




 

 9/5/2019 236)العدد(  ذمارة 1  

 میهرەبان بەخشندەو خودای بەناوی
 گەلەوە بەناوی

 عێراق ـ كوردستان پەرلەمانی
  5: دەرچوون ژمارەی
 8/5/9102: دەرچوون مێژووی

 
 لەساەر  ، هەماورركار  ی1991 ساایی ی(1) ژمارە یاسای ی(65) ماددەی لە (1) بڕگەی حوكمی بە پشت
 درنەشایی لە پەرلەماا، كە یاسااكاریەە  ئە  لەساەر   پەرلەماا،، ئەناارمانی یاساایی ژمارەی در ری
 ی(ساێەە ) باڕگەی لە كە دەساەتەە  ئە  بەپێی  ، ئەنجامەار ە 8/6/1119 رۆژی ی(6) ژمارە ئاسایی

 بڕیااری درر ە، پەرلەماا، سەرۆكایەەی بەدەسەتەی 1112 سایی ی(1) ژمارە یاسای لە (یەكە  ماددەی)
 :در یاسایەی ئە  دەركادنی

 
 

 9102 ساڵی ی(0) ژمارە یاسای
 عێراق ـ كوردستان هەرێمی سەرۆكایەتی دامەزراوەی كاراكردنەوەی یاسای
 دەستور پەسەندكردنی تا سەرۆك هەڵبژاردنی شێوازی هەمواری و

 
 ( :0) ماددەی
 1118 ساایی ی(11) ژماارە عێاار  اا كوردسیا، هەرێمی سەرۆكایەەی درمەزرر ەی هەیپەساردنی یاسای

 .دەكاێیە ە كارر هەرێم سەرۆكایەەی درمەزرر ەی   هەیاە ەشێیە ە
 ( :9) ماددەی
 هەرێام دەسایوریەەكانی درمەزرر ە بەساەر هەرێام ساەرۆكایەەی دەساەتەەكانی دربەشكادنی یاسای
 .هەیاە ەشێیە ە 1112 سایی ی(1) ژمارە
 ( :3) ماددەی

 ژمارە عێار  ا كوردسیا، هەرێمی سەرۆكایەەی یاسای لە د  ە  ماددەی حوكمی لە بەدەر: یەكەم 
 هەرێم بۆ سەرۆكێك عێار  ا كوردسیا، پەرلەمانی هەمورركار ، ی1116 سایی ی(1)

 ا كوردسیا، هەرێمی سەرۆكایەەی یاسای لە كە دەسەتەانەی   ئەرك بە  هەیاەبژێاێت
 هەیبژرردنی شێورزی ەێەار كە عێار  ا كوردسیا، دەسیوری كادنی پەسەنا ەا هەیە، عێارقار
 دەرە ە    نا خۆ ئاسیی لەسەر سەرۆك  ، دەكاێت دیاری دەسەتەەكانی   هەرێم سەرۆكی

 لە هەماهەنگی   دەد ێت بەنا یانە ە   دەكات عێار  ا كوردسیا، ها  تەەانی نوێنەرریەەی
 .دەكات هەرێمار دەسەتەەكانی   فەاررلەەكا، دەسەتەە نێور،

 هەرێمی سەرۆكایەەی یاسای لە (یەكە ) ماددەی لە (3)   (1) باگەكانی حوكمی لە بەدەر: دووەم
   دەبێت د  جێگای هەرێم سەرۆكی هەمورركار ، ی1116 سایی ی(1) ژمارە عێار  ا كوردسیا،

 .دەكاێت دیاری هەرێمە ە سەرۆكی لەالیە، دەسەتەەكانەا،   ئەرك
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 ( :4) ماددەی
 ژماارە عێاار  اا كوردسایا، هەرێمای ساەرۆكایەەی یاساای ی(حەفیە ) ماددەی حوكمەكانی لە بەدەر

 رێكااررنەی ئە  هەرێام ساەرۆكی هەیبژرردنی بۆ كوردسیا، پەرلەمانی هەمورركار ، ی1116 سایی ی(1)
 :دەگاێیەبەر خوررە ە

  :یەكەم
 پەرلەمااانی پەرلەمااا،، سااەرۆكایەەی دەساایەی هەیبژرردناای د ری لە رۆژ سااەی (31) مااا ەی لە -1

 .دەكاەە ە پات ەن خۆ دەرگای كوردسیا،
 هەرێمای ساەرۆكایەەی یاساای ی(پێانجە ) مااددەی مەرجەكاانی كە خۆكانایاكاد، خورزیاررنی -1

 لە رۆژ ساا  (3) مااا ەی لە ەێاااریە، هەمااورركار  ی1116 سااایی ی(1) ژمااارە عێااار  ااا كوردساایا،
 سااەرۆكایەەی پێشكەشاای خۆیااا، سااە ی   در ركاااری خۆپااات ەن دەرگااای كااادنە ەی بەر رری
 .دەكە، پەرلەما،

 ئە  ناا ی خۆپاات ەن دەرگاای درخساینی رۆژی لە رۆژ  د  (1) ماا ەی لە پەرلەما، سەرۆكایەەی -3
 .ەێاریە یاسایەا، مەرجی كە ڕردەگەیەنێت پایێورر رنە

 هەیە باااۆی ڕرنەگەیەناااار ناااا ی ئەگەر كااااد  ە، پێشاااكە  در ركاریەاااا، لە رنەی كەساااێك هەر -4
 دردگااااای بەردە  لە كانایاااااەكا، نااااا ی ڕرگەیانااااانی رێكە ەاااای لە رۆژ د   (1) مااااا ەی لە

 بڕیاااری دەكاااەە ە، یەكالیاای ەااانە رۆژ د   (1) مااا ەی لە ەەمەەاا  دردگااای بااارت، ەااانە ەەمەەاا 
 .بنبڕە بارە ە لە  دردگا 

 لە پەرلەمااا،، ئەناارمانی رەهاای زۆریانەی دەنگاای بە   ئاشاكار دەنگاارنێكی لە هەرێام ساەرۆكی -6
 .هەیاەبژێادرێت ەانەكا، لەسەر بنبڕ بڕیاری دەركادنی رۆژی لە رۆژ س  (3) ما ەی

 نەهێناااا بەدەسااات پەرلەماااانی ئەناااارمانی ڕەهاااای زۆریااانەی دەنگااای پایێورر ێاااك هاااە  ئەگەر -5
 زۆریاانەی كە دەبێاات پااایێورر ە د   ئە  نێااور، لە كێباكاا   ، دەكاااێیە ە د  بااارە دەنگااار،
 سااااەرۆكی دەبێااایە هێناااا بەدەسااات زۆریااانەی د  ە  جااااری لە ئە ەی   هێناااا ە دەنگەاااا،
 دەنگاااارنی هەرێااام ساااەرۆكی پۆسااایی باااۆ هەباااو  پاااایێورر ی  یەك ەەنهاااا ئەگەر هەرێااام،
 هێنااا بەدەساات پەرلەمااانی دەنگاای زۆریاانەی پااایەورر ەكە ئەگەر  ، دەدرێاات ئەنجااا  ئاشااكار
 .هەرێم سەرۆكی دەبێیە

  :دووەم
 خاولەدر لە  ەەنهاا كوردسیا، پەرلەمانی ماددەیە ئە  ی(یەكە ) بڕگەی (1) خایی حوكمی لە بەدەر     
 كیۆرساە پۆسایی باۆ پاات ەن خاۆ دەرگاای یاساایە ئە  دەرچورناانی د ری لە رۆژ س  (3) ما ەی لە

 .دەكاەە ە هەرێم
 ( :5) ماددەی
 .دێت كۆەایی پەرلەما،  یالیەەی ما ەی هاەنی كۆەایی بە هەرێم سەرۆكی  یالیەەی ما ەی: یەكەم
 یاسایە ئە  حوكمەكانی پێی بە ەا دەبێت بەردە ر  دەسەالەەكانی   ئەرك لە هەرێم سەرۆكی: دووەم

 .هەیاەبژێادرێت سەرۆكێك
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 ( :6) ماددەی
 .بێت ناكۆك یاسایە ئە  حوكمەكانی لەگەڵ كە ناكاێت بڕیارێك یا، یاسایی دەقێكی هە  بە كار

 ( :7) ماددەی
 .بكە، جێبەج  یاسایە ئە  حوكمەكانی پەیوەنایاررەكا، الیەنە لەسەر پێویسیە

 ( :8) ماددەی
  در(كوردسیا،  ەقایعی) فەرمی رۆژنامەی لە   دەكاێت جێبەج  دەرچورنانەە ە رۆژی لە یاسایە ئە 
 .دەكاێیە ە باڵ 
 
 
 
 
 
 

 دەرچواندن هۆیەكانی
 هەیبژرردناای   عێااار  ااا كوردساایا، هەرێماای سااەرۆكایەەی درمەزرر ەی كااارركادنە ەی مەبەساایی بە

 .دەرچوێنارر یاسایە ئە  پەرلەما، لە هەرێم سەرۆكی
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبراهیم فرید ڤاال.هێمن هەورامى                        د         وەچى      قەهمنى نبى نادر 
 پەرلەمانی سـەرۆكی  سکرتێرى پەرلەمانى             جێگرى سەرۆکى پەرلەمانى                 

