بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق

َثشت بة حوكمةكانى برِطةى يةكةمى ماددة ()121ى دةستوورى هةميشةيي عيَراق و برِطةى يةكةمى
ثال
َى 1992ى هةمواركراو ،و لة سةر بنضينةى
ماددة ()65ى ياساى ثةرلةمانى كوردستانى ذمارة ()1ى سال
ئةوةى ئةجنومةنى وةزيرانى كوردستان – عيَراق ثيَشكةشى كردووة ،ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق لة
دانيشتنى ئاسايي ذمارة ( )ى خؤيدا كة لة ريَكةوتى

/

 2211/طريَدراوة ،برِيارى دةرضواندنى ئةم

ياسايةى دا:
َى 2211
ياساى ذمارة ( )ى سال
َى دارايي 2211
ياساى بودجةى هةريَمى كوردستان – عيَراق بؤ سال

بةشى يةكةم
(داهاتةكان)
ماددةى يةكةم:
َى دارايي 2211ى هةريَمى كوردستان – عيَراق ،بة برِى
داهاتةكانى بودجةى سال
( )1622602.9922222222ثازدة تريليؤن و دوو سةدو ثةجناو حةفت مليارو هةشت سةدو ضل و نؤ
َيَنريَت بةطويَرةى ئةوةى لة خوارةوة رِوون كراوةتةوة:
مليؤن دينار دةخةمل
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َى دارايي
يةكةم :بةشى هةريَم بةطويَرةى ياساى بودجةى طشتيي ئيتيحادى كؤمارى عيَراق بؤ سال
 2211كة دةطاتة ( )192925201622222222ضواردة تريليؤن و ضوارسةدو شةش مليارو حةفت سةدو
سى وثيَنج مليؤن دينار.
َى(هةريَميي) كة دةطاتة ( )561211922222222شةش سةدو ثةجناو يةك مليارو
دووةم :داهاتى خؤمال
سةدو ضواردة مليؤن دينار.
سيَيةم :برِة ثارةى ثرتؤدؤالري ئةوةى لةناوخؤ بةكارهيَنراوة لة نةوتى خاوى بةرهةمهيَنراوى هةريَم
َوطةكانى هةريَم و بةرهةمهيَنراوى طازى سروشتى هةريَم ،وةك ئةوةى لة خوارةوة ديَت:
َوتةكراوى ثاال
وثاال
َى دارايي .2211
 ).2222222222222( .1هةشتا مليار دينار بؤ سال
َة
 )122222222222222( .2سةدو بيست مليار دينار بؤ شايستةكانى هةريَم لة ثرتؤدؤالر بؤ سال
َى .2212
َى  2212تاوةكو سال
داراييةكانى نيَوان سال
ماددةى دووةم:
يةكةم :طشت داهاتةكانى ئةو فةرمانطانةى لة ناوةندةوة تةمويل دةكريَن وةك داهاتيَكى كؤتايي بؤ
طةجنينةى طشيت تؤمار دةكريَن و لة بودجةكانى ثيَداضوونةوةى مانطانة بةديار دةخريَن.
دووةم :بةدةر لة حوكمى برِطة (يةكةم)ى سةرةوة ،ثيَويستة لة سةر وةزيرى دارايي و ئابورى:
 .1ئةو برِة ثارةى داهاتى مانطانةى وةزارةتى تةندروستى ،بةطشت فةرمانطةكانيةوة ،دةستةبةرى
دةكات ،خباتة سةر بودجةى ئةم وةزارةتة بةمةبةستى كرِينى دةرمان و ئاميَرو ثيَرِاطةيشتنى خةرجيةكانى
ضاككردنةوة بة هةموو جؤرةكانيةوةو بةطويَرةى داواكارى وةزارةت بةهاوثيَضى خشتةى داهاتة رِاستةقينة
دةستةبةركراوةكان و ئةو ريَطانةى كةوا برِياردراوة بؤ خةرجكردنيان.
 .2ئةو برِة ثارةى داهاتى مانطانةى وةزارةتى كارةبا ،بةطشت فةرمانطةكانيةوة ،دةستةبةرى دةكات،
خباتة سةر بودجةى ئةم وةزارةتة بةمةبةستى (ضاككردن و ثيَشخسنت و جيَبةجيَكردنى ثرؤذةكانى ووزةى
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كارةبا)و بةطويَرةى داواكارى وةزارةت بةهاوثيَضى خشتةى داهاتة رِاستةقينة دةستةبةركراوةكان و ئةو
ريَطانةى كةوا برِياردراوة بؤ خةرجكردنيان.
َةتدان و رِسوماتى تؤماركردن و ئةو غةرامانةى
 .1ريَذةى %62ى كؤى طشيت داهاتى رِسوماتى مؤل
كةوا وةزارةتى ناوةخؤ وةريان دةطريَت ،خباتة سةر بودجةى ئةم وةزارةتة بةمةبةستى بةكارهيَنان و
َى
خةرجكردنى لة ثيَناو سةالمةتيي هاتوضؤيي ،ئةويش بةطويَرةى ماددة ()11ى ياساى ذمارة ()15ى سال
َى  2229لة هةريَمى كوردستانى
 ،2220ياساى ثيادةكردنى ياساى هاتوضؤى ناوةنديي ذمارة ().5ى سال
عيَراق.
