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   هةوا: ياساكانى تايبةت بة سَييةم

  2011( ي سالَي 1. رِيَنمايي ذمارة )1

 سنورداركردني ذاوةذاو لة هةريَمي كوردستاني عرياق 

ثشتبةست بة حوكمةكانى  مادةي دةيةم لة ياساي دةستةى ثاراسنت و ضاككردنى 
ة ياساي ثاراسنت و و مادةي بيستوحةوتةم/دووةم ل 2010( ي سالَي 3ذينطة ذمارة )

، ئةم 2008( ي سالَي 8ضاككردنى ذينطة لة هةريَمي كوردستاني عرياق ذمارة )
 رِيَنماييانةي خوارةوةمان دةركرد:

  -ماددةى يةكةم:

بؤ مةبةسيت ليَكدانةوةي ئةم رِيَنماييانة، زاراوةكان و دةربرِينةكاني خوارةوة 
 واتاكانيان لةاليانةوة دانراون:

 مي كوردستاني عرياق.هةريَم: هةريَ .1

 دةستة: دةستةى ثاراسنت و ضاككردن ذينطة لة هةريَمي كوردستان. .2

سةرؤك: سةرؤكي دةستةى ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةريَمي كوردستاني  .3
 عرياق.

ذاوةذاو: ئةو دةنطانةي لة كاتي بيستنيان دةبنة مايةي بيَزاركردن و ثةستكردن  .4
ةنطي لةرينةوةي بةرز و ناجيَطري دةردةثةرِن، )بؤ مرؤظ و ئاذةأل(، ضونكة بة د
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دةنطةكانيش سيَ جؤرن )ذاوةذاوي دةرةكي، ذاوةذاوي ناوخؤيي و ذاوةذاوي 
 ثشتةوة(

ئاستةكاني نيشتماني تايبةت بة هةريَم: بةرزترين ئاسيت رِيَطةثيَدراو بؤ بةركةوتين  .5
 طوييَ هاوآلتي بة ذاوةذاوي ناثةسةند.

نةخوازراو تيَكدةري باري هزر يان دةرون يان  ذاوةذاوي ناثةسةند: دةنطي .6
 ديسثل لة شةودا. 70ديسثأل لة رِؤذدا و  85بزويَنةري ميَشك و زؤرتر لة 

ديسثأل: ثيَوةري لوطاريتمي بؤ ثيَوانةكردني ثلةي فشاري دةنط و مةوداي  .7
 بةرطةطرتين مرؤظي سروشيت بؤ ذاوةذاو.

ني ثلةي ذاوةذاو و دةربرِيين كؤي هيَزي دةنط: ثيَوةري طشتطريتر بؤ ثيَوانةكرد .8
ديسثأل(  10هيَزي وزةي دةنطي دةرضوو لة سةرضاوةيةكةوة، بة بيَلَ )يةكسان بة 

 دةثيَوريَ.

ئاسيت ثيَوةريي: ذاوةذاوي جيَطري )بةردةوامبوو(ي رِيَطةثيَدراو لة ناو ثيَطةي كار  .9
 ديسثأل ثيَوانةكراو. 85بة 

ي ذاوةذاو ئاسيت ثيَوةريي تيَدةثةرِيَينَ ئةوا ثيَويستة . رِيَذةي طؤرِين: لة كاتيَكدا ضر10ِ
( ثاشكؤي ئةم 1ماوةي بةركةوتن بة هؤكاري ثيَكهيَنةر كةمبكريَتةوة )خشتةي ذمارة 

 رِيَنماييانة.

 بلَندطؤكاني دةنطي دةرةكي: بلَندطؤكاني بةكارهيَنراو لة دةرةوةي بالَةخانةكاندا. .11
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 بلَندطؤكاني تايبةت بة ناوةوةي بالَةخانةكان.. بلَندطؤكاني دةنطي ناوةكي: 12

ي ثاشنيوةرِؤ بؤ 3ي بةياني و لة 6ي شةو بؤ 11كاتةكاني حةوانةوة: هاوين لة  .13
 ي ئيَوارة.5ي ثاشنيوةرِؤ بؤ 2ي بةياني لة 7ي شةو بؤ 10ي ئيَوارة، و زستان لة 6

  -ماددةى دووةم:

ارةي ذاوةذاو )دةرضوو لة فةرمانطةكاني ذينطةيي سكاآلكاني هاوآلتيان دةرب
بالَةخانةكان يان ئوتؤمؤبيَلةكان يان ئاميَرةكان و كةلوثةلةكان لةسةر رِيَطة يان لة 
كةسةكانةوة يان لة هةر سةرضاوةيةكي ترةوة ببنة مايةي بيَزاركردن( وةردةطرن و لة 
دواي ضةسثاندنيان كة ذاوةذاوةكة لة سنوري ثشيَوي ناثةسةندداية سكاآلكان 

