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دەستەی  لە یاسای بە حوكمەكانی ماددەی )دەیەم( پشت بەست 

ژمارە  عێراق -پاراستن و چاككردنی ژینگە لە هەرێمی کوردستان

)بیست و ماددەی هەردوو و حوكمەكانی  ٢٠١٠ی ساڵی (٣)

لە  پاراستن و چاككردنی ژینگە لە یاسای ( ەمچل و پێنج ) وەم(یەک

بریارماندا بە  ٢٠٠٨ی ساڵی (٨) ژمارەعێراق  -هەرێمی کوردستان

 : خوارەوە رێنماییەی ئەم  دەركردنی

 

 ٢٠٢١(ی ساڵی ٥ژمارە ) رێنمایی

ی ئەو زیانە ژینگەییانەی كە لە ئەنجامی ەوەقەرەبووكردن 

 روودەدەنچالاكی و پرۆژەكان کردنی كار 

 

 : (١) ماددەی

بۆ  ئەو واتایانەی بەرامبەریانە مەبەست لەم دەستەواژانەی خوارەوە 

 مەبەستەكانی ئەم رێنماییە:

-لە هەرێمی کوردستان دەستەی پاراستن و چاككردنی ژینگەدەستە:  یەکەم:

 عێراق

لە هەرێمی  سەرۆكی دەستەی پاراستن و چاككردنی ژینگە سەرۆك: دووەم:

 عێراق-کوردستان

: دەستەی پاراستن و چاككردنی ژینگە و  لایەنی پەیوەندیدار سێیەم:

ئیدارە پارێزگاكان و لە  كاروباری هونەری و فەرمانگەكانیفەرمانگەی 

 كان لە هەرێمی كوردستان.سەربەخۆ

كاركردن لهۆژانەی : گشت ئەو چالاكی و پڕ پرۆژەكان چالاكیەكان  و چوارەم: 

 .و وەستاون لە ئەنجامدانی چالاكیان دابوون 

جۆری هەوا و و (سەر زەوی و ژێر زەوی )ئاوی  :ژینگەییەكان توخمەپێنجەم: 

 خاك و رووەك و زیندەوەران دەگرێتەوە.

ئەوەی كە بە شێوەیەكی راستەوخۆ یان ناراستەوخۆ : پیسكەر شەشەم:

دەبێتە هۆی زیان گەیاندن یان ئەگەری زیان گەیاندن بە تەندروستی مرۆڤ 

ستان و پارێزراوی سروشتی و دار و زەوی كشتوكاڵی و توخمە ژینگەییەکان و

 تایبەتی.ی گشتی و ایەکانم

کاریگەرییان لەسەر زیانانەی  ەو: بریتی یە لزیانە ژینگەییەكان حەوتەم:

 .چالاكی و پرۆژەكانکردنی ئەنجامی كار لە  هەیە  ژینگە

 .ن ی زیانە ژینگەییەكاەوەچاككردنە : وكردنهقەرەبوو هەشتەم:

كە لە لایەن دەستە و لایەنی  نئەو شوێنانەشوێنە پیس بووەكان: نۆیەم: 

 .ەکان ژینگەیی پێگەیشتووە زیاندیاری دەكرێن  وەک  شوێنە ەیوەندیدار پ
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ەو رێگایانەی كە لە لایەن : لابردنی زیانە ژینگەییەکان  بچارەسەركردندەیەم: 

كە  رادەی ترسناكیەكەی بە پێی جۆری پیسییەكە و دیاری دەكرێن دەستەوە 

بەهەماهەنگی  ی و بایۆلۆجیەكان دەگرێتەوەوی و فیزیاوكیمیا ەچارەسەر 

 لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدار.

ئەو لایەنانەن كە هەڵدەستن بە لابردنی : لایەنی جێ بەجێ كاریازدەیەم: 

بە پێی ئەو چارەسەرانەی كە دیاری كراوە لەلایەن یان هۆكارەكانیان زیانەكان 

 .رێنماییانە مدەستە و بە پێی ئە

 (:٢)ماددەی 

 خوارەوە:مانەی دەستە هەلدەستێ بە یەکەم:

و و كۆكردنەوەی پیس بو ژینگەیی بۆ دیاری كردنی شوێنی هەلسەنگاندنی أ.

پیس بوونەكە و جۆرەكەی و  قەبارەیی و دیاری كردنی داتاو زانیاری سەرەتای

ئەم   ئامادەكراو بۆتایبەتی زیانە ژینگەیەكان بەپێی فۆرمی   یخەمڵاندن

 بابەتە.