 عێراق - عێراق                        کوردستان - کوردستانعێراق                  - کوردستان 
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 وەزارەتى تەندروستى 
 01/4/9102لە  4782ژمارە: 

 

 ئە  ، (1112) سایی ی(16) ژمارە ەەنار سیی  ەزررەەی یاسای لە (حە ەە ) ماددەیبەحوکمى  پایپشت
 -دەركاد: خوررە ەما، ەیانرێنمایە

 

 9102(ى ساڵى 0ڕێنمایى ژمارە )
  قوتووبەندكردنی و دەرمانسازی شێوەی و سروشتی ڕووەكی و گیایی بەرهەمە پێدانی مۆڵەت ڕێنمایی

 عێراق –كوردستان  هەرێمی لە گیایی دەرمانی
 

 پێناسەكان :(0) ماددەی
 لە  ەك هەیە ەایبەت مانایەكی بێت هەرشوێنێكار لە كەدێت زررر ەكا،     شە لە بۆهەریەك
 . هاەو ە خوررە ەدر

 .عێار  - كوردسیا، هەرێمی لە ەەنار سیی  ەزررەەی -: ەەنار سیی  ەزررەەی -1
 .عێار  - كوردسیا، هەرێمی پەشەسازی   بازرگانی  ەزررەەی: پەشەسازی   بازرگانی  ەزررەەی -1
   بەكارهێنا، بە پێار، ڕێگە بە ەایبەەمەنا الیەنی (KMCA) دەرما، كۆنیڕۆلی بەڕێوەبەرریەەی -3

 . كوردسیا، هەرێمی لە دەرما، بازرڕی چا دێای   پشكنەن
 ئامادەكار ی شێوەی د رین  (Pharmaceutical Dosage Form) دەرمانی ژەمی شێوەی -4

 یا، ڕ  ەكی   گەایی لەدەرمانی  كە هێنەررنەە ە بەكار لەالیە، بەكارهەنا، بۆ دەرمانە
 یا، كەپسول یا، خەپلە شێوەی لە پێكاێت سا شیی ئامادەكار ی یا، ڕ  ەك ئامادەكار ی

 كاێم یا، مەرهە  یا، فیەل یا، بۆیە یا، شێوەیەكی هەمو  بە گەار ە یا، دەنكۆیە یا، هاڕرر ە
 .پاژێن یا، پێست موشەمای یا،

   شك یا، ەەڕی بە چ ڕ  ەكانەیە ئە  هەمو  : (Medicinal Plants) پ یشكەەەكا، ڕ  ەكە -6
 بەكاردێت هەیە دەرمانی یا، فەسەۆلۆژی كاریگەری   سا شیی كەمەای ماددەی پێكهاەەكەی بێت
 .نەخوشی لە خۆپاررسین   كاد، بەرگای یا، چارەسەر یا، دەسینەشانكاد، بۆ
   ئاژەڵ یا، ، لەڕ  ەك دەرهێنار ە كە مادەیەیە ئە  :(Natural Product) سا شیی بەرهەمی -5

 یا، ەەڕ دەشێت ، دەریایەەكا، گەانە ەرە ،یا، زیناە ەرەكا،   ردبەنە یا، كان ركا،، یا، گەاناررر،
 یا، خۆپاررسین یا، نەخۆشی كادنی نەشا، دەست بۆ  ەبەكاردەهێنارێت ، بێت   شك

 ج  بەسەردر ڕ  ەكەەكانی بەرهەمە پێارنی مویەت  ەبنچەنەكانی ، ماۆڤ سا شیی چارەسەری
 . دەبێت ج  بە
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 یا، هاڕدرر ە یا، جنارر ە كە مادەیەیە ئە  :( Herbal Preparation ) ڕ  ەكی ئامادەكار ی -2
 كەبەهۆی هیا....گو شار ە یا، كاێم یا، چاێشە یا، یە ڕ  ەكی ڕۆنی یا، بۆیەیە یا، پات ەە
  ە هاەو ە بەدەست چڕكادنە ە ە   دیوپانا، یا، ەایبەت ەەكنەكی یا، پارچەكا، كادرری

 كەچارەسەری بنوێنێت چاالكەكانی ماددە هەمو  ڕ  ەكی ئامادەكار ی كە دربناێت  ر ئەەورنێت
 . نا یا، زرنارربێت گانگەەكەی جا ەێاریە

 دەكاێت  ە كاربێت ەێكەڵ یا بێت گەایەك ەەنها كە یە گەای ئامادەكار ە ئە : گەایی دەرمانی -8
 بۆ یا، نەخۆشەەكا، چارەسەركادنی یا، پاررسین مەبەسیی بۆ كاردێت بە قوەو بەناكاربێت

 بەرهەمی بو ەاێت پێی در سیە  ە دەدرێت دەرە ە ڕ  كاری یا، دە  ڕێگەی لە كە هەرد  كەا،
 لە دەرهێنارر بێت چاالكی ماددەی لە پێكهاەەكانی  كە ناچێت دەرمانە لە    گەایی یا، ڕ  ەكی
 .ڕ  ەك

 چارەسەری بۆ بەكاردەهێنارێت در كۆەایی شێوەی لە كە بەرهەمانەیە ئە : كوردە رری دەرمانی -9
 كەمی گاینگەەكی كە هەیە چاالك گەایی كاریگەری ماددەی در پێكهاەەی لە ، (كەسی) خودی
 باشی میمانەی فۆلكلۆری   كەلیوری بەكارهێنانی بەت .  جەهانەەكا، زرنسیەە سەرچا ە لە پێارر ە

 . جەهانەەكا، كەلیوریە   فۆلكلۆری لەسەرچا ە بەخشەوە پ 
 ڕ  ەكی فاۆشینی بە ەایبەەە دەرمانی درمەزرر ەیەكی: پ یشكی  گەای ڕ  ەك فاۆشینی شوێنی  -11

 ، هەیە ڕ  ەكی بنەڕەەێكی كە ەێكەیكار  دەرمانی یا، (خۆرركی ەە ر كەری) یا،  پ یشكی
 . گەایی شارەزری یا، دەرمانساز پ یشكی لەالیە، بەڕێوەدەباێت

 ب  بە كوردە رری گەای فاۆشینی بە ەایبەەە شوێنی:  كوردە رری گەای فاۆشینی شوێنەكانی  -11
 عەەارەكا، د كانی بە كە) گەایە ئە  بۆ چارەسەری سەفەەێكی هە  نەبو نی یا، دەرمانی شێوەی

 (.نا دەباێن
 نوسەنگەی   دەرما، شەكادنە ەی نا ەنای   دەرما، كارگەی: دەرمانسازی درمەزرر ەی -11

 خۆ لە دەرمانخانەكا،   دەرما، كۆگای   دەرما، پڕ پاگەناەی ڕرگەیانانی   باڵ كادنە ە
 .دەرمانسازر، سەنایكای یاسای  ی بەپ  پێارر بن ڕێگە كە دەگاێیە ە

 :(9) ماددەی
 یا، پ یشكی ڕ  ەكی  ئایوگۆركادنی ئامادەكاد، یا، كاد، در ست   هەناردەكاد،   ها ردەكاد،
 بە ئەبێت پێكهاەو ە لێی كە دەرمانەەكانی شێوە یا، پ یشكەەكا، بەرهەمە یا، ڕ  ەكی ئامادەكار ی

 .بێت ەەنار سیی  ەزررەەی (1115) سایی (11) ژمارە ڕێنمایی ی بەپ  پەیوەنایاررەكا، الیەنە مۆیەەی
 :(3) ماددەی

 (1) لەماددەی كە دەدرت شوێنانە بە  كاركاد، مۆیەەی ەەنار سیی كار باری گشیی بەڕێوەبەرریەەی 
  . پێكار ە ئاماژەی
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 :(4) ماددەی
 ، ڕ  ەكی ئامادەكار ی كارگەی هێنانی بەدەست بەری گاەنە لە یاسایی مۆیەەی بەدەسیهێنانی بۆ

 لە دەكاێت بەنا قوەو    پێكاێت لێی كە دەرمانی شێوەی یا، ، گەادەرمانی ، پ یشكی بەرهەمی
 :پێویسیە مەرجانەی ئە  پ یشكی ڕ  ەكی

 لە در، لەمۆیەت بەرپاس الیەنی دەكاێت بەنا قوەو    پێكاێت لێی دەرمانی شێوەی یا، -1
 كە هونەری بەڕێوەبەری  ە درنەا، مۆیەت در ركاریەكانی لەگەڵ پێویسیە   ەەنار سیی  ەزررەەی
 :ئەمانە، در ركاری ەەریبی خایەكانی ، بێت ەەریب كارگەی لە لێپاسار ە

 پەشەسازی   بازرگانی  ەزررەەی لە ڕەزرمەنای هێنانی بەدەست. 
 هەرالیەنێكی   ژینگە بەڕێوەبەری ، شارە رنی لە بەنوسار  ڕەزرمەنای هێنانی بەدەست 

