14وتی بووكردنەوەیڕۆژ لە رێكە

                                      
 بێگەرد تاڵەبانى                             

 ى ئاوەکانوەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاو                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .وهتهباڵوكراوه 2202(ی ساڵی 280) قایعی ژمارهوه له 14
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تی مۆڵه ت بهتایبه 2022(ى ساڵى 2ڕێنمایى ژمارە )

 ى گۆشت وقیمه ست كردنیكانى درورى بۆ كارگهڤێتێرنه

 كانیرووبوومهبه
ڵ ژمـــارە ربڕینى ئـــاژهیاســـاى رێكخســـتنى ســـه پاڵپشـــت بـــه

(ی 4) مواركراو، وە یاســای ژمــارهى هــه1972(ى ســاڵى 22)
می نـاوخۆ ، وە یاسـای رهـهياساى پاراستنی به 2008ساڵی 
ياســـاى وەزارەتـــى کشـــتوکاڵ و  2010(ی ســـاڵی 6) ژمـــاره

  -، ئهە ڕێنماییەى خوارەوەمان دەرکرد سەرچاوەکانى ئاو  
 2022(ى ساڵى 2ڕێنمایى ژمارە )

كانى رى بۆ كارگهتی ڤێتێرنهمۆڵه ت بهڕێنمایی تایبه
 دروست كردنی

 كانیرووبوومهى گۆشت و بهقیمه
 - كانپێناسەى زاراوه  مكهیه
دا د ڕێنمایــهكانى ئــهقــهده لــه ی كــهد زاراوانــهســت لــهبهمه

یان كـــــهر یهر هـــــهرامبـــــهبه كـــــه یـــــهمهواتـــــاى ئه وههـــــاتو
 - نووسراوه

 عێراق -رێمى كوردستان هه رێە هه -1
كانى ئــاوی رچاوهتــى كشــتوكاڵ و ســهزارهوه ت زارهوه -2

 رێە.هه
 رێە.كانى ئاوی ههرچاوهزیرى كشتوكاڵ و سهوه زیر وه -3
سـامانى تى گشـتى رایـهبهڕێوهبه تى گشـتى رایهبهڕێوهبه -4

 رى .ڵ و ڤێتێرنهئاژه
ری تی ڤێتێرنــهرایــهبهڕێوهبه ری تی ڤێتێرنــهرایــهبهڕێوهبه -5

 خۆكان.ربهسه پارێزگاكان وئیدارهله
بەشـى تەندروسـتى ئـاژەڵ لە  بەشى تەندروسـتى ئـاژەڵ  -6

 بەڕێوەبەرایەتى گشتى.
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 - ندیزامهرگرتنی ڕهوه م:دووه
پ -1

ڵی دروسـت كردنـی زهشكردنی داواكـاری و پرۆپـۆێشكهپ
 ری.تیەکانى ڤێتێرنهرایهبهڕێوهبۆ به كارگه

پ -2
ن  یـهدرێت لهنجاد دهئه كهتایی بۆ شوێنهرهشكنینی سهپ
 ری.تیەکانى ڤێتێرنهرایهبهڕێوهبه

ب -3
 نـهی  یهرى نوسـراوێك ئاراسـتهتی ڤێتێرنـهرایهبهڕێوههب
ــــدارهیوهپه وانى و ، شــــاره ندروســــتى ، ژینگــــهكان ) تهن
ــاوچەکە( كــهســازى و یهپێدانی پیشهشــهگه ــارگێری ن ی ك
نــــــــدى و زامهرگرتنــــــــى ڕهســــــــتی وهبهمهكــــــــات  بهده

 بوونیان. رینه
د -4

ــــی ڕهوای وهد ــــدی  یهزامهرگرتن ــــهن ــــدارهیوهپه ن كان ، ن
شـــی تى گشـــتى . بهرایــهبهڕێوهكان بـــۆ بهراییـــهگشــت به

ستی ووردبینی بهمهبه وهكرێتهزدهرڵ بهندروستی ئاژهته
 تایی.رهپێدانی سهكردن و ڕێگه

ل -5
ـــــههل ـــــی ڕهرواری وهب ـــــدی ســـــهزامهرگرتن ـــــهرهن  تایی ل
واو كــانی تــهكاره كارگــه تى گشــتى پێویســتهرایــهبهڕێوهبه

( يەك ســاڵ بــۆ 1) بێت لــهیەا كە زیــاتر نــهماوهبكــات لــه
 گە.وەرگرتنى مۆڵەتى کەوتنەکارى کار

