
 

 

( 174ذمارة )                                                                              – 12  –                                                                         4312/  1/ 03
 العدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ى و واوان نبـريوةزارةتى رؤش
 1/4/4141لة  411ذمارة : 

 4141(ى سالَى 4ريَنمايى ذمارة )
 لةهةريَمى كوردستان ريَنمايي ريَكخستنى فريكوانسى سثةيس

 ( TVكانى راديؤ و طة)مؤلَةتى كارى ويَست
( ى ساَلى 52ى و الوان ممارة )نباريوةزارةتى رؤش لة ياساى( 8ى شةثاَلثتت بة ماددةى )دووةم / ب 

دةراوو لة ثةرلةمانى  2007( ى ساَلى 31رى ممارة )شةو ياساى كارى رؤمنامة 2050
رى , بةو ثيَوانةيةى كة شةكوردستان/عيَ اق كة ئامامةى ك دووة بة ثيَناسةى رؤمنامةنووس و رؤمنامة

وسى لة دةزشا جةراوجةرةكانى ميايا و رى ب يتيية لة ثيتةى كارى رؤمنامةنوشةرؤمنامة
ياناناا ئةجنام دةدات ، شةرؤمنامةنووسيش ئةو كةسةية كة كارو ثيتةكةى لةدةزشا جةراوجةرةكانى را

يانان شةتا ئةو كاتةى ياساييَكى سةرتاسةرى تايبةت بة را يةب ِيارماناا بةدةرك دنى ئةم ريَنماي
 نمايية دةك يَت .لةهةريَمى كوردستاناا دةردةايَت كار بةم ريَ

 :  (4) ماددةى

 (الطيف الرتدديبةكارهيَنانى ف يكوانسى سثةيس )  
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 the frequencyحكومةتى هةريَمى كوردستان بة بةكارهيَنان لة بوارى )ف يكوانسى سثةيس

spectrum) : ئةم سياسةتة ثةي ِةو دةكات 
ة  هاوشيَوةى سامانة ( سامانيكى س وشتييthe frequency spectrum)ف يكوانسى سثةيس  -5

س وشتييةكانى ت ى ميَ زةوى و سةرزةوى و ميَ ئاو ، ئةو سامانة ثيَضةوانةى سامانة س وشتييةكانى 
 تان دياريك اوةو بة يةكسانى وةكو يةك.آلت  سنوورةكةى بة هةموو و

يكوانسييةكة ى ثيَارا ف يكوانسييةك بةكار بهيَنيَت ، ئةوا نابيَتة خاوةن ف طةهةر ميايايةك كة ريَ -2
بةَلكو مياياكة بةكاربةرى ف يكوانسييةكةية بة ماوةيةكى دياريك او و بةثيَى ياساو ريَنماييةكان ، 

 لةبارى ف ؤشتنى مياياكة، بةهيض شيَوةيةك ف يكوانسيةكة ناف ؤش ىَ و بازرشانى ثيَوة ناك يَت.
تة بوارى وةبةرهيَنان لةثيَناو )ف يكوانسى سثةيس( وةكو هةر سامانيَكى ت ى نيتتمانيية ، دةخ يَ -3

 بةرزك دنةوةى داهاتى نيتتماني .
مةرج نيية هةر ميايايةك  بة تةنها خاوةنى يةك )ف يكوانسى( بيَت بةَلكو بةثيَى ثيَويست  -4

ريَكاةخ يَت ، بةجةريَك لة هةنايَك باردا اةنا ميايايةك هاوبةش دةبن لة هةمان )ف يكوانسى( 
 بةآلم لةكاتى جياجيادا.

ئةم سستةم و ريَنماييانة دةبنة هاوكار و تةواوكةرى كارى دامودةزشا ياسايية فياراَلييةكان و  -1
 ( .CMCيانان و ثةيوةناييةكانى ع اق )شةياساكانى حكومةتى فياراَلى بةتايبةتيش دةستةى را

ة ثةيوةناييةكان حكومةتى هةريَمى كوردستان ريَز لة ب ِيار و راسثاردةكانى يةكيَتى نيَودةوَلةتى ب -1
(ITU دةش يَت و هانى حكومةتى فياراَليش دةدات كة ئيمزا لةسةر شتت ئةو ب ِيارو راسثاردةو )

 ريَككةوتنة نيَودةوَلةتييانة بكات كة تاكو ئيَستا نةك اوة. 
( كة خوازيارة تا كةتايي ITUلةسةر دوايني راسثاردةى يةكيَتى نيَودةوَلةتى بة ثةيوةناييةكان ) -7

ثةختى لةكاَلى ئةنةلةك لة جيهاناا نةميَنيَت ياخود كةمبيَتةوة، حكومةتى هةريَمى  2054ى ساَل
كوردستانيش هةوَلاةدات بة ث اكتيزةك دنى ئةم راسثاردةية كة لةقازاجنى ئاستبةرزى و كواليَتى 

 ميايا بيسرتاو و بين اوةكاناا دةشكيَتةوة.
يا ناوخة و بيانييانة دةدات كة كارى ثةختك دن حكومةتى هةريَمى كوردستان هانى ئةو كةمثان -9

ئاسان دةكةن بةتايبةتى لة بوارى كةك دنةوةى شتت رايةَلةكانى بيسرتاو و بين او لةثةختيَكى 
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هاوبةشاا )ثةختى اةثك( بةمةرجيَك ئاستيَكى بةرز لة دةنط و رةنط  ثيَتكةش بكةن و 
 . لةاوارايَوةى ياسادا مافةكانى كةثى رايت بثاريَزن

 :   (4)ماددةى 

 . بوارةكانى جيَبةجيَك دنى ئةم سيستةم و ريَنمايية
 ئةم ريَنماييانة لةجيَبةجيَك دناا ئةو بوارانة دةش يَتةوة :

