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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 61/1/9112 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  10/1/9002رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
حممـد اـادر    بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي    عَيراق 
دانيشـتين  , ثةرلـةمان سـكرتَيري  بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل     , جَيطري سـةرؤ  و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ــراق  ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــةرؤكايةتي , ئةجنوم ــتةي س ــةماندةس ــاردر ثةرل ــارةي بر ي ــتين ذم ا دانيش
 10/1/9002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوار شةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (11)

 :بةم شَيوةية بَيت دا
ــذاردني       -1 ــاي هةَلبـ ــةر ياسـ ــةرَير لةسـ ــةرؤكي هـ ــةر َيز سـ ــريين بـ ــار ةزايي دةر بـ ــةمي نـ ــةوةة يةكـ خوَيندنـ

 .ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق ئةجنومةنةكان و ثارَيزطاكان و اةزاكان و
 .9002ثَين ضاوخسنت و طيتتوطؤكردني بودجةة هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي  -9

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

وةزيري بةناوة طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، سةرةتا بةخَيرهاتين بةر َيز كا  بايز تاَلةباني، 
دارايي و ئابووري، بةر َيز كا  سةعد وةزيري هةرَير بؤ كاروباري ثةرلةمان، بةر َيز كا  دَلشادو بـةر َيز كـا    
رةشيد، بريكـاراني وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري دةكـةين، بـةخَير بـَين سةرضـاو، داوا لـة لَيذنـةة ياسـايي و            

 :بةرنامةة كاري ئةمر ؤمانلَيذنةة دارايي دةكةم بَين دابنَيشن لة جَيي خؤيان، 
ــذاردني       -1 ــاي هةَلبـ ــةر ياسـ ــةرَير لةسـ ــةرؤكي هـ ــةر َيز سـ ــريين بـ ــار ةزايي دةر بـ ــةمي نـ ــةوةة يةكـ خوَيندنـ

 .ئةجنومةنةكان و ثارَيزطاكان و اةزاكان و ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق
 .9002ثَين ضاوخسنت و طيتتوطؤكردني بودجةة هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي  -9

بر يار وابوو وةزيري ثالندانان بةر َيز كا  عومسان بَيت، ئاطادارت كرد بوو كا  سةعد؟ هؤكـاري دواكـةوتين   
 ض بوو؟
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 :وةزيري هةرَير بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةر َيز سعد خالد حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةو    ــة درةنط ــ  ب ــةبيعي تؤزَي ــردةوة، بــةيم ت ــادارم دةك ــارَيكي زةرووري هــةبوو، داواي  وةلــآل ئاط ــةوين ك ة، ئ
 .لَيبوردني لة هةموو اليةكي كرد، بةيم دَلنيام لة جةلسةي داهاتوو ئامادة دةبَي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئينشااهلل سبةييَن جةلسةمان دةبَي با ئامادةبَي، خاَلي يةكةم لة بةرنامةة كار

ــار ةزايي   -1  ــذاردني   خوَيندنـــةوةة يةكـــةمي نـ ــةر ياســـاي هةَلبـ ــةر َيز ســـةرؤكي هـــةرَير لةسـ دةر بـــريين بـ
ئةجنومةنةكاني ثارَيزطاكان و اةزاكان و ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق، جةنابي سـةرؤكي هـةرَير   
بة ثرؤذةة ياساي كة ثةسندكرابوو لة اليةن ثةرلةمانةوة، سةبارةت بة ياساي هةَلبـذاردني ئةجنومةنـةكاني   

اكان و اـةزا و ناحيـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان رةدي كـردةوة، بـة تَيبَينيـةكي خـؤي، رـةرموون بـؤ            ثارَيزط
 .خوَيندنةوةة

 :مصطفىبةر َيز عبدالكرير ابو بكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كؤماري عَيراق  
 هةرَيمي كوردستان

 سةرؤ      
 9112ساَلي ( 69)بر ياري ذمارة

( 1)عَيـراق، ذمـارة   -ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردسـتان (10)ي ماددةة (1)بر طةة ( 9)بةثَيي خاَلي  
ي هـةموار كـراو لــة ثَينـاو مسـؤطةر كردنـي نوَينةرايــةتي ثَيكهاتـةكاني كوردسـتان لـة ك ــدان و         9003سـاَلي  

ئاشوور و توركمـان، لـة ئةجنومـةنا ثارَيزطاكـاني كوردسـتان و، بـة مةبةسـس هةماهـةنطي لـة نَيـوان ياسـاي            
ي هــةموار كــراو و ياســاي هةَلبــذاردني 1229ســاَلي ( 1)عَيــراق، ذمــارة -هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان

، 9002ي سـاَلي  (2)عَيـراق، ذمـارة   -ئةجنومةنةكاني ثارَيزطاكان و اةزا و ناحيـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان    
 :بر يارمان دا

ــةزا و   -1 ــان و ا ــةكاني ثارَيزطاك ــذاردني ئةجنومةن ــاي هةَلب ــتان   ياس ــةرَيمي كوردس ــة ه ــةكان ل ــراق، -ناحي عَي
ــتان لـــة دانيشـــتين ذمـــارة  9002ي ســـاَلي (2)ذمـــارة ــايي خؤيـــدا، لـــة 11، كـــة ثةرلـــةماني كوردسـ ي ئاسـ

، ناردوويـةتي بـؤ   91/3/9002لـة  ( 25135)ي تةشريعي كـردووة و بـة نووسـراوي ذمـارة     11/3/9002
 .ةماني كوردستان تاوةكو ثَييدا بضَيتةوةعَيراق، بطةرَينينةوة ثةرل-سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

بــؤ وةبــةديهَيناني ئــةو ئاماجنانــةة ســةرةوة كــة ئاماذةمــان ثَيكــرد، ثَيشــنيار دةكــةين ثةرلــةمان لـــة            -9
 :ثَيداضوونةوةكةيدا، ماددةية  بؤ ياساكة زياد بكات بةو شَيوةية
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سـريان و ئاشـووري، ثـاَلَيوراواني    لة ئةجنومةنا ثارَيزطاي دهؤ ، دوو كورسي تةرخان دةكرَي بؤ ك ـدان و  -1
 .خؤيان كَيرب كَيي لةسةر دةكةن

لة ئةجنومةنا ثارَيزطاي دهؤ ، ية  كورسي تةرخان دةكرَيت بؤ ثَيكهاتـةة ئةرمـةن ثـاَلَيوراواني خؤيـان     -9
 .كَيرب كَيي لةسةر دةكةن

ــريان        -5 ــدان، س ــؤ ك  ــت ب ــةرخان دةكرَي ــي ت ــة  كورس ــ َيماني، ي ــاي س ــةنا ثارَيزط ــة ئةجنوم ــووري و ل ، ئاش
 .ثاَلَيوراواني خؤيان كَيرب كَيي لةسةر دةكةن

لة ئةجنومةنا ثارَيزطاي هةولَير، دوو كورسي بؤ ك دان،سريان، ئاشووري، سَي كورسي بؤ توركمان تةرخان -2
 .دةكرَيت، ثاَلَيور اواني ثَيكهاتةي خؤيان، كَيرب كَيي لةسةر دةكةن

 .اواني ثَيكهاتةة خؤيان هةَلدةبذَيرندةنطدةراني هةر ثَيكهاتةية ، ثاَلَيور -3
                                                                       

 
   مسعود بارزاني                                                                                 

 عَيراق                           -سةرؤكي هةرَيمي كوردستان                                                               
                                                                         9/1/9112       

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تازةيــة، بــؤ ئــةوةة  زؤر ســوثاس، ديــارة تةبعــةن ئــةوة ثَيشــنياري جــةنابي ســةرؤكي هــةرَير بــؤ ماددةيــةكي

نيزامي كؤتا كة لة ثةرلةماندا دانراوة، بـؤ هـةمان ئةجنومـةنا ثارَيزطاكـان هـةبَي، ئـةوة ئاراسـتةي لَيذنـةة         
ياسايي و لَيذنةة نـاوةخؤ و ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـةم، ئومَيـد دةكـةم ئينشـااهلل لـة هةرتـةة داهـاتوو لـة            

ثـَين ضـاو خسـنت و    : دةين، خـاَلي دووةم لـة بةرنامـةة كـار    بةرنامةة كاردا بَيت بؤ ئةوةي بر ياري لةسةر ب
، ديارة دةمَيكة ثرؤذةي بودجـة لةطـةَل ثـرؤذةة    9002طيتتوطؤكردني بودجةة هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي 

ياساكةي، بودجة و ثرؤذة ياسايةكة بـؤ ثةرلـةمان هـاتووة، لَيـرة خوَيندنـةوةة يةكـةمي بـؤ كـرا، ئاراسـتةة          
ذنةة ياسايي و لَيذنةكاني ناو ثةرلةمامنان كرد و، بؤ ئةندامانين هةروةها، لـةو مـاوةة   لَيذنةة دارايي و لَي

رابوردوو، ضةندين كؤبوونةوة كراوة لـة اليـةن لَيذنـةة دارايـي لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري لةسـةر          
هـةبووة، راثؤرتيـان    بابةتةكان، هةروةها لَيذنةكانين هةندَيكيان كؤبوونـةوةيان كـردووة، ثَيداضـوونةوةيان   

هةية، بؤية سةرةتا داوا لـة لَيذنـةة ياسـايي دةكـةم ر اثؤرتةكـةيان نوَيننـةوة و دوايـي لةبـةر ئـةوة بابةتـة           
وردةكارييةكــة عايــدي لَيذنــةة داراييــة، ئــةوانين دةووَيننــةوة و لَيذنــةكاني تــرين ر اثؤرتيــان هةيــة          

 .بيخوَيننةوة، بة كوردي بيخوَيننةوة، رةرموو
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 :مصطفىبةر َيز عبدالكرير ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سةرؤكايةتيى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق/  بؤ 

 راثؤرتى ليذنةى ياسايى/ بابةت 
بؤ لَيكؤَلينةوةة  3/9002/ 11كوردة رَيكةوتا  9102/ ة طوين 91ليذنة، ئَيوارةة رؤذة ية  شةممة 

ةرَيما كوردستان ـ عرياق كؤبووةوة، كة دواة خوَيندنةوةة يةكةما ة ه9002ثرؤذة ياساة بودجةة ساَلا 
ثاش طيتتوطؤ و . بؤة نَيردرابوو 1/3/9002ة رؤذة (10)لةثةرلةمان لة دانيشتنا ئاسايا ذمارة 

راطؤر ينةوةش، ليذنة، راثؤرت و راسثاردةكانا خؤة دةربارةة ثرؤذةكة، بةم شَيوةيةة خوارةوة ثَيشكةش 
 :دةكات

بوو، بوجةكة لةسةرةتاة مانطا تشرينا يةكةم، بةر لةساَلا دارايا ثَيشكةش بة ثةرلةمان كرابا هةق وا/ 1
 .لة ثَيرؤي ناوخؤة ثةرلةمان( 12)بةثَيا ماددةة 

ساَلا دارايا ( احلسابات اخلتامية) هةق وابوو، لةماوةة ياسايا خؤيدا، حساب و حسابكاريا كؤتايا / 9
ئةوةة ثةرلةمان ضؤنيَيتا خةرجكردنا داهاتا ساَلا ثارة زانيبا، بةيم  بدارية بة ثةرلةمان، بؤ( 9001)

 .بةهؤة ئةوةة كة ناردنةكةة دواكةوت، ليذنةش بؤة نةكرا لَيا بكؤَلَيتةوة و طيتتوطؤة لةسةر بكات
كة بؤ سةرؤكايةتا  9001/  19/ 50ة رؤذة (119)ئةوة بوو، ئَيمةش، بةثَيا نووسراومان ذمارة 

رد، تةركيزمان لةسةر ئةوة كرد كة ثَيويستة راثؤرتةكة بدرَيت بة ديوانا ضاودَيرة دارايا ثةرلةمامنان نا
تا بتوانَيت لَيا بكؤَلَيتةوة و، ثاشان بنَيردرَيت بؤ ليذنةكانا ثةرلةمان بؤ ئةوةة  بتوانن لَيي بكؤَلَينةوة 

 .ئينجا نرَيـتة ثَين ضاوة ثةرلةمان بؤ طيتتوطؤكردن
، وَير اة ئةوةش كة ليذنةكةمان بةنووسراوة ذمارة 9001تةواوكارةكةة ساَلا نةناردنا بودجة / 5
ثَيشنيازمان كردبوو بؤ سةرؤكايةتا ثةرلةمان كة داواة بكات لة وةزارةتا  9001/ 2/ 91ة رؤذة (192)

 .دارايا
كة خةرج و  بة جؤرَة بنيات بنرَة،( الرتشيق االدارة)ليذنة ثَيشنيازدةكات سياسةتا بارسووكا ئيدارة / 2

مةسرةرا لةسةر ئين دامةزراندن كةم بكاتةوة و، خةرج و مةسرةرا بوجةة سةرمايةدارة  وةبةرهَينان 
 .زيادبكات لةثَيناوة وةدةستهاتنا طةشةسةندندا

لَيذنة، راة واية كة بنةماة هاوسةنطا لة نَيوان كةرتة جؤربةجؤرةكاندا، لةرووة تةرخان كردنا خةرج / 3
رةضاوبكرَيت، لةبةر رؤشنايا سياسةتا ( االولويات)هانني و مةبدةئا لةبةرترينةكان ومةسرةرا وةربةر

 .هاوسةنط كردن لةنَيوان ثةرةثَيدانا بنيادة ذَيرخانا و ثرؤذةكانا بةرهةم هَيناندا
 .ثَيويستة هاودةنطا لةنَيوان وةزارةتةكاندا هةبَيت لة جَيبةجَي كردنا ثرؤذةكاندا/ 1



 11 

يةكا دةربارةة جَيبةجَيكردنا  ياساة بوجة، بؤ رَيكخستنا سةيحيياتا خةرج و حكومةت ثرؤذة ياسا/1
 .سةرف ثَيشكةش نةكردووة، وَير اة ئةوةش كة ساَلا ثار ئةوةمان تةكةز كردووةتةوة

مووضةكانا هةندَة طروثا رةرمانبةرانا هةرَير، يةكسان نةكراوة بة مووضةكانا رةرمانبةرة /1
دا تةكةزة لةسةر ( 9001)ريدراَل، وَيراة ئةوةش كةلة ياساة بوجةة ساَلا هاوتاكانيان لة حكومةتا 

 .رادةسثَيرَة كة ئةو يةكسانكردنة بَيتةدة. كراوة
وةزارةتا دارايا، رَينمايا ثَيويستا بؤ ئاسانكردنا جَيبةجَيكردنا حكومةكانا ياساة بوجةة ساَلا ثار، / 2

ة (5)ة ياساة بوجة ذمارة (11)كة دةاةكةة لةماددةة لةميانةة ئةو ماوة ياساييةدا دةرنةضواندووة 
 .دا هاتووة(9001)ساَلا 

نشَينرَيـتةوة، بةشَيوةية ، كة . ثَيشنياز دةكةين، ضاو بةو بر ِِة س يتانة دا كة بةهاوويتيان دةدرَين/ 10
ةين ثَيشنيازين دةك. سوودة هاوويتيانا تَيدا زامن بكرَيت بؤ ضارةسةركردنا كَيشةة نيشتةجَيي

 .لة نَيوان ثارَيزطاكانا هةرَيمدا ية  نرَين( العقارية) مةرجةكانا س يتةدانا خانووبةرة 
بةر ةضاو كردنا ئةو خاينةة سةرةوة، ليذنة سةرةتا تةئييدة ثرؤذةكة دةكات و، ثَيشنيازين دةكات / 11

ايةتا هةرَير كة ديباجةكةة بطؤر درَيت، ضونكة ديباجةة ثرؤذةكة تايبةتة بةو جؤرةة كة سةرؤك
لة ياساة ( 31)ة ماددةة (1)دةريدةضوَينَا، نة  بةو جؤرةة كة ثةرلةمان بةثَيا حوكما بر طة 

هةروةها، ليذنة ثَيشنيازدةكات، رَيطاة بدرَيت، . ة هةمواركراو دةري دةضوَينَا1229ة ساَلا (1)ذمارة
ةوة كة ثةرلةمان ثَير ؤة دةكات و، هةندَة ماددةة دووبارة وة  رَيساة ئةو ثرؤذة ياسايانة دابر َيذَيت

ئيدة، ليذنةكةمان راثؤرتا خؤة، لةسةر . راستكردنةوةة اليةنا رَيزمانين لة هةندَيكياندا ئةجنام بدات
 :بةم شَيوةيةة خوارةوة ثَيشكةش دةكات 9002ياساة بوجةة ساَلا 

ا تايبةت بة خةرج و مةسرةرا  دةربارةة ماددةة يةكةم لة ثرؤذةكة، ليذنة ثَيشنيازدةكات بر طةيةك/ يةكةم
ثةرلةمانا بؤ زياد بكرَيت و، بر طةيةكا ديكةشا دةربارةة خةرج و مةسررا دةسةيتا دادوةريا بؤ زياد 
بكرَيت، ضونكة دةسةيتَيكا سةربةخؤية و بودجةة تايبةتا خؤة هةية لة ضوارضَيوةة بودجةة طشتيا 

، بةم 9001ة ساَلا (95)دةسةيتا دادوةرة ذمارة هةرَيمدا بةثَيا حوكما ماددةة ضوارةم لة ياساة 
 :شَيوةيةة خوارةوة

 :..........................يةكةم
 :................................دووةم

حةرتا وية  م يار و سةدو ضل م يؤن دينار بؤخةرج و مةسرةرا ( 11120000000)بر ة تةنيا : سَييةم
 .ثةرلةماني كوردستان

بيست و ضوار م يارو، هةشت سةدوهةشتاوية  م يؤن دينار بؤ ( 92111000000) تةنيابر ة : ضوارم
 .خةرج و مةسرةرا دةسةيتا دادوةرة
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ئةواني تر لَيذنة هيض تَيبيين لةسةر نية، تكاية ئةمربيتةرموون و، ئةسَ ا ثرؤذةكة و راة ليذنةش نةنة 
 .خؤة لةسةر بدات، لةطةَل رَيزدابةردةما ثةرلةمان بؤ ئةوةة طيتتوطؤة بكات و، راة لةبارة 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سيستةمي مونااةشةكردمنان بةو شَيوةية، لةبةر ئةوةي ئَيمة ئاراستةي لَيذنةكةمان كرديـة، تَيبـيين طشـس    
ئةنداماني ثةرلةمان لة راثؤرتي لَيذنةكان دَيت، بؤية ر اثؤرتةكان تةعبري لة راي طشس ئةنداماني ثةرلةمان 

كات، دوايين كة راثؤرتـةكان ثةيـدا بـوون، جـةنابي وةزيـر و بريكـاري وةزارةت، دةتـوانن بـة شـَيوةيةكي          دة
طشس وةيم بدةنـةوة و روونكردنـةوةة طشـس بـدةن، ئـيرت دَيـني مـاددة بـة مـاددة مونااةشـةي دةكـةين بـؤ             

 .دنةوةي راثؤر تةكةيانئةوةة اةراري بدةين، ئَيستا داوا لة لَيذنةة دارايي و ئابووري دةكةم بؤ خوَين

 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، كؤبوونـةوةة ئاسـايي خــؤي سـازدا بـؤ تــةواوكردني طيتتوطـؤ كــردن      92/3/9002لَيذنةكـةمان لـة بــرواري   
زارةتي ، لة ئةجنامي ضةند كؤبوونةوةيةكي ية  لة دواي ية  لةطةَل وة9002لةسةر ياساي بودجةة ساَلي 

دارايـي و رَيكخـراوة مةدةنيـةكان و ضــةند ثسـثؤر و شـارةزاياني ديكـةة ئــابووري طةيشـتينة ئـةم تَيبــيين و         
 :ثَيشنيارانةة خوارةوة

بةهؤي اةيراني ئابووري جيهان و نزم بوونةوةي نرخي نةوت لة بازارةكاندا، وة رةنطدانـةوةي ئـةو   : يةكةم
لةعَيراادا،  9002وة دواكةوتين  ئامادةكردني بودجةي ساَلي  بارودؤخة لةسةر ئابووري ناوضةكةو عَيراق،

هــةموو ئــةو ثَيشــهاتانة كاردانــةوةي خــؤي هــةبووة لةســةر دواكــةوتين بودجــةي هــةرَيمي كوردســتان، ئــةوة 
سةرةر اي ئةو كةم و كورتيانةي كة لةهةندآ دام و دةزطاكان و وةزارةتةكاني حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان   

ياداشــس روونكردنــةوة لةســةر بودجــةي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان بــؤ ســاَلي دارايــي  )هــةبووة بــةثَيا 
 .لةاليةن وةزارةتي دارييةوة ثَيشكةش كراوة(. 9002

ئةوةي تَيبيين دةكرَيت لةاليةن ليذنةكةمانـةوة، تـةنيا سةرضـاوةي داهاتـةكاني حكومـةتي هـةرَيمي       : دووةم
لـة بودجـةي طشـس    % 11ةاليةن حكومةتي ريدراَلةوة بةرَيـذةي  كوردستان، بريس ية لةو بر ة ثارةيةي كة ل

ــت    ــةرخان دةكرَي ــةرَير ت ــؤ ه ــراق ب ــةكان  . عَي ــةروةري و رةرمانر ةوايي ــة س ــر يين خةرجيي ــيادية )دواي ب الس
 .ثَيكدةهَينَيت% 19ئةوةي دةمَينَيتةوة نزيكةي رَيذةي ( واحلاكمة

لةداهاتةكاني هةرَير خرابووة سةر بودجة، بةيم بؤ  سايني ثَيشوو، بةشَي  ئةطةر كةمين بووبَيت،: سَيهةم
بةهؤي بـر يين ئـةو داهاتانـة لةاليـةن حكومـةتي ريدراَلـةوة ثـَين وةخـت ئـةو سةرضـاوةيةش            9002ساَلي 

 .نةماوة
ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان تةنها ثشت بةو بر ة ثارةية نةبةستَيت كة لـة حكومـةتي ريدراَلـةوة    

وةهـةروةها  . يستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان كاربكات بؤ زيادكردني سةضـاوةكاني داهـات  بؤية ثَيو. دَيت
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ــ  ثَيشــكةش بــة ثةرلــةمان بكــات ســةبارةت بــة وردةكــاري ئــةو      داوا لــة وةزارةتــي دارايــي دةكــةين راثؤرتَي
 .داهاتانةي كة حكومةتي ريدراَل بر يويةتي

كومةتي هةرَيمي كوردسـتان يـةكيان طرتؤتـةوة، بـةيم     ئةطةرضي وةزارةتةكان و دام و دةزطاكاني ح: ضوارةم
ئةوةي تَيبيين دةكرَيت لةاليةن ليذنةكةمانةوة بودجـةكانيان بـة جياجيـا هـاتووة، داواكـارين بودجـةكانيان       
ية  نرَيت، وةئةو وةزارةت و دام و دةزطايانةش كة ميكانيزمي يةكطرتنةوةيان تـةواو نـةبووة بـةزووترين    

 .ية  بطرنةوة كات تةواو بكرَيت و
ــايني : ثَينجــةم ــةراثؤرتي س ــةي كــة     ( 9001وة  9001)ل ــةو وةزارةت و دام و دةزطايان ــان كردبــوو ئ داوام

كارةكانيان لةيةكةوة نزيكن ية  نرَينةوة، وة ئةجنومةني وةزيران نةخشةو ثالنَي  بؤ ئةم يةكطرتنةوةية 
نراوة، بؤية داوا دةكةين هةنطاوي جددي بنرَيـت  دياري بكات، بةيم تائَيستا هيض هةنطاوَي  لةو بارةيةوة نة

 .بؤ يةكطرتنةوةيان
لةطةَل ئةوةي ثةرلةماني كوردستان ياساي دةزطاي ضاودَيري دارايي دةركردووة، بةيم تائَيسـتا ئـةو   : شةشةم

دةزطايانة يةكيان نةطرتؤتةوة، ثَيويستة بة زووترين كات ية  بطرنـةوةو ياسـاكة نرَيتـة بـواري جَيبـةجَي      
 .كردنةوة، بؤ ئةوةي دةزطاي ضاودَيري دارايي بتوانَيت بة ئةركةكاني خؤي هةَلبستَيت

لةالي حكومةتي ريـدراَل ماوةتـةوة،   ( 9001وة  9001)ثَيويستة ئةو بر ة ثارةيةي كة لة سايني : حةوتةم
ــة ثرؤذ       ــاوةكو ل ــةوة، ت ــس بهَينَيت ــات و بةدةس ــؤ بك ــووني ب ــتان بةدواداض ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــاني حكوم ةك

 .ئاوةدانكردنةوة بةكار بهَينرآ
ئةوةي تَيبيين دةكرَيـت لـةئامادةكردن و تـاوتوَي كردنـي بودجـةي حكومـةتي ريـدراَل نوَينـةراني         : هةشتةم

حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان ثــةراوَيز كــراون، ئةمــةش دةبَيتــة هــؤي بَيبــةش كردنــي خــةَلكي هــةرَيمي     
ــة د    ــةكانيان، بؤي ــة مار ــَي  ل ــة بةش ــتان ل ــةنَيوان    كوردس ــةبَيت ل ــةواو ه ــةنطي ت ــاري و هةماه ــارين هاوك اواك

نوَينةراني كورد لة حكومةتي ريدراَل و حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ئةوةي مارةكاني خـةَلكي هـةرَيمي   
 . كوردستان ثارَيزراو بَيت

، 9002ايي بةثَيي ياداشس روونكردنةوة لةسةر بودجةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي دار: نؤيةم
ــاَلي       ــؤ س ــةكانيان ب ــادةكردني بودج ــة ئام ــوون ل ــةم ب ــان كةمتةرخ ــة وةزارةت و دةزطاك ــة  ل ، 9002ذمارةي

كةهةمان كةمتةرخةميان هةبووة لة سايني رابردووش، بةيم حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان تائَيسـتا هـيض     
 .ةئةمةش هؤكارَيكة بؤ دواكةوتين بودج. لَيثرسينةوةيةكي لةطةَل نةكردوون

ــةم ــةش       : دةيـ ــةرهَينان، ئةمـ ــاني وةبـ ــي ثرؤذةكـ ــةجَي كردنـ ــةردةم جَيبـ ــرة لةبـ ــة ر َيطـ ــةوتين بودجـ دواكـ
 .كاردانةوةيةكي نَيطةتيظي لةسةر باري ئابووري و كؤمةييةتي هةية

دوو ترليؤن و هةشـت سـةدو حـةرتاو نـؤ     ( )971127012)بودجةي وةبةرهَينان  9001بؤ ساَلي: يانزةهةم
 .ي سةرجةم بودجةي طشس ثَي  هَيناوة%(5171)دينار بووة، كة لة(ؤنم يارو حةرتاونؤ م ي
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دوو ترليـؤن و سـَي سـةدو سـَي م يـارو سـَي       ( )975057551)بودجـةي وةبـةرهَينان    9002بةيم بـؤ سـاَلي   
 .ي سةرجةم بودجةي طشس ثَي  هَيناوة%(91)دينار بووة، كة تةنها (سةدو سي و هةشت م يؤن

ــةم ــتة    بودجــةو جَيبــة: دوانزةه ــة ثَيويس ــابووري، بؤي ــةتي ئ ــادةكردني سياس ــؤ ثي ــي، ئامرازَيكــة ب جَي كردن
ــة      ــي بودج ــةرج كردن ــؤ خ ــةبَيت ب ــتيانةي ه ــي زانس ــتان ثالنَيك ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــؤن  . حكوم ــة ض بودج

ئامرازَيكــة بــؤ  ثيــادةكردني سياســةتي ئــابووري، هــةرواش رَيطةيةكــة بــؤ ضــاودَيري كــاري حكومــةت و           
وانطةيةوة ليذنةكةمان داواي لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان كرد كـة داوابكـات لـة هةريةكـة     لةو ر. هةَلسةنطاندني

لة وةزارةتةكاني كشتوكاَل، ثالندانان و دةزطاي وةبةرهَينان، تا ئاطاداريان بكاتةوة لـة وردةكاريـةكاني ثالنـي    
ئةو مؤَلةتانةي دراون طةشةكردني كشتوكاَلي و، وردةكاري ضؤنيةتي جَيبةجَي كردني ثــالني وةبةرهَينان و 

بةداخـةوة جطـة لةدةسـتةي وةبـةرهَينان هـيض كـام لـة        . هتـد ....و وردةكاريةكانيان بةمةبةسس وةبةرهَينان
وةزارةتةكاني كشتوكاَل و ثالندانان ئةو داوايةيان بةهةنـد وةرنـةطرت و تـا ئَيسـتاش وةيميـان نةداوةتـةوة،       

تةي وةبـةرهَينان دةتـوانرا اسـةي زيـاتر لةسـةر رةوشـي       طةر ئةوانين ئةو كارةيان ئـةجنام بدايـة وة  دةسـ   
 .ئابووري و وةبةرهَينان لة هةرَيمدا بكرَيت

ــي      ــس ضــاو روون ــتمان طةيشــتووةو بةمةبةس ــتةي وةبةرهَينانــةوة بةدةس ــةو زانياريانــةي لةدةس ســةبارةت ب
 :هةمووالية  ئةم راستيانة دةخةينةروو

ــةرهَينان -1 ــتةي وةبـ ــدني دةسـ ــارتي   لةســـةرةتاي دامةزرانـ ــانطي مـ ــايي مـ ــا كؤتـ ــةتي ( 119) 9002تـ مؤَلـ
ي سـةرجةم ثـرؤذة   %( 275)لةو مؤَلةتانة هةَلوةشَينراونةتةوة كة دةكاتة نزيكةي ( 13)وةبةرهَينان دراوة، 
ي %(2071)ثـرؤذة كـة دةكاتـة    (121)ئـةو ثرؤذانـةي مؤَلةتـةكانيان مـاوة بريتييـة لـة       . مؤَلةت ثَيدراوةكان
 .سةرجةم ثرؤذةكان

مؤَلةتــة، كــة دةكاتــة نزيكــةي (11)ةي ئــةو مؤَلةتانــةي راســتةوخؤ دراونةتــة وةبــةرهَيناني بيــاني  ذمــار -9
هةشت م يارو هةشت سـةدو سـي و   ( )1715371517292)ي سةرجةم ثرؤذةكان، سةرمايةكانيشيان %(10)

ي %(3373)دؤالرة، كــة نزيكــةي (ثَيــنج م يــؤن وهةشــت ســةدو ســي و حــةوت هــةزارو نؤســةدو بيســت و نــؤ
 .جةم سةرمايةي وةطةر خراو ثَيكدةهَينآسةر

 9002ســةرجةم ثــرؤذة خؤماَلييــةكاني وةبــةرهَينان كــة مؤَلــةتيان وةرطرتــووة تاكؤتــايي مــانطي مــارتي  -5
ــة  ــة لــ ــة ( 111)بريتييــ ــرؤذة، كــ ــيان   %(1979)ثــ ــدةهَينآ، سةرمايةكانيشــ ــان ثَيكــ ــةرجةم ثرؤذةكــ ي ســ

م يـؤن و سةدوشةسـت و سـَي هـةزارو سـةدو      ضوار م يـارو نؤسـةدو شةسـت و ثَيـنج     ( )2721371157135)
 .ي سةرجةم سةرمايةي وةطةر خراو%(51)دؤالرة، كة دةكاتة(ثةجناو سَي

ي سـةرجةم ثرؤذةكـان و كـؤي    %(171)ثرؤذةن كةدةكاتـة (12)ذمارةي ثرؤذةكاني وةبةرهَيناني هاوبةش  -2
ي و نؤ هةزارو ثَيـنج  دوو م يارو سةدو دة م يؤن و حةوت سةدو س( )9711071527312)سةرمايةكةشيان 
 .ي هةموو سةرمايةكان ثَيكدَينآ%(1579)دؤالرة، كة(سةدو حةرتاو نؤ
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ثــرؤذةن، كــة دةكاتــة (20)ذمــارةي ئــةو ثرؤذانــةي مؤَلــةتيان وةرطرتــووةو تائَيســتا دةســتبةكار نــةبوون   -3
تـةوة بــؤ  هؤكـاري دةسـتبةكار نةبوونيشــيان دةطةر يَ  . ي سـةرجةم ثــرؤذة مؤَلـةت ثَيــدراوةكان  %(93)نزيكـةي 

ئةمةش ئةوة دةطةيةنآ كة ميكانيزمي كار لةو دةزطـا بةرثرسـانةدا بـؤ    . كَيشةي جياكردنةوةي زةويةكانيان
جياكردنــةوةي زةويــةكان و جَيبــةجَي كردنــي كــاري ئــةو ثرؤذانــةي مؤَلــةتي وةبــةرهَينانيان ثَيــدراوة وة   

 .ةثَيويست نيةو، حكومةت نةيتوانيوة ميكانيزمَيكي طوجناو بدؤزَيتةو
م يؤن دؤالري وةطةرخستووة بؤ سندواي نيشتةجَي بوون كـة بـةم جـؤرةي    (100)دةستةي وةبةرهَينان  -1

 :خوارةوة جَيبةجَي دةكرآ
 يةكة لةخؤ دةطرآ 9130 ثرؤذةي نيشتةجَي بوون 5 هةولَير

 شواة 190يةكةو  5019 ثرؤذةي نيشتةجَي بوون 3 س َيماني

 كةية 200 ثرؤذةي نيشتةجَي بوون 9 دهؤ 

ئةم راستيانة ئـةوة نيشـاندةدةن كـة ياسـاي وةبـةرهَينان توانيويـةتي طؤر انكاريـة  دروسـتبكات و، دةسـتةي          
وةبةرهَينان كارةكاني خؤيان ئةجنام داوة، ئةطةرضي تا ئَيستاش سةرمايةي خؤماَلي وة  ثَيويست نةهاتؤتة 

تي تايبــةت بــَي، ئــةوا رؤتــني و  طؤر ةثانــةوةو، ئةطــةر بةشــَي  لــةو ســوود وةرنةطرتنــة كةمتةرخــةمي كــةر  
 .تةطةرةكاني دةزطاكاني حكومةتين ئاستةنطَيكة لةو رووةوة

وةزارةتـي  )لةسـايني رابـردوو بر َيـ  ثـارة لـةالي حكومـةتي ريـدراَل ماوةتـةوة وة  ثـارةي          :سيانزةهةم 
، بؤيـة  (ة سـاَلي ، ثـارةي وشـك  -النيتقات السـيادية واحلاكمـة  -ثَيشمةرطة، بةشة ثارةي رةرمانر ةوايي و سةروةري

 .ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان كاربكات بؤ طَيرانةوةي ئةو بةشة ثارانة كة مايف خةَلكي كوردستانة
حـةوت سـةدو   ( )1957322)بـر ي   9002ئةوةي تَيبيين دةكرَيت حكومةتي ريـدراَل بـؤ سـاَلي   : ضواردةهةم

بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان دةبـر َي لـةبري      دينـار لة ( بيست و سَي م يارو ثَينج سةدو نةوةت و نـؤ م يـؤن  
داهاتةكاني ناوخؤي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، لةكاتَيكدا سـةرجةم داهـاتي هـةرَير بـةثَيي خةمآلنـدني      

سَي سةدو حةرتاو ثَينج م يـارو سـةدو بيسـت و    ( )5137192)وةزارةتي دارايي هةرَير بريس بووة لة بر ي 
سَي سةدو ضل وهةشت م يارو ضوارسةدو ( )5217210)ئةم دوو داهاتةش دينار، جياوازي نَيوان (نؤ م يؤن

 .دينارة( حةرتا م يؤن
 لَيذنةكةمان ثَيشنيار دةكات وةزارةتي دارايي ثَيشينةي خانووبةرة : ثانزةهةم

 .دابني بكات بؤ طوندةكان بةثَيي رَينماييةكي تايبةت( س يتة عقار)
و ذمَيرةي كؤتايي شةش مانطي دووةمي  9001تةواوكاري ساَليئةوةي تَيبيين دةكرَيت بودجةي : شانزةهةم

. نةهاتووة بؤ ليذنةي دارايي، كة دةبواية لةكاتي خؤيدا بطةيشتباية ليذنـةي دارايـي و ئـابووري    9001ساَلي
 .راثؤرتي ساينة طةيشت، بةيم دوايي نووسيين ئةم راثؤرتة طةيشتة دةستمانةوة، بةداخةوة

 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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، لَيذنةكــةمان ثشــتطريي ثــرؤذة 9002ســةبارةت بــة ثــرؤذة ياســاي بودجــةة هــةرَيمي كوردســتان بــؤ ســاَلي 
 :ياسايةكة دةكات بة شَيوةيةكي طشس، ئةم ثَيشنيار و تَيبينيانة دةخاتة بةرضاوي بةر َيزتان

 (ماددةي يةكةم:  )يةكةم
 : بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة برطةي دووةم لةم ماددةية

 (دووةم)
ــة   (د)  ــةيطوذمةي ــؤن  ) 117120 بر ةك ــل م ي ــارو سةدوض ــت و شــةش م ي ــةكاني  ( شةس ــؤ خةرجي ــار ب دين

 .ثةرلةماني كوردستان
دينـار بـؤ   ( بيسـت و ضـوار م يـارو هةشـت سـةدو هةشـتاو يـة  م يـؤن        ) 927111طوذمةية  بر ةكةي  (ب)

 (.خةرجيةكاني دةسةيتي دادوةري
شــةش ترليــؤن و ضوارســةدو شةســت و دووم يــارو نؤســةدو ضــوار ) 172197202طوذمةيــة  بر ةكــةي  (ج)

 .دينار بؤ خةرجيةكاني جَيبةجَي كردن لة دةزطاكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان( م يؤن
 (ماددةي سَييةم)  :دووةم

 .زياد بكرَيت( ومةني وةزيرانبةرةزامةندي ئةجن)لَيذنة ثَيشنيار دةكات لةكؤتايي ماددةكةدا دةستةواذةي 
 (ماددةي ضوارةم:  )سَييةم

لةناو ( هةبووة ناداراييةكان -موجودات غري مالية)لةم ماددةيةدا لَيذنة ثَيشنيار دةكات لةدواي دةستةواذةي 
 .زياد بكرَيت( هةبووة نةطؤر ةكان- موجودات الثابتة)كةوانةيةكدا دةستةواذةي 

 (ماددةي ثَينجةم:  )ضوارةم
 ببَيت بة ( وةزارةتي دارايي هةرَيمي كوردستان)ذنةكةمان ثَيي باشة دةستةواذةي لَي
 .(وةزارةتي دارايي حكومةتي هةرَيمي كوردستان)

 (ماددةي يانزةهةم:  )ثَينجةم
 :لَيذنة ثَيشنيار دةكات لةكؤتايي ماددةكةدا ئةم رستةيةي بؤ زياد بكرَيت

ةَل وةزارةتي ثالندانان راثؤرتَي  لةو بارةيةوة ثَيشكةش بكات دةبَيت وةزارةتي دارايي بة هةماهةنطي لةط)
 (.9002بة ثةرلةمان ثَين كؤتايي ساَلي

 (ماددةي سيانزةهةم:  )شةشةم
سةرؤكي دةزطاكان كة بة )بكرَيت بة ( سةرؤكةكاني كة بة وةزارةتةوة)لَيذنة ثَيشنيار دةكات دةستةواذةي 

 (.وةزارةتةوة
 (مماددةي حةظدةهة:   )حةوتةم

 .لَيذنةكةمان ثَيي باشة ثاداشس ساينة بؤ هةر رةرمانبةرَي  لة سَي م يؤنةوة بكرَيت بة ية  م يؤن
 (ماددةي هةذدةهةم):  هةشتةم

 .(لَيكؤَلينةوة)دةبَيت بة وشةي ( لَيتوَيذينةوة)لة كورديةكةدا وشةي 
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 : نؤيةم
وة بةم شَيوةيةي ( 90)َيت بةناوي ماددةي ماددةية  زياد بكر( 12)لَيذنة ثَيشنيار دةكات لةدواي ماددةي 

 :خوارةوة دابر َيذرَيتةوة
 (.بؤ هاوويتيان دابني دةكات بةثَيي رَينماييةكان -س يتة عقار-وةزارةتي دارايي ثَيشينةي خانووبةرة)

، وة زجنريةي ( 99)دةبَيت بة ماددةي( 90)بةهةمان زجنرية ئةمَينَيتةوةو ماددةي ( 91)بةم ثَيية ماددةي 
 .ماددةكاني دواي ئةوة بةو ثَيية دةطؤر رَيت

 ..لةطةَل رَيزماندا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ســوثاس، مــن دةمــةوَي جــةنابي وةزيــر ر ةضــاوة ئــةوة بكــةن، ئــةم راثؤرتانــة دوو بابــةتن، بابــةتَيكيان   
ماددانـةة كـة لـة    تَيطةيشتين طشتيية، راو و بؤضووني خؤيانة، بةشَيكيشـي بريتيـة لـة رةئيـان لةسـةر ئـةو       

ــة و       ــر، وةيم ئَيوةش ــة دوات ــةبَيت، دةخرَيت ــةوة ه ــة ماددةكان ــدي ب ــةوة ثةيوةن ــاتووة، ئ ــاكةدا ه ــرؤذةة ياس ث
مونااةشة كردنة ماددة بة ماددة، بةيم بـا ئـةو سـَي ضـوار راثؤرتـةش نوَينينـةوة، ئينجـا بـة طشـس رةئـي           

ةر رؤشـنايي راثؤرتـةكاني تـر جوابدةينـةوة،     جةنابتان لةسةر هينةكان، بة كورتي ضـونكة دةبـَي دواتـر لةبـ    
 .رةرموو

 : وئابووري وةزيري دارايي/بةر َيز  بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة روونكردنةوةيةكمان هةية لةسـةر وةزعـي ميزانيـة، رةنطـة ثَيمـان وايـة، ئةطـةر ئـةوة روونبخرَيتـةوة          
 .دةبَي، ضونكة ئةم ميزانيةش بةَلكو طؤر انكاري تَيدا دةبَي زياتر لةبةر ضاوي برادةران و خوشكان روونرت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خؤي ئةطةر ئيجازة بدةة، من ثَير باشة ئةم راثؤرتانة نوَيندرَيتةوة، دواتـر ماوةيـةكي بـاش وةربطـرن بـؤ      

وكاري بكـةن بـؤ   روونكردنةوةة خؤتان، و هةردوو بريكارين دةتوانن اسةية  بكةن و بةشداري بكةن و ها
 .روونكردنةوةكانيان، بؤية ئَيستا داوا لة لَيذنةة تةندروسس دةكةم بؤ خوَيندنةوةة راثؤرتةكةيان

 : بابان فؤاد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق-سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/بؤ
 راثؤرتي لَيذنةي كار و كاروباري كؤمةييةتي/بابةت

دا (91/3/9002)س و كــارو كاروبــاري كؤمةاَليــةتي ،لــة رؤذي ضــوار شــةممة رَيكــةوتي   ليذنــةي تةندروســ
ــراق ســاَلي -كؤبــووةوة بــؤ لَيكؤَلينــةوةي ثــرؤذة ياســاي بودجــةي هــةرَيمي كوردســتان   ،كــة دواي (9002)عَي

دا ثَيشـكةش بـة ليذنةكـةمان    (1/3/9002)خوَيندنةوةي يةكةمي لة ثةرلةمان لة دانيشـتين ئاسـايي رؤذي   
دواي طيتتوطؤكردني ماددةكاني ياساكةو سةرجنداني هةموو بودجةي حكومـةتي هـةرَير كـة لةاليـةن     .ابووكر
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وةزارةتي داراييةوة ثَيشكةش كرابوو،ثَيوةندميان كرد لةطةَل بةرَيوةبةري حيساباتي وةزارةتي تةندروسس و 
بةرَيوةبـةري طشـس   -ةد زةنطةنـة ياسني ئة )وةزارةتي ذينطة،لةسةر ئةوة رَيكةوتني كة ثَيشوازي بكةين لة 

لـة بارةطـاي   (بةرَيوةبـةري ئيدارةوخؤيـةتي وةزارةتـي ذينطـة     – عثماا  ديواني وةزارةتي ذينطة، اـادر سـعيد   
ي بةياني لةسةر (10)لةهةمان رؤذ،سةعات .ليذنةي تةندروسس و كارو كاروباري كؤمةاَليةتي لة ثةرلةمان 

نةية  لة راثؤرتي وةزيري ذينطـةيان نيشـان دايـن كـة وةزيـري      ثَيداويستيةكاني وةزارةت طيتتوطومان كرد،دا
 .بؤ وةزارةتي دارايي ناردبوو( 92/5/9002)لة رؤذي (325)ذينطة  بة نووسراوي ذمارة 

دواي طيتتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي بودجـةي هـةرَير ،ئـةوا ليذنةكـةمان راثـؤرت وراسـثاردةكاني خـؤي         
 :ةوة ثَيشكةش دةكاتلةبارةي ثرؤذةكةوة وة  ئةوةي خوار

ليذنةكـــةمان هـــةموو ئـــةو بر طانـــة تةئييـــد دةكـــات  كـــة لـــة راثـــؤرتي ليذنـــةي ياســـاييدا هـــاتووة ،لـــة   -1
ئــةو بــر ة ثارةيــةي لــة برطــةي ســَييةمدا  لــة :دا ثَيشــكةش كــراوة ،تَيبينيمــان ئةوةيــة كــة ( 11/3/9002)

 .م يار(11120)دينارة نة  م يار(11120)ي راثؤرتي وةزارةتي داراييدا  هاتووة (19)الثةرةي 
ــاري       -9 ــي كــارو كاروب ــي تةندروســس و وةزارةت ــراو بــؤ هةريةركــة لــة وةزارةت ــةين ثــارةي دان ثَيشــنياز دةك

 .كؤمةاَليةتي زياد بكرَيت
م يــار دينــار بــؤ ثَيداويســتيةكاني وةزارةتــي ذينطــة و (1530)دةربــارةي وةزارةتــي ذينطــة ثَيشــنياز دةكــةين

ي سـاَلي  (1)ي زياد بكرَيت بة تايبةتين بـة طـؤَيرةي ياسـاي ثاراسـتين ذينطـة ذمـارة      ئاسانكردني كاروبارةكان
ســندواَي  بــؤ ثاراســنت و ضــاككردني ذينطــة لــة هةرَيمــدا       )لــة مــاددةي دةيةمــدا هــاتووة كــة     ( 9001)

 (.دةكرَيتةوة،داهاتي سندواةكة لةو ثارةية ثَي  دَيت كة لة بودجةي حكومةتي هةرَيمةوة دابني دةكرَيت
 :مان ثَي باشة كة ثةرلةمان بزانَيت كةوا

 .ي بودجةي بةردةست%(3711=)ثارةي دانراو بؤ وةزارةتي تةندروسس 
 .ي بودجةي بةردةست%( 1711=) ثارةي دانراو بؤ وةزارةتي كار

 .ي بودجةي بةردةست%( 0715=)ثارةي دانراو بؤ وةزارتي ذينطة
 %( 171=)كؤي هةمووي 

يةي بؤ ئةو  وةزارةتة خزمةتطوزارييانة دانراوة  هـةمووي كـةمَي  لـةو ثارةيـة      لةوةوة دةردةكةوَي ئةو ثارة
ي بودجةكـةو لـة نيـوةي ثـارةي وةزارةتـي      %( 15701)زياترة  كة بـؤ وةزارةتـي نـاوخؤ دانـراوة  كـة ئةكاتـة      

 .ي بودجةكة%( 90711)دارايي كةمرتة كة ئةكاتة
ةوة ثَيشـكةش كـرد ،وا لَيـرةدا    (9001)جـةي سـاَلي   ئةوةي ثار ومتان كاتَي راثـؤرتي خؤمـان لـةبارةي بود    -5

دووبارةي دةكةينةوة كة زؤر ثَيويستة حكومةتي هةرَير لةطةَل حكومةتي ريدراَلدا هاوثش  بَيت لـة ديـاري   
 .كردني داهاتةكاني حكومةتي ريدراَلدا

 .تةئكيد دةكةينةوة  لةسةر كةم كردنةوةي خةرج و مةسرةيف كارثَيكردن -2
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لـة بودجـةي   %(  90711)ن وةزراةتي دارايي   هةموو خةرج و سةريف بودجةكةي كـة دةكاتـة   داوا دةكةي -3
 .هةرَير بة تةواوي روون بكاتةوة،كة دةكاتة ثَينج يةكي بودجةي هةرَير

ثَيشــنيارةكةمان دووبــارة دةكةينــةوة كــة ثَيويســتة ثــرؤذةي بودجــة بــؤ ســاَلي ئاينــدة نرَيتــة بــةردةمي  -1
كة بةشَيوةي كؤتايي ثَيشـكةش بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي بتـوانني بـة خةسـس طيتتـو طـؤي           ثةرلةمان ثَين ئةوةي

 .لة ثةرلةمان بة ماوةيةكي طوجناو. لةسةر بكةين
ثَيشنياز دةكةين دووبارة ضاو نشَينرَيتةوة بةو ميالكـة طةورةيـةي بـؤ هةريةكـة لـة وةزارةتـي دارايـي و        -1

 :وةزارةتي ناوخؤدا تةرخان كراوةكة
 (.100121=)رةتي ناوخؤ ميالكي وةزا

 (.11512=)ميالكي وةزارةتي دارايي 
ــة        ــة لـ ــةين كـ ــاكانة بكـ ــبينية ضـ ــةو ثَيشـ ــي لـ ــت خؤشـ ــَو دةسـ ــدا ،دةشـ ــةموو تَيبينيانةشـ ــةو هـ ــةَل ئـ لةطـ

 :دا طرياوةتة بةر،بة منوونة(9002)بودجةي
 %(. 12730=)اةرساندني وةزارةتي كارةبا بؤ ثرؤذةكاني وةبةرهَينان 

 %(. 13712=)ةواني لة ثرؤذةكاني وةبةر هَينان بةشي وةزارةتي شار
 %(. 19713=)بةشي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي 

تـَي  ( عجـز )دةبَي دةست خؤشي لـة رَيكخـةراني بودجـةش لـة وةزارتـي دارايـي بكـةين كـة هـَيض كورتيـةكي            
 .نةكةوتووة

ضـونكة وةهـا   ( الكفاااات اصحاب )َيهاتووةكان لة كؤتايشدا ثَيشنياز دةكةين  بوار بكرَيتةوة بؤ دامةزراندني  ل
ضاوةروان دةكرَيت دواي هةناردني نةوت لة اليةن حكومةتي هةرَيمةوة و بةرز بوونةوةي نرخـي نـةوت لـة    

دؤالر، داهــاتي هــةرَيمين زيــاد بكــات ،ضــونكة اةرســاندني   ( 30)بازارةكــاني جيهانــدا بطاتــة بــةرز تــر لــة   
 .يادة نرخة دانراوة، زؤر سوثاسبودجةي ريدراَل لةسةر ئةساسي ئةو ز

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 زؤر سوثاس، لَيذنةة ئاوةدان كردنةوة، رةرموو كا  رةشاد نواتةي نيزامي ضية؟

 : بةر َيز  رشاد ا د ابراهير
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيذنةكان هةماهةنطي بكات، نووسراوة سةرؤكايةتي ئاراستةة لَيذنةة دارايي كرا، كة لَيذنةة دارايي لةطةَل ل
بةثَيي تايبةمتةندي وةزارةتةكان، باسي لَيوةكراو ضةند شارةزا بانط كرا، كؤبوونةوةمان لةطةَل كرد، شـتة   
طةيلة كرا و تاوتؤكرا ئةوةة لة راثؤرتي لَيذنةة دارايي هات، ئةو اليةنانةة طرتةوة كـةوا ئَيسـتا ئَيمـة لـةو     

وةة كامتان زؤر نةر وات، بؤ جَيبةجَي كردني ئـةو نووسـراوةة سـةرؤكايةتي،    راثؤرتانة دةووَينينةوة، بؤ ئة
وابزامن ئةو راثؤرتانة ئاراستةي سةرؤكايةتي كراوة كة هاتيـة، يـةعين خوَيندنـةوةيان دووبـارة لَيـرة نـازامن       

 .جةنابتان ضؤن هةَليدةسةنطَينن، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تيان نةناردووة بؤ لَيذنةة دارايي، ئةو موالحةزةية دوَينـَين بامسـان كـردووة، بـةيم     هةموو لَيذنةكان راثؤر

هةندَي لة لَيذنةكان راثؤرتةكانيان دوَيـيَن و ثَيـرَي ئامادةيـان كردبـوو، بؤيـة هةنـدَي موالحـةزات هةيـة لـة          
مان لَي دةكوذَيت، بؤيـة  راثؤرتةكانياندا، لة راثؤرتي لَيذنةة دارايي نةهات بوو، بؤية ومتان ئةطةر ضي وةخت

 .راثؤرتةكانيان نوَيننةوة ئةطةر تةرصيالتيشي تَيدا بَي، برادةرانين سةبريان هةية، رةرموو كا  زرار
 : امني طاهربةر َيز  زرار 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة خوَيندنةوةة ثَين ئةوةي راثؤرتي لَيذنةة ئاوةدان كردنةوةة نوَينمةوة، من ثَيشنيارَيكر هةية، ثَير باش
ئةم راثؤرتانـة لةكاتةكـدا بَيـت، كـة بودجـةة نةرـةااتي تةشـزي ي وةزارةتـةكان لـة نةرـةااتي ئيستيسـماري            
ثةسند دةكةين لة هةر وةزارةتَي ، بؤ منوونـة ئَيسـتا وةزارةتـي تةندروسـس، لَيذنـةة تةندروسـس راثـؤرتي        

ــزي ي و نة      ــةااتي تةش ــندكردني نةر ــاتي ثةس ــة ك ــدةوة، ل ــؤي خوَين ــي    خ ــؤ وةزارةت ــماري ب ــةااتي ئيستيس ر
تةندروســـس، ئـــةو كـــاتي ئـــةو راثؤرتـــة نوَيندرَيتـــةوة، دةور و تةئســـريي زيـــاترة، مـــن ئامادةشـــر ئَيســـتا 

 .بيخوَينمةوة ئةطةر ثَيشنيارةكةم ابوَل نةكرا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةة هةر وةزارةتَي  راثـؤرتي  رةئي جةنابي وةزير لةسةر ئةو مواتةرةحة ضية؟ لةكاتي منااةشةكردني برط

 وةزارةتةكان نوَيندرَيتةوة، مونااةشة بكةين؟
 : وئابووري وةزيري دارايي/بةر َيز  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمةش ثَيمان باشة بةو شَيوةية بَيت، ضونكة دووبارة ئةبَيتةوة، ئَيستا ئةو مةوزوعة جارَيكي تر دةخرَيتة 
ةيم ئَيمـة نوســخةة ئةمانـةمان وةرنةطرتــةوة، دةبوايــة ثَيشـرت ثَيمانيــان بدابايـة،  بــؤ ئــةوةة     مونااةشـة، بــ 

 .بتوانني ئَيمةش وةيمةكاني خؤمان باشرت حازر بكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةواتة تةئيدي اسةكاني كا  رةشادي دةكةن، رةرموو كا  دكتؤر بؤ جَيطاي خؤت، هةردوو لَيذنةكة رةئيان 
اية و جةنابي وةزيرين رةئي واية، من داوا لة جةنابي وةزيـر دةكـةم، ئـةو بـة شـَيوةيةكي طشـس هةنـدَي        و

تَيبينيمان بداتَي لةسةر بابةتةطشتييةكان لة راثؤرتي دارايي و راثؤرتي لَيذنةة ياسايي، ئةو دوو راثؤرتـةة  
يـة، بـةيم ئومَيـدةوارم تةوزحيـةكانتان     كة خوَيندرانةوة، لةطةَل راثؤرتي لَيذنةة تةندروسس، تةوزحيتان هة

هـؤي دواكـةوتين بودجـة، بةشـَيوةيةكي رـةرمي بـؤ خـةَل  بـاس         : يـة  :ئةم تةوةرةش بطرَيتةوة كة هـاتووة 
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ةكة كة ضؤن دَيت و ضؤنة، ئَيرت داهاتةكاني تـر ضـؤن حيسـاب    %11بكةن، داهاتةكاني تري بودجة، جطة لة 
اتَي  هةية، ضؤن حيساب دةكرَي، يةكطرتنةوةة وةزارةتي دارايي و دةكرَي، خةَل  ئاشنا بَيتةوة بةوة، ض داه

ئابووري لة ض مةرحةلةيةكداية، لة ض اؤناغَيكداية، يةكنةطرتنةوةة ديواني ضاودَيري ئةوة رةنطة دةبَي من 
روونكردنةوةية  بدةم، ئةطةر ئةمانة و هةروةها هةندَي وردكاري بودجة هةية كة خؤتـان دةزانـن جَيطـاي    

ري ئةنداماني ثةرلةمانة، ئةطةر روونكردنةوةة خؤتـان بـدةن سـةبارةت بـة بودجـةة حيزبـةكانين،       ثرسيا
ئةطةر ضي نةهاتووة، بةيم زؤر لةو ئةندامانة باسي دةكةن، لةسةر رؤذنامةكانـدا بـاس كـراوة، مـةوزوعَيكي     

 .طرنطة، حةز دةكةم روونكردنةوةة خؤتان لةسةري هةبَي، رةرموو

 : وئابووري وةزيري دارايي/ةبانيبةر َيز  بايز تاَل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةراسس ئَيمة راثؤرتَيكمان ئامـادة كـردووة بـؤ ئـةوةة كـةوا زيـاتر روونبكةينـةوة، روونكردنـةوةمان هةيـة          
دةربــارةة ثَيشــكةش كردنــي ئــةم بودجةيــة، دوايــين ئــةو ثرســيارانةة كــة جــةنابت وتــت ئــةوة لــة زمــين   

تبَيت، وةيمي ئةدةينةوة، سوثاسيشتان ئةكةم بؤ ئةوةة كةوا ئةو مةجالةتان داين بؤ راثؤرتةكة ئةطةر نةها
ئَيمة وةكو وةزيري دارايي و وةكي ي وةزيري دارايي بتوانني بةشداري مونااةشاتةكان بكةن، بة ثَيويسـتمان  

دةوةينـة بةردةسـت   زاني بة بةر َيزتان رابطةينني كة بودجةة ساَلي دارايي حكومةتا هةرَير ئامـادةكراو و  
بةر َيزتان بة مةبةسس ثةسندكردني، هةر لةو بارةيـةوة بـة ثَيويسـتمان زانـي تيشـكَي  نةينـة سـةر بـاري         
دارايــي و بودجــة لــة هــةرَيمي كوردســتان، ئاشــكراية ئةمســاَل ســاَلَيكي ئاســايي نيــة لــة جيهــان و عــرياق، لــة  

وتةوة و بوةتة هؤي شكستَيكي ئابووري و دارايي كوردستانيشةوة بةهؤي ئةو تةنطذة داراييةي جيهاني طرتو
و مةترسيدار لة هةموو بوارَيكدا، لة عرياايشدا طرنطرتين ئاسةواري ئةم تةنطذةية دابةزيين  نرخـي نـةوت   

دؤالرةوة بـؤ   120بوو لة بازار ةكاني جيهان بة ر اددةية  كة نرخي بةرمي َيكي بةنزيين دابةزاند لة ثرت لة 
بةت نةوتي عَيرااةوة، ئةم دابةزينة لة كاتَيكداية كة رَيذةة داهاتي نةوت لة عَيراادا ثرت دؤالر، بة نيس 59
، هةر بةو هؤيةوة وةزارةتي دارايي عَيراق ضةند جارَي  لة بودجةة ئةم ساَلدا طؤر انكاري كـرد، لـة   %25لة 

ــة   ــؤي بودج ــةرةتادا ك ــةماني    23س ــة ثةرل ــندكردندا ل ــاتي ثةس ــة ك ــوو، ل ــار ب ــؤن دين ــتة   ترلي ــراق طةيش عَي
ترليؤن دينار، لة كاتَيكدا ئةم بر ة خةمَ َينراوةش ئةتوانني بَ َيني جَيطاي متمانة نية، ضـونكة داهـاتي   1271

دؤالر بؤ بةرمي َي ، و هـةناردةة نـةوتين بـة دوو م يـؤن بـةرميل       30بودجةة نةوت بةرمي ي دانراوة بة 
ــندكراوة،    ــةو خةمآلندنــة ثةس ــايةني باســة، ب ــر ي    رؤذانــة، ش ــورتي هَينــاوة بــة ب ــتا ك ــراق ئَيس بودجــةة عَي

ترليؤن دينار، وة ضاوةر وان دةكرَي ئةطةر نرخي نةوت و هةناردة كردن بةم شَيوازة بَيت، بر ي كورت 1171
لــة  11121هَينانةكـة لــةوة زيــاتر دةبــَي، بـةر َيزان، كاتَيــ  وةزارةتــي دارايــي عَيـراق بــة نووســراوة ذمــارة    

ي لــَي كــردين، 9002كةش كردنــي ليســس خــةم َينراوة بودجــةة داهــاتي ســاَلي  داواي ثَيشــ 91/3/9001
 :دا بةم شَيوازةة خوارةوة ثَيشكةمشان كرد1/1/9001لة 19123ئَيمةش بة نووسراوة ذمارة 

 .بر ي خةمآلندني بودجةة ئاسايي 1571700070007000
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 .بودجةة سةرمايةداري 27300070007000
 .داهاتي هةرَير دينار خةمالندني 523000000000

 .ئةو كة ئَيمة ثَيشكةمشان كردبوو
ــة    ــرد، ك ــةرامنان ك ــي رةرمانب ــندكردني ميالك ــو     122239وداواي ثةس ــة وةك ــة ئَيم ــايةني باس ــوو، ش ــة ب ث 

حكومةتا هةرَير، هيض بةشدارييةكمان نةبووة تا ئَيستا لـة دانـاني بودجـةة عَيـراق، دواي تـةواو كردنـي و       
لة حكومةتا ريدراَل، ئةو كاتة بانط دةكرَين بؤ ئاطاداركردمنان لة ثشس هةرَير ناردني بؤ لَيذنةة ئابووري 

ــةر       ــةش لةس ــةو ئيجرائاتان ــةري، ئ ــةبَي لةس ــان ه ــةرنج و تَيبينيم ــةر س ــةوة، ئةط ــةو بارةي ــؤكردن ل و طيتتوط
ا، د92/2/9001لـة   99025وةزارةمتان ثَيويست بوو، ئَيمة ثَيي هةَلساوين، بؤ منوونة بة نووسراوة ذمارة

داوامان لة وةزارةتةكاني حكومةتا هةرَير كرد، كة ليستةكاني خةمآلندني بودجـةمان بـؤ بنَيـرن، جـارَيكي     
دا جــةختمان كــردةوة لــة وةزارةتــةكان، بــةيم  91/10/9001لــة  95121تــرين بــة نووســراومان ذمــارة 

انا يةكيكيان بـؤ بودجـةة   بةداخةوة زؤر بة سسس بة دةنط داواكاييةكةمانةوة هاتن، دواتر دوو لَيذنةمان د
ئاسايي و يةكَيكيان بؤ بودجةة سةرمايةداري، بةهاوكاري لةطةَل وةزارةتي ثالنـدانان، بـةرواري طيتتوطؤمـان    

، طةيشتنة ذمارةيةكي سةرةتايي و دواتر 51/19، تا 1/19/9001دةستنيشان كرد، لةطةَل وةزارةتةكان لة 
ــؤ ئــةوةة بطوجنَيــ    ــرد ب ــتكارميان ك ــ  دةس ــةند جارَي ــدا   ض ــة كؤتايي ــدا، ل ــي ريدراَل ــةة عرياا ت لةطــةَل بودج

 :طةيشتينة ثوختةة ئةو ذمارانةة خوارةوة كة لة ليستةكاني هاوثَيضي ئةم راثؤرتةية
 9002ليسس خةمآلندني داهاتي حكومةتا هةرَير بؤ ساَلي : يةكةم

 :بابةتةكان
 خةم َيندراوي عَيراق

 ئةوةة ئَيمة تةمخينمان كردووة               ئةوةة ئةوان تةمخينيان كردووة              
 110.192. 0007000                                 251.30570007000:باجةكان

 هيضمان دانةناوة                     221170007000:سوودي كؤمةييةتي
 913.00070007000              911.53570007000:بةخشيين داهاتي تر

 داناوة                   هيضمان دانةناوة1593:وجوداتي جَيطرررؤشتين مة
تـةمخينيان كـردووة، ئـةوةة ئَيمـة      195322واتة كؤي داهاتةكان، ئةوةة كة عَيراق تةمخيين كردووة، بة 

 ، 513192تةمخينمان كردووة، بة 
 ي دارايي9112ليسس خةمآلندني حكومةتا هةرَير بؤ ساَلي :دووةم

 لة ئةوةة كة ئَيمة ئَيستاكة دامانناوة، 9001و دابني كراوة ساَلي  9002 كراوة ساَلي تةبيعي ئةمة دابني
، ئةوةة كة ئةو 9002، دابني كردني عَيراق ساَلي  5203231.0007000، 9001مووضةة رةرمانبةران،

، مشـة  و  % 22.2، رَيـذةة جؤرةكـاني خـةرجي، ئـةوة ئةكاتـة      5.213.031، هةرَير 5520311دايناوة، 
، ئـةوة هـي عَيرااـة، ئَيمـةش ترليؤنَيـ  و      9002لـة   12219، 9001لـة  112395زمةت و ضـاككردن،  خ
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ي عَيـراق،  9002بـووة،   31 9001، دابني كراوة ساَلي (اعانات)، باربوو %12.5داناوة، ئةكاتة  915131
 9002بــووة لــة  111، 9001دةكــات، بةخشــيين مينــة ، % 2، لــة 10بــووة، ئــةوةة ئَيمــة دامانــاوة  590

بـووة لـة عَيـراق     12050، 9001داناوة، سـوودي كؤمةييةتيـةكان، لـة     131بووة، ئَيمة 511112عَيراق 
ــة   111200 ــاوة، ئَيم ــة       152730دان ــر، ل ــةكاني ت ــردووة، خةرجيي ــةمان ك ــةة ثةرل ــتا رةوان ، 9001ئَيس

ــراق 110 ــووة، عَي ــة 213ب ــة   111، ئَيم ــةش ل ــووة، ئةم ــةوجوداتي نــادارايي، %1.1ب ــة 535، م ، 9001 ل
، 9001لــة  1132029، كــؤي خــةرجي بودجــةة ئاســايي، %5نــاردووة  915، ئَيمــة 9002لــة  221192
، واتـة لـة رةاـةمي    1335293ئَيمة كة داماننـاوة   9002، ساَلي 1335293كة دايناوة،  9002عَيراق لة 

ــ9001لــة ســاَلي  5511212نيهايةتةكــةدا ئَيمــة يــة  دةطرينــةوة، بودجــةة ســةرمايةداري،    راق لــة ، عَي
، 2321511، 9001، كـؤي بودجةكـة ئةكاتـة سـاَلي     %91، ئَيمةش هةمان رةاـةمني،  9505951، 9002

، ئةوةة ئَيمةش لة ميزانيةكةدا رةوامنان كردووة، هةمان رةاةمة، بةيم ئةم 1131915ئَيستا 9002ساَلي 
رااــي كــة رؤيــي بــؤ رةاةمــة ئــةو رةاةمةيــة كــة لــة ثةرلــةمان موصــادةاةي لةســةر كــرا، لــة ثةرلــةماني عيَ 

 سةرؤكايةتي كؤمار، طةر ايةوة جارَيكي تر، بودجةكة كةم كرايةوة، لة ئاخريدا لة خاَلَيكدا دَينة سةر ئةوةة، 
شايةنا باسة، ئةو بر ة ثارةيةي كة دابني ئةكرَي بؤ هةرَيمي كوردستان، تـا ئَيسـتا بـة وردي ديـاري     : تَيبيين

كةمرت بوو لةو بر ةة كة لة عَيرااةوة دابـني ئـةكرَي، ئـةوان ناضـار      نةكراوة، بؤية ئةطةر ئةو تةرخان كراوة
ئةبني بة كورت هَيناني بودجـة ئـةذماري بكـةين، لـة كاتَيكـدا ئةمسـاَل كـورت هَينـان ناكرَيـت بـة بودجـةة            
تةواوكــةر لةبــةر ئــةو بارودؤخــة داراييــةة كــة ئاماذةمــان ثَيكــرد لةســةرةوة، بــةَلكو ثَيضــةوانةي ضــاوةر وان  

ت، ئةوين كةم كردنةوةة بودجةية، بة ثَيويستمان زاني ئةم ليسـتةش رَيـذةة سـةدي خةرجييـةكان     ئةكرَي
 :لةسةر بنةماي كؤي بودجة دةستنيشان بكةين

 ، رَيذةة سةدي9002دابني كراوة ساَلي :بابةت
 :خةرجييةكان

 %10.1،  5213مووضةة رةرمانبةران 
 %1273، 1912مشة  و خزمةت و ضاككردن 

 %1.9، 10باربؤ 
 %9.5، 131بةخشني 

 %9.1، 152سوودة كؤمةييةتييةكان 
 %10.9، 119خةرجييةكاني تر، 

 %2.1، 915: مةوجوداتي نادارايي
 دةكات% 100،  1332

لةو ليستانةة سةرةوة بةدي دةكرَي كة رَيـذةة مووضـةة رةرمانبـةران، بـة نيسـبةت بودجـةة       : تَيبينيةكان
كـة رَيـذةة بودجـةة سـةرمايةداري بـة نيسـبةت كـؤي بودجـةة          ، ئةوةش بة دي ئـةكريَ % 10.1ئاسايي لة 
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دةكات، شايةني باسة، لةناو ئةو رَيذةيةدا، بودجةة ثةرةثَيداني ثارَيزطاكانيشي تَيداية، دابةش % 91هةرَير 
 :كردني بر ي دابني كراو بؤ ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بةو شَيوةة خوارةوةية

 رَيذةة دابةزينةكةش        9001ساَلي                9002ناوي ثارَيزطا        ساَلي 
 % 11.3م يار              510م يار                     111هةولَير              

 %11.3م يار               200م يار                   150س َيماني              
 %11.2م يار         950م يار                        13دهؤ             

 599كؤي طشس ئةمسـاَل ئـةوةة كـة دابـني كـراوة بؤيـان لـةناو بودجـةة ئَيمـة وةكـو هـةرَيمي كوردسـتان،             
ــة   ــي ثارةك ــارة، كةض ــةَل      220م ي ــةهاوكاري لةط ــةرمايةداري ب ــةة س ــاني بودج ــس ثرؤذةك ــوو، ليس ــار ب م ي

ر ئةطةر َيتةوة بؤ حكومةتا ريدراَل، راستةوخؤ وةزارةتي ثالنداندا دانراوة، داهاتي ريدراَلي حكومةتا هةرَي
لة بودجةة ساينةة هةرَير بة ية  وةجبةي ئةيرب ن، تةبيعي ئَيستا بـؤ مـةع وماتتان ئـةم سـاَل، ئـةوةة تـا       

 هةموويان بة ية  طؤذمةمان بريوة و تةراصي يشمان ثَيية كة ضؤن بر اوة،  9001ساَلي 
كــة بر يــار بــوو حكومــةتا عَيــراق   9001و  9001اَلةكاني خةرجييــةكاني وةزارةتــي ثَيشــمةرطة بــؤ ســ -1

بيداتةوة، تـا ئَيسـتا هـيض بر َيكـي نةطةر َيندراوةتـةوة بـؤ حكومـةتا هـةرَيمي كوردسـتان، شـايةنا باسـة، لـة             
، هةمان دةستةواذة هاتووة كة خةرجكردني مووضـة و ضـةكداركردني   9002ثرؤذةة ياساي بودجةة ساَلي 

ر لـة رَيككـةوتنَي  لـة نَيـوان سـةرؤكي ئةجنومـةنا وةزيرانـي عَيـراق و سـةرؤكي          نةسريةي ثاسةواني هةرَي
ــةطرتووة،           ــمان وةرن ــة هيض ــتا ئَيم ــا ئَيس ــةيم ت ــةكرَيت، ب ــةرج ئ ــدرا خ ــتان دان ــةرَيمي كوردس ــةتا ه حكوم
راثؤرتةكةة ئَيستام لةسةر ئَيستاي بودجةكةية كة هاتووة لـة دواي ئـةوةة كـة لـة وةاـائيعي عَيـراق نةشـر        

ة كةم بوويتةوة، بةيم ثاش طةر اندنةوةة ميزانية جـارَيكي تـر و ناردنـةوةة دووبـارة بـؤ سـةرؤكايةتي       كراو
، واتـــــة 1915119كـــــراوة  1131915كؤمـــــاري عَيـــــراق، دةركـــــةوت بودجـــــةة كوردســـــتان لـــــة      

كةم كراوةتةوة، لةبةر دةستكاري نةرـةااتي سـيادي و حاكمـة، بودجـة طشـتييةكةة       312.02170007000
، ديـــارة ئـــةم كـــورت هَينانـــة كـــة بريتيـــة لـــة    12113395ةر وةكـــو خـــؤي ماوةتـــةوة، كـــة  عَيـــراق هـــ

لة بودجـةة تةشـزي ي كـةم كراوةتـةوة، بودجـةة وةبةهـةمهَينان هـةر وةكـو خـؤي           312.021.0007000
بـووة، ئةطـةر    1335223، بةم شَيوةي لَيهاتووة، بودجـةة تةشـزي ي   95505551ماوةتةوة كة بريتية لة 

دةمَينَيتةوة، لةناو بودجةة وةبةهةمهَينان كة بريتية  312.021تاي لَي دةربكةين، ئةوة ئَيس 3212159
م يار بؤ  111كة بةو شَيوةية، ( تنمية االاالير)م يار ديناري بودجةكةي 599، مةب ةغي 95505551لة 

ازي ئــةم بــؤ دهــؤ ، ئةوةشــيان لــَي دةركــةوتووة، بؤيــة مةب ــةغي جيــاو 13بــؤ ســ َيماني و  150هــةولَير و 
بودجةية كـة ثَيشـكةش كـراوة لةطـةَل ئـةوةة كـة دانـراوة، ئيعتيبـار ئـةكرَيت بـة عجـز، سـوثاس، ئـةوة بـة               
نيسبةتي راثؤرتةكةمان بوون ئةو تَيبينيانـةة كـة كردوومانـة، تـةبيعي بـرادةرانين ئةطـةر موالحـةزاتيان        

ةم ئـةوةة بـة جـةنابتان بَ ـَير كـة      تةسجيل كردبَي، ئَيمة جوابي ئةوانة هةندَيكيان بدةينةوة، من حةز دةكـ 
ئَيمة وةكو وةزارةتي مالية ئةوةة داوامان لَي كراوة، شةش مـانطي يةكـةممان نـاردووة، راسـتة دوا كـةوتووة،      
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بةيم ناردمان، شةش مانطي دووةميشمان نارد، داواكارييةكةة ئَيوة و ئةمرةكةة ئَيوةي بةر َيز بةو نةوعةية 
 19، بـةيم ئةطــةر ئـةوةمان نــارد و شــةش مـانط بــة شـةش مــانط هــةر     كـة شــةش مـانط جارَيــ  بينَيــرين  

مانطمان ناردووة، ئةطةر هةندَي بة تةئخري هاتية دواي ئامادةكردني راثؤرتةكة ئةوة ناتوانني هي دووةم بة 
 .تايبةتي، ئةوةش حيساباتَيكي اانونية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 كارةبايةكة طؤر ا،      جةنابت ئةطةر تؤزَي  راوةسس لةبةر ئةوةة

بةَلَا ر استة، خؤة لة ياساي ر ؤذنامةطةرة دا خاَلَيكا طرنطة، طوَييان لَيية تةبعةن هةموويان، ئةوة خؤيان و 
ويذدانيان، مةسئوليةتة ر ؤذنامةطةرة و كامرية بةدةستةوة طرتن، مةسئوليةتة هةرئةوة نيـة رسـر طـرتن و    

ئَيمة هيض دةسةاَلتَيكمان لةسةريان نية، بةاَلم ئـةوة مةسـئوليةتَيكا   هني و ئةوة بكةن، بؤخؤيان مةسئولن، 
خؤيانة، دةتوانني ثَييان بَ َيني مةيَينة ذوورةوة، بةاَلم حةزناكةين بطاتة ئةوة، ر َيز لة ثةرلةمان بطرن، ر َيـز  

َيينـةوة سـةر   لة ئةندامانا ثةرلةمان بطرن، هةستا خؤيان بـةكار بهَيـنن، لـةو مةسـئوليةتة تَيبطـةن، دةطةر      
بابةتةكامنان، ئةو شتةة بامسان كرد، حةزدةكةم ر وونا بكةنةوة، زؤر ئةنـدام ثةرلـةمان ر ةنطـة شـارةزاييان     
نةبَيت، وة بةخؤمشانةوةش، رةراا بةينا حيسـاباتا خيتـامي و ئـةو بر يـارةة ئَيمـة كـة داوامـان كـردووة،         

، لـةجياتا ئَيـوة ثرسـيار دةكـةم، دواتـر عـةينا       ئاخر طوَيتان لَيـا نابَيـت دوايـي عـةينا ثرسـيار دةكةنـةوة      
ثرسيار نةكةنةوة بَ َير ئةوة اسةة لةسةر كرا، ئَيمة بر يارَيكمان هةيـة دةَلَيـت، داهـاتوو مةسـروراتا شـةش      
مانطا ها حكومةت بنَيرن، بؤمةتان ناردووة، درةنط طةيشتووة، ميزانيةكةتان نارد دواتـر، تةاريبـةة دوو   

، ئةم حيساباتا خيتـاما تؤزَيـ  رـةراا    51/19/9001ةوة تا  1/1ت ناردووتانة، لة هةرتة، دة ر ؤذ دةبَي
هةية، لةطةَل ئةو ر اثؤرتةة ها شةش مانط و شةش مانطتان ناردووة، تؤزَي  بؤمان باس بكةن، وة وةاَلمـا  

كا تـرين  ئةو ثرسيارانة بدةنةوة كة دَينة ثَيشتان كة عةرزم كردن، كة هةنـدَيكتان جـواب دايـةوة، هةنـديَ    
ئةطةر جواب بدةيتةوة، بةتايبةتا لةسةر هؤة ية  نةطرتنا وةزارةتا دارايـا و ئـابوورة، ئَيـوة هينَيكتـان     

، ديـارة ئـةو ئيسـتيمارةتان وا بر كـردووة،     9002تةادير كردووة، نةرةااتا مةشـاريعا ئيستيسـمارة سـاَلا    
ة بدرَيت، دةبواية ئةوة لة ر اثؤرتةكـةتان  ثَين ئةوةة بر يارة يةكطرتنةوةة وةزارةتةكانا ناوخؤو ثَيشمةرط

وانةبَيت، ضونكة من دةزامن لة ناوةر ؤكا ميزانيةكةتان تةوحيد كراوة، بـةاَلم لَيـرةدا بـةو شـَيوةية هـاتووة،      
ــة        ــة ل ــة، جط ــاوخؤ دوو وةزارةت ــا ن ــةو، وةزارةت ــمةرطة دوو وةزارةت ــا ثَيش ــت وةزارةت ــت دةَلَي ــةكَي  ببينَي ي

 .ان بؤ ر وون بكةنةوة، رةرموونوةزارةتا دارايا، ئةوةم
 :وةزيرة دارايا/بةر َيز بايز تاَلةبانا 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
بة نيسبةت شةش مانطةكانةوة، ئَيمة ناردوومانة، عادةتةن حيساباتا خيتاما و ئةوةة ئةخري ئـةكرَيت بـة   

ائيمـةن لـةدواة ئـةوةة مـانطا     حيساباتَيكا خيتاما ئةوةىل، حيساباتا خيتاما كة هةمووة تةواو دةبَيت، د
ضـةندةها واَلت تـا    9001-9001شةش تةواو دةبَيت، ئَيسـتاش بـؤ مـةع وماتا بـةر َيزتان ر ةنطـة تـا ئَيسـتا        



 91 

ئَيستاكةش تـةواو نـةبووة، ئَيمـة ئـةوةة كـة داوا كـراوة لَيمـان ناردوومانـة، ميزانيـةة تـةواو كـةر كـة بـاس              
ــاردووة    ــدا ن ــا خؤي ــة وةخت ــةوةمانين ل ــت، ئ ــؤ    دةكرَي ــة ب ــة ناردوومان ــةو ئَيم ــراوةكامن لةالي ــةموو نوس و ه

ــتاكة       ــة ئَيس ــتا ئَيم ــاوخؤ، بةر اس ــا و ن ــا داراي ــةردوو وةزارةت ــةوةة ه ــبةتا يةكنةطرتن ــة نيس ــةمان، ب ثةرل
ــات      ــة  وةزيــر دةيب ــة ئَيســتاكة دوو وةزارةتةكــة ي ــتوة، ئــةوين ئةوةي خةتوةيــةكا زؤر زؤر باشــيان هاويش

ةردةضَيت، ليذنةيةكة، ليذنةكة ديراسات و ئـةو ليذنةيـة وةكيـل وةزيرةكـانين     بةر َيوة، ئةو تةع يماتانةة د
مسادةاةة دةكةن، ئةوجا دَيت تةع يماتَيكا ثـَا دةردةضـَيت، ئـةو تةع يماتـة هـةمان ئـةو تةع يماتةيـة لـة         
هـــةموو اليـــة  ئَيســـتاكة ئيشـــا ثـــَا دةكرَيـــت، بةنيســـبةتا طـــومرئ و تةعرييتـــةة طومرطيـــةوة، ئَيســـتا  

رة كوردستان بـة يـة  تةعرييتـةة طـومرطا ئـين دةكـةين، اـانونا تةااعـدة عـام بةنيسـبةتا           لةسةرتاسة
كوردستانةوة هةمووة ية  اانونة لةهةموو كوردستان، بةنيسبةتا مووضةوة  ئةوةية بر يارة ثةرلةمامنان 

سـا ئـةوة   تةتبيق كردووة، ية  مووضةيةو ية  خمةسةساتة لة هةموو شوَينَي ، ئةوجار دةمَينَيتـةوة بـا با  
بكةم، حةزدةكةم بةر َيزتان ئاطاداربن، ية  خيتابا هةية بة نيسبةتا حكومةتا عرياايةوة، ئَيمة ئَيسـتاكة  
وةكو وةزارةتا هةرَير بؤ كاروبارة دارايا بـة هـيض شـَيوةية  نةموراتةحـةة بةغـدا دةكةينـةوة ئـةوة دوو        

رةتا دارايـا لَيـرة وةردةطريَيـت، ثـارة بـؤ هـةموو       ساَل، سَا ساَليشة، نة ثارة وةردةطرَين، ثارة هةموو لة وةزا
دائريةيةكين دةر وات، ئةو دائريانـةة كـة ثَيويسـتيان ثَييـةتا، ميزانـا مراجةعـة، يـة  ميزانـا مراجةعـة          
هةية، ئةو ميزانا مراجةعةية مانطانـة دةضـَيتة بةغـدا، ئةطـةر نةضـَيتة بةغـدا ئـةو ميزانـا مراجةعةيـة          

ة ئَيمة بةر ٍِاستا، يةعنا وةرطرتن و ناردنا خماتةبات، هةرهـةمووة وةزارةتـا   بةهيض شَيوةية  ثارة نادرَيت
دارايـا دةيكـات، ئَيسـتا بـؤ مـةع وماتا بةر َيزيشـتان ئـةوةة كـة باسـر كـرد، ميزانـا مراجةعةكـة هــةمووة             
رةاابةة ماىل عرياق تةدايقا كردووة، رةئيـان لةسـةرة داوة، تـةدايق دةكرَيـت هـةموو جـارَة، ئةطـةر ئـةو         

يزانا مراجةعةية نةر وات، ثارةمان ثَا نـادةن، ئَيمـة موشـكي ةكةمان ئةوةيـة ثارةمـان ئَيسـتا بـؤ نـانَيرن،         م
باسا ئـةوةمشان كـردووة، بـةاَلم  كـة بـاس لـةوة هـاتووة زيـاتر هةماهـةنطيمان دةبَيـت، زيـاتر بتـوانني ئـةو              

امة، ئاخري وةرـدمانين ر ؤيشـتووة   كَيشانة ضارةسةر بكةين، ئةوين ئةوةية ئَيمة ر ؤيشتنا ورودمان بةردةو
بةرهـةم لـةوَة بـووة، لـةالة ئَيمةشـةوة كـا        .لةوَة  كة كا  رشيد و كا  دلشاديشا تيابووة، جةنابا كا  د

حممد ئيحسانين ر ؤيشتووة، ديارة لة نةتيجةة اسة كردنةكان، طةيشتونةتة ئةجنامَيكا باش، وة ريع ـةن  .د
مان بؤ ناردووة، بر يار ئةوية كةلةمةو دوا ثارةمشان بؤ بَيت، ر ةنطة دةركةوت هةق هةاا ئَيمةية، كة ئةوانة

ئةوة لة هةندَي  ئين و كار دواة خسـتبَيتني، ميسـالتان بـؤ دَينمـةوة، هـةتاوةكو ئَيسـتاكة ر ةنطـة تةسـةور          
 هةتاوةكو ئةمر ؤكة ية  دينارة مةشاريعمان بؤ نةهاتووة، ها وةبـةر هَينـان، مـن ئةوانـةة     1/1نةكةن لة 

كة ئَيستا لةبةر دةستماية، من ئةوانة وةاَلم دةدةمةوة، ئةو دوايةش ئةطةر لَير ببورن برادةران زياتر لة ناو 
مةوزوعةكةدان، ئةوانين با وةاَلما ثرسيارةكانا تـر بدةنـةوة، ديـارة باسـا حيزبـةكان كـرا، ئَيمـة وةختـا         

ن دةطرت، لة هةولَيرين وةريـان دةطـرت،   خؤة ئةم حيزبانة بةبؤنةة دوو ئيدارةييةوة كة س َيمانين وةريا
وة ر ةنطة بةهةندَة هينا جياواز، لـةوَة مةسـةلةن ثـارةة ثَيشـمةرطة وةردةطـرياو هـا خـواردن وةردةطـرياو         
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ئةمانة، ئةمانة هةر هةمووة ها س َيمانا و ها هـةولَير تةوحيـد كـرا، بر يـارة ئةجنومـةنا وةزيرانـا ثـَا        
ةتوامن بَ َير زؤر بةة زؤريان، ديارة لـةدواة ئـةوةة ياسـاية  دةربضـَيت،     دةرضوو، زيادين كرا هةندَيكيان، ئ

بؤ ئةوةة كة تةحديد بكرَيت كة ضؤن سةرف دةكرَيت، ئةجنومـةنا وةزيـران بـة ثَيـا ئـةوةة ئينشـا ئـةَلاَل        
ا دةر وات ئةوين تا ئَيستاكة ئةجنومةنا وةزيران ئةو ياسايةة نةناردووة، يان ئـةو ياسـاية دواكـةوتووة، ع ـ    

كولني ديارة دةيةوَيت، بةاَلم حيزب ئَيستا لة ئةجنومةنا وةزيران كة تةادير دةكرَيت، بة ثَيا اـةوارةو بـة   
ثَيا حةجر و بة ثَيا تةسيتيةو بة ثَيا ذمارةو ئةوانة، ديارة ثارة وةردةطرن بة طشـتا، بـة نيسـبةتا يـة      

ات بكرَيت بة ية  م يؤن، مـن بـةس تـةو    مالحةزةيةكر هةبوو، بؤ كاكة جوتيار دةَلَيت بؤ مؤزةرني مكارةئ
زحيَيكر هةية، سَا م يؤن بؤ ساَلَي  بؤ مؤزةرَي  سَا م يؤن، يةعنا بكرَيت بةيـة  م يـؤن بـؤ سـاَلَي  هـةر      
مؤزةرَي  ئَيمة لة ئةجنومةنا وةزيران ثَيمان باش بـوو هـةتا شـةرت نيـة سـَا م يؤنةكـة وةربطرَيـت، بـةاَلم         

ئَيسـتا بـةم حيسـابة بَيـت ئةطـةر بـؤ سـاَلَي  بَيـت، وا تَيطةيشـتبَيتني هـةموو           حةدة ئةعال سَا م يؤن بَيت، 
الية  ئةوة باشة، ئةوة مةوزوعةكة دةطةر َيتةوة بؤ ئَيوة، بةس بؤ ساَلَيكة، نةوة  بؤ ية  وةجبة، من ئـةم  

ترتـان ئةطـةر   دوايةش داوا لة هةردوو بةر َيزان كا  دَلشاد و كا  رشيد دةكةم كة وةاَلما ئةو ثرسـيارةكانا  
 .هةبَيت لةسةر، با ئةمانة وةاَلم بدةنةوة

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
زؤر ســوثاس بــؤ ئــةم ر وون كردنةوةيــة، بــةاَلم  مــن تةبعــةن ئــةو اســانة دةكــةم لةبــةر ر ؤشــنايا تَيبينــا     

ةوةة زؤر ئةندامانا ثةرلةمانةوة ئةو ر اثؤرتانةة كة بؤمان هاتووة، ئـةو ثرسـيارةتان ئاراسـتة دةكـةم بـؤ ئـ      
ثرسيار تيكرار نةبَيتـةوة لةاليـةن ئةنـدامانا ثةرلـةمان، كـؤم كردؤتـةوة لـةالة خـؤم ئـةو ثرسـيارانةة كـة            
لةاليةن ئةندامانا ثةرلةمانةوة دَيت، ر استةوخؤ ئاراستةتان دةكةين، وةكو بامسان كـرد شـةراريةت، هـةموو    

لةمانةوة، لةاليةن وةزارةتةوة ثَيويستة، لـة  جؤرة شةراريةتَي  لة مةسةلةة بودجةدا ثَيويستة لة اليةن ثةر
ــة          ــةة ك ــةوة، ئةوان ــةَل  بكةين ــايا خ ــةوةة دَلني ــؤ ئ ــَيني ب ــاش بن ــةنطاوة ب ــت ه ــةوة، دةبَي ــةن حكومةت الي
ر ةخنةمشان ىَل دةطرن، كـة ئَيمـة بـةرةو ئـةوة دةر ؤيـن هةمووشـتَي  زانيـارة لةبـةر دةسـتا خـةَل  دابَيـت،            

بدةنةوة كة لةاليةن ئةندامانا ثةرلةمانـةوة بـؤم هـاتووة، يةكَيكيشـيان     دووسَا ثرسيار كة دةمةوَيت جواب 
م يـؤن دؤالر   50كة بامسان كرد بودجةة حكومةت، زؤر باس لةوة دةكةن كة ثـارتا و يةكيـةتا هةريةكـة    

م يـؤن،   53دةبةن لة بودجةة حكومةت، دةمةوَيت ئةوةة وةاَلمر بدةنةوة، دووةم ثرسـيارين ئةوةيـة كـة    
م يــؤن دؤالر دةبــةن، اــؤرخا ميــزا نيــةيان كــردووة، ئةنــدامَيكا ثةرلــةمان نــازامن لــة كــوَة    53هةريةكــة 

بودجة دةضَيت بؤ ثـارتا و يةكيـةتا، حةزدةكـةم ئـةوةش روون بكةنـةوة،      % 13مةع وماتا هَيناوة، دةَلَيت 
َين داهـاتا  جوابا ئةو ئةنـدام ثةرلةمانـةش بدةنـةوة كـة نـةهاتووة ئـةمر ؤ، ثرسـيارَيكا تـرين هةيـة، دةلَـ          

، تكاية طوَة بطرن، بؤ ئةوةة ئةو ثرسيارةش كة دةكةم تكـام وايـة ئـةو ئةنـدام     % 11هةرَير هةية، جطة لة 
ثةرلةمانةة كة دةيانـةوَيت ئـةو ثرسـيارانة بكـةن، نةيكـةن، بـؤ ئـةوةة كامتـان لـة دةسـت نةضـَيت، داهـاتا             

يةكـة بةضـةند دةطاتـة    %11نةوة، كة ، حةزدةكةم وردةكاريةكةة روون بكة% 11حكومةتا هةرَير جطة لة 
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الة خؤتان، دووةم داهاتا تر هةية لةالة خؤتان، باسا نةوت دةكةن، داهاتا نةوت بؤمان ر وون بكةنةوة كة 
داهاتا نةوت ضية؟ داهـاتا زةريبـةة دةخـل، زةريبـةة عـةاار، طـومرئ، ضـؤن تـةعامولي لةطـةَل دةكرَيـت،           

رَي  لَيرةدا، ئةو داهاتانة دةضَيتة سةر ميزانيةة عريااا يـاخود  داهاتةكانا تر، ئايا حكومةتا عرياق ثرسيا
يةكة لَيتان دةبر نةوة، يان ئَيوة تؤمارة دةكةن وةكو داهاتَي  بؤ حكومةتا هةرَير، يان لة ميزانية % 11لة 

 ناكات، دةرناضَيت، يان اؤرخ دةكرَيت؟ وةكو هةندَي  لة ئةندامانا ثةرلةمان دةلًََين، ئةوانة ئةو ثارانة هني
ئةو ثرسيارانة طرنطن بـؤ ئـةوةة كـات لـة ئَيـوةو لـة ئةنـدامانا ثةرلـةمان نـةكوذين و وةاَلممـان بدةنـةوةو            

 .سوثاستان دةكةم، رةرموو
 :دارايا ئابووري و وةزيرة/بةر َيز بايز تاَلةبانا

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
م يـؤن   53، بةنيسبةتا حيزبةكان كة طوايـة  ديارة ثَيويست دةكات من ئةم وةاَلمانة بدةمةوة، ضونكة عامة

دؤالر دةبةن هةريةكةة، من لة جةريدةكان و لة سةر تةلةرزيؤن و لة هةموو شوَينَي  ئةوةم بـاس كـردووة   
ــةرموَة كــة       ــةر َيزةة كــة دةر ــةو ب ــة ئ ــةوةة ك ــة، ئ ــت ني ــة ئــةوة ر اس ــر داوةتــةوة، ك ــةر % 13و وةاَلم ة، ئةط

، ئةطةر بةَلطةيةكا هةية با ثَيشانا بدات، ئةوةة  53ئةوةشا كة دةَلَيت  بةَلطةيةكا هةية با ثَيشانا بدات،
ــةوة وانيــة، زؤر       ــَير ئ ــن ئــةوة زؤر بــة هينــةوة دةَل ــة، م ــةر بةَلطةيــةكا هةي ــت ه زؤر خــوارة ئــةوةش دةَلَي
مزاعيتين حيساب كراوة، زياترين، ئةتوانن ئةو لة دواييدا خؤتان لةسـةر ئـةوة اسـة بكـةن، بـة نيسـبةتا       

وة، ئةوةة كة مةع وم بَيت لةالة ئَيمة، وةكو وةزارةتا دارايا هيض داهاتَيكا نةوت لة وةزارةتا مالية نةوتة
ةوة نةوت دةر وات، هةموو داهاتَيكين، هةر 1/1موسةجةل نية، ضونكة ئةوةة مةع وم بَيت لةالة ئَيمة، لة 

جا ئؤمـةران و هـةتا بةسـيت تـرين     هةموو داهاتَيكين لة هةرَيمدابَيت، لة ابراهير خـةليل و بامشـاو و حـا   
داهــات لــة رســومات هةرهــةمووة بــة ثَيــا وســوالتا اــةبز تةســجيل دةكرَيــت، دةضــَيتة ســجالتةوة، ئــةوةة  
دةضَيتة سجالتةوة اابي ة بؤ تةدايق، ئَيستاكة رةاابةة ماىل تةدايقا ئةو داهاتانـةة كـردووة، مةكتـةبَيكا    

كرد، ئةو هـةموو ئيشـةكانا ئَيمـة ئـةو مةكتةبـة هـا ئَيـرةش        تايبةتا ثَيشا ئَيستا هاتن تةدايقا ئةوةيان 
نةبوو، بةكرَة طرياوة عرياايشة، مةكتةبَيكا ئةجنـةبا هـاتن تـةدايقيان كـرد، شـةش مـانط، شـةش مـانط         
تةدايقا دةكةن، ئَيستاش ديوانا ضاودَيرة دارايا، بة تةنسـيق لةطـةَل ديـوانا ضـاودَيرة ئَيـرة داواة ئـةوة       

دايق بكرَيت، واتـة ئـةو داهاتانـةش كـة ئَيمـة هـةمانبووة لـة كوردسـتان، ئـةو داهاتانـة           دةكةن كة ئةوانة تة
ــة       ــةر بر يويانــة، ل ــةوَة يةكس ــةوان ل ــةوتووة، ئ ــةميزانا مراجةعــةكانا دةرك ــراوة، كــة ل ــاب ك هــةمووة حيس

( 193531102) 9001تـا   9002تةخسيساتا ئَيمـة، مةااسـةيان ثـَا كـردووة، تـاوةكو ئَيسـتاكة ئـةوةة        
ئةوة بةردةوام دةبَيت، ئـةوة بةنيسـبةتا ئةوةشـةوة،     9002ن ديناريان لَيمان بر يوة، هَيشتاكة تةبيعا م يؤ

بة نيسبةتا نازامن تةسجيل كردن، عةال كولني ئةوانةة كة جـةنابت ثرسـيارت كـرد ئةوانـة وةاَلمةكامنانـة،      
 .ئةطةر ثرسيارة ترين هةية

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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و كا  رشيد وردةكارة هينة، دةتوانن بة ميزانيةة ثارتا و يةكيةتا كة وةكو حيزبةكانا  بةَلَا كا  دَلشاد
تر ثارة وةردةطرن بودجةيان يةعنا، ئايـا ر ةاـةمَيكتان ال هةيـة تةرسـيالتَي  بدةنـة ئةنـدامانا ثةرلـةمان،        

 .رةرموو
 

 

 :وئابووري بريكارة وةزارةتا دارايا/طاهربةر َيز رشيد 
 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكا ث

هيض تةوزحيَيكا ئيزارةمان نية كة ئةوةة جةنابا وةزير باسا كرد، بة نيسبةتا ثارتا و يةكَيتا، لة هيض 
حيزبَي ، لة هيض بودجةيةكا عالةم دانية، كة بودجة تةادميا ثةرلةمانا كوردستان بكرَيت، ناوة حيـزب  

ــة رةســ    ــةش ل ــةو مةب ةغان ــةن ئ ــدابَيت، تةبع ــة تَي ــةنديكاو كؤمةَل ــة  و   و س ــة مين ــاتووة، ل ــان ه َل و ماددةك
تةحويالتا ئوخرةو ها سةنديكاكانين لة رةسـَ ا مينـة  هـاتووة، ئـةوة لـةوَة دةريـن كـراوة، بـةاَلم ئـةو          
ر ةاةمانة كة دةَلَين ئةوةندةيـة، وةكـو جـةنابا وةزيـر باسـا كـردووة، بـا ئاشـكراي بكـةم كـة ضـةندة، نـة              

ئكيد دةكةمةوة، ها حيزبةكانين تةبعةن تةئييد لـة اليـةن   زوعف، سولسا ئةو مةب ةغةش ئةمن زياتر تة
سةرؤكايةتا ئةجنومةنا وةزيران ها هةموو حيزبةكان تةحديد كراوة، وة بةتةئييـد سـةرف دةكرَيـت، بـة     

داهاتا ساَلا ثَيشرت دةخرا  9002نيسبةتا داهات، داهات باسا كرد، ليذنةة دارايا باسا داهاتا كرد ساَلا 
ر داهـاتا سـاَلا ثَيشـرتين دةضـووة بةغـدا، هـيض سـاَلَي  داهـاتا حكومـةتا كوردسـتان           سةر بودجـة، نـةخيَ  

نةبووة، ئةو داهاتا خاسةتةن زةرائيب و رسومات و طةمارئ، كة داواة كردووة ر اثؤرتَي  ثَيشـكةش بكـةين   
ةمارئ م يـار دينـارة، ر اثؤرتةكـة المـة كـة تةراسـي ا تيايـة زةرائـب ضـةندة، طـ           193كة شَيخ ئاشكراة كرد 

ضةندة، رسومات ضةندة، ساَل بة ساَل كة دايتمانة بةغدا، ئةطـةر ثَيويسـتيان ثَيـا بَيـت ئَيسـتا ثَيشكةشـيان       
دةكةم، بة نيسبةتا وةزارتا ثَيشمةرطةو ثارةة ئَيمة لة بةغدا، وةزارةتا ثَيشمةرطة بة خؤتان دةزانن ئةوة 

طة لة زمنا وةزارةتا دييتاعا عريااـة، كةلـة   نةرةااتا ثَيشمةر 9002و 9001و  9001سَا ساَلة لة ساَلا 
زمنا دييتاعا عريااين و لة زمنا نةرةااتا سيادية كـة تـا ئَيسـتا  هـيض ثارةيـة  بـؤ حكومـةتا هـةرَيما         
كوردستان  ر ةوانةيان نةكردووة، ئَيمة مةجبور دةبني لة بودجةة خؤمان كة ميزانية تةادير ثةرلـةمامنان  

ةرطة لة ناو بودجةدانية، ئَيمة لة وةزارةتا دارايا بة واستةة س ف سةرف كردووة، بودجةة وةزارةتا ثَيشم
دةكةين، تا ئَيستاش ئةوة شتَيكا معةلةق ماوة، لةبـةر ئـةوة وةزعـا دارايـا لـة هـةرَيما كوردسـتان خراثـة         
 سةبةبةكةة وةزارةتا ثَيشمةرطةية ئةو مشكي ة حةل نةبووة، ئَيمة داوا لة ثةرلـةمانا كوردسـتان دةكـةين،   

يارمةتا حكومةت بدةن كة ئةو مشكي ة لة بةغدا ساف بَيت، جطة لـةوة هةنـدَي  نةرـةااتا تـرين هةيـة،      
ديسان دائريةة سةرةرو جنسية خستية سةر نةرةااتا سيادة ساَلا 9001نةرةااتا سةرةرو جنسية، ساَلا 

ثارةكةشـا الة   وا تةواو دةبَيت، هةتا مووضةة نةرةتاتا سةرةرو جنسـية سـةرف ناكـةن،    9002و  9001
بةغدايــة، نووســراوةكامنان حماوةلــةكامنان لةطــةَل وةزارةتــا داخ ــا موســتةمرة، وةزارةتــا دارايــا عــرياق و   

م يارمـان سـةرف كـردووة، تـا ئَيسـتا نـةيان داوةتـةوة ئَيمـة،         ( 501) 9001وةزارةتا نـاوخؤة عـرياق، هـا    
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بـة هـيض موبـةريرَي  كـة وةكـو شـَيخ باسـا         ثارةكانا ئَيمة لة بةغدا كة دةبر ن تةبعةن بة كةييتا خؤيانـة، 
م ياريـان بـردووة بـةبَا هـيض سـةبةبَي ، كـة ئـةو سـةبةبةش دةَلـَين بـؤ           ( 915) 9001كرد، كة ها سـاَلا  

مةشاريع لة كوردستان تةنيتيز دةبَيت لة حمارةزةكانا تر تةنيتيز نابَيـت، موبـةريرة وادةهَيـنن كـة مـةنتق      
كـة   9002، دةبـر ن و ئـةتو مةحتـةل دةكـةن، جطةلـةوة هـا سـاَلا       نةبَيت، تةبعةن ثـارةش لـة دةسـتا وانـة    

م ياريـان ط ـداوة، دةَلـَين ئـةو حيسـاب ناكـةين، تـاوةكو وةاَلمـا رةاابـةة مـاىل           ( 223) دةَلَيت هـا مةشـاريع  
نةدةنةوة، رةاابةة مالين تةاريرةكيان نووسيوة، يةعنا هةتا ئينسان  عقوبةة نوات لة اانون مـةرروزة  

ةة حجز بكرَيت، ئةوة بة ية  رةاةم كة ر ةاةميان ط دابوو، ئةوةبوو سـةرةرَيكا بةغـدامان   خومسا راتبةك
بةرهـةم بـة وازحـا بـة ئاشـكرايا بـة وةزيـرة دارايـا طـوت، بـةض           .كرد، من و بةر َيز كا  دَلشـاد و بـةر َيز د  

ا كـرد، وةعـديان   بةرهـةم .هةاَي  تؤ ئةو مةب ةغة دةدةية الية  ئةوةبوو ديوانا رةاابةة ماىل ثشـتطرية د 
داوة عةال ئةساس بؤمان جَيبةجَا بكةن، بة نيسبةتا ئَيمة، مشارةكةة ئَيمة، هـيض مشـارةكةمان لـة بةغـدا     
نية، نة لة دانانا ميزانية هيض مةع وماتَيكمان نية، نةدةزانني بةرمي ا نةوت بة ضةند تةادير دةكةن، بة 

ة كة تةواو بـوو، ميزانيةكـة دةضـَيتةوة، ئـةوين بـة      تةادير دةكةن، ئاطامان لة هيض نية موجةرةد ئَيم 30
بةرهةم كة رةئيسا ليذنةة ئابوورية بانطمان دةكات كا رةئيتـان ضـية، دةضـني رةاـةما ئيجمـاىل      .واستةة د

بةس دةزانني، نةرةااتا سيادة بةكةييتا خؤيان سني و جيما زياد دةكةن، بة كةييتا خؤيان دةكـةن، ئـةوة   
دائـرية  دةكةنـة نةرـةااتا سـيادة، ئةطـةر تةماشـاة بودجـةة عـرياق بكـةين           كةييتا خؤيانـة، هـةر سـاَلَي    

بوو سـيادة،   9001، لة 9001و 9003و 9002دةبينني وةزارةتا ثَيشمةرطة نةرةااتا سيادة نةبووة لة 
بوو سيادة، يةعنا بةكةييتا خؤيانـة، ض نيسـبةة زةوابـت نيـة بَ ـَين       9001شورتةو طةمارئ و جنسية لة 

ر ةاةمةكة، يةعنا داوامان كردين نةرةااتا سيادة لة سةدا ئةوةندة زياتر نةبَيت، بـةيم بـَا   ئةوة سيادية 
رايدةية، بة كةييتا خؤيانة، يةعنا مةب ةغَيكا بـاش دةدةنـة اليـةكا بـةناوة سـيادية، مةب ـةغَيكا تـرين        

و مةوادانـة تـا   لـة بةغدايـة، زمنـا زؤرة ئـة    % 11دةدةن بةناوة نةرةااتا حاكيمة كـة ثـارة كـةة ئَيمـة لـة      
ئَيستاش كة ر استة لة هةموو ساَل دةنووسن، ئيحتيمالة لة ية  ر سين سةرف نـةكراوة، نةرـةااتا دةعـاوة    

كة، ية  ر سين بؤ كوردسـتان سـةرف نـةبووة، وة مسـتةمرة     % 11م كيةكة ثارةكةمان دةر وات لةبةغدا لة 
يةكـةش  %11ا هةيـة حمتـاجني كـة لـة     نةرةااتا شـريائا واـودة مـةوادة كـةهرةبائا كـة ثَيويسـتيمان ثيَـ       

دةر وات و ئةوين دةر وات، وةردةكةة ئَيمة كة ضووينة بةغدا، تةئكيدمان لةو مةوزوعة كردةوة، بؤ ئةوانـة  
ية لَييـان بر ينـة، ر اسـتةو دةَلَيـت اةنةعةمتانـة،      ( 919) 9001مةسةلةن كة دةَلَيني داهاتا ئَيمة ها ساَلا 

دستان كة حةاا خؤمانة تةئكيدمان لَيـا كـردووة كـة نةرـةااتا سـيادة      ئَيمةش كة حكومةتا هةرَيما كور
كةة بة اليةوة نيوةة سـةرف نابَيـت، ديسـان نةرـةااتا حاكيمـة      %11لة ميزانيةة عرياق نةرةااتا %93لة 

كة لة الة وةزارةتةكانة، ئَيمة كة داوا دةكةين مةرروزة ئةوانين بؤمان ئيعادة بكةن، مـادام سـةرف نـةبووة    
بـة نيسـبةتا ئـا ميزانيـة كـة      ( بالتنسيق مع الوزارات املختصة رـا االا ـير  )ن داوة بة ئَيمة كة دةَلَيتو نةيا

تةادميان كردووة، ليذنةة دارايا رةس ا كردووة، ثةرلةمان مةب ةغا خؤة هةية، ئا اةزا ئا خؤة هةيـة،  
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ئا عريااين، ئـا ثةرلـةمان   سةرؤكايةتا هةرَير ئا خؤة هةية، لة اانونةكانا هةموو وةزارةتةكانا عالةم 
و ئا حكومةت و ئا اةزا بةية  رةاةم دَيتة خوارةوة، ئـةوة ميزانيـةة ئيعتياديـة، بـةس تةراسـيَل هةيـة،       
ثةرلةمان بابا خؤة هةية و مةج سا اةزا بابا خؤة هةية، ئةوة تةراسيَ ا، سوثاس ئةطةر هةر شتَيكيشر 

 .لة بري كردبَيت
 

 : بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 .دَلشاد رةرموو كا 

 :وئابووري بريكارة وةزارةتا دارايا/ عثما بةر َيز دَلشاد 
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

زؤر سوثاستان دةكةم بؤ ئةو ماوةيةة كة بة منتان داوة، بةراستا دةمةوَة هةندَي  خاَل كة ر اثؤرتا بةغدا 
كيدة لةسةر بكةمةوة، زؤر جار ئَيمـة باسـا   بةر َيزان ليذنةة ياسايا و ليذنا دارايي و ئابوورة هاتبوو، تةئ

ئةوة دةكةين، كة دةَليني، ئةم شتة بؤ تةئريخ دةَلَير لة ثةرلـةمانا كوردسـتان، كـة دةَلـَين ياسـاي بودجـةة       
هةرَيما كوردستان، لة راستيدا بودجة بة تةعرييتا ماىل و اانونا كة لة اانونا ئسـوىل حماسـةباتا عامـةة    

َيــ  هــاتووة لــةو جةداوي ــة خةمَ َينراوانــةة كــة خــةرجا و داهــاتا هةيــة، بــةاَلم  عريااــا هــاتووة، دةَلَيــت ث
بودجــةة هــةرَيما كوردســتان، تــا  اليةنةيــة، حةزدةكــةم هــةموو كةســَي  و ئــةم برادةرانــة بيــزانن، تــا     

، اليةنةية داهاتا تيانية، ئةطةر بَ َيا داهات، دةبـَل دةبَيـت، ضـونكة لـة عـرياق بـة داهـات تةسـجيل دةكرَيـت         
ئَيمة لة كؤة داهاتا عرياق تةمويل دةكرَيني، ئةوةة ئَيمـة وةرة دةطـرين تةموي ـة، يـةعنا هـةتا بةمـةعنا       
نزيكةكةة ثَيا دةَلَين رةنت، ئريادات ر ظينيو، جياوازيةكا زؤر طـةورة هةيـة لـة مسـتةلةحة اانونيـةكانيان،      

ــوةش جةنابيشــتا    ن تةســديقا دةكــةن، تةســديقا  بؤيــة ئةمــةة ئَيمــة وةرة دةطــرين لــة عــرياق، ئــةوةة ئَي
جةدوةىل نةرةاات دةكةن، ئريادات ناكةن، كة تا  اليةنة بؤ بودجة نية، ئةوة حةزدةكةم بؤ تةئريخ، وة بـؤ  

ــالَ     ــزانن، دووةم خ ــةموو بي ــةنابتان ه ــةوةة ج ــةر يوة، بؤئ ــازة تَيث ــاَل ت ــةر  : ئةمس ــة، ئةط ــاباتا خيتامي حيس
اتا خيتاما درةنط دةردةضَيت، ئَيستا ئا عرياق تـا ئَيسـتا   جةنابتان داواة حيساباتا خيتاما بكةن، حيساب

تـا ئَيسـتا نةضـؤتة ثةرلـةمانا عريااـةوة، حيسـاباتا خيتـاما         9002لة ثةرلةمانا عرياق نيـة، لـة    9002
كـة تـةواو بـوو، دواة     51/19مةمجوعةية  تةسويياتا حماسةبا دةوَيت، جةنابت وةزيـرة دارايـا بـووة،    

رَيــت بــؤ تةســوييات، ئــةو شــةش مانطــة كــة تةســويية دةكرَيــت رــا شــةش    ئــةوة شــةش مــانط مــةجال دةد 
دادةخرَيت ، دواة ئةوة بة سَا مانطا تر ئةو حيسـاباتة لـة كيتـرة، زاخـؤو هينـةوة كؤناكرَيتـةوة ببَيـت بـة         
جةدوةل و بَيتة وةزارةتا ماليةوة، بة تايبةتا تا ئَيستاش بةداخةوة، حكومةتا ئةليكرتؤنيمان نية، بة ر َيز 

كة ر ةشيد باسا ئةوةة كـرد موضـةو ئيستيسـمار زيـاد بكـةين، بةراسـتا ئَيمـة زؤر حـةز دةكـةين، ئةطـةر           كا
بكرَيـت بتوانني بودجةية  بـؤ وةبـةرهَينان بكـةين، بـة دوو اـات ئـةم واَلتـة وَيرانـةة ئَيمـة ثَيويسـتا بـة            

كة هةمانة وازيـان لـَي بَيـنني؟    هةموو شتَي  هةية، بةاَلم ئايا لةبةرامبةرادا ئةتوانني ئةو مووضة خؤرانةة 
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نــةخَير، ئةمــة تةشــجيعا كــةرتا تايبــةتا دةوَيــت، كــةرتا تايبــةتين بــة ســاَلَي  ودوو ســاَل هةَلناســتَيت،    
بتوانَيت هةموو ئيستيعابا هَيزة كار لة كوردستان بكات تازةو كـؤنين، بؤئـةوةة خـةَل  واز لـة حكومـةت      

ةكر هةبَيت لة حكومةت هةر باشة، ئَيسـتا ئَيمـة لـةو حالةتـة     بَينَيت، دةست بةوةوة نةطرَيت بَ َيت مووضةي
، بـة تةئكيـد ئةمـة    %10دةذين وةكـو مووضـةيةكا سؤشـيال، لةبـةر ئـةوة بةداخـةوة موالحـةزة دةكـةة لـة          

(  10.3) ئةو ثارةيـةة دَيـت بـؤ هـةرَيما كوردسـتان      % 10بةرثرسني بةرامبةرة وةكو وةزارةتا دارايا لة 
ووضة دةضَيت، جةنابا باسا سةالحيةتا كرد كة ئَيوة تةئكيـدتان كردؤتـةوة ثـار    شةست ثؤينت ثَينج بؤ م

لة بودجة، سـةالحيةتا خـةرجين ديـارة بكرَيـت، عادةتـةن لـة اـانونا موازةنـة كـة دةردةضـَيت، وةزيـرة            
دارايا تةع يماتا تةنيتيزة موازةنة دةردةكات، ئـةو تـةع يماتا تـةنيتيزة موازةنـة، دةسـةاَلت دةنَيرَيـت بـؤ        

ةزيرة دارايا، ئةو خةرجيانةة هةموو تياية، اانونا هةر وةزارةتَيكين دةَلَيت، وةزير بااَلترين دةسةاَلتة و
وة بةثَيا ياساكان دةتوانَيت خةرجا ئةجنام بـدات، وةبـؤة هةيـة تـةخوي ا دةسـةاَلت بكـات بـؤ ئاسـتةكانا         

ني بـانكا ثيشةســازة و بــانكا  خـوار خــؤة، عـةاارة بــؤ طونـدةكان، ئَيمــة زؤرمــان ثـَا خؤشــة ئةطـةر بتــوان     
خانووبةرة هةموو بانكـةكاني كشـتوكاَل زؤر بـة ئـةكتيظا ئـين بكـةن، بـةاَلم لةبةرامبـةر حاَلةتَيكـدا ئَيمـة           
دةذين، ئيعتيمادة تةواومان بؤ خةرج لةسةر بودجة لةسةر ئةو تةموي ة كةلة عرياق هةية، ئةو تةموي ـةة  

ا ثَا بكةين، هةموو داهاتةكانا تر، بةبَا ئةوةة ئَيمـة بينَيـرين   لة عريااةوة دَيت، ئَيمة دةتوانني تةسةرور
خؤيان دةة بر ن، كة ميزان دةنَيرين، ميزانا مراجةعة خؤيان دةة بر ن، لة حاَلةتَيكا ئَيستا عـرياق كَيشـةة   

بـةس  ترليؤن  300نية، ئَيمة بامسان كرد لةطةَل بةر َيز وةزيرة ماليةة عرياق، دةَلَيـت مةسرةرا راريدةين 
سيولةة نةادة هةية، رةشيدة عـرياق هـةمان تـةراكما كـردووة، نـازامن ضـية، ئـةتوانن بـةكارة بهَيـنن بـؤ           
عةاارة، بؤ زراعا، بؤ ئةوانا تر، بةالًَم ئَيمة ضونكة حكومةتَيكا هةرَيمني، نـة دةسـةاَلتي ئـةوةمان هةيـة     

ةين، نةدةسـةاَلتا ئـةومان هةيـة    خةرجا طشتا وةرطرين، نة دةسـةاَلتا ئـةوةمان هةيـة ثـارةة تـازة دةربكـ      
سةنةداتا اةرز دةربكةين، لةبةر ئةوة كَيشةة ئَيمة كَيشةة سـيولةي نةادييـة، بؤيـة نـاتوانني رـراوان زؤر      
رراوان بني لة عةاارة و زةراعا و سةناعا، مةوزوعَي  هةية موجوداتا سابتةو مةوجوداتا غـري مـاىل كـة    

موستةلةحاتا تازةة حماسةبا لـة عالـةما شـتَي  نـةماوة ثَيـا       جةنابا ئيشارةتي بؤ كرد، حةزدةكةم بزانن
بَ َين مةوجوداتا سابتة، يةعنا ئةو بة نيزام دةطؤر َيت بة مةعايري حماسةبا، دوةلية دةطؤر َيت، لةبةر ئةوة 
ثَيا دةَلَين مةوجوداتا غرية مالية، بؤية ئَيمةش ئيعتيمادمان كردة سةر ئةوة، ميزانيـةة وةزارةتـا ماليـة    

دايـة؟ دةبَيـت ئـةو بزانرَيـت مةب ـةغَيكا زؤر باشـا ئيحتيـاتا        90داية، حةاتانة بثرسن، بؤضا لة %90ؤ ب
تياية، لةناو ئةو بودجةيـةة وةزارةتـا دارايـي، بؤئـةوةة لـة كاتَيكـدا لـة هـةر شـوَينَي  ثَيويسـت بـوو، هـةر             

وة، ميالكــاتا زؤربــةة كــة رةرمانطةيـة  كرايــةوة، تــةحويل بكرَيــت بــؤ ئــةو رةرمانطةيــة، ئــةو بــؤ وا داينــا 
داينامةزرَينن وةرر دةبَيت، ثارةكةة دةخرَيتة ئةوَيوة، بؤية وةزارةتا دارايا ر َيذةكةة زياتر بووة، لة ضـاو،  
دواة ئــةوة ئَيمــة كارةبامــان هةيــة، موئةسةســةة كارةبــا، موئةسةســةة كارةبــا عجــزة  هةيــة هــةمووجار،     

كـةكؤة دةكاتـةوة لـة هـاوواَلتا نـاتواني ئـةو خةرجيـةة ثـَا         جةنابتان دةيزانن، يةعنا اةت  بةو ثارةيةة 
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بكةة، ئةو جياوازية لة كوَيوة دَيت، عجزة موئةسةسةة كارةبا وةزارةتـا دارايـا مانطانـة دةيـداتَا، هـةموو      
شارةوانيةكان، هةموو شارةوانيةكان لةسةر ئاسـتا ثارَيزطـاو اـةزاو ناحيـةكان، سـااَلنة بودجةيـة  تةاـدير        

ت و خةرجيان، هةمووشيان عجزيان هةية لةبةر ثر ؤذة، بؤية ئةو حجزة كَا دةيـدات، هـةموو   دةكةن بةداها
مانطَي  وةزارةتا دارايا دةيدات، لةبةر ئةوة دةبينني وةزارةتا ماليـة بودجةكـةة اةبـة تـرة لـة وةزارةتـا       

% 11َلَا لـة  تر، ية  حاَلةتا ترين هةيـة، لةسـةر داواة جـةنابا كـا  سـةعد روونـا دةكةمـةوة، ئَيمـة بـة         
وةرنـاطرين، بـةاَلم جياوازيـة  هةيـة، نةرـةااتا سـيادة لـةناو        % 11بؤمان ديارة كراوة، ناشتوانني بَ َين لة 

ــة       ــةن ئَيم ــة ريع  ــارة، ئةمان ــةرؤكايةتا كؤم ــران، س ــةنا وةزي ــرياق، ئةجنوم ــةمانا ع ــةلةة ثةرل ــراوة، مةس ن
ة ثارةة خةرجا خؤمان لةوة نةدةين، اةرزة نوَينةرمان تيايةتا لة حكومةتا عرياايدا، بؤية ناكرَيت بةش

هةموو داهاتا عرياق دةضَيتة كةركوكةوة هةموو مانطَي ، ناكرَيـت هـةرَيما كوردسـتان بةشـا     % 3كوَيت لة 
خــؤة ناســةنَيت، لةبــةر ئــةوة نةرــةااتا ســيادة دةردةكرَيــت لةمومجــةىل موازةنــة، ئــا عــرياق، دواة ئــةوة   

ناوة نةرةااتا حاكيمة، نةرةااتا حاكيمـة عيبارةتـة لـة خـواردن،      مةمجوعةية  نةرةاات هةية كة ناويان
بيتااةة تةموينا، واود، تااةة كارةبايا كة ئيستريادة دةكةن، نةرةااتا حةج، مةمجوعةيةكا شتا وايـة،  
ئةم نةرةااتانة ئيستريادة مةواد ئةدويةة سةحا، ئا توبا، ئةمانة هةمووة ئَيمـة ئيسـتييتادةة لَيدةكـةين    

ان وةردةطـرين، بـةاَلم بةداخـةوة وة  ثَيويسـت ئـةكتير نـةكراوة، ضـونكة لـة ياسـاي بودجـةة           حسةة خؤم
زؤر بة سةرحيا داوة بؤ هةموو ساَلةكان، ئةَلَيت نةرةااتا حاكيمة هيض وةزارةتَيكـا   9002عرياق بؤ ساَلا 

هـةرَيما كوردسـتان،   عرياق بؤة نية دينارَيكا لَي خةرج بكات، بةبَا موارةاةتا وةزيرةكةة بةرامبةرة لـة  
بةداخةوة تا ئَيستا ئَيمة وةزارةتةكامنان نةيانتوانيوة هاتوضؤة ر استةاينةيان هةبَيت لةطـةَل وةزارةتـةكانا   
عرياق، ر استةوخؤ مباشـةرةتةن تـةراوز بكـةن، بـؤ ئـةوةة ئـةو ثارةيـةة هـةرَيما كوردسـتان بـةو شـَيوازةة            

 .سوثاستان دةكةم ئَيستا خةرج نةكرَيت كة ئاطامان لَيا نية، زؤر
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
زؤر سوثاس، روون كردنةوةيـةكا طـرنط بـوو، بـةاَلم ثرسـيارَي  لةبـةر ر ؤشـنايا اسـةكانتان بـؤ مـةوزوعا           
سيولة،  ية  لةو شتانةة كة لةناو كؤمـةَلطاة ئَيمـةدا هةيـة بةردةسـت دةكرَيـت، بانكـةكانا هـةرَير رةبتـا         

مةش نازامن بؤمـان روون بكةنـةوة ثَيمـان وايـة زةرةرة هةرَيمـة، بـة تايبـةتا        بانكةكانا بةغدا نةكراوة، ئة
بانكا ناوةندة، بؤضا هـةنطاو نـانَين بـؤ رةبـت كردنـا بـانكا ناوةنـدة ئَيـرة بـانكا هـةرَير لةطـةَل بـانكا             

 .ناوةندة، وة بانكةكانا ترين ئةو سيولةتان دةخاتة بةردةست، كار ئاسانا دةكات بؤ خةَل ، رةرموو
 :وئابووري بريكارة وةزارةتا دارايا/ عثما ر َيز دلشاد بة

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

بة نيسبةت بانكا مةركةزة عرياايةوة، مارا خؤيانـة لقـةكانا سـ َيمانا و هـةولَير، ببةسـتنةوة بـة بـانكا        
ةزيةوة ئَيمة مةركةزة عريااا، لة اازاجنا ئَيمةشداية تارادةيةكا زؤر باش، ضونكة بةهؤة ئةو بانكا مةرك
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سيولةمان دةست دةكةوَيت، ئـةتوانني كـةة ثَيويسـتيان بـوو داواة بكـةن، بانكـةكانا تـرين كـةة ويسـتيان          
داواة بكةن، ئَيستا لة ميتاوةزاتا ئةخريداين، لة بارةة ئةوةوة طةيشتؤتة ئةوةة موارةاةت بكرَيت لة ماوةة 

ق، بةاَلم بانكا راريدةين و ر ةشيد كـة ئَيسـتا لـة    دوو هةرتة، ئةو دوو بانكة مةركةزية رةبت بكرَيت بة عريا
كـة عـرياق ئيـداراتا بـةجَا هَيشـت،       1221هةرَيما كوردستان داية، بةر َيزتان هةمووتان ئاطادارن لة سـاَلا  

ئي تيزامــةتَيكا زؤر طــةورةة لةســةر ئــةو بانكانــة بةجَيهَيشــت، بةرامبــةر حقــواَيكا زؤر كــةم، يــةعنا بــؤ   
م يؤن دينارة تةبعا تيانةبوو، سةدةها م يؤن ئي تيزامامتـان بـوو    13ةكانا س َيمانا منوونة لة هةموو بانك

بةرامبةر بة خؤمان، لةبةر ئةوة وابة ئاسانا ناتوانني ئةو بانكا راريـدةين و رةشـيدة رةبـت بكةينـةوة بـة      
ثَيــا ياســا  وانــةوة، لــة عريااــين بــانكا راريــدةين و رةشــيد مةربوتــة بــة وةزارةتــا داراييــةوة، ئَيمــةش بــة

 .دةجوَلَيينةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

زؤر سـوثاس، يــةعنا بـؤ ئــةوةي زيـاتر اســةكانا ئـةوان روون ببَيتــةوة، لـة مــةوزوعا داهاتـةكانا هــةرَير،       
يــةعنا بامســان كــرد زةريبةيــةو نــازامن هــني و ئةوانةيــة، لةاليــةن حكومــةتا عريااــةوة، وةزارةتــا دارايــا  

وايان لَيدةكةين كةشيتيان بنَيرن، بةدواداضوونا دةكةين، لةبـةر ئـةوة ئـةو كةشـيتة م زةمـة كـة       عريااةوة دا
دةيان دةينَا ر ةاةمةكـة، ئـةو ثارةيـةة كـة بـؤ حكومـةتا هـةرَير دَيـت، ئـةو ثارةيـةة داهـاتا خؤيـان لَيـا              

بَي بَ ـَا ئـةو داهاتـة    دةبر ن، بؤية كا  دَلشاد روونا كردةوة دةَلَيت، ئَيمـة داهـاتا خؤمـان نيـة، ثرسـيار هـة      
لةكوَة بوو؟ ئةو ثارةية بؤ كوَة دةر وات؟ زةريبـةي طومرطـة، زةريبـةة عـةاارة، زؤر داهـاتا تـرة، جـةبرةن        
دةبَيت تةادير بكةن بؤ وةزارةتا دارايا عرياق، تيايدا روونا بكةنةوة ئةوة داهاتةكامنانـة ئـةوان ر ةضـاوة    

تـة دةبـر ن، بؤيـة بـةو شـَيوةية كـة داهامتـان نيـة، ئةطـةر لـة           دةكةن لةو بر ة ثارةيةة بؤ حكومةت ئـةو داها 
واايعدا داهامتان هةية، بةاَلم ئةو داهاتة ر استةوخؤ بؤ خؤمان تةرخان ناكرَيـت، بـةس ئـاخري ثرسـيار هـةم      

كـة بـاس دةكرَيـت زؤر جـارة ئـةوها تةسـرين دةدةن       % 11ديسان ثرسيارانا ئةندامانا ثةرلةمانة، ئةو لـة  
دةطاتة ئَيمة دةتـوانن ر ةاةمـةكمان بـدةنَا، تَيطةيشـنت      15ة دةطاتة ئةوَة، يازدة دةطاتة ئةوَة، دةَلَين، دوازد

ئةو نةرةااتا حاكيمةية،  نةرةااتا سيادية دةبر َين، بَيجطة لةوة شتَيكا تر هةية، حكومةتا عرياق لَيتـان  
ية بـة دةسـتمان دةطـات، بؤئـةوةة     % 11ية لة ميزانيةة عرياق يان لة %19برب َيت، ر ةاةمَي  هةية بَ َين لة 

 .خةَل  بزانَيت ميزانيةة ئَيمة ضةندة، لة ضاو ميزانيةة عرياق

 :وةزيرة ئابووريو دارايا/بةر َيز بايز تاَلةبانا
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 ئَيمة هةموو جارَي  باسا ئةومان كردووة، ديارة ساَلا ثارين هةر باسر كرد ئةو مةوزوعة، كـة ميزانيـةة  
ــا       ــت ئةوانــةة كــة ئَيســتا كــا  دلشــادين باســا كــرد، نةرــةااتا سياســا و حاكيمــة كــة لَي عــرياق دادةنرَي

يةكـةة دةدةن  %11، لة دوايا ئةوانةة لَيا دةردةكرَيـت ئـةوجا لـة    %11دةردةضَيت ئةوجار دَين ثارةكة لة 
ة ئَيمـة مالحــةزةمان  بـة كوردسـتان، بـة هـةرَيما كوردســتان، ئـةوةش ئَيسـتاكة سـاَل لةطـةَل ســاَل ئـةوةة كـ          
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كردبَيت، ر ةاةمةكةة ئَيمة كةم دةبَيتـةوة، ضـونكة دةسـتكارة ئـةو نةرـةااتا سـيادية دةكرَيـت، مةسـةلةن         
ئَيستا ثةرلةمانا عـرياق، ئةجنومـةنا وةزيرانـا عـرياق، سـةرؤكايةتا كؤمـارة عـرياق، وةزارةتـا خار يـة،          

ا تَي زيـاد دةكـةن، ئـةم سـاَلةكة لـة ثارةكـةوة وةكـو        وةزارةتا دييتاع، ئةوانة هةر هةمووة هةرساَلة بابةتَيك
ــةناوين و        ــةو ع ــكال ل ــةنواع و ئةش ــةكرد، ئ ــيان ئيزار ــةرةرو جنسيةش ــةة س ــرد، موازن ــا ك ــيد باس ــا  رش ك
ميزانيانة دةخةنةسةر نةرةااتا سيادة، دةبَيتة هؤة ئةوةة ر ةاةمةكان متةغةير بَيت، ئَيستا لـة ر اثـؤرتا   

و % 10بَيـت، سـاَل هـةبووة لـة     % 11، ر ةنـط هةيـة سـاَلَيكا تـر لـة      %19ودة ليذنةة دارايا هاتووة لة حـد 
ثؤينت بووة، ئةو نةرةااتا سياديةو حاكيمة دةبَيتة هؤة ئةوةة كةوا ثارةكانا ئَيمة يةعنا سـابت نـةبَيت   

 .لةطةَل ميزانيةة عرياق، ميزانيةة عرياق هةموو ساَلَي  ية  ر ةاةم نية
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ةَلَا زؤر سوثاس، لة مةوزوعا نةوت ئَيوة ديار بوو جوابةكانتان ئـةوة بـوو، ئَيـوة ئاطـادار نـني لـة داهـاتا        ب
نةوت، داهاتا نةوتين لةو ر ؤذةة كة نةوت بة ر َيطاة عريااةوة تةصدير دةكرَيت، مةسئوليةتا حكومـةتا  

نـةة عريااـا بـة شـَيوةيةكا طشـتا،      عريااا ريدرالة معامةلة لةطةَل ئةوة بكات، داهاتةكـةش دةضـَيتة موازة  
بةاَلم خةَل  باس لةو طرَيبةستانة دةكات كة كراوة لةاليةن حكومةتا هةرَير لةطةَل ئـةو كؤمثانيايانـة، لـة    
بر ة ئةو طرَيبةستانة، بر َي  ثـارة تـةرخان دةكرَيـت، بـؤ ر َيطـاو بـان، بـؤ ر وبـةر وو بوونـةوةة ثـيس بـوونا            

َيشوو ئَيمة لة سةرؤكا حكومةت و وةزيرة سـامانة سرؤشـتيةكامنان ثرسـا،    ذينطة، ئةو بر ة ثارةية جارة ث
طوتيان ئةو بر ة ثارة هةية، دانراوة لة بانقيشة، ئَيمة لَيرة كة بؤ ئةوةة ئـةو مةوزوعـة زؤر بـةكار نـةيَينت     

تة لـة  لَيرةو لة وَي، ثَير باشة لة ثةسةند كردنـا ئـةو بودجةيـةدا بر طةيـة  ئامـاذة بـةو بكـات، كـة ثَيويسـ         
حكومةتا هـةرَير ئـةو ثارةيـةة كـة لـة ئـةجناما طرَيبةسـتةكاندا بـؤ هـةرَير، وةكـو داهـات هـاتووة ر وونـا              
بكاتةوة، بؤ ئةوةة خةَل  ثَيا ئاشنا بَيت، هةروةها وردةكارة ئةو طرَيبةسـتانة وةئةطـةر ثَيويستيشـا كـرد     

ون بكاتـةوة، هـةروةها لـةو اسـانةة     وةزيرة سامانة سروشتيةكان بانط دةكةين بؤ ئـةوةة زيـاتر بؤمـان ر و   
بامسان كرد، ئةو اسانةم ئاراستةة ليذنةة ياسايية، كة ماددةيةكين ئيزارـة بكرَيـت جـةخت لةسـةر ئـةوة      
بكةينةوة هةنطاوةكانا ئةوةة ماوة بؤ يةكخستنةوةة وةزارةتا دارايـا و ئـابوورة، ديـوانا ضـاودَيرة زيـاد      

دَيرة دارايا بؤضا يةكنةخراوة ياسايا خـؤة هةيـة، لةر اسـتيدا    بكرَيت، دوااسةم ئةوية لةسةر ديوانا ضاو
مةسئوليةتةكة ئا سةرؤكايةتا ثةرلةمانة زياتر لة هةموو كةسَي ، ئَيمة لةبةر ر ؤشنايا تَيطةيشـتنمان بـؤ   
واايعةكةمان، بةدواداضوومنان هةبووة بؤ هةنطاوةكانا وةزارةتا دارايـا وئـابوورة، ضـةند هـةنطاويان نـاوة      

خســتنةوة، ئَيمــةش هــةنطاومان نــاوة بــؤ ئــةوةة ديــوانا ضــاودَيرة دارايــا يةكبخرَيتــةوة، ضــةندين  بــؤ يةك
كؤبوونةوة كراوة بةينا هةردوو ديوانا ضاودَيرة دارايا هةولَيرو س َيمانا،  اسةش كراوة بؤ ئةوةة وةكـو  

و بـة هةنطاوةكـة    بر يار، دةست نيشانا كةسـايةتية  بكـةين بـؤ ئـةوةة ببَيتـة سـةرؤكا ديـوانا ضـاودَيرة        
هةَلبستَيت، بةاَلم من ثَيمواية هةنطاوتان ناوة بؤ يةكخستنةوةة وةزارةتا دارايا و ئابوورة، ئَيستاش وةكـو  
خاَلَي  ئاماذة بةوة دةكةين و جةخت دةكةينةوة وةزارةتا دارايا و ئـابوورة بةتـةواوةتا يـة  بطرَيتـةوة،     
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ئةوةشـدا ديـوانا ضـاودَيرة دارايـا ئومَيـد دةكـةم لـةم ضـةند         وةزارةتا هـةرَير نـةمَينَيت، ثَيموايـة لةطـةَل     
ماوةيةة كة ماوة ئةجنام بدرَيت، ئةوةش ويستَيكا خةَلكة، ثَيموايـة جـوابا زؤر لةثرسـيارةكانتان درايـةوة،     
بؤية ثَيمباشة بضينة سةر ماددةكان، ماددة بة ماددة اسةي لةسةر بكـةين، ئـيال ئةطـةر نواتـةة نيزاميتـان      

 .سيارَيكتان هةبَيت نةكرابَيت، كا  عبدالر ن نواتةة نيزامنا هةية، جارَة بابزانني، رةرمووهةبَيت، ثر
 

 

 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

سوثاسا بةر ٍَِيزتان دةكةين، هةندَي  ثرسيارو ثَيشنيار هةبوون كردتان لة بةر َيزانا وةزارةتا دارايا، بةاَلم 
ةكا ياســايا بــؤ بودجــةو موازةنــة، هــةر لــة حيســاباتا خيتــاما، لــة ثــر ؤذةة وةزارةتــا دارايــا،  بــة شــَيوةي

ة  19خشتةية  دابةش كـرا، خشـتةة بـةكار بـردن و وةبـةرهَينان، سـةعات        19هةروةها ئَيمة لة سةعات 
ئةنــدامان دةَلَيـت، ر اثــؤرتا ليذنـةة دارايـا و ئــابوورة بةسـةر      19ئَيسـتا، لـة نيزامــا داخي ـا لـة مــاددةة     

ر ؤذ بةسـةر دابةشـكردنا ر ةت نـةبَيت، لةاليـةن ئةجنومةنـةوة دةسـت بـة طيتتوطـؤ          9دابةش دةكرَيت، هةتا 
كردن ناكرَيت، ئةم سَا ر اثؤرتة ئةمر ؤ دابةش كران، داوا لة بةر َيزتان دةكةم بؤ ديراسةت كردن، بؤ ئـةوةة  

اتا خيتـامين بَيتـة بـةردةممان، كةهاتؤتـة     ئةندامانا ثةرلـةمان ليذنـةكان بةدواداضـوونَي  بكـةن، حيسـاب     
 .ثةرلةمان، لةبةر ئةوةة بة ر َي  و ثَيكا موازةنةو بودجة منااةشة بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
خؤ مالحةزةكةت كا  عبدالر ن بةجَيية، بةاَلم لة ر استيدا ئَيمة كة خوَيندنـةوةة يةكـةممان بـؤة كـرد،     

دامَيكا ثةرلةمان بؤة هةية بضَيتة ليذنةة دارايـا و ئـابوورة، وردةكاريـةكان    داوامان لة ئَيوة كرد هةر ئةن
داوابكات، ليذنةة دارايا و ئـابوورة هـةموو شـتةكانا ثـَا بَ َيـت، ئةطـةر كةسـَي  نةضـوبَيتة ئـةوَة، ر ةنطـة           

ذنـةكان  ر اثؤرتةكة دةبواية تةوزين بكرَيت، بةاَلم ئةو حةاةتان هةبوو بضن لـةوَة بيكـةن، جطـة لـةوةش لي    
ثَيمان وتن، هةر ليذنةية  دةتوانَيت لةطةَل ليذنةة دارايا دابنيشَيت بؤ وردةكـارة، بَيجطـة لـةوةش ئَيسـتا     
ر اثؤرتا ليذنةكان ماوة، ئَيوة كةستان نية لة ليذنةكةدا لة ليذنةيةكدا ئةندام نةبَيت، تـةعبري لةنةزةريـةة   

مة هَيشتا دةستمان بة منااةشة نةكردووة، مـاددة بـة   هةمووتان دةكات، ئةطةر ثرسيارة، زؤرمان كردووة، ئَي
مــاددة منااةشــةة دةكــةين، خــؤ ئَيســتا ناكرَيــت، مــن لــة جيــاتا هــةمووتان ئــةو ثرســيارانةم كــرد، ئةطــةر   
ثرسيارَيكيشتان هةبَيت، ناوةكان دةخوَينمةوة، بةسـة كةسـا تـر زيـاد ناكـةين، ئـةو منااةشـة عامـة، بـةاَلم          

، ثرسـيارةكة كرابَيـت، جـواب درابَيتـةوة، مقاتةعـةة دةكـةم، داواة لَيبوردنتـان        ئةطةر يةكَي  ثرسيارة كرد
 .لَيدةكةم، كوَيستان خان رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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 من ثَيشنيارَيكر هةية، ثَين ئةوةة ثَيشنيارةكةم بكةم، ية  دوو ر وونكردنةوةة بضووكر هةية، ئَيمة ئـةوة 
سَا ساَلة بودجة تةسديق دةكةين، هةموو ساَلَي  دةَلَين تكاية حكومةت ساَلَيكا تر وةزارةتا دارايا با ية  
بطرَيتةوة، ية  ناطرَيتةوة، تكاية حكومةت ساَلا داهـاتوو لـةكاتا خـؤة بودجـة بنَيـرن دواة شـةش مـانط،        

ني سـاَلا ثـار بودجـة ضـؤن سـةرف      حةوت مانط ئةة نَيرن، هةمووساَلَي  بودجـة تةسـديق دةكـةين و نـازان    
ضؤن سةرف كراوة، ئةطةر طومانَيكمـان لةسـةر شـةراريةت     9001كراوة، ئَيمة ئَيستا نازانني بودجةة ساَلا 

هةبَيت، ئةطةر ئَيمة ئةوةمان منااةشـة بكردايـة لَيـرة حةمتـةن ئَيمـة ئـةو طومانـةمان نةئـةما، بؤيـة ئَيمـة           
ة % 90، ئةطـةر مـن بيـزامن ئـةو مينحـةو ئـةو هاوكاريانـةة كةلـة         ئَيستاش لة كؤمةَلَي  طومان و ئـةوةداين 

وةزارةتا دارايا لَيرة بيزامن و بة ئةراام الم بَيت، من ئةو طومانةم النابَيت كة حيزبةكان ضؤن ئةم ثارةية 
وةردةطرن، جطة لةوةة ثار حكومةت بةبَا ئةوةة ئَيمـة تةسـديقا بودجـةة خيتـاما بـؤ بكـةين، عـةروةن        

بكةين، بودجةكةة سةرف كردووة، ئةمةو كؤمةَلَي  مةسـةلةة تـر، مـن ثَيشـنيار دةكـةم، ئَيمـة        تةكمي ا بؤ
ئةم بودجةية تةسديق نةكةين، هةتاوةكو وةزارةتا دارايا نـةَلَين هـةموو شـتةكانا تـةواو بـووة، بـةر ةمسا       

بَيـت لَيـرة سـوَيند    ية  بطرَيتةوة، ديوانا ضاودَيرة دارايا هةموو شـتةكانا تـةواو نـةبووة، باسـةرؤكةكةة     
نوات و ية  بطرَيتةوة، با هيض نةبَيت بودجةة خيتاما ساَلا ثار ببينني بزانني ضؤن سةرف كـراوة، ضـا   
ماوةتةوة؟ بودجةة وةبةرهَينان ضؤن سةرف كراوة؟ كة هةندَيكا سةرف نةكراوة، هةموو ئةو شتانة كة لة 

ساَلة بة تةوسيات دةدةين بة حكومةت و جَيبةجَيي  ر اثؤرتةكةة وةزارةتا دارايا هةية، ئةم كَيشانة كة سَا
ر ؤذ، ثازدة ر ؤذ بكةين، خؤ بودجةكة هةر تةئخري بووة، هةر سةرريشـا دةكـةن بـا ئـةم      10ناكات، لةماوةة 

 .ر ؤذة ئةم شتانة جَيبةجَا ببَيت، دواتر ئَيمة بودجةكة منااةشة بكةين و تةسديقا بكةين، سوثاس 13
 :مانبةر َيز سةرؤكا ثةرلة

 .سؤزان خان رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورة
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ميكانيزمةكة ضية كة وا لة ئَيمة بكات لـةم طةرمـةة   : من ثرسيارم ئةوةية بؤ بةر َيز وةزيرة دارايا، يةكةم
ت، يةعنا دةبَيـت ضـا   كَيشةة بةغداو ئةمان داتَا و نامان داتَا، لَيمان دةبر َة و لَيمان نابر َيت نةجامتان بَي

بَيت، ميكانيزمَي  خؤيان ثَيشنيارة ميكانيزمَي  بكةن، ضونكة ر وويان كردة ثةرلـةمان دةبَيـت ضارةسـةرة    
ئةم كَيشانة بكات، من نازامن ثةرلـةمان ض ر ؤلَيكـا دةبَيـت، سـةبارةت بـة بودجـةة تـةكمي ا منـين هـةمان          

ي ا هاتووة، بةاَلم هيض وردةكاريةكا لةسةرة نازانني، مالحةزةم هةية، ئَيمة ثار بيستمان كة بودجةة تةكم
ضؤنيةتا سةرف كردنا بودجة، ضونكة ئَيمة خؤمان بةدواداضوومنان كردووة لة ليذنةة ثـةروةردة لةسـةر   
ضؤنيةتا سةرف كردنا بودجة، هينا وةزارةتةكة كؤمةَلَي  خاَلمان بؤ دةركةوتووة، بةس ئَيمة نةمان كرد 

اندا خؤمان بة اسة كردن اسةة لةسةرة كرد، بؤمان دةركةوت كؤمـةَلَي  خةلـةل هةيـة    بة ر اثؤرت، بر يارم
لة سةرف كردنا بودجة، يةكَي  لةو خةلةالنةة كـة زؤر زؤر ديـارة، جـارَيكا تـر بودجـة لـةدواة تةسـديق        
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جارَيكا كردنيةوة لةاليةن سةرؤكايةتا هةرَير كة دةضَيتة ئةجنومةنا وةزيران دةضَيتةوة وةزارةتا دارايا 
بودجــة  11تـر تةســديق دةكرَيتــةوة، ئــةوة اســةة ئَيمــة نيــة، اسـةة خؤيــان بــووة، واة لَيهــات ثــار مــانطا   

ــةاار           ــوليتةة ع ــان س ــةنابيان وتي ــة، ج ــيارةم هةي ــةو ثرس ــن ئ ــةعنا م ــةكان، ي ــتا وةزارةت ــتةوة دةس طةيش
ــَير نــةخري ر َينماييــةكانا يــة  نيــة، لــة ســ َيمانا    بــة نــةوعَي  دةدرَيــت، لــة  ر َينماييــةكانا يةكــة، مــن دةَل
مـةترة، لـة سـ َيمانا     100هةولَيرين بة نةوعَي  دةدرَيت، لة هةولَير شارةوانا بر يـارة داوة نةيـدات بـة    

وانيــة، ئــةة ئــةوة ضــؤن ر َينماييــةكا موةحــةدة، يــةعنا ئَيمــة دَلمــان بــةوة خؤشــة كــة ثَيمــان بَ ــَين بــةَلَا   
كة موةحةدة، خؤ هةموو لةبةرضـاومان بـوو خةَلكةكـةة كـة     ر َينماييةكان موةحةدةو بؤمشان ئيسثات بكةن 

مةتريةكان داواة ئةوةيان كرد س يتةة عةااريان بدرَيتَا، كةواتـة   100هينا كرد هاتة بةردةما ثةرلةمان 
هَيشتا يةكا نةطرتؤتةوة و نية وةنةبَيت اسةكةة من تةواو نةبَيت، خانةنشينان، ئَيمة ثار مووضةمان زياد 

بةران، بريمان لةوة نةكردةوة لةطةَل زياد كردنا هةموو ر سَي  لة بازار  سَيقات و ضـوار اـات   كرد بؤ رةرمان
بةدي ي سعر زياد دةكات، تا ضني و توَيذ كة هيض سوودَيكيان نةبوو، خانة نشينةكان بوو، بة تايبةتا خانـة  

يـادة نـةكردووة بـةهيض    ساَل هينيان هةيـة خزمـةتيان هةيـة، تـا ئَيسـتا ز      30-23نشينة كؤنةكان ئةوانةة 
جؤرَي  بر ةثارةكةيان، ئةطةر زياد دةكرَيت مةرروزة نسبةت هةبَيت، لةطةَل نسبةتا بازار  هةموو شـتَيكمان  

 .دةبَيت بة ديراسة بَيت، نةوةكو وا لة خؤر او زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

اسانة دوايـن هـةمووة بةيةكـةوة بؤمـان     جةنابا وةزير ئةطةر ثَيتان باش بوو مالحةزةكان وةربطرن، ئةو 
جواب بدةنةوة، ئةو ثرسـيارانةتان لَيـدةكرَيت، الة خؤتـان ئـةو ئةنـدام ثةرلةمانـةة كـة اسـة دةكـات نـاوة           

 .ؤ حازر بكةن، طَيالس خان رةرمووبنووسن و ثرسيارةكةشتان دوايي وةاَلمةكةة ب
 

 :بةر َيز طَيالس حما الدين حممد غريب
 .ةمانبةر َيز سةرؤكا ثةرل

ئَيمـة ضـةند تةوسـياتَيكمان ثَيشـكةش بـة حكومـةت كـرد،         9001ئَيمة لة كاتا تةسـديق كردنـا بودجـةة    
بؤئةوةة هةتا ئةم كاتة جوامبان بدةنةوة، بؤمان جَيبةجَا بكرَيت، من بةداخةوة نازامن تا ضةند جَيبـةجَا  

لـة تةوسـياتةكان ئـةوةبوو كـة بودجـة      كراوة، بةاَلم ئةوةة دةزامن بةشَيكا باشا جَيبةجَا نةكراوة، يةكَي  
 .لةكاتا خؤيدا بَيت، بةداخةوة ئةمساَل هةم ديسان دواكةوتةوةو لةطةَل ئةوةة كة دةكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ومت عــةروم دةكــةة، ضــونطة طــَيالس خــان ومت ئــةو ثرســيارانة مةكــةن كــة كــراوةو جــواب دراوةتــةوة، ئــةو  

بة ر وونا جوابا دايةوة و هةندَي  شتا روون كردةوة دةَلَيـت ئـةوة ناويشـا    ثرسيارة من كردم، كا  دَلشاد 
بودجة نية، لةبةر ئةوة جوابا ثرسيارةكة درايةوة، تكايـة ئـةو ثرسـيارانة بكـةن كـة جـواب نةدرابَيتـةوة و        

 .نةكرابَيت
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 :بةر َيز طَيالس حما الدين حممد غريب
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

بة تةمخينا تةادير بكرَيت دوايا لة زيادو كةمةكة تةعـديل بكرَيـت، ئـةوةش هـةر      بةاَلم بودجة دةكرَيت
نةكراوة، يةكَيكا تر لة خاَلةكان ئةوةيـة كـة يةكطرتنـةوةة هـةردوو وةزارةتةكـة، ئـةوة وةزارةتـا دارايـا و         

هــا ئــةوة يــةكَي  هــةردوو وةزارةتــا داراييةكــة يــةكيان نةطرتؤتــةوة، بةر اســتا بودجــة ئــةوة بناغةيــةكا   
وةزارةتا داراييةكانة، ئَيمة نازامن بؤضـا منااةشـةة بودجـة دةكـةين ئـةو دوو وةزارةتـة تـا ئَيسـتا يـةكيان          
نةطرتؤتــةوانَا، وابــزامن ئةطــةر منااةشةشــا بكــةين هينَيكــا ئــةوتؤة نابَيــت، هةرضــةندة لــة ر اثؤرتةكــةة  

ــا وةزارةتــةكان و دام و دةزطاكــان   ــت، ئةطةرض ــوارةم دةَلَي ــتان  دارايــا خــاَلا ض ــةتا هــةرَيما كوردس ا حكوم
يةكيان طرتؤتةوة، بةاَلم ئةوةة تَيبينا دةكرَيت لةاليةن ليذنةكةمانةوة بودجةكانيان بة جيـا جيـا هـاتووة،    
نازامن ئةمة ماناة ضية؟ حةزدةكةم ر وون كردنةوةيةكمان بدةنَا، ئةطةر بودجةكان هةر بـة جياجيـا بَيـت،    

ة خاَلةكانا كةثار لة بودجةة ثار داوامان كرد، يةكـةة نيشـتةجَي   يةعنا يةكطرتنةوة بؤضا؟ يةكَيكا تر ل
بوون بؤ هاوواَلتيانا بَي دةرامةت، تا ئَيستا ئةس ةن هةر باسا نةكراوةو سندواا نيشتةجَا بوون جَيبةجَا 
كرا، كة ئةوة من تةحةدا دةكةم ية  هاوواَلتا بَا دةرامةت ئيستييتادةة لةو ثر ؤذةية نةكردووة، بؤضـا تـا   

 .ئَيستا دابني كردنا يةكةة نيشتةجَا بوون لةاليةن حكومةتةوة جَيبةجَا نةكراوة
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

زؤر سوثاس طَيالس خان، بةاَلم تةحةدا مةكة، ضونكة من دةزامن ثَين رةترية  سَا سةد شواةيان بةسـةر  
ةر هـةذارةكان وةريـان طـرت، بَ َيـا     كةم دةرامةت تةوزيع كرد لةو هةولَيرة، زؤرين بةدواداضوومنان كـرد هـ  

كةم تةرخةما هةية، كةم كراوة، وةكـو ثَيويسـت نـةكراوة اـةيناكا، ئـةوة بـؤ مـةع ومات حةزدةكـةة دوايـي          
وةرة ثَيشت دةَلَير لة كوَييةو خةَلكةكانين كَين، بةَلَا كا  ئيحسان، نواتةة نيزامـا، ئـاخر جـةنابت وتـت     

 ئةمـة لـة اانونةكـة داوامـان كـرد، كـراوة و لـةوَين كـراوة، بـةاَلم          تةحةدا دةكةم كة ية  شت كرابَيت، ئيرت
وةكو ثَيويست نية، رـةراا هةيـة بَ َيـا نـةكراوة، لـةوةة بَ َيـا هـيض نـةكراوة، كـا  ئيحسـان اسـةت هـةبوو             

 .رةرموو
 :بةر َيز احسان عبداهلل ااسر

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ةبَيذَيت ثَين ضاو خستنا طيتتوطؤ كردنا بودجـةة هـةرَيما   كارنامة د 9ئةو دانيشتنةة ثةرلةمان بر طةة 
كوردستان، ئةمة ثَيدةضَيت حةايقةت ئَيمة موسائةلةة وةزير دةكةين لةسةر كؤمةَلَا مةسةلة ئةس ةن ئةم 
جةلسةية بـؤ ئةمـة نيـة، ئَيمـة منااةشـةة بودجـة دةكـةين، ئـةوة ديـارةو ثر ؤذةكـة حـازرةو بـا منااةشـةة              

 .بودجة بكةين، سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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ئةو اةيناكا مالحةزةكةت بةجَييية، بةاَلم بودجة بة شك َيكا طشتا كارَيكا طرنطـة يـةكَي  لـة سـَا ئـةركا      
ــارة وةزارةت      ــرين ســةبرة هةيــة، هــةردوو بريك ــةنَيت، جــةنابا وةزي ــةمان، وةختــين ناي ئةساســا ثةرل

ا هةية، اسة هةيـة، لـة جيـاتا ئـةوةة لـة ر ؤذنامـة       سةبريان هةية، ئامادةشن ثَيشيان خؤشة لةبةر ئةوة ض
بيكةن، لَيرة بيكةن باشرتة، بةاَلم جارَيكا تر داواتان لَيدةكةم، تكادةكةم، تكرارة ثرسيارةكان مةكةنةوة، كة 

 .جوابيشيان دراوةتةوة بة تايبةتا، كا  غةروور، رةرموو
 
 

 :سعيد مةمخورة طاهر وربةر َيز غةر
 .مانبةر َيز سةرؤكا ثةرلة

بة نيسبةت بودجةة كوردستان، بةر استا ئةو بةر َيزانةش و ئةو خؤشكانةة كة اسةيان كـرد، شـتا باشـيان    
باس كرد، بةاَلم ئةوةة كـة ئَيمـة تَيبينـا دةكـةين، ثـار كؤمـةَلَي  سـةرنج و تةوسـيات هـةبوو، ئَيسـتاش لـة            

اتة ثار زؤربـةة هـةرة زؤرة داوامـان    ر اثؤرتةكان ئةو سةرنج وتةوسياتانة هةمووة دووبارة بوونةتةوة، كةو
داوامان كرد مةسـةلةة داهـات، ر اثؤرتَيـ  بَيـت      9001ئَيمة لة : كردبوو جَيبةجَا نةكراوة، هةر بؤ منوونة

كة داهاتا كوردستان ضـةندة، ئَيسـتاش ئَيمـة نـازانني داهـاتا كوردسـتان ضـةندة ئـةو خاَلَيـ ، يـةعنا ئـةو            
 زياتر، ها عرياق شتَي  تةمخينا كـردووة، هـا كوردسـتان شـتَيكا     ر ةاةمانةة كة دةدرَيت شتا تةمخينني

 9002- 9001 -9001تر تةمخينا كردووة، لةهـةمان كاتـدا مةسـةلةة ضـؤنيةتا خـةرج كردنـا بودجـة       
يةعنا ئَيستا ئةوة مانطا شةشة نيوةة ساَلةكة ر ؤيشتوة، ئَيمة بةر استا ئَيسـتاكة بـةالة كـةم دةبوايـة ئـةو      

ضؤن سةرف كراوة، بةر استا مةسةلةة ضؤنيةتا سةرف كردنةكـة بـؤ    9002بطرتباية شةش مانطةمان وةر
ثةرلــةمان نايَيــت، ئــةوة لَيــرة كــة اســة لةســةر نــةبوونا شــةراريةت دةكرَيــت لــة ســةرف كردنــا بودجــةة   
كوردسـتان، بؤيــة بةر ٍِاســتا ئَيمـة هةنــدَي  شــت هةيــة كـة بيكــةين ئَيســتاكة، مةسـةلةن ئَيمــة ثَيشــرت وةكــو     

مانا كوردستان ومتان هيض ثر ؤذة ياساية  لة هةردوو ئيدارة وةرناطرين تاوةكو هةردوو ئيـدارة يـة    ثةرلة
نةطرَيتــةوة، هةاــة ئَيســتا ئَيمــةش ئي تيزامــةن بــةو وةعدانــةة كــة ثَيشــان بــة خــةَلكا كوردســتامنان داوة،    

ةماشـا دةكـةين دوو   ئي تيزام بة وةعدة خؤمشـان كـة ثـار ومتـان يـة  بودجـة ثةسـةند دةكـةين، ئَيسـتاش ت         
وةزارةتا مالية هةية، دوو ئاساين، كؤمةَلَي  دوو دوو هةية لَيرةدا، بؤية بةر اسـتا ثَيشـنيارة ئـةوة دةكـةم     
وةكو جةختَي  هةموو شـتَي  تـةواو بـووة، تةئكيـد بكرَيتـةو لةسـةر يةكخسـتنةوةة ئـةو دوو وةزارةتـةش،          

اســةتا جيامــان هةيــة ئَيمــة ئَيســتاكة، يــةعنا ضــونكة تــاوةكو حكومــةت يــة  نةطرَيتــةوة، كةواتــة دوو سي
سياسةتا ئابووريةكـة ر وون نيـة لـةو مةسـةلةية، بؤيـة دةبَيـت جـةخت لةسـةر ئـةو مةسـةلةية بكرَيتـةوة،            

 100دواتــر مةســةلةة خــةرج كردنــا ســوليتةة عــةاار، يــةعنا بةر اســتا لــة هــةولَير وةكــو باســيان كــرد،    
ري دةبَيت سوودمةند بَيت، شوَينا نيشـتةجَا بـوون بـؤ خـؤة     مةتريةكان سوودمةند نةبوون، خةَلكَيكا رةا

ــا دارايــا، واة كــردووة دوو تــةع يمات          ــة تةماشــادةكةة يةكنةطرتنــةوةة وةزارةت ــني بكــات، دوايــي ك داب
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دةربضَيت، لة س َيمانا شتَي  دةربضَيت، لة هةولَير شـتَيكا تـر دةربضـَيت، ئـةوش لـة زةرةرة خـةَل  تـةواو        
اتدا ثَيويستة ئَيستا ئَيمـة لـة ثَيشـنيارةكةة ر اثـؤرتا وةزارةتـا دارايـا هةيـة، ليذنـةة         دةبَيت، وةلةهةمان ك

دارايا هةية كـة دةَلَيـت، بـدرَيت بـة طونـدةكانين، يـةعنا خـؤ ثَيشـرتين ئـةوة هـةبووة، داوامـان كردبـوو             
ا تــر ئــةوكاتين كؤمــةَلَي  ســةرنج و ثَيشــنيار بةداخــةوة ســةيرم دَيــت كــة نــةكراوة، لةســةر مةســةلةيةك   

مةسةلةة كةم ئةندامان و هةندَي  ضـني و توَيـذ هةنـة كـة يارمـةتا دةدرَيـن لـة حكومـةت، بةر اسـتا ئـةو           
ــة،      ــة  واي ــو ئيهانةي ــَس وةك ــان درَي ــة دةي ــةة ك ــارت     50يارمةتي ــا دوو ك ــدَيت، بةش ــا ثَي ــار ض ــةزار دين ه

َيـت، خـةَلكا هـةذارة،    موباي ةكةة ناكـات، هةايشـة بةر اسـتا لـة بودجـة حيسـابَي  بـؤ ئـةم مةسـةلةية بكر         
خةَلكا كةم دةرامةتة ئةوةة كة ثَيويسـتة حكومـةت هاوكاريـان بكـات، بـة شـَيوةيةكا وابَيـت بـةالة كـةما          
بتوانَيــت بةشــَي  لــة ثَيويســتيةكانا خــؤة تــةئمني بكــات، جــةنابا وةزيــر باســا لــة مةســةلةة بودجــةة     

كوردستان دابةش دةكرَيت، لةسـةر   حيزبةكان كرد، بودجةة حيزبةكان لةسةر بنةماة ميزاجا شةخسا لة
بنةماة هيض معيارَي  دابةش ناكرَيت، هـيض ثَيوةرَيـ  نيـة، تـةنهاو تـةنها ميزاجـا شةخسـية، واَلتـا ئَيمـة          
لةسةر بنةماة ميزاجا شةخسا ئيدارة دةكرَيت، بؤيـة ئَيمـة ر ووبـةرو وة ئـةو هـةموو طررـت و كَيشـانةش        

بةر اسـتا مةسـةلةة مووضـةو ئـةوةة خانـة نشـينان ناكـةين        دةبينةوة، مةسةلةة تـر ئةطـةر باسـا بكـةين،     
ثَيشرت تةحديد كرا، تةماشادةكةة ئَيستاش كةمرتين مووضة ثَيشـمةرطة وةرة دةطرَيـت، يـةعنا هةاـة لـةو      
مةسةلةيةش ر ةضاوة ئةوة بكرَيت، ضاو بة مووضةة ثَيشمةرطةو مووضةة هَيزةكانا ئاسـاين و هَيزةكـانا   

تةوة، يةعنا بةر استا مةسةلةة ثؤليسـا هاتووضـؤية، هـةر هـةموو ثَيويسـتيان      ثؤليس هةمووة دانشَينرَي
بــةوة هةيــة ضــاو بــة مووضــةكةيان دانشــَينرَيتةوة، ثَيويســتة ئَيمــة سياســةتَيكا وامــان هــةبَيت لــة ر ووة    
ئيداريــةوة، لــة ر ووة ماليــةوة لــة كوردســتان، عةدالــةتَي  هــةبَيت لــة بــةينا مووضــة، نــةوةكو ئــةو رةراــة  

 .اوازة هةبَيت، خةَلكَي  لة خوارة خوارة بَيت و خةَلكَيين لة سةرة سةرةوة بَيت، لةطةَل ر َيزمداجي
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ثـَين هةمووشــتان خؤمـان، ئةنــداما ثةرلـةمان ثــَين هـةموو كةســَي ، رـةراا مووضــة دةبَيـت لــة ئةنــدام       
 .ثةرلةمانةوة دةست ثَيا بكات، كا  حممد رةرةج، رةرموو

 :رج ا دبةر َيز حممد ر
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

من ثَيمواية ئةوة مةسةلةيةكا طرنطة، ثةيوةنـدة بـة هـةموو تـاكَيكا كؤمةَلـةوة هةيـة طـةورة تـا بضـوو ،          
ئَيستا لة واَلتانا ثَيشكةوتوو، تةنانةت لة عرياق لة بةينا كؤمةَلَي  ديوارة ناوضةة سةوز، ئَيستا اسة لةوة 

ةكان ســةرمايةكانيان ديــارة بكــةن، يــةعنا ئةمــة لــة عريااَيكــا ئــاوا ثــر  لــة ئــالِِؤزة و ثر لــة دةكـةن كــة تاكــ 
مةترسا و توندو تيذة، ئَيستا بةدواة ئـةوة دةطـةر َين تاكـةكان سـامانةكانيان ديـارة بكـةن، يـةعنا ئةطـةر         

جبَيكـا سةرشـامنانة ئيشـا    ئَيمة لةسةر سامانا ئةم واَلتـة بـؤ هاوواَلتيـةكانا زيـاتر بكؤَلينـةوة، ثَيموايـة وا      
ثةرلةمان سَييانة، يةكَيكيان ئةمةية، لةبـةر ئـةوة زؤر هـني نـةبني يـةعنا ثةلـة نةكـةين و تةنطـة تـاوين          
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نةبني لة اسة كردندا، من لة اسةيةكا جةنابتةوة دةسـت ثـَا دةكـةم، سـاَلا ثـار لـة ديكؤمَينتةكـة سـةيرم         
دجة ر ادةوةستَيت، يةكـةم حيسـاباتا خيتـاما بةرلـة     ئةطةر دوو شت نةكرا، بو 9002كردووة، كة ئَيمة بؤ 

بودجة دةبَيت بَيتة ثةرلةمان، دوو ئةم دوو وةزارةتة ية  بطرَيتةوة، وةكو ئةو برادةرانـة ئيشـارةتيان كـرد    
يةكا نةطرتؤتةوة، لة ليذنةة دارايا اليةزال ثارةكة وةكو ئةمساَل دابةش دةكرَيت، لة بةغدا دَيت بةشـَيكا  

بةشَيكا بؤ س َيمانا، وةزارةتا دارايا وتيان وانية، تةمةنا دةكةم وانةبَيت، ثيمخؤشـة كـة ئـةوة    بؤ هةولَير، 
بةو جؤرة بَيت، دووةم دَيمة سةر ر اثؤرتةكة، ئةو اسانةة كة بةر َيز وةزيرة دارايـا كرديـان، لـةم ثر ؤذةيـة     

ةم ئةولةويـةت ديـار نيـة، بـةاَلم     يان  لةم موازةنة دووشت ديار نية كة لة ثةرلةمانا عـرياق زؤر زةاـة، يةكـ   
ئةطةر سةيرة ئـةم وةرةاةيـة بكـةين، ئةولةويةتةكـة لـةالة وةزارةتـا نـاوخؤو ئاسايشـة، يـةعنا زؤرتـرين           
ر َيذةة ثارة لةالة ئةوانـة، ئايـا ئَيمـة ئةوةنـدة لةمةترسـيداين، ئةمـة كـة يـةكَي  لـة دةرةوة سـةيرة ئةمـة            

َيما كوردستان بة نار اسـت لـة اةلـةم دةدات، لـة كاتَيكـدا كـة       دةكات، كةوابوو تةواوة اسةة بةرثرسانا هةر
ئَيمة طةورةترين نعمةت لةالة ئَيمة ئةوةية كة ئـةم واَلتـة لـة ئـةمن و ئاسايشـداية، بـةاَلم كـة سـةيرة ئـةم          
ميزانية دةكةين، يةكَي  لة دةرةوة سةيرة بكات لَيرة نا، بةاَلم كة يةكَي  لة دةرةروة سةيرة دةكات، ديـارة  

ولةويةت لةم كوردستانة هَيشتا بؤ مةسةلةة ئةمنيـة، ثَيموايـة مةسـةلةيةكا زؤر مةترسـيدارة، جَيطـةة      ئة
اسة لةسةر كردنَيكا زؤر طرنطة ئةوة، دووةم ئةم داهاتانةة كة لة هةرَير اسةة لةسـةر دةكـةين، عـةروةن    

لةيةكا طرنطــة يــةكا ثــَين ئــةوة، بر يــار بــوو ئــةم دوو دةزطــاة ضــاودَيرية يــة  بطرنــةوة، كــة زؤر مةســة  
نةطرتةوة، اةرار وابـوو ثةرلـةمان و وةزارةت بةيةكـةوة هةماهـةنطيان هـةبَيت لـة دانـانا بودجـة، ئـةوةش          

خاَليـان نةرَييـة، ئـةوة مـةرروز وابـوو وابَيـت، لـة ليذنـةة          1خـاَل،   10نةبوو، لة ليذنـةة ياسـايا لـة كـؤة     
 9002 -9001 -9001سَا ساَلة بـةالة كةمـةوة    خاَل، ئةوة 11داراين ضوار خاَليان وتووة، يةعنا ئةمة 

 .تكرار دةبَيتةوة، ئايا ئةمة جَيطةة ئةوة نية لة جَيطايةكا لَيا بوةستني
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .نواتةة نيزاما هةية نازناز خان، لةسةر اسةكانت بزانني ضية، رةرموو
 

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

لةطةَل ر َيزم بؤ كا  حممد، جةنابا سةرؤكا ثةرلةمان، جةنابيان طوتا ئةولةويةت دراوة لةو وةرةاةية بـة  
وةزارةتا ناوخؤ، من اسةكةة ر است دةكةمـةوة، زؤرتـرين ميزانيـة دراوة بـة وةزارةتـا ثـةروةردة، لـة دواة        

ا كشـتوكاَل، لـة ضـوارةم ر يـز بةنـدة      هةرسَا دةزطاكةمان، ئينجـا وةزارةتـا ئاوةدانكردنـةوة، ئينجـا وةزارةتـ     
 .وةزارةتا ناوخؤ دَيت، بؤ ئةوةة ر استيةكان وةكو خؤة بوترَي

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، ئَيمة جوامبان دةدايةوة، بةاَلم سوثاست دةكةين، رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
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 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

اسةة خؤة ناكات، هةموو جار لة سةر اسةة يةكَيكا تر اسـة دةكـات، ئـةوة    نازناز خان بةداخةوة، يةعنا 
دوو وةزارةت، اسةة خؤت كرد، ئةوة دوو وةزارةت وةزارةتا ناوخؤ وةزارةتا كاروبارة ناوخؤ، هةردووكيان 

ة داهاتا كوردستان دةبةن، وةكو بةر َيز وةزيرة داراين وتا، ديوانا ضاودَيرة دارايا هةردووكيان ل% 15لة
 .داهاتا هةرَيما كوردستان دةبةن، بةَلَا ئَيستا ئةو وادةزانَي ية  وةزارةتة ، سوثاس% 11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . سوثاس، رةرموو كا  بكر

 :بةر َيز بكر رتا  حسني
 .   بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر بـاش بـوو تـةوزيع بكـرَي،     ئةوةي كة ويستر باسي كةم، ئةوةية كة لةو بودجةدا كة تةوزيع كراوة، مـن ثـيَ  
مةسةلةن بوجةي ريئاسةتي هةرَير ثَيي دةَلَين، بودجةي ثةرلةمان ئةوةي كة بؤ ثةرلةمان دانـراوة، ئـةوةي   
كة بؤ ريئاسةتي هةرَير دانراوة، ئةوةي بؤ مةج يسي اةزا يان دةزطاي اةزايي دانراوة، بودجةيـةكي تـرين   

-جـي -ئَين)كان، مةسةلةن ئةو ثارةي كة دةردةضَي بؤ ( ئؤ-جي-ئَين)كة حةاة دةستنيشان كراباية، بودجةي 
كان، ثارةيان تَيدا سةرف دةكةين، خـؤ ئـةوة نـابَي حوكمـةت ئـةو شـتانة بـدات، دةبـَي ئةمانـة بودجـةي           ( ئؤ

يَيـ  لـة حوكمــةت ثـارة وةرطـرَي، ئـةوة بــؤ      ( ئـؤ -جــي-ئـَين )هـةرَير بيـدات، نـة  حوكمــةت، ضـونكة ئةطـةر      
لَيـرة حكومييـة و، هـةروةها بودجـةي حيزبـةكان، حـةز دةكـةم يـة          ( ئـؤ -جـي -نئـيَ )حوكمةت كـار دةكـات،   

تةوزين بدةم لةسةر بودجةي حيزبةكان، لة هةموو شوَينَيكي دونيا حيزبةكان ثارة وةردةطـرن لـة دةوَلـةت    
بـة   و، ثارةكةش بة ثَيي مةاعةدةكانيانة لةناو ثةرلةمان، مينحةيان دةدرَيـَس جـا سـاَلانةية يـان مانطانةيـة؟     

ثَيي مةاعةديانـة لـة نـاو ثةرلةمانـدا ثـارة وةردةطـرن، ئةمـة شـتَيكي شـةرعيية، نـا شـةرعي نييـة كـة ثـارة               
وةرطرن، بةَلام حةاة ئةوةش بة ئاشكرايانة ر وون بَيت، بة شـةرارانة بَ ـَين بابـة بودجـةي ئَيمـة، مةسـةلةن       

ئةوةنــدة بودجــة لةدةوَلــةت  ئــةو حيزبــةي كــة دةســةَلاتي هةيــة يــان ئــةو حيزبــةي كــة مةاعــةدي زيــاترة، 
وةردةطرَيت، هيض شتَيكي ناشةرعي نية، بةَلام بة ثَيـي اـانون بـَي ، بـة ياسـا دابر َيـذرَي، نواتـةيَيكي تـر كـة          
ــةر رؤ ذَي          ــةلةن ئةط ــة؟ مةس ــاتي هةي ــارةي ئيحتي ــة ث ــةي ئَيم ــةم هةرَيم ــا ئ ــة، ئاي ــةم ئةوةي ــنياري دةك ثَيش

دات ئَيمة ثارةيةكمان هةيـة لـة وَيـدا؟ ئَيمـة ئـةو ثـارةي كـة وة        بوومةلةرزةيَي ، كارةساتَيكي سروشس ر ووب
رئةطرين، هـةموويان سـةرف كـراوة بـؤ ئـةم شـتانة، وةكـو ئـةوةي كـة لـة جةدوةلةكـةدا هـاتووة، مـةررووزة              
دةرطايَيكي هةبَي، ثارةيَيكمان هةبَي كة ثارةي ئيحتياتي بَيت، كة بتوانني ر وو بة ر ووي ئةم كارةساتانة بني، 

ر خوا نةخواستة لة دوا ر ؤذدا ر وو بة ر ووي ببينةوة، نواتةيَيكي تر ئةو برادةرانة باسيان كرد، ئةوةي ئةطة
كة حةز دةكةم يةعين بةر اسس مةسةلةي مووضـةي كـةم ئةندامـةكان و مووضـةي خانةنشـينةكان ضـاوَيكي       

 .ثَيدا نشَيننةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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.كا  عومسان رةرموو  

 (:باني ماراني)عبداهلل اادر  عثما ةر َيز ب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هيوادارم اسةكامنان ثَي نةبر ي، لةبةر ئةوةي بةر اسس وةَلامةكان جَيطاي دَلنيابوون نةبوون و، بةر اسـس لـة   
ؤر سوثاسـي  موازةنةش كةم و كور ي زؤرة، بؤية هيوادارم ر َيطامان بدةي اسةكاني خؤمان بكةين، بةر اسـس ز 

ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم، اسةي زؤر باشيان كرد و، منين ثَير واية نةدةبوو ثةرلـةماني كوردسـتان ئـةو    
بودجةي ئةمساَل مونااةشة بكات، تا دَلنيا دةبوو لة ضؤنيةتي خـةرج كردنـي بودجـةي سـاَلاني ثَيشـوو، كـة       

َلي ر ابردوومـان كـرد كـة سـاَلي داهـاتوو هـةر       ساَل ثار لَيرة بر يارمان دا، لةبةر ئةوةي ثةسـندي بودجـةي سـا   
موازةنة بهاتباية و، ضؤنيةتي خةرجي بودجـةي سـاَلي ثَيشـوومان لَيـرة مونااةشـة بكردايـة، كـة بةداخـةوة         
بر يارةكةي خؤمان جَي بةجَي نةكرد، خاَلَيكي تر، بودجةي كوردستان بةر اسس نـا شـةرارييةتي تيايـة، ضـي     

ين، ضــي ئــةم بــاج و داهاتانــةي لــة نــاوخؤي كوردســتان كــؤي دةكةينــةوة،   ي لــة بةغــدا وةريــدةطر% 11لــة 
ي وةريدةطرَيت، ضـةندين ثـارةي تـر لـة بةغـدا وةردةطـرَي، ناديـارة وةكـو         % 11حكومةتي هةرَير جطة لةو 

بودجةي تـةكمي ي، ثـارةي نةرـةااتي سـيادي و، ثـارةي مينحـة، بةر اسـس ثـارةي مينحـة شـتَيكي خةياَلييـة،            
ضةندة؟ ثارةيَيكي يةكجار زؤرة، جطة لةمانةي سةرةوة، دةربارةي ررؤشتين نـةوتي كوردسـتان،   ؟ % 2نازامن 

كة دوو ساَلة دةررؤشَي، ثارةكةي ناضَيتة خةزينةي هةرَيمي كوردستانةوة، بة شاهَيدي جةنابي وةزيرةكاني 
(   91) تي هـةرَير  ماليةي هةرَيمي كوردستان، هةر لة دواي ثرؤسـةي ئـازادي عَيرااـةوة تـا ئـةمر ؤ حكومـة      

طرَيبةســس لةطــةَل كؤمثانيــا بيانيــةكان ئيمــزا كــردووة بــؤ دةرهَينــان و ررؤشــتين نــةوت و غــازي هــةرَيمي   
كوردستان، بةَلام ئةوةي جَيطاي ثرسيارة لةالي هاووَلاتياني كوردستان، ئةم طرَيبةسـتانة لـة ثشـس ثـةردةوة     

ةماني كوردستان، دةكرَي بثرسني كَين ئةوانـةي لةسـةر   كراون، بة بَي ئاطاداري جةماوةري كوردستان و ثةرل
طرَيبةستةكان ئيمزايان كردووة؟ حكومةت؟ يان حيزب؟ يان طروثَيكي ناو دةسةَلاتي سياسي كوردستان؟ يان 
دةست ر ؤيشتووةكاني ناو حكومةت كة كؤمثانياي كةرتي تايبةتيان هةية؟ بة ثَيي زانيارييةكان، حكومـةتي  

م يــؤن دؤالري وةكــو شــرييين وةرطرتــووة لــة  900م يــؤن دينــاري، وة   500بــؤ  930هــةرَير تــا ئــةمر ؤ 
كؤمثانيــا بيانييــةكان، ثرســيار ئةوةيــة ئــةم ثارةيــة ضــؤتة خةزَينــةي حكومــةت و ئيزارــةي ســةر بودجــةي  
 هةرَير كراوة يان نا؟ ئةوة جَيطاي ثرسيارة، بة ثَيي وتةكاني بةر َيز كـا  ئاشـس هـةورامي، وةزيـري نـةوتي     

كوردستان، لة ئَيستا دا ر ؤذانة دة هةزار بةرميل نةوت ر ةوانةي دةرةوة دةكرَيـت، بـؤ كؤتـايي ئـةم سـاَل ئـةم       
ر َيذةية بةرز دةبَيتةوة بؤ بيسـت و ثَيـنج هـةزار بـةرميل لـة ر ؤذَيـ  دا، بـةم ثَييـة بَيـت سـاَلانة حوكمـةتي            

وة، بــة بــَي ئــةوةي حكومــةتي عَيــراق  هــةرَير دوو م يــار دؤالر دةخاتــة ســةر بودجــةي حكومــةتي عَيرااــة  
ــةرجي        ــتان خ ــةرَيمي كوردس ــةي ه ــة بودج ــة ل ــة طواي ــان، ك ــةوة كؤمثانياك ــةوت بدات ــاني ن ــووي دةرهَين تَيض

 .......دةرهَيناني نةوت دةدرَيتةوة كؤمثانياكان، ثرسيار ئةوةية، بؤضي حكومةتي هةرَير ئةم كارة دةكات؟ 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كرَيت وةختةكةت مةرتوو  بَيت، دوو دةاةي ترت ماوةكا  عومسان نا
 

 (:باني ماراني)عبداهلل اادر  عثما بةر َيز 
بؤ ثةسند كردن و بة ياسا كردني بودجةي كوردستان لة ضوار ضَيوةي ليستَيكي ذمَيرياري ساكاردا، نةدةبوو 

ودجة و داهاتةكاني كوردسـتان  ثةرلةماني كوردستان بيخاتة كارنامةي كؤبوونةوةي خؤيةوة، لةبةر ئةوةي ب
بة شَيوةيةكي ئاشكرا و ر وون ديارنني، ضونكة ئةمة دةبَيتة دان ثَيدانانَيكي ئاشكراي ثةرلـةماني كوردسـتان   
بة نا شةرعييةت بـووني طـةورةترين ثـرؤذةي وَلـات، كـة ئـةوين بودجةيـة، كـة ذيـاني طـةلي ثَيـوة بةنـدة،             

ةري  بوونَيكي ئاشكراي ثةرلةماني كوردستانة بة دان ثَيـدانان  ئةطةر بةم شَيوةية بودجة ثةسند بكرَيت، ش
و بة ياسايي كردني بودجةي هةرَيمي كوردستان، ثرسيار ئةوةيـة، ئايـا ثـارةيَيكي زؤري دةوري دةطةر َيتـةوة     

ي بةر هةرَيمي كوردستان دةكةوَيت، ئايا ئةو ثارةية وةرطرياوة يان نا؟ % 11خةزَينةي حكومةتي عَيراق كة 
ةر نا بؤضي؟ ئايا حكومةتي هةرَير خةزَينةي هةية يان نا؟ ئةطةر هةيَيس، ضةند ثارةي تياية؟ ثرسيار ئةط

ــةرَيمي         ــةتي ه ــةي حكوم ــةوة خةزَين ــتان طةراوةت ــةرَيمي كوردس ــووي ه ــاَلاني ثَيش ــدةوةري س ــارةي م ــا ث ئاي
تي هةر سَي سـةرؤكايةتي  كوردستان؟ ئيزارةي سةر بودجةي كوردستان كراوة يان نا؟ ثَيشنيار دةكةم دةسةَلا

هةرَير بة ياسايَي  ر َي  نرَي لة مةسةلةي سةرف و وة بةردةستةكاني كةم بكرَيتةوة و، هةروةها بودجةي 
حيزبةكان باسيان كرد، لَيرةش دا  ئةمن ديسان داوا دةكةم بة ياسايَي  ر َي  نرَي، ثَيشنيار دةكةم سوليتةي 

اسـس لـة هـةموو كوردسـتان وةكـو يـة  موعامةلـةي لةطـةَل بكـرَي،          عةاار، كة برادةرانين باسيان كرد، بةر 
مةسةلةي سةد مةتري بةر اسس حةاة ئَيمة تةشجيعي ئةوة بكةين، بؤضي دوو سةد مةتر بكرَي بة سةكن؟ 
بؤ سةد نةكرَي؟ يةعين هةر باشة بؤ ئةرازين، بؤ زةوين باشة و، دوا ثرسيارم ئةوةية، ثَيشنياردةكةم ئةم 

تةسـيتية دةكـرَي كـة ثـار      9001مونااةشةكةي بوةستَيندرَيت، تاكو خـةرجي بودجـةي سـاَلي     كؤبوونةوةية
 .ساَل لَيرة بر ياري لةسةر درا و، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نواتةي نيزامي هةية كا  ئارام، رةرموو

 :بةر َيز ئارام رسول مامند
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئاراستةي سةرؤكايةتي بكةم، بةداخـةوة خؤتـان ثابةنـدنني بـةو      ر ةخنةيَي كةم لَيرةوة سةرةتا من حةز دة
ــر        ــاَلَيكي ت ــةم خ ــةز دةك ــةم، دووةم ح ــة يةك ــة، ئةم ــي بودج ــة كردن ــؤ مونااةش ــا ب ــان ن ــة دات ــتةمةي ك سيس

ي لـة  لةبةردةمي سةرؤكايةتي و ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان باس بكةم، ئةطةر لة هـةر شـوَينَي ، بةتايبـةت   
ر ؤذنامةكان يان لةدةرةوة، لة بـازار ، لةسـةر شاشـةي تةلـةرزيؤن، كةسـَي  بـؤ خـؤي اسـة بكـات لـة خؤيـةوة            
زانياري جؤراو جؤر باس بكات، لةوانةية عةبر ببَيـت، بـةَلام لـة زؤر سيسـتةمي جيهـاني، لةزؤربـةي وَلاتـان        

كوردسـتان كـة لـة ر َيطـاي ئـةو جةلسـةوة       ئةندامي ثةرلةمان زانياري بة هةَلة بدات بة هاووَلاتيـاني خـةَلكي   
طوَي بيسس دةبن، بةر اسس ئةمة خةتايَيكة و، دةبَي سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةسـةري بوةسـَس، هـةر ئـةمر ؤ     
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ئَيمة طوَي بيسس ضةندين ثرسيار بووين، جةنابتان باسي ثرسيارَيكتان كرد، كة ئةندامَيكي ثةرلةمان باسي 
ردستان بؤ دوو حيزبةكة دةر وات، ر وون كرايـةوة كـة شـتةكة بـةم شـَيوةية      ي بودجةي كو% 10ئةوة دةكات 

نية، داوا دةكةم سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئيجرائاتي خـؤي وةربطرَيـت و، هةنـدَي شـتين لَيـرة بـاس دةكرَيـت        
هيض ثةيوةندي بـة بودجـةوة نيـة، بؤيـة دووبـارة مـن داوا دةكـةم سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ثابةنـد بـَي بـةو             

 .ةي كة بة خؤي داينا لة مونااةشة، زؤر سوثاسسيستةم
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، اسةي خؤت كرد كا  عومسان، تةواو جوابي نية، نا، نا، جوابي نية، ئةوة ر ةخنـةيَيكي لـة مـن    

وة طرتووة، لة تؤي نةطرتووة، ر ةخنةيَيكي لة من طرتووة و جةوابةكةشر بـةو شـَيوةيةية، ئـةوة بـة عةكسـة     
كا  ئارام، لَيرة من بة تةواوةتي عةكسي ئةوة دةزامن، ضونكة ئةوة رورسةتَيكة، ئةوة اسـة دةكـات مـةجالي    
رةتكردنةوة هةية، ر وون كردنـةوةي هةيـة، خـؤ لـة ر ؤذنامـة اسـة دةكـات، ناشـتواني ر ووبـةر ووي ببيتـةوة،           

دامي تـر مـةع وماتي تـري هةيـة،     مةجاليشت نية، لَيرة با اسةي خـؤي بكـات، جـةنابي وةزيـر لَيرةيـة، ئةنـ      
جوابي دةدةنةوة، وةَلـامين دةدةنـةوة، بـةَلام كـا  عومسـان لـة اسـةكاني دا زؤر شـت هـةبوو بـاس كرابـوو،            
ثرسيار هةبوو جةوابين درا بوو، بةَلام ئةوة لةبةر ئةوةي خوتبةكةي نووسـيبوو، ثـازي نـةدا لةسـةر هـيض      

 .شوكرية رةرموو. بر طةيَي ، د

 :رية رسول إبراهيرشوك. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من سَي خاَلر هةبوو، دوواني باس كرا، كة دةربارةي بودجةي تةكمي ي و، دةربارةي ضؤنيةتي سةرف كـردن  
و هــةروةها خانةنشــني و خةلــةل لــة ســةررةكان دا، ثرســيارَيكر لــة وةزيــر هةيــة، ئةطــةر وةَلــامر بداتــةوة،   

مالي دةكات، ر ةئس مالية، حةز دةكةم بؤم ر وون بكاتةوة لة كوَيـوة هـاتووة،    بةر َيزي باسي مةشاريعي ر ةئس
، ئةو ر ةئـس ماليـة لـة    (مشاريع اإلستثمارية)ضونكة بةر َيزتان هةر ئةم وةرةاةيةتان دابةش كردووة، دةَلَيت 

 .، زؤر سوثاس(الرأمسالية)كوَي هاتووة، من كتَيبةكةي كارل ماركسر هاتةوة بري 
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 . رةرموو هالة .سوثاس، د

 : هالة سهيل وادي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرسيارةكةي من دةربارةي تؤر ي ثاراستين كؤمةَلايةتيية، ئايا ئةو بر ة ثارةية لة بةغداوة ر ةوان دةكرَي يـان  
نةي لـةذَير هَيَ ـي رـةار دان، زؤر موهيمـة     نا و، ئةو بر ة ثارةية زؤر طرنطة لةبةر ئةوةي دةدرَيتة ئةو كةسـا 

هةزارة دةدرَيتـة ئـةو    50لةبةر ئةوةي ضارةسةري كَيشةي هةذاري دةكات و، ضارةسةري ئةو بر ة ثارةية كة 
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عائيالنة، لةبةر ئةوةي ئَيستا ثالني تازة هةية لة وةزارةتـي كؤمةَلايـةتي و تـةاييمي تـازة هةيـة، ئـةو بـر ة        
، يـةكجار دراوةتـة ئـةو    9003ئَيستا يةكجار دراوةتة وةزارةتي كؤمةَلايةتي لـة سـاَلي   ثارةية دةطؤردرَي و، تا 

عائيالنــة، لــة هــةموو شــارةكاني عــرياق دةدرَي و، نــازانني بــة نيســبةت هــةرَيمي كوردســتان ضــؤنة و ضــؤن   
، ئةمة كةية يان سةربةخؤية و، ثالني وةزارةتي مالية ضيية؟ ئةطةر نةدرا% 11دةدرَي؟ و، هاتنةكةي زمين 

 .ضارةسةري ئةم كَيشةية ضؤن دةبَي؟ زؤر سوثاس
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، كا  زانا رةرموو

 (:زانا)خضر بةر َيز اادر سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 خاَلر هةبوو، بةَلام نؤي لَي دةطةر َير، بةس ثَينجي باس دةكةم، داواي لَيبووردن دةكـةم،  11وةَلالهي منين 
خــاَلي يةكــةمر، بــة حةاــةت ســةبارةت بــة داهاتــةكاني هــةرَير، نــة ر وون كردنةوةكــةي جــةنابت و، نــة ئــي  
جـةنابي وةزيـر و، جــةنابي وةكي ـةكان هــيض موانيـع نـةبوو، ئــةوان رةاـةمَيكيان لةطــةَل بةغـدا مونااةشــة        

