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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان

 هةريَمى كوردستانى عيَراق
 سةرؤكايةتى هةريَم                

 سةرؤك          
 بةناوى طةلةوة

 برِيار
 2192( سالَى 1ذمارة )

 -ي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان ي ياسا(11ي ماددةي )(1يَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )ثبة
ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو، بة ثاَلثشيت ئةو ياساكارييةى 5112(ى ساَلي 1عيَراق ذمارة )

بريارماندا  بة   5/5112/ 2لة ( 5عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة  ) –ان ـثةرلةماني كوردست
 دةركردني: 

 2192(ى سالَى 9ياساى ذمارة )
 ياساى ئيدارةى ثاريَزطاى هةلَةجبة لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق

 (:9ى )ماددة
 مةبةست لةم دةستةواذة و زاراوانةى خوارةوة لةم ياساية، ماناكانى بةرامبةريانة: 

 هةريَم: هةريَمى كوردستان ـ عيَراق.  يةكةم:
 ئةجنومةنى وةزيران: ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَم. دووةم:

 ثاريَزطا: ثاريَزطاى هةَلةجبة لة هةريَمدا. سيَيةم:
ى 5112(ى ساَلى 3ياساى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان ذمارة ) ياساى ثاريَزطاكان: ضوارةم:

 هةمواركراو.
 ثاريَزطار: ثاريَزطارى هةَلةجبة.  ثيَنجةم:
 ئةجنومةن: ئةجنومةنى ثاريَزطاى هةَلةجبة. شةشةم:
 (:2ماددةى )

ومةنيَكى بةدةر لة حوكمى ماددةى )ضوارةم( لة ياساى ثاريَزطاكان، ثاريَزطاى هةَلةجبة ئةجن يةكةم:
( بيست و ثيَنج ئةندام زياتر نةبيَت و، بة برِيارى 52تايبةتى دةبيَت كةوا ذمارةى ئةندامةكانى لة )

% ذمارةى 31ئةجنومةنى وةزيران دةستنيشان دةكريَن، بةمةرجيَك ريَذةى نويَنةرايةتيى ئافرةتان لة 
دا بيَت و، ئةندامةكان ئةو ئةندامةكانى كةمرت نةبيَت و، نويَنةرايةتيى ثيَكهاتةي كاكةيي تيَ

مةرجانةيان هةبيَت كة لة برِطةى )يةكةم(ى ماددةى )ثيَنجةم( لة ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى 
دا هاتوون، وةزارةتى ناوخؤ ئةركى وردبينى  5112(ى ساَلى 4ثاريَزطا و قةزا و ناحييةكان ذمارة )
 كردنى مةرجةكان لة ئةستؤ دةطريَت. 
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يى هاتنى ئةنداميةتى ئةندامانى ئةجنومةن لةبةر هةر هؤيةك، بة هةمان ريَكاري لةكاتى كؤتا دووةم:
 سةرةوة شويَنةكانيان ثرِدةكريَتةوة. 

 (:1ماددةى )
 لة نيَوان ئةندامانى ئةجنومةن سةرؤك و جيَطرةكةى بة برِيارى ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزريَن. 

 (: 4ماددةى )
مةكانى ئةو ماف و ئيمتيازانةيان هةية كة لة برِطةى )يةكةم(ى سةرؤكى ئةجنوومةن و جيَطر و ئةندا

(ى و، ئةندامى فةرمانبةر بة 2( لة ياساى ثاريَزطاكاندا هاتوون جطة لة خاَلى )31ماددةى سيهةم )
تةنسيبكراو بؤ ئةنداميةتى ئةجنوومةن دادةنريَت بة دريَذايي ماوةى ئةنداميَيةتى لة ئةجنوومةندا و 

وةزيفة و ثاداشتى ئةجنومةن كؤبكاتةوة، بةَلكو مافى هةَلبذاردنى هةية لة بؤى نية مووضةى 
 ى بطةرِيَتةوة سةر وةزيفةكةى خؤىنيَوانياندا و، مافى هةية لة كاتى كؤتايى هاتنى ماوةى ئةنداميَيت

 (: 2ماددةى )
 ئةرك و دةسةاَلتةكانى ئةجنوومةن تةنها بريتى دةبيَت لةمانةى خوارةوة: 

(ى طشت ضاالكيةكانى دةزطا و دةستةكانى مراقبةداضوون و ضاوديَرى كردن )بةدوا يةكةم:
جيَبةجيَكردنى خؤجيَيةتى لة ثيَناو زامنكردنى باش جيَبةجيَكردنى كارةكان، جطة لةو اليةنانةى كة 

 لة برِطةى )يازدةم(ى ماددةى )شةشةم(ى ياساى ثاريَزطاكان بةدةركراون.
  ثاريَزطار و هةماهةنطى كردن لةطةَليدا لةم كاروبارانةى خوارةوة:ثيَشكةشكردنى رِاويَذ بؤ  دووةم:

 دانانى سياسةتى طشتى ثاريَزطا. -1

 ئامادةكردنى ثرِؤذةى بودجةى ثاريَزطا و ثالنى طةشةثيَدانى و ديارى كردنى ئةولةوياتةكانى.  -5

 ئامادةكردنى ثرِؤذة ياسا و برِيار و ريَنمايى تايبةت بة ثاريَزطا. -3

 نى كانديد كراوان بؤ وةزيفةى بةرِيَوةبةرى طشتى لة ثاريَزطادا.دةستنيشانكرد -4

 ثةرةثيَدانى خزمةتطوزاريية طشتييةكان و ضاككردنى ئةداى دارايى و كارطيَرِى لة ثاريَزطادا. -2
 (:  6ماددةى )

ئةجنومةن بةردةوام دةبيَت لة بةئةجنام طةياندنى ئةركةكانى بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية و، ئةو 
انةى بةبةركارى دةميَننةوة تا ئةجنامدانى هةَلبذاردنى ئةجنوومةنى ثاريَزطا بةثيَى حوكمةكانى حوكم

 .5112(ى ساَلى 4ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثاريَزطاكان و قةزا و ناحيةكان ذمارة )
 (:7ماددةى )

رى ناوخؤ و ثاريَزطار بة مةرسوميَكى هةريَمى دادةمةزريَت كة لةسةر ثيَشنيارى وةزي يةكةم:
رِةزامةنديى ئةجنومةنى وةزيران دةردةضيَت، بة مةرجيَك طشت ئةو مةرجانةى هةبيَت كة ثيَويستة لة 
ثاريَزطاردا هةبن بةثيَى برِطةى )دووةم(ى ماددةى )هةذدةم(ى ياساى ثاريَزطاكان، وةزيفةكةشى لةرووى 

ارى وةزير( و، لة رِووى كارطيَرِييةوة ماف و رِاذةى وةزيفى بة ثلةى تايبةت دةبيَت بة ناونيشانى )بريك
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ثاريَزطادا و، ئةو ئةرك و سةر بة وةزارةتى ناوخؤ، دةبيَت و، بةرثرسي جيَبةجيَكارى يةكةمة لة 
تانةى كة لة ياساى ثاريَزطاكاندا بؤى ديارى كراون ثيادة دةكات بةو شيَوةيةى لةطةلَ دةسةآل

 حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك نةبيَت. 
هةردوو جيَطرى ثاريَزطار بة ثلةى بةرِيَوةبةرى طشتى دواى كانديدكردنيان لةاليةن وةزيرى  دووةم:

ناوخؤ بةبرِيارى ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزريَن بةو مةرجةى بةالى كةم هةَلطرى برِوانامةى زانكؤيي 
 بن و خاوةن شارةزايى و ثسثؤرِي بن. 

ناحية لة ثاريَزطاى هةَلةجبة بةمةرسوومى هةريَمى دادةمةزريَن هةر يةك لة قاميقام و بةرِيَوةبةرى  سيَيةم:
و دةطوازريَنةوة و الدةبردريَن لةسةر ثيَشنيارى وةزيرى ناوخؤ و رِةزامةندى ئةجنوومةنى وةزيران تا 
ثيَكهيَنانى ئةجنوومةنى قةزا و ناحيةكان لة ريَطةى هةَلبذاردنى طشتى رِاستةوخؤ بةثيَى ياساى 

 . 5112(ى ساَلى 4جنوومةنى ثاريَزطا و قةزا و ناحيةكان ذمارة )هةَلبذاردنى ئة
 (:8ماددةى )

ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران بودجةيةكى تايبةت بة ثاريَزطاى هةَلةجبة هةروةك ثاريَزطاكانى 
 تةرخان بكات. 5112ديكةى هةريَم لة بودجةى طشتى هةريَم بؤ ساَلى 

 (:  1ماددةى )
اساى ثاريَزطاكان ثيادة دةكريَن و بةبةركارى دةميَننةوة ئةطةر بةشيَكى يان ماددةكانى ديكةى ي

 هةمووى لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك نةبيَت. 
 (:  91ماددةى )

 كار بة هيض دةقيَكى ياسايى يان برِياريَك ناكريَت كة لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بيَت.
 (:  99ماددةى )

 سةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن. ثيَويستة لة
 (:  92ماددةى )

ئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة  جيَبةجيَ دةكريَت و، لة رؤذنامةى فةرمي )وةقايعى كوردستان(دا 
 باَلودةكريَتةوة. 

 ارزانيـب عودـمس                                                                                                  
 عيَراق – كوردستان هةريَمي سةرؤكي                                                                                                  

  هةوليَر
92/2/2192 

 
 هؤيةكانى دةرضوواندن

كردن و ثيَكهيَنانى ئيدارةى ثاريَزطاى هةَلةجبة بة تايبةمتةنديى خؤى و، البردنى بة مةبةستى جيَبةجيَ 
رِيَطريى ياسايى بؤ ثيَكهيَنانى ثاريَزطاكة بةشيَوةيةك كة ببيَتة هاندةر بؤ خزمةتكردنى زياترى 

 دانيشتوانى ثاريَزطاكة و كةمكردنةوةى ليَكةوتةكانى تاوانةكانى جينؤسايد، ئةم ياساية دانرا. 
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 ؤكايةتى هةريَمى كوردستان رسة
 21/9/2192لة  71 -ذمارة د

 برِيار
 2192 سالَيى (2) ذمارة

 هةريَمي سةرؤكايةتي ياساي ي(5) خاَلي (1) برطةي (11) ماددةي لة كة مانـتدةسةآل ثيَي بة
 بة برِيارماندا كراوة دياري هةمواركراودا ي5112 ساَلي ى(1) ذمارة عيَراق – كوردستان

 طشيت دةستةي ياساي يةكةمي هةمواري ياساي/  5114 ساَلي ي(7) ذمارة ياساي نةوةيرةدكرد
 لة كوردستان ثةرلةماني كة( 5111) ساَلي ي(3) ذمارة عيَراق -كوردستان هةريَمي لة دةستثاكي

               بةنوسراوي و كردووة ثةسةندي 52/11/5114 لة خؤي اسايئ ي(13) ذمارة شتينيدان
 . نيَردراوة كوردستان هةريَمي سةرؤكايةتي ديواني بؤ 12/1/5112 لة 3/4/555ذمارة

( 2) ماددةي بة خبشيَنيَتةوة ضاو بؤئةوةي كوردستان ثةرلةماني بؤ ينةوةدةطةريَن ياساية ئةم
 : هؤيانة ئةم لةبةر ثيَنجةميدا

 هةريَم ناو سيَكيكة هةموو سةر بة دةكريَت ثيادة ياساية ئةم ئةحكامي بطوتريَت طشيت بة ناكريَت
 ئةوانةي و ئةندامةكاني و دادطةري و جيَبةجيَكردن و ياسادانان تيدةسةآل سةرؤكةكاني ناوياندا لة

 هةر بةسةر بيَت سةروةر و مةزرابيَتدا ثةرلةمانةوة اليةن لة دةستةيةك باونية. كارمةندن تياياندا
 سةربةخؤي و تدةسةآل جياكردنةوةي سثيثرين بةثيَي كاتيَكدا لة سةرؤكةكانياندا و تةكاندةسةآل سيَ

 ياسا خاوةن سةرؤكةكانيان و سةروةرن خؤياندا تيدةسةآل سنوري لة طرنطانة تةدةسةآل ئةم تدةسةآل
 ئةوان.  بكريَت دالةطةَل هةَلسوكةوتيان ئاسايي كةسيَكي وةك ناكريَت بؤية ، ياسايني/ حصانةي/بةندي

 بة جيَبةجيَكردن تيدةسةآل يباآل سةرؤكي و ةرلةمانث سةرؤكي ضونكة طةلن تيدةسةآل بةرجةستةي
 دميوكراتي ريَبازي ثةيرِةوي كة تانةيووآل ئةو دةستوري زوربةي. ثايةية ئةو طةيشتونةتة هةَلبذاردن

 .يةكيَكيانة بةنديش داناوة،ياسا ثؤستانة ئةو بؤ ريَزيان دةكةن
 و ريَكخراوة نيَوانيان يدثةيوةن و ئةركةكانيان ديكة دةستوري ياساطةليَكي بة تانةدةسةآل ئةم

 . ندامةكانيانئة و سةرؤكةكان لة ليَثرسينةوة بؤ دانراوة تايبةتي كردةكاري و ريَوشويَن
 هيَض و سةربةخؤية دادوةري تيدةسةآل عيَراق دةستوري 77و 77و12 ماددةي ثيَي بة ئةمة ويراي

 .نيية تيةوةدةسةآل سةرووي لة تيَكدةسةآل
 ارزانيـب عودـمس                                                                                                  

 عيَراق – كوردستان هةريَمي ةرؤكيـس                                                                                                  
  هةوليَر

28/9/2192 
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 خواى بةخشندة و ميهرةبانبةناوى 
 

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 29/9/2192 ريَكةوتى فةرمان 
 
 

 فـةرمـان
 2192 (ى سالَى2ذمارة )

 
 

     و، عيَراق-  كوردستان ثةرلةماني ي2/5114/ 12 رؤذي دةرضووي ي(2) ذمارة برِياري بة ثشت
 ساَليهةمواركراوى  ى(1) ذمارة ناوخؤي ةيرِةويث ي(32) ماددةي لة( 3) برِطة حوكمي بةثيَي

 و ئةرك ئةم ثةرلةمان هةميشةييةكاني ليذنة لة خوارةوة ئةندامانةي ئةم ، ثةرلةمان ي1225
 :كراوة دياري هةريةكةيان بةرامبةر كة ئةستؤ دةطرنة فةرمانانة

 :كوردستاني رةوةندي كاروباري و ثةيوةندييةكان ليذنةي -1
 ليَذنة سةرؤكي                      بداهللع عبدالرمحن زانا
  سةرؤك جيَطري                             عمر عباس ظيان
 برِياردةر                              قادر عمر سهام

                                                                                        
 
 
 

 ئيَمينكي ابراهيم جعفر                                                                                     
 عيَراق -كوردستان ثةرلةماني سةرؤكي جيَطري                                                                                      
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 وةزارةتى ناوخؤ
 21/9/2192لة  9911ذمارة : 

 

 بؤ طوند لة رووكردن زياتر بؤ تيانهاوآل هانداني و طوندةكان بة دان نطيطر زياتر سيتبةبةمة
 طوندةكان طريوطرفيت نةهيَشتين و ئاوةدانكردنةوةيان و كردن فراوان زياتر و وكالَكشت بواري بوذانةوةي

 تةيدةسةآل ئةوى بةثيَ و ، طوند وطواستنةوةي بةفراوانكردن تايبةت ريَنماييةكي داناني بةمةبةسيت و
 ئةم 5112 ساَلي ي(2) ذمارة خؤناو وةزارةتي ياساي لة (1) ةطبرِ (3)دةدما لة دراوة ثيَمان

 :دةركرد مانخوارةوة ريَنماييةي
 2192 سالَي ي(9) ذمارة ريَنمايي

 شويَنيان طواستنةوةي و طوندةكان فراوانكردني ريَنمايي
 

 :ثيَناسةكان
 

 :يةكةم ةيدماد
 . كوردستان هةريَمي خؤيناو وةزارةتي: وةزارةت -1
 . كوردستان هةريَمي ىسةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطاكان: سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطاكان -5
 طةيةكيوكؤمةَل نيشتةجيَن اتيايد و دةذين ليَي خةَلكيَك كؤمةَلة كة شويَنيَكة: طوند -3

 :هيَننةد ثيَك نيشتةجيَبوون
 لةسةر ثةسةندكراوة و تةرخانكراوة بؤي زةوييةي ئةو كةوا طوندانةي ئةو: طوند ردنيك فراوان -4

 . نيشتةجيَبوون بؤ بكةن تيادا خانووي طوندةكة خةَلكي نةماوة يجيَطا نةخشة
 و نةماوة تيادا ياننفراوانكرد بواري كةوا طوندانةي ئةو شويَين طواستنةوةي: طوند طواستنةوةي -2

 .سرتاتيذييةكان ثرؤذةي و جوطرايف يربا بةهؤي
 :دووةم ماددةي

 طواستنةوة و فراوانكردن لةرووي ةطوندةكان كاروباري ريَكخستين ريَنمايية ئةم دةركردني لة مةبةست
 .نةخشة لةسةر ضةسثاندني و

 :سيَيةم ةيدماد
 شارو النيث ماستةر ناو دةكةويَتة كة ناطريَتةوة طوندانة ئةم طواستنةوةي و ضةسثاندن و كردن فراوان

 .يةكةكارطيَرِييةكان
 



  

 

 ( العدد981ذمارة )                                                                              –7 –                                                                         2192/ 2/ 91

 :ضوارةم دةيدما
 .بيَت ثيَويستدا زؤر كاتي لة يَتدةب طواستنةوةكة و ندفراوانكر -9
 طوندةكة تةواوي بةرذةوةندي بؤ و ئيمزايانو  ناو بة طوند خةَلكي زؤرينةي يرةزامةند وةرطرتين -5

 .بكريت ثةيوةندار كارطيَرِي كةيية بة ثيَشكةش طوندةكة ئةجنوومةني و موختار يريثشتط و بيَت
 تا و هةية نةخشة لةسةر بوونيان كة طوندانةي ئةو ئاوةدانكردنةوةي لةسةر دةربرِين رةزامةندي -3

 .نةتةوةنةكراو ئاوةدان ئيَستا
  طواستنةوةي و بوون فراوان لةكاتي دةكات دروست طوند لة خانوو كة خةَلكةي ئةو ثيَويستة -4

 خةَلكي بؤ بكريَت خانووةكان بة فرؤشنت و كرِين نابيَت و بيَت طوندةكة خودي خةَلكي طوندةكة
 .طوندةكة دةرةوةي

 طواستنةوةي و نوبو فراوان زةوي ذمارةي تيايدا كة رؤذانةي رؤذنامةي دوو لة وكردنةوةيبآل -2
 هةبيَت تانةي كةسيَك هةر ئةوةي بؤ بكريَت دياري تيادا ناوضةكةي و كةرت ذمارةي و طوندةكة
 . بكات راثةيوةند اليةني شيثيَشكة

 ئةطةر بيَت نيبةردةآل بكريَت تا طوندةكة طواستنةوةي و نوبو فراوان زةوي رووبةري جؤرو -2
 بووني وانافر كة طوندةكة حةرةمي تةنيشت بكةويَتة مةرجة و كشتوكاَلي ئينجا نةبوو نيبةردةآل

 . رةنط و رةنطا نةخشةي بة سةرةكييةكان بانة و ريَطا رةضاوكردني و بؤدةكريَت
 ثيَويستة نودةكة طوندةكة طواستنةوةيو  بوون وانابةرفر كة كشتوكاَلييانةي زةويية ئةو -7

 دةبيَ(  التصرف حق – رةفتاركردن مايف ، كشتوكاَلي طريَبةسيت ، موَلك ) خاوةنةكانيان
 كة وةربطرييَ زةوية ثارضة ئةو لةسةر رةفتاركردنةكة مايف خاوةن يان جوتيارةكة لة بةَليَنامة
 كردنةوةيان قةرةبوو و ثةسةندكرابيَ داد نووسةري اليةن لة و نةميَينَ زةويةوة ثارضة بةو ثةيوةندي

 .ثيَكراوةكان كار ياسا ثيَي بة
 بةرِيَوةبةراتييةكاني و( سروشتيةكان سامانة وةزارةتي ، دارايي وةزارةتي) رةزامةندي وةرطرتين -7