ل -6
ــه ــوونی كارگهدوای ت ــهواو ب ــایى ئەنجــاد  ك پشــکنینى کۆت

تیەکانى رایـــهبهرێوهك لە بهیـــهن لیژنه یـــه دەدرێـــت لـــه
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ـــــــــه ـــــــــۆ  ڤێتێرن ری وە نوســـــــــراو بەرز دەکـــــــــرێتەوە ب
ـــاژهشـــی تهتى گشـــتى. بهرایـــهبهڕێوهبه ڵ بە ندروســـتی ئ

رج و و مــهپێی ئــهمەبەســتى پێــدانى مــۆڵەتى کــارکردن بــه
 هاتوون. د ڕێنمایهناو ئهله ی كهارانهرێك

م -7
 وهكرێتـهده ( دوو سـاڵ جارێـك تـازه2تی كاركردن )ۆڵهم
 رى.تیەکانى ڤێتێرنهرایهبهڕێوهبه له
   كانی  شوێنى كارگهرجهمه  مسێیه

 ر جـــۆرههـــه بێـــت لـــه جیـــاكراوه ى كارگـــهبینایـــه پێویســـته
ى و كارگانـهدووربێت لـه هبێت شوێنى كارگكى تر . دهبینایه

كانى كارگـه ن و لهدهردههراوى دهبۆنى ناخۆر و گازى ژه
ــــى پیســــته ــــۆر كردن ــــه خ ــــانەو و كارگ ــــاز و زبڵخ كانى غ

 (د . 500دوورى) كان بهرۆگشتیهئاوه
 -  ى كارگهمەرجەکانى بینایه م:چواره

ــاوی پــاكی  بــهرچاوهســه كارگــه ێویســتهپ  -1 وامى ردهى ئ
 بێت .هه
بێت بـــــۆ ڕۆى گونجـــــاوی هـــــهئـــــاوه كارگـــــه پێویســـــته -2

 ق و شل.ی  ڕهپاشماوه ی  ئاوی قورس ووهجیاكردنه
 بێت .وامی ههردهباى بهكاره كارگه ێویستهپ -3
ــهمامه پێویســته -4 ــهڵ پاشــماوهگــهكردن لهڵ ى گــوێره كان ب

ت بــۆ بێتى هــهیبــهبێــت و شــوێنى تا كانى ژینگــهرێنماییــه
 ی زانستی.  ڕێگهرۆكان بهركردنی پاشهسهچاره

 واگۆركى. و هه وهرهابین كردنى هۆكارى ساردكهد-5
 كاتى ئیش كردندا. هلسیستمى داخراو بێت  بێت كارگههئ -6
ــت هــیچ ئــامێریكى دار وته -7 ــهنابێ  كاربهێنرێت لــهو بــه خت

 ە پێویســتهتعقــیە ناكرێــت ، و مهێنانــدا چونكــهرهههــۆڵى به
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نـ  ژه ى دژهمـادده كان نوێ بن و لـهله  و پهئامێر و كه
 (.Stainless-Steelدروستكرابن )

 بێت بـۆ تعقـیە كـردن و لـهت هـهى تایبهرنامهبه پێویسته -8
 ز. گهكان و مێش و مهرهناوبردنى قرتێنە

 ەنجــا ســە لـــهپ( چــل تـــا  50 - 40 كــه )بینایه پێویســته -9
ــه ویزه ــت ، داپۆشــینى زهب ــه وى كارگــهرزتر بێ ى ماددهب
(Epoxyو دیواره ).كان  كاشی بێت 
ــــه ى كارگــــهرهنجــــهرگــــا و پهده -10 ــــ  ژه ى دژهماددهل ن

ن  داپۆشـرا هێەـه دروستكرابێت و تونـد و تـۆ  بێـت و بـه
 ز.گهى مێش و مهوهژووره چوونه پێناو رێگرى له بێت له

 ر.ستێنهو به وهرهاردكهبوونی سهه -11
 می كامێرای چاودێری انانی سیستهد -12
 پێك بێت    شانهد بهله كارگه ێویستهپ -13
) كـارگێرى، ژمێریـارى،   پێك بێت لـه   كهشی كارگێریبه. أ

 ژوورى كرێكار، ژوورى نان خواردن، نماد،  توالێت(.
 وێتــهكهده شــهبه د  ئــه راســت()ناوه وهرهجیاكــه یشــبه. ب

  مهێنان كـهرههو هۆڵى بهشی كارگێری و تاقیگهنێوان  به
نـاو   چوونـه ر لـهجل گۆرین و تعقیە كـردن بـه به تهتایبه
 مهێنان.رههو هۆڵى بهتاقیگه