 ةكريَنةوة بؤ ئةجنومةني ثاريَزطا بؤ ئةوةي بريورِاي خؤي لةسةر بدات.بةرزد

 -ماددةى سيَهةم:

بةثيَي ئةم رِيَنماييانة )رِوانطةي ذاوةذاو( لة شارة طةورةكاني هةريَم دادةمةزريَنريَ و 
 هةلَدةسيتَ بة:

 ليَكؤلَينةوةكاني ثةيوةنديدار بة ذاوةذاو )باري ئيَستا و ئايندة(. .1

 ي نةخشةي ذينطةيي لةسةر ذاوةذاو و ساآلنة نويَكردنةوةي نةخشةكة.ئامادةكردن .2

 ئامادةكردني ليَكؤلَينةوةكان لةسةر كاريطةريَيت ذاوةذاو لةسةر تةندروسيت. .3

هةلَسةنطاندني سيستةمةكان و رِيَنماييةكاني نيشتماني تايبةتي هةريَم لةسةر  .4
 لةطةلَيدا. ذينطةي دةنطي لة ناو شار و مةوداي كاردانةوةي هاوآلتي
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 رِوانطة لة ناو ثيَكهاتةي ثاريَزطادا دةبيَت. .5

بة ثةيرِةويَكي رِون و ئاشكرا  بة  –ثةيوةندي رِاطةياندن لةطةأل جةماوةردا  .6
مةبةسيت وشياركردنةوة لة مةترسييةكاني ذاوةذاو لةسةر تةندروسيت طشيت و 

 خؤشطوزةراني و ئامادةطي بؤ جيَبةجيَكردني ئةم سيستةمة.

يكردني ئاستةكاني ذاوةذاوي ثرِؤذةكان بة هاوكاري لةطةأل اليةنةكاني ضاوديَر .7
 ثةيوةنديدار.

ئاطاداركردنةوةي هاوآلتي لة نةخشةي ذاوةذاو و لةسةر داتا و زانياري تايبةت بة  .8
 ذاوةذاو.

 -ماددةى ضوارةم:

رِوانطةي ذاوةذاو و بة هاوكاري لةطةأل دةستة و اليةنةكاني تري ثةيوةنديدار و بة 
ةماهةنطي لةطةأل اليةنةكاني ثةيوةنديدار بة رِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةنيشةوة ه

هةلَدةسيتَ بة ئامادةكردني بةرنامةي نيشتماني بؤ سنورداركردني سةرضاوةكاني 
 ذاوةذاو بة:

رِوثيَويي طشتطري لة ثاريَزطاكاني هةريَم و ثشتبةسنت بة شارةزايان بؤ ئةوةي  .1
سيت ثةسةنددا دابنيَن لة ناو ذينطةكاني ئيش و طةرِةكةكاني سنور بؤ ذاوةذاو لة ئا

 نيشتةجيَبوندا.

راستاندن بة نةخشةيةكي نيشتماني ذاوةذاو بؤ ناوةندةكاني ثاريَزطاكان و  .2
 قةزاكان.
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 داناني ثيَوةرةكاني ذاوةذاوي كة لة بارهةلَطرةكان و ثاسةكانةوة ثةيدادةبن. .3

 ينةكان و ئاميَرة جياوازةكانةوة ثةيدادةبن.داناني ثيَوةرةكاني ذاوةذاو كة لة مةك .4

 ثةيرِةوكردنى بةرنامةي نيشتماني بؤ ضؤنيةتي ضارةسةركردني ذاوةذاو لة: .5

 شةقامة سةرةكييةكان.  - أ

بازةرِاكان و كؤمةلَطاكاني بازرطاني و بؤرسةكان و مةزادخانةكان و كؤمةلَطاكاني  - ب
 تر.

 ناوضةكاني ثيشةسازي و ثيشةييةكان. - ت

 تةجيَبون.ناوضةكاني نيش - ث

دةوروبةري قوتاخبانةكان و باخضةكاني ساوايان و خانةي بةساآلضواني  - ج
 ثةككةوتوو.

 نةخؤشخانةكان. - ح

 فةرمانطةكاني فةرمي. - خ

 فرِؤكةخانةكان. - د

 ئامادةكردني كاديَري تايبةمتةند بؤ ئيشكردن لة بواري ذاوةذاودا. .6

 دانانى داتاى نويَكراوة لةسةر بنيادناني ثرِؤذةي نويَ. .7

ني ياساي ذينطةيي بةهؤي وشياري و تيَبيين و ضاوديَري ناوبةناو و ضاالككرد .8
 سزاداني سةرثيَضيكارانةوة.
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هاوكاري كردن لةطةأل اليةنةكاني عيَراقي ثةيوةنديدار بة مةبةسيت ئامادةكردني  .9
تايبةمتةنديَتيةكاني عيَراقي سةبارةت بة دةنطييةكان و ذاوةذاو بة تايبةتي 

 كؤنرتؤلَي جؤري.

