بةىاوى خوداى بةخشيدةو ميَزةباٌ
بةىاوى طةهةوة
ثةرهةماىي كوردصتاٌ ـ عيَزاق
ثاهَجشت بة حوكنةكاىي بزِطةي ( )1هـة مـاددةي ()56ى ياصـاي ممـارة ()1ي صـاهَي 1992ي ٍـةموار
كزاو و ،بة طويَزةي ئةوةي ئةجنومةىي وةسيـزاٌ خضـتيية روو ،ثةرهـةماىي كوردصـتاٌ ـ عيَـزاق
هة داىيشتين ئاصايي خـيي ممـارة ()11دا كـة رذمي  2013/4/24طـز َي درا ،بزِيـاري دةركزدىـ ئـةو
ياصايةى دا:
ياصاى ممارة ()6ى صاهَ 2013
ياصاى يةكةمني ٍةمواركزدى ياصاى دةصتةى طشت هة ٍةريَن كوردصتاٌ
بي ئةو ىاوضاىةى ىاكيكيياٌ هةصةرة ممارة ()2ى صا َه 2010
ماددةي يةكةو:
ىاوى ياصا كة هة (ياصـاى دةصـتةى طشـت هـة ٍـةريَن كوردصـتاٌ بـي ئـةو ىاوضـاىةى ىاكيكييـاٌ
هةصــةرة) ٍــةمواردةكزيَت بــي (ياصــاى دةصــتةى طشـــت هــة ٍــةريَن كوردصــتاٌ بــي ىاوضـــة
كوردصتاىييةكاى دةرةوةى ئيدارةى ٍةريَه).
ماددةى دووةو:
دةصتةوامةى (ىاوضة كوردصتاىييةكاى دةرةوةى ئيدارةى ٍةريَه) جيَطةى دةصتةوامةى (ىاوضة
ىاكيكي هةصةرةكاٌ) دةطزيَتةوة هة ٍةر شويَييَم كة هةو ياصايةدا ٍاتبيَت.
ماددةى صيَيةو:
يةكـــةو :بزِطـــةى دووةو هـــة مـــاددةى يةكـــةو ٍـــةمواردةكزيَت و بـــةو شـــيَوةيةي خـــوارةوة
دةخويَيدريَتةوة:
(دووةو :دةصتة :دةصتةى طشت هة ٍةريَن كوردصتاٌ بي ىاوضة كوردصتاىييةكاى دةرةوةى
ئيدارةى ٍةريَه).
دووةو :بزِطةى ثيَيجةو هة ماددةى يةكةو هة ياصاكةدا ٍةمواردةكزيَت و بةو شيَوةيةي خوارةوة
دةخويَيدريَتةوة:
(ثيَيجةو :ىاوضة كوردصتاىييةكاى دةرةوةى ئيـدارةى ٍـةريَه :ئـةو ىاوضـاىةٌ كـة هـة رِووى
ميَذوو و جوطزافياوة ىاوضـةى كوردصـتاىني ،كـة هـة رميَنـة يـةن هـةدواى يةكـةكاى عيَـزاق
كةوتبوىة ميَز ريَلارةكاى بة عةرةب كزدٌ و طيرِيي ىاصيامةى ىةتةوةي ).
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ماددةى ضوارةو:
ثيَويضــتة هةصـــةر ئةجنومـــةى وةسيــزاٌ و ةيةىـــة ثةيوةىـــدارةكاٌ حوكنــةكاى ئـــةو ياصـــاية
جيَبةج َ بلةٌ.
ماددةى ثيَيجةو:
كار بة ٍيَض دةقيَل ياصاي ياٌ بزِياريَل ىاكين هةطةلَ حوكنةكاى ئةو ياصايةدا ىاكزيَت.
ماددةى شةشةو:
ئةو ياصاية هة ريَلةوت بالَوكزدىةوةى هة رذمىامةى فةرم (وةقـايى كوردصـتاٌ)دا جيَبـةج َ
دةكزيَت.

د .ارصالٌ بايش امساعيل
صةرذك ثةرهةماى كوردصتاٌ ـ عيَزاق
ٍيية ثيَويضتلارةكاٌ
وةن جةختلزدىيَم هة صةر بزِاوةيي دةصتجيَطزتً بة ىاوضة كوردصتاىيةكاى دةرةوةى ئيدارةى
ٍةريَه بة طشت ئامزاسة رِةواكاٌ وةن بةشيَل ىةشياو بي جياكزدىةوة هة كوردصتاٌ – عيَزاق هة
رِووى ميَذوويي و جوطزافياوة ،وة هةبةر ئةوةى ساراوةى (ئةو ىاوضاىةى ىاكيكيياٌ هةصةرة)كة هة
دةصتورى عيَزاقيدا ٍاتوو ة كورت ىاكزيَتةوة صةر ىاوضةكاى دةرةوةى ئيدارةى ٍةريَن كوردصتاٌ،
بيية ئةو ياصاية دةرضوويَيدرا.
تيَبيين :ئةو ياصاية بةبزياري ممارة ()7ي شضاهي  2013هةةيـةٌ صـةرذكي ٍـةريَني كوردصـتاىدا
دةرضويَيزا.
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