 .9رِةضاوكردنى ماددة ضل و دووى ياساى بةرِيَوةبردنى شارةوانييةكانى هةريَمى كوردستانى ذمارة
َتةى ،بةطويَرةى برِطةى ضوارةمى ماددة حةظدةمى ئةم ياساية ،بة وةزيرى
َى 1991و ئةو دةسةال
()5ى سال
شارةوانى و طةشت و طوزار بةخشراوة.
ماددةى سيَيةم:
برِة ثارةى ئةو بةخشينانةى دةبةخشريَنة وةزارةت و فةرمانطةى بةوةزارةت نةلكاو ،لة دواى رِةزامةندى
َبستيَت بة
وةزيرى دارايي و ئابورييةوة ،وةك داهاتيَكى كؤتايي طةجنينة تؤمار دةكريَن بة مةرجيَك وةزير هةل
تةرخانكردنى لة نيَو ثارةدانراوةكانى (اعتمادات) وةزارةت يان اليةنى بة وةزارةت نةلكاو،بؤ خةرجكردنى
لةو مةبةستانةى بؤيان بةخشراون
ماددةى ضوارةم:
وةزارةتى دارايي و ئابورى هةريَمى كوردستان – عيَراق مايةثيَدانى (متويل) ذميَرةى وةزارةت و
كارطيَرييةكان بةثيَى داهاتة دارايية بةردةستةكان لة ئةستؤ دةطريَت ،و بةثيَى ياساو ثيَرِةوو ريَنمايية
رِةضاوكراوةكان.
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بةشى دووةم
(خةرجييةكان و كورتهيَنان)
ماددةى ثيَنجةم:
يةكةم :خةرجيةكان:
َى دارايي  2211طوذمةيةك بةبرِى ( )152992209922222222شازدة تريليؤن
بؤ خةرجيةكانى سال
و نؤ سةدو ضل و دوو مليار و حةوت سةدو ضل و نؤ مليؤن دينار دادةنريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةش
دةكريَت:
 .1طوذمةيةك بة برِى ( )11252.296.22222222يازدة تريليؤن و شةش سةدو هةشت مليارو نؤ
سةدو ثةجناو هةشت مليؤن دينار بؤ خةرجيةكانى بةطةرِخسنت (تشغيلي) و بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةش
دةكريَت:
أ -طوذمةيةك بةبرِى ( )112620210122222222يازدة تريليؤن و ثيَنج سةدو حةوت مليارو سةدو
حةفتاو يةك مليؤن دينار بؤ خةرجيةكانى بةطةرِخستنى حكومةتى هةريَمى كوردستان.
ب -طوذمةيةك بةبرِى ( )66222222222222ثةجناو ثيَنج مليار دينار بؤ خةرجيةكانى ثةرلةمانى
كوردستان.
ج -طوذمةيةك بةبرِى ( )9520.022222222ضل و شةش مليارو حةوت سةدو هةشتاو حةوت
مليؤن دينار بؤ خةرجيةكانى ئةجنومةنى دادطةريي.
 .2طوذمةيةك بةبرِى ( )6211120912222ثيَنج تريليؤن و سىَ سةدو سى و سىَ مليارو حةوت
سةدو نةوةت و يةك مليؤن دينار بؤ خةرجيةكانى وةبةرهيَنان و بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةش دةكريَت:
أ -طوذمةيةك بةبرِى ( )92919299225222222ضوار تريليؤن و ضوار سةدو نؤزدة مليارو ضوار
سةدو نةوةت و دوو مليؤن و شةش سةد هةزار دينار بؤ خةرجى ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان.
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ب -طوذمةيةك بةبرِى ( )919229.29222222نؤ سةدو ضواردة مليارو دوو سةدو نةوةت و
هةشت مليؤن و ضوار سةد هةزار دينار بؤ ئاوةدانكردنةوةو طةشةثيَدانى ثرؤذةكانى ثاريَزطاو قةزاو ناحيةكان،
وة ثيَويستة لة سةر ثاريَزطار ثالنى ئاوةدانكردنةوةى ثاريَزطاو ئةو قةزاو ناحيانةى ثيَيةوة لكاون ،كة لة اليةن
َينةوةو
ئةجنومةنى ثاريَزطاوة ثةسةندكراوة ،ثيَشكةشى وةزارةتى ثالندانانى بكات بةمةبةستى ليَكؤل
ثةسةندكردنى ،بةمةرجيَك رِةضاوى ئةو ناوضانة بكريَت كة زياتر زيانيان ثيَكةوتووة لة ناو ثاريَزطاو لةطةلَ
ذمارةى دانيشتووةكانى ،و طوذمةيةك بةبرِى ( )162222222222222سةدو ثةجنا مليار دينار ،لة
تةرخانكراوةكانى طةشةثيَدانى ثاريَزطاكان ،بؤ كؤمةك و ضاككردنى ثرؤذةكانى كارةبا تةرخان دةكريَت و
ريَذةى هةر ثاريَزطايةك بةطويَرةى ضرِى دانيشتووانى ديارى دةكريَت.