 ، ئاييين وكاروباري ئةوقاف ، كشتوكالَ ، كارةبا ، ريَطاوبان و نةوةئاودانكرد ، شويَنةوار)
 . سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا سنووري لة(  ذينطة و طةشتوطوزار

 بؤ دواتر ، بيَ لةسةر ثةيوةنداري كارطيَرِي يةكةي ئةجنومةني رةزامةندي برِياري و كؤنووس -2
 .بةرزدةكريَتةوة ثاريَزطا
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 لةاليةني زةويةكة جؤري بةثيَي طوندةكة بنةرِةتي حةرةمي لة بةشيَك دةبيَتة ةزةويةك ثارضة -11
 نةخشةي لةسةر و راستدةكريَتةوة طريَبةستةكة يان دياردةكريَ َلةكةاقةو لةسةر ثةيوةندار

 .دةضةسثيَندريَ كادسرتؤيي
 .دةبيَ زاريةكانخزمةتطو ثرؤذة و نيشتةجيَبوون مةبةسيت بؤ تةنيا زةويةكة ثارضة تةرخانكردني -11
 تيدةسةآل ذيَر لة خزمةتطوزاريةكان ثرؤذة بؤ زةوية ثارضة بةو رةفتاركردن و تةرخانكردن -15

 .دةبيَ زطاثاريَ و ثةيوةندار اليةني وبةرةزامةندي كارطيَرِي يةكةي سةرؤكي
 يوخانو بؤ طوند بنةرِةتي حةرةمي هةروةك زةوية ثارضة ئةو دابةشكردني و تةرخانكردني -91

 ئةو ، دةبيَ ثاريَزطا بةرةزامةندي و كارطيَرِي يةكةي سةرؤكي تيآلدةسة ذيَر لة نيشتةجيَبوون
 و جوتيارن و طوندةكةن دانيشتوي بةردةوامي بة و طوند رةسةني خةَلكي كة دةطريَتةوة كةسانة

 .دةبيَ ئةجنومةن و ختارمو ثشتطريي بة هةية، كشتوكاَليان زةوي و خيَزاندارن
 :جةمثيَن دةيدما

 و ثاريزطا لةاليةن كة تايبةتةوة ليَذنةيةكي لةاليةن سةرةوة ريَككارانةي ئةم كردني بةجيَ جيَ
 و ديراسةكردني ثاش خؤبطريَت لة ثةيوةندارةكان اليةنة هةموو كة دةهيَنريَت ثيَك ئيدارةكان

( كارطيَرِي بةرايةتيبةرِيَوة/  ديوان طشيت بةرِيَوةبةرايةتي ) خؤناو وةزارةتي رةوانةي رةزامةندييان
(  بةيان ) دةرضواندني مةبةسيت بة(  رةسةن رةنطي رةنطاو نةخشةي و بةراييةكان طشت ) بة تكريَدة
 . كوردستان وةقايعي رؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل و

 :شةشةم دةيدما
 .بكةن جيَ بة جيَ ريَنمايية ئةم برطةكاني كارطيَريةكانة يةكة و ئيدارةكان و ثاريَزطاكان هةموو لةسةر

 :حةوتةم دةيدما
 .ريَنمايية ئةم دةرضووني دواي تناكريَ ريَنماييةك هيض كاربة

 :هةشتةم ةيدماد
 .( كوردستان وةقايعي) رؤذنامةيلة  وبوونةوةيبآل رؤذي لة دةكريَت ثيَ كاري ريَنمايية ئةم
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 وةزارةتى ناوخؤ
 2/2192/ 97 لة  1618 ذمارة :

 ى(2) ى وةزارةتى ناوخؤ ذمارةلة ياسا( 1)( برطة 3دةى )دماتى ثيَمان دراوة لة دةسةآل ثشت بةوثاَل
 ة: بريارماندا بةدةركردنى ئةم ريَنمايي 1223ى ساَل ى(12و ياساى ضةك ذمارة ) 5112ى ساَل

 2192ى سالَى (1ريَنمايى ذمارة )
 ريَنمايى ريَكخستنى ثيَدانى مؤلةتى هةلَطرتن و هةبوونى ضةك

 مةبةست لةم ثيَناسانةى خوارةوة ئةو مانايانةى كة لة بةرامبةريان ديارى كراوة : دةى يةكةم :دما
 . حكومةتى هةريَمى كوردستان وةزير: وةزيرى ناوخؤى -1

 . ثاريَزطار: ثاريَزطارى ثاريَزطاكانى هةريَم و سةرثةرشتيارى ئيدارةكان -5

 . يدارةكانتى ثيَدان: وةزير ، ثاريَزطار ، سةرثةرشتيارى ئدةسةآل -3

ثيَى مةرجةكان بة ووآلتى بةتى ثيَدان دةدريَت بة هاطةثيَدانيَك كة لة اليةن دةسةآلموَلةت : ريَ -4
 . مةبةستى هةَلطرتن و هةبوونى ضةك

 دةى دووةم:دما
ريَكخسنت و سنورداركردن و بة سيستةم كردنى موَلةتى ثيَدان و  بةست لة دةركردنى ئةم ريَنماييةمة

 .1223ى ساَل ى(12ة لة هةريَمى كوردستان لة ضوارضيَوةى ياساى ضةك ذمارة )نويَكردنةوةى ضةك
 موَلةتى هةَلطرتن و هةبوون ونويَكردنةوةى  ضةك دةدريَت بةم مةرجانةى خوارةوة :يةم :دةى سيَدما
 تى ثيَدان.كةش كردنى داواكاريةك بة دةسةآلثيَش -1

 ( سالَ كةمرت نةبيَت.17تةمةنى داواكار لة ) -5

رابيَت بة تاوانيَك يان كةتنيَكى ئابروبةر )خملة بالشرف( بة ثشتطريى بةريَوةبةرايةتى نةدحكوم  -3
 بةَلطةكانى تاوان.

     شيَوةيةك شةى لة ضاوةكانى نةبيَت بةكةم ئةندام نةبيَت يان نةخؤشى دةروونى نةبيَت يان كيَ -4
 رتى ليَذنةى ثزيشكى.ك بةكار بهيَنيَت بة ثشتطريى راثؤكة نةتوانيَت ضة

 شيوةيةكى رةوا )مشروع( ضةكى دةست كةوتبيَت.بة -2

 نةوةى فورميَكى تايبةت بة زانيارى داواكارى ضةك.دكرثرِ -2

 ةى ضوارةم:دماد
ويست دةبيَت وة لة طرتن و هةبوونى ضةك سنوردار دةبيَت و لة حالةتى زؤر ثيَثيَدانى موَلةتى هةَل -1

هةَلدةسةنطيَنريَت ثاشان رةزامةندى لةسةر تى ثيَدان داواكارييةكانى ثيَدانى موَلةت اليةن دةسةآل
 دةدريَت دواى جىَ بة جىَ كردنى هةموو مةرجةكان .

 دةدريَت. موَلةتى ضةك بؤ يةك سالَ -5
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 دةى ثيَنجةم: دما
تايبةت بة  تى ثيَدان دؤسيَةىوو مةرجةكان وة رةزامةندى دةسةآلدواى جىَ بة جىَ كردنى هةم -1

ستى فةرمى بة مةبةستى بةشى ثيَناسةى ضةك دةكريَت بة ثؤ داواكار رةوانةيى وةزارةتى ناوخؤ /
ردنى ئةم دةركردنى ناسنامةى مؤلةتى ضةك ئةطةر ثاريَزطا يان ئيدارة ثيَداويستى ضاث ك

ثيَى ئةو سيستةمةى كة لة اليةن ةطةر تواناى ضاث كردنى هةبيَت بةم ئناسنامةى نةبيَت ، بةآل
 كانيان بؤ رةوانة دةكريَت و الى خؤيان ضاث دةكريَت .وةزارةت ديارى كراوة ئةوا تةنها ناسنامة

ةكو ثيَدانى موَلةتى هةَلطرتن و هةبوونى ضةكى ئؤتؤماتيكي يان نيو ئؤتؤماتيكي و -5
 تى وةزيرة.)كالشينكوف( تةنها لة دةسةآل

 ةى شةشةم:دماد
رمى فؤ طةلَ( دؤسيةكان و ئامارى ثيَدانى ضةك لةCDدةبيَت ثاريَزطا يان ئيدارةكان مانطانة بة ) -1

 زانيارى تايبةت رةوانةى وةزارةت بكات . 

ر و ثيَويستة لةسةر وةزارةتى ناوخؤ داتابةيسيَك دروست بكات بة مةبةستى ريَكخستنى ئاما -5
نة ئامارى تايبةت ئامادة بكات و رةوانةيى زانيارى تةواو لةسةر هةموو مؤَلةتةكانى ضةك و ساآل

 ئةجنوومةنى وةزيران بكات.
 ةم :دةى حةوتدما
ئةو ضةكانةى كة لة اليةن هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ و هيَزةكانى وةزارةتى ثيَشمةرطة وئاسايش  -1

 بةكار دةهيَنريَت بةدةر دةكريَن لة موَلةتى ثيَدانى ضةك. 

ثيَويستة لة سةر وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى ثيَشمةرطة و ئاسايش بةكار هيَنانى ضةك لة دواى  -5
 كات.ئةركى فةرمى سنوردار ب

 دةى هةشتةم :دما
( ثةجنا هةزار دينار وةردةطرييَت لة بةرامبةر ثيَدانى موَلةتى هةَلطرتن و هةبوونى 210111ى )برِ -1

 ضةك بؤ يةكةم جار.

َلةتى هةَلطرتن و كردنةوةى مؤ( سى هةزار دينار وةردةطرييَت بة مةبةستى نوي310111َى )برِ -5
 هةبوونى ضةك .

ية كة لة كريَتةوة بؤ دانانى ئةو برِة ثارةبانكةكانى هةريَم دة حسابيَكى تايبةت لة يةكيَك لة -3
مةبةستى بةكارهيَنانى بؤ كرينى كارتى موَلةت و ( ديارى كراوة وةردةطرييَت  بة5و1برطةكانى )

 ئامري و ثيَداويستى ضاث كردن.
 ةى نويةم :دماد

 كارى ثىَ دةكريَت. (عى كوردستانئةم ريَنمايية لة رؤذى بآلوبوونةوةى لةرؤذنامةى )وقاي
 

 سنجاري كريم                                                                                                                           
 خؤناو وةزيري                                                                                                                           



  

 

 ( العدد981ذمارة )                                                                              –99 –                                                                         2192/ 2/ 91

 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
 98/9/2192لة  411ذمارة 

(ى ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و 3( برِطة )2ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى )
 -وارةوة:برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ريَنماييةى خ 5111(ى ساَلى 2سةرضاوةكانى ئاو ذمارة )

 2192ى سالَى (9ريَنمايى ذمارة )
 عيَراق - لة هةريَمى كوردستان تايبةت بة هةلَكةندنى بريى ئاوريَنمايى 

 -:( 9)مـاددةى 
 ئةو مانايانة دةطةيةنن كة بةرامبةريان ديارى كراوة . ،ئةو زاراوانةى داديَن 

 وةزارةت : وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو. :يةكةم 
 وةزير:  وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو.  :م دووة

 بةرِيَوةبةرايةتى طشتى : بةرِيَوةبةرايةتى طشتى سةرضاوةكاني ئاو .  :سيَيةم 
 و بري هةَلكةن :  بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان و نووسينطة :ضوارةم 

 كارى هةَلكةندن و تيَست .بةةندن كؤمثانياكانى كةرتى تايبةت كة تايبةمت
كةبريى ئاوى بؤ كةسى )مةعنةوى(  تى يان جووتيار يانهاووآل سوودمةند:اليةنى  :ثيَنجةم

 .هةَلدةكةندريَت 
 بريى ئاو: ئةو بريةية كة برِ و جؤريَك ئاو بةرهةم دةهيَنيَت . :شةشةم 

 جؤرةكانى بري: :حةوتةم 
 ميَري هةَلكةندني بري هةَلناكةندريَن .بريى رِووكةش: ئةو بريانةن كة بة ئا

 كةندن هةَلدةكةندريَن .بريى قوولَ:  ئةو بريانةن كة بة ئاميَري بري هةَل
  -ثيَناسةي بري:

 . وآلو )ئريتوازى( ئةو بريانة دةطريَتةوة كة ئاوةكانيان بةشيَوةيةكى ئاسايى هةَلدةقوليَتوهةَلقى بري - أ
لةسةر داواى اليةنى فةرمي بؤ ثرِؤذة طشتيةكان بة  ةبريى طشتى : ئةو بريانة دةطريَتةوة ك - ب

 هةَلدةكةندريَن .سوودى طشتى مةبةسيت 

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

 تويَذينةوة هةَلدةكةندريَن .بريي ئةزمووني: ئةو بريانةن كة بؤ مةبةسيت زانسيت و  -د
بريى سةركةوتوو : ئةو بريانة دةطريَتةوة كة بةرهةم و جؤرى ئاوةكةيان لةطةلَ مةبةست و ئاماجنى  -ه

 هةَلكةندنةكةى و ثيَوةرى زانستى و ستاندةرةكاندا دةطوجنيَت .
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 :بريى سةرنةكةوتوو -و
ة دةطريَتةوة كة بةرهةم و جؤرى لة رِووى هايدرؤجيؤلؤجى و هايدرؤكيمياوييةوة ئةو بريان -1

ئاوةكةيان لةطةلَ ثيَداويستى ثرِؤذة و مةبةست و ئاماجنى هةَلكةندنةكةيان و ثيَوةرى زانستى و 
 ستاندةرةكاندا ناطوجنيَت  .

لة رِووى تةكنيكييةوة ئةو بريانة دةطريَتةوة كة بة هؤي طرفتيَكي تةكنيكى سةركةوتوو نابن وةك  -5
 ثضرِاني بؤرِي هةَلكةندن ....هتد(  .، ي بؤرِي ناوثؤش )خواري بري0 ثضرِان

بؤ بةرِيَوةبةرايةتييةكانى ئاوى ذيَر زةوى رِيَذةى بريى سةرنةكةوتوو لة رِووى هايدرؤجيؤلؤجى و  -3
 %( زياتر نةبيَت .3%( وة لة رِووى تةكنيكييةوة تا )11هايدرؤكيمياوييةوة رِيَطةثيَدراوة تا )

 -: (2)اددةى مـ
 نيَوان دوو بري : دوورى

دوورى نيَوان دوو بري ديارى دةكريَت بة رِةضاو كردنى جؤرى ضينى ئاو هةَلطر و رِاثؤرتى جيؤلؤجى 
 ئةوشويَنةي كة بريةكةى تيَدا هةَلدةكةندريَت بةم شيَوةية:
ريَم بؤ ثاريَزطاكاني هة كةمرت نةبيَ ( مةتر521دوورى نيَوان بريةكان لة ناوضةى شاخاوي ثيَويستة لة )

 و ئيدارة سةربةخؤكان.

 دوورى نيَوان بريةكان لة ثيَكهاتةى دةنكؤَلةييدا .

 ثاريَزطاى هةوليَر : - أ
 ( مةتر بيَت .421ثيَويستة دووري نيَوان دوو بري ) -حةوزى سةروو )باكوور( :

 ( مةتر كةمرت نةبيَت .211ثيَويستة  لة ) -حةوزى ناوةراست :
 ( مةتر بيَت .221دووري نيَوان دوو بري ) حةوزى خواروو )باشوور( : ثيَويستة

 ( مةتر بيَت .411حةوزى ديبةطة و مةمخور :  ثيَويستة دووري نيَوان دوو بري )
 ( مةتر كةمرت نةبيَت .421ثيَويستة لة ) ثاريَزطاى سليَمانى : - ب
 ثاريَزطاى دهؤك : - ج
 نةبيَت. ( مةتر كةمرت211لة دةشتى سيَميَل و زاخؤ و شيَخاندا ثيَويستة لة ) -1

 ( مةتر كةمرت نةبيَت .211لة دةشتى ئاكرىَ ثيَويستة لة ) -5

 ( مةتر كةمرت نةبيَت .421ثيَويستة لة ) ئيدارة سةربةخؤكانى طةرميان و رِاثةرِين : -د
بريةكاني سوودي طشيت )نفع عام( كة بؤ شارو شارؤضكةو طوندةكان بة مةبةسيت دابني كردنى  -ه

( نايانطريَتةوة بةمةرجيَك 5دةي )ديَن يان بؤ ثرِؤذةى سرتاتيجى مائاوي خواردنةوة هةَلدةكةندر
 كاريطةرى نةريَنى نةبيَت لةسةر برِو ئاستى ئاوى ذيَر زةوى .
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 سوودى طشتى )نفع عام( : واتة اليةنى ثةيوةندارى فةرمى )حكومى( .
ي دووري (5)ي دةدـة بةآلم ما(5(ي خاَلي )7ةي )دى مادو زةويانةي كة رِووبةريان بة ثيَئة -و

دةكريَت ثاش دَلنيا اليةن ليذنةيةكي ثسثوَر كةشفي بؤلة تةوة لةطةلَ بريةكاني دةوروبةر نايانطريَ
 ي طرنطي لةسةر ئةجنام دةدريَت موَلةتي بريي ثيَ دةدريَت .بوون لةوةي كة ثروَذةيةكي كشتوكاَل

 -: (1)اددةى مـ
 دوورى شويَنى بريةكان لة كانى و كاريَزةكان :

ثيَويستة شويَنى   ، هيض جؤريَك رِيَطة بة هةَلكةندنى بري لة نزيك كانى و كاريَزةكان نادريَت بة 
وة لةكاتى هةبوونى  سةرضاوانةى ئاو دوور خبريَتةوة ، ( مةتر لةو211بريةكة بة اليةنى كةمةوة )

 م بيَت .(211ت شويَنى بري هةمان دوورى )كانى ووشك بوو دةبيَ
 -( :4)اددةى مـ

ي كشتوكاَلى كاتيَك دةدريَت كة هيض بواريَك بؤ سوود وةرطرتن لة ةتى هةَلكةندنى بريمؤَل
ئةمةش لة رِيَطاى وةرطرتنى ثشتطريييةك لة بةرِيَوبةرايةتى  ،بةكارهيَنانى ئاوى سةر زةوى نةبيَت 

 . ئاوديَرى
  -: (2)اددةى مـ

 ثيشةسازى .......هيرت( :،  الَكشتوك ،رِيَنمايى هةَلكةندنى  بريى  طشتى  ) ئاوى خواردنةوة 
ةبةرايةتي ئاوى ذيَر زةوى داواكارى اليةنى سوودمةند لة رِيَطاي يةكةى كارطيَرِى رِةوانةي بةرِيَو -1

 دةكريَت .

كةشف كردنى شويَنى بريةكة لة اليةن ليذنةيةك لة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى  و اليةني  -5
دنى ذمارةى كةسانى سوودمةند و ئامادة كردنى سوودمةند و يةكةي ئيداري بؤ ديارى كر

 رِاثؤرتيَكى جيؤلؤجى .

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

دواى وةرطرتنى  رِةزامةندى و مؤَلةت لة بةرِيَوبةرايةتى  طشتى0 رِيَطة بةاليةنى  داواكار دةدريَت  -4
 ى بريةكةى .بؤ هةَلكةندن

ى طوند و ديَهاتةكان بري هةَلكةندن تةنها بؤ ئاوى خواردنةوة و سوودى لة سنوورى )حمرمات( -2
 ( .3دةى )دطشتى دةبيَت بةرِةضاوكردنى حوكمةكانى ما
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 -(:6)اددةى مـ
 رِيَنمايى هةَلكةندنى بري بؤ كةرتى تايبةت :

 ي بةرِيَوةبةرايةتي ئاوى ذيَر زةوى دةكريَت .داواكارى سوودمةند لة رِيَطاي يةكةى كارطيَرِى رِةوانة -1

كردنى ئامادة كةشف كردنى شويَنى بريةكة لة اليةن ليذنةيةك لة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى و -5
 رِاثؤرتيَكى جيؤلؤجى .

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

دةدريَت بة اليةنى داواكار بؤ ت لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى رِيَمؤَلة و نى رِةزامةندىدواى وةرطرت -4
 هةَلكةندنى بريةكةى .

مؤَلةتى بري هةَلكةندن نادريَت بة ويَستطةى سووتةمةنى و غةسل و كارطةى بضوك و بيناى  -2
و   ييبازرطانى و كؤطاى كةرتى تايبةت و كارطةكاني ضةو و مل و ثرؤذةكاني ئاوي كانزا

 هاوشيَوةكانيان .