  .ەایبەەمەنا
 (.ەایبەت   گشیی) شوێنەكە ڕ  پێوی 
 نا ە ەی كادنی دربە    ەەالرەكە بۆ ڕ  پێوی پێشنەاركادنی ( Lay Out) . 
 ئامادەكار  هێنانی بەرهە  بە مەبەست هێڵەكانی نا ی. 
 كارگەكەدر لە بەكارهێنانی بۆ پێشنەاركار  ئامارزەكانی   ئامێا نا ی. 
 (.دەرەكی   نا ەكی) كارگەكە ئا ی چارەسەركادنی بۆ پێشنەاركار  سەسیەمی 
 كارگەكە هە ری چارەسەركادنی بۆ پێشنەاركار  سەسیەمی. 
 هەمو  لەگەڵ ها پێ  در ركادنەە ە لەمێژ  ی دەدرێیە ە در ركاریەكە  ەتمی مانگێكار لەما ەی 

  . در ركاریەكانی
 :(5) ماددەی
 شێوەی ،یا، پ یشكی بەرهەمی ، ڕ  ەكی ئامادەكار ی ئامادەكاری كارگەی هێنانی بەدەست بۆ

 :پێویسیە مەرجانە ئە  پ یشكی لەڕ  ەكی دەكاێت قوەو بەنا   پێكاێت لێی كە دەرمانی
  -گشیەەكا،: مەرجە -1
 هێنانی بەدەست لەگاەنەبەری یاسایی ڕەزرمەنای لەپێارنی – ئامادەبێت ەەالرەكە كە لەكاەێكار - أ

 پێارنی ڕەزرمەنای   مۆیەەەكە هێنانی بەدەست در ركاری نێور، ما ەی – كارگەكە مۆیەەی
 . دەبێت مانگ (5) كەمە ە بەالیەنی مۆیەەەكە

 . مویەت بەدر ركاری ەایبەەمەنا الیەنێكی هەر   شارە رنی مۆیەەی هێنانی بەدەست -ب
 ئە  هەمو  بۆ بێت ەە ر  ەەالر  بۆ بێت بەسیار  پ  پشت كارگەكە ڕسوماەی پێویسیە -ج

 پێ  لەشوێنەكەدر بەر بگەاێیە چاكسازیەك هە  ڕێگەنادرێت   دەنوساێت لێی كە دەرخار رنە
 . ەەنار سیی  ەزررەەی لە ەایبەەمەنا الیەنی مۆیەەی بەدەسیهێنانی
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 كادەیی   زرنسیی   هونەری شارەزری   ماۆیی كارمەنای لە هەبێت ەە ر  ژمارەیەكی دەبێت -د
 .كاركاد، شوێنی لە
 :ەایبەەەەكا، مەرجە -1
 :مرۆڤی توانای (9-0)
 . كارگە بەڕێوەبەری - أ
  ە پەشەكەی بە درربێت مۆیەت بێت (میفاغ) بەردرر دەست بێت دەرمانساز پ یشكی پێویسیە -1

 . هەبێت كوردسیانی دەرمانسازرنی پ یشكانی سەنایكای ڕەزرمەنای
 بێت ساڵ (1) كەمە ە بەالیەنی كاركادنی شارەزری پێكار  ئاماژە دەرمانسازی پ یشكی پێویسیە -1

 .خۆی دەرمانسازی پەشەی لە
 :پێویسیە هێنا، بەرهە  بەكاری كاد، دەست پێ  جۆرریەەی چا دێای لێپاسار ی -ب

 پەیوەنایارری سەنایكای  مۆیەەی بێت بەردرر دەست بێت كەمەایی یا، دەرمانساز پ یشكی - 
 .هەبێت

 .خۆی لەبورری بێت ساڵ (3) كەمە ە بەالیەنی كاركادنی شارەزری -
 دەرچورنی لە جگە هاەو ە در (2) ماددەی لە كە لە رنەی بێت یەكێك دەبێت ەاقەگە لێپاسار ی  -ج

 (.دەرمانسازی پ یشكی پەیمانگای)

 ڕرهێنانی بڕ رنامەی   كارگەكەدر لە كاركاد، بۆ بن ڕرهێنارر  پێویسیە هونەریەكا، كارمەناە -د
 بات  خوێنانی یا، ەەنار سیی  ەزررەەی لە با ەڕپێكار ەكا، لەشوێنە لەیەكێك هەبێت

 .یە ە زرنسیی ەوێژینە ەی
 گۆڕینی لەكاەی بكاەە ە ئاگادرر ەەنار سیی  ەزررەەی كارگەكە بەڕێوەبەرریەەی لەسەر پێویسیە -ز

 ەاقەگەكە لێپاسار ی یا، جۆریی چا دێای لێپاسار ی یا، هونەری بەڕێوەبەری  رزهێنانی یا،
 . گۆررنكاریەكە لەمێژ  ی هەفیەیەكار ەەنها لەما ەی

   گونجا بێت كاێكارەكا، بۆ كە بەرگ   جل  ەك پەشەیی سەالمەەی مەرجەكانی دربەنكادنی -ر
 بڕ رنامەی  ە یە ە ەەنار سیی یاساكانی بە بو ، پابەنا   گشیی خا ێنی   پاك كادنی چا دێای
 . ەەنار سیەە ە  ەزررەەی لەالیە، هەبێت ساتنەیا، جەسیەیی سەالمەەی

 : كارگە (تەالری 9،9)
 پێنج هەزرر  د   (1  1611) لە ەەالرەكە ڕ  بەری   دربێت سەربەخۆ لەەەالرێكی كارگەكە پێویسیە -ر

 كە نەبێت سنوررنە لە    درنەشیور، لەشوێنی نەبێت ن یك   نەبێت كەمیا د  جا مەەا سەد
 . پەشەسازی بۆ كاد  ە دیاری شارە رنی

  .گونجا  ەەنار سیی   ژینگەیی مەرجەكانی دربەنكادنی  - أ
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 بەرگایكاد، پاكژكادنە ە    سڕینە ە ئاسا، بۆ كاربێت گونجا  نا ە ەی بۆیەپۆشێكی پێویسیە - ب
  .لەش 

 . نەبن ەێار كەلێنی   درز بن سفت سەربانەكانی   زە یەكە پێویسیە - ج
 .دەرە ە بۆ نەكاێنە ە   نەبن كار ە هێنا، بەرهە  نا چەی پەنجەرەكانی پێویسیە -د
 نا چەی لە دربڕر  شێوەیەكی بە ەە رلێت   شۆر لەدەست پێویست ژمارەیەكی كادنی دربەن -ه

 .هێنا، بەرهە 
 . بێت گونجا  ەە ر  كارگەكە ڕ  ناكی پێویسیە - 
 .كارگەكەدر لە هە ر چارەسەری بۆ گونجا  ەە ر  هە ری ئایوگۆڕكادنی سەسیەمی دربەنكادنی -ز
 پێویسیە  ە ەای شوێنەكانی لە بێت جەاكار ە بەەە ر ی هێنانی بەرهە  بەشەكانی دەبێت -ح

  . كاد، لەپاكەت   لەقوەو نا، ژ  ری لە بێت دربڕر  ئامادەكاد، ژ  ری
 ئایوگۆڕی ژ  ری ، پشو در، ، چاكسازی) خ مەەگوزرری بەشەكانی   بەڕێوەبەر نوسەنگەی دەبێت -ط

 . بن جەاكار ە هەیگاەن كۆگای   ( جلوبەرگ
 . هەبێت ئا ەڕۆی سەسیەمی پێویسیە -ی
 لێی ئاشكار بە كە دردەنارێت در كار  لێبڵ   گونجا  قوەو ی لە سەرەەایەەكا، خا ە ماددە -ك

 كە در كۆگایەك لە كاد، پارێ گاری   هەیگاەن دینەایی   ناسەنە ەی پێویسیەەكانی بە بێت نو سار
 . سەرەەایی خا ی لەماددەی كاد، پێشورزی بۆ كار ە ئامادە

 بەرهەمی لە كاد، پێشورزی كۆگای لە هەیبگەاێت سەالمەت شێوەیەكی بە بەرهەمەكا، پێویسیە -ل
 بۆ ەاقەكادنە ەی پێویسیە كە بگەیەنێت  ر كە ەایبەت ڕەنگ كارەێكی بە بكاێت لێبڵ   كۆەایار
 ئەگەرنا چا دێارنە ە لەالیە، دەگێادرێیە ە یا، دەكاێت پەسنا كاەەی ئە  هەەاكو بكاێت

  .  جەها، ەەنار سیی رێكخار ی پێوەرەكانی ی بەپ  لەنا دەباێن
  :ئامرازەكان ئامێرو (9-3)
 بێت گونجا  بەشێوەیەك در بەرهەمهێنا، بەشەكانی لەهەمو  گونجا  ئامارزی   ئامێا دربەنكادنی •

 .(GMP) در با  بەرهەمهێنانی پاركیەكی لەگەڵ
 بەرهەمهێنانار لەشوێنی ئامێاەكا، بۆ (دە ری) خولی  چاكسازی چا دێای پێوەرەكانی •

 .بەركارهێنانی لەگونجا ی دینەابو ، بۆ بكاێت كۆگاكا، چا دێای هەر ەها ڕەچا بكاێت
 هەر هەیمژینی بۆ كاربێت بەرگای ئامارزەكا، ئامێا  دەرە ەی ڕ  ەكانی هەمو  پێویسیە •

 .بن پاك بەردە ر  پێویسیە  ە لەگەیەار كارلێككاد، یا، ماددەیەك
  تاقیگەكان (9-4) 
 ئامادەكار ەكانی شەكاری بۆ پێویست ئامێای بە هەبێت ئامادەكار ی ەاقەگەی كارگەكە پێویسیە - أ

