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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان

 هةريَمى كوردستانى عيَراق
 سةرؤكايةتى هةريَم                

 سةرؤك          
 بةناوى طةلةوة

 5302 سالَى ى(00ذمارة )ى برِيار
 –مي كوردستان ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَ(11(ي ماددةي )1يَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )ثبة

ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو، بة ثاَلثشيت ئةو ياساكارييةى 0115ي ى ساَل(1عيَراق ذمارة )
يارماندا  برِ 11/1/0115( لة 15) لة دانيشتين ذمارة عيَـراق كردويةتي –ان ـثةرلةماني كوردست

 -بةدةركردني:
 5302 سالَى(ى 8ياساى ذمارة )

  سالَى (ى9ى ذمارة )ةياساى رِاطرتنى كاركردن بة ياساى بةكريَدانى خانووبةر
 عيَراق  –لة هةريَمى كوردستان  5338

 (:0ددةى )ما
لة هةريَمى  0112 ساَلى(ى 9ذمارة ) كانى ياساى بةكريَدانى خانووبةرةوكمةكارنةكردن بة ح

 .15/7/0111عيَراق دريَذ دةكريَتةوة ، بؤ ماوةى يةك سالَ تا رؤذى  –كوردستان 
 (:5ماددةى )

 هةَلدةوةشيَتةوة. 0111 ساَلى(ى 001برِيارى ذمارة )
 (:0ماددةى )

 ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجآ بكةن.
 (:4ماددةى )

ئةم ياساية لة رؤذى دةرضونيةوة كارى ثيَدةكريَت و لة رؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان( 
 بآلودةكريَتةوة.

 سعود بارزانـىـم                                                                                                 
 عيَراق –ةرؤكى هةريَمى كوردستان ـس                                                                                               

 هةوليَر
54/6/5302 

 دنهؤيةكانى دةرضووان
كة دان و، دةركردني ياسايةكى طشتطريتاكاتي ضارةسةركردني كيَشةكانى ثةيوةست بة بةكريَ

 سةرجةمي ياسا و برِيارةكاني ئةم بوارة لةخؤ بطريَت، ئةم ياساية دةركرا.
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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان

 هةريَمى كوردستانى عيَراق
 سةرؤكايةتى هةريَم                

 ؤكسةر          
 بةناوى طةلةوة

 برِيار

 5302 سالَى ى(04ذمارة )
 –ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان (11(ي ماددةي )1تةى لة برِطةي )بة ثيَي ئةو دةسةآل

ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو، بة ثاَلثشيت ئةو ياساكارييةى 0115(ى ساَلي 1عيَراق ذمارة )
يارماندا  برِ 1/0115/ 02( لة 17دانيشتين ذمارة ) عيَراق كردويةتي لة –ثةرلةماني كوردستان 

 دةركردني:بة

 

 5302(ى سالَى 9ياساى ذمارة )
 هةريَمى كوردستان ـ عرياق لة ياساي ماف و ئيمتيازاتي تاقانةكانى جينؤسايد

 
 (: 0ماددةى )

تان، ثاش تاقانةي جينؤسايد: ئةو كةسةية لةكاتي رِووداني تاوانةكاني جينؤسايدي دذ بة طةلي كوردس
 شةهيد كردني سةرجةم ئةنداماني خيَزانةكةي، بةتةنها رزطاري بوبيَت.

 (: 5ماددةى )
تاقانةي جينؤسايد سةرجةم ماف و ئيمتيازاتةكاني كض و كورِي شةهيدي جينؤسايدي دةبيَت،  يةكةم:

 ي هةمواركراو دةقنووس كراون.0117(ي ساَلي 9كة لة ياساي ذمارة )
ايي تاقانةي جينؤسايددا، بة شةهيدي جينؤسايد ئةذمار دةكريَت و سةرجةم لةكاتي كؤضي دو دووةم:

ماف و ئيمتيازاتي شةهيدي جينؤسايد كة لة ياساي ئاماذة بؤ كراوي خاَلي )يةكةم(ي ئةم 
 ماددةية هاتووة، بؤ وارسةكاني دةستةبةر دةكريَت.

يد دروست دةكريَت و مةداليايةكي ، ناسنامةيةكي تايبةت بؤ تاقانةي جينؤسا وةكو ريَزليَنان سيَيةم:
 تايبةتي ثيَ دةبةخشريَت.