سةر بريى كةرتى  بة هيض جؤريَك رِيَطة بة فرؤشتنى ئاوى ذيَر زةوى و دانانى ) شةمعة ( لة -2
بة ثيَضةوانةوة مؤَلةتي  ،دادنووس لة خاوةن بري وةردةطرييَت  تايبةت نادريَت بةَليَننامةش لةالى

 بريةكةى ىلَ وةردةطرييَتةوة و بريةكةى ثرِ دةكريَتةوة .
  -( :7)ددةى امـ

 رِيَنمايى هةَلكةندنى بريى كشتوكاَلى :
جووتيار داواكارييةك لة رِيَطاي يةكةى كارطيَرِى ثيَشكةش دةكات و لة رِيَطةى لقى كشتوكاَلى  -1

ونى ناوضةكة بةرزدةكريَتةوة بؤ بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كشتوكاَلى ثاريَزطا و دواى وردبينى لة هةبو
ثيَى ياسا كارثيَكراوةكانى زةوى كشتوكاَلى رِةوانةي بةرِيَوةبةرايةتي بةمةرجى ياسايى لةزةوييةكة 

 ئاوى ذيَر زةوى دةكريَت  .

( دؤمن كةمرت نةبيَت لة ناوضةى شاخاوى لة ثاريَزطاي هةوليَر0 دهؤك و 11رِووبةرى زةوييةكةى لة ) -5
لة ناوضةى دةشتايي ( دؤمن 51( دؤمن لة ثاريَزطاي سليَماني هةروةها )2ئيدارة سةربةخؤكان وة )

 هةر سىَ ثاريَزطاكة و ئيدارة سةربةخؤكان .

يَك دةدريَت بة ضةند ثارضة زةوييةك كة بةسةريةكةوة بن وة بؤ زةوى كشتوكاَلى مؤَلةتى بري -3
دةوروبةري  يطةلَ بريةكاني ئةم ماددةية بيَت وة دووري لة(5وة رِووبةرييان بةثيَي خاَلي )ثيَكة

 نماييةكان بيَ .ي رِيَ(5ماددةي )بةثيَى 
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دار دةكات بة مةبةستى و بؤ ضةند فةرمانطةيةكي ثةيوةنديبةرِيَوةبةرايةتى ئاوي ذيَر زةوي نووسرا -4
م بدريَتةوة 0كة ئةم ةوفةرمانطانةوة  بة نووسراو وةآلثيَويستة لةاليةن ئ، وةرطرتنى الري نةبوونيان 
 فةرمانطانة دةطريَتةوة .

 بةرِيَوةبةرايةتى رِيَطاو بان . - أ

 بةرِيَوةبةرايةتي شويَنةوار .  - ب
 بةرِوةبةرايةتي ذينطة . -ج
 بةرِيَوةبةرايةتي دارستان و ثاوان.  -د
طوجناو لةاليةن سوودمةندةكة )خاوةن زةوييةكةوة( لةطةلَ هيَنانى دابني كردنى سيستةمى ئاودانى  -2

ةكةش لة اليةن شيَوازى سيستةم ، بةَليَن نامةيةك بؤ بةكارهيَنانى لةدواى هةَلكةندنى بريةكة
 بةرِيَوةبةرايةتى ئاوديَرى ديارى دةكريَت .

بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى ليذنةيةك دةنيَريَتة سةر زةوييةكة بة مةبةستى كةشف كردن و  -2
ةت بة ديارى ( و سةبارG.P.Sديارى كردنى شويَنيَكى طوجناو بؤ هةَلكةندى بريةكة بة ئاميَرى )

ايبةمتةنديى ثيَكهاتة و عةمبارى ئاوى ذيَر زةوى و رِاثؤرتى ليذنةى ثيَى تكردنى قووَلى بري بة
 .كةشف دةبيَت  

يَوةبةرايةتى طشتى دةينيَريَت بة ليذنةى ناوبراو رِاثؤرتيَك ئامادة دةكات و بة نووسراويَك بؤ بةرِ -7
 مةبةستى وةرطرتنى رِةزامةندى بؤ ثيَدانى مؤَلةتى بري هةَلكةندن بؤ جوتياري داواكار .

بؤ بري  واي وةرطرتنى رِةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى لةسةر ثيَدانى مؤَلةتى هةَلكةندنىد -7
رةكة دةدات ثاش بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى مؤَلةتى هةَلكةندنى بري بة جوتيا ،جوتيارةكة 

ى برييان لة بةستيَك لةطةلَ ئةو نووسينطة و كؤمثانيايانةى كة مؤَلةتى هةَلكةندنواذوو كردنى طريَ
 بةرِيَوةبةرايةتي طشتى وةرطرتووة .

ئةطةر لةو ماوةية زياتر  ،( مانطدا هةَلبكةندريَت 2ثيَويستة بريي مؤَلةت ثيَدراو لة ماوةى ) -2
دواكةوت ثيَويستة لة اليةن ليذنةيةك لة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى كةشفى نويَ بكريَت 

 بةكؤنوس و نوسراوي نويَ .

دابنريَت وة ر بريةكة لة اليةن خاوةن بريةوة وةر ) طيَض (  ئاميَري ئاوديَري نويَ لةسةدةبيَت ثيَ -11
تةنيا ئةو برِة ئاوة دةربهيَنيَت كة بةثيَى جؤرى بةروبومى ضيَندراو كة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى 

 طشتى كشتوكالَ و بةرِيَوةبةرايةتى ئاوديَرى ثاريَزطا بؤى ديارى دةكريَت .
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 ،شارةزوور  ،هةَلكةندنى بري لة حةوزى ئريتيوازي وةك دةشتى ) هةوليَرى سةروو لة كاتى  -11
( دا ثيَويستة بري  هةَلكةن رِةضاوي ئةوة بكات كة ضينة ئريتوازييةكان  بةردةرِةش - ئاكرىَ

هةَلنةكةنيَت و رِيَنمايى فةرمانطة و جيؤلؤجى ثسثؤر وةربطريَت بؤ بةربةست )حجز( كردنى 
وةو داناني قوفل  بؤ كؤنرتؤلَ كردنى ئةو بريةى كة ئريتيوازى دةردةضيَت 0ئةطةر لة ضينةكانى سةرة

( يةك مانط جيَبةجيَ نةكريَت مؤلةتةكةي هةَلدةوةشيَندريَتةوة و بريةكةشي 1ماوةي )
 .ثرِدةكريَتةوة

نةكرد  ةتةكةي تةواو( سيَ مانط بةبيَ هؤ مؤَل3اواكار لة ماوةي )دواي كةشف كردن ئةطةر د -15
 ويستة مامةَلةى نوىَ دةست ثيَبكاتةوة.ثيَ

ثاش هةَلكةندنى بريةكة ئةطةر جووتيار بةثيَى رِيَنماييةكانى ثيَدانى مؤَلةتى بري ثرؤذةكةى ئةجنام  -13
نةدا ئةوا بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كشتوكاَلى ثاريَزطاكان و ئيدارةكانى سةربةخؤ هةَلدةسنت بة 

 ثرِكردنةوة و داخستنى بريةكة .

بةَليَن نامة  يستة جوتيار يان اليةني سوودمةنددةست بةكاربووني هةَلكةندني بريةكة ثيَوثيَش   -14
بدات دواى تةواوبوونى هةَلكةندنى بريةكةى ثيَويستة كارى ثشكنينى بريةكة بكات ئينجا داواى 

 ثيَضةوانةوة خؤى بةرثرسياردةبيَت . بةمؤَلةتى كؤتايى بري بكات وة 

 -: (8)اددةى مـ
ي كارييةك بؤ مؤَلةتي هةَلكةندني بريي قوولَ يان هةر كيَشةيةكي هونةري بريي هةَلكةندراوهةر داوا

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

 -: (1)اددةى مـ
 نادريَت كة ثيَشرت بةبيَ مؤَلةت هةَلكةندراوة .مؤَلةت بة برييَك 

 -(:91)اددةى مـ
بةرِيَوةبةرايةتي طشيت سةرثشكة لةوةي كة مؤَلةت ثيَداني بري لة هةر حةوزيَك يان بةشة حةوزيَك 

 يان جؤر و برِةكةي طؤرِابوو . وبوةطةر ئاسيت ئاوي ذيَر زةوي دابةزى رِابطريَت  ئ
  -(:99)اددةى مـ
كي نةتةوةيية بؤية بةرِيَوةبةرايةتى طشتى سةرضاوةكانى ئاو سةرثشكة لةوةي مؤَلةتي ئاو سامانيَ -1

هةر برييَك نةدات وة يان مؤَلةتي بريةكة هةَلبوةشيَنيَتةوة و بريةكةش ثرِ بكاتةوة  لة ثيَناو 
 بةرذةوةندي طشيت .
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ي بهيَينَ بةَلكو ئاو موَلكي تايبةت نية و خاوةن بري بؤي نية وةك خؤي ئارةزووي دةكات بةكار -5
 ثيَي بةرذةوةندي طشيت دةبيَت وة بةدةر نةبيَت لة رِيَنماييةكان .بةكارهيناني بة

ئةو ثارضة زةويانةي كة موَلكن و هاوبةشن ثيَويستة لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت كشتوكاَلى  -3
بووني  ندةرطرتين بةَليَن نامةي رِةزامةوطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان يةكالبكريَنةوة بةثاريَز

 .هاوبةشةكان لةسةر هةَلكةندني بريةكة

ثيَضةوانةوة خاوةن بري ليَثيَضينةوةي لةطةلَ غةية وة بةفرؤشتنةوةي ئاوي بريي ئريتوازي قةدة -4
 دةكريَت بة داخستين بريةكة و هةَلوةشاندنةوةي مؤَلةتةكةي .

 تيَسيت بري :و  مؤَلةتى نووسينطة وكؤمثانياى ئاميَرى بري هةَلكةندن -(:92)اددةى مـ
 مؤَلةتى نووسينطة و كؤمثانياى ئاميَرى بري هةَلكةندن يةكةم:

 ثيَشكةش كردنى داواكارييةك لة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى . -1

كارى بري هةَلكةندن هةبيَت يان ئةندازياريَكى ثسثؤر يان ثيَويستة داواكار شارةزايى لة -5
 ال بكات .ى لةشارةزا لةكارى هةَلكةندن كارتةكنيكاريَكى 

 ثيَويستة داواكار جطة لة ئاميَرى بري هةَلكةندن ئةم ئاميَرانةشى هةبيَت : -3

 . (Sounder)ساوندةر  - أ

بة ثيَى هيََلةكانى ثانى و دريَذى كة ثيَشرت شويَنى  ( بؤ ديارى كردنى شويَنى بريG.P.Sئاميَرى )   - ب
 بري هةروةها بةرزى شوييَن ،يَنى بري بريةكةى بؤ ديارى كراوة لةاليةن ليذنةى تايبةت بة دانانى شو

 لة ئاستى رِووى دةرياوة .

 سندووقيَك بؤ دانانى منوونةى ثيَكهاتةي جؤر بة جؤرى  جيؤلؤجي لةكاتى هةَلكةندنى بريةكة دا . -ج

 لي تانكةر بؤ دابني كردني ئاو .ئؤتؤمبيَ -د

 كةرةظانةى طةرِؤك . -ه

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

رِاثؤرتيَك لة اليةن ليذنةكةوة و ناردني بؤ بةريَوةبةرايةتى طشتى  بؤ وةرطرتين  نووسينى  -2
ني رِةزامةندي0 ثاش ديراسة كردن و رِاثؤرت نوسني لة اليةن ليذنةي تايبةت بة مؤلةت ثيَدا

رايةتي طشيت و ةنووسينطةكاني بري هةَلكةندن و نووسينطةكاني تيَسيت بري كة لة بةرِيَوةب
 ،دهؤك( ديارى كراوة ةرايةتي ئاوي ذيَر زةوي )هةوليَر، سليَماني ، نويَنةرايةتى هةر سىَ بةرِيَوةب

 وة ثةسةندكردنى لةاليةن بةرِيَوةبةرى طشتى .
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 مؤَلةتى نووسينطة بة اليةنى داواكار دةدريَت . ،وةبةرى طشتى دواى وةرطرتنى رِةزامةندى بةرِيَ -2
ثيَويستة خاوةن نووسينطة سةرثةرشتيارى جيؤلؤجى هةبيَت كة شارةزايى لة بوارى بري هةَلكةندن  -7

هةبيَت كة كؤمةَلة يان سةنديكاى جيؤلؤجييانى كوردستان ثشتطريى بكات 0 لةكاتى جيا جياي 
يَنى بريةكة بكات بة مةبةستى وةرطرتنى منوونةى ثيَكهاتةى بري هةَلكةندندا سةردانى شو

 جيؤلؤجي و ديارى كردنى قووَلى بريةكة و دواتر دروست كردنى سكيَضى بريةكة .
نووسينطة كة هةموو ئةو مةرجة تةكنيكييانةى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى  ثيَويستة -7

 بةجيَ بكات . دةردةضيَت سةبارةت بة هةَلكةندنى بري جيَ
هةموو ، مانط لة تةواو بوونى كارى بري هةَلكةندن و ثشكنني ( 1ثيَويستة نووسينطة لة دواى )  -2

كيميايي لةسةر بريةكة ثيَشكةش زانياريى جيؤلؤجى و هايدرؤجيؤلؤجى و شي كردنةوةى 
 بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى بكات .بة

زطاكان سةرثشكة لةوةى هةر كاتيَك بيةويَت  كةشف و بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى ثاريَ -11
 ثشكنينى ئاميَرةكانى بري هةَلكةندن بكات بؤ دَلنيابوون لة توانا و كارى ئاميَرةكان  .

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

ر شارةزايى لة كارى ثشكنني و تيَست كردندا هةبيَت يان ئةندازياريَكى ثسثؤر يان ثيَويستة داواكا -5
 تةكنيكاريَكى شارةزا كارى لة ال بكات .

 ئةم ئاميَرانةشى هةبيَت : يستة داواكار جطة لة كؤمثريَسةر ،ثيَو -3

 ( .Sounderساوندةر ) -أ

 ( بؤ ديارى كردنى شويَنى بريكة .G.P.Sئاميَرى )-ب

ى ئاميَرةكانى داواكار لة اليةن ليذنةيةكى بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى و وردبني كةشف كردن -4
 كردنى هةموو ئاميَر و كةل و ثةلةكانى .

اليةن ليذنةكةوة و ناردني بؤ بةرِيَوةبةرايةتى طشتى  بؤ وةرطرتين رِةزامةندي رِاثؤرتيَك لة نووسينى -2
طةكاني ن ليذنةي تايبةت بة مؤلةت ثيَداني نووسينثاش ديراسة كردن و رِاثؤرت نووسني لةالية ،

كة لة بةرِيَوةبرايةتي طشيت و نويَنةرايةتى هةر سىَ  ،كاني تيَسيت بريبري هةَلكةندن و نووسينطة
وة ثةسةندكردنى لةاليةن ،دهؤك( ثيَك هاتووة ، سليَماني ، بةرِيَوةبةرايةتي ئاوي ذيَر زةوي )هةوليَر

 بةرِيَوةبةرى طشتى .
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 مؤَلةتى نووسينطة بة اليةنى داواكار دةدريَت. ،وةرطرتنى رِةزامةندى بةرِيَوةبةرى طشتى  دواى -2

ثيَويستة خاوةن نووسينطة سةرثةرشتيارى جيؤلؤجى هةبيَت كة شارةزايى لة بوارى  تيَست كردن  -7
هةبيَت و ثشتطريى كؤمةَلة يان سةنديكاى جيؤلؤجى هةبيَت وة سةردانى شويَنى بريةكة بكات بة 

 مةبةستى تيَستى بريةكة ثاشان ئامادة كردني فؤرمي تيَسيت بريةكة  .

ثيَويستة نووسينطة هةموو ئةو مةرجة تةكنيكييانةى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى  -7
 دةردةضيَت سةبارةت بة تيَستى بري جيَبةجيَى بكات .

ؤرمى تيَست ثيَشكةش ى بريةكة فثيَويستة نووسينطة دواى يةك مانط لة تيَست كردن -2
 بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى  بكات .بة

بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى سةرثشكة هةر كاتيَك بيةويَت كةشف و ثشكنينى ئاميَرةكانى  -11
 دَلنيابوون لة توانا و كارى ئاميَرةكان .ثةرةثيَدانى نووسينطة بكات  بؤ  تيَست و

 بة ترومثا : مؤَلةتى نووسينطةى تيَست سيَيةم:

 ثيَشكةش كردنى داواكارييةك بة بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى . -1

ثيَويستة داواكار شارةزايى لة كارى ثشكنني و تيَست كردندا  هةبيَت يان ئةندازياريَكى ثسثؤر يان  -5
 تةكنيكاريَكى شارةزا كارى لة ال بكات .

 يَت :ثيَويستة داواكار جطة لة ترومثا ئةم ئاميَرانةشى هةب -3

 ( .Sounderساوندةر ) - أ
 ( بؤ ديارى كردنى شويَنى بريةكةG.P.Sئاميَرى ) -ب
كةشف كردنى ئاميَرةكانى داواكار لة اليةن ليذنةيةكى بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى و وردبني  -4

 كردنى هةموو ئاميَر و كةل و ثةلةكانى .

يَوةبةرايةتى طشتى  بؤ وةرطرتين رِاثؤرتيَك لة اليةن ليذنةكةوة و ناردني بؤ بةرِ نووسينى -2
ثاش ديراسة كردن و رِاثؤرت نووسني لة اليةن ليذنةي تايبةت بة مؤَلةت داني ، رِةزامةندي 

كةندن و نووسينطةكاني تيَسيت بري  كة لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت و نووسينطةكاني بري هةَل
وليَر0سليَماني0دهؤك( دياري كراوة 0 وة نويَنةرايةتى هةر سىَ بةرِيَوةبةرايةتي ئاوي ذيَر زةوي )هة

 ثةسةندكردنى لةاليةن بةرِيَوةبةرى طشتى .

 دواى وةرطرتنى رِةزامةندى بةرِيَوةبةرى طشتى  مؤَلةتى نووسينطة بة اليةنى داواكار دةدريَت. -2
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ثيَويستة خاوةن نووسينطة سةرثةرشتيارى جيؤلؤجى هةبيَت كة شارةزايى لة بوارى تيَست كردن  -7
و ثشتطريى كؤمةَلة يان سةنديكاى جيؤلؤجى هةبيَت 0 سةردانى شويَنى بريةكة بكات بة  هةبيَت

 مةبةستى  تيَستى بريةكة ثاشان ئامادة كردني فؤرمي تيَسيت بريةكة .

ثيَويستة نووسينطة كة هةموو ئةو مةرجة تةكنيكييانةى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى  -7
 يَستى بري جيَبةجيَى بكات .دةردةضيَت سةبارةت بة ت

ثيَويستة نووسينطة دواى  يةك مانط لة تيَست كردنى بريةكة فؤرمى تيَست ثيَشكةش بة  -2
 بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى بكات .

بةرِيَوةبةرايةتى ئاوى ذيَر زةوى سةرثشكة هةر كاتيَك بيةويَت كةشف و ثشكنينى ئاميَرةكانى  -11
 َلنيابوون لة توانا و كارى ئاميَرةكان  .تيَستى نووسينطة بكات بؤ  د

 -(:91)اددةى مـ
 ثيَى رِيَنمايى وةزارةتى دارايى و ئابوورى  :بة كريَى رةسم

 كةشف و مؤَلةتى  بري بؤ دام و دةزطاكانى حكومةت و بريى طشتى بةم جؤرةية  .-أ

 ( دينار بؤ كةشفى شويَنى بري.120111برِى )  -1

 ى مؤَلةتى بري  .( دينار بؤ رِةمس210111برِى ) -2

 كةشف و مؤَلةتى بري بؤ كةرتى تايبةت  . -ب

 ( دينار بؤ كةشفى شويَنى بري.120111برِى ) -1
 ( دينار بؤ رِةمسى مؤَلةتى بري  .1110111برِى ) -5
 كةشفى ئاميَرى بري هةَلكةندن و كؤمثريَسةر و ترومثا  . -ج

 ( دينار بؤ كةشفى ئاميَر .120111برِى ) -1

 نار بؤ بةخشينى مؤَلةت بة مؤَلةتى بريليَدةر .( دي1110111برِى ) -5
 سزاكان  : -(:94)مـاددةى 

برِى مؤَلةت ثيَدراو بؤ يةكةم جار بة هةَلكةندنى بريى بىَ مؤَلةت بة ئاميَرى نووسينطةى -1
ثيَى رِيَنمايى وةزارةتى دارايى وئابورى ؤن دينارى عيَراقى سزادةدريَت بة( يةك ملي101110111)

( شةش مانط وة لة طةراجي 2ى كاركردنى ئاميَرةكة بؤ ماوةى )لةطةلَ رِاطرتن
بةرِيَوةبةرايةتييةكاني ئاوي ذيَر زةوي دةست بةسةردةكريَت و مؤَلةتةكةشى ليَوةردةطرييَتةوة تا 

 تةواوبوونى ماوةى سزاكةى .
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زا ( دوو مليؤن دينارى عيَراقى س501110111كاتى دووبارة كردنةوةى سةرثيَضييةكة بة برِى )لة -5
دةدريَت بة ثيَى رِيَنمايى وةزارةتى دارايى و ئابوورى لةطةلَ رِاطرتنى كاركردنى ئاميَرةكة بؤ ماوةى 

( يةك سالَ وة لة طةراجي بةرِيَوةبةرايةتييةكاني ئاوي ذيَر زةوي دةست بةسةردةكريَت و 1)
 مؤَلةتةكةشى ليَوةردةطرييَتةوة تا تةواوبوونى ماوةى سزاكةى .