 كانى سةرلةنوىَ ثةختك دنةوة(.طةرادية )لةكال ، سةتةاليت ، ويَست -5
 كانى سةرلةنوىَ ثةختك دنةوة(.طةتةلةفزيةن )لةكال ، سةتةاليت ، ويَست -2
 كانى ثةختى هاوبةش و اةثك ) باقة( تةلةفزيون و رادية.طةتاوةر و ويَست -3
 كةمثانياكانى تايبةت بة بوارى ريكالمك دن . -4
 . كةمثانياكانى بوارى ف ؤش  و بةك يَاانى ف يكوانسى سةتةاليت -1
 جيَطري و جوآلو. SNGكةمثانياكانى ف ؤشتنى ئاميَ ى ثةخش و تاوةر و  -1
 اكانى دؤبالمك دن و بآلوك دنةوةى بةرهةمة تةلةفزيةنى و راديةييةكان .كةمثاني -7
 . ى رادية و كةناَلة بيانى و عةرةبييةكانطةنوسين -9
 ورةى سةرشةقامةكان.شةسك ينى ريكالمك دنى  -8

 . DVB-Tثةختى تةلةفزيةنى دجييتالَ  -50
 ئةم ريَنمايية ئةم بوارانة ناش يَتةوة :

يانةى كة تايبةتن بة سستةمةكانى ثةيوةنايك دنى بيَتةل لةبوارةكانى سةربازى شتت ئةو ف يكوانس -5
 و هيَزةكانى ئاسايش و ناوخة. شةو ثيَتمةر

مةدةني و كتتوكاَلى و  شةف يكوانسيةكانى تايبةت بة ثةيوةناييةكانى تاوةرى ااوديَ يك دن لةف ِ -2
 سةربازييةكاناا .

 كانى خزمةتطوزارى ثةيوةنايك دن .ف يكوانسيةكانى تايبةت بة ثيَاةرة -3
 ف يكوانسيةكانى تايبةت بة ثيَاةرةكانى خزمةتطوزارى ئينتةرنيَت . -4

 :   (3)ماددةى 

 ميكانيزم و مةرجةكانى مةَلةت

   ميكانيزمى مةَلةتاان ى يةكةم :طةبرِ
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هةريَمى سرتاو لة ةَلةتى كارك دنى مياياى بين او و بيبةختينى مى والوان بةرث سة لةنباريوةزارةتى رؤش -5
 يانان شةلَ وةزارةتى ناوخة و وةزارةتى شواستنةوةو شةماهةنطى لةكوردستاناا بةهاوكارى و هة

ى و الوان نباريخاوةناارى ميايا ياخود اليةنى مةعنةوى كةخاوةنى مياياية لةوةزارةتى رؤش -2
اا بةرِوونى و بةدرووستى فةرمى داواكارى دامةزرانانى مياياى بيسرتاو و بين او ث ِ دةكاتةوة كةتياي
 فةرمى داواكارى(. – 5ئةم زانيارييانة تةمار دةكات كة لةفةرمةكةدا هاتووة )هاوثيَضى ممارة 

يانان( لة ماوةى كةمرت شةةوةو ثيَويستة هةردوو وةزارةتى هاوكار )وةزارةتى ناوخة و وةزارةتى شواستن
 ييةوة ئاراستةيان دةك يَت.نباريزارةتى رؤشمى داواكارييةكة باةنةوة كة لةريَى وةآلؤم وة( ر10لة)

سةرثةرشتيك دنى اليةنة تةكنيكيةكانى ثةختك دن بة ريَنماييةك لة اليةن وةزارةتى شواستنةوة و  -3
 و بين او. يانانةوة دةردةايَت و دةدريَت بة شتت مياياكانى بيسرتاوشة

 يَتةوة بةثيَضةوانةوة اليةنى ميايا مةَلةتثيَاان بةماوةى يةك ساَلةو ثيَويستة لةكاتى خةياا نويَ بك -4
 دوواارى ليَث سينةوةى ياسايي دةبيَت .

لةكاتى الدان و سةرثيَضيك دن لةريَنمايية ياساييةكانى ئةم سستةم و ريَنماييةدا، ميايا  -1
 سةرثيَضيكةرةكان دوواارى ليَث سينةوة دةبنةوة .

ؤمدا ثةختى ئةزموونى خةى بكات ر 80هةر ميايايةك دواى وةرش تنى مةَلةت ثيَويستة لةماوةى  -1
بةثيَضةوانةوة مةَلةتةكةيان بة هةَلوةشاوة هةممار دةك يَت ، هةروةها لةبارى وةستانى ثةخش 

رؤم لة وةستانى ثةخش مةَلةتةكةى  80ثيَويستة وةزارةتى ليَ ئاشاداربك يَتةوة بة ثيَضةوانةوة دواى 
 هةَلاةوةشيَتةوة.

 ارى :مةرجةكانى خاوةنا ى دووةم :طةبرِ
يانانى بيسرتاو و بين اوى ناوخةيي و جيهاني بةم مةرج و تايبةمتةنايية شةمةَلةتثيَاان بة دةزشاكانى را

 ياساييانة دةبيَت : 
 ساَلياا بيَت. 21تةمةنى خاوةنى مياياكة لةسةرووى  -5
نااريةكة بة ر خاوةشةثيَويستة خاوةناارى مياياكة لةهةريَمى كوردستاناا )كةسيَتى ياسايي( هةبيَت ئة -2

كيان و جوآلنةوة سياسيةكان و كةمثانياو دامةزراوةكانى ت ى كو ثارت واليةنيَكى مةعنةوى بوو وة
 ن لة هةريَمى كوردستاناا هةبيَتى مةدةنى، ثيَويستة ئةو اليةنانة مةَلةتى ياسايي كارك دنياطةكةمةَل