كردووة، بؤ ثةرلةماني كردووة، بةغدا بة تةمخني دوو ئةوةندةي داناوة، هةر ئةو كةشيتةي كة بؤ بةغدايان 
كوردستانيشي بكةن، بزانن داهاتي ئةو وةزارةتانة ضةندة؟ دةسةَلاتي دادوةرين داهاتي خؤي هةبَي لة زاري 
مـةحاكر، كـة ضـةندة و، دوايـي ضـؤن سـةرف دةكـرَي؟ لـة كـوَي جَيـي كراوةتـةوة لـةو خشـتانةي كـة لةبـةر                

كانين موانيـع نيـة، داوا دةكـةم ر وون كردنـةوةي     دةستمان دايـة؟ هـةتا ئَيسـتا واز  نيـة و، ر وون كردنـةوة     
تةواومان بدةنَي، هةر وةزارةتَي  داهاتةكانيان ضؤنة؟ ئةوةي رسوومة ضيية؟ ئةوةي غَير رسووميشة ضية؟ 

ش تا ئَيستا ثةسند نةكراوة،  9002تةواو بووة، بودجةي  9001خاَلَيكي تر، ئةوةي ئةمة بزانني بودجةي 
ةرمي ثرؤذة وا جَي بةجَي دةكرَي و، ثرؤذة بر يار دةدرَي، ئةو ثـارةي لـة كوَييـة؟    كةضي لة ئيعالم زؤر بة ط

ية، كة تا ئَيستا ثةسند نةكراوة،  9002ة كة تةواو بووة، يا ئةوةي  9001نازانني لة كام بودجةية، ئةوةي 
نازنـاز خـان،    من تةئكيدم كردةوة لة ر اثؤرتةكـةي تةندروسـتين دا هـاتبوو، بـة ثَيضـةوانةي زانيارييـةكاني      

، ئةوةي كة بؤي دةستنيشان كرابوو، لة ر اثؤرتةكةي تةندروستين دا هاتبوو، ئاماذةي ثـَي  % 15752ناوخؤ 
كرابوو، ئةو ر اثؤرتةي كة بةر َيز وةزيري دارايي خوَينديةوة، زؤر ثَيويسـتة لةبـةر دةسـتمان بَيـت بةر اسـس،      

ئـةم بودجةيـة بكـةين، خـاَلَيكي تـر، بةر اسـس بةشـي         لةبةر دةسـتمان نـةبَي ئَيمـة نـاتوانني طيتتوطـؤ لةسـةر      
يةكةمي ر اثؤرتي دارايي، ليذنةي دارايي، ليذنةي ياسايي، بةر اسـس زؤر جَيطـةي دةستخؤشـيية و، كؤمـةَلَي      
خاَلي مةترسيداريان دةستنيشان كردييـة، كـة ئـةو واايعـة ر ووخـاوةي ئـابووري هـةرَيمي كوردسـتان ثَيشـان          

هةر بة تةوسيات و ئامؤذطاري و، بة ثَيشنيار تَيثةر ين و، يةكسةر دةسـت بـة مونااةشـةي     دةدا، ناكرَي ئَيمة
ماددة ماددةكاني ثرؤذةكةي بكةين، بؤية من داواكارم بةر اسس ئةو بودجةي كة بة شَيوةي دوو ئيـدارةيين  
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ــةين ، بر ي       ــدارةيي ناك ــي دوو ئي ــة تةكريس ــةوة، ئيًَم ــي كةين ــة ر ةت ــاتووة، ئَيم ــان ه ــة بؤم ــة   ل ــان داوة ي ارم
بطرَيتةوة، با بضن ئةورااةكاني خؤيان تةرتيب كةن سةر لة نوَي، وةزارةتي ناوخؤ بـة يـة  وةزارةت بؤمـان    
بنووسن، دارايي بة يةكي بنووسن، بةو شَيوةي ئَيستا هاتيية، ئةطةر ئَيمة ابوَلي كةين، مونااةشـةي لةسـةر   

ةيَي  ئَيمـة ثشـتطريي ناكـةين، بـة ثَيـي زانيـاري مـن،        بكةين، وةكو تةكريسي دوو ئيدارةية و، بة هـيض شـَيو  
لَيكؤَلينةوةشر كردووة لة هةنـدَي لـة وةزارةتـةكان، هـةر مـانطي هةشـت، كـة هـات مـانطي هةشـت وةزارةتـي            

 .9002دارايي هيض ثرؤذةيَي  وةرناطرَي، دةَلَي هةرضي هةتانة بيخةنة بودجةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م كا  زانا، لةبةر ية  جوم ة لة اسةكانت دا هاتووة، حـةز دةكـةم ضـاكي بكةيتـةوة،     بةسة، اسةت ثَي دةبر 
 كة وتت ئَيمة ابوَلي ناكةين، بة ناو كَي اسة دةكةي؟ 

 (:زانا)خضر بةر َيز اادر سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ثَيويسـتة نرَيتـة بـةر    ببوورة، مةبةستر ئةوة نةبووة كة ابوَلي ناكةين، مةبةستر ئةوةية كة ئةو ر اثؤرت
ــبةت       ــة نيس ــةم، ب ــةبوو، داواي لَيبــووردن دةك ــتر ن ــةحب دةكــةم، مةبةس ــن ئــةو اســةية س ــا، م دةســت ئينج
وةزارةتةكان من لَيكؤَلينةوةم كردووة، وةزارةت هةيـة لـة مـانطي هةشـتةوة، ثـرؤذة و شـتيان لـَي وةرنـاطرن،         

ش، ئةوة مانطي شةشـة هـةتا ئَيسـتا ئَيمـة ثةسـةندمان      دةَلَين بيخةنة ميزانيةي ساَلي داهاتوو، ساَلي داهاتوو
وةزارةتةكان ثـارةي  % 50نةكردووة، دوو مانطي تر ئيشيان بؤ دةكةين، ديسان هةموو ئيشةكةيان ر ادةطريَي، 

خؤيان سةرف ناكةن، ئةو ثارانة ضـي لـَي دَي؟ بـؤ بـةم شـَيوة بـَي؟ تـا كـةي ئَيمـة بـَي دةنـط بـني؟ مـن زؤر              
ةتي ثةرلةمان دةكةم، كة مةجاملان دةدا اسة بكةين، ئـةو اسـانة بكـرَي باشـة، ر وون     دةستخؤشي لة سةرؤكاي

كردنةوةمان بؤ بدرَي باشة، هةتا شةراريةت هةبَي لةو وَلاتة، لة خزمةتي طةشةكردني ئابووري داية و، زؤر 
 . سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سارا خان رةرموو

 :ثريوت خضربةر َيز سارا 
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

هةندَي  لة اسةكامن كرا، بؤية دووبارةي ناكةمةوة، بةَلام بؤ مةسةلةي ئةو بَي دةسـةَلاتييةي كـة وةزارةتـي    
دارايي باسي كرد، لةطةَل بةغدا، كـة زؤر لـةو بودجانـة ناطاتـة دةسـتيان ، نـاينَيرن، يـان هؤكارةكـةي ضـية؟          

َيشس يةكَي  لة نوَينةراني كورد لة بةغـدا، كـة ثةيوةسـتة    ئةمن ثَيشنيار دةكةم ثةرلةماني كوردستان بانطه
بة مةسةلةي دارايي و ئابووري، بانطهَيشس ثةرلةمان بكات، با ر ووني بكاتةوة، هةم بؤ ئةنداماني ثةرلةمان، 
هةم بؤ خةَلكي كوردستان، كة ئةو كَيشانة ضن؟ و، ئةو بودجانة بؤ ئاوهان؟ بـؤ ئـةو كَيشـانة لـة كوردسـتان      

دةدات؟ خاَلَيكي تر ية  ثرسيارة، جةنابت ثرسيارت لة وةزيـري دارايـي كـرد دةربـارةي ئـةوةي كـة لـة        ر وو 
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وا نية، يةعين ئةو : ميدياكان باس دةكرَي، بؤ مةسةلةي بودجةي حيزبةكان، وةَلامةكةي ئةوة بوو كة دةَلَي
ــةو حيزبانــة   ــةندة؟ دةكــرَي يــةعين بــة     53داهــاتي ئ ــة، ئــةي ض ــؤن و ئةوانــة ني ــةمان م ي ووردي وةَلامةك

 . بدةنةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نازناز خان رةرموو

 
 

 

 : بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تةنها لةسةر ئةو خاَلةي كة كا  بايز باسي كرد، كة بة ثَيي ئةو كةم كردنةوانـةي بودجـةي سـيادي كـة     
رَي و، ئةو ذمـارة كةمـة دةطاتـة هـةرَيمي كوردسـتان، مـن تـةنها ئـةم ثرسـيارة، يـاخود لـة            لةوَي لَيمان دةبرد

هةمان كاتدا ئةو ثَيشنيارةش هةبَي بؤ سةرؤكايةتي هةر سَي دةسةَلاتةكةي هةرَير ئي خؤمان، تا كةي ئَيمة 
مةسـارييتي   بينةر بـني؟ ئـةوان بـة كـةييتي خؤيـان ر ؤذانـة نةسـريية و مةعاشـي ثةرلـةمانتاريان و جؤرةهـا          

ــة        ــني؟ ئَيم ــةو وةزعــة ب ــةري ئ ــةش بين ــةن، ئَيم ــةرف بك ــيادي س ــيةكاني س ــرية ئةساس ــاو دةوائ ــة ن ــان ل خؤي
ذمارةيَيكي زؤر كةم ئةندام ثةرلـةمامنان لـةوَي هةيـة، بـةَلام بـة ئـارةزووي خؤيـان، ئـةوان كةوتوونةتـة نـاو           

رياق، هةموو طـةلي عـرياق بـة ئـارةزووي     ئيستييتادةيَيكي زؤر طةورة، هةموو ع اتاَلانكاريَيكي زؤر طةورة، سو
خؤيان راتب و ئيمتيازات و موخةسةسات بةرز دةكرَيتـةوة، نةسـريةي رةئـيس مجهوريـة و رةئـيس وزةرا و      
رةئيسي ثةرلةمان، ر ةنطة خؤي لـة م يؤنَيـ  دؤالر بـدات مانطانـة، نةسـريةيَيكي يـةكجار زؤر لـةو شـوَينانة         

ريية لةسةر ذياني هةموو خةَلكي عرياق، لـة زمـين ئـةوة هـةرَيمي     سةرف دةكرَيت و، هةمووي نةزييتي ئابوو
كوردستانين، ئايا دةكرَي ئَيمة زةرةر زياتر بة هةرَير دةطـات، ضـونكة هـةرَير دة جـار لـةوان زيـاتر وَيـران        
كراوة، ئَيمة ثَيويستيمان بةو بودجة هةية بؤ ئاوةدان كردنةوة، لة دوايين دا دةبنة سيمبولَيكي خـراثين،  

ةنطة ئَيمةي ثةرلةماني كوردستانين بة هةمان شَيوة داواي زيادبووني ئيمتيازات و موخةسةسات دةكةين، ر 
لة شوَينةكاني تر بة هةمان شَيوة، بؤية بةر اسس حةق نية هةرَيمي كوردستان بينةر بَي لةو مةوزووعة دا، 

ئيســتييتادة لــةو هَيــز و  ا، ســوبتــوانَي زةغــس خــؤي بكــا كــة دوَلــةتي ريــدرالي عريااــي بــة ئــارةزووي خــؤي  
دةسةَلاتةي خؤي نةكات بؤ ئةم جياوازيانة لة سـةريف بودجـة كـة دةيكـات و، لـة اـازاجني هةنـدَي  طـرو  و         

 . نوخبة تةنها لة بةغدا بؤيان دةمَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصن عبداهلل حيدري

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
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 .سوئالةكاني من كرا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كا  دلَير رةرموو
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من بةر اسس اسةكاني كا  دَلشاد ثَير واية زؤر ر است دةكات، ئةمةي كة ئَيمـة ئَيسـتا مونااةشـةي دةكـةين،     

جةدوةلي نةرةااتة، ريع ةن ئةمة بودجة نيـة، بودجـةيَي  نيـة بـة مـةعناي حـةايقي كـة ثةرلـةمان         ئةمة 
زةرورةت بواية مونااةشةي بكات، ضونكة هةموومان دةزانني بودجة دةبَي لة كؤمةَلَي  بةش ثَي  بَيت، كـة  

تريان داهاتي ناوخؤية،  بةشَي  لةوانة، ئةو بر ة ثارةية كة لة بةغدا دَيت، بةشةكةي تري مينةحة، بةشَيكي
لة رسومات و مةشاريع و ئةو دةستكةوتانةي كة حوكمةت خؤي دَيتة دةسس، ئةو كاتة ئيجمالي دةسـتكةوت  
و يان داهاتي طشس كؤ دةكرَيتةوة، ثَيويست واية ثةرلةمان طيتتوطؤ لةسةر ئةوة بكات كة حكومةت ضي ثـَي  

ف كـراوة؟ بؤيـة مـن ثَيموايـة بةر اسـس ئةمـة بـة خـؤي         دةكات لة داهاتوو دا و، لة ر ابـردووش دا ضـؤن سـةر   
خةلةلَيكة لة سياسةي مالي ئَيمـة لـة كوردسـتان، نـاكرَي وا بـةردةوام بـَي، ضـونكة ئةمـة، ئةطـةر ئَيمـة بـةم            
حاَلةتــة بــر ؤين، مــن واي ئــةبينر لــة ر ووي ئابوورييــةوة و لــةر ووي ضــؤنيةتي طةشــة ثَيكردنــي ذَيرخــاني     

يض شَيوةيَي  كوردستان بـة هـةنطاوَي  بضـينة ثَيشـةوة، تـةنها ئةوةيـة كـة كؤمـةَلَي          ئابووري ناتوانني بة ه
مةشاريعي مالي دةتوانني ناو بنَيني، وةكو بؤرسةيَيكي مالي دَي و دةر وات، خةَل  ئيستييتادةمان لـَي دةكـات،   

وا كارييـةي خـؤي   بة تايبةتي دوةلـي ئيق يمـي، مـن بةر اسـس ثَيموايـة، دةبوايـة ثةرلـةمان تةئكيـدي لـةو دا         
بكردباية كة ئَيمة لة ساَلي ثار دا ومتان، كة ناشَو زؤر دووبارةي كةمـةوة، مةسـةلةي حيسـاباتي خيتـامي و     
دةبواية لة كاتي خؤشي بودجة بهاتاية، ئةو وةزارةتانةش يةكيان بطرتاية، ضونكة بةر اسس ئةمـة بـؤ خـؤي    

ــادي بــَي،      ــةر ئيقتيس ــيية نــة  ه ــةر سياس ــكالياتَيكي ه ــة بودجــة و       ئيش ــةنها ئَيم ــةوة نيــة ت ــة ل اةزييةك
موشكي ةمان ئةوةية كة دوو وةزارةتي ماليمـان هةيـة، ثارةكـان بـةش دةكـرَي، ئةمـة بةشـَيكي اةزييةكةيـة،         
ناوةر ؤكي حةايقي ئةو كَيشةية ناوةر ؤكَيكي سياسية، ئَيمة دةمانةوَي لة كوردستان دا سيسـتةمَيكي سياسـي   

ة ر وانطةي سياسي و هةم لة ر ووي ئابووري و هةم لة ر ووي ئيجتيماعييةوةش، موتةكامي مان هةبَيت، هةم ل
خؤي ثَي بطةيَييَن، كة موستةابةل خةوني هةموومانة، ثَيكهَينـاني كيانَيـ  و اـةوارةيَيكي سياسـية، ئةطـةر      

ةمانـة لـة   ئةمانة نةكةين بةر اسس، بة اةناعةتي من ئَيمة بةرةو دوا دةضني، ناتوانني ئـةم ئاماجنـةي كـة ه   
داهاتوودا جَي بةجَيي بكةين، من داواكاريَيكر هةية، بةر اسـس زةروورةت وايـة ئـةم سـاَل، لـة بودجـةي ئـةم        
ساَل دا، ثةرلةمان تةئكيد لةوة بكات كة جؤرَي  لة تةوازونَي  دروست بكةين، لـة مةسـةلةي دةخ ـي رـةرد،     

دةستكةوتي رةرد، بة مةعناي ئةوة نية تةنها  ضونكة ريع ةن ئَيمة باسي دةكةين، جياوازيَيكي زؤر هةية لة
حيسابي ئةوة بكةين توَيذَي  لةمانة رةارية يان توَيـذَيكي تـر، ئـةوةيان كـةم ئةندامـة، ئـةوة ثَيشـمةرطةية،        
هةر هةموو توَيذةكاني كؤمةَلطا بةشَيكي هةية بةر اسـس، دةخ ـي رـةرد لـة مسـتةوايَيكي نزمـة، ئةطـةر ضـي         
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لةو دواييانة لة تةختيس عريااي، وا باس دةكات كة لـة كوردسـتان دا دةخ ـي رـةرد      ر اثؤرتي عريااي، ئةوةي
باشرتة، وة  لة شارةكاني تر، ئةمة تا ر اددةيَي  دَلخؤشكةرة، بةَلام بة حةايقي ئيحتيمالة ئةمة حةايقةتي 

ي وةزارةتـي ماليـة   دةستكةوتي رةرد نـةبَي لـة ر اسـس دا، ضـونكة ئَيمـة بـة ثَيـي ئـةو ر َيذةيـةي كـة بـةر َيزان           
ئةو بودجةية ئةدرَي بة رةواتب، كةواتة دةخ ي رـةرد لةسـةر ئةساسـي بودجـةيَي      % 1073باسيان كرد، لة 

دانراوة كة ثَيمان واية نابَي، لةسةر ئةساسَي  بَي، خؤي ئينتاجي بَي، لة ئةسل دا ضؤن رةرد دةتوانَي داهات 
ةساسَي  بؤ ئةوةي كـة بتـوانرَي، ثَيموايـة خزمـةتَيكي زؤري     لةسةر ئينتاج بة دةست بَييَن و، ئةوة دةبَيتة ئ

ئةو خةَلكة هةذار و نةطبةتة بكات، كـة لـة كوردسـتان دا هةيـة كـة اـوةتي ئةساسـي كؤمـةَلطاي كوردسـتانة،          
 .سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  كرير رةرموو

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةندَي لة وتةكاني من كران، بةَلام من لَيرةدا دوو خاَلر هةية، خاَلَيكيان ر استةوخؤ ثةيوةندي بة بودجةوة 
هةية، ئـةوين ئةوةيـة، ثرسـيار دةكـةم ئايـا ئَيمـة ناكرَيـت ئـيرت لةمـةودوا لـة ر ووي بودجـة و داراييـةوة و             

توو، لة ئةوةي كا  دَلشاد ئاماذةي ثَي دا، كة خةمَ اندني بودجة ئَيمة شَيوازي ال مةركةزييةت هةبَي لة داها
ئَيمة جةدوةلي نةرةااتة ر استة، بةَلام ئَيمة ناكرَيت داهـاتي هـةرَيمي كوردسـتان، ئـةو داهاتـةي كـة خؤمـان        
هةمانة لةطةَل ئةو بودجةيةي، يان ئةوةي كة لـة بودجـةي عـرياق بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان دابـني دةكرَيـت،         

ن وةكو داهات حيساب بكرَيت بؤ هـةرَيمي كوردسـتان و، بودجـةيَيكي موتـةكاميل     هةردووكيان لة ية  بدةي
ثَيشكةش بكرَيت لة اليةن حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتانةوة، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة مونااةشـةي بكـةين، يـةعين         

ةشـداري  مةسةلةكة دةطةرَيتةوة بؤ ئةوة، لَيرة دا منوونةيَي  هةية، ئَيستا ئَيمة ر استة لة نةرةااتي سيادي ب
دةكةين و، ئةوة حةاَيكة، كة ئَيمةش لةسةرمانة، ئةمة ئةركَيكة دةبَي ئةداي بكةين لة مةسةلةي نةرةااتي 
سيادي، هةرضةندة نةرةااتي سيادين وا ر ؤذ بة ر ؤذ حقولةكاني تةوةسوع دةكات، يةعين ئةوةي كة ديـاري  

كـة مةسـائي ي تـرين وا دَيتـة سـةرَي،       كراوة، ديارة هةندَيكي كةش لة اسةكاني جـةنابي وةزيـر هاتـة سـةر    
ــةتطوزاري         ــؤ خزم ــة ب ــة ك ــةو نةرةااتةي ــة ئ ــة ك ــن ثَيمواي ــة م ــةااتي حاكيم ــة، نةر ــةااتي حاكيم ــةَلام نةر ب
ــدي،       ــةتي ناوةن ــتةوخؤ حكوم ــةوةي ر اس ــاتي ئ ــة جي ــةزي، ل ــاكرَي بكرَيتــة ال مةرك ــةوة ن ــة ئ ــت، باش دادةنرَي

يـة دةطَيرَيتـةوة، لـة جيـاتي     % 11وة و نةيدا بة ئَيمة، لـةو  حكومةتي ئيتيحادي لة وةزارةتي مالية بطَيرَيتة
ئةوةي ئَيمـة خؤمـان مةسـةلةن دةعمـي حةجـة، كـر يين حمـةتاتي كارةباييـة، يـان مةسـائي ي دي كةيـة، كـة             
خزمةتطوزاري ثَيشكةش دةكات لة هةرَيمي كوردستان، بؤ وةزارةتي ماليةي عريااي بطَيرَيتةوة لةوة، هةوَلي 

ة اليـةن حكومـةتي ئَيـوة  بـؤ ئـةوةي ضارةسـةري ئـةو مةسـةلةية بكـات؟ خاَلةكـةي تريشـر            ئةوة نـةدراوة لـ  
نار استةوخؤ ثةيوةنـدي بـة مةسـةلةيةي بودجـة و مةسـةلةي داراييـةوة هةيـة، ئـةوين ئةوةيـة بانكـةكاني           
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مـن  هةرَيمي كوردستان بة داخةوة تا ئَيستا جَيطةي متمانة نني لة اليـةن حكومـةتي عريااـةوة، بـؤ منوونـة      
تةع يماتَيكر لة اليةن وةزارةتَي  لة وةزارةتةكاني عريااي، كة باسي خيتابي زةمان دةكات، داوا دةكرَيـت لـة   
مقاوليين هةرَيمي كوردستان ئةطةر مةشاريعَي  لةوَي بكات دةبَي ئـةو خيتـابي زةمانـة نـابَي لـة بانكـةكاني       

ي هـةرَيمي كوردسـتان نيـة، متمانـةيان ثـَي نيـة،       هةرَيمي كوردستان دةرضووبَي، كةواتة بر وايان بة بانكةكان
تةنها دةبَي خيتابي زةمانةت لة بانكةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان بَيت، بؤية هيوادارم وةزارةتي مالية 

 .و حكومةتي هةرَيمي كوردستان، لة ئايندة دا ضارةسةري ئةم مةسةالنة بكةن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ررعت رةرموو كا  حممد

 :بةر َيز حممد ررعت عبد الر ن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 9002مــن تةئيــدي هــةموو اســةكاني كوَيســتان خــان دةكــةم و، داواكــارم كــة مونااةشــة كردنــي بودجــةي   
و  9001دواخــرَي، تــا ئــةو وةزارةتــة بــة يــةكطرتوويي دَيتــة ثةرلةمانــةوة و، هــةروةها تةراســي ي خــةرجي 

ضــؤن  9001و  9001ثةرلةمانــةوة بــؤ ئــةوةي بــزانني، ئَيمــة ئةطــةر نــةزانني ميزانيــةتي  بَيننــة  9001
 .ئَيستا مونااةشة بكةين، سوثاس 9002سةرف كراوة، ضؤن بَيني ميزانيةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  رشاد رةرموو

 :بةر َيز رشاد د د إبراهير
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 111509) ابي كا  رشيد، عةدةدي ميالكات، ئةوةي هاتية لة جـةدوةلي بةغـدا،   ثرسيارةكر هةية لة جةن
ميالكة، عةدةدي ميالكات بة هةموو دةرةجاتةوة، ئةوة موخةمةنة يان موسةدةاة؟ ثرسـيارةكةم ئةوةيـة،   ( 

عةدةدي ميالكات، ئةوة ثرسيارةكة، بة نيسبةت مةسةلةي عةااري لة (  225151) ئي خؤمان، ئي هةرَير 
زةوي سةد مةتري ئةطةر ر َيطا بدةي ر وونكردنةوةيَيكر هةية، لةبةر ئةوةي بر َي  لـة نزيكـةوة ئاطـادارم،    بؤ 

هةر زةويَي  ية  سـةنةدي هـةبَي، يـة  ئيجـازة بينـاي ثـَي دةدرَي، ئيجازةكـاني تـر بـة ئيجـازةي تـةكمي ي            
يان ناداتَي، بةَلام ئةطـةر بكـرَي داوا   ئيعتيبار دةكةن، يان ئيزارةت بينا، بؤية لةو حالةتة بانكي عةااري ثارة

 130بكرَي لة وةزارةتي شارةواني زةوييةكان سةد مةتر، سةد مةتر ئييتراز بكرَي ضونكة كاتي خؤي اـةرار  
(  220)مةتر زةوي موستةايل بوو، يةعين ايتعةي موسـتةايل بـوو، ثاشـان اـةرار     ( 190)،  1212ساَلي 

ةي نيزامي، ئَيستا ئةطةر مبانـةوَي ئـةو كَيشـةية حـةل بكـةين،      مةتر ايتع 900بووة  1211دةرضوو ساَلي 
دةبَي بطةر َيينـةوة ياسـاي بـةر َيوةبردني شـارةوانيةكان هـةموار بكرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي زةوي بـة سـةد مـةتر            
ئييتراز بكرَيت، ئةطةر سةد مةترةكة ئييتراز كـرا، ئـةو كاتـةي بـانكي عـةااري هـيض موشـكةلةيَيكي نـامَييَن،         
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وستةايل دةبَي، شةراكةت نابَي، ئةو دوو سةد مةترانة هةموو شةراكةتة لة نَيوان دوو كـةس، بـؤ   ئيجازةي م
 .ئةوةي عيالجةكةش هةموو اليةنيَي  بطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دوا كةس، كا  بارزان رةرموو

 
 
 

 

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبـةر ر ؤشـنايي ر اثـؤرتي ليذنـة، داواكـاري       9001و  9001ن ضـةند ثَيشـنياريَيكر هةيـة، سـةرةتا سـاَلي      م
ليذنــةي دارايــي و، بةشــَيكي زؤر لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان، بر َيــ  لــة بودجــة تــةرخان كــراوة بــؤ مةنتيقــة   

خؤشــبةختانة لةبــةر  كارةســات بارةكــان، بــة تايبــةت مةنتيقــة ئــةنيتال كراوةكــان و هةَلة ــةي شــةهيد، كــة
ر ؤشنايي ئةو ثَيشنيارانة ثةرلةماني كوردستان دوو ساَل لةسـةر يـة  تةوسـياتي دةركـردووة بـؤ حكومـةتي       
هــةرَيمي كوردســتان كــة طرنطــي بــةو ناوضــانة بــدات و، مــن وة   ئةنــدامَيكي نوســينطةي هةَلة ــة، لَيــرة    

ةبـةر ر ؤشـنايي ئـةو تةوسـياتانة طـةلَي      دةمةوَي دةستخؤشـي لـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بكـةم، كـة ل       
ثــر ؤذةي طرنطــي لــة بــواري ئاوةدانكردنــةوة و خزمــةتطوزاريي لــة هةَلة ــةي شــةهيد دا ئــةجنام داوة، ئــةم   
ساَلين دووبارةي دةكةمةوة، داوا دةكةم بودجةيَيكي تايبةت بؤ هةَلة ة دياري بكرَيت، بـة تايبـةت خؤتـان    

ي ئــاوةداني بــة هةَلة ــةوة ديــارة، جَيطــاي دةستخؤشــية، بــةَلام ئاســس ئــةزانن ســةرةر اي ئــةوة كــة ســيمايَيك
كاولكاريةكان و ر َيذةي كاولكارييةكان بة جؤرَيكة، بة تايبةت ئةطةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان لةو كاتـة  
بودجةيَيكي بؤ دياري نةكات، هاوشَيوةي ئةو بودجةيةي كة بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيـران دوو سـةد   
م يؤن ديناري بؤ مةنتيقةي طةرميان تةرخان كرد بؤ مةبةسس ئةجنامداني ثرؤسةي ئاوةدان كردنةوة، داوا 
ــةوارة       ــر ينةوةي ئاس ــؤ س ــرَي ب ــةرخان بك ــةي شــةهيد ت ــؤ هةَلة  ــةوين ب ــَيوةي ئ ــي هاوش دةكــةم ثرؤذةيَيك

ووةم، ئَيمـة ثـار سـاَل    خراثةكاني ئةو ضةكة كؤمـةَل كوذييـةي كـة لـةو شـارة دا بـة كارهـاتووة، ثَيشـنياري د        
ثَيشنيارمان كرد كة لَيذنةيَيكي ئيستيشاري لـة كةسـاني ثسـثؤر و شـارةزاي بـواري ئـابووري، بـة تايبـةت لـة          
مةجالي بودجة، ثةرلةماني كوردستان ليذنـةيَيكي لـةو شـَيوةية ثَيـ  بهـَييَن بـؤ بـة دواداضـووني ثشـكي لـة           

ةجنومـةني نوَينـةراني عـرياق، بـة تايبـةت تـةحالويف       ي كوردستان، بة تةنسيق  وهةماهةنطي لةطـةَل ئ % 11
كوردستاني و، بؤ ناوخؤي خؤمان ثةسندكردني بودجةي  هةرَيمي كوردستان بـة شـَيوةيَيكي ئةكادمييانـة و    
زانســتيانة، بةشــَيوةيَي  كــة ئاراســتة بَيــت، كــة ر ةنطدانــةوةي رةلســةرةي ئيقتيصــادي حكومــةتي هــةرَيمي   

ةوة، كة بةداخةوة سياسةتي ئيقتيصادي حكومةتي هةرَيمي كوردستان كة بةرةو كوردستان ر ةنطي تَيدا بدات
كرانـةوة و بـازار ي ئـازادة، بــازار ي ئـازادين يـةعين كــةرتي تايبـةت، لـة هـيض شــوَينَيكي بودجـة ئامـاذة يــان           
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هَيمايَيــ  نيــة بــؤ تــةرخان كردنــي بر َيكــي ديــاري كــراو لــة بودجــة بــؤ دةعمــي كــةرتي تايبــةت لــة هــةموو  
ستةكان و سَيكتةرةكاني بواري ئابووريي، ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي كا  بكـر رتـا  دةكـةم، كـة بودجـةي      ئا

ر َيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني نرَيتة سةر ثةرلةماني كوردستان بؤ كةمكردنةوةي هةميةنةي حكومةت 
ةوةي بتـوانن كـة بةشـَيوةيَيكي    و، يان حيزب و اليةنةكاني تر بةسةر ئةو ر َيكخراوانـةوة كـة بةر اسـس بـؤ ئـ     

ر استطؤيانةثةيامي خؤيان بطةيَينن و،  سةربةخؤيانة كاري خؤيان بة شَيوةيَيكي ثرؤرَيشـنال ئـةجنام بـدةن،    
ثَيشـنيارم بــؤ وةزارةتــي دارايـي ئةوةيــة كــة ئَيمــة لـة رَيطــةي، لةبــةر ر ؤشــنايي ئـةو بــة دواداضــوونانةي كــة     

رةرمانطةكاني حكومةتي هـةرَيممان كـردووة، يـةكَي لـة كَيشـةكانيان       ئةنداماني ثةرلةمان بؤ وةزارةتةكان و
ئةوةية كة وةزارةتي دارايي زؤر تةئخري، دواي ثةسندكردني بودجـة وةزارةتـةكان لةبودجـةي ثةسـندكراوي     
خؤيان ئاطادار دةكاتةوة، بؤ منونة ثارساَل لة مانطي هةشـت دا وةزارةتـةكان ئاطاداركراوةنةتـةوة، بـَي طومـان      

ة ضةند مانطَيكيشي ويستووة كة رةرمانطاكاني خوارةوة ئاطـادار كراوةتـةوة، ئةمـة يةكَيكـة لـة كَيشـةكان       ئةو
كة ثر ؤذةكان نة لةكاتي دياري كراوي خؤي دا، ئةجنام دةدرَيت و، دةرطايَيـ  دةكرَيتـةوة بـؤ طـةلَي ديـاردةي      

نيان سـةرف بكـةن، ثـةنا دةبـةن بـؤ      دزَيو، ضونكة رةرمانطاكان بؤ ئةوةي كـة كؤتـايي سـاَل بتـوانن بودجـةكا     
شَيوازَيكي تري سيستةمي تةندةري كـة ئـةوين بةر اسـس دةعـوةي موباشـرية و، كردنـةوةي دةرطـايَيكي زؤر        
مةترسيدارة، كة زؤرجار ثر ؤذةكان بة كوليتةي زؤر و، ئةوانة لةسـةر حكومـةتين دةكةوَيتـةوة و، ر َيطايَيـ      

ــؤ ديــاردةي زؤر ناشــريين دةكاتــةوة، داوا    دةكــةم كــة وةزارةتــي دارايــي لــةكاتي ديــاري كــراوي خــؤي دا         ب
 .وةزةارةتةكان لة بودجةي ثةسندكردنيان ئاطادار بكاتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، تةواو ئةوانةي كة اسةيان كرد و، اسةي وردةكاري زؤر تَيدا بوو، ثرسياري زؤريشي تَيدا بـوو،  

ن تيكـرار بـوو، هةندَيكيشـي جـةنابي وةزيـر و جـةنابي بريكـار ويسـتيان زوو جـةواب          هةرضةندة هةندَيكيا
بدةنةوة، ضونكة مةع وماتيان هةبوو، بةَلام ئَيمة ثَيمان وتن ضاوةر َييان بكةن بؤ ئةوةي لة وةخس خـؤي دا  

يَن جـوابي  جوابي بدةنةوة، مـن ثَيموايـة ثَيويسـت دةكـات وةَلامـةكان حـازر بكرَيـت، مـن ثـَير باشـرتة سـبةي           
 .بدةنةوة، دانيشتين سبةييَن، نواتةي نيزامي نةبَيت ثَيت دةبر م كوَيستان خان، رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ..........ئَيمة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضوار يان ثَيـنج ئةنـدامي ثةرلـةمان     ئةزامن ضي دةَلَيي، ئةطةر باسر نةكرد حةات بَي، بةياني تةبعةن لَيرة
داوايان كرد بودجة ثةسند نةكةين تاوةكو وةزارةتي دارايي يةكرت دةطرَيتةوة، ديارة تةبعةن لـة مواابيـل دا   
وةَلامي هةية، ئَيستا ئَيمة لة مانطي شةشداين و، بودجة سةرف دةكرَيت بة طوَيرةي نةرةااتي تةشزي ي، بـة  

ةيَي  لة بودجة سةرف دةكرَيت بةَلام، كاكة ئيعترياز لةسةر ئةو ر ةمسانـةي  مةجبوري سةرف دةكرَيت، نيسب
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طــرياوة، بــرادةران تــةواو، تــازة بامســان كــرد، رــةرموو وةرنــة خــوارةوة، تــازة ط ــةييمان كــرد لَيتــان، رــةرموو  
بؤيـة   جةنابت وةرة خوارةوة، حةاتانة، كوَيستان خان لة دوورةوة دانيشـتووة، ثـةكي بـة كامرياكانـةوة نيـة،     

ئيعتريازي نةكرد، ضوار، ثَينج ئةندامي ثةرلةمان داوايـان كـرد ئـةو بودجةيـة ثةسـند نـةكرَيت، دوانرَيـت        
 .ناصن. تاوةكو وةزارةتي دارايي و ئابووري ية  دةطرَيتةوة، رةرموو د

 :رمضا  ناصن غيتور. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ........نئةو ثَيشنيارةي ئةو ضوار ئةندامة كرديا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةرموو دانيشة، ئةوةي نية، رةرموو جةنابت دانيشـة بـا اسـةم تـةواو بكـةم، بزانـة ر ةدي مـن ضـية لةسـةر          
ئةوان، ئينجا تؤ تةع يق بدة لةسةر ثَيشنيارةكانيان، رةرموو، با من تةواو مب ئَيستا، بزانة مـن ضـي دةَلـَير،    

ئةو ضـوار، ثَيـنج ئةندامـة، ئـةو ضـوار، ثَيـنج ئةندامـة كـة داوايـان كـردووة،           ئةو وةخس ر ةئيت بدة لةسةر 
ــؤ       ــام دانــةوةيان ب ــي حكومــةت و، وةَل ــنايي ر ةئ ــةر ر ؤش ــةر ئــةوة، لةب ــي حكومــةت لةس ــات ر ةئ ــت دةك ثَيويس
ثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرلةمان كة سبةييَن دةبَيت، ئـةو كـاتي بر يـاري ثةرلةمانـة بـة اسـةي ئـةو ضـوار،         

نج ئةندامة دةكات، دواي دةخةن، يان ر ازي دةبن بـة وةَلـامي وةزارةت و ر ةئيـي مواابي ةكـةي تـرين كـة       ثَي
ئةندامي ثةرلةمان هةية، بة عةكسةوة دةَلَي دةبَي بة ثةلة بَيت بؤ ئةوةي بودجة ر انةوةستَيت لةسةر ئةوة 

ووة، بودجـةي دواخسـت، ئَيسـتاكة    دواكةوتووة، مانشَيس طـةورة ئةوةيـة دةَلـَي ثةرلـةمان بودجـةي لـةبري ضـ       
دةَلَين نةخَير هةر مةيكةن، ئَيمة بةر اسس لةو تةنااوزاتة تَيناطـةين لةر اسـتيدا، بـة هـةرحاَل، ضـي بر يـارة،       

سـةرةتا طوَيمـان لـة ر ةئـي     (  10:50)بر ياري ثةرلةمانـة، زؤرينـة ض بر يـار دةدات ئةوةيـة، بـةياني سـةعات       
ةو ثرسيارانةي كة ئَيسـتا كـران لـة اليـةني ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة، ئـيرت        حكومةت دةبَيت لةسةر وةَلامي ئ

بر ياري خؤتانة ئةطةر بر يارتان دا بةردةوام بني، بةردةوام دةبني، بر يارتان دا دواي نـةين، دواي دةخـةين،   
 .بةَلَي كا  حممد، رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج د د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم داتايانة، يـان ئـةم مةع وماتانـةمان بطاتـة دةسـت، ئةطـةر ثَيشـنيارةكةتان ثـَي ابـوَل بـَي،           داوام كرد ومت 
ــةر         ــيض لةب ــس ه ــةين، بةر اس ــةيري بك ــةوةي س ــؤ ئ ــدةنَي ب ــةمان ب ــةم ر اثؤرت ــةممة، ئ ــة ر ؤذي دووش بيخةين

 ......دةستمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكـةم هـات، داوا بكـةي بضـي سـةرداني ليذنـةي دارايـي        دةتواني جـةنابت، وةكـو لةسـةرةتاي خوَيندنـةوةي ي    
بكةي، لَيرة دا ئةو داتايانـة تةرسـي يان دانـدراوة لـة اليـةن ليذنـةي دارايـي، دةتـواني ئَيسـتا بضـي بـؤ اليـان،             

 .داوايان لَي بكةيت
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 :بةر َيز حممد ررج د د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ......َلشاد دةَلَي ئةوة طؤر اوةوةرمطرتووة، دةَلَي ئةوة نية، بةر ٍَِيز كا  د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةرموو كاكة، ر وونيـان كـردةوة، لةبـةر ئـةوةي ئـةو بودجةيـة بـة شـَيوةيَيكي نـا ئاسـايي خةمَ َينـدراوة، بـة             
شَيوةيَيكي نائاسايي لة بةغدا دا هني كراوة، لةبةر ئةوة ضةندين جار لة بةغدا بودجةكة طؤر انكاري بةسةر 

اتووة، ئةو داتايةش لَيرةدا ضةندين جار بةو شَيوةية طؤر اوة، بؤية كا  دَلشاد دةَلَي طؤر اوة، ئةوة كؤنـة،  دا ه
 .ئةوة تازةية، بة هةرحاَل دانيشتنةكةمان دوادةخةين تاسبةي، كا  دلَير ضيت هةية، رةرموو

 :دلَير إمساعيل حقي شاويس. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي هةندَي  لةو خوش  و برا بةر َيزانة، هةنـدَي ثرسـياريان ئاراسـتةي ليذنةكـةمان كـرد، ئةطـةر       لةبةر ئةو
 ..جةنابت ر َيطةمان بدةي؟

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئـةوةل جـار وةَلـامي حكومـةت بـؤ ثرسـيارةكان، دووةمينـين ئـةو ثرسـيارانةي          ( 10:50)بةياني سةعات 

ــةي    ــايي و ليذن ــةي ياس ــتةي ليذن ــة     ئاراس ــايي ب ــوثاس كؤت ــةوة، زؤر س ــام بدةن ــوةش وةَل ــراوون، ئَي ــي ك داراي
 .بةياني(  10:50)دانيشتنةكةمان دَينني تا سةعات 

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر
 ثةرلةمانيسةرؤكي               ةرؤكي ثةرلةماني       جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت     

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – كوردستان                         عَيراق  – كوردستان  
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 ( 61)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9112\1\66رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمار

 66/1/9112 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  11/1/9002رَيكــةوتي  شــةممةثَيــنج  رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
حممـد اـادر    بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي    عَيراق 
دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , سـةرؤ  و  جَيطري( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي خــولي (11)بر يـاردرا دانيشــتين ذمـارةي    ثةرلـةمان رؤكايةتي دةسـتةي ســة , كوردسـتاني عَيــراق  ثةرلـةماني 
ــنج شــةممة رَيكــةوتي  (11)دووةمــي هةَلبــذاردن لــة كــات   بــةم  دا 11/1/9002ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي ثَي

 :شَيوةية بَيت
دوو سـةدو ثـةجنا هـةزار دؤالر     (250,000)بةرضاوخستين ثَيشـنياري سـةرؤكي ثةرلـةمان بـؤ بةخشـيين      -1

 .ي ثةرلةمان بؤ دروست كردني ثاركَي  لةناو شاري هةَلة ةلةسةر بودجة

 .2009بةردةوامبوون لةسةر ثَين ضاو خسنت و طيتتوطؤكردني بودجةي هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي  -9

 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .اردانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي ك .بةناوي طةلي كوردستان

دوو سـةدو ثـةجنا هـةزار دؤالر     (250,000)بةرضاوخستين ثَيشـنياري سـةرؤكي ثةرلـةمان بـؤ بةخشـيين      -1
 .لةسةر بودجةي ثةرلةمان بؤ دروست كردني ثاركَي  لةناو شاري هةَلة ة

 .2009بةردةوامبوون لةسةر ثَين ضاو خسنت و طيتتوطؤكردني بودجةي هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي  -9

 و كـا  دَلشـاد، كـا  سـةعد دةكـةم،      خَيرهاتين بةر َيزان كا  شَيخ بايز وكا  عومسان و كـا  ر ةشـيد  سةرةتا بة
بةخَيربَين سةرضاوان، داوا لة ليذنةي ياسايي وليذنةي دارايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن، نواتـةي  

 .نيزامي ضيت هةية، دكتؤرة شوكرية، رةرموو
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 :هيرشكرية رسول ابرا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ئةم بةيانية هامت بؤ ئَيرةـ، ر ؤذنامةنووسَي  مين طرت، وتي دكتؤرة تكات لَيدةكةم ناوم مةَلَي، دوَييَن لَيرة 
ر ةمسي تؤيان طرتووة، عةالطةية  لة ثشتةوة بووة، رةمسي دوو منداَلي ثَيوة بـووة، عةالطةكـةت وا دانـاوة كـة     

شـامنة زؤر زؤر   م هةية، ئةوةش لةسـةر (نةخؤشي ك ية )بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان من خستووتة سةر شانت، 
سةرمام بوو، ثَيشر شةرم بوو بةيةكَي  لة بةر َيزةكان بَ َير ضـاكةتةكةي خـؤمت بـدةرَي تـا لةبـةري بكـةم، جـا        

دةكـةم مـادام    ئةو كاتـة بـةمنيان ئـةوت ضـاكةتي ئةنـدام ثةرلـةمانَيكي لةبـةر كـردووة، لةبةرئـةوة ر جـات لـيَ           
بةدرَيذايي ئةم ضةند ساَلة كـة تةلـةرزيؤني نـةورؤز هةيـة، سـايتَيكي ثةرلةمانيشـمان هةيـة، ثَيويسـت ناكـات          
ئَيمة بةم شَيوةمان لَي بَيت، وةلةو خؤم ئةندامي سةنديكاي رؤذنامةنووسانيشر، بـةيم جـوان نيـة، ئـةو شـتة      

 .بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةجة ئةكرَيت، دوَييَن ومتان ثَيويستة كامَيراكان لـةوَيوة رةسـر نـةطرن، باشـة بةسةرضـاو، رـةرموو       ئةوة موعا
 .دانيشة، كا  عادل، رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـووة،   ئةندام ثةرلةمان ياداشتَيكمان ئيمزا كردووة، ومتـان لةبـةر ئـةوةي خـولي ثةرلـةمان تـةواو       (25)ئَيمة 
تةمديدين كراوةتةوةو ماوةي تةمديدين تةواو بوو، ئَيمة نووسيومانة تـةنها مونااةشـةي بودجـةو هةنـدَي     
ياساي زؤر ثَيويست كة تَيداماندا نووسـيوة، بـةيم ئـةمر ؤ لـة ئاوَينـة خوَيندمـةوة ئـةوةي تَيـدا البـراوة، ئـيرت           

ةجةنابت البراوة، ئَيمـة وتوومانـة بودجـةو هةنـدَي     نازامن ر ؤذنامةكة اليربدووة، يان لةكاتي ثَيشكةش كردن ب
 .ياساي تايبةت و زؤر  ثَيويست كة مونااةشة بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاست دةكةم، هةرضةندة ئَيمة اةرارمان دابوو، ئةو مةوزوعة باس نةكةين، بةيم كة كا  عادل باسـي  

بكةين، لة خـودي ياداشـتنامةكة وةكـو لـة ر ؤذنامةكـةش نووسـراوة، ئـةوةي        كرد، ناضارين هةندَي نواات باس 
تَيدا نية، نووسراوة بةس بودجة، هةندَي ياساي تايبـةت يـان حاَلـةتي تايبـةتي تَيـدا نيـة، بةر اسـس مـن ثـَير          
ــايي           ــداماني ياس ــاييةوة، ئةن ــةر ووي ياس ــونكة ل ــزانن، ض ــةرعي ب ــةمان بةناش ــةي ثةرل ــةم خول ــة ئ ــةيرة، ك س

ةشةمان كرد، دةنطيشمان بؤ دا، ومتان دةستوور نةبَيت، هةتاكو دةستوور نةبَيت، تاكو دةنط نـةدةين بـؤ   موناا
دةستوور، ثةرلةمان مةسدةري شةرعية بؤ داناني ياسا و هةمواركردني ياساش، ئةطةر دةسـتوور هةبوايـة، لـة    

سـتا نووسـراوة، يـةعين لةدةسـت     دةست ثَيدةكات وةكو ئَي 4/6دةستووريشدا نووسرابواية، خولي ثةرلةمان لة 
ثَيكردني دانيشتين يةكةم، تا ضوار ساَل تـةواو دةكـات، نـةمان دةتـواني ئـةو ياسـاية دةربكـةين بـةبَي هـةموار          

تـا ئـةمر ؤ، ثةرلـةمان     1992كردني ئةو خاَلة لة دةسـتووردا، بـةيم كـة دةسـتوورمان نـةبَيت وةكـو لـة سـاَلي         
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ؤ دانـاني اـانون، بـؤ هـةمواركردني اـانون بةدرَيذكردنـةوةي خـولي        جيهةتي شةرعية، دةستةيتي شةرعية، بـ 
خؤشيةوة، ئةطةر تةماشا بكةن لـة خـولي يةكةمـدا ضـةندجار درَيذكراوةتـةوة بـة ض شـَيوةية ، بـةيم ئةطـةر          
هةَلي بسةنطَينني ضةند كـةموكور ي هـةبووة، زؤريـن كـةموكور ي هـةبووة، زؤريـن نـار ةزايي هـةبووة، بـةيم          

كة شةرعيةتي هـةبووة، دةسـتوور نـةبووة، ابوَلمـان كـردووة، دواتـرين هـاتووين ياساكانيشـمان          لةبةر ئةوةي
دةسـس ثَيكـرد، بـةَلَي لـةناو ثـةير ةوي نـاوخؤدا نووسـراوة ثـاش          4/6جَيبةجَي كردووة، خـولي ثةرلـةمان لـة    

ن نـةبوو، بةدةسـت ئَيـوة    ر ؤذ دةبَي كؤببَيتةوة، بةيم كؤنةبوويةوة، ئةوة بةدةست ثةرلـةما  10هةَلبذاردن بة 
شـَيوةيةش نـةبوو عيالااتـةكان، لـة واايعـدا دوو ئيـدارة هـةبوو، دوو         بوو، بانطهَيشت نةكرا، ئةو وةختـة بـةو  

دا خولي يةكةم 4/6ايادةي سياسي هةبوو، ليستةكانين مةع وم بوو ضؤن بوون، دوا كةوت، كة دوا كةوت لة 
تـةواو دةبَيـت، خؤشـتان بـاش دةزانـن، ئةطـةر بـؤ         4/6ةكة لة دةسس ثَيكرد بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ ضوار ساَل

مـةرامَيكي سياســي نــةبَيت، مـن ثــَير وانيــة كةسـَي  خــياليف ئــةو اسـانةي مــن اســة بكـات، ئَيمــة لةســةرةتاي      
بكرَيـت، ثـَين ئـةوةي     19/5ئةمساَلةوة بةشَيوةيةكي رةرمي لة مانطي يةكدا داوامان كردووة هةَلبـذاردن لـة   

بكاتةوة، ثَين مةسئوليةتي خؤمان بووة، داوامان كـردووة، نامـةمان نووسـيوة بـؤ كؤميسـيؤني      كةس بريي لَي 
هةَلبذاردن بكرَيت، دةمشانزاني كـة ئـاواي لـَي دَيـت، بؤيـة ثَيـنج مـانط         19/5باي، وتوومانة ثَيشنيار ئةكةين 

تووشي ئـةو بؤشـايية نـةبَيت،    وشتَي  ثَيشرت داوامان كردووة كة هةَلبذاردن لة وادةي خؤي بكرَيت، بؤ ئةوةي 
بةيم كة نةكراوة هؤكارةكةي بةشَيكي زؤري دةطةر َيتةوة بؤ كؤميسيؤني باي، لة وةختَيكدا وةيميـان داينـةوة   
وتيــان درةنــط بــوو، وتيشــيان ســَي مانطمــان دةوَيــت، ئةســبابي دواكــةوتن و هؤكــاري ســةرةكي ئــةوة بــوو، كــة   

هةيـة، كؤتـايي بـة خـولي ثةرلـةمان بَيـنني يـان درَيـذي بكةينـةوة،           دواشكةوت ئَيمة لَيرة خؤمان دةسـةيمتان 
ضونكة دةستوور نية، ئةطةر دةستوور هةبواية، ئةوة ئةطةر سـةبةبَيكين هةبوايـة، ئـيال ئةطـةر اـاهر بوايـة،       
يان دةبَيت هةمواري دةستوورةكة بكةين، ئةطةر سـةبةبةكة اـاهر بوايـة وةكـو ومت بؤمـان نـةكرا، ر ييترانـدؤم        

بؤ هةمواركردني دةستوور، بةَلَي ئةو كاتة ثةرلةمان دةسةيت دةدات بةخؤي لـةو بؤشـاييةدا بر يارَيـ      بكةين
بدات، بةيم كة دةستوور نةبَيت شـةرعيةت تـةنها لةثةرلةماندايـة، بؤيـة لَيـرةدا اـةرارمان دا بـؤ ئـةوةي ئـةو          

نــاني ياســا، ئــةو ماوةيــة تــاكو مةســئوليةتة لةدةســت نــةدةين، بؤشــاين نــةبَيت، بــؤ شــةرعيةتي دةســةيتي دا 
ــَيكة         ــة ئيش ــوكارةكاني ئةم ــة ئيش ــت ل ــةردةوام دةبَي ــةمان ب ــةوة، ثةرل ــةم دةكرَيت ــولي يةك ــان خ ــذاردن، ي هةَلب

تةواو دةبَيت، هةر كةسـةو دةضـووة مـاَلي خـؤي      4/6لةسةرشاني ئَيوة، بة عةكسةوة ئاسانرت بوو مبانوتاية لة 
ــةيم    ــةدةما، ب ــان ن ــي لةسةرش ــةمامنان       ومةسئوليةتةكةش ــةر ثةرل ــة، ئةط ــَين بودج ــةس دةَل ــدَي ك ــتا هةن ئَيس

درَيذنةكردايةتةوة، ياساييةن حةامان نية، بودجـة نةينـة بةرنامـةي كـار، ضـونكة بـةثَيي ثـةير ةوي نـاوخؤ         
دةَلَيت، ئةطةر بَيت و لةخولي ئاسايدا كةوتـة ثشـووي ثةرلـةمان، دةبَيـت بـةردةوام بـني، بـةيم كـة ثةرلـةمان          

ناتوانني نائاسايي داوا بكةين، لةبـةر ئـةوةي بودجـة هةيـة، بةهـةرحاَل هةنـدَي ئةنـدام ثةرلـةمان         تةواو بوو، 
لةسةر ثَيشنيارةكة ئيمزايان نةكردووة، ئةوةشي كة كا  عادل وتي ر استة، بـةس ذمارةيـةكي تـري ئةنـداماني     

 .زرار اسةت هةية، رةرموو ثةرلةمان دةَلَين ئَيمة وتوومانة بودجةو ضةند حاَلةتَيكي تايبةت، بةَلَي كا 
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 :امني طاهربةر َيز زرار 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسس من يةكَيكر لةو ئةندام ثةرلةمانانةي كـة ئيمـزام كـردووة، بـةيم كـة ياداشـتةكة هاتـة بةردةسـتمان،         
َين ئةوة ثةرلةمان ط ةميان لَي بكةن، بَ  4/6بةر اسس ئَيمة هةموومان ومتان باياساية  دةرنةكةين كة لةدواي 

خولةكةي تةواو بوو بةس ياسا دةردةكات، لة ياداشتةكةدا نةصةن وانووسراوة، جطة لةياسـاي بودجـةو ضـةند    
ياسايةكي تايبةمتةند و حاَلةتي ثَيويست، بةيم بةر اسس ئةوةيان البردووة، حةاين نيـة شـتَي  كةنووسـرا و    

ري بكرَيت، لةبةرئةوةي من ئةطةر ئةو وشـةي تَيـدا نةبوايـة    هَينايانة بةردةمت و ئيمزات كرد، دوايي دةستكا
ناشةرعي نازامن، ئَيمة دةستوورمان نية، كة دةستووريشمان نةبَيت،  ئيمزام نةدةكرد، ضونكة من ثةرلةمان بة

لــةناو دةســتووردا نةنووســراوة تــؤ دةتــواني مةســةلةن خولةكــة درَيــذ بكةيتــةوة، يــان نــاتواني خولةكــة درَيــذ  
ئةنـدام   25ئَي كة دةستوورمان نةبَيت خؤ ماوة درَيذكراوةكة شتَيكي ياسايي نية، بةيم ئَيمة ئـةو   بكةيتةوة،

ثةرلةمانة كة ئيمزامان كردووة، وتوومانة جطة لةياساي بودجةو ضةند حاَلةتَيكي ثَيويسـت و تايبةمتةنـد بـا    
ئَيستا دةيَ َير، بةيم بةر اسس ئـةو   ثةرلةمان هيض ياسايةكي تر دةرنةكات، من لةطةَل ئةوةشدا بووم ئةوةي كة

 .ضةند حاَلةتَيكي تايبةمتةند و ثَيويست البراوة، من ئةوةم ثَي سةيرة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  جوتيار، رةرموو

 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة بةردةســتمان لة     ــاتَي كةهات ــةوة ك ــس ئ ــرادةري تــر زؤر      بةر اس ــة  دوو ب ــادل و ي ــا  ع ــا  زرار و ك ــةَل ك ط
مونااةشةمان لةسةر ئةوة كرد، بةنةص ئةوةي كا  عادل و كا  زرار باسـيان كـرد تَييـدا بـوو، ضـونكة ئَيمـة       
ثَيمان وابوو هةندَي حاَلةت َدَيتة ثَيشةوة كة ثَيويستة ياساي بؤ دةربكةين، ر ةنطة ئةو ثرؤذة ياسـايانةي كـةوا   

ةســتماندان كــة ثَيشــرت نةخراونةتــة بةرنامــةي كــار، لــةم رةترةيــةدا مونااةشــة نــةكرَين ئــةوة شــتَيكي  لةبةرد
ئاسايية، بـةيم ر ةنطـة هةنـدَي حاَلـةتي ثَيويسـت و تايبةمتةنـد ر ةنطـة بَيتـة ثَيشـةوة و لـة ئـريادةو دةسـةيتي             

ية بةنةص ئةو ر ستةيةمان تَي كرد، خؤماندا نةبَيت، ئَيمة ثَيويستيمان بةوة دةبَيت كةمونااةشةي بكةين، بؤ
تا بتوانني مونااةشةي ئةو ياسايانة بكةين كة ثَيويستة، بةيم كةدوايي خوَيندمانـةوة ئـةوةي تَيـدا نـةمابوو،     

 .بؤية لةر استيدا دةبواية ئةوةي تَيدا مباية، ضونكة ئَيمة ئيمزامان لةسةر ئةو حاَلةتة كرد، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كوَيستان خان، رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 15 

وةَلآل من تةئكيد ئةكةمةوة وةكو ئةو ر ؤذةي كـة اسـةمان كـرد لةسـةر درَيذكردنـةوةي وادةي ثةرلـةمان، مـن        
َيمـة تـةواو بـووة،    وادةي ياسـايي ئ  4/6سـاَل، واتـة    4بؤخؤم ثَير واية، خةَل  دةنطـي بةئَيمـة داوة بـؤ مـاوةي     

سـاَلة، وة   4ئةمة مبانةوَيت يان نةمانةوَيت ئةمة واية، ضونكة لة ياساي هةَلبذاردنين هـةر وايـة ماوةكـة بـؤ     
زرويف ااهريةش نية كـة ئَيمـة ئـةو ماوةيـةمان درَيذكردؤتـةوة، بـةر ةئي مـن ئةمـة ناياسـاييةو ناشـةرعية، بـؤ            

ةثةرلةمانة دةكرا زووتر مونااةشةمان بكرداية، كة نةمان مةسةلةي بودجةش، ئةوة بودجة مانط و نيوَيكة ل
كردووة ئةوةش ئةوةية كـة خؤمـان كةمتةرخـةم بـووين و نـةكراوة بةداخـةوة، لةسـةر مةسـةلةي ئـةوةي كـة           
ثةرةلةمان دةتوانَي هةنـدَي ياسـاي تايبـةت دةربكـات، يـان بودجـة تـةواو بكـات، مـن بؤخـؤم ثـَير وايـة دةكـرا              

ة، ياســاي تايبةمتةنــد ضــية؟، تــؤ شــةرعيةتت لةدةســت داوة، ضــؤن ئــةتواني ياســا  بوايــ 4/6بودجــةش ثــَين 
ماوةكةمان تةواو بووة، خةَل  ثةمياني لةطةَل  4/6دةربكةيت، ئةمة ر ةئي خؤمة، من تةئكيد دةكةمةوة ئَيمة 

ي ضـوار سـاَلة   ساَل دةنطمان دةداتَي، لةياسـاي هةَلبـذاردنين وا ئـةَلَيت، كـة مـاوة      4ئَيمة بةستووة و بؤ ماوةي 
 .لةيةكةم دانيشنت بؤ ئةخري دانيشنت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس كوَيستان خان، بةيم من شتَيكت بةبري دَينمةوة، ئَيمة لَيـرةدا كـة بةزؤرينـةي دةنـط، دةنطمـان دا      
ئةو اسـةية دةكـةم و    بةناضاري :دووةمين :بؤ هةر ياساية  حةاة ر َيز لة ئريادةي زؤرينة بطرين ئةوة ية 

داواي لَيبوردنيشت لَي دةكةم، ثاشي دةنطدانين جةنابت داوات لة ئَيمـة كـرد بـة ئي حاحيشـةوة، كـة ثـرؤذةي       
ياسايي توندوتيذي بةرامبةر بة ذنـان نرَيتـة بةرنامـةي كـارو لـةم خولـة تـةواوي بكـةين، ئةمـة لـة كـوَيي و            

 .ئةوةش لةكوَي، رةرموو جوابت ضية؟

 :تان حممد عبداهللبةر َيز كوَيس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بوو 4/6ئةوة ثَين 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـن هـةر    4/6داوات كرد بةس دواي  4/6نةبوو، ثةخشان خانين لَيرة نية، ر استة ثَين  4/6نةخَير ثَين 
وتت ئومَيـد دةكـةم    4/6داوات كرد ئةوة ر استة بةس ثاش  4/6داوات كرد، لةهةردوو حاَلةتدا وتووتة، ثَين 

 .ئةو ياساية ثشتطوَي نةخرَيت لةم خولةدا تةواو بكرَيت، بةَلَي كا  ئيحسان، رةرموو

 :بةر َيز احسان عبداهلل ااسر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةحةايقةت لة رؤذنامةي ئاوَينة بابةتَي  بآلو كرايةوة، بةناونيشاني بيست و ثَينج ثةرلةمانتار داوا دةكـةن،  
ةرلةمان جطة لة بودجة هيض ياسايةكي تر دةرنـةكات، لةبـةر ئـةوة لـة ر يزبةنـدي ناوةكـان نـاوي منـين لـة          ث

زجنريةي سـَييةم هـاتووة، بـؤ ئاطـاداري بـةر َيزتان نـة لـةدوور نـة لـة نزيـ  ئاطـاداري ئـةو بابةتـة نيمـة، هـيض                
ن ثةرلةمان بةشـةرعي ئـةزامن،   ئةندامَيكي ثةرلةمانين ئةم بابةتةي لةالي من باس نةكردووة،  حةايقةت م
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ئيشــةكةي ئَيمــة كــة ئيســتا دةكــةين ئةوةيــة بــة نــةزةري هةنــدة  طــرنطن بــة نــةزةري هةنــدة  طــرنطين      
نير،هةميشة شةرعينة وهةميشة ياسايينة وهةميشة رَيـ  و ثَيكـة،نابي بوشـايية  لـة مـةجالي دةسـةاَلت لـة        

 .هةرَيمي كوردستان بةجي بَيَ ني، زؤر سوثاس

 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .كا  شَيروان، رةرموو
 
 
 

 

 :بةر َيز شَيروان ناصن حةيدةري

 .بةرَيز سةرَوكي ثةرلةمان

وةَلآلمن سةيرم بة هةندَي بَوضوون هةية لة ناو ئةو هؤَلة  باس دةكرَي، هةرضةندة هـةر كةسـَي  ئـازادة كـة     
بـةو ثةرلةمانـة بكـةين، ضـونكة ئـةو       اسة بكات، كة طواية ثةرلةمان شةرعييةتي نةماوة، ئَيمة حةاة شانازي

ثةرلةمانة بة خوَيين هةزارةها شةهيد هاتَوتة كايةوة ،حةق واية ئةو كةسانةي كة تةعن لة ثةرلةمان دةدةن، 
ــَيني ثةرلــةماني       ــرة  لــةناو هــؤَلي ثةرلــةمان خؤمــان بَ  ــة دييتــاع لةثةرلــةمان بكــةين، نــة  لَي ئَيمــة لــةم هؤَل

ــةماوة، ثةر  ــةرعيةتي ن ــتان ش ــةتي      كوردس ــةمر ؤ، توانيووي ــا ئ ــةوة ت ــة ر ؤذي يةكةم ــةر ل ــتان ه ــةماني كوردس ل
شةرعيةتي خؤي بثارَيزَيت، بؤية ضوار جار تةمةني خؤي درَيذ كردؤتةوة، ية  لة دارةبةن، دوو لة شـاوَيس،  
 سَي لة شةاآلوة، ضوارين لةناو هؤَلي ئةم ثةرلةمانة، جطة لةوةش ئَيمة نابَي خؤمان بـةراورد بكـةين لةطـةلَ   

ساَلة تةمةنيان، ئَيمة نابَي هيض مةجالَي  بـدةين رـةراغَيكي تةشـريعي     300يان  200ئةو ثةرلةمانانةي كة 
لةم كوردستانة دروست ببَيت، ضونكة ئةوة ويست و خواسس ناحةزاني طةلي كوردة، بؤية بة حةايقةت حةق 

رلـةمان بـدرَيت، هـةر ياسـايةكين     نية ئةو جؤرة مةجالة بدرَيت، كة لةناو هؤَلي ثةرلـةمان شـةرعيةت لـة ثة   
 .دةربضَيت، هةتا تةمةني ثةرلةمان ئيعتيبار دةكرَيت بة ياسايةكي ر است و دروست، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، كؤتايي بة مونااةشةكة دَينني لةسةر ئـةو بابةتـة، ثَيويسـت ناكـات اسـةي لةسـةر بكـةين، ئَيمـة         
ــة،   ــان هةي ــةي كارم ــرة         بةرنام ــة لَي ــةم ئَيم ــَي دةك ــتان ل ــةين، ر جاش ــةوة ناك ــةر ئ ــة لةس ــةواو مونااةش ــيرت ت ئ

مةسئوليةمتان لةوةداية، بةرةو هةَلبذاردن دةر ؤين، كةس ئةم هؤَلة بةكار نةهَينَيت بؤ هةَلوَيسـس سياسـي بـؤ    
ت، بة زؤرينةش دةنطي هةَلبذاردن، ئةو بابةتة تةواو بوو، اةراري ثةرلةمان بؤ درَيذكردنةوة ر َيزي لَي دةطريَي

بــؤ دراوة، حــةاي خؤيــةتي ياســا دةربكــات، دةســتوورين ثةســةند بكــات، هــةر بر يــارَيكين بــدات ياســايية و    
تةبيعيشة، هةر كةسَيكين بؤضووني خؤي دةتوانَي لةناو هؤَلي ثةرلةماندا بَ َي كة ئا يـان نـا، ئـةوةش حـةاي     

يـاري زؤرينـة ئـةوة تـةواوة، و مونااةشـةش تـةواو، خـاَلي        تةبيعي خؤيةتي، بةيم ر َيزطرتن لة زؤرينـة يـان بر   
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دوو  (250,000)بةرضاوخسـتين ثَيشـنياري سـةرؤكي ثةرلـةمان بـؤ بةخشـيين        -1يةكةم لة بةرنامةي كار، 
 .سةدو ثةجنا هةزار دؤالر لةسةر بودجةي ثةرلةمان بؤ دروست كردني ثاركَي  لةناو شاري هةَلة ة

لةيادي كيمياباراني شاري هةَلة ـة،   16/3ثةيوةندي بة منةوة هةية، بةندة لة  ئةوةي ر اسس بَيت ئةو خاَلة
بةشدارير كرد لةو ر ؤذةدا، لةبةردةم خـةَلكي هةَلة ـة، لةسـةر ثَيشـنياري ئةنـداماني نووسـينطةي هةَلة ـة،        

ــةو وتيــان داواي خــةَلكي هةَلة ةيــة كــة ثةرلــةمانين دةوري هــةبَيت لــة ضــاككردنةوةي ذينطــة لــة هةلَ    ة 
دةوروبةري، بؤية ثَيشنياريان كرد ثةرلةمان لةسةر بودجةي خؤي ثاركَي  دروسـت بكـات، مـن لـةوَي بـةناوي      
ثةرلةمانةوة ئةو بةَلَينةم ثَيدان كة بودجةكـةي دابـني بكـةين و سـةريف بكـةين، لةر اسـتيدا هـةموويان وتيـان         

وةكـو مَيـذوو كـة سـةرؤكي ثةرلـةمان ئـةو        ئةوة دةسةيتي خؤمة كة ئةو كارة بكةم، بـةيم مـن ئـةوةم ناوَيـت    
كارةي كرد، بؤية دةمةوَيت ئـةوة بـة بر يـاري ثةرلـةمان بَيـت، بودجة،بودجـةي ثةرلةمانـة، بؤيـة داواتـان لـَي           
دةكةم كةوا ثشتطريي لةو اسةيةم بكةن، كة لة شاري هةَلة ة كردوومة، لة بودجةي ئةمساَلدا ئةو ثارةمشـان  

كردووة و خراوةتة ناو بودجةمان، بؤية داواتان لَي دةكةم ثشـتطريير بكـةن و ئـةو     داناوة، يةعين ثَيشنيارمان
بر ة ثارةية دابني بكةين بؤ هةَلة ة بؤ دروست كردني ثاركَيـ  بـةناوي ثـاركي ثةرلـةمان، ئَيسـتا كـَي لةطـةَل        

ي دةنـط ثةسـةند كـرا،    ئةو ثَيشنيارةي منداية بادةسس بَ ند بكات تكاية؟، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بـةكؤ 
بـةردةوامبوون لةسـةر ثـَين ضـاو خسـنت و طيتتوطـؤكردني        -2 :زؤر سوثاسـتان دةكـةم، دةضـينة خـاَلي دووةم    

 .2009بودجةي هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي 

دوَييَن ذمارةية  لة ئةنداماني ثةرلةمان، اسةيان زؤر كرد لةسةر مةلةسةي بودجـة و بابةتـةكاني، ئـةمر ؤش    
ةنابي وةزيــرو هــةردوو بريكارةكــةي كــرد، كــة ئامــادة بــن و بــةر َيز كــا  عومســانين لةطــةَلمان   داوامــان لةجــ

ئامادةية، دواين داوا لةو دةكةين كة دوَييَن هةندَي مةسةلة باسكران، كة ثةيوةندي بةوةوة هةية تا وةيممان 
هـةردوو بريكارةكـةي كـا      بداتةوة، ئَيستا داوا لةجـةنابي شـَيخ بـايز ئةكـةم وةزيـري دارايـي، ئةطـةر خـؤي و        

 .دَلشاد و كا  رةشيد، كة وةيميان و بؤضوونيان ثَيشكةش بكةن، كا  امساعيل اسةت هةية، رةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي وةزيـر  هةندَي  لـة ليذنـةكان مـاون كـةر اثؤرتيان هةيـة، بـا ر اثؤرتـةكانيان ثَيشـكةش بكرَيـت دوايـي جـةناب           
 .وةيمي هةمووي بداتةوة، من ئةوةم ثَيباشة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوَييَن ئةو ئيقرتاحة كرا، وتيان ر اثؤرتةكان ماددة بة ماددة كة مونااةشةكرا، هةر ليذنةية  دةتـوانَي لةسـةر   
ة هةية، اسةي خؤي لةسةر بكات، ماددةكان ئةو ر ةئيةي كة تؤماري كردووة، يان ثةيوةندي بة وةزارةتةكةيةو

ئَيمة دوَييَن ئةو ئيقرتاحةي ئَيوةمان ابوَلكرد، دوو، سَي كةس بوون، كا  ر ةشاد و ضةند برادةرَيكي تر بوون، 
 .ئيقرتاحيان كرد كة ئةو ر اثؤرتانة دوانرَين ولة بابةتةكاندا مونااةشة بكرَين، رةرموو جةنابي وةزير

 (:وةزيري دارايي)يبةر َيز شَيخ بايز تاَلةبان
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئَيمة ئةو ثرسيارانةي كة لَيمان كرابوو، ئَيستا وةيمةكامنان حازركردووة، وةيمةكان دةدةينـةوة خـؤم و   
ــيارانة      ــي ئــةم ثرس ــن دةمــةوَيت وةيم ــي خؤمــةوة، م ــبةت ه ــاني وةزارةت، بةنيس ــةر َيزان بريكارةك ــةردوو ب ه

باسكرا، لةو ث ة نزمانةي كة تةااعودي وةردةطرن كة ثارةكة كةمة، ديارة لَيـرة بر يـارَيكي   بدةمةوة دوَييَن كة 
ثةرلةماني كوردستان دةرضوو، ئَيمة موضةي خؤمان وةكـو موضـةي بةغـداد بةهـةمان سيسـتةم بـر ؤين، ضـي        

ةتبيق بكةين، تةااعودي بَيت، ضي موضةي رةرمانبةران بَيت، ضي هي زانكؤ بَيت، طرنط هةر سَي اانونةكة ت
عَيراق ئَيستاكة وةكو خؤي تةتبيق دةكـةين، بـةيم بـة نيسـبةت      (22-23-27)لةبةرئةوة ئَيمة ياساي ذمارة 

ئةو شةرحيانةي كة موضةيان كةمـة، ئَيسـتا ليذنةيـة  دروسـت بـووة لـة بةغـدا، ديراسـةتي ئـةوة دةكـةن بـؤ            
رزي بكةنـةوة، ئَيمـةش ضـاوةر َيي ئـةوة     ئةوةي بتـوانن ئـةو ثالنـةي كـة نـزمن، لـة وةرطـرتين خانةنشـيين بـة         

دةكةين، ئومَيدةوارين و هةمان دةستوورين بةكار دَينني، بةنيسبةتي ئةوةي كـة موسـتةريدين لـة عـةاارات،     
ئَيمــة ئــةوةي لــةو كاتــةي كــة ئــةم ياســاية دةرضــووة لــة ثةرلــةمان، ئاطاداركراينــةوة بــة بر يــاري ثةرلــةمان،      

كةسين لة سندواي ئيسكان سوودمةند بووة، (2608)مةند بووة، كةس لة سوليتةي عةااري سوود(11655)
بةنيسبةت ئةوةي كة دوو ر َينمايي هةية، نةخَير بةنيسـبةت ر َينمـايي داراييـةوة تـةنها يـة  ر َينمـايي هةيـة،        

مـةتري  (100)بةيم لَيرة هةندَي ر َينمايي شارةواني هةية، لة س َيماني خةريتةو ئييتراز ئةوانة هـةمووي بـؤ   
ــةوة     دة ــت، لةبةرئ ــةوة ناكرَي ــةكان ئ ــة طةر ةك ــدَي  ل ــة هةن ــةولَير ل ــت، لةه ــةنياتي    كرَي ــة ر ــةي ب ــةوة عيالا ئ

شــارةوانيةوة هةيــة، بةنيســبةت ئــةوةي كــة هةرضــةندة دوَيــيَن وةيميشــر دايــةوة، بــةيم ئَيســتاش دووبــارةي  
مـانط دةبَيـت، وةزارةتـي     (8)دةكةمةوة بةنيسبةت يةكطرتنةوةي هةردوو ئيدارةوة، ديارة ئةوة بؤ زيـاتر لـة   

دارايي و وةزارةتي هةرَير بؤ كاروباري دارايي، يـة  وةزيـري هةيـة، يـة  جـؤرة تـةع يمات دةردةضـَيت، ئـةو         
تةع يماتةي كة ئَيستا لَيرة دةردةضَيت هةمان تةع يماتة كة لة س َيمانين دةردةضَيت، بةنيسبةت تـةع يماتي  

لة سةرتاسةري كوردستاندا، ئَيستاكة ئَيمة جَيبـةجَيي دةكـةين،    داراييةوة، ية  تةعرييتةي طومرطيمان هةية،
سيستةمي موضة، ية  سيستةم هةية، هـي خانةنشـيين يـة  سيسـتةمة، هـةموو ئـةو ئيشـانةي كـة بـةعزَي           
خــيالف هــةبوو لــةم الو لــةو ال لــة تةع يماتةكانــدا، لــة ر َينماييةكانــدا، لــة بؤضــوونةكاندا، ئةوانــة هــةمووي     

وةكو ية  ئةر وات، بةنيسبةت ئَيمة وبةغداد، كة هةندَي لة بـرادةران بـاس دةكـةن و دةَلـَين      يةكخراونةتةوةو
ئـةَلَين ئايـا ضـؤن تةاسـير ئـةكرَيت؟، ئَيمـة هـةموو         :ئـةَلَين ضـؤن وةردةطريَيـت؟، دووةم    :ئةو ثارةية ، يةكةم

ارايي موخاتةبةي وةزارةتي دارايـي  مانطَي  وةزارةتي دارايي كة وةزارةتي دارايي لة هةولَيرة، تةنها وةزارةتي د
عَيراق ئةكات، هةموو مانطَي  ميزاني مور اجةعة لَيرةوة ئةر وات بـؤ بةغـداد، لـةوَي تـةدايق ئـةكرَيت ئينجـا       
ثارةمان دةدةنَي، ئةو ثارةيةش كة دةماندةنَي دَيتة وةزارةتي دارايي و بةناوي وةزارةتي داراييةوة دَيت، ئينجا 

ةوة ئةو ثارةية لة بانكةكانة تـا هـةر دائريةيـة  ميزانيـةي خـؤي ديـاريكراوة و بـةثَيي        بةنيسبةت دةوائريةكان
تةع يماتي مالية كة دةرضووة ئَيستا لَيي سةرف دةكرَيت، ئةوةش بةنيسبةت يةكطرتنةوةي هةردوو وةزارةتي 
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ن بداتـةوة، ثاشـان   دارايي، ئَيستاش تكام واية كـة بةشـَي  لـة وةيمـةكان بـا كـا  دَلشـاد بيتـةرمووَيت و جوابيـا         
 .سوثاسبةشَيكي تريشي كا  ر ةشيد ئةطةر ر ازي بن وةيم بداتةوة، زؤر 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو كا  دَلشاد

 :س َيماني (بريكاري وةزارةتي دارايي ( عثما بةر َيز دَلشاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زان ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة، بةثَيويســس ئــةزامن وةيمــي  دوَيــيَن هةنــدَي ثرســيار ورووذَينــرا لةاليــةن بــةر يَ  
، بودجةي تةواوكـةري  2008بةنيسبةت بودجةي تةواوكةري ساَلي  :هةندَي  لةو ثرسيارانة بدةمةوة، يةكةم

سروشتَيكي تايبةتي خؤي هةبوو، بةتةئكيد لة ويتَيكدا ئةطةر بودجةي تةواوكةري تـةواوي بـؤ    2008ساَلي 
اسة بكرَيت لةاليةن وةزارةتي داراييةوة، ديسان بدرَيتةوة بةثةرلةمان بؤ ر اساندني و تـا ببَيـت   بَيت، دةبَي دير

بة ياسايةكي تةواوي بودجةي تةكمي ي، بةيم بةسَي بر طةي جياواز بودجـةي تـةكمي ي هـات بـؤ كوردسـتان و      
مووضـةي رةرمانبـةر و    بـؤ زيـاد كردنـي    (تري يؤنَيـ  و نـةوةد وشـةش هـةزار    )بةرـةرز بـؤ عَيـراق، يـةكَيكيان    

بـدةين بـةو توَيـذةي كؤمـةَل،      2008خانةنشني، بةتةحديـد بؤمـان هـاتووة بـؤ ئـةوةي ئـةو رةراانـةي سـاَلي         
َ يلَؤ َنو  ة سو، ة   )كووت  يَناوا ت ََنوهة يو، وة   و،  و          2008بةر َيزتان دةزانن بودجةي ساَلي  :دووةم

، عةجز لـة كوردسـتاندا ثـر  نابَيتـةوة، ضـونكة توانـاي       بةتةئكيد ئَيمة وةكو دوَييَن بامسان كرد(ح،فتاة ي،شت
خةرجيةكان، يان ثارةمان لةاليةن عَيرااـةوة   ثر كردنةوةميان نية، بةهيض وةسي ةيةكي تر غةيري دابةزاندني
داثؤشـيين كـورت هَينانةكــة بَيـت، كـة كــورت      بـؤ بَيـت، كـة ثارةكــة لـة عَيرااـةوة هــات، ئـةبَي ئةولةويـةت بــؤ       

يشي بـؤ تةمنيـةي ثارَيزطاكـان هـاتبوو     (ضوارسةدو نةوةد و ثَينج م يار)داثؤشي ئةوة تةواو،  هَينانةكةمان ثَي
بةتةحديــد، ئــةَلَيت ثارَيزطــاي ســ َيماني ئةوةنــدة، هــي هــةولَير ئةوةنــدة، هــي دهــؤ  ئةوةنــدة، بــةو شــَيوةش  

َييَن باسي ئةوةيان كرد دو :دابةشكراوة كة بؤمان هاتووة، ئةوة بؤ تةوزين كردن لة بودجةي تةكمي ي، سَييةم
كة بةشي كوردستان هةية، لة دوةلي مانيحة، ئةوانةي كة ثارة دةبةخشن بة عَيراق، لة ياساي بودجـةي سـاَلي   

ي عَيرااـدا ئـةوةي تَيدايـة، هـةر دةوَلـةتَيكي مانيحـة، هـةر بـر ة ثارةيـة  بـدات بـة عَيـراق ئـةوة لـة                2009
ــتانة، بــةيم تــا ئَيســتا وةزارة  17% ــارَيكي    ي بــؤ كوردس ــ  نــة دين ــةرَيمي كوردســتان نــة دؤالرَي ــي دارايــي ه ت

وةرنةطرتووة لة دوةلي مانيحة، ية  ثرؤذة هةية بؤ تؤرباين، وابزامن جةنابي كا  عومسان بة تةئكيد  باشرت 
ئةيزانَيت تةرسيالتةكة الي ئةوة، ئـةوة لـةر َيطاي ئَيمـةوة خـةرج ناكرَيـت، نةشـهاتووةتة وةزارةتـي داراييـةوة،         

ي وةربطرَيت، دوَييَن باس لةوةكرا، كة %17م ئةوةي لةمةودوا بَيت بر يارة هةرَيمي كوردستان بة ر َيذةي بةي
دابةشكردني داهات ضؤنة، بةر َيزَي  وتي بزامن ض وةزارةتَي  داهاتي زياترة، حةز دةكةم بةر َيزتان بـزانن دوو  

لةسةر ئةساسـي وةزارةتةكانـة،    كردني جؤري ثؤلَين، رجيدا تةصنييتي جؤري ثَي ئةَلَينتةصنيف هةية، لةخة
بةيم بةثَيي ياساي بودجةو ياساي ئيدارةي مالي كة لةعَيراايشـدا دةرضـووة، داهـات لةسـةر بنـةماي وةزارةت      
نيــة، داهــات لةســةر ئةساســي تةصــنييتي ئيقتيصــادية، لةبةرئــةوة مــةرج نيــة، داهاتَيــ  لــة هــةر وةزارةتَيــ     
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تي نة  لةوةرطرتين داهاتدا مةرج  نية باسي وةزارةتةكان بكرَيــت، بـةر َيزَي    وةربطريَيت، موهير ثؤلَينةكةية
ضـي لَيـدَيت،    31/12باسي ئةوةي كرد، ئةَلَيت مدةوةر ضي لَي دَيت، يةعين ثارةي مدةور كة ئةمَينَيتةوة لـة  

لة بودجـة مابَيتـةوة   هةر بر ة ثارةية  31/12يان ئَيمة ضي لَي دةكةين، بؤ زانياري بةر َيزتان بةثَيي ياسا لة 
سقوت ئةكات، ئةو تةخصيصاتة سقوت ئةكات، ئةطةر َيتةوة بؤ وةزارةتي دارايي عَيـراق، بـةيم شـكور بـؤ خـوا      
تائَيستا ئَيمة ئـةوةمان نـةبووة، ضـونكة هـةر خـةرجيمان زيـاتر بـووة لةضـاو عَيرااـدا، عَيـراق بـةهؤي بـاري             

و ئاسايشةي كة تَييداية، توانيويةتي خةرجيةكاني خـؤي  ئةمنيةوة دائيمةن وةرري هةية، بةيم كوردستان بة
م يـار زيـاد   (5)م يـار يـان   (10)بة شَيوازَيكي بـاش لـة بـواري ثـرؤذةو موضـةدا خـةرج بكـات، سـاَلي وا هةيـة          

ئةبَيـت يةكسةر لَيمان وةرئةطرنـةوةو ر ةوانـةي ئةكـةين، بـةر َيزَيكي تـر باسـي ئـةوةي كـرد ئـةَلَيت ليسـتةكان           
و ساكارن كة دَينة بةردةسس  ثةرلةمان، من حـةز دةكـةم بـة بـةر َيزتان ر ابطةيـةمن طـةورةترين       ليستَيكي سادة

ر َيكخراوي جيهاني عةادي لةطةَل عَيراادا كردووة، ئةم ليسس بودجانةي كـة ئَيسـتا ئامـادة كـراوة، كـة ئَيمـة       
مة لة بودجة ناضَيت، ئةمة تازةترين ثر ي دةكةينةوة هةتا دوَينَين بةر َيزَي  لة ر اديؤدا باسي كردووة، كة ئة

نيزامــي عالةميــة بــؤ ئامــادةكردني بودجــة، بــةَلَي بودجــة جــؤري هةيــة، مةســةلةن بودجــةي ســيتري هةيــة،    
هةية، ئةمةش هةية كة ئَيستا ئَيمة لةسةري ئةر ؤين، ئةو بودجـةي كـة ئَيسـتا ئَيمـة لةسـةري       (اداا)بودجةي 

ميشة بؤ داناني بودجةي حكومةت، لةبـةر ئـةوة لةسـةر ئـةو نيزامـة      ئةر ؤين تازةترين نيزامة و باشرتين نيزا
ئةر ؤين بر واش ناكةم ليستةكة سادةو ساكار بَيت و هيض كةموكور ييةكي تَيدا نية، بةر َيزَيكي تر باسي يةكـةي  

عةدنانين جوابي دايةوة، كـة لةهـةولَير هةيـة، لـة سـ َيمانين شـواةكاني        نيشتةجَيبووني كرد، جةنابي كا 
ســاَل لــة  10دةرتــةرو ثــانزة وةرةاــة يــان دة وةرةاــة دابةشــكران، بــة اســيس    اثــةر ين وزَير ينــؤ  بــة دوور 

رةرمانبةران وةردةطريَيتةوة، دوَييَن ئةندامَي  باسي مورااةبةي خةرجي عَيرااي كرد، مـن حـةز دةكـةم ئـةو     
وةية وابـزامن كـة    106ة ر َيطاي ماددةي بةر َيزة بزانَيت داهاتي عَيراق ئَيمة بؤمان هةية مورااةبةي بكةين، ل

دةبَي هةيئةيةكي مورااةبةي واريدات لة عَيراادا دامبةزرَيت، ئةو هةيئةية دَلنيا بَيت لةهـةموو داهاتَيـ  كـة    
دَيتة عَيرااـةوة، ض لـةدةرةوة ض لـةناوةوة، ئـةو بةرثرسـة لـة تةحديـد كردنـي داهـات بـؤ دةستنيشـان كردنـي             

ةســتووردا كــة ئَيمــة ثابةنــدين بــة دةســتوورةوة، وةكــو كــورد خؤمــان دةنطمــان  ي كوردســتان، بــةيم لةد17%
بؤداوة، شتَيكي واي تَيدا نية كـة ئَيمـة مورااةبـةي خـةرجي عَيـراق بكـةين، بـةَلكو ديـواني ضـاودَيري دارايـي           

عَيـراق  عَيرااي كاري سةرةكي ئةوةية، كة ر ةبتة بة ثةرلةماني عَيرااةوة، ر اثؤرت بدات لةسةر خةرجيـةكاني  
و دةستنيشاني كةموكور ييةكةي بكات، كة نوَينـةري خؤمشـان بـة تةئكيـد لـة ثةرلـةماني عَيرااـدا هةيـة، زؤر         

 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كا  رةشيد ئيزارةت هةية، رةرموو

 :)بريكاري وةزارةتي دارايي( طاهربةر َيز رشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :َي لةبرادةران ضةند ثرسيارَيكيان كرد، كة ثَيويستة ئةوةي ماوة وةيميان بدةينـةوة، يـةكَيكيان  دوَييَن هةند

باسي ئاليةتي جَيبةجَيكردني بودجةو تةموي ي بودجة كةلةبةغداد ضؤن دَيتة هـةرَيمي كوردسـتان، جـةنابي    
راو لـة وةزارةتـي دارايـي    وةزير باسي كرد كةثاش تةمويل كردنـي بودجـة لـة عَيرااـةوة، ئَيمـة مانطانـة نووسـ       

لةهـةولَير دةكرَيــت بــؤ بةغــداد، دوو نوَينــةرين لةســةر حسـابي هــةرَيمي كوردســتان لــةناو وةزارةتــي دارايــي   
عَيــراق هــةن و دةوام دةكــةن كــة موتابةعــةي نووســراوةكامنان دةكــةن، لــة دةوائريةكــاني وةزارةتــي دارايــي و    

موارةاـةت دةكرَيــت، ر اســتةوخؤ دَيــتة بـانكي مةركــةزي     وةزارةتـةكاني تـري عَيـراق، ئــةو ثـارةي كـة دَيــت و      
 :حسـابي بودجـةي جارييـة، دووةميـان     :هةولَير كة دوو حيسامبان هةية، بةناوي وةزارةتي دارايي، يـةكَيكيان 

حسابي خوتةية، بةيم ئةو ثارةي دَيت كة حسةي ئَيمةي تَيدايـة هـي مانطانـة، تةبعـةن بـةو حسـةش دابـةش        
او، زؤرجارين اؤناغةكان بة مانط تـةواو دةبَيـت بـةس هَيشـتا ئـةو ثارةيـة نةطةشـتوةتة        دةكرَيت بؤ سَي اؤن

هــةرَيمي كوردســتان، ئَيمــةش وةكــو حكومــةتي هــةرَير ئيشــةكاني خؤمــان بةتايبــةتي موضــةي رةرمانبــةران   
نط مـا  10تـا   6مانط كةسوكاري شةهيدان و دةزطاي ئةي ول ، لة 5مانط تا  1دابةشكردووة لةسةر مانط، لة 

ي مــانط موضــةي 15يــان  14ضــاودَيري كؤمةييــةتي و رةاريانــة، ضــونكة هــةموو ثارةكامنــان لــة بانكــة لــة  
مانط كةسوكاري شةهيداني تةااعود دةضن لةثَين دةرطـاي بانـ     1رةرمانبةران دةست ثَيدةكات، كة بوو بة 

ان نـةهاتووة، ئـةو ثـارةي خـؤي     ر ادةوةسنت ثارةي خؤيان دةوَيت، ئةو نازانَيـت كـة ثـارة لـة بةغـداد هـاتووة يـ       
دةوَيـت، ئيزدحيـام دروســت ئـةكات ئَيمــةش مـةجبور دةبــني ثـارةي بـؤ ســةرف بكـةين، دائيمــةن لـة حســاباتي         
وةزارةتي مالية زؤربةي مانطةكان سورة لةبان  لةبةر ئةو سةبةبانة، كة سورة ئـةَلَير ئـةو ئةمانـةتي دةوائـري     

لـة مةشـاكيل كـة دوَينـَين جـةنابي       سـةرف دةكـةين، جطـة   وهي ئةشخاص ئَيمة سةحب دةكـةين وثارةكـةيان   
رةري بةغـدادمان كـرد،   بـوو ئَيمـة سـة    6 وةزير و خؤشر بامسكرد، كة تةموي ي مانطانة ومت ئَيمـة لـة مـانطي   

، كة بةشي هةولَير بةتةنها ئةكات، بةشي سـ َيماني ناكـات،    نارد م يار بؤ ئَيمة(184)لة ر اتب تةنها  5مانطي 
م يـار هـاتووة،   (234)جةي ئيستسماري كة تا ئةم كاتةش بةخوتةي تةمنيةي ئةااليميشةوة جطة لةوةش بود

ئــةوة مةشــاكي ة لــة مةشــاكي ةكاني ئَيمــة لةطــةَل بةغــداد كــة ثــَين ماوةيــة  كؤنيترانســَي  كــرا لــة هــةولَير،  
ون، لةطــةَل وةزارةتــي ثالنــدانان و وةزارةتــي ماليــة و هــةموو وةزارةتــةكان و ئةنــداماني ثةرلــةمانين هــاتبو   

و ســندواي  (u.n.d.p)وةزارةتــةكاني بةغــدادين، بــةس بةداخــةوة وةزارةتــي ماليــةي عَيرااــي نــةهاتبوو،   
نةاــدي نَيودةوَلــةتين، بؤيــة زؤر تةئكيــدمان كــرد، كــة بــؤ حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان و حكومــةتي          

راليةتيان هةية، ئةو نيزامة لة بةغدادين ئاليةتَي  دروست بكةن، بةتايبةتي ئةو دةوَلةتانةي كة نيزامي ريد
عَيراق بةكاردَيت، تةحديدي واجبـاتي هـةرَير بكرَيـت، هـي واجبـاتي مةركـةز بكرَيـت، بـا بـةو ئاليةتـة ئـين            
بكــةين، ناكرَيــت سياســةت تةئســري لــة موضــةي رــةاريو هــةذار بكرَيــت، يــةعين زرورَيكــي سياســي لةمابــةيين   

، ثـارة لـة بةغـداد تـةئخري بكـةن، موضـةي رـةاريو هـةذار         حكومةتي هةرَير وحكومةتي بةغداد دروست ببَيت
تــةئخري بكــةن، ئــةوة داواي ئَيمــة بــوو، ئــةوانين ثشــتطرييان لــَي كــرد، لــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتانين  

هـةزار دؤالري بةشـداري تَيـداكرد، كـة      (500)سندواَيكيان بؤ دروست كرد، كة حكومةتي خؤمشان بـة بـر ي   
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ريـان داوة، ئَيمـةش بـةردةوامني لةطـةَل وةزارةتـي ثالنـدانان، بـةَلكو ئـةو ئاليةتـة          م يـار دؤال  4ئةواني ترين 
دروست بكةين لةطةَل وةزارةتي بةغداد، نيسبةتي ئريادات كة باسكرا، ئَيمـة مانطانـة بـؤ مـانطي شـةش ئةطـةر       

شةشـر  ي بؤ نةبـةم ض بةر اسـت ض بـةدرؤ بـؤ بةغـداد نةبـةم تـةموي ي مـانطي         5مراجةعةي ميزانيةي مانطي 
ناداتَي، دةبَي ميزانيةي مور اجةعةي بؤ بةرم بَ َير ئـةوة ر اتبمـة، ئةوةنـدةم مةشـاريعة، ئةوةنـدةش ثـارةم لـة        
ــةرَيمي         ــةَل ه ــةنبار لةط ــرةو ئ ــان و بةص ــاني ميس ــة ثارَيزطاك ــة  ل ــةي ثارَيزطاي ــةعين موعامةل ــاوة، ي ــ  م بان

كومـةت و هـةردوو وةزيـري دارايـي بـةر َيز      كوردستان دةكةن، زؤرجار لة مونااةشاتي ئَيمةدا حةتا سةرؤكي ح
كةهاتنة بةغداد تةئكيـدمان لةسـةر ئـةو مةوزوعـة كـردووة، هـةتا ئَيسـتا هـيض نةتيجـة نـةبووة، كـة ئـريادات             

ئَيسـتاش بـؤ وةزارةتـي    )االيرادات االحتادياة استتصصا ة   (دةدةين بة بةغداد، ئريادات لة اانوني موازةنة ئةَلَيت
كوردستان ر وون نةبووةتةوة كة ئرياداتي ئيتيحادي كامانةن، بةيم ئَيمة طومرطيـان  دارايي حكومةتي هةرَيمي 

دةدةييَن، ر سوماتيان دةدةييَن، زةرائيبيان دةدةييَن، ئةو ئرياداتانة هةندَيكيان دةدةييَن، يةعين الي ئةوانين و 
ي كرد و وتي حكومةتي هةرَيمي الي ئَيمةش هةر واز  نية، ئَيستا ئةوة موعةلةق ماوة، برادةرَيكي تر ثرسيار

ــةخَير       ــ  ر ووي دا، ن ــان ر ووداوَي ــاتَي  ي ــةكات كارةس ــةر خوان ــةتي، ئةط ــان ني ــة، ي ــاتي هةي ــتان ئيحتيات كوردس
حكومةتي هةرَيمي كوردستان هيض ئيحتياتَيكي لةبان  نية؟ ئةو ئيحتياتةي كة لة بانكي مةركـةزي  عَيرااـي   

ــةرَيمي   (40)بــةس ئــةَلَين لةســةرةوةي  ريــدر ال هةيــة، ئَيمــة مــةع ومامتان نيــة،    م يــار دؤالرة، هــيض لــة ه
كوردسـتان نيـة؟، بـةيم ئـةو ئيحتياتـةي كـة ئَيمــة سـاينة بودجـة تةاـدير دةكـةين ئيحتياتَيكمـان دانـاوة بــؤ             

 )كـة   2009حاَلةتي لةناكاو يان ئةوانةي لة ثَين ضاون، ئةم ساَل مةب ةغَي  دياريكرا لةناو بودجةي سـاَلي  

 يار دينارة، دوَينـَين برادةرَيـ  باسـي ميالكـاتي كـرد، ميالكـاتين لـة زمـين بودجـة هةيـة، هةنـدَي            م (312
دةرةجاتي شاغريشيان داناوة بة تايبةتي ئةو دةرةجانةي كـة وةزارةتـةكان ثَيويسـتيان ثَيـي هةيـة، نـاكرَي تـؤ        

تةندروسس و ئةواني  ي بايو لةئةو حوكمةتة ر ابطريت و تةعينات نةبَيت، بةتايبةتي لة تةربيةو لة خوَيندن
هـةزار لـة   (15)تر، بةتايبةتي دةرضووي كؤلَيذةكان، بةشَيوةيةكي هةميشةين تةعينات هةر هةية، نزيكـةي  

ــاَلي      ــؤ س ــات ب ــةعينيان بك ــة ت ــردووة ك ــةتي ك ــةروةردة موارةا ــي ث ــةوة  2009وةزارةت ــبةت داهاتيش ــة نيس ، ب
طة لةو مةب ةغةي كة دياري دةكرَيت لة بةغداد ئـةوين  حكومةتي هةرَيمي كوردستان هيض داهاتَيكي نية؟ ج

م يـار لـةو ثـارةي كـة     (260)  2008ئةطةر بةتةواوي بطات و مةشاكي مان بؤ دروست نةكـةن، ضـونكة سـاَلي    
 لةبةغداد 

دياريكراوة ئَيستا حجزة لةبةغدادو لة ميتاوةزاتين بةردةوامني تا بـزانني دةماندةنـةوة يـان ناماندةنـةوة، لـة      
سةردامنان بؤ بةغـداد وةعـديان داوة كـة مباندةنـةوة، بـةيم داواي هةنـدَي مـةع وماتيان لـَي كـردووين،          دواين 

يةكَيكي تر لة ئةندامان باسيان كرد، كة زؤرينةي بودجـةي حكومـةتي هـةرَير بـؤ وةزارةتـي ناوخؤيـة، بـةيم        
انيةي وةزارةتي ثةروةردة بكةين، بودجة بةثَيي ر َيذة زؤرينةي بؤ وةزارةتي ثةروةردةية، ئةطةر تةماشاي ميز

ي بؤ موضةي رةرمانبةرانيةتي، بةيم هي وةزارةتي ناوخؤ ر استة ئَيستا %89ئةطةر بةنيسبة دةريبهَينني لة 
هـــةردوو وةزارةت بـــووة بةيـــة ، بـــةيم كـــة ئَيمـــة تةاـــدميمان كـــرد هـــةردوو وةزارةت ئـــةو كاتـــة يـــةكيان  
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ية، لةبةرئةوة نـاكرَي  %13ووة، بةيم ر َيذةكةيان لةسةرةوةي لة نةطرتبوويةوة، لةبةر ئةوة دوو وةزارةت هات
تؤ ئةمن و ئاساين ر استة بةراةرارة، ئةطةر ئيدامةي نةبَيت و ثارةي نةبَيت و سةررياتي بةردةوامي نةبَيت، 
ئــةو تةاينةوانــةي كــةوا لةبةغــداد و جنــوبن دَينــة هــةرَيمي كوردســتان، دوايــن ئــةمن وئاسايشــي هــةرَيمي    

ان تـةنها ثارَيزطـاي هـةولَير وسـ َيماني و دهـؤ  نيـة؟، لـة شـنطار دةسـت ثَيـدةكات هـةتا لـة خانـةاني              كوردست
دةردةضَيت، ئةمن و ئاساين هةمووي عائيدي هةرَيمي كوردستانة، يةعين ئةو ثارانة هةمووي لةو جَيطايانـة  

ــةن       ــةاار تةبع ــوليتةي ع ــة س ــة ل ــةولَير جط ــة ه ــرا، ل ــةرة ك ــي خانووب ــت، باس ــةرف دةكرَي ــواةش   س ــدَي ش هةن
ــةي   ــواةكانين نزيك ــتكراوة، ش ــوكاري   (350)دروس ــَيكيان دراوة بةكةس ــكراون، بةش ــةوانين دابةش ــواةن، ئ ش

ــان دراوة، ئــةواني تــرين بــة     ــةزار (3)هــةزار دؤالر دراوة (9)شــةهيدان، كــة ئــةوين بــةبَي بةرامبــةر ثَيي ه
طريَيـت، ئـةوين بـة هاوويتيـان دراوة      دؤالري لـَي وةردة (50)هةزارةكةي تـرين مانطانـة    (6)ثَيشةكي دراوة، 

ئةوانةي كةوا مةرجيان تَيدا هةية بةشَيوةيةكي طشس، هةندَي شـواةش مـاوة لـة اؤنـاغي جَيبـةجَي كـردنن،       
 .هَيشتا تةواو نةبوو، ئيرت سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كا  دكتؤر كةمال اسةي هةية، رةرموو

 (:كةمال كةركووكي.د) در عبداهللبةر َيز حممد اا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (55)هةر بؤ زانياري زياتر ئيحتياتي ثارةي عَيراق لة ناو عَيراق و لةدةرةوةش بة وةسـائيق هةيـة، نزيكـي    

زؤر  م يار دؤالرة، ئينجا نازامن وةزارةتي دارايي ئَيمة ضةند لةو مةع وماتة ئاطادارة، ئةمة تةنها بؤ ئاطاداريية،
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان، نواتةي نيزاميت هةية، رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ألعضـا   )يـة كـة ئـةَلَيت   (53)لة دوَينَيوة ئَيمة موخالةرةي خاَلَيكي ثةير ةوي ناوخؤ ئةكةين، ئةوين مـاددةي  
واملشاركة يف منااشاته وال يشرت  يف التصويت من مل يكن منهر عضوَا ريه  جم س الوزرا  حضور ج سات اجمل س

هـةردوو  (وهلر استصحاب كبار موظيتي وزاراتهر  لالستعانة بهر باذن من الرئيس دون ان يكون هلـر حـق الكـالم   
و شـتةكة  بريكاري بةر َيز لة دوَينَيوة اسة دةكـةن، دةبوايـة نرايةتـة دةنطـةوة، بـؤ ئـةوةي بةدةنطـدان بوايـة         

 .شةرعي بواية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئــةوة بامســان كــرد، ســؤزان خــان ضــونكة ئــةوة ميزانيةيــة، بودجــةش طرنطــة و وردةكارييــةكان ثَيويســس بــة  
هةردوو بريكار هةية، لةبةر ئةوة سةرؤكايةتي اةرارمانداوة كـة ر َيطايـان ثَيبـدةين كـة هـةردوو بريكـار اسـة        

 .ةوةي بَينة ئَيرة، كوَيستان خان، رةرمووبكة، ثَين ئ

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من سَي ثرسيارم هةية، ئةطةر يارمةتير بدةن لةسةر زةوئي وةيمدانةوةي ئةو بةر َيزانة بَيــت، ئةطـةر ر َيطـام    

ا لـة سـ َيماني وةزارةتـي دارايـي هةيــة،     ئةثرســر ئـةو وةزارةتـي داراييـةي كـة ئَيســت     :بـدةن، ثرسـياري يةكـةم   

ئةوةندةي كة من ئاطادارم ئةو شواانةي كـة   :تةشكي ةي خؤي هةيةو دةوامين دةكةن، ئةوة بؤ ماوة؟، دووةم

دروستكراون، تةسةور ئةكةم ئةوةي هةولَيرين هةر وابَيت،  (986)لة س َيماني دروستكراون، لةسةر بر ياري 

بودجـةي تـةكمي ي ئَيمـة نـاَلَيني حكومـةت سـةريف        :بـة هاوويتيـان؟، سـَييةم   ئايـا ئةمـة ئـةكرَيت بيترؤشـرَيت     

نةكردووة ئةوة ئةزانني، بةيم من لة ياسـاييةكان ئةثرسـر ئةبوايـة ثةرلـةمان ثـَين ئـةوةي ثةسـةندي بكـات         

مةســةلةي بودجــةي ئيحتياتيــة، ئــةو بةر َيزانــة ئــةَلَين حكومــةت هــيض  :ئــةوان ســةرريان بكردايــة؟، ضــوارةم

جةيةكي ئيحتياتي نية؟، تـا ضـةند ئةمـة خةتـةرة لةسـةر حكومـةتي هـةرَير، ئةطـةر مانطَيـ  حكومـةتي           بود

 .مةركةزي بودجة بؤ ئَيمة نةنَيرَيت ئةم حكومةتة مةسريي بةضي ئةطات؟، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

انيـةمشان لـة بةغـدادةوة بـؤ     يةكةم شت ئَيمة هةرَيمَيكني لة عَيراادا، نةبؤمان هةيـة ثـارة تـةبع بكـةين، ميز    
دَيت، ض ئيحتياتَيكين هةبَيت دةبَي بطةر َيتةوة بؤ بةغداد، ئـةوةتا شةرحيشـي كـرد وتـي، ئةطـةر بودجةيـة        
ــدا       ــة ض حاَلةتَيك ــداد، ل ــؤ بةغ ــةوة ب ــة دةطةر َيت ــةين ثارةك ــةجَي نةك ــة جَيب ــةوة و ثرؤذةك ــةي مبَينَيت ثامشاوةك

وة، واتة ضؤن ئةتوانني وةررمان هةبَيت، بؤية هةر بةثةلة دةبـَي  ئةتوانني من لةجياتي ئةوان جوابت دةدةمة
 ،ط،ت ينتو،ة،  ة،طو،ت ثاتيناطاكوا ت َو   و، ك،تكوةكَتو،ة، َ،كاشوا   و،ي           ثارةكة سةرف بكةين بؤ ئةوةي 

طةر اوةتـةوة بـؤ بةغـداد، كـا      يوان   2008ة 2007 ،يا توة َو، ث ؤذ،كا َان جَنب،جتن   ،ن  َو،  ثوات،   
 .و كا  عومسان وةيمي ثرسيارةكاني كوَيستان خان بدةنةوة، رةرموو كا  عومسانشَيخ بايز 

 (:وةزيري ثالندانان)شواني عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سةبارةت بة دروست كردني ئةو شواانةي كة كوَيستان خان باسي كرد، ئةم شواانة لةسـةر ميزانيـةي    :يةكةم

ةوة دروســت كــراون، ض لــة هــةولَير وض لــة ســ َيمانين  2004لــةدواي ســاَلي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان 

وة نيــة، بــؤ (986)ميزانيةكةشــي مــةوجودةو نــاوي ثرؤذةكــةش مــةوجودة، هــيض ثةيوةنــدي بــة ميزانيــةي   

وة، يةعين هانـد ئؤظـةر كـرا لـةناو     22/11/2003ئَيوة هةمووتان دةزانن كة كؤتايي ثَيهات لة رؤذي  (986)

ــةواوةتي ئــةم ثةرلةمانــة ــيض     (U.N)وة، بةت ــتان، وة ه ــةرَيمي كوردس ــة ه ــراق و ل ــة عَي ــس كَيشــايةوة ل دةس

سـةبارةت بةمةسـةلةي ئـةو     :دروسـت كـراون، دووةم   2003ثةيوةنـدي بـةم ثرؤذانـةوة نيـة كةلـةدواي سـاَلي       

نيسبةي ئينجازانةي كـة جـةنابت باسـتكرد، مـن تـةاريرَي  هةيـة حـةز دةكـةم بيـدةم بـة هـةموو بـرادةران،             

كةلةاليةن وةكيل وةزيري ماليةي كـؤني عَيـراق دكتـؤر كمـال بةصـري كـة تةاـدميي هـةرَير كـراوة، نيسـبةي           

بةتةسةلسـول   2008و  2007ئينجازةكاني نووسيوة، ئةَلَيت تةنها هةرَيمي كوردستان توانيوويةتي لة سـاَلي  

ي بودجةكـةي  %65( 2007)ميزانيةكـةي جَيبـةجَي كـردووة، عَيـراق لـة سـاَلي        %100 _ %98,9لـة 

ي جَيبةجَي كرد، بؤيـة  %70ين 2008جَيبةجَي كردووة، ئةو باسي بودجةي ئيستيسماري دةكات، لة ساَلي 

ئَيمة هيض ئيحتياتَيكمان نةماوةتـةوة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ئةطـةر ئيحتيـات هـةبَيت وةكـو ئـةو ثـارةي كـة            

 .، زؤر سوثاسبرادةران كا  رةشيد و كا  دَلشاد ئيشارةتيان ثَيدا لةوَي هةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، سةبارةت بة ثرسيارَي  كة دوَييَن كا  عومسـان كـردي، ثةيوةنـدي بـةوةزارةتي داراييـةوة نيـة؟،       

بؤية لة جوابي هةر سَي بةر َيزةكةدا نةبوو، ئاراستةي كا  عومسان شواني دةكةم بؤ ئـةوةي وةيمـي بداتـةوة،    

مـة لـة ليذنـةي نـةوت، لـة اسـةكانيدا وتـي سياسـةتي نـةوت كـَي بـةر َيوةي دةبـات،             بةو ئيعتيبـارةي كـة ئةندا  

ثةرلةمان ئاطادار نية؟، من نامةوَيت اسةكان من خؤم بيكةم، ضـونكة زؤرجـار كردوومـة، بـؤ ئـةوةي دووبـارة       

دةنطتـان   نةبَيتةوة، بؤية ئةندامَيكي ليذنةي باي كةلةم ثةرلةمانةدا دانرا بـؤ ليذنـةي نـةوت و غـاز، خؤشـتان     

بؤدا، كة ليذنةيةكي باي دةبَيـت بـؤ بـةر َيوةبردني سياسـةتي نـةوت و غـاز لةهـةرَيمي كوردسـتان، بريتيـة لـة           
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وةزيـري سـامانة سروشـتيةكان كـا       سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي و وةزيري دارايي و وةزيري ثالندانان و

 .ةوة بدات، رةرموو كا  عومسانعومسان ئةندامة لةو ليذنةيةدا، بؤية حةز دةكةم ئةو ر وونكردن

 :)وةزيري ثالندانان(شواني عثما بةر َيز 
  .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، وةكو جـةنابت ئيشـارةتت ثَيـدا، ليذنـةي بـاي هةيـة كـة ثَيكهـاتووة لـةو بةر َيزانـةي كـة جـةنابت             

ادةنيشني ئةو ثَيشهاتانةي كـة دَينـة   ئيشارةتت ثَيدان، كؤبوونةوةي دةورييمان هةية، هةموو مانطَي  جارَي  د

ثَيشةوة ثَيشكةش دةكرَين بة وةزارةتي سامانة سروشتيةكان، وةزارةتي سامانة سروشتيةكان هةموو ميتاوةزات 

و شتةكاني تر ئةجنام دةدات، كورتي دةكاتةوةو لة ثوختةيةكدا دةيهَينَيت بـؤ ليذنـةي بـاي، لـة ليذنـةي بـايدا       

ئةساسيةكة دةدةرَيت كة ضؤن عةاد لةطةَل ئـةم كؤمثانيايانـةدا دةكرَيـت؟، هـةموو      بر يار لةسةر سرتاتيذيةتة

ئةو عةادانةي كة كـراون، لةسـةر يـة  ئيتـار كـراون، ئيتارةكـةش بريتيـة لـةوةي كـة ئـةم عةاـدةي كـة ثـَي              

بةشةراكةتة، كة ئةم شـةراكةتة دةبَيـت هـةموو تةرصـيالتةكةي تَيدايـة، ئـةم شـةريكةية         (P.S.A)دةوترَيت

ضةند ثارة سةرف دةكـات؟، لـة مـاوةي ضـةنداية؟، ر َيـذةي ضـةندي هةيـة؟، ضـةند ئةمَينَيتـةوة؟، زؤرجـارين           

ثرسيار دةكرَيت لةسةر ئةوةي كة ئةم شةريكانة ضـؤن ثارةكـةي خؤيـان وةردةطرنـةوة؟، ئةمانـة هـةمووي لـة        

َي  لـة كؤمثانياكـان ثـارة    عةادةكةدا بةوازحي هـاتووة، ثرسـيارَي  دَيتـة ثَيشـةوة كـة زؤرجـار دةكرَيـت، بةشـ        

م يـؤن دينـاري داوة بـؤ     (200) كة لـةمانطي ر ابـردوودا ئيعالمنـان كـرد،     (تةليسمان)دةدةن، وةكو كؤمثانياي 

ناوضــةي طــةرميان، ئــةم ثارةيــة تايبةتــة بــةو ناوضــانةي كــة ئــةو شــةريكانة ئيشــي تَيــدا دةكــةن، ضــونكة لــة   

ئةو ذينطةي ناوضـةكة دةطةيةندرَيـــت، ئـةبَيت تـةعويزَي      ئةجنامي ئيشكردني كؤمثانياي نةوت، زةرةر بة بي

بــدات بةخــةَلكي ناوضــةكة، ئــةو تــةعويزةش دوو بةشــة، بةشــَيكيان بريتيــة لــة ثرؤذةكــاني ر َيطــاو بــان، ئــاو،   

ــةوةي          ــو ئ ــةوَيت وةك ــ  دةك ــةريكةكة ر َي ــةَل ش ــةت لةط ــة حكوم ــة  ك ــةر ثر ؤذةي ــخانة، ه ــة، نةخؤش اوتانان

هـي خـانووة بـؤ     :َيكمان خستووةو دابةمشان كردووة بةسةر ضـوار سـَيكتةردا، يـةكَيكيان   كة ئَيمة ر (تةليسمان(

بريتيـة لـة ر َيطـاو بـان كـة       :خانووي تَيدا دروسـت دةكـةين، دووةميـان    (1500)ئةنيتال و كةسوكاري ئةنيتال، 

ــَييةميان   ــةكةدا، س ــة لةناوض ــاو بان ــةَلَي  ر َيط ــوارةم  :كؤم ــة، ض ــاوديَ  :اوتانانةي ــاني ئ ــرية  ثرؤذةك ــاوو ب ر وئ
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لةناوضةكةدا، بةهةمان شَيوة بؤ ناوضةكاني ترين، بةيم هةموو ثارةكان شةرت نية طةيشتنب، ضونكة دةسـت  

ئـةم ثـارة دَيتـة كوردسـتان؟، دواي      ثَيكردني ئةم عةادانة مَيذووي هةية، كـةي ثارةكـان دةرـع دةكـةن؟، ضـؤن     

كخراوة، ضؤن ئةم ثارةيـة بطةر َيتـةوة، بؤيـة هـةموو     ئةوة ئاليةتي تةحويل كردنةكة لةطةَل وةزارةتي مالية ر َي

كـةر ؤذَيكي مَيذووييـة، لـة ناردنـة دةرةوةي     1/1عةادةكان كةكراون لة هةرَيمي كوردستان تاكو ئةطاتـة ر ؤذي  

نةوت لة هةرَيمي كوردستان، هةموو عةادةكان ئَيمة بينيومانـة، ليذنةكـةش بينيويـةتي، هةمووشـي ئيمـزاي      

ــةحزةرين   ــةرة، م ــةن و      لةس ــةرؤكي ئةجنوم ــي س ــةرة، ه ــدامي لةس ــنج ئةن ــزاي ثَي ــةش ئيم ــة مةحزةرةك هةي

جَيطرةكةي و سَي وةزيرين، كة هي دارايي و ثالندانان و سةرضاوة سروشتيةكانة، هةر تةوزحيَيكيشيان بوَيت 

هـةر  ئَيوة دةتوانن وةزيري سةرضاوة سروشتيةكان بانط بكةن بؤ ئَيرة، مـن بـانط بكـةن، ئَيمـة ئامـادةين بـؤ       

ر وونكردنةوةية  و هةموو تةوزحيَي  سةبارةت بة شةراريةتي عةادةكان، ر استة كَيشة هةية لـةنَيوان ئَيمـةو   

عَيراادا، ر استة ئةم كَيشانة طةيشتووةتة اؤناغَي  كة واي لَيهاتووة زةرةرةكةي لةهةموو عَيراق داوة، ضـونكة  

ةي بةر َيز واتان كرد كة هةرَيمي كوردستان لة اؤناغَي  بة بةر َيكردني ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستان ئَيو

بثةر َيتةوة بؤ اؤناغَيكي تر كة ئةوين اؤناغي بةرهةم هَيناني نةوتة، عَيراق ض ئيستييتادةيةكي كـرد لـةوةي   

هـةزار  (50)م يار دؤالر سةرركراوة نةتوانراوة  (8)كة ر َيطاي نةدا ئةم عةادانة بكرَيت، تةنها لةوة نةبَي كة 

ــ ــاجي      ب ــدا، ئينت ــةكي زؤركورت ــوانني لةماوةي ــة دةت ــت، ئَيم ــاد بكرَي ــراق زي ــديري عَي ــةتي تةص ةرميل ئيمكاني

هةزار بةرميل ئيزارة بكةين بيبةينةوة ناو بؤر يةكاني نةوت، كـة عَيـراق تةصـديري دةكـات بـؤ      (100)نةوت

وةردةطـــرين،  %17دةرةوة، تةبعـــةن هـــةموو داهاتةكةشـــي بـــؤ عَيرااـــة، ئَيمـــة لـــة ميزانيـــةي عَيـــراق   

بةرزكردنةوةي ئيمكانيةتي نةوت بةثَيي ئةم عةادانةي كة ئَيمة كردوومانة، ئةمة بونيةيةكي تةحس طةورة 

بؤ ئابوري كوردستان دروست دةكات، جطة لةمةش كؤمـةَلَي عةاـدمان هةيـة ئـةوين مزطَينيةكـة بـؤ خـةَلكي        

ة دَينـة كايـةوة ئـةو كـات هـةرَيمي      كوردستان، ئـةوين عةاـدي دروسـتكردني مةسـيتاية، ئـةم مةسـيتايانةش كـ       

كوردستان لةبواري تااةدا، لةبواري سوتةمةنيدا ئةبَيتة خاوةني ئيمكانيةتَيكي طةورة، بةهةمان شـَيواز كـراوة   

 .ئةو شَيوازةي كة ياساكةي ثَيدةرضووة، زؤر سوثاس



 11 

  :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رسـيارةي دوَيـيَن، باشـة كـا  عومسـان بـاني مـاراني        زؤر سوثاس، كا  عومسان ئَيستا ئَيمـة دَيينـة سـةر ئـةو ث    

 .ثرسيارةكةت ضي بوو، بةس ثرسيارةكة، رةرموو

 (:باني ماراني(عبداهلل اادر عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من باسي ئةوةم كرد، ئةو عةادانةي كة لةهةرَيمي كوردستان كراوة، ثَين ئةوةي ئةو ليذنةيـة دروسـت بَيـت    

اشةوة، كَي ئيمزاي لةسةر كردووة؟، ئايا حزب، حكومةت، ئةو دةسةيتانةي لةناو حكومةت هةية، كـة  بة ئَيست

 (300 -250)  ئـةو شـرييينيةي كـة    :كؤمثانياي كةرتي تايبةتيان هةية، كَي ئيمـزاي لةسـةر كـردووة؟، دوو   

نةوتـةش كـة لـة دوو سـاَلي     دؤالر بؤ كوردستان وةرطرياوة لة كوَيية؟، ثرسيارةكاني من ئـةوة بـوو، ئـةو     م يؤن

ر ابردوو ررؤشراوة ثارةكةي هاتووةتة خةزَينةي حكومةت يـان نـةهاتووة؟، داواكـارم وةيمـي ئـةو ثرسـيارانةم       

 .بدةنةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومسان شواني، رةرموو

 (:وةزيري ثالندانان ) شواني عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس، سةبارةت بة ئرياد، ئَيمة وةكو بامسان كـرد هـيض ئريادَيكـي نـةوت نايةتـةوة كوردسـتان، نـةوتين       

دةرةوة، ئةوةي كة باسكرا كة نةوت دةر وات ئةوة بريس بوو لةو نةوتة ر ةشةي كة لـة عَيرااـةوة    نةر ؤشتووتة

ة بكةن، لةسةر وَيب سايس وةزارةتي نةوت رائيزة لة مةسيتاي بَيجي ئةتوانن هةمووتان تةئكيد لةو مةع ومات

هةية، كة بريتية لة ررؤشتين نةوتي ر ةشي موتةبةاي لة بةاايةي مةسيتا، ئةم مةسيتاية لةعَيراادا يان ئةبَي 

 ة تـةنها ئـةوة بـووة، كةر ؤشـتووةتة    دووبارة نرَيتةوة ناو برية نةوتةكان، يان ئةبَي بر واتة دةرةوة، ئةو ر ؤشتن

ــةوةي ــة نةوتــةكان، وة هــيض            دةرةوة، ئ ــَيتة نــاو بؤري ــةي كــة ئةض ــة لــةو نةوت ــاَل ئــةر ٍِوات بريتي كــة ئةمس

ثةيوةنديةكي نـة لةررؤشـتين نـة لـة عةادةكةشـي بـة هـةرَيمي كوردسـتانةوة نيـة؟، ثةيوةنـدي بةشـةريكةي            

ســؤمؤوة هةيــة، ســؤمؤ ئةييترؤشــَيت، ئــةوي تــر دوو عةاــد هةيــة كــة ثَيشــي دةركردنــي ياســاي نــةوت كــراوة،  
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كةميان ئةوةي تةاتةق ئةوي تريان ئةوةي دييةلؤية، هةر دوو عةادةكـة هَينراونةتـةوة بـؤ ليذنـةي بـايي      ية

نةوت، دووبارة تةعديل كراوةتةوة، بةثيَي ئةو مةرجانةي كة موعامةلةكراوة لةطةَل هةموو كؤمثانياكاني تر، 

وة بـةس لةاليـةن حزبـةوة نـةبووة،     ئةم عةادانة هةردووكيان تةعديل كراونةتةوة، ثَيشـرت ر اسـتة عةاـد كـرا    

عةاد كراوة دوو ئيدارةش هةبووة، يةكَي  س َيماني و ئةوي ترين هـةولَير، لةاليـةن ئـةم ئيدارانـةوة كـراوة،      

بةيم هةردوو عةادةكة تةعديل كراونةتةوة، بةثَيي مةرج و زةوابس ثةير ةوكراو لةياسـاي نـةوت، مةسـةلةي    

يتية لة بؤنةس، ئةوين ئةو ثارانةيـة كـة هـي شـةريكةي تةليسـمان كـة       شريينين ئةوة بوو كة باسر كرد، بر

داوييةتي، بةهةمان شَيوة ئةواني ترين تةبعةن ئةمة بةاؤناو دةدةرَيت جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، ئـةوةش  

تازةيةو ئةو دوو عةادة كؤنة، بؤنسي تَيدا نية، ئةم عةادة تازانة هةمووي تـازة كةوتوونةتـة طـةر ، هـةمووي     

ت نيـة كـة تـؤ دةَلَييـت ب ـؤكي رـآلن كـةس دراوة بـة شـةريكةيةكي كـؤري مةسـةلةن شـةريكةي هَيـرتس،              شةر

هةمووي دةسس بةكار نةكردووة تا دةست بةكار نةبَيت، ثـارة دةرـع ناكـات ئـةم عةاـدةي كـة ثارةكـة درا هـي         

زووتر ثارةكةي دةرع  تةليسمان لةبةر ئةوةي شةريكة زؤر زووتر دةسس بةكار كرد، لة ناوضةي شاكةلة، بؤية

 .كرد، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، وةَلآل ئةو مةوزوعة بةسة، تةواو، ئاخر خؤ ناكرَيت بيكةين بة ثرسيارو جواب، دوَييَن اسةتان كـردو  

ئةمر ؤش وةيمتان درايةوة، ثةرلةمان سيستةمي هةية، ناكرَي بيكةين بـة ثرسـياري البـةال، جـةنابت ثرسـيار      

ت وئةوانين وةيم بدةنةوة، بةو شـَيوةية دانيشـنت بـةر َيوة ناضـَيت، لةبـةر طرنطـي ميزانيـة نـاكرَي بـةو          بكةي

شــَيوةية مونااةشــة بكرَيــت، ئَيمــة بةرنامةكــةمان لــَي تَيــ  دةضــَيت، ئَيســتا دَيينــة ســةر ئــةو ثَيشــنيارةي كــة  

 .يةذمارةية  لة ئةنداماني ثةرلةمان كرديان، رةرموو دكتؤر دلَير اسةت هة
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةشَي  لةو ثرسيارانة ئاراستةي ليذنةة دارايي و ئابووري كرابوو، ئةطةر ر َيطا بدةن ئَيمة جـواب دةدةينـةوة،   

ن بـةوة داوة  من لَيرةدا هةندَي تَيبينير نووسيوة، طَيالس خان باسي خاَلي ضوارةمي كرد كـة ئَيمـة ئيشـارةمتا   



 11 

بودجةي وةزارةتةكان يةكنةخراوة، بةر اسس لة ليذنـةي دارايـي و ئـابووري بةتـةما بـووين كـة ر اثؤرتةكـةمان        

بةو شَيوة نوَينينةوة، جطة لةوةش سةرجةم خؤالصةي بودجةكةش نوَينينةوة، كـة هـةر وةزارةتـةو ضـةند     

دنةوةي ئةوةدا بودجةي ئةو وةزارةتانةي كة ي ي و ضةندي ئيستيسماريةكةيةتي، ئَيمة لةخوَينزبودجةي تةش

ــةمان ر َيطــاي نــةداين كــة ئــةوة      ــتووة، بــةس بةداخــةوة ســةرؤكايةتي ثةرل يــةكيان طرتووةتــةوة، يــةكمان خس

نوَينينةوة، ئةطينا ئَيمة يةكمان خستووةو ثَيشمان خؤشة لَيرة دةنط بدرَيت كة ئةو بودجانة يـة  نرَيـت،   

بـؤ وةزارةتـي نـاوخؤ و وةزارةتـي هـةرَير بـؤ كاروبـاري نـاوخؤ، يـةكَي  بَيـت و           بؤ منوونة دوو بودجة نةبَيت 

ئَيمةش يةكمان خسـتووة، ضـاودَيري داراييمـان يـة  خسـتووة، دةزطـاي ئاسايشـمان يـة  خسـتووة، وةزارةتـي           

سـي  دارايشمان ية  خستووة، ئَيمة داوا دةكةين و ثَيشمان باشة بةو شَيوةية دةنطي بؤ بدرَيت، كـا  غـةرور با  

ئةوةي كرد كة هةندَي  لةو تَيبينيانةي لة ر اثؤرتةكةي لَيذنةي دارايي و ئابووريـدا هةيـة دووبارةيـة، ر اسـتة     

ين هةندَي لةو تَيبينيانةمان هةية، ئةوةي تووشـي ئَيمـة ئـةبَيت ثَيشـينةي      2007دووبارةية ئَيمة لة ساَلي 

ةوة ئَيمة ئةبَي بزانني لةسايني ئايندةشدا ئةطةر مَيذوويي خؤي هةية، ضارةسةركردني وا ئاسان نية، لةبةر ئ

ئَيمة بةم سيسـتةمة ئـين بكـةين، بـةم عةاَ يةتـة ئـين بكـةين، ثـَير وابـَي هةنـدَي لـةو تَيبينيانـة دووبـارة              

ئةبَيتةوة، ئةمة لةالية  لةاليةكي ترين بةر اسس بةشَي  لةوكارانةي كة جَيبةجَي نـةكراوة ئةطةر َيتـةوة بـؤ    

دَي  لةدةزطاكاني حكومةتي هةرَير وةكو ثَيويسـت كارةكـاني خؤيـان ئـةجنام نـةداوة، لةهـةمان       ئةوةي كة هةن

كاتيشــدا بةشــَي  لــةو كَيشــانة ئةطةر َيتــةوة بــؤ ئــةوةي كــة هةنــدَي  لــة ليذنــةكان يــاخود هةنــدَيجار ليذنــة     

ة بـؤ دةزطاكـاني   هةميشةييةكاني ثةرلةمان وةكو ثَيويست كاري خؤيان نـةكردووةو بةدواداضـوونيان نـةكردوو   

حكومةت،  بؤية ئةو تَيبينيانة جاروبار دووبارة ئةبَيـتةوة، يةكَي  لةو كَيشـانةي كـة لـة ئيـدارةي حكومـةتي      

هةرَيمدا هةية، ئَيمة وةكو ثَيويست كار لةسةر ثرةنسيثةكاني سزادان و ثاداشت كردن ناكةين، ئةو دةزطايـةي  

ولَيثَيضـينةوةي لـَي ناكرَيـت، ئـةو كةسـةي كـة كارةكـاني         كة كةمتةرخةمة و كـاري خـؤي ناكـات، سـزا نادرَيـت     

دةكــات وةكــو ثَيويســت ســوثاس ناكرَيــت و ثاداشــت نادرَيتــةوة، هــةر بــؤ منوونــة لــة ر اثــؤرتي ر وونكــةرةوةي     

وةزارةتي داراييدا هاتووة، كـة ضـةند جارَيـ  داوايـان لـة وةزارةت كـردووة، بـةيم هةنـدَيكيان لـةكاتي خؤيـدا           



 12 

َيناوة، لةهـةمان كاتيشـدا ئَيمــة تَيبـيين ئةكـةين، ئةمسـاَل و ثــارو ثَيـرارين، هـيض كـام لــةو         بودجةكـةيان نـةه  

وةزارةتانة لَيثَيضينةوةيان لةطةَلدا نةكراوة، سزا نةدراون، هيض بةرثرسَي  سزا نةدراوة لةسةر ئـةوةي كـة بـة    

ةكاتي خؤيـدا بطـات، كـا     ئةركةكةي خؤي هةَلنةسـاوة و بودجةكـةي نـةناردووة بـؤ وةزارةتـي دارايـي، تـاكو لـ        

حممد رةرةج باسي لةوة كرد، كة ئَيمة لة ر اثؤرتةكةماندا ئيشارةمتان بةوة داوة، كة ثارةكةي لة بةغـداد دَيـت   

ولة نَيوان هـةولَير وسـ َيمانيدا دابةشـدةكرَيت، لـةر اثؤرتي ئَيمـةدا شـس وانيـة، وابـزامن لةبـةردةمي هةريـة            

نية، كا  بـةكر باسـي لـة كَيشـةي مووضـةي كـةم ئةنـدام و خانةنشـني كـرد،           لةئَيوةشدا هةية، خاَلي واي تَيدا

ئَيمــة ضــةند ر اثؤرتَيكمــان وةكــو ليذنــةي دارايــي بةرزكردؤتــةوة، وابــزامن هةنــدَي ليذنــةي تــرين ر اثؤرتيــان  

وة بةرزكردؤتةوة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان، كة سةرؤكايةتي حكومةتي لَي ئاطاداربكاتةوةو ضاوَي  نشـَينَيتة 

بةئاسس ذياني ئةو تؤَيذة بةتايبةتي دوا ر اثؤرمتان لة كؤتايي مانطي ثَينج بوو، كة بةرزمان كردةوة سةبارةت 

بــة ضــاككردني طــوزةراني خانةنشــينان، كــا  زانــا بــاس لــةوة ئــةكات كــة وةزارةتــةكان، دواي مــانطي هةشــت     

يية، ئةطةر لَييان وةرطريا ئةوة كارةكة نـار وات،  ثرؤذةكانيان لَي وةرناطريَيت، ئةمة باسكرا كة ئيجرائاتَيكي ئاسا

ئةمة كاري وةزارةتةكان بةو شَيوةية، بةيم اليةنَيكي زؤر طرنط هةية، كة دوا كـةوتين بودجـةو تةموي ةكـةي    

كاردانةوةيةكي زؤر زؤر س و ئةكاتة سةر بودجةي ئيستيسماري، دواكةوتين ئةو بر ة ثارانةش بةر اسس ئةمة 

يةكي موزمني لة حكومةتي هةرَيمي كوردستاندا، ئةو دواكةوتنانة هةموو سـاَلَي  ئةبَيتـة هـؤي    بووة بة كَيشة

ــةرَيمي       ــةتي ه ــة حكوم ــةرهَينان ل ــةي وةب ــاخود بودج ــةرهَينان، ي ــةي وةب ــةجَيكردني بةرنام ــةوتين جَيب دواك

 .كوردستاندا، زؤر زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةوةزارةتةكان ئةوةي كا  دلَير باسي كرد، بةتةئكيد ئةبَي وةزارةتـي نـاوخؤ   زؤر سوثاس، وةَلآل من سةبارةت 

و وةزارةتي ثَيشمةرطة ية  بودجةيان هةبَيت، بةهةَلة هاتووة، دوَينَين جةنابي وةزير ئاماذةي ثَيكرد، يـة   

مةكـةي يـة    ميزانيةيةو تةواو بووة، هي وةزارةتي داراين شةرحي كرد، هةنطاوةكاني يةكخراوة، دةبـَي ر ةاة 

نةن، هةنطاوةكاني يةكخستين هةري سـَي وةزارةتةكةشـي شـةر  كـرد، ئومَيـد دةكـةين لـةو مـاوةي كـة مـاوة           
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ئةوةي ثَيويستة بكرَيت بـؤ نةهَيشـتين وةزارةتـي هـةرَير بـؤ كاروبـاري دارايـي، بةر اسـس ئـةم وةزارةتـة هـيض            

نماييــةكان يــةكن، تــةع يمات يــةكن، يــة  مانايــةكي نــةماوة، بةتايبــةتي بــؤ ئــةوةي كــة ئامــاذةي بــؤ كــرد، ر يَ 

ــةو       ــؤ يةكطرتنــةوةي ئــةو دوو وةزارةت ــةوَل بــدات ب ــات ه ــةرَير بــةزووترين ك ــَي حكومــةتي ه وةزيريشــة، دةب

يةخستنةوةي، ئَيمة دوَييَن ضـوار، ثَيـنج ئةنـدامي ثةرلـةمان داوايـان كـرد، ئـةم بودجةيـة ثةسـةند نـةكرَيت،           

دا،  2008نةطرتووةتـةوة، ئَيمـة لـة ثةسـةند كردنـي بودجـةي سـاَلي        لةبةرئةوةي كة وةزارةتي دارايـي يـةكي   

بودجــة ثةســةند نــةكرَيت، ئةطــةر ئــةو ســَي وةزارةتــة يــة   2009داوامــان كــرد ومتــان ثَيويســتة بــؤ ســاَلي 

نةطرَيتةوة، وةزارةتي ناوخؤ، ثَيشمةرطة، دارايي و ئابووري، دوو وةزارةت لةو سَي  وةزارةتةي كة لـة ياسـاكةدا   

ةمتان ثَيكردو ثَيويسـت بـوو يـة  بطرنـةوة، حكومـةت لَيـرةدا مةراسـيمَيكي بـؤ كـردو يـةكيان طرتـةوة،            ئيشار

وةزارةتي داراين كة سَييةم وةزارةتة، بةثَيي بر يارةكةمان وةزير ية  وةزيرةو ئةمةش هةنطاوَيكي طرنطة بؤ 

بــةر ئــةوة هــةر ئةوةنــدة مــاوة كــة نةهَيشــتين ئــةم دوو وةزارةتــة، ر َينماييــةكانيان يــةكن، تةعرييتــة يةكــة، لة

حكومةت بر يارَي  بدات بة نةهَيشتين ئةو دوو وةزارةتـةو يةكطرتنـةوةيان، لةطـةَل ئةوةشـدا ئـةو داواكارييـة       

ـــت، تــا وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري       ــت بــا بودجــة ثةســةند نةكرَي لةاليــةن ئــةو ضــةند ئةندامــةوة كــة دةَلَي

ثَينج برادةرة بةسة تةواو دوَييَن اسة كرا، باشـة كـا  عـادل نواتـةي      يةكنةطرَيتةوة، من ئةو ثَيشنيارةي ئةو

 .نيزامي هةية، بزانني ضية؟، رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةنها ئةوة نةبوو كة وةزارةتةكان ية  نةطرنةوة، باسي حسابي خيتامي بَيـت، يـان باسـي بودجـةي تـةكمي ي      
 .كان شةش، حةوت خاَل بوون، زؤر سوثاسبَيت، يةعين شتة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باشة دوَييَن كا  دَلشاد باسي حسابي خيتامي كرد، بؤية من ئاماذةم ثَينةدا، وامزانـي ئَيـوة ئيسـتيعابتان كـرد     
كةشر وتَيطةيشنت لة جوابةكةي، وتي ئةو موازةنةي كة تةادميمان كردووة، داواي لَيبوردن دةكةم، ئةطةر اسة

 31/12وة تـا   1/1وانةبَي، دةيطؤر م، بةيم ئةو حساباتةي كة تةادير كراوة، يةعين واريدات و نةرةاات لـة  

ــةو       ــت ب ــة بكرَي ــان ني ــامي ئيمك ــاباتي خيت ــةوةلي، حس ــدي ئ ــامي تةمهي ــاباتي خيت ــت بــة حس ئيعتيبــار دةكرَي
يـن تـا ئَيسـتا    2004اـي هـي سـاَلي    ئاسانكاريية، بةو وةختة كورتة، ئاماذةشي بةوة كرد وتي حكومةتي عَيرا
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شـةش   )نةيتوانيوة بيكات، ئَيمة لةاليةن خؤمشانةوة بؤ ثةسةند كردنـي بودجـة بر يارةكـةمشان وايـة، ئـةَلَيت     
خؤشي ئاماذةي ثَيكرد وئةو وردةكاريةش وابزامن  (مانط جارَي  دةبَيت، واريدات و نةرةااتةكة تةادير بكات

دةبَي تَيبطـةين، بـةيم ئـةوةي كـة ئَيمـة داوامانـة لـةو ر اثؤرتـةي كـة بـؤ           دةبَي لة مةسةلةي ميزانيةي ختامي 
ثـَير وابـَي ئـةوة جـواب     31/12تـا   1/1ئَيمةيان ناردووة، مةسرورات و داهاتي حكومةتي هةرَيمي تَيداية لـة  

بوو، بةنيسـبةت ميزانيـةي تـةكمي ي شـةرحي كـرد جـةنابي كـا  دَلشـاد، كـة ميزانيـةي تـةكمي ي حكومـةتي             
وةكـو ميزانيـةي تـةكمي ي بـؤ حكومـةتي هـةرَيمي نـةناردووة، بـةَلكو وةكـو شـوبهةو مينحةيـة  بـؤي              عَيراق

ناردوون كة ئاماذةشي ثَيكرد، دياريشي كردووة ئةو ثارةية كـة سـةرف دةكرَيـت ئةوةنـدةي بـؤ رةرمانبةرانـة،       
ةمنيـةي ثارَيزطاكـان،   ئةوةنـدة م يـؤن بـؤ ت    (400)، 2008تري ؤنَيكي تر بؤ سةدي عجزة لة ميزانيةي ساَلي 

واتة رـةرزي كـردووة لةسـةر حكومـةتي هـةرَير ئـةو ثـارةي نـاردووة، دةَلَيـت بـؤ ئـةو بابةتانـة، بـةيم لةطـةَل               
ئةوةشدا داوا لة حكومةت دةكةين كة وردةكاري سةرركردني بودجةي تةكمي ي، كـةناوي بودجـةي تةكمي يـة،    

تي هةشيانةو كردووشيانة ئـةوان، بودجـةي تـةكمي يان    كة لة واايعيشدا بةو شَيوة بوو كة حكومةت ناردووية
حازر كردووة، بةيم هؤي نةطةيشتين بؤ ثةرلةمان نازامن لةحكومةتة يان نا، رؤذي ية  شةمةش ئةطةر ضـي  
بةثَيي ئةو ر وونكردنةوةي كة كرديان بودجة نية تا نرَيتـة دةنطدانـةوة، بـةيم بؤمـان بنَيـرن، تـا ببَيـت بـة         

ودجةية، ضونكة بودجةي تةكمي ي دةبَيت المان هةبَيت، ئةو دوو جانبة شةرحكرا، بؤية مـن  ئةوةلياتي ئةو ب
ثَييدا نةضوومةوة، تـةنها ئـةوة مايـة لةسـةر ر ةئـي جيـاواز بـؤ يةكطرتنـةوةي وةزارةتـي دارايـي كـا  شـَيروان             

 .رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصن حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َلطرت بةر اسس ر ةئية  هةية لةناو ثةرلةمان، كة طوايـة مونااةشـة كـردن لةسـةر بودجـة      من بؤية دةستر هة
دوانرَيت، بةيم لةهةمان كاتيشدا ر ةئي موعارزين هةية كة دةَلَين با دوانةخرَيت، لةحةايقةتدا يةكَي  لةو 

ــةردوو      ــةوةي ه ــةَليطرتبوو، يةكطرتن ــتان ه ــةماني كوردس ــي ثةرل ــولي دووةم ــة خ ــةي ك ــوو،   درومشان ــدارة ب ئي
ثةرلةماني كوردسـتان لـةو خولـةدا هةَلوَيسـس خـؤي هـةبوو، لةهـةمان كاتيشـدا رشـاري خـؤي هـةبوو لةسـةر             
حكومةت تواني ئةو دوو ئيدارةية ية  ناتةوة، ضوار وةزارةت مايةوة ثاشان ثةرلةماني كوردسـتان بةرشـاري   

نةماوة وةزارةتي دارايية، كة هـةنطاوي باشـي   خؤي تواني ئةو سَي وةزارةتةش يةكبطرَيتةوة، ئةوةي كة ماوةو 
بؤ هاويشرتاوة، بؤ ئةوةي يةكرتي بطرنةوة، بؤية بة حةايقةت من لةطةَل ئةوةدا نير كة طيتتوطؤكردن لةسةر 

 :ئةم ثرؤذةية دوانرَيت، ضونكة ئةوة كاريطةري س و دةبَيت لةسةر ذياني ر ؤذانةي هاوويتيـان، ئـةوة يـة    

لةسةر الوازي ئةدائي حكومةت وثرؤسـةي ئاوةدانكردنـةوةو هـةموو ثرؤسـةكاني تـري       كاريطةري دةبَيت :دوو
 .حكومةت كة لةبةرنامةيداية، بؤية بةحةايقةت من لةطةَل ئةوةدا نير، زؤرسوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 ثَين ئةوةي بيخةمة دةنطـةوة حـةز دةكـةم ر ةئـي حكومـةتين بـزامن، رـةرموو جـةنابي وةزيـر اسـةت ضـية           
 .لةسةر ئةو داواكاريية

 (:وةزيري دارايي)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جارَي كة داواي ئةوة ئةكرَيت وةزارةتي دارايي ية  نرَيتةوة، من باسر كرد، وةزارةتي دارايي يةكخراوةتةوة، 
تَيكي عامـةش هـةبَيت لَيـرة ئـةوة بـؤ      بةس ر ةنطة موديريةتي زةريبةي عامة هةبَيــت لـة سـ َيماني، موديريـة    

منوونة، ر ةنطة بةعةمةلي بةعزَي  شت مابَي، بةيم وةَلآلهـي ئةطـةر ئَيسـتا ر ةئـي وةزارةتـي ماليـة وةربطـرن،        
ثَيمان باشة موديريةتي زةريبةي عامة لة سـ َيماني هـةبَيت و لـة هـةولَيرين هـةبَيت، لـة دهـؤكين هـةبَيت،         

ة، ضونكة ئةطةر كةسةكان تةااعود بوون تَييانداية زؤر ثرية لةكوَي لـةوَيوة  ياخود موديريةتي تةااعودي عام
بَيت بؤ ئَيرة بؤ موعامةالت، بةر ةئي من ئةوة باش نيـة، ئـةوة ر ةئـي ئَيمةيـة، ئـةطينا وةزارةتـي دارايـي هـيض         

هاتووة بـة  شتَيكي واي نةماوة تا يةكبطرَيتةوة، ئةطةر مةوزوعين ئةوةيـة كـة ئـةَلَين حـةتا بودجةكةشـي كـة      
 .دوو بةش، واتة، لَيرة لة ثةرلةمان بة دوو جةدوةل هاتووة، ئةوةتا يةكيان خستةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومسان، رةرموو
 

 

 (:وةزيري ثالندانان)شواني عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســةند كردنــي بودجــة، ضــونكة بودجــة مةســةلةيةكة  وةَلــآل مــن تةئيــدي ر ةئــي كــا  شــَيروان دةكــةم، بــؤ ثة  
ثةيوةنــدي بــة ئــةدائي حكومةتــةوة هةيــة، تــؤ هةرضــةندَي بودجــةت هــةبَي ئةوةنــدة مواةيــةد تــر دةبَيــت    
وةزارةتةكة، ضونكة تؤ حساب بكة، ئةطةر وةزارةتي ثـةروةردة يـان تةندروسـس يـان هـةر وةزارةتَيكـي تـر لـة         

ســاَلين بةرنامةيــةكي تــري هةيــة، ئةطــةر ئــةو بــةردةوام بَيــت لةســةر  ســاَلي ثــار بةرنامةيــةكي هــةبووة، ئةم
سةرركردني سالًََي ثـار ر ةنطـة ئةمسـاَل تةئسـري بكـات لةسـةر ئيشـةكةي ئةمسـاَلي، ضـونكة بةرنامةكـةي خـؤي            
طؤر يوة، بؤية بةر اي من ثةسةند كردني بودجة كارَيكي زؤر طرنطة، كارَيكي نيشتمانيشةو حةاة بيكةين، زؤر 

 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي و ئابووري ر ةئيان ضية؟، رةرموو دكتؤر دلَير

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس .بةر َيز د

  .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ر استيدا دةنط نةدان بؤ بودجة نة  تةنها زةرةر لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةدات، بةَلكو لةخـةَلكي  
دةطةيةنَيت، بةتايبةتي ئةو ضني و توَيذاَلة كؤمةييةتيانةي كة كةمدةرامةتن، لةاليـةكي تريشـةوة   كوردستان 
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ئةبَيتة كؤسثَيكي طةورة بؤ بـةردةم هـةموو ثـرؤذة وةبةرهَينانـةكان وثر ؤذةكـاني ئاوةدانكردنـةوة لةهـةرَيمي        
كوردسـتان و ئاينـدةي ئَيمـةدا    كوردستان، لةبةرئةوة هيض كاتَي  لةبةرذةوةنـدي حكومـةتي هـةرَير و خـةَلكي     

نيــة، ئةطــةر دةنــط نــةدةين بــؤ بودجــةو ثةســةند كردنــي و دواخســتين زيــاتري، ضــونكة خــؤي دواكــةوتووة   
بةراسس نيوةي ساَلةكة ر ِِؤشتووة، كَيشةيةكي طةورةي دروست كردووة ئةوة، ئَيمة ئةطةر دةنط نةدةين دةيان 

ر دةدةين لةضارةسةركردني لة ئايندةدا، زؤر زؤرين زة ةت جاري اوَلرت دةكةينةوة و زةرةرو زيانَيكي زؤرت
دةبَيت، لةاليةكي تريشةوة، ئَيمة ثَيمان ضاكة ثةرلةمان بر يارَي  بدات، ئَيمة ثَيشنيازَيكمان هةية كة بر يارَي  
بــدةين كــة ئــةو وةزارةتانــة بودجــةكانيان يــة  نــةين لــةنزيكرتين كاتيشــدا جــةنابي وةزيــري دارايــي بَيتــة   

 .ردةمي ثةرلةمان و سوَيندي ياسايي خؤي نوات، زؤر سوثاسبة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةيم زؤر اسةكرا، باشة كا  زرار بة حوكمي ئةوةي كة ئةندامي ليذنةي رةرموو

 :امني طاهر بةر َيز زرار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ية  لة ئةركة هـةرة طرنطـةكاني ثةرلـةماني كوردسـتانة،     تةبعةن هةموومان دةزانني، ثةسةند كردني بودجة 
سَي ئةركي سةرةكي لةسةر شاني هةموومانـة، ضـةند شـةراف بـني، ضـةند داوا بكـةين بودجـة بـة شـةراريةت          
لةناو ثةرلةماندا ثةسةند بَيت، ئةو كاتة ئـةو ثةرلةمانـة بـةر َيز دةبَيـت، لةبـةر ئـةوة بةر اسـس ئَيسـتا ضـةند          

  داوايان كردووة، كة بودجةي تةواوكاري بَيتـة بةردةسـتيان، كـة حسـاباتي خيتـامي شـةش       ئةندام ثةرلةمانَي
مانطي ر ابردوو ضةندة، خؤ بةر اسس لَيتان ناشارمةوة، ساينة كـة بودجـةي عَيـراق ثةسـةند دةكرَيـت لـةدواي       

ــة          ــةي ه ــة بودج ــَي  ل ــؤ بةش ــت، خ ــَي دةبر درَي ــيادي ل ــةااتي س ــراق نةر ــةي عَي ــي بودج ــةند كردن رَيمي ثةس
كوردستانين لةو ثارةيـة دةر وات، هيضيشـمان نـادةنَي، دوايـي نةرـةااتي حاكيمـةي لـَي دةبر درَيـت، نةرـةااتي          
حاكيمةش ئةو ثارةي كة بؤ موادي غيزائي وكارةباو تةعدادي سـوكاني دادةنـدرَيت، لـةوةش هيضـمان نـادةنَي،      

ة شـةراريةت بـزانني ضـةندة؟، سـاَلي ثـار لـة       ئةو بر ة ثارةي كة بؤ هةرَيمي كوردستان دَيت دةبا هـةموومان بـ  
كة بودجةمان ثةسةند كرد، بؤ سةرجةم وةزارةتةكان نةرةااتي تةشـزي يمان هـةبوو، نةرـةااتي     2008ساَلي 

ئيستيسماريشمان هةبوو، ئَيستا ضةند ئةندام ثةرلـةمانَيكي بـةر َيز داوا دةكـةن كـة بـزانن بودجـةي تـةكمي ي        
ذي ية  شـةممة ر اي بطـرين، ئـةو نوسـخةي بودجـةي تـةواوكاري دابـةش بكرَيـت         ضةندة، ضي تَيداية با تا ر ؤ

بةسةر هةموو ئةنـدامان، بـا بيبيـنن خـؤ كـة زانيـان هيضـي تَيـدا نيـة، لةوانةيـة ئـةوانين ر ايـان لةطـةَل ر اي              
 حسـاباتي خيتـامي نَيـردراوة بـؤ     2008طشتيدا بَيت، يةعين زؤر ئاسايية، ئينجا شـةش مـانطي كؤتـايي سـاَلي     

ثةرلةمان، بةيم بةر اسس زؤر درةنط نَيردراوة، دةتوانن ر ؤذي ية  شةممة جةنابي وةزير ئامـاذة بةخاَلـةكان   
بدات، مةسةلةن ئةوةندة ثارة سةرركراوة، ئةوةندة ثارة ماوة، ئَيمة بةر اسـس ئَيسـتا لَيتـان ناشـارينةوة، ئَيمـة      

ـت، نابَي لةو بر ة ثارةية هيض بؤ كـةركوو  سـةرف   هةموومان دةزانني خؤ بودجةي هةرَيمي كوردستان كة دَي
بكةين، نابَي هيض بؤ خانةاني سةرف بكةين، نابَي هيض بؤ ناوضة دابر اوةكـان سـةرف بكـةين، خـؤ حكومـةتي      
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هةرَيمي كوردستان بؤ ئةو شوَينانة ثارة سةرف دةكات، باشة بؤ باسي نةكةين، حساباتي خيتامي زؤر ئاسـانة،  
هةر وةزارةتةو ضةندي دراوةتَي، لة سةدا ضـةندي مـاوة، مةسـةلةن بةئاسـاني دةوةنـة       نةرةااتي ئيستسماري

بــةردةم ئةنــدام ثةرلةمانــةكان وهــيض كَيشــةيةكين دروســت نابَيــت، مــن ثَيشــناري دةكــةم، ئــةوةي كــة ئَيســتا  
َيزةكان دةتانةوَي بيخةنـة دةنطـةوة، بـا دوانرَيـت بـؤ ر ؤذي يـة  شـةممة، بـا هـةموو ئةنـدام ثةرلةمانـة بـةر             

بودجةي تةواوكاري ببينن، حساباتي خيتامييةكة ببينن، ئةوكاتة زؤر ئاسايية من لةو بر وايةدام شـتَيكي واي  
 .تَيدا نية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــا  زرار، داواكارييةكــةت لةســةر ئــةوة نيــة، كــة بؤضــي بودجــةي تــةكمي ي نــةهاتووة، داواكارييةكــة لةســةر   
م سَي وةزارةتة ية  نةخراون، ئةو دوو، سَي خاَلةي كة هي حساباتي خيتامي بـوو جـواب درايـةوة،    ئةوةية ئة

 .كا  حممد رةرةج، رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وابزامن اسةكة لةسةر دةنطدان بؤ بودجةو دةنط نةداني نية، بودجة بؤ خؤي شـتَيكة لـة حاَلـةتي تـةبيعي و     
تةبيعي ئةبَي ثةرلةمان اسةي لةسةر بكات، با ر ايشي نةطرين دةنطي لةسةر بدةين، باسـةكة لةسـةر ئةوةيـة    نا

ئَيمة كاتَي كة مونااةشةي بودجة ئةكةين، كة يةكَيكة لة ئةركة ئةساسيةكاني ثةرلةمان ر َيطاي تةبيعي خـؤي  
ةمة باس بكةين، ئةبَي بزانني هـي سـاَلي ثـارت    هةية، ر َيطاي ياسايي هةية، ر َيطا ياساييةكان بةر لةوةي بَيني ئ

ضي لَي كردووة؟، باسةكة لَيرةية، نة  ئـةوةي ئَيمـة بـَيني بَ ـَيني دةنـط بـؤ بودجـة نـادةين، نـةخَير بودجـة           
واجبة لةسةر ئَيمة، ئةطةر لـة ثشـوودا بَيـت يـان هـةر كاتَيـ  بَيـت دةبـَي بـَيني و اسـةي لةسـةر بكـةين، دوو             

لة عَيراادا يان لةهةموو جيهاندا، بودجة بةدوو جـؤر دَيـت، بةشـَيكي لـة      :، يةكةممةسةلةي زؤر طرنط هةية
حساباتي خيتامي ساَلَي  خؤ ئةمـة   :ثَيشةوة دَيت و بةشةكةي تريشي تةكمي ية، ئَيستا ئةوة نةهاتووة، دووةم

هـاتووة، ئَيمـة   لةهةموو دونيادا واية، بةرلـةوةي دةسـت بةئةمـةيان بكـةين دةبـَي بـزانني ئـةوي تريـان ضـي ليَ         
ئةمةية باسةكةمان نة  بيكةين بة تةوةتور وئةو وائةَلَيت ئةوي تر وائةَلَي، نةخَير ئةمة بؤ بةاوةت كردني 

 .ئةم مةسةلةية، لة عَيراادا ئةمة بةسَي هةرتة ر واوة، سَي هةرتة اسة لةسةر ئةمة كراوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشة رةرموو، كا  غةرور

 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن بةر اســس دوَيــيَن كؤمــةَلَي  ثرســيارم كــرد، هــيض وةيمَيكيــان نةدامــةوةو هيضــر بــة دةســت نةطةشــتةوة،   
مـن باسـي    :لةسةرةتاي دانيشتنةكةوة داوام كرد  دواي وةيم دانةوةي بةر َيزيان بواري اسةكردن نـةبوو، يـة   

رد بــؤ ر اثـؤرتي داهــاتي كوردسـتان نادرَيـت بــة ثةرلـةماني كوردســتان، مةسـةلةن هـةر هــيض نـا ئــةو        ئـةوةم كـ  
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ر اثؤرتةي كة بؤ بةغداد ئامـادة دةكرَيـت، بـا ئـةوةش بـدرَيت بـة ثةرلـةماني كوردسـتان، بـا بـزانني داهاتةكـة            
كةدا كؤمةَلَي  داواكاري لة من باسر لةوة كرد كة ثار ساَل لة ر اثؤرتة :ضةندةو بةغدادين ضؤن دةيبات؟، دوو

حكومةتي هةرَيمي كوردستان كرابوو، هيضي جَيبةجَي نةكرا، حةاة وةزارةتـي ماليـةي حكومـةتي كوردسـتان     
وةيمي هةبَيت، بؤ جَيبةجَيي نةكردووة، مةسةلةن ئةوانةي كة داوامان كردبـوو، لةسـةرةتاي تشـريين يةكـةم     

تةئخري هات، داوامان كردبـوو حسـاباتي خيتـامي بَيـت، ئـةوين       بودجة هةموو ساَلَي  ثَيشكةش بكرَيت، بؤ وا
نــةهات، بةشــَيكي وةيم درايــةوة، بــةيم ئَيمــة داواي ئــةوةمشان كردبــوو، كــة ثــرؤذة ياســاية  لــة ئةجنومــةني  
وةزيرانةوة ئامادة بكرَيت و ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكرَيت، سةيحياتي سةريف تَيدا دياري بكرَيـت، ئـةي ئـةوة    

ــؤن دة ــت،       ض ــداري بكرَي ــووكي ئي ــوو، بارس ــدا داوا كراب ــةمان كات ــةبوو، لةه ــان ن ــيض وةيمَيكي ــةوةش ه ــت، ئ بَي
بةداخــةوة بــؤ ئــةوةش هــيض وةيمَيكيــان نــةبوو، دواتــر ئَيمــة داواي ئــةوةمان كردبــوو، مةســةلةن مووضــةي     

كــة عةدالــةتَي  رةرمانبــةران و خانةنشــينان هــةمووي هاوشــان بكرَيــت، لةطــةَل عَيرااــدا، داوامشــان كردبــوو   
هةبَيت لة مةسةلةي مووضةدا، ضونكة مووضة بةر اسس رةراَيكي زؤري تَيداية، مووضةي ئةندام ثةرلـةمان و  
وةزيرةكان زؤر زؤر زياترة لةهي رةرمانبةران يان بةر َيوةبةرة طشتيةكان، حةاـة عةدالـةتَي  لـةوةدا هـةبَيت،     

ةش نةبوو، يةعين كؤمةَلَي  مةسـائيل هـةبوو كـة ثَيويسـت     ضاو بةوةشدا نشَينرَيتةوة، هيض وةيمَي  بؤ ئةو
 .بوو وةيميان هةبَيت وةزيري دارايي و وةزيري ثالندانان لةو مةسةالنةدا، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  كةرير، اسةت هةية، رةرموو

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

  .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــار ــس داواك ــةلةي     بةر اس ــؤ مةس ــةروةها ب ــة، ه ــةردوو وةزارةتةك ــةوةي ه ــة لةيةكطرتن ــة بةر َيزان ــةو ئةندام ي ئ
حساباتي خيتامي و تةكمي ي لةجَيطاي خؤيةتي و مةشروعيشة، ثَيويستة ثةرلةمانتاران بةدوايدا بضن، بـةيم  

ت و بودجـة  ثةسةند كردني بودجـة يةكَيكـة لـة ئةركـة سـةرةكيةكاني ثةرلـةمان و نـاكرَي نكـوَلي لـةوة بكريَـ          
ثةسةند نةكات لةوادةي خؤيدا، لةبةر ئةوةي زؤربةي زؤري ثر ؤذةكان، ئةوةي من ئاطادارم زؤربةي ثرؤذةكـان  
وةستاون، كوليتة سةرف ناكرَيت، ضاوةر َيي ئةوة دةكرَيت كـة ئـةو بودجةيـة ثةسـةند بكرَيـت، ئـةوة ئـةركَيكي        

لـةر ووي   :جَيبـةجَيكردني ئـةو ثرؤذةيـة، دووةم    اورسةو لةسـةر شـاني ئَيمةيـة، ئـةبَي ئَيمـة ثةلـة بكـةين لـة        
ياساييةوة ناكرَيت ثةسةند كردني بودجة مةشروت بَيت، باشة طرميان هةردوو وةزارةتةكة يـةكي نةطرتـةوة،   
كةواتة ئةمساَل ئَيمـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـةبَي ثةسـةند كردنـي بودجـة بـةر َيوة بضـَيت، ئـةوةش            

ؤمان لة ثةرلةمان نابَي ر َيطا بةوة بدةين، ئـةوة شـتَيكي ناياسـايية ئـةبَي ئَيمـة ياسـا       ناكرَيت، بةر اسس ئَيمة خ
ثَين هةموو كةس ثيادة بكةين و جَيبةجَيي بكةين، بؤية مةشروت كـردن و مةرجـداركردني ئـةو بودجةيـة     
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ة بـةردةوام بـني   بةيةكطرتنةوةي دوو وةزارةت ثَير واية ياسايي نية ولةجَيطاي خؤيدا نية، بؤية داوا دةكةم ك
 .و ثةلة بكةين لة ثةسةند كردني، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  دكتؤر كةمال اسةي هةية، رةرموو

 (:كةمال كةركووكي .د )بةر َيز حممد اادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــؤ وةزارةتةكــةيان يــةكي  بةحةايقــةت ئةمــة دروســت نيــة، لَيــرةدا وةزيــري دارايــي نةينــة بــةردةم ثرســيار
نةطرتووةتـــةوة، ئةطـــةر ثةرلـــةمانتارة بـــةر َيزةكان لةســـةر ئةمـــة كـــة موجيـــدن ئـــةزانني، داوا دةكـــةين لـــة  
سةرؤكايةتي حكومةت كة بَينـة ئَيـرة، باسـي ئـةو مةوزوعـة بكـةن، ئـةم بةر َيزانـة لَيـرة زؤر بةجـدي كاريـان            

دوا كـةوتووة، كـة ميزانيـةش هـاتووة، خؤتـان هةنـدَيكتان        كردووة، ئَيمة هاوار هاوار بؤئةوةية كة بؤ ميزانية
دةلَََين دواي نةن، ئةمة عةدالةت نية، زؤر زؤر طرنطةو ثَيويستة ميزانيةكة بةردةوام بَيت لـة مونااةشـةدا و   
دةنطي لةسةر بدرَيت، موالحةزةيةكي تر هةية، ثاشان لةر َيطاي سـةرؤكايةتيةوة داوا لـة ئةجنومـةني وةزيـران     

 .بؤية من داوا دةكةم ئَيستا ئةم نرَيتة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس بكةن،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومسان نواتةي نيزاميت هةية، رةرموو
 

 

 (:باني ماراني)رعبداهلل ااد عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ري زؤردار، ئَيمـة دةَلـَيني سـةررياتي سـاَلي     نازامن ئةو مةسةلةية بةر اسـس شـتَيكة بةم مانـدا دةبر درَيـت بـةزؤ     
بَيــت مونااةشــةي بكــةين، ئينجــا ئــةواني تــر بــر وات، كــةس باســي ئــةوةي نــةكردووة، كــة وةزارةت      2008

يةكبطرَيت، يةكطرتنةوةي ثةرلةمانين هيض عيالاةي بةثةرلةمانةوة نيـة، ئةطـةر هةيبوايـة ئَيمـة بـؤ وامـان       
 .بَيت مونااةشةي بكةين، زؤر سوثاس 2008اتي ساَلي بةسةر دةهات، ئَيمة دةَلَيني سةرري

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيوة سَي شس جياواز باس دةكةن، ئَيمة مةوزوعَيكةو بر ياري لةسةر دةدةين و دةوةينة دةنطـةوة، عيالاـةي   
ةاليـةن ذمارةيـة    بة حساباتي خيتاميةوة نية، عيالاةشي بةو داواكارييانةوة نية، ئَيمة ئةو ثَيشنيارةي كة ل

لة ئةندامان هاتووة، كة دةَلَيت بودجة ثةسةند نةكرَيت لةبةر ضةند هؤية ، هةندَيكيان ر وونكرانةوة، ر ةئـي  
عةكسةكةش درا، كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي ئـةو ضـةند برادةرةيـة كـة بودجـة ثةسـةند نـةكرَيت لةبـةر ئـةو          

ية كة بودجة دوانرَيت بادةسس بَ ند بكات تكاية؟، باشة كا  هؤيانةي كة دياريكران، ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةدا
 .عادل نواتةي نيزامي هةية، رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تقام  ال نةاة   )يةكَي  لةو مةوزوعانة مةسةلةيةكي نيزامية، من ماددةكةت بؤ دةخوَينمةوة، ماددةي هةشت
يـةعين مـةرروزة ليذنـةي     (ها حول مشروع قانو  اسوازناة الااماة وااتااخل امتاام     اسالية واالقتصاد تقرير

دارايي لةسةر ميزانيةكة ضي هةية و حسابي ختاميةكةش كة ئـةم مةوزوعـة ئيسـارة ئـةكرَيت كـة حسـابي       
 .خيتامي نية، يةعين شتَيكي نانيزامية بةر اسس، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ومت داواكاريتان بؤ حسابي خيتامي و ئةو وردةكاريانةوة، عيالاةي بةو ئيقرتاحةوة نية،  باشة كاكة باسر كرد
ئَيستا ئيقرتاحةكة يةكالبكةنةوة تا جوابي ئةو ثرسيارانةتان بدةينةوة، ئةو ثَيشنيارة يان سةحو بكـةن يـان   

تــةوة، بــةيم ئــةو دةوةمــة دةنطــةوة، دواتــر ئــةو اســانةي كــة دةيكــةن بةسةرضــاو بيكــةن و جوابتــان دةدريَ  
ثَيشنيارةي كة كوَيستان خان و ذمارةية  لة ئةندامان دواتـر ثشـتطرييان لَيكـرد، وةكـو كـا  زانـا، كـا  حممـد         
رةرعةت، سةحو دةكةن يان بيخةمة دةنطةوة، باشـة سـَي كةسـيان موسـر ن، بؤيـة دةوةمـة دةنطـةوة ضـونكة         

كةسـن رـةرموون، كَيـي     7ية بادةسس بَ ند بكـات تكايـة؟،   داواي دوونيان ناخةمة دةنطةوة، ئَيستا كَيي لةطةَلدا
لةطةَلــدا نيــة؟، بةزؤرينــةي دةنــط، بؤيــة ئــةو نواتةيــة ئــيرت مونااةشــة ناكرَيــت، ئَيســتا دَيينــة ســةر ئــةوةي  
حساباتي خيتامي ئةو اسانةي تر كة باسكران، من جارَيكي تر بةنيسبةت حساباتي تةكمي ي ئةو اسانةي كـة  

نةوةيةكين كرا كة حساباتي خيتامي بةو شَيوةية هاتووة كةباسـيان كـرد، ئـةو اسـةي كـا       كردمان، ر وونكرد
زرارين كردي با وةزارةتي دارايي ر ؤذي ية  شةممة وردةكارييةكامنان بؤ بَينَيت، باشة ئـةَلَين ثَيمانـة، باشـة    

ةي با كؤثي بكرَيـت، باشـة  ئَيستا ئةو نوَيننةوة تا دوايي بضينة سةر حساباتي خيتامي وباسي بكةين، باشة د
 .كا  عبدالر ن نواتةي نيزامي هةية، رةرموو

 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 

  .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باسي بودجةي تةكمي ي كرا، بةر َيزتان كردتان بة مينحة، ئةوين هةر ثَيويستة بطات، واتة بودجةي تةكمي ي 
 .ةكمي ينة  بكرَيت بة مينحة، بوترَيت بودجةي ت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةواو ببورة كا  عبدالر ن ئةوة نواتةي نيزامي نةبوو، رةرموو دانيشة، سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـة   بةر اسس ئةمة كات بةسةربردنة، هةموو ثرسـيارَي  وةيمـي خـؤي درايـةوةو اةناعـةتي ثَيكـرا، ئـةوةي       
اةناعةتيشي نية، ئـةتوانَي لةدوايـدا بةنووسـراو ئاراسـتةي جـةنابتاني بكـات، يـان وةكـو ثرسـيار ئاراسـتةي           
وةزارةتـي بكــات، بــا كــات بــةرري ؤ نــةدةين، ئةطــةر مونااةشــةش ئةكــةين لــة ئةســناي مونااةشــةكاندا كــؤثي  

 .وةرةاةكان بكرَيت بؤ ئةوانةي كةداوايان كردووة، زؤر سوثاس
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 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

يا شَيخ ثَير باشة، ثاش ئةوةي كة اسة دةكةيت، ئةو وردةكاريي تةكمي يةي كة كردووتانة، ر استة وةكو باست 
كرد بةو شَيوةية حكومةت رةرزي كردووة لةسةرتان، بةيم خؤتان ئةوةتان تةاسير كردووة، حةز دةكةيت با 

 .ةرلةمان با ثَيي بطات، ئَيستا رةرموو اسةكانت بكةكؤثي بكرَيت يان ر ؤذي ية  شةممة هةر ئةندامَيكي ث

 (:وةزيري دارايي)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اســس مــن بةنيســبةت خيتــامي ئةوةليــةوة كــة باســي لــَي دةكــةن، ئَيمــة ناردوومانــة بــؤ ئةجنومــةن و بــؤ    
 1/1/2008، ئةمـة لـة   24/5/2009لة  (5007 )ة ثةرلةمانين، بة نووسراوي ئةجنومةني وةزيران، ذمار

هةموو حساباتةكة و اؤناغي يةكةميشمان ناردبوو، هي دووةميشـمان نـاردبوو، ئَيمـة     31/12/2008هةتاكو 
بةر اسس بةنيسبةت ميزانيةي تةكمي يةوة نازامن بؤضي ئَيستا لَيرة باس لةوة ئةكرَيت، نازامن ئاليتةكـة ضـية   

بةنووســراومان  21/10/2008ئَيمــة ناردوومانــة بــؤ ئةجنومــةني وةزيــران، لــة  بؤضــي نةطةشــتووة؟، بــةيم
ــارة ــة   (23502)ذم ــراوة ناردوويان ــةم نووس ــةوانين ب ــة  (3354)ئ ــة  1/12/2008ل ــط هةي ــةيم ر ةن ، ب

نةطةشتَو، ئةوة من نازامن، بةيم بةنيسبةت ئةوةي تةكمي يةكة كةباس ئةكرَيت، ئةوةي كة كا  دَلشاد باسـي  
ين بةر اسس ئةمة خؤي كة رةرز كرابوو، بةو شَيوة بوو كةمن ومت، بةيم تةراصي ة وردةكارييـةكاني  كرد، يةع

ئةمـة   (1096308)لـةدواي ئـةوةي كةسـةرف بـووةو تـةوزيع بـووة بـةم شـَيوةية، تـةعويزاتي رةرمانبـةران           
م يـارو  (212)انةتةعويزاتي رةرمانبةرانة كة هةر لةبةغـدادةوة دةستنيشـان كـراوة، سـ ع و خـةدةمات و صـي      

، (301058)، اسصاروفات االخار   (19488)، اسةاافع االجتماعياة  (65)، اساة   (465)ئيااناات  هـةزار،   280
ــؤي  (15179)تري يااؤ  و (1)، اسشاااريع الرامساليااة االسااتثمارية (78609)اسوجااودات  ااا اساليااة  ــة خ ئةم

ــةي ئةاا     ــي تةمني ــة ه ــة، ك ــري تَيداي ــة وردت ــي ي لةم ــي ةكان تةراص ــي   تةراص ــرة، ئيجماليةكةش ــس ت ــةو ش ليم
ة، يـةعين بةنيسـبةت ئَيمـةوة ئـةوة لـة مسـتةواي رصـول ناردوومانـة،         (947387)تري يـؤن و  (2)كةهاتووة، 

ــرة ئــةوة ئَيمــة نــازانني، ئَيمــة هــةموو      لةســةر مســتةواي وةزارات ناردوومانــة، بــةيم ر ةنطــة نةطةشــتبَيتة ئَي
تَيدانيةو هةموو مةوجودة، ئَيستا كؤثي ئةكةين يان ية  شةممة شتَيكمان تةواو كردووة، وابزامن ئةوة هيضي 

ئةوة هيض موشكي ةيةكي تَيدا نية، ئةوةتا هةر هةمووي مةوجودة خـؤ ئـةوة نـةبَي شـاردرابَيتةوة، تكـام وايـة       
 .هةر كةسَي  ئةيةوَيت با بيبات، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

د جوابي كا  عبدالر ن كة ئَيمة لة ثةير ةوي ناوخؤمـان دةَلـَيني   تكاية بينَيرن با كؤثي بكرَيت، كا  دَلشا
دةبَي حساباتي خيتامي بَيت، هةرضـةندة دوَيـيَن باسـت كـرد، لـةر ووي واايعـةوة هةنـدَيجار واايـع زاَل تـرة          
لةسـةر هـةر بر يارَيــ  كـة دةيـدةيت، حســاباتي خيتـامي باســتكرد كةبؤضـي نـةكراوة، حــةز دةكـةم كــةمَي          

ي بكةيتةوة، تا بزامن رةراي حساباتي خيتامي و سةرريات و داهات ضية كة ناردووتانة؟، ئةطةر ر وونرت باس
 .حساباتي خيتامين بنَيرن ض ئيستييتادةية  دةكةن؟، ئةطةر ناشينَيرن بؤضية؟، رةرموو
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 (:بريكاري وةزارةتي دارايي)عثما بةر َيز دَلشاد 

  .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م، لةبةر ئةوةي ثةير ةوي ناوخؤي  ئةجنومةمن لةال نية، لةوة ئةضَيت تةنااوزَي  هـةبَيت  داواي لَيبوردن دةكة
ئَيمـة   2008يـةعين مـةرروز بـوو لـة سـاَلي       10لةوةي كة كا  عادل خوَينديةوة، لةاليـة  ئـةَلَيت لـةمانطي    

بودجـةي تـةمخيين    بودجةي تةمخيين بنَيرين بؤ ثةرلةماني كوردستان، لةاليةكيشةوة لة نيزامةكةدا ئةَلَيت
ضـي سـةرركراوة، ئـةوة تةنااوزَيكـة لـة نيزامةكـةي        31/12ضـوزاني لـة    10و حساباتي خيتامي، لـة مـانطي   

مـان بـؤ نـاردوون، ئـةوة نيهائيـةن تةحديـدي       2007خؤتاندا مـن داواي لَيبـووردن دةكـةم، نـةخَير هـي سـاَلي       
وةي ئةو بةر َيزانـةي كـة دايانر شـتووة نيزامةكـة،     ئة (احلساب اخلتامي وامليزانية التخمينية)نةكردووة، ئةَلَيت 

تةنااوزَيكي تَيداية جةنابتان ضارةسةري بكةن، ئةوة ثةيوةندي بةوةزارةتي داراييةوة نية، ساَلةكةي تةحديد 
 .، سوثاس(احلساب اخلتامي وامليزانية التخمينية)نةكردووة، ئةَلَيت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يد نةكراوة، كةوات وت مةع ومة كة سةري ساَلي ثَيشووةكا  دَلشاد، ئةوة تةحد

 :بريكاري وةزارةتي دارايي عثما بةر َيز دَلشاد 

  .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

 .2009يان  2008يان /2007ببورة يةعين سةري ساَلي ضةندة، يةعين ساَلي 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة9001مةسةلةن لة ئَيستادا مةاسةدمان ساَلي 

 :بريكاري وةزارةتي دارايي عثما بةر َيز دَلشاد 

  .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةاـدير كـرا، كـا  عـةدنان جـةنابت بـاش بزانـة، لـة         9002كـة   9001دةلَََييـت   10نـةخَير نابَيـت، مـانطي    
دةنَيـرين، بـةثَيي    9002ميزانيـةي تـةمخيين سـاَلي     10بـا بـةوردي باسـي بكـةين مـانطي       13/12/2009

مررقـةببها بـالتقرير   )يـر خـةرج كـردووة، ئـةوة ئـةبَيت بَ ـَيني      3مـن ضـوزامن   10ةكةي خؤتان، لة مانطي نيزام
نة  حساباتي خيتامي دواي ئةوة ية  شس تـر هةيـة، بـا بـةر َيزتان ئاطـادار بكـةم، حسـاباتي خيتـامي          (املالي

ي داراييـدا، ئـةو شـوَينةش    تةنها ئةو كةسانة ئةتوانن شـي بكةنـةوةو كـاري لةسـةر بكـةن كـة ثسـثؤر ن لـةبوار        
ــةر َيزان       ــةمان، ئــةوةي ب ــةينَيرن بــؤ ثةرل ــديقي ئةكــةن و ئ ــةدايق، دوايــي تةص ر ةاابــةي ماليــة و مــةكاتو ت
ئةنداماني ثةرلةمان ئةووَيننةوة و لةمستةواي ئةوانداية بؤ ئةوةي يةكَيكي غةير حسابي بيخوَينَيتةوة ثَيي 

  تَيناطـات ميزانيـةي موراجةعـةو مـةدين ودائـني ضـية؟، ئـةبَي تـؤ         ئةَلَين ر اثـؤرتي دارايـي، خـاوةن كارطةيـة    
ر اثؤرتَيكي دارايي بدةيَس لةسـةر وةزعـي كارطةكـةي خـؤي، حكومـةتين بةهـةمان شـَيوة، ثةرلـةماني بـةر َيز          
لةبةر ئةوةي ثسثؤر  نني لةدارايـدا حسـاباتي خيتـامي بـؤ ئـةوان نيـة؟، ر اثـؤرتي دارايـي بـؤ ئةوانـة، ر اثـؤرتي            
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بةدةسـس   19/5داوة بةبةر َيزتان، بةس دواكةوتووة ئَيمة رع ةن داني ثَيدا دةنَيني، لة  31/12ييشمان تا دارا
 .بةر َيزتان طةشتووة، ئةوةش كور اسةكةيةتي بة داهات و خةرجيةوة هةمووي كةناردوومانة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةكاني تري حكومةت دياري بكرَيـتئةو ثرسيارةي كا  غةرورين، كة دةَلَيت داها

 :بريكاري وةزارةتي دارايي عثما بةر َيز دَلشاد 

  .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .داهاتةكة لةم ر اثؤرتةدايةو حازرة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـا    ئةتوانن ئةوةش كؤثي بكـةن، يـان هـةر ئةنـدامَي  ويسـس لـة ليذنـةي دارايـي كؤثيةكـةي وةربطرَيـت،          
 .ثريخدر، رةرموو

 

 (:ثري خدر )س يمان خ يلخضر بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيوة دةزانن ئَيمـة نزيكـي ثرؤسـةية  بووينةتـةوة كـة ئـةوين ثرؤسـةي هةَلبذاردنـة، بـةس وادةي دةسـت           
وادارم دةزطـاي  ثَيكردني ر يكالم وثر وثاطةندة بؤ هةَلبذاردن هَيشتا بةرةرمي دةسـس ثَينـةكردووة، بؤيـة هيـ    

ر اطةياندن نةبَيتة مينبةرَي  بؤ ر يكالمي هةَلبذاردن و بؤ كا  غـةرورين دةَلـَير، ئةطـةر ئـةزانَي مةعاشـي      
زؤرة وة  ئةندام ثةرلـةمان بـا بَيـت مـن و ئـةو تـةعاهودَي  دةنووسـني كـة مةعاشـي خؤمـان نيـوةي كـةم             

 .بكةينةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

احَيكي باشة، كا  ثريخدر و بةر َيزان ئَيمة ئةو مةسةلةيةمان باس كرد، ذمارةية  لة ئةنداماني ئةوة ئيقرت
ــس      ــدة بــؤ هةَلبــذاردن دةس ــةوةي بــةرةو هةَلبــذاردن دةر ؤيــن و وادةي ثر وثاطةن ثةرلــةمان وتيــان، لةبــةر ئ

وخؤ ثةخن نـةكرَيت، ئـةوةش   ثَينةكردووة، بةيم لةناو ثةرلةماندا دةسس ثَيكردووة دةمَيكة، وتيان ر استة
ر ايةكي ثةسةند بوو، بةيم لةبةر ئةوةي لةسةر بودجة زؤر اسة كراوة لـة ر ؤذنامـةكان، لةسـةر تةلـةرزيؤن     
خةَلكَيكي زؤر دةبينر بةهةَلـة تَيطةيةنـدراون، زؤر خـاَل باسـكراوة كـة ر اسـت نيـة، وةكـو دوَينـَين ئامـاذةم           

حيزبةكة دةيبات، يـةكَي  دةَلَيـت ثـارةة نـةوت دوو حيزبةكـة      بودجة دوو % 13يةكَي  طوتوويةتا  ثَيكرد
دةيبات، يةكَي  دةَلَيت بودجة بة كةييتا خؤيان دابـةش دةكـةن، شـةراريةت لـة بودجـةدا ثَيويسـتة، ئةطـةر        
ضا ئةو داواكارية لة جَيا خؤيةتا، بةيم بؤ بودجة طومتان نةخَير ررسةتَيكة ئـةو ئةنـدام ثةرلةمانانـةة    

لـة تةلـةرزيؤن اسـةة بكـةن بـا لَيـرة اسـان بكـةن بـؤ ئـةوةة مـةجاىل رةد دانـةوةة هـةبَيت               كة دةيانةوَيت
ــرة         ــان لَي ــان و بريكارةك ــة وةزيرةك ــةوة ك ــةن حكومةت ــةوة، لةالي ــةن ليذنةمان ــةوة، لةالي ــةن ثةرلةمان لةالي

دَيتــة  بةشـدارن، بؤيــة ئــةو رةئيــةمان ثةسـةند نــةكرد دوَينــَا كــة ر اســتةوخؤ نـةبَيت و ئةوانــة، ياســاي تــر   
ثَيشةوة لة غةيرة دةستوور، ئةو اةسـةيةة تـؤ طوتـت بـة جَييـة، ثَيويسـت ناكـات بـؤ ئـةوةة بـرادةرانين           
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بر َي  ئارام تر و بَا تةشةنوج رةئيةكانا خؤيان بدةن و وااعا ترين رةئيـةكانا خؤيـان دةدةن ئـةو كـاتا     
كة ئةنداما ثةرلةمانن، نة  بؤ ئـةوةة  ئةطةر تةلةرزيؤن نةبَيت لَيرة، ثَير واية تةنها ثابةند دةبن بةوةة 

كة بريوبؤضوونا تايبـةتا خؤيـان هةيـة بـؤ ضـةند ر ؤذَيكـا تـر، بةهـةرحاَل ئَيسـتا ئـةوة كؤثيةكـةتان ثـَا             
 .دةطات، من داوا دةكةم كة بضينة سةر ئةسَ ا مةوزوعةكة، كا  شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدرة
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

يةكَيكـة لـة بنـةماكانا حيسـاباتا خيتـاما،       9001َير واية ئةو ر اثؤرتةة لة وةزارةتا دارايا هـاتووة  من ث
بؤية من ثَير باشة، هةروةكو جةنابت لة بيدايةت ئيشارةتت ثَيا دا ئةوين ئَيستا كـؤثا بكرَيـت و دابـةش    

 .زؤر سوثاس بكرَيتة سةر ئةندامانا ثةرلةمان بؤ ئةوةة زياتر شةراف تر بَيت مةسةلةكة،
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةوة لة ليذنةة دارايا هةية، دةتوانن هةر ئةندامَي ، خؤ هـةموويان موهتـةم نـني بـةو مةوزوعةيـة، هـةر       
 .ئةندامَي  كة ثَيويستا ثَييةتا ليذنةة دارايا با كؤثيةكا بداتَا، بةىَل كا  دلَير رةرموو

 
 
 

 :دلَير حقا شاوَيس.بةر َيز د
 .سةرؤكا ثةرلةمانبةر َيز 

ــة و       ــا هةي ــة ليذنــةة داراي ــتووة، بــةيم ل ــتة درةنــط طةيش ــة، ر اس ــةة دارايــا دا هةي ئــةو راثؤرتــة لــة ليذن
ــرت          ــاينا ثَيش ــةكانا س ــؤن بودج ــو ض ــة، وةك ــةر َيزةكانا ثةرلةمانداي ــة ب ــةموو ئةندام ــةر ه ــت ه لةبةردةس

ةنـدَي  كـةس خـؤة نةيـةت و تةماشـاة      لةبةردةما هةريةكة لـة ئةندامـة بـةر َيزةكانا ثةرلةمانـة، بـةيم ه     
نةكات بـةزؤر نايـدةمَا، بةر اسـتا وةكـو كـا  دَلشـاد ئامـاذةة ثَيـا كـرد، ئةمـة مةسـةلةيةكة ثةيوةنـدة بـة              
هةنــدَي  ثســثؤرة هةيــة، مــن لةطــةَل ر َيزمــدا ر اســتة دكتــؤرام هةيــة، بــةيم هــةر هَي كاريــةكا دَل ببيــنر      

ريتةية  ببينر لةبةرئـةوةة ئةنـدازيار نـير، مـن تَيـا ناطـةم،       لةبةرئةوةة ثزيش  نير تَيا ناطةم، هةر خة
ــة، لةمةســةلةة بودجــة، لــة مةســةلةة تريشــدا     لةبةرئــةوة هةنــدَي  شــت هةيــة كــة مةســةلةيةكا د يتاَل
هةمووة ذمارةية، هةنـدَي  لـة بـرادةرة بـةر َيزةكان دَيـن لةطـةَل منـدا بـاس دةكـةن كـة ئَيمـة تَيـا ناطـةين،              

ة، يةعنا بودجة بريتية لة شتَي  كة مةسةلةيةكا حماسبية، مةسةلةيةكا دارايية، كة بةر استا ئيرت ئةوةي
دةبَيت خةَل  شارةزايةكا هةبَيت لةو بوارة زانستية ئينجا تَيا ئةطات، من لَيرةوة ناتوامن لـةهَي كارة دَل و  

بطةم، لةبةرئـةوة طونـاحا    خوَين و كؤمةَلة ئةشيعةيةكر ثَا نيشان بدةة، بةر استا تَيا ناطةم، ناتوامن تَيا
 .دكتؤرَي  نية، طوناحا كةسَي  نية كة ئةشيعةكةة طرتووة و من تَيا ناطةم، زؤر سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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كـؤثا   9001كاكة ئةو مونااةشةية تا ئةخري لة هني دةردةضني، ئةوة زؤر ر وونة ر اثؤرتا دارايا بؤ سـاَلا  
ةكو ثَيشرتين باسر كرد هةر ئةنـدامَي  بـؤة هةيـة بـؤ وردةكـارة بضـَيتة       بكةن و دةيدةين بة هةمووتان، و

كـؤثا هةيـة، هـةر ئةنـدامَي       9002الة ليذنةة دارايا باسا بكات، ئَيسـتاش ئـةو وردةكاريـةة ميزانيـةة     
بيةوَيت دةتوانَا كؤثا لة ئةوان وةربطرَيت و لةبةردةستيشا بَيت و دةتوانَا تةايما بكات و هةَليسةنطَينَا 
و دواتر رةئا خؤيشا لةسةر بدات، ئَيستا دةضـينة سـةر ر اثـؤرتا ليذنـةة ياسـايا خـاَل بـة خـاَل ماددةكـان          

 .مونااةشة دةكةين و دةوَلةمةندة دةكةين و دواترين بر يارة لةسةر دةدةين، رةرموو بؤ ئةسَ ا ثرؤذةكة
 

 :بةر َيز كرير جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 
 9112ي ساَلي )   (ياساة ذمارة

 9112عرياق بؤ ساَلي -ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان
 :ماددةي يةكةم

هةشـت  )تـةنيا  171317915طوذمةية  تةرخان دةكرآ كة بر ةكةي  9002/ بؤ خةرجيةكاني ساَلي دارايي
و بـةم جـؤرة دابـةش    (ترليؤن وهةشـت سـةدوثةجناوحةوت م يـار و دووسـةدو شةسـت و سـآ م يـؤن دينـارة        

 :دةكرآ
دوو تري يؤن و سَا سـةدو سـآ م يـار و سـَا سـةدو سـي و       )تةنها  975057551طوذمةية  بر ةكةي : ةكةمي

 .بؤ خةرجيةكاني ثرؤذة سةرمايةدارييةكان( هةشت م يؤن دينارة
شةش تري يؤن و ثَينج سةدو ثـةجناو سـآ م يـارو نؤسـةدو     )تةنيا 173357293طوذمةية  بر ةكةي : دووةم

 .بؤ خةرجيةكاني بةكارهَينان( ارةبيست و ثَينج م يؤن دين
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 .كا  كرير رةرموو

 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 9112لتةة )   ( قانو  رقم 
 9112الاراق لتةة  -اق يم كوردستا   قانو  موازنة

 :اسادة االوىل
مثانيااة ترليااو  ومثا ائااة وساابع و  )فقاا   1.1317915مب ااق قاامر   9002يرصاام لةفقااات التااةة اساليااة  

 :ويوزع كاالتى( مختو  م يار ومائتا  وثالثة وستو  م يو  ديةار
اثةا  ترليو  وثالمثائة و ثالثة م يار وثالمثائة و مثانية وثالثو  م يو  )فق  975057551ا مب ق قمر  1

 .لةفقات اسشاريع الرامسالية( ديةار
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ساتة ترلياو  ومختامائة وثالثاة مختاو  م ياار وتتاامائة ومختاة         )فقا  ( 173357293)ا مب اق قامر      9
 .ل ةفقات التشغي ية(وعشرو  م يو  ديةار 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .رةئا ليذنةة دارايا و ئابوورة لةسةر ئةوة؟ رةرموو كا  دلَير رةرموو
 :دلَير حقا شاوَيس.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
بـةو   9وةكـو خـؤة مبَينَيتـةوة، بر طـةة       1ارايا و ئابوورة ثَيا ضاكة مـاددةة يةكـةم لـة بر طـةة     ليذنةة د

 :شَيوةيةة خوارةوة دابر َيذرَيتةوة
ــةة     ــة  بر ةك ــار    ) 11.120.000د ـ طوذمةي ــؤن دين ــل م ي ــةدو ض ــار و س ــةش م ي ــت و ش ــؤ  ( شةس ــار ب دين

 .خةرجيةكانا ثةرلةمانا كورستان
م يـؤن دينـار   ( بيست و ضوار م يار و هةشت سةد و هةشتاو يـة  ) 92,111.000ب ـ طوذمةية  بر ةكةة  

