بەناوى گەلەوە
پەرلەمانى کوردستان-عێراق
ژمارەى فەرمان ١ :لە ٠٢١2/٣/٠٢

بەناوى خوداى بەخشندە و میهرەبان

فەرمان ژمارە ()١ى ساڵى ٠٢١2
پشت بەبڕیاری ژمارە ()4ی دەرچووی رۆژی 1122/3/21ی پەرلەمانی كوردستان ـ عێراق و حوكمی بڕگە

( )3لەماددەی ()12ی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان  ،ئەندامانی لیژنە هەمیشەییەكانی پەرلەمان كە
ناویان لەخوارەوە هاتووە ئەم ئەرك و فەرمانانە دەگرنە ئەستۆ كە بەرامبەر هەریەكەیان دیاركراوە:
 -٠لیژنەی دارایی وكاروباری ئابووری:

 -١لیژنەی كاروباری یاسایی :
2

بژار خالد عبداهلل

سەرۆکى لیژنە

2

ڕێواز فایق حسین

سەرۆکى لیژنە

1

عباس فتاح صالح

جێگرى سەرۆک

1

هێڤیدار احمد سلمان

جێگرى سەرۆک

3

جالل محمد امین

بڕیاردەر

3

محمد سعدالدین انور

بڕیاردەر

4

خدیجە عمر طە

ئەندام

4

ارشد حسین محمد

ئەندام

5

روپاك احمد رحمان

ئەندام

5

لیزا فلك الدین صابر

ئەندام

6

روبینا اویملك عزیز

ئەندام

6

زیاد جبار محمد

ئەندام

7

سارا دلشاد بكر

ئەندام

7

بهجت علی ابراهیم

ئەندام

2

سالم عبداهلل حسن

ئەندام

2

علی حمە صالح

ئەندام

2

كاوە عبدالقادر حسن

ئەندام

2

سۆران عمر سعید

ئەندام

 21ڕۆژان محمد کریم

ئەندام

21

شێركۆ جودت مصطفی

ئەندام

 22ارشد حسین محمد

ئەندام

 22نجاة شعبان عبداهلل

 -٣لیژنەی پێشمەرگە وناوخۆ وئاسایش وئەنجومەنە خۆجێیەكان

ئەندام

 -4لیژنەی كشتوكاڵ و ئاودێری :

2

عبداهلل محمود محمد

سەرۆکى لیژنە

2

عثمان علی سمایل

سەرۆکى لیژنە

1

عثمان كریم سوارە

جێگرى سەرۆک

1

شوان كریم محمد

جێگرى سەرۆک

3

شاخەوان رؤوف مصطفی بڕیاردەر

3

سفین اغا عمر اغا قادر

بڕیاردەر

4

سروان محمد علی

ئەندام

4

زیدان رشید خان اودل

ئەندام

5

جمال حویز مصطفی

ئەندام

5

هێرش حسن حمد فقی

ئەندام

6

حكمت محمد عەبو

ئەندام

6

عثمان كریم سوارە

ئەندام

7

بااڵنبۆ محمد علی

ئەندام

7

یاسین خضر طە

ئەندام

2

نزار مال عبدالغفار

ئەندام

2

سیپان سالم حسین

ئەندام

2

ابوبكر عمر عبداهلل

ئەندام

2

د  .صباح محمود محمد

ئەندام

 21رومیۆ حزیران نیسان

ئەندام

21

اسماعیل علی طە

ئەندام

 22رێڤینگ محمد محمد

ئەندام

 22محی الدین حسن یوسف
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 -6لیژنەی كاروباری تەندروستی و ژینگە و مافی

 -5لیژنەی پەروەردە و خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی:

بەكاربەر :
2

سالم عبداهلل حسن

سەرۆکى لیژنە

2

د  .صباح محمود محمد

سەرۆکى لیژنە

1

زێدان رشید خان اودل

جێگرى سەرۆک

1

شایان كاكە صالح

جێگرى سەرۆک

3

گالویژ عبید عثمان

بڕیاردەر

3

زانا خالید سمایل

بڕیاردەر

4

حسیبە سعید ابراهیم

ئەندام

4

گالوێژ عبید عثمان

ئەندام

5

گلستان باقی سلێمان

ئەندام

5

بەختیار شوكری سلێمان

ئەندام

6

شەمۆل اشین صابر

ئەندام

6

لوقمان حمد حاجی

ئەندام

7

راهی راهبر ابراهیم

ئەندام

7

شنۆ اشقی عبداهلل

ئەندام

2

ئاشنا عبداهلل قادر

ئەندام

2

رۆژان ابراهیم علی

ئەندام

2

شادی نوزاد وهاب

ئەندام

2

جەالل محمد امین

ئەندام

21

هلز احمد محمد

ئەندام

21

كاظم فاروق نامق

ئەندام

22

فرید یعقوب ایلیا

ئەندام

22

مسلم عبداهلل رسول

ئەندام

 -8ئەندامانی لیژنەی پەیوەندییەكان و ڕەوەندی
كوردستانی:

 -7لیژنەی كاروباری شەهیدان و جینۆساید و زیندانیانی
سیاسی:
2

سوسن محمد میرخان

سەرۆکى لیژنە

2

رێبوار عبدالرحیم عبداهلل

سەرۆکى لیژنە

1

ژیان طاهراحمد

جێگرى سەرۆک

1

كاروان عبدالرحمن عبداهلل

جێگرى سەرۆک

3

هەژان حسن احمد

بڕیاردەر

3

ئاشنا عبداهلل قادر

بڕیاردەر

4

ادریس اسماعیل عبوش

ئەندام

4

ژیان طاهر احمد

ئەندام

5

سروان محمد علی

ئەندام

5

چیا حمید شریف

ئەندام

6

عبدالناصر احمد علی

ئەندام

6

سلمە فتاح توفیق

ئەندام

7

بهمن كاك عبداهلل

ئەندام

7

بەڵێن اسماعیل حاجی

ئەندام

2

رزگار محمد محمود

ئەندام

2

ادریس اسماعیل عبوش

ئەندام

2

دیاری انور حمە رحیم

ئەندام

2

سیروان فرج محمد

ئەندام

 21هەورامان حمە شریف

ئەندام

21

عبدالستار مجید قادر

ئەندام

 22فاهیك كمال صوغومون

ئەندام

22

محمد سعد الدین انور

ئەندام
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 -١٢لیژنەى وزە و سامانە سروشتیەکان و پیشەسازى و
بازرگانى

 -2لیژنەی ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی هەرێم:
2

جوان یونس محمد

سەرۆکى لیژنە

2

بەڵێن اسماعیل حاجی

سەرۆکى لیژنە

1

جمال حوێز مصطفی

جێگرى سەرۆک

1

گلیزار رشید حاجی

جێگرى سەرۆک

3

عبدالناصر علی كاكەوال

بڕیاردەر

3

سەركۆ ئازاد حسین

بڕیاردەر

4

مم اسكندر مم اسكندر

ئەندام

4

پێشەوا طاهر مصطفی

ئەندام

5

سفین اغا عمر اغا قادر

ئەندام

5

رێبوار عبدالرحیم عبداهلل

ئەندام

6

هدیە مراد حیدر

ئەندام

6

جیهاد حسن ابراهیم

ئەندام

7

لیزا فلك الدین صابر

ئەندام

7

كاروان عبدالرحمن عبداهلل

ئەندام

2

شیرین امین عبدالعزیز

ئەندام

2

بەختیار شكری سلێمان

ئەندام

2

گۆران عمر علی

ئەندام

2

سۆران عمر سعید

ئەندام

21

سیروان فرج محمد

ئەندام

21

شێركۆ جودت مصطفی

ئەندام

22

محی الدین حسن یوسف

ئەندام

22

جنان جبار بویا

ئەندام

 -١٠لیژنەی رۆشنبیری و كۆمەڵگەی مەدەنی و وەرزش و الوان
:

 -١١لیژنەی شارەوانی و گواستنەوە و گەیاندن و گەشتو گوزار
و ئاوەدان كردنەوە و وەبەرهێنان
2

هاورێ بناء محمد

سەرۆکى لیژنە

2

لقمان حمد حاجی

سەرۆکى لیژنە

1

رزگار عیسی سوار

جێگرى سەرۆک

1

جالل محمد عبداهلل

جێگرى سەرۆک

3

نزار مال عبدالغفار

بڕیاردەر

3

محسین حسین مصطفی

بڕیاردەر

4

بهجت علی ابراهیم

ئەندام

4

سعید مصطفی تەتەرخان

ئەندام

5

ظاهر محمد علی

ئەندام

5

پێشەوا طاهر مصطفی

ئەندام

6

شوان كریم محمد

ئەندام

6

فیصل عباس عوال

ئەندام

7

ذكری احمد اسماعیل

ئەندام

7

گۆران عمر علی

ئەندام

2

رزگار محمد محمود

ئەندام

2

مەم بورهان محمد

ئەندام

2

سیپان سالم حسن

ئەندام

2

روپاك احمد رحمن

ئەندام

21

سەرچنار احمد محمود

ئەندام

21

مسلیم عبداهلل رسول

ئەندام

22

كالرا عودیشو یعقوب

ئەندام

22

ئازاد اكرم بهرام

ئەندام
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 -١4لیژنەی ئەوقاف و كاروباری ئایینی:

