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  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 2/5/2111 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   1/5/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللز بة سةرؤكايةتي بةِرَي

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(11)

 :بةرنامةي كار
ي 1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرةيلة ث( 11)ي ماددة (1)ة اني بِرطبةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
ةية بـةم شـَيو   دا 1/5/1111ي ثَيش نيـوةِرؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي    (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ثَيشــةوا تؤفيــ  )خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة بِريــاري تايبــةت بــة هةَلســوكةوتي اةنــدامي ثةرلــةمان   -1 

 16/1/1111ي (6)وةي ناااسايي ذمارة لة كؤبوونة( مغديد
 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة بِرياري يةكخستين ضةند وشةو زاراوةيـةك لةهـةرَيمي كوردسـتان     -1

 .عَيراق
 .عَيراق –ستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي اةجنومةني ااسايش لة هةرَيمي كوردستان خ -3
 .عَيراق –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةزطاي ااسايشي طشيت لة هةرَيمي كوردستان  -1

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــتن   ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ــولي    ب ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ةكةمان دةكةين
 :ش بةرنامةي كار1/5/1111ش رؤذي دانيشنت (11)دانيشنت  طرَيداني دووةمش ذمارةي

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1661 ــةماني كوردس ــر –ي ثةرل ــاري      عَي ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س اقش دةس

ــارة  ــتين ذم ــذمَير   (11)دانيش ــة كات ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــايي خ ــوةِرؤي رؤذي  (11)ي ااس ــَيش ني ي ث
 :بةم شَيوةية بَيت 1/5/1111دووشةممة رَيكةوتي 

ثَيشــةوا تؤفيــ  )ةرلــةمان خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة بِريــاري تايبــةت بــة هةَلســوكةوتي اةنــدامي ث   -1
 .16/1/1111ي (6)لة كؤبوونةوةي ناااسايي ذمارة ( مغديد

 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة بِرياري يةكخستين ضةند وشةو زاراوةيـةك لةهـةرَيمي كوردسـتان     -1
 .عَيراق



 1 

 .راقعَي –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي اةجنومةني ااسايش لة هةرَيمي كوردستان  -3
 .عَيراق –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةزطاي ااسايشي طشيت لة هةرَيمي كوردستان  -1

اَيستاش داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤيانش فةرموون بؤ بِرطةي يةكي بةرنامةي 
 .كار

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســتا دةقــي داواكــاري ذمــارةي ياســايي اةنــداماني ثةرلــةمانتان بــؤ دةخوَينمــةوةش ســةبارةت بــة بِريــارَيكي   اَي

لة دانيشتين ناااسايي ثةرلةمان لـة رؤذي  ( ثَيشةوا تؤفي  مغديد)تايبةت بة هةَلسوكةوتي اةندام ثةرلةمان 
16/1/1111. 

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 ي ياساييثرؤذة/ بابةت

 .ساَلو رَيزمان
اَيمــةي اةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتانش هاوثَيَــمان طةَوَلــة كــردووة بــةناوي ثــرؤذة بِريــاري تايبــةت بــة  
ــايي ثةرلـــةمان لـــة رؤذي     هةَلســـوكةوتي اةنـــدام ثةرلـــةمان ثَيشـــةوا تؤفيـــ  مغديـــد لـــة دانيشـــتين ناااسـ

 لةطةَل رَيزماندا. نةوةي داهاتووي ثةرلةمانروويداش تكاية خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوو 16/1/1111
 :اةو اةندامة بةِرَيزانةي كة ايمزايان كردووة

 .سؤزان شهاب نوري -1
 .امساعيل حممود عبداهلل -1
 .ابراهيم طاهرمجال  -3
 .ونا امحد حممود -1
 .مصطفىصبيحة امحد  -5
 .خضرااواز عبدالواحد  -7
 (.شارةزووري)حممد امحد علي -6
 .عمر شريفذيان  -1
 .اةظني عمر امحد -6

 .دَلشاد شهاب حاجي -11
 .زكية سيد صاحل -11
 .كةيلي اكرم امحد -11
 (.هةورامي)عمر صدي  حممد -13
 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -11
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 .كاوة حممد امني -15
 .قادر حسن قادر -17
 .عماد حممد حسني -16
 .شَيروان ناصح حةيدةري -11

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةو ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي ياسايي و اةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردسـتان دةكـةينش فـةرموو    
 .ثرؤذة بِريارةكةش خبوَينةوة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مزايـان كـردووةش كـة    جطة لةو اةندامانـةش هةنـدَي اةنـداماني بـةِرَيزي ثةرلـةمان لـة ثشـتةوةي وةرقةكـة اي        
 :بةِرَيزان

 .حسن حممد سورة -1
 .شظان امحد عبدالقادر -1
 .صباح بيت اهلل شكري -3
 .خورشيد امحد سليم -1
 .مسرية عبداهلل امساعيل -5

 .بةِرَيزانش اَيستا دةقي ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينمةوةش بةم شَيوةية
 ثرؤذة بِريار

ي هـةموار  1661ي سـاَلي  (1)ي ياسـاي ذمـارة   (53)و مـاددةي  (57)دةي لة مـاد ( 1)بةثَيي حوكمي بِرطةي 
لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان وش لةسـةر ثَيشـنياري ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني          ( 61/1)كراو و ماددةي 

 :اةم برِِِيارةي خوارةوةيدا 1111//ي رؤذي ) (ثةرلةمانش ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ااسايي ذمارة 
 2111ي ساَلي ) (ذمارة بِرياري 

ــةم ــةمان   : يةك ــدامي ثةرل ــةوةي اةن ــةر ا ــد )لةب ــ  مغدي ــةوا تؤفي ــذي وةك   ( ثَيش ــةر توندوتي ــردة ب ــةناي ب ث
ي لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي    (61)رَيطايةكي ناِرةواش بؤ اـةوةي دةسـتةي سـةرؤكايةتي دةنطـدان بـةثَيي مـاددةي       

ي رؤذي (6)لــة دانيشــتين ناااســايي ذمــارة ي هــةموار كــراو رابطرَيــتش 1661ي ســاَلي (1)ثةرلــةمان ذمــارة 
بــةو ثَييــة بِريــار درا بــة رَيطــا نــةدان بــة بةشــداري كردنــي لــة دانيشــتنةكاني ثةرلــةمان و     16/1/1111

 .ـةوة دةسيت ثَيكردووة1/3/1111ليذنةكان لةو ماوةيةي كة ماوة لة خولي طرَيدانش كة لة 
وةقايعي )جَي بةجَي دةكرَي و لة رؤذنامةي فةرمي  1111//اةم بِريارة لة رؤذي ثةسند كردني لة : دووةم

 .باَلو دةكرَيتةوة( كوردستان
 :اَيستاش دةقي ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة
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 مشروع قرار

ااعرل،  وااراد     1661لسرن   ( 1)مر  القران ر رقرم    ( 53)وااراد   ( 57)مر  ااراد    ( 1)استنادًا حلكم الفقرر   
اخلي للرباررار  وانرراعًا ملررى مامردررا العررلد القرران ني ،مضرراع الرباررار  قرررر اراررار   مرر  النمرراد الررل( 61/1)

 :تشريع القرار ا،تي 1111//وااؤرخ  يف )( ك ردستار جبلستا ا،متيادي  اارقم  
 

 قرار
 2111لسن  ) ( رقم 

مشروم  حلمل هيئر  رااسر    االلج ع اىل  العنف ك سيل  غري ( ثَيشةوا توفي  مغديد)لقياد مض  الرباار : اوً،
 1661لسرن   ( 1)م  النماد اللاخلي للرباار رقرم  ( 61)اراار ايقاف مملي  التص يت ااقرر  مب جب اااد  

مليا  تقرر حرمانرا مر  ااشرارك      16/1/1111واانعقل  اتاريخ ( 6)ااعل، يف اجللس  ا،ستثنااي  اارقم  
 .1/3/1111اتبقي  م  دور  ا،نعقاد واابتلا  يف يف جلسات الرباار وجلانا طيل  اال  ا

وقررااع )وينشررر يف اجلريررل  الر يرر    ( 1111)//ينفرره هررها القرررار امتبررارًا مرر  ترراريخ اقرررار  يف      : ثانيررًا
 (.ك ردستار

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةكـةينش اامـادة بـن     اَيستاش بؤ خاَلي دووي بةرنامةي كارش داوا لة ليذنةي ياسايي و رؤشنبريي و ثةروةردة
 .لةسةر مةنصةش فةرموونش فةرموون ليذنةي ياسايي

 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محدامني خدر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :راثؤرتي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ثرؤذة ياساي يةكخستين ضةند وشةو زاراوةيةك
 عَيراق -سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ

 دةربارةى بِريارى يةكخستنى ضةند وشةو زاراوةيةك لة هةرَيمى كوردستانراثؤرت / بابةت
 5/1/1111ى كـوردى بةرامبـةر  بـة     1611/خةرمانان/11ليذنةي كاروبارى ياسايى رؤذى ثَينج شةممة 

زاينى كؤبؤوةش بؤ تاوتوَى كردنى ثرؤذة بِريارى يةكخستنى ضةند وشةو زاراوةيـةك لـة هـةرَيمى كوردسـتانش     
ةن ذمــارةى ياســايى اةنــدامانى ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوةوش دواى خوَيندنــةوةى يةكــةمى لــة   كــة لةويــ

 .دا  ااراستةى ليذنةكةمان كرا16/7/1111ى رؤذى (11)ثةرلةمان لة دانيشتنى ااسايى ذمارة 
توانرَى دواى طفتوطؤكردنش ليذنةمان ثَيشنيارى رةتكردنةوةى اةو ثِرؤذة بِريارة دةداتش لةبةر اـةوةى كـة نـا   

بة بِريارَيك هةموو اةو دةستةواذةو زاراوانة يةكبخرَيت و بةثَيى ياساى اةكادميياى كوردى اةو كارة اةركى 
 .اةكادميياى كوردييةو بةبِريارَيكى ثةرلةمان كَيشةى يةكخستنةوةى زاراوةكان ضارةسةر ناكرَى
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رةيـةوة خبرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمانش بـؤ      بفةرموون بؤ ااطادارى اةسَلى ثرؤذةكةو راى ليذنـةي ياسـايى لـةم با   
 .طفتوطؤكردن لةسةرى و دةِربِرينى راى طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لةسةرىش لةطةَل ِرَيزماندا

 
 العراق -رااس  اراار ك ردستار / اىل

 تقرير ح ، قرار ت حيل اعض الكلمات وااصطلحات يف اقليم ك ردستار/ د
ــةرمانان/11 د اخلمرريا ااصررادف  اجتمعررت جلنرر  الشررؤور القان نيرر  يرر    كرر ردا ااصررادف ليرر د   1611/خ

اايالدي  للراس  مشروع قرار ت حيل اعض الكلمرات وااصرطلحات يف اقلريم ك ردسرتار  العرراق       5/1/1111
ااقلد مر  قبرل العرلد القران ني ،مضراع الربارار وا را، اىل جلنتنرا اعرل القرراع  الوىل لرا يف الربارار جبلسرتا              

 . 16/7/1111فى ( 11)يادي  اارقم  ا،مت
اعل ااناقش  واالاول  تقرتح اللجن  رفض مشروع القررار حيرال ، نكر  ت حيرل هره  العبرارات وااصرطلحات        
اقرار واحل  ،نا وفق قان ر ا،كادني  الك ردي  هه  ااهم  تقرع ملرى مراتق ا،كادنير  الك ردير   و، نكر        

 .ات اقرار اراانيمعاجل  مشكل  ت حيل ااصطلح
راجني التفضل االطالع ومرض أصل ااشروع ورأا اللجن  القان ني  اشأنا ملى الرباار للمناقش  وأالاع الرأى 

 .ااناسب والتص يت  مع التقلير
 .بةِرَيزانش اةمة ثرؤذة بِريارةش نةك ثرؤذة ياسا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ليذنةي رؤشنبريي راثؤرتتان
 (:ااسؤ)بةِرَيز بكر كريم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق –بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 راثؤرتي ليذنة سةبارةت بة ثرؤذة بِرياري يةكخستين ضةند وشةو زاراوةيةك لة هةرَيمي كوردستان/ بابةت
ــة  ــرؤذة    7/6/1111ل ــي ث ــةت كردن ــؤ ديراس ــؤوة ب ــةمان كؤب ــةو   داش ليذنةك ــةند وش ــتين ض ــاري يةكخس بِري

ــة       ــراوةو ل ــكةش ك ــايي ثةرلةمانتارانــةوة ثَيش ــارةي ياس ــتانش كــة لةويــةن ذم ــةرَيمي كوردس ــة ه زاراوةيــةك ل
ــارة   16/7/1111 ــايي ذم ــتين ااس ــة دانيش ــة    (11)دا ل ــراوةو ل ــؤ ك ــةمي ب ــةوةي يةك ــدا خوَيندن ي ثةرلةمان

ااراستةي ليذنةكةماني كـردووةش دواي  ( 111ك)دا سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة نووسراوي ذمارة 1/6/1111
 :طفتوطؤو را طؤِرينةوة طةيشتينة اةوةي كة

اةم كارو اةركة بةكارو اـةركي ثةرلـةمان نـازاننيش بـةَلكو بـةطوَيرةي مـاددة ضـواري ياسـاي هـةموار          / يةكةم
ي كوردييـةش  عَيراقش اةوة اـةركي اـةكادمييا   –ي كؤِري زانياري كوردستان 1666ي ساَلي (11)كراوي ذمارة 

 .اةو اةركة رابثةِرَييَن
 .دةيان زاراوةو دةستةواذةي دي هةنش كة ثَيويستيان بة يةكخسنت هةية/ دووةم
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 .لةبةر اةوة بةزؤرينةي دةنطش اَيمة اةو ثرؤذة بِريارة بة ثَيويست نازانني و رةتي دةكةينةوةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةايتان ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني باَو
 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محدامني خدر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستاش راثؤرتي ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني باَو لةسةر ثرؤذة بِرياري يةكخستين ضةند وشةو زاراوةيةك 
 .ثَيشكةش دةكةين

 
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ي ثرؤذة بِرياري يةكخستين ضةند وشةو زاراوةيةك لة هةرَيمي كوردستانراثؤرتي ليذنة دةربارة/ بابةت
ــةممة       ــة رؤذي دوو ش ــؤي ل ــةوةي خ ــة كؤبوون ــيت ل ــةوةي زانس ــاَوو توَيذين ــي ب ــةروةردةو فَيركردن ــةي ث ليذن

تاووتوَي ثرؤذة بِرياري يةكخستين ضةند وشةو زاراوةيةك لة هـةرَيمي كوردسـتاني    11/6/1111بةرواري 
يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوةش دواي خوَيندنـةوةي يةكـةمي لـة       كردش كة لةو

ــارة    ــايي ذم ــتين ااس ــة دانيش ــةمانش ل ــة رؤذي ( 11)ثةرل ــراوةش دواي   16/7/1111ل ــةمان ك ــتةي ليذن ااراس
 :هةَلسةنطاندن و تاووتوَي كردني اةمةي خوارةوة راي ليذنةية

ــةم ــةو زار : يةك ــةو وش ــتين ا ــةكار     يةكخس ــتان ب ــةرَيمي كوردس ــةكاني ه ــا فةرمي ــةناو دامودةزط ــة ل ــةي ك اوان
 .دةهَينرَينش بة ثَيويست دةزانني و هةوَلَيكة بؤ بةهَيز كردني زماني كوردي

بةَوم اَيمة ثَيمانواية اةجنامداني اةم اةركة بةثلةي يةكةم اةركي اةكادميياي كـوردي و دامـةزراوة   / دووةم
ةرَيمي كوردستان و ثسثؤراني بواري زمانةش نةك ثةرلةماني كوردستانش بؤية اـةم  زانسيت و اةكادميياكاني ه

 .بِريارة بة ثَيويست نازاننيش لةطةَل رَيزماندا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَينمــةوة ســةبارةت بــة ثــرؤذة بِريــاري يةكخســتين ضــةند وشــةو   اَيســتا دةقــي راثــؤرتي ليذنــةي ياســا دة 
 .زاراوةيةك لة هةرَيمي كوردستان
 عَيراق -سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ

 راثؤرت دةربارةى بِريارى يةكخستنى ضةند وشةو زاراوةيةك لة هةرَيمى كوردستان/ بابةت
 5/1/1111ى كـوردى بةرامبـةر  بـة     1611/نانخةرما/11ليذنةي كاروبارى ياسايى رؤذى ثَينج شةممة 

زاينى كؤبؤوةش بؤ تاوتوَى كردنى ثرؤذة بِريارى يةكخستنى ضةند وشةو زاراوةيـةك لـة هـةرَيمى كوردسـتانش     



 13 

كــة لةويــةن ذمــارةى ياســايى اةنــدامانى ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوةوش دواى خوَيندنــةوةى يةكــةمى لــة    
 .دا  ااراستةى ليذنةكةمان كرا16/7/1111ى رؤذى (11)ة ثةرلةمان لة دانيشتنى ااسايى ذمار

دواى طفتوطؤكردن ليذنةمان ثَيشنيارى رةتكردنةوةى اةو ثِرؤذة بِريارة دةداتش لةبـةر اـةوةى كـة نـاتوانرَى     
بة بِريارَيك هةموو اةو دةسـتةواذةو زاراوانـة يـةك خبرَيـت وش بـةثَيى ياسـاى اـةكادميياى كـوردى اـةو كـارة           

 .ميياى كوردييةو بةبِريارَيكى ثةرلةمان كَيشةى يةكخستنةوةى زاراوةكان ضارةسةر ناكرَىاةركى اةكاد
بفةرموون بؤ ااطادارى اةسَلى ثرؤذةكةو راى ليذنـةي ياسـايى لـةم بارةيـةوة خبرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمانش بـؤ         

 .ِرَيزمانداطفتوطؤكردن لةسةرى وش دةِربِرينى راى طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لةسةرىش لةطةَل 
 :اَيستا دةقي راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 العراق_رااس  اراار ك ردستار/ اىل
 تقرير ح ، قرار ت حيل اعض الكلمات وااصطلحات يف اقليم ك ردستار/ د

ــةرمانان/11اجتمعررت جلنرر  الشررؤور القان نيرر  يرر د اخلمرريا ااصررادف      كرر ردا ااصررادف ليرر د   1611/خ
ايالدي  للراس  مشروع قرار ت حيل اعض الكلمرات وااصرطلحات يف اقلريم ك ردسرتار  العرراق      ا 5/1/1111

ااقلد مر  قبرل العرلد القران ني ،مضراع الربارار وا را، اىل جلنتنرا اعرل القرراع  الوىل لرا يف الربارار جبلسرتا              
 . 16/7/1111فى ( 11)ا،متيادي  اارقم  

للجن  رفض مشروع القررار حيرال ، نكر  ت حيرل هره  العبرارات وااصرطلحات        اعل ااناقش  واالاول  تقرتح ا
اقرار واحل  ،نا وفق قان ر ا،كادني  الك ردي  هه  ااهم  تقرع ملرى مراتق ا،كادنير  الك ردير   و، نكر        

 .معاجل  مشكل  ت حيل ااصطلحات اقرار ارااني
لجن  القان ني  اشأنا ملى الرباار للمناقش  وأالاع الرأى راجني التفضل االطالع ومرض أصل ااشروع ورأا ال

 .ااناسب والتص يت  مع التقلير
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش اَيستا هةرسَي ليذنة رةايان اةوةيةش كة اةو ثرؤذةية رةت بكرَيتةوةش اَيستا دوو بةِرَيزمان دةوَيـت  
ةِرَيزي تـريش بـؤ رةفـز كردنـةوةيش كـة موناقةشـة نـةكرَيتش        بؤ ديفاع كردنيش بؤ موناقةشة كردنـيش دوو بـ  

بةِرَيز كاك دكتـؤر اةمحـةد دةيـةوَيت بـةردةوام بـنيش كـاك سـاوريش دةيـةوَيت بـةردةوام بـنيش كـاك دكتـؤر             
 .اةمحةد كةرةم بكة

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي دةركردنــي اــةم بِريــارةداش لــة اةســباب موجيبــةدا هــاتووةش دةَلَيــت ديــارة هــةروةك لــة هؤيــة ثَيويســتيةكان

لةثَيناو يةكطرتنةوةي تةواوةتي هةردوو ايـدارةي حكومـةتي هـةرَيم و نةهَيشـتين هـيَ شـوَينةوارَيكي دوو       
و نةهَيشـتين لةمثـةرةكانيش يـان زمـاني سـتانداردي كـورديش        دروست كردني زمانَيكي يةكطرتوو ايدارةيي و

 .ارة ثَيشكةش كراوةاةم بِري
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ثاساوي رةتكردنةوةي اةو ثرؤذة بِريارة لةويةن ليذنـة بةِرَيزةكانـةوةش اةوةيـة كـة اةمـة كـاري اـةكادميياي        
كورديش يان دةزطايةكي زمانةوانييةش اَيستا لة هةرَيمي كوردستان ثاشةطةردانيةكي زؤر بةرامبةر بـة زمـاني   

اش كة زمانةكةش دوو لةت بووةش اةمةش ضةندين كَيشـةي بـؤ   كوردي هةيةش لة اةجنامي اةو دوو ايدارةييةد
دامودةزطاكاني حكومةت و نووسراوة رةمسيةكان دروسـت كـردووةش راسـتة مةسـةلةكاني زمـان بةشـَيوةيةكي       
طشيت كاري دةزطايـةكي تايبةةةنـدةش ثَيويسـتة اـةو مةسـةونة رووبـةِرووي كةسـاني ثسـثؤر لـةبواري زمـان           

َيستا اةكادميياو دةزطايـةكي كارامـان نييـةش خؤزطـة ببوايـةش كـة بيانتوانيايـة اـةم كـارة          بكرَينةوةش بةَوم تا ا
بكــةنش بؤيــة دةَلــَيم اةمــة كــاري ثةرلةمانيشــةش نــةك تــةنيا كــاري دةزطايــةكي زمانــةواني بَيــتش اــةو وشــةو  

ةروا بـِرواتش يـان   زاراوانةي اَيمة دةستنيشامنان كردوونش تا اَيستا بة دوو شـَيوة دةخوَيندرَينـةوةش اةطـةر هـ    
بهَيَلرَيت و بةم شَيوةية مبَينَيتةوةش مـن بـة كـارَيكي مةترسـيداري دةزايش ثَيويسـيت بـة بِريـارَيكي بـة ثةلـة          
هةيــةو طرنطــةش بــؤ اــةوةي شــوَينةواري دابــةش بــوون و دوو ايــدارةيي بــة تــةواوي نةهَيَلــدرَيتش تةنانــةت    

خوَيندكار بنووسرَيتش يان خودي ثةرلـةمان بـة ثةرلـةمان و    دةبينني لة رَيبةري قوتابيانداش دةبَيت قوتابيش 
ــةتي        ــا  خؤي ــي م ــانونيش سياس ــةتَيكي ق ــو مةرجعي ــتان وةك ــةماني كوردس ــةوةش ثةرل ــةمان دةخوَيندرَيت ثارل
بِريارَيك دةربكاتش بؤ يةكخستين اةو وشةو زاراوانةش بَيطومان ديارة راوَيذيش بـة خـةَلكاني شـارةزاو ثسـثؤر     

ةداش بـة رةاـي مـن لـةكاتي اَيسـتادا هـيَ دةزطايـةكي زمانـةواني و اـةكادميي ناتوانَيـتش اـةو            كراوة لـةو بـوار  
زاراوانةش يان اةو موستةلةحاتانة يةك خباتش لة اةجنامي ملمالنَيي سياسي و دابةش بووني هةرَيمدا جَيطري 

م كـارة بـة مانـاي دةسـتكاري     كراونش ثَيش راثةِرين بةكارهَيناني وشةو زاراوةكان باشرت بوون وةكو اَيستاش اـة 
كردني زمان و داتاشيين وشةو زاراوةي تازة نييةش تا بَلَيني ايشـي ثةرلـةمان نييـةش بـةَلكو ضارةسـةر كردنـي       
طرفتَيكي كارطَيِري واقيعيةش بةردةوام بووني بةزياني ميللةتةكةمان تةواو دةبَيتش اةمة وةك سةرةتايةك بؤ 

دةزطـا اـةكادميياكانيش دةبَيـتش بـؤ كـاركردني جـددي لـةو بـوارةداش          يةكخستين وشـةو زاراوةكـان و هانـداني   
ضونكة زمان روحي بـووني ميللةتـةش ميللـةتي كـورد دةيـان سـاَلة لـة ثَينـاوي طـةلَيك خـةوني مَيذوونةييـدا            
 تَيدةكؤشَي و رؤَلةكاني ماندوو دةكاتش يةك لةوانة بوون بة دةوَلةتةش اةويرت دةتواي بَلَيم خؤي لة زمانَيكي

يةكطرتوودا دةبينَيتةوةش لةم كاتةدا ثةرلةمان دةتوانَيت رؤلَيكي كاريطةر ببينَيتش بؤ يةكخستين زاراوةكان و 
دروست كردني زمانَيكي ستانداردش بةتايبةتي اةوانةي لةم ثرؤذةيةدا هـاتوون كَيشـةي كـارطَيِري و زمـاني و     

ةكــةم ثرؤذةكــة طفتوطــؤي لةســةر بكرَيــت و دةتــوانني بَلــَيني سياسيشــيان دروســت كــردووةش بؤيــة مــن داوا د
ــة         ــتة ل ــرة مةبةس ــتان لَي ــةرَيمي كوردس ــاني ه ــة دامودةزطاك ــي ل ــةكارهَيناني رةمس ــارة ب ــتش دي ــند بكرَي ثةس

 .ثرؤذةكةدا طوتراوةوش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز ساور حممود كةرةم بكة
 :بةِرَيز ساور حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةِراستيدا زماني كورديش زمانَيكي دةوَلةمةندةش دةوَلةمةنديةكةشـي بةشـَيكي دةطةِرَيتـةوة بـؤ اـةوةي شـَيوة       
زارو لةهةجةي جياجياي هةيةش اةم دةوَلةمةنديية اةوةمان لَي دةخوازَيتش كة اَيمة وةكو مواةسةسـةيةكي  

ن و ثرؤذةي دةستوورش هـةموو اـةو رَي و شـوَينانةي كـة مـةجراي      تةشريعي كة هةموو ثرؤذة بِريارو ياساكا
ذياني اَيستاو اايندةمان دابني دةكةنش لة رَيطةي وشةو زمـاني خؤرسـكي خؤمانـةوة دةبَيـت بنيـات بنرَيـتش       
دةبَيت اةو مةسةونةي كة تاكو اَيستا بة موعةلةقي ماونةتةوة ضارةسةر بكرَيتش من رةاـيم وايـة لـة دواي    

وة زماني كـوردي بـازداني طـةورةي داوةش بةثَيَـةوانةوةش اةطـةر لـة ثـَيش راثـةِرين رذَيمـةكاني تـر           راثةِرينة
ــةوَليان دابَيــت بــؤ شــَيواندني هــةموو تايبةةةندييــةكاني خــةَلكي كوردســتانش لــة رَيطــةي زمانةكــةوة           ه

ةوة هــةوَلي جــددي هةوَليانــداوة زؤرينــةي تايبةةةنــديي و رةســةنايةتي اَيمــة بســِرنةوة لــة دواي راثةِرينــ  
هــةبووةش بــةَوم بــة حــوكمي اــةوةي كؤمــةَلَيك مةســةلة ثةيوةنــدي بــة رةهةنــدي سياســييةوة هــةبووةش يــان  

تازة هاتؤتة كايةوةش لةم اان و سـاتةدا اَيمـة ثَيويسـتيمان بةوةيـة ليسـتَيك بكـةين         جؤرَيك لة بةكارهَيناني
مودةزطاي ايداريش يان ثـةروةردةييش يـان كؤمةَويـةتيش    لةسةر اةو شَيوة زاروش اةو شَيوة بةكارهَينانةي بؤ دا

ــةي            ــؤرتي ليذن ــة راث ــو ل ــتش وةك ــتان دةزانرَي ــةماني كوردس ــةركي ثةرل ــة ا ــة ب ــتش اةم ــي دةكرَي ــان سياس ي
رؤشنبرييشدا هاتووةش دةيان وشةو زاراوةي تريش هـةنش وةكـو اـةوةي لـةم ثـرؤذةدا هـاتووةش ثَيويسـتيان بـة         

ة بةكارهَينان هةية لة جَيطةي خؤيـداش مـن تةسـةورم وايـةش بـةَلَي بةشـَيك لـة        يةكخسنت هةيةش ثَيويستيان ب
اةركةكان دةكةوَيتة اةستؤي اةكادميياي كوردستانش يان ناوةندة اةكادميي و ثـةروةردةيي و فَيركارييـةكانش   

رلـةماني  بةَوم لةِراستيدا ثةرلـةماني كوردسـتانيش دةبَيـت رؤَلـي خـؤي لـةم بـوارةدا خباتـة طـةِرش ضـونكة ثة          
كوردســتان وةكــو مةرجــةعي ياســايي و سياســي هــةرَيمي كوردســتانش اــةو دةتوانَيــت كؤمــةَلَيك طرفــتش كــة    
ــت مامةَلــةي             ــة اَيســتادا بتوانَي ــةوةي اَيمــة ل ــؤ اــةوةي ن ــةكال بكاتــةوةش ب ــان هةيــة ي ــدي جياجياي رةهةن

ــة      ــن تةس ــةوة م ــةو روانطةي ــاتش ل ــة بك ــتةواذةو زاراوان ــةو دةس ــةَل ا ــتيرت لةط ــةماني  تةندروس ــة ثةرل ورم واي
كوردستان لةم ثرؤذة بِريارةشدا نةبَيتش لة هةر اان و ساتَيكي تردا بَيت تةسةورم وايـة تةقصـريي هـةبووةش    
بةتايبةتي لةسةر بنةماي زماني كورديش لة هةموو اةو ثرؤذة ياساو بِريارانةي كة لة ثةرلةماني كوردستانش 

وينش تةسةور دةكةين هةندَي جار ايجحاف بـة حـةقي زمـاني    بةتايبةتي اَيمة لة خولي سَي دةست بةكار بو
كوردي دةكرَيت لـة بـةكارهَيناني دةسـتةواذةش وشـةش زاراوةش هةنـدَي جـار زمانـة كورديةكـة واي لَيهـاتووة لـة           
ثرؤذة ياساو بِريارةكاندا بة بنةماو بة اةساس وةرناطريَيتش بةَلكو زماني عـةرةبي دةكرَيتـة اةسـاسش راسـتة     

ستووري عَيراقي زماني عةرةبي و زماني كوردي دوو زماني رةمسني لة وَوتـداش بـةَوم لـة هـةرَيمي     بةثَيي دة
كوردستاندا زماني سةرةكي زماني كورييةش دةكرَيت بةثَيي اةو نيسبةو تةناسوبةش بَيتش زمانـة كورديةكـة   

مةبـدةاي بِريارةكـة    لةبةرضاو بطريَيت بة دةرةجـةي يةكـةمش لـةو روانطةيـةوة مـن ثشـتطريي لـة يةكخسـتين        
دةكةمش بؤ اةوةي اَيمة بتوانني لَيرة بةدواوة كارَيك بكةينش اةو دةستةواذانةي لةو ثرؤذة بِريارةدا هـاتووةو  
اــةو دةســتةواذانةي كــة بــاس نــةكراوةو ليذنــةي رؤشــنبريي و برادةرانــي تــريش تةســةور دةكــةم كــؤك بــن   
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تا بة دوو ااراستةي جيا مامةَلـةي لةطةَلـدا دةكرَيـتش    لةطةَلمانداش كةضي ضةندين دةستةواذةي تر هةية هَيش
 .ضارةسةري بؤ بدؤزرَيتةوةو سوثاستان دةكةم

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش كاك عةوني و كاك عبدالسالم دةيانةوَيت رةفزي ثرؤذةكة بكرَيتش فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
طريي لةو رةاية دةكةمش كة ثَيشنيار كراوة بة رةت كردنةوةي ثرؤذةي بِريارةكةش ضونكة ناكرَيت بـة  من ثشت

بِريارَيك لة ثةرلةمان دةربََيت هةموو اـةو دةسـتةواذةو زاراوانـة يـةك خبرَيـتش بـةثَيي ياسـاي اـةكادميياي         
ي ياسـاي اـةكادميياي كـوردي    كورديش اةو كارة اةركي اـةكادميياي كوردييـةش بةتايبـةتي دواي هـةموار كردنـ     

ش كة لة ماددةي سـَييةمدا هـاتووةش مـاددةي    1116ي ساَلي (36)بة ياساي ذمارة  1666ي ساَلي (11)ذمارة 
 :هةَلدةوةشَيتةوةش اةمةي خوارةوة جَيي دةطرَيتةوة 1666ي ساَلي (11)ضوارةم لة ياساي ذمارة 

 :ااماجني اةكادميي بة ديهَيناني اةمانةي خوارةوةية
 .ثاراستين رةسةنايةتي زماني كوردي و طةشة ثَيكردن و ثةرةثَيداني -1
كاركردن لةثَيناوي طةيشنت بة زمانَيكي فةرمي كوردي يةكطرتوو بة سوود وةرطرتن لة وشـةو زاراوانـةي    -1

 .هةموو شَيوةكاني
ركردن و رَيكخستين واتا بة بِريارَيك ضارةسةري اةو كَيشةية ناكرَيتش اةو شوَينةي تايبةةةندة بة ضارةسة

وشةو زاراوةكان اةكادميياي كوردييةش بؤية دووبارة تةاكيد لةوة دةكةمـةوةش كـة ثرؤذةكـة رةفـز بكرَيتـةوةش      
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش كاك عبدالسالم كةرةم بكة

 :صدي  مصطفىبةِرَيز عبدالسالم 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

طفتوطـؤكردن لةسـةر اـةم ثـرؤذة     / وبـةِرووي طفتوطؤيـةك دةبـنيش كـة دووويةنةيـةش يـةكَيكيان      اَيمة لَيرة رو
 .بِريارةش اةو هؤيانةي كة دةست نيشان كراونش يان دياري كراون بؤ دةركردني اةو بِريارة

ــان ــي يةك       / دووةمي ــيت و زةرورةت ــةلةي ثَيويس ــةو مةس ــاو ا ــة ن ــر دةخات ــةتَيكي ت ــة باب ــةم طفتوطؤي ــؤي ا ــؤ خ ــؤي ب ــتين خ خس
بةكارهَيناني ضةند وشة لة دامودةزطا فةرميةكانش يان ثاشان فراوانرت بووني زمانَيكي ستانداردش من ثَيمواية اَيمة لَيـرة بِريـار   
بدةين اةم ثرؤذة بِريارة رةت بكةينةوةش يان قبولي بكةينش دةبَيت ثابةند بني بة ويةني يةكةميش واتـا تـةنها اـةم ثرؤذةيـةي     

ةرطرتووةش بَيطومان هؤيةكاني ديـاركراون بـؤ هةَلسـاني ثةرلـةمان بـةم جـؤرة اةركـةش هـؤي ايدارييـةش هـؤي           كة ضةند وشةي و
نةتةوةييــةش هــؤي خــودي زمانييــةش ايدارييــةن ثَيموايــة رةوايــة حكومــةت ضــةند اامؤذطــاري دةربكــاتش وةكــو دةري كردبــوو     
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دنـي وشـةكاني كـوردي لـة جيـاتي وشـة عةرةبيـةكانش يـان         لةسةرةتاي حوكمِراني كوردستان لة ساَلي نةوةتـةكان بـؤ جـَيطري كر   
 .بَيطانةكانش دةتوانَيت زؤر بة ااساني رَيكي خباتش اةو كاتة اةو داخوازيةي نةهَيالني ااسةواري دوو ايدارةيي اةجنام دةدرَيت

ش بـؤ  هؤي نةتةوةييش بة تةسةوري من اةو نةتةوانةي كة دووش يان سَي زاراوةي سةرةكيان هةبوو/ دووةميان
هةميشـة اـةم كَيشـةيان هـةبووش يـان اــةوة بـة ثةرةثَيـدان و طةشـةداني ذيـاني ثةيوةندييـةكاني اــابووري و           
ــة          ــان ب ــتش ي ــدا دةبَي ــك ثةي ــةوةو زمانَي ــةكرت دةتوَين ــةناو ي ــةكان ل ــان و وش ــةتي وردة وردة زاراوةك كؤمةَوي

بـؤ تةرجومـة كردنـي    ( رط و لؤسةرطنت بَي)رووداوَيك وةكو بةنيسبةت عةرةب قوراانش بةنيسبةت اةَلمانيا 
بيبَلش يان وي اينطليز اةو شاعريانةش بؤية من تةسةور دةكةمش اةطةر اَيمة تةسةور بكةين ثةرلةمان دةبَيت 
خةريكي اةم شتانة بَيتش دةتوانني لـة يـةك حاَلـةت ثةرلـةمان بيكاتـة ايشـي خـؤيش بِريارَيـك دةربكـات كـة           

ندة زانستيةكانش كـة هـةوَل بـدةن اـةم زمانـةش اـةم وشـانة يـةك خبـةنش          مولزةم بَيت بؤ دامودةزطاكان و ناوة
اةطينا اةطةر بِريارَيكي سةريع دةربكةينش منوونةيةكي بةسيتمان هةية لة اَيـران لـة كـاتي شـاهيش يـةك لـة       

اةسفةهاني لة اةسفةهان اي سةفةوي خاجؤي جوولةكة ثردَيكي دروست كـردش اَيسـتاش يـةكَيك     يشاهةكان
ي زؤر جوان ويسيت  بةناوي اةو بَيـتش خةَلكةكـة ناويـان نـا ثـردي خـاجوش هةَلسـا تـاكو ثردَيكـي          لة ثردةكان

 دووةم دروست بكات تاكو ناوي اةو خلود بكرَيتش خةَلكةكة 
ناوةكةيان نا ثردي سيوسَي ثوليش من نامـةوَيت اَيمـةش لـة ثةرلـةمان هـةر خولَيـك بـؤ سـَي وشـة بِريارَيـك           