كى بيانى بوون ثيَويستة بةاليةنى ر خةَلشةخاوةناارى مياياكة )كةسان بن يان اليةنى مةعنةوى( ئة -3
 ثيَاانى مانةوةيان بةفةرمى لة هةريَمى كوردستاناا هةبيَت .طةو ريَطةكةم بةشةش مانط بةَل
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دواى وةرش تنى مةَلةت هةر شةرِانكارييةك لةخاوةنااريةتى مياياكةدا بك يَت ثيَويستة ثيَترت  -4
 و رةزامةناى بة خاوةنااريية نويَيةكة وةربطرييَت .ى و الوانى ليَ ئاشاداربك يَتةوةنباريوةزارةتى رؤش

 ثيَويستة خاوةناارى مياياكة بة فةرمى سةرمايةكةى بةمتيَوية تةماربكات : -1
 مليةن دينارى عيَ اقى كةمرت نةبيَت . 10بة خاوةنى سةتةاليت لة  -
عيَ اقى مليةن دينارى  30( لة DVB-Tبة خاوةنى ثةختى اةثك )باقة( و ثةختى سستةمى ) -

 كةمرت نةبيَت.
 مليةن دينارى عيَ اقى كةمرت نةبيَت. 21بة خاوةنى تةلةفزيةنى لةكالَ لة  - 
 مليةن دينارى عيَ اقى كةمرت نةبيَت . 51بة خاوةنى رادية لة  -
خاوةناارى مياياكة ثيَويستة راويَذكاريَكى ياسايي يان ثاريَزةريَك دةستنيتان بكات بة راويَذى  -1

 كاروبارى ياسايي مياياكةى .ياسايي و 
كانيان لة طةكارمةناانى ميايا و نوسين %10بة خاوةنااريية بيانييةكان ثيَويستة بةالنى كةم  -7

 تى هةريَمى كوردستان بن.آلهةريَمى كوردستاناا هاو
يانان هةمان ناويان هةبيَت و هةروةها نابيَت هةَلط ى هةمان ناوى شةنابيَت دوو دامةزراوةى را -9

ياياى ت ى جيهانى بيَت تةنها لةبارى وةرش تنى ئيمتياز نةبيَت ئةويش ثيَويستة بةشيَوةيةكى م
 ياسايي و راستةوخة بيَت لةنيَوان خاوةنى مياياكةو ميايا جيهانييةكة.

دواى وةرش تنى مةَلةتى فةرمى ، ثيَويستة خاوةناارى مياياكة لة دادنووساا لةشة و ناوى مياياكة  -8
 كةناَلةكةيان بةشيَوةيةكى ياسايي تةمار بكات . و خاوةناارى

خاوةنى مياياكة ثيَويستة ئةناازياريَك دامبةزريَنيَت كةتايبةمتةناى هةبيَت لةيةكيَك لةم بوارانةدا  -50
يانان ، كارةبا ، ئةليكرتؤنيك( ياخود كةسانيَك بيَت كةخاوةن ئةزموون بن و زيات  لةخوليَكى شة)

 رةدا بينيبيَت و بةاليةنى كةم هةَلط ى ب ِوانامةى دواناوةناى بيَت.ب ؤفيتناَليان لةو بوا
مةرج نيية خاوةنى مياياكة كةسيَكى مياياكاربيَت بةآلم ثيَويستة بةرِيَوةبةريَك بة مياياكةى  -55

 هةَلبذيَ يَت بةالنى كةم ثيَنج سالَ ئةزموونى لةبوارى ميايادا هةبيَت.
 يانان و ثةختك دن :شةتى رامةرجةكانى كواليَ ى سيَيةم :طةبرِ
 يانان :شةاليةنى كواليَتى را - أ

 ثيَويستة ميايا بين او و بيسرتاوةكان رةااوى ئةم خاآلنة بكةن :
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يانان بة نةريت و بةرمةوةناى شتتى لةاوارايَوةى ياسا كارثيَك اوةكانى هةريَمى شةزيان نة -5
 كوردستاناا.

 يةتى و خيَزان .آلكةمة دوور كةوتنةوة لةتيَكاانى ئاشتةوانى -2
زى و تونارِةويي و دةمارشرييي دةدةن شةثةختنةك دنى ئةو بةرنامةو ب ِشانةى كة هانى جياكارى رة -3

 ريي(.شةرى و نةتةوةيي و ناواةشةلةهةموو بوارةكانى مياناا )ئاينى و تايفة
 ييةكان.دووركةوتنةوة لةبةرثاك دنى قةي انى ئابوورى و شَلةمانانى بازارِة ناوخة -4
 ثةنانةب دنةبةر تةشهريك دن و جنيَودان و بيَزار )حتقري(ك دنى كةسان ، ياخود اليةنة مةعنةوييةكان . -1
 .طةبآلونةك دنةوةى هةوالَ و زانيارى بيَ بنةما و دوور لةراستى بةبيَ بوونى بةَل -1
 بآلونةك دنةوةى هيض هةواَليَك كة ثيَتيَلى ئازادى تاكةكان بكات . -7
 ةشيَوانانى زمانى كوردى و ثةيوةستبوون بةسةرااوةو بنةما سةرةكييةكانى زمانى كوردى.ن -9
ثابةنابوون بةو ياساو ريَسايانةى كةمايف بريمةناى و داهيَنان و )كةثى رايت( دةثاريَزن بةتايبةتى  -8

 ستان(.)ياساى مافى دانةر و مافة هاوسيَكانى لة هةريَمى كورد 2052(ى ساَلى 57ياساى ممارة )
          ( و 52-ثابةنابوون بةو سستةمةى كة نيتاناانى فيلم بة ثيَى تةمةنةوة ثةلني دةكات كة ) -50
ية، لةبارى نةبوونى هيج ئامامةيةك بة تةمةن ماناى ئةوةية كة فيلمةكة يان بةرنامةكة  (51 -)

 بة شتت تةمةنةكان شياوة.
ن بة ثةليَنك دنى بةرنامةو فيلمة نيتاناراوةكانيان بةسوود تيَبينى : ثيَويستة هةموو كةناَلةكان ثابةناب

 British Board of Filmوةرش تن لةو ثةليَنك دنةى كة ئةجنومةنى بةريتاني بة ثةليَنك دنى فيلم )

Classification (BBFC))  بةثيَى تةمةنى تةماشاكاران دياريك دووة، هةروةها ثيَويستة لةسةر
ى شةو 50ساَلييةوةية دواى كاتذميَ  51ى كة بة بينةرانى تةمةنى سةرووى كةناَلةكان كة ئةو فيلمانة

 . نيتانباريَت و دووبارةك دنةوةكةشى نةكةويَتة كاتى بةيانيان يان دواى نيوةرؤ و ئيَواران
               بةهيض شيَوةيةك ريَطا نادريَت ئةو فيلمانةى كة ثةرنةش افني ياخود توناوتيذى لةرادةبةدةر  
لة  59ياخود + 51(يان تيَاايةو دةكةونة خانةى +Excessive violence - املفرطالعنف  )

 شاشةكانى هةريَمى كوردستان نيتان باريَت .
 

