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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
 

 بةناوى طةلةوة
 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

 17ذمارةى برِيار: 
 11/7/2018ميَذووى برِيار: 

 بـرِيـار  
 2018(ى سالَى 17ذمـارة )

                                   وةزيران ئةجنومةني و كوردستان ثةرلةماني ئةنداماني لة ثرؤتؤكؤل بةثيَي كردن ثيَشوازي
  سنووريةكان خالَة و فرؤكةخانةكان لة وةزيفيةكانيان هاوتا و

 
 ي(١) ذمارة عيَراق – كوردستان ثةرلةماني هةَلبذاردني ياساي لة( ٦٥) ماددةي ي(١) برِطةي بةحوكمةكاني ثشت
 ئةم ١١/٧/١١١٢ رؤذي ي(٥) ذمارة ئاسايي شتينيدان لة كوردستان ثةرلةماني ، هةمواركراو ي١٩٩١ ساَلي

 -:دا برِيارةي
 ثيَشوازي خزمةتطوزاري لة وةزيفيةكانيان هاوتا و وةزيران ئةجنومةني ئةنداماني ، ثةرلةمان ئةنداماني: يةكةم 

  . دةبن سوودمةند سنووريةكان خاَلة و ؤكةخانةكانفرِ لة ،( VIP) ثرؤتؤكؤل بةثيَي
 و خول واوبوونيتة ثاش وةزيفييةكانيان هاوتا و وةزيران ئةجنومةني ئةندامي و ثةرلةمان ئةنداماني :دووةم

 . دةبن سوودمةند هاتووة دا(  يةكةم)  خاَلي لة ييةيطوزار خزمةت لةو ماوةكةيان
 . دةكات دابني خانةنشينكراوةكان ئةندامة بؤ تايبةت ثيَناسيَكي كوردستان ثةرلةماني : سيَيةم
  . ناكريَت داةبرِيار ئةم حوكمةكاني لةطةلَ ناكؤك برياريَكي يان ياسايي دةقيَكي هيض بة كار: ضوارةم

  . نبكة جيَبةجيَ بريارة ئةم حوكمةكاني ثةيوةنديدارةكان اليةنة سةر لة ثيَويستة :ةمثيَنج
  . دةكريَت جيَبةجيَ دا(  كوردستان قايعيةو)  فةرمي رؤذنامةي لة بآلوكردنةوةي رؤذي لة بريارة ئةم شةشةم:

 
 برِيارة ئةم دةرضوواندني هؤيةكاني

 وةزيفييةكانيان هاوتا و وةزيران ئةجنومةني ئةنداماني و ثةرلةمان ئةنداماني لة ثيَشوازيكردن ريَكخستين ثيَناو لة
 .رادةرضويَند برِيارة ئةم
 
 

 ئيَمينكي مإبراهي جعفر                                                                       
 عيَراق - كوردستان ثةرلةماني سةرؤكي جيَطري                                                                       
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 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
 10/9/2018لة  9229ذمارة: 

 
 ارـرِيـب

 ذمارة ياساي وة ، ١٩٥١ ساَلي ي(١٦) ذمارة عيَراقي ميالكي ياساي بيستةمي كردنىموارهة ياساي بة ثاَلثشت
 ذمارة هةمواركراو عيَراقي ميالكاتي ياساي بيستةمي هةمواري ياساي بةركاركردني بة تايبةت ١١١٢ ساَلي ي(٦)
 برِوانامةي هةَلطراني بؤ وةزيفي نيشانكاري نةبووني لةبةر وة ، عيَراق - كوردستان هةريَمي لة ١٩٥١ ساَلي ي(١٦)

 -: بةبرِيارماندا ، (سياسييةكان) راميارييةكان زانستة لة بةكالؤريؤس
 راميارييةكان زانستة لة بةكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطراني وةزيفي ناونيشاني و(  توصيف ) نيشانكاري :يةكةم

  (سياسييةكان)
 .سياسي تؤيَذةري دةريياريدة :وةزيفي ناونيشاني -١

 .سياسي تويَذينةوةيي ضاالكي و سياسي كارطيَري :وةزيفي جيَطةي -١

  كاركردن: سروشيت -3
  ١ نيَودةوَلةتي و ناوخؤيي سياسي ليَكؤَلينةوةي و( سياسييةكان) راميارييةكان زانستة بة تايبةمتةندة كارة ئةم - أ

 دةزطاكاني و سياسي كارطيَري بة تايبةتةكان كارة كردني جيَبةجيَ:  خؤدةطريت لة بابةتيَك ضةند كارة ئةم - ب
 ناقازاجنيةكان ريَكخراوة و ليَكؤَلينةوة و تويذيَنةوة ناوةندةكاني و ةتييةكاننيَودةوَل خراوةكريَ و ناوخؤيي ئاسايشي

 .ناوخؤ و دةرةوة ىثةيوةندييةكان و سياسي ثةروةردةي و طشيت خزمةتي و ميديا و راطةياندن و
 نةتةوةيي ئاسايشي و راطةياندن و سياسي ضاالكي و كار كة ريَساكان ياساو بةثيَي دةدريَت ئةجنام كارة ئةم -ج

 .ريَكدةخةن
  . دةبيَت شةييثي مةترسييةكاني توشي كاردةكات بوارةدا لةم كةسةي ئةو - د
 بة ثةيوةنديدارن كة دامةزراوةييةكان ثيَكهاتة لةطةلَ ناوخؤيية كارة ئةم:  كارةكة ثةيوةندييةكاني سروشيت - ه

 دةرةكيية كارةكة هةروةها ، ديكة ثاريَزطاكاني يان ناوةند حكومةتي بة ثةيوةنديدارن يان كوردستان هةريَمي
 .ثةيوةنديدارةكان نيَودةولةتيية و سياسي دامةزراوة لةطةلَ

 :  ئةركةكان -9

 و ثةرلةمانتارةكان و وةزير لةطةلَ و ثةرلةمان و وةزيران ئةجنومةني لة سياسي ياريدةدةري وةكو كاردةكات -أ
 .سياسييةكان كانديدة يان ثاريَزطارةكان و ثاريَزطا ئةجنومةني ئةنداماني

 و كولتووري ثةيوةنديية و طشتييةكان ةيوةندييةثبةشةكانى  و دةرةوة ثةيوةندييةكاني فةرمانطةي لة دةكات كار -ب
 .وةزارةتةكان و ثةرلةمان لة هاوشيَوةكان دامةزراوة و كوردستان هةريَمي حكومةتي ئةكادميييةكاني

 بانطةشةي و سياسييةكان ثارتة بة ثةيوةنديدارن كة كارانةي ئةو يان دةدات ئةجنام راطةياندن و كارطيَري كاري -ج
 . هةَلبذاردن هةَلمةتةكاني و راثرسييةكان و سياسي تويَذينةوةي و سياسي
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  ١ سرتاتيجي و سياسي تويَذينةوةي سةنتةرةكاني و سةربةخؤييةكان باآلدةستة و باآلكان كؤمسيؤنة لة دةكات كار -د
   وانةكاني وتنةوةيو بةمةبةسيت ثةروةردة وةزارةتي قوتاخبانةكاني و ثةميانطا لة مامؤستا وةكو كاردةكات -ه

ةنى( و جيَندةر( و )دميوكراسى( و )كؤمةَلطاى مةدةنى( و )ثةروةردةى مةد( و )مافى ئافرةت و ـ )مافى مرؤظ
 بيَت. طوجناو )سياسيةكان(طةلَ ثسثؤرى زانستة رِامياريةكانيان هةر وانةيةكى تر لة)كوردؤلؤجي( و )جينؤسايد(، 

 شيكردنةوة و هةواَلةكان كردني ثيَشكةش و سياسي ريكالمي يان ميديا و راطةياندن بواري لة كاردةكات -و
 . سياسييةكان

 كيَشة و دميوكراسي و مةدةني كؤمةَلطاي بة سةبارةت تييانوآلوها هؤشياري ئاسيت بةرزكردنةوةي بؤ كاردةكات -ز
  مرؤظـ . مايف ثيَشيَلكارييةكاني و ذينطةييةكان

 وة،  ثيَشمةرطة وةزارةتي لة نيشتيماني هؤشياري و رؤشنبريي و راطةياندن طشيت بةريَوةبةرايةتي لة كاردةكات -ح
 تري دةزطاكاني لة كاردةكات وة ، ناوخؤ وةزارةتي لة  مةعنةوي كردني رابةري و ئاراستةكردن بةريَوةبةرايةتي

  نةتةوةيي ئاسايشي ثاراستين بؤ ناوخؤيي ئاسايشي و سةربازي
     كالؤريؤس بة برِوانامةي هةَلطراني لةطةلَ طوجناوة كارةكةي سروشيت كة شويَنانةي ئةو لةهةموو كاردةكات  -ط