 ليَدةرو ئاميَرةكة  هةَلدةوةشيَتةوة. دا مؤَلةتى ضالَلة جارى سيَيةم -3
ؤ ب ،ى ئةم رِيَنمايية (7(ى ماددة )11ة يان ضالَ ليَدةر لة برِطة )بة سةرثيَضى كردنى نووسينط -4

رِادةطرييَت وةخاوةن برييش  مؤلةتي بريةكةي هةَلدةوةشيَندريَتةوة (يةك سالَ ئاميَرةكةى 1ماوةى )
 . و بريةكةش ثرِدةكريَتةوة

ى ئةم (15ةشةكانى ماددة )ى هةر سىَ ب(20707كردنى نووسينطة لة برِطة )بة سةرثيَضى  -2
كاتى دووبارة لة ر بؤ يةكةم جار سزا دةدريَت ،يَدةلَ لو ضاسىَ مانط رِاطرتنى ئاميَر ية بةرِيَنماي

ى كرد ضةش مانط ئاميَرةكةى رِادةطرييَت ، ئةطةر بؤ جارى سيَيةم سةرثيَكردنةوةيدا بؤ ماوةى ش
 ئةوا مؤَلةتةكةى هةَلدةوةشيَنريَتةوة .

لة كاتى درةنط نوىَ كردنةوةى مؤَلةتى نووسينطة بؤ هةر مانطيَك ئاميَرةكةى بؤ ماوةى سىَ  -2
 مانط رِادةطرييَت .

ةكة لة اليةن ليذنةيةك لة بةرِيَوةبةرايةتى رِاثؤرتيَكى تايبةت بة سةرثيَضي ةكبؤ هةر سةرثيَضي -7
ز دةكريَتةوة بؤ بةرِيَوةبةرى طشتى ئاوى ذيَر زةوى بؤ رِاستاندن و رِازى بوون ئاوى ذيَر زةوى بةر
 لةسةر سزا دانةكة.

 -( :92مـاددةى )
هةَلكةندنى بريى ئاو بة ثايل قةدةغة دةكريَت و لةكاتى بةكارهيَنانى ئةم ئاميَرة دةستى بةسةردا 

 دةطرييَت و دةبيَتة موَلكى حكومةت .
 -(:96)دةى داـم

 حوكمةكانى هيض رِيَنماييةك ناكريَت كة دذ بة حوكمةكانى ئةم رِيَنمايية بيَت . كار بة
 -(:97)ادةى ـم

 .  (وةقايعى كوردستان)وكردنةوةى لة رؤذنامةى رِيَنمايية دةكريَت لة رؤذى بآل كار بةم
 

 جميدعبدالستار                                                                                                    
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                    
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 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
 22/9/2192لة  619ذمارة 

 

 ى وةزارةتى كشتوكالَياسا (ى3( برِطة )2وة لةماددةى )و دةسةآلتةى ثيَماندراثشت بةثاَل
بةدةركردنى ئةم ( برِيارمان دا 5111ى ساَلى )(2و لة هةريَمى كوردستان ذمارة )وسةرضاوةكانى ئا

 :ريَنماييةى خوارةوة
 

 

 2192ى سالَى (2ريَنمايى ذمارة )
 عرياق  -ان تة لة هةريَمى كوردستهاوردةكردنى بنة تؤى ثةتا تايبةت بةريَنمايى 

 
 

 ثيَناسةى زاراوةكان  ::  ماددةى يةكةم

 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو  :وةزارةت  -1

 بةريَوةبةرايةتى طشتى باخدارى و دارستان و ثاوان  :بةريَوةبةرايةتى طشتى  -5

 مةبةست بنة تؤوى ثةتاتةية بة شيَوةى سةرك بنة تؤو : -3

كة بروانامةى دامةزراندنيان هةية لة وةزارةتى بازرطانى  ئةم كؤمثانية كشتوكاَليانةنكؤمثانيا :  -4
 و ثيشةسازى حكومةتى هةريَمى كوردستان  .

 

 مةرجةكانى كؤمثانياى هاوردةكار :     ماددةى دووةم : 
 كؤمثانياكة بة طشتى تايبةت بيَت لة بوارى كشتوكالَ و ثسثؤرى هةبيَت لة بوارى ثةتاتة . -1

هةمهيَنانى بنة تؤو يَك لة كؤمثانيا سةرةكى يةكانى بوارى بةركؤمثانيا بريكارى رةسةنى يةك -5
 كانى بوارى ثةتاتة .ةتة ثيَشكةوتوبيَت لة ووآل

تى طشتى بازرطانى و ماوةى دةبيَت كؤمثانيا مؤلةتى هاوردةكردنى هةبيَت لة بةريَوةبةراية -3
 .نةضووبيَت  كردنى بةسةرهاوردة

 

 ة تؤوى هاوردةكراو :مةرجة بنةرةتى يةكانى بن : ماددةى سيَهةم
كردن و ثةسند كردنى لة اليةن ليذنةى نيشتيمانى تؤمارثيَويستة جؤرى بنةتؤوةكة تؤمار كراوبيَت  -1

 رالَ .دراقى فيحكومةتى عيَ

نى رابوردوودا لة هةريَمى كوردستان ضاندرابن و سةركةوتنيان بةدةست بنة تؤوةكان ثيَشرت لة ساآل -5
 ى ثةسةندى  بكات .هيَنابيَت و بةريَوةبةرايةتى طشت
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 مةرجة هونةريةكانى بنة تؤوى هاوردةكراو : : مادةةى ضوارةم
 كغم بيَت( 21( يان )  52( بيَت كيَشيان ) كيس )طونية( لة جؤرى )جوتدةبيَت بنة تؤوةكة لةناو -1

كرابيَت جؤر و ثلة و بةروارى لةسةر تؤمارلةسةر طونيةكة ) ليَبل ( هةبيَت ، كة ناوى كؤمثانيا و  -5
 مانى ئينطليزى .بةز

 ( ملم بيَت . 22 – 32تريةى سةركى بنة تؤوةكة لة نيَوان )  -3

زياتر % كيَشى بنة تؤوةكة  1بة (كة لة دةبيَت بنة تؤوةكة خاويَن بيَت و نابيَت ريَذةى خؤلَ ) االتر -4
 بيَت .

 % تيَثةر بكات . 5نابيَت ريَذةى بريندار بوونى بنة تؤوةكان لة  -2

 ( . وراثياؤ ماوةيى نةكرابيَت ) غري معدل بنة تؤوةكة دةستكارى ب -2

لة كاتى ضةكةرة كردن يان ثاش ضةكةرة كردن لة يةك جؤر لة بنة تؤو ،ئةطةر تووشى نةخؤشى بوو  -7
 لة ضةند كيَلطةيةك لة ثاريَزطاكان ، ثاش ليَكؤلينةوة لة حالةتةكة ، هاوردةكار بةرثرس دةبيَت  .

 

 دا بيَت : ئةم بروانامانةيان لةطةلَ بنة تؤوى هاوردةكراوماددةى ثيَنجةم : 
 بروا نامةى سةرضاوةى  بةرهةمهيَن . -1

 تى بةرهةمهيَنةر .ةى ثشكنني و باوةر ثيَكردنى ووآلبروانام -5

 .  ISTAمةتى تةندروستى رووةك لة ريَكخراوى بروانامةى سةال -3

 رةزامةندى كةرنتينةى سنوورى هةريَمى كوردستانى هةبيَت . -4
 

 انيزمى طواستنةوةى بنةتؤو :ميك  ى شةشةم :ماددة
تى بةرهةم هيَنةرةوة تؤو لة هةموو قؤناغةكاندا لة ووآلثيَويستة شيَوازى طواستنةوةى بنة  -1

ى ساردكةرةوة دابنريَت و  هةريَمى كوردستان وةلة كؤطا لى ساردكةرةوة بيَت و تا دةطاتةئؤتؤمبيَبة
 ستى جوتيار  .طرتنى بنة تؤو تا دةطاتة دةتايبةمتةنديكانى هةَل ثيَىبة

راق ، ثيَويستة رةزامةندى لة كاتى طواستنةوةى بنة تؤو لة نيَوان هةريَم و ثاريَزطاكانى ترى عيَ -5
 وةزارةتى كشتوكاَلى ئةو اليةنةى هةبيَت كة بؤى دةطوازريَتةوة .

 ماددةى حةوتةم : 
دن و تاقي كردنةوة و لة كاتى هاوردةكردنى بنة تؤوى باوةر ثيَ نةكراو ) غري معتمد ( بةمةبةستى ضان

( تةن بؤ هةر جؤريَك ، وة سةرثةرشتى 1تؤمار كردن ، ريَطا دةدريَت تةنها بة هاوردة كردنى )
 دةكريَت لةاليةن بةريَوةبةرايةتى تؤيذينةوةى كشتوكاَلى لة ثاريَزطاكان . 
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 ميكانزمى داواكردن بؤ هاوردةكردنى بنة تؤو : ماددةى هةشتةم : 

بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكاَلى ثاريَزطاى داوا ثيَشكةش دةكات بة اوردةكاركؤمثانياى ه -1
هةموو زانياريةكان ، ثاشان داواكة بةرز دةكريَتةوة بؤ وةزارةت ، بؤ وةرطرتنى  ثةيوندار لةطةلَ

 رةزامةندى و ئةجنامدانى كارى ثيَويست .

ؤرة بنة تؤوةكيان هةية ليذنة ثسثؤرةكانى بةريَوةبةرايةتى طشتى مافى سةردان و ثشكنينى هةر ج -5
 كة ديَتة هةريَمى كوردستان ، بةمةبةستى دَلنيا بوون لة جىَ بةجىَ كردنى ريَنماييةكان .

             ياسايى ثيَكراو ريَكارى ى ياسا و ريَنماييةكانى كارثيَى بوونى سةرثيَضى بةكاتلة -3
 .بةردةطرييَتة

 

 :ماددةى نؤهةم 
رؤذنامةى )وةقايعى كوردستان(  و لةيةوة رؤذى دةرضوونةت لكارى ثيَ دةكريَيةيئةم ريَنما

 بآلودةكريَتةوة .

   
 
 

 عبد الستار جميد                                                                                                       
 وةزيرى كشتوكالَ وسةرضاوةكانى ئاو                                                                                                     

 
 
 

 هؤكارى دةرضوونى ئةم ريَنمايية 
 

ئابوورى و خؤراكيةوة و  كى و طرنطةكان لة رووى بةهاىةبةرهةمى ثةتاتة يةكيَكة لة بةرهةمة سةر
ةوتوو لةاليةن ) وةزارةتى ةركن و سياسةتيَكى سابووردوودا بةهؤى طرتنة بةرى ثالنةى رلةم ساآل

كالَ و سةرضاوةكانى ئاو ( وة ئةم بةرهةمة طةشةيةكى زؤرى بةخؤوة دى لة رووى بر و جؤرةوة ، كشتو
ةرهةمهيَنةرى شارةزا دروست ذمارةيةكى بةرضاو لة كؤمثانياى تايبةمتةند لةم بوارة و جوتيارو ب وة

 ن دةركرد .، لةبةر ئةو هؤكارانةى سةرةوة ئةم ريَنمايانةمابوون 
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 وةزارةتى تةندروستى
  22/9/2192لة  167ذمارة : 

 ئةم رِيَنماييانةى 1271 ( ساَلى72تةندروستى طشتى ذمارة ) ( لة ياساى112ثاَلثشت بة ماددةى )
 دةركرد: خوارةوةمان

 2192(ى سالَى 9يَنمايي ذمارة )رِ

 (MILK POWDER  ) بة هاوردةكردنى شريى ووشكايى تايبةت ريَنم

 ماددةى يةكةم : 
ب.ضاوديَري  ب.طشيت كاروباري تةندروسيت / ثيَشكةش كردني داواكاريةك بؤ وةزارةتي تةندروسيت /

 :  المةتي خؤراك لةسةر كليَشةى كؤمثانيا تيَدا دةبيَتةوس
 كة ديارى بكريَت.ةجؤر و برِ و سةرضاوةي شري - أ

 ة.ذمارةي وةجبة،ميَذووي بةرهةم هيَنان وبةسةرضووني بةرهةمةك - ب
 بؤ هةر ذمارةي وجبة يان جؤري شريي نويَ دةبيَت نوسراوي نويَى بؤي بكريَتةوة. - ت

 ماددةى  دووةم :

 دووةم ، نويَكردنةوةي 5115ى ساَلي (1747يبةمتةندي عيَراقي ذمارة )طةلَ تادةبيَ هاوتابيَت لة
 بؤ ماوةي بةسةرضوون .( 5113ى ساَلى )(5رِاستكردنةوةى ذمارة )

 ماددةى سيَيةم :

يةن ثشرتاستكرابيَتةوة )تصديق( لة ال هةموو بةَلطةنامة ثيَويستةكان لةطةَلدابيَت وة ثيَويستة
 هيَن :ان هاوشيَوةكةى لة ووآلتى بةرهةمسفارةتى عيَراقى ي

       ( Certificate of origin)  بةَلطةنامةي سةرضاوة            - أ
   (Certificate of health)طةنامةي تةندروسيت          بةَل - ب
 Certificate of free )بةَلطةنامةيةك بيسةمليَنيَت كة مادةي ميالمني ودايوكسني تيا نةبيَ  -ت

from dioxin and melamine.) 
 Certificate of)تي سةرضاوة دةفرؤشريَت(. ( )بةرهةمةكة لة ووآلFree saleبةَلطةنامةي )  - ث

Free sale) 

 (Certificate of free from radiation  )ا نةبيَ.     ميَنيَت كة تيشك تيـلةبةَلطةنامةيةك بس - ج

   ( certificate of veterinary)                          بةَلطةنامةي ظيَتةرنةري.  - ح

 (  Certificate of analysis) بةَلطةنامةي شيكاري.                                 - خ
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 ضوارةم : ماددةى
هيَن ناوي بازرطان )كؤمثانياي( بةرهةمبةت بة هاوردةكردني شري وة ثيَويستة فوَرمى زانيارى تاي

/ب.ضاوديَري ةندروسيت/ب.ط.كاروباري تةندروسيتوةزارةتي توهةناردةكار تؤماربكريَت لة
 . كوسةالمةتي خؤرا

 ماددةى ثيَنجةم :  
 وةي خوارةوة:دةبيَت تايبةمتةندي شريةكة بطوجنيَت لةطةلَ تايبةمتةندي ثيَوانةي عيَراقي بةم شيَ

 (2/ج217( تايبةمتةندي ثيَوانةى ذمارة )Milk powderشريي طةوران )-أ
 (1124( تايبةمتةندي ثيَوانةى ذمارة )food for infantن )شريي منداآل-ب

 شةشةم:  ماددةى
 ( بيَت.531نوسيين لةيَبلي سةر قوتوةكة دةبيَت بةثيَي تايبةمتةندي ثيَوانةي عيَراقي ذمارة )

 فتةم : حة ماددةى
يَنمايةكان وبرِيارةكاني دةستةي تانة بيَت كة بة ثيَي ياسا ورِنابيَت سةرضاوةي شريةكة لةو ووآل

 راويَذكاري خؤراك قةدةغةكراون.
 ماددةى هةشتةم : 

لة كاتي بووني هةر طرفتيَك وةزارةتي تةندروسيت بةثيَي ياساي تةندروستى طشيت هةَلدةستيَت بة 
كردنةوةي شريةكة لة بازاردا. وة لة كاتي بووني هةر طومانيَك لة رِاسيت رِاطرتين شريةكة يان كؤ

ودروسيت زانياريةكان لة سةر كارطة يان كؤمثانياي بةرهةمهيَين شريةكة دةبيَت كؤمثانيا هاوردةكار 
ردني كارطةي و هةناردة ئامادةبيَت بة ناردني تيميَك لة وةزارةتي تةندروسيت بة سةرداني ك

 تي سةرضاوة بؤ دَلنيابوونةوة.ة ووآلهيَن لبةرهةم
 نؤيةم : ماددةى

ى ثرِدةكاتةوة كةوا ئةو زانياريانةى لة فؤرِمي تؤماري زانياري يبازرطان )كؤمثانيا( بةَليَنامةى ياسا
كةم ياسايى رِاست ودروسنت وة لة هةر ثرِدةكريَنةوة لة ديوانى وةزارةتي تةندروسيت / ب.كاروبارى

 . كي هةَلة كؤمثانيا خؤي بةر ثرسيار دةبيَتوكورِيةك وة زانيارية
 دةيةم  : ماددةى 
 ( ناطريَتةوة.طبىيب لشريى ضارةسةرى )ح ةماييئةم رِيَن
 يانزة  :ماددةى 

دةكةويَتة بوارى  ى كوردستان(عنط لة بآلوكرنةوةى لة رِؤذنامةى )وقايدواى سىَ ما ئةم رِيَنمايية
 . بةجيَكردنجيَ

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                     
 وةزيـرى تـةنـدروستى                                                                                                                      
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 دةستةى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة
 1/2/2192لة  988ذمارة : 

 

( و 5117ي ساَلي )(7( لة ياساي ذمارة )5ة ماددةي )بة ثيَي ئةحكامي برِطةكاني يةكةم ودووةم ل
( ئةم ريَنماييانةي خوارةوةمان 5111(ي ساَلي )3( لة ياساي ذمارة )11ئةحكامي ماددةي )

 دةركرد:
 

 2192سالَي  ى(9ريَنمايي ذمارة )
 ثاراستين ذينطة لة ثيسبوون وفرِيَداني ثامشاوةكانريَنمايي 

 
 

 ( 9ماددة )
 

سزاي ثيَ بذاردني بةسةردا دةسةثيَنريَت لة  ، كةسيَك ئةم سةرثيَضيانةي خوارةوة ئةجنام بداتهةر
 ( ثةجنا هةزار دينار زياتر نةبيَت :210111( دة هةزار دينار  كةمرت نةبيَت ولة )110111)
 فريَداني ثامشاوةكان يان ثامشاوةي خواردني ماآلن لة سةر شؤستةو شةقامةكان. -1
جؤرةكاني لةسةر  ولةكان بة هةموفرِيَداني ثامشاوةي تاكة كةسي لة دةرطا وثةجنةرةكاني ئؤتؤمبيَ -5

 ريَطاوبان ياخود شةقامةكان لة كاتي رؤيشنت يان راوةستان .

ان لة كاتي هةَلثاضينيان يان جيَهيشتنيان لة شةقامةكان فرِيَداني ثارضة برِاوةكاني دار ودرةختةك -3
 يان لة طؤرِةثانة ضؤَلةكان لة طةرةطةكاني نيشتةجيَبوون.

ثةرت وبآلوكردني  ئةو ثاشةرؤيانةي كة دانراون لة شةقامةكان يان لة  طؤرِةثانة طشتييةكان  -4
 .وكؤآلنةكان ئةطةر لة شويَنة تةرخانكراوةكان دانرابن يان نا 

دن وثيسايي كردن لة شةقامةكان يان لة ريَطاوبان وطؤرةثانةكان  وباخضة طشتييةكان لة ناو ميزكر -2
 .جطة لةو شويَنانةي كة بؤ ئةم مةبةستة ئامادةكراون ، شار وشارؤضكةكان يان لة طوندةكان

 

 (2ماددةي )
ةثيَنريَت لة سزاي ثيَ بذاردني بةسةردا دةس ةرثيَضيانةي خوارةوة ئةجنام بدات ،كةسيَك ئةم سهةر -1

 ( سةد هةزار دينار زياتر نةبيَت:1110111( ثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبيَت ولة )210111)
 ريَكردني ئةو ئؤتؤمبيَالنة كة دووكةَلي )رةش يان شني( دةكةن تاكو ضاك دةكريَنةوة . -5

يةكان سووتاندني ثوش وثةآلش لة شويَنة ضؤَلةكان يان لة باخضةكان يان لة زةويية كشتوكاَلي -3
 ولةوةرِطاكان .