 -١٣لیژنەی دەسپاكی و كاروباری پەرلەمان و سكااڵ:
2

شیرین امین عبدالعزیز

سەرۆکى لیژنە

2

هەورامان حمەشریف حمەرشید

سەرۆکى لیژنە

1

سعید مصطفی تەتەرخان

جێگرى سەرۆک

1

أحسان محمد سلیم

جێگرى سەرۆک

3

رۆبینە اویملك عزیز

بڕیاردەر

3

ویسی سعید ویسی

بڕیاردەر

4

ویسی سعید ویسی

ئەندام

4

هدیە مراد حیدر

ئەندام

5

شنۆ اشقی عبدهلل

ئەندام

5

ظاهر محمد علی

ئەندام

6

دابان محمد حسین

ئەندام

6

فیصل عباس عوال

ئەندام

7

ئومێد عبدالرحمن حسن

ئەندام

7

هێرش حسن حمد

ئەندام

2

مژدە محمود محمد

ئەندام

2

كاوە عبدالقادر حسن

ئەندام

2

سەرچنار احمد محمود

ئەندام

2

جهاد حسن ابراهیم

ئەندام

 21لیلی عبدالجبار حدۆ

ئەندام

21

اسماعیل علی طە

ئەندام

ئایدن معروف سلیم

ئەندام

22

كالرا عودیشۆ یعقوب

ئەندام

22

 -١5لیژنەی كاروباری كۆمەاڵیەتی و داكۆكیكردن لەمافی
ئافرەت ولەمافی مرۆڤ
2

رومیۆ حزیران نیسان

سەرۆکى لیژنە

1

گلوستان سعید محمد

جێگرى

3

بدریە اسماعیل محمود

بڕیاردەر

4

احسان محمد سلیم

ئەندام

5

بێگەرد دڵشاد شكراهلل

ئەندام

6

سلمە فتاح توفیق

ئەندام

7

جوان یونس محمد

ئەندام

2

شادی نوزاد وهاب

ئەندام

2

زانا خالید سمایل

ئەندام

21

مم اسكندر مم اسكندر

ئەندام

22

ئایدن معروف سلیم

ئەندام

سەرۆک

د.ڤاال فرید أبراهیم
سـەرۆكی پەرلەمانى کوردستان -عێراق
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بە ناوی خودای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە
پەرلەمانی کوردستان -عێراق
ژمارەی فەرمان٠:
مێژووی فەرمان ٠٢١2 / 4 /١٢ :
فەرمان
ژمارە ()٠ى ساڵى ٠٢١2
پشت بە بڕیاری ژمارە ( )4ی دەرچووی رۆژی  1122/3/21ی پەرلەمانی کوردستان – عێراق و حوکمی

بڕگە (سێیەم ،چوارەم) لە ماددەی ( )12ی پەیڕەو ناوخۆی پەرلەمان ،بەرێز ( رۆژان أبراهیم علی)

هەڵبژێردرا بە بڕیاردەری لیژنەی ( کاروباری تەندروستی و ژینگە و مافی بەکاربەر).

د.ڤاال فرید أبراهیم
سـەرۆکی پەرلەمانی کوردستان -عێراق
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سـەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران
ژمارە  ١26٠ :لە ٠٢١2/4/7
بـڕیـار
پشت بەست بە هەردوو ماددەی(چوارەم) و(هەشتەم) لە یاسای (قانون أصول المحاسبات العامة)

ژمارە()12ی ساڵی 2241ی بەركار ،و بڕگەی( )2لە بەشی (نۆیەم) لە یاسای بەڕێوەبردنی دارایی و

قەرزی گشتی (قانون االدارة المالیة والدین العام) ژمارە ()25ی ساڵی  1114كە تیایدا هاتووە پارە
تەرخانكراوەكان بۆ یەكەكانی خەرجی پێویستە تاوەكو ڕێكەوتی 32ی كانونی یەكەمی هەر ساڵێكی

دارایی بەكاربهێنرێن  ،و لەبەر ڕۆشنایی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ژمارە( )215لە كۆبوونەوەی
ئاسایی خۆی ژمارە( )15لە  ، 1127/4/27بڕیار درا بە -:

 -2كۆتــایی پێهێنــان بە ســەرجەم ڕەســیدی تەمــویلكراوی پاشــماوە(االرص ـدة الممولــة المتبقیــة)ی
وەزارەت و الیەنەكانی نەبەسـتراو بە وەزارەت و گشـت دامەزراوەكـانی هەرێمـی كوردسـتان كە

تاوەكو ڕێكەوتی  1122/21/32بەكارنەهێنراون بەبێ ڕەچاوكردنی سەرچاوەی پارەداركردن(تمویل)
كە پێشتر وەكو قەرز یان پابەندیی دارایی لە ئەستۆی وەزارەتی دارایی و ئابووری تۆمار كراون ،

و بەپێی ڕێنمایی دارایی ئاماژەپێدراو لە بڕگەی()3ی ئەم بڕیارە مامەڵە دەكرێن.

 -1وەزارەتی دارایی و ئابووری بە هەماهەنگی فەرمانگەی بەڕێوەبردن و هەماهەنگی قەرزی گشتی
لە سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران بڕگەی()2ی سەرەوەی ئەم بڕیارە جێبەجێ دەكەن بە
كوژانەوەی ئەو بڕی قەرز و پابەندییە داراییانەی پەیوەندیدارن بە هاتوو لەو بڕگەیەدا.

 -3وەزارەتی دارایی و ئابووری ڕێنمایی دارایی پێویست بۆ ئاسانكاری جێبەجێكردنی ئەم بڕیارە
دەردەكات.

 -4گشت وەزارەت و الیەنەكانی نەبەستراو بە وەزارەت و دامەزراوەكان ئەم بڕیارە جێبەجێ دەكەن
و لە رۆژنامەی (وەقایعی كوردستان) باڵودەكرێتەوە .

نێچیرڤـان بـارزانی
سـەرۆکى ئەنجومەنى وەزیران
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وەزارتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
ژمارە ١65٣ :لە ٠٢١2/٣/٣١

پاڵپشت بەبڕگەى (سێیەم) لەماددەى (پێنجەم) لە یاساى وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو

لە هەرێمى کوردستان  -عێراق ژمارە ()6ى ساڵى  1121و بەندی یەکەم لە ماددەی یازدە و ماددەى

(بیست و پێنج)ی یاساى دارستان لە هەرێمى کوردستان  -عێراق ،ژمارە ()21ى ساڵى  1121ئەم
ڕێنماییەى خوارەوەمان دەرکرد-:

رێنمایى ژمارە ()١ى ساڵى ٠٢١2
پێدانى مۆلەت بۆ دامەزراندنى نەمامگە
ماددەى (: )١پێناسەکان

مەبەست لەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە – بۆ مەبەستی ئەم رێنمایانە  -واتاکانی روونکراوەی

هەر یەک لەوانەیە:

 .2وەزارەت :وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو لە هەرێمى کوردستان _ عێراق

 .1وەزیر  :وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو

 .3بەڕێووبەبەرایە گ تىوو گ :بەڕێــوەبەرایەتى گشــتی کشــتوکاڵ لە پارێزگاکــانى هەرێــم و ئیــدارە
سەربەخۆکان .

 .4بەڕێووبەبەرایە ی باخوورار  :بەڕێــوەبەرایەتى باخــدارى لەنــاو پەیــکەرى بەڕێــوەبەرایەتى گشــتى
کشتوکاڵ لە پارێزگاکانى هەرێم و ئیدارە سەربەخۆکان .

 .5بەڕێبەبەرایە گ دارس ان و پواوان :بەڕێـوەبەرایەتى دارسـتان و پـاوان لە پارێزگاکـانى هەرێـم و
ئیدارە سەربەخۆکان.

 .6نەمامگە  :نەمامگەى بەرهەمهێنانى نەمـامى دارسـتان و باخـدارى ( میـوە و جوانکـارى و شـەتىى
سەوزەوات).

ماددەى ( :)٠مەرجەکانی زەوى تایبەتمەند بۆ دامەزراندنى نەمامگە بەم شێوەیەى خوارەوەیە:

 .2ئەگەر زەوی کشتوکاڵی بێت  ،پێوستە کەسی داواکاری مۆلەتی نەمامگە خاوەن مولکەکە بێت
یان مافی بەکارهێنانی هەبێت و یان بەکرێگیراو بێت بۆ ماوەیەکی درێژ یان بە بڕیاری

دابەشکردن بە پێی گرێبەستی کشتوکالی هەمیشەیی یان بە بریاری دابەشکردن بە پێی یاسا .

 .1ئەگەر زەوییەکە لەناو سنورى ماستەر پالنى شارو شارۆچکەکان بێت پێویستە داواکاری مۆلەت
رەزامەندى یاسایی لە شارەوانى ناوچەکەى هەبێت .

 .3پێویستە ئەو زەویەی نەمامگەی لەسەر دروست دەکرێت بەراو بێت یاخود بە هۆکارێک ئاو
بدرێت کە چەسپێندراو بێت لە بڕیارى تەسویە یان وێنەى تۆمارى زەوىیەکە ئاماژەی بە
سەرچاوەى ئاوەکە کرابێت .ئەگەر سەرچاوەى ئاوەکە بیر بوو  ،پێویستە مۆڵەتى هەڵکەندنى

بیرى هەبێت.
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ماددەى (:)٣

مۆڵەت دەدرێت بەدامەزراندنى نەمامگە لەسەر ئەو زەوییانەى کە (تسویة) نەکراون و ماددەى ()2

لە یاساى ژمارە (  ) 21ى ساڵى  2275یاسای رێکخستنی زەوی کشتوکاڵی لە هەرێمـی کوردسـتان کە

ناوچەکــانی ئۆتۆنـــۆمی(حکــم الـــ اتی) دەیــانگرێتەوە بەر ئەم یاســـایە دەکەون بەم مەرجـــانەى

خوارەوە :

 .2وەرگرتنی رەزامەندی وەزارەتی دارایی بۆ ئەو زەویانەی کە خاوەنداریەتی بۆ ئەو دەگەرێتەوە.
 .2پشتگیر کردنى فەرمانگەی کشتوکاڵی ناوچەکە ( لق یان بەشی زەویەکان) .

 .3پشتگیری ئەنجومەنى گوند لەگەڵ ( )1شاهیدی دانیشتووى هەمان گوند .

 .4زەویى هێىکارى (مرتسـم) لە الیەن رووپێـوى کشـتوکاڵى لە نـاوچەکە بـۆ دروسـت بکرێـت و لە
الیەن فەرمانگەى کشتوکاڵى ناوچەکە پەسەند بکرێت.

 .5ڕەزامەندیى وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتى گشتى زەوى وزار وەربگیرێت .

ماددەى ( : )4ڕووبەرى ڕێگەپێدراو:

 -2دەبێت ڕووبەرى نەمامگە ى دارستان و باخدارى (میوە) لە ( ) 5دۆنم کەمتر نەبێت.

 -1دەبێت ڕووبەرى نەمامگەى جوانکارى و شەتىى سەوزەوات لە( )3دۆنم کەمتر نەبێت.

 -3ئەگەر پڕۆژەکە وەبەرهێنان بوو و زەوی پڕۆژەکە لەالیەن فەرمانگە پەیوەندیدارەکانى حکومەتى
هەرێمەوە دابین کرابوو ،نابێت لە هەموو حاڵەتێکدا ڕووبەرەکە لە ( )51دۆنم زیاتربێت .