ـــهبهج.  ـــهبوونى تاقیگه  هـــه شـــی تاقیگ ـــۆ ئهی ـــدانى ك ب نجام
ــایی وپێكها ــایۆلوجى و كیمی ــهپشــكنینى مایکرۆب ــهت  كان  ل

 كان.مهرههتى گۆشت و به مهپێناو سه
مهێنانى خۆراك, رههبه تە بهتایبه   كه مهێنانرهههۆڵى به. د

مهێنان زیـاتر رهـهتى هۆڵى بهتایبه به رمى كارگهى گهپەه
پێى سـتاندرادى بـه ( دوانزە پەەى سەيزى℃12بێت لە )نه

 عێراقى.
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    كۆگاه. 
 وادهت   شــــــوێنى كۆگــــــاكردنى مـــــــهكۆگــــــای گۆشــــــ -1

مهێنان رهـههۆڵى به كان )گۆشت( نزیك بێت لهتاییهرهسه
( )دوو بـۆ شـەر( پـەەى سـیەیزى ℃6-2)وه ره، ساردكه

( ژێـر هەژدە پـەەى ℃18-ر)سـتێنهبۆ گۆشتی اـرێش ، به
 ستوو.سەيزى بێت بۆ گۆشتی به

ى مرهــهكردنى بهد   شــوێنێك بــۆ ئامــادهرهــهكۆگــای به -2
ــاده ــهئام ــۆڵى بهوهرهده كراو  ل مهێنان ، ژوورى رهــهى ه

كـرێن, ده ئامـاده كانى كـهمـهرههبێت بـۆ بهری ههستێنهبه
ــه ــهپە ــەەى ℃18-) كهرهســتێنهرمى بهى گ ــر هەژدە پ ( ژێ

ڵكو نرێن بهوی دانهر زهسه كان لهمهرههسەيزى بێت ، به
ى ســـتیل اـــهیـــان ڕهر پەێتـــى پالســـتێك ســـهله  پێویســـته

( واتە Contamination)دابنرێــت بــۆ رێگــری كــردن لــه 
 پێویسـتیان بـه ی كـهمانـهرههو بهپیسبوون بوون ، بۆ ئـه

تیان ی تایبــهوهرهســاردكه پێویســته یــههه وهرهســاردكه
( )دوو بـۆ شـەر( پـەەى سـيەزى ℃6-2ی )بێت بە پەههه

 بێت.
 كان گشتیهرجهمه م:پێنجه

ـــانی بڕوانامـــهدهوڵی بههـــه كارگـــه پێویســـته -1 ی ســـت هێن
 ( .ISO 22000یان  (HACCPت تی خۆراكی بدا مهسه

تاى رهسـه ر لـهبـهری بگرێتهکانى ڤێتێرنـهرجهواوى مهته -2
 .كهمهرههكردنى بهدروست كردنى تاكۆتایى ئاماده

پێی )بهبێت، رشتیارى پسپۆری ههرپهسه كارگه پێویسته -3
رشـــتیاری( وە دەســـتى کـــارى خۆمـــاڵى و رپهیاســـای سه

تی   مهستی دڵنیایی و سهبهمهدانەمەزراو کار پێ بکات به
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و كاردێت یـاخود ئـهبـه ى كهمانهرههو بهى ئهرچاوهسه له
 كرێت.دروست ده ى كهمهرههبه
 ێویسـتهن پكهكارده كارگه لهى كهندانهو كارمهموو ئههه -4

تی  بەرێـــــــوەبەرایەتى خۆپاراســـــــتنی  و مۆڵـــــــه پێناســـــــه
 بێت. ندروستیان ههته
اوبــــــوونى كــــــار گشــــــت دواى تەو ڕۆژانــــــه پێویســــــته -5

رد بشــۆرێن و دواتــر ئــاوى گــه بــه كــانى نــاو كارگــهئامێره
 تعقیە بكرێن.