دووةم :كورتهيَنان:
كورتهيَنانى نةخشة بؤ دريَذراو بة برِى ( )125.929222222يةك تريليؤن و شةش سةدو هةشتاو
ضوار مليارو نؤ سةد مليؤن دينار دةخةمَليَنريَت و ئةم كورتهيَنانة بةمانةى خوارةوة دادةثؤشريَت:
 .1طوذمةى تةرخانكراو بؤ وةزارةتى ثيَشمةرطة لة بودجةى بةطةرِخستنى ئيتيحادى بؤ ثاسةوانانى
َة
هةريَم لة نيَو تةرخانكراوةكانى وةزارةتى بةرطرى ئيتيحادى بةطويَرةى ياساكانى بودجةى ئيتيحادى بؤ سال
داراييةكانى ( 2220تاوةكو .)2212
 .2ريَنويَنيكردنى خةرجى و زيَدةكردنى كؤكردنةوةى داهاتةكان.
ماددةى شةشةم:
ثيَويستة لةسةر حكومةتى هةريَمى كوردستان طوذمةى ( )122222222222222سةدو بيست مليار
دينار بؤ بةردةوامبوون لة جيَبةجيَكردنى ثرؤذةكانى طةشةثيَدان و ثةرةثيَدانى توانستة مرؤييةكانى كوردستان،
تةرخان بكات ،لة ثيَناو ئامادةكردنى كارمةندى ثسثؤرِ لةو بوارة جؤراوجؤرانةى كةوا هةريَم ثيَويستى ثيَيانة
َى ثيَكهاتوو بة
لة ريَطةى زةمالةو نيَردةو تويَذينةوةو خولة راهيَنانييةكان لة ذيَر سةرثةرشتى دةستةى باال
َو تويَذينةوةى
سةرؤكايةتى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جيَطرةكةي و وةزيرةكانى (ثةروةردة ،خويَندنى باال
زانستى ،ثالندانان) بةثيَى ئةو ثيَرِةوةى لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثةسةندكراوة.
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ماددة حةوتةم:
َمةتى نيشتيمانيي
يةكةم :حكومةتى هةريَمى كوردستان ثابةند دةبيَت بة بةردةوامبوون لة هةل
دروستكردنى قوتاخبانة.
دووةم :ثيَويستة لة سةر حكومةتى هةريَمى كوردستان بةردةوام بيَت لة كؤمةككردنى سندوقى
نيشتةجيَكردنى دانيشتووانى كةم دةرامةت و بةبىَ دانى ثيَشةكى لة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردن
بؤ بةردةوامي دروستكردنى يةكةكانى نيشتةجيَبوون ئةويش بةطويَرةى ياساى دابينكردنى خانووى
َى 222.ى هةمواركراو.
نيشتةجيَبوون بؤ دانيشتوانى هةريَمى كوردستانى ذمارة ()0ى سال
ماددةى هةشتةم:
يةكةم :طوذمةيةك بةبرِى ( )1.6222222222222سةدو هةشتاو ثيَنج مليار دينار بؤ ثشتطرييكردنى
حيزبةكان تةرخان دةكريَت ،وة سةرفكردنى ئةم تةرخانكراوة ،لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ،بةثيَى ريَكاريي
َى (،2211
كاتيي دةبيَت ،بةمةرجيَك ئةو برِة ثارانةى وةك ثيَشينة لة اليةن حيزبةكانةوة لة هةردوو سال
)2212دا وةرطرياون ثاكبكريَنةوة (تسوية) ،تاوةكو دةركردنى ياساى ثشتطرييي دارايي حيزبةكان.
دووةم :طوذمةيةك بةبرِى ( )16222222222222ثازدة مليار دينار بؤ ريَكخراوة ناحكوميةكان
َى .2211
تةرخان دةكريَت بةثيَى ياساى ريَكخراوة ناحكوميةكانى ذمارة ()1ى سال
ماددةى نؤيةم:
َيي
وةزارةتى دارايي و ئابورى ثابةند دةبيَت بة بةردةوامبوون لة دابينكردنى قةرزى خانووبةرةو كشتوكال
و ثيشةسازيي و طةشت وطوزاريي و ثرؤذة بضووكةكان و مايةثيَدانى سندوقى نيشتةجيَكردن /دةستةى
وةبةرهيَنان بةطوذمةيةك كة برِةكةى ( )522222222222222شةش سةد مليار دينارةو بةطويَرةى ئةو
ستاندةرو ريَنماييانةى وةزارةتى دارايي و ئابوريي بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتة ثةيوةندارةكان ،دةريان
دةكات.
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ماددةى دةيةم:
يةكةم :بةردةوامبوون لة دابينكردنى ثيَشينةى هاوسةرطرييي بة برِى ( )622222222ثيَنج مليؤن دينار.