ضاوديَري كردني باري دةرووني تاقانةكاني جينؤسايد و، ضارةسةر كردنيان لة ريَطةي  ضوارةم:
 كردنةوةي سةنتةري تايبةت دةستةبةر دةكريَت.
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 (:0ماددةي )
ابيَت بنيَردريَنة بةرةكاني شةرِدا نلةكاتي كة كارمةندي هيَزة ضةكدارةكانن ،  ئةو تاقانانةي جينؤسايد

 شةرِ .
 (:4ماددةي )

ثشت رِاستكردنةوةي تاقانةي جينؤسايد لةريَي ليَذنةيةكي ثسثؤر لة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان بة 
 ، دةبيَت. سةرؤكايةتي دادوةريَكي ثلة يةك

 (:2ماددةي )
ويست بؤ ئاسان جيَبةجيَكردني ئةم ثيَويستة لةسةر وةزارةتي شةهيدان و ئةنفالكراوةكان ريَنمايي ثيَ

 ياساية دةربكات.
 (:6ماددةي )

 ثيَويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.
 (:7ماددةي )

 كار بة هيض ياسا يان برِياريَك ناكريَت ناكؤك بيَت لةطةلَ حوكمةكاني ئةم ياساية.
 (:8ماددةي )

 باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي )وةقايعي كوردستان( جيَبةجيَ دةكريَت. ئةم ياساية لة رِؤذي

 

 
 مـسعود بارزانـي                                                                                               

 سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق                                                                                                   
 

 هةوليَر 
00 /7 /5302 

 

 
 هؤيةكانى دةرضوواندن

تاقانةكاني جينؤسايدي كوردستان بةشيَكي طرنطن لة ناسنامةي قوربانيداني طةلي كوردستان و، بة 
 ، ئةم ياسايية دانرا. مةبةسيت ريَزليَناني زياتر و دابينكردني ذيانيَكي شايستة بؤيان
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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 
 

 بـرِيـار

 5302 سالَى(ى 2ذمارة )
عيَـراق   –( لة ثةيرِةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان    44و  29ثاَلثشت بة حوكمى ماددةكانى )

(ى رؤذى 19مانى كوردستان لة دانيشتنى ذمـارة ) ى هةمواركراو ،ثةرلة1990 ساَلى(ى 1ذمارة )
 دا ئةم برِيارةى دا:21/1/0115

 

نـةى  ناليذئةو ناوى ئةم ئةندامانةى ثةرلةمان كة ناويان لة خوارةوةدا هاتووة دةخريَتة سـةر  يةكةم:
 بةرامبةر ناوى هةر يةكةيان هاتووة :

 انى ئافرةت .ظيان عباس عمر                 ليذنةى داكؤكى كردن لة مافةك -1

 ظةمان فيصل سليم              ليذنةى وةرزش و الوان . -0
 

    ذنامةى فةرمى ـةوة جيَبةجآ دةكريَت و لة رؤ21/1/0115لة رؤذى دةرضوونى لة  ئةم برِيارة دووم:
 يشدا بآلودةكريَتةوة.) وةقايعى كوردستان (

 
 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                           
 عيَراق –ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                                
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 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
 5/7/5302لة  6095ذمارة : 

زةوى كشتوكاَلى ريَكخستنى مافى دةسكارى ياساى  (ى7)ماددةى لةثيَمان دراوة تةى  شت بةو دةسةآلثاَلث
 :ى خوارةوة ةيئةم رِيَنمايبريارماند بة دةركردنى  0112(ى ساَلى 1عيَراق ذمارة )-لة هةريَمى كوردستان

 5302(ى سالَى 7ريَنمايى ذمارة )
 (5338ى سالَى ) (0تايبةت بة جيَبةجى كردنى ياساى ذمارة )

 عيَراق(-)ياساى ريَكخستنى مافى دةسكارى  زةوى كشتوكالَى لة هةريَمى كوردستان
 (0ماددةى )

 نياز لةو دةستةواذانةى داديَت بؤ مةبةستى ئةو ريَنمايية ئةو مانايانةية كة بةرامبةريان روون كراوةتةوة:
 عيَراق.-ى كوردستانوةزارةت : وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو لة هةريَم -1

 عيَراق.-وةزير: وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو لة هةريَمى كوردستان -0

 بةريَوةبةر: بةريَوةبةرى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى. -2

و  بةريَوةبةرايةتية طشتيةكان: بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكالَ لة ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان -4
 تةكان.ئيدارة تايبة

عيَراق ذمارة -لة هةريَمى كوردستان كشتوكاَلىياسا: ياساى ريَكخستنى مافى دةسكارى زةوى  -5
 .(0112) ساَلى( ى 1)

( و 1971) سـاَلى (ى 117ذمـارة )  كشتوكاَلى: ياساى ضاكسازى  كشتوكاَلىياساى ضاكسازى  -1
 ياساكة دةرضوون. اركردنى  ئةو ريَنماييانةى بةثيَىهةمو

و بآ ئةوةى بريـارى دابـةش كـردن يـان طريَبةسـتى       كشتوكاَلىكارهيَنانى زةوى زيَدةرِؤيى : بة -7
 هةميشةيى هةبيَت يان بةبآ مةرجى ياسايى زةويةكة بةكاربهيَنآ.