 .بؤ خةرجيةكانا دةسةيتا دادوةرة
شةش ترليؤن و ضوار سةد و شةست و دوو م يار و نؤسةد و ضـوار  ) 1.219.202ج ـ طوذمةية  بر ةكةة   

 .كورستانبؤ خةرجيةكانا جَا بةجَا كردن لة دةزطاكانا حكومةتا هةرَيما ( م يؤن دينار
 .ئةمة ئَيمة تةنها بةس جيامان كردووةتةوة، بودجةكة بة ثَيا هةر سَا دةسةيتةكة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنةة ياسايا رةئيتان، كا  كرير رةرموو
 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 :بةم شَيوةيةة خوارةوة ثَيشكةش دةكات 9002اَلا ليذنةكةمان راثؤرتا خؤة، لةسةر ياساة بوجةة س
دةربارةة ماددةة يةكةم لة ثرؤذةكة، ليذنة ثَيشنيازدةكات بر طةيةكا تايبةت بة خةرج و مةسرةرا  / يةكةم

ثةرلةمانا بؤ زيادبكرَيت و، بر طةيةكا ديكةشا دةربارةة خةرج و مةسررا دةسةيتا دادوةريا بؤ 
كا سةربةخؤية و بوجةة تايبةتا خؤة هةية لة ضوارضَيوةة بوجةة طشتيا زيادبكرَيت ضونكة دةسةيتَي

، بةم 9001ة ساَلا (95)هةرَيمدا بةثَيا حوكمةكانا ماددةة ضوارةم لة ياساة دةسةيتا دادوةرة ذمارة
 :شَيوةيةة خوارةوة

 :بةو شَيوةية بَيت 5يةكةم ودووةم وةكو خؤة بَيت و بر طةة 
حةرتا وية  م يار و سةدو ضل م يؤن دينار بؤخةرج و مةسرةرا ( 11120000000)بر ة تةنيا : سَييةم

 .ثةرلةمانا كوردستان
بيست و ضوار م يارو، هةشت سةدوهةشتاوية  م يؤن دينار بؤ ( 92111000000) بر ة تةنيا: ضوارم

 .خةرج و مةسرةرا دةسةيتا دادوةرة
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 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

يد كراوة لة ميزانيةة بةغدا ناتوانني زيادة بكةين، بة طشتا، ئـةوة شـتَيكا   خؤة لةر استا دا ثارةكة تةحد
ديارة، بـةيم لـة نةرـةااتا تةجريـدة دوو ليذنةكـة دوو بـؤ ضـوونا جياوازيـان هةيـة لـة تةحديـد كردنـا             
ميزانيةة ثةرلةمان و ميزانيةة دةسةيتا دادوةرة ، ئةو رةراة دةمةوَيــت بـزامن بـؤ وا هـاتووة لـة بـةينا       

ة؟ بؤضا ئةو رةراة هةيـة لـة بـةينا ليذنـةة دارايـا و ليذنـةة ياسـايا، يـةعنا          11يةكة و ئةو  11ةو ئ
ة 11ليذنةة دارايا لةسةر ض ئةساسَي  م يارةكـةة ئامـاذة ثـَا كـردووة؟ هـةروةها ليذنـةة ياسـايا بؤضـا         

 .داناوة؟ دةمةوَيت ئةوة ر وون بكرَيتةوة؟ كا  دلَير رةرموو

 :شاوَيس دلَير حقا.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئَيمة لةسةر ئةو ثرؤذة بودجةيةة كة حكومةتا هةرَيما كوردستان كة تةرخان كراوة بة ثَيا وةزارةتةكان 
م يار و لةسةر ئةو بنةماية ئَيمة دامانناوة، نازامن  11و دةزطاكان، حسةة ثةرلةمانا كوردستان كردوويةتة 

 .ـة ضؤنة؟ 11ئيرت ئةو 
 :ز سةرؤكا ثةرلةمانبةر َي

 .كا  كرير رةرموو
 

 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

بةر استا ئَيمة دواة وردبوونةوة ثَيمان واية ثةرلةمانا كوردستان ثَيويستا بة شوَين و بيناية و هؤَلا نوَة 
و هـةروةها ئـةو شـوَينةة بـؤ      هةية بؤ دروسـت كـردن، بـؤ ئـةوةة لـة ئايينـدةدا شـوَينةكة رـراوانرت بكريـت         

رراكسيؤنةكان كة بة نيازن زيـاد بكرَيـت، بؤيـة ثَيمـان وايـة و دةبَيـت بودجةكـةة زيـاد بكرَيـت لـةوةة كـة            
 .ديارة كراوة لةاليةن حكومةتةوة

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ةوة، ئـةو اسـةية   يـن لةبةرئـ  1من حةزدةكةم رةئا خؤم بَ َير لةسةر ئةوة، جارَة ئةوةَلةن ئَيمـة لـة مـانطا    
ئةطةر مةنتقين نةبَيـت و زيادة بَيت كة داواة دةكات ليذنـةة ياسـايا كـة ثةرلـةمان ثَيويسـتا بـة بينايـة        

دا هةية، دروستكردنا بينايـة وةكـو ثـار سـاَلين كردمـان و       11هةية، تةبعةن بر َي  لةو بودجةيةة كة لة 
ة سـةرف كـراوة،   % 10بكـةين   9001ان ها ساَلا نةمانتوانا، لةبةرئةوة ئَيستا تةماشاة ميزانيةة ثةرلةم

نةمانتوانيوة بيناية دروست بكةين، مةاالةمشان لةسةر دةنووسن كة ثةرلةمان لةسةدا ئةوةنـدةة بودجـةة   
ةش نسبةتةكة اسورةكة، نيسـبةتَيكا بـؤ   11برد كة لة وااع دا لة نيوةة ئةوةش كة باسكراوة كةمرتة، ئةو 

دا ئاسان نةبَيت دروستكردنا لةبةر ر ؤشنايا وةزعـا ئَيمـة و هـني و     9002بيناية كة ر ةنطة ديسانين لة 
ئةوانة، ئةوةة كة ليذنةة ياسايا داواة دةكات ثَيويست ناكات ئةوة، لة وةختَي  دا كة كرابا يان دةستا ثـَا  
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تـازة   كرابا هةستمان كردبا ثَيويستمان بة ثارةة زياتر هةية، ئةطـةر تـوانرا دةسـت بـة دروسـتكردنا بينـاة      
مانطةة داهاتوودا ئةوا ئةو كاتة لة كؤتايا ساَل دا ئةو ثارةيةة كة بؤة دانـدراوة  1بكرَيت بؤ ثةرلةمان لةو 

ئةو زيادة و ئةو ثيداويستية ئيزارة بكرَيت، بؤية من ثـَير باشـة    9010بةش نةكات، دةكرَيت بؤ بودجةة 
 .نَيتةوة، كا  دَلشاد رةرمووليذنةة ياسايا مواتةرةحا خؤيان سةحب بكةن و وةكو خؤة مبَي

 (:بريكارة وةزيرة دارايا) عثما  بةر َيز دَلشاد
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

بــة نيســبةت ئــةو ئيزارانــةة كــة بــاس دةكرَيــت ثةرلــةمانا كوردســتان و ئةجنومــةنا دادوةرة ئةوانــة، لــة   
بؤ ئةوة، موازةنةة عـرياق لـة   خةرجيةكان دا كة دةست نيشان بكرَيت، من بةر استا هيض موبةررَي  نابينر 

ية و بة تةئكيـد خيرباتـا زؤر زيـاترة هـةبووة لـةو شـوَينة، لـة        9002ةوة كة هةية، كة ئةوة  1292ساَلا 
ساَلَي  لة ساَلةكاندا باسا ئةوةة نةكردووة ثةرلةمان لة خةرجا ئةوةة تيا بَيت، بؤية يةكسـةر تةحديـدة   

ان و لةطةَل خةرجا بـةكاربردن كـة تةشـزي ة، لةبةرئـةوة     دوو جؤرة سةرةكا دةكات، لة خةرجا وةبةرهَين
ئةو تةرسيالتة وردة بة ر اة مـن لـة جةدوةلـةكانا موحلـةق دا ئامـاذةة بـة ئـةوة كـردووة كـة لـة جـةدوةىل            

 .رةاةم ية  ئةوة خةرجيةكانة، ثَيويست ناكات باس بكرَيت، ئةمرة جةنابتانة و ر ةئا بةر َيزتانة
 
 

 :نبةر َيز سةرؤكا ثةرلةما

وةَلآل ر استة لة بودجـةة عـرياق ئـةوة نيـة، بـةيم لـة الة ئَيمـة كـة ثارةكـةش وامـان كـرد و ئةطـةر هـةبَيت              
باشرتة، لةبةرئةوةة ئةو دوو دةسةاَلتة كة دةسةيتا دادوةرة و دةسةيتا ثةرلةمان جياوازن و بودجةشيان 

ــاوديَ       ــوانا ض ــة، دي ــةيتا خؤيان ــةر دةس ــةش ه ــؤ مونااةل ــةتا ب ــاوازة، ه ــةيم   جي ــَيوة، ب ــةمان ش ــة ه رين ب
لةبةرئةوةة تةوحيد نةبووة، دةنا دةمان خسـتة ثـَين، ئةطـةر ديـوانا ضـاودَيرة تةوحيـد بووبـا دةبووايـة         
ئاماذة بة بودجةة ئةوانين بكرابا، زةرةرة نية و اازاجنيشا هةية بـؤ جياكردنـةوةة دةسـةيتةكان، بـةس     

ســةحب بكــات، ئةطــةر نــا مونااةشــةكةمان دوور  ئةوةنــدة هةيــة ئةطــةر ليذنــةة ياســايا هينةكــةة خــؤة   
 .دةكَيشَيت، كا  كرير رةرموو

 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ة ئَيمــة ســةحبا دةكةينــةوة زيادةكــة و  11مــادام رةئيتــان وايــة كــة بودجــةة بــؤ دانــدراوة لــة زمنــا ئــةو  
 .ئيقرتاحةكة

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ان كرد، ئةطةر نا كَيشةيةكا طةورة هةبوو من باسر دةكرد، تؤ ئـةو رةراـة لـة كَيـا دةسـةنا؟      ئةوة سةحبي
نةرةااتةكة داندراوة ئةوةندةية، لة زمنا ئةوانة ديراسةت كراوة، دةبَيت لـة وةزارةتَيـ  كـةم بكةيـةوة، بـة      
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ة كـة ثارةكـة ئةوةندةيـة    هةرحاَل ئةو ماددةية مونااةشةة زؤر هةَلناطرَيت، لةبةرئةوةة ثارةكة ديارة كراو
 .و نةرةااتةكة ئةوةندةية و تةرسيالتةكةة لةبةردةستتانة، باشة كا  حممد ررج رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ة بة ثَيا ثَيوةرة نَيودةوَلةتيـةكان نابَيـت   % 13ثَيشرتين باس لةو نةرةااتا تةشزي ية كراوة، يةعنا ئةمة 
َيثةر َة، ئايا ناكرَيت بؤ ئةم سَا، ضوار ساَلة موعالةجةية  بـؤ ئـةوة هـةبَيت، مةسـةلةن بيخةينـة      ت% 59لة 

بابَيكا تر، ئَيستا شةبةكةة ريعايةة ئيجتماعا هةية، مةسةلةن بيكةينة بابا سؤشيال، يارمةتية  يةعنا 
سـةلةية لـة اـةيران رزطـار     وةكو راتب نةبَيت، ئةو زيادةية حاَلـةتَيكا تـرة بـؤ بدؤزينـةوة، يـةعنا ئـةم مة      

بكةين، ضونكة ئةمة كاريطةرة هةية، جةنابت دةزانـا بـانكا نَيودةوَلـةتا، مةسـةلةن كؤمـةَلَي  شـةريكاتا       
 بكةين، ئةوة كارَيكـة ئيشـا ئةوانـة،   ئةجنةبا لةم ويتة هةن، ئَيستا ئَيمة ر استةوخؤ ناتوانني هةندَي  شت 

ةم ئاسـتةة خـؤة ئَيمـة نـاتوانني مامةَلـة لةطـةَل ئـةم مةسـةلةيةدا         ئةوانة دةَلَين هةتا ئةم ثَيوةرة نةطاتة ئـ 
بكةين، ئايا ناكرَيت ئةمة نةينة بابَيكا تر، يان مونااةلةة بكةين بـة شـَيوةيةكا تـر لةطـةَل ئـةم حاَلةتـة       
بطوجنَيت و هةم ئةوة ر است بكةينةوة، هةم  لةاليةكا تريشةوة زةمينة خؤش دةكةين بؤ مةسةلةيةكا تر، 

 .ستان دةكةمسوثا
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةو اسةية زؤر ر استة من تةئيدة دةكةم، بـةيم وابـزامن شـتَيكيان كـردووة كـة مووضـة خـؤر و رةرمانبـةر         
شتَيكا واية، ئـةوةة تـر مووضـة خـؤرن، وردة     % 51جياكراونةتةوة، شتَيكا وام دي رةرمانبةر ذمارةيان لة 

دةبَيت ئةوة بكةين و ئةوانة، بةيم ئَيستاكة ئةمرة وااعة، ثارةكة ئـةو   وردة بةرةو نيزاما سوشيال برؤين،
نيسبةية، نةرةااتا كةمرت بوو لةبةرئةوة ميزانية ئةمساَل دابةزيوة و كةم بووةتـةوة، بـةيم تـؤ مةسـارييتا     

كـة  هني و ئةوانة و نةرةااتا تةشزي ا ناتوانا كةم بكةيـةوة، مووضـة نـاتوانا كـةم بكةيتـةوة، لةبةرئـةوة       
 .ميزانية دادةبةزَيت حيسابا ئيستيسمارة كةم دةبَيتةوة، كا  عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ترليؤن و شةسـت سـةدو   1وةَلآل من بةراوردَي  لة نَيوان ثارو ئةمساَل دةكرَيت، بةر استا ثار ميزانيةكةمان 
م يـار زيـادة    991م يار، دةبينر ترليؤنَي   131ترليؤن و  1َل بيست و هةشت م يار و ئةوةندةية، ئةمسا

م يار زيادمان دانـابوو،   113كردووة، بَيينةوة تةماشا بكةين، ساَلا ثار لة بودجةة ئيستيسمارة تةاريبةن 
ئةمســاَل لــة جيــاتا ئــةوةة ئــةو بودجةيــة زيادبكــةين و بودجــةة ئيستيســمارة زيــاد بكــةين كــة دةبَيتــة     

ةَل ، مايةة خؤشطوزةرانا بؤ خةَل ، ثـرؤذةة زيـاتر بـؤ خـةَل  دةكرَيـت، كةضـا ئةمسـاَل        بةطةر خستنا خ
م يارة بؤ زيادكراوة، نازامن ئَيمة ساَلا ثار وابزامن 9ئةوةش كةم كراوةتةوة و بودجةة تةشزي ين نزيكةة 
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حاَلةتــة  هــةزار ئــةوة كرابــوو كــة مــوةزةرني دامبــةزرَيت، يــةعنا ئــةو زيادةيــة ضــية ئــةو   92موســادةاةة 
 .ئةوةندة زيادة كردووة؟

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةوةندةة من بزامن ثار عةجزة زياتر بوو ميزانيـةة خةمَ َينـدراو عـةجزَيكا طـةورةة هـةبوو، ضـاوةر وان       
دةكــرا ميزانيــةة تــةكمي ا كــة دةزانــرا دةبَيــت بؤيــة عــةجزيان دانــا، ئةمســاَل تــةوةاوع ناكــةن ميزانيــةة    

 .بؤية عةجزةكةيان زؤر كةم كردووةتةوة، رةراةكة لةوة داهاتووة، نةسرين خان رةرموو تةكمي ا هةبَيت،
 :بةر َيز نسرين حممد 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
من ثرسيارَيكر هةية لةسةر ماددةة يةكةم خاَلا دووةما بؤ خةرجيةكان و بةكارهَينان، ئةو ثارةيةيةة كة 

ر َيط ثارة وةردةطرن، بةيم هينـا كوردسـتان تـا ئَيسـتا بؤيـان سـةرف       زيندانية سياسيةكانا عرياق مانطانة ب
نةكراوة، هةرضةندة دةمَيكة داوا دةكةن بةشَيكا ئةوانين لةسةر بودجةة هةرَيما كوردستان بَيـت، بـةيم   

 .تا ئَيستا هيض سةرف نةكراوة، هؤكارةكةة ضية؟ حةزدةكةم ئةوة ر وون بكةنةوة، زؤر سوثاس
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكا ث

 .كا  غيتور رةرموو
 

 

 :سعيد مةمخورة طاهربةر َيز غيتور 
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةوةة كة تَيبينا دةكةم و منين لةطةَل رةئا ئةو بةر َيزانةم و هاور ام بودجةة وةبـةرهَينان زؤر زؤر كـةم   
ر اثؤرتا خؤيان نووسيوة، ئايا بووةتةوة ئةو ساَل، بةيم من ثرسيارَي  دةكةم، هةموو ليذنة تايبةمتةندةكان 

ئةو سةرنج و ثَيشنيارانةة كة لة راثؤرتةكان هاتوون تا ضةند بة نةزةر ئيعتيبار وةردةطريدرَين و تا ضـةند  
ئيعتيمادة دةكرَيتة سةر بؤ ئةو طؤر انكاريانةة كة داوا كراوة لة راثؤرتةكان؟ لةبةرئـةوةة تَيبينـا دةكـةين    

يةوة دار َيـذراوة كـة ئَيـوة ثةسـةندة دةكـةن تةراسـي ةكة لـة ياسـايةكةدا نيـة،          ئةو ياساية زياتر لةر ووة شك 
تةراسي ةكة لة بودجةكةداية كة بؤمان هاتووة باب، باب دابةش كراوة، ئَيمةش هةموومان لـة ليذنـةكان كـة    

اد ديراسةمتان كردووة كؤمةَلَي  سةرنج و تَيبينا خؤمان هةية، ئايا ئةوة ضـا بةسـةر دَيـت؟ ضـؤن ئيعتيمـ     
ئةو جةدوةلةة كة ئَيمة لةبةردةستمان داية كة ميزانيـةة وةزارةتـةكان   : دةكرَيتة سةرة؟ ئةوة ية ، دووةم

ديارة كراوة، يـةعنا نيسـبةكان بـة ثَيـا جةدوةلةكـة تةماشـا دةكـةين هةنـدَي  وةزارةتـا زؤر، زؤر طـرنط           
ارةتـا ثيشةسـازة، يـةعنا سـةدا     هةنة كة بةر استا بودجةكةيان زؤر زؤر كةم ديارة كراوة، بـؤ منوونـة وةز  

سيترو ثؤينت ضوارة، يةعنا ثَيويستيت بة ئةوة هةية كارطة بينا بكةة بـؤ ئـةوةة داهـاتا تـر بـؤ ويتةكـة       
وةدةست نةة، يةعنا ثَيويست دةكات كةرتا ثيشةسازة لة كوردستان زياتر بايةخا ثَا بـدةة، نـة  بـةو    

بة هةمان شـَيوة، دواتـر وةزارةتَيكمـان هةيـة كـة وةزارةتـا       شَيوةية تةعاموىل لةطةَل بكةة، كةرتا كشتوكاَل 
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ناوضةكانا دةرةوةة هةرَير، وةزارةتا ناوضةكانا دةرةوةة هةرَيمين ئةو وزارةتانة بودجةكـةيان زؤر، زؤر  
كةمة، يةعنا خؤتان دةزانن تةنها ئةوةة كـة دانـدراوة بـؤ راتـب و بـؤ ئةوةيـة، كـة مـةجاىل تةشـزي يةكةية          

تيسمارة نـةبووة، يـةعنا ئـةو وةزارةتـةش سةرثةرشـتا لةسـةر كؤمـةَلَي  ناوضـة دةكـات،          هيض شتَيكا ئيس
دةبَيت دةسةيتا ئةوةة هةبَيت كة هةندَي  ثرؤذة لةو ناوضانة بكرَيت و كؤمةَلَي  كارة تر، دواتر كـةرتا  

ةسـتر دايـة،   تةندروستا ئَيمة كؤمـةَلَي  طررتمـان هةيـة، لـة راثؤرتـةكانين ئامـاذةة ثـَا كـراوة كـة لةبةرد         
يةعنا بةر استا ثَيويستة ئةو ئةو كةرتة زيـاتر ئيهتيمـاما ثـَا بـدرَيت لـة ر ووة مةسـةلةة دابـني كردنـا         
داودةرمان بَيت، مةسةلةة بيناكردنا نةخؤشخانة بَيت، كؤمةَلَي  مةجاىل تر، كةرتا ثةروةدةش بة هـةمان  

ئةو ر اثؤرتانةة كة نووسراون ضاو بة ر َيذةكاندا   شَيوة باوةر دةكةم ئةوة ثَيويستا بة ئةوة هةية، كة بة ثَيا
 .نشَيندرَيتةوة و نة  ر َيذةكان بةو شَيوةية مبَينَيتةوة، لةطةَل ر َيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

وةلََآل موالحةزةيةكا بةجَيية لةر استا، ئةو ر اثؤرتانةة كة نووسراون بةهةند وةربطريدرَين، من ثـَير باشـة   
ــةو ر  ــت      ئ ــا دةكرَي ــابوورة، ئاي ــا و ئ ــةة داراي ــةَل ليذن ــابوورة و لةط ــا و ئ ــا داراي ــة وةزارةت ــة بدةين اثؤرتان

طؤر انكــارة بكرَيــت؟ دوو ر َيطــا هةيــة، يــان ئــةو نةرــةااتا تةشــزي يةة كــة هةيــة مونااةلــةة تيــا بكــةن و     
ر اثؤرتانـة ثَيداويسـتا    نةرةااتا رةئس مالين مونااةلةة تيا بكةن لةوة زياتر بؤ وةزارةتةكة بة ثَيـا ئـةو  

طرنط ديارة بكةن و ض ئيمكان هةية لة زمنا ئةو ميزانيةة كة داتان ناوة، لةبةر ر ؤشـنايا ئـةو ر اثؤرتانـة    
ئةو مونااةلةية بكةن، يان ميزانيةكة زياد بكةن بة عةجز، يةعنا خةمَ َيندراوة، بةَلكو سعرة نةوت بـةرز  

ة لةاليــةن ر اثــؤرتا ليذنةكانــةوة زؤر زةروريــة بــا ميزانيةكــة  بــؤوة، هةنــدَي  لــةو ثرؤذانــةة كــة داواكــراو 
عةجزة هةبَيت و ئةوةة بؤ ئيزارة بكرَيت و يـان مونااةلـة بكرَيـت، ئـةوة دةمَينَيتـة سـةر تـةايما ئَيـوةو         
تةاديرة ئَيوة، هةَلسةنطاندنتان بؤ وةزعا دارايا عرياق ئايا بةرةو زياد دةر وات؟ ئايا هةرضةندة  لة بةغدا 

وويانة و وةزيرة دارايا من دوَينَا طوَير ىَل بوو دةَلَيت ها ئةمساَل تةكمي ا نابَيـت، حكومـةتا ريـدر اَل    طوت
داواة كـردووة ميزانيـةكا تــةكمي ا هـةبَيت لةبــةر ر ؤشـنايا بةرزبوونــةوةة نرخـا نــةوت، بـةيم وةزيــرة       

دا  داهاتا نةومتان زياد ناكات و بؤية دارايا دوَينَا جوابا دايةوة دةَلَيت ئةم بةرزبوونةوة لةو ضةند مانطة
ثَيا وا نية بتوانني ميزانيـةة تـةكمي ا ئةمسـاَل دروسـت بكـةن، بـةيم ئـةوة بةهـةرحاَل بـؤ ئـةو وةزارةتـة            
دةمَينَيتةوة، تةاديرة ئةوانة بكات، هـةموو ر اثؤرتـةكان دةخةينـة بـةردةمتان، ضـونكة ئـةمر ؤ هـةر تـةواو         

يةكشــةممة ئــةو شــتةة كــة كــا  زراريــن داواة كردبــوو كــة ئــةمر ؤ ثَيــنج  نابَيــت، بؤيــة ئةطــةر لَيــرةوة تــا 
شــةممةية و اــةيناكات خؤتــان دةبَيــت تؤزَيــ  مانــدوو بكــةن لــةو دوو ر ؤذة كــة عوتَ ةشــة، ئــةو راثؤرتانــة    
نوَيننةوة و بزانن ضا تَيداية و بتوانن ميزانيةكة يان مونااةلة بكـةن يـان عـةجزة نةنـة نـاو، نواتـةة       

 .ةية كا  رشاد رةرموونيزاما ه

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهير

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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بة نيسبةت ئةبوابا موازةنة لة بابا تةشزي ا اةتعةن مونااةلة ناكرَيت، لـة ئـةبوابا تـرين بـؤ تةشـزي ا      
ية  بـة نيسـبةت عـةجزة موازةنـة كَيشـة     : دةكرَيت، لة تةشزي ا بؤ ئةبوابا تر ناكرَيت، ئةوة يـة ، دووةم 

دروست دةكات بؤمان، ئَيستا بؤ منوونة ثارَيزطاة هةولَير مةمجوعة  ئيشا تةنيتيز كردووة و ثارةة خةَل  
نةدراوة، ئةو كاتة وةزارةت لة سنوورة ئةو موازةنةية تةعامول دةكات و ئيحتيمالة مةشاريع ئيحالة بكات و 

تــة، هــةموو وةزارةتــةكان دة هةنــدة  ثــارة نــةبَيت و كَيشــةة زؤرمــان بــؤ دروســت دةكــات، مةســةلة مومكينا  
ثَيويستيان هةية، بؤ منوونة سَا وةزارةت ئَيستا ئَيمة كة شارةواني و طةيانـدن و طواسـتنةوة، ئـةوةة بؤيـان     
داندراوة زؤر كةمة، بةيم مةسـةلةة مومكيناتـة، هةشـت ترليـؤن و ئةوةنـدة هـاتووة دابـةش كراوةتـة سـةر          

اوة، ئةمـة مةسـةلةة موسـتةابةىل نـاتوانني بـة نـةزةر ئيعتيبـار        وةزارةتةكان، ئةوةة مـةوجودة دابـةش كـر   
 .وةربطرين بَ َيني عةجز دروست بكةين لة موازةنة ئيعتيمادةن لةسةر ميزانيةة تةكمي ا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  جعيتر رةرموو

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ةية، كا  بارزان ئيسارةة كرد، ئَيمة لةم ماددةية ئةتوانني شـتَي  لـة بابـةكانا تـر كـةم      من دوو ثرسيارم ه

بكةينةوة، حسةية  بؤ هةَلة ة دابنَيني نة  بة ناوضةطةريةتا، هةموو كوردستان وَيرانة، بةيم هةَلة ة 
ةكـةن، هـةر وَيرانـة،    رةراَيكا هةية، ئَيستا هةَلة ة بؤتة دةروازةة هةموو ئةجنةبيـةكان، هـةر سـةردانا د   

ناَلَير هيضا بؤ نةكراوة، بؤة كراوة، ئةطةر بتوانني لَيرة حسةية  بؤ هةَلة ة دابنـَيني ئـةو كةموكور يانـة    
م يـار   11ثَيشنيارَيكر بؤ وةزارةتا دارايا ثرؤذةية  هةبووة لة هةَلة ة بة : كة ماوة ضا  بكرَيت، دووةم

م يـارة لـة وةزارةتـا     1م يـارة   11ر جـَا بـةجَا كـراوة، لـةم     دينار لةسةر ئةركا جـةنابا سـةرؤكا هـةريَ   
دارايية تا ئةم بةيانيةش  كَيشةيةكا طةورة لةسةر ئـةم مةسـةلةية دروسـت بـووة كـة ثَيـا دةَلـَين طـةر ةكا         

مانطة موراجةعة دةكةن بؤ تةموي ا ئةو ثرؤذةية لـة   5مانطة  10دةروازةة شار، ثرؤذةكة ر اوةستاوة، ئةم 
رايا بؤ وةزارةتا شارةوانا نةكراوة، داوا دةكةم وةزارةتـا دارايـا تـةموي ا وةزارةتـا شـارةوانا      وةزارةتا دا

 .بكات بؤ ئةو ثارةية بؤ ئةوةة ئةو ثرؤذة هاوردة بكات و تةواو بَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .ةرموورةئيتان لةسةر ئةو ثَيشنيارو ثرسيارانة؟ ر عثما جةنابا كا  شَيخ و كا  
 (:وةزيرة دارايا)بةر َيز باييز تاَلةبانا 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
عةجز  312.021وةَلآل بة نيسبةت ئةوةة كة باسا عةجز كرا، بؤ مةع وماتتان ئَيستا عةجز هةية، ئَيستا 

واتبـة  هةية، بة نيسبةت مونااةلةوة بةس تةنها مونااةلة لة رةسَ ا يةكا تةشزي ا دا دةكرَيـت، ئـةوين رة  
بة هيض شَيوةية  ناكرَيت لَيا كةم بكرَيتةوة و ئيزارةة سةر شوَينا تر بكرَيت، بـة نيسـبةت ئـةوةة كـةوا     
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موعالةجةة ئةو تةااريرانةة كةوا ئَيستا ليذنةكان ئةوةيان كردووة، خؤة وابزامن لـة ماددةكـانا داهـاتوودا    
هةنــدَي  مونااــةالت بكــات لةســةر ئــةو   هةنــدَي  دةســةيت دَيــت بــؤ وةزارةتــا دارايــا بــؤ ئــةوةة بتــواناَ  

ئةساسانة دةتوانني ئةوةة كة بطوجنَيت بة نةزةرة ئيعتيبارة وةربطـرين، مةسـةلةن ميسـالَيكين دةهَيـنني     
لةسةر وةزارةتا صناعة كة ئَيستا ئيََمة خؤمان لة وةزعَيكا تردا دةذين، ر استة بةيم بة نيسبةت وةزارةتـا  

زارةتا كشتوكاَلمان زؤر بة نةزةرة ئيعتيبار وةرطرتووة، هةتا ئةطـةر تةماشـاة   كشتوكاَلةوة ئَيمة ئةمساَل وة
تةشخيسةكة بكةين ئةمساَل لةطةَل ثاردا زؤر رةراا هةيـة، بـة نيسـبةت منـةوة تـةواو دوايـن ئةطـةر كـا          

 .شتَيكا هةبَيت؟ عثما 
 (:وةزيرة ثالندانان)شوانا  عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ردنا بودجة هةموو ساَل هةر وابووة، مونااةشة كراوة، دوو ليذنـة هـةبووة، دوو ليذنـة هـةبووة كـة      دابةشك

ليذنةيةكيان موشتةرةكة لة بةينا وةزارةتا دارايا و وةزارةتا ثالنـدانان لةطـةَل طشـت وةزارةت و هةرسـَا     
هةمان كاتدا ليذنةيةكا تـر  ثارَيزطاكة كة دانيشتووين و مونااةشةة تةرسيَ ا هةموو مةشاريع دةكرَيت، لة 

هةية لة وةزارةتا دارايا ئيشا بؤ مونااةشة كردنا بودجةة ئاسـايا هةيـة، داواكـارة هـةر وةزارةتَيـ  بـؤ       
وةزارةتةكانا هةرَيما كوردستان لةطةَل ئةو راثؤرتانةة كة ليذنةكان نووسيويانة ر ةوايا تَيداية، حةايشـا  

بةيم لةطةَل بودجةدا بريتية لة ذمارةيـة  كـة بـؤة تةخسـيس      تَيداية و وة حةايشة هةموويان بؤ بكةين،
ثؤينت ئةوةندة بودجةكةتة، لةم بودجةيةدا تؤ كة رةواتب دادةنَيا بـرادةران دةبـَا    1كراوة، كة بريتية لة 

ئــةوة بــة نــةزةر ئيعتيبــار وةربطــرن، ســاَلا ثــار ئَيمــة كــة لــةم ثةرلةمانــة بر يارمانــدا مووضــة و تــةااعودة  
رَيت لةطـةَل عـرياق دا، بـووة مايـةة زيـادبوونَيكا يـةكجار طـةورة لـة رةسـَ ا يةكـةم، ئةمـة واة            تةوحيد بك

كردووة تؤ ئيمكانيةتةكةت بؤ تةحديد كراوة، منين ئةزامن وةزارةتا تةندروستا ثَيويستا زؤر بة ثـارةة  
ارةيةة كة بؤت تةخسيس زياترة، وةزارةتا كارةبا ثَيويستا بة دةيان مةشاريعا زياتر هةية، بةيم تؤ ئةو ث

دةكرَيت كة بريتية لة ترليؤنَي  و نؤسةد و ية  م يار دينار بؤ ميزانيـةة ئيستيسـمارة، تـؤ دةتـوانا لـةو      
رةاةمةدا تةعامول بكةة، ئَيمة ضيمان كردووة، ئَيمة بؤ ئـةوةة هـةم عةدالـةتا تَيـدا بَيـت، هـةم طـرنطين        

كة تةخسـيس كـراوة بـؤ وةزارةتـا كارةبايـة و وةزارةتـا        بةو سَيكتةرانة بدةين كة  طرنطن، زؤرترين ثارةة
شـارةوانية و وةزارةتــا ئاوةدانكردنةوةيــة، وةزارةتــا خوَينــدنا باييــة، ئةمانــة ثــارة ئةساســيةكةيان بةبــةر  
كةوتووة، بةيم مةعناة ئةوة نية من وةزارةتا طواستنةوةم لةبري كردبَيـت، يـاخود وةزارةتـا عـةدمل لـةبري      

وةزارةتَيكا ترمان لةبري كردبَيت، بةيم تؤ بة ثَيا ئةو ثرؤذانةة كة هةتة، بـة ثَيـا ئـةو      كردبَيت يان هةر
ئيمكانيةتةة كة لةبةردةست داية، تؤ دةبَيت تةعامول لةسةر ئـةو ئةساسـة بكـةة، بؤيـة ئَيمـة بـة نـةزةرة        

مــة جــةنابا ئيعتيبــار وةرة دةطــرين مةســةلةة راثؤرتــةكان، بــةيم دةســكارة كــردن لــة حــدودة ئــةو رةاة 
سةرؤكا ثةرلةمان، كة رةاةمَيكت هةية و بؤت هـاتووة ئَيمـة سـاحَيبا ئريادةيـةكا تـر نـني، ئـريادةة ئَيمـة         

ئـةوة ميزانيـةة ئَيمةيـة، بؤيـة ئَيمـة      ( املب غ املخصص ل ميزانية العرااية املصدق مـن كوردسـتان  )بريتية لة 
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د يـان هةركةسـَي  كـة ئيقرتاحـا كـرد كـة       حيسابا ئةو رةاةمة دةكةين، هـةر رةاـةمَي  كـة ئيقرتاحـا كـر     
عةجز نةينة ناو ميزانيةكةوة بةر استا شتَيكا بـاش نبـة، لةبةرئـةوةة  دووبـارة تووشـا ئـةوة دةبينـةوة        

 .وةكو ساَلا ثار ئةطةر ميزانيةة تةكمي ا نةبوواية تووشا ئةزمة دةبووين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ةردةستان داية و ئيرت مواتـةرةحا خؤتـان ضـية بيَ ـَين، رـةرموو كـا  حممـد بـؤ         بةهةرحاَل راثؤرتةكان لةب
 .تةواو كردنا اسةكانا خؤت

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

من ئَيستا نةمهَيناوة، بةيم ر امكَيشاوة، خوبةراة ئيقتساد لة وةزارةتا مالية دةَلَين ئةم سـاَل عـةجز نابَيـت،    
يةة نةوت ئةو عةجزة ثر دةكاتـةوة، بـةيم لةوانةيـة تـةكمي ا نـةبَيت، ئـةملوهير عـةجز ئةمسـاَل         ئةم زيادة

ئَيمــة دةكرَيــت ئــةو مةســةلةية بــة جــؤرَيكا تــر مامةَلــةة بكــةين، مةســةلةن    : نابَيــت، ئــةوة يــة ، دووةم 
اق دا هَيشتا ياساة لة عري( الضريبة ع ى خممة اهلاتف الةقال: )داهاتةكانا تر زياد بكةين، بؤ منوونة يةكةم

بؤ دانةنراوة، مادام ياساة بؤ دانةنراوة دةكرَيت ئةوة لة ئيختساسا حكومةتا هةرَيما كوردستان ئايا ئةمة 
ئةو مونشةئة سناعيانةة كة لة كوردسـتان دا هةيـة و وةكـو ضـيمةنتؤ ثَيشـرت هـا حكومـةت        : هةية؟ دووةم

دؤالر، ئايـا حكومـةت و وةزارةتـا     110جارة وا هةية  دؤالر بوو، ئَيستا 50بووة ئةوسا تةنا ضيمةنتؤ بة 
مالية ئيستييتادة لة ئةمة دةكات؟ ئةوة بكةينة شتَيكا تر، كؤمـةَلَي  سـناعاتا زؤر طـةورة لـة كوردسـتان دا      
دروست بووة و وةكو ضيمةنتؤ، وةكو ئاسن، وةكو مةشروب، وةكو زؤر شتا تر، ئايـا وةزارةتـا ماليـة لةطـةَل     

كا كردووة؟ بؤ ئةوةة ئةمةش ببَيتة رةسيدَيكا تر، لةسـةر ئـةو مةسـةلةيةة ضارةسـةرة     ئةمانة مامةَلةية
 .زؤر مةسةلةة ترة ثَا بكةين

 :بةر َيز سةؤكا ثةرلةمان
من هةندَي  جوابت دةدةمةوة، بةيم كا  دَلشاد لةوانةية شـارةزا تـر بَيـت لـة مـن بـة تايبـةتا مـةوةزوعا         

شـتانة لـةر ووة حيسـابيةوة باشـرت ر وونـا دةكاتـةوة، مـن داواة ىَل        ضيمةنتؤ و مةوزوعا ئةو زةريبة و ئـةو  
 .دةكةم ئةو اسة بكات رةرموو

 (:ارايابريكارة وةزارةتا د)  عثما بةر َيز دَلشاد 
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةوةة بةر َيز كا  حممـد رـرج خسـتية ر وو، ئةمـة دوو بابـة، يةكـةميان مةسـةلةة ئيتيسـايت مةركةزيـة و          
اتةكةة عريااين وةرة دةطرَيت نة  تةنها ئَيمة، ساينةش وةرة طرتووة و دةضَيتة كـؤة داهاتيـةوة بـة    داه

م يار دؤالر كة لة شةريكاتا موبايل وةرة دةطرَيت و وةريشا طرتووة لـة كؤرةكيشـا وةرطرتـووة     5حدودة 
َيمـة نـاتوانني هـيض شـتَي      و لة ئاسياشا وةرطرتووة، وة لة زمنا سةيحياتا حةسر ة مةركةز داية، ئـةوة ئ 

دَيتة سةر ئـةوةة ئَيمـة موخالةرـةة خؤمـان بكـةين، ئَيمـة بةر اسـتا حكومـةتا         : لةسةر ئةوة بَ َيني، دووةم
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هةرَيما كوردستان هانا كةرتا تايبةت دةدات بؤ ئةوةة ثرؤذةة  زؤر طةورة و ضا  بكات، لةو بوارة ياساة 
ساَل خؤتان لة زةريبة عةروويان دةكةن، لـة   3ئيمزا كراوة كة بؤ ئيستيسمار وابزامن لةم ثةرلةمانة بةر َيزة 

هةموو زةريبةية  و رةسر و هـةموو شـتَي ، جـةنابتان كردووتانـة، ئَيسـتا ئَيمـة دةتـوانني كـة عـةروو بـن           
 .ثارةيان ىَل وةربطرين؟ سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  رشيد ئيزارةت هةية لةسةر ئةوانة؟ رةرموو

 (:بريكارة وةزارةتا دارايا) طاهرز رشيد بةر َي

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

تةعقيبَيكر هةبوو لةسةر ئةو برادةرةة كة طوتا ميزانيـةة ثـار، يـةعنا واز  نيـة كـة بـووة، نـةهؤ ثَيـنج         
سةدو ضل و يـة ، ئَيسـتا بوويـة هةشـت سـةد و  ثـةجناو حـةوت، رةراةكـة ئةوةيـة، لـة ميزانيـةة عريااـا             

يـةعنا زيـاترة،   % 91هـا حكومـةتا هـةرَير كـة تةاـدميمان كـردووة،       % 99دجةة ئيستيسـمارة  ريدر اَل بو
ئيشارةتا ثَيا دا لةسةدا شةست و كةسر مووضةية، يةعنا ئةوةة عثما  مووضةة رةرمانبةرانين كة كا  

وانةيـة،  كةم بوويةوة لةطةَل ثار، يةعنا لة رةسَ ةكانا دوو، سَا، يةعنا لـة سـ ع و خـةدةمات و منحـة و ئة    
ئةوانة لة كوَة ثر دةكةينـةوة؟ مةسـةلةن يـةكَي  طـوتا بـا مووضـةة رةرمانبـةران كـةم بكةينـةوة، يـةعنا           
ــةة       ــة شــةبةكةة حيماي ــةغَي  هةيــة ل ــوارةوة، مةب  ــبةكة بهَينينــة خ ــر، نيس ــَ ةكانا ت نــةاَ ا بكةينــة رةس

يهتمـام نـةداوة، ر اسـتة دةرمـان لـة      ئيجتماعا ئةوة لة وةزارةتا ريعايةة ئيجتماعية، برادةرَيكا تر دةَلَيت ئ
وةزارةتا تةندروستا عريااة و لة زمنا نةرةااتا حاكيمةية، بةس زمنـا ئـةو بودجةيـةة كـة تةاـدميمان      

م يارمـان بـؤ كر ينـا دةرمـان دانـاوة، ئيزارةتـةن بـؤ ئـةوة ئيهتيمـام بـة            13كرد،  كوراسةة وةزارةتا سحة 
ئَيمـةش تةئيـدة عرياامـان كـردووة كـة ئـةو داهاتـةة كـة بـة           وةزارةتا سحة دراوة لـةناو اـانونا موازةنـة،   

دةستا وةزارةتا سحة بكةوَيت، بؤ نةرةااتا وةزارةتا سحةية، ئةو ثَيداويستيانةة ثـَا دابـني بكـةين، ئـةو     
م يار، ئةمة ضؤن ر َيطا بدةينَا؟ تةنها ئةو مونااةلةيـةة كـة لـة     313تةاريرانة بة خؤة عةجزمان هةية، 

تةواو نـةبَيت، ضـونكة   % 100كة ئةو وةزارةتانةة كة تةمخينيان كة تةمخينية ئيحتيمالة  ئةسناة تةنيتيز
كة شتَي  تةنيتيز دةبَيـت ئـةوةة زةروريـة مـةجاَل بدرَيتـة وةزارةتـا م يـة بدرَيتـة وةزارةتـةكانا تـر، زؤر           

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

رة جطـة لـةو ثَيشـنيارانة ثَيشـنيارة تريشـيان كـردووة،       بةهةرحاَل ئَيستا ئةو ر اثؤرتانة لةالة جةنابا وةزي
لةوانة خانووبةرة و نيشتةجَا بوون، يةعنا كؤمةَلَي  ثَيشنيار لة راثؤرتا ليذنةكانـدا هـاتووة، حةزدةكـةم    
بؤ ر ؤذة يةكشةممة وةيمتان هةبَيت و ئةو ثَيشنيارانةة كـة ابوَلـة، باشـة بـا دووشـةممة بَيـت، كـا  ئـارَيز         

 ةة نيزاميت ضية؟رةرموو نوات
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
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 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
وا ثَيويست دةكات ر اثؤرتةكان ثَيشكةش بكرَين دواتر ئةوان اسةة لةسةر جواب بدةنةوة، نة  ثَيشرت جواب 

 .بدةنةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

نـَا طوتيـان راثؤرتـةكان نةخوَيندرَيتـةوة، دووشـةممة      ئةوة لةسةرئيقرتاحا ئةندامانا ثةرلـةمان بـوو،  دويَ  
دةتوانن بيخوَيننةوة و جوابةكةشتان حازر دةبَيت ئةو كات، دةكـرَة دووشـةممة ئـةو راثؤرتانـةة كـة مـاون       
نوَيندرَينةوةو ثَين ئةوةة جةنابا وةزير وةيم بداتةوة راثؤرتةكان نوَيندرَيتةوة، موالحةزةيةكا بةجَا 

تيار طوتا كة ئةطةر ئَيستا دةنط بدةين بؤ ماددةة يةكةم، بةَلكو وةزارةتا دارايا بر يارة هةية كة كا  جو
دا عةجزةكة زياد بكات، لةبةرئةوة ئةشكال دةبَيت، لةبةرئـةوةة دةنطـا بـؤ بـدةن و لةاليـةكا تريشـةوة بـا        

ةشـة كردنـةة ياسـاكة    ئةو ماددةية با مبَينَيـت، دةضـينة مـاددةة داواتـر، بـةردةوام دةبـني بـةيم ئـةو موناا        
دوادةخةين، مادام واية ئَيسـتا راثـؤرتا ليذنـةكان   نوَيندرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةة ر ؤذة دووشـةممة كامتـان بـة          
رري ؤ نةضَيت، من ر اثؤرتةكامن بؤ جةنابت نارد، ئةطـةر بـؤم بنَيريـةوة بـؤ ئـةوةة داوا بكـةين بيخوَيننـةوة،        

 .كا  رشيد رةرموو
 
 
 

 (:يكارة وةزارةتا دارايابر) طاهربةر َيز رشيد 
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئـةو سـاَل رةاةرةيـةكيان ئيزارـة كـردووة       90اانونا موازةنةة عامةة حكومةتا عرياار لةالية لة ماددةة 
ق يم كوردستا  فى اسوازنة الاامة االحتادية لتاةة  يااد الةظر فى حصة ا)كة بة عةرةبا بؤتان دةخوَينمةوة 

وع ى ا  يتم فى ضوا  حتميم اسب اق   9002فى ضوا نتائج االحصاا وتاماد التكا  لتةة وما بامها  9002
وعاارا الفاارق ع ااى و ااء الااوزراا االحتاديااة   9002ااقيقااى اصااة اق اايم فااى اسوازنااة االحتاديااة لتااةة  

وساَل لـة  ثارةكةمان ىَل دةبر ن، ئةوة تةسبيت كراوة، ئة% 11، يةعنا ئةطةر هاتوو كةم دةرضوو لة (لتتويته
تةحديدة ثارةة تةمنيةة ئةاالير كة تةحديد كرا بؤ تةمنيةة ئةاالير لـة حصـةة هـةر سـَا موحارـةزاتا      
ئَيمة هةولَير و دهؤ  و س َيمانا سةدا يانزةو ثؤينت ية  بووة، نة سةدا سَيزدةو ضاردة بووية، يةعنا ئةو 

ئةو رةاةمةة كـة هاتووشـة ئـةو ذة بَيتـة     ئيحتمالة  15و  12ئةحساية بكرَيت ئيحتيمالة ئةو كاتا ببَيتة 
 .تةسبيت بووة 90لة ماددةة  9002خارَة، ئةوة لة اانونا موازةنةة 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةوة هةَلةيةكا زؤر طةورةية، زةايشة كة كردوويانة لةر ووة ياساييةوة، ناكرَيت اةرارو اانون بة ئةسـةرة  
دةكرَيت، هةتا ئيعالنـا نـةتائيج دةبَيـت و مومكينـة بطاتـة مـانطا        10رةجعا وةربطريدرَيت، ئيحسا مانطا 
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لةبـةر ر ؤشـنايا ئيحسـا بَيـت، ميزانيةكـة       9002نيهايةتا، ضؤن دةبَيت اـةرارَيكا وا بـدةن كـة ميزانيـةة     
سـةرف كـراوة، هةَلةيـةكا طـةورةيان كـردووة ئةجنومـةنا نوَينـةرانا عـرياق، هةَلةيـة بـة ئةسـةرة رةجعـا             

كةن، دةبَيت شكايةت بكةين لةوة، هةرضةندة ئومَيدةوارم نةتيجـةة ئيحسـا زيـاتر بَيـت و     ناوضةية  هني ب
كةمرت نةبَيت، بةيم لة حاَلةتَي  دا دةبَيـت لـةوة شـكايةت بكـةين، ثارةيـة  كـة سـةرف كـراوة  بـَين لَيمـان           

حيســابة بَيــت،  زؤر كــةم  دةبَيتــةوة بــةو 9010بســَينن و يــان لــة داهــاتوو دا كــةم بكرَيتــةوة، مانــاة وايــة  
بةهةرحاَل ئَيستا داوا لة ليذنةة ئاوةدانكردنةوة و ئةشـزال دةكـةم بـؤ خوَيندنـةوةة راثؤرتيـان، باشـة كـا         

 .شَيروان اسةة هةية رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدرة

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ئـةو ميزانيـة عـةجزة تَيـدا     ية  ثررسيارم هةية و يـة  ثَيشنياريشـر هةيـة، ثرسـيارةكةم ئةوةيـة ئةطـةر       

هةبَيت ئَيستا كة هاتووةتة ثةرلةمان ئَيمة دةبَيت مونااةشةكة لةسةر ئةساسـا عـةجز بكـةين، ئةطـةر ئـةو      
ميزانيةش عجزة تَيدانةبَيت دةبَيـت مونااةشـةكة لةسـةر ئـةو ئةساسـة بَيـت، ناكرَيـت ئَيمـة لـة ثةرلـةمان           

ة نـاو ثةرلـةمان، ئـةوة يـة  ئةطـةر تـةوزحيَيكمان بـدةنَا        ثَيشنيارَيكا تازة بكةين و عةجزَيكا تـازة نةينـ  
ئَيستا سةعاتا يةكة و نيهايةتا دةوامة ثَير واية مادام تةئجي ا ر ؤذة دووشةممةة : مةمنون دةبني، دووةم

 .دةكةين كؤتايا بة جةلسةكة بَينني، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ةة دووةم تا سةعات دوو مةجاملان هةيـة بـا بـةالة كـةما بـةس      ئةوةة يةكةمت جواب دةدةمةوة، بةيم ئةو
راثؤرتــةكان نوَينينــةوة، بــؤ ئــةوةة ر ؤذة دووشــةممة وةختمــان لةدةســت دةرنةضــيت، كــا  عبــدالر ن    

 .رةرموو
 :رضا بةر َيز عبدالر ن ا د

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ةعنا ضـؤن دةكرَيـت راثـؤرت نوَيندرَيتـةوةو     ر اثؤرت نوَينينةوة مونااةشـةة تيايـة و طيتتوطـؤة تيايـة، يـ     

 .مونااةشةة نةكرَيت؟
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

راثؤرت دةخوَيندرَيتةوة بؤ ئةوةة ئةندامانا ثةرلةمان لةر اة ليذنةكة طوَة بيست بن، ر ؤذة دووشـةممةش  
؟ ليذنـةكان داوا دةكـةن   وةيما وةزارةتا دارايـا لةسـةر راثؤرتـةكان و ثَيشـنيارةكان ابـوَل دةكرَيـت يـان نـا        

 .راثؤرتةكانيان نوَيندرَيتةوة، ماندوو بوونة ودانيشتوونة كؤبوونةوةيان كردووة، نةسرين خان رةرموو
 :بةر َيز نسرين حممد صاحل
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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، جوابا ثرسيارةكةة من نةدرايةوة؟ ئةو زيندانية سياسـيانةة بةغـدا هـةموو مانطَيـ   مووضـة وةردةطـرن      
ئَيمة لة كوردستان داواة دةكةين، دةَلَيت ئَيوة لةسةر بودجـةة هـةرَيما كوردسـتان دةبَيـت وةرة بطـرن، تـا       

 .ئَيستاش سةرف نةكراوة، هؤكارةكةة ضية حةزدةكةين ئةوة ر وون بكةنةوة
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

دانا سياسا موضة و يارمـةتيان  كا  رشيد ئةو ثرسيارة ئاراستةة جةنابت دةكةم، نةسرين خان دةَلَيت زين
ة ميزانيــةة هةرَيمـة، لَيــرة بؤضـا بؤيــان ســةرف   % 11و تـةعويزاتيان بةغــدا دةَلَيـت لــة زمنـة ميزانيــةة    

 ناكرَيت؟
 (:بريكارة وةزارةتا دارايا) طاهربةر َيز رشيد 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 300مةاتوع بؤيان سةرف دةكرَيت، كة  نسبةتا مووضةة زيندانية سياسيةكان، تةبيعا لة بةغدا راتبَيكا

كــةمرتة، لةبةغــدا بــة  500هــةزار دينــارة، ئَيمــة لــة حكومــةتا هــةرَيما كوردســتان راتبــا شــةهيدمان لــة  
زرورَيكا ئيحتيمالة لة ديعاياتا ئينتخابا، مةسئولةكانا بةغدا بؤخؤيان سةررا بكةن، بةيم ئةو ثارةيـةة  

هاتووة بةناو موجةرةد ئيجماىل رةاةمةكةة كـة ثشـتا موسـادةاة    كة ها حكومةتا هةرَيما كوردستانة نة 
بووة بة ية  رةاـةم هـاتووة هةشـت ترليـؤن و دوو سـةدو هةشـتا و سـَا يـة ، ئـةوةة تةسـديق بـووة ئـاخر             
رةاةم، هيض باسا سوجةناة سياسا تيا نية، ئةو اةرارةة لَيرة دةدرَيت حكومةتا هةرَير لةطةَل ثةرلـةمان  

بـدةن ض بـؤ سـوجةناة سياسـا بكرَيـت، ئينجـا اـانونَيكا دروسـت دةكـات راتبَيـ  تةحديـد            بَيت اـةرارة ىَل  
دةكةن لةسةر زةوئـا ئـةو رةواتبانـةة لـة كوردسـتان هةيـة، هـا شـةهيد ضـةندة، هـا ريعايـةة ئيجتمـاعا             
ضـةندة؟ هــا خانةنيشــينا و ثَيشــمةرطة ضــةندة؟ هــا ثةككـةوتوو ضــةندة؟ شــتَيكا وابَيــت، بــةيم يــةعنا   

كا مةحــدود بَيــت و عةدالةتةكةشــا لــة زةوابــت و تــةع يمات هــةبَيت لةســةرة بــر ؤن، نــة           مةب ــةغَي
هةركةسَي  شةاَيكا ثَا كةوت، رؤذَي  سجن ببَيت و راتبةكا بدةنَا و وةَلآل راتبا هةشت م يارةكة بدةنـة  

 .كورد بةشا ناكات، هةمووة دةَلَين سجنا سياسني، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 بةيم ثرسيارةكة لةوةداية ئةو ثارةية كة لة بةغدا تةرخان كراوة دانـدراوة بـؤ هـةرَير يـان طـوتراوة      ئةزامن
 .ئةوة ميزانيةة زياندانية سياسيةكانة؟ رةرموو كا  رشيد

 
 (:بريكارة وةزارةتا دارايا) طاهربةر َيز رشيد 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ثارةية كة هاتووة تةنها حصةة هـةرَيما كوردسـتانة، هةشـت و     نةخَير ئةو ثارةيةة هيض نةنووسراوة، ئةو

دوو سةدو هةشتاو سَا، ئَيمة لَيرة تةوزيعمان كردووة لةسةر رةسَل و ماددةكان كة هَيناومانةتة ثةرلـةمانا  
بةر َيزةوة تةوزيعمان كردووة هيض باسا راتبا سوجةناة سياسا تيا نية، ميزانيـةكين دةدةينـة بةغـدا لـة     
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ميزانيةة ئَيمة توحيد ببَيت لةطةَل ها عام، ضونكة ئَيمة بابَي  لة بابةكانا وةزارةتا عرياق ئـو   بةغدا كة
ميزانية هاتووة رةاةما تـر دةدةن بةغـدا زؤر جـار كـة هـاتووة تـةاريرة ئَيمـة موالحـةزة بكـةن رةاـةما           

وجةناة سياسـا هـيض   بةغدا بة شك َيكة و ها هةرَير بةشك َيكا ترة، ئـةوةة داومانةتـة بةغـداش  باسـا سـ     
 .مةب ةغَيكمان تةحديد نةكردووة

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةو ثرسارةة تر ئةو ميزانية كة تةرخان كراوة بؤ زيندانية سياسيةكانا عرياق لة كوَة ثةسـةند دةكـرَة و   
 لة ض رةسَ َيكة؟

 (:بريكارة وةزارةتا دارايا) طاهربةر َيز رشيد 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 ......... .وة لة وةزارةتا شةهيدانة، لة موئةسةسةة شةهيدانةئة

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 ئايا سيادية يان حاكيمةية ئةو مةسةررة؟
 (:بريكارة وةزارةتا دارايا) طاهر بةر َيز رشيد

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ديق كرابـوو، مةب ـةغَي  لـة سـيادة     نازامن بؤ منين هَيشتا واز  نةبووة، بةيم لة اانونا موازةنـة كـة تةسـ   

نةال كرابوو بؤ سوجةناة سياسا، لة اانونا عرياق كة ئةوةَل جار وةاائيعا عريااا دةرضوو بوو بؤ اانون 
مونااةالتا تيا بوو لة مةكتةبا اائيدة عامةة موسةلةحة مةب ةغَي  لةوَة نةال كرابـوو بـؤ    13رةاةما 

دا ثرسيارمان كرد دةَلَين ئـةو موئةسةسـة لـة زمنـا وةزارةتـا      سوجةناة سياسا، ثشتا سةرةرة مة بؤ بةغ
 .شوهةداية

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةطةر لة زمنا وةزارةتا شوهةدا بَيت، ثَيويستة حكومةت ثرؤذةية  تةادير بكات بؤ ئةو مةسةلةية و بة 
سـةرف بكرَيـت، بـةَلَا     ثَيا اانون يةكالبكرَيتةوةو بيمـا ريهـير تةحديـدة ئـةو مووضـةية بكرَيـت و بؤيـان       

 .سؤزان خان رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورة
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

من لةطةَل هةموو رَيزَيكر بؤ بةر َيزة بريكارة وةزارةتا دارايا ئةوةة جاران شةاَيكيشـا نواردبايـة ئـةوة    
طريدرَيت، شـةق بـةَلَا شـةق    نؤتَيكا زؤر طةورة بوو بـؤ سةرشـانا ئـةو خةَلكـة، يـةعنا ئـاوا بـة كـةم وةرنـة         

خوراوةو زؤر خراثين شـةق خـوراوة زؤريـن تـةبيعا بـووة بةالمانـةوة و سـةربةرزين بـووين بـةو شـةق           
خواردنة، بةيم ئـةوةة كـة هةيـة مـن دةمةوَيــت ر وونكردنةوةيـة  بـدةم  بـة جـةنابا ديـارة ئاطـادار نيـة،             

كـةن، ئةوانـة حـوكر داروةكـانن، يـةعنا حـوكر       زةوابت هةية، بـةىَل ئـةو زيندانيـة سياسـيانةة كـة داواة دة     
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دراوة، بــؤ ئــةوةة ئــةو ر ؤذة بَيتــةدة ئــةو عــةزابا ضةشــتووةو حــوكما داوة، يــةعنا داوا دةكــةين ســةحبا 
بكاتةوة اسةكةة، ضونكة بةر استا ناخؤشـة شـةق خـواردنا ئـةو زةمانـة بةاـةدةر بـرية ثَيشـمةرطايةتية          

 .بوو، زؤر سوثاس
 :انبةر َيز سةرؤكا ثةرلةم

خؤي سةنديكاية؟ ر يكخراوة زينداينة سياسيةكانة، زؤر بةوردة بةدواداضوونيان كردووة، ئةوانـةيان ابـوَل   
كــردووة بــة ئةنــدام كــة بــة ثَيــا ر َينماييــةكانا اــانونا عريااــا بــة زينــدانا سياســي ناســراون، لةبةرئــةوة  

هةبَيت، بة ثَيا ئةو اانونة هني بكرَيـت،  باوةر ناكةم ئيشكال لةوة هةبَيت، ئةشكال لةوةية دةبَيت اانونَيكا 
 .رةرموو كا  رشيد

 (:بريكارة وةزارةتا دارايا) طاهر بةر َيز رشيد
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

هةزار  100عةرو نسبةتا كة باسا شةار كرد، مةبةستر ئةو نةبوو كة دةَلَير كة مةع وماتا من زياتر لة 
ت بكـةن و ثـارة وةربطـرن، اةسـدم ئـةوة بـوو، نـة ئةوانـةة لـة          كةس ناويان نووسيوة، كة تةاـدميا حكومـة  

دةرةوة ثَيشمةرطايةتيان كردووة، نة ئةوانةة زة ةتيان كَيشاوة، مةبةستر سياسا نية، مةبةستر ئةوانةة 
 300بةهةر هؤية  ر ؤذَيكا سجن بنب ناويان نووسيوة، ئةوة بـوو، ضـونكة ئةطـةر وةكـو حكومـةتا عـرياق       

 .انيةكة هةمووشا هةر بةش ناكات، سوثاسهةزارة بدةين، ميز
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةوة تةواو لةسةر ئةو مةوزوعة جوابةكةش هني بوو، كة ياساة ثَيويسـت دةربضـَيت بـؤ ئـةوةة ئـةو بـوارة       
ر َيكبخرَيــت بــة ثَيــا ياســا هــةم اــةرةبوو بكرَينــةوة، هــةم ئــةو يارمةتيــة وةربطــرن، كــا  زرار رــةرموو بــؤ   

 .وةة ر اثؤرتتانخوَيندنة
 :امني طاهربةر َيز زرار 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 .بةناوة خواة طةورةو ميهرةبان

 عرياق -سةرؤكايةتي ثةرلةمانا كوردستان /بَو                   
 9112راثؤرتا لَيذنةة ئاوةدانكردنةوة لةسةر ياساة بودجةة ساَلا / بابةت

ــةمان رؤذة  ــ 91/3/9002لَيذنةكـ ــةة ســـاىل      كؤبوونـ ــاة بودجـ ــةر ياسـ ــايا خـــؤة ســـازدا لةسـ ةوةة ئاسـ
ثــاش طيتتوطــؤكردن و ر اطؤر ينــةوة . بــةئامادةبوونا هــةموو ئةوانــةة لــةخوارةوة واذوويــان كــردووة(9002)

لةســةر ثــرؤذةة ياســاكةو ســةردانا ســةرؤكا لَيذنــة بــؤ وةزارةتــا دارايــا و وةزارةتــا ئاوةدانكردنــةوة ئــةم  
 .رووتَيبينا و ثَيشنيارانة خرانة

- :لَيذنةكةمان داوادةكات/يةكةم
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وةزارةتا ثَيشمةرطةو هةرَير بؤ كاروبارة ثَيشمةرطة، )هةموو ئةو وةزارةتانةة كةيةكيان طرتؤتةوة وة  -1
بودجـةكانيان يــة  نرَيــت لةبــةر ئــةوةة لةياداشــتا روون  ( وةزارةتـا نــاوخؤو هــةرَير بؤكاروبــارة نــاوخؤ 

بودجــةكانيان بــةجيا (9002)ما كوردســتان بــؤ ســاَلا دارايــا كردنــةوة لةســةر بودجــةة حكومــةتا هــةرَي
 .هاتووة

وةزارةتا دارايا و وةزارةتا هةرَير بؤ كاروبارة دارايا ببنةوةية  و بودجةكانيان ية  نريت هةروةكو -9
 .لةسااَلنا رابردووش لةكاتا ثةسند كردنا بودجة هةمان ثَيشنيارمان ئاماذة ثَيكردووة لةراثؤرتةكامناندا

ــةبَيت ياساكةشــيان          -5 ــةيان ه ــة  بودج ــة  و ي ــ َيمانا ببنــةوة ي ــةولَير و س ــا ه ــاودَيرة داراي ــوانا ض دي
 .كةلةثةرلةمان دةرضووة نرَيتة بوارة جَا بةجَا كردنةوة

بطاتـة ثةرلـةمان بـؤ ئـةوةة ثـَين      (10)لَيذنةكةمان داوا دةكات سااَلنة بودجةة خةم َينراو لةمانطا /دووةم
ودجة ثةسند بكرَة لةثةرلةمان، ئةمةش  ئةبَيتة هؤة ئةوةة سةرجةم وةزارةتةكان هةر هاتنا ساَلا نوَة ب

ــةة           ــةر بودج ــة لةس ــةة ك ــةو ثرؤذان ــدانا ئ ــةكاربن لةئةجنام ــت ب ــوانن دةس ــوَة وة بت ــاَلا ن ــةرةتاة س لةس
 .وةبةرهَينان دةتوانن ئةجناما بدةن

بـؤ  (9001)بودجـةة تـةواوكارة سـاَلا    لَيذنةكةمان تَيبينـا هةيـة لةسـةر نـةهاتنا وَينةيـة  لـة       /سَا يةم
ــاَلا        ــا س ــانطا دووةم ــةش م ــايا ش ــارةة كؤت ــتا ذم ــاوةكو ئَيس ــةروةها ت ــةمان، ه ــةكا (9001)لَيذنةك وَينةي

 .نةهاتووة بؤ لَيذنةكةمان وةنةطةيشتؤتة لَيذنةة دارايين لةناو ثةرلةمان
هـةولَير  )لةهةرسـَا ثارَيزطاكـانا    لَيذنةكةمان داواكارة ثَيشينةة خانووبةرة بـدرَيت بـة هاووالتيـان   /ضوارةم

بةسةرجةم اةزاو ناحيةكان و طوندةكانيشةوة، ضونكة لـةكاتا سـةردانا لَيذنةكـةمان بـؤ     (وس َيمانا ودهؤ 
سةرجةم اةزاوناحيـةكان و ناوضـةكانا هـةرَيما كوردسـتان داواكـارة دانـا ثَيشـينةة خانوبـةرة بةخـةَلكا          

ــوو، ب    ــةكان ب ــةرجةم ناوض ــارة س ــدةكان داواك ــةرَيما     طون ــةتا ه ــةكات حكوم ــنيار ئ ــةمان ثَيش ــة  لَيذنةك ؤي
ــاىل    ــؤ س ــةت ب ــايا تايب ــتان ر َينم ــوودمةندبن    (9002)كوردس ــدةكانين س ــةَلكا طون ــةوةة خ ــؤ ئ ــات ب دةربك

 .لةوةرطرتنا ثَيشينةة خانووبةرة
نا لَيذنةكةمان ثَيشنيار ئةكات حكومةتا هةرَيما كوردستان كاربكـات بـؤ زيـاد كردنـا سةرضـاوةكا     /ثَينجةم

 .داهات
ســةردانا وةزارةتــا  91/3/9002و  93دواة ئــةوةة ســةرؤكا لَيذنــةة ئاوةدانكردنــةوة رؤذانــا  /شةشــةم

ة وةزارةتـا ئاوةدانكردنـةوةة وةرطـرت كةبـةم     (9001)ئاوةدانكردنةوةة كرد ئةم ذمارة كؤتاييانةة سـاَلا  
 .جؤرةة خوارةوةية

- :ة ثارانةة كردبووداواة ئةم بر(9001)وةزارةتا ئاوةدانكرنةوة بؤ ساَلا*
 دوو سةدوضل و دوو م يارو شةش سةدو شةست و (929711270007000)بؤ ثرؤذة بةردةوامةكان

 .ضوار م يؤن دينار

 سةدو يانزة م يارو شةست و ضوار م يؤن دينار(11170127000700)بؤ ثرؤذة ثَيشنياركراوةكان. 
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ارو حـةوت سـةدو بيسـت و هةشـت     سَا سةدو ثـةجنا و سـَا م يـ   (535719170007000)كؤة طشتا دةكاتة 
 .م يؤن دينار

لــةكاتا ثةســندكردنا بودجةلةناوثةرلــةمان ئــةم بــر ة ثارةيــةة ســةرةوة بــؤ وةزارةتــا ئاوةدانكردنــةوة          
وةزارةتا دارايا و وةزارةتا هةرَير بؤ كاروبـارة دارايـا ئـةم بـر ة ثارانـةيان      (9001)ثةسندكرا، بةاَلم ساَلا

 .ةداوة بةوةزارةتا ئاوةدانكردنةو
سةدو بيست و هةشت م يارو ضوار سـةدو  ( 191729272197911)وةزارةتا هةرَير بؤ كاروبارة دارايا -1

بيست و نؤ م يؤن ونؤسةدو حةرتاو دوو هةزارو دووسةدو هةشتاو حةوت ديناريـان داوة بـؤ وةبـةرهَينان و    
 .ثرؤذة خزمةتطوزاريةكان

ةوت سـةدو نـؤزدة م يـؤن وضوارسـةدو ضـل      شةسـت م يـارو حـ   (010711272227100)وةزارةتا دارايا -9
 .وضوار هةزارو هةشت سةد ديناريان داوة  بؤ وةبةرهَينان وثرؤذة خزمةتطوزاريةكان

كةواتة كؤة طشتا ئةوثارانةة وةريان طرتووة لـةوةزارةتا دارايـا و وةزارةتـا هـةرَير بـؤ كاروبـارة دارايـا        
 (112712272117011(=)010711272227100(+)191729272197911)دةكاتة  

ســةدو هةشــتاو نــؤ م يــارو ســةدو ضــل و نــؤ م يــؤن و ضوارســةدو حةظــدة هــةزارو هةشــتاو حــةوت دينــار      
 كةوةزارةتا ئاوةدانكردنةوة داواة كردوة لَي يان 

 :بؤ زانيارة بةرَيزتان *
 وةزارةتا ئاوةدانكردنةوة كؤمةَلَي  ثرؤذةة تاوةكو ئَيستا لةذَير ئةجنام داية -1

 .ةة ثرؤذة ثَيشنيار كراوةكان نةكةوتوونةتة بوارة جَا بةجَا كردنبةطشتا زؤرب-9

 .كاريان بؤ نةكراوة(9001)بةشَي  لةثرؤذة بةردةوامةكانين كَيشةيان هةية و لةساَلا -5

لَيذنةكةمان ثَيشـنيار ئـةكات ىَل ثرسـينةوة بكرَيـت لةطـةَل هـةموو ئـةو بةَلَيندةرانـةة كـة لـةكاتا           /حةوتةم
 .ئةجنام نةداوةو كةم تةرخةم بوونة لةئةجنامدانا كارةكانيانخؤيدا كارةكانيان 

لَيذنةكةمان ثشتطرية ثـرؤذة  (9002)عَيراق بؤ ساَلا –لةسةر ياساة بودجةة هةرَيما كوردستان /هةشتةم
بةيم من ئةو تَيبينا و ثَيشنيارانة . ياساكة دةكات و ضةند ثَيشنيارو تَيبينين ئةخاتة بةر ديدة بةرَيزتان

لةطــةَل ليذنـةة دارايــا  % 100نمـةوة، لةبةرئــةوةة بـؤ خــؤم ئةنـداما ليذنــةة دارايـا بــووم و ئَيمـة      ناخوَي
 .موارقني، بؤ ئةوةة كاتتان ىَل نةطرم ناووَينمةوة، زؤر سوثاس

ئةوانةة كة ئامادةبوون لة كاتا نووسينا ئةم ر اثؤرتة، زؤر بةداخةوة كا  رؤبيتان نةماوة جَيطاة 
              .   بةهةشتة انشاهلل

 .ـ ئارام رسول مامند
 .طاهر امنيـ زرار 

 .ـ عبدالر ن امساعيل
 .ـ ئةرسةالن غيتور س َيمان
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 .ـ خةمان زرار اسعد
 .ـ حمسن ع ا اكرب

 .ـ سوارة حممد امني
 .ثريؤت خضرـ سارا 

 .              سةرجةم ئةندامانا ليذنة لة نووسينا ئةو ر اثؤرتة ئامادةبوون، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس ر اثؤرتا شارةوانا، كا  رشاد رةرموو
 :بةر َيز رشاد ا د ابراهير
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 
 بؤ سةرؤكايةتا ثةرلةمانا كوردستان ـ عرياق

 راثؤرت/ بابةت
دن لةطـةَل  دةربـارةة هةماهـةنطا كـر    19/3/9002لـة   25(  )ئاماذة بة نووسـراوة سـةرؤكايةتا ذمـارة    

ليذنةة دارايا بؤ طيتتوطؤ كردن لةسةر ناوةر ؤكا ثرؤذة ياساة بودجة، ثاش طيتتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذةكـة  
 :ئةم تَيبينيانةة خوارةوةمان هةية 12/3بة ئامادةبوونا بةر َيز دَلشاد توتنضا لة ليذنةة دارايا لة 

تنةوة بودجةكـةيان زؤر كةمـة ئـةوةش ثـاش     ـ وةزارةتا شارةوانا هيض تَيبينيةكمان نية، وةزارةتا طواسـ   1
، داوا دةكــةين ئــةم (ســ ع واخلــدمات)ر َيككــةوتن لــة وةزارةتــا ماليــةوة دواتــر زؤر كــةم كراوةتــةوة لــةبارةة  

وةزارةتة بايةخا ثَا بدرَيت، ضونكة  هـيض ثرؤذةيـةكا طرنطـا  جـَا بـةجَا نـةكردووة وةكـو تَيرمينـاَل و         
ئةم وةزارةتة بةشـا زؤرة  ( املواصالت)وةة  تايبةت، وةزارةتا طةياندن نطة بؤ كؤمثانياكانا طواستنةينووس

كارةكانيــان دراوةتــة بةشــا كــةرتا تايبــةت بةر اســتا هــيض زةرورةتَيــ  نيــة بــؤ مانــةوةة، ضــونكة بووةتــة   
 .وةزارةتَيكا ئيستهالكا هيض سوودَيكا نةماوة بؤ حكومةت، لةطةَل ر َيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

سوثاس، وةَلآل راثؤرتةكةتان كورت و باش بوو، سةبارةت بة تـةنها بـةو وةزارةتانـةة كـة ثةيوةنـدة بـة       زؤر 
 .ليذنةكةيةوة هةية لةجَيا خؤة بوو

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس ر اثؤرتا ليذنةة كشتوكاَل و ئاودَيرة، كا  عبدالر ن رةرموو

 :رضابةر َيزعبدالر ن ا د 
 .ؤكا ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .بةناوة خواة بةخشندةو ميهرةبان
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 سةرؤكايةتا ثةرلةمانا كوردستان/ بةر َيز
 ر اثؤرتا بودجة/ بابةت 

 
بــؤ تــاوتوَيكردنا بودجــةة هــةردوو وةزارةتــا كشــتوكاَل و سةرضــاوةكانا ئــاو لَيذنةكــةمان لةطــةَل هــةردوو  

ــار      ــداوة، كــة دواج ــةوةة ئةجنام ــاوبراو ضــةندين كؤبوون دوا كؤبوونــةوة  93/3/9002رؤذة  وةزارةتــا ن
 .ئةجنامدراو ئةم ضةند تَيبينا و ثَيشنيارانة دةخةينة بةردةست هيوادارين لةبةر ضاو بطريَيت

لةبةر رؤشنايا ثالنا سرتاتيجا و ناونانا ئةم ساَلة بة ساَلا كشتوكاَل لة هةرَيما :. وةزارةتا كشتوكاَل – 1
وةة ئةم كةرتة كة بة يةكَي  لة بنـةماكانيانا رَيكخسـتنةوةة   كوردستان و جةخت كردنةوة لةسةر بووذانة

ذَيرخانا ئابوورة هةرَير دةذمَيـردرَي و ضـاوةر وان دةكـرا كـة بودجـةة ئـةم سـاَلةة وةزارةت تايبةمتةنـدة         
خــؤة هــةبَيت بــةيم دواة لَيكؤلينــةوة لــةوردة كاريــةكانا وادةر ئةكــةوَة كــة بــةم بــر ة ثارةيــةة لةاليــةن     

اييةوة تةرخان كراوة وةزارةت ناتوانَا ئاماجنةكانا خـؤة بثَيكـَا و ثرؤذةكـانا وةكـو ثَيويسـت      وةزارةتي دار
 :.جَا بةجَا بكات كة بةم شَيوةيةة خوارةوة

شـةش سـةدو ثَيـنج    ) 103033بودجةة خةم َينراوة وةبةرهَينان بـؤ ثرؤذةكـانا وةزارةت بريتيـة لـة      –د 
شةسـت و نـؤ م يـارو ضـل و     ) 12029ةزارةتـا دارايـا طوذمـةة    بـةيم و ( م يارو ثةجناو ثَينج م يؤن دينـار 

ثَيـنج سـةدو سـا و شـةش م يـارو سـَيزدة       ) 351015دينارة ثةسند كردووة كة جياوازيةكـةة  ( دووم يؤن
 .كةمرتة( م يؤن دينار

( 9001)ســـاَلا ( 1)بـــؤ جـــَا بـــةجَا كردنـــا ياســـاة رَيكخســـتنةوةة موَلكايـــةتا زةوة و زار ذمـــارة  –ب 
ــار  ) 1930وةزارةت طوذمــةة  لةهةرَيمــدا ــةجنا م يــؤن دين ــؤ (هةشــت م يــارو دوو ســةدو ث ة خةمالنــدوة ب

ة ثةسـند كـردووة،   (سـةدو هةشـتاو حـةوت م يـؤن    ) 111000هةرسَا ثارَيزطا، بةيم وةزارةتا دارايا بر ة 
 .ئةمةش دةبَيتة ر َيطر لةبةردةم جَا بةجَا كردنا ئةم ياساية

كوردستان و رَيكخستنةوةة دارستانةكان و ضاندنا دارستانا دةسـتكردو  بؤ ثاراستنا ذينطةة هةرَيما  –ج 
ئاودَيريــان و بةطــةر خســتنةوةة نةمامطــةكان وةزارةتــا دارايــا ر ةزامةنــدة دةرنــةبر يوة لةســةر هــيض بــر ة  

 .ثارةية  بؤ ئةم مةبةستة
َيويسـت جـَا بـةجَا    ئةو بر ة ثارةيةة تـةرخان كـراوة وةكـو ث   ( 9001)بؤ بودجةة وةبةرهَينانا ساَلا  –د 

 .نةكراوة لة اليةن وةزارةتا داراييةوة
ئةم وةزارةتةش هـةر وةكـو وةزارةتـا كشـتوكاَل ئـةو بـر ة ثارةيـةة كـة         :. وةزارةتا سةرضاوة ئاوييةكان – 9

خةمَ َينراوة لة اليةن وةزارةتا دارايا كةمكراوةتـةوة كـة ئةمـةش دةبَيتـة دروسـت كردنـا طررـت لـة جـَا          
ةكانيان كة دةبواية طرنطا زؤرة ثَا بدرَة، ضونكة هـةروةكو خؤتـان دةزانـن ئـاو ئَيسـتا      بةجَا كردنا ثرؤذ

وةكــو كااليــةكا ســرتاتيجا مامةَلــةة لةطــةَل دةكرَيــت و دةبَيــت لــة ئَيســتاوة ئامادةكــارة هــةبَيت لــة اليــةن  
 :.هةرَيما كوردستان بؤ ئةو ئةطةرانةة دَينة ثَيشةوة لة داهاتوودا
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ــةرةتا  –د  ــةة وةزارةت سـ ــار   ) 39552طوذمـ ــؤن دينـ ــوار م يـ ــا و ضـ ــَا سةدوسـ ــارو سـ ــةجناو دوو م يـ ة (ثـ
خةمالندوة بؤ بودجةة ئاسايا كة ئةم بر ة ثارةيـةش بةشـَي  لـة كـر ين و بةطةر خسـتنا ئامَيرةكـانا جـَا        
بةجَا كردنا ثرؤذةكانا وةبةرهَينانا تياية كـة ئةوانـةة كـة لةاليـةن وةزارةتـةوة ر اسـتةوخؤ جـَا بـةجَا         

ة ثةســند (بيســت م يــارو دووســةدو ثَيــنج م يــؤن ) 90903ن، بــةيم وةزارةتــا دارايــا تــةنيا بــر ة  دةكــرَي
 (.سا و دوو م يارو سةدو بيست و نؤ م يؤن دينارة)  59192كردووة، جياوازيةكة    

تـةرخان  ( سـةدو سـا م يـؤن دؤالر   )150بؤ جَا بةجَا كردنا ثالنا سرتاتيجا وةزارةت سـاَلا يةكـةم    –ب 
بةيم تا ئَيستا نة ضووةتة بوارة جَا بةجَا كردنةوة، ئةمةش طررت لة بةردةم جـَا بـةجَا كردنـا     كراوة،

 .ثالن و ثرؤذةكان دروست دةكات
 :.تَيبينا و ثَيشنيارةكان

لة ثةيرةوة ( 12)دةبواية بودجة لة كاتا  ياسايا خؤيدا ر ةوانةة ثةرلةمان بكراية بة ثَا ة ماددةة  – 1
 .ناوةخؤ

لة كاتا خؤيدا بؤ ثةرلـةمان بـةر ضـاو روونـا لـة ضـؤنيةتا سـةرف        ( 9001)باتا ختاما ساَلا حيسا – 9
 (.9002)كردنا دروست دةكات، كارئاسانا ثةسند كردنا بودجةة ساَلا 

ئةو بودجةة دابني كراوة بؤ وةزارةتةكان لـةكاتا خؤيـدا سـةرف بكرَيـت بـَا دروسـت كردنـا ئةطـةرو          – 5
 .راييةوةطررت لةاليةن وةزارةتا دا

تةرخانكردنا طوذمةيةكا ديـار بـؤ ئاوةدانكردنـةوةة طونـدةكان و رَيكخسـتنا كؤضـا بةثَيضـةوانة لـة          – 2
 .شارةوة بؤ الدَيكان و هاريكارة كردنا جووتياران بؤ بووذانةوةة ئابوورة الدَة

بكرَيـت لةطـةَل    داواكارين بودجةة هةردوو وةزارةتا كشتوكاَل و سةرضاوةكانا ئـاو بـة ر َيذةيـة  زيـاد     – 3
ئاستا طةشة كردن و بووذانةوة و سةرخستنا ثالنا سرتاتيجا وةزارةتةكان بطـوجنَا و تـا ببَيتـة هـةنطاوي     

 .عَيراق –يةكةم بؤ دابني كردنا ئاسايشا خؤراكا هةرَيما كوردستان 
 
 

 .......لةطةَل رَيذماندا
 ليذنةة كشتوكاَل و ئاودَيرة

 
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .وثاس، ليذنةة كاروبارة ناوخؤ رةرموو كا  امساعيلزؤر س
 :بةر َيز امساعيل حممود

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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 سةرؤكايةتي ثةرلةمانا كوردستان ـ عرياق/ بؤ
  9112راثؤرتا ليذنة لةسةر بودجةة / ب

 

( 1/1/9002)و رؤذة ية  شةمة (92/3/9002)ليذنةة كاروبارة ناوخؤ لة رؤذة ية  شةممة رَيكةوتا

عَيراق ، ئةوين  -دوو كؤبوونةوةة ئةجنامدا بؤ تاوتوآ كردنا ثر ؤذةة ياساة بودجةة هةرَيما كوردستان

ثاش ئةوةة ر ةوانةة ليذنةكةمان كرا لةاليةن جةنابا سةرؤكا ثةرلةمان لة خوَيندنةوةة يةكةما ئةم 

ردن  ئالوطؤركردنا بريور ا ، وثاش طيتتوطؤك(1/3/9002)رَيكةوتا ( 10)ثر ؤذةية لة دانيشتنا ذمارة 

  -:ليذنةكةمان راو بؤضونةكانا بةم شَيوةية ثَيشكةش دةكات

- :راة ليذنةكةمان سةبارةت بة ثر ؤذةكة بةشَيوةيةكا طشتا -:يةكةم

ـ ليذنةكةمان تَيبينا ئةوة دةكات كة حكومةت لة ناردنا ياساة بودجة هةموو ساَلَي  بةدواكةوتووة، 1

رينا يةكةم بةر لة ساَلا دارايا ثَيشكةش بة ثةرلةمانا بكات، هةروة  لةماددةة ونةيتوانيوة كة لة تش

 :ثةير ةوة ناوخؤة ثةرلةمان هاتووة، بؤية ئَيمة ثَيشنيار دةكةين( 12)

 .اـ دةرضواندنا راسثاردةية  كة حكومةت ناضار بكات ثابةندبَيت بةماوةة ياسايا ناردنا بودجة

 .ثةير ةوة ناوخؤ بةشَيوةية  كة حكومةت بتوانَيت جآ بةجآ ة بكاتة (12)ب ـ هةمواركردنا ماددةة 

ـ ئةو بر ة ثارةة كة حكومةت وةكو س يتةة عةاار بة هاوويتيان دةدات بةثآة ئةو ماددةة كة بةبر يارة 9

ثةرلةمان زياد كراوة، تَيبينا دةكرَيت كة كةمة  ناتوانرَيت ببَيت بةراكتةرَي  بؤ ضارةسةركردنا كَيشةة 

 .شتةجآ بوون، بؤية ثَيشنيار دةكةين زياد بكرَيتني

ـمةرجةكانا بةخشينا س يتةة عةاار جياوازن لةنَيوان ثارَيزطاكانا هةرَير، بؤية ثَيشنيار دةكةين ية  5

 .نرَين

ـ ثَيويست بوو ياساة بودجة ر ةوانةة ديوانا ضاودَيرة دارايا بكارابا، ئينجا ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكرابا 2

تا دارايا ضاودَيرة لةطةَل با بؤ هةَلسةنطاندنا ئةم بودجةية كة دةبووة مايةة ئاسانكاريةكا زؤر وراثؤر

 . بؤ ئةندامانا ثةرلةمان

- :ر اة ليذنة سةبارةت بة بودجةة وةزارةتا ناوخؤ  هةردوو ئاساين -:دووةم
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ر بؤ كاروبارة ناوخؤ ليذنةكةمان تَيبينا ئةوة دةكات كة بودجةة وةزارةتا ناوخؤ  وةزارةتا هةرَي-1

بةشَيوةيةكا جودا هاتووة، كةضا لةبةر يةكطرتنةوةة هةردوو وةزارةت دةبواية بةية  بودجة هاتبا، 

وكاتا ثةيوةندة كردمنان بةوةزارةتا ناوخؤ سةبارةت بةم بابةتة ثَييان راطةياندين كة لةبةر ئةوةة 

، بؤية بودجةكة بةم شَيوةية هاتووة، يةكطرتنةوةة هةردوو وةزارةت لة بةشا دووةما ئةمساَل بووة

 .ثَيشنيار دةكةين بودجةة هةردوو وةزارةت بؤ شةش مانطا داهاتووة ئةم ساَل ية  نرَيتةوة

هةموو ساَلَي  بؤ ليذنةكةمان ( س َيمانا  هةولَير)تَيبينا ئةوة دةكةين كة بودجةة هةردوو ئاساين -9

ةكةمان ضاودَيرة تةنها وةزارةتا ناوخؤ دةكات، بؤية ليذن( 51)ماددةة ( 5)دَيت كةضا بةثَيا بر طة 

لةر ووة ياسايا ئَيمة ناتوانني متمانة بة بودجةة ئةم دوو دةزطاية بدةين  ثَيشنيار دةكةين ئةم ماددةية 

 .هةموار بكرَيت بةجؤرَي  كة ليذنةة كاروبارة ناوخؤ ضاودَيرة ئاساين بكات

 -:نةكةمان ئةم تَيبينيانة دةكاتسةبارةت بة بودجةة وةزارةت  ئاساين ليذ-5

سَا سةدو ) م يؤن دينار(530032) 9002بودجةة تةرخان كراو بؤ ساَلا  -:وةزارةتا ناوخؤ -أ

( 921200)بودجةة وةزارةت بريتا بوو لة  9001، كة لةساَلا (ثةجنا م يار وثنجا و نؤ م يؤن دينار

) م يؤن دينار( 101132)كةواتة بر ة ( اردووسةدوو ضَل وية  م يار و نؤ سةد م يؤن دين)م يؤن دينار 

 .زيادة كردووة( سةدو هةشت م يار وسةدوثةجنا ونؤ م يؤن دينار

م يؤن ( 301323) 9002بودجةة تةرخان كراو بؤ ساَلا  -:وةزارةتا هةرَير بؤ كاروبارة ناوخؤ -ب

بودجةة  9001ا ، كة لةساَل(ثَينج سةد وشةش م يار وثَينج سةد ونؤهةت وثَينج م يؤن دينار) دينارة

سَا سةد و هةشتاو وثَينج م يار و سةدو ثةجناو نؤ م يؤن )م يؤن دينار( 513132)وةزارةت بريتا بوو لة 

سةد و بيست وية  م يار و ضوار سةدو سا وشةش م يون )م يؤن دينار( 191251)كةواتة بر ة ( دينار

 .زيادة كردووة( دينار

سةد )م يؤن دينار( 113000) 9002ن كراو بؤ ساَلا بودجةة تةرخا: هةولَير/ ئاسايشا هةرَير -ج

م يؤن ( 10030)بودجةة دةزطاة ئاساين بريتا بوو لة  9001، كة لة ساَلا (و حةرتا وثَينج م يار دينار

نؤهةت وضوار م يار ونؤسةد )م يؤن دينار( 22230)كةواتة بر ة ( هةشت م يار و ثةجنا م يون دينار)دينار

 .يادة كردووةز( وثةجنا م يون دينار
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سةد )م يؤن دينار( 113500) 9002بودجةة تةرخان كراو بؤ ساَلا  -:س َيمانا/ ئاسايشا هةرَير -د

( 13153)بريتا بوو لة  9001، كة بودجةة ئةم دةزطاية لةساَلا (و ثانزة م يار وسَا سةد م يون دينارة

م يؤن ( 92213)كةواتة بر ة  (هةشتا وثَينج م يار وهةشت سةدو سا وثَينج م يون دينار)م يؤن دينار

 .زيادة كردووة( بيست ونؤ م يار وضوارسةد وشةست وثَينج م يون دينار)دينار

 
 ...لةطةَل ر َيزماندا

 ليذنةة كاروبارة ناوخؤ
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنةة ر ؤشنبرية رةرموو، كا  خدر رةرموو
 :س َيمان خ يل خضربةر َيز 

 .نبةر َيز سةرؤكا ثةرلةما
ئةطةر طةلة  راثؤرت ماينة، ثَيشنيار دكةم ئةو راثؤرتانة بَينة كؤثا كرن و هةر يةكة نوسخةكا نوينيت 

 ........... .و لة ماَل بة تَيروتةسةىل و باش تَيا بطات و بَيتة ذمارن، 
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .با نوَيندرَيتةوة، ئسوَلية نوَيندرَيتةوة، رةرموو كا  ئارَيز
 

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

راثؤرتا ليذنةة ثةيوةنديةكان و كاروبارة ر ؤشنبرية كة لةسةر هةر سـَا وةزارةتـا ر ؤشـنبرية و وةرزش و    
 .الوان و ناوضةكانا دةرةوةة هةرَيمة

 سةرؤكايةتي ثةرلةمانا كوردستان ـ عرياق/ بؤ

  9112 راثؤرتا ليذنة لةسةر بودجةة/ ب
 

، ناوضةكانا ر ؤشنبرية، وةرزش الوان)دواة خوَيندنةوةو لَيكؤَلينةوة لة رؤر ما بودجةة وةزارةتةكانا 
 : بةشَيوةيةكا طشتا ئةم تَيبينا  سةرجنانةمان دةخةينة ر وو 9002ة ساَلا (دةرةوةة هةرَير

بينني كة لةالية  ئةو هةموو ئَيمة واة دة. ـ َيرة و البةالكامنان زرن  بارَيكا طرانن بةسةر داهات 1
خةرجيانة كؤسثا بةردةم ئاوةدانكردنةوةو خزمةتطوزارة ثرتو وةبةرهَينانن لةاليةكا ديكةش هؤكارن بؤ 

 :بةرري ؤدانا دارايا طشتا   لةم بوارةشدا منوونة دةخةينة ر وو



 111 

ة ، لةسةر ئةم بةَيكرايا، وردبينا لة خةمالندنا بر ة ثَيويست بؤ برطة جياوازةكانا بوودجة ني 9
 :بابةتةش منونة دةخةينة ر وو

ـ هةندآ بر طةدا جياوازة نَيوان بر ة ثَيشنياركراو لةاليةن وةزارةتا ثةيوةنديدار لةطةَل بر ة ثةسندكراو 5
لةاليةن وةزارةتا دارايا زؤرة، لَيرةدا ثرسيارَي  دروست دةبآ ئايا ئةطةر وةزارةتا ثةيوةنديدار بةر استا 

بر ة هةية ضؤن دةكرآ دواتر بة نيوة ، يان كةمرتة ثةسندكراو لةاليةن وةزارةتا دارايا ثَيويستا بةو 
 !كارةكانا ثآ جآبةجآ بكا؟

 : هةندآ بر طةة جآ سةرنج وة  منوونة
جةنابا سةرؤ  ئةطةر دةررةمت بدةة ئَيمة مةبةستمان نة كةم كردنةوة نة مةبةستمان زيادكردنةوةية، 

 .ةمةبةستمان سةرنج خستنةوةي
 :لة وةزارةتا ر ؤشنبرية

دا جياوازة نَيوان بر ة ثَيشنياركراو لة اليةن وةزارةتا ر ؤشنبرية و ( تاويضات اسوظفني)ـ  لة بر طةة 1
ثةسةندكراو لة اليةن وةزارةتا دارايا زؤرة، هةرضةندة بةشَيكا ئةو بر ة زؤرة داواكراوة بؤ ئةوة 

كارمةندة نوآة كردووة، بةاَلم وةزارةتا ( 1130)دامةزراندنا  دةطةر َيتةوة كة وةزارةتا ر ؤشنبرية داواة
دارايا ثةسةندة نةكردووة لَيرةدا ثرسيارَي  دَيتةوة ثَيشةوة ئايا ئةطةر وةزارةتا ر ؤشنبرية ثَيويستا بةو 
كارمةندانة هةية ضؤن دةكرآ داواكة جآبةجآ نةكرآ، ياخود ئةطةر وةزارةتا ر ؤشنبرية ثَيويسس بةو 

 ة نية بؤضا داواة دةكا؟ذمارةي

بر ة خةم ينراوة وةزارةتا ر ؤشنبرية يازدة م يارو ثَينج سةد  سا سآ ( املنارع االجتماعية)ـ لةبر طةة 9
م يؤن ( 200)م يؤن دينارة، ئةو بر ةة كة لةاليةن وةزارةتا داراييةوة ر ةزامةندة لةسةر دراوة تةنها 

 .؟واتة جياوازيةكا طةلة  زؤر هةية!..دينارة
ئايا لَيكوشتنةكة واتة بر ة كةم كراوةكة زؤر نيةو وةزارةتا دارايا مةترسا لةوة نية وةزارةتا ر ؤشنبرية  

 بةو بر ة ثارةية كارةكانا ثآ جآبةجآ نةكرآ؟

 -:ـ  تَيبينا لةسةر ضةند بر طةيةكا الوةكا، وة 5

  ئايا ئةوةضية؟  ( خمصصات لي ية)هةية لةوانةش ( خمصصات)ضةندين جؤر 

 م يؤن، ئايا ئةوة ثَيويستة؟( 91)صصات السكن خم 

   ئايا ئةوة ضية  بؤ ضية؟( 1115) استثةائيةخمصصات 

  ( ال وازم االخرة)ثارةيةكا زؤرةو جؤرةكانا ديار نيني، ئايا مةبةست لةو ( 122)ال وازم االخرة
 ..ضية؟

  ئايا  ئةو وةزارةتة  م يؤن بر َيكا زؤرة،( 1912)كة بريتية لة ( إ ار املباني)ثارةة بر طةة
 زؤربةة رةرمانطةكانا كرَين؟
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  كة جَيطاة ( اجيار اااسبات واالثاث وال واز )دا هاتووة (إ ار مكائن ومعدات)لة بر طةة
 سةرسور مانة هةرضةندة ثارةكةش كةم بَيت، بةاَلم ئايا رةرمانطة هةية كؤمثيوتةر بةكرآ بطرة؟

  م يؤن، جَيطاة ثرسيارة؟ ( 913)كة بريتية لة ( تةظيف المائرة)بر طةة 

  م يؤن، جَيطاة ثرسيارة؟ (3512)بريتية لة ( الصيانة)بر طةة 

 .جطة لةوةش ضاكردنةوة بة هةموو جؤرةكانيةوة ثارةيةكا زؤرة بؤ دانراوة

  ئايا ثركردنةوةة ئةو خانةية ضا !.. م يؤن دينارة بؤ دانراوة 159( شبكة امليكرويف)بر طةة
 دةطةيةنآ؟

  (كاملات اهلاتيتيةإجور امل )م يؤن دينارة بؤ دانراوة ئايا ئةمة بر َيكا زؤر نية؟ 111 

ناكرَين، ثارةيةكا ( ددخال خمزني)بةشَيوةيةكا طشتا ئةو بر طانةة كة شاراوة، ياخود، ناديارن  بةرضاونني 
 . زؤريان بؤ دانراوة

سآ هةزارو شةش سةد  ( 5153)ـ  زؤرة ذمارةة كارمةندان لة وةزارةتا ر ؤشنبرية كة بريتني لة 2
كاردةكةن، ئةطةر وةزارةت ب َيت ئةم ( عقد)كارمةند بة بةلَيننامة ( 515)سا ثَينج، لةم ذمارةيةش 

كارمةندانةة بة عقد دامةزراون ثسثؤر ن، ئايا ماناة وانية كارمةندانا تر بةبآ ثسثؤر ة دامةزراون، جا بة 
 !هةر هؤيةكةوة بَيت؟

ة ثَيويستا وةزارةت كة لة خانةة مةب ةغا خةمَ ينراودا ئاماذةة ثَيدراوة، ـ بآ ر ةضاوكردنا ر ادة3
ة بر طة خةمَ ينراوةكانا بؤ نيوة كةمكردؤتةوة بة ر ادةية  كة لة كؤة %(22)وةزارةتا دارايا نزيكةة 

طشتيدا بر ة ر ةزامةندة لةسةر دراو  شةست  حةوت م يارو ضوارسةدو شةست م يؤن دينارةو بةمةش بر ة 
ئةمة نةبوونا وردبينا لة بوارة خةمالندن بؤ ! ر ةتكراوة زياتر لة نةوةدو هةشت م يار دينارة

 !ثَيويستيةكانا وةزارةت دةردةخا؟

دا خةمالندنا وةزارةتا ر ؤشنبرية سآ م يارو شةست  يازدة م يؤن (املصرورات االخرة)ـ  لة بر طةة 1
بةهؤة . يست  ية  م يار  حةوت سةد م يؤن دينارةدينارة، لة كاتَيكدا ها وةزارةتا وةرزش الوان ب

ر ةضاوكردنا نةريتا اةبولكردنا نيوةة بر ة خةم َينراوة وةزارةتةكان مةب ةغا تةرخانكراوة وةزارةتا 
دارايا ثةيوةست بةم بر طةية بؤ وةزارةتا ر ؤشنبرية ية  م يارو دووسةد م يؤنةو ها وةزارةتا 

بؤية لة بر ة تةرخانكراوة وةزارةتا دارايا بؤ ئةم دووخانةية !.. وةرزش الوان يازدة م يار دينارة
...!! دةردةكةوَيت كةوا مةب ةغة نووسراوةكانا وةزارةتا وةرزش الوان دة ئةوةندةة وةزارةتا ر ؤشنبريية

 ؟...ئةم بةراوردةش بؤ ئةندامانا بةر َيزة ثةرلةمان بةجآ دَيَ ني

 

 وةزارةتا وةرزش  الوان



 111 

املقرت  من ابل )ازيةكا زؤر لة نَيوان ذمارة خةم َينراوةكانا وةزارةتا وةرزش  الوان بوونا جياوـ1 
  ئةو ذمارانةة كة وةزارةتا دارايا لةطةَل وةزارةتا نابراو لةسةرة رَيكةوتوون (9002الدائرة لسنة 

دياردةيةكا زؤر  كة زؤر بة ئاشكرا لةسةرجةم بر طةكاندا ديارةو، ئةوةش(. 9002متيتق وزارة املالية لسنة )
ترسناكة، ضونكة زؤر مانا لةخؤ دةطرَيت و دةتوانرَيت ئةم دةستةواذانةة لةبةرامبةردا  بةكاربهَينرَي 

نةزانني لة خةمالندن، ناوردبينا لة خةمالندن، نةبوونا متمانة لة نَيوان وةزارةتا ناوبراوو دارايا، )
ا خزمةتطوزارة بة ناتةواوة، سةرلَيشَيواندن، نةبوونا ثسثؤريا، خةمالندنا نازانستا، ثَيشكةش كردن

 (.هتد... مةبةستا تر
واتة تا شةش مانطا يةكةما ساَلا ر ابردوو كة  50/1/9001ـ جياوازة نَيوان بر ة خةرجكراو تا  9

زؤر زؤرةو  9002دةكاتة نيوةة ماوةة خةرجا بودجةة ساَلَيكا وةزارةت، لةطةَل بر ة خةمَ ينراو بؤ ساَلا 
 50/1ار دةطاتة شةست  سآ ئةوةندةة خةرجا شةش مانطي وةزارةت لة ساَلا ر ابردوو واتة تا هةندآ ج

( الس ع واخلدمات والصيانة)وة بيست  حةوت ئةوةندة وة  لة خانةة ( املنارع االجتماعية)وة  لةخانةة 
يةكانا شةش دةثرسني ئايا دةكرآ لة نيوةة دووةما ساَلدا خةرجيةكانا وةزارةت بيست ئةوةندةة خةرج

 مانطا يةكةم بةرز ببَيتةوة؟

ديارة، ئةمة بة لةبةرضاوطرتنا   9002ئةم ر استية لةسةر زؤربةة بر طةكانا بودجةة خةمَ ينراوة ساَلا  
زؤر جار ثرت لة دوو ئةوةندةة مةب ةغا  9002ئةو ر استيةة كة مةب ةغا خةمَ ينراو بؤ ساَلا 

تاويضات )ونة خةرجيا وةزارةتا وةرزش الوان بؤ خانةة بؤ منو. دةبَيت 9001خةمَ ينراوة ساَلا 
تةنها دوو م يارو سآسةدو هةشتا م يؤن دينارة، بر ة خةم َينراو واتة داواكراو  50/1/9001تا ( اسوظفني
الس ع )هةر سةبارةت بةم خاَلة لة خانةة . نؤ م يارو دووسةدو نةوةدو دوو م يؤن دينارة 9002بؤ ساَلا 

ضوارسةدو بيست  هةشت  9001خةرجا شةش مانطا وةزارةت واتة نيوةة ساَلا ( انةواخلدمات والصي
 !..يازدة م يار و هةشت سةدوو نةوةدو نؤ م يؤن دينارة 9002م يؤن دينار بووة، بر ة خةمَ ينراو بؤ ساَلا 

وةستةة م يار كة هةَل( 11000)ثشكا شَيرة بةردةكةوَيت كة بريتية لة ( املصرورات االخرة)ـرب طةة 5 
 لةسةر ثَيويستة؟

بر َيكا زؤرةو شَيوازة خةرجكردن  ضؤنيةتا ( 132)كة بريتية لة ( املكارئات لزري املنتسبني)ـ بر طةة 
 خةرج كردنا جَيطاة ثرسيارة؟؟

 ، بر طةة (93)بريتية لة ( النيتقات االخرة)و بر طةة (10)كة بريتية لة ( نيتقات السيتر)ـــ بر طةة 
 .؟....كة ئةمانةش جَيطاة ثرسيارن( 933)كة بريتية لة ( ييتادخمصصات ونيتقات اال)
كة تايبةمتةندة وةزارةتا ورزش  الوان زؤر دوورة ( 22)كة بريتية لة ( ا ار مكائن ومعدات)بر طةة  -4

هةرضةندة كةمة بةاَلم ناكرآ ( اجيار اثاث ولواز )هةروةها بر طةة . لة بةكرآ طرتنا مكائن  معدات
 !؟...هةبَيت

 جَيطاة ثرسيارة؟(535)كة بريتية لة ( الرترية الرمسي)بر طةة  -5
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 ؟؟...طةلَي  زؤرة بة تايبةتا ضاكردنةوةة كتَيب  سجالت( صيانة)بةشَيوةيةكا طشتا خةرجا  -1
ية، (املصرورات االخرة)بةشَيوةيةكا طشتا بودجةة وةزارةتا وةرزش  الوان زؤرترين خةرجا لةبوارة  -1

ني زياتر ئةم خةرجيانة لةبوارة ر اطةياندنا ر واَلةتا  ثر وثاطةندةو سةرةركردن  كة دةتوانني بَ َي
املصرورات )هتد، ئةطةر بةراوردة بكةين لةطةَل وةزارةتا ر ؤشنبرية دةبينني بر طةة ...داوةتكردنا خةَل  

رزش  الوان بريتية لة ية  م يارو دووسةد م يؤن دينار ، كةضا ئةم بر طةية لة وةزارةتا وة( االخرة
ئةم جياوازية جؤرَي  لة طومان دروست دةكات كة وةزارةتَيكا بضوو   كةم . م يار( 11)بريتية لة 

رةرمانطةو كةم كارمةند ، كة زياتر كارة ئاسانكارية بؤ الوان  وةرزشوانان؟؟ ئايا ئةم خةمالندن  
هؤيةكا ترة كة ثَيويستة دابةشكردنا خةرجيانة لةسةر بنةماة كارة وةزارةتةكة هاتووة، ياخود بة

 ر وونبكرَيتةوة؟؟
كارمةندو ( 12)بريتية لة ( اسالك اسؤقت)كارمةند، ميالكا مؤات  كارمةندة بة عقد ( 119)بوونا  -8
كارمةند، كة ئةمةش هةم خةرجا زؤرة دةوآ  هةمين نةبوونا هيض ( 21)بريتية ( اسوظفو  باقود)

 ة؟ثسثؤر ية  بؤ دامةزراندنا كارمةندان ني
مالبء اخر ، ا ذية اخر ، ال واز  االخر ، س اية متةوعة، : هاتبآ وةكو( اخرة)لة هةر جَيطاية   -2

الةفقات االخر ، خممية متةوعة، خممات اخر ، وسائل الةقل االخر ، مصاريف متةوعة، اسصروفات 
كراوةتةوة، ئةوة لة كاتَيكدا خانةكةة ثر ... .االخر ، االثاث االخر ، األالت ومامات اخر ، أالت كباة اخر ،

ة بؤ وةزارةتةكان، (استثةاا)ئةوة حاَلةتا : ديار نية ضية ، دووةم: يةكةم( االخرة)ئةو شتانةة تر واتة 
ة ىَل هاتووةو بةهؤيانةوة بر ة ثارةيةكا يةكجار (ااعيدة)بةاَلم لَيرةدا بؤ وةزارةتا وةرزش الوان وة  رَيسا 

 زؤر راكَيشراوة؟
 

 تا بؤ هةردوو وةزارةتتَيبينا طش
لةبةر داواكارة  زؤرو خرا  دابةشكردنا داهات لةم دوو وةزارةتة دةتوانني ب َيني كة ئةم دوو رَيسايةيان 

 :جآبةجآ نةكردووة
واتا ئاراستةكردنا خةرجيةكان بؤ دةستةبةركردنا زؤرترين سوود بةكةمرتين : رَيساة سوود -6

 تَيضوون؟
ة خرا  بةكاهَينان  بة رري ؤدانا خةرجا طشتا، واتة دةست طرتن دووركةوتنةوة ل: رَيساة ئابوورة -9

 .بة خةرجا طشت  خةرج نةكردنا لة بوارة نا ثَيويست  بآ كةَل 

هتد ئةمانة هةمووة ...بوونا طوذمةة زؤر طةورة لة بر طةكانا وة  صيانة  مصاريف اخرة  نيتقات
 ثَيضةوانةة ئةم دوو رَيساية ئابووريةن؟

هةَلوةستةية  بكةين  ئةو شَيوة سةوداية بؤ هؤكارَي  يان ضةند لةم هؤكارانةة خوارةوة بؤية، ثَيويستة 
- :بطَير ينةوة
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 : كة ئةوةش كارَيكا زؤر نابةجآية، ضونكة –نةشارةزايا لة خةمالندن  -د
 ئةزموون النا كةما جياوازة نَيوان بر ة خةم َيندراو و ر ادةة ثَيويست دةردةخا؟ :يةكةم

 !ثَيويست ر اوَيذ بة شارةزايانا بوارة دارايا  بودجة نةكراوة وة : دووةم 
كَيشانةوةو ااضاندنةوةة ثرتة ثارة لة بودجةة طشتا  دواترين خةرجكردنا بةبآ بوونا ر ةوايا  -ب

 .ثَيويستا  ثالنا كار كة ئةوةش دياردةيةكا مةترسيدارة
بؤية ئةوان ثرتة !.. لَييان كةم دةكاتةوةدَلنيابوون لةوةة كة هةرضةندة بنووسن وةزارةتا دارايا  -ج

ئةطةر ئةوةش ر است بآ ئةوا هةم  -:دةنووسن تا لةطةَل كةم كردنةوةش ر اددةيةكا دياريكراو مبَينَيتةوة
وةزارةتا ثةيوةنديدارو هةم وةزارةتا دارايا لةبةرامبةر بةثرسياريةتَيكا ياساييدا دةبن  ئةبآ ثةرلةمان 

  لةم حاَلةتةدا هؤكارة نةبوونا متمانة لةنَيوان وةزارةتةكان  وةزارةتا دارايا لة ئاستيدا بآ دةنط نةبآ
 ر وون بكرَيتةوة؟
ئايا مةبةستا ثةسندكردنا بودجة تةنيا هاوسةنط كردنا نَيوان داهات  خةرجية يان، : لَيرةدا دةثرسني

 َل بر ة داهات؟هاوسةنط كردنا خةرجية بةثآة ثَيويستا ثَيشكةشكردنا خزمةتطوزارة  كار لةطة
بَيطومان، ضةندة هةَلة لة خةمالندندا كةم بآ ئةوةندة كةم كور ة لةخةرجكردندا كةمرت دةبآ  تَيضوونا 

 .راستةاينة  خةمالندنةكة لة يةكرتة نزي  دةبنةوة
ئةوةة ئَيمة تَيبينا دةكةين جَيطةة داخة كة خةمالندن  رَيككةوتن لةسةر بر ة ثارةة بر طةكان زؤر 

بؤ ثرت ر وونكردنةوة دةثرسني ئايا كاتَي  كة وةزارةتَي  بر َي  ثارةة . كا  نابابةتيانةيةهةر ةمة
خةمالندووة و دواتر لةاليةن وةزارةتا دارايا تةنيا نيوةة بؤ موارةاةت دةكرآ ضؤن دةتوانآ ئةو كارة 

 جآبةجآ بكا؟
ة لة ر اددةة ثَيويست، ئايا ئةوة يان ئةطةر هاتو وةزارةتا دارايا موارةاةتا هةموو بر ةكةة كرد كة ثرت

 بةزيان بؤ سةر بودجةة طشتا ناشكَيتةوة؟
 ئايا كآ لة ئاكامة خراثةكانا ئةو دياردةية بةرثرسيارة؟

 .ثر كردنةوةة خانةكانا رؤرم بة هةَلة يان، بةمةبةستا تايبةت -د
ة سةرنج دةدةين لة ضةندين ديارة رؤرمةكة بؤ هةموو وةزارةتةكانة بة تايبةمتةنديةكانيانةوة، بةاَلم ك 

شوَين هةندآ خانة ثر كراونةتةوة كة هيض ثةيوةنديان بةو وةزارةتانةوة نية، ئةطةر ئةوة لة نةشارةزايا 
بآ مايةة هةَلوةستة لةسةركردنة ، ئةطةرين بؤ ثرت ر اكَيشانا ثارة بآ مايةة بةدوا داضوونةو، ئةطةرين 

 دةوآ؟    هةر لة بآ بايةخيةوة بآ ديسان هةَلوةستةة
 .بَيطومان بةو شَيوةية بوارة بةرريؤدانا داهاتا طشتا  خرا  بةكارهَينانا  طةندةىل رراوانرت دةبآ

 وةزارةتا ناوضةكانا دةرةوةة هةرَير
هةرضا سةبارةت بة وةزارةتا ناوضةكانا دةرةوةة هةرَيمة بةشَي  لةو هةَلسةنطاندنانةة بارة دارايا 

بر ة ( إ ار مكائن ومعدات)لة خانةة :   ر ؤشنبرية دةيطرَيتةوة، بة منوونةهةردوو وةزارةتا وةرزش الوان
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هةروةها لة خانةكانا .. م يؤن دينار نووسراوة، ئايا ئةو خانةية تايبةمتةندة وةزارةتا ناوبراوة؟( 1101)
( الةقل وسائ )انة هةمووة هةن؟ و، هةروةها خانةة (الصيانة)بر َي  ثارة دانراوة ئايا ئةو ( الصيانة)
 بر ة ثارةية  نووسراوة كة خؤة ئةو خانةية بؤ وةزارةتةكانا تر دانراوة؟( 11ل)

بة شَيوةيةكا طشتا وردبينا لة خةمالندن  ثر كردنةوةة رؤر م نية  ثَيويستة وةزارةتا دارايا بة 
كةم ( شزيلت)هاوكارة وةزارةتةكانا تر ثَيداضوونةوةة بؤ بكا  بر ة ثارة زيادةكانا بوارة كارطَير ة 
 .......بكاتةوةو بيخاتة سةر بوارة خزمةتطوزارة  ئاوةدانكردنةوةو بةهَيزكردنا ذَيرخانا ئابوورة

بةشا هةرة زؤرة ئةندامانا ليذنةكةمان ئيمزايان لةسةر كردووة، ئةطةر ثَيويست دةكات ناوةكانيان 
 :نوَيننةوة

 .ـ ئارَيز عبداهلل
 .ـ ئةرسةالن غيتور

 .ـ خةمان زرار
 .ميؤ هةكارةـ رؤ

 .ـ باثري كامال
 .ـ غيتور مةمخورة

 .ط اتـ سيد 
 .ـ رشيد كرير

 .ـ تاظطة حممد ع ا
 .ـ ظيان س َيمان

ئةوانة ئيمزايان لةسةر كردووة، كا  دي مانين بةهؤة نةخؤشيةوة موارقة، بةيم لَيرة نةبووة ئيمزاة 
 .دالةسةر بكات، وة كا  بةَلَيينن لة دةرةوةة ويتة و لةطةَل ر َيزم

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  ئارَيز رةرموو! تةع يق نية لةسةر ر اثؤرتةكان، ناوتا خوَيندةوة؟ نا ناوتا نةخوَيندةوة
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ةنها ئيمـزاة  برادةران ئةو برادةرة ئيمزاة نةكردووة هيض ر ايةكا جياوازة لةسةر ئـةو ر اثؤرتـة نـةبووة، تـ    
 .نةكردووة

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  ئارام رةرموو
 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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 .......... .نةخَير بة عةكسةوة من ئَيستا رةئا خؤم دةَلَير
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  ئارام رةرموو. تةع يق نةدةة تةنها رةئا خؤت بَ َا

 :ز ئارام رسول مامندبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ذمارةيــة  لــةو : ســةرةتا ئــةم ر اثؤرتــة تــةنها لةاليــةن ســةرؤكا ليذنــةوة ئامــادة كــراوة، ئةمــة يــة ، دووةم 
ثَيشنيار و ثرسيارانةة كة لةو راثؤرتـةدا هـاتوون ئَيمـة لـة كؤبوونـةوةمان لةطـةَل وةزارةتـا ر ؤشـنبرية كـة          

ليذنةكــةمان بــاس كــردووة و وةيممــان وةرطرتووةتــةوة، وةيمــةكانين زؤر جَيطــاة   نوَينــةريان هــاتووة بــؤ
اةناعةتا جةنابا سةرؤكا ليذنة خـؤة بـووة، هـةروةها ليذنـة موارـق نـةبووة لـةوةة كـة هـةوَل بـدات بـة            

كو هةمان شَيوة لةطةَل وةزارةتا وةرزش و الوانين دابنيشَيت بؤ ر وونكردنةوةة زؤرَي  لةو خاينةة كة وة
طومان لَيرةدا هاتووة، ئةم راثؤرتة دواة ئـةوةة كـة يـة  جـار لـة ليذنـة خوَيندرايـةوة زؤربـةة ئةنـدامانا          
ليذنة دةزانن ئَيمة ئامادةنةبووين ئيمزاة لةسةر بكةين، داوامان كرد لةطةَل وةزارةتةكان دانيشـنت بكرَيـت،   

بؤ تةوحيدة رةئيةكان، بؤيـة مـن ثـَير وايـة      لةطةَل وةزارةتَي  دانيشنت كرا، دواة ئةوة كؤبوونةوة نةكراوة
ــةبوون،          ــتنةكان ئامادةن ــة دانيش ــارة ل ــان دي ــة ناوةكاني ــردووة ك ــان ك ــةر َيز ئيمزاي ــدَي  ب ــة هةن ــةم راثؤرت ئ
ــة       ــتطرية ل ــدامانا ليذنــة ثش ــة ئَيمــة هــةموو ئةن ــؤ كؤبوونــةوةكانا ليذنــة، بؤي رةترةيةكيشــة نــةهاتوون ب

جةنابا سةرؤكا ثةرلةمان زؤر موالحةزاتا تياية ئـةم موالحةزاتانـةمان   خاَلةكانا ئةم ر اثؤرتة ناكةين، وة 
ئَيمة لةطةَل وةزارةت باس كردووة، ر وونكردنةوةيان داوينةتَا مـةرروز بـوو وااعـا ئـةو ر وونكردنةوةيـةش      

 .نرابا ر وو، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ة، تؤ رةئا خـؤت دا ئـةوةة كـة ئيمـزاة كـردووة تاظطـة       موساعةدة بكة، ناوةكانا خوَيندةوة ئيمزايان كردوو
 .خان رةرموو

 :بةر َيز تاظطة حممد ع ا
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ديارة كة ر اثؤرتةكة ئامادةكراوة و خوَيندراوةتـةوة، مونااةشـةة زؤرمـان كـردووة، ر اسـتة وةزارةتـا وةرزش       
مـادةبوون، دواة ئـةوةة كـة داوامـان كـرد وةزارةتـا       والوان ئَيمة داوامان كردن يةكسةر بـؤ بـةيانا هـاتن، ئا   

وةزرش و الوان بَين دوو ئختيار خرا بةردةممان ئَيمة بضني سةردانا ئةوان بكةين بؤ مونااةشةة ر اثـؤرت،  
ئةوة بوو طومتان ئَيمة ناضينة ئةوَة و مونااةشةة ر اثؤرت بكةين با ئةوان بَين لَيـرة مونااةشـةكة بكـةين،    

يجة طةيشتةوة ضا، بةيم بؤ ئيمزا كردن حةزدةكةم ئيشارةت بةوة بكةم بة ئريادةة خؤمان ئيرت نازامن نةت
ئيمزامــان كــردووة و مونااةشــةمان كــردووة دوو، ســَا جــار خوَيندراوةتــةوة، يــةعنا خــؤش نيــة بطوترَيــت  

ووة سةرؤ  حازرة كردووة و ئةوان ئيمزايان كردووة، بةس يةعنا ئةوةية هةمووشـيان موالحـةزةيان هـةب   
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كا  ئارام خؤة موالحةزةة هـةبووة، ر اسـت دةكـات، لةبةرئـةوةش ئيمـزاة نـةكردووة، ئَيمـة بـة رع ـا هـةر           
 .هةموومان بة ئريادةة خؤمان و موارقين بووين لةسةر ئةوة كة ئيمزا كراوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .اما ليذنةكةن اسةة بكةن، ظيان خان رةرمووئةوة ثَيويست ناكات، ئةوة رةدة داوة، باشة با ئةوانةة ئةند
 :بةر َيز ظيان س َيمان ثاشا

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
بةر استا سةبارةت بة ضؤنيةتا ئامادةكردنا ئةم ر اثؤرتة بـا ر اسـتيةكةة بَ ـَيني، ر اثؤرتةكـة ئَيمـة لةاليـةن       

، ئَيمـة يـة  كؤبوونـةوةمان كـرد لةطـةَلا      كا  ئارَيزةوة ئامادةكراوةو سةرةتايةكةة بةَلَا بةو شـَيوةية بـووة  
دانيشتني كة ر اثؤرتةكة خوَيندرايةوة نوسخةشا بؤ ئَيمة كؤثا نةكردبوو، بـةس خـؤة خوَينديـةوةو ئَيمـة     
هةموومان لةسةر ئةوة موتةرق بووين كة لةطةَل وةزارةتةكان دانيشني، لةبةرئةوةة كة زؤرينةة خاَلـةكانا  

ركردن و ر اوَيــذكردن لةطــةَل وةزارةتــةكان حــةل دةبَيــت، ضــونكة لةطــةَلا  ئــةم ر اثؤرتــة لــة ئــةجناما ثرســيا
نــةبووين، هــةتا لةطــةَل وةزارةتــا ر ؤشــنبرية دانيشــتني بــة تــةما بــووين لةطــةَل وةزارةتــةكانا ناوضــةكانا   
دةرةوةة هــةرَيمين و لةطـــةَل وةزارةتـــا وةرزش و الوانـــين دابنيشـــني، بـــةيم مـــةجال مـــابوو كـــة ر ؤذة  

داهاتوو ئَيمة لةطةَل وةزارةتـا وةرزش و الوان دابنيشـني، بـةيم ثـَا ر انةطةيشـتني، بؤيـة كـا         يةكشةممةة 
ئارَيز دوَينَا كة ئةو موالحةزاتانةة ئَيمة وةرمان طرت بـوو لةطـةَل مـودير عامـةكانا وةزارةتـا ر ؤشـنبرية       

كيان دووبـارة بووبوونـةوة كـة    مةرروز بوو زؤرينةيان كة لَيرة دووبارة نةبووبانةوة، بةيم بةداخةوة هةندَي
وةيممان وةرطرتؤتةوة، لةطةَل ئةوةش يةكَيكر لةوانةة كة تةوايعر كردووة، بـةيم بـة هـةبوونا هةنـدَي      
تَيبينير، ضونكة بةر استا هةنـدَي  خـاَل هةيـة دروسـتة لةطةَلينـة، هةنـدَي  خـاَلين زؤرينـة خاَلـةكانين          

بؤية وابزامن ثَيويست ناكـات ئَيمـة وةكـو ئةنـدامانا ليذنـة بـةو       وةَلآلها لةطةَلا نير بة حةايقةت، ئةوجا 
 .شَيوةية تةعامول بكةين، حةايقةتةكة بةو شَيوةية بووةو تةواو

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كَيشةة ليذنةكة مةهَينة ئَيرة، تةواو، باشة رةرموو
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
م با برادةران وانةزانن دوو جار مـن حةزدةكـةم هـةموو ئـةو بـرادةران ئاطـادار بـن، بةنووسـراوة         من ئاطادار

رةمســا ئاطــادارة جــةنابتر كردووةتــةوة دووجــار مةوعيــدة كؤبوونــةوةة ليذنــةمان دانــاوة، ذمارةيــةكا وا  
ة جـةنابت، هـةردوو   ئامادة نةبوون كة بَين ئَيمة طيتتوطؤ لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية بكةين ناوةكانيشر داوة ب

جار جةنابت لةسةرت نووسيوة من نةمزانا واة ىَل دَيت، ئـةطينا خـؤم دةمهَينـا، بـةيم الة جـةنابت هةيـة،       
دووجار مةوعيدة كؤبوونةوة بووة لة دوو هةرتةة ر ابردوو دا، ئةوة ية ، تكام وايـة ر َيطـةم بـدةن بـا اسـة      

ــا بكــةم،  : بكــةم، دووةم ــدَي    جــةنابا ســةرؤ  مــن نةمويســت باس برادةرينــة كةمتةرخــةما لةاليــةن هةن
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ئةندامانا ليذنةكة هةية ئامادة نابن بؤ كؤبوونـةوة، ئايـا مـن بةرثرسـيارم يـان ئـةوان بةرثرسـيارن؟ ئـةوة         
ــة ، دووةم ــرو        : ي ــَا ط ــة س ــة ب ــة كردوومان ــة، ئَيم ــةكا رراوان ــة ليذنةي ــةة ئَيم ــةرؤ  ليذنةك ــةنابا س ج

ل سةرثةرسـتا دةكـات بـؤ وةزارةتـا وةرزش والوان، مـن رـؤرما       حةزدةكةم ئةوة بزانن، طروثَيـ  كـا  مجـا   
وةزارةتا وةرزش والوامن تةس يما كا  مجال ااسـر كـردووة لـةو ر ؤذةة كـة رؤرمةكـة هـاتووة، كـا  مجـال         
ااسر بؤ ئةوةة ر اثؤرتَي  ئامادةبكات و بةدواة ئين وكارةكاندا بضَيت، دووجار تةئكيدم لَيا كردةوة ئينجا 

تةمسي ا من كرد، طومت كا  مجال جةنابت لةطةَل وةزارةت دانيشتا؟ طوتا وةزير نايةت و  هات رؤرمةكةة
منين نةضووم، ئاخري جار طومت كاكة هـةر دةبَيـت ر اثؤرتةكـة ئامـادة بكـةين، ئينجـا كـا  مجـال ااسـر كـة           

الوان دانيشت، ئةنداما ثةرلةمانة هاتووة لَيرة لة ذوورةكةة خؤة لةطةَل مةحاسيبَيكا وةزارةتا وةرزش و 
ئةوةش ئايا لةسةر داواة كا  مجال بووة يان لةسـةر داواة وةزارةت بـووة؟ مـن نـازامن، بـةيم تـةنها لةطـةَل        
مةحاسـب دانيشــتووة، يــةعنا ئَيمـة دوو هةرتــة تــةر ان دابـووة ئــةو طروثــةة كـة ئيشــا لةطــةَل دةكــةن،     

رمةكـة برادةرينـة ئـةوةتا تـةمسي ا منـا      وةزارةتا وةرزش والوان ئين و كارةكانا خؤيان بكـةن، ئينجـا رؤ  
كا  ر ؤميـؤ هـةكارة كـة سةرثةرشـتا و     : كردووة، طومت كا  مجال كوا ر اثؤرتة طوتا هيضا تيا نية، سَييةم

اسةكةرة طروثَيكة بؤ وةزارةتةكانا ناوضةكانا دةرةوةة هةرَير ر اثؤرتا خؤة حازر كردووةو لةبةردةستر 
ة كة خودة تاظطة خـان سةرثةرشـتا دةكـات، بـةيم لةبةرئـةوةة هةنـدَي        وةزارةتا ر ؤشنبري: داية، ضوارةم

كَيشة و طررتـا هـةبوو لـة دةرةوة بـوو، مـن خـؤم ئيشـةكةم لـةباتا ئـةوين جـَا بـةجَا كـرد، ئينجـا كـؤة               
هةمووة من كة سةرؤكا ليذنةم زؤربةة ئةندامـةكان ئامـادةة كؤبوونـةوة نـابن، كـة زؤربـةيان لـة وةختـا         

راثؤرتةكةم ئامـادةكردووة، راثؤرتةكـةم هَيناوةتـة ليذنـة و لـة ليذنـة خوَيندنـةوةمان بـؤ         خؤيدا نايةن، من 
كردووة، برادةرانا وةزارةتا ر ؤشنبريين بة سوثاسةوة داوامان كردوون هاتوون، موالحةزةكانيشيان هةية و 

ةش تةاـدير دةكـةم   هةردوو ر اثؤرتةكةم لةبةردةستة، موالحةزةكانيان لةبةرضاو طرياوة، من راثؤرتة كؤنةك
و راثؤرتة نوَييةكةش تةاـدير دةكـةم، مـن ثـَير خؤشـة بـزانن ئاسايشـة لـةناو ليذنةيـة  جيـاوازة رةئيـان            

 .......... .هةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  ئارام رةرموو تةنها دةايقةية  اسةت دةدةمَا
 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ر َيز كا  ئارَيز زؤر ر استة لةوةة كة بـاس دةكـات و دةَلَيـت، بر يـارة كؤبوونـةوةمان داوةو ئةنـدامان       براة بة

تةئيدة دةكةم، من لَيا دةثرسر لة ض ر ؤذَي  بر يارة كؤبوونةوة دراوة؟ % 100ئامادة نةبوونة، ئةو اسةية 
و ئةندامانا ئـةو ليذنةيـة بانطَيشـتا    لة ر ؤذَي  كة زؤر باش ئةوة دةزانَيت كؤنيترانسا وةرزش و الوان بووة

ئةو ليذنةية كراوة و شةوة ثَيشرت بر يارة كؤبوونةوة دراوة، ئَيمـة  هـةموومان بانطهَيشـتا ئـةو كؤنيترانسـة      
خؤشا دووبارة ئيشارةة ثَييدا كـا  مجـال ااسـر كـة جَيطـرة      : كراوين و خؤمان نةمانتوانيوة بضني، دووةم
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ــارةتا ثـــــَي بـــــدرَيت،  ســـــةرؤكا ليذنةيـــــة، مةلـــــةرا وةرزش و  ســـــةرؤكا ....... الوان ثَيويســـــتة ئيشـــ
 ........... .ئةمة وااعةو ........... ثةرلةمان

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 ........... .ر است نية
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ذنةكةتان ئيختالرا لةسةر ئـةوة هةيـة شـتَيكا    كؤتايا ثَيهات مونااةشة ناكرَيت بةسة، دوو نواتة دةَلَير لي
تةبيعية، بةيم لةاليةن ئَيمةوة ئيمزا كراوة، تةواو خوَيندرايةوة و با تؤزَي  لةوة هني بكةين و ثرسيارَيكر 
هةية، تةواو مونااةشة لةو مةوزوعة كؤتايا ثَيهات، ر اثؤرتةكة تَيروتةسةلةو ثرسـيارة زؤرة تَيدايـة، هـةر    

 ........... .  تةخيتييتا بكةين، تةركا تَيدانية؟ بؤ ئةوةة بر َي
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 .كا  ئارَيز رةرموو

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .......... .نةخَير جةنابا سةرؤ  خاترمان طرتوون،
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  شَيروان اسة تةواو، رةرموو

 :ز شَيروان ناصن حيدرةبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

منين سةرؤكا ليذنةة اانونير و ثَيويستة اسـة بكـةم، ئةوةَلـةن ئـةو ر اثؤرتـة شـروتا اـانونا تَيـدا نيـة،          
ضونكة ر اثؤرتةكة سوئال و ئيستجوابة، سوئال و ئيستجوابين ليذنةة ثةرلةمانا حةاا نية بيكات، بةَلكـة  

ثرســيارو وةيمــين ليذنــةي   ئةنــدامَيكا ثةرلــةمان حــةاا هةيــة بيكــات، بؤيــة   ســوئال و ئيســتجواب هــةر 
ثةرلةماني حةاي نية بيكات، بةَلكو سوئال و ئيستيجواب هـةر ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان حـةاي هةيـة بيكـات،       

 .بؤية ر اثؤرتةكة ثرسيارو وةيمة، ر اثؤرتةكة ر اثؤرتي موازةنة نية، زؤر سوثاس

 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

بةهةرحاَل ئةوة تةنها ئةوةندة دةمَييَن كة دوايي تةايمي بكـةين، ئـةوة تـةواو ومونااةشـةي لةسـةر مةكـةن،       
ئَيستا دوو ر اثؤرمتان ماوة، كـورتن تـةواوي دةكـةين، ليذنـةي ثيشةسـازي وزة كـَي دةووَينَيتـةوة، كـا  بـارزان          

 .رةرموو

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
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 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

ر اثؤرتي ليذنـةي ثيشةسـازي وزة لةسـةر وةزارةتـي ثيشةسـازي، لةر اسـتيدا ئَيمـة ليذنةكـةمان لـة ر َيكـةوتي           
ليذنةكــةمان لةطــةَل وةزارةتــي ثيشةســازي كؤبوونةوةيــةكي ئةجنامــدا، ســةبارةت بــة تــاوتوَيكردني    26/5

ثرؤذةي كردبوو، بـؤ دامةزانـدني   (19)بودجةي ثَيشنياركراوي وةزارةتةكة، وةزارةت داواي جَيبةجَيكردني 
كارطة، ئَيمة وةكو ليذنة داواكارييةكاني ئةوامنان الثةسةند نةبوو، لةبةر ر ؤشنايي ئةو سياسةتة ئابووريةي 
كــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان بــةرةو خةصخةصــةو بــازار ي ئــازادة، بؤيــة ئَيمــة ثشــتيوانيمان لةســةر    

خؤمـان داواكارييـةكمان هـةبوو، ئـةو دوو ر ؤذة ياسـاي بودجـةي        داواكارييةكاني ئـةوان نـةكرد، بـةس ئَيمـة    
هةرَيمي كوردستان ثةسةند ناكـةين، زؤربـةي زؤري ئةنـداماني ثةرلـةمان داواي ئـةوةيان دةكـرد و تَيبـيين        
ئةوةيان هةبووة، كة بؤضي بودجةي ئيستسماري بةبةراورد لةطةَل ثاردا كةمي كردووة، بودجـةي تةشـزي ي   

ةوة يةكَيكة لة طررتةكاني بودجةي ئَيمة كـة ناتوانَيـت وةكـو ثَيويسـت هـةدةف و ئامـاجني       زيادي كردووة، ئ
خؤي بثَيكَيت، تاكة ضارةسـةر بـؤ ئـةو حاَلةتـة ئةوةيـة كـة دةبـَي دةعمـي كـةرتي تايبـةت بكرَيـت تـا بَيتـة              

 .ناوةوة، بؤية ليذنة ثَيشنيازي ئةوةية

سةد م يون دؤالر هاوشَيوةة ئـةو بودجةيـةة كـة    (100)دابني كردنا بودجةيةكا ثَيويست بة بر ة  :يةكةم 
دعر التنمية )لة عَيراادا لة سةرجةم ثارَيزطاكان ثةيرةو كراوة بؤ ثيشتيوانا كردنا طةشةثَيدانا ثيشةسازة

 .لة رَيطةة بانكا ثيشةسازيةوة بة بَي سوود بدرَيتة خاوةن كارطةكان(الصناعية

ةنطـة ثةيوةنـدي بـة بودجـةوة نـةبَيت، لـةوةزارةتي دارايـي عَيـراق         ثَيشنيارَيكي ترمـان هةيـة، بـةس ر     :دووةم
بر يارَي  دةرضووة، يان ياساية  دةرضووة، يان تةع يماتَي  دةرضووة، مةنعي هةناردة كردني مةر مةر  ئـةكات  

ؤ ئـةو  بؤ دةرةوةي هةرَير، ئَيمة لَيرةدا داوا لة وةزيري دارايي دةكةين، كـة ر َينمـايي ثَيويسـت وكـار ئاسـاني بـ      
شتة بكات، ضونكة هةرَيمي كوردستان دةوَلةمةندة بةو سةرضاوة سروشتية طرنطة، تا طرنطي خؤي هةبَيت بؤ 
بوذاندنةوةي سةرضاوةي ئابووري هةرَيمي كوردستان، سةبارةت بةوةزارةتي كارةباش تَيبينيـةكامنان بـؤ سـاَلي    

 :بةم شَيوةي خوارةوةية 2009

ــةم ــؤ و   :يةك ــا ب ــر يين وزةي كارةب ــتطةكاني ك ــاواتي(300)َيس ــةولَير   (100) ومَيط ــةماَل وه ــاواتي ضةمض مَيط
م يار دينار داوة، كـة دةكاتـة   (19 (ي دارايي تةنها ر ةزامةندي لةسةرم يار دينار، كة وةزارةت(910)بةطوذمةي

 .بودجةي ثَيشنياركراو، بؤ كر يين ئةو وزةي كارةباية بؤ هةردوو وَيستطةي ناوبراوي%(92

م يـار دينـار ثَيشـنياركراوة،    (111)سووتةمةني بؤ كـارثَيكردني هـةردوو وَيسـتطةكة، بـة بـر ي       كر يين :دووةم
 .ي بودجةي ثَيشنيار كراو%(51)م يار دينار دراوة، كة دةكاتة  (131)تةنها ر ةزامةندي لةسةر 

ياركراو ي بــر ي بودجــةي ثَيشــن%(15)م يــار دينــار ثَيشــنيار كــراوة، تــةنها (10)بــؤ صــيانةش بــر ي  :ســَييةم
ر ةزامةندي لةسةر دراوة لةاليةن وةزارةتي ماليـةوة، بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان، وةزارةتـي كارةبـا يةكَيكـة لـة         
طرنطرتي وةزارةتةكان بةر اسس، كؤمةَلَي  ئي تيزاماتي هةية بةرامبةر بة هةردوو كؤمثانياي كـةرتي تايبـةت،   

ةني بـؤ ئـةو دوو وَيسـتطةية، نـة ئـةبوو بـةو شـَيوةية        كة ئةوين بؤ كر يين كارةباكـةو دابـني كردنـي سـووتةم    
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تةعامول لةطةَل وةزارةتي كارةبا بكرَيت، ضونكة ئةو ثابةندة بة ناوةر ؤكي ئةو طرَيبةستةي كة ئةجنامي داوة، 
 سةبارةت بة بودجةي وةبةرهَينانين، 

ان تـةنها ر ةزامةنـدي لةسـةر    بةطوَيرةي بودجةي وةبةرهَيناني ثَيشكةشكراو لةاليةن وةزارةتي ثالنـدان  :يةكةم
 .دراوة 9001داواكاني ساَلي 

بر يـار بـووة لةبودجـةي تـةواوكاري جَيبـةجَي بكرَيـت، ر ةزامةنـدي ئةجنومـةني         9001بودجةي ساَلي  :دووةم

بودجةي  9001بؤ ثرؤذةكاني ساَلي 9002وةزيرانين هةبووة، بةيم ئةوة نةكراوة و وا بر يار بووة لة ساَلي 

بــةهيض شــَيوةية   9002ش ئــةو ثرؤذانــةي ســاَلي 9002ند بكرَيــت، بةداخــةوة لــة ســاَلي  ثَيويســت ثةســة

ش هــيض ر ةزامةندييــةكيان لةســةر نــةدراوةو بودجــةي بــؤ  9002بودجــةي بــؤ دانــةنراوة، ثرؤذةكــاني ســاَلي  

رةبـادا  دانةنراوة، من تَيبينيـةكر هةيـة، بةر اسـس وةزارةتـي كارةبـا بةتايبـةت لـةبواري وةبـةرهَيناني وزةي كا        

ثَيويسس بةثالني ضةند ساَلة هةية، بـةهؤي ئـةو طةشـةكردنة ئابووريـة بةردةوامـةي كـة هةيـة لـة هـةرَيمي          

كوردستان و ئةو تةوةسوعة بةردةوامـةي كـة هةيـة، ثالنـي ضـةند سـاَلةيان داوة، بؤيـة مـن داوا لـة وةزارةتـي           

ةوة، ضــونكة هــةمان ئةزمــةو اــةيراني ثالنــدانان دةكــةم، كــة بةجــدي ئيعــادة نــةزةرَي  لــةو ثر ؤذةيــة بكرَيتــ 

تةسةور دةكةم بةهؤي ئةو طةشةثَيدانةوة دووبارة بَيتةوة، هةرضةندة هةنطاوي زؤر  9011ر ابردوو، لةساَلي 

باش وئيجابي لـةماوةي ر ابـردوو نـراوة، ئـةوةش جَيطـاي دةستخؤشـية بـؤ بةرهـةمهَيناني وزةي كارةبـا، بـةيم           

ــةمان وةزارة   ــةي ه ــةدةكرا بةثَيوان ــةوة       ن ــونكة ئ ــات، ض ــادا بك ــي كارةب ــةَل وةزارةت ــةعامول، لةط ــر ت ــةكاني ت ت

وةزارةتَيكي طـرنط وهةسـتيارة، كاريطـةري بـؤ سـةرجةم كايـةكاني ذيـان هةيـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا، زؤر            

 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةموو ر اثؤرتـةكان خوَيندرانـةوة،    زؤر سوثاس، وابزامن هيض ليذنةية  نةما ر اثـؤرتي نوَينَيتـةوة، تـةواو بـوو     
ليذنةي ياسايي و تةندروسس ثَيشرت خوَيندرانةوة، هةموو ئةو خاينـةي لـةو ر اثؤرتانـةدا هـاتوون، مونااةشـةي      
لةسةر كراوةو بر اوةتةوة، ئـةو خاينـةي كـة ثةيوةنـدي بةوةزارةتةكانـةوة هةيـة يـان داواكـاري وةزارةتةكانـةوة          

وو شةممة، جةنابي وةزيري دارايـي و ثالنـدانان ئـةوةي ثةيوةنـدي بةوانـةوة هةيـة،       هةية، داوا دةكةين ر ؤذي د
هةردوو بريكارين وةيمي ئةو بابةت و ثَيشنيارانة بدةنـةوة كـة لـةو ر اثؤرتانـةدا هـاتوون، دانيشـتنةكة لَيـرةدا        

 .بةخَيربَين سةرضاوان (11)كؤتايي ثَيدَينني تا ر ؤذي دوو شةممة سةعات 

 



 191 

                                                                                                                                                                              
 

 شاد ميتسعدنان ر (               كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر
 ثةرلةمانيسةرؤكي                      ثةرلةماني ةرؤكي جَيطري س                     ثةرلةمانيَيري سكرت      

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – كوردستان  عَيراق                         – كوردستان  
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 ( 68)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9112\1\65رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 65/1/9112 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  نيثةرلةما  13/1/9002رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
ــةرؤكي       ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةر َيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــةمانب ــادةبووني , و ثةرل ــة ئام ــةر َيز ب ــادر   ب ــد ا حمم
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دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سـةرؤ  و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (11)ذمارة 

 :ةرنامةي كارب
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ــراق  ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــةرؤكايةتي , ئةجنوم ــتةي س ــةماندةس ــارةي   ثةرل ــتين ذم بر يــاردرا دانيش
 13/1/9002دووشـةممة رَيكـةوتي    ي ثَين نيـوةر ؤي رؤذي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (11)

 :بةم شَيوةية بَيت دا
 .9002هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي  بةردةوام بوون لةسةر ثَيشضاوخسنت و طيتتوطؤكردني بودجةة-1
 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوة طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةة كار
 ،9002ةردةوام بوون لةسةر ثَيشضاوخسنت و طيتتوطؤكردني بودجةة هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي ب-1

جــارَيكي تــر بــةخَيرهاتين وةزيــرة بــةر َيزةكان و بريكــاري وةزارةت، هــةردوو بريكــاري وةزارةتــي دارايــي و   
ي و ئـابووري دةكـةم بـَين    ئابووري دةكةين، زؤر بةخَير بَين سةرضاو، داوا لة لَيذنةة ياسايي و لَيذنةة داراي

لــة شــوَيين خؤيــان دابنيشــن، مــن ئةطــةر ئيجــازةم بــدةنَي روونكردنةوةيــةكي بضــووكر هةيــة، ئــةوين لــة    
دانيشتين رؤذي ثَينجشةممةي رابووردوو، لة مةجالي مونااةشة موداخةلةيةكي بةر َيز كا  حممد رةرةج كة 

ةكتـةبي سياسـي وتوويـةتي سـي م يؤنـة، منـين       باسي بودجةة حيزةبةكان هاتة ثَيشةوة، كة ئةنـدامَيكي م 
ئةمر ؤ تةماشاي تةواوي دانيشـتنةكةم كـرد، بـؤ ئـةوةة ئـةو روونكردنـةوة ديقـةتي تَيـدا بَيـت، منـين ومت           
وردةكارييةكانت بينيةوة، ناوةر ؤكةكةت بينيوة سي م يؤنة؟ يان هةر ئةوةية مانشَيتةكةية؟ دواتر ئةوةم لة 

، كة وتي دةترسير سـَي م يـؤن بَيـت، منـين ومت سـَي م يـؤني لـَي بوويتـة سـي          برية كة طوَير لة يةكَي  بوو
م يؤن، جا لةبـةر ئـةوةة ئيشـكاىل لةسـةر دروسـت بـوو، خـؤم ئةسـَ ي مواابةلةكـةم نـةديبوو، طةر امـةوة بـؤ             
مواابةلةكة، بةَلَي كا  مةال بةختيار طوتي سي م يؤن، وردةكارييةكانيشـي بـاس كـردووة، بـؤ ثَيشـمةرطةية،      

ؤ مةكاتو دةرةوةية، تةرصيالتي زؤري تَيداية، لةبةر ئةوة داواي لَيبوردن لة كا  حممد رةرةج دةكـةم كـة   ب
هني كراوة و رةخنةش لة خؤ طرتن نواتةيةكي ئيجابية لة هةموو ئينسانَيكدا، ئـةوةة ئةوةنـدة جورئـةتي    

بةو شـَيوةية بـوو، نواتـةي نيـزام     هةبَي ئةطةر مةع وماتَيكي نةزانَي و رةخنةش لة خؤ بطرَيت، بةيم ئةوة 
 .بَيت تكاية، رةرموو
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ية  روونكردنـةوةة طضـكةم هـةبوو، ئةطـةر مـةجامل بـدةي، نواتـةة نيزاميةكـة ثـَين ئـةوةة بضـينة نـاو             
 جةلسةكة روونكردنةوةية  هةية حةز دةكةم بيدةم، 
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 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
رةرموو دانيشة، ئةوة نواتةي نيزامي نية، كةيين وةخس هات بةسةر ضاو، ئةوة نواتةة نيزامي نيـة، ئـةو   
رؤذةة جةنابيشت روونتكردةوة، نامةيةكي لة وةزارةتي رؤشـنبريي هـاتووة، رـةرموو دانيشـة خؤمـان باسـي       

 نامةكة دةكةين ئةو وةخس روونكردنةوةكةي بدة، كا  سةعد اسةت هةبوو؟
 :وةزيري هةرَير بؤ كاروباري ثةرلةمان/بةر َيز سعد خالد حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبيعي لةسةر ئةو راثؤرتةة لَيذنةة رؤشنبريي، وةزارةتي رؤشـنبريي ضـةند موالحةزةيـةكيان هـةبوو، جـا      

َيز كـا  رةلةكـةدين   ئةطةر سةرؤكايةتي بةر َيز و ئةنداماني ثةرلـةمان مـةجال بـدةن، ئَيمـة لـة جيـاتي بـةر        
 .وةزيري رؤشنبريي تةك يف كراوين بؤ ئةوةة ئةو موالحةزاتانة لَيرة نةينة روو، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حةاي خؤيةتي وةزارةتـي رؤشـنبريي نوسـخةة بـؤ ئَيمـةش هـاتووة، وةزيـري رؤشـنبريي ديـارة موتابةعـةة           
طــوَيي لَيبــووة، يــان بينيانــة لــة تةلــةرزيؤني، جــا وةيميــان    راثؤرتةكــةيان كــردووة، لَيذنــةة رؤشــنبريييان 

 .داوةتةوة، حةاي خؤيةتي وةيمةكةيان نوَيندرَيتةوة، رةرموو ئةطةر دةتةوَي بيخوَينيةوة رةرموو
 :سعيد مةمخوريطاهر  بةر َيز غيتور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثؤرتي خةرج كردني بودجة، بةيم ئةو راثؤرتـةة  ئَيمة داواي راثؤرتي داهاتي بودجةة كوردستامنان كرد، را

، ئـةو  9001كة دابةشي سةر بةر َيزان، ئةنداماني كوردستان كراوة، ئةوة راثؤرتي بودجـةة تـةكمي ي سـاَلي    
 .راثؤرتة نية بؤ ئاطاداريتان، لةطةَل رَيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دلَير رةرموو.كا  د
 :اوَيسدلَير امساعيل حقي ش.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بابةتي سةرةكي دانيشتنةكةمان بةر اسس تاوتوَيكردني بودجةية، هةر ية  لة ئَيمة اسةمان لةسةر يـة  و  

هةيــة، ئةطــةر ئَيمــة بكةوينــة ئــةو        بــرادةر اســةي لةســةر اســةكاني مــن    دوو هةيــة، ئَيســتا كؤمــةَليَ  
نـةكان و لةطـةَل سـةرؤكايةتي لَيذنـةكان ئـةتوانن ضارةسـةري       مونااةشةيةوة، هةندَي لـةو كَيشـانة لـةناو لَيذ   

بكةن، نة  لَيرة لة هؤَلي ثةرلةمان و بةرنامةة كارَيكـة كـة تايبـةتي بـة بر يـاردان لةسـةر ياسـاي بودجـةة         
 .هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كان ال بةال نةكرَين، دوايين ئـةو نامةيـة كـة لـة     ئةو نواتة نيزامية ثَير واية ثةسندة، بؤ ئةوةة مونااةشة
اليةن وةزارةتي رؤشنبريي هاتووة، لَيذنةة رؤشنبريي دواتر دةتوانَي موراجةعةة بكات، لةطةَل راثؤرتةكةة 
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خؤيدا بيداتة لَيذنةة دارايي، لة ئاخري دانيشتنمان داوامان كـرد لـة وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري، وةيممـان       
 .ئةو دوو راثؤرتة، جةنابي وةزير رةرموو بداتةوة لةسةر

 :وةزيري دارايي/بةر َيز بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة ئةو وةيمانةمان ئامادة كردووة، لة الي كا  دَلشاد و كا  رشيدن ئةووَيننةوة و وةيم ئةدةنةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  رةشيد رةرموو
 :بريكاري وةزارةتي دارايي/طاهربةر َيز رشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةربــارةة وةيمدانــةوة لةســةر وةيمــةكان، يةكــةم، ئــةوةل جــار لــة راثــؤرتي وةزارةتــي رؤشــنبريي، لةســةر    
وةزارةتي رؤشنبريي و لةسـةر وةزارةتـي وةرزش و الوان و لةسـةر وةزارةتـي ناوةضـةكاني دةرةوةي هـةرَير ،       

ي بــدةم بــؤ ئةنــداماني ثةرلــةمان كــة وةزارةتــي رؤشــنبريي ثَيــ  هاتيــة لــةو دائريانــةة  دةمــةوَي تةوزحيــةك
 :رةئيسي

 .ديواني وةزارةت-1
 .بةرَيوةبةرايةتي رنوني هةولَير و س َيماني و دهؤ -9
 .موديريةي ئيعالم-5
 .سةاارةي رنوني توركمان و سريان-2
 .موديريةي عامةة سينةما-3
 .رموديريةي عامةة تةبع و نةش-1
 .موديريةي مةكتةباتي عامة-1
 .تةلةرزيؤني نةورؤز-1

لَيذنة باسي كردية كة ئةو تةمخينةة، خةمالندنةة بودجة، مةع وماتَيكي عامة، تةادميي وةزارةتي دارايي 
دةكةن، دةَلَيت، نا متمانة دروست بووة لة نَيوان وةزارةتةكان و وةزارةتـي دارايـي كـة زؤر تةاـدير دةكـةن و      

ارايي دَينَيتة خوارةوة، نيسـبةكي زؤر ئـةوة دةَلـَير ئـةو اسـة راسـتة، ئَيمـةش لةطـةَل حكومـةتا          وةزارةتي د
داييَن، وةزارةت، هةر وةزارةتَي  متوحاتي خؤي هةية،  1900م يارمان تةادير كردية،  11رةئيسي بةغدا، 

َل ئـةو رةاةمـةي كـة لـة     بةيم ئَيمة لة وةزارةتي دارايي حماوةلة دةكةين، رةاةمي خؤمـان بطـوجنَينني لةطـة   
بةغدا دةدرَيتة ئَيمة، كة ئةوةة تةصديق دةكـرَي، ضـونكة ئـةوةة تةاـدير دةكـرَي، حـةوت سـةد بةرامبـةر         
ئةوانةة كـة لـة بةغـدا موارةاـةت دةكـرَي، لةبـةر ئةوةيـة دذي راتـو مـوةزةرني و راتـو رةرمانبـةران كـة             

خؤي دادةنَي، كة هةموو وةزارةتةكان لةسةر ئةو تةحديد دةكرَي لةسةر موعادةلة  كة وةزارةتي دارايي بؤ 
موعادةلةية رَي  نرَين، عةدةدي مةشزول ضةند موةزةيف هةية؟، ضةند ئيستيحداس دةكـرَي، يف نيسـبةكي   
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موعةيةن لة هةموو وةزارةتةكان، مةعةدةل يف شةش سةد هةزارمان كردية، راتب، مووضة دةرضوو، ما عةدا 
رؤكايةتي ثةرلةمان نةبَيت، سةرؤكايةتي ئةجنومةنا وةزيران نةبَيت، ضونكة سةرؤكايةتي هةرَير نةبَي، سة

لــةوَي دةرةجــاتي خاصــةي زؤري تَيدايــة، ئيحتيمالــة نيســبةكة بــةو شــك ة بــةش نــةكات، هــةروةها نيســبةي 
تةااعود، ئَيستا مووضةة رةرمانبةران لةسةر ئةو ئةساسةمان داناية، مـةناريع ئيجتيمـاعي، لـة تةاريرةكـة     

م يـؤن، راسـتة داوايـان كرديـة، بـةيم مـةنارع ئيجتيمـاعي تـةنها بـؤ           200م يـارة كرايـة    11كرديـة،   باسـي 
ئةوانةيــة كــة ســوودي لــَي وةردةطــرن، ئَيمــة لــة حكومــةتا هــةرَيمي كوردســتان، ســةرؤكايةتي ئةجنومــةنا    

، بؤ خؤي يان وةزيران، موارةاةي كردية، تةعميمة  هةية كة ئةو رةرمانبةرةي دةمريت يان شةهيد دةبَي
، بؤ دايـ    130بؤ ذني يان بؤ ثياوة يان بؤ باوكي يان بؤ منداَلةكاني، مةب ةغَي  سةرف دةكرَي، بؤ خؤي 

، ئيدي كةمرت، بةو شـك ةية ئـةو مـةنارع ئيجتيمـاعي، لةبـةر      300، بؤ منداَلةكاني 300و باوكي و ذنةكةي 
م يارمـان دايتـة وةزارةتـي سـةاارة كـة باسـي        11م يؤن، ئَيمة لة رةاةرةكي دي  200م يار بووة  11ئةوة 

نةكردية ئةوين لة رةصَ ي س ع و خةدةماتة، ئةوين بؤ دروست كردني ئةرالم و مةسرة  و طؤراني و ئةو 
شتانةية كة وةزارةتي سـةاارة ئيشـي خؤيـةتي، دةربـارةة موخةصةصـاتي لـةي ي، موخةصةصـاتي سـةكةن،         

ة وةيت، يان دةضَيتة رندق يان مةسرةيف هةية، تةبعـةن ئـةو   تةبعةن ئينسان كة سةرةري دةكات لة دةرةوة
موخةصةصاتي سةرةر و ئييتـادة تةبعـةن، يـان لةي يـة يـان سـةكةنة، ئـةوة وازحيـة، بـة نيسـبةتي ئيجـاراتي            

بنكـةة وةزارةتـي سـةاارة ئيجارمـان هةيـة، لـة        92هةية، لة هـةولَير   1912000000مةباني كة دةَلَيت، 
بنكـةة   91، لـة سـ َيماني   591بنكةم هةية،  90ة ساينة، لةدهؤ  203000000دهؤ  كة مةب ةغةكةي 

ــة    ــة دةكات ــة ك ــارم هةي ــة   210ئيج ــة دةطات ــةوة ك ــؤي دةكةين ــة    1910، ك ــي مالي ــي وةزارةت ــةوة ريع  ــة ئ ك
موارةاةتي كردية، وةزارةتي رؤشنبريي موارةاةتي كردية كة ئةو بنكانـة دائريةنـة، ئينجـا بضـنة بنكـةكاني      

ئي كتَيبخانةية، ئي ئـةو دائريانةيـة كـة باسـر كـرد، باسـي صـيانة كرايـة، راسـتة كـؤي صـيانة،             ئي ماروورة،
، صــــيانةة مــــةباني تةبعــــةن، تةبعــــةن بينايــــان زؤرة وةزارةتــــي ســــةاارة، 3912000000مةب ــــةغي 

زياتر بَي، عةاـدمان هةيـة لةطـةَل وةزارةتـي ثـالن دانـان ئةطـةر        500000مةب ةغةكمان هةية كة لة حةدي
ــؤذة ــةغي  ن ــة مةب  ــةوة ل ــةة      500000ن كردن ــدرَي، بودج ــماري ب ــةة ئيستيس ــة بودج ــَي ل ــَي، دةب ــاتر ب زي

ئيعتيادي، ئةوة صيانةة مةباني، صيانةة ئةجهيزةش ية  م يارمان دةدةنـَي، هـةر لـة مةكينـةة دةطريـت،      
 يـارة بـؤ   هةر لة كؤمثيوتةري دةطري، تةلةرزيوني نةورؤز لةوَيية، ئةجهيزةة مةسرةحة، موسيقاية، ئةو م

، كـؤي دةبَيتـة   190، مـا   و مـةجارين ئـي نـاو دائريةكـان و كارةبـا       311صيانةتة، صيانةة ضارةسـةركردن  
، ئةوة بؤ هةموو دائريةكان تةوزيع دةبَي و حيصةة خؤيان وةردةطرن، لة مةصـرورات ئـوخرا، داواة   2150

َيز لَينانة ئـي هونةرمةندانـة،   ، ئةوة ر1900يان كردية، موارةاةتي  وةزارةتي دارايي بة  5111000000
كةمسان هةية كة مووضةة رَيزلَينانيان هةية كة هـيض راتـو نيـة، مانطانـةة بـؤ سـةرف دةكـةين،         100كة 

 :ئةوة لةوَي سةرف دةكرَي، ئةوة نيسبةتي وةزارةتي رؤشنبريي، وةزارةتي وةرزش و الوان، دائريةكانيان
 .ديواني وةزارةتة-1
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و شـةبابة، كـة لـة هـةولَير و سـ َيماني و ئةلعابةكـةش شـةعبية و ئيتيسـاالت و         موديريةي عامـةة ريـازة   -9
دةرةجـةي بـؤ ئيسـتيحداس كرايـة،      130دةرةجةيـة، تـةعينيان    101عيالااتي عاميان هةيـة، مةشـزوليان   

 .190عةاديان هةية هةمووي دةكاتة  119
لـة زمـين    9001ةباب لـة سـاَلي   جياوازي لة خةمالندن هةية راستة، نيسبةتي موديريةة عامةة ريازة و ش

بةتـــةواوي هاتيـــة ســـةر وةزارةتـــي وةرزش و الوان، مووضـــةة  9002وةزارةتـــي ســـةاارة بـــوو، لـــة ســـاَلي 
ــاَلي       ــة س ــرا ل ــةر ك ــةتي لةس ــتان موارةا ــةماني كوردس ــة ثةرل ــة ك ــةوةة زيادةك ــةران ئ ــة  9002رةرمانب هات

، مةنارع ئيجتيماعيـة، ديسـان دةَلَيـت    9002مةرحةلةي جَيبةجَي كردن، خةمالندني رةراي كردية لةطةَل 
 5111000000بـوو، بـة خؤيــان داواي    31بـوو، سـةرف   220000000بةرامبـةرة، موصـةداي ثـار،     15

كردية، ئَيمة لة وةزارةتي مالية تةنها موارةاـةتي يـة  م يارمـان كرديـة، ئـةوين وةكـو باسـر كـرد ئـةوةة          
، ئةوانـةي وةكـو ئـةوةة كـة ئـةمري خـواي كـرد        دةمري، جطة لةو هونةرمةندانـةة كـة موسـاعةدة دةكـرَين    

 11200000000جـار زيـاد كرايـة، بـة خؤيـان تةاريبـةن        91صال  داوودة،  ئيسال  و خـةدةمات دةَلـَي   
 11واـودة،   929م ياري موارةاة كردية، شةش م يارين كـة بريتيـة لـة     1داوايان كردية، وةزارةتي مالية 

 900ئييتــادي داخي ــي عريااــة،  923تــة، تــةجهيزاتي ريازيــة، تةجهيزا 1523لةوازمــة،  11بــؤ كارةبايــة، 
 11م يؤن بؤ ئيشترياكي دةوراتة، موارةاة كـرا ديسـان    112بؤ مةباني و سةياراتة،  112خار ي عريااة، 

 151م يـار و كةسـر بـؤ ناديـةكاني ئةوانـةة       1م يـارةش بريتيـة لـة     11م يار بؤ مةسرورات ئوخرا، ئـةو  
م يونيـان بـؤ    300َير و س َيماني و دهؤ  كة مينحةة ئةنديةية كة مانطانة زياتر لة نادميان هةية لة هةول

ــار و         ــَي م ي ــي س ــة، نزيك ــيان هةي ــاتاتي ريازيش ــر نةش ــةوةة ت ــيتية، ئ ــاتي كةش ــؤ نةش ــرَي، دوو ب ــةرف دةك س
رراـةي شـةعبيان هةيـة،     1000ناديـان هةيـة، نزيكـي     151مةع وماتي عامة كة طـومت ئـةو وةزارةتـة كـة     

 99ن ئيحتيمالة دةعميان دةكات و موساعةدةيان دةكات، ئةوة ج ة و تؤثة و شس تةجهيزاتي ريازية، تةبعة
مةركةزي ريازي هةية عايدي حوكمةتن، يةعين ئـةو مةراكزانـة ررةاـي ريـازي تَيدايـة، موسـيقي تَيدايـة و        

( ركـز الرعايـة الع ميـة   م)مةسرةحي تَيداية، رةمسي تَيداية، حـةتا لـة سـ َيماني مةركـةزَي  هةيـة بـة نـاوي        
بةناوة وةزارةتي وةرزش و الوانة، ئةوةش عايدي ئةوانـة، وةزارةتـي ناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَير كـة يـة        

بؤ ئيجيـاري وةسـائيس نـةا ي دانايـة، راسـتة، ئـةو وةزارةتـة         1101000000موالحةزةيان هةبوو، دةَلَيت 
ر، بةتايبةتي ئةو موهاجريانـةة كـة لـة دةرةوةي    مومةسي ي هةية لة بةغدا و لة ناوضةكاني دةرةوةي هةرَي

هــةرَير دَينــة كوردســتان، ئةركــة لةســةر شــانيان كــة ســةيارة بطــرن و بطةينيــة جَيطــاي خؤيــان، ئــةوة ئــةو   
مةب ةغة بؤ ئةو ئةساسة داندراية، ئةوة نيسـبةتي وةزارةتـي رؤشـنبريي و الوان و ئـي ناوضـةكاني دةرةوةي      

 9002توكاَل، سةرؤكي حكومةت لـة كؤبوونةوةيةكـدا برياريـان دا كـة سـاَلي      هةرَير، دةربارةة وةزارةتي كش
دةَلَيـت بـؤ    1930000000ة،  (ب)ساَلي كشتوكاَل بَيت، موالحةزاتي ئةوان، رةاةمةكيان هَيناية رةاـةرةي  

بـوو بـة    1930000000زةويية، لةوَة ئوصولي زةوي لة مالية يةعين كريين عةردة بؤ دائرية، راستة لـة   
، نا بؤ كريين عةرد بؤ رةالحةكان، بةيم مةب ةغَي  هةية لةناو وةزارةتي زيراعة بـة نـاوة   111000000
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رةاةرة  هةية  -هاتية لة زمين  رةاةرةة س ةع و خةدةمات، ج 1913000000( االراض مسن و حتديد )
نطــة دةدرَيــت لــةناو ئيهتيمــام بــة ذينطــة، راســتة ئيهتيمــام بــة دارســتان دةدرَيــت و ئيهتيمــام بــة ذي : دةَلَيــت

باخ، 900وةزارةتي زيراعة، تةاريبةن مةب ةغَيكي زؤر سةرف كراية بؤ كر يين شتةالتي زةيتون، تةاريبةن 
هــةروةها بــؤ رســتةق و هــةروةها بــؤ تــةتويري مةشــاتي ي ئــةوةة بــؤ هــةرَيمي كوردســتان لةطــةَل لــةوازميي  

ة و ئةو مةشاتيالنة، ئـةو غاباتانـة، تةاريبـةن    م يار دينارة، بؤ صيانةة ئةو حةديقان 1زيراعي، كة نزيكي 
م يارة بدرَيتة زيراعة كة دةعمـي كـةرتي تايبـةت دةكـات، بـؤ       100م يارة، موارةاةت كراية كة  2نزيكةة 

ئةو بوارانة، بؤ بواري ئينتاج حـةيواني، خـانووي ثالسـتيكي، بـاغي بيسـتان، مةشـاتل، هـةروةها سيسـتةمي         
دةعمي رةال  بؤ كر يين تراكتـؤرو دةر اسـة و مـةناحي ي هـةنطوين، دةعمـي      ئاودَيري و سيستةمي تةنقيت و 

رةال  دةكرَيت تةاريبةن بؤ نةا ي مـةزروعاتي مةحاصـي ي خـةزراوات ئـي رـةال  لـة هـةر سـَي موحارـةزة          
م يار دينارة كة دةعمي رةال  بكرَيت كة مةحاصي ي خؤي بينَيتة نـاو مةركـةز، دةعمـي ئيجـاري     1نزيكةة 

م ياري دةدرَيَس، هةروةها بؤ طةمن و جؤ، ئةو مةنتيقانـةة مةب ـةغَي     1َي بكرَي كة تةاريبةن سةياراتي ل
حكومةت دةعمي دةكات، ئةو مةنتيقـةي  % 20تةخصيص كراية، ئةو مةنتيقةة كة وشكة ساَلي بةركةوتية 

وتيـار بـؤ   لةو مةب ةغـة، حكومـةت دةعمـي دةكـات، هـةروةها هانـداني ج      % 10كة وشكة ساَلي بةرنةكةوتية 
كر يين تراكتؤر و دةر اسة و هةروةها بؤ ئةوانـة، حـةتا بـؤ عةلـةيف حـةيوانين مةب ـةغَيكي زؤر تةخصـيص        

تـةرخان كرايـة بـؤ البردنـي ئـةدغال       9900000000كراية، بؤ كر يين عةلةيف حةيواني بـؤ حةيوانـةكان،   
يص كراية كة لـةوَي دةعمـي   م يار تةخص 19لةناو زيراعةت، هةروةها ئي موكارةحةي ئةمرازي حةيواني، 

اتاعي دةواجن بكرَي، كة حكومةتا هةرَيمي كوردستان دةعمي كةرتي تايبةت بكات، كـة ئينتـاجي دةواجـن    
نةيتة ناو هةرَيمي كوردستان، ئةوانةة كة دةعمي ئةو مةشاريعي دةواجن بكرَيت، ئةوة نيسبةتي وةزارةتـي  

رةبا نووسيس بة رةئي من موالحةزاتي باشيان نووسيوة، زيراعة، ئةو موالحةزاتانةة كة لةسةر وةزارةتي كا
مَيطـا واتـي    900م يـار ديناريـان داوا كرديـة بـؤ كـر يين كارةبـا بـؤ وَيسـتطةة          910وةزارةتي كارةبا : دةَلَين

بــؤ كــريين ديســان وةاــود بــؤ ويســتطةة هــةولَير و   111مَيطــا واتــي ضةمضــةماَل، لةطــةَل   130هــةولَير و 
موارةاـةة كرديـة، بـؤ واـود      19واتـةرةحي ئةوانـة، تـةنها وةزارةتـي ماليـة بـؤ كارةبـا        ضةمضةماَل، ئةوة م

م ياريــان داوا  19، لــة صــيانةي كارةبــا %91لــة تةلــةبي ئــةوان، ئــي واــود  92دةكــا  19، يــةعين ئــي 931
، يـةعين دةكـات   10132بـووة، وةزارةتـي ماليـة تـةنها      13132 93/1كردية، بةيم نيسبةي سـةرريان تـا   

، وةيمي وةزارةتي دارايي ئةوةيـة كـة ئَيمـة بـَيني ئـةو تةلةبـةي وةزارةتـي كارةبـا، تـةنها          %15ةاةي لة موار
 919119تةلةباتي وةزارةتي كارةبا لةسةر سَي رةاةرة، ئي كر يين كارةبا، ئي كر يين واود، ية  صيانة كة 

ترليـؤن و   1سـتان هـةمووي،   دةكاتة ية  م يار، ية  م يار بودجةة حكومـةتا هـةرَيمي كورد   19زائيدةن 
، 5213بــؤ مووضــة و ثــالن دةضــيت، مووضــة   1915م يارةيــة كــة ئةخريةكــةة موارةاــةي كرديــة،   915

ــين  ــة  9505ثالن ــةردووكي دةكات ــةموو     1915، ه ــؤ ه ــةكان، ب ــةموو وةزارةت ــؤ ه ــار ب ــت دوو م ي ، دةمَينَي
ت بكةين بةيين ئةو وةزارةتانة، راستة رةصَ ةكان، ئَيمةش لة وةزارةتي دارايي ئةطةر بَيني تةوارواَي  دروس
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كارةبــاش موهيمــة و ثالنــين موهيمــة، ئَيمــة لةســةر ئــةو حاَلــةش ئــةو رةاةمــةمان دانايــة، ئــةو رةاةمــة    
ئيحتياتة لة وةزارةتي مالية، ئةطةر تـةنطاو بـووين مـةجبوورين، ئةطـةر بـة مونااةلـة نـةكرا لـة ئيحتيـاتي          

ردية و حماوة بكةن كة رسوم و ئيجاراتي زياد بكةين كة داهاتَيكي وةزارةتي مالية، و تةشجيعي كارةبامشان ك
لةرةاةرةكي تر هةيـة لـةناو ميزانيـة، ديسـان     : زياد بكات و بتوانني خزمةتي ئيشةكاني خؤمان بكةين، دوو

تـرين هةيــة بــؤ ئيجـاري مــةكائني و موعيــدات كـة بتــوانن ئيســتييتادة لـة صــيانة بكــةن، هــةروةها      2500
ةية موكارةئاتي غةيري مونتةسبني كة دةتوانن ئيشةكي لةخؤ و ئيستييتادة لـةو ئيشـانة   ه 200م يارة  و 

م يـؤن دؤالر   100بكةن، ئةوة نيسبةتي كارةبا، نيسـبةتي وةزارةتـي صـيناعة، ئـي صـيناعة داوايـان كرديـة        
ري وةكو بـانكي زيراعـي، بـانكي صـيناعين بكرَيتـةوة، ئَيسـتا ئـةوة حكومـةتا هـةرَيمي كوردسـتان و وةزيـ           

دارايين دانيشتية، ئةو ساَلة باوةر  ناكةم ثَيـي بكرَيتـةوة، بـةيم بـا مةشـروع بَيـت، بـةيم بـا ئيسـتييتادة لـة           
داهات و بانكي مةركةزي هةرَير، رةرعـةكاني بـانكي مةركـةزي هـةرَير بـؤ عايـدي بةغـدا بـانكي مةركـةزي          

مةسرةيف بكةين كـة بتـوانني ضـؤن لـة     ئيحتيمالة لةوَة بتوانني ئيستييتادة لةو سيولة نةادةي و خةدةماتي 
بةغدا ئةو اةرزة دةبَيت، ذي ئةو اةرزة بةو شَيوةية بدرَي، دةربارةة وةزارةتي سـامانة سروشـتيةكان، ئـةو    
ثَيكهاتية لةسةر ديواني وةزارةت، ثَيـ  هاتيـة لـة مـةنتوجاتي نـةوتي هـةولَير و دهـؤ  و سـ َيماني، لةطـةَل          

ــؤ  و   ــةولَير و ده ــؤجي ه ــحي جَيول ــةي      مةس ــةَل موديري ــةولَير، لةط ــازي ه ــةلي غ ــةَل مةعم ــ َيماني، لةط س
تةوزيعاتي مةنتوجاتي نةوتي لةطةَل ئيدارةي مةشاريعي خاصة لة س َيماني ئي نةوتي، ئةوة ميزانيةي واية 

دةرةجةيان بؤ داناية كة موارةاةت بكرَيت و تةعني بكرَين ئـةوةة ثَيويسـتيان    120، 9511كة ميالكيان، 
موارةاـةيان   11م ياريـان داوا كرديـة،    932وةاهلل سـ ةع و خـةدةمات   : ةيم هاتية رةاـةرة  دةَلـيَ  ثَييانة، ب

يان دةكرد، وةيمي ئَيمـة ئةوةيـة مةب ـةغَي  لـة ئيـدارةة مـةنتوجاتي نـةوتي         130كردية، داواي ئيزارةة 
ؤتان جَيبةجَي بكةن م يار وةزارةتي مالية جارَي موارةاةي نةكردية، طوتي ئيشةكاني خ 112خاصة هاتية 

 1لة مـةوجوداتي غـةيري مـالي    : لةبةر ئةوةة رةاةمةكة زؤر هاتيتة خوارَي، ئةوانةة كراية، ديسان دةَلَيت
بـووة   329م ياريـان موارةاـة كرديـة، يـان مـةناريعي ئيجتيمـاعي        9م يؤنيان داوا كردية، وةزارةتي ماليـة  

موةزةرةكانـة كـة وازحيمـان كـرد و هـةموو هـةدةيف       موارةاةي كردووة، يةعين ئةوة بة ثَيـي عـةدةدي    110
ئَيمة ئةوةية كة تةمجيعي دةكةين و تةوحيدي دةكةين هةدةرمان ئةوةية كة بطةينة رةاـةمي خؤمـان، كـة    
طومت و ديسان تةئكيدي دةكةين كة هةموو كةس متوحاتي خؤي هةية و وةزراةتي مالية مواةيةدة كة ض لة 

لةسةر ئةو ئةساسة دابةشي دةكات كـة بطاتـة ئـةو رةاةمـةي حـةايقي       طريرانيس و ضي بةدةست دةكةويت،
مةجبوورة، ئةتو ناتواني لة رةصَ ي ية  خةتي سـوورة، راتـو رةرمانبـةران و مووضـة خـؤران و شـةهيد و       

، هةموو مةشـاريعي  9002ئةوانةية، ئيدين ئي خوتةية موستةحقاتي ئةشخاصة لة مةشاريعي ئَيمة ساَلي 
ؤ مةجبوور بي كة لة رةسـَ ةكاني تـر بَينيـة خـوارَي بـؤ وةزارةتـةكاني تـر كـة تةنسـيق          موستةحيقةية، ئةت

م يار بة عجـز، ئـةوة نسـبةتي وةيمـي منـة      313بكةي، لةسةر ئةو حاَلةشدا ميزانيةمان تةادير كردية بة 
رؤذة  لةسةر هةر ضوار وةزارةتةكان، بةيم ية  اسةم هةيـة ثَيشـي تـةواو بكـةم، تـةوزحيَي  دةربـارةة ئـةو       
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جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ثرسيارَيكي لة من كرد دةربارةة سوجةنائي سياسي، مـن وةيمـر داوة كـة طـومت     
هةزار بؤ ئةوان سةرف دةكرَيت، جارَي  يان دوو جار، نةبووة سَي جـار بـة رةئـي مـن،      300لة بةغدا تةنها 

حكومـةت، لَيذنةيـة  هةيـة و بـةخؤم     يةعين نةمةاتوعة، مانطانة بَي، طومت لَيرة مةرروزة لة سةرؤكايةتي 
ضوومة موتابةعةم كردية، كة لَيـرة تـةع يمات و اانونَيـ  دانـَيني موراعـاتي شـةهيدةكاني خؤمـان بكـةين،         
موراعاتي ثَيشمةرطةكاني شؤر شي ئـةي وول بكـةين، موراعـاتي ئـةوةة رةوشـةي لـة حكومـةتي هـةرَير دةدن         

ن، موارةاة بكرَيت، بةيم ئةو ثـارةة كـة لـة بةغـدا وةرمـان      لةسةر ئةو ئةساسة بدرَيتة ثةرلةماني كوردستا
طرتيــةن بــة هــيض ناوَيــ  وةرمــان نةطرتيــة، حيصــةة هةرَيمــة لــة بودجــةة عــام، حيصــةة هــةرَيمين لــة   

 .بودجةة عام بَيت ئةوة تةوزيع دةبَيت لةسةر ئةو رةصَل و رةاةرانةة ئةوةة باسر كرد، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كا  دَلشاد اسةت هةية رةرموو زؤر
 :بريكاري وةزارةتي دارايي/عثما بةر َيز دَلشاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةة بةدي ئةكرَي لة زؤربةة راثؤرتةكان كة هاتووة ئي لَيذنةكان، باسي ئةوة كـراوة كـة طوايـة وةزارةتـي     

ةوَي رووني بكةمةوة بؤ جةنابتان كة دوو ثَيـوةري  ثالن داواي ئةوةندةة كردووة و ئةوةندةة دراوةتَي، ئةم
ئــةو خةرجيــةي ئــةو : ســةرةكي هةيــة بــؤ دانــاني بــر ي ديــاريكراو، بــر ي خــةم َينراو لــة بودجــةدا، يةكــةم   

ئةم ساَلة ئةجنامي داوة، منوونةمان زؤر لةالية، مةسةلةن،  لة  50/1رةرمانطةية يان ئةو وةزارةتة تا رؤذي 
 11داواي  9002يناري خـةرج كـردووة بـؤ ماددةيـة  لـة ماددةكـان، بـؤ سـاَلي         م يؤن د( 50) 900 50/1

م يار ئةكات، بة تةئكيد ئةو كةسةي كة طيتتوطؤ لةطةَل ئـةو وةزارةتـة ئـةكات اةناعـةتي وايـة كـة مـومكني        
م يار بكةي، ئـيال ئةطـةر شـتَيكي تـاري       11مانط، داواي  1م يؤن دينارت خةرج كردبَيت بة  900نية تؤ 

ئايـا ئَيمـة ضـةندمان بـؤ دَيـت، متـوحي وةزارةتـي        : و بةرنامةيةكي بؤ دارَيذراو بَيـت، ئـةوة يـة ، دوو    هةية
، ئةبَي سةر 1ترليؤمنان كرد، ئةوةة هاتووة بة ريع ي  11مالية ضةندة؟ كا  رةشيد باسي كرد ئَيمة داواي 

زؤربـةي راثؤرتةكانـدا بـاس لـةوة     لة نوَي دابةشي بكةينةوة بةسةر وةزارةتةكان، بـة تةئكيـد دائةبـةزَي، لـة     
كراوة  كة ئةوة كَيشةة دروست كردووة، بةيم لة حةايقةتةكةي ئةوةية ئَيمـة دةبـَي تـةوازونَي  هـةبَي لـة      
بةيين هةموو وةزارةتةكان بـؤ جوابدانـةوةة ثَيداويسـتيةكانيان لـة خـةرجي سـاَلةكة، بـة نيسـبةت لَيذنـةة          

داواي ئـةو بـر ة ثارانـةة كـردووة، ئـةوة جيايـة و بـة         9001َلي ئاوةدانكردنةوة، باسـي ئـةوة ئـةكرَي بـؤ سـا     
ريع ين خةرج كردن جياية، جةنابتان ئةزانن ئَيمة لةسةر ئةساسـي ئـين كردنـي تـةواو، االعمـال املنجـزة،       

ئةطةر وةزارةتي ئـاوةدان كردنـةوة داواي    51/19/9001سوليتة ئةدةين، تا ئَيستا باوةر  ناكةم مقاوةلَي  تا 
كردبـَي و وةزارةتـي دارايـي ثَيـي وتـووبَي ثارةمـان نيـة، لةبـةر ئـةوة ئـةو ثارانـة لةسـةر ئةساسـي              ثارةي بؤ 

ئةعمالي موجنيزة دةدرَي، مةعناي ئةوةية مقاوةلةكان ئةوةندةيان ئينجـاز كرديـة و ئةوةنـدةيان بـؤ خـةرج      
وةزارةتي شـارةواني ثارةكـة    كراوة، لةو حاَلةتةدا بؤ ثرؤذةيةكي تر كة ثَيشكةوتووتر بَي، لة شوَينَيكي تر لة
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و نيسبةتي ئينجازةكة ئةو وةزارةتة ئةيبا، باس لةوة كراوة كة ئةوة ئيشي جةنابتانـة كـة مقاولـةكان بـانط     
بكرَين و موحاسةبة بكرَين لة اليةن لَيذنةيةكي ثةرلةمانـةوة، ئـةوة بـؤ جـةنابتان بـة جَيـي ئـةهَيَ َين، زؤر        

ئةوانةمان لة ثَيشرت بامسان كـردووة، لـة رؤذي تـر و لـة ثَيشـووتر،      باس لة مةسةلةي سوليتةي عةاار كراوة، 
بة نيسبةت لَيذنةة وةزارةتي شارةواني، خؤيـان ئـةَلَين هـيض تَيبينيـةكمان نيـة لةسـةر بودجـةي وةزارةتـي         
ــراوة،      ــةيان زؤر كةمــة ئــةوةش ثــاش رَيككــةوتن دواتــر زؤر كــةم ك شــارةواني، وةزارةتــي شــارةواني بودجةك

ةزانن ئَيستا ئَيمة لة اؤناغي كةرتي تايبـةتني، يـةعين بـة تايبـةت كردنـي كةرتـةكان، وةزارةتـي        بةر َيزتان ئ
طواستنةوةش يةكَيكة لةو كةرتانة، يةعين مةرروزة وةزارةتي طواستنةوة ثالن دابنَيت بـؤ ئـةوةة تريمينـاَل    

هةمووي لـة بـواري كـةرتي     بدات بة ئيستيسمار، شةريكاتي نةا ي داخي ي زؤر بكرَيتةوة، خةَل  ثاس بَييَن،
تايبةتة، بواري ئةوة نةماوة كـة حكومـةت مةصـ ةحةي نـةال بـَييَن و خـةَل  تـةعني بكـات و ثـاس خـةَل            
نةاَل بكات، كةرتي تايبةت رَيي ثَي بدةين بة هؤي تةشجيعةوة و بة ثَيي ياساي ئيستيسمار، لةبةر ئةوة من 

ي طةياندنين، لة حكومةتدا كة حكومةتَي  ئابووري ئازاد ثَير واية وةزارةتي طواستنةوة و هةروةها وةزارةت
بَيت، حكومةتَي  خةصخةصةي كةرتي تايبةت بكات، ثَيويستة بري لةو ثرؤذانة بكاتةوة كـة ثـارة ئـةهَينَيت    
بـؤ حكومــةت، كـة تةشــجيعي كـةرتي تايبــةت دةكـات، كــة هـةَلي كــار ئةر ةخسـَينَيت، نــة  وةزارةتـي دارايــي        

كات، بة نيسبةت كاروباري ناوةخؤة، لَيذنةة ناوةخؤ و ئاسايين، بة تةئكيد ناوةخؤ ثارةيان بؤ تةخصيص ب
يان ئاسايين، دوو دةزطاي زؤر طرنطن، من لةطةَل ئةوانةم كـة دةَلـَين، دائيمـةن خـةرجي وةزارةتـي نـاوةخؤ       

مـن ئـةوة   جياية و ئاسايين جياية، ئةو ئاسايين و سـةاامطريية ئَيسـتا كـة لـة كوردسـتاندا هةيـة، بـة راي        
بكرَي، لة ماوةة دوو مانطدا  بةرةيوةزارةتي ناوةخؤ و دةزطاي ئاسايين هَيناية كايةوة، هةر كات دةسس لَي 

لةوانةيــة دةســس تــريؤر بطاتــةوة كوردســتان، بةهــةمان شــَيوازي عَيراامــان لــَي بكــات، موالحةزةيــةكي زؤر    
تةخصيصـاتيان مووضـةية، شـس تـر نيـة،       طرينطين ئةو وةزراةتة ناوةخؤية لةطـةَل هينـدا، زؤربـةي زؤري   

لةبــةر ئــةوة ئــةبينني بةشــَيكي زؤري تةخصيصــاتي ئــةوان تايبــةت بــة مووضــةة كارمةنــداني ئاســايين و   
 .كارمةنداني ناوةخؤ كة بؤيان خةرج دةكرَي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــابووري، ســةبارةت       ــي و ئ ــي داراي ــةو روونكردنــةوةة وةزارةت ــؤ ئ ــوثاس ب ــة لــة     زؤر س ــةة ك ــةو تَيبينيان ئ
راثؤرتةكاني دوَييَن هاتبوو، سةبارةت بةو موداخةالتي ئةنداماني ثةرلةمان، من ثَين ئةوةة اسـةي بدةمـة   
كا  عومسان كة داواي كردووة، وةيمي ئـةو ثرسـيارةة دةدةمـةوة كـة كـا  غـةروور كـردي، كـة داواكرابـوو          

داماني ثةرلـةمان و دةَلـَي بـةس تةكمي يةكـةمان بـؤ      نرَيتـة بـةردةم ئةنـ    9001داهات و خةرجياتي سـاَلي  
ــداماني         ــت ئةن ــتبَيتة دةس ــةر نةطةيش ــةرموون، ئةط ــةوة، ر ــةم بارةي ــةكتان ل ــةر روونكردنةوةي ــاتووة، ئةط ه

 .ثةرلةمان ئةوة خةتاي وةزارةت نية، ئةوان نوسخةة خؤيان دا و اةول بوو كؤثي بكرَي، كؤثي نةكراوة
 :ي داراييوةزير/بةر َيز باييز تاَلةباني

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بة نيسبةتي ئَيمةوة، ئَيمة ديارة دوَينَيةكـة هـةم نوسـخةيةكي ترمـان دا ثَييـان بـة نيسـبةتي شـةش مـانط،          
شــةش مانطةكانــةوة، هــةردوو شــةش مانطةكــة، بيبــةن و ئيستينســاخي بكــةن و لةســةر ئــةمري جــةنابتان    

كة كراوة، بةس ئَيمة جارَيكي تر تةئكيد دةكةين كة هـةر  ئيستينساخ بكرَي، تةكمي يةكةش، ديارة تةكمي ية
 .ناردوومانة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باشة ئةوةة ئةطةر تةوزيع نةكراوة با كـؤثي بكـرَي و تـةوزيع بكـرَي، نوسـخةكةت لـة اليـة شـةرمني خـان؟          
كة مونااةشةمان كرد، ئَيمة دَيينةوة سةر ئةصَ ي مةوزوعةكة ئةوةة هينمان كرد، ماددةة يةكةم لة اانونة

بؤية دةنطمان بـؤ نـةدا ومتـان بـا مبَينَيتـةوة سـةر جـوابي وةزارةتـةكان ئايـا زيـاد دةكـرَي يـان زيـاد نـاكرَي؟               
ماددةة يةكةم خوَيندرايةوة و رةئي لَيذنةة ياسايي و لَيذنةة داراييشي لةسةر درا، بؤية دةنط نةدرا ومتان 

ي ناضَيت هيض زيادةية  بكرَيت، ضونكة نةنووسراية هيض زياد بَيت، ئايا زياد دةكرَي يان زياد ناكرَي؟ لةوة
اسةمان لةسةر كرد ماددةة يةكةم، اسةمان زؤر لةسةر كرد، رةاةت ئـةوةة زيـاد دةكـرَي يـان زيـاد نـاكرَي       
ئةوةة مونااةشة دةكرَي، ئَيستا جارَيكي تر مونااةشة دةكرَي، كـا  عبـدالر ان نواتـةة نيزاميـت هةيـة،      

 .رةرموو
 :رضا بةر َيز عبدالر ان ا د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة راثؤرمتان خوَيندنةوة، بةر َيزانين وةيميان داينةوة، ئةو هينة ضؤن ثةسند بكرَين؟ نابَيت طيتتوطـؤي  

 .لةسةر بكةين؟ تا بطةينة نةتيجةية ؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة نيـة، خةلةلةكـة لةوةيـة ئـةو لَيذنانـة كـة راثؤرتيـان هةيـة لةطـةَل          خؤي ئةوةة راسـس بَيـت خةلةكـة لَيـر    
لَيذنةة دارايي، يةكاليي بكةنةوة ثَين ئةوةة دانيشنت دةست ثَي بكات، خؤتان دوا كةوتوون لة هينةكانـدا،  

ة كَيشةتان بؤ ئَيمةش دروست كرد و بؤ ئَيوةش، زووتر بضن راثؤرتةكانتان لةطةَل لَيذنةة دارايي و وةزارةتـ 
تايبةتيةكان يةكاليي بكةنـةوة، تـاوةكو ئـةو هينـةمشان نـةمَييَن، ئَيسـتا ئـةوة خوَيندرايـةوة و وةيمةكـةش          
دراوة، ئَيستا ئةوةة نوااتـة تايبةتيـةكان  و عامـةكان كـة موالحـةزةة دةكـرَي، وةرطريايـة، ئـةوةي ثَيويسـت          

 .اتةي نيزامي، رةرمووبكات وةكو تةوصية و وةكو بر يار دةوةينة ناو اانونةكة دوايي، نو
 

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
راستة وةيميان دايـةوة، بـةيم شـةرت نيـة ئَيمـة اةناعـةمتان هـاتَو، لةبـةر ئـةوةة حةاـة ئـةو مةسـةلةية             

 .يةكاليي بكرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زة راثؤرتةكـةتان دايـيَن، دةبوايـة لةطـةَل لَيذنـةة دارايـي       لَيرة حةسر ناكرَي، خةتاي خؤتانة تؤ ئـاخري لـةح  
باسي بكةن و يةكاليي بكةن نواتة بة نواتة، ئةطةر راوةستني لةسةر ئةوة بة بيست رؤذَين تـةواو نـابني،   

 .بةَلي كا  حممةد
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ي كرد، لةبةرامبةرة ئةوةوة نةرـةااتي ئيستيسـماري كةمـة،    لة دانيشتين ثَيشرت بامسان لة نةرةااتي تةشزي

ئةو ئةبوابانـةة كـة لـة نةرـةااتي تةشـزي ي هةيـة، ئةوانـةة ئيعانـات و مينـة  و مـةناريعي ئيجتيمـاعي و            
بــةس لــة  9001مةصــاريف ئــوخرا، ئــةواني تــرم نةنووســيوة، هــةر ئةوانــة وةكــو منوونــة ئةهَينمــةوة، لــة  

م يؤن دينار بةس بـؤ ئـةو ئيعانـات و     311م يار و  921َي بطرة، ترليؤنَي  و تةكمي يةكة جةنابت طوَيي ل
مينـــة  و مـــةناريعي ئيجتيمـــاعي و مةصـــارييتي ئـــوخرا دانـــراوة، لةبةرامبـــةري ئـــةوةوة، بـــؤ نةرـــةااتي   

ــ  و    ــراوة، ترليؤنَي ــةند دان ــماري ض ــار و  130ئيستيس ــةااتي    12م ي ــة نةر ــة تةكمي يةك ــةعين ل ــؤن، ي م ي
ر كةمرتة لةو ضوار بابة، بابي ترين هةيـة لـة ثَيشـةوة، ثَيـنج بـابن، ئايـا لـة هـةموو دونيـا          ئيستيسماري زؤ