مامـك سـت كـێش دهت و دهجل و پـێووى تایبـه پێویسته -6
 كاتى كاركردن .كاربهێندرێت لهبه
ــهئــه  -7 ــامێرى بێت صــابونى شــل ب ــا ئ كاربێت و كەێــنكس ی
 ست.بێت بۆ ووشك كردنى دهوا هههه
 تایی.رهی اریاگوزاری سهكهبوونی یههه-8

 - كهمهرههكانى بهرجهمه م:شهشه
   گۆشتی سوور -1
گۆشــــتى  ى گۆشــــتی ســــوور    باشــــتروایهرچاوهســــه -أ

ی  ربڕخانهسه كان لهڵهو چێڵ( و ئاژه خۆماڵى بێت )گۆلك
ــت وە مــۆرى ســەربڕخانە رببڕێن وهرمی ســهاــه ى پێوەبێ

توانرێــــت رنا دهگــــهربگیــــرێن, ئهرمى وهاــــه دۆکیــــومێنتى
 كاربهێنێت بــــهســـتوو ) گۆلــــك( بـــهگۆشـــتى ســــوورى به

یەتى رمى لە یەن بەڕێــــوەبەراتى اــــهمۆڵــــه رجێك بــــهمــــه
ــههــاورده كهگشــتى گۆشــته ــت ، ل ــهكرا بێ كارهێنانی كاتی ب
رچوونی ســــهوتی بهڕێكــــه ســــتوو پێویســــتهگۆشــــتی به

 ( مان  زیاتری مابێت.6) كهگۆشته
و نابێت  قیمه وخۆ بكرێتهراسته گۆشتى ارێش پێویسته -ب

وە  قیمـــه )بەســـتوو( كرابێـــت و پاشـــان بكرێتـــه كهگۆشـــته
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 ڵكو بــــههبــــ  وهكرێتـــهخاونه ســــتوو پێویســــتهگۆشـــتى به
 . قیمه بكرێت و پاشان بكرێته پارچهستوویى پارچهبه
   گۆشتی مریشك -2
می مریشـكی رهـهبێـت بهی گۆشتی مریشـك  دهرچاوههس -أ

 ربڕخانهســه ر بــڕا بێــت لــهســه كار بهێنرێــت كــهنــاوخۆ بــه
كان و كراوهكانى هەرێـە بـۆ پارچـهت پێـدراوهمۆڵـه رمیهاه

 نی مریشك.كادروست كراوه
نجاد ئــه كارگــه ربڕینی مریشــك لــهری ســهنابێــت كــردا  -ب

ــه ــدرێت ب ــه وهوانــهپێیه ب ــنەوەى یاســا رووب رووی لێپێیی
 دەبێتەوە.

سـتوویى ى بهشێوه به روبوومى قیمهموو بههه پێویسته -3
 كان. شوێنه بفرۆشێت به

بـۆ  نیـو( كگە )2 - 0،5نێوان ) د لهرههكێشى به یویستهپ -4
 دوو( کیەۆگراد بێت.

ك زیـاد بكرێـت بـۆ یهك هیچ ماددهیههیچ شێوه نابێت به -5
ر، ى پـارێزه، نیترات ، مادده  خوێ و سۆیاوانه له كهقیمه

 ...هتد . بهارات، سركه
یــان  ڵــهتێكه بــه ڵ كردنــى گۆشــت و قیمــهكاتى تێكــهلــه -6

انی گۆشـــتی كد هێنـــانی دروســـتكراوهرهـــهبهـــارات  و به
رى گشــــت بـــهى گرتنهچوارچێـــوه لــــه ســـوور پێویســـته

 كان بێت.جیهانیه رهندروستى و پێوهكانى تهرجهمه
(ى Containerارێكـــــی )ده لـــــه كـــــهمهرههبه ێویســـــتهپ -7

و  شـكێتئاسـانى نه بكرێت و بـهخۆراك ئاماده ت بهتایبه
ری گـهــەکەى كاری (Packing) یكـهنـایەۆن یـان پێكهاته

  (Food Grade)پێی بێت و بـهروبوومەکە نـهر بـهسـهله
 بێت .
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ى Batch Number)رى )مبـهك بـاچ نهیهجبهموو وههه -8
ربگیرێـــت بـــۆ ى لـــێ وهنموونــه ر بێـــت و پێویســـتهســهله

نجامـــدانى ســـتى ئهبهمه رمى بـــهرى اـــهى ڤێتێرنـــهتاقیگـــه
 بازاركردن . پشكنین پێش به

كردنى ى هـاوردهامـهگشـت دۆكۆمێنـت و بڕوان پێویسته  -9
 پارێزراو بێت .  ى كارگهكان لهگۆشته

ك یهجبهر وهى بۆ ههنجامى پشكنینى تاقیگهئه پێویسته -10
 رشیف كرابێت.پارێزراو و ئه كارگه له
ـــــهى گۆشـــــتهرچاوهســـــه پێویســـــته -11 ـــــت )ب  كان دیاربێ

لیســـتى ارۆشـــتنى  ( وهدیكۆمێنـــت وپســـوولە و بڕوانامـــه
 رشیف بكرێت .كان ئهشوێنه به كهقیمه

