رِاثؤرتى ئامادةكراو دةربارةى بوودجةى
خةمليَنراوى حكومةتى هةريَمى كوردستان بؤ سالَى 3102
بةشـــــــــــــــى يةكـــــــــةم
هيَلَة طشتيةكانء ذمارة سةرةكيةكانى
بودجةى خةمليَنراوى سالَى 3102
يةكةم /بةثيَى رِاثؤرتى وةزارةتى دارايىء ئابوورى هةريَم:
 -1بودجةى طشتى عيَراق بريتية ( )026030816111111سةدو
سىءهةشت ترليؤنء ضوارسةدو بيستء ضوار مليارو شةشة سةدء
هةشت مليؤن دينار.
 -2بودجةى سياديى لة بودجةى طشتى عيَراق بريتية لة
( )01260060111111ضل ترليؤنء سآسةدء هةشتاو يةك مليارو
ثيَنج سةدو هةشتاوضوار مليؤن دينار.
 -3بودجة حاكمة لة بودجةى طشتى عيَراق بريتية لة
( )01010000111111دة ترليؤنء سةدويةك مليارو نؤسةدو ضلء
ثيَنج مليؤن دينار.
 -4بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان بة هةريَمى كوردستانيشةوة بريتية لة
( )0308111111111حةوت ترليؤنء دووسةدو ثةجناو شةش
مليار دينار.
 -5بودجةى ثرتِؤ دؤالر بة هةريَمى كوردستانيشةوة بريتية لة
( )0200610111111يةك ترليؤنء سآسةدو حةظدة مليارو هةشت
سةدو ثيَنج مليؤن دينار.
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 -6بودجةى ماوة دواى دةركردنى بودجةكانى سيادىء حاكمةء
لة
بريتية
دؤالر
ثرتِؤ
ثاريَزطاكانء
ثةرةثيَدانى
()00280300111111حةفتاو نؤ ترليؤنء سآسةدو شةستء
حةوت مليارو دووسةدو حةوتاو ضوار مليؤن دينار.
 -7برِى بودجةى هةريَم بة رِيَذةى ( )%00بريتية لة
() 02003028111111 ( = )00280300111111 × %00
سيانزة ترليؤن ضوار سةدو نةودو دوو مليارو ضوار سةدو سىءشةش
مليؤن دينار.
 -8بةشى هةريَمى كوردستان لة بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكانء ثرتِؤ
دؤالر بريتية لة ( )000306111111نؤسةدو ضواردة مليارو دوو
سةدو نةوةدو هةشت مليؤن دينار.
َى  3102بريتية لة
 -9بةم شيَوةية بةشة بودجةى هةريَم بؤ سال
02003028111111
000306111111 +
 00018020111111ضواردة ترليؤنء ضوارسةدو شةش مليارو
حةوت سةدو سىءضوار مليؤن دينار.
دووةم/

أ -بةثيَى رِاثؤرتى وةزارةتى دارايىء ئابوورى بؤ ثرِؤذة ياسايى بودجةى
َى ()3102
هةريَمى كوردستان-عيَراق بؤ سال
سةرضاوةى داهاتى بودجةى هةريَمى كوردستان
عيَراقةوة دابني دةكريَت بة طويَرةى ريَكةوتنيَك
َى ( )3118وة
َىء هةريَمدا لة سال
حكومةتى فيدرِال
داهاتى طشتى عيَراق.
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رِيَذةى ()%08ى
لةاليةن حكومةتى
لة نيَوان هةردوو
بة رِيَذةى ()%00ى

ب -لةكاتى ئيَستادا دواى ليَدةركردنى (هةردوو خةرجى سيادىء
حاكيمةو خةمالندنى داهاتى حكومةتى هةريَمء ثارةى ثةرةثيَدانى
ثاريَزطاكانء ثرتِؤ دؤالر رِيَذةى لة ( )%00كةم دةكريَتةوة بؤ رِيَذةيةكى
َى ( )3102رِيَذةى بةشى هةريَم بريتية لة
نزمرت ،بؤ منونة بؤ سال
()%0100ى كؤى طشتى داهاتى عيَراق.
ج -حكومةتى هةريَم لةو برِة سنووردارةى بودجةى هةريَم خةرجييةكانى
ثيَشمةرطة دابني دةكات.
َى  3102بريتية لة
سيَيةم /داهاتى خةمليَنراوى بودجة حكومةتى هةريَم بؤ سال
( )00300600111111ثانزة ترليؤنء دووسةدو ثةجناو حةوت مليارو هةشت
سةدو ضلء نؤ مليؤن دينار بةم شيَوةيةى خوارةوة-:
َى كؤمارى عيَراق بؤ
أ -بةشى هةريَم بة ثيَى ياساى بودجةى طشتى فيدرِال
َى  3102بريتية لة ( )00018020111111ضواردة ترليؤنء
سال
ضوارسةدو شةش مليارو حةوت سةدو سىءثيَنج مليؤن دينار.
ب -داهاتى ناوخؤ بريتية لة ( )800000111111شةش سةدو ثةجناو
يةك مليارو سةدو ضواردة مليؤن دينار.
ج -برِى ثرتؤ دؤالر بةكارهيَنراو لةسةر ئاستى ناوخؤ لة دةرئةجنامى نةوتى
َوطةكانى هةريَمء وة
خاوى بةرهةمهاتوو لة هةريَمء نةوتى ثاَليَوراو لة ثاال
بةرهةمى طازى سروشتى لة هةريَم بريتية لة :
َى .3102
 )61111111111( -1هةشتا مليار دينار بؤ سال
 )031111111111( -2سةدو بيت مليار دينار موستةحةقاتى حكومةتى
َنى دارايى (.)3103 ،3100 ،3101
هةريَمة بؤ ساال
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َى  3102بةم شيَوةيةى
ضوارةم /ثوختةى دابةشبوونى بودجةى خةمليَنراوى سال
خوارةوةية:
أ -برِى ( )00816006111111يانزة ترليؤنء شةش سةدو هةشت مليارو
نؤسةدو ثةجناو هةشت مليؤن دينار بؤ بودجةى وةطةرِخسنت.
ب -برِى ( )0222000111111ثيَنج ترليؤنء سىَ سةدوو سىءسآ مليارو
حةوت سةدو نةوةدو يةك مليؤن دينار بؤ بودجةى وةبةرهيَنان.
ج-كؤى طشتى بريتية لة ( )08003000111111شانزة ترليؤنء نؤسةدو
ضلء دوو مليارو حةوت سةدو ضلء نؤ مليؤن دينار.
َى  3102بريتية لة :
ثيَنجةم /بةم شيَوةية برِى كورتهيَنان لة بودجةى سال
( )+كؤى طشتى داهات )00300600111111( :ترليؤن دينار
( )-كؤى طشتى خةرجييةكان )08003000111111( :ترليؤن دينار
كورتهيَنان =( )0860011111111يةك ترليؤنء شةش سةدو هةشتاو
ضوار مليارو نؤسةد مليؤن دينار ،بة رِيَذةى ( )%0008كةم بؤتةوة بة بةراورد
َى (.)3103
لةطةلَ سال
شةشةم /تيَضووةكانى بودجةى وةطةرِخسنت بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةشكراوة
بةسةر ذميَرةكاندا:
أ-
 -1قةرةبووى فةرمانبةران = ( )0002261111111ترليؤن دينار.
 -2مشةكء خزمةتطوزارىء ضاكردنةوة = ()0010608111111ترليؤن
دينار.
 -3باربؤ = ( )000111111111مليار دينار.
 -4بةخشني = ( )800622111111مليار دينار.
َيةتيةكان = ( )801212111111مليار دينار.
 -5سوودة كؤمةال
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 -6خةرجيةكانى كة = ( )600806111111مليار دينار.
 -7مةوجوداتى نادارايى = ( )300006111111مليار دينار.
كؤى طشتى = ( )00816006111111ترليؤن دينار.
ب -بةم شيَوةية بةثيَى رِاثؤرتى وةزارةتى دارايى رِيَذةى ذميَرةكانى
بودجةى وةطةرِخسنتء رِيَذةى طةشةكردنى بةم شيَوةية خوارةوةية:
تيَضووةكان

رِيَذةكةى لة بودجةى
وةطةرِخسنت

رِيَذةى طةشةكردن

 -0قةرةبووى فةرمانبةران

%80030

%3082

 -3مشةكءخزمةتطوزارىء
ضاكردنةوة

%08003

%20010

 -2باربؤ

%1000

%1011

 -0بةخشني

%0000

%30080

َيةتيةكان
 -0سوددة كؤمةال

%0000

%0010

 -8خةرجيةكانى كة

%0013

%00000

 -0مةوجوداتى نادارايى

%3000

%00000

%011
َى  3102بريتية لة ( )00111ثانزة
حةوتةم /ذمارةى ثلةكانى دامةزراندن بؤ سال
َى 3102
هةزار ثلة ،بةم شيَوةية كؤى ثلة وةزيفيةكانى دامةزراو (ميالكات) بؤ سال
دةبيَتة ( )863600شةش سةدو هةشتاو دوو هةزاروهةشت سةدو ضلء نؤ ثلةى
دامةزراو.
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هةشتةم /شيَوةى دابةشكردنى بودجةى وةطةرِخسنتء رِيَذةكةى بةسةر ()20
سةرؤكايةتىء وةزارةتء دةزطاء ئةجنومةنء دةستةء دامةزراوةكانى حكومةتى
هةريَم بةم شيَوةيةى خوارةوةية:
 -1سةرؤكايةتى هةريَم بريتية لة ( )03111111111ضلء دوو مليار دينار
بة رِيَذةى (.)%1028
 -2ثةرلةمانى كوردستان بريتية لة ( )00111111111مليار دينار بة
رِيَذةى (.)%1000
 -3ئةجنومةنى دادوةرى بريتية لة ( )08060111111ضلء شةش مليارو
حةوت سةدو هةشتاو حةوت مليؤن دينار .بة رِيَذةى (.)%1001
 -4سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ( )02010111111حةفتاو سآ
مليارو ضوارسةدو حةوت مليؤن دينار (.)%1082
 -5وةزارةتى ثةروةردة ( )0681022111111يةك ترليؤنء هةشت سةدو
شةست مليارو نؤسةدو سىءسآ مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%08012
 -6وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجآ كردن بريتية لة
( )062000111111سةدو هةشتاو سآ مليارو ضوارسةدو نةوةدو يةك
مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0006
لة
بريتية
ئاوييةكان
سةرضاوة
كشتوكالَء
 -7وةزارةتى
( )336660111111دوو سةدو بيستء هةشت مليارو هةشت سةدو
هةشتاو ضوار مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0000
 -8وةزارةتى ناوخؤ بريتية لة ( )0200001111111يةك ترليؤنء سآ
سةدو ثةجناو حةوت مليارو نؤسةدو حةفتا مليؤن دينار بة رِيَذةى
(.)%00001
 -9وةزارةتى شارةوانيةكانء طةشتءطوزار بريتية لة ()006002111111
ثيَنج سةدو ثةجناو هةشت مليارو نؤسةدو نةوةدو سآ مليؤن دينار بة
رِيَذةى (.)%0010
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 -11وةزارةتى طواستنةوةو طةياندن بريتية لة ( )00880111111نةوةدو يةك
مليارو شةش سةدو شةستء ضوار مليؤن دينار ،بةرِيَذةى ()%1000
 -11وةزارةتى رِؤشنبريىء الوان بريتية لة ( )031110111111سةدو
بيستء مليارو ثيَنج مليؤن دينار بة برِى (.)%0012
 -12وةزارةتى تةندروستى بريتية لة ( )800080111111شةش سةدو
نةوةدو ثيَنج مليارو سةدو شةستءثيَنج مليؤن دينار بة برِى (.)%0000
َيةتى بريتية لة ()068620111111
 -13وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةال
ضوار سةدو هةشتاو شةش مليارو هةشت سةدو سىءحةوت مليؤن دينار
بة رِيَذةى (.)%0000
 -14وةزارةتى شةهيدانء ئةنفالكراوةكان بريتية لة ()063000111111
ضوارسةدو هةشتاو دوو مليارو نؤسةدو حةفتاو يةك مليؤن دينار بة
رِيَذةى (.)%0008
 -15وةزارةتى ئةوقافء كاروبارى ئاينى بريتية لة ()006133111111
سةدو هةذدة مليارو بيستء دوو مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0013
 -16وةزارةتى ثيَشمةرطة بريتية لة ()0222210111111يةك ترليؤنء
سآ سةدو سىء سآ مليارو سآسةدو ضوار مليؤن دينار بة رِيَذةى
(.)%00000
 -17وةزارةتى دارايى بريتية لة ( )0100200111111يةك ترليؤنء
ضلءثيَنج مليارو سآسةدو حةفتاو ثيَنج مليؤن دينار بة رِيَذةى
(.)%0010
 -18وةزارةتى بازرطانىء ثيشةسازى بريتية لة ()88001111111
شةستءشةش مليارو سةدو ضل مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1000
 -19وةزارةتى داد بريتية لة ( )06601111111ضلء هةشت مليارو
هةشت سةدو ضل مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1003
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 -21ديوانى ضاوديَرى دارايى بريتية لة ( )02023111111سيانزة مليارو
ضوارسةدو سىءدوو مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1003
َو تويَذينةوةى زانستى بريتية لة
 -21وةزارةتى خويَندنى باال
()800600111111شةش سةدو نؤزدة مليارو هةشت سةدو نةوةدو
حةوت مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0020
 -22وةزارةتى كارةبا بريتية لة ( )002030111111ثيَنج سةدو حةفتاو
سآ مليارو ثيَنج سةدو بيستء ثيَنج مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0000
 -23وةزارةتى ثالندانان بريتية لة ( )30000111111بيستء ضوار مليارو
ثيَنج سةدو يانزة مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1030
 -24وةزارةتى سامانة سروشتيةكان بريتية لة ( )000611111111ثيَنج
سةدو يانزة مليارو هةشت سةد مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0000
 -25دةستةى وةبةرهيَنان بريتية لة ()30203111111بيستء ثيَنج
مليارو سآ سةدو ضلء دوو مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1033
لة
بريتية
كوردستان
هةريَمى
ئاسايشى
 -26دةزطاى
()060002111111ضوار سةدو هةشتاو حةوت مليارو ضوارسةدو ضلء
سآ مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0031
 -27ئةجنومةنى ئاسايشى هةريَمى كوردستان بريتية لة
( )200821111111سآ سةدو ضلء ضوار مليارو شةش سةدو سى
مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%3000
 -28دةستةى سةربةخؤى مافى مرؤظ بريتية لة ( )0201111111ثيَنج
مليارو سآ سةدو نةوةد مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1010
 -29دةستةى طشتى ناوضة ناكؤكى لةسةرةكان (ناوضة كوردستانيةكانى
دةرةوةى هةريَمى كوردستان) بريتية لة ( )02800111111ثةجناو سآ
مليارو شةش سةدو ضلء ثيَنج مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1008
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 -31دةستةى ثاراسنتء ضاكردنةوى ذينطة بريتية لة ()0011111111
حةوت مليارو سةد مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1018
 -31دةزطاى مني (هةوليَر ،سليَمانى) بريتية لة ()08000111111شانزة
مليارو ضوارسةدو ثةجناو ثيَنج مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1000
َى  3102بةم
نؤيةم /برِى ذميَرةى (باربؤ)ى خةمليَنراو لة بودجةى خةمليَنراوى سال
شيَوةى خوارةوة دابةش كراوة:
 وةزارةتى كشتوكالَء سةرضاوة ئاوييةكان )80111111111( :ملياردينار.
 دةستةى طشتى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةريَمى كوردستان:()01111111111مليار دينار.
كؤى طشتى = ( )0001111111111سةدو ثانزة مليار دينار.
َى  3102بةم
دةيةم /برِى (بةخشينى) خةمليَنراو لة بودجةى خةمليَنراوى سال
شيَوةيةى خوارةوة دابةشكراوة بةثيَى طرنطى برِو رِيَذةكةى:
 -1وةزارةتى شارةوانيةكانء طةشتءطوزار )002102111111( :مليار
دينار.
 -2وةزارةتى دارايىءئابوورى )60260111111( :مليار دينار.
 -3وةزارةتى طواستنةوةو طةياندن )20000111111( :مليار دينار.
 -4وةزارةتى رِؤشنبريىء الوان )2111111111( :مليار دينار.
 -5سةرؤكايةتى هةريَم )3011111111( :مليار دينار.
 -6سةرؤكايةتى ثةرلةمان )0201111111( :مليار دينار.
كؤى طشتى = ( )800622111111مليار دينار.
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يانزةيةم /برِى ذميَرةى (قةرةبووى فةرمانبةران) بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةشكراوة:
َة )0800006111111( :ترليؤن دينار.
 -1مووضةو دةرمال
 -2مووضةو ثاداشتى خانةنشينى )0006333111111( :ترليؤن دينار.
كؤى طشتى = ( )0002261111111ترليؤن دينار.
دوانزةيةم /برِى ذميَرةى (مشةكء خزمةتطوزارىء ضاكردنةوة) بةم شيَوةيةى خوارةوة
دابةشكراوة:
 -1ثيَداويستى مادةيى )0233088111111( :ترليؤن دينار.
 -2ثيَداويستى خزمةتطوزارى )222200111111( :مليار دينار.
 -3ضاكردنةوة )300600111111( :مليار دينار.
كؤى طشتى = ( )0010608111111ترليؤن دينار.
سيانزةيةم /ذميَرةى (باربؤ) بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةشكراوة:
 -1ثشتطريى جوتياران )80111111111( :مليار دينار.
 -2ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةريَمى كوردستان )01111111111( :مليار دينار.

