بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق

بـرِيـار
ذمارة ()02ى سالَى 0202

َثشت بة حوكمى ماددةى ( )44لة ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق ذمارة ()1ى
ثال
َى 1991ى هةمواركراو  ،ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى ذمارة ()1ى رؤذى
سال
1114/9/12دا ئةم برِيارةى دا:
يةكةم :ناوى ئةم ئةندامانةى ثةرلةمان كة ناويان لة خوارةوةدا هاتووة دةخريَتة سةر ئةو ليذنانةى
بةرامبةر ناوى هةر يةكةيان هاتووة:
ليذنةى مافةكانى مرؤظـ
 -1ايدن معروف سليم
ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان
 -1شكرية مسايل مصطفى
ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى و ،وةبةرهيَنان
 -2يروانت نيسان ماركؤس
لة هةردوو ليذنةى (ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجيَكردن) و ( ئاسةوار
 -4بةهزاد درويش درويش

 -5عمر صاحل عمر
 -6كنعان جنم الدين امحد
 -7بةهار عبدالرمحن حممد
 -8شامؤ شيخؤ نعمؤ
 -9كةذالَ هادى فقآ
-11بيَطةرد دلشاد شكراهلل
 -11غريب مصطفى محةخان
 -11دليَر مصطفى حسن
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و  ،خزمةتطوزاريةكانى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و
طةشت و طوزار )
ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و مندالَ و خيَزان
ليذنةى ثةيوةندييةكان و كاروبارى رةوةندى كوردستانى
َطاى مةدةنى
ليذنةى كاروبارى كؤمةل
ليذنةى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةريَم
ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان
هةردوو ليذنةى (كاروبارى ثةرلةمان و (ئاسةوار و  ،خزمةتطوزاريةكانى
شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار

ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان
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ليذنةى دةسثاكى (نةزاهةت)
 -12طؤران ئازاد حممد
ليذنةى داكؤكى كردن لة مافةكانى ئافرةت
-14مريم صمد عبدى
ليذنةى ئاسةوار و ،خزمةتطوزاريةكانى شارةوانى و طواستنةوة
 -15عباس فتاح صاحل
و طةياندن و طةشت و طوزار
ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجييَةكان
 -16سركوت سرحد خليفة
َدارى و ئاوديَرى و بةنداوةكان
ليذنةى كشتوكالَ و ئاذةل
 -17فةرهاد محة صاحل
ليذنةى مافةكانى مرؤظـ
 -18سعيد حممد سعيد
ليذنةى ثةروةردة و خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
 -19د.ريَواز فائق حسني
ليذنةى ناوضة كوردستانةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةريَم
 -11صاحل فقآ حممد
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونى لة 1114/9/12ـةوة جيَبةجآ دةكريَت و لة رؤذنامةى
فةرميى (وةقايعى كوردستان) يشدا بآلودةكريَتةوة .

يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق

بـرِيـار
ذمارة ()00ى سالَى 0202

ثشت بةسنت بة حوكمى ماددة( )47و برِطةى (أ) لة ماددةى ()48ى ثيَرِةوى ناوخؤي ثةرلةمانى
َى 1991ى هةمواركراو و بةندى ( )1لة برِطةى يةكةمى ماددةى
كوردستان ذمارة ()1ى سال
َى 1114
َبذاردن و رِاثرسى ذمارة ()4ى سال
(ثيَنجةم) لة ياساي كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةل
بةثيَى ئةوةش كة لةدانيشتنى ئاسايى ذمارة()1ى رؤذى 1114/9/12ى ثةرلةمانى كوردستان-
عيَراقدا هاتووة ,برِيارماندابة-:
يةكةم :ثيَكهيَنانى ليَذنةيةكى كاتى ثةرلةمانى كوردستان بؤ ثاآلوتنى ئةندامانى ئةجنومةنى
كؤمسياران لةم بةريَزانةى ناويان لة خوارةوة هاتووة:
 -1ئوميَد عبدالرمحن خؤشناو
 -1رابون تؤفيق معروف
َةبانى
َشاد تال
 -2بيَطةرد دل
 -4ابوبكر عمر عبداهلل
 -5حسني امساعيل حسني
 -6ظاالفريد ابراهيم
 -7بةهار حممود فتاح
 -8طؤران ئازاد حممد
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونيةوة لة  1114/9/12كارى ثيَدةكريَ و لة رؤذنامةى فةرمى
(وةقايعى كوردستان) دا بآلودةكريَتةوة.
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يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق

بـرِيـار
ذمارة ()00ى سالَى 0202

ثشت بةسنت بة حوكمى ماددةكانى ( )51 ,49,48 , 47ى ثيَرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان
َى 1991ى هةمواركراو و ،بةثيَى ئةوةش كة لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة ()1ى
ذمارة ()1ى سال
رؤذى 1114/9/12ى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراقدا هاتووة  ،برِيارماندا بة -:
يةكةم :ثيَكهيَنانى ليذنةيةكى كاتى بؤ ليَكؤلينةوةو بةدواداضوون بؤ بة جينؤسايد ناساندنى
تاوانةكانى دذ بة ثيَكهاتةكانى هةريَمى كوردستان لةم بةريَزانةى ناويان لة خوارةوة هاتووة:
 -1بةيار طاهر سعيد
 -1شامؤ شيخؤ نعمؤ
 -2د.ظاال فريد ابراهيم
 -4د.جوان امساعيل عزيز
 -5بيستون فائق حممد
 -6تةالر لطيف حممد
 -7ساالر حممود مراد
 -8سؤران عمر سعيد
 -9بةهار عبدالرمحن حممد
 -11ايدن معروف سليم
 -11وحيدة ياقو هرمز
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونيةوة لة  1114/9/12كارى ثآ دةكريَ و لة رؤذنامةى فةرمى
(وةقايعى كوردستان) دا بآلودةكريَتةوة.
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يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ذمارةى فةرمان )3( :
رؤذى دةرضوونى 0202/9/02 :
فةرمان
ذمارة ()3ى سالَى 0202

ثشت بة برِيارى ذمارة ()11ى دةرضووى رؤذى 1114/6/16ى ثةرلةمانى كوردستان -عيَراق  ،ئةم
ئةندامانةى خوارةوة لة ليذنة كاتى بؤ ثيَداضوونةوة بة ثيَرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق
ئةم ئةرك و فةرمانانة دةطرنة ئةستؤ كة بةرامبةر هةريةكةيان ديارى كراوة-:
 -1د .فرست صوفى على
 -1قارمان قادر فتاح
 -2طةشة دارا جالل

سةرؤكى ليَذنة
جيَطرى سةرؤك
برِياردةر

جعفر ابراهيم ئيَمينكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ذمارةى فةرمان )2( :
رؤذى دةرضوونى 0202/9/02 :

فةرمان
ذمارة ()2ى سالَى 0202

ثشت بة برِيارى ذمارة ()2ى دةرضووى رؤذى  4302/5/7ى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق و
َى 0114ى
حوكمى برِطة ( )0لة ماددةى ()01ى ثةيرِةوى ناوخؤى ذمارة()0ى هةمواركراوى سال
ثةرلةمان -:
َبذيَردرا بة سةرؤكى ليَذنةى رؤشنبريى و راطةياندن و هونةر.
بةرِيَز (فرحان جوهر قادر) هةل

يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ذمارةى فةرمان )5( :
رؤذى دةرضوونى 0202/9/32 :

فةرمان
ذمارة ()5ى سالَى 0202

ثشت بة برِيارى ذمارة ()2ى دةرضووى رؤذى  4302/5/7ى ثةرلةمانى كوردستان -عيَراق
َى0114ى
وحوكمى برِطة( )0لة ماددةى ()01ى ثةيرِةوى ناوخؤى ذمارة()0ى هةمواركراوى سال
ثةرلةمان  ،ئةم ئةندامانةى خوارةوة لة ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان ئةم ئةرك وفةرمانانة دةطرنة
ئةستؤ كة بةرامبةر هةريةكةيان ديارى كراوة:
 -0ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجيَكردن :
جيَطرى سةرؤك
عباس فتاح صاحل
 -4ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و مندالَ و خيَزان:
شيالن جعفر على
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يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق

ئةجنومةنى دادوةرى
ذمارة  0992 :لة 0202/9/00

ثشت بة حوكمى برِطةى شةشةم لة ماددة ( )24لة ياساى دةسةآلتى دادوةرى ذمارة ()12ى
َى  ، 1117ئةجنومةنى دادوةرى بة كؤى دةنطى ئامادةبووان برِياريدا بةدةركردنى ئةو
سال
ثةيرِةوةى خوارةوة-:
ثةيرِةوى ذمارة ()0ى سالَى 0202
هةمواركردنى ثةيرِةوى ناوخؤى ئةجنومةنى دادوةرى ذمارة ()0ى سالَى 0229ى هةمواركراو
ماددة ()0

ئةو بةرِيَوةبةرايةتيانةى خوارةوة دةكريَتةوة و دةخريَنة سةر ماددة( )7فةسلى حةوت لة ثةيرِةوى

ناوخؤى ئةجنومةنى دادوةرى وة برِطة ( 9و )11يان بؤ دادةنريَت .
برِطة  /9بةريَوةبةرايةتى خزمةتطوزارى ( اخلدمات ) .
برِطة /11بةريَوةبةرايةتى بةدواداضوون ( املتابعة ) .
ماددة )0( :

ئةو ثةيرِةوة جآ بة جآ دةكريَت لة ريَكةوتى دةرضوونى برِيارى ئةجنومةنى دادوةرى لة
 1114/9/17وة بآلودةكريَتةوة لة رِؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) .

