
 

 

عراق و کوردوستان  پالندانانی بیناسازی له  
 

وی کارھنانی زه پالندانان و به . 1  
 اکاند وانییه سنووری شاره  وی له شکردنی زه دابه  له  وی لپرسراوه کارھنانی زه شی پالندانانی شار بۆ به به

کارھنانی   لی به ی ھه وه تی، بۆ ئه ڕه  مافی بنهب کش به تایی ئه ره ی سه خشه نه تایی ره کی سه یه شوه به 
 بۆ  چی گونجاوه  وه خشانه م نه ھۆی ئه وانی بزانت به ی شاره وه خست، بۆ ئه داھاتوودا به  له  وییانه و زه ئه

.، بۆ البردن گونجاوه چی نهکردن و دروست      
خۆ  ربه سه  ، که)ن(رکوک  ولر و دھۆک و موصل و که سلمانی و ھه  راق لهعباکووری   کان له وانییه شاره

.ستووردا پدراوه ده  شان له هفم ما ڕژن، ئه دائه) رپالن ماسته(کان  ی شاره خشه نه  
ن؛ مانه کان ئه راق بۆ پالندانانی شارهعکان بۆ باکووری  تییه ڕه مافه بنه  

 
   مافی پالندانان  1.1

راق عکانی  بردنی شاره وهڕ هیاسای ب  ک له ییهو ر پارچه زه سه ر درووست کردنی بینا له سه کارکردن له
. سپنراوه دا چه 1964ی سای  165  ژماره  

.ی شار وه ره و ده  وه ناوه  ونه که رپرسیارن ل ی ئه وانی به شاره  ی که و ناوچانه ئه  م پیه به  
کی  هی که کرن و یه درووست کراون و ئه  وه کتریدا پکه ڵ یه گه له  ن که وانه کانی ناوشار ئه اوچهن

ی  که م یه داباون له  ن که و ناوچانه ی شاریش ئه وه ره کانی ده ، ناوچه یان پکھناوه وه بووه جیانه
. وه هی پالندانانی شار ی بازنه وه ره ده  ونه که و یان ئه  درووستکردنه  

یست بت بۆ درووست وی پ باره یی و قه وره پ ی گه ی درووست کردن به که بت یه ی شاردا ئه وه ناوه  له
.کردن  

،  م کاره ر له ده به. بت ت نه یاسای تایبه  ی شاردا درووست کردن ناکرت، به وه ره کانی ده ناوچه  له
رجک بۆ  مه ، به کاربھنرت ت به ندی تایبه وه رژه بۆ بهر  گه هئنجام بدرت،  توانرت  درووست کردن ئه ئه
.بکرت  سته رجه ماتی جیاواز به ده کان خه وییه زه  

 
نزیمکردن  مافی ته  1.2  

ی پویست  سته ره تیایدا که  ، که ،ه1964ی سای  165  یاسای ژماره  سته به م مه ن یاساکان بۆ ئهیگرنگتر
کاتی   وتن له ری ڕاگرتنی ئاگر و شونی فریاکهگر بینادا و به  گۆڕانکاری لهبۆ درووست کردن و تکدان و 

بت  ئه  م یاسایه کانی ئه نده به  م پیه به.  نگینی بینا و نرخی،  جگیر کراوه دا، و قایمی و سه وه وتنه ئاگرکه
.ب بکرن جبه  

کرابت و   فش که  که پۆژه  بت، که ک کاتک ئه وییه زه ر پارچه سه  درووست کردن له  پی یاساکه به
.ج بکرت توانرت جبه ، ئینجا ئه کانی پالندانان نی یه کان و نۆڕمه تییه ڕه دژی یاسا بنه  لمنراو بت که سه  

نیازی   به  ی که سانه و که ن به ده ی درووست کردن ئه کان ئیجازه وانی شاره شاره  سته به م مه بۆ ئه
.درووستکردنی بینان  

 



 

 

  کی افی الوهم 1.3
ر  هب ، له یه ھه  وه ی بیناسازییه پۆژه  ندییان به یوه په  ، که وه گرته و نۆڕمانه ئه موو ئه دا ھه یه م زاراوه ژر ئه له

.ئاسانی ناتوانرت دیاری بکرن  یان به زۆری ژماره  
  شداری له به  و دائیرانه ندێ له کاندا، ھه پۆژهپدانی   کاتی ئیجازه  کان له وانییه شاره  سته به م مه بۆ ئه

پوور و  له تی که زاره و وه  تی ژینگه زاره کوو وه کانن، وه ی شاره ئیداره  ر به سه  ن، که که بیارداندا پ ئه
.ندکی تر ھه  
             ڵ ڕنمایی گه له  وه گرنه ک نه ر یه گه ن، ئه کان ناده درووست کردنی پۆژه  ڕێ به  تانه زاره م وه ئه
  .کانیاندا ته زاره وه
  
  عراق  سیستمی پالندانانی بیناسازی له   2.

وی کارھنانی زه کان و به زۆنه  2.1  
ی  44  ژماره )ألطرق و أألبنیة(و یاسای  1964ی سای 165  وانی ژماره ردوو یاسای شاره پی ھه به

. کانه وانییه وی و حازرکردنی بۆ درووست کردن کاری شاره ش کردنی زه دابه 1935سای   
پی  کان به گوونجاو بت بۆ ناوچه  ن که که کان درووست ئه کان سیستمی پالندانان بۆ شاره وانییه شاره
  سته به م مه بۆ ئه. کی جیاواز یه که یهند  خۆ یان جه ربه کی سه یه که ک یه کان بۆیان وه وییه شکردنی زه دابه
.کانیان ی ئیداره ی پله گوره  کان به بۆ شاره  کان دانراون زۆنه  

کانی دھۆک و  ی ئیداری شاره ، پله)1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره 11  ی ژماره پی خشته به
  س زیاترن، پله که) 100000(  ان لهکانی ی دانیشتوانه ژماره  رکوک و موص، که ولر و که سلمانی و ھه

  وره گه) 7كم (وری خۆیاندا  ده به ت، خۆیان ی تایبه ئیجازه  و به  پی یاساکه به  یه ھه  م شارانه بۆ ئه. دوون
  ).R5, R1 ) ( ه(ک یه  کی پله ی ئیدارییه غداد پله شاری به. ن بکه
ر  سه کرت به ش ئه کرت و دابه ئه  نده زه مه  ک ناوچه یه  موو شارک به ھه) 1935/44(ی  )$11(پی  به
و   شاخاوییه  که ی زۆنه ناوچه  ، چوونکه ک دا گرانه زۆنی یه  درووست کردن له  م پیه به. ند زۆنکدا جه
  .ند کالسک دا ر چه سه ش کراون به کانیش دابه شاره.  رزونزمی زۆری تیایه به

 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 

کانی شار داڕشتنی قابی زۆنه: 1  ی ژماره شوه    
 
 

کان زۆنه  

 زۆنی
ک یه  

 زۆنی
 دوو

 زۆنی
 س 

 زۆنی
وارچ  

 زۆنی
ھا به  

 زۆنی 
ش شه  



 

 

.ک تا پنج زۆنی یه  ، پک دت له دووه  ی پله که ی ئیدارییه پله  وانی سلمانی که شاره  بۆ نموونه  
 

کان ی ئیداری شاره پکھاته  2.2  
ن  الیه  کان له وایی شاره رمانه فه. کاتی ئستادا  له س شار پکھاتووه   رمی کوردوستان له ھه

کان  شاره. ولر ھه  رمی کوردوستانن له تی ھه رۆکایه سه  ر به سه  کرن که تکا ئه  وه کانه پارزگاره
قام  کانیش قائیم مه ی شاره وه ره زاکانی ده ن، قه که پارزگاران حوکمیان ئه  کان که زای شاره قه  پکھاتوون له
.ن که واییان ئه رمانه فه  کانیش مودیرناحیه ن و ناحییه که حکومیان ئه  

ر  گه بت، ئه کی ئیداری خۆی ئه وانییه ، شار شاره)1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$2(پی  به
.س زیاتر بت که) 3000(  ی له که ی دانئشتوانه ژماره  

ی  که بژردراوه ھه  نه نجومه و ئه  که وانی شاره شاره) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$43(پی  به
  .دا که دانانی شاره خشه نه  لپرسراون له

کرن  ش ئه ن دابهکانیا ی دانیشتوانه پی ژماره کان به شاره) 1964/165(  وانی ژماره ی شاره)$11(پی  به
.کرت رخان ئه یان بۆ پالندانانی شار ته ی ئیداری و بودجه پگه  وه ھۆیانه به  ش، که شه  ک تا پله یه  پله به  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رمی کوردوستان ھه  ی شار له داڕشتنی پکھاته: 2  ی ژماره شوه  

ی شار ئیداره  

رکی سیاسی ئه رکی بیناسازی ئه   

تی ناوخۆ زاره وه تی پالندانان زاره وه   

 شار

شار زای قه زا قه   

نی شار نجومه ئه   ناحیه 

 دێ

 

وانی شاره  



 

 

 
کاریان پ درووست بوون و   وه ه)1991(دوای سای  ندێ یاسای بیناسازی له باکوووری عراق ھه  له
  سته به م مه خۆیان و بۆ ئه  گرنه رشتی کردنی بیناسازی ئه رپه کان کاروباری سه ی شاره ئیداره. کرن ئه