 .لەجۆری دینەابو ، بۆ هێنا، بەرهە 
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 .پێویست شەكاری ئەنجامارنی بۆ ئامادە   ڕرهێنارر  كارمەنای دربەنكادنی - ب
 لەگەڵ بەست گاێ دەەورنێت لەكارەكا، هەناێك ئەنجامارنی بۆ كارگە ەورنای نەبو نی لەكاەی - ج

 بەئاگادرری ئە ی  بكات در ەەنار سیی  ەزررەەی پێكار ی میمانە   ەایبەت ەاقەگەی
 .ەەنار سیی كار باری گشیی بەڕێوەبەرریەەی

 : پاشماوە ئاوەڕۆ ئاوو (9-5)
 .یەكێكەا، هەر بۆ جێگاە ە لەگەڵ بكاێت دربەن كارەبا   ئا  بۆ جێگا سەرچا ەیەكی پێویسیە  - أ
 كار ی ئامادە   دەرمانی شێوەی ئامادەكادنی بۆ گونجا  ئا ی چارەسەری سەسیەمی پێویسیە - ب

 . بكاێت دربەن كە كارگە
 ئا ەڕۆی ەۆڕی بۆ هەناردەكادنی پێ  بكاێت شل پاشما ەی   پەس ئا ی چارەسەری پێویسیە - ت

 .ەەنار سیی
 بكاێت ئاگادرر ەەنار سیی كار باری گشیی بەڕێوەبەرریەەی   ەەنار سیی  ەزررەەی پێویسیە - پ

 . چارەسەردەكاێت پ  ڕەقی پاشما ەی كە شێورزەی بە 
 :تۆمارەكان و ( بەڵگە9-6)
 گەایی دەرمانی بەرهەمی ەۆماری مەرجەكانی بە بێت پابەنا كارگە بەرهەمەكانی هەمو  پێویسیە - أ

)   ەەنار سیی لە ەزررەەی KMCA) .  
:  گاەبێت لەخۆ ئەمانەی كە كادبێت دربەن ئامادەكار ەكە بۆ سەرەكی فایلی كە كارگە پێویسیە -ب

 . ماددەكا، پێكهاەەی ، كاد، شەكار شێورزی ، كاد، در ست شێورزی
 بۆ پێویسیە فایلەكە   كارگەكەدر لە هەبێت بەرهەمەكا، گشت بۆ فایلی كۆمپانەاكە پێویسیە -ج

 . هێنانە ە بەرهە  لەمێژ  ی بپارێ رێت ساڵ (6) ما ەی
 كارگەكەدر  لە بەكارهاەو  سەرەەایەەكانی خا ە ماددە شەكاری بڕ رنامەی لە كاد، پارێ گاری -د

 .ساڵ  (6) ما ەی بۆ هەیگاەنی
 لە بكە، بەكارهاەو  ماددەی  رژۆی ەاقەگە لێپاسار ی   كارگەكە هونەری بەڕێوەبەری پێویسیە -اه

 .ەایبەەمەنایار لەسنوری هەریەكە ڕی بەنای بە بەكارهاەو ەكانار فایلی
 .بەرهەمەكا، پێكهەنەری سەرەكەەكانی ماددە بەنا ی هەبێت لەسیێك پێویسیە – 

 :(6) ماددەی
 -مۆیەەپێاەر: الیەنی

 سا شیی بەرهەمی كارگەكانی ەۆماركادنی   مۆیەەار، بە ەایبەەمەناە الیەنی ەەنار سیی  ەزررەەی
 .قوەو بەناكادنەا،   پ یشكی ڕ  ەكی   گەایی دەرمانی   گەایی ئامادەكار ی  
   پڕۆژەكە خا ەنی لەالیە، بكاێت پێشكە  دەبێت (رلیاخەص طلبات) مۆیەەار، در ركاریەكانی -1

  . دەبێت خۆیا، ئەم ری بە كارگە هونەری بەرێوەبەری
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 بەج  كارگە مۆیەەی ئە ر كارگە مۆیەەارنی لە یاسایی لەسەردر ركاری سەرەەایی ڕەزرمەنای لەكاەی
  .دێت
 . دەبێت پێارر ەكا، ڕێگە كارگە بۆ ەەنها كاریانە  در ر ئە  -1

 :گەایی دەرمانی شوێنەكانی كادنە ەی مۆیەەی
 :(7) ماددەی
 -:شوێنەكە كادنە ەی مۆیەەی بۆ پێویست مەرجی

 زرنكۆكانی بەشانەی ئە  دەرچورنی لە یەكێك در ركار پێویسیە گەایی دەرمانی شوێنی كادنە ەی بۆ
 . بێت جەها، با ەڕپێكار ەكانی زرنكۆ یاخود كوردسیا، هەرێمی

 .  گشیی پ یشكی -1
 .دەرمانساز پ یشكی -1
 (.بایۆلۆجی  -  كەمەاء) بەشەكانی زرنست كۆلەژی -3
 (.خۆررك زرنسیی - ناسی ڕ  ەك) بەشی كشیوكال كۆلەژی -4
 (.دەرمانسازی) بەشی پ یشكی ەەكنەكی پەیمانگەی -6
   كۆلێژ   بێت مەرجانە ئە  شایسیەی ها ەا  پڕۆگارمەكانی كە بێت كۆلێژێك هەر دەرچو ی -5

 .كاربێت پەسنا زرنسیی ەوێژینە ەی   بات خوینانی لەالیە،  پاۆگارمەكانی
 :(8) ماددەی
 -:شوێنەكە كادنە ەی مەرجی

 ئە  پێویسیە گەایی دەرمانی كادنی خەرج   هەیگاەن بۆ دەكاێت ەەرخا، كە ر شوێنەی ئە 
 .ەێاربێت خوررە ەی الی مەرجانەی

 .نەبێت كەمیا 1   16 لە شوێنەكە ڕ  بەری پێویسیە  -1
 .ەێاربێت (الجەیث - سپلەت) ساردكەرە ە ئامێاەكانی پێویسیە -1
 .گەایەەكا، دەرمانە هەیگاەنی   درنا، بۆ هەبێت (رەف) ژ  رەكە لەنا ە ەی پێویسیە -3
 .ەێاربێت خا ێنی   پاك مەرجەكانی هەمو  -4
 .ببەنارێت بیورنارێت كە گونجا  شوێنێكی لە كاركاد، مۆیەەی هەیورسەنی  -6

 :(2) ماددەی
 -:گەایی دەرمانی فاۆشینی مەرجی

 .هەبێت دەرمانەكە لەسەر سەرەكەانە مەرجە ئە  پێویسیە شوێنانە لە  گەایی دەرمانی فاۆشینی بۆ
 - عابی – كوردی) زمانەكانی لە یەكێك بە گەایی دەرمانی قوەو ی سەر زرنەاریەەكانی پێویسیە -1

 .بێت (ئەنگلە ی
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 بە ئاماژە كە هەبێت گەایی دەرمانی پاكێیی یا قوەو  لەسەر  ێنە شێوەیەك هە  بە نابێت -1
 . بەكاردێت بۆچی كە بنوساێت دەەورنارێت بەت  بارت نەخۆشی چارەسەركادنی

 :(01) ماددەی
 ماددە بڕی   نا  نوسەنی بۆ-: گەایی دەرمانی قوەو ی لەسەر ماددەكە نوسەنی بۆ پێویست مەرجی
 .ەێاربێت خوررە ەی مەرجانەی ئە  پێویسیە دەرمانەكە پاكێیی یا، قوەو  لەسەر گەایەكە

  زرنسیی نا ی -1
  بازرگانی نا ی -1
 .بڕەكانەا،   سەرەكەەەكا، ماددە نا ی -3
 .بڕەكانی   ال ەكەەكا، ماددە نا ی -4
 .ەێەاریە كە بڕەی ئە   ە ئامادەكار  شێوەی -6
5-  (Dosage) بەكارهێنانی    ەرگاەن ڕێگای  ە. 
2- Bat c h  no 
 .بەسەرچو نی   در سیكاد، ڕێكە ەی -8
 ال ەكی كاریگەری هۆشارری  ە ، بەكارهێنانی چۆنەەەی كادنی دیاری بۆ(Leaflet)  هەبو نی -9

 لە جار چەنا ، بەكاردێت كەی ، بەكاردێت چۆ، ، بەكاردێت بۆچی)  ە    پێكهاەەكا، ڕ  نی
   ە. لەگەیەاربێت بەنوسەن بەكارهێنانی ی(مانگ یا، هەفیە یا، ڕۆژ چەنا ما ەی بۆ ڕۆژێكار،

 ەای نەخۆشی كەسێك ، پەا ، سكپا ژنی ، منارڵ نمونە بۆ ، بێنێت بەكاری نابێت كەسە ئە 
 . هەبێت

 لەگەڵ ، بخوێنارێیە ە ئاسا، فۆنیێكی بە ، (عابی یا، كوردی) زرنارر  زمانێكی بە ماددەكە نا ی -11
 .بێت پاكەەەكە لەسەر (Botanical name) زرنسیی نا ی

 باۆ زۆرە ە لە) شاێوەیەك بە پێكهاەەكانی نا ی پێویساایە بێت زیاەا ماددەیەك لە بەرهەمەكە گەر -11
 .نوساربێت ەێار (Descending Order – كە 