بةكاربهيَنآ و مةرجةكانى ياسايى تيابيَت بؤ طريَبةست  كشتوكاَلىبةكارهيَنةر: هةركةسآ زةوى  -2
 .كشتوكاَلىآ تةنها بؤ مةبةستةكانى كردن لة طةَليا و دةسكارى بة زةويةكةش كردب

 (5ماددةى )
بيَـت ثـيَ     كشـتوكاَلى )مريى( بة مةرجيَك بة واقع حـال زةوى    كشتوكاَلىمافى دةسكارى زةوى 

كـة دةضةسـثَيندرَيت بـة نـاوى جوتيـاران كـة زةوييـان         كشـتوكاَلى دةرضوونى ياسـايى ضاكسـازى   
مـةرجآ  بة كشـتوكاَلى ى ياسـاى ضاكسـازى   بـةثيَ طريَبةستيان لةطةَلداكراوة  بةسةردابةش كراوة يان

بريارةكانى دابةش كردن ثةسندكرابن و ثيَشرت ثووضةلَ نةكرابيَتةوة و طريَبةستةكاني  لةكاردابن و نوآ 
 ةت و مافى دةسكارى دةدريَتة جووتيار(.كرابنةوة و جؤرى زةويةكةش دةكريَتة )مولكى دةوَل
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 (0ماددةى )
ةسكارى بةردةوام بيَت لةبـةكارهيَنانى زةويةكـة بـؤ مةبةسـتةكانى     ثيَويستة لةسةر خاوةن مافى د

( وةرزى يةك لة دواى يةك  بة 2ى نةكات تاكو )فرؤشتنى ثيَ و بايةخى ثآ بداو و كرين و كشتوكاَلى
بةكار نةهيَنيَت مافى دةسكارى ثووضـة    كشتوكاَلىثيَضةوانةوة ئةو كاتةى زةويةكةى بؤ مةبةستى 

وةردةطرييَتةوة و تؤمـار دةكريَتـةوة بـةناوى     اريَك لة وةزيرةوة  و  زةويةكةشى ىلَيدةكريَتةوة بة برِ
 بآ بةرامبةر . كشتوكاَلىوةزارةتى دارايى و ئابوورى بؤ مةبةستى 

 (4ماددةى )
 مةرجةكانى طريَبةست كردن

سابيَت مريى و هةَل كشتوكاَلىثيويستة لةسةر ئةو كةسةى كة هةلسوكةوتى كردبى لةسةر زةوى  -1
             و داضاندنى زةويةكة بؤ  0112 ساَلىى (1)بة ضاككردنى زةويةكة ثيَ  دةرضوونى ياسايى  ذمارة 

لةسةر دروست نةكردبيَت وةكو  كشتوكاَلىدابى و دامةزراوةى نا و بايةخى ثيَ كشتوكاَلىمةبةستى 
ةرجيَك رووبةرةكةى شورةكردن و هتد.........( و بةم و و و خانوو و مةلةوانطةو  و ثاركآل) ظي

و ك ودانيشتوى ناوضةكة بيَت بةكردةيى زياتر نةبيَت لة يةكةى دابةش كردنى كةرتةكة وخةَل
وة  دابيَت بؤ طريبةست كردن لةطةليانت و مةرجةكانى ياسايى تيَوةيةك موضة خوَر نةبيَبةهيض شيَ

 هيض كيَشةيةك لةسةر زةويةكة نةبيَت .
يةكان ؤبة كشتوكاَلرى زةوى و زار لة لق و هة ليذنةكانى كارطيَثيَويستة داواكاريةكة  ثيشكةش ب -0

طةكانى ياساى ى برِلة بوونى مةرجةكانى ياسايى بة ثيَكردنى و ليَكؤلينةوة بكريَت بؤ سةير
و غةيرى ئةوانةى طريبةستيان نية و بيَجطة لةو زةويانةى كة تةسوييةيان   كشتوكاَلىضاكسازى 

ةكارهيَنانيان نةضةسثاوة و زةوى بةردةالنى وثاوان ولةوةرطا خؤش تةواو نةبووة و ياخود مافى ب
نت ثي  بةثي كشتوكاَلىم لة واقع حال زةوى ة لةو زةويانةى كة بةردةالنن بةآلت جطنةكرابيَ

 ( وضاك نةكرابيَت.0112 ساَلىى 1دةرضوونى ياساى ذمارة )
تيارى( وة دةبىَ زةويةكة ثيَ  )مةرجةكانى جوو دابيَتويستة ئةو كةسانة مةرجى ياسايان تيَثيَ -2

ساالنةى ئةو زةويةى كة  ، برِى كريَىيى ر دةستدابآ بةكردةلةذيَ 0112 ساَلىى  (1)ياساى ذمارة 
( 2بة كردةى بةكارهيَناوة بدات وة ئةو كات مافى دةستكارى بةناو دةكريَت دواى تيَثةر بوونى )

ة بؤ هةميشةى وة ثابةندبوونى بةستةكبةستة كاتيةكةى و ثاشان طؤريَنى طريَسالَ بةسةر طريَ
 بةستةكة.  هةموو مةرجةكانى طريَبة
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ليذنةيةك دادةنريت لة بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى بؤ وردبني و  -4
ت ئةطةر طشت بةست و قةرةبوو كردن بؤ جوتيارةكان بكريَيار دةدات كة طريَكؤلينةوة و برِليَ