  ، که)1993(ی سای )6(  وانی ژماره پی یاسای شاره به  وه وره زگایه کی پجووک و گه ند ده چه  کراون به
:کراون   دیاری  وه ی خواره یه م شوه تییایدا بهکان  ی شاره گراف پکدت و، ئیداره ڕه په) 58(  له  
) م کالسی پنجه(ولر  ھه  کی له ره وانی سه شاره -1  
)کالسی مومتاز(کانی سلمانی و دھۆک  وانی شاره شاره -2  
)1کالسی (س زیاترن  که) 75000(  یای دانیشتوانیان له ی ژماره و شارانه وانی ئه شاره -3  
)2کالسی (س زیاترن  که) 15000(  یای دانیشتوانیان له ی ژماره شارانهو  وانی ئه شاره -4  
)3کالسی (س زیاترن  که) 5000(  یای دانیشتوانیان له ی ژماره و شارانه وانی ئه شاره -5  
) 4کالسی (مترن  س که که) 5000(  یای دانیشتوانیان له ی ژماره و شارانه وانی ئه شاره -6  

  وانی ژماره ی یاسای شاره)$17( پی کان به وانییه بژرراوی شاره نی ھه نجومه ئهندامانی  ی  ئه ژماره
: یه وه ی خواره یه م شوه به) 1993/6(  

ندام، ئه) 17(، )م کالسی پنجه(ولر  وانی ھه شاره  
ندام، ئه) 13(، )کالسی مومتاز(وانی سلمانی و دھۆک  شاره  
ندام، ئه) 11(، ) 1کالسی (وانی  شاره  
ندام، ئه) 9(، )2کالسی (وانی  شاره  
ندام، ئه) 7(، )3کالسی (وانی  شاره  
ندام، ئه) 5(، )4کالسی (وانی  شاره  

 



 

 

کانی پالندانانی شار پله.  3  
  کرن که ج ئه جبه  دوو پله  کان به ی شاره خشه ، نه)1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$49(  له
.ناسراون )فصیلی ی ته خشه نهساسی و  ی ئه خشه نه(  به  

 
: أنواع إستعمال أرض ألبناء.  4   

  ی  ژماره)ألطرق و أألبنیة(و یاسای ) 1964/165(  وانی ژماره ردوو یاسای شاره ھه  له
ج   ، که ھا جۆری أرض ألبناء دیاری کراوه نده چه  سته به م مه بۆ ئه.  دا جگیر کراوه) 1935/44(

کانی أرض  نواعه ئه مساحات أرض ألبناء له.( کرت یان نا ج ئه کدا جبه یه ناوچهج   ک له یه پۆژه
.کرت حدید ئه ته  وه ه)ألبناء  

 
 

  
 
 

  
  
 
 
 

 
  

  وانی ژماره پی یاسای شاره وی بۆ بیناکردن به ری زه جۆر و ڕووبه  :5  ی ژماره شوه
)1964/165(  

   

تگوزاری  ڵ خزمه گه له  کانی تدایه ناوخۆییه  وزارییهگت و خزمه ،ناوشار  برت به ناو ئه :مناطق مرکزیة
.ی پچووک ڕێ پدراون و کارگه  نزیخانه و پاڕک و به  نووسینگه. ڕۆشنبیری  

.ن که شتوان ئیزعاج نهیدان  شت که ی پچووک ئه جیبوون و کارگه بۆ نیشته: مناطق مختلطة  
.شت جبوون ئه نھا بۆ نیشته ته: مناطق سکنییة  
. وه بته دا جیان ئه م ناوچانه و شتی تر له  خانه سته جبوون دا، زانکۆ و خه ڵ نیشته هگ له: مناطق خاصة  
ڵ خانووی  گه رخان کراون له داری و کشتوکاڵ ته بۆ کاروباری ئاژه  م ناوچانه ئه: مناطق ریفیة

.ی که ندان و دانیشتوانه جبوون و بینای پویست بۆ کارمه نیشته  
بۆن   و بازرگانی شیاون که  وره ی گه ت بۆ کارگه بۆ درووستکردنی بینای تایبه  ناوچانهم  ئه: مناطق صناعیة
. و کارگانه ڕت بۆ ئیزعاج کردنی دانیشتوانی نزیک ئه رناپه خشیان لی ده و گازی زیانبه  

 

 أنواع أرض ألبناء مساحات أرض ألبناء
 

 
ءمناطق سکنییة للبنا  

 

صغیرة مناطق سکنییة   
فقط مناطق سکنییة  

 مناطق سکنییة عامة
 

؛للبنا مناطق مختلطة  
 

 مناطق ریفیة
 مناطق مرکزیة
 مناطق خاصة

 مناطق حرفیة مساحات أراضی صناعییة للبناء
 مناطق صناعیة



 

 

حجم إستعمال ألبناء  4.1  
: وانه ، له جگیر کراوهساسی دا  ی ئه خشه نه  کارھنانی بینا له هیی ب وره هو گ  باره قه  

)  وی ری زه ڕووبه/ ری بینا  ڕووبه(ی  ڕژه=    X 1-   ری فاکته  
) وی ری زه ڕووبه/ کان  ۆمهھری ن ڕووبه(ی  ڕژه  = Y 2 -  ری فاکته   

کان  ی نھۆمه ژماره -3  
:ن مانه ش ئه و شوانه ئه. ی خانوو و بیناکان، دیاری کراون شوه -4  

موو  ھه  له  کرن، واته کانیاندا درووستئه وی یه ری زه له ناو ڕووبه  که  وه گرته ئه  کانه یه و ئه :  ی کراوه شوه
. که وییه تا سنووری زه  یه جھراو ھه وی به ری زه ڕووبه  وه که الکانی خانووه  

بۆ سنووری   یه راو نیجھ وی به ری زه ڕووبه   وه له الکانییه  که  وه گرته ئه  کانه و یه ئه : ی داخراو شوه
  .دراوسکانیان

دا ) 1964/165(  وانی ژماره یاسای شاره  شکردن له ی دابه شوه کان به ی دیاری کردنی زۆنه وه ر ئه به  له
) 1935/44(  ی  ژماره)ألطرق و أألبنیة(یاسای   ر کار به ھه  سته به م مه بۆ ئه  وه ر ئه به له  کراوه ر نه سه چاره

. کرت ئه  
ک یه وی ڕووت له ی درووستکراو یان زه توانرت ناوچه لبناء ئهو داڕشتنی مناطق أ  وه نکردنه بۆ نۆژه  

.ریان دیاری بکرن سه جبوون له وی نیشته و زه وه کان دیاری بکرنه یی ناوچه وره و گه بدرت و شوه  
کوو  ی وه ندێ جگه رپالنی شاردا ھه ماسته  له) 1964/165(  وانی ژماره بردنی شاره ڕوه پی یاسای به به
  شدا که وه ڵ ئه گه کرن، له رخان ئه یان بۆ ته کرن و جگه گا دیاری ئه و ئاژه  سابخانه برسان و قه قه

.ساسی دا دیاری کراون ی ئه خشه نه  له  بت که نه  وه نھا ئه ڕوون و ئاشکرا نین، ته  و ناوچانه سرووشتی ئه  
  وه ساسی یه ی ئه خشه نه  مووکاتک له فصیلی ھه هی ت خشه نه  وت که که رئه ی پالندانان ده ه دا ھه لره
  .رناگیرت وه

) وی ری زه ڕووبه/ ری بینا  ڕووبه= (  X 

 
) 1935/44(  ی  ژماره)ألطرق و أألبنیة(پ�ی ياسای  به حجم إستعمال ألبناء :  6  ی ژماره ش�وه   

 
 
 
 

کان زۆنه  بۆوی  ری زه ڕووبه 
)2م(بيناکردن به   

ی ڕ�ژه  
X 

ی زۆر  ژماره  
 ترين نهۆم 

   ی ينا له سافه مه
 وی و سنووری زه

)م(  به  وه جاده  

وی پانی زه  
)م(به   بيناکه  

  پانی جاده
)م(به   

 پانی ڕگا 
)م(به   

        
ک يه  100 - 199 1 2 ≥ 2,50 ≥ 10,00 ≥ 4,00 ≥ 3,00 

 3,00 ≤ 8,00 ≤ 15,00 ≤ 2,50 ≤ 2 1 299 - 200 دوو
 6,00 ≤ 10,00 ≤ 15,00 ≤ 2,50 ≤ 2 0,65 399 - 300 س�
 6,00 ≤ 12,00 ≤ 20,00 ≤ 4,00 ≤ 2 0,55 799 - 600 چوار
 6,00 ≤ 15,00 ≤ 25,00 ≤ 5,00 ≤ 2 0,55 1999 - 800 پ�نج

ش شه  ≥ 2000 0,30 2 ≥ 5,00 ≥ 25,00 ≥ 15,00 ≥ 6,00 



 

 

عملیة تصمیم ألبلدة  4.2  .  
بژردراوی  نی ھه نجومه ئه. ست ده  گرنه کان ئه وانییه ی شاره بژردراو بۆ پارزگاکان، ئیداره نی ھه نجومه ئه 

