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 ٢٠٢١(ی ساڵی ١ێنمایی ژمارە )ڕ

 

( لە یاسای دەستەی پاراستن و چاككردنی ١٠بەپێی حوكمەكانی ماددەی )

و برگەكانی  ٢٠١٠(ی ساڵی ٣ژمارە ) عێڕاق -لە هەرێمی كوردستان  ژینگە

كردنی ژینگە لە هەرێمی ( لە یاسای پاراستن و چاك٤٥ماددەی )

عێڕاق -هەرێمی كوردستانلە  ٢٠٠٨(ی ساڵی ٨راق ژمارە )عێ-كوردستان

 ێنماییەی خوارەوەمان دەركرد:ئەم ڕ

 ٢٠٢١(ی ساڵی ١رێنمایی ژمارە )

 اوكردنڕێنمایی تایبەت بە ڕ   

 ئامانج و پێناسەكان

 

 (١)ماددەی 

ەرامبەریانە بۆ مەبەستەكانی ب واتاكانیانهاتووە لەم زاراوەو دەستەواژانەی  مەبەست

 ێنماییە:ئەم ڕ

 

 عێڕاق. -هەرێمی كوردستان  : هەرێمیەكەم:  

 دەستەی پاراستن و چاككردنی ژینگە لە هەرێم. دووەم: دەستە:

فەرمانگەی كاروباری هونەری و فەرمانگەی  سێیەم/ فەرمانگەی پەیوەندیدار:

 پارێزگاكان و ئیدارە سەربەخۆكان.

بەڵكو لە ئەو گیان لەبەرانەن كە لە ژێر چاودێری مرۆڤدا ناژین، : ئاژەڵی كێوی /چوارەم

  بیابانەكان یان دارستانەكان یان بە شێوەیەكی گشتی لە وشكانیدا دەژین .

 .كێوی اوكردنی گیانلەبەریڕ : اوكردنڕ  /پێنجەم

 .اوكردنبە ڕ یاسا رێپێدراوە ئەو كەسەیە بە  اوچی:ڕ شەشەم/ 

 

مەبەست لە پاراستەی سروشتی ژینگەیی : ژینگەییسروشتی  پاراستەی حەوتەم/

ەهەندێكی جوگرافی دیاریكراوی ڕ كە  دەگرێتەوە ئاوییان  لە زەوی هەر ڕوبەرێك

چەند زیندەوەرێك یان  ،لەخۆ دەگرێتتایبەت سیتەمێكی سروشتی و  هەیە

لە سیستەمێكی ژینگەیی دیاریكراودا، هەندیكیان دوچاری هەرەشەی هاوژیانن 

ی ئەو بۆ دانانی بەهاتێڕوانینی وە  .لەناوچون و داروخان و بنبڕیوون دەبنەوە

وە خود جوانی، اگەشت و گوزاری ی وزانستی و ی رۆشنبیری سیستەمانە لە لایەن

یاسایی  پاراستنی سروشتی ژینگەیی بەستی پاراستن و بەردەوام بوونیبەمە

 . بەسەردا دەسەپێندریت
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 و بەرێوەبەری فەرمانگە سەرۆكی دەستە دێت لەپێك :ەژنیل هەشتەم/

 .ەكانپەیوەندیدار 

 

 (٢)ماددەی 

 ێنماییە:ڕئامانج لەم 

هەریەكە لە ەگەزەكانیەوەو و ڕ بەهەموو پێكهاتەپاراستنی سروشت  /یەكەم

 د...هتو  و ماسیەكانو باڵندە گیانلەبەران

 دووەم/ پارێزگاریكردن لە هاوسەنگی سروشتی و ژینگەیی لە هەرێم.