 .بو  شلە گەر (مەللەلەیا) قەبارەكەی یا، ، بو    شك گەر (گار ) ماددەكە بڕی -11
 .مۆیەت بەر رری   مۆیەت ژمارەی لەگەڵ بەرهەمەكە بەرهەمهێنانی شوێنی   نا  -13

 :(00) ماددەی
 .گەایی دەرمانی فاۆشینی شوێنی كادنە ەی گشیەەكانی مەرجە

 بەكارهێنانی شوێنانەی لە  بارێت ئەنجا  چارەسەری   پ یشكی كارێكی جۆرە هە  نابێت -1
 لەالیە، نەخۆشەەكە نەشانكادنی دەست د ری گەایی دەرمانی فاۆشینی دەبێت   گەایی دەرمانی
 لەسەر نەخۆ  چارەسەری پاگەناەیەكی پڕ  جۆرە هە  نابێت  ە بێت پسپۆڕە ە پ یشكی
 . بنو ساێت شوێنەكە جامخانەی ڕ  كار 
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) لەالیە، خۆرركەەكا، پێكهاەە   گەایی دەرمانی پێویسیە -1 KMCA)  .هەبێت ڕێگەپێارنی ە ە 
 هەر  ەكو پشكنەن  ە دربەشكاد،   ناخ درنانی ،   گەایی دەرمانی ها ردەكادنی ڕێكارەكانی -3

) جۆری كادنی كۆنیاۆڵ   پشكنەن بەڕێوەبەرریەەی لەالیە، ەا دەرمانێكی KMCA)  .دەبێت 
 گەایی دەرمانی كادنی پەسنا باتی دەسیەی لەالیە، پێكهاەە  ەكو گەایەەكا، دەرمانە پێویسیە -4

 .پەسناكاربێت ەەنار سیی لە ەزررەەی
 ئەنجامی گەڕرنە ەی د ری ەا بەكاربهێنارێت یاخود بفاۆشاێت نابێت گەایی دەرمانێكی هە  -6

) بەڕێوەبەرریەەی لە پشكنەن KMCA)  . ەردەگاێت (رلصاف ال رط) ڕێگەپێارنی  ە 
) سەرەكی گەایی ماددەی دەكاێت -5 Raw material)  . بەمەرجێك بفاۆشاێت 
  شوێنی بەرهەمەكە نا ی   (Raw Material) خا ەكە ماددە یا، سەرەكەەكە گەا پێناسەی - أ

 .بەرهەمەكە ناسار ەكانی فە یایەە سەفاەە لەگەڵ ، چنەنە ەی   ڕ رنا،
 ئەمانە كە بێت لەسەر خا ەكەی ماددە (Raw material Specifications) ەایبەەەەكانی - ب

 : دەگاێیە ە
 . (% Moisture Max) ش  بڕی زۆرەاین -1
 نمونە بۆ ، بەكاردێت دیاریكار  چارەسەری مەبەسیی بۆ كە لەگەاكەدر چاالك پێكهاەەی كەمیاین -1

 كە  كات بەەێپەڕبو نی   ژ  ردر گەرمی لەپلەی كە ( Vo Min %) هەیچو ڕۆنی كەمیاین
 .دەبێیە ە

 . گەادەرمانی  ەك ئامادەبكاێت پێكهاەە   گەار ە هە  شوێنانە لە  نابێت  -2
 دەبێت بەرپاس  ە بەڕێوەببات شوێنە ئە  كارەكانی دەبێت درر ە مۆیەت كە كەسەی ئە  -8

 .نایاسایی لەهەركارێكی
 -:پێار، مۆیەت مەرجەكانی  -9
 مۆیەەی لەپێارنی بەرپاسە ەەنار سیی كار باری گشیی بەڕێوەبەرریەەی/ ەەنار سیی  ەزررەەی -1

 .كاركاد،
 : لە یە باییی شوێنانە ئە  كادنە ەی بۆ پێویست بەیگەنامەی -1
   بات خوێنانی  ەزررەەی لەالیە، پەسەناكار  مۆیەت در ركار (ڕەسە،) دەرچو ، بڕ رنامەی - أ

 . زرنسیی ەوێژینە ەی
 (.ریجار عقا) شوێن گاێبەسیی - ب

 (.بازرگانی لەژ  ری دیاریكادنی) بازرگانی نا ی - ت

 .بێت (گەایی دەرمانی فاۆشینی شوێنی) بە دەبێت شوێنەكە نا ی - پ
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 :(09) ماددەی
  ە دەكاێت مۆیەەپێارر  شوێنی بۆ بەد ردرچو نی   چا دێای (kmca) ىەەمەكان لەالیە،

 .دەكاێت در ست مەبەست هەما، بۆ گشیەەكا، بەڕێوەبەرریەەەە لە ال ەكی لەژنەی پێكهێنانی
 :(03) ماددەی

 دێت پێك ی ل  كە دەرمانی شێوەی یا، سا شیەەكا، بەرهەمە   ڕ  ەكی ئامادەكار ی فاۆشینی
   پ یشكی ڕ  ەكی   گژ گەا فاۆشینی لەنا ەناەكانی پ یشكی ڕ  ەكی لە قوەو بەناكار ە لێی

 .چڕدەكاێیە ە مۆیەەارر ەكانار دەرمانخانە
 :(04) ماددەی

 ماددرنە بە  مامەیە هەیە بۆیا، دەرمانخانەكا،   دەرما، كۆگاكانی   دەرمانەەكا، درمەزرر ە هەمو  
 .بكە، زیاد بۆ گەایی بەدەرمانی ەایبەەی بەشێكی بەمەرجێك بكە،
 :(05) ماددەی

 یا، ڕ  ەكی ئامادەكار ی یا، پ یشكی ڕ  ەكی لە پێكهاەو ە كە دەرمانی شێوەی لەسەر چا دێا 
 كۆگاكانی پ یشكی ڕ  ەكی   گژ گەا فاۆشینی نا ەناەكانی   لەدەرمانخانەكا،  سا شیی بەرهەمی
 .(kmca)   ەەنار سیی كار باری گشیی بەڕێوەبەرریەەی ئەسیۆی سەر دەكە ێیە دەرما،
 :(06) ماددەی
 بە بكاێت، چارەسەرێك جۆرە هە  شوێنانەدر لە  گەایی دەرمانی فاۆشینی لە جگە نادرێت ڕێگە

    باینكاری   شاخ كەیە)   ەكو  یشە ە(رلبایل بط) جێگاە ە چارەسەری   پ یشكی چارەسەری
 (.هیا....دەسیكاری   زەر  

 :(07) ماددەی
 در ست یا، ئامادە دەرما، (عەەارەكا،) كوردە رری گژ گەای فاۆشینی شوێنەكانی نادرێت ڕێگە
 .بەفاۆشن   بكە،
 :(08) ماددەی
 سەفەەی بە گەایەكا، (عەەارەكا،) كوردە رری گەای گژ  فاۆشینی شوێنەكانی لە نادرێت ڕێگە

 .بفاۆشن چارەسەری
 :(02) ماددەی
 .( كوردسیا،  قائەعی) ڕۆژنامەی لە باڵ كادنە ەی ڕۆژی لە پێاەكاێت كاری ڕێنمایەە ئە 

                      
 

 كریم رشید حمە ڕێكەوت. د                                                             
 ندروستی زیری ته وه                                                            
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 وەزارەتى دارایى و ئابوورى
 9/5/9102لە  2/4/4441ژمارە: 

 
 9102(ى ساڵى 01)ژمارە ڕێنمایی

 گرێبەست فەرمانبەری
 مەبەسیی بە   15/3/1119 لە (1525) ژمارە  ەزیار، ئەنجو مەنی سەرۆکایەەی نو سار ی بە پایپشت

 دەزگاکااانی   در  لەسااەرجە  گایبەساات فەرمااانبەررنی ئەمیەااازرەی   ماااف   مااو چە ێکخسااینیڕ
 -رێنمایەەخوررە ەما، دەرکاد: ئە  کوردسیا، هەرێمی حکومەەی

 -:خوررە ە شێوەی بە  گاێبەست فەرمانبەررنی مو چەی هەموررکادنی : یەکەم

  

 مو چە بە دینار بڕ رنامە   جۆری کار ژ
 پسۆریەەی زرنسیەپسپۆریەەی زرنسیی  دکیۆرر -1   1

 ماۆڤایەەەەەکا، 
1161111 
1111111 

دبلۆمی باتی  /ماسیەر -1   1
 د  ساڵ

 ساڵ (5)س بکالۆریۆ

پسپۆریەەی زرنسیی پسپۆریەەی 
 زرنسیە ماۆڤایەەەەەکا،

1111111 
861111 

 511111 ساڵ (6)بکالۆریۆس  /ساڵ  (1)دبلۆمی بات -3
 611111 ساڵ (4)بکالۆریۆس  -4
 411111 (پەیمانگە )دبلۆ   -6
 361111 ىئامادەی -5
 311111 نا ەنای -2
 126111 سەرەەایی -8
 161111 بڕ رنامەب   -9
 416111 ( دەمبەر ، ررفعەۆ، ، سال)شوفێای ئۆەومبێلى بچو ك  -11
 611111 نەفەری (11)لۆری ، قەالب ، ەەنکەر، پاس )شوفێای ئۆەۆمبێلئ گە رە  -11
ەفارە ،دقا ، بلاۆزەر، شفل ، گاێاەر ، ح)شوفێای ئۆەۆمبێلئ قورس   -11