 (سياسييةكان) راميارييةكان زانستة لة
 . دةبيَت( يةكةم) ثلةي بؤ ةوة( حةوتةم) ثلةي لة ريزبةندي وةزيفيية ناونيشانة ئةم : وةزيفي ثلةي -2
 :دةطريَت خؤ لة خوارةوة ئةمانةي(  كةم بةاليةني ) : تواناكان و مةرج -6
  كردني جيَبةجيَ بوارةكاني و( سياسييةكان) راميارييةكان زانستة بة سةبارةت مامناوةند زانييارييةكي : زانست -
 .دروست كاردانةوةي و مامةَلة خيَرايي و كيَشةكان ضارةسةركردني و شيكردنةوة تواناي:  تواناكان -
 (.سياسييةكان) راميارييةكان زانستة لة كالؤريؤس بة: خويَندن برِوانامةي و ثسثؤرِي و خويَندن -
  .ناوبراو كاري ثرِكردنةوةي بؤ ثيَويست مةشقكردني خولي:  مةشقكردن -
 .طشيت ثيَناساندني خوليَكي  -
  ى .كارةكة سروشيت و جؤر لة ثسثؤرِي خوليَكي -
 ثيَكهاتةكاني خشتةي لة وةزيفي ناونيشاني نةبووني لةبةر:  وةزيفية ناونيشانة  ئةم داهيَناني هؤكارةكاني  -7

 ئةم دةرضوواني ئةوةي لةبةر هةروةها(.سياسييةكان) راميارييةكان زانستة دةرضوواني بؤ دارايي وةزارةتي
  سياسييةكان بوارة هةموو لة كاركردن بؤ ئةكادمييانة و زانسيت بةشيَوةيةكي دةكريَن ئامادة و ثةروةردة ثسثؤريية

 سةرؤكايةتي و ثةرلةمان لة دةرةوة ثةيوةندييةكاني بةشةكاني و ماسيديبلؤ بواري:  وةكو نةتةوةيي ئاسايشي و
 ودةزطا دام لة طشتييةكان ثةيوةنديية بةشةكاني و سةربةخؤييةكانباآل  دةستة و كانباآل كؤمسيؤنة و وةزيران

 و وةزارةتةكان لة دةرةوة ثةيوةندييةكاني و ئةكادميييةكان ثةيوةنديية بةشةكاني و دةوَلةت جؤراوجؤرةكاني
 وةكو كاركردن و ناوخؤ ئاسايشي و ثؤليسو  سةربازي كؤليَذةكاني هةروةها ، تر دامةزراوةكاني و زانكؤكان
 . ثةروةردة وةزارةتي قوتاخبانةكاني و ثةميانطا لة مامؤستا
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 ية:خوارةوة شيَوةي بةم نويَيةكان وةزيفيية ناونيشانة زبةنديري  -8
 ٧ ثلةي       سياسي تويَذةري ياريدةدةري - أ

 ٥ ثلةي                   سياسي تويَذةري - ب
 ٦ ثلةي      سياسي مشاوري ياريدةدةري -ج
 4ى ثلة                    سياسي مشاوري -د
 3 ثلةي      ثيَشكةوتوو  سياسي مشاوري -ه
 ١ ثلةي                   سياسي اويَذكاريرِ -و
 ١ ثلةي      ثيَشكةوتوو سياسي اويَذكاريرِ -ز
 دةركردني دواي لة دادةمةزريَن كة( سياسييةكان) راميارييةكان زانستة لة  كالؤريؤس بة برِوانامةي هةَلطراني -٩

 ئةم دةركردني ثيَش دامةزراون ئةوانةي مبةآل.  دةيانطريَتةوة ةوةزيفييان ناونيشانة و نيشانكاري ئةم ، برِيارة ئةم
 ناونيشاني طؤريَين بؤ بكةن ثيَشكةش داواكاري ثيَويستة ئةوا بيانطريَتةوة برِيارة ئةم ناوةرؤكي ئةوةي بؤ ، برِيارة

 . وةزيفيان
( كوردستان وةقايعي) فةرمي رؤذنامةي لة و دةكريَت جيَبةجيَ دةرضوونيةوة ريَكةوتي لة برِيارة ئةم :دووةم

 .ودةكريَتةوةبآل
 
 
 

  ارزانيـب رظانـضـنيَ                                                                                                                      
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                                                
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 ةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانـس
 3/9/2018لة  9368ذمارة: 

 
 

 برِياري
 2018ى سالَى (139) ذمارة 

 ي(3) ذمارة كوردستان هةريَمي وةزيراني  ئةجنوومةني ياساي لة( هةشتةم)  ماددةي ئةحكامي بة بةست ثشت
 و باجةكان طشيت بةرِيَوةبةرايةتي/  ئابووري و دارايي وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر ، هةمواركراو ١٩٩١ ساَلي

 ٧/٢/١١١٢ لة( 4٩) ذمارة وةزيران ئةجنومةني ئاسايي كؤبوونةوةي كؤنووسي اييرِؤشن لةبةر و ، مريي خانووبةرةي
 :برِياردرابة

 قةرزاراني لةسةر ١٩/٧/١١١٧ لة( ١١٦)ذمارة وةزيران ئةجنومةني ثيَشووي برِياري ناوةرِؤكي جيَبةجيَكردني -١
 ذمارة دةوَلةت مؤَلكي بةكريَداني و فرؤشنت ياساي اييرِؤشن لةبةر كة دةوَلةت ماَلي و  موَلك ي(بدل)  و كريَ

 ئةستؤي كةوتوونةتة سوودانةي و سزا لةو ليَخؤشبوون رِيَطةي لة ئةويش ئةجنامدراوة ١٩٢٥ ساَلي ي(3١)
 برِيارةي ئةم بوونينافذ رِيَكةوتي لة كار رِؤذي نةوةد( ٩١) ماوةي لة بةمةرجيَك ثيَشوو نيساآل بؤ  ناوبراوان

 ، ئابووري و دارايي  وةزارةتي بة  بدةن  لةسةريان بوو كةَلةكة ي(بدل) و كريَ تةواوي كراوةثيَشنياركة
 سزاي تةواوي لةطةلَ بوو كةَلةكة ي(بدل) و كريَ تةواوي ثيَويستة ماوةية ئةو تيَثةرِبووني دواي لة بةثيَضةوانةوة

 ي(٦٥) ذمارة( احلكومية الديون حتصيل قانون) ياساي بةثيَي نا ئةطةر ، بدةن بةديهاتوو سوودي و دواكةوتن
 . بةر دةطرييَتة دذ لة ياساييان رِيَكاري هةمواركراو ي١٩٧٧ ساَلي

 وةزارةتي رِيَنمايي وبوونةوةيبآل رِيَكةوتي لة دةكةن جيَبةجي برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان  اليةنة و وةزارةت -١
 (.كوردستان وةقايعي) رِؤذنامةي لة برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني ئاسانكاريي بؤ ئابووري و دارايي

 

 

  يـبارزان رظانـنيَض                                                                                                   
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                                     
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 وةزارةتى تةندروستى
 26/9/2018لة :  10216ذمارة:

 

برِطةي )دووةم( تايبةت بة داناني ماددةي ضوارةم  ١١١3ي ساَلي (١٢اي تةندروسيت دةرووني ذمارة )ثاَلثشت بة ياس
ثةيرةوي ناوخؤي ئةجنومةني تةندروسيت لة هةريَمي كوردستان دوابةدواي فةرماني وةزارةتي تةندروسيت ذمارة 

هةريَمي كوردستان بريارماندا  تايبةت بة دامةزراندني ئةجنومةني تةندروسيت دةرووني لة ١/٩/١١١٢( لة ٦١3٧)
 -ئةجنومةني تةندروسيت دةرووني :دةركردني ثةيرةوي ناوخؤي بة

 2018 سالَي (ى1ذمارة ) ثةيرِةوى
 دةرووني لة هةريَمي كوردستان  ثةيرةوي ناوخؤي ئةجنومةني تةندروسيت

  -ثيَناسةي ئةجنومةني تةندروسيت دةرووني : يةكةم:
تايبةت بة تةندروسيت ئةم ئةجنومةنة تايبةتة بة دارشنت و ريَكخسنت و بةدواداضووني طشت كارو ضاالكيةكاني 

دةرووني لة هةريَمي كوردستان و بةرزكردنةوةي  ئاسيت خزمةتطوزاري تةندروسيت دةرووني و داناني سياسةتي 
كةرتى  طشيت تةندروسيت دةرووني ثةيرةوكراوة لة هةريَم و سةرثةرشيت و ضاوديَري و بة دواداضووني لة هةردوو

 طشتى و تايبةت .
  -ثيَكهاتةي ئةجنومةن : دووةم:

ئةم ئةجنومةنة بة سةرؤكايةتي وةزيري تةندروسيت دةبيَت بة ئةنداميةتي ئةمانةي خوارةوة ثيَكدةهيَنريَت بة  -١
 : مةرجيَك ثلةي نويَنةراني وةزارةتةكان لة ثلةي بةريَوةبةري طشيت كةمرت نةبيَت هةريةك لة

 وةزارةتي ناوةخؤ . - أ
 وةزارةتي داد . - ب
 يةتي .آلكاروباري كؤمة وةزارةتي كارو  - ت
 و تويَذينةوةي زانسيت . آلوةزارةتي خويَندني با - ث
 وةزارةتي ثةروةردة .   - ج
 وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان .  - ح