 فرِيَداني ثامشاوة لة شويَنة طةشتيارييةكان وهاوينة هةوارةكان وناوضة شويَنةوارييةكان . -4
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داناني ثاشةرِؤي رؤذانةي شويَنة )بازرطانييةكان وثيشةسازييةكان و ضيَشتخانةكان( لةبةردةم  -2
 شويَنةكانيان يان لةسةر شؤستةكان  .

 . و باَلندة لة طةرِةكي نيشتةجيَبوون بةخيَوكردني مةرِوماآلت ومانطا -2
 

 (1ماددةي )
 

كةسيَك ئةم سةرثيَضيانةي خوارةوة ئةجنام بدات0 سزاي ثيَ بذاردني بةسةردا دةسةثيَنريَت لة هةر
 ( دوو سةد هةزار دينار زياتر نةبيَت:5110111( سةد هةزار دينار كةمرت نةبيَت ولة )1110111)
كاري دروستكردن يان تيَكداني خانووي نيشتةجيَبوون يان  فرِيَدان يان جيَهشتين ثامشاوةي -1

 باآلخانةكان لةناو كؤآلنةكان وشةقامةكان يان لة طؤرِةثانانة كة نزيكن لة شويَين كاركردن .

لي تايبةت  بة طواستنةوةي كؤنكريت لةسةر ريَطاوبان رذاني كؤنكرييت ئامادةكراو لة ئؤتؤمبيَ -5
 ةي بؤ شويَين كاركردن .يان شةقامةكان لة كاتي طواستنةو

جيَهيَشتين ثاشةرِؤي كؤنكريت لة دواي تةواوبووني دروستكردني بينا ئةطةر بيناكة ئةهلي يان  -3
 حكومي بيَت0 لةسةر شؤستةكان وشةقامةكان وشويَنة نيشتةجيَبوونةكان .

ؤطةكان بةكارهيَناني شؤستةكان وشةقامةكان لةاليةن خاوةني دوكانة بازرطانييةكان وفرؤشيارة طةرِ -4
 وة خةَلكاني تر بؤ ثيَشانداني كةلوثةلةكانيان يان ئيشكردني ثيشةيي رؤذانة.

اليةنيَكي دياريكراو لة ناو  فرِيَدان يان جيَهيَشتين ثاشةرِؤي ثزيشكي لةاليةن كةسيَك يان -2
 ي كة تةرخان نةكراون بؤ ئةو مةبةستة .ئةوشويَنانة

ضيَشتخانةكان يان لة ناندينةكان يان لة دوكانة  فرِيَدان ثاشةرِؤي خواردن يان ثامشاوةكان لة -2
 بازرطانييةكان بةهةموو جؤرةكاني .

 

 

 (4ماددةي )
 

سزاي ثيَ بذاردني بةسةردا دةسةثيَنريَت لة  ،كةسيَك ئةم سةرثيَضيانةي خوارةوة ئةجنام بداتهةر
ر زياتر (سيَ سةد هةزار دينا3110111( دوو سةد هةزار دينار كةمرت نةبيَت ولة )5110111)

 :نةبيَت
 فرِيَداني ثامشاوةي ثيشةسازي )كة مةترسيدار نةبيَت( لة كارطة يان شويَنة ثيشةسازييةكان.  -1

جيَهيَشتين زةيت و رؤني طريزكردن لةسةر زةوي شويَين كاركردن لةاليةن خاوةني موةليدةكاني  -5
 ني.كارةبا وشويَنةكاني  رؤن طؤرِين وضاككردني ئؤتؤمبيلةكان بة هةموو جؤرةكا
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  ( 2ماددةي )
هةر كةسيَك ئةم سةرثيَضيانةي خوارةوة ئةجنام بدات0 سزاي ثيَ بذاردني بةسةردا دةسةثيَنريَت لة 

( ثيَنج سةد هةزار دينار 2110111( دوو سةد وثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبيَت ولة )5210111)
 زياتر نةبيَت:

ة اليةن كارطة ثيشةسازييةكان يان فرِيَداني ثامشاوةي مةترسيدار بؤ منونة )كاربؤن( ل -1
 نةخؤشخانةكان و ئةو دةزطايانةي هاوشيَوةيانن.

 كة تةرخان نةكراون بؤ ئةو مةبةستة  .ؤ لةو شويَنانةبةتاَلكردني تانكةرةكاني ئاوي ئاوةرِ -5

يان هاوشيَوةيان لة ماآلن يان لة باآلخانةكاني ترةوة يان لة  دزةكردني مادة نةوتيةكان -3
وتانكةرةكان يان لة ويَستطةكاني سووتةمةني 0ئةطةر ئةم كارة بة ئةنقةست يان ئؤتؤمبيلةكان 

 كةمتةرخةمي ئةجنامدرابيَت يان نا .

بآلوبوونةوةي دووكةأل يان طازةكان يان تةثوتؤز بة رِيَذةيةكي زؤر لة كارطة ثيشةسازييةكان يان  -4
 هاوشيَوةكانيان.

 (6ماددةي )
دةكاني ثيَشوو بؤ دوو بةرامبةر لة كاتي ددراو لة مازيادكردني برِي سزاي سةثيَن يةكةم:

 دووبارةبوونةوةي سةرثيَضي لة دواي ئاطاداركردنةوةي سةرثيَضكار بة سةرثيَضيةكةي.
( دة رؤذ تا 11دةبيَت سةرثيَضكار سةرثيَضي يةكةي يان شويَنةوارةكةي الببات  لة ماوةي ) دووةم:

 ( سي رؤذ.31)
 (7ماددةي )   

( ئاماذةيان ثيَ دراوة  204030501لة حاَلةتي رووداني هةر سةرثيَضييةك كة لة ماددةكاني )
فةرمانبةراني دةستةي ثاراسنت وضاككردني ذينطة وتيمةكاني ثشكنني لة فةرمانطةكاني ذينطةي 

ضي ثاريَزطاكان وئيدارةكان وريَكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني وهاووآلتيان مايف تؤماركردني سةرثيَ
 يةكانيان وئاطاداركردنةوةي دةستة يان فةرمانطةكاني ذينطةيان هةية بةو سةرثيَضييانة.

 (8ماددةي )
 -:ئةو اليةنانةي خوارةوة دةسةآلتي بةرزةفت كردنيان هةية بؤ مةبةسيت جيَبةجيَكردني ئةم ريَنماييانة

 نيان.يةكةكا فةرمانبةراني سةر بة فةرماندةيي ثيَشمةرطةي ثاراستين ذينطة و -1

بةرِيَوةبةرايةتي ثؤليسي دارستان وذينطة و بةرِيَوةبةرايةتيةكانيان لة ثاريَزطاكان وقةزا  -5
 وناحييةكان.
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 بةرِيَوةبةرايةتي طشيت ثؤليس لة ثاريَزطاكان وقةزا وناحيةكان. -3

 سةرؤكايةتي شارةواني وشارةوانيةكان لة ثاريَزطاكان وقةزا وناحيةكان. -4

وضؤ وبةريَوةبةرايةتيةكانيان ومةفرةزةكانيان  وثؤليسةكاني هاتووضؤ لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت هاتو -2
 ثاريَزطاكان وقةزا وناحيةكان وشةقامةكان.

 (1ماددةي )
لة كاتي ئاطاداركردنةوةي هةر اليةنيَك بة هةبوون يان رووداني يةك لةو سةرثيَضيانةي لـةم   يةكةم:

اوةتـةوة هةَلدةسـيتَ بـة دةستنيشـان كردنـي      رِيَنماييانة دا هاتوون  ئةو اليةنة كة ئاطاداركر
سةرثيَضــيةكة و ئــةو اليةنــةي كــة سةرثيَضــي يةكــةي ئــةجنام داوة ئــةوةش بــة راثؤرتيَــك 

 بةرزدةكريَتةوة بؤ سةرؤكي دةستةي ذينطة بؤ ئةجنامداني كاري ثيَويست.
بةردةم دادطاي  اليةني سةرثيَضيكار بؤي هةية تانة لة برِيارةكاني سةرؤكي دةستةي ذينطة لة دووةم:

 (.5117( ي ساَلي )14كارطيَرِي بدات بة ثيَي ياساي ئةجنومةني شوراي هةريَم ذمارة )
 (91ماددةي )

 كار بةم ريَنماييانة دةكريَت لة بةرواري دةرضووني.
 (  99ماددةي )

 ئةم ريَنماييانة لة رؤذنامةي رةمسي )وةقايعي كوردستان( بآلودةكريَتةوة.
 

 

 صمد حممد حسني                                                                                                                         
 ةرؤكي دةستةـس                                                                                                                         
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 دةستةى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطة
 96/2/2192لة  264ذمارة : 

 ساَلى ى(3) ذمارة ذينطة ضاككردن و ثاراسنت دةستةى ياساى لة (11) ةىدماد حوكمةكانىيَى بةث

 ضاككردني و ثاراسنت ياساى لة( 33)ومادةي( 31) دةيدما لة (2و3و5و1) برِطةكاني و (5111)

 خوارةوةمان ريَنماييانةى ئةم (5117) ساَلى ى(7) ذمارة راقعيَ نىكوردستا هةريَمى لة ذينطة

 : دةركرد

 2192 سالَى ى(2)ذمارة ريَنمايي

 بالَندةكان و كيَوى ئاذةلَى ثاراستنى و اوكردنرِ بة تايبةت ريَنمايي

 يةكةم بةشى

 ثيَناسةكان و ئاماجنةكان
 : ئاماجنةكان (: 9) ةىدماد

 ة:خوارةوةي نةىآلخا ةمئ بؤ ريَنماييانة ئةم ئاماجنى
 . حةوانةوةيان  شويَنى و ئاذةَلةكان رةطةزى لة كردن ثاريَزطارى و سروشت ثاراستنى -1
 يَى ث بة راوكردن ئةجنامدانى بة كوردستان راوضيانى كؤمةَلةى ئةندامانى بة ريَطةدان ضؤنيةتى -5

 . هاتووة اريَنماييانةد لةم مةرجانةى ئةم

 :ثيَناسةكان (:2) ةىدماد

 : دياري كراوة بةرامبةريان لة خوارةوة نةىمةبةست و واتاي ئةم زاراوا

 كيَويةكان باَلندة و شريدةرةكان وةكو دةذين وشكايي لةسةر كة طيانلةبةرانةن ئةو : كيَوى ئاذةَلى -1

 ذينطةيى هاوسةنطى  لة كردن ثاريَزطارى لة هةية بةرضاويان رؤَلى كة درِندةن يا نةكراون ماَلى كة

 . دةكةن دابني مرؤظ ذيانى داويستةكانىثيَ و

 ئامانج وة ، كيَويةكانة ئاذةَلة و باَلندة دةستكةوتنىيَى ل مةبةست تيَيدا كة كرداريَكة: راوكردن -5

 بةردةوام بؤ وةكاركردنة ، باَلندةكانة و كيَويةكان ئاذةَلة ضرِى ضاككردنى و ريَكخسنتة ريَنمايي لةم

 لةسةر زيندةطى و طةشتيارى و شارستانى و مةعنةوى و مادى انىبةكارهيَن بؤ سامانة ئةو بوونى

 . زانستى بنةماى

 و كيَوى ئاذةَلى سامانى كردنى ضاوديَرى لة بةشداربوون بؤ ثيَدراوة رىَ بةياسا كةسةية ئةو ي:راوض -3
 . ذيرانة  زانسيت بنةماى لةسةر راوكردن ثالنى كردنى بةجىَ جىَ
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 دامةزراوة راو ئارةزوومةندانى و تايبةت كةسانى اليةن لة كؤمةَلةيةكة : راوضيان كؤمةَلةى -4

 . دةدةن ئةجنام كوردستان هةريَمى لة ضاالكيةكانيان ناوخؤ ثةيرِةوى يَىثبة

 بؤ دةكريَت قةدةغة تيَدا مرؤيى ضاالكيةكى هةموو كة ناوضةيةية ئةو: سروشتى ثاريَزراوى -2

 هةرِةشةى ئةوانةى تايبةت بة رووةكةكان و باَلندة و ئاذةلَ جياوازةكانى جؤرة لة ثاريَزطارى

 . لةسةرة لةناوضوونيان

 دووةم بةشى

 راوكردن مةرجةكانى

 (:1) ةىدماد

  .  ذينطة ضاككردنى و ثاراسنت دةستةى لة ياسايى مؤَلةتى دةسهيَنانى بة -1

 . جؤرةكانيان هةموو بة تةقيَنةرةوةكان و تفةنط بةكارنةهيَنانى -5

 . ذةهرةكان و قرِكةرةكان بةكارنةهيَنانى -3

 . كارةبا تةزووى بةكارنةهيَنانى -4

 (.بالجيكتؤر) بةهيَز رووناكى و لمبيَؤئؤت بةكارنةهيَنانى -2

 .  سروشتيةكان ثاريَزراوة ناو لة كردننة راو -2

 . ريَثيَدراوة راوكردنيان نةىآلئاذة ئةو و راوكردن بة تايبةت تفةنطى بةكارهيَنانى -7

 . ةقةدةغةي زاوزىَ ىةكانوةرز لة راوكردن -7
 بةكارداو   تةنيا هاتووة ريَنماييانة ئةم ى(7) ةىدماد لة كة باَلندانةى ئةو راوكردنى بؤ -2

 دةهيَنريَت

  (تاذى)تاجنى تةنيا هاتووة ريَنماييانة ئةم (ى7) دةىدما لة كة كةرويَشك بؤراوكردنى -11

 . بةكاردةهيَنريَت
 تن قةدةغةية(.راونةكردن  لة كاتي شةو واتة )لة ثيَش خؤرئاوابوون تا خؤرهةآل -11
 راونةكردن لةسةر كانياوةكان . -15

 (:4) ةىدماد

 كاتى لة سزاكانيان برِى و قةدةغةية راوكردنيان كة كيَويةكانة ئاذةَلة ليسيت (1) ذمارة ثاشكؤي

 دياريكراوة بةرامبةريان راوكردنيان

 كاتى لة نيانسزاكا برِى و قةدةغةية راوكردنيان كة باَلندةكيَويةكانة ليسيت (5) ذمارة ثاشكؤي

 دياريكراوة بةرامبةريان راوكردنيان
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 بةشي سيَيةم
 سةرثيَضي يةكان و سزاكان

 (:2) ةىدماد
 ريَنماييانةية ئةم ثيَضةوانةى هاتووة  ثاشكؤكاندا لة باَلندانةى و ئاذةلَ لةو جؤريَك هةر راوكردنى -1

 جؤرانةى لةو جطة ،  كراوة ىديار بةرامبةريان لة كة دةسةثيَنريَت بةسةردا سزايانةيان ئةو برِى وة

 . هاتووة دا ريَنماييانة ئةم ى(7) ةىددما لة كة

 سزاكان ، دان كردن هيَلكة حالةتى لة باَلندانةى ئةو و ئاوس كيَوى ئاذةَلى راوكردنى كاتى لة -5

 . دةبن دووبةرامبةر

 نرخى  روويدا ةطةرئ ، قةدةغةية )بةتالَ بيَت يان هيَلكةي تيَدابيَت(باَلندةكان هيَالنةى تيَكدانى -3

 . ئةجنامدةرةكةى بةسةر دةسةثيَنريَت باَلندةكة

 لة , قةدةغةية دا هيَالنةكانيان ناو لة خشؤكةكان و باَلندة هيَلكةى بةدةستهيَنانى يا شكاندنى -4

 . دةبيَت خشؤكةكة يان باَلندةكة نرخى سزاكة برِى روودانيدا كاتى

 . كيَوى ذيانى و ذينطة سةر لة كردن ثاريَزطارى بؤ(هةرِةمةكى)سنوور بىَ راوى لة دووركةوتنةوة -2

 انةكدةطمةن ئاذةَلة ترى جؤرةكانى و كةمتيار و وورض  و ئاسك و مامز ثَلنط و راوكردنى -2

 . ئاذةَلى سامانى ثاراستنى بؤ قةدةغةية

 يةنال لة كردنيان ئازاد دواى بيَت هؤيةك هةر بة سروشت بؤ بطةرِيَنةوة نناناتو كة باَلندانةى ئةو -7

 دةسةثيَنريَت بةسةردا سزايانةيان ئةو هةمان ، هةريَم دةرةوةى بؤ طواستنةوةيان يان راوضيةكانةوة

 . 5لة ثاشكؤي ذمارة كراوة ديارى بةرامبةريان لة كة

لة كاتي دووبارةبونةوةي سةرثيَضييةكان لةاليةن سةرثيَضي كاراني ئةم ريَنماييانة،برِي سزادانةكة  -7
 اددةيةدا هاتووة دوو بةرامبةر دةبيَتي ئةم م1كةلةبرِطةي 

 و دارستان ثؤليسى يان ذينطة ثاراستنى ثيَشمةرطةكانى يان ذينطة فةرمانبةرانى لة هةركةسيَك -2
  دووردةخريَتةوة ثيشةكةى لة يان دةبيَت  بةرامبةر دوو سزاكةى راوبكات ذينطة

  راوكردن مؤَلةتى ثيَدانى مةرجةكانى (:6) ةىدماد

  بهيَنيَت ويستانةاثيَد ئةم ثيَويستة دةكات مؤَلةت ىداوا كةسةى ئةو -1
  شارستانى بارى ناسنامةى - أ

 عرياقى رةطةزنامةى  - ب
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 بيَت كوردستان هةريَمى دانيشتووى ثيَويستة - ج
 زانيارى كارتى - د
 .دةكريَت ئيدارةكان و ثاريَزطاكان ذينطةى فةرمانطةى بة ثيَشكةش داواكاريةكة -5
 ئاو كانىوسةرضاوة كشتوكاأل وةزارةتى ثشتطريى -3
 كوردستان رِاوضيانى كؤمةَلةى ثشتطريى -4

 بة ثابةندبوون بؤ بدات ذينطة وضاككردنى ثاراسنت دةستةى ياسايى لةبةشى بةَليَننامةى -2

 . ذينطةيى ريَنماييةكانى
 ة.دينار هةزار ثةجنا و سةد 1210111رِاو مؤَلةتى ثيَدانى رةمسى -2
 (:7) ةىدماد 

 ردنةرِاوك وةرزى يةك بؤ تةنيا مؤَلةتةكة -1
 . باَلندةية يان كيَوى ئاذةَلى لة جؤر يةك بؤ تةنيا مؤَلةتةكة -5
 . دةدريَت هونةرى فةرمانطةى بةرِيَوةبةرى يان دةستة سةرؤكى لةاليةن مؤَلةتةكة  -3
 . دةكريَتةوة نوآ ساآلنة مؤَلةتةكة -4
 دينارة هةزار حةفتاو ثيَنج 720111مؤَلةتةكة كردنةوةى نوآ رةمسى -2
هةية مؤَلةت نةدات يان نويَ نةكاتةوة بةثيَي بارودؤخي ذينطةيي   دةسةآلتي ذينطةيي بؤي -2

 .باَلندةكان يان ئاذةَلة كيَويةكان
 (:8) ةىدماد
 .  ساليَك هةموو لة1/5 تا12/2 سويَسكة وكةو راوى -1
   .ساليَك هةموو1/3 تا12/2 كةرويَشك راوى -5

 (:1) ةىدماد
 .دةطرييَتةبةر بةرامبةرى ياسايى ارىريَك بيَت ريَنماييانة ئةم ثيَضةوانةى هةركةسيَك

 (:91) ةىدماد
 طةياندن زيان هؤى ببيَتة تر هةرطيانلةبةريَكى يان  بةراز و ريَوى و طورط وةكو كيَوى ئاذةَلى ئةطةر

 ئاطادار ثاريَزطاكانى ذينطةى فةرمانطةى ثيَويستة شيناييةكان و باخضة يان ئاذةَلى سامانى بة