كاتي دةتةوَة تةرشيد بكةي يان تةا يص بكـةي، ئـةبَي بَيـي لـةو شـتانةوةة كـة سـانةوين، ئةساسـيات نـني،          
، يـةعين  9002وةكو مووضة و ئةوانة نني، دَيني لةوانة كةم دةكةينـةوة، كةضـي ئَيسـتا سـةير دةكـةين لـة       

دا جياوازيةكي زؤر تةرييتة، هةية، بةس زؤر تةرييتة، لةضاو ئةوةة كة لة شتةكاني تر 9001ئةوانة لةطةَل 
كـة كَيشـةي ثَيشـرتي     9002زؤر براوة، لةوةة زؤر كةمة، من ثَيشنيارةكةم ئةوةبوو، بؤ ئةوةة ئـةم سـاَلةي   

بتوانني بةرزي بكةينةوة، بةكةم كردنةوةي ئـةم  بة دةستةوة بوو، كة كَيشةة دابةزيين نةوتي لةطةَلدا بوو، 
ئـةتوانني دةسـت لـَي بـدةين، كـة      ( ب)بوارانة، يةعين ناتوانني ئةو مةعاشانة دةست لَي بدةين، خـؤ رـةرعي   

بريتية لةو ئيعانات و مةساريف ئوخرا، ضةند جارين كة جةنابت طوَيبست دةبَيت، خـةَلكين ئاطـاي لَييـة،    
لَي ئةنَين، ناوة مةسرويف زائيدي لـَي ئـةنَين، نـاوة تـةبزيري لـَي بنـَيني، لَيـرة         زؤرترين ئةم ناوي طةندةَلي

دةست ثَي ئةكا، ضونكة اةوانينة نايطرَيتةوة، ئةَلَي تةواو ئةوانةة سـةرف كـردووة، هةنـدَي جـار كـةليماتي      
ا ئَيمـة لـة ويتَيكـي    جوانين ناكرَيتة ثاَلي، لةبةر ئةوةة من ثَيشنيار دةكةم لةم شتانة كةم بكرَيتةوة، ئَيست

زؤر ثَيشكةوتوو، كابرا ئةضَي بؤ ررةنسا مةسةلةن، سَي رؤذ لة دةورةيةكدا بةشداري دةكات، بؤ ضـوار تـةواو   
: ئةَلَي مارمان نية بةسةرت، بر ؤ بؤ خؤت بذي، لَيرة حةتا ئةو موةزةرانة لة دةوَلةتاندا كاربةدةسنت، ئـةَلَين 

ي مانطَي  لَيرة ئةمَينَيتـةوة و ئَيمـة مةسـاريف ئةكَيشـني، كةضـي لـةو       وةردي وا هةية بؤ سَي رؤذ دَيني كةض
ويتة ثَيشكةوتووانة كة رؤذي خـؤي تـةواو بـوو تـةواو ئـةتوانَي بر واتـةوة، ئَيمـة ئيشـمان بـةتؤ نـةما خـؤت            

ة، ئةتواني مةسرويف خؤت بكةة، ئايا ناكرَي ئَيمة ئةمانة كةم بكةينةوة؟ بَيطومان لةوةة بؤمان كؤ دةبَيتـةو 
يــةعين ئــةو ترليؤنــة، ترليؤنَيــ  بــؤ ئيعانــات و ئةوانــة بــة رةئــي مــن مةســةلةيةكي زؤرة، عةلــةل ئةاــةل    

 .رَيذةيةكي لَي دابةزَينني، ئةوين ثةكي نةكةوَي، سوثاستان ئةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دارايــي ضــية  ئــةو مواتةرةحــةة كــا  حممــد رــةرةج ضــةند ئةنــدامَيكين ئاماذةيــان ثَيــدا، رةئــي وةزارةتــي 
؟ئايـا ض مـةجالَي  هةيـة    9002سةبارةت بة ئيقترياحي كةم كردنةوةة نيسبةتي مينة  لة بودجةة سـاَلي  

بة تايبةتي لة سةرؤكايةتي هةرَير و سةرؤكايةتي حكومـةت و ثةرلـةمان؟ض مـةجالَي  هةيـة؟ بـة نيسـبةت       
َيمـة مةسـئوليةتي هينمـان نيـة،     ثةرلةمانةوة من بةش بـة حـاَلي خـؤم ثـَير وايـة زؤر ئيعتياديـة، ضـونكة ئ       

مةسئوليةتي ئةوةمان نية مينـة  بدةينـة مونـةزةمات و ئـةحزاب و ئةوانـة، تـةنيا ئـةوةة دةتـوانني وةكـو          
لة مينةحي كةم بكةينةوة، ئَيمة وةكو ثةرلةمان رازينة ئةوةة كةم بكةينةوة، بةَلَي كا  % 90ثةرلةمان لة 

 .رةشيد رةرموو
 :وةزارةتي دارايي بريكاري/طاهربةر َيز رشيد 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةربارةة ثرسياري كا  حممد كة دةَلَيت لة بودجةة تةكمي ي مةرروزة بودجةة ئيستيسماري زيـاد بكرابـا،   
بوو، عـةجزَيكمان لـةناو بودجـة هـةبوو،     %51تةبيعي بودجةة ئيستيسماري كة ثار تةادميمان كرد، رَيذةة 

ديارة كةسرةكة هةمووي بؤ عيجزةكة ضـوو، ئةوةكـةة تـر ئةكسـةريةتي بـؤ       ئةو عجزةمان ثَيي ثر  كردةوة،
كةوتـة بـواري جَيبـةجَي     9001مووضةة رةرمانبةران بوو، ضونكة اانوني مووضةة رةرمانبةران لة ساَلي 

كردن لة حكومةتا هةرَيمي كوردستانةوة، راتو هةموويان بووة دوو بةرامبـةر و سـَي بةرامبـةر، هـةتا ئـي      
ــبةتي     خانةنشــني ــرد، دوو، نيس ــوو، مووضــةة رةرمانبــةران رةاــةمَيكي زؤري ب و ئةوانــةش، لةبــةر ئــةوة ب

رةاةراتي تر جطة لة راتو موزةف، ئةكسةريةت بؤ رةصَ ي دوو ضـوو، ئةطـةر ئـةو موالحـةزةة بكـةن، ثـار       
ئةسـعارةكاني  ، رةصـَ ي دوو كـر يين مـةوادة، ئَيسـتا وةزارةتـي كارةبـا       1911م يار بوو، ئةو ساَلة بووة  112

خؤي طـران كرديـة، هـةموو دائريةكـاني حكومـةت و لـة زةمـين ئـةوان ثةرلـةماني كوردسـتاني بـةر َيز، بَيـت             
ئوجورة كارةبا بداتة وةزارةتي كارةبا ئةطةر هات و حكومةت بَي، هـةموو كـةس ثابةنـدة و ئـةبَي ئوجـوري      

رةبا مـةباليزي زؤرة لـةناو دام و دةزطاكـاني    كارةبا بدات، تا بتوانَي ئيشةكاني خؤي بةرَيوة ببات، ئوجورة كا
شـس دام و دةزطاكـاني حكومـةت زيـاد بووينـة ثَيويسـس بـة صــيانة        : حكومـةت و هـةموو وةزارةتـةكان، دوو   

هةيــة، ثَيويســس بــة ئيدامــة هةيــة، خاصــةتةن لــة بنايــات و لــة ســةيارات و مــةكائني و لــة ئــةجهيزة، كــة     
بينايةتَي  دةكـات، مةدرةسـة  يـان مزطـةوتَي  يـان بينايـةتَي ،        ثَيشرتين باسر كرد، مةب ةغَي  تةرميمي

هةمووي ناضَيتة حيساباتي خوتة، لـة ثـالن سـةرف نابَيـت، لـة زمـين رةاـةرةة صـيانة سـةرف دةبَيـت، كـة            
نؤذةن كردنةوة و ئةوانةش، ئةوانةش مةب ةغَيكي زؤر بؤ ئةوانـة داندرايـة، ئينتيـزار نـاكرَي حـةتا ئـيعالن       

م يــؤن كــةمرت بــَي دةضــَيتة نــاو بــاري صــيانة،   500نــة، يــةعين لــة زمــين ئــةوة دةبَيــت، لــة  دةكــرَي و ئةوا
م يؤمنـان   10نيسبةتي ئيعانات، ئيعانات تةنها لة وةزارةتي ريعايةة ئيجتيماعيمان هةية، ئـي رـةاريان، كـة    

ــة، دوو      ــةمان ني ــر ئيعان ــيض وةزارةتــي ت ــة ه ــة، ل ــةزةماتي ســ    : داناي ــة، مون ــي مونةزةمات ــة ، ئ ةاارية، مين
مونــةزةماتي عي ميــة، مونــةزةماتي جةماهرييــة، ســةنديكاية، نيقابةكانــة، ســةنتةر و ئةوانةيــة، هــةموو لــة  

ةكةيـة، ئةوةيـة بـة     131حكومةتا هةرَيمي كوردستان ثارة وةردةطرن لة زمين ئـةو مةب ةغـةي، لـة زمـين     
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ر بةشـي كـرد دوايـي دةسـةيت     رةئي من كةم كردنةكة بةمشان ناكات لة حكومةتا هةرَيمي كوردستان، ئةطة
لــة وةزارةتــي ماليةيــة، نــةال دةكــات بــؤ كــوَي ثَيويســتة، ئيحتيمالــة بدةينــة وةزارةتــي كارةبــا، لــة ئةســناي   

نزيكـي واايعـة، تةمخينـة ئـةوة، زؤر     % 23، % 1نيـة،  % 100مةرحةلةي جَيبةجَي كردنة، ضونكة ئـةوةش  
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شاد رةرمووزؤر سوثاس، كا  دَل
 :بريكاري وةزارةتي دارايي/عثما بةر َيز دَلشاد 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ويستر زياتر رووني بكةمةوة بؤ بةر َيزان كـة ئـةو شـتانة ضـي ئةطرَيتـةوة، ئـةوةة بـةر َيز كـا  حممـةد          
كة كـا  رةشـيد باسـي    ، تةنانةت بَيجطة لةوةة 10رةرةج داواي كرد كةم بكرَيتةوة، بؤ منوونة، االعانات كة 

كرد، ئةو شةريكة عامانـة كـة داومانـة بـةكرَي بـؤ ايتـاعي تايبـةت، ئـةو كرَيكـارة زيادانـةة كـة مووضـةيان             
لةسـةر ئةوةيــة، دةعمــي مــوزارعني لةســةر ئةوةيــة، كر ينــةوةة بــةربووم، ثــةين و مــةين، ئةمانــة هــةمووي  

بتان بزانن، هةر ضي مينةحي جاميعاتة، لةسةر ئةوةية، بة نيسبةت حيسابي مينةحيشةوة، بؤ ئةوةة جةنا
مينــةحي مونــةزماتي مــةدةني، ئيتيحــادات، جــةمعيات، مــةراكزي ســةاايف، وةحــةداتي حكــوما، مةجاليســي  
موحارةزات، مونةزةماتي عي مي و سةاايف، مةجاليسي عي مـي، هـةر ضـي ئـةيَ َي بـؤ ئةوانـة خـةرج ئـةكرَي،         

، مةمجوعةية  مةوادي خؤي هةيـة بـؤي سـةرف ئـةكرَي،     يةعين كة ئةَلَي مينة  هةر ئةوة نية ببةخشرَي
مةناريعي ئيجتيماعي، ئةوةة كة ئةو بَيوةذنانةة كة خةرجي ئةكرَي لـة حكومةتـدا، زائيـدةن تةبـةروعات،     
ئيعانات، راتو تةااعودي كة ئـةدرَي بـة موئةسةسـةي تـةااعود و زةمـاني ئيجتيمـاعي، ئةوانةشـي تَيدايـة،         

م يارة، ئيجاري ئـةرزي تَيدايـة، موكارـةئات بـؤ غـةيري مونتةسـبني،        111ةية، مةسروراتي ئوخرا كة طةور
، ئـةوةة خوَينـدكارَي  لـة جاميعـة     خمصصاات و باثاات الطاالخل، خمصصاات التالمياذ     موكارةئاتي موخربين، 

وةريدةطريَي مانطانة، تةعويزات و غـةرامات و رسـوم و زةرائيـب كـة حكومـةت دةيـدا، مينـةحي جـةمعياتي         
ديين، نةشاتي كةشـيتي ريـازة، ئةمـة ئـةو شـتانة هـةمووي لـة مةسـروراتي ئوخرايـة، يـةعين كـة            خةيري و 

دةَلَين، ئـوخرا، وامةرهومـة كـة كشـكؤلَيكة و شـس لـَي ئـةررَي، بـةيم وا نيـة، كـة دَييتـة سـةر شـَيكردنةوةة              
 .هةموو ئةو شتانةي تَيداية، زائيدةن تةواري ، سوثاس

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســوثاس، وةاهلل مــن ثرســيارَيكر هةيــة دةربــارةة وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري و وةزارةتــي ثــالن دانــان،   زؤر
لـة بودجـةة مينـة  لـة سـةرؤكايةتي هـةرَير و       % 90ئةطةر رةئيان هةبَي، بؤ نةهَيشتين عجز لة ميزانيـة،  
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ة و بـؤ بودجةكـةش   حكومةت و ثةرلةمان، ئةطةر دةتوانن موارةاةت بكـةن كـةم بكةنـةوة، بؤخؤشـيان باشـ     
 باشة، رةئي وةزارةت ضية؟

 :وةزيري دارايي/بةر َيز بايز تاَلةباني

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة نيسبةت ئَيمةوة ئيعتيادةية، الريشمان نية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يم نيسـبةتةكةة  ئةو مواتةرةحة لة اليةن زؤر برادةرانةوة هاتووة، كا  حممةد رـةرةجين واي طوتيـة، بـة   
نــةطوت، مــن ئــةو مواتةرةحــةة كــة موارةاــةتي وةزارةتــي دارايــي لةســةر كــرا، كــةم كردنــةوةة بودجــةة    

ي لـة بودجـة، كــَي لةطـةَل ئـةو مواتةرةحةيــة     %90سـةرؤكايةتي هـةرَير، حكومــةت، ثةرلـةمان، لـة مينــة      
% 90كـَي لةطـةَل ئةوةيـة     كـةم بكرَيتـةوة،  % 90دةسس بَ نـد بكـات تكايـة؟ لـة مـةناريعي ئيجتيمـاعين لـة        

مةناريعي ئيجتيماعي بودجةة حكومةت و سةرؤكايةتي هةرَير و ثةرلـةمان كـةم بكرَيتـةوة، رـةرموون كـَي      
 .لةطةَلدا نية؟ زؤر سوثاس، سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري  

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تيسماريئةبَي وا صياغة بكرَي كة ئةضَيتةوة سةر بودجةة ئيس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نا، ناضَيتةوة سةر بودجةة ئيستيسماري، ئةوة عجزة، بؤ ئةوةة عجز نةمَييَن، بـؤ ئـةوةة اانونةكـة لةطـةَل     
و كسور م يار عجز هةية، بؤ ئةوةة ئةو عجزة نةمَينَيت، ئةو بودجةية  300ميزانية بطوجنَي، باسيان كرد 

 .تةوة، بةَلَيلة مةناريعي ئيجتيماعي كةم بكرَي
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري  

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاخةر تةرحةكةي كا  حممةد رةرةج بؤ ئةوة نةبوو، ئةو باسي ئيستيسماري كرد بؤية منين وام وت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وو بــا بضــَيتة نــا، اســةكةت جوانــة، بــةيم بــا جــارَي ئَيمــة حــةلي عجــز بكــةين ئينجــا ئةطــةر وةررمــان هــةب 
ئيستيسماري، بة تةئكيـد كـة وةرـر بـوو، تةوصـية دةكـةين ئيهتيمـام دان بـة دوو، سـَي بابـةتَي ، كؤمـةَلَي             
موالحةزات بنووسرَيتةوة لةبةر رؤشنايي ئـةو موداخةالتانـة و ئـةو راثؤرتانـة، لـة زمـين اانونةكـة رضـاوة         

يةخـدان بـة بـواري ئيستيسـماري، دوايـي      دةكةين بؤ حكومـةت لـة زمـين ئـةو شـتانة بكـاتن، يـة  لةوانـة با        
دةووَينينةوة نامةوَة ثَيشبيين بكـةم ئَيسـتا، كـة مـاددة بـة مـاددة تـةواومان كـرد زؤر موالحـةزاتي بـةجَي           
دراوة بؤ ئةوةة عةدالةت دابني بكرَيت، سوليتةة عةاار بدرَيت بؤ كةم دةرامةت، بؤ مةنتيقةة طةرميان، بؤ 

تةوصيات لة زمـين اانونةكـة بـة تةوصـيات دةوةينـة بـةردةم حكومـةتا         زيندانة سياسيةكان، دوايي وةكو
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هةرَير، بةيم ئةو بريارةة كة داتان بؤ ئةوة بوو عجز كةم بَيتةوة لة بودجة، ئَيستا دَيني بزانني بةو عجزة 
 .دةريبَينن، دةبَي ماددةة يةكةم ضا  بكرَيتةوة، كا  دَلشاد رةرموو

 :وةزارةتي داراييبريكاري /عثما بةر َيز دَلشاد 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .م يؤن دينارة2110ئةو كةم كردنةوةية بؤ ئةوةة جةنابتان بزانن، 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةواتة تةاريبةن نزيكي عةدةدةكةية، شتَيكي كةمة، بةهةر حاَل شتَيكي مةعنةوين بَي، كـةمين بَيـت بـا    
ماية ر ةضاو بكرَيـت بـؤ ئـةوةة ميزانيةكـة رَيـ  و ثـَيكرت بـَي و عجـز         ببَيتة بنةماية  لة دوا رؤذدا ئةو بنة

كــةمرت بــَي، بــةس لــة مــاددةة يةكــةم كةواتــة، كــا  دلشــاد مــاددةة يةكــةم دةبــَي رةاةمــةكان بطــؤر ن لةبــةر 
 .رؤشنايي ئةو اةرارة، ثَين ئةوةة بيدةينة دةنطدان، رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري  

 .انبةرَيز سةرؤكي ثةرلةم

ئَيمة تةدبري ناكةين بؤ حكومةت، ذن دائيمةن لةو شتانة هةندَي  مودةبر ترة لة ثياو، من داوا كارم لةطةَل 
بؤ ثر كردنةوةة عجز، بؤ ئةوةة بة تةواوي ثر  بكاتةوة، هيواكارم، ئةو مينةحانـةة  % 90ئةوةة كة ئةو لة 

ن، نة  بة خؤر ايي، ئـةوةة ئـةمر ؤ موالحـةزة    كة ئةدرَي بة رَيكخراوةكان لةسةر ئةساسي كارنامةة ساينةيا
ئةكرَي لة هةرَيمي كوردستان، رَيكخـراوي وا هةيـة ذوورَيكـي هةيـة، مَيزَيكـي هةيـة، ثـارة وةرئـةطرَي بـةبَي          
ئةوةة هـيض ئينتـاجَيكي هـةبَي، لةبـةر ئـةوةة هـةر لَيـرةوة داواتـان لـَي ئةكـةين، هـةموو رَيكخراوةكـان بـة              

ساينة، هةتا ساينة ثَيشكةشـي نةكـةن ئَيـوة نـابَي مينحـةيان بـؤ سـةرف بكـةن، كـة          شَيوازَي  بة ثَيي ثالني 
 .كاريان كرد ثارةيان بؤ سةرف بكةن، كاريان نةكرد ثَيويست ناكات ثارةيان بدرَيَس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةاةمـةمان بـدةنَي    كة هاتينة سةر ئةوة، ئةو كات وا بَ َي، ئةوة نواتةة نيزامـي نـةبوو، ئَيسـتا ئةطـةر ئـةو     
 .دةبَيتة ضةند تا بيخةينة دةنطدانةوة، كا  حممةد رةرموو% 90بةو 

 :بةر َيز حممد ررج ا د  

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كؤمةَلَي  شت هةية لة ميزانيةة عَيراق وةكو ئةساسـيات وايـة، بوويتـة ئـةبواب، يـةعين لـة هـةموو بابَيـ          
، كة لةوَي دائةنرَي، بؤ منوونـة لـة شـةبةكةي ريعايـةي     %11ينة  لة وةردةطرين، مةسةلةن م% 11ئَيمة لة 

ــؤ    110ترليــؤن و 190ئيجتيمــاعي، موخةصةصــات  ــازامن ضــةند، ئةوةنــدة تةخصــيص كــراوة ب م يــار و ن
وةردةطــرين، ئــةوة ميزانيــةة بةغدايــة، دوو، لــة مةســةلةي زيندانــة  % 11ريعايــةة ئيجتيمــاعي، ئَيمــة لــة  

وةردةطـرين، ئـةوان داياننـاوة بـؤ هـةر نةرـةرَي ، هـةر جـؤرة         % 11لةوَي ئَيمـة لـة   سياسيةكان و شوهةدا   ، 
دينار، ئَيمـة ئـةوة بـةش، بـةمشان كـردووة، لةبـةر ئـةوة داوا ئةكـةم ئـةوةة ضـا             300000شةهيدَي  بَي 
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ي اانوني مةج يسي نةواب كة سـةرؤكايةتين ثةسـندي كـردووة،    1بكةين، مةسةلةي عةجزين لة ماددةة 
عةم حصول زيادة او اخنفاا يف امجال  نفقات اسوازنة الاامة االحتادية، )ئةَلَي  1ودجة، لة ماددةة اانوني ب

، يةعين هةر كاتَي  بةرز و نـزم بَيـت، ئَيسـتا هـةر لـة      (تضاف اىل او تةخفض حصة اق يم كوردستا  تةاسبيآ
سـتاوة عةرزةكـة تـةكبري دةكـرَي،     ، يةعين هـةر لـة ئيَ  10بوويتة  30دؤالرة، يةعين لة  10ئةمر ؤوة، ئَيستا 

ئـةبَي بؤمـان حيسـاب بـَي، وا نيـة بـةو جـؤرة بـربَي،         % 11هةر رؤذَي  كة زياد ئةبَي ئَيمة تةناسوبيةن ئةو 
بةس داوا نةكةين يان كةسَي نةضَيت بة دةميةوة، ئةوة باسَيكي ترة، ئةطينا ئَيمة بة ثَيي ياسـا ئـةبَي داواي   

 .ثاسبكةين و ئةوة حيصةة ئَيمةية، سو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومسان رةرموو
 :وةزيري ثالندانان/شواني عثما بةر َيز  

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَير واية ئةوة بةلزةبت تةواو نةبووة ئةوةة مامؤسـتا حمةمـةد رـةرمووي،  تةرصـيالتي موازةنـة هةيـة لـة        
كوراسةكةدا هةموو ئةوةكاني شةر  كردووة، كـة   عَيراق كة دةرضووة، تةرصيالتةكة كوراسةكي طةورةية، لة

باسي ئريادات دةكات، ئةو تةاـديري كـردووة ئرياداتـي نـةوتي ئـةم سـاَل ضـةندة، ضـةندين مـةبالزي ئيـزايف           
 19هةية بؤي خستوتة سةري، ضونكة ئةو مةب ةغةي كة ميزانية ثَيي داندراوة ئيجمالي موازنة كة نزيكي 

دةة نةوتي نية، هةستا ئةو ضي دةكات ؟ بـةو ثـارةي كـة ئيزارـةة هةيـة لـة       ترليؤن و كةسرة، ئةوةندة ئريا
دؤالر، شةرت ئَيستا ئةمر ؤ سـةعري نـةوت    30ئيحتياتةكة دةواتة سةر ئةمة، تةاديري نةوتي كردووة بة 

بةرز بوويتةوة، بةيم ئةو تةاديريشي كردووة دةبَي دوو م يؤن بةرميل نةوت بر وات ئينجا ئـةتوانَيت ئـةو   
ارةيــة تــةئمني بكــات، نــة طةيشــتووتة دوو م يــؤن و نــة سعرةكةشــي ئةوةنــدة بــةرز بوويتــةوة، بــةعامين  ث

سيعري نةوتي عَيراق تؤزَي  هةرزانرتة لة ضاو نرخي شوَينةكاني ديكة بة هؤي طراني تةئمينةوة كاتَي كـة  
مة، ئةمة جةدوةلةكةية، رةوانة دةكرَي بؤ خةليج، مةسةلةي لَيكدانةوةة جةنابي مامؤستا حممةد لةسةر ئة

جــةدوةلي عَيرااــة و لــة وةاــائيعين نةشــر كرايتــةوة، كــة تةخصيصــاتي دانــاوة و لَيكــي دايتــةوة، ئيجمــالي 
، امجـالي  (9002كيفياة احتتااخل حصاة كوردساتا  مال امجاال  الةفقاات لتاةة         )موازةنة ضةندة، نووسـيس  

، ئينجـا نةرـةااتي حاكمـة، ضـةند رةاةرةيةكـة      موازةنةة دةرهَيناوة، ئينجا نةرةااتي سيادي لـَي دةرهَينـاوة  
حيصـةة هـةرَيمي   % 11ئةويشي لَي دةركردووة، كة لَي دةركردووة ضةند ماوةتةوة ئينجا هةستاوة جـاراني  

ئيعانـاتي بـؤ بـَي،    % 11كوردستاني ليَي دةرضووة، ئةوة نية هةستابَي لة رةصَ ي ئيعانـات ضـةند بَيـت و لـة     
ةو شـَيوة حيسـاب نةكرايـة، ضـونكة شـوَينَي  لةطـةَل شـوَينَي ، ناوضـةية          ئةوة حيسابي ئةوها نـةكراوة، بـ  

لةطةَل ناوضةية  ميزانية رةراي هةية، ميزانيـةة ئيستيسـماري ئَيمـة لةوانةيـة لةطـةَل ئـةوة تـر رـةراي         
هةبَي، لةوانةية رةصَ ي رةواتبمان رةراي هةبَي لةطةَل ئةوان، بؤية بة ئيجمالي حيساب كراوة، هةر ويسـتر  

 .ةو روونكردنةوةية بؤ جةنابي كا  حممد و برادةران روون بكةمةوة و زؤر سوثاسئ
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا بَيينة سةر ماددةة ية ، رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دا و غةَلةتة، كة ئةَلَي لـة   هةر راستكردنةوةيةكة و نواتةي نيزامية، بةر َيز كا  حممد رةرج مةع ومةيةكي
، كة االمني الاا  جمل ء الوزرااحيسابة هيين لة زينداني سياسي، ئةوة كيتابي هينة لةبةر دةستمداية، % 11

موراتةحةي هةرَير دةكات و ناردوويةتي لـة رَيطـةة كـا  حممـد ئيحسـانةوة بـؤ ئةجنومـةنا وةزيـران و بـؤ          
راجاني بياا  رأيكام بشاد  ادخاال نفقاات مؤستاة        : ت و تيايدا ئـةَليَ ، كة داوا دةكاشهماا و مؤنف نيوةزارةتي 

التنةاا التياسني و  اها مل اجلهات اسرتبطة مبن ء الوزراا مال الةفقاات التايادية لكا  ياتم اساتباادها و       
 .زؤر سوثاس الق يم كوردستا  و امكانية القيا  بذلك ضمل اسوازنة التكمي ية،% 11قبل حتميم نتبة 

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

زؤر سوثاس، بةهةر حاَل، لـة يـة  لـة  تةوصـيةكان كـة مـن لـة الي خـؤم نووسـيومة بـة نيسـبةت زيندانـة             
سياسيةكان، حكومةت ئةوةة يةكال بكاتةوة لة بةغداية ثارةكةي وةربطرَي ئةطةر الي خؤمانة بـة اانونَيـ    

ر انكــاري بةســةر كــرا لةبــةر رؤشــنايي راي يــةكاليي بكرَيتــةوة ئــي زيندانــة سياســيةكان، مــاددةة يةكــةم طؤ 
لَيذنةة ياسايي و لَيذنةة دارايي كة ميزانيةي رةصد كراوة بؤ ثةرلةمان و سوَلتةة اةزائي جيـا بكرَيتـةوة،   
ئةو رةئيةي لَيذنةة دارايي ثةسند كـرا كـة لةطـةَل ئةساسـدا دةطوجنـا، لَيذنـةة ياسـايي داواي كردبـوو و بـؤ          

شك ةكي عام، يان خؤشيان موارةاةتي كـرد وةكـو ئـةوةة لَيذنـةة دارايـي ئامـاذةة       ثةرلةمان ابوَل نةكرا بة 
م يار و كسـورة، بؤيـة ئةطـةر بيخوَيننـةوة، بيخةينـة دةنطـدان،        92م يار و كسورة، ئي اةزا 111ثَيكردووة 

 .رةرموو كا  دلَير
 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.بةر َيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 َيذنةة دارايي ثَيشنيازمان كردبوو ماددةة يةكةم، بر طةة دووةم بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة، ئَيمة وةكو ل
 .دينار، بؤ خةرجييةكاني ثةرلةماني كوردستان 11111000000طوذمةية  بر ةكةي  -د: دووةم

 .دينار بؤ خةرجييةكاني دةسةيتي دادوةري 92111000000طوذمةية  بر ةكةة -ب
ــة  بر ة-ج ــةة طوذمةي ــاني      1219202000000ك ــة دةزطاك ــردن ل ــةجَي ك ــةكاني جَيب ــؤ خةرجيي ــار ب دين

 .حكومةتا هةرَيمي كوردستان
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ترليؤنـة، رةئـي لَيذنـةة داراي كـة دوَيـيَن ليًََذنـةة        1ئةو ماددةية دةخةمة دةنطةوة، كة كؤي طشس ثارةكـة  
مان و اةزا، دةوةمة دةنطةوة، كـَي لةطـةَلَيس دةسـس بَ نـد     ياسايي ثةسندي كرد، جياي كردووة هيين ثةرلة



 122 

دوايـي دةبَيتـة ماددةيـة ،    % 90بكات تكاية؟ بة كؤي دةنط ماددةة يةكـةم ابـوَل كـرا، ديـارة تةبعـةن ئـةو       
 .، رةرموون بيخوَيننةوة ئةوين وةكو ئةمة دوا خرا بؤ ئةمر ؤ9وةزارةتي دارايي جَيبةجَيي دةكات، ماددةة 

 (:جوتيار)رير جميد شريفبةر َيز ك

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لــة ســةرجةم خةرجييــةكاني بودجــةة ريــدراَلي  9002داهاتــةكاني بودجــةة ســاَلي دارايــي  :مــاددةة دووةم
 .م يؤن دينار مةزةنةدة دةكرَي1131915

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة الثانية
م ياو    1131915مال امجاال  نفقاات اسوازناة الفمرالياة فقا         9002ة ل تةة اسالياة  تقمر ايرادات اسوازن

 .ديةار
 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.بةر َيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة وةكو لَيذنةة دارايي و ئابووري هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةم ماددةية نية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .ةرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .لَيذنةة ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةم ماددةية نية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ماددةية تةئكيدكردنةوةة ماددةي يةكةمة، دةوةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَل ئـةم ماددةيـة دةسـس بَ نـد         
 .اليف ئةو اسةيةية؟ رةرموو بَ َيبكات؟ كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ابوَل كرا، ض خي

 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/عثما  بةر َيز دَلشاد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة   1931، ئَيمـة ئَيسـتا بَ ـَيني    1935دواي طؤر يين ثارةكة لة اانوني موازةنةي عريااـدا، ئـريادات بـوو بـة     
ة بدرَي، ئـةوة داهاتـة، ئـةوة بـة اـانوني ثةرلـةماني عريااـة،        كوَي بَينَين؟، ئةبَي ئيال ئيشارةتَي  بةو عةدةد

ئَيمة لـةوة زياترمـان بـؤ ناَييـت، بـةَلَي ئَيسـتا طـؤر ا، دوايـي ئَيمـة ئـةوةمان نـاردووة و ثةرلـةمان تةصـديقي              
 .كردووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــيَ    قــدر، نــاَلَي ئةوةندةيــة،  ت: ئــةوةل جــار تةصــديقمان كــرد و دووةمــني ئَيســتا ئةطــةر تةماشــاي بكــةة دةَل
تةاديراتة، يةعين ئةوةة بةغدا بَيت و زيـادين بَيتـةوة مومكينـة زيـاد بَيتـةوة، مومكينـة داهـاتوو زيـادي         

هــةر غةَلــةتَي  لــة : دةكــات، مــادام تةاديراتــة و دةنطيشــي بــؤ دراوة، تــةواو، دوايــين كــا  رورســةت دةَلــيَ  
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ر ئةوةة اابي ي غةَلةت و اابي ي تةصحين بكرَيتةوة، كا  ئةراامدا، اانونيةن دةكرَيت تةص ين بكرَي، لةبة
 .دلَير رةرموو

 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.بةر َيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ماددةة سَييةمدا ئةو ئيشكالة ضارةسةر كراوة، لة دةاـي ياسـاكة، لـة ثـرؤذةة ياسـاكة، لةبـةر ئـةوة هـيض         
 .ئيشكالَي  نامَييَن

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .رةرموو ماددةة سَي نوَينةوة
 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة بارَيكدا، كورتية  لة بودجةة حكومةتا هةرَيمي كوردستاندا روويدا، ئةوة دةسةيت بـة  : ماددةة سَييةم
 .رَيذة كة تَييدا كورتي هَيناوة وةزيري دارايي دةدرَيت بةكةم كردنةوةة طوذمةة طشس بودجة بة هةمان

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة الثالثة
يف حالة حصول عنز يف موازنة حكومة اق يم كوردستا ، خيول وزير اسالية بتخفيض اسب ق االمجال  ل موزانة 

 .بةفء الةتبة اليت حصل فيها الانز
 :قي شاوَيسدلَير امساعيل ح.بةر َيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة )ئَيمة وةكو لَيذنةة دارايي و ئابووري، ثَيمان ضاكة لة دواي ئةو ماددةية، ئةم دةستةواذةة بؤ زياد بكرَي 
 (.رةزامةندي ئةجنومةنا وةزيران

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةكمان لةسةري نية و وةكو خؤي هاتووتةوة و زؤر سوثاسئَيمة وةكو لَيذنةة ياسايي هيض تَيبيني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير لةسةر ئةو مواتةرةحةة؟
 
 
 

 :وةزيري دارايي/بةر َيز بايز تاَلةباني
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 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَير : ئةوة ية ، دوو ئَيمة لة كاتَيكدا كة تةخوي ي وةزيري دارايي كرا، ثَيويست ناكات ئةجنومةنا وةزيران،
 .باشة كةم كردن و زياد كردنين تَييدا بَي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر زيادكردني تَيدا بَي، ثَيويست دةكات ثةرلةمانين موارةاةتي لةسةر بكات، بةيم كةم كردنةوةكة بـة  
مةكةوة، ئةواني تـر كـةم بكـةوة،     تةنيا وةزارةتي دارايي، ئةطةر من رةئيسي حكومةت مب دةَلَير هي من كةم

لةبةر ئةوةة وةزارةتـي دارايـي خـؤي باشـرت تةاـدير بكـات، ثرؤرشـيناَلة، بـةيم ئةطـةر زيادكردنةكـة بَيـت،            
 .عةجزةكة زيادكردنةكة بَيت، دةبَي ثةرلةمان موارةاةت بكات

 :وةزيري دارايي/بةر َيز بايز تاَلةباني

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة ديارة وةكو ميزانيةي تةكمي ي زياد دةكرَي، ئةو وةختة هةر مةجبوور ئـةبني، ئـةطينا    ئةطةر زيادكرا،
 .نابَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جا ئةطةر زيادكردنةكة دةتةوَي ئيشارةتي ثَي بدةين، دةبَيتة دوو رةاةرة، رةاةرةة يةكةم وابـَي، رةاـةرةة   
وةربطرين، بةيم تةحصيل حاص ة، وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة،    دووةم بؤ زيادكردن دةبَي موارةاةتي ثةرلةمان 
 .كا  دلَير ئةطةر سةحو بكةة مواتةرةحةكةت

 
 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.بةر َيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة        ــةوة، ل ــؤ وةزارةت زوو زوو كؤئةبَيت ــةطينا خ ــةراريةت، ئ ــؤ ش ــة و ب ــؤ تةئكيدةك ــة ب ــو ئيجرائَيك ــةوة وةك ئ
كي ئةجنومةنا وةزيراندا جةنابي وةزيري دارايي، ئةمة ثَيشكةش دةكات و موارةاـةتي لةسـةر   كؤبوونةوةية

 .دةكرَي و ئيجرائَيكي رؤتينية و هيضي تر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا خياليف ئةوة هةية؟ رةرموو كا  زرار
 :امني طاهر بةر َيز زرار

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ وةزيري دارايي، بةراسس زيادكردنةكة ئةطةر لَيرةدا بنووسني، زيادكردن ضية؟ ئيال  لةطةَل رَيزَيكي زؤرم
بودجةة تةواوكارميان هةبوو و زيادي كرد، ئةوة زيادةكـة   9002دةبَي بودجةة تةواكاري بَي، ئةطةر ساَلي 

ني كــراون، هــةر ئةوةيــة، دةنــا خــؤ لــةناو حكومــةتا كوردســتان داهــاتي زيادمــان نابَيــت، داهاتــةكان تــةمخ   
بودجةة تةواوكارين دةبَي بةاانون لةناو ثةرلةمان ثةسند بكرَي، كةواتـة زيادكردنةكـةي نـابَي بنووسـني،     
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كة نووسيمان ئةو كاتي رَيطة لةوةة دةطرين كة بودجـةة تـةواوكاري بَيتـة نـاو ثةرلـةمان و ثةسـند بكـرَي،        
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو ظيان خان
 :باشا خضرظيان ا د  بةر َيز

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

داهاتي تةكمي ي تةواوكةر يان ئيزايف بة طوَيرةة نرخي نةوت دةبَي، نرخي نةوتين وةكو ثَيشبيين دةكـرَي  
 10دؤالر ذماردرا، بةيم ئَيسـتاكة تـا    30لة بةرزبوونداية، لةو كاتي كة بودجة تةصديق كرا ئي عرياق، بة 

دؤالر ئةمساَل،  20 ئةوةش دةكرَي كةوا نرخي بةرميل ئةوةي كة موتابةعةدةكةن بطاتة دةر وات و ثَيشبيين
ئةوة ضؤن دةبَيت؟ كةواتة با بر طة  زياد بكـرَين منـين لةطـةَل ئـةوةم بر طـة  زيـاد بكـرَي ئةطـةر هـات و          

دَلنياييـةوة ئـةو    ، بةيم بـة 10داهاتي تةكمي ي يان تةواوكةر يان ئيزايف، ضونكة ئَيستاكة نةوت بةراسس لة 
زيادةية حيساب نةكراوة، لةبةر ئةوة ئـةوةش بـة جيـا دادةنـر َي و ئـةو زيـادةش دةطةر َيتـةوة بـؤ ميزانيـةي          

 20عَيراق، لةبةر ئةوة ئةو زيادةية دووبارة دةطةر َيتةوة سةر هةرَيمي كوردستان، ثَيشـبينين دةكرَيـت بـؤ    
 .دؤالر 100دؤالر بر وات تا 

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

هةر بؤ ئةوةة مةع وماتتان زياد بَيت، ئةوةندةة مةع وماتي خؤم هةية كة شةرتين نية كامل بَيت، بةيم 
هيض تةوةاوعي ئةوة ناكرَي ميزانيةي تةكمي ي هةبَيت، لةبةر ضي؟ لةبةر ئـةوةة دائيمـةن داهـاتي نـةوت،     

دانةية كـة ثـَين ضـوار مـانط و ثَيـنج      ئةو ثارةة كة ضاوةر وان دةكرَيت بَيتة خةزينةة عَيراق ئي ئةو عقو
ئةو ثارةيةي دَينت ئي ئةو نرخةية ثَيشـي ثَيـنج مـانط و ضـوار مـانط       19مانط كراية، يةعين هةتا مانطي 
بَيتة هني، ئـةوة  10دؤالر بَيت، بؤ سةري ساَلي داهاتوو ئةو داهاتة بة  10كراية، مومكينة ئةطةر ئَيستا بة 

دؤالر ئـةوة يةكسـةر    10بـؤ ئـةوةة كـة جةريـدة دةخوَيننـةوة بوويتـة        دَيتة هني، بةس هةر 19لة مانطي 
بؤمان نايةت، عقـودي ئاجي ـة ئَيسـتا مومكينـة تـا شـةش مـانطين هـةمووي كـراوة، تـا سـاَلةكين هـةمووي             
كراوة، بةو نرخةة كة ئةمر ؤ تؤ ئيمزات كـردووة، لةبـةر ئـةوة ئاسـاري نـرخ بـةرز بوونـةوة بـة الي كـةمي          

 .تا هني بكات، بةيم لةطةَل ئةوةش ئَيستا دوو رةئي هةية، كا  سةردار رةرمووشةش مانطي دةوَي 
 :بةر َيز سردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَير واية ض زياد كردن و ض كةم كردنةوةية  ثَيويسس بـة موارةاـةي ثةرلةمانـة، لةبـةر ئـةوةة عجـز        
ةدان بة ميزانية ئةوة صةالحيةتَيكي ثةرلةمانة، لَيرةشدا كـة ئـةو   كردن و دةستنيشان كردني عجز و متمان

ميزانية، ئةو بودجةية كةم دةكرَيتةوة بة هؤي عجز، بةر اسس ثةرلةمان دةبَي ئاطادار بَيت ئةو عـةجزة لـة   
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كوَيية و لـة كـؤَي نيـة و ضـؤنيةتي ضارةسـةركردني، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم ئـةو ماددةيـة البـربَي و تَيبـيين             
 .وةشر كردية بةراسس ئةو ماددةية ئةوة يةكةم جارة دَيتة ناو ئةو ياساية، زؤر سوثاسئة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دواي كا  عومةر ئةو موالحةزةة كا  سةردار حةز دةكـةم وةزارةتـي دارايـي جـواب بداتـةوة، كـا  عومـةر        
 .رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر واية ئةو مواتةرةحةة كة جةنابي وةزير تةادميي كـرد، لـة زمـين صـةالحياتي خؤيـةتي لـة كـاتي        من ثَي
تةا يص كردن و زيادكردني ميزانية و هةر عجزَي  تةحصيل حاصل ئةو زيادانةة كـة ئـةكرَي، ميزانيـةي    

وةزارةتـي ماليـة كـة    تةكمي ي هةر دَيتة ثةرلةمان، كةواتة بة نةتيجة ثةرلةمان ئاطادارة لـة زيادةكـة، بـةيم    
هةموو ميزانيةكة لة الة ئةوة، تةخصيصات، سةرركردن، تةحديد كردن بؤ هـةموو وةزارةتةتـةكان، بؤضـي    
وةزير بؤي هةبَي تةخيتيزي ميزانية بكات، بؤ ضـي بـؤي نـةبَي زيادةكـة بكـات؟ لةبـةر ئـةوة مـن ثـَير وايـة           

ي عةمةليـة بـة نيسـبةت ميزانيـة و زؤر     تةئيدي مواتةرةحةكةة جةنابي وةزير بكةين لةبةر ئةوةي شتَيك
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة اةناعةتي من، بة نيسبةت ماددةكة ئةوةي لَيذنةة دارايي، موارةاةتي ئةجنومةنا وةزيراني ثَيـي نـاوَة،   
ؤتينة بة اةناعةتي من، لة زمين دةسةيتي وةزارةتي دارايي بَي و لة هـةموو دونيـاش   ضونكة ئةو زيادةية ر

ئــةو زيــادةة جــةنابي وةزيــرين ئيشــارةتي ثَيــدا منــين لةطــةَل ئــةوةدام كــة   : هــةر وايــة، ئــةوة يــة ، دوو
 .تةحصيل حاص ة و ثَيويست ناكات لةناو ياساكةدا بَيت و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةكة لةوةداية كة ئايا ئةو رةاةرة زياد بكـةين لـة حاَلةتَيكـدا كـة ئايـا بودجـةة تـةكمي ي دةبـَي بَيتـة          خيال
ثةرلةمان؟ دةسةيتي حوكمةت بَي؟ ئةوة وةكو من تةصةوةري دةكةم هةر دةبَي بَينت، ئةوةة ترين كة بـة  

لةبــةر ئــةوة شــتَيكي  موارةاــةتي مةج يســي وزرا، جــةناب وةزيــر شــةرحي كــرد كــة ثَيويســت ناكــات ئــةوة، 
ناضاريية، كةم كردنةوةكة رةنطة وةزارةتي دارايي رةنييةن بري بكاتةوة لة كةم كردنةوةكة، بَي ئةوةة بَيتة 
مةج يس وزرا، هةر وةزيرَي  بَ َيت ئةوةة من كـةم مةكـةوة و ئـةوةة تـر بَ َيـت ئـةوةة مـن كـةم مةكـةوة،          

يـةوة باشـرت دةتـوانن ئـةوة هـني بكـةن، ئةطـةر ئيصـرار         وةزارةتي دارايي لة رووي رةني و حيسـاباتي رةاةم 
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لةسةر ئةوة دةكةن كة دةبَي بة موارةاةتي مةج يسي وزرا بَيت، ئةطةر رةئي خـؤي سـةحب ناكاتـةوة ئـةوة     
 .دةوةمة دةنطةوة

 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اية، ئةطينا لة راستيدا هةبَي و نةبَي وةكو ية  واية لة الي ئَيمة، ئَيمة بؤ شةراريةت كؤنرتؤلَيكي ترمان دان
 .دةتوانني سةحو بكةينةوة زؤر ئيعتيادية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة سةحب كراوة، ماددةكة وةكو خؤي دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليَس دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ رـةرموون،     
 .ابوَل كرا، بؤ ماددةة ضوار كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةة دةنط

 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خــةرج كــردن لــة ثشــتيوانةة ذمَيريــاري ســةرةكي، وة  بةخشــني، ريكــالم، مــةوجوداتي    : مــاددةة ضــوارةم
ةرَيمي نادارايي، خةرجييةكاني ثرؤذة سةرماييةداريةكان، لة بودجةة طشتيدا تةنيا لة دةست حكومـةتي هـ  

كوردستان و وةزيري دارايي بؤي هةية دةسةيتي خةرج كردني راستةوخؤ لةسةر هةندَي ئاسـس ذمَيريـاري   
 .سةرةكي بدات بة وةزيرةكان و سةرؤكةكاني نةبةسرتاو بة وةزارةتةوة

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة الراباة
يتية، اسة ، االعالنات، اسوجودات الغا اسالية، نفقات اسشاريع الرأمسالية مال  حيصر الصرف مل ااتابات الرئ

اسوازنة الاامة اكومة اق يم كوردستا ، و لوزير اسالياة وويال الاوزراا و الرءسااا الغاا اسارتبطني باالوزارة،        
 .صالحية الصرف مباشرة ع ى باض متتةمات ااتابات الرئيتية

 :عبداهللبةر َيز كرير حبري 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة وةكو لَيذنةة ياسايي هيض تَيبينيةكةمان لةسةر ئةو ماددةية نية
 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا  بوو ئَيمة وةكو لَيذنةة دارايي و ئابووري، ثاش راوةرطرتين هةندَي ثسثؤر لة بواري ذمَيرياريدا، ثَيمان ض
، (موجـودات غـري ماليـة   )دةستةواذةية  ئيزارة بكةين لةم ماددةية، ئةوين ئةوةيـة كـة دواي دةسـتةواذةة    

هةبوونـة نـةطؤر ةكان زيـاد بكـرَي، بـةس موجـةرةد       ( اسوجودات الثابتاة )هةبوونة ناداراييةكان، دةستةواذةة 
 .موستةلةحاتة و هيضي تر
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 نةطةيشتر موستةلةحاتي ضي؟يةعين ضي؟ تَي
 :دلَير امساعيل حقي شاويس.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةعين لة دةاي ياسـاكة مـةوجوداتي غـةير مـالي هـاتووة، يـةعين هةبوونـة ناداراييـةكان ئَيمـة ئةمانـةوَيت           
 .، يةعين هةبوونة نةطؤر ةكانثابتةمةوجوداتي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةماوة، هةَلطَيراوة و بوويتة مةوجودات غةير ماليـة،  ثابتة ئةوَي رؤذَي وتي وشةة مةوةجودات  كا  دَلشاد
 .كا  عومسان رةرموو

 :وةزيري ثالندانان/شواني عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، مـةوجودات  من ثَيشنيار دةكةم ئةم ماددةية هةر هةَلبطَيرَيت، لةبةر ئةوةة مةوجودات غةير مالي تَيدايـة 
غةير مالي يـةعين مةسـةلةن حـةتا كـر يين مَيـز و كورسـيية  و شـتَي  دةطرَيتـةوة، يـةعين مـةعقول نيـة            
وةزيرَي  دةسةيتي نية مَيز و كورسيية  بكرَي، ميزانية دادةنَي كة ئةو رةاةرةيـة بـا هـةَلبطَيرَي، ضـونكة     

يشـة هـةر لـة الي ئـةو مبَينَيتـةوة، بـةيم       اةيناكة ئيعانات و مينة  ئـةوة لـة دةسـةيتي وةزيـرة، ئـةوة حةا     
مةسةلةي مةوجودات غةير مالية نةمَييَن، دوَيـيَن كَيشـةية  هـةبوو لـة نَيـواني وةزيـري ماليـةي عَيـراق و         
وةزيري ثالن دانان لةسةر دةسةيتي سةرف كردن لةسةر نةرةااتي مةشاريعي رةئسمالي، ئةم كَيَيشةية لَيرة 

الي وةزارةتــي داراييــة، بــةيم بــؤ ئــةم كَيشــةية دووبــاري بيًََتــةوة و مــاددةكي  نيــة، بــةَلكو دةســةيتةكة هــةر
اانونةكةي عَيرااي دَينمةوة و نةا ي دةكةم لَيرة بةبَي موراعات كردني وةزعي هةرَيمي كوردسـتان، حةاـة   

 .هةَلطَيرَي بةراي من، بة تايبةتي رةاةرةة املوجودات غري مالية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة موالحةزةيةكي بةجَيية جةنابي وةزيري ثالن دانان، وةكو وتت وةزير دةبةسرتَيتةوة، موشتةرةياتةكي ئةو
داوا بكات لة وةزارةت و هني و ئةوانة، ئةطةر جةنابي وةزيري ماليـة مواريـق بَيـت، بـؤ شـةتو مـةوجودات       

وسـر، بـا كـا  شـَيخ بـاييز      غةير مالية لة مةوزوعةكة، كَي اسةي هةية لةسةر ئـةو مةوزوعـة؟ ناوتـان دةنو   
 .وةزيري دارايي رةئي خؤي بدات دوايي ئَيوةش رةئي خؤتان بدةن

 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةر َيز بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثَيمان باشة ئةو رةاةرةية نةمَييَن
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةتان لةسةر خياليف ئةوة هةية؟ لَيذنةكانين دةَلَين البضن، خياليف ئـةوة  كةواتة ئَيوة ئةو ثَينج ئةندامة اس
 ض اسة هةية؟ 

 :بريكاري وةزارةتي دارايي/عثما  بةر َيز دَلشاد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حيصر الصرف مل ااتابات الرئيتية، اسة ، االعالنات، اسوجودات لةوة ئةضَي غةَلةتَيكي مةتبةعي تَيدا بَي، 
نـابَي بَ ـَيني و لـوزير    غا اسالية، نفقات اسشااريع الرأمسالياة مال اسوازناة الااماة اكوماة اق ايم كوردساتا ،         ال

، حيصةرةكة ئـةمرَي و دةوري نـامَييَن، حيصـر الصـرف بـوزير املاليـة،       بوزير اسالية و له وويل الوزراااملالية، 
 .ئةوة غةَلةتة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تة يان ئيعالناتة؟ ئيعالنات نووسـراية، ئـةدة رةئـيس وزرا؟ ضـؤنة اـانون عريااـي ضـؤنة؟ وةكـو         ئةوة ئيعانا
، ئـةوة باشـرتة، كـا  جةعيتـةر ضـيت هةيـة       ، بوزراة اسالياة و لاوزير اسالياة   ئةوي لَي بكةن، وةكو عرياق بكةن

 .رةرموو
 :مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةسـةيتَيكمان نيـة، ثَيشـرت ثـار سـاَل لـة ركرمانـة، هـةر وةزيرَيـ  بـؤ جـووتَي تايـة             ئَيمة بؤ هةر وةزيرَيـ  د 
ئةبواية موارةاةتي وةزارةتي ماليةي وةرطرتبا، ئَيمة لةم ثةرلةمانة بريارمان دا هـةر وةزيرَيـ  مةب ـةغَي     

وا بـوو، ئـةم   م يـؤن بـوو شـتَيكي     930ثارة لة دةستَيدا صةالحياتي هةبَي هةر ضؤن سةريف بكات، وا بـزامن  
ثارةية و ئةم تةخوي ةة جةنابي وةزيري دارايي ئةكةين، تةخوي ة لةسـةرووي ئةوانةيـة بـؤ شـتَيكي ديكـة،      
ئةطةر تةخويل بَي لةسةرووي ئةوة بـؤ بابـةكاني ديكـة ئـةوة هةنـدَي بـابي سـةريف هةيـة، مـةعاش ديـارة و           

ن ئةوة دةسةيتَيكي زياد دةدرَيتـة وةزيـر لـة    سةرريات ديارة، ئةدةوات ديارة، ئةطةر بة ثَيي بابةكان بَيت، يا
 .سةرووي ئةو ثارةية بة دةست ئةو وةزيرةة كة ثةيوةنديدارة بة سةررةكةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كا  شَيخ بايز جوابت هةية؟ كةواتـة رةاـةت طؤر انكارييةكـة ئةوةلـةن، ئيعالنةكـة غةَلةتـة ئـةوة ئيعاناتـة،         
حيصار الصارف مال ااتاابات الرئيتاية، اساة ، االعاناات ، نفقاات         : ؤ ئةوةة بيخةمة دةنطداندةووَينمةوة ب

اسشاريع الرأمسالية مل اسوازنة الاامة اكومة اق يم كوردستا ، بوزارة اسالية و لوزير اسالية وويل الاوزراا و  
دةوةمة مات ااتابات الرئيتية، الرءساا الغا اسرتبطني بالوزارة، صالحية الصرف مباشرة ع ى باض متتة

دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس دةسس بَ نـد بكـات؟ رـةرموو، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـط، راوةسـتَين بـزانني            
 .كةواتة نيصاب كاميل نية و ئيعتيبار دةكرَي دةنطةكة باتي ة، بةَلَي طوَلناز خان 32نيصاب كامي ة؟ 
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 :بةر َيز طوَلناز عزيز

 .ؤكي ثةرلةمانبةرَيز سةر

بةراسس ئةو بةعزة ثةيوةستية، ئَيمة لةطةَل وةزيرةكـان دانيشـتني ثـار    ( لباض استت زمات)لَيرة نووسراوة 
 .هةزار بوو، ئةوةش دةستشكاندني وةزيرة لة ئيشدا 930صةالحياتيان تا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دواتر ناوي هةية، سوثاس، سارا خان اسةت هةية؟ رةرموو

 :ثريؤت خضرر َيز سارا بة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةة باسي دةكةم نازامن تا ضةند ثةيوةندي بةو ماددةيةوة هةية، بةيم مادام كات هةية و رورسةت هةية 
با باس بكةم، مةسـةلةي لـةو ماددانـةة، لـةو ياسـايانة كـة باسـي دةكـةم، مةسـةلةي اـةرةبوو كردنـةوة يـان             

ةكراوة، لة ياسـاي عريااـدا بـاس لـة اـةرةبوو كردنـةوةة ويتـي كوَيـت دةكـرَي بـؤ           تةعويز، هيض باس لةوة ن
منوونة، بـةيم ئايـا لـة كوردسـتان زيـان لـَي كـةوتوواني رذَيمـي ثَيشـوو، زائيـدةن زيـان لـَي كـةوتوواني دواي              

كي زؤر راثةرَين و مةسةلةي تؤ  باران و ئةوانةة ناوضة سنوورييةكان، ئةوانة هةمووي اةرةبوون، خـةَلكيَ 
و بةردةوام ئَيمة وةكو ئةنداماني ثةرلةمان رووبةرووي ئةوة دةبينةوة كة داواي اـةرةبوو دةكةنـةوة، ئَيمـة    
زؤر جــا داواكــاري ئــةو خةَلكــةمان هَينــاوة ئةوانــةة كــة داواي اــةرةبوو كردنــةوةي زيــاني ســةردةمي رذَيــر  

ــؤ ئ    ــةتي ب ــةمان ناردووي ــةمان و ثةرل ــة ثةرل ــةوة، هَيناومانةت ــةبووة   دةكةن ــاري وا ه ــا، ج ــةنا ثارَيزط ةجنوم
ئةجنومةنا ثارَيزطا دةيباتةوة بؤ ئةجنومةنا وةزيـران، يـةعين ئَيمـة نـازانني لَيـرة ضـي بـة خـةَل  بَ ـَيني؟          
اةرةبوو يان تةعويزي خةَلكي كوردستان ضؤنة و لة كـوَي؟ ثـَير خؤشـة ئةطـةر وةزارةتـي دارايـي وةيممـان        

 .بداتةوة، زؤر سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

ثَين ئةوةة وةيممان بداتةوة، خؤي ئَيستا ئَيرة لةطةَل كوَيت رـةراي هةيـة، كوَيتةكـة رـةرز كـراوة لةسـةر       
عَيراق، بة اـةراري ئومـةمي موتةحيـدة، لـة زةمـاني رذَيمـي لةناوضـووة تـا ئةمر ؤكـة بـة اـةراري ئومـةمي             

ت بكرَيت، لةبةر رؤشـنايي ئـةو اـةرارة، نـة لـة      موتةحيدةية، بة ثارةي داهاتي عَيرااة، دةبَي تةعويزي كوَي
 .دةسةيتي عريااة، بةيم با جةنابي وةزيرين جوابداتةوة، كا  رةشيد رةرموو

 :بريكاري وةزارةتي دارايي/طاهربةر َيز رشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيكـةتووة، تةبعـةن لـة    دةربارةة ثرسيارةكةي اةرةبوو كردنـي هاوويتيـاني كوردسـتان، كـة زةرةر و زيـاني ث     
بودجةة حكومةتا هةرَيمي كوردستان هيض مةب ـةغَيكي وا نيـة كـة بـة ئاشـكةرايي و بـةناوة تـةعويزات و        
زةرةر و زيان هاتَو، لة بودجةكاني ساَلي، يةعين لـة بيدايـةتي تةشـكي ي حكومـةت هـةرَيمي كوردسـتان تـا        

زةرةر و زيانةة كة بة خةَلكي كوردستان كةوتووة،  ئَيستا، ئَيمة كة حكومةتا هةرَيمي كوردستان، بَيني ئةو
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كة بياندةييَن، باوةر  ناكةم حكومةتي هةرَيمي كوردستان بتوانَيت ئةو بوارة بتوانَي جَيبةجَيي بكـات، تـةنها   
ئةوةيـة داوا لــة حكومـةتا مةركــةزي بكرَيــت كـة بَيــت تـةعويزي ئــةو هــةموو خةَلكـة بــدرَيت كــة زةرةر و      

 .، سوثاسزيانيان ثَي كةتيية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حيصار الصارف مال اعتماادات ااتاابات      ماددةكة جـارَيكي تـر دةووَينمـةوة بـؤ ئـةوةة بيخةينـة دةنطـدان،        
الرئيتية، اسة ، االعانات، نفقاات اسشااريع الرأمسالياة مال اسوازناة الااماة اكوماة اق ايم كوردساتا ، باوزارة           

الوزراا و الرءساا اجلهات الغا اسرتبطني بالوزارة، صالحية الصرف مباشرة ع ى اسالية و لوزير اسالية وويل 
كَي لةطـةَلَيس دةسـس بـةرز كاتـةوة تكايـة؟ كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي           باض متتةمات ااتابات الرئيتية، 

 .دةنط ئةم ماددةية ثةسند كرا، بؤ ماددةة دواتر تكاية
 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 :ماددةي ثَينجةم
عَيراق، ثارةدابني كردن بؤ ذمَيريـارة وةزارةتـةكان و كارطَيرييـةكان    -وةزارةتي دارايي هةرَيمي كوردستان -1

 .بة ثَيي داهاتي دارايي لةدةستهاتوو دةطرَيتة ئةستؤ
تــي دارايــي و ضــاودَيري ئــةو داهاتــةكاني شــارةوانييةكان دةخاتــة ئةســتؤي بودجــة تايبةتييــةكاني وةزارة -9

 .داهاتانة و ضؤنيةتي خةرجكردنيان دةكات
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة امامتة
 .تتوىل وزارة اسالية الق يم كوردستا  الاراق، متويل حتابات الوزارات و االدارات و اسوارد اسالية استاحة-1
يات اىل ميزانيتهااا اماصااة و تقااو  وزارة اساليااة مبراقبااة هااذ  االياارادات و كيفيااة     تضاااف اياارادات الب اام -9

 .ئَيمة وةكو لَيذنةة ياسايي هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةيةش نية.صرفها
 :دلَير امساعيل حقي شاوَيس.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةة هةية، ئةوين وشةة حكومةت ئيزارة بكرَي، ئةو كاتة لَيذنةة دارايي و ئابووري تةنها تَيبينيةكي بضكؤ
 .وةزارةتي دارايي هةرَيمي كوردستان، دةبَيتة وةزارةتي دارايي حكومةتا هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ونكة ئـةو رةاــةرةة دووةم كــة هــاتووة، ثارةكـةش مونااةشــة كــرا، بــؤ المةركةزييـةت و بــؤ نةهَيشــتين ، ضــ   
وةرطرتين ئةو داهاتانة لة اليةن بةلـةديات خؤيـةوة، ومتـان ئيزارـةتي ميزانيـةي خؤيـان دةبَيـت، بـةيم بـة          

 .موارةاةتي وةزارةتي مالية مورااةبةي ئةو دةكات، ناوتان دةنووسر، كا  رةشاد رةرموو
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 :بةر َيز رشاد ا د ابراهير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيكة، لةوانة ررؤشتين زةويية، غةراماتة، ئيجـاري مةبانيـة، نةرـةااتي تةب يتـة،     داهاتي شارةواني ضةند جؤر
ئوجوري ئاوة، ئةو جؤرة داهاتانة ئةوةي بزامن ررؤشتين عةرد حةصرة بة وةزارةتـي ماليـة، ئـةو تَيبينيـةم     

، نـة   هةية ئةطةر بةر َيزيان روونكردنةوةكر بدةنَي، ررؤشتين زةوي ثارةكةة حةصرة بـة وةزارةتـي ماليـة   
 .بؤ شارةواني، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  حممد ررعةت رةرموو
 :بةر َيز حممد ررعت

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثرسيارَيكر لة جةنابي وةزير هةية، لة بر طـةة دوو، بـؤ هـةر ئرياداتـي بةلـةديات ئيزارـة دةكـرَي؟ ئـةة         
ة حكومةت وةري ئةطرَي، وةكو باجةكاني زةريبة و مةحكةمـة و  بؤضي طومرةكةكان نةبَي؟ ئةو ئرياداتانة ك

هــي مــرور و كؤمــةَلَي  ئرياداتــي تــر هةيــة، بــؤ ئــةواني تــر ئيزارــة نــةكراوة و تــةنها ئــي بةلــةديات ئيزارــة  
 .كراوة؟سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان رةرموو
 :ؤزان شهاب نوريسبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةي تتوىل وزارة اسالية الق يم كوردستا  الاراق، متويل حتابات الوزارات و االدارات و اسوارد اسالية استاحة، -1
بـة دة   .ئةطةر مةواريدي ماليمان نةما؟ يةعين مةبةستر ئةوةية، ئةطةر عَيراق ئةو ثارةيةي نةنارد كـة بـة  

يــة لَيــرةدا بَيــت، ئةمانــةوَة تةئكيــد لةســةر ضــا  ر ؤذ جارَيــ  ئــةينَيرَة، بــؤ ئــةم ماددةيــة و بــؤ ئــةم بر طة 
بكةينةوة؟ يةعنا مةبةستر لَيرةدا سـوودة ئـةم بر طةيـة ضـية لَيـرةدا، حةزدةكـةم بـؤم شـا بكةنـةوة، زؤر          

 .سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكا ئةجنومةن

 .ظيان خان رةرموو
 :ثاشا خضربةر َيز ظيان 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
َل مامؤستا حممد ررعـت دايـة، بـؤ دابـني كردنـا باسـا بـاج و داهاتـةكانا نـةكراوة، لَيـرة           منين رةئير لةطة

ثَيشنيارَيكر هةية ئايا هةوَلا ئةوة نةدراوة ياساة مـةواردة ماليـة كـة هـةرَير بةشـا هةيـة لـة تةواوكـةرة         
رت داهاتةكـةمان  هةموو داهاتةكانا ناوخؤيا و عريااا، لة هةمان كاتيشدا هاوبةشيمان  بكةن بؤ ئةوةة باشـ 
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تةادير بكةين، ئةو ياساة مةواردة ماىل كة ثارين باسكرا لة كاتا مونااةشةة بودجة كة ئةو ياساية بَيتة 
ئاراوةو دةستا ثَا بكةين، ئايا وةزارةتا مالية ئةوةة دةست ثَا كردووة يان نـا؟ ئايـا مـةواردة ماليـة، يـة       

ئاراوة ئايا ثرؤذة ياساية  نةتوانني وةكو ثةرلةمانا بةغدا  ثَيشنياريشر هةية لَيرة كة ثرسيارَيكا تر دَيتة
كةوا نيو دؤالر بؤ هةر بةرمي َي  تةرخان بكرَيـت بـؤ ئاوةدانكردنـةوةة ئـةو ناوضـةية، ئَيسـتا ئايـا ئـةوةش         
دةتوانا هةرَيما كوردستان ثرؤذة ياساية  ئامادةبكةين لةاليةن ثةرلةمانـةوة، يـان ئايـا لةاليـةن وةزارةتـا      

 .يةوة، بؤ ئةوةة بةشة نيو دؤالر لة هةموو ذَيرخانا ناوضةكانا هةرَيما كوردستان بَيت، ئيرت سوثاسداراي
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

تةنها ئةو بةشةت جواب دةدةمةوة كة عيالاةة بةو نيو دؤالرةوة هةية، ئةوة اةرارَيكا ئيتيحادية، داهـاتا  
و دؤالرة برب َينن بؤ ئةو ناوضـانةة كـة نـةوتا ىَل دةردَيـت، بـة      نةوت دةضَيتة موازةنةة عامة و لةوَة ئةو ني

ناوضةة طةرميان و ئـةوةة ئَيسـتا كـة لـة كوردسـتانين بـة تايبـةتا ئـةو نةوتـةة كـة بـةر َيطاة حكومـةتا             
ريدر اَلةوة تةسدير دةكرَيـت، داهاتةكةشـا دةضـَيتة الة حكومـةت و دةبَيـت نيـو دؤالر تـةرخان بكرَيـت لـة          

ق، موباشةرةتةن بؤ ئةو ناوضانة، داخ ـا ميزانيـةة هـةرَيمين بكرَيـت، بـةيم بـةجيا داخـل        ميزانيةة عريا
 .دةكرَيت تةمنيةة ئةو ناوضانةة كة نةوت دةردةهَينن، كا  عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

زطـا و اـةزاو ناحيـةكامنان دروسـت كـرد،      هةية، ئَيمة بة ياسا ئةجنومةنا ثارَي 9من تَيبينير لةسةر بر طةة 
لةو ياسايةش المةركةزيةة ئيدارميان تةسبيت كرد، هةموومان دةزانني يةكَي  لة بنةماكانا المةركةزيـةة  
ئيدارة ئةوةية كة ئيستقالىل ماىل هةبَيت و شةخسيةة مةعنةوية ئـةو ئةجنومةنانـة، بؤيـة مـن لَيـرة ثـَير       

نةسـة بنووسـني داهـاتا ئةجنومةنـةكان بـؤ خؤيـان نـةبَيت، كـة هـةموو           باشة ئرياداتا داهـاتا، يـةعنا لـةم   
داهاتا سنوور خؤة دةبَيت، لة ئةجنومةنا ثارَيزطا و ئةجنومةنا اةزا و ئةجنومةنا ناحية، وةكو كة ثَيشرت 
طومت يةكَي  لة ئةساسياتا شةخسيةة مةعنةوة ئيستقالىل مالية، بؤية ثَير باشة ئةو بر طةية وا بنووسـني  

 .اانونةكةمشان هةية و بؤ ئةوةة ئةوانة بتوانن تةموي ا ميزانيةة خؤيان بكةن لة خؤيان، زؤر سوثاسو 
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  عبدالر ن رةرموو
 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ةتــةكان بــة ثَيــا حيســاباتا بــوون  لةبر طــةة يةكــةما ئــةم ماددةيــة دةَلَيــت وةزارةتــا دارايــا داهــاتا وةزار 
دةطرَيتة ئةستؤ، بةيم ئَيمة داهامتان تةحديد كردووة، وةزارةتةكانين ئي تزاماتيان هةيـة لةطـةَل كؤمثانيـا    
بؤ ثرؤذةكانيان بؤ وةبةرهَينان، كة موراجةعةة دارايـا دةكـةن دةَلـَين ثـارة نيـة، ئـةو كاتـة لَيـرةوة ر ؤتـني          

اتوانا ئيشةكانا وةكو ثَيويست ر اثةر َينَا، كةواتة ئةم رةاةرةيـة بـة ئـاَلؤزة    دروست دةبَيت، ئةو وةزارةتة ن
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ــَين ثرؤذةمــان بةردةوامــة، ئي تزامامتــان هةيــة كــة لــة      هــاتووة، وةزارةتــةكان الة ئَيمــة ســكاي دةكــةن و دةَل
وشـكي ةيةكا  كاردابني، ئةوةش بة ثَيا بةرنامة و مةوعيدة كة دةضـينة دارايـا دةَلـَين ثـارة نيـة، لـةوَيوة م      

زؤر بؤ وةزارةتةكان دروست دةبَيت، ئةوة ية ، بر طـةة دووةمـين كـة باسـا داهـاتا شـارةوانيةكان دةكـات،        
هةندَي  وةزارةتا ترين هةية داهاتا هةية، وةكو وةزارةتا ناوخؤ و كارةبا و داد، ناضَيتة بابا رسـومات و  

ةزارةتةكان، ضونكة لة هينين تةسجيل نـةكراوة،  زةريبةشةوة، ئةم داهاتة دةضَيتةوة دارايا و دةدرَيت بة و
لة داهاتا ئةم بودجةيةش تؤمار نةكراوة داهاتا ئةم وةزارةتانة و ناضَيتة بابا رومساتين و ديار نية، داوا 

 .دةكةين تةوزحيامتان بؤ ئةوة بؤ ثَا بدةن و زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .طوَلناز خان رةرموو
 :زيز اادربةر َيزطوَلناز ع

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
منين هاور ام لةطةَل ئةو برادةرانة كة تةنها وةزارةتا شارةوانا نية داهاتا هةبَيت، بـةَلكو وةكـو وةزارةتـا    
ــَيني     كارةبــا و تةندروســتا و هاتوضــؤ داهــاتَيكا بةرضــاويان هةيــة، ناشضــَيتة خانــةة باجــةوة كــة ئَيمــة بَ 

بة نيسبةت هةر وةزارةتَي  بودجةكةة با خؤة سةرثش  بَيت، بةيم تةخويل  ئاراستةة ناوةند دةكرَيتةوة،
بكرَيت لة خةرج كردنا بودجةكةة، نة  ئةو حةسارةة لةسةريةتا وةكو ئَيستا، رةاابة هةبَيت لةسةرة و 
ــت بــؤ اــةزاو       اليــةنَيكا تــر مةســةلةة الدَيكانــة، يــان هةنــدَي  ناوضــة هةيــة حيســابا شاريشــا بــؤ دةكرَي

ان، بةيم ئةوةندة ئاوةدانكردنةوةة لةدواوةية داهاتا خؤة يان بودجةة تةكمي ا نية بؤ ئةوةة كـة  ناحيةك
ئةم ناوضانة ثَين نرَين، ر ةنطة خزمةتطوزارة شارةوانا ناو ثارَيزطاكـان  زؤر جيـاوازة هـةبَيت لـة ئاسـتا      

وةزارةتةكانـةوة دَيـت، تـةنها     اةزاكان، بؤية دةكرَيت لـةم حاَلةتـةدا ئـةو بودجـة تةكمي يـةة كـة لـة داهـاتا        
لةســةر وةزارةتــا شــارةوانا ضــر نةكرَيتةوة، داهــاتا وةزارةتــةكانا تــرين بــؤ ئــةو كةلَينانــة ثر بكرَيتــةوة،    

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

جةنابا وةزير ئةو ثرسيارانةة كة كران، وةيمتان بؤ ئةوانة  بة تايبةتا دوو شـتا سـةرةكا ثَيويسـتا بـة     
ردنةوة هةية، يةكَيكيان ئةوةية كة ئةو مةواردة ماليةة موتاحة ئةشكال دروست ناكات بؤ ئَيـوة؟ بـؤ   ر وونك

هني و ئةوانة؟ دووةمين ئرياداتا بةلةديات، بؤضـا بـةس بةتـةنها ئرياداتـا بةلـةديات، كـا  دَلشـاد ئةطـةر         
 .ر وونكردنةوةية  بدات، رةرموو

 (:رايابريكارة وةزارةتا دا) عثما  بةر َيز دَلشاد
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئَيمة لة دانيشتنةكانا ثَيشوو باسا ئـةوةمان كـرد كـة داهـات تايبةتـة بـة طـومرئ و زةريبـة و رسـوم، ثَيـا           
دةوترَيت داهاتا ئيتيحادة، لة دةستوورين دا هاتووة كة ئةو داهاتانة دةبَيت بؤ حكومةتا ئيتيحادة بَيـت  
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ن بؤيان دةنَيرينةوة، بؤية هيض مةجالَي  نية كة ئةوةة بـةر َيزان باسـيان   و بؤيان ئةنَيرينةوة، ئَيستا حالية
كة بؤضا بةلةديات باسكراوة، بةلةديات بـة   1كرد، ئَيمة بؤ خؤمانا وةربطرين، دةمَينَيتةوة اانونا رةاةم 

عريااـين  لةم ثةرلةمانة بةر َيزةشةوة دةرضووةو لـة   1ثَيا اانونا عريااين تاكة دةزطاية كة ياساي رةاةم 
دا بةعةينا رةاةمة بؤ وارداتـا بةلـةديات، بـة ثَيـا ئـةو نيزامـة شـارةوانيةكان داهـاتي خؤيـان وةردةطـرن،           
خةرجا دةكةن بؤ ثرؤذةكان، وةزارةتا دارايـا جيـاوازة بـةينا خـةرجا و داهـاتا شـارةوانيةكان تـةمويل        

لـة مةسـةلةة ئـةوةة كـة بـاج و       دةكات، يةعنا عةجزةكةيان تةمويل دةكات، لةبةرئةوة هيض مةجالَي  نية
طــومرئ و باســا دائريةكــانا تــر بكــةين و بَ ــَيني داهــاتا ئــةوانين نرَيتــة ئــةم ياســايةوة، ئةمــة ئــةو، بــة   
نيسبةت مةواردة ماىل موتاحة كة باسكرا ئَيمة مةبةستمان ية  شتة، ئةطةر وةزارةتَيـ  لةسـةر ماددةيـة     

ناتوانَا عةلةل ئةاـةل لـة مانطـةكانا بيدايـةتا سـاي خـةرجا       م يار دينارة  1م يار دينارة هةبَيت، ئةم  1
ةكةش  19مانط دةكةيت، كة  19لةسةر بكات بة كام ا، ضونكة ئَيمة طومتان خؤة داهاتةكةمان تةاسيما 

م يارةكـة   1م يارة هةبوو بـة هـةر    1مانطا بة دووجار و سَا جار، ئةطةر بَيتو وةزارةتَي  عةادَي  بكات، 
بة تةئكيد ناتوانني ئَيمة تةموي ا بكةين، ضونكة ئةو ضـا كـردووة؟ ئـةو عةاـدَيكا كـردووة      لة مانطَي  دا 

لةسةر ئةساسا ساَلَي ، ثارةة ساَلَيكا بة ر ؤذَي  لة ئَيمةة دةوَيت، بـة تةئكيـد تووشـا كَيشـة دةبـني، بؤيـة       
دةكـةن بـؤ خـةرجا بـؤ      هةر لَيرةوة داوامان لة وةزارةتةكانيشة و ضةند جارَيكين ثَيمان طوتوون كة عقود

شـت كــر ين و هــاوردةكردنا شــت، عقودةكانيــان بــة شـَيوازَي  بــَا كــة شــروتا دةرعةكــةة بطوجنَيــت لةطــةَل   
ئيمكانياتا وةزارةتا دارايا، مةوزوعا ئةوةش باسكرا كة مةجالسا مةحارةزات و اةزا و ئةمانـة، بـة ثَيـآ    

ــةنابتان دةرتــ      ــةوةة ج ــازامن ئ ــا، ن ــةزاتا عرياا ــانونا موحار ــاي    ا ــتووة، ياس ــة و نةطةيش ــردووة تازةي ان ك
باج ناتة سةر هةر جؤرَي  و % 3ثارَيزطاكان كة تياة بَيت يان تياة نةبَيت، ئةمة بةر َيذةة حةدة ئةعالة 

دةبَيت بة داهات بؤ ثارَيزطا و اةزاو ناحيةكان، بؤ ئةوةة بةكارة بهَينن، بةيم لة سـنوورة ثارَيزطـاة خـؤة    
 .َينَيتةوة، سوثاسبة تةئكيد بةكارة دةه

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .سؤزان خان نواتةة نيزاميت هةية؟ رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورة
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

جةنابا كا  دَلشاد دةَلَيـت عةاـد دةكـات وةزيـر بةيـة  جـار ثارةكـةة دةدات، وةزارةت تـا وةزارةت رـةراا          
ونة هةموو ساَلَي  دةبَيت كتَيبـا خوَينـدن ضـا  بكاتـةوة، ئـةوة يةكَيكـة       هةية و وةزارةتا ثةروةردة بؤ منو

لةو كارانةة كة دةبَيت بيكـات، ناكرَيـت ئةمـة بـة ئـةو عةاـدةة دةيكـات بَ َيـت مـن بـؤ سـاَلَي  ئـةم كتَيبـة،              
ةيـة مـن   ضونكة ساَل وةرناطةر َة جارَيكا تر ئةم دةبَيت هةمان كار بكاتةوة، لةبةرئةوة بةر استا ئا ئـةم بر ط 

بؤية ثرسيارم كرد كة دةضن دةَلَين نية، ئةوة دةبَيتة هؤة دواكةوتنا كارةكانا ئةو وةزارةتانة بة تايبةتا، 
خوَيندنا باي لةطةَل ثةروةردة دوو وةزارةتن ساينة كتَيب و ئةم شتانةيان بةو جؤرةية، يان ئةوةتا دةبَيـت  
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بَيت بـة شـَيوازَيكا تـر مامةَلـة لةطـةَل ئةوانـةدا بكـةن، زؤر        ئةمة هةَلبطريدرَيت و نةهَيَ درَيت يان ئةوةتا دة
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ئةطةر بؤ منوونة ثارة نةبوو، ضا بكةن؟ با ئَيستا عةرزت بكةم  ئةوة ئةو سـاَل ميزانيةكـة بـةو شـك ة بـوو      
كا طـةورة دةبـوو بـة    دؤالر، تـةوةاوعا دةكـرد هـةموو عـرياق تووشـا اـةيرانيَ       90ئةطةر نةوت دابةزة بؤ 

اسـةتان كـردووة، تـةواو،    ! مووضةشةوة، ئةو كاتا وةزارةتا مالية بضية الة دةَلَيت ثارةم نية، خؤ هـني نيـة  
 بةَلَا كا  زرار ثَيشنيارتان ضية؟

 :امني طاهربةر َيز زرار 
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

تةوة حكومـةتا ناوةنـد، تـةنها كارةبـا و     تةبعةن ئَيمة هةموومان دةزانني داهاتا هةموو وةزارةتةكان دةضـيَ 
وةزارةتا تةندروستا و شارةوانا و رةرمانطةكانا وةزارةت كاروكاروبارة كؤمةييةتا بانكة توجاريةكانين 

بةم شَيوةيةة خوارةوةة ىَل بَيت، داهاتةكانا شـارةوانيةكان   9ئةوانة بؤ ئَيرةية، من ثَيشنيار دةكةم بر طةة 
ئةوة ثَيشنيارة من ناَلَير سـةر دةطرَيـت   )ندمةوة كة ناضَيتةوة سةر حكومةتا ناوةند، و ئةوانةة ئَيستا خوَي

 .ر َيذةيةكا بؤ وةزارةتةكان بَيت و ئةوةة تر بضَيتةوة سةر وةزارةتا دارايا، زؤر سوثاس( يان سةر ناطرَيت
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

بؤ داندراوة، بؤضا طـوتراوة وةزارةتـا بةلـةديات    دةزانا ضؤنة؟ ئةوةَلةن وةزارةتةكان هةموويان بودجةيان 
ــة و       ــة، رراوانيش ــاريعَيكا زؤرة هةي ــة، مةش ــا خةدةمي ــة وةزارةتَيك ــا بةلةدي ــونكة وةزارةت ــدةن، ض تةحدي
داهاتيشا هةية، لة دانانا بودجةش دا ر ةضاوة ئةوة كـراوة كـة ئـةو داهاتةشـا هةيـة بـؤ ئـةوةة ئيبـداعا         

قـة دروسـت بكـات و مـةالعب دروسـت بكـات، ميزانيـةة تايبـةتا خؤشـا          هةبَيت بؤ زياتر، بؤ منوونة حةدي
هةية، دَيهاتةكان ئاوةدان بكاتةوة، ئةوةندةة كة بؤة بكرَيت، هةريةكـة لـة حـدودة بةلةديـةة خـؤة، بؤيـة       
تةئكيـــد لةســـةر بةلةديـــة كـــراوة، لةبةرئـــةوةة خـــةدةماتا بةلةديـــة دةطاتـــة هـــةموو هاوويتيـــان، بـــةيم  

زانيةة خؤيانيان هةية، وة حيسابا ئةوةش كراوة، ئةو داهاتة دةضـَيتة هـني و ئةوانـة،    وةزارةتةكانا تر مي
ض ثَيويستيةكيان هـةبَيت لـة ميزانيةكـة ديـارة كـردووة، شـتَيكا تازةيـان نيـة، مةسـةلةن وةزارةتـا كارةبـا            

سابا بؤ كراوة، ئةطةر بةرنامةيةكا تازةة هةبَيت خؤ ر ؤذانة نية، لةبةرنامةة دا ميزانيةكة داندراوة و حي
داهاتةكةشا بةناوة وةزارةتةوة تةرخان دةكرَيـت، دةنووسـرَيت لـة وةزارةتـا ماليةوةيـة، داهـاتا وةزارةتـا        
كارةباية، بةناوة ئةوةوةيـة، بـةيم سـةررياتةكةة لـة زمنـا وةزارةتـا كارةبايـة و سـةرف دةكرَيـت لةاليـةن           

 .هالة.وةزارةتا داراييةوة، رةرموو د
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 :سهيل وادة هالة.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

مةبدةئا المةركةزيةت زؤر زةرورة ئةطةر تةنيتيز بكرَيت، ية  تةجروبة هةبوو لة بةغدا كرا لةسةر ئةوة، 
نـة  تــةنها ئـريادات نةدرَيتــة وةزارةتـا تةندروســتا، ئرياداتـا نةخؤشــخانةكان بـؤ خؤيــان بطةر َيتـةوةو بــؤ       

رة كَيشةكانيان بكةن، زؤر تةجروبةيةكا سةركةوتوو بوو، يةعنا ئةمة خؤيان وةكو تةموي ا زاتا ضارةسة
دةكرَيت ئيستييتادة لةو تةجروبانة بكةين و دةكرَيت المةركةزيـةت نـة  تـةنها لـةناو وةزارةت، يـةعنا لـة       
خــوارترين بكرَيــت بــؤ ئــةوةة زيــاتر كَيشــةكان لــة جَيطــاة خــؤة ضارةســةر بكرَيــت و وةكــو حــةواريز درا   

يةعنا يةكجار زؤر خةَلكةكة ئـةو كاتـة بـووة شـةر  لةسـةر خـةرارات، لةسـةر دةوامـا زؤر تـر،          مونتةسبني، 
يةعنا وةكو هاندةرَيكة بؤ زياتر ئين كردن، بةر استا ثَيويستة ئةو مةبدةئـة دةسـت ثـَا بكـةين ئَيمـة لـة       

كـاتا ئَيمـة ضـاو    هةرَيما كورستان، نة  ضاوةر َة بكةين هةتا بةغدا ئيعالنـا دةكـاو ثـةير ةوة دةكـات ئـةو      
 .لةئةوان بكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

هالـة دةَلـَين   .موالحةزةيةكا بةجَي ية، ئةطةر ئةوة نةكراية لة ميزانيةة وةزارةتا سحة، جوابتـان ضـية؟ د  
 .هالة.ئةوة ئيزارة كراوة، رةرموو د

 :هالة سهيل وادة.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .ة حةبيبية لة بةغدا، ئةوة دةستا ثَا كرد، دةَلَين لَيرةش كراوة، رةرموو جةنابا وةزيرنةخؤشخانة
 :بةر َيز شَيخ بايز تاَلةبانا
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

يـةش تـةوزيع   % 30ة بـؤ خؤيانـة، ئـةو    %30ئةمة كراوةو ضةند ساَليشة كراوة، نيسبةكانا دابـةش كـراوة،   
هةندَيكا بؤ خةدةماتة، هةنـدَيكا تـرة بـؤ كارمةندةكانـة، وةكـو حـةوارز،       كراوةتة سةر ضةند رةاةراتَي ، 

 .تيايةتا و عيالجا كردووة 12يشا بؤ وةزارةتا دارايية، عةروةن ماددةة % 30
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .هالة.رةرموو د

 :هالة سهيل وادة.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ــتا، دو  ــا تةندروس ــو    ئــريادة وةزارةت ــا دةطةرَيتــةوة وةزارةت وةك ــة  بةش ــة و ي ــةوة مالي ــا دةطةر َيت و بةش
 .حةواريز، ئةوين زؤر كةمة، ضارةسةرة هيض كَيشةية  ناكات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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لااوزير اساليااة اضااافة التخصيصااات مبااالق االياارادات )بكــةة، نووســراوة دةَلَيــت  12ئةطــةر ر ةضــاوة مــاددةة 
تى حتققها وزارة الصصة لكافاة دوائرهاا، اىل موازناة وزارة الصاصة ال اراا شاراا االدوياة وتامارك         الشهرية ال

بةس لَيرة باسا ، (نفقات الصيانة بانواعها حتب ط ب وزارة الصصة مشفوعا جبماول االيرادات استصققة فاال
ةو ماددةيــة دةخةمــة حــةوارز ناكــات، رــةراا هةيــة، دةكــرَة لــةوَة دةوَلةمةنــدة بكــةين ئــةو ماددةيــة؟ ئــ  

، كـَا  (الا ـير كوردسـتان  )نـة   ( تتوىل وزارة املالية حلكومـة اا ـير كوردسـتان   )دةنطدانةوة بة ئيزارة كردنا 
لةطةَل ئةو ماددةيةية دةستا بَ ند بكات تكايـة؟  رـةرموون، كـَا لةطـةَل دانيـة؟ ضـوار كـةس موعـارزة، ئـةو          

 .يةتكا 1ماددةية بة زؤرينة اةبوَل كرا، بؤ ماددةة 
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  جوتياررةرموو
 :بةر َيز كرير جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 1ماددةة 
 .سةرؤكا ثةرلةمانا كوردستان ـ عرياق بؤة هةية طواستنةوة لةناو بودجةة تايبةت بة ثةرلةمان بكات

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  كرير رةرموو

 :عبداهللبةر َيز كرير حبرة 
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .لرئيء برسا  كوردستا  ا الاراق اجراا اسةاق ة ضمل اسيزانية اماصة بالربسا 
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  جوتيار رةرموو

 :بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 .ليذنةة ياسايا هيض تَيبينيةكا لةسةر ئةو ماددةية نية

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .دلَير رةرموو.كا  د

 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيزد

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 .ئةوة تةحسيَل حاسَ ة، لةبةرئةوة ليذنةة داراين هيض تَيبينيةكا نية

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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وة دةستا بَ ند بكات تكاية؟ كَا لةطةَل كة خوَيندراية 1زؤر سوثاس، دةوةمة دةنطةوة كَا لةطةَل ماددةة 
 .تكاية 1دانية؟ بة كؤة دةنط ابوَل كرا، بؤ ماددةة 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  جوتيار رةرموو

 :بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 1ماددةة 
 .دادوةرة بكاتسةرؤكا ئةجنومةنا دادوةرة بؤة هةية طواستنةوة لةناو بودجةة تايبةت بة 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  كرير رةرموو

 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 1اسادة 

 .لرئيء و ء القضاا اجراا اسةاق ة ضمل اسيزانية اماصة مبن ء القضاا
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

لةطةَليةتا دةستا بَ ند بكات تكاية؟ رةرموون، كَا  ئةوةش وةكو هينة رةئيةكانيان ثشتطرية دةكةن، كَا
 .تكاية 1لةطةَل دانية؟ بة كؤة دةنط ابوَل كرا، بؤ ماددةة 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  جوتيار رةرموو

 :بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 1ماددةة 
ةوة لـة نَيـوان ثشـتيوانا دةروازةيـة  بكـات بـةدةر       دةسةيت بة وةزيرة دارايا دةدرَيـت بـؤ طواسـتن   : يةكةم

 .لةبةشا مووضةكان كة دةشَا طواستنةوةة بؤ بكرَيت و نابَيت لَيا بطوازرَيتةوة
وةزيرة دارايا بؤة هةية طواستنةوة لة نَيـوان ثشـتيوانا دةروازةكـانا بودجـة بكـات بـؤ مةبةسـتا        : دووةم

ضـر َي و  ثةكانا كة بر ياردةرَة ثةيوةنـديان لـة وةزارةتَيـ  ب   رةراهةم كردنا توانايا خةرج كردن بؤ كارطَير ي
نرَيتة سـةر وةزارةتَيكـا ديكـة و وةزيـرة تايبـةت بـؤة هةيـة طواسـتنةوة لـة نَيـوان بةشـَي  و يةكةيـةكا             

 .خةرجا بكات
 .نابَيت طواستنةوة لة نَيوان تةرخانكراوةكانا طةشةكردن لةنَيوان ثارَيزطاكان دا بكرَيت: سَييةم

 :َيز سةرؤكا ثةرلةمانبةر 
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 .كا  كرير رةرموو

 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 1اسادة 

خيول وزير اسالية صالحية اسةاق ة بني اعتمادات الباخل الواحم باستثةاا فصل الرواتب حيث جيوز الةقل : اوال
 .اليه والجيوز الةقل مةه

اق ة بني اعتمادات ابواخل اسيزانية ال راا تاوفا امكانياات الصارف فاى االدارات     لوزير اسالية اجراا اسة: ثانيا
التى تقرر فك ارتباطها مل وزارة واااقها بوزارة اخر  ول وزير اسختص  اجراا اسةاق ة ضمل الفصال الواحام   

 .و وحمة الصرف الواحمة
 .اتالجيوز اجراا اسةاق ة بني وصيصات التةمية بني احملافظ: ثالثا

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان، ئَيمة وةكو ليذنةة ياسايا هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةيةش نية
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .دلَير رةرموو.كا  د

 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيزد

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .َا بةجَا كردنا بودجةية، زؤر سوثاسليذنةة دارايا و ئابوورين هيض تَيبينيةكا نية، ميكانيزما ج
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  جعيتر رةرموو

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
وةكو ئةوةة كة نابَيـت طواسـتنةوة لـة نَيـوان تـةرخانكراوةكانا طةشـةكردن لـةنَيوان         5لةو ماددةية بر طةة 

اةزاكانيشا بؤ زيادبكرَيت باشة، كاتا خـؤة موشـكي ة لـة نَيـوان اـةزاكان       ثارَيزطاكاندا بكرَيت، ئةطةر ئةوة
 .دروست دةبَيت ئي تيزاميان نةدةكرد اةزاكان، ديارة دةبووة موشكي ة لة نَيوانياندا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .مووئةوة لة نَيوان موحارةزات دا نابَيت بكرَيت، زؤر باش هاتووة، طوَلناز خان رةر
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .طوَلناز خان رةرموو

 :بةر َيز طوَلناز عزيز اادر

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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ــرة، وةزارةتــا ماليــة دةســةيتا مونااةلــةة هةيــة، مــن ثَيشــنيار دةكــةم، دوو شــت بكــات، يــةكَي       مــادام لَي
ــة       ــا ئ ــة ثَي ــة ب ــةنيتال ك ــةهيد و ئ ــارة ش ــا كاروب ــةر وةزارةت ــؤ س ــة  ب ــة  بودجةي ــراوة زينداني و دوا نووس

كةس ئةو ياساية دةيانطرَيتـةوة، كـة ثـاَلَيوراون وةكـو بةغـدا كـة هـةمان سـييتاتيان هةيـة،           202سياسيةكان 
بيست م يؤن دوو سةد هـةزار  ) 90000900هةزارين وةربطرن دةكاتة  300ئةوين ئةطةر بَيتو مانطانة 

و بـةر َيز كـا  رشـيد ئاماذةشـا ثَيـدا مةاارةنةيـة        ، ئةطةر مةعاشةكةشيان بؤ ئةوة بَيت، ئةطةر وةك(دينار
هـةزار ديناريشـيان    930بكرَيت لةطـةَل مةعاشـا ئـةوةة ئَيسـتا كـة شـةهيد وةرة دةطرَيـت، ئةطـةر مـانطا          

دينار دةكات، ئَيمة دةزانـني اـةرزَيكمان لـةالة حكومـةتا عريااـة دةبَيـت مةسـةلةة         10000100بدرَيتَا 
، بـةيم مووضـةة شـةهيدانا ئـةنيتال و شـةهيدانا هةَلة ـة و زيندانيـة        شةهيدان تايبةمتةندة خؤة هةية

سياســيةكان اةرزَيكــة وةكــو لةئةســتؤة حكومــةتا عريااــة، وةكــو لــة ئَيســتادا حكومــةتا عــرياق ناهــاتووة     
مووضــةة ئــةو دوو توَيــذة جيابكاتــةوة، بؤيــة ناكرَيــت مووضــةة زيندانيــة سياســيةكانين لــة ئــةوة زيــاتر   

كةس ئةوةندة نية حكومةت سـَ ا ىَل بكاتـةوة، مةسـةلةيةكا تـر      202ذةكةشيان زؤر كةمة، دوانرَيت و ر َي
بؤ سةر بودجةة وةزارةتا كاروبـارة كؤمةييـةتي، بةر اسـتا ئـةو وةزارةتـة شـةرحيةيةكا زؤر ئاسـت نزمـا         

ــةلةة      ــة، مةس ــةم ئةندامةكان ــة و ك ــةوين بَيوةذنةكان ــتؤية، ئ ــة ئةس ــةة ل ــةم   50كؤمةَلط ــة ل ــةزار مووض ه
اؤناغةدا زؤر عةيبة و زؤر شةرمة ئَيمة كة ئةوة بةسةرماندا ضةند ساَلَيكة تَا دةثةر َة، داواكارم وةزارةتـا  

هـةزاش زؤر   50مالية لةو دةسةيتةة كة هةيةتا بودجةية  بؤ ئةو دوو وةزارةتة تةرخان بكـات، وة ئـةو   
 .غةدرة كة ئةو خةَلكة وةرة دةطرَيت، زؤر سوثاس

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكا ثة

هةردوو موالحةزة لةالة خؤم نووسيومة هةم كةم ئةندامان هةم زيندانية سياسيةكان، بةيم دةكرَيت وةكـو  
ماددةية  لةدواييدا وةكو تةوسياتَي  وةكو بر يارَي  ئاماذةة ثَا بكةين، بةيم ئَيستاكة ناتواني تؤ بيخةيتة 

ةضـَيت، دةكرَيـت بيخةيتـة بـةردةم هـني وةكـو       سةر وةزارةتـا ماليـة هـةموو بةرناجمـةكان هـةمووة تَيـ  د      
 202بر يارَي  يان وةكو تةوسيةية  بؤ بةردةم حكومةتا هةرَير و وةزارةتا دارايا، يةيم من نازامن ضؤن 

 .كا  سعد رةرموو، باشة طوَلناز خان رةرموو! كةسن زيندانا سياسا؟ ئيمكان نية

 :بةر َيز طوَلناز عزيز اادر

 .مانبةر َيز سةرؤكا ثةرلة

بـةرز   5/1/9002داواكارة ثَيشكةش كردووة، دواة تةسيتية كردن و ثايوتنيان ئاخر نووسـراويان كـة لـة     
كةسـة، كـة هـةمان تايبةمتةنـدة بةغـدايان هةيـة و بـةو ياســاية         202كراوةتـةوة بـؤ ئةجنومـةنا وةزيـران     

 .دةيانطرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

ا ئةو كَيشةية كَيشةش نية، زؤر بة ئاسانا حةل دةبَيت، بةَلَا كا  سعد كةس بن، ئةو 202ئةطةر بة تةنها 
 .رةرموو
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 (:وةزيرة هةرَير بؤ كاروبارة ثةرلةمان) بةر َيز سعد خالد حممد امني 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

لـة   هةر بؤ مةع وماتا طوَلناز خان و هةموو ئةندامانا بةر َيزة ثةرلةمان ئـةوة وةجبـةة يةكةمـة، ضـونكة    
 !.كةس بَيت 202كوردستان مومكني نية سا ساَل دكتاتؤريةت و هني هةبوو بَيت 

 
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

هةزار زياترين هةية، بةهةرحاَل ئةمة وةكو  13هةزار و  10زؤر، زؤر زياترة، هةر لة سنوورة هةولَير دا 
ددةكــان دةكــةين، مواتــةرةحَي   ماددةيــة  مواتــةرةحَي  هةيــة دةوةينــة دواة ئــةوةة كــة ثةســةندة ما  

دةخةينة بةردةم بةر َيزتان سةبارةت بة زيندانية سياسيةكان، ئَيستا ئةو ماددةية وةكو ئةوةة خوَيندرايةوة 
دةوةمة دةنطةوة، كَا لةطةَليةتا دةستا بَ ند بكات تكاية؟ رةرموون، كَا لةطةَل دانية؟ بـةس طوَلنـاز خـان،    

 .تكاية، كا  جوتيار رةرموو 2بة زؤرينة اةبوَل كرا، ماددةة 

 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

  2ماددةة 
ر ؤذ  10وةزارةتةكان و رةرمانطةكانا دةوَلـةت ذمَيريـارة مانطانـةيان بودجـةة ثَيداضـوونةوة ماوةيـة  لـة        

 .بةرايةتا ذمَيريارة بكةنزياتر نةبَيت و لة كؤتايا هةر مانطَي  ثَيشكةش بة وةزارةتا دارايا بةر َيو
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  كرير رةرموو

 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 2املادة 

ه عشارة اياا     تفى موعم التتناوز مم( موازيل اسراجاة)تقم  الوزارات ودوائر المولة كافة حتاباتها الشهرية 
 .لية مميرية احملاسبةنهاية كل شهر اىل وزارة اسا

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان، ئَيمة وةكو ليذنةة ياسايا هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نية
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .دلَير رةرموو.كا  د

 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيزد

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

و ماددةيةكا ضاكة و حةاة لَي ثَيضينةوةش لةوانـة بكرَيـت كـة     ئَيمة هيض تَيبينيةكمان نية، ثَيشمان ضاكة
 .كةمتةرخةما دةكةن، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

من ثرسـيارَيكر لـة وةزارةتـا ماليـة هةيـة لةسـةر ئـةوة، حيسـاباتا مانطانـة، كـة تـؤ دةَلَيـا مانطانـة ثَيشـا               
ر ؤذة  10ت بَ َيـا هـا مـانطا ثَيشـوو، تـؤ دةَلَيـا       ر ؤذ ضؤن تةادير دةكرَيـت؟ دةبيَـ   10نيهايةتا مانط بة 

بعـد نهايـة   )؟ دةبَيت ببَيـت بـة   (مدة عشرة ايام من نهاية كل شهر)ثَين كؤتايا مانطةكة حيساباتا مانطة؟ 
 .باشة، كةس لةسةر ئةوة اسةة هةية؟ كا  شَيخ اهلل رةرموو( من نهاية كل شهر)، (كل شهر

 
 :هللبةر َيز شَيخ اهلل ابراهير شَيخ ا

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
وةَلآل من ئةو ماددةية بةزياد دةزامن، يةعنا شتَيكة و تةع يماتَيكا ها وةزارةتة، يةعنا ثَيويست بة ئـةوة  

ة مانطـان ئـةو حيسـاباتة    10ناكات لَيرة بكرَيتة ياسا، خؤة هـةمووة موتةبةعـةن لـة وةزارةتـةكان هـةموو      
دين ئاطادارة، ثَير وانية ئةوة ثَيويست بة ئـةوة بكـات لَيـرة بيكةينـة     دةضَيتةوة وةزارةتا مالية و كا  رشي

 .ماددةيةكا ياسايا
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

نا عةروم دةكـةة كـا  شـَيخ اهلل ثَيويسـتيةكة لةوةدايـة كـة بـة اـانون ئي زاميـان دةكـةين كـة ئـةو ر اثؤرتـة              
مـانط جارَيـ  ر اثؤرمتـان     1ا مالية كـردووة كـة   مانطانة تةادير بكرَيت، ضونكة خؤمان داوامان لة وةزارةت

بداتَا، لـة كـوَة بَينَيـت ئـةو ر اثؤرتـة ئةطـةر وةزارةتـةكان مـانط بـة مـانط حيسـاباتيان نـةدةنَا و ئـةوين              
حازرة نةكةن، ضؤن دةَلَيا ئي زاما وةزارةتا ماليةمان  كردو وةزارةتا ماليةش مواتةرةحي ئةوةية، ئَيمة 

كةين بؤ ئةوةة  ئةو كـارة بتـوانن بـة ئاسـانا بـدةن، بـةس ئةوةنـدةة ئةطـةر بَ ـَيني          ئي زاما وةزارةتةكان ب
بَيـت، دةوةمـة دةنطـةوة    ( مل نهاياة كال شاهر   )لةجياتا ( ممة عشرة ايا )ثَير باشرتة، ( بعد نهاية كل شهر)

ةنـط ابـوَل كـرا    بةو طؤر ينة كَا لةطةَليةتا دةستا بَ ند بكات تكاية؟ رةرموون، كَا لةطةَل دانية؟ بة كـؤة د 
 .تكاية، كا  جوتيار رةرموو 10بؤ ماددةة 

 :بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 10ماددةة 
 9002دةسةيت بة وةزيرة دارايا دةدرَيت ثشتيوانا طشتا ثةسةندكراو ناتة سةر بودجةة ساَلا دارايـا  

 :ةم مةبةستانةة خوارةوةلة كؤة ثشتيوانا ثةسةندكراوة بودجة بؤ ئ% 1بةر َيذةة 
 .دا 9002دانانا طوذمة ثارةة ثَيويست بؤ بودجةكانا كارطَير ية نوَييةكان لة ماوةة ساَلا دارايا : يةكةم
ثشتيوانا نوَة لة بودجةكانا وةزارةتةكان و كارطَير يةكان زيادبكات بؤ بارة ناكاوة كـة ئةجنومـةنا   : دووةم

 .وةزيران بر يارة لةسةر دةدات
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 :ز سةرؤكا ثةرلةمانبةر َي

 .كا  كرير رةرموو

 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 10اسادة 

ماال % 1بالةتاابة  9002خيااول وزياار اساليااة اضااافة االعتمااادات االمجاليااة اسصاامقة ل ميزانيااة ل تااةة اساليااة  
 :امجال  االعتمادات اسصمقة ل ميزانية ال راا التالية

 .9002ماد اسبالق االزمة سيزانيات والء االدارات استتصمثة خالل سةة اسالية اعت: اوال
 .اضافة اعتمادات جميمة فى ميزانية الوزارات واالدارات ل صاالت الطارئة والتى يقررها و ء الوزراا: ثانيا

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان، ئَيمة وةكو ليذنةة ياسايا هيض تَيبينيةكمان نية
 

 :ز سةرؤكا ثةرلةمانبةر َي

 .دلَير رةرموو.كا  د

 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيزد

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنةة داراين هيض تَيبينيةكا لةسةر ئةو ماددةية نية، زؤر ئيعتيادية
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .دلَير رةرمووكا  دلَير و كا  مجال دةيانةوَيت اسة لةسةر ئةو ماددةية بكةن، كا  
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
شتَيكا باشة بؤ ئةو حاَلةتانة بةس من ثَير باشة حاَلةتَيكا تـرين زيادبكرَيـت كـة بكرَيـت     % 1ئةو ر َيذةة 

اوضـةة  ئةو ر َيذةية زياتر بكرَيت ئةوة باشرت، بة تايبةتا بؤ ئةو ناوضانةة دةرةوةة هـةرَير كـة تـا ئَيسـتا ن    
كَيشةدارن، اليةكا ىَل بكرَيتةوة يةعنا ض ئةمةش دابةش بكرَيت بةسةر ئةو وةزارةتانةة كة دةتوانن ئـين  
لةسةر ئةوانـة بكـةن، بـؤ منوونـة وةزارةت ئيسـكان و ئـةعمار هـةتا وةزارةتـا زراعـة، ضـونكة ئـةو ناوضـانة             

دةضــني و ئَيمــةش ثةيوةنــدميان  بةر اســتا ناوضــةة رــةرامؤش كــراون، يــةعنا خــةَلكَيكا زؤر لــةو ناوضــانة
رةبتيان بكةينةوة بة هةرَيما كوردستانةوة،  120ثَييانةوة هةية كة رةبتيان بكةينةوة بة ثَيا كة ماددةة 

بةر استا زةرورةت واية ئَيمة طوذمةية  ديارة بكةين كة تايبةت بَيـت بـة ئةوانـة، ئينجـا ئةطـةر وةزارةتـا       
 .ةزارةتةكانا ترين لةر َيطةة وةزارةتا ثالندانانةوة بَيت باشة، سوثاسدةرةوةة هةرَير ثَيا هةَلدةستَيت، و

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  مجال رةرموو
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 :بةر َيز مجال حممد ااسر

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
وةَلــآل مــن تــةنها تَيبينيــةكر هةيــة لةســةر دووةم، بــة اةناعــةتا مــن ســيزةكة تؤزَيــ  دةســتكارة بكرَيــت،   

ــةم     ئةولةو ــة، يةك ــا هةي ــتيان ثَي ــة ثَيويس ــةة ك ــةو وةزارةتان ــدرَيت ب ــةت ب ــة و  : ي ــا و تةربي ــاوخؤ و كارةب ن
تةندروستا، يةعنا بة ثَيا ئةولةويةت بَيت، ئةطةر لة حاَلةتَي  ئةو زيادةية كرا طرنطا بة ئةوانة بدرَيت 

 .ان ثَا بدرَيت، زؤر سوثاسئينجا بؤ ئةوانا تر، ئةو ضوار وةزارةتة بةر استا دةبَيت لة حاَلةتَي  طرنطي
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

يةعنا مةج سـا وزةرا تةحديـدة   ( والتى يقررها و ء الوزراا)موالحةزةكةت بةهةند وةرطرياوة و دةَلَيت 
ئةولةويةتةكةة دةكات، ئةو باشرت دةزانَيت كـام وةزارةت حاَلـةتا تـةوارة هةيـة و كـام وةزارةتـة و ضـؤنة و        

ــؤن نيــة، لةبةرئــ   ةوة تةحديــد بكــةن، لةوانةيــة اةيــدَي  بَيــت لةســةر ئــةو ئةولةوياتــة، كــا  كــرير         ض
 .موالحةزةيةكا لوغةويت هةبوو؟ كا  كرير رةرموو

 :بةر َيز كرير حبرة عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
كومـةت  تَيبينـا ح  هـاتووة ديـارة  ( االعتمـادات )يةكسـةر   (خيول وزير اسالية اضاافة )لة بيدايةتا سةترةكةة 

خيااول وزياار اساليااة اضااافة مبااالق ع ااى  )ثــةر يوة لــة تــةبع، دةبَيــت بطوترَيــت  (مبــالغ ع ــا )لةســةر ئةوةيــة 
 .لة كورديةكةة وا نووسراوة، دةبَيت ئةوةش وابَيت، ..........(االعتمادات االمجالية 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 ..................االعتمادات اسالية االمجالية 
، دةوةمــة (مبــالغ ع ــا)ماددةيــة بــة ئيزارــة كردنــي ئــةو كةليمةيــةي كــا  كــةرير ئيٍِقترياحــي كــرد،    ئــةو

دةنطةوة، كَي لةطةَلة دةسس بَ ند بكات؟ رةرموو، كَي لةطةَل دا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـط ئـةو ماددةيـةش ابـوَل        
 . تكاية، رةرموو( 11)كرا، بؤ ماددةي 

 :بةر َيز كرير جميد شريف
 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 (11)ماددةي 
ــاري ميالكــةكاني هــةموو      ــر ئامــادةكردني وردةك ــي بــة هةماهــةنطي لةطــةَل وةزارةتــةكاني ت وةزارةتــي داراي

دةطرَيتة ئةستؤ و ثةسندي دةكـات لةبـةر    9002عرياق بؤ ساَلي دارايي  –وةزارةتةكاني هةرَيمي كوردستان 
 .ار ؤشنايي تَيضووي مووضة ثةسند كراوةكان لة بودجةد

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : اسادة ااادية عشرة



 115 

-تتوىل وزارة اسالية بالتةتيق مع الوزارات األخر  إعماد مفردات مالكات مجياع الاوزارات يف إق ايم كوردساتا     
 .يزانيةو اسصادقة ع يها و ع ى ضوا ك ف الرواتب اسصمقة يف اس 9002الاراق ل تةة اسالية 
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيَيكي لةسةر ئةو ماددةية نية، سوثاس
 

 :دلَير إمساعيل حقي شاوَيس. بةر َيز د 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

ي بـؤ زيـاد بكرَيـت، دةبَيـت     ليذنةي دارايي و ئـابووري ثَيشـنياز دةكـات لـة كؤتـايي ماددةكـة دا ئـةم ر سـتةية        
وةزارةتي دارايـي بـة هةماهـةنطي لةطـةَل وةزارةتـي ثالنـدانان ر اثؤرتَيـ  لـةو بارةيـةوة ثَيشـكةش بكـات بـؤ             

 .، سوثاس9002ثةرلةمان ثَين كؤتايي ساَلي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ع ى وزارة رةبيةكة ضي دةَلَي؟ هةردوو وةزارةت ر ةئيتان لةسةر ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي دارايي؟ باشة، بة عة
 . رةرمووعثما  ؟ تقدير تقرير تيتصي ي؟ ر ةئيتان كا  اسالية بالتااو  مع وزارة التخطي  تقميم تقرير

 :وةزيري ثالندانان/ شواني  عثما بةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةو بودجـة و، سـةر بـة ئيشـي     ثالندانان نية ئةوة، ميال ، ميال  بـؤ ئةوةيـة كـة مـيال  ضـونكة بةشـَيكة لـ       
وةزارةتي دارايية، بؤيـة تةسـةور دةكـةم جـةنابي سـةرؤ ، ثَيويسـس بـةوة نـةبَيت كـة وةزارةتـي ثالنـدانان            

 .ئيزارة بكرَي بؤ عيبارةكة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 وةزارةتي دارايي ض ئيشكالةكتان هةية؟ 
 :وةزيري دارايي/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة هيض تَيبينيةكمان نية 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . كا  دلَير، رةرموو
 :دلَير إمساعيل حقي شاوَيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
بة حوكمي ئةوةي ميالكـات بةشـَيكة لـة نةخشـة كَيشـاني ٍٍِِهَيـزي مرؤيـي، لةبـةر ئـةوة ثَيويسـت دةكـات كـة             

 .زارةتي ثالندانان هاوكار بَي لةطةَل وةزارةتي دارايي، زؤر سوثاسوة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ع اى وزارة  )، (بالتنسـيق )،باشـة  (بالتنسـيق )،(بالتشـاور مـع  )، (بالتعـاون )لة جيـاتي  ( بالتشاور)دةتوانني بَ َين 

 . كا  رشيد، رةرموو ، كا  شَيخ بايز ض ر ئيةكت هةية؟(اسالية و بالتةتيق مع وزارة التخطي 
 

 :بريكاري وةزارةتي دارايي/  طاهربةر َيز رشيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر ةئي من، نازامن هيض ساَلَي  ئةو ر اثؤرتة تةادير نةكراية، مةبالغ موسادةاة دةكرَيت لةسةر ئةوةي رةس ي 
راينــة لةســةر دةرةجــاتي يةكــة، لةســةر رةواتبــة، عــةدةدين تةحديــد كــرا، دةرةجــاتي وةزييتــةش دابــةش ك 

 .وةزييتي، نازامن ئةو تةاريرة بؤ ضية؟ يةعين دةَلَير زيادةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةزاني بؤ ضية؟ عةروم دةكةي، بؤ ئةوةيـة مونااةشـةيَي  هةيـة بـؤ تـةنزير ميالكـات، زؤر بـاس دةكرَيـت،         
بــؤ ئــةوةي تــةعينات بــة ر َيطــاي  تــةنزير ميالكــات، هةنــدة  ر ةئــي هةيــة تــةعينات بــة خزمــةت دابنــدرَي   

مةج يس خدمة بَيت و، ر زطارمان بَيت لةوةي كـة تـةعيناتي البـةال بكرَيـت، بـَي تـةنزير و بـَي عينوانـة و،         
ئةوة هـةنطاوَيكي طرنطـة بـؤ ر َيكخسـتين ميالكـات، بـؤ هاوكـاري كردنـي ئـةو مـةج يس خدمةيـة ئةطـةر لـة              

 .ةيشتر، بةَلَي كا  رشيدموستةابةل دامةزرا، مةبةست لةوةية، ئةوة تَيط
 :بريكاري وةزارةتي دارايي/طاهر بةر َيز رشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو كاتة تةحديـد دةكـةين، بـا هةيكـةلي وةزارةتـةكان، نيـزام داخ ـي وةزارةتـةكان      ئي زـا بكـةين،           ........
كـةم  و زيـادةي تَيـدا دةبَيـت،      وةزييتا هةيكةىل نيزاما داخ ا، هةتا هةيكةىل دروسـت نـةبَيت، يـةعين هـةر    

هةيكةلي وةزييتي وةزارةتةكان لَيـرة دروسـت بكرَيـت، بـة خـؤي تةحديـد دةكرَيـت و، ئيشـةكان جـَي بـةجَي           
 .بكةن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومسان رةرموو
 :وةزيري ثالندانان/ شواني  عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كا  رشيد زؤر باشة، لةبـةر ئـةوةي ئَيسـتا لةسـةر ثَيشـنيارَيكي وةزارةتـي ثالنـدانان كـة بـؤ          ئةو ثَيشنيارةي 

ئةجنومةني وةزيران بةرزكرابوةوة، ليذنةيَي  ثَي  هاتووة بة سةرؤكايةتي جةنابي وةزيري دارايـي، لةطـةَل   
لي حكومــةت كؤمــةَلَي  وةزيــر و، كــا  رشــيد خؤشــي ئةندامــة، مواتةرةحةكــةي ئَيمــة ئةوةيــة، كــة هةيكــة

دابرَيذرَيتةوة بة شَيوازَي  لةطةَل وةزعـي ئَيسـتا طوجنـاو بَيـت و، دامةزرانـدني خـةَل ، هـةروةها هةيكـةلي،         
دائريةكانين طوجناو بَيت لةطةَل وةسيتي وةزييتـي دا، ضـونكة بـةبَا وةسـيتا وةزييتـا نـاتواني تـؤ تةحديـدي         
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ا تَيداية؟ هةر بةشَي  ض كارَي  دةكات، بـةوة  ميال  بكةيت، دةبَيت بَ َيا ئةو دا ئريةكةة ضية؟ ضةند اسم
ديارة دةكرَيت، ئَيستا ئيشا زؤر باش كراوة، ئَيستا حاليةن تةاريبةن توانيتمان نيوةة زياترة وةزارةتةكان 
وةسيتا وةزييتا تةواو بكـةين، خـةبريَيكمان هَينـاوة لـة وةزارةتـا ثالنـدانان دةورةة كردؤتـةوة بـؤ زؤربـةة          

مني لةسةر ئةوة، وةكو جةنابا كا  دلَير ئيشارةتا ثَيا دا، بة تةئكيد مةسةلةة ثالنا وةزارتةكان، بةردةوا
هَيــزة كــار، ئــين و كــارة وةزارةتــا ثــالن دانانــة، هاوكــارة لةطــةَل وةزارةتــا دارايــا و وةزارةتــا كاروبــارة 

 .كؤمةاَليةتا، وةزارةتةكانا وةكو ثةروةردةو خوَيندنا بااَلش، زؤر سوثاس
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة  

يــةعنا ئيــوة ثَيتــان وايــة بــؤ تــان دةكرَيــت بةشــةش مــانط ئــةو هةيكةليةتــة تةاــدميا بكــةن، ميالكــات و   
 .هةيكةليةتةكة

 :وةزيري ثالندانان/ شواني  عثما بةر َيز 

 .    بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـؤ هـةر وةزارةتَيـ  كـة تـؤ دَيـا       ئةوة كارَيكا زؤر اورسة، كارَيكا ئةوةندة ئاسان نية، بؤ هـةر وةزارةتَيـ ،   

وةسيتا وةزييتا دادةنَيا دائـرية بـة دائـرية، دَييتـة سـةر وةزارةتـةكان، بـؤ منوونـة، وةزارةتـا كشـتوكاَل، بَ ـَا            
دائريةة زراعةة هةَلة ة ئيشةكةة ضية، ضةند بةش لةم دائريةية دروست دةبَيـت، ضـةند كةسـا ثَيويسـت     

ةر ئةو كورسية دادةنيشن دةبَيت ئيختيساسةكةة ضا بَيت؟ ئةمـة  دةبَيت لةهةر بةشَي ، ئةو كةسانةة لةس
كارَيكا زؤر وردة، يةعنا مودةة زةمةنا دةوَيت، ئين كردنةكا زؤرة دةوَيت، بةتايبةتا لةم ذمارة زؤرةة 

 .رةرمانبةران، تؤ ثَيويستيت بة ر َيكخستنةوة هةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و مواتةرةحـةة ليذنـةة دارايـا، وةكـو ماددةيـة  يـةعنا مـةبادي  عامـة         باشة ئةطةر بَيتو ئـةوة بَيـت، ئـة   
نرَيتــة كؤتــايا هينةكانــةوة، داوا لــة حكومــةت بكرَيــت، كــة هةيكــةىل وةزارةت و ميالكــات تــةنزير بكــات،   

 .رةرموو كا  دلَير، رةرموو
 :بةر َيز دلَير امساعيل حقي شاوَيس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تيدا ئةركَيكـة حكومـةت خسـتويةتية ئةسـتؤة خـؤة،  لـة ر َيطـةة وةزارةتـا دارايـا،          خؤة ماددةكـة لـة راسـ   
ــارة          ــا وردةك ــادة كردن ــر، ئام ــةكانا ت ــةَل وةزارةت ــةنطا لةط ــة هةماه ــا ب ــا داراي ــت وةزارةت ــة دةَلَي ماددةك

دةطرَيتـة ئةسـتؤو    9002ميالكةكانا هـةموو وةزارةتـةكانا هـةرَيما كوردسـتانا عـرياق، بـؤ سـاَلا دارايـا         
ةسةندة دةكات، لةبةر ر ؤشنايي تَيضوة مووضة ثةسةند كراوةكان  لة بودجةدا، ئةمة دةاا ماددةكةية كة ث

لة ثر ؤذةكةدا هاتووة، وةزارةتا دارايا بة هةماهـةنطا لةطـةَل وةزارةتـةكانا تـردا ئـةم كـارة ئـةجنام دةدات،        
داواة ئـةوةة لَيدةكـةين كـة لـة      مولزةمة بةمة، ئةمة ئةركَيكـة خسـتويةتية سـةر شـانا خـؤة، ئَيمـة تـةنها       

ر اثؤرتَيكمان ثَيشكةش بكات بؤ ئةوةة ئَيمة وةكو ثةرلةمان بةدواداضوون بكةين، كارة  9002كؤتايي ساَلا 



 111 

خؤمان ئةجنام بدةين، ئةمة بةس تةنها بؤ بةدواداضـوون و ئةوةيـة كـة ليذنـةكانا ثةرلـةمان كـارة خؤيـان        
لَيــرة بةدواداضــوونا  ايــا و ئابووريــة، ليذنــةكانا تــرة، مةبةســتبكــةن، ليذنــةة كؤمةاَليةتيــة، ليذنــةة دار

 .كؤنرتؤل كردنةوةيةو هيضا تر ئةركةكانةو
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .داواة اسة دةكةن، كا  شَيروان رةرموو 
 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدرة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة وااعَيــ  زة ةتــة دةســكارة كردنــا، ضــونكة هــةموو  مــن ثَيموايــة مالكــات، ثَيشــا ئيســتا تةبعــةن بويتــ  
رةرمانبةرةكان حةاَيكا موكتةسةبيان وةرطرتووة،  ناشكرَيت موزةرةكان ئيزن بدةة بضنةوة ماَلةوةو ر اتب 
وةربطرن، بؤية بة اةناعةتا من ئةوة ئةركَيكا زؤر سةهل نية، زؤر زؤر ئةركَيكا اورسة، ئةو مـاددةة كـة   

لــة جَيطــاة خؤيــةتا، ئــةو دةوائريانــةة كــة ثَيويســتيان بــة ميالكــات هةيــة، دةوائــرية  هــاتووة مــن ثَيموايــة 
حةساسن، وةزارةتا حةساسن، بة تةنسيق لةطةَل وةزارةتا ماليـة، دةتـوانن ميالكـا ئـةو وةزارةتـة تـةرتيب       

انة بكةن، ضونكة ئيحتياجيان ثَيا هةية، وةزارةتـا تةربيـة ر ةنطـة ثَيويسـتا بـة ماموسـتاو ئـةو جـؤرة شـت         
هةبَيت، ئيمكان هةية ميالكاتا وةزارةتا تةربية تةنزير بكرَيت، بة تةنسيق لةطةَل وةزارةتا مالية، ئةوةة 
ــبيتة،         ــت تةس ــؤ ميالك ــةمر ؤ ت ــة ئ ــةوة، ك ــةىل وةزارةت دةكةي ــادةة هةيك ــؤن ئيع ــوزةف ض ــبةت م ــر بةنيس ت

ــة ئــة      ــت، باش ــؤة وةردةطرَي ــواا خ ــا حق ــةمرَيكا رةمس ــة ئ ــووة ب ــةعني ب ــةر ت ــايزة ض  رةرمانب ــة ر و موزةر
 .وة لة جَيطاة خؤيةتا و زؤر سوثاسلَيدةكةة؟ بةاةناعةتا من ئةوةة لة ثر ؤذةكةدا هاتو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  حممد رةرةج، رةرموو
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتــا دارايــا هــاتووة، يــةعنا هــةموو دلَيــر دةيَ َيــت ر اســتة، بــةاَلم ئــةوة لــة ثــر ؤذة ياســاكةة .ئــةوةة د
وةزارةتَي  تةادير دةكات، وةزارةتا ماليةش موارةاة لةسةر ئةوةنـدة دةكـات، يـةعنا لـة هـةموو شـوَينَي        
ئةوة هاتووة، ئةكرَيت ئَيمة لةوَيوة اسة لةسةر ئةوة بكةين، دوو، ئَيمة ئةطةر لـةباتا ئةمـة مـن ثـَير باشـة      

ضؤن ئةمة ضا  دةكةين، مةسةلةن من ئَيستا ية  منوونـة دةدةم، كارةبـاة   لةسةر تةرشيقةكة اسة بكةين، 
كارمةنديان بـؤ   23ميطاواتا، كاتا خؤة كة دروست كرا، ئةوانةة دروستيان كردو سةرثةرشتيان كرد،  92

كارمةند، يةعنا ئةمة لة هةموو جَيطاية  ئـةم زؤريـة ئـاوا     930دانابوو، كة بة جَييان هَيشت ئَيستا بؤتة 
ارة، ئةم تةرشيقة من دةَلَير بري لةمة بكةينةوة، ئةمة بكةين، ئةمة هةميشة ر َيطة دةطرَيت لة تـةعيناتا  دي

، ضـؤن  10مووضة خؤر هةية، بة هةردوو بةشةكةيةوة، ئيرت خؤ تؤ ناتوانا بيكةة بـة  % 13تازة، ومتان لة 
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ويسـتا بـة زيـاد كـردن هةيـة،      دةتوانا هةمووسـاَل ئـةوة زيـاد بكـةة، لـة كاتَيـ  تةندروسـتا هـةمووكات ثيَ        
ثةروةردة ثَيويستا بة زيادكردن هةية، هةندَة وتيان ناوخؤ ثَيويستا بة زيادكردن هةية، ئةم زيادكردنانة 

ةيةكا ئةكادميين دروسـت دةبَيـت،   لةسةر حيسابا ضية؟، ئينجا ئَيمة دةزانني هةموو ساَلَي  يةعنا بة تاَل
ؤ برية لَيبكةينةوة بـؤ ئاينـدة كَيشـةو طررتـا زيـاترة ىَل دروسـت       خةر ا كوليةيةو دادةنيشَيت، ئةمانة خ

دةبَيت، من دةَلَير لة ر َيطةة ثسثؤرو خةَلكا شارةزا بري لةوة بكةينةوة ئةم تةرشيقة ضؤن دروست دةكرَيت، 
مانـة  ئَيستا وادةزانن ئَيمة هيضا ىَل نازانني، خؤ دةكرَيت ئيستيعانة بكةين، بة جَيطايـة  لـة واَلتـانا تـر ئة    

 .دةزانن، ئَيمة تةطبري بكةين بؤ ئةوةة ئيستييتادةة ىَل بكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةر با بؤ تةع يقَي  لةسةر اسةكانا جةنابت، ئيستيعانة كراوة، حكومةت ئةوةندةة من بزامن لـة خـةَلكا   
جـا بكـةين، لةوانـة    ثسثؤر لة دةرةوةش، ثرسيارة كردووة، ضؤن؟ هةندَي  ئةزمات هةية لـة هةرَيمـدا عيال  

ضؤنيةتا بةرنامةدانان بؤ نةهَيشتنا طةنـدةَلا، بـؤ كـةم كردنـةوةة نةرـةااتا تةشـزي ا، ئـةوة هـةموو لـة          
بةرنامةداية، بةاَلم من ية  شت دةَلَير، ئةو كةم كردنةوةو زياد كردنة بةندة بة ميزانية بة طشتا، ئةطـةر  

،  %04-%53دةكرا، نةرةااتا تةشعي ا ئةوكات دةبووة لة م يار دينار بواية وةكو ثَيشرت هني  81ميزانيةكة 
، %14ترليــؤن، نةرــةااتا تةشـزي ا دةبَيتــة لــة  6ترليؤنةكــة ببَيتـة   1ترليؤنةكـة هــاتووة،   1بـةاَلم ئةطــةر  

عيالاةة بةوةوة هةية، ئريادةكةمان ضةندة؟ ئةمساَل ئريادات كةم بؤتةوة، بؤية نةرـةااتا تةشـزي ا زيـادة    
ؤ نــاتوانا مــةعاش بطــؤر ة، ئــيال ئةطــةر ناضــار بــا بَيتــة خــوارةوة، ئــةوكات مــةجبورة  كــردووة، ضــونكة تــ

 .بيطؤر ة، بةَلَا كا  حممد رةرةج
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةوة، دةبَيـت   3445لة اانونا موةاةتا عريااا هاتبوو، كة ئةو جَيطايانةة كة نةوت دةردةهَيـنن، لـة دواة   
بـوو،  %3هةبَيت، ئايـا لـة اـانونا ئةساسـين لـةوةزارةتا ماليـة بثرسـر، يـةعنا ئَيمـة وابـزامن لـة             حسةيان

يةعنا ئةو شوَينانةة كة نةوتا لَيدةردَيت، يةعنا تـؤ خزمـةتا ضـا دةكـةة، ئةمـة دةخةيتـة ئـةوة، ئـةة         
ة ئـةوة ناضـَيتة سـةر    نابَا تؤ ئَيستا خزمةتا ثَا بكةة، ئايا ئَيمة ئَيستا ئةو مارـةمان هةيـة، ئةطـةر هةمانـ    

 ئةو ئريادة، ئةطةر هةية؟
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لة اانونةكةة خؤماندا هةية، دةبَيت خةباتيشا بؤ بكةين، كا  رشاد، رةرموو
 :بةر َيز رشاد ا د ابراهير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة     ــاَلَي  ل ــت هةرس ــادة دةكرَي ــةرروزة، ئام ــة، م ــيال  و ميزاني ــت  3484موازةنــةة  58/88/3442م دةبَي
ئامادةبكرَيت، ئيعتيمادين دةكات لةسةر ئةو شةش مانطةة ئةوةىل سةرريات ضية؟ ئةو بة نةزةرة ئيعتبار 
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وةردةطريَيت، تةنزميا ميال  و ميزانية دةكرَيت، مسادةاة دةكرَيت، بـر ة  وةزارةتـا ماليـة زةخـت لةسـةر      
و ئةو سااَلنة تا شةش مـانط بةسـةر دابضـَيت، بـا لـة وةختـا       ئةوة بكات، وةكو ئةو سااَلنة تاخري نةبَيت، وةك

خؤة، وةختا خؤة حمةدةدة لة نيهايةتا تشرينا دووةم دةبَيـت ئامـادة بَيـت، مـيال  و ميزانيـةة هـةموو       
 .وةزارةتةكان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورة

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

من هةر ر است كردنةوةيةكر بـؤ بـةر َيز كـا  حممـد رـرج، بةتاَلـةة ئـةكادمييمان نيـة ئَيمـة، ئـةكادميا ئـةو            
كةسانةن كة خوَيندنا بااَليان تةواو كردووةو لة مستةوا بةرزةكانن، زانكؤكان ثَييان ناوترَة ئةكادميا، ئـةو  

جيايـة لةطـةَل ئـةكادميا، هةرشـتَي  دةبَيـت       بةشة ئةكادمييةكةة ثَا ناوترَة ئةوانةة كة خةر ن، خةريج
زيندانا سياسـا ئةوانـةن    202لة جيطاة خؤة بةكاربَيت، بةداخةوة من لَيرة نةبووم، كة باس لةوة كراوة 

كة بة ثَيا ر َينماييةكان و بةبَا ئيعتيبار، يةعنا بةبَا ئةوةة خاتريان بطـريَة، ئةوانـةن كـة حوكمـةكانيان     
زيندانية سياسيةكانا عرياق دانا ثَيداناون كة ئةوانة مستةحةاا وةرطرتنا ئةو هةيةو دةرضووة، ليذنةة 

كــة كؤمكــارة زيندانيــة سياســيةكان،   5/1/9002ر ؤذة  911ة، بــة كتــابا ذمــارة   202بــر ة مووضــةيةن 
مة دةستةة بااَل ر ةوانةة كردووة بؤ ديوانا سةرؤكايةتا ئةجنومةنا وةزيران، بؤ بةشا ديوان كة ئةَلَيت، ئَي

مــان ئــةوة نيــة كــة هــيض عــةيبَيكمان هــةبَيت هــةموومان زينــدانا سياســا بــووين نوســخةة      202ئَيســتا 
حوكمةكان و ليذنةكةة عريااين هينا كردووة لةسةريان، يةعنا ئـةوة هةيـة ئـةتوانن ئَيـوة لـة كؤمكـارة       

ئَيمـة لَيـرة   : ا دووةمزيندانية سياسيةكان وةرة بطرن، بةداخةوة من لَيرة نةبووم كة باسـيان كـردووة، خـالَ   
ــدة           ــةر دي ــة بةس ــةة هةي ــة عيالا ــةين، ك ــتَي  دةك ــةة ش ــة منااةش ــرة ئَيم ــةمان لَي ــةرؤكا ثةرل ــةر َيز س ب
حوكمر انيــةوة، بــة شــَيكمان داوادةكــةين كــة لــةو ديــدة حوكمر انيــة خــةَل  تــةعني بكرَيــت، بــةبَا ئــةوةة    

رةرمانبـةرة تيايـة،    90لةطـةَل سـَا كورسـا،     جَيطاية  هةبَيت، من دائرية ئةزامن سَا مَيزة تياية ذوورةكة
بةشَيكيشــمان داوادةكــةين كــة ئةمــة ر َيــ  نرَيــت، لــة بــةينا ئــةم دوو ديدةيــة بــؤ ر َيكخســتنا ميزانيــة و   
مةساريف و ميالكاتا حكومةتا هةرَيما كوردسـتان، دةبَيـت ئـةو يـةكَي  لـةو ديدانـة هةَلبـذَيرَيت، ئـةطينا         

ئةبَيتة تةااعد، من بةر َيوةبةر دةناسر تةمـةنا طةيشـتؤتة خانةنشـينا لـةم      ئةمةة تيانية منااةشة، بةَلَا
 هةرتةة ثَيشوو ضووة لة مةحكةمة تةمةنا خؤة بضوو  كردؤتةوة بؤ ئةوةة خانةنشني نةكرَيت ئةمساَل،

يةعنا ئةمة كارةساتة تؤ ثةنا بةريتة بةر مةحكةمة بؤ ئةوةة تةمةنا خؤت بضوو  بكةيتةوة بؤ ئـةوةة  
َل خانةنشني نةكرَيت، يةعنا بةر استا ئةو جؤرة تةسةروراتانةية كارة كـردووة كـة ئـةم هةاَلوسـانة     ئةمسا

 ببَيت، لةبةر ئةوة تكا دةكةم مةوزوعا ميالكات دةبَيت يةكاليا بكرَيتةوةو، زؤر سوثاس،
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طوَلناز خان رةرموو
 :بةر َيز طوَلناز عزيز اادر

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

لةو ر وانطةوة من حةز دةكةم ضاوَي  بةو ر اثؤراتانةة ليذنـةكانا ثةرلـةمان نشـَينني، كةلـةماوةة ئةمسـاَل      
بة تايبةتا سةردانا زؤربةة ناوضةكانا هةرَيما كوردستانيان كردووة، لـةم كَيشـةيان كؤَليوةتـةوة، يـةكَي      

رد كــة بةر اســتا ئةزمــةة كارمةنــدو ئــةو كَيشــةية  لــةو ليذنانــة كــةخؤم تيــابووم، ســةردانا طــةرميامنان كــ 
ميالكاتة لةو رةرمانطانة هةية، هةر ئـةوانن تةحـةموىل بـةر َيوةبردنا ئـةو ئيشـانة دةكـةن، كَيشـةيةكا تـر         
هةية لةسةر ئاستا بر وانامةو بَا بر وانامة، ئَيمـة زؤربـةة رةرمانبـةرةكان كـة ئَيسـتا بوونةتـة بـار بةسـةر         

ئاستَيكا نزما خوَيندةواريان هةية، يان هةر نيانة، بة تايبـةت شـةرحيةيةكا زؤر    حكومةتةوة ئةوانةن كة
لة كارمةندو ثاسةوان كة كارمةندة ثاككةرةوةن، ئةوانة خةَلكَيكن بةر استا كة دةيان بينا شـةرمةكةة كـة   

انة بة ثاداشـتَيكا  تا ئَيستا لة ئين دان، تةندروستيان، تةمةنيان ها ئةوة نية، ئةطةر بَيتو بة بر يارَي  ئةو
مةعقولةوة خانةنشني بكـرَين، ر َيطـة بـؤ خـةَلكا تـر ضـؤَل بكرَيـت، بـؤ ئـةوةة خـةَلكا ثسـثؤر بضـَيت ئـةو              
رةرمانطانة ثر بكرَيتةوة، ئةو ئةزمة ضارةسةر دةبَيت، ثار ئَيمة لـةم ثةرلةمانـة داوامـان كـرد كـة تةسـديقا       

من نازامن ئةو ر َيذة ضةندة كة تةعني كـراوة؟ بـةاَلم   هةزار رةرمانبةر تةعني بكرَيت،  92ئةوةمان كرد كة 
 300لةو بر واية نير ئةوة بكرَيت، باسا ثَيويستا دةكةين، بةر َيوةبـةرة ثـةروةردةة طـةرميان دةَلَيـت مـن      

ــة، لةطـــةَل   ــادةير نةاسـ ــتاة ســـةرةتايا، كـــة دةضـــيتة رةرمانطـــةكان هـــةموو   330ماموســـتاة ئامـ مامؤسـ
رةرمانبـةرة نةاسـةو ئيشـا نـاروات بـةر َيوة، كـة دَيــا الة        13تـا   10َيويسـت  رةرمانطـةكان بةر َيذةيـةكا ث  

حكومةتين اسة دةكةة من لةو باوةر ةدام كة ئةو ر َيـذة زؤرةة رةرمانبـةران لـة مةركـةزة ثارَيزطاكـان كـؤ       
 .سكراونةتةوة، ئةطينا اةزاو ناحيةكان كَيشةو طررتا زؤر زؤريان هةية كة ثَيشرتين باسر كرد، زؤر سوثا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَا، كا  شَيخ بايز رةرموو
 :وةزيرة دارايا و ئابوورة/ بةر َيز بايز تاَلةبانا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة نيسبةت ميالكاتةوة، مةع وم ميالكات ئين و كـارة وةزارةتـا مالييـةو مديريـةتا ميالكاتـة ، سـتارَيكا       
عا ميالكات ديراسات دةكـات، وة دوا وةاَلمـا وةزارةتـةكانين دةداتـةوة،     كامي ن ئةو ئيشانة هةمووة مةوزو

هةتا ئَيمة زؤر جار لة وةزارةتةكانيشةوة بؤمان دَيت ئَيستاكة، لةبةر ئةوةة لةسةر ئةساسا نةوعيةت ئين 
 دةكةين ئَيستا، ئةوانةة كةوا شةهادةيان هةية، لةسةر ئةساسا ئةوانة زياتر ئين دةكـةين، سـةيرةكةين لـة   

وةزارةتةكانيشةوة دَيت داواة هةندَي  عةناوينا نزم دةكات بؤ شةهاداتا نزم، ئةوانة ر ةنطة لـةالة ئَيمـةوة   
ــةوزوعا         ــان، م ــا  عومس ــةوةة ك ــةر ئ ــةوة لةس ــد دةكةم ــَير تةئكي ــة دةَل ــة ئةم ــن بؤي ــةكرَيت، م ــية ن تةمش
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ةواو دةبَيـت لةطـةَل ئـةوةة كـة     هةيكةلةكةة ئَيستاكة لة ليذنةكان، ليذنةكة ئين دةكات، وة ئينشائةَلالكة ت
مديريةتا ميالكاتين ئين و كارة خؤة دةكات ئَيستا، ئةو ئيشانةة وةكو باس كرا ئَيستا لَيرة، هةموو ئةو 
ئيشــانة دةكــةين ئَيمــة لــة وةزارةتــا ماليــة، يــةعنا ئــةوة نــةبَيت نــةكرَيت، بــة نيســبةتا ئــةوةة كــة ئــةو    

ةتا، بر يارَيكا ئةجنومةنا وةزيرامنان بؤ هاتووة، بـة ئيمـزاة   خوشكةة كة دةَلَيت، تةعينات مامؤستا بةتايب
سةرؤكا ئةجنومةنا وةزيران دةَلَيت، هةموو دةرضوويةكا ريزيا، كيميا، احيـا  ، بريكـارة، ئينط يـزة، ئةلـةو     
بابةتانة هةرهةموويان وةزارةتا تةربية ضةندة ثَيويست بَيت، بؤة تةعني بكةن، لةهةر كوَة بَيت، ئةوةة 

اتووة بؤ ئَيمة بؤ وةزارةتا دارايا موارةاةمتان كردووةو تةعينين كراون، ئَيستاش لَيرةوة مـن دةَلـَير   كة ه
ضةندة ترين هةية با بَيت، بة نيسبةتا ماموستايانةوة، ئةوانةة كة ثَيويست بَيت، لة هةرشـوَينَي  بَيـت،   

عا ميالكاتين بة نيسـبةتا وةزارةتـا   كة وةزارةتا تةربية داواة كردبَيت، تةعني بووة لةالة ئَيمة، مةوزو
تةربية ومةكتةبةكانيان و ثَيويسـتيةكانيانةوة، ديـارة لـةالة خؤيـانن، ئَيمـة لـةهيض وةختَيـ  دامةزرانـدنا         
مامؤســتا ر ةت ناكةينــةوة، بــةاَلم ئــةوةش دةبَيــت بــزانني، ئَيمــة بةداخةوةئَيســتاكةش لــة بــةعزَي  دائــريةة  

ووسةر تةعني بكـةن، بـؤ ئَيمـة دةنووسـن تةنانـةت بـة عةاـدين، مةعـةل         ثةروةردةوة بؤمان دَيت، ئةَلَين ن
نووسـةر ر ةئـا دةدةن، ئَيمـة ئـةو كَيشـانةمشان       90عي ر لة بةعزَي  لة مةكتةبةكانا، لة جياتا نووسةرَي  

هةية، بةاَلم بةهيض شَيوةية  مةوزوعا مامؤستا دوانةكةوتووة لةالة ئَيمـة، ئَيسـتاش ضـةند هةيـة بابَيـت،      
 .ة دايدةمةزرَينني، سوثاسئَيم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلال ئةوة رورسةتَيكة، دةستان خؤش بَيت، ئةوة باشة منين داواكارة دةرضـووانا ثـةميانطاة مامؤسـتايان    
لة ناوضةة هةَلة ةو طةرميان و ئةوانة لة ر انية، هةموويان ئـةو داواكاريانـةيان كردبـوو، ئَيمـةش ناردمـان      

ئومَيــد دةكــةين ر َيطــاة خــؤة بطرَيــت و ئــةوانين دامبــةزرَين، ضــونكة مامؤســتا وةكــو هــيض   بــؤ حكومــةت، 
ثيشةية  نية، هيض ر َيطايةكا تر نية، دةبَيت دايانبمةزرَينني، رَيرة هيض شتَي  نةكراوة تةنها وانة وتنةوة 

 .نةبَيت، ئةوةش بؤية حكومةت دةبَيت ئي تيزام بةوةوة بكات، دةتوانن دامنةزرَينن
 :وةزيرة دارايا و ئابوورة/ بةر َيز بايز تاَلةبانا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةاَلم دةبَيت وةزارةتا تةربية تةئيد بكات، بة هةر ةمةكا ناتوانني هةرضية  بَيت ئَيمة تةعينا بكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر ليذنةة دارايا هـةر بةردةوامـة لةسـةر    بة تةئكيد ئةركا وةزارةتا ثةروةردةية، ئةو داواكارية بكات، ئةط
 .ثَيشنيارةكةة، ثَيشرت ثَيشنيارةكةة دةخةمة دةنطةوة، رةرموو
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 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيز د

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر استا يةكَي  لة ئةركة سةرةكيةكانا ثةرلةمان، بريتية لة ضـاودَيرة كردنـا حكومـةت و بةدواداضـونا     

ــا ليذنــةكان           جَي ــةبَيت ت ــ  ن ــدةين، ر اثؤرتَي ــ  ب ــةر لَيــرة بر يارَي ــان، ئةط ــاكان و بر يارةك ــا ياس ــةجَا كرن ب
بةدواداضوونا بؤ بكات، ض رائيدةيةكا هةية، بؤية لةسةر ئةم ئةساسة ئَيمة بة ثَيويسـتا دةزانـني كـة ئـةو     

ــةو ر ا    ــةين ئ ــة داوا دةك ــة، ئَيم ــةر هةي ــؤة ر اثؤرتةكــة ه ــةبَيت، خ ــدةن بــة  ر اثؤرتــة ه ــخةيةكا ب ثؤرتــة نوس
ثةرلةمان، بؤئةوةة ثةرلةمان بتوانَيت بةدواداضونا خؤة بكات، ئةو ر اثؤرتة شةرت نيـة هـةمووكارةكانيان   
تةواو بكرَيت، ضةنديان ىَل تةواو كردووة، ضةنديان ىَل تةواو نـةكردووة، كؤسـثةكانا ضـية، ضـا بكرَيـت بـؤ       

دةكات، ئةوة ثردَي  دروست دةكـات لـة بـةينا ثةرلـةمان و      ئةوةة ضا  بكرَيت، ئةمة ميكانيزمَي  دروست
 .حكومةتدا، بؤ ئةوةة ثةرلةمان بتوانَيت باشرت بة ئةركةكانا خؤة هةَلسَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شَيخ بايز رةرموو
 :وةزيرة دارايا وئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةبانا

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر استا هةروةكو ثَيشوو تـرين جوامبـان دايـةوة، ئَيمـة مديريـةتا ميالكامتـان هةيـة، ئـين دةكـات، هـيض           
تَيبينيةكمان نية لةسةر داواكاريةكةة بةر َيزتان، ئَيمة ر ازين لةسةر ئـةو مةوزوعـة و كاريشـا بـؤ دةكـةين،      

بــةر َيزتان، ئَيمــة كــة ميزانيــة  ئــةو ر اثؤرتــةش تةاــدير دةكــةين، هــةموو نيهايــةتا ســاَلَي ، بــؤ مــةع وماتا
تةادير دةكةين، شاغريشا تياية، ثةسةند كراويشا تياية، هةمووة تيايـة مةع وماتـةكان، تـةنها دةيكةينـة     
ــا       ــةر وةزارةت ــةر اســةكامن، بةتايبــةتا لةس ــةم هةيــة لةس ــة  ئيزار ــانا ئــةنَيرين، ي ــ  و بؤت ســةر ر اثؤرتَي

تـةعينمان كـردووة، بـةاَلم خـؤ دةبَيـت وةزارةتـا ثـةروةردةش         تةربيةوة، بةر استا ئةوةة وةكو هاتووة ومت،
بزانَيت كة تةعني دةكات، طوندَي ، الدَيية  لة راَلنة شوَين دوورة لة حدود بؤ ئةوَين خةَل  تةعني بكات، 
ئَيســتا ئَيمــة هةنــدَي  مؤزةرمــان هةيــة وة  طــومرئ، ويســتمان تــةعينيان بكــةين، ثَييامنــان وتــوة ئةطــةر    

ةن ئةضـن لـة راَلنـة شـوَين ئـين دةكـةن، ئَيمـة داتـان دةمـةزرَينني، خـةر ا كوليـة، يـةعنا             تةعاهود ئـةد 
مةرروزة بة نيسبةتا مامؤستاشـةوة ئـةوة وابَيـت، ناشـكرَيت هـةموو مامؤسـتاكان لـة ناوشـارو لـةناو اـةزاو           

 .ناحيةكان دامبةزرَين، طوندةكانيشمان بَا بةش بن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مان ( بالتنسيق)زؤر سوثاس، كةواتة ماددةكة بةو شَيوةيةة بيخوَينَيتةوة كا  دلَير، بةاَلم لةجياتا هينةكة 
 (. بالتخطي )هةَلبذارد لة جياتا

 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيز د

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ماددةة يازدةم
ــةنطا لةطــةَل وةزارةتــةكا   ــا بــة هةماه ــارة ميالكــةكانا هــةموو   وةزارةتــا داراي ــادةكردنا وردةك ــر ئام نا ت

دةطرَيتـة ئةسـتؤو ثةسـةندة دةكـات لةبـةر       9002عرياق بؤ ساَلا دارايـا  -وةزارةتةكانا هةرَيما كوردستان
ر ؤشنايا تَيضووة مووضة ثةسةند كراوةكان لة بودجـةدا، دةبَيـت وةزارةتـا دارايـا بـة هةماهـةنطا لةطـةَل        

 . 9002تَي  لةو بارةيةوة ثَيشكةش بكات بة ثةرلةمان ثَين كؤتايا ساَلا وةزارةتا ثالندانان ر اثؤر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةوةمة دةنطةوة ئةو طؤر انكارية، كَا لةطةَلداية دةستا بةرز بكاتةوة؟سوثاس، كَا لةطةَلدانية دةستا بةرز 
باشة، سـيزة عةرةبيةكـة نادةيـة كـا      بكاتةوة؟ سوثاس، بةكؤة دةنط ثةسةند كرا، سؤزان خان لةطةَلدانية، 

 .ررسةت بؤ ئةوةة ئيزارةة بكات، ماددةة دوازدة تكاية
 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيز د

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةة دوازدةم
نابَيــت هــيض اليــةنَيكا حكــوما بــة ســةرؤكايةتا ئةجنومــةنا وةزيرانيشــةوة ثــر ؤذةة تايبــةت لــة نــاو           

 .ا جَيبةجَا بكاتبودجةكةيد
 :بةر َيز عونا كمال سعيد بزاز

 .   بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اسادة الثانية عشرة

 .الجيوز الي جهة حكومية بضمةها رئاسة و ء الوزراا، تةفيذ مشاريع خاصة ضمل موازنتها
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ، حكومةت ناردوويةتا؟ دةتوانن بؤمان شةر  بكةن، ئةوة ضية؟ ئةوة لةكوَيوة هاتووة
 :بةر َيز كرير بةحرة عبداهلل

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة وةكو ليذنةة ياسايا، هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ياساية نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةنـة  من ثَيمواية غةَلةتية  هةية لةو شتة، مةخسةدة ئةوةية خارج موازةنة ضية؟ يـةعنا ضـا؟ بَ ـَا مواز   
الجياوز ال  جهاة حكومياة بضامةها رئاساة و اء الاوزراا        )ضية؟ رةرموو كا  دَلشاد تؤ شةرحا بكة، دةَلَيت

 .ئةطةر تَيا ناطةن و زياديشة با هةر نةمَينَيت، بةَلَا(تةفيذ مشاريع خاصة ضمل موازنتها
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 :بريكارة وةزارةتا دارايا وئابووري/ عثما  بةر َيز دلشاد

 .  رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

ثَا دةضَيت ئةوة لة ئةجنومةنا وةزيران زياد كراوة ئةو ماددةية، مةبةستا ئةوة تريشـيان ئةوةيـة ئةطـةر    
لة بودجـةة مةسـةلةن ئةجنومـةنا وةزيـران، يـان وةزارةتَيـ ، لـة بودجـةة ئاسـايا بزانَيـت وةرـرة هةيـة،             

وة، ضـونكة ثر ؤذةكـان دةبَيـت لـة ثالنـا      بةكارة بهَينَيت بؤ جَيبةجَا كردنا ثر ؤذةية ، لَييان مـةنع كـردو  
 .سااَلنة دةست نيشان بكرَيت، ئةوة لةبةر ئةوةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

باشة، ئةوة بةو شةرحة مةعقولـة، دةوةمـة دةنطـةوة كـَا لةطةَلدايـة دةسـتا بـةرز بكاتـةوة؟ سـوثاس، كـَا           
 .تكاية 15كرا، ماددةة  لةطةَلدانية دةستا بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بةكؤة دةنط ثةسةند

 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيز د

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةة سَيزدةم
م يون دينار زياتر نـةبَيت بـؤ    930وةزيرة تايبةت مةند دةسةاَلتا خةرج كردنا هةية بة مةرجَي  لة -1

سـةر بةوةزارةتةكـةة بـدات بـة خـةرج      هةر حاَلةتَي  و بؤة هةية دةسةاَلت بة سةرؤكةكانا رةرمانطـةكانا  
 .م يون دينار زياتر نةبَيت 100كردنا ثارةية  لة 

م يـون دينـار زيـاتر     130سةرؤكةكان كة بة وةزارةتةوة نةلكاون دةسةاَلتا خـةرج كردنيـان هةيـة كةلـة     -9
 :نةبَيت بؤ هةر حاَلةتَي  بة ر ةضاو كردنا ئةمانةة خوارةوة

شتيوانا ثةسةند كراو بَيت لة بودجةة سـااَلنةداو بـؤ مةبةسـتَيكا ديـارة     دةبَي خةرج كردنةكة بةثَيا ث-1
 .كراو بَيت

خؤبةستنةوة بة ثشتيوانا تةرخانكراو لة بودجـةداو نابَيـت خـؤة بـة خـةرج كردنَيـ  ببةسـتَيتةوة كـة         -9
 .زياتر بَيت لةوةة لة بودجةدا بؤة تةرخانكراوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو كا  كرير
 :ر َيز كرير بةحرة عبداهللبة

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة الثالثة عشرة
م ياو  ديةاار عال كال حالاة و لاه وويال رءسااا          930ل وزير اسختص صالحية الصارف مباا ال يزيام عال     -1

 .م يو  ديةار100الموائر التاباة لوزارته بصرف ما ال يزيم ع ى 
مائاة ومختاو  م ياو  ديةاار      130رة صالحية الصرف مبا ال يزيم ع ى لرءساا الموائر  ا اسرتبطة بوزا-9

 :لكل حالة مع مراعاة ما ي  
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 .ا  يتم الصرف وفقآ لالعتمادات اسصادق ع يها يف اسوازنة التةوية و لال راا احملمدة هلا-1
يزيم عما هاو خمصاص    التقييم باالعتمادات اسخصصة يف اسوازنة و ال جيوز المخول يف االلتزا  بالصرف مبا-9

 . يف اسوازنة
 :بةر َيز كرير بةحرة عبداهلل

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة وةكو ليذنةة ياسايا هيض تَيبينيمان لةسةر ئةو ماددةية نية
 

 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيز د

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةاـــة كورديةكةيـــة ســـةرؤكةكاني كـــة بـــة وةزارةتـــةوة   ئَيمـــة تـــةنها تَيبينيـــةكا بضـــكؤالنةمان هةيةلـــة  
 .نةبةسرتاونةتةوة بكرَيتة سةرؤكي دةزطاكان كة بة وةزارةتةوة نةبةسرتاونةتةوةو هيضي تر، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رةرموو كا  عادل

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــري تــةوزين بكــةن، لةبــةر ئــةوةي بــةثَيي اــانوني ئينزيبــاتي رةرمانبــةراني  مــن داوام وايــة روئةســائي دةوا
دةوَلةت موحارز رةئيسي دائريةية، وةكي ي وةزير رةئيسي دائريةية، وةزير رةئيسي دائريةية، ئةوة ثَير باشـة  

 .شةرحَيكي بكةن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةت، نووسيةتي، ئةو روئةسا دائريانـةي كـة   مةاصةدي ئةوةية روئةسائي دةوائري غةيري مورتةبيت بة 
 .سةر بة وةزارةت نينة، يةكسةر لَيرةوة بة اانون ئةو سةاَلحيةتةيان داوةتَي، كا  جةعيتةر رةرموو

 :معروفمصطفى بةر َيز جعيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م يـؤن دينـاري   ( 930)ي وةزيـر  من ثرسيارَيكر لة وةزارةتي دارايي هةية، ئةطةر طوَييان لَي بَيت، ئَيمة خؤ

لةبةر دةستداية، دةتوانَيت سةد م يؤن ئيزارة بكات بؤ رةئيس دائريةيةكي تر، ئةو سةدة لة كوَي دةهَينَيـت  
 .يةكان، لة كوَي دةهَينَيت؟ زؤر سوثاس(930)لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةاَلمي بدةنةوة، ئةوة ئاسانة، كا  حمةمةد ئةوة خؤيان وةاَلمي دةدةنةوة، من وةاَلمر ثَيية، بةس با خؤيان 
 .رةرةج رةرموو
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 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من اسةم لةسةر ئةوة هةية، يةعين مةجال دان بةوة، ئةطةر ئةو سةدة ية  كةس بـوو، بـؤ نةرـةرَي  بـوو،     

ت، بـةاَلم لـة ئـةوةي عَيرااـدا لـة مـاددةي       يةعين ئةو دةتوانَيت مادام سةاَلحيةتت داوةتـَي لـة سـةد دةتوانيَـ    
هــاتووةو تةرســي ي داوةتــَي، دةَلَيــت ئةطــةر بــؤ رــةردَي  بَيــت دة م يــؤن، ئةطــةر بــؤ عيالجَيكــي            ( 92)

ــةو         ــؤ موئةسةس ــة ت ــةعقول نيي ــةعين م ــت، ي ــات بَي ــؤ موئةسةس ــةر ب ــؤن، ئةط ــةد م ي ــت س ــي بَي موستةعص
ة بةردةسـس ضـؤن مةعونـةتي بكـات؟ مـةعقول      شةخصَي  ئةوة ئةو وةزارةتة مةسـةلةن موئةسةسـةية هاتـ   

نيية وةكو رةردَي  بؤ ئةوين سةد، بؤ ئـةوين سـةد، لةبـةر ئـةوة مـن ثـَير باشـة يـةعين ثَيشـنياري ئـةوة           
دةكةم ئةوة جيا بكةينةوة، ئةطةر ئيعانةكة بؤ رةردَيكة تةحديدي بكةين لة دة م يؤن زياتر نةبَيت، ئةطةر 

ة، نـا عــةرو باســي ئيعانــة نييـة، عــةرو، تةخصيصــةكة بــاس دةكــةم،   بـؤ موئةسةســةية، موئةسةســة طةورةيــ 
تةخصيصــةكة ئةطــةر بــؤ رــةردة لــة دة م يــؤن زيــاتر نــةبَيت، ئةطــةر بــؤ موئةسةســات و دةوائــرية، يــةعين   

 .موئةسةسةو هةرضي تر هةية رةراي بكات لةطةَل رةردَيكدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةزارةتي دارايي وةاَلمتان
 

 :بريكاري وةزارةتي دارايي/ عثما ز دَلشاد بةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م يؤن دينارة، ئةو خةرجيانةية كة بـةثَيي ياسـاو رَينماييـةكان جـَي بـةجَي دةكرَيـت،       ( 930)مةبةست لةو 

، وةزيـرين دةتوانَيـت   (130)مةبةست ئيعانة نيية، ئةو عقودانة كة دةكرَيت بؤي هةية وةزيري دائرية تـا  
دات بة خواردن تا سةد م يؤن بؤضي؟ بؤ ئةو خةرجيانةي هةموو موارةاـةتَيكي ئوسـولي وةردةطريَيـت و    بي

عقودي لةسةر وةردةطريَيت، يان جَي بةجَي دةكرَيـت بـةثَيي ياسـاو رَينماييـةكان، بـا نـةوعَي  تـَي نةطـةين،         
ارةئــة لــة شــوَيين ديكــة يــةعين ئــةو ثارةيــة بةردةســس وةزيــر نييــة، نــةخَير بةردةســس وةزيــر نييــة، موك 

م يـؤن بـةثَيي عةاـد جـَي     ( 930)تةحديد كراوة، ئيعانة تةحديد كراوةو دةسةاَلتيشي هةية، بةاَلم وةزيـر  
 .بةجَيي دةكات بؤ هةموو حاَلةتةكان، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةشاريعانة، بةَلَي مـام   شتةكة مةرهومة، بةاَلم ئةوة جوابةكةش ديارة، بؤ عقود و مةشاريع و تةنيتيزي ئةو
 .خورشيد رةرموو
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 :بةر َيز خورشيد س ير شَيرة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشي ئَيستا، ثَين ئةو اانون و ئةوانة، ثَين ئةو دةسةاَلتةي كة دراوةتة وةزيرو كة وةزير بيداتة هةندَي  

ميزانيةي خؤي سةاَلحيةتي نةبووة  مةسئوولةكاني خؤي، ماوةي دة ساَلين دةبَيت هيض وةزيرَي  لة زميين
ية  دينار سةرف بكات بةبَي موارةاةي وةزارةتي مالية، ئَيستا لة زميين ئـةو ميزانيـةي كـة موتةبةعـة لـة      

م يؤن دينار بؤ مةشاريع، يان بؤ ئةو شتانةي كـة بةرنامـةي   ( 930)هةموو دنيا سةاَلحيةت دراوةتة وةزير 
، مةكتـةبَي  دروسـت دةكـات، مةشـروعَي  لـة زمنـا وةزارةتةكـةة        خؤي ثَا تةنيتيز بكاتن نة  بؤ شتا تـر 

م يؤنـة لـة وةزارةتةكـةة خـؤة وةربطرَيـت، ئَيسـتا لـةزمنا         930خؤيةتا، ثَيشان دةبوايـة موارةاـةة ئـةو    
ميزانيةة خؤة ئةطةر لة خةزَينة ثارةة هةبَيت و رةسيدة هةبَيت دةتوانَيت ئيسارةة بكات، بة بَا ئـةوةة  

رةتا ماليةة بكات، ئةوةية مةسةلةكة هيضا تر نية، هةندَي  سةيحيةتا دةداتة موديرة موراجةعةة وةزا
 .اسمةكان يان موديرة موئةسةسةكانا خؤة هيضا تر نية، زؤر تةبيعية ئةوة

 
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

لةطـةَل دانيـة؟    وةَلآل وةكو خؤة دةوةمة دةنطةوة، كَا لةطةَليةتا دةستا بَ ند بكات تكايـة؟ رـةرموون، كـاَ   
بةكؤة دةنط ابوَل كرا، ئةطةر غةَلةت هةية ضية؟ دةبوو ثَيشـرت بتطوتيـا، مةشـروعا خؤتانـة و مونااةشـة      

، بـةيم ئَيمـة تةبعـةن زؤر تَيبينـا و زؤر ر او     10.50كراوة و ئَيستا ثاش دةنطـدان نابَيـت، بـةيانا سـةعات     
م بـة ليذنـةة ياسـايا و ليذنـةة دارايـا وةكـو       بؤضوون تةر ان كـرد لَيـرة، بؤيـة مـن رئوسـا ئـةاالم دةدة      

ــةم     ــبةينَا، يةك ــةتا س ــةن ه ــازرة بك ــيات و مــةواد ح ــة و تةوس ــني و ئةوان ــةوزوعا زيندانيــة : مــةوادة ه م
شةراريةت لة داهاتا نةوت و خـةرج كردنـا ئـةو بـر ة ثارانـةة كـة تـةرخان كـراون بـؤ          : سياسيةكان، دووةم

 100سوليتةة عةاار بدرَيت بة : كردنةوةة بؤ ثةرلةمان، سَييةم ناوضة نةوتيةكان وةكو بامسان كرد، ر وون
اـانونا بودجـةة ئـةحزاب بـة ثةلـة حكومـةت بينَيرَيتـةوة بـؤ         : مةترين و دةرةوةة شـارةكانين، ضـوارةم  

بــة ثةلــة وةزارةتــا دارايــا و ئــابوورة تــةواوكارة يةكخســتنةوةة  : ئــةوةة اــانونا بــؤ دةربضــَيت، ثَينجــةم 
و ئيعالنا بكةن، بة ثةلة ديوانا ضاودَيرة دارايـا و ئاسايشـا هـةرَير يـة  بطرنـةوة،      وةزارةتةكةيان بكةن 

بـؤ نةهَيشـتنا   : بايةخدان بة زيادكردنا يارمةتا كةم ئةندامان و ضا  كردنا وةزعيـان، حةوتـةم  : شةشةم
كان جياوازة بةينا مووضةة ث ة بةرز و مووضةة ث ة نزم، ثَيويستة حكومـةت ئيهتمـام بـة كـةم دةرامةتـة     

بدات وة ئيمكانيات تةرخان بكات بؤ ئةوةة طؤر انكـارة لـة موضـة تـةنها لـة ئةوانـةوة دةسـت ثـَا بكـات كـة           
ــاوة   : موضـــةيان كةمـــة، هةشـــتةم  ــتة ر ةضـ ــاتا حكومـــةت ثَيويسـ ــةموو دةوائـــرية دةوَلـــةت و موئةسةسـ هـ

نا ضـاودَيرة دارايـا كـار    رَينماييةكانا دارايا بكةن لةسةرف و لة بةكارهَينانا دةسةيتيان و ثَيويستة ديوا
بكات لةسةر ئيشراف كردن و بةدواداضوونا ئةو سةررياتة بـؤ ئـةو كةموكور يانـةة كـة لـة دام و دةزطاكـانا       
حكومةت دا هةية كةم بكرَيتةوة، ئةوةو هةر شتَيكا ترين كـة هاتـة ثَيشـتان بيدةنـةوة ليذنـةة ياسـايا و       
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نة ليذنةة ياسايا و دارايا بؤ سبةينَا ئامادةة بكةن، هةر مواتةرةحَي  هةبوو كةمن لةبريم ضوو بَا بيدة
هةركةسَي  مواتةرةحَيكا هةبوو بَيـت و ضـوار كـةس و ثَيـنج كـةس باسـيان كردبَيـت ابـوَلا هـةبَيت لـةو           
موالحةزاتانــةة كــة نــةم دا بــة نووســني بيداتــة ليذنــةة ياســايا و ليذنــةة دارايــا بــؤ ئــةوةة بــؤ بــةيانا    

ن و ئةوتةوسـياتانةش نةينـة بـةردةم بـةر َيزتان، كؤتـايا بـة دانيشـتنةكةمان        ماددةكانا ترين تةواو بكةي
 .بةيانا خوا حاريزتان بَيت 10.50دَينني و تا سةعات 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر
 ثةرلةمانيسةرؤكي   ةرؤكي ثةرلةماني                    جَيطري سَيري ثةرلةماني                     سكرت      

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                          كوردستان – تانكوردس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 62)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/9112 /61 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  11/1/9002رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
حممـد اـادر    بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي    عَيراق 
دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سـةرؤ  و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (12)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ــتما ــةني نيش ــراقئةجنوم ــتاني عَي ــةرؤكايةتي , نيي كوردس ــتةي س ــةماندةس ــارةي   ثةرل ــتين ذم بر يــاردرا دانيش
 1/9002/ 11ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكـةوتي  (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (12)

 :بةم شَيوةية بَيت دا

 .9002دستان بؤ ساَلي بةردةوامبوون لةسةر ثَين ضاو خسنت و طيتتوطؤ كردني بودجةي هةرَيمي كور -1
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 90)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه
، دةســتةي ســةرؤكايةتيي ثةرلــةمان بر ياريــدا بةرنامــةي كــاري      ي ثةرلــةماني كوردســتاني عَيــراق  1229

ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي سـَي شـةممة     (11)ي خولي دووةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير    (12)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت11/1/9002رَيكةوتي 

 .9002ان بؤ ساَلي بةردةوامبوون لةسةر ثَين ضاو خسنت و طيتتوطؤ كردني بودجةي هةرَيمي كوردست -1
جارَيكي تر بةخَيرهاتين وةزيرة بـةر َيزةكان و بريكـاري وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري دةكـةين، زؤر بـةخَير        
ــؤ         ــن ب ــان دابنيش ــوَيين خؤي ــة ش ــَين ل ــةين ب ــي دةك ــةي داراي ــايي و ليذن ــةي ياس ــة ليذن ــاو، داوا ل ــَين سةرض ب

ة ئَيمة دوَييَن دةنطمان بؤ سَيزدة ماددةدا، ضـةند  لةسةر ماددةي ضوارد. بةردةوامبوون لةسةر بةرنامةي كار
تةوصياتَيكيشمان كرد بؤ حكومـةتي هـةرَير، يـة ، دوو تةوصـييةي تـرين هـةبَينت ئـةمر ؤ باسـي بكـةين،          
بــةاَلم مــن مواتــةرةحَيكر هةيــة بــؤ حكومــةت لةســةر كةمئةنــدامان، ديــارة ئــةوةي كةمئةنــدامي ســةنطةر   

سي هةزار دينار ( 50000)لة كةمئةنداماني ترة، كة ئاماذةيان ثَي كرد حيسابي بؤ كراوة، بةاَلم مةاصةدم 
وةردةطرَيت، دوَييَن لةطةَل حكومةت اسةم كردية، بةاَلم مةجال نةبوو لةطةَل جةنابي شَيخ بايز اسة بكةم، 

ثـةجنا هـةزار دينـار،    ( 30000)سـي هـةزار دينـار حـةددي ئةدنايةكـة بكرَيتـة       ( 50000)ئةو بـر ة ثـارةي   
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ــرا ــوتي     ك ــرد ط ــةمان ئامــاذةي بــةوة ك ــدامي ثةرل ــونكة زؤر ئةن ــااَل، هــةموو كةمئةندامــةكان، ض وة، كورتــة ب
 .سي هةزار دينارة، ئةطةر زياترين بكرَيت، ضةند زياد بكرَينت باشرتة، رةرموو كا  شَيخ بايز( 50000)

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

ثـةجنا هـةزار دينـار،    ( 30000)سـي هـةزارةوة كراوةتـة    ( 50000)بةنيسبةت كةمئةندامانةوة، ئَيسـتا لـة   
 .جةنابيشتان ئةمرةكةي ثَي دةربكةن، بر يارةكةي ثَي بدةنةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة دوَييَن ثَيمان بَ َين، ئةطةر جَي بةجَيتان كردووة مةمنونني، هيض ثَيويست ناكات هيين بكةين، بةاَلم دةبواي
بةهةر حاَل دةستتان خؤين بَيت، ئةوة باشة كراوة، حةددي ئةدناي كةمئةندامان جطـة لـةوةي مـن دوَيـيَن     

سـي هـةزارة كـة    ( 50000)تَيطةيشتر لة بةدواضووني كَيشةي كةمئةندامان كة شس باش كراوة تةنيا ئـةو  
رنا دةمـانكردة اـةرارَي ، ئـةوةش باشـة، ئَيمـة ئـةو       ثةجنا هـةزار دينـار، ئةطـة   ( 30000)تةئكيد دةكةنةوة 

راسثاردانةي كة هةبوو، دوو، سَي راسثاردةي ترين هةيـة كـة دةبَيـت ئيزارـة بكرَيـت دواتـر دَيينـة سـةري،         
بةاَلم با ئَيستاكة با ماددةكاني تر تةواو بكةين، ئينجا دةضينة سةر ئةو راسثاردانةي دوَييَن و هي ترين كة 

مةسةلةي طةرميانة، هةَلة ةية، دةبَيت ئامـاذةي ثـَي بكـرَينت و تَيـدا هـةبَينت، ثَيشـمةرطةية        دَينة ثَيشةوة،
 .هةرضي ثَيويست دةبَينت باسي دةكةين، ئَيستا دةضينة سةر ماددةي ضواردة، رةرموو بؤ خوَيندنةوةي

 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضواردةم
ي دارايي بؤي هةية طوذمةي داهاتةكاني مانطانةي كة وةزارةتـي تةندروسـس بـةدي دَينـآ بـؤ هـةموو       وةزير

رةرمانطةكاني ناتة سةر بودجةي وةزارةتي تةندروسـس بـؤ مةبةسـس كـر يين داودةرمـان و دابـني كردنـي        
بــَا خشــتةي خةرجييــةكاني ثاراســنت بــة هــةموو جؤرةكانيــةوةو بــةثَيي داواي وةزارةتــي تةندروســس و دة 

 .داهاتة دةسكةوتةكاني بة كردةني تَيدابَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . راي ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي و ئابووري
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اسادة الراباة عشرة

هاا وزارة الصاصة لكافاة دوائرهاا اىل موازناة      لوزير اسالية اضافة وصيصات مبالق االيرادات الشهرية اليت حتقق
وزارة الصصة ال راا شاراا االدوياة وتامارك نفقاات الصايانة بانواعهاا وحتاب ط اب وزارة الصاصة مشافوعا            

 .جبماول االيرادات استصققة فاال 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نيية
 :ر امساعيل حقي شاوةيسدلَي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي دارايي و ئابوورين هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو كا  دكتؤر روئاد
 :ا د حممد بابان فؤادبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةو ماددةيــةو ثرسيارَيكيشــر هةيــة بــؤ بــةر َيز وةزيــري    لةر اســتيدا مــن هةنــدَي  تَيبينــير هةيــة لةســةر  

 .ثالندانان و وةزيري دارايي ئةطةر رَيطةم بدةن
كــر يين داودةرمــان تــةبيعي دةبَيــت ئةنــداماني ثةرلــةماني بــةر َيز بــزانن، كــةوا بؤضــي داودةرمــان    / يةكــةم

َيرااةوة دابني بكرَيـت بـؤ هـةرَير،    دةكر َيت؟ لةر استيدا داودةرمان دةبَيت لة اليةن وةزارةتي تةندروستيي ع
بةاَلم ئةو بر ة دةرمـان و كةلوثةلـة ثزيشـكيانةي كـة سـااَلنة دابـني دةكـرَين زؤر كـةمرتة لـة ثَيويسـتيةكاني           

ــة        ــردوودا ل ــانطي راب ــنج م ــة ثَي ــةوا ل ــة ك ــة الي ــةكر ل ــة ذمارةي ــؤ منوون ــةر ب ــةرَير ه ــاوةكو  1/1/9002ه ت
سـَيزدة م يـارو ثَيـنج سـةدو     ( 15325912000)ة تةنها بـايي  هةر لة ثارَيزطاي س َيماني ب 51/3/9002

نةوةدو سَي م يؤن و دوو سةدو هةشتاو ضوار هةزار دينار دةرمان كر اوة بؤ ثارَيزطاي سـ َيماني، ئةطـةر بـةم    
رَيذةية حيسابي بكةين تةماشا دةكةين نزيكةي سااَلنة ضل م يؤن دينار حكومةتي هةرَير دةرمان دةكر َيت، 

ئةوةي كةوا ئةو دةرمانة ثَيويستة لة بةغداوة دابني بكرَيت، لةبةر ئةوة بةر اسس كةموكور ييـةكي   سةرةر اي
زؤر هةية لة دابني كردني دةرمان لة اليـةن وةزارةتـي تةندروسـس بةغـداوة، بؤيـة حكومـةتي هـةرَير ئـةو         

 .ئةركةي طرتؤتة سةرشاني خؤي
دوَينَيدا باس كرا كة طوايـة تـةموي ي زاتـي هةيـة، يـان      روونكردنةوةيةكيشر هةية لة كؤبوونةوةي ثَيشووي 

نيية، لةر استيدا بةثَيي رَينماييةكاني وةزارةتي دارايي هةرَيمي كوردستان نيزامي متوي ي زاتي لة ثارَيزطـاي  
س َيماني ئَيستا جَي بةجَي كراوة لة دوو سةنتةردا لـة اةسـتةرةو لـة وردبـيين روؤلـةكان لـة سـ َيماني، زؤر        

 .ةركةوتووةزؤر س
ثرسيارَيكر هةية لة بةر َيزان وةزيري ثالندانان و وةزيري دارايي، كة ئايا بودجةي هـةرَير لـة كاتَيكـدا بـةم     
شَيوةية هةموو ساَلَي  لةناوةر اسس ساَلدا بطاتة دةست ثةرلةمان و كاتَي  كةوا دةكةوَيتة بواري جـَي بـةجَي   

وةية ئايــا دةتوانرَيــت ثــرؤذة ســرتاتيجيةكان جــَي بــةجَي  كردنــةوة مــانطَيكي زيــاتري ثــَي دةضــَيت، بــةم شــيَ 
بكرَيت؟ يان ثَيويستمان بـة ثالنـي درَيذخايـةن هةيـة، بـؤ ئـةوةي ئـةو بودجةيـةي ثـرؤذة سـةرمايةدارةكان           
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لــةجَيي خؤيــان ســةرف بكرَيــت، بتوانَيــت كاريطـــةر بَيــت لــة ثةرةثَيــداني بــاري ئــابووري كوردســـتان و           
 .ةرمانبةراني كوردستان، زؤر سوثاسبةرزكردنةوةي ئاسس مرؤيي ر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة هالة رةرموو
 :هالة سهيل وادي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةو رةاةرةيةي كة هاتووة بؤ كر يين دةرمان، ئَيستا كَيشةية  هةية لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـة     
وو لة هةرَيمي كوردستان دةكةن بؤ ضارةسةر كـردن بةتايبـةتي نةخؤشـي    هاوواَلتي بةشةكاني تري عَيراق ر

سةر ةتان، ئَيستا ئةو بودجةية كة تةرخان دةكرَيت بؤ ضارةسةر كردني نةخؤشي سةر ةتان زؤر كةمة، لةبةر 
ي نةخؤشةكاني ئةو سةنتةرانة لة بةشةكاني تري عَيرااةوة دَيـن، دةرمانةكـةش كـة عَيـراق     %90ئةوةي لة 

ش دةكـات كـة لـة بةشـةكاني تـر دَيـن؟ يـةعين        %90ي دةكات بةشي خؤمان ناكات، ضـؤن بةشـي ئـةو    تةورري
ثَيويستة ئةوة حيسابَيكي ثَيويسس بؤ بكرَيت، لةبةر ئةوةي شتةكة ئينسـانيية، ناكرَيـت ئَيمـة ئـةوان رةرـز      

يـة، داوا بكـةين لـة    بكةين، دةكرَيت ئةوان عيالج بكةين، بةس دةكرَيت ئيزاراتي ديكة هةبَيت لةسـةر ميزان 
 .عَيراق بةشي ئةوانين بنَيرَيت جطة لة ميزانيةي هةرَيمي كوردستان

باسـي ئـةوة ناكـات، ئَيسـتا     ( شراا االدوية وتمارك نفقات الصيانة)بةنيسبةت ئةو رةاةرةيةش كة هاتووة بؤ 
كـةم، باسـي   ئَيمة كَيشـةيةكمان هةيـة، لـة نةخؤشـخانةكاني خؤمـان موشـكي ةي ئـةمن، باسـي ثزيشـكةكان نا         

ثةرســتار تــا ئَيســتا حيســاب بــؤ خــةراراتي ثةرســتار ناكرَيــت، ئَيســتا زؤربــةيان لــة نةخؤشــخانة طــةورةكان    
دةردةضن بؤ ئةو بنكة تةندروستيانة كة خةراراتيان تَيـدا نييـة، ئةطـةر خـةرارةت بطـري لـة ئَيـوارَي هـةتا         

دة رؤذ خةرـةر بَيـت سـي هـةزاري بـؤ      ديناري بؤ حيساب دةكرَيت، ئةطةر لـة مانطَيـ  ثـاز   ( 1130)سبةييَن 
دةرناضَيت، يةعين بةر اسس ناكرَيت ئَيمة حيساب بؤ خةراراتي ثةرستار نةكةين، بؤ ئةوةي ئَيمة مبانـةوَيت  
ــةين زؤر زةرورة       ــومي بك ــةرتي حك ــي ك ــة دةعم ــةوةي ئَيم ــؤ ئ ــةوَيت، ب ــَين بك ــةورةكامنان ث ــخانة ط نةخؤش

يان ثَي بدةين، لةبةر ئةوةي نةخؤشـخانةكامنان دوادةكـةوَيت و   ئيهتيمام بةو شةرحيةية بدةين، زؤر ئيهتيما
 .كةرتي حكوميمان رةشل دةهَينَيت

بةنيسبةت ئةو ميزانيةش دووبارة دةكةمةوة بةنيسبةت عيالجي سةر ةتان ميزانيةي تايبةتي بـؤ دابنرَيـت   
 .لةحكومةتي عَيرااةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  غةرور رةرموو
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 :سعيد مةمخوري طاهر بةر َيز غيتور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشرت برادةران دكتؤر روئاد و دكتؤرة هالـةش باسـي كؤمـةَلَي  شـتيان كـرد، مـن نامـةوَيت ئةوانـة دووبـارة          
بكةمةوة، بةاَلم من لَيرة ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة داودةرمان بة ث ةي ية  لة اليـةن حكومـةتي عَيرااـةوة    

ئمني دةكرَيـت، ئـةو ثارةيـة بةشـَيكي بـؤ نـؤذةن كردنـةوةي بنكـة تةندروسـتيةكان و نةخؤشـخانةكانين           تة
بَينت، ئةطةر تَيبيين بكةيت زؤربةي هةرة زؤري نةخؤشخانةكاني ئَيمة زؤر بينايـةكانيان كؤنـة، نـوَي نـني،     

ضــونكة زؤربــةي زؤري ، (ئــامَيري ثشــكنني)بةشــَي  لــةو ثارةيــةش بــؤ تــةئمني كردنــي ئــامَيري نــوَي بــَينت 
 .ئامَيرةكان كؤنة، ئامَيري ثَيشكةوتوو لةواَلتي ئَيمة كةمة لة نةخؤشخانةكان، ئةوة خاَلَي 

ــة        ــتان ل ــةواوي كوردس ــة ت ــةوة ل ــرد، بةداخ ــي ك ــةش باس ــؤرة هال ــة دكت ــةرارات ك ــةلةي خ ــر، مةس ــاَلَيكي ت خ
نةكان، نــاوي لـة جــةدوةلي  نةخؤشـخانةكان هـيض دكتــؤرَيكي ئيختصاصـي خةرـةر نامَينَيتــةوة لـة نةخؤشـخا      

خـةرارات هةيــة، بــةس لــة نةخؤشـخانةكان نامَيننــةوةو خــةرارات نــاطرن، حةاـة لةســةر ئــةو مةســةلةيةش    
بةر اسس ئةوةي كة ناوي لة خةرارات هةيـة خـةرارات بطـري، يـاخود ئـةوة ئيجرائـاتي مـالي بةرامبـةر ئـةو          

 .دكتؤرة بكرَينت كة ناضَيتة خةراراتةوة، ئةوة ية 
كيشر هةية لة بةر َيز وةزيري ثالندانان، مـن ثارسـاَل، ثَيـرار سـاَلين داواي ئـةوةم كـرد بةنيسـبةت        ثرسيارَي

مةمخور، يةعين بةر اسس تاكو ئَيستا نةخؤشـخانةيةكي ثَيشـكةوتوو نييـة، بنكةيـةكي تةندروسـس زؤر زؤر      
رن لـةوَي دروسـت بكرَيـت،    كؤني لَيية، داواي ئةوةم كرد كة داخي ي ثالن بكرَينت و نةخؤشـخانةيةكي مـؤديَ  

لةبةر ئةوةي خةَلكَيكي زؤرة مةمخور، اـةراج، طـوَير، كةنـديناوة، هـةمووي لةسـةر ئةوةيـة ديبةطـة لةسـةر         
مةمخورة، ثار وةعديدا طوتي ئَيمة داخي ي بةرنامةي دةكةين، ئايا تاكو ئَيستا جَي بةجَي نةكراوة؟ دةكرَيت 

بكرَيت، مةسةلةي دروست كردني ثرؤذةي رَيطاوبانين بـوو بـؤ   لة بودجةي ئةمساَلدا ئةوة داخي ي بةرنامة 
بةستنةوةي طوندةكان، ديسـان وةزيـري ثالنـدانان طـوتي داخي ـي بةرنامـةي دةكـةين، مـن لَيـرة ثرسـيار لـة            
بةر َيزيان دةكةم دةخوا بؤ ئةوة ضي كراوة، ئةطةر نةكراوة، داوا دةكةم لة بودجةي ئةمساَل شـوَين بـؤ ئـةوة    

هاوكاريية  بؤ خةَلكي دةظةري مةمخور نةخؤشخانةيةكي مـؤدَيرن دروسـت بكـرَينت، لةطـةَل      بكرَيت، وةكو
 .رَيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  حمةمةد رةرةج رةرموو
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيكي باشــة لــة هــةموو  مــن اســةم لةســةر كارةبــاش وةكــو تةندروســس ثــارة وةردةطريَيــت، مــن ثَيموايــة شــت   
دةوائريةكاني دةوَلةت و لـة هاوواَلتيـان، بـةاَلم تَيبينيـةكي ئـةوةم هةيـة، ئةطـةر جـةنابت لـة ثَيشـنيارةكاندا           
بنووسي، بةر اسس بؤ هاوواَلتي طرانة، ئةوةي كة دانراوة بؤ هاوواَلتي زؤرة، ئايا ئةمة ئةطةر ئوجوري كارةبا 
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ي بؤضـي لـَي نةكـةين و لَيـرة دايبنـَيني، ئـةوين بطةر َيتـةوة نـاو         ئيتيحادي نيية، ئةمة بؤضـية وةكـو صـحة   
 .ميزانية كاروباري وةزارةتةكةي ثَي دياري بكرَيت، بةاَلم بنووسرَيت

ئةوةي دكتؤر روئاد طوتي ئايا ئـةم كـَي لَيـي بةرثرسـيارة؟ يـةعين لـة نـةراااتي حاكيمـةدا دةرمـان بـؤ           / دوو
رَيذةكةشي زؤر كةمة، من ثَيشـنيار دةكـةم لةمـةوال ئـةو شـتانةي      هةرَيمي كوردستان دابني دةكرَيت، كةضي 

كة لةسةر نةراااتي حاكيمةية ض وةكو خؤر ا ، ض وةكو دةرمان، ض وةكو هةر شتَيكي تر، ئةطةر ئةوة نكـوَلي  
دةكرَيــت لَيــي، ثةرلــةماني كوردســتان لَيــرةوة دةعــوا لــة مةحكةمــةي ئيتيحادييــةوة تةســجيل بكــات لةســةر 

اق، يةعين ئَيمة ئةوة سَي جارة لةو ثةرلةمانة بـاس لـة بودجـة دةكـةين هةميشـة بـاس لـةو        حكومةتي عَير
ناتةواويي و لةو نةناردنة دةكرَيت، كة حكومةتي عَيرااي نكوَلي لَي دةكات و ناينريَيت، ئايا ئةمـة لـة رووي   

لةبــةر ئــةوة مــن دةســتوورييةوة مــارَيكي ئَيمةيــة؟ بؤضــي ئَيمــة اســةي لــَي ناكــةين؟ كــَي بةرثرســة لَيــي؟    
ثَيشنياري ئةوةي لَي دةكةم حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئـةو وةزارةتانـةي كـة ثةيوةنـدييان بـة نـةراااتي       
حاكيمةوة هةية، مةسةلةن وةكو تةندروسس ئةو بر انةي كة بؤ ئَيمة نانَيرن، ثةرلةمان بكات بة دةعواية  

 .ادي، سوثاستةسجيل بكات لةسةر حكومةتي عَيرااي لة مةحكةمةي ئيتيح
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  دكتؤر رةمةزان
 :رمضا  عبمالرمحل حممم رضا. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة هةردوو هاور َي و هاوكاري بةر َيزم كا  دكتـؤر روئـادو دكتـؤرة هالـة دةكـةم، داوايـةكي تـرم        

كـةين وةكـو نيسـبةت لةضـاو هـةموو ئـةو بودجانـةي كـة لـة          هةية ئةطةر ئَيمة سةيري ئةو بر ة بودجةيـة ب 
جيهاندا لةو سيستةمي تةندروستيةي كة لة اليةن حكومةتةوة دابني دةكرَيت بـؤ هـاوواَلتي ئـةو بودجةيـة     
ــرت         ــةتطوزاري باش ــةوةي خزم ــؤ ئ ــت، ب ــاد بكرَي ــة زي ــةو بودجةي ــدا ئ ــي نوَي ــة ثالن ــت ل ــةر بكرَي ــةو، ئةط كةم

 .وثاسبطةيةنرَيتة هاوواَلتيان و س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةس خياليف لةسةر ئةسَ ي ماددةكة نةبوو، بةاَلم ثرسياريان هةبوو، رةرموو جةنابي وةزيري دارايي
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر بامشـان ثـَي داوةو، ئـةوان كـارو ئةركـةكانيان      بةنيسبةت وةزارةتي تةندروستييةوة ئَيمة ئةولةويةتَيكي زؤ

بةر اسس زؤر زؤرة، خةدةماتَيكي زؤر ثَيشكةش دةكةن بة هاوواَلتيان، ئَيمةش ئةوةمان زؤر باش بة نةزةري 
ن َيـر ئيعتيبار وةرطرتووة لة وةزارةتةكة، بةر اسس بةنيسبةت ئةو دةرمانانةي كة ئَيستاكة لـة بةغـداوة دةين  

 .طة هةندَيكيان بةسةرداضوو بَيت تاروةكانيكةمة، رةن/ يةكةم
 .رةنطة ئةو دةرمانانةش نةبَيت، كةوا لةالي ئَيمة زياتر ثَيويست بَيت/ دووةم
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ئَيمة بـؤ ئـةو مةسـةلةية ئةجنومـةني وةزيـران ديراسـةتَيكي كامـل لةسـةر ثَيشـنياري وةزيـري تةندروسـس            
بــؤ ئــةوةي ضارةســةري ئــةو مةســةلةية بكــات و   بــةر َيز هــات بــؤ ئةجنومــةني وةزيــران ليذنةيــةكيان دانــا،   

بتوانرَيت دةرمان يةكسةر لة الي خؤمانةوة بكر َيـت، بـةاَلم ئـةوة بـوو ئـةوانين ئـةوةيان ثـَي بـاش بـوو لـة           
حكومةتي عَيراايدا، بةاَلم ئةوان ئةمساَل طوتيان با تةئجيل ببَيت، بةس لةسةر ئةوةشةوة من لَيرةوة بـاس  

ارةتي تةندروسس هاتؤتـة وةزارةتـي دارايـي بـؤ ثَيشـكةش كردنـي خـةدةمات، بـؤ         دةكةم ض داواكارييةكي وةز
كر يين ئامَير، بؤ كردنةوةي بةش كة ضةندةها بةش كراوةتةوة لة وةزارةتي تةندروسـتيدا رةنـط هةيـة لـة     

ة دايـة  هةموو عَيراادا نةبَيت، ئايا ئةمانة تا ئَيستا وةستاوة؟ ئايا ئةمة ضؤن تةمويل كراوة؟ ئةوةي كة لَيـر 
دَيت لة ميزانيةكدا ميزانيةيةكة بةثَيي ئةو رةاةمانةي كة بؤمان هاتووة، ئَيمـة دةسـت نيشـامنان كـردووة،     
بةاَلم دائيمةن لة مونااةلة دابووينة، دائيمةن لة موارةااتي ئيزايف دابووينة بؤ وةزارةتي تةندروسس، ئَيمـة  

