سـةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة 8103:لة 8132/5/2

مةرسوومي ذمارة ()3ي سالَي 8132

ثشت بةست بة حوكمي برِطةي ( يةكةم ) لة ماددةي ( يةكةم )ي ياساي دابةشكردني دةسةآلتةكاني
َي  2027و  ،ئاماذة
سةرؤكايةتي هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكاني هةريَمي كوردستان ذمارة ()2ي سال
بةحوكمي برِطةي ( دووةم ) لة ماددةي ( دةيةم )ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان -عيَراق ذمارة ()2ي
َي 2002ي هةمواركراو  ،برِيارماندا بة-:
سال
َبذاردني طشيت بؤ خولي ثيَنجةمي ثةرلةماني كوردستان لة رِؤذي يةك شةممة رِيَكةوتي
يةكةم :ئةجنامداني هةل
.2022/9/00
َبذاردنةكان و رِاثرسي و ئةجنومةني وةزيران و اليةنة
دووةم :ثيَويستة كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةل
ثةيوةنديدارةكاني تر ئةم مةرسوومة جيَبةجيَ بكةن
سيَيةم :ئةم مةرسوومة لة رِؤذنامةي فةرمي ( وةقايعي كوردستان ) بآلودةكريَتةوة

نيَضريظان بارزاني
سـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
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وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار
ذمارة  )1515( :لة 8132/5/82

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي كة ثيَمان دراوة بة طويَرةي برِطةي سيَيةم لة ماددةي حةوتةم لة ياساي وةزارةتي شارةواني
َي  ، 2020ئةم رِيَنماييةي خوارةوةمان دةركرد:
و طةشت و طوزار ذمارة ()22ي سال
ريَنمايى ذمارة ()3ي سالَي 8132
رِيَنمايي تايبةت بة بةسنت و خويَندنةوةي ثيَوةري ئاوي خواردنةوة لة هةريَمي كوردستان

ماددةي يةكةم  -:ثيَناسةكان
مةبةست لةو زاراوة و دةستةواذانةي ناو ئةم رِيَنمايي ية  ،ئةو مانايانةية كة لة بةرامبةرياندا دياريكراوة :
يةكةم :بةرِيَوةبةرايةتي ئاو  :بةرِيَوةبةرايةتي ئاوي ثةيوةنديدار
دووةم :هاوبةش  :هاوبةشي ئاو
سيَيةم :ثيَوةر :ثيَوةري ئاو
ضوارةم  :خول  :خولي خويَندنةوةي ثيَوةركة دوو مانطة
ثيَنجةم  :ئاكاري تةكنيكي ثيَوةر :ئاكاري تةكنيكي ثيَوةري ئاوي ثةسندكراو لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت
ئاو و ئاوةرِؤ.
َطةي وةرطرتين كريَي ئاو لة هاوبةش كة لةاليةن وةزارةتي دارايي و ئابووري هةريَمي
شةشةم  :ثسوولة :بةل
كوردستان كاري ثيَ دةكريَت .
ماددةي دووةم -:

يةكةم :هةموو هاوبةشيَك ثابةند دةبيَت بةبةستين ثيَوةري ئاوي ثةسةندكراو لةاليةن بةريَوةبةرايةتي ئاو.
َدةستيَت بةقةرةبووكردنةوةي هاوبةش بة برِي ( )000000ضل هةزار دينار لة
دووةم :بةرِيَوةبةرايةتي ئاو هةل
بةرامبةر كرِين و بةستين ثيَوةر لةاليةن هاوبةش ،بة داشكاندني برِي ( )20000دوو هةزار دينار لة
ثسوولةي كريَي ئاو كة دةكةويَتة ئةستؤي هاوبةش لة هةر خوليَكدا .
سيَيةم :ثيَوةرةكة خاوةنداريةكةي دةطةرِيَتةوة بؤ بةرِيَوةبةرايةتي ئاو وة ثاراستنشي دةكةويَتة ئةستؤي هاوبةش.
ماددةي سيَيةم -:

هاوبةش دةتوانيَت داواكاري ثشكنيين ثيَوةر ثيَشكةش بة بةرِيَوةبةرايةتي ئاو بكات لةسةر خةرجي خؤي بةم
شيَوةي خوارةوة:
يةكةم :تيَضووي ثشكنيين ثيَوةر بةبرِي ( )20000ثيَنج هةزار دينار بةثسوولة لة هاوبةش وةردةطرييَت.
دووةم :نرخي تيَضووي كردنةوة و ضاككردنةوةي ثيَوةر دةكةويَتة ئةستؤي هاوبةش وة دةبيَت دووبارة بةستنةوةي
بةسةرثةرشيت بةرِيَوةبةرايةتي ئاو ئةجنام بدريَت.
8132 /5/13

– –8

ذمارة ( )885العدد

ماددةي ضوارةم -:

َة لة ثيَوانةي ثيَوةر هةبوو بةثيَي ئاكاري تةكنيكي ثيَوةر ئةوا دةبيَت ثيَوةرةكة ضاكبكريَتةوة
يةكةم :ئةطةر هةل
يان بطؤرِدريَتةوة تيَضووةكةي دةكةويَتة ئةستؤي هاوبةش.
َةتي ئاماذثيَكراو لة برِطةي يةكةمي
َسيَت بةخةمآلندني كريَي ئاو لة حال
دووةم :ثيَويستة بةرِيَوةبةرايةتي ئاو هةل
ئةم ماددةية لةسةر بنةماي خويَندنةوةي كريَي ئاو بةتيَكراي دوو خوولي ثيَشوو ،وة ثسوولة بؤ ئةو
كريَي ية خةمآلندراوانة ريَك خبات .
ماددةي ثيَنجةم -:

ضاككردنةوةي ثيَوةر تةنها لة شويَين ضاككردنةوةي تايبةت بة بةرِيَوةبةرايةتي ئاو يان ئةو شويَنةي كة ئةو
بةرِيَوةبةرايةتيية دةستنيشاني دةكات ئةجنام دةدريَت.
ماددةي شةشةم -:

ثيَويستة هاوبةش ثاكانةي قةرزةكاني ثيَش بةرواري خويَندنةوةي ثيَوةر بدات لةبةرِيَوةبةرايةتي ئاو بةثيَضةوانةوة
قةرزةكة دةخريَتة سةر ثسوولةي كريَي ئاو لةذيَر ناوي قةرزي ثيَشوو.
ماددةي حةوتةم -:

كريَي ئاوي ماوةي نيَوان ميَذووي بةدةستهيَناني مؤلةتي دروستكردني بينا ياخود نيشتةجيَبوون لة شويَنةكة و
ميَذووي بةستين ثيَوةرةكة لةسةر بنةماي نرخي دياريكراو بةرِيَنمايي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )9029لة
 2022/2/22دةبيَت وئةم برِة ثارةية دةخريَتةوة سةر ثسوولةي كريَي ئاو وةك قةرزي ثيَشوو .
ماددةي هةشتةم  -:وةرطرتين كريَي ئاو بةثيَي يةكةم خويَندنةوةي ثيَوةر دةكريَتة بنضينة.
ماددةي نؤيةم -:

َسيَت بة داناني هةر ثيَوةريَك جطة لة ثيَوةري ثةسةندكراو يان هاوبةش ئامادة نةبوو لة
هةر هاوبةشيَك هةل
كاتي دياريكراو ثيَوةر ببةستيَت ئةوا بةرِيَوةبةرايةتي ئاو ئاطاداركردنةوةيةك ئارِاستةي هاوبةشةكة دةكات بؤ
ئةوةي لة ماوةي يةك خوول يةكيَك لةثيَوةرة ثةسةندكراوةكان ببةستيَت ،بةثيَضةوانةوة بةريَوةبةرايةتي ئاو بةم
شيَوةيةي خوارةوة لةسةر هاوبةشةكة كريَي ئاو تؤمار دةكات:
ژمارە

جۆری بەکارهێنەر

یەکەم

شوێنەکانی نیشتەجێبوون و پڕۆژە نیشتەجێیەکانی وەبەرهێنان

لە يەك مانگ
تاكو سێ مانگ
دینار  /مانگ
022,222

022,222

دووەم
سێیەم

پەرستگاکـان
دام و دەزگا حكومیەكان

022,222
002,222

022,222
022,222

000,222
022,222

002,222
022,222

چوارەم
پێنجەم

كەرتی نیمچە حكوومی وەبەرهێنان نەبێ
كەرتی بازرگانی و پیشەسازی وگەشتیاری وە وەبەرهێنان

شەشەم

شووشتنگە بە هەموو جۆرەكانى
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ماددةي دةيةم -:

يةكةم :كريَي ئاو بةثيَي برِي ئاوي بةكارهاتوو لة زجنريةي يةكةمي خشتةي خوارةوة بةو نرخي لة بةرامبةر هةر
جؤريَك دياريكردوة ئةذمار دةكريَت.
دووةم :ئةذمار و وةرطرتين كريَي ئاو بة (م )0مةتر سيَجا دةبيَت بةثيَي ئةم خشتةي خوارةوة :
زنجیرە

جۆری بەکارهێنەر

یەکەم

شوێنەکانی نیشتەجێبوون وە
پڕۆژە نیشتەجێیەکانی وەبەرهێنان

بەكارهێنانی مانگانە
بە
ئەژمار دەکرێت
(م )0مەتر سێجا

جۆر
أ.

كرێ بە دینار
بۆ هەر
(0م)0یەك مەتر
سێجا (ژمارە)

كرێ بە دینار بۆ هەر
(0م)0یەك مەتر سێجا
(نووسین )

بڕەکەی
لە  2تا 0

02

پەنجا دینار

لە  0,20تا 00

002

سەد و پەنجا دینار

ج.

لە  00,20تا02

022

چوار سەد دینار

د.

لە  02,20تا02

022

شەش سەد دینار

0,222

دوو هەزار دینار

دووەم

پەرستگاکـان

0

022

پێنج سەد دینار

سێ یەم

دام و دەزگا حكومیەكان

0

022

پێنج سەددینار

چوارەم

كەرتی نیمچە حكومی وەبەرهێنان
نەبێ
كەرتی بازرگانی و پیشەسازی
وگەشتیاری وە وەبەرهێنان
شووشتنگە بە هەموو جۆرەكانى

0

002

0

0,222

حەوت سەد و
پەنجادینار
يەك هەزار دینار

0

0,222

دوو هەزار دينار

ب.

ه.

پێنجەم
شەشەم

02بەسەرەوە

ماددةي يازدةم -:

كار بةم رِيَنمايية دةكريَت لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان).

نةورؤز مولود حممد امني
وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار
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وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار
ذمارة  )1510( :لة 8132/5/82

َةت
َكي دةول
َثشت بة ماددةي ( )22لة ياساي ريَطري لة زيادةرؤيي و البردني لةسةر زةوي و زار و مول
ثال
َي ( )2022و بة مةبةسيت ئاسانكاري جيَ بةجيَ كردني ئةم ياساية و دياريكردني رِؤلَ و
ذمارة ( )0ي سال
َدةسنت بة دياريكردني زيادةرِؤيي و البردني
ئةركةكاني ليَذنةكان و بةرثرسياريَيت ئةو دةزطايانةي هةل
زيادةرؤيةكان ئةم رِيَنماييةمان دةركرد :
رِيَنمايي ذمارة ()8ي سالَي 8132
ريَنمايى تايبةت بة جيَبةجيَ كردني ياساي ريَطري لة زيادةرِؤيي و البردني لةسةر زةوي و زار و مولَكي دةولَةت
ذمارة ( )1ي سالَي ()8132

ماددةي يةكةم -:ثيَناسةكان :
مةبةست لةم دةستةواذة و ووشانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤمةبةستةكاني ئةم رِيَنمايية :
يةكةم  :اليةنةكاني ثةيوةنديدار  :وةزارةتي كشتوكالَ و سةرضاوة ئاوييةكان  ،وةزارةتي ناوخؤ  ،وةزارةتي داد ،
وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئاييين  ،وةزارةتي دارايي و ئابووري وة هةر وةزارةتيَك يان دةستة يان
َكةكةي .
فةرمانطةيةكي حكومي كة زيادةرِؤيي كرابيَتة سةر مول
دووةم  :فةرمانطةي ثةيوةنديدار  :فةرمانطةي حكومي بةسرتاو بة يةك لة وةزارةتةكان يان اليةنةكاني
نةبةسرتاو بة وةزارةت كة زيادة رِؤيي كرابيَتة سةر مولكةكةي 0
َي
َةت ذمارة ()0ي سال
َكي دةول
سيَيةم  :ياسا  :ياساي ريَطري لة زيادةرِؤيي و البردني لةسةر زةوي و زار و مول
(. )2022
ضوارةم  :ضاوديَر  :كارمةندي كاتي و بةردةوامي شارةواني كة ضاوديَري زيادةرِؤيي دةكةن  ،هةروةها ضاوديَري
َكةكانيان كراوة بؤ ئةم مةبةستة بة
فةرمانطة ثةيوةنديدارةكاني ديكة كة زيادةرِؤيي لةسةر مول
فةرمانيَك لةاليةن فةرمانطةكانيانةوة دةست نيشان دةكريَن .
ماددةي دووةم :