َنى شةهيدو ئةنفالكراوةكان ،وةك
دووةم :برِة ثارةى سةرفكراو وةك ثيَشينةى هاوسةرطرييي بؤ منداال
بةخشينيَكى (منحة) نةشياو بؤ وةرطرتنةوة ،هةذمار دةكريَت.
ماددةى يازدةم:
طوذمةيةك بةبرِى ( )62222222222222ثةجنا مليار دينار بؤ ثرسى كؤضكردن و كؤضثيَكراوان
تةرخان دةكريَت.
ماددةى دوازدةم:
سةربارى تةرخانكراوةكانى بودجةى وةبةرهيَنانى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةريَم ،طوذمةيةك
بةبرِى ( )62222222222222ثةجنا مليار دينار بؤ ئةم ناوضانة تةرخان دةكريَت.
ماددةى سيَزدةم:
َيي تةرخان
طوذمةيةك بةبرِى ( )56222222222222شةست و ثيَنج مليار دينار وةك ثيتاكى كشتوكال
َتى سةرفكردنى برِة ثارة تةرخانكراوةكانى دةبيَت
دةكريَت و وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوة ئاوييةكان دةسةال
بةمةبةستى ثرِكردنةوةى ثيَداويستيةكانى هةريَم بةمةرجيَك بؤ مةبةستى تر ليَكطواستنةوةى (مناقلة) تيادا
نةكريَت.
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بةشى سيَيةم
َتةكان)
(دةسةال
ماددةى ضواردةم:
يةكةم :سةرفكردن لة ثارةدانراوةكانى (اعتمادات) ذميَرة سةرةكيةكان (مووضة ،كةلوثةل و
خزمةتطوزارى ،ضاككردنةوة ،ثيتاك ،بةخشني ،خةرجى تر ،خةرجيةكانى وةبةرهيَنان) لة نيَو بودجةى هةريَمى
كوردستان – عيَراق لة اليةن وةزارةتى دارايي و ئابورييةوة ئةجنام دةدريَت.
دووةم :ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية وةزيرو سةرؤكى اليةنى بة وةزارةت نةلكاو ،رابسثيَريَت ،و
َتى
وةزيريش بؤى هةية ثاريَزطارو بريكارى وةزارةت و بةريَوةبةرة طشتيةكان رابسثيَريَت بة دةسةال
َنةيان متمانةى ثيَدراوة.
سةرفكردنى رِاستةوخؤ لة بةر رؤشنايي ئةو تةرخانكراوانةى لة نيَو بودجةى ساال
ماددةى ثازدةم:
يةكةم :سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق بؤى هةية ليَكطواستنةوة لة نيَو ثارةدانراوةكانى
تةرخانكراو بؤ ثةرلةمان ،ئةجنام بدات.
دووةم :سةرؤكى ئةجنومةنى دادطةريي هةريَم بؤى هةية ليَكطواستنةوة لة نيَو ثارةدانراوةكانى
تةرخانكراو بؤ ئةجنومةنى دادطةريي ،ئةجنام بدات.
سيَيةم :وةزيرى ثالندانان ،لة سةر داواكارى وةزارةتى ثةيوةندار ،بؤى هةية ليَكطواستنةوةى ثيَويست
بؤ ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان لة نيَو بودجةى وةبةرهيَنانى هةمان وةزارةت و لة سنوورى يةك ثاريَزطادا ،ئةجنام
بدات و وةزارةتى دارايي و ئابورى ليَى ئاطادار بكاتةوة.
ضوارةم :وةزيرى دارايي و ئابورى و بةهةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتى ثالندانان و وةزارةتة ثةيوةندارةكان،
بؤى هةية ليَكطواستنةوةى ثيَويست بؤ ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان لة نيَوان وةزارةتةكان و لة سنوورى يةك
ثاريَزطاو لة نيَو بودجةى وةبةرهيَنانى ثةسةنكراودا ،ئةجنام بدات.
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َتى ئةجنامدانى ليَكطواستنةوة لة
ثيَنجةم :وةزيرى شارةواني و طةشت و طوزار رادةسثيَردريَت بة دةسةال
نيَوان داهاتة خؤيةتيةكانى بودجةى دامةزراوةكانى شارةوانى لة نيَو يةك ثاريَزطاداو ئةجنامدانى ليَكطواستنةوة
لة نيَو ذميَرةى كةلوثةل و خزمةتطوزاري و ضاككردن بؤ هةر دامةزراويَكى شارةوانيي.
ماددةى شازدةم:
َتى هةية ليَكطواستنةوة لة نيَوان ثاردانراوةكانى (اعتمادات) يةك
يةكةم :وةزيرى دارايي و ئابورى دةسةال
دةروازة ئةجنام بدات ،جطة لة بةشى (فصل) مووضة ،ضونكة دةكريَت بؤى بطواسرتيَتةوةو ناكريَت ليَى
بطواسرتيَتةوة.