کان بۆ  م ھاووتیان و ڕکخراوه رده به  نه یخه نن و ئه دائه) تصمیم ألبلدة(کانیش پالنی شار  وانییه شاره
.بیاردان ل یان  

  له  وه وانی یه ن شاره الیه بت له ھاووتیان ئه) 1964/165(  ی ژمارهوان ی یاسای شاره)$44(پی  به
  که پالنه  ڕۆژ، له) 10(  به  که رچوونی بیاری پالنه پش ده  رپالنی شاردا، له داڕشتنی ماسته

.وه ئاگاداربکرنه  
. وانی م شاره رده به  نه ا بخهڕۆژد) 90(ی  ماوه  وه له که ت پالنه بابه توانن بیروڕاکانیان له ھاووتیانیش ئه 

  که وا پالنه دا، ئه که پالنه  ھۆی گۆڕانکاری له بوون به  وه که ت پالنه بابه  کانی ھاووتیان له ر بۆچوونه گه ئه
م زۆرجار  سپنرت، به چه کانی تیادا ئه و گۆڕانکارییه  وه ڕژرته دائه  وه وانییه ن شاره الیه  جارکی تر له

.ردان ست توه ب گۆڕانکاری و ده به  که سپاندنی پالنه ھۆی چه  بته سیاسی ئهبیاری   
ندی گشتی و  وه رژه ر به گه کان، ئه رپالنی شاروشارۆچکه ماسته  بیاردان له  ستت به ئه وانی ھه شاره

ی  که ستکردنی یهکان بۆ دروو شکردنی فلۆره بۆ دابه  بۆ نمونه. بخوازت  م کاره کردنی عومرانی، ئه شه گه
.کرت ج ئه سپت و جبه چه وا ئه ، ئه درا  که پالنه  ر ر بیار له ماسته گه ئه.  جی بوونی نوێ نیشته  

داڕشتنی پالن   کردنی عومرانی پویست به شه ر گه گه ، ئه کان پویسته ساسی بۆ شاروشارۆچکه ی ئه خشه نه
  . سته به م مه ئه بۆ  فصیلی کافی یه ی ته خشه گینا نه بکات، ئه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   وه ک ڕوونکردنه وه رپالن ماستهصميمی  تهتخطيطی :  7  ی ژماره ش�وه 
 

رنجی هاوو�تيان سه  

�بژاردن هه  

رپالن ماسته  

صميمدا ته  له  

رنجی  سه
کان سمييه ڕه  دائيره هاوو�تيان  

 بڕياری سياسی

  کۆنتڕۆ�ه

  کۆنتڕۆ�ه

  کۆنتڕۆ�ه

وانی شاره  

 هاوو�تيان

رپالن ماسته  

بڕياردا  له  

ج�کردنی پالن ج�به  



 

 

کار بوونی پالنی عومانی ستبه و ده  ڕوخصه  4.3   
  کان پویستی به پالنی عومانی شاروشارۆچکه) 1964/165(  ی یاسای ژماره)$44(پی  به 

.شکردنی که و پشکه پالنه  ڕۆژدا، دوای بیاردان له) 90(ی  ماوه له  یه ھهرگرتن  وه ئیجازه  
و ) ج(پ ی بیاری  ولر به ھه  برسانک له رپالنی قه وت ماسته یه ولر ئه وانی ھه شاره:  بۆ نمونه

  له  که رپالنه ماسته. کار دوای ئیعالن کردنی  وته که ئه  که رپالنه ماسته. ج بکات جبه) ف(رپالنی  ماسته
  ی له نگاندن و بیاردان لوه سه ڕوو، بۆ ھه خرته ولر ئه کشان و پالندانانی شاری ھه خشه ی نه دائیره
کاتی  ڕوو له خاته ئه  وه که ت پالنه بابه  ک له موو زانیارییه وانی ھه شاره  سته به م مه بۆ ئه.  وه ن ھاووتیانه الیه

  . وه ن ھاووتیانه الیه  له  وه که النهت پ بابه  پرسیارکردن له
ند  ھه به  وه که ت پالنه بابه  بت داواکانی ھاووتیان له ئه) 1964/165(  ی یاسای ژماره)$45(پی  به 

. وه سترته ببه  وه که رپالنه ماسته  و داواکان به  وه م بدرته وه  وه ی پالندانانه ن لژنه الیه  ربگیررت و له وه  
کانی ھاووتیان چیتر  ، ئیتر داواکارییه دا که رپالنه ر ئاشکراکردنی ماسته سه ڕۆژ به) 90(ڕبوونی  وای تپهد
  . وه م نادرنه رناگیررت و وه ند وه ھه  به

 

 
  وه ک ڕوونکردنه وه فصيلی ساسی و ته ئهصميمی  تهرگرتنی   وه  فۆڕم بۆ ئيجازه:  8  ی ژماره ش�وه

 
 
 
 
 
 

تی عراقی فیدڕاڵ جمھوریه  
تی پالندانان زاره وه  

تی پالندانان رایه به ڕوه به  
 لقی پالندانانی عومرانی

ولر وانی ھه شاره  
ولر زای ھه قه  

: ی عومرانی ژماره خشه نه  
  برسانکی نزیک شار بۆ نمونه قه

 

:ئیمزا  

شی        به رۆکی سه
ندازیاری پالندانانی ئه  

:گرووپی پالندانان       

صمیم هتی  ئیجازه :ندازیار ئه    ائیمز  روار به   

:کش خشه نه   :ئیمزا  ..…… ………  :روار به   

:وانی رهای ش دائیره     

 

………… ……….. 

:ر پالنه    ……… ……..   

رۆکی  سه  
:گرووپ  

……… …….. 

:پارزگار    ………… ……….. 

:ر وهپ  :ش رۆکی به سه   ..……  :زیر وه ……… ………   ………… …… …. 

 



 

 

إنسجام ألبیئة فی ألتخطیط ألعمرانی  4.4    
 ری ڵ کاریگه گه کتردا و له ڵ یه گه ج بوون، کارکردن و ھاتووچۆ له ی نیشته له  سه  کاندا مه شاروشارۆچکه  له

،  وه ریان بۆ بدۆزته سه کات چاره ت ناچار ئه حکوومه  وی، که ریان و پارزگاری سرووشت و زه هس له  ژینگه
. ڵ بوون تکه  

چاو رپالنی عراقیدا ڕه ماسته  می له که  ر پالنی عومرانی زۆر به سه  ی له که رییه و کاریگه  ی ژینگه دیارده  
.دا جگیر کراوه) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 43(  له  یه م دیارده شدا ئه وه ڵ ئه گه کرت، له ئه  
رخان  ج بوون وبۆ سرووشت ته وی پویست بۆ نیشته وانی زه شاره  ، پویسته ی یاساکه)$ 43(پی   به

توانرت  م ئه به.  وانی یه خۆی شاره ربه نھا کاری سه ش ته مه ئه  ، که وه کیان جیا بکاته یه  له بکات و 
  .کاندا رپالنه داڕشتنی ماسته  له  کراوه تا ئستا کاری پ نه  گرافه ڕه م په ئه  رت کهبووت

رزش و  و شونی وه  ت بۆ پارک و باخچه ی تایبه ساسی دا ناوچه ی ئه خشه نه  له  شدا که وه ڵ ئه گه له
ئاودری دیاری  ی کشت وکاڵ و و خۆڵ و خاشاک و ناوچه  چۆکردنی پاشماوه ی قه برسان و ناوچه قه
.رپالندا ماسته  کانیان جگیر ناکرن له کتری و پویستی یه ر یه سه له  م  شونانه ری ئه م کاریگه کرێ، به ئه  

ر  کانی سه دیاری کراوه  ر ناوچه سه ی زیانیان له وه دۆزینه  کان به یی یه ژینگه  دیاری کردنی دیارده
ی کاتی تچووی  وه م کردنه ھۆی که  بته کانیان ئه زیانه  مرۆڤ له رپالن بۆ پارزگاری کردنی ژیانی ماسته
  و پویستییان به  وه ونه که لی ئه  کانی تریش که و پالنه  که ج کردنی پالنه و نرخی تچوو بۆ جبه  که پالنه
.کرن ر ئه هس و چاره  وه ناسرنه کان زوو ئه گرفت و کشه  وه ھۆیانه به  بت، چونکه ج کردن ئه جبه  

 
: کانیش بریتین له زیانه  

و ھاتووچۆ،  یاره ھوژی سه ھاژه -1  
، وای سرووشت و ژینگه پیس کردنی ھه -2  
.وی ژر زه  پیس کردنی ئاوی -3  
 

رگرتنی  وه  له  بینیوه وتۆی نه رپالنی عراقیدا ڕۆلکی ئه ماسته  له  تا ئستا پارزگاری کردنی ژینگه
ھۆکاری ئیزعاج کردنی   ر ببته گه ، ئه وه کرته ت ئه ی بینای تاک ڕه نھا ئیجازه ته. بیناسازیدای  ئیجازه