يةكةم  :ئةم رِيَكارانةي خوارةوة لةاليةن سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي و سةرؤكي شارةواني و سةرؤكي فةرمانطةي
ثةيوةنديدار دةطرييَتة بةر بة مةبةسيت ضاوديَري كردن و رِيَطري و البردني زيادةرِؤيي :
 -2لة هةر يةكةيةكي كارطيَرِي  ،سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي ثيَويستة ليذنة ثيَكبهيَنيَت بؤ ناوضةكاني ناو
سنووري نةخشةي بنةرِةتي شارةواني و دةرةوةي سنووري نةخشةي بنةرِةتي  ،ذمارةي ليذنةكان بةثيَي
ثيَويسيت ناوضةكان دياري دةكريَت .
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َي سةرؤكايةتي دةكات و لة كاتي ثيَويستدا
 -2هةر ليذنةيةك ئةندازياريَكي شارستاني يان ئةندازياري كشتوكال
دةتوانريَت فةرمانبةري شارةزا جطة لةو دوو ثسثؤرِي ية دابنريَت بؤ سةرؤكايةتي ليذنةكة .
 -0ئةنداماني ليذنة ثيَويستة رِووثيَو و ياسايي و ضاوديَر لةخؤ بطريَت بة شيَوةيةك ذمارةي ضاوديَرةكان لة
ليذنةكاندا بطوجنيَت لةطةلَ رِووبةري ئةو ناوضةيةي كة ضاوديَري دةكةن .
 -0ضاوديَرةكان دةسةآلت ثيَدراون بةهؤشداري كردنةوةي زيادةرِؤكار ثاش رِووداني زيادة رِؤيي بةثيَي ماددة
َي (. )2022
( )2برِطةي يةكةم و دووةم لة ياساي ذمارة ( )0ي سال
 -2سةرؤكي ليذنة ئاطاداري سةرؤكي شارةواني يان سةرؤكي فةرمانطةي ثةيوةنديدار دةكاتةوة كة خاوةني ئةو
زةوي و زارانةية كة زيادةرِةوي كراوةتة سةر  ،ئةوانيش ئاطاداري سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي دةكةنةوة لة
هةمان رؤذدا بة نوسراوي فةرمي و ويَنة دةدريَتة داواكاري طشيت .
 -6ثيَويستة لةسةر سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي لة ماوةي ( )02كاتذميَر لة بةرواري تةواو بووني ماوةي
هؤشداري ئاماذة ثيَكراو لة ماددةي ( )2لةياسا فةرماني البردني زيادةرِؤيةكة دةربكات بة هةماهةنطي
لةطةلَ شارةواني و فةرمانطةي ثةيوةنديدار و دابني كردني ثاريَزراون بؤ ليذنةكان ئةطةر زيادةرِؤكار بةثيَي
برِطةي يةكةم و دووةم ي ماددةي ( )2زيادةرِؤكةي النةبرد .
دووةم  :لة سنووري نةخشةي بنةرِةتي شار و شارؤضكةكان  ،شارةواني بةرثرسيارة لة ضاوديَري كردني زةوي وزار
َةت لة رِيَي ضاوديَرةكاني شارةوانييةوة كة ئةندامن لة ليذنةكاندا .
َكي دةول
و مول
سيَيةم  :لة دةرةوةي سنووري شار و شاروضكةكان فةرمانطة ثةيوةنديدارةكان بة تايبةتي وةزارةتي كشتوكالَ و
َةت لة رِيَي ضاوديَرةوة كة
َكي دةول
سةرضاوة ئاوييةكان بةرثرسيارن لة ضاوديَري كردني زةوي و زار و مول
دةست نيشانيان دةكات بة شيَوةيةكي فةرمي لة فةرمانبةراني فةرمانطةكاني سةر بة وةزارةت يان
ضاوديَري كاتي .
ماددةي سيَ يةم :
هيَزةكاني ناوخؤ فةرمانةكاني سةرؤكي يةكة كارطيَرِيَةكان جيَ بةجيَ دةكةن و لة كاتي ثيَويستدا طشت هيَزة
َسيت بكات بة هةر شيَوازيَك بيَت بؤ
فةرميةكان هاوكاريان دةبن بؤ البردني زيَدةرؤيي وة هةر كةسيَك بةرهةل
ئةو فةرمانبةرانةي بةرثرسن لة جيَ بةجيَ كردني ئةركةكانيان بؤ رِيَطري و البردني زيَدةرِؤييةكان رِيَكاري
ياساييان بةرامبةر ئةجنام دةدريَت بة ثيَي ماددة ( 229و  )200لة ياساي سزاي عيَرِاقي ذمارة ( )222ي
َي ( )2969ي هةمواركراو .
سال
ماددةي ضوارةم :

يةكةم  :سةرؤكي شارةواني ثةيوةنديدار ثيَويستيةكاني ضاوديَري كردن و ريَطري كردن و البردني زيادةرؤيي
دابني دةكات لة ئاميَر و ئؤتؤمبيَل و كةرةستةي ثيَويست ئةطةر زيادةرِةويةكة لة ناو سنووري
شارةواني دا بوو0
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دووةم  :ئةطةر زيادة رِؤييةكة لة دةرةوةي سنووري شارةواني بوو  ،سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي ثيَويستة
هةماهةنطي دروست بكات لة نيَوان نزيكرتين شارةواني و فةرمانطةي ثةيوةنديدار  ،هةروةها بؤي
هةية فةرمان بكات بؤ بةكارهيَناني هةر ئاميَريَكي ثيَويست كة سةر بة فةرمانطةكاني تري حكومةتة
لة ناوضةكةدا بؤ جيَ بةجيَ كردني ئةركةكاني و لة كاني ثيَويستدا سةرؤكي يةكةي كارطيَري دةتوانيَت
ئاميَري ثيَويست بةكريَ بطريَت بةدةر لة رِيَنماييةكان بؤ ماوةيةك لة ( )02كاتذميَر زياتر نةبيَت كة
دةتوانريَ دريَذ بكريَتةوة بؤ هةمان ماوة بؤ جيَ بةجيَكردني ئةركي ليَذنةكان كة لةم ياسايةدا هاتووة
لةسةر داهاتي شارةواني .
ماددةي ثيَنجةم :

نابيَت خزمةتطوزارييةكاني (ئاو  ،ئاوةرِؤ  ،كارةبا  ،شةقام  ،ئينتةرنيَت) يان هةر خزمةتطوزاريةكي ديكة
بطةيةندريَتة ئةو زةوي و زارانةي زيادةرِؤييةكةي لةسةر دةكريَت  ،بة ثيَضةوانةوة حوكمةكاني ماددة ( )20لة
ياسا لةسةر سةرثيَضي كارجيَ بةجيَ دةكريَت .
ماددةي شةشةم :