 ت.دابيَرى تيَمةرجةكانى جوتيا
 (2ماددةى )

 اكة ئةمانةى خوارةوة ناطريَتةوة:ياس
ى بـؤ نـةكراوة و ياسـاى ذمـارة     ئةو زةويانةى كة كارى )تسوية( يان ضةسثاندنى مافى دةسكار -1

 ( ئةيانطريَتةوة.0117) ساَلىى (20)
-زةوية تةرخان كراوةكانى سوودى طشتى كةوا بةكردةيى بـةكار هـاتووة  لةوانـة )زةوى طونـد     -0

م ئةو زةويانةى كة تةرخانكراوة بؤ وةبةرهيَنان آلقةبرستان......هتد( بة -ارستان و لةوةرِطاكاند
كردنى ووتة ناو ماستةر ثالنى شارةوانى و شارةوانيةكان و نةضووتة بـوارى جيَبـةجيَ  تياخود كةو

ئةطـةر   بةستيان بؤ بكريَـت  بـة تايبـةتى   ( بؤيان  هةبيَت جوتياران طريَقيد التنفيذثرؤذةكانى )
 (.0112 ساَلىى (1بيَت ثيَ  دةرضوونى ياساى ذمارة)زةويةكة باخ 

  ئةو زةويانةى ذيَر ئاو دةكةون و يان قةراغ ئاون. -2
 (6)ماددةى 

 ذنانةى خوارةوة ثيَك ديَت:ياساية بة فةرمانى وةزير ئةم لي بؤ جيَبةجآ كردنى برِطةكانى ئةم

 كشتوكاَلىخاوةنداريةتى لة بةريَوةبةرايةتى طشتى  ذنةكانى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنىلي يةكةم :
ثسثؤر لة بوارى زةوى  كشتوكاَلىثاريزطاكان ثيَك دةهيَندريَت بة سةرؤكايةتى فةرمانبةريَكى 

دار و ردنى خانووبةرةى ناوضـةى ثةيوةنديـ  وثيَو و نويَنةرى تؤماركوو زار و ئةنداميةتى دوو رِ
 هةَلدةستآ بةم كارانةى خوارةوة: نويَنةرى يةكيَتى جوتيارانى ناوضةكة و

تى كارطيَرى ناوضةكة بة نوسراو بة رؤذى دةست بةكاربوونى ليَذنةكـة و  آلئاطاداركردنةوةى دةسة -1
ئاطاداركردنةوةى جوتيارةكان كة ماددةى دووةم لةو ريَنمايية دةيانطريَتةوة كة ئامادةبن لة كاتى 

كةوتى ئاطاداركردنةوة( ئةم ئاطاداركردنـةوةش  رؤذ لة ريَ 15ديارى كراو لةاليةن ليَذنةكة )ثاش 
ــة بنكــةى يةكــة كارطيَريــةكان و   ــة هةلواســينى ويَنةيــةكى ئاطاداريةكــة ل رادةطةيةنــدريَت ب
بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةيةكى بةربآلو لة ناوضةكة و ويَنةيةكى ئاطاداريةكة لة دةرطاى مزطةوتى 

 طوندةكة هةلدةواسريَت.
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اواكردنـى وَينـةى تؤمـارى نـوآ ى ثارضـة زةويـةكان و نةخشـة لـة         ليَذنةكة هةلدةستيَت بـة د  -0
فةرمانطةكانى تؤمارطاى خانووبةرة كة دوا )أفـرازات( ى ئةجنامـدراوى لةسـةر دةسـت نيشـان      

 كرابيَت.
ليَذنةكة دةضيَتة شويَنى كارةكة لة رؤذى ديارى كراو لة ئاطاداريةكة و ذمارةيةك لة جوتيارةكان  -2

 سوود وةرطرتن لة زانياريةكانيان.طوند بؤةستةيةكى هةلبذيَردراوى هةَلدةبذيَريَت ياخود د
روون رووبـةرى بـةكارهيَنراو بةرِاسـتى و   ليذنةكة هةلدةستيَت بةرِووماَلينى ثارضةكان و دياركردنى  -4

سثاندنى مافى دةسكارى وةكوديارى كردنى ذمارةى كردنةوةى تةواوى لةسةر نةخشة بة مةبةستى ضة
لةطةل ديارى كردنى ثيَوةرى نةخشةكة و ى كةرتةكة و ناوى ناحية و قةزا وناوكةرتةكة و ثارضةكة و

ثارضـة زةويـةكان و شـويَنى طونـد      تؤماركردنى ذمارةكردنىةكة وهةرضى زانيارى تر لةسةر نةخش
بؤ فةرمانطـةكانى  ى طشتى ورووبةرةكانى تـةرخانكراو زةويةكانى سوودوكؤمةلطاكانى نيشتةجآ و