ن و كارئاسانيشـي بـؤ دةكـةين، ئـةوةي كـة ثَيويسـت       ئةو وةزارةتة زؤر باش بة نةزةري ئيعتيباري وةردةطري
بَيت بؤ خزمةتي هاوواَلتيان لة رَيطاي وةزارةتي تةندروستييةوة ئَيمة دةيكـةين و دواي ناخـةين و نـاهَيَ ني    

 .تةعتيل دروست بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومسان وةزيري ثالندانان رةرموو
 :ري ثالندانانوةزي/ شواني عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ثرسيارةكةي كا  دكتؤر روئاد بؤ دواكةوتين بودجة، بة تةئكيد كاريطـةري خـؤي هةيـة، بـةاَلم     

ةوة تـــا ئَيســـتا 9002و  9005خؤشـــبةختانة ئَيمـــة بـــةحوكمي ئـــةوةي سياســـةتَيكمان هةيـــة لـــة ســـاَلي  
سـاَل بـؤ منوونـة ئةطـةر دوو سـةد م يـؤن دؤالر بَيـت، ئَيمـة         بةردةوامني لةسةري، ئةوةية كـة بودجةكـة ئةم  

، بؤيـة  %100زياتر لة سةد م يؤن دؤالر مةشروع ئيعالن دةكةين، ضونكة دةزانني نيسبةي تـةنيتيز نابَيتـة   
لـة هـةرَيمي   % 10ئةم موشكي ةية لة عَيراادا دةبينني نيسبةي ئينجاز لة هيض وةزارةتَيكي عَيرااـي ناطاتـة   

، بؤية ئَيمة وا دةكةين مةسةلةن ئَيستا ئةو ثرؤذانةي كة بةردةوام بـن و لـة سـاَلي    %100اتة كوردستان دةط
ثرؤذةيـة، بؤيـة ئـةم ثرؤذانـةي كـة دةمَينَيتـةوة       ( 1511) 9002ةوة بةردةوام بـووة هاتؤتـة سـاَلي    9001

رةتــي ماليــة راســتة تــاخري بوونةكــة دةوري خــؤي بينيــوة، بــةاَلم لَيــرةدا ئــةو شــةش مانطــة برادةرانــي وةزا  
ثرؤذةية بةردةوامة، جطة لةو ثرؤذة ( 1511)مةوجودن و دةزانن ئَيمة بةردةوام بووينة لةو ثرؤذانة، ئةو 

تازانةي كة ئَيستا ئةجنام دةدرَيت، راستة ئةوة دواكةوتنَي  بةخؤيةوة دةبييَن، بةاَلم بةوة تةعويز دةبَيتةوة 
، بةهـةمان شـَيوة ئـةو    9002ةوة تةدوير بووة بـؤ سـاَلي   9001كة ذمارةي ثرؤذةكامنان زياترة كة لة ساَلي 

ةوة دةسـت بـةكار بـووة، ئيشـي     1/1ةوة تـةدوير دةبَيـت بـؤ سـاَلي داهـاتوو لـة       9002ثرؤذانةي كة لة ساَلي 
 .خؤي دةكات بةردةوامة لة جَي بةجَي كردن لة تةنيتيز كردن، ئةمة سةبارةت بةوة
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ي نةخؤشــخانةي مــةمخورو هــةروةها رَيطاوبانــةكان،  ســةبارةت بــة ثرســيارةكةي كــا  غــةرور، بــؤ مةســةلة  
ــةَلَي       جــةنابي نــائيو رةئيســي وزةرا لةطــةَل موحــارزي هــةولَير ســةرداني اــةزاي مــةمخوريان كــردو كؤم
ثرؤذةيان بؤ جَي بةجَي كرد، سياسةتي ئين كردني ئَيمة لةطـةَل هـةموو وةزارةتـةكان بـةم شـَيوةية، ئَيمـة       

وةزارةتةكان دادةنيشني، ئَيمة داواي ئيحتياجـاتي وةزارةت دةكـةين بـؤ سـَي      وة  وةزارةتي دارايي كة لةطةَل
ساَل، دةَلَيني ئيحتياجاتي ضية؟ كة ئيحتياجاتي دةنَيرَيت، ئةو ئةولةوياتةي كة مونااةشةي لةطةَل دةكـةين  

رةكاني ئينجا ئةولةويات دادةنَيني، ئةولةوياتةكة ئَيمة بةس حيسابي تـةوزيعي جـوطرايف و حيسـابي سـةكتة    
ناو وةزارةتةكة دةكةين، كة تؤ باسي وةزارةتي شارةواني بكةيت، ئَيمة ناَلَيني بة تةنها ثرؤذةي ئاو دةكـةين،  
ئاو هةية، خةدةمات هةية، مةجاري هةية، باخضةت هةية، رَيطاوبانت هةية، ئةنواعي ثرؤذةت هةيـة، ئَيمـة   

ةي كة جـةنابي داواي كـردووة، ئَيمـة داوامـان لـة      ئيشمان ئةوةية كة داوا لة ئةوان دةكةين ريع ةن ئةو ثرؤذ
وةزارةتي تةندروستين كرد، بةداخةوة وةزارةتي تةندروسس لةبةر ئةوةي بودجةكةي بةس بةشـي ئـةوةي   
كردووة كة بتوانَيت ئةو ثرؤذانةي كة ئةمساَل، ضونكة بر ياري داوة كؤمـةَلَي  نةخؤشـخانةي تةخةصوصـي    

دســتان كَيشـــةية  هةيــة لــة تةندروســس، كــة كَيشــةي نـــةبووني       دروســت بكــات، ضــونكة ئَيمــة لــة كور     
نةخؤشخانةي تةخةصوصيية، ئةطةرنا عةدةدي نةخؤشـخانةكان، عـةدةدي ئةسـري ة لـة كوردسـتان، عـةدةدي       
مــةراكيزي صــحي يــةكجار زؤرة، بــةاَلم لــة كوردســتاندا ثَيويســتيت بــة نةخؤشــخانةي تةخةصوصــي وةكــو    

نةخؤشخانةي نةخؤشي دَلي مندااَلن، نةخؤشخانةي طورضي ة، يةعين نةخؤشخانةي ضاو، نةخؤشخانةي دَل، 
ثَيويستمان بةو جؤرة نةخؤشخانانة هةية، بؤية تةركيزيان كردؤتة سةر ئةم جؤرة نةخؤشخانانة، خؤشتان 
ــةرَيمي      ــةي ه ــةر بودج ــةمر ؤش لةس ــنن و ئ ــراوة، دوَي ــيار ك ــةرَير زؤر ثرس ــةكاني دةرةوةي ه ــن ناوض دةزان

ان بـؤ نــةكراوة، بـةاَلم بــةثَيي ئـةو ئيمكانيةتــةي كـة هةمانــة هـةر ئةوةنــدة كـراوة بــؤ       كوردسـتان تةخســريي 
كةركوو  و سنجارو مةمخورو خانةاني، بةاَلم بؤ هةموو شوَينَي  لةو شوَينانةو ليستيشمان هةية دةتوانني 

نـةاني و  بيدةينة هةموو برادةراني ثةرلةمانتار، ضـةند ثرؤذةمـان جـَي بـةجَي كـردووة بـؤ كـةركوو  و خا       
 .سنجارو ناوضةي مةمخور، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نواتةي نيزامي نةبَيت اسة تةواو، تةنيا نواتةي نيزاميية، رةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر بةر َيز غيتور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ا، اسـةي بـةر َيزيان راسـتة    من هةر بؤ راست كردنةوة، كـة دةَلَيـت كؤمـةَلَي  ثـرؤذة لـة مـةمخور ئـةجنام در       

ــةَلَي       ــرد كؤم ــةمخوريان ك ــةرداني م ــر س ــة  وةزي ــران، لةطــةَل ذمارةي ــةني وةزي ــةرؤكي ئةجنوم جَيطــري س
بةَلَينيان بة خةَلكدا، بةاَلم هيض لة بةَلَينةكانيان جَي بـةجَي نـةكرد، نـة  كؤمةَلـة ثـرؤذة جـَي بـةجَي كـرا         

 .بَيت، بؤ راستكردنةوة
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 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
زؤر ضــاكة، بــةاَلم حةاــة ئــةو مةســةلةي ئيهتيمامــدان بــة مــةمخورو هــةر ناوضــةيةكي تــر ئيشــي رؤذانــةي  
ليذنةكان بَينت، نة  تةنيا لـة كـاتي مونااةشـة كردنـي بودجـة، ليذنـةكان بةتايبـةتي ليذنـةي تةندروسـس          

كردنــةوة، ئــةو مةســةلةية لةطــةَل وةزارةتــي تةندروســس، ليذنــةي ئاوةدانكردنــةوة لةطــةَل وةزارةتــي ئاوةدان
ببووذَيننةوةو بةدواضووني تَيدا بكرَيت، يةعين ئةو ناوضانة جَيي حةاة هةمووي ئيهتيمامي ثـَي بـدرَينت،   
بةهةر حاَل دةكرَينت بكرَيت، كةس ئيزارةيةكي نةبوو لةسةر ماددةي ضواردة وةكو خؤي مايـةوة، دةوةمـة   

 بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بـةرز  دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ماددةي ضواردةية دةسس
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي ثازدة

 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ثازدة

ةزارةتةوة نةلكاون دواي اةبوول طوذمة ثارةكاني ثيتاكةكاني كة دراون بة وةزارةتةكان و اليةنةكاني كة بةو
كردنيان لةاليةن وةزيري داراييةوة وة  داهاتَيكي كؤتايي بـؤ بودجـةي طشـس تؤمـار دةكـرَين، بةمـةرجَي        
وةزيري دارايي لـة ثشـتيوانةي وةزارةت، يـان اليـةني نةبةسـرتاوة بـة وةزارةت تـةرخانيان بكـات بـؤ خـةرج           

 .يةوة بةخشراونكردنيان، بؤ ئةو مةبةستانةي كة لة ثَيناوي
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة امامتة عشرة
تقيم مبالق التربعات اسمةوحة ل وزارات واجلهات  ا مرتبطة بوزارة بام قبوهلا مل قبل وزيار اسالياة ايارادا     

ماادات الاوزارة او اجلهاات  اا اسرتبطاة      نهائيا  ل ميزانية الاامة ع ى ا  يقو  وزير اسالية بتخصيصها مال اعت 
 .بوزارة لصرفها ع ى اال راا اليت مةصت مل اج ها

لةطـةَل  ( ايارادا  نهائياال ل ميزانياة   )ئَيمة لة ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكمان لةسـةر نييـة، تـةنها مةسـةلةي     
رَيتـة خةزينـة، ئـةوة ثَيشـنيار     تـةنها ميزانيـة بك  ( ايارادا  نهائياا  ل خزيةاة   )وةزارةتي مالية راست كراوةتـةوة  

 .دةكةين و، زؤر سوثاس
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ماددةية كةس تَيبيين لةسةر نييـة، ليذنـةي ياسـايي تـةنيا دةَلَيـت بيكةنـة خةزينـة، ئةطـةر حكومـةت          
مانيعي نيية، باشة، دةوةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ماددةي ثازدةيـة بـةو طؤر ينـةي كـة كـرا دةسـس بـةرز        
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بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، تكايـة      بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،   
 .ماددةي شازدة

 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي شازدة

 .وةستاندني هةموو دامةزراندنَي  بة طرَيبةست تةنيا بةرةزامةنديي وةزارةتي دارايي نةبآ
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :تادسة عشرةاسادة ال
 .ايقاف التايةات باقود كافة اال بام موافقة وزارة اسالية

 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةيةش نيية، زؤر سوثاس
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايين هيض تَيبيين لةسةر ماددةي شازدة نيية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خؤي عةمةليةن واية، كا  رةشاد رةرموو
 :بةر َيز رشاد ا د ابراهير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ماددةية بةر اسس زيادة لَيرة، ئي زا بكرَيت باشة، لةبةر ئةوةي لة ثرؤذة ياساي وةزارةتـةكان لـة هـةموو    
 بكاتن، ثاش مواتةرينة بة موارةاـةي ئةجنومـةني وةزيـران    وةزارةتةكان وةزير بؤي هةية بة عةاد تةعني

 .و وةزارةتي مالية، وابزامن لَيرة هاتين ئةو ماددةية زيادةو دووبارةية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة شوكرية رةرموو
 :شوكرية رسول ابراهير.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سةي كا  رةشادم هةبوو كةوا بيكةم، ئةو ماددةية زيادةبةر اسس منين هةمان ا

 .ية لَيرة زيادة، سوثاس(اال)لة عةرةبيةكة ئةو / دووش
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شريين خان رةرموو
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 :بةر َيز شريين عبدالر ن دينؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، جـةنابَي وةزيـر مزطَينيـةكي باشـيدا بـؤ      نيسبةتي عةادا ئةم سة  كرن، يةعين عةاـد ثـرتن لـة تةعيناتـة    

مامؤســتايان، يــةعين بَينــة تــةعني كرنــَي، باشــة ئــةظ رةرمانبــةرة بــؤ منوونــة لــة بــاذَيري زاخــؤ مــة كوليــة   
ثةروةردة هةية، مة بازرطاني هةية، مة سةدان رةرمانبةر هةنة حةتانوكة عةاـدن، ضـةندين جـارة يـةعين     

ساَلة بةس بةردةوام عةادن هةروةسا بؤ دائريةت ذي نيسبةت دائـرية   دةوام لَيداينة، يةعين ناضن، ئةظة سَي
ضاودَيريا بازرطاني، ضةندين دائـريةي دي، يـةعين ئـةظ عةاـدة حـةتا كـةي، ضـةند سـاَل دةمَينَيـت؟ يـةعين           
تةعينات هةية بؤ نينة، ساَلَيكة، دوا، سَيية، ضارة، يةعين بَيت حةددةكا سةايتَيكي زةمةني هـةبَيت بـؤ ظـان    

 .دةو طةلة  مةمنونعةا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عادل رةرموو
 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشتيواني رةئيةكةي مام رةشـادو دكتـؤرة شـوكريةم، بةر اسـس بـووني عةاـد زؤر ثَيويسـتة، بـةاَلم لَيـرة          
ر باشـة بةر اسـس هـةموو وةزارةتَيـ  بـؤي هـةبَيت       دةسةاَلتةكة بة موارةاةتي وةزيري دارايي دراوة، من ثـيَ 

خةَل  دامبةزرَينَيت لة هةموو دنيا تةوةجوهة خةَل  بة عقود دادةمةزرَيت، ئَيمة دامةزراندن لةدةسـةاَلتي  
ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران دايــة، بــؤ ئةطــةر كــارطوزارين بَيــت، ئينجــا زؤر وةزارةت هةيــة، بــؤ منوونــة 

كة لةو وةزارةتانةي كـة خـةَلكي ثاككـةرةوة وةكـو ئةوانـةي دةوَيـت، يـةعين ئةطـةر         وةزارةتي شارةواني يةكَي
ئَيمــة ئــةوة لــة دةســس وةزيرةكــةش بكةينــةوةو بدةينــةوة بــة وةزيــري دارايــي، ئَيمــة هــةموومان دةزانــني   
وةزارةتي دارايي ضؤن موارةاةت لةسةر ثارة دةكات بؤ ئةو تةخصيصاتانة، يةعين من ثـَير باشـة تـةعينات    
هةبَيت بة عةاد، بةاَلم لة سةاَلحيةتي وةزيري موختةس خؤي بَيت، دواتر ئيعالم بداتة وةزارةتي مالية بؤ 

 .ئةو رةرمانبةرة، بةر اسس هةبَيت باشرتة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةس ئةوةندة كا  عادل رةزامةندي وةزارةتي مالية بؤ ئةوةية بزانَيت تةخصيصات هةيـة، ضـونكة لةسـةر    
سابي نةراااتي تةشزي ي دةبَينت، ئةطةر هةر رةئي ئةوان نةثرسر مومكينـة بطاتـة سـةررَي  مةعاشـةكة     حي

تةرخاني بؤ نةكرا بَيت، ئةطةرنا بؤ ئةوة نيية بَ َيت دةسةاَلتةكة لة وةزيري مالية بَينت تةعني دةكاتن، يان 
تةخصيصات هةية، ئةطةر تةخصيصات  نا، تةنيا بؤ ئةوةية بزانَينت زمين نةرةااتي تةشزي ي ئةو وةزارةتة

 .هةبَينت ئيعتيادية يةكسةر موارةاةتي بؤ دةكةن، طوَلناز خان رةرموو
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 :بةر َيز طوَلناز عزيز اادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثَيمواية ئةمة بؤ دةسةاَلتي وةزير بطةر َيتةوة، دوايي كَيشةية  هةية لةناو دائريةكانـدا كـة خـةَلكَي     

وةكو شريين خان ئاماذةي ثَيدا ضةند ساَلَي  عةادة، ئةطةر ئةو كةسة ثَيويستة بؤ نايكةن بة دائيمـي  هةية 
دامةزراندن، ئةطةر ثَيويستين نيية بؤضي بـةو موعةلةاييـة مبَينَيتـةوة، عةاـدين شـتَيكة كـاتي بَيـت لـة         

هةَلمــةتَي  هةيــة ثَيويســس ســاَلَي  تَيثــةر  نــةكات، بؤيــة بــة تايبــةت لــة هةنــدَي  دامودةزطــا هةيــة، وةكــو   
بةوانةية بةتايبةت شارةوانيةكان جاري وا هةية بـؤ هةَلمـةتَيكي ثـا  كردنـةوةي شـةش مـانطي ثَيويسـتيان        
ــوَينَيكةوة        ــة ش ــةين ل ــر  دةك ــةمووي ض ــةين، ه ــةزي دةك ــة داواي المةرك ــةاَلحيةتانةي ئَيم ــةم س ــة، ئ بةوانةي

 .َيكي دوورو درَيذ، سوثاسمةرجَيكي توندي بؤ دادةنَيني، ئةمة دةبَيتة رؤتين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة هالة رةرموو
 :هالة سهيل وادي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةمان تَيبينير هةبوو كة ئةو ماددةية زيادةو البدرَيت لَيرة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خاتوو رةزي ة رةرموو
 :سعداهلل  فضي ة رمضابةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر استيدا من هيض تَيبينير نيية، يةعين كـو حـةزف ببَيـت، ببينـَينت هـةر ئيشـكالَي  نينـة، بـةس نةرسـي          
ثرســياري شــريين خــامن هةيــة، يــةعين مةصــريي ئــةو عقودانــة ضــية؟ ئَيمــة حــةزمان لَييــة وةزيــري ماليــة  

ي دةكاتن و دةترسَينت، رؤذَي  دَيـت ثَيـي بَ ـَين بـر ؤ لـة مـاَلي       جوابَي  بداتن، ضونكة خةَل  زؤر مور اجةعة
 .خؤي دابنَيشَينت، حةز دةكات بزانَيت مةصريي ئةو ضية؟ سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  كةرخي رةرموو

 :بةر َيز كرخي جنر الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كا  عادمل، بؤضي عقود ئي زا بكرَيت؟ زؤر جار لة دةوائريةكان،  لةطةَل بؤضوونةكةي% 100لةر اسس من لة 

لة وةزارةتةكان رةنطة ثَيويسس بة كارَيكي موةاةت هةبَيت، يان خيرب ةيةكي دياري كراوي هـةبَيت، بـؤ ئـةو    
كارة موةاةتة تؤ لة جياتي ئةوةي بة دائيمـي خـةَل  تـةعني بكـةيت، دوايـَي لةسـةري ببنـة بـار، عةادةكـة          

كة كارةكة تةواو دةبَيت هةر كةسة دةضَيتة رَيي خؤي بة موارةاـةي هـةردووال دةبَيـت، خـؤي نـاوي       باشرتة
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عةاــدة بــة موارةاــةي هــةردووال دةبَيــت، بــةاَلم شــتَيكي تــرين هةيــة بةر اســس ئــةو عةادانــة دوو شــَيوةن  
ةكةن، ئةوانة كاتَي  كة هةندَيكيان هةية بةردةسنت بة عةاد لة هةندَي  دةوائري، لة هةندَي  وةزارات كار د

مووضةكانيان دةبر َيت، بةر اسس تووشي موشكي ةي ماددي دةبـن، هةنـدَي شـتيان بينـا كـردووة لةسـةر ئـةو        
مةعاشةي كة وةريدةطرن لة ثر َيكدا لَييان دةثضر َيت، باشة ئةوةي كة ئَيسـتا لَيـرة نووسـراوة ئـةواني ثَيشـرت      

طـةر روون كردنةوةيـة  هـةبَيت لـة اليـةن بـةر َيزان وةزيـري        وةزعيان ضـؤن دةبَيـت عةاـدةكاني ثَيشـرت، ئة    
 .ثالندانان و وةزيري دارايي زؤر سوثاسيان دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر رةمةزان رةرموو
 :رمضا  عبمالرمحل حممم رضا. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عادل، زؤر سوثاس اسةكاني من برادةراني ثَين خؤم كرديان، بةتايبةتي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا مواتةرةحَي  هةية لة سَي ئةندامي ثةرلةمان كة دةَلَيـت ئـةو عةاـدة زيـادة، يـةعين ئـةو رةاةرةيـة        
 .زيادة، لةبةر ئةوةي تةحصيل حاص ة ئةوة ية 

ا  رةشـاد نواتـةي   ثرسيارَي  هةية ئةوةي كا  عـادل كـردي و دوو بـرادةري تـرين كرديـان، ضـية كـ       / دوو
 .نيزامي

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

راستكردنةوةيةكر هةية، من نةمطوت عةاـد ئي زـا بكرَيـت، دةَلـَير ئـةو ماددةيـة لَيـرة نـةمَينَيت، بـرادةران          
 .دةَلَين عةاد بؤ ئي زا بكرَيت، من باسي ئي زاي عةادم نةكردووة

 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

ئةو مواتةرةحةي كـة دةَلَيـت ئـةو    / داوا لة جةنابي وةزيري مالية دةكةم رةئي لةسةر دوو شت بداتن، ية 
 .ماددةية ئي زا بكرَيت

ــت،       / دوو ــة ميزانيــة ســةرف دةكرَي ــةن ثارةكــة ل ــنت؟ ئةوةل ــةر دَي ــيان بةس ــةن ض ــتانةي كــة ه ئــةو طرَيبةس
تـةعينيان بكـةن؟ مـادام ئـين دةكـةن و داواكـاري       ميزانيةي تةشزي ي، ئيشين دةكةن، ئايا مـةجالَي  نييـة   

زؤرين هةية، بةر اسس ئَيمة لة ثةرلةماندا لةبةر ئةوةي ئةو دةسةاَلتةمان هةية طرَيبةستةكامنان نةهَيشت 
ــي       ــةكاني داراي ــةثَيي رَينمايي ــردن ب ــةعينمان ك ــةاَلم ت ــوو، ب ــةم ب ــةكي ك ــردن و ذمارةي ــةعني ك ــةموومان ت ه

رتين بووة لـةوةي كـة بـة عةاـد بـوون هةنـدَيكيان، لةبـةر ئـةوة ئـةو دوو شـتة           مةعاشيان طؤر ا، رةنطة كةم
 .جواب بدرَيتةوة مةمنونني رةرموو
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
  هةيـة، لـة هـةموو    ديارة مةوزوعي دامةزراندن بةطرَيبةست لة هةموو شوَينَي  هةية، لة هةموو وةزارةتَي

واَلتَيكــين هةيــة، ئَيمــة تــةعيناتَيكي زؤرمــان كــردووةو دامةزرانــدنَيكي زؤرمــان كــردووة، بــةاَلم لــة كــاتي    
خؤشيدا ئـةوة بـوو، ثارةكـةش هـةر بامسـان كـرد، ئةمسـاَلين ئـةم تةعيناتانـة هةنـدَيكيان لةسـةر ئةساسـي             

و كاري ئَيمـة بؤمـان دةركـةوتووة ثَيويسـتمان بـة      نةوعيةت نةكرا، بةاَلم ئَيستا لة ئةسناي ئين وكار، ئين 
هةندَي  نةوعيةت هةية بةعةاد تةعينيان دةكةين، مةسةلةن بؤ منوونة ئَيمة ثَيويستمان بة سائيق هةية، 
ئَيستا سائيقي تةعني دةكةيت وةكو تـةعني، ئةمـة زيـادة دةخاتـة سـةر مووضـةكة مةشـاكي مان بـؤ دروسـت          

دةكـةيت و لـة ثـاش ماوةيـة  وةزعـي ئَيمـة كـة عيالجـي وةزعـي مووضـة            دةكات، ئَيستا بة عةاـد تـةعيين  
بكرَيت هَيواش هَيواش، ئَيستاش ئيشي تيا دةكـةين، ئَيسـتاش لـةو عةادانـة زؤربـةي زؤري ئَيمـة خـةريكني        
لَييان دادةمةزرَينني، بةاَلم مةوزوعي عةادو ئَيمة وةزارةتةكان هةمووي ثَيويستيان بـةوة هةيـة كـة خـةَل      

ني بة عةادو تةعينيان بكةين، بةس بةداخةوة لة هةنـدَي  لـة وةزارةتـةكان ئَيسـتاش دَيـن ضـةندةها       دابنَي
كةسيان ثَيويستةو داوا دةكةن كة تةعينيان بكةين، كة لةالي ئَيمة لة موديريةتي ميالكات تةماشـا دةكـةين   

َيت وةزارةت هةيـة داواي  لةو عةناوينانةيان زياتر هةيـة، مةسـةلةن هـةر باسـي سـائيق بكـةم، بر واتـان هـةب        
كردووة ثَيـنج سـائيقي بـؤ دامبـةزرَيت تةماشـامان كـردووة خؤيـان سـَي سـةيارةيان هةيـة، ضـوار سـةيارةيان             
هةية، لةبةر ئةوة ثَيويستة بَيتةوة وةزارةتي مالية، ضونكة مديريةتي ميالكات لة وةزارةتي ماليةيـةو، ئـةو   

ئـةو وةزارةتـة ضـةندة؟، ئـةو موديريةتـة ضـةندة؟ ضـةند         مةوزوعة ديراسةت دةكات و، دةزانَيـت ميالكـاتي  
ئالياتيشي هةية؟ دواي ئةوة مةوزوعي تةخصيصـة لَيـرة، ئـةي باشـة ئةطـةر ثـارة نـةبَيت ضـؤن ئـةو لـةالي           
خؤيةوة دةضَيت تةعيين دةكات و دادةمةزرَييَن؟ ئةمة سةبةبةكةية، بةاَلم بةنيسـبةتي ئةوانـة جـارَيكي تـر     

ــة   ــةوةي ك ــةم، ئ ــد دةك ــةو        تةئكي ــةو رادةي ئ ــتينة ئ ــةوةو طةيش ــةوة كردؤت ــان ل ــة بريم ــدن ئَيم ــتا عةا ئَيس
نةوعيةتانةي كة دةرع دةدةن بؤ ئين و كار، ئَيستاكة مبَيننةوةو هةوَل بدةين لة زميين ئةو ميالكاتةي كـة  

 .تةرخان كراوة بؤ تةعينات، تةعينيان بكةين، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيقترياحيان ئةوة بوو ئةو ماددةية ئي زا بكرَيت، ئةطةر بةردةوامن لةسةر رةئيةكـةي  ئةو سَي برادةرةي كة 
خؤيان دةوةمـة دةنطدانـةوة، رةنطـة يـةكَيكيان ثةشـيمان ببَيتـةوة، لةبـةر رؤشـنايي رةئـي وةزارةتـي ماليـة            

 .شوكريةئاطادارم بكةن، كةستان لةو سَي كةسة ثةشيمانن، كةواتة مواتةرةحَي  هةية، بةَلَي دكتؤرة 
 :شوكرية رسول ابراهير.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .با عةادةكة مبَينَيت، بةاَلم موارةاةكة البربَيت
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ئةوة ئةسَ ةكةي داواكـة موارةاةتةكةيـة، خـؤي لةر اسـتيدا ئي زاشـي بكـةين، ئـةو ماددةيـة ئي زـا بكـةين بـؤ            
خؤيةتي داوا لة وةزارةتةكان بكات كة رةئي وةزارةتي دارايي وةربطرن، لةبةر مةع وماتتان حكومةت حةاي 

ئةوةي ئةطةر ثارة نةبَينت ضـؤن دةتوانَيـت عةاـد بكـاتن، بؤيـة مـن ئـةو ماددةيـة سـَي ئةنـدامي ثةرلـةمان            
بَ نـد   داوايان كردووة ئي زا بكرَيت، كَي لةطةَل ئةوةية ئي زا بكرَيت دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ خؤيـان دةسـتيان     

نةكرد، كَي لةطةَل ئةو ماددةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة    
 .دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي حةظدة

 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي حةظدة

اشس رةرمانبةران ساينة لة سَي م يؤن دينـار زيـاتر نـةبآ بـؤ تاكـة كةسـَي  و لـةناو ئـةو تـةرخانكراوة          ثاد
ثةسندكراوة بَيت كة لة بودجة تةرخانكراوةكةدا هاتبآ و بةثَيي رَينماييةكاني كـة وةزارةتـي دارايـي دةري    

 .دةضوَينآ
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دة التاباة عشرةاسا
التزيم اسكافدت ل موظفني ع ى ثالثة ماليني ديةار سةويا  لشخص واحم وضمل التخصيصات اسقررة باسوازنة 

 .اسختصة ومبوجب تا يمات تصمروها وزارة اسالية
 ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نيية؟

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

ليذنةي دارايي ثَيي واية ئةو بر ي سَي م يؤن دينار وةكـو ثاداشـت لـة سـاَلَي  بكـات بـؤ رةرمانبـةرَي  زؤرة،        
 .لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيشنياز دةكةين بكرَيت بة ية  م يؤن لة ساَلَيكدا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر اسـتيدا ئـةو سـَي م يؤنـة لَيـرة تـةرخان كـراوة حـةددي ئةاصـايةو          عةرةبيةكة سَي م يؤن هاتووة، خـؤي لة 
مولزةمين نيية، ئةوة بؤ ئةو كةسانةية كة كةرائةتيان هةية، زؤر ئين دةكةن، يةعين ئيبداعَيكيان هةية، 
يةعين ئةوة نيية هةموو رةرمانبةرَي  بؤي هةية سااَلنة ئةو سَي م يؤنة وةربطرَيت، رةئي وةزيـري دارايـي   

 .ني لةسةر ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي داراييدةثرس
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةم مةوزوعــة بــة م يؤنَيــ  هاتــة ئةجنومــةني وةزيــران، ئةجنومــةني وةزيــران هــةموو وةزيــرة بــةر َيزةكان 

كؤي طشس دةنط لةوَي طوتيان ئةطةر حةدي ئةعاليةكـة   مونااةشةيةكي زؤري لةسةر كراو، داوايان كرد بة
سَي م يؤن بَيت باشرتة بةنيسبةتي ئين و كاري ئَيمةو بؤ راثةر اندني، ضونكة ئةو سَي م يؤنـة لـة سـاَلَيكة،    
نة  بؤ جارَي  بؤي هةية، بةاَلم خؤي تةحديدين كراوة دةسةاَلتةكةي وةزيـر ضـةندَيكة؟ هـةموو جارَيـ      

بةاَلم ئةو دةسةاَلتةي كة ثَيي دراوة ئةسَ ةن رةنطة اةد تةجاوزي سَي م يؤنةكةش نـةكات،   ضةند دةتوانَيت،
 .بةاَلم هةندَي  حاَلةتين دَيتة ثَيشةوة سَي م يؤنةكةش ثَيويست دةكات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئية  بداتن، يـان  كةواتة رةئي حكومةت سَي م يؤنة، رةئي ليذنةي دارايي م يؤنَيكة، ئةطةر كةسَي  بةس رة
ثشتطريي رةئي ليذنةي دارايي بكاتن، يان بة عةكسةوة، دوو، سَي كةس اسةي لةسةر بكـات، ليذنـةي دارايـي    

 .بةردةوامي لةسةر ئيسرار ت
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤضـوونة، بةر اسـس ئـةو ثاداشـتانةي     ئةطةر رَيطة بدةيت مـن هةنـدَي  روون كردنـةوةم هةيـة لةسـةر ئـةو       
دةدرَيت بة رةرمانبةران ئةمر ؤ لـة دامودةزطاكـاني ئَيمـة بةداخـةوة ثرنسـيثَي  ون بـووة كـة ثاداشـت و لـَي          
ثَيضينةوةية، ئةو رةرمانبةرو ئةو دةزطايانةي كة كارةكانيان بة باشي جَي بـةجَي دةكـةن، وةكـو كارةكانيـان     

ناكرَينةوة، بةداخةوة ئةوانةي كة كـةم تةرخةميشـن وةكـو ثَيويسـت لـَي       باش دةكةن وةكو ثَيويست ثاداشت
ثَيضـينةوةيان لـَي ناكرَيـت، ون بـووني ئـةم ثرةنسـيثة بةر اسـس كَيشـةيةكي دارايـي و دواتـرين كَيشـةيةكي            
كارطَير ي و دواترين كَيشةيةكي دارايي و ئابووري تةنانةت كؤمةاَليـةتي و رةرةنطيشـي لـة كؤمـةَلطاي ئَيمـة      

 .دروست كردووة، ئةمة لة الية 
لة اليةكي ترةوة ئةوةي تَيبيين دةكرَيت ئةو رةرمانبةرانةي ثاداشت دةكرَين زيـاتر كؤمةَلـة كةسـانَيكن كـة     
لة بازنةيةكي تايبةت نـزيكن لـة بةرثرسـةكانةوة، ئـةطينا خةَلكـة زة ـةتكَين و خةَلكـة ماندووةكـة، ئـةو          

جــار هةيــة ثاداشــت بكــرَين وةكــو ثَيويســت مارــةكانيان خؤيــان   كةســانةي بةدَلســؤزييةوة كــار دةكــةن كــةم  
وةربطرن، بؤية ئَيمة دذي ثاداشت كردني كةسـة لَيهـاتوو و كةسـة ضـاالكةكان نـني، بةثَيضـةوانةوة بـؤ ضـا          
كردنــي ئــةم بارودؤخــة، بــؤ ئــةوةي لــةو بازنةيــة دةربضــي، ئةطــةر كةســَي ، ئةطــةر رةرمانبــةرَي ، ئةطــةر    

َيهاتووةو ئةوةندة بةتواناية، ئَيمة دةتوانني باشرت ثاداشس بكةين بة روويـةكي تـرةوة   كارمةندَي  ئةوةندة ل
ثارضة زةوييةكي بدرَيَس، شتةكي تري بـدرَيَس، ئةطـةر ئةوةنـدة لَيهـاتووة توانيويـةتي كـارَيكي واهـي بكـات         

ت بكـةين، هـةر يةكـة بـة     دةزطاية  بةرةو ثَيشةوة بةرَيت، بةاَلم ئَيمة لة ساَلَيكدا بـة هـةزاران كـةس ثاداشـ    
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مةب ةغَيكي زؤر م يؤنَيـ ، م يـؤن و نيوَيـ ، دوو م يـؤن، سـَي م يـؤن، بةر اسـس ئةمـة بـر ة ثارةيـةكي زؤرو           
بارطرانيةكي زؤرة بؤ سةر بودجة لة اليةكةوة، لـة اليـةكي تريشـةوة ئـةو رةرهةنطـة زيـاتر دةضةسـثَينَيت،        

دا كارةكةي وةكو ثَيويست جَي بةجَي نةكات، ئةطـةر بَيتـو   ئةمر ؤ واي لَيهاتوة كةس لة شوَيين كارةكةي خؤي
ثاداشتَي  وةرنةطرَيت، رةرمانبةرَي  كة واجيو خؤيةتي كارةكةي جَي بةجَي بكـات، داواي ثاداشـت دةكـات    
لة بةرثرسةكةي، ئةطةر بؤي نةكات كارةكةي خؤي وةكو ثَيويست جَي بةجَي ناكات، لةسةر ئةو ثرةنسيث و 

ريانــة، ئَيمــة داوامــان كــردووة ئــةو ثاداشــتانة كــةم بكرَيتــةوة، م يــؤنَيكين بةراســس بــؤ    لةســةر ئــةو زانيا
 .كارمةندَيكي ئاسايي كةم نيية، لةبةر ئةوة داوا دةكةي كة ثشتطريي بؤضوونةكةمان بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ز باسـي كـرد، كـة طـوتي لـة مةج يسـي       زؤر سوثاس، ئَيستا زؤر وازحية مةسةلةكة، رةئـي حكومـةت كـا  بـاي    
وزةرا بةكؤي دةنط ئيقراري ئةوةيان كردووة سَي م يؤن دينار بَيت، رةئي ليذنـةي دارايـي دةَلَيـت م يؤنَيـ      
بَيت، كةسَي  ثَين ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة خياليف ئةو دوو رةئية رةئيةكي تري هةية، ئةطةر رةئيةكي 

طةر تةئيـدي يـة  لـةو شـتانة نـةكات نايـةوَي، ئةطـةر تةئيـدي دةكـاتن          تري هةية داواي اسة بكاتن، يان ئة
ثَيويســت ناكــات، بــةاَلم ئةطــةر رةئيــةكي تــر هةيــة، ضــونكة هــةردووكيان بؤضــوونةكاني خؤيــان بــاس كــرد،  
جةنابي وةزير باسـي كـرد، ليذنـةي دارايـين باسـي كـرد، ئةطـةر رةئيـةكي تـر هةيـة رـةرموو، كـا  كـةمال              

 .رةرموو دةيةوَيت اسة بكاتن،
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد اادرعبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من روون كردنةوةم هةية لةسةر ئةم خاَلة، بةحةايقةت ئَيمة لةم ثةرلةمانـدا، ئـةو ثةرلـةمان دَيـت سـيقة      

، كة متمانةي بةو وةزيرة دةداتن كة بة كارةكةي خؤي هةَلبستَيت، ئةو وةزيرة كة مةسئوولة لةو دةزطايةية
ثةرلــةماني هةيــة دةزانــَي كارةكــاني خــؤي رةرمانبــةرةكاني ضــؤن دةر واتــن؟ ضــؤن كــار دةكــةن؟ بؤيــة ئــةم   
حةاةي لَي نةسـَينينةوة كـة رةرمانبـةرَيكي شـةو و رؤذ بداتـة كـار بيـةوَينت حـارزَيكي بـداتَي، ئَيمـة باسـي            

انبةرةكان بتوانن كارةكةي خؤيان بكةن، بةشي تةندروستيمان كرد كة حارز هةبَيت بؤ دكتؤرةكان، بؤ رةرم
ئَيستا سةدَيكي بؤ دابنَيني، زؤر زؤر ئةطةر ئةجنومةني وةزيـران ئـةو سـَي م يؤنةشـي تةحديـد نـةكرد، مـن        
داوام دةكرد زياتر دةسةاَلتيان هةبَيت، بؤية ماددةكة وةكو خـؤي ثشـتيواني لـَي دةكـةم و بدرَيتـة دةنطـدان،       

 .زؤر سوثاس
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

مواتةرةحي ليذنةي دارايي كـة دةَلَيـت سـَي م يؤنةكـة بكرَيتـة يـة  م يـؤن كـَي تةئيـدي ئـةو مواتةرةحـة            
كـا   ( 51)دةنطة زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟   ( 51)دةكات دةسس بةرز بكاتةوة؟ 

حكومـةت دةخـوا، بـة رةئـي دوو     دةنـط، كةواتـة رةئـي    ( 51)كةمال و كا  ررسةت لةطـةَل حكومـةتن بـووة    
 .ئةندامي سةرؤكايةتي مواتةرةحةكةي ليذنةي دارايي ثةسند نةكرا، بةَلَي كا  حمةمةد رةرةج
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 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر ئةوة تا  نةبوو، جةمع بوو مةسةلةن من رةريقَيكي تؤثانَي بووم، يةعين هةر ئـةوة بَيـت، مـن ثـَير     
ة يــةعين شةخصــَي ، لةطــةَل موئةسةســةية  جــاري وا هةيــة تــؤ يــةعين موكارةئــةي موئةسةســةية    باشــ

 .بكةيت، خؤ ناتواني ئةوكاتة، دةَلَيي تؤ سَي م يؤن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة بؤ رةرمانبةرة، ئةطةر شتَيكي وا هاتة ثَيشةوة دةبَيت بةثَيي دةسـةاَلتي وةزيـرو ئةجنومـةني وةزيـران     
 دةكرَيتـةوة، ماددةكــة وةكـو خـؤي دةوةمــة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايــة دةسـس بـةرز بكاتــةوة؟ زؤر        يـةكال 

سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، تكايـة مـاددةي           
 .هةذدة

 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ذدةماددةي هة

ســةرؤكي رةرمانطــةي يةكــةي خــةرج كــردن لَيتوَيذينــةوةي لةطةَلــدا دةكــرآ بــةثَيي بنضــينة ياســاييةكان و  
 9002رَينمايية جَيبةجَي كراوةكاني، لةوانةي دوا دةكةون لة ثَيشكةش كردني ذمَيرياريي كؤتايي بؤ ساَلي 

 .بؤ رةرمانطةكةيان دواي جَيبةجَي كردني ياساكة
 :عبداهللبةر َيز كرير حبري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة الثامةة عشرة
ائرة لوحمة االنفاق اىل التصقيق وفق القواعم القانونية والتا يماات الةافاذة الاذي يتخ اف عال      حيال رئيء الم

  .لمائرته بام نفاذ القانو  9002تقميم ااتابات امتامية لتةة 

 .ثاسليذنةي ياسايي لةطةَل دةاي ماددةكةداية، سو
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لةبةر ئةوةي دةاة كورديـةكمان بـة ئةسـاس وةرطرتـووة، تـةنها تَيبينيـةكي بضـووكمان هةيـة ئـةوين          
 .زؤر سوثاس( لَيكؤَلينةوة)هاتووة بكرَيت بة ( لَي توَيذينةوة)وشةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ماددةكة شتَيكي رؤتينية، دةوةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس     (حتقيق)ة لَيكؤَلينةوةية عةرةبيةك
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا،         

 .صياغةكةي ضا  بكةن، تكاية ماددةي نؤزدة
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 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي نؤزدة

لَيبوردني ئةو كؤمثانيايانةي طرَيبةستيان لةطةَل حكومةتي هـةرَير و دةزطاكانيـدا مـؤركردووة لةسـةر ئـةو      
بةرنامة وةبةر هَينانةي لةهةموو باج و رةمسَيكي ثـوول كـة دةكةوَيتـة سـةري لةهةرَيمـدا لةئـةجنامي كـارة        

 .ي طرَيبةستةكةناوبراوةكاني و لةضوارضَيوة
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة التاساة عشرة
اعفاا الشركات استااقمة مع حكومة االق يم ومؤستاتها ع ى مشاريع اسةاهج االستثماري مال مجياع الضارائب    

 .ورة ويف اطار الاقموالرسو  بضمةها رسم الطابع اسرتتبة ع يها يف االق يم نتينة اعماهلا اسذك
 .ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو ماددةيةش هيض تَيبيين نيية

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايين هيض تَيبيين نيية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ييةمن ثرسيارَي  دةكةم وابزامن لة اانوني ئيستيسمار هةية، ن
 :وةزيري ثالندانان/ شوانيعثما   بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ببوورة، ئةوة ثةيوةندي بة مةشاريعي ئيستيسماري لةسةر ميزانيةي دةوَلةت، تةنها ئةوةية ئةو مقاوالنـةي  

كـة  كة مةشروعَي  جَي بةجَي دةكةن، ثَيويسس بة بؤر يـة، ثَيويسـس بـة شيشـة، ثَيويسـس بـة هـةر ماددةية       
تةسيهالتي بؤ دةكات، ئيعيتا دةكرَيت لة طومرئ و لة زةريبة، يةعين مةبةسـتةكة ئةوةيـة، نـة  مةشـاريعي     

 .تر لة ياساي ئيستيسمار خؤي عةرو كراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةبَيت بة اانون بَيت كةواتة، زؤر سوثاس، كا  رةشاد رةرموو
 :بةر َيز رشاد ا د ابراهير

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

ئةو ثرؤذة ياساية اانون تةنيتيزي بودجةية، هةتا نيهايةتي ساَل كاري ثَي دةكرَيـت، ئـةوةي بـةر َيز وةزيـري     
ثالندانان ئيشـارةتي ثـَي كـرد، دةكرَيـت لـة ئةسـَ ي تةندةرةكـةي ئـيعالن دةكـةن، ئـةو مةشـاريعانةي زميـين             
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ئةو مةشروعة ئيستيسنا دةكرَيت لة زةرائيب، لة مةشاريعي ئيستيسماري حكوميية لةناو تةندةرةكةي بَ َين 
 .روسومي طومرطي، نة  بَيتة ئَيرة، ناكرَيت لَيرة دةمج بكرَيت ئةوة بة هيض شَيوةية ، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر ئيعيتاي زةريبة بـة عةاـد ناكرَيـت، ئةطـةر نةصـَيكي اـانوني نـةبَينت نـاتوانَينت هـيض تـةرةرَي  ئـةو            
 .ادة بكاتن، ئةو بةندةي ناتة ناو عةادةكةوة، كا  سةردار رةرمووعة

 
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بابةتي ئيعيتا كردني كؤمثانيا لة باج و رسـوم، منـين ثَيموايـة كـة هـيض ثةيوةندييـةكي بـة ياسـاي بودجـة          

كان، ياساي ئيستيسمار، هاتين لةنَيو ئةو ياسايةدا، من ثَيموا نيية، بةَلكو ثةيوةندي هةية بة ياساي كؤمثانيا
بَيت ياساكة لةنط دةكاتن، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةطةر حكومةت ثَيي وا بَيت شتَيكي باشة ئيعيتا كردني ئةو 
ــت،          ــار نرَي ــةمان دي ــؤ ثةرل ــةكانين ب ــرَينت، هؤي ــةموار بك ــمار ه ــاي ئيستيس ــاتن ياس ــا داوا بك ــةريكانة ب ش

من لةطةَل ئةوة نير، بةر اسس ئيعيتا بكرَيت، لةبـةر ئـةوةي ثَيـوةري سـةرةكي ئـةو كؤمثانيايانـة        هةرضةندة
رحبــة، ئةطــةر حكومــةت مةبةســس ئةوةيــة تةشــجيعي ايتــاعي خــاص بكــات، تةشــجيعي ئيستيســمار بكــات،  

رؤتينـة، بـة   بةر اسس هةر ئةوة نيية بة ئيعيتا كردني لـة زةرائيـب و رسـوم، بـةَلكو بـة اـةرزة، بـة البردنـي         
 .ضارةسةر كردني ئيحتيكارة، بة زؤر خاَلي ديكةية، لةطةَل رَيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَين ئةوةي لة اسـة كـردن بـةردةوام بـني، مـن ثرسـيارَيكر هةيـة، ئايـا مةاصـةدتان بـؤ ئـةو سـاَلين بـوو،              
تـر دةبـَينت، يـةعين ئةطـةر بـؤ       بودجة بؤ ئـةو سـاَلة، ئةطـةر بيخةينـة ئَيـرة سـاَلَيكي تـر بودجـة اـانونَيكي         

ئةمســاَل بــَينت راســتة، بــةس ئةطــةر مةبةســتتان عــام بَيــت، دةبَيــت مةشــروعَيكي اــةرارَي ، اــانونَيكي ثــَي  
دةربضَينت، يةعين ئةو اانونة بؤ بودجةي ئةمساَلة، ئةو ماددةيةي كة تَيداية يةعين بؤ يـة  سـاَل دةبـَينت،    

رَي  بَيت اانوني ثَي دةربضَينت، مةشروعَي  بَيت لة حكومةتـةوة  ئينجا ئةطةر عامة دةبَيت مةشروعي اةرا
 .تايبةت بةوة، بؤ ئةوةي ثاشي كؤتايي ساَل، رةرموو كا  عومسان

 :وةزيري ثالندانان/ شواني عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
داخيل كـردووة، كـة سـاَلي    اسةكةي جةنابت راستة، ئةطةر بَيتو بة بةردةوامي بيكةين، ئَيمة بؤية ئةوةمان 

ثار ناروونية  هةبووة لةطةَل هةندَي  لة موااولةكان كة تووشي كَيشة بوونة، عادةتةن ئينسان لة ئةجنامي 
جَي بةجَي كردني مةشاريعةكاندا ئةو كَيشانةي دَيتة ثَين و تـؤ هـةوَل دةدةيـت لـة كؤتـايي سـاَلدا، يـان لـة         

ةيت، يةكَي  لة موعالةجةكاني ئةوة بووة كة خـةَل  داوا دةكـات   بةرنامةي ساَلي داهاتوو بؤي موعالةجة بك
دةَلَيت من دةضر مـةوادي ئيسـتيالم دةكـةم بـؤ مةشـروعةكةم، داواي عـةرو دةكـات لـة زةرائيـب و طـومرئ،           
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جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، بةس دةمةوَيت تةنها روون بكةمةوة بةتايبةتي بؤ كـا  سـةردار كـة حمامييـةو     
اعفاا الشركات استااقمة ماع حكوماة االق ايم ومؤستااتها     )ازين نووسيمانة بة عةرةبيةكةي اانونية دةبَيت و

، مــةناهاجي (مشاااريع اسةهاااس االسااتثماري)زؤر بــة موحــةدةدي طومتانــة، ( ع ااى مشاااريع اسةاااهج االسااتثماري
 .زؤر سوثاس ئيستيسماري ئةوةية كة ئةو ثرؤذانةي لةناو ئةو بودجةيةدا كة موصادةاةي لةسةر دةكرَيت،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، دكتؤرة هالة(هلذ  التةة)ناتوانني جوم ةية  بَ َيني 
 :هالة سهيل وادي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مينهاجةكـة تايبةمتةنـدي دةدات،   ( ع ى اسشاريع االساتثمارية )ئةو منهاجة بؤ تةحديدي بكةين؟ هةر بَ َيني 
 .سوثاس

 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .كا  عومةر رةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالر ن ع ي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل رَيزمدا بؤ رةئيةكةي كا  عومسان هاور ام لةطةَل ئةو رةئيةي كة كا  سةردار باسي كرد، ئةسَ ةن 

اي بودجــةي ســاَلي ئــةم ماددةيــة لَيــرة مــن بــة زيــادي دةزامن وةكــو جةنابيشــت تــةوزحيت ثَيــدا ئةمــة ياســ   
ية، ساَلين بة تةئكيد هةر رؤيشـتووة خؤشـي لـة    9002ية، واتا مةرعولي ئةم ياساية تةنيا بؤ ساَلي 9002

 .ثَينج، شةش مانطي ديكة هةر ياساكةش مةرعولي نامَينَيت و كؤتايي ثَي دَيت، ئةمة لة الية 
ةريكات و مةسـتةمسرين كـرد لـة رسـوم و     لة اليةكي ديكة، ئَيمة لة ياساي ئيستيسماردا بامسان لة ئيعيتاي شـ 

زةرائيب و ئةمانة، ئةم اانونة اانونَيكي عامة اانوني ميزانية، اانوني ئيستيسمار اانوني خاصة بةطوَيرةي 
 .ة، بة واتا بة وجودي ئةم ماددةية لَيرة زيادة، ئةمة لة الية (اانون خاص يقيد عام)

رد، ئةطةر ئـةم ياسـاية مبَينَيتـةوة لـةنط دةبَيـت بـة ضـي؟        لة اليةكي ديكة وةكو كا  سةردار باسي لةسةر ك
بــةوةي مةســائي ي طــومرطي، رســومي طــومرئ و زةرائيــب، ئةمــة لــة ســةاَلحيةتة حةصــريةكانة، حكومــةتي  
ئيق ير ئةطـةر بيـةوَيت ئيعيتايـان بكـات، وةكـو جـةنابت باسـت لةسـةر كـرد، دةبَيـت ياسـايةكي تايبـةتي بـؤ              

دةية  باسي لةسةر ئـةوة بكـات لـة رسـومي طـومرطي لـة رووي زةرائيـب ئيعيتـا         دةربكات، نابَيت لَيرة بة ماد
 .بنب، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر كةمال ثرسيارَيكي هةية
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد اادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةريكةية  دَيــت عةاــد دةكــات لةطــةَل حكومــةتي مــن ثرســيارَيكر بــؤ ئــةو وةزيــرة بةر َيزانــة هةيــة، كــة شــ 
هةرَيمي كوردستان، لةوانةية مةشروعةكةي بة ساَلَي  تةواو نابَيت، بـةاَلم ئَيمـة لَيـرة حـةامان هةيـة لَيـرة       
ئةطـةر اةبوليشــي بكــةين سـاَلَي  تةصــديقي موازةنــةي سـاَلي داهــاتوو كــة ثةرلـةمانَيكي دةيكــات، لةوانةيــة     

شةريكةية تووشي تةنااوز دةبَيت، بؤية ئةمة نازامن يان جَيطـاي لَيـرة نييـة، يـان      اةبولي نةكات، ئينجا ئةو
 .حةلَيكي تري بؤ بدؤزنةوة، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن ثرســيارةكة تــازة دةكةمــةوة، بــؤ ئــةوةي زيــاتر روون بَيــت، ئةطــةر مةاصــةدتان ئــةو مةشــاريعانةي كــة 
َيي مقاول، عةادةكة لةطـةَل مقاولـة ئـةوة راسـتة لَيـرة بـَينت، ئةطـةرنا        حكومةت خؤي تةنيتيزي دةكات بة ر

 .وةكو كا  سةردارو كا  عومةرين طوتيان ئةوة لَيرة جَيي نيية، كا  شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي شـــتَيكي تـــرة، مـــةنهاجي بـــة اةناعـــةتي مـــن مـــةنهاجي ئيستيســـماري شـــتَيكة، مةشـــاريعي ئيستيســـمار 

ئيستيسماري ئةو مةشاريعةية لة زميين موازةنة هاتووة، ئةو بر طةيةي كة ئَيستا لَيرة هـاتووة بـؤ مـةنهاجي    
مةشاريعي ئيستيسماري هاتووة، ئةوةي دووةم، بةنيسبةت اـانوني ئيستيسـمار ئـةوة بةنيسـبةت مةشـاريعي      

ةت زةريبةي دةخل، ض بةنيسبةت ئةو مةوادانةي  كة لة ئيستيسماري هاتووة كة ئيعيتامان دةداتَي ض بةنيسب
دةرةوة دةيهَييَن، بؤيـة بـة اةناعـةتي مـن نةصـةكة لـة جَيطـاي خـؤي هـاتووة مشـولي مةشـاريعي مـةنهاجي             
ئييستيسماري دةكات و سـاَل بـة سـاَلين تةجديـد دةكرَيتـةوة، شـةريكاتةكةش مةاصـود ئةوةيـة شـةريكةي          

 .مةشاريعانة تةنيتيز دةكةن، زؤر سوثاسناوةوةو دةرةوةية، ئةوانةي ئةو 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومسان رةرموو
 :وةزيري ثالندانان/ شواني عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

راستة، ئَيمة باسي مةنهاجي ئيستيسماري دةكةين كة لَيرة هاتووة، ئـةو  % 100ئةو تةوزحيةي كا  شَيروان 
انونَيــ  دةكرَيــت، لــة رَيطــاي شــروتي عــامي مقــاولي عَيرااــي دةكرَيــت، شــروتي عــامي  ئيشــةش لــة رَيطــاي ا

مقاوالتي عَيرااية كة عةاد لةطةَل مقـاول دةكـات بـةثَيي ئـةوة ئيشـي لةطـةَل دةكـرَينت، ئـةويرتيان اـانوني          
ةواَلتـدا،  ئيستيسمارة، اانوني ئيستيسمار جياوازة، بؤ ئةو كةسةية كة دَيت ثارةي خؤي ئيستيسـمار دةكـات ل  

بةثَيي اانون دةكات، ئةوةي ئَيستامان اؤنرتاتة، لةطةَل هةر كةسَي  كة مةشـروعَي  جـَي بـةجَي دةكـات بـؤ      



 919 

هةرَيمي كوردستان لةسةر بودجةي دةوَلةت، لةسةر بودجةي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، ئةوةيـة ئَيمـة      
 .اواكارييةبة موحةدةدي، بؤية ثَيمانواية زؤر لة شوَيين خؤي هاتووة ئةو د

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ظيان دزةيي رةرموو
 :ثاشا خضربةر َيز ظيان ا د 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن لةطــةَل رةئيةكــةي كــا  ســةردارو كــا  عومــةر بــووم، بــةاَلم ثاشــان كــة كــا  شــَيروان روونــي كــردةوة،   

 .مةسةلةكة تَيطةيشتر كة ضية، ئةوة ية 
هةية نووسيمة بؤ ليذنةي ياسايي بؤ داناني باج و رسوميات، ئةطةر بَيتو طـومرئ لـة    بةاَلم من ثَيشنيازَيكر

ةتَي  بدؤزينةوة بؤ داناني سياسـةتي رسـومات   يسةاَلحياتي مةركةز بَيت كةوا حةصري بَيت، بةاَلم ئَيمة ئال
لــة كوردســتان،  بكــةين لةســةر هــةموو كــااَلو بــةروبوومَيكي كــةوا هــةمان كــواَلَيس هةيــة، بــةاَلم هــةرزانرتة  

ي لـة حـةاي هةرَيمـة دةتـوانني     (110)ثَيداضوونةوة بة رسومامتان بكةين، ضونكة رسومات بةثَيي ماددةي 
ثَيداضوونةوة بة رسومامتان بكةين و بيخةينة ناو بةرنامةمان، بؤ ئةوةي رسومي نوَي دابنـَيني، بةتايبـةتي   

َيت داهاتةكانيان بة رَيكـوثَيكي بَيتـة نـاو بودجـةي     ئةو دائريةو رةرمانطانةي كةوا خةدةماتيان هةية، دةتوان
هةرَيمي كوردستان وةرطرين، لَيرة داهاتي زياترمان دةبَيت غةيرة نةوت، كةوا زياتر بةو شَيوةية بة هةمان 
ئاست بتوانني بةهَيزتر بني و بةهَيزتر بضينة ناو بودجةي طشس مةترسيمان نةبَيت ئةوةندة لة بودجـةي  

شة ضاومان لة بةغداية، لَيرة مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـةوا ئاليـةتَي  بدؤزرَيتـةوة بـؤ دانـاني         عَيراق، كة هةمي
بــاجي خزمــةتطوزاري كــةوا ثــرؤذة ياســاية  ثَيشكةشــي ليذنــةي ياســايير كــرد دانــاني رســومي خــةدةماتي   

ي ةوة ثَيشكةشـ 9001ثزيشكي لةسةر بةروبوومي تووتن، كة ئـةو ثـرؤذة ياسـاية لـة نيهايـةتي مـانطي نـؤي        
ليذنةي ياسايير كردووة، ئَيستاكة ثَيشنياز دةكةم ئايا دةتوانني ئةو ثارةيةي كةوا دةسس دةكةوَيت نرَيتـة  
سندواَي ، نرَيتة ذَير ضاودَيري وةزارةتي تةندروسس، بةتايبةتي بـةناوي رمسـي خزمـةتطوزاري ثزيشـكي     

تة ئةستؤي لـةو خةرجيـة ثزيشـكيانةي    بةرامبةر ئةو خزمةتطوزاريية تةندروستيانةي كةوا هةرَير دةيطرَي
 .كة بؤ ضارةسةري هةزاران نةخؤشي و تووشبواني نةخؤشي كةوا لة ئةجنامي ئةوة دةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر رةمةزان رةرموو
 :رمضا  عبمالرمحل حممم رضا. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تــةوة ديراسـة دةكرَيـت تةك ييتةكـةي لةسـةر ئةسـعاري بــازار ي      ئـةو ثرؤذةيـة كـة دابـني دةكرَيـت لـة حكومة      

خؤماَليية، سعري بازار ي خؤماَلين هةموو ئةو مةوادانة رسومات و طومرطي لَي دراوةو ئةو ثرؤذانة، ئينجـا  
تةندةري بكرَيت بؤ مقاولةكان حيساب دةكرَيت، كاتَي  كة ئةم لة دةرةوةش شتةكان دةهَينَيت ئةم اانونةي 
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كو ئةوة بَيت، بةس مبانةوَيت بةَلَيندةر كؤمثانياكان اازانج بكةن، ئـةي ض حيسـابَي  بـؤ دةوَلـةت و     ئَيمة وة
 .بؤ مي  ةت بكةين؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

راستيةكةي ية  شت دائيمةن لة الي هةندَي  ئةندامي ثةرلةمان، نة  هةر لة اليةن ثةرلـةمان، بـةَلكو لـة    
س كة ثسثؤر ن لة تةلةرزيؤن رةئي خؤيان دةَلَين و وتار دةنووسـن، خاَلَيـ  هةيـة يـةعين     اليةن هةندَي  كة

زؤر جار لة تةرصيالت بَيت، يان بَي ئاطايي بن لة تةرصيالت دةكةونة هةَلةوة، هةتا لَيرةش كة ئَيستا باسي 
يتـا نـةكرَيت، ئـةو ثارةيـة     ئةوة دةكةين دةَلَين ئيعيتا نـةكرَينت، يـان ئيعيتـا بكـرَينت، يـةعين ئةطـةر بَيتـو ئيع       

دةضَيتة سةر عةاد، تةئسريي هةيـة، ئـةو عةاـدةي كـة حكومـةتي هـةرَير دةيكـات لةطـةَل ئـةو جيهةتـةي،           
ئةطةر ئةو ئيعيتايةي تَيدا بَيت ثارةكة كةمرتة، ئةطةر ئـةو ئيعيتايـةي تَيـدا نـةبَيت، داوَيتـة سـةر عةادةكـة،        

ضَيتة سةر ميزانيةي عَيراق، لةوَيوة حيساب دةكـرَينت  دواتر زةريبةكةش مةحسوب دةبَينت لةسةر ئَيمة، دة
لة بر ي ثارةي بودجـةمان دةبـر ن، يـةعين مـن خؤشـر نةمـدةزاني بـؤ ئـةوةي هـني نةكـةم، واريداتـةكان لـة             
وةزارةتي دارايي بؤي ناردوون و ئةوانة، زةريبةي دةخل، زةريبةي عةاار، طومرئ، ئةوانة هةمووي حيسـاب  

ي ئَيمة دةبر ن، لةبةر ئةوة لـة مةاالةيـة  نووسـراوة دةَلـَينت ئـةو داهاتانـةو       %11و دةكرَينت لة موازةنة لة
طومرئ و زةريبانة بؤ كوَي ضـوو؟ ثـَين ئـةوة بنووسـَينت لـة ليذنـةي دارايـي خؤمـان بثرسـَينت، بضـَيت لـة            

كة وةزارةتي دارايي بثرسَينت، بةر اسس من خؤشر نةمـدةزاني، ئـةو مةسـةلةيان ضـؤن حـةل كـردووة؟ ضـون       
بةغدا داواي دةكردو ضـوونة سـةر ئيـرباهير خـةليل، ضـوونة سـةر نواـاتي طومرطييـةكان، حيسـابيان كـرد،           
كةشيتيان كردو رةرمانبةري خؤيان نارد، ئةمة تاكو ئَيستاكة هةمووي ديارة كةباسَي  دةكرَيت لةو بابةتانة، 

ئةوانـة، كـارَيكي زؤر باشـة تةئيسـر      ئَيمة ئةطةر دةسةاَلمتان هةبَينت ئةو ئيعيتاية بـدةين بـةثَيي دةسـتوورو   
دةكاتن لةسةر  بر ي عةادةكةي كردووة لةطـةَل ئـةو شـةريكةيةي كـة دةيكـات بـؤ حكومـةتي هـةرَير، حـةز          
دةكـةم جـةنابي وةزيـرين، يـان كـا  رةشـيد دةيـةوَيت تـةوزحيَي  بـدات، ثـَين ئـةوة كـا  رةشـاد نواتـةي               

 .نيزامي هةية
 :بةر َيز رشاد ا د ابراهير

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

هَيناني مةواد لة دةرةوة بةناوي وةزارةتةكان بَيت، بةناوي حكومةت بَيت، ئةوة مةعيتيية، لَيرة بـاس باسـي   
يـان لـَي وةردةطرَيـت مةاتوعـة،     %13مقاول و شةريكاتة، ئةوانة ئةطةر زةرائيـب نـةدةن، اـانون زةريبـة لـة      

موداخةلـة  دةبـَينت لـة اـانوني زةريبـةش، خـؤي دوو        مةسارييتيان كة ميزانية تةادير دةكات، ئةمـة لَيـرة  
شةاة، شةاي يةكةم بةناوي حكومةت هةر شتَي  لة دةرَي بَيت، ئةوة مةعيتية دةوائريي طومرطي هيضي لـَي  
وةرناطرَينت، زةرائيبيان لَي وةرناطريَيـت، بـةاَلم ئـةوةي مقـاول ثَيـي هةَلدةسـتَيت مـةرروز نييـة لَيـرة ئيعيتـا           

 .ةكة ئةوةيةو زؤر سوثاسبكرَينت، موالحةز
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  رةشيد رةرموو
 

 :بريكاري وةزارةتي دارايي/ طاهربةر َيز رشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو اانونة لـة اـانوني موازةنـةي عَيـرااين ذي هاتيـة، مـةعقول نييـة ئـةو مـاددة هـاتووة بـة سـةراحةت،             

كــردووة، مــةعقول نييــة ئــةو مةشــاريع ئيستيســنا بكــات لــة رســوم و   نةرســي نةصــمان نــةا ي ئــةو اانونــة
زةرائيب، ئَيمة ناحيةكي اانونيمان نةبَينت ئيستيسنا بكـةين، لةبـةر ئـةوة كرديتمـان، ئينجـا جـوابَيكي زؤر       

 .تةوزحيتدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عَيرااـي لـة موازةنـةي خـؤي      ئةوة مةع ومةيةكي تازةية، تةئسري دةكاتن لةوةي كة هني بكـةين، حكومـةتي  
ئةو شةريكاتانة لةطةَل حكومةتي ئيتيحادي تةعااود دةكاتن لةو زةريبةو رسومانة عةروياني كردووة، باشة 
ئَيمة بؤ عةروي نةكـةين و ثارةكـة بطةر َيتـةوة ئـةوَي، هـةمان شـتة ئـةو حةاـةي ئـةوان داويانةتـة خؤيـان،            

 .ةَلَي كا  شَيخ بايز رةرمووكةواتة اوةي اانوني ئةو اةرارة بةاوةترتة، ب
 

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــراوة        ــت ك ــدا راس ــة رؤذنامةكان ــرد ل ــت ك ــت باس ــو جةنابيش ــت وةك ــةوة دةكرَي ــي ئ ــةر باس ــار ه ــارة زؤر ج دي

رَي  ليذنةية  هـات ليذنةيـةكي زؤر   بةنيسبةتي داهاتةكان، من دةمةوَيت هةندَي  روون كردنةوة بدةم، جا
بااَل بوو لة زةرائيب و مودير عامي زةريبة، مودير عامي طومرئ، مةمجوعةيةكي زؤر زؤري مةسئوولني لة 
بةغداوة هاتن و ضوون لة ئيرباهير خةليل مانةوةو ديراسةتي هةموو شتةكانيان كرد، يةعين زؤر بة وردي 

نة بامشاغين وةكو مةنيتةزَيكي رةمسـي، بـة هـةمان شـَيوة بـة حـاجي       ئةو شتانةي ئةوَييان بيين، دوايَي هات
ــواَلت و        ــةرحي ي وس ــات و ت ــبةت داه ــةر ان بةنيس ــةمووي ط ــة ه ــي، ئةمان ــةزَيكي رةمس ــو مةنيت ــةران وةك ئؤم
ئيخراجي موستةنةداتي سةرف و ئةوانةيان هةموو بيين، بةر اسس ئةوة راثؤرتةكـةيان مةع ومـةو ئَيسـتاكة    

ــَ ةن زؤر  ــة، ئةس ــةو رووةوةو،       هةي ــة ل ــةزةكاني ئَيم ــة مةنيت ــتاكة ل ــة ئَيس ــة هةي ــةي ك ــةو وةزع ــوون ل رازي ب
بةنيسبةتي داهاتةوة بؤ وةاَلمدانةوة من دةمةوَيت ئةمانة بةوردي هةندَي  شـت هةيـة راسـس بكـةم، ئَيمـة      

ــاَلي  ــاَلي    ( 12221111) 9002س ــوة، س ــان بر ي ــان لَيم ــارة، ســاَلي  ( 13251110) 9003ثارةي  9001ث
ثارة، تـا ئَيسـتا   ( 919220551) 9001ثارة، ساَلي ( 902119300) 9001ثارة، ساَلي ( 31112122)

ــؤي  ــين      ( 193531102)ك ــة زمي ــة ل ــي ةكاني لَيرةي ــةوةو تةراص ــبةتي داهات ــوة، بةنيس ــان بر َي ــان لَيم ثارةي
ئةمانـةيان  ميزانيةي مور اجةعاتدا دةركةوتووة، كة ضووة بؤ بةغدا مةااصةيان ثَي كردووة بة ية  وةجبة 
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لة بودجةي ئَيمة بر يوة، ئةو رسوماتانةي كة ئَيستا بـاس دةكرَيـت، هةنـدَي  شـت هةيـة كـة طوايـة داخي ـي         
ــؤي       ــة خ ــدا بةلةديي ــيَن تةوزحيمان ــة دوَي ــة، ئَيم ــوماتي بةلةديي ــة رس ــدا، ئةوان ــؤ بةغ ــةناردراوة ب ميزانيــة ن

هـةتا رسـومات دةطةر َيتـةوة بـؤ خؤيـان،      اانونَيكي تايبةتي خؤي هةيـة، ئَيمـة لةسـةرمانة دةعميـان بكـةين،      
ئوجوري خةدةمات و غةرامات، ئةمانةش بةنيسبة دابـةش دةكرَيـت، مةسـةلةن لـة صـحةدا هةيـة، هـةتا لـة         
مروريشدا هةندَي  هةية لةو بابةتانة، ئةمة نيسبةتَيكي دةطةر َيتةوةو دةضـَيتةوة نـاو ميزانيـةي وةزارةتـي     

 .يان سةرف دةكرَيت بؤ ئاطاداري جةنابتان، سوثاسدارايي حكومةتةوةو، نيسبةتَيكي بؤ خؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيســتا ئةطــةر ســورن لةســةر ئــةو مواتةرةحــةي كــة ئــةوة جيــا بكرَيــت، كــا  رةشــادو كــا  ســةردار، كــا      
عومةرين تةئيدي كردةوة، مواتةرةحَي  هةية دةَلَيـت ئـةو ماددةيـة زيـادة ئي زـا بكرَيـت، جـةنابي وةزيـر         

كرد هؤكارةكاني، بةوةشةوة كة لة موازةنةي عامةشدا هـاتووة، دةوةمـة دةنطدانـةوة، كـَي تةئيـدي      شةرحي 
مواتةرةحي ئةو سَي ئةندامي ثةرلةمان دةكات، كة دةَلَيت ئةو ماددةية ئي زا بكرَيت دةسس بةرز بكاتـةوة؟  

ر سـوثاس، بةزؤرينـةي   دةنـط زؤ ( 50)دةنط زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟      ( 91)
دةنط وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، جارَيكي تر دةوةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر     
سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، تكايـة مـاددةي           

 .بيست
 

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

ئَيمة ثَيشنيازَيكمان هةية بؤ ماددةيةكي نوَي بةو ثَيية تةسةلسولي ماددةكان تَي  دةضَيت، ئةطـةر رَيطامـان   
 .بدةن بيخوَينينةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة ماددةيــة      ــةن بيخةن ــارَي ئةوةل ــةي مــةناريعي      %90ج ــةوةي بودج ــان بــؤدا كةمكردن ــة دةنطم ــةي ك ةك
اعي لــة هةرســَي ســةرؤكايةتيةكة، ئــةوة ماددةيةكــة لــة شــوَيين خؤيــدا جَيطــاي دةبَيتــةوةو صــياغة   ئيجتيمــ

 بكرَينت، بةَلَي ئَيستا مواتةرةحي تازةت ضية؟
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةية  زياد بكرَيت بةناوي ماددةي ماد( 12)ليذنةي دارايي و ئابووري ثَيشنياز دةكات، كة لة دواي ماددةي 
 :بةم شيَِِوةيةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة( 90)
 (.بؤ هاوواَلتيان دابني دةكات بةثَيي رَينماييةكان( س فة عقار)وةزارةتي دارايي ثَيشينةي خانووبةرة )
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و، ( 99)دةبَيــت بــة مــاددةي ( 90)بــة هــةمان زجنــرية ئةمَينيََتــةوةو مــاددةي  ( 91)بــةم ثَييــةش مــاددةي 
 .زجنريةي ماددةكاني دواي ئةوة بةو ثَيية دةطؤر َيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثارةكةش ئةوةمان هةبوو، بةاَلم مواتةرةحةكة ئةوة نةبوو، مواتةرةحةكة ئـةوة بـوو كـة لةسـةر وةحـدةي      
وة، ئةطـةرنا  سةد مةترين ئةو سوليتةية بدرَيت و لة دَيهاتين، يةعين لة دةرةوةي ئةو مواتةرةحة وا هاتو

بؤ داخيل ثارةكة كرا بوو، دةَلَيت ئةطةر ئيزارةي ئةوةش بكةين بة رةضاو كردنـي مشـولي ئةوانـةش بكـاتن     
 .لة سةد مةتر دةكةن و لة الدَين، يةعين رةضاوي ئةوة بكرَيت، هينةكة بدرَيت، كا  دَلشاد رةرموو

 :س َيماني/بريكاري وةزارةتي دارايي/ عثما بةر َيز دَلشاد 

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
ئةوةي كا  بـةر َيز دكتـؤر دلَيـر دةَلَيـت بـةثَيي رَينماييـةكان، ئَيمـة ثـار ثَيشـينةكةمان بـة اـانوني موازةنـة             

و، رَينماييشـمان بـؤ دةركـردووة، لةبـةر ئـةوة بـة رةئـي مـن تةحصـيل حاصـ ة،            9001دةرضووة، هي ساَلي 
لة تواناي حكومةتي هةرَيمـدا هةيـة ئةمسـاَل ثَيشـينةي     مةسةلةي طوندةكان، ئَيمة طومتان و شةر ان كرد 

خانووبةرة بؤ طوندةكان خةرج بكات، ئَيستا تةنانةت كَيشةمان لة هةَلة ة هةية ئييتـرازي زةوييـةكاني نـاو    
هةَلة ة تةواو نةبووة، ضونكة تؤ مةسةرةيف عةااري دةدةيَس، دةبَيت زةويةكةي حجز بكةيت، خانووةكةي 

ناوي خةرج كردني ثَيشينةكة، لةبةر ئةوة لةم اؤناغـة بـة رةئـي مـن نـةتواناي داراييمـان       حجز بكةيت لةثَي
 .هةية، نة وةسائي ي اانونين رةراهةم كراوة بؤ ئةوةي ئةوة جَي بةجَي بكرَيت و سوثاس

 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

، بةاَلم ئةطةر ناكرَينت نرَيتة ئةطةر وا بَيت كة تواناي داراييت نةبَيت، ناتوانيت تؤ شتَي  بكةيت و ئةوانة
 .تةوصيات باشة، كا  دلَير

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي دارايي و ئابووري ثَيشنيازةكةي تةنها سةبارةت بـة تةسـبيت كردنـي ثَيشـينةي خانووبةرةيـة وةكـو       
سس بةنيسبةت حكومةتةوة بيدات، ئيرت رَينماييـةكان هةيـةو   ثار، بؤ ئةوةي ئي زامَيكي اانوني هةبَيت بةر ا

بةردةوامة ئةمـة باشـرت، دةَلـَيني ئي زامَيكـي اـانوني هـةبَيت، وةكـو تةوصـيات سـةبارةت بـة شـس تـر ئَيمـة              
تةوصيامتان هةيـة لةطـةَل ليذنـةي ياسـايي هةنـدَي  تةوصـيامتان هةيـة ئامادةمـان كـردو، دوايـَي دةخةينـة            

 .انبةردةمي بةر َيزت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر ئةو ماددةية وةكو خؤي لةناو ياساكةدا دةبَينت، مادام خؤيان هةيانةو رَينمايي باشة، ئةويرت هي سةد 
مةتريةكةو دةرةوةي هني ببَيتة تةوصيات بةثَيي ئيمكانياتي حكومـةتي هـةرَير نرَيتـة بةرنامـةي ئةطـةر      

ة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي      ثارة بوو ئةوة هني و ئةوانة، دةوةم
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ئةو مواتةرةحةي ليذنةي دارايي و ئابووري دةَلَيت ئةو ماددةية ئيزارة بكرَينت حكومةت خانووبةرة دابني 
 .بكاتن بةثَيي رَينماييةكان، اسةتان هةية، كا  كةرميين وةكو ليذنةي ياسايي رةئي هةية لةسةري رةرموو

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر ئةوةي ياساي موازةنةي ساَلي ثار كؤتايي ثَيهـاتووة، ئـةوة ياسـايةكي نوَييـة، ثَيمـان باشـة هـةمان ئـةو         
ثَيشنيارةي كة ليذنةي دارايي كردوويةتي، ئَيمةش وةكو ليذنةي ياسايي ثشتيوانيان لَي دةكةين كة دووبـارة  

 .ةوة لةو ياسايةداو، زؤر سوثاسبكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر ئةوانةي كـة داواي اسـةيان كـردووة خـياليف ئـةو اسـةيان هةيـة، ئَيسـتا بـووة مواتـةرةحي هـةردوو            
 ليذنة، ئةوانةي كة اسةيان كردووة خياليف ئةوةيان هةية، جةنابي وةزير رةئيت ضية؟

 :ي دارايي و ئابووريوةزير/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شـةوة ئـةوة رابطـرين بةر اسـس، بةنيسـبةت      9010ئةطةر ئَيوة باسي لَيوة دةكةن ئَيمة بة تةما نةبووين لـة  

 .ئةوة اةرار دراو ئَيمة ئَيستا دةتوانني لةسةري بةردةوام بني و هةر بةردةوامين دةبني
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .كةواتة حكومةتين تةئيدي دةكات، سؤزان خان دةَلَيي رةئيةكي ترت هةية، رةرموو زؤر ضاكة،
 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، بـــةاَلم 9010مـــن ئـــةو رؤذة كـــة تةرحيشـــر كـــرد، مـــن دةزامن حكومـــةت ئـــةو بةرنامـــةي هةيـــة هـــةتا  
ة هةولَير بةهؤي ئةوةي شارةواني ئييترازي ناكات هي ئيقترياحةكةي من ئةوة بوو رَينماييةكان ية  نيية، ل

سةد مةتري، ئَيمة كَيشةي سةد مةتريةكامنان هةية، يةعين ئةطةر لةناو رَينماييـةكان، يـاخود ئَيسـتا لـةناو     
ئةو ماددة ياسايية، يةعين ئةو خةَلكة رـةاريو هـةذارة بـةو شـَيوةية كـة بيـةوَيت خـانوو بكـات، كَيشـةيةكي          

 .ارةسةر بكةيت، دةتوانيت لةناو ئةم ياساية ئيجبار بكرَيت، زؤر سوثاسنيشتةجَي بوون ض
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةئيتان هةية لةسةر ئةو اسةية، رةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اوازة، بةنيسبةتي س َيمانيةوة، لَيرة ئةو ثارضة زةويانةي ديارة حاَلةتي رةني لة وةزارةتي شارةواني لَيرة جي
ئييترازي بؤ ناكرَيت، من ثَيمواية ئةوة مـةوزوعَيكي رةنييـةو عيالاـةي بـة وةزارةتـي شـارةوانييةوة هةيـة،        

 .هةر كاتَي  ئةوانة كرا، ئَيمة لة الي خؤمانةوة س يتةي عةاارييان بؤ سةرف دةكةين
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئيسماعيل رةرموو كا 
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اسةي من لةسةر ئةوةية، ئةو اةزاو ناحيانةي كة تاثؤيان نيية، ئةوة بيطرَيتةوة، بةتايبةتي ئةوةي كة مـن  
ت، بـا  مةع ومامت لةسةر هةية اةزاي ضؤمان بةطشس بة هةر ضوار ناحية، جةنابت باسـي طونـدةكان دةكـةي   

بَ َيني من باسي ناحيةكان دةكةم، اةزاي ضؤمان بة هةر ضوار ناحيةوة سيدةكانيشي لةطةَل بَيت، ئةوةي كة 
من مةع ومامت لةسةر هةبَيت هيض تاثؤي لةسةر نيية، كـة تـاثؤي نييـة سـاَلي ثـار كـة ياسـاي ثـَي دةرضـوو،          

سةر بكات، خةَل  ئـةو ثارضـة زةويانـةي    دةبواية بةر اسس حكومةت هةوَليدا بواية زوو ئةو مةسةلةية ضارة
كة هةيانة تاثؤ بكرَين و ببنة خاوةن تاثؤي خؤيان، س يتةي عةاار ئةطةر ئةو ناوضانة نةطرَيتةوة، بة رةئي 
من طوناحَيكي طةورةية لةو مةنتيقانة دةكرَيـت، ضـونكة ئـةو مةنتيقانـة هـةمووي راطوَيزرايـة، طونـدةكاني        

ية لة جياتي ئـةوةي كـة حكومـةت ئـاوةداني بكاتـةوة، مـن ثَيموايـة ئةطـةر         خاثور بووة هيضي نةماوة، دةبوا
حكومـــةت دةعمـــي ئـــةو مةســـةلةية بكـــات و ســـ يتةي عـــةاار بدرَيتـــة ئـــةو اـــةزاو ناحيانـــة، خـــةَل  لـــة   
ئؤردوطايةكانين دةطةر َيتةوة، دةتوانن دةعمَيكي طةورة بؤ ئاوةدانكردني ئةو مةنتيقانـة بكـات، داوا دةكـةم    

 .ضارةسةر بكرَيت، بةر اسس ضونكة خةَلكي ئَيمة زؤر مةغدورة لةو مةسةلةية، زؤر سوثاس ئةو مةسةالنة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومسان شواني وةزيري ثالندانان رةرموو
 :وةزيري ثالندانان/ شواني عثما بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةو، سةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران لـة كؤبوونـةوةي     زؤر سوثاس، ثَيشنيارةكةي كا  عومسان زؤر بةجَي

رابردوو بر ياريدا كة ليذنةيةكي ثَيكهَيناوة لة وةزارةتي شارةواني و كشتوكاَل و دارايـي و كؤمـةَلَي  جيهـاتي    
تر وةكو وةزارةتي عةدل و ئةمانة، بؤ ئةوةي زؤر لة اةزاو ناحيةكاني كة كَيشـةي تـاثؤ نـةكردني سـنووري     

ــردووةو      شــارةوانيان ــارةواني تةبــةناي ئــةم ئيشــةي ك ــت، وةزارةتــي ش ــؤ ضارةســةر بكرَي هةيــة هــةموويان ب
ــةية        ــةم كَيش ــة، ئ ــة زؤر كؤنيش ــةزا هةي ــرة ا ــتان، بط ــةكاني كوردس ــة ناحي ــة، زؤر ل ــانوني خةَلك ــةاَيكي ا ح

ي هةرَيمي كَيشةيةكي موتةراكيمي سااَلني ثَيشوو، هي زةماني رذَيمين بووة، ئَيستا هةوَل دراوة لة حكومةت
كوردستان بؤ ئةوةي ضارةسةر بكرَيت، ضونكة بةبَي ضارةسةر كردنـي ئةمانـة، ناكرَيـت تـؤ تـاثؤ بـؤ خـةَل         
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بكةيت، كة تاثؤش نـةبَيت سـوليتةي نـادرَيَس، بؤيـة ئـةم بر يـارة جـَي بـةجَي دةكرَيـت و ثَيشـنيارةكةي كـا             
 .ئيسماعيل لة جَيية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حاتةم رةرموو كا 
 :بةر َيز حامت حممد جان حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين هةر ئةوة بوو، ثشتطريي بوو بؤ بووني ئةو ماددةية ضؤن لـة ياسـاي ثارسـاَل لـة موازةنـة هـاتووة، بـا        

 .ئةمساَلين هةبَيت لة ياساكة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عادل رةرموو
 :امني بةر َيز عادل حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من سةبارةت بةوةي سؤزان خان اسةي لـَي كـرد، مـن ثَيموايـة ئـةو كَيشـةية هةيـة، ثـَين كـةمَيكين ئَيمـة           
هةندَي  خةَلكمان بيين بةر اسس لة هةولَير لةبةر ئةوةي مةساحةي زةويةكان كةمة، لَيرة بة سيسـتةمَيكي  

سـ َيماني و طـةرميان و ئـةوة، يـةعين كـةمرتين مةسـاحةش عـةااري         تايبةتي زةوي تةوزيع كراوة، بةاَلم لـة 
ثَيدراوة، يةكَي  لةو شـتانةي تـر كـة بةر اسـس ئامـاجني دابـني كردنـي شـوَيين نيشـتةجَي بـوون نايةتـة دي            
ئةوةية كة بر ي ثارةكة كةمة بةر اسس، يةعين زؤر لة ثارَيزطا ثَيمواية دوازدة م يؤنة، لة اةزاو ئةوانين نؤ 

يؤن، يةعين بةر اسس ئةو بر ة حةق واية ئَيمة لَيرة شتَي  بنووسني، كة وةزارةتي ماليـة بتوانَيـت ضـؤني    م 
 .ئةوةي بؤ ثةيدا دةكات، يةعين زياد بكرَيت، بةالي كةمةوة ثازدة م يؤن تةاريبةن باشة

ةوة تـاوةكو ئَيسـتا،   1229ي سةبارةت بة الدَي و ئاواييةكان، كة كا  دَلشاد ئيشارةتي ثَيدا، من نازامن لة سـالَ 
ي دَيهاتي طةرميان ئاوةدانةو ئةوين ية  %9دَيي هةية، لة (1010)بؤ منوونة بؤتان دةهَينمةوة، طةرميان 

ئةطـةر سـَي، ضـوار دَي كـرا بَيـت و، لةاليـةن       ( 211)دَي نيية حكومةتي هـةرَير جطـة لةوانـةي لـة اـةراري      
ساَلَي  لة ساَلةكاندا بة منوونة سي دَي ئـاوةدان بكاتـةوة بـة     رَيكخراوةكانةوة، يةعين با حكومةتي هةرَير لة

منوزةج، بة مةراحيل، يةعين بةر اسس ئةوة مةوزوعَيكة دواي حةظدة، هةذدة ساَل تا ئَيستا حكومـةت بـريي   
لةوة نةكردؤتةوة دَيهات كة بر بر ةي ثشس ئابووري كوردسـتان بـووة، ئَيسـتا دَيهـات ضـؤل بـووة، بـة منوونـة         

دةهَينمةوة، لة وشكةساَلي ثار لة طةرميان لة نزيكةي هةشت هةزار سةر خَيزان لـة طـةرميان، نزيكـةي    بؤت 
شةش هةزار خَيزاني بةهؤي وشكةساَلييةوة كؤضي كرد، يةعين جطة لةوةي ئةو شتانةي نةكراوة رَيطاوبـان،  

ذةيــةكي كــةم، يــةعين  اوتانانــة، ئةوانــة هــةموو رَيكخراوةكــان كردوويــةتي، يــةعين حكومــةت زؤر بــة ريَ   
بةر اسس من ئةوةي كة دةيَ َير مةيدانيةن، يةعين من لةو رةترةية لة ثانتايي طةرميانـةوة رؤيشـتووم دَيـي    
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وا هةية خَيزانَي ، يان دَيي وا هةية كةسي لَي نةماوة، يةعين بةر اسس حةاة حكومةت كيانةكي هةبَيت بؤ 
 .ئةو ئاوةدانكردنةوةية

 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .كا  غةرور رةرموو
 

 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةو ماددةيةي كة ثَيشنيار كراوة، منين لةطةَل ئةوةدام كة ئيزارة بكرَيت، بةاَلم بةنيسبةت ئةو 
لةو مةسةلةية؟ ئامانج  مةسةلةيةي رَيكخستين رَينماييةكان، ئةطةر ئَيمة تَيبيين بكةين يةعين ئامانج ضية

ئةوةية كة ئَيمة ئةزمةي سةكةن ضارةسةر بكةين، يةعين اةيراني نيشـتةجَي بـوون ضارةسـةر بكـةين لـةو      
واَلتة، كةواتة ئةطةر كةسَي  لة سةد مةتريشي كةمرت بوو، دةبَيت تؤ هاوكاري بكةيت كة شوَيين نيشـتةجَي  

 .بوون بؤ خؤي دابني بكات، ئةوة ية 
ر لةو ثةرلةمانة ياساي دابني كردني شوَيين نيشتةجَي بوومنان دةركردووة، لةو ماددانةي كـة  ئَيمة هة/ دوو

تَيداية كؤمـةَلَي  تةوصياتيشـمان دا بـة وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوة كـة شـواةي سـةكةني دروسـت بكرَيـت و           
بةشَي  لـة كَيشـةكان    بدرَيت بة هاوواَلتيان بة ئةاسات، ياخود بة نرخَيكي رةمزي، بؤ ئةوةي بتوانني ئَيمة

ضارةسةر بكةين، وةزيري ثالندانان كة بةر َيزيان لَيرةية، ناكرَيت، ئايا ئَيمة لة طوندةكان، لة ناحيـةكان، لـة   
اةزاكانين ئةو كؤمةَلطاي نيشتةجَي بوون دروست بكةين بةشَيوةي شواة بَيت، يان بةشَيوةيةكي تر بَيـت؟  

 .ئةوة خاَلَي 
ــس م   ــر، بةر اس ــاَلَيكي ت ــاوةدان      خ ــدةكان ئ ــةوةي طون ــة ل ــةعين جط ــدةكان، ي ــةوةي طون ــةلةي ئاوةدانكردن ةس

دةكرَينــةوة، ئَيمــة بــؤ ذَيرخــاني ئــابووري خؤمشــان ســوودَيكي زؤر وةردةطــرين، لــة هــةمان كاتــدا جوولــةي   
كشتوكاَل كردنين بةهَيزتر دةبَيت، مةسةلةن جوولةي بةخَيو كردني ئاذةَل و ثةَلةوةرين بةهَيزتر دةبَيت 

واَلتي ئَيمة، ئَيمة دةتوانني ثشت بةخؤمان ببةستني لـة رووي ئاوةدانكردنـةوةي ئـةو طوندانـة، لـة رووي       لة
ئابوورييةوة، خؤي ثَيشرت كة حكومةتي عَيرااي ئةو طوندانةي تَيكدا ئامانج ئةوة بوو، ية  لـة ئاماجنـةكان   

عتيماد نةكاتة سـةر خـؤي بـؤ ذيـان و     ئةوة بوو كة ذَيرخاني ئابووري كوردستان تةدمري بكات، تاكي كورد ئي
ضاوي لة دةست ئةو بَيت، بؤية ئَيمة دةبَيت حكومةتي كوردستان مـولزةم بكـةين كـة لـة بةرنامـةي دادَيـت       
طوندةكان ئاوةدان بكاتةوةو هةموو هاوكاري و ئاسانكارييةكين ثَيشكةش بكات، بؤ ئـةوةي لـة داهاتوويـةكي    

سـتا خؤمـان، هـةتا بةداخـةوة ئَيسـتا سـةوزةو ميـوةش لـة واَلتـاني          نزيكدا ئَيمة بتـوانني لـة زؤر شـت كـة ئيَ    
دةوروبةر دَيتة كوردستان، يةعين مةعقول نيية لة كوردستان هةتا تةماتـةو خيـار لـة سـورياو ئَيـران دَيتـة       

 .ئَيرة، ئَيمة دةبَيت بة خؤمان هةندَي  ثرؤذةمان هةبَيت بؤ ضارةسةر كردني ئةو طررتانة، لةطةَل رَيزمدا
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
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 .كا  عةوني رةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي ليذنةي دارايي و ياسايي دةكةم، سةبارةت بة داناني ماددةيـة  وةكـو ثارسـاَل    

لـة راثـؤرتي ئةمساَليشـمان لـة ليذنـةي       بؤ دانةوةي سوليتةي عةااري، بةاَلم كَيشةكة لَيرة لةوةدا نيية، ئَيمـة 
ياسايي لة بر طةي دة ئةوةمان داوا كردووة، كَيشةكة لَيرةية، جةنابي وةزير دةَلَيت رَينماييةكان يةكن، بةاَلم 
رَينماييةكان ية  نيية، لة هةولَيرو س َيماني سةبارةت بة سةرف كردنـي سـوليتةي عـةااري بـؤ ئـةو ثارضـة       

َيــرة مــةوزوعي ئييتــراز نييــة، ئَيمــة نامانــةوَيت ثارضــةي ســةد مــةتري ئييتــراز مــةترة، ل( 900)عةرةســانة 
مـةتري هـةردووكيان سـوليتةي    ( 900)بكرَيت بؤ دوو بةش، بةاَلم ئةو كةسانةي كة شريكن لة ثارضـةيةكي  

وةربطــرن، كَيشــةكة لَيرةيــة، لــة هــةولَير ســوليتة ســةرف ناكرَيــت بــؤ ئــةو ثارضــة زةويانــةي كــة دوو كــةس    
عةرةسـةية  يةكـةميان وةريطرتـووة، ئـةوي دووةم وةري نـةطرتووة لـة سـ َيماني ئـةوة سـةرف           هاوبةشن لة

 :اسادة اسضافة)دةكرَينت، ثَيشنيار دةكةم ماددةية  ئيزارة بكرَيت بةو شَيوةية كة ئَيستا دةووَينمةوة 
تزيام متااحتها ع اى    تصرف الت فة الاقارية لكال الشاريكني بصاورة متاتق ة يف الارصاات اسشااعة الايت ال       -1

 .  مربع900
مالياني   2م ياو  ديةاار سركاز احملافظاة، ومال       11م يو  ديةاار اىل   19زيادة مب ق الت فة اسصروفة مل  -9

 .زؤر سوثاس( م يو  ديةار لالقضية والةواح  19ديةار اىل 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طوَلناز خان رةرموو
 :بةر َيز طوَلناز عزيز اادر

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

منين ثشتطريي لةو برادةرانة دةكـةم، كـة داواي يةكخسـتين رَينماييـةكان دةكـةن، ضـونكة نابَيـت جيـاوازي         
 .هةبَيت بةو جؤرة كة ببَيتة طررت بؤ هاوواَلتية  لة شارَيكةوة بؤ شارَيكي تر، ئةمة ية 

ت، لةطةَل رَيزم بـؤ رةئيةكـةي كـا  عـةوني،     بر ي رَيذةكة بؤ اةزاو ناحيةو ثارَيزطاكان وةكو ية  بَي/ دووةم
لة اةزاو ناحيةكانين كةرةستة وةكو هةمان ثارَيزطاكان طرانة، شتَيكي تر لَيـرة كـة كـا  عومسـان جـةنابي      
وةزير ئاماذةي ثَيدا، بةر اسس طررس تاثؤيةكان بؤتة طررتَيكي طةورة، شوَينَيكة كة ناوي ناحيةيـة، اةزايـة،   

طرتووة، ئةطـةر حكومـةت بَيتـو دةسـت ثَيشـخةري بكـات، يـان ثةلـة بكـات لـة تـاثؤ            هةية سييتةتي شاري وةر
 .كردني، دةبَيتة داهاتَيكين بؤ حكومةت

دووةم شت، لة وةرطرتنةوةي اةرزي هاتنةوةي ئةو مةب ةغةي كة دةدرَيتـة عـةاار، رَينماييـة  دةربكرَيـت،     
كـة زيـاد بكرَيـت لـة وةرطرتنـةوة، بـةاَلم ئـةو        كة هيض نةبَيت ئةطةر بر َيكي كةمين لةسةر هاوواَلتين رَيذة

مةب ةغَيكي ئةوتؤي دةست بكةوَيت، كة خانووةكةي لة ماوةيةكي دياريكراو تةواو بكات، ئـةوة هـةم دةبَيتـة    
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ئريادَي  بؤ حكومةت، هـةم هاوواَلتيـةكي تـرين دةتوانَيـت لـة دواي ئـةوة سـوودي لـَي وةربطرَيـت، مـاددةي           
 .دواي ئةوة رَيطةم ثَي بدةن و سوثاستان دةكةم ئيزاريشر هةية ئةطةر بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  ئارام رةرموو
 

 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من بةش بةحاَلي خؤم زؤر بة تةواوةتي ثشتطريي لةو ثَيشنيارةي ليذنةي دارايي دةكةم، حةز دةكةم شـتَي   
 9001ي ثةرلةماني بـةر َيز، ئَيمـة سـاَلي ثـار لـة كـاتي مونااةشـة كردنـي بودجـةي          نةمةوة يادي ئةندامان

ئَيمـة يــةكَي  لــة داوايــةكاني ئةنـداماني ثةرلــةمان بــوو، كــة وةكـو تةوصــية جَيــي كرايــةوةو خؤشــبةختانة    
وةكـو  ئةجمارةش وةكو ياسا جَيي دةكرَيتةوة، كة ئةوين ثَيشينةي خانووبةرة بدرَيت بة هاوواَلتيـان، ئَيمـة   

ليذنةي ئاوةدانكردنةوة لة ماوةي رابردوو سةرداني سةرجةم اةزاكاني هةرَيمي كوردسـتامنان كـردووة، ئـةو    
خاَلةي كة كا  ئيسماعيل ئيشارةتي ثَيدا سةبارةت بة ضةند اةزاو ناحيةية ، كة تاكو ئَيستا تاثؤيان نيية، 

ئَيمـة ضـووين و رووبـةر ووي ليذنةكـةمان     بةر اسس ئـةوة داواكارييـة  بـوو لـة زؤربـةي ئـةو شـوَينانةي كـة         
كرايةوةو وةكو راثؤرتَيكين ئَيمة ئاراستةي سـةرؤكايةتيمان كـردووة، بؤيـة داواكـارين كـة ضارةسـةري ئـةو        
كَيشةية هةرضي زووتر بكرَيت، ئةوةي كة من ثَير خؤشة لَيرة ئيشارةتي ثَي بدةم، كا  عةوني تا رادةيـة   

ثَيشينةي خانووبـةرةمان تةسـبيت كـرد، داواكـارم ئةمسـاَل هـةوَل        9001ي باسي كرد، ثار ئَيمة لة موازةنة
بدةين ئةو بر ة ثارةيةي كـة دةدرَيـت ض لـة ثارَيزطـاو ض لـة اـةزاكان و ناحيـةكان زيـاد بكرَيـت بةشـَيوةية            
لةطــةَل بــاري ئــابووري ئــةمر ؤي بــازار ي كوردســتان بطوجنَيــت، بؤيــة مــن ثَيشــنياري ئــةوة دةكــةم كــة ئــةو     

غةي كا  عةوني ئيشارةتي ثَيدا، ئَيمة بتـوانني تةسـبيت بكـةين، كـة ئةمسـاَل تـواني بَيتمـان شـتَيكي         مةب ة
باشرت بكةين، ثار ئةم ثَيشينةية جَيطري كراوة، ئةمساَل بتوانني مةب ةغةكـةي زيـاتر بكـةين، بـؤ ئـةوةي كـة       

 .هاوواَلتيان زياتر بتوانن ئيستييتادةي لَي بكةن، ئةمة يةكةم
يةكخسـتين رَينماييـةكان، سـةرؤكي ثةرلـةمان، ئاشـكراية هـةر شـارَيكي هـةرَيمي كوردسـتان لـة           سةبارةت بة 

رووي جوطراريةوة تايبةمتةندي خـؤي هةيـة، طـرنط ئةوةيـة جـةنابي وةزيـري دارايـي ئيشـارةتي ثَيـدا كـة           
ةاَلم زؤر رَينماييــةكان بةنيســبةت ثَيــداني ثَيشــينةي خانووبــةرة لــة ثارَيزطاكــاني كوردســتان وةكــو يةكــة، بــ 

تةبيعيية ئَيمة تايبةمتةندي شارةكان و ثارَيزطاكان بثارَيزين لةوةي كة ئةطـةر لـة سـنووري ثارَيزطايـة  لـة      
رووي شارةوانييةوة تايبةمتةنديية  هةبَيت و تةع يماتي خاصي خؤي ثـَي دةربضـَيت، مـن لةطـةَل ئـةوةدام      

وين ثَيويسـتة لـة ضوارضـَيوةي رةضـاو كردنـي      ثَيشينةي خانووبةرة بدرَيت بة زةوي سةد مةتري، بةاَلم ئة
ثَيكهاتةي جوطراريةي ئةو شارة بَيت، يان ئةو موحارةزةية بَيـت، لةطـةَل تـةع يمات و بةرنامـةي شـارةواني      

 .ية  دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  رةمةزان رةرموو
 
 
 

 :رمضا  عبمالرمحل حممم رضا.بةر َيز د

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
ئامانج لـةم ياسـاية كـةم كردنـةوةي كَيشـةي نيشـتةجَي بوونـة، بةتايبـةتين تةئكيـدي ئةنـداماني بـةر َيزي            
ثةرلةمان لةسةر خةَلكاني هةذارو كةم دةرامةت بوو، لةسةر خةَلكاني كرَيضي بوو، ئَيسـتا ئـةوةي كـة هةيـة     

ة  دةكـةن، وةنـةبَيت لـة خؤشـيان بَيـت، لـة       لة كوردستاندا، ئةو خةَلكانـةي كـة لةسـةر سـةد مـةتري بينايـ      
 .ناضاريداية، كة بةشَيكي ررؤشتووةو دةتوانَيت ئةو بةشة بكر َيتةوةو بينايةكةشي مةحدودة

شتَيكي تر هةية، كة ئةوين اةرزي بانكي خانووبةرةية بؤ كؤمثانياكان كة خانوو دروسـت دةكـةن،   / دووةم
تؤ دوازدة م يؤن دةدةيت بة اةرزي عةااري، ئةو اازاجنانـةي كـة   بؤ بر ي ئةو سَي دةرتةرو نيوة لة كاتَيكدا 

دَيتة سةريشي نيسبةتةن بة اةرزي سندواي ئيسكان زؤر زياترة، ئةمة ئةخري مةع وماتـة كـة ئَيمـة ئَيسـتا     
ــةو        ــةَل ئ ــت لةط ــةاَلم دةبَي ــردووة، ب ــمارمان ك ــجيعي ئيستيس ــة تةش ــدا ئَيم ــانطرتووة، لةكاتَيك ــ  وةرم ــة بان ل

ــاو      كؤمثانيايان ــعرَيكي طوجن ــة س ــا ب ــةيان، ت ــووني خانووبةرةك ــارةي تَيض ــةبَيت دةرب ــةنطيمان ه ــدا هةماه ةش
بدرَيتةوة هاوواَلتي، ضونكة مةبةسس ئَيمة خزمـةتكردني هاوواَلتييـة، خزمـةتكردني خـةَلكاني بـَي جَيطـاو       

ئـةو كؤمثانيايانـةمان   رَيطاية، بر ي اةرزةكة كة دةدرَيت زؤرة، ئَيمة زةوميان بة بةالش داوةو هاوكـاري تـري   
كردووة، كةواتة لة كاتي دياري كردني نرخي ررؤشتين ئةو يةكانة ئةوةية دةبَيت حكومـةت ئاطـادار بَيـت و    

 .اازاجنَيكي ئةوتؤ نةضَيتة سةر هاوواَلتي، كة نةتوانَيت سوود لةو يةكانة وةربطرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووئاخري كةس كا  بةَلَين رةر
 (:بةَلَين)بةر َيز  د عبداهلل حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي كة من دةمويست باسـي بكـةم كـا  عـةوني باسـي كـرد، كَيشـةي سـةد مةتريةكـة ضارةسـةر بكرَيـت،            
ئةوةي كة ثَيشنياري كرد، ثَيشنياري دووةمين هةر ئةوةي كا  عةوني بوو بةر اسس، ئةو بر ة ثارةيـة زيـاد   

 .، زؤر سوثاسبكرَينت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  عومسان وةزيري ثالندانان رةرموو
 :وةزيري ثالندانان/ شواني عثما بةر َيز 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، من تةنها وةاَلمر بؤ كا  عادلة، كة ثَيمواية ئةو ذمارانةي كا  عادل طوتي راست نةبوو، دةَلَين 

ا هــةذدة دَي ئاوةدانــة، مــن داوا دةكــةم ليذنــةي دارايــي و ئــابووري دواي مونااةشــاتي   لــة هــةموو طةرميانــد
ميزانية كة تةواو دةكات سةرداني وةزارةتي ئَيمة بكات بة ذمارةي طوند، بة ذمارةي خَيزان، بة ذمارةي ئةو 

باسـي سـوليتةي   خةدةماتانةي كة ثَيشكةشين كراوة، حةق نيية ئَيمة رَيطا بطرينت، ضـونكة لـة ماددةيةكـدا    
عةاار دةكرَينت، باسي ئاوةدانكرادنةوةي دَي و هيض خةدةمات ثَيشكةشي طةرميان نةكراوة، يةعين ئةمة لـة  
مةوزوعــة ئةساســيةكة الدرا، بؤيــة مــن ئةمــة رةد دةكةمــةوة بــة اســةي جــةنابي كــة رــةرمووي، كــة هــيض    

نوَينـةري طـةرميان هةيـة لَيـرة     انن خةدةماتَي  ثَيشكةش بة طةرميان نةكراوةو طةرميان وايـةو وايـة، دةتـو   
لـة ئةندامــةكاني طــةرميان بــَين لةطــةَل ليذنــةي دارايـي ســةرداني وةزارةتةكــةي ئَيمــة بكــةن، ســةرداني    دوو

ــت        ــة كــةم بطريَي ــَيوةية ب ــةم ش ــت ب ــراوة، ناكرَي ــدير ك ــةي تةا ــةو خةدةمات ــة ئ ــةن، ك ــةرميان بك ــدارةي ط ئي
 .كوردستاندا، سوثاس خزمةتةكاني حكومةتي كوردستان لة هةموو سنووري

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شَيخ بايز وةزيري دارايي رةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 باسي خةدةمات دةكرَيت بؤ طوندةكان، من هةندَي  ئيزارةم هةية، بةر اسس ئةو رةاةمانةي كة لةالي ئَيمـة 

دةرضــووة لــة وةزارةتــي دارايــي زؤر زؤر زؤر زيــاترة لــةوةي ئَيســتاكة كــة دةَلــَين ســَي و ضــوار دَي، هــةر بــؤ   
وشكةساَلي، بزانة ئَيمة ثارساَل ضةندمان سةرف كردووة لة حدودي سي م يار دينارمان بةس بؤ وشكةساَلي، 

ةرف كـراوة، دواي ئـةوة هةنـدَي     ئةطةر طوندةكان نةبَيت و وجودي نةبَيت ئةم م ياراتانـة بـةس بـؤ ئـاو سـ     
 .مةع وماتي ترم هةية حةز دةكةم ثةرلةمان ئاطايان لَي بَيت

 .برايان، خوشكاني ئازيزم
ئَيوة دةزانن لة ميزانيةي كوردستان ضي بؤ مةنتيقةي كوردستان دةردةضـَيت، هـةر هةنـدَي  مـةع وماتتان     

ميزانيـةي حكومـةتي هـةرَير، هـةر يـةكَي        طوند زياتر بـة ثـارةي حكومـةتي هـةرَير، لـة     ( 10)بدةمَي، لة 
حةوت هةزار ثَينج سـةد دؤالريـان وةرطرتـووة، بـؤ ئـةوةي طونـدةكانيان ئـاوةدان بكةنـةوة،         ( 1300)لةوانة 

كــةرةم و تــؤثزاوةو هــةر درطونــد، ناحيــةكاني اةرةهــةجنريو شــوان و تةكيــةي جــةباري و اا( 10)زيـاتر لــة  
ومةتةي ئَيرة ئَيسـتاكة جـارَيكي تـر بينـات نراونةتـةوة، ئايـا ئـةو        هةموو ئةو ناحيانة بة ميزانيةي ئةم حك

شــوَين و طةر ةكــة هةذارانــةي كــةركوو  دةبيــنن هــةمووي ضــيمةنتؤ و اــري كــراوة، هــةمووي بــة ميزانيــةي  
حكومةتي هةرَير كراوة، ئايا لة خانةايندا ئةو هةموو مةسارييتة كـة بؤيـان دةكرَيـت و نةرـةااتيان هةيـة؟      

انيةي حكومةتي هةرَير كراوة، ئايا ئةو رةرمانبـةرو مامؤسـتايانةي ئَيسـتا لـة كـةركوو  و      هةمووي بة ميز
خانةاني دةوام دةكةن، حكومةتي عَيرااي هةتاكو ئَيستاش مووضةيان ناداتَي، ئَيمة لَيـرة مووضـةكانيان بـؤ    
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اني تـر، بةر اسـس   دابني دةكةين و لةوَي خزمةت تةادير دةكةين، ئَيمة بَيجطة لـة سـنجارو هـةموو شـوَينةك    
حكومةتي هةرَير بارَيكي اورسي خستؤتة سةر ئةستؤي خؤي، ئـةوين بـؤ ئـةو ناوضـانةي كـة لـة دةرةوةي       

 .هةرَيمي كوردستانة، بؤ تةوزحيةو سوثاس
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بضـَيتة   زؤر سوثاس، كا  عادل اسةت كردو وةاَلمين درايةوة، كةس طوماني لـة اسـةكاني بـَينت، دةتوانَيـت    
وةزارةتي ثالندانان، بؤ ئةوةي تةماشا بكاتن و اسةكان ضةندي راسنت و رووني بكاتةوة، ئةمـة مونااةشـةي   
البةالية، ناكرَينت اسةي خؤتان كردو ئةوين وةاَلمـي دانـةوة، مـةوزوع ئـةوة نييـة لَيـرة مونااةشـةي هـني         

ــة ليذنــ       ــي ك ــةي داراي ــةي ليذن ــةو مواتةرةح ــة، ئ ــةوة ميزانيةي ــةين، ئ ــردو   بك ــَي ك ــتطريي ل ــايي ثش ةي ياس
موداخةلةكان دةوَلةمةنديان كردو وةزيري دارايين مواريقـة دةَلَيـت هـةر هةيـة، دةوةمـة دةنطدانـةوة بـة        
سوليتةي عةاارةوة بةردةوام بوون لة داني سوليتةي عةاار بةثَيي رَينماييةكاني وةزارةتي دارايي، كَي لةطـةَل  

سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،          ئةو ماددةيـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    
بةكؤي دةنط ماددةكة وةرطريا، بةنيسبةت ئةوةي تر كـة خـةَلكي الدَي بطرَيتـةوةو سـةد مـةتري بطرَيتـةوة،       
دةتوانَيت ئةوة بة تةوصية بنووسرَيت، بةاَلم من ئيزاحَيكر هةية، بةنيسـبةت اسـةكاني كـا  ئيسـماعيل و     

ر كـة طوتيـان، ئـةو ناوضـانةي كـة تـاثؤي نييـة، لَيـرة كةسـين ئامـاذةي بـةوة نـةكرد، لَيـرة لـة               برادةراني تـ 
ياسايةكدا اةرارَيكماندا، داوامان لة وةزارةتي شارةواني كـرد، لـة وةزارةتـي كشـتوكاَل كـرد، كـة ئـةو كَيشـةية         

نةوةو ليذنـةي كشـتوكاَل   ضارةسةر بكةن و تاثؤي بكةن، دوايَين لةبةر رؤشنايي زيارةتي ليذنةي ئاوةدانكرد
بؤ ئةو ناوضانة، ليذنةي شارةواني، جارَيكي تر ئـةو داوايانـةمان ئاراسـتةي حكومـةت كـردو طومتـان ثةلـةي        
بكةن و ئاخري حماوةلةمان اسـةمان لةطـةَل كـرد طوتيـان ليذنـةيان دانـاوةو دةرضـووينة لـة هةنـدَي  شـوَين           

ســةلةيةكي طرنطــة، دةبَيــت ئــةو ناوضــانة هــةمووي  تــةواويان كــردووة، لــة هةنــدَي  شــوَين بــةردةوامن، مة 
ضارةسةر بكرَين تاثؤيـان هـةبَيت، لةطـةَل حكومـةتين ضـةندين جـار دانيشـتووين بامسـان كردؤتـةوةو كـة           
ــات،       ــةو ئيشــة تــةواو بك ــي شــارةواني بةتايبــةتي ئ ــت بكــةن لةســةر وةزارةت ئــةوانين ثةلــةي بكــةن و زةخ

سي كرد، ئةوة تةبعةن ئَيمة ناتوانني، حكومةت خؤي ئةطـةر  بةنيسبةت ئةو تةرسيالتةي كة كا  عةوني با
ثارةي زؤر بَيت ثَيشينةكةي زياد دةكاتن، من ئةو رؤذة باسر لةوة كرد كة طومت بانكي هةرَير ببةسـرتَيتةوة  
بة بانكي مةركةزي، ئومَيد دةكةم بانكةكاني ترين ثةيوةندييـةكانيان بـاش بَيـت، سـيولة لَيـرة زيـاد بَيـت،        

ولة لة بانكةكاندا هةبوو، دةتوانني اـةرز لَييـان وةربطـرين لـةكاري وادا بـةكاري بَيـنني، بـةاَلم تـؤ         ئةطةر سي
سيولةت نيية، ئةوةي هةتة نيتة داهاتي ميزانيةتَيكة لة بةغداوة دَيت، بةاَلم لة بةغدا شتَيكي تر هةية، لة 

يسـي حكومــةت دةتوانَيـت لــةوةدا   هـةموو بانكةكانـدا ئيحتيــاتي هةيـة، ثارةيــةكي زؤريـان لـةبن دةســتة، رةئ     
اةرزي ثَيشينةي خانووبةرة بدات بؤ ضةند ساَلَيكين، مادام دةطةر َيتةوة دةتوانَيت دةستكاري بكاتن، بـةاَلم  
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ئَيمة ئةو سـيولةمان نييـة، ئومَيـد دةكـةم ئـةو ثةيوةنديـةي بـةيين بانكـةكاني تـرين و بانكـةكاني عَيـراق            
ني بةغدادا هةية لَيرةش هةبَينت زؤر كَيشةي لةو بابةتة حـةل دةبـَينت،   بطةر َيتةوة، ئةو سيولةي لة بانكةكا

زؤر كَيشةي كة دةَلَين بؤ ئاوةدانكردنةوةي دَيهاتةكان، ثشتطريي كردن لة كـةرتي تايبـةت، ضارةسـةر كردنـي     
هةتا بَي كاري، ئةوانةي خـةر ي صـناعةو ئةوانةنـة، ئةطـةر حكومـةت ئيمكانيـةتي هـةبَيت يةكـةو بيسـت          

ر، سي هةزار دؤالر بداتة ئةو خةَلكانة بضن كارَيكي تايبةت بكةن، بؤ ئينتـاجي زراعـي، بـؤ ثيشةسـازي     هةزا
ضارةية، بةاَلم كَيشةكةمان لةوةداية لةطةَل بةغدادا ئةو جؤرة ثةيوةندييـة نييـة، ئومَيـد دةكـةين هـةبَينت،      

 .ماددةي دواتر تكاية، ضية كا  بةَلَين
 (:َلَينبة)بةر َيز  د عبداهلل حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــس       ــرد، بةر اس ــةكامنان ك ــةد مةتري ــةي س ــي كَيش ــةر كردن ــةمان داواي ضارةس ــدام ثةرل ــوار ئةن ــَي، ض ئَيمــة س

 .........خةَلكَيكي يةكجار زؤر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةت نـةتوانَيت جـَي   كاكة بامسان كرد، طومتان ئةوة بة اـةرارَي  وةردةطـري ثـارةي تَيـدا بَيـت، ئةطـةر حكومـ       
بةجَيي بكاتن، ناكرَينت، جةنابي وةزيـر دةَلـَي ئـةوة هـني نييـة، بـةاَلم لـة تةوصـياتدا دةنووسـني حكومـةت           
هةوَل بداتن بؤ دابني كردني سوليتةي عةاار، نة  تةنيا بؤ ئةوانـةي هينـة، بـؤ ئةوانـةي سـةد مةتريشـيان       

ــةر     ــني، ئةط ــيات دةنووس ــةوة وةكــو تةوص ــن، ئ ــؤ الدَي ــات، دوازدة  هةيــة، ب ــاني هــةبوو دةيك حكومــةت ئيمك
تةوصيامتان هةية، ئةوةش يةكَيكة لةو تةوصياتانة، ماددةي بيست دةبَيتة ماددةي بيست و دوو، ئَيمـة ئـةو   

ةكــةي كــة كــةممان كردؤتــةوة، ئــةوين ماددةيةكــة، دوو مــاددة ئيزارــة كــراوة،  %90ماددةيــةمان زيــاد كــرد 
 .رةرموو كا  كةرير اسةي هةية

 :كرير حبري عبداهلل بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة موازةنةي موخةصةص بؤ مةناريعي ئيجتيماعي هةرسَي % 90ئَيمة دوَييَن دةنطمان بؤ ئةوةدا كة رَيذةي 
سةرؤكايةتي دةنطمان بؤدا، ثَير باشة لَيرة وةكو ماددةية  بةر لـةوةي بضـينة ماددةكـاني تـر، لَيـرة ئيزارـة       

 .بكرَيت
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

كا  كةرير دةنطمان بؤدا، بووة رةاـر بيسـت، دةنطمـان بـؤدا صـياغةكةي ئَيـوة لَيـي مةسـئوول دةبـن، بـةاَلم           
دةنطمان بؤ داوةو تةواو بـووة، صـياغةكةي مةسـئووليةتي ئَيوةيـة، ئَيمـة دةنطمـان بـؤداو بر اوةتـةوة، ئَيسـتا          

 .يستة، رةرموو كاكة بؤ خوَيندنةوةيدةبَيتة ماددةي بيست و دوو، كة لة ئةسَ دا ماددةي ب
 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ماددةي بيستةم دةبَيتة ماددةي بيست و دووةم
كار بة هيض بر يارَي  ناكرآ كة نـاكؤ  بـآ لةطـةَل ئـةم ياسـايةو طةجنينـة هـيض بارطراناييـةكي دارايـي ئـةم           

 .ةر شةرعيةتي ياسايي وةرنةطرتبآ و لةثةرلةمان ثةسند نةكرابآبر يارة ناطرَيتة ئةستؤ، ئةط
 
 

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة الاشرو  واليت اصبصت اسادة الثانية والاشرو 
لشارعية  اليامل بدي قرار خمالف هلذا القانو  وال تتصمل امزيةة اي اعبااا مالياة هلاذا القارار مااس يكتتاب ا      

 .القانونية ويصادق ع يه مل قبل الربسا 
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةيةش نيية، سوثاس

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايين ئةو ماددةيةي لةال ثةسندة، هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية، سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .رةرموو كا  سةردار
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ال يامال بادي   )من ثَيمواية ئةو صياغةية زؤر مةوةرةق نيية، ئةطـةر وةكـو ياسـاكاني ديكـة بيطـؤر ين بَ ـَيني       

لـةناو ئـةو اانونةيـة، لةبـةر     ، هةمان ئةو حوكمةي دةدات كة (نص قانون  او قرار خيالف احكا  هذا القانو 
، كـةي  (وال تتصمل امزيةة اي اعبااا مالياة هلاذا القارار مااس يكتتاب الشارعية القانونياة        )ئةوة لَيرة دةَلَيت 

ــةي     ــالف نــةبَيت لةطــةَل اانونةك ــت؟ كــة موخ ــا ( ويصااادق يف اجمل ااء الااوط  )شــةرعيةتي اــانوني دةبَي وات
، يــان بــة اــانون دةردةضــَيت، بؤيــة ئــةو صــياغةي لــة هــةموو ثةرلــةمان، بكرَيتــة ثةرلــةمان، واتــا بــة اــةرار

 .ياساكاني ترمان بةكارهَينا، ثَيشنيار دةكةم هةمان صياغة بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هةرضةندة اـانوني نـير، بـةاَلم ثَيموايـة زؤر بـة ديقـةت هـاتووة، ئةمـة اانونَيكـة تايبةتـة بـة بودجـة،             
رَي  رـةواي ئـةوة نةيـةت، اـةرارَي  نـةدرَينت لةسـةر ئـةو اانونـة تـةجاوز بكـاتن،           مةاصةدي ئةوةيـة اـةرا  

، ئــةوة (............ال ياماال باادي نااص قااانون  )مةاصــةد لةوةدايــة، ئــةطينا تةبيعييــة لةئاخرييــدا نووســراوة 
 .ا  شَيخ بايزدةبواية بنووسرَينت، ئةوة ئةطةر نةنووسراية، ئةوة دةتوانرَيت لَيرة ئيزارة بكرَيت، بةَلَي ك

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اليامل بدي قرار خماالف هلاذا القاانو  وال تتصمال     )ديارة ئةوة لة اانوني عَيراايشدا لة ماددةي ض دا هاتووة 

الشرعية القانونية ويصادق ع ياه يف و اء   امزيةة الاامة االحتادية اي اعباا مالية هلذا القرار ماس يكتتب 
 (.ق الةواخل الارا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وازحية، بةاَلم ئةو نةصةي تـؤ دةَلَيـي رؤتينـة دةبَيـت بطوترَيـت، بـةس ئـةوة دةَلَيـت لَيـرةدا، لـة نةصـةكةي            
زةي كـة هةيـة، بـا    عَيرااةوة هَيناويانة، بؤ ئةوةي اةرارَي  دةرنةضـَينت، مةاصـةدي لـة ض دايـة، ئـةو عـةج      

بةديقةت بَ َيني سبةييَن مةشروعَي  نَيتة ثَيشةوة مةسةلةن عةجزمان ضوار سـةد م يؤنـة ئَيسـتا، سـبةييَن     
بة اةرارَي  سةد م يؤني تر سةرف نةكرَينت، ئةو عةجزةي بكاتة ثَيـنج سـةد م يـؤن، ئـيال بـة موارةاـةتي       

 .ا  شَيروانثةرلةمان نةبَينت، ئةو نةصة مةاصةدي ئةوةية، بةَلَي ك
 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر مةجامل بدةيت ية  تةوزحير هةية بةنيسبةت ئةوة، من ثَيمواية ئةو نةصـةي كـة هـاتووة عادةتـةن     
ئةطةر ميزانية موصادةاة نةكرَيت ية  لةسةر دوازدةي مانطانة سةرف دةبَيـت، بـةاَلم ئةطـةر موصـادةاةي     

را ميزانيةي ئيتاَلق دةبَيت، ئةو وةختة بةطوَيرةي ئةو ئيعتيماداتةي كة موصةدةاة، ئينجا سةرف لةسةر ك
 .دةبَينت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو نةصة وةكو خؤي دةوةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا    
زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، تكايـة مـاددةي بيسـت و سـَي كـة لـة           نيية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟   

 .ئةسَ دا بيست و يةكة
 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي بيست و ية  كة دةبَيتة ماددةي بيست و سَي

بــارةي بــاري دارايــي هــةرَير  ثَيويســتة وةزارةتــي دارايــي راثــؤرتَيكي دةوري هــةر شــةش مــانط جارَيــ  لــة   
 .عَيراق بكات -ثَيشكةش بة ثةرلةماني كوردستان 

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة ااادية والاشرو  واليت اصبصت اسادة الثالثة والاشرو 
 .الاراق - برسا  كوردستا  ع ى وزارة اسالية تقميم تقرير دوري كل ستة اشهر عل الوضع اسال  لالق يم اىل
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 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةيةش نيية
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي دارايي و ئابوورين هيض تَيبينيةكي نيية، جطة لةوةي كة ثاش و ثَين بكةوَيت لةطـةَل ماددةكـاني   
 .وثاسثَيشووتردا، زؤر س

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةس رةزي ة خان اسةي هةية، رةرموو
 :سعداهلل فضي ة رمضا بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر اسس ئةو ماددةية وةزارةتي ماليـة ئي ـزام كريـة كـو راثؤرتةكـة لـة شـةش مـانط دي ئامـادة بكـات، ئـةوة            

ةية، حةزم لَيية وةاَلمي هةبَيت، ئةطةر تاخري بـوو، لـة كـاتي    ئومَيدي هةموومانة، بةاَلم من ية  ثرسيارم ه
خؤي نةهات، ض ئيجرائاتي هةية كو زةخت بكات لةسةر وةزيرةكة، ئةو راثؤرتة لة كاتي خؤي بَيت و تـاخري  

 . نةبَيت؟ سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةو       ــي دواك ــدات، بؤض ــؤ ب ــةوةمان ب ــرة روون كردن ــت لَي ــةين بَي ــَي دةك ــرد   داواي ل ــس ك ــةر ثَيويس تووة؟ ئةط
موحاســةبةي دةكــةين، ســنطي رراوانــة،  ئــةو ماددةيــة دةوةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســس بــةرز   
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا،           

 .و دووة رةرموو بؤ ماددةي بيست و ضوار كة لة ئةسَ دا بيست
 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي بيست و دوو كة دةبَيتة ماددةي بيست و ضوار

وةزيري دارايي بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ جَيبةجَي كردني ئةم ياساية لةماوةي دوو هةرتة لةمَيذووي 
 .دةرضوونيةوة دةربكات

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة الثانية والاشرو  واليت اصبصت اسادة الراباة والاشرو 
 .لوزير اسالية اصمار التا يمات الالزمة لتتهيل تةفيذ احكا  هذا القانو  خالل اسبوعني مل تاريخ اصمار 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ؤستا كاكة اسةي هةية رةرمووماددةيةكي رؤتينية، دةوةمة دةنطدانةوة، مام
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 :مصطفىبةر َيز عبدالكرير ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةرهومي ئةو ماددةية ماناي واية ئةطةر ثاش دوو هةرتة نةيكرد ناتوانَيت، ئةوة نابَيت ئةوة بَينت، دةبَيـت  

 .ي ناوَيت(ل اسبوعنيخال)، ئةطةرنا (ع ى وزير اسالية اصمار التا يمات خالل اسبوعني)يان بَ َيي 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ع ى وزير اسالية اصمار التا يماات الالزماة لتتاهيل    )ئةو موالحةزةيةي مامؤستا كاكة راستة، كةواتة دةبَيتة 
دةوةمة دةنطدانةوة بةو طؤر انكاريية، كَي لةطةَلداية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    ( تةفيذ احكا  هذا القانو 

َي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، مومكينـة دوو رؤذ           سوثاس، ك
تاخري بَينت، دوايَي كَيشـة دةبـَينت سـَي رؤذ تـاخري بـَينت، دوايـَي بـة ثةلـة دةريـدةخاتن، مةبـدةئي كـاركردن            

يسـت و ثَيـنج كـة لـة     حوسن نيةتة، لةبةر ئةوة بة سوئي نيةت نابَيت اةرار بـدةين، رـةرموو بـؤ مـاددةي ب    
 .ئةسَ دا بيست و سَيية

 
 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي بيست و سَي كة دةبَيتة ماددةي بيست و ثَينج
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن

 
 :عبداهلل بةر َيز كرير حبري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة الثالثة والاشرو  واليت اصبصت اسادة امامتة والاشرو 

 .ع ى و ء الوزراا واجلهات ذات الاالقة تةفيذ احكا  هذا القانو 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة    ئةو ماددةية دةوةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـ        
 .دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، رةرموو

 
 (:جوتيار)بةر َيز كرير جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي بيست و ضوار كة دةبَيتة ماددةي بيست و شةش
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 ةو لة رَيكةوتي دا بآلو دةكرَيتةو( وةاائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذنامةي رةرمي 
 .دا جَيبةجَي دةكرَيت(9002)  /   /

 
 
 

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اسادة الراباة والاشرو  واليت اصبصت اسادة التادسة والاشرو 

 (.1/1/9002)وياترب نافذا  اعتبارا  مل ( وقائع كوردستا )يةشر هذا القانو  يف اجلريمة الرمسية 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ماددةيةش رؤتينة، دةوةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا 
نييــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــةكؤي دةنــط وةرطــريا، ئَيســتا اانونةكــة تــةواو بــوو، كؤمــةَلَي   

 .تةوصيات هةية، بةَلَي طوَلناز خان
 :ر َيز طوَلناز عزيز اادربة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ..........ئَيمة لةو تةوصياتة هةندَي  اسة بكةين و لةطةَل رَيزو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جــارَي بــا تةوصــياتةكة نوَينمــةوة، بزانــة تةوصــياتي تــؤي تَيدايــة، ئةطــةر تَيــدا نــةبوو، ئينجــا داواي ئــةو   
ةمان لَي كردو بامسان كـردو طومتـان لَيرةشـدا ئـةوةي تَيـدا نـةبَينت، تةوصـياتةكان        ئيجازةية بكة، دوَييَن اس

رةنطة صياغةكةي دةايق نةبَيت، بةاَلم مةبدةئةكان كة تةسـبيت كـرد، ليذنـةي ياسـايي و دارايـي صـياغةي       
 :دةكةن، دةبَيتة بةشَي  لة ياسايةكةو بؤ حكومةتي دةنَيرين، تةوصياتةكان دةَلَيت

نةوةي ثَيكهاتةي كابينةي ئةجنومـةني داهـاتووي وةزارةت لـةثَيناوي تةرشـيقي كـارطَير ي لـة       بضوو  كرد -1
 .حكومةت و ثاشكةوت كردني داهاتي بودجةي طشس هةرَير

 .يةكطرتنةوةي تةواوي وةزارةتي دارايي و دةزطاكاني ضادوَيري دارايي و ئاساين، تا دوايي -9
ســـي هـــةرَيمي كوردســـتان بـــة تـــةرخان كردنـــي مووضـــةو  ضارةســـةر كردنـــي كَيشـــةي زينـــدانياني سيا -5

 .ئيمتيازاتيان بؤ مسؤطةر كردني بة دةركردني رَيسايةكي تايبةت لةم بارةيةوة
يةكخستين مةرجـةكاني سـوليتةي زةوي و زارو ضاوخشـاندنةوة بـة ديـاري كردنـي ثَيـوةرة تايبةتيـةكاني          -2

 .سوليتة بة مةرجَي  دَيهاتةكانين بطرَيتةوة
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دةبَيت ئيعادةي صياغة بكرَيتةوة، لةبةر رؤشنايي ماددةيةكمان لـةوَي دانـا، ئـةو بابةتـة دةبَيتـة       ئينجا ئةوة
هــؤي رةضــاو كردنــي ئــةو كةســانةي كــة زةوي نيشــتةجَييان لــة ســةد مةتريــة، واتــا ســةد مــةترة، هــةروةها  

 .ئةوانةي كة لة دَييةكان دةذين، بؤ ئةوةي سوليتةكة بيانطرَيتةوة، بةو شَيوةية بَينت
 .زياد كردني مووضةي كةم دةرامةتةكان لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ باشرت كردني ذيانيان -3
دياري كردني منحة بؤ حزب و رَيكخراوة تايبةتيةكان بةثَيي ثَيوةري ديار كراو لةسةر بنـةماي ثـرؤذةي    -1

 .ياسايةكي هةموار كراوي ياساي حزبةكان
ئةوةي . بةتيةكان و وَير اي دابني كردني ثَيداويستة تايبةمتةنديةكانيانضاودَيري خاوةن ثَيداويستية تاي -1

كة بامسان كرد طومتان ثةجنا هةزار كةمرت نةبَيت، ئةطةر زيادين بكـرَينت باشـرتة، ضـونكة ناوةكـةيان وايـة      
 (.ذوي االحتياجات اماصة)
ـــ  -1 ازي ثــــااَلوتن و دةبَيــــت حكومــــةتي هــــةرَير هــــةوَل بــــدات بينادنــــان و ثــــَين ضاوخســــتين ثيشةسـ

ثرتؤكيمياويةكان بة مةبةسس باشرتين سوود وةرطرتن لةسةروةت و سـاماني نـةوت، بـؤ نـةوةكاني داهـاتوو،      
 .هةوَل بدرَيت بةشَي  لةو داهاتة تةرخان بكرَيت بؤ خةَلكي ناوضةكة

مـةتي هـةرَير   ئينجا لَيرةدا دةبَيـت ئيزارـة بكـةم ثَيويسـتة ئـةو بـر ة ثارانـةي لـة بـر ي طرَيبةسـتةكاني حكو          
لةطةَل كؤمثانيايةكاني نةوت و غاز كة تةرخان دةكرَيت بؤ ناوضةكان، بؤ ئةو ناوضـانةي نـةوت و غـاز لَيـي     
دةردَيت جَي بةجَي بكات، بةتايبةتي ناوضةي طةرميان كة زياتر ئةو جَيطاية وةبةرهَينان لةوَي دةطرَيتةوة، 

ئيزارة بكرَيت، ئةوةي كا  عادل داواي كـردو ياداشـس بـة     ئةوة ئيزارة بكرَيت، يان جياواز بَيت لَييان لةوَي
 .ئَيمة دابوو خواَلصةكةي ئةوةمان لَي دةرهَينا، كة بايةخي تايبةتي بدةينة ئةو جَيطاية

ثَيويســتة حكومــةت بةرةضــاو كردنــي ثرةنســيثةكاني ثاداشــت و لــَي ثَيضــينةوة كــار بكــات، ئــةو دةزطــاو    -2
 .ام نادةن و كةم تةرخةمةن لَي ثَيضينةوةيان لةطةَلدا بكرَيتكةسانةي كة كارةكانيان باش ئةجن

جارَيكي تر جةخت لةسةر ئةوة دةكةينةوة، ئـةوة ئيزارةيـة دةبَيـت ئيزارـةي بكـةين، جـةخت لةسـةر         -10
ئةوة دةكةينةوة كة ثَيويستة بودجةي هةرَير لةكاتي خؤيدا ثَيشكةش بكرَيت بة رةضاو كردني ئةوةش كـة  

يةن بةغداوة ثَيويستة ثةسـند بكـرَينت، بـةاَلم ئَيمـة داواكـارين ئـةو بودجـة خـةمَ َينراوة         ئةو بودجةية لةال
بَيتة ثةرلةماني كوردستان، ثَين ئةوةي بضَيتة بةغدا، دواتر كةي هةموار كراوة لة بةغدا، لةبةر رؤشـنايي  

نراو لــة اليــةن رةاةمــةكان جــارَيكي تــر دةكــرَينت ئــةو رةاةمانــة ثةســند بكــةين، بــةاَلم بودجــةي خــةمَ يَ    
ثةرلةمان ثَيويستة لةوةخس خؤيدا، بةثَيي ياسا، بةثَيي نيزامي داخي ي ثةرلةمان، ثارساَلين داوامان كـرد،  
ــؤر ن        ــارية بيط ــةو ناض ــةاَلم ئ ــؤر ن، ب ــارن بيط ــار ناض ــةندين ج ــةوة ض ــعوبةتي ئ ــة ص ــةين ل ــي تَيدةط ئةطةرض

ةَلمالندني بودجة لـةكاري خؤيـدا، كـة دةبَيـت     ثةرلةمانين ثَي مةشزول بكةن، بةتايبةتي ليذنةي دارايي خ
كة بودجـةتان خةماَلنـد ئاطـاداري ثةرلـةمان     ( 10)دا بَيت لةاليةن خؤتانةوة كؤتايي مانطي (10)لة مانطي 

بكةنةوةو ئومَيـد دةكـةم ئةمسـاَل لـة بةغداشـدا ئـةو مةسـةلةية زووتـر ضارةسـةر بكرَيـت، ضـي تـر هـةبوو              
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ئاوةدانكردني هةموو ناوضـةكان، بةتايبـةتي ناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَير     لةبريمان ضوو بَيت، بايةخدان بة 
 .ئاوةدان بكرَيتةوة، بةتايبةتي ناوضةكاني هةَلة ةو طةرميان، بةَلَي جةنابي وةزير

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نطدانةوةنازامن بة كؤي طشس ياساكة خراية دة

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر وا بَينت ماناي واية دةطةر َيينةوة سةر سيتر، ئَيمـة ئـةو دة ثَيشـنيارةمان كـردووة، ئةطـةر شـتَيكي زؤر       
طرنط هةبَينت لةبريمان ضوو بَيت، يان شتَيكي تر هةية، ئـةوة تةوصـياتة لـة صـياغة دةكرَيـت كـةم و زيـاد        

ياســاييةوة هةرضــي موالحــةزةتتان هــةبَينت لــة ســةرؤكايةتي ئــةوةي بــة هــني   بكرَيــت، دةكــرَينت لــة رووي 
دةزانني دةينرَين بؤ حكومةت، ئةوة ثَيتان باشرتة، بـا ياسـايةكة بـة تـةنيا دةدةيـن، ئـةوةش دةَلـَين اـةراري         

جَي ثةرلةمانة لةبةر رؤشنايي ئةو كؤبوونةوانةي كة كراوة داواتان لَي دةكةين ئةو شتانةي خوارةوة جَي بة
بكةن و بة هةند وةربطرن باشرت دةبَينت، ثَيمواية بةو تةريقةية باشـرتة هةرضـي ثَيشـنيارتان هةيـة، لةبـةر      
رؤشــنايي ئــةو ضــوار رؤذةي مونااةشــاتة، ئــةو رةئيانــةي كــة لَيــرة بــاس كــراوة، ئــةو داواكارييانــةي كــة لــة   

كايةتي، ئةو دة خاَلةو ئةو خااَلنـةي  حكومةت باس كراوةو لةو دة خاَلةدا نةهاتووة بة نووسراو بدةنة سةرؤ
كة ئَيوة دةيدةن و لَيرة باس كراو ئاماذةي ثَي كـرا بَيـت و ذمارةيـة  لـة ئةنـدامان ئاماذةيـان ثـَي كـرد بـَي،          
دةتوانني كؤبوونةوةية  ئةجنام بدةين لةطـةَل سـةرؤكي ليذنـةكان لـة ثةرلةمانـدا بدةينـة حكومـةت، بـةَلَي         

 .كاكة نواتةي نيزاميت هةية
 :مصطفى ةر َيز عبدالكرير ابوبكرب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ئةو هةموو تةوصياتانة حةق نييـة لـةناو اـانون بَيـت، ضـونكة اـانون ئةحكامـة، ئَيسـتا ئـةوةي          

 .بكةينة موحلةاي اانونةكة طةلَي  باشرتة
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن نووسيووة، ئةو خااَلنةي ترين كة لةبةر رؤشنايي ئـةو نامانـةي   ئَيمةش وا دةَلَيني، دةَلَيني ئَيمة دة خاَلما
كة دةنووسن بؤ ئَيمة كؤبوونةوةية  لةطةَل سةرؤكي ليذنةكان دةكةين جارَيكي تر ئةوانة بة بر يارَيكي تـر  

 .دةينرَين بؤ حكومةت، بؤية ئَيستاكة من ثرؤذة ياساكة بةطشس، بةَلَي كا  عبدالر ن
 

 :رضاا د بةر َيز عبدالر ن 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةندَي بابةتي طرنط هةبوو عيالاةي بة تةوصياتةوة نيية، بؤ منوونة ئةو داواكاريانةي ئَيمة لة ضاكسازي 
لة بودجةي وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو و ثالني سترياتيجي كوردستان، ئَيمة بة رةاةم و بة داتا 

ااةشــةيةكي تيــا بكــةين، ئَيمــة دوو ســاَلة ئــاَلوطؤر  لــة بودجــةي وةزارةتــةكان  اســة دةكــةين، اــةرار بــوو مون
ناكةين، تةوصيات ضية؟ تةوصيات موالحةزةيةكة، ثارين ئـةو تةوصـياتانة هـةمووي كـرا، مـن داوا دةكـةم       

 .مةجالي ئَيمة بدةن ثَينج دةايقة لة روانطةي راثؤرتةكامنانةوة هةندَي  روون كردنةوة بدةين، ئةوة ية 
جةنابت دوَييَن رةرمووت ئةو حيساباتي خيتامية ئيستينسـاخ بكرَيـت، تـا ئَيسـتاش نـةمانبيين،      / دووةميِِن

 .نازامن ضي لَيهات، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جارَي بةنيسبةت اسةي دووةمت حيساباتي خيتاميةكة ئةطةر ئيستينساخ نةكراوة، هةر دةبَيت ئيستينساخ 
بدرَيت، بة هةر حاَل جوابي كا  عبدالر ن ئةوةية لة مونااةشةكاندا دةركـةوت سـةرةتاي   بكرَيت ثَيشتان 

بودجةي خةمَ َينراو هةذدة م يار دؤالر بووة، هةذدة م يار دؤالر ئةو وةخس نةرةااتي تةشزي ي لة حدودي 
لةسـةر  % 13بؤتـة  و شس وا بووة، كة بؤتة كةمرت لة نؤ م يؤن دؤالر نةرةااتي تةشزي ي بةرز بؤتـةوة  50%

حيسابي ئةوان نةرةااتي ئيستيسـماري، نةرـةااتي رةئـس مـالي كـةم بؤتـةوة، بؤيـة وةزارةتـي كشـتوكاَل كـة           
ثــارةت نــةبَينت، ئــةو بةرنامةيــةي كــة جــةنابتان داتنــاوة نــاكرَينت بــة طيتتوطــؤ بــةيين وةزارةتــي دارايــي و    

ةوة، كة ئيمكان نةبوو ضؤن زيادي بكـةين؟  وةزارةتي كشتوكاَل بةثَيي ئةوةي مةوجودات ئةوةندةية كةم بؤت
تةبعةن ئةهميةتي كشتوكاَل رةاةم يةكة، ئةمساَل ساَلي كشتوكاَل بووة لة هةرَيمي كوردسـتاندا، كؤنيترانسـي   
بؤ طرياوة، زيادي بؤ كراوة، ئومَيدين دةكـةين حـةز دةكـةي ئـةوةش دةكةينـة تةوصـيةتَي  لةطـةَل ئـةوةي         

ينـة خاَلَيـ  لـة خاَلـةكاني ئـةوةي كـة بايةخـدان بـة كشـتوكاَل و هـني و           جةنابت باست كرد، بنووسـة دةيكة 
ئةوانة، با جارَي لة ياسايةكة تةواو بني هةرضي مةوزوعي تةوصيات بَيـت باسـي دةكـةين، بـا لـة بودجةكـة       
تةواو بني مونااةشةي ئةو ئةركارانة دةكةين، ئَيستا ياساي بودجة كة مـاددة بـة مـاددة مونااةشـةمان كـرد      

ي ثَيكةوة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة     هةموو
دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، ئَيستا بودجـة ثةسـند كـرا، زؤر    

 .سوثاستان دةكةين، ئينجا رةرموو سؤزان خان لةسةر تةوصيةكان
 :ن شهاب نوريبةر َيز سؤزا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ضـوار دانـة سـاَلة لةطـةَل ئـةم حكومةتـةدا ئـةو كَيشـةيةمان هةيـة، تةوصـيات دةنَيـرين دةخرَيتـة نـاو              
ضةكمةجةي حكومةتةوة، بة حياتي نةمانبيين حكومةت لة ضةكمةجةكةيدا ئـةو تةوصـياتة بَينَيتـة دةرَي    

ةوين بـؤ مـةوزوعي خـانوو دروسـت كردنةكـةي طـةرميان بـوو كـة         و كاري لةسةر بكـات، يـةكجار نـةبَيت ئـ    
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تةوصيامتان بؤ حكومةت كرد بةض شَيوازَي  بكرَيت، لةبةر ئةوة تكا دةكةم يـةعين تةوصـيات ئـةو اوةتـةي     
نيية، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةو بودجةية ثارةي كةمسان نيية، ثارةي ئـةم هاوواَلتيانـةي ئـةم واَلتةيـة،     

بةر اسس ئةطةر ئةو تةوصـياتانة بـزانني اـوةتي ئـةوةي تيـا نييـة، كـة حكومـةت جـَي بـةجَيي            بؤية دةبَيت
ةوة وةزيرَيكـي حكومـةتي   91/2/9002ناكات حةق نيية بينووسني و شتَي  بكةين، لة مانطي ضوارةوة لة 

ان و هةرَيمي كوردستان بـةر َيز دكتـؤر حمةمـةد ئيحسـان كـة مونةسـقي نَيـوان حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـت          
حكومةتي بةغداية كتابي تةوجيهي ئةجنومةني وةزيـران و وةزارةتـي دارايـي كـردووة، بـؤ رةئـي وةرطـرتن،        
ية  رةئيان وةربطرَيت، ئايا رةزامةندن لةسةر ئةوةي ثارةي زيندانية سياسيةكان لةسـةر نةرـةااتي سـيادي    

بيـان نةداينـةوة، ئـةي ضـؤن ئَيسـتا      بة ئيقترياحي حكومةتي عَيراق كراوة؟ دةَلَي رازيـن، يـان رازي نـني جوا   
ئَيمة ضاوةر َي بكةين بة ضوار مانطي ديكةش جوابيان بدةنةوة؟ ئةم كَيشةية وةكـو خـؤي دةمَينَيتـةوة، زؤر    

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، من نامةوَيت دييتاع لة حكومةت بكـةم، بـةاَلم تـؤ ليذنـةي ثـةروةردةي، هـةموو ئـةو ليذنانـةي         
ة دانيشتوون دةيان راثؤرتيان نووسيووة كة بةرز بكرَيتةوة بؤ حكومةت، هةروةها سكااَلي هاوواَلتيان كة لَير

لة ناحيةي ياسـاييةوة ثَييـان وابـووة غـةدريان لـَي كـراوة، لةبـةر رؤشـنايي رةئـي ليذنـةي ياسـايي هـةمووي             
ــو       ــات، دةت ــةر بك ــانة ضارةس ــةم كَيش ــردووة ئ ــان ك ــةت و داوام ــؤ حكوم ــاردراوة ب ــة  ن ــَير ل ــةو %20امن بَ  ي ئ

داواكارييانة جَي بةجَي كراوة، خؤشتان ليذنةكانتان، جَي بةجَي كراوة يةعين ضي، يةعين حكومةت ئةمري 
بة وةزارةتي ثةيوةنديدار كردووة دةَلَي ئةوة رةئي ثةرلةمانة تكاية جَي بـةجَيي بكـة، حةاـة ليذنـةكان كـة      

ة بَ َيت ئةوة سةرؤكايةتي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان داواي   نوسخةكة بؤي دةطةر َيتةوة بضَيتة وةزارةتةك
لَي كردووم كة رةئي ثةرلةمان جَي بةجَي بكةن، بةاَلم لة اليـةن حكومةتـةوة بَ ـَي جـواب نةدراوةتـةوة، مـن       
وةكو سةرؤكي ثةرلةمان جوابي راثؤرتةكان كة هاتووة هةمووم ناردؤتةوة بؤ ليذنةكان كة بةدواضـووني بـؤ   

 ةر ئةوة تؤزَي  حةق نيية، نازناز خان نواتةي نيزاميت ضية؟بكةن، لةب
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي من دةمةوَيت باسي بكـةم لـة ئـةجنامي بةدواداضـووني ليذنـةي ثـةروردةو خوَينـدني بـااَل بـؤ سـةريف           

ة سـةرداني كـا  عومسـان شـواني و كـا  دَلشـادو       بودجة لةهةردوو وةزارةت، بةتايبةت لة وةزارةتي ثةروةرد
لةدواييشدا كا  بايزيشمان دةعوةت كرد بـؤ ليذنةكـةمان بـة وردي ضـووينة نـاو مـةوزوعي سـةريف بودجـة،         
ئةوةي لَيرةداية من دةمةوَيت شةرحي بكةم و زةمانةتَيكين وةربطرين بؤ بودجةي ساَلي ئاينـدة كـة بـة ض    

ستا لَيرة بة كؤمةَلـة شـتَيكي بـاش ئَيمـة تـةواو بـووين، سوثاسـي ليذنـةي         شَيوةية  سةرف دةبَيت، راستة ئَي
دارايي دةكةين، ثَيشنياري زؤر ضاكيان خستةر وو، لة ية  تَيطةيشتنَيكي باش لة هةردووال هةبوو، دَلنياشـر  

و بةشَيكي زؤري ئةو راسثاردانةش من طةشبينر دةزامن دَيتة دي، بةاَلم مةسـةلةيةكي طـةورة هةيـة، كـة ئـة     
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ــة ئَيمـة لـة تةصـديقي بودجـة      (11/1)وةزيرة بةر َيزانـةش ئـةو كـاتي ئيشـارةتيان ثَيـدا، ئَيسـتا ئةمر ؤكـة        
نةجامتان دةبَيت، بةاَلم ئيحتيمالي هةية تا عةمةليةي تةعمير بؤ سـةريف بودجـة ثَيـنج مـانط دةخايـةنَيت      

بـؤ ئـةو سـاَل سـةريف بودجـةي ئَيمـةش        لة واَلتي ئَيمة، ئةمة ثارساَل روويدا، ئَيستا ض زةمانـةتَي  هةيـة كـة   
هةمان هةَلةكاني ثارساَل دووبارة نابَيتـةوة، بؤضـي؟ جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان، ضـونكة كـة لَيـرةدا دةر وا         
مةرروزة وةكو هةموو اانونةكاني ديكة تةنها بضَيتة بةردةمي سةرؤكي هةرَير، كة ئـةو ئيمـزاي كـرد، ئـيرت     

يــةعين دواي ئــةوة كــاري رؤتينةكــةي خــؤي بــر وا، بــةاَلم لــة دواييــدا   ئؤتؤماتيكيــةن دةبَيــت ســةرف بَيــت،  
دةطةر َيتةوة ئةجنومةني وةزيران، لة ئةجنومـةني وةزيـران دةضـَيتةوة وةزارةتـي ماليـة، لـة وةزارةتـي ماليـة         
جارَيكي ديكة دةطةر َيتةوة، ئينجا لة دواييدا تةعمير دةكرَيت هـةموومشان شـارةزاي بـةكارهَيناني رؤتيـنني     

ة واَلتي ئَيمة ضةند خرا  سوود لةو نيزامة وةردةطرين كة لة ئةساسدا نيزامَيكي باشـة، هـةر كتابَيـ  كـة     ل
دةر وات مانطَي  لةسةر مَيزةكان دةمَينَيتةوة، لة حاَلةتَيكدا من ئاطام لة موعاناتي وةزيرةكانة، لَيـرةدا ئَيمـة   

وةزيري شةهيدانة رؤذانة ثةيوةندميان ثَي دةكـات  دةبَيت ئةو حاَلةتانةش ئيشارةتي ثَي بدةين، ية  لةوانة 
كةي مةسةلةي بودجة تةواو دةبَيت، ية  كؤمةَل ثرؤذةمان هةية هةمووي لةسةر ئةوةية، ضونكة ناتوانني 
و سةريف بودجةمان بؤ ناكرَيت و ماونةتةوة، جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيستا ئَيمة دةثرسني لـة جـةنابي   

زةمانةتَي  هةيـة كـة بـةزووترين كـات، ئـةوةي كـة ئةوةنـدةش لَيـرة رؤيشـتووة،           كا  بايزو كا  عومسان ض
بةتايبـةتي لــة مةشــاريع  كــة دةزامن مةعاشـةكان راناوةســَس، بــةاَلم لــة مةشـاريع ئةمانــة ضــؤن جــَي بــةجَي    
 دةكرَيت؟ بؤضي؟ ضونكة ثارساَل ذمارةيةكي زؤري ثرؤذةكاني وةزارةتي ثةروةردة جَي بةجَي نـةكرا، لةبـةر  

 .ئةو خةلةلة، خةلةلي رؤتني كة زؤر درةنط تةصديق كرا، سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ئةو تةوصياتانة لةطةَل ياسايةكة ثَيكـةوة دةضـَيت بـؤ ئيمـزا كـردن، يـةعين موحلـةق دةبـَينت،         
ةي ياسايي و دارايي، لةبةر ئةوة تكام واية هةر ئةمر ؤ، ياخود سبةييَن هةرضي موالحةزات هةية بدةنة ليذن

بؤ ئةوةي وةرةاةي تةوصياتةكة بة موحلةاي بنَيـرين، مونااةشـةكة تـةواو بـووة، اسـة دةدةمـة كـا  شـَيخ         
 .بايز ثَين ئةوةي كؤتايي بة دانيشتنةكةمان بَينني، رةرموو وةزيري دارايي و ئابووري

 
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
ئَيمة زؤر زؤر سوثاسي بةر َيزتان دةكةين، هـي سـةرؤكايةتي و هـةموو ئةنـداماني ثةرلـةمان بـؤ موصـادةاة        
كردني ياساكة، بةر اسس ئةو ضةند رؤذة مةجالي ئَيمةتان دا بتـوانني ئـةو بؤضـوونانةي حكومـةت هـةيبوو      

ااةشاتانة ئَيمة زؤر ئيستييتادةمان كرد، ئينشـائةَلاَل  لَيرة بة ئَيوةي بةر َيز رابطةيةنني، ديارة هةموو لةو مون
تةوصياتةكانين زؤر زؤر بةباشي وةريدةطرين و جَي بـةجَيي دةكـةين ئينشـائةَلاَل، مـن تةئكيـد دةكةمـةوة       
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لةسةر ئةوةي وةعد بَيت هةر وةختَي  لة جةريدةي رةمسي نةشر كـراو طةيشـتة دةسـس وةزارةتـي دارايـي،      
ةرتة بةسةريدا بر وات تةع يماتةكة تةوزيع بكةين، ئَيمة لـة ئَيستاشـةوة لةسـةر ئـةوة     ئَيمة نةهَيَ ني ية  ه

ئين دةكةين، كة تةع يماتةكة ئَيستا جـَي بـةجَيي بكـةين و دايرب َيـذين بـؤ ئـةوةي حـازر بَيـت، ئينشـائةَلاَل          
 .ئةوةش دواناكةوَيت، دووبارة زؤر زؤر سوثاستان دةكةين

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ؤر زؤر سوثاس، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، ئاطادارتان دةكةينةوة بؤ دانيشتين داهاتووز
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر
 ثةرلةمانيسةرؤكي                       ثةرلةمانيةرؤكي جَيطري س                      ثةرلةمانيَيري سكرت     

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – كوردستان            عَيراق               – كوردستان  
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 ( 91)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9112\1\99رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 90)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 99/1/9112 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  99/1/9002رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
ــةرؤكي       ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةر َيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــةمانب ــادةبووني , و ثةرل ــة ئام ــةر َيز ب ــادر   ب ــد ا حمم

دانيشـتين  , ثةرلـةمان َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري     بـةر  , جَيطري سـةرؤ  و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (90)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ــراق  ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــةرؤكا, ئةجنوم ــتةي س ــةمانيةتي دةس ــارةي   ثةرل ــتين ذم بر يــاردرا دانيش
 99/1/9002ي ثَين نيـوةر ؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي    (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (90)

 :بةم شَيوةية بَيت دا

ياسـاي ثةسـند    9001ي سـاَلي  (11)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياسـاي ذمـارة    -1
ووري هــةرَيمي كوردســتان، كــة لــة اليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة    كردنــي ثــرؤذةي دةســت 

 .ثَيشكةش كراوة
عَيـراق، كـة لةاليـةن     –خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي زانكؤ تايبةتيةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان     -9

 .ثَيشكةش كراوة 9/1/9002لة ( 3351)ئةجنومةني وةزيرانةوة بةنووسراوي ذمارة 
وَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي هــةموار كردنــي ياســاي وةزارةتــي خوَينــدني بــااَلو توَيذينــةوةي  خ -5

لـة  ( 3351)، كة لة اليةن ئةجنومـةني وةزيرانـةوة بةنووسـراوي ذمـارة     9001ي ساَلي (10)زانسس ذمارة 
 .ثَيشكةش كراوة 9/1/9002
ذينةوةي زانسس، كة لة اليـةن ذمـارةي ياسـايي    خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي خوَيندني بااَلو توَي -2

 .ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
ي سـاَلي  (2)خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني نار ةزايي دةربر يين بةر َيز سةرؤكي هةرَير لةسةر ياساي ذمـارة   -3

 .ستانياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان و اةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي كورد 9002
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 90)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه
يةتيي ثةرلــةمان بر ياريــدا بةرنامــةي كــاري    ي ثةرلــةماني كوردســتاني عَيــراق، دةســتةي ســةرؤكا    1229

ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي دوو شـةممة    (11)ي خولي دووةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير    (90)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت99/1/9002رَيكةوتي 

د ياسـاي ثةسـن   9001ي سـاَلي  (11)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياسـاي ذمـارة    -1
كردنــي ثــرؤذةي دةســتووري هــةرَيمي كوردســتان، كــة لــة اليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة     

 .ثَيشكةش كراوة
عَيـراق، كـة لةاليـةن     –خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي زانكؤ تايبةتيةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان     -9

 .ثَيشكةش كراوة 9/1/9002لة ( 3351)ئةجنومةني وةزيرانةوة بةنووسراوي ذمارة 
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي هــةموار كردنــي ياســاي وةزارةتــي خوَينــدني بــااَلو توَيذينــةوةي   -5

لـة  ( 3351)، كة لة اليةن ئةجنومـةني وةزيرانـةوة بةنووسـراوي ذمـارة     9001ي ساَلي (10)زانسس ذمارة 
 .ثَيشكةش كراوة 9/1/9002
خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس، كة لة اليـةن ذمـارةي ياسـايي    خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي  -2

 .ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
ي سـاَلي  (2)خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني نار ةزايي دةربر يين بةر َيز سةرؤكي هةرَير لةسةر ياساي ذمـارة   -3

 .كان لة هةرَيمي كوردستانياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان و اةزاو ناحية 9002
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن، بؤ دةست ثـَي كـردن بـة كارةكانيـان، هـةروةها      

خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي       / ليذنةي ناوخؤش، خاَلي يةكةم لـة بةرنامـةي كـار   
دنـي ثـرؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان، كـة لـة        ياسـاي ثةسـند كر  ) 9001ي ساَلي (11)ياساي ذمارة 

 .تكاية رةرموون بؤ خوَيندنةوةي(. اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
 

 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثرؤذةكة تةنها بة زماني عةرةبيمان لةبةردةست داية
 يل االولمشروع قانو  التام

 9118لتةة  61لقانو  اقرار دستور اق يم كوردستا  رقم 
 :تامل اسادة التادسة مل القانو  وتقرا كاآلت : اسادة االوىل
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يارا مشروع المستور ع ى االستفتاا الاا  بام مصادقة الربسا  ع يه مبوافقة ما اليقل عل ث ث  عمد :  اوال 
 .اعضاا 

ا الاا  ع ى مشروع المستور وباالقرتاع الاا  التري واسباشر، يو  التبت اسصاادف  جتري عم ية االستفتا: ثانيا 
93/1/9002. 

( ناام )هل توافق ع ى مشروع المستور؟ وتكو  االجاباة باا  }: يكو  االستفتاا بابماا الرأي بالتؤال اآلت : ثالثا 
 .{(ال)أو 

- :تامل اسادة التاباة وتقرأ كاآلت : اسادة الثانية
الكوردياة،  )اعماد كافية مل مشروع المستور اسصادق ع يه مل قبل الربسا  بال غات المارجاة يف االق ايم   تطبع 

 .لارضها ع ى الشاب لالستفتاا الاا ( الاربية، الرتكمانية، التريانية
 : اسادة الثالثة

وهلاا ا  تصامر االنظماة الالزماة     )تامل الفقرة الثانية مل اسادة الثامةة بدضافة الابارة التالية اىل آخر الفقرة 
 (.لذلك مبوجب هذا القانو 

 : مادة مضافة: اسادة الراباة
يام مشروع المستور موافقا  ع يه حبصوله ع ى أصوات اكثرية اسصوتني بةام يف االستفتاا الاا  وياترب نافاذا   

 .بام مض  ثالثني يوما  مل تدريخ االستفتاا
 :مادة مضافة: اسادة امامتة

 :و  الشخص مؤهال  ل تصويت لالستفتاا ع ى مشروع المستور بتوفر الشروط اآلتيةيك
 .الاراق وأكمل الثامةة عشر مل الامر -ا  يكو  عراقيا  مل مواط  كوردستا   -1
 .ا  يكو  متنال  يف سنالت الةاخبني -9

 : اسادة التادسة
 .لقانو ع ى و ء الوزراا واجلهات ذات الاالقة تةفيذ احكا  هذا ا

 :اسادة التاباة
 (.وقائع كوردستا )يةفذ هذا القانو  اعتبارا  مل تدريخ اصمار  ويةشر يف اجلريمة الرمسية 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كورديةكةي تكاية
 

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ثرؤذةي ياساي يةكةم هةموار كردني ياساي ثةسندكردني

 ةستووري هةرَيمي كوردستاند 
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 9118ي ساَلي (61)ذمارة  
 :ماددةة يةكةم

 :ماددةة شةشةم لةياساكةدا هةموار دةكرَة و بةم شَيوةة خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة
ثــرؤذةة دةســتوور دةخرَيتــة بـةر راثرســا طشــتا و دواة ثةســندكردني لـة ثةرلــةمان الة كــةم بــة   : يةكـةم 

 .امانيةوةرةزامةندة دوو لةسةر سَيا ئةند
ئـةجنام   93/1/9002ثرؤسةة راثرسا طشتا لةسةر ثـر ؤذةة دةسـتور لـة رؤذة شـةممة رَيكـةوتا      : دووةم

 .دةدرَيت بة دةنطدانَيكا نهَينا راستةوخؤ و سةرتاسةرة
ئايـا تـؤ رةزامةنـديت لةسـةر ثـرؤذةة      }:راثرسا بة رادةربر ين دةبَا لةسةر ئةم ثرسيارةة خوارةوة: سَييةم

 {دةبَيت( نةخَير)يان  ( بةَلَا)يمةكةشا بة دةستوركة؟ وة
 :ماددةة دووةم

 :ماددةة حةوتةم هةموار دةكرَة و بةم شَيوةة خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة
ذمارةيــةكا بةرضــاو لــة ثــرؤذةة دةســتورة ثةســندكراو لــة ثةرلــةمان بــة زمانــة ثــةير ةوكراوةكانا هــةرَير  

َة بـؤ ئـةوةة نرَيتـة بةردةسـتا طـةل لـة راثرسـيةكا        ضـا  دةكـر  ( كـوردة، عـارةبا، توركمـانا و سـريانا    )
 .طشتيدا

 :ماددةة سَييةم
بر طــةة دووةم لــة مــاددةة هةشــتةم هــةمواردةكرَيت بــة زيــادكردنا ئــةم دةربر ينــةة خــوارةوة لــة كؤتــايا   

 (.بؤة هةية سةبارةت بةوة ثةيرةوة ثَيويست بةثَيا ئةم ياساية دةربكات: )بر طةكةدا
 :ةيةكا زيادكراوةمادد: ماددةة ضوارةم

ــة          ــدةران ل ــةة دةنط ــا زؤرين ــتهينانا دةنط ــة بةدةس ــت ب ــندكراو دةذمَيردرَي ــة ثةس ــتورةكة ب ــرؤذةة دةس ث
 .ر ؤذ بةسةر راثرسيةكةدا( 50)راثرسيةكا طشتيداو بةكارثَيكراوين دادةنرَيت دوواة تَيثةر بوونا 

 :مادةيةكا زيادكراوة: ماددةة ثَينجةم

ةية بؤ راثرسا سةر ثر ؤذةة دةسـتورةكة دةبـَا ئـةم مةرجانـةة خـوارةوةة      ئةو كةسةة شياوة دةنطدانا ه
 :تَيدابَيت

 .دةبَا عَيرااا ولة هاوويتيانا هةرَيما كوردستان بَا و، هةذدة ساَلا تةمةنا تةواو كردبَيت -1
 .دةبَا ناوة لة تؤمارطةة دةنطدةراندا تؤماركرابَيت -9

 :ماددةة شةشةم
 .وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانا ئةم ياساية جَيبةجَا بكةن ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنا

 :ماددةة حةوتةم
دا (وةاــايعا كوردســتان )ئــةم ياســاية لــة ر ؤذة دةرضــوونيةوة جَيبــةجَا دةكــرَة و لةرؤذنامــةة رــةرمي        

 .باَلودةكرَيتةوة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ايي و ليذنـةي نـاوخؤ و ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـةم، ثاشـي       زؤر سوثاس، ئةم ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسـ 
تةواو بووني جةلسة سةعاتَي  ررسةت دةدةين، بةاَلم من داوا لـة هـةردوو ليذنـة دةكـةم كـة رةضـاوي ئـةوة        

جتااري عم يااة : ثانيااا )، بــؤ ئــةوةي مانــدي نةكــةين و مونااةشــة نةكــةين كــة نووســراوة  (ثانيااا )بكــةن، كــة 
( ا  مت اقرار  يف برسا  بث ثا  اعضاائه  )وة بكةن كة دةبَيت لة ئةخريةكةي بنووسرَيت رةضاوي ئة( االستفتاا

/ دةبَيت ئةوة بنووسني، ضونكة هةتا ئيقرار نةكرَيت، ناتواني رؤذي راثرسيةكة تةحديد بكةيت، دووةمين
ــذا       ــاي هةَلب ــرت ياس ــايةكةي ثَيش ــةَل ياس ــت لةط ــة، دةبَي ــداني هةي ــةاي دةنط ــة ح ــةي ك ــةو كةس ــروتي ئ ردن ش

بطوجنَينت، هةمان شروتي كة لةوَيداو لَيرةشدا دابنرَيت، ضونكة وةكو ية  نييةو رةضاوي بكةين، بؤ ئةوةي 
وةختمان زؤر لَي نةر وات، ئةوةي بة كوردي خوَيندرايةوة تةواو، بةاَلم ئةوةي نووسراوةو تـةوزيع كـراوة لـة    

سيف الـدين،   ط اتكا  شَيروان حةيدةري، : )شروتي ئةندامةكان نةكراوة، ئةو ثرؤذةية لة اليةن ئةندامان
جامبـاز، كـا     طارقدكتؤرة رؤذان دزةيي، كا  رشاد ا د، كا  عةوني بةزاز، كا  دكتؤر ناصن غيتور، كا  

خدر س يمان، كا  عادل حممـد امـني، كـا  مجـال مشعـون، كـا  جعيتـر مسـتةرا، كـا  مجـال يوسـف بؤتـاني             
 .، زؤر سوثاس(ثَيشكةش كراوة

ــار خــاَلي دوو ــةرَيمي    : ةم لــة بةرنامــةي ك ــاي زانكــؤ تايبةتيــةكان لــة ه خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياس
 9/1/9002لــة ( 3351)عَيــراق، كــة لةاليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــةوة بةنووســراوي ذمــارة  –كوردســتان 

ةو كـاري  ثَيشكةش كراوة، ئةم ثرؤذةية ديارة تةبعةن وةزارةتي خوَيندني بـااَل ئيشـَيكي زؤري لةسـةر كـردوو    
ــتةي       ــت و ئاراس ــؤ بكرَي ــةمي ب ــةوةي يةك ــةمي خوَيندن ــردين بــة الي ك ــَي ك ــان ل ــةوة داواي ــةر ئ كــردووة، لةب
ئةنداماني ثةرلةمان بكرَيت و ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَيت، بؤ ئةوةي هةم ئاطادار بـن، هـةمين ديراسـةتي    

نني لـةو ماوةيـة كورتـةدا كـة مـاوة      بكةن، هةرضةندة ثَيمان طوتن رةنطة نة مةجالي ئةوة هةبَينت، نـة بتـوا  
ثةسندي بكةن، بةاَلم وةكو خوَيندنةوةي يةكةم لَيرة ئاماذةمان ثَي كردو زؤرة، تةنيا ئيكتييتا بةوة دةكةين، 
كة ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَلو ئةنداماني ثةرلةماني دةكةين، بؤ ئـةوةي  

خــولي داهــاتووي ثةرلةمانــدا جــارَيكي تــر دةبَيــت نوَيندرَيتــةوةو ئةوانــةي كــة   ئاطــادار بــن ئينشــائةَلاَل لــة
 .دةمَينَينةوة لة ئةنداماني ثةرلةمان ئاشنا دةبن و كارةكانيان ئاسانرت دةبَيت

خوَيندنـةوةي يةكــةمي ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي وةزارةتــي       / خـاَلي سـَييةم لـة بةرنامـةي كـار     
، كــة لــة اليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــةوة 9001ي ســاَلي (10)ذينــةوةي زانســس ذمــارة خوَينــدني بــااَلو توَي
 .ثَيشكةش كراوة 9/1/9002لة ( 3351)بةنووسراوي ذمارة 

ــةَل        ــةين، لةط ــايي دةك ــةي ياس ــااَلو ليذن ــدني ب ــةي خوَين ــتةي ليذن ــَيوة ئاراس ــةمان ش ــة ه ــةش ب ــةم ثرؤذةي ئ
 .ان شةر ، كة ئاماذةمان ثَي كردئةنداماني ثةرلةمان، لةبةر هةمان مةبةست و هةم

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسـس،  / خاَلي ضوارةم لة بةرنامةي كار
 .كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
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خـاتوو  : )ليذنةي ثةروةردة، ناوة كانيـان ئةم ياساية لة اليةن ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي خوَيندني بااَلو 
نازناز حممد عبدالقادر، خاتوو سؤزان شهاب، دكتؤرة شوكرية، دكتؤر دلَير شاوةيس، دكتـؤر نـوري تاَلـةباني،    
دكتؤرة هالة سهيل، خاتوو ضرؤ ع ي، خاتوو ظيان س َيمان، كا  حمةمةد ا د صاحل، كا  عةوني بةزاز، كا  

، بؤيــة خســتمانة بةرنامــةي كــار، ضــونكة ئــةم ثرؤذةيــة لةاليــةن   (كــراوة حممــد صــاحل امساعيــل ثَيشــكةش 
ثةرلةمانةوة ئامادة كراوة، ثَيويست بةوة دةكاتن حكومةت ديراسةتي بكاتن و رةئي لةسةر بداتن، بؤية مـن  
داوايان لَي دةكةم موارةاةت بكةن كة بينرَين بؤ حكومةت، بؤ ئةوةي حكومةت ديراسةتي بكات و تةادميي 

ن بؤ خولي داهاتووي ثةرلةمان ئامـادة بـَينت، دةوةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئـةو ثرؤذةيـة          بكات
بنَيرين بؤ حكومةت تكاية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر   

ئةوةي لة مةسئووليةتي خؤمان  سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، هةرضةندة ثَيويسس نةدةكرد، بةاَلم بؤ
الببةين و ئةو ثرؤذةية ئاراستةي حكومةتي دةكةين، بؤ ئةوةي ديراسةتي بكةن، ثاش ديراسة كردن بؤمـان  

 .بنَيرنةوة
خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنـي نـار ةزايي دةربـر يين بـةر َيز سـةرؤكي هـةرَير       / خاَلي ثَينجةم لة بةرنامةي كار

ياسـاي هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان و اـةزاو ناحيـةكان لـة         9002ي ي ساَل(2)لةسةر ياساي ذمارة 
 .هةرَيمي كوردستان

داوا لــة ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي نــاوخؤ دةكــةم ضــؤنيان ئيتييتــاق كــردووة بــؤ خوَيندنــةوةي ئيعــتريازي    
 .سةرؤكي هةرَير بؤ خستنة طيتتوطؤي رةرموون

 
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 :ئةمة دةاي نار ةزايي جةنابي سةرؤكي هةرَيمة

 بر يار
 9112ي ساَلي (69)ذمارة 

عَيـراق   –ي ياساي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كورسـتان    "دةيةم"ي ماددةي "يةكةم"ي بر طةي (9)بةثَيي خاَلي 
َيكهاتةكاني كوردستان لـة  ي هةموار كراو و لةثَيناو مسؤطةر كردني نوَينةرايةتي ث9003ي ساَلي (1)ذمارة 

ك دان و ئاشووري و توركمان لة ئةجنومـةني ثارَيزطاكـاني كوردسـتان و، بـة مةبةسـس هةماهـةنطي لـةنَيوان        
ــتان     ــةماني كوردس ــذاردني ثةرل ــاي هةَلب ــارة   –ياس ــراق ذم ــاَلي ( 1)عَي ــاي   1229س ــراو و ياس ــةموار ك ي ه

سـاَلي  ( 2)عَيراق ذمارة  –ةكان لة هةرَيمي كوردستان هةَلبذاردني ئةجنومةنةكاني ثارَيزطاكان و اةزاو ناحي
 :بر يارماندا 9002

عَيراق ذمـارة   –ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةنةكاني ثارَيزطاكان و اةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان  -1
 11/3/9002ي ئاسـايي خؤيـدا لـة    (11)، كة ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة 9002ي ساَلي (2)
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ناردوويةتي بؤ سةرؤكايةتي هةرَيمي  91/3/9002لة ( 52/135)تةشريعي كردووةو بةنووسراوي ذمارة 
 .عَيراق بطةر َينينةوة ثةرلةماني كوردستان تاوةكو ثَيدا بضَيتةوة –كوردستان 

ــة           -9 ــةمان ل ــةين ثةرل ــنيار دةك ــرد، ثَيش ــان ك ــان ثَيي ــةرةوة ئاماذةم ــةي لةس ــةو ئاماجنان ــاني ئ ــؤ وةديهَين ب
 :داضوونةوةيدا ماددةية  بؤ ياساكة زياد بكات بةم شَيوةيةثَي
لة ئةجنومةني ثارَيزطاي دهؤ  دوو كورسي تةرخان دةكرَيـت بـؤ ك ـدان سـريان ئاشـووري و ثـالَيوراواني        -1

 .خؤيان كَيرب كَييي لةسةر دةكةن

و ثالَيوراواني خؤيان  لة ئةجنومةني ثارَيزطاي دهؤ  ية  كورسي تةرخان دةكرَيت بؤ ثَيكهاتةي ئةرمةن -9

 .كَيرب كَييي لةسةر دةكةن

ــووري و           -5 ــريان ئاش ــدان  س ــؤ ك  ــت ب ــةرخان دةكرَي ــي ت ــة  كورس ــ َيماني ي ــاي س ــةني ثارَيزط ــة ئةجنوم ل

 .ثالَيوراواني خؤيان كَيرب كَييي لةسةر دةكةن

بــؤ توركمــان  لــة ئةجنومــةني ثارَيزطــاي هــةولَير دوو كورســي بــؤ ك ــدان ســريان ئاشــووري و ســَي كورســي -2

 .تةرخان دةكرَيت و ثالَيوراواني ثَيكهاتةكاني خؤيان كَيرب كَييي لةسةر دةكةن

 .دةنطدةراني هةر ثَيكهاتةية  ثالَيوراواني ثَيكهاتةي خؤيان هةَلدةبذَيرن -3

 مسعود بارزاني                                                             

 عَيراق –ن سةرؤكي هةرَيمي كوردستا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، راثؤرتي رةئي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ لةسةر ئةوة رةرموو

 
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سةرؤكايةتا ثةرلةماني كوردستان ـ عرياق/ بؤ 
 راة ليذنةي ياسايي/ بابةت 

كـوردي   9102/جـؤزةردان /91ي بةرامبةر بـة  11/1/9002ة رَيكةوتي ليذنةي ياسايي رؤذي ضوار شةمم
بة ئامادة بووني ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة لة خوارةوة واذوويان كـردووة بـؤ تـاوتوَيكردني بر يـاري ذمـارة      

 9002ي سـاَلي  (2)سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةربارةي طةر اندنةوةي ياساي ذمـارة   9002ي ساَلي (19)



 921 

ةَلبذاردني ئةجنومةنةكاني ثارَيزطاكان و اةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان بؤ سةير كردنةوةي ياساي ه
جارَيكي تر لةثَيناو مسؤطةر كردني نوَينةرايةتي ثَيكهاتةكاني كوردستان لة ك دان و ئاشووري و توركمان لة 

ــةنَيوان ياســ     ــةنطي ل ــس هةماه ــة مةبةس ــتان ب ــاني كوردس ــةني ثارَيزطاك ــةماني  ئةجنوم ــذاردني ثةرل اي هةَلب
ي هةموار كراو و ياساي هةَلبذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان و   1229ي ساَلي (1)كوردستاني عَيراق ذمارة 

 .اةزاو ناحيةكان لة هةرَير و بةزياد كردني ماددةية  بؤ ياساكة
و ماددةكـة بـةم شـَيوةية    ليذنة بةر اي زؤرينةي ئةنداماني ثشتطريي لة تَيبينيةكاني سةرؤكي هةرَير دةكات 

 :دةبَيت
لة ئةجنومةني ثارَيزطاي دهؤ  دوو كورسي تةرخان دةكرَيـت بـؤ ك ـدان سـريان ئاشـووري و ثـالَيوراواني        -1

 .خؤيان كَيرب كَييي لةسةر دةكةن
لة ئةجنومةني ثارَيزطاي دهؤ  ية  كورسي تةرخان دةكرَيت بؤ ثَيكهاتةي ئةرمةن و ثالَيوراواني خؤيان  -9

 .كَييي لةسةر دةكةنكَيرب 
ــووري و           -5 ــريان ئاش ــدان  س ــؤ ك  ــت ب ــةرخان دةكرَي ــي ت ــة  كورس ــ َيماني ي ــاي س ــةني ثارَيزط ــة ئةجنوم ل

 .ثالَيوراواني خؤيان كَيرب كَييي لةسةر دةكةن
لــة ئةجنومــةني ثارَيزطــاي هــةولَير دوو كورســي بــؤ ك ــدان ســريان ئاشــووري و ســَي كورســي بــؤ توركمــان  -2

 .و ثالَيوراواني ثَيكهاتةكاني خؤيان كَيرب كَييي لةسةر دةكةن تةرخان دةكرَيت
 .دةنطدةراني هةر ثَيكهاتةية  ثالَيوراواني ثَيكهاتةي خؤيان هةَلدةبذَيرن -3
 
 
 

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 وباري ناوخؤراي ليذنةي كار/ بابةت

بــة مةبةســس تــاوتوَي كردنــي    ( 99/1/9002)ليذنــةي كاروبــاري نــاوخؤ رؤذي دوو شــةممة رَيكــةوتي     
نار ةزاييةكاني جةنابي سةرؤكي هةرَير لةسةر ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان و اةزاو ناحيةكان 

 .لة هةرَيمي كوردستان كؤبوونةوةي خؤي كرد
طؤ كردن، ليذنةي كاروباري ناوخؤ راي خـؤي لـةم راثؤرتـة بـةم شـَيوة ثَيشـكةش       ثاش دراسةت كردن و طيتتو

 :دةكات
ليذنةكــةمان نــار ةزايي ســةرؤكي هــةرَير ثةســند دةكــات، كــة كؤتــا هــةبَيت بــؤ بــرا توركمــان و ك ــدان و      -1

 .ئاشووري و سريان و ئةرمةن
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ــاد       -9 ــة  زي ــات ماددةي ــنيار دةك ــداماني ثَيش ــةي ئةن ــةر اي زؤرين ــة ب ــارةي   ليذن ــايةكةو ذم ــؤ ياس ــت ب بكرَي
 :كورسيةكانين بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت

لة ئةجنومةني ثارَيزطاي دهؤ  دوو كورسي تةرخان دةكرَيت بؤ ك دان سريان ئاشووري و ئةرمةن و : يةكةم
 .ثالَيوراواني خؤيان كَيرب كَييي لةسةر دةكةن

خان دةكرَيــت بــؤ ك ــدان  ســريان ئاشــووري و لــة ئةجنومــةني ثارَيزطــاي ســ َيماني يــة  كورســي تــةر : دووةم
 .ثالَيوراواني خؤيان كَيرب كَييي لةسةر دةكةن

لة ئةجنومةني ثارَيزطاي هةولَير دوو كورسي بؤ ك دان سريان ئاشـووري و دوو كورسـي بـؤ توركمـان     : سَييةم
 .تةرخان دةكرَيت و ثالَيوراواني خؤيان كَيرب كَييي لةسةر دةكةن

 .هةر ثَيكهاتةية  ثالَيوراواني ثَيكهاتةي خؤيان هةَلدةبذَيرن دةنطدةراني: ضوارةم
 .لةطةَل رَيزماندا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، هةردوو ليذنةكة مةبدةئي كؤتايان ثةسندة، خيالف لةسةر ئةوة نيية، كؤتـا ئـةو مةبدةئـة لـة     
ة لةطــةَل دميوكراســي، بــة اــةرارو ياســا  عَيــرااين بــؤ ئةجنومــةني ثارَيزطاكــان دابــني كــراوةو، كــارَيكي باشــ 

ثاراستين مارةكانيان جَيطري بكرَيت باشرتة لةوة كة بكرَيتة ئةوةي وةكـو زؤرينـةي خـةَل  و ئةوانـة، رةنطـة      
نةتوانن بطةنة مارةكاني خؤيان، لَيرةدا بر طة بة بر طة مونااةشةي دةكةين، مةبدةئةكـة كـة هـاتووة ئةطـةر     

هةية با كؤتا بَينت، ثَيموا نييـة كـةس خـياليف لةسـةر مةبدةئةكـة هـةبَيت،        كةس خياليف لةسةر مةبدةئةكة
مادام مةبدةئةكة اةبول كراوةو هةردوو ليذنةكـةش ثةسـندي كـردووة دةضـينة نـاو تةرسـي ةكانةوة، خـاَلي        
يةكةم لة ئةجنومةني ثارَيزطاي دهؤكة، داوا كراوة كة دوو كورسي تةرخان بكرَيت بؤ ك دان سـريان ئاشـوور،   
ية  كورسين بؤ ئةرمةن، ئةطةر كةس اسةي لةسةر هةية بةس دهـؤ ، ناوتـان دةنووسـر، لةسـةر ئـةوةي      
دوو كورسي بؤ سريان ك دان ئاشوور، كورسيةكين بؤ ئةرمةن هي دهؤ  رةاةت، تَيكـةاَلوي مةكـةن تكاتـان    

 .لَي دةكةم لةسةر مةوزوعي دهؤكة، كا  رؤميؤ رةرموو
 :بةر َيز رؤميؤ حزيران نيسان

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
ئةوةي بةر اسس بَيت دةبَيت ئَيمة بة طشس اسة لةسةر سةرجةم خاَلةكان بكةين، ضـونكة تـةعبري لـة يـة      
ئامــانج دةكــةن، بؤيــة مــن داوا دةكــةم ئةطــةر رَيطــام بــدةن بةطشــس و زؤر بــة كــورتي اســة لةســةر هــةموو   

بريوبؤضـووني خوشـ  و برايـاني بـةر َيزم طةالوَيـذ      خاَلةكان بكةم، ئةو اسانةي كـة مـن دةيكـةم تـةعبري لـة      
شاباو جةمال شـةمعون و ئةنـدريوس يوحنـاو، هـةروةها منـين دةكـاتن لـة ثَيشـةكيدا زؤر سوثاسـي بـةر َيز           
سةرؤكي هةرَير دةكةم، كة ئيستيجابةيةكي تةواوي كرد بؤ داخوازي و هةروةها بؤ ئةو ياداشـتنامةيةي كـة   

د بوو، كة نار ةزاييمان دةربر ي دةربارةي ئةو دةنطدانـةي ثةرلـةمان، كـة بةشـي     ئَيمة ناردمان و ئيمزامان كر
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هةرة زؤري خوش  و برا بةر َيزاني ئةنداماني ثةرلـةمان دةنطيـان لةسـةردا دذي بـريو بؤضـووني ئَيمـة بـوو        
ن بةر اسس وةكو طةلي ك ـداني و سـرياني و ئاشـووري، ئةمـة شـتَيكي ضـا  بـوو كـة جـةنابيان ئـةو ياسـايةيا           

طةر اندةوة بةو شَيوةيةي كة ئَيمة داوامان كرد، بةاَلم ئةوةي تَيبيين دةكرَيت من يةكةم جار رةخنةيةكر لة 
ليذنةي ياسايي هةية، ليذنةي ياسايي جارَيكي تر نـاوي طةلةكـةماني دذي ئـةوةي كـة لـة نووسـراوي بـةر َيز        

 .َيت جارَيكي تر راست بكرَيتةوةسةرؤكي هةرَير هاتووة جارَيكي تر نووسراوة، بةر اسس ئةمة دةب
ي ئةمســاَل، هــةروةها 19/9لــة ياســاي هــةموار كردنــي ياســاي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان لــة  / دوو

، كـة  10/1، هةروةها لة دوايني نوسـخةي دةسـتووري هـةرَير لـة     9/1نووسراوي بةر َيز سةرؤكي هةرَير لة 
طةلةكـةمان بـةو شـَيوةية كـة جـةنابي سـةرؤكي هـةرَير        دوايني كؤبوونةوةي ليذنةي دةسـتووري بـوو نـاوي    

ئيشارةتي ثَيداوة، بةاَلم بةداخةوة ئةوةي تَيبيين دةكرَيت جارَيكي تر وا خةريكة دةيانةوَيت وا بةشَيوةية  
تةسبيت بكرَيت، كة دذي بريوبؤضوون و داخوازي ئَيمةية، بؤية ئَيمة داوا دةكةين كة جـارَيكي تـر طـوَي بـؤ     

بطـرن بـةو شـَيوةيةي كـة ئَيمـة داوا دةكـةين ضـؤن ناومـان بنووسـرَيت لـة هـيض شـوَينَيكي دنيـا               ئَيمة مانان
نةبووة كة ناو رةرز بكرَيت بةسةر خةَلكانَي ، ياخود بةسةر نةتةوةية ، بةثَيضةوانةوة، يان دةبَيـت بَ ـَيني   

َينةري ئةم خةَلكة نني، ئَيمـةش  ئةمانة نوَينةري ئةو نةتةوةيةن طوَييان بؤ رابطرن، ياخود دةبَيت بَ َيني نو
لة جياتي ئَيوةش شت دةنووسني، بؤية ئَيمة مانان، ئَيمة ئامادة نني بةر اسس، ضونكة ئَيستا رووبةر ووي دوا 
رؤذو ضارةنووس و  ثاراستين ناسنامةي نةتـةوةيي طةلةكـةمان دةبينـةوة، ئَيمـة ئامـادة نـني بةر اسـس رازي        

 .بَيجطة لةو شوَينانةي كة من باسر كردن جارَيكي تر ناوةكة دةطؤر َيتبني بةو ناوةي كة بةم شَيوةية 
ئَيمة داوا لة ثةرلةماني بةر َيز دةكةين، بةر اسس نةضَيتة ذَير ئةو بارة اورسةي مَيذووييةوةو خؤشـي  / سَي

ا بةشدار بَيت لة دابةش كردن و ثارضة ثارضة كردنـي نةتةوةيـة ، يـاخود ثَيكهاتةيـةكي خـودي خـؤي، واتـ       
خــودي ئــةم ثةرلةمانــةوة، بؤيــة جــارَيكي تــر داوا لــة بــةر َيزتان وةكــو ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان و، هــةروةها   
سةرؤكايةتي هةرَير و سةرؤكايةتي حكومةتين دةكةين جارَيكي تر بة تةنط داخوازيةكاني ئَيمـة بَينـةوة،   

بر يارةكـاني ئـةم ثةرلةمانـة    بؤ ئةوةي جارَيكي تـر ناوةكـةمان لـة دةسـتووري هـةرَير و لـة سـةرجةم ياسـاو         
بةر َيزة بةم شَيوةية بنووسرَيت و تةسبيت بكرَيت، كة ئَيمة داوا دةكةين، نة  خـةَلكانَي  لـة دةرةوةي ئـةم    

 .ثةرلةمانةو دةرةوةي ئةم نةتةوةية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تا لـةو ياسـايةدا هـاتووة عيالاـةي بـةو      زؤر سوثاس، خؤي لةر استيدا بوو بؤ ئةوةي روون بَينت، ئةوةي ئَيسـ 
ثرؤذة دةستووريية نيية، ثرؤذة دةستوورييةكة ثاشي مونااةشةو طيتتوطؤيةكي زؤر بةهةند وةرطرتين رةئي 
ــرين،       ــةَلكي ت ــوور، خ ــريان ئاش ــدان س ــةراني ك  ــة نوَين ــتان ل ــةماني كوردس ــداماني ثةرل ــة ، ئةن ــةموو الي ه

تةعبري لةوة بكاتن، كة ويسس ئةوان، ئريادةي ئةوان، بـةبَي   ئةحزابةكاني ترين، صيزةيةكمان نووسيوة كة
ئةوةي تةدةخول بكةين، بةاَلم ئةمة ياساية، مواتةرةحةكةي كا  رؤميؤ ثةسند دةكةم، وةكـو لـة نامةكـةي    
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جةنابي سةرؤ  هاتووة ضؤن نووسراوة وا بـَينت، ض ئيشـكالَيكين دروسـت ناكـات لةسـةر هـني و ئةوانـة، بـا         
 .اتن، كا  سةردار رةرموووةكو ياسا بر و

 
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي دةاي نووسراوي سةرؤكايةتي هـةرَير هـاتووة، دةاـي ئـةوةمان نووسـيوةتةوة، بؤيـة       

 :حةز دةكةم بؤي نوَينمةوة
 .ت بؤ ك دان سريان ئاشووريلة ئةجنومةني ثارَيزطاي دهؤ  دوو كورسي تةرخان دةكرَي -1

 .ئَيمةش لة هي خؤمان بةهةمان شَيوة نووسيومانة بؤ ك دان سريان ئاشووري، ئةمة ية 
ئَيمة لة بةيين ئةوانة، ئةوةي لة نووسراوي سةرؤكايةتي هةرَيمين هاتووة نـة رـاريزة دانـراوة، نـة     / دووةم

 .طةَل رَيزمدانراوة بة ية  صيزة، بة ية  كةليمة هاتووة، لة( و)حةريف 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر بة ديقةت ئينتيباهتان بكرد بواية، ئةو ئيعتريازةت نـةدةكرد كـا  رؤميـؤ، ضـونكة لـة راثؤرتةكـةدا،       
موســاعةدة بكــة بــةناوي تــؤش اســةي كــردو تةئيــدي ئــةو دةكــةي، بــةس موســاعةدة بكــة، لــة راثؤرتةكــةدا  

دةَلــَي يةكــةم لــة ياســايةكة بــةو شــَيوةية دةربضــَيت كــة ئَيســتا  رةئيــةكي نووســراوة، بــةاَلم مواتةرةحةكــةي 
ةكـةي نووسـيووة، بـةاَلم خـؤي دةَلـَي بـةو شـَيوةيةي خـوارةوة بَيـت وةكـو لـة            (و)خوَينديةوة لة بيدايةتةوة 