 ي كاروباري خامنان .آلنويَنةري ئةجنومةني با - خ

 سةرؤكي ليذنةكاني تةندروسيت دةرووني لة ثاريَزطاكاندا . - د
 -دةبيَت كة ثيَويستة برِوانامةي ثسثؤري لة ثزيشكي دةرووني هةبيَت و هةَلدةستيَت بة :ئةجنومةن برِياردةري  -١
 تؤماركردني كؤنووسةكان . - أ

 ئامادةكاري بؤ كؤبوونةوةكاني داهاتوو .  -ب
ئاطاداركردني ئةنداماني ئةجنومةن لة كاتي كؤبوونةوةكان بة جيَبةجيَكردني ريَكارة كارطيَرييةكان بؤ بةريدي   -ج

 هاتوو بؤ ئةجنومةن . 
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( رِؤذدا لة هاتين و هةروةها كارةكاني ئةجنومةن بةريَوةدةبات 3ئاطاداري سةرؤكي ئةجنومةن دةكات لة ماوةي ) -ه
 ي ئةجنومةن و بة ياريدةدةري ضةند كارمةنديَك .و لة ذيَر سةرثةرشيت سةرؤك

  -كؤبوونةوةكاني ئةجنومةن : سيَيةم:
ي ثيَويست كؤبوونةوة دةكات لة ديواني وةزارةتي تةندروسيت و دةكريَت مانطانة كؤدةبيَتةوة يان بةثيَ ئةجنومةن -١

كؤبوونةوةكاني لة ثاريَزطاكاندا ئةجنام بدريَت بة مةرجيَك لة كؤبوونةوةكاني ثيَشرت ثيَشنيار بكريَت يان لةسةر 
ك و بةشيَوةي ئةنداماني ئةجنومةن دةبيَت ئةنداماني نةهاتوو ئاطاداربكريَتةوة ثيَش هةفتةية( ١/3)داواي 

 فةرمي .
( ئةندام دةبيَت و لةكاتي ٩ئةنداماني ئةجنومةن كة ذمارةيان )( ١/3)كؤبوونةوةكان بة ئامادةبووني  -١

ئامادةنةبووني سةرؤكي ئةجنومةن ئةوا بةتةمةنرتين ئةندام سةرؤكايةتي كؤبوونةوةكة دةكات و شيَوةي برياردان 
 بة زؤرينةي دةنط دةبيَت .

 -كاني ئةجنومةن ئةم بابةتانة لة خؤ دةطريَت :كؤبوونةوة ضوارةم:
 كيَشةكاني تةندروسيت دةرووني  . -١
 ئاماري تايبةت بة كيَشةي دةروونيةكان . -١
 ثيَشنيار كردني رِيَطةكاني ضارةسةركردني كيَشةكان و ئةو ئاستةنطانةي ديَتة ثيَش كارةكاني ئةجنومةن . -3
 ثيَداني مؤَلةت و هةَلوةشاندنةوةي مؤَلةتةكان . -4
 هةواَلة كردني كةم تةرخةم لة جيَبةجيَكردنى ئةم ياساية بؤ ليَكؤليَنةوة و بة فةرمانى سةرؤكى ئةجنومةن  . -٦
ني هؤيةكاني و داواكردني لة اليةني دديراسةكردني ضؤنيةتي بةرةو ثيَش بردني ضارةسةري دةرووني و ئامادةكر -٥

 ثةيوةنديدار لة ريَطاي نويَنةري وةزارةتةكان لة ئةجنومةن .
  -ئاماجنةكاني : ثيَنجةم: 
 بةرزكردنةوةي ئاسيت خزمةتطوزاري تةندروسيت دةرووني لة هةريَمي كوردستان . -١

 بةرطري كردن لة مايف نةخؤشاني دةرووني و بةخيَوكةرةكةى . -١

ريَكخسنت و ئامادةكردني ئامار و زانياري تايبةت بة نةخؤشاني دةرووني لة هةريَمي كوردستان لة ريَطةي  -3
 ني دةرووني لة ثاريَزطاكان .ليذنةكا

 -ئةركةكاني ئةجنومةن : شةشةم:  
 داناني سياسةتي طشيت تةندروسيت دةرووني. -١
 ئامادةكردني ثالن بؤ مسؤطةركردني ماف و سةالمةتي نةخؤشة دةروونيةكان . -١
 سةرثةرشيت و بةدواداضووني جيَ بةجيَكردني سياسةتي تةندروسيت دةرووني لة هةريَمي كوردستان . -3
دةركردني ريَنمايي بؤ نةخؤشخانة و دامةزراو و نؤرينطةكاني ثسثؤر لة ضارةسةري  دةرووني لة سةرجةم ئةو  -4

 شتانةي ثةيوةسنت بة ضاوديَريكردني نةخؤش لة هةردوو كةرتى طشتى و تايبةت  .
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يان بةسةردا داناني ستاندةر بؤ بةخشيين مؤَلةتي دةركراو لة وةزارةتي تةندروسيت كة حوكمةكاني ئةم ياساية -٦
 ثيادة دةكريَت .

يةتي آلهةماهةنطي كردن لةطةلَ اليةنة ثةيوةندارةكان بؤ دابينكردن و ئامادةكردني بةرنامةي رؤشنبريي و كؤمة -٥
 و حةوانةوة .

هةماهةنطي كردن لةطةلَ اليةنة ثةيوةندارةكان بؤ دابينكردني ثيَداويستية مادي و مةعنةويةكاني ضاوديَري  -٧
 نةكاني حةوانةوة .كردني نةخؤش و خا

هاريكاري كردن لةطةلَ اليةنة زانستيةكان بؤ ئامادةكردني ليَكؤلينةوة و تويَذينةوة لة بواري تةندروسيت  -٢
 دةرووني .

بةجيَ كردني ئةركةكاني ئةجنومةن ثيَويستة لةسةر هةموو وةزارةتةكان و فةرمانطةي ثسثؤر بؤ جيَ حةوتةم:
 و يارمةتي ثيَويست بدةن  . هاوكاري تةواو بكةن لةطةلَ ئةجنومةن

 هةشتةم: 
ئةجنومةن بؤي هةية ثةيوةندي بكات بة اليةني ناوخؤيي و نيَودةوَلةتي كة كارةكانيان هاوشيَوةي كارةكاني  -1

ئةجنومةنة بةمةبةسيت سوود وةرطرتن لة ئةزموون و ليَهاتوويان ئةويش دواي ئاطاداركردنةوةي سةرؤكايةتي  
 ئةجنومةني وةزيران  .

 ومةن بؤي هةية ميوانداري هةر ثسثؤريَكي كة ثيَويست بيَت ئةجنومةن رِاي وةربطريَت .ئةجن -١
 ئةجنومةن نووسينطةي تايبةتي خؤي دةبيَت و دةكريَت كؤبوونةوةكان لة وةزارةتي تةندروسيت ئةجنام بدريَت .:  نؤيةم
 بةجيَ دةكريَت .(دا جيَكوردستان ىعةقايو)وكردنةوةي لة رِؤذنامةي آلئةم ثةيرةوة لة رِيَكةوتي ب :دةيةم

 

 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                  
 وةزيـرى تةندروستى                                                                                                               
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 وةزارةتى تةندروستى
 9/9/2018( لة  9169ذمارة: )

 
 2018 سالَي (ى1ذمارة ) رِيَنمايي

 2016(ى سالَى 1هةمواركردنى ريَنمايى ذمارة )
 

  :يةكةم
 كوالييت و رووبةر لةرووي خوارةوة شيَوةي بةم( ١١١٥) ساَلي( ١) ذمارة لةريَنمايي( 3) ماددةي هةمواركردنةوةي

  -:دةرمان كؤمثانياكاني كؤطاي

 .ثارضة بيَت ويةك نةبيَت كةمرت( م٦) لة بةرزيةكةي و كةمرتبيَت م(4١١) لة نابيَت كؤطا رووبةري  -١

 . نةبيَت كةمرت(  م١ ) لة جوريَك بة كؤطا ذوورةوةي لةهاتنة  خاويَن رووبةريَكي هةبووني  -١

 . هاوشيَوةكاني يان ئيثوكسي بةمادةي بكريَت كؤطا زةوي رووثؤشي  -3

 و طةرمي ثلةي كاتذميَري (١4) تؤماري بؤ( لؤط داتا) ئاميَري بةريَطةي بكريَت شيَ و طةرمي ثلةي كونرتؤَلي -4
 زياتر( ٥٦) لة شيَ رادةي و نةكات تيَثةر ثلة( ١٦) لة طةرمي ثلةي وة دةبيَت.  كؤطا بةشةكاني هةموو لة شيَ

 . كؤطا بةشةكاني هةموو بؤ نةبيَت

 رووي لة طوجناو مؤليدةي يان نيشتماني كارةباي ريَطةي لة ذميَريـكات(  ١4 ) شيَوةي بة كارةبا كردني نـدابي  -٦
 . تواناوة

 بضيتة نابيَت بارهةَلطرةكة جوريَك بة كؤطا سةرةكي دةرطاي لة دةرمان باري كردني داخل شويَين ريَكخستين  -٥
 . كؤطا هؤَلي ناو