 ناشيَن بؤ ضاندنو رووبةرانةى كةهةروةهاش ئةى رووبةرةكانيان وطةل ديارى كردنمريى لة
ثاش ئةوةى ليذنةكة رِووماَلى ثارضة زةويةكةى كردوو و رووبةرةكانيان ديارى كراو ووردبينى ناوى  -5

جوتيارةكان دةكات كة ماددةى دووةمى ئةو ريَنمايية دةيانطريَتةوة ، ليَذنةكة هةلدةسـتيَت بـة   
 -ة تةواوى كة ئةمانةى خوارةوةى تيَدابيَت:ريَكخستنى كؤنوسيَك ب

ذمارةى ثارضةكة و كةرتةكة و جؤر و رةطةزى زةويةكة و رووبةر و سنوورى )واقع حاىل( و ديارى  -أ
كردنى شويَنةكةى لة باكور يان باشوورى هيَلى باران بارين داية ئةطةر زةويةكة ثشتاوبوو وة 

 ن.ضةنديشى دةكةويَتة ناو سنوورى شارةوانيةكا
 جؤرى بةرووبوومى ضيَندراو. -ب
 جؤرى ئاوديَرى و ئاستى بةش كردنى ئاوةكة و هؤكارةكانى ئاودان و سةرضاوةكانى. -ج
 ديارى كردنى بة ثيتى زةويةكة. -د
 ئةو مافانةى كة هةيةتى و لةسةريةتى ) وةكو مافى رِيَرةو  و  ئاوخواردنةوة و هاتو وضؤ( -ـه
ئةو رووبةرانةى كة بةدار داضيَندراون و لةطةل جؤر و ضرِى ذمارةى دارةكان لة هةر دؤمنيَك و  -و

تةمةنيان و رووبةرةكانى داضيَنراو و هةرضى لةسةر دروست كراوة لة دام و دةزطاكانى سوودى 
و طشتى و تةرخان كراو بؤ فةرمانطةكانى دةزطا و كؤمةَلطاكانى نيشتةجىَ و شويَنةوارى ديَرين 

 رووبةرةكانى مريى و دياركردنى رووبةرةكانيان.
 هةرضى زانياريةكى ديكة . -ز
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سةرجةم ئةندامانى ليذنةكة واذوو لةسةر كؤنوس و نةخشةكة دةكةن و بري و رايان ديارى دةكةن لةسةر 
خاوةن داواكةى مافى دةسكارى بةثآ ى ياسا كة دةيانطريَتةوة يان نا لةطةل روون كردنةوةى 

 ثاريَزطا. كشتوكاَلىثاشان بةرزيان دةكاتةوة بؤ بةريَوةبةرايةتى طشتى  ..هؤيةكة...
 دووةم:

ليذنةى بة دواداضوونةوة لة ثاريَزطاكان ثيَك ديت لةبةريَوةبةرى زةوى و زار و فةرمانبةريكى 
شارةزا لة بوارى زةوى و زار و ئةنداميةتى رووثيَويك ،ئةركيان بة دواداضوونةوةى  كشتوكاَلى

نى ليذنةكانى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى و هةلوةستةكردن لةسةر طشت كارةكا
طريوطرفت و ضارةسةركردنى كيَشةكانى كة رِيَطرن لة بةريَوةضوونى كارى ليذنةكان و ليذنةى 
بةدواداضونى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى ئاطاداردةكاتةوة بة راثؤرتى مانطانة بة 

 نى ليذنةكانى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى بؤ جوتياران لةسنورى ثاريَزطا.كارةكا
 يةم:سيَ

ليَذنةى ووردبينى : ثيَك دةهيَنريَت لة فةرمانبةريَكى شارةزا لة كاروبارى زةوى و زار و ئةنداميةتى 
ى كردنى كؤنوسةكان و رووثيَويَك و فةرمانبةريَكى شارةزا لة بوارى كؤمثييوتةر، ئةركةكةى ووردبين

نةخشةكانى بؤى هاتووة لة اليةن ليَذنةكانى ضةسثاندنى ماف و تةواوكردنى كةم و كورتيةكانى 
سةرةرِاى هةلسان بة كؤثى كردنى نةخشةكان و بةراييةكانى بابةتةكان بة هةماهةنطى كردن لةطةل 

 فةرمانطةكانى ثةيوةندار..
انى ضةسثاندنى مافى ئةوانةى ياساكة دةيانطريَتةوة دواى تةواو بوونى ووردبينى كردن ،كؤنوسةك

 لةطةل هةموو بةلطةنامةكان بةرزدةكريَتةوة بؤ وةزارةت بؤ ثةسندكردن.
 ضوارةم:

ليذنةى بةدواداضوونةوة لة بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى ثيَك ديت لة 
داريةتى و بةرثرسى بةشى ريَكخستنى خاوةنداريةتى بةريَوةبةرى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةن

 و فةرمانبةريَكى شارةزا لة زةوى و زار و رِووثيَويك.
 ثيَنجةم:

و ريَكخستنى خاوةنداريةتى بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف  بةشى ريَكخستنى خاوةنداريةتى لة
ة لة ليذنةكانى طةنامةكانى بؤى هاتووهةلدةستيت بة ووردبينى كردنى كؤنوسةكان و بةَل

و كورتيةكان تةواو بكات ئةطةر هةبوو   ثاريَزطاكان و بؤى هةية كةم كشتوكاَلىبةريَوةبةرايةتيةكانى 
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هةَلةكان و ثاشان ةم و كورتيةكان و راست كردنةوةى بؤ تةواو كردنى ك ندنةوةى بؤ ليذنةكانياخود طةرا
 بةرزكردنةوةى بؤ بةريَز جةنابى وةزير بؤ ثةسند كردن.

 (:7ددةى )ما
بةريَز جةنابى  ريَكخستنى خاوةنداريةتى لةاليةن و ردنى كؤنوسةكانى ضةسثاندنى ماف ثاش ثةسندك

بةريَوةبةرايةتى ضةسثاندنى ماف و ريَكخستنى خاوةنداريةتى فةرمانطةكانى تؤماركردنى  وةزير
ن بؤ تؤماركردن و ثاريزطاكا خانووبةرةى ثةيوةنديدار ئاطاداردةكاتةوة و يان ب . ط .كشتوكالَ لة

كردنةوةى تؤمارةكانيان بةم ثآ ية و كرآ يةكى رةمزى ديارى دةكريَت لةاليةن ليَذنةكانى راست 
ثسثؤر لةوةزارةت و بة هةماهةنطى لةطةل وةزارةتى دارايى ئةمةش بة رةضاوكردنى بةثيتى زةويةكة و 

ى و كة دةبيَتة بنةمايةك بؤ شويَنى دوورى لة ثاريَزطاكان و قةزاكان و ناحيةكان و جؤرى ئاودان
 وةرطرتنى باجى ياسايى لةاليةن فةرمانطةكانى تؤماركردنى خانووبةرة.

 (:8ماددة )
دةبيَت فةرمانطةكانى تؤماركردنى خانووبةرة ويَنةيةكى نةخشةى كؤتايى جياكراوةكان )أالفراز( بداتة 

 بةريَوةبةرايةتيةكانى طشتى كشتوكالَ.
 (:9ماددة )

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

 .كشتوكاَلىضاكسازى 
 (03ماددة )

نةتة مولكى دةوَلةت و ئةو دةبيَت بةرزترين رِادةى مافى خاوةنداريةتى لةو زةويانةى كراو يةكةم :
 زةوييانةى كراونةتة مولكى سرف بةثآ ى حوكمةكانى ئةم ياساية وةكو خوارةوة بيَت.

( هةزار دؤمن لةو زةوييانةى دادةضيَندريَت بة هةموو جؤرة 1111لة زةوى ديَمى ثشت ئاو ) -1
 بةروبوميَك.

 ريَن بةبآ هؤ.( سةد و ثةجنا دؤمن لةو زةوييانةى ئاو دةد151)-لة زةوى بةراو /أ -0
 ( دوو سةد دؤمن لةو زةوييانةى ئاودةدريَن بة هؤى ئاميَر.011)-ب                   

كيَكى سرف لة ك لة زةوى بة موَلك كراو موَلئةطةر خاوةن مافى دةسكارى يان خاوةن موَل دووةم:
ى ديارى ئاكامى مريات رووبةريَكى بةركةوت و رووبةرةكة لةو رادةية زياتر بوو لةو سنوورة

كراوة لة سةرةوة ئةوا رووبةرة زيادةكة دةستى بةسةردادةطرييَت و تؤمار دةكريَت بة ناوى مريى 
 .كشتوكاَلىبؤ مةبةستى 
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هيض ئاكاميَك و طؤرانكاريةك روونادات لة كاتى طؤرينى ريطةى ئاودان جا ض بة كارى مريى  سآ يةم:
 لة برطةى )يةكةم( لة ماددةى دةيةم. يان كارى خاوةن زةوى لةو رووبةرانةى ئاماذةثيَكراو

 :(00ماددة )
 باغرِةز وو كشتوكاَلىى بؤ زةوى ئةم رِادانةى ديارى كراو لة خوارةوة دةبيَتة نزمرتين رِادةى ئابوور يةكةم:

 ديَمى . كشتوكاَلى( بيست و ثيَنج دؤمن لة زةوى 05)-1
 ئاميَر.كة ئاودةدريَت بة هوى  كشتوكاَلى( ثيَنج دؤمن لة زةوى 5)-0
 ( دوو دؤمن و نيو لة زةوى بةراو.5/0)-2
 ( دؤمنيَك و نيو لة رةزوباغ.5/1)-4

بة مةبةستى هاندانى البردنى )شيوع( لةو زةويانةى كة لةو رووبةرانة كةمرتة كة ئاماذةى ثآ  دووةم:
 كراوة لة برِطةى )يةكةم( ى سةرةوة مامةلةكانيان دةبةخشريَن لة باجى دادوةرى.