دووةم :وةزيرى دارايي و ئابورى بؤى هةية ليَكطواستنةوة لة نيَوان ثارةدانراوةكانى (اعتمادات)
دةروازةكانى بودجة ،ئةجنام بدات بةمةبةستى دابينكردنى تواناى سةرفكردن بؤ ئةو كارطيَرِييانةى برِيار
دةدريَت لة وةزارةتيَك جيابكريَتةوةو خبريَتة سةر وةزارةتيَكى ترو وةزيرى تايبةمتةند بؤى هةية ليَكطواستنةوة
لة نيَو يةك بةشداو (قسم) و يةك يةكةى سةرفكردن ،ئةجنام بدات.
سيَيةم :ناكريَت هيض ليَكطواستنةوةيةك لة نيَوان ثاريَزطاكاندا لة نيَو تةرخانكراوةكانى (ثرؤذةكانى
ئاوةدانكردنةوةو طةشةثيَدانى هةريَم و ثاريَزطاكان) ئةجنام بدريَت.
ضوارةم :ناكريَت هيض ليَكطواستنةوةيةك لة تةرخانكراوةكانى خةرجى ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان ،واتة
تةرخانكراوةكانى (بودجةى وةبةرهيَنان) ،بؤ تةرخانكراوةكانى خةرجى بةطةرِخسنت ،واتة تةرخانكراوةكانى
(بودجةى رِةوةن) ،ئةجنام بدريَت.
َى
ثيَنجةم :ئةو ثارةدانراوانةى (اعتمادات) لةم ياسايةدا ثةسةندكراون تاوةكو 11ى كانونى يةكةمى سال
َم ئةو
دارايي  2211بةكاردةهيَنريَن و داهاتة دةستةبةركراوةكان تاوةكو  2211/12/11تؤمار دةكريَن .بةال
َى دارايي
َى دارايي 2211ةوة وةردةطرييَن ،ئةوا وةك داهاتيَك بؤ بودجةى سال
داهاتانةى لة دواى سال
 2219تؤمار دةكريَن.
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ماددةى حةظدةم:
َتى سةرفكردنى هةية بة برِيَك لة ( )16222222222سيَ سةدو ثةجنا
يةكةم :وةزيرى تايبةمتةند دةسةال
َةتيَك ،زياتر نةبيَت و بؤى هةية سةرؤكى ئةو فةرمانطانةى سةر بة وةزارةتةكةى ئةون
مليؤن دينار ،بؤ هةر حال
رابسثيَريَت بة سةرفكردنى برِيَك لة ( )26222222222دوو سةدو ثةجنا مليؤن دينار زياتر نةبيَت.
َتي سةرفكردنى برِيَكيان هةية لة
دووةم :سةرؤكى ئةو دةستانةى بة وةزارةت نةلكاون دةسةال
َةتيَك ،زياتر نةبيَت.
( )12222222222سيَ سةد مليؤن دينار ،بؤ هةر حال
سيَيةم :لة (يةكةم) و (دووةم)ى سةرةوة ئةمانةى خوارةوة رِةضاو دةكريَت:
َنةو بؤ ئةو
 .1سةرفكردنةكة بةثيَى ئةو ثارةدانراوة (اعتمادات) ثةسةندكراوانةى بودجةى طشتيي ساال
مةبةستانة بيَت كةوا بؤيان دياري كراوة.
 .2ثابةندبوون بةو ثارةدانراوانةى (اعتمادات) لة بودجةى طشتى تةرخان كراون و ريَطة نادريَت بة
َنة بؤى تةرخان كراوة.
ضوونة نيَو ثابةندي دارايي زياتر لةوةى لة بودجةى ساال
َتى سةرفكردنى رِاستةوخؤى هةية لة برِة ثارةى
ضوارةم :وةزيرى شارةواني و طةشت و طوزار دةسةال
داهاتى شارةواني.
ماددةى هةذدةم:
َنة بؤ يةك كةس و بؤ
ثيَويستة كؤى طشتى ثاداشتى نةختينةيي و شتةكييانةى دراو بة فةرمانبةران ساال
هةمان كار ،لة نيَو تةرخانكراوة برِياردراوةكانى بودجةى تايبةمتةند ،لة دوو مليؤن دينار زياتر نةبيَت لة
َسانيان بة رِةجندانى رِادةبةدةر لة كاتى راثةرِاندنى ئةركةكانى فةرمانبةريَتى كة لة ئةستؤيان داية،
َةتى هةل
حال
ئةو ثاداشتانةى دةبةخشريَنة كارمةندانى ثرؤذةى وةبةرهيَنان لة ريَذةى بةدواداضوون و سةرثةرشتيكردن و
ثاداشتى ئةندامانى ئةجنومةنةكانى شارةواني كة مانطانة بؤيان سةرف دةكريَت بةدةر دةخريَن .و بةثيَى ريَنماييَك
كة وةزارةتى دارايي و ئابورى دةريدةكات.