 يانان :شةاليةنى كواليَتى  -ب
 ثيَويستة مياياكانى بين او و بيسرتاو ثابةنابن بةم خاآلنة:
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 يانان دةبيَت.شةى وةزارةتى شواستنةوة و ثاوةرى ثةختك دن بةثيَى رةزامةناى و ريَنماييةكان -5
          نااياشةكة لةوةزارةتى شواستنةوةو  تاوةرةكاني ثةختك دن بةثيَى ئةو ستانااردة دةبيَت -2

 دياريك اوة.

( ستاناارد بيَت بةثيَى ريَنماي و رةزامةناى وةزارةتى tvثيَويستة ئاميَ ةكانى ثةختى رادية و ) -3
 يانان.شةشواستنةوةو 

ثيَويستة ئاميَ ةكاني ثةختك دن ثارزونطاار )فلتةردار( بيَت و سستةمى فلتةر ك دنيتيان كارا  -4
 يانان ريَكاةخ يَت.شةبك يَت ، ئةوةش بةثيَى ريَنماييةكانى وةزارةتى شواستنةوةو 

ةو شتت مياياكان ثيَويستة ثابةنابن بةو ف يكوانسي و اةناآلنةى كة لةاليةن وةزارةتى شواستنةو -1
 يانانةوة بةيان ديارياةك يَت .شة
 يانانى دةنط و رةنط ثيَتكةش بكةن.شةثيَويستة لةسةر هةموو مياياكان ئاستيَكى بةرز لة -7

 

 مةنيتةرينط:  (1)ماددةى 
 

 يانان:شةمةنيتةرينط بة اليةنى تةكنيكى ثةخش و  -5
ةوة بةشيَكى نويَ دادةمةزريَت بة يانانشةيانان/ بةرِيَوةبةرايةتى شتتى شةلةاليةن وةزارةتى شواستنةوةو 

ناوى )بةشى مةنيتةرينط( لةو بةشة بة ثيَى سستةميَكى ثيَتكةوتوو ااوديَ ى اليةنةكانى 
             ى و نباريتةكنيكى ثةخش دةك يَت و هةفتانة راثةرتى ئاسايي بةشةكة دةدريَتة وةزارةتى رؤش

            رجةكانى ثةخش دةستبةجيَ وةزارةتىالوان هةروةها لةكاتى روودانى سةرثيَضيك دن لة مة
                ى و الوانى ليَ ئاشادار دةك يَتةوة بة ش تنةبةرى هةَلسوكةوتى ياسايي هةروةك اةن لة نباريرؤش

 )ماددةى ثيَنجةم(دا ديارك اوة .
 
 يانان:شةمةنيتةرينط بة اليةنى را -2

ى و الوان نباريين او دةكةويَتة ئةستةى وةزارةتى رؤشيانانى بيسرتاو و بشةااوديَ يك دنى رؤَلى را
يانان و ااث و شةلةريَى هةبةي )مةنيتةرينط( كةسةر بةبةشى ياسايي بةرِيَوةبةرايةتى شتيت را

كانييةتى لة ثاريَزشاكانى هةريَمى كوردستان ، لةم بةشةدا تيتك دةخ يَتة طةبآلوك دنةوةو فةرمان
ى ئةلكرتؤنى ثيَتكةوتووةوة هةموو يان بةشيَك لةثةختيان سةر كةناَلةكان و لةريَى ئاميَ 

تةماردةك يَت و لةكاتى بوونى سكاآلدا لةاليةن ليذنةيةكى تايبةت لة كةسانى ث ؤفيتنالَ ب ِيار 
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لةوةش ليذنةكة ثتت بةو راثةرتانةش دةبةستيَت كة  طةلةسةر سةرثيَضيك دنةكان دةدريَت، ج
نايكاى رؤمنامةنووسان و دامةزراوة ئةكادميييةكانى تايبةمتةنا لةاليةن )ثةرلةمانى كوردستان و سة

تى دادوةري(يةوة ئاراستةيان آليانان لة هةريَمى كوردستان  و داواكارى شتتى و دةسةشةبة را
 دةك يَت . 

كارى هةبةى مةنيتةرينط و ليذنةكة تةنها ااوديَ يك دنى ئةو دة خاَلة دةكات كة لة)ماددةى سيَيةم /  
 سيَيةم( دا هاتووة. ى شةب ِ

 ليذنةيةكى هاوبةش : 
ى و الوان و وةزارةتى شواستنةوةو نباريثيَويستة ليذنةيةكى هاوبةشى مةيااني لةهةردوو وةزارةتى رؤش

كانى ثةختى دةنط و رةنط ، لةكاتى كتوث دا ، طةيانان ثيَك بهيَن يت بة بةسةرك دنةوةى ويَستشة
 ةليكرتؤنيك ئةناام بيَت لة ليذنةكة.يانان يان ئشةثيَويستة ئةناازياريكى 

 

 :  (5)ماددةى 
لة بارى سةرثيَضيك دناا ، ميايا بيسرتاو و بين اوةكان رووبةرِووى ليَث سينةوةى ياسايي  سةرثيَضيك دن 