ماددەى ( :)5رێکارەکانی پێدانی مۆڵەت

 -2داواکــار داوا پێشــکەش دەکــات لە ڕێــگەى هــۆبە و بەڕێوەبەایەتیەکــانى کشــتوکاڵ و بەشــەکانی
بەڕێوەبەرایەتى دارستان و پاوان لە ناوچەکە لەگەڵ پێشکەشکردنى تەواوى زانیاری و نەخشە و
پێویستییەکان دیاریکراو بن لە داوایەکەدا.

 -1بەپێــى جــۆرى نەمــامگەکە داواکە بەرز دەکــرێتەوە یــان بــۆ بەڕێــوەبەرایەتى باخــدارى یـــان
بەرێوەبەرایەتى دارستان و پاوان و بەپێی جۆری نەمامگەکە.

 -3ئ ەگەر داواکار مەبەستى بوو هەردوو جۆرى نەمامگەى باخدارى ودارسـتان دابمەزرێنێـت لەسـەر
هەمان پارچە زەوى،داواکە ئاراسـتەى بەڕێـوەبەرایەتى گشـتى کشـتوکاڵى پارێزگـا یـان ئیـدارەى
سەربەخۆ دەکرێت و هەرلەوێش مۆڵەتى پێدەدرێت پاش ئەوەی پشـکنینی بـۆ دەکرێـت لەالیەن

لێژنەی ئاماژە پێکراو لە مادەى (دەیەم)دا .

 -4پاش پشکنین و ڕەزامەندى سەرەتایى لەالیەن هۆبە و بەشە تایبەتمەندەکان لە بەڕێـوەبەرایەتى
باخدارى و بەڕێوەبەرایەتى دارسـتان و پـاوان نووسـراوی فەرمـی دەکرێـت بـۆ بەڕێـوەبەرایەتی
زەوى و زار لە بەڕێــوەبەرایەتى گشــتى کشــتوکاڵ بــۆ وەرگرتنــى رەزامەنــدى فەرمانگــا و الیەنە

پەیوەندیدارەکان.
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 -5پـــاش وەرگرتنـــى ڕەزامەنـــدى الیەنە پەیوەندیـــدارەکان و تەواوکردنـــى ڕێکـــارە یاســـاییەکانى
تەرخانکردنى زەوىیان الری نەبوونى وەزیر  ،ئینجـا لەالیەن بەڕێـوەبەرایەتى تایبەتمەنـدەوەرێگا

پێدانی پێدەدرێت.

 -6ڕێگە پێدانی سەرەتایی تەنیا بۆ ( )2یەک ساڵ دەبێت و لەم ساڵە دەبێت داواکاری مۆلەت وەرگـر
هەموو پێداویستیەکانی نەمامگەی ئەنجام بـدات لەوانە بەرهەم هێنـانی شـتو و نەمـام و ئەگەر
بیانوویەکى پەسـندکراو (عـ ر مشـرو ) ى نەبێـت بە پـێوەوانەوە ڕێـگە پێـدانە هەمیشـەییەکە

هەڵدەوەشێتەوە .

 -7رەزامەندی سەرەتایی دەگۆردرێت بۆ مـۆلەتی هەمیشـەیی پـاش تەواوکردنـی پێداویسـتیەکانی
ئاماژە پێکراو لە برگەی ( )٦لەوانە کارە ئەندازەیى و هونەرییەکان .

ماددەى (: )6

ئەگەر خــاوەن نەمــامگە پســپۆرى و لێزانــی لە کشــتوکاڵ نەبــوو  ،بە پشــت بەســتن بە پشــتگیری
فەرمانگەی کشتوکالی تایبەتمەنـد  ،دەبێـت گرێبەسـتى هەبێـت لەگەڵ دەرچـوویەکى ئامـادەیی یـان
پەیمـانگە یــان زانکــۆی کشــتوکاڵى کە پســپۆر و لێــزانیەکەى گونجــاو بێــت لەگەڵ کــارى نەمــامگەدا و

ڕەزامەندى سەندیکا و الیەنە پەیوەندیدارەکانى هەبێت .

ماددەى (:)7

پێویستە خاوەن نەمامگە پەیوەست بێت بە یاساى کەرەنتینە (الحجر الزراعي) کشـتوکاڵى بەرکـار لە

هەرێم وسەرجەم رێنماییە هونەرییەکانەوە چ ئەوانەى لەیاساى دارستانى ژمارە ()21ى ساڵى ()1121دا

ئاماژەیان پێدراوە یان لە الیەن فەرمـانگە پەیوەندیـدارەکانەوە ئاراسـتە دەکرێـت ،بـۆ ئەو مەبەسـتە

(بەڵێننامە)ى فەرمی لێ وەردەگیرێت.
ماددەى (:)8

 .2وەبەرهێنەری داواکاری دامەزراندنی نەمامگە لەسەر زەوی بـۆ تەرخـانکراو پێشـکەش دەکـات بە
پێی یاسای وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان – عێراق ژمارە ( )4سالی ( )1116یان هەر یاسایەکی
تــر کە جێگــای بگــرێتەوە ،لەگەڵ بەهەنــد وەرگرتنــی ئەو رێنمایــانەی کە لە ماددەکــانی دووەم و

پێنجەم دا هاتوون  ،و بۆ ئەمەش پێویستە رەزامەندی وەزیر وەربگیرێت.

 .1ئەگەر وەبەرهێــنەر خــاوەن زەوی تەرخــانکراو نەبــوو یــان مــافی بەکارهینــانی نەبــوو  ،ئەوا ئەو
تەرخانکردنە هەر چەندە بۆ ماوەیەکی درێژ بێت وەبەرهێنەر ناتوانێـت ببێـت بە خـاوەنی و یـان

مافی بەکار هێنان بدات بە کەسێکی تر .

ماددەى (:)2

 -2پێویستە خاوەنی نەمامگە سااڵنە مۆڵەتەکە نوێ بکاتەوە.

 -1خاوەنی نەمامگە بۆی نیە هیچ گۆ رانکارییەک لە نامـامگەکەدا بکـات تەنهـا بەرەزامەنـدی الیەنـی
مۆڵەتدەر نەبێت.

2019/4/18

9

ذمارة (العدد) 235

ماددەى (:)١٢

 .2هەموو بەرێوەبەرایەتیە گشتییەکان لێژنەیەکـى هـاوبەش پێکـدەهێنن بەسـەرۆکایەتى نـوێنەرى
بەڕێوەبەرایەتى زەوى و زار و ئەندامێتى هەر دوو بەڕێوەبەرایەتى باخدارى و دارستان و پـاوان
و ڕووپێوێك .

 .2لیژنەی ئاماژە پێکراوی بڕگەی ( )2هەڵدەستێ بە پشکنینی ئەو زەویـانەی کە لە سـنووری پارێزگـا
یان لە ئیدارەی سەربەخۆ دەکرێن بە نەمامگە.

ماددەى ( :)١١ئەم کرێیانەى خوارەوە وەردەگیرێن لە خاوەن مۆلەت :

 )15،111( .2بیست و پێنج هەزار دینار عێراقی کرێى پشکنینى زەوى .

 )211،111( .1سەد هەزار دینار عێراقی کرێی دەرهێنانى مۆڵەت.

 )41،111( .3چل هەزار دینار کرێى نوێکردنەوە و گواستنەوە و وازهێنانی مۆڵەت.

ماددەى (: )١٠

 .2ئەگەر زەوییە بەخشراوەکە بەگرێبەستی کشتوکاڵی بوو یان بڕیارى دابەشى لەسەر بـوو پێویسـتە
داواکارى دامەزراندنى نەمامگە تەنها لە الیەن خاوەنى گرێبەست یان دابەشەکە بێت.

 .1بڕى ( )51،111پەنجا هەزار دینار وەردەگیرێت وەک کرێی سااڵنە بۆ هەر دۆنمێـک و گرێبەسـتەکە لە
الیەن هۆبەى یاسا لە بەشى زەوى و زار ڕێکـدەخرێت لە نێـوان داواکـار و بەڕێـوەبەرایەتى گشـتى

کشتوکاڵ لە پارێزگا یان ئیدارەى سەربەخۆدا.
 .3خاوەن مۆلەت بۆى نییە خانوو یان دامەزراوە لەسەر زەوی تەرخـانکراو بـۆ نەمـامگە دروسـت بکـات،
جگە لەوانەى کە پێویستن وەك شوێنی مانەوە و ئیدارەی نەمامگە ،کە لە مۆڵەتەکەدا ئاماژە پێکراوە.
ماددەى (:)١٣

 .2خاوەن مۆڵەت بؤی هەیە مؤڵەتەکەی بگوازێتەوە بۆ کەسـێکی تـر یـان وازی لێبهێنێـت (تنـازل)
بەپێی مەرجانەی خوارەوە:

أ .تێپەڕبوونى ماوەى (  ) 5پێنج ساڵ بەسەر ماوەى مۆڵەت پێدانەکەی.

ب .بوونی ئەو مەرجانەی لەم رێنماییانەدا لەو کەسەی کە مۆڵەتەکەی بۆ دەگوازرێتەوە.
ج .ڕەزامەندی فەرمانگەی کشتوکاڵی تایبەتمەند .

 -1لە کـــاتی مردنـــی خـــاوەنی نەمـــامگەکە  ،خاوەنـــداریەتی و مـــۆڵەتەکە دەگـــوازرێتەوە بـــۆ

میراتگرەکانی لە دوای رێکەوتنی میراتگرەکان بە بریکارنامە یاخود ڕێگاپێـدانی فەرمـی (تخویـل)

لە نێوان خۆیاندا بؤ دەستنیشان کردنی یەکێکیان وەک نوێنەریـان  ،و دەکرێـت رێکـبکەون لەسـەر
بەرێوەبردنی نەمامگەکە لەالیەن کەسێکی تر جـگە لەوانە .و لە کـاتی رێکنەکەوتنـی میراتگرەکـان

دەکرێــت بەرێــوەبردنی نەمــامگەکە بــدرێت بەو کەســەی کە خــاوەن زۆرتــرین پشــکە و داواکــاری

پێشکەش دەکات بە فەرمـانگەی کشـتوکاڵ کە مـۆڵەتی پێبەخشـیوە بـۆ دامەزرانـدنی کەسـێک بـۆ
بەرێوەبردنی نەمامگەکە  ،ئەگەر لە ماوەی ساڵێک لە بەرواری مردن هیچ یەکێک لەو رێکەوتنانە لە
ماوەی ساڵێک لە بەرواری مـردن نەکـرا  ،ئەوا مـۆڵەتەکە و هەمـوو ئەو مافـانەی دەکەوێـتە سـەری

هەڵدەوەشێتەوە.
2019/4/18
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ماددەى (:)١4

 .1بنەماکــانی ئەو رێنمایــانە لەســەر نەمــامگەی دامەزراو جــێ بەجــێ دەکرێــت پــێش دەرچــوونی و
پێویستە خاوەنەکانی کـار و کردەوەکانیـان رێکـبخەن بە پێـی رێنماییەکـان لە مـاوەی ( )21رؤژ لە

دوای دەرچوونی ئەو رێنمایانە .

