
 

 

ن عراق و کوردوستا  ی بیناسازی لهیاساکان  
 

:      ش وار بهچ  له  ، پک ھاتووه)1964/165(  کان ژماره وانییه یاسای شاره  1  
کانیان  نه نجومه ندامی ئه کان و ئه نه نجومه کان و ئه وانییه ی ئیداری شاره دا پگه شه م به له: م که شی یه به

  دیاری کراوه
ی چۆن  که کرت و پله وانی بۆ دیاری ئه ک شاره یه ، ج ناوچه دا دیاری کراوه شه م به له: م شی دووھه به

. وه کرته رزئه کرت و به دیاری ئه  
، کان دیاری کراوه وانییه ی شاره دا بودجه شه م به له: م شی سھه به  
بۆ   دیاری کراوه) 97بۆ  43گرافی  ڕه په(  وانی له کانی شاره دا کاره شه م به له: م شی چوارھه به

  ).R18, S. 67(  کانی تری یاساکه لکه ج کردنی په درووستکردنی پالنی بیناسازی و جبه
م  پی ئه کان به ی شاره شکردنی ئیداره دابه) 1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$11(پی  به
: یه یه خشه نه  
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تردووجا مه  وی به ری زه ڕووبه  
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غداد خت به پایته  
 

ک يه  x x x x x x تا 10 کم 

 تا7 کم  x x x x x دوو 100 <

7 کم  + x x x x س� 75 تا 100 تا   

 تا 7 کم   + x x x جوار 15 تا 75

     + x x پ�نج 5 تا 15

ش شه 5 >  x +      

بکر�ن  وره توانر�ت گه کان ئه زۆنه                                 x=  زۆنی ڕ�پ�دراو                       =+ 
 

)1964/165(  وانی ژماره ی شاره)$11(پی  ی شار به داڕشتنی پکھاته  



 

 

):      1963/83(  یاسای قیرتاوکردنی ڕگاوبان و ژماره  2.  
و  ر ئه سه  ونه که ئه  ی که و مانه ئه ر شانی سه  وته که ئه  خات، که ڕک ئه  یه پاره  و به ئه  م یاسایه ئه

کانی تر  ت گوزارییه کرن یان خزمه ڕۆیان بۆ دابین ئه نای ئاوو ئاوه کرن و که درووست ئه  ی که قامانه شه
  ).R7, S. 1-10(فۆن و شتی تر  له با و ته کاره  له

کسان  کی یه یه شوه  به  کان که پی پانی خانووه  به  که  یه وه ه)1928(یاسای سای   له  ی یاساکه رچاوه سه
.کان ر شانی ماه سه  وته که ئه  پکھاتبوو، نرخی داواکراو ئامارکرابوو که) م 15(  له  که  
ھا  روه شووی زیاد کرابوو، ھهی نرخی پ%) 33،3(  نرخی دیاریکراو له) 1963/83(  پی یاسای ژماره به

رچوو  یاساکانی پشوو ده  ، جیاواز له کان، ڕنمایی تازه کان و قیرتاوکردنی جاده نتۆکردنی شۆسته بۆ چیمه
.بوو  

 
:      ش س به  له  پک ھاتووه) 1935/44(  ژماره) ألطرق و أألبنیة(یاسای   3  
ھا  روه وی و ناوچه ی شیاودا بۆ بینا، ھه ری زه ر ڕووبه سه کات به ش ئه کانی شار دابه ناوچه: م که شی یه به
.کاروباری موکدارتیدا  کشانی شاروپالندانانی و گۆڕانکاری له خشه نه  
،  بۆکراو دیاری کراوه  یی بینای پۆژه وره و گه باره دا قه شه م به له: م شی دووھه به  
، ڕۆیی دیاری کراوه زای زیاده دادگا و جه ی تچووی دا نرخ و پاره شه م به له: م شی سھه به  

 
  عراقدا، بۆیه  له  چووه رنه ک بۆ ڕکخستنی بیناسازی و دروستکردنی بینا ده ی تا ئستا یاسایه وه رئه به له

یاسای   ، چونکه ه)1931/84(  وانی ژماره ی یاسای شاره که رچاوه سه  کرت، که م یاسایا ئه ر به کار ھه
یاسای ڕگاوبان و   ندێ گۆڕانکاری تر بوو له و ھه  وه نھا ڕکخستنه ته )1964/165(  رهوانی ژما شاره
  ). R6, S. 47-49(کاندا  وانییه شاره

 
):1970/54(  تی ژماره یاسای مافی موکییه  4  
ک ندی گشتی مو وه رژه بۆ به  یه وانی بۆی ھه ، شاره)1964/165(  وانی ژماره ی یاسای شاره)$49(پی  به

، ڕنمایی موکدارتی و  ) 1970/54(  پی یاسای ژماره  به   که رجک کاره مه وت بکات، به بۆ خۆی زه
دا ) 1970(سای   له  م یاسایه ئه. کان ڕک بخرت ی موکداره وه بووکردنه ره کانی و قه کانی و زیانه مافه
ی موکداری )1981(ی سای )12(  دوایی یاسای ژماره  )R8(رداھات  سه ندک گۆڕانکاری به ھه
  .رچوو ده

 
: ندک یاسای تر ھه  5  

،)1967/17(  ژماره  یاسای مافی مصاطحة،  
،)2002/52(،  پوور ژماره له یاسای مافی که  
).1989/80(  ژماره  ، وه بووکردنه ره یاسای مافی قه  

 
 