چــاو كان  رهمــهرههلیبــڵ بــۆ به كانى لــهرجــهمه . پێویســته12
   وانهبكرێت له

 د رههناوى به -
 :د رههجۆرى به -
ستوو. گۆشـتى بەسـتووى گۆشتی سوور خوماڵی یان به -أ

 هاوردەى رێگە پێدراو. 
كــانی می پڕۆژهرهــهنها بهگۆشــتی مریشــك. دەبێــت تــه -ب

 ناوخۆى سەربڕخانەكانى مۆڵەتدراوى ناوخۆ بێت.
ســتوو ی بهرچوون   قیمــهســهمهێنان و بهرهــهوتى بهرێكــه -

پێی كانی تـر بـهمـهرهه( مان  زیاتر بێـت بـۆ به3)نابێت  له
 ڵ بكرێت.گهیان لهڵهندی عێراقی مامهتمهنوێترین تایبه

 (.Batch Numberر )مبهبوونى باچ نههه -
 د.  رههكێشى به -
 ری.تی ڤێتێرنهی مۆلهژماره -
 ندروستى.تى تهى مۆلهژماره -
 سازی.پێدانی پیشهشهتى گهى مۆلهژماره -
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 ى تەلەاۆن.و ژماره ناونیشانى كارگه -
 و پاراستنى. كهمهرههڵگرتنى بهتی ههچۆنیه -
 ەیزی. ئینگ -بى رهینگەیزى یان عهئ -كانى كوردى زمانه به -
ـــهر بهســـهله پێویســـته - ـــهمی قیمهره ـــه ك هیچ نوســـرابێت ك

 كراوه.كی بۆ زیاد نهیهمادده
یـان  وهرهئۆتـۆمبێەى سـاردكه كان بـهمـهرههبه پێویسته -13

 كان.ر شوێنهسهر بكرێن بهت دابهری تایبهستێنهبه
بــازار و مــۆڵ و دوكــان و  ســتوو   نابێــت لــهى بهیمــهق -14

نها بــۆ تــه ڵكو پێویســتهكان بفرۆشــێت بــهگشــتیه ێنهشــو
كان، كانى دروسـت كردنـى خـۆراك و رێســتورانتهكارگـه
و  كانى دروســتكردنى پیتــزا و كوبــهكان وشــوێنههۆتێەــه

 بكرێن . ئاماده رگر و كولێرهبه
كانی مهێنانی دروسـتكراوهرههتوانێت كارى بهده كارگه -15

رگر ، ص, بــهدروســتكردنى گــه  وانــه گۆشــت بكــات له
كان بـازار و ماركێتـه ...هتد و لـه صوصج ، كباب ، كوبه

د لـــهى كهرج و رێكارانـــهو مـــهمان ئـــههـــهبیفرۆشـــێت به
نــدی زامهرگرتنــی ڕهدوای وه ى پێكــراوهئامــاژه ڕێنمایــه

 كان.ندارهیوهپه نه یه
تــی زارهى وه2011(ی ســاڵی 4) پێی رێنمــایی ژمــارهبــه -16

د هێنـان و ارۆشـتنی رهـهبه نادرێـت بـه كشتوكاڵ, رێگه
ن ماركێت و  یهستوو( لهكراو )ارێش و بهى ئامادهقیمه

ر بـهله قیمـه نها پێویسـتهڵكو تـهكان ,بـهسـابهدوكان و قه
بكرێـــت و بفرۆشـــێت  و ئاگـــادارى چـــاوى كڕیـــار ئاماده

 كراو وهی ئامـادهارۆشتنی قیمهنه  كان بكرێت بهشوێنه
كان مـــهرههر بهســـهســـت بهده وهكانـــهن لیژنه یـــه لـــه
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ــــــات به ــــــت و ئیجرائ ــــــهبگیرێ رپێیی كــــــار ر ســــــهرامب
 ربگیرێت.وه

شـی به لـه وهپـڕ بكاتـه ڵێنامـهبه ن كارگـهخـاوه پێویسته -17
ـــهبهڕێوهیاســـایی به ـــهرای ـــرنەرى ب ـــه تیەکانى ڤێتێ جێ جێب

 د ڕێنمـایەداڕۆكی ئـهناوهلـه كان كـهرجـهكردنى گشـت مه
 .هاتووه

واد ردهكی بــــهیهشـــێوهرى بهتی ڤێتێرنـــهرایـــهبهرێوهبه -18
 رگرتنـی نموونـهدواداچوون وپشـکنینى وهچاودێری و بـه
 ن.نجاد بدهئه د كارگانهو پشكنین بۆ ئه