 بة ئاذةآلنة لةو رزطاركردن خؤ يان كردنى قةدةغة ضؤنيةتى و كيَشةكان ضارةسةركردنى بؤ بكريَتةوة

 لة طشتيةكانيان بةرِيَوةبةرايةتية يان ئاو سةرضاوةكانى و كشتوكاأل وةزارةتى لةطةأل هةماهةنطى

 بدريَت ئةجنام ثاريَزطاكان
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 (:99) ةىدماد
 دةستةى بؤ دةطريَت يَثيَنةدراور رِاوكردنى لة بةكارهاتوو مادةكانى و هؤيةكان هةموو بةسةر دةست

 . ذينطة ضاككردنى و ثاراسنت
 (:92) ةىدماد

 دةستةى داريانيثةيوةند اليةنى بؤ زانستى ليَكؤلينةوةى مةبةستى بؤ سنووردار راوكردنىةب مؤَلةت

  دةدريَت فةرمانطةكان و ذينطة
 (:91) ةىدماد
 لة سنوودار ذمارةيةكى راوكردنى بة ريَتدةد مةسيحيةكان بة ريَطا ئايينيةكان سروتة رةضاوكردنى بؤ

 .  دةطةيةنن كشتوكاَليةكان كيَلطة بة زيان ئةوانةى تايبةتى بة ساآلنة بةراز
 (:94) ةىدماد
لةريَطاي  دادةنريَت ذينطة صندوقى  ذميَرةى لة وةردةطرييَن غةرامةكان و رةسم لة سزايانةى برِة ئةو

 ي هةريَمدةستةي ثاراسنت و ضاككردني ذينطةان يان فةرمانطةي ذينطةي ثاريَزطاكان و ئيدارةك
 (:92) ةىدماد

و )بةرِيَوةبةرايةتي ثؤليسي  ينطة(ثيَويستة لةسةر هةريةك لة)فةرماندةيي ثيَشمةرطةي ثاراستين ذ
 نماييانة ئةجنام بدات.كاني راطرتن لةطةلَ سةرثيَضيكاراني ئةم ريَريَكارة دارستان وذينطة(

 (:96) ةىدماد
 ةىدماد برِطةي يةكةم لة  يَىبةث تر ياسايى ريَكارى ، ريَنماييانة لةم كراون باس سزايانةى لةو جطة

 . بةر دةطرييَتة كار سةرثيَضى بةرامبةر (5117) ساَلى ى(7) ذمارة ياساى لة( 45)
 (:97) ةىدماد
 .دةرضوونيةوة لةرؤذى دةكريَت ريَنماييانة بةم كار
 (:98) ةىدماد
 . بآلودةكريَتةوة (كوردستان وةقايعى )فةرمى ذنامةىرؤ لةة ريَنماييئةم 

 
 حسني حممد صمد                                                                                              

 دةستة رؤكىسة                                                                                                
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 احليوانات الربية                            ئاذةلَة كيَويةكان             (            1ثاشكوَى )                       
 

 ذ

 ناوى زانستى ناوى ئينطليزى ناوى عةرةبى ناوى كوردى
نرخى يةك دانة 

 بةدينار

 االسم العلمى االسم االينكليزى االسم العربى االسم الكردى
سعرلعدد الواحد 

 بالدينار

 مليون Leopard Panthera  pardus 11 منر ثَلنط 1

 مليون Cheetah Acinonyx  jubatus 11 فهد تاذ ثَلنط 2

 مليون Brown   Bear Ursus  arctos 11 الدب البنى وورض قاوةيى 3

 مليون Asian  Black   Bear Ursus  thibetanus 11 الدب االسوداالسيوى وورضى رةش 4

 Roe Deer انثى االيل شوكا -شظر  5
Capreolus  
capreolus 

 مليون 11

 مليون Jebeer  Gazelle Gazella  bennettii 11 غزال ئاسك 6

 Goitered   Gazelle غزال مامز 7
Gazella  

subgutturosa 
 مليون 11

 مليون Wild  Sheep Ovis  orientalis 11 اخلروف الربى مةروبةرانى كيَوى 8

 مليون Wild Goat Capara  aegagrus 11 املاعز الربى كةلَ و بزنة كيَوى 9

 مليونWild  Cat Felis i silvestris 1 القط الوحشى ثشيلةى كيَوى 10

 مليونCaracal Caracal   caracal 1 القط الوشق ثشيلةى كاراكال 11

 Wild Boar , pig Sus   scrofa 2110111 خنزير بةراز 12

 Common  Fox Vulpes   vulpes 3110111 ثعلب ريَوى 13

 Sand Fox Vulpes  rueppellii 2110111 ثعلب الرمل ريَوى بيانى 14

  Indian  Crected دعاج سيخور 15
Porcupine 

Hystrix   indica 5110111 

 Persian  Squirrel سنجاب مسورة 16
Sciurus  

anomalus 
1110111 

 طوركةن-قارابةشة 17
 

European  Badger Meles  meles 1110111 

 Brandts  Hedgehog القنفذ ذوذك 18
Paraechinus   
hypomelas 

210111 

 European Hare االرنب كةرويَشك 19
Lepus   

europaeus 
5110111 

 European Otter Lutra   lutra 2110111 الكلب املائي سةطى ئاوى 20

 Striped  Hyaena Hyaena    hyaena 2110111 ضبع ياركةمت 21

 Wolf Canis    lupus 2110111 ذئب طورط 22

 Golden Jackal Canis dureus 2110111 واوى ضةقةلَ 23

 Indian Grey فأر التمر مشكى خورما 24
Mongoose 

Herpestesed   
wardsii 

5110111 

 الزواحف بانواعها,       خشوَكةكان بة هةموو جوَرةكانى يةوة 52
 

1110111 
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 الطيور الربية                        باَلندة كيَويةكان                      (5)ى ؤثاشك                   

 ذ
 نرخى يةك دانة بةدينار ناوى زانستى ناوى ئينطليزى ناوى عةرةبى ناوى كوردى

 سعرلعدد الواحد بالدينار االسم العلمى زىليكاالسم االين االسم العربى االسم الكردى

 Peregrrine  Falcon شاهني شةهيَن 1
Falco  

peregrinus 
مليون 11  

مليون Saker  Falcon Falco cherrug 11 الصقر الغزال باَلةبان 2  

 Barbay Falcon شاهني مغربى سىَ كوذة 3
Falco  

pelegrinoides 
مليون 11  

مليون Hobby Falco subbuteo 11 شويهني )البيق( لةيل 4  

 Lanner falcon الصقر احلر الجني 5
Falco 

biarmicus 
مليون 11  

6 
مليون 11 هةلوَى ماسى طري -هةلوَيةكان -شةم قارةكان -داالشةكان  -شةهيَنةكان  -باشوكةكان  -بازةكان  -هةلوَ -هةموو جوَرةكانى   

 النصور -الصقور – انواع لشاهني   
   

مليون Common Carne Grus  grus 3 الكركرى الرمادى نةقورنطشي 7  

 Houbara  Bustard حبارى ضرك 8
Chlamydotis  

undulata 
مليون 2  

مليون Mute   Swan Cygnus  olor 3 التم الصامت قوى بيَدةنط 9  

مليون 5 هةمووجوَرةكانى قوو 10  

11 
فالمينكو 

 )سوورةقورينط(
 Greater   Flamingo النعام الكبري

Phoenicopterus  
roseus 

مليون 3  

 Caucasian Black طهويج اسو قفقازى مريشكة كيَوى 12
grouse 

Lyrurus  
Mlokosiewiczi 

2110111 

 Pelican   White البجع االبيض كةَلك )سثى( 13
Pelrcanus   

onocrotalus 
مليون 3  

 Red brerasted الوزة احلمراء بوكةس 14
Goose 

Branta  
ruficollis 

مليون 5  

انواع البط  * 15 مليون 1 هةمووجوَرةكانى قازةكان   

 Snowocok تدرج الثلج القزوينى كةوى دةرى 16
Tetraogallus    

caspius 
مليون 2  

 Black  Francolin حجل او درج اسود ثوَرِ 17
Francolinus  
francolinus 

3110111 

 Grey Partride حجل درج رمادى زرة ثوَر 18
Francolinus 

pondicerianus 
3110111 

 White  Stork لقلق ابيض حاجى لةق لةق 19
Ciconia   
ciconia 

مليون 1  

 Pleskes Groundjay العقع االمحر قشقةَلة سوورة 20
Podoces     
pleskie 

210111 

قةلةرةشة -قةَلةبةكة   -قشقةَلة   -ذاوكة ق -قازوومة–قازوودندوكزةرد  -جوَرةكانى ديكةى قازوو 21  210111 

 Ruddy Shelduck بط ابو فروة سوورةقانك 22
Tadorna  

ferruginea 
2110111 

23 
ئةمحةد 

 راوكةردةندةك باريَك
 Slender – billed الكراونى املاء رفيح املنقار

Curlew 
Numenius  
tenuirostris 

3110111 

24 
 تاوسة )مريشكى

 زةلكاو(
 Purple Gallinule  )سحنون(  هان(فرفر  ارجوانى )الرب

Porphyrio   
Porphyrio 

1110111 
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 White Headed بط ابيض –ابو مروحة  مراوى سةرسثى 25
Duck 

Oxyura 
Leucocephala 

4110111 

 Marbled Teal شرشري اخلطط مراوى سثيلكة 26
Mamaronetta  
angustirostris 

1210111 

 Common Mynah مينة اعتيادى مينا 27
Acridotheres 

tristis 
4110111 

 1110111 هةموو جوَرةكانى مراوى ديكةى 28

 chukar القبج -احلجل الرمادى  كةو 29
Alectoris  
chukar 

1210111 

 Common partridge Perdix   perdix 1210111 احلجل زةركةو 30

 See-see prtiridge احلجل سى سى سويَسكة 31
Ammoperdix  
grisoegularis 

1210111 

 Quail السمان)السلوى( هةويَردة 32
Coturnix  
coturnix 

1210111 

33 
كورِكورةى بةرزط 

 خةيى
 Lichtensteins قطا ليشتنستني

Sandgrouse 
Pterocles 

lichtensteinii 
1110111 

قطاانواع  - 34  1110111 هةموو جوَرةكانى قةتىَ 

 Rock Dove Columba Livia 1110111 محام جبلى كوَترة شينة 35

انواع احلمام -قومرى رِوَذهةالتى -كوَترة نةخشينة -كوَترةطاية -هةمووجوَرةكانى كوَتر 36  1110111 

 Starling الزرزورالشائع رةشوََلة 37
Sturnus 
Vulgaris 

210111 
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 وةزارةتى  داد 
 2192 (ى سالَى9بةيانى ذمارة )

(ى 13( لة ياساى وةزارةتى داد ذمارة )5( برِطة )2ماددةى )ةى ثيَماندراوة لة تبةو دةسةآلثاَلثشت 
 -( برِيارماندا :5117ساَلى )

جياكردنةوةى لـة بةريَوةبةرايـةتى    و كردنةوةى بةريَوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى لة ديوانى وةزارةت -
 ةكان .ية دادى و ياساييثةيوةندي

 2192(ى سالَى 2بةيانى ذمارة )
وسينطةى سةرثةرشتيارى دادى لة ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان و كردنى وةشاندنةوةى هةرسآ نهةَل -

 بةفةرمانطةى سةرثةرشتيارى دادى لة هةرسآ ثاريَزطاى هةوليَر و سليَمانى و دهؤك.
 سـنان ضـلبى                                                                                                                                  

 رى دادـوةزي                                                                                                                                     
----------------------------------------------------------------------- 

 وةزارةتى تةندروستى
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   

  -، بريارماندابة : 5117(ى ساَلى 12ذمارة )
 2194سالَى  ى(912بةيانى ذمارة )

( لـة طـةرِةكى هـةوارى    cكردنةوةى )مةَلبةندى تةندروستى شةهيدانى مةجيد بةط( لة تايثى ) -
 تازةى ناو شارى سليَمانى سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .

 .54/15/5114ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -
 2194سالَى  ى(916بةيانى ذمارة )

حممـد   ) شةهيدى سةنطةر ( بؤ )بنكةى تةندروستى بنكةى تةندروستى رؤذ ستى طؤرِينى ناوى ) -
ارداو ناو شارى سـليَمانى سـةر بـة بةريَوةبةرايـةتى طشـتى      ( لة طةرِةكى س حمى الدين مصطفى

 تةندروستى سليَمانى .
 .54/15/5114ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -

 2192سالَى  ى(9بةيانى ذمارة )
مةَلبةنـدى تةندروسـتى زانكـؤ سـةر بةبةريَوةبةرايـةتى طشـتى        طؤرينى )ئةم يةكانةى خوارةوة( لة

 .تةندروستى سليَمانى 
 طؤرينى يةكةى ذميَريارى بؤ هؤبةى ذميَريارى . -1

يَض كة ثيَك بيَت لة يةكةى برين ثيَضى ثيَضى ذنان و ثياوان بؤ هؤبةى برين ثطؤرينى يةكةى برين  -5
 ذنان وة يةكةى برين ثيَضى ثياوان .

 َلكردنى ثيس بوونى ذينطة وةكو يةكةية .يةكةى كؤنرتِؤ -3

 .15/1/5112ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -
 كريم رشيد محة رِيَكةوت.د                                                                                                         

 تـةنـدروستى وةزيـرى                                                                                                         
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 وةزارةتى تةندروستى
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   

  -ة :، بريارمانداب 5117(ى ساَلى 12ذمارة )
 2192سالَى  ى(2بةيانى ذمارة )

ــةوةي - ــةي)  كردن ــاريَزي ددان هؤب ــة ( ث ــةتي ل ــتين بةرِيَوةبةراي ــةربة تةندروســيت خؤثاراس  س
 سليَماني تةندروسيت طشيت بةرِيَوةبةرايةتي

 .51/1/5112ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -

 2192سالَى  ى(1بةيانى ذمارة )
 زاخؤ قةزاي لة رزطاري ناحيةي لة( A) جؤري لة( خانآ محةديئة تةندروسيت بنكةي) دنةوةيكر -

  1 دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوبةرايةتي بة سةر
 .51/1/5112ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -

 2192سالَى (ى 4بةيانى ذمارة )
       و سـليَماني  سةرضـناري  طةرةكي لة( بةط والي طااهر  دشةهي نةخؤشخانةي) لة ريةكهة كردنةوةي -

 .سليَماني تةندروسيت طشيت بةبةريَوبةرايةتي سةر  سليَماني شاري ناو لة( كراوة دَلي نةخؤشخانةي)
 .51/1/5112ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -

 2192سالَى  ى(2بةيانى ذمارة )
 . هةوليَر شاري لة تايبةت( جوانكاريو  ضاو بؤ شةرق سةنتةري) كردنةوةي -

 .51/1/5112ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -

 2192سالَى  ى(6بةيانى ذمارة )
كردنةوةى )هؤبةى بانكى خويَن( لة نةخؤشخانةى فرياكةوتنى ناوةندى هةوليَر سةر بة  -

 .تةندروستى هةوليَر بةريَوةبةرايةتى طشتى 

 .57/1/5112ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -

 2192سالَى  ى(6بةيانى ذمارة )

ةرايةتى طشتى طؤرينى )ئةم يةكانةى خوارةوة بؤ هؤبة( لة سةنتةرى رِاهيَنانى منداآلن سةربة بةريَوةب-
ئامار بؤ هؤبةى ئامار  - 5ارى بؤ هؤبةى ثةرستارىثةرست -1طؤرينى يةكةى  -تةندروستى سليَمانى:

 .ئايتى بؤ هؤبةى ئايتى -3
 .2/5/5112ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى  -

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                     
 وةزيـرى تـةنـدروستى                                                                                                                      
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العراق –إقليم كوردستان 

 رئاسة االقليم      
 الرئيس         

 بباسم الشع
 2015( لسنة 3رقم )قـرار 

 -وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان 
العراق يف جلسته  –اءًا على ما شرعه برملان كوردستان ااملعدل و بن 5002( لسنة 1العراق رقم )

 قررنا إصدار: 2/5/5012( يف 5املرقمة )
   2015( لسنة 1)قانون رقم   

 العراق –قانون إدارة حمافظة حلبجة يف إقليم كوردستان 
 (:1املادة )

 يُقصد بالتعابري واملصطلحات اآلتية املعاني املبينة إزاءها ألغراض هذا القانون:
 العراق. –اإلقليم: إقليم كوردستان  أوالً:

 جملس الوزراء: جملس وزراء اإلقليم. ثانياً:
 : حمافظة حلبجة يف اإلقليم.احملافظة ثالثاً:
 املعدل. 5002( لسنة 3قانون احملافظات: قانون احملافظات يف إقليم كوردستان رقم ) رابعاً:

 احملافظ: حمافظ حلبجة. خامساً:
 اجمللس: جملس حمافظة حلبجة. سادساً:
 (:2املادة )

افظة حلبجة جملس خاص ال يزيد استثناًء من حكم املادة )الرابعة( من قانون احملافظات يكون حمل أوالً:
( مخسة وعشرون عضوًا، ويتم تعيينهم بقرار من جملس الوزراء، على أاّل 52عدد أعضائه عن )

يى، كةاء، ويكون من ضمنهم املكون الكا% من عدد األعض30تقل نسبة متثيل النساء فيه عن 
دة )اخلامسة( من قانون وأن يكون العضو مستوفيًا للشروط الواردة يف الفقرة )أواًل( من املا

، وتتوىل وزارة الداخلية مهمة 5002( لسنة 4انتخاب جمالس احملافظات واألقضية والنواحي رقم )
 تدقيق الشروط.

يف حالة انتهاء عضوية أعضاء اجمللس ألي سبب كان يتم شغل مناصبهم وفق اإلجراءات أعاله  ثانياً:
 ذاتها.
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 (:3املادة )
 من بني أعضائه بقرار من جملس الوزراء.يعني رئيس اجمللس ونائبه 

 (:4املادة )
يتمتع رئيس اجمللس ونائبه واألعضاء باحلقوق واالمتيازات الواردة يف الفقرة )أواًل( من املادة الثالثون 

( منها، ويعد العضو املوظف منسبًا إىل عضوية اجمللس، 2( من قانون احملافظات باستثناء البند )30)
ع بني راتب الوظيفة ومكافأة اجمللس وإمنا له حق االختيار بينهما طيلة مدة عضويته يف وال جيوز له اجلم

 اجمللس، وحيق له العودة إىل وظيفته عند انتهاء مدة عضويته.
 (:5املادة )

 تنحصر مهام واختصاصات اجمللس فيما يأتي:
ة من أجل ضمان حسن تنفيذ متابعة ومراقبة مجيع نشاطات األجهزة واهليئات التنفيذية احمللي أوالً:

األعمال، عدى اجلهات اليت مت استثناؤها حسب الفقرة )احلادية عشر( من املادة )السادسة( من 
 قانون احملافظات.

 تقديم املشورة للمحافظ والتنسيق معه يف الشؤون اآلتية: ثانياً:
 رسم السياسة العامة للمحافظة. -1
 تنميتها وحتديد أولوياتها.إعداد مشروع موازنة احملافظة وخطة  -5
 إعداد مشاريع القوانني والقرارات والتعليمات اليت ختص احملافظة. -3
 اختيار املرشحني لوظيفة املدراء العامني يف احملافظة. -4
 تطوير اخلدمات العامة وحتسني األداء املالي واإلداري يف احملافظة. -2

 (:6املادة )
ب أحكام هذا القانون وتبقى أحكامه نافذة حلني انتخاب جملس يستمر اجمللس يف أداء مهامه مبوج

 .5002( لسنة 4احملافظة مبوجب أحكام قانون انتخاب جمالس احملافظات واألقضية والنواحي رقم )
 (:7املادة )

يعني احملافظ مبرسوم إقليمي بناًء على اقرتاح وزير الداخلية وموافقة جملس الوزراء، على أن  أوالً:
مجيع الشروط الالزمة توافرها يف احملافظ وفق الفقرة )ثانيًا( من املادة )الثامنة عشر( يستويف 

من قانون احملافظات، وتكون وظيفته بدرجة خاصة بعنوان )وكيل وزارة( فيما خيص احلقوق 
واخلدمة الوظيفية، ويرتبط إداريًا بوزارة الداخلية. وهو املسؤول التنفيذي األول يف احملافظة، 

 ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ارس املهام واالختصاصات احملددة له يف قانون احملافظات مباومي
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يعني نائباي احملافظ بدرجة مدير عام بقرار من جملس الوزراء وبرتشيح من وزير الداخلية على  ثانياً:
 أن يكونا من محلة شهادة جامعية يف األقل ومن ذوي اخلربة واالختصاص.