.وه بیناکه  نگکی زۆر له ده نگه ی ده وه بوبونه  ھۆی بۆ نمونه به  دانیشتوانی نزیک بیناکه  
وا  ر، ئه وروبه ی ئیزعاج کردنی دهھۆ  ک بووه یه ر پۆژه گه ئه  ی که وه گۆڕان، به  بت بته ئه  یه م دیاده ئه
.ی پی بدرت نابت ئیجازه  یه و پۆژه ئه  
-ر ڕی سلمانی سه سازی له ی پیشه دا ناوچه) 1979(سای   له: شاری سلمانی  ک له یه ک نمونه وه
ی وزای خت و سه ب چاندنی دره  به  ڕگای ھاتووچۆ دابین کراوه  که بۆ ناوچه.  رکوک دروست کراوه که

وای سرووشتی  ھۆی پیس کردنی ھه نت به یه گه ئه  که سرووشتی ناوچه  ش زیان به مه ئه. تیایدا
.و ھاژوو ھووژی ھاتووچۆوه  که ناوچه  

ی کیمیاوی،  کوو کارگه ر سرووشت، وه سه له  یه خشیان ھه ری زیان به کاریگه  ی که و کارگانه ئه
.  عراقدا  یه له ت ھه ی تایبه ئیجازه  پویستییان به  



 

 

ی زیانی زۆریان  وه ر ئه به ن له ی درووست کردن ناکه فزکردنی ئیجازه ڕه  ی که پویست به و پۆژانه ئه
:  ، بریتین له ییهر سرووشت ن سه له  
ی ئوتومبل، وه ی درووست کردن و چاککردنه کارگه -1  
ی درووست کردنی پالستیک، کارگه -2  
ی چنین، کارگه -3  
، سابخانه و قه  و پاوته  نزینخانه  به -4  
شتیاری، و پارکی گه  یاره پارکی سه  -5  
. وه ستنه ی گوا کارگه -6  
 

تثبیت کردنی پالنی عومرانی  4.5  
، ڕگری  یه ی ھه وه پی یاسا مافی ئه وانی به مانیا شاره ئه  رپالن دا له کاتی درووست کردنی ماسته له

که و  وڵ بدرت بۆ گۆڕینی پالنه ھرت، ھه توانرت و نه نه  وه ھۆیه به  که که م پالنه رده به  پویست بخاته
   .کرت جی ئه جبه سپت و چه واوی ئه ته ، تا به  که کانی پالنه نجامه ئه
توانرت  ئه  یه، چونکه سپاندنی ھه نتی چه ره گه  رپالن دوای بیاردان لی، پویستی به عراق، ماسته  م له به
رچونی  تاکو دوای ده نجام بدرت ھه دا ئه که پالنه  تی دا، گۆڕانکاری له یه ری سیاسی و کۆمه ژر کاریگه له

  . که دنی پالنهچی کر ر جبه سه بیاریش له
ج کردنی  رپالن بۆ جبه ماسته  به  دراوه نه  نتییه ره م گه دا ئه) 1964/165(  وانی ژماره یاسای شاره  له 

.دا که پالنه  ب گۆڕانکاری له به  
پی یاسا، موکی ھاووتیان  به  یه ی ھه وه وانی مافی ئه عراق، شاره  رپالن له ج کردنی ماسته بۆ جبه

. رگرتن وه  کاتی پویست دا تا کاتی ئیجازه  له  که ج کردنی پالنه ملیک بکات، بۆ جبه ر خۆی ته سه له
: وه ی خواره م یاسایانه به  سته یوه ش په ملیک کردنه م ته ئه  

 
):1964/165(  ی یاسای ژماره)$ 54(پی  به  - 1   

تی و مافی یاسایی  ی پویستیه که رپالنه کردنی ماستهج  بۆ جبه  کات، که ئه  نیشانه  ویانه و زه وانی ئه شاره
   . وه بوو بکاته ره کان قه وی یه ن زه ی خاوه وه ب ئه ملیک بکات، به ر خۆی ته سه له  وییانه و زه ، ئه پدراوه

  
):2م 10000(  متر بن له کانیان که ره ی ڕووبه وییانه و زه بۆ ئه  - أ  

متر بن، که) 2م 5000(   یان له که ره ر ڕووبه گه ئهیان،  که ره ی ڕووبه%)25(    
،بن) 2م 10000(و ) 2م 5000(نوان   یان له که ره ر ڕووبه گه یان، ئه که ره ی ڕووبه%)25(    

 
):2م 10000(  کانیان زیاتر بن له ره ی ڕووبه وییانه و زه بۆ ئه  -ب  
، که ویه ری زه ی ڕووبه%)40(  دا، له) ک و دوو یه(زۆنی   له   
، که ویه ری زه ی ڕووبه%)35(  دا، له) س(زۆنی   له  
، که ویه ری زه ی ڕووبه%)30(  دا، له) چوار و پنج(زۆنی   له  



 

 

، که ویه ری زه ی ڕووبه%)25(  دا، له) ش شه(زۆنی   له  
.کانیان نه ی خاوه وه بووکردنه ره ب قه کرن به ملیک ئه ته  وانی ر شاره سه له  ویانه و زه ری داباوی ئه ڕووبه  

ن  وانی خاوه شاره  که زیاده   وانی، بۆ ڕژه ملیک کردن، شاره ی زیاتر پویست بوو بۆ ته ر ڕژه گه ئه
.وه کاته بوو ئه ره کان قه وییه زه  

 
): 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 22(پی  به  - 2    

ی  الی دادگا و دائیره  له  سته به م مه کرن بۆ ئه دیاری ئه  ی که ویانه و زه ر ئه سه  خاته وانی حیجز ئه شاره
. ره خانووبه  

 
):1935/44(  ژماره) ألطرق و أألبنیة(پی یاسای  به  - 3  
ن  بت خاوه ئه  ، شکردنه قابیلی دابه  کهکه،  کییه ره سه  وییه زه  رک له ی ڕووبه وه بۆ جیاکردنه): $ 17(پی  به

بۆ   که شکردنه دابه  ز له ره و غه  که ویه شکردنی زه وانی بدات، تیایدا چۆنتی دابه شاره  ک به یه ریزه موک عه
  به) خارطة ألمحل(ڵ  گه ستت له ببه  ی پوه که وییه کی صورة قیدی زه یه و نوسخه  وه وانی ڕوون بکاته شاره
  ).1:1000یان  1:500(ری  پوه

ری پویست له  ی ڕووبه وه جیاکردنه  ستت به ئه وانی ھه ، شاره که ریزه رگرتنی عه دوای وه): $ 18(پی  به
رپالن،  جیکردنی ماسته بۆ جبه  که ویه زه  ری تر له بۆ ڕگای ھاتووچۆ و ڕووبه  که خشه ر نه سه له  که ویه زه 

.بت ی دا ئهندی گشت وه رژه به  له  که  
.بت وانی ئه ی شاره ئیجازه  نھا به دا ته که  خشه نه  گۆڕانکاری له  

وی  زه  ره وانی ڕووبه ی شاره وه بت، دوای ئه کاتک ڕپدراو ئه  که وییه ر زه سه بیناکردن له): $ 19(پی  به
.رپالندانان ستی ماسته به مه  به  وه پویستی بۆ خۆی جیابکاته  

.بینا درووست بکات  ن موک بۆی نیه ، خاوه وه وانییه ن شاره الیه له  ری جیاکراوه ڕووبهر  سه له  
) 2م 10000(  ی له که ره ڕووبه   وه وت جیای بکاته یه ن موک ئه خاوه  که  که یه و ر زه گه ئه): $ 20(پی  به

  ک له یه ری قوتابخانه ڕووبه  بهک  ویه زه  ندی خۆی پارچه زامه ڕه ن موک به بت خاوه زیاتر بوو، ئه
ری جیاکراوه  ڵ ڕووبه گه ی له که ره ڕووبه  رجک وانی، به مه شاره  خشت به و بیبه  وه ی جیا بکاته که ویه زه
.  که ویه ری گشتی زه ڕووبه%) 25(  متر بت له ڕگای ھاتووچۆ که  بۆ  
تی بۆ بکشرت و  خه  وه ن موکه ن خاوه یهال بت له ، ئه وی جیاکراوه ری زه ڕووبه ): $ 21(پی  به

.وانی کانی شاره پی ڕنمایی یه به  وه جیابکرته  
  م جۆره وه بۆ ئه کانی تری میریه یان دائیره  ی تاپۆوه ن دائیره الیه ک نابت له یه له ھیچ معامه): $ 22(پی  به
بت  نه  رگرتنی ئیجازه نھا دوای وه ، ته وه گرتهیان ئه) 21تا  17(گرافی  ڕه په  ج بکرت که جبه  ویانه زه
. وه وانیه ن شاره الیه له  
 
  



 

 

 دارپالن م ماسته رده به  ڕگری له  4.6  
جکردنی  م جبه رده به  ڕگری له) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره) $ 45(ی ) 5و  2(به ندی 
.کات رپالن دا درووست ئه ماسته  