كؤى طشتى = ( )000111111111مليار دينار.
ضواردةيةم /ذميَرةى (بةخشني) بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةشكراوة:
 -1ليذنةى ئؤلؤمثي )33011111111( :مليار دينار.
 -2ريَكخراوة زانستيةكانء رؤشنبريةكان )32001111111( :مليار دينار.
 -3دامةزراوة شارةوانيةكان )208130111111( :مليار دينار.
 -4ليذنةى ثارائؤلؤمثى )031111111( :مليؤن دينار.
 -5فرؤكةخانةكانى هةوليَرو سليَمانى )20000111111( :مليار دينار.
 -6بةريَوةبةرايةتى ئاوةرِؤى طشتى )080133111111( :مليار دينار.
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 -7بانكة بازرطانيةكان )00080111111( :مليار دينار.
كؤى طشتى = ( )800622111111مليار دينار.
َيةتيةكان) بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةشكراوة:
ثانزةيةم /برِى ذميَرةى (سوودة كؤمةال
 -1التربعات واالغاثة (نةقدينة) )220012111111( :مليار دينار.
َيةتى (نةقدينة) )218311111111( :مليار دينار.
 -2تؤرِى ثاراستنى كؤمةال
َ) )01111111111( :مليار دينار.
 -3هاريكارى هجرة ثيَكراوةكان (كاال
كؤى طشتى = ( )801212111111مليار دينار.
شانزةيةم /برِى ذميَرةى (تيَضووةكانى كة) بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةشكراوة
بةشيَوةيةكى سةرةكى:
 -1مكافئات لغري املنتسبني )018003111111( :مليار دينار.
 -2خمصصات وبعثات الطالب )080620111111( :مليار دينار.
 -3تعويضات وغرامات )30031111111( :مليار دينار.
 -4مصاريف آخرى )000002111111( :مليار دينار.
تيَبينى /ليذنةى دارايى كؤميَنتى هةية لةسةر ذميَرةى (تيَضووةكانى كة) لةبةشى
دووهةمى ئةم رِاثؤرتة.
حةظدةيةم /ذميَرى (مةوجووداتى نادارايى) كة برِةكةى بريتية لة ()300006111111
دووسةدو نةوةدو حةوت مليارو نؤسةدو حةفتاو هةشت مليؤن دينارة بة شيَوةيةكى
سةرةكى دابةشكراوة بؤ كرِينى (بيناى نيشتةجآبوونء نانيشتةجآبوونء ئاميَرو
هؤكارةكانى طواستنةوةو كةرةسةو ئاميَرى جؤراوجؤرى تةختةيىء كانزايى...هتد.
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هةذدةيةم /ثيَكهاتةى ذميَرةى (داهاتةكانى يةكطرتووى) خةمليَنراوى حكومةتى هةريَم بؤ
َى ( )3102بةم شيَوةيةى خوارةوةية:
سال
 -1باجةكان )062010111111( :مليار دينار.
 -2داهاتةكانى كة )080200111111( :مليار دينار.
 -3فرؤشتنى مةوجوداتى نادارايى )836111111( :مليؤن دينار.
كؤى طشتى = ( )800000111111مليار دينار.
تيَبينى /ليذنةى دارايى كؤميَنتى هةية لةسةر ذميَرةى داهاتةكانى هةريَم لة بةشى
دووهةمى ئةم رِاثؤرتة.
َى  3102بةم شيَوةيةى خوارةوة:
نؤزدةيةم/خشتةى ثلة وةزيفيةكان بؤ سال
َى +)880600( =3103
 -1ذمارةى وةزيفةكانى سال
 -2ذمارةى ثيَشنياركراو بؤ ثلة بةرزكردنةوة= (+)60360
 -3ذمارةى ثيَشنياركراو بؤ دامةزراندن= (+)00111
 -4ذمارةى ثيَشنياركراو بؤ كوذانةوة بؤ مةبةستى = (+)60360
ثلة بةرزكردنةوة.
َى  )863600( =3102ثلة.
كؤى ميالكى ثلة وةزيفيةكان بؤ سال
بيستةم /ثيَكهاتةى خشتةى ذمارةى هيَزى كار بةم شيَوةيةى خوارةوةية:
 -1فةرمانبةر = ( )800810ثلة.
 -2ميالكى كاتى= ( )0100ثلة.
 -3فةرمانبةرانى ثةيوةست = ( )00011ثلة.
 -4فةرمانبةرانى ناوخؤ لة دةرةوة = ( )81ثلة.
كؤى طشتى = ()803000ثلة
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بيستءيةك /بةثيَى هةردوو ذميَرةى (تيَضووةكانى وةطةرِخسنتء تيَضووةكانى
َى
وةبةرهيَنان) رِيَذةى تيَضووةكانى وةطةرِخسنت لة بودجةى طشتى خةمليَنراوى سال
 3102بريتية لة ()%86003ء رِيَذةى تيَضووةكانى وةبةرهيَنان بريتية لة (.)%20006
بيستءدوو /دةربارةى رِيَذةى ذميَرةكانى خةمليَنرواى هةردوو بودجةى وةطةرِخسنتء
َى :3102
وةبةرهيَنان لة بودجةى طشتى بةم شيَوةيةى خوارةوةية بؤ سال
 -1قةرةبووى فةرمانبةران= %00006
 -2مشةكء خزمةتطوزارىء ضاكردنةوة= %00030
 -3باربؤ= %0.68
 -4بةخشني= %2000
َيةتى= %0010
 -5سوودةكانى كؤمةال
 -6تيَضووةكانى كة= %0060
 -7مةوجوداتى نادارايى= %0008
 -8بودجةى وةبةرهيَنان = %20006
كؤى طشتى = %011
بيستءسآ /دةربارةى شيَوةى دابةشكردنى تيَضووةكانى وةبةرهيَنان كة بريتية لة
( )0222000111111ترليؤن بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةشكراوة بةسةر ()20
سةرؤكايةتىء ثةرلةمانء ئةجنوومةنء وةزارةتةكانء ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان كة هةردوو
ثرِؤذة بةردةوامةكانء ثيَشنيارةكان دةطريَتةوة:
 -1سةرؤكايةتى هةريَم بة برِى ( )0111111111ثيَنج مليار دينار بة رِيَذةى
(.)%1010
 -2ثةرلةمانى كوردستان بةبرِى (زيرؤ) بةرِيَذةى (زيرِؤ).
 -3ئةجنومةنى داد بة برِى ( )30011111111بيستءيةك مليارو ثيَنج سةد
مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%100
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 -4سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران بةبرِى ( )36011111111بيستء هةشت
مليارو ثيَنج سةد مليؤن دينار بة رِيَّذةى (.)%02
 -5وةزارةتى ثةروةردة بة برِى ( )300120111111دووسةدو ثةجناو ضوار
مليارو سىءضوار مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0008
 -6وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجآكردن بة برِى ()888206111111
شةش سةدو شةستء شةش مليارو سآسةدو نةوةدو هةشت مليؤن دينار بة
رِيَذةى (.)%)03000
 -7وةزارةتى كشتووكالَء سةرضاوة ئاوييةكان بة برِى ()300003111111
دووسةدو ضلء يةك مليارو حةوت سةدو حةفتاو دوو مليؤن دينار بة رِيَذةى
(.)%0002
 -8وةزارةتى ناوخؤ بة برِى ( )006006111111سةدو ضلء هةشت مليارو
نؤسةدو حةفتاو هةشت مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%3000
 -9وةزارةتى شارةوانييةكانء طةشتءطوزار بة برِى ( )0126600111111يةك
ترليؤنء سىءهةشت مليارو هةشت سةدو حةفتاو ضوار مليؤن دينار بة رِيَذةى
(.)%00006
 -11وةزارةتى طواستنةوةو طةياندن بة برِى ( )002000111111سةدو سيانزة
مليارو ضوارسةدو ثةجناو حةوت مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%3002
 -11وةزارةتى رِؤشنبريىء الوان بةبرِى ( )08301111111حةفتاو شةش مليارو
دووسةدو ثةجنا مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0002
 -12وةزارةتى تةندروستى بة برِى ( )323000111111دووسةدو سىءدوو
مليارو ضوارسةدو حةظدة مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0028
َيةتى بة برِى ( )00600111111ضلءثيَنج
 -13وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةال
مليارو هةشت سةدو ضلء نؤ مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1068
 -14وةزارةتى شةهيدانء ئةنفالكراوةكان بة برِى ( )00068111111ضلءضوار
مليارو ضوارسةدو هةشتاو شةش مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1062
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 -15وةزارةتى ئةوقافء كاروبارى ئاينى بة برِى ()36301111111
بيستءهةشت مليارو دووسةدو ضل مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1002
 -16وةزارةتى ثيَشمةرطة بة برِى ( )00016111111حةظدة مليارو حةوت سةدو
هةشت مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1022
 -17وةزارةتى دارايىء ئابوورى بة برِى ( )063063111111سةدو هةشتاو دوو
مليارو نؤسةدو هةشتاو دوو مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%2002
 -18وةزارةتى بازرطانىء ثيشةسازى بة برِى ( )81200111111شةست مليارو
سآسةدو ثةجناو حةوت مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0002
 -19وةزارةتى داد بة برِى ( )30203111111بيستءضوار مليارو سآسةدو
حةفتاو دوو مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1008
 -21ديوانى ضاوديَرى دارايى بة برِى (زيرؤ) بة رِيَذةى (زيرؤ).
َو تويَذينةوةى زانستى بة برِى ()000180111111
 -21وةزارةتى خويَندنى باال
سةدو ثانزة مليارو شةستء نؤ مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%3008
 -22وةزارةتى كارةبا بة برِى ( )031630111111ثيَنج سةدو بيست مليارو
هةشت سةدو بيستءنؤ مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0000
 -23وةزارةتى ثالندانان بة برِى ( )210061111111سآ سةدو حةوت مليارو
ضوارسةدو هةشتا مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0000
 -24وةزارةتى سامانة سروشتيةكان بة برِى ( )08111111111شانزة مليار
دينار بة رِيَذةى (.)%102
 -25دةستةى وةبةرهيَنان بة برِى ()68000111111هةشتاو شةش مليارو
نؤسةدو ضلء ثيَنج مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0082
 -26دةزطاى ئاسايشى هةريَمى كوردستان بة برِى ( )012000111111سةدو
سآ مليارو نؤسةدو نةوةدو حةوت مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%0000
 -27ئةجنوومةنى ئاسايشى هةريَمى كوردستان بة برِى (زيرِؤ) بة رِيَذةى (زيرِؤ).
 -28دةستةى سةربةخؤى مافى مرؤظ بة برِى (زيرِؤ) بة رِيَذةى (زيرِؤ).
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 -29دةستةى طشتى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةريَمى كوردستان بة برِى
()2111111111سآ مليار بة رِيَذةى (.)%1018
 -31دةزطاى ثاراسنتء ضاكردنةوةى ذينطة بة برِى ( )0066111111نؤ مليارو
ضوارسةدو هةشتاو هةشت مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1006
 -31دامةزراوةى مني (هةوليَرو سليَمانى )بة برِى ( )30000111111بيستء
ثيَنج مليارو ثيَنج سةدو يانزة مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%1006
 -32ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان بةبرِى ( )000306111111نؤسةدو ضواردة مليارو
دووسةدو نةوةدو هةشت مليؤن دينار بة رِيَذةى (.)%00000
َى  3102بةم شيَوةيةى خوارةوة بةسةر
بيستءضوار /برِى داهاتةكانى خةمليَنراو لة سال
( )20سةرؤكايةتىء ثةرلةمانء وةزارةتةكانء دةستةكانء ئةجنومةنةكانء دةزطاكانى
هةريَمى كوردستان دابةشكراوة كة برِةكةى بريتية لة ( )800000111111مليار دينار:
 -1سةرؤكايةتى هةريَم بة برِى ( )301111111دووسةدو ثةجنا مليؤن
دينار.
 -2ثةرلةمانى كوردستان بةبرِى ( )601111111هةشت سةدو ثةجنا مليؤن
دينار.
 -3ئةجنومةنى داد بة برِى ( )8022111111شةش مليارو سةدوو سىءسآ
مليؤن دينار.
 -4سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران بةبرِى ( )000111111ضوارسةدو
ثانزة مليؤن دينار.
 -5وةزارةتى ثةروةردة بة برِى ( )0038111111ثيَنج مليارو سةدو بيستء
شةش مليؤن دينار.
 -6وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجآكردن بة برِى ()00830111111
ثانزة مليارو شةش سةدو بيستء ثيَنج مليؤن دينار.
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 -7وةزارةتى كشتووكالَء سةرضاوة ئاوييةكان بة برِى ()6008111111
هةشت مليارو حةوت سةدو حةفتاو شةش مليؤن دينار.
 -8وةزارةتى ناوخؤ بة برِى ()311016111111دووسةد مليارو ثيَنج سةدو
هةشت مليؤن دينار.
 -9وةزارةتى شارةوانييةكانء طةشتءطوزار بة برِى ( )011111111ضوار
سةد مليؤن دينار.
 -11وةزارةتى طواستنةوةو طةياندن بة برِى ( )8100111111شةش مليارء
نةوةدو ثيَنج مليؤن دينار.
 -11وةزارةتى رِؤشنبريىء الوان بةبرِى ( )302111111دووسةدو حةفتاو
سآ مليؤن دينار.
 -12وةزارةتى تةندروستى بة برِى (زيرِؤ).
َيةتى بة برِى ( )030111111حةوت
 -13وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةال
سةدو بيستء يةك مليؤن دينار.
 -14وةزارةتى شةهيدانء ئةنفالكراوةكان بة برِى ()000111111سةدو
حةفتاو ثيَنج مليؤن دينار.
 -15وةزارةتى ئةوقافء كاروبارى ئاينى بة برِى ( )601111111هةشت
سةدو ثةجنا مليؤن دينار.
 -16وةزارةتى ثيَشمةرطة بة برِى ( )001111111ثيَنج سةدو ثةجنا مليؤن
دينار.
 -17وةزارةتى دارايىء ئابوورى بة برِى ( )301003111111دووسةدو
حةفتا مليارو ضوارسةدو دوانزة مليؤن دينار.
 -18وةزارةتى بازرطانىء ثيشةسازى بة برِى ()32002111111
بيستءسآ مليارو نؤسةدو حةفتاو سآ مليؤن دينار.
 -19وةزارةتى داد بة برِى ( )00060111111ضلء نؤ مليارو ضوارسةدو
هةشتاو يةك مليؤن دينار.
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 -21ديوانى ضاوديَرى دارايى بة برِى ( )06111111هةذدة مليؤن دينار.
َو تويَذينةوةى زانستى بة برِى
 -21وةزارةتى خويَندنى باال
( )0310111111يةك مليارو دووسةدو نؤ مليؤن دينار.
 -22وةزارةتى كارةبا بة برِى (زيرِؤ).
 -23وةزارةتى ثالندانان بة برِى ( )2300111111سآ مليارو دووسةدو
ضواردة مليؤن دينار.
 -24وةزارةتى سامانة سروشتيةكان بة برِى ( )00088111111ثةجناوثيَنج
