




 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 1

 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
 11/10/2018لة  2302ذمارة: 

 ارـرِيـب
 بةثيَي كوردستان هةريَمي لة بةركار و هةمواركراو 2991 ساَلي ي(12) ذمارة كؤمثانياكان ياساي رِؤشنايي لةبةر

 و دةرمان بواري كؤمثانياكاني رِيَكخستنةوةي مةبةسيت بة 1001 ساَلي ي(12) ذمارة كوردستان ثةرلةماني ياساي
 -:بة برِياردرا ، تةندروسيت وةزارةتي لةطةلَ رِاويَذ ثاش لة و ، ثزيشكييةكان ثيَداويستيية

 كؤتايي كوردستان هةريَمي لة ثيشةسازي و بازرطاني وةزارةتي لة كؤمثانياكان تؤماركاري لةسةر ثيَويستة -2
 و كيمياوي ماددة و تاقيطةيي ثيَداويسيت و ثزيشكي ثيَداويسيت و دةرمان) بواري كؤمثانيايانةي بةو بهيَنيَت

 ئاميَرةكاني و ثزيشكي ئاميَري و ددان ثزيشكي بواري بة تايبةت ماددةكاني و بةكرتيؤلؤذييةكان
 بةرهةمهيَناني و ثيشةسازي لة كة ثيَضانةوة ماددةكاني و ناكارةكان و كارا ماددة و ثزيشكي خزمةتطوزاريي

 كؤمثانيا ثيَهيَناني كؤتايي هؤكارةكاني لة يةكيَك كة( خؤراك تةواوكةري و طيايي دةرماني و بةكارديَن دةرمان
 .هاتؤتةدي تياياندا ئاماذةثيَدراو ياساي لة هاتوو

 بدةن ئةجنام ضاوخشاندنةوة كؤمثانياكان تؤماركاري لةطةلَ هةماهةنطي بة تةندروسيت وةزارةتي لةسةر ثيَويستة -1
 بةردةوامبووني مايف كؤمثانياكان ياساي بةثيَي كة سةرةوة ي(2) برِطةي ئاماذةثيَدراوةكاني كؤمثانيا لةسةر

 ياساي لة هاتوو رِيَكارةكاني و ثيَداويسيت و مةرج طشت رِةضاوكردني لة دَلنيابوون مةبةسيت بة هةية ضاالكييان
 بؤ( 2) ذمارة تةندروسيت وةزارةتي رِيَنمايي و ،2910 ساَلي ي(00) ذمارة دةرمانسازي ثيشةي ثيادةكردني

 لة و جيَبةجيَكردنةوة، بواري كةوتؤتة 22/4/1022 لة( 0414) ذمارة وةزارةت نووسراوي بة كة 1022 ساَلي
 و تةندروسيت وةزيري دةسبةجيَ ثيَويستة ئةوا رِيَنماييانة ئةم جيَبةجيَكردني لة كةموكورِي هةبووني كاتي

   .سةرثيَضيكاران بةرامبةر لة بطرنةبةر ثيَويست ياسايي رِيَكاري كؤمثانياكان تؤماركاري
 تاوةكو سةرةوة ي(2) برِطةي لة هاتوو بوارةكاني لة نويَ كؤمثانياي تؤماركردني و دامةزراندن رِاطرتين -3

 كؤمثانيا رِيَكخستنةوةي و ثيَداضوونةوة مةبةسيت بة دةدريَت لةسةر برِياري دواتر كة تر ماوةيةكي
 و تؤماركردن بواري نويَ كؤمثانياي بيانوويةكدا هيض لةذيَر مةبةستةش، ئةم بؤ. بوارة ئةم تؤماركراوةكاني

 .نادريَت ثيَ دامةزراندني
 ثاريَزطا هةر سنووري لة ثيَويست بةثيَي طشيت داواكاري جيَطري داد وةزارةتي لة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي -0

 ثيَويستة و ، برِيارة ئةم برِطةكاني جيَبةجيَكردني بؤ سةرثةرشتيار و ضاوديَر وةك دةكات دةستنيشان قةزايةك و
 رِيَطةي لة بكات وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي بة ثيَشكةش بةدواداضوون رِاثؤرتي رِيَكوثيَك شيَوةيةكي بة

 برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني بةردةم ئاستةنطةكاني و بةرةوثيَشضوون تيايدا كة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي
 لة قانوني رِيَكاري تاوةكو بةرهةَلستكار اليةني و كةس و فةرمانبةر دةستنيشانكردني سةرةرِاي خباتةرِوو

 .بطرييَتةبةر بةرامبةردا
 رِؤذنامةي لة و دةرضوونييةوة رِيَكةوتي لة دةكةن جيَبةجيَ برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت سةرجةم -4

 .ودةكريَتةوةبآل دا(كوردستان يعيوةقا)
 بارزاني نيَضريظان                                                                                                    

 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                                          



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 2

 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

 11/10/2018لة  2303ذمارة: 
 

 ارـرِيـب
 

 و هةمواركراو، 2910 ساَلي ي(00) ذمارة دةرمانسازي ثيشةي ثيادةكردني ياساي ئةحكامةكاني بة ثشتبةست
 ذمارة كوردستان هةريَمي دةرمانسازةكاني سةنديكاي ياساي لة( حةوتةم) ماددةي لة( يةكةم) برِطةي بة ثشتبةست

 هةريَمي تةندروسيت وةزارةتي ياساي لة( 1) ماددةي لة( يانزةيةم) برِطةي بة ئاماذة و ، 2999 ساَلي ي(2)
 بة:  برِياردرا ، تةندروسيت وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر و ،1001 ساَلي ي(24) ذمارة كوردستان

 يان ، بكات( تقليد) كؤثي ، ساختة كيمياييةكان كةرةستة يان ثزيشكييةكان بةرهةمة يان دةرمان كةسيَك هةر  -2
 وةزارةتي لةسةر ثيَويستة ئةوا ، بكات دروستيان يان ، بدات ئةجنام ثيَ فرؤشتين و كرِين و خستنةرِوو
 طاكانيددا لة بكةن تؤمار دذ لة يانسكاآل وةزارةتة بةم سةر ثةيوةنديدارةكاني دامةزراوة و تةندروسيت

 و سزا سةرةرِاي ، هةمواركراو 2929 ساَلي ي(222) ذمارة سزاكان ياساي بةثيَي ثةيوةنديدار ليَكؤَلينةوةي
 .هاتووة ثةيوةنديدارةكاندا ثيشةيية سةنديكا ياساي لة كة بةرزةفتييةكان حوكمة