أمحد عبداهلل زبري
سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى
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وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة  8259لة 0202/9/2
ريَنمايى ذمارة ()0ى سالَى 0202
هةمواركردنى ريَنمايى ذمارة ()0ى سالَى 0203
ريَنمايى ريَكخستنى طواستنةوةى ثيَداويستية كشتوكاليةكان

َى 1111
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى ( )5برِطةى ( )2لةياساي ذمارة ()6ى سال
بريارماندا بة دةركردنى ئةم ريَنماية:
َى  1112ريَنمايى تايبةت بة ريَكخسنت و
 -1هةمواركردنى برطةى ( )2لة ريَنمايى ذمارة ()1ى سال
َيةكان بؤ ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان و لة نيَويشياندا بةم
طواستنةوةى ثيَداويستية كشتوكال
شيَوةيةى خوارةوة-:
َى ثاريَزطاى ثةيوةندار  /ب.
(  )1,2وةدةست هيَنانى رةزامةندى ثيَش وةخت لة ب.ط كشتوكال
َى وةردةطرييَت لة ريَطاى داوايةك كة تيايدا ئاماذة دةدريَت بة-:
خزمةت طوزارى كشتوكال
أ -جؤرو برو ريَذةى ثيَكهاتةى ثةينةكة.
ب -كيَشى هةركيسةيةك يان قةبارةى دةفرةكانيان سةبارةت بة ثةينى شل.
ج -ئةو شويَنةى كة ليَوةى هاتووة (جهة التجهيز) واتا شويَنى هاوردنى بةشيَوةيةكى راستةوخؤ لة
دةرةوةى وآلت يان لةريَطةى كؤمثانيايةكى ريَطة ثيَدراوة وةهاتبيَت .
د -ديارى كردنى ئةو بازطةيةى ليَوة ديَتة ذوورةوة.
 -1ئةم ريَنماية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة (وةقايعى كوردستان) جيَ بةجيَ دةكريَت .
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عبدالستار جميد قادر
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة  8240لة 0202/9/04

َى
َثشت بة ماددةى ( )2لة ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو ذمارة ()6ى سال
ثال
َى لة رِووى ضةندايةتى و ضؤنيَتى و بؤ زياتر
( ، )1111بة مةبةستى زيادكردنى بةرهةمى كشتوكال
َكردنى هاوردةكردنى بنة تؤى جؤراو جؤر  ،ئةم رِيَنماييةى خوارةوةمان دةركرد-:
كؤنرتؤل
ريَنمايى ذمارة ()3ى سالَى 0202
ريَنمايى تايبةت بة هاوردةكردنى بنةتؤى سةوزة ودانةويَلَة لة هةريَمى كوردستان -عيَراق
ماددةى ()0

مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ئةمانةن
 -1بنةتؤ /بةشيَكة لة رووةك كة بةكارديَت بؤ زيادبوون وةك (تؤو ،سةرك (درنات ) ,نةمام برالة
(فسائل )  ،ثياز  ،ثةل (عقل)  ،طؤثكة ( طعم )
 -1كؤمثانيا -:بريتية لةودةزطايةى كة برِوانامةى دامةزراندنى هةية لة وةزارةتى بازرطانى و
ثيشةسازى/ب.ط تؤماركردنى كؤمثانياكان لة هةريَمى كوردستان ,كة لة برِوانامةكةدا ئاماذة بة
ثسثؤريةكةى درابيَت لة بوارى كشتوكالَ.
 -2بنةتؤى سةوزة -:ئةم ريَنماييانةى طشت ئةو بنةتؤيانة دةطريَتةوة كةلة رووى زانستيةوة وةك
سةوزة هةذماردةكريَت بيَجطة لة بنةتؤى ثةتاتة.

ماددةى ()0
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 -0دةبيَت جؤرى بنةتؤيةكة تؤماروثةسةندكراو(معتمد) بيَت لةاليةن ليَذنةى نيشتمانى عيَراقى بؤ
َى  ،يان بةردةست (متداول) بيَت بةمةرجيك ثيَش
تؤماركردن و ثةسةندكردنى جؤرةكانى كشتوكال
وةختة رةزامةندى اليةنى ثةيوةندارى ثيَبيَت.
 -1طؤرِانكارى بؤ ماوةيى ( تعديل وراثى) لةسةرنةكرابيَت .
 -2بةثيَى ئاكارةكانى ريَكخراوى ) ) INTERNATIONALSEEDTESTINASSOCIATION - ISTAبيَت
ماددةى ()3

َةتى
 -0ئةو كؤمثانيايانةى كة لة هةريَم تؤماركراون مافى هاوردنيان هةية و دةبيَت مؤل
هاوردةكردنيان لة وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى هةبيَت.
 -0ئةو كؤمثانيايانةى كة لة ثاريَزطاكانى ترى عيَراقى فيدرالَ تؤماركراون دةبيَت رةزامةندى نوسراوى
َى عيَراقى هةبيَت كة ئارِاستةى وةزارةمتان كرابيَت.
وةزارةتى كشتوكال
ماددةى ()2

 -0هةر داوايةك ثيَشكةش بكريَت لةاليةن ئةو كؤمثانيايانةوة بؤ هاوردة كردن دةبيَت لة ريَطاى
َى ثاريَزطاى ثةيوةندار بيَت ثاشان بةرز دةكريَتةوة بؤ وةزارةت /
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كشتوكال
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ثالن دانان و بةدواداضوون بؤ وةرطرتنى رةزامةندى كة هةردوو
َى) و (بةرِيَوةبةرايةتى بةرهةم هيَنان و ثةسةند كردنى
بة رِيَوةبةرايةتى (خزمةتطوزارى كشتوكال
بنةتؤ)كارى ثيَويستى بؤ دةكةن .
 -1دةبيَت بنةتؤيةكة لة كؤمثانياى يان دةزطاى بةرهةمهيَنةرى رةسةنى خؤى هاوردة بكريَت .
ماددةى ()5

َدا بيَت -:
َطةنامانةى لةطةل
ثيَويستة بنةتؤى هاوردةكراو ئةو بةل
 -1برِوانامةى سةرضاوة .
 -1برِوانامةى سةالمةتى تةندروستى رووةك .
 -2برِوانامةى (. )CERTIFICATE OF CONFORMITY – COC
َتى بةرهةمهيَنةر( دةبيَت بةروارى ثشكنني( )6شةش
 -4برِوانامةى ثشكنني و باوةرِ ثيَكردنى وال
مانط تيَثةر نةكات لة بةروارى هاتنة ناوةوةى مةرزى ثةيوةنديدار ) .
َطةنامانة راستاندنى بؤكرابيَت لةاليةن بالويَزخانةى عريَاقى لة ووآلتى ثةيوةند.
 -5دةبيَت طشت ئةو بةل
ماددةى ()4
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 -1دةبيَت جؤرى عةبوةكان طوجناو بيَت لةطةلَ جؤرى بنةتؤيةكة بةمةبةستى ثاراستنى ريَذةى
زيندوويةتى يان شني بوون لةطةلَ دابني كردنى مةرجى طواستنةوةى ثيَويستى تايبةت بؤ هةنديَك
جؤرى بنةتؤ .
َى سةر عةبوةكان تؤمار كرابيَت :
 -1ثيَويستة ئةم زانياريانةى خوارةوة لة ليَبل
 .1 - 1ناوى بنةتؤ و جؤرةكةى .
 .1 -1بةروارى بةرهةمهيَنانى بنةتؤ .
 .2 - 1ريَذةى شني بوون كة نابيَت لة  %85كةمرت بيَت .
 .4 - 1رِيَذةى ثاكى ( )PURITYكة نابيَت لة  %97كةمرتبيَت .
َةتى بةرهةمهيَنةر .
 .5 -1ناوى كؤمثانياو دةول
 .6 -1ذمارةى باركردن (. )LOT NO .
 .7 -1ناو وجؤرى ئةو ماددة كيميايانةى كة موعامةلةى ثيَكراوة ثيَش تةعبئة كردن .
 .8 -1كيَشى هةر عةبوةيةك يان ذمارةى بنةتؤيةكان .
 . 9 -1طشت ئةو زانياريانة دةبيَت بة شيَوةيةكى روون نوسرابيَت بةمةرجيَك يةك لةو زمانانةى
تيَدابيَت ( كوردى  ،عةرةبى  ،ئينطليزى ) و بةئاسانى رِةش نةكريَتةوة ئةو ليَبالنة تواناى ىلَ
كردنةوةيان يان دةستكاريان نةبيَت .
ماددةى ()8

َةتى هةريَم ) ريَطة بة هاوردة
-0تةنها لة خاىل سنوورى(ئيرباهيم خليل)و(هةردوو فرؤكةخانةى نيَودةول
كردنى بنةتؤ دةدريَت .
 -0طواستنةوةى بنةتؤ لة نيَوان هةريَمى كوردستان و ثاريَزطاكانى ترى عيَراق دةبيَت نوسراوى الرى
َى ئةو اليةنةى هةبيَت كةبؤى دةطوازريَتةوة .
نةبوونى وةزارةتى كشتوكال
ماددةى ()9

 -0ثاش طةيشتنى بنةتؤيةكة بؤشويَنى مةبةست دةبيَت بةرِيَوةبةرايةتيةكانى بةرهةمهيَنان و ثةسةند
َى ثاريَزطاكان ئاطادار بكريَتةوة بةمةبةستى
كردنى بنةتؤ لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كشتوكال
َطةنامةكان و لةكاتى هةبوونى هةر كةم و كورتيةك دةبيَت بطةرِيَتةوة
ثشكنني و وردبني كردنى بةل
ئةو شويَنةى ليَى هاوردة كراوة .
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َطةى
 -1ئةوجؤرةبنةتؤيانةى كة بؤ تويَذينةوة يان ثةسةند كردن هاوردة دةكريَت دةبيَت بةبوونى بةل
ثيَويست و مةرجى تايبةت و بةشيَوةى ضاوديَرى كردن لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتيةكانى تويَذينةوةى
َى ثاريَزطاى ثةيوةندار ئةجنام بدريَت .
كشتوكال
 -2ثةيوةند بةهاوردة كردنى بنةتؤى طةمن و جؤ ماوةى مانطيَك ثيَش ثرؤسةى وةرطرتن لة سايلؤكان
َنة ريَنمايى دةردةكريَت بؤ ديارى كردنى جؤرو
رادةطرييَت تا تةواو بوونى ثرؤسةكة  ,هةروةها ساال
برِى ريَطة ثيَدراو .
 -2زانياريةكانى ماددةى ( )5و ( )6دةبيَت هاوشيَوةى يةكنب .
ماددةى ()9