ــة           ــةاَلم رةنط ــة، ب ــبةت ناوةك ــيووة بةنيس ــس نووس ــةيين ش ــاتووة ع ــةرَير ه ــةرؤكي ه ــةنابي س ــةي ج نامةك
ية هينت نةكردووة، طرنط ئةوةية ياساكة بةو شـَيوةية دةربضـَينت كـة هةيـة، طـرنط      لةبةردةمت نةبَيت، بؤ

ئةو ماددة ياسايية ئيقترياحي كردووة ببَيتة ماددةية  لة ياساكةدا ناوةكةي وةكو خـؤت ئامـاذةت ثـَي كـرد،     
 .وةكو لة نامةكةي جةنابي سةرؤكدا هاتووة وا نووسراوة، كا  ئارَيز رةرموو

 :بداهلل ا دبةر َيز ئارَيز ع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو اسةي كة من دةيكةم ثةيوةندي بة دهؤ  و س َيماني هةموويةوة هةيـة، بـةاَلم مةبةسـتر نييـة لةسـةر      
ذمارةكة اسة بكةم، ديارة من بؤ ئةوةي جةنابت بزاني ئةوة نيية تايبةت بة دهؤ ، ضونكة ناكرَيـت دواتـر   

تا كارَيكي زؤر باشة كة ئَيمة دةيكـةين وةكـو لـة ثةرلـةماني كوردسـتانين      اسةي لَي بكرَيت، من ثَيمواية كؤ
كردمان و ثَيشرتين داوامان كرد بوو بكرَينت ئةوةيـة، بـةاَلم شـتَي  هةيـة لَيـرةدا حـةز دةكـةم ديقـةتي بـؤ          
بدةين، ئَيمة دةمانةوَيت هـةموومان هـاوواَلتي بـني لـة ئـةر  و مـاف، هـاوواَلتي كوردسـتان بـني بـة كـوردو            
عةرةب و توركمان و ك دو ئاشوور بة هةموومانةوة هاوواَلتي بني، كارَيكي باشة ئَيمة كؤتا بكةين، بةاَلم ئةو 
شَيوة كؤتايةي ئَيمة ئَيستا كاري لةسةر دةكةين بر وا دةكةم هةميشة ئَيمة وا دةكةين جياوازيية  هـةبَينت،  
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وةي كؤتاكـةش لةبةرضـاو بطريَيـت، يـةعين بـة      من ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةوةي ئةو جياوازييـة نـةبَيت، بـؤ ئـة    
منوونة بيهَينمةوة، ئَيستا خةَلكي غةيرة كورد ئاسان نيية بضَيتة ناو حزبةكاني تـر، حزبـة نيشـتمانييةكان    
كار بكات، يان بضَيتة اةوارةكاني تر كار بكات و ئـين بكـات، يـان دةرطايـة  لةسـةر ئـةوان دادةخـات، ئَيمـة         

ةكو هاوواَلتيةكي يةكسـان لـة  هـةموو روويةكـةوة دروسـت بكـةين، مـن ثَيمـوا بَيـت          دةمانةوَي تَيكةَل بني و
ئةطةر بكةين كؤتا هةبَيت، بةاَلم سـندواي توركمـان ك ـدان ئاشـوور لـة ليسـتة نيشـتمانييةكان هـةبَيت، يـان          

واتـا   نةبَيت كَيشةمان نيية دةنط بدةن بؤ ليست و اةوارةكاني تـر، بـةاَلم سـندواي ئـةوانين بـةجيا بَيـت،      
ئةوانة دوو جار دةنط بدةن، يةكَيكيان بؤ كؤتا، يةكَيكيان بؤ ئةوة، ثَيشنيارةكةم ئةوةية بة جيـا بـؤ ليسـتة    
نيشتمانييةكان دةدات، ضونكة بة تةئكيد ئةوة هةيـة، ئـةوة يـة ، رةئيـة هةميشـة ثـَير خؤشـة بزانـي بـةو          

وَيت يـة  بطـرين، بـؤ منوونـة دةيـان      نةوعةي ئَيمة هةميشة جياوازي لة بةينيةوة دروسـت دةكـةين نامانـة   
خةَل  هةية ئَيستا لةناو حزبي ثارتي دميوكراتي كوردستان و لـةناو حزبـي يـةكَيس نيشـتماني كوردسـتاندا      
خــةَلكي زؤر لَيهــاتوون، خــةَلكي زؤر بــة كةرائــةن، شــايةني ئــةوةن نــةيانتوانيوةو لــةناو ليســتةكاني خؤيــان   

ــيانتوانيوة ئَيســ   ــةوةو نةش ــان نةبؤت ــةوة     جَيي ــة، ئ ــدان و ئةوان ــةري ك  ــو نوَين ــةن وةك ــين بك ــان تةرش تا خؤي
 .ثَيشنيارَيكة، من ئةوة بة ثةسند دةزامن

ئةطةر ئَيستاش رازي نةبَيت، هةرواي لَي دَينت، بة هةر حـاَل ئـةوة يةكَيكـة دةبَيـت ئـةوة بكـةين،       / دووةمني
 . ر، داواي لَيبووردن دةكةمبةر اسس ئةوةي تر ئةوةندةي اسةي لةسةر كرا لةبريم ضوو خاَلةكةي ت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاست دةكةم، من دَلنيام لةوةي كـة ئـةو مواتةرةحـة لـة بةرذةوةنـدي توركمـان و ك ـدان و سـريان و         
ئاشووريية، يةعين هةم لةوَي دةنط بدةن اانونةن نابَيت هةر يـة  دةنطـي هةيـة، دةبَيـت يـةكجار بيـداتن،       

ةلةكة ئةوةيـة لـةوَي ذمارةيـة  هةنـة كـة ئةنـدامن لـة حزبـةكان و ئةوانـة، بـةاَلم لــة           ئةطـةرنا دةزامن مةسـ  
 .مومارةسةي حةاي ئينتيخابي ية  دةنطي هةية، دةبَيت خؤي ئيختياري بكاتن، كا  ئةسعةد رةرموو

 
 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةو سيستةمي كؤتاي بؤ توركمان و ك دو ئاشوورو سرياني ثَيشةكي سوثاسي سةرؤكايةتي هةرَير دةكةم، كة ئ
داناوة، بةاَلم بةشَيوةيةكي طشس من دةمـةوَيت لةسـةر سـ َيماني و دهـؤ  و هـةولَير هةرسـَيكيان ثَيشـنيارم        
هةية، ئاخر هةر جارَي  هةَلستر بؤ جَيطاية ، بؤ هةرسَيكيان ثَيشـنيازةكة دةكـةم، تةبعـةن لـة دهـؤ  دوو      

هةية طةورةنة عائي ـةي ئاوضـي و كةتانـة، ئةوانـة نوَينـةرَي  بـؤ ئـةوان دةمانـةوَيت وةكـو          عائي ةي رةسةن 
 .توركمان لة دهؤ  زياد بكرَيت، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كا  بةَلَين رةرموو
 
 

 (:بةَلَين)بةر َيز  د عبداهلل حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ارةية، يةعين ئةو ذمارةي كة دانراوة بؤ هةرسَي ثارَيزطاكان تةمخينة، تَيبينيةكةي من لةسةر مةسةلةي ذم

ــت، بــةاَلم مــن ثــَير باشــة لــةو ياســاية شــتَي  بنووســرَيت، لــة مــانطي       ( 10)مومكينــة لــة واايــع نزيــ  بَي
ــةر      ــةرَيمي كوردســتان ذمــارةي كورســيةكاني ه ــةرذمَيري دانيشــتواني ه ــت بــةطوَيرةي س ســةرذمَيري دةكرَي

حارزةكان ضةند كةسة؟ دابةشي سةر دانيشتواني دةكرَيت، هةر ئةوةندة كةسـة كةرةسـيةكي   ئةجنومةني مو
دةبَيت لةوة، بةطوَيرةي ئةو سةرذمَيريان، رةاةرةية  زياد بكرَيت بؤ ئةوةي بةر اسـس ئةطـةر كةمـة بؤيـان     

رة باشـرت تةسـبيت   زياد بكرَيت، ئةطةر زيادة يةعين ئةوة باشرتةو تةسبيت دةكرَيت و وابـزامن ماريشـيان ليَـ   
 .دةكرَيت بؤ ئةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان رةرموو
 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ني من هةمان اسةكةي كا  ئارَيزم هةية، بةاَلم بة شَيوازَيكي تر دةيكةم، مـن مةبةسـتر نييـة بـؤ ئةجنومـة     

ثارَيزطاكان، من مةبةستر ئةوةية يةعين كاتَي  كة بؤ ثةرلةماني كوردستان، كاتَي  ئةو كةسة كة هاوواَلتي 
ئـةم كوردســتانةية دَيـت دةنــط دةدات، دوو سـندوق دادةنرَيــت، سـندواَي  ئينتيمــاي خـؤي وةكــو هــاوواَلتي      

ةو نوَينـةرةي خـؤي كـة كؤتـاي     لةسةر خاكي كوردسـتان، ئـةوة بـة جيـا دةنطـي بـؤ دةدات، ئةويرتيشـي بـؤ ئـ         
ــت،        ــاس دةكرَي ــؤن ب ــو ض ــة وةك ــَيتةوة ئَيم ــان نةض ــة بريم ــدا، ئَيم ــةن لةناوخؤيان ــي دةك ــووةو كَيرب كَي وةرطرت
هةموومان لةسةر ئةم خاكة دةذين، بةاَلم نابَيت هةسس نةتةوايةتي وامان لَي بكات كؤتاو بةشدار وامان لـَي  

بــؤ ئــةم نيشــتمانة نــةمَينَيت، نوَينــةرةكاني تــري ثةرلــةماني   بكــات ئــةو هةســتة بــؤ ئــةم خاكــة نــةمَينَيت، 
ــةم        ــات ه ــةرق ناك ــؤ ر ــةن، يــةعين خ ــةم نةتةوةي ــةري ئ ــا هــةم نوَين ــةني ثارَيزط ــاخود ئةجنوم ــتان، ي كوردس

يـةعين دانـراوة   ( زياادة اماا خايال   )نوَينةرين، بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا كؤتا دانـراوة دةردي عـةرةب دةَلَيـت    
ةكــات، بــةاَلم هةســتة نيشــتمانيةكة بــةالي منــةوة طرنطــة، كــة هةســت بكــات ئــةم واَلتــة هــي  نوَينةرايــةتي د

 .خؤيةتي، بؤية بةشيشي تيايةتي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر سوثاس، من ثَيموايـة ئـةو هةسـتة هةيـة، لةبـةر ئـةوةي مارـةكاني واَلتـي خؤشـيةتي بـة تةئكيـد، كـا              
 .شَيروان رةرموو

 
 :شَيروان ناصن حيدري بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت راثؤرتي ليذنةي ياسايي جةنابت وةاَلمي كا  رؤميؤت داوة، بةس بةنيسـبةت ئـةو اسـانةي كـا      
لةو ثةرلةمانة لةكاتي مونااةشة كردن / رؤميؤ من حةز دةكةم هةندَي  خاَل هةية رووني بكةمةوة، يةكةم

َيزطاكان، هيض كةسَي  موعارز نةبووة كة كؤتا بؤ برا مةسيحيةكان و سـريان و  لةسةر ياساي ئةجنومةني ثار
ئاشــوورييةكان دابنرَيــت، بــؤ بــرا توركمانــةكان دابنرَيــت، بــةَلكو هــةموومان هــةر لةطــةَل ئــةوة بــووين كــة    

كرَيـت و  ثَيويستة كؤتا بؤ ئةو بةر َيزانة دابنرَيت، بةاَلم مةسةلةكة ضي بوو؟ بةو وةختة نـةدةتوانرا بـاس ب  
ضــؤن رَيذةكــة دابنرَيــت؟ ئــةوة بــوو كــة ضــووة ســةرؤكايةتي هــةرَير، ديــارة ســةرؤكايةتي هــةرَير ديراســةي 
كردووةو رَيذةكاني داناوة، من ثَيمواية ئةو كؤتاية بؤ ثارَيزطاي دهـؤ  هـاتووة لـة جَيطـاي خؤيـةتي، لةطـةَل       

 .رَيزماندا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  دكتؤر ناصن رةرموو
 

 :رمضا  ناصن غيتور.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَيطومان من ثَيمواية ئةو كؤتايةي كة دياري كراوة شتَيكي زؤر ثريؤزة، ثَين هـةموو شـتَي  راسـتة تةئكيـد     
لةسةر نةتةوايةتي ئـةو خةَلكانـة دةكـات، يـةعين هةسـس نةتةوايـةتيان بـةهَيز دةكـات، بـةس مـن ثَيموايـة            

تةوايـةتيان بـةهَيز بكـات، وةكـو ئـةو ثَيكهاتانـة هةسـس نيشتمانيشـيان بـةهَيز دةبَيـت لـة            ئةطةر هةسس نة
ئاســس ئــةو هةســتة نةتةوايةتيــة، بؤيــة كؤتاكــة شــتَيكي زؤر ثــريؤزةو ئــةوةي ئةرمــةنين حةمتــةن لةســةر  

امسـان  ئةساسي ئةوةي بؤ ثةرلةمامنان دياري كرد لةسةر ئةساسي ئةوة هاتووة، تةبعةن وةكو ثَيشووترين ب
كرد، ئةوان تةنها لة سنووري ثارَيزطاي دهؤ  لة اةزاي زاخؤ ئةوان هةن شتَيكي باشة، بةاَلم بةنيسبةت برا 
توركمانةكامنان لة دهؤ ، من ثَيموا نيية تةنها بؤ دوو عائي ة، يان بؤ عائي ةية ، يان بؤ سـَي عائي ـة ئَيمـة    

راوةو، لـة سـ َيماني ديـاري كـراوة، ئـةوةي كـةوا ليذنـةي        كؤتاية  دابنَيني، ئةوةي ئَيستا لة هةولَير دياري كـ 
 .ياسايي ئامادةي كردووة شتَيكي باش و ثريؤزة، منين ثشتطريي لَي دةكةم، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مةبدةئيةن كةس خياليف لةسةر ئةوة نيية، ئةو موالحةزاتانةي بة تةئكيد من هةست دةكةم كـا  ئةسـعةد   
ةية، بةاَلم بؤ دوو عائي ة زة ةتـة، نواتـةي نيزامـي لةسـةر دهؤكـت هةيـة، رـةرموو كـا          حةاي ئةوةي ه

 .كةرخي
 
 

 :بةر َيز كرخي جنر الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسس نواتة نيزاميةكةم ئةوةي بوو جـةنابت طوتـت تـةنيا لةسـةر دهـؤ  اسـة دةكـةين، كةضـي لةسـةر          

ة كرا، بؤيـة مـن داوا لـة بـةر َيزتان دةكـةم رَيطـام بـدةن منـين اسـة بكـةم، دةنـا            هةولَيرو شوَيين ترين اس
 .ناحةاي دةبَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رةرموو كة هاتينة سةر هةولَير هةمووتان اسةي بكةن

 
 :بةر َيز كرخي جنر الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةيان كرد بةر اسـس، بؤيـة مـن طـومت، بةنيسـةت دهؤكـةوة ئـةوةي جـةنابي         داواي لَيبوردن دةكةم، ضونكة ا

كا  ئةسعةد باسي كرد دةَلَيت بؤ دوو عائي ة، ئـةو دوو عائي ةيـة تـةنيا دوو خَيزانـي سـادة نييـة، ئـةو دوو        
عائي ةية وةكو دوو بنةماَلةي لةوانةية هةردووكيان لَي  بدةيتةوة نزيكةي هـةزاران كةسـن هةشـتاو نـؤ بـؤ      

ةوةد عائي ةنة، ئينجا ئَيمة ئاطادارين، لَيـرة خـةَلكي دهـؤ  هةيـة دةثرسـن دةَلـَين دكتـؤر عةبـدولي كتانـة          ن
دةناسي، دةَلَي ناناسر، كةضي دكتؤرةو اتعةشي هةيـة لـة دهـؤ  و ضـةندين سـاَل دكتـؤر بـووة لـةوَي، باشـة          

بةر َيزي ثةرلةمان اةراري ئـةوةل و   ضؤن دةتوانني ئةوة لَي  بدةينةوة، ئَيمة داوا دةكةين، ئينجا ئةنداماني
ئـاخري بــؤ ئةوانــة، بةنيسـبةت هــةولَير، بةر اســس ئَيمــة لـة هــةولَير ط ــةييمان لــة ليذنـةي نــاوخؤ هةيــة لــة     
ئيقترياحةكــةي جــةنابي ســةرؤكي هــةرَير لَيــرةوة مــن دووثــاتي ســوثاس و ثَيــزانيين خؤمشــان دةكــةين بــؤ  

َيكهاتةكانةوة بووة، هـةردةم بـة تـةنط مارةكامنانـةوة بـووة،      جةنابي سةرؤكي هةرَير، كة هةردةم بةتةنط ث
بةاَلم لةجياتي ئةوةي زياتر بكاتن، ئةوان سَييةكةشيان كردؤتة دوو كورسي بؤ توركمـان، مـن لَيـرةوة داواي    
ثَينج كورسـي دةكـةم بـؤ توركمـان لـة هـةولَير مـايف خؤمشانـة، ثَيموايـة شـتَيكي زؤر تةبيعييـة، بةنيسـبةت             

س َيماني خةَلكَيكي زؤري توركماني لَيية كةالرو كيتري و ئةوانة بة دةيان هةزار توركماني لَييـة،   س َيمانين،
لةناو خودي س َيمانين توركمانَيكي زؤر هةية، بؤية داوا دةكةين مةاعةدَيكين لةوَي بؤ توركمان دابنرَيت، 

 .زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةي كة دوو كورسي بؤ ك ـدان سـريان ئاشـوور، يـة  كورسـي بـؤ ئةرمـةن لـة         ئَيستا بر طةي يةكةم لةسةر ئة
ئةجنومةني ثارَيزطاي دهـؤ  كـَي لةطـةَل ئـةو مواتةرةحـةي سـةرؤكي هةرَيمـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر           

/ سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، خـاَلي دووةم          
ةوةيــة كــة ســَي كورســـي بــؤ توركمــان، دوو كورســين بـــؤ ك ــدان ســريان ئاشــوور دابنـــرَينت،          داواكــاري ئ 

مةبدةئةكةتان ثةسند كرد، كَي لةسةر ذمارةكان اسةي هةية، ضونكة ليذنةي نـاوخؤ دةَلـَي هـةولَير دةبَيـت     
 .دوو بَينت رةراي هةية، ليذنةي ياسايي ثةسندي كردووة، بةَلَي كا  ئاخري رةرموو

 :ر مجال انوربةر َيز اخ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنةي ناوخؤ هةندَي  لة ئةندامان دةَلَين دوو بَيت، ئةطةرنا ئَيمة لةسةر ئةو ثَيشنيارةي جةنابي سةرؤكي 

 .هةرَيمني كة هاتووة بؤ ثةرلةمان، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماني ليذنـةي نـاوخؤ داوا دةكـةن، كـا  ئيسـماعيل      بةَلَي موالحةزةكةت راستة، دةبَيت بَ َيني زؤرينةي ئةنـدا 
 .رةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةروا نووسراوة دةَلَيت زؤرينة، كا  شَيخ ئاخري تَيبيين كرد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةتةنياش بَيت هةر دةكاتة زؤرينة
 

 :بةر َيز اخر مجال انور

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

لةبةر ئةوةي مةوزوعَيكي طرنط و حةساسة منر، كا  جةمال اامسة، كا  شةهابة، كا  شةهاب رةئي هةية 
كـا  شـَيخ   وثرسياري لَي بكةن هاتبووة كؤبوونةوةي رراكسيؤني هةبوو تةسـاديف كـرد، ئةطـةرنا جةنابيشـي     

 .جةعيتةرين دوو رةئيية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شَيخ جةعيتةر رةرموو بةهةر حاَل
 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 931 

من ثشـتطريي لـةو ليذنـةي نـاوخؤ دةكـةم بةر اسـس، بـةس بـؤ ئةرمةنةكـة ئَيمـة دوايـي صـيزةيةكي ترمـان              
 .دار شت كة ئيزارةي بكةينةوة، ئةوةي لة هةولَير لةطةَل ليذنةكةم، زؤر سوثاس

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .كا  جةمال ااسر رةرموو
 
 

 :بةر َيز مجال حممد ااسر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبيعي عادةتـةن لـة هةَلبذاردنَيكـدا هةسـت بكرَيـت تـةرةرَي  دةنـط ناهَينَيـت، بـؤ ئـةوةي كـة مـايف كـةس              

نوَينـةر   نةرةوتَيت و هةموو كةسَي  بةشدار بَيت لة ثرؤسةي دميوكراسيةت و هاوكاري كردن لـة وةزعةكـة  
دةدرَيت بةو تةرةرة، ئَيمة بةنيسبةت ليذنةي ناوخؤ تـةبيعي تؤزَيـ  ئيشـتيباهة  بـوو بةنيسـبةت دهـؤ        
منين لةطةَل ئةوةدا بووم كة دوو كورسي بؤ ك دو ئاشوور سريان ئةوة رؤيشت، بةنيسبةت هـةولَير منـين   

رسـي بَيـنن، تـةبيعي يـة  كورسـيان      تَيبينير واية كة كؤتا دياري دةكرَيت بؤ ئةوانـةي كـة نـاتوانن يـة  كو    
دةدرَيَس، بةاَلم سةرؤكي هـةرَير سـَيياني دانـاوة بةاةناعـةتي ليذنـةي نـاوخؤ ئَيمـة طومتـان دووان كارييـةو          

 .لةطةَل دوانةكة بووين بؤ هةولَير، سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤكي هـةرَير، بـؤ ئـةوةي ببَيتـة سـَي،      مةع ومة نوَينةراني توركمان تةئيدي ليذنةي ياسـايي و داواكـاري سـةر   
ليذنةي ناوخؤ بة زؤرينة داوا دةكةن دوو بَيـت، ليذنـةي ياسـايي ثشـتطريي لـة داوايةكـةي سـةرؤكي هـةرَير         
دةكات كة دةَلَيت سَي كورسي بَيت، لةر استيدا ئةو مونااةشةية لة بةيين دوو و سَيية، بؤضي سَي نووسراوة؟ 

لةبـةر ئـةوةي كؤتــا   / ة وةكـو كـا  جــةمال طـوتي بـؤ يـة  نييــة، يـة       تـاوةكو ئينسـان هةسـت بكــاتن بةوانـ    
ذمارةيــان كةمــةو هــني و ئةوانــة، بــةدةلي ي ئــةوةي اــانوني موحارــةزاتي عَيــرااين كــة كؤتايــان دانــاوة لــة  
هةندَي  جَيطا دوويان داناوة، لة هةندَي  جَيطا يةكيان داناوة، بةاَلم توركمان لة هةولَير تايبةمتةندي هةية 

، لةسةر ئةساسي ذمارةش دانـةنراوة، ضـونكة بةتايبـةتي لـة هـةولَير مـةع وم نييـة ذمارةيـان ضـةندة؟          ية 
بؤية ئةطةر بَيتو حيساب بكةين كة لة كوردستاندا ثَينج كورسيان بؤ دانراوة، هةولَير حيساب بكةيت هـةتا  

لَيرة بياندرَيَس، لة سـ َيماني  ئةو ضةند عائي ةيةي كة لة دهؤكين هةية ئيزارةي بكةين لةوَي نةياندرَيَس، 
نةياندراوةتَي، لَيرة بياندرَيَس، لةوثَينجة بؤ سةدو يازدةكة وةكو سَييةكةية بؤ ضل كةسـةكة، بـاش حيسـاب    
كــراوةو بــة ديقــةت حيســاب كــراوة، ئــةو تايبةمتةنديــةش بــؤ توركمــان لــة هــةولَير هــةموومان مــن خؤشــر  

ةمةندي تةجوربةي كوردستان دةكاتن، خؤشـر ثشـتطريي لـة سـَي     هةولَيرمية دةزامن ئةو تايبةمتةنديية دةوَل
كورســيةكة دةكــةم، لةبــةر ئــةوة ئةطــةر ليذنــةي نــاوخؤ، زؤرينــةي ليذنــةي نــاوخؤ موســري ن لةســةر ئــةوة،    
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ــة       ــةوةي مونااةش ــؤ ئ ــيةكة، ب ــةر دوو كورس ــري ن لةس ــةر موس ــةوة، ئةط ــة دةنطدان ــةيان دةخةم مواتةرةحةك
 .اةشة بكةين هةر ئةو دوو رةئيةية، رةرموو كا  ئيسماعيلنةكةين، ضونكة ئةوة ضةند مونا

 
 
 
 

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمــة موســري ين لةســةر رةئيةكــةمان، لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة تةماشــاي ياســاي عَيراايشــمان كــردووة لــة ثــازدة  
ةمــة تــةنها لـة هــةولَير سـَي كورســي دابنــَيني،   دةزطـاي عَيــراق تـةنها شــةش كورســي دانـراوة بــؤ هـةمووي، ئ    

بةر اســس زؤرة، ئَيمــة وةكــو ليذنــةي نــاوخؤ بــةزؤرمان زانيــوة، بؤيــة موســري ين لةســةر رةئــي خؤمــان، زؤر    
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيحصـا   ئةوة اانونة، اانونين دةتوانني بطؤر ين، مومكينة توركمان ثَيـي وا بـَينت ذمـارةي زؤر زؤر زيـاترة،    
دا، ئةطةر زياتر بَيت زياتريان بؤ دةكةين، بةاَلم من ثَيمواية هيض كةم ناكاتةوة لةو (10)دةكرَينت لة مانطي 

 .هينة، كا  كةمالين اسةي هةية رةرموو
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد اادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةي بكــةين، ليذنــ   ــرة مونااةش ــات لَي ــت ناك ــي    ثَيويس ــة رةئ ــي نــةطوتووة، زؤرين ــووةو ض ــي طوت ــاوخؤ ض ةي ن

ليذنةكةية، ئةوةي غائيبين بووة رةئيةكةي دةسووتَيت، بةنيسبةت ئةو بةر َيزانة، بةنيسبةت هةولَير براي 
توركمـان ضـةندة؟ بــراي نةتـةوةكاني تــر ضـةندة؟ ضــونكة ئيحصـايةكي دةايــق نييـة، بؤيــة ثَيشـنياري مــن        

سةرؤكي هةرَير بطرين و ذمارةي ئةو كورسيانةي ثَيشنياري كردووة ثةسـندي   ئةوةية رَيز لة ثَيشنيارةكةي
 .بكةين و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةو مواتةرةحــةي ليذنــةي ياســايي مةع ومــة، كــا  ئةسـعةد رــةرموو، بــا توركمانَيــ  اســةي بكــاتن دوايــي   
 .دةخةينة دةنطدان

 
 

 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك



 931 

من ثَيشنيازَيكي ترم هةية بؤ ئةوةي كةوا ليستةكة كراوة بَيت هي توركمان، ضـونكة باشـرتةو تةجروبـةيي،    
 .يان نيمضة كراوة بَيت، بؤ ئةوة ئةو ثَيشنيازةم كرد، بة ليست نةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مواتــةرةحتان بــةردةوامن، دةوةمــة ئــةوة رؤيشــتووة اانونــة ئــةو جارةيــة بةهةمووانــة، كــا  ســةردار لــة  
ــي باشــة ســَي كورســي بــة سيســتةمي كؤتــا تــةرخان بكرَيــت بــؤ       دةنطدانــةوة، جــةنابي ســةرؤكي هــةرَير ثَي
ــاوخؤ          ــةي ن ــةاَلم ليذن ــردووة، ب ــندي ك ــايي ثةس ــةي ياس ــان، ليذن ــؤ توركم ــةولَير ب ــاي ه ــةني ثارَيزط ئةجنوم

ياتي سـَي كورسـي، كـَي لةطـةَل ئـةو مواتةرةحـةي       بةزؤرينةي دةنط ئيقتريا  دةكات ببَيتة دوو كورسي لةج
ليذنةي ناوخؤية كة دوو كورسي بَينت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، مواتةرةحي سةرؤكي هـةرَير كـة   
دةَلَيت سَي كورسي بؤ توركمان لةاليةن ليذنـةي ياسـاييةوة ثشـتطريي لَيكـراوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز         

لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا،          بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي  
 .دَيينة سةر ئةجنومةني ثارَيزطاي س َيماني، بةَلَي كا  ئارَيز

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤسـتا ئةسـعةد ثَيشـنيارَيكي    ياساي هةَلبذاردني ثارَيزطاو اةزاو ناحيةكان هةموار دةكةين، لةبـةر ئـةوةي مام  
 كرد دةَلَيت ئةو ياساية رؤيشتووة ئةي ئَيمة ياسايةكة هةموار ناكةين؟

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةموار كردنةكة ئةو دةَلَيت ثَيدا بضنةوة، بةاَلم ئيقترياحةكةي ئـةو تـةنيا نيزامـي كؤتايـة، ئَيمـةش لةبـةر       
دةَلَيت ئةو ماددةيـة ئيزارـة بكرَيـت ئـةوةمان اـةبول كـردووة       ئةوة تةنيا ثَيشنيارةكةي سةرؤكي هةرَير كة 

تةنيا، يةعين ئيزارةي ئةو ماددةية، هةموو اانونةكـة اـةبوملان نييـة ثَيـدا بضـينةوة ثةسـند كـراوةو تـةواو         
بووة، بةس ئةو مواتةرةحةي كة ئةو ماددةية ئيزارة بكرَينت و سيستةمي كؤتـا دابنرَيـت ئـةوةمان اـةبول     

بةردةم ئَيوة، بؤ س َيماني داواي سةرؤكي هةرَير كورسية  تةرخان بكرَينت بؤ ك دان سريان  كردو خستمانة
ئاشوور لة ئةجنومةني ثارَيزطاي س َيماني، ببـوورة، بـؤ ئةجنومـةني ثارَيزطـاي هـةولَير دوو كورسـي تـةرخان        

و ليذنـةين موتـةريقن   بكرَينت بؤ ك دان سريان ئاشوور، ئةوة مةدةئَيكـة ثَيشـرتين هةيـة، ثَيموايـة هـةردو     
لةسةري، ئةطةر اسةتان نةبَيت دةوةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي  
لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كةواتة ئةجنومةني ثارَيزطاي هةولَير دوو كورسي بـة كؤتـا   

 .بؤ توركماندةبَيت بؤ ك دان سريان ئاشوور، سَي كورسين 
بر طةي سَييةم لة ماددة تازةكة كة ثَيشنيار كراوة نرَيتة سةر ياسـاي هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان،     
ئةجنومةني س َيمانيية، ثَيشنياري سةرؤكي هةرَير ية  كورسي تةرخان بكرَيت بؤ ك دان سريان ئاشـوور لـة   

ثشـتطريي لـةوة دةكـات كـة ئـةو كورسـية هـةبَيت،         س َيماني، رـةرموون ئَيـوة مواتـةرةحي هـةردوو ليذنةكـة     
 .اسةتان هةية، رةرموو كا  ئارَيز
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 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسنووري ئةجنومةني ثارَيزطاي س َيماني، ئَيستا واتا لة كيتري، مةنتيقةي طـةرميان توركمـان هةيـة، لةبـةر     
ةطـةر طـةرميان لةسـةر ثارَيزطـاي سـ َيمانيية، ثَيويسـتة ئـةوةش لةبةرضـاو         ئةوة مـادام ثارَيزطـاي سـ َيماني ئ   

بطرين نوَينةرَيكين بؤ براياني توركمـان لـةو ناوضـةية هـةبَيت، مـادام كؤتـاي نوَينةرايـةتيان هـةبَيت، واتـا          
ان طةرميانين بة جيا بَينت ديسان ثَيويستة لة طةرميان هـةبَيت، لةطـةَل ئةوةشـدا لـةناو سـ َيمانين توركمـ      

 .هةية بؤ ئاطاداري
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  ئةسعةد رةرموو
 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين دةنطر دةخةمـة ثـاَل دةنطـي كـا  ئـارَيز لـة كيتـري توركمـان رَيذةيـةكي زؤر هةيـة، ئةطـةر طـةرميان             
ســ َيمانيية بــا نوَينــةرَيكي ئــةوانين لةســةر  جيــاواز بَيــت لةطــةَل طــةرميان بــني، ئةطــةر طــةرميان لةســةر   

 .ثارَيزطاي س َيماني دابنَين، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  كةرخي رةرموو
 :بةر َيز كرخي جنر الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسـةر ئَيسـتا    من ثَيشرتين اسةم كردو دووبارةي دةكةمةوة، بةنيسبةت س َيماني كيتري و كةالرو ئةوانـةي 

دا، بؤيـة داواكـارين ئةنـدامَي  وةكـو كؤتـا دابنرَيـت بـؤ توركمـان لـة          93/1حـالي حـازر دةنطـين دةدةن لـة     
 .ئةجنومةني ثارَيزطاي س َيماني، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  كةرير رةرموو
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شــنيارةكةي كــا  بــةَلَين دووثــات دةكةمــةوة، كــا  بــةَلَين ثَيشــنيارَيكي كــرد، ئةطــةر هــاتوو  بةر اســس مــن ثَي
بةر لة هةَلبذاردنـةكاني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان ئـةجنام درا لـة ئيحصـايةكة       ( 10)ثرؤسةي ئامار لة مانطي 

ئايـا ئـةو كؤتايـة لـة     دةركةوت رَيذةي توركمان و ك دان سريان ئاشوور لةو شوَينانة لـة هـةرَيمي كوردسـتان،    
 .ياساكةدا هةر دةمَينَيت؟ يان بةثَيي ئةو رَيذةيةي كة هةيانة لة شوَينةكة دياري دةكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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عةروم دةكةي ثَين ئةوةي اسة بدةمة كا  سةردار، دوايَي كا  دكتؤر كةمال، ئامار عيالاةي بةو اانونةوة 
ي دةكرَيت، ئةطةر رةضاوي ئامارةكة بكرَيت، ثَيويسـت بكـات اانونةكـة بطؤر َيـت،     نيية، اانون بة ئس وبي خؤ

ئةوة رَيطاي خؤي وةردةطرَيت ض بة زياد كـردن، ض خـوا نةخواسـتة بـة كـةم كـردن، مـن شةخصـي خـؤم كـة           
ةوة لَيرةش مب كةم كردن مي  ةتَيكن، جياوازن، زمانيان جياوازة، دةوَلةمةندي دميوكراتيةت دةكاتن، ئينجا ئ

بر يارة بؤ ثةرلةمان و، بؤ ئـةو كةسـةي كـة ياسـاكة دادةنَيـت و لةبـةر رؤشـنايي ئـةو ئامـارةي لـة نةتيجـةي            
 .دةردةكةوَينت، كا  سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يان لـَي كـرد، بةراِِسـس ئـةو     سةبارةت بةو ثَيشنيارةي كا  ئارَيز كردي، كا  ئةسعةدو كـا  كـةرخي ثشـتطري   
شوَينانة هةم لة كةالرو هةم لة كيتري سةر بة ثارَيزطاي س َيماني نني، ئةو شوَينانةية كة م ماَلنَيي لةسةرة، 

ــاخود  ــاددةي   ( مةاااطق متةااازع ع يهااا )ي ــبةييَن م ــان س ــةمر ؤ، ي ــوَينانة    120ئ ــةو ش ــت، ئ ــةجَي بكرَي ــَي ب ج
ركوو  كورســيان بــؤ دابــني بكرَيــت، ئةطــةر ئيجازةشــر بــدةيت دةطةر َينــةوة ســةر كــةركوو ، دةبَيــت لــة كــة

 :بةشَيوةيةكي طشس ضةند تَيبينيةكر هةية
بؤ ئَيمةي طةلي كورد لةوانةية ضونكة زوَلر و غةدرَيكي زؤرمان لةسـةر بـووة، لةوانةيـة زؤر ئاسـانرت     / ية 

ةكــو ك ــدان، وةكــو ئاشــووري، بَيــت ئَيمــة تــةراهومي مارــةكاني ثَيكهاتــةكاني ديكــة بكــةين وةكــو توركمــان، و 
لةبــةر ئــةوةي ك ــدان و ئاشــووري و ســريان /لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة ئــةو زوَلمــةمان لةســةر بــووة، دووش/يــة 

ثَيكهاتوويةكي رةسةني ئـةو مي  ةتـةن، هـةروةها توركمـانين ثَيكهاتةيـةكي سـةرةكي ئـةو مي  ةتـةن، بـةاَلم          
ا دةدرَيـنت؟ ئينجـا كـة كؤتـا دةدرَيـنت يـان بـة ذنـان         لَيرة من حةز دةكـةم خاَلَيـ  روون بكةمـةوة، كـةي كؤتـ     

دةدرَينت، بة رةطةزَي ، يان بة نةتةوةية  دةدرَينت، يان بة ئاينَي  كة مةترسـي دةبـَينت بـة دةنطـي خؤيـان      
كورسي بةدةست نةهَينن ض لة ثةرلةمان بَيت، ض لة ئةجنومةني ثارَيزطاكان بَيت، ض لة شارةوانييةكان بَيـت،  

ايان بؤ دادةنرَيت، تاكو بتوانن دةنطي نةتةوةي خؤيان، ياخود ثَيكهاتةي خؤيان بطةيةننة ئـةو  ئةو كاتة كؤت
ئةجنومةنةو داكؤكي لة مارةكاني ئةو مي  ةتة بكةن، ديارة ئةمةش لَيرة نارةحةتيةكمان هةية كة لةوانةيـة  

، بؤية بـؤ ذنـانين كؤتامـان    بة دةنطي خؤيان نةتوانن ئةو كورسيانة بةدةست بَينن، بؤية كؤتامان بؤ داناون
داناوة، بةاَلم من ثَيموايـة ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة موبالةغـة بكـةين لـة ذمـارةي كورسـيةكان بـؤ خؤيـان بـؤ ئـةو              
ثَيكهاتةية،بةر اسس باش نيية، لةبةر ئةوة رةد ريعل دروست دةبَيت، رةد ريعل لةوانة لة نةتةوةكاني تر، لة 

ذمـارة كورسـيانة زؤرة، ئـةو رةد ريع ـةش بةر ٍِاسـس بـؤ ئيسـتيقرارو         ثَيكهاتةكاني تر دروست بَيـت، كـة ئـةو   
سةاامطريي ثَيمواية باش نيية، بؤية ئَيمة ثَيشنيارمان كردو لةطةَل ئةوةداين، لةطـةَل ئـةو ثَيشـنيارةي كـا      

 .ئارَيزو برادةران كرديان لةطةَليان دانني، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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هةية، ئةطةر تةماشـاي ئةجنومـةني ثارَيزطـاي هـةولَير بكـةين بـَي كؤتـا ثارتيـة،         من ية  تةع يقي بضووكر 
ــةن         ــةوة دةك ــاوي ئ ــةبَيت رةض ــا ن ــةر كؤت ــَين ئةط ــة دادةن ــة اائيم ــةموويان ك ــةاَلم ه ــالمية، ب ــة، ئيس يةكَيتي

بـة  توركمانيشي تَيدا بَيت لة نةتيجةدا رةنطة كةمرتين نـةبَينت زيـاتر بَيـت، ئـةوة تةبيعييـة، لةبـةر ئـةوة        
 .حةاي خؤيانن نوَينةري خؤيان هةَلبذَيرن و، رةرموو

 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد اادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ئامار لة وةخس ئَيمة نيية، لة وةخس ثةرلةماني تازةية، ئةو بةر َيزانةي دَين لةو زورورة رةضاو 

بةنيسبةت ئَيمة خؤمان لةم ثةرلةمانة كةوةخس ياساكةمان دانـا كؤتامـان   دةكةن دةتوانن بر ياري لَي بدةن، 
ثةسند نةكرد بر ياري خؤمان بـوو، ئَيسـتا بـةر َيز سـةرؤكي هـةرَير كؤتـاي دانـاوة نيسـبةيةكي دانـاوة، ئَيمـة           
 اةبولي دةكةين، يان نايكةين، ئينجا نةضني جارَيكي تر زيادي بكـةين، كـةمي بكـةين، بـة رةئـي مـن بَيينـة       

 .سةر خاَلةكان دةنطي بؤ بدةين، يان دةنط نةدةين، با ئةوين بؤ ئةو ثةرلةمانة بةر َيزة ماوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة هةر حاَل ئـةو مواتةرةحـةي برايـاني توركمـان لةاليـةن سـَي ئةنـدام ثشـتطريي لـَي كـرا، كـة داوا دةكـةن             
 .ةية خياليف ئةوة، ئةطةر اسةت كرد بَيتكورسية  دابنرَيت بؤ توركمان، اسةي ترت ه

 :بةر َيز كرخي جنر الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــس مــن ثــَير ســةيرة جــةنابي كــا  ســةردار دةَلَيــت ئةطــةر داواي مــارَيكي خؤمــان بكــةين، ئَيمــة             بةر اس
ض خـةَلكَي ، يـةكَي ،   مَيذوويةكمان ثَيكةوة هةيـة، بؤضـي رةد ريعـل ثةيـدا دةكـات؟ مـن تةسـةور ناكـةم هـي         

تاكَي  لةم كوردستانة رةد ريعل ثةيدا بكات لةوةي كة توركمان داواي بكات، يان ك دو ئاشوورو سريان داواي 
شتَي  بكات، من ثَيمواية ثشتطريميان دةكةن هةر وة  جةنابي سةرؤكي هةرَيمين ثشتطريميان لَي كـردووة،  

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طوتي ئةطةر موبالةغةدا، نة  هني و ئةوانة، ئةو واي طوت، خؤ نةيطوت موبالةغة دةكةن كا  سةردار
 

 :بةر َيز كرخي جنر الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نني( مةاطق متةازع ع يها)كةالرو كيتري و ئةوانة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كـة دوو و سـَي ئةنـدامي ثةرلـةمان تةئيـدي كـرد، كـة         باشـة تـةواو، ئـةو مواتةرةحـةي برادةرانـي توركمـان      
كورسية  هةبَيت لة ئةجنومةني ثارَيزطاي س َيماني، كَي لةطةَل ئـةو مواتةرةحةيـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟      

 .رةرموو كا  ناصن
 :رمضا  ناصن غيتور.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةتايبةتي كا  كةرخي لةطةَل رَيزمدا بؤ بؤضوونةكاني برا توركمانةكان،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جةنابت ئةوة نواتةي نيزامي نيية، تةع يق مةدة، كا  ناصن ئةوة طوترا، باس كرا طوتيـان كيتـري و كـةالر    
عايدي كةركووكة، ئةوة باس كرا، سوثاس ئةو رةئية بةناوي نواتةي نيزامي طوترا، ئةو رةئيةي كة دةَلـَينت  

ة ثارَيزطاي س َيماني نني، بؤية كؤتايان بؤ دابنرَيت ئـةوة ثَيشـرت طـوترا، كيتـري لةطـةَل      كيتري و كةالر سةر ب
كةالر لةثاشي راثةرينةوة لة س َيمانية ثَين راثةرين لة س َيماني نيية ئةوة مةع ومة شتةكان، بةهـةر حـاَل   

 .مونااةشة تةواو بوو، ئةو مواتةرةحةي برادةراني توركمان، كا  كةمال اسةي هةية
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد اادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بــةر َيزان، كيتــري موحارــةزة نييــة، ئةمــة بــؤ دهــؤ ، بــؤ هــةولَير، بــؤ ســ َيماني دانــراوة، كيتــري مــةج يس     
مةحارةزةي نييـة، بؤيـة ئـةوةي دةوترَيـت بـةس بـؤ سـ َيمانيية، ئـةو ثَيشـنيارةي جـةنابي سـةرؤ  زؤر لـة             

 .خؤيةتي و ثشتيواني لَي دةكةين، زؤر سوثاس جَيطاي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  شَيروان تؤ ئيزارةت هةية
 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــةرروز وايــة ثَيشــنيارةكةي جــةنابي ســةرؤ  بدرَيتــة دةنطــدان، كــة دةنطــي لةســةر درا، ئينجــا ثَيشــنياري   

 .انةكان بدرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاسدووةمي برا توركم
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة نواتةي نيزامَيكـي معقولـة هةرضـةندة تةحصـيل حاصـ ة هـةمان نةتيجـة دةطرَيتـةوة، راسـت دةكـات           
يةكةم جار جةنابي سةرؤكي هةرَير ئـةوةي حةسـر بكـةين كـة داواي كـردووة يـة  كورسـي بدرَيتـة ك ـدان          

ومـةني ثارَيزطـاي سـ َيماني كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي           سريان ئاشوور لـة ئةجن 
لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، ثَيشـنيارَيكي تـازة هةيـة لةاليـةن          

ثارَيزطـاي  ئةنداماني ثةرلةمان برا توركمانـةكان كـة دةَلـَين كورسـيةكين بدرَيتـة توركمـان لـة ئةجنومـةني         
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س َيماني باس كرا، رةئي كا  سةردارين و هةندَي  لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان بـاس كـرا، بـةَلَي كـا  عومـةر         
 .نواتةي نيزاميت هةية، رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن ع ي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةحة بدرَيتة دةنطدانةوة، ئةو مواتةرةحةي كة كا  كةمال باسي كرد زؤر تةواوة، مةرروز نيية ئةو مواتةر

 .ضونكة ئةو مةج يسانة بؤ مةج يسي موحارةزاتة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةزاش          ــة، ا ــي موحارةزةي ــةزات مةج يس ــي موحار ــت مةج يس ــة طوت ــةوةي ك ــةر ئ ــةوة، لةب ــن رةدم نةداي م
ر حـاَل مواتةرةحَيكـة   دةطرَيتةوة، ئَيستا ئةرمةن زؤرينةيان لة زاخؤية، لـة ئةجنومـةني موحارـةزات، بةهـة    

دةوةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةندامَيكي توركمان بة كؤتا لة ئةجنومـةني موحارـةزةي سـ َيماني    
دةنـط، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ بةزؤرينـةي دةنـط          ( 95)هةبَينت دةسس بـةرز بكاتـةوة؟   

، بؤ ئةو سَي خاَلـةي دةنطتـان بـؤدا رةاةرةيـةكي تـر هةيـة       لةطةَلدا نني، بةداخةوة، ئَيمة سَي كةس لَيرةينة
دةَلَيت دةنطدان هةر ثَيكهاتةية  لة ثـاَلَيوراواني خؤيانـدا هةَلدةبـذَيرن ئـةوة تةبيعيـة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة         
دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط            

 .َلَيوةرطريا، بة
 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة بر طةي ثَينجدا دةَلَيت دةنطدةراني هةر ثَيكهاتةيـة  ثـاَلَيوراوي خؤيـان هةَلدةبـذَيرن، ئَيمـة لـة هةويـةي        
ئةحوالي مةدةني اةوميةت نةنووسـراوة، ديانـةت نووسـراوة، ديانـةت رةنطـة جـاري وا هةيـة يـةكَي كـوردة،          

ةاَلم مةسيحيية، عةرةبة، شتَيكي ديكةية، ئةمة ثَيمواية تؤزَي  تةدايق بكرَيت ثَيكهاتةي هةر دةنطدةراني ب
 .هةر ثَيكهاتةية 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةلةن ئةوة لة اانوني هةَلبذاردني ثةرلـةمانين مونااةشـة كـرا، طومتـان ئـةوةي دةضـَيتة سـةر دةنطـدان         
 .ية خؤي اةرار دةدات، ئةوة 

كة هةَلبذاردن دةكرَينت خاَلَي  هةية نةتةوةي ديـار دةكـاتن توركمانـة، يـان ك دانـة      ( 10)لة مانطي / دووةم
ئاشووريية، ئةوة حةسر دةبَيتةوة، بةاَلم ئةطةر ئةوة نةكرا، ئةو كةسةي كة دةضـَيتة سـةر دةنطـدان دةنطـي     

اتـن، داوا دةكـةم ليذنـةي ياسـايي وةكـو      خؤي لةال طرنطة بةويسس خؤي، بة ئريادةي خؤي اةراري خؤي دةد
 .ماددةية  جَيطاي ئةو ماددةية بكاتةوة لة ثرؤذةكةو ئاماذةي ثَي بكات و حازري بكات

ماددةكة هةمووي بةو بر طانةوة دةوةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي 
، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، زؤر سـوثاس، كـارَيكي بـاش بـوو،        لةطةَلدا نيية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس   
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ــرؤذةي        ــة ث ــةوة ك ــان دةكةم ــة، ئاطادارت ــة  باش ــةعات ي ــةين، س ــةعات دوا دةخ ــة  س ــؤ ي ــتنةكةمان ب دانيش
دةستووري هةرَيمي كوردسـتان لـة سـندواةكانتانة ئامادةيـةو حـازرة، دةتـوانن وةريبطـرن بةهـةردوو كـؤثي          

 .وةربطرن تكاية تا سةعات ية ، سةعات ية  دةست ثَي دةكةينةوةكوردي و عةرةبي لةسندواةكانتان 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةسـت ثـَي دةكةينـةوة، داوا لـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤ         
يان، يةكةممان خوَيندةوة ئاراستةي ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي ناوخؤمـان    دةكةم بَين دابنيشن لة شوَيين خؤ

اانوني بةر َيوةبردني دةستووري هـةرَيمي كوردسـتان،   ( 11)كرد، سةبارةت بة هةموار كردني اانوني ذمارة 
 .رةئي خؤيان نوَيننةوة، رةرموون

 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 99/1/9002رؤذي دوو شـــةممة لـــة بـــةرواري ( 19:13)ياســـايي و ليذنـــةي نـــاوخؤ كاتـــذمَير ليذنـــةي 
كؤبوونــةوةي خــؤي ئةجنامــدا بــة مةبةســس تــاوتوَيكردني ثــرؤذةي ياســاي هــةموار كردنــي يةكــةمي ياســاي  

ــارة      ــتان ذم ــةرَيمي كوردس ــتووري ه ــي دةس ــند كردن ــاَلي (11)ثةس ــةرؤكايةتي   9001ي س ــةن س ــة لةالي ، ك
ئاراسـتةي ليذنـةكامنان كـرا بـوو، دواي طيتتوطـؤ       99/1/9002ي رؤذي (90)ة دانيشـتين ذمـارة   ثةرلةمان ل

ــؤ           ــةرموون بـ ــارين بيتـ ــات، داواكـ ــة دةكـ ــة ثرؤذةكـ ــتطريي لـ ــةش ثشـ ــةي هاوبـ ــاوتوَيكردن ليذنـ ــردن و تـ كـ
ضاوثَيخشاندنةوةو خستنةر ووي ثرؤذةكةو راي ليذنةي هاوبةش لةو بارةيةوةو لةسةر ثةرلةمانـة طيتتوطـؤو   

 .ي طوجناو لةو بارةيةوة بدات، لةطةَل رَيزماندارا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رةرموو ماددة بة ماددة نوَينةوة
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :تامل اسادة التادسة مل القانو  وتقرأ كاألت : اسادة االوىل
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ر ع ى االستفتاا الاا  بام مصادقة الربسا  ع يه مبوافقة مااليقل عال ث ثا  عامد    يارا مشروع المستو: اوال 
 .اعضائه

جتر  عم ية االستفتاا الاا  ع ى مشروع المستور باالقرتاع الاا  التري واسباشار ياو  التابت اسصاادف     : ثانيا 
93/1/9002. 

( ناام )، وتكو  االجابة با(ق ع ى مشروع المستورهل تواف: )يكو  االستفتاا بدبماا الرأي وبالتؤال االت : ثالثا 
 (.ال)او 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةي
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي شةشةم لة ياساكةدا هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي يةكةم

ر دةخرَيتة بـةر راثرسـي طشـس و دواي ثةسـند كردنـي  لـة ثةرلـةمان الي كـةم بـة          ثرؤذةي دةستوو: يةكةم
 .رةزامةندي دوو لةسةر سَي ئةندامانيةوة

ئـةجنام   93/1/9002ثرؤسةي راثرسي طشس لةسةر ثرؤذةي دةستوور لـة رؤذي شـةممة رَيكـةوتي    : دووةم
 .دةدرَيت و بة دةنطدانَيكي نهَيين راستةوخؤو سةرتاسةري

 :راثرسي بة را دةبر ين دةبَيت لةسةر ئةم ثرسيارةي خوارةوة: سَييةم
 .دةبَيت( نةخَير)، يان (بةَلَي)، وةاَلمةكةشي بة (ئايا تؤ رةزامةنديت لةسةر ثرؤذةي دةستوورةكة)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةس اسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية، كا  ئارَيز رةرموو
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
رؤذ هةية، بؤ خؤ ئامادة كـردن بكـةين، ئَيسـتا ئَيمـة لَيـرة      ( 20)من ثرسيارَيكر هةية، ئَيمة ثَيويستمان بة 

 .دادةنَيني، ئايا ثَيرا دةطةين؟ ئةوة ية  93/1
بنووسـرَيت  ( ةَلَيبـ )و ( نـا )جواب بدرَيتةوة، من ثَير باشة بة ( بةَلَي)، يان بة (نا)لة سَييةم دةَلَيت بة / دوو

بة نيشانةي راست، ئينجا ئةوة خؤمان لَيرة دياري بكةين، يان كؤمسـيؤن ديـاري دةكـات، بـؤ ئـةوةي ئاسـانرت       
بَيت، ضونكة هةموو خةَل  ناتوانَيت بنووسَيت بةَلَي يـان نـةخَير، نيشـانةي راسـت لـة بةرامبـةر بـةَلَي يـان         

 .نةخَير بنووسرَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةاَلم       ئَي ــت، ب ــانةي راس ــة نيش ــات ب ــؤي دةيك ــؤ خ ــة ب ــةاَلم مورةوةزي ــردووة، ب ــ ير ك ــةمان تةس ــة مةبدةئةك م
موالحةزةي يةكةمت كؤمسيؤني بااَل لة ية  لة تةسـرحيةكان ثـَين ماوةيـة  دةَلَيـت بـةثَيي رَينماييـةكاني       

دةسـتووري دانيشـتووةو    نَيودةوَلةتي دوو مانطي دةوَيـنت، بـةاَلم لـة تةرسـي دا اسـةكاني كـة لةطـةَل ليذنـةي        
اسةي كردووة، ئةو رَينماييانة ثَيداويسس مودةكـان ئؤتؤماتيكيـةن لةبـةر ئـةوةي هةَلبـذاردني ثةرلـةمان و       
سةرؤكايةتي هةية كاريـان بـؤ كـردووة، مـوراايبني حـازرة، سـندواةكان بـةس ئةوةندةيـة دادةنـَين، هـةموو           

طَيكين دةتوانني، ضونكة بؤ ثةرلةماني كوردسـتان ئـةو   كارةكاني رةنيان كردووة، لةبةر ئةوة طوتيان بة مان
كارانةي كة بؤ ئيستييتتا دةكرَيت ضةند هةنطاوَي  هةية كراوة، بؤية دةتـوانني بيكـةين، طوتبووشـي بـةثَيي     
رَينماييةكاني نَيودةَلةتي دوو مانطي دةوَيت هةر ئيستييتتاية ، هةر هةَلبذاردنَي ، بةس لةبةر ئةوةي ئَيمة 

َيـ ، كـة دوو مانطـة كـار دةكـةين بـؤ هةَلبـذاردني ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتي هـةرَير، بؤيـة ئـةو             مانط و نيو
هةنطاوانةي كة ثَيويستة سةرةكييةكان دابنَيني ئامادةيـة بـؤ راثرسـيةكة دةتـوانني بيكـةين، ئَيمـة اسـةمان        

ئـةوان دةيـدةن، كـة ئـةو     كردووة بؤية، ئةطةرنا لة خؤمانةوة نـاَلَيني، بـةاَلم لةطـةَل ئةوةشـدا رةئـي كؤتـايي       
ياساية ثةسند دةكرَينت، بةس لةطةَل ئَيمة اسةيان كردووة، بؤية ئَيمة وامان هني كردووة، كا  سـةعدةدين  

 .رةرموو
 :بةر َيز سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةسـتوور كاتةكـةي   لةطةَل روون كردنةوةكةي جةنابت، بةس من هةر ثَيموايـة عةمةليـةي راثرسـي لةسـةر     

زؤر كورتة تـا دةطاتـة دةسـت خـةَلكي دةووَيننـةوةو دابـةش دةكرَيـت، يـةعين لةطـةَل ئـةوةي كـة دةسـتوور             
حةساسة، ثَيويسس لة كاتَيكي زياتر هةبوو، هةر ئاليةت نيية، كة ئاليـةتي ئـةوةي هـةبَينت سـندوق حـازرة،      

 .بةس ئيستييتتاي لةسةر دةكرَيت، ئةمة ية 
ة، يةعين ية  وا تَي نةطات حيسـابي حـوزور   (12)يةعين اةصدي ( ل عل ث ث  عمد اعضائهما ال يق/ )دوو

دةكات، اةصدي لَيرة حيسابي حوزور نيية، حيسابي عةدةدي ئةسَ ي ئةنداماني ثةرلةمانـة، يـةعين دةبَيـت    
لَيـرة  ( رأييكاو  االساتفتاا باباماا الا    )دةنطي لةسـةر بـدات و حـازر ببـَينت، دوايـَي لـة بر طـةي سـَييةم         ( 12)

 .واوَيكي دةبَيت بؤ زياد بكةين، ئةطةرنا عيبارةتةكة لةنطة( وبالتؤال)واوَيكي دةوَيت 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاســت دةكــةين، بــةاَلم ئــةوة بةديهيــة دوو لةســةر ســَيي ئةندامــةكاني كــا  ســةعدةدين، مةاصــةدي لــة    
ناَلَيــت ( اعضااائه)ةســَي  ئــةوة دةزانَيــت،  ةكةيــة مةرهومــة، هــةموو ك (111)ةكــة دوو لةســةر ســَيي (111)
مةرهومـة،  ( عامد اعضااا الربساا    )، واتـا  (مبوافقاة ماا اليقال عال ث ثا  عامد اعضاائه       )، نووسراوة (حاضريل)

 .ئةويرتين وةاَلممان دايةوة ثَيويست بة وةاَلمدانةوة ناكات، كا  دلَير رةرموو
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مــن ثَيموايــة وة  سيســتةمي ريــدراَلي بةحــةايقي زةرورةتَيكــة لــة رووي تةبيعــةتي اــانوني و سيســتةمي    
ريدراَلي زةرورةتـة ئَيمـة دةسـتوورمان هـةبَيت، ئَيمـة هـةموومان موتـةريقني لةسـةري وة  ثاراسـتين ئـةو           

 ئـةو ثرؤذةيـة هةنـدَي     كيانة، ئةو اةوارة ريدراَليةش زةرورة ببَيت، بةاَلم من بةش بةحاَلي خؤم بةر اسـس 
ماددةي تياية بةتايبةتي ماددةي شةش كة ئَيستا لةو دوايية طؤر اني بةسةردا هاتووة، خؤم وة  ئةنـدامَيكي  

 .ليذنةي دةستووري
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كا  دلَير ئَيمة باسي دةستوور ناكةين، باسي ئةو اانونة دةكةين، اانونةكة ضية؟ ماددةي شةش ضية؟
 

 :ر َيز دلَير حممد شريفبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة هةر حاَل من ويستر وة  موبةريرَي  بؤ ئةوة باس بكةم، ئةطةر ثَيويسـت ناكـات موشـكي ة نييـة، بـةاَلم      
، من بةش بةحاَلي 93/1من لة هةموو حاَلةت واي دةبينر، ضونكة لة بر طةي دووةمدا تةحديدي دةكات لة 

ورة هةمان بَيت، زةروريشة بكرَيت لة كـاتَيكي طوجنـاو و ديـاري كـراو، بـةاَلم بـةثَيي       خؤم طومت دةستوور زةر
بكرَيت، بةثَيي ئةو شروتانةي كة لة ئةنزميةو تةع يماتي مورةوةزي عوليا هةية، بةثَيي  93/1ئةوة كة لة 

َيرو سـ َيماني و  ئةو كاتةي كة دياري كراوة تةنها هاوواَلتيـاني كوردسـتان بـةثَيي سـج ي ناخيـب تـةنها هـةول       
دهؤ  دةتوانن دةنط بـدةن، ئةمـة زؤر تةبيعييـةو مـن موتـةريقر سـةد جـار لةطـةَلي لـة رووي اانونيـةوة،           
ضونكة ئةمة بؤ هةيئةتَيكي تةشريعي ياسادانةرة، نوَينةرايـةتي كردنـة، ثةرلـةمان كوردسـتان نوَينةرايـةتي      

ن دةكـات، بـةاَلم دةسـتوور تـةعبري لـة هـةموو       خةَل  دةكات، سةرؤكي هةرَير نوَينةرايةتي خـةَلكي كوردسـتا  
هاوواَلتيـةكي كــورد دةكــات لــةم واَلتــةدا كــة هــةرَيمي ريــدراَلي كوردســتان، هةرَيمَيكــة لــة دةوَلــةتي عَيرااــي  
ريدراَلية، اةناعةتي من واية دةبَيت هةموو هاوواَلتياني كورد لة بةغدا بَيت، لة كةركوو  بَي، لة خانـةاني  

ري لـةو راثرسـي و دةنطدانـة بكـات، بؤيـة ئةمـة لـة رووي اـانوني مـن واي دةبيـنر ئةمـة            بَي، دةبَيت بةشدا
حةاَيكة بةنيسبةت هةموو هاوواَلتية ، ضونكة ماف و ئةركي هةموو هاوواَلتيـةكي كـورد لـةو دةسـتوورةدا     

دةبيـنر   دياري دةكات، بةس مايف هاوواَلتي لة كةركوو  و هةولَيرو س َيماني و دهـؤ  ناكـات، بؤيـة مـن واي    
دةبَيت ئةمة هةموو هاوواَلتي كوردستاني دةنطي بؤ بدات، ئةطةر موبةريرةكةمان لة رووي اـانوني مـاددةي   

بَيـت، ئةمــة مــةوزوعَيكي سياســيية، بـةش بــةحاَلي خــؤم بةر اســس دةبيـنر ئةمــة جيــاوازة، بــةاَلم بــؤ     120
دةكات، ضـونكة مـاف و ئي تيزامـات     دةستوور، ضونكة دةستوور تةعبري لة هاوواَلتيةكي خةَلكي كةركووكين

بؤ ئةوين دياري دةكات، بةتايبةت لة ماددةي دووي دةسـتوورةكة بـاس لـة دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان       
ةوة هةبوونـة،  1211دةكات، كة كةركوو  و س َيماني و هةولَيرو هةموو  ئةو ناوضانةي كة لـة ثـَين سـاَلي    

ثَيي ئةو ماددةية، بةثَيي ئةوةي تةحديد كـراوة، ئـةوة سـنووري    لةبةر ئةوة ثَيمواية بةثَيي ئةو سنوورة، بة
 .جوطرايف تاروي هةرَيمي كوردستانة، دةبَيت ئةو خةَلكةش بةشداري بكةن لةو راثرسية، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة         ــة ناوض ــةو ثرؤذةي ــةوتين ئ ــبابي دواك ــة ئةس ــة  ل ــتووري، ي ــةي دةس ــدامي ليذن ــةنابت ئةن ــر ج ــا  دلَي ك
جَي بـةجَي بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي هـةمواري بكـةين و        120ر اوةكانة، كة زؤر جار ضاوةر وان دةكرا ماددةي داب

حازر بَينت، بةاَلم دواتر كة دواكةوت رةئي زؤرينة ئةوة بـوو كـة ثرؤذةكـة رانةوةسـتَينت لةسـةر ئـةوةي كـة        
لةو سـَي ثارَيزطايـة دةنطـي بـؤ     جَي بةجَي دةكرَيت، ئامادة بكرَينت بؤ ئةوةي زؤرينةي خةَل   120ماددةي 

جَي بةجَي كرا، ئةو وةختة ئةو دةسـتوورة دةبَيـت هـةموار بكرَيـت، ئـةو       120بدةن و، هةر كاتَي  ماددةي 
وةختــة ئــةو خةَلكــةي كــة دَينــة نــاو هــةرَيمي كوردســتان دةنطــي بــؤ بــدةن، مــن ثَيموايــة خــةَلكي دةرةوةي   

ئةو مارـةيان هةيـة، بـةاَلم ئَيسـتاكة لةطـةَل كؤمسـيؤني        كوردستانين حةاَيكي تةبيعيية بؤ ئةو دةستوورة،
بااَل بامسان كرد هةر بؤ هةَلبذاردني ثةرلةمانين ئَيمة داوامان كرد بـوو و بر طةيـةكمان خسـتة نـاو ياسـاكة      
حــةاي مــايف هاوواَلتيــاني كوردســتان لــة دةرةوةي هــةرَير دةنطــي بــؤ بــدةن، بــةاَلم طوتيــان نــاكرَينت و زؤر    

ناتوانني دياري بكةين، كَي خةَلكي ئةو سـَي ثارَيزطايةيـة؟ بـةثَيي ياسـا غـةيري ئـةو سـَي        / ةمزة ةتة، يةك
 .ثارَيزطاية كةس دةنطي بؤ ناداتن

وةزارةتي دةرةوةي عَيراق ناتوانَينت ئةو كارة ئـةجنام بـداتن، لةبـةر رؤشـنايي دةبَيـت سـةرارةتةكان       / دووةم
ةاَلم ئومَيدةوارم ئةوةش يةكال ببَيتـةوة، ئـةو رؤذة خؤشـةي كـة     لةطةَل دةوَلةتاندا سج ي ناخبني هةبَينت، ب

جَي بةجَي دةكرَيت تا ناوضةكاني تر دةطةر َينةوة سةر هةرَيمي كوردستان، بة تةئكيد دةبَيت  120ماددةي 
ئةو دةستوورة هةموار بكرَيت، هةم ئةو خةَلكـة دةنطـي بـؤ بـدات، هـةم ئـةو خةَلكانـةي لـة دةرةوةي واَلتـن          

ؤ بدةن، هـةم ئَيمـةش جـارَيكي ديكـة بـؤ هـةموار كردنةكـة دةنطـي بـؤ بـدةين، كـا  جـةمال ااسـر              دةنطي ب
 .رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد ااسر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةحةايقةت كة من سةيري ثرؤسةي جَي بةجَي كردني دةستوورو ئةمـةي كـة لةبـةر دةسـتمانداية دةكـةم،      
ارة، بةتايبةتي كة دةبينر مةسةلةن ئةمر ؤ ئةم نوسخةيةم دةستكةوتووة، هةست دةكةم خَيراييةكي ثَيوة دي

تــةبيعي عادةتــةن كــة دةســتوور دادةنرَيــت بــة حةايقــةت لةســةر بنــةماي ئةولةويــةتي مارــةكاني كــةس و   
 ............ .نةتةوةيي و ئةو ثَيويستيانة دادةر َيذَيت، يةعين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نااةشـــةي ئـــةم اانونـــة دةكـــةين، دةســـتوور مونااةشـــة ناكرَيـــت، مـــاددةي يةكـــةم كـــا  جـــةمال ئَيمـــة مو
خوَيندرايــةوة رةئيــت لةســةر مــاددةي يةكــةم ضــية؟ رةاــةت ئةوةيــة، تــةنيا لةســةر مــاددةي يةكــةم تكايــة،  
جةنابت لَيرة نةبووي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوةو ئاراسـتةي ئةنـداماني ثةرلـةمان كـراوة، اانونةكـةي      

تةعديل دةكةين بةياني خوَيندمانةوة، ئاراستةي ئَيوةمان كـرد طومتـان سـةعاتَي  ليذنـةي ياسـايي و      ثَيشرت 



 912 

ناوخؤ راثؤرتي خؤيان حازر كـردووة، ئَيسـتا مونااةشـةي ئـةو هـةموار كردنـة دةكـةين، مـاددةي يةكـةممان          
 .خوَيندةوة رةئيت لةسةر ماددةي يةكةم ئةطةر هةية رةرموو، خاتوو ثةخشان رةرموو

 :ةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنةب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل بووني دةستوورم بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان، ئـةوة شـتَيكة تةئكيـدي ناوَيـت، عيالاـةي بـة مـاددةي           
يةكةمةوة هةية، مةوعيدي راثرسي دةستوورة، هَيشتا من دةستوور وا دةبينر كـة زؤر دواكـةوت، جـةنابتان    

  يةكة هؤيةكةي كرد، تةبعةن سةبةبي ترين زؤرةو بةدةر نيية لة خؤمشان، يـةعين ئـةو   ئاماذةتان بؤ ية
ســةبةبانة، جــةنابتان لــة جةلســةي ثــَين ئــةم جةلســةية ئةنــداماني ثةرلــةمانتان ئاطــادار كــردةوة كــة لــة     

تا سندواةكاندا نوسخةي دةستووري تياية، مانـاي وايـة ثةيوةنديـة  هةيـة لـةنَيوان ئـةم ياسـايةي كـة ئَيسـ         
مونااةشةي دةكةين و لةطةَل ئةو ئاطادار كردنةوةيةي جةنابتان، من وةكو ئةندامَيكي ليذنـةي دةسـتوور ئـا    
ئَيستا لةم جَيطةيةي خؤم هةندَي  لة ئةنداماني ثةرلةمان هاتن بؤ الم لةم جَيطةيـة دانيشـتبووم، نـة  لـة     

ــةي   دةرةوة بــاس لــةوة دةكــةن كــة طــؤر اني ســةير هةيــة لــة دةســتوورةكة، با    ــ  كــة ئةنــدامي ليذن شــة منَي
ي مـانط  93دةستوورم وةختَيكر دةوَيت، بؤ ئةوةي ثَيدا بضمةوة، منين لةطةَل ئةو رةئيانـةم نـازامن ضـؤن    

 .خةَل  رريا دةكةوَيت، ئةمة لة الية 
ي مانط بكرَيت، يان نـةكرَيت،  93لة اليةكي ترةوة ماناي ئةوة نيية كة دةمبة رَيطرَي  لةبةردةمي ئةوة كة 

ــتوور      بــ ــةي دةس ــداماني ليذن ــة ئَيمــة ئةن ــؤن رريــا دةكــةوين ك ــازامن ض ــيارة بــؤ هةمووانــة، ن ةاَلم ئــةم ثرس
 .هةندَيكيان ثَيويستمان بةوةية بيخوَينينةوة جارَيكي تر، بزانني ض طؤر انَيكي تيا بووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةستوور، لةبةر ئةوة دةنطدانةكة لةوانةية دوو سبةي  بةس ئةوةندة دةَلَير ئةم جةلسةية دةنطدان نيية بؤ
بَيت، خؤ ئَيستا دةنطدان نيية بؤ ئةوةي تؤ بَ َيـي مـن مواريـق نيمـة، ئةمر ؤشـت هةيـة، سـبةش هةتـة، دوو         

ســةعات مــةجال هةيــة طؤر انكاريــةكان ئةنــدامي ليذنــةي  ( 21)ســبةين هةتــة، ئةطــةر موارةاــةتتان كــرد،  
ة، وابزامن ئةو كؤبوونةوةيةي دوا كؤبوونةوةي كة كرديان جـةنابت لـة بةغـدا    دةستووري تَيدا ئيشت كردوو
 .بووي، كا  جةعيتةر رةرموو

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 93/1من دوو تَيبيين بضـووكر هةيـة، مـاددةي يةكـةم بر طـةي دوو هةرضـةندة لـة ثرؤذةكـة ديـاري كـراوة           

ة زياد بكرَيت لةطةَل هةَلبذاردنـةكاني كوردسـتان، ئـةوة ئيزارـة بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي        ئةطةر لة كؤتايي بر طةك
ي مانطة، بةس هةَلبذاردني كوردستاني بؤ زياد بكرَيت، ئةطـةر بتـوانني جَيطةيـة     93مةع وم بَيت، راستة 

ةورة تووشـي كَيشـةيةكي طـ    1229بكةينةوة بؤ ئةو كةسـانةي كـة نةخوَينـدةوارن، ضـونكة ئَيمـة لـة سـاَلي        
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بووين، ئةوانةي كة نةخوَيندةوارن جَيطةي بكرَيتةوة، كة ئةوانة رَيطايان ثَي بدرَيت نةخوَينـدةروار لةطـةَل   
 .ضةند كةسَي  بضَيت بؤ دةنطدان، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  تةلعةت رةرموو
 :حممد صاحل تؤريق ط اتبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اسةكاني كا  ئارَيزم، بةتايبةتي سَييةم دةَلَيت بةَلَي، يان نـا بـة نيشـانة بنووسـرَيت، يـةعين بـة        من لةطةَل
 .نيشانة ئاسانة، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  كةرير رةرموو
 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكةن بة نيشانةية، يان نا، ئةوةي شَيخ جةرعةرين باسـي لـَي   ئةو وردةكاريانةي كة برادةران ثرسياري لَي د
دةكرد بؤ ئةوانةي نةخوَيندةوارن، ئةوة بةثَيي ئةو ثةير ةوةي كـة كؤمسـيؤني بـااَل دةري دةكـات لـةوَي ئـةو       
وردةكاريانة تَيدا باس دةكرَيـت و خؤيـان لـة سيسـتةمةكة ئـةو مةسـائيالنة ديـاري دةكـةن، ثَيويسـت ناكـات           

 .سايةكة دياري بكةين، ئَيمة دةسةاَلتيان ثَي دةدةين، سوثاسئَيمة لة يا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ية  ئيزارة بكةن، هةرضةندة لة (ل)رةاةرةي دوو نازامن كا  سةردار كة خوَينديةوة ئيقترياحر كرد طومت 
جتر  عم ية االستفتاا الاا  : ثانيا )، (ا  مت اقرار  يف الربسا )رةاةرةي ية  هاتووة، بةاَلم تةئكيد بكرَيتةوة 

دةبَيـت تةئكيـد   ( 93/1/9002ع ى مشروع المستور بااالقرتاع الااا  التاري واسباشار ياو  التابت اسصاادف        
 .بكةينةوة، لة رةاةرةي يةكدا هاتووة، كا  شَيروان رةئيت ضية

 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ويست ناكات دووبارةي بكةينةوة بة اةناعةتي من، سوثاسلة رةاةرةي ية  هاتووة ثَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باشة ماددةي ية  وةكو خؤي دةوةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي     
 .لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دوو

 :ر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركيبة
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :تامل اسادة التاباة وتقرأ كاالت : اسادة الثانية
الكوردياة،  )تطبع اعماد كافية مل مشروع المستور اسصادق ع يه مل قبل الربسا  بال غات المارجاة يف االق ايم   

 .الستفتاا الاا لارضها ع ى الشاب ل( الاربية، الرتكمانية، التريانية
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي حةوتةم هةموار دةكرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة: ماددةي دووةم

ذمارةيةكي بةرضاو لة ثرؤذةي دةسـتووري ثةسـند كـراو لـة ثةرلـةمان بـة زمانـة ثـةير ةوكراوةكاني هـةرَير          
ضا  دةكرَيـت، بـؤ ئـةوةي نرَيتـة بةردةسـس طـةل لـة راثرسـييةكي         ( وركماني، سريانيكوردي، عةرةبي، ت)

 .طشتييدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي تَيدا نيية، ئَيوة ض دةخوَيننةوة، ثرؤذةكة ئةوةي تَيدا نيية، بةس مةشروعي اانون كة لةبةر دةمانة 
 .ئةوانةي تَيدا نيية، ئةوة ض بوو خوَيندرايةوة

 :َيز كرير حبري عبداهللبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة دوَييَن كة لةطةَل كؤمسيؤني بااَل دانيشتني وةكو ليذنةي ياسايي، ثَيشنياريان كرد ئةو ماددةية طـؤر اني  
كة هةموار دةكرَيت ( 11)بةسةردا بَيت بةو شَيوةيةي ئَيستا برادةران خوَينديانةوة، لة ئةسَ ي ياساي ذمارة 

 :شَيوةية هاتووة بةو
طبع اعماد كافية مل مشروع المساتور اسصاادق ع ياه مال قبال      اا ير كوردستان  حكومةع ا : التاباة اسادة)

وعرضها ع ى الشاب لالساتفتاا  ( الكوردية، الاربية، الرتكمانية، التريانية)اجمل ء بال غات المارجة يف االق يم 
، لَيـرةدا ئـةو   (يم وبالتةتايق ماع اسفوضاية الا ياا لالنتخاباات     الاا  خالل ممة مةاسبة حتامدها حكوماة االق ا   

هةموار كردنةي بةسةري داهات مةسةلةكةي بةشَيوةيةكي موتَ ةق هَيشتةوة بؤ ئةو اليةنةي ئيعدادة بكات، 
كة ثةيوةندارة تةبع بكاتن لة هةمان كاتدا تةنسيق لةنَيوان حكومةت بؤ تةحديدي مودةي موناسب ئةوةش 

 .ددةكة بةو شَيوةية خوَيندرايةوة، ئَيمة وةكو ثرؤذة ثَيشكةمشان كردووة، زؤر سوثاسالدراوة، ما
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  سةردار رةرموو
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة مـن و كـا  دلَيـر    ئَيمة لة خوَيندنةوةي يةكةم لـة ثـَين نيـوةر ؤي ئـةمر ؤ ئـةو صـيزةيةمان خوَينـدةوة كـ        
خوَيندمانةوة لةسةر رؤشنايي ئةو خوَيندنةوةي يةكةمة كة رةوانـةي ليذنـةكان كـرا، ئَيمـة هـةردوو ليذنـة       

 .رةزامةندميان لةسةر كردووةو، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ئيكتييتاي ثَي كةواتة ماددةي دووةم تةنيا لةسةر داواي كؤمسيؤني بااَلية ضر تر كراوةتةوة بةو شَيوةيةي ك
دةكرَيت كة ناوي حكومةتي لَي البردراوة، ناوي مورةوةزيةشي لَي البردراوة، بؤ ئةوةي مةجال هـةبَينت كـَي   
تةبعي دةكاتن، مومكينة ثةرلةمان تةبعي بكاتن، مومكينة هةر كةسَيكي تر تةبعي بكـات، دةووَينمـةوة بـؤ    

 :دة التاباة وتقرأ كاالت تامل اسا: اسادة الثانية)ئةوةي بيخةمة دةنطدان، 
الكوردياة،  )تطبع اعماد كافية مل مشروع المستور اسصادق ع يه مل قبل الربسا  بال غات المارجاة يف االق ايم   

 .، اسةت هةية كا  شَيروان(لارضه ع ى الشاب لالستفتاا الاا ( الاربية، الرتكمانية، التريانية
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدري

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .ضوار لوغةكة دابنرَيت، سوثاس( اوس ال غات)ئةوة وارد نيية ( ال غات المارجة يف االق يم)ثَيمواية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  حمةمةد رةرةج رةرموو
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وردستان ئةوة باشرتةيةعين لة دةستووردا هاتووة لوغات رمسية لة هةرَيمي ك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باشة موشكي ة نيية، موالحةزةكة بةاوةترتي دةكات لة ناحيـةي زمـاني بـا دارجةكـة نـةمَينَيت ض موشـكي ة       
تااامل اسااادة التاااباة وتقاارأ : اسااادة الثانيااة)نييـة، كةواتــة وا دةووَينمــةوة ثــَين ئــةوةي بيخةمــة دةنطـدان،   

الكوردياة، الاربياة،   )كافية مل مشروع المستور اسصادق ع ياه مال قبال الربساا  بال غاات       تطبع اعماد: كاالت 
كــَي لةطةَلدايــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر   (لارضااها ع ااى الشاااب لالسااتفتاا الاااا  ( الرتكمانيااة، التااريانية

ئـةو تةعديالتانـة،   سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا ثاش 
 .ماددةي سَييةم

 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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وهلاا ا  تصامر   : )تامل الفقرة الثانية مل اسادة الثامةاة باضاافة الاباارة التالياة اىل اخار الفقارة      : اسادة الثالثة
 (.انظمة الزمة لذلك مبوجب هذا القانو 

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بر طةي دووةم لة ماددةي هةشتةم هةموار دةكرَيت بة زياد كردني ئةم دةربر ينةي خوارةوة : ماددةي سَييةم
 (.بؤي هةية سةبارةت بةوة ثةير ةوي ثَيويست بةثَيي ئةم ياساية دةربكات: )لة كؤتايي بر طةكةدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو
 

 :رير حبري عبداهللبةر َيز ك

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تقو  اسفوضية الا يا استتق ة لالنتخابات باالشراف ع ى عم ياة االساتفتاا الااا  يف    : )بر طةي دوو بةم شَيوةية
 .، سوثاس(وهلا ا  تصمر انظمة الزمة لذلك مبوجب هذا القانو )ئةوةي بؤ زياد دةكرَيت ( االق يم

 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

ئةوة هةرضةندة تةحصيل حاص ة، بةاَلم داواي مورةوةزيةية، يةعين ئـةو دةسـةاَلتة اانونيـةي بـدةييَن كـة      
تةع يمات دةربكةن، دةوةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا        

 .ي دواتر تكايةنيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، مادة
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :مادة مضافة: اسادة الراباة
يام مشروع المستور موافقا  ع يه حبصوله ع ى اصوات اكثرية اسصوتني بةام لالساتفتاا الااا  وياتارب نافاذا      

 .بام مض  ثالثني يوما  مل تاريخ االستفتاا
 :مد شريفبةر َيز دلَير حم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةيةكي زياد كراوة: ماددةي ضوارةم
ثــرؤذةي دةســتوورةكة بــة ثةســند كــراو دةذمَيردرَيــت بــة بةدةســتهَيناني دةنطــي زؤرينــةي دةنطــدةران لــة    

 .راثرسييةكي طشتيداو بةكارثَيكراوين دادةنرَيت دواي تَيثةر بووني سي رؤذ بةسةر راثرسييةكةدا
 :كرير حبري عبداهلل بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةردوو ليذنة مواريقة لةسةر دةاي ماددةكة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةوة ماددةيةكــة لــة دةســتووردا هــاتووة بةعــةيين نــةص، بــةاَلم لَيــرة اــوةي اــانوني دةداتــَي ثــَين ئــةوةي  
ايــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي دةســتوور ثةســند بكرَيــت، دةوةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلد

 .لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :مادة مضافة: اسادة امامتة
 :مستور بتوفر الشروط االتيةيكو  الشخص مؤهال  ل تصويت لالستفتاا ع ى مشروع ال

 .الاراق واكمل الثامةة عشرة مل الامر –ا  يكو  عراقيا  مل مواط  كوردستا  : اوال 
 .تنالت الةاخبنيا  يكو  متنال  ب: ثانيا 

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةيةكي زياد كراوة: ماددةي ثَينجةم
ــد   ــياوي دةنط ــةي ش ــةو كةس ــةي     ئ ــةم مةرجان ــت ئ ــتوورةكة، دةبَي ــرؤذةي دةس ــةر ث ــي س ــؤ راثرس ــة ب اني هةي

 :خوارةوةي تَيدا بَيت
 .دةبَيت عَيرااي و لة هاوواَلتياني هةرَيمي كوردستان بَيت و هةذدة ساَلي تةمةني تةواو كرد بَيت: يةكةم
 .دةبَيت ناوي لة تؤمارطةي دةنطدةراندا تؤمار كرا بَيت: دووةم

 :ري عبداهللبةر َيز كرير حب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةردوو ليذنةي ياسايي و ناوخؤ لةطةَل دةاي ماددةكةدان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .موالحةزةت هةية رةرموو
 :بةر َيز ضرؤ ع ي  ة امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةنيسبةت شروتةكانةوة شةرتي ئةه ي تيا نيية، نابَيت تياي هةبَيت
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

خؤ مورةشة  نيية، ئةوة هةويةي هةية دةضَيت لةوَي، ئةطةر ئةوةي لَيرة ديـاري بكـةيت مانـاي وايـة هـةر      
 .ضوار م يؤن دةنطيشي لةسةر بدةن بزاني ئةه يةي هةية، يان نا، رةرموو كا  سةردار

 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ي لـة ثَيشـنيارةكةي ضـرؤ خـان دةكـةم، هـةتا بـؤ اـانوني مةجاليسـي ئينتيخـابي موحارـةزات و            من ثشـتطري 
 .ياساكاني ديكةش بؤ ناخيب رةاةرةي دووةم دةَلَيت كامل ئةه ية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نطـدان تـاكو   مور ةشة  شتَيكة ناوي لـة ناخيبـدا هةيـة، تـؤ بَ َيـي كامـل ئةه يـة نابَيـت رَيطـاي بـدةيت بـؤ دة           
 .تةحقيق نةكةيت كة ئةوة كامل ئةه يةية، يان نا، رةرموو كا  كةرير

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ئيقترياحةي ضرؤ خان كردي كـة كـا  سـةردار ثشـتيواني لـَي كـرد، ئةطـةر بَيتـو لـة ياسـايةكةدا بـَينت،            
لةطةَلــدا بَيــت كــة دةضــَيت دةنــط دةدات كامــل ئةه يةيــة، زؤر  دةبَيــت هــةر دةنطــدةرَي  راثــؤرتي دكتــؤري  

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  دلَير رةرموو
 

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اني عادةتةن شروتي ناخيب، شروتي ئةو كةسـانةي دةنـط دةدةن وازحيـة، بـةاَلم مـن ثرسـيارَي  دةكـةم مـن ئةنـدامي ثةرلـةم          

كوردستامن و ئةندامي نووسينةوةي دةستووري هةرَيمي كوردستامن ئةو ثرؤذةي لةبةر دةستتانة، بـةاَلم مـن حـةاي دةنطـدامن     
نييية لةو ثرؤذةية، ضونكة من لة سج ي ناخيب ناوم نيية، لةبةر ئـةوة مـن خـةَلكي كـةركووكر بيتااـةي مـةواد غيـزائير لـة         

ةمب كة ناتوامن دةنط بدةم بةو دةستوورةي كة بةشدارير كـردووة لـةو حةظـدة كةسـةي     كةركووكة، من ية  لةو هاوواَلتيانة د
 .كة نووسيوومانةتةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  سةردار رةرموو
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ابات مةجاليس موحارةزات و اةزاو ناحيـة لـة   من حةز دةكةم ئاماذة بة ية  ماددة بكةم لة اانوني ئينتيخ
 حق االنتخاخل/ الفصل الثان )ئيق يمي كوردستان، 

واتا ئةو اسةي كة كا  كةرير دةَلَيت هـةر كةسـَي  بـؤ راثرسـي بَيـت      ( ا  يكو  كامل اه ية -9: اسادة الثالثة
 .ت، ئةطةر وا بَيت، سوثاسراثؤرتي لةطةَل بَيت بؤ ئةو ئينتيخاباتانةش دةبَيت ئةو راثؤرتةي لةطةَل بَي

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  كةرير رةرموو
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 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كا  سةردارو كا  دلَيـر هـةردووكيان ئةنـدامي ليذنـةي ياسـايي بـوون، ئَيمـة يـة  سـةعات ماوةمـان ثَيـدرا            
تا لَيرة دةكةن لةناو هؤَلي ثةرلةمان لة ليذنةي ياسايي بيـان  مونااةشة بكةين، دةبواية ئةو مونااةشةي ئَيس

 .كردبا، لةوَي ئيزارةيان كردبا، ئةوة زيادة لَيرة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة هةَلبذاردني ثةرلةمان ض نووسراوة، دةنطـدان بـؤ هةَلبـذاردني ثةرلـةمان، ئـةوةتا لَيـرة اـةوانيين شـروتي         
الااراق   –ا  يكو  مل مواط  كوردستا  )اخيب ومور ةشة  ئةوةي كة ناخيبةكة دةَلَيت اه ية، لة شروتي ن

 .......... .ذكرا  كا  ا  انثى ا  يكو  ناخبا  او مرشصا  اذا توفر فيها شروط
، (الاراق واكمل الثامةة عشرة مل الامار  –يشرتط يف الةاخب ا  يكو  مل مواط  كوردستا  : اسادة الاشرو 

دةوةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس           تةواو،
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي شةشةم

 
 :بةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .الاالقة تةفيذ احكا  هذا القانو  ع ى و ء الوزراا واجلهات ذات: اسادة التادسة
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيـران و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية       : ماددةي شةشةم
 .جَي بةجَي بكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  ئارَيز لةسةر ئةو ماددةية، رةرموو
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، لَيـرة  (ااـرار دسـتور اا ـير كوردسـتان    )ثَين ئةوةي كؤتايي ثَي بينني، موالحةزةيـة  هةيـة تةبعـةن ئَيمـة لَيـرة نووسـيتمان       

وون كردنـةوة بـدةم،   ، لة جَيطايةكي تر نووسـراوة، مـن حـةز دةكـةم بـا ر     (العراق –مشروع دستور اا ير كوردستان )نووسراوة 
عَيـراق، واتـا كوردسـتان هـةم سـييتةتَيكي ئيدارةييـة، هـةم نيشـتماني          –ئَيستا ناوي ثةرلـةمامنان كـردة ثةرلـةماني كوردسـتان     

هةية، ئةو دةستوورة هةر ثةيوةندي تةنيا بة ية  ئيق ير، كة دةَلَيت ئيق ير كوردستان، يان هةرَيمي كوردستان، واتا ئةو سَي 
ةطرَيتةوة ئَيستا بةر اسس، بةاَلم كة دةَلَيت كوردستان دةرةوةش دةطرَيتةوة، خـودي مةشـروعةكةش ثةيوةنـدي بـة     ثارَيزطاية د

دةرةوةش هةية بة جَي بةجَي كردني دةستوور، لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم يةكةم ناو بكرَيتة ية ، يةعين هـةمووي وة   
هـةمووي بكرَيتـة يـة ، نـاوي ثةرلـةمان ضـؤن نووسـراوة لـة ئةوةكـةش بـةو            ية  بَيت، ضونكة ئَيستا بة سَي جؤر هاتووة، لة
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شَيوةية بنووسرَيت، يةعين ئَيستا بة سَي شَيوة نووسراوة كا  كةرير ثَين ئةوةي جـواب بدةيـةوة، ئايـا دةكرَيـت يـة  جـؤرة       
 .ثرؤذة، ية  جؤرة اانون بة سَي جؤر ناوي بَينت؟ ئةوةية

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة راشكاوانة اسةي بكةين، ئةطةر تؤ بَ َيي ثرؤذةي، يـان بَ َيـي دةسـتووري كوردسـتاني عَيـراق، يـةعين        زؤر
دةستووري خةَلكي كةركووكيشة، خةَلكي خانةاينيشة، خةَلكي سنجاريشة، خةَلكي كوردةكاني بةغداشة، كـة  

ؤيــة ئــةو دةســتوورة هــي دةنطيــان نــةدابَينت ئــةو حــةامان نييــة ئــةو دةســتوورة رــةرز بكــةين لةســةريان، ب 
 .جَي بةجَي دةكرَيت، ئةو وةخس دةكرَيت بيطؤر ين، كا  كةرير 120هةرَيمي كوردستانة، تاوةكو ماددةي 

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبـةر  رةئيةكةي كا  ئارَيز ئةطةر بَيتو جَي بـةجَي بكرَيـت موخـاليف دةبَيـت لةطـةَل دةسـتووري عَيرااـي،        
ناَلَيــت كوردســتاني عَيــراق ( هــةموو هــةرَيمَي  دةســتوورَيكي دةبــَينت )ئــةوةي دةســتووري عَيرااــي دةَلــَينت 

دةستووري دةبَينت، بؤية موخـاليف دةبـَينت لةطـةَل نةصـي دةسـتووري عَيرااـي، بؤيـة دةسـتووري هـةرَيمي          
 .كوردستان راسترتة لة كوردستاني عَيراق

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، دةوةمـة دةنطدانـةوة،   (ع ى و ء الوزراا واجلهات ذات الاالقة تةفيذ احكا  هذا القانو : )اددةي شةشةمم
كَي لةطةَلداية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،           

 .بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةي حةوتةم
 :يبةر َيز سةردار صبا  بؤزؤ هةرك

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.وقائع كوردستا )يةفذ هذا القانو  اعتبارا  مل تاريخ اصمار  ويةشر يف اجلريمة الرمسية : اسادة التاباة
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رـةرمي وةاـائيعي   ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةركرَيـت لـة رؤذنامـةي    : ماددةي حةوتةم

 .كوردستان باَلو دةكرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةوةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز            
 بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ثرؤذةكة بةهةر حةوت ماددةكةيةوة دةوةمة دةنطدانةوة، كَي

لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي    
ــذين، رؤذي     ــةر بـ ــةم هـ ــتان دةكـ ــريا، زؤر سوثاسـ ــط وةرطـ ــةعات  (92)دةنـ ــانط سـ ــتوورةكة ( 11)ي مـ دةسـ

ونكة يةكـة يةكـة نـاو    دةخوَينينةوةو دةوةينة دةنطدانةوة، ئومَيدةوارم كة لَيرةدا كةس غائيـب نـةبَيت، ضـ   
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دةخوَينينةوة، بؤ ئةوةي غةَلةت نةكةين ضةند كةس دةنطـي بـؤ دةدات و ضـةند كـةس هـني ناكـات، ئومَيـد        
، لَيـرةدا كؤتـايي بـة    (11)دةكةم كةس غائيب نةبَيت، زؤر سوثاستان دةكةم تا رؤذي ضـوار شـةممة سـةعات    

 .دانيشتنةكةمان دةهَينني

 

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر
 ثةرلةمانيسةرؤكي                        ثةرلةمانيةرؤكي جَيطري س                     ثةرلةماني َيري كرتس     

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – كوردستان عَيراق                          – كوردستان  
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 ( 96)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9112\1\94رَيكةوتي  وارشةممةض

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 91)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 94/1/9112 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  92/1/9002رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
حممـد اـادر    بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان ايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي    بة سةرؤكعَيراق 
دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سـةرؤ  و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (91)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بر طـة   بةثَيي حوكمةكاني

ــراق  ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــةرؤكايةتي , ئةجنوم ــتةي س ــةماندةس ــارةي   ثةرل ــتين ذم بر يــاردرا دانيش
 92/1/9002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكـةوتي  (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (91)

 :بةم شَيوةية بَيت دا
 .عَيراق و دةنطدان لةسةري –خوَيندنةوةي ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان  -1

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــة ( 90)ي م ــة ث ــارة  ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ير ةوي ن ــراوي س ــةموار ك ي ه

ي ثةرلــةماني كوردســتاني عَيــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتيي ثةرلــةمان بر ياريــدا بةرنامــةي كــاري         1229
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ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي ضـوار شـةممة     (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (91)دانيشتين ذمارة 
 :َيتدا بةم شَيوةية ب92/1/9002رَيكةوتي 

 .عَيراق و دةنطدان لةسةري –خوَيندنةوةي ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان  -1
سةرةتا بةخَيرهاتين مَيوانة بةر َيزةكان دةكةم و لة ئةنداماني ليذنةي نووسينةوةي دةستوور، بةدواضـووني  

 بـةخَير بـَين   ثرؤذةي نووسـينةوةي دةسـتوور، هـةروةها مَيوانـاني سـةرةوةو برادةرانـي راطةيانـدن بةطشـس        
سةرضاوان، ثَين ئةوةي دةست بة بةرنامةكة بكةين، ئيجـازةم بـدةن بـة كـورتي سـَي روون كردنـةوة بـدةم،        
نامةوَي بضمة ناو تةراسي ي ضؤنيةتي ئامادة كردني ئةو ثرؤذةية، لةبةر ئةوةي سةرؤكي ليذنةو ئةنداماني 

ـــ  توورة ســـةركةوتنَيكة بـــؤ طةلةكـــةمان، ليذنـــة روونـــي دةكةنـــةوة، تـــةنيا دةمـــةوَي ئـــةوة بَ ـــَير ئـــةم دةس
دةستكةوتَيكي طةورةية بؤ هةموو خةَلكي كوردستان، داواكارم لة هةموو حزبة سياسيةكان و رَيكخراوةكـاني  
ــو       ــةن وةكـ ــتوورة بكـ ــةم دةسـ ــةَل ئـ ــة لةطـ ــدياكان معامةلـ ــدن، ميـ ــاني راطةيانـ ــةدةني، دةزطاكـ ــةَلطاي مـ كؤمـ

ية بؤ حزبَي ، دةستكةوت نيية بـؤ ثـارتي، دةسـتكةوت نييـة     دةستكةوتَيكي طةورة بؤ طةل، دةستكةوتَي  ني
بؤ يةكَيس، بؤ يةكطرتوو، بؤ كؤمةَل، بؤ حزبي شيوعي، بؤ سؤشياليست، بؤ زة ةتكَيشان، دةستكةوت نيية 
بؤ برا توركمانةكان و ك دان و سريان و ئاشوور، دةسـتكةوت نييـة بـؤ هـيض رَيكخراوَيكـي سياسـي بـة تـةنها،         

بؤ ئةوانـة بـة تـةنها، دةسـتكةوتة بـؤ هـةموو ئةوانـة ثَيكـةوة، ئيمكـانين نييـة لـة دنيـادا              دةستكةوت نيية
دةستوورَي  هةبَيت سةرتانسةري كوردستان تةماشا بكةيت، ئيمكان نيية دةستوورَي  هـةبَينت هـةموو ئـةو    

ةماشــاي ئــةو خــةَلكي واَلتــة لَيــي رازي بــن، يــاخود هــةموو تاكــةي حزبَيــ  لَيــي رازي بَيــت، ئَيســتا ئةطــةر ت 
ثرؤذةية بكةين، ئةوانةي لَيرة دانيشتوون بة تةئكيد دَلنيام لةوة هةر ية  لة ئَيمة ماددةيـة  دةبينَيتـةوة   
كة نار ازيية لَيي، ياخود ثَييواية دةبواية باشرت دابر َيذرَيت، ئةطةر ئةم ثرؤذةيـة بدةيتـة حزبَيـ  بـة تـةنيا،      

ئار ائو ئايدؤلؤجيةتي حزبةكة بطوجنَيت، ئةطةر بدةيتـة تاكـة    بة تةئكيد بة نةوعَي  دةنووسَينت كة لةطةَل
كةسين بة تةئكيد رةرق دةكاتن لةطةَل ئةوةي كؤمةَلة  ثَيكةوة دةنووسـن، ئـةم دةسـتوورة كـة نووسـراوة      
ديارة ميسااَيكة رةضاوي هةموو كؤمةَلطاي كوردسـتاني كـراوة، رةضـاوي واايـع كـراوة، ثَيكهاتـةي كوردسـتان        

كورد لَيرةدا ناذيت، توركمامنان لةطةَلة، ك دان، سريان، ئاشوورمان لةطةَلة، تـةنيا ديـين ئيسـالم     كراوة، تةنيا
ــةم         ــة ئ ــة، بؤي ــةمنان لةطةَل ــة، ئةرم ــدميان لةطةَل ــة، ئيزي ــيحيمان لةطةَل ــة مةس ــةاَلم ئَيم ــة، ب ــتة زؤرينةي راس

ئــةم دةســتوورة ئةطــةر  دةســتوورة رةضــاوي مــايف هــةموو ئةوانــةي كــردووة، بــة تةئكيــد ئةركيشــي تَيدايــة، 
تةماشاي بكةيت و بضية وردةكاريةكةيةوة بةشـَيوةية  دار َيـذراوة كـة لةطـةَل منوونـةي دةسـتووري واَلتـاني        
هاوشَيوة هةرَيمةكان بطوجنَيت، اؤناغي زؤري بينيوة، سَي ساَل و نيو كـاري لةسـةر دةكـرَينت، دةيـان ثسـثؤر       

ةوة 9003ذنةي نووسـينةوةي دةسـتووري كـردووة، لـة سـاَلي      هاتوون رةئيان لةسةر داوة دةستخؤشيان لة لي
لَيرةدا بةرامبـةر ئَيـوةي بـةر َيز خوَيندرايـةوة بـؤ راطةيانـدن،        9001/اي ول/92ئةم ليذنةية ثَيكهاتووة، لة 

هةشت هةزار نوسخة لَيي كؤثي كراو درا بةهـةموو حزبـة سياسـيةكان، درا بةهـةموو رَيكخراوةكـان، لةسـةر       
ايس ثةرلةمان باَلو كرايةوةو دةتوامن بَ َير ئةو كةسةي كة ويسس ئةوة ببَيت، بـزانَينت ئـةو   ميدياكان، لة س
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دةستوورة تةرسيالتي ضية؟ ضؤتة سةر ئةو سايتانةو خوَينديتيةوةو بةدواضـوون تَيطةيشـتووة، دواتـر ئـةم     
مـاوةي هةشـت مـانط     ليذنةية داواي كرد لة حزبة سياسيةكان و رَيكخراوةكان كة تَيبـيين خؤيـان بـدةن لـة    

ثَينج هةزارو سةدو اصور تَيبيين بؤ ئةو ليذنةية هاتووة، لةوانة نامةي حزبة سياسيةكان ثـارتي، يـةكَيس،   
ــذ تَيبــيين خؤيــان داوةتــة      ــارتي بــة راثــؤرتَيكي دوورو درَي ــةكَيس، مةكتــةبي سياســي ث مةكتــةبي سياســي ي

ثَيكهاتانــةي كــة لــة ثةرلةمانــدا هةيــة، زائيــدةن  ليذنةكــة، ئةنــداماني ليذنةكــة ثَيكهــاتووة لــة هــةموو ئــةو  
ثسثؤري دةرةوةي ثةرلةمانين لة ياساناسان و دةستوورناسان، واتا يةكطرتووي ئيسالمي، كؤمةَلي ئيسالمي، 
توركمان، جطة لةوةي كة حزبي شـيوعي هـةموو ئةوانـةي تـر كـة تَييدانـة، بـرا ك ـدان و سـريان و ئاشـوور،           

داوضــووني مارــةكاني ذنــان و ئاررةتــان هــةموويان تَيــدا بوونــة بــة تةئكيــد    نوَينــةري ذنــان لــة ليذنــةي بة 
هةوَليشيان داوةو بؤضوون و تَيطةيشتين خؤيان لةو ثرؤذةيةدا جَيطةيان ديار كردووة لة دةستوورةكة، بةاَلم 

اية بة تةئكيد لة كؤتاييدا ايادةي سياسين مةسئووليةتي هةية، مةسئووليةتي ئةوةية رةضاوي ئةو كؤمةَلط
بكاتن، كة ثَيكهاتةي هةموو كوردستانة، مةسئووليةتي ئةوةية رةضاوي ئةوة بكاتن ئةو كةسانةي رةخنـةش  

لة دةستوورةكةيان هةية، راو بؤضوونيان هةية، بؤ ئةوةي بةشَيوةية  بَينت بةالي كةمي ويسـس كـةمرتين،    
لـةوة بـة خؤمشـةوة تَيبينـير هةيـة       ويسس هةموو اليةنـةكاني تَيـدا بـَينت، دووبـارةي دةكةمـةوةو دَلنياشـر      

ماددة تةماشـا بكـةين تَيبـيين لةسـةر     ( 199)لةسةر هةندَي  خاَل و ماددة، خؤشر تَيبينير هةية، بةاَلم لة 
ماددةية ، يان دوو ماددة هةبَينت، ئـةو هـةموو دةسـتكةوتة زؤرةي كـة لـة ماددةكـاني تـردا هةيـة بـة جيـا           

ــا    ــي م ــةدابني كردن ــةاَلتةكان، ب ــي دةس ــةاَلتي دادوةري،    كردن ــي دةس ــاري كردن ــازادي و دي ــي و ئ يف دميوكراس
ثةرلةمان، سةرؤكايةتي هةرَير، جيا كردنةوةي لة يةكرت، داناني دةسةاَلتي ئامـاذة كـردن بـةوةي كـة دةبَيـت      
ــةو        ــةوةي ئ ــؤ ئ ــة، ب ــتووريية زؤر طرنط ــة دةس ــةو مةحكةم ــة ئ ــةبَيت، ك ــتووري ه ــةي دةس ــةرَير مةحكةم ه

كَي ثَيشَي كاري دةكاتن لةو دةستوورةدا؟ تةئكيديشـر لـةوة كـة ئـةو دةسـتوورة كؤتـايي       دةستوورة بثارَيزَيت، 
دنيا نيية، اور ئان نيية نةتوانني نةيطؤر ين، هةر ئةو كةسانةي ئةو دةستوورةيان نووسيووة خـةَلكي تـرين   

  لـة هؤكـاري   دَيت بةو رَينماييةي لةناو دةستوورةكةدا هةية، ئةطـةر ثَيويسـس كـرد هـةموارة دةكـاتن، يـة      
ةوة تةواو بَينت، ئةوة بوو بؤضوونَي  هـةبوو كـة   9001ئةوةي كة ئةو ثرؤذةية دواكةوتووة، كة دةبواية لة 

دةبَيت ضاوةر وان بكةين و ثةلةي لَي نةكةين، تاكو ناوضة دابر اوةكـان بطةر َينـةوة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان      
يشـدا هـةر   9001جـَي بـةجَي نـةكرا، لـة سـاَلي       9001جَي بةجَي ببَيت، تـا كؤتـايي سـاَلي    ( 120)ماددةي 

، ئـةو رةئييـة غائيـب    9001ئومَيد هةبوو، دميستؤرا هات، دميستؤرا رؤيشت تاوةكو طةيشـتة كؤتـايي سـاَلي    
بوو، كة نابَيت ئَيمة ئةو دةستوورة زياتر دوابكةوَينت لةسةر ئةوةي ئةو بؤضوونة سةركةوت، كة ئَيمـة بـةو   

مَيذوويي تاروي و جوطرايف هـةرَيمي كوردسـتان دةسـت نيشـان بكرَيـت، ناوضـةكاني        شَيوةية دايرب َيذين مايف
هةرَيمي كوردستاني لَي ثَيـ  دَيـت دةسـت نيشـان بكرَيـت، كـة كـةس بـؤي نييـة موسـاوةمةي لةسـةر بكـات،             
 ياخود بَ َينت كوردستان نيية، لة هةمان كاتيشدا لة رووي ثراكتيكـةوة، لـة رووي عةمةليـةوة دةسـت نيشـان     

( 120)، يـةعين مـاددةي   (120)كردني خةريتةي كوردستان بةسرتاوة بةوةي جـَي بـةجَي كردنـي مـاددةي     
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سبةييَن ئةطةر خةَلكَي  لة مةمخور، لة كةركوو ، لة خانةاني، لة سنجار، لة هةر شوَينَيكي تر لةو ناوضـة  
و مارـة تارويـة، جوطراريـة    دابر اوانة، ئةطةر دةنطين نةدةن بؤ ئةوةي بَينـة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان، ئـة     

نــاطؤر َينت لــة دةســتووري هــةرَيمي كوردســتاندا هــاتووةو حــةاي مي  ــةتي كوردســتانة هــةر وةختَيــ  بــؤي    
ــاَلي        ــة س ــة ل ــتان، بؤي ــةرَيمي كوردس ــةر ه ــةوة س ــانة بطةر َينَيت ــةو ناوض ــايي ئ ــةكي ياس ــة رَيطاي ــَيت ب بر ةخس

ة لــة رووي سياســيةوة بــة طيتتوطــؤ لةاليــةن ةوة طيتتوطؤيــةكي زؤري سياســي بــؤ ئــةوةي ئــةو ثرؤذةيــ9002
ايادةي سياسيةوة، بؤ ئةوةي وا بكةين هةموو كؤمةَلطاي كوردستان بطرَيتةوة، خةَل  و ثَيكهاتةي كوردستان 
بطرَيتةوة بة برا ك دان و سريان و ئاشووري و توركمان، دةتوامن بَ ـَير ماوةيـة  رةنطـة ماوةيـةكي كـورتين      

برايـاني ك ـدان و سـريان و ئاشـوور رازي بـن لةسـةر ناوةكانيـان دوا كـةوتووة،          نةبوو بَيـت، هـةر بـؤ ئـةوةي    
براياني توركمان لةسةر ئةوةي مارـةكانيان ض بَيـت، ئـةو دةسـتوورة رةنطـة دةبَيـت كـةييتمان بـةوة بَيـت بـؤ           

يـن، ئـةو   نةتةوةكاني كة لةطةَلماندا دةذين،  بؤ كةمايةتيةكان، بؤ كةمايةتيـة ئاينيـةكان كـة لةطةَلمانـدا دةذ    
مارانةي كة تيادا دياري كراوة زؤر باشرتةو زياترة لةوةي لة دةسـتووري عَيرااـدا بؤيـان هـاتووة، ئَيمـة ئـةو       
دميوكراتيــةي كــة هةمانــة بــةهَيزتري دةكــات و بــةاوةترتي دةكــات، دَلنياشــر كــة خــةَلكي كوردســتان ئَيســتا  

لةو دةستكةوتانةي كة لةو دةسوورة بؤيان دابني لةبةردةم ئَيوةدا ئةم دةستوورة دةخوَينَيتةوة بة ئاطا دةبن 
كراوة لة رووي دميوكراسي، لة رووي مايف تا ، لة رووي ئـازادي، لـة رووي زيـاد كردنـي دةسـةاَلت، لـة رووي       
ضؤنيةتي هةَلبذاردن، طؤر يين ئاليةتي ثاراستين مايف مرؤظ، مايف مرؤظ لةزؤر دةستووردا هاتووة، تةنانةت لة 

ي واَلتاني نادميوكراتيشـدا باسـي مـايف مـرؤظ دةكـةن، بـةاَلم هـيض ئاليـةتَي  دانـةنراوة لـة           هةندَي  دةستوور
دةستوور كة ضؤن مايف مرؤظ دةثارَيزَيت، لةم دةستوورةي ئَيمةدا ضةندين ئاليةتي داناوة بـؤ ثاراسـتين مـايف    

ضـووني نووسـينةوةي   مرؤظ و دةستكةوتةكاني طةل و دميوكراس، من لَيرةدا داوا لـة سـةرؤكي ليذنـةي بةدوا   
ــة ئاراســتةي ســةرؤكايةتي            ــةو نامةيــةي ك ــةش لَيرةنــة، ســةرةتا ئ ــة ئةنــداماني ليذن ــتوور دةكــةم، ك دةس
ثةرلةمانيان كردووة بيخوَيننةوة، دواترين مواةدميةكـةي نوَيننـةوة، ثاشـان بـةو شـَيوةيةي رَيككـةوتوون       

وَيندرَيتـةوة، رـةرموو كـا  ررسـةت، خـؤي      لةنَيوان خؤياندا ماددة بة ماددة بة زماني كـوردي و عـةرةبي ن  
ــةي            ــةنيا نام ــةرةبي، ت ــة ع ــَي ب ــةوة دواي ــوردي نوَيندرَيت ــة ك ــار ب ــةوةل ج ــة ئ ــةوتبووين ك ــة وا رَيكك ئَيم
ــةرةبي          ــة ع ــة ب ــةرؤكي ليذنةك ــو س ــةت وةك ــا  ررس ــةرؤكايةتي ك ــؤ س ــة ب ــةي ليذنةك ــة نام ــةرؤكايةتي ل س

ةوة سـةر هـةمان ئاليـةت كـوردي ئـةوجا عـةرةبي، رـةرموو        دةخوَينَيتةوة، دوايَي بة كوردي، دواتر دةطةر َيين
 .كا  ررسةت

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بسر اهلل الر ن الرحير
 الاراق _رئاسة برسا  كوردستا  / اىل

 ...حتية واحرتاما 
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دة الةظار يف مشاروع دساتور اق ايم     جلةاة اعاا  )الاراق اجنااز جلةتةاا    –يترنا ا  نا م رئاسة برسا  كوردستا  
نتاخة  ( 190)سهامها وانتهائها مل الصيا ة الةهائياة سشاروع المساتور اسرفاوع الايكم باا      ( الاراق –كوردستا  

بال غتني الكوردية والاربية وع ى امل ترمجته خاالل االياا  القادماة اىل ال غاة الرتكمانياة والتاريانية وبهاذ         
 :سشروع اسذكور قم مت كتابته واجناز  يف ثالثة مراحلاسةاسبة نود ا  نوض  بد  ا

وانتهات مبصاادقة برساا      9009ه  مرح ة كتاباة مشاروع المساتور وبامأت ماع بماياة ساةة        : اسرح ة االوىل
باام ا  تاوس مبباركاة وموافقاة      9009/تشاريل الثاان   /1يف ( 91)كوردستا  ع يه كمشاروع بقارار  اسارقم    

يف مميةة كويتةنق يف نفء التةة ع ى ا  يااد الةظر فيه ع ى ضوا التطورات الايت  حزبا  كوردستانيا  ( 51)
 .كانت مل استوقع حموثها يف الاراق

حياث تقارر    9003/اي اول /1استخاذ بتااريخ   ( 3)بامأت ماع قارار برساا  كوردساتا  اسارقم        :اسرح ة الثانية
لايت حامثت يف الااراق نتيناة ساقوط الةظاا        تشكيل جلةتةا إلعادة الةظار يف اسشاروع ع اى ضاوا التطاورات ا     

وتااب  الةظااا  الفياامرال  باااقرار المسااتور االحتااادي يف اسااتفتاا عااا  جاار   9005/نيتااا /2الاامكتاتوري يف 
لغاياة   9003/اي اول /12ولقم استغرق عمل ال نةاة ل مرح اة الثانياة مال      9003/تشريل االول/13بتاريخ 

ع ااى الربسااا  انتهاات اسرح ااة الثانيااة وباامأت   9001/اي ااول/92وبااارا اسشااروع اسةنااز يف  9001/اخل/99
 .اسرح ة الثالثة
ومت خالهلا طبع وتوزيع اكثار مال مثانياة     9001/اي ول/92ا  هذ  اسرح ة قمبمأت بتاريخ : اسرح ة الثالثة

رئياة اضاافة   االف نتخة مل اسشروع ع ى نطاق واسع يف وسائل االعال  بقةواته الثالث اسقرواة واستموعة واس
مئاات الرساائل     91/2/9001اىل اقامة موقع خاص مبشروع المستور ع ى االنرتنيت، كما وجهات ال نةاة يف   

التصريرية اسباشرة مرفقة بةتخ مل اسشروع اىل االحزاخل ومةظمات اجملتمع اسمن  والقضاة واساتذة اجلاماات 
ومالحظاتهم ع ى مشروع المساتور كماا سااهم اعضااا      واحملامني واسثقفني داعية اياهم استاهمة مبقرتحاتهم

ال نةة يف الةموات والتميةارات اليت عقمت يف خمت ف اسةاطق واستقبل اعضاا ال نةة عشرات الوفود يف برساا   
 .كوردستا 

وبغية متاباة مايرد اىل ال نةة مل مقرتحات وما يثار خبصوص اسشروع مل مالحظات اناتظم اعضااا ال نةاة    
جلااا  فرعيااة ستاباااة مقرتحااات االحاازاخل ومةظمااات اجملتمااع اساامن  وسااا يةشاار يف الصااصف واجملااالت   يف عاامة

والةموات الت فزيونية وما يةشر ع ى االنرتنيت وما يتم استالمه مل رسائل الكرتونية، وا  ما ورد اىل ال نةاة  
اضبارة واعامت  ( 99)يف مل مقرتحات ومالحظات ضمت اكثر مل مختة االف مقرتح ومالحظة مت تةظيمها 

 رفة خاصة بهاا وباشار اعضااا ال نةاة بمراساة ماا ورد اليهاا مال مقرتحاات ومالحظاات وانتقااا ماا ياتقام              
 .بصصته وصالحه ل مستور لارضه ومةاقشته يف االجتماعات الاامة ل نةة

ساية وحقاوق   كما ونوقشت ما إحتو  مشروع المستور مل مباديا وأحكاا  وخاصاة ماا يتا اق باسبااديا األسا     
اإلنتا  وآلية دفاع اسواطةني عةها مع امرباا وأساتذة اجلاماات األجةبية والوطةية واسةظمات اساةياة حبقاوق   
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اإلنتا  والمميقراطية، ولقم قيموا اسشاروع تقييماا عالياا وكاا  حمال إستصتاانهم وأعارخل الاميام ماةهم عال           
 ....بصيغته الةهائيةإستامادهم إلواذ  مادة ل بصث والمرس إ  مت تبةيه 

وإ  ال نةة ويف كافة مراحل عم ها كانت قم إوذت أكثر مل ارباني دستورا  مصادر لام اها باام ترمجتهاا مال     
قبل ال نةة القانونية مشكورة ومةهاا ع اى سابيل اسثاال ال ااصار دساتور جةاوخل أفريقياا والوالياات استصامة           

وسويتارا وب نيكاا وكةاما    ( صاق يا )ياا وبوساةة وايطالياا وسيتاي يا     األمايكية واسانيا اإلحتادية واهلةم وماليز
واسكتاايك وكاليفورنيااا، وكااذلك دسااتور دولااة االمااارات الاربيااة استصاامة ودسااتور ليبيااا االحتاااد  ل فاارتة ماال  

وقااانو  ادارة المولااة الاراقيااة ودسااتور االحتاااد  ل اااراق اضااافة اىل دساااتا الاامول الاربيااة     1239/1215
مادة تشاكل  ( 199)اسصادر المستورية االخر ، وا  مشروع المستور بصيغته الةهائية يتكو  مل  و اها مل

 .مواضياها مثانية ابواخل
 اسبادئ االساسية/ الباخل االول

 ااقوق االساسية / والباخل الثان  
 .الفصل االول ل صقوق اسمنية والتياسية/ ويتكو  ثالثة فصول

 .تماعية واالقتصاديةل صقوق االج/ والفصل الثان  
 . ل صقوق القومية والميةية ل مكونات اسخت فة يف اق يم كوردستا / والفصل الثالث 

 . ل صقوق الواردة يف االتفاقيات واسواثيق المولية والقانو  المول  ونطاق تقييم ااقوق/ والفصل الرابع
ل خمصصااة ل تاا طات التشاارياية  فاايخص ساا طات اق اايم كوردسااتا  وجاااا بثالثااة فصااو  / امااا الباااخل الثالااث 

 والتةفيذية والقضائية، 
 .خمصص لالدعاا الاا  وو ء الشور / والباخل الرابع

 .لالدارات احمل ية واجملالء الب مية/ والباخل امامء
 .خمصص ل هيئات واسفوضيات استتق ة/ والباخل التادس

 .لالحكا  اسالية/ والباخل التابع
 .لمستور وتفتا  وتامي هالحكا  نفاذ ا/ والباخل الثامل

بهذ  اسةاسبة فا  جلةتةا تتقم  جبزيل الشاكر لرئاساة برساا  كوردساتا  والتاادة اعضااا الربساا  ل ثقاة التاى          
كماا نتقام  جبزيال الشاكر      9009اولونا اياها باعتمادنا جلةة الجناز مهمة اعاادة الةظار فاى مشاروع دساتور      

همة سواا بتقميم اسقرتحات او اسالحظات ال ةاا اسشروع او توجيهه واالمتةا  لكل مل ساهم فى اجناز هذ  اس
االنتقادات او االشارة اىل االخطاا ف قم ادت متاهمتهم مجياا لتصويب عمل ال نةاة، فنمياهاا كانات تصاب يف     

 .ور  ا ةاا التنربة المميقراطية
اسامل وياخذ  9001لتةة  11  رقم آم ني ا  يارا اسشروع ع ى برسا  كوردستا  لتصميقه عمال  بالقانو

 . 93/1/9002طريقه اىل االستفتاا الاا  اسةتظر يف يو  التبت اسصادف 
 ومل اهلل التوفيق
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 الاراق_جلةة اعادة الةظر مبشروع دستور اق يم كوردستا 
 ال نةةفرست امحم عبماهلل                                                               رئيء  -1
 عضو الربسا  وعضو ال نةة القانونية                       نائبا  ل رئيء –طارق جامباز  -9
 عضو الربسا  ورئيء ال نةة القانونية                   نائبا  ل رئيء –شاوا  اايمري  -5
 مقرر ال نةةعضو الربسا  ومقرر ال نةة القانونية          –اااكم عبمالكريم ابوبكر  -2
 عضو الربسا  ونائب رئيء ال نةة القانونية         مقرر ال نةة –اااكم عون  البزاز  -3
 عضو الربسا  وعضو ال نةة القانونية                      عضوا  –خ يل ابراهيم حممم -1
 عضوا    عضو الربسا  وعضو ال نةة القانونية                       –دلا حممم شريف -1
 عضو الربسا  وعضو ال نةة القانونية                         عضوا  –قادر سايم خضر -1
 عضو الربسا  وعضو ال نةة القانونية                      عضوا  –كريم حبري عبماهلل -2

 عضو الربسا  وعضو ال نةة القانونية                   عضوا  –حممم صاحل امساعيل -10
 عضو الربسا                                                  عضوا  –خبشا  عبماهلل حتل -11
 عضو الربسا                                         عضوا  –كرخ  جنم الميل نورالميل -19
 عضوا      عضو الربسا                                           –روميو حزيرا  نيتا  -15
 عضو الربسا                                                 عضوا  –خضر س يما  خ يل -12
 عضو حمكمة التمييز                                    عضوا  –حممم عمر مولود .د -13
 عضوا      استاذ جاما                                        –شازاد امحم الةنار .د -11
 استاذ جاما                                                 عضوا / شؤرش حتل عمر -11
 عضوا-اما عبمالكريم حويز                                وافا  االجل رمحه اهلل/اااكم  -11

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رةرمووزؤر سوثاس، با كا  كةرير بة كوردي نوَينَيتةوة، 

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 سةرؤكايةتا ثةرلةماني كوردستان ـ عَيراق/ بؤ 

 .....ساَلو و رَيز
عَيــراق ئاطــادار بكةينــةوة، كــةوا ليذنةكــةمان ليذنــةي  –شـادمانني كــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان  

عَيـراق كارةكـانا خـؤي لـة دار شـتنةوةي كؤتـايا        –ثرؤذةي دةستووري هـةرَيمي كوردسـتان    ثَيداضوونةوةة
دانةة بة زماني كوردي و عةرةبيتان ثَيشكةش دةكةين، هيوادارين ( 190)ثرؤذةي دةستوورة ئةجنامدا كة 
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ةيــةوة لـة ضــةند رؤذي داهاتووشــدا وةربطَيردرَيتـة ســةرهةردوو زمــاني توركمــاني و سـرياني، هــةر بــةم بؤن   
 :دةمانةوَة رووني بكةينةوة كة ثرؤذةي ناوبراو بة سَي اؤناو نووسراوةو تةواو كراوة

وة بـووة بـة ثةسـند    9009اؤنـاغي نووسـيين ثـرؤذةي دةسـتوور، كـة دةسـتثَيكا لـة سـاَلي         : اؤناغي يةكـةم 
ريين تشــ/1ي رؤذي (91)كردنــي لــة اليــةن ثةرلــةماني كوردســتانةوة، وة  ثرؤذةيــة  بــة بر يــاري ذمــارة   

حزبـي كوردسـتاني لـة شـاري كؤيـة لـة هـةمان        ( 51)رةزامةند بـوونا   اةكؤتايا ثَيهات، وَير 9009/ دووةم
ســاَلدا، ئــةوين بــة مــةرجَي كــة ثَيداضــوونةوةة بــؤ بكرَيــت، لةبــةر رؤشــنايي ئــةو ثةرةســةندنانةي كــةوا     

 .ضاوةر وان كراوبوون لة عَيراادا روو بدات
دةسـس   9003/ئـةي ول /1ي رؤذي (3)ر ياري ثةرلةماني كوردستان ذمارة دووةم اؤناو بة ب :اؤناغي دووةم

ــةو        ــنايا ئ ــةر ر ؤش ــة، لةب ــوونةوةة ثر ؤذةك ــؤ ثَيداض ــرَة ب ــ  بهَين ــةمان ثَي ــاردرا ليذنةك ــ  بر ي ــرد، كاتَي ثَيك
لـة عَيـراق روويـان داو     9005/نيسـان /2ثةرةسةندنانةة كة لـة ئـةجناما رووخـانا ر ذَيمـا دكتـاتؤرة لـة        

سيستةما ريدراليةت جَيطريكرا بة ثةسندكردنا دةستوورة ريدراَلا لـة ر ييترانـدؤمَيكا طشـتا لـة      ئةوةبوو
دا ئـــةجنام درا، بؤيـــة كارةكـــانا ليذنـــة لـــة اؤنـــاغا دووةميـــدا كـــة لــــة         9003/ تشـــرين يةكـــةم  /13
دةسـتا ثَيكـردو بةخسـنتةر ووة ثر ؤذةيـةكا تـةواوكراو بـؤ        9001/ ئـاب /99تاوةكو  9003/ئةي وول/12

 .بةم جؤرة اؤناغا دووةمين كؤتايا ثَيهات 9001/ئةي ول/92رلةمان لة ر ؤذة ثة
ئـةم اؤناغـةش بـة ضـاثكردن و دابـةش كردنـي زيـاتر لـة هةشـت هـةزار دانـة لـة ثـرؤذةة               :اؤناغي سـَييةم 

دا لةسةر ئاستَيكي بةر رراوان لة هؤيـةكاني ر اطةيانـدن بـة هـةر      9001/ئةي ول/92دةستوور، كة لة ر ؤذي 
كةناَلةكاني خوَيندراو بيسرتاو و بينـراو باَلوكرايـةوة، لـة ثـاَل دانـاني ماَلثـةرَيكي تايبـةت بـة دةسـتوور          سَي 

بـة هاوثَيضـي دانـةي     91/2/9001لةسةر ئينتةرنَيتدا، هةروةها سةدان نامةي نووسراوي ر استةوخؤي لـة  
ةدةني و دادوةران و مامؤسـتاياني  ثر ؤذةكة لةاليةن ليذنةوة ئاراستةة حيزب و ر َيكخراوةكـاني كؤمـةَلطاي مـ   

زانكؤو ثارَيزةر و ر ؤشنبريان كراوة، داوايان لَيكرا بة ثَيشنيازو تَيبينيان بةشداريي لةسةر ثر ؤذةي دةستوور 
بكـةن و، هــةروةها ئةنــداماني ليذنــة بةشـداريان لــةو كــؤر و ســيمينارانةدا كـرد كــة لــة ناوضــة جياجياكانــدا    

 .لة ثةرلةمانا كوردستاندا ثَيشوازييان لة دةيان شاند كردووةبةسرتان و ئةنداماني ليذنةش 
بــة مةبةســتا بةدواداضــوون لــةو ثَيشــنيارانةة بــؤ ليذنةكــة دةهــاتن و ئــةوةش كــة تَيبينيــةكان دةربــارةة    
ثر ؤذةكةوة دةيوروذاند، بؤية ئةندامانا لة ضةند ليذنةيةكا الوةكا رَيكخران بؤ بةدواداضـوونا ثَيشـنيازة   

ؤذنامــةو طؤظــارو كؤر ةكــانا تةلــةرزيؤنا بــاَلو  كخراوةكــانا كؤمــةَلطاة مــةدةنا و ئــةوةة لــة ر حيــزب و ر َي
دةكرانــةوة، يــان ئــةوةة لةســةر ئةنتــةرنَيت ثــةخن دةكــران وَيــر اة  ئــةو نامــة ئةليكرتؤنيانــةة كــة بؤيــان  

ثَيــنج هــةزار  جَيطــةة ئاماذةيــة ئــةوةة بــؤ ليذنةكــةمان هــاتووة لــة ثَيشــنيازو تَيبينيــةكان ثــرت لــة . دةهــات
دؤسـَيدا ر َيكخرابـوو لـة ذوورَيكـا تايبـةتا كـة بـؤة ئامـادة         ( 99)ثَيشنيازو تَيبيين طرتبووة خؤكـة لـة نـاو    

 .كرابوو
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دواة ئةوة ئةندامانا ليذنة دةستيان بة تاوتوَيكردنا ئةو ثَيشنيازو تَيبينيانة كرد كة بؤيان دةهات، ئينجـا  
دةسـتوور دةسـت دةدات بـذاريان دةكـرد بـؤ ئـةوةة لـة كؤبوونـةوة         ئةوةة ثَييان وابووكة راست ورةوايـة بـؤ   

 . طشتيةكانا ليذنةدا نرَيتة ر وو بؤ طيتتوطؤكردن
هةروةها لةسةر ثرةنسيث و حوكمةكانا ثرؤذةة دةستورةكة بة تايبةت ئةوةة كة ثةيوةسنت بـة ثرنسـيثة   

ن كـردووة، ليذنـة طيتتوطـؤة لةطـةَل     بنةر ةتيةكان و مارةكانا مـرؤظ و ميكـانزما داكـؤكيكردن لـة هاوواَلتيـا     
ــرؤظ و        ــةكاني م ــة مار ــدار ب ــانا ثةيوةندي ــتمانا و رَيكخراوةك ــاني و نيش ــؤة بي ــتاياني زانك ــارةزاو مامؤس ش
ــوو،       ــييان ب ــةة ر ةزامةندش ــة جَيط ــةنطاند ك ــةرز هةَلس ــةيان ب ــةوانين  ثرؤذةك ــردووة، ئ ــيةوةية ك دميوكراس

يــوة هــةركاتَي  كــة دةســتوورةكة شــَيوةة كؤتــايا خــؤة   بــةجؤرَي  و زؤر لةوانــة ئامــادةطيا خؤيــان دةربر  
 .وةربطرَة بيكةنة  بابةتا لَيتوَيذينةوةو خوَيندن

هةروةها ليذنةكةمان لة هةموو اؤناغةكانا كارةكةيدا ثرت لة ضل دةستوورة كردؤتـة سةرضـاوةة كارةكـةة    
نـة بـؤ منوونـة دةسـتوورةكانا     بة سوثاسةوة دواة وةرطَير انا دةسـتورةكان لةاليـةن ليذنـةة ياسـاييةوة، لةوا    

خوارووة ئةرةريقا و وياليةتة يةكطرتووةكانا ئةمةريكا و ئـةَلمانياة ريـدراَلا و هينـدو ماليزيـاو بؤسـنةو      
و سويسراو بةجليكاو كةنداو مةكسي  و كالييتؤرنيا، هةروةها دةستوورة دةوَلةتا (سق يا)ئيتيالياو  سيسي يا 

و ياسـاة بـةرَيوة بردنـا     1239/1215يـاي  ريـدر اَلا بـؤ مـاوةة     مرينشينةكاني عـةرةبي و دةسـتووري ليب  
دةوَلةتا عرياق و دةستوورة ريدراَلا عَيراق سةربارة دةسـتوورة واَلتـة عةرةبيـةكان و سةرضـاوةة ديكـةة      

مـاددة ثَيـ  دَة و بابةتةكانيشـا    ( 199)دةستوورة، هـةروةها ثـرؤذةة دةسـتور بـة شـَيوة كؤتاييةكـةة لـة        
 :خؤ دةطرَة بةم شَيوةة خوارةوةهةشت دةروازة لة

 ثرةنسيثة بنةر ةتيةكان/ دةروازةة يةكةم
 مارة بنةر ةتيةكان كة لةسَا بةش ثَيكهاتووة/ دةروازةة دووةم

 مارة شارستانا و سياسيةكان/ بةشا يةكةم
 مارة كؤمةاَليةتا و ئابووريةكان/ بةشا دووةم

 .جياجياكان لة هةرَيما كوردستاندامارة نةتةوةيا و ئاينيةكانا ثَيكهاتة / بةشا سَييةم
ئــةو مارانــةة كــة لــة رَيكةوتنامــة و ثةمياننامــة نَيودةوَلةتيــةكان و ياســاة نَيودةوَلــةتا و  / بةشــا ضــوارةم 

 .بازنةة كؤتكردنا مارةكاندا هاتوون
تايبةتــة بــة دةســةاَلتةكانا هــةرَيما كوردســتان كــة بةســَا بــةش هــاتووة بــؤ  / هةرضــةند دةروازةة ســَييةم

 .سةاَلتةكانا ياساكارة و راثةر اندن و دادوةرة تةرخانكراوةدة
 .بؤ داواكارة طشتا و ئةجنومةنا شورا تةرخانكراوة/ دةروازةة  ضوارةم
 .بؤ كارطَير يةكانا خؤجَيا و ئةجنومةنةكانا شارةوانية/ دةروازةة ثَينجةم
 .بؤ دةستةو كؤمسيؤنةكانا سةربةخؤ تةرخانكراوة/ دةروازةة شةشةم

 .بؤ حوكمة داراييةكانة/ زةة حةوتةمدةوا
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 .بؤ حوكمةكانا راظةو راثةر اندنا دةستورو هةمواركردنيةتا/ دةوازةة هةشتةم
هةر بـةم بؤنةيـةوة ليذنةكـةمان سوثاسـي بـَي ثايـاني ثَيشـكةش بـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان و             

انـدا وة  ليذنةيـةكا جـَي بـةجَيكار كـة      بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان دةكات بـؤ ئـةو متمانةيـةة بـة ئَيمةي    
هـةروةها سـوثاس و   . مـان  ثـَا سـثَيردرا    9009ئةركي ثَيداضوونةوة بـؤ تـةواوكردنا ثـرؤذةي دةسـتووري     

ثَيزانينييان ثَيشكةش بة هةريةكَا دةكةين كة بةشداربووة لةو ئةركةدا، جا بة ثيَِِشكةش كردنـي ثَيشـنيازو   
كردني رةخنةو ئامـاذة كـردن بـَا بـؤ هةَلـةكان، لةبـةر ئـةوةة بةشـداري         تَيبيين بووبَا ، ياخود بة ئاراستة 

كردنــي هــةر هــةموويان بــووة مايــةي راســتكردنةوةي كــاري ليذنةكــة  هــةر هةمووشــيان دةرذَينــة رَيــر ةوة  
 .دةوَلةمةند كردني ئةزموونا دميوكراسيةت

لةسـةرداني بـةثَيي ياسـاي ذمـارة      بؤية هيوادارين ثرؤذةكة نرَيتة بةردةم ثةرلـةماني كوردسـتان بـؤ بر يـار    
ي هةموار كراو بؤ ئةوةة  رَيطةي خؤي وةرطرَة بؤ رييتراندؤمي طشس ضاوةر وان كـراو  9001ي ساَلي (11)

 .93/1/9002لة رؤذة شةممةة رَيكةوتا 
 سةركةوتن لة خواوةية

 انةعَيراق بريتني لةو بةرَيز_ليذنةة ثَيداضوونةوةة ثرؤذةة دةستوورة هةرَيما كوردستان
 سكرتَيري ثةرلةمان                                   سةرؤكي ليذنة/ررست ا د عبداهلل -1
 ئةنداما ثةرلةمان و ئةنداما ليذنةة ياسايا             جَيطرة سةرؤ –تاريق جامباز -9
 ئةنداما ثةرلةمان و سةرؤكا ليذنةة ياسايي        جَيطرة سةرؤ –شَيروان حةيدةرة -5
 ئةنداما ثةرلةمان و بر ياردةرة ليذنةة ياسايا بر ياردةري ليذنة-وةر عةبدولكةرير ئةبوبةكرداد-2
 ئةنداما ثةرلةمان و جَيطرة سةرؤكا ليذنةة ياسايا بر ياردةرة ليذنة-دادوةر عةونا بةزاز-3
 ئةنداما ثةلةمان و ئةنداما ليذنةة ياسايا             ئةندام -خةليل ابراهير حمةمةد-1
 ئةنداما ثةرلةمان و ئةنداما ليذنةة ياسايا               ئةندام -دلَير حمةمةد شةريف-1
 ئةنداما ثةرلةمان و ئةنداما ليذنةة ياسايا                   ئةندام -اادر سةعيد خدر-1
 ئةنداما ثةرلةمان و ئةنداما ليذنةة ياسايا            ئةندام-كةرير بةحرة عةبدوَلاَل-2

 ئةنداما ثةرلةمان و ئةنداما ليذنةة ياسايا        ئةندام                       –مةد صاحل ئيسماعيل حمة-10
 ئةنداما ثةرلةمان                                        ئةندام                      -ثةخشان عةبدوَلاَل حةسةن-11
 ئةندام                                                                   ئةنداما ثةرلةمان     -كةرخا نةمجةدين نورةدين-19
 ئةنداما ثةرلةمان                                            ئةندام                         -ر ؤميؤ حزيران نيسان-15
 ئةندام                                          ئةنداما ثةرلةمان                               -خدر س يمان خةليل-12
 ئةنداما دادطاة ثيداضوونةوة                         ئةندام                   -حمةمةد عومةر مةولوود.د-13
        مامؤستاة زانكؤ                                            ئةندام              -شَيرزاد ئة ةد نةجار.د-11
    شؤرش حسن  عمر ماموستاة زانكؤ                                                   ئةندام                                         -11
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 ئةمري عبدالكرير حةوَيزة                                ئةندام/ خوالَيخؤش بوو  دادوةر -11
 .زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
زؤر سوثاس كـا  كـةرير، مـن داوا دةكـةم كـة ئـةو نامةيـة بدرَيتـة هـةموو ئةنـدامان و بـاَلو بكرَيتـةوة لـة              
راطةياندن و نرَيتة سايس ثةرلةمان، ثَين ئةوةي بضينة سةري موالحةزةية  دةدةم لةسةر زماني كوردي، 

ر هةبَيت، هةندَي  هةَلة كـرا بـوو لةسـةر    لة زماني كوردي هةندَي  دةستةواذة هةية رةنطة ئيختياليف لةسة
ضا ، واو زيادو ئةوانة ضا  كراون، بةاَلم بة ضاككراوي ثَين ئةوةي ضـاثي بكـةين ليذنةيـةكمان دانـاوة لـة      
سَي كةس كة شارةزا بن لة زماني كوردي ثَيدا بضينةوة لةو ضـةند رؤذةي ئـةوة تـةواو دةكـةن، لةبـةر ئـةوة       

ر هةَلةيــة  لــة كورديةكــةدا هــاتبَينت، بــةاَلم وةكــو ئَيســتا كــة هةيــة         داواي لَيبــووردن دةكــةين بــؤ هــة   
 .دةخوَيندرَيتةوة، رةرموو بؤ خوَيندنةوةي ثَيشةكيةكةي دةستوور بة كوردي، دوايَي بة عةرةبي

 :بةر َيز كرير حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 و دَلؤظان بةناوة خواة بةخشندة
 ثَيشةكا

ــةىل كوردســ  ــةي ط ــا      _تان ئَيم ــة دذواري ــتوويانة ل ــةوةكامنان ضةش ــة ن ــةوةي ك ــتكردمنان ب ــة هةس ــراق، ل عَي
سياسةتةكاني حكومةتة ية  لةدواي يةكةكان لة ئةجنامداني زوَلر و زؤرو سـتةمي ضةوسـانةوةو بـَي بـةش     
كردمنان لةو مارةي خوا بة ئادةميزادة بةخشيوة لـة ئـازادة و يةكسـانا و دادثةروةريـداو ضـةندين تـاواني       

كـة مَيـذوو بـة دةطمـةن     , دذة مرؤظايةتي و هةَلمةتي جينؤسـايدو ثاكتـاوي نةتـةوةييان لـة دذمـان ئةجنامـدا      
وخؤيـان بينيـةوة لـة خـاثووركردني سـةرلةبةرة ثـرت لـة ضـوارهةزارو ثَيـنج سـةد طونـد            , وَينةياني بينيـوة 

ــتان    ــة كوردس ــراوان ل ــَيكي ر ــاة بةش ــة دميؤطراري ــارة ل ــةي  _وطؤر انك ــة ر َيط ــراق ل ــي  عَي ــؤض ثَيكردن ــةزؤر ك ب
يان ناضاركردنيان بؤ ئةوةي نةتةوةي خؤيان بطؤر ن و بـةكارهَيناني ضـةكي كيميـاوة و ضـةكة     , دانيشتواني

اةدةغــة كراوةكــاني تــري نَيونةتــةوةيي لــة دذ بــة دانيشــتواني ســظي ي شــاري هةَلة ــةي شــةهيدو باليســان  
ان الوي كـوردي رـةي ي لـة نَيـو كَي طـةكاني      وطـةرميان وبادينـان وضـةندين ناوضـةي رراوانـي تـرو بـة هـةزار        

ــران     ــَيض ك ــةرئ ر اث ــةرةو م ــةأل ب ــؤر ة بةكؤم ــاوي وط ــةوةة كيمي ــةكانيان  , تاايكردن ــةوةش خيزان ــةوةي مان ئ
ــةندين        ــةوة ض ــةندنةوةو بةدواي ــَي س ــان ل ــةي عَيرااي ــبكةن و ويتنام ــراق كؤض ــؤ دةرةوةة عَي ــاركران ب ناض

كــة ثــرت لــة هةشــت هــةزار بــارزاني طرتــةوةو ثر ؤســةكاني لــة    ار كردنيــان ئةجنامــدا-هةَلمــةتي بــة كؤمــةأل 
 .  كة بة ئةنيتال ناونران و ثرت لة سةدو هةشتاو دوو هةزار مرؤظي لَيكردة اورباني, ناوبردني بةدواداهَينا

لة رَيزطرتنمانةوة بؤ سةركردةو هَيماكانا بزووتنـةوةة ر زطـارووازيا كوردسـتان و خـةباتطَير و ثَيشـمةرطة      
ةرة شةهيدة مَيرخاسةكانا و ئةو اوربانيانةة داويانة لة ثَيناو ئازادميـان و ثاراسـتنا كةر امـةمتان و    تَيكؤش

نيشــتمامنان داويانــةو داننــان بــة مــارا دةســت نيشــانكردنا ضــارةنوومسان بــة ويســت و ئــازادي خؤمــان لــة   
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دا بةختكرد، بؤ هَينانةكايـةوةة  دَلسؤزميانةوة بؤ ئةو ثةيام و ئامانج و بةهايانةة كة طيانا خؤيان لة ثَيناو
نةتــةوةيا و ئايينــةوة بكــات و طيــانا  0كؤمةَلطايــةكا شارســتانا لــة كوردســتان، كــة شــانازة بــة ثَيكهاتــةة 

برايةتا و لَيبووردةيا باَل بةسةر هةمووان دابكَيشَا و هَيزو تواناة ر ؤَلةكانا كوردستان ناتة طر ، لة ثَيناو 
شتمانَيكا يةكطرتوو بَيت بؤ هةمووان و لةسـةر بنـةماة بـةها دميوكراتيـةكان     بنياتنانا كوردستانَي  كة ني

دامــةزرابَا و كاربكــات لــة ذَيــر  رؤشــنايا بنــةماكانا مــارا مرؤظـــ و ياســاو دادوةري تَيــدا بةراــةرار بــَي بــؤ 
خـةياَل نييـة   طةيشنت بة رةرمانر ةواييةكا ذير، كة لة ويستا ئازادانةمانةوة هـةَلقواَلبَا و ئارةزووةكامنـان    

لةطةَل ويسـتا ثَيكهاتـة نةتةوةييـةكانا تـرة عَيـراق و هَيـزة نيشـتمانيةكانيدا بةيـة  طةيشـنت بـؤ ئـةوةة            
بؤ بةرجةستةكردنا ئةم ويستة . عَيراق هةرَيمَيكا ريدراَلا بَا لةناو دةوَلةتا عَيرااا ريدراَلدا_كوردستان

 .و بةديهَينانا ئةم ئاماجنة، ئةم دةستوورةمان دانا
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .زؤر سوثاس، بةر َيز كا  ررسةت بؤ خوَيندنةوةي ثَيشةكييةكة بة عةرةبي
 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بتم اهلل الرمحل الرحيم

 اسقممااااااااااااااااة

 حنل شاب كوردستا  ا الاراق
سياسااات ااكومااات استااقبااة اسو  ااة يف قارسااة القمااع والظ اام    ماال قتااوةا اه أجيالةاااا عانتاامبااا اإدراكااا  مةاا

واالضطهاد وحرمانةا قا مةصه اهلل لب  البشر مل حق يف اارية، واستاواة، والاامل فارتكبات حبقةاا جارائم     
ضم االنتانية ومحالت إبادة مجاعية وتطها عرق  ق ما شهم التاريخ هلا مل مثيل ومتث ت يف إزالاة ماا يرباو    

 ى أرباة آالف ومختمائة قرية عل بكارة أبيهاا وتغايا دميو رافياة أجازاا واسااة مال كوردساتا  ا الااراق           ع
بااتهنا سااكانها قتاارا  أو اجبااارهم ع ااى تغاايا قااوميتهم واسااتخما  االساا صة الكيماويااة و اهااا ماال االساا صة 

وبهاميةا  ومةااطق واسااة     ميـان وطراحملرمة دوليا  ضم التكا  اسمنيني يف مميةة ح بناة الشاهيمة وباليتاا     
أخر  وساقت اآلالف مل الشبا  الكورد الفي يني اىل حتفهم يف حقول جتارخل كيماوية ومقابر مجاعية باام أ   
َهّنرت مل تَبّقاى مال عوائ اهم اىل خاارس الااراق وأساقطت عاةهم اجلةتاية الاراقياة وأتباتهاا حبماالت إباادة             

ل البارزانيني وعم يات إبادة مسيت باألنفال اليت راح ضصيتها أكثر مجاعية مش ت ما يزيم ع ى مثانية آالف م
 .مائة واثةني ومثانني ألف إنتا ( 119)مل 

ا األباارار  هوشااهمائ  والثيشـــمرطة ا اة لكوردسااتا  ومةاض يهاا اتقااميرا  مةااا لقااادة ورمااوز ااركااة التصررياا     و 
إرادتةاا   ئقةاا يف تقريار مصاانا مب ا    وتضصياتهم مل اجل حريتةا وصو  كرامتةا ومحاية وطةةاا واإلقارار حب  

متمام   وإلقاماة وتماع كوردساتان     ، صوا مال اج اها  ام اليت ضا ااماف والقيااالة واألهااا ل رسااًا مةااووف ،رةااا
ات اااا ررا  لطاقاااا حم، يعااا صا  ع اى اجلم ااا يزهو مبكوناتاه القومياة والميةياة تتاود  روح اإلخااا والتتاام  مةفت      
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متاتةاا  مبباادئ حقاوق     ،المميقراطياة  مؤستاا  ع اى القايم   ، ما  ل نمياع ااا  موحااا  وطةاادستاا كورااأبةائه لبة
 ويفًّ ،آلمالةاا  وتام   ،إرساا حكم رشايم مةبثاق مال إرادتةاا ااارة      إىلول وصول والامل يتود  القانو   ،االنتا 

الاراق وقاوا  الوطةياة لتكاو      لتضصياتةا، ف قم توحمت خياراتةا والتقت إرادتةا مع إرادة بقية مكونات شاب
 ،كوردستا  ا الاراق إق يما  احتاديا  ضمل دولة الاراق الفيمرالية وجتتيما  هلاذ  اإلرادة وحتقيقاا  هلاذ  االهاماف     

 .هذا المستور تبةَّيةاف قم 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ردي، رةرمووزؤر سوثاس، مامؤستا كاكة رةرموو لة ماددةي يةكةوة تا ماددةي حةظدة بة كو
 :مصطفىبةر َيز عبدالكرير ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 دةروازةة يةكةم
 بنةما سةرةكيةكان

 (1)ماددةة 
, سيســتةمة سياســيةكةة ثةرلــةمانا, عَيــراق هةرَيمَيكــة لــة نَيــو دةوَلــةتا عَيرااــا ريدراَليــدا _كوردســتان 

ــا و       ــةنيا سياس ــرة الي ــة ر ــت ب ــةو ثش ــارة و دميوكراتي ــةاَلتةكان و    كؤم ــةوةة دةس ــ  جياكردن ــةماة لَي بن
دةستاودةستكردنا ئاشتيخوازانةة دةسةاَلت لة ر َيطاة هةَلبذاردنا طشـتيا ر اسـتةوخؤة نهَينـا و دةوريـةوة     

 .دةبةستَا
 (9)ماددةة 

ثَيكـدَيت لــة ثارَيزطـاي دهــؤ  بـة ســنووري    , كوردســتاني عـرياق اةوارةيــةكا جـوطراريا مَيذووييــة  : يةكـةم 
ــارطَير  ــَيخان و     ك ــاكرآ و ش ــةولَيرو اــةزاكاني ئ ــ َيماني و ه ــةركوو  و س ــاني ك ــة ثارَيزطاك ــتايةوةي و ل ي ئَيس

سنجارو و ت كَيف واةرةاوش وناحيةكاني زمارو بةعشيقة وئاسكي كةلـة  لـة ثارَيزطـاي نةينـةواو هـةردوو      
 .يانةوة 1211ساَلي ئةمانةش بة سنووري كارطَيريا ثَين . اةزاي خانةاني ومةندةلي لة ثارَيزطاي ديالة

ــتان  : دووةم ــةرَيمي كوردس ــيةكانا ه ــنوورة سياس ــرياق-س ــاددةة    , ع ــةجَيكردنا م ــة جَيب ــنت ب ــت بةس ــة ثش ب
 .دياردةكرَين, ة دةستوورة ريدر اَليةوة(120)

 .نابَا هةرَيمَيكا نوَة لة نَيو سنوورة هةرَيما كوردستان دامبةزرَيندرَة: سَييةم
 ( 5)ماددةة 

كة لة رَيطـاة دامـو دةزطـا دةسـتووريةكانيةوة ثيـادةة      , ة دةسةاَلتةو بناغةة رةوايةتاطةل سةرضاوة: يةكةم
دةكات و دةستوورو ياساكانا هةرَيما كوردستان سةروةرةو بااَلدةستيان بةسةر هةموو ئةو ياسايانةدا هةية 

و دةزطــا دام ( حصــري)كــة لةاليــةن حكومــةتا عريااــةوة دةردةضــن وبــةدةرن لــة دةســةاَلتة تايبةتيــةكاني   
 .ة دةستوورة كؤمارة عَيرااا ريدراَليدا هاتوون( 110)ريدراَليةكان كة لة ماددةة 
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ــتان و ياســاكانا و ئــةو         : دووةم ــتوورة هــةرَيما كوردس ــةروةرة و بــااَل دةســتيا دةس ــاة ريــدراَلا لةس ياس
ة ريدراَليـدا  ة دةسـتوور ( 191)و برطةة دووةما مـادةة  ( 113)دةسةاَلتانةة كةم ناكاتةوة كة لة ماددةة 

ئةطةر كاروبارَيكا لة خؤ طرت كة دةكةوتنـة ضوارضـَيوةة ئـةو دةسـةاَلتة تايبةتيانـةة لـة مـاددةة        , هاتوون
ة دةستوورة ريدراَليدا بة دام و دةزطا ريدر اَليةكان دراوون و كاروبارَيكا ديكةشـا لـة خـؤطرت كـة     ( 110)

 .بةدةربوون لةو ضوارضَيوةية
 (2)ماددةة 

دستان بؤة هةية هةر ياسايةكا ريدر اَلا لة هةرَيمدا ناتة كار كة بةدةربآ لة دةسةاَلتةكاني ثةرلةمانا كور
ة دةستوورة كؤمـارة عَيرااـي ريدراَليـدا    ( 110)تايبةتا دامودةسطاكاني ريدرالي كة لة ماددةة ( حصري)

 .هاتوون
 (3)ماددةة 

ئةرمـةن و  , ك ـدان وسـريان وئاشـوورة   , بعـةرة , توركمـان , طةىل هـةرَيما كوردسـتان ثَيـ  هـاتووة لـة كـورد      
 .هاوواَلتيانا ديكةة هةَيمي كوردستان

 ( 1)ماددةة 
و دان , ئةم دةستوورة دان بة ناسنامةة ئيسالما زؤرينةة طةىل هةرَيمي كوردستان دةنَا و رَيزة ىَل دةطـرةَ 

بةســتيا بريوبــاوةرو َيزديــةكان و ئــةوانا ديكــة دادةنــَا و سةرئبــة تــةواوة مارــة ئايينيــةكانا مةســيحي و 
بةرَيوةبردنا رَيو رةسر و داب و نةريتا ئايينا لة هةرَيمدا بؤ هةموو كةسـَي  دابـني دةكـات و بنـةماكانا     

 :شةريعةتا ئيسالم سةرضاوة يةكي سةرةكيي ياسادانانن ونابآ
 .ياساية  دابندرَيت ناكؤ  بَيت لةطةأل حوكمة نةطؤر ةكاني ئيسالم: يةكةم
 .بندرَيت ناكؤ  بَيت لةطةأل بنةماكاني دميوكراسيياساية  دا: دووةم

 .ياساية  دابندرَيت ناكؤ  بَيت لةطةأل ئةو ماف وئازادية بنةر ةتيانةة لةم دةستوورةدا هاتوون: سَييةم
 ( 1)ماددةة 

عــرياق مــارا ديــاركردنا ضارةنووســا خــؤة هةيــة و بةويســتا ئازادانــةة خــؤة ئــةوةة    _طــةىل كوردســتان
كوردستان هةرَيمَيكا ريـدراَلا بـَا لـة ضوارضـَيوةة عَيرااـدا مـادام عَيـراق ثابةنـد بـَا بـة           هةَلبذاردووة كة 

ررةاليةنا و مارةكانا تاكو كؤة مرؤظةوة، بـةو جـؤرةة كـة لـة     , ثةرلةمانا, دميوكراتا, سيستةما ريدراَلا
 .دةاا دةستوورة ريدراَليدا هاتووة

 (1)ماددةة 
مة نَيو دةوَلةتيانةة كة حكومةتا ريـدراَل لةطـةَل هـةر دةوَلـةتَي  يـان      ئةو ثةمياننامةو رَيككةوتننا: يةكةم

 اليةنَيكا بيانيدا 
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يـان بـة مارـةكانا هـةرَيما كوردسـتانةوة هةيـة، كاريـان ثَيـدةكرَيت لـة          , مؤريان دةكاو ثَيوةنديان بـة ثَيطـة  
رةزامةنـديان لةسـةر    عـرياق بـة زؤرينـةة ر ةهـاي ذمـارةي ئةنـدامانا      -هةرَيمدا ئةطةر ثةرلةمانا كوردسـتان 

 .بدات
كار بـةو  , عرياق بة زؤرينةي ر ةهاي ذمارةي ئةنداماني رةزامةندة نةدات-هةتا ثةرلةمانا كوردستان: دووةم

بةياننامةو رَيكةتننامانة ناكرَيت بةرامبةر بة هةرَيمي كوردستان كة حكومةتا ريـدراَل لةطـةَل دةوَلـةتَيكا    
تايبةتيانـة  ( حصـرية )س لة خؤ بطرن كة لةدةرةوةة ئـةو دةسـةاَلتة   بيانا مؤريان دةكات ئةطةر هةندَة ثر

 .بؤ حكومةتا ريدراَل دياركراوون, ة دةستوورة ريدراىل( 110)بن كة بة ثَيا ماددةة 
يـان هةرَيمـةكانا   , هةرَيما كوردستان مارا ئـةوةة هةيـة رَيكةوتننامـة لةطـةَل دةوَلةتـة بيانيـةكان      : سَييةم

 نَيويانةوة مؤربكات 
لـة  ( 110)تايبةتيانـةة كـة بـة ثَيـا مـاددةة      ( حصرية)بارةت بةو ثرسانةة ناكةونة نَيو ئةو دةسةاَلتة سة

 . بؤ حكومةتا ريدراَلا دياركراوون, دةستوورة ريدراَليدا
يان هةرَيمةكانا نَيويانةوة مؤر , ئةو رَيككةتنامةة لة نَيوان هةرَيما كوردستان و دةوَلةتانا بيانا: ضوارةم
دةخرَينة بةر ضاوة حكوومةتا ريدراَل بؤ ثةسندكردن و ئةطةر حكوومةتا ريـدراَل لةبـةر ضـةند     دةكرَين

 .هؤيةكا دةستووري وياسايا رةزامةندة لةسةر نةدان جَيبةجَا ناكرَين
 (2)ماددةة 

 :هةرَير مارَيكا بنضينةيا و دةستوورة بةرامبةر بة دام و دةزطا ريدراَليةكاندا هةية لة
بة بةخشن و يارمةتا و اةرزة نَيو دةوَلةتيةكانةوة , ا دادثةروةرانة لة داهاتة ريدراَليةكاندابةشَيك: يةكةم

عرياق بووة لة _لةسةر بنةماة هاوشانيا رَيذةة دانيشتووان و لةبةرضاوطرتنا ئةو بارةة تووشا كوردستان
اوة خـؤة بـة درَيـذايا    سياسةتا كؤكوذي و سووتاندن و وَيرانكردن و بَيبة شكردنا طةلةكةة لـة مـارا شـي   

 .ة دةستوورة ريدراَل( 119و101)رةرمانرةوايا رذَيمةكانا ثَيشوو، ئةمةش بة ثَيا هةردوو ماددةة 
بةشـداريكردنَيكا دادثةروةرانــة لــة بــةرَيوةبردنا دامــو دةزطــا جؤراوجؤرةكــانا دةوَلــةتا ريــدراَل و  : دووةم

شـاندةكان و كؤنيترانسـة هـةرَيما و نَيودةوَلةتيةكانـدا     و ( الزماالت الدراسية)نَيردة و كورسيةكانا خوَيندن 
هــةروةها ســثاردنا ث ــةكانا رةرمانبــةريا دامــو دةزطــا ريدراَليــةكان لــة   . بــة شــَيوةيةكا طوجنــاوو هاوشــان 

 .لة دةستوورة ريدراَليدا( 103)هةرَيما كوردستاندا بة هاوواَلتيانا خؤة بة ثَيا ماددةة 
 (10)ماددةة 

ختا هةرَيما كوردستانةو ثةرلةمانا هةرَيمين بؤة هةيـة شـارَيكا ديكـةة كوردسـتان     شارة هةولَير ثايتة
 .بكاتة ثايتةخت بة زؤرينةة دوو سَييةكي ذمارةي ئةنداماني

 (11)ماددةة 
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عَيراق ئااَليةكا تايبةتا هةية كة لة تة  ئااَلة ريدراَليـدا هةَلـدةدرَة، هـةروةها    -هةرَيما كوردستان: يةكةم
يشـا هةيـةو ئةمـةش بـة ياسـا رَيـ        ( نـةورؤز ) ة نيشتمانا و جةذنا نةتةوايةتيا خـؤة  دروشر و سروود

 .دةخرَة
ئينجـا سـثا ئينجـا سـةوزو خـؤرَيكين بـة رةنطـا زةرد دةكةوَيتـة         , ئااَلكة ثَي  دَيت لة ر ةنطا سوور: دووةم

كرَين و مانــاة ناوةر اســتيةوة كــة بيســت و يــة  تيشــكا لَيــوة دةردةضــن و بةياســاية  ئةنــدازةكانا ديــاردة  
 .ثَيكهاتةكانا رووندةكرَيتةوة

 .ثشووة رةرميةكان و نيشانةو ميداَلياكان بة ياساية  رَيكدةخرَين: سَييةم
 (19)ماددةة 

ــتان   ــةرَيما كوردس ــةي   , ه ــي بر ط ــة ثَي ــةم)ب ــاددةي  ( ثَينج ــة م ــدرالي ( 191)ل ــتووري ري ــا , ي دةس هَيزَيك
كــة ثَيكهاتــةو ئةركــةكانا بــة ياســاية   , كردن لــة هــةرَيرة بــةرطريكارة هةيــة بــؤ ثارَيزطــاري (ثَيشــمةرطة)

 .رَيكدةخرَين و نابَا مَي يشياة ضةكدار لة دةرةوةة ضوارضَيوةة ياسا ثَيكبهَينرَين
 ( 15)ماددةة 

ر َيطة نادرَة بة دانانا هيض رةسر يان باجَي  يان هةمواركردنا يـان لَيخؤشـبوونا لـة هـةرَيما كوردسـتاندا      
 .ثةرلةمانا كوردستان و ثةسةند كردنا بة ياساية  بةبَا رةزامةنديا

 (12)ماددةة 
كــوردة و عــةرةبا دوو زمــانا رــةرميا هــةرَيما كوردســتانن و ئــةم دةســتوورة مــارا هاوواَلتيــانا  : يةكــةم

هةرَيما كوردستان دةستةبةر دةكات لة رَيركردنا مندالةكانيان لة دام و دةزطا رَيركاريةكانا حكومةتدا بة 
ئةمةش زمانةكانا توركمانا و سريانا و . ج و رَيككاريةكانا ثةروةردةيا بة زمانا زطماكا خؤيانثَيا مةر

 .ئةرمةنين دةطرَيتةوة
لــةو يةكــة , زمــانا توركمــانا و ســريانا دوو زمــانا رةمســني لــة تــة  زمــانا كــوردة و عةرةبيــةوة : دووةم

ئةمـةش بـة ياسـاية     . يشـتووان ثَيـ  دَيـنن   زؤرينـةة دان , كارطَيرييانةدا كة ئةوانـةة بـةو زمانانـة دةدوَيـن    
 .رَيكدةخرَة

ة دةسـتوورة ريـدراَلا دةكرَيـت لـة بـارةة      ( 2)لة هةرَيما كوردستان كـار بـة حوكمـةكانا مـاددةة     : سَييةم
 .زمانا رةرميةوة لة هةر جَيية  بوارة ياسايا هةبَيت بؤ جَيبةجَيكردنا

 (13)ماددةة 
ورة و بازارة كَيربكَيا رةوا دةبةستَا لةطةَل هاندان و طرتنةبةرة هةرَيما كوردستان ثشت بة سيستما ئابو

ــةرهَينان     ــوَة و وةب ــةماة ن ــةر بن ــابوورة لةس ــدانا ئ ــةوة،   , ثةرةثَي ــتا و تايبةتيةكةي ــةر دوو ر ووة طش بةه
 .بة ياسا نةبَا رَيطةة ثَا نادرَة( احتكار)اؤرخكردنين 

 (11)ماددةة 
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ئةركا , ا بةر ثرسيارَيتيان بةرامبةر بة نةوةكانا ئَيستاو دوا رؤذةوةبة ثَي, هةموو دام و دةزطاكانا هةرَير
ثاراســتنا ذينطــةو ثَيداويســتية ســةرةكيةكانا ذيــان و ذينطــةة سروشــتا و ذينطــةة مرؤظيــان لــة هــةرَيما  
ــت و دةرو       ــانا دةشـ ــة ثاوانكراوةكـ ــتكردنا ناوضـ ــؤنيةتيا دروسـ ــاش ضـ ــانة،  ياسـ ــةر شـ ــتاندا لةسـ كوردسـ

وةكة سروشتيةكان و ضؤَلةوانيةكان و هَيشتنةوةيان بة شَيوةة سروشتيا خؤيان و رَيطة طيان ةبةرةكان و رو
 .رَي  دةخا, نةدان بة دروستكردنا خانووبةرةو هةرضةشنة ضاالكييةكا ريزيكا ديكة تياياندا

 (11)ماددةة 
ةكان و كـانا و  داهات وسةرضاوة طشتيةكانا سامانا سروشتا و ئاوة ذَير زةوة و كانـة دةرنـةهَيراو  : يةكةم

ســامانا طشــتني و دةرهَينــان و بـة كارهَينــان و بــةرَيوةبردن و مةرجــةكانا  , رووبـارو كانــة بــةردو كانطاكـان  
ر ةرتار لةسةركردنيان بة ياساية  رَيكدةخرَين كة بؤ بةرذةوةندة نةوةكانا ئَيستاو دوا رؤذ ثارَيزطاريـان ىَل  

 .بكا
عرياان و ضؤنيةتا رةرتار لةسةر كـردن  -موَلكا طةىل كوردستان زةوة و سامانة طشتييةكانا هةرَير : دووةم

 .و بة كارهَينانيان بة ياساية  رَيكدةخرَة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ئَيستا كا  شـَيروان حةيـدةري بـؤ خوَيندنـةوةي مـاددةي يـة  تـا مـاددةي حةظـدة بـة زمـاني            
 .عةرةبي، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصن حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .التادة االعضاا
 : الاراق بال غة الاربية –فيما ي   أقرا ع ى حضراتكم نص مشروع دستور اق يم كوردستا  

 
 الباخل األول

 اسبادئ األساسية
 (:1)اسادة 

مام  الاراق اق يم ضمل دولة الااراق االحتادياة نظاماه التياسا  برساان  مجهاوري دميقراطا  يات        -كوردستا  
التامدية التياسية ومبمأ الفصل بني الت طات وتماول الت طة سا ميا  عال طرياق االنتخاباات الااماة اسباشارة       

 .الترية والمورية
 (:9)اسادة 

كوردستا  ا الاراق كيا  جغرايف تارخي  تتكو  مل حمافظة دهوك حبمودها االدارية ااالياة وحمافظاات     : أوال 
قضاية عقارة والشايخا  وساةنار وت كياف وقرقاوش وناواح  زماار وباشايقة          كركوك والتا يمانية وأربيال وأ  
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واسك  ك ك مل حمافظة نيةو  وقضائ  خانقني ومةمل  مل حمافظة دياىل وذلك حبمودها االدارية قبل عاا   
1211. 