كةلتووري اامادة نةبَيت لةوَيش بِروا بكـةن بِريارةكـةنان تـةنفيز نابَيـتش بؤيـة       دةربكةينش اةطةر زةمينةي
ثَيويسـيت هةيـة هـةوَلَيك بـدرَيت اـةم زاراوانـة       / من تةسةور دةكةمش اةو هؤيانةي ديار كرا بـوونش كـة يـةك   

 .هيَ نةبَيت لةناو دامودةزطا حكوميةكان يةك خبرَيت
 .ترةش بؤية تةسةور دةكةم اةمة رةت بكرَيتةوةش سوثاسكة اةركةكة اةركي ويةنَيكي / دووةميش

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش بةِرَيز كاك دكتؤر ارسالن موداخةلةي هةيةش فةرموو

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ اةرسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ونكة زاناياني زمان دةَلَين يةكَيك لة طرنطرتين نيشانةكاني خؤي اةم ثرؤذةية وةكو جةوهةرةكةي راستةش ض
نةتةوة زمانةش بةتايبةتيش بؤ اَيمةي كوردش ضونكة هةر ذَير دةستة بووينش بةِراسيت اَيسـتا مةترسـي اـةوة    
هةية بةدوو شـَيوة زمـان نووسـينةكامنان بَيتـة اـاراوةش اـةوةي كـاك عبدالسـالم باسـي كـردش فيعلـةن دةبَيـت             

كي ديينش يان سياسيش يان تَيكةَوويةكي ايقتيصاديش يان اـةدةبَيكي شـاكاري اـةديبَيكي طـةورة ببنـة      رووداوَي
هؤكاري تةوحيد كردني زمانش اةوةش وةخيت دةوَيتش بؤ اةو مةسةلةيةش اةطةر اَيمة اـةو ثـرؤذة ياسـايةي    

كتؤر رؤذان لة دانيشتنَيك باسي اَيوة لَيرة اامادةتان كردووةش اةو ضوارش ثَينج وشةيةنان طؤِريش هةروةكو د
كردش بؤ موشكيلةي زماني كوردي هةر اةو ضـوارش ثَيـنج وشـةيةة هـةر بـة عـام موشـكيلةمان هةيـةش لةسـةر          
تةوحيد كردني زمان و دروست كردني زماني يةكطرتووي كورديش بؤية اـةم مةسـةلةية هـةروةكو ضـؤن لـة      

روسـت كردنـي قوتاخبانةيـةكي اـةدةبيش تةوحيـدي      كرماجني خوارووش نالي و سامل و كوردي بـوون بـةهؤي د  
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زمانيان كردووةش تةقريبةن لة كرماجني خوارووش دةبَيت شتَيكي وا رووبـداتش مةسـةلةيةكي سياسـي طـةورةش     
يان مةسةلةيةك لةو بابةتانةش بؤية اَيمة ايختيصاصيمان نيية لة ثةرلةمانش يةعين اَيستا لـةناو ثةرلـةمان   

زمامنـان نييـةش كـة ايختيصاصـي زمامنـان نـةبَيتش اَيمـة ضـؤن دةتـوانني بِريـار            بطةِرَيي ضوار ايختيصاصـي 
لةسةر مةوزوعَيك بدةينش اةوة بؤ اـةهلي ايختيصاصـةش دةكرَيـت ثةرلـةمان داوا بكـات و هـاني اـةوة بـدات         
وةزارةتةكانش اةكادمييةكان ايش لةسةر اةوة بكةن بؤ يةكخستين اةو شـَيوة نووسـينةش لةطـةَل اـةوةش مـن      

َيمواية لـة واقيعـي سياسـي اـةمِرؤي كوردسـتان ااسـان نييـةش ضـونكة شـَيوة زارَيكـي نووسـني هةيـة اَيسـتا              ث
ــؤن       ــةرووةش ض ــاراوةش كرمــاجني س ــة ا ــر خةريكــة دَيت ــيين ت ــي نووس ــَيوة زارَيك ــتا ش ــوارووةش اَيس ــاجني خ كرم

ــة تــ         ــن ثَيمواي ــةش م ــان نيي ــتَيكي ااس ــةوة ش ــةر ا ــةينة لةب ــَيوة زارة دةك ــةو ش ــدي ا ــةهلي تةوحي ةحويلي ا
 .ايختيصاصي بكةينش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاسش اَيستا اةطةر يةك بةِرَيزي تر دةيـةوَيت ديفـاع بكـات بـةردةوام بَيـتش يـةعين موناقةشـةي بكـةينش         
 اةطةر يةكَيك هةيـة رَيطـةي ثـَي دةدةيـنش كـةس نييـةش اَيسـتا دةةةينـة دةنطدانـةوةش بـةِرَيزانش كـَي لةطـةلَ            

اةنــدامي بــةِرَيز لةطةَلدايــةش زؤر ( 73)اةوةيــة اــةم ثــرؤذة بِريــارة رةت بكرَيتــةوة دةســيت بــةرز بكاتــةوةة  
اةنـدامي  ( 5)سوثاسش كَي لةطةَلداية بـةردةوام بـني لـة موناقةشـة كـردن لةسـةريش دةسـيت بـةرز بكاتـةوةة          

رايةوةش زؤر سوثاسش بؤ خـاَلي سـَي   بةِرَيز لةطةَلداية كة بةردةوام بنيش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراو رةت ك
لة بةرنامةي كارش ليذنةي رؤشنبريي و ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بـاَو تكايـة بـؤ شـوَيين خؤتـانش داوا لـة       
ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ دةكةين كةرةم بكةن بـؤ سـةر مةنصـةش فـةرموونش بـةِرَيزانش خـاَلي سـَي لـة         

 –كردنـي ثـرؤذة ياسـاي اةجنومـةني ااسـايش لـة هـةرَيمي كوردسـتان          خستنةِروو و طفتوطؤ/ بةرنامةي كار
 .عَيراقش دةخرَيتة بةر طفتوطؤش فةرموون ليذنةي هاوبةش بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتتان

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق -سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 راثؤرتي هاوبةش/ ب

ي كاروبـــــاري ياســـــايي و ليذنـــــةي نـــــاوخؤ و ااســـــايش و اةجنومةنـــــة خؤجَيييـــــةكان رؤذي       ليذنـــــة
ي زايـيين كؤبوونـةوةش بـؤ لَيكؤَلينـةوة لـة      16/11/111ي كوردي بةرامبـةر بـة رؤذي   1611/بةفرانبار/7

كة لة ويةن اةجنومـةني وةزيرانـةوة ثَيشـكةش    ( عَيراق -دةزطاي ااسايشي هةرَيمي كوردستان)ثرؤذة ياساي 
ــ ــارة        كـ ــايي ذمـ ــتين ااسـ ــة دانيشـ ــةمان لـ ــة ثةرلـ ــةوةي لـ ــةمني خوَيندنـ ــة دواي يةكـ ي رؤذي (16)راوةش لـ
دواتريش ضـةندين كؤبوونـةوةي ديكـةي بـة دوادا هـاتش      . داش رةوانةي هةردوو ليذنةكة كراوة1/11/1111

 بــووش لــة ثــاش طفتوطــؤ و دانوســتانش هــةردوو ليذنةكــة   31/1/1111كــة دواترينيــان كؤبوونــةوةي رؤذي  
 :طةيشنت بةمةي دادَي
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 2111ساَلي )( ناوي ياساش ياساي ذمارة 
 عَيراق –ياساي دةزطاي ااسايشي هةرَيمي كوردستان 

 ثَيناسةكان: ماددةي يةكةم
ثَيشنيار دةكةين هةردوو بِرطةي ثَينج و شةشي ماددةكة وبدرَينش ضونكة دةزطا لة بِرطةي ضواردا ثَيناسة 

 .كراوة
 :انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 .ثرؤذة ياساي اةجنومةنش فةرموون
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةنيسبةت راثؤرتي هاوبةشش بةِراسيت تةرجومة نةكراوة بؤ كوردي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةردووكي هةيةش يةكَيكيان بة كوردي خبوَيننةوةش ثاشان بة عةرةبيش فةرموون

 (:نورةديين)مر امحدامني خدربةِرَيز ع
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمان
 .راثؤرتي ليذنةي هاوبةش

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 راثؤرتي هاوبةش/ بابةت

ي 1611/طوآلن/11ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ااسايش و اةجنومةنة خؤجَيييةكان رؤذي 
اةجنومـةني  )ي زاييين كؤبوونةوةش بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثرؤذة ياساي 31/1/1111كوردي بةرامبةر بة رؤذي 

ش كــة لــة ويــةن اةجنومــةني وةزيرانــةوة ثَيشــكةش كــراوةش لــة دواي   (عَيــراق -ااسايشــي هــةرَيمي كوردســتان
داش رةوانـةي  1/11/1111ي ي رؤذ(16)يةكةمني خوَيندنةوةي لة ثةرلـةمان لـة دانيشـتين ااسـايي ذمـارة      

دواتريش ضةندين كؤبوونةوةي ديكةي بة دوادا هـاتش كـة دواترينيـان كؤبوونـةوةي رؤذي     . ليذنةكةمان كرا
 :بووش لة ثاش طفتوطؤ و دانووستانش هةردوو ليذنةكة طةيشنت بة 31/1/1111

 2111ي ساَلي )    (ياساي ذمارة 
 عَيراق -ياساي اةجنومةني ااسايشي هةرَيمي كوردستان

 :ماددةي يةكةم
 :مةبةست لةم زاراوانةي دادَينش واتاكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت اةم ياساية

 .عَيراق -هةرَيمي كوردستان: هةرَيم-1
 .عَيراق -سةرؤكي هةرَيمي كوردستان: سةرؤكي هةرَيم -1
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 .اةجنومةني ااسايشي هةرَيم: اةجنومةن -3
 .رَيمراوَيذكاري ااسايشي هة: راوَيذكار -1
 .ثاراستين هةرَيم لة هةِرةشةي دةرةكي و ناوخؤ: ااسايشي هةرَيم -5

 :ماددةي دووةم
 :دوو را لة نَيو اةنداماني هةردوو ليذنةكةدا هةية

كة راي زؤرينةيةش ثشتطريي لة ماددةكة دةكات وةك ضؤن لة بنةضةي ثرؤذةكةدا هاتووةش لةطةَل : راي يةكةم
 :ي ماددةكة بةم شَيوةيةي دادَيثَيشنياري داِرشتنةوةي ثَيشةكي

 (اةجنومةني ااسايشي هةرَيمي كوردستان)بةطوَيرةي اةم ياساية اةجنومةنَيك بة ناوي )
 :(ثَيك دةهَيندرَيت و برييت دةبَيت لة

ــة    : راي دووةم ــت ل ــرييت بَي ــةن ب ــات اةجنوم ــنيار دةك ــةش ثَيش ــة راي كةمينةي ــةرؤكي  )ك ــةرَيمش س ــةرؤكي ه س
ةك لة سةرؤكي اةجنومةني وةزيران و وةزيري ثَيشمةرطة و وةزيري ناوخؤ اةنـدام  اةجنومةن بَيت و هةر ي

 (.بن لة اةجنومةنةكةدا
 : ماددةي سَييةم

 :زياتر لة رايةك لة نَيو اةنداماني هةردوو ليذنةدا هةية
ي كــة راي كةمينةيــةش كــة تــةنيا لةطــةَل هَيشــتنةوةي ثَيشــةكيي ماددةكــةو ايلغــا كردنــي تَيكــِرا : راي يةكــةم

 .بِرطةكاني ماددةكةداية
كــة راي زؤرينةيــةش لةطــةَل هَيشــتنةوةي ماددةكةدايــةش هــةر وةك لــة بنةضــةي ثــرؤذة ياســاكةدا   : راي دووةم

 .هاتووة
 .راي سَييةميش هةيةش راي تاكة كةسَيكة و دةَلَي ماددةي سَييةم ايلغا بكرَيتةوة

 :ماددةي ضوارةم
 (.يةكةمش دووةمش سَييةم)لة بري ( 3ش 1ش 1)ةندي بِرطةكان بة تَيبينيي لة سةر نيية بَي لة طؤِريين ريزب

 :هةردوو ليذنة ثَيشنيار دةكةن: ماددةي ثَينجةم
ي وش دةقـي ماددةكـةش بـةم جـؤرةي     (1)لـة ماددةكـة و داِرشـتنةوةي بِرطـة     ( 3و  1)وداني هةردوو بِرطةي 

 :دادَي دةبَيت
ة ماددةي دووةمي اـةم ياسـايةدا هـاتووةش بـة ياسـايةكي      اةجنومةن كار و ثةيكةري اةو دةزطايانةي ناويان ل)

 (.تايبةت رَيك دةخات
 :راي هةندَيك لة اةنداماني ليذنةي كاروباري ناوخؤ وايةش ماددةيةك بةم شَيوةيةي دادَي زياد بكرَيت

 (.داكاتَيكي دياري كراو دةست نيشان بكرَيت بؤ يةكخستين ااذانسي ثاراسنت و زانياري لة ماوةي دوو ساَل)
 :هةردوو ليذنة ثَيشنيار دةكةن ضةند ماددةيةك بةم ريزبةنديية و بةم شَيوةيةي دادَي زياد بكرَين
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راوَيذكار بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ااسان جَيبـةجَي كردنـي حوكمـةكاني اـةم ياسـاية      : ماددةي شةشةم
 .دةربكات

اكرَيـتش كـة لةطـةَل حوكمـةكاني اـةم ياسـايةدا       كار بة هيَ دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيـك ن : ماددةي حةوتةم
 .ناكؤك بن

 .ثَيويستة ويةني ثةيوةنديدار حوكمةكاني اةم ياساية جَيبةجَي بكةن: ماددةي هةشتةم
داش جَيبةجَي (وةقايعي كوردستان)اةم ياساية لة رؤذي بآلو كردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي : ماددةي نؤيةم

 .دةكرَيت
 ثاساوي دةرضوواندن

مةبةسيت دانان و داِرشـتين بنـةماكاني ااسايشـي هـةرَيم و ااماجنـةكاني و روون كردنـةوةي ثَيكهاتـةكاني         بة
 .اةجنومةني تايبةت بة اةو و ضؤنيةتي بةجَي طةياندني اةركةكانيش اةم ياساية دةرضوو

خبرَيتــة تكايــة بفــةرموون بــؤ بينــيين وش بنةضــةي ثرؤذةكــةو اــةوةي لــةم راثؤرتــةدا لةبارةيــةوة هــاتووةش    
 .لةطةَل رَيزدا. بةردةمي ثةرلةمان بؤ طفتوطؤو دةربِريين راي طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لة سةري

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموون بة عةرةبييش خبوَيننةوة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 العراق -رااس  اراار ك ردستار / اىل
 ر مشرتكتقري/ د

ك ردا  1611/طوَون/11اجتمعت جلن  الشؤور القان ني  وجلن  اللاخلي  والم  واجملالا ا لي  اتأريخ 
ااقلد ( العراق -جملا أم  اقليم ك ردستار )اايالدي  للراس  مشروع قان ر  31/1/1111ااصادف لي د 

( 16)لا يف الرباار جبلستا ا،متيادي  اارقم  م  قبل جملا ال زراع وا ا، اىل جلنتنا اعل القراع  ا،وىل 
واعل ااناقش   31/1/1111وامقبتها مل  اجتمامات وكار اخرها اجتماع ي د  1/11/1111وااؤرخ  يف 

 : واالاول   ت صلت اللجنتار اىل ما يلي
 2111لسن  )    ( قان ر رقم 

 العراق -قان ر جملا ام  اقليم ك ردستار 
 : اااد  الوىل

 :يقصل اااصطلحات اآلتي  ااعاني اابين  ازاعها ،غراض هها القان ر
 .العراق –اقليم ك ردستار : ا،قليم -1
 .العراق -رايا اقليم ك ردستار : رايا ا،قليم -1
 .جملا ام  ا،قليم: اجمللا -3
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 .مستشار ام  ا،قليم: ااستشار -1
 .اخلارجي  واللاخلي محاي  ا،قليم م  التهليلات : ام  ا،قليم -5

 :اااد  الثاني 
 :هناك رأيار اني امضاع اللجنتني

وه  رأا ا،كثري   تؤيل اااد  كما وردت يف اصل ااشروع مع اقرتاح اماد  صياغ  مقلم  اااد  : الرأا ا،و، 
 :االشكل اآلتي

 :(ويتك ر م  ( جملا ام  اقليم ك ردستار)يشكل مب جب هها القان ر جملا يسمى ار)
رايا ا،قليم رايسا للمجلا وار يك ر كل )وه  رأا ا،قلي   حيال تقرتح ار يتك ر اجمللا م  : الرأا الثاني

 (.و وزير اللاخلي  امضاع يف اجمللا الثَيشمةرطةم  رايا جملا ال زراع و وزير 

 :اااد  الثالث 
 :هناك اكثر م  رأا اني امضاع اللجنتني

 .   ا،اقاع ملى مقلم  اااد  فقط مع الغاع كاف  فقرات اااد وه  رأا ا،قلي: الرأا ا،و،
 .وه  رأا ا،كثري   ا،اقاع ملى اااد  كما وردت يف اصل مشروع القان ر: الرأا الثاني

 .هناك رأا ثالال وه  رأا فردا و يههب اىل الغاع اااد  الثالث 

 :اااد  الرااع 
 (.او،  ثانيا  ثالثا)ال، م  ( 3  1  1)فقرات ار ، ت جل مليها مالحم  س ى تغري تسلسل ال

 :اااد  اخلامس 
 :تقرتح اللجنتار
 :منها وتصبح منت اااد  واالشكل اآلتي( 1)م  اااد  واماد  صياغ  الفقر  ( 3و1)حهف الفقرتار 

 (.اقان ر خاصينمم اجمللا امما، وهيكلي  ااؤسسات ال ارد  ا اؤها يف اااد  الثاني  م  هها القان ر )
 :هناك رأا اعض امضاع جلن  الشؤور اللاخلي  ااداف  ماد  االشكل اآلتي

 (.حتليل سقف زمين لت حيل وكال  احلماي  وااعل مات خال، مل  سنتار)
 :تقرتح اللجنتار اداف  م اد االتسلسل واالشكل اآلتي

 .احكاد هها القان ر للمستشار اصلار التعليمات الالزم  لتسهيل تنفيه:  اااد  السادس 
 .،يعمل ااا نص قان ني او قرار يتعارض مع احكاد هها القان ر: اااد  السااع  

 .ملى اجلهات ذات العالق  تنفيه احكاد هها القان ر: اااد  الثامن 
 ( .وقااع ك ردستار)ينفه هها القان ر امتبارا م  تاريخ نشر  يف اجلريل  الر ي  : اااد  التاسع 

 باب اا جب ا،س
اغي  اقام  وصياغ  اسا أم  ا،قليم واهلافا وايار تشكيالت اجمللا اخلاص اا وكيفي  اداع مهاما  فقل 

 .شرع هها القان ر
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راجني التفضل االطالع ومرض أصل ااشروع وماورد يف هها التقرير اشأنا ملى الرباار للمناقش  وأالاع 
 .الرأى ااناسب اصلد  والتص يت

 
 

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
بةِرَيزانش اَيستاش وةكو خوَيندرايةوةش رةاي ليذنةكانتان بيستش تكاية ماددةي يةكةم خبوَيننةوةش ثاشان 

 .لةسةر ماددةي يةكةم موناقةشة دةكرَينتش فةرموون
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :لة اةسَلي ثرؤذةكة

 :ماددةي يةكةم
 :ةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة بةو شَيوةيةي كة لةبةرامبةريان روون كراوةتةوةم
 .عَيراق -هةرَيمي كوردستان: هةرَيم-1
 .عَيراق -سةرؤكي هةرَيمي كوردستان: سةرؤكي هةرَيم -1
 .عَيراق -اةجنومةني ااسايشي هةرَيمي كوردستان : اةجنومةن -3
 .عَيراق -سايشي هةرَيم كوردستان راوَيذكاري اةجنومةني اا: راوَيذكار -1
 .عَيراق لة هةِرةشةي دةرةكي و ناوةكي -ثاراستين هةرَيمي كوردستان : ااسايشي هةرَيم -5

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبيش كةرةم بكةن

 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محدامني خدر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : اااد  الوىل
 :آلتي  ااعاني اابين  ازاعهايقصل اااصطلحات ا

 .العراق  –اقليم ك ردستار : ا،قليم -1
 .العراق -رايا اقليم ك ردستار : رايا ا،قليم -1
 .العراق  -جملا ام  اقليم ك ردستار : اجمللا -3
 .العراق -مستشار ام  اقليم ك ردستار : ااستشار -1
 .م  التهليلات اخلارجي  واللاخلي العراق  -محاي  اقليم ك ردستار : ام  ا،قليم -5

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو ليذنةي هاوبةش رةايتان
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة وةكو ليذنةي هاوبةشش لةطةَل دةقي ماددةكةين وهيَ مووحةزةيةكي اةوتؤمان نييةش تةنها ايقليم 
راوة لة ماددةي يةكش لة دوو و سَي ضوار دووبارة بؤتةوةش اةو تيكرارةمان حةزف نةبَيت تةعريف ك

 .كردووةش اةطينا لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيَ مووحةزةمان نييةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك طؤران نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر لةوةي بَيينة سةر ماددةي يةكش زةرورة قسة لةسةر ناوي مةشروعي قانونةكة بكرَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةش رةايتان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس اَيمة وةكو ليذنةي هاوبةش هيَ مووحةزةمان نيية لةسةر ناوي قانونةكةش

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيزانش كَي دةيةوَيت لةسةر ناوي قانونةكة قسة بكاتة يةك كةسش دوانش كاك طؤران و اامينة خانش كاك 

 .طؤران فةرموو
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ستانش من ثَيم باشة بكرَيتة مةجليسي لةناوي مةشروعةكة هاتووة بةناوي مةجليسي اةمين ايقليمي كورد

اةمين قةومي ايقليمي كوردستانش اةطةر قسة لةسةر اةوةية لة رووي دةستوورييةوة رَيطا نادرَيتش اةسَلةن 
مةجليسي اةمين دةولةي عَيراقي مولزةمة بة اةمين هةموو دةولةي عَيراقيش لة رووي دةستوورييةوة 

ثَيك دَيت و لة دةستووردا داني ثَيدانراوةش لة منوونةي دةوَلةتي  هةرَيمي كوردستان لة ضةند قةومياتَيك
فيدراَليةكان اةمة وجودي هةيةش كةوا هةرَيمةكان اةمنيةتَيكي تةواو بةخؤيان هةيةش بة قةومي خؤيانش 
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ضونكة اةطةر بَيينة سةر مةهامةكاني هةيةتيش تايبةتة بة هةموو هةرَيمي كوردستانش لةبةر اةوة بكرَيتة 
 .ليسي اةمين قةومي ايقليمي كوردستانش سوثاسمةج

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاسش رَيزدار اامينة خان ناوةكةي سةحب كردش ليذنةي هاوبةش اةو ثَيشنيارة وةردةطرنش اةطةر 

 .وةريناطرن دةيدةينة دةنطدانةوةش فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .مة لةطةَل ثَيشنيارةكة ننيش لةطةَل دةقي ناوي قانونةكةينش زؤر سوثاساَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بيخوَينةوة تكايةش ثَيش اةوةي بيدةينة دةنطدانةوة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 1111لسن  ) ( قان ر رقم 
 اقالعر –قان ر جملا آم  اقليم ك ردستار 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةندامي بةِرَيز لةطةَلدايةش زؤر سوثاسش ( 71)دةةةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوةة 

اةندامي بةِرَيز لةطةَلدا نييةش زؤر سوثاسش بةزؤرينةي دةنط ( 3)كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوةة 
 .ك فةرموونثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةي ية

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةي يةكمان خوَيندةوةش اَيمة مووحةزةي خؤنانداش هيَ مووحةزةيةكي اةوتؤمان نييةش تةنها ايقليم 
لةبةر اةوةي تةعريف كراوةش بةنيسبةت دووةم و سَييةم و ضوارةم دووبارة نةبَيتةوة باشةش تةنها وشةي 

 .ايقليم بةكار بَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي يةك قسة بكاتة ناوتان دةنووسنيش اةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت موداخةلة بكةنش 
ش كةسي تر هةيةة كاك (بشري خةليلش هاذة سليمانش بةفرين حسنيش امحد وةرتيش شظان امحد)رَيزداران 

 .دكتؤر فةرموو
 :بشري خليل حداد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لة راثؤرتي هاوبةشدا هاتووة لة خاَلي دووةم رةايس ايقليم ديسان تةعريف كراوة رةايس ايقليمي 
كوردستانش لةطةَل اةوة لةطةَل اةواني تر كوردستانةكةيان وداوةش بةوَِِم لة راثؤرتةكان ماوة لة عةرةبيةكة 

ةوَيش ويبةنش كةواتة موبةريري خاَلي دووةم ض دةمَييَنش يةعين رةايسي ايقليم بة ض ماوةش اةطةر ل
تةعريف دةكرَيتش هةر عةيين بة رةايسي ايقليمش كةواتة اةطةر بةشةكةي تري لَي وبربَيتش كةواتة 

تش زؤر موبةريري خاَلي دووةمش واتا بؤ تةعريفي رةايسي ايقليم نامَينَيتش من رةايم واية كة وبربَي
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار هاذة سليمان كةرةم بكة

 :مصطفىبةِرَيز هاذة سليمان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةربارةي ماددةي يةكةمش من تةنها لة بِرطةي ثَينجةم تَيبينيةكم هةيةش اةويش اةوةية كة ااسايشي 
ةي هاوبةشيش هاتووة وا تةعريف كراوة ثاراستين هةرَيم لة هةِرةشةي هةرَيمش تةنها لة راثؤرتةكةي ليذن

دةرةكي و ناوخؤش من بة ثَيويسيت دةزاي كةوا تةعريف بكرَيت اةجنومةنَيكة بؤ ثاراستين هةرَيمي 
كوردستان لة هةِرةشةي دةرةكي و ناوةكيش يةعين وشةي اةجنومةنةكة زياد بكرَيتش ضونكة تةنها ثاراسنت 

ادات بة ااسايشةكةش اةجنومةنَيكة بؤ ثاراستين هةرَيمي كوردستان لة هةِرةشةي دةرةكي و مانايةك ن
 .ناوةكيش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر اةمحةد كةرةم بكة

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر دووبارة بوونةوةي هةرَيمي كوردستانش ثَيمواية دووبارة بوونةوةي منيش اةو تَيبينيةم هةية لةس
يةكجار لة هةرَيمش هةرَيمي كوردستان لة خاَلةكاني ديكة دووبارة نةبَيتةوةش تةنها هةرَيمي كوردستانش نةك 

اوَيذكاري هةرَيمي كوردستاني عَيراقش يةكجار بؤ ثَيناسة دووبارة بَيتةوةش سةبارةت بة راوَيذكار نووسراوة ر
ااسايشي هةرَيمش لةكاتَيكدا لة ماددةي ضوارةم دةَلَيت اةجنومةن راوَيذكارَيكي هةيةش كة لةويةن سةرؤكي 
هةرَيمةوة بة ثلةي وةزير دادةمةزرَيتش سةرثةرشيت و بةِرَيوةبردن و هةماهةنطي لةنَيوان دةزطاكاني سةر 

ذكاري اةجنومةنةكةيةش نةك بةناوي راوَيذكاري بة اةجنومةنةكة اةجنام دةداتش واتا موستةشارةكة راوَي
 .اةمين هةرَيمش راوَيذكاري ااسايشي هةرَيم نييةش راوَيذكاري اةجنومةني ااسايشي هةرَيمةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شظان امحد كةرةم بكة

 :بةِرَيز شظان امحد عبدالقادر
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرؤكي هةرَيمش سةرؤكي / زؤر سوثاسش لة اةسَلي ثرؤذةكة باشةش من لةطةَلدامةش بةَوم لة خاَلي دووةم

 –هةرَيمي كوردستانش اةو عَيراقة بؤ خؤي زيادةش ضةند جار دووبارة بؤتةوة لة هةرَيمش هةرَيمي كوردستان 
ؤر اةمحةد باسي كردش منيش لةطةَل اةو عَيراق كافيةش ثَيويست بة دووبارة بوونةوة ناكاتش اةوةي كاك دكت

 .رةايةمة كة راوَيذكارش راوَيذكاري اةجنومةني ااسايش بَينتش ضونكة بةناوي اةجنومةن هاتووةش زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار بةفرين حسني خةليفة كةرةم بكة

 :بةِرَيز بةفرين حسني خةليفة
 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل

ديارة لة ثَيناسةي زاراوةكاندا ثَيناسةي هةرَيم لةسةرةوة ماناو مةبةستةكةي دياري كراوةش ضونكة هةرَيمش 
هةرَيمي كوردستاني عَيراقةش بةَوم لة بِرطةي دوو و سَيدا جارَيكي ديكة دووبارة بؤتةوةش بؤية ثَيم باشة 

كردووةش تةنها وشةي هةرَيم مبَينَيتةوةش بةَوم لة  هةروةك لة ليذنةي هاوبةش و بةِرَيزةكان ااماذةيان ثَي
بِرطةي دووةم كة باس لة سةرؤكي هةرَيمةكة دةكاتش سةرؤكي هةرَيمي كوردستان با هةر مبَينَيتةوة 

 .اةوةيانش بةَوم لة سَي و ضوار كيفايةتة با دووبارة نةبَيتةوةش تةنها هةرَيم مبَينَيتةوةش زؤر سوثاس
 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش رةايتان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةر ( رايس اوقليم: رايس اوقليم)تةبيعي هةندَيك برادةر ايشارةتيان بةوةدا بةنيسبةت فةقةرة دوو 
ش (العراق –رايس اقليم كوردستان )ت مبَينَيتةوةش اَيمة ثَيمانواية رةايسي ايقليم هةر دةبَيت تةعريف بكرَي

اةوة زةروريية مبَينَيتةوةش بةَوم بةنيسبةت سَي و ضوار اةطةر نةنينَيتةوة طرنط نييةش لةبةر اةوة لة 
فةقةرة يةك تةعريف كراوةش بةنيسبةت خاَلي دووةم كة دةَلَيت موستةشار اةمين ايقليمش اةطةر سةيري 

يك ر للمجلا مستشار يعيني م  قبل رايا ا،قليم )ةكة دةَلَيت ايشي موستةشارةكة بكةينش موستةشار
ش كةواتة دةوري تةنسيقي دةبينَيت (الرج  وزير يشرف ويلير وينسق اني ااؤسسات التااع  للمجلا

لةنَيوان مةجليس و اةجهيزةي اةمينش بؤية اَيمة ثَيمانواية ماددةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة بةو 
 .ان كردووةش سوثاسطؤِرانكاريةي ايقتريامح

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو كاك عومةر
 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محدامني خدر
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤضوونَيك هةبوو كة راوَيذكار هي اةجنومةنةش يان هي ااسايشةش لةِراستيدا راوَيذكارةكة هي سةرؤكي 

اةمة راوَيذكارةش راوَيذكاري اةجنومةنةكةيةش بؤية ثَيويستة هةرَيمةش بؤضيةة بؤ كاروباري ااسايشةش نةك 
 .وةكو خؤي مبَينَيتةوةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش كاك دكتؤر اةمحةد نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةن راوَيذكارَيكي هةيةش واتا راوَيذكارةكة هي اةجنومةنةكةيةش نة راوَيذكاري ماددةي ضوار دةَلَيت اةجنو
سةرؤكي هةرَيمةش نة راوَيذكاري اةمين ايقليمةش يةعين ثَيمواية اةمة تةناقوزة لةطةَل ثَيناسةكةيش زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةينة دةنطدانةوةليذنةي هاوبةش ااخري صياغةتان خبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخ
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ااخري صياغةي ماددةي يةك بةم شَيوةية دةبَيت

 : اااد  الوىل
 :يقصل اااصطلحات اآلتي  ااعاني اابين  ازاعها ،غراض هها القان ر

 .العراق  –اقليم ك ردستار : ا،قليم -1
 .العراق -ا اقليم ك ردستار راي: رايا ا،قليم -1
 .جملا ام  ا،قليم: اجمللا -3
 .مستشار ام  ا،قليم: ااستشار -1
 .محاي  ا،قليم م  التهليلات اخلارجي  واللاخلي : ام  ا،قليم -5

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةَلدايةش زؤر سوثاسش اةندامي بةِرَيز لةط( 55)دةةةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوةة 

 .كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوةة كةس دذ نييةش بةكؤي دةنط ثةسند كراش ماددةي دووةم
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دووةم

 :اةجنومةني ااسايشي هةرَيمي كوردستان ثَيك دَيت لة: يةكةم
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 .مدةزطاي ااسايشي هةرَي -1
 .بةِرَيوةبةرايةتي طشيت هةواَلطري سةربازي -1
 .ااذانسي ثاراسنت و زانياري -3

اةجنومةن لةرَيي رَيكخسنت و ثالنداناني سياسةتَيكي يةكخراوةيي تةناهييةوة هةماهةنطي لةنَيوان : دووةم
 .سةرجةم دةزطا ثةيوةنديدارةكان ساز دةكات و ثةيوةستة بة سةرؤكي هةرَيمةوة

 
 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة

 .فةرموو بة عةرةبيش
 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محدامني خدر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اااد  الثاني 

 :يشكل جملا آم  اقليم ك ردستار م : اوً،
 .مؤسس  ام  ا،قليم -1
 .االيريات العام  لالستخبارات العسكري  -1
 .وكال  احلماي  وااعل مات -3

اجمللا م  تنميم وختطيط سياس  م حل  مساا  ااحال، تنسيق اني كاف  ااؤسسات ذات يق د : ثانيًا
 .العالق  ويرتبط ارايا ا،قليم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةش رةايتان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ناوخؤ لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيَ مووحةزةمان اَيمة وةكو هةردوو ليذنةش ليذنةي ياسايي و ليذنة

 .نييةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةو بةِرَيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةنش ناويان دةنووسنيش اةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت موداخةلة بكةنش 
حممدش طوَليزار قادرش  ش حسنطاهرطؤران اازادش عماد حممدش صباح بيت اهللش شظان امحدش مجال )رَيزداران 

ش كةسي تر هةيةة نييةش ليذنةي ناوخؤ رةايةكيان (امحد وةرتيش هاذة سليمانش اةظني عمرش سؤزان شهاب
 .هةيةش دةيانةوَيت تةرحي بكةنش فةرموو

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ماددةي دووةمش دوو رةايةكة بةو شَيوةية بوو لة كؤبوونةوةي هةردوو ليذنةدا دوو رةاي هةبوو لةسةر
 :دوو را لة نَيوان اةنداماني هةردوو ليذنةكةدا هةية

كة راي زؤرينةيةش ثشتطريي لة ماددةكة دةكات وةك ضؤن لة بنةضةي ثرؤذةكةدا هاتووةش لةطةَل : راي يةكةم
 :ثَيشنياري داِرشتنةوةي ثَيشةكيي ماددةكة بةم شَيوةيةي دادَي

ثَيك دةهَيندرَيت و ( اةجنومةني ااسايشي هةرَيمي كوردستان)رةي اةم ياساية اةجنومةنَيك بة ناوي بةطوَي)
 :(برييت دةبَيت لة

ــة    : راي دووةم ــت ل ــرييت بَي ــةن ب ــات اةجنوم ــنيار دةك ــةش ثَيش ــة راي كةمينةي ــةرؤكي  )ك ــةرَيمش س ــةرؤكي ه س
ري ثَيشمةرطة و وةزيري ناوخؤ اةنـدام  اةجنومةن بَيت و هةر يةك لة سةرؤكي اةجنومةني وةزيران و وةزي

 (.بن لة اةجنومةنةكةدا
اةو دوو رةاية موناقةشة كرا لةنَيوان ليذنةي ياسايي و ليذنـةي نـاوخؤش بـةَوم رةاـي زؤرينـة لةطـةَل خـاَلي        

 .يةكةم هي دووةميانش كة رةاي كةمينة بوو لةسةر اةو مةسةلةية ثَيشنياريان كردش سوثاس
 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز طؤران اازاد كةرةم بكة
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دوو بؤضووي هةية هةر لةسةر اةوةي كاك ايسماعيليش طوتيش بةِراسيت اَيمة جارَيكي تريش 

ةش كة دةبواية قةومياتةكانيشي دةيَلَيمةوةش اةطةر اةم مواةسةسةيةش مواةسةسةي اةمين هةرَيمي كوردستان
ثَيوة بوايةش ديسان دةطةِرَيمةوة بؤ سةر مةهامةكانيش تةنها اةمة كاري موخابةِراتي و كؤكردنةوةي 
مةعلومات نييةش اةمة اةمين غيزاايش اةمين مةتاراتش ااوش هةموو اةم حاَلةتانةي دةضَيتة بابي قةوميةوة 

ي دنياش يةعين ثةرلةمانش اةم مةجليسانةي كة دروست دةبَيتش ثارَيزطاري لَي دةكاتش لة هةموو وَوتان
راستةوخؤ سةر بة ثةرلةمانةش بؤية ثَيشنياري يةكةمم اةوةيةش كةوا راستةوخؤ اةطةر سةر بة سةرؤكي 
هةرَيمي كوردستانةش سةرؤكي حكومةت و سةرؤكي ثةرلةمان و وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري ناوخؤ تيايدا 

ؤ بة سةرؤكي هةرَيمي كوردستانةوة ببةسرتَيتةوةش خؤ اةطةر اةو رةاية ثةسند نةكراش اةندام بنش راستةوخ
رةاي دووةم وةرطرياش سةرؤكي حكومةت و اةواني تيايدا اةندام نةبوونش ثَيشنيار دةكةم موستةشارَيكي 

تيايدا  ثةرلةماني كوردستان تيايدا اةندام بَيتش ضونكة دةكرَيت تؤ هةموو اةمين قةومي اةو هةرَيمة
 .داِرَيذراوةو ثةرلةمان لَيي بَي ااطا بَيتش تةنانةت نوَينةرَيكيش لةناو اةجنومةنةكةدا نةبَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار عماد حممد كةرةم بكة

 :بةِرَيز عماد حممد حسني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ي يةكةم دةكةمش كة وةكو خؤي مبَينَيتةوةش لةطةَل اةو صياغةي سةبارةت بة ماددةي دووةمش ثشتطريي رةا
ش لةجياتي (مؤسس  آم  ا،قليم)ثَيشنيار كراو بؤ بِرطةي يةكةمش بةَوم لة بِرطةي يةكةم ذمارةي يةك هاتووة 