. کراوه  نده زه ساڵ مه) 20(  رپالن به جکردنی ماسته ی جبه وه کاتی درژکردنه): 2(ندی  پی به  به  
وانی دا  رپالنی شاره کانی ماسته رجه ڵ مه گه له  دات، که ئه  و بینایانه به  وانی ئیجازه شاره): 5(ندی  پی به  به
:رجی مه  م به ، به وه کناگرنه یه  
کانیان، ویه ر نرخی زه سه ری له بوونی کاریگه   نه  -1  
) 10(درابت و بۆ   که رپالنه جکردنی ماسته جبه  ر بیار له گه درت، ئه ی پئه ساڵ ئیجازه) 5(بۆ   بیناکه -2

.قۆناغی پالنداناندا بت  ھشتا له  که رپالنه ر ماسته گه درت، ئه ی پئه ساڵ ئیجازه  
) 10یان  5(  زووتر له  ی واته که رپالنه جکردنی ماسته جبه  ستی کرد به وانی زووتر ده ر شاره گه ئه -3

. وه بکاته  که موو ماوه کان بۆ ھه ن موکه بووی خاوه ره وانی قه بت شاره ، ئه که ساه  
ن موک بینای  بت خاوه ، ئه که ه)ساڵ 10یان  5(  رخانکراو واته ی ته واو بوونی ماوه دوای ته -4

ی  که رپالنه وانی بتوانت ماسته ی شاره وه ر حسابی خۆی الببات، بۆ ئه سه له  که ویه هر ز سه درووستکراو له
.ج بکات ب گیروگرفت جبه  

 
  ج بکرت، چونکه جبه  وه وانیه ن شاره الیه  رپالن ناتوانرت له ماسته  شک له ، به وه م ڕگریانه ھۆی ئه به

توانرت  ئه  یه م ماوه دوای ئه.  ساه) 20(وه بۆ  کانیانه نه ن خاوه الیه  له  ویانه و زه کارھنانی ئه ی به ماوه
.بکرت  که رپالنه سته جکردنی ما جبه  ست به ده  
رپالن  ی ماسته وه بۆ ئه. ج ناکرت ر جبه وت یان ھه که دوائه  که رپالنه ، ماسته)5(ندی  پی به به

کو  بدات وه  وه شاندنه وه درووستکردنی بینای ئاسان بۆ ھه  نھا ڕێ به وانی ته بت شاره وت، ئه که دوانه
ساڵ ) 2تا  1(  ی بوونیشیان له و ماوه  ن ئاسانهڕووخاندن و البردنیا  که  بینایانه  م شوه پر و له کوخ و که

   . وانی کانی شاره وتنی پالنه که کرن بۆ دوانه زیاتر بۆ دیاری نه



 

 

تنظیم أالرض فی ألعراق.  5  
  ی بکرت به وه وت بۆ ئه که رئه کان ده ویه وی و ڕکخستنی سنووری زه کدانی زه یه دا له یه م زاراوه ژر ئه  له
،  پی یاسا مافیان پدراوه  کان به وانیه شاره. کردنی عومرانی شه بردنی گه ڕوه کی بۆ به ره ی سهک یه که یه
  ویانه و زه توانن ئه و ئه  وه ژر ڕکفی خۆیانه  نه وانیدا بخه سنووری شاره  وی شیاو بۆ درووستکردن له زه
  .کانیان بیانکن نه خاوه  ن و له ک بده یه  له

 ن و بۆ وی دابین بکه زه) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 47(پی  توانن به ئه کان وانیه شاره
ڕگای ھاتووچۆ و پارک و شونی   له  ش بۆ نمونه ندیانه وه رژه و به ئه. کاری بھنن ندی گشتی به وه رژه به
. وه ینتهب تیدا خۆی ئه یه تگوزاری ڕۆشنبیری و کۆمه شتیاران و خزمه ی گه وه سانه حه  
وی و  زه  ھاووتیان که  دا به قی ئه حه  عراق نیظامی تاپۆ درووست بوو که  دا له) 1930(سانی   له

.لمنن بسه  وی و زارانه و زه ر بتوانن موکداری ئه گه ر خۆیان بۆ تاپۆ بکرت، ئه سه کانیان له خانووه  
وانیش بۆ  شکرا و ئه ر ھاووتیاندا دابه سه ب پالن به وی وزارکی زۆر به ا کاندا زه)50(سانی   له 

.کاریان ھنا ندی خۆیان به وه رژه به  
توانرا ) 1979/80(راعی عراقی ژماره  رچوونی یاسای إصالحی زه ا کاندا، دوای ده)1970(سانی   له
  ویانه و زه رجک ئه مه کان تاپۆ بکرت، به وانیه ر شاره سه ت بوون، له موکی حکومه  کی زۆر که ویه زه
.داڕژرا) سیاسة أالرض(کردنی  شه پالنی گه  وه م ھۆیه به.  وه کانیانه وانیه سنووری شاره  ونه بکه  

 
وی وزار کدانی زه یه له  5.1  
تگوزاری پویستی بۆ  پشدا خزمه  بت له کرت، ئه ئه  سته رجه ک درووستکردنی بینا تیایدا به یه ناوچه  که

..یی گوونجاویان نابت قره رپالن گه پی ماسته  کان به ویه گینا زه دابین بکرت، ئه  
کرت، بۆ  رپالنی بۆ ئه ی ماسته یه و ناوچه له  ، که یه وه ی ئه که ئامانجه  که  سمییه، وی مافکی ڕه کدانی زه یه له

 ر سه بینایان له  کان که ویه ، زه کو ڕگاوبان و ھاتووچۆ بۆ نمونه دا وه که ناوچه  هتگوزاری ل دابینکردنی خزمه
کی گونجاو  یه شوه  یان به وی تازه زه  که  وه ک دابژرنه یه وی ڕووتن، به شوه ر زه یان ھه  درووستکراوه

    .ر و شون و شوازیاندا، ل پک بھنرن یی ڕووبه وره گه  له
وی و  ت ڕکخستنی سنووری زه بابه  له) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 47(نی کا نده به
. رجک شوازی گوونجاوتریان بۆ دابژرن مه خشن، به کان، سوودبه ویه کدانی زه یه له  
ب  ک بدرن، به یه کان له ویه توانرت زه ئه) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 47(پی   به
دا  له)1(زۆنی   کانیان له ویه ری زه رجک ڕووبه مه کانیاندا، به ره یی ڕووبه وره گه  به  وه اوخشاندنهچ  
.بن متر نه که) 2م 200(  دا له)2(زۆنی   و له) 2م 100(   

ک بدرن یان  یه  ک له نیشت یه وی ته زه توانرت پارچه کان، ئه دروستکراوه  ی ناوچه وه بۆ ڕکخستنه 
م  کانیان به نه کرابن و خاوه ر دروست نه سه کان بینایان له ویه رجک زه مه کتردا، به ڵ یه گه له  وه بگۆڕدرنه

.ڕازی بن  کرداره  
وانی  شاره. چت رئه بیار ده  کرت و به جی ئه وانیدا جبه راوی شارهژر لپرس  کان له ویه کدانی زه یه له

 ش که کات و بیاره کشت، داڕشتنیان بۆ ئه یان بۆ ئه خشه کات، نه ست نیشان ئه کان ده ویه خۆی شونی زه



 

 

ن و بۆ ھنر وی حکومی پکده وی موکی ھاووتیان و زه زه  کانیش له لکدراوه  ویه زه. کات ئاشکرا ئه
.ھنرن کارده به  وه وانیه ن شاره الیه ندی گشتی له وه رژه به  
دروست بوون و  ولر  کو سلمانی و ھه کانی وه شاره  له  جبوونی تازه ی نیشته ھا ناوچه نده چه  یه م شوه به

. کراوه  وره کانیان پ گه ری شاره ڕووبه  
 

تقسیم ألملک  5.2  
ستی  به مه ی به ویه و زه وانی ئه ر شاره گه وانی، ئه موکی شاره  ک بکرت به ویه زهتوانرت  پی یاسا ئه  به

  .کی دیاریکراودا،  پویست بوو یه ناوچه  رپالن له ج کردنی ماسته جبه
کراون یان بینای پچوکیان  ر دروستنه سه ی بینایان له ویانه و زه توانرت ئه ی شاردا ئه وه کانی ناوه ناوچه  له
.  وانی موکی شاره  ندی گشتی، بکرن به وه رژه کارھنانیان بۆ به ستی به به مه ر دروستکراون، به سه هل  
ی  وه شکردن و جیاکردنه کانی دابه رجه دا مه) 1935/44(  ژماره) ألطرق و أألبنیة(ی یاسای $ )17-22(  له 

  .تثبیت کردنی پالنی عومرانیی )3(خای  بوانه  تکایه. ست نیشان کراون وی ده ری زه ڕووبه
 

:تملیک أالراضی علی ألبلدیة  5.3  
م  ،  ئه ویان پدراوه کان مافی موکدارتی زه وانیه ، شاره)1970/54(  پی  یاسای موکدارتی ژماره  به

ھیچ مافکی یاسایی تر بۆ   م یاسایه رچوونی ئه تا ده  سته به م مه بۆ ئه  ، چونکه شیان پدراوه مافه
وی و زار و مافی  مافی کینی زه  کو وه(  وه کانه وانیه ن شاره الیه  کان له بردنی پالنی عومرانی شاره ڕیوه به
  .بوو ئارادا نه  له) وی و زار کدانی زه یه له
ج کردنی پالنی  یاساکانی پالندانانی بیناسازی عراقی بۆ ئاسانکردنی جبه  ش له و دوو مافه بوونی ئه ھه