 (عادیلە، ەانبۆل،دقا ،سەهلل، هەاب کاێن

561111 

 361111 پێکەری مەزەخەئەش /ئە  پێکەری موەلەاە  -13
 611111 (کسارە/ئەسفەلت  ىکارگە )ئە  پێکەری  کارگە  -14
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 461111 کەناسی شارە رنی -16
 411111 باخە ر، -15
 361111 حاەفی /کارەباچی  -12
مصور ) ێنەگای ڤەایۆ  (مصور فوەوغارفی ) ێنەگای فۆەۆگارفی  -18

 (ڤەایۆ
361111 

 361111 (پاسە ر،)حەرەس  -19
 یبەپێ قورئا، خوێن   بانگبێژ /ەار خوێن   پێ  نوێژ   /پێ  نوێژ  -11

 بڕ رنامەکا،
 -نا نەشانەکانی ڕۆشنبەای: -11

 ئافاەت (سەماکار)أئەنار  ەەپ -1
 پەا  (سەماکار )ئەنار  ەەپ  -ب

 سیار، بەژ -1
 موسەقار )مەوزیك ژە،  -3

 گۆڤەناکار /نەخشەسازی مایپەر  -4

 
61111 
461111 
361111 
41111 
 بڕ رنامە بەپێى

ی بڕ رنامەکانەا، نەی کە نەهاەو ە لە  لەسیە بە پێئە  نا نەشانا -11
 مو چە کانەا، بۆ خەرج دەکاێت

 

 

 . بکاێت خوررە ە خاتنەی ئە  رەچا ی گاێبەست بە درمەزرر  فەرمانبەررنی بۆ:  دووەم
 گورسینە ەی ناکاێت درمەزرر ، فەرمانگە پێویسیی بەپێی گاێبەست فەرمانبەررنی ئە ەی لەبەر -1

 . بکاێت بۆ رژەیا،ڕ
 . گاێبەسیەکا، کادنە ەی نۆێ کاەی لە ناکاێت نوێ بڕ رنامەی بە کار -1
 ساڵ هەما، ی 31/11 وەاک اێتەردەگڕ درنا، ج  لە د ر ە بە سایێك هەمو  ی1/11 رێکە ەی لە -3
 .بێت کەمیا ساڵ هەژدە (18) لە ەەمەنی گاێبەست فەرمانبەری نابێت -4
 . هیا کارەباچی بۆ باخە ر، نمونە بۆ بکاێت گاێبەست فەرمانبەری بۆ نا نەشا، گۆڕینی ناکاێت -6
 -:بکاێت خوررە ە خاتنەی ئە  رەچا ی پێویسیە گاێبەست فەرمانبەری درنا، ج  لە کاەی لە -5
 . بگونجێت فەرمانگەکەی لەگەڵ پسپۆریەەەەکەی   بێت پسپۆری هەما، یا، بڕ رنامە هەما، - أ
 . هەیە پێی پێویسیی کە کادبێت نو سار ی فەرمی بە کادبێت در ری فەرمانگەکەی - ب
 . بکاێت ها پێ  لەکارالدرر  فەرمانبەری کارالدرنی لە فەرمانی لە  ێنەیەك - ج
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 / ئابو ری   دررریی  ەزررەەی رەزرمەنای پا  لە  مو چەکەی کادنی خەرج   بەکاربو ، دەست - د
 . دەبێت مەالکات. ب / بو دجە گشیی بەڕێوەبەرریەەی

 رێکە ەی لە مانگ (5) ما ەی لە نابێت   بێت فەرمانگە هەما، مەالکی لە درنا، ج  لە پێویسیە - ا ه
 . ەێپەربکات پێشو  گاێبەسیی هەیوەشانانە ەی

 یا، هەبێت ەای مو چەیەکی هە  نابێت دربمەزرێت گاێبەست شێوەی بە مو چەخۆرێک هەر :سێیەم
 . بکات حکومی ەای دەزگاکانی   در  لە گاێبەسیێك هە 

 دەسەتەی لە ئاسایی بو دجەی لەسەر درمەزرر  فەرمانبەررنی گاێبەسیی کادنە ەی نوێ :چوارەم
 . دەبێت مەالکات -ب / بو دجە گشیی بەڕێوەبەرریەەی /رەەى دررریى   ئابو رى  ەزر

 ەزررەەى  دەسەتەی لە پەرەپێار، بو دجەی لەسەر درمەزرر  فەرمانبەررنی کادنە ەی نوێ :پێنجەم
 .دەبێت خەرجەەەکا، -ب / ژمێاکاری گشیی بەرێوەبەرریەەی / دررریى   ئابو رى

 لە مانگانە بەردە رمی پێشەنەی لەسەر رۆژرنە کارکادنی مەبەسیی بە کە ئە فەرمانبەررنەی :شەشەم
 ەزررەەى دررریى    دەسەتەی لە درنەا، ج  لە  کادنە ە  ێنو ، کاردەکە، دەزگاکا،   در 

 سەرۆکایەەی لە جگە دەبێت خەرجەەەکا، -ب / ژمێاکاری گشیی بەرێوەبەرریەەی /ئابو رى
 بۆ  بێت  نا نەشا، هەما، بە پێویسیە   بەڕێ یاناریە دەسەتەی لە کە  ەزیار، ئەنجومەنی

 .گاێبەست فەرمانبەری نە ەك دەبن کارکاد، بەسەفەەی   کاربێت هەما،
 ما ەی بو نی ەە ر  پێ  د  مانگ پێویسیە گاێبەست کادنە ەی ێنو بۆ در رکاری لەکاەی :حەوتەم

 ەزررەەى دررریى    رەزرمەنای دەرچو نی رۆژی لە پێچە رنە ە بە   در ربکاێت گاێبەسیەکە
 .دەبێت ئابو رى

 خوێنانی  ەزررەەی مەالکی لەسەر بەانی مامۆسیایانی گاێبەسیی ىمو چە کادنی بۆدیاری :هەشتەم
 -:ڕردە، بەرزەاین کە دەبێت خوررە ە بڕرنەی بە  زرنسیی ەوێژینە ەی   بات

 دینار 1611111                                    پاۆفسۆر زرنسیی نازنا ی هەیگارنی - أ
 : دەر یاریاە-پ زرنسیی نازنا ی هەیگارنی - ب
 دینار 1161111                                                                  دکیۆرر با رنامەی -1
 دینار 1111111                                                                ماسیەر بڕ رنامەی -1
                              :مامۆسیا زرنسیی نازنا ی هەیگارنی -ج
 دینار 1111111                                                                  دکیۆرر بڕ رنامەی -1
 دینار 1261111                                                                ماسیەر بڕ رنامەی -1
 دینار 1561111                                 یاریاەدەر -  زرنسیی نازنا ی هەیگارنی -د
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 گاێبەست بە زرنسیی ەۆێژینە ەی بات  خوێنانی  ەزررەەی مەالکی لەسەر کە مامۆسیایانەی ئە  -ها
 بەپێی ەا،   تەانی ەگەزنامەیڕ  هەیگای عارقەن ەیها  ت   درمەزرر ، یا، دردەمەزرێن

 .دەدرێت ئەنجا  لەگەڵ گاێبەسیەا، عارقی ەگەزنامەیڕ
 ەا درهاەێکی هەر یا، پەرەپێار، بو دجەی لەسەر فەرمانبەر درمەزررنانی رگاەنیڕ :نۆیەم
 .پەرەپێار، بو دجەی لەسەر درمەزرر  فەرمانبەررنی درنانی ج  لە رگاەنیڕ :دەیەم

 هەبێت ررژەیا، بە پێویسیەەا، کە دەگمە، پسپۆریەەەەکانی بۆ گاێبەست درمەزررنانی:یازدەهەم
 -:خوررە ە خاتنەی ئە  بەرەچا کادنی دەبێت  ەزیار، ئەنجومەنی سەرۆکایەەی بەرەزرمەنای

 سو دگەیانا،   درمەزررنا، مەبەسیی ررپۆرەێك بە پێویسیە درمەزررنا، بۆ در رکادنی لەکاەی - أ
 .ر  نبکاێیە ە گشیی بەبەرژە ەنای

 ساتنە   بێت کار  دیاری پەیوەنایاررەکانە ە  ەزررەەە الیە، لە گاێبەسیەکە ما ەی پێویسیە - ب
 .دەکاێت بۆ کادنە ەی نوێ کارگەایەەکا،   یاسایی رێکارە بەپێی

 کە چاتکەانەی کار  ئە  ررپۆرەێك بە پەیوەنایارر  ەزررەەی پێویسیە ساتنە کادنە ەی نوێ بۆ -ج
 ئەنجومەنی سەرۆکایەەی رەزرمەنای بە   بکاەە ە ر  نی گاێبەسیە لەما ەی در ە ئەنجامی
 .دەبێت  ەزیار،
 مەن نا چە(حقل)کەلەکێلگەکانی مەنى دەزگا فەرمانبەررنی گاێبەسیی مو چەی:دوانزدەهەم