كار بةم ريَنماييانة دةكريَت لة رِؤذى بآلوكردنةوةى لة (وةقايعى كوردستان) .
عبدالستار جميد قادر
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة  9528لة 0202/02/09
ريَنمايى ذمارة ()5ى سالَى 0202
ريَنمايى تايبةت بة جيَبةجى كردنى ياساى ذمارة ( )0ى سالَى ()0229
ياساى ريَكخستنى مافى دةسكارى زةوى كشتوكالَى لة هةريَمى كوردستان-عيَراق

َثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى حةوتةم لة ياساى ريَكخستنى مافى دةسكارى زةوى
ثال
َى لة هةريَمى كوردستان-عيَراق ذمارة ( )1ى ساَلى ( )1118برِيارماندا بة دةركردنى ئةم
كشتوكال
رِيَنماية -:
ماددةى يةكةم:

نياز لةو دةستةواذانةى داديَت بؤ مةبةستى ئةو ريَنمايية ئةو مانايانةية كة بةرامبةريان روون
كراوةتةوة:
 -1وةزارةت  :وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو لة هةريَمى كوردستان-عيَراق.
 -1وةزير :وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو لة هةريَمى كوردستان-عيَراق.
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 -2بةريَوةبةر :بةريَوةبةرى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى.
 -4بةريَوةبةرايةتية طشتيةكان :بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكالَ لة ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان و
ئيدارة تايبةتةكان.
َى لة هةريَمى كوردستان-عيَراق ذمارة
 -5ياسا :ياساى ريَكخستنى مافى دةسكارى زةوى كشتوكال
( )1ى ساىل ()1118
َى ( )1971و
َى ذمارة ()117ى سال
َى  :ياساى ضاكسازى كشتوكال
 -6ياساى ضاكسازى كشتوكال
هةمواركردنى ئةو ريَنماييانةى بة ثيَى ياساكة دةرضوون.
َى و بآ ئةوةى بريارى دابةش كردن يان طريَبةستى
 -7زيَدةرِؤيى  :بةكارهيَنانى زةوى كشتوكال
هةميشةيى هةبيَت يان بةبآ مةرجى ياسايى زةويةكة بةكاربهيَنآ.
َى بةكاربهيَنآ و مةرجةكانى ياسايى تيابيَت بؤ طريَبةست
 -8بةكارهيَنةر :هةركةسآ زةوى كشتوكال
َى.
َيا و دةسكارى بة زةويةكةش كردبآ تةنها بؤ مةبةستةكانى كشتوكال
كردن لة طةل
ماددةى دووةم:

َى (مريى) دةضةسثيَندريَت بة ناوى جوتياران كة زةوييان بةسةردابةش
مافى دةسكارى زةوى كشتوكال
َى بة مةرجآ بريارةكانى دابةش
َداكراوة بةثيَى ياساى ضاكسازى كشتوكال
كراوة يان طريَبةستيان لةطةل
كردن ثةسندكرابن و ثيَشرت ثووضةلَ نةكرابيَتةوة طريَبةستةكانيش لةكاردابن و نوآ كرابنةو و جؤرى
زةويةكةش دةكريَتة (مولكى دةولةت و مافى دةسكارى دةدريَتة جووتيار).
ماددةى سآ يةم:

ثيَويستة لةسةر خاوةن مافى دةسكارى بةردةوام بيَت لةبةكارهيَنانى زةويةكة بؤ مةبةستةكانى
َى و بايةخى ثآ بداو و كرين و فرؤشتنى ثآ ى نةكريَت تاكو ( )5سال بة ثيَضةوانةوة ئةو
كشتوكال
َى بةكار نةهيَنيَت مافى دةسكارى ثووضةأل دةكريَتةوة بة
كاتةى زةويةكةى بؤ مةبةستى كشتوكال
برياريَك لة وةزيرةوة و زةويةكةشى ليَوةردةطرييَتةوة و تؤمار دةكريَتةوة بةناوى وةزارةتى دارايى و
َى بآ بةرامبةر .
ئابوورى بؤ مةبةستى كشتوكال
ماددةى ضوارةم :مةرجةكانى طريَبةست كردن:

4302 /03 /03

– –02
( )071العدد

ذمارة

َسابيَت
َى مريى و هةل
َسوكةوتى كردبى لةسةر زةوى كشتوكال
 -1ثيويستة لةسةر ئةو كةسةى كة هةل
َى
َى و بايةخى ثي دابى و دامةزراوةى نا كشتوكال
بة داضاندنى زةويةكة بؤ مةبةستى كشتوكال
لةسةر دروست نةكردبيَت وةكو ( ظيالو و خانوو و مةلةوانطةو و ثارك و شورةكردن و هتد )...و
بةمةرجيَك رووبةرةكةى زياتر نةبيَت لة يةكةى دابةش كردنى كةرتةكة وخةلك ودانيشتوى
طوندةكة بى بةكردةيى و بةهيض شيَوةيةك مووضة خؤر نةبيت و مةرجةكانى ياسايى تيدابيت بؤ
طريبةست كردن لةطةليان وة هيض كيَشةيةك لةسةر زةويةكة نةبيَت .
 -1ثيَويستة لةسةر داواكارى خؤى ثيشكةش بة ليذنةكانى كارطيَرى زةوى و زار لة قةزا و ناحيةكان
بكات لة ماوةى ( )111رؤذ لة رؤذى دةرضوونى ئةم ريَنمايية بؤ تةماشاكردنى و ليَكؤلينةوة لة
َى و غةيرى ئةوانةى
بوونى مةرجةكانى ياسايى بةثيَى برطةكانى ياساى ضاكسازى كشتوكال
طريبةستيان نية و بيَجطة لةو زةويانةى كة تةسوييةيان تةواو نةبووة و ياخود مافى بةكارهيَنانيان
نةضةسثاوة و زةوى بةردةالنى وثاوان ولةوةرطا خؤش نةكرابيت.
 -3ثيَويستة ئةو كةسانة مةرجى ياسايان تيدابيت و دةبى برِى كريَيةكة بدةن كة كةوتوَتة ئةستؤيان
بؤ ئةو ساالنةى كة بة كردةيى (فعلى) بةكاريان هيَناوة و مافى ضةسثاندنى دةسكارى بة ناو
دةكريَت دواى تيثةربوونى سآ سالَ بةسةر ميَذووى طريَبةست كردن بةثيَى ياساى سةرةوة ثاش
َنيا بوون لة ثابةند بوونى بة مةرجةكانى طريَبةستةكة.
دل
 -2ليذنةيةك دادةنريت لة بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى بؤ وردبني و
ليَ كؤلينةوة و بريار دةدات كة طريبةست و قةرةبوو كردن بؤ جوتيارةكان بكريت ئةطةر طشت
مةرجةكانى جوتيارى تيدابيت.
ماددةى ثيَنجةم:

ياساكة ئةمانةى خوارةوة ناطريَتةوة:
 -1ئةو زةويانةى كة كارى (تسوية) يان ضةسثاندنى مافى دةسكارى بؤ نةكراوة و ياساى ذمارة
َى ( )1117ئةيانطريَتةوة.
( )21ى سال
 -1زةوية تةرخان كراوةكانى سوودى طشتى لةوانة (زةوى طوند -دارستان و لةوةرِطاكان-
قةبرستان......هتد)
 -2ئةو زةويانةى ذيَر ئاو دةكةون و يان قةراغ ئاون.
ماددةى شةشةم:
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بؤ جيَبةجآ كردنى برِطةكانى ئةم ياساية بة فةرمانى وةزير ئةم ليذنانةى خوارةوة ثيَك ديَت :

َى
يةكةم  :ليذنةكانى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى لة بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكال
َى ثسثؤر لة بوارى زةوى
ثاريزطاكان ثيَك دةهيَندريَت بة سةرؤكايةتى فةرمانبةريَكى كشتوكال
و زار و ئةنداميةتى دوو رِووثيَو و نويَنةرى تؤماركردنى خانووبةرةى ناوضةى ثةيوةنديدار و
َدةستآ بةم كارانةى خوارةوة:
نويَنةرى يةكيَتى جوتيارانى ناوضةكة و هةل
 -1ئاطاداركردنةوةى دةسةآلتى كارطيَرى ناوضةكة بة نوسراو بة رؤذى دةست بةكاربوونى ليذنةكة و
ئاطاداركردنةوةى جوتيارةكان كة ماددةى دووةم لةو ريَنمايية دةيانطريَتةوة كة ئامادةبن لة كاتى
ديارى كراو لةاليةن ليذنةكة (ثاش  15رؤذ لة ريَكةوتى ئاطاداركردنةوة) ئةم ئاطاداركردنةوةش
َواسينى ويَنةيةكى ئاطادارييةكة لة بنكةى يةكة كارطيَريةكان و
رادةطةيةندريَت بة هةل
بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةيةكى بةربآلو لة ناوضةكة و ويَنةيةكى ئاطاداريةكة لة دةرطاى مزطةوتى
َدةواسريَت.
طوندةكة هةل
َدةستيَت بة داواكردنى ويَنةى تؤمارى نويَى ثارضة زةوييةكان و نةخشة لة فةرمانطةكانى
 -1ليذنةكة هةل
تؤمارطاى خانووبةرة كة دوا (أفرازات)ى ئةجنامدراوى لةسةر دةست نيشان كرابيَت.
 -2ليذنةكة دةضيَتة شويَنى كارةكة لة رؤذى ديارى كراو لة ئاطاداريةكة و ذمارةيةك لة جوتيارةكان
َبذيَردراوى طوند بؤ سوود وةرطرتن لة زانياريةكانيان.
َدةبذيَريَت ياخود دةستةيةكى هةل
هةل
َينى ثارضةكان و دياركردنى رووبةرى بةكارهيَنراو بةرِاستى و روون
َ دةستيَت بةرِوومال
 -4ليذنةكة هةل
كردنةوةى تةواوى لةسةر نةخشة بة مةبةستى ضةسثاندنى مافى دةسكارى وةكو ديارى كردنى
ذمارةى ثارضةكة و كةرتةكة و ناوى كةرتةكة و ناوى ناحية و قةزا و لةطةلَ ديارى كردنى ثيَوةرى
نةخشةكة و هةرضى زانيارى تر لةسةر نةخشةكة و تؤماركردنى ذمارةكردنى ثارضة زةويةكان و
َطاكانى نيشتةجآ و زةويةكانى سوودى طشتى و رووبةرةكانى تةرخانكراو
شويَنى طوند و كؤمةل
بؤ فةرمانطةكانى مريى لةطةلَ ديارى كردنى رووبةرةكانيان و هةروةهاش ئةو رووبةرانةى كة
ناشيَن بؤ ضاندن.
َى ثارضة زةويةكةى كردوو و رووبةرةكانيان ديارى كراو ووردبينى
 -5ثاش ئةوةى ليذنةكة رِوومال
ناوةكانى جوتيارةكان دةكات كة ماددةى دووةمى ئةو ريَنمايية دةيانطريَتةوة  ،ليَذنةكة
َدةستيَت بة ريَكخستنى كؤنوسيَك بة تةواوى كة ئةمانةى خوارةوةى تيَدابيَت-:
هةل
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أ -ذمارةى ثارضةكة و كةرتةكة و جؤر و رةطةزى زةويةكة و رووبةر و سنوورى (واقع حاىل) و ديارى
كردنى شويَنةكةى لة باكور يان باشوورى هيَلى باران بارين داية ئةطةر زةويةكة ثشتاوبوو وة
ضةنديشى دةكةويَتة ناو سنوورى شارةوانيةكان.
ب -جؤرى بةرووبوومى ضيَندراو.
ج -جؤرى ئاوديَرى و ئاستى بةش كردنى ئاوةكة و هؤكارةكانى ئاودان و سةرضاوةكانى.
د -ديارى كردنى بة ثيتى زةويةكة.
ه -ئةو مافانةى كة هةيةتى و لةسةريةتى ( وةكو مافى رِيَرةو و ئاوخواردنةوة و هات و ضؤ)
و -ئةو رووبةرانةى كة بةدار داضيَندراون و لةطةلَ جؤر و ضرِى ذمارةى دارةكان لة هةر دؤمنيَك و
تةمةنيان و رووبةرةكانى داضيَنراو و هةرضى لةسةر دروست كراوة لة دام و دةزطاكانى سوودى
َطاكانى نيشتةجىَ و شويَنةوارى ديَرين و
ط شتى و تةرخان كراو بؤ فةرمانطةكانى دةزطا و كؤمةل
رووبةرةكانى مريى و دياركردنى رووبةرةكانيان.
ز -هةرضى زانياريةكى ديكة .
سةرجةم ئةندامانى ليذنةكة واذوو لةسةر كؤنوس و نةخشةكة دةكةن و بري و رايان ديارى دةكةن
لةسةر خاوةن داواكةى مافى دةسكارى بةثيَى ياسا كة دةيانطريَتةوة يان نا لةطةلَ روون كردنةوةى
َى ثاريَزطا.
هؤيةكة ،ثاشان بةرزيان دةكاتةوة بؤ بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكال
دووةم:

َى
ليذنةى بة دواداضوونةوة لة ثاريَزطاكان ثيَك ديَت لةبةريَوةبةرى زةوى وزار و فةرمانبةريَكى كشتوكال
شارةزا لة بوارى زةوى وزار و ئةنداميةتى رووثيَويك  ،ئةركيان بة دواداضوونةوةى كارةكانى ليذنةكانى
َوةستةكردن لةسةر طشت طريوطرفت و
ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى و هةل
ضارةسةركردنى كيَشةكانى كة رِيَطرن لة بةريَوةضوونى كارى ليذنةكان و ليذنةى بةدواداضونى
ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى ئاطاداردةكاتةوة بةراثؤرتى مانطانة بةكارةكانى
ليذنةكانى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى بؤ جوتياران لةسنورى ثاريَزطا.

سيَيةم:

ليذنةى ووردبينى  :ثيَك دةهيَنريَت لة فةرمانبةريَكى شارةزا لة كاروبارى زةوى و زار و ئةنداميةتى
رووثيَويَك و فةرمانبةريَكى شارةزا لة بوارى كؤمثييوتةر ،ئةركةكةى ووردبينى كردنى كؤنوسةكان و
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نةخشةكانى بؤى هاتووة لة اليةن ليَذنةكانى ضةسثاندنى ماف و تةواوكردنى كةم و كورتيةكانى
َسان بةكؤثى كردنى نةخشةكان و بةراييةكانى بابةتةكان بة هةماهةنطى كردن لةطةلَ
سةرةرِاى هةل
فةرمانطةكانى ثةيوةندار..
دواى تةواو بوونى ووردبينى كردن ،كؤنوسةكانى ضةسثاندنى مافى ئةوانةى ياساكة دةيانطريَتةوة
لةطةل هةموو بةلطةنامةكان بةرزدةكريَتةوة بؤ وةزارةت بؤ ثةسندكردن.
ضوارةم:

ليذنةى بةدواداضوونةوة لة بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى ثيَك ديَت لة
بةريَوةبةرى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى و بةرثرسى بةشى ريَكخستنى خاوةنداريةتى
و فةرمانبةريَكى شارةزا لة زةوى و زار و رِووثيَويك.

ثيَنجةم:

بةشى ريَكخستنى خاوةنداريةتى لة بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى
َطةنامةكانى بؤى هاتووة لة ليذنةكانى
َدةستيت بة ووردبينى كردنى كؤنوسةكان وبةل
هةل
َى ثاريَزطاكان و بؤى هةية كةم و كورتيةكان تةواو بكات ئةطةر هةبوو
بةريَوةبةرايةتيةكانى كشتوكال
َةكان و ثاشان
ياخود طةرانةوةى بؤ ليذنةكان بؤ تةواوكردنى كةم وكورتيةكان و راست كردنةوةى هةل
بةرزكردنةوةى بؤ وةزير بؤ ثةسند كردن .
ماددةى حةوتةم:

ثاش ثةسندكردنى كؤنوسةكانى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى لةاليةن وةزير :
بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى فةرمانطةكانى تؤماركردنى خانووبةرةى
ثةيوةنديدار ئاطاداردةكاتةوة و يان ب  .ط كشتوكالَ لة ثاريزطاكان بؤ تؤماركردن و راست كردنةوةى
تؤمارةكانيان بةم ثآ ية و كريَيةكى رةمزى ديارى دةكريَت لةاليةن ليَذنةكانى ثسثؤر لة ثاريزطاكان
ئةمةش بة رةضاوكردنى بةثيتى زةويةكة و شويَنى دوورى لة ثاريَزطاكان و قةزاكان و ناحيةكان و
جؤرى ئاودانى و كة دةبيَتة بنةمايةك بؤ وةرطرتنى باجى ياسايى لةاليةن فةرمانطةكانى تؤماركردنى
خانووبةرة.

ماددة هةشتةم:
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دةبيَت فةرمانطةكانى تؤماركردنى خانووبةرة ويَنةيةكى نةخشةى كؤتايى جياكراوةكان (أالفراز) بداتة
بةريَوةبةرايةتيةكانى طشتى كشتوكالَ.
ماددةى نؤيةم:

كارى ضةسثاندنى مافةكانى دةسكارى دةكريَت بؤ ئةوانةى ئةم ياساية دةيانطريَتةوة بة مةرجآ
رووبةرةكة تيَيثةرِنةكات لة رِادةى يةكةى دابةش كردنى ديارى كراو لة ماددةى شازدةهةمى ياساى
َى.
ضاكسازى كشتوكال

ماددةى دةيةم:

َةت و ئةو
يةكةم  :دةبيَت بةرزترين رِادةى مافى خاوةنداريةتى لةو زةويانةى كراونةتة مولكى دةول
زةوييانةى كراونةتة مولكى سرف بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية وةكو خوارةوة بيَت.
 -1لة زةوى ديَمى ثشت ئاو ( )1111هةزار دؤمن لةو زةوييانةى دادةضيَندريَت بة هةموو جؤرة
بةروبوميَك.
 -1لة زةوى بةراو /أ )151(-سةد و ثةجنا دؤمن لةو زةوييانةى ئاو دةدريَن بةبآ هؤ.
ب )111(-دوو سةد دؤمن لةو زةوييانةى ئاودةدريَن بة هؤى ئاميَر.
َك كراو مولكيَكى سرف لة
دووةم :ئةطةر خاوةن مافى دةسكارى يان خاوةن مولك لة زةوى بة مول
ئاكامى مريات رووبةريَكى بةركةوت و رووبةرةكة لةو رادةية زياتر بوو لةو سنوورةى ديارى
كراوة لة سةرةوة ئةوا رووبةرة زيادةكة دةستى بةسةردادةطرييَت و تؤمار دةكريَت بة ناوى
َى.
مريى بؤ مةبةستى كشتوكال
سيَيةم :هيض ئاكاميَك و طؤرانكاريةك روونادات لة كاتى طؤرينى ريطةى ئاودان جا ض بة كارى مريى
يان كارى خاوةن زةوى لةو رووبةرانةى ئاماذةثيَكراو لة برطةى (يةكةم) لة ماددةى دةيةم.
ماددةى يازدةهةم:

يةكةم:ئةم رِادانةى ديارى كراو لة خوارةوة دةبيَتة نزمرتين رِادةى ئابوورى بؤ زةوى كشتوكاىل و رِةز و باغ

َى ديَمى .
 )15(-1بيست و ثيَنج دؤمن لة زةوى كشتوكال
َى كة ئاودةدريَت بة هؤى ئاميَر.
 )5(-1ثيَنج دؤمن لة زةوى كشتوكال
 )1/5(-2دوو دؤمن و نيو لة زةوى بةراو.
 )1/5(-4دؤمنيَك و نيو لة رةزوباغ.
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دووةم :بة مةبةستى هاندانى البردنى (شيوع) لةو زةويانةى كة لةو رووبةرانة كةمرتة كة ئاماذةى
ثآ كراوة لة برِطةى (يةكةم)ى سةرةوة مامةلةكانيان دةبةخشريَن لة باجى دادوةرى.
ماددةى دوانزةهةم:

َى و رةز و باغ.
هيض مافيَكى ياسايى نادريَت بةو كةسةى كة زيَدةرؤيى كردؤتة سةر زةوى كشتوكال

ماددةى سيَزدةهةم:

لةكاتى كوذاندنةوةى مافةكانى دةسكارى لةو زةويانةى كة ياساكة دةيانطريتةوة لة ناو سنوورى
شارةوانيةكان خاوةنةكانيان قةرةبوو دةكريَتةوة بة ريَذةى ( )%2لة رووبةرى كوذيَندراوة بة شيَوةى
زةوى نيشتةجيَى فةرزكراو و تؤماردةكريَ بة ناويان لة جؤرى مولك سرف ئةمةش لة ريَكةوتى
َى  )1117لة رؤذى ( )1117/5/11بة دواوة بةآلم ئةو زةويانةى
دةرضوونى ياساى ذمارة (5ى سال
كة دةكةونة دةرةوةى سنوورى شارةوانيةكان كارى كوذاندنةوةيان بؤ دةكريَت بةثيَى ئةو ياسا و
ريَنمايانةى كة ئيستا كارى ثآ دةكريَت.