  .زۆر پویست بوو عومرانی
 

وی و زاری  وانی مافی موکدارتی زه ، شاره)1970/54(  ی یاسای موکداری ژماره)$ 2(پی  به  -1
 35(ی  نزیکه  که  وه گرته ش ئه ویانه و زه ئه  م مافه ئه. کرابت ر دروست کرابت یان نه سه بینایان له  که  یه ھه
. وه کانه رپالنه شونی ماسته  دوورن له) م  
 

: یه یه م شوه کان به ویه فی موکدارتی زه ، ما ی یاساکه)$ 3(پی   به  -2  
ست نیشان  ده  ویه ری زه ی ڕووبه%) 25(توانرت  ندی گشتی بت، ئه وه رژه بۆ به  که ر موکداریه گه ئه  -أ

.  کان ویه ن زه ی خاوه وه بوو کردنه ره ب قه  وانی، به موکی شاره  به  که بکرت کراوه  
  که ویه ری گشتی زه ی ڕووبه%)  25(  وانی له موکی شاره  بت به ئه  ی که که ویه ری زه ر ڕووبه گه ئه  -ب

. وه بوو بکرته ره قه  که ویه ن زه بۆ خاوه  یه زیاده  و به بت ئه زیاتر بوو، ئه  
وانی، جارکی  موکی شاره  شکی ل دابابت و کرابت به به) أ(پی خای   ک به ویه ر زه گه ئه  -ج 

. وه دانابته  که ویه زه  شی تر له تر به  
ی  که ره شونی تر بت و جیاوازی ڕووبه  وی له رگرتنی زه ی وه شوه توانرت به ئه  وه بوو کردنه ره هق -د
.منرت بخه  پاره  توانرت به ئه  



 

 

  منرت، خه وه ئه م کاره ت به کی تایبه یه ن لژنه الیه  له  وه بوو کردنه ره وی بۆ قه نرخی زه) $ 9(پی  به  -3
،  رز بۆوه به  که بۆ ناوچه  وه تگوزاریه ھۆی دروستکردنی خزمه ک به ویه ر نرخی زه گه ئه) $ 11(پی  به  -4
ن  الیه  ش له م نرخه ئه. وانی بۆ شاره  وه ڕنته بگه  که رز بووه به  ی نرخه%) 25(  له  که ویه ن زه بت خاوه ئه

   ).R8, S. 17-20, §3 and 9(منرت  خه ئه  وه که ته تایبه  لژنه
موکی   بت به ی ئه وه ، دوای ئه وه وی جیاکراوه ر نرخی زه سه به  قی نیه وی حه ن زه خاوه) $ 15(پی  به -5

  .وانی شاره
  

:کرت چاو ئه ی تدا ڕه وه ی خواره موکوڕیانه م که ، ئه)1970/54(  یاسای موکدارتی ژماره  
وانی، پشلکردنی  موک کردنی بۆ شاره  ھاووتیان و بهوی  ری زه ی ڕووبه%) 25(  داگیرکردنی له  -1

کان،  ویه ری  زه ڕووبه  شک له ھۆی دابانی به به.   وه ک ناگرته ستوردا یه ڵ ده گه و له  مافی ھاووتیانه
ر دروست بوونی سووچی  به کاندا له داباوه  ویه زه  ی ناڕک و پک له ھۆی دروست بوونی شوه  بته ئه
.ر تیایاندا زۆ  
ندی  وه رژه به  ، له وه رپالنه ناو ماسته  ونه که ئه  کرت که یان ل داگیرئه%) 25(  له  ویانه و زه نھا ئه ته  هک  -2

.ند نابت رمه ره کسانی لی زه یه  ک به موو ھاووتیه ھه  ، چونکه گشتیدا نیه  
ھاووتیان ، بۆ   یاندن به رگه ره ھۆی زه  ببنه  یه وانه رپالن له تگوزاری و ماسته دروستکردنی خزمه  -3

.  وه که وای ناوچه ھۆی پیس بوونی ھه به  نمونه  
نرخی   ن له که رکی زۆر ئه ره کانیان، ھاووتیان زه ویه ری زه ڕووبه  شک له ھۆی دابانی به به  -4
. وه بته م ئه کانیان که ویه ری زه ڕووبه  ا، چونکهویاکانیاند زه  

 
  یاسای موکدارتی ژماره  گۆڕا به) 1970/54(  ، یاسای موکدارتی ژماره وه ره ی سه و ھۆیانه ر ئه به له
ن  ی خاوه وه بوو کردنه ره تیایدا قه  که) 2002/184(  یاسای موکدارتی ژماره  و دواییش به) 1981/12(

  ش له م یاسایه ی ئه رچاوه سه. کانیان، باشتر داڕژراوه ویه ری زه ڕووبه  شک له ان بۆ دابانی بهک موکه
. رگیراوه وه  وه ه)1989(ی یاسای موکدارتی سای ) 80(  بیاری ژماره  

 
: یه عراق س جۆر شوازی موکدارتی ھه  له  
  پی یاسای موکدارتی ژماره ن موک خۆی به وهندی خا زامه ڕه  وانی به موکدارتی کردنی شاره  -1
کانیان  داباوه  ویه ری زه ی ھاووتیان بۆ ڕووبه وه بوو کردنه ره ھا قه روه و ھه$ )4تا  8(  له) 1981/2(

    ).   1989/80(  پی یاسای موکدارتی ژماره به
ی یاسای $ )22تا  25(پی  هکارھنانی ھزی یاسایی ب به  وانی به موکدارتی کردنی شاره  -2

) .1981/2(  موکدارتی ژماره  
.وانی ن موک و شاره وتنی خاوه کهپی ڕ  وانی به موکدارتی کردنی شاره  -3  

 
 
 



 

 

کردنی عومرانی شه تگوزاری بۆ گه مات و خزمه ده خه.  6  
ر  سه و له  تگوزاریانه و خزمه ئهک . کرن تگوزاری تبینی ئه ھا خزمه مات دا، جۆره ده ی خه ژر ووشه  له

  .  کرن، جی پرسیاره ج ئه ک جبه یه باره چ قه  کرن و به حسابی ک ئه
 

ماتی حکوومی ده خه  رپرسیارتی له به  6.1  
تگوزاری  ر خزمه گه کارھنان، ئه بۆ به  ک شیاوه ویه زه) 1963/85(  پی یاسای ھاتووچۆی ژماره به

م  می ئه رجه سه  به. ی، بۆ دابین کرابت که ویه ر زه قامی سه ڕۆ و شه با و ئاوه ارهئاو و ک  پویستی له  
. (Infrastructure) مات  ده ووترت خه ئه  تگوزاریانه خزمه  

  سمی به کی ڕه یه شوه کان به ر کاره گه کرن، ئه ج ئه جبه  وه وانیه ن شاره الیه  له  تگوزاریانه خزمه  م کاره ئه
  .سپردرابن جکار نه نکی تری جبه الیه  ست به گربه

نھا مافی پالندانانی  ک ته وانی نه ، شاره)1964/165(  وانی ژماره می یاسای شاره شی چواره پی به به
ماتی پویست بۆ بینا  ده خه  کانیش واته تگوزاریه بت نرخی تچوونی خزمه کو ئه ، به شاری پسپردراوه
.کان، دابین بکات تیه یه ری و کۆمهڕۆشنبیری و کلتوو  

ڕگای   ھاتووه که  تگوزاریانه و خزمه دا جۆری ئه) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 46(  له
با و فدانی خۆڵ و خاشاک،  ڕۆ و ڕاکشانی ھی کاره وزایی و ئاووئاوه و پارکی سه  ھاتووچۆ و ساحه

.ربگیرت ج بوون سوودی لوه وی نیشته توانرت زه ئه  هو ماته ده ھۆی خه به.  وه گرته ئه  
ی بینای وه ره ده  سمی له ش و ڕه تگوزاری ھاوبه خزمه  ووترت دروستکراو پی ئه   

(Internal Infrastructure) 
کو ڕگای ھاتووچۆ و  بۆ ناو شار، وه  وه رچاوه سه له   ڕاکشرابت واته  وه دووره  له  تگوزاری که خزمه

ووترت               ڕۆ تا سنووری بیناکان، پی ئه نای ئاووئاوه با و که ھی کاره  
 (external Infrastructure) 

 
بت  ئه  ، که دا  ھاتووه) 1964/165(  نی ژمارهوا ی یاسای شاره)$ 43(  له  شدا که وه ڵ ئه گه له

  م تا ئستا له رخان بکرت، به جی کردنی پالندانانی عومرانی شار ته ت بۆ جبه کی تایبه یه بوودجه
. دا تگوزاریه خزمه  م دوو جۆره نوان ئه  له  کراوه کشانی عراقی دا، جیاوازی نه خشه پالندانان و نه

خۆیان  ت به ی تایبه بوودجه  پشتیان به  تگوزاریانه خزمه  و جۆره ئه  ، که وه ڕته گه ئه  وه هشی بۆ ئ که ھۆکاره
،  وه ته ستراوه به  وه رزه نرخکی تچووی به  کان به تگوزاریه ج کردنی خزمه جبه  وه ر ئه به له.  ستووه به نه
.جی ناکرت کان بۆیان دابین و جبه وانیه زۆر جار شاره  که  