 ئةم كؤمثانيا هاتوو ئةطةر بيَت ثلة( ٢-١) لةنيَوان طةرمي ثلةي هةبيَت ساردكةرةوةي كؤطاي ثيَويستة  -٧
 . هةية ثلة بةم كةثيَويستيان هةبيَت دةرمانانةي

 يَيانـث دةرمان كونرتوَلي كوالييت وةبةرايةتيـبةريَ لةاليةن كة ستيكةر ليَداني بؤ تايبةت شويَنيَكي داناني  -٢
 . دةدريَت

  . نةبيَت كةمرت( م3) لة بةرزي  و دةرمان رةفةي داناني  -٩

 .  دةرمان كؤطاي لةناو هةبيَت  ئاطركوذينةوةي سيستةمي -١١

 تةندروست ليؤكونرت ثيَداويستيةكاني و ئاميَر بةكارهيَناني و زيندةوةر سيستةمي كردنيؤقةالض كردني جيَبةجيَ -١١
 . زيندةوةرةكان بؤ

 . بيَت داثؤشراو بةشيَوةي كؤطا لةناو كةرةوة روناك شيَوازي  -١١

 ليَك ناكؤك ، دةرماني ، ئيكسثايةر دةرماني ، دةرمان ناردني ، كوطاكردن,  وةرطرتن ةكانيـبةش  -١3
  . جيابكريَتةوة
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 . هةبيَت تايبةتي  ساردكةرةوةي ئؤتؤمبيَلي دةبيَت كؤطايةك هةموو  -١4

 . بنوسريَت كؤدةوة بة  رةفةكان لةسةر دةرمان دةربارةي زانياري تةواوي  -١٦

    قةدةغةية. كؤطا لةناو خواردنةوة و خواردن  -١٥

 .بكات كؤطا بةشةكاني هةموو كؤنرتؤلي بةجؤريَك هةبيَت كؤطا لةناو ضاوديَري كاميَراي ثيَويستة  -١٧
  :دووةم

       لة رؤذنامةي آلوكردنةوةيـب دواي مانط شةش( ٥) ماوةي لة  دةرمان هاوردةكردني كؤمثانياكاني ويستةـثيَ
 بةرامبةريان ياسايي ريَكاري ريَنمايية بةثيَضةوانةوة ئةم جيَبةجيَكردني بة ثابةندبن ( كوردستان قايعيةو )

 .دةطرييَتةبةر

 
 
 
 
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            
 دروستىوةزيـرى تةن                                                                                                               
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 وةزارةتى تةندروستى
 26/9/2018لة :  10212 ذمارة:

     ١١١٢( ي ساَلي ١ذمارة ) ــ( لة ياساي بةخشني و ضاندني ئةندامةكاني لةشي مرؤظ3١ثاَلثشت بة ماددةي ) 
 ئةم رِيَنماييةمان دةركرد .

 2018 سالَي (ى2ذمارة ) يَنماييرِ

 ـئةندامةكاني لةشي مرؤظرِيَنمايي بةخشني و ضاندني 
 ي بةخشني و ضاندني ئةندامةكاني لةش ليذنةي باآل ماددةي يةكةم:

ي بةخشني و ضاندني ئةندامة مرؤييةكان آلبةسةرؤكايةتي وةزيري تةندروسيت بةناوي ليذنةي با آلليذنةيةكي با -١
 ثيَك دةهيَندريَ سةر بة وةزارةتي تةندروسيت دةبيَ .

ئةركةكاني ليذنة بريتني لة بةرِيَوةبردن و ريَكخستين نةشتةرطةريةكاني ضاندني ئةندامةكان و بةشةكاني و  -١
و هةروةها سةرثةرشيت و ضاوديَري كردن شانةكان و دياري كردني ئةو دامةزراوانةي مؤَلةت دةدريَن بة ضاندن 

 لة ئةستؤ دةطريَت .ثيَي حوكمةكاني ئةم ياساية ثةيرِةو رِيَنماييةكان لةسةريان بة
تؤماري ليستيَك بةناوي بةخشةرةكان و ضةند ليستيَك بةناوي ئةو نةخؤشانةي ثيَويستيان بة ضاندن هةية لة  -3

جةستةي مرؤظيَكي مردوو بة طويَرةي ثيَشةنطي تؤماركردن لةو تؤمارةي بؤ ئةو مةبةستة ئامادةيان دةكات و 
بيَت بؤ نةخؤشةكة ثيَداويستييةكي زةروور و بة ثةلةي هة مةطةر ،ناكريَ ئةم ثيَشةنطيية هةموار بكريَت 

دياريان دةكات و ئةم ليستانة  آلي ريَسا ثزيشكييةكان و ئةو رِيَكارانةي ليذنةي بانةشتةرطةري ضاندن بة ثيَ
ةنديية لةسةر ضاندن لة نيَوان زيندووةكان دا ثيادة ناكريَت و لة هيض حاَلةتيَك لة حاَلةتةكان دا نابيَ لةو رِيَزب

البدريَت كة لة ليستة ئاماذة ثيَكراوةكان دا هاتووة بة هؤي نةبووني تواناي نةخؤش لةسةر ثيَداني تيَضوونةكاني 
 نةشتةرطةري ضاندن .

 -بةخشةري زيندوو : ماددةي دووةم:
 لة رووي ياساييةوة كامل ئةهلية بيَت . -١
 سالَ زياتر بيَت . ١٢تةمةن لة  -١
 نةبيَت .هيض نةخؤشيةكةي دةرووني  -3
 نةخؤشية جةستةيي دريَذخايةن و طواسرتاوةكاني نةبيَت . -4
 بةخشةر بؤي هةية ثاشطةز بيَتةوة لة هةر كاتيَك بيَت ثيَش ئةجنامداني نةشتةرطةريةكة  . -٦
٥-  

مامةَلةكردن بة هةر ئةنداميَك لة ئةندامةكاني جةستةي مرؤظ يان بةشيَكي ، يان يةكيَك لة شانةكاني لةش  -أ :
 وةي فرؤشنت يان كرِين يان بة بةرامبةر كة سرووشتةكةي هةر شتيَك بيَت قةدةغة دةكريَت .لةسةر شيَ

نابيَت ضاندني ئةندام يان بةشيَكي يان يةكيَك لة شانةكاني ببيَتة هؤي ئةوةي كةسي بةخشةر يان هةر يةكيَك  -ب :
وكاري بةهؤي طواستنةوة بيَت لة مرياتطرةكاني هيض سووديَكي ماددي يان عةييين لة كةسي وةرطر يان كةس 

 يان بةبؤنةي بةدةست بهيَنيَت .
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نابيَت ثزيشكي تايبةمتةند دةست بكات بة ئةجنامداني نةشتةرطةري طواستنةوة و ضاندن  بةر لة تةواو كردني  -ج :
 رِيَكارة ياسايي و كارطيَرييةكان .

 

  -بةخشةري مردوو : ماددةي سيَيةم:
  يةكةم:

زةروورةتيَكي ثيَويست بؤ ثاريَزطاري كردن لة ذياني مرؤظيَكي زيندوو يان ضارةسةركردني لة دةكريَت بؤ  -1
نةخؤشيةكي كوشندة يان تةواوكردني كةم بوونيَكي ذينةوةري لة جةستةيدا ئةنداميَك يان بةشيَك لة ئةندام يان 

ي مردني وةسيةتي ئةم كارة شانةيةكي جةستةي مرؤظيَكي مردووي تيَدا بضيَندريَت ئةطةر مردووةكة بةر لة
ي ئةو يَ بةثيَطةدار يان جيَطريكراو لةسةر هةر ثةرِيَكي فةرمي يان داني ثيَدا نابكردبيَ بة وةسيةتنامةيةكي بةَل

 ري دةكات .اوةكان بة طويَرةي ئةم ياساية ديارِيَكارانةي كة ثةيرةو و رِيَنمايية دةركر

( بة مةبةسيت ضارةسةركردن يان  املتويف حديثًاةي تازة مردوو ) دةكريَ طواستنةوة بكريَت لة ئةنداماني جةست -2
بة مةبةسيت زانسيت بة مةرجي بة دةستهيَناني رِةزامةندى نزيكرتين كةسةكاني تا ثلة ضوار ، لة هةموو 

 -ي ئةو مةرجانةي خوارةوة :ةنديةكة بة نووسراو بيَ و بةثيَحاَلةتةكان دةبيَ رِةزام
ستةي خؤي ببةخشيَ ذياني خؤي وةسيةتي كردبيَ كة لة دواي مردني هيض ئةنداميَكي جة نابيَ كةسي مردوو لة -أ 

 ثيَى نووسراويَك كة دوو كةسي شياو لة رِووي ياساييةوة شاهيَديان لةسةر دابيَ .ئةمةش دةبيَ بة
 بؤ ئةو مةبةستة. ةيةكي ثيَكهاتووي ليذنةشيَوةيةكي يةكاليي كةرةوة بةثيَليَكؤلينةوة بكريَ بؤ مردنةكةي ، ب -ب 
نابيَ رِيشةكيَش كردن لة جةستةي مردوو ئةجنام بدريَ مةطةر بة مؤَلةتي دادوةري ليَكؤَلينةوةي تايبةمتةندةوة بيَ  -3