يةكةم  :هةر ئاميَر و ئؤتؤمبيَليَك بةكار بهيَنريَت بؤ ئةجنامداني زيادةرةوي يان كار ئاساني بؤ ئةجنامداني ،
دةستيان بةسةردا دةطرييَت 0
دووةم :ريَكاري سزايي ئةجنام دةدريَ بةرامبةر زيادة رِؤكار و شوفيَر و خاوةن ئاميَر و كةل و ثةلةكاني بةكار
هاتوو لة زيادة رِؤيي كة وةكو بةشدار بوو لةزيادة رِؤييةكة هةذمار دةكريَ .
ماددةي حةوتةم :
َةت ثيَويستة ثؤليين نوسراوي
َكي دةول
طشت نوسراوةكاني ثةيوةنديدار بة زيادةرؤيي لةسةر زةوي و زار و مول
بةثةلةي بدريَيتَ و ويَنةي بدريَت بة داواكاري طشيت و سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي .
ماددةي هةشتةم :

ثيَويستة زيادةرِؤكار لةو زيادةرِؤييانةي كة ثيَش بةركاربووني ياسا كراون  ،لة ماوةي ( )00سي رِؤذ لة بةرواري
كارثيَكردن بةم ياساية 0
يةكةم  :ئاطاداري شارةواني ثةيوةنديدار بكات لة شويَن و شيَوة و رووبةر و ثيَكهاتةي زيادةرؤييةكة ئةطةر لة
سنووري شارةواني بوو .
دووةم  :ئاطاداري سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي بكات لة شويَن و شيَوة و رووبةر و ثيَكهاتةي زيادةرِؤييةكة ئةطةر
لة دةرةوةي سنووري شارةواني بوو .
سيَيةم  :ثيَويستة سةرؤكي شارةواني و سةرؤكي يةكة كارطيَرِييةكان تؤماري ئةو زانياري و هةواآلنة بكةن لة
تؤمارطةي فةرمي بةشي زيادةرِةوي و ليذنةي ثيَويست لةاليةنة ثةيوةنديدارةكان ثيَك بهيَنن بؤ
جيَطريكردني جؤر و شيَوة و رووبةر و ثيَكهاتةي زيادةرؤييةكة لة كؤنووسي تايبةتدا 0
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ضوارةم  :حوكمةكاني ياساي سةرةوة بةسةر ئةو زيادةرؤييانة جيَ بةجيَ دةكريَت كة ئاطاداري شارةواني و
يةكةي كارطيَرِي ليَنةكراوة بةثيَي برطةكاني ( 2و  )2ي ئةم مادةية و ئةو زيادةرؤييانةش كة لة برطةي
(دووةم) لة ماددةي ( )0ي ياساكةدا هاتووة .
ماددةي نؤيةم :

هةر زيادةرؤييةك كرابيَتة سةر شةقام و طؤرةثان و سةوزايي و باخضةكان و زةوي خزمةتطوزاري و شوستة و
شةقامةكان  ،ثيَويستة ئاطادار بكريَنةوة بؤ البردنيان بةثيَي رِيَكارةكاني ماددةي ( )2ي ئةم ياساية .
ماددةي دةيةم :

لة ناوةندي هةر ثاريَزطايةك دادطايةك ثيَكدةهيَنريَت و لة قةزاكانيش دادوةريَك دةست نيشان دةكريَت بؤ
تيَرِوانيين زيادةرؤييةكان و ئةو دؤسيانةي ثةيوةسنت بة زيادةرِؤيي و دؤسيةي بةثةلة ئةذمار دةكريَت .
ماددةي يانزدةهةم :

كار بة هيض ريَنماييةك ناكريَت هاودذ بيَت لةطةلَ ئةم رِيَنمايية 0
ماددةي دوانزةهةم :
ئةم رِيَنمايية جيَ بةجيَ دةكريَت لة رِؤذي بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي (وةقايعي كوردستان) 0

نةورؤز مولود حممد امني
وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار
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وةزارتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 0110 :لة 8132 /0/85
رِيَنمايي دارايي ذمارة ()9ى سالَى 8132

َي  2022و بة هؤي طؤرِانكاري لة
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و ئاماذة بة ريَنماييمان ذمارة ()6ي سال
َةتيَكدا ئةطةر فةرمانبةر
جيَ بةجيَ كردني سيستةمي ثاشة كةوتي مووضة و كةم كردنةوةى  ،و لة حال
َةكان )ي شايستةيان بؤ خةرج كرابيَت بةثيَي ئةم
َة كةمرت يان زياتر ( لة مووضة و دةرمال
كارمةندان بة هةل
َدا بكريَت بة مةبةسيت روونةداني كيَشة و طرفيت كارطيَرى و ياسايي ودارايي لة
َةيان لة طةل
ريَنمايية مامةل
داهاتوودا برِيارماندا بة دةركردنى ئةم رِيَنمايية-:
َةي شايستةي خةرج نةكراو :
يةكةم :مووضة و دةرمال
َي دارايي (2026و )2027يان بؤ خةرج نةكراوة
 -2ئةو فةرمانبةرانةي كة شايستة داراييةكاني هةردوو سال
َة كان ) بةهؤي دواكةوتين فةرمانةكانيان يان رِةضاونةكردنيان
بةهةر هؤيةك بيَت لة ( مووضة و دةرمال
سةرجةم ئةم جياوازييانة بة ليسيت جيا و لة كاتي دابةش كردني مووضةي مانطانة خةرج بكريَتةوة بةثيَي
هةمان ريَذةي ثاشةكةوتي ثيَشرت لة سةر مووضةي فةرمانبةراني ثةيرةو كرابوو.
َةكاني فةرمانبةر روو
 -2بؤ ئةو جياوازييانةي كة لة دواي رِيَكةوتي ()2022 / 2/2ـةوة لة مووضةو دةرمال
دةدةن بةثيَي سيَستةمي ثاشةكةوتي هةمواركراوي مووضة خةرج بكريَتةوة لةطةلَ مووضةي مانطانةيان.
َةي زيادة خةرج كراو -:
دووةم :مووضة و دةرمال
َةي زيادة يان بؤ خةرج كراوة  ،برِي زيادة خةرج كراوةكة بة
َة مووضة و دةرمال
ئةو فةرمانبةرنةي كة بة هةل
ريَذةي ( )%200لة ثاشةكةوتي مانطانةيان وةربطرييَتةوة بةم شيَوةي خوارةوة - :
َبةندييةكان -:
 -2بؤ فةرمانطة و دام دةزطا مةل
برِي زيادة خةرج كراوةكة لة ريَذةي ثاشةكةوت دادةشكيَنريَت و ياداشتنامةي (/ 62أ) يةكالبكريَتةوة (تسوية)
َبةندييةكان-:
 -8بؤ فةرمانطةو دام و دةزطا نامةل

أ -ئةطةر زيادة خةرج كراوةكة بؤ ساآلني دارايي 2026و2027بطةرِيَتةوة قةيدي ذميَرياري بةم شيَوةية دةبيَت.
* من ح /رواتب مستحقة غري مدفوعة.
* الي ح /جاري مالية وسيط.
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َي دارايي  2022/بيَت قةيدي ذميَرياري بةم شيَوةية دةبيَت .
ب -ئةطةر زيادة خةرج كراوة كة بؤ سال
*من ح /رواتب مستحقة غري مدفوعة .
* اىل ح /مصروفات (حسب فصل واملادة).
َبةندييةكان تؤماري مووضة (حماسبة )2/بةكاربهيَنن.
 -0ثيَويستة سةرجةم فةرمانطة نامةل
سيَيةم :ئةم ريَنمايية لة ريَكةوتي  2022/2/2ـة وة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان)
بآلودةكريَتةوة .