مليارو سةدو شةستء شةش مليؤن دينار.
 -25دةستةى وةبةرهيَنان بة برِى ( )00111111ثةجناء حةوت مليؤن
دينار.
 -26دةزطاى ئاسايشى هةريَمى كوردستان بة برِى  )280111111سآسةدو
شةستء ثيَنج مليؤن دينار.
 -27ئةجنوومةنى ئاسايشى هةريَمى كوردستان بة برِى ()001111111
سةدو ثةجنا مليؤن دينار.
 -28دةستةى سةربةخؤى مافى مرؤظـــ بة برِى ( )81111111شةست
مليؤن دينار.
 -29دةستةى طشتى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةريَمى كوردستان
لة هةريَمى كوردستان بة برِى ( )21111111سى مليؤن دينار.
 -31دةزطاى ثاراسنتء ضاكردنةوةى ذينطة بة برِى ()23111111
سىءدوو مليؤن دينار.
 -31دةزطاى مني (هةوليَرو سليَمانى )بة برِى ( )211111111سآسةد
مليؤن دينار.
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بيستءثيَنج /بةثيَى فؤرِمى وةزارةتى ثالندانان كؤى طشتى ثرِؤذة بةردةوامةكان لةسةر
ئاستى سةرؤكايةتى هةريَمء ئةجنومةنى وةزيرانء وةزارةتةكان بريتية لة ()3030
ثرِؤذة ،ووردةكاريةكانى بةم شيَوةيةى خوارةوةية:
 -1طوذمةى ثيَويست بؤ ئةم ثرِؤذانة بريتية لة ( )03063000111111دوانزة
ترليؤنء حةوت سةدو هةشتاو دوو مليارو سةدو نةوةدو نؤ مليؤن دينار.
 -2تيَضووةكانى ئةم ثرِؤذانة تاكو بةروارى ( )3103/03/20بريتية لة
( )0060000111111ضوار ترليؤنء حةوت سةدو هةشتاو نؤ مليارو سةدو
ثانزة مليؤن دينار.
َى  3102بريتية لة ( )2303000111111سآ
 -3بودجةى تةرخانكراو بؤ سال
ترليؤنء دووسةدو ثةجناو دوو مليارو ضوارسةدو ثةجناو يةك مليؤن دينار.
بيستءشةش /بةهةمان شيَوة بة ثيَى فؤرِمى وةزارةتى ثالندانان ووردةكاريةكانى ثرِؤذة
َنةى خوارةوة ثيشاندةدرآ:
َى  3102لةم خاال
ثيَشنياركراوةكانى سال
 -1كؤى ذمارةى ثرِؤذةكان كؤنةكراوةتةوة لة فؤرِمى كةدا.
 -2طوذمةى ثيَويست بؤ ئةم ثرِؤذانة بريتية لة ( )2000006111111سآ ترليؤنء
سةدو نةوةدو حةوت مليارو ضوارسةدو ثةجناو هةشت مليؤن دينار.
َى  3102بريتية لة
 -3طوذمةى ثيَويستى خةمليَنراو بؤ ئةم ثرِؤذانة بؤ سال
( )0088601111111يةك ترليؤنء سةدو شةستء شةش مليارو هةشت
سةدو ثةجنا مليؤن دينار.
بيستء حةوت /بةم شيَوةية بةثيَى فؤرِمى وةزارةتى ثالندانان كؤى بودجةى خةمليَنراو بؤ
َى  3102بةم شيَوةيةى خوارةوةية:
ثرِؤذة بةردةوامةكانء ثيَشنياركراوةكان بؤ سال
 بودجةى ثرِؤذة بةردةوامةكان = ( )2303000111111ترليؤن دينار. بودجةى ثرِؤذة ثيَشنياركراوةكان = ()0088601111111كؤى طشتى = ( )0000210111111ضوار ترليؤنء ضوارسةدو نؤزدة مليارو
سآ سةدو يةك مليؤن دينار تةرخانركاوة بؤ ثرِؤذةكان.
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بيستءهةشت /بةم شيَوةية بةثيَى هةردوو فؤرِمى وةزارةتى ثالندانانء وةهةروةها (اوالً،
3ب ،مادةى ثيَنجةم) لة ثرِؤذة ياساى بودجةى  3102برِى بودجةى وةبةرهيَنان لةطةلَ
برِى بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان بريتية لة:
 بودجةى ثرِؤذة بةردةوامةكان = ( )2303000111111ترليؤن دينار. بودجةى ثرِؤذة ثيَشنياركراوةكان= ( )0088601111111ترليؤن دينار. بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان = ( )000306011111مليار دينار.كؤى طشتى = ( )0222000011111ترليؤن دينار.
َى  3102كؤى
تيَبينى /لة هةمان كاتدا بةثيَى مادةى ثيَنجةم لة ثرِؤذة ياساى سال
َى  3102بريتية لة:
بودجةى (تيَضووةكانى) وةبةرهيَنان بؤ سال
 تيَضووى ثرِؤذةكان = ( )0000003811111ترليؤن دينار. ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان = ( )0003060111111مليار دينار.كؤى طشتى = ( )0222000111111ترليؤن دينار.
َةمان بؤ رِوون بكاتةوة دةربارةى ئةم جياوازية
تيَبينى /بةرِيَز نويَنةرى حكومةت ئةم خال
لةو دوو ذمارةيةدا بة برِى ( )00008مليؤن دينار.
بةشى دووةم
تيَبينيةكانء ثيَشنيارةكانى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان
يةكةم /رِاثؤرتى ليذنةى دارايىء كاروبارى ئابوورى:
 -1داواى رِوونكردنةوة دةكةين لة نويَنةرى حكومةت دةربارةى برِى
( )031111111111سةدووبيست مليار دينار كة موستةحةقاتى حكومةتى
َنة
َةكانى ( ،)3103،3100 ،3101ئةم ساال
هةريَمة لة برِى ثرتِؤ دؤالر بؤ سال
َى (.)3102
ثةيوةندى ضية بة بودجةى سال
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 -2دةربارةى ستوونى رِيَذةكانى طةشةكردنى ذميَرةكانى بودجةى وةطةرِخسنت ،ئةم
َكو زياد بوونى برِى ئةو ذميَرانةية بةهؤى زياد بوونى
َةتة طةشةكردن نية بةل
حال
بودجةى عيَراقى فيدرِالَء دواتر زيادبوونى برِى رِيَذةى ( )%00لة بةشى
َة لة داهاتوودا.
هةريَمى كوردستان بؤ رِةضاوكردنى ئةم خال
َة لة بةرذةوةندى هيَزى
 -3دةربارةى ذمارةى ثلةكانى دامةزراندن هةرضةندة ئةم خال
َنة تيَبينى
َم ساال
كارةو دةبيَتة هؤى كةمكردنةوةى دياردةى بيَكارى ،بةال
َة
دةكرآ كة ذمارةيةكى زياتر دامةزراندن هةية ،ثيَشنيار دةكةين كة ئةم خال
َنى داهاتوودا ،وة ثةيرِةويكردنى مةرجى دامةزراندن
بةهةند وةربطريآ لةساال
َيةتى بهيَنيَتة دى.
لةسةر بنةماى ياسايىء زانستى بيَت وة يةكسانى كؤمةال
َى ()3102
 -4تيَبينى دةكرآ كة رِيَذةى ( )%01000لة بودجةى خةمليَنراوى سال
ئارِاستةى هةشت وةزارةت كراوة كة بةثيَى طرنطى رِيزبةندى رِيَذةكان بريتني لة
وةزارةتةكانى (ثةروةردة ،ناوخؤ ،ثيَشمةرطة ،دارايى ،تةندروستى ،خويَندنى
َ ،شارةوانيةكان ،كارةبا) يةك لة دواى يةك واتة ئةم رِيَذةية ئارِاستةى سآ
باال
بوارى طرنط كراوة كة بريتني لة بةرطرىء ئاسايشء ناوخؤو خزمةتطوزارى
َو
َم لةهةمان كاتدا تاكو ئيَستا طرنطيدان بةهةردوو كةرتى خويَندنى باال
بةال
تةندروستى وةكو ثيَويست طرنطى ثيَنةدراوة ،بؤية ليذنةكةمان ثيَشنيار
َنى داهاتوودا.
َة بةهةند وةربطريى لة ساال
دةكات كة ئةم خال
 -5تاكو ئيَستا دياردةى دوو ئيدارةيى تيَبينى دةكرآ دةربارةى دةزطاى مني
(هةوليَر ،سليَمانى) ،بةرِيَز نويَنةرى حكومةت رِوونكردنةوة بدات دةربارةى
رِيَذةى جيَبةجيَكردنى كارةكانى تاكو ئيَستا.
 -6ليذنةكةمان داوا لة بةرِيَز نويَنةرى حكومةت دةكات كة رِوونكردنةوة بدات
دةربارةى ئةوةى ئايا لة دةرةوةى كؤى ميالكى ( )3102كة بريتية لة
( )880600ثلة ،ثلةى زيادة هةية لة سةروو ئةم ذمارةيةوة؟ وة ئايا ميالكى
وةزارةتى ثيَشمةرطة كة بريتية لة ( )006803ثلة ،ذمارةى زياد هةية لة
دةرةوةى ئةم ذمارةيةوة؟ ء مووضة ضؤن وةردةطرن؟
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 -7بةهؤى زؤرى ذمارةى ميالكةوة تيَبينى دةكرآ كةوا رِيَذةى ( )%0002لة برِى
ذميَرةى قةرةبووى فةرمانبةران تةرخانكراوة بؤ سآ وةزارةت كة بةثيَى طرنطى
رِيزبةندى بريتني لة وةزارةتةكانى (ثةروةردة ،ناوخؤ ،ثيَشمةرطة) يةك لة دواى
يةك.
َيةتى ئارِاستةى هةردوو وةزارةتى كارو
 -8برِى سةرةكى ذميَرةى سوودةكانى كؤمةال
شةهيدان كراوة بة رِيَذةى ( ،)%0100وةزارةتى كار بة رِيَذةى ( )%8108وة
وةزارةتى شةهيدان بة رِيَذةى ( ،)%006ئةم رِيَذةية رَِيرِةويَكى ئةريَنية لة
َنى داهاتوو رِيَذةى
ئارِاستةكردنى برِى ئةم ذميَرةية ،ءثيَشنيار دةكةين بؤ ساال
وةزارةتى شةهيدانء ئةنفالكراوةكان بةرزتر بيَتةوة لةم رِيَذةيةى ئيَستا.
 -9برِى سةرةكى ذميَرةى (تيَضووةكانى كة) بة رِيَذةى ( )%00ئارِاستةى هةردوو
َ كراوة ،بةثيَى طرنطى ريزبةندى رِيَذةى
وةزارةتى دارايىء خويَندنى باال
َ بريتية لة
وةزارةتى دارايى بريتية لة ( )%0002وة رِيَذةى خويَندنى باال
( ،)%0000ليذنةكةمان داواى رِوونكردنةوة دةكات لة بةرِيَز نويَنةرى حكومةت
دةربارةى ئةو رِيَذة بةرزةى وةزاةرتى دارايى وة ضؤن ئارِاستة دةكرآ.
 -11لةهةمان كاتدا ليذنةكةمان ثيَويستى بة رِوونكردنةوةى زياتر هةية دةربارةى
ذميَرةيى (تيَضووةكانى كة) وة ضؤنيةتى ئارِاستةكردنى برِةكةى كة بريتية لة
( )600806111111مليار دينار وةشيَوةى كؤكردنةوةى ذميَرة سةرةكيةكانى
َى ( )3102شيَوةيةك لة نا رِوونى هةية
لة فؤرِمى ئامادةكردنى بودجةدا بؤ سال
لة ئامادةكردنياو كؤكردنةوةى ذمارةكانيدا.
َنة
 -11ليذنةكةمان تيَبينيةكى تايبةتى هةية بؤ بةرِيَز نويَنةرى حكومةت كةوا ساال
جياوازى هةية لةنيَوان داهاتى خةمليَنراوى ناوخؤى هةريَم وةدواتر بةرامبةر
بة داهاتى (فعلي) بةدةست هاتوو.
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ئةم ثرسيارانةى خوارةوة ئارِاستةى بةرِيَز نويَنةرى حكومةت دةكةين:
ث /1ئايا طشت ئةم داهاتانة دةطةرِيَنةوة بؤ حكومةتى ناوةند يان نا؟
ث /2ئايا بة برِى داهاتى بةدةست هاتوو (فعلي) حكومةتى هةريَم ،حكومةتى ناوةند ئةو
برِة لة بةشة بودجةى هةريَم دادةطرآ؟ يان نا.
ئةطةر بةثيَى برِى داهاتى فعلي ناوخؤى هةريَم بةشى بودجةى هةريَم لةاليةن حكومةتى
َةتة ئةم دةرئةجنامة
ناوةندةوة بةبرِى داهاتى فعلى دادةطريآ ،ئةو كاتة ئةم حال
نيَطةتيظانةى دةبآ لةسةر دانيشتوانء ئابوورى هةريَمى كوردستان:
أ -برِيَك لة داهاتى نةتةوايةتى كة لة رِيَطةى (باجء رِةمسةوة) وةردةطرييَت لة
دانيشتوانى هةريَمى كوردستان دةرِواتة دةرةوةى هةريَم.
ب -ئةم كارةش دةبيَتة هؤى كةمبوونةوةى داهاتى دانيشتوانى هةريَمء ثووكانةوةى
َكية ئابووريةكان.
ضاال
ج -لةهةمان كاتدا دانانى رِيَذةيةك لة (باجء رِةسم) -بةتايبةتى ئةطةر رِيَذةكةى
َكية ئابووريةكان لة هةريَمى كوردستان لةاليةكةوة دةبيَتة
بةرزبيَت -لةسةر ضاال
هؤى بةرزبوونةوةى (نرخةكان) وة لة اليةكيكةوة دةبيَتة هؤى بةربةست لة
ثيَش كارى بازرطانىء ثيشةسازىء بيناسازى.......هتد.
بؤية ليذنةكةمان رِوونى دةكاتةوة بؤ بةرِيَز نويَنةرى حكومةت دانانى رِيَذةى بةرز لة
(باجء رِةسم) كة لة هةمان كاتدا دةينيَريَت بؤ خةزيَنةى حكومةتى ناوةندى،
(لة كاتيَكدا كة سةرتاسةرى عيَراق لةسةر ئابوورى رةيعى طوزةران دةكات وة
ريَذةى سةروى ( )%00لة داهاتى طشتى لة ريَطةى بةرهةمهيَنانء بازرطانى
َى نةوتةوة بةدةست ديَت.
بةكاال
بؤية ليذنةكةمان لة دؤخى ئابوورى ئيَستاى هةريَمء عيَراقدا ثيَشنيار دةكات كة بة
جدى لةبةر ئةو هؤيانةى سةرةوة حكومةتى هةريَم ريَكارى ياسايىء ئيداريى
بطريَتةبةر بؤ كةمكردنةوةى رِيَذةى باجةكانء رِةمسةكان لةسةر دانيشتوانى
هةريَم ،يان هةر ريَطايةكى كة بطريَتةبةر لةوبارةيةوة بةهاريكارى ثةرلةمان.
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 -12ليذنةكةمان داواى رِوونكردنةوة دةكات لة بةرِيَز نويَنةرى حكومةت دةربارةى
ئةو ()81شةست فةرمانبةرةى ناوخؤى هةريَم كة لةدةرةوةى هةريَم كار دةكةن
َم مووضة لةسةر بودجةى هةريَم وةردةطرن.
بةال
َنى ثيَشوو رِيَذةى تةرخانكراو
َى ( ،)3102بةهةمان شيَوةى ساال
 -13لة بودجةى سال
لة بودجة بؤ وةطةرِخسنت بريتية لة ( )%86003بةرزترة لة رِيَذةى وةبةرهيَنان
كة بريتية لة ( )%20006كة لة رِووى زانستى ئابووريةوة بةاليةنيَكى الواز
َتيَك ،هةرضةندة بارودؤخى ئابوورى هةريَمى
دادةنرآ لة ئابوورى هةر ووال
كوردستان ئةم دياردةية دةسةثيَنآ بؤية ثيَشنيار دةكةين بؤ ضارةسةركردنى
ئةم دياردةية لة داهاتوودا.
 -14لةهةمان كاتدا تيَبينى دةكرآ كةوا برِى هةردوو ذميَرةى (قةرةبووى
فةرمانبةرانء مشةكء خزمةتطوزارىء ضاكردنةوة) رِيَذةيةكى بةرز
َى ( )3102كة بريتية لة ()%02032
ثيَكدةهيَنيَت لة بودجةى خةمليَنراوى سال
ئةم رِيَذةيةش كاريطةرى بؤ سةر كةمبوونةوةى تيَضووةكانى وةبةرهيَنان لة
بودجةى طشتى هةية كة بريتية لة ( )%20006بؤية ليذنةكةمان ثيَشنيار دةكات
َنى داهاتوودا.
َة بة هةند وةربطريآ لةساال
كة ئةم خال
َى  3102رِيَذةى ()%0606
 -15دةربارةى بودجةى خةمليَنراوى وةبةرهيَنان بؤ سال
ئارِاستةى ضوار اليةنى سةرةكى كراوة بةثيَى طرنطى رِيزبةندى رِيَذةكة بريتية
لة وةزارةتةكانى ئاوةدانكردنةوةو شارةوانيةكانء كارةباء ثةرةثيَدانى
ثاريَزطاكان ،كة بة نيشاندةريَكى ئةريَنى دادةنرآ ،وة لة هةمان كاتدا تيَبينى
َ بريتية لة
دةكرآ كة رِيَذةى هةردوو وةزارةتى تةندروستىء خويَندنى باال
( )%800بةثيَى طرنطى رِيزبةندى يةك لة دواى يةك كة رِيَذةيةكى نزمة بةرامبةر
َى هةردوو وةزارةت لة دروستكردنء طةشةثيَدانى مرؤظ ،بؤية ثيَشنيار
رِؤل
َنى داهاتوودا.
َة بةهةند وةربطريآ لةساال
دةكةين كة ئةم خال
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َى  3102لة ريَطةى ( )0ثيَنج
 -16برِى سةرةكى داهاتةكانى حكومةتى هةريَم بؤ سال
وةزارةتةوة بةدةست ديَت كة بةثيَى طرنطى ريزبةندى بريتية لة وةزارةتةكانى
(دارايىء ناوخؤو سامانة سروشتيةكانء دادو بازرطانى) يةك لة دواى يةك كة
بريتية لة رِيَذةى ( )%03لة كؤى داهاتى طشتى هةريَم.
ئةوةى تيَبينى دةكرِآ رِيَذةى داهاتى خةمليَنراوى وةزارةتى سامانة
سروشتيةكان بريتية لة ()%8.4كة رِيَذةيةكى نزمة بةرامبةر