 :(05ماددة )
 و رةز و باغ. كشتوكاَلىهيض مافيَكى ياسايى نادريَت بةو كةسةى كة زيَدةرؤيى كردؤتة سةر زةوى 

 :(00)ماددةى 
لةكاتى كوذاندنةوةى مافةكانى دةسكارى لةو زةويانةى كة ياساكة دةيانطريتةوة لة ناو سنوورى 

رى كوذيَندراوة بة شيَوةى زةوى %(لة رووبة2شارةوانيةكان خاوةنةكانيان قةرةبو دةكريَتةوة بة ريَذةى )
نيشتةجآ ى فةرزكراو و تؤماردةكريَ بة ناويان لة جؤرى مولك سرف ئةمةش لة ريَكةوتى دةرضوونى 

( بة دواوة بةالم ئةو زةويانةى كة دةكةونة 01/5/0117( لة رؤذى )0117 ساَلىى 5ياساى ذمارة )
كريَت بةثآ ى ئةو ياسا و ريَنمايانةى  كة دةرةوةى سنوورى شارةوانيةكان كارى كوذاندنةوةيان بؤ دة

 ئيستا كارى ثآ دةكريَت.
 (:04ماددة )

 .وبونةوةى لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردستان(بةم ريَنمايية دةكريت لة رؤذى بآلكار 

 (:02ماددة )
لةرؤذى بآلوبونةوةى ئةم ريَنمايية لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردستان( كار بة هيض ريَنماييةكى تر 

 كريَت.نا
                                                                                                                                  

 جميدعبدالستار                                                                                                   
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                    
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 وةزارةتى تةندروستى
( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى    تةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةمبةثيَى ئةو دةسةآل

  -يارماندابة :، بر0117ِ ساَلى(ى 15ذمارة )
 5302 سالَى ى(25) ذمارة بةيانى

                      سةرنةخؤشخانةى شارى فيَركارى  لة (هؤبةى مووضة) بؤ( يةكةى مووضة ) طؤرِيين -
 . سليَمانى تةندروسيت طشيت رايةتييَوةبةبةرِ بة

 .7/1/0115 ريَكةوتى لة دةرضوونيةوة رؤذى لة دةكريَت ثآ بةيانةكارى ئةم -

 5302 سالَى ى(20) ذمارة بةيانى
(  بنكةى تةندروستى شةهيد ابراهيم حبيب قاسم بؤ ) ( بنكةى تةندروستى طؤثاَلة ) طؤرِينى ناوى -

 . سليَمانى تةندروسيت طشيت يَوةبةرايةتيبةرِ بة سةر
 .15/1/0115 ريَكةوتى لة دةرضوونيةوة رؤذى لة دةكريَت ثآ بةيانةكارى ئةم -

 5302 سالَى ى(24) ذمارة بةيانى
سةنتةرى ئازادى )ئةم دوو هؤبةى خوارةوة( لة نةخؤشخانةى ئازادى فيَركارى بؤ ) طواستنةوةى -

 . دهؤك روسيتتةند طشيت يَوةبةرايةتيبةرِ بة سةر (نةشتةرطةرى و قةستةرةى د 

 .Ecoهؤبةى  -1

 . Stres testهؤبةى -0
 .15/1/0115 ريَكةوتى لة دةرضوونيةوة رؤذى لة دةكريَت ثآ بةيانةكارى ئةم -

 

 5302 سالَى ى(22) ذمارة بةيانى
 سةر بؤ )بنكةى تةندروستى شةهيد ابوبكر حممد صاحل(( بنكةى تةندروستى ديَكؤن) طؤرِينى ناوى  -

 شارةزوور. ندروسيتتة طشيت يَوةبةرايةتيبةرِ بة
 .15/1/0115 ريَكةوتى لة دةرضوونيةوة رؤذى لة دةكريَت ثآ بةيانةكارى ئةم -

 

 5302 سالَى ى(26) ذمارة بةيانى
 يَوةبةرايةتيبةرِ لة (Procurement Departmentمشرتيات( )ـ)قسم ال (بةشى كرِين) كردنةوةي -

 دهؤك . تةندروسيت طشيت
 .02/1/0115 ريَكةوتى لة دةرضوونيةوة ىرؤذ لة دةكريَت ثآ بةيانةكارى ئةم -

 د. ريَكةوت محة رشيد                                                                                                                       
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                       
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العراق –إقليم كوردستان 

 رئاسة االقليم      
 الرئيس         

 باسم الشعب
 قـرار 

 5132( لسنة 31رقم )

 –م كوردستان وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقلي
يف جلسته  العراق –اءًا على ما شرعه برملان كوردستان ـاملعدل و بن 5002( لسنة 1العراق رقم )

 -قررنا إصدار: 11/1/5012( يف 9املرقمة )
 

 5132( لسنة 8قانون رقم )
 يف 5118( لسنة 9جياز العقار رقم )إقانون إيقاف العمل بقانون 

 العراق -إقليم كوردستان  
 :(3)املادة 

ملدة سنة واحدة لغاية  5002( لسنة 9يتم متديد إيقاف العمل بأحكام قانون إجيار العقار رقم )
12/7/5011. 