رِيَباز حممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري
-------------------------------------------------------------------------------------------وةزارتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 0182 :لة 8132 /5/8
رِيَنمايي دارايي ذمارة ()31ى سالَى .8132
مؤلَةتى بآ مووضة

َي (سيَيةم)ي
َي  2022ثيَتان رادةطةيةنني كةوا ئةم ريَنمايية هةمواري خال
ئاماذة بة ريَنماييمان ذمارة ()2ي سال
َة نوسراوة.
َى (ضوارةم) كة بة هةل
َى 2022ية نةوةكو خال
ريَنماييمان ذمارة ()20ى سال

رِيَباز حممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري
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وةزارتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 0292 :لة 8132 /5/35

رِيَنمايي دارايي ذمارة ()33ى سالَى .8132
مؤلَةتي خويَندن

َثشت بة نووسراوي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ذمارة( )2029لة  2022/0/6و ئاماذة بة نووسراوي
ثال
وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت ذمارة ( )202لة  2022/2/29كة تايبةتة بةو فةرمانبةرانةي كة
ثيَشرت لةسةر ئةركي خؤيان ضوونةتة دةرةوةي ووآلت بةمةبةسيت بةدةست هيَناني برِوانامةي باآل(ماستةر و
َةتي بيَ مووضة
َةتي كؤكراوة ياخود مؤل
َةتي خويَندن و بةشيَوةي وةرطرتين مؤل
دكتؤرا) بةبيَ وةرطرتين مؤل
دريَذةيان بة خويَندن داوة.
 -3فةرمانبةرةكة ثيَش دةستكردن بة خويَندن الري نةبووني فةرمانطةكةي خؤي وةرطرتبيَت بةمةبةسيت
خويَندن .
َةت و ثيَش دةست ثيَكردني خويَندن سةرجةم مةرجةكاني هاتووة لة ماددةي ()20
 -2لة كاتي وةرطرتين مؤل
َي 2960هةبوو بيَت.
ي ياساي رِاذةي شارستاني ذمارة ()20ي سال
َةتي خويَندن) تةنها بؤ مةبةسيت يةكسانكردني برِوانامةكانيان
َةتةكانيان بة (مؤل
 -0ئةذماركردني مؤل
دةبيَت ،واتة-:
َةتةي ثيَشرت وةريطرتووة (ئاسايي يان بيَ مووضة) وةكو خؤي دةميَنيَتةوة.
أ -هةموو دةرئةجنامةكاني ئةو مؤل
ب -نابيَ هيض ثابةندبوونيَكي دارايي بكةويَتة ئةستؤي حكومةت
 -0ئةم رِيَنمايية لةريَكةوتي 2022/0/6ةوة كاري ثيَدةكريَت ولة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان بآلودةكريَتةوة.

رِيَباز حممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري
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وةزارتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 5121 :لة 8132 /5/83
رِيَنمايي دارايي ذمارة ()38ى سالَى .8132
رةمسي بةكاربردني ناوخؤيي

ئاماذة بة كؤبوونةوةي ئةجنومةني وةزيران ذمارة( )02لة  2027/22/20كة بةنووسراوي سةرؤكايةتي
َثشت بة
ئةجنومةني وةزيران  /سكرتاريةتي ئةجنومةن ذمارة( )277لة  2027/22/26طشتاندني ثيَ كراوة ثال
برِياري ذمارة( )220لة رؤذي  2027/22/20برِياردرابة-:
 -2وةكو قؤناغي يةكةم جيَبةجيَ كردني ئةم برِيارة لةسةر بةرهةمة هاوردةكان  ،توتن وجطةرة و بةرهةمة
ليَوةرطرياوةكانيان (املشتقات) .
 -2وةرطرتين رةمسي بةكاربردني ناوخؤيي بةريَذةي ( )%2لةسةدا ثيَنج دةبيَت لةسةر طشت بابةتةكاني توتن و
جطةرة و بةرهةمة ليَوةرطرياوةكانيان ( املشتقات ) كة لة خشتةي ذمارة ()2ي برِيارةكة ئاماذةيان
ثيَكردووة و ويَنةيةكي هاوثيَضة و ثيَك ديَت لة ( )22برِطة كة بة (جطةرة دةست ثيَ دةكات و بة تووتين
خاوي ضانةككراو كؤتايي ديَت ) و ئةم كاآليانة لة كاتي هاوردةكردنياندا بة طويَرةي ثؤليين هاتوو لة
َة دةكريَن.
ثيَناسةي طومرطي و ريَنمايية طومرطيية بةركارةكان لة هةريَمي كوردستان مامةل
 -0لة كاتي هاوردةكردني ئةو بابةت و كاآليانةي لةم برِيارة كة ئاماذةيان ثيَكراوة رةمسي بةكاربردني ناوخؤيي
وةردةطرييَت لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتي طومرط و نرخي بابةت و كاآلكانيش و كاتي هاوردةكردنياندا دةبيَتة
بناغةي وةرطرتين رةمسي بةكاربردني ناوخؤيي.
 -0رةمسي بةكاربردني ناوخؤيي شياو دةبيَت لة كاتي تؤماركردني وةك كاآليةكي بةكاربردن واتة لةطةلَ شايستة
بووني رسووماتي طومرطي و رةمسي بةكاربردني ناوخؤيي دةضيَتة ذيَر باري هةموو ياسا و ريَنمايية
كارثيَكراوةكان كة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتية طومرطيةكانةوة كاريان ثيَ دةكريَت .
 -2وةرطرتين رةمسي بةكاربردني ناوخؤيي لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتيةكاني طومرطييةوة دةبيَت و داهاتةكةي
لةذميَرةي طةجنينة دا دادةنريَت .
 -6تؤماركردني داهاتةكاني بةدةست هاتووي سةرةوة لة برِطةيةكي سةربةخؤ بة ناوي (داهاتةكاني رةمسي
هاوردةكردن) دةبيَت و تةواوي ئةم داهاتة خةرج دةكريَت بؤ مةبةستةكاني بةرةنطاربوونةوةي جطةرةكيَشان
و نيَرطةلة لة ثيَناو ثاراستين تةندروسيت هاووآلتيان .
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 -7ذميَرةيةك دةكريَتةوة لةاليةن وةزارةتي تةندروستيةوة و سةرجةم داهاتي ئاماذة ثيَكراو لة بةرِيَوةبةرايةتي
َةتيةكان دةخريَتة سةر ئةم ذميَرةية و تةنها وةزيري تةندروسيت دةسةآلتدارة
دةروازة سنووريية نيَو دةول
بةخةرج كردن و جوآلنةوةي ئةم ذميَرةية و لة رِيَي ليذنةكاني تايبةمتةندة و بةثيَي ريَنمايية داراييةكان
 -2ئةم ريَنمايية لة دواي ( )02ضل و ثيَنج رؤذ لة دةرضووني كاري ثيَدةكريَت و لة رؤذنامةى
( وةقايعى كوردستان ) بآلودةكريَتةوة .