ببَيتة ( م )ش (تنميم م  اجمللا يق د)ش لة بِرطةي دووةميشدا (ا،قليم آم  جهاز)مؤاةسةسة ببَيتة 
 ش سوثاس(يماتنم)

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار صباح بيت اهلل كةرةم بكة

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يق د اجمللا )بؤ صياغة بَيذينت ( ثانيًا)دةربارةي ماددةي دووش من هيَ مووحةزةم نييةش تةنها فةقةرةي 
ل  مساا  ااحال، تنسيق اني كاف  ااؤسسات ذات العالق  يرتبط ارايا م  تنميم وختطيط سياسي  م ح

يق د اجمللا مبهاد تنميم وختطيط سياس  أمني  )ش من ثَيم باشة ظَي رةنطَي بَيتة صياغة كرن (ا،قليم
 .ش سوثاس(م حل  م  خال، التنسيق اني كاف  ااؤسسات ذات العالق  ويرتبط ارايا ا،قليم

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شظان امحد كةرةم بكة

 :بةِرَيز شظان امحد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةي دووةم وةكو خؤي بَيتش بةَوم لة بِرطةي دووةمداش كة لة ااخريي بِرطةي دووةمدا ثةيوةستة بة 
ةيئةية طرَي دراوة بة سةرؤكي هةرَيمةوةش سةرؤكي هةرَيمةوةش اةوة دةبَيت عينواني ماددةكة بَينتش اةم ه

:( اةجنومةني ااسايشي هةرَيمي كوردستان ثةيوةستة بة سةرؤكي هةرَيمةوةو ثَيك دَيت لة)هةر لة يةكةم 
 .دةبَيت عينواني ماددةكة بَينتش زؤر بةقوةت تريش دةبَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةكةرةم بك طاهرزؤر سوثاسش رَيزدار مجال 

 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش جارَي مةجليسمان نييةش اةطةر بَيتو صياغةكةي خبوَينيةوةش (اوًو)سةبارةت بةم ماددةيةش خاَلي يةكةم 
ش اةوةلةن دادةمةزرَيننش (:يشكل جملا لآلم  يف ا،قليم ويتك ر م )تةواو نييةش بؤية من ثَيشنيار دةكةم 

 .دَين تةشكيلةكةي اةوة دةكةنش ضونكة اةوة تشكيل كردنةثاشان 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش اةوة نووسراوةش فةرموو(يشكل مب جب هها القان ر جملا آم  اقليم ك ردستار)بةس هةر اةوةلةنيش 
 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ش اةمة يةك(:يشكل جملا لآلم  يف ا،قليم ويتك ر م )اةوة لَيرة يةعين لوغةويةن نايةتَين 

هةر تةواو نيية اةسَلةنش رةبتةكةي ااخري شت هاتية بة سةرؤكي هةرَيمي دانايةش ( ثانيًا)خاَلي دووةمش 
ط اجمللا ارايا ا،قليم ويق د ا دع ختطيط سياس  أمني  بتير: ثانيًا)مةفروزة اَيمة ثَيشةكي بَلَيني 

 .ش رةبتةكةي ديار بكةنش ثاشان مةهامةكةي بؤ دابنَينش سوثاس.......(......م حل  مساا 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر حةسةن كةرةم بكة

 :حسن حممد سورة.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا هةرسَي مواةسةسةكةمان من لةطةَل اةو رةايةم كة وةكو خؤي مبَينَيتش ضونكة اَيمة لة واقيعي حاَلد
هةيةش مواةسةسةي اةمين ايقليمان هةيةش موديريةي عامي ايستيخباِراةان هةيةش وكالةي حيمايةو 
مةعلوماةان هةيةش تةبيعي هةرسَي مواةسةسةكةمان هةيةش بؤية بة رةاي من وةكو خؤي مبَينَيتةوة 

ها اةو مةجليسة بؤ اةوة دروست بووةش بؤ ناوةكةيش تةنيا تَيبينيةكي ترم هةبَيت لةسةر اةوةية كة تةن
 .اةوةي تةنسيقَيك لةنَيوان اةم مواةسةساتانة بكات وةكو اَيستا هةر يةكة بة جيا ايش نةكات

ش (يق د اجمللا اتنميم وختطيط سياس  م حل )لةسةر خاَلي دووش يةك تَيبينيم هةيةش اةويش اةوةية 
يق د اجمللا اتنميم وختطيط سياس  )َيرة نةقوسانة سياسة موةحةدة بؤضية بة رةاي من وشةي اةمن ل

 .ش يةعين لَيرة وشةي اةمين ثَيويستةش زؤر سوثاس(م حل 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار طوَليزار قادر كةرةم بكة
 :بةِرَيز طوَليزار قادر امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةجنومةن برييت بَيت لة سةرؤكي هةرَيمش سةرؤكي اةجنومةن بَيت و هةر يةك لة )من ثشتطريي لةو رةاية دةكةمش كة 

سةرؤكي اةجنومةني وةزيران و وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري ناوخؤ اةندام بن و دةزطاكاني تر دواي اةوةي يةكرت دةطرنةوة 
 .ش سوثاس(بنب بة اةندام لةم اةجنومةنةدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رَيزدار دكتؤر امحد وةرتي كةرةم بكةزؤر سوثاسش 

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةو ايعتيبارةي كة اةم اةجنومةنة اةجنومةنَيكي طرنطةو مةهامي زؤري بؤ دانراوة بةِراسيتش وةكو كاك 
ايزافةي يذنةي هاوبةشدا هاتووة بة طؤران ااماذةي ثَيداش لةبةر اةوة اةو دامودةزطايانة لة رةاي دووةمي ل

 :سةرؤكي ثةرلةمانش من بة ثَيويسيت دةزاي كة اةندام بن لةو اةجنومةنةش واتا بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة
بةطوَيرةي اةم ياساية اةجنومةنَيك بةناوي اةجنومةني ااسايشي هةرَيمي كوردستان ثَيك دَيت لةمانةش لة )

اةجنومةن وش هةر يةكة لة سةرؤكي ثةرلةمان و سةرؤكي اةجنومةني  سةرؤكي هةرَيمش وةك سةرؤكي
ش هةروةك لة ماددةي ثَينجةم (وةزيران و وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري ناوخؤ اةندام بن لة اةجنومةنةكةدا

لة رةاي هةندَيك اةندامان هاتووةش كة ماددةيةك بةم شَيوةية زياد بكرَيتش بؤ اةوةي كاتَيكي دياري كراو 
ت نيشان بكرَيتش بؤ يةكخستين ااذانسي ثاراسنت و زانياري لة ماوةي دوو ساَلداش يان لة ماوةي كةمرتش دةس

يان زياترش كة ثةرلةمان لةسةري رَيك بكةوَيتش يةعين دةزطايةكي وا طرنطش بةِراسيت كة بة قانون تةنزيم 
بة سةرؤكايةتي هةرَيمةش من  دةكرَيتش بة قانون رَيك دةخرَيتش ثةرلةمان ياساي بؤ دةردةكات و سةر

ثَيمواية ثَيويستة اةم دةزطايانة كة دةزطاي حزبني لة ثَيشدا يةك بطرنةوةش ثاشان خبرَينة ناو 
مواةسةسةيةكي وا طةورةوةش رةنطة دوايي بة عةيب لةسةر قانونَيكي ثةرلةمان حيساب بكرَيتش زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اذة سليمان كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار ه
 :مصطفىبةِرَيز هاذة سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةو ثَييةي اةو اةجنومةنةش اةجنومةني ااسايشي هةرَيمي كوردستانش اةجنومةنَيكة بؤ ثاراستين ااسايشي 

اَلي سَييةم خ/ هةرَيمي كوردستان دادةمةزرَيتش بؤية بةِراسيت من بة ثَيويسيت نازاي كة لة بِرطةي يةكةم
لةناو اةم اةجنومةنةدا هةبنش ضونكة اةوةي ااشكرايةش اةو دوو دةزطاية سةر ( ااذانسي ثاراسنت و زانياري)

بة دوو حزبي دةسةَوتدارن لة هةرَيمداش زؤر خةَلك هةية لة ايش و كارةكانياندا رازي ننيش بؤية من بة 
 .نت و زانياري هةبَيتش زؤر سوثاسثَيويسيت نازاي لةناو اةم اةجنومةندا ااذانسي ثاراس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار اةظني عمر كةرةم بكة

 :بةِرَيز اةظني عمر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اااد  الثاني )تَيبينيةكةي من تةنها تؤزَيك لةطةَل داِرشتنةوة دايةش بؤية دةَلَيم 
هةرسَي مواةسةسةكانش هةَلبةتة من لةطةَل رةاي ( م ك ردستار ويضم كل م يشكل اجمللا آلم  اقلي: اوً،

 .يةكةممش كةوا اةو سَي مواةسةسةية بَيتش يان خةَلكي ترش ياخود دةزطاي تري بؤ زياد بكرَيت
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سياس  م حل  مساا  ،م  ا،قليم )ش نةك سياسية (يق د اجمللا اتنميم وختطيط سياس  م حل : ثانيًا)
 .ش زؤر سوثاس(يق اني كاف  ااؤسسات ذات العالق ااحال، تنس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار سؤزان شهاب كةرةم بكة

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 يشكل جملا ام  اقليم ك ردستار)تةبعةن اةم ماددةي دووةمة دةبَيت رَيك خبرَيتةوةش جارَي لة ثَيشةوة 
تنسيق اني كاف  ااؤسسات ذات الويق د اتنميم وختطيط ورسم ا،سرتاتيجي  ا،مني  وراط العالق  و

بَيتة ثَيشةوةش اةمة لة ثَيشدا باسي تةعريفي مةجليسةكة دةكرَيتش اينجا ( العالق  ويرتبط ارايا ا،قليم
 :ويتألف م )دوايي دةَلَيت 

 .مؤسس  آم  ا،قليم: اوً،
 .  العام  لالستخبارات العسكري االيري: ثانيًا
دا هةر اةسَلةن اةو (ثانيًا)من بؤضي اةمة دةَلَيمة لةبةر اةوةي جارَي لة   (وكال  احلماي  وااعل مات: ثالثًا

رستةيةي كة دانراوة رستةيةكي لة رووي قةواعيديشةوة اةوةندة هةَلةية هةتا خوا دةَلَي بةسةش دةَلَيت 
سياسية ( يق د اجمللا اتنميم وختطيط)ش (تنميمعن )ةي شيت وا هةية ك  (يق د اجمللا م  تنميم)

بَيتش دواي اةوة سياسةي موساليمش كوا هةية سياسةي موساليمش ( سياس )موةحةدة شيت وا نييةش دةبَيت 
يةعين اةوان ض عيالقةيةكيان هةية بةسةر اةوةوةش لةبةر اةوة اةمة هةر سةراثاي اةم تةعريفة هةَلةيةش 

يق د اجمللا اتنميم وختطيط )اةطةر تةعريفَيكي قانوني بؤ دابنرَيتش اةويش بةم شَيوةية بَيت تكاية 
 .ش سوثاس(ورسم ا،سرتاتيجي  ا،مني  وتنسيق اني كاف  ااؤسسات ذات العالق  ويرتبط ارايا ا،قليم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش رةايتان

 :اصح حةيدةريبةِرَيز شَيروان ن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر مووحةزات درا سةبارةت بةوةي كة اةم مةجليسة لةجياتي اةوةي سةرؤكي مواةسةساتي اَيمةي تَيدا 
بَيتش ض بةنيسبةت موخابةِراتش ض بةنيسبةت اةمنش ض دةزطاكاني ترش لةجياتي اةوةي سةرؤكي هةرَيمي 

ني تَيدا بَيتش وةزيري ثَيشمةرطةي تَيدا بَيتش هةروةها وةزيري تَيدا بَيتش سةرؤكي اةجنومةني وةزيرا
ناوخؤي تَيدا بَيتش بةِراسيت اَيمة اةو موناقةشةيةمان زؤر كردش اَيمة ثَيمان وابوو بووني اةو جيهازةو 
رةبيت بة سةرؤكايةتي هةرَيم تايبةةةندي خؤي هةيةش خؤ رةايسي هةرَيم رةايسي اةعالي سوَلتةي 

لةبةر اةوة اةم جيهازة تايبةةةندي خؤي هةيةش بؤية مواةسةساتي اةم دةزطايانةي كة لة  تةنفيزييةش
ماددةي دوو هاتووةش ثَيمان باش بوو اةمانة نوَينةرةكانيان لةو اةجنومةنةدا بنش نةوةك سةرؤكي هةرَيمش 
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َيم و بة ضونكة خؤي رةبتة بة سةرؤكي هةرَيمش ضؤن دةبَيت جيهازَيك رةبت بَيت بة سةرؤكي هةر
 .نوَينةرايةتي سةرؤكي هةرَيم لةوَي هةبَيتش اةمة لةويةك

لة ويةكي ترةوةش هةندَيك لة بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةماني كوردستانش ايشارةتيان بةوةداش كة اةم 
مةجليسة اةندامَيكي ثةرلةماني تَيدا بَيتش بةِرَيزانش اةمة اةوةلةن جيهازَيكي اةمنيةو جيهازَيكي 

زييةش اةندامي ثةرلةمان ايشي جياوازة لةطةَل جبهازَيكي اةمين تةنفيزيش هيَ عيالقةيان بة تةنفي
 .يةكرتيةوة نيية

هةندَيك مووحةزاتي تر درا بةنيسبةت فةقةرةي دووي ماددةكةش راستة لة رووي صياغةوة هةندَيك 
ةر كؤي دةنطي لةسةر بووش اةوة كةموكوِري تَيدايةش اةطةر ثَيتان باش بَيت من صياغةكة دةخوَينمةوةش اةط

 :دةدرَيتة دةنطدانةوةش بةم شَيوةية
 :ويتك ر م  (  جملا ام  اقليم ك ردستار)يشكل مب جب هها القان ر جملا يسمى ار)
 .مؤسس  آم  ا،قليم-1
 .االيري  العام  لالستخبارات العسكري  -1
 .وكال  احلماي  وااعل مات -3

وختطيط سياس  أمني  م حل  مساا  اأحال، تنسيق اني كاف  ااؤسسات ذات يق د اجمللا اتنميم : ثانيًا
 (.العالق  ويرتبط ارايا ا،قليم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوقتةي نيزامي سؤزان خان كةرةم بكة

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة رووي قانونيةوة ضيةة من دةمةوَيت تَي بطةم (  سياس  أمني  مساا)من ايعتريازم لةسةر نةصةكة هةية 
ش لةبةر اةوة من اةمة دةنَيرمة بةردةسيت بةِرَيزتانش (سياس  أمني )نيية لة دنياش ( سياس  أمني  مساا )

 .اةطةر ثَيتان باش بووش اةو صيغةية دابنَينش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يشكل مب جب هها القان ر جملا )بةنيسبةت ماددةي دووةم اةو صياغة كؤتاييةي اَيستا خوَيندرايةوة 

 : (ويتك ر م )ش بَيتة سةرَيش اينجا بَلَيني (يراتط ارايا ا،قليم( جملا آم  اقليم ك ردستار)يسمى ار
بينينة سةرةوة بِرطةي يةكش سةبارةت بة ( يراتط ارايا ا،قليم)ةم هاتووة اةوةي كة لة بِرطةي دوو

ش لةبةر اةوةي اَيمة اَيستا ثرؤذةيةكمان (ام  ا،قليم جهاز)ش بكرَيتة (مؤسس  ام  ا،قليم)خاَلي يةك 
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ةت لةبةردةستة لة خاَلي كؤتايي بةرنامةي كاري اةمِرؤ بةناوي جيهاز هاتووةش با لةوَي تووشي ايشكالي
نةبني تةعاروزَيك هةبَيت لة بةيين ناوي اةو دةزطايةو اةوةي كة لَيرة هاتووةش بكرَيتة جهاز اةمن ايقليمش 

 ...........سةبارةت بة ماددةي ضوارش كة بِرطةيةك لةوَي باس دةكاتش ديسان باسي تةشكيالتي اةو
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هَيشتا نةهاتينة سةر ماددةي ضوار تكاية
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ماددةي ضوارةمش كة باس لة تةشكيالت دةكاتش اةطةر بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوةش اةويش هةوَل 
سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية ضةند كةسَيكش يان دةزطاي تر زياد بكات بؤ تةشكيالتي اةو )بدةينش كة دةَلَيت 

ش اةطةر اةو بِرطةيةش بينينة اَيرة تةشكيالتةكة لة يةك ماددة باس بكرَيت و كؤبكرَيتةوة بة (جنومةنةاة
 .ضةند بِرطةيةك لة يةك ماددةش كة ماددةي دووةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةش

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ميةي ماددةكة بةم شَيوةية بَيتاةطةر موقةد
ويرتبط ارايا ا،قليم ويتك ر ( جملا آم  اقليم ك ردستار)يشكل مب جب هها القان ر جملا يسمى ار)

مني  م حل  اأحال، أيق د اجمللا اتنميم وختطيط سياس  : ثانيًا)ش اينجا بَيينة خوارَيش ثاشان لة (م 
 (.تنسيق اني كاف  ااؤسسات ذات  العالق 

 :ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب
 ااخري صياغةتان خبوَيننةوةش طشيت ماددةكة ضؤن دةبَيتة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :صياغةكةي اةخري بةم شَيوةية
ويرتبط ارايا ا،قليم  ويتك ر ( جملا ام  اقليم ك ردستار)يشكل مب جب هها القان ر جملا يسمى ار

 :م 
 .مؤسس  آم  ا،قليم -1
 .االيري  العام  لالستخبارات العسكري  -1
 .وكال  احلماي  وااعل مات -3
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 .يق د اجمللا اتنميم وختطيط سياس  آمني  م حل  اأحال، تنسيق اني كاف  ااؤسسات ذات العالق : ثانيًا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااخري صياغةتان خبوَيننةوةش دةيدةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ااخري صياغة بةم شَيوةية

 :الثاني املادة 
ويرتبط ارايا ا،قليم  ويتك ر ( جملا ام  اقليم ك ردستار)يشكل مب جب هها القان ر جملا يسمى ار

 :م 
 .مؤسس  آم  ا،قليم -1
 .االيري  العام  لالستخبارات العسكري  -1
 .وكال  احلماي  وااعل مات -3

 .يق د اجمللا اتنميم وختطيط سياس  أمني  م حل  وأحال، تنسيق اني كاف  ااؤسسات ذات العالق : ثانيًا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةندامي بةِرَيز لةطةَلدايةش زؤر ( 56)دةةةمة دةنطدانةوةش بةرَيزانش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوةة 
اةندامي بةِرَيز لةطةَلدا نييةش زؤر سوثاسش بةزؤرينةي ( 1)ش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوةة سوثاس

 .دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي سَيش فةرموون
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي سَييةم

 : بنَينةكاني ااسايشي هةرَيم لة ِرَيطايااماجني لةم ياساية برييت ية لة بنياتنان و داِرشتين
 .دابني كردني ااسايش و سةقامطريي لة هةرَيم -1
 .ثاراستين بنَينةو ثرينسيثة دةستووري و ياساييةكاني هةرَيم -1
 .كؤكردنةوةو شيكردنةوةي زانياري و هةَلسةنطاندني هةر هةِرةشةيةك لةسةر ااسايشي هةرَيم -3
 .َيوان دةزطاي تايبةةةند لة هةرَيم و حكومةتي فيدراَلطؤِرينةوةي زانياري لةن -1
ااَلوطؤِري تؤمةتبارو تاوانباران و ِرادةستطريكردني دؤزةكانيان لةنَيوان دةزطا تةناهيةكاني فيدراَلي و -5

 .هةرَيم بةطوَيرةي ميكانيزمَيكش كة بة ثةيِرةو ونيزام دياري دةكرَيت
 .ة هةماهةنطي لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكانثاراستين ااسايشي اابووري هةرَيم ب -7
ثاراستين ااسايشي هةرَيم لةبواري تاواني سةختش تاواني ِرَيكخراوش ماددةي هؤشبةرش ساختةكاري لة  -6

 .دراوداش طةندةَلي كارطَيري و داراييش شتنةوةي ثارة بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم
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 .َيمثاراستين سيستةمي زانياري هةر -1
 .نةهَيشتين تريؤريزم بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم -6

 .نةهَيشتين سيخووري بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم -11
 .ثاراستين ااسايشي طةياندن-11
 .ثاراستين ااسايشي فرؤكةخانةو دةروازة سنوورييةكاني هةرَيم -11
 .ةكانش بؤ ثاراستين ااسايشي كةساني فةرمي لة كاتي ثَيويستداهةماهةنطي لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدار -13
بةدواداضووني كاروباري ثةنابةرو ااوارةو اةو بيانيانةي لة هةرَيم نيشتةجَين بة هةماهةنطي لةطةَل  -11

 .ويةنة ثةيوةنديدارةكان
 .ة ثةيوةنديدارةكانثاراستين ااسايشي خؤراكي و تةندروسيت لة هةرَيمدا بة هةماهةنطي لةطةَل ويةن -15
 .ثاراستين ااسايشي وزةو دةزطا ااسايشةكان -17
هةماهةنطي لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكانش بؤ ثاراستين ااسايشي ِرَيكخراوة نَيو دةوَلةتييةكان و  -16

 .نَيردة ديبلؤماسييةكان و كونسولطةرييةكان لة هةرَيم
ثَيشمةرطةو كؤكردنةوي زانيارييةكاني هةواَلطري و دابني كردني ااسايشي بارةطاو ثَيكهاتةكاني  -11

 .مةيداني و سرتاتيذي و هةَلسةنطاندنيان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون بة عةرةبيش خبوَيننةوة
 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محدامني خدر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اااد  الثالث 

 :اإلقليم م  طريق هلف هها القان ر ه  إقام  وصياغ  أسا أم 
 .دمار الم  واإلستقرار يف القليم -1
 .محاي  السا وااباداع اللست ري  والقان ني  لإلقليم -1
 .مجع وحتليل ااعل مات وتقييم أا تهليل لم  اإلقليم -3
 .تباد، ااعل مات اني ااؤسسات ااختص  يف اإلقليم واحلك م  اإلحتادي  -1
رمني وتسليم قضاياهم اني ااؤسسات المني  واإلحتادي  ونمرياتها يف اإلقليم وفق آلي  تباد، ااتهمني واجمل -5

 .حتلد انماد
 .محاي  الم  اإلقتصادا لإلقليم االتنسيق مع اجلهات ذات العالق  -7
زويرر  محاي  أم  اإلقليم يف جما،ت اجلراام الصعب  الشليل  واجلرراام اانممر  وجرراام اار اد ااخرلر  وت      -6

 .النق د والفساد اإلدارا وااالي وغسيل الم ا، وذلك وفق الق انني الساري  يف اإلقليم
 .محاي  نماد ااعل مات يف اإلقليم -1
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 .مكافح  اإلرهاب وفق الق انني الساري  يف اإلقليم -6
 .مكافح  أمما، التجسا وفق الق انني ااعم ، اها يف اإلقليم -11
 .،تمحاي  أم  اإلتصا -11
 .محاي  أم  ااطارات واانافه احللودي  يف اإلقليم -11
 .التنسيق مع اجلهات ذات العالق  حلماي  أم  الشخصيات الر ي  للى احلاج  -13
 .التنسيق مع اجلهات ذات العالق  اتااع  أم ر الالجئني وااشردي  والجانب ااقيمني يف اإلقليم -11
 .حي يف اإلقليم االتنسيق مع اجلهات ذات العالق محاي  الم  الغهااي والص -15
 .محاي  أم  الطاق  وااؤسسات احلياتي  -17
 .التنسيق مع اجلهات ااعني  حلماي  أم  اانممات اللولي  والبعثات اللال ماسي   والقنصلي  يف اإلقليم -16
 .ايلاني  واإلسرتاتيجي  وتقييمهادمار أم  مقرات وتشكيالت البيشمرك  ومجع ااعل مات ااخااراتي  وا -11

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةايتان لةسةري
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمــة وةكــو زؤرينــةي هــةردوو ليذنــة لةطــةَل دةقــي ماددةكــةينش كــة وةكــو خــؤي مبَينَيتــةوةش بــةَوم رةاــي    

َيت تةنهاو تـةنها موقةدميـةي ماددةكـة بةسـةش اـةواني تـر هـةمووي لـةغو بكرَيـتش          كةمينةش هةيةش كة دةَل
رةايــةكي فــةرديش هةيــة دةَلَيــت اةســَلةن هــةر هــةموو ماددةكــة ايلغــا بكرَيــتش بؤيــة اَيمــة وةكــو ليذنــةي  

 .هاوبةش تةايدي اةوة دةكةينش كة ماددةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ايسماعيل فةرموو
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة بِرطــةي دوازدة   ــةنها ل ــةرَيم  )ت ــنوورييةكاني ه ــةو دةروازة س ــي فرؤكةخان ــتين ااسايش ــو  (ثاراس ــة وةك ش اَيم

اةوةي تر وةكو ي بؤ ايزافة بكرَيتش (بةنداوةكان و ثالَيوطاكانيش)ليذنةي هاوبةش اةوةمان ايزافة كردووة 
 .خؤيش جطة لةو رةايانةي كة كاك شَيروان باسي كردش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوقتةي نيزاميت هةيةة فةرموو

 :بةِرَيز شَيردَل حتسني حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لة جيهازي ااسايشي ايقليم اةوةمان زياد كردش لةوةي زيادمان نةكردش سوثاس
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 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
بــةِرَيزان اةنــداماني ثةرلــةمانش كــَي دةيــةوَي قســة بكــاتنة اــةم اةندامــة بةِرَيزانــة دةيانــةَيت قســة بكــةنش   

سؤزان شهابش اةظني عمـرش هـاذة سـليمانش بـةفرين حسـنيش طـوَليزار قـادرش خورشـيد امحـدش حسـن           )رَيزداران 
سـةرهةنطش كـاوة حممـد امـنيش شـوان كـةريمش شـؤِرش        حممدش تارا اةسعةديش ثـةروين عبـدالرمحنش بَيريظـان    

مةجيدش شظان امحدش عبدالسالم بةرواريش صباح بيت اهللش حممد شـارةزووريش فـازل بةشـارةتيش طـؤران اـازادش      
 .ش سؤزان كةرةم بكة(دكتؤر بةشري

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة اةم قانونة اوسس دادةنَيتش اوسس دادةنَيت بؤضية اةم شتانةي تةبعةن اةم ماددةية باس لةوة دةكاتش ك
هَيناوةتـة خــوارةوةش جــارَي خــاَلي دووةم نابَيــت لةوَيــدا بَيــتش اـةوة ايشــي اــةو دةزطايــة نييــةش اــةوة ايشــي   
مــةحاكمي دةســتوورييةوش ثةرلــةمانيشش حيمايــةي مــةباداي دةســتووري دةكــات لةطــةَل هــي قــانونيش ايشــي 

اَويةش سترياتيجي نييةش كة اةم كارة بكاتش لةبةر اـةوة مـن داواكـارم اـةوة وبربَيـتش ضـونكة       دةزطاي اةمين ب
 .اةوة خةلةلَيكي قانونيية

 .لة خاَلي حةوتةمداش جةراايمي صةعبة نييةش جةراايمي كوبِراي ثَي دةَلَين
ش كة اةوانة دةبَيـت زيـاد   (طسلود ومصايف وااار النف)لة خاَلي دوازدةداش منيش هاوِرام لةطةَل ليذنةي ناوخؤ 

 .بكرَين
واوجانـب  )ــةوة  (النـازحني )ــةوةش شـتَيك هةيـة بـةناوي     (املشـردين )لة خاَلي ضواردةداش شتَيك نييـة بـةناوي   

ش موشةِرةد جياية لـة نـازحش نـازح اةوةيـة كـة دةردةكرَيـت لـة شـوَينَيكةوة بـؤ شـوَينَيكي تـر نـزوح             (املقيمني
ش موشةِرةديش بَي ويةنةيةش لةبةر اةوة اـةو موشـةِرةدينة اةطـةر وبربَيـت     دةكات ودَيتة هةرَيمي كوردستان

 .زؤر زؤر باشةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار اةظني عمر كةرةم بكة
 :بةِرَيز اةظني عمر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش كـاري اـةم   (محاي  اا،سا وااباداي اللست ريي )ووةم لَيرةدا من ثشتطريي سؤزان خان دةكةمش كةوا خاَلي د

اةجنومةنــة نييــةش يــاخود كــاري اــةم دةزطايــة نييــةش بــةَلكو اةمــة كــاري مــةحاكم و اةجنومــةني دادوةري و 
 .ثةرلةمانةش وابزاي لَيرةدا جَيطاي نيية

ةريية بكرَيـت لـة   مـن حـةز دةكـةم خـاَلَيكي تـريش ايزافـة بكرَيـتش كـةوا حيمايـةي ااسـارو مـةناتيقي اةسـ            
كوردسـتانداش اـةويش يـةكَيك بَيـت لــة اةركـةكاني اـةم دةزطايـةش هــةروةها رةاـي ليذنـةي هاوبـةش وابــزاي           
مةصا  نـةفتيان دانـاوةش وابـزاي مةصـا  نـةفت ثَيويسـت ناكـات لةويـةن ااسايشـةوةش يـاخود لةويـةن اـةم             
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ــارة نةفتــةكان طــرنطرت   ــتش بــةَلكو ااب ــةت بكرَي ــةي   دةزطايــةوة حيماي ــةروةها وش ــتش ه ــة بكرَي ــةوا حيماي ةش ك
ــانة         ــةو كةس ــازحني ا ــونكة ن ــتش ض ــاد بكرَي ــازحني زي ــةي ن ــواردة وش ــاَلي ض ــة خ ــة ل ــَيم خؤش ــازحينيش ث ن
دةطرَيتةوةش كة زياتر لةمالو لةوووة هاتوونة نيشتةجَيي كورستاننش ثَيويست دةكات اةوانيش بكةونـة ذَيـر   

ــتش زؤر   اــةوةي ضــاودَيري بكــرَينش يــاخود لةويــةن ا  ــدا بكرَي اسايشــةوة اــةو كةســانة لَيثَيَــينةوةيان لةطةَل
 .سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار هاذة سليمان كةرةم بكة
 :مصطفىبةِرَيز هاذة سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةش كة اةم اةجنومةنة اةركي اةوةي من بة ااماجنَيكي ثَيويسيت دةزاي لةو ماددةيةدا تةسبيت بكرَيت اةوةي

ثاراستين ااسايشي نةتةوةيي لة اةستؤ بطرَيتش وةكو ااماجنَيـك لـةو خاَونـةي كـة اامـاجني اةجنومةنةكةيـة       
 .زياد بكرَيتش واتا دابني كردني ااسايشي نةتةوةيي هةرَيم

َيـرة ايلغـا بكرَيـتش    هةروةها لةطةَل هاوكاراي سؤزان خان و اـةظني خـان هـاوِرام بـةوةي كـةوا خـاَلي دووةم ل      
ضونكة جَيطاي اَيرة نييةش هـةر لـة خـاَلي حةوتةمـداش مةسـةلةي تـاواني سـةخت وةكـو اـةوةي سـؤزان خـان            

 .ايشارةتي ثَي كرد تاواني طةورة هةيةش بةَوم تاواني سةخت نييةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار بةفرين حسني كةرةم بكة
 :ةفرين حسني خةليفةبةِرَيز ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيزان ااماذةيان بة خاَلي حةوت كـرد لـةبواري تـاوانش كـة تـاواني سـةختةش بـةَوم اةمـة تـاواني طةورةيـةش           
اةوةي من دةمةوَيت قسةي لةسةر بكةم بِرطةي نؤيةم و دةيةمةش كة باس لة نةهَيشتين دوو دياردة دةكـاتش  

وريش بةِرَيزانش كة باس لة دياردةيةك دةكرَيتش يان كارَيكي مةترسيدارةش كـارَيكي زيـان   تريؤريزم لةطةَل سيخ
بةخش دةكرَيتش كةوا كاريطةري و مةترسي لةسةر اةمن و ااسايشي كؤمةَلطا هةيةش ثَيمواية لـة فةرهـةنطي   

ت لةجياتي نةهَيشتنةكة هةموو وَوتاندا شتَيك نيية بةناوي نةهَيشتينش يان بةناوي بنرِبكردنش بةَلكو دةكرَي
باس لةوة بكرَيتش كة بةرةنطار ببَيتةوةش بؤية ثَيم باشة نةهَيشتين تريؤريزم بكرَيت بة بةرةنطاربوونـةوةي  
تريؤريزمش نةهَيشتين سيخوريش بكرَيتة بةرةنطاربوونةوةي سيخوريش ضونكة شتَيك نيية بةناوي نةهَيشنت 

َيشـنت بَيـتش بـةَلكو دةكرَيـت بـة بةرةنطاربوونـةوةش هـةروةك لـة         بَيتش شتَيك نيية لة دةوَلـةتان بـةناوي نةه  
 .ياساي تريؤريشدا خؤمان هةمانة ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤرش نةك نةهَيشتين تريؤرش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسش رَيزار طوَليزار قادر كةرةم بكة
 :بةِرَيز طوَليزار قادر امساعيل

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س
ثاراستين ااسايشـي هـةرَيم لـةبواري تـاواني سـةختش تـاواني رَيكخـراوش        / )لةماددةي سَييةم لة خاَلي حةوتةم

ش لَيرةدا مـن ثَيشـنيار دةكـةمش لةبـةر اـةوةي اَيمـة ثـرؤذة ياسـايةك هاتـة ثةرلـةمان بـة            (ماددة هؤشبةرةكان
ةبةر اةوة مـن ثَيشـنيار دةكـةم لَيـرة اةوةشـي بـؤ       زؤرينةي دةنط رةت كرايةوةش ثرؤذة ياساي لةشفرؤشيش ل

 .زياد بكرَيت لةشفِرؤش و لةشكِرش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار خورشيد امحد كةرةم بكة
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وتزويرر  )  لَيرر   (  الكرربى واجلرراام اانممر    محاي  امر  ا،قلريم يف جمرا،ت اجلرراام الصرعب     )خاَلي حةوتةم  

ش نابَيـت تـؤ تـةوزيري نــةقود بَيـتش ضـونكة تـةوزيري عوملـةش عيبارةكــة باشـرتة لـةوةي نقـود بَيــت           (النقر د 
 .ش اةوة يةك(العمالت)يان ( العمل )

صرا،ت وااطرارات   محاي  ام  ا،ت)خاَلي يازدةو دوازدةش تؤ نابَيت خاَلي يازدةو دوازدة بة دوو خاَل بَيت / دوو
يةعين يازدةو دوازدة بؤة هةر بة يةك خاَل هـةردوو بِرطـةش بـة يـةك تـةعبري        (واانافه احللودي  يف ا،قليم

 (.ه احللودي  يف ا،قليمفمحاي  ام  ا،تصا،ت وااطارات واانا)
شــمةرطة هَيزَيكــي ش مــن لَيــرة تَيناطــةمش خــؤ ثَي(الثَيشــمرطة دررمار امرر  ااقرررات وتشرركيالت)خــاَلي هــةذدةمش 

ضةكدارةش يةعين اةمنيةتي ثَيشمةرطةش بؤ ثَيشمةرطة خؤي مةسةلةن لَيرةش اةطةر ثَيويستيش بَيتش اةوةي 
ش اةم خاَلة زؤر طرنطةش اةمة (ومجع ااعل مات ااخااراتي  واايلاني  وا،سرتاتيجي  وتقييمها)دووةمي لةطةَلة 

 .نازاي ض رةبيت بة حيمايةتي مةقةرات هةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةنطة هةر بؤ روون كردنةوة ايستيخباِرأتي عةسكةري كة لةناو ثَيشمةرطةية بـةو ايشـة هةَلدةسـتَيتش زؤر    
 .تةبيعيية

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةو دةزطايــة   ــي ا ــةركَيكي طرنط ــةَل (يجي  وتقييمهررامجررع ااعل مررات ااخااراتيرر  واايلانيرر  وا،سرررتات  )ا ش لةط
حيمايةتي مةقةراتي ثَيشمةرطة ض رةتبَيكي هةية لةطـةَلية دةبوايـة خـاَلَيكي جيـا بوايـةش ضـونكة اـةركَيكي        

 .سةرةكي اةم دةزطايةيةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر حةسةن كةرةم بكة
 :حسن حممد سورة.بةِرَيز د

 .كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ
من لةطةَل اةوةم خاَلةكاني اةم ماددةية وةكو خؤي مبَينَيـتش لةطـةَل ايزافـة كردنـي يـةك مـةهامي تـرش كـة         
بةِراسيت يةكَيك لة مةهامة طرنطةكاني اةو مةجليسة ديراسةو تةقيمة بؤ اةحداسش بؤية من لةطةَل اةوةم 

لتط رات والم اهر ااهمر  السياسري  وا،قتصرادي     دراس  وتقييم ا،حلاث وا)ايزافةي اةو فةقةرةية بكرَيتش 
 ش سوثاس(وا،مني  والعسكري  وا،جتمامي  اللاخلي  واخلارجي  مما لا تأثري مباشر ملى آم  ا،قليم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيزانش يةك شت بؤتان روون بَيتش اةم مةجليسة خؤي ناضَيت اةو ايشة بكاتش سياسةتة عامةكةيان 

داناش اةوان بةثَيي اةو سياسةتة ايشةكان دةكةنش نةك وةَومي جةنابتةش بؤ عامةش يةعين مةبةستم عامةش بؤ
 .لةبةرضاو بَينتش زؤر سوثاسش رَيزدار تارا اةسعةدي كةرةم بكة

 :بةِرَيز تارا حتسني اةسعةدي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش كة يةكجار لة سةرةتا (ودع اسا آم  ا،قليم)ضيةة  منيش لة ماددةي سَييةم بةِراسيت هةدة  اةو قانونة
نووسرا اةمين ايقليمش ايرت ثياي هاتوونةتة خوارَيش رةنطة بَلَيم ضةند جار باس كراوةش اةوةندة جارة 
ايقليم جارَيكي تر باس كراوةش بة رةاي من زؤري لةوانةي كة ثَيويست ناكات باسي ايقليم دووبارة بَيتةوة 