 ئةطةر مردنةكة بابةت بيَ بؤ ليَكؤلينةوةي تاوانكاري .
 وةسيةتكار بة يةكيَك لة ئةندامةكاني ، بؤي هةية لة وةسيةت نامةكةي ثاشطةز بيَتةوة.  -4

 دووةم:
ي بةخشني و ضاندني ئةندامة مرؤييةكان تيمي ليَهاتووي ثزيشكي لة ثاريَزطاكاني كوردستان كة آلبة برياري ليذنةي با

نةشتةرطةريةكاني ضاندني ئةندامةكاني تيَدا ئةجنام دةدريَت ثيَك دةهيَنريَت بة ئاماجني وةرطرتين ئةندامةكان لةوانةي 
 ضاندن . كؤضي دواييان كردووة بة مةبةسيت

 مةرجةكاني بةخشني ماددةي ضوارةم:
 بةخشني لة ويستيَكي ئازاد جيَطريكراو بة نووسراويَكي فةرمي سةرضاوة دةطريَت. -1
 تةنها بةخشني بيَت نابيَت كرين و فرؤشنت بيَت . -١
( ناقصهاعديم االهلية و جطة لةنةشتةرطةري ضاندني مؤخي ئيَسك بةخشني لة كةساني ناليَهاتة و كةم ليَهاتة ) -3

 نةرايةتي دةكـات رِةزامةنـدي   ت هةتا ئةطةر دايك و باوكيشي ، يان ئةوةي لةرِووي ياساييةوة نويَقبول ناكريَ

 بدةن . لةسةر
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     دةكريَت طواستنةوة و ضاندني خانةي دايك ) خانةي رِةطيي ( لة مندالَ و لة كةساني ناليَهاتـة و كـةم ليَهاتـة     -4
خوشـك و برايـةكان ئـةجنام بـدريَ     دايك و باوك يان منداَلةكان يـان لـة نيَـوان    ( بؤ  عديم االهلية و ناقصها) 
مةرجيَك رِةزامةندي نووسراوي لة هةردوو دايك و باوكي منداَلةكة بدريَت ئةطةر هةردووكيان لة ذياندا مابن ، بة

ية لة جيَطرةوة يان يان يةكيَكيان لة حالةتي مردني ئةوي ديكة يان لةو كةسةي باوانة ، يان ويسيت لةسةري هة
 نويَنةري ياسايي كةسي ناليَهاتة يان كةم ليَهاتة .

  -رِيَكارةكاني نةشتةرطةري ضاندني ئةندامة مرؤييةكان لة دةزطا تةندروستيةكان : :ماددةي ثيَنجةم
كاروباري ليذنةيةكي باآلبة سةرؤكايةتي وةزيري تةندروسيت و بة ئةنداميةتي هةريةك لة بةريَوةبةري طشيت  يةكةم:

تةندروسيت وة ضةند ثزيشكيَكي ثسثؤر لة بوارةكاني نةخؤشـيةكاني طورضـيلة و جطـةر و ضـاو و خـويَن      
دادةنريَت كة ئةركي سةرثةرشيت و بةدواداضوون و ئامادةكردني ريَنمايي و ثيَداني مؤَلـةتي كـاركردن بـة    

 ت .نةخؤشخانةكان و ثزيشكةكان و سةنتةرة ثسثؤرييةكان ، لة ئةستؤ دةطريَ
دوو ليذنةي الوةكي لة هةر بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت كة نةشتةرطةري تيَدا ئةجنام دةدريَت دروست  دووةم:

 -دةكريَت :
 ليذنةيةكي زانسيت دةبيَت ليَكؤلينةوة لة شياوي كةسي بةخشةر دةكات لة رووي جةستةييةوة.  -١
دةكات لـة رووي دةروونـي و دؤكيوميَنتـةكان وة ئـةم     ليذنةيةكي ئةخالقي و كارطيَري دةبيَ كة ليَكؤلينةوة  -١

ليذنةية اليةنة ثةيوةنديدارةكان وةك ئاسايش و ثـؤليس و بـاري شارسـتاني و نوَينـةري بةشـي ياسـايي لـة        
 بةريَوةبةرايةتية طشتيةكان لة خؤ دةطريَت  .

يَت ليذنةيةكي ثسثؤر تايبةمتةند بؤ زياتردَلنيا بوون لة ريَكارةكان هةر سةنتةريَك تايبةمتةند لة ضاندني دةتوان -3
 دامبةزريَت بؤ ئةم مةبةستة .

نابَيت هيض ئةندامَيك يان بةشَيكي ئةندام يان شـانةيةك لـة جةسـتةي مردووَيـك بطوازرَيتـةوة تـةنها ثـاش         -4
سةملاندني مردنةكة بة سةملاندَيكي دَلنياييدةر نةبَيت كة لـة دواييـدا ئةسـتةم بَيـت بطةرَيتـةوة بـؤ ذيـان و        

اندني ئةمةش بةثيَ ي برِياريَك دةبيَت بة كؤ دةنطي بريو بؤضووني ليذنةيةكي سيَياني لة ثزيشكاني ثسثؤر سةمل
لة نةخؤشيةكاني يان نةشتةرطةري مـؤخ و دةرمانـةكان ، نةخؤشـيةكاني يـان نةشـتةرطةريي دلَ و دةمـارة       

ةي ليذنةكـة هةَلدةسـتيَت بـة    خويَناوييةكان  ، و سرِكردن يان ضاوديَري ضـرِ دةربضـيَت ، ئـةويش ثـاش ئـةو     
ي ئـةو  ون لة سةملاندني مردنةكة ، بةثيَئةجنامداني ثشكنيين كلينيكي و جةختكردنةوةي ثيَويست بؤ دَلنيابو

دياريان دةكات و برياريَكي لةاليةن وةزيري تةندروستيةوة ثيَ دةردةضـيَت   آلستاندةرة ثزيشكييانةي ليذنةي با
ني ئةركةكاني بؤي هةية ثشت ببةستيَت بةوةي بةباشي بزانيَت لة ثزيشكاني ليذنةكةش لة ثيَناو بة جيَطةياند

، نابيَت ئةنداماني ئةم ليذنةية ثشكنينة ثةيوةنـدي راسـتةوخؤيان هـةبيَت بـة نةشـتةرطةري ضـاندني       ثسثؤر
 ئةندامةكان يان شانةكان .
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ةكان تيمـي ثزيشـكي بـةرثرس    لة هةر دامةزراوةيةك لة دامةزراوةكاني مؤَلةتدراو بة ضاندني ئةندامة مرؤيـ  -٦
لةضاندن ثيَك دةهيَنريَت و ثةيرِةوي جيَبةجيَ كردني ياسا و رِيَساكاني ئةو تيمة و مةرجـةكاني ثيَويسـت لـة    

تةكاني دياري دةكات و سةرؤكي ئةم ليذنةيةش بةرثرس دةبيَت لة بةرِيَوةبردني ثرؤطرامي ضاندن آلئةندام و دةسة
يـةتي بـؤ   آلكاري تيمةكة بةباش طةياندني خزمةتطوزاري ثزيشكي و كؤمة لة دامةزراوةكة و هةَلسةنطاندني

و ليذنةي ثاريَزطاكان و سةرجةم  آلنةخؤش و بةخشةرةكان و نويَنةرايةتي كردني ثرؤطرامةكة لةبةردةم ليذنةي با
 اليةنة ثزيشكي و كارطيَريية ثةيوةنديدارةكان .

 شيَوازي ئةجنامداني نةشتةرطةري  :ماددةي شةشةم
بةخشةر يان ئةو كةسةي ياسا ثيَويسيت بة رِةزامةنديداني كردووة لةسـةر بةخشـني بـؤي هةيـة هـةتا ثـيَش        -١

 دةستكردن بة ئةجنامداني نةشتةرطةري طواستنةوةكة لة بةخشينةكة ثاشطةزبيَتةوة .

ي نابيَت دةست بكريَت بة نةشتةرطةري طواستنةوة بةمةبةسيت ضاندن تـةنها ثـاش ثيَـزانيين هـةردوو كةسـ      -١
( ١4بةخشةر و وةرطر نةبيَت ، ئةطةر بة ئاطابيَت ) مدركا ( لة ريَطةي ليذنةي سيَيانةي دةقكراو لة ماددةي )

ي ئةم ياسايةدا ، بة سروشيت هةردوو نةشتةرطةري طواستنةوة و ضاندن و مةترسيية ئةطةرةكاني هةردووكيان 
ر و وةرطر ، يان رِةزامةندي جيَطـرةوة يـان   لة مةوداي نزيك، يان دوور و وةرطرتين رِةزامةندي كةسي بةخشة

هاتة ، يان وةسيةتكراو بيَت ، ئةطةر مردوو بيَـت  كةساني ناليَهاتة ، يان كةم ليَ نويَنةري ياسايي ، ئةطةر لة
( دةقـي لةسـةر كـردووة ، ليذنةكـة     ٦بةنيسبةت خانةكاني دايك بةثيَي ئةوةي برِطةي )سيَيةم( ي مـاددةي ) 

ة دةكات و بةخشةر و وةرطر واذووي دةكةن ، ئةطةر بيَ ئاطا نةبيَت لةاليةن جيَطرةوةي ، كؤنووسيَك بةمة ئاماد
 يان نويَنةرة ياساييةكةي .

