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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٧/٤/020١ لە( ٩٥)ژمارە 
 
 

یــی دوردسـتان ژمـارە ( هەشتەم)ی ماددەی ـشتبەست بە ئەحكامـپ  ١٩٩0ی سـای  (3)لە یاسای ئەنجـوومەنی وەزیرانـی هەـر

ـــــــــــــی دۆنووسـو لەبەر ڕۆشـــــنایــــــهەمــــــوار راو   ـــــــــــــــــــــــی دۆبــــــوونەوەی ئاســـ   ٧/٤/020١لە ( ٥٤)ارە ـەنی وەزیــــــران ژمـــــــایی ئەنجومــــــــ

 :ا بەر بڕیارد

ـ   020١بۆ یاسای بودجەی عێراقـ  یدـاراب بـۆ سـای  دارایـی پێکهێنانی لیژنەیەکی جێبەجێکاری  :یەکەم بە سـەرۆکایەیی بەـڕ

 :ەیەی خوارەوەبەم شێو  (وەزیری دارایی و ئابووری )

 .بەـڕ  وەزیری پالناانان .١

 .بەـڕ  وەزیری سامانە سروشتیدەکان .0

م بۆ کاروباری دانوستان لەگەب حکومەیی یدارای  .3  .بەـڕ  وەزیری هەـر

ـــــ  .٤ یـــــ بەـڕ   ژنەکەـی پێویســـــت دەـکــــا  لەگەب لدـــــیی کوردســـــتان هەمـــــاهەن ـســـــەرۆکی دیـــــوانی رـــــاودمری دارایـــــی هەـر

ـــــانی دیــــــوانی رــــــاودمر  یــــــســــــەرەڕای ئەرکەـک بە راق  یدــــــاراب ـی کوردســــــتان هــــــا وو لە یاســــــای بــــــودجەی عێـــــــی دارایــــــی هەـر

بـــۆ هەردوو بـــابەیی  ەســـویەکردنی شایســـتە دارایدەـکــانی نێـــوان هەردوو هەمـــاهەن یی دیـــوانی رـــاودمری دارایـــی یدـــارای  

یـــ / دووەم)و بـــڕگەی   ی یاســـاکە(١١)لە مـــاددەی  (د/ دووەم)ی کوردســـتان هـــا وو لە بـــڕگەی ـحکـــومەیی یدـــارای  و هەـر

دندکردنــــــی زانداریدەـکـــــانی پەیوەنایــــــاار بە داهــــــا ە نانەو یدەـکـــــان لە رواررێــــــوەی لە هەمــــــان مــــــاددە  ــــــایبە  بە وردب( ج

وەبردنی دارایی یدارای  بە ژمارە   .02١٩ی سای  (٦)یاسای بەـڕ

 ەی هەمــــاهەن ی و بەدوادارــــوون لە ســــەرۆکایەیی و یەرمــــان ی ســــەرەوە(یەکەم)لە بــــڕگەی  لدـــــژنەی ئاماژەپێــــاراو :دووەم

ـ ەی ســکر اری ئەنجـومەنی وەزیـران ەیی ئەنجـومەنی وەزیـرانەوە بە ڕاپــۆر ێکی  ـایبە  ئەنجــومەنی بە شــێوەیەکی دەوری لە ـڕ

لەگەب خســـــــتنەڕووی  وەزیـــــــران ئاـەــــــادار دەـکــــــا ەوە لە بەرەوی بـــــــێوون و ئاســـــــتەن ەکانی بەردەم جێبەجێکردنـــــــی یاســـــــاکە

 .پ شندار و سەرنجەکاندان

ــ انەی لدــ نیڕاســرارد :ســەمەم رین دەریە ــاا نووســراوی یەرمــی ئاڕاســتەی ـکە لە ن یکتــژنەی جێبەجێکــاری ـهەریەک لەو بەـڕ

 :یرە هاو اکاندان لە حکومەیی یدارای  بکەن بەم شێوەیەی خوارەوەوەز 

ی ئاڕاســـــتەی وەزارەیـــــی دارایـــــی یدـــــارای  بکـــــا  بـــــۆ ئەم مەبەســـــتانەی  .١ ـــــ  وەزیـــــری دارایـــــی و ئـــــابووری نووســـــراـو بەـڕ

 :خوارەوە

نیــــایی جێبەجێکردنــــی یاســــا - أ اــــی کوردســــتان لە داڕشــــت ی ـڕ ی بەشــــااریکردنی وەزارەیــــی دارایــــی و ئــــابووری هەـر

اـــــی  020١بـــــودجەی عێراقـــــ  یدـــــاراب بـــــۆ ســـــای   بە ـــــایبە یئ بـــــۆ ئەو مـــــاددە و بڕـەــــانەی کە پەیوەنایـــــاارن بە هەـر