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بةشى ضوارةم
(ميالكات)
ماددةى نؤزدةم:
يةكةم :ثيَويستة لة سةر وةزارةتى دارايي و ئابورى بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتةكانى ترى ووردةكاريي
َي دارايي  2211ئامادة بكات و لةبةر رؤشنايي تيَضوونى مووضة
ميالكاتى دةستةكانى هةريَم بؤ سال
َى .2211
ثةسةندكراوةكانى هةريَم ،كة دةطاتة ( )162222ثازدة هةزار ثلةى فةرمانبةريَتى نويَكراو بؤ سال
دووةم :ثيَويستة لة سةر دةستةو اليةنى بة وةزارةت نةلكاو ذمارةى ثلة فةرمانبةريَتية نويَكراوةكانى نيَو
َى  2211دابةشكةنة سةر ميالكى دامةزراوةكانى هةريَم و ثاريَزطاكان بةطويَرةى ريَنمايي
ميالكى سال
دةركراو لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة تاوةكو ثيادةكردنى ياساى ئةجنومةنى خزمةتى طشتيي هةريَمى ذمارة ()0ى
َى .2211
سال
سيَيةم :ثيَويستة لة سةر وةزارةت و اليةنى بة وةزارةت نةلكاو ئةو ثلة فةرمانبةريَتية نويَكراوانةى نيَو
ميالكي  2211رِابطةييَنيَت بةمةرجيَك ميكانيزمى دامةزراندن و مةرجةكانى يةكخراو بن و لةيةك كاتدا
رِاطةياندرابن تاوةكو ثيَكهيَنانى ئةجنومةنى خزمةتى طشيت لة هةريَمدا.
ضوارةم :وةزارةت و اليةنى بة وةزارةت نةلكاو ثابةند دةبيَت ضةند نةخشةيةك كةوا ذمارةى فةرمانبةرو
ناوو ناونيشان و ثلة فةرمانبةريَتيي ئةوانةى بةطويَرةى ئةو ريَذانةى لة سةرةوة ئاماذةيان بؤ كراوة دامةزراون
لةطةلَ فةرمانى تايبةت بة دامةزراندن لة خؤبطريَت و ثيَشكةشى بكات بة وةزارةتى دارايي و ئابوري.
ثيَنجةم :ناكريَت بةبىَ رِةزامةندى وةزارةتى دارايي و ئابورى طريَبةستى كاركردن لة فةرمانطةكانى
هةريَمدا ببةسرتيَت ،وة ئةولةويةت لة دامةزراندن دةدريَتة طريَبةستة بةركارةكان و ماوةى طريَبةستةكة بؤ
َتة
مةبةستى خانةنشينى بة خزمةت هةذمار دةكريَت ،و وةزيرى دارايي و ئابورى بؤى هةية ئةم دةسةال
بةطويَرةى ثيَويست بة وةزيرو سةرؤكى اليةنى بة وةزارةت نةلكاو ،رابسثيَريَت.
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ماددةى بيستةم:
لة كاتى رِةزامةندى دةربرِين لة سةر طواستنةوةى خزمةتكردنى فةرمانبةر لة فةرمانطةيةك لة
فةرمانطةكانى هةريَم بؤ كةرتى تايبةت:
يةكةم :وةزارةتى دارايي و ئابورى نيوةى ئةو مووضةيةى كة لةو فةرمانطةيةى ليَى طواسرتاوةتةوة
وةردةطريَت بؤ ماوةى ( )6ثيَنج سالَ لة ريَكةوتى ميَذووى طواستنةوةى ،لة ئةستؤ دةطريَت ،بةمةرجيَك
بةشيَوةيةكى يةكجاري ثةيوةندى لةطةلَ فةرمانطةكةيدا بثضرِيَت.
دووةم :ثيَويستة لة سةر ئةو فةرمانطةيةى فةرمانبةرةكة ليَى طواسرتاوةتةوة ئةو مووضةيةى لة (يةكةم)ى
سةرةوةى ئةم ماددةية دةقى لة سةر كراوة بؤ ئةو اليةنةى كةرتى تايبةت كة فةرمانبةرةكةى بؤ
طواسرتاوةتةوة ،سةرف بكات.
سيَيةم :ثيَويستة لة سةر وةزارةتى دارايي و ئابورى ريَنمايي ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجيَكردنى حوكمةكانى
ئةم برِطةيةو دياريكردنى ستاندةرو مةرجةكانى دةربكات.
ماددةى بيست و يةكةم:
وةزيرى تايبةمتةند ،يان سةرؤكى اليةنى بة وةزارةت نةلكاو ،بؤى هةية ئةو فةرمانبةرانةى زيَدةن لة
ثيَويست و خزمةتى كردارييان لة ( )16ثازدة سالَ كةمرت نية ،لة سةر داواكارى خؤيان خانةنشينيان بكات.

بةشى ثيَنجةم
(حوكمة كؤتاييةكان)
ماددةى بيست و دووةم:
َةتى رِوودانى طؤرِانكاري لة بةشى بودجةى هةريَم
ثيَويستة لة سةر حكومةتى هةريَمى كوردستان لة حال
َى  ،2211ئاطادارى ثةرلةمانى كوردستان بكاتةوةو بيخاتة بةردةمى بؤ ثةسةندكردن.
بؤ سال
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ماددةى بيست و سيَيةم:
لة دواى دةرضوواندنى ئةم ياساية لة هةريَمى كوردستان – عيَراقدا ،ناكريَت داواى وةرطرتنى
رِةزامةندى وةزارةتى دارايي و ئابورى بكريَت دةربارةى داواكردنى هةر تةرخانكردنيَكى زيَدةطيي.