 ماددةي حةوتةم:
آل ئةوا سةرثيَضي كار لة كاتي سةرثيَضي كردني برِطةكاني ئةم رِيَنمايية دواي ثشرتاستكردنةوةي لة اليةن ليذنةي با

لة ياساي ) بةخشني و ضاندني ئةندامةكاني لةشي مرؤظ لة هةريَمي كوردستان ( ذمـارة  ي ئةو سزايانةي كة بة ثيَ
 دا هاتووة سزا دةدريَت . ١١١٢( ي ساَلي ١)

 ماددةي هةشتةم:
 دا جيَ بةجيَ دةكريَت .(كوردستان ىعةقايو)وكردنةوةي لة رِؤذنامةي آلئةم رِيَنمايية لة رِيَكةوتي ب

 

 

 
 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            

 دروستىوةزيـرى تةن                                                                                                               
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 9/2018/  26 لة :   3622  ذمارة:

 
 

 

          كـة تايبةتـة بـة ليَخؤشـبوون لـةو سـزا        ٧/٢/١١١٢( لـة  ١3٩ثاَلثشت بة بريارى ئةجنوومةنى وةزيران ذمـارة) 
   ةت كـة خاوةنداريةتيةكـة بـؤ    ى دةوَلـ ك و مـالَ )بـدل(ى موَلـ   و سوودانةى كةوتووتة ئةستؤى قـةرزارانى كـرىَ و  

 ( رؤذ تـةواوى كـرىَ و  ٩١) شوو بة مـةرجيَك لـةماوةى  نى ثيَى و ئابوورى( دةطةريَتةوة ، بؤ ساآل)وةزارةتى داراي
( لة برِيارى سـةرةوة ئـةم   ١) ثشت بة برطةىثاَل، سةريان بدةن  بووة لة ةت كة كةَلةكةى دةوَلك وماَل)بدل(ى موَل

 -دةركرد : ريَنماييانةى خوارةوةمان
 2018 سالَي يَنماييرِ

  ى دةولةتك و مالَقةرزارانى كرىَ و)بدل(ى مولَ ريَنمايى تايبةت بة
 

شوو لةسةريان نى ثيَبؤ ئةو سزا و سوودانةى كة لةساآل تيان و كؤمثانياكان دةطريَتةوةئةم بريارة سةرجةم هاووآل -١
 كةلةكة بووة .

       وبوونـةوةى ئـةم ريَنماييـة لـة رؤذنامــةى    ؤذى كــار دواى بآل( ر٩١) ئـةم بريـارة بـةركار دةبيَـت بؤمـاوةى      -١
 )وةقايعى كوردستان( .

ــة)  دواى  -3 ــةم ماوةي ــاتنى ئ ــايى ه ــارة     ٩١كؤت ــةم بري ــةركاربوونى ئ ــةوتى ب ــة ريَك ــار( ل ــةوةد رؤذى ك ن
 بةريَوةبةرايةتيةكانى خانووبةرةى مريى لة هةريَمى كوردستان ناضـاردةبن بـة طرتنةبـةرى سـةرجةم ريَكـارة     

 ، بـةجىَ كردنـى ئـةم برِيـارة    دةوَلةت كة ثابةندنةبوون بة جيَ ياساييةكان بؤ هةموو قةرزارانى موَلك و ماَلى
    هـةمواركراو   ١٩٧٧( سـاَلى  ٦٥( ذمـارة)  قاانو  صصايا اياديو  احلكومياة    ضةوانة لة ذيَـر رؤشـنايى)   بةثيَ

 مامةَلة دةكريَت .

 

 

 
 ريَباز حممد محالن                                                                                            

 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                              
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 و تويَذينةوةى زانستى وةزارةتى خويَندنى باآل
 12/8/2018لة :  10627ذمارة:

 2018(ى سالَى 2ريَنمايى ذمارة )
 

 (2016-2012(ى خويَندنى دكتؤرا لة زانكؤ حكوميةكانى هةريَم بؤ سالَى )2012(ى سالَى )3ريَنمايى هةموارى سيَيةمى ريَنمايى ذمارة)
 (2017-2016(ى خويَندنى ماستةر لة زانكؤ حكوميةكانى هةريَم بؤ سالَى)2016سالَى)(ى 9ريَنمايى هةموارى سيَيةمى رينمايى ذمارة)
 ( 2017-2016(ى خويَندنى دكتؤرا لة زانكؤ حكوميةكانى هةريَم بؤ سالَى)2016(ى سالَى)2ريَنمايى هةموارى ضوارةم ريَنمايى ذمارة)

 ةت بة ثيَدانى نازناوى زانستى (ى تايب2016(ى سالَى)1ريَنمايى هةموارى يةكةمى ريَنمايى ذمارة)
لة ثيَناو بةرذةوةندى طشتى كانديدان و قوتابيان و خويَندكارانى خويَندنى ماستةر و دكتؤرا لة زانكؤكانى هةريَمى 

مةبةستى رةخساندنى دةرفةتى دةستثيَكردن بة خويَندنى بة، نى وةرطرتنى نازناوى زانستى و كوردستان وخوازيارا
رِةضاوكردنى ثاراستنى مةرجةكانى بةرزكردنةوةى ئاستى توانستى وةرطرتنى نازناوى زانستى بة را و،ماستةر و دكتؤ

مةرجى توانستى زمانى ئينطليزى كة لةو واركردنةوةى برِطةكانى تايبةت بةبرِياردرا بة هةم، زمانى ئينطليزى 
 -رِيَنماييانةى سةرةوة ئاماذةيان ثيَكراوة بةم شيَوازةى الى خوارةوة :

وو ئةو قوتابى و خويَندكار و كانديدانةى كة يةكيَك لة تاقيكردنةوة ستانداردةكانى توانستى زمانى هةم -١
( IELTS, TOEFL-IBT,TOEFL-PBT, Pearson Academic-PTEئينطليزيان ئةجنام داوة كة بريتني لة )

ئاستةكانيان دةضنة ناو كؤرسيَكى بةثيَى ، دةست نةهيَناوة م منرةى ثيَويستيان بةثيَى ريَنماييةكان بةبةآل
(ى قازانج نةويستى AMIDEAST) ستانداردى تايبةت بة ثةرةثيَدانى زمانى ئينطليزى كة لةاليةن رِيَكخراوى

 نيَودةوَلةتى بة هةماهةنطى سيَنتةرةكانى زمانى ئينطليزى زانكؤ حكوميةكانى كوردستان رِيَك دةخريَن .

 رِيَكخراوىةى ستانداردةكانى ئةم كؤرسانة لة اليةن تاقيكردنةودياريكردنى ئاستى كانديدةكان و  -١
(AMIDEASTَى قازانج نةويستى نيَودةولةتى بة هةماهةنطى سي) نتةرةكانى زمانى ئينطليزى زانكؤ

 حكوميةكانى كوردستان رِيَك دةخريَن .

و لة تاقيكردنةوةى كؤتايى كة بؤيان دياريدةكريَت ، ثيَويستة كانديدةكان بةشدارى هةموو ئةو كؤرسانة بكةن  -3
 دواتر دةتوانن دةست بة خويَندنى ئةكادميى بكةن .، تايبةت بة ئاستةكان سةركةوتووبن 

ئةم كؤرِسانة ئةو كانديدانة ناطريَتةوة كة هيض جؤرة تاقيكردنةوةيةكى ستانداردى توانستى زمانى ئينطليزيان لة  -4
 ( دوو ساَلةدا ئةجنام نةداوة .١ماوةى ئةم )

            هةروةك، ستة تاقيكردنةوة ستانداردةكاني زمانى ئينطليزى ماوةى ياساييان بةسةر نةضووبيَت ثيَوي -٦
 ( سالَ كارى ثيَدةكريَت .١لة ريَنماييةكان هاتووة بؤ ماوةى )

و  ١١١٦/١١١٥ئةم برِيارة هةموو ئةو قوتابي و خويَندكارانةى ماستةر و دكتؤرا دةطريَتةوة كة لة ساَلى ) -٥
 لة زانكؤكانى هةريَمى كوردستان وةرطرياون . (١١١٥/١١١٧
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 ثيَشكةشكاران و خوازيارانى نازناوى زانستى بة ثةيرِةوكردنى هةمان ريَضكة دةتوانن سوود لةم برِيارة وةربطرن . -٧

دنى كؤرسةكانى زمانى يةك ساَلدا لة دةستثيَكر (١قوتابيان و خويَندكارانى بةشداربوو لةم كؤرسة لة ماوةى) -٢
مةرجى توانستى زمانى ئينطليزى دةستةبةر بكةن و برِوانامةى كؤتايى ، ثيَى ئةم ريَنمايية دةبيَت ئينطليزى بة

 -بة ثيَضةوانةوة دواى ئةم ماوةية فةرمانى زانكؤيى )هةَلوةشاندنةوةى كانديد، كؤرسةكان بة دةست بهيَنن 
 .الرتشيح( يان لة سةرؤكايةتى زانكؤكان بؤ دةردةكريَت  ايغاء