رِيَباز حممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري

خشتةي ذمارة ()3
ئةو بابةت و كاآليانةي كة (رِةمسي بةكارهيَناني ناوخؤيي) دةيانطريَتةوة
بة طويَرةي ثيَناسةي طومرطي
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%1

2

جگەرەی بیانی

11

1

كارتۆن

%1

3
4

جگەرەی لەف )(Rolling paper
تووتنی بۆنداری نێرگەلە

11

8

كگم

%1

11

11

كگم

%1

1

تووتنی نێرگەلە

11

11

كگم

%1

6

تووتنی پایپ

11

11

كگم

%1

7

تووتنی چاككراوە

11

11

كگم

%1

8

بەرهەمەكانی تری تووتن

11

22

كگم

%1

9

چروت )(Cigar

11

26

كگم

%1

11
11

جگەرەی ئەلكترۆنی
تووتنی خاوی چانەككراوە

11
17

28
16

سێت
كگم

%1
%1
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وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة 3951 :لة 8132/0/86

بةياني ذمارة ()3ى سالَى 8132

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي كة ثيَمان دراوة لة ماددةي ثيَنجةم برِطةي دووةم لة ياساي وةزارةتي كشتوكالَ و
َي  2020برِيارمان دا بة -:
سةرضاوةكاني ئاو ذمارة ()6ي سال
َةكاني تةسوية بؤ ماوةي ( )2يةك سالَ.
 دريَذكردنةوةي برياري( )622تايبةت بةراست كردنةوةي هةل -لة رؤذي بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان).

ريَباز حممد محالن
وةزيري كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو بة وةكالةت
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )6برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()22ى
َى  2007برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى ذمارة ()1ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( بنكةى تةندروستى ضارة ) لة قةزاى سؤران سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر . ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/6بةيانى ذمارة ()0ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( بنكةى تةندروستى ) لة فةرماندةيى طشتى هيَزةكانى 70/سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتىتةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/6بةيانى ذمارة ()5ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( نةخؤشخانةى فةرماندةى ثيَشمةرطةى زيَرةظانى ) لة ناو بارةطاى طشتى فةرماندةى زيَرةظانى سةربة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/6بةيانى ذمارة ()6ى سالَى 8132

 داخستنى ( بنطةهىَ ساخلةمى بةردةرةش يى ئاوارا ) سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى دهؤك . -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/6

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تةندروستى

8132 /5/13

– –35

ذمارة ( )885العدد

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )6برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()22ى
َى  2007برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى ذمارة ()2ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( سةنتةرى ثزيشكى بلسم ) بؤ جوانكارى لة شارى هةوليَر بة مةرجيَك و ثابةندبن بة طشترِيَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/6بةيانى ذمارة ()2ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( بنكةى تةندروستى ئيماراتى ) سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر . ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/6بةيانى ذمارة ()9ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( كلينيكى ضارةسةركردنى نةزؤكى )لة نةخؤشخانةى ئازادى فيَركارى سةر بة بةرِيَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى دهؤك .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/6بةيانى ذمارة ()31ى سالَى 8132

َبةندى تةندروستى ئيشكطر ) لة شارؤضكةى عةربةت سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى
 كردنةوةى ( مةلتةندروستى سليَمانى .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/6

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تةندروستى
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )6برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()22ى
َى  2007برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى ذمارة ()33ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( نةخؤشخانةى زانكؤ )لة شارى هةوليَر بة مةرجيَك و ثابةندبن بة طشت رِيَنماييةكانى وةزارةتىتةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/6بةيانى ذمارة ()31ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( بنكةى ضاوديَرى تةندروستى سةرةتايى لةجؤرى (  ) Bسةر بةبةرِيَوةبةرايةتى طشتىتةندروستى دهؤك.
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/20بةيانى ذمارة ()30ى سالَى 8132

 داخستنى ( بنكةى ضاوديَرى تةندروستى سةرةتايى كةمثى قةمياوة) سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستىدهؤك .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/20بةيانى ذمارة ()35ى سالَى 8132

َبةندى تةندروستى طرتن و
َبةندى تةندروستى طرتووخانةى طةوران ) و (مةل
 يةكطرتنى هةر سىَ ( مةلَبةندى تةندروستى
َن) لة ذيَر ناوى (مةل
َبةندى تةندروستى ضاكسازى ذنان و مناال
طواستنةوة) و (مةل
طرتووخانةى طةوران )سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/0/20د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيرى تةندروستى
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )6برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()22ى
َى  2007برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى ذمارة ()36ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( بنكةي تةندروستى قةيوان ) سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى . ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/2/7بةيانى ذمارة ()32ى سالَى 8132

 كردنةوةى ( سةنتةرى ئةفرؤديت ) بؤ جوانكارى لة شارى هةوليَر بة مةرجيَك و ثاندبن بة طشت ريَنماييةكانىوةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .2022/2/7

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيرى تةندروستى
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وزارة البلديات و السياحة
رقم  )5353( :يف 7102/3/72

استناداً اىل الصالحية املخولة لنا مبوجب احكام الفقرة (ثالثا) من املادة السابعة من قانون وزارة البلديات
والسياحة رقم ( )21لسنة  1222اصدرنا التعليمات اآلتية:
تعليمات رقم ( )0لسنة 7102
التعليمات اخلاصة بنصب و قراءة مقياس ماء الشرب يف اقليم كوردستان

املادة االوىل  :التعاريف
يقصد باملصطلحات و التعابري اآلتية – الغراض هذه التعليمات – املعاني املبينة ازاء كل واحد منها :
أوالً :مديرية الـماء :مديرية الـماء املختصة
ثانياً :املشرتك :مشرتك الـماء
ثالثاً :املقياس :مقياس الـماء
رابعاً :الدورة :دورة قراءة املقياس و تكون كل شهرين .
خامساً :املواصفات الفنية للمقياس :املواصفات الفنية ملقياس الـماء املصادق عليها من قبل املديرية العامة
للماء واجملارى .
سادساً :الوصل  :هو مستند استحصال اجور الـمياه من املشرتك و املعتمد من قبل وزارة املالية و االقتصاد يف
إقليم كوردستان  -العراق .
املادة الثانية :