ماددةى ضواردةم:

كار بةم ريَنمايية دةكريَت لة رؤذى بآلوبونةوةى لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان).
ماددةى ثانزةهةم:

لةرؤذى بآلوبون ةوةى ئةم ريَنمايية لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) كار بة هيض ريَنماييةكى تر
ناكريَت.
عبدالستار جميد قادر
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

وةزارتى تةندروستى
ذمارة  00938 :لة 0202/9/00

َى  1981ئةم
َثشت بة برِطةى ثيَنج لة ماددةى  11لة ياساى تةندروستى طشتى ذمارة  89ى سال
ثال
ريَنماييانةى خوارةوةمان دةركرد :

يةكةم :
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وةزارةتى تةندروستى حكومةتى هةريَمى كوردستان بةرثرسة لة ضاوديَرى كردنى ريَذةى يؤد لة خويَى
بةرهةمهيَنراوى ناوخؤيى و هاوردة كراو  ،لة سةرتاسةرى خاكى هةريَمى كوردستانى عيَرِاق .
دووةم :

ريَطرى لة بةرهةمهيَنةران و هاوردةكاران و فرؤشياران دةكريَت خويَى بةكارهيَنراو لةاليةن مرؤظةوة
بفرؤشن ئةطةر يؤدى تيَدا نةبيَت بةرِيَذةيةك كة كةمرت نةبيَت لة 51ملطم  /كطم و زياتر نةبيَت لة
 81ملطم  /كطم  ،بة ثيَى ستاندةردى ثيَوانةى عيَرِاقى (برِطةى . ) 1112 / 9 - 4
سيَيةم :

َوتنى خوىَ كة خويَى شؤراوة بة يؤد بةرهةم ديَنن لة سنوورى خاكى
طشت خاوةن كارطةكانى ثاال

هةريَمى كوردستان  ،ئةمانةى خوارةوةيان لةسةر دةسةثيَنرآ :

َكردنى يؤد بة خوىَ
 -1ثيَويستة كارطةكانيان طشت ئةو ئاميَرة ثيَويستانةى تيَدابيَت كة تايبةتن بة تيَكةل

 -1س ةردانيكردنى اليةنى تايبةمتةند و ثةيوةنددار لةوةزارةتى تةندروستى تاوةكو شيَوازةكانى
َكردنى برِى يؤديان ثيَبدةن و ريَذةى سةدى يؤديان بؤ ديارى بكةن .
كؤنرتِؤل
َى بيَت يان هاوردةكراو لة ناو قوتووى ثؤىل
 -2ثيَويستة خويَى شؤراوة بة يؤد  ،بةرهةمى خؤمال
َبطرييَت و بة باشى سةرى داخرابيَت و
ئةسيلني (بوىل ثيلني ( )polyethyleneناروون) هةل
برِةكةشى لة يةك كيلؤ طرام زياتر نةبيَت .
 -4ئةم شتانةى لةسةر نووسرابيَت :
أ -جؤرى خويَى شؤراو بة يؤد يان خويَى سةرخوان يا خويَى ضيَشتخانةى شؤراو بة يؤد هةروةها
دياريكردنى خةستى يؤدةكة بة ملطم  /كطم لة خوىَ .
ب -جؤر و برِى ئةو زياد كراوة كيمياييانةى كة بؤ خويَيةكة زياد دةكريَت بة ثيَى ستاندةردى عيَرِاقى
ت -ميَذووى دروستكردنى خويَى شؤردراو بة يؤد و ميَذووى بةسةر ضوونى .
َتةكةى كة ليَى دروستكراوة .
ث -ناوى كارطة و ناونيشان و ناوى ووال
 -5ث ابةند بوون بة ثيَكهاتةى خويَى شياو بؤ بة بةكار هيَنان بة ثيَى ستاندةرد و مةرجة
دياريكراوةكان لة اليةن دةزطاى ثيَوةر و ثيَوانةييةكان و ستاندةردى عيَرِاقى .
*ريَنماييةكانى بةندةكانى ( )5 - 4 - 2لة برِطةى (سيَيةم) هةموو ئةو خويَية بة يؤد شؤراوانة
دةطريَتةوةكة لة دةرةوة هاوردةكراون .
ضوارةم :
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سةرثيَضيكارى ئةم ريَنماييانة  ،ئةو سزايانةى بةسةر دةسةثيَنريَت كة لة ياساى تةندروستى طشتى
َى  ، 1981مادةى  96دا هاتوة .
ذمارة  89ى سال
ثيَنجةم :

شةش مانط بوار دةدريَت بة بةرهةم هيَنةران و دابةشكاران و فرؤشياران لة رؤذى بآلوكردنةوةى ئةم
ريَنماييانة لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان)  ،تا ئةو (خوىَ ) يةى عةمبارة يان خسرتاوةتة روو بؤ
فرؤشنت بةر لة دةرضوونى ئةم ريَنماييانة بيفرؤشن .
شةشةم :

ثيَكهيَنانى ليَذنةيةكى ضاوديَرى كردن بؤ ثةيرِةوكردن و جيَبةجىَ كردنى ئةم ريَنماييانةى كة

لةسةرةوةدا هاتووة و تايبةتة بةزيادكردنى خوىَ بؤ يؤد .
حةوتةم :

كار بةم ريَنمايية دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) .
هؤكارة ثيَويستةكانى دةرضوون

 -1يؤد تومخيَكى خؤراكى بنةرِةتية بؤ مرؤظ  ،طرنطة بؤ طةشةكردن هةتاكو لة دواى لة دايك
َؤزيانةى كة لة دةرةجنامى كةمبوونى يؤد ( )IDDروودةدةن بؤى هةية ببنة
بوونيشدا  ،ئةو ئال
َى و دواكةوتنى طةشةكردن  ،سةرةرِاى ئاوسانى طالندى
هؤى لة بار بردنى مندالَ و دواكةوتنى ئةقل
دةرةقى .
 -1كةمبوونى ريَذةى يؤد لة نيَو خاكدا بة هؤى ئةو سةردةمانةى كة زةوى ثيَى تيَثةرِيوة ،
لةسةرةتاى دروست بوونيةوة  ،هةروةها بةهؤى ئةو الفاوة يةك لة دواى يةكانةوة كة روويان داوة
َيوة .
و بةم هؤيةوة برِيَكى زؤرى لة يؤد لةطةلَ خؤى رامال
 -2زياد كردنى يؤد بؤ خويَى ضيَشت  ،ضونكة خوىَ يةكيَكة لة ماددة زؤر جيَطريةكان  ،و بة
طؤرِانكارية سرووشتيةكان طؤرِانكارى بةسةر نايةت  ،هةروةها تا رِيَذةيةك هةرزانة و لةبةر
َطةية .
دةستى هةموو ئةندامانى كؤمةل
َى  1111لة عيَرِاق ئةجنام درا  ،لة اليةن وةزارةتى
َينةوةى كة لة سال
 -4بة ثيَى ئةو ليَكؤل
تةندروستيةوة بة هةماهةنطى لةطةلَ ريَكخراوى يؤنيسيَف و ضةند ريَكخراويَكى ترى جيهانى ،
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َنى تةمةنى قوتاخبانةشى لةخؤ طرتبوو ئةجنامةكة ئةوةى دةرخست كة كةمبوون هةية لة
و منداال
يؤدى سووك ( . ) Mild iodine deficiency
 -5ريَككةوتن لةسةر بةكارهيَنانى ئاويَتةى ئايؤداتى ثؤتاسيؤم ( )KIO3ضونكة ئةم ئاويَتة ثلةيةكى
خؤرِاطرى زؤر جيَطريى هةية و بةرطةى طةرمى و شىَ بة شيَوةيةكى ريَذةيى دةطريَت  ،هةروةها لة
رووى ذاراوى بوونةوةش ئةوا بة ثلةيةكى بةرز بىَ ترسة .

د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى

وةزارةتى داد
بةيانى ذمارة ()9ى سالَى 0202

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )9برِطة ( )1لةياساى وةزارةتى داد ذمارة ()12ى
َى  1117برِيارماندا بة -:
سال
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 طؤرينى تيَبينةرايةتى تؤماركردنى خانووبةرةى زاخؤ بؤ بةريَوةبةرايةتى تؤماركردنى خانووبةرةىزاخؤ .
بةيانى ذمارة ()9ى سالَى 0202

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )9برِطة ( )1لةياساى وةزارةتى داد ذمارة ()12ى
َى  1117برِيارماندا بة -:
سال
 طؤرينى ناوى تيَبينةرايةتى تؤماركردنى خانووبةرةى ثريمام بؤ تيَبينةرايةتى تؤماركردنىخانووبةرةى سةالحةددين .
ســنان ضــلبى
وةزيــرى داد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وةزارةتى ثةروةردة

بةيانى ذمارة ()0ى سالَى 0202

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة برِطةى ()2ى ماددةى ()11ى ياساى هةمواركراوى وةزارةتى
َى  1991و لة ثيَناو بةرذةوةندى كار وة لة سةر داواى بةريَوةبةرايةتى
ثةروةردة ذمارة ( )4لة سال
طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاكانى هةوليَر/دهؤك/سليَمانى /طةرميان برِيارماندا بة-:
 -1كردنةوةى بةريَوةبةرايةتى ( طرآ بةستة طشتى يةكان و كاروبارى ياسايى ) لة ديوانى
بةريَوةبةرايةتى ية طشتى يةكانى سةرةوة لة جياتى بةشى /طرآ بةستة طشتى يةكان و كاروبارى
ياسايى و بةريَوةبةرايةتى ناوبراو لة دوو هؤبة ثيَك ديَت كة (هؤبةى طرآ بةستة طشتى يةكان) و
(هؤبةى كاروبارى ياسايى) .
 -1كردنةوةى هؤبةى كاروبارى ياسايي لة بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاكان كة سةربة
بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاكانى سةرةوةن وةك ئةوةى لة ثةيكةرى ريَكخسنت هاتووة
لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة .
د.ثشتيوان صادق عبداهلل
وةزيــرى ثةروةردة