دةبنةوةو كة قورسرتينيان راش تنى ثةختى ئاسايية بةشيَوةيةكى كاتى ، ليَث سينةوة ياساييةكةش بةثيَى 
 كان دةشةرِيَت ، سةرثيَضيةكانيش دوو جةرن :جةرى سةرثيَضية

 

 سةرثيَضييةكانى تةكنيكى ثةختك دن : -5
يانان/ شةسةرثيَضييةكان لة سةر رؤشنايي راثةرتى )بةشى مةنيرتينط (ى وةزارةتى شواستنةوةو 

يى و الوانةوة ديارياةك يَت و نبارييانانةوة لةاليةن وةزارةتى رؤششةبةرِيَوةبةرايةتى شتتى 
كاتذميَ  لة  24ةوخة ئارِاستةى خاوةنى مياياكة دةك يَت و ثيَويستة لة ماوةى راست

 ئاشادارك دنةوةيان ، سةرثيَضيةكةيان بوةستيَن يَت و راستبك يَتةوة . 
 

 سةرثيَضييةكان ئةم بوارانةى ثةخش دةش يَتةوة   -
 

 نةبوون و دانةنانى ثارزونط )فلتةر( ياخود كارا نةك دنى. - أ
يانانةوة مةَلةتي شة يكوانس و بانا و شةثةالنةى كة لةاليةن وةزارةتى شواستنةوةو ثةختك دن لةو ف  - ب

 ثيَنةدراوة .

 بوونى ئاميَ ى ثةختك دنى ناستاناارد. - ج
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 يانان ريَطاى ثيَااوة .شةثةختك دن بة ثاوةرى زيات  لةوةى كة وةزارةتى شواستنةوةو  - د

 بوونى تاوةرى ناياسايي و تاوةرى ناستاناارد. - ه

 ى جوآلو و نةجوآلو بةبىَ مةَلةت . SNGنانى ئاميَ ى بةكارهيَ  - و
 ليَث سينةوةى ياسايي بة رادية سةرثيَضيكةرةكان

 ليَث سينةوةى ياسايي و اةنابارةبوونةوةي سةرثيَضييةكان بةمتيَوةية دةستثيَاةكات و هةَلاةكتيَت :
ارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة كارا نةك دنى فلتةر بة رادية بة يةكةم جار : ئاشادارك دنةوةيان بة ا -

 كاتذميَ . 24ماوةى 
 

كاتذميَ   24كارا نةك دنى فلتةر بة رادية بة دووةم جار: راش تنى ثةختى ئاسايي راديةكة بة ماوةى  -
 كاتذميَ . 24و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى 

  49ر: راش تنى ثةختى ئاسايي راديةكة بة ماوةى كارا نةك دنى فلتةر بة رادية بة سيَييةم جا  -
 كاتذميَ . 24كاتذميَ  و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى 

                  كارا نةك دنى فلتةر بة رادية بة اوارةمني جار: راش تنى ثةختى ئاسايي راديةكة بة ماوةى -
 كاتذميَ  . 24ن بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى كاتذميَ  و ئاشادارك دنةوةيا 72

 هةَلاةكتيَت .ياساييش بةثيَى ثيَوةرى سةرةوة لةبارى اةنا بارة بوونةوةى سةرثيَضى ، ليَث سينةوةى 
 ليَث سينةوةى ياسايي بة تةلةفزيةنة سةرثيَضيكةرةكان -

 وةية دةستثيَاةكات و هةَلاةكتيَت :ليَث سينةوةى ياسايي و اةنابارةبوونةوةي سةرثيَضييةكان بةمتيَ
بة يةكةم جار : ئاشادارك دنةوةيان بة اارةسةرك دنى  tvكارا نةك دنى فلتةر بة ئاميَ ى ثةختك دنى  -

 كاتذميَ . 24سةرثيَضييةكة بة ماوةى 
 

بة ماوةى  tvبة دووةم جار: راش تنى ثةختى ئاسايي  tvكارا نةك دنى فلتةر بة ئاميَ ى ثةختك دنى  -
 كاتذميَ . 24كاتذميَ  ئاشادارك دنةوةيان بة اارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى   24

بة  tvبة سيَييةم جار: راش تنى ثةختى ئاسايي  tvكارا نةك دنى فلتةر بة ئاميَ ى ثةختك دنى  - 
  .كاتذميَ 24كاتذميَ  و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى   49ماوةى 

بة  tvبة اوارةمني جار: راش تنى ثةختى ئاسايي  tvكارا نةك دنى فلتةر بة ئاميَ ى ثةختك دنى  -
 كاتذميَ . 24كاتذميَ  و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى سةرثيَضييةكة لة ماوةى   72ماوةى 

 رةوة  هةَلاةكتيَت .لةبارى اةنا بارة بوونةوةى سةرثيَضى ، ليَث سينةوة ياساييش بةثيَى ثيَوةرى سة
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 ليَث سينةوةى ياسايي لة ثةختك دن بة ثاوةرى زيات :
 هةر تةلةفزيةنيَك يان راديةيةك لةو ثاوةرةى كة ريَطا ثيَاراوة زيات  ثةخش بكات ئةوا :

 كاتذميَ دا اارةسةرى سةرثيَضييةكةيان 24بة يةكةمني جار، ئاشاداردةك يَتةوة بة ئةوةى لةماوةى  -
 . بكةن

كاتذميَ  ثةختى ئاسايي دادةخ يَت و ئاشادارك دنةوةيان بة اارةسةرك دنى  49دووةمني جار ، بة  -
 كاتذميَ . 24سةرثيَضييةكة لة ماوةى 

كاتذميَ يش ثةختى ئاسايي دادةخ يَت و ئاشادارك دنةوةيان بةاارةسةرك دنى  72بة سيَيةمني جار ،  -
 كاتذميَ . 24سةرثيَضييةكة لة ماوةى 

اةنا بارة بوونةوةى سةرثيَضى ، سزاى داخستنى كاتي بة بةرنامة ئاساييةكانيش بةثيَى لةبارى  -
 ثيَوةرى سةرةوة  هةَلاةكتيَت .