أوالً :يلتزم كل مشرتك بربط مقياس للماء مصادق عليه من قبل مديرية الـماء.
ثانياً :تتوىل مديرية الـماء املختصة بتعويض املشرتك مببلغ مقطوع قدره ( )020222اربعون الف دينار عن
شراء و ربط كل مقياس ،و ذلك عن طريق خصم مبلغ ( )10222الفي دينار من اجور الـماء املرتتبة على
املشرتك عن كل دورة.
ثالثاً :يكون املقياس ملكاً ملديرية الـماء و على املشرتك محايته و احملافظة عليه .
املادة الثالثة:

جيوز للمشرتك تقديم طلب اىل مديرية الـماء االجراء فحص املقياس على نفقته وفق مايلي:
أوالً :تؤخذ كلفة فحص املقياس البالغة ( )00222مخسة االف دينار من املشرتك مبوجب وصل.
ثانياً :يتحمل املشرتك تكاليف فصل و تصليح املقياس على ان يتم اعادة ربط املقياس بإشراف مديرية املاء.
املادة الرابعة:

أوالً :اذا وجد خلل يف قراءة املقياس مبوجب املواصفات الفنية للمقياس جيب تصليح املقياس أو تبديله على ان
يتحمل املشرتك تكاليف ذلك.
8132 /5/13

– –39

ذمارة ( )885العدد

ثانياً :على مديرية الـماء تقدير االجور يف احلالة املشار اليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة على اساس معدل
قراءة اجور دورتني سابقتني و تنظيم وصل بهذه االجور املقدرة.
املادة اخلامسة:

يتم تصليح املقياس حصراً يف موقع التصليح اخلاص مبديرية املاء أو يف املوقع الذي حتدده مديرية املاء.
املادة السادسة:

على املشرتك تسديد ديونه قبل تاريخ قراءة املقياس اىل مديرية املاء وبعكسه يضاف املبلغ كديون سابقة اىل
وصل أجور املاء.
املادةالسابعة:

حتتسب اجور املاء عن الفرتة الواقعة بني تاريخ احلصول على املوافقات االصولية للبناء او القامة املوقع و تاريخ
ربط املقياس على اساس التسعرية احملددة يف تعليمات جملس الوزراء رقم ( )9839يف  1221/3/20و تضاف
هذه االجور اىل وصل اجور املاء كديون سابقة .
املادة الثامنة:

حتتسب االجور على أساس القراءة األوىل للمقياس.
املادة التاسعة:

يف حالة قيام املشرتك بربط مقياس غري املقياس املصادق عليه من قبل مديرية املاء أو عدم استعداده لربط
املقياس يف املدة احملددة تقوم مديرية املاء بإنذاره بربط أحد املقاييس املصادق عليها  ،خالل دورة واحدة و بعكسه
تقوم مديرية املاء بإحتساب اجور املاء عليه وفق اجلدول ادناه:
من
شهر الى
ثالثةأشهر
دينار/شهر

بعد
ثالثة أشهر
دينار/شهر

أوال

المناطق السكنية والمشاريع السكنية االستثمارية

022,222

022,222

ثانيا

دور العبادة

022,222

022,222

ثالثا

المؤسسات الحكومية

002,222

022,222

رابعا

القطاعات شبه الحكومية غير االستثمارية

000,222

002,222

022,222

022,222

0022,222

002,222

العدد

خامسا
سادسا
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القطاع التجارى والصناعي والسياحي واالستثماري
محالت الغسل بانواعها
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املادة العاشرة:

أوالً :يتم احتساب اجور املاء حسب الكمية املستخدمة يف التسلسل (اوالً) من اجلدول ادناه بالسعر احملدد ازاء
كل فئة .
ثانياً :يتم احتساب و استيفاء أجور املاء باملرت املكعب حسب اجلدول ادناه-:
التسلسل

األجور بالدينار
لكل(0م )0واحد
متر مكعب(رقما)

األجور بالدينار لكل
(0م )0واحد متر
مكعب(كتابة)

أ.

من  2الى 0

02

خمسون دينار

ب.

من  0,20الى 00

002

مئة والخمسون
دينار

ج.

من  00,20الى02

022

أربعمائة دينار

د.

من  02,20الى02

022

ستمائة دينار

0,222

ألفين دينار

022

خمسمائة دينار
خمسمائة دينار

نوع المشترك

االستخدام الشهري
محسوبا بالمتر
المكعب

الفئة

أوال

المناطق السكنية والمشاريع
السكنية االستثمارية

ثانيا

دور العبادة

0

ثالثا

المؤسسات الحكومية

0

022

رابعا

القطاعات شبه الحكومية غير
االستثمارية

0

002

سبعمائة وخمسون
دينار

خامسا

القطاع التجارى والصناعي
والسياحي واالستثماري

0

0,222

ألف دينار

سادسا

محالت الغسل بانواعها

0

0,222

الفي دينار

من  02فما فوق

ه.

املادة احلادية عشرة:

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

نوروز مولود حممدامني
وزيرة البلديات و السياحة
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وزارة البلديات و السياحة
رقم  )5353( :يف 7102/3/72

استناداً اىل املادة ( )23من قانون منع وازالة التجاوز على اراضي الدولة رقم ( )8لسنة  1223ولغرض تسهيل
تنفيذ أحكام هذا القانون و حتديد دور و واجبات اللجان و مسؤولية املؤسسات اليت تقوم برصد التجاوزات و
ازالتها فقد اصدرنا التعليمات اآلتية :
تعليمات رقم ( )7لسنة 7102
اخلاصة بتنفيذ قانون منع وازالة التجاوز على اراضي الدولة يف إقليم كوردستان – العراق
رقم ( )5لسنة 7102

املادة األوىل  :التعاريف
يقصد باملصطلحات و التعابري اآلتية – الغراض هذه التعليمات – املعاني املبينة ازاء كل واحدة منها :
أوالً :اجلهات املختصة  :وزارة الزراعة واملصادر املائية  ،وزارة الداخلية  ،وزارة العدل  ،وزارة األوقاف والشؤون
الدينية  ،وزارة املالية واالقتصاد وأية وزارة أو هيئة أو أية دائرة حكومية وقع التجاوز على امالكها 2
ثانياً :الدائرة املعنية  :الدائرة احلكومية املرتبطة باحدى الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة و اليت وقع
التجاوز على امالكها2
ثالثاً :القانون  :قانون منع و ازالة التجاوز على اراضي الدولة رقم ( )8لسنة .1223
رابعا :املراقب  :املنسب املؤقت والدائم للبلدية الذي ييقوم مبراقبة التجاوزات وكذلك مراقبوا الدوائر املعنية
االخرى اليت وقع التجاوز على امالكها ويتم حتديدهم بامر صادر من دوائرهم 2
املادة الثانية :