  سزاكان  حەوتەم
 رپێیی نجاد دانی سهكاتی ئه هل -1

گیرێــت بــۆ تی كــاركردنی لــێ ڕادهد  مۆڵــهكــهیهبــۆ جــاری 
 ( يەك مان . 1ی )ماوه

گیرێـــت بـــۆ تی كـــاركردنی لـــێ ڕادهد  مۆڵـــهبـــۆ جـــاری دووه
 ( سێ مان . 3ی )ماوه

تی كـاركردنی خرێـت و مۆڵـهداده كـهد  كارگهبۆ جاری سێیه
 رێتە دادگا.كجاری و دهیهبه وهگیرێتهردهلێ وه

ـــه -2 ـــه ل  ڕێگـــه كراو وهغـــهدهكارهێنانی گۆشـــتی قهكـــاتی ب
ــــه ــــهپێن ــــهپێی مــــهدراو ب ــــهرج و ڕێنمایی ری ، كانی ڤێتێرن

ــــهئاراســــته ــــهی لیژن ــــت و كارگهوە دهی لێكۆلین ــــهكرێ  ك
 .بێتواو دهته وهڵینهخرێت تاكو لێكۆداده

کار بە هــیچ ڕێنمــایەا ناکرێــت کە پــێیەوانەى ئەد هەشــتەد 
 ڕێنمایە بێت.
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ـــه ـــه م:نۆی ـــهئ ـــه د ڕێنمای ـــامەى  ل رۆژى دەرچـــوونى لە رۆژن
 .   15كرێتقایعی كوردستان( كاری پێده)وه

 بێگەرد تاڵەبانى                           
 اووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئ                          

تایبهت به پێدانى  2022(ی ساڵى 3ڕێنمایى ژمارە )

 ڕۆژەى خانووى پالستیکی(مۆڵهتى )دامهزراندنى پ

پاڵپشـت بە بـرگەى )چــوارەد(ى مـاددەى)دووهەد(ى یاســایی 
(ى ساڵى 6وەزارەتى کشتوکاڵ وسەرچاوەکانى  ئاو ژمارە )

 ئەد رێنماییەى خوارەوەمان دەرکرد.  2010
 2022(ی ساڵى 3ڕێنمایى ژمارە )

تایبەت بە پێدانى مۆڵەتى )دامەزراندنى پڕۆژەى خانووى 
 پالستیکی(

 

 پێناسەى زاراوەکان. (:1ی )دهماد
مەبەست لەد زاراوانەى خـوارەوە ماناکـانى بەرامبەریـانە بـۆ 

 مەبەستەکانى ئەد ڕێنماییە.
 وەزارەتى کشتوکاڵ وسەرچاوەکانى ئاو. وەزارەت   -
بەرێوەبەرایەتى گشـتى کشـتوکاڵى بەرێوەبەرایەتى گشتى   -

 پارێزگاکان وئیدارە سەربەخۆکان.
ــوەبەرایەتى باخــدار - ــوبەرایەتى باخــدارى  لە ى   بەرێ بەرێ

ناو بەرێوەبەرایەتى گشتى کشـتوکاڵى پارێزگاکـان وئیـدارە 
 سەربەخۆکان.

ـــــــانگەى کشـــــــتوکاڵى  - ـــــــوەبەرایەتى وبەشـــــــە  اەرم بەرێ
 کشتوکاڵییەکان لە قەزاو نانیەکان.
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خانووى پالسـتیکى بەشـێوەى )تونێـڵ(  خانووى پالستیکی  -
ەد هێنـانى یان )مەڵتی سپان( وخانووى شوشەیی بـۆ بەره

 جۆرەکانى سەوزە ومیوە بە درێژایی ساڵ.
 (:2ی )مادده

بە دامەزرانـــــدنى پـــــڕۆژەى خـــــانووى  رێـــــگە دەدرێـــــت -1
پالستیکى لە سـەر زەوى موڵـك یـان زەوى ئەمیـرى یـان 
ــی  ــارى دابەشــکردن بەپێ ــان بڕی گرێبەســتى کشــتوکاڵى ی

 1970(ى ساڵى 117یاساى چاکسازى کشتوکاڵی ژمارە )
انى دیـــــکە کە مـــــاای بەکارهێنـــــانى و یاســـــا بەرکارەکـــــ