ماددةى بيست و ضوارةم:
ثيَويستة لة سةر وةزارةت و فةرمانطةكانى هةريَم طشت ذميَرة مانطانةييةكانيان (بودجةكانى
ثيَداضوونةوة) لة ماوةيةك لة ( )12رؤذ لة كؤتايي هةر مانطيَك تيَثةرنةكات ،ثيَشكةشى بكةن بة وةزارةتى
دارايي و ئابورى /بةرِيَوةبةرايةتى ذميَركاريي طشيت.
ماددةى بيست و ثيَنجةم:
سةرؤكى فةرمانطةى يةكةى خةرجييةكان كة لة ماوةى دياريكراودا لة ثيَشكةشكردنى ذميَرة
َى 2212ى فةرمانطةكةى دوادةكةويَت ،بةثيَى ريَكارة ياسايي و ريَنمايية بةركارةكان،
كؤتاييةكانى سال
َينةوة دةكريَت.
رِةوانةى ليَكؤل
ماددةى بيست و شةشةم:
يةكةم :ثيَويستة لة سةر طشت وةزارةت و فةرمانطةى بة وةزارةت نةلكاو خةرجيةكانى بةطةرِخسنت و
وةبةرهيَنان بةسةر ثاريَزطاكانى هةريَمدا دابةش بكةن لةطةلَ رِةضاوكردنى ضرِى دانيشتووانى هةر ثاريَزطايةك و
ئةو ناوضانةى زياتر زيانيان بةركةوتووة لة دواى دورخستنةوةى خةرجيةكانى ناوةنديي وةزارةت.
دووةم :ثيَويستة لة سةر طشت ثاريَزطاكان هةماهةنطى بكةن لةطةلَ وةزارةت و اليةنى بة وةزارةت
نةلكاو بؤ مسؤطةربوونى جيَبةجيَكردنى برِطةى (يةكةم)ى ئةم ماددةية لة ريَكةوتى جيَبةجيَكردنى كردارةكيي
بودجةدا.
سيَيةم :ثيَويستة لة سةر ديوانى ضاوديَريي دارايي هةريَم ئةو دةستة ضاوديَرييانةى ثيَيةوة لكاون و لة
َنيايي بوون لة جيَبةجيَكردنى برِطةى (يةكةم)ى سةرةوةى ئةم
ثاريَزطاكانى هةريَم بوونيان هةية رابسثيَريَت بة دل
ماددةية لة ريَكةوتى جيَبةجيَكردنى كردارةكيي بودجةدا.
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ماددةى بيست و حةوتةم:
ثيَويستة لة سةر حكومةتى هةريَ مى كوردستان كاربكات لة سةر وةدةستهيَنانى شايستةكانى لة الى
َةكانى ( 2212و  2211و  )2212بة تيَكرِاى ( )1يةك دؤالر بؤ
حكومةتى ناوةنديي لة ثرتؤدؤالر بؤ سال
هةر بةرميليَكى نةوتى خاوى بةرهةمهيَنراو لة ثاريَزطاو ( )1يةك دؤالر بؤ هةر بةرميليَكى نةوتى خاوةى
َوطةكانى ثاريَزطاو ( )1يةك دؤالر بؤ هةر ( )162مةتر سيَجاى طازى سروشتى
َوتةكراو لة ثاال
ثاال
بةرهةمهيَنراو لة ثاريَزطا ،بةمةرجيَك ئةو برِة ثارانةى وةرطرياون لة داهاتوودا بؤ ناوضة بةرهةمهيَنةرةكان
سةرف بكريَن.
ماددةى بيست و هةشتةم:
ثاريَزطا بؤى هةية ،بة طويَرةى ثسثؤرى ،داوا لة هةر وةزارةتيَك بكات بة جيَبةجيَكردنى ئةو ثرؤذانةى،
لة سةر حيسابى تةرخانكراوةكانى ثرؤذةكانى ئاوةدانكردنةوةو طةشةثيَدانى هةريَم و ثاريَزطاكان ،بؤ ثاريَزطاكة
تةرخانكراون.
ماددةى بيست و نؤيةم:
َ هاوردةكانى فةرمانطةكانى هةريَم و كةرتى طشيت لة رسوماتى طومرطيي
يةكةم :طشت كةلوثةل و كاال
دةبوردريَن بة مةرجيَك بة ناوى ئةوان بؤ بةكارهيَنانى ئةوان هاوردة بكريَن.
َ هاوردةكانى فةرمانطةكانى هةريَم و كةرتى طشتى كة لة
دووةم :ليَبوردنى سةرةوة كةلوثةل و كاال
اليةن حكومةت يان دامةزراوة بةخشينةرةكانةوة ديَن ،لةخؤ دةطريَت.