َكيةكانى وةزارةتى ناوبراو ،بؤية داوا لة بةرِيَز نويَنةرى حكومةت
بةكاروضاال
َة بؤ ئةندامانى ثةرلةمان.
دةكةين كة رِوونكردنةوة بدات لةسةر ئةم خال
 -17ليذنةكةمان ثيَشنيار دةكات بؤ بةرِيَز وةزارةتى دارايىء حكومةتى هةريَم كة
َنة ثةرلةمانى كوردستان ئاطادار بكريَتةوة لةو برِة
ثيَويستة ساال
خةمليَنراوةى لة رِيَذةى نةفةقاتى حاكيمةو سيادى كة تةرخان دةكرآ بؤ
هةريَمى كوردستان بة مةبةست بةرضاو رِوونى ئةندامانى ثةرلةمان ض
َيى بيَت يان بةشيَوةيةكى نةقدينة بيَت هةرضةندة برِى
بةشيَوةيةكى كاال
َم ثيَويستة
ئةم ثارةية دواتر بة فعلى لة حساباتى خيتاميدا دةردةكةوآ بةال
بة شيَوةيةكى خةمليَنراو لة رِاثؤرتى وةزارةتى دارايدا ئاماذةى ثيَبدرآ.
دووةم /رِاثؤرتى ليذنةى ثةيوةندييةكانء كاروبارى رِؤشنبريىء رِاطةياندنء شويَنةوارةكان:
َنة دةخةنة رِوو:
بة نووسراويان ذمارة ( )144لة بةروارى ( )2113/1/9ئةم خاال
 )1سةرجةم بةريَوةبةرايةتية طشتيةكانى وةزارةتى رِؤشنبريى طرفتيان هةية لةطةلَ
َكيةكانى خؤيان (االعتمادات املصدقة)
طةجنينةدا نةشياون بؤ بةرِيَوةبردنى ضاال
خةرج بكةن.
 )2هةرضةندة بودجةى وةطةرِخستنى وةزارةتى رِؤشنبريىء الوان زيادى كردووة،
َكيةكانيان.
لةطةلَ ئةوةشدا كةمة بؤ رِاثةرِاندنى ضاال
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 )3بةباشى دةزانن برِى ( )2مليار كة تةرخانكراوة بؤ بةخشني بؤ كؤمةك كردنى
رِؤشنبريان ،ثيَويستى بة ميكانزميَكى طوجناوتر هةية (ئاماذة نةدراوة بةو
ميكانزمة).
 )4ليذنةى رِؤشنبريى ثيَى واية كة دةبيَت وةزارةت يةك ريَنمايى يةكطرتووى هةبيَت
لةسةرتاسةرى هةريَمدا بؤ جآبةجآكردنء خةرجكردنى برِى سوودةكانى
َيةتى لة بودجةى وةزارةت ،ثيَويستة بةريَوةبةرايةتى طشتى رِؤشنبريىء
كؤمةال
هونةرو وةرزش لة هةر ثاريَزطايةك ئةم كارة ئةجنام بدةن.
 )5ليذنة ثيَشنيار دةكات كة ثرسى رِيَزليَنان ثيَويستة يةك ريَنمايى يةكطرتووى
هةبيَت.
 )6ليذنة ثيَشنيار دةكات كة منحةى يةكيَتى نووسةران لة وةزارةتى دارايى خبريَتة
سةر وةزارةتى رِؤشنبريىء الوان ،جياوازيش لةسةر بنةماى نةتةوةيى نةكريَت
ضونكة يةكيَتى نووسةرانى توركمان طةلةييان لة وةزارةتى دارايى هةية.
 )7ثيَشنيار دةكةن وةزارةتى رِؤشنبريى خانوو بةكرآ نةطريَتء داوا لة حكومةتى
هةريَم دةكةن بيناكانيان بؤ وةرطريَتةوة كة لةذيَر دةستى اليةنةكانى ترداية.
 )8سةبارةت بة طريَبةستى فةرمانبةران طلةيى ئةوة هةية كة طريَبةستى ئةو
َثةرِكآء ميوزيك سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى
كةسانةى لة تيثةكانى هةل
رِؤشنبريى توركمان بؤيان تازة نةكراوةتةوة.
 )9ثيَويستة وةزارةتى رِؤشنبريى طرنطى بدات بة هةنطاوةكانى سةبارةت بة
بةثايتةخت بوونى رِؤشنبريى شارى سليَمانى.
 )11داتاكان لةسةر ثرِؤذةكان وورد نني ،بؤ منونة ثرِؤذةى ذمارة ( )00لة ناو ثرِؤذة
َطةى رِؤشنبريى
بةردةوامةكانى ثاريَزطاى هةوليَر دةربارةى دروست كردنى كؤمةل
َم وةزارةتى
َى ( )3103رِيَذةى ()%30ى تةواو بووة ،بةال
لة كؤية ،تا كؤتايى سال
ثالندانان ئاماذة بةوة دةدات كة لة تةندةرين داية.
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َم تا ئيَستا لة
َى ( )3101برِياريان لةسةر دراوة ،بةال
 )11هةندآ ثرِؤذة هةن لةسال
بوارى ديزايندان ،بؤ منونة دروستكردنى شارى رِؤشنبريىء هونةرى لة
سليَمانى.
 )12ثيَشنيار دةكةن ئةمسالَ جيَطة بؤ ثرِؤذةى دروستكردنى بينا بؤ
بةريَوةبةرايةتى طشتى رِؤشنبريى سريانى بكريَتةوة ،هةروةها بيناى
بةريَوةبةرايةتى طشتى رِؤشنبريى توركمانيش نؤذةن بكريَتةوة.
 )13ثيَشنيار دةكةن لة بودجةى ثةرةثيَدانى هةريَمء ثاريَزطاكان ئاورِ لة بوارى
رِؤشنبريىء شويَنةوار بدريَتةوة.
 )14ماستةر ثالنى شويَنةوار كة لةناو ثرِؤذة بةردةوامةكانى وةزارةتى شارةوانىء
َى ()3101يةو ،تازة رِاطةياندنى بؤ كراوة.
طةشتءطوزار داية ،ثرِؤذةى سال
 )15ئةمسالَ ( )6ثرِؤةى ثيَشنيار كراوى شويَنةوار هةية ،ئةمةش جيَطاى
َية.
خؤشحال
َةى ئاكرآ ،قوتاخبانةى قؤبةهان لة
 )16ثرِؤذةكانى ثردى دةالل لة زاخؤ ،قشل
ئاميَدى لةناو ثرِؤذة تةواوبووةكانى وةزارةتى شارةوانىء طةشتءطوزار داية لة
َةى
ثاريَزطاى دهؤك ،لةكاتيَكدا ثردى دةالل تةنها دؤكيوميَنت كراوة ،قشل
ئاكرآء قوتاخبانةى قؤبةهان نزيكةى ( )%01جآبةجآكراوة ،لة رِاستيدا ئةم
َوةشاوةتةوة.
َكو طريَبةستةكانيان هةل
ثرِؤذانة تةواو نةبوون ،بةل
َةكردنى ثرِؤذة ياسايةك بؤ
 )17ثيَشنيار دةكةن حكومةتى هةريَم ثةلة بكات لة طةَالل
دامةزراندنى دةستةى شويَنةوار لة هةريَمى كوردستان.
َى
 )18ثيَشنيار دةكةن مادةى ( )20لة ثرِؤذة ياساى بودجةى هةريَم بؤ سال
( )3102البربيَت ،ضونكة بةثيَضةوانةى ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستانة.
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سيَيةم /رِاثؤرتى ليذنةى كشتوكالَء ئاوديَرى:
َنةى
َى  2113ئةم خاال
بة نووسراويان ذمارة ( )3لة ( )2113/1/9لةسةر بودجةى سال
طرتؤتةخؤ-:
 -1رِيزبةندى وةزارةتى كشتوكالَ بة ثيَى طرنطى لة بودجةى وةطةرِخسنت بؤتة
زجنريةى دوانزيةم وة رِيَذةى سةديةكةى بؤتة ( )%0000كة دةبواية
رِيزبةنديةكةى دةيةم بواية.
 -2بةبةراورد لةطةلَ بودجةى وةطةرِخستنى ساىل  3103نزيكةى ( )0ضوار مليار
َنةية.
زياديكردووة ئةمةش تةنها بؤ مووضةى دامةزراندنى نويَىء زيادةى ساال
َى (إعانات زراعية)
َثشتى كشتوكال
 )80( -3شةستء ثيَنج مليار دينار دانراوة بؤ ثال
بؤ ضةندين بوارى جياواز.
 -4لة بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان رِيَذةيةكى زؤر كةم تةرخان دةكريَت بؤ بوارى
َنى ( 3110بؤ  )3103بؤ هةرسآ
َى بؤ منونة لة نيَوان ساال
كشتوكال
َى
ثاريَزطاكةى هةريَم تةنها برِى ( )0ثيَنج مليار تةرخانكراوة بؤ بوارى كشتوكال
كة رِيَذةكةى بريتية (.)%1010
َيةكانء
 -5هيض بودجةيةك دابني نةكراوة بؤ ئةطةرى رِوودانى كارةساتة كشتوكال
جآبةجآكردنى ياساى (تسوية ومتليك) و قةرةبووكردنةوة.
َى ( )3103رِيَذةكةى لة ()%0ى بودجة دةكات ،نزيكةى
 -6لة حساباتى ختامى سال
رِيَذةى لة ( )%00قةرزةكان بؤ بوارةكانى (خانووبةرةو هاوسةرطريى) خةرج
َة).
كراوون (ليذنةى دارايى تيَبينى هةية لةسةر نا رِوونى ئةم خال
 -7لة بودجةى وةبةرهيَنان بؤ ثرِؤذة بةردةوامةكان برِى ( )000203سةدو نةوةدو
يةك مليارو سآسةدو حةفتاو دوو مليؤن دينار تةرخان كراوة ،بؤ ثرِؤذة
ثيَشنياركراوةكان برِى تةنها ( )01ثةجنا مليار دينار تةرخانكراوة ئةم ثارةية
تةنانةت بةشى ئيحالةكردنى ثرِؤذةى ئاوى شةمامك ناكات نةك ثرِؤذة
سرتاتيجيةكانى وةك بةنداوةكانى ( تةقتةق ،مةنداوة ،ديَرةلوك...هتد).
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 -8ليذنة داوادةكات بة طةرِانةوةى داهاتى وةزارةت بؤ خؤيان بؤ خةرجكردنى لة
َيةكان.
بوارى دابينكردنى ثيَداويستية كشتوكال
َى وة
َى داوادةكةن بة ثؤلني كردنى قةرزى كشتوكال
 -9ليذنةى كشتوكال
جياكردنةوةى ،كة بكريَتة خاَليَكى جياواز لة ياساى بودجةدا بةم شيَوةية:
أ -قةرزى ثرِؤذة ئاساييةكان ( )001مليؤن دينار.
ب -قةرزى ثرِؤذة سرتاتيجيةكان ( )011مليؤن دينار.
ج -دابينكردنى رِيَذةى لة ( )%2لة بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان بؤ
كشتوكالَء ئاوديَرى.
 -11جةخت دةكةنةوة لة بوارى ثرِؤذةكانى بةرهةم هيَنان كة بودجةى ثيَويست
دابني بكريَت بؤ جآبةجآكردنى ثرِؤذة طةورةكانى ئاوديَرى ،بةربةستة
َةتى ءدريَذ خايةن يان وةبةرهيَنان ،يان
طةورةكان ،لة رِيَطةى قةرزى نيَودةول
هةر داهاتيَكى تر.
 -11داوا دةكةن بة دروستكردنى سايلؤكان لةسةر وةزارةتى كشتوكالَء ،كة
َم
َة هةنديَكيان لة بودجةدا ثارةيان بؤ تةرخان دةكريَت بةال
نزيكةى ضوار سال
نةضوونةتة بوارى جآبةجآكردنةوة.
ضوارةم /رِاثؤرتى ليذنةى كاروبارى كؤمةلَى مةدةنى:
َى :2113
بة نوسراويان ذمارة ( )3لة ( )2113/1/11لةسةر بودجةى سال
َى 3102
 )1ليذنةى ناوبراو ثشتطريى لة مادةى ( )06لة ثرِؤذة ياساى بودجةى سال
دةكات دةربارةى تةرخانكردنى ( )060سةدو هةشتاو ثيَنج مليار دينار بؤ
حزبةكان وة ( )00ثانزة مليار دينار بؤ ريَكخراوة ناحكوميةكان ،وة ئةم ثرسيارانة
ئارِاستةى بةرِيَز نويَنةرى حكومةت دةكةن-:
َثشتى ريَكخراوة
َى  3103ثارة ضةند خةرجكراوة بؤ ثال
ث /1لة سال
ناحكوميةكان؟ ،لةسةر ض بنةمايةك بووة؟ ،ئةطةر ثارة ماوةتةوة برِةكةى ضةندة؟،
ئايا مناقةلةى ثيَكراوة؟.
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َى
َثشتى ريَكخراوة ناحكوميةكان بؤ سال
ث /2ثالن هةية بؤ طؤرِينى شيَوازى ثال
()3102؟.
َثشتى حزبةكان؟ ،لةسةر ض بنةمايةك
ث /3ضةند حزب سوودمةند بووة لة برِى ثال
َثشتى هةر حزبيَك دةكريَت.
ثال
ثيَنجةم /رِاثؤرتى ليذنةى ئةوقافء كاروبارى ئاينى:
َى :2113
بة نووسراويان ذمارة ( )2لة ( )2113/1/11لةسةر بودجةى سال
َة ئيجابيةكانى بودجةى هةريَم
 -1ليذنةى ناوبراو ئاماذة بة اليةنى ئةريَنىء خال
َى  3102زووتر طةيشتؤتة ثةرلةمان ،رِيَذةى بودجةى
دةكات كة بودجةى سال
وةبةرهيَنان لة بودجةى طشتيدا زيادى كردووة ،ثيَويستة بةردةوام رِيَذةى
وةبةرهيَنان زياد بكريَت ،كورتهيَنان رِيَذةكةى دابةزيوة.
َة الوازةكانى بودجة بريتية لة كةمبوونةوةى بودجةى
 -2اليةنى نةريَنىء خال
هةريَمى كوردستان بةهؤى زيادبوونى تيَضووةكانى سيادى عيَراق ،رِيَذةى
َيةتيةكان،
بابةتةكانى (مشةكء خزمةتطوزارىء ضاككردن ،سوودة كؤمةال
َنى (3100و )3103
خةرجيةكانى تر ،مةوجوداتى نادارايى) بةبةراوورد ساال
َة بؤتة
زياديكردووة ،زيادة رِةوى لة دامةزراندنى فةرمانبةرانء ،ثيَدانى دةرمال
هؤى بةرزبوونةوةى رِيَذةى خةرجيةكانء كورتهيَنان ،كةمى برِى بودجةى
َى ( )3103كة ( )006مليار دينارة ،كةمى ئةم برِة ثارةية
تةواوكارى بؤ سال
جيَطةى ثرسيارة )%08( ،سةرضاوةى داهاتى بودجةى هةريَمى كوردستان
َةوة ديَت ،بةثيَى مادةى ( )000برِطةى ( )0لة
لةاليةن حكومةتى فيدرِال
دةستورى عيَراق دانانى سياسةتى طةشةثيَدانء ثالندانانى طشتى بؤ هةموو
عيَراق دةسةالتيَكى هاوبةشة لةنيَوان حكومةتى فيدرِالَء حكومةتى هةريَم.
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 -3رِاسثاردةو و ثيَشنيازو داواكاريةكان بريتني لة مانةى خوارةوة:
أ -ثيَويستة حكومةتى هةريَم زيادبوونى برِى خةرجية سياديةكان لةطة َل
بةغداد ضارةسةر بكات.
ب -ثيَشنيار دةكةن برِى (مشةك ،خزمةتطوزارىء ضاكردنةوة ،سوودة
َيةتيةكان ،خةرجيةكانى تر ،مةوجوداتى نادارايى) كةمبكريَتةوة
كؤمةال
وة زيادةرِةوى تيَدا نةكرآ.
َة بةسيستةميَكى باشرت
ج-ثيَويستة دامةزراندنء مووضةو دةرمال
ريَكبخريَتةوة ،ثةلةبكريَت لة دامةزراندنى ئةجنومةنى رِاذة ،شيَوازى
دامةزراندن بطؤرِدريَت لة ليذنةكانى ثاريَزطاكانةوة بؤ هةر وةزارةتيَك
رِاستةوخؤ ثلةكانى دامبةزريَندريَت ،ثيَويستة حكومةتى هةريَم كار بكات بؤ
وةرطرتنى بةشى هةريَم لة بودجةى تةواوكارى ،طرنطيدان بة بووذاندنةوةى
َى
كةرتى كشتوكالَء ثيشةسازىء طةشتءطوزارو هاندانى وبةرهيَنان ،هةول
زياد بوونى داهاتى ناوخؤ بدريَن ،كار بكريَت بةرةو سةربةخؤيى ئابوورى،
سةرضاوةكانى داهات بة ياسا ريَك خبريَت ،رِيزبةندى وةزارةتى ئةوقاف لة
بودجةى هةريَمدا بةثلةى ( )00ديَت ناطوجنيَت لةطةلَ طرنطى ئةو وةزارةتة،
نابآ بةبآ رِةزامةندى وةزارةتةكان وةزارةتى دارايى برِى بودجةكةيان
كةمبكاتةوة دواى رِةزامةندى كؤتايى ،ثيَويستة حكومةت كيَشةى قةرزارى
كريَى كارةباى وةزارةتى ئةوقاف ضارةسةر بكات ،داوادةكةن (كريَى كاتذميَرى
زيادة بؤ مامؤستايانى ئاينى زياد بكريَت ضونكة لة هةفتةيةكدا ( )011سةعات
َةيان بؤ خةرج دةكريَن بةرِيَذةى
دةوام دةكةن لة مزطةوتةكان ،وة لة بةغدا دةرمال
لة ( )%31لة مووضةكانيان ،داوادةكةن بة زيادكردنى ثرِؤذةكانى وةزارةتى
ئةوقاف بؤ هةرسآ ئاينةكة (ئيسالم ،مةسيحى ،ئيَزيدى) ،هةر وةزارةتيَك
َتى هةبآ بؤ خةرجكردنى بودجةى تةرخانكراو بةبآ رؤتينى دارايى،
دةسةال
ثيَشنيار دةكةن ثرِؤذة بضووكةكان رِاستةوخؤ لةاليةن وةزارةتةكانةوة جآبةجآ
بكريَت بةهؤى ئةوةى هيض بةليَندةريَك وةريان ناطريَت.
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شةشةم /رِاثؤرتى ليذنةى وةرزشءالوان:
بة نووسراويان ذمارة ( )2لة ( )2113/1/9ثيَشنيارو تيَبينى لةسةر بودجةى
َى :2113
سال
َى  3102بة دابينكردنى برِة ثارةيةك بؤ
 -1ثيَشنيار دةكةن بؤ سال
دروستكردنى ثرِؤذةكانى ذيَرخانى وةرزشى هةمةجؤر لة ثاريَزطاكان،
َطةى رِؤشنبريى ،بنكة
طرنطى بدريَت بة دامةزراندن بؤ (كؤمةل
وةرزيشيةكان) ،رِةضاوى رِيَذةى دانيشتوانى ثاريَزطاكان بكرآ لة ثرِؤذة
ثيَشنياركراوةكانى وةزارةتى رِؤشنبريىء الوان ضونكة جياوازى هةية لة
ضؤنيةتى دابةشكردنيان.