 (:5املادة )
 .5001( لسنة 550رقم )يلغي القرار 

 (:1املادة )
 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون .

 (:4املادة )
 أريخ إصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.ينفذ هذا القانون من ت

 
 مـسعود بارزانـى                                                                                                          

 العراق  –رئيس اقليم كوردستان                                                                                                           
 هةولري

54/6/5132 
 األسباب املوجبة

لقرار يف هذا جاز و إصدار قانون شامل يضم مجيع القوانني واـمتعلقة باإليـمشاكل الـالجة ـبغية معال
 . مجال ، فقد شرع هذا القانونـال
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العراق –إقليم كوردستان 

 رئاسة االقليم      
 الرئيس         

 باسم الشعب
 قـرار 

 5132( لسنة 34رقم )

 –وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان 
جلسته  العراق يف –املعدل و بنـاءًا على مـا شرعه برملان كوردستان  5002( لسنة 1العراق رقم )

 قررنا إصدار: 52/1/5012( يف 17املرقمة )
 

 5132( لسنة 9قانون رقم )
 العراق -يف إقليم كوردستان  قانون حقوق وامتيازات وحيد اإلبادة اجلماعية

 (:3املادة )
وحيد االبادة اجلماعية: هو الشخص الوحيد الناجي عند وقوع جرائم اإلبادة اجلماعية ضد شعب 

 اد مجيع أفراد عائلته. كوردستان بعد استشه
 (:5املادة )

يتمتع وحيد اإلبادة اجلماعية جبميع حقوق وامتيازات أوالد شهيد اإلبادة اجلماعية، املنصوص  أوالً:
 املعدل. 5007( لسنة 9عليها يف القانون املرقم )

ه مجيع حقوق عند وفاة وحيد اإلبادة اجلماعية، يعترب شهيدًا لإلبادة اجلماعية، ويضمن لورثت ثانياً:
 وامتيازات شهيد اإلبادة اجلماعية الواردة يف القانون املشار إليه يف الفقرة )أواًل( من هذه املادة.

 يزود وحيد االبادة اجلماعية بهوية ومينح مبيدالية خاصة تقديرًا له. ثالثاً:
ق فتح مراكز خاصة يضمن رعاية األوضاع النفسية لوحيدي اإلبادة اجلماعية ومعاجلتهم عن طري رابعاً:

 بهم.
 (:1املادة )

 ال جيوز إرسال وحيدي اإلبادة اجلماعية املنتسبني للقوات املسلحة يف حالة احلرب إىل جبهات القتال.
 (:4املادة )

يتم التحقق عن حاالت وحيد االبادة اجلماعية عن طريق جلنة خمتصة من الوزارات ذات العالقة برئاسة 
 قاضي من الصنف األول.
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 (: 2ادة )امل
 على وزارة الشهداء واملؤنفلني إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 (: 6املادة )
 على اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 (:7املادة )
 ال يعمل بأي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

 (: 8املادة )
 رًا من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.ينفذ هذا القانون إعتبا

 

 

 
 

 مـسعود بارزانــى                                                                                                      
 رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق                                                                                                          

 
 هةولري

31/7/5132 
 
 
 
 

 األسباب املوجبة
وحيدوا اإلبادة اجلماعية يف كوردستان جزء مهم من هوية تضحيات شعب كوردستان، ومن أجل 

 تقديرهم بشكل أفضل وضمان حياة الئقة هلم، فقد شرع هذا القانون.
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  الرمحن الرحيمبسم اهلل
 

 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 
 

 قـرار
 5132 ( لسنة2م )ـرق

 
( لسنة 1العراق رقم ) –( من النظام الداخلي لربملان كوردستان 44و  29استنادًا اىل حكم املادتني )

 :اآلتي  20/1/5012( و املنعقدة بتأريخ 19املرقمة ) املعدل ، قرر الربملان جبلسته 1995
 

 العراق املدرجة امساؤهم ادناه اىل اللجان املؤشرة إزاء كل منهم : -اعضاء برملان كوردستاناضافة  اوالً:
 عباس عمر              جلنة الدفاع عن حقوق املرأة. ظيان -1

 فيصل سليم             جلنة الرياضة والشباب . ظمان -5
 

                     وينشر يف اجلريدة الرمسية  20/1/5012ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  ثانياً:
 )وقائع كوردستان(.

 
 
 

 
 يوسف حممد صادق                                                                                               

 العراق –رئيس برملان كوردستان                                                                                                  
 
 

 

 