 ين ئاميَري ثيَويست بؤ كريَكاران بؤ وةرطرتين تيَبيين و ضاوديَري.دةستخست .10

  -ماددةى ثيَنجةم:

ديسثلَ زؤرترة بة ذاوةذاوي زيانبةخش لةسةر  70. ئةو دةنطانةي ضرِييان لة 1
 تةندروسيت مرؤظ دادةنريَ و ئامؤذطاري دةدريَت بؤ خؤبةدورطرتن ليَيان.

ديسثلَ بة ذاوةذاوي زيانبةخش  65وو . بةركةوتين بيستين مرؤظ بة ضرِي سةر2
 دادةنريَ كة كاريطةري البةالي لةسةر جؤريَيت ذيان هةية.

 ديسثلَ بة ذاوةذاو دادةنريَن. 65. دةنطةكاني ضرِي زؤرتر لة 3

  -ماددةى شةشةم:

ذاوةذاو لة ناو ذينطةي كاردا بة بابةتي سةالمةتي ثيشةيي هةذماردةكريَ بؤية 
 ثيَويستة:

لة ناو دامةزراوةكاني حكومي و كةرتةكاني تيَكةلَ و تايبةت بةثيَي ثلةي . ثيشةكان 1
بةركةوتين كريَكاران تيَياندا ثؤليَن بكريَن بة ثيسبوني دةنطي لةطةأل رِةضاوكردني 

 مافةكانيان كة لة ئةجنامي بةركةوتنيان بةم جؤرة ثيسبونة ديَنةكايةوة.
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بطرييَن لة بةركةوتنيان بة ئاستةكاني كريَكاران لة ناو هةموو كةرتةكاندا بةدور .2
 (ي هاوثيَضكراو لةم رِيَنماييانةدا هاتوون.2تيَثةرِبوو لةوةي لة خشتةي )

. هةموو دامةزراوةكان )كارطةكان، وةرشةكان، هتد( تؤثةوانةي طويَ بؤ كريَكاراني 3
بةركةوتوو بة ئاستةكاني ثشيَوي ناثةسةند دةستبخريَ و ناوبةناو ثشكنيين طويَ 

 بكةن.

  -ماددة حةوتةم:

ئةوثةرِي سنوري بةركةوتين دانيشتواني ناوضةكاني دةوروبةر بة ذاوةذاوي هةموو 
 ديسثلَ بة شةو. 55ديسثلَ بة رِؤذ و  60ثرِؤذةكان بريتية لة 

  -ماددةى هةشتةم :

بةرِيَوبةرةكاني ثرِؤذةكان بةرثرسياريَيت بةرامبةر رِاطرتين ئاسيت دةنطي لة كاتي  .1
و قؤناغةكاني جيَبةجيَكردن دةطرنةئةستؤ، و لة حالَةتي تيَثةرِاندني ئاستةكاني هةمو

رِيَثيَدراودا بةرِيَوةبةري ثرِؤذة دةكةويَتةبةر ليَثرسينةوة و داواليَكردني بؤ 
 ئةستوركردني هؤكارةكاني دابرِيين دةنطي.

يارييةكاني . داوا لة بةرِيَوةبةرةكاني ثرِؤذةكان دةكريَت دةستة بة  هةموو زان2
دةنطيي تايبةت بة ثرِؤذةكانيان و ئةو رِيَكارانةي دةطرييَنةبةر بؤ سنورداركردني 

 ذاوةذاو )لة كاتي جيَبةجيَكردن و دواتردا( ئاطاداربكةنةوة.

. كارطيَرِي ثرِؤذةكان ناضارن ليَكؤلَينةوةكان لةسةر ضرِي هاتوضون و دروستبوني 3
 رِؤذةكاندا ثيَشكةش بة دةستة بكةن.ذاوةذاو لة ئةجنامي جيَبةجيَكردني ث
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  -:هةمماددةى نؤ

اليةني كؤمةككاري ثرِؤذةكان خةرجييةكاني بةستين هؤكارةكاني دابرِيين دةنطيي 
 طوجناو و تيَنةثةرِاندني ئاستةكاني دةنطيي رِيَثيَدراو دةطرنةئةستؤ.

  -:هةمماددةى دة

ؤنةكان و زةماوةندةكان و . ثيَويستة لةسةر هةموو خاوةن يانةكان و هؤلَةكاني ب1
باخضةكان و طازينؤكان و باخضةكاني بةكارهيَنراو بؤ هةموو بؤنةكان ئامرازةكاني 
ثيَوانةكردني ذاوةذاو بة بةسرتاوي بة ئامرازيَكي ئاطاداركردنةوة دابنيَن بؤ ئةوةي دواتر 

يسثلَ د 70كايةي وزةي كارةبايي لة ئامرازةكاني دةنط بلَندكردن بةطويَرةي ثيَوةري 
 لة مةوداي بيستين دانيشتوان بربِيَ.