وةزارةتى ناوخؤ
بةيانى ذمارة ()4ى سالَى 0202

َثشت بةنووسراوى ثاريَزطاى سليَمانى ذمارة ( 14489لة  )1114/7/1بريارماندا بة -:
ثال
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َةجبة /ناحيةى سريوان و
 ثةسةندكردنى حةرةمى نوىَ ى طوندى ( كانى شيَخ )سةر بة قةزاى هةلضةسثاندنى لةسةر نةخشةى كادسرتؤ بة رووبةرى ( )14 ,11,11دؤمن لةسةر ثارضة زةوى ذمارة
َطرتن .
( )1/144لة كةرتى /11دةليَن بة ثيَى ياسا كارى كوذانةوة و دةست هةل
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة . 1114/9/8بةيانى ذمارة ()8ى سالَى 0202

َثشت بةنووس راوى ثاريَزطاى سليَمانى ذمارة ( 14571لة  )1114/7/1بريارماندا بة -:
ثال
َةجبـة /ناحيـةى سـريوان و
 ثةسةندكردنى حةرةمى نوىَ ى طوندى (كةوتـة) سـةر بـة قـةزاى هةلضةسثاندنى لةسةر نةخشةى كادسرتؤ بة رووبةرى ( )11دؤمن لةسةر ثارضة زةوى ذمارة ( )112لة
َطرتن .
كةرتى / 21طوندةوسةراو) بة ثىَ ى ياسا كارى كوذانةوة و دةست هةل
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة . 1114/9/8كريم سنجارى
وةزيرى ناوخؤ

-----------------------------------------------------------------------

وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
بةيانى ذمارة ()9ى سالَى 0202

بةثيَى ئةو دةسةآل تةى ثيَماندراوة لـة ( مـاددةى حةوتـةم /ب رِطـةى دووةم ) لـة ياسـاى وةزارةتـى
َى  1117وة  ،برِيارماندا بة - :
كاروكاروبارى كؤمةآليةتى ذمارة ()11ى سال
 هيَنانة كايةى (استحداث)ى هؤبةى (سةرثةرشتيارى ثةروةردةى ثيشةيى) سةر بة بةريَوبةرايةتىطشتى كارو دةستةبةرى كؤمةآليةتى بة مةبةستى سةرثةرشتيارى ثةروةردةى ثيشةيى لة
بةريَوةبةرايةتية كةيان.
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة . 1114/9/7حممد قادر حممد
وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة  8930لة 0202/9/32
4302 /03 /03

– –45
( )071العدد

ذمارة

بةيان

َى ، 1111
َتةى كة ثيَمان دراوة لة برِطةى ( )2لة ياسايى ذمارة ( )6ى سال
بة ثىَ آ ئةو دةسةال
َندنى نرخى قةرةبووى دار ودرةخت كة بةر
بريارمان دا بة دةركردنى ئةم بةيانة كة تايبةتة بة خةمال
ثرؤذةكانى كةرتى تايبةت وطشتى دةكةوةن وةيان ئةو باخ و دارستانانةى كة دةست بةسةردا دةطرييَت
َتيانةوة زيادةرِةويان
يان زةوي يةكانيان دةكوذينةوة بؤ هةر مةبةستيَك  ،وةيان لةاليةن هاوال
دةكريَتةسةر.
أ /دار ودرةختى باخدارى
تــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــةن
ذ

جؤرى دار

 3-1سالَ

 6-4سالَ

 9-7سالَ

 11 -11سالَ

 11-13سالَ

1

سيَو،بةهي
،هةرمىَ

-4111
11111

-17111
31111

-41111
111111

-144111
161111

-174111
116111

1

هةلوذة
(حةلوضةك)

3

قةيسى

4

قؤخ

-4111
11111
-4111
11111
- 4111
11111

-11111
41111
-11111
41111
-17111
14111

-71111
111111
-71111
111111
-71111
96111

-131111
116111
-131111
116111

 11-16سالَ

 11-19سالَ

تيَبينى
لةتةمةنى  16سالَيةوة بؤ هةر سالَيك
( )6111دينار زياد دةكريَت تاوةكو 11
سالَى
لةتةمةنى 13سالَيةوة بؤ هةر سالَيك
( )3611دينار زياد دةكريَت تاوةكو 11
سالَى

لة دواى تةمةنى ( )9سالَى ئةوةستيَت

1

باوى

-4111
11111

-11111
14111

-31111
41111

-41111
71111

-96111
131111

6

طيَالس

-6111
11111

- 11111
41111

-41111
71111

-14111
111111

-144111
111111

7

ميَو

- 1111
6111

-11111
14111

1

هةجنري

-1111
6111

-11111
14111

9

هةنار

-1111
6111

-11111
36111

ذ

لةتةمةنى  16سالَيةوة بؤ هةر سالَيك
( )6111دينار زياد دةكريَت تاوةكو 11
سالَى
لةتةمةنى 11سالَيةوة بؤ هةر سالَيك
( )6111دينار زياد دةكريَت تاوةكو 11
سالَى
لة دواى تةمةنى ( )6سالَية وة هةمان
نرخى  6سالَ بؤ دةست نيشان دةكريَت
وةئةطةر لةسةر تيَل يان كةثر بةخيَو
كرابيَت ( )%11نرخى زياد ئةكريَت

-31111
14111

-66111
71111

لة دواي تةمةنى  11سالَيةوة هةمان
نرخى  11سالَى بؤ دةست نيشان دةكريَت

-91111
111111

لة دواي تةمةنى  11سالَيةوة هةمان
نرخى  11سالَى بؤ دةست نيشان دةكريَت

-96111
-14111
111111
91111
تــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــةن

جؤرى دار

 3-1سالَ

 6-4سالَ

 9-7سالَ

 11-11سالَ

 11-13سالَ

 11-16سالَ

 11-19سالَ

11

طويز

-4111
11111

-11111
14111

-71111
111111

-144111
111111

-114111
141111

-171111
336111

-361111
411111

هةر سالَيك ( )6111دينار زياد دةكريَت

11

فستق

-1111
11111

-14111
11111

-31111
14111

-71111
96111

-111111
111111

-111111
116111

-141111
311111

لةتةمةنى 11سالَيةو تا سةرةوةتر بؤ
هةر سالَيك ( )6111دينار زياد دةكريَت

11

زةيتون

13

مزرةمةنى

-3111
9111
- 9111

-11111
11111
-11111

- 11111
36111
-14111

-41111
61111
-14111

-71111
91111
-111111

-96111
111111

-131111
116111

لةتةمةنى 11سالَيةو تا سةرةوةتر بؤ
هةر سالَيك ( )6111دينار زياد دةكريَت
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لةتةمةنى 11سالَيةوة وتا سةرةوةتر بؤ

لةتةمةنى  11سالَيةو تا  11سالَ بؤ هةر

ذمارة

14111

36111

71111

111111

161111

سالَيك ( )6111دينار زياد دةكريَت

ينطى دنيا ،
كاكى
14

توو

-1111
4111

-1111
1111

-11111
11111

-11111
44111

-13111
11111

لةتةمةنى 11سالَيةو تا سةرةوةتر بؤ
هةر سالَيك ( )3611دينار زياد دةكريَت

11

شاتوو

-1111
4111

- 1111
1111

- 11111
11111

-14111
41111

-61111
96111

لةتةمةنى 11سالَيةو تا سةرةوةتر بؤ
هةر سالَيك ( )3611دينار زياد دةكريَت

 نةمامطةكاننةمامطة قةربوو ئةكريتةوة بةم شيَوةى خوارةوة :
نةمامطةى باخدارى
خةمالندنى طشت نةمامى بة تؤؤ زياد دةكريَت ( موتربة نةكراو ) بة ( )151دينارة  ،موتربةكراو
َى ( )1511دينارة ئةو نةمامانةى بة قةلةم زياد
َى ( )1111دينارة  ،موتربةكراو دوو سال
يةك سال
دةكريَ ( )511دينار دةخةمليَندريَت .
تيَبينى :
 /1لة كاتى خةمالندنى دارى باخدارى دةبيَت رةضاوى ذمارةى دار بكريَت لة هةر دؤمنيَك وباخةكة بة
شيَوةى ئةندازةيى دروست كرا بيَت وماوةى نيوان دارةكان وخةتةكان طوجناو بيَت لة طةل جؤرى دارةكة
َثاضني.
 /1تيَبينى كردنى بارى باخةكة لة رووى خزمةت كردنى وةك ئاودان وثةين كردن وهةل
 /2ئةو نرخانةى دانراوة بؤ دارى باخدارى بةرزترين ريَذةيةتى ونابىَ لةم نرخانة تيَثةر بكريَت .
ب /دار ودرةختى دارستان
ذ

جؤرى دار

تيَبينى

تـــــةمـــــــةن
5-1

11 -6

15 -11

01 -16

05- 01

01- 06

-5111
01111

-00111
01111

-00111
60111

-60111
01111

-00111
105111

-101111
101111

دارى كاذى

-5111
15111

-01111
01111

-51111
01111

-115111
165111

-105111
065111

-001111
001111

رووةكى دةوةنى
سرؤشتى

-0111
10111

-15111
01111

-00111
51111

-50111
05111

-00111
05111

- 00111
105111

لة سةرةوةى  01سالَى بؤ هةر سالَيَك
زياتر ( )0111دينار زياد دةكريَت

 0دارى جؤرا وجؤرى

-11111
01111

-00111
55111

-50111
05111

-00111
01111

-05111
111111

-115111
155111

لة سةرةوةى  01سالَى بؤ هةر سالَيَك

 5دارى جؤرا وجؤرى
دةوروبارةكان

-0111
11111

-10111
00111

- 06111
00111

-01111
56111

 6ضنار (سورة ضنار

-0111

-15111

-01111

-00111

 1دارى جؤرا وجؤرى
سروشتى
0

سرؤشتى
0

دارستانى
دةستكرد
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- 01
05
0011
-11
0011
11