ا ضوارةم و ثَينجةم نةبَيتش كة ثيشانداني نَيوان ايقليم و ايتحادييةش يةعين اةو خاَونةي وبربَيتش تةنه
كةلةنَيوان ايقليم و ايتيحادييةش ايقليمةكة مبَينَيتش ما بةقيةكة ديارة اوسسي اةمنة لة ايقليم لة 

 .بيدايةت باس كراوة
ش لةناو قانون لوغةيةك (راام الصعب  الشليل محاي  ام  ا،قليم يف جما،ت اجل)دووةم شت لة خاَلي حةوتةم 

ش بةو شَيوةية (اجلراام اخلطري )ش يان (اجلراام ااعقل  يف حتقيقها)نيية بة جةراايمي سةعبةش يان شةديدةش 
ثيشان بدرَيتش بةعين بةِراسيت نازاي اةو اسلوبة لة ياساش وابزاي بةشي ياسايي دةتوانن وةَوم بدةنةوةش من 

 .وة بةو شكلةاةوةم نةدي
سَييةم شت هةر لةوي خؤم نووسيبووم بةِراسيت حيمايةي ااسارش ثَيش من هاوكارةكةم وتي و ثشتطريي لَي 
دةكةمش حيمايةتي ااسار لة زؤر وَوتان اةمين قةوميش يان اةمن بةشَيوةيةكي طشيت زؤر زؤر طرنطةش كة 

انة زؤري توانيان و نةدزرَيت لةطةَل اةو بةزم و اةوانة بثارَيزَيتش منوونةنان هةية لة وَوتي ميسرو اةو
 .هةرايةي لة وَوتةكةشيان روويداش واتا حيمايةتي ااسار شتَيكي طرنطة

 .بؤي ايزافة بكرَيت( السلود وااصايف واانشأت النفطي )لة خاَلي دوازدةشش كة باس دةكات 
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ومجع ااعل مات ااخااراتي  واايلاني   طةالثَيشمردمار ام  ااقرات وتشكيالت )لة خاَلي هةذدةم و اةخري 
ة ضية ايزافة كراوةش هةر ديباجةي جواني عامي سترياتيجيةتي (ا،سرتاتيجي )ش لَيرةدا ضية (وا،سرتاتيجي 

 .وَوت و ايقليمةكةش يان ضية ايسترياتيجيةة بؤم روون بكرَيتةوةش سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دار  ثةروين عبدالرمحن كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيز
 
 

 :بةِرَيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بةم ماددةية لة خاَلي دووةم وةكو سؤزان خان و اةوان فةرموويان اةمانـة مـةباديئي دةسـتوورينش    
وة نييةش هةروةها سةبارةت بـة  ثةيوةندييان بة مةحاكم و ثةرلةمانةوة هةيةش عيالقةي بة اةمن و ااسايشة

خــاَلي دوازدةم ثاراســتين ااسايشــي فِرؤكةخانــةكان و دةروازة ســنوورييةكاني هــةرَيمش هــةروةها شــوَينةوارة   
 .دَيرينةكان و برية نةوتيةكاني لةطةَلدا بَيتش ضونكة لة هةندَيك وَوت اةمين ناوخؤ دةيثارَيزَيت

تَيكـةَوو كردنـي ايشـةكانةش ثَيويسـيت بـة جياكـاري هةيـةش مـن          هةروةها سةبارةت بة خاَلي هـةذدةمش لَيـرةدا  
ــة       ــةَل ويةنـ ــايش لةطـ ــةنطي ااسـ ــةش هةماهـ ــةم ماددةيـ ــؤ اـ ــت بـ ــاد بكرَيـ ــر زيـ ــاَلَيكي تـ ــةم خـ ــنيار دةكـ ثَيشـ
ثةيوةنديدارةكانش وةكو تةندروسيت و ذينطةش بؤ رووبةِروو بوونةوةي كارةسـاتة سروشـتيةكانش ضـونكة اـةم     

ةخت دةبنش زؤر تونـد دةبَيـت وا دةكـات وَوت تووشـي كؤضـبةري بَيتـةوةو خـةَلكَيكي        كارةساتانة زؤر جار س
 .زؤر لةناو بََيتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار بَيريظان سةرهةنط كةرةم بكة

 :بةِرَيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ِرطـةي حةوتـةم نووسـراوة ثاراسـتين ااسايشـي هـةرَيم لـة بـواري تـاواني سـةخت و           لة ماددةي سَييةمدا لة ب
تاواني رَيكخراو و ضةند منوونةيةكيش هَينراوة بؤ اةو تاوانانةش بة رةاي من لةو بِرطةيةدا ثَيويسـت ناكـات   

اني سـةخت  ناوي ضةند منوونةيةك بهَينرَيتش بةَلكو اةوةندة بةسة بطوترَيت ااسايشي هةرَيم لة بـواري تـاو  
و رَيكخراوش اةطةر اَيمة باسي ماددةي هؤشبةر بكةينش اةوة ياساي خؤي هةيةو سزاي خـؤي هةيـةش بـؤ اـةو     
كةسة دةرناكةوَيت ااسـايش بةرثرسـةش يـان ثـؤليسش بؤيـة اةطـةر بنووسـرَيت بـة هةماهـةنطي دامودةزطـاي           

 ثؤليس بؤ ااسايشي هةرَيم ثَيويستةش اايا لَيرةدا ايشي ثؤليس ضيةة
روةها لــة زؤر وَوتــان ااسايشــي وَوتش ثاراســتين ااســاريش لــة اةســتؤيةتيش بؤيــة اةطــةر اــةوةش ايزافــة  هــة

 .بكرَيت و بدرَيتة اةو دةستةيةش يان اةو اةجنومةنةش بؤ ثاراستين ااسار لة هةرَيمي كوردستانش زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةزؤر سوثاسش رَيزدار كاوة حممد امني كةرةم ب

 :بةِرَيز كاوة حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بِرطةي نؤ لة ماددةي سَييةمش كة دةَلَيت نةهَيشتين تريؤريسيت بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكـاني هـةرَيمش مـن    
ثَيمواية تريؤريزم موستةلةحَيكي سياسيةش تـاكو تـريؤر لـة دنيـادا مابَيـت اـةو موسـتةلةحة هـةر دةمَينَيـتش          

ناتوانني لةناوي ببةينش بةَوم دةكرَيـت بكرَيتـة نةهَيشـتين كـردةوةي تريؤريسـيتش يـان تـريؤرش ضـونكة         اَيمة 
لَيرة تريؤريزم موسـتةلةحَيكي سياسـييةش كـردار نييـةش رةفتـار نييـةش لَيـرةدا دةتـوانني بيكةينـة نةهَيشـتين           

 .كردةوةي تريؤريسيتش يان تريؤر بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم
تَيبيين دووةممش من ثشتطريي هاوكارم كاك حاجي خورشيد دةكةمش بِرطةي يازدةو دوازدة يةك بطرَيـتش زؤر  

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شوان كةريم كةرةم بكة
 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش سـَي تَيبـيين و بؤضـووي هةيـةش سـةرةتا لةطـةَل رةاـي يةكـةمم كـة          بةنيسبةت ماددةي سَييةمةوةش من دوو

تــةنيا ثَيشــةكي اــةو ماددةيــة مبَينَيتــةوةش بــةَوم اةطــةر مايــةوةش دةبَيــت ضــاك كردنَيكــي تيــا بكرَيــتش كــة  
مش لةسةرةتاي ماددةكان دةَلَيت اامانج لةم ياسايةش لةِراستيدا اامانج لة ثَيكهَيناني اةجنومةني ااسايشي هةرَي

دةبَيت اةوة لةوَي تةوزيح بكرَيتش ضونكة اةسَلي ياساكة بؤ رَيكخستين ايشي شوَينَيك نييةش بـؤ ثَيكهَينـاني   
ــاني           ــة ثَيكهَين ــانج ل ــت اام ــت بوترَي ــاتووةش دةبَي ــردا ه ــاني ت ــة ماددةك ــاري ل ــي وردةك ــةوش دواي اةجنومةنَيك

ش تـةواوش اةطـةر   (نةكاني ااسايشـي هـةرَيم  اةجنومةني ااسايشي هةرَيم بريتية لة بنياتنـان و داِرشـتين بنَـي   
رةاي دووةم سةري طرتش بة رةاـي مـن دةبَيـت هـةمان طؤِرانكـاري تيـا بكرَيـتش جطـة لـةوةش بـةِرَيزتان روون           
كردنةوةيةكتانداش كـة هةنـدَيك لـة خوشـك وبرايـان بـة هةَلـة بـة مةبةسـيت اـةو ماددةيـة تَيطةيشـتوون لـة              

ض كورديةكــةي بــة رةاــي مــن هةَلةيــةكي تيايــةش مــن اةســَلةكةي    داِرشــتنةكةدا هــةم ض عةرةبيةكــةيش هــةم 
دةخوَينمةوة كة دةَلَيت اامانج لةم ياسايةدا بريتية لة بنياتنان و داِرشتين بنَينةكاني ااسايشي هـةرَيم لـة   

بـؤ  ش من ثَيمواية اةمة بة هةَلة تَيثةِريوةو دانراوةش بة رةاي منش (م  طريق)ش كة عةرةبيةكةي دةَلَيت (رَيطا
اةوةي اةو هةَلة تَيطةيشتنةش نةبَيت لة خودي ماددةكةش دةبَيت بطوترَيت بة مةبةسـيتش بـة عةرةبيةكـةي    

ش (هلف هها القان ر ه  اقام  وصياغ  اسا ام  ا،قليم اغي )ش يةعين بة عةرةبيةكةي واي لَي دَيت (اغي )
ةِراســيت دةزطاكــاني ســةر بــةم فيعلةكــةش يــةعين اــةم هةيئةيــة ب( مرر  طريررق( )1ش 3ش 1ش 1)بــة مةبةســيت 

اةجنومةنة اةركةكانيان اةوةيـةش بنَـينةكاني ااسايشـي هـةرَيم بنيـات دةنَيـتش بؤضـي بنيـاتي دةنَيـتة بـة           
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ش (بـة مةبةسـيتَ  )بكرَيـت  ( لـة رَيطـاي  )ش لةبـةر اـةوة بةِراسـيت دةبَيـت     (1ش 3ش 1ش 1)مةبةسيت دابـني كردنـي   
 .ش زؤر سوثاس(اغي )بكرَيت بة دةبَيت ( م  طريق)اةطةر دووةم بووش هةروةها 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شؤِرش سيد مةجيد كةرةم بكة

 :بةِرَيز شؤِرش جميد حسني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش قسةكاني من كران
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شفان امحد كةرةم بكة
 :امحد عبدالقادربةِرَيز شظان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ضوار تَيبينيم هةية لةسةر اةم ماددةيـةش لـة عينـواني ماددةكـة مووحـةزةم كـرد زؤر تيكـرار بـووة بـة          
هةماهةنطي لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكانش من ثـَيم باشـة وةكـو لـة دةقـة كورديةكـة هـاتووةش اامـانج لـةم          

ــان و    ــة بنياتن ــة ل ــاية بريتي ــة        ياس ــةَل ويةن ــةنطي لةط ــة هةماه ــةرَيم ب ــي ه ــينةكاني ااسايش ــتين بنَ داِرش
ثةيوةنديدارةكانش لَيرة بؤ اةوةي اةوةي تر هةمووي و ببةينش بـؤ كـورت كردنـةوةش لـة رَيطـايش اـةوة وةكـو        
خؤي بَيتة خوارَيش لةبةر اةهميةتي بِرطةي نؤ ببَيتة بِرطـةي ضـوارش نةهَيشـتين تريؤريـزمش اـةو نةهَيشـتنة       
ببَيتة بةرةنطاربوونةوةش نةهَيشنت تةقريبـةن مةسـةلةيةكي موسـتةحيلةش ببَيتـة بةرةنطاربوونـةوةش يـةعين       

 .موكافةحةش تريؤريزميش ببَيتة تريؤرش بةرةنطاربوونةوةي تريؤر بةو شَيوةية بَينت
َيـك ضـةند   لة بِرطةي حةوتدا شتَيك هـاتووةش مـن دةبيـنم جَيـي اَيـرة نييـةش جَيـي اـةو قانونـة نييـةش قانون          

رؤذَيك اةوةمان كرد بِرطةي حـةوت لـة ناوةِراسـتةكةيدا هـاتووة طةنـدةَلي كـارطَيِري و دارايـيش حةقيقةتـةن         
اةمــة ايشــي اــةم ياســاية نييــةش اَيمــة لــة قــانوني نةزاهــة ايزافــةمان كــردش مــن لَيــرة بةثَيويســيت نــازايش     

 .مان نةكردووةدووةميش تيكرار بؤتةوة لة جيهازي ااسايشش كة هَيشتا موناقةشة
تَيبــيين ضــوارةممش بِرطــةكاني دوازدةو ضــواردةو ثــازدةو شــازدةو هةظــدةش اةوانــة تيكــرارن لةطــةَل جيهــازي   
ااسايشش اةطةر لَيرة تةسبيت بكةينش ثَيويست ناكات لـةوَي هـةبَينتش اةطـةر لَيـرة وبـدةينش اـةوة ثَيويسـتة        

 .سوثاسلةوَي هةبَينتش هةمان اةو مةهام و اةركانة هةنةش زؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة
 :صدي  مصطفىبةِرَيز عبدالسالم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةي        ــاية ثَيناس ــةم ياس ــيت ا ــردش بةِراس ــةيان ك ــةرةتاي ماددةك ــي س ــة باس ــك و برايانةمــة ك ــةو خوش لةطــةَل ا
ة دةركردني اةم ياساية اةوةية بةنيسبةت ماددةي سَييةم دياري كردنـي  اةجنومةنَيك دةكاتش بؤية اامانج ل

اةركةكاني اةم اةجنومةنةيةش بؤية داوا لة ليذنةي ياسـايي دةكـةمش اةمـة بةهةنـد وةربطـرن و بـزانن ضـؤن        
صـياغةي دةكـةنش اةركـة سـةرةكيةكاني اةجنومـةن بــريتني لـة بنياتنـان و داِرشـتين بنَـينةكاني ااسايشــي          

ةويش بة ِرَيطايش يان وةكو بـة هـةر شـَيوةيةك بَيـتش اـةوة يةكـةمني تَيبـيين مـنش ضـونكة ياسـاكة           هةرَيمش ا
 .باسي داِرشتين بنَينةكاني ناكاتش بةَلكو ياساكة اةجنومةن دادةمةزرَييَن

اةطةر اَيمة بزانني اةم اةجنومةنة ثَيكهاتووةش يان ايشـي سـَي دةزطـاي تـر سةرثةرشـيت ايشـيان       / دووةميان
ش واتا اةركةكاني اةو سَي دةزطاية دةبَيت لة ياسايةكي تايبةت بة دةزطاكة ديـاري بكرَيـتش بـؤ منوونـة     دةكات

اةجنومةن هةَلناستَيت ااَلوطؤِركردني تؤمةتبارو تاوانةكان و رادةسيت دةزطاكانش اةمة يةك لة دةزطاكاني تر 
يم بكـةن تـةنها ايشـارةتيان بكـةينش بـة      دةكاتش بؤية دةبَيت بري بكةينةوة لـةو هـةذدة خاَلـةش اةطـةر هاوكـار     

 :تةسةوري من بةثَيي موقدميةكة اةركةكاني اةجنومةن بريتني لة
 .دابني كردني ااسايش و سةقامطريي لة هةرَيم-1
 .دةمينَيتش هةرضةندة رةاي سؤزان خان راستة -1
 .دةمَينَيت بة رةاي من -1
 .كة ثاراستين ااسايشي اابووريية -7
 .ةمي زانيارييةثاراستين سيست -1

 .ثاراستين ااسايشي طةياندنة -11
 .ثاراستين ااسايشي وزة -17

كؤكردنةوةي زانياري و هةَلسةنطاندني هةر هةِرةشةيةك / تةنها بة رةاي من اةوةيةش بؤة بؤ منوونة سَييةم
 .لةسةر ااسايشي هةرَيمش من ناَلَيم طرنط نييةش بةَوم اةوة ايشي دةزطاي ااسايشة

 .هةتا اةخريش ايشي دةزطايةو ثؤليسة............. اَلوطؤِر كردني تؤمةتبارثَينجةمش ا
حةوتةمش ثاراستين ااسايشي هةرَيم و اةو دةزطاية ثؤليسـةش هـةروةها لـةوةي ااسايشـي اـابووري لـة شةشـةم        

 .هاتووة
قامطريي خـؤ  نؤيةم و دةيةمش راستة طرنطنش بةَوم اةطةر تةماشاي يةكةم بكةين دابني كردني ااسايش و سـة 

 .لة زميين اةو موحاسةبةي تريؤرة
اةطةر تةماشاي خاَلي دوازدةم بكةينش خاَلي سَيزدةم بكةينش ضواردةم و حةظدةم بكةينش هـةمووي تةفسـيلن   

 .بؤ ماددةي يةكةم
ثاراستين ااسايشي خؤراكي و تةندروسيت لة هةرَيمداش اةمة لة شةشةم هـاتووةش كـة ااسايشـي    / خاَلي ثازدةم

ش 1)ييةش بؤية تكا دةكةم تاكو قسةكةم تةواو بكةنش من بة ثَيويسيت دةزاي موقةدميةكة بطؤِردرَيت و اابوور
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مبَيننش اةواني تر هةمووي اةطةر تةماشا بكةينش باسي اةركي دةزطاكاني تر دةكةنش ( 17ش 11ش 1ش 7ش 1ش 1
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بكة زؤر سوثاسش صباح بيت اهلل كةرةم

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش بة رةاي (محاي  ام  ا،قليم يف جما،ت اجلراام الصعب  الشليل )دةربارةي ماددةي سَيش خاَلي حةوت بَيذت 
 (.يف جما،ت اجلراام اخلطري )من ببَيتة 

وفق )بة رةايا من ببَيتة ( م ، اها يف ا،قليممكافح  امما، التجسا وفق الق انني ااع)لة ماددةي دة بَيذيت 
 (.الق انني النافه  يف ا،قليم

محاي  ام  الطاق  وااؤسسات )ش بة رةايا من ببَيتة (محاي  ام  الطاق  وااؤسسات احلياتي )لة ماددةي شازدة 
 .ش سوثاس(احلي ي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .م بكةزؤر سوثاسش رَيزدار حممد شارةزووري كةرة

 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد امحد علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من سةرةتا تَيبينيةكم هةية لةسةر داِرشتنةوةي ثَيشةكي ماددةكةش اامانج لةم ياساية بريتية لة بنياتنان و 
سـيةت كـة   داِرشتين بنَينةكاني ااسايشي هةرَيمش من ثَيشنيار دةكةم بةثَيي بنةماكاني ما  مرؤظ و دميوكرا

 :طةلي كوردستان باوةِري ثَييةتي بؤ جَي بةجَي كردنيش بؤي زياد بكرَيتش لةبةر دوو هؤ
 .لةناو هةندَي خاَلي ماددةكة باسي ااَلوطؤِري تؤمةتبار دةكات/ يةك
اةطةر سـةرنج بـدةين لـة دةزطـاي ااسايشـداش لـة اةسـبابي موجيبـةي دةزطـاي ااسـايشش ايشـارةتي بـة             / دوو

 .مرؤظ و دميوكراسيةت داوةش اةوة يةكثاراستين ما  
ســةبارةت بــة خــاَلي دوازدةشش مــن ثَيشــنيار دةكــةم كــة ثاراســتين ااســايش و فِرؤكةخانــةكان و دةروازة          

 .سنووريةكان و بةنداوةكان و شوَينةوارةكانيشي بؤ زياد بكرَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةزؤر سوثاسش رَيزدار فازل بةشارةتي كةرةم بك
 (:بةشارةتي)حممد قادر فادل بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةوةي بةفرين خان باسي كـرد مةلةسـةي نةهَيشـتين تريؤريـزمش     / من دووش سَي مووحةزةم هةيةش يةكَيكيان

اةوة من بةسةريدا ناضمةوةش هةرضةندة بةِراسيت اةوةي مـن تَيبـيين دةكـةم نـاوةِرؤكي اـةو ثـرؤذة ياسـاية        



 16 

رةيةش بةَوم بة بؤضـووني مـنش بـة بريكردنـةوةي مـنش بـة بَـووكي دةبيـنم لـةناو ثـرؤذة ياسـاكةداش            زؤر طةو
ضونكة بةِراسيت ناوةِرؤكي اةو ثـرؤذة ياسـاية هـةر هـةمووي تـةعبري لـة اةمنيـةتي وَوتش بـا بَلـَيني اـةمين           

 .وك كراوةتةوةقةومي وَوت دةكاتش بؤية بة حةقيقةت من وا بري دةكةمةوةش كة ناوةِرؤكةكةي بَو
بةَوم تَيبينيم لةسةر خاَلي دوازدة هةيةش دةَلَيت ثاراستين فِرؤكةخانـةكان و دةروازة سـنووريةكاني هـةرَيمش    
ــةك دوورنش            ــة ي ــة زؤر ل ــيت اةم ــونكة بةِراس ــاوازش ض ــاَلي جي ــة دوو خ ــة بكرَيت ــن اةم ــي م ــة رةا ــةعين ب ي

كيلي اَيمة لة سنوورةكانةوة دروست دةبَيـتش  فرؤكةخانةكان و سنوورييةكانش يةعين بةِراسيت زؤربةي مةشا
مةسةلةي خؤراكةش مةسةلةي تةداخووتي موخابةِراتي ايقليمييةش زؤر مةشاكيلي تر لـة سـنوورةوةيةش بؤيـة    

 .من ثَيشنيار دةكةم اةمة بكرَيتة دوو خاَلي جياواز
يـةكاني هـةواَلطري و مةيـداني و    لة خاَلَيكي ترش كة من ثَيشنيار دةكةم اةمة ايزافـة بكرَيـتش دةَلَيـت زانياري   

ســترياتيجي هةَلســةنطاندنيان بــؤ بكرَيــتش مــن لَيــرة ثَيشــنيار دةكــةم كــة خاَلَيــك ايزافــة بكرَيــتش اــةويش     
ثاراستين دةستكةوتةكاني بةدةسـتهاتووش ضـونكة لـة هـةموو ثرؤذةكـاني مـن خوَيندمـةوة اـةو خاَلـةي تَيـدا           

ندان لــة هــةرَيمي كوردســتان دروســت بــووش اــةوةي كــة  نــةبووش بــة بــِرواي مــن لــةو فةترةيــةي كــة خؤثيشــا 
تَيبينيمان كردش خاَلَيك نةمايةوة كة تةجاوزاتي ناشةرعي و نامةشروع نةكرَيتـة سـةريش لةطـةَل ثاريزطـاري     
كردنةكاني تريش بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةم خاَلَيـك ايزافـة بكرَيـت بـة ثارَيزطـاري كردنـي دةسـتكةوتةكاني           

 .مي كوردستانش زؤر سوثاسوةدةستهاتوو لة هةرَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار طؤران اازاد كةرةم بكة
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سةرةتا لة تَيبينيةكةوة هةمة دةسـت ثـَي دةكـةمش ثَيموايـة دةبوايـة ليذنـةي مـةعينش ليذنـةي ياسـايي و          

ةي دةسـت بـة طفتوطؤيـةكان بكـةن ثَيشـنياري اـةوةيان كردبـا موناقةشـةي دةزطـاي          ناوخؤ سـةرةتا بـةر لـةو   
ااسايشمان كرد بوايةش اينجا اةجنومةنةكةش ضونكة بةشَيك لةو مةهام و كارانةيان لة دةزطاكة هاتووةش بؤيـة  

ثشتيواني  لَيرة تووشي طرفت بووين لة دووبارة كردنةوةو اةو موناقةشة زيادةي لَيرة ثَيوةي سةرقالنيش من
رةايةكةي كاك حممد دةكةم لـة دانـاني ثَيشـةكيةكةش كـة دةَلَيـت اـةو اوسـس دادةنَيـت بـؤ اـةو بنةمايانـةي            
خوارةوةش اةطةر بطةِرَيينةوة سةر ماددةي دووةمش يةكةمي ثرؤذة ياساكةي دةزطاي ااسـايشش دةَلَيـت دةزطـاي    

يثةكاني دميوكراسي و مافةكاني مرؤظش بؤية ااسايش مولزةمة بة ثاراستين اازادي طشيت و تايبةتي و ثرةنس
ثَيشنيار دةكةم كةوا داناني اةم صياغةيةي اةو بنةمايانةي كة لة خـوارةوة هـاتووة لةسـةر بنـةماي اـازادي      

 .طشيت و تايبةتي و ثرةنسيثةكاني دميوكراسي و ما  مرؤظ بَيتش اةمة يةك
لة هةنـدَيك شـوَيندا كـة دةةوَينيـةوة ضـؤتة زؤر      اةم هةموو خاَلةي كة هاتووة نزيكةي هةذدة خاَلةش / دوو

جوزاياتةوةش وا دةخوَيندرَيتةوة كة اةمـة عـةو سـةبيلي حةصـر هـاتووةش لةوانةيـة بـةياني حاَلـةتَيك بَيتـة          
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ثَيشةوة ثَيويسيت بة داناني اوسس بَيتش لـةم حاَلةتـةدا تيـاي نـةبَيتش بؤيـة مـن ثشـتيواني رةايةكـةي كـاك          
ةنها اةو بِرطانةي تيا هةَلبطريَيت كة لة شَيوةي ضوارضـَيوةيةكدا بـؤ حاَلـةتي اـةمين     عبدالسالم دةكةمش كة ت

 .هةرَيمي كوردستانش نةك اةم هةموو وردةكارييةي تيا بَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر بةشري كةرةم بكة
 
 
 

 :بشري خليل حداد.بةِرَيز د
 .مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

منيش ثشتطريي لة رةاي كـاك طـؤران دةكـةمش بةِراسـيت دةبوايـة اَيمـة يةكـةم جـار طفتوطـؤي ثـرؤذة ياسـاي            
 ............دةزطاي ااسايشمان بكرد بوايةش ضونكة زؤر لة مةهامةكاني

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةوة رؤييش اَيستا لة ماددةي سَينيش زؤر سوثاس

 :بشري خليل حداد.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اـةم ياسـاية سياســةتي عـامي اـةم دةزطايــة دةسـت نيشـان دةكــاتش بؤيـة سياسـةتي عــام لةطـةَل اـةم هــةموو           
تةفسيلة رَيك ناكةوَيتش تؤ لَيـرة باسـي هـةذدة خـاَل دةكـةيتش هـةذدة خـاَل زؤر بـة موفةسـةل بـاس كـراوةش            

بـةوي منـةوة اةوانـة ياسـاي     ( 11ش 11ش 6)خاَلـةكاني   ثَيويست بةوة دةكات كةم بكرَيتةوةش بؤية بؤ منوونة
تايبةت هةية اةمانة رَيك دةخاتش اةطةر مبَينَيت اةمانة لة يـةك خـاَل كؤبكرَيتـةوةش بـةبَي اـةوةي لـة سـَي        
خاَل كؤبكرَيتةوةش خاَلي سَيزدةو حةظدةش اةم دوو خاَلة زؤر لة يةك نزيكنش دةكـرا اةمانـة لَيـك بـدرَيتش لـة      

ة باســي بةدواداضــووني كاروبــاري ثةنابــةر دةكــاتش اايــا اةمــة قــانوني ثةنابــةرمان هةيــة لــة    خــاَلي ضــوارد
كوردسـتانة يــةعين كوردسـتان دةتوانَيــت ثةنابــةر وةربطرَيـتة يــةعين كـار بــة ثةنابــةر بكـاتش اَيمــة تــةنها      

 .ااوارةمان هةيةش نةك ثةنابةرش بؤية اةطةر اةمة ثَيداضوونةوةيةكي بؤ بكرَيتش باشة
ثاراســتين ااسايشــي وزةو دةزطــاي ذيارييــةكانش اايــا دةزطــا ذيارييــةكان ثاراســتين اــاو    / اَلي شــازدةمدالــة خــ

دةطرَيتةوةةضونكة بةخؤتان دةزانن ااو اةمِرؤ بةِراسـيت ثَيداويسـتيةكي طرنطـةش لةسـةر ااسـيت جيهانيشـدا       
و روو دةداتش بؤيـة اـاو ثَيويسـتة    زؤر لة زانايان دةَلَين اةطةر شةِرَيكي جيهاني سَييةم روو بـداتش لةسـةر اـا   

دةسيت ثَيوة بطرين و ااسايشي بؤ دابني بكةينش ااسايشـي هـزري لَيـرة جَيـي نةبؤتـةوةش ااسايشـي فيكـري و        
 هزريش مةسةلةن ااسايشَيكي هزري با بَلَيني نةتةوايةتيش اةمانة اايا جَيي بؤتةوة لةمانةش يان ناة

 .تش لةبةر اةوةي لة خاَلي سَييةمدا ااماذةي ثَي كراوةش زؤر سوثاسخاَلي هةذدةم بةوي من زيادةيةش وبربَي
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش رةايتان

 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محدامني خدر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

َوتَيكـدا ااسـايش بـة مانـا     سةبارةت بة بِرطةي دووش سةبارةت بة مةباديئي دةستووريش بةِرَيزانش لة هـةموو و 
طشتيةكةي ضةندين رةهةندو بوعدي هةيةش يةكَيك لةوانة بوعدي سياسيةش كة لة هةموو وَوتَيكدا جةخيت 
لةسةر ض دةكرَيت بةردةوامبووني سيستةمي سياسي وَوت و قةوارةي سياسي لة وَوتةكـةيش بؤيـة مةسـةلةن    

عَيراق دةبَيت وَوتةكة وَوتَيكـي دميوكراسـي بَيـتش بؤيـة     لة مةباديئي دةستووري عَيراقي هاتووةش مةسةلةن 
بةردةوام بوون لةسةر سيستةمي دميوكراسي يةكَيكـة لـة مةسـةلة سـترياتيجيةكان ثةيوةنـد بـة ااسايشـةوةش        

 .اةمة لةويةكةوة
ا لةويةكي ترةوةش هةندَي بؤضوون هةبوو اةمة وا بـاس بكرَيـت لـة ضوارضـَيوةي مـا  مـرؤظ و اازادييةكانـد       

هةوَلي رَيكخستين اةم بنَينانة دةدةرَيتش بةَوم ديسان كة دةطوترَيت مـةباديئي دةسـتوورش ديسـان جـةخت     
كردنةوةية لةسةر مـا  مـرؤظ و اازادييـة طشـتييةكانش كـة لـة ضوارضـَيوةي دةسـتووردا هـاتووةش بؤيـة اَيمـة            

نـدَيك وشـة لـة تةرجومـة كردنـيش      رةايمان واية كة زؤر طرنطة اةمة مبَينَيتةوةش سةبارةت بة مةسـةلةي هة 
يان لة زياد كردنيش لةِراستيدا ياساكة لة اةساسدا بة كوردي نووسـراوةش ثاشـان تةرجومـةي عـةرةبي كـراوةش      
بؤية لةوَيدا هةندَي طريوطرفيت هةيةش سةبارةت بة مةسةلةي نازحني و مةشةِرةدين بكةينش اةطةر سـةيري  

 .ة هاتووةش كة مةبةست لَيي اةوةية بةِراسيتكورديةكة بكةين لةوَي بة ثةنابةرو ااوار
سةبارةت بة مةسةلةي هةر ويةني وشةو اةوانةوة كاك حاجي خورشيد باسي اةوةي كردش كة نقود بكرَيتة 

 .عوملةش دروستةش يةعين ثَيويستةو اَيمةش لةطةَل اةو رةايةيةن
ةي جيهازةكـة هـاتووةش لـة جيهازةكـة     سةبارةت بة مةسةلةي زياد كردني شوَينةوارو ااسارش اةمة لةضوارضَيو

نةك هةر ااسار هاتووةش بةِرَيزانش دةزانن مةسةلةي طةشتوطوزارو سياحةنان بؤ زيـاد كـردووة لـةوَيش بؤيـة     
 .كة جيهازةكةش بةشَيك دةبَيت لةو اةجنومةنةش ديسان دةبَيتة تةواوكةري يةكرتي

مكافةحـة هـاتووةش لةِراسـتيدا لةضوارضـَيوةي      سةبارةت بة مةسةلةي لةناوبردني تريؤرش يان اـيرت جاسوسـيش  
ياساكاندا هةم لة ياسـاي نَيودةوَلـةتيش هـةم لـة ياسـاي ناوخؤشهـةميش لـة وشـةو ضـةمكي موكافةحـة بـةكار            

 .دةهَينرَيتش كة زياتر ماناي قةَوضؤ كردنش يان بةرةنطاربوونةوة دةطةيةنَيتش نةك لةناوبردني يةكجارةكي
ةسةلةي سدودو اةوةي كة ثةيوةندي بة مةصا  و مةسـةلةي نةوتـةوة هةيـةش    سةبارةت بة ايزافة كردني م

 .اَيمةش لةطةَل اةوةين كة مونشةااتي نةفيت و مةسةلةي سدود زياد بكرَيت
سةبارةت بة دوايني خاَل باس كراش تةاكيد لةسةر وشةي سترياتيجي كردؤتـةوةش لـة ثةيوةسـت بـة ااسايشـي      

ايبةتي كة اةم اةجنومةنةيان هةيةش دةوَلةتش يان حكومةت رادةسـثَيردرَيت  طشتييةوة لة هةندَي وَوتانش بةت
هةر ضوار ساَل جارَيك بةَلطة نامةيةكي سترياتيجي اامادة بكاتش كة لة هةموو بوارةكانةوة سياسـةتي طشـيت   
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وَوت ســةبارةت بــة ثاراســتين ااســايش و ســةبارةت بــة هَيَلــةكاني ااســايش ديــاري دةكــاتش بؤيــة زيــاتر            
 .ةستةكةي اةوةيةمةب

هةروةها سةبارةت بة مةسةلةي اةوةي ااماذةي ثَي درا ااسايشي نةتةوةييش اةو تةعبرية بةكار بهَينرَيتش لة 
ماددةكاني رابردووشدا قسةي لةسةر كراش بةِرَيزانش ااسايشي نةتةوةيي اةم ضةمكةش اةم زاراوةية زياتر لـةو  

َيت دةوَلةت نةتةوةش واتا لةسةر اةساسي نةتـةوة تـؤ قةوارةيـةكي    وَوتانة بةكار دةهَينرَيت كة ثَييان دةطوتر
سياسي سةربةخؤت هةية وةكـو دةوَلـةتش بـةس اَيمـة لـة ضوارضـَيوةي عَيراقـداش اَيمـة هـةرَيمنيش هـةروةها           

دا مةسـةلةي ااسايشـي نيشـتمانيي ثةيوةسـت كـردووة بـة مةسـةلةيةكي        111دةستووري عَيراق لة مـاددةي  
اَيمة لةسةر ااسيت هةرَيمش هةرَيم قةوارةيةش نةك نةتةوةش دةبينني نةتـةوةي كـورد تـةنها    فيدراَليةوةش بؤية 

لــة باشــووري كوردســتان ناذيــتش لــة شــوَيين تــريش دةذيــتش بؤيــة تــاكو اَيســتا اَيمــة قةوارةيــةكي سياســي     
مـة بَلـَيني   سةربةخؤمان لةضوارضَيوةي نةتةوةي كوردش يان بةشَيوةي طشيت طةلي كوردستاندا نييةش بؤيـة ايَ 

ااسايشي هةرَيم لة رووي ياسـاييش لـة رووي سياسـيةوة دةقيـ  تـرو باشـرت اامـاجني خـؤي دةثَيكَيـتش راسـتة           
هةندَي مةهام هةية لَيرةداش بةَوم اةطةر رةبـيت بكـةين بـة ثَيشـةكيةكةوةش بـةِرَيزانش اـةم ماددةيـة جـةخت         

بنـةما سـةرةكيةكان و ثرةنسـيثة سـةرةكيةكاني     لةسةر اةوة دةكاتةوةش كة اةم اةجنومةنةش يان اـةم ياسـاية   
ــة      ــةوة رؤذان ــَيوةيةكي ايجرااي ــةلةن بةش ــَيت مةس ــة بَ ــةم اةجنومةن ــةك ا ــذَيتش ن ــةرَيم دادةِرَي ــي ه ااسايش
ااَلوطؤِري مةسةلةن تاوانباران بكاتش بةَوم اةركي اةم اةجنومةنةيـة سياسـةت دابِرَيـذَيتش بنـةما طشـتيةكان      

طؤِري تاوانبارانش يان جاسوسةكان لةنَيوان هةرَيمش يان لةطةَل حكومةتي ايتيحاديـدا  دابِرَيذَيتش كة ضؤن ااَلو
 .دةكرَيت

ســـةبارةت بـــة مةســـةلةي ثةنابـــةرش راســـتة بـــةطوَيرةي دةســـتووري عَيراقـــي ثَيـــداني مـــا  ثةنابةريـــةتي   
م مافـةي ثَيـدراوةش   مةسةلةيةكي فيدراَلييةش بةَوم اَيستا لة هةرَيمي كوردسـتان اَيمـة ثةنابـةرمان هةيـةش اـة     

بــةَوم ثاراســتين ااسايشــي بةدواداضــووني كاروبــاري رؤذانــةي ثَيويســيت بــةوة هةيــةش كــة لةويــةن اــةم           
 .اةجنومةنةش يان دامودةزطاكاني ااسايش لة هةرَيمةوة بنةماكاني بؤ دابنرَيت

بَيتش مةسـةلةيةكي  باسي اةوةش كراش كة لةوانةية مةسةلةي طةندةَلي و ايرت فةسادي مالي اةركي اـةوة نـة  
زؤر طةورةيةش دةكرَيتةوة بنةما سةرةكيةكاني بؤ دابنرَيـتش لةوانةيـة لـة داهـاتوودا لةويـةن دامودةزطاكـاني       
ااسايشةوة مةعلومات هةبَيتش بةَلطةنامـة هـةبَيتش ضـؤن اةمـة تةنسـي  و تـةعاون دةكـات لةطـةَل دةسـتةي          

ن ثَيويســتة اةمــة مبَينَيتــةوةو اَيمــة بــة زةروري  نةزاهــةش لةطــةَل ديــواني ضــاودَيريش لــةم رووةشــةوة ديســا  
 .دةزانني