ماددةى سييةم:
بةردةوامبوون لة سةر برِينى %12ى مووضةى سةرؤكى هةريَم و جيَطرةكةى و سةرؤكى ثةرلةمان و
جيَطرةكةى و سكرتيَرو ئةندامانى ثةرلةمان و سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جيَطرةكةى و وةزيرو ئةوانةى بة
ثلةى وةزيرن و ئةوةى مووضةى وةزيرو بريكارى وةزارةت وةردةطريَت و ئةوانةى بة ثلةى ئةون و ئةوةى
مووضةى بريكارى وةزارةت وةردةطريَت و راويَذكارو خاوةن ثلة تايبةتةكان و دادوةرو ئةندامانى داواكاريي
14

طشتيي ،بةمةبةستى ثشتطرييكردنى سندوقى كؤمةكى تووشبوانى شيَرثةجنة بةطويَرى ياساى سندوقى كؤمةكى
َى .2212
تووشبوانى شيَرثةجنة لة هةريَمى كوردستانى ذمارة ()11ى سال
ماددةى سي و يةكةم:
ثيَويستة لة سةر وةزارةت و اليةنى بة وةزارةت نةلكاو كة لة دةرةوةى عيَراق نيَردة يان زةمالة يان
َةتى خويَندنيان هةية ثابةندبن بة دابةشكردنى بةشى ئةو كورسيانةى بةطويَرةى ريَذةى دانيشتوان و ثسثؤرى
مؤل
بؤ هةر ثاريَزطايةك تةرخان كراون.
ماددةى سى و دووةم:
حكومةتى هةريَم ثابةند دةبيَت بة:
يةكةم :جيَبةجيَكردنى ثرؤذةكان بةثيَى ئةو ثالنةى لة بودجةى وةبةرهيَنان رِاطةييَندراوة لة اليةن
وةزارةتةكان و بةطويَرةى ثسثؤرِييةكانيان .و ناكريَت هيض وةزارةتيَك ثرؤذة لة دةرةوةى ثسثؤريي خؤى
جيَبةجيَ بكات.
دووةم :ثيَويستة لة سةر وةزارةتى ثالندانان رِاثؤرتى بةدواداضوونى وةرزيي يان هةر ضوار مانط جاريَك
ثيَشكةش بة ثةرلةمانى كوردستان بكات.
ماددةى سى و سيَيةم:
ثيَويستة لة سةر حكومةتى هةريَمى كوردستان ريَطةى ياسايي بؤ وةرطرتنى طشت شايستةكانى
حكومةتى هةريَم لة الي حكومةتى ناوةندييةوة ،بةطويَرى حوكمةكانى دةستوور ،بطريَتةبةر.
ماددةى سى و ضوارةم:
ثيَويستة لة سةر حكومةتى هةريَمى كوردستان ،لة ماوةيةك لة دوو هةفتة لة ريَكةوتى ثةسةندكردنى
َى دارايي  2219بنيَريَتة
ياساى بودجةى حكومةتى ناوةنديي تيَثةرنةكات ،ثرؤذةى بودجةى هةريَم بؤ سال
ثةرلةمان.
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ماددةى سى و ثيَنجةم:
ئةو ثرؤذة ياساو برِيارانةى كةوا دةرئةجنامى داراييان دةبيَت ثيَشكةشى ثةرلةمان ناكريَن تاوةكو
رِةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران وةرنةطرييَت.
ماددةى سى و شةشةم:
َطة نةوتيةكان بةطويَرةى
َةكردن لةطةلَ داهاتة وةدةستهاتووةكانى ثرؤسة نةوتية تايبةتةكانى كيَل
مامةل
حوكمةكانى دةستوورى عيَراق و ماددة ()16ى ياساى نةوت و طازى هةريَم ،ئةجنام دةدريَت تاوةكو
دةركردنى ياساى سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان.
ماددةى سى و حةوتةم:
ثيَويستة لة سةر ئةجن ومةنى وةزيران ثيَرِةوو ريَنمايي ئاسانكار بؤ ثيادةكردنى ثرنسيثى المةركةزى لة كاتى
َتانةى لةم ياسايةدا هاتوون.
مايةثيَدانى وةزارةتةكان ،دةربكات بةثيَى ئةو دةسةال
ماددةى سى و هةشتةم:
ثيَويستة لة سةر وةزيرى دارايي و ئابورى بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزيرى ثالندانان ،لة ماوةيةك لة ()16
َوكردنةوةى ئةم ياساية لة رؤذنامةى فةرمييدا ،ريَنمايي ثيَويست بؤ ئاسان
ثازدة رؤذ لة ريَكةوتى بال
َتةكانى سةرفكردن بؤ كارطيَرِيية حكوميةكان،
جيَبةجيَكردنى حوكمةكانى ئةم ياسايةو دياريكردنى دةسةال
دةربكات.
ماددةى سى و نؤيةم:
كار بة هيض برِياريَكى سةرثيَضيكار بؤ ئةم ياساية ناكريَت و طةجنينة هيض بارطرانييَكى دارايي ئةم برِيارة لة
ئةستؤ ناطريَت.
ماددةى ضلةم:
ثيَويستة لة سةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.
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ماددةى ضل و يةكةم:
َودةكريَتةوةو لة ريَكةوتى 2211/1/1ةوة
ئةم ياساية لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان)دا بال
بةبةركاريي هةذمار دةكريَت.

17