عني وينقل ويعفى كل من القائمقام ومدير الناحية يف حمافظة حلبجة مبرسوم إقليمي يصدر بناًء ي ثالثاً:
على اقرتاح وزير الداخلية وموافقة جملس الوزراء حلني تشكيل جمالس األقضية والنواحي عن 
طريق انتخابات عامة ومباشرة وفقًا لقانون انتخاب جمالس احملافظات واألقضية والنواحي رقم 

 .5002( لسنة 4)
 (:8املادة )

على جملس الوزراء ختصيص موازنة خاصة حملافظة حلبجة أسوًة باحملافظات األخرى يف اإلقليم ضمن 
 .5012املوازنة العامة لإلقليم لسنة 

 (:9املادة )
 تسري بقية مواد قانون احملافظات وتبقى نافذة ما مل يتعارض جزئيًا أو كليًا مع أحكام هذا القانون.

 (:10ملادة )ا
 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

 (:11املادة )
 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 (:12املادة )
 ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره، ويُنشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.

 
 مـسعود بارزانــى                                                                                                            

 ـس اقليـم كوردستان ـ العـراقرئي                                                                                                             

 هةولري
15/2/2015   

 
 األسباب املوجبة

لغرض تنفيذ وتشكيل إدارة حمافظة حلبجة وفقًا خلصوصياتها ورفع املوانع القانونية أمام تشكيل تلك 
احملافظة، ولكي يشكل حافزًا لتقديم املزيد من اخلدمات لسكان هذه احملافظة والتقليل من آثار جرائم 

 اإلبادة اجلماعية فيها، فقد شرع هذا القانون.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 21/1/2015يف  4/3/313رقم : 
 

 رـأمـ
 2015 ( لسنة2م )ـرق

 
 

( 3) الفقرة وحكم 11/1/5014 بتأريخ الصادر( 2) رقم العراق – كوردستان برملان إىل قرار استنادًا
 يتوىل املعدل،1225 لسنة( 1) رقم تانكوردس للربملان الداخلي النظام من( 32) املادة من

 :منهم كل ازاء املهام املؤشرة أدناه للربملان الدائمية اللجان يف امساؤهم األعضاءالواردة
 

 :الكوردستانيني الرعايا شؤون و العالقات جلنة -1
 

 للجنة رئيسًا                       عبداهلل عبدالرمحن زانا
 للرئيس نائبة                             عمر عباس ظيان
مقررة                               قادر عمر سهام  

 
 
 
 
 
 
 

 ئيمينكي براهيما جعفر                                                                             
 العراق –  كوردستان برملان رئيس نائب                                                                                          
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 وزارة الداخلية
 11/2/2015يف  3043قم : ر

وزارة الداخلية القليم من قانون  )الثالثة(( من املادة اوال) الفقرةلنا يف  املخولةوفقًا للصالحية 
 اآلتي :  التعليمات اصدرنا 5002 ( لسنة1ا العراق رقم ) كوردستان

 2015( لسنة 2رقم ) تتعليما
 العراق –إقليم كوردستان  يف تعليمات معهد الدفاع املدني

 : (1املادة )

 منهااملعاني املبنية أزاء كل - تطبيق هذه التعليمات الغراض  –يقصد بالتعابري و املصطلحات اآلتية 
 العراق. –األقليم :  أقليم كوردستان  :أوالً

 إلقليم كوردستان ا العراق. الوزارة : وزارة الداخلية :ثانياً
 الوزير :  وزير الداخلية إلقليم كوردستان ا العراق. :ثالثاً
 .معهد الدفاع املدني املعهد:  :رابعاً

 اجمللس : جملس إدارة املعهد. :خامساً
 املعهد. املدير : مدير :سادساً 
 ( :2املادة )

يكون له شخصية معنوية  ويتمتع  (معهد الدفاع املدني يؤسس يف  وزارة الداخلية معهد يسمى )
   .بديوان الوزارة  ويرتبط باالستقالل املالي واالداري

 :( 3املادة )
 يهدف املعهد إىل :

 و تزويدهم باملعارف العلمية والفنية و اإلدارية احلدثية ضباط ومنتسيب الدفاع املدنيرفع كفاءة  :اوالً
ل الدورات املتعلقة مبكافحة احلرائق واالنقاذ من خال تؤهلهم ألداء واجباتهم بشكل أفضل اليت

 .واالسعافات االولية
 . كوادر للدفاع املدني داخل مؤسسات  حكومة اقليم كوردستان وخارجها إعداد  :ثانياً
 . الدفاع املدني وخدمات االنقاذإعداد الدراسات و البحوث ذات العالقة بأختصاصات  :ثالثاً
تشارك فيها الكوادر ذوي اخلربة والكفاءة  يف الوزارة و اخلرباء  ات وورشات العمل املؤمتراإلعداد لعقد : رابعاً

 الدفاع املدنيمن خارج الوزارة  لدراسة ومناقشة خمتلف األمور و اجلوانب املتعلقة بتطوير أجهزة 
 ( :4املادة )

 ل من:برئاسة الوزير وعضوية كيشرف على املعهد، جملس يسمى )جملس إدارة املعهد( يشكل 
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 وكيل الوزارة لشؤون قوى االمن الداخلي.  أوالً: 
 . وكيل الوزارة لشؤون االدارة العامة ثانياً:
 مديرعام ديوان وزارة الداخلية. ثالثاً:
 مدير عام الشرطة.      رابعاً:

 مدير املعهد. خامساً:
الشهادات العليا  رتبة ال تقل عن )مقدم( من محلةبضباط قوى األمن الداخلي  اثنني من :سادساً

 خيتارهم الوزير.
 .لسثالثة من بني أعضاء اهليئة التدريسية أو احملاضرين من ذوي اخلربة و األختصاص خيتارهم اجمل :سابعاً

 ( :5املادة )
 ، األختصاصات اآلتية: ميارس اجمللس :أوالً

 األشراف العام على شؤون املعهد. -1

 و األشراف على تنفيذ هذه اخلطط.إقرار اخلطط لتنظيم شؤون املعهد و تطويره  -2
 يف املعهد و شروط قبوهلم. املقبولني حتديد عدد  -3
 وضع مناهج الدراسة يف املعهد و حتديد عدد الوحدات . -4
  وضع قواعد األمتحانات و حتديد أوقاتها. -5
من ذوي اخلربة  احملاضرين يف املعهد اختيار و ضمن املالك  أعضاء اهليئة التدريسية تعيني -6

 صاص.واالخت
 إقرار نتائج األمتحانات. -7
 منح شهادات التخرج للمتخرجني من املعهد أو الدورات التطويرية. -8
 دإقرتاح ميزانية املعه -9

 النظر فيما حييله الوزير عليه من أمور أخرى. -10
 للمجلس ختويل بعضًا من صالحياته، إىل مدير املعهد. ثانياً:
 حلاجة. حيدد اجمللس هيكلية اقسام املعهد حسب ا :ثالثاً

 ( :6املادة )
 مرة على االقل كل اوثلث اعضاءهجيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه أو بناءًا على إقرتاح من املدير أوالً:

 وكلما دعت احلاجة  ثالثة أشهر
 يف األقل. ءهأعضا ثلثاال ينعقد اجمللس، إال إذا حضره   ثانياً:
  .  تصدر قراراته باألغلبية البسيطة للحاضرين ثالثاً:

 هيكلية املعهد

  ( 7املادة )
 -:االتية يتكون املعهد من االقسام التنظيمية 
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 -مديراملعهد : :اوالً

وله خدمة وظيفية  شهادة جامعية اولية   حيمل التقل رتبته عن عقيديدير املعهد ضابط بدرجة مدير
 .الوزيرو يعني بقرار من مخسة عشر سنة عن  التقل
 و ضباط من ذوي الكفاءة واالختصاصن اولعلمية : يدير هذه االقسام موظفاالقسام االدارية وا: ثانياً

 -ويعاونهم عدد من املوظفني  وبالشكل االتي:

 . شهادة البكالوريوسعلى  حيمل شغله ضابطي -سكرتري املعهد: -1
 االحصاء شهادة البكالوريوس يفعلى االقل  ويشغله موظف او ضابط حيمل: قسم الدراسات واإلحصاء -2
احدى شهادة  البكالوريوس يف  على االقللبحوث : ويشغله  موظف او ضابط حيمل قسم ا -3

 االختصاصات ذات العالقة.
 شهادة البكالوريوس . قسم التدريب : و يشغله موظف او ضابط حيمل -4
 . حيمل شهادة البكالوريوس يف االعالماو ضابط : ويشغله موظف  قسم اإلعالم والعالقات -5
 . شهادة البكالوريوس يف احملاسبة موظف حيمل قسم احلسابات : ويشغله -6
 .شهادة البكالوريوس يف احملاسبة ويشغله موظف او ضابط حيملقسم التدقيق :  -7
 . شهادة بكالوريوس يف ادارة املكتبات على االقل املكتبة : ويشغله موظف حيمل -8
 . شهادة البكالوريوس يف االدارة  ويشغله موظف او ضابط حيمل : قسم اإلدارة -9

 . شهادة البكالوريوس يف علوم احلاسبات   ويشغله موظف او ضابط حيمل : تقنية املعلوماتقسم  -10
 . شهادة البكالوريوس  حيمل  يشغله موظف او ضابط  (:QAقسم الضمان النوعي) -11

 للمدير تشكيل اللجان املختلفة لغرض ادارة الشؤون العلمية واالدارية واملالية للمعهد. :ثالثاً

 : (8املادة )

 ية: اتاملهام اال املدير  ميارس أوالً :

 إدارة الشؤون العلمية و األدارية و املالية للمعهد. -1
 تنفيذ قرارات جملس إدارة املعهد. -5
 رفع التقارير عن سري العمل يف املعهد إىل الوزير. -3
 رسم االسرتاتيجية العلمية للمعهد. -4
 حتديد وتوزيع مهام وصالحات رؤساء االقسام. -2

 ارس املدير الصالحيات األخرى، اليت خيوله أياها اجمللس.مي ثانياً:
 : (9املادة )

 للمعهد ميزانية خاصة تدخل ضمن ميزانية وزارة الداخلية. اوالً:
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 متول نشاطات املعهد من امليزانية العامة ومن رسوم االشرتاك يف الدورات  ثانياً:
 املتخصصة يف هذا اجملال  لتمويل نفقات املعهد .جيوز للوزارة التعاقد مع شركات القطاع اخلاص  رابعاً:
يفتح حساب خاص لتطوير املعهد يف احد البنوك وتودع فيه اجور االشرتاك يف دورات املعهد و  ثالثاً:

وارد  اي عقود استثمار تتعلق بتطوير الدفاع املدني  واليصرف من احلساب اال مبوافقة الوزير 
 وحلساب تطوير املعهد. 

 : (10املادة )
حيدد اجمللس األجور اليت يتقاضاها من يتوىل التدريس يف املعهد، على أن ال يقل عن ما هو  :أوالً

 مقرر يف الدراسات العليا يف اجلامعات احلكومية يف اإلقليم.
يتمتع أعضاء اهليئة التدريسية بالعطل الدراسية و األجازات اليت يتمتع بها أعضاء اهليئة  ثانياً:

  اجلامعات احلكومية يف اإلقليم.التدريسية يف
 :( 11املادة )

 مدة الدراسة يف املعهد ستة اشهر ومينح املتخرج دبلوم مهين يف جمال الدفاع املدني
 :( 12املادة )

 . يتفرغ املقبول يف املعهد للدراسة خالل املدة احملددة هلا تفرغا كليا ويصرف له الراتب الكامل
 :(  13) املادة

 املعهد لرقابة وتدقيق  ديوان الرقابة املالية يف اقليم كوردستان.ختضع حسابات 
 (14املادة )

للوزير اصدار تعليمات خاصة حول شروط القبول ومدة الدورات التدريبية واجورها وغريها من 
 االموراملتعلقة باملعهد 

 (15املادة)
 .    (دستانوقائع كور)جريدة يف  اإعتبارًا من تاريخ نشره تنفذ هذه التعليمات 

 كريم سنجاري                                                                                                                           
 وزير الداخلية                                                                                                                          

 االسباب املوجبة
الهمية الدفاع املدني يف اقليم كوردستان عقب التطور العمراني اهلائل و دخول صناعة النفط بالنظر 

وملواكبة  املستجدات العلمية والتقنية يف اجملاالت ذات الصلة بالدفاع املدني ومكافحة  اىل االقليم  
و تزويدهم باملعارف العلمية ضباط ومنتسيب الدفاع املدني كفاءة ولرفع  احلرائق وعمليات االنقاذ ،
 فضال عن.  باعلى درجات املهنية والكفاءة واجباتهم  تؤهلهم ألداء  اليت والفنية و اإلدارية احلدثية

حكومة االقليم لصنع كوادر للدفاع املدني ضمن اجهزتها املختلفة لتقوم بدورها االولي يف حاجة 
 الدفاع املدني حلني وصول الفرق املختصة فقد صدرت هذه التعليمات.مهمات 
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 وزارة الصحة
 25/1/2015يف  967رقم : 

 اصدرنا التعليمات التالية  1291لسنة  (92)من  قانون الصحة العامة رقم  102اىل املادة  استنادًا
 2015 ( لسنة1تعليمات رقم )

 (Milk Powder) اخلاصة باسترياد احلليب اجملفف تعليمات
 

 املادة االوىل : 
تقديم طلب اىل وزارة الصحة/ املديرية العامة لالمور الصحية/ مديرية رقابة و سالمة الغذاء و يكتب 

 الطلب على كليشة خاصة بالشركة املستوردة. وأن يتضمن الطلب ما يلي: 
 نوع احلليب وكميته ومنشاه. - أ

 ب املنتجريخ االنتاج واالنتهاء للحليرقم الوجبة و تأ - ب
قبل  لكل رقم وجبة ولكل نوع جديد من احلليب جيب ان يكون هناك طلب جديد اخر مقدم من - ت

 التاجر املوستورد.
 املادة الثانية :

التحديث الثاني تعديل رقم  5015لسنة ( 1941)جيب أن يكون املنتج مطابق للمواصفة العراقية رقم 
 . خبصوص مدة الصالحية 5015( لسنة 5)

 ثالثة : املادة ال
 الشهادات املطلوبة جيب ان تكون مصدقة من قبل السفارة العراقية او ماميثلها يف البلد املنتج. 
 (. Certificate of Origen)     شهادة املنشأ - أ

 (.Certificate of Health)    شهادة صحية - ب

 Certificate of free)  شهادة تثبت بأن املنتج خالي من مادة امليالمني و الدايوكسني - ت

fromDioxin and Melamine.) 

 هذه الشهادة تعين بأن املنتج متداول يف البلد املنتج.( Free Sale) - ث

 (. Certificate of free from Radiation)    شهادة تثبت خلو املنتج من األشعة - ج

 (. Certificate of Veterinary)     شهادة بيطرية - ح

 (.Certificate of analysis)   شهادة التحليل - خ
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 املادة  الرابعة :
جيب ان تكون هناك استمارة معلومات خاصة باسترياد احلليب يف وزارة الصحة /املديرية العامة لالمور 

مديرية رقابة وسالمة الغذاء يدون فيها اسم التاجر واسم الشركة املنتجة واسم الشركة  الصحية /
 املستوردة .

 اخلامسة :املادة 
 ليب املوستورد مطابقة مع املواصفة القياسية العراقية و كما يلي:جيب أن تكون مواصفات احل

 (2/ ج 109)حسب املواصفة القياسية رقم  (Milk Powder)  احلليب اجملفف اخلاص بالكبار - أ

 Food For Infants, Infant)  احلليب اجملفف اخلاص باالطفال )أغذية الرضع بدائل حليب األم( - ب

Formula) (1024)سية رقم حسب املواصفة القيا. 

 املادة السادسة :
 (530)سية رقم ا( أو املعلب جيب أن تكون حسب املواصفة القيlabelالكتابة على املغلف )

 املادة السابعة :
ال جيوز ان يكون منشأ احلليب املستورد من البلدان احملظورة حسب التعليمات والقوانني او قرارات اهليئة 

 االستشارية لسالمة االغذية.
 الثامنة : املادة

يف حالة وجود مشكلة يف احلليب املستورد تقوم وزارة الصحة بوضع يدها على احلليب وحجزه ومجعه من 
ة باملعمل املنتج  او الشركة املنتجة للحليب ، قلوجود شك حول صحة املعلومات املتعاالسواق ويف حالة 

 تج.املنتج يف بلد املنشاء للتأكد من سالمة املنتقوم الشركة املستوردة واملصدرة بارسال وفد اىل املعمل 
 :  التاسعة املادة

على التاجر)الشركة( القيام بتعهد قانوني يف املديرية القانونية لدى ديوان وزارة الصحة بصحة 
املعلومات اليت وردت يف االستمارة اخلاصة بطلب االستريادللحليب اجملفف. وعكس ذالك يتحمل التاجر 

 انونية.التبعيات الق
 املادة  العاشرة :

 ي.عليمات اعاله ال تشمل احلليب الطباالت
 املادة  احلادية عشر:

 .(وقائع كوردستان)مرور ثالثة أشهر من نشرها يف جريدة  يتم العمل بالتعليمات أعاله بعد
 رشيد كريم ريكةوت محة د.                                                                                                  

 حةـر الصـوزي                                                                                                 
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 هيئة محاية و حتسني البيئة
 3/2/2015يف  188رقم : 

 حكامأ و (5009) لسنة (9) رقم قانون من (5) املادةمن  وثانيًا واًلأ  فقرتي احكام اىل ستنادًاإ
 : االتية التعليمات اصدرنا (5010) لسنة (3) رقم قانون من (10) املادة

 2015 لسنة (1) رقم تعليمات

  النفايات والقاء التلوث من البيئة محاية

  (1) املادة

 الف مخسني (200000) عن تزيد ال و دينار االف عشرة (100000) عن تقل ال بغرامة يعاقب
 : االتية املخالفات احدى ارتكب من كل اردين

 . والشوارع االرصفة على املنازل من الطعام فضالت او النفايات رمي -1
 الشوارع او الطرق على انواعها بكل املركبات زجاج او باب خالل من الشخصية النفايات رمي -5

 .الوقوف او السري حاالت يف
 الساحات او الشوارع يف تركها او تقليمها عند املنقطعة الشجريات و االشجار من اجزاء رمي -3

 السكنية االحياء يف الفارغة
 يف كانت سواء األزقة أو العامة الساحات أو امليادين أو الشوارع يف املوجودة باملخلفات العبث -4

 .فيها ليست أو هلا املخصصة األماكن
 او القرى او املدن داخل عامة منتزهات او ساحات او طرق او شوارع فى والتغوط التبول -2

 . لذلك املعدة غرياالماكن فى القصبات
 

 (2) املادة

 دينار الف مائة (100000) عن تزيد ال و دينار الف مخسني (200000) عن التقل بغرامة يعاقب
 : االتية املخالفات احدى ارتكب من كل
 . اصالحها حتى العوادم من االزرق أو االسود الدخان تطرح اليت السيارات سري -1
 . املراعي و الزراعية االراضي او احلدائق او الفضاءات يف النابتة االدغال حرق -5
 . االثرية املناطق و املصايف و السياحية املناطق يف النفايات رمي -3
  احملل واجهة يف اليومية واملطاعم والصناعية التجارية احملالت نشاط عن الناجتة املخلفات وضع -4

 . االرصفة على او
 . السكنية األحياء يف الطيور أو احليوانات أو املواشي تربية -2
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 (3)  املادة

 مائيت (5000000) عن تزيد ال و دينار الف مائة (1000000) عن التقل مالية بغرامة يعاقب
 : االتية املخالفات احدى ارتكب من كل دينار الف

 او الشوارع و االزقة يف العمارات او السكنية الدور هدم او انشاء عمل خملفات ترك او القاء -1
 . العمل موقع من القريبة الساحات

 مواقع اىل نقلها اثناء الشوارع او الطرق على اخلاصة السيارات من اجلاهز الكونكريت تسريب  -5
 . العمل

 و االرصفة على حكومية ام اهلية كانت سواء البناء اكمال بعد الكونكريت خملفات ترك -3
 . السكنية االحياء و الشوارع

 لعرض وغريهم  املتجولني والباعة التجارية احملالت أصحاب قبل من والشوارع رصفةاأل استغالل -4
 .حرفهم ممارسة أو بضائعهم