 .بةِرَيزانش اةمة بؤضوونةكاني اَيمة بووش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةندَيك مووحةزات هةبوو تةزويري نقودش عوملة بَينتش جةراايمي سةعبة هةبووش اةطةر ااخر صياغةتان 
 .انةوةش فةرموونخبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيدةينة دةنطد
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 (:نورةديين)عمر محدامني خدر . بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زان دوايني صياغةي دةخوَينينةوةبةِرَي
 :اااد  الثالث 

 :يهلف هها القان ر إىل إقام  وصياغ  أسا أم  اإلقليم م  طريق
 .دمار الم  واإلستقرار يف القليم-1
 .لست ري  والقان ني  لإلقليممحاي  السا وااباداع ال -1
 .مجع وحتليل ااعل مات وتقييم أا تهليل لم  اإلقليم-3
 .تباد، ااعل مات اني ااؤسسات ااختص  يف اإلقليم واحلك م  اإلحتادي -1
تباد، ااتهمني واجملرمني وتسليم قضاياهم اني ااؤسسات المني  اإلحتادي  ونمرياتها يف اإلقليم وفق آلي  -5
 .لد انمادحت
 .محاي  الم  اإلقتصادا لإلقليم االتنسيق مع اجلهات ذات العالق -7
محاي  أم  اإلقليم يف جما،ت اجلراام اخلطر  واجلراام اانمم  وجراام اا اد ااخلر  وتزوير العمل  -6

 .والفساد اإلدارا وااالي وغسيل الم ا، وذلك وفق الق انني الساري  يف اإلقليم
 .نماد ااعل مات يف اإلقليممحاي  -1
 .مكافح  اإلرهاب وفق الق انني الساري  يف اإلقليم-6

 .مكافح  أمما، التجسا وفق الق انني ااعم ، اها يف اإلقليم-11
 .محاي  أم  اإلتصا،ت والسلود واانشآت النفطي -11
 .محاي  أم  ااطارات واانافه احللودي  يف اإلقليم-11
 .ات ذات العالق  حلماي  أم  الشخصيات الر ي  للى احلاج التنسيق مع اجله-13
 .التنسيق مع اجلهات ذات العالق  اتااع  أم ر الالجئني والنازحني والجانب ااقيمني يف اإلقليم-11
 .محاي  الم  الغهااي والصحي يف اإلقليم االتنسيق مع اجلهات ذات العالق -15
 .ياتي محاي  أم  الطاق  وااؤسسات احل-17
 .التنسيق مع اجلهات ااعني  حلماي  أم  اانممات اللولي  والبعثات اللال ماسي  والقنصلي  يف اإلقليم-16
 .دمار أم  مقرات وتشكيالت البيشمرك  ومجع ااعل مات ااخااراتي  واايلاني  واإلسرتاتيجي  وتقييمها-11

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كورديش فةرموون
 (:نورةديين)عمر محدامني خدر . ز دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان دوايني صياغةي دةخوَينينةوة
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 :ماددةي سَييةم
 :ااماجني اةم ياساية بريتيية لةبنياتنان و داِرشتين بنَينةكاني ااسايشي هةرَيم لة ِرَيطاي

 .دابني كردني ااسايش و سةقامطريي لة هةرَيم-1
 .ينةو ثرينسيثة دةستووري و ياساييةكاني هةرَيمثاراستين بنَ-1
 .كؤكردنةوةو شيكردنةوةي زانياري و هةَلسةنطاندني هةر هةِرةشةيةك لةسةر ااسايشي هةرَيم-3
 .طؤِرينةوةي زانياري لةنَيوان دةزطاي تايبةةةند لة هةرَيم و حكومةتي فيدراَل-1
دؤزةكانيان لةنَيوان دةزطا ااسايشيةكاني فيدراَلي و هةرَيم ااَلوطؤِري تؤمةتبارو تاوانباران و ِرادةستكردني -5

 .بةطوَيرةي ميكانيزمَيكش كة بة ثةيِرةو دياري دةكرَيت
 .ثاراستين ااسايشي اابووري هةرَيم بةهةماهةنطي لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكان-7
ماددةي هؤشبةرش ساختةكاري لة ثاراستين ااسايشي هةرَيم لةبواري تاواني مةترسيدارش تاواني ِرَيكخراوش -6

 .دراوداش طةندةَلي كارطَيري و داراييش شتنةوةي ثارة بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم
 .ثاراستين سيستةمي زانياري هةرَيم-1
 .بةرةنطاربوونةوةي تريؤريزم بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم-6

 .اسا كارثَيكراوةكاني هةرَيمبةرةنطاربوونةوةي سيخوري بةطوَيرةي ي-11
 .ثاراستين ااسايشي طةياندن و دامةزراوة نةوتيةكان و بةنداوةكان-11
 .ثاراستين ااسايشي فِرؤكةخانةكان و دةروازة سنوورييةكاني هةرَيم-11
 .هةماهةنطي لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ ثاراستين ااسايشي كةساني فةرمي لة كاتي ثَيويستدا-13
ةدواداضووني كاروباري ثةنابةرو ااوارةو اةو بيانيانةي لة هةرَيم نيشتةجَين بةهةماهةنطي لةطةَل ب-11

 .ويةنة ثةيوةنديدارةكان
 .ثاراستين ااسايشي خؤراكي و تةندروسيت لة هةرَيمدا بة هةماهةنطي لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكان-15
 .ثاراستين ااسايشي وزةو دةزطا ذيارييةكان-17
هةماهةنطي لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ ثاراستين ااسايشي ِرَيكخراوة نَيو دةوَلةتييةكان و نَيردة -16

 .ديبلؤماسييةكان و كونسولطةرييةكان لة هةرَيم
دابني كردني ااسايشي بارةطاو ثَيكهاتةكاني ثَيشمةرطةو كؤكردنةوي زانيارييةكاني هةواَلطري و -11

 .ةَلسةنطاندنيانمةيداني و سرتاتيذي و ه
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ اَيوةي بةِرَيزش بةِرَيزان كَي لةطةَلة تكاية دةسيت بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيبةة 
 .تةنها سَي كةس لةطةَلدا نييةش بة زؤرينةي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي ضوار فةرموو

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
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 :ماددةي ضوارةم
اةجنومةن راوَيذكارَيكي هةيةش كة لةويةن سةرؤكي هةرَيمةوة بة ثلةي وةزير دادةمةزرَيت و : يةكةم

سةرثةرشيت و بةِرَيوةبردن و هةماهةنطي نَيوان دةزطاكاني سةر بة اةجنومةنةكة اةجنام دةداتش هةروةها 
 .اوكاري و راثةِراندني كارةكاني بةثَيي اةو دةسةَوتانةي ثَيي دةدرَيتراوَيذكار جَيطرَيكي دةبَيت بؤ ه

بةرثرسي دةزطاكاني ماددةي دووةمي اةم ياساية اةندامن لة اةجنومةنةكةداش سةرؤكي هةرَيم : دووةم
 دةتوانَيت كةسش يان دةزطاي تر بةطوَيرةي ثَيداويستيةكاني تةناهي بؤ اةجنومةن زياد بكاتش يان بانطهَيشت

 .بكات
 .دابني كردني بودجةيةك لة بودجةي طشيت هةرَيم بؤ اةجنومةني ااسايشي هةرَيم: سَييةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموون بة عةرةبيش خبوَيننةوة

 (:نورةديين)عمر محدامني خدر.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اااد  الرااع 
رايا اإلقليم الرج  وزير  يشرف ويرلير وينسرق ارني ااؤسسرات     يك ر للمجلا مستشار يعيني م  قبل  -1

 .التااع  للمجلا ويك ر لا نااب يعاونا يف إجناز مهماتا وفق الصالحيات ااخ ل  لا
يك ر مسؤول ا ااؤسسات ال ارد  يف اااد  الثاني  م  هها القان ر أمضاع يف اجمللا ولرايا اإلقليم احلرق يف   -1

 . سات أخرى لا دم تهم إىل اجمللا يف احلا،ت اإلمتيادي إداف  أشخاص أو مؤس
 .ختصيص ميزاني  جمللا أم  اإلقليم م  اايزاني  العام  لإلقليم -3

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةايتان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل اةو ماددةيةن وهيَ مووحةزةيةكمان نييةش تةنهاو تةنها  اَيمة وةكو ليذنةي هاوبةش بةكؤي دةنط
 .ش زؤر سوثاس(اوً،  ثانيًا  ثالثًا)نووسراوة كردوومانة بة ( 3ش 1ش 1)

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةردوو ليذنة موتةفيقن
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي و ناوخؤ بووش زؤر سوثاسبةَلَي اةوة رةاي تةواوي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِرَيزانش كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي ضوار موداخةلة بكاتة ناويان دةنووسنيش اةو اةندامة بةِرَيزانةي 
شيالن عبداجلبارش صباح بيت اهللش عمر هةوراميش )دةيانةوَيت قسة بكةن لةسةر اةو ماددةيةش رَيزداران 

ش كةسي تر هةيةة تارا اةسعةديش (ش سامل تؤماش امحد وةرتيطاهرشلَير حمي الدينش شظان امحدش مجال 
 .فةرموو شيالن خان

 :بةِرَيز شيالن عبداجلبار عبدالغين
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةرثرسـا  زؤربةي ياسا دامةزراندنَي وَيت وزارةتاو دةزطاو دةستةش ضةند مةرجةك هاتينـة بـؤ كانديـد كرنـا ب    
وةزارةتاش ياخود دةستةش اةذي ظَيرَي دبينم كو ثي تي ظيا بؤ وةزيرش ياخود اـةو موستةشـارةي كـة سـةرؤكَي     
هةرَيمَي دةست نيشان بكاتنش هةندةك مواةهيالتَيت وي بَينة ديار كـرنش دةربـارا ااسـيَت خوَينـدنَي ذيـا وي      

 .اةزمونا وي اي ل ظي بارَيداش سوثاس
 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

 .زؤر سوثاسش رَيزدار صباح بيت اهلل كةرةم بكة
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
او مؤسسات ا،خرى او دم تهم اىل اجمللرا يف احلرا،ت   )لة ماددةي ضوار فةقةرة دوو لَي دمياييا دةرَي بَيذينت 

بة رةايـا مـن رةنطـَي    ( ختصيص ميزاني  جمللا) سَي ش لة خاَو(منل احلاج )ش بة رةايا من ببَيتة (ا،متيادي 
 .ش سوثاس(ختصيص ميزاني  للمجلا دم  اا ازن  العام  لالقليم)بَيتة صياغة كرن 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار  عمر هةورامي كةرةم بكة

 :بةِرَيز عمر صدي  حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنيار دةكةم داِرشتنةوةكةي بةم شَيوةية بَيتلة ماددةي ضوارةم 

لةويةن سةرؤكي هةرَيمةوة بةثلةي وةزير راوَيذكارَيك دادةمةزرَيتش بؤ سةرثةرشيت كـردن و بـةِرَيوةبردن   )
ش اةمة جياوازي ضية لةطةَل اةوةي كة خؤي هةيةش (و هةماهةنطي لةنَيوان دةزطاكاني سةر بة اةجنومةنةكة

دةَلَيني اةجنومةن راوَيذكارَيكي هـةبَيتش لـة رووي داِرشـتنةوة وا دةكـاتش كـة اـةم راوَيـذكارة        اَيمة كاتَيك كة 
ايش و كاري دووبارة راوَيذكاري دةكاتش بةَوم كة طؤِريت كردت بةوةي كة لةويـةن سـةرؤكي هةرَيمـةوة بـة     

بـؤ سةرثةرشـيت كـردن و     ثلةي وةزير راوَيذكارَيك دادةمةزرَيتش دواي اةوة وةزيفةكـةي دادةنَيـي بـؤ خـؤتش    
 .بةِرَيوةبردن و هةماهةنطي نَيوان دةزطاكاني سةر بة اةجنومةنةكةش من تةسةور دةكةم وا باشرتة

ثرسيارم لةسةر اةوة هةيةش راوَيذكار جَيطرَيكي دةبَيتش لَيرة دةست نيشان نةكراوةش كَي اـةو جَيطـرة ديـاري    
 .دةكاتة زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش رَيزدار شلَير حمي الدين كةرةم بكة زؤر

 :بةِرَيز شلَير حمي الدين صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش (جمللرا مستشرار  )من ثشتطريي لة ماددةكة دةكةمش دةَلَيم لة رووي صياغةكةي عةرةبيةكـةي باشـةش دةَلَيـت    
َيت لة عةربيةكة بؤ كوردي دةكرَيتش بةَوم لَيرة لة تةرجومةي عادةتةن لة ياساكان تةرجومةي حةر  دةكر

هــةر صــياغةكةي تَيــك دةضــَيتش منــيش ثشــتطريي رةايةكــةي كــاك عمــر هــةورامي دةكــةم لــة داِرشــتنةوةي 
اةجنومـةن لةويـةن   )صياغةكةي جارَيكي ترش بةَوم مـن داِرشـتنةوةيةكي تـرم هةيـةش اةطـةر قـةبولي بكـةن        

ةرَيمـةوة دادةمـةزرَيت سةرثةرشـيت و كارةكـاني بـةِرَيوة      لةويـةن سـةرؤكي ه  ( بة ثلـةي وةزيـر  )راوَيذكارَيك 
دةبردرَيت بة هةماهةنطي لةنَيوان دةزطاكاني سةر بـة اةجنومةنةكـةش هـةروةها جَيطرَيكـي دةبَيـت هاوكـاري       
راثةِراندني كارةكاني دةكاتش بةثَيي اةو دةسةَوتانةي كة ثَيي دةدرَيتش اةطةر قةبولي بكةن اـةو صـياغةيةش   

 .سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .زؤر سوثاسش رَيزدار  شظان امحد كةرةم بكة
 :بةِرَيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثرسيارَيكم هةية لة ليذنةي هاوبةشش لَيرةدا اايا اةو اةجنومةنة كةسانَيكي مةعنةوي دةبَيـتش يـان نـاة    

مةعنـةوي دةبَيـتش يـان نـاة اةطـةر دةبـَينتش مـن ثـَيم باشـة          ثرسيارةكةم اةوةية اةم اةجنومةنة كةسايةتي 
ش يـان  (اةجنومةن كةسايةتي مةعنةوي خؤي هةيةش يان دةبَيت)بِرطةيةكي بؤ ايزافة بكرَينت لة بيدايةتةوة 

اةجنومـةن كةسـايةتيةكي مةعنـةوي و    )اةطةر بِرطةي بؤ ايزافة نةكرَيتش لةطةَل خاَلي يةكـةم بنووسـرَينت   
دةبَيت لةويةن سةرؤكي هةرَيمةوةش اةطةر بةو صيغةتة بَينتش اةطةر ببـَينتش ض بـة بِرطةيـةكش    راوَيذكارَيكي 

 .ض بة دةمج كردنيش اةمة تَيبيين يةكةم
تَيبيين دووةمش لة بِرطةي سَييةمدا دابني كردني  بودجةيةكي تايبةتش اةم اةجنومةنـة داايمـةن بودجـةيان    

ودجــةي هــةرَيم و لــةذَير ضــاودَيري ديــواني ضــاودَيري دارايــي   تايبــةت دةبــَينتش بودجةيــةكي تايبــةت لــة ب 
 .هةرَيمدا دةبَيتش وةكو نةزاهةش ضونكة لة نةزاهة زياتر نييةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة طاهرزؤر سوثاسش رَيزدار مجال 

 :ابراهيم طاهر بةِرَيز مجال
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ستةشارة لة رووي ايدارييةوةش اةوةية كة تةنها سةوحياتي ايستيشارةي هةيةش يةعين بة داناني اةم مو
سةوحياتي تةنفيزي نييةش ضونكة موستةشارةش موستةشار اةو كةسةية بةس راوَيذكاري دةداتش ويةني تر 

ش ايستيشارة اةوةية وةردةطرَيتش يان ناة اةطةر هاتو وةرطرت بوو اةمري تةنفيزي اةو كاتة دةبَيتة مولزةم
ش اةمانة هةندَي وةزاايفن (يشرف ويلير وينسق)سيفةتي ايلزام نييةش بؤضي من لَيرة دةبينم نووسراوة 

يك ر للمجلا مستشار يعيني م  قبل رايا ا،قليم الرج  وزير )تَيكةَلي لةناويان كريةش باشرت دةبينم 
ش (وليست مهامتا( )اونا يف اجناز مهاماي جا ااؤسسات التااع  للمجلا وينسق اينها ويك ر لا نااب يع

 .مةهامةش نةك موهيماتةش اةمة يةك
اداف  )ش اةوانة (اداف  اشخاص او مؤسسات اخرى او دم اتهم اىل اجمللا يف احلا،ت ا،متيادي )خاَلي دووةمش 

وةك شارةزاش  وةزيفة داايميةش بة سيفةتي موةقةتةيةش ايستيعانة ثَي دةكرَيت وةك خةبري وش بَلَيني( اشخاص
ار )باشة اةوانة حةقي تةصويتيان دةبَيتش يان ناة يةعين اَيمة وزمة لَيرة شتَيك دياري بكةينش عةجةبة 

 .ش يانيش بؤيان نابَيت دةنط بدةن(يك ر هلم حق التص يت
م ازن  جمللا ام  ا،قليم دم  )ميزانية بكرَيت بة موازةنةش ( خيصص او ختصيص م ازن )خاَلي سَييةمش 

 ش سوثاس(اا ازن  العام  لالقليم وختضع حساااتا للتلقيق م  قبل دي ار الرقاا  ااالي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار سامل تؤما كةرةم بكة
 :بةِرَيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَي سثاردووةش بة قةناعةتي من ناكرَيت  خؤي راوَيذكار سيفةتي راوَيذكارييةش لَيرة كارَيكي تةنفيزميان

 .جَيطري هةبَيتش ضونكة خؤي راوَيذكارة
دامةزراندني بة ثلةي وةزير لةويةن بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمةوةش بة قةناعةتي من دةست نيشان / دووةم

 .كردني لةويةن سةرؤكي هةرَيمةوةش نةك دامةزراندنيش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اسش رَيزدار دكتؤر امحد كةرةم بكةزؤر سوث
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةويةن سةرؤكي هةرَيمةوة دياري دةكرَيـتش دواتـر اةمـة نـاايبَيكي دةبَيـتش اايـا        سةبارةت بةو راوَيذكارة

 .لة خاَلي يةكةمنايبةكة لةويةن كَيوة دياري دةكرَيتة اةمة روون نةكراوةتةوة لَيرة 
خــاَلي دووةمش اــةو مواةسةســاتانةي اةنــدام دةبــن لــة اةجنومةنةكــةش دواتــر دةَلَيــت بــؤي هةيــة لــة حاَلــةتي  

بَيت لـة جيـاتي   ( منل احلاج )ايعتيادي مواةسةساتي ترش اةشخاصي تر بانط بكات بؤ مةجليسةكةش باشرتة 
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ديارة اةوانة اايـا مـا  دةنطـدانيان هةيـةش يـان       ش ضونكة(احلا،ت ا،متيادي  دور ار يك ر هلم حق التص يت)
 .بَيت( منل احلاج )نيانةة بةَلكو نةك لة حاَوتي ايعتيادي 

باشـرتةش بـةو شـَيوةية دابِرَيذرَيتـةوة     ( جمللرا ميزانير   )ش (ختصيص ميزانير  )لة خاَلي سَييةميشش لة جياتي 
 .ش زؤر سوثاس(رقاا  ااالي جمللا ميزاني  م  اايزاني  العام  لالقليم ختضع للي ار ال)

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش تارا اةسعةدي كةرةم بكة

 :بةِرَيز تارا حتسني اةسعةدي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكاني من زؤربةي كرانش زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش رةايتان تكاية

 (:نورةديين)امني خدربةِرَيز عمر محد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة مانايش يان مةفهومي وشةي موستةشارش لةِراستيدا بة ماناي اةوة نييةش كة راوَيذي ثَي دةكرَيتش 
يان رةاي دةداتش لَيرة لةضوارضَيوةي اةم ياسايةداش بؤ منوونة مةسةلةن راوَيذكاري ااسايشي نةوتـةوةيي لـة   

تووةكاني اــةمريكاش ســةرؤكي مةجليســَيك دةكــاتش كــة وةزيــري دةرةوة تَييــدا اةندامــةش اــيرت    وَوتــة يــةكطر
سياسةت دادةِرَيذَيتش بنةما دادةِرَيذَيتش راوَيذكار لة اةَلمانيا سةرؤكي وَوتةش بةماناي اةوة نيية اـةم ثؤسـتة   

وةزارةتَيكـدا اَيمـة موستةشـار     باَوية اةمة تةنها مةسةلةن رةاي لَي وةردةطريَيـت و اـةوةي لـة ضوارضـَيوةي    
 .دادةنَينيش لَيرةدا بةم مانايةدا هاتووةش وةكو باسم كرد ايرت يةكش دوو منوونةش ااماذةم ثَي كرد

سةبارةت بةوةي كة اَيمة ايزافة بكةينش كة لةكاتي ثَيويستدا ااساييةش اَيمةش ثَيمان باشـة ايزافـة بكرَيـتش    
 .كاتي ثَيويستداو بةبَي اةوةي ما  دةنط داني هةبَيتبةتايبةتي لة بِرطةي دووةمداش كة لة

سةبارةت بةوةي لة رووي صياغة كردنةوةش اةوة كة ميزانية بكرَيتة موازةنـةش ااسـاييةش لةوانةيـة دروسـترت     
بَيت لةضوارضَيوةي ميزانيةي طشـيت هـةرَيميش بَيـتش بـةَوم هـةر ميزانيةيـةكش سـةبارةت بـة رةقابـة هـةر           

بكرَيـت لةضوارضـَيوةي ميزانيـةي طشـيت هةرَيمـدا بَيـتش كةواتـة خازيعـةش ملكةضـة بـؤ           ميزانيةيةك ديـاري  
ديواني ضاودَيري داراييش اةطةر لَيرةدا نةيةتش ضونكة بؤ خؤي بةشَيوةيةكي طشـيت اـةو ميزانيـة ملكةضـةش     

ضاودَيري  ضاودَيرييةش ملكةضي ضاودَيرييةش كةواتة اةو بةشةش لة اةسَلةكةي دةبَيتةوةش ديسان ملكةضة بؤ
 .داراييش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية ااخري صياغةتان خبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيدةينة دةنطدانةوة
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اااد  الرااع 
سرق ارني ااؤسسرات    يك ر للمجلا مستشار يعيني م  قبل رايا اإلقليم الرج  وزيرر  يشررف ويرلير وين   -1

 .التااع  للمجلا و يك ر لا نااب يعاونا يف إجناز مهماتا وفق الصالحيات ااخ ل  لا
يك ر مسؤول ا ااؤسسات ال ارد  يف اااد  الثاني  م  هها القان ر أمضاع يف اجمللا ولرايا اإلقلريم احلرق يف   -1

 . إلمتيادي  منل ا،قتضاعإداف  أشخاص أو مؤسسات أخرى دم تهم إىل اجمللا يف احلا،ت ا
 .ختصيص ميزاني  جمللا أم  اإلقليم م  اايزاني  العام  لإلقليم-3
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان كَي لةطةَلة تكاية دةسيت بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوةة زؤر     
 .ثَينج فةرمووسوثاسش بة كؤي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي 

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَينجةم
 .اةجنومةن رَي و شوَين و رَيساكاني رةفتاري تةناهي مةشقي ثسثؤري بؤ كاديرةكاني  دادةِرَيذَيت-1
بـة ثـةيِرةوَيكش يـان    كارو ثةيكةر بةندي اةو دةزطايانةي لة ماددةي دووةمي اـةم ياسـادا ناويـان هـاتووة      -1

 .ياسايةك بةطوَيرةي ثةيوةندي دةزطاكان بة ويةنة ثةيوةنديدارةكانةوة رَيك دةخرَيت
اةرك و ماف و دسثليين اةفسةرو كارمةنداني كة لـة مـاددةي دووةمـي اـةم ياسـايةدا ناويـان هـاتووة بـة          -3

 .ياسايةكي تايبةت رَيك دةخرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة عةرةبيش
 :بةِرَيزشَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اااد  اخلامس 

 .يص غ اجمللا إجراعات وق امل السل ك ا،متيادا والتلريبات ااتخصص  لك ادر -1
ان ر ينمم اجمللا أمما، وهيكلي  ااؤسسات ال ارد  أ ااها يف اااد  الثانير  مر  هرها القران ر انمراد  أو اقر      -1

 .حبسب مالق  ااؤسس  ااجلهات ذات العالق 
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ينمم اقان ر خاص ال اجبات واحلق ق واحلال  اإلنضباطي  للضباط والعاملني ال ارد  يف ااراد  الثانير  مر     -3
 .هها القان ر

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةش رةايتان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
اَيمةي ليذنةي هاوبةش لة ليذنة اةو مةوزوعةمان موناقةشة كردش ثَيمانوا بوو ثَيويسـتة فةقـةرةي يـةك و    
سَي هةَلبطريَيتش بـةَوم دواي اـةوةي كـة راوَيـذمان كـرد لةطـةَل ليذنـةي نـاوخؤش هاتينـة اـةو قةناعةتـة كـة             

يت بـة هةنـدَيك ايجرااـات هةيـةش اـةو      ماددةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوةش لةبةر اـةوةي اـةو مةجليسـة ثَيويسـ    
ايجراااتة ثةيوةندي بة سلوكي ايعتيادييةوة هةيةش بة تةدريبات هةيةش لة هةمان كاتدا حقوق و واجيبـاتي  
اةو دةزطايانة بة تةاكيد ثَيويسيت بة هةيكةليةت هةيةو بة مةسةلةي حقـوق و حـاَوتي اينزيبـاتي هةيـةش     

و خؤي مبَينَيتةوةش لةطةَل ليذنةي ناوخؤش قسةمان كرد لـةو بارةيـةوةش   بؤية ثَيمانواية هةرسَي فةقةرة وةك
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسش بةِرَيزانش كـَي دةيـةوَيت لةسـةر اـةو ماددةيـة قسـة بكـاتة ناويـان دةنووسـنيش اـةو بةِرَيزانـةي            
ش سؤزان شهابش ااسؤ كـةريمش شـظان امحـدش    دكتؤر امحد وةرتيش اةظني عمر)دةيانةوَيت قسة بكةنش رَيزداران 

 .ش بةِرَيز امساعيل حممود كةرةم بكة(قادر حسن
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هــةر لــة كؤبوونــةوةي هــةردوو ليذنــةدا راي هةنــدَيك لــة اةنــداماني ليذنــةي كاروبــاري نــاوخؤ وا بــووش كــة  

 :رَيتماددةيةك بةو شَيوةية زياد بك
 (.كاتَيكي دياري كراو دةست نيشان بكرَيتش بؤ يةكخستين ااذانسي ثاراسنت و زانياري لة ماوةي دوو ساَلدا)

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز دكتؤر اةمحةد وةرتي كةرةم بكة
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
س لةوة دةكات رَي و شوَين و رَيساكان و رةفتاري اةو اةندامةكاني و هةروةها ديارة خاَلي يةكةم و دووةم با

اةو دةزطايانةي كة لة ماددةي دووةمدا هةنش بة ثةيِرةوَيك رَيك خبرَينش لةبـةر اـةوة اةطـةر هـةر لـة رةاـي       
ن كـارو  ثَيشووي هاوبةشي هةردوو ليذنة وةكو خؤي مبابايةوةش ثَيمواية كَيشـةيةك نـةبووش يـةعين اةجنومـة    
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ثةيكةري اةو دةزطايانةي ناويان لة ماددةي دووةمي اةم ياسادا هاتووة بة ثةيِرةوَيك رَيك دةخاتش نـةك بـة   
 .ياساش وةك اةوةي ياسايةش ياسايةكي تر بؤ دابنرَيت بة ثةيِرةو رَيك دةخاتش ثَيمواية اةوة كا  بوو

ةي ثـَي كـراش اـةو ماددةيـة دابنرَيـتش بـؤ       بةنيسبةت اـةو رةايـةي هةنـدَيك لـة اةنـدامان و ثَيشـرتيش اامـاذ       
 .يةكخستنةوةي دةزطاي ثاراسنت و زانياريش من ثشتيواني لَي دةكةمش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار اةظني عمر كةرةم بكة
 :بةِرَيز اةظني عمر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكـةمش كـة باسـي تـةدريب و قةواعيـدي سـلوك دةكـاتش اةطـةر لَيـرة          خـاَلي  / سةبارةت بـة مـاددةي ثَينجـةم   
مةبةست لةوةية كة بؤ اةو مةجليسةي كة اَيستا هةيةش وابزاي اةو مةجليسة هةر خؤي دةسةَوتي اـةوةي  
دةبَيتش كة اةو تةدريب و اةو قواعيدو شتانة بكات كة لَيرة باس كراوةش بةَوم اةطـةر باسـي كـةواديري نـاو     

كاني تر دةكات كة هاتووةش اةوة لَيرةدا لة دووةم اَيمة باسي اةوة دةكةينش كـةوا جـارَيكي تـر بـة     مواةسةسة
نيزامش ياخود بة ثةيِرةوَيكي ناوخؤ اةوان تةدريبات وةربطرنش بؤية من لة هةردوو حاَلةتةكةدا دةبينم كةوا 

 .خاَلي يةكةم نةمَينَيت و هةَلبطريَيت
ةبيةكـةداش اةطـةر خبوَيندرَيتـةوة تؤزَيـك نامةفهوميـةتي تيايـةش بـةَوم لـة         سةبارةت بـة خـاَلي دووةم لـة عةر   

كورديةكة باشرت رَيكخراوةش كة كاتَيك باسي اةوة دةكات دةَلَيت بةنيزامَيك اةو ياسايةش من هةَلبةتـة لةطـةَل   
حبسرب  )هـةبَيت   كاك دكتؤر امحد دامش كة ياساكة اةسَلةن هةَلبطريَيتش بةَوم باسي اةوة دةكاتش كة قانونَيـك 

ش اةطـةر باسـي مواةسةسـة دةكـاتش خـؤ لـة مـاددةي دووةمـدا هـةموويان          (مالق  ااؤسسر  جبهراز ذات العالقر    
بةناوي مواةسةسة نـةهاتووةش هةنـدَيكيان ناويـان موديريـةي عامةيـةش سَييةميشـيان نـاوي وةكالةيـةش بؤيـة          

تش وةكـو طـول لـة كورديةكـة بةشـَيوةيةكي      اةطةر لَيرةدا ناوةكة تؤزَيـك تـةرتيب بكرَيـتش يـاخود رَيكبخريَـ     
 .جوان هاتووةش بةَوم لة عةرةبيةكة تؤزَيك رةكيكة

ينمم اقان ر خاص ال اجبات واحلق ق واحلال  ا،نضرباطي  للضرباط والعراملني    )سةبارةت بة سَييةمش دةَلَيت 
 ............ ش لة ماددةي دووةم ناوي هيَ(ال ارد  ا ااهم يف اااد  الثاني 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار سؤزان شهاب كةرةم بكة
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة خاَلي يةكةمدا لة ماددةي ثَينجةمش قةواعيدي سلوكي ايعتيـادي نييـةش وةزيفييـةش سـلوكي وةزيفـيش نـةك       
يادي ذياني رؤذانةي خؤي دادةنَيـتش مـةجليس بـؤي    ايعتياديش هةموو كةسَيك خؤي قةواعيدي سلوكي ايعت

 .دانانَيتش لةبةر اةوةي سلوكي وةزيفيية
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ــاز            ــةَلَيك جيه ــدا كؤم ــةناو خؤي ــةية ل ــةو مواةسةس ــؤي ا ــونكة خ ــةش ض ــةك هةي ــداش تَيكةَلي ــةخاَلي دووةم ل
ك خبـرَينش  دةطرَيتةخؤيش كة هةندَيكيان بة قانون دةبَيت رَيـك خبـرَينش هةندَيكيشـيان دةبَيـت بـة نيـزام ريَـ       

لةبةر اةوة مادام بة نيزام رَيكخراوةش ضونكة اَيمة دةزانني اـةوةي بـةقانون رَيكخـراوةش اـةوة مواةسةسـةي      
ــانون       ــكةري بــة ق ــتيخباراتي عةس ــةي ايس ــةي عام ــتش موديري ــك دةخرَي ــانون رَي ــةمين ايقليمــة كــة بــة ق ا

ش اةوة (وكال  احلماي  وااعل مات)ومات رَيكخراوةو هةيةو بووني هةيةش دةمَينَيتةوة وةكالةتي حيمايةي مةعل
خؤي دةبَيت بة نيزامَيكي خاص بَيتش دةبَيت جيا بكرَيتةوةش يةعين دةبَيت دياري بكرَيتش نابَيت بطوترَيـت  

 .بة قانون و بةنيزاميشش اةمة لَيرةدا تَيكةَوويةكي تَيداية
ش زوبـات غةَلـةتَيكي   (باطي  للضرباط يرنمم اقران ر خراص ال اجبرات واحلقر ق واحلالر  ا،نضر       / )خاَلي سَييةم

  (ال ارد  ا ااهم)ش نةك (ذكرهم ال ارد  والعاملني)مةتبةعي تَيدايةش اةطةر اةوةي ضاك بكةن خراث نييةش 
ينمم اقان ر خراص ال اجبرات واحلقر ق    )ش دةبَيت بطوترَيت (ال ارد  ذكرهم يف اااد  الثاني  م  هها القان ر)

الــواردة )ش نــةك (والعرراملني الرر ارد  ذكرررهم يف  اارراد  الثانيرر  مرر  هررها القرران ر واحلالرر  ا،نضررباطي  للضررباط
 .ش ضونكة اَيمة ناوي هينمان هَيناوة لة ماددةي دووةمداش سوثاس(امسااهم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار ااسؤ كةريم كةرةم بكة

 (:ااسؤ)بةِرَيز بكر كريم حممد

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل
ينمم اجمللا أمما، وهيكلي  ااؤسسات الر ارد  أ ااهرا   )بةنيسبةت ماددةي ثَينجةمش بِرطةي دووةمش بةِراسيت 

أو )ش بـةَلَي مـةجليس دةتوانَيـت بـة نيزامَيـك شـت دةربكـاتش بـةَوم         (انمراد . يف اااد  الثاني  م  هها القران ر 
نيا كـاري ثةرلةمانـةش كـاري مـةجليس نييـةش بؤيـة       ش مةجليس ناتوانَيـت قـانون دةربكـاتش قـانون تـة     (اقان ر

بةبِرواي من اةمة لَيرةدا بةشَيوةيةكي هةَلة هـاتووةش اـةو ثرسـيارة ااراسـتةي ليذنـةي ياسـايي دةكـةمش اايـا         
 .دةكرَيت مةجليسَيك قانون دةربكاتة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شظان امحد كةرةم بكة

 :ان امحد عبدالقادربةِرَيز شظ
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبينيم لةسةر ماددةي ثَينج لة بِرطةي دووداش اةوةي كاك ااسؤ ااماذةي ثَي كردش من سةد لة سةد تةايـدي  
دةكةمش بةثيي ثةيِرةوَيكش يان ياسـايةك وبربَيـتش بـةطوَيرةي دةزطاكـة ويةنـة ثةيوةنديدارةكانـةوة لةويـةن        

ةخرَيتش لةويةن اةجنومةني بؤ ايزافة بكرَيتش ضونكة ديار نييـة كـَي اـةم ثـةيِرةوة رَيـك      اةجنومةن رَيك د
 .دةخاتة لةويةن اةجنومةنش اةجنومةن اةو ثةيِرةوة رَيك دةخات
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خاَلي سَييةمش مـن دةبيـنم اةمـة تةحصـيل حاصـلةش هـةر ثَيويسـت بـةوجودي ناكـاتش اـةم اـةرك و مـاف و             
وويان يــةعين دةرةجــةداري عةســكةرينش اــةو ياســا ســةربازييانةي كــة لــة شــتانةو كارمةنــدانش اةمانــة هــةم

 .هةرَيمدا كار ثَيكراون دةضنة ذَير ركَيفي اةوانةوةش هةر ثَيويست بة هةبوونيشي ناكاتنش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار قادر حةسةن كةرةم بكة
 :بةِرَيز قادر حسن قادر

 .كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ
دواي روون كردنةوةي بةِرَيزاني ليذنةي هاوبةشش من ثَيشنيار دةكةم ماددةي ثَينج بة هةرسَي بِرطةكةيةوة 

 .بةبَي طؤِران و دةستكاري وةكو خؤي مبَينَيتةوةو زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش رةايتان
 
 

 :يبةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر لة برادةران طوتيان مةسةلةي قانون و مةسةلةي نيزام و مةسةلةي تةعليماتيش زؤر هاتة ااراوةش اَيمة 
ثَيمانواية وةكو ليذنةي هاوبةش ايمكان نيية ايجرااات و قةواعيدي سلوك هةتا بة تةعليماتيش دةربََيتش 

كي زؤر تةبيعييةش كة مواةسةسةيةك بتوانَيت اـةم جـؤرة ايجراااتـة    نةك بة ثةيِرةوَيكي ناوخؤش اةمة شتَي
 .دةربكاتن

بةنيســبةت فةقــةرةي ســَييةمش اــةوةي ســؤزان خــان ايشــارةتي ثَيــداش اَيمــة اــةوةمان بــة نــةزةري ايعتيبــار    
 .وةرطرتووةو عيالجيشمان كردووة لة فةقةرةي سَييةم

ــان دةرناكــ     ــاتش ي ــانون دةردةك ــةجليس ق ــةوةي م ــبةت ا ــةوحيةتي   بةنيس ــة س ــة دةكةوَيت ــرة نيزامةك اتش لَي
مــةجليسش بــةَوم بــةِرَيزانش خؤتــان دةزانــن دةبَيــت ثــرؤذة تةقــديم بكرَيــت و بَيــت لــةو ثةرلةمانــة ايقــرار  
بكرَيتش نةك مةجليسـةكة سـةوحيةتي قـةوانني و قـةرارات بكـاتش بؤيـة مةسـةلةكة بةنيسـبةت نيزامةكـةش          

اةو ثةرلةمانةش نةك بة خؤي هةَلبستَيتش اَيمة واي بـؤ دةضـنيش بؤيـة     نيزام اةوة وازحيةش قانونةكةش دَيتة
 .اةطةر ايجازةمان بدةنَي صياغةكةي خبوَينينةوةش دواي اةو تةعديالتةي كة لةسةري كرا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيستا ااخري صياغةتان بة عةرةبي و بة كوردي خبوَيننش بؤ اةوةي بيدةينة دةنطدان
 :َيروان ناصح حةيدةريبةِرَيز ش