ماال المسااتور ( 120)الاااراق باعتماااد تةفيااذ اسااادة -يااتم حتمياام اااامود التياسااية الق اايم كوردسااتا : ثانيااا 
 .حتادياال

 .ال جيوز تدسيء إق يم جميم داخل حمود اق يم كوردستا : ثالثا 
 (:5)اسادة 

الشاااب مصاامر التاا طة وأساااس شاارعيتها، ميارسااها ماال خااالل مؤستاااتها المسااتورية ولمسااتور اق اايم      : أوال 
كوردسااتا  وقوانيةااه التاايادة والتاامو ع ااى مجيااع القااوانني الاايت تصاامر ماال ااكومااة الاراقيااة خااارس            

ماال دسااتور مجهوريااة الاااراق ( 110)ختصاصااات ااصاارية ل تاا طات االحتاديااة اسةصااوص ع يهااا يف اسااادة اال
 .االحتادية

ال يةتقص مل سيادة ومسو دستور اق يم كوردستا  وقوانيةاه وال حيام مال صاالحيات سا طات االق ايم       : ثانيا 
مستور االحتادي تةاول القانو  االحتاادي أماورا    مل ال( 191)مل اسادة ( ثانيا )والفقرة ( 113)الواردة يف اسادة 

مل المستور االحتاادي وأماورا  أخار     ( 110)ضمل االختصاصات ااصرية ل ت طات االحتادية الواردة يف اسادة 
 .خارجة عةها

 (:2)اسادة 
االحتادياة  الاراق إنفاذ أي قانو  احتادي يف االق يم خارس عل االختصاص ااصري ل تا طات  -لربسا  كوردستا 

 .مل دستور مجهورية الاراق االحتادية( 110)اسةصوص ع يها يف اسادة 
 (:3)اسادة 

يتكو  شاب اق يم كوردستا  مل الكورد، الرتكما ، الارخل، الك ما  والتريا  واآلشوريني، األرمل و اهم قل 
 .هم مل مواط  اق يم كوردستا 

 (:1)اسادة 
ة اإلساالمية لغالبياة شااب كوردساتا  ا الااراق ويقار وحيارت  كامال ااقاوق           يقر وحيرت  هاذا المساتور اهلويا   

الميةيااة ل متاايصيني واألياازديني و اهاام ويضاامل لكاال فاارد يف االق اايم حريااة الاقياامة وقارسااة الشاااائر     
 :والطقوس الميةية وا  مبادئ الشرياة االسالمية مصمر اساس ل تشريع وال جيوز

 .ابت أحكا  االسال سل قانو  يتاارا مع ثو: أوال 
 .سل قانو  يتاارا مع مبادئ المميقراطية: ثانيا 
 .سل قانو  يتاارا مع ااقوق وااريات االساسية الواردة يف هذا المستور: ثالثا 

 (:1)اسادة 
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الااراق  _الاراق ااق يف تقرير مصا  بةفته، وقم اختار بإرادته اارة أ  تكو  كوردستا _لشاب كوردستا 
احتاديااا  ضاامل الاااراق طاسااا النتااز  بالةظااا  االحتااادي الاامميقراط  الربسااان  التااامدي وحقااوق اإلنتااا    اق يمااا 

 .الفردية واجلماعية وفق ما نص ع يه المستور االحتادي
 (:1)اسادة 

ء تكو  اسااهمات واالتفاقيات المولية اليت تربمها ااكومة االحتادية مع أياة دولاة أو طارف أجةباا  متا     : أوال 
الااراق باأل  بياة   _وضاية أو حقوق اق يم كوردستا  نافذة يف االق ايم إذا اقرتنات مبوافقاة برساا  كوردساتا      

 .اسط قة لامد أعضائه
ال تكو  اسااهمات واالتفاقيات الايت تربمهاا ااكوماة االحتادياة ماع الامول االجةبياة نافاذة حباق اق ايم           : ثانيا 

مال المساتور االحتاادي    ( 110)عل االختصاص ااصري هلا مبوجب اسادة  كوردستا  إذا تةاولت أمورا  خارجة
 .الاراق ع ى إنفاذها يف االق يم باأل  بية اسط قة لامد أعضائه-ما س يوافق برسا  كوردستا 

الق يم كوردستا  ااق يف عقم اتفاقيات مع دول أجةبية أو أقاليم داخل دول أجةبية بشد  استائل اليت : ثالثا 
ماال المسااتور ( 110) تاامخل ضاامل االختصاصااات ااصاارية ل تاا طات االحتاديااة اسةصااوص ع يهااا يف اسااادة ال

 .االحتادي
ترفااع االتفاقيااة الاايت تاارب  بااني اق اايم كوردسااتا  وحكومااات الاامول األجةبيااة اىل ااكومااة االحتاديااة   : راباااا 

االحتادياة اسوافقاة ع يهاا ألساباخل دساتورية      إلستصصال موافقتها وال تكو  االتفاقية نافذة إذا رفضت ااكومة 
 .وقانونية

 (:2)اسادة 
 :لإلق يم حق أساس  ودستوري جتا  الت طات االحتادية يف

حصة عادلة مل الواردات االحتادية مبا فيها اسة  واستاعمات والقروا المولية ع ى أساس مبامأ التكاافؤ   : أوال 
الااراق مال سياساة االباادة اجلماعياة وااارق       _ا أصااخل كوردساتا   والتةاسب التكان  واألخذ بةظر االعتبار م

و ( 101)والممار وحرما  شابها مل استصقاقاته طي ة سةوات حكم األنظمة التاابقة وذلاك طبقاا  ل ماادتني     
 .مل المستور االحتادي( 119)

زماااالت المراسااية والوفااود اسشاااركة الاادلااة يف إدارة مؤستااات المولااة االحتاديااة اسخت فااة والباثااات وال : ثانيااا 
واسؤمترات االق يمية والمولية بشكل متةاسب ومتكافئ واناطة المرجات الوظيفية ل موائر االحتادياة يف اق ايم   

 .مل المستور االحتادي( 103)كوردستا  سواطةيه طبقا  ل مادة 
 (:10)اسادة 

اواذ  اها مل مم  كوردساتا  عاصامة لاه    عاصمة اق يم كوردستا  ولربسا  االق يم ( هةولَير)مميةة اربيل 
 .بد  بية ث ث  عمد أعضائه

 (:11)اسادة 
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الق يم كوردستا  ع م خاص يرفاع اىل جاناب الا ام االحتاادي، ولاه شااار ونشايم وطا  وعيام  القاوم            : أوال 
 .، ويةظم ذلك بقانو (نوروز)

مشاء ب او  اصافر يةبااث مةهاا واحام       يتكو  الا ام مال ال او  األمحار فااألبيض فاألخضار وتتوساطه        : ثانيا 
 .وعشرو  شااعا  وحتمد قياساته وتبني مملوالت مكوناته بقانو 

 .تةظم بقانو  الاطل الرمسية واألومسة واألنواط: ثالثا 
 (:19)اسادة 

 دفاعية( ثَيشمةرطة)مل المستور االحتادي قوات ( 191)الق يم كوردستا  استةادا  اىل الفقرة خامتا  مل اسادة 
 . اراسة االق يم تةظم تشكيالتها ومهامها بقانو  وال جيوز تشكيل مي يشيات مت صة خارس نطاق القانو 

 (:15)اسادة 
ال جيوز فرا أي رسم أو ضريبة يف اق يم كوردستا  أو تامي ها أو االعفاا عةها دو  موافقة برسا  كوردساتا   

 .وإقرارها بقانو 
 (:12)اسادة 

الاربيااة لغتااا  رمسيتااا  يف اق اايم كوردسااتا  ، ويضاامل هااذا المسااتور حااق مااواط  اق اايم    الكورديااة و: أوال 
كوردستا  يف تا ايم أبةاائهم ب غاتهم األ ، ويشامل ذلاك ال غاة الرتكمانياة والتاريانية واالرمةياة، يف اسؤستاات           

 .التا يمية ااكومية وفق الضواب  الرتبوية
يتا  اىل جانب ال غة الكردية والاربية يف الوحمات اإلدارية اليت يشاكل  الرتكمانية والتريانية لغتا  رمس: ثانيا 

 .الةاطقو  بها كثافة سكانية، ويةظم ذلك بقانو 
مل المساتور االحتاادي خبصاوص ال غاة الرمسياة أيةماا وجام اجملاال القاانون  لتطبياق           ( 2)تاتمم اسادة : ثالثا 

 .أحكامها يف اق يم كوردستا 
 (:13)اسادة 

مع تشنيع وتاب  التةمياة االقتصاادية ع اى     ( اسشروع)اق يم كوردستا  نظا  اقتصاد التوق التةافت  ياتمم 
 .أسء حميثة واالستثمار بوجهيه الاا  واماص وال جيوز االحتكار اال بقانو 

 (: 11)اسادة 
محاياة البيئاة    ع ى مجيع س طات االق يم يف ضوا متؤوليتها حيال األجيال ااالياة وأجياال استاتقبل واجاب    

واسقومااات األساسااية ل صياااة والبيئااة الطبيايااة والبشاارية يف اق اايم كوردسااتا  ويااةظم القااانو  كيفيااة إنشاااا  
اسةاطق احملمية والربية واستةزهات الطبياية واامائق الاامة بقصم محاية الطبياة وااياة الربية واايوانات 

 .التها الطبياية وعم  التماح باقامة اسبان  أو أي نشاط آل  فيهاوالةباتات الطبياية والرباري وإبقائها يف ح
 (:11)اسادة 
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اسوارد واسصادر الاامة ل ثروات الطبياية واسيا  اجلوفية واسااد   ا استتخرجة واسيا  التطصية واسقالع : أوال 
بها بقانو  حيافظ ع يها سص صة واسةاجم ثروة عامة ويةظم استخراجها واستغالهلا وإدارتها وشروط التصرف 

 .األجيال ااالية واستتقب ية
الااراق وياةظم بقاانو  كيفياة التصارف      -األراض  واسمت كات الاامة يف اإلق يم ه  م ك شاب كوردستا : ثانيا 

 .بها واستغالهلا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة تا بيست و ضـوار نوَينَيتـةوة بـة زمـاني     زؤر سوثاس، داوا لة كا  تارق جامباز دةكةم كة لة ماددةي هةذد
 .كوردي، رةرموو

 :حممد سعيد جامبازطارق بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 دةروازةة دووةم

 مارة بنةر ةتيةكان
 بةشا يةكةم

 مارة شارستانا و سياسيةكان
 ثابةندبوون وجَيبةجَيكردن( 11)ماددةة 

ــةجَيكردن   ــادانان و جَيبـ ــة   دةســـةاَلتةكاني ياسـ ــةو مارـ ــن بـ ــد دةبـ ــتان ثابةنـ ــةرَيمي كوردسـ ــا هـ و دادوةريـ
, سةرةكيانةة كة لةم دةستوورةدا هاتوون وة  ياسايةكي سةرةكا كة دةبَا ثيادة بكرَين و جَيبةجَا بكـرَين 

 .وة  مارة بنةرةتيةكاني هاوواَلتيانا هةرَير
هـةركاتآ جَيبـةجَا   , هـاتوون  ئةو دةق و حوكمانةة تايبةت بةو مارة سةرةكيانةي لـةم دةسـتوورةدا  : دووةم

كةســا سروشــتا و مةعنــةوة دةبــَا ثابةنــدبن ثَييانــةوة، بــة لةبةرضــاوطرتنا  , كردنيــان لــة توانــادا هــةبَا
 .سروشتا مارةكةو سروشتا ئةو ئةركةة مارةكة دةة سةثَينَا

ئةومارــة ســةرةكيانةة بــؤ كةســا سروشــتا هــاتوون لــةم دةســتوورةدا لةســةر كةســا مةعنــةوين   : ســَييةم
 .َيبةجَا دةبن لة هةرَيما كوردستاندا ئةطةر سروشتةكةة بؤ جَيبةجَيكردن بطوجنَاج

 :كةرامةت و ذيان و ئازادة(: 12)ماددةة 
 .كةرامةتا ئادةميزاد ثارَيزراوةو رَيزلَيطرتن و ثاراستنا ئةركا هةموو دامو دةزطاكانا هةرَيمة: يةكةم
ياسا نةبَا نابَا هيض كةس لَييان بَيبةش بكرَة يان لَيا  هةموو كةس مارا ذيان و ئازاديا هةيةو بة: دووةم

 .بةر تةس  بكرَينةوة
رةرتـارة بـة   , يـان دةروونـا بـةكاربهَينرَين   , نابَا لة دذ هيض كةسَي  ئامرازةكانا ئازارة جةسـتةيا : سَييةم

ــرةَ    ــدا بك ــة لةطةَل ــَيوةيةكا نامرؤظان ــرةَ  , ش ــَا بك ــةبَا رةزامةنــدة ئازادا  , ســووكايةتا ث ــان ب ــؤة  ي ــةة خ ن
ثشــت بــةهيض دانثَيــدانانَيكين . تاايكردنــةوةة ثزيشــكا يــان زانســتا و هــا ديكــةة لةســةر ئــةجنام بــدرةَ 
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نابةسرتآ كة بة زؤر، بة ئازاردان، بة هةر ةشة يان بة ترساندن وةرطريابَا، هةركةسين تووشا ئازاردان يـان  
تي اـةرةبووة ئـةو زيانـة جةسـتةيا و     رةرتارَيكا توندوتيذي، يان سـووكايةتا ثَيكـردن بـووبَا مـايف خؤيـة     

 .دةروونيانةة بؤ بكرَيتةوة كة تووشا هاتوون
لة ضوارضَيوةة ئةو خزمةتة طشتييةدا نةبَا كة بة ثَيا ياسـا لةسـةر هـةمووان جَيبـةجَا دةكـرَة،      : ضوارةم

 .نابَا هيض كةس ناضار بكرَة كارَيكا بَيطارة بكات
َيندرَة تةنها بـة بر يـارَيكا دادوةرة نـةبَا كـة لـةكاتا سـزادانيدا       كارة بَيطارة بةسةر كةسدا ناسةث: ثَينجةم

 .بؤة دياربكات
 .خؤي هةية( شخصي)هةموو كةس مارا ئاسايشا كةسيي : شةشةم

ــةم ــةموو        : حةوت ــاَل و ه ــاو م ــي و ن ــةتا وخَيزان ــانا تايب ــة ذي ــز ل ــة رَي ــةوةة هةي ــارا ئ ــَي  م ــةموو كةس ه
بـة ثَيـا   . اَل و هاوشـَيوةيان رَيزيـان هةيـةو نـابَا ثَيشـَيل بكـرَين      خانوو و مـ . ثَيوةنديثَيوةكردنةكانا بطريَة

. بثشـكندرَين يـان نرَينـة ذَيـر ضـاودَيريةوة     , ياساو بـة رـةرمانَيكا دادوةرة نـةبَا كـةس بضـَيتة نَيويانـةوة      
 .هةروة  ثشكنينا هةموو كةسَي  يان شتومةكةكانيشا بةبَا هؤيةكا ياسايا اةدةغةية

را هاوسةرطرية و ثَيكهَينانا خَيزانا هةيةو طرَيبةستا هاوسـةرطرية بـة زؤرة و   هةموو كةس ما: هةشتةم
 .بةبَا رةزامةنديا تةواوة هةردوو ال ئةجنام نادرَة

زؤر لَيكردن لة ئاييندا نية، و هةموو كةس مارا ئازاديا ئايني و بريو باوةرو بريكردنةوةو ويـذدانا  : نؤيةم
مان و مةسـيحا و ئَيـزدة و كةسـانا ديـن لـة بـة جَيطةيانـدنا رَيـو         هةيةو حكومةتا هةرَير ئازاديا موسَ 

بــَا ئــةوةة كــةس ثَيشــيان ثــَا بطــرَة، , رةمســا خواثةرســتا و داب و نةريتــة ئايينيةكانــدا دةســتةبةر دةكــا
وبـؤ ثاراسـتنا رَيـزة    . هةروةها رَيزة مزطةوت و كةنيسةو شوَينةكانا ديكةة خواثةرسـتا دةسـتةبةر دةكـا   

اةدةغةيــة مزطــةوت و كةنيســةو شــوَينةكانا خواثةرســتا بكرَينــة  , ثريؤزيــا ثةيامةكــةيانئــةو شــوَينانةو 
 .طؤرةثانا ضاالكيا حزبا و سياسيا

ــةم ــةكانا        : دةي ــا و هؤي ــازاديا رؤذنامةنووس ــتة ئ ــةو ثَيويس ــا هةي ــازاديا دةربر ين ــارا ئ ــةس م ــةموو ك ه
مارـة تـوانج و تةشـةرةو دةسـتدرَيذة بـؤ       رادةربر ين و راطةياندن و ررةاليةنيان مسؤطةر بكـرَة، بـةاَلم ئـةم   

سةر مارا خةَلكا ديكةو سووكايةتا بة ثريؤزية ئايينيةكان و هانـدان بـؤ توندوتيـذة و برةوثَيـدانا رق و     
 .عرياادا ناطرَيتةوة-كينة لة نَيو ثَيكهاتةكانا طةىل كوردستان

 .  مارا بة دةستهَينانا زانيارة بةياساية  دةستةبةردةكرَة: يازدةم
حكومةتا هةرَير ئازادة ثَيوةندة ثَيوةكردن و ئاَلوطؤركردنا ثؤستةيا و بروسكةيا و تةلـةرؤنا  : وازدةمد

مةطـةر  , طوَييان ىَل بطريَة يـان ئاشـكرا بكـرَين   , و ئةليكرتؤنا دةستةبةر دةكاو نابَا ضاودَيريان نرَيتة  سةر
 .َيتيان ئاسايشا وبة بر يارَيكا دادوةرة ب, بة ثَيوستيةكا ياسايا

ــَيزدةم ــةثَيدانا    : سـ ــةجنان و طةشـ ــداين و طـ ــتيكردنا مَيردمنـ ــتان سةرثةرشـ ــةرَيما كوردسـ ــةتا هـ حكومـ
تواناكانيـــان و ثاَلثشـــتا دةستثَيشـــخةريةكانيان و دروســـتكردنا دامودةزطـــاة ثَيويســـت بـــؤ ثَيطةيانـــدنيان  
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انسـتا و تةكنةلؤذيـةكانا   دةستةبةر دةكات و بواريان بؤ دةرةخسَينَا تا بتوانن شان بةشانا ثَيشوةضوونة ز
بؤ ئةوةة ر ؤَلَيكـا ضـاالكانة لـة كؤمةَلـدا بطَيـر ن و بـةهرةكانيان لـة وةبـةرهَينانا ئـابوورة و          , جيهان بر ؤن

 .كؤمةييةتا و زانستيدا بةكاربَينن و بةرنامة و نةخشة بؤ وةديهَينانا ئةو ئاماجنانة دادةنَا
و ئـةركا حكومـةتا هـةرَيما كوردسـتانة هـانا بـؤ بـداو        وةرزش كردن مارا هةموو هاوويتيةكة : ضواردةم

 .دامودةزطاة تايبةتي بؤ دامةزرَينَا و ثَيداويستيةكانا بؤ ئامادة بكات
و توَيذينةوةة زانستا لة هةموو كؤت و بةندَي  ئـازادة و ثَيويسـتة ئـازادة    ( ئةدةب)هونةر و وَيذة : ثازدةم

ــةكادميا بــؤ توَيذينــةوةة زانســتا دةســتةبةر بكــ      رَة و هــان بــدرَة و ثشــتةوانيا زانكؤكــان و ناوةنــدة     ئ
كةســـايةتا ( مقومـــات)زانســـتيةكان بكـــرةَ و سةرثةرشـــتا بكـــرَين وحةرةمـــةكانيان بثـــارَيزرَة و بنيـــاتي 

 .مةعنةويان دةستةبةر بكرَة و بةر َيوةبردنيان لةسةر بناغةة كارطَيرة نامةركةزة طةشة ثَيبدرَيت
و بآلوكردنـةوةو بر وانامـةة   (تـاليف )ا خاوةندارَيتا هزرة و مارا دانـان  حكومةتا هةرَير ثاراستن: شازدةم

 .دابني بكات( الاالمات التنارية استن ة)و نيشانة بازرطانية تؤماركراوةكان ( برااات االخرتاع)داهَينان 
 :حةظدةم

يـــة و ـ هـــةموو كـــةس مـــارا ئـــازادة كؤبوونـــةوة و ثَيكهَينـــانا كؤمةَلـــةو رابيتـــةو يةكَيتيـــةكانا هة       1
كاربةدةستانا هةرَير هةوَل دةدةن ر ؤَل و سةربةخؤيا ر َيكخراوةكانا كؤمـةَلطاة شارسـتانا بـةهَيز بكـةن و     

 .هةموو كةسَيكين بة ثَيا ياسا مارا خؤثيشاندان و مانطرتنا ئاشتيخوازانةي هةية
ا ئـةم دةسـتوورة و   ـ ئةو كؤمةينة اةدةغة دةكرَين كة ئاماجنيـان، يـان كردةوةكانيـان لةطـةَل حوكمـةكان        9

ياساكان ناكؤ  بن يان هةَلوَيستَي  وةربطرن كـة دذة ثَيكـةوة ذيـانا ئاشـتيخوازانةو لَيـ  نزيـ  بوونـةوةة        
 .عرياق بَيت-ثَيكهاتة نةتةوةيا و ئايينيةكانا طةىل كوردستان

 :هةذدةم
مةرجَي  كة لـة ثَيـر ةوة   ـ ئازادة دامةزراندنا حيزبةكان دةستةبةركراوة و بة ثَيا ياسا ر َيكدةخرَي، بة   1

ناوةخؤ و ر َيكخسنت و ضاالكا و مارا ئةندامةكانيان ثابةند بن بة بنةما سةرةكيةكانا دميةكراسا و مـارا  
 مرؤظـ و حوكمةكانا ئةم 

 .دةستوورةو ر يزطرتن  لة ئايو سروودة نيشتمانيةكةي
 .يةكانا اليةنَيكا بياناـ نابَيت حيزب لقا ثارتَيكا بَيطانة يان ثاشكؤ بَيت بؤ بةرذةوةند9
ـ ئــةو حيزبــةة هــةوأل بــدات لــة ر َيطــاة ئاماجنــةكانا، يــان ضــاالكا، يــان زيــان بــة سيســتةما بنــةر ةتا       5

ــان         ــةرَير، ي ــةيا ه ــة يةكثارض ــة ل ــان هةر ةش ــةرآ، ي ــان الة ب ــةنَا، ي ــتان بطةي ــةرَيما كوردس ــوكراتيي ه دمي
نيةكانا بكا بـة سةرثَيضـيكاري دةسـتوور دادةنـدرَة و     ثَيكةوةذيانا ئاشتيخوازانةة ثَيكهاتة نةتةوةيا و ئايي

دادطاة دةستوورين اليةنا تايبةمتةندة بؤ بر يار دان لةسةر ئةو سةرثَيضية دةستووريةي دراوةتـة  ثـاَلا و   
 .رادةة مةترسيداري سةرثَيضيةكة
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تريؤريسس، بة كـارر دانـان،   , ـ هةر اةوارة، يان ر َيبازَي  ثةير ةوة لة بريوباوةر َيكا راشا، ر ةطةزثةرستانة  2
ثاكتاوة ر ةطةزة يان ئايينا بكا، هاندةرة بَيت، ر َيا بؤ خؤش بكات، ثَييدا هةَلبدات، بـرةوة ثـَا بـدات يـان     
ثاساوة بؤ بَينَيتةوة اةدةغة دةكرَة و كاربةدةستانا هةرَيما كوردستان ثابةندن بة بةربةرةكانيكردن دذة 

بـةردةبازة هاتوضـؤ، يـان    , بؤ ثاراستنا خاكا هةرَير لةوةة ببَيتـة بنكـة  هةموو شَيوةكانا تريؤرو كاركردن 
 .طؤر ةثان بؤ ضاالكيةكاني

ـ حـزب دةبـَا داهـات و سةرضـاوةكةة و ضـؤنيةتا بـةكارهَينانا بـؤ دسـةيتا ياسـايا تايبةمتةنـد ئاشـكرا            3
 .بكات

 .دةركردنا بة كؤمةَل اةدةغةية: نؤزدةهةم
ة ياسادا مارا خاوةندارَيتا و مريات و وةسيةتكردن لةو مـاألو موَلكـةة   هةموو كةس لة ضوارضَيوة: بيستةم

دا هةية كة لة ر َيطايةكا ر ةواوة بة دةستا هَيناوة، خاوةندارَيتا تايبـةتا ثـارَيزراوةو نـابَا لَيـا وةربطـريَة،      
ــةر            ــةوين بةرامبـ ــت، ئـ ــا بَيـ ــَا ياسـ ــة ثيـ ــتا و بـ ــدة طشـ ــؤ بةرذةوةنـ ــةر بـ ــت، مةطـ ــةش بكرَيـ ــان بَيبـ يـ

بووكردنةوةيةكا دادثةروةرانة و دةستبةجَا، كة لة كاتا دةست ىَل هةَلطرتنا خاوةنةكةة تَا نةثةر َة، اةرة
 .مةطةر بة ر ةزامةندة خؤة بَيت

 :يةكسانا(  90)ماددةة 
 .هةموو كةس بةرامبةر بة ياسا يةكسانة: يةكةم
ــان، ثَيطــ   : دووةم ــةز، ر ةئ، زم ــةة ر ةط ــة  لةســةر بناغ ــنة جياكاري ــة، هــةموو ضةش ــةتا، ويتنام ةة كؤمةيي

بنةضة، ئايني، بريوبـاوةر ، ئايـديؤلؤذة،  تةمـةن، بـارة ئـابوورة، كؤمةييـةتا، سياسـا،  يـان كـةم ئةنـداما           
 .اةدةغةية

بنةماة يةكسانين كؤسث ناخاتة ثَين سر ينةوةة شوَينةوارو دةرهاوَيشتةكاني ئةو ستةمةة لـة ر ابـردوودا   
عـرياق و ثَيكهاتـة نةتـةوةيا و    -ا ثَيشـووةوة دةرهـةاا هاوويتيـانا كوردسـتان    لةاليةن ر ذَيمة رةرمانر ةواكان

 .ئايينا و زمانةوانيةكان كراوة
ثياوو ذن بةرامبةر بة ياسا وة  يةكن و حكومةتا هةرَير دةبَيت هةوَل بدات هـةموو كؤسـثَي  لـة    : سَييةم

ر ؤشـنبرية و ئابووريةكانـدا البـةرَة و    ر َيطاة يةكسانا لة ذيان و مارـة شارسـتانا و سياسـا و كؤمةييـةتا و    
حكومةتا هةرَير دةبَيـت ئـةو مارانـةة لـةم دةسـتوورةو لـةو ثةمياننامانـةدا هـاتوون كـة لةاليـةن دةوَلـةتا            

 .عريااةوة ثةسةند كراون بؤ هةمووان دةستةبةر بكات
 :مارا هاونيشتماني( 91)ماددةة 

يـان  , كردبَيت مارا دةنطدانا هةية لةهةر هةَلبذاردنساَل لة تةمةنا تةواو ( 11)هةر هاوويتية  : يةكةم
 .ر اثرسية  دا كة لةو ناوضةيةة لَيا دادةنيشَا لة هةرَيما كوردستاندا ر َي  دةخرَيت

 .ساَلا تةواو كردبَيت بؤة هةية ثؤستة طشتيةكان وةربطرَيت 11هةر هاوويتية  : دووةم
 .لة ضوارضَيوةة ياسادا دةستةبةر كراوة( سيتر)ئازادة نيشتةجَا بوون و هاتوضؤ و طةشت : سَييةم
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هةموو هاوويتيية  بؤي هةية سكاي يان عةرزوحاَل بداتة كاربةدةستاني هةرَير و ئةوانين بؤيان : ضوارةم
وةرنةطرتين سكاي يان درةنـط  . نية وةرينةطرن، هةروةها مايف ئةوةة هةية وةيمَيكي خَيراش وةربطرَيتةوة

 .اساوَيكي ياسايي، بةرثرسَيتيي ياسايي دَينَيتة كايةوةوةيمدانةوةة بةبَي ث
 :مايف دادطايي كردني دادثةروةرانة( 99)ماددةة

سةعاتدا لة كاتي طرياني تؤمةتبارةوة، ثةر اوي لَيكؤَلَينةوةكة  92اليةني لَيكؤَلينةوة دةبَي، لة ماوةة : يةكةم
َيتةوة، مةطةر بؤ جارَي  و ئـةوين هـةر بـؤ هـةمان     بداتة دادوةري تايبةمتةند و نابَي ئةم ماوةية درَيذ بكر

 .ماوة بَيت
نابَي هـيض كةسـَي  دةستبةسـةر بكـرَي و طـرتن، بةنـدكردن يـان زينـدانيكردن، تـةنيا بـة ثَيـي ياسـا             : دووةم

ــة    ــَي ر ةواي ــد دةريكردب ــي تايبةمتةن ــةنَيكي دادوةري ــة الي ــةبر يارَي  ك ــركراو  . وب ــي دةستةبةس ــتة كةس ثَيويس
تؤمـةتبار بـؤي هةيـة كؤمـة  لـة      . ة زماني خؤي لةم تؤمةتة ئاطادار بكرَي كة دراوةتة ثـاَلي دةستبةجَي و ب

ثارَيزةرَي  وةربطرَي ئةطةر تؤمةتبارةكةش بؤ خؤي ثارَيزةرَيكي نةبوو داكؤكي لَي بكات، دةبَي دادطا لةسةر 
بطرآ بؤ بةرطريكردن لـةو  خةرجيي حكومةت ولة هةردوو اؤناغي لَيكؤَلينةوة ودادطاييكردندا، ثارَيزةرَي  

 .كةسةي تؤمةتي تاوان، يان كةتنَيكي دراوةتة ثاَل
تؤمةتبار بَي تاوانة تا ئةو كاتـةة لـة دادطـاييكردنَيكي ياسـايي و دادثةروةانـةدا تؤمةتةكـةي لةسـةر        : سَييةم

مةطـةر   ساو دةبَيتـةوة، تؤمـةتبار ثـاش ئـازادكردني، جـارَيكي ديكـة هـةر بـةو تؤمةتـة دادطـايي ناكرَيتـةوة،           
 .بةَلطةة نوَيي لةسةر دةركةوتنب

 .هةموو كةس مايف هةية لة دادطايةكي تايبةمتةندو خَيراو دادثةروةرانةدا دادطايي بكرَي: ضوارةم
بة بَي دةاَيكي ياسايي، نةتاوان هةية و نـة سـزا ونـاكرَي هـيض كـةس بـة كـردن، يـان بـة نـةكردني           : ثَينجةم

 .ان نةبووة سزا بدرَيكارَي  كة لة كاتي ئةجنامدانيدا تاو
 :شةشةم

ئـةم هةيوَيردنـةش   . كاريطةريي ياسا بؤ دواوة ناطةر َيتةوة، مةطةر دةاَي  بة ثَيضةوانةة ئةمةوة هةبَيت -1
 .باج و ر ةمسةكان ناطرَيتةوة

 .مةطةر لة بةرذةوةندي تؤمةتبار بَي, كاريطةريي ياساي سزايي بةرةودواوة ناطةر َيتةوة-9
 .كةسية( شخصي)ي سزا شتَيك: حةوتةم

ــتةم ــةس      : هةش ــةر ك ــراوة لةس ــاري ثَيك ــةدا ك ــداني تاوانةك ــة كــاتي ئةجنام ــةوةة ل ــدتر ل ــزايةكي تون ــابَي س ن
 .بسةثَيندرَي

بـَي تـاوان   , بـة ثَيـي ياسـا   , يان سزا بدرَي كـة ثَيشـرت تَييـدا   , نابَي كةس لةسةر تاوانَي  دادطايي بكرَي: نؤيةم
 .يان لةسةري حوكر دراوة, دةرضووة

 .لة دادطايةكي سةربازيدا دادطايي بكرَين( مةدةني)نابَي كةساني سيظيل : ةمدةي
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لــةو شــوَينانة نــةبَي كــة بـة ثَيــي ياســا بــؤ ئــةم مةبةســتة  , نــابَي كــةس بطَيــرَي يــان زينـداني بكــريَ : يـازدةم 
مةتدا دياركراون، ئةوانين دةبَي ضاوديري لةش ساغيا كؤمةييةتيان بةسةرةوةبَي و لة ذَير دةسةيتي حكو

 .بن
 .دةبَي رَيز لة بري و باوةر ي ئاييين و بنةما رةوشتيةكاني زيندانيان بطريَي: دوازدةم

 بةشي دووةم
 مارة كؤمةييس و ئابوورييةكان

 ( 95)ماددةة 
حكومةتا هـةرَيمي كوردسـتان ضـاودَيريي خانـةوادةة شـةهيداني بزووتنـةوةة رزطـارووازي طـةلي         : يةكةم

مةرطةو خانةوادةة اوربانياني ئةنيتال و كيمياباران و ئـةو كةسـانة دةسـتةبةردةكات    عرياق و ثَيش-كوردستان
ئةطـةر شـياوة   , بـة خؤوبـة منداَلةكانيانـةوة   , ئةوانـة . كة لة ئاكامياندا تووشـي نةخؤشـي هةميشـةيي بـوون    

 .ثَين دةخرَين لة كاتي رةخساندني هةلي كاركردن, بة ثَيي ياسا, كارةكة بن
َيمي كوردســتان كــار بـؤ ئــةوة دةكــات كــة حكومـةتا ريــدراَلي عَيــراق بةرثرســيارَيس   دةسـةيتي هــةر : دووةم

بةرامبـةر بـة سياسـةتي سـةركوتكردني حكومةتـة      , دةستووري و ياسايي و ئـةخالاي خـؤي لةئةسـتؤ بطـري    
بــة بةنــدكراوة , ناوةنديــة يــة  لــة دواي يةكــةكان دذي اوربانيــاني نــاوبراو لــة بر طــةة يةكــةمي ســةرةوةدا 

ــة   , ةكان و زيان َيكةوتووانيشــةوةسياســي ــتةبةركردني مارــةكانيان ل ئةمــةش بــة اةر ةبووكردنــةوةيان و دةس
 .دابينكردني سةرضاوةة ذيانَيكي سةربةرزانة و ضاودَيريكردني تةندروستيان

 (92)ماددةة 
كـة  هةموو كةس مايف ئةوةي هةية ئاستَيكي طـوزةراني تـةواوي هـةبَي بـؤ ئـةوةة سـةربةرزانة بـذي        : يةكةم

 .خؤرا  و ثؤشا  و خانووبةرةش دةطرَيتةوة
بـَي  , هةموو كةس مايف ئةوةة هةية دةسس بة ضاوديريي لةش سـاغي و ضارةسـةريي ثزيشـكي رابطـا    : دووةم

 .لةبةر ضاو طرتين تواناي خةرجيةكانا
كـاري و  هةموو كةس مايف بيمةة كؤمةييةتي هةية، بة تايبةتي لة كاتي دايكايةتي و نةخؤشـي و بيَ : سَييةم

ولـة  , كة بة هؤيةكي بـةدةر لـة ويسـس خؤيـةوة بـيَ     , ثَيكران و ثةككةوتةيي و نةبووني سةرضاوةة طوزةران
 .حاَلةتي ثريي و النةوازةييدا

 .يان رةرمانَي  بةبَي خواهيشس خؤي ئةجنام بدات, كةس ناضارناكرَيت كارَي : ضوارةم
هةادةسـس يةكسـان وةربطـرَي و بـة ياسـاش ثةيوةنـدي       كرَيكار مايف ئةوةة هةية بؤ كاري يةكسـان  : ثَينجةم

ــدةخريَ      ــابووري رَيك ــةماكاني ئ ــةر بن ــار لةس ــاوةن ك ــار و خ ــوان كرَيك ــاكاني   , نَي ــي رَيس ــاو كردن ــةأل ر ةض لةط
 .دادثةروةري و كؤمةييةتي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ر بــة زمــاني عــةرةبي، زؤر ســوثاس، كــا  عــةوني بــةزاز بــؤ خوَيندنــةوةي مــاددةي هــةذدة تــا بيســت و ضــوا
 .رةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الباخل الثان 

 ااقوق األساسية
 الفصل األول

 ااقوق اسمنية والتياسية
 :االلتزا  والتطبيق( 11)اسادة 

اساية الاواردة يف هااذا   ت تاز  سا طات اق ايم كوردسااتا  التشارياية والتةفيذياة والقضاائية بااااقوق األس      : أوال  
 .المستور باعتبارها تشرياا  أساسيا  واجب التطبيق والتةفيذ كونها حقوقا  أساسية سواط  االق يم

تكو  الةصوص واألحكا  اماصة بااقوق األساسية يف هذا المستور م زمة ل شاخص الطبياا  واساةاوي    : ثانيا 
 .ااق وطبياة الواجب الذي يفرضه ذلك ااق ك ما أمكل تطبيقها مع األخذ بةظر االعتبار طبياة

تةطبق ااقوق األساسية ل شاخص الطبياا  يف هاذا المساتور ع اى الشاخص اساةاوي أيضاا  داخال اق ايم           : ثالثا 
 .كوردستا  إذا كانت طبياته قاب ة لذلك

 :الكرامة وااياة واارية( 12)اسادة 
 .واجبا  ع ى س طات اإلق يم كافة كرامة االنتا  مصونة، واحرتامها ومحايتها: أوال  

 .لكل فرد ااق يف ااياة واارية وال جيوز حرمانه مةهما أو تقييمهما إال وفقا  ل قانو : ثانيا 
ال جيوز استامال وسائل التاذيب اجلتمي أو الةفت  حبق أي فرد كا  أو ماام ته بصورة  ا انتانية أو : ثالثا 

ع مية أو جتارخل أخر  دو  موافقته اارة، وال ياتم بدي اعرتاف مةتازع   مهيةة أو اخضاعه لتنارخل طبية أو
باإلكرا  أو التاذيب أو التهميم أو التخوياف، ولكال مال تاارا ل تااذيب أو ماام اة قاساية أو مهيةاة اااق يف          

 .ااصول ع ى تاويض عل األضرار اجلتمية والةفتية اليت تارا هلا
يا  بامال إلزاما  إال ضامل اممماة الااماة والايت تتاري ع اى اجلمياع وفقاا            ال جيوز إجبار أحم ع ى الق: راباا 

 .ل قانو 
 .ال يفرا الامل القتري إال بقرار قضائ  يف حالة ااكم بالتنل: خامتا 
 .لكل شخص ااق يف األمل الشخص : سادسا 
ته، وتتمتاع استااكل وماا يف    لكل شخص ااق يف احرتا  حياته اماصة والاائ ية واسةزلية ومجيع اتصاال: ساباا 

حكمها حبرمة وال جيوز انتهاكها أو دخوهلا أو تفتيشها أو مراقبتها إال مبوجب القانو  وبةااا  ع اى أمار قضاائ     
 .كما حيظر تفتيش أي شخص أو قت كاته دو  متوغ قانون 
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رضى طرفياه رضااًا ال إكارا     لكل شخص ااق يف الزواس وتكويل األسرة وال جيوز ابرا  عقم الزواس اال ب: ثامةا 
 .فيه

ال إكرا  يف الميل، ولكل شخص ااق يف حرية الميل والاقيمة والفكر والضما وتكفال حكوماة االق ايم    : تاساا 
ضما  حرية استا مني واستايصيني وااليازديني و اهام يف قارساة عبااداتهم وشااائرهم وطقاوس ديانااتهم          

اجم والكةاائء ودور الاباادة، ولصاو  حرمتهاا وقمساية رساالتها       دو ا تارا، وضما  حرماة اجلواماع واستا   
 .حيظر اواذ اجلوامع أو استاجم أو الكةائء ودور الابادة ساحة سمارسة الةشاط اازب  أو التياس 

لكاال شاخص ااااق يف حرياة التااابا وجياب ضااما  حرياة الصااصافة ووساائل الاارأي واالعاال  األخاار        : عاشارا  
هذا اااق ع اى التشاها أو التنااوز ع اى حقاوق الغاا أو اهاناة مقمسااتهم الميةياة أو            وتامديتها وال يةتصب

 .الاراق_التصريض ع ى الاةف أو الرتويج ع ى الكراهية بني مكونات شاب كوردستا 
 .يضمل حق ااصول ع ى اسا ومات بقانو : حادي عشر

يمياة والربقياة واهلاتفياة وااللكرتونياة وال     تكفل حكومة االق يم حرياة االتصااالت واسراساالت الرب   : ثان  عشر
 .جيوز مراقبتها أو التةصت ع يها أو الكشف عةها اال لضرورات قانونية أو أمةية وبقرار قضائ 

تكفال حكوماة اق ايم كوردساتا  رعاياة الاةشا والشاباخل وتةمياة م كااتهم وماؤهالتهم وتشانيع            : ثالث عشار 
 هم ومتكيةهم مل متايرة التطورات الا مية والتكةولوجياة يف الاااس   مبادراتهم وإنشاا اسؤستات الالزمة لتدهي

الداا دور فاال يف اجملتماع واساتثمار ماواهبهم يف التةمياة االقتصاادية واالجتماعياة والا مياة ووضاع الاربامج          
 .وامط  لتصقيق ذلك

شااا اسؤستاات   قارساة الرياضاة حاق لكال ماواطل وع اى حكوماة اق ايم كوردساتا  تشانياها وإن          : رابع عشار 
 .اماصة بها وتوفا متت زماتها

الفل واالدخل والبصوث الا مية حرة مل القيود وجيب ضما  اارية األكادميياة ل بصاوث الا مياة    : خامء عشر
وتشنياها ودعام اجلامااات واسراكاز الا مياة ورعايتهاا وصايانة حرمهاا وضاما  مقوماات شخصايتها اساةوياة            

 .االدارة الالمركزيةوتطوير إدارتها ع ى أسء مل 
تكفل حكومة االق يم محاية اس كية الفكرية وحقوق التدليف والةشر وبرااات االخرتاع والاالمات : سادس عشر

 .التنارية استن ة
 :سابع عشر

لكل شخص ااق يف حرية التنمع وتشكيل اجلمايات والرواب  واالحتادات، وتتاى س طات االق يم لتازياز   -6
 .تمع اسمن  واستقالليتها، كما ا  لكل شخص ااق يف التظاهر واالضراخل الت م  وفق القانو دور مةظمات اجمل

حتظر اجلمايات اليت تتاارا أهمافها أو أفااهلا مع أحكا  هذا المساتور والقاوانني أو تتخاذ موقفاا  مضاادا        -9
 .الاراق-ل تاايش الت م  والتقارخل بني اسكونات القومية أو الميةية لشاب كوردستا 

 :ثامل عشر
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حرية تدسيء األحزاخل مكفولة وتةظم وفق القانو  ع ى أ  ت تز  يف نظامها الماخ   وتةظيماتها ونشاطها  -1
وحقوق أعضائها باسبادئ األساسية ل مميقراطية وحقوق االنتا  وأحكا  هذا المستور واحرتا  ع م كوردستا  

 .ونشيم  الوط 
 .عا  ازخل اجةبا  أو تاباا  سصاحل وجهات أجةبيةال جيوز أ  يكو  اازخل فر -9
ياترب اازخل الاذي يتااى مال خاالل أهمافاه أو نشااطه، إىل استااس بالةظاا  األساسا  الامميقراط  الق ايم             -5

كوردسااتا  أو ازالتااه أو تهمياام وحاامة االق اايم أو التاااايش التاا م  بااني مكوناتااه القوميااة أو الميةيااة خمالفااا    
كمة المستورية ه  اجلهة اسختصة الواذ القرار يف ضوا اسخالفة المستورية اسةتوبة إلياه  ل مستور وتكو  احمل

 .ومم  خطورتها
حيظر كل كيا  أو نهاج يتبةاى الفكار الفاشا  أو الاةصاري أو االرهااب  أو الاتكفاي أو الاتطها الارقا  أو           -2

  سا طات اق ايم كوردساتا  مبصارباة االرهااخل      الطائف  أو حيرا أو ميهم أو مينم أو ياروس أو ياربر لاه، وت تاز    
 .جبميع أشكاله والامل ع ى محاية أراض  االق يم مل أ  تكو  مقرا  أو ماربا  أو ساحة لةشاطه

 .ع ى اازخل ا  يا ل عل موارد  ومصادر متوي ه وكيفية التصرف بها ل ت طة اسختصة قانونا  -3
 .حيظر الطرد اجلماع : عشر تاسع

ص ااق يف التم ك واإلرث والوصية يف حمود القانو  مبمت كاته الايت حصال ع يهاا بطريقاة     لكل شخ: عشرو 
مشروعة واس كية اماصة مصانة وال جيوز نزعها أو اارما  مةها إال ل مصا صة الااماة ومبوجاب القاانو  لقااا      

 .التصريرية تاويض عادل وفوري يمفع يف موعم ال يتناوز تاريخ رفع يم اسالك عةها إال مبوافقته
 :استاواة( 90)اسادة 

 .اجلميع سواسية أما  القانو : أوال 
حتظر مجيع أشاكال التميياز ع اى أسااس الاارق أو ال او  أو اجلاةء أو ال غاة أو ام فياة االجتماعياة أو           : ثانيا 

و التياساا ، أو اجلةتاية أو األصال أو الاميل أو اساتقام أو الفكار أو الامار أو الوضاع االقتصاادي أو االجتمااع  أ         
االعاقة، وال ميةع مبمأ استاواة تصصي  آثار وتباات الظ م الواقع يف اساض  مل قبل أنظمة ااكم التابقة حبق 

 .الاراق ومكوناته القومية والميةية وال غوية-مواط  كوردستا 
ما ياترب عقبة حتاول دو   الرجال والةتاا متتاوو  أما  القانو  وع ى حكومة االق يم التا  إلزالة كل : ثالثا 

استاواة يف ااياة وااقوق اسمنية والتياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وتكفل حكومة االق يم متتع 
 .اجلميع حبقوقهم اسةصوص ع يها يف هذا المستور واسواثيق المولية اسصادق ع يها مل قبل دولة الاراق

 :حقوق اسواطةة( 91)اسادة 
عاما  مل عمر  ااق يف التصويت يف أي انتخاخل أو استفتاا يةظم يف اسةطقة اليت ( 11)لكل مواطل أكمل  :أوال 

 .يقيم فيها داخل اق يم كوردستا 
 .عاما  ااق يف تق م الوظائف الاامة( 11)لكل مواطل أكمل : ثانيا 
 .حرية االقامة والتةقل والتفر مكفولة يف حمود القانو : ثالثا 
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لكل مواطل ااق يف تقميم شكاو  أو عرائض اىل س طات االق يم وليء هلاا رفاض تتاّ مها ولاه اااق يف      : راباا 
 .ت ق  اجابة سرياة وا  رفض استالمها او تدخا البت فيها دو ا متوغ قانون  يوجب استؤولية القانونية

 :ااق يف احملاكمة الاادلة( 99)اسادة 
راق التصقياق االبتامائ  ع اى القاضا  اسخاتص خاالل فارتة ال تتاام  أربااا           ع ى جهة التصقيق عارا أو : أوال 

 .وعشريل ساعة مل حني القبض ع ى استهم وال جيوز متميمها اال مرة واحمة ول ممة نفتها
حيظر حنز أي شخص وال يكو  التوقيف أو اابء أو التنل اال وفقا  ل قاانو  وبةاااا  ع اى قارار صاادر      : ثانيا 

ئية خمتصاة، وجياب إباالغ الشاخص اسوقاوف بالتهماة اسوجهاة الياه فاورا  وب غتاه ولاه اااق يف             عل جهاة قضاا  
االستاانة مبصا  وتةتمخل احملكمة حماميا  ع ى نفقة ااكوماة ل امفاع عال اساتهم بارتكااخل جةاياة أو جةصاة يف        

 .مرح ة التصقيق واحملاكمة سل ليء له حما  يمافع عةه
ثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة وال حياكم استهم عال التهماة ذاتهاا مارة أخار       استهم بريا حتى ت: ثالثا 

 .بام االفراس عةه إال اذا ظهرت أدلة جميمة
 .لكل شخص ااق يف حماكمة عادلة وسرياة أما  حمكمة خمتصة: راباا 

خص بفال أو امتةاع عال فاال   ال جرمية وال عقوبة اال بةااا  ع ى نص يف القانو ، وال جيوز إدانة أي ش: خامتا 
 .س يكل يشكل جرمية وقت ارتكابه

 :سادسا 
 .ليء ل قانو  اثر رجا  ما س يةص ع ى خالف ذلك، وال يشمل هذا االستثةاا الضرائب والرسو  -1
 .ليء ل قانو  اجلزائ  اثر رجا  إال إذا كا  أص   ل متهم -9

 .الاقوبة شخصية: ساباا 

 .وبة أشم مل الاقوبة الةافذة وقت ارتكاخل اجلرميةال جيوز تطبيق عق: ثامةا 
ال جيوز حماكمة احم أو مااقبته مرة أخر  مبوجب إجرااات جةائية عل جرمية سبق أ  برئ مةهاا أو  : تاساا 

 .أنديل بها وفقا  ل قانو 
 .ال جيوز حماكمة اسمنيني أما  حمكمة عتكرية: عاشرا 

التنل يف  ا األماكل اسخصصة لذلك وفاق القاانو  ع اى أ  تكاو       ال جيوز التوقيف أو اابء أو: حادي عشر
 .مشمولة بالرعاية الصصية واالجتماعية وخاضاة لت طة ااكومة

 .جيب احرتا  اساتقمات الميةية واسبادئ االخالقية ل تنةاا: ثان  عشر
 

 الفصل الثان 
 ااقوق االجتماعية واالقتصادية

 (:95)اسادة 



 510 

الاااراق -ة اق اايم كوردسااتا  رعايااة عوائاال شااهماا ااركااة التصرريااة لشاااب كوردسااتا       تكفاال حكوماا : أوال 
ــمةرطةو وعوائاال ضااصايا األنفااال والقصااف الكيمياااوي واسصااابني بالااهااات استااتممية جرااهااا وتكااو       الثيش

 .ل مؤه ني مةهم والبةائهم األولوية يف فرص الامل وفقا  ل قانو 
ا  ع ى حتمل حكومة الاراق االحتادياة متاؤولياتها المساتورية والقانونياة     تامل س طات اق يم كوردست: ثانيا 

واالدبية جتا  ضصايا سياسات القمع ل صكومات اسركزية استااقبة مل اسذكوريل يف الفقرة أوال  اعاال  مباا فايهم    
 .الصصيةالتنةاا التياسيو  واستضررو  بتاويضهم والتكفل حبقهم يف تدمني مصمر عيش كريم والرعاية 

 (:92)اسادة 
 .لكل شخص ااق يف متتو  مايش  كاف اياة كرمية، مبا يف ذلك اسدكل واس بء واستكل: أوال 

لكل شخص ااق يف ااصول ع ى الرعاية الصاصية والااالس الطباا  دو  الةظار اىل قمرتاه ع اى حتمال        : ثانيا 
 .الةفقات

وجااه امصاوص يف حاااالت األمومااة واساارا والبطالااة   لكاال شااخص ااااق يف الضاما  االجتماااع  وع ااى : ثالثاا  
 .واالصابة والانز وفقما  مصمر اسايشة لظروف خارجة عل ارادته والشيخوخة والتشرد

 .ال جيرب الشخص ع ى القيا  بامل أو وظيفة ال يرتضيها: راباا 
ني الامال وأرباخل الامل ع اى  ل اامل ااق يف أجر متتاٍو ع ى الامل استتاوي وتةظم بقانو  الاالقة ب: خامتا 

 .أسء اقتصادية مع مراعاة قواعم الامالة االجتماعية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كا  كةرخي بؤ خوَيندنةوةي ماددةي بيست و ثَينج تا ثةجنا بة زماني كوردي، رةرموو
 :بةر َيز كرخي جنر الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (93)ماددةة 

ثَيويستة كاربةدةستاني هةرَير ضاوديري خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكان بكـةن ور ايـان بهَيـنن بـؤ ئـةوةة         
 .تَيكةَل بة كؤمةَل بن، ئةمةش بة ياساية  رَيكدةخرَيت

 (91)ماددةة 
اوي حكومةتي هةرَير مايف دامةزراندني كؤمةَلـة و سـةنديكا و ر َيكخـراو و يةكَيتيـة ثيشـةييةكان و ضـوونةن      

 . بةئازادانةيان  دةستةبةر دةكاو ئةمةش بة ياساية  ر َيكدةخرَي
 : رَيركردن و خَيزان( 91)ماددةي 

, حكومةتي هةرَير خوَيندني بة خؤر ايي لة هـةموو اؤناغـةكاني بنـةر ةتي و دواناوةنـدي و زانكـؤيي     : يةكةم
ندن تا تةواوكردني اؤناغي بنةر ةتي خوَي. هةروةها ر اهَيناني ثيشةيي و رَيركردني تةكنيكي دةستةبةر دةكا

 . تةوزميية
 . حكومةتي هةرَير هةَلمةتي نةهَيشتين نةخوَيندةواري لة ئةستؤ دةطرَيت: دووةم
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خَيـزان كرؤكـي بنـةر ةتي كؤمةَلطايـة، لـةم ر وانطةيـةوةش ثَيويسـتة دايكـان و منـداين بثـارَيزرَين و           : سَييةم
 . بكرَيضةوساندنةوةي ئابووريي منداين اةدةغة 

حكومةتي هةرَير دامةزراندني خانةي تايبةتي بؤ سةرثةرشـس و ثاراسـتين ئـةو ذنانـة لـة ئةسـتؤ       : ضوارةم
 . دةطرَي، كة لةبةر ضةند هؤيةكي كؤمةَلايةتي، دَلنةوايي خَيزانييان لة دةستداوة

انةو خَيزاندا اةدةغة هةموو شَيوةيةكي جياكاري و توندوتيذي و ناهةاي لة نَيو كؤمةَلطا و اوتان: ثَينجةم
 . دةكرَي

 (املسته  )مايف بة كاربةران (  91)ماددةي 
ثَيويستة كاربةدةستاني هةرَيمي كوردستان ثارَيزطاري لة مارةكاني بة كاربةران بكةن و بـواري ياسـاييان بـؤ    

خؤيانــةوة ثَيـ  بَيـنن بـؤ ئـةوةي توانـاي بـةرطريان هـةبَي لـة مارـةكانيان و كؤمةَلـة و يـةكَيتيي تايبـةت بة            
 . دامبةزرَينن

 بةشي سَييةم
 مارة نةتةوةيي و ئايينيةكاني ثَيكهاتة

 عرياق-جؤراوجؤرةكاني هةرَيمي كوردستان
 (92)ماددةي 

ئةو كةسانةي سةر بة يةكَي  لة ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئايينيةكانن لة هةرَيمدا مايف ئةوةيان هةيـة بـة نـاوي    
وةشـيان هةيـة، ، نـاوي شـوَينة خؤجييـة نةريتيـةكانيان بـة زمـاني         خؤيانةوة بة رةرمي بناسرَين و مـايف ئة 

ــةرَيمي          ــة ه ــارثَيكراو ل ــةكاني ك ــاي زمان ــةكاني ياس ــة حوكم ــدبوونيان ب ــةأل ثابةن ــنن، لةط ــةكار بَي ــان ب خؤي
 . كوردستان

 ( 50)ماددةي 
ــةم ــايينَيكي       : يةك ــةير ةواني ئ ــةر ث ــة س ــ  ل ــةير ةواني ئايينَي ــَيتيي ث ــاري كةس ــةكاني ب ــابَي حوكم ــةدا  ن ديك

 .بسةثَيندرَين
ثةير ةواني ئـايني و ئايينزاكـاني نـا موسـوَلمان وة  مةسـيحي و ئَيزديـةكان وهيديكـة، بؤيـان هةيـة          : دووةم

ئةجنومةني ئاييين خؤيان دامبةزرَينن و ثةير ةوي لة حوكمةكاني تايبةت بة بـاري كةسـَيتيان بكـةن كـة بـة      
لَييان دةر وانآو حوكمةكانا ئةم ياسـايانةة  ثَيوةنـديان بـة    ياسا ديار دةكرَين و دادطاي ماددة كةسيةكانين 

يـان هةَلدةوةشـَينرَينةوة، كاريـان ثـَا     , ماددة كةسيةكانا ئةوانـةوة هةيـة، هـةتا بةياسـاية  هـةمواردةكرَين     
 .دةكرَة

 ثابةند بوونا كاربةدةستان بة دةستةبةركردنا يةكسانيةوة(    51)ماددةة 
ان دةبـــَا بنـــةماة يةكســـانيةكا كـــارا دةســـتةبةر بكـــةن و كاربكـــةن بـــؤ كاربةدةســـتانا هـــةرَيما كوردســـت

بةديهَينانيان لةنَيو خةَلكانا سةر بة ثَيكهاتة نةتةوةيا و ئايينيةكانداو كةشَيكا دابينكةر ئامادة بكةن كـة  
 .ناسنامةيان بثارَيزرَة و ر َيكارة ثَيويست بؤ ثتةوكردنيشا بطرنةبةر
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 بةدةستان بة دووركةوتنةوة لة دوورخستنةوةي بةزؤرةم َاثابةند بوونا كار( 59)ماددةة 
كاربةدةستانا هةرَير دةبَا كةسانا سةر بة ثَيكهاتة نةتةوةيا و ئايينيةكان بثارَيزن لة طرتنةبةرة : يةكةم

و دةبَا ثشتيوانيان ىَل بكةن و هانيان بـدةن بـؤ   . هةر رَيكارَي  بة مةبةستا دوور خستنةوةيان بة زؤرةمَ َا
 .رابيتةو كؤمةَلةة تايبةت بةخؤيانةوةو بةردةوامبوونيان زراندنادامة

حكومةتا هةرَيما كوردستان ثابةندة بة نةهَيشتين طؤر يين بة ئةنقةست لة ر َيذةي دانيشـتوان لـةو   : دووةم
يان ئايينا ىَل دةذيت، بَا ئةوةة كاربكاتة سـةر ثرؤسـةة سـر ينةوةي    , ناوضانةي كة ثَيكهاتةيةكا نةتةوةيا

وَينةواري بة عةرةبكردن و ر اطوَيزانة زؤرةمَ ييةة كـة ر ذَيمـا بـةعس لـة كـةركوو  وناوضـةكاني ديكـةي        ش
 .عرياق ئةجناما داون-كوردستان

 (55)ماددةة 
كاربةدةستانا هةرَيما كوردستان بنةماة ر َيزلَيكطرتن ثتةو دةكـةن لـة نَيـوان هـةموو ئـةو كةسـانةدا كةلـة        

تا لـة بوارةكـانا خوَينـدن و راطةيانـدن و روونـاكبرية طشـتيدا و هةَلومـةرجا        بة تايبة, هةرَير نيشتةجَين
ثَيويست دةرةخسـَينن بـؤ ئـةوةة كةسـانا سـةر بـة ثَيكهاتـة نةتـةوةيا و ئايينيـةكان بةشـداريةكا كارايـان            

 .لةطشت بوارةكانا ذياندا هةبَا
 (52)ماددةة 

مـةنَي  بـؤ طةشـة ثَيـدان و ر َيكخسـتنا كاروبـارة       هةر ثَيكهاتةيةكا ئايينا لة هةرَيمدا مايف خؤيـةتي ئةجنو 
ر ؤشــنبرية و كؤمةييــةتا و كةلــةثووريا خــؤة دامبــةزرَينَا و ثــةرةة ثــَي بــدا، ئةمــةش بــة ياســاية            

 .ر َيكدةخرَي
 (53)ماددةة 

ك دان وسريان , عةرةب, ئةم دةستوورة مارا نةتةوةيي و ر ؤشنبريي وكارطَير ي دةستةبةر دةكات بؤ توركمان
ئةمـةش بـة ياسـاية     . ئةرمةن بة مـايف ئؤتؤنؤميشـةوة بـؤ هـةر ثَيكهاتةيـة  زؤرينـةي هـةبَيت       , شووريوئا

 . رَيكدةخرَي
 (51)ماددةة 

ئـةو حوكمانـةة لــةو بةشـةدا هــاتوون سـةربارة ئــةو مارانـةن كةلــةم دةسـتوورةدا بــؤ ثَيكهاتـة نةتــةوةيا و        
 .ئايينيةكان هاتوون

 
 

 بةشا ضوارةم
 امةو ياساية نَيو دةوَلةتيةكانر َيككةوتن و ثةميانن

 (        51)ماددةة 
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سةربارة ئةو مارانةة لةم دةسـتوورةو لـة ياسـاة نَيـو دةولةتيـدا بـؤة دةسـتةبةر كـراون، هةركةسـَي  مـايف           
ــو          ــة نَي ــةو جار نام ــةو بةَلَيننام ــةو ثةمياننام ــة ر َيككةوتننام ــرَة كةل ــةش وةربط ــةو ماران ــةَل  ل ــةتي ك خؤي

 .يان ثةسندة كردوون, ديدار بة مارا مرؤظةوة هاتوون و عَيراق ضؤتة ناويانةوةدةولةتيةكانا ثَيوةن
 ثشتَينةي كؤتبةندكردني مارةكان( 51)ماددةة 

نــابَا هــيض كؤتَيــ  دابنــرَة لةســةر بــةكارهَينانا ئــةو مارــة شارســتانا و سياســا و كؤمةييــةتا و   : يةكــةم
ا و ئايينيانـةي كةلـةم دةسـتوورةدا دانيـان ثَيـدانراوة،      ئابوورة و ر ؤشنبرييانةو مارةكانا ثَيكهاتـة نةتـةوةي  

ئـةوين بـة ثَيـي ثَيويسـت     , مةطةر بةياسا بَيت، بةمةرجَي ئةو كؤتةة دادةندرَيت كرؤكي مارةكان نةثَيكَيت
ــت لــة كؤمةَلطايــةكا دميــوكراتا ئاشــتيخوازة بنيــاتنراو لةســةر ررةاليــةني ورَيزطــرتن ويةكســاني      وبــاو بَي

 .تَيكين بة ثَيضةوانةوةي ئةمةبَا بةهيض دادةندرَيتهةر كؤ. وئازاديدا
هةموو كةسَيكا خاوةن بةرذةوةنديا ر استةوخؤ بؤة هةية لةبـةردةم دادطـاة دةسـتووريا هةرَيمـدا     : دووةم

مارةكــةة , تـانووت لــةو ياسـاية يــان ئــةو ر َيكـارة، بــدات، كـة بــة ثَيضــةوانةي بر طـةي يةكــةمي ئـةم ماددةيــة      
 .كؤتبةند كردووة

 ازةة سَييةمدةرو
 عرياق-دةستةيتةكانا هةرَيما كوردستان

 (52)ماددةة 
 :دةستةيتةكانا هةرَيما كوردستان ثَيكدَين لة

 .دةستةيتا ياسادانان: يةكةم
 .دةستةيتا جَيبةجَيكردن: دووةم

 .دةستةيتا دادوةرة: سَييةم
 بةشا يةكةم

 عرياق-ثةرلةمانا كوردستان
 (20)ماددةة 

ــتا  ــةمانا كوردس ــارةنووس       -نثةرل ــة ض ــةر ثرس ــة لةس ــاوةة بر ياردان ــادانان و سةرض ــتةيتا ياس عــرياق دةس
سـازةكانا طـةىل هــةرَيما كوردسـتان و ئةندامـةكانا لــة دةنطـدانَيكا طشـتيا  ئــازاد و ر اسـتةوخؤة نهَينيــدا        

 .هةَلدةبذَيردرَين
 (21)ماددةة 

ةتا و كــاتا ئةجنامــدانا و ر َيــذةة شــَيوةة هةَلبــذاردنا ئةنــدامانا ثةرلــةمانا كوردســتان و ضــؤني : يةكــةم
 .نوَينةرايةتا تيادا بةثَيا ياسا دياردةكريََن

لــة سســتةما هةَلبــذاردنا ئةندامانــدا نوَينةرايــةتيا دادثةروةرانــةة ثَيكهاتــةكانا طــةلي كوردســتان  : دووةم
 .طريَةعَيراق بؤ ذنان لةبةر ضاو دة_ة كورسيةكانا ثةرلةمانا كوردستان%(50), ور َيذةة بةالة كةم
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بـــَا , بـــة هـــةموو ثَيكهاتةكانيـــةوة, عَيـــراان_ئةنـــدامانا ثةرلـــةمان نوَينـــةرة طـــةىل كوردســـتان : ســـَييةم
 .يان ناوضةة هةَلبذاردنيانةوة, لةبةرضاوطرتنا ثَيوةنديا سياسا، نةتةوةيا، ئايينا

 (29)ماددةة 
 .يةوة دةست ثَا دةكاتكةلة ر ؤذة يةكةم كؤبوونةوة, خوىل هةَلبذاردنا ثةرلةمان ضوارساَلة: يةكةم
لـة مـاوةة ثـازدة ر ؤذة دواة ر اطةيانـدنا     , ثةرلةمان لةسةر بانطهَيشتا سةرؤكا هـةرَيما كوردسـتان  : دووةم

دوائاكامةكانا هةَلبذاردنةوة كؤدةبَيتةوة، و ئةطةر هات و بانطهَيشت بؤ كؤبوونةوةة دةرنةضوو، هـةر خـؤة   
 .نا ئةو ماوةية كؤدةبَيتةوةسةعات دوازدةة نيوةر ؤة ر ؤذة دواة تةواوبوو

 (25)ماددةة 
ثةرلةمان يةكـةم كؤبوونـةوةة خـؤة بـة سـةرؤكايةتا بـة تةمـةنرتين ئةنـداما ئـةجنام دةدات و سـةرؤ  و           

 .جَيطرة سةرؤ  و سكرتَيرة طشتا بة دةنطدانا نهَينا لة نَيو ئةندامةكانيدا هةَلدةبذَيردرَين
 (22)ماددةة 

 :ئةم سوَيندة دةستوورية دةخوا, ةكاربووناثَين دةست ب, ئةنداما ثةرلةمان
بةخوداة طةورة سوَيند دةخؤم كة بةرذةوةندة طةىل هةرَيما كوردسـتان و يـةكَيتا وكةرامـةت و مـاف و      }

ئازاديةكانا هاويتيان و سامانا طشـتا بثـارَيزم و ثابةنـدة حوكمـةكانا دةسـتوور مب و ئـةركا ئةندامـةتي        
 {. دةمبةر استا و دَلسؤزيةوة ئةجنام ب

 (23)ماددةة 
بة دةست كَيشايةوة لة رةرمانةكةة خؤة دةذمَيـردرَة و  , كة سوَيندة دةستوورة خوارد, ئةنداما ثةرلةمان

يان رـةرمانَيكا  , ثاش تةواوبوونا ماوةة ئةندامةتيا ثةرلةمان بؤة هةية بضَيتةوة سةر رةرمانةكةة خؤة
ــت      ــؤ مةبةس ــةتيا ثةرلةمانيشــا ب ــاوةة ئةندام ــَيوةو م ــة ثَيــدان و    هاوش ــدةم و ث  ــةوة واي ا ثايةبةرزكردن

 .خانةنشينا بؤ ئةذماردةكرَة
 (21)ماددةة 

عــرياق لةطــةَل ئةندامــةتيا ثةرلــةمانا ريــدراَل ، ئةجنومةنــة      -نــابَا ئةندامــةتيا ثةرلــةمانا كوردســتان   
رلـةمان و  ئةندام تةرخان دةبَا بـؤ كـارة ثة  .شارةوانا يان رةرمانبةريةتيا طشتا كؤبكرَيتةوة, خؤجَييةكان

 .لة ماوةة ئةندامةتا ثةرلةماندا اةدةغةية هيض ثيشةيةكا ديكة ثيادةبكات
 (21)ماددةة 

ثةرلــةمان لــة ســاَليكدا دوو خــوىل كــاركردنا هةيــة، مــاوةة هــةر يــةكَيكيان ضــوار مانطــة، وثَيــر ةوة : يةكــةم
 .ناوخؤة ضؤنيةتيا سازدانيان دياردةكات

دجةة طشـتا تَيـدا خرابَيتـة ر وو، هـةتا بودجةكـة ثةسـند نـةكرَة        ئةوخولةة كارة ثةرلةمان، كة بو: دووةم
 .كؤتايا ناية



 513 

ر ؤذ درَيذ ( 50)دةكرَة خوىل كارة ثةرلةمان بؤ تةواوكردنا هةندَة كارة ديكة، بةالة زؤرة، بؤ ماوةة سا 
ستان، بكرَيتةوة، ئةطةر لةبةر طرنطيةكةة درَيذكردنةوةة دةويست، ئةمةش بةداواة سةرؤكا هةرَيما كورد

يان سةرؤكا ثةرلةمان، يان سةرؤكا ئةجنومةنا وةزيران يان بيست و ثَينج كةس لة ئةنـدامانا ثةرلـةمان   
 .دةبَا

 (21)ماددةة 
نيسابا ياسايا ثةرلةمان بة ئامـادةبوونا زؤرينـةة ئةندامـةكانا بةدةسـت دَة و بر يارةكانيشـا بـة دةنطـا        

ياسا يان ثَير ةوة ناوخؤ بة ثَيضةوانةة ئةوة هاتَو، ئةطةر زؤرينةة ئامادة بووان دةردةضن، مةطةر دةاَيكي 
 .دةنطةكانين وة  ية  بوون سةرؤكا ثةرلةمان دةنطا يةكالكةرةوةي هةية

 (22)ماددةة 
 .ئةندامي ثةرلةمان دةتوانن ثَيشنيازيي ياساية  يان بر يارَي  ثيشكةش بة ثةرلةمان بكةن( 10)دة 

 (30)ماددةة 
ةمان بؤة هةية لةبارةة كاروبارة ئةجنومةنا وةزيران يان يةكَي  لة وةزارةتةكانةوة، ئةنداما ثةرل: يةكةم

ثرسيار بؤ سةرؤكا ئةجنومةنا وةزيران، يان جَيطرةكةة يـان يـةكَي  لـة وةزيرةكانـةوة ثَيشـكةش بكـات، و       
 .ياسا و ثَير ةوة ناوخؤي ثةرلةمان ر َيكخستنا ئةم كارة لةئةستؤ دةطرن

ــة( 10)دة : دووةم ــةرؤ      ك ــة س ــينةوة ل ــة لَيثرس ــان هةي ــةمان بؤي ــدامانا ثةرل ــة ئةن ــدامانا  , س ل ــان ئةن ي
ــتين        ــة طةيش ــت رؤذ ل ــا دواي هةش ــاكرَي ت ــينةوةكة ن ــةر لَيثرس ــؤ لةس ــةن و طيتتوط ــران بك ــةنا وةزي ئةجنوم

ــران   ــؤ ســــةرؤكايةتي ئةجنومــــةني وةزيــ ــينةوةكة بــ ــاريي لَيثرســ ــينةوةكةش داواي . داواكــ ئةطــــةر لَيثرســ
ي لــة ســةرؤ  ئةجنومــةني وةزيــران يــان يــةكَي  لــة وةزيرةكــاني لَيكةوتــةوة، ئــةو كاتــة    متمانةســةندنةوة

دوو لةسةر سَيا ئةندامانا ثةرلةمان و لة وةزير   9/5متمانةسةندنةوة لة سةرؤ  وةزيران بة ر ةزامةندة 
 .بة ر ةزامةنديا زؤرينةة ر ةهاي ئةندامانا ثةرلةمان دةبَا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، ثةخشان خان بؤ خوَيندنةوةي مـاددةي بيسـت و ثَيـنج تـا مـاددةي ثـةجنا بـة زمـاني عـةرةبي،          زؤر 
 .رةرموو

 
 
 

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:93)اسادة 

 .و ع ى س طات االق يم رعاية ذوي االحتياجات اماصة وتدهي هم لالنمماس يف اجملتمع ويةظم ذلك بقان



 511 

 (: 91)اسادة 
تكفل حكومة االق يم حاق تدسايء اجلماياات والةقاباات واسةظماات واالحتاادات اسهةياة واالنضاما  ااار اليهاا           

 .ويةظم ذلك بقانو 
 التا يم واألسرة(: 91)اسادة 

ريب تكفل حكومة االق ايم التا ايم اجملاان  جبمياع مراح اه االساساية والثانوياة واجلاماياة وكاذلك التام          : أوال 
 .اسه  والتا يم التق ، ويكو  التا يم إلزاميا  اني اكمال اسرح ة األساسية

 .تتوىل حكومة اإلق يم مح ة مكافصة األمية: ثانيا 
األسرة ه  نواة اجملتمع األساسية، ومال هاذا اسةط اق جياب محاياة األمهاات واألطفاال وحظار االساتغالل          : ثالثا 

 .االقتصادي لألطفال
فل حكومة اإلق يم تدسيء دور خاصة لرعاية ومحاية الةتاا ال وات  افتقام  األماا  الااائ   ألساباخل     تك: راباا 

 .اجتماعية
 .متةع كافة أشكال التمييز والاةف والتاتف يف اجملتمع واسمرسة واالسرة: خامتا 

 حقوق استته كني(: 91)اسادة 
اد الوساائل القانونياة لتمكياةهم مال الامفاع عال       ع ى س طات اق يم كوردستا  محاية حقوق استاته كني وإجيا  

 .حقوقهم وتدسيء اجلمايات واالحتادات اماصة بهم
 الفصل الثالث

 ااقوق القومية والميةية
 الاراق-ل مكونات اسخت اااافة يف اق يم كوردستا 

 (: 92)اسادة 
يف االعرتاف القانون  بدمساائهم وهلام    لألشخاص اسةتمني اىل احم  اسكونات القومية أو الميةية يف االق يم ااق

ااق يف استخما  أمساا األمااكل احمل ياة التق يمياة ب غاتهم ماع االلتازا  بدحكاا  قاانو  ال غاات الةافاذ يف اق ايم            
 .كوردستا 

 (:50)اسادة 
 .ال جيوز فرا أحكا  األحوال الشخصية ألتباع ديانة ع ى اتباع ديانة أخر : أوال 

يانات والطوائف  ا است مة كاستيصيني وااليازديني و اهام إنشااا والتاهم الميةياة واتبااع       ألتباع الم: ثانيا 
األحكا  اماصة بدحواهلم الشخصية اليت حتمد بقانو  وتةظر فيهاا مال قبال حمكماة اساواد الشخصاية وتبقاى        

 .الغاءها بقانو  أحكا  القوانني استا قة باسواد الشخصية اماصة بهم نافذة ما س يتم تامي ها أو
 إلتزا  الت طات بضما  استاواة(: 51)اسادة 
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ع ى الت طات يف اق يم كوردستا  ضاما  حتقياق مبامأ استااواة الفاالاة والامال ع اى حتقيقهاا باني األشاخاص           
زمة اسةتمني اىل اسكونات القومية أو الميةية وتهيئة الظروف الكفي ة باافاظ ع ى هويتهم واواذ التمابا الال

 .لتازيزها
 التزا  الت طات بتنةب االستبااد القتري(: 59)اسادة 

ع ى الت طات يف االق يم محاية األشخاص اسةتمني اىل اسكونات القومية أو الميةية مل أي إجراا يهامف اىل  : أوال 
اماصاة بهام    االستبااد القتري وع يها دعم وتشنيع االشاخاص اسةاتمني اليهاا يف انشااا الرابطاات واجلماياات      

 .واافاظ ع ى استمراريتها
ت تز  حكومة اق يم كوردستا  مبةع التغيا عمما  يف نتبة التكا  يف اسةاطق اليت يتكةها مكاو  قاوم    : ثانيا 

أو دي ، دو  استاس بام ية ازالة آثار التاريب والاتهنا القتاري الاذي قاا  بهماا الةظاا  الباثاا  يف كركاوك         
 .الاراق-ل كوردستا واسةاطق االخر  م

 (:55)اسادة 
تقو  الت طات يف اق يم كوردستا  بتازياز مبامأ االحارتا  استباادل باني مجياع األشاخاص اسقايمني يف االق ايم          
خصوصا  يف واالت التا يم واالعال  والثقافة الاامة، وتهيئ الظروف الالزمة لألشاخاص اسةاتمني اىل اسكوناات    

 .ركة يف مجيع واالت ااياة مشاركة فاالةالقومية أو الميةية ل مشا
 (:52)اسادة 

لكل مكو  دي  يف اإلق يم ااق يف تدسيء و ء لتطوير وتةظايم شاؤونه الثقافياة واالجتماعياة والرتاثياة      
 .وتةميتها ويةظم ذلك بقانو 

 (: 53)اسادة 
، الك اما  والتاريا  واالشاوريني،    يضمل هذا المساتور ااقاوق القومياة والثقافياة واالدارياة ل رتكماا ، الاارخل       

 .األرمل مبا فيها ااكم الذات  حيثما تكو  ألي مكو  مةهم أكثرية سكانية ويةظم ذلك بقانو 
  (:51)اسادة 

ياترب ما ورد يف هذا الفصل مل أحكا  حقوقاا  مضاافة اىل حقاوق اسكوناات القومياة والميةياة الاواردة يف هاذا         
 .المستور

 الفصل الرابع
 :االتفاقيات واسواثيق والقوانني المولية( 51)ة اساد

لكل شخص حق التمتع بااقوق الواردة يف االتفاقيات واسواثياق والاهاود واالعالناات المولياة استا قاة حبقاوق       
االنتا  اليت انضم اليها أو صادق ع يها الاراق، إضافة اىل ااقوق اسكفولة لاه مبوجاب هاذا المساتور والقاانو       

 .المول 
 :نطاق تقييم ااقوق( 51)اسادة 
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ال جيااوز وضااع أي قياام ع ااى قارسااة ااقااوق اسمنيااة والتياسااية واالجتماعيااة واالقتصااادية والثقافيااة   : أوال 
وحقوق اسكونات القومية والميةية اسارتف بها يف هذا المستور إال بقانو ، ع ى أ  ال مياء القيام جاوهر ت اك     

بااول يف وتمااع دميقراطاا  متاااس مااب  ع ااى التامديااة والكرامااة واستاااواة  ااقااوق وبالقاامر الضااروري واسق
 .واارية، ويام باطال  كل قيم يفرا خالف ذلك

لكل شخص ذي مص صة مباشرة الطال يف القانو  أو االجاراا اسقّيام ل صاق خالفاا  ل فقارة أوال  مال هاذ         : ثانيا 
 .اسادة وذلك أما  احملكمة المستورية لالق يم

 خل الثالثالبا
 الاراق-س طات اق يم كوردستا 

 (:52)اسادة 
 :تتكو  س طات اق يم كوردستا  مل

 .الت طة التشرياية: أوال 
 .الت طة التةفيذية: ثانيا 
 .الت طة القضائية: ثالثا 

 الفصل األول
 الاراق-برسا  كوردستا 

 (:20)اسادة 
ل بات يف القضاايا اسصااية لشااب اق ايم كوردساتا  ،       الاراق هو الت طة التشرياية واسرجاع  -برسا  كوردستا 

 .وجيري انتخاخل أعضائه مل خالل االقرتاع الاا  اار اسباشر التري
 (:21)اسادة 

الاراق وكيفية إجرائاه وحتميام موعام  ونتابة التمثيال       -حتمد طريقة انتخاخل أعضاا برسا  كوردستا : أوال 
 .فيه مبوجب القانو 

االعتبار يف نظا  انتخاخل االعضاا التمثيل الاادل سكونات شاب كوردستا  ا الااراق وضاما     يؤخذ باني : ثانيا 
 .مل اسقاعم لتمثيل اسرأة يف الربسا %( 50)نتبة ال تقل عل 

الااراق جبمياع مكوناتاه بصارف الةظار عال انتماااتاه التياساية أو         -ميثل عضو الربسا  شاب كوردساتا  : ثالثا 
 .أو مةطقته االنتخابية القومية أو الميةية

 (:29)اسادة 
 .المورة االنتخابية ل ربسا  أربع سةوات تبمأ مل تدريخ أول اجتماع له: أوال  

جيتمع الربسا  بمعوة مل رئيء اق يم كوردساتا  خاالل مختاة عشار يوماا  مال تادريخ إعاال  الةتاائج          : ثانيا 
ماعاه، فاناه جيتماع ت قائياا  يف التااعة الثانياة عشارة        الةهائية لالنتخابات، ويف حالة عم  صامور الامعوة الجت  

 .ظهرا  مل اليو  التال  النتهاا اسمة اسذكورة
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 (:25)اسادة 
ياقم الربساا  ج تاته األوىل برئاساة اكارب أعضاائه ساةا ، ويةتخاب لاه بااالقرتاع التاري رئيتاا  ونائباا  ل ارئيء              

 .وسكرتاا  عاما  مل بني اعضائه
 (:22)اسادة 
 :عضو الربسا  قبل اسباشرة مبهمته اليمني المستورية اآلتية يؤدي

الاراق ووحمته وكرامته وحقوق وحرياات  -أقتم باهلل الاظيم أ  أحافظ ع ى مص صة شاب اق يم كوردستا )
 (.مواطةيه واسال الاا  وأ  ألتز  بدحكا  المستور وأ  أقو  مبهمة الاضوية بصمق واخالص

 (:23)اسادة 
الربسا  متاتقيال  مال وظيفتاه عةام أدائاه الايمني المساتورية، ولاه حاق الااودة اليهاا أو لوظيفاة              ياترب عضو

قاث ة هلا بام انتهاا ممة عضويته، وحتتتب ممة عضاويته يف الربساا  أل اراا الرتفياع والرتقياة واألقممياة       
 .والتقاعم

 (:21)اسادة 
الاضوية يف الربسا  االحتادي أو اجملالء احمل ية أو الب مية الاراق و-ال جيوز اجلمع بني عضوية برسا  كوردستا 

أو الوظيفة الاامة ويكو  الاضو متفر ا  ل امل الربساان  وحيظار ع ياه قارساة أياة مهةاة أخار  طي اة مامة          
 .عضويته يف الربسا 

 (:21)اسادة 
 .وحيمد الةظا  الماخ   كيفية اناقادهما ل ربسا  دورتا اناقاد يف التةة الواحمة ممة كل مةها أرباة أشهر،: أوال 

ال تةته  دورة اناقاد الربسا  اليت تاارا فيهاا اسوازناة الااماة حتاى تاتم اسوافقاة ع يهاا، وميكال أيضاا            : ثانيا 
متميم دورة اناقاد الربسا  مبا ال يزيم عل ثالثني يوما  إلجناز مهماات أخار  تتاتمع  أهميتهاا التمميام بةااا       

ء اق يم كوردستا  أو رئايء الربساا  أو رئايء و اء الاوزراا أو مختاة وعشاريل عضاوا  مال          ع ى ط ب رئي
 .أعضاا الربسا 

 (:21)اسادة 
حيصاال الةصاااخل القااانون  يف الربسااا  حبضااور األ  بيااة اسط قااة ألعضااائه، وتصاامر قراراتااه بد  بيااة أصااوات      

ك، وإذا تتاوت األصوات ف رئيء الربسا  صوت اااضريل ما س يةص القانو  أو نظامه الماخ   ع ى خالف ذل
 .الرتجي 

 (:22)اسادة 
 .لاشرة مل أعضاا الربسا  تقميم مقرتح قانو  أو قرار ل ربسا 

 (:30)اسادة 
لاضو الربسا  توجيه أسئ ة لرئيء و ء الوزراا ونائبه والوزراا حول األمور اليت وص و اء الاوزراا   : أوال 

 .ويتوىل قانو  الربسا  ونظامه الماخ   تةظيم ذلكأو إحم  الوزارات، 
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لاشاارة ماال أعضاااا الربسااا  ط ااب اسااتنواخل رئاايء أو أعضاااا و ااء الااوزراا، وال جتااري اسةاقشااة يف      : ثانيااا 
االستنواخل إال بام مثانية أيا  مل تدريخ وصاول ط اب االساتنواخل اىل رئاساة و اء الاوزراا، وإذا متخاض عال         

ثقة عل رئيء و اء الاوزراا أو عال أحام الاوزراا، يكاو  حناب الثقاة عال رئايء           االستنواخل ط ب حنب ال
 .ث ث  أعضاا الربسا  وعل الوزير مبوافقة اال  بية اسط قة مل أعضاا الربسا ( 5\9)الوزراا مبوافقة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماني كوردي، رةرمووزؤر سوثاس، كا  زانا بؤ خوَيندنةوةي ماددةي ثةجنا تا شةست و ضوار بة ز

 (:زانا)خضربةر َيز اادر سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ( 31)ماددةة 

ســـةرؤكا ثةرلـــةمان و جَيطرةكـــةة و ســـكرتَيرة طشـــتيي وئةنـــدامانا ثةرلـــةمان شـــايانا ضـــةند مـــاف و  
اردةكرَين و ئيمتيازَيكن كة سةربةخؤيا ور ةوشَيكي ذياني طوجناويان بؤ دابني بكةن، ئةمةش بة ياساية  دي

 .ر َيكدةخرَين
 (39)ماددةة 

وردةكــاريا و بةر َيوةضــوونا كــارة ثةرلــةمان و ضــؤنيةتا بةســتنا كؤبوونــةوة ئاســايا و نائاســاييةكانا و   
ر َيكخسنت و بـةر َيوةبردنيان و حاَلةتـةكانا كؤتـايا هـاتنا ئةندامـةتا و ضـؤنيةتيا ثر كردنـةوةة كورسـية         

 .ر ةوة نَيو خؤييةكةة ديار دةكرَين و ر َي  دةخرَينضؤَلةكان بة ياساة ثةرلةمان و ثَي
 (35)ماددةة 

ثةرلــةمان بَيجطــة لــةو ئةركانــةة بــةثَيا ياســا كارثَيكراوةكــانا هــةرَير ثَيــا دةســثَيردرَين ئــةم ئةركانةشــا 
 :لةسةر شانة

و لةسـةر  عرياق بـة دةنطـا زؤرينـةة دو   -بر ياردان لةسةر ثرسة ضارةنووس سازةكانا طةىل كوردستان: يةكةم
 .سَيا ئةندامةكانا

ــاددةة       : دووةم ــا م ــة ثَي ــتووريانةة ب ــة دةس ــةو هةمواركردن ــةر ئ ــدة لةس ــوارةم/190)ر ةزامةن ــةم (ض ة ئ
 .دةستوورة ثَيشنياز دةكرَين

 :سَييةم
دانانا ياسا لة هةرَيمي كوردستان، كة هةمواركردن و هةَلوةشاندنةوةة ياساكانين دةطرَيتةوة لة هةموو  -1

( حصـــري )طـــة لـــةو ثرســـانةة بـــة تـــةواوة دةكةونـــة نَيـــو دةســـةيتا ياســـاداناني تايبـــةتا  ج, ثرســـَيكدا
 .ة دةستوورة ريدراَلا ثَييان دراوة(110)دامودةسطاكانا ريدر اَلا كة بةثَيا ماددةة  

ــةجَا      -9 ــةمواركردنا جَيب ــتاندا و ه ــةرَيمي كوردس ــة ه ــا ريدراَليــةكان ل ــةر كــارثَيكردنا ياس ــاردان لةس بر ي
ة دةسـتوورة ريـدراَلا   (110)جطة لةو ياسايانةة كة بةثَيا مـاددةة  , ئةمةش بة ياساية  دةبَي,  كردنيان
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كـة لةطـةَل   , دامودةسـطاكاني دةوَلـةتا ريـدراَل    ( حصـري )بة تةواوة دةكةونة بـةر دةسـةيتة تايبةتيـةكانا    
 .رَينكارثَيكرانيان بةثَيا حوكمةكانا دةستوورة ريدراَلا، لة كوردستانين جَيبةجآ دةك

يـان جَيطرةكـةة بـة ر ةزامةنـدة     , طرتنةبةرة ر َيكارة تؤمةتباركردنا سةرؤكا هةرَيما كوردسـتان : ضوارةم
يـان ثَيشـَي كردنَيكا   , دوو لةسةر سَيا ئةنـدامانا ثةرلـةمان لةسـةر بنـةماة شـكاندنا سـوَيندة دةسـتوورة       

 .يان خيانةتا طةورة, سامناكا دةستوور
متمانةوةرطرتنـةوةش لـة سـةرؤكي    . ةت و ئةندامـةكانا يـان لَيوةرطرتنـةوةيان   متمانةدان بـة وةزار : ثَينجةم

ئةجنومةني وةزيران بة زؤرينةة دوو لةسةر سَيي ئةندامانا ثةرلةمان ولة وةزيـرين بـة زؤرينـةي ر ةهـاي     
 .ذمارةي ئةندامان دةبَيت

رؤكا ئةجنومةنا وةزيران ضاودَيريكردني كارةكاني دةسةيتا جَيبةجَا كردن و لَيثرسينةوة لة سة: شةشةم
 .بةثَيا ياسا و ر َيكارةكانا ثَير ةوة نَيوخؤة ثةرلةمان, و جَيطرةكةة و وةزيرةكان

ثةســةندكردنا بودجــةة طشـتا هــةرَيمي كوردســتان و ذمَيركــاريا كؤتـايا و طواســتنةوة لــة نَيــو   : حةوتـةم 
 .تووندةروازةكانا بودجةداو بر ياردان لةسةر ئةو خةرجيانةة لة بوجةدا نةها

 .ثةسةندكرنا ثالنة طشتيةكانا ثةرةثَيدان: هةشتةم
 .دانانا باج و رةمسةكان و هةمواركردن و هةَلوةشاندنةوةيان، يان لَيخؤشبوونيان: نؤيةم
. بر ياردان، بة زؤرينةة ر ةهاي دةنطا ئامادةبووان، لةسةر دروستا ئةندامةتيا لة ثةرلـةمان دةكـرةَ  : دةيةم

ر ؤذ لـةدواة دةرضـوونيةوة، تـانووتا ىَل بـدرَة لةبـةردةم دادطـاة       ( 50)ماوةي سـا   ئةم بر يارةش دةكرآ، لة
 . دةستووريا هةرَيمةوة

دانانا ثَير ةوة ناوخؤة ثةرلةمان و دياركردنا ميالكا رةرمانبةرةكانا و خةمآلنـدنا بودجةكـةة   : يازدةم
 .ودامةزراندنا رةرمانبةرةكانا و دياركردنا مووضةكانيان

 .كهَينانا ليذنة هةميشةيي و كاتيةكان و ليذنةكانا لَيكؤَلينةوةثَي: دوازدةم
ثةسةندكردنا ثـايوتنا ئةنـدامانا دادطـاة دةسـتووريا هـةرَيما كوردسـتان بـة دةنطـا زؤرينـةة          : سَيزدةم

 .ذمارةة ئةندامةكانا
ةة ثةســةندكردنا ثــايوتنا ســةرؤكةكانا ئــةو دةســتة و كؤمســيؤنة ســةربةخؤيانةة كــة لــةمادد : ضــواردةم

 .ة ئةم دةستوورةدا دةانووس كراون، بة دةنطا زؤرينةة ر ةهاي ذمارةة ئةندامانا(101)
 (32)ماددةة 

كة لةم دةستوورةدا هاتووة، ثةرلةمان بؤة نيـة واز لـة   , (13)ة ماددةة (حةوتةم)بةدةر لة حوكمي بر طةة 
 .دةستةيتةكاني ياسادانانا خؤة بَييَن

 (33)ماددةة 
ة ثةرلــةمانا هةيــة و بــؤة هةيــة لــةو ســنوورةة كةلــة (حصــانة)لــةمان ثــارَيزراوةيا ئةنــداما ثةر: يةكــةم

 .ثَير ةوة ناوخؤة ثةرلةماندا هاتووة بة ئازادة اسة بكات
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بة ر ةزامةنديا ثةرلةمان نةبآ، نابآ ئـازاديا ئةنـداما ثةرلـةمان كؤتبةنـد بكرَيـت، يـان ضـاودَيرة         :دووةم
 .نرَيتة سةر

ان لة خوىل كؤبوونةوةكانا ثةرلةماندا نابآ لةهيض اليةنَيكةوة، بةبآ ر َيطة ثَيـدانا  ئةنداما ثةرلةم :سَييةم
ــدا بكــرآ، يــان خــؤة، مــاَلا يــان نووســينطةة      ثَيشــرتة ثةرلــةمان، ر اوة دوو بنــرآ يــان لَيكؤَلينــةوةة لةطةَل

 .بثشكَيندرآ، مةطةر لةكاتا ئةجنامدانا تاوانَيكا بةئاشكرادا بطَيرآ
داما ثةرلةمان لةدةرةوةة خوىل كؤبوونةوةة ثةرلةماندا لة هَيض اليةنَيكـةوة بـةبآ ر َيطـة    نابآ ئةن :ضوارةم

ثَيدانا ثَيشرتة ثةرلةمان ر اوةدوو بنرآ يان لَيكؤَلينةوةة لةطةَلدا بكرآ يـان خـؤة، مـاَلا يـان نووسـينطةة      
 .مةطةر لةكاتا ئةجنامدانا تاوانَيكا بةئاشكرادا بطَيرآ, بثشكَينرآ

 (31)ماددةة 
 .ثةرلةمان بؤة هةية بة ر ةزامةنديا دوو لةسةر سَيا ئةندامانا، خؤة هةَلوةشَينَيتةوة :يةكةم
 :ثةرلةمان لةم حاَلةتانةة خوارةوةدا بةمةر سوومَيكا سةرؤكا هةرَيما كوردستان هةَلدةوةشَيتةوة :دووةم

 .ئةطةر ثرت لة نيوةة ئةندامةكانا دةستيان لةكار كَيشايةوة -1
شةست ر ؤذ ثاش بانطهَيشتنا بؤ كؤبوونةوة لة دواة هةَلبذاردنيدا نيسابا ياسايا بؤ كؤبوونةوةة ئةطةر  -9

 .تةواو نةبوو
 .ئةطةر متمانةة نةدا بة سآ كابينةة ثَيشنيازكراوة وةزاريا جياوازة ية  لة دواة يةكدا -5

 (31)ماددةة 
مةرسـوومَي  دةردةضـَيت بـؤ ئةجنامـداني     , ووئةطةر ثةرلةمان هةَلوةشايةوة يان خوىل هةَلبذاردنيي تـةواوب  

 هةَلبذاردنةكان 
نـةوةد رؤذ ثـَين   , يان بـةالي كـةمي  , ودياركردني رؤذي ئةجنامداني لةماوةي  ثازدة رؤذ لة هةَلوةشانةوةيدا

كؤتايي خولي هةَلبذاردن، بة مةرجَي  ئةجنامداني كاتي هةَلبذاردن لة نـةوةد رؤذي دواي هةَلوةشـاندنةوةي   
 .نةكات، يان دةبَي لة ماوةي نةوةد رؤذ ثين كؤتايي خولي هةَلبذاردن بَيتتَيثةر 

 (31)ماددةة 
ة ئـةم دةسـتورة هةَلوةشـايةوة يـان خولةكـةة تـةواوبوو، و       (31)ئةطةر ثةرلةمان بـةثآة حـوكما مـاددةة    

دةمَينَيتةوةو نةش تواندرا هةَلبذاردنَيكا نوآ بكرآ، يان لةبةر هةلومةرجَيكا دذوار، دوا كةوت، ثةرلةمان 
لةسةر ئةر   دةسةاَلتة دةستووريةكانا بةردةوام دةبآ هةتا ثةرلةمانَيكا نوآ هةَلدةبـذَيردرآ  يةكـةمني   

كاركردن بـة مةرسـووما هةَلوةشـاندنةوةكةش، هـةتا هةَلبـذاردنا ثةرلـةمانا       . كؤبوونةوةة خؤة دةبةستآ
 .نوآ، بة هةَلثةسَيردراو دادةندرَيت

 بةشا دووةم
 جآ بةجَي كردندةسةاَلتا 

 (32)ماددةة 
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ســـةرؤكايةتا هـــةرَيما كوردســـتان وئةجنومـــةنا وةزيـــران ثَيكـــدَي و      : دةســـةاَلتا جآبـــةجآكردن لـــة  
 .دةسةاَلتةكانيشيان بةثآة دةستوورو ياسا ثيادةدةكةن

 سةرؤكا هةرَيما كوردستان: يةكةم
 (10)ماددةة 

آبةجآكردن  رةرماندةة طشتيا هَيزةكانا سةرؤكا هةرَيما كوردستان سةرؤكا باية دةسةاَلتا ج :يةكةم
ة  لة بؤنة نيشتماني و نةتةوةييةكاندا نوَينةرايةتيا طةىل هـةرَير دةكـات    (ثاسةوانا هةرَير)ثَيشمةرطةة 

 .هةماهةنطا لة نَيوان دةسةاَلتةكانا ريدر اَلا  دةسةاَلتةكانا هةرَيمدا دةكا
هةَلدةبــذَيرآ كــة هاوكــاريا دةكــا لــة ئةجنامــدانا ســةرؤكا هــةرَيما كوردســتان جَيطرَيــ  بــؤ خــؤي  :دووةم

ئةركةكانيدا ولةكاتا ئامادةنةبوونيدا جَيـا دةطرَيتـةوةو جَيطـرة رةرمانـدةة طشـتا هَيزةكـانا ثَيشـمةرطة        
دةبآ، بة مةرجَي  ر ةزامةندي ثةر لةمان بةدةسـت بهَينـآ بـة زؤرينـةي ر ةهـاي ذمـارةي       ( ثاسةوانا هةرَير)

 .ئةنداماني
 (11)ماددةة 

سةرؤكا هةرَيما كوردستان لة ر َيطاة دةنطدانا طشتيي، نهَينيا، ر استةوخؤوة لةاليةن هاوويتيانا هةرَيما 
 .كوردستانةوة هةَلدةبذَيردرآ، بةو شَيوةيةة كة ياسا ديارآ دةكا

 (19)ماددةة 
رة دانـا لـة   سةرؤكا هةرَير، يان جَيطرةكةة لةسةر ثؤستةكةة الدةبـرآ ئةطـةر دادطـاة دةسـتورة بـةتاوانكا     

عرياق، بةشـكاندنا  -ئاكاما تؤمةتباركردنيةوة بةزؤرينةي دوو لةسةر سَيا ئةندامانا ثةرلةماني كوردستان
 .سوَيندة دةستوريا يان ثَيشَي كردنَيكي سامناكا دةستور، يان ئةجنامدانا خيانةتا طةورة

 (15)ماددةة 
ان، لةبةردةم ثةرلةمانا كوردسـتاندا ئـةم   سةرؤكا هةرَيما كوردستان  جَيطرةكةة ثَين دةست بةكاربووني

ــؤن   ــتورية دةخ ــوَيندة دةس ــةتا        : ) س ــكةوتةكان  يةكي ــاف  دةس ــة م ــؤم ك ــوَيند دةخ ــةورة س ــةخوداة ط ب
عرياق بثارَيزم  ئةر  رةرمانةكامن بةر استا  دَلسؤزة بـةجآ بطةيـةمن    -بةرذةوةنديةكانا طةىل كوردستان

 (.ثابةندة دةستورة هةرَيما كوردستان مب
 (12)ددةة ما

كــة لــة ر ؤذة ســوَيند خــواردنا دةســتوريةوة  , وياليــةتي ســةرؤكا هــةرَيما كوردســتان ضــوار ســاَلة  مــاوةي 
 .لة رؤذة كارثَيكردني ئةم دةستوورةوة, دةستثَيدةكات،  دةكرآ بؤ وياليةتي دووةمين هةَل بذَيردرَيتةوة

  :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ير بؤ خوَيندنةوةي ماددةي ثةجناو يـة  تـا مـاددةي شةسـت و ضـوار      زؤر سوثاس، ئَيستا كا  خةليل ئيرباه

 .بة زماني عةرةبي، رةرموو
 :بةر َيز خ يل ابراهير حممد
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:31)اسادة 

يتااتصق رئاايء الربسااا  ونائبااه والتااكرتا الاااا  وأعضاااا الربسااا  حقوقااا  وامتيااازات تااؤمل هلاام اسااتقالليتهم 
 . تية مةاسبة ويتم حتميمها وتةظيمها بقانو وظروفا  حيا

 (:39)اسادة 
حتمد وتةظم تفاصيل سا الامل يف الربساا  وكيفياة عقام ج تااته الاادياة واالساتثةائية وتةظيمهاا وإدارتهاا         

 .وحاالت انتهاا الاضوية وكيفية م ئ اسقاعم الشا رة بقانو  الربسا  ونظامه الماخ  
 (:35)اسادة 

سا  باالضاافة إىل أي اختصااص آخار يةااط باه مبوجاب القاوانني الةافاذة يف االق ايم االختصاصاات           ميارس الرب
 :اآلتية

 .الاراق بد  بية ث ث  عمد األعضاا-البت يف القضايا اسصاية لشاب كوردستا : أوال 
 .المستورمل هذا ( راباا / 190)اسوافقة ع ى التاميالت المستورية اسقرتحة وفقا  ل مادة : ثانيا 
 :ثالثا 

تشريع القوانني يف اق يم كوردستا  ويشمل ذلك تامي اها وإلغااهاا يف مجياع االماور باساتثةاا استاائل الايت         -1
ماال المسااتور ( 110)تقااع ك يااا  ضاامل االختصاصااات التشاارياية ااصاارية ل تاا طات االحتاديااة وفااق اسااادة     

 .االحتادي
م كوردستا  وتاميل تطبيقها، وذلك بقاانو  باساتثةاا القاوانني الايت     إقرار نفاذ القوانني االحتادية يف اق ي -9

مل المستور االحتادي، فتطبق يف ( 110)تقع ك يا  ضمل االختصاصات ااصرية ل ت طات االحتادية وفق اسادة 
 .االق يم حال نفاذها مبوجب أحكا  المستور االحتادي

تا  أو نائبه مبوافقة ث ث  أعضااا الربساا  وذلاك ع اى أسااس      اواذ إجرااات االتها  لرئيء اق يم كوردس: راباا 
 .ااةث يف اليمني المستورية أو انتهاك خطا ل مستور أو اميانة الاظمى

مة  الثقة بالوزارة وأعضائها وحنبها عةهم ويكو  حنب الثقاة عال رئايء و اء الاوزراا بد  بياة       : خامتا 
 . بية اسط قة لامد اعضائهث ث  اعضاا الربسا  وعل الوزير باال  5\9

مراقبة أعمال الت طة التةفيذية ومتاالة رئيء و ء الوزراا ونائبه والوزراا وفق القانو  وإجرااات : سادسا 
 .الةظا  الماخ   ل ربسا 

 اى  إقرار اسوازنة الاامة الق يم كوردستا  وااتابات امتامية وإجراا اسةاق ة باني أبوابهاا واسصاادقة ع   : ساباا 
 .الةفقات اليت س يرد ذكرها يف اسوازنة

 .إقرار امط  الاامة ل تةمية: ثامةا 
 .فرا الضرائب والرسو  وتامي ها وإلغاءها أو االعفاا مةها: تاساا 
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البت يف صصة الاضوية يف الربسا  باأل  بية اسط قة ألصاوات اااضاريل ويكاو  القارار خاضااا  ل طاال       : ًعاشرا
 .ا  مل تدريخ صمور  وذلك لم  احملكمة المستورية يف االق يمخالل ثالثني يوم

وضااع الةظااا  الااماخ   ل ربسااا  وحتمياام مالكااات موظفيااه وتقاامير موازنتااه وتااايني موظفيااه : حااادي عشاار
 .وحتميم رواتبهم

 .تشكيل ال نا  المائمة واسؤقتة وجلا  التصقيق: ثان  عشر
 .مة المستورية الق يم كوردستا  باال  بية اسط قة لامد أعضائهاسصادقة ع ى ترشي  أعضاا احملك: ثالث عشر
مل هذا ( 101)اسصادقة ع ى ترشي  رءساا اهليئات واسفوضيات استتق ة اسةصوص ع يها يف اسادة : رابع عشر

 .المستور باال  بية اسط قة لامد أعضائه
 (:32)اسادة 

مال هاذا   ( 13)مال اساادة   ( سااباا  )باستثةاا ماا ورد يف الفقارة    ال جيوز ل ربسا  التةازل عل س طاته التشرياية
 .المستور

 (:33)اسادة 
يتمتااع عضااو الربسااا  بااصااانة الربسانيااة، ولااه حريااة الكااال  ضاامل اااامود اسبيةااة يف الةظااا  الااماخ    : أوال 

 .ل ربسا 
 .سا ال جيوز تقييم حرية عضو الربسا  أو مراقبته إال مبوافقة الرب: ثانيا 
ال جتوز مالحقة عضو الربساا ، أو التصقياق مااه، أو تفتيشاه، أو تفتايش متاكةه أو مكتباه، أو القابض         : ثالثا 

ع يه اثةاا دورة االناقاد مل قبل أية جهة كانت دو  إذ  متبق مل الربساا ، إال يف حالاة االمتااك باه مت بتاا       
 .بارتكاخل جةاية مشهودة

الربساا ، أو التصقياق مااه، أو تفتيشاه، أو تفتايش متاكةه أو مكتباه، أو القابض         ال جتوز مالحقة عضو : راباا 
ع يه خارس دورة االناقاد مل قبل أية جهة كانت دو  إذ  متبق مل رئيء الربساا ، إال يف حالاة االمتااك باه     

 .مت بتا  بارتكاخل جةاية مشهودة
 (:31)اسادة 

 .عمد أعضائهل ربسا  حل نفته مبوافقة أ  بية ث ث  : أوال 
 :حيل الربسا  مبرسو  يصمر مل رئيء اق يم كوردستا  يف اااالت التالية:ثانيا 

 .استقالة أكثر مل نصف عمد أعضائه -1
 .عم  اكتمال الةصاخل القانون  الناقاد  خالل ستني يوما  مل تدريخ دعوته لالناقاد          عقب انتخابه -9
 .ارية مقرتحة خمت فة ومتتاليةعم  مة  الثقة لثالث تشكيالت وز -5

 (:31)اسادة 
يصامر مرساو  باإجراا االنتخاباات وحتميام موعامها خاالل        , يف حالة حل الربسا  أو انتهاا دورتاه االنتخابياة  

مختة عشر يوما  مل تاريخ ح ه أو قبل تتاني يوما  ع ى االقل النتهاا الامورة االنتخابياة ع اى ا  ال يتاام      
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اني يوما  التالية ع ى تااريخ ح اه، او تكاو  خاالل التتااني يوماا  التاابقة ع اى تااريخ          موعم إجرائها ممة تت
 .انتهاا دورته االنتخابية

 (:31)اسادة 
مل هذا المستور أو انتهاا ممة المورة االنتخابية ل ربسا  وتاذر ( 31)يف حالة حل الربسا  استةادا  اكم اسادة 

ظااروف قاااهرة يبقااى الربسااا  قائمااا  ويتااتمر يف أداا مهامااه وساا طاته    إجااراا انتخابااات جمياامة أو تدخرهااا ل 
المستورية حتى يةتخب برسا  جميم واناقاد ج تته األوىل وياترب مرسو  اال موقوفا  اني اجاراا انتخااخل   

 .الربسا  اجلميم
 الفصل الثان 

 الت طة التةفيذية
 :تتكو  الت طة التةفيذية مل(: 32)اسادة 

 .كوردستا  وو ء الوزراا ومتارس صالحياتها وفقا  ل مستور والقانو  رئاسة اق يم
 الاراق-رئيء اق يم كوردستا : أوال  

 (:10)اسادة 
حارس  ) الثَيشـمةرطة رئيء اق يم كوردستا  هو الرئيء األع ى ل ت طة التةفيذياة والقائام الااا  لقاوات     : أوال 

سابات الوطةياة والقومياة، ويتاوىل التةتايق باني التا طات        وميثال شااب االق ايم ويةاوخل عةاه يف اسةا     ( االق يم
 .االحتادية وس طات االق يم

خيتار رئيء اق يم كوردستا ، نائبا له يااونه يف أداا مهامه وحيل حم ه عةم  يابه ويكو  نائبا  ل قائام  : ثانيا 
 .اسط قة لامد اعضائه ، ع ى ا  حيوز موافقة الربسا  باال  بية(حرس االق يم)الثيشمةرطة الاا  لقوات 

 (:11)اسادة 
يةتخب رئيء اق يم كوردستا  عل طريق االقارتاع الااا  التاري اسباشار مال قبال ماواط  اق ايم كوردساتا           

 .بالطريقة اليت حيمدها القانو 
 (: 19)اسادة 

ااا  ع ى اتهامه مال  يةّصى رئيء االق يم أو نائبه مل مةصبه إذا أنديل مل قبل احملكمة المستورية يف االق يم بة
قبل برسا  كوردستا  بد  بية ث ث  عمد أعضائه بااةث بااليمني المساتورية أو النتهااك خطاا ل مساتور أو      

 .ارتكاخل اميانة الاظمى
 (:15)اسادة 

أقتام  : )يؤدي رئيء اق يم كوردستا  ونائبه قبل مباشرتهما سهامهماا الايمني المساتورية اآلتياة أماا  الربساا       
الاظيم أ  أحافظ ع اى حقاوق ومكتتابات ووحامة ومصااحل شااب كوردساتا  ا الااراق وأ  أءدي مهاام             باهلل

 (.بصمق وإخالص وأ  التز  بمستور اق يم كوردستا 
 (:12) اسادة
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ممة والية رئيء اق يم كوردستا  أربع سةوات تبمأ مل تاريخ ادائه اليمني المستورية، وجياوز إعاادة انتخاباه    
 .اعتبارا  مل تاريخ نفاذ هذا المستورلوالية ثانية 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، داوا لة كا  دلَير دةكةم كة لة ماددةي شةست و ضـوار تـا حـةرتاو سـَي نوَينَيتـةوة بـة زمـاني        

 .كوردي، رةرموو
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (13)ماددةة 

 :هةر دةسةاَلتَي  كة بةياسا ثَيا بدرآ ئةم دةسةاَلتانةة خوارةوةش ثيادة دةكا سةرؤكا هةرَير سةرةر اة
 .ثَيشكةش كردنا ثر ؤذةة ياساو بر يارةكان بؤ ثةرلةمانا هةرَيما كوردستان :يةكةم
ــة          :دووةم ــازدة ر ؤذ ل ــةماوةة ث ــدةنآ، ل ــتان دايان ــةمانا كوردس ــة ثةرل ــةة ك ــاو بر ياران ــةو ياس ــا ئ دةركردن

بؤشا هةية لةو ماوةيةدا نار ةزايا لةسةر هةموو يان بةشَيكيان دةربرب آ  بيان نَيرَيتـةوة بـؤ    وةرطرتنيةوة،
ثةرلةمان بؤ ضاو ثَيداخشاندنةوةيان، و دواتر بر يارة ثةرلةمان لةبارةيانةوة بنرب  دةبآ، ئةطةر سةرؤ  لةو 

بــــرب آ، ئــــةوا بةدةرضــــوو بآئــــةوةة نار ةزاييــــان لةســــةر دةر, ماوةيــــةدا ياســــاو بر يارةكــــانا دةرنــــةكرد
 .دةذمَيردرَين سةرؤكايةتي ثةرلةمان بآلوكردنةوةيان لة ر ؤذنامةة رةرميدا لةئةستؤدةطرَيت

دةركردنا مةرسوومَي  بؤ ئةجنامدانا هةَلبذاردنا طشـتيا ثةرلـةمان، لـةكاتا هةَلوةشـانةوةة يـان       :سَييةم
 .وورةة ئةم دةست(31)تةواوبوونا خولةكةيدا، ئةمةش بةثآة ماددةة 

دةركردنا مةرسومَي  بؤ بانطهَيشت كردنا ثةرلةمان بؤ يةكةم دانيشتنا خوىل كؤبوونةوةة خوىل  :ضوارةم
ــت        ــةر بانطهَيشـ ــدا، ئةطـ ــةكانا هةَلبذاردنـ ــدنا دوائةجنامـ ــازدة رؤذ دواي ر اطةيانـ ــةماوةة ثـ ــذاردنا لـ هةَلبـ

 .خؤ كؤدةبَيتةوةثةرلةمان ر ؤذة دواة تةواوبوونا ئةو ماوةية سةربة, كردنةكةشا نةكرد
 .دةركردنا مةرسومَي  بؤ هةَلوةشاندنةوةة ثةرلةمان، لةو حاَلةتانةي كة لةم دةستوورةدا هاتوون :ثَينجةم
دةركردنــا مةرســومَي  بــؤ لةســةر كــار البردنــا وةزيــر، لةســةر ثَيشــنيازة ســةرؤكا ئةجنومــةنا    :شةشــةم
 .وةزيران
يان هةية،  ثاش ر اوَيذكردن لةطةَل سةرؤكا ثةرلةمان  دةكردنا ئةو مةر سومانةة كة هَيزة ياساي :حةوتةم

ئةجنومــةنا وةزيــران، ئةطــةر هــةرَيما كوردســتان  سيســتمة سياســيةكةة، يــان ئاسايشــا، يــان دةموودةزطــا  
دســتووريةكانا كةوتنــة بــةر مةترســيةكا لــةناكاوو ثةرلــةمانين نــةيتوانا كؤبَيتــةوة،  بةمــةرجَي  ئــةو    

ة يةكةمني كؤبوونةوةة ثةرلةمان، ئةطةر نةش خرانـة بةرضـاوة ثةرلـةمان،    مةر سومانة نرَينة ثَين ضاو
 .يان خرانة بةرضاوة ثةرلةمان و ئةوين ثةسةندة نةكردن، ئاكارة ياساييان نامَينآ

ــتةم ــايا  :هةش ــارة نائاس ــار دانا ب ــةرؤكا    , ج ــةمان  س ــةرؤكا ثةرل ــةَل س ــةوتن لةط ــذكردن  رَيكك ــاش ر اوَي ث
تا شةر ، داطريكردن، ياخيبوون، ئاذاوة، كارةسـاتا سروشـتا، يـان باَلوبوونـةوةة     ئةجنومةنا وةزيران لةحاَلة
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ثةتادا، يان هـةر حاَلـةتَيكا لـةناكاوة ديكـةدا، بةمـةرجَي  ماوةكـة لـة مانطَيـ  ثـرت نـةبآ  درَيذكردنـةوةة            
ــةر       ــؤ هـ ــة بـ ــآ كـ ــة  دةبـ ــؤ ماوةيـ ــةمان  بـ ــدامانا ثةرلـ ــاي ئةنـ ــةة ر ةهـ ــدة زؤرينـ ــرين بةر ةزامةنـ دواتـ

 .حوكمةكانا حاَلةتا نائاسايين بةياساية  رَيكدةخرَين. كردنةوةية ، لةسآ مانط تَينةثةر آدرَيذ
 .لَيبوردنا تايبةتا زيندانيان بةدةركردنا مةر سومَي  بةثآة ياسا :نؤيةم
 .ثةسةندكردنا حوكما ئيعدام يان سووككردنا بؤ زيندانا هةتاهةتايا :دةيةم

وةزيـران بـؤ كؤبوونـةوةة نائاسـايا لـةكاتا ثَيويسـتدا بـؤ باسـكردنا          بانطهَيشت كردنا ئةجنومـةنا  :يازدةم
 .هةر بؤخؤشا سةرؤكايةتا كؤبوونةوةكة دةكا ،هةندآ ثرسا دياركراو كة كؤبوونةوةيان بؤ ئةجنام دةدرآ

عــرياق لــة كــاتا -ر َيطــةدان بــة هــاتنا بةشــَي  لــة هَيــزة ضــةكدارة ريدر اليــةكان بــؤ كوردســتان   :دوازدةهــةم
عـرياق لةسـةر هاتنـة ذوورةوةة ئـةم هَيزانـة      -، ثاش وةرطرتنا ر ةزامةنـديا ثةرلـةمانا كوردسـتان   ثَيويستدا

 .لةطةَل دياركردنا ئةركو رةرمانيان  جَيطاو ماوةة مانةوةيان لة هةرَيمدا
يــان هَيزةكــانا ئاسايشــا نــاوةخؤ بــؤ دةرةوةة ( ثاســةوانا هــةرَير)نــاردنا هَيزةكــانا ثَيشــمةرطة  :ســَيزدةم
 .بةر ةزامةندة ثةرلةمانهةرَير 

 : ضواردةم
ــاوةي         -1 ــة م ــاني وةزارةت ل ــؤ ثيِِكهَين ــة ب ــارةي هةي ــرين ذم ــيؤنةي زؤرت ــةو رراكس ــالَيوراوي ئ ــثاردني ث ر اس

 .  ضل ثَينج ر ؤذ لة مَيذووي ر اسثاردنيةوة
وة يةكـةم لـة   ر اسثاردني ثالَيوراوَيكي ديكة لة هةمان رراكسـيؤن بـؤ ثَيكهَينـانا وةزارةت، ئةطـةر ثـالَيورا      -9

 .ماوةة ضل  ثَينج ر ؤذة دواة ر اسثاردني نةيتوانا وةزارةت ثَيكبهَينآ
ئةطةر ثالَيوراوة دووةمين نةيتوانا كابينـة ثَيكبهَينـآ، سـةرؤكا هـةرَيما كوردسـتان بـؤة هةيـة هـةر          -5

 .كةسَيكا ثَيي باش بوو هةَليبذَيرآ  ر اة بسثَيرآ بؤ ثَيكهَينانا وةزارةت
ة ر ادةسثَيردرآ وةزارةت ثَيكبهَينآ يةكَي  بآ لة ئةندامانا ثةرلـةمان، يـان كةسـَيكا ديكـة     دةكرآ ئةوة -2

 .بآ
 .دةركردنا مةرسومَي  بؤ ثَيكهَينانا وةزارةت ثاش ئةوةة متمانةة ثةرلةمانا وةرطرت :ثازدةهةم

هةريــةكَيكيان دةركردنــا مةرســومَي  بــؤ لةســةركارالدانا وةزارةت يــان وةزيــر، ئةطــةر متمانــة لة   :شــازدةم
 .وةرطريايةوة
دةركردنا مةرسومَي  بؤ ر ةزامةنديدان لةسةر دةست لـة كاركَيشـانةوةة وةزارةت يـان وةزيـرو      :حةظدةهةم

 .ر اسثاردنا بؤ ئةجنامدانا كارةكةة هةتا ثَيكهَينانا وةزارةتَيكا نوآ
اش ر ةزامةنـديا ثةرلـةمانا   ثـ , دةركردنا مةر سومَي  بـؤ ثَيكهَينـانا ئةنـدامانا دادطـاة دةسـتورة      :هةذدةم

 .كوردستان لةسةر ثالَيوراوةكان
دةركردنا مةر سومَي  بؤ دامةزرانـدنا دادوةرةكـان  سـةرؤكا دةسـتةة سةرثةرشـتيارة دادوةرة        :نؤزدةم

 .دواي ثايوتنيان لةاليةن ئةجنومةنا دادوةريا لة هةرَيمي كوردستان, سةرؤ   ئةندامانا داواكاريا طشتا
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دنا مةر سومَي  بـؤ دامةزرانـدنا سـةرؤكةكانا ئـةو دةسـتةو كؤمسـيؤنانةة كـة لـة مـاددةة          دةركر :بيستةم
 .ثاش ر ةزامةنديا ثةرلةمان لةسةر ثااَلوتنيان, ة ئةم دةستورةدا دةانووس كراون(101)

دةركردنا بر يارَي  بؤ دامةزرانـدنا نووسـينطةة تايبـةت بـة هـةرَيما كوردسـتان لـةواَلتانا         :بيست يةكةم
بــة هةماهــةنطا لةطــةَل اليــةنا تايبةمتةنــد لــة  , دا لةســةر ثَيشــنيازة ســةرؤكا ئةجنومــةنا وةزيــران بيانيــ

 .حكومةتا ريدر اليدا
دةركردنـا مةر سـومَي  بـؤ دامةزرانـدنا خـاوةن ث ـة تايبةتـةكان، لةسـةر ثـااَلوتنا وةزيـرة            :بيست دووةم

 .ثةيوةنديدارو ر ةزامةنديا ئةجنومةنا وةزيران
ــة ئةرســةرانا ثَيشــمةرطة   ب :بيست ســَييةم ــة ســةربازيةكان ب ــانا (ثاســةوانا هــةرَير)ةخشــينا ث    هَيزةك

 .بةثَيي ياسا كارثَيكراوةكان, ئاسايشا ناوخؤ، ودةركردن  خانةنشني كردنيان بةمةر سومَي 
 .بةخشينا نيشانةو ميداليا بة مةر سومَي   بةثَيا ياسا :بيست ضوارةم

 (11)ماددةة 
 .ؤكا هةرَيما كوردستان  جَيطرةكةة بةياسا دياردةكرَينمووضةو دةرماَلةة سةر

 (11)ماددةة 
سةرؤكايةتا هةرَيما كوردستان ديوانَيكا دةبآ كة ثَيكهاتةو دةسـةاَلت  ئـةر   رةرمانـةكانا بةياسـا ديـار      

 .دةكرَين
 (11)ماددةة 

وتنا بـةجؤرَي  كـة   يـان ثةككـة  , يـان مردنـا  , لة حاَلةتا دةست لة كاركَيشـانةوةة سـةرؤكا هـةرَير    :يةكةم
نــةتوانآ ئةركــةكانا ســةرؤكايةتا ئــةجنام بــدا جَينشــينَيكا لــةماوةة شةســت ر ؤذدا بــؤ هةَلدةبــذَيردرآ بــؤ 

 .ة ئةم دةستوورة(12)بةثَيا ماددةة , ماوةة ضوار ساَل
ة ئةم ماددةية ضؤَل بوو سةرؤكا ثةرلةمانا (يةكةم)ئةطةر ثؤستا سةرؤكا هةرَير بةثآة بر طةة  :دووةم

ردســتان ئةر  رةرمانــةكانا بــةجآ دةطةيــةنآ هــةتا ســةرؤكَيكا نــوآ لــةماوةة شةســت ر ؤذدا لــة ر ؤذة   كو
 .ضؤَلبوونا ثؤستةكةيةوة، هةَلدةبذَيردرَيت

ئةطةر سةرؤكا هةرَير لة كوردستان نةبوو يان ثشووة وةرطرتبوو يان بةشَيوةيةكا كاتا نـةيتوانا   :سَييةم
 .ةكةة ئةر  رةرمانةكانا لة ئةستؤ دةطرآئةر  رةرمانةكانا ئةجنام بدا جَيطر

ئةطــةر مــاوةة ســةرؤكايةتا تــةواو بــوو، بــةاَلم بــةهؤة شــةر  يــان كارةســاتا سروشــتيةوة، نــةكرا      :ضــوارةم
هةَلبـذاردنَيكا نــوآ بـؤ ســةرؤكَيكا ديكــة بكـرآ ســةرؤكا هــةرَير لةسـةر ئةجنامــدانا ئةر  رةرمانــةكانا     

 .رؤكَيكا نوآ هةَلدةبذَيردرآبةردةوام دةبآ هةتا كؤسثةكان الدةضن  سة

 ئةجنومةنا وةزيرانا هةرَيما كوردستان: دووةم
 (12)ماددةة 

 .ئةجنومةنا وةزيرانا هةرَيما كوردستان دةسةاَلتا جَيبةجَيكردن  كارطَير ية لة هةرَيمدا
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 (10)ماددةة 
وةزيرةكان ثَيكدآ  ئةجنومةنا وةزيران لة سةرؤكا ئةجنومةنا وةزيران  جَيطر، يان جَيطرةكانا   :يةكةم

 .ثَيكهاتةكانا بة ياسا دياردةكرآ
ة (13)ة مـاددةة  (ضـوارةم )ر اسثاردنا ثالَيور او بؤ ثَيكهَينانا وةزارةت، بةثآة حوكمةكانا بر طـةة   :دووةم

 .ئةم دةستوورة دةبآ
ئةنـدامانا   سةرؤكا ر اسثَيردراوة ئةجنومةنا وةزيران، جَيطر، يان جَيطرةكانا  وةزيرةكانا لـةنَيو  :سَييةم

ــة         ــةمانيان تَيدايـ ــدامَيتا ثةرلـ ــةكانا ئةنـ ــةة مةرجـ ــة لةوانـ ــانا ديكـ ــان كةسـ ــتان، يـ ــةمانا كوردسـ ثةرلـ
 .هةَلدةبذَيرَيت

سةرؤكا ر اسثَيردراوة ئةجنومةنا وةزيران ليستا ئةندامانا وةزارةتةكةة ثَيشـكةش بـة سـةرؤكا     :ضوارةم
 .هةرَير دةكات وداواي ثةسةندكردنا دةكات

ة ثةســةندكردنا ليســتةكة لةاليــةن ســةرؤكي هةرَيمــةوة، ســةرؤكا ر اســثَيردراوة ئةجنومــةنا دوا :ثَينجــةم
 .وةزيران ئةندامانا وةزارةتةكةة ثَيشكةش بةثةرلةمانا كوردستان دةكات  داواة متمانةيان بؤ دةكا

ــةم ــةو      :شةشـ ــة لـ ــا، جطـ ــةن دةكـ ــةوةكانا ئةجنومـ ــةرؤكايةتيا كؤبوونـ ــران سـ ــةنا وةزيـ ــةرؤكا ئةجنومـ سـ
 .نةوانةة كة سةرؤكا هةرَير ئامادةيان دةبآكؤبوو

 (11)ماددةة 
سةرؤ   ئةندامانا ئةجنومةنا وةزيران دواة وةرطرتنا متمانة  ثَين دةست ثَيكردنا كارة ر ةمسيةكانيان 

 :لةبةردةم ثةرلةمان ئةم سوَيندة دةخؤن
عرياق بثارَيزم، و ر َيـز لـة   -بةخوداة طةورة سوَيند دةخؤم كة بةدَلسؤزيةوة يةكَيتا طةل  خاكا كوردستان) 

دةســتورو ياســا بــةركارةكان بطــرم  ســامانا طشــتا بثــارَيزم  بةتــةواوة ضــاودَيريا بةرذةوةنديــةكانا طــةل  
 (.بكةم

 (19)ماددةة 
عــرياق -لــة ثَيكهاتــةة ئةجنومــةنا وةزيــران نوَينةرايةتيــةكا دادثةروةرانــةة ثَيكهاتــةكانا طــةىل كوردســتان  

 .ر ةضاودةكرآ
 (15)ماددةة 

سةرؤكا ئةجنومـةنا وةزيـران  وةزيرةكـان ثَيكـةوة لةبـةردةم ثةرلـةمان لـةو كاروبارانـةة ثةيوةنـديان بـة           
ئةجنومـةنا وةزيرانـةوة هةيـة بةرثرسـن  هـةر وةزيـرَيكين بةتـةنيا بةرامبـةر بـةكاروبارة وةزارةتةكـةة           

 .خؤة بةرثرسةو هةر خؤة بةرثرسا يةكةم  ر استةخؤة وةزارةتةكةيةتا
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

زؤر سوثاس، ئَيستا مامؤستا كاكة بؤ خوَيندنةوةي ماددةي شةست و ثَينج تا ماددةي حةرتاو سَي بة زمـاني  
 .عةرةبي، رةرموو
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 :مصطفىبةر َيز عبدالكرير ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:13) اسادة

 :خر  متة  له بقانو ميارس رئيء االق يم الصالحيات التالية إضافة اىل أية صالحيات أ
 . اقرتاح مشاريع القوانني والقرارات لربسا  اق يم كوردستا : أوال 

الااراق خاالل مختاة عشار يوماا  مال تادريخ        -إصمار القوانني والقرارات اليت يشارعها برساا  كوردساتا    : ثانيا 
ا اىل الربساا  إلعاادة الةظار فيهاا،     تتّ مها، وله حق االعرتاا ع يها ك يا  أو جزئيا  خالل اسامة اساذكورة وإعادتها   

ويكو  قرار الربسا  بشدنها قطايا ، وتام ت ك القوانني والقرارات صادرة يف حالة عم  إصمارها مل قب ه ضامل  
 .اسمة اسذكورة دو  أ  يكو  قم أعرتا ع يها وتتوىل رئاسة الربسا  نشرها يف اجلريمة الرمسية

تخابات الاامة ل ربسا  عةم ح ه أو انتهااا مامة دورتاه االنتخابياة وذلاك وفاق       إصمار مرسو  بإجراا االن: ثالثا 
 . مل هذا المستور( 31)اسادة 
إصمار مرسو  بمعوة الربسا  اىل االجتماع االول لمورة االناقاد األوىل ل مورة االنتخابية خالل عشرة أيا  : راباا 

حالة عم  دعوته جيتماع الربساا  ت قائياا  يف التااعة الثانياة       مل تدريخ إعال  الةتائج الةهائية لالنتخابات، ويف
 .عشر ظهرا  مل اليو  التال  النتهاا اسمة اسذكورة

 .إصمار مرسو  حبل الربسا  يف اااالت اليت يةص ع يها هذا المستور: خامتا 
 .إصمار مرسو  بإقالة الوزير بةاًا ع ى اقرتاح رئيء و ء الوزراا: سادسا 
إصمار مراسيم هلا قاوة القاانو  باام التشااور واالتفااق ماع رئايء الربساا  ورئايء و اء الاوزراا، إذا            : ساباا 

تارا اق يم كوردستا  ونظامه التياس  أو األمل فيه أو مؤستاته المستورية مطر داهم يهمد كيانه وتاذر 
اع لاه، فااا  س تاارا ع يااه، أو   اجتمااع الربساا ، ع ااى ا  تاارا ت ااك اسراسايم ع ااى الربساا  عةام أول اجتماا      

 .عرضت وس يقرها الربسا ، زالت عةها الصفة القانونية
إعال  حالة الطوارئ بام التشاور واالتفاق مع رئيء الربسا  ورئيء و ء الوزراا يف حاالت ااارخل أو  : ثامةا 

حاالت طارئاة أخار ، ع اى أ  ال     االحتالل أو الاصيا  أو الفوضى أو الكوارث الطبياية أو انتشار األوبئة أو أية
تزيم اسمة األوىل عل شهر واحم، وتكو  التمميمات الالحقة مبوافقة األ  بية اسط قة ألعضااا الربساا  وسامة ال    

 .تزيم عل ثالثة أشهر لكل متميم، وتةظم األحكا  اماصة حبالة الطوارئ بقانو 
 .الافو اماص عل احملكومني مبوجب القانو : تاساا 

 .اسصادقة ع ى أحكا  االعما  أو وفيفها اىل التنل اسؤبم: اشرا ع
دعوة و ء الوزراا اىل االجتماع بشكل استثةائ  عةم اااجة سةاقشة استائل احملمدة اليت ياقام  : حادي عشر

 .مل اج ها االجتماع، ويرأس بةفته االجتماع اسذكور
الااراق عةام الضارورة، باام استصصاال      - أراض  كوردستا التماح بمخول قوات مت صة احتادية اىل: ثان  عشر

 .الاراق ع ى دخول ت ك القوات مع حتميم مهامها ومكا  وممة بقائها يف االق يم-موافقة برسا  كوردستا 
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 .أو قو  األمل الماخ   اىل خارس االق يم مبوافقة الربسا ( حرس االق يم)الثيشمةرطة إرسال قوات : ثالث عشر
 :رابع عشر

تك يف مرش  الكت ة الربسانياة األكثار عامدا  بتشاكيل وزارة خاالل مامة مختاة واربااني يوماا  مال تااريخ             -1
 .تك يفه

تك يف مرش  آخر مل الكت ة نفتها لتشكيل وزارة عةم إخفاق اسرش  األول يف تشكي ها خالل مامة مختاة    -9
 .وارباني  يوما  مل تاريخ تك يفه

لثان  يف تشكيل الوزارة، لرئيء اق يم كوردستا  اختيار مل يرا  مةاسابا  وتك يفاه   يف حالة إخفاق اسرش  ا -5
 . بتشكيل الوزراة

 .جيوز أ  يكو  اسك ف بتشكيل الوزارة مل بني أعضاا الربسا  أو مل  اهم -2
 .إصمار مرسو  بتشكيل الوزارة بام نيل ثقة الربسا : خامء عشر
 .زارة أو الوزير عةم حنب الثقة عل أي مةهماإصمار مرسو  بإقالة الو:سادس عشر

إصمار مرسو  بقبول استقالة الوزارة أو الوزير وتك يفها بتصريف االعماال ااني تشاكيل الاوزارة     : سابع عشر
 .اجلميمة

 .اصمار مرسو  بتايني اعضاا احملكمة المستورية بام مصادقة الربسا  ع ى اسرشصني: ثامل عشر
بتايني القضاة  ورئيء هيئة االشراف القضائ  ورئيء وأعضاا االدعاا الااا  باام    اصمار مرسو : تاسع عشر

 .ترشيصهم مل قبل و ء القضاا الق يم كوردستا 
مال هاذا   ( 101)اصمار مرسو  بتايني رءساا اهليئات واسفوضيات استتق ة اسةصوص ع يها يف اساادة  : عشرو 

 .المستور بام مصادقة الربسا  ع ى ترشيصهم
أصمار قرار بتدسيء اسكاتب اماصة باق يم كوردستا  يف الامول األجةبياة بةاااًَ ع اى اقارتاح      : حادي وعشرو 

 .رئيء و ء الوزراا بالتةتيق مع اجلهة اسختصة يف ااكومة االحتادية
اصمار مرسو  بتايني أصصاخل المرجات اماصاة بةااًا ع اى ترشاي  الاوزير اسخاتص وموافقاة        : ثان  وعشرو 

 . ء الوزرااو
وقاو  األمال الاماخ   وفصا هم     ( حارس االق ايم  ) الثيشـمةرطة مة  الرتب الاتاكرية لضاباط   : ثالث وعشرو 

 .وإحالتهم ع ى التقاعم مبرسو  وفق القوانني الةافذة
 .مة  األومسة واألنواط مبرسو  ومبوجب القانو : رابع وعشرو 

 (:11) اسادة
 .تا  ونائبه بقانو حيمد راتب وخمصصات رئيء اق يم كوردس

 (:11) اسادة
 .يكو  لرئاسة اق يم كوردستا  ديوا  تاني تشكيالته واختصاصاته وواجباته بقانو 

 (:11) اسادة
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يف حالة استقالة رئيء االق يم أو وفاته أو اصابته باناز حياول دو  أدائاه سهماتاه الرئاساية، يةتخاب لاه        : أوال 
 . مل هذا المستور( 12)سةوات وفق اسادة خ ف يف  ضو  ستني يوما  لفرتة أربع 

مل هذ  اسادة يتاوىل رئايء الربساا  القياا      ( أوال )عةم خ و مةصب رئيء اق يم كوردستا  وفق الفقرة : ثانيا 
 .مبهامه اني انتخاخل رئيء جميم خالل ممة ستني يوما  مل تاريخ خ و مةصبه

تااه بإجاازة أو أصاب   اا قاادر ع اى أداا مهاماه بصاورة         عةم  ياخل رئيء االق يم عل كوردستا  أو مت: ثالثا 
 .مؤقتة يتوىل نائبه مهامه

يتتمر رئيء اإلق يم يف أداا مهامه يف حالة انتهاا واليته وتاذر إجاراا انتخاباات جميامة لارئيء آخار      : راباا 
 .بتبب اارخل أو الكوارث الطبياية اني زوال اسوانع اسذكورة وانتخاخل رئيء جميم

 الاراق-و ء وزراا اق يم كوردستا : ثانيا 
 (:12) اسادة

 .الاراق هو الت طة التةفيذية واإلدارية يف االق يم-و ء وزراا اق يم كوردستا 
 (:10) اسادة

 .يتدلف و ء الوزراا مل رئيء و ء الوزراا ونائبه أو نوابه والوزراا، وحيمد تشكي ه بقانو : أوال 
مال هاذا   ( 13)مال اساادة   ( الرابااة عشارة  )بتشاكيل الاوزارة وفاق أحكاا  الفقارة       يكو  تك ياف اسرشا   : ثانيا 

 .المستور
يقو  رئيء و ء الوزراا اسك ف باختيار نائبه أو نوابه والوزراا مل بني أعضاا الربسا  أو مال  اهام   : ثالثا 

 .قل تتوفر فيهم شروط عضوية الربسا 
 .قائمة بدعضاا وزارته إىل رئيء االق يم ل مصادقة ع يها يقم  رئيء و ء الوزراا اسك ف: راباا 

أعضاا وزارته إىل الربسا  طالبا  مةصهم , يقم  رئيء و ء الوزراا اسك ف، بام مصادقة رئيء االق يم: خامتا 
 .الثقة

 .يرتأس رئيء و ء الوزراا ج تات اجمل ء باستثةاا اجل تات اليت حيضرها رئيء االق يم: سادسا 
 (:11) دةاسا

يؤدي رئيء وأعضاا و ء الوزراا اليمني المستورية اآلتية أما  الربساا  باام ني اهم ثقتاه وقبال مباشارتهم       
الااراق، واحارت    -اقتم باهلل الاظيم أ  احاافظ خم صاا  ع اى وحامة شااب وأرا كوردساتا       :)سهماتهم الرمسية

 (.مصاحل الشاب رعاية كام ة المستور والقوانني الةافذة، وأحافظ ع ى اسال الاا ، وأرعى
 (:19) اسادة

 .الاراق يف تشكي ة و ء الوزراا-يراعى التمثيل الاادل سكونات شاب كوردستا 
 (:15) اسادة

رئيء و ء الوزراا والوزراا متؤولو  بالتضامل أما  الربسا  عل الشؤو  استا قة مبن ء الوزراا، وكل وزير 
 .زارته وهو استؤول األول واسباشر عةهامتؤول بصورة مةفردة عل أعمال و
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، داوا لة كا  رؤميؤ دةكةم كة لة ماددةي حةرتاو ضوار تا نؤةدو هةشت نوَينَيتـةوة بـة زمـاني    

 .كوردي، رةرموو
 :بةر َيز رؤميؤ حزيران نيسان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (12)ماددةة 

- :ن ئةم دةسةاَلت  تايبةمتةنديانةة خوارةوة ثيادة دةكائةجنومةنا وةزيرا
عـرياق  -جَيبةجَيكردني ياساو بر يارومةر سووم وثَير ةوةكـان وثارَيزطـاريكردن لـة ئاسايشـي كوردسـتان      :يةكةم

 .وساماني طشس
ــةرؤكا هــةرَير و جَيبــةجآكردنا       :دووةم ــتا هــةرَير بةبةشــداري س ــانا سياســةتا طش دواة , نةخشةكَيش

 .ردنا لةاليةن ثةرلةمانةوةثةسندك
 .ئامادةكردنا ثر ؤذةة بودجةة طشتيا هةرَيما كوردستان :سَييةم

 .ئامادةكردني ثر ؤذةة ياساو بر يارةكان  ثَيشكةش كردنا بة ثةرلةمان :ضوارةم
 .بةثَيا دةستوورو حوكما ياساكان, دةركردنا ثَير ةو وبر يارةكانا جَيبةجَيكردن  كارطَير ة :ثَينجةم

ثــــاش ثةســــةندكردنيان لةاليــــةن , ئامــــادةكردنا ثر ؤذةكــــانا ثةرةثَيــــدان  جَيبــــةجَيكردنيان :ةمشةشــــ
 .ثةرلةمانةوة

بــؤ بــةر َيوةبردنا ئــةو نــةوت   , ثَيكهَينــانا رةرمانطةيــةكا هاوبــةش لةطــةَل حكومــةتا ريــدر اَلا :حةوتــةم
ــَين   ــازةة ث ــا  ( 13/1/9003)ط ــَيوةة بازرط ــراون  بةش ــتان دةرهَين ــةخاكا كوردس ــراون ل ــةم هَين , نا بةره

بةمةرجَي  ئةو داهاتةة لَيا بةدةست دآ بةشـَيوةيةكا دادثةروةرانـة بـةثَيا ئـةو بنةمايانـةة لـة مـاددةة        
بؤجَيبـةجَي كردنـي   . ة دةستورة ريدر ال  ياساكانا هـةرَيما كوردسـتاندا ديـاركراون دابـةش بكـرآ     (119)

( 19)بةوة دةناسرَيت كة بةرهةمةكةي بةدرَيذايي حوكمي ئةم بر طةيةش، ثَيوةري بةرهةمهَيناني بازرطاني 
 .ثَينج هةزار بةرميل كةمرت نةبَي( 3000)مانط، ر ؤذانة لة 

كار كردني هاوبةش لةطةَل حكومةتي ريدراَليدا بؤ دار شتين سياسةتةكاني سرتاتيذيي ثَيويست بـؤ  : هةشتةم
ثَيوةنـدي بـة سـاماني هةرَيمـةوة هةيـة       طةشةثَيداني ساماني نةوت و طاز، بةو مةرجةي لة هةر شتَيكدا كـة 

 .رةزامةنديي ثةرلةمانا لةطةَلدابَي
بةر َيوةبردني هةر كارَي  كة كَي طـةكاني نـةوت و طـازي خـاوي دةرنةهَينـدراو، يـان دةرهَينـراوي بـَي         : نؤيةم

ــَين    ــةوة ث ــة رووي بازرطاني ــةم ل ــةوةو    13/1/9001بةره ــةكاني دؤزين ــت، وة  ثرؤس ــَي بَي ــتيان ث ثَيويس
بـةثَيي ياسـاكاني   , رهةمهَينان و بةر َيوةبردن و طةشةثَيدان و ررؤشنت و ناردنةبازار و طشـت كـارَيكي ديكـة   بة

ــةرَير ــة         . ه ــةو بةرهةم ــاني ب ــةمي بازرط ــةش، بةره ــةم بر طةي ــوكمي ئ ــةجَيكردني ح ــَي ب ــس ج ــؤ مةبةس ب
 .بةرميل( 3000)رؤذانة بطاتة , مانط( 19)لَيكدراوةتةوة كة بةدرَيذايي 
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يادة كردني دةسةاَلتة جَي بةجَيكاريةكاني تايبةت بة هةرَيمي كوردسـتان لـة هـةر شـتَيكي كـة لـةو       ث: دةيةم
ي دةسـتووري  (110)دا نةهاتوون كة بؤ دةسـةاَلتةكاني ريـدراَلي بـةثَيي مـاددةي     ( حصريانة)تايبةمتةندية 

 .ريدراَلي دةانووس كراون
كاني نَيوان دةسـةاَلتي ريـدراَل و دةسـةاَلتي هـةرَيمي     ثيادة كردني هةر شتَي  كة دةسةاَلتة هاوبةشة: يازدةم

 .بةثَيي حوكمةكاني دةستووري ريدراَل رَيي ثَيداون, كوردستان
ــةرَيمي    : دوازدةم ــة هـ ــتييةكان لـ ــوَينة طشـ ــان و شـ ــةكان و دامودةزطاكـ ــاري وةزارةتـ ــي كـ سةرثةرشـــس كردنـ

 .هةماهةنطي كردن لةنَيوانيانداكوردستاندا و رَينمايي كردنيان و بةدواداضوونيان و ضاوةدَيري و 
دامةزراندن و ث ة بةرز كردنـةوةو دةركـردن و الدانـي رةرمانبـةران و خانةنشـني كردنيـان بـةثَيي        : سَيزدةم

ياسا بة ضةشنَي  ناتةبا نةبَي لةطةَل حوكمـةكاني ئـةم دةسـتوورةو ئـةو ياسـايانةي كـة بـةثَيي حوكمـةكاني         
 .دةستوورةوة دةردةضن

ي دامةزراندني نووسينطةكاني تايبةت بة هةرَير لة باَليؤزخانةو نَيردراوة ديثَ ؤماتيةكان ثَيشنياز: ضواردةم
ــةر َيوةبردنيان   ــدان و بـ ــةتي و ثةرةثَيـ ــنبريةو كؤمةاَليـ ــاري رؤشـ ــؤ كاروبـ ــةم  . بـ ــةراني ئـ ــايوتين بةر َيوةبـ ثـ

 .نووسينطانةش بة ر ةزامةندي ثةرلةمان دةبَيت
و ثـؤليس  , بؤ ثاراستين هـةرَير ( ثاسةوانا هةرَير)هَيزةكاني ثَيشمةرطة رَيكخسنت و بةر َيوةبردني : ثازدةم 

 .و دةزطاكاني ئاساين و ثَيكهاتةكاني ديكةي هَيزةكاني ئاسايشي ناوةخؤ
 (13)ماددةي 

ئةجنومةني وةزيران لةم حاَلةتانةي خـوارةوةدا بـة دةسـت لةكاركَيشـاوة دادةنـرَي و داوا لـة وةزارةت       : يةكةم
 :كارةكان بةر َيوة بةرَي, كهَيناني وةزارةتي نوآدةكرَي هةتا ثَي

 .داواي دةست لة كاركَيشانةوةي سةرؤكةكةي( ابول)ثةسةند كردني -1
 .سةندنةوةي متمانةي ثةرلةمان لة سةرؤكةكةي -9
 .دةست بةكاربووني خولَيكي نوَيي ثةرلةمان -5
 .دةستثَيكردني وياليةتَيكي نوَيي سةرؤكي هةرَير -2
 .رؤكي ئةجنومةني وةزيرانمردني سة -3

عــرياق متمانــةي لــَي   -ئةطــةر ثةرلــةماني كوردســتان  , وةزيــر بــة دةســت لةكاركَيشــايةوة دادةنــريَ    : دووةم
 .وةرطرتةوة

 (11)ماددةي 
ضــؤنيةتي تؤمـةتبار كردنــي سـةرؤكي ئةجنومــةني وةزيـران و جَيطرةكــةي و وةزيرةكـان و دادطــايي     : يةكـةم 

 .كردنيان بة ياسا ر َيكدةخرَي
ياسا مووضةو دةرماَلةو ئيمتيازةكاني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و جَيطرةكـةةو وةزيرةكـان ديـار    : وةمدو

 .دةكا
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 بةشي سَييةم
 دةسةاَلتي دادوةري

 بنةما طشتييةكان: يةكةم
 (11)ماددةي 

دةسةاَلتي دادوةري لـة هـةرَيمي كوردسـتان سـةربةخؤيةو لـة ئةجنومـةني دادوةري و، دادطـاي دةسـتووري و،         
دادطاي ثَيداضوونةوةو، دةستةي سةرثةشتيي دادوةري و، دةستةي داواكاريي طشتا و دادطاكان بة طشت ث ةو 
جؤرو دةستةكانيةوة ثَيكدَي و، رَيكخستين شَيوةي ثَيكهَينان و مةرج و رَيكاري دامةزرانـدني ئةندامـةكانيان   

 .و لَيثرسينةوةيان بة ياساية  رَيكدةخرَين
 (11)ماددةي 

 .سةربةخؤيةو جطة لة ياسا هيض دةسةاَلتَيكي بةسةرةوة نيةدادوةري 
 (12)ماددةي 

ي طشــتيي بةســةر هــةموو كةســة سروشــس و مةعنةويةكانــةوة هةيــة لــة  (واليــة عامــة)دادوةري دةســةاَلتي 
 .هةرَيمي كوردستان

 (10)ماددةي 
 .حوكر و بر يارة دادوةريةكان بةناوي طةلةوة دةردةكرَين و جَيبةجَي دةكرَين

 (11)اددةي م
هةموو دادوةرةكان بؤ ماوةيةكي ديارنةكراو دادةمةزرَين و لة تةمةنَي  خانةنشني دةكـرَين كـة ياسـا ديـاري     
دةكاو، نابَي لةسةر كار البربَين مةطةر لةو حاَلةتانةدا كة ياسا دياريان دةكاو، ثَيويستة هةلومةرجَيكي لـةبار  

بـدرَيَس كـة لةطـةَل كةرامـةتي جَيطةوثَيطةكـةيان و اـةبارةي        بؤ كاري دادوةران دابني بكـرَي و ثاداشـتَيكيان  
ئةركــةكانيان بطــوجنَي و، ســةربةخؤييان بثــارَيزَي، هــةروةها تــا ئــةو كاتــةي لــة ثؤســتةكانياندا مــاون نــابَي    

  .ثاداشتةكانيان كةم بكرَينةوة
 (19)ماددةي 

 :ئةم كارانةي خوارةوة لة دادوةرو ئةنداماني داواكاريي طشس اةدةغةن
يان , يان جَيبةجَيكردن, كؤكردنةوةي رةرمانبةرَيس دادوةريي لةطةَل هةر رةرمانبةريةكي ياسادانان: يةكةم

 .هةر كارَيكي ديكةدا
 . ضوونة نَيو حزبَي  يان ر َيكخراوَيكي سياسي: دووةم

 (15)ماددةي
يـان لةبـةر ر َيـزي    , يس طشـس دانيشتنةكاني دادطا ئاشكران، مةطةر دادطا بر يار بدا بـؤ ر ةضـاوكردني دابونـةر   

 .خَيزان نهَيين بن، ئةوين بةو مةرجة حوكمةكة لة دانيشتنَيكي ئاشكرادا ر ابطةيةندرَي
 (12)ماددةي 
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 . يان نائاسايي لة هةرَيمي كوردستاندا اةدةغةية, ثَيكهَيناني دادطاي تايبةتي
 (13)ماددةي 

تاوانانةة كة سروشس سةربازيان هةيـة و كارمةنـداني    بة ياساية  دادطاكاني تايبةمتةند بة تَير وانيين ئةو
و هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ ئةجناميان دةدةن و هةروةها ئةو تاوانانةي ( ثَيشمةرطة)هَيزي زَيرةظاني هةرَير

 .كة لة نَيو تاكةكاني ئةو هَيزانةدا ر وودةدةن، ر َيكدةخرَين
 (11)ماددةي 

ة ر َيطةنةدا بة دادطاكان طوَي لـةو داوايانـة بطـرن كـة لـةو ياسـايانةوة       اةدةغةية لة ياساكاندا دةاي وا بَيت ك
 .سةر هةَلدةدةن

 (11)ماددةي 
يـان كـارطَيري لـة تـانووت لَيـدان بـة دوور       , اةدةغةية لة ياساكاندا هيض بر يارَي  يان كارَيكي جَيبةجَيكردن

 . نرَي
 (11)ماددةي 

 .ؤ لة بة كارهَيناني دةسةَلاتدا دةستةبةر دةكاياسا بَي اليةني كارطَيري و سزاداني زَيدة ر 
 (12)ماددةي 

هةركــةس لــة ئاكــامي ر ةرتــارَيكي هةَلــة يــان طــوَي ثَينــةداني كارمةنــداني رةرمانطــة و دةســتة حكوميــةكاني 
بؤي هةي داواي اةرةبووكردنةوة , هةرَيمي كوردستان لة كاتي ئةجنامداني كارةكانياندا زيانَيكي ثَيطةيشتبـَي

 . يةنانة بكالةو ال
 (20)ماددةي 

حوكمة دادوةريةكان دةبَي جَيبةجَي بكرَين و خؤ بواردن لة جَيبـةجَي كردنيـان يـان ثةكخسـتين جَيبـةجَي      
ئةطـةر تؤمـةتبار رةرمانبـةرَيكي طشـس بـوو يـان       . كردنيان بة تـاوان دادةنـرَي و ياسـا سـزاي لةسـةر دادةنـيَ      

حـوكر بـؤ دراوةكـةش    . سزاي تاوانةكةي لة كارةكةشـي الدةدريَ سةرةر اي , خزمةتَيكي طشس ثَي سثَيردرابوو
ــؤ         ــةواوي ب ــةرةبووي ت ــةت ا ــات و حكوم ــد بك ــاي تايبةمتةن ــة دادط ــكةش ب ــتةوخؤ داوا ثَيش ــة ر اس ــايف هةي م

 . دةستةبةر دةكا لة حاَلي زيان ثَيطةيشتنيدا بَي ئةوةي ئةمة بةرثرسيارَيس سةرثَيضيكارةكة البةرَيت
 وريدادطاي دةستو: دووةم

 (21)ماددةي 
 . عَيراق دادةمةزرَيندرَيت-بة ياساية  دادطاي دةستووري كوردستان

 (29)ماددةي 
دادطاي دةستووري لة حةوت ئةندام ثَيكدَيت بة سةرؤكةكةيةوة، كة لة نَيو دادوةران و مامؤسـتاياني  : يةكةم

يـان وانـة   , يـان ياسـادانان  , ري دادوةريلة بوا, ياسا و ثارَيزةرانَيكدا هةَلدةبذَيردرَين كة سةرجةم كاركردنيان
 . لة بيست ساَل كةمرت نةبَي, وتنةوة يان ثارَيزةري
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 . سةرؤكي هةرَير بة ر اوَيذكردن لةطةَل ئةجنومةني دادوةري ئةنداماني دادطاي دةستووري دةثالَيوَي: دووةم
ندامـةكاني ر ةزامةنــدي  ئةنـداماني دادطـا ثـاش ئـةوةي ثةرلـةمان بـة زؤرينـةي دوو لةسـةر سـَيي ئة         : سـَييةم 

 . لةسةر ثالَيوراوةكان دةردةبر َي، بة مةرسومَي  لةاليةن سةرؤكي هةرَيمي كوردستانةوة دادةمةزرَين
 ( 25)ماددةي 

 . دادطا سةرؤكةكةي لة نَيو ئةندامةكانيدا هةَلدةبذَيرآ
 (22)ماددةي 

لةبـةردةم  , رمانـةكانيان بكـةن  ثـَين ئـةوةي دةسـت بـة ئـةر  و رة     , سةرؤ  و ئةنداماني دادطاي دةستووري
 . سةرؤكي هةرَيمي كوردستان سوَيندي ياسايي دةخؤن

 (23)ماددةي 
 :دادطاي دةستووري تايبةمتةند دةبَيت بةو كاروبارانةي خوارةوة

 .راظة كردني دةاي ماددةكاني دةستووري هةرَيمي كوردستان: يةكةم
 :دووةم

ةسةر داواي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ، يان ئةجنومـةني  ل, ضاودَيري بةسةر دةستووريبووني ياساكاندا -1
 .وةزيران، يان دة كةس لة ئةنداماني ثةرلةمان

لةســةر داواي هــةر كةســَيكي خــاوةن , بر يــاردان لةســةر رةوايــي مةرســوم و ثَيــر ةوو بر يــارو رَينماييــةكان -9
 . بةرذةوةندي ر استةوخؤ

راوة لة داوايةكـدا كـة دراوةتـة بـةردةم دادطـا سـةبارةت بـة        يةكال كردنةوةي دةرعَي  كة ثَيشكةش ك :سَييةم
دادطـاش دةبـآ   . دةستووري نةبووني ياساية ، يـان رةوا نـةبووني بر يارَيـ ، يـان ثَير ةوَيـ ، يـان رَينماييـة        

 .داوايةكة دوانات تا ئةو كاتةي ئاكامي دةرعةكة يةكال دةكرَيتةوة
هةَلبذاردنـةكاني طشـس بـؤ سـةرؤكي هـةرَير و ثةرلـةماني       ثةسةند كردني ئةجنامةكاني راثرسي و : ضوارةم

 .عرياق-كوردستان
يةكالكردنــةوةة دةســتووريبووني ئــةو هةمواركردنــةة ثَيشــنياز دةكــرآ بــؤ دةســتووري هــةرَيمي  : ثَينجــةم

 .ي ئةم دةستوورة(190)كوردستان و طوجناوبووني لةطةَل مةرجةكاني ماددةة
طـري سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان ثـاش ئـةوةة بـة ثَيـي مـاددةي          دادطايي كردني سـةرؤ  يـان جيَ  : شةشةم

بـؤ بـةتاوانباركردني سـةرؤ  يــان    . ي ئـةم دةسـتوورة لـة اليـةن ثةرلةمانـةوة تؤمــةتيان دةدرَيتـة ثـالَ       (19)
 . ثَيويستة بةالي كةم ثَينج ئةندامي دادطا ر ةزامةندي لةسةر بدةن, جَيطرةكةة

ي ئـةم دةسـتوورة   (5/بر طـةة هةذدةهـةم  /12)كة بـة ثَيـي مـاددةة   يةكالكردنةوةة ئةو داوايانةة : حةوتةم
 .بةرزكراونةتةوة

يةكالكردنةوةة ئـةو تانووتانـة كـة ثَيوةنـديان بـة دروسـتيي ئةندامـةتي و البردنـي ثـارَيزراوةيا          : هةشتةم
 .لةسةر ئةندامي ثةرلةمانةوة هةية( حصانة)
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 (21)ماددةة 
ار تَيداكردنيان وضؤنيةتي وةرطرتين داواكاري و داخوازيةكان و مةرجةكاني ئةندامةتيي لة دادطا و ر ةوتي ك

 .تانووتةكان بة ياساية  رَيكدةخرَين
 (21)ماددةة 

ئةطــةر دادطــا لــة كــاتي  . حوكمــةكاني دادطــاي دةســتووري بنــةر ةتني و لةســةر هــةمووان جَيبــةجَي دةكــرَين  
, ووم و ثَيـر ةو و بر يـار و رَينماييـةكان   يـان ر ةواييبـووني مةرسـ   , يةكالكردنةوةة دةستووريبووني ياسـايةكان 

دةبـآ دةسـةيتي ثةيوةنديـدار لـة هـةرَيمي      , بر ياري دا كة هةر كام لةوانة ثَيضةوانةة دةسـتوور يـان ياسـاية   
 .يان ر استكردنةوةي سةرثَيضيةكة, كوردستان ئاطادار بكاتةوة تا هةرضي ثَيويستة ئةجنامي بدا بؤ البردن

 ريئةجنومةنا دادوة: سَييةم
 (21)ماددةة
ــتةي    : يةكـــةم ــةرؤكي دةسـ ــاني و سـ ــوونةوة و جَيطرةكـ ــاي ثَيداضـ ــة ســـةرؤكي دادطـ ــةنا دادوةري لـ ئةجنومـ

سةرثةرشتيي دادوةري، و سةرؤكي داواكاري طشـس و سـةرؤكةكةاني دادطاكـاني تَيهةَلضـوونةوةة ناوضـةكاني      
 .هةرَيمي كوردستان ثَيكدَي

بةر َيوةبردني دادوةريـي و دةسـتةبةركردني سـةربةخؤييةكةة و     ,بة ثَيي ياسا, ئةجنومةنا دادوةري: دووةم
 .ضاودَيريي دةستةكاني دادوةري لة ئةستؤ دةطرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، ئَيستا كا  حمةمةد صاحل بؤ خوَيندنةوةي ماددةي حةرتاو ضوار تا مـاددةي نـؤةدو هةشـت بـة     

 .زماني عةرةبي، رةرموو
 
 
 

 :صاحل امساعيلبةر َيز حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:12) اسادة

 :ميارس و ء الوزراا الصالحيات واالختصاصات اآلتية
 .الاراق واألموال الاامة -تةفيذ القوانني والقرارات واسراسيم واألنظمة واحملافظة ع ى أمل كوردستا  : أوال 

ك ماع رئايء االق ايم وتةفياذها باام إقرارهاا مال قبال         رسم التياسة الاامة الق يم كوردستا  باالشارتا : ثانيا 
  .الربسا 

 .إعماد مشروع اسوازنة الاامة لالق يم: ثالثا 
 .إعماد وتقميم مشاريع القوانني والقرارات اىل الربسا : راباا 
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 .إصمار األنظمة والقرارات التةفيذية واإلدارية وفقا  ل مستور ومبوجب القوانني: خامتا 
 .ماد مشاريع خط  التةمية وتةفيذها بام إقرارها مل قبل الربسا إع: سادسا 
الااراق  -تكويل إدارة مشرتكة مع ااكومة االحتادية إلدارة الةف  والغاز استتخرس مل أراض  كوردساتا  : ساباا 

، ع ااى أ  ياتم توزيااع اساوارد استدتيااة مةهاا بشااكل عاادل وفااق األسااء     (13/1/9003)واسةتناة جتاريااا  قبال   
مال المساتور االحتاادي وقاوانني اق ايم كوردساتا  اماصاة باالةف  والغااز، ولغارا           ( 119)احملمدة يف اساادة  

مختاة  ( 3000)تطبيق حكم هذ  الفقرة، فإ  مقياس اإلنتاس التناري يارف بكونه اإلنتاس الذي اليقل عال  
 .اث  عشر شهرا ( 19)آالف برميل يوميا  وع ى مم  

ك مع ااكوماة االحتادياة لصايا ة التياساات االسارتاتينية الالزماة لتطاوير ثاروة الاةف           الامل اسشرت: ثامةا 
 .والغاز، ع ى أ  يقرت  مبوافقة الربسا  يف كل ما خيص ثروة االق يم

ادارة كل ما تتط باه حقاول الاةف  والغااز اماا   اا استاتخرس او استاتخرس  اا اسةاتج جتارياا  قبال             : تاساا 
عم يااات االستكشاااف واالنتاااس واالدارة والتطااوير والبيااع والتتااويق والتصاامير وكافااة     ماال( 13/1/9003)

الام يات االخر ، وفق قوانني االق يم، ولغرا تطبيق حكاام هذ  الفقرة، فا  االنتاس التناري ياارف بكوناه   
 .اث  عشر شهرا ( 19)مختة آالف برميل يوميا  وع ى مم  ( 3000)االنتاس الذي ال يقل عل 

قارسة الصالحيات التةفيذية اماصاة بااق يم كوردساتا  يف كال ماا س ياةص ع ياه يف االختصاصاات         : عاشرا 
 .مل المستور االحتادي( 110)ااصرية ل ت طات االحتادية وفق اسادة 

قارسة ما ووله له الصالحيات اسشرتكة بني الت طات االحتادية وس طات اق يم كوردستا  وفاق  : حادي عشر
 .كا  المستور االحتادياح

اإلشراف ع ى أعمال الوزارات واسؤستات واسرافق الااماة يف اق ايم كوردساتا  وتوجيههاا ومتاباتهاا      : ثان  عشر
 .ومراقبتها والتةتيق بيةها

تايني وترفيع وفصل وعزل اساوظفني وإحاالتهم ع اى التقاعام وفقاا  ل قاانو  مباا اليتااارا ماع          : ثالث عشر
 .ور والقوانني اليت تصمر باالستةاد إىل أحكامهأحكا  هذا المست

اقاارتاح تدساايء اسكاتااب اماصااة باااالق يم يف التاافارات والباثااات المب وماسااية ل شااؤو  الثقافيااة   : رابااع عشاار
   .واالجتماعية واال ائية وإدارتها ويكو  ترشي  ممراا اسكاتب اسذكورة مبوافقة الربسا 

اماياة االق ايم والشارطة واالجهازة األمةياة      ( حارس االق ايم  ) الثيشمةرطةتةظيم وإدارة قوات  :خامء عشر
 .و اها مل تشكيالت قو  األمل الماخ  

 (:13) اسادة
ياترب و ء الوزراا متتقيال  وتك ف الوزارة بتصريف األعمال اني تشكيل الاوزارة اجلميامة يف ااااالت    : أوال 

 :اآلتية
 .استقالة رئيته قبول -1
 .الاراق الثقة عل رئيته-رسا  كوردستا حنب ب -9
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 .عةم بما والية جميمة ل ربسا  -5
 .عةم بما والية جميمة لرئيء االق يم -2
 .وفاة رئيء و ء الوزراا -3

 .الاراق الثقة مةه-ياترب الوزير متتقيال  إذا سصب برسا  كوردستا : ثانيا 
 (:11) اسادة

 .و ء الوزراا ونائبه والوزراا وحماكمتهم تةظم بقانو  كيفية اتها  رئيء: أوال 
 .حيمد القانو  راتب رئيء و ء الوزراا ونائبه والوزراا وخمصصاتهم وامتيازاتهم: ثانيا 

 الفصل الثالث
 الت اااطة القضائياااااااة

 مبادئ عامة: أوال 
 (:11)اسادة 

ا، واحملكماة المساتورية، وحمكماة    الت طة القضاائية يف اق ايم كوردساتا  متاتق ة وتتكاو  مال و اء القضاا         
التمييز، وهيئة األشراف القضائ ، وهيئة االدعاا الاا ، واحملاكم مبخت ف درجاتهاا وأنواعهاا وهيئاتهاا، وتاةظم     

 .طريقة تشكي ها وشروط وإجرااات تايني أعضائها ومتاالتهم بقانو 
 (:11)اسادة 

 .القضاا متتقل ال س طا  ع يه لغا القانو 
 (:12)اسادة 

 .ل قضاا الوالية الاامة ع ى مجيع األشخاص الطبياية واساةوية يف اق يم كوردستا 
 (:10)اسادة 

 .تصمر األحكا  والقرارات القضائية وتةفذ باسم الشاب
 (:11)اسادة 

 يايني مجيع القضاة سمة  ا حممدة وخيضاو  لتل تقاعم حيمد  القانو ، وال جيوز عزهلم إال يف األحوال اليت
حيمدها القانو ، وجياب أ  تاوفر ل قضااة ظاروف مالئماة ل امال وماةصهم مكافادة تتةاساب ماع كراماة اسوقاع             

 .وحنم واجباتهم، وتضمل استقالليتهم كما ال جيوز تق يل مكافآتهم خالل توليهم مةاصبهم
 (:19)اسادة 

 :حيظر ع ى القاض  وعضو االدعاا الاا  ما ي  
 .لقضائية وأي مل الوظيفتني التشرياية والتةفيذية أو أي عمل آخراجلمع بني الوظيفة ا: أوال 

 .االنتماا إىل حزخل أو مةظمة سياسية: ثانيا 
 (:15)اسادة 
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ج تات احملاكم ع ةية، إال إذا قررت احملكمة جا ها سرية مراعاة لآلداخل الاامة أو ارمة األسارة، ع اى أ  ياتم    
 .الةطق بااكم يف ج تة ع ةية

 (:12)اسادة 
 .حيظر إنشاا حماكم خاصة أو استثةائية يف اق يم كوردستا 

 (:13)اسادة 
تةظم بقانو  احملاكم اسختصة بالةظر يف اجلرائم ذات الطابع الاتاكري الايت يرتكبهاا مةتتبااوا قاوات حارس       

 .وقو  األمل الماخ   ويف اجلرائم الواقاة فيما بني أفراد ت ك القوات( الثَيشمرطة)االق يم 
 (:11)ادة اس

 .حيظر الةص يف القوانني ع ى مةع احملاكم مل مساع المعاو  الةاشئة عةها
 (:11)اسادة 

 .حيظر الةص يف القوانني ع ى حتصني أي قرار أو عمل تةفيذي أو إداري مل الطال
 (:11)اسادة 

 .يضمل القانو  حياد اإلدارة ومااقبة استاتف يف استامال الت طة
 (:12)اسادة 

ل يصاايبه ضاارر نتينااة تصاارف خاااطئ أو إهمااال ماال مةتتبااا  الااموائر واهليئااات ااكوميااة الق اايم   لكاال ماا
 .كوردستا  اثةاا مزاولتهم ألعماهلم حق اسطالبة بالتاويض مل اجلهات اسذكورة

 (: 20)اسادة 
يها القانو ، األحكا  القضائية واجبة التةفيذ واالمتةاع عل تةفيذها أو تاطيل تةفيذها يام جرمية يااقب ع 

وإذا كا  استهم موظفا  عاما  أو مك فا  خبممة عامة فانه يفصل مل الوظيفة إضافة إىل إيقااع الاقوباة اجلزائياة    
ع يه، ول مصكو  له ااق يف رفع المعو  مباشرة إىل احملكمة اسختصة، وتضامل ااكوماة تاويضاا  كاامال  لاه يف      

 .بعحالة الضرر دو  أ  حينب ذلك متؤولية التا
 

 احملكمة المستورية: ثانيا 
 (:21)اسادة 

 . الاراق-تؤسء بقانو  احملكمة المستورية لكوردستا 
 (:29) اسادة

تشكل احملكمة المستورية مل سباة أعضاا مباا فايهم الارئيء ياتم اختياارهم مال باني القضااة وأسااتذة          : أوال 
التشااريع أو التاامريء أو احملاماااة مااا وموعااه  القاانو  واحملااامني قاال ال تقاال قارسااتهم يف وااال القضاااا أو 

 .عشرو  سةة
 .يقو  رئيء اإلق يم بالتشاور مع و ء القضاا برتشي  أعضاا احملكمة المستورية: ثانيا 
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يتم تايني أعضاا احملكمة مل قبل رئيء اق يم كوردستا  مبرسو  بام مصادقة الربسا  ع ى اسرشاصني  : ثالثا 
 .هبغالبية ث ث  عمد اعضائ

 (:25) اسادة
 .تةتخب احملكمة رئيتها مل بني أعضائها

 (:22)اسادة 
 .يؤدي رئيء وأعضاا احملكمة المستورية اليمني القانونية أما  رئيء اق يم كوردستا  قبل مباشرتهم سهامهم

 (:23)اسادة 
 :وتص احملكمة المستورية باألمور التالية

 .دستا تفتا نصوص مواد دستور اق يم كور: أوال 
 :ثانيا 

ا الرقابة ع ى دستورية القوانني بةاا ع ى ط ب رئيء اق ايم كوردساتا ، أو و اء الاوزراا، أو عشارة مال          1
 .أعضاا الربسا 

ا الباات يف مشااروعية اسراساايم واألنظمااة والقاارارات والتا يمااات بةاااًا ع ااى ط ااب كاال شااخص ذي مصاا صة     9
 .مباشرة

عو  مقامة أما  حمكمة بام  دساتورية قاانو  أو مشاروعية قارار أو نظاا  أو      البت يف المفع اسقم  يف د: ثالثا 
 .تا يمات، وع ى احملكمة اسذكورة تدجيل المعو  اني البت يف نتينة المفع مل قبل احملكمة المستورية

 .الاراق -تصميق نتائج االستفتااات واالنتخابات الاامة لرئيء االق يم وبرسا  كوردستا  : راباا 
( 190)البت يف دستورية التاميل اسقرتح ع ى دستور اق يم كوردستا  ومم  موافقته ستط بات اسادة : متا خا

 .مل هذا المستور
مال  ( 19)حماكمة رئيء أو نائب رئيء اق يم كوردستا  بام اتهامهما مال قبال الربساا  وفقاا  ل ماادة      : سادسا 

 .موافقة ما ال يقل عل مختة مل أعضاا احملكمةهذا المستور، والدانة الرئيء أو نائبه يتتوجب 
 .مل هذا المستور( 5/ الفقرة ثامل عشر/ 12)البت يف المعاو  اسرفوعة وفق اسادة : ساباا 
 .البت يف الطاو  استا قة بصصة الاضوية ورفع ااصانة عل أعضاا الربسا : ثامةا 
 (:21)اسادة 

 .ل فيها وكيفية قبول المعاو  والط بات والطاو  بقانو حتمد شروط الاضوية يف احملكمة وسا الام
 (:21)اسادة 

أحكا  احملكمة المستورية نهائية وم زمة ل نمياع، وإذا ماا قاررت احملكماة عةام بتهاا يف دساتورية القاوانني أو         
ع يهاا إشااار   مشروعية اسراسيم واألنظمة والقرارات والتا يمات أ  أيا  مةها خمالف ل مستور أو القانو ، يتاني 

 .الت طة اساةية يف اق يم كوردستا  الواذ ما ي ز  مل إجرااات إلزالة اسخالفة المستورية أو تصصيصها
 و ء القضاا: ثالثا 
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 (:21)اسادة 
يتكو  و ء القضاا مل رئيء حمكمة التمييز ونوابه، ورئيء هيئة اإلشراف القضائ ، ورئيء االدعاا : أوال 

 .كم اسةاطق االستئةافية يف اق يم كوردستا الاا ، ورءساا حما
يتوىل و اء القضااا إدارة شاؤو  القضااا وضاما  اساتقالليته واإلشاراف ع اى اهليئاات القضاائية وفقاا             : ثانيا 

 .ل قانو 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نوَينَيتـةوة   زؤر سوثاس، داوا لة كا  حمةمةد عومةر دةكةم كة لة ماددةي نؤةدو نؤ تا سةدو بيسـت و دوو 
 .بة زماني كوردي، رةرموو

 :بةر َيز حممد عمر مولود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (22)ماددةة 

دةسةيتي دادوةري بودجةيةكي تايبةتي هةية كة بة بودجةي هةرَيمةوة دةلكَينـدرآ و ثَيكـدَي لـةو    : يةكةم
 .مةتا هةرَير بؤي تةرخان دةكار ةسر و غةرامانةي كة بة ثَيي ياسا وةردةطريَي و لةو ثارةيةة حكو

ئةجنومةنا دادوةري ئامادة كردني ثرؤذةة بودجةة ساينةة دةسةيتي دادوةري لة ئةسـتؤدةطرَي و  : دووةم
لةطةَل وةرطرتين بريور اي دادطـاي دةسـتووري سـةبارةت بـةو ثـارة تايبةتـةة بـؤي تـةرخان كـراوةو دةواتـة           

دكردني، بــة مــةرجَي دوا ذمــارةة نرَيتــة نَيــو بودجــةة عــرياق بــؤ ثةســن-بةرضــاوي ثةرلــةماني كوردســتان
 .ساينةة هةرَيمةوة

 
 
 
 
 

 دةروازةة ضوارةم
 داواكاري طشس:يةكةم 

 (100)ماددةة
ــة  ــةري كؤمةَل ــس نوَين ــاري طش ــي   , داواك ــتين ر ةواي ــةروةري و ثاراس ــة دادث ــةرطريكردن ل ــؤ ب ــروعية)ب و ( مش

. و ثاراســتين خَيــزان و تاكــة كةســان و ئازاديــةكانيان  سيســتةمي طشــس و ئاسايشــي هــةرَير و دارايــي طشــس 
 .ئةمةش بة ياسا ر َيكدةخرَي

 ئةجنومةنا شوور ا: دووةم
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 (101)ماددةة 
ــتان    ــةرَيمي كوردسـ ــوور اي هـ ــةنا شـ ــةيت     -ئةجنومـ ــةكان ودةسـ ــةر  ورةرمانـ ــدرَي وئـ عـــرياق دادةمةزرَينـ

 .وثَيكهاتةكاني بةياساية  رَيكدةخرَين
 دةروازةة ثَينجةم

 ر ية خؤجَييةكان و ئةجنومةنةكاني شارةوانيكارطَي
 (109)ماددةة 

دةبَي و كردنةوة و ( ثارَيزطا، اةزا،ناحيةو دَي)دابةش بووني كارطريي لة هةرَيمي كوردستان لةسةر بناغةة 
و ديـاركردن و هـةمواركردني سـنوورةكانيان و لَيـ  كردنـةوةو      (مركـز )دياركردن و طـؤر يين مةَلبةنـدةكانيان  

 .ن بة يةكةكاني ديكةة كارطَير يةوة بة ثَيي ياسا دةبَيلكاندنيا
 (105)ماددةة 

ــة كوردســتان  : يةكــةم ــةر َيوةبردني يةكــة كارطَير يــةكان ل ــا، اــةزا، ناحيــةو ديَ ), عريااــدا-لــة ب ــة ( ثارَيزط و ل
ة بنــةماي نامةركــةزي دةطردرَيتةبــةر، وة  يــةكَي  لــ, طةشــةثَيدان و كــارا كردنيــان بةشــَيوةيةكي بــةردةوام

عـرياق لـة بـةر َيوةبردني كاروبـاري     -شَيوازة ثَيويسـتيةكاني بةشـداريكردني هاوواَلتيـاني هـةرَيمي كوردسـتان     
هةر ية  لةمانـةش ئةجنومـةنَيكي خـؤجَييي دةبـَي     . طشتيي يةكة كارطَير يةكاندا بؤ وةديهَيناني دميوكراسي

ياســاية  شــَيوةي هةَلبذاردنةكــةي و بــة .  كــة بــة دةنطــداني طشــتيي، نهــَيين و راســتةوخؤ هةَلدةبــذَيردريَ  
 .دةسةاَلت و ئةركو رةرمانةكاني دياردةكرَين

هــةر يةكةيــةكي كــارطَيري ئةجنومــةنَيكي جَيبــةجَي كردنــي دةبــَي كــة ســةرؤكي يةكــة كارطَيريةكــة   : دووةم
 ســةرؤكايةتي دةكــاو ضــؤنيةتي ثَيكهَينــاني و ديــاركردني دةســةاَلت و ئــةركو رةرمانــةكاني و ثةيوةنــديي بــة

ئةجنومةني خؤجَييي يةكة كارطَيريةكة بة وةزارةتةكان و دامودةزطا ناوةنديةكان لة هـةرَيمي كوردسـتانةوة   
 .بة ياسا رَي  دةخرَين

 (102)ماددةي 
مةلبةندي هةر ثارَيزطاو اةزاو ناحية  و هةر دَييةكين كة ذمارةي دانيشتواني لة سَي هةزار كةس كـةمرت  

ةجنومــةنَيكي شــارةواني بــةر َيوةي دةبــاو بــةثَيي ياســا خزمةتــة طشــتيةكان   نــةبَي شــارةوانيةكي دةبــَي كــة ئ 
 .ثَيشكةش بة هاوواَلتياني دةكا

 (103)ماددةي 
 .ئةجنومةنة خؤجَيي و شارةوانييةكان خاوةني كةسايةتي مةعنةوين: يةكةم
 .هةر يةكةيةكي كارطَيري، يان شارةواني بودجةيةكي سةربةخؤو تايبةتي دةبَي: دووةم
 (101)ي ماددة

ــةم ــةي      : يةكـ ــةكي دادثةروةرانـ ــارةوانيةكاندا نوَينةرايةتيـ ــةكان و شـ ــة جؤجَييـ ــاني ئةجنومةنـ ــة ثَيكهَينـ لـ
 .ثَيكهاتةكاني ئةو يةكة كارطَيرية، يان شارةوانية لةبةرضاو دةطريَي و ئةمةش بة ياسا رَيكدةخرَي
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ذمـارةي  %  50رَيـذةي بـةالي كـةم     ثَيويستة ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةنة خؤجَييةكان وةديهَينـاني : دووةم
 .ئةندامانيان بؤ ذنان وة  ئاماجنَي  لةبةرضاو بطرَي

 دةروازةي شةشةم
 دةستةو كؤمسيؤنة سةربةخؤيةكان

 (101)ماددةي 
 :بة ياساية  ئةمانةي خوارةوة دادةمةزرَين: يةكةم

 .عَيراادا-دةستةي بايي سةربةخؤي هةَلبذاردن و راثرسي لة كوردستان-1
 اني دةستثاكي و ضاودَيريي داراييديو -9
 .ـ دةستةة طشتا دروستا و باشيا بةرهةمةكانا خؤماَلا و هاوردةكان5

 :دووةم
 .ـ بة ياساية  ئةجنومةنا راوَيذكار بؤ كاروبارة ئابوورة و كؤمةييةتا دادةمةزرَيت 1
ــة  لــة ســةرؤكايةتا هــةريَ        9 ــذ ثَيشكةشــكردنة بــة هةري ــةمان و ـ ئــةركا ئــةو ئةجنومةنــة راوَي ر و ثةرل

 .ئةجنومةنا وةزيران لة بوارة كاروبارة ئابوورة و كؤمةييةتيدا
 (101)ماددةة 

ــةم ــةة    : يةك ــة بر ط ــتانةي ك ــةو دةس ــةم)ئ ــاددةة (يةك ــةذَير    (101)ة م ــةوة ل ــتوورة دةيانطرَيت ــةم دةس ة ئ
 .مانةوة ر َيكدةخاتعَيراادا دةبن و ياسا ثةيوةندة هةر يةكَيكيان بة ثةرلة-ضاودَيريا ثةرلةمانا كوردستان

دةكـرَة دةسـتة و   , ة ئـةم دةسـتوورةدا هـاتوون   (101)ة مـاددةة  (يةكةم)بَيجطة لةوانةة لة بر طةة : دووةم
 .كؤمسيؤنا ديكةش بة ياسا ثَيكبهَيندرَيت

 (102)ماددةة 
وثةيوةســت دةبــآ بــة ســةرؤكي    ( ئةجنومــةني ئاسايشــا هــةرَير  )ئةجنومــةنَي  ثَيكدةهَينــدرَيت بــةناوي   

 .ةوة وثَيكهاتةو ئةركورةرمان وتايبةمتةندي ودةسةيتةكاني بةياساية  رَيكدةخرَينهةرَيم
 دةروازةة حةوتةم
 حوكمة داراييةكان

 (110)ماددةة  
بة جؤرَي  نـزمرتين ر ادةي  دادثـةروةريا طـوزةران    , ئةو كةسانةة خاوةن داهاتا نزمن لة باج دةبةخشرَين

 .دةخرَيتدةستةبةر بكات، ئةمةش بة ياساية  ر َيك
 (111)ماددةة 

 :داهاتا هةرَيما كوردستان ثَيكدَيت لة
بةشا هةرَير لة بودجةة طشتا حكومةتا ريدر اَل لة دةسكةوتةكاني سامانا نةوت و طـازو رةسـر و   : يةكةم

 .طومرئ و داهاتة ريدر اَليةكانا ديكة بة اةرز و بةخشني وهيبةو يارمةتيةكانيشةوة
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ةسر و كرَيكاني راذةة دامودةزطا طشتيةكان و داهاتةكانا دامةزراوو كؤمثانيـا  دةسكةوتةكاني باج و ر: دووةم
 .طشتيةكان

بةر َيوةبردن و كؤكردنةوةة باج و رةسر و طومرطة ريدر اَليـةكان  )ئةوةي وةردةطريَيت لة كرَييةكانا : سَييةم
 (.و داهاتة ريدر اَليةكانا ديكة لة هةرَيمدا

 .ةبةرهَينانا حكومةتا هةرَيردةسكةوت و داهاتةكاني و: ضوارةم
 بةخشن و هيبةكان: ثَينجةم
 .اةرزة نَيوخؤيا و دةرةكيةكانا تايبةت بة هةرَير: شةشةم

 .ئةو ثشتيوانة داراييةة كة حكومةتا ريدر اَل ثَيشكةش بة حكومةتا هةرَيما دةكا: حةوتةم
 (119)ماددةة 

 . ساَلا دارايا بة ياسا ديار دةكرَة
 (115)ماددةة 

هـةموو سـاَلَيكا دارايـا ياسـاة بودجـةة هـةرَير دادةنرَيـت و داهـات و خةرجيـة خةمَ َينـدراوةكانا           : يةكةم
 .لةخؤدةطرَيت

ثرؤذة ياساي بودجةة سـاَلا دارايـا دةدرَيتـة ثةرلـةمانا     , سَا مانط ثَين تةواو بوونا ساَلا دارايا: دووةم
 .عَيراق-كوردستان

يان ثَيشكةش كردنـا بودجـة كةوتـة دواة دةسـتثَيكي سـاَلا      , دنئامادةكر, ئةطةر لةبةر هةر هؤية : سَييةم
ة ئــةو ( 1/19)ئــةوا بــؤ هــةر مانطَيــ  كــة بودجةكــةة دواكــةوتوة ر َيــذةة  , دارايــا  حكومــةتا هةرميــةوة

 .ثشتةوانيةة كة بؤ ساَلا دارايا رابردوو بر يارة لةسةردرابوو خةرج دةكرَيت
 (112)ماددةة 

دســتان و جَيطرةكــةة و ســةرؤكا ثةرلــةمان و جَيطرةكــةة  و ئةنــدامانا  اةدةغةيــة ســةرؤكا هــةرَيما كور
ثةرلةمان و سةرؤكا ئةجنومةنا وةزيران و جَيطرةكـانا و وةزيرةكـان و ئةوانـةة ث ـةة تايبـةتيان هةيـة و       
دادوةرةكان و  داواكارة طشتيةكان و جَيطراني داواكاري طشـس و بةر َيوبـةرة طشـتيةكان و ئةوانـةة لـة ث ـةة       

عَيراق بكر ن يان بة كـرَة بطـرن يـان شـتَي  لـة      -ن دان، شتَي  لة سامانة طشتيةكانا هةرَيمي كوردستانئةوا
موَلكا خؤيان بة دامودةزطاكانا هةرَير بيترؤشن يان بة كـرَة بـدةن يـان طرَيبةسـتَي  مـؤر بكـةن بـة نـاوة         

 .َيكا ديكةوةر استةوخؤ يان بة هؤة كةس, يان بةَلَيندةر, يان هاوردكار, (ثابةند)م تزم
 دةروازةة هةشتةم

 كارثَيكردنا دةستوور و لَيكدانةوة و هةمواركردنا
 (113)ماددةة 

كــار بــة هــيض هــةمواركردنَيكا دةســتوورة ريــدر اَلا نــاكرَة ئةطــةر لــةو دةســةالتانةة دةزطاكــانا هــةرَيمي     
هــةتا ر ةزامةنــدة  ,  ريــدر اَلا( حصــرة)كوردســتان كــةم بكاتــةوة كــة ناكةونــة نَيــو دةســةالتة تايةبتيــةكانا  
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, عَيراق لـة راثرسـيةكدا لةسـةر نـةباَ    -ثةرلةمانا هةرَير و رةزامةندة زؤرينةة دةنطدةرانا طةىل كوردستان
 .لة دةستوورة ريدر اَلا( ضوارةم/ 191)بة ثَيا حوكما ماددةة 

 (111)ماددةة 
ــوونةوة     ــاة ثَيداض ــدَة، دادط ــتان ثَيك ــة كوردس ــتوورة ل ــةة دادطــاة دةس ــةو كات ــا ئ ــة  ت ــة ل ــتان بَيجط ة كوردس

تايةبتةمةندية ئاساييةكانا، تايبةمتةند دةبَيت بة لَيكدانةوةة دةاةكانا ئةم دةستورة و بر يـاردان  لةسـةر   
دةستوورينةبوونا ياساكان و ر ةوانةبوونا بر يار و مةرسووم و ثَير ةوو ر َينماييةكان لةو داوايانةة دةخرَينة 

 .بةردةم دادوةرة
 (111)ماددةي 

دابـآلو دةكرَينـةوة و لـة ر ؤذة    ( وةاـائيعا كوردسـتان  )ساكان  لـة ر ؤذنامـةة رةمسيـا هـةرَيمي كوردسـتان      يا
 .مةطةر دةاَيكيان بة ثَيضةوانةة ئةمةوة تَيدا هاتبَا, بآلوبوونةوةيان كاريان ثَا دةكرَة

 (111)ماددةة 
تان لـة ر اثرسـيةكا طشـتيدا بـة     ئةم دةستوورة ثاش رةزامةنديا زؤرينةة دةنطدةرانا طةىل هةرَيما كوردسـ 

 .ثةسةندكراو دادةندرَة
 (112)ماددةة 

, هـةمواركرا , ئةطةر زجنريةي ئةو ماددانةة دةستووري ريدرالي كة لةم دةسـتوورةدا ثشـتيان ثَيـوة بةسـرتاوة    
 .  ثةرلةمان بؤة هةية بة زؤرينةة دةنطا ئامادةبووان ئةو زجنريةية راست بكاتةوة كة ثشس ثآ بةسرتاوة

 (190)اددةة م
ــاتوون   : يةكــةم ــةم ماددةيــةدا ه ــةو ر َيكارانــةة  ل ــةموارناكرآ بــةبآ ئ ــةم دةســتوورة ه ــان  , ئ ــةرجَا زي بــة م

ــيا  ــتةما سياس ــةالمةتا سيس ــةالمةتا       , بةس ــرياق و س ــتان ـ ع ــوكراتيا كوردس ــارة و دمي ــةمانيا كؤم ثةر ل
 .نةكاتةوة خاكةكةة نةطةيةنَا و لةو ماف و ئازاديانةة لةم دةستوورةدا هاتوون كةم

ــدامانا         : دووةم ــارةة ئةن ــوةة ذم ــان ني ــةوة ، ي ــران ثَيك ــةنا وةزي ــتان و ئةجنوم ــةرَيما كوردس ــةرؤكا ه س
 .ثةرلةمان بؤيان هةية ثَيشنيازة هةمواركردنا دةستوور بكةن

دةبـَا لـة مـاوةة ضـل و ثَيـنج      , دادطاة دةستوورة ثاش ثَيداضوونةوةة هـةمواركردنا ثَيشـنيازكراو  : سَييةم
بر يار بدات ئايا هةرمواركردنة ثَيشنيازكراوةكة  ناكؤكة لةطةَل ئـةو مةرجانـةة لـة بر طـةة يةكـةما       ر ؤذدا 

 .يان طوجناوة, ئةم ماددةيةدا هاتوون
ة ذمـارةة ئةندامـةكانا رةزامةنـدة لةسـةر      9/5ثةرلـةمانا كوردسـتان بـؤة هةيـة بـة زؤرينـةة       : ضوارةم

 .ثَيشنيازةكة دةربربَيت
ــةم ــةىل كورد: ثَينج ــتانط ــةر      -س ــدة لةس ــدةران رةزامةن ــةة دةنط ــة زؤرين ــتا دا ب ــيةكا طش ــة ر اثرس ــرياق ل ع

 .هةمواركردنةكة دةردةبر َيت
 (191)ماددةة 
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ة ئةوانةة مارا دةنطدانيان هةية لة هةرَير دا دةتوانن لةسةر %( 93)ر اثرسا مارا هاوويتيانا هةرَيمة و 
ــةرجيَ     ــة م ــةن، ب ــا بك ــاركراو داواة ر اثرس ــةتَيكا دي ــَا     باب ــرَي و ج ــا رَيكبخ ــا ياس ــة ثَي ــية ب ــةم ر اثرس   ئ

 .بةجَيبكرَة
 (199)ماددةة 

كـارة  , رؤذ دواة ئةوةة لة ر اثرسيةكا طشتيدا ر ةزامةندة لةسةر دةدرَيت( 50)سي , ئةم دةستوورة: يةكةم
ر ؤذ دواة ر ةزامةنــدة لةســةردانا لــة ر اثرســية     10لــةماوةة , ثَيــدةكرَةو ســةرؤكا هــةرَيما كوردســتان   

 .لة ئةستؤ دةطرَة( وةاائيعا كوردستان)بآلوكردنةوةة لة ر ؤذنامةة رةرمي , طشتيةكةدا
ئةطـةر بـة ثَيـا حوكمـةكانا     , ئةو ياسايانةة لة ر ؤذة كارثَيكردنا ئةم دةسـتوورةدا كاريـان ثَيكـراوة   : دووةم

 .اسئةم دةستوورة هةموار نةكرابن يان هةَلنةوةشابنةوة، بة كارثَيكراوة دةمَيننةوة سوث
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ئَيستا دكتؤر شَيرزاد بؤ خوَيندنةوةي ماددةي نؤةدو نؤ تا ماددةي سةد بيست و دوو بة زماني 
 .عةرةبي، رةرموو

 :شَيرزاد ا د نةجار.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:22)اسادة 

يزانياة االق ايم متاول مال الرساو  والغراماات القضاائية        ل ت طة القضاائية ميزانياة خاصاة بهاا ت صاق مب     : اوال 
 .استتوفاة وفق القانو  وما ترصم  حكومة االق يم مل مبالق لتموي ها

يتااوىل و ااء القضاااا إعااماد مشااروع ميزانيااة التاا طة القضااائية التااةوية مااع األخااذ باارأي احملكمااة     : ثانيااا 
الاراق ل موافقة ع يه، ع اى أ  ياتم   -ا  كوردستا المستورية حول التخصيصات اماصة بها ويارضه ع ى برس

 .إدراس الرقم الةهائ  هلا ضمل اسوازنة التةوية لالق يم
 الباخل الرابع

 اإلدعاا الاا : أوال 
 (:100)اسادة 

يةوخل االدعاا الاا  عل اجملتمع يف المفاع عل الامالة ومحاية اسشروعية والةظاا  الااا  وأمال االق ايم واألماوال      
 .مة ومحاية األسرة واألفراد وحرياتهم ويةظم ذلك بقانو الاا

 و ء الشور : ثانيا 
 (:101) اسادة

 .الاراق وحتمد مهامه وصالحياته وتشكيالته بقانو -يؤسء و ء شور  اق يم كوردستا   
 الباخل امامء

 االدارات احمل ية واجملالء الب مية
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 (:109) اسادة
ويتم اساتصماثها  ( احملافظة، القضاا، الةاحية، القرية) يم كوردستا  ع ى أساس تكو  التقتيمات اإلدارية يف اق

 .وتايني وتغيا مراكزها وحتميم وتاميل حمودها وفك ارتباطها وإااقها بوحمات إدارية أخر  وفق القانو 
 (:105) اسادة

احملافظاة، القضااا، الةاحياة،    )ساتا   تاتمم الالمركزية اإلدارياة يف إدارة الوحامات اإلدارياة يف اق ايم كورد    : أوال 
وتطويرها وتفاي ها باستمرار باعتبارها إحام  الوساائل الضارورية سشااركة ماواط  اإلق ايم يف إدارة       ( القرية

الشؤو  الاامة ل وحمة اإلدارية حتقيقا  ل مميقراطية، فيكو  لكال مةهاا و اء حم ا  مةتخاب بااالقرتاع الااا         
 .انتخابه وحتميم صالحياته ومهامه بقانو التري اسباشر وتبني طريقة 

يكو  لكل وحمة إدارية و ء تةفيذي يرتأسه رئايء الوحامة اإلدارياة تابني كيفياة تشاكي ه وحتميام        : ثانيا 
صالحياته ومهاماه وعالقتاه بااجمل ء احمل ا  ل وحامة اإلدارياة ذاتهاا والاوزارات واسؤستاات اسركزياة يف اق ايم            

 .كوردستا  بقانو 
 (:102) اسادة

يكو  سركز كل حمافظة وقضاا وناحية وكل قرية ال يقل عمد سكانها عال ثالثاة آالف نتامة ب مياة ياميرها      
 .و ء ب مي يتوىل تقميم امممات الاامة سواطةيها مبوجب قانو 

 (:103)اسادة 
 .تتمتع اجملالء احمل ية والب مية بالشخصية اساةوية: أوال 

 .رية أو ب مية ميزانيتها استتق ة اماصة بهايكو  لكل وحمة إدا: ثانيا 
 (:101)اسادة 

يراعى يف تشكيل اجملالء احمل ية والب مية التمثيل الاادل ل مكونات اسوجودة ضمل ت اك الوحامة اإلدارياة    : أوال 
 .أو الب مية ويةظم ذلك بقانو 

مل عامد  %( 50)يل ل ةتاا ال تقل عل جيب أ  يتتهمف قانو  انتخاخل اجملالء احمل ية حتقيق نتبة متث: ثانيا 
 .اعضائه

 الباخل التادس
 اهليئات واسفوضيات استتق ة

 (:101)اسادة 
 :تؤسء بقانو : أوال 
 .الاراق-اهليئة الا يا استتق ة لالنتخابات واالستفتاا يف كوردستا  -1
 .ديوا  الةزاهة والرقابة اسالية -9
 .ت احمل ية واستتوردةاهليئة الاامة لتالمة وجودة اسةتنا -5

 :ثانيا 
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 .يؤسء اجمل ء االستشاري ل شؤو  االقتصادية واالجتماعية بقانو  -1
تكو  مهمة اجمل ء تقميم اسشاورة يف الشاؤو  االقتصاادية واالجتماعياة لكال مال رئاساة االق ايم والربساا            -9

 .وو ء الوزراا
 (:101) اسادة

ماال هااذا المسااتور لرقابااة برسااا  كوردسااتا  ( 101)ماال اسااادة ( أوال ) وضااع اهليئااات اسشاامولة بااالفقرة: أوال 
 .ويةظم القانو  عالقة كل مةها به

مال  ( 101)مال اساادة   ( أوال )جيوز تشكيل هيئات ومفوضيات أخر  بقانو  اضافة اىل ما جاا يف الفقرة : ثانيا 
 .هذا المستور

 (:102) اسادة
يارتب  بارئيء االق ايم وحتامد تشاكيالته ومهاماه واختصاصااته        ( و ء أمال االق ايم  )يشكل و ء يتمى 

 .وصالحياته بقانو 
 الباخل التابع

 األحكا  اسالية
 (:110)اسادة 

 .يافى أصصاخل المخول اسةخفضة مل الضرائب مبا يضمل اام األدنى الاادل ل مايشة، ويةظم ذلك بقانو 
 (:111)اسادة 

 :تتكو  واردات اق يم كوردستا  مل 
حصة االق يم مل اسوازنة الاامة ل صكومة االحتادية استدتية مل عوائم الثاروة الةفطياة والغازياة ورساو      : ال أو

 . الكمارك والواردات االحتادية االخر  مبا فيها القروا واسة  واهلبات واستاعمات
 .والشركات الاامة       عائمات الضرائب والرسو  وأجور خممات اسرافق الاامة وإيرادات اسؤستات: ثانيا 
إدارة وجبايااة الضاارائب والرسااو  الكمركيااة االحتاديااة و اهااا ماال )مااا يااتم اسااتيفاء  ماال أجااور عاال : ثالثااا 

 (.الواردات االحتادية يف االق يم
 .عائمات استثمارات حكومة االق يم ومواردها: راباا 

 .اسة  واهلبات: خامتا 
 . اماصة باالق يمالقروا الماخ ية وامارجية : سادسا 
 .ما تقممه ااكومة االحتادية مل دعم مال  اكومة اإلق يم: ساباا 
 (:119)اسادة 

 .حتمد التةة اسالية بقانو 
 (:115) اسادة

 .يشرع قانو  موازنة االق يم يف كل سةة مالية ويتضمل الواردات والةفقات التقميرية: أوال 
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 .الاراق قبل ثالثة أشهر مل انتهاا التةة اسالية-سالية لربسا  كوردستا يقم  مشروع اسوازنة ل تةة ا: ثانيا 
يف حالة تدخر إعماد أو تقاميم اسوازناة عال بماياة التاةة اسالياة ألي سابب كاا ، تتاوىل حكوماة االق ايم            : ثالثا 

تادخرت عةاه    مل االعتمادات اسقررة يف ميزانية التةة اسالية اسةصرمة وذلك لكال شاهر  ( 19\1)صرف نتبة 
 .اسيزانية

 (:112) اسادة
حيظر ع ى رئيء اق ايم كوردساتا  ونائباه ورئايء الربساا  ونائباه وأعضااا الربساا  ورئايء و اء الاوزراا            
ونوابااه والااوزراا وأصااصاخل الاامرجات اماصااة والقضاااة واساامعني الاااامني ونااوابهم واساامراا الاااامني وماال هاام 

الاراق أو تدجا أو بيع ش ا مل قت كاتهم -سمت كات الاامة يف كوردستا بمرجتهم شراا أو استئنار ش ا مل ا
 .لت طات االق يم أو إبرا  عقم مباشرة  أو بالواسطة بوصفهم م تزمني أو مورديل أو مقاولني

 الباخل الثامل
 نفاذ المستور وتفتا  وتامي ه

 (:113) اسادة
يات سا طات اق ايم كوردساتا   اا الماخ اة ضامل       اليامل بدي تاميل ل مستور االحتاادي يةاتقص مال صاالح    

الااراق  -االختصاصات ااصرية ل ت طات االحتادياة إال باام موافقاة برساا  االق ايم وموافقاة شااب كوردساتا         
 .مل المستور االحتادي( راباا /191)ع يه يف استفتاا بد  بية اسصوتني تطبيقا  اكم اسادة 

 (:111) اسادة
ردستا ، إضافة إىل اختصاصاتها االعتيادياة، بتفتاا نصاوص هاذا المساتور والبات يف       وتص حمكمة متييز كو

المفع بام  دستورية القوانني ومشروعية القرارات واسراسايم واألنظماة والتا يماات يف الامعاو  اسقاماة أماا        
 .القضاا اني تشكيل احملكمة المستورية يف كوردستا 

 (:111) اسادة
ويامال بهاا مال تادريخ نشارها إال إذا      ( وقائع كوردستا )ريمة الرمسية الق يم كوردستا  تةشر القوانني يف اجل

 .نص فيها ع ى خالف ذلك
 (:111) اسادة

 .يام هذا المستور مصادقا  ع يه بام موافقة أ  بية اسصوتني مل شاب اق يم كوردستا  ع يه يف استفتاا عا 
 (:112) اسادة

المستور االحتادي اليت مت االستةاد ع يها يف هاذا المساتور ف ربساا  كوردساتا  ا      يف حالة تاميل تت تالت مواد 
 .الاراق بد  بية أصوات اااضريل تصصي  التت تل استتةم ع يه

 (:190) اسادة
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ال يامل المستور إال وفقا  لإلجرااات الواردة يف هاذ  اساادة ع اى أ  ال مياء هاذا التااميل ساالمة الةظاا          : أوال 
س  الربسان  اجلمهوري المميقراط  لكوردستا  ا الاراق وسالمة أراضيه وع ى أ  ال يةتقص مال ااقاوق    التيا

 .وااريات األساسية الواردة يف المستور
 .لرئيء اق يم كوردستا  وو ء الوزراا ماا ، أو ث ث عمد أعضاا الربسا  اقرتاح تاميل المستور: ثانيا 
ة باام مراجاتهاا ل تااميل اسقارتح خاالل مختاة وأربااني يوماا ، أ  تقارر كاو            ع اى احملكماة المساتوري   : ثالثا 

 .مل هذ  اسادة أ  مطابقا  هلا( أوال )التاميل اسقرتح خمالفا  ل شروط الواردة يف الفقرة 
 .الاراق اسوافقة ع ى االقرتاح بد  بية ث ث  عمد أعضائه-لربسا  كوردستا : راباا 

 .الاراق يف استفتاا عا  ع ى التاميل بد  بية اسصوتني-تا يوافق شاب كوردس: خامتا
 (:191) اسادة

قل هلم حق االنتخاخل يف االق يم ط ب إجراا االستفتاا سوضوع %( 93)االستفتاا حق سواط  االق يم وحيق لا 
 .ماني، ع ى أ  يةظم وجيري هذا االستفتاا وفق القانو 

 (:199) اسادة
ور نافذا  بام مض  ثالثني يوما  مل تاريخ اسوافقة ع يه يف االستفتاا الاا ، ويتوىل رئايء  يام هذا المست: أوال 

خالل عشارة أياا  مال تااريخ اسوافقاة ع ياه يف       ( وقائع كوردستا )اق يم كوردستا  نشر  يف اجلريمة الرمسية 
 .االستفتاا الاا 

 .س ُت غى أو تامل وفقا  ألحكا  هذا المستور تبقى التشرياات الةافذة يف االق يم ماموال  بها ما: ثانيا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، خوش  و برايان، ئةنداماني ثةرلةمان، نامـةوَيت اسـةكاني سـةرةتاي دانيشـتنةكةمان دووبـارة      
ــؤ        ــةمان، ب ــؤ ثةرلةمانةك ــذوويني ب ــن مَي ــدا دةذي ــتا تَي ــة ئَيس ــاتانةي ك ــةو س ــَير ئ ــةنيا ئــةوة دةَل بكةمــةوة، ت
طةلةكةمان تةنيا وشةيةكة دووبارةي بكةمةوة، ئـةوين ئةوةيـة كـة هـةر كةسـَي  لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان         
تاكة كةس، حزب حةاي خؤيةتي موالحةزةو بؤضوونَيكي تري هةبَيت لةسةر بر طةيـة  لـة بر طـةكاني ئـةو     

دةكـان ثَيكـةوة دةسـتوورَيكن    ماددةية، ياخود موارةاةتي لةسةر نةكات، بةاَلم ئَيمة وةكو طومتان تَيكر اي ماد
بؤ هةرَيمي كوردستان، بؤ هةموومانة، بؤية هةر كةسَي  ئةو بؤضوونةي هةبَيت لةسةر بابةتَي ، دةتوانَيت 
ئيحتييتازة ثَي بكاتن لة الي خؤي، دةتوانَيت باسي بكاتن لة راطةياندن، بـةاَلم ئَيسـتا لَيـرة وةكـو ثَيشـرتين      

ة دوو مةرةحةلة دةوةمة دةنطدانةوة، يةكةم بـةتَيكر اي دةنـط دةنطـي    رَيككةوتني لةسةري، ئةو ثرؤذةية ب
بؤ دةدةين، دوايَين بؤ ئةوةي وةكو طومت ساتَيكي مَيذوويية يةكة يةكة دةنطـي بـؤ بـدةين، بـؤ ئـةوةي ئـةو       
دوو لةسـةر ســَييةي كـة ثَيويســتة لةطــةَل ثَيشـةكييةكة ثَيكــةوة، ثَيشــةكيةكةو ماددةكـان ثَيكــةوة، هــةمووي     

ةوة دةوةينــة دةنطدانــةوة، دوايــَين يةكــة يةكــة رةئــي ئةندامــةكان وةردةطــرين، بــؤ ئــةوةي ذمــارةي    ثَيكــ
دةنطــدةران بــة بــةَلَي و بــة نــةخَير تؤمــار بكــةين، بؤيــة تَيكــر اي ثرؤذةكــة لةطــةَل ثَيشــةكييةكة، ثــرؤذةي    

ةرز بكاتـةوة؟ زؤر  عَيـراق دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـ        –دةستووري هةرَيمي كوردسـتان  
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سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، يـة  كـةس، بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، زؤر       
سوثاس، ئَيستاش يةكة يةكة دةنطي بؤ دةدةين، بؤ ئـةوةي ذمـارةي دةنطـدان تؤمـار بكـةين، وامـان ئيتييتـاق        

ئةنـدامي ثةرلـةمان ئامادةيـة،    ( 21)بكـةين،   كردووة لةطةَل ليذنةي دةستووري، بـؤ ئـةوةي ذمارةكـة تؤمـار    
، ضونكة ية  لة ئةندامةكان وةرـاتي كـردووة، خـوا عـةروي بكـاتن، لـة       (110)دةنطي داوة لة ( 21)كةواتة 

لة دةنط لة سةد ماناي واية دوو لةسةر سَييةكةي دابني كردووة، كةواتة ثرؤذةكة دةستووريية، بةس ( 21)
اوةني دةستووريني و ضاوةر وان دةكةين و ئومَيد دةكـةين طـةلي كوردسـتان    لةو رؤذةوة ئَيمة مةبدةئييةن خ

، ئَيمة لةمر ؤوة لةطةَل كؤمسيؤني بااَل لةكار دةبني و لَيرةدا 93/1/9002بة زؤرينةيان دةنطي بؤ بدةن لة 
دةبَيت سوثاسي يةكة يةكة سةرؤكي ليذنـةي نووسـينةوةي دةسـتوورو جَيطرةكـاني و ئةندامـةكاني، هـةموو       
ئةو كةسانةي كة تيايدا بةشدار بوون، هةموو ئةو حزبانةي كـة تَيبينيـان نـاردووة، هـةموو ئـةو رَيكخـراوة       
مةدةنيانــةي كــة بؤضــوونيان هــةبووة، نامــةيان نــاردووةو لــة رؤذنامةكانــدا باســيان كــردووةو ثرؤذةكــةيان    

َيزين دةكـةم، بـة ضـةثَ ة    دةوَلةمةند كردووة، سوثاسي يةكة يةكةيان دةكةم و منـين سوثاسـي ئَيـوةي بـةر     
 ............. .رَيزان 

 .كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، ئةطةر ثَيويسس كرد بؤ دانيشنت ئاطادارتان دةكةينةوة، زؤر سوثاس
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر
 ثةرلةماني سةرؤكي                       ثةرلةماني ةرؤكي جَيطري س                     ثةرلةماني َيري سكرت     

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
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 ي نائاسايي (4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9112\1\2رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي(2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2/1/9112 رَيكةوتي ثَينج شةممة

ــذمَير    ــوةر ؤي  (11)كات ــَين ني ــةممة ي ث ــنج ش ــةوتي  رؤذي ثَي ــتان    2/1/9002رَيك ــةماني كوردس  -ثةرل
ةر َيز حممـد اـادر   بـ  بـة ئامـادةبووني  , عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ثةرلـةمان و    
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دانيشـتين  , بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان      , جَيطري سـةرؤ  و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي نائاسايي خولي (1)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229ركراوي سـاَلي  ي هـةموا (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي نائاسـايي  (2)دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر يـاردرا دانيشـتين ذمـارةي       , ثةرلةماني كوردستاني عَيـراق 
دا بـةم   2/1/9002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ثَيـنج شـةممة رَيكـةوتي    (11)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :شَيوةية بَيت
ســس كؤميســؤني بــاي ســةربةخؤي هةَلبذاردنــةكان بةرامبــةر بــة   خســتنةر وو وطيتتوطــؤكردن لةســةر هةَلويَ -1

 .عَيراق –ثرؤسةي ر ييتراندؤم لةسةر ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوة طةىل كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة بةرنامةة كار

دن لةسـةر هةَلوَيسـتا كؤمسـيؤنا بـاية سـةربةخؤة هةَلبذاردنـةكان بةرامبـةر بـة         خستنةر وو و طيتتوطـؤكر 
ثرؤسةة رييتراندؤم لةسةر ثرؤذةة دةستوورة هةرَيما كوردستانا عرياق، سةرةتا دةمةوَة ئاماذة بةو كارة 

و تريؤرستيانة بكةم كة ئـةمر ؤ لـة تةلةعيتـةر ر ووة داوة كـة بووةتـة هـؤة ئـةوةة ذمارةيـةكا زؤر شـةهيد          
بريندار هةبن، ئـةم كـارة تريؤرسـتيانة وةكـو اـةدةرة طـةالنا عريااـة، دةبَيـت ر ووبـةرووة ببنـةوة تـاوةكو            
كؤتايا بة ر َيكخراوةكانا تريؤرستا لة عرياق دَيت، لةضةند ر ؤذة ثَيشرت دا لـة كـةركوو  بـة هـةمان شـَيوة      

ــري       ــانا ت ــنب و دةي ــةهيد ب ــةركوو  ش ــاوويتا ك ــان ه ــةوةة دةي ــؤة ئ ــة ه ــوو ب ــرةوة  ب ــنب، لَي ــدار ب ن برين
ــةموو          ــةركوو  و ه ــةر و ك ــتيةكانا تةلةعيت ــارة تريؤرس ــةهيدانا ك ــوكارة ش ــةموو كةس ــة ه ــا ل سةرةخؤش
شارةكانا ترة عرياق دةكةين، ئومَيدةوارين خواة طةورة شييتاة ئةو بريندارانة بدات و زوو ضا  ببنةوة و 

مين دةكـةين وة  هةميشـة هاوكـار بوونـة بـؤ      بطةر َينةوة شوَينا خؤيان، هةروةها داوا لة حكومةتا هـةريَ 
هاوكارة كردنا ئةو بريندارانة بـؤ شـارة تةلةعيتـةرين كـارة ثَيويسـت بكـةن، هةرضـا ئيمكـان هـةبَيت و          
داوايــان كردبَيــت بؤيــان جــَا بــةجَا بكرَيــت لــةر ووة ضــا  بوونــةوةيان، ديــارة ئــةم كؤبوونــةوة نائاســايية   

َيســتا كؤمســيؤنا بــاية ســةربةخؤي هةَلبذاردنةكانــة لــة عــرياق   هــةمووتان دةزانــن لةبــةر ر ؤشــنايا هةَلو 
لةبةرامبةر ئةو بر يارةة ئَيوة داتان لَيرة ثاش ثةسةند كردنا ثـرؤذةة دةسـتوور لةاليـةن ثةرلةمانـةوة كـة      

دةست نيشان كرا بؤ ر اثرسا لةسةر دةستوور شان بةشانا هةَلبذاردنا  93/1/9002درا بؤ ر اثرسا ر ؤذة 
سةرؤكا هةرَير، ديارة ثَيشرت ئَيمة ثَين ئةوةة ئـةو بر يـارة وةربطـرين لةطـةَل كؤمسـيؤنا بـاي        ثةرلةمان و

اسةمان كردبوو، ر ةنطـة مانطَيـ  ثـَين ئـةوةش كـة داوامشـان كردبـوو كـة ئـةو بر يـارة دةدةيـن و ئَيمـة تـَا              
و لةطـةَل هةَلبـذاردنا    طةيشتني لة اسةكانا ئةوان كة ئةوان دةتـوانن لـةو ماوةيـةدا كارةكـان ئـةجنام بـدةن      

دا بكرَيـت، دواتـر ئـةوان ثـاش هةرتةيـة  لـةوةة كـة         93/1ثةرلةمان و سةرؤكا هةرَير ئةو ر اثرسـية لـة   
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نامــةة ســةرؤكايةتا ثةرلــةمان لةطــةَل  93/1 -92/1ئَيمــة نامــةمان بــؤ نــاردن بــةر ةمسا ثــاش دانيشــتنا 
طةيةنرا بة كؤمسيؤنا بـاي و داوامشـان ىَل كـردن     بر يارةكةة ئَيوة و لةطةَل ياسايةكة و ثرؤذةة دةستوورةكة

هـةروا تةسـةور دةكـرا كـة ئيشـةكان بـة ر َيكـوثَيكا         93/1كة كارة ثَيويست بكةن، لةو ضةند ر ؤذةش ثاش 
ئاطاداريان كردينةوة كة كؤسثا تةكنيكا هةية لة بةردةميان دا ناتوانني لةو  9/1دةكرَيت، دواتر ئةوان لة 

ة ئـةجنام بـدةن شـان بةشـانا هةَلبذاردنــةكان، داوامـان ىَل كـردن بـَين بـؤ ئَيـرة، ضــونكة          ر ؤذةدا ئـةو ر اثرسـي  
اةناعةمتان بة بريوبؤضوونا ئةوان نةبوو، طومتان با بَين بؤ ئَيرة لَيرة لةطةَل ليذنةة دةستوورة و ياسـايا  

لةبةرئـةوة ئَيمـة    دابنيشن بؤ ئةوةة طيتتوطؤ بكـةين و بـزانني ض كؤسـثَي  هةيـة بتـوانني يـةكاليي بكـةين،       
هاتنـة ئَيـرةو كؤمسـيؤنا بـاي      5/1دا ئةجنام بـدرَيت، ئـةوة بـوو لـة      93/1ويستمان ئةوة بوو كة لة ر ؤذة 

كةسن كة ثَينجيان هاتن، كة دةكاتة ثَيشا ضةند ر ؤذَي ، دانيشتنمان لةطةَل كردن و  2ئةجنومةنَيكا هةية 
ت ر اثرسا، ر وونيـان كـردةوة كـة خـؤ ئامـادةكردنا بـاش       ئةوان باسا هؤكارةكانا داواكةيان كرد كة دوانرَي

نــةكراوة ثَيويســت دةكــات كــة ضــا  كــردن و ئــةو شــتانة كــة ئــةوان سيســتةمَي  و ثَيوةرَيكيــان هةيــة بــؤ      
ئةجنامدانا ئةو كارة، ئةوين ئةوةية لـةر ووة تةكنيكيـةوة ثَيويسـت دةكـات ئـةو ئةورااانـةة كـة ثَيويسـتة         

ــة دةر   ــت ل ــت دةبَي ــا  بكرَي ــيؤن      ض ــت كؤمس ــتان دةبَي ــةَلكا كوردس ــة خ ــةوةة ك ــةن، ل ــاثا بك ةوةة ويت ض
هةَلبستَيت بة ثروثاطةندة و راطةياندنا ناوةر ؤكا ئةو ثرؤذةية بة خةَل ، ئةوةمان بؤيان ر وون كردةوة كة 

 هةزار دانة لةو ثرؤذةية 100ئَيمة ضيمان كردووة و ضا كراوة و ضين دةكةين، ر وومنان كردةوة كة ئَيمة 
ر ؤذ هـةر دانةيــة  دةطاتـة هــةر عائي ةيــة ،    10بـة هةرتةيــة  يـان بــة    93/1لـةذَير ضــا  دايـةو ثَيشــا   

ئةمةش بؤ يةكاليي كردنا ئةو بيانووانةة كة ئةوان دةيان هَينا ثَيشـةوة، هـةروةها بامسـان كـرد كـة ئَيمـة       
ض كؤسثَيكا مـاددة بَيتـة   وةكو ثةرلةمان لةسةر ميزانيةة خؤمان و دةتوانني لة حكومةتا هةرَيمين هةر 

ثَيشةوة ئامادةين كة البةالة بكةين و هاوكاريان بكةين، بةوةش كةوا ر ينماييةكانا دارايا ئةطةر كؤسث بن 
بؤ ئةجنامدانا كارةكانيان ئَيمة بة بر يارَيـ  ئـةو كؤسـثانةش يـةكاليي بكـةين بـؤ ئـةوةة بتـوانن دةسـتيان          

طةيشتنا ئَيمة لةو دانيشتنةدا ئةوانةة كـة لَيـرة بـوون زؤربـةيان      بكرَيتةوة و كارةكان ئةجنام بدةن، بة تَا
دا ئـةو ر اثرسـية بكرَيـت، تةنانـةت ر اة      93/1طةيشتنة ئةو اةناعةتـةة كـة دةكرَيـت لـةو ماوةيـة دا و لـة       