 اوكردنی گیانلەبەران بە هەموو جۆرەكانی.سێیەم/ ڕێكخستنی ڕ 

 

 (٣)ماددەی 

یەكی هەمیشەیی پێكدێت تایبەت بە ڕێكخستنی بەپێی ئەم رێنماییە لیژنە یەكەم/

 او(.ناودەبرێت بە )لیژنەی كاروباری ڕ  اوكردنڕ 

 لیژنە هەڵدەستێ بەم ئەركانەی خوارەوە: /دووەم

راوی هەندێ لە گیان قەدەغەكردن و دیاریكردنی )سنورداركردنی( كات و شوێنی  .ا

 .لەبەران

 .اوڕ  تەكانیاوكردن و كەرەسڕ دنی جۆری چەكی دیاریكر  .ب

 (ی و وشكانیئاوی ی)و گیانلەبەر  ندەی كێویڵبەهای ئاژەڵ و باجۆر و دیاریكردنی  .ج

 اوی نایاسایی.ڕ لە كاتی  نەوەیانكردهەموو جۆرەكانی بەمەبەستی قەرەبۆبە

 سەپاندنی پێبژاردنی دارایی.د. 

 

 (:٤)ماددەی 

كەسانەی كە مۆڵەتی راویان هەیە لەكات و شوێنی  تەنها رێگە دەدرێت بەویەكەم/ 

 دیاریكراو لەلایەن لیژنەوە.

نابێت  و تایبەت دیاری دەكات خەسڵەتیلیژنە جۆری تۆڕی راوی ماسی بە  دووەم/

ژمارەی بۆ هەركەسێك وەنابێت سم كەمتر بێت، ٦فراوانی خانەكانی تۆڕ لە 

 .قولاب زیاتربێ  ١٠ولابەكانی لە ق

یانلەبەران بەپێی مۆڵەتی لیژنەی ڕاو و كڕین و فرۆشتن و بازرگانی كردنی گ سێیەم/

 ێككەوتننامەی سایتس دەبێت.ڕ

لەبەران بە پێی ی ئاژەڵان و كڕین و فرۆشتنی گیاندامەزراندنی باخچە چوارەم/

، پێویستە گیانلەبەرەكان بڕوانامەی پەسندكراوی سایتس یان مۆڵەتی لیژنە دەبێت

 هەبێت.
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بە دەستكردەوە  پیتاندنیێی زیادكردنی گیانلەبەرانی كێوی لە ڕپێویستە  پێنجەم/

ەكانی ڤێرتێرنەری و سامانی یە گشتییرەزامەندی هەریەكە لە دەستەو بەڕێوەبەرایەتی

 .بێت ئاژەڵ لە وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوە ئاویەكان

هەر لایەن و  لەلایەنئازادكردنی گیانلەبەران و باڵندەی كێوی و خشۆكەكان  شەشەم/

 بێت.دە، بەرەزامەندی دەستە رێكخراوێك

 (٥)ماددەی 

 دەبێت: ئەمانەی خوارەوە قەدەغە

  .هێنانی چەك  رەشاش وە نیوە رەشاشبەكار  یەكەم :

 .ایی و ژەهرەكانیكەری كیمڕ هێنانی قر بەكا دووەم:

 .هێنانی تەزووی كارەبابەكار  سێیەم :

كالیبرەكەی كە )قورمە( و هەموو جۆرە چەكێك ڕبەكارهێنانی چەكی سەرپ  چوارەم:

یان هەر چەكێكی رێگە  ئینگلیزی كەمتر بێت بۆ راوی شیردەرەكان  240ملم یاخود 6

 پێنەدراو بە بەكارهێنانی لەلایەن لایەنی پەیوەندیدار.

اوكردن بۆ شیردەرەكان و باڵندەكان لە كاتی دانیشتن لە سەنگەر نزیك ڕ  پێنجەم:

 .و شوێنی ئاو خواردنەوەیان اوەكانكانی

 10/2لە رێكەوتی بۆ شیردەرەكان زاوزێ جووت بوون و لە كاتی  كردناوڕ   شەشەم:

  .بۆ گیانلەبەرە شیردەرەكان 10/9ی هەموو ساڵێك تا 

كاتی زاوزێ و اوی باڵندە بە هەموو جۆرەكانی كێوی و كەنار ئاوی لەڕ  :حەفتەم

 .10/9  ی هەموو ساڵێك تا 10/3رێكەوتی  زیادبونیان لە

و وورچ و كەمتیار و  و مەڕ و بەرانە كێوی  اوكردنی پڵنگ و مامز و ئاسكڕ  هەشتەم:

كە مەترسی لە ناوچونیان لە سەرە بە پێی لیستی  جۆرەكانی تری ئاژەلە دەگمەنەكان

(IUCN )جیهانی قەدەغەیە بەمەبەستی پاراستنی هاوسەنگی ژینگەیی. 