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :اااد  اخلامس 
 .يص غ اجمللا إجراعات وق امل السل ك ا،متيادا والتلريبات ااتخصص  لك ادر -1
انمراد أو اقران ر   . ينمم اجمللا أمما، وهيكلي  ااؤسسات ال ارد  أ ااها يف اااد  الثانير  مر  هرها القران ر    -1

 .س  ااجلهات ذات العالق حبسب مالق  ااؤس
ينمم اقان ر خاص ال اجبات واحلق ق واحلال  اإلنضباطي  للضباط والعاملني يف ااؤسسات ال ارد  يف ااراد   -3

 .الثاني  م  هها القان ر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر نوقتةي نيزاميت هةبووش فةرموو
 (:نورةديين)بةِرَيز عمر امحدامني خدر

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
جارَيكي تريش ااماذةمان ثَيـداش كـة لـةم ثـرؤذة ياسـايةدا يةكـةجمار داِرشـتنةكةي بـة كـوردي كـراوةش ثاشـان            

اةجنومـةن رَي و شـوَين و   )تةرجومةي عةرةبي كراوةش بؤية لة ماددةي ثَينجةم لة بِرطـةي يةكةمـدا دةَلَيـت    
ش بؤيـة دةبَيـت   (اوعتيـادي )ش نةك (السلوك اومين)يةش واتا تةناهي بةماناي اةمني( رَيساكاني رةفتاري تةناهي

 .بيكةين بة سلوكي اةمينش نةك سلوكي ايعتيادي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان جارَيكي تر بيخوَيننةوة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةمة بةنيسبةت اةو كةواديرانةية اةو سلوكة ايعتياديةش كة باسي تةدرييب تةخةصوص و كةوادير دةكاتش ا

 :نةك بةنيسبةت خةَلكي ترةش ماددةكة دةخوَينمةوة دواي ااخري صياغة
 :اااد  اخلامس 

 .يص غ اجمللا إجراعات وق امل السل ك ا،متيادا والتلريبات ااتخصص  لك ادر -1
انمراد أو اقران ر   . ا يف اااد  الثانير  مر  هرها القران ر    ينمم اجمللا أمما، وهيكلي  ااؤسسات ال ارد  أ ااه-1

 .حبسب مالق  ااؤسس  ااجلهات ذات العالق 
ينمم اقان ر خاص ال اجبات واحلق ق واحلال  اإلنضباطي  للضباط والعاملني يف ااؤسسات ال ارد  يف ااراد   -3

 .الثاني  م  هها القان ر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةت موداخةلةي هةيةش كةرةم بكةبةِرَيز كاك فر
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دوور نيية رةاي اةوةل دروسترت بَيتش ضونكة لـة مـةعلومات راسـتةش صـياغةي اـةوةلي ثرؤذةكـة بـةكوردي        
ةزيفـي راسـترت بَيـت لـة سـلوكي      بووش ثاشان تةرجومةي عةرةبي كراش لةوانةية سلوكي اـةمينش اـان سـلوكي و   

 .ايعتياديش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةطةر ثَيتان باش بَيت سلوكي ايعتياديةكةي دةكةينة سلوكي وةزيفيش خؤي ماناكةشي هةر اةوةية

 :اااد  اخلامس 
 .ريبات ااتخصص  لك ادر يص غ اجمللا إجراعات وق امل السل ك ال ظيفي والتل-1
انمراد أو اقران ر   . ينمم اجمللا أمما، وهيكلي  ااؤسسات ال ارد  أ ااها يف اااد  الثانير  مر  هرها القران ر    -1

 .حبسب مالق  ااؤسس  ااجلهات ذات العالق 
  يف ااراد   ينمم اقان ر خاص ال اجبات واحلق ق واحلال  اإلنضباطي  للضباط والعاملني يف ااؤسسات ال ارد-3

 .الثاني  م  هها القان ر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش اَيستا دةةةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلة دةسيت بةرز بكاتة زؤر سوثاسش كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت    
 بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش اَيستا طشت ماددةكةش اةسباب موجةبةش خبوَينمةوةش

 .فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشــي اــةوةي بَــينة ســةر مــاددة ثرؤتؤكؤليــةكانش ثَيشــنيارَيك هةيــةش ثــاش اــةويش مــاددةي ثرؤتؤكــؤلي    
ثَيشنيار هةية دةةةينة بةردةستتانش اَيستا دواي اةو ماددةيةش ماددةية ثَيشنيار كراوة لةويـةن هةنـدَي لـة    

َيزان ليذنةي ناوخؤش اةويش اةوةية دةَلَيت تةحديـدي سـةقفَيكي زةمـةني بكرَيـت بـؤ تةوحيـد كردنـي        بةِر
 .وةكالةتي حيمايةو معلومات بؤ ماوةي دوو ساَل بَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةو ماددانةي كة ايزافةتان كردووةش اةوان ايعتيادينش فةرموون

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 :اَيمة وةكو هةردوو ليذنة ثشتطريي لةو موقتةرةحة ناكةينش دةضينة سةر ماددة ثرؤتؤكؤليةكان
 .للمستشاراصلار التعليمات الالزم  لتسهيل تنفيه احكاد هها القان ر: اااد  السادس 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةردووكتان موتةفيقن لةسةر اةوة
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 :اعيل حممود عبداهللبةِرَيز امس
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا دةةةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
 .بكاتةوةة زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش ماددةكةي ترش تكاية

 :ن ناصح حةيدةريبةِرَيز شَيروا
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، يعمل ااا نص قان ني او قرار يتعارض مع احكاد هها القان ر: اااد  السااع 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ
 

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هيَ تَيبينيةكمان نيية
 :انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

اَيستا دةةةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
 .بكاتةوةة زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش ماددةكةي ترش تكاية

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عالق  تنفيه احكاد هها القان رملى اجلهات ذات ال: اااد  الثامن 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هيَ تَيبينيةكمان نيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دا نيية دةسيت بةرز اَيستا دةةةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسش كَي لةطةَل

 .بكاتةوةة زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش ماددةكةي ترش تكاية
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.وقااع ك ردستار)ينفه هها القان ر امتبارا م  تاريخ نشر  يف اجلريل  الر ي  : اااد  التاسع 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ذنةي ناوخؤلي

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هيَ تَيبينيةكمان نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا دةةةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
 .راش اَيستا بؤ اةسبابي موجيبةبكاتةوةة زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند ك

 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ا،سباب اا جب 
اغي  اقام  وصياغ  اسا أم  ا،قليم واهلافا وايار تشكيالت اجمللا اخلاص اا وكيفي  اداع مهاما  فقل 

 .شرع هها القان ر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ية لةسةر ديباجةكةة نييةش اَيستا طشت ماددةكة لةطةَل ديباجةكة بةو شَيوةيةي كةس موداخةلةي هة
اةندامي بةِرَيز لةطةَلدايةش ( 73)خوَيندرايةوة دةخةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوةة 

َيستا زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش ا
دةستخؤشي لة اَيوةي بةِرَيز اةنداماني ثةرلةماني كوردستان و ثريؤزبايي لة خةَلكي كوردستان و لة دةزطا 
اةمنيةكان دةكةين بة ثةسند كردني ثرؤذة ياساي اةجنومةني ااسايش لة هةرَيمي كوردستانش سةركةوتوو 

واتان دةسثَيرينش كؤتايي بة بنش اينشااةَلاَل اةوانيش كاري خؤيان باشرت دةكةنش دووبارة بةخ
 .خوا لةطةَلتان بَيت( 11)دانيشتنةكةمان دةهَيننيش تا سبةي سةعات 
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

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

 2111\5\3رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3/5/2111 رَيكةوتي شةممة سَي

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  3/5/1111رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , وجَيطري سةرؤك  ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(11)

 :بةرنامةي كار
ي 1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةمانيةتي دةستةي سةرؤكا, عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم شـَيوةية    دا 3/5/1111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي شـةممة رَيكـةوتي   (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
 .عرياق-خستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثِرؤذة ياساى دةزطاى ااسايشى طشتى لة هةرَيمى كوردستان- 1
تايبةت بة  1116ى ساَلى (17)يةكةمى ثِرؤذة ياساي هةمواركردنى يةكةمى ياساى ذمارة خوَيندنةوةى  -1

 .باجى دةرامةت لة هةرَيمى كوردستان
ى  1116سـاَلى  ( 17)خوَيندنةوةى يةكةمى ثَيشـنيارى ياسـايى هـةموار كردنـى يةكـةمى ياسـاى ذمـارة         -3

 .ثةرلةمانى كوردستان
ثَيشـةوا  )ذة بِريـارى تايبـةت بـة هةَلسـو كـةوتى اةنـدامى ثةرلـةمان        خستنةِروو و بِريـاردان لةسـةر ثـِرؤ    -1

 .16/1/1111ى ِرؤذى ( 6)لةكؤبوونةوةى ناااسايى ذمارة ( تؤفي  مغديد
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 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

دووةم خوىل طرَيدانى  دانيشتينةكةمان دةكةينةوةش خوىل سَييةمى هةَلبذاردنش ساَلى .بةناوى طةىل كوردستان
 .3/5/1111ِرؤذى دانيشنت ( 11)دووةمش ذمارةى دانيشنت 

 :بةرنامةى كار
 1661ى هةموار كراوى ساَلى ( 1)لة ثةيِرةوى ناوخؤى ذمارة ( 11)بة ثَيى حوكمةكانى بِرطة يةكى ماددة 

كـارى دانيشـتنى ذمـارة    عرياقش دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانش بِرياريدا بةرنامـةى  -ى ثةرلةمانى كوردستان
ــةكات   ( 11) ــذاردن ل ــَييةمى هةَلب ــوىل س ــايى خ ــةوتى   ( 11)ى ااس ــةممة ِرَيك ــَى ش ــوةِرؤش ِرؤذى س ــَيش ني ى ث
 .دا بةم شَيوةية بَي 3/5/1111
 .عرياق-خستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثِرؤذة ياساى دةزطاى ااسايشى طشتى لة هةرَيمى كوردستان-1
تايبةت بة  1116ى ساَلى (17)ياساي هةمواركردنى يةكةمى ياساى ذمارة خوَيندنةوةى يةكةمى ثِرؤذة  -1

 .باجى دةرامةت لة هةرَيمى كوردستان
ى  1116سـاَلى  ( 17)خوَيندنةوةى يةكةمى ثَيشـنيارى ياسـايى هـةموار كردنـى يةكـةمى ياسـاى ذمـارة         -3

 .ثةرلةمانى كوردستان
ثَيشـةوا  )بـةت بـة هةَلسـو كـةوتى اةنـدامى ثةرلـةمان       خستنةِروو و بِريـاردان لةسـةر ثـِرؤذة بِريـارى تاي     -1

 .16/1/1111ى ِرؤذى ( 6)لةكؤبوونةوةى ناااسايى ذمارة ( تؤفي  مغديد
 .اَيستا داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةين لةطةَل ليذنةى ناوخؤ فةرموون بؤ سةر مةنةصة

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبدهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .عرياق-كايةتى ثةرلةمانى كوردستانبةِرَيز سةرؤ
 ِراثؤرتى هاوبةش/ بابةت

بــةفرانبارى  7ليذنــةى كاروبــارى ياســايى و ليذنــةى نــاوخؤ و ااســايش و اةجنومةنــةكانى خــؤجَييى ِرؤذى   
ى زاينى كؤبوونةوةش بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثِرؤذة ياسايى  16/11/1111ى كوردىش بةرامبةر بة ِرؤذى  1611

عـرياقش لـة ويـةن اةجنومـةنى وةزيرانـةوة ثَيشـكةش كـراوةش لـة دواى         -هـةرَيمى كوردسـتان  دةزطاى ااسايشـى  
ثةرلةمانــدا بــؤ هــةردوو  1/11/1111ى ِرؤذى ( 16)يةكــةمني خوَيندنــةوةى لةدانيشــتنى ياســايى ذمــارة 

 31/1/1111ليذنة ِرةوانة كراوةش ضـةندين كؤبوونـةوةى ديكةشـى بـةدوا داهـات وش كـة دواترينيـان ِرؤذى        
 .ووش لة ثاش طفتوطؤو دانوستانش هةردوو ليذنةكة طةيشنت بةمةى دادَىب

 2111ساَلى )    ( ياساى ذمارة 
 عرياق-ااسايشى هةرَيمى كوردستان ياساي دةزطاى اةمن و

 :ماددةى يةكةم
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 .ثَيناسةكان
دا ثَيناسـة  ثَيشنيار دةكةين هةردوو بِرطة ثَيـنج و شةشـى ماددةكـة وبـدرَينش ضـونكة دةزطـا لـة بِرطـة ضـوار         

كراوةش ثَيويست بة ثَيناسة كردنى سةرؤكى دةزطاو جَيطرةكـةى ناكـاتش ثَيشـنيار دةكـةين بـةم جـؤرةى دادَى       
 .دابِرَيذرَيتةوةش مةبةست لةم زاراوانةى دادَىش واتاكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى اةم ياساية

 .عرياق-هةرَيمى كوردستان: هةرَيم: يةكةم
 .عرياق-ةرؤكى هةرَيمى كوردستانس: سةرؤكى هةرَيم: دوو
 .سةرؤكايةتى اةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم: سةرؤكايةتى اةجنومةنى وةزيران: سَي

 .دةزطاى ااسايشى هةرَيم: دةزطا: ضوار
 :ماددةى دووةم
 .اةرك واامانج

دةى سَييةم طؤِرينى ِريزبةندى هةردوو ماددةى دووةم و سَييةمش واتا ماددةى دووةم بة ِريزبةندى ماد: يةكةم
وش ماددةى سَييةم بة ِريزبةندى ماددةى دووةم دابندرَينش ضونكة مـاددةى سـَييةم وةسـف و ثَيناسـةى دةزطـا      
دةطرَيتــة خــؤش هةرضــى مــاددةى دووةمــة لــة بنَــينةى ثِرؤذةكــةدا اــةرك و اامــاجنى دةزطــاى ااســايش            

 .دةطرَيتةخؤ
ةى دووةم لـة بنَـينةى ثِرؤذةكـةش بـةم شـَيوةيةى      ِرَيكةوتن كرا سةبارةت بةداِرشتنةوةى ثَيشةكى مـادد : دوو

 .دادَىش دةزطا بة جَيطةياندنى اةم اةرك و ااماجنانةى دادَين دةطرَيتة اةستؤ
بةم جـؤرة  ( تايبةتةوة)خبرَيتة ثاش وشةى( بةثَيى)سةبارةت بة بِرطةى يةكةم ِرَيكةوتن كرا كة وشةى : سَى

 .دابِرَيذرَيتةوة
 .ثَيى بنةماكانى دميوكراسى و مافى مرؤظ بثارَيزرَين اازادى طشتى و تايبةت بة -1

 .دوو ِرا هةية لة بارةيةوة: ضوار
ثشــتطريى لــة بِرطةكــة دةكــات وةك لــة بنةضــةى ثِرؤذةكــةدا هــاتووةش ســةبارةت بــة بِرطــةى دووةم     -1

 .ثَيشنيار دةكات بةم جؤرةى دادَى دابِرَيذرَيتةوة

لة هةرَيمداش لة ضـوار ضـَيوةى كـارى هـةواَلطرى و      ثاراستنى ااسايشى دةزطاكانى دةستورى و ياسايى -1
 .كؤكردنةوةى زانياريدا بؤ مسؤطةر كردنى ااسايشيان

ســةبارةت بــة بِرطــةى ســَييةمش دوو ِرا لــة نَيــوان اةنــدامانى ليذنــةدا هةيــةش ِراى يةكــةم ثشــتطريى لــة  : ثَيــنج
شـنيار دةكـات بِرطةكـة بـةم شـَيوةيةى      بِرطةكة دةكاتش وةك كة لة بنةضةى ثِرؤذةكةدا هاتووةش ِراى دووةم ثَي

ــةَلطاى      ــان و كؤم ــةنديكاو ِرَيكخراوةك ــةو س ــارت و كؤمةَل ــى ث ــتنى ااسايش ــَييةمش ثاراس ــةوةش س دادَى دابِرَيذرَيت
 .مةدةنى

 .سةبارةت بة بِرطةى ضوارةمش هةردوو ليذنةكة بة ِرَيكةوتن ثشتطريى دةكةن: شةش
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ليذنةكة بة ِرَيكةوتن ثَيشـنيار دةكـةن ثاَووطـةو بةنـداوةكان     سةبارةت بة بِرطةى ثَينجةمش هةردوو : حةوتةم
خبرَيتة سةر كؤتايى بِرطةكةو بةم شَيوةيةى دادَى دابِرَيذرَيتةوةش ااسايشى فِرؤكةخانـةو دةروازةى سـنوور و   

 .ثاَووطةو بةنداوةكان
ى زؤرينـةى اةنـدامانى   بِرطةى شةشـةمش دوو ِرا لـة نَيـو اةنـدامانى ليذنـةدا هـةنش ِراى يةكـةم كـة ِرا        : هةشت

هـةردوو ليذنةيـةش ثَيشـنيار دةكــات دةسـتةواذةى هةماهـةنطى لةطــةَل وةزارةتـةكان و ويـةنانى ثةيوةنديــدار        
خبرَيتـة ســةر كؤتــايى بِرطةكــةوش بــةم شــَيوةيةى دادَى دابِرَيذرَيتــةوةش ااسايشــى كــةلتورى و كةلــةثورى طــةىل  

و اـــاينى و مةزهـــةبى و بـــةها ِرةســـةنةكانيةوةش   عـــرياق بـــة هـــةموو ثَيكهاتـــةكانى نةتـــةوةيى -كوردســـتان
بةهةماهةنطى لةطةَل وةزارةتةكان و ويةنانى ثةيوةنديـدارش ِراى دووةم كـة ِراى كةمينةيـةش ثَيشـنيار دةكـات      
وشةى كةلتورى لة سةرةتاي بِرطةكة وبدرَيت و بةم شَيوةيةى دادَى دابِرَيذرَيتةوةش ااسايشى كةلةثورى طةىل 

 .ش بة تَيكِراى ثَيكهاتةكانى نةتةوةيى و ااينى و مةزهةبى و بةها ِرةسةنةكانيةوةعرياق-كوردستان
لـة  )زيـاد بكرَيـت و خبرَيتـة ثـاش وشـةى نـاوخؤوة دةسـتةواذةى        ( وةدةرةكى)بِرطةى حةوتةم وشةى : نؤيةم

تــةوةش خبرَيتــة ســةر كؤتــايى بِرطةكــةوةش بِرطةكــةش بــةم شــَيوةيةى دادَى دابِرَيذريَ      ( ضوارضــَيوةى ياســادا 
كؤكردنةوةى زانيارى لة بارةى هةِرةشةى ناوخؤ و دةرةكىش كة ااراسـتةى ااسايشـى نيشـتيمانى لـة هةرَيمـدا      

 .دةكرَيتش بؤ هةَلسةنطاندن و ِرووبةِروو بوونةوةى لة ضوارضَيوةى ياسادا
 .رةوة نيةبِرطةى هةشتةمش هةردوو ليذنة ضؤنى هاتووة ثشتطريى ىَل دةكةنش هيَ تَيبينيةكى لة با: دةيةم

بِرطةى نؤيةمش دوو ِرا لةنَيو اةندامانى هةر دوو ليذنةدا هةيةش ِراى يةكةم ِراى زؤرينـةى اةنـدامانى   : يازدةم
هةردوو ليذنةية ثَيى واية بِرطةكة ضؤن لة بنةضةى ثِرؤذةكةدا هاتووةش هةرواش مبَينَيتةوةش ِراى دووةم كـة  

بـؤ  ( ثاراسـنت )ةطةَل بِرطةى نؤيةمـدا لَيـك بـدرَين و وشـةى     ل 11ِراى كةمينةيةو واى بؤ دةضَيت كة بِرطةى 
خبرَيتــة ســةر كؤتــايى بِرطةكــةوةش بــةم شــَيوةى دادَى  ( طةشــتيارى)ســةرةتاى بِرطةكــة زيــاد بكرَيــتش وشــةى  

دابِرَيذرَيتةوةش ثاراسـتنى ااسايشـى شـوَينةوارى و شـوَينانى خـودا ثةرسـتى و شـوَينانى اـاينى و مَيـذوويى و          
 .طةشتيارى

بِرطةى دةيةمش هةردوو ليذنة بة ِرَيكةوتن ثشتطريى لة بنةضةى بِرطةكة دةكةنش وةك لة ثِرؤذةكـةدا  : زدةدوا
 .هاتووة
بِرطــةى يــازدةمش دوو ِرا لــة نَيــو اةنــدامانى هــةردوو ليذنــةدا هةيــةش ِراى يةكــةم كــة ِراى زؤرينــةى    : ســَيزدة

ــاتووةو       ــؤنى ه ــة ض ــَى بِرطةك ــة و دةَل ــةردوو ليذنةي ــدامانى ه ــة ِراى   اةن ــةوةش ِراى دووةم ك ــةرواش مبَينَيت ه
 .لة بِرطةكة وبدرَيت( تاوانى مةترسيدار) كةمينةيةو ثَيشنيار دةكات دةستةواذةى

خبرَيتـة  ( طةشـتيارى )بِرطةى دوازدةم زؤرينةى اةنـدامانى هـةردوو ليذنـة ثَيشـنيار دةكـةن وشـةى       : ضواردة
َيتةوةش ثاراستنى ااسايشى شوَينةوار و شوَينانى مَيـذوويى  سةر كؤتايى بِرطةكةو بةو شَيوةيةى دادَى دابِرَيذر

و طةشتيارىش ِراى دووةمش ِراى كةمينةيةو ثَيشنيار دةكات هةردوو بِرطـة دوازةدةم و نؤيـةم تَيكـةَل بكـرَين و     
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بــةم شــَيوةيةى دادَى دابِرَيذرَيتــةوةش ثاراســتنى ااسايشــى شــوَينةوار و شــوَينانى خــودا ثةرســتى و جَيطاكــانى  
 .ينى و مَيذوويى و طةشتيارىاا

ــازدة ــةى      : ث ــةن وش ــنيار دةك ــةوتن و ثَيش ــة ِرَيك ــةردوو ليذن ــَيزدةم ه ــةى س ــوون)بِرط ــةى  ( بةدواداض ــة وش ب
ــاودَيرى) ــى      ( ض ــى ثرس ــاودَيرى كردن ــَيزدةم ض ــةوةش س ــة دابِرَيذرَيت ــَيوةيةى دادَى بِرطةك ــةم ش ــتش ب بطؤِردرَي

 .بة هةماهةنطى لةطةَل ويةنانى ثةيوةنديدارثةنابةران و نيشتةجَى بوونى بيانى لة هةرَيمدا 
بــؤ ثـاش وشــةى  ( زانيـارى ) بِرطــةى ضـواردةم هــةردوو ليذنـة بــة ِرَيكـةوتن ثَيشــنيار دةكـةن وشــةى     : شـازدة 

ــاران و    ( اــاَلوطؤِر) ــةتباران و تاوانب ــَيوةيةى دادَى دابِرَيذرَيتــةوةش اــاَلوطؤِركردنى تؤم ــت و بــةم ش ــارد بكرَي زي
كانيان لة نَيوان دةزطاكانى ااسايشى فيدراَل و هةرَيم بة طوَيرةى اةو ميكانيزمـةى ياسـا   ِرةوانة كردنى كَيشة

 .ديارى دةكات
 .بِرطةى ثازدة هةردوو ليذنة بة تَيكِرا لةطةَل بِرطةكةدان و هيَ تَيبينيةكى لةسةر نية: حةظدة

نـةدا هـةنش ِراى يةكـةم كـة ِراى     سةرؤكايةتى دةزطاش دوو ِرا لة نَيـو اةنـدامانى هـةردوو ليذ   : ماددةى ضواردةم
 .زؤرينةى اةندامانى هةردوو ليذنةية بة هةندَيك هةموار كردنةوة لةطةَل ماددةكةداية لةوانة

طؤِرينى ناونيشانى ماددةكة لة سةرؤكايةتى دةزطاوة بؤ ثَيكهاتةكانى دةزطاش ثَيشةكيةكةش بةم شـَيوةيةى   -1
 .ةم ثَيكهاتانةى دادَيندادَى بؤ ماددةكة دابندرَيتش دةزطا بريتية ل

سةبارةت بة بِرطةى يةكـةم ثَيشـنيار دةكـةين اـةو بِرطةيـة وبـدرَيتش ضـونكة اـةو ماددةيـة تايبةتـة بـة             -1
ثَيكهاتةكانى دةزطاش ايدى اةوةش لة مـاددةى سـَييةمدا ِروون كراوةتـةوة لـة حاَلـةتى اـةرَى كردنـى مـاددةى         

 .ِرطةكان بة طوَيرةى اةوةسَييةم لة دةنطدانداش وة طؤِرينى ِريزبةندى ب
دادةنـدرَيت دةطؤِردرَيتـةو   ( يعـود )وا دادةندرَيت بـة  ( يعترب)بِرطةى دووةم لة بنةضةى ثِرؤذةكةدا وشةى  -3

كـــة لـــة ســـةرةتايى بِرطـــةى تايبـــةت بـــة ثَيناســـة كردنـــى ســـةرؤكى دةزطـــا هـــاتووةش بـــةم شـــَيوةيةى دادَى  
بـاَوى دةزطـا دادةنـدرَيت دةسـةَوتى كـارطَيِرى و دارايـى و       دابرَيذرَيتةوةش دووةمش سةرؤكى دةزطا بة سـةرؤكى  

ياسايى ثَيويسـتى بـؤ بـةِرَيوةبردنى دةزطاكـان هةيـةو بـة ثلـةى وةزيـر و لةويـةن سـةرؤكايةتى اةجنومـةنى            
 .وةزيرانيشةوة دادةمةزرَى

 .بِرطةى سَييةمش لة بنةضةى ثِرؤذةكةدا هيَ تَيبينيةكى لةسةر نية-1
 .بنةضةى ثِرؤذةكةدا هيَ تَيبينيةكى لةسةر نيةبِرطةى ضوارةم لة -5

 : ِراى دووةم ِراى كةمينةيةو ثَيشنيار دةكات
 .وةزارةتَيك بةناوى وةزارةتى ااسايشى نيشتيمانى ثَيك بهَيندرَيت-1
 .بانطهَيشت كردنى سةرؤكى دةزطا بؤ ثةرلةمان بؤ لَيثرسينةوةو ثرسيار كردن-1

 :ماددةى ثَينجةم
 :اةجنومةنى دةزطا
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طؤِرينى ِريزبةندى هةردوو مـاددةى ثَينجـةم و شةشـةم بـؤ ِرةضـاو كردنـى ِريزبةنـدى و ِرَيكخسـتنى         : يةكةم
 .ماددةكانى ياساكة

تَيكةَل كردنـى بِرطـةى يـةك لـة مـاددةى حةوتـةم لةطـةَل مـاددةى ثَينجةمـداو دةبَيتـة دووةمش ضـونكة            : دوو
 .تايبةتة بة كؤبوونةوةكانى اةجنومةنى دةزطاوة

 :داِرشتنةوةى ماددةى ثَينجةم بةم شَيوةيةى دادَىش يةكةم اةجنومةنى دةزطا بريتية لة :سَييةم
 .سةرؤك: سةرؤكى دةزطا-1
 .جَيطر: جَيطرى سةرؤكى دةزطا-1
 .اةندام: بةِرَيوةبةرانى طشتى-3
 .ةبَيتاةجنومةن لةكاتى ثَيويستدا بؤى هةية ثةنا بباتة بةر شارةزايان بةبَى اةوةى مافى دةنطدانيان ه-1

اةجنومةن كؤبوونةوةى دةورى دةكات و لةكاتى ثَيويستدا بؤى هةية كؤبوونةوةى ناااسـايى بكـات وش   : دووةم
بِريارةكانى بة زؤرينة دةربَـن لـة كـاتى يةكسـانى بـوونى دةنطـداش اـةو ويةنـة قبـوَل دةكرَيـت كـة سـةرؤك             

 .دةنطى لةطةَلداوة
 :ماددةى شةشةم

 .زطاش لة ناونيشانى ماددةكة ودةدرَيتدةستةواذةى ثَيكهاتةكانى دة -1
بِرطةى سَيى ماددةكة دوو ِرا لة نَيو اةندامانى هةردوو ليذنةدا هةنش ِراى يةكـةم ِراى زؤرينةيـةو لةطـةَل     -1

بِرطةكةداية وةك ضؤن لة بنةضةى ثِرؤذةكةدا هاتووةش ِراى دووةم ِراى كةمينةيةو ثَيى واية بةِرَيوةبةرايةتى 
 .اسى ثَيناسة بكرَيتطشتى ااسايشى سي

ماددةكة هةردوو ليذنةكة بة تَيكِرا ثَيشنيار دةكةن دةستةواذةى ثاَووطـةو بةنـداوةكان خبرَيتـة    ( 5)بِرطة -3
ثَيـنجش بةِرَيوةبةرايـةتى طشـتى    : سةر كؤتايى بِرطة ثَينجـى ماددةكـةوة و بـةم شـَيوةيةى دادَى دابِرَيذرَيتـةوة     

 .وور و ثاَووطةو بةنداوةكانااسايشى فِرؤكةخانةو دةروازةكانى سن
 .اةركةكانى اةجنومةنى دةزطا: ماددةى حةوتةم

ش ضونكة باس لة كؤبوونةوةكانى اةجنومةنى دةزطا دةكات و اةم ماددةيـةش تايبةتـة بـة    (1)ودانى بِرطة -1
 .اةركةكانى اةجنومةن و طؤِرينى ِريزبةندى بِرطةكان بة طوَيرةى اةوة

 .ةكةدا هيَ تَيبينيةكى لةسةر نيةلة بنةضةى مادد( 1)بِرطة -1
دانـانى ثـةيِرةوى   : زياد كردنى بِرطةيةك بة ِريزبةندى بِرطـة سـَى بـؤ ماددةكـة بـةم شـَيوةيةى دادَىش سـىَ       -3

 .ناوخؤى تايبةت بة دةزطا
بِرياردان لة نوَى كردنةوة يان ايلغا كردنى : ى ماددةكة بةم شَيوةيةى دادَىش ضوار( 1)داِرشتنةوةى بِرطة -1
ان تَيكةَل كردنى بةِرَيوةبةرايةتى و بةش و هؤبةكانى طرَى دراو بة دةزطاوة بة ثَيـ  ثَيويسـتش ماددةكـةش    ي

 :بةم شَيوةيةي دادَى دابِرَيذرَيتةوة
 .اةركةكانى اةجنومةنى دةزطا: ماددةى حةوتةم
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 .سةرثةرشتى كردنى ِرَيِرةوى كارةكان و دةركردنى بِريارى ثَيويست لةم بارةيةوة-1
 .انانى ثةيِرةوى ناوخؤى تايبةت بة دةزطاد-1
بِرياردانى لةنوَى كردنةوة يان ايلغا كردن يان تَيكةَل كردنى بةِرَيوةبةرايـةتى و بـةش و هؤبـةكانى طـرَى     -3

 .دراو بة دةزطاوة بة ثَيى ثَيويست
 :ماددةى هةشتةم

ــةن وشــةى     -1 ــنيار دةك ــِرا ثَيش ــة تَيك ــةردوو ليذنــة ب ــةكى ه ــامون)بِرطــةى ي ــ( الع ــامني)ة ب ــتش ( الع بطؤِردرَي
كة لة هةردوو بِرطةى يةك و دووى داهاتوو بة مةرجَى ِرةضاو بكرَيت و ( لةطةَل ِرةضاو كردنى)دةستةواذةى 

 .بطؤِردرَيت
 .هيَ تَيبينيةكى لةسةر نية( 1)بِرطةى -1
ؤ زيـاد بكرَيـتش   لة ماددةكة ضونكة ثَيشنيارمان كردش اةو اةركـة دانـانى ثـةيِرةوى نـاوخ    ( 3)ودانى بِرطة -3

 .لةضوار ضَيوةى اةركةكانى اةجنومةن لة ماددةى حةوتةمدا
ى دةستةواذة كة اةويش لة وى خؤيةوة دةكةوَيتة بن ضاودَيرى وردبينـى ديـوانى ضـاودَيرى    ( 1)بِرطةى -1

: وارداراييــةوة لــة هةرَيمــداش خبرَيتــة ســةر كؤتــايى بِرطــةو دووبــارة دابِرَيذرَيتــةوة بــةم شــَيوةيةى دادَىش ضــ   
ذمَيريارى دةزطا دةكةوَيتة بن وردبينى و ضاودَيريةوة لة ويةن ليذنةيةكى تايبةتةوة كة بؤ اـةم مةبةسـتة   
لة ويةن اةجنومةنى وةزيرانـةوة ثَيـك دةهَينـدرَيتش كـة اـةويش لـة وى خؤيـةوة دةكةوَيتـة بـن ضـاودَيرى           

 .ديوانى ضاودَيرى دارايى لة هةرَيمدا
واذةيةكة كــة لــة كؤتــايى بِرطةكــةدا هــاتووةش هــةركاتَيك ياســايةكى تايبــةت بــة   ودانــى دةســتة( 5)بِرطــة -5

ى ثَيشوودا هاتووةش ضونكة اَيمة لة سةرو بةندى طفتوطؤ كردنى اةو (3)دةزطاكة دةردةضَيتش وةك لة بِرطة 
: َيتةوةش ثَينجياسايةداينش بؤية اةو دةستةواذةية ثَيويست نية و ثَيشنيار دةكةين بةم شَيويةى دادَى دابِرَيذر

هةموو اةو ياسايانةى بةسةر هَيزةكانى ااسايشـى نـاوخؤدا ثـةيِرةو دةكـرَينش بةسـةر اةفسـةرو كارمةنـدانى        
دةزطاى ااسايشى هةرَيمى كوردستاندا ثيادة بكرَينش ماددةكةش بةم شـَيوةيةى دادَى دابِرَيذرَيتـةوةش هـةردوو    

ددةى نؤيةم زياد بكرَيت و بةم شَيوةيةى دادَى ِريزبةندى ليذنة ثَيشنيار دةكةن ماددةيةك بة ِرَيز بةندى ما
 .ماددةكان دةطؤِردرَيت

 :ماددةى نؤيةم
ثَيويســتة دةزطــا بــة طــوَيرةى ياســاكانى كــار ثَيكــراو اــةركى خــؤى بــة شــَيوةيةى ثيشــةيى و بــَى ويــةن و   -1

 .سةربةخؤ جَيبةجَى بكات
حوكمـةكانى ياسـاكان كـار ثـَى كـراو لـة هةرَيمـدا        مةرجةكانى طشتى دامةزراندن لة دةزطـادا بـة طـوَيرةى     -1

 .ِرةضاو دةكرَينش بةناديدةكردنى مةيلى سياسى داواكارانى دامةزراندن
 :ماددةى نؤيةم
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بـةم  ( جَيبـةجَى كـردن  )زيار بكرَيت و خبرَيتـة ثـَيش وشـةى   ( بؤ ااسان كردنى)ثَيشنيار دةكةين دةستةواذةى
 .شَيوةيةى دادَى دابِرَيذرَيتةوة

 .ةزطا بؤى هةية ِرَينمايى ثَيويست بؤ ااسان جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى اةم ياساية دةربكاتسةرؤكى د
 :ماددةى دةيةم

 .ثَيشنيار دةكةين بةم شَيوةيةى دادَى دابِرَيذرَيتةوة
هةَلدةوةشـَيتةوةو   1111سـاَلى  ( 17)عـرياق ذمـارة   -ياساى دةستةى طشـتى ااسايشـى هـةرَيمى كوردسـتان    -1

 .ايلغا دةكرَيت
 .كار بة دةقى هيَ ياساو بِريارَيك ناكرَيت كة لة طةَل حوكمةكانى اةم ياسايةدا ناكؤك بن -1

 :ماددةى يازدةم
خبرَيتـة سـةر ماددةكـةو دووبـارة بـةم شـَيوةيةى دادَى       ( وويـةنى ثةيوةنديـدار  )ثَيشنيار دةكةم دةستةواذةى 

ةنديــدار حوكمــةكانى اــةم ياســاية جَيبــةج   دابِرَيذرَيتــةوةش ثَيويســتة اةجنومــةنى وةزيــران و ويــةنى ثةيو
 .بكةن

 :ماددةى دوازدة
 .هيَ تَيبينيةكى لةسةر نية

ثاساوى دةرضوواندى هاوتةريب لةطةَل ِرةوتى دميوكراسى و دةزطايدا كة طةىل كوردستان باوةِرى ثَييانةو بـؤ  
سايش و اارامى و اـازادى و  بة دةنطةوة هاتنى هةموو خواستَيكى هاووَوتيانى هةرَيم لة دةستة بةربوونى اا

خؤش طوزةرانى و بؤ ِرَيكخستنى اةرك و دةسةَوت و ثسثؤِرى و ثَيكهاتةكانى دةزطاكانى ااسايش لة هةرَيمى 
كوردســتان داو بــؤ ضةســثاندنى كؤَلةكــةكانى سيســتةمَيكى ثــاراو ِرَيــك و ثــوختى ااسايشــى نيشــتيمانى كــة    

نــاوخؤ و دةرةكــى بــة ثَيــى بنــةماكانى دةســتوور و ياســاو هاوشــانة لةطــةَل ااســتةنطةكانى بــةردةم ااسايشــى 
دميوكراسى و بةَلَينامةكانى جيهانى مافى مرؤظ بِرواتش كة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بـاوةِرى ثَييانـةو      

 لةطةَل ِرَيزدا. اةم ياساية دةرضوو
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة ماددة مـاددة خبوَيندرَيتـةوةش ضـونكة كورديةكـة     زؤر سوثاسش اَيستاش بؤ سةر اةسَلى ثِرؤذةكةش عةرةبيةك
هةمووى خوَيندرايةوةش ثَيويست ناكـات اـةويش جـارَيكى تـر هـةمووى خبوَيندرَيتـةوةش ضـونكة لةطـةَل هـةر          
ماددةيةك هةمووى بة كوردى و بة عةرةبى جـارَيكى تـر اةخوَيندرَيتـةوةش فـةرموون بـؤ اةسـَلى ثِرؤذةكـةش        