 -2بةثيَى زانيارى ليذنة وةزارةتى دارايى بودجةى ليذنةى ئؤلؤمثى ()3011
دوو مليارء ضوارسةد مليؤن دينارة نةك ( )33011بيستء دوو مليارو
ضوارسةد مليؤن دينارة (واتة ( )31بيست مليار دينار زيادةية) ،وة
ثيَشنيار دةكةن منحةى ليذنةى ئؤلؤمثى زياد بكريَت لةبةر كةمى
بودجةكةيان بؤ برِى ()2811سآ مليارو شةش سةد مليؤن دينار ،وة
ئةو برِةى دةميَنيَتةوة بريتية لة ( )06611هةذدة مليارو هةشسةد مليؤن
دينار.
 -3ثيَشنيار دةكةين بة ثيَداضوونةوة بؤ دابةشكردنى ميالكات ،وةثيَشنيار
دةكةن بة درووست كردنى { شاريَكى وةرزشى ئؤلؤمثى لة بودجةى
َى ( ،})3100وة دروست كردنى ذيَرخانى وةرزشى بؤ وةزارةتى
سال
ثةروةردة لة ثاريَزطاو قةزاكان ،وطرنطيدان بة ثةميانطاى وةرزشى سةر
بة وةزارةتى ثةروةردة ،وةطرنطيدان بة كؤليذةكانى ثةروةردةى وةرزش.
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حةوتةم /رِاثؤرتى ليذنةى كاروبارى ثةروةردةو خويَندنى باالَو تويَذينةوةى زانستى:
بة نووسراويان ذمارة( )11لة ( ،)2113/1/13سةرنجء تيَبينيةكانء ثيَشنيارةكانيان
بريتية لة:
 -1ثشتطريى لة مادةى ( )8لة ثرِؤذة ياساى بودجة دةكات بة تةرخانكردنى برِى
( )031سةدوبيست مليار دينار بؤ بةرنامةى تواناسازى ،تيَبينيان ئةوةية
تةنها برِطةى ناردنة دةرةوةى خويَندكاران جآبةجآدةكرآ لةو بةرنامةية بةبآ
(رِاهيَنانءتويَذينةوة) ،بؤية ثيَشنيار دةكةن برِيَك لةو ثارة تةرخانكراوة
ئارِاستةى تويَذينةوةى زانستى بكرآء ثالنيَك دابنرآ بؤ ثرؤسةى رِاهيَنانى
فةرمانبةرانء مامؤستايان،وة ثيَويستة لة ثرِؤسةى تواناسازى رِةضاوى
ثسثؤرِيةتى بكةنء وة ثيَداويستيةكانى وةزارةتةكانء حكومةتى هةريَم
رِةضاوبكرآ بةثيَى ذمارةى دانيشتوانى هةر ثاريَزطايةك ،تيَبينى ليذنة ئةوةية
َنة
َ رِاثؤرتى ساال
كة رِيَذةى ثاريَزطاى دهؤك كةمرتبووة ،وة ثيَويستة بؤردى باال
لةسةر جآبةجآكردنى بةرنامةى تواناسازى ئامادة بكات ،ثيَشنيار دةكةن
حكومةتى هةريَم كؤمةكى دارايى قوتابيانء خويَندكاران بكات بؤ دريَذةدان بة
َ بةشيَوةى (بةخشني ،ثيَشينةو ،قةرزى خويَندن) وة بة ريَنمايى
خويَندنى باال
ريَكبخريَت.
 -2سةرنجء تيَبينى ليذنة دةربارةى مادةى ( )0برِطةى ( )0بةردةوامبوونى حكومةت
َمةتى دروستكردنى بيناى قوتاخبانةكان ،ثشتطريى لة ناوةرِؤكى ئةم
لةسةر هةل
مادةية دةكةن ،لةم بارةيةوة دوو رِا هةية:
أ -برِى ( )031سةدوو بيست مليار دينار تةرخانبكريَت.
َمةتةكة ثيَويستة ثالنيَكى ئيسرتاتيجى هةبيَت
ب -بة مةبةست بةردةوامى هةل
وةبةرِيَز وةزيرى ثةروةردة ئاماذةى بةوةداوة ثالنيَكى ئيسرتاتيجى ()01
َة هةية بؤ دروستكردنى ( )3111دوو هةزار قوتاخبانة بة ذمارةى
سال
( )311قوتاخبانة بؤ هةر ساليَك.
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ليذنة ثيَشنيار دةكات كة ئةركى وةزارةتى ثةروةردة تةنها لة ضوارضيَوةى
نؤذةنكردنةوةى بيناى قوتاخبانةكان مبيَنيَتةوة ،وةثيَويستة حكومةتى هةريَم
َمةتة ،وئةم
بة ميكانزميَكى تايبةت سةرثةرشتىء بةدواضوون بكات بؤ ئةم هةل
ثرِؤسةية بةرةنطارى ضةندين رؤتينى سلبيى دةبيَتةوة لة قؤناغى ثةسندكردنء
ديزاينء رِةوانةكردنىء تا وةرطرتنى بيناكة ،ئةم ثرؤسةية ثيَويستى بة ضاالك
كردن هةية.
 -3دةربارةى مادةى ( )00كة تايبةت بة دامةزراندنى ( )00111ثلةى وةزيفى
سةرنجء تيَبينىء ثيَشنيارى ليذنة بريتية لة ،ثيَشنيار دةكةن ذمارةى ثلةكانى
وةزارةتى ثةروةردة زيادبكرآ لة ( )2201ثلة بؤ ( )0111ثلة ،ثيَشنيار دةكةن
كة ثرِؤسةى دامةزراندنى مامؤستايان لةاليةن خودى وةزارةتى ثةروةردةوة
ئةجنام بدرآ ،ثيَشنيار دةكةن كةوا ثيَويستة ثرؤسةى دامةزراندنى
مامؤستايان لة مانطى ()6 ،0ى هةر ساليَك تةواوبكريَت.
َى ( )3102كة تةرخانكراوة بؤ بوارى
 -4ثشتطريى لةو رِيَذةية دةكةن لة بودجةى سال
َ ،وثيَيان باشة لة ئايندةدا ئةم رِيَذةية بةرزبكريَتةوة بؤ
ثةروةردةو خويَندنى باال
رِيَذةى (.)%30
 -5ئةم ثيَشنيارانة دةخةنة رِوو:
برِى ( )30بيستء ثيَنج مليار دينار كة لة بودجةى تةواوكارى خبريَتة سةر
بودجةى وةزارةتى ثةروةردةو خويَندنى باَال بةم شيَوةيةى خوارةوة:
أ -برِى ( )31بيست مليار دينار بؤ وةزارةتى ثةروةردة بؤ نؤذةنكردنةوةى
قوتاخبانةكان.
ب -برِى ( )0ثيَنج مليار دينار بؤ وةزارةتى خويَندنى باَال بؤ ثةرةثيَدانى
تويَذينةوةى زانستى.
َ ،ثيَيان باشة
 -6سةبارةت بة ثرِؤذةكانى هةردوو وةزارةتى ثةروةردةو خويَندنى باال
هةردوو وةزارةتء دةزطا ثةيوةنديدارةكان ثابةندبن بةتةواوكردنيان لةكاتى
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ياسايى دياريكراودا ،هةردوو وةزارةت ليَثيَضينةوة بكةن لةطةلَ اليةنى
جآبةجآكارو لةرِووى مةرجةكانى ئةندازيارىء هونةريدا لة طريَبةستةكاندا.
 -7سةبارةت بة خاوةن ثيَداويستية تايبةتيةكان داواكارن بريَكى طوجناو لة
َيةتى تةرخان
بودجةى هةردوو وةزارةتى ثةروةردةو كاروكاروبارى كؤمةال
بكريَت بؤ بةرنامةى ثةروةردةيى تايبةت بؤ مامؤستايانء قوتابيانى ئةم بوارةو
َن ءة سةنتةرى
وةخزمةت بة ثةميانطاكانى نابينايانء نابيستانء بريكؤال
َك لة بوارى خزمةتطوزارى
َةكانى ضاال
ئؤتيزمء ثةرةثيَدان ،وطرنطيدان بة كؤمةل
خاوةن ثيَداويستية تايبةتةكان ،وثيَشنيار دةكةن كة بةشى ثسثؤرِى بؤ
ثةروةردةى خاوةن ثيَداويستى تايبةت بكاتةوة لة زانكؤكانء بودجةى
ثيَويستى بؤ دابني بكات.
هةشتةم /رِاثؤرتى ليذنةى ثاراستنى مافى بةكاربةر:
بة نووسراويان ذمارة ( )2لة ( ،)2113/1/13تيَبينىء سةرنجء ثيَشنيارةكانى
بريتية لة:
 )1ئةمسالَ بودجةكة ثيَش وادةى ياسايى ثيَشكةش بة ثةرلةمان كراوة،
رِاثؤرتيَكى ريَكءثيَكى دارايى ئامادةكراوة.
 )2ليذنة ثيَيواية ثيَكهيَنانى (ئةجنومةنى ثاراستنى بةكاربةر) لة هةريَمى
كوردستان كة بةسرتاوة بة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانةوة ،وةبةثيَى
َى ()3101ى ياسايى ثاراستنى
حوكمةكانى ياسايى ذمارة ()0ى سال
َى كارثيَكراو لة هةريَمى كوردستان يةكيَكة لة
بةكاربةرى فيدرِال
هةنطاوةكانى حكومةتى هةريَم بؤ جآبةجآكردنى ياساكة ،وة بةثيَى
مادةى ( )0برِطةى ( )0لة ياساى ناوبراو دةبيَت بودجةيةكى تايبةت
تةرخانبكريَت بؤ ئةجنومةنى ناوبراو لة بودجةى طشتى ،بؤية ثيَشنيار
َى 3102ى سةرؤكايةتى
دةكةن بريَك ثارة تةرخان بكريَت لة بودجةى سال
ئةجنومةنى وةزيران بؤ ئةجنومةنى ثاراستنى بةكاربةر لة هةريَمى
كوردستان.
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 )3تةنها برِى ( )0011يةك مليارو ثيَنج سةد مليؤن دينار تةرخانكراوة بؤ
َى جؤرى ،بؤية
ثرِؤذة ثيَشنيارةكانى بؤ دةستةى ثيَوانسازىء كؤنرتِؤل
ثيَشنيار دةكةن بؤ وةزارةتى ثالندانان زياتر طرنطى بة ثرِؤذةكانى ئةم
َنى داهاتوو.
دةستةية بدات بؤ ساال
 )4سةبارةت بة مادةى (يةكةم) برِطةى (دووةم) ،ئةو برِة ثارةيةى خةمليَنراوة
بؤ داهاتى ناوخؤ كةمة ،وة ثيَويستى بة رِوونكردنةوةى زياتر هةية لة اليةن
نويَنةرى حكومةتةوة ،وةدةربارةى مادة ياساييةكانى كة ليذنة هيض
تيَبينىء سةرجنيان نية.
نؤيةم /رِاثؤرتى ليذنةى خزمةتطوزارييةكانى شارةوانىء طواستنةوةو طةياندنء طةشتءطوزار:
بةثيَى نووسراويان ذمارة ( )9لة ( )2113/1/14ئةم سةرنجء داواكاريانةيان هةية:
 -1ليذنة ثشتطريى لة ثيَشنيارى بةرِيَز وةزيرى شارةوانى دةكات دةربارةى
ثرِؤذة ثيَشنيار كراوةكان بةرِيَز بةندى ( )2 ،3 ،0كة برِى ثارةكةى
( )0101ثيَنج مليارو دة مليؤن دينارة تةرخانبكريَت بؤ قريتاوكردنى
َنةكانى ئوردوطاى (كةلةكضى) ،وةهةروةها ليذنة ثشتطريى لة داواكارى
كؤال
بةرِيَز وةزيرى شارةوانى دةكات كة هيض بةشيَكى بودجةى وةزارةت
كةمنةكريَتةوة.
 -2دةربارةى وةزارةتى طواستنةوةو طةياندن ،وةزارةت طلةيى لة حكومةت هةية
كة طرنطى بة طواستنةوةو طةياندن نادات بة فرؤكةخانةكانيشةوة،
َم تةنها برِى
وةزارةت ثيَويستى بة ( )00مليار هةبووة بؤ ثرِؤذةكان ،بةال
( )30مليار تةرخانكراوة بؤى ،وةلةبةر كةمى بودجة ضةند ساليَكة
نةتوانراوة هيض ثرِؤذةيةك لة بوارى طةياندن لةسنورى ثاريَزطاى سليَمانى
جآبةجآ بكريَت.
 -3بةريَوةبةرى طشتى فرؤكةخانةى سليَمانى جةخت دةكات كة ثيَويستى بة
َى 3102
سيستمى رِادار هةية كة لة ثرِؤذة ثيَشنيار كراوةكانى سال
َم
هاتووة برِى ( )3دوو مليارى بؤ تةرخانكراوة وةكو كوذمةى يةكةم ،بةال
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برِى تةواوى تيَضووى ثرِؤذةكة بريتية لة ( )33بيستءدوو مليار دينار،
لةبةر طرنطى ثرِؤذةكة بؤ سةالمةتى هةستانء نيشتنةوةى فرؤكة ،ليذنةكة
بةكؤى دةنط ثشتطريى لةم داواية دةكات.
َى
 -4ليذنة بؤى رِوون بؤتةوة كة جياوازى هةية لة داهاتى خةمليَنراوى سال
()3102ى وةزارةتى طواستنةوةو طةياندنء هةردوو فرؤكةخانةى هةوليَرو
سليَمانى وة داهاتى خةمليَنراو لةاليةن وةزارةتى داراييةوة....ليذنة داواى
رِوونكردنةوة دةكات لة وةزارةتى دارايى لةم بارةيةوة.
دةيةم /رِاثؤرتى ليذنةى كاروبارى ثيَشمةرطةو شةهيدانء قوربانيانى جينؤسايد:
بة نووسراويان ذمارة ( )4لة ( ،)2113/1/14ئةم سةرنجء تيَبينىء
ثيَشنيارانة دةخةنة رِوو:
 -1ذيانء طوزةرانى كةسءكارى سةربةرزى شةهيدان زؤر خراثة،
مووضةكانيان زؤر كةمة ،ليذنة داواكارة مووضةكانيان زيادبكرآ لة
َى ( )3102جيَطاى بكريَتةوة ،وة هةروةها ثيَشنيار دةكةن
بودجةى سال
َى ( )3102بؤ وارسى شةهيدان،
بؤ دروستكردنى خانوو لة بودجةى سال
كة بةبىَ خانوو ماونةتةوة ،وة زيادكردنى ذمارةى خانوةكان ،وة داواكارن
َى شةهيدابوونء بوون بة
ثلةبةندى بكرآ بؤ شةهيدانى سةنطةرو سال
ثيَشمةرطة بكريَتة ثيَوةر لة ثلةبةنديةكةدا ،وةثيَشنيار دةكةن كة رِيَذةيةك
لةو خانوو شووقانةى دروست دةكرآ بدةنة وارسى ئةو شةهيدانةى
سوود مةند نةبوونء وة خانوو يان زةويان وةرنةطرتووة ،ذمارةيةك لة
َى ()3110وة ،تا
وارسى شةهيدان ئةمرى وةرطرتنى زةوويان هةية لة سال
ئيَستا جآبةجآ نةكراوة بةهؤى نةبوونى زةوى ئيفرازكراو ،وة ذمارةى
ئةمرةكان نزيكةى ( )06هةذدة هةزار ئةمرة.
 -2ذمارةيةك لة وارسى شةهيدان لةكاتى خؤيدا بةهؤى نةبوونييةوة،
زةوييةكانيان فرؤشتووة ،بؤية ئةمانيش داواكارن لةثيَناو دروستكردنى
خانووى خؤكردى نيشتةجآبوون ،داواكارن برِيارى حكومةتى هةريَم
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بيانطريَتةوة بؤ ثيَدانى هةر وارسيَكى شةهيد برِى ()30011
بيستءحةوت مليؤنء ثيَنج سةد هةزار دينارة.
 -3ليذنة داواى دابينكردنى كريَيى تيَضوونى خويَندن لة زانكؤ ئةهليةكانء
دابينكردنى بةشى ناوخؤيى بؤيان ،وةهةروةها دابينكردنى رِيَذةيةك لة
َنى شةهيد لة دةرةوةو ناوةوةى هةريَم كة
ثرِؤسةى تواناسازى بؤ منداال
ثيَشربِكآ بكةن تةنها لةناو خؤياندا وة ئةم ثيَشنيارة لةياساى ذمارة
َى ( )3110مافءئيمتيازاتى كةسءكارى شةهيدء
()0ى سال
َ ثابةند دةكات
ئةنفالكراوان هاتووة كةوا وةزارةتى خويَندنى باال
بةجآبةجآكردنى ،وة هةروةها بةثيَى هةمان ياساى سةرةوة كريَى
تيَضووى ضارةسةرى نةخؤشى كةسءكارى شةهيد دةطريَتةوة ئةستؤ
َم تا ئيَستا ئةم مادةية جآبةجآ نةكراوة.
بةال
وة تاكو ئيَستا رِيَذةى ()%30ى ئةو ثارةيةيان ثآ دةدةن ،وليذنة ثيَشنيار
دةكات كة رِيَذةى ()%0ى دامةزراندن لةهةر وةزارةتيَك بؤ كورِو كضى
شةهيد بيَت بةثيَى مةرجةكانى دامةزراندن ،وةهةروةها ليذنة ثيَشنيار
دةكات بة كردنةوةى ( )3دوو نةخؤشخانة لة ثاريَزطاى هةوليَرو دهؤك بؤ
ضارةسةرى نةخؤشى كةسءكارى شةهيدان بآ بةرامبةر وةك
نةخؤشخانةى شؤرِش لة سليَمانى ،وةثيَشنيار دةكةن بؤ وةزارةتى
ثالندانان بةيةك وةجبة خةرجى ثرِؤذةكانى خانووى وةزارةتى شةهيدان
َدا بدات نةك دوو سالَء سآ سالَ ،وة بةثيَى توانا.
لةيةك سال
َيةتى
 -4داواى زيادكردنى برِى تةرخانكراو لة ذميَرةى سوودةكانى كؤمةال
َثشتى دارايى
دةكةن بؤ وةزارةتى شةهيدان ،داوادةكةن بة زووى ثال
دةربضيَت بؤ جآبةجآكردنى برِيارى باشكردنى ذيانى كةسءكارى
شةهيدانء زيندانيانى سياسى.
َى
 -5داوا دةكةن حكومةتى هةريَم داواى ياسايى تؤمار بكات لة دادطاى فدرِال
َى ()3110ةوة،
بؤ طةرِانةوةى موستةحةقاتى وةزارةتى ثيَشمةرطة لةسال
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داواكارن بودجةى وةزارةتى ثيَشمةرطة زياد بكرآ ،وةهةروةها حكومةتى
هةريَم (بودجةيةكى تايبةت) دابني بكات بؤ وةزارةتى ثيَشمةرطة بؤ
َةتى نائاسايى ،داواكارن كة حكومةتى هةريَم هاوكارى وةزارةتى
حال
ثيَشمةرطة بكات بؤ دروستكردنى سةربازطةو شويَنى مانةوة ،وة هةروةها
داواكارن بةدابينكردنى بودجة بؤ يةكخستنةوةى هةردوو يةكةكانى
َتى وةزارةتى ثيَشمةرطة ،هةروةها داواكارن لة
()01و( )61لةذيَر دةسةال
وةزارةتى دارايى لةطةلَ خةرجيةكانى وةزارةتى ثيَشمةرطة ثيَويستة
تةمويلى مووضةى ثيَشمةرطةش بكةن بةمةبةست دوا نةكةوتنى.