 .کوردستان
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یـــــی کوردســــتان بــــۆ مان ەـکـــانی  - ب ـکـــانونی دووەم  شــــوبا   )داواکردنــــی خەرجکردنــــی شایســــتە دارایدەـکـــانی هەـر

ە بــــواری جێبەجێکــــردنەوە و وەزارەیــــی کەو ــــۆ  ١/١/020١رــــونکە یاســــای بــــودجە لە ڕۆژی  020١ی ســــای  (ئــــادار

ـیــی کوردسـتان خەرج  ـوەبردنی دارایـی یدـارای  هـدپ بـڕە پـارەیەکی بـۆ هەـر دارایی یدارای  بە پـێەەوانەی یاسـای بەـڕ

 .نەکردووە

ـــم و  - ج ککەو ـــن لەســـەر مدکـــانیکمی دیـــاریکردنی داهـــایی نـــانەویی بە ـــایبەیی داهـــایی دەروازە ســـنووریدەکانی هەـر ـڕ

ژەی  ـتەوە بـۆ پاـر ەاکـانی ( ١٩)لە مـاددەی ( دووەم)بـڕگەی ی ـی بەپێ%٥2ئەو ـڕ لە یاسـای بـودجەی عێــراە دەگەـڕ

یــــی کوردســـتان کە ئەو دەرواز  انەیـــان  دـــادایە بە مەبەســـکی  ەرخـــانکردنەوەی بـــۆ خ مە  ـــوزاریی پاـر ەاـکــان و هەـر

 .پڕۆژەکان و ئاوەدانکردنەوەی خودی دەروازەکان

کەو ەی مان انەی  ەسویەکردنی ڕەسدای بانکی عێراق  بۆ بازرەانی لەالی بانکەکـانی مدکانیکمی دیاریکردنی بەر  - د

ی  .لە یاساکە ئاماژەی پێاراوە( ١١)لە مادەی ( د/ ی کوردستان کە لە بڕگەی دووەمـهەـر

ـوەبەرایەیی بـودجەی عێـ - ه یــی کوردسـتان لەالیەن بەـڕ راق  یدـارای  ـدەستنیشانکردنی شایسـتە دارایدەکـانی هەـر

ی یاســـاکە جەخکـــی لەســـەر (دووەم)لە مـــاددەی ( ه/ دووەم)وەک لە بـــڕگەی  ی خشـــتەکانی هـــاویێا  یاســـاکەـێـــبەپ

  .کراوە

ـــ  وەزیـــری پالنـــاانان .0 نووســـراو ئاڕاســـتەی وەزارەیـــی پالنـــاانانی یدـــارای  بکـــا   ـــایبە  بە شایســـتە دارایدەـکــانی : بەـڕ

م پەیوەنایاار بە پڕۆژەکانی  .(أسیاليةالنفقا  الر )سەرمایەداری  هەـر

ــــ  وەزیــــری ســــامانە سروشــــتیدەکان .3 راق  یدــــاراب بکــــا  بــــۆ مەبەســــکی ـوەزارەیــــی نەویــــی عێــــ نووســــراو ئاڕاســــتەی بەـڕ

هەزار بەرمدــــو نەویــــی ڕۆژانە لە کــــێا ە نەو یدەـکـــانی  0٥2بــــۆ ( ســــۆمۆ) می دیــــاریکردنی نر ــــ  ـدەستنیشـــانکردنی مدکاندــــ

یــــــــــــــ و بەـکـــــــــــــاربردنی نــــــــــــــاوخۆیی و ( ارخســــــــــــــ ن  ەواســــــــــــــتنەوەبەرهەمهێنــــــــــــــان  بەک )ی کوردســــــــــــــتان و خەرجددەـکـــــــــــــانی ـهەـر

 . ەرخانکراوەکانی پ رۆدۆالر

یــــی کوردســـتان .٤ ـــ  ســـەرۆکی دیـــوانی رـــاودمری دارایـــی هەـر ســـەرۆکایەیی دیـــوانی رـــاودمری  نووســـراو ئاڕاســـتەی بەـڕ

 .ی یاساکە(١١)ها وو لە ماددەی راق  یداراب بکا  بۆ مەبەستەکانی ـعێ
 

 

الیەنە نەبەســــــ راوەکان بە وەزارە  هاوـکـــــاری و هەمــــــاهەن ی لیــــــژنەی پێویســــــتە لەســــــەر ســــــەرجەم وەزارە  و  :چــــــوارەم

 .پێکها وو بەپێی ئەم بڕیارە بکەن

 .وەزارە  و الیەنە پەیوەنایاارەدان ئەم بڕیارە جێبەجێ دە ەن :پەنجەم
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