 .ووبؤناوةكةى لة ثَيشةوةش فةرم
 : بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 العراق-مشروع قان ر جهاز ااسايش اقليم ك ردستار

 التعاريف: اااد  ا،وىل
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 .ولغراض هها القان ر هايقصل اااصطلحات ا،تي  ااعانى اابين  أزاع
 .العرياق-اقليم ك ردستار: ا،قليم -1
 .راقالع -دستاررايا اقليم ك ر: رايا ا،قليم -1

 .العراق -وزراع اقليم ك ردستاررااس  جملا : رااس  ال زراع -3

 .العراق-جهاز اسايش اقليم ك ردستار: اجلهاز -1

 .العراق-رايا جهاز اسايش اقليم ك ردستار: رايا اجلهاز -5

 .العراق-نااب رايا جهاز اسايش اقليم ك ردستار: نااب رايا اجلهاز -7

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .وون ِراثؤرتةكةتان بة كوردى خبوَيننةوةش ليذنةى هاوبةشش ِرةاى ليذنةى هاوبةشفةرم

 :بةِرَيز عمر محدامني نورةدينى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 سةبارةت بة ماددةى يةكةمش اةمة ِراى ليذنةى هاوبةشةش 
 .عَيراق-ياساي دةزطاى ااسايشى هةرَيمى كوردستان: ناوى ياسا

 :ماددةى يةكةم
دا ثَيناسـة  (   1) لة ماددةكةدا وبدرَينش ضونكة دةزطاكة لـة بِرطـةى   (  7و  5) شنياز دةكةين بِرطةكانى  ثَي

كراوة و ثَيويست بة ثَيناسة كردنى سةرؤكى دةزطا و جَيطرةكةى ناكات ثَيشنياز دةكـةين بـةم جـؤرةى دادَى    
 : دابِرَيذرَيتةوة 

 :مبةريانة بؤ مةبةستى اةم ياساية مةبةست لةم زاراوانةى دادَى واتاكانى بةرا) 
 .عَيراق  –هةرَيمى كوردستان : هةرَيم  -1
 .عَيراق -سةرؤكى هةرَيمى كوردستان: سةرؤكى هةرَيم  -1
 .سةرؤكايةتى اةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم : سةرؤكايةتى وةزيران  -3
 .دةزطاى ااسايشى هةرَيم : دةزطا  -1

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تى اةجنومةنى وةزيرانش نةوةك سةرؤكايةتى وةزيرانش كاك عمر فةرمووسةرؤكاية

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيمة وةكو ليذنةى موشتةرةك لة ماددةى يةكش موتةف  بووين لةسـةر اـةوةى كـةوا هةنـدَيك طؤِرانكارميـان      
( يقصرل اااصرطلحات والتعرااري   )مـان بـة بـاش زانـى بَلـَيني      تيا كردش يةكَيك لةوانة لة بيدايـةتى ماددةكـةش وا  

يــةعنى كةليمــةى تــةعبريى بــؤ زيــاد بكــةينش لــة اةســَلى ماددةكــةش فةقــةرة دووى تةقريرةكــةمانش رةايســى  
وزراع اقلررريم رااسررر  جملرررا -رااسررر  جملرررا الررر زراع)ايقلـــيم هـــاتووةش ِرةايســـى ايقلـــيم وببـــةينش ببَيتـــة 
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ــاز()ك ردسررتار ــةعريف كــ ( اجله ــازة     ت ــةم جيه ــونكة ا ــيسش ض ــةى ِرةا ــةوةش ثَيناس ــؤى بهَيَلدرَيت ــو خ راوة وةك
الررايا  راريا جهراز اسرايش اقلريم      )ِرةايسَيكى هةيةش ثَيويستة لَيرة بة فةقةرةيةك اةوة ايزافـة بكـةينش   

ى هةروةها ناايبيشى هةيةش ثَيويستة تةعريفى ناايبيش لَيـرة بَيتـة ثَيشـَىش ببَيتـة بِرطـة     ( العراق-ك ردستار
 (.العراق-اقليم ك ردستار آسايش رايا جهازنااب : نااب رايا)ثَينجةمش بكرَيت بة 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةمة ِرةاى هةردوو ليذنةيةش ليذنةى هاوبةشش اَيستا فةرموو بةردةوامبةش بـةِرَيزان اَيسـتا اـةو بةِرَيزانـةى     

يــان بنووســنيش نوقتــةى نيزامــى كــاك شــوان اةيانــةوَى موداخةلــة بكــةنش دةســت بــةرز بكــةن بــؤ اــةوةى ناو
 .فةرموو

 :بةِرَيز شظان امحد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيسـتا دةبـَى اـةو نـاوة     ( مواةسةسـة )نوقتةى نيزاميم لةسةر ناوى جيهازةكةيةش دوَينَى تةسبيتمان كرد بـة  
ش اَيستا لَيرة بة جيهاز (جهاز)بوو بة  بطؤِرينش دوَينَى تةسبيتمان كرد و زؤرمان تةدخول كردش هةر تةسبيت

 .هاتووةش كة تةسبيت نةبووة دوَينَىش ايختيالفَيك دروست دةبَى لة بةينى هةردوو قانونةكةش لة ناوةكة
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةو بةِرَيزانةى اةيانةوَى قسة بكـةنش ناويـان بنووسـنيش بـةفرينش اامينـة زكـرىش امحـد وةرتـىش سـَى بـةِرَيز           

 .اةيانةوَى موداخةلة بكةنش فةرموو بةفرين خان
 :بةِرَيز بةفرين حسني حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــة          ــةباس ل ــةروةها ك ــةشش ه ــنج و ش ــةى ثَي ــتنى بِرط ــة نةهَيش ــةش ل ــةى هاوب ــة ليذن ــتيوانى ل ــةرةِراى ثش س

عرياقش -َيمى كوردستانسةرؤكايةتى وةزيران دةكاتش لة دةقة كورديةكةىش اةَلَى سةرؤكايةتى اةجنومةنى هةر
هــاتووةش بؤيــة اــةبَى لَيــرةش زيــاد بكرَيــت اةجنومــةنى وةزيــرانش  ( وةزيــران)بــةَوم لــة دةقــة عةرةبيةكــةى 

 .ثَيشنيارَيكيشم هةيةش كة اةجنومةنى دةزطاكة لَيرة ثَيناسةى بؤ بكرَيت لة زاراوةكانش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كة بةِرَيز اامينة زكرى كةرةم
 :بةِرَيز اامينة زكرى سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةربارةى ثَيناسةى وان سةرؤكَى هةرَيمَىش اةز نزاي اةز غةلةل يان ذى اةو ديـف ضـونامن كـو ل ياسـايَيدا     
كرى ض جا بةحسَى سةرؤكَى هةرَيمَى نةهاتية كرنش وةختَى بةحس نةهاتبيتة كرن ض موحتـاجَى هةندَييـة   
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وَى بَيتة كرنش يةعنى اةز بينم تشتةكَى زَيدةية سةرؤكَى هةرَيمَى تَيـدابينتش ضـونكى ل ياسـايَيدا    كو ثَيناسا
 .ااماذة ثَي نةهاتية دانش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد وةرتى كةرةمكة. بةِرَيز د

 (:وةرتي)امحد ابراهيم على.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
يةكةمش دووبارة بوونةوةى هةرَيمى كوردستانش ثَيمواية يةك جار دووبارة ببَيتةوة كافيةش سةبارة بة ماددةى 

يـةعنى بؤضـى   ( راـيس اقلـيم كوردسـتان   : رايس اوقلـيم )ثاشان اةَلَي ( اقليم كوردستان: اوقليم)كة اةَلَيني 
اتـر هـةر شـتَيكى بَلَيـى كـة      اةلعرياق و اةوانة دووبارة ببَيتةوةش ضونكة كة مادام ثَيناسةى هةرَيمت كـردش دو 

لةو هةرَيمة لةداخلى اةو هةرَيمةدابَىش اةزانـدرَيت كـة مةبةسـت هـةرَيمى كوردسـتانةش اةمـة سـةبارةت بـة         
العـراقش بـة تـةواوى دووبـارة ببَيتـةوةش      -دووبارة بوونةوةى هةرَيمش تةنها لة بِرطةى يةكةمش اقلـيم كوردسـتان  

كافيةش رايس اوقليمش سةبارةت بة رةايسى جيهاز و نـاايبى رةايسـى    اةوانى تر تةنها اوقليم ثَيمواية تةواو
جيهازش بةِراى من زؤر ااسايية اةطةر ناوةكانيان لَيرة ببَيتش ضؤن اَيمة لـة قـانونى وةزارةتـةكانش وةزيـر دَى     

سـاكةدا  اةَلَىش وةزيرى وةزارةتى فالنش لَيرةش زؤر ااسايية كةناوى رةايسى جيهازو ناايبى رةايس لـة نـاو يا  
 .هاتووةش ايرت بؤضى اةطةر لَيرة ثَيناسةى بكرَيت زؤر شتَيكى ااسايية بةِراى منش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس دةست خؤشش ليذنةى هاوبةش ِرةايتان

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةِرَيزانةباســيان كــردش هــةروةها لــة ثَيشــرتيش وةكــو ليذنــةى  اَيمــة لــة دواى اــةو مووحةزاتانــةى اــةو بــرا ب 
دةخةينةســةر و لةطــةَل ( تعــابري)هاوبــةش بامســان لةســةرى كــردش وةــان مــاددةى يــةك اَيمــة موســتةلةحى  

( رااسر  جملرا الر زراع   )م واةبـةين اةيكـةين بـة    موستةلةح ايزافةى دةكةينش  هةروةها سةرؤكايةتى هةرَي
 :اةهَينني بة واتا بةم شَيوةيةى خوارةوةى ىَل دَي( نااب الرايس( )سراي)كةليمةى موستةلةحى 

 : اااد  ا،وىل
 .يقصل اااصطلحات والتعااري التالي  ااعانى اابين  أزااها لغراض هها القان ر

 .العراق-اقليم ك ردستار: ا،قليم-1
 .العراق-وزراع اقليم ك ردستاررااس  جملا : ااس  جملا ال زراعر-1

 .العراق-جهاز اسايش اقليم ك ردستار: اجلهاز-3

 .العراق-رايا جهاز اسايش اقليم ك ردستار: الرايا-1

 العراق-اقليم ك ردستار آسايش رايا جهازنااب : نااب الرايا-5
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 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة كورديش فةرموو خبوَينةوة
 :بةِرَيز عمر محدامني نورةدينى

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكى ثة
 ثَيناسةكان: ماددةى يةكةم

 :مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى اةم ياساية
 .عَيراق –هةرَيمى كوردستان : هةرَيم  -1
 .عَيراق-سةرؤكايةتى اةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان: سةرؤكايةتى اةجنومةنى وةزيران  -1
 .عرياق-شى هةرَيمى كوردستاندةزطاى ااساي: دةزطا-3
 .سةرؤكى دةزطاى ااسايشى هةرَيمى كوردستان عرياق:سةرؤك-1
 .عرياق-جَيطرى سةرؤكى دةزطاى ااسايشى هةرَيمى كوردستان: جَيطرى سةرؤك-5

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةسـتى بـةرز بكاتـةوةش    بةِرَيزان كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوةةش سوثاسش كـَى لةطةَلدانيـة تكايـة    

 .فةرموو 1يةك كةس لةطةَلدانيةش بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كراش بؤ ماددةى 
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ااهاد وا،هلاف: اااد  الثاني 

 :خيتص اجلهاز اا،م  اللاخلي ا،قليم وملى وجا اخلص ص مبايلي
 .  واخلاص  ومبادئ اللنقراطي  وحق ق ا،نسارمحاي  احلريات العام -1
يف ا،قلرريم  والشخصرريات وااؤسسررات  ( الرباررار  احلك مرر   القضرراع )امرر  ااؤسسررات اللسررت ري  والقان نيرر     -1

 .وغريها
 (.نممات اجملتمع االنياجلمعيات والنقااات وم)وااهين ( ا،حزاب)ام  العمل السياسي  -3
 .االتنسيق مع اجلهات ذات العالق ( الغهاع  الطاق )ام  ا،قتصاد ال طين  -1
 .ام  ااطارات واانافه احللودي  -5
 .العراق اكاف  مك ناتا الق مي  والليني  وااههبي  وقيما ا،صيل  -ا،م  الثقايف وتراث شعب ك ردستار  -7
 .وتقييمها وم اجهتهامجع ااعل مات م  التهليلات اللاخلي  اا جه  لالم  ال طين يف ا،قليم  -6
 (.سيطر  اخلارجي  للمحافمات داخل ا،قليمالنقاط )ام  اا اصالت  -1
 .ام  اماك  العباد  واا اقع الليني  -6

 .ام  اانممات اللولي  والبعثات اللال ماسي  والقنصلي  االتنسيق مع اجلهات ذات العالق  -11



 13 

  اجلرراام اانممر   مر اد ااخرلرات  تزويرر العمرالت  الفسراد        محاي  ام  ا،قليم يف جما، اجلراام اخلطر  -11
 .ا،دارا وااالي  غسيل ا،م ا، وذلك وفق احكاد الق انني النافه  يف ا،قليم

 .محاي  ام  ا،ثار واا اقع التأرخيي  -11
 .ات العالق جري  وااقيمني ا،جانب يف ا،قليم االتنسيق مع اجلهات ذمتااع  قضايا الالجئني وااه -13
تباد، ااتهمني واجملرمني واحال  قضاياهم فيما ارني ا،جهرز  ا،منير  ا،حتادير  وا،قليمير  وفرق اآللير          -11

 .التى حتلدها الق انني
 .محاي  ا،م  الغهااي والصحي يف ا،قليم م  ا،مراض ااعلي  اخلطري  االتنسيق مع اجلهات ذات العالق  -15

 :مانبةِرَيز سةرؤكى ثةرلة
 .فةرموو ِراى ليذنةى هاوبةشش بة كورديش فةرموو خبوَينةوة

 :بةِرَيز عمر محدامني نورةدينى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اةرك و اامانج: ماددةى دووةم
 :دةزطا تايبةةةندة بة ااسايشى ناوخؤى هةرَيم بة تايبةتى بة مانةى خوارةوة

 .سيثةكانى دميوكراسى و مافةكانى مرؤظثاراستنى اازادى طشتى و تايبةتى و ثرَين-1
ــةَل       -1 ــدا لةط ــة هةرَيم ــةتش دادوةرى ل ــةمانش حكوم ــايى ثةرل ــتوورى و ياس ــاى دةس ــى دةزط ــتنى ااسايش ثاراس

 .كةسايةتى و دةزطاكان و هيرتدا
 .ااسايشى كارى سياسى حيزبةكان و ثيشةيى و كؤمةَلةكان و سةنديكاكان و ِرَيكخراوى كؤمةَلطاى مةدةنى-3
 .ايشى اابوورى و نيشتيمانى خؤراك و وزة بة هةماهةنطى كردن لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكانااس-1
 .ااسايشى فِرؤكةخانةكان و دةزطا سنووريةكان-5
عـرياق بـة هـةموو ثَيكهاتـةكانى نةتـةوةيى واـاينى و اـاين        -ااسايشى ِرؤشنبريى و كلتورى طةىل كوردسـتان -7

 .زايى و بةها اةسليةكانى
ةوةى زانيارى لة بارةى هةِرةشةى ناوخؤى ااراستة كـراو دذى ااسايشـى نيشـتيمانى لـة هةرَيمـداو      كؤكردن-6

 .هةَلسةنطاندنى و لة ِروو وةستانى
 .ااسايشى هاتووضؤ خاَلى كؤنرتؤَلى دةرةوة بؤ ثارَيزطاكان لة ناو هةرَيمدا-1
 .ااسايشى شوَينى خوا ثةرستى و شوَينى ااينى-6

ة نَيودةوَلةتيةكان و نَيردة دبلؤماسيةكان و كونسوَلطةرى بة هةماهةنطى لةطةَل ويةنة ااسايشى ِرَيكخراو-11
 .ثةيوةنديدارةكان

ثاراسـتنى ااسايشــى هــةرَيم لــة بـوارى تــاوانى مةترســيدارة تــاوانى ِرَيـك و ثَيــك و مــاددة هؤشــبةرةكانش    -11
مـةش بـة ثَيـى حوكمـةكانى ياسـاش ياسـا       طةندةَلى كارطَيِرى و دارايى و شوشـتنةوةى مـاَل و اة   ةشتةزويرى ثار

 .جَيبةجَى كراوةكانى هةرَيم دةبَى
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 .ثاراستنى ااسايشى شوَينةوارةكان و شوَينة مَيذووييةكان-11
ــة        -13 ــدا ب ــة هةرَيم ــانى ل ــانى بي ــتةجَى بووةك ــةران و نيش ــؤض ب ــدةو ك ــةكانى ثةناهةن ــوونى كَيش بةدواداض

 .هةماهةنطى لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكان
ااَلوطؤِر كردنى بة طومان و تاوانباران و ناردنى قةزيةكانيان بؤ دةزطاكـانى ااسايشـى فيـدراَلى و هـةرَيم     -11

 .بة ثَيى اةو ميكانيزمةى كة ياسا دةست نيشانى دةكات
خـؤراك و تةندروسـتى لـة هةرَيمـدا لـة نةخؤشـى ترسـناكى درمـى بـة هةماهـةنطى            ثاراسـتنى ااسايشـى  -15

 .دارةكاندالةطةَل ويةنة ثةيوةندي
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو كاك عمر
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةســَلى ثِرؤذةكــة لــة مــاددةى دوو بــاس لــة مــةهام و اةهــداف اــةكاتش اــةم جيهــازة ثــَيش اــةوةى بــاس لــة    

وبةش وامان بة باش زانى طؤِرانكارى تةشكيلةو تةكوينةى اةم جيهازة بكاتش لةبةر اةوة اَيمة لة ليذنةى ها
لة جَيطاى ماددةى دوو و سَى بكةينش بـة واتـا مـاددةى سـَى اةبَيتـة مـاددةى دووش بـةم شـَيوةى خـوارةوةى ىَل          

 :دَيت
ياسا يف ا،قليم جهاز اأسم جهاز اسرايش اقلريم ك ردسرتار ويتمترع اشخصري  معن ير  ولرا ا،سرتقال، ااراىل          

 :يرتبط ارااس  جملا ال زراع ويت ىلوميزاني  خاصا و  وا،دارى
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان لةسةر مـاددةى دوو بـةردةوام دةبـنيش كـة موناقةشـةكةى تـةواو بـووش اـةوجا اةطـةر ثَيويسـت بـوو            
 .بِريارتاندا تةسةلسولةكةى اةطؤِردرَيتش فةرموو كاك عمر

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بة واتا ثَيويستة رةاى ليذنةى هاوبةش خبوَينينـةوة لةسـةر ِراثؤرتـة هاوبةشـةكةمان اينجـا جـةنابت اـةبَى        
 .تةرحى بكةى بؤ موناقةشة كردن

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مة ِرةاى ليذنةى هاوبةشةاةوا،هلاف   ااد  الثاني  م  ااشروع ااهادا



 15 

واااد  الثالث  اتسلسل ( الثالث )اا جعل اااد  الثاني  اتسلسل اااد  ( الثاني  والثالث )تغري تسلسل ااادتني  -1
مر  اصرل ااشرروع    ( الثانير  )تتضرم  وصرف وتعريرف اجلهراز اينمرا ااراد        ( الثالثر  )،ر ااراد   ( الثانير  )اااد  

 .از اآلسايشهلاف جهتتضم  مهاد وا
 :مت ا،تفاق ملى اماد  صياغ  مقلم  اااد  الثاني  م  اصل ااشروع االشكل ا،تي -1
 : (.يت ىل اجلهاز حتقيق ااهاد وا،هلاف ا،تي )
وامراد  صرياغتها   ( واخلاصر  )اىل مااعرل كلمر    ( وفرق )مت ا،تفراق ملرى ادراف  كلمر      ( اوَ،)االنسب  للفقر   -3

 :االشكل ا،تي
 (.حق ق ا،نساراخلاص  وفق مبادئ اللنقراطي  ومحاي  احلريات العام  و: اوَ،)
تقرتح امراد   ( ثانيًا)تؤيل الفقر  كما وردت يف اصل ااشروع  اما االنسب  للفقر  : رأيار اشأنها ا،و،اك هن -1

 :صياغتها االشكل ا،تي
يف اطررار ممررل ا،سررتخبارات ومجررع ااعل مررات محايرر  امرر  ااؤسسررات اللسررت ري  والقان نيرر  يف ا،قلرريم :ثانيررًا)

 (.لضمار امنها
تؤيرل الفقرر  كمرا وردت يف اصرل     : الررأى ا،و، : رأيرار ارني امضراع اللجنرتني    هناك (: الثًاث)االنسب  للفقر   -5

ا،حرزاب واجلمعيرات   محاير  امر    : ثالثراً : )يقررتح امراد  صرياغ  الفقرر  االشركل ا،تري      : الرأى الثراني . ااشروع
 (.نممات اجملتمع االنيقااات وموالن

 .تؤيل اللجنتار اا،تفاق(ً رااعا)االنسب  للفقر   -7
اىل نهاير  الفقرر  وامراد     ( ااصرايف والسرلود  )تقرتح اللجنتار اا،تفاق ملى ادراف   (ً خامسا)االنسب  للفقر  -6

 (.ام  ااطارات واانافه احللودي  وااصايف والسلود: )صياغتها االشكل ا،تي
رأا اغلبير  امضراع اللجنرتني  وتقررتح     : الررأى ا،و، : رأيرار ارني ا،مضراع اللجنرتني    هناك (: سادسًا)الفقر   -1

: اىل نهاير  الفقرر  وامراد  صرياغتها االشركل ا،تري      ( االتنسيق مع ال زارات واجلهات ذات العالق )اداف  مبار  
ا الق مير  واللينير  وااههبير  وقيمرا ا،صريل       العراق اكافر  مك ناتر   -ا،م  الثفاقي وتراث شعب ك ردستار 

 (.االتنسيق مع ال زارات واجلهات ذات العالق 
 :م  الاي  الفقر  واماد  صياغتها االشكل ا،تي( الثقايف)رأا ا،قلي   تقرتح حهف كلم  ه  : الرأى الثانى

 (.ي  وقيما ا،صيل العراق اكاف  مك ناتا الق مي  والليني  وااههب –ام  تراث شعب ك ردستار )
اىل ( طرار القران ر  يف ا)وادراف  مبرار    ( اللاخلير  ) اىل مااعل كلم ( واخلارجي )اداف  كلم  ( الفقر  سااعًا) -6

 :نهاي  الفقر  واماد  صياغ  الفقر  االشكل ا،تي
 
ا وم اجهتهرا يف  التهليلات اللاخلي  واخلارجي  اا جه  لألم  ال طين يف ا،قلريم وتقييمهر  مجع ااعل مات م  )

 (.اطار القان ر
 .تؤيل اللجنتني الفقر  كما وردت  و، ت جل مليها مالحم ( الفقر  ثامنًا) -11
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رأا اغلبي  امضاع اللجنرتني ويررى ا،اقراع    : الرأا ا،و،: رأيار اني امضاع اللجنتنيهناك ( الفقر  تاسعًا) -11
 .ملى الفقر  كما وردت يف اصل ااشروع

( احلماير  )واداف  كلم  (ً تاسعا)مع الفقر  ( ثاني مشر)رأا ا،قلي  ويههب اىل دمج الفقر  ه   :الرأى الثاني
 :اىل نهاي  الفقر   واماد  صياغتها االشكل ا،تي( السياحي )اىل الاي  الفقر  واداف  كلم  

 (.محاي  ام  ا،ثار واماك  العباد  واا اقع الليني  والتأرخيي  والسياحي )
 .تؤيل اللجنتني اأ،تفاق اصل الفقر  كما وردت يف مشروع القان ر( ماشرًا)قر  الف -11
رأا اغلبي  امضاع ه  رأا اللجن  وه  : رأى ا،و،: هناك رأيار اني امضاع اللجنتني( حادا مشر)الفقر   -13

 (.ا،اقاع ملى الفقر  كما وردت)اللجنتني وه  
 .م  الفقر ( اجلراام اخلطر )ر  رأا ا،قلي  وتقرتح مباه  : الرأى الثانى

اىل نهاير  الفقرر  وامراد     ( السرياحي  )تقررتح اغلبير  امضراع اللجنرتني ادراف  كلمر        ( ثاني مشر)الفقر   -11
 :صياغتها االشكل ا،تي

 (.محاي  ام  ا،ثار واا اقع التأرخيي  والسياحي )
 :واماد  صياغتها االشكل ا،تي( ر وتاسعًاثاني مش)ه  الرأا ا،قلي  وتقرتح دمج الفقرتني : الرأى الثار

 (.محاي  ام  ا،ثار واماك  العباد  واا اقع الليني  والتأرخيي  والسياحي )
وامراد  صرياغ  الفقرر     ( مراقبر  )ار( متااع )تقرتح اللجنتني ارأ،تفاق تبليل كلم  ( ثالال مشر)الفقر   -15

 :االشكل ا،تي
 

 وااهجررري  وااقرريمني ا،جانررب يف ا،قلرريم االتنسرريق مررع اجلهررات ذات  مراقبرر  قضررايا ا،جررئني: ثالررال مشررر 
 (.العالق 

وامراد   ( تبراد، )اىل مااعرل كلمر    ( ااعل مرات )تقرتح اللجنتني اأ،تفراق ادراف  كلمر     ( رااع مشر)الفقر   -17
 :صياغتها االشكل ا،تي

ا،جهرز  ا،منير  ا،حتادير  وا،قليمير  وفرق      تباد، ااعل مات وااتهمني واجملرمني واحال  قضاياهم فيما اني )
 (.اآللي  التى حتلدها القان ر

 .تؤيل اللجنتني الفقر  اأ،مجاع و،ت جل مليها مالحم ( خاما مشر)الفقر   -16
جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانش اَيمة لة ليذنةى هاوبةش طؤِرانكارميان لةو اةهدافانـة كـردووةش كـة لـة مـاددةى      

شـيوةيةى خـوارةوة بامسـان لةسـةرى كـردووة كـة بةنيسـبةت فةقـةرةى حـةوتش ايزافـةى           دوو هاتووةش بـةو  
مةسافى و سدود و مونشةااتى نةوتىش وةكـو دوَينـَى لـة ياسـاي مةجلسـى اـةمنا مونشـةااتى نـةوتى ايزافـة          

 ذات)كراوةش لَيرةش مةسافى و سدود و مونشةااتى نةوتى ثَيمان باشـة ايزافـة بكرَيـتش بـة تةنسـي  لةطـةَل       
( خارجير  )مبَينَيـت ثَيويسـت بـة    ( للاخلير  ا)لة فةقةرةى نؤ اَيمة ثَيمان  باش بوو كةليمةى تةنيا ( العالق 

خاصـة بـة حكومـةتى ايتيحـادىش      11ناكاتش ضونكة خارجيةكة سةوحيةتَيكى حةسرية بةطوَيرةى ماددةى 
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يغةية اَيمة ايتيفاقمـان لةسـةرى   بةو س( اجملرمني وااتهمني)بةنيسبةت فةقةرةكانى ترةوةش ضواردة تةبادىل 
كردووةش وةك خؤى هَيشـتوومانةتةوةش فةقـةرةكانى تـر هـةوةكو ثِرؤذةكـة وةكـو خـؤى هَيشـتومانةتةوةش لـة          

موراقةبــةمان وبــردووةش وامــان ايتيفــاق كــردووةش كراوةتــة  16ضــواردةش تــةبادىل مــةعلوماةان وبــردووةش 
 .ضاودَيرى كردن

 :ىبةِرَيز عمر محدامني نورةدين
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لــة ِراســتيدا بــةِرَيزانش بؤخــؤى لــة اةســَلى ماددةكــةدا موتابةعــة هــاتووةش بــةس ثَيشــنيار كــراوة كــة بكرَيتــة 
ش بةَوم اةطةر اَيمة سةيرى اةم دةزطايـة بكـةينش تةبيعـةتى اـةم دةزطايـة كـار كردنـىش دةزطايةكـة         (مراقب )

كـردنش واتـة تةبعـةتَيكى جَيبـةجَى كـردن و تةنفيزيانـةى هةيـةش         دةضَيتة ضوارضَيوةى دةسةَوتى جَيبةجَى
لةطــةَل تةبيعــةتى ( مراقبرر )لةطــةَل تةبيعــةتى ســوَلتةى تــةنفيزى دةطــوجنَىش بــةس  ( متااعرر )بؤيــة لــةوَى 

 .دةسةَوتى تةشريعى و دام و دةزطاى كؤمةَلطاى مةدةنى دةطوجنَىش بؤية لَيرةدا موتابةعةكة دروست ترة
 :كى ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

اَيستا اةو اةندامـة بةِرَيزانـةى كـة اةيانـةوَى قسـة بكـةنش ناويـان دةنووسـنيش بشـري خليـلش دَلشـاد شـةهابش              
سؤزان شةهابش هـاذة سـلَيمانش عبـدالقادر بازرطـانش امحـد وةرتـىش بـةفرينش طـوليزار قـادرش جيهـان امساعيـلش            

ش شلَير حممد جنيبش سةردار رشيدش ذيـان عمـرش   ش اامينة زكرىش شظان امحدطاهرحسنش جةول علىش مجال .د
بةشــارةتىش بَيريظــان ســةرهةنطش بــةِرَيزان اَيســتا اــةم  فادررلزةكيــة ســيد صــاحلش طــؤران اــازادش قــادر حســنش 

 .بشري.ناوانةى كة نووسراون اةيانةوَى قسة بكةنش فةرموو بةِرَيز د
 :بشري خليل حةداد.بةرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ت اةو ماددةية منيش هاوِرام لةطـةَل ليذنـةى هاوبـةشش كـة مـاددةى دوو لةطـةَل مـاددةى سـَى لَيـك          بةنيسبة

بدرَيتش يان جَيطاكةيان ثاش و ثَيش ثَى بكرَيتش بةنيسبةت خاَلى يةكةم ماددةى دووةمش خاَلـةكانى لـة ثـاش    
بةستمان لة اةمن ضـيةةش  خاَلى يةكةمش اةوانةى كة هاتووة باسى اةمن دةكاتش اةمن وشةيةكى موتلةقةش مة

اايا تةوفريى اةمنةش يان حيمايةى اـةمنةش يـان وبردنـى اـةمنةش بؤيـة ثَيويسـتة شـتَيكى لـة ثـَيش دابنَيـى           
لةطـةَل اـةوانى   ( تر فري محاير  امر  ااؤسسرات اللسرت ري      )كةواتة تةوفريى بكاتش من رةايم واية بنووسـرَى  

ةو وشانةى كة اةمنى هاتووةش لة ثَيشةوة حيمايةيةك تريشش اةمن عمل سياسىش اةمن ايقتيسادى هةموو ا
يان تةوفريةك دابندرَيتش لة خاَلى شةشـةمش منـيش ِرام لةطـةَل اةوةيـة كـة اـةمنى سـةقافى وشـةى سـةقافى          
وبربَيتش لةبةر اةوةى موتلةق بة شَيوةيةكى طشتى بةجَى بهَينَىش كةوا هـةموو توراسـى شـةعبى كوردسـتان     

ةوةيى و اــاينى و مةزهــةبى هــةمووى ثــارَيزراو بــىش نــةوةك بــةس تــةنها ويــةنى  بةشــَيوةيةكى طشــتىش نةتــ
ــةَلَىش         ــاكرتةش ب ــة ض ــة موراقةبةك ــة ل ــَيزدةهةمش موتابةعةك ــاَلى س ــة خ ــةىش ل ــان كةلتوريةك ــنبرييةكةى ي ِرؤش
موتابةعةكة شامل ترة لة موراقةبةش موتابةعةش موراقةبةشى تيايـةش بـةَوم موراقةبـة موتابةعـةى تيـا نيـةش       
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وةكو كاك عمر ااماذةى ثَييداش موتابةعة كـارَيكى تةنفيزيـةش بـةَوم موراقةبـة لةوانةيـة كـارَيكى ثةرلـةمانى        
محاي  ا،م  الغهااى والصحى )بَىش بؤية ناكرَيت بؤ جيهازَيكى تةنفيزى اةوة دابنَينيش لة خاَل  ثازدةهةمداش 

ةر نةخؤشـيةكى غـةيرة موعـدي بـَىش نـاكرَى      كراوة بة موعديـةش يـةعنى اةطـ    تؤ تةقييم( وا،مراض ااعلي 
حيماية بكرَيش اَيستا زؤر مةواد داخل دةبَىش مةوادى غيزااى وةكو بنَيشتى منداَونش يان شتى ترى مـةوادى  
ايكسثايةر نةخؤشى تيايـةش بـةَوم نةخؤشـيةكة موعـدى نيـةش بؤيـة مـن ثَيموايـة موعـدى لَيـرة هـةَلبطريَىش            

 .ش زؤر سوثاستانةخؤشيةكة لَيرة موتلةق بَى
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز دَلشاد شةهاب كةرةمكة
 :يبةِرَيز دَلشاد شهاب حاج

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
محاي  امر   )بةشري دةكةمش هةر لة اةمنى مواةسةساتى دةستوورى لة خاَلى دووةمش .من ثشتطريى ِراى كاك د

يبةتى لةخاَلى سَييةمش كة اةمن عةمةل سياسىش بةِراستى اةمةيان بة ديتنـى مـن   بةتا( ااؤسسات اللست ري 
زؤر زةرورةش محايـةتى اـةمنش يـةعنى بـؤ تةفسـرييش حةقيقةتـةنش اـةمنى عةمـةىل سياسـى ضـىةش يــةعنى           
موراقةبة كردنى عةمةىل كارى سياسىش لة حاَلةتَيك كة لة خـاىل يةكةمـدا هـاتووةش حوريـاتى عامـةو اةوانـة       

اجلمعيررات وحررزاب وااهنررى ،محايرر  امرر  العمررل السياسررى ا)زراو بــنش اــةمنى عةمــةىل سياســىش نــةخَيرش ثــارَي
اةمــة زؤر زةرورة ثاراســنت يــاخود تــوفري كردنــى اةمنيــةتيان بــؤ بكرَيــتش نــةوةك اــةمنى  ( اخل...والنقااررات

ة هـةموو  (ااطرارات  امر  ( )امر  ا،قتصرادى  )عةمةىل سياسىش بؤ اةوةى تةفسـريى تـرى بـؤ نـةكرَيتش اـةويرت      
بةشري ايشارةتى ثَيى كردش هةمووى ببيتة تةوفري اومـنش يـان حيمايـةت اومنـى     .اةوانةى كةوا بةِرَيز كاك د

اةوانةش بة ثَيى ثَيويست لةوانةداش هةمووشى بـة موتلـةقى بـة ديتنـى مـن تـةنها بـةو دةزطايـة ناكرَيـتش بـؤ           
يــةعنى جيهــاتى تــريش هــةنش ( مررع اجلهررات ذات العالقرر  محايرر  امرر  ااطررارات واانافرره احللوديرر )منوونــةش 

مةسةلةن كة شورتةى طومرطةش شورتةى تـرةش كـة اـةجهيزةى تـرنش هـةموويان ِرةنطـة بةيةكـةوة جـانبَيكى         
( مرع اجلهرات ذات العالقر    ) ثاراستنى اةم اةمنيةتة دةطرنة دةستش بؤية اةطةر اةوةشـى بـؤ ايزافـة بكرَيـت    

شـى بـؤ ايزافـة    (خارجير  )لـة ِراثـؤرتى ليذنـة    ( ل مرات مر  التهليرلات اللاخلير     مجرع ااع )حةوتةم كة دةَلَى 
كراوةش من ثَيم واية تةنها تةهديدات داخلية لة ايتارى كارى اةم دةزطايةدانش ضونكة دةزطايـةكى جَيبـةجَى   
 كردنى ناوخؤيةش سةر بة جيهازى تةنفيزيةو سـةر بـة اةجنومـةنى وةزيرانـةش تـةنها كـارى نـاوخؤى هـةرَيم        

ش ايزافـة كــراوةش  (السررياحي )لــة ِراثؤرتةكـةدا  ( محاير  امرراك  العبراد  واا اقررع اللينير    )بكـاتش خـاَلى نؤيــةم  
ثَيشنيار دةكةم وةكو خؤى لة اةسَلى خؤيدا مبَينَيتةوةش ضونكة اةجهيزةى اةمنى تريش و ثاراستنى تريش 

ــةموو حي      ــةم ه ــتش ا ــيارَيك بكرَي ــةر ثرس ــرَى اةط ــياحى دةك ــةماكنى س ــةنش ا ــةم   ه ــتؤى ا ــة اةس ــة ل مايةتان
دةزطايةدابَيتش اةى باشة دةزطاى شورتة وةكو ثرسـيار ض دةكـاتةش ايشـى ثـؤليس ض دةمينَيتـةوةش حيمايـةى       
تةنها شوَينة طةشتياريةكانيش مةسةلةن لة اةوة وةربطريَيتةوةش ياخود بكرَيتـة اـةمنى كـارى اـةم جيهـازةش      
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موتابةعةكـة وةكـو خـؤى مبَينَيـتش منـيش تةايـدى دةكـةمش        ( متااعر  قضرايا الالجرئني   )ش كة دةَلَى13بِرطةى 
تبراد، اارتهمني واجملررمني واحالر  قضراياهم يف مرااني       )موراقةبة نةمينَيت موتابةعـة بَيـتش ضـواردةهةمني    

لـــة تةقريرةكـــةدا تـــةبادىل ( ا،جهرررز  ا،منيررر  ا،حتاديررر  وا،قليميررر  وفرررق ا،ليررر  الترررى حترررلدها القررر انني 
االيــةتى تــةبادىل مــةعلوماتش لــة بــةينى دةزطاكــانى هــةرَيمش وةلةبــةينى دةزطاكــانى   مــةعلوماتيش هــاتووةش 

مةركةزش من ثَيمواية ااَلؤزيةك دةخاتة كارةكةش االيةتَيكى ااسـان نـةبَيتش ِرةنطـة هةنـدَيكجار بَـَيتة بـوارى       
ش قةزايـةكان  دةست خستنةناو كارى يةكرتيةوةش بؤية بةديتنى من هةروةكو اةوةى كة لـة ماددةكـةدا هـاتووة   