 هاوواتیانى لە سەرە .
ەکە لە ناو سـنوورى ماسـتەر پالنـى شـار و ئەگەر زەویی -2

شارۆچکەکان بێت پێویستە خاوەن داواکارى رەزامەندى 
شـــارەوانى نـــاوچەکە وەربگرێـــت وهـــیچ دامەزراوەیەکـــى 

 بیناسازى وەکو خانووى دروست نەکات .
 (:3ی )مادده

بە دامەزراندنى پرۆژەى خانووى پالسـتیکى مۆڵەت دەدرێت 
( 8لە سەر ئەو زەوییانەى کە )تسویة( نەکـراون و مـاددەى )

(ى سـاڵى 90لە یاسای رێکخستنى زەوى کشتوکاڵى ژمـارە )
ــــــــــانگرێتەوە و بەر ئەد یاســــــــــایە دەکەون بەد   1975 دەی

 مەرجانەى خوارەوە 
پشـــتگیری کردنـــى اەرمـــانگەى کشـــتوکاڵى نـــاوچەکە، کە  -1

 ە ماای ) داواکارى( لە سەر هەیە.زەویەک
ــد لەگەڵ ) -2 ( شــاهیدى هەمــان 2پشــتگیری ئەنجــومەنى گون

ـــــر دەســـــتى داواکـــــار دایە و  ـــــد ، کە زەویەکە لە ژێ گون
 کێشەى نیە.

ــوەرى  کشــتوکاڵى  -3 ــارى زەوى )مرتســە( لە  یەن پێ هێڵک
 وپەسەندکردنى لە  یەن اەرمانگەى کشتوکاڵى ناوچەکە.
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 (:4ی )مادده
ــــدنى پێویســــتە روو -1 ــــۆ دامەزران ــــراو ب بەرى زەوى داواک

( دۆنـە کەمتـر نەبێـت ولە 2خانووى پالستیکى تونێـل لە )
( 5جــۆرى مەلتــى ســپان و سیســتەمى هیــدروبونیئ لە )

 دۆنە کەمتر نەبێت .
ــــۆ خــــانووە  -2 ــــارهێنراو ب پێویســــتە کــــۆى رووبەرى بە ک

مەترچــــوار گۆشــــە( 2500( دۆنــــە )1پالســــتیکییەکان لە )
ـــر نەبێـــت و بۆجـــۆرى سیســـتەمى مەڵتـــى ســـپان   کەمت
مەتــر چــوار 7500( دۆنــە )3وسیســتەمى هایــدوپونیئ لە )

 گۆشە( کەمتر نەبێت .
ـــرۆژەکە ) -3 ـــر لە رێگـــاى ســـەرەکى  و شـــوێنى 150پ ( مەت

ــــاوەدانى و ) ــــاوچەى 200نیشــــتەجێبوون وئ ــــر لە ن ( مەت
( 100( مەتـــر لە رێـــگەى  وەکـــى و )75پیشەســـازى  و )

 مەتر لە رێگەى گوند دوور بێت.
ـــرۆژەکە جـــگە لە خـــانووە  (:5ی )همـــادد ـــاو پ پێکهاتەکـــانى ن

 پالستیکییەکان.
 چاوەى ئاوى بەردەواد .سەر -1
ــــــت -2 ــــــگە دەدرێ ــــــۆ  رێ ــــــابینەى گەرۆا  ب ــــــانى ک بە دان

نەوانەوەى کرێکـــار وگەنجیـــنە بـــۆ خـــانووى پالســـتیکى 
)تونیــڵ( ورێگــا دەدرێــت بە دروســت کردنــى خــانوویەکى 

ر گۆشـــە زیـــاتر ( مەتـــر چـــوا200گونجـــاو بە رووبەرى )
نەبێــــــت بــــــۆ پــــــرۆژەى مەلتــــــى ســــــپان وسیســــــتەمى 

 هیدرۆبونیئ.
اد  لە چوار دەورەى پـرۆژەکە بە مەبەسـتى ڕواندنى نەم -3

 دروست کردنى باگێرەوە.
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ە بۆ وەرگرتنى مـۆڵەت ئەد ڕێکـارانەى خـوارەو (:6ی )مادده
 پەیڕەو دەکرێت 

ـــانگەى  -1 ـــگەى اەرم ـــات لە رێ ـــار داوا پێشـــکەر دەک داواک
 ناوچەکە. کشتوکاڵى

لیژنەیەکـــى پســـپۆر کە پێکـــدێت لە نوێنەرانى)باخـــدارى ،  -2
زەوى وزار ، رووپێوێـــــك( لە اەرمـــــانگەى کشـــــتوکاڵى 
نــاوچەکە، هەڵدەســتى بە نــۆڕین وپشــکنینى زەویىەكە و 
ئاراستە کردنـى تەواوى زانیـاری وهێەکـارى زەویەکە بـۆ 