 ليَث سينةوةى ياسايي لة ثةختك دنى بىَ مةَلةت :  -
 لةبارى ثةختك دنى رادية يان تةلةفزيةن بةبىَ مةَلةت )لةكالَ و سةتةاليت( دا:

كةم جار : ئاشادارك دنةوةيان بة وةستانانى دةستبةجيَى ثةخش و ثةختك دنى بيَ مةلةت ية -
 ش تنةبةرى ريَوشويَنى ياسايي بة وةرش تنى مةَلةت.

كاتذميَ  لة ئاشادارك دنةوةى يةكةم )ئاشادارك دنةوةيان  24ثةختك دنى بيَ مةلةت دواى تيَثةرِبوونى  -
 كة ثيَويستة يةكسةر ثةختةكة بوةستيَن يَت(.

كاتذميَ  لة دووةمني ئاشادارك دنةوة: ئاشادارك دنةوةى  24بيَ مةلةت دواى تيَثةرِبوونى  ثةختك دنى -
دادشا بة وةرش تنى فةرمانى خيَ او دةستبةجىَ بة راش تنى ثةخش و دةستبةسةراش تنى ئاميَ ى 

 ثةختةكةيان لةاليةن دةزشاكانى جيَبةجيَكار لةوةزارةتى ناوخة.
كانى مياياي طة( و نوسينSNGيَوشويَنة ياسايانة لةسةرئاميَ ةكانى )تيَبينى : ئةم هةَلسوكةوت و ر

 بيسرتاو و بين اوى بياني و سك ينى ريكالمك دنى بيَ مةَلةتيش بةهةمان ثيَوةر جيَبةجيَاةك يَت.
 ليَث سينةوةى ياسايي لة ثابةنا نةبوون بةثيَوةرة شتتييةكانى ريكالم : -

ضي بكات لةو ثيَوةرة شتتييةكانى كة لةماددةى هةشتةماا هةر ميايايةكى بيسرتاو و بين او سةرثيَ
هاتووة سةرةتا تةنها ئاشاداردةك يَتةوة بةوةستانانى دةستبةجيَى ريكالمةكة ، لةبارى شويَنةدان بة 

 24ئاشادارك دنةوةكةو سةرلةنوىَ بآلوك دنةوةى هةمان ريكالم، ثةختى ئاسايي مياياكة بة ماوةى 



 

 

( 174ذمارة )                                                                              – 42  –                                                                         4312/  1/ 03
 العدد

بوونةوةى هةمان سةرثيَضى،  ، هةروةها سةرلةنويَش ئاشاداردةك يَتةوة، بةاةنابارةكاتذميَ  دةوةستيَن يَت
 وةستانانى ثةختى ئاسايي اةنا جارة دةبيَتةوة .

 ليَث سينةوة ياسايي لة نويَنةك دنةوةى ساآلنةى مةَلةت: -
زشا لةبارى نويَنةك دنةوةى مةَلةت و  تيَثةربوونى مانطيَك بةسةر وادةى نويَك دنةوةكة ، دة

ر نويَنةك دنةوةكة اوار مانطى بةسةردا تيَثةرِيَت شةسةرثيَضيكارةكة بة فةرمى ئاشاداردةك يَتةوة ، ئة
 . ئةوا مةَلةتةكة هةَلاةوةشيَتةوةو ثيَويستة بةزووت ين كات ثةختةكة بوةستيَن يَت

 يانان .شةسةرثيَضييةكانى بوارى را -2
سةرثيَضييةكان ى سيَيةم(ى ئةم ريَنمايية شةب ِ سيَيةم /ئةم سةرثيَضيانة زيات  ثةيوةس  بة )ماددةى 

 لةاليةن اوار كةناَلى فةرمييةوة ديارياةك يَت بةم شيَوةية: 
والوان/ بةرِيَوةبةرايةتى شتتى  ىنباريراستةخة لةاليةن بةشى مةنيتةرينط لةوةزارةتى رؤش -أ

 يانان و ااث و بآلوك دنةوة.شةرا
 لةكاتى يةكالبوونةوةى كيَتة و سكاآلكان لةدادشادا. تى دادوةرى ، ئةويشآلدةسة -ب 
لةسةر فةرمانى داواكارى شتتيي لةهةريَمى كوردستان لةسةر بنةماى ئةم ريَنماييةو ئةحكامة  -ج

 شتتييةكانى ت ى وآلت.
 لةسةر داواى سةنايكاى رؤمنامةنووسانى كوردستان. -د

يَبةجيَك دنى ريَوشويَنى ياسايي بةرامبةر بة ي و الوانيش فةرمان دةردةكات بة جنباريوةزارةتى رؤش
 لَ جةرى سةرثيَضييةكة بة دوو شيَوة:شةميايا سةرثيَضيكارةكان بةشيَوةيةك كة شوجناو بيَت لة

راش تنى ثةختى ئاسايي بة ماوةى يةك هةفتة بة ئةو ميايايانةى كة بةثيَضةوانةى  سةرثيَضي )أ( : -
 (  كاريانك دووة. 1،  4،  3، 2، 5ةكانى ى سيَيةم/ خاَلشة)ماددةى سيَيةم / ب ِ

كاتذميَ  بة ئةو ميايايانةى كة  24سةرثيَضي )ب( : راش تنى ثةختى ئاسايي بة ماوةى   -
 (   كاريانك دووة.50،  8،  9،  7،  1ى سيَيةم / خاَلةكانى  شةبةثيَضةوانةى )ماددةى سيَيةم/ ب ِ

يَضيكارةكان لةب ى ثةختى ئاسايي ، بةدريَذايي ئةو تيَبينيةكى ش نط : ثيَويستة لةسةر ميايا سةرث
بكةن  ماوةية بةااثك اوى و روونى لةسةر سك ينى تةلةفزيةنةكةياناا فةرمانى وةستانانةكة ثةخش

سةرثيَضيةكةيان ةختى ئاسايي و هةكارى وةستانان و كةتياياا بةرِوونى ئامامةى بةماوةى وةستانى ث
 . ك ا بيَت
 :  (6)ماددةى 
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  مةَلةتباجى  
 :  باجى مةَلةتى  رادية   ى يةكةمطةبرِ
 باجى دةرهيَنانى مةلةتى رادية : -

 5/4مليةن دينارى عيَ اقي ، نويَك دنةوةى ساآلنةشى   50سةرتاسةرى )زيات  لة شار و دةظةريَك( : 
 ئةم ب ِةية. 