 مامةَلة قاضاخ بة ثةيوةنديدار اليةني مؤَلةتي بيَ بة كارثيَكراوةكان رِيَنمايية و ياسا ثيَضةوانةي بة كةسيَك هةر  -1
 و بةكرتيؤلؤذييةكان و كيمياوي ماددة و تاقيطةيي ثيَداويسيت و ثزيشكي ثيَداويسيت و دةرمان) بة بكات

 ماددة و ثزيشكي خزمةتطوزاريي ئاميَرةكاني و ثزيشكي ئاميَري و ددان ثزيشكي بواري بة تايبةت ماددةكاني
 طيايي دةرماني و بةكارديَن دةرمان بةرهةمهيَناني و ثيشةسازي لة كة ثيَضانةوة ماددةكاني و ناكارةكان و كارا

 وةزارةتة بةم سةر ثةيوةنديدارةكاني دامةزراوة و تةندروسيت وةزارةتي ثيَويستة ئةوا( خؤراك تةواوكةري و
            ي(222) ذمارة سزاكان ياساي بةثيَي ثةيوةنديدار ليَكؤَلينةوةي داطاكاني لة بكةن تؤمار دذ لة يانسكاآل
 ثةيوةنديدارةكاندا ثيشةيية سةنديكا لةياساي كة بةرزةفتييةكان وحوكمة سزا هةمواركراو،سةرةرِاي 2929 ساَلي

 .هاتووة

 كواَلييَت و ناوخؤ ئاسايشي هيَزةكاني و ثؤليس و بازرطاني ئاسايشي و قاميقاميةت ثةيوةنديدارةكاني ليـذنة  -3
 و ثشكنني لة ئةركةكانيان جيَبةجيَكردني لة دةبن دةستكراوة هاوشيَوة تري دامةزراوةكاني و دةزطا و كؤنرتِؤلَ

 بةرامبةر لة رِيَطر دةبنة واليةنانةي كةس ئةو ناوي دةستنيشانكردني و سةرثيَضييةكان طرتين و بةدواداضوون
 بة تر ثةيوةنديدارةكاني اليةنة و تةندروسيت وةزارةتي بؤ زانيارييةكان رِاثؤرتكردني و ئةركةكانيان بةجيَهيَناني

 كاتي لة و هةمواركراو 2929 ساَلي ي(222) ذمارة سزاكان ياساي بةثيَيسكاآل  تؤماركردني مةبةسيت
 ياساييان رِيَكاري ئةوا سةرثيَضيكاران، بؤ ئاسانكاري يان سثيَردراوة ثيَيان ئةركانةي لةو ناوبراوان كةمتةرخةمي

  .دةدريَن سزا توندترين و دةطرييَتةبةر بةرامبةردا لة



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 3

 و ثاريَزطا هةر سنووري لة ثيَويست بةثيَي طشيت داواكاري جيَطري داد وةزارةتي لة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي  -0
 بة ثيَويستة و برِيارة، ئةم برِطةكاني جيَبةجيَكردني بؤ سةرثةرشتيار و ضاوديَر وةك دةكات دةستنيشان قةزايةك

 رِيَطةي لة بكات وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي بة ثيَشكةش بةدواداضوون رِاثؤرتي رِيَكوثيَك شيَوةيةكي
 برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني بةردةم ئاستةنطةكاني و بةرةوثيَشضوون تيايدا كة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي

 لة قانوني رِيَكاري تاوةكو بةرهةَلستكار اليةني و كةس و فةرمانبةر دةستنيشانكردني سةرةرِاي خباتةرِوو
 .بطرييَتةبةر بةرامبةردا

 رِؤذنامةي لة و دةرضوونييةوة رِيَكةوتي لة دةكةن جيَبةجيَ برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت سةرجةم  -4
 .ودةكريَتةوةبآل دا(كوردستان يعيوةقا)

 
 
 

 بارزاني نيَضريظان                                                                                        
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 4

 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

 11/10/2018لة  2304ذمارة: 
 

 ارـرِيـب
 

 ي(2) ذمارة كوردستان هةريَمي ثزيشكاني سةنديكاي ياساي لة( 11) و( 12) ماددةكاني ئةحكامي بة ئاماذة
 ي(2) ذمارة كوردستان هةريَمي دةرمانسازةكاني سةنديكاي ياساي لة( ضوارةم و بيست) ماددةي و ، 1000 ساَلي
 :بة برِياردرا ، تةندروسيت وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر و ،2999 ساَلي

 و دةرمانساز و ثزيشك نيَوان لة بيَت ثاساويَكدا هةر لةذيَر و شيَواز هةر بة رِيَككةوتنيَك هةر قةدةغةكردني -2
 و كيمياوي ماددة و تاقيطةيي ثيَداويسيت و ثزيشكي ثيَداويسيت و دةرمان) بواري كؤمثانياكاني مةندوبي

 خزمةتطوزاريي ئاميَرةكاني و ثزيشكي ئاميَري و ددان ثزيشكي بواري بة تايبةت ماددةكاني و بةكرتيؤلؤذييةكان
 بةكارديَن دةرمان بةرهةمهيَناني و ثيشةسازي لة كة ثيَضانةوة ماددةكاني و ناكارةكان و كارا ماددة و ثزيشكي

 مةبةسيت بةرامبةر لة بيَت بابةتانة ئةو ساغكردنةوةي ليَي مةبةست كة( خؤراك تةواوكةري و طيايي دةرماني و
 نةخوازراوةكاني حاَلةتة وةك ثزيشكي ثيشةي بؤ دياريكراو ضوارضيَوةي دةرةوةي لة كةسي سوودي و بازرطاني

 ثلةي تا نزيكةكاني كةسة لة يةكيَك يان ثزيشك بة تر ئيمتيازاتيَكي هةر و سةفةر و شرييين و ثاداشت ثيَداني
 .بابةتانة ئةو و دةرمان نادروسيت ساغكردنةوةي بةرامبةر لة ضوارةم

 ي(2) برِطةي لة كة جؤرةيان لةو رِيَككةوتين برِيارة ئةم دةركردني ثيَش لة كة ثزيشكانةي ئةو لةسةر ثيَويستة -1
 ياسايي رِيَكاري ثيَضةوانةوة بة. هةَليبوةشيَننةوة دةسبةجيَ ئةجنامداوة، ثاساويَكدا هةر لةذيَر هاتووة سةرةوةدا

 بة هةمواركراو 2929 ساَلي ي(222) ذمارة سزاكان ياساي رِؤشنايي لةبةر دةطرييَتةبةر بةرامبةريان لة
 حوكمة و سزا سةرةرِاي ليَكؤَلينةوة دادطاكاني بؤ طشتييةوة داواكاري لةاليةن كةيسةكانيان َلةكردنيحةوا

 ساَلي ي(2) ذمارة كوردستان هةريَمي ثزيشكاني سةنديكاي ياساي لة( ضوارةم) بةشي لة كة بةرزةفتييةكان
 .هاتووة دا1000