لة سةرةوةى  31سالَى بؤ هةر
سالَيَك زياتر ( )11111دينار زياد
دةكريَت
لة سةرةوةى  31سالَى بؤ هةر
سالَيَك زياتر ( )11111دينار
زياد دةكريَت

زياتر ( )11111دينار زياد دةكريَت
لة سةرةوةى  01سالَى بؤ هةر سالَيَك
زياتر ( )0111دينار زياد دةكريَت
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)
 0ئةسثيندار (ضنار
)

10111

00111

05111

55111

-0111
16111

-01111
05111

-00111
55111

-50111
01111

تيَبيين :

يةكةم  :دارى جؤراوجؤرى سروشتى (خؤرسك) :بريتية لة دارى خؤرسك و لةوانةش ئةم جؤرة دارانةى
خوارةوة:
دار بةرِوو (هةموو ضةشنةكانى) ،دار قةزوان (هةموو ضةشنةكانى) ،كةوةت ،تاوك ،كروسك ،طيَؤذ،
ئةرخةوان  ،باوى  ،هتد..
دووةم :رووةكى دةوةنى سروشتى  :بريتية لة روةكى دةوةنى جؤراوجؤر كة خؤرسكن و لة وانةش :
كنيَر ،باللوك ،هةظرست ،روولك ،طةز ،تووترك ،تةوسك ،كةفرؤك ،شواشينك ،مساق ،هتد...
سيَ يةم :دارى جؤراوجؤرى دةوروبارةكان :بريتية لة ضةند جؤرة داريَك و لةوانةش دار بى ،بناو ،ثةلك،
هتد...
ضوارةم  :لة كاتى خةمآلندنى دار ئةسثيندار ثيَويستة لة يةك دؤمندا لة  1151دار زياتر هةذمار
نةكريَت.
دار :هةر روةكيَك كة قةدى سةرةكى هةبيَت و (تةختةيى) بيَت و بةرزى بطاتة زياتر لة ( )6مةتر بة
طةشة ثيَكردنى سروشتى خؤى.
دةوةن  :هةر روةكيَك كة بةرزيةكةى نةطاتة ( )6مةتر بة شيَوةى طةشةثيَكردنى سروشتى خؤى.
عبدالستار جميد قادر
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

-----------------------------------------------------------------------

وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار

بةيان

بة ثيَى ماددةى ثيَنجةم و ماددةى شةشةم و حةوتةم و لة ياساى بةريَوةبردنى شارةوانيةكان ذمـارة
َى )1992ى هةمواركراو و بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة برِيارماندابة-:
(6ى سال
 -1كردنةوةى شارةوانى (نصر) لة ناحيةى وارماوة لة ثاريَزطاى سليَمانى .
 -1ئةم بةيانة جآبةجآ دةكريَت لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رذنامةى (وةقايعى كوردستان) .
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نةورؤز مةولود حممةد ئةمني
وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 1117بريارماندا بة -:
ذمارة ( )15سال
بةيانى ذمارة ( )90سالَى 0202

َبةندى تةندروستى ضوارقورِنة سةربة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى
 كردنةوةى (ئةم هؤبانةى خوارةوة ) لة مةلتةندروستى رِاثةرِين .

 هؤبةى  -1ددان  -1ضاوديَرى تةندروستى  -2تاقيطة  -4دةرماخنانة  -5خؤيةتى  -6ضاوديَرىدايكايةتى  -7كوتان  -8لةدايك بوون و مـردن  -9تةندروسـتى خويَنـدنطاكان  -11ضـاوديَرى
طةشةى منداآلن  -11ضارةسةرى سروشتى  -11كؤطاى دةرمان .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/8/14بةيانى ذمارة ( )90سالَى 0202

 بة كردنةوةى (هؤبةى ياسايى) لةثةميانطاى ثزيشكى دادى سليَمانى سةر بة بةريَوةبةرايـةتى طشـتىتةندروستى سليَمانى .

 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/8/14بةيانى ذمارة ( )93سالَى 0202

 كردنةوةى (نؤرينطةى دةرةكى) لـة نـة خؤشـخانةى فرياكـةوتنى رِؤذهـةآلتى هـةوليَر سـةر بـةبةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/8/14بةيانى ذمارة ( )92سالَى 0202

َبةندى تةندروسـتى سـريوان) لـة بة ِريَوةبةرايـةتى تةندروسـتى خانـةقني سـةر بـة
 كردنةوةى (مةلبةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/8/14بةيانى ذمارة ( )95سالَى 0202
4302 /03 /03

– –41
( )071العدد

ذمارة

 -كردنةوةى (سةنتةرى شووشتنى طورضيلة) لةقةزاى ئاكريَ سةر بة بةرِ يَوةبةراتى طشتى تةندروستى دهؤك

 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/8/14د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 1117بريارماندا بة -:
ذمارة ( )15سال
بةيانى ذمارة ( )94سالَى 0202

 طؤرينى ناوى (بنكـةى تةندروسـتى سـةروةران) بـؤ (بنكـةى تةندروسـتى سـةروةرانى خيَزانـى)سةربةبةرِيَوةبةراتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/8/14بةيانى ذمارة ( )98سالَى 0202

َتون ستى ) لة شارى هةوليَر سةر بـة بةريَوةبةرايـةتى طشـتى
 كردنةوةى (بنكةى تةندروستى ئالتةندروستى هةوليَر.
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/8/14بةيانى ذمارة ( )99سالَى 0202

 كردنةوةى (هؤبةى ذميَريارى خةرج ) لة ديوانى بةرِيَوةبةراتى طشتى تةندروستى شارةزوور . ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/8/16بةيانى ذمارة ( )99سالَى 0202

َةكن) لة جؤرى ( ) cسةر بةبةرِيَوةبةراتى طشـتى
َبةندى تةندروستى شةهيدانى كةل
 كردنةوةى (مةلتةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/8/16بةيانى ذمارة ( )022سالَى 0202
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َبةندى تةندروستى عةىل كةشكؤلَ) لةقةزاى شارةزوور سةربةبةرِيَوةبةراتى طشـتى
 كردنةوةى (مةلتةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/9/2د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةش ةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 1117بريارماندا بة -:
ذمارة ( )15سال
بةيانى ذمارة ( )020سالَى 0202

 كردنــةوةى (نؤرينطــةى دةرةكــى لــة بةشــى فرياكــةوتنى نةخؤشــخانةى شــةقآلوة) ســةر بــةبةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/9/2بةيانى ذمارة ( )020سالَى 0202

 طؤرينى ناوى (بةشى نةخؤشيةكانى جومطة و رِؤماتيزم) بؤ (بةشى جومطة و رِؤماتيزم و شياندنىثزيشكى ) لة نةخؤشخانةى رِزطارى فيَركارى سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر.
 ئةم بة يانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/9/9بةيانى ذمارة ( )023سالَى 0202

 كردنةوةى (بنكةى تةندروستى ئاراس) لة ناحيةى كةلةكضـى سـةر بـة بةريَوةبةرايـةتى طشـتىتةندروستى دهؤك .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/9/9بةيانى ذمارة ( )022سالَى 0202

 طؤرينى ناوى (بنكةى تةندروستى ثيَشةوا) بؤ (بنكةى تةندروستى دةشتةوان) لة قةزاى خممور سةربة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/9/114302 /03 /03
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بةيانى ذمارة ( )025سالَى 0202

 كردنة وةى (بنكةى تةندروستى زانكؤ) سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى راثةرين . ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/9/18د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 1117بريارماندا بة -:
ذمارة ( )15سال
بةيانى ذمارة ( )024سالَى 0202

َبةندى تةندروستى شةه يد ريَباز) لة سـليَمانى سـةر بـة بةرِيَوةبةرايـةتى طشـتى
 كردنةوةى (مةلتةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/9/18بةيانى ذمارة ( )028سالَى 0202

َى بلوورى) تايبةت لة شارى هةوليَر .
 بةكردنةوةى (سةنتةرى باهضةث ى بؤ مندال ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/9/18بةيانى ذمارة ( )029سالَى 0202

َى بة ساآلضووانى هةوليَر سةر بـة بةرِيَوةبةرايـةتى طشـتى
 كردنةوةى (بنكةى تةندروستى) لة مالتةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/9/18بةيانى ذمارة ( )029سالَى 0202

 كردنةوةى (بةشى تيشك) لة بةرِيَوةبةرايةتى هيَنان و دابةش كردنى دةرمان و ثيَداويسـتيةكانىثزيشكى سةر سةر بة بةرِيَوةبةراتى طشتى كاروبارى تةندروستى لة ديوانى وةزارةت .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/11/11بةيانى ذمارة ( )002سالَى 0202
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 طؤرينى ناوى (بةشى نةخؤشيةكانى جومطة و رِؤماتيزم و شياندنى ثزيشكى ) لة نةخؤشـخانةىهةوليَرى فيَركارى سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 1114/11/11د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
قـرار
رقم ( )01لسنة 0110

استناداً حلكم املادتني (93و )44من النظام الداخلي لربملان كوردستان – العراق رقم ( )1لسنة
َتي:
 1331املعدل  ،قرر الربملان جبلسته املرقمة ( )1و املنعقدة بتأريخ  1114/3/19اال
اوالً :اضافة اعضاء برملان كوردستان – العراق املدرجة امساؤهم ادناه اىل اللجان املؤشرة إزاء
كل منهم:
-1ايدن معروف سليم

جلنة حقوق االنسان

-1شكرية مسايل مصطفى

جلنة شؤون الربملان

-9يروانت نيسان ماركوس

جلنة املالية و شؤون االقتصاد ،واألستثمار

 -4به هزاد درويش درويش

جلنيت (االعمار واالسكان) و ( األثار  ،وخدمات البلديات
والنقل واالتصاالت والسياحة )

-5عمر صاحل عمر

جلنة الشؤون االجتماعية والطفل واالسرة

-6كنعان جنم الدين امحد

-7به هار عبدالرمحن حممد
4302 /03 /03
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-8شامؤ شيخؤ نعمؤ

جلنة املناطق الكوردستانية خارج ادارة االقليم

-3كةذال هادى فقى

جلنة شؤون الربملان .