 5/4ساآلنةشى   مليةن دينارى عيَ اقى نويَك دنةوةى 1ناواةيي )كةمرت لة دوو شار و دةظةر(  : 
 . ئةم ب ِةية

 باجى دةرهيَنانى مةَلةتى سةرلةنوىَ ثةختك دنةوةى  رادية عيَ اقى و جيهانييةكان :  -
مليةن دينارى عيَ اقي ، نويَك دنةوةى  50ثةختك دنةوةى سةرتاسةرى )زيات  لة شار و دةظةريَك( : 

 ئةم ب ِةية.  5/4ساآلنةشى  
مليةن دينارى عيَ اقى نويَك دنةوةى  1دوو شار و دةظةر(  :  ثةختك دنةوةى ناواةيي )كةمرت لة

 ئةم ب ِةية. 5/4ساآلنةشى  

 tv:  باجى مةَلةتى ى دووةم طةبرِ
 (:DVB-Tباجى دةرهيَنانى مةَلةتى تةلةفزيونى لةكاأل )ئةنةلوك و  -

ئةم  5/4ساآلنةشى دنةوةى مليةن دينارى عيَ اقيية و نويَك 20سةرتاسةرى )زيات  لة شار و دةظةريَك( : 
 ب ِةية

 5/4مليةن دينارى عيَ اقيية و نويَك دنةوةى ساآلنةشى  50ناواةيي )كةمرت لة دوو شار و دةظةر(  : 
 ئةم ب ِةية.

ئةم  5/4مليةن دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى ساآلنةشى   40باجى دةرهيَنانى مةلةتى سةتةاليت :  -
 ب ِةية.
مليةن  52ةرلةنوىَ ثةختك دنةوةى تةلةفزيةنة عةرةبى و جيهانييةكان : باجى دةرهيَنانى مةلةتى س -

 ئةم ب ِةية. 5/4دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى ساآلنةشى 
مليةن دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى  51باجى مةَلةتى ثةختك دنى تةلةفزيونى اةثك :  -

 . ئةم ب ِةية 5/4ساآلنةشى  
لةاليةن كةمثانيا ريَطاثيَاراوةكان بةهةر  DVB-Tختك دنى تةلةفزيونى باجى ساآلنةى مةَلةتى ثة -

 هةزار دينارى عيَ اقيية.  100اةناَليَك 
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 ى جوآلو و جيَطري SNGباجى مةَلةتى   ى سيَيةم :طةبرِ
مليةن دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى  2جوآلو :  SNGباجي مةَلةتى بةكارهيَنانى ئاميَ ى  -

 ئةم ب ِةية. 5/4ساآلنةشى  
 و ئامانسةكانى هةوالَ tvجيهانيةكانى رادية و  طةباجى كارك دنى نوسين ى ضوارةم :طةبرِ

مليةن  1ى ميايا بيسرتاو و بين اوةكانى جيهانى لة هةريَمى كوردستان : طةباجى ك دنةوةى  نوسين -
 . ئةم ب ِةية 5/4دينارى عيَ اقييةو نويَك دنةوةى ساآلنةشى 

 مليةن دينار عيَ اقيية 2ب ِةكةى ى ئامانسة جيهانييةكانى هةوالَ ساآلنةيةو طةى نوسينباجى ك دنةوة -
 مليةن دينارى عيَ اقيية. 2باجى دامةزرانانى ئامانسة ناوخةييةكانى هةوالَ ساآلنةيةو ب ِةكةى  -

ةوانةى ) ئورةى سةرشةقام و باَلةخانةكان شةباجى كارك دنى سك ينى ريكالمك دنى  ى ثيَنجةم :طةبرِ
 ورةت ة(:شةقةبارةيان لة دوو مةت  

 باجى نويَك دنةوةى مةَلةتى ساآلنةى سك ينةكانى ريكالمك دن -
 مليةن دينارى عيَ اقى 5مةت    4زيات  لة 
 دينارى عيَ اقى 710000مةت     3زيات  لة 
 دينارى عيَ اقى 100000مةت     2زيات  لة 

 : (7)ماددةى 
ش فتةكان و ثةناب دنة بةر ياساو دةسةآلتى دادوةرى ، ئةم سستةم و  لةكاتى دروستبوونى ئاريتةو

لَ ياساى كارى رؤمنامةنووسى لةهةريَمى كوردستان و ياساى مافى دانةر و مافة شةريَنمايية هاوشان لة
هاوسيَكانى و ئةحكامةكانى ت ى شتيت دةبنة ثيَوةريَك بة ب ِياردان لةو ث سانةى كة دةايَتة بةردةم 

 .   ى دادوةرىتآلدةسة
 :  (8)ماددةى 

   شةك دنطةريكالم و بانثيَوةرة شتتييةكانى  
 ثيَويستة ريكالمى تةلةفزيةنى و راديةيي ئةو مةرجانة بط يَتةخة :

 ا كة تيَثةرِنةكات . 10هيض ريكالميَك لة  -4
و تةكنيكى ثيَويستة ش نطى بةاليةنى جوانناسى ريكالمةكة باريَت و نابيَت ئاستى هونةرى  -2

 ريكالمةكة دابةزيوو بيَت.