ويستى توانستى زمانى لة ماوةى ياساييدا منرةى ثيَ مةرجة، ئةم كؤرسانة ناكةن ئةو كانديدانةى بةشدارى  -٩
 -بة ثيَضةوانةوة فةرمانى زانكؤيى )هةَلوةشاندنةوةى كانديد، ثيَى رِيَنماييةكان دةستةبةر بكةن ئينطليزى بة

 .الرتشيح( يان لة سةرؤكايةتى زانكؤكان بؤ دةردةكريَت  ايغاء

 .ى كوردستان ( بآلودةكريَتةوةلة رؤذنامةى ) وةقايعكارى ثيَدةكريَت و ريَكةوتى دةرضوونيةوة ئةم ريَنمايية لة -١١

 
 

 د.يــوسف طـــؤران                                                                                          
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 وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
 12/8/2018لة :  10628ذمارة:

 
 2018 سالَي ي(6) ذمارة يَنماييرِ

 
 كوردستان حكوميةكاني زانكؤ لة دكتؤرا ي(2012) سالَي ي( 3) ذمارة ريَنمايي ضوارةمي هةمواري ريَنمايي

 (2016-2012) سالَي بؤ 
 كوردستان حكوميةكاني زانكؤ لة دكتؤرا ي(2016) سالَي ي( 2) ذمارة ريَنمايي ثيَنجةمي هةمواري ريَنمايي

 (2017-2016) سالَي بؤ 
 

            هةمواركردنةوةي بة دا برِيارمان دراوة مانـثيَ تانةيآلدةسة ئةو بةثيَي و طشيت بةرذةوةندي ثيَناو لة
    تةوةري هةروةها ، دكتؤرا خويَندني ي(١١١٦) ساَلي ي(١) ذمارة ريَنمايي لة( ١- خاَلي/ ضوارةم) تةوةري

 :خوارةوةالى  شيَوازةي بةم دكتؤرا، خويَندني ي(١١١٥) ساَلي ي(٦) ذمارة ريَنمايي لة( ١ خاَلي/ ضوارةم)

    هةَليَنجراو زانسيت تويَذينةوةي دوو( ١) دكتؤرا تيَزي تاوتويَكردني ثيَش مةرجة مرؤظايةتيةكان زانستة بواري بؤ
    ئةم ضاوكردنيةرة ب دةوَلةتي نيَو يان ناوخؤيي ي( حمكم) زانسيت طؤظاريَكي لة وبكاتةوةآلب دكتؤرا تيَزي لة
 :خوارةوة نةيآلخا

 -: بيَت تيَدا خوارةوة نةيآلخا ئةم مةرجة ئةوا بوو ناوخؤيي ي(حمكم) زانستيةكة طؤظارة ئةطةر :يةكةم

   اليةن لة فةرمي مؤَلةتي و دةربضيَت كوردستان هةريَمي لة تايبةت ياخود حكومي زانكؤيةكي لةاليةن -١
 نيشتماني زبةنديري ىثيَوةرةكان و مةرج هةموو و وةرطرتبيَت كوردستان هةريَمي يآلبا خويَندني وةزارةتي

 . دةستةبةركردبيَت
 زانسيت تويَذينةوةي وآلبا خويَندني وةزارةتي لةاليةن فةرمي مؤَلةتي و دةربضيَت عيَراقي زانكؤيةكي اليةن لة -١

 خويَندني وةزارةتي اليةن لة ليَدةردةكريَت طؤظارةكةي زانكؤيةي ئةو و وةرطرتبيَت فيدرالَ عيَراقي حكومةتي
 . بيَت دانثيَدانراو كوردستان هةريَمي يآلبا

 زانكؤ ناوةندي زانسيت ثلةي بةرزكردنةوةي ليذنةي يان فاكةَليت / كؤليَذ لة زانسيت ثلةي بةرزكردنةوةي ليَذنةي -3
 . دةكات طؤظارةكة رِةسةنايةتي بؤ راستاندن

 : بيَت تيَدا نةيآلخا ئةم مةرجة ئةوا بوو دةوَلةتي نيَو ي(حمكم)زانستيةكة طؤظارة ئةطةر :دووةم

  -: دةربضيَت خوارةوة اليانانةي لةم يةكيَك اليةن لة -١

 . ثيَكراو رةباو زانسيت ئةكادميي دةزطايةكي يان يونسكؤ ليسيت لة نيَودةوَلةتي ثيَكراويرِةباو زانكؤيةكي لةاليةن - أ
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 تيةنيَودةوَل ئةكادميي ي( ريَكخراويَك)  ةيةككؤمةَل يان دةوَلةتي نيَو ئةكادميي ضاثي دةزطايةكي لةاليةن - ب
 سيستمي لة و هةبيَت ي (Impact Factor) كاريطةري فاكتةري طؤظارةكة ثيَويستة حاَلةتةدا لةم ، دةربضيَت

(Thomson Reuters)  تؤماركرابيَت . 

  .دةربضيَت ليَ ذمارةي دوو( ١) ساَلي كةم بةاليةني و دةربضيَت  ثيَك و ريَك دةوري شيَوةيةكي بة -١
                وكراوةكانيآلب تويَذينةوة هةموو بؤ وورد ثسثؤري اليةن لة (Peer Review) زانسيت هةَلسةنطاندني -3

 . بدات ئةجنام
 .هةبيَتى ) (Issn تيةنيَودةوَل تؤماري ذمارةي -4
 هةبيَت ى(DOI)طؤظارةكة -٦
 زانكؤ ىناوةند زانسيت ىثلة وةيةبةرزكردن نةيليذ يان فاكةَليت / ليَذكؤ لة زانسيت ىثلة بةرزكردنةوةي ذنةيلي -٥

 دةكات طؤظارةكة رِةسةنايةتي بؤ راستاندن

(  كوردستان وةقايعي)  رؤذنامةي لة و ثيَدةكريت كاري دةرضوونيةوة ريَكةوتي لة ريَنمايية ئةم :سيَيةم
 . ودةكريَتةوةآلب

 

 

 د.يــوسف طـــؤران                                                                                        
 و تويَذينةوةى زانستى  آلوةزيرى خويَندنى با                                                                                      
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 ؤوةزارةتى ناوخ
 29/8/2018لة  12221ذمارة: 

 
 2018 سالَي( 12) ذمارة بةياني

 

 مايف مرؤظـنةوةى بازرطانيكردن بةرةنطاربووبةتايبةت بة  2018(ى سالَى3هةموارى يةكةمى رِيَنمايى ذمارة)
تايبةت بة بةرةنطاربوونةوةى بازرطانيكردن بة مافى مرؤظ و لةبةر  ١١١٢(ى ساَلى 3) دوا بة دواى ريَنماييمان ذمارة

  -بةرذةوةندى طشتى برِيارماندا بة هةموار كردنى ريَنمايى سةرةوة بةم شيَوةيةى خوارةوة:

 ماددةى يةكةم: 
يةتى ثاريَزطا يان آلكؤمة بةرِيَوةبةرى كارو دةستةبةرى ) كردنى دةستةواذةىةر ثةرِينى لة كاتى ضاثكردن زيادلةب

 أ لة ريَنمايى سةرةوة  - ١ؤ ماددةى دووةم برِطة دووةم / ئيدارةى سةربةخؤ ( ب
 :ماددةى دووةم

 . دةكريَتةوةوآلب ( قايعى كوردستانوة )لةرؤذنامةى  م بةيانةئة
 

 سنجاري كريم                                                                                                                                      
 ناوخؤ وةزيري                                                                                                                                     

------------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى ناوخؤ

 6/9/2018لة  1239ذمارة: 
 2018 سالَي( 13) ذمارة بةياني

 برِيارماندا ١٢/١١/١١١٧ لة( ١3١) ذمارة وةزيران ئةجنومةني برِياري بةثيَي دراوة ثيَمان دةسةآلتةي بةو ثاَلثشت
 -:١١١٢ ساَلي ي(١١) ذمارة بةياني لة كراون دياري خوارةوة لة كة برِطانةي ئةم كردنةوةي هةموار بة

 شيَوةيةي بةم خويَندنةوةي وة ١١١٢ ساَلي ي(١١) ذمارة بةياني ديباجةي لة ضاثي هةَلةي ضاككردنةوةي :يةكةم
 ١٢/١١/١١١٧( لة ١3١ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )يارى ثاَلثشت بةبرِ : خوارةوة

 .بآلودةكريَتةوة (كوردستان وةقايعي) رؤذنامةي لة بةيانة ئةم :دووةم
 
 

 سنجاري كريم                                                                                                                                     
 ناوخؤ وةزيري                                                                                                                                     
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 وةزارةتى ناوخؤ
 6/9/2018لة  1290ذمارة: 

 2018 سالَي( 19) ذمارة بةياني
برِيارماندا  ١٢/١١/١١١٧لة  (١3١ثيَى برِيارى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة)تةى ثيَمان دراوة بةثاَلثشت بةو دةسةآل

 -: ١١١٢(ى ساَلى ١هةموار كردنةوةى ئةم برِطانةى كة لة خوارةوة ديارى كراون لة ريَنمايى ذمارة)بة
 ( لة ماددةى دووةم بةم شيَوةيةى خوارةوة :3هةمواركردنى )يةكةم: 