يانزةيةم /رِاثؤرتى ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردنء هاوضةرخكردنى الديَكان:
بة نووسراوى ذمارة ( )4لة ( ،)2113/1/14ئةم سةرنجء تيَبينيانة دةخةنة رِوو:
 -0جةخت دةكةنةوة لةسةر جيَبةجآكردنى تةواوى ياساى ذمارة ()2ى
َى ( )3103تايبةت بة ريَطا طشتيةكان لةو داهاتةى بةهؤى
سال
جيَبةجيَكردنى ئةم ياساييةوة دةست دةكةويَت.
 -3ثيَويستة ثيَشينةكانى (خانووبةرةو ،ثيشسازى ،طةشتيارى،
هاوسةرطريى ،ثرِؤذة بضووكةكان ،سندوقى نيشتةجآبوون) لة
وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو دةستةى وةبةرهيَنان ديارى بكريَت.
َتةكانى وةزيرى دارايى ريَطر نةبىَ
 -2ثيَويستة لة مادةى ()08دا دةسةال
لةبةردةم جآبةجآكردنى بودجةى وةبةرهيَناندا.
 -0بؤ جيَبةجآكردنى مادةى ()00ى ثرِؤذة ياسايى بودجة ،جةخت
لةسةر جآبةجآكردنى ياساى ثيَكهيَنانى ئةجنومةنى رِاذة دةكةن.
 -0لة مادةى ( )38برِطةى ( )8داواكارن سةرؤكى ديوانى ضاوديَرى
دارايى لة زؤرترين كاتدا دابنريَت.
 -8سةبارةت بة برِطةى ()0ى مادةى ( )23تيَبينى كراوة بةثيَى خشتةى
ثرِؤذةكان رِةضاوى ئةم مادةية نةكراوةو جآبةجآ نةكراوة،
وةهةروةها سةبارةت بة برِطةى ()3ى مادةى ( )23دةبآ
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رِاثؤرتةكانى وةزارةتى ثالندانان يةكضوون بيَت لةطةلَ خشتةى
رِاثؤرتى وةزارةتةكان.
 -0ثيَويستة رِيَطاى ياسايى بطريَتةبةر بةرامبةر بةو كةسء اليةنانةى
بوونةتة هؤى دواكةوتنىء جآبةجآ نةكردنى ثرِؤذةكان.
 -6ثيَشنيار دةكةن (اعالن و فتح وحتليل و إحالة وعقد) لة الى
بةريَوةبةراييةتية طشتيةكانى سةر بة وةزارةتةكان ئةجنام بدريَت،
وةتةنها ثرِؤذةكانى بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان لة ثاريَزطا
ئةجنام بدريَت.
دوانزةيةم /رِاثؤرتى ليذنةى كاروبارى ياسايى:
بة نووسراويان ذمارة ( )6لة ( ،)2113/1/14ئةم تيَبينىء ثيَشنيارانةيان هةية:
َى ( )3103حكومةتى
 -1بةثيَى مادةى ( )26لة ياساى بودجةى ذمارة ( )6بؤ سال
هةريَم ثيَش كاتى ياسايى بودجةى رِةوانةى ثةرلةمان كردووة ،وة ثيَويستة
َى  )3103لةكاتى ياساييدا بطات بة
بةثيَى ياساى (حساباتى كؤتايى سال
ثةرلةمان تاكو ( )3102/0/00وة ثيَويستة ثابةندى مادةى ()62ى ثةيرِةوى
ناوخؤى ثةرلةمان بني دةربارةى هةر طؤرِانكاريةك لة ذميَرةى زيادكردنى
(تيَضووةكان)ء (كةم كردنةوةى داهاتةكان) ،وة ثيَويستة بةثيَى ياساى
َنةيان
ديوانى ضاوديَرى دارايى دةبآ (دةستة ضاوديَريةكان) رِاثؤرتى ساال
بةرزبكريَتةوة بؤ ثةرلةمان ،وة ئاماذة بةوة دةكةن بةثيَى مادةى ( )01لة
َى ( )3103ثيَشنيار دةكةن كة ثةلة
ياساى بودجةى ذمارة ()6ى ياساى سال
َةكان) لة
بكرآ لة دةركردنى سيستميَكى تايبةت بؤ رِيَكخستنةوةى (دةرمال
هةريَم ،وة ثيَويست دةكات ثةلة بكرآ لة ثيَكهيَنانى (ئةجنومةنى رِاذةى
َى ( ،)3100وة
طشتى بةثيَى ياساى ئةجنومةنى رِاذةى طشتى ذمارة ( )0سال
ثيَويستة لةسةر حكومةتى هةريَم ثابةندى مادةى (ضوار)ى هةمواركراو لة
َى  3100بيَت بؤ دابينكردنى برِيَك ثارة لة بودجةى
ياساى ذمارة ( )08سال
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َتيانى كةم
َنةى هةريَم بؤ دابينكردنى يةكةى نيشتةجآبوون بؤ هاوال
ساال
دةرامةت.
 -2دةربارةى وةزارةتى داد ثيَشنيار دةكةن ئةو (رِةسمء داهاتةى) كة دةستى
دةكةوآ ئارِاستة بكرآ بؤ دروستكردنى بيناى فةرمانطةكانى ئةم وةزارةتةو
كرِينى (ئوتومبَيلَ) ضونكة برِيَكى زؤر لة بودجةكةى دةرِوات بؤ بةكريَطرتنى
(بيناو ئومتبَيلَ).
 -3ليذنة تيَبينى كردووة كةوا دروستكردنى بيناى (ثةميانطةى دادوةرى) لة
َنى ( )3100 ،3101هاتووة ،وة
ضوارضيَوةى ثرِؤذة ثيَشنياركراوةكانى ساال
َى ( )3103هاتووة ،وة تاكو ئيَستا
لة ضوارضيَوةى ثرِؤذة بةردةوامةكانى سال
كارى لةسةر نةكراوة ،وة طواسرتاوةتةوة بؤ وةزارةتى (ئاوةدانكردنةوةو
نيشتةجآ كردن) بة رِةزامةندى وةزارةتى ثالندانان ،و لة كاتى ئيَستادا كارى
ئةم ثرِؤذةية لة قؤناغى ئيحالة كردنة بؤية تاكو ئيَستا بيناكة تةواو نةبووة،
َى
وةهةروةها ليذنة تيَبينى كردووة تاكو ئيَستا دوو ثرِؤذة لة ثرِؤذةكانى سال
َى
َم لة ثرِؤذة بةردةوامةكانى سال
( )3103دةستى ثآ نةكردووة ،بةال
()3102دا هاتووة كة بريتني لة ثرِؤذةى (بةريَوةبةرِايةتى طشتى فةرمانطة
دادوةريةكان) لة هةوليَر وة ثرِؤذةى (فةرمانطةى تؤمارى خانووبةرة) لة قةزاى
ئاكرآ.
 -4دةربارةى (ئةجنومةنى دادوةرى) ليذنة ثيَشنيار دةكات بةثيَى ياساى
َى  3110دةربارةى تةمويلى بودجةى
َتى دادوةرى ذمارة ()32ى سال
دةسةال
ئةجنومةنى دادوةرى لة (رِةسمء غةرِامةى دادطاكانء برِى تةرخانكراو بيَت
لةاليةن حكومةتى هةريَمةوة).
َى ()3103
 -5وةثيَويستة لةسةر حكومةت بةثيَى ياساى ذمارة ()00ى سال
مسؤطةرى سةرضاوة ماليةكانى سندوقى هاريكارى نةخؤشى شيَرثةجنة
بكات لةم سةرضاوانةى خوارةوة (برِى تةرخانكراوى حكومةت ،برِى
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تةرخانكراوى وةزارةتى تةندروستى ،داهاتةكان بةثيَى مادةى ضوار لة
ياساكة).
 -6داوا دةكةن بة دامةزراندنى سةرؤكى ديوانى ضاوديَرى دارايى بةثيَى مادةى
َى (،)3103
( )20لة ياساى بودجةى هةريَمى كوردستان ذمارة ( )6بؤ سال
َى
وةهةروةها ثيَكهيَنانى دةستةى نةزاهة بةثيَى ياساى ذمارة ()2ى سال
.3100
وة هةروةها ليذنة داوا لة حكومةت دةكات كة ثابةندبيَت بة مادةى ( )03لة
َى  3103بؤ جيَبةجيَكردنى ثيَشنيارةكانى
ياساى بودجةى ذمارة ()6ى سال
ثةرلةمان كة هاوثيَضة لةطةلَ ياساكة.
 -7ليذنة ثيَشنيار دةكات كة سةرلةنوآ كار بكريَتةوة بة ياساى تةئمينى ذمارة
َى ( )0063يان دارِشتنى ياسايةكى تايبةت بة تةئمني لة
()600ى سال
هةريَمى كوردستان ،يان كاراكردنى كؤمثانيا تايبةمتةندةكانى بوارى تةئمني.
 -8ليذنة داواى رِوونكردنةوة دةكات لة نويَنةرى حكومةت دةربارةى بابةتى
داهاتى (باجةكانء رِةمسةكانى ناوخؤي) هةريَم ،ئايا دةضيَتة ضوارضيَوةى
َى؟ يان
بودجةى طشتى عيَراق وة دةبآ بة بةشآ لة بودجةى فيدرِال
دةطةرِيَتةوة بؤ حكومةتى هةريَم؟ ،بةثيَى رِاى ليذنة تةنها (داهاتةكانى
َى ،نةك
طومرط) دةضيَتة ضوارضيَوةى بودجةى طشتى حكومةتى فدرِال
باجةكانى ناوخؤ ،ئةمةش بةثيَى حوكمةكانى دةستورى عيَراق.
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سيانزةيةم /رِاثؤرتى ليذنةى مافى مرؤظــ:
بة نووسراويان ذمارة ( )3لة ( )2113/1/13ئةم سةرنجء تيَبينىء ثيَشنيارانة
دةخةنة رِوو:
 -1سةبارةت بة دةستةى مافى مرؤظــ برِى تةرخانكراو كة بريتية لة ( )0ثيَنج مليار
دينار كةمة وةثيَويستيان بة ( )00مليار دينارة ،وبةثيَى خشتةى ذمارة ()0
لة بودجةى ثيَشنياركراو دةستةى مافى مرؤظـــ كةمرتين رِيَذةى تةرخانكراوى
بؤ دانراوة كة دةكاتة (.)%1012
 -2سةبارةت بة رِةوشى ئاوارةكانى رِؤذئاواى كوردستان ليذنة ثيَشنيار دةكات
َتى
(طوذمةيةكى تايبةت) تةرخان بكرآ بؤيان ،وةهةروةها ئاوارةكانى رِؤذهةال
كوردستان لةهةرسآ كةمثى (شيَرةوةنء باريكةو هةوليَر) لة رِؤليَكى نالةباردا
َيةتى
طوزةران دةكةن ،ثيَشنيار دةكةن لة ضوارضيَوةى تؤرِى ثاراستنى كؤمةال
مانطانةيان ثيَبدرآ بة ثيَوةريَكى دادثةروةرانة.
 -3ثيَشنيار دةكةن طوذمةى تةرخانكراو بؤ سيَكتةرى تةندروستى زياد بكرآ كة
َةتى ثيَويستة رِيَذةكةى ( )%0بيَت بؤ رِيَذةى نزيكةى
بةثيَى ستاندةرى نيَودةول
َةتى كة لة هةوليَر سازدراوة لة
( )%01بةثيَى رِاسثاردةكانى كؤنطرةى نيَودةول
َى  ،3100وة ثيَشنيار دةكةن (بودجةيةكى تايبةت) بؤ سندوقى نةخؤشى
سال
شيَرثةجنة.
 -4ثيَويستة مافى كريَكارو دةستةبةركردنى ئةو مافة لةناو سياسةتى ئابوورى
هةريَمدا رِةنطادانةوةى هةبيَت ذيانيان ثاريَزراو بيَت بةتايبةتى لة ياساى
كاردا ،وةثيَشنيار دةكةن ثيَداضوونةوة بةمافء ثيَداويستى خانةنشينى
كوردستان بكريَت بةشيَوةيةك دادثةروةرى بةديبهيَنيَت ،ليذنة ئاماذة بةوة
دةدات ذمارةى خانةنشينى ثيَشمةرطة بريتية لة ( )012هةزار )01( ،ثةجنا
هةزار مووضةى ( )20هةزار دينار وةردةطرن لةسةر تؤرِى ثاراستنى
َيةتى وة خراونةتة ناو ليستى مووضةخؤرانى حكومةت.
كؤمةال
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 -5ثرسيار دةكةن لة بةرِيَز نويَنةرى حكومةت برِى تةرخانكراو بؤ ناوضة
كوردستانيةكانى دةرةوةى هةريَم بة برِى ( )01ثةجنا مليار تةرخانكراوة بؤ
َى ()3100ةوة ئةم ثرِؤذانة
ثرِؤذةى دروستكردنى نةخؤشخانة وة لة سال
جآبةجآ نةكراوة،ء ليذنة جةخت دةكاتةوة مناقةلة نةكريَت لةو طوذمةية.
َى
 -6ثيَشنيار دةكةن بةجيَطريكردنى مادةيةكى نوآ لة ياساى بودجةى سال
3102دا تايبةت بة خاوةن ثيَداويستية تايبةتيةكان دةربارةى
ضارةسةركردنيان لة نةخؤشى بةبآ بةرامبةر ،بةخشني لة باجى خانووبةرة،
ثارةى بليتى فرؤكةيان بؤ كةمبكريَتةوة ،بةخشينيان لة كرآى وةستانى
ئوتومب َيلَ لة ثارِكةكان ،كوروكضى خاوةن ثيَداويستية تايبةتيةكان بة رِيَذةى
( )%31لة كريَى خويَندن ببةخشريَن.
 -7ثيَويستة بة ميكانزميَكى خيَرا بةكريَطرتنى بينا حكوميةكان كةم بكريَتةوة
َكة طشتيةكان بطةرِيَتةوة بؤ حكومةت.
مول
َنى 3100و 3103
 -8ثرسيار دةكةن لة ثيَشينةى كشتوكالَء ثيشةسازى لة ساال
كةمرت لة ()%01ى تةرخانكراو خةرجكراوة ،وة ثيَشنيار دةكةن بة
دامةزراندنى فةرمانبةرانى طريَبةست ،هةروةها ثيَشنيار دةكةن كةوا قةرزى
خانووبةرةو هاوسةرطريى بسثيَريَت بة بانكة ئةهليةكانء حكومةت خؤى
(سوودةكةى) بدات بة بانكةكان.
وةهةروةها ثيَشنيار دةكةن بةتةرخانكردنى برِى ( )011مليار دينار بؤ ثرِؤذة
خزمةتطوزاريةكانى ناوضة سنوريةكان ،وةهةروةها ثيَشنيار دةكةن بؤ
حكومةت كة ثيَشربِكآ بكات لةطةلَ كؤمثانياكانى كةرتى تايبةت لة بوارى
َوطةى زياتر دامبةزريَنيَت بةمةبةست كةم كردنةوةى نرخى
سووتةمةنىء ثاال
َتيان ،وةهةروةها داواكارن طوذمةيةكى تايبةت
سووتةمةنى بؤ هاوال
تةرخانبكريَ بؤ ثرِؤذةى رِؤشنبريى بؤ ثايتةختى رِؤشنبريى (سليَمانى)،
َيةتى) خباتة
ثيَشنيار دةكةن بؤ حكومةتى هةريَم كةوا ثرِؤذةى (بيمةى كؤمةال
ئةستؤى كؤمثانياكان.
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 -9ليذنة ئاماذة بةوة دةدات ثرِؤذة بودجةى ئةمسالَ لة رِووى هونةرىء بوونى
ثاشكؤو خشتةوة باشرت لة رِابردوو ئامادة كراوة ،هةروةها كورتهيَنان بة
َم ثيَويستة نويَنةرى
َى  3103كةمى كردووة ،بةال
بةراوورد لةطةلَ سال
حكومةت ئةوة رِوون بكاتةوة ئةم كةمكردنةوةية ضؤن رِوويداوة؟ ،ثالنى
حكومةت ضية بؤ كةمكردنةوةى كورتهيَنان ،وة ليذنة جةخت دةكاتةوة لةسةر
بةرزكردنةوةى بودجةى وةبةرهيَنان بةرامبةر بة كةمكردنةوةى بودجةى
وةرِخسنت.
ضواردةيةم /رِاثؤرتى ليذنةى كاروبارى تةندروستىء ذينطة:
بةنووسراويان ذمارة ( )7لة ( ،)2113/1/15ئةم سةرنجء تيَبينىء ثيَشنيارانة
دةخةنة رِوو:
 -1ئاماذة بةوة دةكةن رِيَذةى كةرتى تةندروستى لة بودجة بؤ ئةمسا َل
زياديكردووة بؤ ( ،)%0006بةريزبةندى حةوتةم ،ليذنة داواكارة رِيَذةكةى
بةرزبكريَتةوة بؤ زياتر لة ( ،)%000وليذنة ثيَشنيار دةكات حكومةتى هةريَم
َبدات برِيارى خةرجكردنى كرِينى دةرمان لة بودجةى حاكمة بطةرِيَتةوة
هةول
َى يةكةم ،برِطةى
بؤ حكومةتى هةريَم ،وثيَشنيار دةكةن سةبارةت بة خال
دووةم لة مادةى دووةم لة ثرِؤذة ياساى بودجةى تايبةت بة داهاتى وةزارةتى
تةندروستى شيَوةى خةرجكردنى ديارى بكريَت ،وةهةروةها ليذنة ئاماذة
بةوة دةدات كةوا ذمارةى دامةزراندن تايبةت بة وةزارةتى تةندروستى كة
( )0011ثلةية ذمارةيةكى كةمة ،وداوا دةكةن ثيَداضوونةوة بكريَت بؤ
رِاطرتنى هاوسةنطى كارمةندانء ثزيشكان بة طويَرةى ذمارةى دانيشتوان،
َةكان دةكات لة ثاريَزطاكانى هةريَم.
ليذنة داواى هاوتاكردنى دةرمال
 -2دةربارةى سندوقى بؤ تووشبوانى نةخؤشى شيَرثةجنة ،داوا دةكةن بة
زيادكردنى مادةيةك لةبةشى دووةمى ياساكة بة دانانى برِى ( )00مليار
دينار ،وةهةروةها ثيَشنيار دةكةن بة زيادبوونى مادةيةكى نوآ بةمةبةستى
دانانى ( )%0لة داهاتى رِةمسى تؤماركردنى ئوتومب َيلَء طواستنةوةى
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َنةو سةرثيَضيةكانى هاتووضؤ بؤ سندوقى
خاوةنداريَتى وة نويَكردنةوةى ساال
كؤمةك بة تووش بووانى نةخؤشى شيَرثةجنة بة طويَرةى ياساى ذمارة
َى  ،3103وة هةروةها داواى ئةوة دةكةن كة برِى (دوو) مليار لة
()00ى سال
َيةتى خبريَتة سةر سندوقى ناوبراو.
سوودةكانى كؤمةال
 -3ليذنة ئاماذة بةوة دةدات كةوا لة (مادةى شةش) تايبةت بة تواناسازى لة
َنى رِابردوودا لةسةر ئاستى داخوازى كةرتى تةندروستى نةبووة ،بؤية
ساال
ثيَشنيار دةكةن برِى ( )31مليار دينار لة بودجةى تواناسازى بؤ ثيَداويستى
وةزارةتى تةندروستى دابني بكرآ.
-4