ندروستی،  ری ته سه کو چاره خۆڕایی بۆ ھاووتیان، وه تگوزاری به شکردنی خزمه ھۆی پشکه پارزگاکان به
می  ژر که  رچاو له کی به یه شوه  قام درووستکردن و پان کردنیان، خۆڵ فدان و ھتد، به خوندن، شه

.نانن دا ئه بوودجه  
  ی ناوشار و ڕگاکان، که قامانه و شه موو ئه ھه) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 5(  به پی

م  ئه. تن سمی، موکی حکومه ڕگاوبانی ھاتووچۆی ڕه  له  وه ته کراونه جیانه  وه ھۆی دیواری ڕاگره به
.ریان دروستکراون و دانراون سه له  که  وه گرته تگوزاریانه ش ئه و بینا و خزمه موو ئه ھه  گرافه ڕه په  



 

 

: کرن بۆ نمونه چاو ئه تگوزاری ڕه ندێ ڕنمایی خزمه و بیناکاندا ھهنا  له  
  وه کیه ره ڕۆی سه ئاوه  و به  وه تۆڕی ئاوی نیشتمانیه  به  وه ستته ی ببه وی و بیناکه بت زه ن موک ئه خاوه

ن موک  ش خاوه ان شوهم ھه  به.  کان دروستکراون پی ڕنماییه  ویدا به ژر زه کاندا له قامه ناو شه  له  که
. وه بای نیشتمانیه تۆڕی کاره  به  وه یه ی بیناکه وه ستنه به  له  رپرسیاره به  

 
کان تگوزاریه ی دارایی بۆ خزمه دابینکردنی بوودجه  6.2  

ندێ  ی باج و ھه وه ت و کۆکردنه ی گشتی حکومه بوودجه  له  ، که یه تی خۆیان ھه ی تایبه پارزگاکان بوودجه
. کرن بۆیان دابین ئه  وه ی تره رچاوه سه  

، بۆ  یه یان ھه وه کان مافی ئه وانیه شاره) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره$ )40تا  52(  به پی
ج  ی نیشته کو دروستکردنی مۆگه ن، وه ج بکه ندێ کاری بازرگانی جبه یان، ھه که باشکردنی بوودجه

  .تر  وادی بینا و شتی ی مه بوون و دروستکردنی کارگه
دا  م دواییه کان له وانیه ترین گرفتی بۆ شاره وره تگوزاری پویست بۆ ھاووتیان گه جکردنی خزمه جبه

تی پشووی عراق کاری  حکوومه  تی که تایبه کی خۆی، به ره کاری سه  کردوونی به  که  خساندووه ڕه
.رچاو پشتگوێ خستبوو کی به یه شوه هکانی کوردوستاندا ب شاره  تگوزاری له خزمه  

و   وه کردنه تازه  دا دروستکرابوون، پویستیان به)1990(پش سانی   له  قامی ھاتووچۆ که ڕگاو شه
مودی  خت و عه و دره  ی شۆسته وه کردنه  ڵ تازه گه له  یه کی مۆدرن ھه یه شوه به  تگوزاری تازه خزمه
.بایی و قیرتاو دا کاره  
تی  دوای ڕووخانی حکومه تی کوردوستان له رم، حکومه س دانیشتوانی ھه ملیۆن که) 4(ی  زیکهبۆ ن
ی ژرخانی ئابووری  وه ریکی بۆ بنیاتنانه مه ملیارد دۆالری ئه) 2،356(بی   کی به یه ، بوودجه وه عسه به

. رخان کردووه کانی، ته شاره  
 

گاوبان کانی ھاتووچۆ و ڕ تگوزاریه بۆ خزمه  6.2.1   
، س گرووپ )1973(ی سای  وه پی یاسای ھاتووچۆ و گواستنه  تی ھاتووچۆی عراق به زاره وه

: وانه ، له وه کاته جیائه  
  وه کتریه یه  ، به وه که یه کان له دووره  و شاروشارۆچکه  ناوچه  ، که وه گرته ئه  و جادانه ئه: ی خرا جاده  -1
. وه ستته به ئه  
     . کاندا بۆ ڕکخستنی ھاتووچۆ تیایاندا ناو شاروشارۆچکه  له: کان کی شاره ره ی سه جاده  -2
وانیش  و ئه  وه ستنه به ئه  وه که یه کان به که ڕه گه  ، که وه گرته ئه  و جادانه ئه :کان که ڕه ی گه جاده  -3
  . وه کانه کانی شاروشارۆچکه کیه ره سه  جاده  به  وه ستنه به ئه

 
 
 
 
 



 

 

Classifikation   
 
 
Type 

 
 
Class 

 
و  پی پۆلنکردنی جاده  قامی ھاتووچۆ به پانی شه  
کان و مافی ڕگای ھاتووچۆ قامه شه   
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  کان  زۆنهپی   کان به قامه و شه  پانی جاده:  9  ی ژماره شوه

 
  تگوزاری ھاتووچۆ له ی تچوونی ڕاکشانی خزمه ، پاره)1963/85(  پی یاسای ھاتووچۆ ی ژماره  به

:ڕکخراون  یه م شوه بۆ بیناکان به  وه وانیه ن شاره الیه  
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):$ 8(پی  به  
  تازه ی که قامانه و شه الی ئهردوو  ر ھه سه  ونه که و ئه  تر زیاتره مه) 15(  یان له که ی پانیه و خانوانه ئه   -أ

.ستۆ ئه  کان بگرنه قامه ی نرخی تچووی شه)3/1(بت  کرن، ئه دروستئه  
  تازه ی که قامانه و شه ردوو الی ئه ر ھه سه  ونه که و ئه  متره تر که مه) 15(  یان له که ی پانیه و خانوانه ئه -ب

.ستۆ ئه  کان بگرنه قامه موو نرخی تچووی شه بت ھه کرن، ئه دروستئه  
پی   بت به کرن، ئه دروستئه  تازه یی ھاتووچۆ، که ی بازنه ر ساحه سه  ونه که ی، ئه و خانوانه ئه  -ج

.بت تر زیاتر نه مه) 40(  کانیان له رجک پانیه مه  ستۆ، به ئه  کان بگرنه ی تجووی ساحه کانیان پاره پانیه  
کان  قامه ی تچووی شه موو پاره بت ھه خصی، ئه قامی شه ردوو الی شه ر ھه سه  ونه که ی ئه و خانوانه ئه  -د

.ستۆی خۆیان ئه  بگرنه  
ردوو  ر ھه سه  ونه که ج بوون پکھاتوون و ئه ی نیشته ھا شوقه نده چه  ن و له خانه باه  ی که و بینایانه ئه  -ه 

کی  یه شوه کانیان به و شوقه  پی پانی بیناکه  هبت ب کرن، ئه دروست ئه  تازه  ی که قامانه و شه الی ئه
.ستۆ ئه  بگرنه  که قامه یی نرخی تچووی شه ڕژه  

 
):$ 3(پی  به  

  پشدا له  کان له قامه ی نرخی تچووی شه نیوه  وانی  کاندا، شاره قامه ستپکردنی دروستکردنی شه له ده
.گرت رئه کان وه قامه واو کردنی شه دوای تهی تری  که گرت و نیوه رئه کان وه ن موکه خاوه  
  قامی تازه ر شه سه  ونه که کرن و ئه سووچدا دروست ئه  ی له و خانوانه ئه  وت، که که رئه دا ده لره

  کانیان زۆر فراوان نیه پشی خانوه  ی که و خانوانه چاو ئه  گیرت له رئه یان ل وه دروستکراو، زیاتر پاره
.کان قامه ر شه سه  ونه کرن و ناکه کانیان دروست ئه ویه ی زه وه ناوه  له  ی که و بینایانه ئهچاو  یان له  
ی  پله  ی که  و ناوچانه ئه  ونه که ئه  ی که و خانوانه ئه) 1963/85(  ی یاسای ھاتووچۆی ژماره)$ 8(  به پی
) 15(کانیان  کرن و پانیه دروست ئه  تازه  ی که قامانه و شه ر ئه سه  ونه که و ئه  دووه  کانیان پله وانیه شاره

  ی که و خانوانه م ئه گیررت، به رئه کانیان لوه قامه ی نرخی تچووی شه)3/1(نھا  تر و زیاترن، ته مه
  ی که هقامان و شه ر ئه سه  ونه که شن و ئه شه  پنج و پله  کانیان پله وانیه ی شاره پله  ی که  و ناوچانه ئه  ونه که ئه

کانیان  قامه موو نرخی تچووی شه ترن ھه مه) 6،8،2،10(کانیان  کرن و پانیه دروست ئه  تازه
.ندا کا وه ره با و ڕووناککه مودی کاره موو عه ڵ نرخی ھه گه گیررت، له رئه لوه  

 
  کرن و له کان دروست ئه هقام ک الی شه ر یه سه  نھا له ، که ته وه و بینایانه ی ئه باره له  ھا یاساکه روه ھه 