 .2لە کاتی نەبوونی ئەو مەرجانەی کە لە رێنمایەکان دا هاتووە  ،لەسەر نەمامگەی دامەزراو پێویستە
پــێش دەرچــوونی ئەو رێنماییــانە نەمامگەکەیــان بگــۆرن بــۆ شــوێنی بەرهەمێنــانی نەمــام یــان
پێشەنگای فرؤشتنی نەمام و هەموو ئەو یاسا و رێنماییانەیـان بەسـەردا جـێ بە جـێ دەکرێـت کە

بەرکارن.

 .3پێویســتە الیەنــی تایبەتمەنــد و پەیوەنــدار هەڵبســتێت بەکــۆکردنەوەی زانیــاری دەربــارەی ئەو
پێشـەنگایانەی کە لە بـڕگەی ()1ی ئەم مـاددەیە ئامـاژەی پێکـراوە و رێکخسـتنەوەیان بە پێـی ئەو
یاسا و رێنمایانەی کە بەرکارن.

ماددەى ( : )١5الیەنی مۆلەتدەر  ،مۆلەتەکە هەڵدەوەشێنێتەوە لەم بارانەی خوارەوە:

 .2گۆرینی ئەو مەبەستەی کە مۆڵەتەکەی پێوەرگیراوە بەبێ رەزامەندی الیەنی مۆڵەتدەر.

 .1وەستان لە بەرهەمهێنان بۆ ماوەی ساڵێک بەبێ هیچ بیانویەکی پەسەندکراو.

 .3نوێ نەکردنەوەی مۆڵەت بۆ ماوەی سێ ساڵ بەبێ هیچ بیانویەکی پەسەندکراو.

 .4گواســتنەوەی خاوەنــداریەتی نەمــامگە یــان وازلێهێنــان بــۆ کەســێکی تــر  ،وەک ســەرپێویەك بــۆ
بنەماکانی ئەو رێنماییانە.

ماددەى (:)١6

 .2هەموو خاوەن بەرژەوەنـدییەکان دەتـوانن لە مـاوەی ( )31رۆژ لە رۆژی پێراگەیانـدنەوە ،لەالیەن
وەزیر تانە لەو بڕیارە کارگێریانە بدەن کە دەردەچن لە ئەنجامی جێبەجێ کردنی ئەو رێنماییانە.

 .1پێویستە وەزیر لە ماوەی ( )31رۆژ لە رۆژی پێشکەش کردنی تانە وەالمی تانەکان بداتەوە .

 .3دەشێ تانە لە بڕیـاری وەزیـر بـدرێت بەپێـی یاسـای ئەنجـومەنی شـوورای هەرێمـی کوردسـتان-
عێراق ژمارە ( )24ی ساڵی  1112یان هەر یاسایەکی تر کە جێگای بگرێتەوە.

ماددەى (:)١7

ئەو رێنمایانە جێ بەجێ دەکرێت لە رۆژی باڵو کردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعى کوردستان).

رێباز محمد حمالن
وەزیری کشتوکاڵ وسەرچاوەکانى ئاو بەوەکالەت
2019/4/18
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وەزارتى دارایى و ئابوورى
ژمارە ٠28٢/4/2 :لە ٠٢١2/4/١
رێنمایی ژمارە ()5ى ساڵى ٠٢١2
گەڕاندنەوەی پشكی پێشینەی هاوسەرگیری

وەكــو ئاگــادارن زۆرێــك لە فەرمــانبەرانی ســەر بە میالكــى گشــت وەزارەتەکــان و فەرمانگەکــانى
نەبەستراو بە وەزارەت بوونەتە كەفیلی هاوواڵتیان بۆ مەبەستی وەرگرتنـی پێشـینەی هاوسـەرگیری

لە هەمان كاتدا سوودمەندانی هاوواڵتی لەم پێشینەیە پابەند نابن بە گەرانەوەی پشكە شایسـتەكانی

ئەم پێشینەیە لە رێكەوتی شایستە بوونیان بۆیە پێویستە كارى پێویست ئەنجام بدرێت بەمەبەستی
هەماهەنگی كردن لەگەڵ وەزارەتمان بۆ گەڕانەوەیان-:

یەكەم :گەنجینەی پەیوەندیدار بە نووسراوی فەرمی ئاگاداری ئەو فەرمانگە و دام و دەزگایانە
دەكاتەوە كە فەرمانبەرەكانیان بوونەتە كەفیلی هاوواڵتیان بە مەبەستی ئاگاداركردنەوەیان و
ڕاگرتنی مووچەیان تاكو ماوەی()3مانگ.

دووەم :لە پاش كۆتایی هاتنی ماوەی ئاماژەپێكراو ئەگەر پشكەكانی شایستەى پێشینەی هاوسەرگیری
نەگەڕێندرایەوە پێویستە فەرمانگەكان پشكی شایستە لە مووچەی كەفیل ببڕێت و رەوانەی

بەڕێوەبەرایەتی گەنجینەی پەیوەندیدار بكاتەوە و بڕی مووچەی ماوە بۆ فەرمانبەری كەفیل

خەرج بكرێتەوە .

ســێیەم :لە حــاڵەتی وەرنەگرتنــی ڕێكــاری پێویســتی هــاتوو لە خــاڵی (یەكەم و دووەم)ی ســەرەوە
وەزارەتــى دارایــى و ئــابوورى پــێش تمویــل كردنــی مــووچەی مانگــانەی فەرمــانگە و دام و

دەزگاكان بڕی شایستە لەبڕى مووچەکانیان دادەشکێنرێت ئەمەش پاش دیارى کردنى بڕەکانى
شایستە لەالیەن گەنجینەكانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان كە پێویستە ببڕدرێت

چوارەم :ئەم رێنماییە سەرجەم ئەو پشكانەش دەگرێتەوە كە پێشتر شایستەی گەڕانەوە بوون بەاڵم
نەگەڕێندراوەتەوە و بۆ هەر مانگێك لە مووچەی بڕی( )221111سەد و هەشتا هەزار دینار كە

دەكاتە پشكێكی شایستە دەبڕدرێت تاكو پاكتاوكردنی سەرجەم پشكە كەڵەكە بووەكان.

پێنجەم :لەحاڵەتێكدا ئەگەر فەرمانبەری كەفیل گواستنەوەی راژەی بۆ كرابێـت بـۆ فەرمـانگەیەكی تـر
گەنجینەی پەیوەندیدار پاش ئاگاداركردنەوەیـان لەالیەن ئەو فەرمـانگەیە كە فەرمـانبەرەكەی

گواســتراوەتەوە بەهەمــان میکــانیزم نووســراو ئاراســتەى ئەو فەرمــانگەیە دەکــات کە بــۆى
گواستراوەتەوە بەمەبەستی وەرگرتنی رێكاری هاتوو لەم رێنماییە.

شەشەم:ئەم رێنماییە لەرێكەوتی دەرچوونیەوە کارى پێ دەکرێت و لەرۆژنامەی (وەقایعی كوردستان)
باڵودەکرێتەوە.

2019/4/18

رێباز محمد حمالن
وەزیری دارایی و ئابووری
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وەزارتى دارایى و ئابوورى
ژمارە ٠28٢/4/2 :لە ٠٢١2/4/١
رێنمایی ژمارە ()6ى ساڵى ٠٢١2
جیاوازی مووچە و دەرماڵەكان

ئاماژە بە رێنماییەكانمان ژمارە(2و27و)22ی ساڵی 1122كە تایبەتن بە خەرج كردنەوەی جیاوازی

مووچە و دەرماڵەی مووچە خۆران  ،ئەو مووچە خۆرانەی كە بە هەڵە كەمتر یان زیاتر لە (مووچە و
دەرماڵەكان)ی شایستە یان بۆ خەرج كراوە  ،و بەهۆی نەمانی سیستەمی پاشەكەوت كردنی مووچە

لە مانگی (كانوونی یەكەمی) ساڵی 1122/و بە مەبەستی چارەسەركردنی ئەم هەاڵنە بڕیاردرا بە

بەردەوام بوون و كاركردن بە ناوەرۆكی رێنماییەكانی سەرەوە بە رەچاوی ئەم خااڵنەی خوارەوە -:

یەكەم  /رەچاوی رێژەی پاشەكەوتی مووچە بكرێت بەپێی مانگەكانی شایستەبوونی.

دووەم  /لە حاڵەتێكدا ئەگەر كەمتر لە شایستەی مووچە و دەرماڵە بۆ مووچە خۆران خەرج كرابێت
مانگانە تاكو بڕی( )2111111یەك ملیۆن دینار خەرج بكرێتەوە و ئەگەر گوژمەی جیاوازی مووچە
و دەرماڵەی مووچە خۆرەكە لە بڕی ( )21111111دە ملیۆن دینار زیاتر بێت پێویستە رەزامەندی
بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان /ب -خەرجییەكان وەربگیرێت .

سێیەم /ئەم رێنماییە لە رێكەوتی  1122/2/2ەوە كاری پێ دەكرێت تاكو رێكەوتی . 1122/21/32
چوارەم /ئەم رێنماییە لە رۆژنامەی (وەقایعی كوردستان) باڵو دەكرێتەوە .