 ناوي تةنها نةخؤش بؤ دةرمان ثزيشكيي رِةضةتةي نووسيين كاتي لة ددان ثزيشكي و ثزيشك لةسةر ثيَويستة -3
 بازرطاني ناوي بة بدريَت ئاماذة ثاساويَكدا و بيانوو هةر لةذيَر قةدةغةية جؤريَك هةموو بة و بنووسن زانسيت

 لة ئازادة نةخؤش بةَلكو ، دياريكراو دةرماخنانةيةكي يان بةرهةمهيَنةر كؤمثانياي رِةطةزنامةي و كؤمثانيا يان
 .رِيَطةثيَدراو بازرطانيي ناويَكي و كؤمثانيا هةر لة و بيةويَت خؤي دةرماخنانةيةك هةر

 كواَليَيت و ناوخؤ ئاسايشي هيَزةكاني و ثؤليس و بازرطاني ئاسايشي و قاميقاميةت ثةيوةنديدارةكاني ليـذنة -0
 و ثشكنني لة ئةركةكانيان جيَبةجيَكردني لة دةبن دةستكراوة هاوشيَوة تري دامةزراوةكاني و دةزطا و كؤنرتِؤلَ

 بةرامبةر لة رِيَطر دةبنة واليةنانةي كةس ئةو ناوي دةستنيشانكردني و سةرثيَضييةكان طرتين و بةدواداضوون



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 2

 بة تر ثةيوةنديدارةكاني اليةنة و تةندروسيت وةزارةتي بؤ زانيارييةكان رِاثؤرتكردني و ئةركةكانيان بةجيَهيَناني
 كاتي لة و هةمواركراو 2929 ساَلي ي(222) ذمارة سزاكان ياساي بةثيَي سكاآل تؤماركردني مةبةسيت

 رِيَكاري ئةوا ، سةرثيَضيكاران بؤ ئاسانكاري يان سثيَردراوة ثيَيان ئةركانةي لةو ناوبراوان كةمتةرخةمي
 .دةدريَن سزا توندترين و دةطرييَتةبةر بةرامبةردا لة ياساييان

 و ثاريَزطا هةر سنووري لة ثيَويست بةثيَي طشيت داواكاري جيَطري داد وةزارةتي لة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي -4
 بة ثيَويستة و برِيارة، ئةم برِطةكاني جيَبةجيَكردني بؤ سةرثةرشتيار و ضاوديَر وةك دةكات دةستنيشان قةزايةك

 رِيَطةي لة بكات وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي بة ثيَشكةش بةدواداضوون رِاثؤرتي رِيَكوثيَك شيَوةيةكي
 برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني بةردةم ئاستةنطةكاني و بةرةوثيَشضوون تيايدا كة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي

 لة قانوني رِيَكاري تاوةكو بةرهةَلستكار اليةني و كةس و فةرمانبةر دةستنيشانكردني سةرةرِاي خباتةرِوو
 .تةبةربطرييَ بةرامبةردا

 رِؤذنامةي لة و دةرضوونييةوة رِيَكةوتي لة دةكةن جيَبةجيَ برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت سةرجةم -2
 .ودةكريَتةوةبآل دا(كوردستان يعيوةقا)

 
 
 
 
 
 
 

 بارزاني نيَضريظان                                                                                        
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 1

 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
 11/10/2018لة  2302ذمارة: 

 

 ارـرِيـب

 و ، هةمواركراو 2910 ساَلي ي(00) ذمارة دةرمانسازي ثيشةي ثيادةكردني ياساي ئةحكامةكاني بة ثشتبةست
 ذمارة كوردستان هةريَمي دةرمانسازةكاني سةنديكاي ياساي لة( حةوتةم) ماددةي لة( يةكةم) برِطةي بة ثشتبةست

 هةريَمي تةندروسيت وةزارةتي ياساي لة( 1) ماددةي لة( يانزةيةم) برِطةي بة ئاماذة و ،2999 ساَلي ي(2)
 -:بة برِياردرا تةندروسيت، وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر و ، 1001 ساَلي ي(24) ذمارة كوردستان

 دروستكردني كارطةي ، دةرمان كؤطاي دةرماخنانة، مؤَلةتي يةك لة زياتر خاوةني ببيَتة دةرمانساز نادريَت رِيَطة -2
 ئاماذةثيَدراوي هةمواركراوي 2910 ساَلي ي(00) ذمارة ياساي ي(يةكةم) ماددةي لة شويَنانةي ئةو و دةرمان

  .هاتوون سةرةوةدا
 و ثيَدراوة ئاماذةيان سةرةوةدا ي(2) برِطةي لة كة بيَت شويَنانة ئةو بةرِيَوةبةري خؤي مؤَلةت خاوةني ثيَويستة -1

 .بكات دةوام شويَنةدا لةو رِيَكوثيَكي بة ثيَويستة و يَزيَتةوةابطو اليةنيَك و كةس هيض بؤ مافة ئةو نيية بؤي
 بة ديار ثييت بة و ئاشكرا شيَوةيةكي بة دةرماخنانة بةرِيَوةبةري دةرمانسازي ناوي و دةرماخنانة ناوي ثيَويستة -3

 .هةَلبواسريَت دةرماخنانةكةدا ثيَشي لة عةرةبي و كوردي زماني هةردوو
 لة بةشدارة كة وةزيفي ميالكي لةسةر فةرمانبةر دةرمانسازي تةندروسيت وةزيري لةسةر ثيَويستة -0

 لة شويَنانةي ئةو ليَثرسينةوةي و بةرِيَوةبردن و ثشكنني و ضاوديَري و سةرثةرشيت بة ثةيوةنديدار دامةزراوةكاني
 ئابووري و دارايي وةزارةتي بةرامبةردا لة. مؤَلةت هةبووني لة بكات قةدةغة برِيارةدا ئةم ي(2) برِطةي

 وةزيري ، برِطةيةش ئةم جيَبةجيَكردني بؤ. دةكات تةرخان دةرمانسازانة ئةو بؤ تايبةت دةرماَلةيةكي
 كة طريَبةستيَك بةثيَي برِطةية لةم هاتوو مةبةستةكاني بؤ هةية بياني دةرمانسازي داناني تيدةسةآل تةندروسيت
 .دةكريَت دةستنيشان ئابووري و دارايي وةزارةتي هةماهةنطي بة تةندروستييةوة وةزارةتي لةاليةن مةرجةكاني

 و ثاراسنت و ئامادةكردن و دةرمان فرؤشتين مايف تر اليةنيَكي و كةس هيض دةرمانساز ثزيشكي لة جطة -4
 و تةندروسيت فةرمانبةري و دةرمانساز ياريدةدةري لة جطة ، نيية ثزيشكي وةسفي تؤماري لة تؤماركردني