ڕاستیاندا  ناوه  له  کرن، که دروست ئه    قامانه و شه ر الکانی ئه سه  وه که  له و بینایانه ی ئه باره
   . چنرت، ڕنمایی نادات وزایی ئه سه
و   ی یهوان ت و شاره ندی حکومه وه رژه به  نھا له ته  یاساکه  بت بووترت، که ئه  م ھۆیانه ر ئه به له
کی گونجاوتر و باشتر نرخی  یه شوه به  و پویسته  ندی ھاووتیانی پشت گوێ خستووه وه رژه به

.ش بکرت ر ھاووتیاندا دابه سه کان به تگوزاریه خزمه  دروستکردنی کاره  
  
 



 

 

کانی ئاو تگوزاریه بۆ خزمه  6.2.2    
.و ئاوی ئاودری  وه کرت بۆ ئاوی خواردنه ئهو  یه عراق په  له) 1966/4(  یاسای ئاوی ژماره  

، ئاو بۆ ھاووتیان دابین بکات  وانیه رکی شاره ئه) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$ 6(  به پی
.و ئاودری  بۆ خواردنه وه  

کاندا  شونی جیاواز دا له ناو شاره له  کرت که زن ئه دا خه  وره تانکی گه  له  وه عراق ئاوی خواردنه  له
، بۆری ئاودری  بۆریانه  م ریب به ته. کاندا ڕاکشراون ژر شۆسته شکردنی ئاو له بۆری دابه. دانراون
  . کانیش ڕاکشراون باخچه

یاسای   بۆ ناو مان به پی  وه کی ئاوه ره شکردنی سه بۆری دابه  نرخی تچووی ڕاکشانی بۆری ئاو له
  . کان ر شانی ماه سه  وته که ئه) 1966/4(  ئاوی ژماره

 
. پی پالن دانان  جگیرکرابن  کان به ھی شۆسته  کشرن که کانی ئاو کاتک ڕائه بۆریه): $ 1(  به پی 

 10(  تریاڵ و له وی و بۆری و مه ندنی زه که خی تچوونی ھهکشرت، نر ئاوی بۆ ڕائه  ن ماڵ که خاوه
.گیرت رئه ی کرکاریان لوه ی پاره%)  

 
  ی ئاو به دائیره  به  وه ن ماه ن خاوه الیه  بت له ی نووسراو ئه ریزه عه  نھا به ئاو ڕاکشان ته): $ 2(  پی  به

.  که التی خانووه التی ئاو و معامه پی معامه  
  بۆ نمونه(ستی تر  به ر ئاو بۆ مه گه ئه. ھنرت کارئه و کاروباری ماڵ به  وه نھا بۆ خواردنه کارھنانی ئاو ته به

بت،  کاتکدا نه  نھا له کرت، ته فز ئه ڕه  که ن ماه ی خاوه له کاربھنرت، معامه به) ستی ئاودری به بۆ مه
.دابین بکات  که ن ماه بۆ خاوه  یه زیاده  اوهئ  و به ی ئاو بتوانت ئه ر دائیره گه ئه  

ی دیاریکراو بۆ ئاوی  ی مانگانه ر پاره گه ئاوی مان ببت، ئه  یه ی ئاو بۆی ھه دائیره): $ 3(  به پی
  ).R13, §1 to 5, S. 109(ی ئاو  دائیره  درت به ، نه وه ن ھاووتیانه الیه  کارھاتوو له به

ئمینات  کجاریی بۆ ڕاکشانی ئاو و ته کی یه یه بت پاره چت، ئه ئاوی بۆ ئه  ماڵ که ن خاوه): $ 5(  به پی
.ی ئاو دائیره  بدات به  

م  کشرت به کاندا ڕائه که ڕه ناو گه فۆن له له تی ته خه. فۆن له با و ته ی کاره دائیره  درت به ش ئه مان پاره ھه
ن  ن خاوه الیه  بوونی بۆ بکرت له ی ھه له توانرت معامه ئه  وه اوهکانی ئ کیه ره سه  ی بۆریه وانه پچه  به

. یان نا  وه مانه  
 

کانی ئاوی پیس تگوزاریه بۆ خزمه  6.2.3      
.ڵ فدانی ئاوی پیسی مان گه له  ڕۆ نرخ دانراوه نھا بۆ دروستکردنی بۆری ئاوه عراق ته  له    

  کی زراب که ره ر بۆری سه سه  ی بخاته که ڕۆی ماه تی ئاووئاوه تایبهبۆری   تی به ریه سه ن ماڵ له خاوه
.کرت و ئه  دروستکراوه  وه وانیه ن شاره الیه  کاندا له قامه ناو شه له  

ن ماڵ  بت خاوه کی، ئه ره ی تا بۆری زرابی سه که ویه ی زه وه ره ده  ڕۆ له یاندنی بۆری ئاووئاوه بۆ گه
.  وه که ناه که  کان به ی بۆریه وه ستنه وانی بۆ به شاره  تریادا بدات به ی مه ڵ پاره گه او لهکی دیاریکر یه پاره

  دیاریکردنه  م شوه ئه. کرت دیاری ئه)  وه ئاوی خواردنه(رخانکراو بۆ  ی ته ی پاره شوه ش به یه م پاره ئه



 

 

ن  م خاوه بت، به و ئاوی پیس زیاتر ئه  وه اردنهتر بت، بی ئاوی خو وره گه  که تا ماه ھه  ، چونکه گونجاوه
ر  سه له  وه نرخی تچووی زیاده  به  ستراوه ش به مه ئه. وانی شاره  نادات به  بکی زیاتر پاره  که ماه

. وه ای بکرنهخبت زووتر  بن و ئه کان زووتر پ ئه زرابه  وانی، چوونکه شاره  
 

کردنی پالنی عومرانیج  کانی جبه ره فاکته.  7    
حق ألبیع  7.1  

ندی  وه رژه به له  م کاره ر ئه گه پش ھاووتیاندا، ئه  پی یاسا له  به  یه ویوزاری ھه قی کینی زه وانی حه شاره
.گشتیدا بت  

ی  که نه ر خاوه سه ک له ویه ی تاپۆ کاتک زه دائیره) 1935/44(  ی ژماره)ألطرق و أألبنیة(پی یاسای   به 
  ویه زه  و پارچه ئه  ، که وه ی تاپۆی ئاگادار کردبته ، دائیره سته به م مه وانی بۆ ئه ر شاره گه کات، ئه تاپۆ ئه

.کرت وانی دا ئه و شاره  ره ی خانووبه ڵ دائیره گه نگی له ماھه ھه  ش به مه ئه.  ناکت یان نیازی کینی نیه  
: وه وی بکته پش ھاووتیان دا زه  له  وانیه هدا مافی شار وه ی خواره تانه م حاه له  
   وه رپالنه ی ماسته ناو ناوچه  وته بکه  که ویه ر زه گه ئه  -أ

رپالن پویست بت، جکردنی ماسته وی لکدان بۆ جبه ستی زه به مه  به  که ویه ر زه گه ئه -ب  
ساسی  پالنی ئه  کرابت و له ر دروست نه سه بینای لهی سنوری شار بت و  وه ره ده  له  که ویه ر زه گه ئه  -ج

.رخان کرابت ج بوون ته ستی نیشته به دا بۆ مه  
 

حق أالستمالک لغرض عمران ألبلدة   7.2  
رجک  پی چ مه  چۆن و به  م کاره دات ئه و بیار ئه  پی یاسا پدراوه  وی به وانی مافی إستمالکی زه شاره
.ج بکرت جبه  

  ی که وه کرت، دوای ئه ج ئه جبه  وه وانیه ن شاره الیه  وا له دا، ئه  م أستمالک کردنه ر یاسا ڕیی به گه ئه
.ناکرت  قی إستمالکه و حه کار به  وه وانه پچه  کرت، به ساسی دا جگیر ئه صمیمی ئه ته  له  که مافه  

 
قی فرۆشتنی مولک حه  7.3  

سای   له  ، که ڕکخراوه) 1969/17(   پی یاسای ژماره  وانی به شاره وی وزاری موکی فرۆشتنی زه
. دا کاری پکراوه)1969.10.01(  

واوی  موکی ته  که  وه فرۆشرنه ئه  وه وانیه ن شاره الیه  له  ی که ویانه و زه موو ئه ھه): $ 1(  به پی
: یتین لهدیاریکراون و بر  وه وانی خۆیه ن شاره الیه  وانین، له شاره  

تن، وانیدان و موکی حکومه ناو سنووری شاره له  ی که ویانه و زه موو ئه ھه  -أ  
تن، وانین و موکی حکومه ی سنووری شاره وه ره ده  له  ی که و بینایانه موو ئه ھه  -ب    

، کراوه دروست نهر  سه وانین و بینایان له ی سنووری شاره وه ره ده  له  ی که و بینایانه موو ئه ھه  -ج  
تن، موکی حکومه  شاردا که  وزایی له ری سه موو ڕووبه ھه  -د  
ندی  یوه و په  وه ته کراونه دیواری ڕاگر جیانه  موکی ھاووتیان نین و به  ی که ویانه و زه موو ئه ھه  -ه 

. نیه  وه موکی ھاووتیانه  وخۆیان به ڕاسته  