ثيَويستة لةسةر اليةنةكاني ثةيوةنديدار داناني ئامرازةكاني لةو جؤرة بكةن بة  .2
 مةرج بؤ ثيَداني مؤلَةت و نويَكردنةوةي طريَبةستةكان.

مانط دةدريَ بة خاوةني ثرِؤذة يان رِاسثيَرراوي كارطيَرِي بؤ تةواوكردني  3ماوةي  .3
 ي ثيَوةرةكان بة شيَوةي هونةري.دانان

  -:هةمماددةى يازدة

كريَكاراني ئيشكردوو لة ناو شويَين كاري قةرةبالَغيدا، مايف خؤيانة داواي ثشكنيين 
 هةفتانة بكةن بؤ ئاطاداربون لة مةوداي بةركةوتنيان بة ذاوةذاو.
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  -:هةمزدةاماددةى دو

 دني سكاآلكار بةلَكو بة:نابيَ ثشت بة هةسيت طويَ ببةسرتيَ لة ثشتطرييكر

 . خويَندنةوةي ئاميَري ثيَوةري ذاوةذاو.1

 . ثؤليَنكردني شويَين ذاوةذاو. 2

 . كاتي رِوداني ذاوةذاو.3

 . ئاسيت رِيَثيَدراو لةو كاتةدا.4

  -:هةمماددةى سيَزدة

دةنطي ئامرازةكاني ئاطاداركردنةوةي بةسرتاو لة ئؤتؤمبيلي ثؤليس و فرياكةوتن و 
يَنةوة بة سةرثيَضي دادةنريَ ئةطةر هيض ثاساويَك بؤ حالَةتي فرياكةوتنةكة ئاطركوذ

 نةبيَ و اليةني سةرثيَضيكار بةطويَرةي ئةحكامي ئةم رِيَنماييانة سزا دةدريَ.

  -:هةمماددةى ضواردة

ئةجنومةن اليةني بةرثرسياري تايبةتيية لة دياريكردني نيشانةكان و رِيَطاكاني 
 ذاو و سنورةكاني رِيَثيَدانيان.ثيَوانةكردني ذاوة

  -:هةمماددةى ثازدة

. هةموو اليةنةكان و تاكةكان ثابةنددةبن لةكاتي دةستكردن بة ضاالكييةكاني 1
بةرهةمهيَنان يان خزمةتطوزاري يان هي تر و بة تايبةتي لة كاتي ئيشثيَكردني ئامرازةكان 
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نةوة و بلَندطؤكان بةوةي سنوري و كةلوثةلةكان و بةكارهيَناني ئاميَرةكاني ئاطاداركرد
رِيَثيَدراو بؤ بةرزي دةنطيي لة ناو شويَنةكاني كاركردن و شويَنةكاني طشيت داخراوي 

 (ي هاوثيَضكراو لةم رِيَنماييانةدا رِونكراوةتةوة.1تيَثةرِنةكةن هةروةكو لة خشتةي )

ضاوي كؤي . ثيَويستة لةسةر ئةو اليةنةي دةسةآلتي مؤلَةت بةخشيين بةدةستة رِة2
دةنطةكاني دةرضوو لة سةرضاوةي جيَطريي يةك ناوضةوة لة سنوري دياريكراودابن، و 
دلَنيابيَت لة زامنكردني ثابةندبوني دامةزراوةكة بة داناني ئامرازةكان و كةلوثةلةكاني 

(ي هاوثيَضكراو لةم رِيَنماييانةدا لة رِوي سنوري 2طوجناو، ئةويش بةطويَرةي خشتةي )
 او بةرامبةر ضرِي دةنط و ماوةي بةركةوتين.رِيَثيَدر

  -:هةمماددةى شازدة

خاوةنةكاني ثرِؤذةكاني تايبةتي بةلَيَن دةدةن كة كارمةندان و بةكارهيَنةراني خؤيان 
نةكةونة ئاستةكاني ذاوةذاوي زؤرتر لة سنوري رِيَثيَدراو وةكو ئةوةي لة ناو خشتةكاني 

(ي 5ي ذاوةذاوي فيَركاري لة خشتةي )( هاتووة و رِةضاوي ئاستةكان4( و )3)
 هاوثيَضكراو لةم رِيَنماييانةدا بكةن.

  -:هةمماددةى حةظدة

 وةقايعى كوردستان كاري ثيَدةكريَ. يَنماية لةدواي بآلوكردنةوةى لةرِؤذنامةي فةرميئةم رِ

 ريزان حسن مولود

 سةرؤكي ئةجنومةن