 بةرِيَوةبةري سةرثةرشيت لةذيَر مةرجيَك بة ئةويش ، رِاهيَناندان لةذيَر كة دةرمانسازي كؤليَذي قوتابياني
 .ئاطاداركرابنةوة ناوةكانيان لة دةرمانسازان سةنديكاي و وةزارةت ثيَشرت و بن شويَنةكة

 لةو جطة ، ثسثؤرِ ثزيشكي راضيَتةي بيَ بة بكات دابني يان بكات سةرف دةرمانيَك هيض نيية بؤي دةرمانساز -2
. دةكات دةستنيشانيان تةندروسيت وةزارةتي هةماهةنطي بة كوردستان دةرمانسازاني سةنديكاي كة دةرمانانةي

 جطة بكرِدريَتةوة دةرمان بةكارهاتوو رِةضةتةي لةسةر نابيَت و بةكارديَت جار يةك بؤ تةنها رِةضةتةيةكيش هةر
 دةستنيشانيان تةندروسيت وةزارةتي و دريَذخايةنن نةخؤشي بؤ ثزيشكي رِةضةتةي بةثيَي كة دةرمانانةي لةو

 .دةكات
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 مؤري و كرابن ذمارة الثةرِةكاني كة هةبيَت ثزيشكييان وةسفي تؤماري دةرماخنانةكان طشت لةسةر ثيَويستة -7
 :تيادابيَت خوارةوةي زانيارييانةي ئةم و ثيَوةبيَت تيدةسةآل

 .كرابيَت دابني دةرماخنانةكةدا لة كة دةرمانيَك هةر ( أ
 .ثزيشكي وةسفي ( ب
 .دةرمان بةكارهيَناني ضؤنيةتي ( ج
 .دابينكراوة بؤ دةرمانةكةي كة نةخؤشةي ئةو ناوي ( د
 .دةرمان نرخي (ة
 .كردووة دةرمانةكةي يثزيشك وةسفي ثزيشكةي ئةو ناوي ( و
 .دةرمانةكة دابينكردني رِيَكةوتي ( ز
  .دةرمانةكة رِةضةتةي نووسيين رِيَكةوتي ( ي

 كرِياري بة بدةن دةرمان سةرفكردني كؤمثيوتةريي ثسووَلةي لة ويَنةيةك دةرماخنانةكان لةسةر ثيَويستة -2
 لةخؤبطريَت، ئيمةيل و مؤبايل ذمارةي و ناونيشان و خاوةنةكةي و دةرماخنانةكة ناوي كة دةرمان بةكاربةري
                 كة ثزيشكةي ئةو ناوي و نرخةكانيان و برِ و بازرطاني و زانسيت ناوي و دةرمانةكان جؤري سةرةرِاي
 كؤمثيوتةري داتابةيسيَكي لة زانيارييانة ئةم ثيَويستة و رِيَكخستووة، نةخؤش بؤ ثزيشكي رِةضةتةي

       ئةو دةستكةوتين و سةيركردن مايف رِيَثيَدراوةكان اليةنة و ليذنة ثيَويستدا كاتي لة و هةَلبطرييَت،
 .دةبيَت زانيارييانةيان

 كة ئةندام ثيَنج( 4) لة( دةرمان نرخاندني ليذنةي) ناوي بة تةندروسيت وةزارةتي لة ليذنةيةك ثيَكهيَناني -9
 ثزيشكي فةرمانبةراني لة دةكريَن دةستنيشان تةندروسيت وةزيري لةاليةن ئةنداميان دوو( 1) و سةرؤكةكةي
 و بازرطاني وةزارةتي نويَنةري( 2) و كوردستان دةرمانسازاني سةنديكاي نويَنةري يةك( 2) و دةرمانساز
 كة ثزيشكييةكان بةرهةمة و دةرمان نرخي دياريكردني بنةماكاني دةستنيشانكردني مةبةسيت بة ثيشةسازي

 بةرهةمة و دةرمان نرخي هاوردةكار لةسةر ثيَويستة و دةهيَنريَن بةرهةم ناوخؤدا لة يان دةكريَن هاوردة
  .دةكات دةريان تةندروسيت وةزيري رِيَنماييانةي ئةو بةثيَي بكات دةستنيشان تاك بة ثزيشكييةكان

 كواَلييَت و ناوخؤ ئاسايشي هيَزةكاني و ثؤليس و بازرطاني ئاسايشي و قاميقاميةت ثةيوةنديدارةكاني ليـذنة -20
 و ثشكنني لة ئةركةكانيان جيَبةجيَكردني لة دةبن دةستكراوة هاوشيَوة تري دامةزراوةكاني و دةزطا و كؤنرتِؤلَ

 بةرامبةر لة رِيَطر دةبنة واليةنانةي كةس ئةو ناوي دةستنيشانكردني و سةرثيَضييةكان طرتين و بةدواداضوون
 بة تر ثةيوةنديدارةكاني اليةنة و تةندروسيت وةزارةتي بؤ زانيارييةكان رِاثؤرتكردني و ئةركةكانيان بةجيَهيَناني

 كاتي لة و هةمواركراو 2929 ساَلي ي(222) ذمارة سزاكان ياساي بةثيَي سكاآل تؤماركردني مةبةسيت
 ياساييان رِيَكاري ئةوا سةرثيَضيكاران، بؤ ئاسانكاري يان سثيَردراوة ثيَيان ئةركانةي لةو ناوبراوان كةمتةرخةمي

 .دةدريَن سزا توندترين و دةطرييَتةبةر بةرامبةردا لة
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 و تاقيطةييةكان ماددة و ثزيشكي ثيَداويسيت و دةرمان شويَين و كؤطا و دةرماخنانة سةرجةم لةسةر ثيَويستة -22
              و ماددة ئةو و ددان ثزيشكي بواري بة تايبةت ماددةكاني و بةكتةرةلؤذييةكان و كيمياوي ماددة

               خوارةوة خاَلانةي ئةم دةكريَن دةستنيشان تةندروستييةوة وةزارةتي لةاليةن كة ديكةش كةلوثةالنةي
 :بكةن جيَبةجيَ

 ثلةي لةطةلَ شيَوةيةك بة ثاراستنيان بؤ شارةكان ناو و سنوور خاَلةكاني لة ثيَويست طةجنينةي دابينكردني ( أ
 طةرمي ثلةي رِووي لة تيادابيَت زانستييةكانيشي و تةندروسيت مةرجة طشت و بطوجنيَت ماددانةدا ئةو ترسناكي