 زیاەا   گشیی بەرژە ەنای پێنا  لە   کاردەکە، گوناەکا، پاککادنە ەی   رێژکار ەکا،
 نا بار  دەزگای ەایبەەمەنای بەهۆی دەمێنێیە ە خۆی هەر ەکو کشیوکایی کەرەی بایەخارنی

 : هەیە خوررە ەی مافانەی ئە  گاێبەست بە درمەزرر  فەرمانبەری :سێزدەهەم
 .سایێکار لە رۆژ سی (31) ما ەی بۆ ئاسایی مۆیەەی  ەرگاەنی -1
 ڕرپۆرەی بەپێی پێویست حایەەی   سایێکار لە رۆژ (8) ما ەی بۆ  نەخۆشی مۆیەەی  ەرگاەنی -1

 .سایەکار لە رۆژ (16) ما ەی بۆ پەسەناکار  پ یشکی
 . مو چە بە رۆژ (11) بۆما ەی  دریکبو ، لە پێ  مۆیەەی -3
 .مو چە بە رۆژ (61) بۆما ەی دریکبو ، لە د ری مۆیەەی -4
 نەو مۆیەەی مانگ د   (1) ما ەی بۆ ەەنها دەکاێت دریکبو ، لە پا  کۆەایى هاەنى مۆیەەى -6

 نەگات  ەری ئەگەر   دریکبو نەکە لە مۆیەەی هاەنی کۆەایی پا   رەە پێبارێت مو چەی
 بکات در ری د رەا ناەورنەت

 .سایێکار لە مانگ یەک (1) ما ەی بۆ مو چە ب  مۆیەەی  ەرگاەنی -5
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 پێویسین زۆر کە حایەەانەی لە  بکاێت نا ە ە سەفەری   شانا گاێبەست فەرمانبەری دەکاێت -2
  بکاێت خەرج بڕ رنامەکەی بنەڕەەی مو چەی بنەمای لەسەر دررریەەکانی شایسیە مەرجێك بە

 . کادنێك شانا هەر بۆ کاێتر بپێاە کارگێای فەرمانی دەبێت   گاێبەسیەکەی مو چەی نە ەکو
 مەرجانەی ئە  پەیوەنای    پێویست بەپێی فەرمانبەرەکە درمەزررنانی  گاێبەسیی لە پێویسیە -8

 (یان دەهە ) خایی لە کە نامەکە پەیوەست فۆرمی لە بنوساێیە ە   بکاێت ڕەچا  سەرە ە
 .هاەو ە
 لە ئاسایی بو دجەی لەسەر گاێبەست بە درمەزرر  فەرمانبەررنی ررژەی هەژمارکادنی : چواردەهەم

 اێتە ەربگ ل  خانەنشەنا، پشکی مەرجێك بە هەمەشەیی بە درمەزرر، دردرهاەو  لە حایەەێکار
 .ررژە هەژمارکادنی بە ەایبەت کارپێکار ەکا، رێنمایەە بەرەچا کادنی  

 گاێبەست فەرمانبەری لەگەڵ  گاێبەست پێویسیە کۆنو سە ئە  ىها پێچ فۆرمی بەپێی :پانزدەهەم
 .بکاێت

 بێت سەرە ە خاتنەی ئە  ىپێچە رنە کە ناکاێت نو سار ێك   رێنمایی بڕیار  بەهە  کار:شانزدەهەم
 :لە دەکاێت جێبەج  رێنمایەە ئە   :حەڤدەهەم

 . مو چە بە ەایبەت 1/6/1119 رێکە ەی /أ
 . ەای بڕگەکانی سەرجە  بە ەایبەت 1/1/1119 رێکە ەی /ب

 .باڵ دەکاێیە ە (کوردسیا،  ەقایعی) ڕۆژنامەی لە رێنمایەە ئە  :هەژدەهەم
 
 
 
 

 حمالن ڕێبازمحمد                                                                    
 ئابووری و دارایی وەزیری                                                                      
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 کارکردن نامەی پەیوەست فۆرمی
 /یەکە  الیەنی
      بورری لە (       ) بڕ رنامەی خا ەنی (      ) سایی بو ی دریك لە (                      ) نا  /د  ە  الیەنی
) موبایل ژمارەی (         )بو ، نەشیەج  نا نەشانی (          )        )   

 -:خوررە ە خاتنەی ئە  لەسەر ێکە ەنڕ هەرد  ال

 بەپێی (       ) لە (        ) نا نەشانی بە د  ە  الیەنی کارکادنی لەسەر رەزرمەنابو  یەکە  الیەنی -1
 .پەیوەسینامە ئە  مەرجەکانی

 فەرمانێك بەپێی کە کاررنەی ئە  ررپەررنانی بۆ (          ) لە کارکاد، بە هەیاەسیێت د  ە  الیەنی -1
 .د  ە  الیەنی کاری نا نەشانی ەایبەەمەنای   پسپۆری بورری لە دەکات دیاری بۆی

 گشیی بەرژە ەنای پێنا  لە نەما د  ە  الیەنی کارەکانی بە پێویسیی یەکە  الیەنی هەرکاەێک -3
   دەبێت مانگەکە ەاکۆەایی گاێبەسیەکە   ، هەیوەشێنێیە ە پەیوەسینامەکە الیەنە یەك هەیە بۆی

 .نەەە دردگا بڕیاری بە پێویسیی گاێبەسیەکەی هەیوەشانانە ەی
 لێپاسار یەەەەە ە بە کاد، هەست   گوێڕریەیی   سۆزیدی بە د  ە  الیەنی لەسەر پێویسیە -4

 پەل   کەل   ئۆەۆمبەل ئە  بەکارهێنانی با  لە بەرپاسە   بکات جێبەج  سەرشانی ئەرکەکانی
   بگاێت  ەریا، کۆنو سێك بەپێی پێویسیە   دەگاێت  ەریا، کارەکەیە ە  هۆی بە شمەکانەی  
 قەرەبو  لە بەرپاسە   بەانگەرێنێیە ە کوڕی   کە  بەب  کانی ئەرکە ەە ر بو نی د ری لە

 .بگات یەکە  الیەنی بە بارەیە ە لە  زیانێك   زەرەر هەر کادنە ەی
یەکە   الیەنی دۆکەومێنیەکانی   زرنەاری یەکانی نهێنی کە د  ە  الیەنی لەسەر پێویسیە -6

   د کەۆمێنیەکا،   زرنەاری  ێنەی نەە بۆی   دەکە ێت دەسیی کارەکەیە ە بەهۆی کە بپاری رێت
 ر  ی لە دەبێت بەرپاسەار پێچە رنە ە بە بارکێنێت کەسێك   الیە، هە  بۆ یانە نهێنی ئە 

 .یاسایەە ە
 کاەژمێا بۆ بەیانی لە سەر ی(8) کاەژمێا لە دەبێت باییی د  ە  الیەنی رەسمی دە رمی کاەی -5

   سا شت بەپێی بگۆرێت کارکادنەکە ما ەی هەیە بۆی یەکە  الیەنی   نەوەڕۆ پا  ی(3)
 الیەنی پێویسیە   ، گاێبەسیەکەدر لە ئاماژە پێکار  مو چەی هەما، بە کارەکا، ىیسیپێار 
  یەکە  الیەنی کارەکانی بۆ بکات ەەرخا، خۆی ما ەیەدر لە  د  ە 

 یەك ەەنها پێویسیە   حکومی ەای درمەزرر ەیەکی   فەرمانگە هە  لە بێت خۆر مو چە نابێت -2
 . ەربگاێت مو چە

 بەرکارەکانی رێنمایەە لە کە هەیە ( رمیەازرت ) جەا گانەی   ماف ئە  ەەنها د  ە  الیەنی -8
 .دەردەچێت ئابو ری   دررریی  ەزررەەی
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  پەیوەسینامەیە ئە  ىبەپێ سەرشانی کارەکانی خۆی ەایبەەی کاری هۆی بە نەە بۆی د  ە  الیەنی -9
 لەیاسا کە فەرمانبەر ئەرکەکانی بە پابەناە د  ە  الیەنی گشیی شێوەیەکی بە   نەکات جێبەجی

 .هاەو ە بەرکارەکا، رێنمایەە  
 . یەکە  الیەنی فەرمانەکانی بۆ بێت پابەنا   بێت بەرز ە شتڕ د  ە  الیەنی پێویسیە -11
 لێی شێوەی بە  سەرشانی ئەرکەکانی کادنی بەج  ج  بە د  ە  الیەنی هەسیانی لەبەررمبەر -11

 مانگانە مو چەی کادنی خەرج بە پابەناە یەکە  الیەنی پەیوەسینامەیە ئە  بەپێى در رکار ە
 .مانگار کۆەایی لە دینار (   ) (  ) بڕی بە د  ە  بۆالیەنی

 پ  ىکۆەای  /   /   رریەرلەب   دەکات پ  دەست ە ە  /    /    /  رریەرب لە پەیوەسینامەیە ئە  -11
 . یەکە  الیەنی رەزرمەنای بە کادنە ەیە ێنو شایانی   ، دێت

 رۆژ (11) ما ەی پا  هۆیەك بەهەر گاێبەست فەرمانبەری ( غەاب) ئامادەنەبو نی لەکاەی -13
 .هەیاە ەشێناێیە ە گاێبەسیەکەی