 .نةبيَتداطةر ئاشتةوانى خيَزان و كةمةَلتيفى لةسةطةرى نةريَنى و نيَطةثيَويستة ريكالمةكان كاري -3
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 . بكاتيةكى ت آلنابيَت ريكالمك دنةكة راستةوخة دمايةتى هيض كا -4

جويَن و قسةى بازارِى ت و يتى شتتياابيَثيَويستة شوتارى نيَو ريكالمةكان ثاراو و لةاوارايَوةى نةر -1
 تيَاا نةبيَت

خواردةمةنى روةردةو خويَنانى باآل و خةراك و بة ريكالمك دن بة بوارةكانى تةناروستى و ثة -1
 ثيَويستة وةزارةتة ثةيوةناياارةكان لةسةرى  رةزامةنابن.

ت كةلةاليةن لةشةظاريَكى ثزيتكى باوةرِثيَك او نةبيَ طةنابيَت ريكالم بة هيض دةرمانيَك بك يَت ج -7
 . وةزارةتى تةناروستييةوة ثتتطرييك ابيَت و رةزامةناى بة وةرشريابيَت

 .بك يَتبيانى  لةريكالمك دن بة نةخةشخانة تايبةتييةكاناا ريكالم بة هيض ثزيتكيَكىنابيَت  -9
تى ثيَويستة ريكالم بة هيض كاآليةك نةك يَت كة بةناياسايي هيَن ابيَتة هةريَمى كوردستان و بةكواليَ -8

 كونرتؤلاا تيَثةرنةبووبيَت.

 رة و مةى بةهةموو شيَوةيةك قةدةغةية.طةلةو جشةريكالمك دن بة نيَ  -50

كةى ئةو كاتانةى بة ريكالمك دن لةناو فيلم و دراماو زجنرية و بةرنامةكاناا بةكارديَت،  -55
ر ماوةى خولةك سيَ جا 10ثيَويستة بة هةرجاريَك لة ثيَنج خولةك تيَثةرِنةكات و بة كةمرت لة 

خولةك  10لة دةستثيَكى بابةتة منايتك اوةكة( ، بة ماوةى زيات  لة  طةريكالمك دن هةبيَت )ج
 لة دةستثيَكى بابةتة منايتك اوةكة(. طةاوارجار ماوةى ريكالمك دن هةبيَت )ج

نابيَت تولبارى ريكالمك دن لةيةك تولبار زيات  بيَت و ثيَويستة تةنها لة خوارةوةى سك ينةكةدا  -52
 لةو تةلةفزيةنانةى كة وينةى جوالويان نيية.  طةدابن يَت ج

 

 :  (1)ماددةى 

 لة تةلةفزيةن  SMSثيَوةرةشتتييةكانى  بةكارهيَنانى 
و بةرنامةكانى تةلةفزيةن ثيَويستة رةااوى ئةم ريَنماييانةى شةلةناو ب ِ SMSلةكاتى بةكارهيَنانى 

 خوارةوة بك يَت :
 يَت بةَلكو ثيَويستة ثيَترت لةاليةن اليةنى بةرث سى تايبةت بة يَك راستةوخة دانان SMSهيج  -5

SMS . ى تةلةفزيةنةكة خبويَن يَتةوة ئينجا دابن يَت 
يَك دانان يَت كة جنيَو يان قسةى ناشريين و دوور لة نةريتى شتتى و ياخود  SMSبةهيض جةريَك  -2

 زثةرستى باات.شةهانى توناوتيذى و رة
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دا ممارةى تةلةفةنى كةسان بآلوناك يَتةوة بة مةبةستى  SMS نامةكانى بةهيض جةريَك لةدووتويَي -3
 شةى بازرشانني.طةانة نةبيَت كة ريكالم و بان SMSيةكرتناسني ، تةنها ئةو 

لةو تةلةفزيةنانةى كة  طةلةسك ينةكةدا هةبيَت ج SMSثيَويستة تةنها يةك تولبار و ش يتى  -1
 ية. ويان نيآلويَنةى جو

 :  (41)ماددةى 
( وةقايعى كوردستان)رؤمنامةى و لة  رؤمى دةراوونييةوة جىَ بةجىَ دةك يَت ئةم ريَنمايية لة

 . ودةك يَتةوةآلب
 
 
 
 
 

 كاوة مةمحود                                                                                           
 ى و واواننبـريوةزيرى رؤش                                                                                             

 
 
 

 هؤكارى ثيَويست بؤ دةركردنى ئةم ريَنمايية
ورةى سياسي ، ئابوورى ، كةلتورى ، كةمةآليةتى و بازرشانى شةهةريَمى كوردستان بومانةوةيةكى  

ينيش هاودةم و تةواوكةرى ئةم بومانةوةو بةخةيةوة دةبينيَت ، ف اوانبوونى رةهةناةكانى رادةرب ِ
يانان و رادةرب ِين و نةبوونى شةثيَتكةوتنة مةزنةية ، بنةماى ئةم ثيَتكةوتنةش ثاراستنى ئازادى را

يانانى بيسرتاو و شةسانسةرة ، ئةم ثيَتكةوتنةى كة لة هةموو بوارةكاناا هةية وايك دووة بوارى را
ينيَت و رايةَلةكانى لة زؤربووناا بيَت بةجةريَك كة ثيَويست بةوة شةيةكى زؤر بةخةيةوة ببشةبين اويش 

دةكات ريَنماييةك دةربك يَت بة ئةوةى كارك دنى ئةو رايةآلنة بةريَنمايي لةسةر رؤشنايي ياساكانى 
ئةم ريَنماييانة هاناةريَكة بة ثتتطرييك دن و جيَطريك دنى كارى خب يَت ،  هةريَمى كوردستاناا ريَك

 يانانى بيسرتاو و بين اودا.شةالَ  و كواليَتى بةرز لة كارى راث ؤفيتن
 

 سةنديكاى دةرمانسازانى كوردستان
 44/4/4141لة  6ذمارة : 

 4141سالَى  ى(4نمايى ذمارة )رِيَ
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