 بنكةي و ئاطركوذيَنةوة ئاميَركاني دابينكردني و ساردكردن و( هةواطؤرِكيَ) هةواخؤشكردن و رِووناكي و شيَ و
 .ئاسن يان تةختة

 دياري تةندروسيت وةزارةتي كة داواكراوانةي مةرجة و مواسةفات ئةو بةثيَي هةبيَت تايبةتييان ساردكةرةوةي  ( ب
 بةكتةرةلؤذييةكان و كيمياوي ماددة و تاقيطةييةكان ماددة و ثزيشكي ثيَداويسيت و دةرمان ثاراستين بؤ دةكات

 وةزارةتي لةاليةن كة ديكةش كةلوثةالنةي و ماددة ئةو و ددان ثزيشكي بواري بة تايبةت ماددةكاني و
 .دةكريَن دةستنيشان تةندروستييةوة

 و دةرماخنانةكان ناو كةشوهةواي و بن ثاريَزراو طةرمي ثلةي ستانداردي بةثيَي مةوادانة و دةرمان ئةو ثيَويستة ( ج
 مةوادةكاندا و دةرمان ثاكةتي و ليفليَت لة كة بيَت كةشوهةوا ئةو هةمان ساردكةرةوةكان ناو كةشوهةواي
 .تؤماركراون

 ئاماذةيان مةوادانةي و دةرمان ئةو طواستنةوةي بة تايبةت ئؤتؤمبيَلي و هؤكار بةكارهيَناني و دابينكردن ( د
 ناو لة طواستنةوةيان كاتي لة و كوردستان هةريَمي ناوخؤي بؤ سنوورييةكانةوة خاَلة و سةرضاوة لة ثيَدراوة
 و مةبةستة ئةم بؤ بةكاربهيَنريَت ناتايبةت ديكةي ئؤتؤمبيَلي قةدةغةية جؤريَك هةموو بة و كوردستان، هةريَمي

 دةسةَلاتي هاتووضؤ ثؤليسي و ناوخؤ ئاسايشي هيَزةكاني و ثةيوةنديدارةكان ليذنة ثيَضةوانةوة بة
 دةرماني بة مامةَلةكار وةك دةطرييَتةبةر بةرامبةر لة ياسايي رِيَكاري خاوةنةكةشي و هةية دةستبةسةرداطرتنيان

 .بةسةرضوو

 برِيارةدا لةم كة ديكة شويَنانةي ئةو و كؤطا و دةرماخنانة بؤ سةعاتي( 10) هةميشةيي كارةباي دابينكردني (ة
 لة خؤيان تيَضووي لةسةر برِطةية ئةم جيَبةجيَكردني لة بةرثرسيارن شويَنانة ئةم خاوةني و ثيَدراوة، ئاماذةيان

 .نيشتماني كارةباي نةبووني ئةطةري

 كة دةرمانسازييانةي بابةتة و دةرمان ئةو بؤ( والدعاية اإلعالن) ثرِوثاطةندة و رِيكالمكردن بة نادريَت رِيَطة -21
 نيية، رِةضةتة بة ثيَويستييان كة ديكة دةرمانانةي ئةو مبةآل. ثزيشكيية رِةضةتةي بة ثيَويسيت بةكارهيَنانيان

 كؤمثانيايةي و كةس ئةو مةرجيَك بة وةربطريَت تةندروسيت وةزارةتي نووسراوي بة ثيَشوةخيت رِةزامةندي دةبيَت
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 خستنةرِووي لة بكات رِةضاو ديقةتيش و ئةمانةت و بيَت رِيَطةثيَدراو ثرِوثاطةندة و رِيكالمكردن بة هةَلدةستيَت
  .دةرمانسازييانة بابةتة و دةرمان بةو سةبارةت زانيارييةكان

 ثاريَزطا هةر سنووري لة ثيَويست بةثيَي طشيت داواكاري جيَطري داد وةزارةتي لة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي -23
 بة ثيَويستة و برِيارة، ئةم برِطةكاني جيَبةجيَكردني بؤ سةرثةرشتيار و ضاوديَر وةك دةكات دةستنيشان قةزايةك و

 رِيَطةي لة بكات وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي بة ثيَشكةش بةدواداضوون رِاثؤرتي رِيَكوثيَك شيَوةيةكي
 برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني بةردةم ئاستةنطةكاني و بةرةوثيَشضوون تيايدا كة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي

 لة قانوني رِيَكاري تاوةكو بةرهةَلستكار اليةني و كةس و فةرمانبةر دةستنيشانكردني سةرةرِاي خباتةرِوو
 . بطرييَتةبةر بةرامبةردا

 لة و دةرضوونييةوة رِيَكةوتي لة دةكةن جيَبةجيَ برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت سةرجةم -20
 .ودةكريَتةوةبآل دا(كوردستان وةقائيعي) رِؤذنامةي

 

 
 

 

 
 بارزاني نيَضريظان                                                                                        

 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                       
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 وةزيرانسةرؤكايةتى ئةجنومةنى 

 11/10/2018لة  2308ذمارة: 

 

 ارـرِيـب
 

 ماددةي رِؤشنايي لةبةر و ،10/1/1022 لة( 1121) ذمارة نووسراويان بة تةندروسيت وةزارةتي ثيَشنياري لةسةر
 لة( يةكةم) بةبرِطةي ثشتبةست ،و2910 ساَلي ي(00) ذمارة( دةرمانسازي ثيشةي ثيادةكردني) ياساي لة( 12)

 بة ئاماذة و ،2999 ساَلي ي(2) ذمارة كوردستان هةريَمي دةرمانسازةكاني سةنديكاي ياساي لة( حةوتةم) ماددةي
 ،1001 ساَلي ي(24) ذمارة كوردستان هةريَمي تةندروسيت وةزارةتي ياساي لة( 1) ماددةي لة( يانزةيةم) برِطةي

 -:بة برِياردرا

 لة( 2202) ذمارة ديوان سةرؤكايةتي/ وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي بةفةرماني كاركردن رِاطرتين -1
 برِيارةدا ئةم ثيَشةكي لة ئاماذةثيَدراو ماددةي رِؤشنايي لةبةر تةندروسيت وةزارةتي ثيَويستة و ،21/1/1020
 .رِيَكبخاتةوة بابةتة ئةم

     ثيشة خاوةن بة مؤَلةت ثيَداني و تؤماركردن بة ثةيوةنديدارة اليةني تةنها تةندروسيت وةزارةتي -1
                دةرضووني ثيَش لة تةندروستييانةي ثيشة خاوةن ئةو هةموو لةسةر ثيَويستة و ، تةندروستييةكان