ئؤريسا كؤمسيؤن لة هةولَير و لة س َيمانا و لة دهؤ  هةرسَيكيان ثشتطرييان لة بؤضوونا ثةرلةمان كردو 
يان بةَلَا دةكرَيت كاربكةين و ماوةكة كورت بكةينةوة بة تايبةتا ثةرلـةمان كارئاسـانيمان بـؤ دةكـات     و طوت

بؤ ئةجنامدانا ئةو تةكنيكيانة، تةبعةن باسيان لةوة كرد كة يؤناما راثؤرتَيكا بؤ ئةوان نووسيوة و دةَلَيت 
بـةو ثةلـة ثةليـة ئةجنامةكـةة ر اثرسـا       بة ثَيـوةرة نَيودةوَلـةتا بـؤ ئةجنامـدانا ر اثرسـا ناكرَيـت و ر ةنطـة       

ــةر      ــات لةس ــري بك ــَيت و تةئس ــةر َيوة نةض ــةر َيكوثَيكا ب ــةرَير ب ــةمان و ســةرؤكا ه ــذاردنا ثةرل لةطــةَل هةَلب
مسداايةتا هةَلبذاردنةكة و بةو شَيوةيةة كة دةمانةوَيت سةرنةكةوَيت، دواتر ثاش ئةوةة كـة ر ؤيشـتنةوة   

ةيوةنديان كردةوة و طوتيان كؤبوونـةوةمان  كـردو نـاتوانني ئـةوة بكـةين،      بةغدا دوو ر ؤذ دواتر ديسانةوة ث
ر ؤذ  11واتـة   11ةوة بـؤ  93ر ؤذ دوانرَيت لة  11ة مانطا دواتر واتة 11/1داوايان كردووة كة بيخةينة 
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دوانرَيــت، دةكرَيــت راثرســيةكة لــةو تاروــةدا بكرَيــت و ئةوةشــيان باســكرد كــة ثاشــا نــةن ر ةنطــة ئــةوة  
َيت، ئَيمة لةر استا دا لةو دوو، سَا ر ؤذةدا موتابةعةة هـةموو اليةنـةكانا ئـةو مةسـةلةيةمان كـردووة،      بكر

بةوةش كة زؤر اليةن لة بةغدا و لة ناو ئةجنومةنا نوَينةرانا عرياق ر اوبؤضوونيان ئةوة بووة كة دذة ئةم 
مبةر نةتةوةة كورد، ياخود هةَلوَيستا دةستوورة اسةيان كردووة، لة هةَلوَيستا نةتةوايةتا خؤيانةوة بةرا

خؤيان بةرامبـةر مارـةكانا كـورد كـة لـة دةسـتوورة عـرياق داهـاتووة، بـةبَا ر ةضـاوكردنا ئـةوةة كـة ئـةم              
دةستوورة دوو ماددةة ر وون لة دةستوورة عريااا ئةو مارةة بة ئَيمة داوة كة دةستوورة خؤمـان هـةبَيت،   

و ئـةوةة تريشـيان   ( هـةرَير بـؤة هةيـة دةسـتوورة هـةبَيت     )دةَلَيـت   يةكَيكيان ئةوةية كة دةستوورة عرياق
، (دةستوورةكة نابَيت دذة دةستوورة عـرياق بَيـت يـاخود تـةنااوز بَيـت لةطـةَل دةسـتوورة عريااـا        )دةَلَيت 

ئيََمةش طومتان لـةو مةوزوعـةدا ض مونااةشـةية  هةيـة ئامـادةين مونااةشـةة بكـةين و طيتتوطـؤة لةسـةر          
ئَيمة ثَيمان واية هيض ناكؤكية  نية لة نَيوان ثرؤذةة دةستوورة هـةرَيما كوردسـتان لةطـةَل    بكةين، بةيم 

دةستوورة عرياق دا، بةيم ئةو رةد رعالنةة هةندَي  لةو كةسايةتيانة كة ناسراون و خؤشتان دةيـان ناسـن   
ثرؤذةيـة بـؤ دابـةش    و خؤشـتان لةسـةر تةلةرزيؤنةكانـدا ديوتانـة و اسـةيان كـردووة و ثَييـان وابـووة ئـةو          

، 120كردنا عريااة و بؤ سةربةخؤيا كوردستانة و بؤ تةئسري كردنة لةسةر ناوضة دابر اوةكـان و مـاددةة   
جـَا بـةجَا    120ئةو حةاةيان نية ئةوان، بؤية ئَيمة ثَييان دةَلـَيني ئـةو حةاـةتان نيـة و هَيشـتا مـاددةة       

نَيكة كـة اـابي ا ابـوَل نيـة و مةنتقيشـا زةعييتـة،       نةكراوة ئاماذة بةو ناوضانة دةكـةن، بةهـةرحاَل بؤضـوو   
بةيم  خةَلكانَي  هةن ئـةو بؤضـوونانةيان هةيـة و توانيويانـة تةشـجيع بـن، نـاتوامن بَ ـَير كؤمسـيؤنا بـاي           
بر يارةكةة سياسية، ضونكة كؤمسيؤنا باي بة ياساية  دامةزراوة و بة ثَيا دةستوورة عريااا سةربةخؤنة 

مة نووسيوة هيض ئاماذةيان بـة هـيض هؤيـةكا سياسـا نـةكردووة تـةنها هـؤة تـةكنيكا         و نامةكةشيان بؤ ئَي
بـؤ ر اثرسـا كـة كؤمسـيؤن بَ َيـت ناكرَيـت، ئَيمـة نـاتوانني          93/1نةبَيت، بؤية ناكرَيت بر يارةكةمان كـة لـة   

طـةَل سـةرؤكا   رةرزيان لةسةر بكةين و بَ َيني ئي ال دةبَيت بيكةن، لة هـةمان كـاتين دا لـةو ضـةند ر ؤذة لة    
رراكسيؤنةكانا ناو ثةرلةمان و لةطةَل سةرؤكايةتا هـةرَير و سـةرؤكايةتا ئةجنومـةنا وةزيـران و هـةموو      
ــةَليان و      ــردووة لةط ــةمان، بامســان ك ــدارن لــة حكومــةت و ثةرل ــدارةكانا كوردســتان كــة بةش اليةنــة ثةيوةن

كــرا لةاليــةن ســةرؤكايةتا ثةرلــةمان و  ر اوَيــذمان كــردووة و رةئيــةكان دوَينــَا لةثةرلــةمان دوو كؤبوونــةوة
سةرؤكايةتا رراكسيؤن و لَيثرسراوانا حيزب و نوَينةرانا كوتـةىل سياسـا لـة ثةرلـةمان و طةيشـتينة ئـةو       
ئةجنامةة دةبَيت ئةو دانيشتنة بكةين بؤ ئةوةة بـة بر يارةكـةة خؤمانـدا بضـينةوة، رةئـا وابـوو كـة ئَيمـة         

ن و راثرسا بكةين لةاليةن خؤمانـةوة، ئـةوة مةسـئوليةتَيكا كؤمسـيؤنا     رع ةن ناتوانني بة تةنيا هةَلبذارد
بايية و لة هةمان كات دا كؤمسيؤنا باي كة دةَلَيت ئةو هؤكارانةة تةكنيكا هةيـة لةبةردةمـدا هـةر ئـةوان     

و دا ئـة  11/1دةبَيت ئةوة وةيم بدةنةوة بؤ البردنا هؤكارة تةكنيكا، ثرسـيار لـةوة داهـات ئايـا ئَيمـة لـة       
راثرسية بكةين؟ يةعنا دوو، سَا شت لة ثَيشمان هةبوو ئايا هةر هةمووة دوانةين هةَلبذاردنا ثةرلةمان 

دواة نةين؟ يان دواة نةخةين؟ يان ئةو هةَلبذاردنة  11/1و هةَلبذاردنا سةرؤكا هةرَير و راثرسين بؤ 
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ةر ئةو مةسةالنة باسكرا، ئةطةر زؤر لةس 11/1دا راثرسا لةسةر ئةو دةستوورة بيخةينة  93/1بكةين لة 
تةئكيدمان هةبوواية لةبةر ر ؤشنايا طيتتوطؤمان دوَينَا و ثَيـرَة لةطـةَل كؤمسـيؤنا بـاي و لةبـةر ر ؤشـنايا       

دا، هـةمووة جـَا    11/1تَيطةيشتنمان لةسةر ئةو وةزعةة كة هةيـة، ئةطـةر تةئكيـدمان هةبووايـة كـة لـة       
بؤ ئـةوةة   11/1كا وا هةبووبَيت كة هةر هةمووة دوانةين بؤ بةجَا دةكرَيت و راثرسين، ر ةنطة رةئية

دا هةمووة ئةجنام بدرَيت، بةيم وةيمَيكا تةواومان نية و تةئكيدَيكا تةواو وةربطرين لـة   11/1لة ر ؤذة 
ثَيشنيارة خؤيانة ئةو سـَا هةَلبـذاردن و راثرسـيةكة ثَيكـةوة ئـةجنام بـدرَيت،        11/1كؤمسيؤنا باي كة لة 

ةوة مةشــزوَلي ســج ا نــاخبني دةبــني،  13/1ةت تــةئروا تريشــمان ئــيقرتا  كــرد، طوتيــان ئَيمـة لــة  تةنانـ 
راثرسية  هةية، شتَي  هةية لةسةر عريااة، ر ةنطة ئةوين زة ةت بَيت، كةواتـة رةئيةكـة لَيـرةدا بـةرةو     

، ئـةو ر ؤذة لةطـةَل   دةسـت نيشـان كـراوة    93/1ئةوة دةضوو ئَيمة ناتوانني ئةو هةَلبذاردنـةة ثةرلـةمان كـة    
هةَلبذاردنا سةرؤكا هةرَير دوانةين بة تايبةتا كة كارَيكا زؤر كراوة لةاليةن هةموو ئـةو ليسـتانةة كـة    
بةشدارة لـة هةَلبـذاردن دةكـةن، هـةروةها كؤمسـيؤنا بـاي كارةكـانا خـؤي ئـةجنام داوة، مـوراابينَيكا زؤر           

ئيتيحادة ئةوروثا و ها ترين لةم ر ؤذانة دةطـةن بـؤ   هاتوون و طةيشتوون لةاليةن نةتةوة يةكطرتووةكان 
ضاودَيرة كردنا ئةو هةَلبذادنة و بؤ ئةوةة ئةو هةَلبذادنة هيض كؤسثَيكا نةيةتة ثَين، هيض موبةرراتَي  
نةدةين بة هيض كةسَي ، كة تةئسري بكات لة مسداايةتا هةَلبذاردنا ثةرلةمان و سةرؤكا هةرَير، رةئيةكة 

ةكـة تةبيعيـة و دةر وات، ئَيمـة لَيـرةدا تـةنها لةسـةر        93/1َيتةوة، بةيم دوَينَا وا باسكرا كة بؤ ئَيوة دةطةر 
دا ئةطةر بة تةنها راثرسا بكـةين، رةئيمـان وايـة كـة خـةَلكا       11/1مةسةلةة ر اثرسيةكة كؤدةبينةوةو لة 

دا بــؤ  93/1بكــةين لــة بةر اســتا ئَيمــة هةَلبــذاردنَي   ! كوردســتان زة ةتــة و ئةزيةتــة بؤيــان و ناكؤكــة 
ر ؤذةدا خةَلكةكـة   11ر ؤذ جـارَيكا تـر بةهـةمان شـَيوة لـةو       11ثةرلةمان و بؤ سةرؤكا هـةرَير دواتـر بـة    

ئةوة ئةزيةت دانَيكـا خةَلكـة زؤريـن، يـةعنا     ! مةشزوىل ئةوةة بكةين كة ر اثرسا لةسةر دةستوور بكرَيت
ر خةَل  لةو بةينة، بة تايبةتا كة ثرؤذةة دةسـتوور  بةر استا ئةو اورسايية رةئيمان واية كة نةخرَيتة سة

اؤناغَيكا زؤرة بر يوة بةوةش كةلةاليـةن ئَيـوةة بـةر َيزةوة ثةسـةند كـرا، تـةنها ر اثرسـيةكةة مـاوة، بؤيـة          
رةئا ئةوة هاتووةتة ثَين راثرسيةكة دوانةين و داوا لة سةرؤكايةتا ثةرلـةمان بكـةين ئـةو مةسـئوليةتة     

ة بـؤ ر اوَيـذ كـردن لةطـةَل حكومـةت و اليةنـة ثةيوةنـدارةكان، بـةزووترين كـات كـارة           ناتة سةر شانا خـؤ 
ثَيويست بؤ ئةجنامدانا ر اثرسا بةشـَيوةية  لةطـةَل ثَيوةرةكـانا نَيودةوَلـةتا ر َيـ  بَيـت و شـةراف بَيـت و         

ــيويةتا و       ــةَل  نووس ــتوورةش خ ــةو دةس ــتوور، ئ ــاوةنا دةس ــةر دةبينــة خ ــة ه ــت، ئَيم ــةركةوتوو بَي ــةو س ب
مةراح ةو اؤناغانةة كة دةيان جار ئاماذةمان ثَيا كرد، ضةندين سـاَلة ليذنـةة نووسـينةوةة دةسـتوورين     
لة ثةرلةمانا ثَيشوو هةموو اليـة  ثَيـوةة خـةري  بوونـة و دةوَلةمةنـديان كـردووة و تـا طةياندوويانةتـة         

خوَينمـةوة دواتـرين بـؤ ئـةوةة     ئةمر ؤ، بؤية من دوو شت دةكةم، كة يةكةميان نامةة ميتةوةزيـةتان بـؤ دة  
وةختا هني نةكوذين ليذنة تـةك يف كـرا ثرؤذةيـة  ثَيشـكةش بكـةن بـة ئَيـوة بـؤ ئـةوةة بر يـارة طوجنـاو            

 .بدةين، لةبةر ر ؤشنايا نامةة كؤمسيؤنا باي
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دا بـؤ سـةرؤكا ثةرلـةمانيان نووسـيوة بـة       1/1لـة   1520( 2/خ)كؤمسيؤنا باي لـة نامةيـةكيان دا ذمـارة    
 .ية و دةووَينمةوة بؤ ئةوةة غةَلةت نةكةن لة هني داعةرةب

 
 االستفتاا ع ى دستور اق يم كوردستا  ا الاراق/  

( اربااة ع اى ثالثاة   ) 2/5اشارة اىل كتابكم الاامد  . تهميكم اسفوضية الا يا استتق ة لالنتخابات اطيب حتياتها
يم ماع  انتخاباات رئاساة االق ايم وبرساا       بشا  اجراا االساتفتاا ع اى دساتور االق ا     93/1/9002يف ( 209)

 :نود بيا  االتى 93/1/9002االق يم فى 
لقم قامت اسفوضية باستةفار موظفيها وبذلت اقصى جهودها الجياد التبل الكفي ة  لغارا اجاراا االساتفتاا    

لزمةى الام يااتى  فى اسوعم اسط وخل بكتابكم أعال  وفاال مت اعماد االستمارات اماصة بذالك و وضع اجلمول ا
وصيا ة مشروع نظا  االستفتاا ع ى المستور االق يم وتك يف ال ناا  الام ياتياة فاى اسفوضاية لغارا اباماا       
الرأ  حاول مام  امكانياة اجاراا االساتفتاا فاى اسوعام اسط اوخل وفااال عقامت جلةاة التخطاي  عم ياات فاى               

قممة مل قبل دوائر واقتا  اسفوضية حيث تبني اسواضيع اجتماعات عمة هلذا الغرا واط ات ع ى تقارير اس
ا  ادراس عم ية االستفتاا ع ى متودة المساتور االق ايم باالتزامل ماع عم ياة االقارتاع لرئاساة وبرساا  اق ايم          

 11/1/9002ومايتابق ذلااك مال اسااتامادات والتصضاااات حباجاة اىل تدجياال موعاام االقارتاع الاااا  اىل يااو      
وقم ايم الفريق الموىل ل متاعمة االنتخابية يونامى وفق تقارير خرباا   2/1/9002واالقرتاع اماص اىل يو  

المولني ما ورد اعال  و ع يه مت مةاقشة ذلك مع برسانكم اسوقر والذ  ابم  عم  ر بتاه بتاجيال موعام اىل    
سفوضاني  ونتينة لذلك عقمت اسفوضية عمة اجتماعات ل ناا  الام ياتياة اسختصاة وجمل اء ا     11/1/9002

وتبني عم  امكانية اسفوضية باجراا االستفتاا مع انتخابات رئاسة برسا  االق يم وفاق اجلامول الزمةاى اساام     
ااااير انتخابيااة الموليااة وكفااااة اداا الاااام ني  اسهلااا هااذا الغاارا حيااث ا  نوعيااة االنتخابااات والتوافااق مااع   

. ا يؤثر ع ى نزاهة ومصاماقية اجارااات اسفوضاية   تثقيف االنتخابى سوف اليكو  باستتو  اسخط  له، قالو
تقمر مجيع اجلهود التى باذلت مبتااعمتها مال مجياع سا طات االق ايم فانهاا فاى الوقات ذاتاه            ذا  اسفوضية ا

تتاهم مواص ة مشوارها بشفافية والةزاهة لغرا امتا  عم ياة انتخااخل رئاساة وبرساا  االق ايم فاى موعامهم        
 .ساايا الموليةوفق ا 93/1/9002حممد فى 

ئةمة دةاا نامةة كؤمسيؤنا بايية، ديقةتا ئةوةش بدةن ئةخريةكةة هةر تةئكيد لةسةر ئـةوة دةكاتـةوة   
لة وةختا خؤيدا بكرَيت، بؤية داوا لة ليذنةة ياسايا دةكةم بَين ئةو ثرؤذةيةة كة  93/1كة هةَلبذاردنا 

يـة  دادةنيشـني و ضـارةطة سـةعاتَي  دواتـر دَيـني       ئامادةيان كردووة بـؤ ئـةوةة بيخوَيننـةوة و دواتـر ماوة    
 .طيتتوطؤة لةسةر دةكةين و بر يارة لةسةر دةدةين، كا  عونا رةرموو بيخوَينةوة

 :بةر َيز عونا كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
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 بؤ سةرؤكايةتا ثةرلةمانا كوردستان ـ عرياق
 ثرؤذةة ياسايا/ بابةت

 
 

 سآلو ر َيزمان
ئَيمــةة ئةنــدامانا ثةرلــةمانا كوردســتان هاوثَيضــمان طةيَلــة كــردووة بــةناوة ثــرؤذة ياســاي                   

ة سـاَلا   11دووةم هـةموار كردنـا ياسـاي ثةسـةند كردنـا دةسـتوورة هـةرَيما كوردسـتان ـ عـرياق ذمـارة            
لةطـةَل ر َيزمانـدا،    ة هةموار كراو، تكاية نرَيتة بةرنامةة كـارة كؤبوونـةوةة داهـاتووة ثةرلـةمان     9001

 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةة كة واذوويان كردووة لةسةر ثرؤذةكة
 .ـ شَيروان حيدرة1
 .ـ عونا بزاز9
 .جامباز طارقـ 5
 .ـ رشاد ا د ابراهير2
 .ـ دلَير امساعيل حقا 3
 .ط ات خضرـ 1
 .ـ حممد صاحل امساعيل1
 .ـ سةردار هركا 1
 .ـ شكرة نَيروةيا2

 .دةـ احسان ئامَي 10
 .سايم خضرـ اادر 11

 .دةاا ثرؤذةكة بة زمانا عةرةبا
 
 
 

 
 مشروع قانو  التاميل الثان  لقانو  اقرار دستور اق يم كوردستا  ا الاراق

 اسامل 9118لتةة  61اسرقم  
 

 :مل اسادة التادسة اساملة مل القانو  وحيل حم ها ماي  ( ثانيا )ت غى الفقرة (: 1)اسادة 
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حتميم موعم مةاسب لالستفتاا الاا  ع ى مشروع دستور اق يم كوردستا  ا الاراق بالتةتيق بني  يتم: ثانيا 
 .رئاسة برسا  إق يم كوردستا  ا الاراق وحكومة االق يم واجلهات ذات الاالقة

 .ع ى و ء الوزراا واجلهات ذات الاالقة تةفيذ احكا  هذا القانو (: 9)اسادة 
 .نص قانونى او قرار يتاارا مع احكا  هذا القانو  اليامل با (: 5)اسادة 
 (.وقائع كوردستا ) يةفذ هذا القانو  إعتبارا  مل تاريخ اصمار  ويةشر يف اجلريمة الرمسية (: 2)اسادة 

 
 االسباخل اسوجبة 

يف ( 2/1520/خ)بالةظر العتذار اسفوضية الا يا استتق ة لالنتخابات يف الاراق حتب كتابها اسرقم   
السباخل فةية حتول  93/1/9002عل اجراا االستفتاا الاا  ع ى دستور اق يم كوردستا  يف  1/1/9002

دو  إجراا الام ية اسذكور  يف اسوعم احملمد لام  إمكانية توفا متت زماتها ضمل اسمة احملمدة يف جمول 
ل واسارتف بها ع يه فقم شرع هذا عم يات التةفيذ بالشكل الذي يضمل االلتزا  بالضواب  المولية اسامو

 .القانو 
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان 

 .كا  خ يل رةرموو
 

 :بةر َيز خ يل ابراهير
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 
ي (61)ثرؤذةي ياساي دووةم هةموار كردني ياساي ثةسند كردني دةستووري هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 هةموار كراو 9118ساَلي 

 
ماددةي شةشةمي هةموار كراوي ياساكة ثووضةَل دةكرَي و بةم جؤرة ( دووةمي)بر طةي  (:6)ماددةي 

 :دةخوَيندرَيتةوة
كاتَيكي طوجناو بؤ راثرسي طشس ديار دةكرَيت بؤ ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان بة / دووةم

هةرَير و اليةنة  عَيراق و حكومةتي –هةماهةنطي لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان 
 .ثةيوةنديدارةكان

ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيونديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي  (:9)ماددةي 
 .بةجَي بكةن

 .كار بة هيض دةاَيكي ياسايي يان بر يارَي  ناكرَيت ئةطةر ناكؤ  بَيت لةطةَل ئةم ياساية (:3)ماددةي 
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وةاائعي )ية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي رةرمي ئةم ياسا(: 4)ماددةي 
 .باَلو دةكرَيتةوة( كوردستان

 
 هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية

لةبةر ئةوةي كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان لة عَيراق ثؤزشس هَيناوةتةوة بة نووسراويان 
راثرسي طشس ئةجنام بدات لةسةر  93/1/9002ة ناتوانَي لة ك( 1/1/9002)لة ( 2/1520/خ) ذمارة 

عَيراق، ضونكة ثَييان ناكرَي ثَيداويستيةكان لةكاتي دياركراو و  –ثرؤذة دةستووري هةرَيمي كوردستان 
 .بةطوَيرةي رَيككارية نَيو نةتةوةيية كارثَيكراوان رةراهةم بكات، بؤية ئةم ياساية داندرا

 
 :مانبةر َيز سةرؤكا ثةرلة

زؤر سوثاس، ديارة ئةو ثرؤذةية ثَيويست بة طيتتوطـؤ دةكـات، داوا لـة ئَيـوة دةكـةم ثـَين ئـةوةة ثشـووية          
وةربطرين ئةطةر ئةو برادةرانةة كة دةيانةوَيـت اسة بكةن لةسةر ئةو اسانةة كة من عةرزم كـردن، نـة    

ــةين و واا      ــني بك ــةوةة ه ــؤ ئ ــةن ب ــتَي  بك ــاوة ش ــةيم ر ةض ــة، ب ــةر  ثرؤذةك ــة  لةس ــةت ل ــةت و مةوزوعي عي
تَيطةيشتنمان لةو مةوزوعـة، لةبةرئـةوةة مـةوزوعا كؤمسـيؤنا بـاي مةسـئوليةتة لـةوةدا ناكرَيـت هـةموو          
بابةتةكان نةينة سةر ئةوان، ئةوان هؤكارَيكا تةكنيكيان هَيناوة و ئَيمةش ر َيز لـة بؤضـوونيان دةطـرين و    

بةرئةوةة باسا ئةوة دةكات ماوةكة كةمة و ثَيويست بـة  هؤكارةكةشيان تا حةدَي  دةتوانني تَيا بطةين، لة
تةدريب دةكات بؤ ميتةوةزية و موزةرا خؤة و ئةوانة، بؤية من داواتان ىَل دةكةم نةخرَيتة سةر ميتةوةزية 
و ئةوانة، ميتةوةزية كارة تةكنيكا دةكات ر وونيان كردووةتـةوة كـة لةبةرئـةو كارانـة نـاتوانني لـةو ر ؤذةدا       

بةجَا بكةين، كةسَي  اسةة هةية لةسةر ئةو اسانةة كة من عةرزم كردن، نيو سةعاتَي   راثرسيةكة جَا
اسة دةكةين ثشـووية  وةردةطـرين بـؤ ئـةوةي بَيينـةوة ثـرؤذةة ياسـايةكة مونااةشـةة بكـةين و بر يـارة           

بـووين  لةسةر بدةين، تا ئةوة مونااةشة دةكةن نوسخةية  لة ثرؤذةكةش دةطاتة دةسـتتان، وا ر َيـ  كـةوت    
كة لة هةر رراكسيؤنَي  يةكَي  اسة بكـات، كـا  بـارزان رـةرموو، بـةيم ثـَين ئـةوةة اسـة بكـةة داواة ىَل          
بوردن دةكةم بةخَيرهاتنا ميوانة بةر َيزةكامن نةكرد كة لَيرة لةطةلبمان حازرن كـة هةنـدَيكيان لـة باب ـةوة     

 ن لةطـةَل هـةموو بـةر َيزةكانا راطةيانـدن،     هاتوون و لة مةحاوي ةوة هاتوون بةخَير بَين، مةج سا مةحاوي
 .زؤر بةخَيربَين سةرضاوان، رةرموو

 
 

 :بةر َيز بارزان حممد اادر
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان



 513 

من ثَير واية ئةسبابا نةتوانينا ميتةوةزيةة عوليا عيالاةة شـةك ا و عيالاـةة بـة ئةسـبابا تـةكنيكا و      
وايــة لــة ئةســآل مــن نــاتوامن بَ ــَير ميتةوةزيــةة عوليــا اــةرارَيكا  نــةتوانينا ئامادةكاريــةوة بَيــت، مــن ثــَير 

سياسية، بةيم لةذَير تةئسرياتا اةرارة سياسا داية، من ثَير مةسةلةة دةستوورة هةرَيما كوردسـتان كـة   
شةرعيةتا هةبووة بة ثَيا دةستوورة عرياق كة ئَيمة هةمان بَيت، بؤمان ناكرَيت ئةطةر مةلةرا اةزايـةة  

ة كوىل ئَيمة لة عرياق هةموو جار وةكو يةكـة، مـن ثـَير وايـة بةشـَيكا ثةيوةنـدي بـة وةسـيقةة         و مةسةلة
ــةر        ــَيكي لةس ــة، بةش ــةوة هةي ــاَلةحةة وةتةني ــةر موس ــَيكا لةس ــة، بةش ــرياق هةي ــة ع ــية، ل ــالحا سياس ئيس

بَيــت، تةئســرياتا دةرةوة و ئــةمريكا و اليــةنا تــرةوة هةيــة، مــن ثــَير هــيض وا نــابينر ئةســبابا تــةكنيكا   
ئةســبابا تــةكنيكا بــؤ الي ئَيمــة تــةبع كردنــا وةرةاةيةكــة و مورةبةعَيكيشــا بــؤ زيــاد دةكرَيــت لةســةر    
اائيمةة دةنطدانةكة دةر وات و بة تةبيعا و ئاسايية، من ثَير واية ئةمة ئةسبابا سياسـا هةيـة، عيالاـةة    

ــيض       ــة ه ــةتي ئَيم ــةوا مي   ــر وات، ئ ــةر واش ب ــة، ئةط ــةوة هةي ــا عرياا ــة وةزع ــةوة  ب ــؤ بدؤزرَيت ــةدي َيكي ب ب
مواابي َي  بَينن، لة هيض كاتَي  لة ويتي ئَيمة نة ثَيشكةوتن دروست دةبَيت و نة ئَيمـة دةتـوانني حقـواي    
خؤمان لة دةستووري عَيراادا تةسبيت بكةين، ئةوة دةبَيتة مايـةي سةرئَيشـةيةكي دوورودرَيـذ و زؤر شـت     

 .لةدةست دةدةين، زؤر سوثاس
 

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
 .سوثاس، كا  مجال ااسر رةرموو

 
 :بةر َيز مجال حممد ااسر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة حةايقةت من شةخصي خؤم تَيبينير زؤرة، بةيم موحاوةلة دةكةم زؤر كورتي بكةمةوة، بةتايبـةتي لـة   

اساييةوة، بة اةناعةتي من خوَيندنةوةي ثرؤذةي داهاتوو كة بؤ ئةم مةبةستة دياريكراوة لةاليةن ليذنةي ي
ئةطةر ثرؤذةكةمان ديراسةت كردو ثيادةمان كرد، تةحديدي كات نةكةين، ضونكة طرانة كـة ئَيمـة بتـوانني    

 .تةحديدي كات بكةين، نة  نةتوانني لةو كاتةدا جَيبةجَيي بكةين
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةيكـةين، ئَيمـة ئَيسـتا اسـةي عـام دةكـةين       عةروم دةكةي كـا  مجـال، ئَيمـة مونااةشـةي ثرؤذةكـة دوايـي       

لةسةر مةسةلةكة، بةيم بؤ ماددةكان دواتر ثاشي ثشـووي ضـارةطَي ، ئينجـا دَيينـةوة مونااةشـةي دةكـةين،       
 .ببوورة

 :بةر َيز مجال حممد ااسر
 .ئةطةر وابَيت من تةئجي ي دةكةم بؤ دواي ئةو ثشووة، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سف رةرمووكا  مجال يو

 
 :بةر َيز مجال يوسف بؤتاني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة دةستوور ناسنامةي مي  ةتَي  و ويتَيكة و ثَيي دةَلَين دايكي ياساكان، ئةم ثرؤذةية ثـرؤذةي دةسـتوور   

عَيرااـي  تابَ َيي كارَيكي طرنطة، لةبةر ئةوة تةنزير كردني ثةيوةنديةكاني ئيق ير لةطةَل نيزامي ئيتيحـادي  
بةهَيز دةكات و تةنزميي دةكات، رَيكخستنةكاني ثةيوةنديةكاني خؤمان تةنزير دةكـات، مـن ثـَير وايـة ئـةو      
دةستوورة سييتةتَيكي هةية كـة دةسـتوورَيكي مةرينـة، اـابي ي طؤر انـة و اـابي ي تةعدي ـة، ئـةو زةوبةعـةي          

ــتاندا     ــت لــة بةرذةوةنــدي خــةَلكي كوردس ــةَلكي  لةســةر دةســتوور دروســت دةكرَي نييــة، ئــةوةي ناحــةزي خ
كوردستانة، دذي دةستووري كوردستان رادةوةسَس ئةمر ؤ لة عَيراق، لة هةندَي ويتاني ترين دذايـةتي ئـةم   
دةستوورة دةكةن، ديارة هةموومان ئاطادارين كة كؤمؤسيؤن اودرةتي نيية لة رووي رةنييةوة كة ئـةم كـارة   

ن تةحديدي مةوعدَيكي موناسب دةكرَيت، ثَيمان باشـة مةوعيـدَيكي   ئةجنام بدات، ئَيمةش ئةو كاتة كة دةَلَي
موناسب هةبَيت، هةم بؤ كؤمؤسيؤني باي و لةاليـةكي تـرةوة هـةم بـؤ خـةَلكي كوردسـتان، سـةدان، هـةزاران         
نوسخة ضا  دةكرَيت لةبةردةسس خةَلكي كوردستان بَيـت، بـةر ووني و ئاشـكرا و شـةراريةتةوة، ماددةكـاني      

رة نوَينن و هيض غموزَي  نةمَييَن لةسةر دةسـتوور، خـةَلكي كوردسـتان دَلنيـا بَيـت كـة رع ـةن        ئةم دةستوو
دةستوورَيكة لة مةص حةتي ئةو دايةو بؤ دوارؤذي ئةو مي  ةتة و ئةو ويتـة دانـراوة ئـةو دةسـتوورة، ديـارة      

ــةم ثرؤذةيــ      ــري ل ــة تةئس ــةبَيت ك ــي ئــةوة ن ــةري سياس ــوادارم راكت ــت هي ــةوة دةكرَي ــي ئ ــونكة باس ــات، ض ة بك
ثرؤذةيةكة ضؤن ئةمر ؤ هةَلبذاردني ثةرلةمان دةكرَيت و هةَلبذاردني سةرؤ  هةرَير، ئةمـةش يةكَيكـة لـة    
ثـرؤذة طرنطــةكان كـة ضــةندين ســاَلة كـاري لةســةر دةكرَيـت، خــةَلكي كوردســتان ضـاوةر َيية ئــةم دةســتوورة      

بكرَيــت،  وة  باســر كــرد كــة اــابي ي هــةر  دةربكرَيــت، ئَيمــةش وةكــو هــةرَيمَيكي ريــدرالي ئيســتييتادةي ليَ 
 .طؤر انَيكة خةَلكي كوردستان بة رووني و ئاشكرايي بيبينَيت، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس كا  مجال، كا  حممد ررةج رةرموو
 
 
 

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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تي دةستوور لةوةداية كة هاوويتي خؤيان ئاشناي بن، بةوةي كـة ئَيمـة   منين هاور ام لةطةَل ئةوةي زةروورة
و دةسةيت هةردووكمان مةرجةعيةمتان دةبَيتة دةستوور، بـةيم كـة دةسـتوور نـةبوو مةرجةعيـةتي ئَيمـة       
دةبَيتة دةسةيت، دةسةيتين هةميشة لةبةرذةوةندي خؤي ياساكان دادةنَيت، كةوابوو زةروورةتي دةستوور 

ا هةية، ثةيوةندي هاوويتي و دةسةيتي رَي  دةخات، جطة لةوةي كـة ئـةو جَيطايـة ئةطـةر هةرَيمـة و      لَيرةد
ئةطةر دةوَلةتة لةطةَل دةوروبـةري خؤيـدا لةسـةر ئةساسـي ئـةم دةسـتوورة مامةَلـة لةطـةَل دةوَلـةت دةكـات،           

ةمـة دةسـكةوتَيكي زؤر   دةرةوةش لةسةر ئةساسـي ئـةم دةسـتوورة مامةَلـة لةطـةَل ئَيمـة دةكـات، كـةوا بـوو ئ         
طةورةية، سيادة و سةروةري ئةم هةرَيمة وئةو دةسةيتة ئةثارَيزَي، دةبوو ئَيمة وة  ثةرلـةماني كوردسـتان   
يان وةكو سةركردايةتي سياسي لة هةرَيمي كوردسـتاندا لـة تةوايتةكـة اسـةمان لةسـةربَيت، مـةرروز وايـة        

هةوايـةكي ئـارام بَيـت، دوور لـة هـةموو ئاَلؤزيـة  و       هةَلبذاردني كات بـؤ ديراسـةكردني دةسـتوور، كـةش و     
طرذية ، يان موزايةداتَيكي سياسي، بةيم ثَير وابوو ئةو كاتةي ئَيمة ديارميـان كردبـوو، ئـةوة ديـار نـةبوو،      
خاَلَيكي تر كة بةراسـس دوايـي مـن ئةمـةم بـؤ دةركـةوت، لـة اسـةي كؤمؤسـيؤن و ئـةو برادةرانـةي كـة لـة              

ةَلَين ئَيمة هةموو ثرؤذةية  ئةدرَيتة ئَيمة ئةبَيت شةست رؤذ ثَين ئـةوة دوو شـس   كؤمؤسيؤن هاتبوون، ئ
مانطَيكـة،   93/1بـؤ   93/1لةطةَلدا بَيت، يةكةم بر يارَي  يان اةرارَي  لةطةَل ئيمكانيةتة، ئةوةي ئَيمـة لـة   

طوجنَي، يـاني ئـةوان   ياني دةبوو ئَيمة مونتةبيه بني لةمة، كة ئةم كاتة لةطـةَل ئةصـَ ي ئيشـةكةي ئـةوان نـا     
دةتوانن رع ةن ئـةو ئيشـةي ئَيمـة بكـةن، جطـة لـةوةي كـة جـةنابت لةطـةَليان لةسـةدا سـةد رشـارَي  هةيـة              
لةسةري، كة ئةوانين نةرةرن و يازدة كةسن و هةريةكةيان سةر بةاليةنَيكن، تةواوي اليةنةكان لة عَيراادا 

موويان راسـتةوخؤ اسـةيان لةسـةر ئـةم دةسـتوورة      كة هاوثةمياني لةطةَل هاوثةمياني كوردسـتان هةيـة، هـة   
كردووة، تَيبيين خؤيان داوة بة نةرَي، ئةو اليةنانةش لة كؤمؤسـيؤندا سـةر بةوانـةن، كـةوابوو شـتَيكي زؤر      
سروشتية ئةوانة لة ذَير كاريطةري سياسي ئةمـةيان بـؤ دروسـت ببَيـت، يـاني المـان شـتَيكي سـةير نـةبَيت،          

ة كاتَي  دياري بكةين دوور بَيت لـةم مةسـةلةية، ئَيمـة لـةناوخؤمان دةسـتمان بـة       بةيم بةراسس دةبوو ئَيم
هةَلبذاردن كردووة، هةَلبذاردن خؤي ئاَلؤزة، هةر بؤخؤي كَيشة و طررت دروست دةكات، بؤ خؤي موزايةدات 

ؤكي ئـةم  دروست دةكات، ئـةتوانن بَ ـَين ئـةو هينـة نـاهَييَن، ئـةطينا هـةموو موتـةريقني لةسـةر ئـةوة نـاوةر            
دةستوورة بة شَيوةيةكي طشس، لةبةرذةوةندي هةرَيمة و لةبةرذةوةندي هاوويتية، لة هةرَيمي كوردسـتاندا  
موالحةزةيةكي زؤر هةية، لةبةر ئةوة من داوا دةكـةم كـة ئةمـة ضارةسـةرَيكي سياسـي بـؤ بدؤزينـةوة، ئـةم         

سـَيكي لةسـةر ئاسـس عَيـراق و دةوروبةريشـدا،      شَيوازة بة ئاَلؤزي مبَينَيتةوة، بؤ منوونة ئـةكرَيت بـة كؤنيترا  
خـةَلكانَيكي ثســثؤري نَيــو دةوَلـةتين بــانط بكــةين، هــةروةكو بـؤ نــةوت بانطمــان كـرد بــا بــؤ دةســتوورين     
بانطيان بكةين، كة ئةو خةَلكة اسة لةسةر ئةو دةسـتوورة دةكـةن دةَلـَين نابَيـت، لةكوَيـدا نابَيـت، هةنـدَي         

ن كردووة لة سنووري خؤمان، لةضيدا تةجاوزمان كردووة، لةرووي دةستووريةوة ثَييان واية ئَيمة تةجاوزما
وةكـــو بَ َيـــي ســـتاندةرَيكي نَيـــو دةوَلةتيـــةوة ئَيمـــة تـــةجاوزةكامنان كامةيـــة؟ ئةطـــةر لـــةناوخؤدا بـــةعزَي  
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تةجاوزامتان هةية، ثَيمان واية لةسةر هةندَي شت زيـاد رؤيشـتووين، ئـةكرَيت اسـة لةسـةر ئةوانـة بكـةين،        
 .بةيم ئايا لةرووي دةرةوة ئةو تةجاوزاتانة ضية كة ئَيمة كردوومانة؟ سوثاستان دةكةم

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس مامؤستا، وةَلآل من دوو روونكردنةوةم هةية لةسةر اسةي جةنابت، يةكةم لةمةوزوعي شةست 
دبـوون، ئـةو شةسـت رؤذة دةَلـَين  هـةر      رؤذةكة، ثَيشرت دةمـانزاني ئـةو شةسـت رؤذة و اسـةمشان لةطـةَل كر     

ــيؤن       ــة كؤمؤس ــت، بــةيم ل ــةي لةســةر بكرَي ــرت اس ــت دوو مــانط ثَيش ــةر هةَلبــذاردنَي  دةبَي راثرســية  و ه
تَيطةيشتووين كة ئةو كارانـةي لـةو شةسـت رؤذةدا دةكرَيـت ئؤتؤماتيكيـةن لةبـةر ئـةوةي كـار دةكرَيـت بـؤ           

بذاردني سةرؤكي هةرَير، ئةو كارانة زؤري كراوة، تـةنيا هةنـدَي   هةَلبذاردني ثةرلةمان، كار دةكرَيت بؤ هةَل
شس تري رةني ماوة لة ضا  كردني ئيستيمارات و لةدابني كردني سةندوواي دةنطـدان، لةتـةدريب كردنـي    
موزةرني، ثَييان وابـوو كـة لـةو مانطـةدا دةكرَيـت، بؤيـة ئَيمـة اةرارةكـةمان لةبـةر رؤشـنايي لةطـةَل ئـةوان             

ين لةوة، ياني مةوزووعي شةست رؤذةكةيان وت، بةيم مواريق بوون كة لةو مانطةيةدا دةكرَيت، مواريق بوو
ئةوا تَيطةيشتبوون، دوو مةسةلةي دةستوور، ناكرَيت ئَيمة هيض لة دونيادا نةبووة جيهةتَي  ئيعترياز بطرن 

دةتــوانَي غــةيري طــةلي لةســةر دةســتوور، ئيعــترياز هةيــة بطةر َيينــةوة و ثةشــيمان ببينــةوة، تــةنيا كــةس   
كوردستان لة راثرسيدا رةئيي خؤيان دةدةن، لةهةموو دونيا دوو رَيطة هةية بؤ نووسينةوةي دةستوور، يـان  

، خةَل  دةنطي بؤ دةدات، متمانة دةدات (جةمعيةي نووسينةوةي دةستوور)جةمعيةيةكي وةتةني دادةنرَيت 
دةَلَيت دةستوورَي  بنووسن، ضونكة ئةو دةستوورة زؤري بة خةَلكانَيكي ثسثؤر، دةستووري ياسا ناس ثَييان 

ئيشةكاني ياسايية، زؤر ئيشةكاني ئةوةية كة دةبَيت بزاني تؤ كة ئةو حةاةت هةيـة بـة خـؤت بـدةي؟ ئـةو      
ياسايانةت هةيـة لةبـةر رؤشـنايي تَيطةيشـتين دةسـتوورة، ئةوةيـة ، دواتـر ئـةو ليذنةيـة ثرؤذةكـة ئـيعالن            

الحــةزات وةردةطــري، جــارَيكي تــر ئامــادةي دةكاتــةوة و دةيداتــة راثرســي، يــاني    دةكــات بــؤ راي طشــس، مو 
نايطةر َينتةوة لةثةرلةمان مونااةشةي بكرَيت، يان بةو رَييةي كـة لـة عَيرااـدا بـةر َيوة ضـوو، ئَيمـة هـةمان        

ووة كـة ئـةو   رَيطةمان طرتووة، ليذنةية  هةبوو، ثرؤةية  هةبوو، ئَيمة هاتووين لَيرة ليذنةيةكمان راسثارد
ثرؤذةية لة ثةرلةماني ثَيشـوودا بؤمـان هـاتووة، و بةدوايدابضـينةوةو عيالجـي بكـةين، نـةدةكرا بَيـي لَيـرة          

بؤ هةمووان و بةخؤمشةوة كة ئَيمة شـارةزانني لـة دةسـتوورو لةياسـادا كـة بـَيني       ( مع احرتامي)خةَلكانَيكي 
ي زؤرينـةي رةئيـان وايـة لةسـةر ئـةو ماددةيـة       ماددة بة ماددة مونااةشةي بكةين و بيخةينة بـةردةم ئـةوة  

كــارَيكي ثســثؤرية، بــةيم ئَيســتاكة ثرؤذةكــة ئةطــةر طــةلي كوردســتان دةنطــي بــؤ دا تــةنيا تــةرةف دةتــوانَي   
ئيعــتريازي لةســةر بطرَيــت و راي لةســةر بــدات، مةحكةمــةي دةســتوورية، ئةطــةر نــا حــزب و اليــةن لةبــةر   

تَيطةيشتين حةاي خؤيةتي رةئيي لةسةر بدات، بةيم لةناحيةي  بؤضووني ئايدي ؤجي خؤي يان ريكري يان
ياسايي، تةنيا مةحكةمـةي دةسـتوور دةتـوانَي بَ ـَي ئـةوة خـياليف دةسـتووري عَيرااـة، ناكرَيـت كـة بكرَيـت،            
ئةطةر نا لَيرة هةمووتان دانيشتوون، هةموو حزبـةكان مومكينـة رةخنـةتان هـةبَيت و بؤضـوونيان هـةبَيت       
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ةكي تر، بةيم ئةمـة ماددةيةكـة بـؤ هـةموو خـةَلكي كوردسـتان و بـؤ هـةموو ثَيكهاتةكانيشـة،          لةسةر ماددةي
 .رةرموو كا  حممد

 
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ياني ئةو برادةرانةي كؤمؤسـيؤن سـَي شـتيان وت، وتيـان كـة ئةمـةي ثَيويسـتة بـؤ دةسـتوور بيكـةين، هـيض            

ئةوةي تةعويز ناكات، ئَيمة يةكـةم ئـةبَيت تـةدريباتَيكي خـةَلكي بكـةين لةسـةر ئـةوة،        ئةوانةي هةَلبذاردن 
دوو، سَي ئيجرائامتان هةية، ئةم سَي ئيجرائاتة بؤ هةَلبذاردن بيكةين دةبَيت بؤ دةستوورين بيكةين، جطة 

 .لة تةبع كردني ئةو مةوادانةي كة هةية، سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رةرموو كا  بةَلَين

 
 (:بةَلَين)بةر َيز  د عبداهلل حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ئَيمة دةبَيت لَيرة بةراشكاوي بة خةَلكي كوردستان رابطةيةنني كة ئةو كؤسث و تةطةرانةي دةخرَيتـة  

وةتةوة بةردةم راثرسي بؤ دةستووري هةرَيمي كوردستان، زياتر رشاري سياسني، ئةو دةستوورةي كة نووسرا
لــة هــةرَيمي كوردســتان، بةراســس ئــةوان دةيــانتواني، وةكــو جــةنابت باســت كــرد، مةحكةمــةي دةســتووري   
دةيتواني، ئةطةر لة شوَينَي  تةعاروز دةكات لةطةَل دةستووري هةميشةيي عَيـراق، دةيـانتواني ئـةوان اسـة     

ي كة دةدرا هةمووي دذي ئةوةن كة بكةن، بةيم لة ضةند رؤذي رابردوو هةموومان ئاطادارين ئةو لَيدوانانة
هةرَيمي كوردستان دةستووري هةبَيت، ياني ئةوان دذي ئـةوةن هـةرَيمي كوردسـتان دةسـتووري هـةبَيت كـة       
ئـةو حةاــة لــة دةسـتووري هةميشــةيي عَيــراق دراوة بـة خــةَلكي كوردســتان كـة دةســتووري خــؤي هــةبَيت،     

ئـةو نامـةي نـاردووة كؤمـةَلَي  مةسـائي ي تـةكنيكي       بةداخةوة ئَيستا كؤمؤسـيؤني بـايي هةَلبـذاردنين كـة     
هَيناوةتــة ثــَين، كــة مــن ثــَير وايــة رشــارةكان سياســني، لةســةر كؤســث دَيَ نــةوة ئــةو دةســتوورة، لةبةشــي    

ي مـانط  11دووةمين كة كؤمؤسيؤن دةيانةوَي بةراسس تؤثةكة نةنة ساحةي ئَيمة، كة ئـةوان رازيـن لـة    
مونااةشةي من رةئيي خؤم لةسةر ئـةوةش دةدةم، بؤيـة دةبَيـت بةراسـس      بيكةن، كة دوايي كة هاتينة سةر

خــةَلكي كوردســتان وشــيار بــن لــةو مةســةلةية و ئاطــاداربن كــة دةســتوور، ئَيمــة خؤمــان وةكــو حزبــي            
زة ةتكَيشان مومكينة تةحةروزيشمان هةبَيت لةسةر دةستوورةكة و موزةكـةرةمشان داوةتـة سـةرؤكايةتي    

رطيز رَيطـر نـابني لةبـةردةم دةسـتوور، راي خؤمشـان بةراشـكاويي راطةيانـدووة لةسـةر         ثةرلةمان، بـةيم هـة  
دةستوور بؤ هةرَيمي كوردستان، و زؤر طرنطة مارـةكي دةسـتووري خؤمانـة كـة دةبَيـت هـةرَيمي كوردسـتان        
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ن دةســتووري هــةبَيت، لــة درَيــذايي مَيــذوو ئَيمــة دةســتوورمان نــةبووة، يةكــةم جــارة لــة هــةرَيمي كوردســتا 
دةسـتوور ئامـادة بكرَيـت و نرَيتـة دةنطــدان و خـةَل  راي خـؤي لةسـةر بــدات، سـةرةر اي ئـةوةي كـة ئَيمــة           
تةحةروزيشــمان هــةبَيت، بــةيم دةســتوور بــؤ هــةرَيمي كوردســتان زؤر طرنطــة و خــةَلكي كوردســتان دةبَيــت 

تةطةرةمان نةنة ثـَين   وشيار بن بةرامبةر ئةو ثالن و نةخشانةي كة لةسةرمان هةية، دةيانةوَي كؤسث و
بؤ ئةوةي دةستوورمان نـةبَيت، كـة كوردسـتان دةسـتووري نـةبَيت، نـة  ئـةوةي كـة دةسـتوورةكة تـةعاروز           

 .دةكات لةطةَل دةستووري عَيراق، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس كا  شَيخ ادهر
 

 :بةر َيز شَيخ ادهر بارزاني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــث ــدن و       لدةس ــة زؤر راطةيان ــوردة  و ل ــي ك ــةز وةك ــةم، ئ ــ  بك ــةند خاَلَي ــة ض ــارة ب ــةوَي ئيش ــةز دةم َيكيدا ئ
ضاظثَيكةظتنا ذ من دياركري، ئةز ظة ضةند ساَلة من دذي وة بوومية كة كوردستان بَي دةستوور بَيت، دةبَيت 

ماددةي .يخستبا ئيستييتتائَيضةند ساَل ثَين نوكة دةبي ثةرلةماني دةستورة كوردستانَي بريار لةسةر دابا ئ
دةستورا عرياايشدا ديسا ئةز دبيذي ظَي ضةند دةبَي مة كة مرؤظ لةسةر ماال خؤ، لةسـةر دلـَي خـَو،    ( 120)

لةسةر خاكا خَو، ئيستييتتائة  بكا، يان ئةم ماال خَو نيتة رييتراندؤمَيكَي، بةَلَي ئةظ شتة بووين و اةومَين 
ر كةركوكَي رييتراندؤم نةالزم، ئيستييتتا نةالزم، كةركوو  خاكا كورديـة و  و كةرتنا دةستووري عَيرااَي، لسة

خاكا كوردستانَيية، يا وا ثَيكهاتيا دشـيت كوردسـتانيَي دظـَي شـارةيدا دةذيـَين و هـةر وةاـت جـَي دهَيشـتني،          
ــةردا،          ــار لةس ــة بر ي ــَين نووك ــورت ث ــةكي ك ــةمانَي ماوةي ــَي ثةرل ــتورَي، دةب ــةال دةس ــةر مةس ــةظرؤش لةس ئ

صادةاة لةسةربدا، بكةويتة ئيستيتتائةكا طشس داو مي  ةت دةنطي لةسةر بدا، ئةز بَيذم بر يارا ثةرلـةمانا  مو
مة سةركةرتنا ئريادةي مي  ةتي كوردة، ئريادا مي  ةتي كورد و  بر ياردان لةسةر دةسـتوورَي زاَل بـوو لةسـةر    

َييتي و اةدةوريـدا، يـاني حـةرت رةنطـي     ئريادا ناحـةزَيت مي  ـةتي كـورد، لةسـةر ئـريادة كةسـَي  وةكـي نـةج        
ئاظاشتا كوردستانَيدا ئرياداي طـةلي كـورد لـةظَي بر يـاردان و يـا ئـةظَي ئـريادا وان نـةوعا كةسـا، ظـان ناحـةزَي            
مي  ةتي كوردستانَي، ظة ئـريادا سـةركةوت و سـةركةوتن بةدةسـت دَيـنن، ئـةز لَيـرة بـةرَي ئاخارتنـا خـؤ لـة            

ا دطؤر م بؤ ناحةزَيت مي  ةتي كورد، ضونكي بةهانا كؤمؤسـيؤني طرتـي، دبَيـذي    كؤمؤسيؤنا بايية هةَلبذاردن
هةندة  هؤية تةكنيكينـة، مـادام هؤيـة  تةكنيكينـة و مةسـائي َيت رةنينـة، ئةطـةر سـيارةكي بـةنزينا وَي          
خةالس بَيت، حةرةكة ناكات، ئةظةش ظةهؤية تةكنيكي، باوةر بكةن ئةم دبَي وةخـت وةربطـرين وي تةئيـدا    

ةئيي براكان و هةندة  هؤيا سياسين لطةل ثشت وَي هةي، بةلَي ئةمين دبَيذين هةندة  هؤيا تةكنيكيا ر
و سةرؤكايةتيا هةرَيمي كوردستانَي، ثةرلةمان و سةرؤكايةتيا ئةجنومةنا وةزيران، دشَييت ئةظ بر يارا ئةطةر 

ــةر        ــتييتتائَي لةس ــة ئيس ــاركري ك ــةكي دي ــوو، كات ــةمانا دةرض ــة ثةرل ــاتوو ل ــتوورا   ه ــةر دةس ــةمان، لةس ثةرل
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كوردستانَي بَيتة كرن، بةلَي لَيرةدا بةرَي ئاخارتنا خؤ دةدةمة ئةوان ناحةزَيت مي  ةتي كوردسـتانَي، ئـةظان   
كةسَيت كو ئـةوان سـةركةوتنَيت ئـةظر ؤ لـة كوردسـتانَي دةسـت كـةويت، لةثةرلـةمان دانانـا كوردسـتانَي، لـة            

ةتيا هةرَيمي كوردستانَي، لة ئاظـةدانكردنا كوردسـتنانَي، لظـَي ئازاديـا     حكومةت دانانا كوردستانَي، لةسةرؤكاي
كوردستانَيي كة ئةظر ؤ لـة كوردسـتانَيي هـةي، طةلـةكا دوذمنـان ضـاظا ظـة دةسـكةوتَي مـة هـةي، كـة ئـةظر ؤ             

 هةَلنايـةت، هةنـدة دبَيذمـة ئـةوان كةسـا دوَيـينَ       مي  ةتي كورد ئةو ثَيشكةرتنا بةدةسـت هَينـاي، ضـاظيا ثـيَ    
بـوو،   ي لةسةر سةرَي مي  ةتي كورد هاتة كرنَي، دةيـةها، هـةزارةها خـةلكي كـورد ئـاوارا      8293نةكسا ساي 

ئةوةندة ساي تةحةموال ئاوارةيي كرد، شؤرشا كورد جارةكا دي دةست ثَيكر و بةهَيزتر بوو، و لةنةتيجـةَيي  
ــة كيميــا بــاراني    ــةزارةها شــةهيد و اوربــاني داي، م ــةند    شؤرشــا كــوردي و بــة ه ــاظَي خــؤ، لــة ض دي بــة ض

دةايقةيةكدا لة هةَلة ـةدا بـة هـةزارةها شـةهيد بـوون و بةهـةزارةها برينـدار بـوون، لـة ئـةنيتاالدا سـةدو            
هةشَس هةزار ئةنيتال بووي، هةشت هةزار نةرةر بارزاني ئةنيتال بووي، ثَينج هةزار كـوردي رـةي ي ئـةنيتال    

ان كـرن، ئـةظا شـتةكا هـةمووي دذي مـة هاتـة كـرن، دنيايـا         بووي، نزيكي ثَينج هةزار طوندي مـة هاتـة وَيـر   
ئازادة ئةظر ؤ، دنيايا دميوكراسيا ئةظر ؤ، ض ئةوروثا بَيت، ض ئةمريكا بَيت و ض دةوَلةتَيكي تر بَيت، ئيديعايـة  
مايف مرؤظ دةكةن و ئازاديا و دميوكراسيا دكةن، ظَي رؤذَي هةميا صةدام حوسَين و حوكمـةتا ويـا عةسـكةري    

دةبَي و ضاوا كورد دةكوشس، ئايا دةنطة  هات كة مايف مرؤظيا، ئةظر ؤ ثاش ئةوهةندة ساي اورباني دان ظان 
و كورد اورباني داي، ظة نيمضة ئازادي، ئةز نالَير ئةظة ئازادي، نيمضة ئازاديـا ئـةز ئَيمـة ئـةظر ؤ دي ثشـكيا      

هَينانة دي، ئةز وةصا دبَيذم هةتا كوردسـتان،   باشورَي كوردستانَييدا بةدةست هَينان، بةر ةوا بؤ ظَي مي  ةتَي
مةسئةال كوردي بةشك ةكي طشس ضارةسةر نةبي، نة دةوَلةتي مةركةزي عَيراايـدا، نةدةوَلـةتي دةوروبـةرَي    
مة، نةدةوَلةتي دونيايةش، ئةوروثا و دنيايا دشيا ئازاديا، دةبَي لة هَيظيا وي ضةند بَي كة ئاسـاين و ئـةمن   

هيض جَيطةكي جيهانَي بةراةرار نةبَي، هةتا كةي شاراوةية مي  ةتي كـورد ضارةسـةر نـةبي،    و ئيستيقرار لة 
 .لةطةَل رَيز و سوثامسدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، مام خورشيد رةرموو

 
 :بةر َيز خورشيد س ير شَيرة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ؤني بـاي، مـن لةطـةَل ئـةوة نـير، كؤمؤسـيؤن لـةذَير        جةنابت تةوزحيَيكت دا بةنيسبةت موبةريراتي كؤمؤسي

رشاري سياسيداية، وةكو برادةرانين باسيان كرد، ئةنداماني كؤمؤسيؤني باي هةرية  لة حزبَيكة و لـةذَير  
تةئســريي خــةياراتي حزبةكةيــة، هــةتا ئــةو خوشــكةي كــة ئيشــراف لةســةر ثــرؤذةي هةَلبــذاردني هــةرَيمي   

كية، من ط ةيي لة كؤمؤسيؤنين ناكـةم، ئـةوين رةئيـي خؤيـةتي و ئـةمري      كوردستان دةكات لة حزبي مالي
ثَيكراية و يان رةئيي ئةندامةكانيةتي، ئيستيقالليةتَيكي واي نيية كة ئَيمة تةصور بكةين كؤمؤسيؤني بـاي  
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موستةاي ة، من لةطةَل ئةوة نير كة كؤمؤسيؤن موستةايل بَيت، جةنابي سةرؤ  من رةئيةكر هةية، حـةز  
ــز و تةاــديرم كــة يــةكَيكر لــة     دةكــة ــَير و رةئيــي شةخصــي خؤمشــة، لةطــةَل هــةموو رَي م بــة راشــكاوانة بَ 

ثَيشمةرطة هةرةكؤنةكان، داوا لةسةركردايةتي كورد دةكةم، ئةو هةلومةرجةي كوردستان كة ئَيستا بؤ ئَيمة 
ة ئَيمـة باشـرت دةزانـن،    دروست بووة، دةبَي بزانني و هةموومشان دةزانني، ايادةش دةزانـن و جةنابيشـتان لـ   

لةطةَلي بووينة و لةطـةَلي ذيـاوين، ض زرورَيـ  ض ئةسـبابَي  دروسـس كـردووة، كـَي دروسـس كـردووة، ضـؤن           
لـة بـؤ مي  ـةت    % 10لة دةسـتووري عَيرااـدا لـة    ( 120)دروست بووة، ئَيمة لة ض اؤناغَي  دةذين؟ ماددةي 

دةسةيتيشمان نيية رةرزي بكةين، بؤ دةسـةيمتان   موشكي ةمان بؤ دروست بووة، 110دةست دةدات، ئَيستا 
نييــة؟ لةبــةر ئــةوة مــن تكــا لــة ايــادةي كــورد دةكــةم، لةمــةودوا ئــةو اــةرارةي مةصــريي كــة صــةالحيةتي   
ثةرلةمان و دةسةيتي مةج يسي وةزةرا و هةرَير نيية، اةرار نةدا بةبَي ئةو كةسـةي كـة صـاحَيب اـةرارة،     

ة اـةرارة نييـة، طوناحـة و غـةدر لـة خؤيـان و لـة سـومعةي خؤيـان و لـة           ايادةي ئَيمة صـاحَيب ئـةو نةوعـ   
خةَلكةكةش دةكةن، اةرارَي  بدةن كة نةيتوانن تةنيتيزي بكةن، با نةيدةن باشرتة، ئةو اةرارة كؤمؤسيؤني 
باي نيية كة ئي زاي كردؤتـةوة، كؤمـةَلَي  ئةسـبابة، دوةلـي ئيق يميـة، حكومـةتي عَيرااـة، هاواريـان لـة بـؤ           

مريكاي برد، بايدن بة سورعةت هات، سةرريي ئةمريكي هات، رـالن هـات، بـةريتانيا تـةداخولي كـردووة،      ئة
هةموو ئةوانة ناتوانني باسـي بكـةين، بـةيم ئةوانـة حةايقـةتَيكن بـا مي  ـةت بـزانن، ئـةو اةراراتانـةي كـة            

، لةطةَل حكومةتي عَيراق ض مةصريين كة لة كوردستاندا دةمانةوَي بدرَين، عيالاةي بة ئايندةي كورد هةية
، ض دةستوورة، ض كؤمةَلَي  ئةسبابي تـرة، رجـام لـة ايـادةي كـورد هةيـة كـة مشـورةتي ئـةو          (120)ماددةي 

كةسانةي كة صاحَيب اـةرارن، نةيـدةن لةمـةودوا، ئَيسـتا ئَيمـة ئـةوة بـة عـابر تَيدةطـةين، دوَيـيَن ئَيمـةتان            
موالحــةزة هــةبوو كــةس طــوَيي نــةدايَي، ئَيســتا ئَيمــةتان   كؤكردؤتــةوة و ثَيتــان ئيمــزا كــردووين، هةنــدَي  

كؤكردؤتــةوة ئايــا ض جــوابي ئــةو خةَلكــة بدةينــةوة؟ ئــةوة دةســةيتي خؤمانــة و ئيســتيقالليةتي خؤمــان و  
صــاحَيب اــةراري خؤمــانني، نــاوةَلآل جــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمان، نةاــةراري ئَيمةيــة و نةئيســتيقالليةتي   

 .ئَيمةية، سوثاس
 

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 .شوكرية. سوثاس، رةرموو د

 
 :شكرية رسول ابراهير.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةراسس ئةمر ؤ ئازارةكان دةدوَيت، ئَيمة ئةطةر هةموومان بانطةشةي ئـةوة بكـةين كـة هـةرَيمي كوردسـتان      

يكـي ياسـاكان دةناسـرَيت، ئـةمر ؤ هةسـت      يان بـة دا ( ام القوانني)دةستوورَيكي هةبَيت، ئةو دةستوورة كة بة 
دةكةم ئَيمة لةذَير رشارَيكي سياسني، نة  لة ذَير رشارَيكي تةكنيكي و كؤمؤسـيؤني بـايين، مـن وا شـتةكان     
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دةخوَينمةوة ئةم عةاَ يةتةي كورد هةَلدةسور َينن، ئيرت ئايا مةركةزة، يان دةوَلةتَيكي زَلهَيزة، خواية وانةبَي 
ثاَل ئــــةوةي كــــةوا ثةرلــــةمانَيكي شــــةرعي و ســــةرؤكَيكي هةَلبــــذاردة و هــــةروةها  و رؤذَيــــ  بــــبني لــــة

دةستوورَيكمانين هةبَيت لـة كوردسـتان، بـةيم مـن شـتةكان وا دةخوَينمـةوة، بةداخـةوة ئـةمر ؤ باجةكـةي          
ئَيمـة   دوَييَن دةدةين، كة ثةلةمان لة دةستوور كرد، ئةبواية دوَييَن ئَيمة لةكاتَيكدا كة زةعيف بوو مةركـةز، 

دةستوورمان هةبواية، جَيطةي داخة برادةرةكامن زؤر شتيان وت، دَلر زؤر طةرمة، زؤر رةشبينر بة نيسبةت 
هةندَي شتةوة، لةبةر ئةوة ئةوة دائةنَير بؤ مَيذوو، تؤ بَ َيي ئَيمة رَيطر رَيطةمان لَي نةطرن ببينـة خـاوةني   

َيزت كردت ثَيشبينية  بـوو، لـة زؤرشـتدا بـةر َيزت     دةستوورَيكي هةميشةيي بؤ كوردستان، ئةو اسانةي بةر 
هةَلــةت كــرد مــن دةم وضــاومت خوَينــدةوة، هةســتر كــرد هــةمووتان بَيــزارن، كــة شــتَي  هةيــة هــةموومان    
هةَلدةسور َييَن، وةكو مـام خورشـيد ئامـاذةي ثَيكـرد، بريـا ئَيمـة ضـؤن جـةختمان كـرد بـؤ هـةَلكردني ئـايي             

ة دةبـَي نـةوت دةربـَي و نـةوتين بنَيردرَيتـة دةرةوةي كوردسـتان، بـؤ ئـةم         كوردستان، ضؤن ثَيمان داطرت ك
ي لَي (120)دةستوورةش دةبَي جةخت بكةين و زةمةنَي  دانةنَيني، دةبَي ئَيمة هةوَل بدةين وةكو ماددةي 

نـةكرَيت و ثَيـنج، شـةش مـانط دةبَيـت درَيذبكرَيتـةوة، شـةش مانطةكـةمان درَيـذكردةوة، بةاسـةميان كـرد،            
ستورا هاتة ئَيرة كؤمةَلَي  اسةي مةعسولي بؤ كردين، ئَيمةي رازي كرد، ضـووينة ذَيـر ركَييتـي ئـةوةوة،     دمي

ئَيستاش هةر دةر ؤن و دةر ؤن، ئةوةش دةستوور هاتة ثَيشةوة، كةواتـة ضـي بكـةين؟ ضـي بكـةين و بـؤ كـوَي        
ــتاني كة      ــتي  بةدةس ــة داروالس ــتي ، بووينةت ــة الس ــة بووينةت ــا ئَيم ــر ؤين؟ ئاي ــز   ب ــوادارم هَي ــانَيكةوة، هي س

بةكاربَينني، ئةو هَيزي جةماوةرة، كة دةَلَين هَيز لة بةرذةوةنديةكان و هَيز لة دروست بـووني بر يـار، هَيـز    
 .لة هَيزي سةركردايةتي و جةماوةرمان هةبَيت، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضةند وةختَيكة دَلنيابة لـةوةي كـة ئـةم طةلـة      شوكرية، بةيم وا دنيا تاري  نيية، مةسةلةي. زؤر سوثاس د
دةبَيتة خاوةن دةستووري خؤي، كة ضؤن بووة خاوةن ثةرلةمان و حكومـةت و ئـازادي و دميوكراسـي، ضـؤن     
ئَيستاكة خةَلكي كوردستان بة ئازادانة بـريور اي خؤيـان دةَلـَين و ضـةند ياسـا دةرضـووة، خـةَلكي كوردسـتان         

نة دةطرَي و اسة دةكات، حزب دادةمةزرَييَن و رؤذنامة دةردةكـات و تةلـةرزيؤني   دةتوامن بَ َير بوَيرة و رةخ
هةية و رةخنةي لة هيض مةسئولَي  نيية، بةَلكو رةخنة شتَيكي باشة و ئةوة اـوةتَيكي باشـة، دةسـتوورين    

كنيكية دةبَيتة اوةتَيكي طةورةتر بؤ طةلي كوردستان، هةر دةبينة خاوةن دةستوور، ئةطينا مةسةلةيةكي تة
كة بةكاردَيت، ئَيمة ئةو مةسةلة تةكنيكية رؤذطار حةلي دةكات، هـةر دةبينـة خـاوةن دةسـتوور و ثَيويسـت      
ــةر           ــةجمارةش ه ــةركةوتووة، ئ ــةل س ــريادةي ط ــؤن ئ ــة ض ــةوةي ك ــة ل ــاش ب ــات و دَلني ــائومةش ناك ــةو تةش ب

 .سةردةكةوَيت، ظيان خان رةرموو
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 :ثاشا خضربةر َيز ظيان ا د 
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

طرنطي دةستوور كةس نكوَلي لَي ناكات، ئةو رؤذةش بة رؤذي ئةوةمان دادةنـا كـة دةبوايـة ئةطـةر دةسـتوور      
دةنطي لةسةر بدراباية، بةجةذمنان داناباية، بةيم ئَيستاكة لؤمةكة خراوةتة سةر كؤمؤسيؤني باي، من لَيرة 

بـارة ناكةمـةوة كـةوا لـة ذَيررشـاري سياسـي و شـتةكة        اسةي برادةرةكامن، هةظاين ئةنداماني ثةرلـةمان دوو 
تةئســرياتي سياســي زؤر ثَيــوة ديــارة، بــةيم مــن لؤمــةي خؤمــان دةكــةم تــاكو ئَيســتا كؤمؤســيؤنَيكي بــاي بــؤ  
دانامةزرَينني، دةزطايةكي وا دانامةزرَينني، بكةوينة ذَير رشاري كؤمؤسيؤني بايي سةربةخؤي بةغدا، ئَيمـة  

هةبَيت، دةبواية ئَيمة ئةطةر ئةو كؤمؤسـيؤنةمان هةبوايـة، ئَيسـتاكة نةدةخراينـة ذَيـر       سَي سةرؤكايةتيمان
ئةو رشارة، مادام ئيمكانياتي مادي و كاديرمان هةيـة، ئـةوة بـة خـاَلي يةكـةم دادةنـَير، دووةم مـن خةرـةتي         

ن، منين لةطةَل ئـةو  ئةوةم هةية كة بةراسس كاتَي  بَي ثالن و بَي تَييتكر كردنةوة شت بر يار لةسةر دةدةي
خاَلةم بَي بر يارو بَي ثالن دانان شت دادةنَيني، دةبواية ثَي دابطرين كة ئةو رؤذةي بر يارمان دا بة تةختيت 
بضــوباينة نــاو مــةوزوع، لةوانةيــة كــا  عــدنان مــن ثــَير طــوتي، طــومت كــا  عــدنان شةســت رؤذي دةوَي بــؤ   

، بةيم دَينةوة ئـةو اسـةمان لةسـةر دةطـرن و دةكةنـة      كؤبوونةوة، وتت تؤ سةهوي، ئةو شتةت باس لَي كرد
خاَل لةسةرمان، كة دةَلَين شةست رؤذمان دةوَي لةبؤ شس رةني و تةكنيكي، ياني اسةي خؤيان بـردة سـةر،   
كة ئةوة دووبارة ئيشي بَي بةرنامةمانة، خاَلي سَييةمر ئـةو اسـةي مـام خورشـيد، بةراسـس ئةوةشـي ثَيـوة        

م ئَيمة بةشدارميان كرد لة دةنطداني دةستووري عَيراق، ئَيمة هةموومان دةنطمـان دا بـؤ   ديارة زؤر زؤر، مادا
ئةو دةستوورة، حةاي ئةوةمشان هةية كة بَ َيني بةندَي  لة دةستوور دةَلَي هةرَير دةتواني دةستوور دابـيَن،  

ريوطررـت وكَيشـةيةكمان   دذ نةبَي لةطةَل دةستووري بةغدا، كةواتة ئَيمة هيض موشكي ةيةكمان نيية، هـيض ط 
نيية، لَيرة زؤر بـةرووني و ئاشـكرايي ئامـاذة بـةوة دةكـات كـة مـايف دةسـتوور دانـاني هةيـة كـة دذ نـةبَيت،             
كةواتة ئَيمة دةبواية يان ئةو بر يارةمـان نةدابايـة و كـة بر ياريشـمان دا، دةبوايـة سـوور باينـة لةسـةر رؤذي         

 .ئيستييتتائةكة، زؤر سوثاس
 

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
 .سوثاس، شَيخ رتا  رةرموو

 
 :بةر َيز رتا  عبداهلل نقشبندي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةوةي مــن دةمــةوَي عــةرزي بكــةم، ئــةوين ئةوةيــة بــة حةايقــةت تــةئخري بــووني ئــةو دةســتوورةية لــة    

ئةوة حةايقةتَيكـة،   كوردستاني ئَيمة، تةس ير بوونة بة ئريادةي ئةو ناحةزانةي كة نةيانهَيشت ئةوة بكرَي،
بةيم ئةطةر مبانةوَي من ثرسيارَيكر هةية لة جـةنابتان ئةمانـةوَي دةسـتوورمان هـةبَيت لةمـةودوا، ئةطـةر       
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مبانــةوَي دةســتوورَيكمان هــةبَيت لــةو كوردســتانة، بــة تةئكيــد ئةطــةر لةطــةَل ئينتيخــابي ثةرلــةمان و           
ت، جا بؤية ئةو اسةي جةنابت كة باست كرد لة سةرؤكايةتي هةرَير رةبس نةكةين، ئةو دةستوورةمان نابَي

ي مانط و مانطي هةشت ضةند رؤذَي ، من داوا دةكةم تكـام وايـة هـةموو ئةنـداماني ثةرلـةمانين ئـةو       11
داواية بكةن، بيخةنة طةر  ئينتيخابي طشس كة لةكوردستاندا دةكرَيت، ئةطينا ئَيمة نابني بـة صـاحَيو ئـةو    

ردي دةدةم، بؤية تكا دةكةم هـةموومان دةنـط بـؤ ئـةوة بـدةين ئـةو دةسـتوورة        دةستوورة، اسةيةكةو بة اة
 .زياتر تةئخري نةكرَيت لة رؤذي ئينتيخابي ثةرلةمان و ئةطينا نابني بة صاحَيو دةستوور، سوثاس

  
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رةرموو كا  غيتور
 

 :سعيد خمموري طاهربةر َيز غيتور 
 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان
من ثَين ئةوةة بَيمة سةر اسةكامن داوا لة جةنابت دةكةم ئةطةر نيو دةاةم بدةيي، كَيشةية  هةية باسـي  
دةكةم، بةس ئيشارةت ثَيدانَي  بؤ ثةرلةماني كوردستان، نازامن بوارم دةدةيي يان نا؟ زؤر سـوثاس، خـةَلكي   

كة كاتي خؤي ئةو طوندة تَيكضـووة، ئـةوة ضـةند رؤذَيكـة لةسـةر ئـةو شـةاامة         لةتييتاوة كَيشةيةكيان هةية
راوةستاون لةبةر رؤذ و هةتاو، بةر اسس كةس بةهانايانـةوة ناضـَينت، داوا دةكـةم كـة ثةرلـةماني كوردسـتان       

ة تةداخول بكات بة ضارةسةر كردني كَيشةكةة خةَلكي لـةتييتاوة، زؤر سـوثاس، بـا ئي تيـزام بـة نيـو دةاةكـ       
بكةم، بة نيسبةت مةسةلةي دواخسـتين دةسـتوور، بةراسـس مـن لةطـةَل مةسـةلةي دواخسـتنةكةة دا نـير،         
لةبةر ئةوةة ئَيمة زؤر جاري ترين، زؤر كَيشة هاتووتـة ثَيشـةوة، زؤر خـةَلكي تـر هاتوونـة و تـةداخوليان       

بامشان لة برية، كاتي خؤي لـة   كردووة، ئي تيزاماتيان داوة و ئي تيزاميان بة وةعدي خؤيان نةكردووة، ئَيمة
هةَلبذاردني طشس عَيراق، كة كوردستان بر يار بوو بةشداري نةكات، هةردوو سةرارةتي بةريتانيا و ئةمريكا 

جَيبةجَي بكرَي و كَيشةكة يةكاليي بكرَيتةوة، ئَيستاش ئي تيزامي هةردوو  120ئي تيزاميان دا كة ماددةة 
دوو ال، سةرارةت كـة نوَينةرايـةتي هـةردوو ال دةكـةن، بةداخـةوة خـاوةني       ال ماوة كة ئيمزاشيان كردية هةر

ئي تيزامي خؤيان نةبوون، ماددةكةش وةكو خؤي جَيبـةجَي نـةكرا، تـا ئَيسـتا كَيشـةة كـةركوو  ماوةتـةوة،        
ئةطةر ئَيمة زؤر دوور نةطةر َيينةوة، كة نوَينةري نةتةوة يةكطرتووةكان لةو ثةرلةمانة داواي شـةش مـانطي   
كــرد، مــن يــةكَي  بــووم لةوانــةة كــة زؤر بةتونــدي دذي ئــةو ثَيشــنيارة وةســتامةوة، بــة ئَيــوةي بــةر َيز و     
ثةرلةمانتارانيشر وت كة ئَيمة دذي ئةو ثَيشنيارة بووين، با جارَي  بَ َين نا، خـؤ دونيـا كـاوةل نابَيـت، ئـةو      

ناكرَي، دوو شةش مانط و سَي شـةش   كات ومت ئةطةر ئةو شةش مانطة درَيذ بكةينةوة، دَلنيام كة جَيبةجَي
مانطي ترين، ئَيسـتاش ئةطـةر دةسـتوور لةطـةَل هةَلبـذاردن يـةكاليي نةكرَيتـةوة، دةنطـي لةسـةر نـةدرَي و           
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ئَيمةش هـيض كاتَيـ  ديـاري نةكـةين و بـة كراوةيـي بيهَيَ َينـةوة، وةزعةكـة وا دةمَينَيتـةوة بةراسـس، ئَيمـة            
د ســاَلي رابــووردوودا كارمــان نــةكردبَي و دةســتوورةكةمان ثةســند  ئةطــةر ثَيشــووتر يــةعين لــةماوةة ضــةن 

نةكردبَي، بةراسس ئَيمة لـة رةراغَيكـدا بووينـة و هةَلةيـةكي طـةورةمان كـردووة، كردنـي ئـةو هةَلةيـةش و          
ئَيســتاش ئَيمــة وا بيهَيَ ينــةوة كــة بيدةينــةوة دةســس اــةدةر، يــةعين لــة كــاتَيكي ديــاري كــراو يــان كــاتَيكي  

ي مـانط، بـا ئَيمـة    11، ئاخةر ئةو كاتة موناسـيبة كةيـة؟ يـةعين دةبـَي ديـاري بكـرَي، ئـةو دةَلـَي         موناسيب
بكرَيت، زؤر ئاسايية، ئةو خةَلكةة كـة   13/1بكرَيت، با  90/1ي مانط، بؤ منوونة بؤ 90دياري بكةين بؤ 

هـةموو هاوويتيـاني    دةستووري بوَي، بيةوَة ويتةكةي بة موئةسةسات بكات، دةستوورين كة ئةر  و مـايف 
كوردستان، هةموو تاكةكاني ئةو كؤمةَلطاية رَي  دةخات و ئةر  و مايف هةموو دةزطاكان رَي  دةخات، باوةر  
دةكةم كة خةَل  طةرم و طور يةكي هةية كة بَيت دةنط بدات بة دةستوور، دةستوورةكة ثةسند بكـات، بؤيـة   

او هــةبَيت، دةبــَي كاتةكــة ديــاري بكــةين ئَيمــة لَيــرة،  بةراســس مــن لةطــةَل ئــةوةدا نــير كــاتي ديــاري نــةكر 
كؤمسيؤنين بةوة مولزةم بكةن بَي رييتراندؤمةكة لةسةر دةستوور بكات، من اةت لةطـةَل ئـةوةدا نـير كـة     
هؤكارةكة تةكنيكي بَيت، هؤكارةكة سرف سياسية، لة ئةو ئةندامانـةة كـة لـة ئةجنومـةني كؤمسيؤنيشـدان،      

ؤن، ئةوانة هةموويان باطراوةندَيكي سياسيان هةية، هةموو اليةنة سياسـيةكاني  هةموو موةزةرةكاني كؤمسي
عَيراق، ئَيمة ئاطادارين تا ئَيستا بةس ئةجنومةنا باي، هةَلوَيسس خؤي بة روون نةداوة، ئةوةة تر هةمووي 

مةسـةلةية،  دذي دةستوورةكةية، زؤر لـة ويتـاني ئيق يمـين دذي دةسـتوورةكةنة، ئَيمـة دةبـَي بـزانني ئـةو         
لةوةش ئَيمة دةبَي جورئةتي برياري سياسي خؤمان هةبَيت، ئَيمة نابَي هةموو شتَي  بدةينة دةست اـةدةر  
بةراسس، ئَيمة كة ئيمر ؤ لة ثةرلةمان كؤبووينةوة، لةسةر ئةو ثرسة طرنطة، دةبـَي بريـاري خؤمـان هـةبَي،     

يدي موناسيب كةية بةراسس؟ من لةطـةَل  نة  ياساكة تةعديل بكةين بؤ مةوعيدي موناسيب، ئاخةر مةوع
ئةوةدا نير بة هيض شَيوةية ، دواتر ئَيمة بةراسس دةبَي لَيـرةدا كـاري ئـةوةش بكـةين ثةرلـةماني داهـاتوو       
مــولزةم بكــةين بــة هةنــدَي  شــت، وةكــو راســثاردة بؤيــان بــةجَي بــَيَ ني، بــا ئَيمــة كؤمســيؤني هةَلبــذاردني   

ــدَي د  ــةبَي، هةنـ ــان هـ ــةربةخؤي خؤمـ ــة    سـ ــَي ئَيمـ ــةوةيني دةبـ ــتماني و نةتـ ــاي نيشـ ــة دةزطـ ــةن كـ ــا هـ ةزطـ
دايانبمةزرَينني، بؤ ئةوةة ئةوةندة ئَيمة موحتاجي خةَل  نـةبني، كـة خـةَل  بَيـت اسـةمان بـؤ بكـات، كـة         
ئَيمة كؤمسيؤني خؤمان هةبَيت، كؤمسيؤني ئَيمة زؤر بة ئاسايي دةتوانَيت داوا لـة ضـاودَيراني نيودةوَلـةتي    

لة نةتةوة يـةكطرتووةكان بكـات، لـة ويتـاني عـةرةبي بكـات، بـَين بةشـدار بـن لـة رييترانـدؤمَي             بكات، داوا 
ياخود لة راثرسيية  ياخود لةهةر شتَي  كة لة كوردستان بكرَيت، ئَيمة بةراسس كة ئةوةنـدة ضـاومان لـة    

ئةوة دةبَي جورئـةتي   بةغدا بَي، ئيشةكةمان هةروا دةبَي، ئَيمة لةو مةسةلةيةدا من تةئكيد دةكةمةوة سةر
برياري سياسي خؤمان هةبَيت، رةغمي هةموو موالحةزاتَي  لةسةر دةسـتووري كوردسـتان، رةغمـي هـةموو     
ئةو تَيبينيانةة كة هةن لة اليةنة سياسيةكان، بةيم بووني دةستوور بؤ كوردستان، بةراسـس ثَيويسـتيةكي   

َيويستة ئايينيةكان دةبَي هةموو اليةكمان كار بكـةين  زةروورةتة، ثَيويستيةكي زؤر زؤر ثَيويستة، يةكة لة ث
ــتان،       ــوكراتي كوردس ــةكَيس نةتــةوةيي دمي ــو ي ــةبَيت، ئَيمــةش وةك ــتوورةمان ه ــةو دةس ــات ئ ــرين ك بــة زووت
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كؤمةَلَي  تَيبينيمان لةسةر دةستوور هةية، بةيم لةطةَل بووني دةسـتوورَي  بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان، دةبـَي      
رةمان هةبَي، ثاشرت زؤر زؤر ئاسايية، هةر ماددةيـة  كـة مبانـةوَيت تةعـديل بكـرَي،      كار بكةين ئةو دةستوو

طؤر انكــاري بةســةردا بَيــت، بــةيم بــووني ئــةو دةســتوورة دةبــَي هــةبَي، دةبــَي هــةموو اليةكيشــمان جــةخت   
ة كـات  بكةينةوة سةر ئةوةة كة دةبَي ةستوورَيكمان هةبَي بؤ كوردستان، ئـةوةش ئَيمـة لةطـةَل ئـةوةداين كـ     

 .دياري بكرَي نة  بةكراوةيي بيهَيَ ني، لةطةَل رَيزمدا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، سةبارةت بة خةَلكي لـةتييتاوة كـة لـة مـةوزوع دةرضـووي، اـةينا ئيجازةمـدا، بـةيم بـؤ ئـةوةة           

َيـيَن ئــةوانين  ثرؤثاطةنـدةة هةَلبـذاردن حســيب نـةكرَي، مــةجبوورم رَيطـا بـدةم بــة لَيذنـةة شــارةواني، دو      
لةطــةَليان دانيشــنت، هــةر بــؤ روونكردنــةوة وةكــو ثةرلــةمان، وةكــو ثةرلــةمان ضــيان بــؤ كــراوة كــا  رةشــاد  

 .رةرموو
 

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهير
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةعات   ــين س ــردن،    (10)دوَي ــَي ك ــوازير ل ــةمان، ثَيش ــة ثةرل ــةتييتاوة هاتن ــةَلكي ل ــةري خ ــةس نوَين  ، دوازدة ك
 1211طيتتوطؤم لةطةَل كردن، لة نزيكةوة ئاطـام لـة كَيشـةكةيان هةيـة، لـة هـةموو خـةَلكَيكي زيـاتر، سـاَلي          

ــةن    ــيار دةك ــة، ثرس ــةتييتاوة تَيكدراي ــةي       99ل ــةو دةايقةي ــةبؤ ئ ــةهات؟ ل ــةوة ن ــةس بةدةنطيان ــؤ ك ــاَلة ب س
لة ئةجنومةنا وةزيران بكةين، دوَييَن راثؤرمت نووسية بؤ سةرؤكايةتي داوا : هَيشتوويانةوة؟ ئةوة ية ، دوو

بة ثَيي ياسا اةرةبوو بكرَينةوة، ئةوةة موستةحةاي اةربووية، ض بة زةوة، ض بة ثارة، دووبارة تكـام وايـة،   
حقواي خةَل  بةكار نةينني بـؤ ديعايـةي ئينتيخـابي، حةاةكـةيان نـورَينت، ئيشـيان بـؤ بكـةين، بـة دواي          

 .ئيشةكةيان بضني بة واايعي، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، كا  حممد حةكير رةرموو

 
 :بةر َيز حممد حكير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سةرةتا خؤزطةيةكر هةبوو بةَلكو ئةمر ؤ بؤ دوا جار بَيتة جَي، ئةوة داواي هةموومانة، من تةئيدي مام 

سـتةة كؤمسـيؤن دواي هاتنةكـةي بايـدن هاتـة      خورشيد دةكةم لةوةة بة كورتي دياري و روونـة ئـةو هةَلويَ  
كايةوة، من ئةوةندة دةَلَير، كا  بايدن بايدايةوة، خاوةن مةشروعي تةجزيئةة عَيراق بوو، دوايي طةيشـتة  
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حوكر و نائيو رةئـيس، ئَيسـتا داواي وةحـدةة عَيـراق دةكـات، ديـارة ثَيـي خـؤش نيـة هـةرَيمي كوردسـتان            
مةرةية  لةسةر هةرَيمي كوردستان هةيـة كـة نةبَيتـة خـاوةني دةسـتوور،      خاوةني دةستوور بَي، روونة موئا

باسي وةزعي ناوةخؤ ناكةين، خةَل  ئازادة لة ناوةخؤي كوردستان، نـةخَير بـؤ دةسـتوور بكـات و خـةَلكين      
تةحشــيد بكــات، بــةس نــة  تــةوزييتي سياســي بكــات، ثَيشــنيارم و ثَيشــنياري طروثةكــةي ئَيمــة ئةوةيــة كــة 

ابي ئةو نامةة كؤمسيؤندا، نامةية  بنووسي كة داوايان لَي بكـةي ئـةوان بـة زووتـرين كـات      جةنابت لة جو
تةحديد بكةن بؤ ئَيمة كة ثَييان ئةكرَي؟ ئةوة ثَيشنياري ئَيمةية، بـؤ ئـةوةة بـزانني و ئـةو مةتةَلـة حـةل       

انني ئايـا ئـةوان   بكةين كة ئايا رةنيـة؟ يـان رشـاريان لةسـةرة؟ بـؤ جـةماوةري كوردسـتان روون بَيتـةوة، بـز         
، كةي ثَييان ئةكرَي؟ كَيشةة ئةوانةة لة دةرةوةة هةرَير نارازين لةسةر دةستووري 1/2يان  13/1ريع ةن 

ئَيمة ثَيمـان وايـة زؤر بـة مـةزبوتي نووسـراوة، كـة        9، ماددةة 9هةرَيمي كوردستان، روونة لةسةر ماددةة 
ةوة، بةغـدا و موسـَل و ئةوانـةة كـة اسـة دةكـةن،       جوطرايف سياسي لةطةَل جوطرايف مَيذوويي جياي كردووتـ 

، من دوَيين طوَير لة نوجَييتي بـوو، اسـةيةكي سـةرجني راكَيشـام، ثـَير      9تَيبيين و رةخنةيان لةسةر ماددةة 
واية دةسةيت لة بةغداوة و ئةوانة دذي دةستوورن لة دةرةوة، ذوورةوة ناَلَير، موئامةرة لةسةر خولي تازةة 

ان دةكـةن، ثَييـان وايـة ئـةو خولـة يـان دةسـتوورةكة هةَلدةوةشـَينيتةوة، يـان تةعـدي ي           ثةرلةماني كوردسـت 
هةندَي مةواد دةكات، بةس ئايا خولي تازةة ثةرلةمان، كوردَي  بطاتة ئةو ثةرلةمانـة ثَيمـان وا بـَي هـةوَلي     

ي تـاكي كـوردي لـة    بدات؟ ئايا لةوة كةمرت وةكو مارَيكي كوردستانيمان و وةكـو مـارَيك  ( 9)تةعدي ي ماددةة 
مــن مةبةســتمة، لــةوة كــةمرت بــة كــي رازي بــني بــة حةايقــةت؟ يــةعين روونــة كــة جيامــان     ( 9)مــاددةة 

كردؤتةوة، جوطرايف و سياسي، سنووري جوطراريمان لةطةَل سـنووري سياسـي كـة بةسـرتاوةتةوة بـة مـاددةة       
و بة حةايقةت بة دَلي بةغدا، بة  ، جيا كراوتةوة، من ثَير واية ئةوة خاسرة و ضاوةر َيي هيض كةسَي 120

دَلي دةرةوة، وةكو خؤي ئـازادة ضـةند تةعـديل و ضـةند ثَيشـنيار دةكـات، بـةيم بـة دَلـي دةرةوة نـةكات بـة            
دا، ئَيمة بة كؤي دةنطي هةموومان دةبَي ئةو ماددةية مةابول بـَي و جَيـي تـةنازول    (9)تايبةتي لة ماددةة 

ئةوةية كة، ئةو بابةتةة كة دواخسـتين دةسـتوورة، تـةوزييتي سياسـي     نية بة حةايقةت، ثَيشنياري ئةخريم 
 .نةكرَي و بؤ ديعايةي ئينتيخابي بةكار نةهَيندرَي، زؤر سوثاس

 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، اسةكانت بة جَيية، دةستوور بؤ حزبَي  نية، بـؤ اليـةنَي  نيـة، حـةاين نيـة بـةكار بَيـت لـة         

زبَي  و نة بؤ دذي حزبَي ، ئةوة هةموو ثَيكهاتةة كوردستان لَيـرة دةنطيـان بـؤ داوة،    ثرؤثاطةندة، نة بؤ ح
ثارتي و يةكيس و يةكطرتوو و كؤمةَل و سوشياليست و حزبي شيوعي و زة ةتكَيشـان، توركمـان، ك ـدان و    

انـة هـةموو   دا، ئـةوة ئـةو اليةن  9003ئاشوور، بـَي اليـةن، نةتـةوةيي دميـوكراتي، ئـةوة كـة لـة هةَلبـذاردني         
كةس حـازر بـووة    21كورسيةكاني هَيناوة، يةعين ئريادةة طةل لَيرةية، دةستوورةكةش كة دةنطيان بؤ داوة 

دةنطي بؤ داوة يةعين ئريادةة هةموويانة، كةواتة بـؤ هةمووانـة و بـؤ كةسـَي  نيـة، تـةنيا كةسـَي          23كة 
، ئةطةر وتيان نا ئةوة ئةو وةخس م كةضـي ئـةو   دةتوانَي رةتي بكاتةوة خةَلكي كوردستانة، بة بةَلَي و بة نا
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دةبــني و دةبــَي ئاليــةتَيكي تــر بــة دةســتةوة بطــرين، بــةيم تــةنيا خــةَلكي كوردســتان دةتــوانَي بَ ــَي نــا، ئــةو  
دةنطـي ثةرلـةمان لـة     9/5ثرؤذةيةش كؤتايي هاتووة وةكـو ثـرؤذة لـة ثةرلةمانـدا، دةنطـي بـؤ دراوة، تـةنيا        

دةكـرَي ماددةيـة  تةعــديل بكـةن، غــةيري ئـةوة بـةس مي  ــةت دةتـواني رةتــي        خـولي داهـاتوودا، ئَيســتاش  
 .بكاتةوة و كةس ناتواني رةتي بكاتةوة، نةسرين خان رةرموو

 
 :بةر َيز نسرين حممد صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيويسـتيةكي  دةستووري هةرَيمي كوردستان بة دايكي ياساكان دائةنرَي، لة هةمان كاتدا هةرَيمي كوردسـتان  

زؤري بةو دةستوورة هةية، بؤيـة هيـوادار بـووين ببينـة خـاوةني دةسـتووري خؤمـان، بـةيم منـين لةطـةَل           
ئــةوةدام هةنــدَي  لــة ماددةكــاني ثَيويســس بــة طؤر انكــاري هةيــة، ئــةوش لــة ثةرلــةماني داهــاتوو ئــةتوانرَي 

ستووة، ئَيمـة لةطـةَل ئـةوةدا بـووين     ضارةسةر بكرَي، هؤي دواكةوتنةكةشي ئةوةية كة كؤمسيؤن كة دواي خ
دا ئـةو راثرسـيية بكرايـة، خؤشـحاَل ئـةبووين و طـةلي كوردسـتانين خؤشـحاَل ئـةبوو، بـةيم            93/1كة لـة  

هيوادارين ئةو ماوةية دياري بكرَي بؤ ئةوةة كة ئةو ماوة دابنرَي بؤ راثرسييةكة و كة راثرسييةكةش كـرا  
ئي خؤيان بدةن و لة هةمان كاتـدا طـررس تـر دروسـت نـةبَيت بـة       بؤ ئةوةة طةلي كوردستان بة راشكاوة رة

 .هؤي دواكةوتين، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نازناز خان رةرموو
 

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو ثةرلةمانـة ثـرؤذة    دةنطي خؤم دةخةمة ثاَل سَي هاوكاري ترم كة داوايـان كـرد بـة زووتـرين كـات هـةر       

ياســاي ثَيكهَينــاني كؤمســيؤني بــايي هــةرَيمي كوردســتان دامبــةزرَييَن بــؤ راثرســييةكان و هةَلبذاردنــةكان،    
ضــونكة وا ديــارة ئَيمــة لــة هــةموو هــةنطاوَي  كــة دةهاوَيــذين ثَيويســتيمان بــة بةغدايــة، بةغــدا رَيطرميــان   

ةر ضةند ئةوان رَيطري دةكـةن لةبـةر دةم ثَيشـكةوتين    لةبةردةم دةكات، ئةو ثةيامةش بة بةغدا دةطةينر ه
هةرَيمي كوردستان، بة داخةوة راي خةَلكي كوردستان ئةستوورتر دةكةن، ئةوةش لة زياني هةموو عريااـة،  
ئؤميدةوارم ئةوان بةو نةزرةية سةيري هةرَيمي كوردستان نةكةن لةمةودوا، بة جؤرَيكي تر رـةرمانرةوايي  

امي دووةمر بؤ ئةمريكيةكانة كة ئَيستا وا ديارة سياسيةكان لةوال و لةو ال باس دةكـةن  لةو ويتة بكةن، ثةي
كة دةوريان هةبووة و كة تةئسرييان هةبَي، كةوتوونةتة ذَير تةئسريي مالكي، بـؤ ئـةوةة رييترانـدؤم لةسـةر     

تي خؤيان دروسـت  ـةكان كة وي1100دةستووري هةرَيمي كوردستان تةئجيل بكرَي، من دةَلَير ئةوان بؤ لة 
كرد، بة حةاي خؤيان زاني و هةر ئـةو كـاتين دةسـتووريان بـؤ ئـةمريكا دانـا كـة تـاكو ئَيسـتا لةسـةر ئـةو            
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م يؤنــة، ئــةو بةشــة  2م يــؤني كــة بةشــَيكي تــةنها  20دةســتوورةي خؤيــان دةر ؤن، بــةيم بــؤ نةتةوةيــةكي 
داناني ياسـا و تةشـريع، دةبـَي ئـةو هـةموو      دةيةوَي تؤزَي  سةربةخؤ بَيت لة هةَلسوور اني كارةكاني خؤي و 

رَيطريية بكةن، بؤ مةواييتةكانيان ئةوها بة ئاساني دةطؤر ن؟ حةاي واية ئةوانين جاريكي ديكة بة خؤيان 
دابضــنةوةو بــة سياســةتةكانا خؤيانــدا بضــنةوة بةرامبــةر بــة نةتةوةيــةكا بــَا دةوَلــةت كــة بــةم شــَيوةية    

ة سةركردايةتا سياسا كورد دةكـةم بزووتنـةوةة رييتر انـدؤم هـةبوو كـة      معامةلةة لةطةَل دةكةن، وة داوا ل
ــتان و       ــة كوردسـ ــدؤم بكـــات  لـ ــوانا رييترانـ ــة تـ ــةو بزوتنةوةيـ ــتان دةنطـــا دا   % 21ئـ ــةَلكا كوردسـ ة خـ

بةسةربةخؤييدا، جارَيكا تر ئةم بزووتنةوةية زيندوو بكرَيتةوة و لة ثـاَل هـةر هةر ةشـةية  كـة بةغـدا و      
ر لَيمـان بكـةن لةسـةر ئـةو مةوزوعانـة، ئَيمـةش ئـةو بزووتنةوةيـة لـة نـاو جـةماوةرة            ئةمريكايةكان ئةطـة 

خؤماندا بةطةر  و بة خر ؤش بهَينني بؤ ئةوةة ئَيمةش ئةو هةر ةشةيان نيشان بدةين لة حاَلةتَي  دا ئـةوان  
ثَيشـكةوتنَيكا  ر َيطرة دةكةن لةبةردةم هةر هةَلكةندنا ضاَلَيكا نةوتا، هةر حةرةكةيـةكا بازرطـانا، هـةر    

كة لةهةر بوارَي  كة ئَيمة ئةجناما دةدةين ئةوان ر َيطرة دةكةن و ئَيمةش دةتوانني واز لة ئـةوان بَيـنني و   
بةر َيطاة خؤماندا بضني و بةشا ئةوةنـدة سـةرمايةة مرؤيـا و سـةرخا  و ذَيرخاكمـان هةيـة كـة بتـوانني         

ئايينـدة هةيـة كـة بَيطومـان سـةرؤ  بارزانيـة،       خؤمان خؤمان ئيـدارة بكـةين، داواشـر لةسـةرؤكا هـةرَيما      
يةكةم كارة ئةوة بَيت ئةطةر ر ةوتا ثةيوةنديةكانا ئَيمة لةطةَل بةغدا بةو شَيوةية بَيت ئيعالنا دةوَلـةتا  

 .سةربةخؤة كوردستان بكات بؤ ئةوةة ئةو هةموو سةرمايةة ئَيمة بة خؤر ايا نةر وات
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  دلَير رةرموو! ا ضؤكانبةهارة هَين
 

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

هةَلبةتــة هــةموومان دةزانــني دةســتوور يةكَيكــة لــة مةرجــةكانا سيســتةما ريــدر اَلا، نــةبوونا دةســتوور    
كـات لـة   يةكَيكة لةو نةاسانةة كة ثَير واية خةلـةل لـة لوغـةة اـانوني و لـة دةوَلـةتا ريـدر اَلا دروسـت دة        

ئةسَل دا، هةموو ئةنزميةة ريدر اَلا لة ئةسَل دا ئةوة مومارةسةكة و حاَلةتَيكا تةبيعية و دةبَيـت، تةبعـةن   
ئَيمــة هــةموومان ضــا  دةزانــني يــةكَي  لــة بناغــة ســةرةكيةكانا دروســت بــوونا اةوارةيــةكا اــانونا و     

توورة دا كـة بةشـَي  لـة ماددةكـان     دةستوورة سةربةخؤ ثَيويستا بة دةستوور هةية، بة تايبـةتا لـةو دةسـ   
، مـن ثـَير   1و  3و 2و  5و 9و  1ر استةوخؤ لة ناوةر ؤ  دا تةعبري لةو حةايقةتـة دةكةنـةوة كـة مـاددةة     

واية لةضوارضَيوةة ئةو ماددانةية كة بةغدا بة دةرةجةة يةكةم و بةشَي  لـة ويتـانا ناوضـةكة و بةشـَي      
ةر خـةت كـة ئـةمر ؤ لـة ر وانطةيـةكا سياسـيةوة ر َيطـة نـادةن بـة          لة ويتانا دونياش ئـةمر ؤ  هاتوونةتـة سـ   

ـ % 1هةرَيما كوردستان كة ر اثرسا بكةن لةسةر ئةو دةستوورة كة من بةش بةحاَلا خؤم ثَير واية ئةطةر 
ة ثةيوةندة هةية بةاليـةنا سياسـيةوة، كـة رشـارَيكا     % 23ة ثةيوةندة بةاليةنا رةنيةوة هةبَيت لة % 3
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اتةدا بة تايبةتا ، ئةوةش حةايقةتَيكة، ضونكة من ثَير وايـة زؤر بـة ناخؤشـا دةيبيـنر كـة      سياسية لةم ك
ئَيمة موبةريرات بؤ كؤمةَلطاة خؤمان بَينينةوةو موبةريراتةكان وةكو خؤة نةهَينينةوة بؤة، ثَيي نـةَلَيني  

ةسـةرة، ئَيمـة كاتَيـ  كـة     كة ئةمة حةايقةتا ئَيمةية و لةم وااعةدا لة كوردستان دا ئَيمة رشـارة زؤرمـان ل  
ــةت ناكــةين كــة خــةونا هةموومانــة هــةر ثةيوةنــدة بــةو رشــارة هةيــة، ئةطــةر لةمر ؤشــدا       ئيعالنــا دةوَل
دةستوورين كَيشةمان بؤة هةية، ديسان اةزيةيةكا سياسية و با مي  ةت بة وازحا بزانَيت و هةرئةوةندة 

ية ثشـتا ثةردةكانـةوة شـتا تـر هـةبَيت، مـن       نةوةينة ضوارضـَيوةيةكا ر ؤذنامةنووسـا و بـةو ضوارضـَيوة    
ثَيشنيار دةكةم مادام هةر ئةو ر اثرسية دوادةكةوَيت و داواكاريشر لـة ثةرلـةمان كـة هـةنطاو بـةرةو ئـةوةوة       
بنَيت كة لة داهاتوودا ئةم ر اثرسية هةموو كورد بةشدارة تيا بكات، من لة جةلسةة ثَيشـووش دا طوتوومـة   

مان، بؤ نوَينةرايةتا كردن نية، عةادَيكا ئيجتماعية، ثةيوةندة بـة هاوويتيـان   دةستوور جياوازة لة ثةرلة
بة طشتا هةية، هةموو هاوويتيـةكا كـورد ئـةر  و واجبـا هةيـة، ئـةر  و ئي تزامـات و مـارا تيـا هةيـة،           

م دواخـرا  لةدةرةوة بَيت يان لةهةر شوَينَي  بَيت زةرورةت واية بةشدارة لةو ر اثرسية بكات، ثَير واية مـادا 
دةبَيت، موستةلزةماتي ئةوة ئامادة بكرَيت هةموو هاوويتيةكا كـورد بةشـدارة لـة دةنطـدان و لـة ر اثرسـا       
كردنا ئةو دةستوورة بكات و تةنها حةسر نةكرَيت لـةو سـَا شـارةة كوردسـتان دا، ضـونكة ئةمـة جيـاوازة،        

بؤة هةبَيت، بةيم ئةمة واجبَيكـة   ئةمة ئةطةرضا بةشا اةزيةكا سياسية ئيحتيمالة لةوةش ئةشكاليتمان
 .و حةاَيكا ثةرلةمانة ئين لةسةر ئةوة بكات، زؤر سوثاستان دةكةم

 
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .دلَير رةرموو.كا  د
 
 :دلَير امساعيل حقا شاوَيس.بةر َيزد

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
كـة تـاوةكو ئَيسـتا ئَيمـة دةسـتوورَيكمان نيـة        ديارة نـةبوونا دةسـتوور كـةلَينَيكا طةورةيـة لـة ويتـا ئَيمـة       

ثابةند بني ثَيوةة، بؤية ثرؤذةة دةسـتوور دةسـكةوتَيكا طـةورة بـوو، هـةر لةبـةر ئـةوة ثـرؤذةة دةسـتوور          
دةسكةوتَيكا زؤر زؤر طةورةية كة ئَيمة شانازة دةكةين كة مارا ئةوةمان هةبوو شةرةرا ئـةوةمان هـةبوو   

ةر استا دا دةكردنا ثرؤذةكة و دواتر لة ئايندةدا دةنطدان و ر اثرسا لةسةر بةشدارة بكةين لةو ثرؤذةية، ل
ثرؤذةة دةستوور ثرؤسةة دميوكراتيزة كردنا كؤمةَلطاة كوردستانا بةهَيزتر و ثتةو تر و بةرةو ثَيشـةوة  

ة دةبات، بؤية دذايةتا كردنا كةوتة ئةستؤة ئةو كةسانةة كة كؤنـةثارَيزن، كةوتـة ئةسـتؤة ئـةو كةسـانة     
كة دذ بة خواستةكانا طةىل ئَيمةن، كةوتة ئةستؤة داطريكةرانا كوردستان و مي  ةتا ئَيمة، كةوتة ئةستؤة 
ئةو كةسانةة دذ بة دميوكراسيةت و لةطةَل م هور ة و ديكتاتؤريةت دان، كةوتة ئةستؤة ئةو  كةسـانةة كـة   

ئةو ثرؤسةية بكات من ثَير وابـَا ئةطـةر   نايانةوَيت ئةم ويتة بةرةو ثَيشةوة بضَيت، هةر كةسَيكا دذايةتا 
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هةست بكات و يان هةست نةكات هةَلوَيستَيكا هةَلثةرستانة دةبينَيت بةرامبةر بة ئاييندةة ئةم ويتة، من 
ثَير وانية ئـةو ثاسـاوانةة كـة كؤمسـيؤنا بـاية هةَلبذاردنـةكان دةيهَينَيتـةوة ثاسـاوَيكا ر اسـت بَيـت، هـيض            

رادا نية، بةر استا با ئَيمة ر استطؤ بـني، بـا شـةراف بـني لةطـةَل خـةَلكا خؤمـان و        كَيشةيةكا تةكنيكا لة ئا
لةطـةَل خؤمشانـدا، ئةمـة رشـارَيكا سياسـية بـؤ ئَيمـة هـاتووة، كؤمةَلـة خـةَلكَي  هَيناويـةتا، دةسـةيتداران             

ة بةداخةوة هةندَي  لة هَيناويانة، ويتانا دةوروبةر هَيناويانة، هةندَي  لة زهلَيزةكانا جيهان هَيناويانة، ك
هَيزةكانا ناوخؤ ر ةنطة لَيرةو لةوَة ر ؤَليان هةبووبَيت لـةو مةسـةلةية، مـن ثـَير خؤشـة لَيـرة مةسـةلةية         
باس بكةم كة بة داخةوة دةبوواية ئةم ثرؤذةية زووتر دةرضووباية، يـةكَي  لـةو كَيشـانة ئةوةيـة كـة ئَيمـة       

ئةو ضوار ساَلة ئَيمة ضـاوةر وامنان نةكردايـة ئـاوا دواة نـةين و     ضاوةر وانا زؤرمان كرد دةبوواية لة ماوةة 
ئةو ثاساوانة دروست بكةين، بؤية من ثَير ضاكة لَيرةوة بة جورئةتةوة ئَيمـة باسـا ئـةوة بكـةين كـة ئَيمـة       
خؤمان اليةنَي  بووين لةوةة كة ئَيمة ئةوةمان دواخسـتووة بـة تايبـةت سـةرؤكايةتا ثةرلـةمان بةرثرسـة       

ة ث ةة يةكةم، ئينجا ئَيمة وةكو ئةندامانا ثةرلةمان، بةر استا بةرثرسني بةرامبـةر بـة دواخسـتنا    لةوة، ب
بـة تايبــةتا سـةرؤكايةتا ثةرلــةمان ضــةند جارَيـ  لَيــا تيكــرار كراوةتـةوة كــة دةبووايــة ثةلـة بكرايــة لــة      

جـةخت دةكةمـةوة    مةسةلةة ثرؤذةكة، من جارَيكا تر ئةو اسانةة كـة ثـَين مـن هاوكـارامن باسـيان كـرد،      
سةر ئةوةة كة بوونا دةستوورَي  لة كوردستاندا ثرؤسـةة دميـوكراتيزة كردنـا ئـةم ويتـة و ئـةم خةَلكـة        
بةهَيز تر دةكات و سةاامطرية لة ناوضةكة بةهَيز تر دةكات، لةبةرئةوة ثَيويستة هـةموو كةسـَي  ثشـطرية    

ؤة ئةوةة كة ئاسـاين و ئـاراما نـة  تـةنها لـة      لَي بكات، ضونكة ئةو كةسةة ثشتطرية لَيا ناكات دةبَيتة ه
 .هةرَيما كوردستان دا، بةَلكو لة ناوضةكةدا تَي  دةدات و زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  شَيخ جعيتر رةرموو
 

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
ر واوة مـن ر اثرسـا لةسـةر دةسـتوور لـة هـةموو       وةَلآل من ضـةند رةئيـةكا بضـووكر هةيـة، يـةكَيكيان بـة بـ       

دةنطدانةكانا تر ثريؤز ترة، ر است لةثةرلةمان و لة سةرؤكايةتي ثريؤز ترة، يةعنا ئَيمة ئـةوان بكـةين بـة    
ــة        ــةوةة ك ــانا ئ ــة اورب ــةين ب ــتوورةكة بك ــة  دةس ــرة، ن ــةورة ت ــتوورةكة ط ــةر دةس ــدان لةس ــانا دةنط اورب

ئةطةر ئةو كؤمسيؤنة لةذَير تةئسرياتا سياسا دا بَيـت،  : ية ، دووةم موشكي ةمان بؤ دروست نةبَيت، ئةمة
خةتةرة لةسةر هةموو كارةكان لة عرياق دا ض لة هةَلبذاردنا ثةرلةمان ض لة هةَلبذاردنا عـريا ق ض لـة هـا    

 93/1ئةجنومةنةكانين،  ئةوان دةيانتوانا ثَيشـرت ئـةم اسـانةيان بكردبايـة يـان دةيـانتوانا ثَيشـرت بَ ـَين         
ناتوانني ئةو ر اثرسيةتان بؤ بكةين، بـؤ ئـةوةة ئَيمـة كامتـان بـؤ خؤمـان ديـارة بكردبايـة، مـن ثرسـيارَيكر           
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هةية جةنابا سةرؤكا ثةرلةمان من ئةو اوتابية نـير كـة لـة ئـةمريكاوة طـةر اوة يـان لـة حـةربا عالـةما          
شةر  لةدذة ئـةمريكا بكـةن، بـة     دووةم بة ايادةة سياسا خؤة طوت، طوتا ئَيوة غةَلةتن ئةطةر بر يار بدةن

طوَييان نةكرد و شةر يان كـرد هيِِرؤشـيما و ناكـازاكا ر ووة دا، مـن لـة جةلسـةيةكا ئـةم ثةرلةمانـة ثـريؤزة          
باسر كردو تةسجي ة و لة ثرؤتؤكؤَلةكاندا هةية، طومت رةئا ئةمريكايةكان ئاوا بووة، ئـةوةة كـة مـن طـوَير     

ةتا عةرةبا ناكةين بة اوربانا سَا م يؤن و نيو كورد، من ئةم اسـةيةم  دةوَل 99لَييان بووة، طوتيان ئَيمة 
بؤية طوت، بؤية تيكراريشا دةكةمةوة دةبواية ايادةة سياسـا كـوردة حيسـابا بـؤ ئـةو اسـةية بكردبايـة،        
ئةم تةئجي ة لةسةر اسةة ئةمريكاية و موداخةالتا بةريتانيايـة و لةبـةر خـاترة ضـاوة ر ةشـا عةرةبـة و       

ترة زةختا مالكية بةر استا، لةبةرئةوة ئةطةر ئةمةشتان بةسةردا ر ةت بوو حةاا ئةوةيـة ئَيمـة   لةبةر خا
حيسابَي  بؤ خؤمان بكةين وةكو ئةو مي  ةتة و وةكو ايادةة سياسا كورد، ئـةوةة عـةرةب طـوتا ئـةمريكا     

بــة هــةموو  بــة طــوَيا بكــات، ئــةوةة عــةرةب طــوتا لــة دراوســَيكان بــة طــوَيا بكــةن، ئــةوةة عــةرةب طــوتا  
عةرةبةكانةوة، من جارَيكا ترين اسةيةكر كردو جةنابت بـؤت شـةر  كـردم، مـن نـاَلَير ضـاكيان تيـا نيـة         
بةرامبةر بة اةزيةة كوردة، لةبةرئةوة هةرضا دةسةيتيان هةبَيت ئةوة دةَلَيت كة ئَيسـتا مـالكا دةيَ َيـت،    

تا لـةويا، مةشـهةدانا لـة هةَلة ـة بـووة      مالكا اوتابا بووة لة جاميعةة سةيحةدين، ئـةوة مواةررةكةيـة  
لةالة ئَيمة، ئـةوان وةرايـان بـؤ ئـةم هـةموو رةرااـةت و دؤسـتايةتيةة ئَيمـة نـةبوو بَيـت، تـؤ بـة تـةماة ض              
عـةرةبَيكا تـرة تـاوةكو بَيـت اةناعـةتا بـة خــةَلكا كـورد بَيـت، لةبةرئـةوة ايـادةة سياسـا كـورد دةبَيــت             

 .بكاتةوة، نة  لةطةَل عرياق دا، زؤر سوثاس اةزيةة كورد لةطةَل ئةمريكا يةكاليا
 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  دي مان رةرموو
 

 :بةر َيز حممد ا د صاحل

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

 .كا  دلَير ثَيشرت اسةكانا منا كرد، تةئيدة اسةكانا دةكةم، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
 .  خ يل رةرمووزؤر سوثاس دةستةكانت خؤش، كا

 
 :بةر َيزخ يل ابراهير حممد

 .بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان

من باسا ئةهميةتا  دةستوور ناكةم طرنطا و زةرورةتا، بةس ر استا بةبَا دةستوور هةموو دةسكةوتةكان، 
هةموو سرتاتيذيةتا مي  ةتا كورد هيض ئيستقرارة بؤ نامَينَيت، يةعنا ئةمة شتَيكا زؤر زؤر خـةترية بـة   
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نيسبةت ئَيمةوة، باسـا ئـةوةش ناكـةم بَ ـَير مـارا ئَيمةيـة خـاوةنا دةسـتوور بـني و مـارَيكا دةسـتوورة و            
مارَيكا ئَيمةية وةكو شةعبَي  و وةكو كيانَي ، ئـةم مةوزوعـة ئَيمـة زؤر جوانـة لَيـرة نوَينـةرة خـةَلكني و        

رين بـني لةطـةَل مي  ـةتا خؤمـان،     خاوةن ثةرلةمانني و لةر ؤذانا ئةخريين ر استطؤ بني و شةراف بني و سة
ئةم مةوزوعة رشـارة و موئامةرةيـة و حةلةاةكـة لـة موسةلسـةىل عـةدا و دذايـةتا لةسـةر كوردسـتان، ئـةم           

يةعنا هةر بادانا دةستة، يةعنا من وادةزامن شتَيكا زؤر خـةتريةو الزمـة   ( لوي ذراع)مةوزوعة سياسةتا 
هـةر وا بـةو شـَيوةية تةسـ ير بـبني ئـةوا عـةدة تـةنازوىل         وةايتة بكةين لةسةر ئةو مةوزوعة، ئةمة ئةطةر 

باش دةست ثَا كرد بؤ هةموو موكتةسةباتا ئَيمة، ئةم دةستوورةة ئَيمـة موئامةرةيـة لةسـةرمان، لةاليـةن     
ئةو كةسانةة كة ئيمانيان بة دةستوورة عريااا نية، ئيمانيان بة ريدر اَلا نية، ئةمة موتةعارز نية لةطـةَل  

ااا، ئةمة موتاعارزة لةطةَل ئةو ئةركار و ئةو تةسوراتانةة كة ئيمانيان بة ريدر اَليـةت نيـة،   دةستوورة عري
ئةوانــةة ئَيســتا دذة دةســكةوتةكانا كــوردن لــة دةســتوورة عريااــا، ئَيســتا دةســتوورة عريااــا لةبــةردةم    

ما كوردستانة، هةمواركردنة، ئةو هةموو هةمواركردنةة زؤبةة هةرة زؤرة باس باسا دةسةيتةكانا هةرَي
ئيزعارا ئةم تةجروبةيـة، ئَيمـة ئةطـةر لَيـرة ئـريادةة خؤمـان بةكارنـةهَينني، ئـريادةة طـةىل كـورد نـاجين            
نةكةين لَيرة لةو مةحةتة و لـةو اؤناغـة حةساسـة مـن واة دةبيـنر نامةيـةكا زؤر سـةلبا دةدةيـن، ض بـؤ          

بَ َيني وةَلآلها هيض ناكرَيت و ئةوة وايـة،   خؤمان و ض بؤ خةَلكانا تر، ئَيمة وا وةكو عةايدةة جةبرة هةر
ئةوة واية، ر استة اريائةة وااع زؤر موهيمة، تةاديرة زروف زؤر موهيمـة، بـةيم ر اسـتا تـا خـاوةن ئـريادة       
نةبني، هةموو شتَيكمان دةضيت، من لَيـرة دةَلـَير كوردسـتان هةنـدَي  بر يـارة جـةريئا داوة لـةكاتا خـؤة         

كــة  2/10/1229لةمــة ئيحتيمالـة خةتــةر تـرين ببَيــت، بر يارمـان داوة لــة     زرورـا زؤر خــةتريين بـووة  
كوردستان ريدر اَلا بَيت، عيالاةة لةطةَل ناوةند ريدراَلا بَيت، ئةوكاتة سةدام هـةبوو دوذمنـا زؤر هـةبوو،    

زانني هيض بةوادرة ئةوةش نةبوو كة عرياق دةطؤر درَيت، بر يارة عقودمان داوة ئةوةة نةرت، كة شتَيكا دة
ضةند حةساس و ضةند ئةوةية، وةكو موغامةرةية  بوو احلمدهلل سـةركةوت، مـوهير بر يـارة زؤر درا، مـن     
لَيرة داوا دةكةم ئَيمة ثَيويستمان بةو بر يارة هةيـة، نـةهَيَ ني مـةرتو ، ئةطـةر وامـان هَيشـت، يـةعنا هـيض         

 .زؤر سوثاس! َيتدةض 120ر ؤذَيكمان دانةنا، من واة دةبينر ئةمة بةدةردة ماددةة 
 

 :بةر َيز سةرؤكا ثةرلةمان
زؤر سوثاس، اسةكان تةواو بوون من ضةند موالحةزةيةكر هةية و دواترثشـووية  وةردةطـرين بـؤ ئـةوةة     

ئةو جؤرة تةشائومة جارَيكا تر تةئكيدة ىَل دةكةمةوة لةسةر ئـةو  : بَيينةوة مونااشةة هني بكةين، يةكةم
ها دواكةوتنَيكـة زؤر زؤرة ضـةند مانطَيكـة زيـاتر نيـة، ئةمـة ر اسـتة دذة        دواكةوتنة حةق نية هةبَيت، تـةن 

بر يارة ثةرلةمانـة، بؤيـةش دانيشـتنمان كـرد بـؤ ئـةوةة بر يارةكـة هـةموار بكةينـةوة، ر اسـتة دذة ويسـتا            
ر ئريادةة زؤرينةة خةَلكا كوردستانة، بةيم ناكرَيت تؤ شتَي  بكةة تةنها اليةنا جَا بةجَا بكـةة و بر يـا  

بدةة، كؤمسيؤنا باي هةية و سةربةخؤية و جَيطاكةة لة بةغدايـة، ئـةو بـةو ئيشـة هةَلدةسـتَيت و دةَلَيـت       
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ثَير ناكرَيت، كة ثَيا ناكرَيت ناتوامن بَ َير ئي ال دةبَيت بيكةة، ئاليةتَي  نية لة خـيالىل ئـةو ضـةند ر ؤذةدا    
ر اثرسـا هـةر دةبَيـت بـةر َيطاة ئةوانـةوة       بَير هـةموو ئـةو شـتانةة ئـةو كردوويـةتا مـن بيكـةم و بيدةمـة        

بكرَيت، ئةطةر مبانةوَيت بكرَيت لةو ر ؤذانةدا، ئةوان كـة دةَلـَين تةكنيكيـة مونااةشـةة تـةكنيكيان نـاتوامن       
لةطةَل بكةم، دةَلَي ية  و دوو و سَا و ضوار، خوبةرا هةية، بةشا عةمةلياتا هةية، بةشا تةختيتا هةية، 

َلَين هةموو ثَيمان دةَلَين هينيان هةية، بَيجطة لةو شتانة كة بؤيـان نـاكرَينت، لةبـةر    بةشا ماليةة هةية، دة
ئةوةي ئَيمة بر يارةكة بـة دةرةجـة يـة  لةبـةر ئـةو اسـانةي جـةنابتان كردتتـان لةسـةر هـةبووني رشـاري            

ين، بـةاَلم  سياسي بة تةئكيد هةية خؤ كةس ناتوانَيت نكـؤَلي لـَي بكـات، لةبـةر ئـةوةي لـة تةلـةرزيؤن دةبـي        
ئَيمة موعامةلةمان لةطةَل ئـةو مةوزوعـة لةطـةَل كؤمسـيؤن هةيـة، كـة دةَلـَينت نـاتوامن بيكـةم، بؤيـة ئَيمـة            

 .رةئيةكةمان لةسةر رةئيي ئةوان دةدةين، كؤمسيؤني بااَل دةَلَيت من ناتوامن بيكةم، ئةمة ية 
ةكةمـةوة لـةوةي كـةوا ئـةمريكا ئةطـةر      زؤر اسة كرا لةو اسانةي جةنابتان كردتتان، من دَلنياتان د/ دووش

رةئيةكيدا بَينت، ئةو رةئية رةئي ئـةوة نييـة كـة لةسـةر كـورد طـؤر ا بَيـت، ئـةو دوو ثةيوةنـدي تةلةرؤنـةي           
لةنَيوان جةنابي مام جةالل و جـةنابي كـا  مةسـعود لـةو دوو رؤذةدا كـراون، مـن لـة هـةردوو تةلةرؤنةكـة          

 :راوةتةوة، تةئكيد لةسةر ضةند شتَي  كراوةئاطادارم زؤريشي لة راطةياندن باَلو ك
 .ثةيوةندي ئةمريكاو كورد سرتاتيجييةو بةهَيزةو لة دوا رؤذيشدا بةهَيزتر دةبَيت/ يةكةم
 .ئةمريكا طةلي كوردستاني عَيراق بة دؤستَيكي نزيكي خؤي دةزانَيت/ دووةم

يـةتي دةسـتووري خـؤي هـةبَيت،     ئةمريكا دةَلَيـت هـةرَيمي كوردسـتان، طـةلي كوردسـتان حـةاي خؤ      / سَييةم
ئةمة مةوزوعَيكة اابي ي ئـةوة نييـة، بـةاَلم ئـةمريكا بـة ثةرؤشـة بـؤ ئـةوةي ثَيكهاتـةكاني عَيـراق ثَيكـةوة            
بتوانن موساَلةحة بكةن، بتـوانن كَيشـةكان حـةل بكـةن، ئـةوة مةسـةلةيةكي تـرةو رَيطـر نييـة، بر يارةكـةي           

انةيـة كـة نـار ازين لــة دةسـتوور، بـةَلكو كؤمسـيؤني بااَليــة،       ئَيمـةش لةبـةر ضـاوي ئةمريكايـة، نــة ئـةو اليةن     
كؤمسـيؤني بـااَلي هةَلبذاردنـةكان دةَلـَي هـؤي تـةكنيكيمان هةيـة ئَيمـةي راطرتـووة، ئـةطينا دة رشــاري واش           
هةبواية ئَيمةي رانةدةطرت و بةردةوام دةبووين لـة هينةكانـدا، ضـونكة تـةنيا ثابةنـدين بـة ئـريادةي طـةلي         

ا طةلي ئَيمة بَ َي نـةخَير بةزؤرينـةيان، ئـةو وةخـس م كةضـي ئـريادةي ئـةوان دةبـني، مةسـةلةي          ئَيمة، تةني
ترين ئةوةي كة كؤمسيؤني سةربةخؤي خؤمان دروست بكةين، ئـةوة لـة ثةرلـةمان بـاس كـراوةو زؤر جـار       

زوعـة بـةو ثةلـة    ئاماذةمشان ثَي كردووةو، ئَيمة ئَيستا لَيرةدا زؤر مونااةشةمشان كـردووة ناكرَيـت ئـةو مةو   
ثةلةية، خؤتان دةَلَين ثةلة ثـةلي مةكـةن لـة بر يـاردا، بـةاَلم صـيزةي ئـةوةي نووسـراوة لـة ثرؤذةكـة دةَلـَي            

ــدارةكان     ) ــة ثةيوةنديـ ــةَل اليةنـ ــت لةطـ ــةردةوام دةبَيـ ــةت بـ ــةرَير، حكومـ ــةرؤكايةتي هـ ــة  (سـ ــةو اليةنـ ، ئـ
ةعين بــةبَي ئــةوةي ببَيتــة اــةرار، بــة ثةيوةنديــدارةكان زؤر شــت دةطةيــةنَينت بــة كؤمســيؤني بااَلشــةوة، يــ 

تةئكيد ية  لة خةيارةكان ئةوةية لةطةَل كؤمسيؤني بااَل بةردةوام دةبني بزانني ئةوان ضيان ثـَي دةكرَيـت،   
دةبَيت ئةوان ثَيمان بَ َين بة رووني ض وةختَي  دةتوانن بيكةن ئةوة يةكَيكة لة خةياراتةكان، ئةطةر نةبوو، 

ثةرلةمان و حكومةت و ئـةو اليةنـةي كـة ثةيوةنـدي بـةو مةسـةلةيةوة هةيـة بـة         ئةو وةخس سةرؤكايةتي 



 511 

تةئكيد رَيطاية  دةدؤزنةوة بؤ ئةو راثرسيية ئةجنام بدرَيت لة وةخس خؤي، ئَيسـتا ثشـووية  دةدةيـن بـؤ     
دَيينـةوة، نيزامـي داخي ـي وايـة دةبَيـت ثشـووية  بـدةين، ثـرؤذة         ( 11:13)ماوةي بيست دةايقة، سةعات 

دَيينةوة ماددة بـة مـاددة يـةكالي دةكـةين، ئينشـائةَلاَل زؤري ثـَي ناضـَيت، ئينجـا ثرؤذةكـة ئاراسـتةي            هةية
 .يةكة يةكةي ئَيوة دةكةم وليذنةي ياسايين، سوثاس
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 :دانيشتين دووةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اوا لة ليذنـةي ياسـايي دةكـةين بـَين لـة شـوَيين خؤيـان        بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، د
 .دابنيشن، رةرموو ر اثؤرتةكة نوَيننةوة هي ليذنةي ياسايي

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق_سةرؤكايةتا ثةرلةمانا كوردستان/ بؤ
 راثؤرتا ليذنةة ياسايا/ ب

ةة ئةنــدامانا كؤبوونــةوةة خــؤة ئةجنامــدا، بــؤ ديراســةتكردنا ثــرؤذةة ليذنةكــةمان بــةئامادةبوونا زؤرينــ
ــارة       ــتان، ذم ــةرَيما كوردس ــتوورة ه ــندكردنا دةس ــاة ثةس ــةمواركردنا ياس ــاة ه ــاَلا (11)ياس ي 9001ة س

و دواة  2/1/9002ة رؤذة (2)هةمواركراو كة خوَيندنةوةة يةكةما بؤ كـرا، لةدانيشـتنا نائاسـايا ذمـارة     
ياواز هةبوو لةسةر ماددةة يةكةما ثرؤذةكة، ئةوين بةشَيكيان لةطةَل ئةوةدانة كة ماوة طيتتوطؤكردن ر اة ج

ديارة بكرَيت بؤ راثرسا طشتا،و زؤرينـةة ئةنـدامان  ثشـتطرية نـاوةر ؤكا ثر ؤذةكـة دةكـةن،  دواة البردنـا        
 .لةثرؤذةكةدا( مناسب( )طوجناو)وشةة 

بــةردةم كؤبوونــةوةة ثةرلــةمان بــؤ ر ا دةربر ينــا طوجنــاوو  تكايــة دةاــا ثر ؤذةكــة و ر اة ليذنــةكان نرَيتــة 
 .دةنطدان لةسةريدا

 لةطةَل ر َيزماندا
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باشة ئَيستا ر ةئي ليذنةي ياسايي ئةوة بوو كة خوَينديانةوة، ئةوين ديارة دوو ر ةئيـان هةيـة لةسـةر ثر ؤذةكـة،     

مــاددة بــةماددة بــةكوردي و بةعــةرةبي دةووَينينــةوة دوايــن ر ةئــي بؤيــة دَيينــة ســةر مــاددةي يةكــةم، ئَيســتا 
 .ليذنةكةش لةسةري، ثاشان دةوةينة دةنطةوة، ئَيستا ماددةي يةكةم، رةرموون

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :حيل حم ها ماي  مل اسادة التادسة اساملة مل القانو  و( ثانيا )ت غى الفقرة (: 1)اسادة 
يتم حتميم موعم مةاسب لالستفتاا الاا  ع ى مشروع دستور اق يم كوردستا  ا الاراق بالتةتيق باني   : ثانيا 

 .رئاسة برسا  إق يم كوردستا  ا الاراق وحكومة االق يم واجلهات ذات الاالقة
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 :بةر َيز خ يل ابراهير حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــاددةي  ــةي ب(: 1)مـ ــي)ر طـ ــؤرة      ( دووةمـ ــةم جـ ــرَي، و بـ ــةَل دةكـ ــاكة ثووضـ ــراوي ياسـ ــةموار كـ ــةمي هـ ــاددةي شةشـ مـ

 :دةخوَيندرَيتةوة
كاتَيكي طوجناو بؤ ر اثرسي طشـس ديـار دةكرَيـت، بـؤ ثـرؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان بـة هةماهـةنطي           / دووةم

 .ي هةرَير و اليةنة ثةيوةنديدارةكانعَيراق و حكومةت –لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةكــةمان بــةئامادةبوونا زؤرينــةة ئةنــدامانا كؤبوونــةوةة خــؤة ئةجنامــدا، بــؤ ديراســةتكردنا ثــرؤذةة ياســاة     
: ر اي جيـاواز دروسـت بـوو، يةكـةم    هةمواركردنا ياساة ثةسـندكردنا دةسـتوورة هـةرَيما كوردسـتان، ئـةوة بـوو دوو       

البربَيت لة ثر ؤذةكةدا، زؤرينةش لةطةَل ر ةئي ( مناسب)دةَلَين وشةي : ماوةية  دياري بكرَيت بؤ ر اثرسي طشس، دووةم
 .دووةمدان و ثشتطريي ثر ؤذةكةيان كردووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثر ؤذةكة، رةرموو كا  مجال ااسر ثَيشرت وتي اسةم هةية لةسةر

 :بةر َيز مجال حممد ااسر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل مـن ئـةَلَير ئةطـةر ئَيمـة اةناعـةتي شةخصـيمان هةيـة، سـةبةبةكة تـةكنيكي و رةنيـة، لةطـةَل كؤميسـيؤني بـاي              
نية، خؤ  كنيكي و رةنيخؤ ئةطةر تة نووسراوَي  تةحديد بكةن ئةوان كةي ئامادة دةبن، ئةوكاتة بكرَيت بة بر يارَي ،

هــةر ئــةوة نيــة شــس تــر لــةالي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان وازحــة، ئــةوة تةحديــدي كــات نــةكرَيت بــؤ ئــةوةي تووشــي      
 .مةواييتَيكي حةريج نةبني، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َل سـةرؤكي رراكسـيؤنةكان   وةَلآل خؤي ثَين ئةوةي اسةتان بدةمَي، هةر وةكو ر وونكردنةوةية  ئَيمـة دوَينـَين، لةطـة   

وليست و نوَينةري جياجيا كة لة ثةرلةماندا بةشدارن، كؤبوونةوةمان كرد، ئةو صيزةي كة نووسراوة لةبةر ر ؤشـنايي  
تَيطةيشتنمان بوو بةدياري كردني هةموو اليـةني مةسـةلةكان، بةتايبـةتي لـةر ووي تةكنيكيـةوة، كـة كؤميسـيؤني بـاي         

ةر دوَينَين لةطةَل كؤميسيؤن اسةمان كرد، تةحديد كردني ر ؤذَي  ئـةوان نـاتوانن هـةر    ئةوةي دةستنيشان كردووة، ه
ديـاري بكـةن، ئَيمـةش لـة هـةمان كاتـدا نـاتوانني         12/1نـة   11/1لة ئَيستاوة بَ َين بةَلَي و طـرنس بـدةن و ر ؤذي نـة    

دوايـي دوو هةرتـةي تـر خةَلكةكـة      93/1هةَلبذاردن بكةين بؤ ثةرلةمان و بؤ سةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان لـة ر ؤذي    
ئةزيةت بدةينةوة و بانطيان بكةين بؤ هةَلبـذاردنَيكي تـر، بؤيـة ر ةئيةكـة وابـوو كـة واي بـةجَي بهـَيَ ني لـةو بةينـةدا،           
سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بةر اوَيـذ لةطـةَل سـةرؤكايةتي حكومـةت واليةنـة بةرثرسـةكان، دةستنيشـاني ئـةو ر ؤذة بكـةن،           
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ان كردو وتتان نةدةبواية ئةو ر ؤذة تةحديد بكرَيت، ئةطةر زامين ئةوةمان نةكردبَي، ئَيستاش هـةر  خؤشتان زؤر اسةت
لةبةر ئةو ر ٍِةئيةية كة لة كؤبوونةوةي سةرؤكي رراكسيؤنةكاندا هةبوو، ئَيمـة ئةطـةر ر ؤذَيـ  ديـاري بكـةين و دوايـن       

جَيي بهـَيَ ني بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و حكومـةت و      ئةطةر نةكرا لةو ر ؤذةدا، بؤية ر ةئيةكة وا ثةسةند كرا، كـة بـة  
اليةنة ثةيوةنديدارةكان، اليةنة ثةيوةنديدارةكان كؤميسيؤني بايش يةكَيكة لةو اليةنانـة، دةبـَي لةطةَليانـدا بـةردةوام     

يؤني بـاي  بني، ثَين ئةوةي بكرَيت بةاةرار و ئيعالن بكرَيـت كـة ئـةو ر ؤذة ر اثرسـية، دةبـَي زامـن بكرَيـت كـة كؤميسـ         
بةنامة بؤمان بنووسَيت كة رآلن ر ؤذ دياري بكرَيت، تا بَيـت لـة ثةرلـةمان لَيـرةدا عـةرز بكرَيـت و تةحديـدي كاتةكـة         
بكرَيت، بؤية دانراوة، بةيم ئةطةر نةكرا، جـارَيكي تـر ر ةخنـةمان لـَي بطريَيـت و بَ ـَيني ناكرَيـت، باشـة ئَيسـتا اسـةتان           

 .دةدةمَي، كا  تةلعةت رةرموو

 :حممد صاحل تؤريق ط اتبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل اسةي كا  مجال اامسر، بةس سةاف زةمةنيـة  ديـاري بكرَيـت، نـةوة  بَ ـَيني سـَي مـانطي تـر يـان ضـوار           
 .ر ؤذ، زؤر سوثاس 90مانطي تر، كاتَي  دياري بكرَيت لة ئَيستاوة تا مانطَي ، تا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دكتؤرة هالة، رةرموو

 

 :هالة سهيل وادي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةو ماوةي كة دياري كراوة، بة موتَ ةاي ماوةتةوة، بؤيـة ثـَير وايـة ئـةوة زةرةرَيكـي طةورةيـة بـؤ هـةرَيمي         
ا دوورتر بَيت، بةيم مسؤطةر بَيت، كوردستان، ئَيمة ثَيويستة رشار دروست بكةين بؤ ئةوةي ئةو ر ييتراندؤمة بكرَيت، ب

بؤ منوونة كؤتايي ئةمساَل هةَلبذاردني ثةرلةماني عَيراق دةكرَيت، زؤر طرنطة ئَيمـة ئيسـتزاللي ئـةو كاتـة بكـةين، بـؤ       
ئةوةي ئيشي كؤميسيؤنةكةش ديارتر و ر وونرت بَيت، ئَيمة دةتوانني ئـةو ر ييتراندؤمـة لةطـةَل هةَلبـذاردني ثةرلـةماني      

مانطي ترة بةس بؤ ئَيمة مةزموون ترة، كة ماوةكة دياري بكرَيت، لة ئَيستاوة تا  3 – 2ا ئةجنام بدةين، ر استة عَيرااد
كؤميسيؤن بتوانَي كاري خؤي بكات بؤ ئةو كاتة، خةَلكاني هاوويتي هةرَيمي كوردستانين ماوةيـةكي باشـة كـة ثَييـان     

 .ناعةتي ثَي بَينن، زؤر سوثاسدةدرَيت تا زياتر ديراسةي ئةو دةستوورة بكةن و اة
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عزالدين، رةرموو

 :بةر َيز عزالدين س ير خديدا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة با سةير بكةين هةموومان،  لةطةَل دواخستين ئةو ر ييتراندؤمة نني، بةيم ئَيمة مةجبوورين كة تةئجي ي بكةين، 
دياريكراو دانةنَيني كة رآلن ر ؤذة، بـةس سـةايتي زةمـةني ديـاري بكـةين، بـة دوو مـانط يـان سـَي           با ئَيمة مَيذوويةكي
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مانط، يان با ئَيمة هةرضةندة ئيتييتاق بكـةين لـةو ضـةند مانطـةدا، هـةم ايـادةي خؤمـان كـة سـةرؤكايةتي هةرَيمـة و           
يتي زةمـةني و ر ؤذَيـ  ديـاري بكـةن،     سةرؤكايةتي ثةرلةمانةو كؤميسيؤني بايشة، طيتتوطؤ بكـةن بـؤ ديـاريكردني سـةا    

 .بةيم بةبَي سةايتي زةمةني بةواتا ئيشةكة مردووة و كوشتوويانة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عومةر، رةرموو

 
 :بةر َيز عمر عبدالر ن ع ي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةرييـةكي زؤر طرنطـي هةيـة، ثَيناسـةي طرنطـي هـةموو       خؤي ئاشكراية دةستوور وةكو لة ثَيشرت باسي لةسـةركرا، كاريط 

مي  ةتَيكة، كة بيةوَيت ببَيت بة خاوةني ثَيناسةي خؤي و تةحديدي مةسريي خؤي ثَيبكات، ئةم شـتانة ر اسـتة، بـةيم    
دابنَيـت،   11/1وةكو باسي لةسةر كرا كؤميسيؤني باي هةندَي ئةسبابي رـةني بـؤ خـؤي هَيناوةتـة ثَيشـةوة، كـة ر ؤذي       

كؤميسـيؤني بـاي رريـاي رـةرزي ئةصـوات ونةتيجـةي        11/1هةَلبذاردني ثةرلةمان بكرَيت، ضـؤن   93/1ؤي ئةطةر خ
ثةرلةمان و سةرؤكي ثةرلةمان ئةكةوَيت، بةواتا جارَيكي ترين تةئجيل ئةبَيتـةوة، ئـةو هـةموو تةئجيالنـةش لةهـةر      

و ايمـةتي ئـةو مةسـةلةية كـةم ئـةكات و نايهَيَ َيـت و       بر طةيةكي ياسايي و لةهةر شتَيكي مةسرييدا، من ثَير واية نرخ 
ئــةميرَينَيت، لــةم بر طــةي كــة باســي لةســةر كــراوة، مــن لةطــةَل ر اثؤرتةكــةي ليذنــةي ياســاييدام، كــة ئــةَلَيت ماوةيــة    

نةية دابندرَيت، بةيم با ماوةكة موناسيب نةبَيت، ضونكة ئةطةر موناسو لةسةر بَيت، ئةوة ئةبَيت بة زةريعةية  لةوا
ساَلي تر بَيت هةر بَ َيني موناسب نية، انشا  اهلل كةي موناسب بوو ئةو كاتة باسي لةسةر ئةكةين،  30هةموو كاتَي  تا 

من ثَير وابوو وةخس خؤشي دةنطدان لةسةر دةستوور ثَير وابوو كارَيكة لةثةرلـةمان طـرنطرتة، ئةطـةر وةكـو دةنطـدان      
َيهاتووة كة ئةكرَيت تةئجيل بكرَيت، لةبةر ئةو هؤكارانةي كة كؤميسيؤن باسـي  حسابي لةسةر بكةين، بةيم تازة واي ل

لَيـوةكردوون، ر ةنطـة ئـةوةش لـة ذَيـر زةختَيكــي سياسـي و دةرةكـي و نـاوةكي بَيـت كــة باسـي لةسـةر كرابَيـت، بـا ئــةو              
اىل ما قبال نهاياة   ) ة كرد و ومتانموناسيبةي لةطةَلدا نةبَيت وكاتَي  وةكو ضؤن ئَيمة بؤ اانوني ثارَيزطاكان بامسان لَيو

 .مةوعيدَيكي لةسةر تةحديد بكرَيت بؤ ئةوةي ئةو كاتة ئي تيزامي زياتري ثَيوة ببينَيت، زؤر سوثاس (التةة

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دكتؤر روئاد، رةرموو

 

 :ا د حممد بابان فؤاد .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة بةر َيزةكاندا دةركةوت كة هةموومان نيطةرانني بةوةي كةوا ر اثرسـي دواكـةوتووة، بـةيم دةبـَي     ديارة لةاسةي ئةندام
هةموومان ئـةوة بَ َيينـةوة كـة بةر اسـس دةسـتوور هـةم مـارَيكي دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتانة، هـةم دةسـتكةوتَيكي             

ةدامــةزراوةيي، بــة موئةسةســات، بــةيم  سياســية، هــةم هؤكــارَيكي طرنطــة بــؤ ئــةوةي دةســةيتةكاني هــةرَير بكرَيــت ب  



 521 

لةكاتَيكــدا كــة ئَيمــة ناضــار بــووين لةســةر ثَيشــنيارو نامــةي كؤميســيؤني بــايي هةَلبذاردنــةكان بــؤ ئــةوةي ر اثرســي      
نـزيكرتين كـات   (يتر حتديد ااـرب موعـد  )دوانرَيت، من ثَيشنيار دةكةم ئةو مناسبة البربَيت، لةجياتي ئةوة بووترَيت 

كرتين كاتين زؤر زة ةتة وةكو باستان كرد كةوا لةطةَل كؤميسيؤن دياري بكرَيت، من ثـَير وايـة ئـاوا    وةكو ديارة نزي
بنووسرَيت هةم ئَيمة تةئكيد دةكةينةوة كة دةمانةوَيت لةكاتَيكي نزيكدا بكرَيت هـةم موناسيبةكةشـي الدةبـةين، زؤر    

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ظيان خان، رةرموو
 

 :ثاشا خضر ز ظيان ا دبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لةكاتَيكدا كة طوَيمان لةاسةي كؤميسيؤني باي بوو، خؤيان وابانطةشةيان كـرد كـةوا دوو مانطيـان دةوَيــت لةسـةر      
بَيـت، لـةو    93/1ثَيوانةو مةعايري نَيودةوَلةتي، ئةطةر بَيـت و ئَيمة ئةو دوو مانطة لةو ر ؤذةي كةوا ئَيمة بر يارمانـدا  

ر ؤذةوة حســابي بكــةين، دوو مــانطي بــؤ دابنــَيني، كةواتــة اســةي كؤميســيؤن دةبر َيــت كــة بــةثَيي ثَيوانــةو مــةعايري     
ر ؤذة بكةين بة سـةايتي زةمـةني كةواتـة اسـةي ئـةوانين       10ر ِِؤذيان دةوَيت، ئَيمة دةتوانني ئةو  10نَيودةوَلةتي كة 

اش ئةوةي دةنطدانين دةكرَيت و سوَيندي ثةرلةماني تازةش دةخورَيت، كةوابوو دةبر َيت و شتةكةش واي لَيدَيت، كة ث
ر ؤذة بَيت بةثَيي ثَيوانةي نَيودةوَلةتي و وةرطرتين كاتي خؤشيان بةو شَيوةية عةرزين دةكرَيـت بـؤ    10دةكرَيت ئةو 

 .هاوويتيان كة زياتر ئاطادار بن، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لدين، رةرمووكا  سعدا

 :بةر َيز سعدالدين عبداهلل مولود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةموومان باش دةزانني لـةو دانيشـتنةي كـة ئَيسـتا بةر َيوةضـوو، ئينتباعَيـ  وةرطـريا ئـةوين ئةوةيـة، كـة           
ايادةي كوردي سةرؤ  بارزاني يان هةر كةسـَي  هـةبَيت، كـة مسـاوةمة لةسـةر ئـةوة بكـات كـةوا دةسـتوور          

ةكو ناسنامةية ، يان لة ثشت ثةردةكان ئةوةي لةطةَلدا بكرَيت كةوا ئيستييتتائي لةسةر نةكرَيت، تةسةور و
ناكةين شس وا مةابولين نية، مةر روزة، با ئةو ئينتيباعة وةرنةطريَيت، حةتا لة ثَين شاشةكان و لـةثَين  

سـبةت تةحديـد موعـد مناسـب،     ئيعالمين، ئةو شتة وانيـة بـة تةسـةوري مـن ئاوايـة كـة باسـر كـرد، بةني        
بــةر ةئي مــن مناســب كةليمةيــةكي ئةدةبيــة، يــةعين كةليمةيةكــة نــابَي لــةناو اــانون ئيشــارةتي ثَيبــدرَيت،  
باشرتين حةل ئةوةية، هةر حتديد موعد و ئيسـتييتتا لةسـةر دةسـتوور بـا ئـةو تةحديـدة خؤمـان بيبةينـة         

اماتةكة زياتر نةينـة سـةر سـةرؤكايةتي هـةرَير     دةرةوة، واتة ئَيمة تةحديدي مةوعيدةكة نةكةين، ئي تيز
يـتر حتديـد موعـد لالسـتيتتا  العـام ع ـا مشـروع        ) يان بيخةينة سةر حكومـةت، بـا ئـاوا بووترَيـت باشـرتة،     
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دستور اا ـير كوردسـتان ـ العـراق بالتنسـيق بـني رئاسـة برملـان إا ـير كوردسـتان ـ العـراق وحكومـة االا ـير               
 .ي بةباشرت دةزامن، زؤر سوثاس، من وا(واجلهات ذات العالاة

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عادل، رةرموو

 

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لةداناني دةستووري هةرَيمي كوردستان مادام ر َيطـةي ر ييترانـدؤممان طرتـووة، ئةمانـةوَيت دةسـتووري      
ثَيبدرَيت و نرَيتة كارةوة، يةعين مـةرروز بـوو، ئةطـةر ضـي كـاتي      هةرَيمي كوردستان بةر ييتراندؤم هَيزي 

خؤي لةو  ثر ؤذة بر يارة كة ثةرلةمان بؤ ئاليةتي  داناني دةستووري هـةرَيمي كوردسـتان ئامـادةي كردبـوو،     
من موالحةزةم دا كا  عةونين لَيرةية، يةعين بةر اسس ئةمة زؤر نا ستانداردانة كاتةكـةمان دانـا، يـةعين    

كــاتي خــؤي موالحــةزةم دا، ومت مــن موالحــةزةم لةســةر كاتةكــة هةيــة، بــاش وايــة بــؤ ئــةوةي حجــةج    مــن
نةهَيَ ينةوة بؤ ئةوةي كةسَي  نةَلَيت كاكة ئةو دةستوورةي ئَيوة زؤر جياوازة لـة هـةموو دةسـتووري دونيـا     

و مــاددةي ئــةم  لــةر ووي ثةســةند كردنــةوة لــة ر ووي كاتــةوة بــؤ ئــةوةي خــةَل  ئاطــاي هــةبَيت لــة رةصــلَ  
دةستوورة كة ضؤنة، بؤية بةر ةئي من داناني كات زؤر زؤر طرنطـة، لةبةرئـةوةي ئيسـتييتتاي دةسـتووري لـة      
هةموو دونيادا نية كة ئيستييتتايةكي دةستووري بهَيَ يتةوةو بة موتَ ةاي بـر وات، لةهـةموو دونيـادا كاتَيـ      

َير وايـة بةَلطـةو حجـةي هـةر اليـةنَي ، هـةر كةسـَي         دياري دةكرَيت، ئةو كاتةش ئَيمة ئةطةر دايرب َيذين ثـ 
نامَينَيتةوة لةسةر ئةوةي كة بَ َين كاكة بةشـَيوةية  دةسـتوورتان ر ييترانـدؤم كـردووة، كـة وَينـةي نيـة لـة         

ي نـةورؤز دابنـَيني بـؤ ر ؤذي ر ييتراندؤمةكـة، كـة      1دونيادا، بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم، ئةطةر بكرَيت 
 .اَلي كوردي و ئةكاتة جةذني كوردي، جةوةكةش زؤر لةبار دةبَيت بؤ ئةو كارة، زؤر سوثاسئةكاتة سةري س

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دكتؤرة شكرية، رةرموو

 

 :شكرية رسول ابراهير. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت لـةنَيوان سـةرؤكايةتي   وةكو لة ماددةي يةكةم، لة رةاـةرةي يةكةمـدا هـاتووة، كـة تةنسـيق هـةبيَ      : يةكةم
ثةرلــةمان و حكومــةتي هــةرَير و اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان، مــادام وايــة مــن بةباشــي دةزامن كــة ســةايتَيكي  

حةز دةكـةم هةَلبذاردنةكـة لةطـةَل هةَلبـذاردني     : زةمةني دياري بكرَيت، بؤ ئةم حاَلةتةو طوجناويشة، دووةم
 .وشةي مناسب بةر اسس لَيرةدا زيادةيةو البربَيت، زؤر سوثاس: ةمثارَيزطاكان بَيت، ثارَيزطاكاني هةرَير، سَيي
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  دلَير، رةرموو

 

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـدي  من هةمان ر ةئي كا  عومةرم هةية، كةليمةي مناسب، مةتاتيةتَيكي زؤري تَيدايـة، زةرورةتـين وايـة كـةوا تةحد    
ناَلَيني ئَيستا مَيذوو، بةيم ئةبَي لةنيهايةتي ئةم ساَلةدا كؤتايي ثَيبَيـت، يـةعين تةحديـدي كةليمـةي نيهايـةت بكـةين،       
يةعين تا كؤتايي ساَل، بـةيم مـن ثَيشـنياري ئـةوة ئةكـةم ثـَين تةعـدي ي دةسـتوور كةلةعَيرااـدا دةكرَيـت ئـةم ثـَين             

ةر هـةر سـَي سـةرؤكايةتيةكة بـؤ تةحديـد كردنـي ئـةو ر ؤذة، مـن ثَيشـنيار          نرَيت، يةعين ئةو ئةركة كة دةخرَيتة سـ 
دةكةم نرَيتة ثَين ئةو كاتةوة، ضونكة كة كةوتة ثاش ئةوةوة من ثَير واية ئةو دةستوورة ئَيستا كة مـرا، ئةوةنـدةي   

 .تر دةمرَيندرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مام خورشيد، رةرموو

 :يد س ير شَيرةبةر َيز خورش
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي كةوتـة نـاو،   120كاتي خـؤي كـة ثـَين هةَلبـذاردني ثةرلـةماني عَيرااـي، ر ةشنووسـي دةسـتوور كـة دانـراو مـاددةي            
سةركردايةتي كـورد ر اي طةيانـد مـن يـةكَي  لـةو كةسـانة بـووم كـة ثرسـيارم لَيكـردن، كـة ئايـا تـةتبيع لـة مةنتقـةي                

ةتي شوَينةكاني تر، تةتبيع ثَين هةَلبذاردن دةكرَيت يـان ثـاش هةَلبـذاردن، ئيسـراريان كـرد وتيـان       كةركوو  و بةتايب
ثــَين هةَلبــذاردن، ئــةوة هــةموومان دةزانــني كــة نــةكرا، ثــاش تَيثــةر بووني زيــاتر لــة ســاَلَي  يــان دوو ســاَل، خــةَلكي     

مانطةكـةمشان تـةئجيل    1تـةئجيل بكرَيـت، كـة     مانط 1تةداخولي كرد، هاتن لةو ثةرةلةمانة ئيجباريان كردين كة بؤ 
كرد ئةوة بووة، ساَلَي  و شةش مانطين هةر نةكرا، بـةيم ئَيمـة بر يـاري خؤمـان داو ررسـةمتان دا بـةوان و بةَلطـةمان        

مومكينة بةضةند ساَلي تـرين جَيبـةجَي نـةكرَيت، مـن لةطـةَل ئـةوةدام        120نةهَيشتةوة بؤ ئةوان، ئَيستاش ماددةي 
شرت باسر كرد لة دانيشتين ثَيشوو، نة سةيحيةتي كؤميسيؤنةو نة هي ئَيمةشة، سةيحيةتي خاوةن بر يارة كة وةكو ثَي

ئــةم مةوزوعــة دوانرَيــت، وةكــو ئــةوةي كــة كؤميســيؤن جــوابي ئَيــوةي داوةتــةوة، تةحديــدي ر ؤذَيكــي كــردووة، مــن    
، بةيم با ديسان ئةو تؤثة بهاوَيينة ناو طؤَلي ئةوان، بـا  مومتةئينر كة جَيبةجَيي ناكات، لَين ناطةر َين جَيبةجَيي بكات

 .ئَيمة موارةاة لةسةر ئةو مةوعيدة بكةين كة كؤميسيؤن دايناوة، با ئةو جَيبةجَيي نةكات، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  بةَلَين، رةرموو
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 (:بةَلَين)بةر َيز  د عبداهلل حممود 
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

وةَلآل منين هةمان ر ةئي مام خؤرشيدم هةية، بؤ ئةوةي حوجةتي ئةوان نةمَييَن كةئةَلَين لةباري تةكنيكيةوة ئَيمة 
ر ؤذدا بــؤ خــةَلكي خؤمــان   11كَيشــةمان هةيــة، ئَيمــةش مةترســي ئــةوةمان هةيــة، كــة دوو هةَلبــذاردن لــة مــاوةي    

اسس دياري كردني سـةاف زؤر طرنطـة، وةكـو كـا  دلَيـر و كـا        زة ةتة و ئاسان نية، ئةوةش كَيشةيةكة، بةيم بةر 
عبدالر ن و كا  عومةر باسيان كرد، بةر اسس با ئةو سـةايتة ديـاري بكرَيـت ثـَين تةعـدي ي دةسـتووري عَيرااـي،        
ئَيمة ئةو دةستوورةي خؤمان ثةسةند بكةين، ضونكة مةترسي هةية كـة ئـةوان بيخةنـة دواي ئـةوة، بؤيـة مـن ثـَير        

ي مانطين موارق نني، ئةوة با سةايتةكة بؤ نيهايةتي ئةمساَل بَيت، بؤ ئةوةي بكةوَيتة ثَين 11، ئةطةر لةسةر باشة
 .تةعدي ي دةستووري عَيرااي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  شَيخ ادهر، رةرموو

 

 :ا د بارزاني عثما بةر َيز ادهر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باسكردية، ئةم دةستوورة هي مي  ةتي كوردة، يان بة طوتنةكا دي ئريادا مي  ةتي كورد لةم دةستوورة ديار هةروةكو مة 
كرن، ضةند ر ؤذَي  يان ضةند هةيظَي  ثَين و ثاش كردنا ئةظ دةستوورة هيض شـتَي  لـة ئـريادا ئـةم مي  ـةتا نـاطؤر َي،       

و بَيت يان درةنط، ئةز لة دةستثَيكَيدا تةئيـدي ر ةئيـا دكتـؤرة    ئةم مي  ةتة ئريادةي هةية و بة ئريادةش دةطاتة جَي، زو
هالة دكةم، كة ثَين مة ئاخارت و ئيشارةت ثَي كـر، بـةر ةئيا مـن دةبـي مـة وةختـة  ديـاري بكـةين، وشـا طوجنـاو يـان            

ئيسـتييتتا   9002كةليمةي مناسب، لةجَيطاي خؤيدا نايةتن، ئةم تةئكيد لةسةر ظة خاي بكةين، كة ثَين دوماهيا ساي 
 .بكرَيت، يان ر ييتراندؤم لةسةر ئةم دةستوورة بَيتة كرن، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  ئارام، رةرموو
 

 :بةر َيز ئارام رسول مامةند
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تووة، بــاس لــة ســةرةتا مــن موالحةزةيــةكر لةســةر خــودي ماددةكــةو شــَيوةي دار شــتنةكةي هةيــة، بــةو شــَيوةي كــة هــا
هةماهةنطي نَيوان سةرؤكايةتي ثةرلةمان و سةرؤكايةتي حكومةت  و اليةنة ثةيوةنديـدارةكان دةكـات، مـن ثـَير باشـة      
بةرواري ر ييتراندؤم لةسـةر ثـر ؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان لةاليـةن ثةرلـةماني كوردسـتانةوة دةسـت نيشـان           

ة دةسـت نيشـاني بةروارةكـة دةكـات، بةهةماهـةنطي لةطـةَل حكومـةتي        بكرَيت، واتـة تةحديـدي ئـةو اليةنـة بكرَيـت كـ      
سـةبارةت بـة   : هةرَير و اليةنة ثةيوةنديدارةكان، بؤية ثـَير باشـة ئةمـة طـؤر انَيكي تَيـدا بكرَيـت، ئةمـة يةكـةم، دووةم        
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او كة لَيرةدا هاتووة، دةست نيشان كردني بةرواري ر اثرسي، ئَيمة نابَي ئةوةمان لةبري بضَي من ثَير واية كةليمةي طوجن
ئةو ستانداردة نَيودةوَلةتيانةي كة هةية، كة ثةيوةنـدة بـةو مودةيـةي كـة دةسـت      : دوو، سَي مانا دةطةيةنَي، يةكةميان

ــي، دووةم  ــؤ ر اثرس ــت ب ــان دةكرَي ــذاردن و    : نيش ــةر هةَلب ــةركةوتين ه ــةمان، س ــةرؤكي ثةرل ــاني، س ــاودَيري بي ــووني ض ب
دةبينَيتـةوة كـة تـا ضـةند تـؤ ئـةتواني ضـاودَيراني بيـاني و نَيودةوَلـةتي بَينيـت بـؤ             ر اثرسية  بةشَيكي خـؤي لـةوةدا  

ضاودَيري كردني ئةو ثرؤسةية، دواتر ر ةزامةنديان لةسةري، من ثَير واية ئةو بةروارةي كة كؤميسيؤن دياري كردووة، 
ودَيري كردني ئـةو ر اثرسـية، بؤيـة مـن     كارَيكي ئةستةمة كة تؤ بتواني ر َيذةيةكي طوجناو ضاودَير بَينيت بؤ ضا 11/1

بةباشــي دةزامن كــة ئَيمــة كــات دةســت نيشــان نةكــةين، بــؤ ئــةوةي جــارَيكي تــر ثةرلــةمان تووشــي ئــةوة نــةبَيت كــة      
دابنيشَيتةوة بؤ دواخستين، لةطـةَل ئةوةشـدام كـة ئةطـةر ئيمكـان بَيـت، لةطـةَل هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطاكانـدا           

ثةرلــةماني عَيـراق، كةلـة ئايندةيــةكي نزيكـدا دةكرَيـت، هــةوَل بـدرَيت ئـةم دةســتوورة ئـةو كاتــة        يـاخود هةَلبـذاردني   
 .ر اثرسي لةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دوا كةس كة بيةوَيت اسة بكات، كا  حممد رةرةج، رةرموو
 

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا لةطةَل ئةوةدا نير كة دةستوور لةطةَل هيض هةَلبذاردنَيكدا بكرَيت، با بةتةنها بَيـت، بـا ئَيمـة لةمـة     من : يةكةم
ئةطةر ئةم دةسـتوورة ئَيمـة ثشـت بـة كؤميسـيؤني بـايي       : دةرس وةربطرين، با نةي ثَيضينةوة بة شس ئاَلؤزةوة، دووةم

نـاتوانَي هـيض شـتَي      9010ي سـاَلي  9كؤميسـيؤنة هـةتا مـانطي    هةَلبذاردنةكاني عَيراق ببةستني، من ثَير وايـة ئـةم   
بكات غةيري هةَلبذادني ثارَيزطاكاني كوردستان، هةَلبذاردني ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق، كةخؤي بؤ ئامـادة دةكـات،   

ياري ئـةوة دةكـةم،   لةبةر ئةوةي هةجنةتي هةر ئةمَييَن لةهةر كاتَيكدا بتوانَي ئةم ئيشةي تؤ دوا نات، بةيم من ثَيشـن 
كؤميسـيؤنَيكي بـايي   : ئَيمة دوو ر اسثاردةي طرنط يان دوو بر يار بةجَي بهـَيَ ني بـؤ خـولي سـَييةمي ثةرلـةمان، يةكـةم      

هةَلبذاردن لةهةرَيمي كوردستان كة بةدةستووري عَيرااي ريدر اَل ئَيمة مارمـان هةيـة، دايبمـةزرَينن، ئـةو كؤميسـيؤنة      
اثرسي ثَي بكات بةياساكةي ئةو، ئةو سةرثةرشس بكات ئيرت ثَيويستيمان بةو كؤميسيؤنةي ر  9002دةستوور لة ساَلي 

ــة          ــةنيتال ك ــةي ئ ــةمني ثرؤس ــايي دواه ــةم، كؤت ــ  دةك ــنياري ر ؤذَي ــن ثَيش ــةش م ــي ماوةك ــاري كردن ــؤ دي ــةبَيت، ب ــر ن ت
ثَي هـات، مـن ثَيشـنيار دةكـةم      كؤتايي 9/2دا دةركرا، بةيم عةمةليةكة لة 95/1لةكوردستاندا كرا، كة بر يارةكةي لة 

بكرَيت بـةو ر ؤذةي كـة نـةياراني طـةلي كـورد ثَييـان وابـوو ئـيرت لـةم ر ؤذةدا كؤتـايي ثَيهـاتووة، ئَيمـة لـةو ر ؤذةدا               9/2
 .ر اثرسي بؤ دةستوور بكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رةرموو كا  شَيروانين داواي اسةي كرد، وةكو سةرؤكي ليذنةي ياسايي،
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 :بةر َيز شَيروان ناصن حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بوو، لةدياري كردني ئةو كاتـةدا ثةرلـةماني كوردسـتان     93/1ئَيمة كاتَيكمان دانا بؤ ر اثرسي لةسةر دةستوور ئةوين 
واتـة بةاةناعـةتي   سةركةوتوو نةبوو، بـةثَيي ئـةو اسـانةي كـة جـةنابت لةسـةرةتاي كؤبوونةوةكـةدا ئيشـارةتت ثَيـدا،          

شةخصي خؤم دياري كردني هةر رةترةيةكي زةمةني وا دةكـات كـة ئَيمـة موةرـةق نـةبني، لةبـةر ئـةوةي ئـةو ر ةوشـة          
سياسيةي كـة هةيـة، ئـةو بيانوانـةي كـة هةيـة، بةنيسـبةت نـةياران و ناحـةزاني طـةلي كوردسـتان ر ةنطـة تـؤ نـةتواني               

ت كـة تـؤ بتـواني ئيسـتييتتا لةسـةر دةسـتوور بكـةيت، هةنـدَي  لـة          تةحديدي ر ؤذةكة بكـةين يـان رـآلن دةايقـة بكـةي     
ــَين ثــَين   بكرَيــت، مــن شــتَيكي زؤر بةســيت دةهَينمــةوة،   9002ئةنــداماني ثةرلــةمان ئيشــارةت بــةوة دةدةن كــة دةَل

ــراق لــة مــانطي    ــت، زؤر زؤر تةبيعيــة بَ يــَين بــا لةطــةَل ئةجنومــة   1هةَلبــذاردني ئةجنومــةني نوَينــةراني عَي ني دةكرَي
نـةكرَيت   9002مشان تةحديد كرد، ر ةنطة لة نيهايـةتي   9002نوَينةراني عَيراق بكرَيت، كة ماناي واية ديسان حةتا 

، حةق وانية ئَيمةش طومان لةسةركردايةتي خؤمان بكةين يان لةسةر سةرؤكايةتي ثةرلـةماني خؤمـان   9010نرَيتة 
ي خؤمان الدةيـن و بةضـاوَيكي ر ةش سـةيري دةسـتوور نةكـةين،      بكةين، حةق وا نيية ئَيمة ئةو عةينةكة ر ةشة لةضاو

هةر ئريادةي ئةو مي  ةتةية كة تواني ثةرلةمان دروست بكات، هةر ئريادةي ئةو مي  ةتةية كةتواني حكومـةت دروسـت   
ة ئـةو  بكات، هةر ئريادةي ئةو مي  ةتةيـة كـةتواني ريدر اليـةت بضةسـثَييَن، ئَيسـتاش ئَيمـة خـاوةني ئـةو مي  ةتـةين كـ          

ــةمان           ــةرؤكايةتي ثةرل ــس س ــير دةس ــةوةدا ن ــةَل ئ ــن لةط ــة م ــثَييَن، بؤي ــتوورَي  بضةس ــةبتوانَي دةس ــة ك ــريادةي هةي ئ
ببةستينةوة، دةسس سةرؤكايةتي حكومةت ببةستينةوة، دةسس سةرؤكايةتي هةرَير ببةستينةوة، بؤ ئةوةي ماوةيـة   

مومكينة ر اثرسي لةسـةر دةسـتوور بـةمانطَيكي تـر بكرَيـت، يـان       يان ر ِِؤذَي  دياري بكةين بؤ ر اثرسي لةسةر دةستوور، 
 .بةدوو مانطي تر بكرَيت، بؤ ئيمة بيخةينة ئةو ااَلبةوة، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

البربَيـت، ئـةو   ( مناسـب )كةس اسةيان كرد، هةموويان لةسةر ئـةوة موتـةرقن كـة كةليمـةي      11زؤر سوثاس، نزيكةي 
ازة هاتة ثَيشـةوة كـة ر ؤذ ديـاري بكرَيـت، يـةعين سـةايتَي  هـةبَيت بـؤ ر اثرسـي ئـةوة دةخةمـة دةنطـةوة             ر ةئيةي كة ت

يةكةجمار، ئةطةر دةنطي هَينا ئةوكاتة اسةي لةسةر دةكةين، كَي لةطةَل ئةو ئيقرتاحة تازةداية كة لةاليـةن ذمارةيـة    
ةايتَيكي زةمةني هةبَيت بؤ ر اثرسي لةسـةر دةسـتوور، كَيـي    لة ئةنداماني ثةرلةمانةوة هاتة ثَيشةوة، كة دةَلَين دةبَي س

كةسـي   59كةسـي لةطةَلدايـة، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟،        92لةطةَلداية بادةسـس بَ نـد بكـات تكايـة؟، دةيـذمَيرين      
و حكومـةت  لةطةَلدا نية، بؤية ئةصَ ةكة مايةوة، بةهةرحاَل من ية  شتتان ثَي ر ادةطةيةمن كة سةرؤكايةتي ثةرلةمان 

كؤميسيؤني باي : واليةنة ثةيوةنديدارةكانين و بؤضوونةكانين كة لَيرةدا هةن، هةموو خيارامتان لة ثَيشة، يةكةميان
ئةجنومـةني  : دةبَي بزانني كةي دةتوانَي ئـةو كـارة ئـةجنام بـدات، بـةزووترين كـات لـة ضـةند مـانطي داهـاتوودا، دووةم          

ــَين   ــةبَي ث ــانون ئ ــةثَيي ا ــان ب ــَييةم     9002 ثارَيزطاك ــت، س ــت بكرَي ــدا ر ةب ــةَل ئةوان ــت لةط ــةن، دةكرَي ــذاردن بك : هةَلب
هةَلبــذاردني ثةرلــةماني عَيــراق، خوانةخواســتة ئةطــةر لةطــةَل ئــةو دووةدا نــةكرا، ئــةوا  لــةوَي بكرَيــت، ئةطــةر هــةر   
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ؤ بكـةين، بةوةشـةوة   زانيشمان ناكرَيت ئةوة خياراتي ترين هةيـة، ئاماذةيـان ثَيكـرد و ثَيويسـت ناكـات ثـَين بـيين بـ        
ئةطةر كؤميسـيؤني بـاي بـؤي نـةكرا، يـان بـؤي نـةكردين، ئَيمـة حـةق و مـايف خؤمانـة كـة كؤميسـيؤني بـايي تايبـةت                
بةخؤمان دروست بكةين، بةيم ئةوة ئَيستا ثَيويست ناكات، كةواتة تا ئَيستا ئةوان بـةو ئيشـة هةَلدةسـنت دةبـَي ئـةوان      

ة، بـةس دَلنيـا بـن لـةوةي كـة لـةو ضـةند مانطـةي داهـاتوودا ئـةو ر اثرسـية دةكرَيـت،             ر ابسثَيرين، ئةطةر كرا ئةوة باشـ 
نـةماوة، ئَيسـتا كـا  عـةوني مـاددةي يةكـةم نوَينـةرةوة بـؤ ئـةوةي          ( مناسـب )ماددةكة بةو شَيوةي كـة دةووَينمـةوة   

 .بيخةينة دةنطةوة، رةرموو
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :مل اسادة التادسة اساملة مل القانو  وحيل حم ها ماي  ( ثانيا )ت غى الفقرة (: 1)اسادة 
يتم حتميم موعم لالستفتاا الاا  ع ى مشروع دستور اق يم كوردستا  ا الاراق بالتةتيق بني رئاسة برسا  إق ايم    : ثانيا 

 .كوردستا  ا الاراق وحكومة االق يم واجلهات ذات الاالقة
 :ر َيز خ يل ابراهير حممدبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـــاددةي شةشـــةمي هـــةموار كـــراوي ياســـاكة ثووضـــةَل دةكـــرَي و بـــةم  جـــؤرة   ( دووةمـــي)بر طـــةي (: 1)مـــاددةي 
 :دةخوَيندرَيتةوة

كاتَي  بؤ راثرسي طشس ديار دةكرَيـت بـؤ ثـرؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان بـة هةماهـةنطي، لةطـةَل          / دووةم
 .عَيراق و حكومةتي هةرَير و اليةنة ثةيوةنديدارةكان –ةرؤكايةتي ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان س

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ماددةية دةخةمة دةنطةوة بةو طؤر ِِانكارييةي كة كرا، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَ ند بكات تكاية؟، رـةرموون كَيـي   

 .رطريا، بؤ ماددةي دواترلةطةَلدا نية؟، بةزؤرينةي دةنط وة
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ع ى و ء الوزراا واجلهات ذات الاالقة تةفيذ احكا  هذا القانو (: 9)اسادة 
 :بةر َيز خ يل ابراهير حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةنـة ثةيونديـدارةكان حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية جـَي بـةجَي        ثَيويستة لةسةر ئةجنومـةني وةزيـران و الي  (: 9)ماددةي 
 .بكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةم ماددةيةش دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَ ند بكـات تكايـة؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟، بـةكؤي        
 .دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .اليامل با  نص قانونى او قرار يتاارا مع احكا  هذا القانو (: 5)اسادة 
 :بةر َيز خ يل ابراهير حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كار بة هيض دةاَيكي ياسايي يان بر يارَي  ناكرَيت ئةطةر ناكؤ  بَيت لةطةَل ئةم  ياساية(: 5)ماددةي 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ئةم ماددةيةش دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَ ند بكـات تكايـة؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟، بـةكؤي        
 .دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر تكاية

 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.وقائع كوردستا )صمار  ويةشر يف اجلريمة الرمسية يةفذ هذا القانو  إعتبارا  مل تاريخ ا(: 2)اسادة 
 :بةر َيز خ يل ابراهير حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( وةاـائعي كوردسـتان  )ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بـةجَي دةكرَيـت و لـة رؤذنامـةي رـةرمي      (: 2)ماددةي 
 .باَلو دةكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَ ند بكـات تكايـة؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟، بـةكؤي         ئةم ماددةيةش

 .دةنط وةرطريا، بؤ ئةسباب موجبة

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباخل اسوجبة
 1/1/9002يف ( 2/1520/خ)ق حتب كتابها اسارقم  بالةظر العتذار اسفوضية الا يا استتق ة لالنتخابات يف الارا  

الساباخل فةياة حتاول دو  إجاراا الام ياة       93/1/9002عل اجراا االستفتاا الاا  ع ى دساتور اق ايم كوردساتا  يف    
اسذكور  يف اسوعم احملمد لام  إمكانية توفا متت زماتها ضمل اسمة احملمدة يف جمول عم يات التةفيذ بالشاكل الاذي   

 .اللتزا  بالضواب  المولية اسامول واسارتف بها ع يه فقم شرع هذا القانو يضمل ا
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 :بةر َيز خ يل ابراهير حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية
لةبةر ئةوةي كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان لـة عَيـراق، ثؤزشـي هَيناوةتـةوة بـة نووسـراويان       

راثرسي طشس ئةجنام بـدات، لةسـةر    93/1/9002كة ناتوانَي لة ( 1/1/9002)لة ( 2/1520/خ) ة ذمار
عَيـراق، ضـونكة ثَييـان نـاكرَي ثَيداويسـتيةكان لـةكاتي ديـاركراو و         –ثرؤذة دةستووري هةرَيمي كوردسـتان  

 .داندرا بةطوَيرةي رَيككارية نَيو نةتةوةيية كارثَيكراوان رةراهةم بكات، بؤية ئةم ياساية
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَي كا  دلَير اسةت ضية؟، رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوانـة زيـادةن، حوجةكـةي خؤيـان     ( لاام  إمكانياة تاوفا متات زماتها    )من ثَير واية ئةو ر ستانةي ئـةخريي 
 .ييَن، سوثاسوازحة ئيرت ئَيمة بؤ موبةر ير ي زياديان بدة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كا  عةوني، رةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوان كؤميسيؤني سةربةخؤ خؤيان لة كيتابةكةياندا وا ئةَلَين، ئيشارةتيان بةوة داوة، ئةوةش بة ئارةزووي 
 .جةنابتانة، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اشة ئةو دوو وشـةية الببـةن، ئَيسـتا ثرؤذةكـة بـة ئةسـبابي موجيبةشـةوة،  دةخةمـة دةنطـةوة باشـة كـا             ب
عزالدين نواتةي نيزامي ضيت هةية؟، باشة خوا عةروت بكات ئةوة كةي نواتةي نيزامية، ئَيستا ثرؤذةكـة  

ايـة؟، رـةرموون كَيـي    بة ئةسبابي موجيبةشةوة دةخةمـة دةنطـةوة، كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـت بَ نـد بكـات تك       
لةطةَلدا نية؟، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، من ثَين ئةوةي كؤتايي بة دانيشتنةكة بَينني، ئَيسـتا بـا بَيينـةوة    
سةر هةندَي اسةي تر هةر لةسةر ثر ؤذةي دةستوور، ئَيستا ئَيمة زؤر اسةمان كـردو نيطـةرانيمان نيشـاندا،    

، كؤمثيوتةري حسـابيمان تَيكضـووبوو هـةر لـة ئةراامـدا مـن       هةر لةسةرةتاي دةست ثَيكردني اسةكامنانةوة
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غةَلةمت كردبوو، ر ةنطة بووبَيتة هؤي ئةوةي كة ضةندين كةس مةاالة بنووسن، بةيم ئَيستا كـة ياسـاكةمان   
ثةسةند كرد، من ثَير واية هةندَي اليةني ئيجابيشـي هةيـة ئـةو مةوزووعـةي كـة دوا دةكـةوَيت، هـةمووي        

ستان كرد، بةيم كة ر ؤيشـت ئَيسـتا باسـي دةكـةم، يـةكَي  لةاليةنـة ئيجابيـةكاني ئةوةيـة،         س و نية وةكو با
ئةوانةي كة دذي ئةو دةستوورةن، مةبةستر لةوانةي كة لةبةغدادن، من ثَير واية بةشـَيكي ئاطانةبوونيانـة   

تةوة، هةر لةسةر لة تةرصيالتي ئةو دةستوورةية، وةكو زؤر كةسي تر كة موالحةزة دةكرَيت نةيان خوَيندؤ
تَيبــيين مةســئولَي  يــان ر ةخنــةي مةســئولَي  ر ةئيــة  لةســةر دةســتوورةكة دةدات، بر يــاري لةســةر دةدات،  
ررسةت دةبَيت باشرت بيخوَيننةوة، ررسةتين دةبَيت بؤ ئَيمـة لـة ثةيوةنديـدا بـني بؤيـان ر وون بكةينـةوة،       

َيكدا ر ؤشـتووة ئـةو دةسـتوورة، وة ضـةند طوجنـاوة      هةموو اليةنةكانيان نيشان بدةين، بةتايبةتي بةض اؤناغ
لةطةَل ئةو دةستوورةي عَيراادا، هةروةها ررسةتَيكي تـري طـةورة بؤمـان دَيتـة ثَيشـةوة بـؤ ئـةوةي هـةموو         
ــةر             ــة ه ــةم مانط ــايي ئ ــَين كؤت ــةدا ث ــةم ر ؤذان ــتاكة ل ــتوورة، ئَيس ــةو دةس ــن ب ــنا ب ــتان ئاش ــةَلكي كوردس خ

سخةيةكي دةطاتَي، كةواتة بؤيان هةية ئاطـاداري تةرصـيالتي دةسـتوورةكة    خانةوادةية ، هةر عائي ةية  نو
بن كة دةضن دةنـط دةدةن دةزانـن بؤضـي دةنـط دةدةن، ضـونكة مـن خـؤم موالحـةزةم كـردووة، زؤر كـةس           
لةوانـةي كـة دَيـن و لةسـةر شاشـةي تةلةرزيؤنــةكان يـان لةسـةر ر ؤذنامـةكان مقـاالت دةنووسـن، تــةح يالت           

ر ةشنووسي دةستوورةكةي نةخوَيندبَيتةوة، ئةوة بةدَلنياييةوة دةيَ َير ضـةندين سـةروتارو    دةكةن، لةوانةية
وتارم لـة ثَيشـة، كؤشـر كردؤتـةوة، كـة خـودي مةااالتـةكان تـةنااوزي تَيدايـة، ئـةوةش دةلي ـي ئةوةيـة كـة              

ةبَي بزانـي شـَيوةي   نةووَيندؤتةوة، ياخود ئاطادار نية، يةعين مةسةلةن تؤ ر ةخنة لة دةستوورَي  بطري، ئـ 
ئــةو ويتانــةي وةكــو ئَيمــةن دةســتووريان ضــؤنة، يــةعين مةســةلةن يــةكَي لةوانــةي كــة ر ةخنــةي طرتــووة،   

سـةرؤكي   دةربكـات،  دةسـتوورة اـانون   ضـؤن دةبـَي ثةرلـةمانَي  بـةثَيي ئـةو     )مةاالةيةكي نووسيوة، دةَلَيـت  
دراوة بةسةرؤكي هةرَير اانوني ثةرلـةمان ر ةد   ، ئةو دةسةيتة(هةرَير بؤي هةبَيت ئةو اانونة ر ةد بكاتةوة

بكاتةوة، بةبَي ئةوةي ئةو برادةرةي ئةوةي نووسيوة، تؤزَيـ  خـؤي مانـدوو بكـات بزانـَي لةهـةموو دونيـادا        
واية يان نا؟، لة بةغداد واية يان نا؟، لةهةموو دونيادا ئسوَل واية كة ثةرلةمان اانونَي  دةردةكات سةرؤكي 

ر ؤذدا، لةســةر بر طةيــة  يــان هــةمووي، بــةيم  10ر ةدي بكاتــةوة بــؤ يــةكجار، لــةماوةي كؤمــار بــؤي هةيــة 
دووةجمار كة ثةرلةمان اةراري دا، اةرارةكةي كؤتايية، يةعين ئـةم بةديهيةتـة الي ئـةو ديـار نيـةو خؤشـي       

وَينَيتـةوة  ماندوو نةكردووة لة كةسَي  بثرسَيت ثَين ئةوةي بيكات بة مةاالة، خـةَلكَيكي زؤريـن كـة دةو   
موالحــةزة لةســةر اانونةكــة لةســةر ئــةو مةاالةيــة وةردةطرَيــت، دةَلَيــت كةواتــة دةســتوورةكة خراثــة،          
ئةندامَيكي ثةرلةمان ناوي ناهَينر، لة برادةرَيكي تر دذي دةستوور مونااةشةي لةطةَل كردووة بة بَيـدةنطي  

خراثـة دةذي دميوكراتيةتـة، دذي مـايف    وتوويةتي ئةم دةسـتوورة زؤر خراثـة، هـيض كـةَلكي نيـة، وتوويـةتي       
ــاددةي        ــة م ــي باش ــةَلَي، وت ــةتي ب ــةوة، وتووي ــت خوَيندؤت ــةموو مادةكان ــة ه ــةتي باش ــة، وتووي ت 195مرؤظ

ماددةية، لةبةر ئـةوة بـا    199خوَيندؤتةوة، كة ضةند باشة، وتوويةتي ئةو لةهةموويان خراثرتة، ئَي خؤي 
ةموو خـةَلكي كوردسـتان باشـرت شـارةزا بـن، باشـرت ئاشـنا بـن،         ئةو ررسةتةمان هةبَيت لةو ضةند مانطةدا، ه
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تكام واية جارَيكي تر لة م مالنَيي حزبي دور بكةوَيتةوة، دواترين ئةطةر كةسَي  هةبَيت، حزبَي  هةبَيت، 
اليــةنَي  هــةبَيت، دذي نــاوةر ؤكي دةســتوورةكة بَيــت، حــةاي خؤيــةتي تةبيعيــة داوا بكــات بَ َيــت مــن ئــةو   

بوَل نية، داوا بكات لة خةَل  دةنطي نـةدةنَي، ئةطـةر خـةَل  بةاسـةي كـرد مانـاي وايـة، ئَيمـة         دةستوورةم ا
غةَلةتني ئةو كاتة ر َيطايةكي تر دةطرينة بةر بؤ نووسينةوةي دةستوور، لـة نةتيجـةدا ناكرَيـت تـؤ ئـريادةي      

ؤذةي كـة بةر َيطايـةكي   هةموو خةَل  بؤ خؤت بَيت، ثَيت وابَي تؤ تةمسي ي هةموو خةَل  دةكـةيت، ئـةو ثـر    
اانوني نووسراوة، ر َيطاي خـؤي ديـوة، ليذنـةي ياسـايية، ثةرلـةمان ثةسـةندي كـردووة، دوا ر ةئـين مي  ـةت          
دةيدات، ئةطةر ابوَليـان كـرد، ئـةوة ابوَلـةو خـؤ ئةطـةر ابوَليشـيان نـةكرد، ئـةوة هـةموومان ئـةو ر ةئيـةي             

ينةوة جارَيكي تر بة باشي بينووسينةوة، دَلنياشر لةوةي كة مي  ةمتان ال ابوَل بَيت، م كةضي ببني و بطةر َي
ئــةم دةســتوورة باشــرتين ثــر ؤذةي دةســتوورة بــة ر ةضــاو كردنــي هــةموو ثَيكهاتــةكاني كوردســتان، بةر ةضــاو  
كردنــي مــايف هــةموو نةتــةوةكان، ئايينــةكان كــة لةكوردســتاندا ثَيكــةوة دةذيــن، بةر ةضــاوكردني بنــةماكاني  

ةضاوكردني كؤمةَلطاي خؤمان، كة كؤمةَلطايةكة لةر ووي كؤمةييةتيةوة تايبةمتةنـدي خـؤي   دميوكراسي، بةر 
هةية، لةر ووي ئايينيةوة تايبةمتةندَيس خؤي هةية، بةر ةضاوكردني ئةم هةموو شتانة، باشرتين شت كراوة، 

زيشي لَي دةطرين، حةاي لةطةَل ئةوةشدا ر ةخنةكان و بؤضووني خةَل  بةر َيزن و تةاديريشيان دةكرَيت، ر َي
خؤشيانة ر ةئي خؤيان بة ئاشكرا بَ َين و داواش لةخـةَل  بكـةن كـة دةنطـي نـةدةنَي، دةسـتووري عَيـراق كـة         
دةنطمان بؤدا بةثَيي اانونةكة ئةطةر سَي ثارَيزطا بة زؤرينةي دةنط دذي بونايـة، سـةري نـةدةطرت، ئةطـةر     

ة ئــةوة نــةدةبوو، بــةيم ئــةوةتا خؤشــبةختانة ئَيســتا  لــة موصــَل ســةري بطرتايــةو زؤرينــة دةنطــي بــؤ بدايــ 
ي %90دةستوورمان هةية، خاوةني دةستوورين، بةشَي  لةخـةَلكي عَيـراق دةنطـي بـؤ نـةداو دذي بـوون، لـة        

و خـةَلكي تـرين   % 90ي بةشداربوان دةنطيان بـؤدا، بـةيم لـة    %10عَيراق دةنطي بؤ نةدا، بةيم لة  خةَلكي
دةسـتوورة دةنطـي بـؤ بـدرَيت،      نـةوة، خـؤ كؤتـايي نايـةت دونيـا بـةوةي كـة ئـةو        هةوَل دةدةن هـةمواري بكة 

هةَلةية  هةبوو ر ؤذطار ئيسثاتي كرد، ثَيويسس بة هةمواركردن هـةبوو هـةمواري دةكةينـةوة، كـا  دكتـؤر      
 .روئاد اسةت هةية، رةرموو

 

 :ا د حممد بابان فؤاد. بةر َيز د
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دةكةم بؤ ئةو ر وونكردنةوةية، لةر استيدا زؤرَي  لةو ر ةخنانةي كـة لةدةسـتوور دةطريَيـت، لـة     زؤر سوثاست 
ناوةر ؤكةكةي نية؟، بةَلكو زؤرَي  لةوانةي كة لةسةر دةستوور دةنووسن بَي ئاطان لـةو ئامادةكارييانـةي كـة    

ةوةي دةســتوورةكة، ئــةو بــؤ ثــرؤذةي دةســتوور كــراوة، لةبــةر ئــةوة مــن ثَيشــنيار دةكــةم، لةطــةَل بآلوكردنــ 
ر اثؤرتةي كة ليذنةي ئامادةكاري دةستوور بآلوي كردؤتةوة، لةطةَليدا بآلو بكرَيتـةوة، تـا هاوويتيـان بـةئاطا     

 .بن، لةوةي كة ض ئامادةكاريية  كراوة بؤ ئةم دةستوورة، زؤر سوثاس
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ةوةش، ئَيمة ئةوة ضةند ر ؤذَيكـة لـة ر اطةيانـدني ثةرلـةمان     زؤر سوثاس، ئةو ر ةئيةت زؤر بةجَيية، بَيجطة ل
يـــةكني، بـــة دةنـــط و بـــة ر ةنـــط هـــةموو ئـــةو اؤناغانـــةي كـــة بر يوويـــةتي ئـــةوةي ( ســـي دي)خـــةريكي 

ــرةدا        ــ  لَيـ ــةند مانطَيـ ــاَل و ضـ ــَين دوو سـ ــؤن ثـ ــةوة، ضـ ــةَلكي دَينينـ ــةبريي خـ ــاوة، بـ ــتماندا مـ لةبةردةسـ
ديويــةتي لــة تةلةرزيؤنــدا، ضــةندين وتــار نووســراوة، هةَلوَيســس  خوَيندراوةتــةوةو ثــةخن كــراوةو خــةَل 

ــة          ــة، ب ــة المان ــةمووي دؤكيومَينت ــةكانيان، ه ــةكانيان، تَيبيني ــان، نام ــةكان، ر اثؤرتي ــي حزب ــةكاتو سياس م
خةَلكيشي نيشـان دةدةيـن، ثر ؤذةكـةش ثَيشـرت كـة ضـاثين كـراوة، بآلوكراوةتـةوة ئـةوين نيشـان دةدةيـن،            

ةو ماوةيةدا بةردةوام دةبني لةوةي كة ئةو دةستوورة بطات بة هـةموو شـوَينَي ، ئومَيـدين    هةروةها ئَيمة ل
دةكةم كة ر اطةياندن و ر ؤذنامةو ئةو شتانة، جارَيكي تر ثر ؤذةكة بآلو بكةنةوة، ئيكتييتا نةكةن بـةوةي كـة   

يان هةموو خـةَل ، ئةطـةر   ئَيمة وةكو نووسراو، وةكو كتَيبَي  بآلوي دةكةينةوة، بؤ ئةوةي زؤرينةي خةَل  
بكرَيت ئاطادار بن، بةشدارين بن لـة ر اثرسـي بـؤ ثـر ؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان، زؤر سوثاسـتان         

 .ندةكةم، كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دَينني بةخَير بَين سةرضاوا
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