رێباز محمد حمالن
وەزیری دارایی و ئابووری

2019/4/18
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وەزارتى دارایى و ئابوورى
ژمارە ٣٠7٠/4/2 :لە ٠٢١2/4/٣
رێنمایی ژمارە ()7ى ساڵى ٠٢١2
هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی پاشەكەوتی مووچە

پاڵپشت بە بڕیاری كۆبوونەوەی ژمارە()51ی ئەنجومەنی وەزیران لە رۆژی  1122/3/2بە ژمارە( )242لە
رۆژی  1122/3/2كە بە نووسراوی سكرتاریەتی ئەنجومەن ژمارە 2526/لە  1122/3/22ئاراستەی
وەزارەتمان كراوە و تایبەتە بە هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەكانی ئەنجومەنی وەزیران پەیوەست بە

پەیرەوكردنی سیستەمی پاشەكەوتكردن لە شایستە داراییەكانی مووچە خۆرانی هەرێمی كوردستان
بڕیاردرا بە :-

یەكەم  /هەڵوەشاندنەوە رێنماییمان ژمارە()25ی ساڵی 1126/كە پاڵپشت بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران
ژمارە( )64لە  1126/1/3كە بە نووسراوی سكرتاریەتی ئەنجومەن ژمارە 214/لە 1126/1/26
گشتاندنی بۆ كراوە.

دووەم  /ئەم رێنماییە لە رێكەوتی  1122/21/2ەوە جێبەجێ دەكرێت و لە رۆژنامەی وەقایعی كوردستان
باڵو دەكرێتەوە.

رێباز محمد حمالن
وەزیری دارایی و ئابووری

2019/4/18
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وەزارتى دارایى و ئابوورى
ژمارە ٣6٣٣/4/2 :لە ٠٢١2/4/١١
رێنمایی ژمارە ()8ى ساڵى ٠٢١2
تایبەت بە لێخۆشبوون لە پێشینەى هاوسەرگیری و خانووبەرە و سندوقی نیشتەجێبوون

پاڵپشت بە نووسراوی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە ( )262لە  1127/2/2تایبەت بەو

پێشینانە کە وەرگیران لەالیەن هاوسەری ( شەهیدان و بێ سەرو شوێنانی پێشمەرگە و هێزەکانی
ئاسایشی ناوخۆ و هێزەکانی پاسەوانی سنوور و هاواڵتیانی خۆبەخش و فەرمانبەرانی راژەی

شارستانی ) و لەسەنگەرەکانی دژ بە تێرۆرستانی داعش گیانیان بەخت کردووە یان بێ سەرو شوێن
بووان  ،وەکو قەرزەکانی ( هاوسەرگیری  ،خانووبەرە و سندوقی نیشتەجێبوون ) بڕیاردرا بە-:

یەکەم :هاوسەری شەهیدان و بێ سەرو شوێنکراوانی جەنگی دژ بە تێرۆیستانی داعش کە پێشێنەی
هاوسەرگیریان وەرگرتووە بە هەمان شێوەی هەردوو فەرمانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی
وەزیران ژمارە( )7616لە  1124/22/17و( )2175لە  1125/21/22کە بە رێنماییەکانمان ژمارە (3و 2و

)23ی ساڵی  1125جێ بەجێ کراوە لە دانەوەی قەرزی پێشینەی هاوسەرگیری دەبەخشرێن.

دووەم :ئەو هاوسەری شەهید وبێ سەرو شوێنانەی جەنگی دژبە تیرۆرستانی داعش کە قستی
یەکەمی پێشینەی سندوقی نیشەجێ بوونیان وەرگرتبێ و قستەکانی تری وەرنەگرتووە  ،لە
قستی یەکەم دەبەخشرێت و لەکاتی ئاسایی بوونەوەی بارودۆخی دارایی قستەکانی تریشیان

پێ دەدرێت و بە هەمان شێوە لە دانەوەی پێشینەکان دەبەخشرێن.

سێیەم ئەوهاوسەری شەهید و بێ سەروشوێنانەی جەنگی دژ تێرۆریستانی داعش کە داواکاری
پێشینەی خانووبەرەیان پێشکەش کردووە و رەزامەندیان وەرگرتووە  ،دوای ئاسایی بوونەوەی

دۆخی دارایی هەرێم پێشینەکانیان بۆ خەرج دەکرێت و بەهەمان شێوە لە دانەوەی پێشینەکان
دەبەخشرێت.

چــوارەم :ئەم ڕێنمــاییە لە رێکەوتــی دەرچــوونیەوە کــاری پــێ دەکرێــت و لە (رۆژنــامەی وەقــایعی
کوردستان) باڵودەکرێتەوە.

ڕێباز محمد حمالن
وەزیـری دارایی ئابووری

2019/4/18
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وەزارتى دارایى و ئابوورى
ژمارە ٣6٣4/4/2 :لە ٠٢١2/4/١١
رێنمایی ژمارە ()2ى ساڵى ٠٢١2
پاککردنەوەی نەخۆشخانەکان
پاڵپشت بە نووسراوی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە ( )3523لە  1122/7/14و بەمەبەستی

پاککردنەوەی نەخۆشخانەکانی هەرێم پێویستە رەچاوی ئەم میکانیزمەی خوارەوە بکرێت-:

یەکەم :دابین کردنی کرێکار و گواستنەوەی زبو و ( )1سیت جل و بەرگ و پێاڵوی سااڵنە و ( )2ژەم
خواردن بۆ کرێکارانی شیفتی شەوانە لە ئەستۆیی کۆمپانیا یاخود بەڵێندەر دەبێت دوای
پروسەی تەندەرین.

دووەم :دابین کردنی پێداویستی پاککردنەوە و گواستنەوەیان بۆ کۆگای نەخۆشخانەکان بە پێی
پێویستی مانگانە لە ئەستۆی بەڵێندەر دەبێت.

ســـێیەم :نابێـــت مـــووچەی کرێکـــار لە ( )311111تەنهـــا ســـێ ســـەد هەزار دینـــار مانگـــانە و مـــووچەی
سەرپەرشتیاری کرێکاران لە (  )411111تەنها چوار سەد هەزار دینار مانگانە کەمتر بێت

چوارەم :هەردوو خاڵی (یەکەم و دووەم) ی سەرەوە لە رێی کەمگەرییەوە بە جیا دەبێت.

پێــنجەم :بۆدیــاری کردنــی نرخــی پێداویســتی پــاککردنەوە پێویســتە پــێش کەمــگەری رەزامەنــدی
وەزارەتى دارایى و ئابوورى وەربگرێت بە پێی تەرخان کردنی پێش تەواو بوونی گرێبەسـتەکە

کە لە ( )4مانگ کەمتر نەبێت.

شەشەم :ئەو گرێبەستانەی کە لە ساڵی دارایی  1122/جێبەجێکراون تاکو کۆتایى هاتنی گرێبەستەکە
هەر وەکو خۆی دەمێنێتەوە و لە پاش هاتنی کار بەم رێنماییە دەکرێت.

حەوتەم :ئەم ڕێنمـــاییە لە رێکەوتـــی  1122/2/ 2ەوە جێبەجـــێ دەکرێـــت و لە رۆژنـــامەی (وەقـــایعی
کوردستان) باڵودەکرێتەوە.

ڕێباز محمد حمالن
وەزیـری دارایی ئابووری

2019/4/18
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 46٢٠ :لە ٠٢١2/٣/4
بەیانی ژمارە()٣ی ساڵی ٠٢١2
هەمواری یەكەمی بەیانی ژمارە()١ی ساڵی  ٠٢١8تایبەت بە دابەزاندنی دەسەاڵتەكان
بۆ پارێزگار و سەرپەرشتیاری ئیدارە سەربەخۆكان

دوا بەدوای بەیانمــان ژمــارە()2ی ســاڵی 1122ی تــایبەت بە دابەزانــدنی دەســەاڵتەكان بــۆ پارێزگــار و
سەرپەرشتیاری ئیدارە سەربەخۆكان كە لە ژمـارە(111لە)1122/2/14ی ڕۆژنـامەی وەقـایعی كوردسـتان

باڵوكراوەتەوە و لەبەر بەرژەوەندی گشتی

بڕیارماندا بە هەمواركردنی بەیانی سەرەوە بەم شێوەیەی خوارەوە :-

ماددەى (-:)١

زیادكردنی بڕگە( )31لە دەسەاڵتەكارگێریەكان بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە-:

(.31پێــدانی دەســەاڵت بە پارێزگــار و سەرپەرشــتیاری ئیــدارە ســەربەخۆكان بــۆ پێــدانی مــۆڵەتی بــێ

مووچە بۆ ماوەی ( )61ڕۆژ بۆ گشت فەرمانبەری پلە وەزیفیەكان جگە لە (پارێزگار و سەرپەرشـتیاری
ئیدارەكان و بەڕێوەبەری گشـتی و ئەوانەی لەو پـلەیەدان) بە پێـی مـاددە ( )43بـڕگە ( )4/2لە یاسـای

خزمەتی شارستانی ژمارە 14ی ساڵی  2261هەمواركراو بە مەرجێك لە حـاڵەتی زۆر پێویسـت و ئەگەر
شایستەی مۆڵەتی كۆكراوەی(رصید االجازات) نەمابوو ئینجا پێی دەدرێت.

ماددەى (-:)٠

ئەم بەیــانە لە رۆژى دەرچــوونیەوە جــێ بەجــێ دەكرێــت و لە رۆژنــامەی (وەقــایعی كوردســتان)

باڵودەكردێتەوە.

كریم سنجاری
وەزیری ناوخۆ

2019/4/18
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وەزارەتى داد
ژمارە ٠١٣ :لە ٠٢١2/٣/٠5
بەیانی ژمارە()١ی ساڵی ٠٢١2
پاڵپشت بەو دەسەاڵتەی پێمـان دراوە بەپێـی مـاددەی نـۆیەم بـڕگەی دووەم لە یاسـای وەزارەتـی داد

ژمارە 23ی ساڵی  1117بڕیارماندا بە -:

 -كردنەوەی یەكەی راگەیاندن و پەیوەندییەكان لە سەرۆكایەتی داواكاری گشتی.

ســنان چلبـى
وەزیـرى داد
-----------------------------------------------------------------------------------------------وەزارەتى داد
ژمارە ٠2٣ :لە ٠٢١2/4/١8

بەیانی ژمارە()٠ی ساڵی ٠٢١2
پاڵپشت بەو دەسەاڵتەی پێمـان دراوە بەپێـی مـاددەی نـۆیەم بـڕگەی دووەم لە یاسـای وەزارەتـی داد

ژمارە 23ی ساڵی  1117بڕیارماندا بە-:

 -2گۆڕینى ناوى بەڕێـوەبەرایەتى جـێ بەجـێ کردنـى ڕانـیە بـۆ بەڕێـوەبەرایەتى جـێ بەجـێ کردنـى
ڕاپەرین.