 -11بيَطةرد دلشاد شكراهلل

جلنيت (شؤون اجمللس) و (االثار ،وخدمات البلديات
والنقل واالتصاالت والسياحة)

 -11غريب مصطفى محه خان
 -11دليَر مصطفى حسن
 -19طؤران ئازاد حممد

جلنة االوقاف والشؤون الدينية
جلنة شؤون الربملان
جلنة النزاهة

-14

مريم صمد عبدي

جلنة الدفاع عن حقوق املرأة

-15
البلديات والنقل واألتصاالت

عباس فتاح صاحل

جلنة االثار  ،وخدمات

 -16سركوت سرحد خليفة
-17
والري والسدود
 -18سعيد حممد سعيد

 -13د .ريَواز فائق حسني
 -11صاحل فقي حممد

والسياحة
جلنة الداخلية واالمن واجملالس احمللية
فه رهاد محه صاحل

جلنة الزراعة وتربية احليوانات

جلنة حقوق األنسان
جلنة الرتبية والتعليم العالي والبحث العلمي
جلنة املناطق الكوردستانية خارج ادارة األقليم

ثانياًًً :ينفذ هذا القرار من تأريخ إقراره يف  1114/3/19وينشر يف اجلريدة الرمسية
( وقائع كوردستان ) .

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
قـرار
رقم ( )01لسنة 0110

استناداً حلكم املادة( )47والفقرة(أ) من املادة ( )48من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم ()1
لسنة  1331املعدل واملادة اخلامسة /الفقرة األوىل /1/من قانون املفوضية العليا املستقلة
لألنتخابات واألستفتاء ,وبناءًً على ماجاء يف جلسة برملان كوردستان -العراق االعتيادية املرقمة ()1
املنعقدة بتأريخ  1114/3/19قررمايلي:
اوالًًً :تشكيل جلنة برملانية مؤقتة لرتشيح اعضاء جملس املفوضني من السادة املدرجة امسائهم أدناة:
 -11اوميد عبدالرمحن خؤشناو
 -11رابون توفيق معروف
 -11بيطةرد دلشاد تالةبانى
 -19ابوبكر عمر عبداهلل
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 -14حسني امساعيل حسني
 -15ظاال فريد ابراهيم
 -16بةهار حممود فتاح
 -17طؤران ئازاد حممد

ثانياًًً :يعترب القرار نافذاً من تأريخ إقراره يف  1114/3/19وينشر يف اجلريدة الرمسية
( وقائع كوردستان ) .
يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق
بسم اهلل الرمحن الرحيم

باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
قـرار
رقم ( )00لسنة 0110

استناداً حلكم املوادة ( )51 ,43 ,48 , 47من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم ( )1لسنة
 1331املعدل  ,وبناءًً على ماجاء يف جلسة برملان كوردستان  -العراق االعتيادية املرقمة ()1
املنعقدة بتأريخ  1114/3/19قرر مايلى :
أوالًًً :تشكيل جلنة مؤقتة للتحقيق ومتابعة التعريف باجلرائم املرتكبة ضد مكونات إقليم كوردستان
كجرائم إبادة مجاعية  ،وذلك من السادة املدرجة امسائهم أدناه :
 -1بةيار طاهر سعيد
 -1شامؤ شيخؤ نعمؤ
 -9د.ظاال فريد ابراهيم
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 -4د.جوان امساعيل عزيز
 -5بيستون فائق حممد
 -6تةالر لطيف حممد
 -7ساالر حممود مراد

 -8سؤران عمر سعيد
 -3بةهار عبدالرمحن حممد

 -11ايدن معروف سليم
 -11وحيده ياقو هرمز

ثانياًًً :يعترب القرار نافذاً من تأريخ إقراره يف  1114/3/19وينشر يف اجلريدة الرمسية
( وقائع كوردستان ) .
يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق
بسم اهلل الرمحن الرحيم

باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
رقم االمر ()0
تأريخ االمر 0110/0/11 :

أمـر
رقم ( )0لسنة 0110

َََ اىل قرار برملان كوردستان – العراق رقم ( )11الصادر بتأريخ  ، 1114/6/16يتوىل
استنادا
األعضاء الواردة امساؤهم أدناه يف اللجنة املؤقتة ملراجعة النظام الداخلي لربملان كوردستان – العراق
املهام املؤشرة ازاء كل منهم
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-1د .فرست صوفى على

رئيساً للجنة

 -1قارمان قادر فتاح

َََ للرئيس
نائبا

-9طةشة دارا جالل

مقررة

جعفر ابراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان – العراق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
رقم االمر ()0
تأريخ االمر 0110/0/00 :

أمـر
رقم ( )0لسنة 0110

َََ اىل قرار برملان كوردستان – العراق رقم ( )4الصادر بتأريخ  ، 1114/5/7وحكم الفقرة
استنادا

( )9من املادة ( )93من النظام الداخلي للربملان رقم ( )1لسنة  1331املعدل :
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 -انتخب السيد (فرحان جوهر قادر) رئيسَََا للجنة الثقافه واالعالم والفن .

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
رقم االمر ()5
تأريخ االمر 0110/0/00 :

أمـر
رقم ( )5لسنة 0110
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َََ اىل قرار برملان كوردستان  -العراق رقم ( )4الصادر بتأريخ  ، 1114/5/7وحكم الفقرة
استنادا
( )9من املادة ( )93من النظام الداخلي للربملان رقم( )1لسنة  1331املعدل  ،يتوىل أعضاء
الواردة امساؤهم يف اللجنتني الدائمتني للربملان أدناه املهام املؤشرة ازاءكل منهم:

-1جلنة االعمار واالسكان :
عباس فتاح صاحل

َََ للرئيس
نائبا

-1جلنة الشؤون االجتماعية والطفل واالسرة:
نائبةً للرئيس
شيالن جعفر علي

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق

وزارة الصحة
رقم  10000 :يف 0110/0/11

إستناداً اىل الفقرة اخلامسة من املادة 11من قانون الصحة العامة رقم  83لسنة 1381اصدرنا
التعليمات التالية :
تعليمات رقم ()0لسنة 0110
تعليمات أضافة اليود للملح الطعام
اوالً:
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وزارة الصحة مسؤولة عن مراقبة نسبة اليود يف امللح املنتج حمليا و املستورد و ذلك يف كافة أراضي
اقليم كردستان العراق.
ثانياً:

مينع على املنتجني أو املستوردين او البائعني بيع امللح الغذائي لالستهالك البشري إذا مل يكن مشتمال
على مادة اليود بنسبة ال تقل عن 51مغم /كغم وال تزيد على  81مغم  /كغم وذلك حبسب

املوصفات القياسية العراقية ( فقرة )1119/3-4
ثالثاً:

يفرض على أصحاب معامل تكرير امللح املنتجة للملح امليوّد يف أراضي اقليم كردستان ما يلي :

 -1جتهيز معاملهم باملعدات الالزمة لعملية مزج امللح باليود .
 -1مراجعة اجلهات املختصة يف وزارة الصحة لتزويدهم بطرق ضبط الكمية و حتديد النسبة املئوية
لليود.
 -9حفظ امللح امليوّد سواء كان حمليا او مستوردا بعبوات البولي اثلني(غري شفاف) و حمكمة الغلق ال
يزيد حمتوي واحدها عن كيلو غرام .
 -4تدوين مايلي على األوعية :
أ -نوع امللح " ملح ميوّد " أو " ملح للمائدة أواملطبخ مزود باليود وحتديد تركيز اليود مغم/كغم
من امللح
ب -نوع اإلضافات الكيماوية إىل امللح و مقاديرها حسب املواصفات العراقية .
ج -تاريخ صنع امللح امليوّد وانتهاء الصالحية.
د -إسم املعمل وعنوانه وبلد املنشأ.
 -5اإللتزام برتكيبة امللح الصاحل لالستهالك حسب املوصفات احملددة من قبل مؤسسة املقاييس و
املوصفات العراقية .
* يشمل تعليمات بنود ( )5-4-9من الفقرة (ثالثا) كل ملح ميوّد مستورد من اخلارج.
رابعاً:

تطبق حبق املخالف هلذه التعليمات العقوبات الواردة فى املادة ( )36من قانون الصحة العامة رقم
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خامساً:

متنح فرصة ملدة سنة أشهر من تاريخ نشر هذا التعليمات يف جريدة (الوقائع كوردستانية) للمنتجني
واملوزعني و البائعني بالتجزئة لتصريف ما حبوزتهم من امللح املخزون أو املعروض للبيع قبل صدور هذا
التعليمات .
سادساً  :يعمل بهذا التعليمات من تاريخ إصداره يف جريدة (وقائع كوردستان) .
األسباب املوجبة

 -1اليود هو عنصر غذائي أساسي لالنسان ومهم لنمو حتى يف مرحلة ما قبل الوالدة  ،وميكن ان
يؤدي االضطرابات النامجة عن نقص اليود ( )IDDاىل اإلجهاض واالعاقة العقلية و تأخري النمو
باألضافة اىل امراض تضخم الغدة الدرقية.
 -1افتقار الرتبة بعنصر اليود وذلك بسبب األحقاب اليت مرت بها األرض منذ نشأتها  ،وبسبب
الفيضانات املتتالية اليت كانت جترف معها كميات كبرية من اليود
 -9اضافة اليود اىل ملح الطعام وذلك ألن امللح من أكثر املواد ثباتا و ال يتغري امللح بتغري الظروف
الطبيعة  ،كما أن سعر امللح يعترب رخيصا نسبيا و يف متناول كافة أفراد اجملتمع .
-4حسب الدراسة اليت اجريت  1111يف العراق من وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف
باالضافة اىل عدد من املنظمات العاملية اظهرت النتائج اليت مشلت االطفال يف عمر املدرسة بوجود
نقص اخلفيف .( iodine deficiency) Mild

-5اإلتفاق على استخدام مركب أيودات البوتاسيوم ( )KIO3ألن هذا املركب له درجة ثبات عالية و
يتحمل ظروف احلرارة و الرطوبة نسبيا كما انه ذو درجة امانة عالية من حيث السمية .
د.ريكةوت محةرشيد كريم
وزيـر الصحة
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