3-  
يالنةى كة لة ئةستؤى فةرمانبةرانى ثلة تايبةت و بةرِيَوةبةرى بئةو ئؤتؤمفرؤشتنى ئؤتؤمبيلةكانى حكومى  - أ

طشتى و ئةوانةى لةو ثلةيةدان و سةرؤكى يةكة كارطيَرِييةكان و بةريَوةبةرى فةرمانطةكانى حكومةت ئةوانةى 
ئاسايشى يةكةى ذميَريارى سةربةخؤيان هةية و ئةندامانى دةستةى ثشكنينى كارطيَرى و ثشكنينى هيَزةكانى 

كارى خزمةتطوزارى و تؤئؤمبيلةكانى ثرِؤتؤكؤَلى رةتى ناوخؤ و ئةوانةى تايبةتن بةوةزابة ناوخؤى سةر 
سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران و ئؤتؤمبيلة تؤماركراوةكان لةسةر ئةستؤى فةرمانطةكانى ئاسايش و 

 هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ و ثيَشمةرطة ناطريَتةوة .
نةى كة سةر بة فةرمانطةكانى هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤن و لة ئةستؤى فةرمانبةرى شارستانني ئةو ئؤتؤمبيَال - ب

 يَنماييانة دةيانطريَتةوة بة مةرجيَك ثلة تايبةت نةبن .ئةم رِ
 :دةى سيَيةم بةم شيَوةيةى خوارةوة( بؤ ماد4زيادكردنى برِطةى)دووةم : 

بة مةبةستى فرؤشتنيان دواتر دةربكةويَت كة خةرجى ذنةى باآل ليئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة كةسني و دةنيَردريَن بؤ  -4
رِةزامةند بوو  ضاككردنةوة( ئةطةر ليَذنةى باآل بؤ كراوة لةسةر خةزينةى حكومةت لة )سوتةمةنى و رِوون و

 ( سالَ .4( سالَ بؤ )١١(كةم دةكريَتةوة لة )قسطلةسةر فرؤشتنى ماوةى ثشكةكةى )

 ( لة ماددةى ضوارةم بةم شيَوةى خوارةوة:١ةى )هةمواركردنى برِطسيَيةم: 
خةمالندن لة ريَطاى بةريَوةبةرايةتى طشتى ديوانى وةزارةتةكان و اليةنى نةبةسرتاو بة وةزارةت كؤنووسى  -2 

دكردنى بؤ هةر دوو وةزيرى ناوخؤ و وةزيرى يت بؤ ليذنةى باآل بةمةبةستى ديراسةكردنى و دواتر بؤ ثةسةندردةنيَر
و ئابوورى بةرز دةكريَتةوة وة ثيَويستة ثشتطريى سةرؤكى ئةو فةرمانطةية هاوثيَض بكريَت كة ثيَويستيان بةو دارايى 

 ئوتؤبيلة نية.

 :دةى بيستةم بةم شيَوةيةى خوارةوة( لة ماد١هةمواركردنى برِطةى )ضوارةم : 
دواى ئةم بةروارة هيض  ، 3١/١١/١١١٢بةجىَ كردنى ئةم ريَنمايية تا ريَكةوتى دريَذكردنةوةى ماوةى جيَ -١

ثيَى سيستةمى كارتى ئةو بةنزينخانةيةى طريَبةستى بة ثسوولةيةكى بةنزين خةرج ناكريَت جطة لة ثسوولةى
 ئةليكرتؤنى بؤ خةرجكردنى سووتةمةنى لةطةلَ فةرمانطةكة دابني كردوة .

 تان( بآلودةكريَتةوة.لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردسكارى ثآ دةكريَت ئةم بةيانة لة ريَكةوتى دةرضوونيةوة ةم : ثيَنج
 كريم سنجارى                                                              ريَباز محالن                 

 وةزيرى ناوخؤ                                                                     وةزيرى دارايى و ئابوورى                   
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 وةزارةتى تةندروستى

ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 
 -برِيارماندا بة : ١١١٧(ى ساَلى ١٦)
 

 بةيان
 2018(ي سالَي 29ذمارة )

ن و هةرزةكاران( آل)سةنتةرى تةندروستى دةروونى تايبةت بة مندا بؤ ) سةنتةرى تةندروستى دةرونى ( طؤرينى -
 سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى دهؤك . 

   .٧/١١١٢/ ١٦ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 
 

 

 بةيان
 2018(ي سالَي 22ذمارة ) 

بؤ جوانكارى لة شارى هةوليَر بةمةرجيَك و ثابةندبن بة طشت  ) سةنتةرى ثزيشكى اليف الين (كردنةوةى  -
 ريَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان . 

                                                                                                   .٧/١١١٢/ ١٦ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 
 

  بةيان
 2018(ي سالَي 26ذمارة )

بؤ جوانكارى لة شارى هةوليَر بةمةرجيَك و ثابةندبن بة طشت  كردنةوةى ) سةنتةرى ثزيشكى سـما ( -
 ريَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان . 

    .٧/١١١٢/ ١٦ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -
 

 

  بةيان
 2018(ي سالَي 27ذمارة )

 سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرين .  رِانية بؤ تةندروستى دةم و ددان (كردنةوةى ) سةنتةرى  -
    .٧/١١١٢/ ١٦ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            
 وةزيـرى تةندروستى                                                                                                               
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 وةزارةتى تةندروستى

ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى دووةم( لة 
 -برِيارماندا بة : ١١١٧(ى ساَلى ١٦)

 بةيان
 2018(ي سالَي 28ذمارة )

بؤ جوانكارى و ضاندنى قذ لة شارى هةوليَر بةمةرجيَك و  كردنةوةى ) سةنتةرى ثزيشكى مسارت هاند ( -
 ثابةندبن بة طشت ريَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان . 

    .٧/١١١٢/ ١٦ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  
 

 
 بةيان 

 2018(ي سالَي 29ذمارة )
سةنتةرى دهؤكى تايبةمتةند بة كض و ئافرةتانى رزطاربووى ذيَر دةستى داعش ( لة  كردنةوةى ) -

 بةريَوةبةرايةتى خؤ ثاراستنى تةندروستى سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى دهؤك . 
    .٧/١١١٢/ ١٦ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 
 

 بةيان
 2018(ي سالَي 30ذمارة ) 

كردنةوةى ) سةنتةرى ثزيشكى بيوتى كوردستان (بؤ جوانكارى لة شارى هةوليَر بةمةرجيَك و ثابةندبن بة  -
 طشت ريَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان . 

                                            .٧/١١١٢/ ١٦ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  
 

 

 بةيان
 2018(ي سالَي 31ذمارة ) 

 هةوليَري سةنتةري بةريَوةبةرايةتي) بؤ(  ثيَست نةخوشيةكاني بؤ فيَركاري هةوليَري سةنتةري ) ناوي طؤريَين -
  . هةوليَر تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر( ثيَست نةخؤشيةكاني بؤ فيَركاري

 .٩/١١١٢/ ١٧ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -
 
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            
 وةزيـرى تةندروستى                                                                                                               
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 باسم الشعب       
 برملان كوردستان ـ العراق

 71رقم القرار:  
 77/1/8172تاريخ القرار: 

 
 

 قــرار
 8172لسنة ( 71رقم )

 

 الوزراء وجملس كوردستان برملان أعضاء استقبال
  للربوتوكول وفقاً احلدودية والنقاط املطارات يف يعادله من وظائف وما 

 

 ١٩٩١ يسنة( ١) رقم ايعراق – كوردستا  برملا  انتخاب قانو  من( 65) املادة من( ١) ايفقرة حكم اىل استنادًا
 اآلتي :  ايقرار ، ١١/٧/١١١٢ بتأريخ( 5) رقم االعتيادية جلسته يف كوردستا  برملا  أصدر ، املعدل

( VIP) يلربوتوكول وفقًا االستقبال خبدمة ائفوظ منيعاديه  وما ايوزراء جملس وأعضاء ايربملا  أعضاء يتمتع :أوالً
 . احلدودية واينقاط املطارات يفَ

 بعد( أواًل) ايفقرة يف ايواردة باخلدمة ائفوظ من يعاديه وما ايوزراء جملس وأعضاء ايربملا  أعضاء يتمتع : ثانياً
  . ومددهم دوراتهم انتهاء
 . ايتقاعد على احملايني يألعضاء خاصة هوية كوردستا  برملا  يوفر :ثالثاً
  . ايقرار هذا وأحكام يتعارض قرار أو قانوني نص بأي اليعما :رابعاً

  . ايقرار هذا أحكام تنفيذ ايعالقة ذات اجلهات على :خامساً
  (. كوردستا  وقائع)  ايرمسية اجلريدةيف  نشره تأريخ من ايقرار هذا ينفذ :سادساً

 
 

 جعفر ابراهيم ئيمينكى                                                                                           
 العراق -نائب رئيس برملان كوردستان                                                                                                

 

 
 

 القرار هلذا املوجبة االسباب
         ايقرار هذا شرع فقد وظائف من يعاديه وما ايوزراء جملس وأعضاء ايربملا  أعضاء استقبال تنظيم بغية

 