 -1گۆڕینى ناوى فەرمانگەى دادنووسى ڕانیە بۆ فەرمانگەى دادنووسى ڕاپەرین.

ســنان چلبـى
وەزیـرى داد

2019/4/18
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وهزارهتی تهندروستی

بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێماندراوە لە (ماددەی شەشەم /بڕگەی دووەم ) لە یاسای وەزارەتی

تەندروستی ژمارە ( )25ی ساڵی  1117وە  ،بریارماندا بە-:

بـەیانى()4ی ساڵی ٠٢١2

 کردنەوەی ( مەڵبەندی تەندروستی ئاسودە ) لە سەر پێشنیاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستیچەموەماڵ .

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .1122/3/27بـەیانى()5ی ساڵی ٠٢١2

 گۆڕینی ناوی ( کلینکی ڕاوێژکاری نەخۆشییەکانی سینگ و هەناسە ) بۆ (سەنتەری دهۆک تایبەتبە نەخۆشییەکانی سینگ و هەناسە ) سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی دهۆک

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی ڕێكەوتی .1122/3/27بـەیانى()6ی ساڵی ٠٢١2

 گـــۆرینی نـــاوی ( ســـەنتەری چارەســـەرکردنی شـــێرپەنجە ) بـــۆ (ســـەنتەری ئـــازادی تـــایبەت بەچارەسەرکردنی شێرپەنجە ) سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی دهۆك

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی ڕێكەوتی 1122/3/27بـەیانى()7ی ساڵی ٠٢١2

 -کــــردنەوەی ( ســــەنتەری قەاڵدزێ بــــۆ تەندروســــتی دەم و ددان ) لە بەڕێــــوەبەرایەتی گشــــتی

تەندروستی ڕاپەرین .

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی ڕێكەوتی .1122/3/27بـەیانى()8ی ساڵی ٠٢١2

 گــۆرینی نــاوی ( ســەنتەری هەمــاهەنگی و فریـــاکەوتن ) بــۆ (ســەنتەری دهــۆک تـــایبەت بەهەماهەنگی فریاکەوتنی بە پەلە ) سەربەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی دهۆک.

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی ڕێكەوتی .1122/3/27

د .ڕێكەوت حمە رشید كریم
وهزیری تهندروستی
2019/4/18

19

ذمارة (العدد) 235

وهزارهتی تهندروستی

بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێماندراوە لە (ماددەی شەشەم /بڕگەی دووەم ) لە یاسای وەزارەتی

تەندروستی ژمارە ( )25ی ساڵی  1117وە  ،بریارماندا بە-:

بـەیانى()2ی ساڵی ٠٢١2

 گــۆرینی نــاوی ( ســەنتەری نەشــتەرگەری دڵ ) بــۆ (ســەنتەری ئــازادی تــایبەت بە نەخۆشــی ونەشتەرگەری دڵ ) سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی دهۆک.

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی ڕێكەوتی .1122/3/27بـەیانى()١٢ی ساڵی ٠٢١2

 گۆرینی ناوی ( بـنکەی زانـین بـۆ تەندروسـتی قوتابخانەکـان ) بـۆ (سـەنتەری زانـین تـایبەت بەتەندروستی قوتابخانەکان ) سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی دهۆک .

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .1122/3/27بـەیانى()١١ی ساڵی ٠٢١2

 -گۆرینی ناوی ( سەنتەری تایبەتمەند یـێ نەخۆشـیێن گەهـان و شـیاندنا نـوژداری) بـۆ (سـەنتەری

دهۆك یێ تایبەتمەند یێ نەخۆشیێن گەهان و شـیاندنا نـوژداری) سـەر بە بەرێـوەبەرایەتى گشـتى
تەندروستى دهۆک.

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .1122/3/27بـەیانى()١٠ی ساڵی ٠٢١2

 کردنەوەی ( سەنتەری ئازادی تایبەت بە چارەسەری نەزۆکی و منداڵی بلـوری ) لە بەڕێـوەبەرایەتیگشتی تەندروستی دهۆک .

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .1122/3/27

د .ڕێكەوت حمە رشید كریم
وهزیری تهندروستی
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وهزارهتی تهندروستی

بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێماندراوە لە (ماددەی شەشەم /بڕگەی دووەم ) لە یاسای وەزارەتی

تەندروستی ژمارە ( )25ی ساڵی  1117وە  ،بریارماندا بە-:

بـەیانى()١٣ی ساڵی ٠٢١2

 گۆرینی ناوی ( سەنتەری نە شتەرگەری مندااڵن ) بۆ ( سـەنتەری دهـۆک تـایبەت بە نەشـتەرگەریمندااڵن ) سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی دهۆک.

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .1122/3/27

بـەیانى()١4ی ساڵی ٠٢١2

 کردنەوەی ( سەنتەری تاقیگەی گشتی ناوەنـدی ) لە قەزای چەموەمـاڵ سـەر بە بەڕێـوەبەرایەتیگشتی تەندروستی سلێمانى .

 ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .1122/3/22بـەیانى()١5ی ساڵی ٠٢١2

 گۆرینی ( بەشی تەکنە لۆجیای زانیاری ) (ITبـۆ ( بەڕێـوەبەرایەتی تەکـنە لۆجیـای زانیـارى )(ITسەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پالن دانان لە دیوانی وەزارەت .

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .1122/3/22

د .ڕێكەوت حمە رشید كریم
وهزیری تهندروستی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

باسم الشعب

برلمان کوردستان  -العراق
رقم األمر ١ :في ٠٢١2/٣/٠٢

األمر رقم ( )١لسنة ٠٢١2
استنادا الی قرار رقم ( )4الصادر بتأریخ 1122 /3/21برلمان كوردسـتان ــ العـراق وحكـم الفقـرة ( )3مـن

المادة ( )12من النظام الداخلی للبرلمان  ،یتولی أعضاء اللجان الدائمیة للبرلمان الواردة أسماؤهم أدناه

المهام المؤشرة ازاء كل منهم:

 -٠لجنة المالية و الشؤون االقتصادية

 -١لجنة الشؤون القانونية :
2

بژار خالد عبداهلل

رئيس اللجنة

2

ڕێواز فایق حسین

رئيس اللجنة

1

عباس فتاح صالح

نائبا للرئيس

1

هێڤیدار احمد سلمان

نائبا للرئيس

3

جالل محمد امین

مقررا

3

محمد سعدالدین انور

مقررا

4

خدیجە عمر طە

عضوة

4

ارشد حسین محمد

عضو

5

روپاك احمد رحمان

عضوة

5

لیزا فلك الدین صابر

عضوة

6

روبینا اویملك عزیز

عضوة

6

زیاد جبار محمد

عضو

7

سارا دلشاد بكر

عضوة

7

بهجت علی ابراهیم

عضو

2

سالم عبداهلل حسن

عضو

2

علی حمە صالح

عضو

2

كاوە عبدالقادر حسن

عضو

2

سۆران عمر سعید

عضو

21

ڕۆژان محمد کریم

عضوة

21

شێركۆ جودت مصطفی

عضو

22

ارشد حسین محمد

عضو

22

نجاة شعبان عبداهلل

عضو

 -4لجنة الزراعة و الري

 -3جلنة پیشمەرگە والداخلية واألمن واجملالس احمللية:
2

عبداهلل محمود محمد

رئيس اللجنة

2

عثمان علی سمایل

رئيس اللجنة

1

عثمان كریم سوارە

نائبا للرئيس

1

شوان كریم محمد

نائبا للرئيس

3

شاخەوان رؤوف مصطفی

مقررا

3

سفین اغا عمر اغا قادر

مقررا

4

سروان محمد علی

عضو

4

زیدان رشید خان اودل

عضو

5

جمال حویز مصطفی

عضو

5

هێرش حسن حمد فقی

عضو

6

حكمت محمد عەبو

عضو

6

عثمان كریم سوارە

عضو

7

بااڵنبۆ محمد علی

عضو

7

یاسین خضر طە

عضو

2

نزار مال عبدالغفار

عضو

2

سیپان سالم حسین

عضو

2

ابوبكر عمر عبداهلل

عضو

2

د  .صباح محمود محمد

عضو

21

رومیۆ حزیران نیسان

عضو

21

اسماعیل علی طە

عضو

22

رێڤینگ محمد محمد

عضو

 22محی الدین حسن یوسف
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 -6جلنة الشؤون الصحية و البيئة و حقوق املستهلك :

 -5جلنة الرتبية و التعليم العالي و البحث العلمي :
2

سالم عبداهلل حسن

رئيس اللجنة

2

د  .صباح محمود محمد

رئيس اللجنة

1

زێدان رشید خان اودل

نائبا للرئيس

1

شایان كاكە صالح

نائبا للرئيس

3

گالویژ عبید عثمان

مقررا

3

زانا خالید سمایل

مقررا

4

حسیبە سعید ابراهیم

عضوة

4

گالوێژ عبید عثمان

عضوة

5

گلستان باقی سلێمان

عضوة

5

بەختیار شوكری سلێمان

عضو

6

شەمۆل اشین صابر

عضو

6

لوقمان حمد حاجی

عضو

7

راهی راهبر ابراهیم

عضو

7

شنۆ اشقی عبداهلل

عضوة

2

ئاشنا عبداهلل قادر

عضوة

2

رۆژان ابراهیم علی

عضوة

2

شادی نوزاد وهاب

عضوة

2

جەالل محمد امین

عضو

21

هلز احمد محمد

عضوة

21

كاظم فاروق نامق

عضو

22

فرید یعقوب ایلیا

عضو

22

مسلم عبداهلل رسول

عضو

 -7جلنة شؤون الشهداء و اجلينوسايد و املعتقلني :

 -8جلنة العالقات و اجلالية الكوردستانية :