أوالً :يتم اختاذ األجراءات التالية لغرض مراقبة ومنع وازالة التجاوز :
 -2يف كل وحدة ادارية على رئيس الوحدة االدارية تشكيل جلنة للمناطق داخل التصميم األساسي للبلدية
وخارجها  ،و يتم حتديد عدد اللجان حسب حاجة املناطق 2
 -1يرأس كل جلنة مهندس مدني أو مهندس زراعي و عند احلاجة ميكن حتديد موظف ذي خربة لرئاسة اللجنة 2
 -8جيب أن يتكون اعضاء اللجنة من املساحني والقانونيني واملراقبني حبيث يكون عدد املراقبني يف اللجان مناسباً
مع مساحة املنطقة اليت يتم مراقبتها 2
 -0املراقبون خمولون بانذار املتجاوز بعد ثبوت التجاوز بقرار من اللجنة املختصة مبوجب الفقرتني األوىل و الثانية
من املادة ( )0من القانون 2
 -0يقوم رئيس اللجنة بتبليغ رئيس البلدية أو رئيس الدائرة املعنية اليت متلك األراضي املتجاوز عليها ،ويقوم
الـموما اليهم بتبليغ رئيس الوحدة االدارية بالتجاوز يف نفس اليوم بكتاب رمسي و اعطاء صورة منه اىل
االدعاء العام .
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 -6على رئيس الوحدة االدارية اصدار أمر بازالة التجاوز خالل مدة ( )03ساعة من تأريخ انتهاء مهلة االنذار
املنصوص عليها يف املادة من القانون و بالتنسيق مع البلدية والدائرة املعنية مع توفري احلماية للجان اذا مل
يقم املتجاوز بازالة جتاوزه مبوجب الفقرتني األوىل و الثانية من املادة ( )0من القانون 2
ثانياً :يف داخل حدود التصاميم األساسية للمدن والقصبات تلتزم البلدية مبراقبة التجاوزات على األراضي
واألمالك العائدة للدولة عن طريق مراقبـي البلدية الذين هم اعضاء يف اللجان 2
ثالثاً :يف خارج حدود التصاميم األساسية للمدن و القصبات تلتزم اجلهات املعنية و باألخص وزارة الزراعة
واملصادر املائية مبراقبة التجاوزات على األراضي و االمالك العائدة للدولة عن طريق املراقب الذي يتم
حتديده بصورة رمسية من موظفي الدوائر التابعة للوزارة أو املراقب املؤقت 2
املادة الثالثة:

تنفذ قوي األمن الداخلي أوامر رئيس الوحدة االدارية و عند احلاجة تتعاون معهم مجيع القوي الرمسية الزالة
التجاوز و يف حالة معارضة أي شخص بأي شكل كان للموظفني املسؤولني عن تنفيذ واجباتهم ملنع و ازالة
التجاوز تتخذاالجراءات القانونية حبقهم وفق املادتني ( 119و  ) 182من قانون العقوبات العراقي رقم
( )222لسنة  2969املعدل 2
املادة الرابعة :
أوالً :يقوم رئيس البلدية املختصة بتوفري مستلزمات املراقبة ومنع وازالة التجاوزات من مواد و أدوات وآليات

اذا كان التجاوز داخل حدود البلدية 2
ثانياً :اذا كان التجاوز خارج حدود البلدية  ،يستوجب على رئيس الوحدة االدارية التنسيق مع أقرب بلدية
والدائرة املعنية  ،وله اصدار أمر باستخدام اية آلية عائدة للدوائر احلكومية االخري يف املنطقةلتنفيذ
واجباته و عند احلاجة ميكن لرئيس الوحدة االدارية استئجار األليات استثناءا من التعليمات ملدة ال تزيد
عن ( )03ساعة قابلة للتمديد ملدة مماثلة لتنفيذ واجبات اللجان املنصوص عليها يف القانون من واردات
البلدية 2
املادة اخلامسة :

ال جيوز ايصال خدمات املاء و اجملاري و الكهرباء و الطرق و الشوارع و االنرتنت أو أية خدمات أخرى ملصلحة
املتجاوز اىل االراضي املتجاوز عليها و بعكسه تطبق احكام املادة ( )28من القانون حبق املخالف 2
املادة السادسة :

أوالً :يتم مصادرة األدوات واآلليات املستخدمة يف ارتكاب التجاوز أو تسهيل ارتكابه.
ثانياً :تتخذ االجراءات العقابية حبق املتجاوز و كل سائق و مالك للسيارات و اآلليات واألدوات املستخدمة يف
التجاوز باعتباره مساهماً يف التجاوز 2
املادة السابعة :
يستوجب اعطاء صفة االستعجال اىل مجيع املخاطبات املتعلقة بالتجاوز على األراضي العائدة للدولة واعطاء
صورة منها اىل االدعاء العام و رئيس الوحدة االدارية 2
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املادة الثامنة:

على املتجاوز خبصوص التجاوزات الواقعة قبل نفاذ القانون و خالل مدة ( )82ثالثني يوما من تاريخ نفاذ هذا
القانون القيام مبا يأتي :
أوالً :اشعار البلدية املعنية مبكان ونوع ومساحة ومشتمالت التجاوز اذا كان داخل حدود البلديات 2
ثانياً :اشعار رئيس الوحدة االدارية مبكان و نوع ومساحة ومشتمالت التجاوز اذا كان خارج حدود البلديات2
ثالثاً :على رئيس البلدية و رئيس الوحدة االدارية تسجيل هذه املعلومات واالخبارات اليت وصلت اليهم مبوجب
الفقرتني أوالً و ثانياً من هذه املادة يف السجل الرمسي لقسم التجاوزات و تشكيل اللجان الالزمة من اجلهات
املعنية لتثبيت نوع و شكل و مساحة و مشتمالت التجاوز يف حماضر خاصة 2
رابعاً :تنفذ احكام القانون على التجاوزات اليت مل حيصل فيها اشعار البلدية والوحدة االدارية مبوجب الفقرتني
اوالً و ثانياً من هذه املادة وكذلك تنفذ على التجاوزات الواردة يف الفقرة ثانياً من املادة ( )0من القانون .
املادة التاسعة :

كل جتاوز واقع على الشوارع والساحات واملساحات اخلضراء واحلدائق وأراضي اخلدمات واألرصفة يستوجب اختاذ
االجراءات الالزمة الزالتها فوراً مبوجب املادة ( )0من القانون 2
املادة العاشرة :

تشكل حمكمة يف مركز كل حمافظة و يتم تعيني قاض يف االقضية والنواحي مبوافقة جملس القضاء يف االقليم للنظر
يف التجاوزات و تعد القضايا املتعلقة بالتجاوز قضايا مستعجلة 2
املادة احلادية عشرة:

ال يعمل بأية تعليمات ختالف احكام هذه التعليمات 2
املادة الثانية عشرة :

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان) 2

نوروز مولود حممد امني
وزيرة البلديات والسياحة
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