و راپۆرتی زانستی و هونەری كە تێیدا رێژەی پیس بوونەكە  دەركردنی ب.

لەوانەیە  دەربكەون لە شوێنی  یان ئەوانەی كە  کە هەن زیانە ژینگەییەكان

و  بردنو دیاریكردنی پلانی پێویست بۆ لاپیس بوو دەربکەون 

 چارەسەركردنی زیانە ژینگەییەكان.

سەنگاندن و ی هەڵاروبار پیسكەر خەرجی دارایی وكارگێری لە ك :دووەم

 ۆ.ئەستو ئامادەكردنی راپۆرتی هونەری دەگرێتە  ییپشكنینی تاقیگە

 (:٣) ماددەی

رێگری  پابەندە بە لابردنى زیانە ژینگەیەكان کە هۆکاریان بووە وپیسكەر   

 قەرەبووی گونجاو بدات كردن لە بڵاوبونەوەی ،ئەگەر نەیتوانى پێویستە 

  لەبەرامبەر ئەو زیانانە.

 

 

 (:٤) ماددەی 

سەرۆکى دەستە لیژنەی هەمیشەیی و کاتی پێکدەهێنێت ،لیژنەکان بۆ ئەم 

 کارانەی خوارەوەن:

ئەنجامدانى هەڵسەنگاندنی ژینگەیی و دەرکردنی راپۆرتێک کەلە  یەکەم:

 (ی ئەم رێنماییە ئاماژەیان پێدراوە. ٢بڕگەی یەکەم لە مادەی) 

هۆکاری دیاری كردنی  خەمڵاندنی زیانە ژینگەییەکان لەگەڵ دووەم:

  زیانەکان.

ئاگادارکردنەوەی پیسکەر بە راگرتنی پیسبوونەکە و لابردنی یان  سێیەم:

لابردنى کاریگەرییەکانی لە ماوەیەکدا کە لیژنەکە لە ئاگادارکردنەوەکەدا 

 دیاری دەکات.
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 لابردنی پیسبوونەکەو ئەو لایەنەی هەڵدەستێ بەدیاری كردنی  چوارەم:

لەو ماوەیەی بۆی  کاریگەرییەکانی، ئەگەر پیسکەرەکە ئەو كارەی نەكرد

 دیاریکراوە لە ئاگادارکردنەوەکەدا.

خەمڵاندنی ئەو قەرەبووەی پێوستە پیسکەر بیدات کەنرخی زیانەکان پێنجەم:

 و کاریگەرییەکانی وتێچوونی لابردنەکەی لە خۆبگرێت.

بۆ سەرۆکی رتی کۆتایی سەبارەت بە رێکارەکان ۆپێشکەشکردنی راپشەشەم:

 دەستە بۆ راستاندنی.

 (:٥)ماددەی 

ەکە ،ئەو بڕە پارانەی دەکەوێتە بووەلەکاتی رازی نەبوونی پیسکەر لەسەر قەر 

ەپێی ئەحکامی یاسای وەرگرتنی قەرزە لێی وەردەگیرێت ب سەری 

 حکومیەکان کە بەرکارە لە هەرێم.

 (:٦)ماددەی 

بۆیان هەیە پەنا لە ئەنجامی پیسبوونەکە   مەندبوونر زەرەئەو کەسانەی 

مەدەنیەکان بۆ داواکردنی قەرەبوو لەبری ئەو زیانانەی  بەرنە بەر دادگا

 .بەریان کەوتووە بە پێی ئەحکامی یاسا

 (:٧)ماددەی 

ئەحکامی قەرەبووکرنەوە کە لەم رێنماییەدا هاتووە رێگر نیە لە یەکەم:

جێبەجێکردنی  ئەحکامە سزاییەکانی لەیاسای پاراستن و چاککردنی ژینگە 

 دا هاتووە.بەرکار ی  ٢٠٠٨ی ساڵی ٨ژمارە 

دەکرێت سکاڵای سزایی لەسەر سەرپێچیکارانی ئەم رێنماییانە دووەم:

 بکرێت.ۆلایەنی قەزایی تایبەت پێشکەش ب

 (:٨)ماددەی 

ناکرێت پێچەوانەی ئەحکامی ئەم  کار بەهیچ دەقێک یان رێنماییەک

 نماییانە بێت.رێ

 (:٩)ماددەی 

 لەسەر لایەنى پەیوەندار پێویستە ئەم رێنماییە جێبەجێ بکەن.

 (:١٠) ماددەی

وەقایعی فەرمی )رۆژنامەی  رۆژی بڵاوکردنەوەی لەلەئەم ڕێنماییە 

 . دەكرێتكاری پێ (كوردستان 
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