2

سوسن محمد میرخان

رئيس اللجنة

2

رێبوار عبدالرحیم عبداهلل

رئيس اللجنة

1

ژیان طاهراحمد

نائبا للرئيس

1

كاروان عبدالرحمن عبداهلل

نائبا للرئيس

3

هەژان حسن احمد

مقررا

3

ئاشنا عبداهلل قادر

مقررا

4

ادریس اسماعیل عبوش

عضو

4

ژیان طاهر احمد

عضوة

5

سروان محمد علی

عضو

5

چیا حمید شریف

عضو

6

عبدالناصر احمد علی

عضو

6

سلمە فتاح توفیق

عضوة

7

بهمن كاك عبداهلل

عضو

7

بەڵێن اسماعیل حاجی

عضو

2

رزگار محمد محمود

عضو

2

ادریس اسماعیل عبوش

عضو

2

دیاری انور حمە رحیم

عضو

2

سیروان فرج محمد

عضو

21

هەورامان حمە شریف

عضو

21

عبدالستار مجید قادر

عضو

22

فاهیك كمال صوغومون

عضو

22

محمد سعد الدین انور

عضو
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 -21جلنة الطاقة و الثروات الطبيعية و الصناعة و التجارة :

 -2جلنة املناطق الكوردستانية خارج اإلقليم :

2

جوان یونس محمد

رئيس اللجنة

2

بەڵێن اسماعیل حاجی

رئيس اللجنة

1

جمال حوێز مصطفی

نائبا للرئيس

1

گلیزار رشید حاجی

نائبا للرئيس

3

عبدالناصر علی كاكەوال

مقررا

3

سەركۆ ئازاد حسین

مقررا

4

مم اسكندر مم اسكندر

عضو

4

پێشەوا طاهر مصطفی

عضو

5

سفین اغا عمر اغا قادر

عضو

5

رێبوار عبدالرحیم عبداهلل

عضو

6

هدیە مراد حیدر

عضوة

6

جیهاد حسن ابراهیم

عضو

7

لیزا فلك الدین صابر

عضوة

7

كاروان عبدالرحمن عبداهلل

عضو

2

شیرین امین عبدالعزیز

عضوة

2

بەختیار شكری سلێمان

عضو

2

گۆران عمر علی

عضو

2

سۆران عمر سعید

عضو

21

سیروان فرج محمد

عضو

21

شێركۆ جودت مصطفی

عضو

22

محی الدین حسن یوسف

عضو

22

جنان جبار بویا

عضو

 -21جلنة الثقافة و اجملتمع املدني و الرياضة و الشباب :

 -١١جلنة البلديات و النقل و االتصاالت و السياحة و
اإلعمار و االستثمار :
2

هاورێ بناء محمد

رئيس اللجنة

2

لقمان حمد حاجی

رئيس اللجنة

1

رزگار عیسی سوار

نائبا للرئيس

1

جالل محمد عبداهلل

نائبا للرئيس

3

نزار مال عبدالغفار

مقررا

3

محسین حسین مصطفی

مقررا

4

بهجت علی ابراهیم

عضو

4

سعید مصطفی تەتەرخان

عضو

5

ظاهر محمد علی

عضو

5

پێشەوا طاهر مصطفی

عضو

6

شوان كریم محمد

عضو

6

فیصل عباس عوال

عضو

7

ذكری احمد اسماعیل

عضوة

7

گۆران عمر علی

عضو

2

رزگار محمد محمود

عضو

2

مەم بورهان محمد

عضو

2

سیپان سالم حسن

عضو

2

روپاك احمد رحمن

عضوة

21

سەرچنار احمد محمود

عضوة

21

مسلیم عبداهلل رسول

عضو

22

كالرا عودیشو یعقوب

عضوة

22

ئازاد اكرم بهرام

عضو

2019/4/18
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-23
2

-24جلنة اآلوقاف و الشؤون الدينية :

جلنة النزاهة و الشؤون الربملان و الشكاوي :
شیرین امین عبدالعزیز

رئيس اللجنة

2

هەورامان حمەشریف حمەرشید رئيس اللجنة

1

سعید مصطفی تەتەرخان

نائبا للرئيس

1

أحسان محمد سلیم

نائبا للرئيس

3

رۆبینە اویملك عزیز

مقررا

3

ویسی سعید ویسی

مقررا

4

ویسی سعید ویسی

عضو

4

هدیە مراد حیدر

عضوة

5

شنۆ اشقی عبدهلل

عضوة

5

ظاهر محمد علی

عضو

6

دابان محمد حسین

عضو

6

فیصل عباس عوال

عضو

7

ئومێد عبدالرحمن حسن

عضو

7

هێرش حسن حمد

عضو

2

مژدە محمود محمد

عضوة

2

كاوە عبدالقادر حسن

عضو

2

سەرچنار احمد محمود

عضوة

2

جهاد حسن ابراهیم

عضو

عضوة

21

اسماعیل علی طە

عضو

عضو

22

كالرا عودیشۆ یعقوب

عضوة

 21لیلی عبدالجبار حدۆ
22

ئایدن معروف سلیم

 -25جلنة الشؤون اآلجتماعية و الدفاع عن حقوق املرأة و
حقوق االنسان :
2

رومیۆ حزیران نیسان

رئيس اللجنة

1

گلوستان سعید محمد

نائبا للرئيس

3

بدریە اسماعیل محمود

مقررا

4

احسان محمد سلیم

عضو

5

بێگەرد دڵشاد شكراهلل

عضوة

6

سلمە فتاح توفیق

عضوة

7

جوان یونس محمد

عضوة

2

شادی نوزاد وهاب

عضوة

2

زانا خالید سمایل

عضو

21

مم اسكندر مم اسكندر

عضو

22

ئایدن معروف سلیم

عضو

د.ڤاال فرید أبراهیم
رئیس برلمان كوردستان -العراق
2019/4/18
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
باسم الشعب

برلمان کوردستان  -العراق
رقم األمر٠ :
تاریخ األمر ٠٢١2/4/١٢

األمر رقم ( )٠لسنة ٠٢١2
اســتنادا الــی قــرار برلمــان كوردســتان – العــراق رقــم ( )4الصــادر بتــأریخ  1122/3/21وحكــم الفقــرة

( ثالثا  ،رابعا ) من المادة ( )12من النظـام الـداخلي للبرلمـان  ،انتخـ

مقررا للجنة (الشؤون الصحیة والبیئة وحقوق المستهلك).

السـیدة ( رۆژان ابـراهیم علـی )

د.ڤاال فرید أبراهیم
رئیس برلمان كوردستان _ العراق

2019/4/18
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رئاسة مجلس الوزراء
رقم ١6١6 :فى ٠٢١2/٣/٠4
تعلیمات رقم ()١لسنة ٠٢١2
الغاء التعلیمات رقم()١لسنە  ٠٢٢4الخاصة بالقانون رقم ()٣6لسنة ٠٢٢4
قانون تقاعد اصحاب الوظائف العلیا فی اقلیم كوردستان
استنادا الی المادە(الثامنة) من قـانون مجلـس الـوزراء ألقلـیم كوردسـتان_العـراق رقـم()3لسـنە 2221
المعدل،اصدارنا التعلیمات األتیة:

المادە األولی:تلغی التعلیمات رقم ( )2لسـنة 1114الخاصـة بالقـانون رقـم ( )36لسـنة  1114قـانون تقاعـد
اصحاب الوظائف العلیا فی اقلیم كوردستان.

المادە الثانیة  :علی الجهات ذات العالقة تنفی ه ە التعلیمات.

المادە الثالثة  :تنف ه ە التعلیمات من تأریخ نشرها فی الجریدة الرسمیة.

المادە الرابعة  :تنشر ه ە التعلیمات فی الجریدة الرسمیة (وقائع كوردستان).

نیچیرڤـان بـارزانی
رئیس مجلس الوزراء

2019/4/18
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وزارة الزراعة و الموارد المائیة
رقم ١65٣ :فى ٠٢١2/٣/٣١
أستنادا الى الفقرة (الثالثة) من المادة (الخامسة) من قانون وزارة الزراعة والموارد المائیـة فـي إقلـیم
کوردســتان-العــراق رقــم ( )6لســنة  1121و البنــد أوال مــن المــادة الحادشــة عش ـرة و المــادة (الخامســة
والعشرون) من قانون الغابات في إقلـیم کوردسـتان -العـراق رقـم ( )21لسـنة ، 1121أصـدرنا التعلیمـات

التالیة:

تعلیمات رقم ( )١لسنة ٠٢١2
منح اإلجازة إلنشاء المشتل

المادة ( : )١التعاريف

شقصد باأللفاظ و العبارات اآلتية – ألغراض ه ه التعليمات – المعاني المبينة إزاء كل منها:
 .2الوزارة  /وزارة الزراعة والموارد المائیة في إقلیم کوردستان -العراق.

 .1الوزیر  /وزیر الزراعة و الموارد المائیة.

 .3المدیریة العامة  /المدیریة العامة للزراعة في محافظات اإلقلیم واإلدارات المستقلة.

 .4مدیریة البستنة  /مدیریة البسـتنة فـي هیکلیـة المدیریـة العامـة للزراعـة فـي محافظـات اإلقلـیم
واإلدارات المستقلة.

 .5مدیریة الغابات والمراعي  /مدیریة الغابات والمراعي في محافظات اإلقلیم و اإلدارات المستقلة.

 .6المشتل  /مشتل إنتاج شتالت الغابات و البستنة (الفواکە و الزینة و شتل الخضراوات).

المادة ( : )٠يشترط في األرض المخصصة إلقامة المشتل ما يأتي :
 .2إذا كانت زراعية  ،أن تكون مملوکة لطال
إجارة طوشلة أو موزعة عليە بموج

إجازة المشتل أو لە حـق التصـرف علیهـا أو مـؤجرة لـە

عقد زراعی دائم أو بقرار التوزیع حس

القانون .

 .1إذا کانت األرض ضمن حدود الخطة الرئیسیة اإلستراتیجیة (ماستر بالن) للمدن والقصبات یجـ
أن تکون لدی طال

 .3یج

اإلجازة موافقة اصولية من بلدیة المنطقة.

أن تکون األرض المراد إقامـة المشـتل عليهـا سـيحية أو مروشـة بالواسـطة مثبـت فـي قـرار

التسویة أو صورة القید لألرض یشیر بها إلى مصدر الماء  ،وإذا کـان مصـدر المـاء بئـرا فیجـ

تکون بها إجازة حفر البئر.

أن

المادة (: )٣

تمنح اإلجازة إلنشاء المشتل على األراضي التي لم تجر عليها التسوشة للمشمولین بالمادة ( )2من قانون

رقم ( )21لسنة  2275قانون تنظيم الملكية الزراعية فـي منطقـة كردسـتان المشـمولة بـالحكم الـ اتي و

بالشروط اآلتیة:

 .2موافقة وزارة المالية بالنسبة لألراضي المملوكة لها.