 بەرێوەبەرایەتى گشتى.
زەویــیەکە و پــار ووردبــین کردنــى زانیــاریى وهێڵکــارى  -3

ــوەبەرایەتى باخــدارى و بەشــى  ڕاســتاندنى لە  یەن بەرێ
ـــــــانە زەوى وزار  ـــــــدى ئەد اەرمانگ ـــــــت رەزامەن و دەبێ

وەربگیرێـــت ) کارەبـــا ، شـــارەوانى و گەشـــت وگـــوزار ، 
 سامانە سروشیەکان(

ــــدارەکان  -4 ــــدى  یەنە پەیوەندی ــــى رەزامەن ــــار وەرگرتن پ
ـــــــــــارە یاســـــــــــاییەکان لە  یەن  ـــــــــــى رێک وتەواو کردن

ـــدانى ســـەرەتایی بەر ـــا پێ ـــوەبەرایەتى باخـــدارییەوە رێگ ێ
 پێدەدرێت.

( ســـاڵ دەبێــــت 1رێـــگە پێـــدانى ســـەرەتایى تەنهـــا بـــۆ ) -5
 وپێویستە لەو ماوەیە پرۆژەکە تەواو بکات.

رەزامەنــــــدى ســــــەرەتایى دەگۆردرێــــــت بــــــۆ مــــــۆڵەتى  -6
 هەمیشەیی پار تەواو کردنى پرۆژەکە.

 پێویســـتە گرێبەســـتى کشـــتوکاڵى زەویەکە ســـاانە نـــوێ -7
 بکاتەوە .

 ( ساڵ جارێئ نوێ دەکرێتەوە .2مۆلەتى پرۆژەکە ) -8
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ـــــوێ 2ئەگەر ) -9 ( دووجـــــار لە ســـــەر یەك مـــــۆڵەتەکەى ن
ــــت دواى  ــــۆڵەتەکە بە هەڵوەشــــاوە دادەنرێ ــــردەوە م نەک

 ئاگادارکردنەوەى.
 (:7ی )مادده

ئەد رێنماییە تایبەتە بە خانووى پالسـتیکى ناکرێـت بگۆرێـت 
ویســتى گۆرانکــارى لە نــاو بــۆ پــرۆژەى دیــکە ، بەاد ئەگەر 

خــودى پــرۆژەکە بکــات هەر بــۆ بــابەتى خــانووى پالســتیکى  
پێویستە رەزامەندى پێش وەختەى بەرێوەبەرایەتى باخدارى 

 وەربگرێت.
 (:8ی )مادده

پێویستە خاوەن پرۆژە پەیوەست بێـت بە سـەرجەد مەرج و 
ــــایبەتى ســــە مەتى  رێنمــــاییە هونەرییەکــــانی وەزارەت بە ت

ارهێنانى ماددە قرکەرەکان و پەینى کیمیاوى و خۆراك وبەک
لە هەمان کات دا پێویستە لە ژێر چاودێرى سەرپەرشتیارى 
هــونەرى  پســپۆرى کشــتوکاڵى سەرپەرشــتى بکرێــت بەپێــی 

 . 2021(ى ساڵى 20یاسایی سەرپەرشتیارى ژمارە )
 (:9ی )مادده

ئەو پڕۆژانەى بە یاسای وەبەرهێنان لە هەرێمى کوردسـتان 
یـان هەر یاسـایەکى دیـکە   2006(ى سـاڵى 4ق ژمـارە)عێرا -

بەرکـــار پێشـــکەر دەکـــرێن نوکمەکـــانى ئەد ڕێنمـــاییەى لە 
 سەر جێبەجێ دەکرێت.

 (:10ی )مادده
 ناکرێت . 2011( ى ساڵى  8کار بەرێنمایى ژمارە )

 (:11ی )مادده
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ئەد ڕێنمایە لە رۆژى بووکـردنەوەى لە رۆژنـامەى اەرمـى  
 .16کارى پێدەکرێت  )وەقایعی کوردستان(

 بێگەرد تاڵەبانى                            
 اووەزیــرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئ                          
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یانۆدنی چاپگه و بۆه وهبۆ  ۆ ۆردنۆه رگیراوهتی داد وهزارهندی وهزامهڕه
 .27/7/2022 له (2635) نوسراویان ژماره به م یاساو ڕێنماییانهئه
 
 

 

 

 

 

 

 

 