  .کاد ئەم رما، خوررە ە لە بۆیە سەرە ە بڕگەکانی لەسەر رەزرمەناین الیە، هەرد   -14
 

 

 
 /یەکە  الیەنی                                                       /د  ە  الیەنی
 /ەۆمار
 /الپەڕە
 /ناسنامە ژمارەی
/فەرمانگە   
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 ندروستی تی ته زاره وه
  ەزررەەااای یاساااای لە ( د  ە  باااڕگەی /شەشاااە  مااااددەی) لە پێماناااارر ە دەساااەتەەی ئە  بەپێااای

 -بە: بایارمانار ،  ە 1112 سایی ی (16) ژمارە ەەنار سیی

 
 

 9102(ی ساڵی 06بـەیانى)
 

 بەڕێاوەبەرریەەی بە ساەر (فێاكااری نەخۆشاخانەی) باۆ ( خوررە ە نەخۆشخانانەی ئە  ) گۆڕینی -  
 . ڕرپەرین ەەنار سیی گشیی

 .( قەتدزێ شەهەارنی نوێی فێاكاری نەخۆشخانەی) بۆ ( قەتدزێ شەهەارنی نوێی نەخۆشخانەی -1
 (.ڕرنەە فێاكاری نەخۆشخانەی) بۆ (ڕرنەە گشیی نەخۆشخانەی -1
 (.منایبو ،   منات، فێاكاری نەخۆشخانەی) بۆ (منایبو ،   منات، نەخۆشخانەی -3
 .15/4/1119رچو نی ڕێكە ەی  ده ڕ ژی  لە دەكاێت  جێبەج  بەیانە ئە  -
 

 

 

 9102(ی ساڵی 07بـەیانى)
 

 بەڕێاوەبەرریەەی بە ساەر ( هەیەباجە گشیی ەەنار سیی ەاقەگەی بەڕێوەبەرریەەی ) كادنە ەی بە -
 هەیەبجە  ەەنار سیی گشیی

 .15/4/1119رچو نی ڕێكە ەی  ده ڕ ژی  لە دەكاێت  جێبەج  بەیانە ئە  -
 

 
 9102(ی ساڵی 02بـەیانى)

لەنا  بەنایى ئاسایشى گشیى هە لێا سەر بە بەڕێوەبەرریەەى  (نەخۆشخانەى ئاسای )کادنە ەى  -
 گشیى ەەنار سیى هە لێا.

 .8/6/1119رچو نی ڕێكە ەی  ده ڕ ژی  لە دەكاێت  جێبەج  بەیانە ئە  -
 

 
                                                                          

 كریم رشید حمە ڕێكەوت. د                                                             
 ندروستی زیری ته وه                                                            
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم الشعب

 العراق -برلمان كوردستان 

 5رقم اإلصدار: 

 8/5/9102تأريخ اإلصدار: 

رلمعال،  بناًء على ما عاضە  1991لسنة  (1)من رلقانو، رقم  (65)من رلمادة  (1)رسینادًر إلى حكم رلفقاة 
بیارري   (6)رلبالما،،  بناًء على ما شاعە رلبالما، في جلسیە رالعیيادية رقم رلعاد رلقانوني من أعضاء 

مان  (رلمادة رأل لاى)من  (ثالثاً )،  بموجب رلصالحية رلممنوحة لائاسة رلبالما، بموجب رلفقاة 8/6/1119
 ، قار إصارر رلقانو، رآلەي:1112لسنة  (1)رلقانو، رقم 

 9102( لسنة 0القانون رقم )

 ة تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان ـ العراققانون إعاد

 وتعديل طريقة انتخاب الرئيس لحين تصديق الدستور

 (: 0المادة )

 ەفعل مؤسسة رئاسة  1118لسنة  (11)يلغى قانو، ەعليق مؤسسة رئاسة إقليم كوردسیا، ا رلعار  رقم 
 رإلقليم.
 (: 9المادة )

 .1112لسنة  (1)لى رلمؤسسات رلاسیورية لإلقليم رقم يلغى قانو، ەوزيع رخیصاصات رئاسة رإلقليم ع
 (: 3المادة )

 1116لسنة  (1)من قانو، رئاسة إقليم كوردسیا، ا رلعار  رقم  (رلثانية)رسیثناًء من حكم رلمادة  :الًأو
رلمعال، ينیخب بالما، كوردسیا، ا رلعار  رئيسًا لإلقليم بمهامە  رخیصاصاەە رلورردة في قانو، 

فيە رئاسة إقليم كوردسیا، ا رلعار  لحين ەصايق دسیور كوردسیا، ا رلعار   رلذي ەحاد 
طايقة رنیخاب رئيس رإلقليم  رخیصاصاەە،  يمثل رلائيس مورطني كوردسیا، ا رلعار  على 
رلمسیوى رلارخلي  رلخارجي  يیحاث باسمهم  يیولى رلینسيق بين رلسلطات رالەحادية 

  سلطات رإلقليم.
ة إقاليم كاوردسیا، ا من قانو، رئاسا (رأل لى)من رلمادة  (3)   (1)رسیثناًء من أحاكا  رلفاقاەين  :ثانياً

رلمعال، يكو، لائيس رإلقليم نائبا، رثنا، ەحاد مهامهما  1116لسنة  (1)رلعار  رقم 
  رخیصاصاەهما من قبل رئيس رإلقليم.
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 (: 4المادة )

 1116لسنة  (1)من قانو، رئاسة إقليم كوردسیا، ا رلعار  رقم  (رلسابعة)رسیثناًء من أحكا  رلمادة 
 ، كوردسیا، ألجل رنیخاب رئيس رإلقليم رإلجارءرت رآلەية:رلمعال، يیخذ بالما

 : أوالً
ثالثين يومًا بعا رنیخاب هيئة رئاسة  (31)ا يفیح بالما، كوردسیا، باب رلیاشح خالل ماة 1

 رلبالما،.
من قانو، رئاسة إقليم  (رلخامسة)ا على رلارغبين في رلیاشح من رلذين ەیورفا فيهم شا ط رلمادة  1

رلمعال، ەقايم طلباەهم  سياهم رلذرەية إلى رئاسة  1116لسنة  (1)ا رلعار  رقم كوردسیا، 
 ثالثة أيا  من ەرري  فیح باب رلیاشح. (3)رلبالما، خالل ماة 

يومين من ەرري  غلق باب رلیاشح أسماء رلماشحين  (1)ا يعلن رئاسة رلبالما، خالل ماة  3
 رلمسیوفين للشا ط رلقانونية.

يومين من ەرري  إعال، أسماء  (1)رلطلب رلطعن أما  محكمة رلیميي  خالل ماة  ا لكل من قا  4
يومين  يكو،  (1)رلماشحين عنا عا  إعال، رسمە،  ەبت محكمة رلیميي  في رلطعن خالل ماة 

 قاررها في هذر رلشر، نهائيًا.

بالما، خالل ماة ا ينیخب رئيس رإلقليم باقیارع علني برصورت رألغلبية رلمطلقة لعاد أعضاء رل 6
 ثالثة أيا  من ەرري  صا ر رلقارر رلنهائي بخصوص رلطعو،. (3)
ا إذر لم يحصل أي ماشح على رألغلبية رلمطلقة لعاد أعضاء رلبالما، يعاد رالقیارع،  ەكو،  5

رلمنافسة بين رلماشحين رللذين حصال على أغلبية رألصورت،  يصبح رلماشح رلذي يحصل على 
اة رلثانية رئيسًا لإلقليم،  عنا  جود ماشح  رحا فقط لمنصب رئيس رإلقليم رألغلبية في رلم

يجاى رالقیارع بصورة علنية،  عنا حصول رلماشح على أغلبية أصورت أعضاء رلبالما، يصبح 
 رئيسًا لإلقليم.

ب رلیاشح من هذه رلمادة يفیح بالما، كوردسیا، با (أ الً )من رلفقاة  (1)رسیثناًء من حكم رلبنا  :ثانياً
 ثالثة أيا  من ەرري  صا ر هذر رلقانو،. (3)لمنصب رئيس رإلقليم لهذه رلا رة فقط خالل ماة 

 (: 5المادة )

 : ەنیهي ماة  الية رئيس رإلقليم بانیهاء ماة  الية رلبالما،.أوالً
ذر : يسیما رئيس رإلقليم في ممارسة مهامە  رخیصاصاەە لحين رنیخاب رئيس بموجب أحكا  هثانياً

 رلقانو،.
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 (: 6المادة )

 ال يعمل بري نص قانوني أ  قارر يیعارض  أحكا  هذر رلقانو،.
 (: 7المادة )

 على رلجهات ذرت رلعالقة ەنفيذ أحكا  هذر رلقانو،.
 (:8المادة )

 .( قائع كوردسیا،)ينفذ هذر رلقانو، من ەرري  صا ره،  ينشا في رلجاياة رلاسمية 
 
 
 

 أبراهیم فرید ڤاال.هیمن هورامى                        د          منى نبى نادر قهوەچى         
  رئیس برلمان                   نائب رئیس برلمان                        سکرتیر برلمان    

 العراق -كوردستان               العراق         -كوردستان      العراق             -كوردستان    
 

 

 

 

 

 األسباب الموجبة

بغية إعادة ەفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردسیا، ا رلعار   رنیخاب رئيس رإلقليم من رلبالما،، فقا 
 شاع هذر رلقانو،.

 

 

 