 .هلا خمصصة الغري االماكن يف جهة او شخص اي قبل من الطبية املخلفات ترك أو إلقاء -2
 .فهابأختال التجارية احملالت او املطابخ او املطاعم من النفايات او الطعام فضالت القاء -1

 (4)  املادة

 (3000000) عن تزيد ال و دينار الف مائيت (5000000) عن التقل مالية بغرامة يعاقب
 : االتية املخالفات هذه احدى أرتكب من كل دينار الف ثالمثائة

 .الصناعية احملالت او املصانع من اخلطرة غري الصناعية النفايات رمي -1
 انواعها بكافة املركبات صيانه و السيارات دهون لتبدي وحمالت الكهربائية املولدات اصحاب -5

 .املوقع ارض على  الشحوم و الزيوت ترك عند
 (5ة )املاد

 عن تزيد ال و دينار الف مخسني و مئتني (5200000) عن التقل مالية بغرامة يعاقب
 : االتية املخالفات هذه احدى أرتكب من كل دينار الف مخسمائة (2000000)
 . حكمها يف ما و املستشفيات او املصانع من الكاربون مثل خلطرةا النفايات رمي -1
 . لذلك املعدة االمكان غري يف الصحي الصرف مياه صهاريج تفريغ -5
 الصهاريج او السيارات او االخرى املباني او املساكن من حكمها يف ما و النفطية املواد تسرب -3

 . اهماال ام  عمدا التسرب هذا حصل سواء الوقود حمطات او
 . حكمها يف ما او املصانع من كبرية بكميات الغبار او الغازات او الدخان تسرب -4
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 (6)  املادة

 املخالفة فيها تكررت مرة كل عن واحدة مرة السابقة للمواد وفقا املقررة الغرامة تتضاعف : اوال
 . مبخالفته املخالف اشعار او ابالغ بعد

 .يوما ثالثني اىل أيام عشرة مبدة أثارها أزالة وا بأزالتها املخالفة مرتكب يلزم : ثانيا
  (7)  املادة

 حتسني و محاية هيئة ملوظفي حيق( 204030501) املواد يف املذكورة املخالفات من اي حدوث حالة يف
 تسجيل املواطنني و املدني اجملتمع منظمات و احملافظات يف دوائرالبيئة يف التفتيش فرق و البيئة

 .بذلك  البيئة دوائر أو اهليئة غابال و املخالفات
  (8)  املادة

 -:التعليمات هذه تطبيق ألغراض ضبط سلطات االتية اجلهات تعترب
 .وحداتها و البيئة محاية ةطيشمرث قيادة منتسبو -1
 . النواحي و االقضية و احملافظات يف مديرياتها و البيئة و الغابات لشرطة العامة املديرية -5
 النواحي و االقضية و احملافظات يف طةللشر العامة املديرية -3
 . النواحي و االقضية و احملافظات يف البلديات و  البلدية رئاسة -4
 و االقضية و احملافظات يف املرور شرطة افراد و مفارزها و مديرياتها و للمرور العامة املديرية -2

 .الشوارع و النواحي
 (9دة )اامل

 ابالغها مت اليت اجلهة تتوىل  التعليمات هذه يف واردةال املخالفات من اي عن االبالغ عند :اوال
 التقرير يرفع و بها املخالف اشعار مع تقرير يف ذلك و ارتكبتها اليت اجلهة و املخالفة بتحديد

 . مايلزم الختاذ البيئة هيئة رئيس اىل
 .احلكومية الديون حتصيل الجراءات وفقا الغرامات مبالغ استيفاء يتما: ثاني
 جملس قانون ألحكام وفقا االدارية احملكمة امام البيئة هيئة رئيس قرارات يف الطعن جيوز ا:ثالث

 .5009 لسنة (14) رقم األقليم شورى
 

 (10)  املادة

 . صدورها تأريخ من التعليمات هذه تنفذ
 

 ( 11)  املادة

 . ( كوردستان وقائع) الرمسية اجلريدة يف التعليمات هذه تنشر
 حسني حممد صمد                                                                                                                     

 اهليئة رئيس                                                                                                                    
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 حتسني البيئةهيئة محاية و 
 16/2/2015يف  264رقم : 

وفقرات  5010لسنة (3)من قانون هيئة محاية وحتسني البيئة رقم  10استنادًا اىل احكام املادة 
من قانون محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان العراق رقم  (33)واملادة ( 31)من املادة  (2و3و5و1)
 ة :اصدرنا التعليمات التالي 5009لسنة  (9)

 2015لسنة (2)تعليمات رقم 

 تعليمات خاصة بالصيد ومحاية احليوانات الربيةوالطيور
 الفصل االول

 االهداف والتعاريف

 االهداف:(: 1)املادة 

 تهدف هذه التعليمات اىل :
 محاية الطبيعة واحملافظة على االجناس احليوانية وموائلها . -1
عملية الصيد وفق شروط معينة املذكورة يف  كيفية منح اعضاء مجعية صيادى كوردستان ممارسة -5

 هذه التعليمات.
 التعاريف: (:2)املادة 

 يقصد بالتعابري التالية املعاني املبية ازاءها الغراض هذه التعليمات :
احليوانات الربية : حيوانات تعيش على اليابسة ويقصدبها اللبائن والطيور الربية غري االليفة او   -1

لعب دورًا حيويًا يف احلفاظ على التوازن البيئى وتلبية احتياجات االنسان املفرتسة حيث انها ت
 املعيشية 

العملية التى يتم اويقصد فيها احلصول على الطيور واحليوانات الربية ، والغرض منها  الصيد: -5
تنظيم وحتسني كثافة احليوانات الربية والطيور والعمل على دميومة واستمرارية هذه الثروة 

 هلا ماديًا ومعنويًا وحضاريًا وسياحيًا وحيويًا على اسس عملية .الستغال
الصياد: الشخص املرخص قانونيًا لالشرتاك يف العناية بثروة احليوانات الربية وتنفيذ اخلطة الصيدية  -3

 على اسس علمية حكيمة .
رسة مجعية الصيادين : وهي مجعية مؤسسة من قبل املختصني وهواة الصيد بنظام داخلي ملما -4

 العراق.-واظهار نشاطاتها يف اقليم كوردستان
احملمية الطبيعية : املنطقة اليت حترم فيها كافة انواع النشاطات البشرية للمحافظة على االنواع  -2

 املختلفة من احليوانات والطيور و النباتات وخاصة املهددة باالنقراض .
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 الفصل الثاني
 شروط الصيد

 
 (:3)املادة 

 قانونية فى هيئة محاية وحتسني البيئة. احلصول على رخصة -1
 عدم استعمال البنادق واملتفجرات بانواعها املختلفة  . -5
 عدم استعمال املبيدات والسموم .   -3
 عدم استعمال التيار الكهربائي. -4
 عدم استعمال السيارات واالضواء الكثيفة ) البالجكتورات (.  -2
 مينع الصيد داخل احملميات الطبيعية. -1
 نادق اخلاصة بالصيد للحيوانات املسموحة صيدها.استعمال الب -1
 مينع الصيد يف موسم التكاثر . -9
 من هذه التعليمات. 9تستخدم املصيدة يف صيد الطيور الوارد ذكرها يف املادة  -2

 من هذه التعليمات. 9تستخدم  الكلب السلوقي يف صيداالرانب الوارد ذكرها يف املادة   -10
 ل غروب الشمس حتى الشروق(.مينع الصيد يف الليل)اي مينع قب -11
 مينع الصيد على الينابيع واجلداول املائية. -15

 (:4)املادة 
 1قائمة احليوانات الربية املمنوع صيدها ومثن الغرامة يف حالة القيام بالصيد يف اللمحق رقم 

 5قائمة الطيور املمنوع صيدها ومثن الغرامة يف حالة القيام بالصيد يف اللمحق رقم 
 لثالفصل الثا

 املخالفات واالجراءات
 (:5)املادة 

خمالف هلذه التعليمات و يفرض عليه  5و1صيد اى نوع من احليوانات والطيور املذكورة يف امللحقني  -1
 من هذه التعليمات. 9الغرامة املالية املبينة ازاء كل منها. بأستثناء مامذكور يف املادة 

مل  والطيور وهي يف مرحلة التبيض ، تتضاعف يف حالة صيد احليوانات الربية وهي يف مرحلة احل -5
 الغرامة املفروضة .

مينع ختريب عش الطيورالفارغة اواليت توجد فيها البيوض واالفراخ ويف حالة حدوثه تفرض غرامة   -3
 مثن الطيور

مينع كسر  او احلصول على بيوض الطيور والزواحف يف عشها ، ويف حالة حدوثه تفرض غرامة مثن  -4
 زواحف .الطيور او ال
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 االبتعاد عن الصيد اجلائر حفاظا على البيئة واحلياة الربية -2
مينع صيد النمورو الغزالن والدببة والضباع وغريها من احليوانات النادرة حفاظا على الثروة  -1

 احليوانية .
الطيور اليت لن تتمكن من العودة اىل الطبيعة  الي سبب بعد اطالقها من قبل الصياد او نقلها  -1

 رج االقليم تفرض على مرتكبيها الغرامات املذكورة اعاله.اىل خا
من  1يف حالة تكرار املخالفة من قبل املخالفني هلذه التعليمات تتضاعف العقوبات الواردة يف الفقرة -9

 هذه املادة.
من قام بعملية الصيد من موظفي البيئة او افراد قوات ثيشمرطة اخلاصة حبماية البيئة او من  -2

 لغابات والبيئة يعاقب بفرض غرامات مضاعفة أو ابعاده من الوظيفة .افراد شرطة ا
 (:6)املادة 

 شروط منح اجازة الصيد

 على طالب االجازة جلب املستمسكات االتية : -1
 هوية االحوال املدنية.-أ

 شهادة اجلنسية العراقية .-ب
 بطاقة املعلومات . -ج
 ان يكون من سكنة اقليم كوردستان. -د
 ىل دائرة بيئة احملافظات.يقدم الطلب ا -5
 تأييد من وزارة الزراعة واملوارد املائية. -3
 تأييد مجعية صيادي كوردستان . -4
 تقديم تعهد يف القسم القانونى يف هيئة محاية وحتسني البيئة لاللتزام بالتعليمات البيئية -2
 مائة ومخسون الف دينار  1200000رسوم منح االجازة -1

 (:7)املادة 
 واحد فقط .االجازة لفصل صيد  -1
 االجازة لنوع واحد من احليوانات او الطيور فقط . -5
 متنح االجازة من قبل رئيس اهليئة .  -3
 جتدد االجازة  سنويَا. -4
 .0مخسة وسبعون الف دينار 12رسوم جتديد االجازة  -2
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 (:8)املادة 
 مواسم الصيد

 من كل سنة 1/5لغاية  12/2صيد القبج واحلجل من  -1
 من كل سنة 1/3 –12/2صيد االرانب  من  -5

 (:9)املادة 
 التعليمات تتخذ حبقه االجراءات القانونية من خيالف هذه

 (:10)املادة 
اذا سببت احليوانات الربية مثل الذئب والثعلب واخلنزير وغريها يف احداث اضرار يف الثروات احليوانية 

املشكلة وكيفية منع أو التخلص  او املزروعات او البساتني ، جيب ابالغ دوائر البيئة يف احملافظات ملعاجلة
 من تلك احليوانات بالتنسيق مع وزارة الزراعة واملوارد املائية و وزارة الداخلية .  

 (:11)املادة 
 تستوىل على كل الوسائل واملواد املستعملة يف الصيد الغري املسموح به حلساب هيئة البيئة.

 (:12)املادة 
 العلمية من قبل اجلهات املعنية او هيئة البيئة ودوائرها .يسمح بالصيد احملدود الغراض البحوث 

 (:13)املادة 
ملراعاة العادات الدينية يسمح للمسيحيني بصيد عدد حمدد من اخلنازير سنويًا وخاصة اخلنازير التى 

 تسبب احداث اضرار يف املزروعات مبوافقة هيئة محاية وحتسني البيئة يف االقليم. 
 (:14)املادة 

املبالغ الواردة من الرسومات والغرامات اعاله حلساب صندوق البيئة عن طريق دوائر البيئة  تستوفى
 يف احملافظات واالدارات او هيئة محاية وحتسني البيئة يف االقليم.

 (:15)املادة 
محاية البيئة( و )مديرية شرطة الغابات والبيئة (القيام باالجراءات  ثيشمرطة على كل من )قيادة 

 باطية مع املخالفني هلذه التعليمات.االنض
 (:16)املادة 

عدا العقوبات التى ذكرت يف هذه التعليمات ،يتخذ حبق  املخالف االجراءات القانونية وفق الفقرة اوال 
 . 5009لسنة  9من قانون رقم  45من املادة 

 (:17)املادة 
 تعترب هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها .

 (:18)املادة 
 ر هذه التعليمات يف اجلريدة الرمسية)وقائع كوردستان(.تنش

 حسني حممد صمد                                                                                                                     
 اهليئة رئيس                                                                                                                    
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 احليوانات الربية                            ئاذةلَة كيَويةكان             (            1)  ملحق                       
 

 ذ

 ناوى زانستى ناوى ئينطليزى ناوى عةرةبى ناوى كوردى
نرخى يةك دانة 

 بةدينار

 االسم العلمى االسم االينكليزى االسم العربى الكردى االسم
سعرلعدد الواحد 

 بالدينار

 مليون Leopard Panthera  pardus 11 منر ثَلنط 1

 مليون Cheetah Acinonyx  jubatus 11 فهد تاذ ثَلنط 2

 مليون Brown   Bear Ursus  arctos 11 الدب البنى وورض قاوةيى 3

 مليون Asian  Black   Bear Ursus  thibetanus 11 سوداالسيوىالدب اال وورضى رةش 4

 Roe Deer انثى االيل شوكا -شظر  5
Capreolus  
capreolus 

 مليون 11

 مليون Jebeer  Gazelle Gazella  bennettii 11 غزال ئاسك 6

 Goitered   Gazelle غزال مامز 7
Gazella  

subgutturosa 
 مليون 11

 مليون Wild  Sheep Ovis  orientalis 11 اخلروف الربى كيَوى مةروبةرانى 8

 مليون Wild Goat Capara  aegagrus 11 املاعز الربى كةلَ و بزنة كيَوى 9

 مليونWild  Cat Felis i silvestris 1 القط الوحشى ثشيلةى كيَوى 10

 مليونCaracal Caracal   caracal 1 القط الوشق ثشيلةى كاراكال 11

 Wild Boar , pig Sus   scrofa 2110111 خنزير بةراز 12

 Common  Fox Vulpes   vulpes 3110111 ثعلب ريَوى 13

 Sand Fox Vulpes  rueppellii 2110111 ثعلب الرمل ريَوى بيانى 14

  Indian  Crected دعاج سيخور 15
Porcupine 

Hystrix   indica 5110111 

 Persian  Squirrel سنجاب مسورة 16
Sciurus  

anomalus 
1110111 

 طوركةن-قارابةشة 17
 

European  Badger Meles  meles 1110111 

 Brandts  Hedgehog القنفذ ذوذك 18
Paraechinus   
hypomelas 

210111 

 European Hare االرنب كةرويَشك 19
Lepus   

europaeus 
5110111 

 European Otter Lutra   lutra 2110111 ئيالكلب املا سةطى ئاوى 20

 Striped  Hyaena Hyaena    hyaena 2110111 ضبع كةمتيار 21

 Wolf Canis    lupus 2110111 ذئب طورط 22

 Golden Jackal Canis dureus 2110111 واوى ضةقةلَ 23

 Indian Grey فأر التمر مشكى خورما 24
Mongoose 

Herpestesed   
wardsii 

5110111 

 الزواحف بانواعها,       خشوَكةكان بة هةموو جوَرةكانى يةوة 52
 

1110111 
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 الطيور الربية                        باَلندة كيَويةكان                      (5) ملحق                   

 ذ
 نرخى يةك دانة بةدينار ناوى زانستى ناوى ئينطليزى ناوى عةرةبى ناوى كوردى

 سعرلعدد الواحد بالدينار االسم العلمى ليزىكاالسم االين االسم العربى م الكردىاالس

 Peregrrine  Falcon شاهني شةهيَن 1
Falco  

peregrinus 
مليون 11  

مليون Saker  Falcon Falco cherrug 11 الصقر الغزال باَلةبان 2  

 Barbay Falcon شاهني مغربى سىَ كوذة 3
Falco  

pelegrinoides 
مليون 11  

مليون Hobby Falco subbuteo 11 شويهني )البيق( لةيل 4  

 Lanner falcon الصقر احلر الجني 5
Falco 

biarmicus 
مليون 11  

6 
مليون 11 هةلوَى ماسى طري -هةلوَيةكان -شةم قارةكان -داالشةكان  -شةهيَنةكان  -باشوكةكان  -بازةكان  -هةلوَ -هةموو جوَرةكانى   

 النصور -الصقور –واع لشاهني ان   
   

مليون Common Carne Grus  grus 3 الكركرى الرمادى شينةقورنط 7  

 Houbara  Bustard حبارى ضرك 8
Chlamydotis  

undulata 
مليون 2  

مليون Mute   Swan Cygnus  olor 3 التم الصامت قوى بيَدةنط 9  

مليون 5 هةمووجوَرةكانى قوو 10  

11 
فالمينكو 

 )سوورةقورينط(
 Greater   Flamingo النعام الكبري

Phoenicopterus  
roseus 

مليون 3  

 Caucasian Black طهويج اسو قفقازى مريشكة كيَوى 12
grouse 

Lyrurus  
Mlokosiewiczi 

2110111 

 Pelican   White البجع االبيض كةَلك )سثى( 13
Pelrcanus   

onocrotalus 
مليون 3  

 Red brerasted زة احلمراءالو بوكةس 14
Goose 

Branta  
ruficollis 

مليون 5  

انواع البط  * 15 مليون 1 هةمووجوَرةكانى قازةكان   

 Snowocok تدرج الثلج القزوينى كةوى دةرى 16
Tetraogallus    

caspius 
مليون 2  

 Black  Francolin حجل او درج اسود ثوَرِ 17
Francolinus  
francolinus 

3110111 

 Grey Partride حجل درج رمادى زرة ثوَر 18
Francolinus 

pondicerianus 
3110111 

 White  Stork لقلق ابيض حاجى لةق لةق 19
Ciconia   
ciconia 

مليون 1  

 Pleskes Groundjay العقع االمحر قشقةَلة سوورة 20
Podoces     
pleskie 

210111 

قةلةرةشة -قةَلةبةكة   -قشقةَلة   -ذاوكة ق -قازوومة–زةرد قازوودندوك -جوَرةكانى ديكةى قازوو 21  210111 

 Ruddy Shelduck بط ابو فروة سوورةقانك 22
Tadorna  

ferruginea 
2110111 

23 
ئةمحةد 

 راوكةردةندةك باريَك
 Slender – billed الكراونى املاء رفيح املنقار

Curlew 
Numenius  
tenuirostris 

3110111 

24 
 )مريشكى تاوسة

 زةلكاو(
 Purple Gallinule )سحنون(  فرفر  ارجوانى )الربهان(

Porphyrio   
Porphyrio 

1110111 
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 White Headed بط ابيض –ابو مروحة  مراوى سةرسثى 25
Duck 

Oxyura 
Leucocephala 

4110111 

 Marbled Teal شرشري اخلطط مراوى سثيلكة 26
Mamaronetta  
angustirostris 

1210111 

 Common Mynah مينة اعتيادى مينا 27
Acridotheres 

tristis 
4110111 

 1110111 هةموو جوَرةكانى مراوى ديكةى 28

 chukar القبج -احلجل الرمادى  كةو 29
Alectoris  
chukar 

1210111 

 Common partridge Perdix   perdix 1210111 احلجل زةركةو 30

 See-see prtiridge احلجل سى سى سويَسكة 31
Ammoperdix  
grisoegularis 

1210111 

 Quail السمان)السلوى( هةويَردة 32
Coturnix  
coturnix 

1210111 

33 
كورِكورةى بةرزط 

 خةيى
 Lichtensteins قطا ليشتنستني

Sandgrouse 
Pterocles 

lichtensteinii 
1110111 

قطاانواع  - 34  1110111 هةموو جوَرةكانى قةتىَ 

 Rock Dove Columba Livia 1110111 محام جبلى وَترة شينةك 35

انواع احلمام -قومرى رِوَذهةالتى -كوَترة نةخشينة -كوَترةطاية -هةمووجوَرةكانى كوَتر 36  1110111 

 Starling الزرزورالشائع رةشوََلة 37
Sturnus 
Vulgaris 

210111 