2019/4/18
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 .1تأیید من دائرة الزراعة فی المنطقة (فر أو قسم األراضي) .

 .3تأیید من مجلس القریة مع ( )1شاهدشن إثنين من سکان القریة .

 .4مرتسم تخطیطي لألرض من قبل مساح زراعي في المنطقة مصدق من قبل دائرة زراعة المنطقة.
 .5أخ موافقة الوزارة  /المدیریة العامة لألراضي.

المادة ( : )4المساحة المسموح بها:
 .2یج

 .1یج

أن ال تقل المساحة لمشتل الغابات والبستنة (فواکە) عن ( )5دونم.
أن ال تقل مساحة مشتل الزینة ومشتل الخضراوات عن ( )3دونم.

 .3إذا کان المشرو إستثمارشا و أرض المشرو مخصصة من قبل الجهـات المختصـة فـي حکومـة

اإلقلیم  ،ال یجوز أن تتجاوز المساحة المخصصة عن ( )51خمسين دونما.

المادة ( : )5إجراءات منح اإلجازة
 .2یقدم الراغ

طلبا عن طریق الفرو والمدیریات الزراعیة و أقسام مدیریة الغابات والمراعـي فـي

المنطقة مرفقا جمیع البیانات والمعلومات والخریطة والمستلزمات و أن تکون األهداف واضحة في

طلبە.

 .1حس
حس

نوعیة المشتل یرفع الطل

نو المشتل.

 .3إذا کان الراغ

شطل

إما الـى مدیریـة البسـتنة أو مدیریـة الغابـات والمراعـي و ذلـك

إنشاء کال النوعین من مشاتل البسـتنة والغابـات علـى قطعـة األرض ذاتهـا ،

یوجە طلبا إلى المدیریـة العامـة لزراعـة المحافظـة أو اإلدارة المسـتقلة ،و تمـنح اإلجـازة مـن هـ ه
المدشرشة بعد اجراء الكشف من قبل اللجنة المشار إليها في المادة (العاشرة) من ه ه التعليمات.

 .4بعد الکشف والموافقة األولیة من قبل الفرو واألقسام المختصة فـي مدیریـة البسـتنة و مدیریـة
الغابات والمراعي  ،یصدر کتـاب رسـمي إلـى مدیریـة األراضـي فـی المدیریـة العامـة للزراعـة ألخـ

الموافقة من قبل الدوائر والجهات المختصة.

 .5بعد أخ الموافقة من الجهات المختصـة وإکمـال اإلجـراءات القانونیـة لتخصـیأل األرض أو عـدم
الممانعة من قبل الوزیر  ،تعطى الموافقة من قبل المدیریة المختصة.

 .6تعطــى الموافقــة المبدئيــة لمــدة ســنة واحــدة  ،و شلتــزم خاللهــا طال ـ

اإلجــازة بجســتكمال جميــع

مستلزمات المشتل بما فيها إنتاج الغرز أو الشتالت و بعکسە شسقط حقە في اإلجازة الدائمية ما لـم

شكن ذلك راجعا إلى ع ر مشرو .

 .7تتحول الموافقة المبدئية إلى إجازة دائمية بعد اكمال المستلزمات المشار إليها في الفقـرة ( )6مـن
ه ه المادة بما فيها األعمال الهندسیة والفنیة .
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المادة (: )6

إذا لم یکن لصاح

المشتل خبرة وأختصاص في الزراعة بناء على تأشيد دائرة الزراعة المعنية ،یجـ

أن یکون لە عقد مع أحد خریجي االعدادشات أو المعاهد أو كليات الزراعة ممن شكون ذا إختصاص ولە

خبرة تتالءم مع أعمال المشتل ولدیە موافقة النقابة والجهات المختصة.

المادة (: )7
یج

على صاح

المشتل اإللتزام بقانون الحجر الزراعي المعمول بە فـي اإلقلـیم و جمیـع التعلیمـات

الفنیة سواء تلك المشـار الیهـا فـي قـانون الغابـات رقـم ( )21لسـنة  1121أو الموجهـة مـن قبـل الـدوائر
المختصة و له ا الغرض یؤخ منە تعهد رسمي.

المادة (: )8

 .1للمســتثمر طل ـ

إنشــاء مشــتل علــى األراضــي المخصصــة لــە بموج ـ

قــانون اإلســتثمار إلقلــيم

كوردستان – العراق رقم  4لسنة  1116أو أي قانون آخر شحل محلە  ،مع األخ بنظر االعتبـار مـا ورد
في المادتين الثانية و الخامسة من ه ه التعليمات  ،و شج

أن شتم ذلك بموافقة الوزشر.

 .2إذا كانت األرض المخصصة للمستثمر غيـر مملوكـە لـە أو لـيس لـە عليهـا حـق التصـرف  ،فـأن هـ ا
التخصــيأل – مهمــا طالــت مدتــە -ال شخــول المســتثمر حــق تملــك أرض المشــتل و ال شفوضــە حــق
التصرف عليها.

المادة (: )2

 .1شلتزم صاح

 .2ال شجوز لصاح

المشتل بتجدید اإلجازة سنویا .

المشتل إجراء أشة تغییرات في المشتل إال بموافقة الجهة المانحة لإلجازة.

المادة (: )١٢

 .1تشكل في كل مدیریـة عامـة لجنـة مشـترکة برئاسـة ممثـل مدیریـة األراضـی الزراعیـة وعضـویة
مدشري کل من مدیریتی البستنة و الغابات و المراعي ومساح .

 .2تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة ( )2من ه ه المـادة إجـراء الكشـف علـى األراضـي التـي شـراد
إقامة المشاتل عليها ضمن حدود المحافظة أو اإلدارة المستقلة.

المادة ( : )١١تستوفى من صاحب اإلجازة األجور االتية:

 .1أجور کشف األرض ( )150111خمسة وعشرون ألف دینار.
 .2أجور إخراج اإلجازة ( )211،111مئة ألف دینار عراقي.

 .3أجور تجدید اإلجازة و نقلها أو التنازل عنها ( )41،111أربعون ألف دینار.

المادة (: )١٠

 .1إذا کانت األرض ممنوحة بموج
فقط من قبل صاح

2019/4/18
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 .2یؤخ مبلغ قدره ( )51،111خمسون الف دینار كأجر سـنوي لکـل دونـم ،ویـنظم هـ ا العقـد مـن قبـل
الشعبة القانونیة في قسم األراضـي الزراعیـة بـین طالـ
المحافظات واإلدارات المستقلة.

 .3ال یجوز لصاح

اإلجـازة والمدیریـة العامـة للزراعـة فـي

اإلجـازة إقامـة أشـة أبنيـة أو منشـآت علـى األرض المخصصـة للمشـتل بجسـتثناء

الضروریة منها إلقامة و إدارة المشتل والمشار إلیها في اإلجازة.

المادة (: )١٣

 .1یجوز لصاح

اإلجازة نقلها إلى شخأل آخر أو التنازل عنها للغير وفقا للشروط اآلتية :

أ .مضي ( )5خمس سنوات على منح اإلجازة.

ب .توفر الشروط المنصوص عليها في ه ه التعليمات في من تنتقل إليە اإلجازة.
ج .موافقة دائرة الزراعة المعنية.

 .2إذا توفي صاح

المشتل تنتقل الملكية و اإلجازة إلى ورثتـە إذا إتفقـوا علـى أن شمـثلهم أحـدهم

بوكالة أو بتخوشل تحرشري من البقية  ،و شجوز لهم االتفاق علـى أن شتـولى إدارة المشـتل شـخأل

من الغير من ذوي االختصاص  .و في حالة عدم االتفاق بين الورثة شجوز لمـن تـؤول إليـە أكثرشـة

الحصأل تقدشم طل

إلى دائرة الزراعة المانحة لإلجازة لتعيين شخأل شتولى إدارة المشتل عنهم

 .فجذا لم شحصل أي مـن هـ ه الحلـول خـالل مـدة سـنة مـن تـأرشخ الوفـاة تلغـى اإلجـازة و جميـع

الحقوق المترتبة عليها.

المادة (: )١4

 .1تسري أحكام هـ ه التعليمـات علـى المشـاتل المقامـة قبـل نفاذهـا و شجـ
أوضاعهم حس

ه ه التعليمات خالل مدة ال تتجاوز ( )21شوما بعد نفاذها.

علـى أصـحابها ترتيـ

 .2عند عدم توفر الشروط و المواصفات الواردة في ه ه التعليمات على المشاتل المقامة قبل نفاذهـا
وجـ

أن تتحـول إلــى محـالت أو معــارض لبيـع الشــتالت و تسـري علــيهم القـوانين و التعليمــات

الناف ة .

 .3على الجهات المختصة أو ذات الصلة جمع البيانات عن المعارض المنصوص عليهـا فـي الفقـرة ()1
من ه ه المادة و تنظيمها بموج

المادة ( : )١5تسح

القوانين و التعليمات الناف ة .

اإلجازة من قبل الجهة المانحة لها في الحاالت اآلتية :

 .1تغيير الغرض ال ي من أجلە منحت اإلجازة بدون موافقة الجهةالمانحة.
 .2التوقف عن اإلنتاج بدون ع ر مشرو لمدة سنة .
 .3عدم تجدشد اإلجازة لمدة ثالث سنوات دون ع ر مشرو .
 .4نقل ملكية المشتل أو التنازل عنە للغير بما شخالف أحكام ه ه التعليمات .
2019/4/18

31

ذمارة (العدد) 235

المادة (: )١6

 .1لكل ذي مصلحة االعتراض على القرارات اإلدارشة الناشئة عن تطبيق هـ ه التعليمـات لـدى الـوزشر
خالل مدة ( )31ثالثين شوما من تأرشخ تبليغە .

 .2على الوزشر البت في االعتراض خالل مدة ( )31ثالثين شوما من تأرشخ تقدشم اإلعتراض.

 .3شكون قرار الوزشر قابال للطعن فيە وفق أحكام قانون مجلس الشورى إلقليم كوردسـتان – العـراق
رقم  24لسنة  1112أو أي قانون آخر شحل محلە .

المادة (: )١7

تنف ه ه التعلیمات من تأریخ نشرها في الجریدة الرسمیة (وقائع کوردستان).

ريباز محمد حمالن
وزير الزراعة والموارد المائية وكالة
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