 .ی ئینگلیزی240ملم یاخود  6بەكارهێنانی چەكێك كالیبرەكەی  نۆیەم:

رئاوابوون و كاتژمێرێك پێش اوكردنێك یەك كاتژمێر پێش خۆڕ هەموو جۆرە   دەیەم:

 .اتن ڵخۆرهە

 .هێنانی ئوتۆمبێل و رووناكی دەستی یان رووناكی بەهێز بە كار  یازدەم:

)خفك( و تۆری هەوایی  تەپكەبەكارهێنانی هەموو جۆرە داوێك و تەلە و  دوازدە:

نەوەكان وە بەستنی یو مادە تەقكەرە كیمیایەكان ماددە قڕ باڵندە و تەزووی كارەبا 

 .و  بەربەست  دسەد



4 
 

 .بەچكەكانیانباڵندە كێویەكان و گرتنی هەموو گیانلەبەران و ویی بە زیندو سێزدە:

 .ندەكان و هەڵگرتنی هێلكەكانیان ڵتێكدانی هێلانەی با  ە:دچوار 

 .بەزیندوگرتنی هەموو جۆرە بازێك و باڵندە راوكەرەكان قەدەغەیە پازدە:

 

 (٦)ماددەی 

لیژنە ساڵانە كاتی راو و جۆری گیانلەبەرانی رێگە پێدراو دیاریدەكات بەپێی  یەكەم/

 دۆخی زیادبوونی گیانلەبەرە وشكاوی و ئاویەكان. و بارودۆخی سروشتی و ژینگەیی

راوی گیانلەبەری رێپێدراو بۆ مۆڵەت پێدراوان لەوكاتانەی كە لە خوارەوە  دووەم:

 دیاریكراوە:

 . 10/3تاكو  10/9لە ساڵانە اوكردنی مراوی ڕ  -أ

 .ێك ڵی هەموو سا 21/2تاكو  10/9لە  و قەتێ و كۆتر  اوی كەو وسوێسكەڕ  -ب

 ساڵانە لە دوو كەروێشك زیاتر نەبێت. 1/2تاكو  1/10اوی كەروێشك لە ڕ   .ج

 (دانە زیاتر نەبێت.٥پێویستە ژمارەی باڵندەی رێگەپێدراو بە راوكردن لە ) سێیەم/

لیژنە بۆی هەیە چاوبخشێنێتەوە بە رێكەوتی ئاماژە پێكراو لە بڕگەی دووەم  چوارەم:

 لەو ماددەیە بەپێی بارودۆخ.

 (٧)ماددەی 

رێگەنادرێت بە راوكردنی ئاژەڵی كێوی تەنها دوای مۆڵەت وەرگرتن نەبێت  یەكەم:

 بەپێی حوكمەكانی ئەم رێنماییە.

پێدانی مۆڵەتی راوكردن لەلایەن فەرمانگەی ژینگەی پارێزگاو ئیدارە  دووەم:

سەربەخۆكان، بەجۆرێك راوكردنەكە لە سنوری ئەو پارێزگایە دەبێت كە مۆڵەتەكەی 

 پێداوە.

 پێدانی مۆڵەتی راو تەنها بۆ یەك جۆر گیانلەبەر دەبێت. سێیەم:

مەرجە بۆ بەدەستهێنانی مۆڵەت داواكاری پێشكەشی فەرمانگەی ژینگەی  چوارەم:

 لە پارێزگاكەیدا، پێویستە ئەمانەی لەگەڵ هاوپێچ كرێت: پەیوەندیدار بكرێت

 .یان كارتی نیشتمانی وێنەیەك لە ناسنامەی باری كەسێتی .أ

و  مۆڵەتی چەكی راو كە لەلایەن وەزارەتی ناوخۆوە رێگە پێدراوەبەڵگەنامەی  .ب

 ناویان هاتووە بۆ ئەم مەبەستە.

 رەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ. .ت
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واژووكردنی بەڵێننامە لە لایەن داواكارەوە بۆ وەرگرتنی مۆڵەت بەپێی مەرج و  .د

 رێنماییە ژینگەییەكان.

رۆژ  ٢٠داواكاریەكە بداتەوە، لەماوەی پێنجەم: پێویستە فەرمانگەی ژینگە وەڵامی 

دوای ووردبینی لە رۆژی وەرگرتنی داواكارییەكە، دوای رەزامەندی پێی رادەگەیەنرێت 

 كردن.ولەگەڵ پێدانی كارتی رێگە پێدان بە را

 (٨)ماددەی 

 ماوەی مۆڵەت پێنج ساڵ دەبێت لە رۆژی دەرچوونی. یەكەم:

كارتی مۆڵەتی راو نوێبكاتەوە، رێگەی  پێویستە خاوەن مۆڵەتی راو ساڵانە دووەم:

 راوی پێنادرێت ئەگەر كارتی مۆڵەتەكەی بەسەر چوبێ.

رێگە پێدان و قەدەغەكردن و نوێكردنەوەی كارتی راوكردن لەلایەنی سێیەم: 

 پەیوەندیدار بۆ چەند وەرز و ساڵێك بەپێی بارودۆخ دەبێت.

ئاماژە پێكراو دیاری بكرێت بە پێویستە لەكارتی راوكردن نرخ و جۆری ئاژەڵی  چوارەم:

 پێی دیاریكردنی لیژنە.

 (٩)ماددەی 

دوو لە یاسای چاككردن و پاراستنی ژینگە  و ی ماددەی چلبەپێی حوكمەكان یەكەم:

سزا دەردرێت، هەركەسێك یەكێك ٢٠٠٨ساڵی  ٨لە هەرێم كوردستان/عیراق ژمارە 

 كارانەی خوارەوە ئەنجام بدات: لەم

ڕاوكردن یان ڕاوكردن لە دەرەوەی مۆڵەتی راوكردنی بێ مۆڵەت و نەبوونی كارتی  ا.

 سنوری دیاریكراودا یانیش دوای بەسەرچونی ڕیكەوتی كارتی ڕاوكردن.

ڕاوكردن لەكاتی وەرزی زاوزێكردنی گیان لەبەران و دانانەوەی هێلكە كە لەلایەن  ب.

 لیژنەی ڕاو ڕادەگەیەندرێت.

 باڵندە. تیكدانی هێلانەی ج.

هەناردەكردنی گیان لەبەرانی كێوی بۆ دەرەوەی هەرێم بە بێ ڕەزامەندی  د.

 دەستە.

هەر فەرمانبەرێكی ژینگە یان هێزەكانی پاراستنی ژینگە یان پۆلیسی دارستان و  .هـ

ەنجامی بدات یان هاوبەشی ژینگە هەڵبستێت بە راوكردنی گیان لەبەران یان خۆی  ئ

 تە فەرمانبەرییەكەی.ەسیف بەكارهێنانی بەبكات 

ێنماییەدا پێی خشتەی هاوپێچكراو لەگەڵ ئەم ڕدیاریكردنی پێبژاردن بە  دووەم:

 سەبارەت بەو گیانلەبەرانەی ناویان هاتووە.
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سزاكە دوو بەرامبەر دەبێت لەكاتی دووبارەكردنەوەی كارەكە یان ڕاوكردن  سێیەم:

 لەناوچەی پارێزراوی سروشتی یان ئەو ناوچانەی پێشنیازكراون بۆ پارێزراوی سروشتی.

دنی دەستبەسەرداگرتنی هەموو هۆیەكان و ماددەكانی بەكارهاتوو لە ڕاوكر  چوارەم:

ەرەكان وەكو چەكی نایاسی )ڕێپێنەدراو( بە دادەگیرێت، وە  ماددە تەقێن ڕێپێنەدراو

  پێی كۆنوسی نیزامی ڕادەستی وەزارەتی ناوخۆ دەكرێت.