-5

-6
-7

-8

َيةتى دانراوة بؤ وةزارةتى
برِى ( )01مليار دينار وةك سوودى كؤمةال
تةندروستى بؤ ئةجنامدانى نةشتةرطةرىء هاوكاريكردنى نةخؤشيةكانى
(دلَ ،ميَشك ،خويَن ،شيَرثةجنة)ء ناردنة دةرةوةى نةخؤش.
سةبارةت بة مادةى ( )00حةظدة ثيَشنيار دةكةن:
َتى تةندةرىء طريَبةست بة
أ .زيادكردنى برِطةيةك بؤ ثيَدانى دةسةال
بةريَوةبةرى فةرمانطةكانى وةزارةتى تةندروستى.
ب .ريَطة نةدات بة خةرجكردنى ثارة بؤ ضارةسةركردنى نةخؤشء ناردنة
َتة
دةرةوةى لةاليةن دامءدةزطا جياوازةكانةوة ،وة ثيَدانى ئةم دةسةال
بة ليذنةى تايبةتى وةزارةتى تةندروستى بة طويَرةى رِاثؤرتى
ثزيشكى.
ليذنة ئاماذة بةوة دةدات كةوا رِيَذةى تةرخانكراو لة بودجةى وةبةرهيَنان بؤ
وةزارةتى تةندروستى رِيَذةيةكى زؤر كةمة.
ليذنة ثيَشنيار دةكات بؤ بةريَوةبردنى نةخؤشخانةى زاخؤو هةروةها ئةو
َةويَرةيةى سليَمانى نةدريَتة كؤمثانياكان بةلكو لةهةمان كاتدا
( )011قةل
سوود وةربطرن لة رِاويَذكارى تايبةتى بةريَوةبردن.
ليذنة ئاماذة بةوة دةدات كةوا ئةو برِة ثارةيةى تةرخانركاوة بؤ هةردوو
نةخؤشخانةى شيَرثةجنةو لةدايكبوون لة ثاريَزطاى هةوليَر لة ئاستى
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ثيَويست نية ،وةهةروةها نةخؤشخانةى كؤمارى لة ثاريَزطاى هةوليَر
َى  3100ثارةى بؤ تةرخانكراوة بؤ
ثيَويستى بة نؤذةنكردنةوة هةية ،لة سال
َم لة ثرِؤذة بةردةوامةكاندا ناوى نةهاتووة ،وة لة هةمان
دروستكردنةوةى بةال
كاتدا كةمرتين رِيَذة لة ثرِؤذة تةرخانكراوة بؤ ئيدارةى طةرميان.
 -9رِيَذةى بودجةى تةرخانكراو بؤ دةستةى ثاراسنتء ضاكردنةوةى ذينطة لةسةر
ئاستى ثيَويست نية ،وةثيَشنيار دةكةن دامةزراندن لةو دةستةية طرنطى
بدريَت بة دةرضوانى بةشى زانستةكانى ذينطة ،وةهةروةها ثيَشنيار دةكةن بة
تةرخانكردنى برِى ( )0يةك مليار دينار بؤ سندوقى ذينطة ،وة داواكارن
داهاتى سةرثيَضية ذينطةييةكان بطةرِيَتةوة بؤ سندوقى ذينطة ،وة هةروةها
زيادكردنى برِى داهاتى فرؤشتنى نةوتء بةرهةمةكان لة هةريَم تايبةت بة
ثاراستنى ذينطة بطةرِيَتةوة بؤ سندوقى ذينطة ،وة هةروةها ثيَشنيار دةكةن
بؤ زيادكردنى داهاتى مانطانةى دةستةى ذينطة بؤ سةر بودجةى دةستةى
ذينطة.
ثانزةيةم /رِاثؤرتى ليذنةى ثيشةسازىء ووزةوسةرضاوة سروشتيةكان:
بةنووسراويان ذمارة ( )2لة ( ،)2113/1/15ئةم سةرنجء تيَبينىء
ثيَشنيارانة دةخةنة رِوو:
 -1دةربارةى وةزارةتى كارةبا ،ليذنة داوا دةكات رِاستةوخؤ وةزارةتى دارايى ئةو برِة
بودجةييةى تةرخانيدةكات بؤ كريَى كارةباى دامءدةزطاكانى حكومةتء
ثةرلةمان رِاستةوخؤ بيخاتة سةر حسابى وةزارةتى كارةبا ،وةهةروةها داوا
َى ( )3103ثةسندكراوةو ثارةكةى
دةكةن برِى بودجةى وةبةرهيَنان كة لة سال
َى .3102
خةرجنةكراوة بؤيان خبريَتة سةر بودجةى سال
 -2دةربارةى وةزارةتى بازرطانىء ثيشةسازى ،ليذنة ئاماذة بةوة دةكات كة ثيَويستة
ريَنماييةكانى قةرزى ثيشةسازى وةك خؤى جآبةجآ بكريَت ،تا ئيَستا
ذمارةيةكى كةم كة بريتية لة ( )28كةس سووديان لةم قةرزة وةرطرتووة،
وةهةروةها سايلؤكانى (كةالرو حةريرو شارةزوورو سليَمانىء بةردةرِةش كة
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َة لةناو ثرِؤذةكانى وةزارةتى بازرطانىء ثيشةسازيداية تا ئيَستا
سآ سال
هيضيان بؤ نةكراوة ،وة لة كاتى ئيَستادا تةنها ( )0ثيَنج سايلؤ لة هةريَمى
َطرتنى ()380111دووسةدو شةستء ثيَنج
كوردستان هةية كة تواناى هةل
هةزار تةنةو كة تةنها بةشى ( )31بيست رِؤذ دةكات ،لة كاتيَكدا ثيَويستى
َة لة هةريَمى كوردستان بة ووتةى وةزارةت
َطرتنى دانةويَل
فعلى هةريَم بؤ هةل
( )811111شةش سةد هةزار تةنة.
 -3دةربارةى وةزارةتى سامانة سروشتيةكان ،ليذنة تيَبينى دةكات كةوا وةزارةت
ثاساوى نةبوونى بودجةو زةوى دةهيَنيَتةوة بؤ دواكةوتنى دروستكردنى
َةجبةو
عةمبارةكانى سوووتةمةنى كة ذمارةيان ( )8شةش عةمبارة لة (هةل
َة لة ليستى ثرِؤذةكاندا
كؤيةو كةالرو سؤرانء عةربةتء ئاكرآ) كة سآ سال
بودجةيان بؤ تةرخان دةكرآ ،وة لةهةمان كاتدا ليذنة ئاماذة بةوة دةدات كة
برِى بودجةى تةرخانكراو بؤ ئةم وةزارةتة كةمرتة لةسةر ئاستى
ثيَداويستيةكانى بوارى كرِينى سووتةمةنى بؤ ويَستطةكانى كارةباو كرِينى
كةلءثةلء رِووثيَوى جيؤلؤجى.
 -4ليذنة داوا دةكات كة وةزارةتى سامانة سروشتيةكان ثةلة بكات لة دابينكردنى
(غاز) بؤ ئةوةى ئةو برِة ثارة زؤرةى كة بؤ كرِينى (طازوايل) خةرج دةكريَت بؤ
ثرِؤذةى خزمةتطوزارى تةرخان بكريَت.
شانزةيةم/رِاثؤرتى ليذنةى كاروبارى كؤمةالَيةتىء خيَزان:
بة نووسراويان ذمارة ( )2لة رِؤذى ( ،)2113/1/13ئةم تيَبينىء ثيَشنيارانةى خوارةوة
دةخةنة رِوو:
-1ليذنة تيَبينى دةكات ثرِؤذة بضووكةكان ماوةيةكة وةستاون ،داوا دةكةن بة
بةردةوامى ثرِؤذة بضووكةكان.
-2لةئةجنامى بةدواضوون بؤ ثرِؤذةكان دةركةوتووة بؤ ليذنة كةوا ( )03ثرِؤذة
ئةجنامدراوة لة هةرسآ ثاريَزطاكة ،ذمارةى ( )30ثرِؤذةى بةردةوام هةية ،وةئةم
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َيةتى لة ميَرطةسوور رِيَذةى
تيَبينيانة دةخةنة رِوو ،بنكةى طةشةثيَدانى كؤمةال
َيةتى
( )%00ئةجناندراوة لةناو خشتةكةدا نة نووسراوة ،هةروةها بنكةى كؤمةال
َم لةناو خشتةكةدا تؤمار نةكراوة،
لة ضؤمان رِيَذةى ( )%03ئةجنامدراوة بةال
َةجبة بة رِيَذةى ()%0
سةنتةرى ثيَداويستى خاوةن ثيَداويستى تايبةت لة هةل
َن بة رِيَذةى ( )%31ئةجنامدراوة،
ئةجنام دراوة ،ثةميانطاى ئاوات بؤ بريكؤال
بنكةى مةشقى ثيشةيى لة زاخؤ بة رِيَذةى ( )%00ئةجنامدراوة ،دروستكردنى
َطاى كةمئةندامان لة دهؤك بة رِيَذةى ( )%00ئةجنامدراوة ،بيناى
كؤمةل
َيةتى لة دهؤك بة رِيَذةى ( )%20ئةجنامدراوة.
بةريَوةبةرايةتى ضاوديَرى كؤمةال
َيةتى)ء ذميَرةى (سلع) وةكو
-3ثيَشنيار دةكةن برِى ذميَرةى (سوودةكانى كؤمةال
خؤى مبيَنيَتةوة.
-4تيَبينى دةكةن لةناو بودجةى وةزارةت هيض تةرخانكراوى ثارة نية بؤ بوارى
(رِاهيَنانء مةشقكردن) ،وة داوا دةكةن ذمارةيةك لة تواناسازى ئارِاستةى خاوةن
ثيَداويستية تايبةتةكان بكريَت ،وة داوا دةكةن طرنطى بدريَت بة دامةزراندنى
َيةتى زياتر بكريَت ،وة
طريَبةستةكان لة وةزارةتةكان ،تويَذةرى دةروونىء كؤمةال
َةى ترسناكية دةكةن بؤ ئةو كارمةندانةى كة لة
داواى زيادكردنى ئةو دةرمال
َيةتى كار دةكةن.
بةريَوةبةرايةتى ضاكسازيةكانى كؤمةال
حةظدةيةم /رِاثؤرتى ليذنةى ناوخؤو ئاسايشء ئةجنومةنى خؤجيَيةكان:
بة نووسراويان ذمارة ( )7لة ( ،)2113/1/16ئةم سةرنجء تيَبينايانة دةخةنة رِوو:
َى  ،3102وة ليذنة
 -1بة طشتى بودجةى وةطةرِخسنت كةمكراوةتةوة لة بودجةى سال
َى ()3102
ئاماذة بةوة دةكات كةوا ذميَرةى (قةرةبووى فةرمانبةران) بؤ سال
َة جيطاى
نابيَت كةمبكات لةو كاتةى ذمارةى مالك زيادى كردووة ،ئةم خال
ثرسيارة بؤ نويَنةرى حكومةت ،وة بةهؤى طواستنةوةى ثؤليس لة وةزارةتى
َةوة بؤ وةزارةتى ناوخؤ ( )8000ميالكيان زيادى كردوة.
كارةباء كشتوكال
- 49 -