                   وةرطرتين بؤ بكةن تةندروسيت وةزارةتي سةرداني وةرطرتووة ديكة اليةني لة مؤَلةتيان برِيارة ئةم
 2921 ساَلي ي(22) ذمارة تةندروستييةكان ثيشة ثيادةكردني ثةيرِةوي رِةضاوكردني بة وةزارةت لة مؤَلةت

  .هةمواركراو
 تؤماري لة تةندروسيت ثيشةي خاوةن ناوي تةندروسيت وةزارةتي ثيَويستة ئةوا سةرثيَضيكردندا حاَلةتي لة -3

 ثيشة ثيادةكردني ثةيرِةوي رِؤشنايي لةبةر ثيشةكانيان ثيادةكردني بة ثيَنادريَت رِيَطةيان و بكوذيَنيَتةوة وةزارةت
 .هةمواركراو 2921 ساَلي ي(22) ذمارة تةندروستييةكان

 كواَلييَت و ناوخؤ ئاسايشي هيَزةكاني و ثؤليس و بازرطاني ئاسايشي و قاميقاميةت ثةيوةنديدارةكاني ليـذنة -0
 و ثشكنني لة ئةركةكانيان جيَبةجيَكردني لة دةبن دةستكراوة هاوشيَوة تري دامةزراوةكاني و دةزطا و كؤنرتِؤلَ

 بةرامبةر لة رِيَطر دةبنة واليةنانةي كةس ئةو ناوي دةستنيشانكردني و سةرثيَضييةكان طرتين و بةدواداضوون
 بة تر ثةيوةنديدارةكاني اليةنة و تةندروسيت وةزارةتي بؤ زانيارييةكان رِاثؤرتكردني و ئةركةكانيان بةجيَهيَناني

 كاتي لة و هةمواركراو 2929 ساَلي ي(222) ذمارة سزاكان ياساي بةثيَي سكاَلا تؤماركردني مةبةسيت
 ياساييان رِيَكاري ئةوا سةرثيَضيكاران، بؤ ئاسانكاري يان سثيَردراوة ثيَيان ئةركانةي لةو ناوبراوان كةمتةرخةمي

  .دةدريَن سزا توندترين و دةطرييَتةبةر بةرامبةردا لة
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 ثاريَزطا هةر سنووري لة ثيَويست بةثيَي طشيت داواكاري جيَطري داد وةزارةتي لة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي -4
 بة ثيَويستة و برِيارة، ئةم برِطةكاني جيَبةجيَكردني بؤ سةرثةرشتيار و ضاوديَر وةك دةكات دةستنيشان قةزايةك و

 رِيَطةي لة بكات وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي بة ثيَشكةش بةدواداضوون رِاثؤرتي رِيَكوثيَك شيَوةيةكي
 برِيارة ئةم جيَبةجيَكردني بةردةم ئاستةنطةكاني و بةرةوثيَشضوون تيايدا كة طشيت داواكاري سةرؤكايةتي

 لة قانوني رِيَكاري تاوةكو بةرهةَلستكار اليةني و كةس و فةرمانبةر دةستنيشانكردني سةرةرِاي خباتةرِوو
 .بطرييَتةبةر بةرامبةردا

 رِؤذنامةي لة و دةرضوونييةوة رِيَكةوتي لة دةكةن جيَبةجيَ برِيارة ئةم ثةيوةنديدارةكان اليةنة و وةزارةت سةرجةم -2
 .ودةكريَتةوةبآل دا(كوردستان يعيوةقا)

 
 
 
 
 

 بارزاني نيَضريظان                                                                                        
 وةزيران ئةجنومةني ةرؤكيـس                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 12

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 2018لة  4/10لة  9/4/10328ذمارة: 

 

 

 2018ى سالَى (18) يَنمايى ذمارةرِ
 رِيَنمايى جياوازى مووضة

 

سةرجةم ئةو جياوازى مووضانةى كة  ، 1021بةهؤى ثاشةكةوت كردنى مووضةى مانطى )كانوونى يةكةم(ى ساَلى / 
بؤ  1021ى ساَلى تى مووضةى مانطى )كانوونى يةكةم( دةطةريَتةوة و لةطةلَ ليس 1021بؤ مانطةكانى ساَلى / 

جيا و لةكاتى دابةش كردنى مووضةى مانطانة بة فةرمانبةران و مووضة خؤران بةسرتاوة خةرج بكريَتةوة بة ليستى 
 -رةضاوكردنى ئةم خااَلنةى خوارةوة :

 بؤ دام و دةزطاكانى مةَلبةندى  يةكةم:
ديدارةوة برِى جياوازييةكة لة ثاشةكةوتى مووضةى مووضة خؤران خةرج بكريَتةوة كة لة اليةن طةجنينةى ثةيوةن

 كراوة .وةكو بارمتة)امانات( تؤمار
 ؤ دام و دةزطاكانى نامةَلبةندى بدووةم: 

خؤران خةرج بكريَتةوة كة بة بارمتة)امانات( دانراوة بة ازةكة لة ثاشةكةوتى مووضةى مووضة برِى جياو
( كرابيَت بة تثبيتجيَطر ) 1021بةَلطةنامةى خةرج كردن و بة مةرجيَك لةسةر بوودجةى ساَلى / 

 كردنى ئةم قةيدانةى خوارةوة ثةيرِةو
 .( مووضةح / بنك ) من

 .مالية )متويل خزينة( اىل ح / جاري
 من ح / رواتب اجور غري مدفوعة.

 اىل ح / بنك 
 .بآلودةكريَتةوة قايعى كوردستان(وة)لة رؤذنامةى و كارى ثيَدةكريَت يَكةوتى دةرضوونيةوة ئةم ريَنمايية لة رِسيَيةم: 

 

 ريَباز حممد محالن                                                                                          
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                              

 

 



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 13

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 2018 /8/10لة  9/4/10203ذمارة: 

 

 

 2018ى سالَى (19) يَنمايى ذمارةرِ
 

مارة ثاَلثشت بة ماددةى )شةشةم( لة ياساى ماف و ئيمتيازاتى كةم ئةندامان و خاوةنى ثيَداويستى تايبةت بة ذ
 برِياردرا 9/4/1022لة  1011بة نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة/  و ئاماذة 1022(ى ساَلى 11)

 -بةم شيَوةى خوارةوة : 1022 ى ساَلى(10بة هةمواركردنةوةى برِطةى )ثيَنجةم( لة ريَنماميان ذمارة )
يَكى تايبةت دةبيَت وةرريَذةى ثةككةوتن لةاليةن ليَذنةيةكى ثزيشكى ثسثؤرةوة ديارى دةكريَت بة طويَرةى ثيَ يةكةم:

 دةرى دةكات . كة وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
ئةوانةى حوكمةكانى برِطةى )يةكةم(ى سةرةوة دةيانطريَتةوةبة ضاوثؤشني لة سةرضاوةى داهاتيان مافى  دووةم:

 يةتى .ى كؤمةآلسىَ برِى كؤمةكى ثاراستنكة يةكسانة بة دوو لة سةر ، وةرطرتنى لة برِى كةم ئةنداميان هةية
 .بآلودةكريَتةوة قايعى كوردستان(وة)لة رؤذنامةى  و كارى ثيَدةكريَتيَكةوتى دةرضوونيةوة ئةم ريَنمايية لة رِسيَيةم: 

 

 

 

 ريَباز حممد محالن                                                                                           
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                              

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 14

 ثةرلةمانى كوردستان
 23/10/2018لة  4/3/2201ذمارة: 

 
 بـةيـان

 – فةرمى رؤذنامةى لة وكردنةوةبآل ياساى) 2999 ساَلى ى(0) ذمارة ياساى ى(2)ماددة حوكمى بة بةسنت ثشت
 ثةرلةمانى ناوخؤى ثةيرِةوى ى(20) ماددةى عةرةبى و كوردى لة ضاث هةَلةى ئةوةى لةبةر و( كوردستان وةقايعى

 خوارةوة شيَوةيةى بةم دةقةكان ، و بكريَنةوة راست هةَلةكان زانرا بةثيَويست بؤية،  هةية عيَراق - كوردستان
 :   خبويَندريَتةوة

 : خوارةوةية شيَوةيةى بةم كوردى زمانى بة ثةرلةمان ناوخؤى ثةيرِةوى ى(20) ماددةى -2
 لة يةك مةرجيَك بة ثةرلةمان ى( دووةم جيَطرى و يةكةم جيَطرى و سةرؤك) لة ثيَكديَت سةرؤكايةتى دةستةى

 . بيَت ئافرةت سةرؤكايةتى دةستةى ئةندامى سىَ (3)
  : خوارةوةية شيَوةيةى بةم عةرةبى زمانى بة ثةرلةمان ناوخؤى ثةيرِةوى ى(20) ماددةى -1

 الثالثة (3) عضاءاأل أحد يكون أن على للربملان( الثاني  والنائب ولاأل والنائب الرئيس ) من الرئاسة هيئة تتكون
 .  النساء من الرئاسة هليئة

 
 
 

 شكراهلل دلشاد بيَطةرد                                                                  
 عيَراق -كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكى دووةمى جيَطرى                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 12

 وةزارةتى ناوخؤ
 22/10/2018لة  11247ذمارة: 

 
 2018(ي سالَي 12ذمارة )بةيانى 

 12/21/1021( لة 230ثيَى برِيارى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )بةثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة 

 برِيارماندا بة :
 يةكةم:

 ( لة ماددةى دووةم بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَنريَتةوة:3هةلوةشاندنةوةى برِطةى )

3- 

لة اليةن بيَل ثيَشكةش بكات و ثيَويستة فةرمانبةرى كرِيار خانووبةرةيةك )عقار( وةك زامنى فروشتنى ئؤتؤم - أ
دانةوةى )اشارة منع التصرف( لةسةر دادةنريَت و نابيَت كرِين و فروَشتنى لةسةر بكريَت نيشانةى طَل ليذنةى باآل

 تا وةكو طشت ثشكةكان يةكالنةبنةوة.

بطؤريَت بؤ خانووبةرةيةكى تر  فةرمانبةرى كرِيارى ئؤتؤمبيَل دةتوانيَت لة هةر كاتيَك بيَت خانووبةرةكة - ب
 وةربطريَت بة هةمان ريَكارةكانى خةماَلندنى خانووبةرة. ذنةى باآل رِةزامةندى ليةرجيَك مبة

 دووةم:

 دةكريَت.   كاري ثيَ (عي كوردستان)وةقايوكردنةوةى لة رؤذنامةي ئةم بةيانة لة رؤذي بآل

 
  

 
 

 كريم سنجاري                                            ريَباز محالن                                           
 وةزيري ناوخؤ                                                           وةزيري دارايي و ئابووري                                

 
 
 
 
 



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 11

 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 (4141ذمارة: )

 

 2018(ي سالَي 1ذمارة )بةيانى 

 هةريَمي ئابووري و دارايي وةزارةتي ياساي لة دووةم برِطةي( 21) ماددةي لة ثيَماندراوة دةسةآلتةي ئةو بةثيَي
  -: بة بريارماندا  كوردستان

 .زيت( كؤمةَلطاي) روبارؤك/  سور ميَرطة سنوري دةروازةي كردنةوةي -
 .20/20/1022ريَكةوتي لة بةيانة ئةم دةرضووني رؤذي لة -

 ريَباز حممد محالن                                                                                           
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                              

------------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى تةندروستى

ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 
 -برِيارماندا بة : 1001(ى ساَلى 24)
 

 2018(ي سالَي 32ذمارة )بةيانى 

 ثزيشك فيَركردني بة تايبةت دهؤك سةنتةري) بؤ(  فيَركاري دداني ثزيشكي كؤمةَلطةي) ناوي طؤريَين -
  . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر( ددان دةم ونةشتةرطةري

 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -
 

 2018 سالَي ي(33) ذمارة بةيانى
 كؤئةندامي نةخؤشيةكاني بة تايبةت ئازادي سةنتةري) بؤ(  جطةر و هةرس كؤئةندامي سةنتةري) ناوي ينيطؤرِ -

  . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر( جطةر و هةرس
 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 

 2018 سالَي ي(34) ذمارة بةيانى
 نةخؤشيةكاني بة تايبةت ذين سةنتةري) بؤ (منداآلن رثةجنةيشيَ و خويَن يةكانييشنةخؤ سةنتةري) ناوي ينيطؤرِ -

  . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر( منداآلن رثةجنةيشيَ و نيَخو
 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            
 دروستىوةزيـرى تةن                                                                                                               



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 17

 وةزارةتى تةندروستى

ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 
 -برِيارماندا بة : 1001(ى ساَلى 24)

 2018 سالَي ي(32) ذمارة بةيانى
 بةريَوةبةرايةتي بة سةر( بةثشكنني و تاقيطةدهؤك تايبةت  مةَلبةندي) بؤ (مةَلبةنديتاقيطةى ) ناوي طؤرِيين -

  . دهؤك تةندروسيت طشيت
 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 2018 سالَي ي(31) ذمارة بةيانى
 سةر( سةنتةرى دهؤك تايبةت بةنةخؤشييةكانى طورضيلة) بؤ( سةنتةرى نةخؤشييةكانى طورضيلة) ناوي ينيطؤرِ -

  . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة
 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 

 2018 سالَي ي(37) ذمارة بةيانى
 بة سةر(  منداآلن نةشتةرطةري بة تايبةت دهؤك سةنتةري) بؤ(   منداآلن نةشتةرطةري سةنتةري) ناوي ينيطؤرِ -

  . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي
 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 

 2018 سالَي ي(38) ذمارة بةيانى
 بة سةر(  دلَ نةشتةرطةري و نةخؤشي بة تايبةت ئازادي سةنتةري) بؤ(  دلَ نةشتةرطةري سةنتةري) ناوي ينيطؤرِ -

  . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي
 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 

 2018 سالَي ي(39) ذمارة بةيانى
 لة و ئافرةتان نةخؤشخانةي بةريَوةبةرايةتي) بؤ(   دهؤك لة بوون دايك لة و ئافرةتان نةخؤشخانةي) ناوي ينيطؤرِ -

  . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر(   دهؤك لة بوون دايك
 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 
 2018 سالَي ي(40) ذمارة بةيانى

 بة تايبةت دهؤك سةنتةري) بؤ( هةناسة و سينط نةخؤشييةكاني راويذكاري كلينيكي) ناوي ينيطؤرِ -
  . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر( هةناسة و سينط نةخؤشييةكاني

 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 
 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            

 وةزيـرى تةندروستى                                                                                                               



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 18

 وةزارةتى تةندروستى
ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 

 -برِيارماندا بة : 1001ساَلى (ى 24)
 

 2018 سالَي ي(41) ذمارة بةيانى
 لة(  قةرةتاموري عومةر شةهيد تةندروسيت مةَلبةندي)  بؤ(  سةطرمة تةندروسيت مةَلبةندي) ناوي ينيطؤرِ -

 سليَماني تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر ضةمضةمالَ تةندروسيت بةرِيَوةبةرايةتي
 .9/1022/ 11ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  ئةم بةيانة كارى  -

 
 2018 سالَي ي(42) ذمارة بةيانى

 سةرةتايي هةماهةنطي بة تايبةت دهؤك سةنتةري) بؤ(   فرياكةوتن هةماهةنطي سةنتةري) ناوي ينيطؤرِ -
 . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر( بةثةلة فرياكةوتين

 .9/1022/ 11دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   ئةم بةيانة كارى ثىَ -

 
 2018 سالَي ي(43) ذمارة بةيانى

 بة سةر(  حممد شيخ تاهري  شةهيد تةندروسيت بنكةي)  بؤ( كاريَزة تةندروسيت بنكةي) ناوي ينيطؤرِ -
 . سليَماني تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي

 .9/1022/ 11ريَكةوتى   ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى -

 

 2018 سالَي ي(44) ذمارة بةيانى

 بةريَوةبةرايةتي بة سةر كةالر قةزاي / قؤرةتوو ناحيةي لة دةورة طوندي لة( دةورة تةندروسيت بنكةي) كردنةوةي -
 . طةرميان تةندروسيت طشيت

 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 

 2018 سالَي ي(42) ذمارة بةيانى
  نةخؤشخانةي بةرِيَوةبةرايةتي) بؤ(  دهؤك فريكاري فرياكةوتين نةخؤشخانةي بةرِيَوةبةرايةتي) ناوي ينيطؤرِ -

  . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر(  فريكاري فرياكةوتين دهؤكي

 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            
 وةزيـرى تةندروستى                                                                                                               

 



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 19

 وةزارةتى تةندروستى

ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 
 -برِيارماندا بة : 1001ساَلى  (ى24)
 

 2018 سالَي ي(41) ذمارة بةيانى

 بة سةر( شيَرثةجنة ضارةسةري بة تايبةت ئازادي سةنتةري)  بؤ(  شيَرثةجنة ضارةسةري سةنتةري) ناوي ينيطؤرِ -
 .  دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي

 .9/1022/ 11ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -
 

 2018 سالَي ي(47) ذمارة بةيانى

 ييَ تايبةمتةند  ييَ دهؤك سةنتةريَ) بؤ(  نوذداري شياندنا و طةهان نةخؤشييَن ييَ تايبةمتةند سةنتةيَ)  ينيطؤرِ -
 . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر( نوذداري شياندنا و طةهان نةخؤشييَن

 .9/1022/ 11دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  ئةم بةيانة كارى ثىَ  -
 

 2018 سالَي ي(48) ذمارة بةيانى

 طشت بة ثابةندبن و مةرجيَك بة هةوليَر شاري لة وليزةر جوانكاري بؤ( الذوور ثزيشكي سةنتةيَ)  كردنةوةي -
 .كوردستان ثزيشكاني سةنديكاي وة ذينطةيي تةندروسيت وةزارةتي رِيَنماييةكاني

 .9/1022/ 11بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  ئةم  -
 

 2018 سالَي ي(49) ذمارة بةيانى

 سةر( قوتاخبانةكان تةندروسيت بة تايبةت سةنتةريَ) بؤ( قوتاخبانةكان تةندروسيت زانيين  بنكةي)  ناوي ينيطؤرِ -
 . دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة

 .9/1022/ 11ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  ئةم بةيانة كارى  -
 

 2018 سالَي ي(20) ذمارة بةيانى

 ييَ  تايبةمتةند ييَ دهؤك سةنتةريَ) بؤ( دهؤكي ل ثةككةفتينَ يا زوودةم ظةديتنا ناظةندا)  ناوي ينيطؤرِ -
 طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر (زاروكا ثةككةفتنا يا دةم زوو ظةديتنا ناظةندا يا دةم زوو دةستنيشانكرنا

 .دهؤك تةندروسيت

 .9/1022/ 11ى دةرضوونى ريَكةوتى  ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذ -

 
 

 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            
 وةزيـرى تةندروستى                                                                                                               

 



 

 31/10/2018 230)العدد(  ذمارة 20

 برملان كوردستان
 13/25/1522يف  4/3/1052رقم : 

 
 

 بيــان
 

 (وقائع كوردستان –)قانون النشر يف اجلريدة الرمسية  9111( لسنة 4( من القانون رقم )8اىل حكم املادة ) استنادًا
الكوردية و  هاق يف نسختالعر –( من النظام الداخلي لربملان كوردستان 91ونظرًا لوجود خطأ مطبعي يف املادة )

 االتي :  هالوج النصوص علىتقرأ  هه , عليزم تصحيحاألمر الذي يستل العربية ،
 

 ( من النظام الداخلي للربملان على الوجه االتي :91تكون املادة )
( الثالثة 3أن يكون أحد األعضاء ) ( للربملان على يوالنائب األول والنائب الثان تتكون هيئة الرئاسة من )الرئيس 

 .هليئة الرئاسة من النساء
 
 
 
 

 دلشاد شكراهلل طةرديب                                                                        
 العراق - الثاني رئيس برملان كوردستان ةنائب                                                                             

 

 
 

                                                                                                  

 

 