 (١٠)ماددەی 

ی و گشتی پسپۆڕ بە توێژینەوەی زانسی  م لایەنانەی پسپۆڕندەدرێت بە ڕیگە

لەسەر ژینگەو گیان لەبەران و باڵندەی كێوی و یان  هەڵگرتنی هیلكەی باڵندە لە 

 فەرمانگەكانی.لایەن دەستەو 

 (١١ماددەی )

هەڵسوكەوت لەگەڵ گیانلەبەرانی كێوی ) رێوی و گورگ بەراز...هتد( دەبنە 

هاوكاری لەگەڵ سەرچاوەی تێكدان و زیان گەیاندن بەرهەمی ئاژەڵی و ڕووەكی بە 

 و سەرچاوەكانی ئاو و وەزارەتی ناوخۆ. وەزارەتی كشتوكاڵ

 (١٢ماددەی )

لە لایەن دەستەو  ،لە پێبژاردن و رەسم دەهێنریتئەو بڕە پارانەی بەدەست 

بە هەماهەنگی لەگەڵ  ژمێرەی سندوقی ژینگە دەگەڕێتەوەفەرمانگەكانی 

 ئابوری . و وەزارەتی دارایی

 

 (١٣ماددەی )

هاریكاری لە نێوان پێشمەرگەی پاراستنی ژینگەو بەرێوەبەرایەتی پۆلیسی ژینگەو 

دارستان لە هەرێم و دەستەی ژینگەو گشت دام و دەزگا سەربازییەكانی تر، 

سەرپێچی  زیانەكان و  هەڵسوكەوت كردن لەگەڵبەمەبەستی كەمكردنەوەی 

 كارانی ئەم ڕێنماییە.

 (١٤ماددەی )

 بەشێك دەبێت لەم ڕێنمایە.خشتەی هاوپێچكراو 

 (١٥ماددەی )

 نماییە.ەوشێتەوە دوای بەركاربوونی ئەم ڕێهەڵد ٢٠١٥( ی ساڵی ١ڕێنمایی ژمارە )

 (١٦ماددەی )



7 
 

می )وەقائیعی كوردستان( فەر  ێكەوتی بڵاوبوونەوەی لە ڕۆژنامەیئەم ڕێنمایە لە ڕ
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 البريةالحيوانات                    ئاژەڵە كێویەكان   (                             ١) پاشكۆی

 ناوى زانستى ناوی ئینگلیزی ناوی عەرەبی ناوى كوردى ژ 
 نرخی یەك دانە بە دینار

سعر العدد الواحد  الاسم العلمى زىيلجالاسم الان الاسم العربى الاسم الكردى

 بالدينار

1 
مليون Leopard Panthera   pardus 10 نمر پڵنگ  

2 
مليون Cheetah Acinonyx jubatus 10 فهد تاژ پلنگ  

3 
مليون Brown   Bear Ursus arctos 10 الدب البنى وورچی قاوەیی  

4 
الاسودالاسيوىالدب  وورچی رەش  Asian Black   Bear Ursus thibetanus 10 مليون  

5 
مليون Roe Deer Capreolus capreolus 10 انثى الايل شوكا - شڤر  

6 
مليون Jebeer Gazelle  Gazella bennettii 10 غزال ئاسك  

7 
مليون Goitered   Gazelle Gazella subgutturosa 10 غزال مامز  

8 
مليون Wild Sheep Ovis orientalis 10 الخروف البرى كێویمەر و بەرانی   

9 
مليون Wild Goat Capara aegagrus 10 الماعز البرى كەڵ و بزنە كێوی  

10 
مليونWild Cat Felis i silvestris 1 القط الوحشى پشیلەی كێوی  

11 
مليونCaracal Caracal   caracal 1 القط الوشق كاراكال پشیلەی  

12 
Wild Boar, pig Sus   scrofa 000.500 خنزير بەراز  

13 
Common Fox Vulpes   vulpes 000.300 ثعلب رێوی  

14 
Sand Fox Vulpes rueppellii 000.500 ثعلب الرمل رێوی بیانی  
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15 
Indian Crected Porcupine Hystrix   indica 000.200 دعاج سیخور  