 -2ليذنة داواى رِاستكردنةوةى ذميَرةى (قةرةبووى فةرمانبةران) دةكاتةوة ،وة
َطرانى
َةى هاوسةرطريى بيانطريَتةوة ،وة داوا دةكةن ياساى هةل
ثيَويستة دةرمال
َ (ماستةرو دكتؤرا) لة وةزارةتى ناوخؤ جآبةجآ بكريَت بؤ ثلة
برِوانامةى باال
تايبةتةكان،وة داوا دةكةن رِيَذةى ()%61ى كؤى مووضة ئةذمار بكريَت بؤ
مةبةستى خانةنشينى نةك مووضةى (بنةرِةت).
 -3تيَبينى دةكةن بودجةى دةزطا كةمكراوةتةوة لةاليةن وةزارةتى دارييةوة كة بةشى
(قةرةبووى فةرمانبةران) ناكات بؤية داواى رِاستكردنةوةى بودجةكةيان دةكةن
بؤ مةبةستى قةرةبووى فةرمانبةران.
 -4ئةجنومةنى ئاذانسى هةريَمى كوردستان ( )0223فةرمانبةريان هةية لةسةر
بودجةى حزب مووضة وةردةطرن وة داوا دةكةن ئةم كيَشةيةيان بؤ ضارةسةر
بكةن.
هةذدةيةم /رِاثؤرتى ليذنةى بةرطرى لة مافى ئافرةت:
بة نووسراويان ذمارة ( )1لة ( ،)2113/1/16ئةم سةرنجء تيَبينىء ثيَشنيارانة دةخةنة
رِوو:
 -1داوا دةكةن بة تةرخانكردنى بودجةيةكى تايبةت بة مةبةستى جآبةجآكردنى
َى .3100
ياساى بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذى خيَزان ذمارة ()6ى سال
 -2داوا دةكةن بة دابينكردنى بودجةيةكى تايبةت بؤ جآبةجآكردنى ثالنى
بةريَوةبةرايةتى طشتى بةدواضوونى توندوتيذى دذى ئافرةتان بة هؤى
زيادبوونى ذمارةى نووسينطةكان لة ( )08نوسينطة بؤ ( )21نووسينطة.
 -3داواى دابينكردنى بودجةيةكى تايبةت دةكةن بؤ جآبةجآكردنى ياساى بارى
َى ( )3116وة هةروةها داواى
كةسيَتى هةمواركراوى ذمارة ()00ى سال
َيةتى دةكةن بؤ ضاوديَرى ئةو ذنانةى كة
ثيَكهيَنانى سندوقى ضاوديَرى كؤمةال
جيابوونةتةوةو هيض داهاتيَكيان نية ،وةهةروةها دابينكردنى بودجةيةكى
تايبةت لة بودجةى وةبةرهيَنان لة وةزارةتى كار بؤ دروستكردنى النةى
ثاراستنى قوربانيانى توندوتيذى.
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 -4داوا دةكةن لة وةزارةتى داد كة سندوقيَكى تايبةتى ضاوديَرى خيَزان ثيَك بهيَنيَت
لة دادطاكان بة مةبةستى جآبةجآكردنى ياساى بارى كةسيَتى هةمواركراو
َى  ،3116مادةى ( )20برِطةى ( ،)3وة هةروةها ليذنة داواى
ذمارة ()00ى سال
دياريكردنى بودجة دةكات بؤ ئةجنومةنى خامنان بة برِى ( )301دوو سةدو
ثةجنا مليؤن دينار لة برِى ثيَدانى ثيَشينة.
 -5ليذنة ئةم ثيَشنيارانةى هةية:
َنةى دياريكراو بؤ ئةو كضانةى كة تةمةنيان
أ -ثيَدانى بةخشينيَكى ساال
سةركةوتووةو هيض داهيَنانيَكيان نية.
َى كاروبارى خامنان بؤ
ب -ثةلة بكرآ لة ناردنى ثرِؤذة ياساى ئةجنومةنى باال
ثةرلةمانى كوردستان.

بةشى سيَيةم
تيَبينيةكانء ثيَشنيارةكان دةربارةى مادة ياساييةكانى
ثرِؤذة ياساى بودجةى خةمليَنراوى سالَى 3102
يةكةم /دةربارةى (ديباجةى) ثرِؤذة ياساكة ،هيض ليذنةيةك تيَبينى نية.
دووةم /دةربارةى ناوى ثرِؤذةكة :
 ليذنةى ياسايى ثيَشنيار دةكات كة ووشةى (العامة) زياد بكرآ بؤ ناوى ثرِؤذةياساكة وة ببيَت بة (قانون املوازنة العامة إلقليم كوردستان-العراق للسنة املالية
.)3102
سيَيةم /دةربارةى (مادةى يةكةم) هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
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ضوارةم /دةربارةى (مادةى دووةم):
تةنها ليذنةى كاروبارى ياسايى ثيَشنيار دةكات كة ووشةى (تقيد) لة سةرةتايى (اوالً)
بكريَت بة (يقيد) ،وة هةروةها البردنى برِطةى ( )0ضونكة ثيَويست ناكات لة ياساى
بودجةدا ئاماذة بة ياسايةكى كارثيَكراو (نافذ) بكريَت.
ثيَنجةم /دةربارةى مادةى (سيَيةم) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
شةشةم /دةربارةى مادةى (ضوارةم) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
حةوتةم /دةربارةى مادةى (ثيَنجةم):
 -1ليذنةى كاروبارى ياسايى ثيَشنيارى البردنى (ثانيا )3/دةكات دةربارةى
(ترشيد االنفاق وزيادة جبايه االيرادات) .ضونكة ثيَويستة لةسةر حكومةت
ثالنى ئابوورى هةبآ بؤ ئةو مةبةستة.
 -2ليذنةى ئاوةدانكردنةوة ثيَشنيار دةكات كة برِطةى (اوالً3/ب) بةم شيَوةيةى
خوارة دابرِيَذريَتةوة:
{ ب -مبلغ قدره.......ألعمار وتنمية مشاريع احملافظات واالقضية والنواحي
وعلى احملافظ تقديم خطة اعمار احملافظة واالقضية والنواحي التابعة هلا
املصادقة عليها من قبل جملس احملافظة اىل وزارة التخطيط لغرض دراستها
واملصادقة عليها ،على ان تراعى املناطق االكثر تضرراً داخل احملافظة وعدد
سكانها ،مع االخذ بنظر االعتبار انشاء وصيانة الطرق الريفية واعطائها
االولوية عند تنفيذ مشاريعها ،وخيصص مبلغ ( )151.111.111.111مائة
ومخسون مليار دينار لدعم وصيانة املشاريع الكهربائية من ختصيصات
تنمية احملافظات وحتدد حصة كل حمافظة حس كثافة السُكان }.
هةشتةم /دةربارةى مادةى (شةشةم) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردوة.
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نؤيةم /دةربارةى مادةى (حةوتةم):
 -1ليذنةى كاروبارى ياسايى ثيَشنيار دةكات بةم شيَوةيةى خوارةوة
دابرِيَذريَتةوة:
أوالً :االستمرار يف احلملة الوطنية لبناء املدارس.
ثانياً :االستمرار يف دعم صندوق االسكان للمواطنني من ذوي الدخل احملدود
يف وزارة االعمار واالسكان بالشكل الذي يؤدي اىل دميومه بناء الوحدات
السكنية مبوج قانون تأمني السكن للمواطنني يف اقليم كوردستان املرقم ()0
لسنة  3116املعدل بالقانون رقم ( )08لسنة .3100
َ:
 -2ليذنةى ثةروةردةو خويَندنى باال
بةثيَى رِاثؤرتيان دوو رِا هةية دةربارةى مادةى (حةوت) بةم شيَوةيةى
خوارةوة:
أ -رِاى يةكةم دابينكردنى برِى ( )031مليار دينار بؤ جآبةجآكردنى
َمةتى دروستكردنى قوتاخبانةكان.
هةل
ب -رِاى دووةم كة رِاى وةزارةتة بؤ بةردةوام بوون لةسةر ثرِؤسةى
دروستكردنى قوتاخبانةكان ثيَويستى بة ثالنيَكى ئيسرتاتيجى هةية بؤ
َدا بة
دروستكردنى ( )3111دوو هةزار قوتاخبانة لة ماوةى ( )01سال
َيَك.
ذمارةى ( )311دووسةد قوتاخبانة بؤ هةر سال
دةيةم /دةربارةى مادةى (هةشت) ليذنةى كاروبارى ياسايى ثيَشنيار دةكات بة طؤرِينى
(هذه) بة (هذا) لة (اوالً).
يانزةيةم /دةربارةى مادةى (نؤ):
ليذنةى كاروبارى ياسايى ثيَشنيار دةكات بة زيادكردنى ئامرازى (اليت) لة دواى
ووشةى (والتعليمات).
 -1ليذنةى مافى مرؤظــ ثيَشنيار دةكةن ئةم دوو برِطةية بؤ مادةى (نؤ) زياد
بكرآ:
أ -بؤ طوندةكان برِى ثيَشينةى خانووبةرة بةبرِى ( )30بيستءثيَنج
مليؤن دينار.
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ب -بؤ شارو قةزاو ناحيةكان برِى ( )31بيست مليؤن دينار.
َى
 -2ليذنةى كشتوكالَء ئاوديَرى ثيَشنيار دةكةن شيَوةى ثيَشينةى كشتوكال
بةم شيَوةيةى خوارةوة بيَت:
أ -بؤ ثرِؤذة ئاساييةكان ( )001سةدوو ثةجنا مليؤن دينار.
ب -بؤ ثرِؤذة ئيسرتاتيجيةكان بة برِى ( )011ثيَنج سةد مليؤن دينار.
ج -دابينكردنى رِيَذةى ( )%2لة بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان بؤ
َى.
بوارى كشتوكال
دوانزيةم/دةربارةى مادةى (دة) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
سيانزةيةم /دةربارةى مادةى (يانزة) ليذنةى مافى مرؤظـــ ثيَشنيار دةكات برِةكة بكريَت بة
( )011سةد مليار دينار.
ضواردةيةم /دةربارةى مادةى (دوانزة) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
ثانزةيةم /دةربارةى مادةى (سيانزة) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
شانزةيةم /دةربارةى مادةى (ضواردة) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
حةظدةيةم /دةربارةى مادةى (ثانزة) :ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردن ثيَشنيار
دةكات برِطةيةك زيادبكرآ بة زجنريةى (سادساً) بةم شيَوةيةى خوارةوة:
{سادساً :لوزيري االعمار واالسكان والبلديات اجراء املناقلة الالزمة للمشاريع اخلاصة
بهم ومن ضمن املوازنة ويف حدود احملافظة الواحدة واعالم وزارتي املالية والتخطيط
بذلك}.
هةذدةيةم /دةربارةى مادةى (شانزة) :ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردن ثيَشنيار
َتةكانى وةزيرى دارايى رِيَطر نةبن لةبةردةم جآبةجآكردنى
دةكات كةوا ثيَويستة دةسةال
بودجةى وةبةرهيَناندا.
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نؤزدةيةم /دةربارةى مادةى (حةظدة) ليذنةى تةندروستىء ذينطة ثيَشنيار دةكةن كةوا:
َتى تةندةرينء طريَبةست بة
أ -برِطةيةك زياد بكريَت بؤ ثيَدانى دةسةال
بةريَوةبةرى فةرمانطةكانى وةزارةتى تةندروستى بؤ كرِينى دةرمانء ئاميَرى
ثزيشكى.
ب -ريَطة نةدات بة خةرجكردنى ثارة بؤ ضارةسةركردنى نةخؤش وة ناردنة
دةرةوةى تاكو لة ريَطةى ليذنةى تايبةتى وةزارةتى تةندروستى نةبآ بة
طويَرةى رِاثؤرتى ثزيشكى.
بيستةيةم /دةربارةى مادةى (هةذدة) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
بيستءيةك /دةربارةى مادةى (نؤزدة) ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردن جةخت
َى
دةكاتةوة لةسةر جيَبةجآكردنى ياساى ثيَكهيَنانى ئةجنومةنى رِاذة ذمارة ()0ى سال
.3100
بيستءدوو /دةربارةى مادةى (بيست) ليذنةى ئاوةدانكردنةوة ثيَشنيار دةكات كة
برِطةيةك بؤ ئةم مادةية زياد بكريَت بةم شيَوةية:
َةتى بآ مووضة بدرآ بة ئةندازياران وة كراوة بيَت بؤيان}.
{برِطة :مؤل
بيستءسآ /دةربارةى مادةى (بيستءيةك) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
بيستءضوار /دةربارةى مادةى (بيستءدوو) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
بيستءثيَنج /دةربارةى مادةى (بيستءسآ) :هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
بيستءشةش /دةربارةى مادةى (بيستءضوار)ء مادةى (بيستءثيَنج) :هيض ليذنةيةك
تيَبينى تؤمار نةكردووة.
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بيستءحةوت /دةربارةى مادةى (بيستءشةش):
أ -ليذنةى كاروبارى ياسايى ثيَشنيار دةكات لة برِطةى (ثالثاً) ووشةى
(تكليف) لة ديَرى يةكةم بطؤرِدريَت بؤ (بطل من).
ب -ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردن داوا دةكات لة مادةى ()38
برِطةى ( )8سةرؤكى ديوانى ضاوديَرى دارايى لة زووترين كاتدا دابنريَت.
تيَبينى /برِطةى ذمارة ( )6لةو مادةيةدا نية.
بيستءهةشت /دةربارةى مادةكانى ( :)30 ،36 ،30هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار
نةكردووة.
بيستءنؤ /دةربارةى مادةى (سى) :ليذنةى كاروبارى ياسايى ثيَشنيار دةكات بة البردنى
َى ( )3103حكومةت ئيلزام دةكات بة
ئةم مادةية ،ضونكة ياساى ذمارة ()00ى سال
دابينكردنى برِى ثارةى ثيَويست بؤ ضارةسةركردنى تووشبوان بة نةخؤشى شيَرثةجنة.
سييةم /دةربارةى مادةى (سىءيةك) ليذنةى ئاوةدانكردنةوة ثيَشنيار دةكات بة
زيادكردنى برِطةيةك بة زجنرية ( )3دوو بةم شيَوةية:
{ -3تبين فتح دورات تدريبية للكوادر الفنية يف وزارتي االعمار واالسكان والبلديات
حس احلاجة}.
سىءيةك /دةربارةى مادةى (سىءدوو) ليذنةى ئاوةدانكردنةوة ئاماذة بةم دوو تيَبينية
دةكات:
 -1سةبارةت بة برِطةى ( )0يةك بةثيَى خشتةى ثرِؤذةكان رِةضاوى
جآبةجآكردنى ئةم مادةية نةكراوة.
 -2سةبارةت بة برِطةى ( )3دوو دةبآ رِاثؤرتى وةزارةتى ثالندانان (ضوون
يةك) بيَت لةطةلَ رِاثؤرتى وةزارةتةكان.
سىءدوو /دةربارةى هةردوو مادةى ( :)20 ،22هيض ليذنةيةك تيَبينى تؤمار نةكردووة.
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سىءسآ /دةربارةى مادةى (سىءثيَنج):
 هةردوو ليذنةى ثةيوةنديةكانء ياسايى ثيَشنيار دةكةن بةالبردنى ئةم مادةيةضونكة بة ثيَضةوانةى ياسا كارثيَكراوةكانء ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانة ،ضونكة
خودى ثةرلةمان ثرِؤذة ياساكان كة دةرئةجنامى دارايى هةية ئارِاستةى حكومةت
دةكات بؤ رِا وةرطرتن.
سىءضوار /دةربارةى مادةكانى ( )00 ،01 ،20 ،26 ،20 ،28هيض ليذنةيةك تيَبينى
تؤمار نةكردووة.
سىءثيَنج /دةربارةى (االسباب املوجبه) ليذنةى كاروبارى ياسايى ثيَشنيار دةكات
بةم شيَوةية بيَت:
{بغية اقرار موازنة اقليم كوردستان-العراق للسنة املالية  ،3102شرع هذا القانون}.
سىءشةش /ليذنةى تةندروستىء كاروبارى ذينطة ئةم ثيَشنيارانة دةخاتة رِوو:
أ -زيادكردنى مادةيةكى نوآ بؤ بةشى يةكةمى ثرِؤذة ياساكة تايبةت بة
داهاتةكان بة مةبةستى دانانى رِيَذةى ( )%0لة داهاتى رِةمسى تؤماركردنى
َنةو غةرامةى سةر
ئوتومبيَلَء طواستنةوةى خاوةنداريةتىء نويَكردنةوةى ساال
ثيَضيةكانى هاتووضؤ بؤ سندوقى كؤمةك بة تووشبوانى نةخؤشى شيَرثةجنة بة
َى .3103
طويَرةى ياساى ذمارة ()00ى سال
ب -زيادكردنى مادةيةك لةبةشى دووةمى ثرِؤذة ياساكة بة دانانى برِى ()00
مليار دينار لة بودجةى طشتى بؤ سندوقى كؤمةك بة تووشبوان بةنةخؤشى
شيَرثةجنة بة طويَرةى ياساى ئاماذة ثيَدراو لةسةرةوة ،ئةمةش ثاش برِينى لة
َيةتى سةرؤكايةتيةكانء وةزارةتةكان جطة لة هةردوو
ذميَرةى سوودةكانى كؤمةال
َيةتى.
وةزارةتى تةندروستىء كاروبارى كؤمةال
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سىءحةوت /ليذنةى كشتووكالَء ئاوديَرى ثيَشنيارى زيادكردنى دوو مادةى ياسايى
دةكات بةم شيَوةية:
مادة ( ) :طةرِانةوةى داهاتى وةزارةتى كشتوكالَء سةرضاوة ئاوييةكان بؤ خؤيان بؤ
خةرجكردنى لةبوارى كرِينى دةرمانء فاكسنيء كةرةسةى تاقيطةكان بؤ بةشى
ظيتةرنةرى سامانى ئاذةلَء ثةرةثيَدانى دارستانء باخ.
مادة ( ) :تةرخانكردنى رِيَذةى ( )%2لة بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان بؤ بوارى
َى.
كشتوكال
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