16 
Persian Squirrel Sciurus anomalus 000.100 سنجاب سمورە  

17 
European Badger Meles meles 000.100  گوركەن-قارابەشە  

18 
Brandt’s Hedgehog Paraechinus   hypo melas 000.50 القنفذ ژوژك  

19 
European Hare Lepus   europaeus 000.200 الارنب كەروێشك  

20 
European Otter Lutra   lutra 000.500 الكلب المانى سەگی ئاوی  

21 
Striped Hyaena Hyaena    hyaena 000.500 ضبع كەمتیار  

22 
ئبذ گورگ  Wolf Canis    lupus 000.500  

23 
Golden Jackal Canis dureus 000.500 واوى چەقەڵ  

24 
Indian Grey Mongoose Herpestesed   wardsii 000.200 فأر التمر مشكی خورما  

25 

 هەمووخشۆكەكان بە 

 جۆرەكانیەوە

 

 الزواحف بانواعها

 

 
 

100.000 

 

 

 

 

 الطيور البرية                               باڵندە كێویەكان                                  ( ٢) پاشكۆی
 بە دینار انەنرخی یەك د ناوى زانستى ئینگلیزی ناوى عەرەبیناوى  ناوى كوردى ژ

لعدد الواحد اسعر  الاسم العلمى زىيلجالاسم الان العربىالاسم  الاسم الكردى

 بالدينار
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١ 
مليون Peregrrine Falcon Falco peregrinus 10 شاهين شەهێن  

٢ 
مليون Saker Falcon Falco cherrug 10 الصقر الغزال باڵەبان  

٣ 
مليون Barbay Falcon Falco pelegrinoides 10 شاهين مغربى سێ كوژە  

٤ 
مليون Hobby Falco subbuteo 10 شويهين )البيق( لەیل  

٥ 
مليون Lanner falcon Falco biarmicus 10 الصقر الحر لاجين  

٦ 

 -الصقور  –انواع الشاهين                              -دالاشەكان -شەهێنەكان -باشوكەكان –بازەكان  -هەموو جۆرەكانی هەڵۆ

 النسور

مليون 10 هەڵۆی ماسی گیر-هەلۆیەكان-قارەكانشەم   

  

 

    
 

٧ 
مليون Common Carne Grus grus 3 الكركرى الرمادى شینە قورنگ  

٨ 
مليون Houbara Bustard Chlamydotis  undulata 5 حبارى چرك  

٩ 
مليون Mute   Swan Cygnus olor 3 تم الصامت ال قوی بێدەنگ  

مليون 2 هەموو جۆرەكانی قوو  ١٠  

١١ 

سوورە فلامينكو )

 (قورینگ

مليون Greater   Flamingo Phoenicopterus roseus 3 النعام الكبير  

١٢ 
Caucasian Black grouse Lyrurus  Mlokosiewiczi 000.500 طهويج اسو قفقازى مریشكە كێوی  

١٣ 
مليون Pelican   White Pelrcanus   onocrotalus 3 الابيض البجع كەڵك سپی  

١٤ 
مليون Red brerasted Goose Branta ruficollis 2 الوزة الحمراء بوكەس  

انواع البط            هەموو جۆرەكانی قاز ١٥ مليون 1      

١٦ 
مليون Snowocok Tetraogallus    caspius 5 تدرج الثلج القزوينى كەوی دەری  

١٧ 
Black Francolin Francolinus  francolinus 000.300 حجل او درج اسود پۆر  
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١٨ 
Grey Partride Francolinus pondicerianus 000.300 جل درج رمادىح زرە پۆر  

١٩ 
مليون White Stork Ciconia   ciconia 1 لقلق ابيض حاجی لەق لەق  

٢٠ 
Pleskes Groundjay Podoces     pleskie 000.50 العقع الاحمر قشقەڵە سوورە  

قەلەرەشە -قەڵەبەكە-قشقەڵە -قژاوكە -قازوومە -قازوودندوكزەرد –جۆرەكانی تری قاز  ٢١   000.50  

٢٢ 
Ruddy Shelduck Tadorna  ferruginea 000.500 بط ابو فروة سوورەقانك  

٢٣ 

ئەحمەد راوكەر دەندەك 

 بارێك

Slender – billed Curlew Numenius tenuirostris 000.300 الكراونى الماء رفيح المنقار  

٢٤ 
فرفر  ارجوانى )البرهان( (تاوسە )مریشكی زەلكاو

 )سحنون(

Purple Gallinule Porphyrio   Porphyrio 000.100  

٢٥ 
White Headed Duck Oxyura Leucocephala 000.400 ابيض بط –ابو مروحة  مراوی سەرسپی  

٢٦ 
Marbled Teal Mamaronetta  angustirostris 000.150 شرشير الخطط مراوی سپیلكە  

٢٧ 
Common Mynah Acridotheres tristis 000.400 مينة اعتيادى مينا  

000.100 هەموو جۆرەكانی مراوی ٢٨  

٢٩ 
chukar Alectoris chukar 000.150 القبج -الحجل الرمادى  كەو  

٣٠ 
Common partridge Perdix   perdix 000.150 الحجل زەركەو  

٣١ 
See-see prtiridge Ammoperdix  grisoegularis 000.150 الحجل سى سى سوێسكە  

٣٢ 
Quail Coturnix coturnix 000.150 )السلوى(السمان هەوێردە  

٣٣ 
Lichtensteins Sandgrouse Pterocles lichtensteinii 000.100 ليشتنستين قطا كور كورەی بەرزگ خەیی  

 هەموو جۆرەكانی قەتێ ٣٤
000.100  

٣٥ 
Rock Dove Columba Livia 000.100 حمام جبلى كۆترە شینە  
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انواع الحمام        قومری رۆژهەڵاتی                      -كۆترە نەخشینە-كۆترە گایە-هەموو جۆرەكانی كۆتر  ٣٦  
000.100  

٣٧ 
Starling Sturnus Vulgaris 000.100 الزرزورالشائع رەشۆڵە  

٣٨ 
 Nhitc-eared bulbul Himalayan bulbul 30،000 التمربلبل  بلبل خورما

٣٩ 
 Coldfinch Carduelic 30،000 طائر الحسون بوكە سور
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 برمائيات)وشكاویەكان(: :(٣)پاشكۆی 

 ناوى كوردى ناوى عەرەبی ئینگلیزی ناوى ناوى زانستى نرخی یەك دانە بە دینار

 ژ
سعرالعدد الواحد 

 بالدينار
 الكردىالاسم  الاسم العربى ليزىجالاسم الان الاسم العلمى

200 000 Acanthobrama centisquama ....................... 
 ١ ....................... اكانثوبراما

200000 Albumoides bipunctatus ....................... 
 النوع

....................... 
٢ 

100 000 Barbus   sharpeyi 
....................... 

 بني
....................... 

٣ 

100 000 Barbus   xanthopterus 
....................... 

 كطان
....................... 

٤ 

300 000 Barbus  kersin 
....................... 

 جصان
....................... 

٥ 

100 000 Barbus  grypus ....................... 
 شبوط

....................... 
٦ 

500 000 Barbus   esocinus ....................... 
 بز

....................... 
٧ 

300000 Caecocypris  bsimi ....................... 
 سمك اعمى

....................... 
٨ 

100 000 Chondrostoma regium ....................... 
 الملكيبلعوط 

....................... 
٩ 

100 000 Leuciscus spurius ....................... 
 برعان هجين

....................... 
١٠ 

100 000 Typhlogarra  widdosoni ....................... 
 سمك اعمى

....................... 
١١ 

100 000 Barbus luteus 
....................... 

 حمري
....................... 

١٢ 

500000 Refetus euphraticus ....................... 
 رفش

....................... 
١٣ 