ايحالة بكرَينش موتةهةمني تةبادل بكرَينش اةطةر يةكَيك مةتلوب بووش لَيـرة يـاخود لـةوَيوة بـؤ اَيـرة وةكـو       
 .خؤى مبَينَيتةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةِرَيز سؤزان شةهاب كةرةمكة

 :بةِرَيز سؤزان شةهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كى نيــزاميم هةيــة بــؤ بــةِرَيزان اةنــدامانى هــةردوو ليذنــةى هاوبــةشش ضــونكة ِراثؤرتــة  ســةرةتا مــن خــاَلَي

نووســراوةكةى كــة لةبــةر دةســتمانةش وةكــو خــؤى خوَيندرايــةوةش بــةَوم دوايــى وتيــان ايزافاةــان هةيــةش كــة  
بكةنش من حةز  دةبواية اةوةش بة نووسراو لة ناو ِراثؤرتةكةدا بوايةش نةوةك لة وَيوة باس لة طؤِرانكارى تر

دةكةم اةمة بؤ جارَيكى تر اةم كارة دووبارة نةبَيتـةوةش  زؤر سـوثاسش سـةبارةت بـة مـاددةى دوو بـةِرَيزانش       
دةبــَى لــة ثــَيش هــةموو اــةمنَيكا حيمايــة بَيــتش ضــونكة كــة اــةَلَيى اــةمنش اةمــة كةليمةيــةكى موتلةقــةو     

ري و كـاك دَلشـادش لةبـةر اـةوةى اـةم اةمنـةى كـة        بش.ثشتيوانى ِراى هةردوو بةِرَيز دةكةمش دةقاو دةق كاك د
هاتووة لةثَيشش بة موجةرةدى هاتووةش حيمايةو تـةوفريى اـةبَى لـة ثَيشـا بـَىش لـة شةشـةماش هينَيـك هةيـةش          

( ا،صرلي    مير  واللينير  وااههبير  والقيمري    العرراق اكافر  مك ناترا الق   -محاي  ام  وتراث شعب ك ردستار)
مع اجلهرات ذات  )بوو ( مع اجلهات ذات العالق )يةش باقى لة هةر كوَييةك ثَيويستى قيةم اةسلية نيةش اةسيلة

بــؤ دابنــدرَيت لــة ثانزةهــةمينيش اــةمرازى موعديــة دةبــَى وبربَيــتش هــةموو اــةمرازَيكى خــةتريش ( العالقرر 
َيـتش  ضونكة هَينانة ناوةوةى هةندَى مةواد كة نةخؤشى بؤ تاكـةكانيش دروسـت دةكـاتش دةبـَى اـةوةش وبرب     

 .بةَوم هيوادارم بة قسةمان بكةنش اةم طؤِرانكاريانةى تيا بكةنش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز هاذة سلَيمان كةرةمكة

 :بةِرَيز هاذة سلَيمان
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

نونـةى دوَينـَىش كـة    سةرةتا من يةك ثرسيارم هةيةش بـؤ تـةوزيح لـة ليذنـةى هاوبـةشش دوَينـَى اَيمـة اـةو قا        
قانونى اةجنومةنةكة بووش كة ثةسةندمان كردش هةموو اةو مةهام و اةهدافانةى لةوَى هةية لَيرةش هةيـةش  
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اةطةر بكرَيت تةوزحيَيك لةسةر اةوة بدرَيتش اايا اةكرَى لة دوو قانوندا عةينن مةهام و اةهداف هةبَى لة 
محاي  احلريرات  )ثَيشنيار دةكةم كة اةوةى بؤ زياد بكرَيش  هةردوو قانونةكةداش دةربارةى بِرطةى يةكةمش من

مبررادئ اللن قراطيرر  وحقرر ق ا،نسررار وفررق ا،مررالر العررااى حلقرر ق ا،نسررار وا،تفاقيررات  و اصرر واخلالعامرر  
هــاتووةش ( طاقرر ) و  (غررهاع)لَيــرة ( ا،مرر  ا،قتصررادى والرر طنى)دةربــارةى ضــوارةم( اللوليرر  حلقرر ق ا،نسررار

يـةعنى اـةمنى غيزااـى لـة دوو شـوَيندا لـة دوو بِرطـةدا        ( محاير  ا،مر  الغهااير    )امس عشرة عةينن لة اخل
ااماذةى ثَى كراوةش خامساش ثشتطريى لة ليذنةى هاوبةش دةكةمش بةوةى كة ثاَووطةو بةنداوةكان زياد بكـرَيش  

يان كة هةردووكيان بكـرَي  خاَلى نؤيةم و دوانزةمش هةر ثشتطريى لة ِراى ليذنةى هاوبةش دةكةمش ِراى دووةم
 .زؤر سوثاس( محاي  ام  ا،ثار واا اقع التأرخيي  واماك  العباد  واا اقع الليني )بة يةكش 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان
 .بةِرَيز عبدالقادر بازرطان كةرةمكة

 :بةِرَيز عبدالقادر اكرام مجيل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

محاير  امر    )طةَل ليذنةى هاوبةشـداش يـةعنى لـة فةقـةرة يـازدةمنيش كةاـةَلَى       تةبيعى من اَيستاكة هاوِرام لة
الفسـاد  )اـةما بـة نيسـبةت    ( م اد ااخلرات  تزوير العملر    اجلراام اانمم   ا،قليم يف جما، اجلراام اخلطري 

ةى هةرَيمـةش  ش اةمة لة ايختيصاصى ديوانى ضاودَيرى داراييةش لة ايختيصاصى هةيئةى نةزاه(اودارى واملاىل
اةطةر اةوها بَى يةعنى ايشةكانى دةزطاى ااسايش و وة دةزطاى ديوانى ضاودَيرى و دةزطـاى نةزاهـة تَيكـةَل    
دةبـنش يـةعنى اـةمن اَيســتاكة بـةس اـةوة اــةوة دةكـةمش ايقـترياح دةكـةمش يــةعنى فةسـادى ايـدارى و مــاىل           

 .هةَلبطريَىش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .أمحد وةرتَيش فةرموو.د ت خؤشش بةِرَيزسوثاس دةس
 (:وةرتي)أمحد إبراهيم ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةي دووةم لة ثَيش هةندَيك لة بِرطةكان حيماية هـاتووةش منـيش لةطـةَل هاوكـاراي هـاوِرام      

تين ااسايشي اةو دةزطايانةي كاري سياسـيش تـةنها   كة ثَيويستة لة ثَيش هةموو بِرطةكان حيماية بَيتش ثاراس
محاير   )لة كوردييةكـةي وا تةرجومـةي كـراوة    / ااسايش بة تةنها لَيرة كا  نيةش سةبارةت بة بِرطةي يةكةم

ش اازادي ية طشيت و تايبةتيةكانة هةَلبةتـةش سـةبارةت بـة    (اازادي طشيت تايبةتي)ش (احلريات العام  و اخلاص 
بـؤي زيـاد بكـرَيش ثاآلوطـة و     ( ااصرايف و السرلود  )يدي ثَيشنياري لَيذنةي هاوبةش دةكةم كة من تةا( خامسًا)

المر  الثقرايف و ترراث    )ش سةبارةت بة خاَلي شةشـةم  (و ااطارات و اانافه احللودي  و ااصايف و السلود)سدود 
هةَلبةتـة لَيـرةش نـةك    ( لصريل  شعب ك ردستار العراق اكاف  مك ناتا الق مي  و الليني  و ااههبي  و قيمرا ا 

ــراوة      ( قيمررا الصررلي ) ــاكراوةش نووس ــة مان ــةدا بــة هةَل ــة كوردييةك ــردش ل ــي ك ــان باس ــؤزان خ ــو س ــةها )وةك ب
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ش اةصلييةكاني نيةش بةها اةصيلةكانيةتيش كة ماناي ِرةسةن دةطةيةنَيش منيش لَيرة ثشتطريي (اةصلييةكاني
زيـاد بكـرَيش ضـونكة    ( يق مرع الر زارات واجلهرات ذات العالقر     االتنسر )اةوة دةكـةم كـة لـة كؤتـايي بِرطةكـةدا      

هةندَيك لةو بوارانة ثةيوةندي بة هةندَي وةزارةتي تر و هةندَيك دام و دةزطاي ترةوة هةيـةش كـة ثَيويسـت    
بةوة دةكات بة هةماهةنطي لةطةَل اةو ويةنانةداش اـةو وةزارةتانـة اـةو كارانـة اـةجنام بـدرَيش سـةبارةت بـة         

ش لةطـةَل  بِرطـةي دوازدةهـةم لَيـك بـدرَينش      (11)منيش لةطةَل اةو ِرايةدام كة لةطـةَل خـاَلي   / نؤيةمبِرطةي 
ش بـةآلم لـةوَيش   (محاي  أم  أماك  العباد  و اا اقع التأرخيي  و اآلثار و اا اقع التارخيي  و السرياحي  )بكرَيتة 

ونكة وةكو كاك دَلشاد باسي كـردش اةطـةر لَيـرة    ي بؤ زياد بكرَيش ض(االتنسيق مع اجلهات ذات العالق )ديسان 
بواري سياحةي بـؤ زيـاد بكـرَيش هةَلبةتـة كـة ثـؤليس حيمايـةي دةكـاتش بـةآلم اةطـةر بـة هةماهـةنطي بـَيش              
ضونكة لة هةندَي حاَلةتدا ِرةنطة ثَيويسيت بة ويةني ااسايشي هةبَي بؤ ثاراستينش دةكرَي لَيـرة اـةوة دةبـَي    

هـةميشش منـيش ِراي   (15)ي لةطةَل ويةنة ثةيوةنديدارةكانش سةبارةت بـة بِرطـةي   بة تةنسي  و هةماهةنط
مر   )نش (خطرري )ثَيويسـت ناكـاتش ضـونكة اةوانـة هـةموويان هـةر       ( م  المرراض ااعلير   )بشريم هةية كة .د

اةوانــة هــةمووي نةخؤشــي ترســناكنش ضــونكة اةطــةر نةخؤشــي درمــيش نــةبَيت هــةر    (المررراض اخلطررري 
محاير  أمر  اإلقلريم يف جمرا، اجلرراام      )ناكةش بةآلم خاَلَيكي تر لةبريم ضوو لة خاَلي يازدةهةمش نةخؤشي ترس

اجلرراام  )لَيـرة وبَـَيش ضـونكة هةرضـي     ( اجلرراام اخلطرري   )من بةِراسيت ثشتطريي لةوة دةكةم كة ( اخلطري 
ةوة لَيــرة بنووســرَية نش اــيرت بؤضــي اــ (خطررري )و هــةموو اةوانــة جــةراايمي  ( مرر اد ااخررلر )و ( اانممرر 

 .ثَيويست ناكات بةِراي منش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤششبةِرَيز بةفرين حسنيش فةرموو
 :بةِرَيز بةفرين حسني خةليفة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثةسـند كـردش   هةروةك هاوِرَيم هاذة خان باسي كردش منيش هةمان ثرسيارم هةيةش اَيمة دوَيـيَن ياسـايةكمان   

ــَيم ضــةند خــاَلَيكي كــةم نــةبَي ســةرجةمي      اةجنومــةني ااســايشش هــةمان اــةم اــةرك و مافانــةش دةتــواي بَل
دووبارةيةش اايا لة ِرووي ياساييةوة هيَ طرفتَيك دروست دةكاتة ِراستة اةم اةجنومةنـةي اَيمـة ثةسـندمان    

 كردني اةمين هةرَيمي لة اةستؤيةش بةآلم كرد سياسةت ِرَيذي و ضؤن دةَلَيي داناني ميكانيزم و سةرثةرشيت
دووبارةبوونةوةي اةم اةرك و ااماجنانـة جـارَيكي تـر هـيَ طرفتَيكـي ياسـايي دروسـت دةكـات يـان نـاة اايـا            

هاوِرَيياني بةِرَيز / ثَيويست دةكاتة ضةند خاَلَيكي كةمي نةبَي سةرجةمي دووبارةيةش اةوة يةكش دووةميش
اســتة وشــةي ثاراســنت هــةر بــة تــةنها هــاتووةش اــةوة دةســتةبةر كردنــيش ببــوورن  زؤر ااماذةيــان ثــَي كــردش ِر

حيمايةتةش واتا اةو وشةي ااسايشةي بـة شـَيوةيةكي ِرةهـاش اايـا دةسـتةبةر بكـرَي يـان بثـارَيزرَية لـة خـاَلي           
ك يانزةهةميش كة باسـي ثاراسـتين ااسايشـي هـةرَيم دةكـاتش بـواري تـاواني مةترسـيدارش تـاواني ِرَيـك و ثيَـ           

نووسراوةش تاواني ِرَيكخـراوش هـةروةها تـةزويري ثـارةش ثـَيم باشـة بكـرَي بـة تـةزويري دراوش باسـي طةنـدةَلَي            
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كارطَيِري و دارايي دةكاتش نازاي اَيمة دةستةي نةزاهـةمان هةيـة و ثةسنديشـمان كـردووةش ياسـاكةي هةيـةش       
سـتين ااسايشـي خـؤراك دةكـاتش ثـَيم باشـة       اايا اةوة لة اةركةكاني اةوانة نيـةة خـاَلي ثازدةهـةم باسـي ثارا    

تــةنها هــةر نةخؤشــييةكة مبَينَيتــةوةش اــةو ترســناكي و درمييــة نــةماوةش لةبــةر اــةوة اَيمــة دةزانــني اَيســتا 
و هةموو شتةكان بازاِرةكاني تةنيوةش لةوانةية نةبَيتة مايةي نةخؤشـي درم و نةخؤشـي   ( expire)مةوادي 

 .تةوةش بؤية باشرت واية تةنها هةر نةخؤشي مبَينَيتةوةش زؤر سوثاسترسناكش بةآلم طرفيت لَي دةكةوَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤش سوثاسش بةِرَيز طوَليزار قادرش فةرموو
 :بةِرَيز طوَليزار قادر امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ارةكان و شـوَينة مرؤييـةكانش مـن    ثاراسـتين ااسايشـي شـوَينةو   / لـة خـاَلي دوانـزة هـاتووة دةَلـيَ     ( 1)مـاددةي  

ثَيشنيار دةكةم ثاراستين دةستكةوتة مرؤييةكاني بؤ زياد بكرَيش بؤ منوونة وةكو مؤزةخانةكان دةطرَيتـةوةش  
ثاراستين دةستكةوتة خؤييةكانش بؤ منوونة مؤنؤمَينتةكان كة بةداخةوة هي هةَلةجبة سووتا و كةس نةبوو 

ة لة دةرةوةي شـار دةكـرَيش اةطـةر نـةثارَيزرابَيش رةنطـة هـةمان شـت دووبـارة         بيثارَيزَيش اَيستا لة شاري ِراني
 .ببَيتةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جيهانش فةرموو.بةِرَيز د

 :جيهان إمساعيل بنيامني.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اـةم تـةعريف بكـةينش يـةعين اـةظ       بيدايةت اةز ثشتطريي ِراي لَيذنةي هاوبـةش دكـةمش كـة بيدايـةت دةبـيَ     
( 3)جيهازة تةعريف بكةينش ثاشي مةهام و اةهـداف تةحديـد بكـةينش ذبةرهةنـدَي اـةز دطـةل واي مـاددة        

ش اةظـة اَيكـَيش   (3)ببيتـة  ( 1)ش ثاشـي  (1)ببيتـة مـاددة   ( 3)بَيتة قانونَيـتش يـةعين مـاددة    ( 1)بةري ماددة 
ان و بـةفرين خـان كـردش كـة ديهـي هـةر نةفسـي مــةهام و        مـن ثرسـيارش اـةو ثرسـيارةي كـة هـاذة خـ       / دووَي

اةهداف ثرؤذة ياساي اةجنومةي ااسايشي هةرَيم هاتنش لَيرة تةقريبـةن نةفسـي وانةنـة كـة قانونيـةن اـةظ       
أم  / رااعًا)باسي / تشتة يةعين هةية يان ناة اةطةر لَيذنةي هاوبةش بشَين جةوابي مة بدةنش نوقتةي سَي

محاير   )هاتووةش يةعين ديار كرنش ثاشـي جارةكـا دي طـوتي    ( غهااي)ش لَيرة (هاع و الطاق اإلقتصاد ال طين الغ
جـارةكي دي بَيتـة ايعـادة كـرنش بـةس      ( أم  الغرهااي )ش يةعين داعي نينة (الم  الغهااي و الصحي يف اإلقليم

أم  ااطارات )تةكا دي ش نوق(المراض)كافيةش يةعين حةتا داعي نينة بَيذن ( محاي  الم  الصحي يف اإلقليم)
هةر دطةل وَييةش نةفسي نوقتة بينتش ضـونكة هـةمي   ( أمن املواصالت)ش بِرةايا من اةطةر (و اانافه احللودي 

 .مواصةوتنش يةعين نةفسي نوقتة بينتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان



 63 

 .حسنش فةرموو.دةستخؤشش سوثاسش بةِرَيز د
 :بةِرَيز حسن حممد سورة

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
منيش لةطةَل اةو ِرةايةم كة ماددةي دوو و ماددةي سَي جَي طؤِركييان ثـَي بكـرَيش اـةوة خـاَلي يـةكش خـاَلي       

هةموو اةو مةهامانةي كة لة اةو جيهازة هاتش بؤ اةو جيهازة هاتووةش لة اةساسدا اةركي جيهـةتَيكي  / دوو
االتعرراور و )و ( يف إطررار القرران ر)كخــراوةش بؤيــة وشــةي مــةعين يــةش يــان دةزطايــةكي تــرةش بــة قــانونيش ِريَ 

تةقريبةن لةطةَل هةموو فةقةرةيةكش لةطةَل هةموويان ثَيويستة بَيتش زؤريشي ( التنسيق مع اجلهات ااعني 
خيرتص اجلهراز حبماير  المر  الرلاخلي يف إطرار       )هاتووةش بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةم هـةر لـة سـةرةتاوة بَلـَيني        

ــيَ     (لتعرراور مررع اجلهررات ذات العالقرر  القرران ر اا ــات لةطــةَل ه ــت ناك ــرد ثَيويس ــاس ك ــةوةمان ب ــةوَي ا ــة ل ش ك
منيش لةطةَل اةوةم كة لةطةَل هةموو وشةي اـةمن حيمايـة   / فةقةرةيةك اَيمة اةوة ايعادة بكةينةوةش دوو

َلَيكي تـرم اةوةيـة   بَيتة ثَيشيش يةعين كةليمةي حيماية بَيتش بؤ اةوةي تةفسريَيكي غةَلةتي بؤ نـةكرَيش خـا  
تةبعةن بكرَي بة خـاَلَيكي تـرش مـن لةسـةر      (محاي  النماد و الرواح و المراض و الم ا، و منع اجلراام)كة 

محاي  الم  الغهااي و الصرحي يف  )ماددةي ثانزة كة قسةي لةسةر كرا لة مةوزووعي مةسةلةيةكي صحي ية 
ش خــؤي شــتةكة جــوان هــاتووةش (مرع اجلهررات ذات العالقرر   اإلقلريم مرر  المررراض ااعليرر  و اخلطررري  االتنسرريق 

دةبَي هةبَيش بةآلم لَيـرة تـةنها نةخؤشـي نيـةش نةخؤشـي يـة درمـةكان نيـة كـة تـؤ           ( أمراض ااعلي )فيعلةن 
حيمايةي بكةي بة نيسةبةت اةمين صحيش مةسةلةن زؤر دةرمانش مةوادي كيمياوي هةية كة دوايـي دةبنـة   

محاير  المر  الغرهااي و    )تةش بؤيـة بـة ِرةاـي مـن هـةر اةوةنـدة كيفايةتـة بَلـَين         هؤي نةخؤشيش لَيرة ثَيويس
 .هةموو شتةكاني تر دةطرَيتةوةش زؤر سوثاس (الصحي يف اإلقليم االتنسيق مع اجلهات ذات العالق 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش فةرموومليبةِرَيز جالل 
 :بةِرَيز جالل علي عبداهلل

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر
سةرةِراي دةستخؤشيم لة تَيبينيةكاني لَيذنةي هاوبةشش خاَلَيكي طرنط هةية كة لة تةوفريي حيماية زيكـر  
نةكراوةش تكام واية زيكري بكةنش مةسةلةي كارةساتة سروشتييةكان كـة كةواريسـي تةبيعيـةش ديـارة دةزطـاي      

ك ِرؤَلـي اـةم دةزطـا طةورةيـة ضـية لـة       ااسايش لة هةزاران كةسي طةنج و شارةزاش بةِراسـيت بـة تةجروبةيـة   
مةسةلةي كارةساتي سروشيت داة تكام واية بة خاَلَيك داخيلي بكةن لة مةسةلةي تةوفريي حيماية لـة كـاتي   
ِرووداني كةواريسي تةبيعي داش دةستخؤشيش لة لَيذنـةي هاوبـةش دةكـةم كـة مةسـةلةي خار ييـان وبـردش        

 .هيَ طوجناو نيةش زؤر سوثاسضونكة لةطةَل ماددةي سَييةمي ماددةكة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش فةرمووطاهربةِرَيز مجال 
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 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

االتنسريق مرع اجلهرات    )اةطةر بَيني و سةيري فةقةراتي اةم ماددة بكةينش دةبينني لة هةندَي شوَين هاتووة 
ش اةمة اةوة ِرادةطةيَينَيت كة اايا اةم جيهازة (15)ش خاَلي (13)ش خاَلي (11)ش مةسةلةن خاَلي (ذات العالق 

بة بَي تةنسي  كردن تةنها لةم خاَلة تةنسي  دةكاتش يانيش لةطةَل شوَينةكاني تريشش يانيش لة خاَلـةكاني  
هام و م هةيـةش ثَيشـنيار دةكـةم موقةدميـةي مـة     (حسـن .)تريش ثَيويستة بَيتش بؤية من هـةمان بؤضـووني د  
يترر ىل اجلهررات و االتنسرريق مررع الرر زارات واجلهررات ذات  / )اةهــدافش موقةدميةكــةي بــةم شــَيوةية دابرَيــذرَيت

ش هـةر تةنسـيقَيكيش لـة هـةر شـوَينَيك هاتبَيـت اـةوة وبـدرَيتش اـةم          (العالق  حتقيق ااهاد و الهلاف اآلتير  
لـة هـةر كردارَيـك اـةوة بكـرَينتش تةنسـي         عيبارة هةموو خاَلةكان دةطرَيت و هةموو ثَيويستة اةم جيهـازة 

 .لةطةَل جيهاتي تر بكرَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز اامينة زيكريش فةرموو
 
 
 :سعيد آمن  ذكرابةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رةت بـة ثاراسـتنا   سـةبا / من ضةند ثَيشنييارَيك هـةي كـو زَيدةكـةين دوو بةنـدَي ديكـة بـؤ ظـان خـاآلش يـةك         

َي ايتيصـاوتاداش اينتةرنَيتـةش بةريـدةش تةلةفؤنـةش     شةخصيش بؤ منوونـة مةسـةلةن شـَيواز    ااسايشا حورياتَيت
مؤبايلةش اةو حورياتَيت مين شةخصي بواري ايتيصاوت و طةياندهَي بَيتة ثاراسنت كة اةظة كاري ااسايشـةش  

ضـَي نـةبينتش اينتـةرنَيتا مـن ثاراسـتيَن مةلـةفَيت مـين        سةبارةت اَيستا تةلةفؤن و مؤبايال اينصات طةل دة
شةخصي بهَينة كرنش ذ ويةكي تر ظة خاَلةكي تر بَيتة زَيدة كرن سةبارةت ثاراستنا مةعلوماتَيت دةزطاهَيت 
ايداريش اةو نهَينيات وان ثاراسيت بن بؤ هةر كةسةكي نةبينت كـو مـةعلوماتَي دةزطـاهَي ايـداري وةربطـرنش      

 حةفيَت كو لَيذنا قانونيا ثَيشنيار كري هةِرةشةي ناظخؤيي و خار ي زَيدة ببينتش اـةز دطـةل   سةبارةت خاآل
ثَيناسة بؤ دةزطاي ااسايشي ب ورديها تَيدا كـرنش كـو كـارَي وَي    ( 3)دَي نينمش ضونكة اةطةر زفرينة ماددةي 

هةرةشَيت خار ي كـاري دةزطـاهَيكي    ثاراستنا ااسايشا ناظخؤية لة هةرَيمَيداش ثاراستنا كؤكردنا زانياريا سةر
مةبةسـت ذ تـاواني مةترسـيدار ضـنةة     / ترة كو مة اةجنومةني دا ااماذةيا ثـَي دايـنش سـةبارةت خـاآل يـازديَ     

اةطةر  هني ثيَةك بؤمان وازح بكةن مةبةسـت ضـيةش اايـا جةرميـةت اريهـابَي خـؤ دطـرينت هـي تـريؤرَية          
ناو ااماجنا نةهاتة كرنش كو كارا ااسايشة و اةطةر مةبةسـت   اةطةر ناش ضونكي جةرميةت اريهابَي بةحس لة

ذ تاوانَين مةترسيدارش اَيكيش وان خاآل بةحسي تريؤر نةبينتش اةز حةز دكةم اـةو خـاَليش ذي بَيتـة زَيـدة     
 .كرنش سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز شظان أمحدش فةرموو
 :بةِرَيز شظان أمحد عبدالقادر

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
زؤرجـار  ( االتنسيق مع اجلهرات ذات العالقر   )حسن و كاك مجال كة تيكرار بووني .من هاوِرامة لةطةَل كاك د

خيرتص اجلهراز حبماير     )تيكرار بؤتةوةش هةر لة سةرةتاوة بؤ تةفادي تيكـرار اَيمـة عيالجـي بكـةين باشـرتةش      
اـةوة وةكـو خـؤي بَيتـة خـوارَيش       (قر  ويتضرم  مرايلي   الم  اللاخلي لإلقليم االتنسيق مرع اجلهرات ذات العال  

ش اةوانــة مـــةباديئي دةســتوورينةش اةوانـــة حيمايةيـــةكي   (محايرر  احلريرررات العامررر  ( )أوً،)بِرطــةي يةكـــةم  
ش ضونكة بـةخؤي حيمايـةي   (العمل التعزيز)دةستووريان هةيةش ايشي ااسايش نيية حيمايةي بكاتش بنووسة 

ي دةســتووريانةش لــة دةســتووردا هاتوونــةش قــرو كردنــي اةوانــةش خــةرقي   دةســتووريان هةيــةش اــةو مــةباديئ 
ــرَيت   ــتوورنش بنووس أمرر  العمررل  )ش (أمرر  ااؤسسررات )ش (اخل...العمررل التعزيررز احلريررات العامرر  و اخلاصرر   )دةس

اةوانة حةقةتةن بةو شَيوة ِرووتيـةي كـة هاتوونـة حيمايـة يـان تـةوفري يـان تـةعزيز بـؤ ايزافـة           ( السياسي
تر فري  )( أمر  العمرل السياسري   )ش (محاير  أمر  ااؤسسرات   )ةندَيكيان خؤي فةرز دةكات حيماية بَينتش بكةينش ه

المر  الثقرايف و ترراث    / )حيماية دةكات اةوة موتلةقـةش بِرطـةي شةشـةم   ( أم  ااطارات)ش (أم  العمل السياسي
لَيرةش ضونكة زؤرجار تيكـرار   (العراق)ش عرياق تيكرار بؤتةوةش اةوة حةزف بكرَيت (العراق -شعب ك ردستار 

ش دةجمــي (تعزيرز أمرر  المرراك  )ش (تعزيرز أمرر  اا اصررالت )بؤتـةوةش لــة ثَينجــةم و هةشـتةم و نؤيــةمش اــةويش   
بكرَيت كة ثَيشرت ايقترياح كراش من تةايدي دةكةمش ضونكة زؤر نزيكنش دةكرَيت ( 11)و بِرطةي ( 6)بِرطةي 

وة و بكرَيتة يةك بِرطةش كة زؤر جَيي خؤيةتي بةو كورتيـة جـوانرت   بؤ تةفادي درَيذي اةوانةش كورت بكرَيتة
كة تةماشا دةكةم تـةعريفي جـةراامَيكي خـةترية و    ( 11)دةردةضَيتش مةعناي تةواوي خؤي دةداتش بِرطةي 

 الفساد اإلدارا و)لة ناوةِراستةكةي دا هاتووةش ( محاي  أم  اإلقليم)اةو مونةزمية نةكراوةش لة هةمان كات دا 
محاير  أمر  اإلقلريم يف جمرا،     )ش ضؤن حيماية دةكرَيتة مـن ثـَيم باشـة اـةو بـةو شـَيوةية دابِرَيـذرَيت        (ااالي

 (.مكافح  ااخلرات  تزوير العمالت  غسيل الم ا،  اإلجتار االبشر  أو أي  جرن  خطري  و منمم  أخرى
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو شحممل جنيبزؤر سوثاس كاك شظانش شلَير 
 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كة بـاس  ( 3)بة نيسبةت اةو فةقةراتانةي كة لَيرةيةش من مووحةزةم لةسةري هةيةش بةِراسيت لة فةقةرةي 

اَيمـة خؤمـان     (أمر  الحرزاب و اجلمعيرات و النقاارات و منممرات اجملتمرع اارلني       )لةوة دةكات كة حيمايـةي  
اتي موجتةمــةعي مــةدةني ياســايةكمان بــؤ دةركــردوون كــة زؤر ســةربةخؤنش اــيرت اــةو حيمايــةي مونــةزةم

اةمنة من تَيناطةم يةعين بؤضي بؤ اةوان دابندرَية بةآلم يةك ويةن هةية كة زؤر ثَيويسيت بـة حيمايـةي   
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كـة زؤرةش   ااسايشةش اةويش اةو شـةريكانةي دةرةوةن كـة دَيـن مةشـاريعي ايستيسـماري دةكـةنش كولفـةكاني       
يةعين مةشاريعي زؤر طةورةش من خؤم بةسةرم هاتووة كة بةِراسيت جيهـازي ثـؤليس نـةيتوانيوة حيمايـةي     
اةو شةريكةية بكاتش لةبةر اةوة مةجبوور جلووايان برد بؤ ااسايشش ضونكة ااسايش هةيبةتي خؤي هةية 

وونة سـةريان خــةَلكَيك هــةبوو  لـةم هةرَيمــةش اـةوانش جيهازةكــةي اـةوان دةتــوانن بــة باشـيش ضــونكة كـة ضــ     
ويستيان تةعةدا لةو شةريكةية بكةنش ثؤليس نةيتواني حيمايةي بكاتش لةوَيش بوونش بةآلم ااسايشةكان كة 
هاتن اةوة ضةند ساَلة كةس نةيتواني ايرت بََي بة ويان داش هةمان شَيوة دةستخؤشـي لـةو ليجنةيـة دةكـةم     

ةِراسيت زؤر زةروورةش زؤر لة موستةمسريةكان كة كـاري لةسـةر   كة مونشةااتي سياحيش مونشةااتي سياحي ب
ــيفي       ــة مةص ــار ل ــووتَينراونش زؤرج ــداوةش زؤري س ــؤ ِرووي ــدانيان ب ــان تَيك ــردووةش زؤري ــياحيان ك ــرؤذةي س ث
سةرسةنط اةو حاديسةية ِرووي دا كةسيش نةيتواني حيمايةيان بكاتش اةطةر ااسايش لة وَيدا بَيت زؤر لـة  

قــوةترتةش لةبــةر اــةوة اَيمــة اةطــةر لــةو ماددةيــة كــة باســي حيمايــةي اــةجانيب تيايــة    ثــؤليس دةوري بــة 
مـوقيميين اـةجانب اـةوة      (مراقب  قضرايا الالجرئني و ااهراجري  و ااقريمني الجانرب يف اإلقلريم      )موقيمني 

نش لةويـةن  كرَيكار و شتةكانيان دةطرَيتةوةش بةآلم شةريكاتي اةجنةبي لةسةر اَيمةيـة كـة حيمايـةيان بكـةي    
ااسايشــةوةش هــةركاتي خؤيشــي لــة حكومــةتي عرياقــي وابــزاي موخابــةراتي عرياقــي مةســئوولي اــةو جــؤرة  

 .ثرؤذانة بوو كة خةَلكي دةرةوة دةيكردش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز سةردار رشيدش فةرموو
 :بةِرَيز سةردار رشيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة هةردوو هاوكارم بة سوثاسةوة ااماذةيان ثَي داش كـاك شـظان و خوشـكة شـلَيرش     ( 3)ي دوو بِرطةي ماددة

ااسايشى كارى حيزبةكانش بةشى دووش كؤمةَلة و سةنديكاكان و ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطـةى مـةدةنى بةِراسـتى    
ــةهامى ا      ــؤى م ــايش خ ــةش ااس ــان هةي ــايى و ِرةمسي ــةتى ياس ــة مؤَل ــربَىش اةوان ــةم   وب ــتى ه ــة بةِراس ــة ك ةوةي

دامودةزطاكان بثارَيزَى و هةم مواةسةسات بثارَيزَى و هةم كؤمةَلةكان بثارَيزَىش ثَيويست ناكات لَيـرة ناويـان   
بَيتش لةبةراةوةى مؤَلةتى ِرةمسيان هةية و ااسايشيش خؤى مةهامى اةوةيةش بؤ اةوةى وا لَيـك نةدرَيتـةوة   

ى ِرَيكخراوةكان دةكاتش لةبةراةوةى ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى كة ااسايش تةدةخول بةِراستى لة كار
ااسايشـى ِرؤشـنبريىش مـن ثَيموايـة ااسـايش نةضـَيتة        7بِرطةى  1كاريان زؤر حةساسة لةكؤمةَلطاداش ماددةى 

رَى اةو بوارةوةش بوارى ِرؤشنبريى و نووسني و كلتورىش اةمة قيودة لةسةر اةو بوارة مةعريفيةش يةعنى ناك
 .بةِراستى ااسايش بؤ هةموو شتَيك دةرج بكرَى و دةرس كرَى و ااطاى لة هةموو شتةكان بَىش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ذيان خان فةرموو
 :بةِرَيز ذيان عمر شريف
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مرت نيـةش ضـونكة دةبيـنني    بةوى منةوة ثاراستنى ااسايشى ذينطة هيَى لـة ااسايشـى ثاراسـتنى خـؤراك كـة     

اَيســتا ضــةند نةخؤشــى ترســناك كــة بآلوبووةتــةوة لــة هةرَيمةكــةمان وةكــو ســةرةتان و اةوانــة هــةمووى    
كاريطةرى ذينطةيةش لةبةراةوة مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة ثاراسـتنى ااسايشـى ذينطـةش وةكـو بِرطةيـةك زيـاد           

 .بكرَيت بؤ ياساكةو زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زكية خان فةرموو
 :بةِرَيز زكية سيد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةسثَيكَى من دظَيت ثَيش ثشتطرييا ثَيشنيارا يا ليذنا هاوبةش بكةمش بؤ هةندَى كـو طؤِرينـا تةسةلسـوو هـةر     

مـن ذى  دوو ماددةيَى دوويَى و سَىش كو يةكَى وةسف بةرى مةهاما تـَينتش يـا دوويـَى طةلـةك هـةظاَلَيت بـةرى       
ااماذة ثَيدا كو ثَيتظيا ثاراسنت بهَيتة زَيدة كرن ل دةسثَيكا يـا هـةمى ااسايشـةكا و هـةمى خاَلَيـت هـةىش بـؤ        
رزطــار بــوون ذ ظــَى يــةكَى اــةز ثَيشــنيار دكــةم ثَيشــةكيا وَى ِرةنطــى بهَيـــتة داِرشــنتش دةزطــا هةَلدةســتَى بــة    

خـوارةوة لةطـةَل ويةنـة ثةيوةنديـدارةكانش يـا دى      ثاراستنى ااسايشى ناوخؤى هةرَيم كة تايبةتة بة مانـةى  
ثَيشنيارا سَى اةظةية كو اةز دبينم لَيكَوونةك كو تيكرارا طةلةكا خاَلَى هاتيةت ظى ماددةيَى دا هـةىش اـةم   
ــتش ذ        ــَى ذى بي ــَى بــةجَى كردن ــابلى ج ــينت و مق ــورت ب ــا ك ــاش اةظةيــة كوي ــؤ قانونــةكا ب ــار ب ــني ذى عي زان

خاآل سَى اةم تشَيني طةل خاآل دةهَى دةمج بكةين يةعنى خاآل دةهـَى بيـنني طـةل     بةرهةندَى اةز دبينم كو
اـةم دطـةل يـةك دةمـج بكـةينش واتـة تةندروسـتى و اـةو          15خاآل سـَى دةمـج بكـةينش خـاآل ضـوارَى و خـاآل       

اـةم دشـَيني دةمـج بكـةينش ذ      6و  11نةخؤشيةت مةترسى دار بَينينة وَى دركَىش خـاآل شةشـَى دطـةل خـاآل     
 .ةرى هةندَى كو اةو بةها اةسَليةكان بكةينة بةها ِرةسةنةكانش زؤر سوثاسب

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك طؤران فةرموو
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
حسن و كاك سةردار كرديانش سةبارةت بةزياد كردنى ويةنـة ثةيوةنـدارةكان و   .زؤر سوثاس قسةكانى  من د

 .7بة هةماهةنطى ويةنة ثةيوةندارةكان لةسةر بِرطة و دورخستنةوةى ااسايشى رؤشنبريى لةبِرطةى 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك قادر فةرموو
 :بةِرَيز قادر حسن قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بــؤ تةاكيــد لــة هةرضــةندة بــرادةران خؤشــبةختانة ااماذةيــان ثَيــى كــردش بــةآلم هــةر  5بِرطــةى  1مــاددةى 
ى بـؤ  (مرع جهرات ذات العالقر    )ااسايشى فِرؤكةخانةكان و دةرطا سنووريةكان  منيش تةاكيد دةكةمـةوة كـة   

تةهديداتى داخليةكة كافيـة خارجيةكـةى ىَل حـةزف بكـرَىش ضـونكة بـة        6زياد بكرَيتش هةروةها لة بِرطةى 
كـة موتابةعـة كراوةتـة     13ةبِرطـةى  تةسةورى من تةهديداتى خارجى زياتر شةانى حكومةتى ايتحاديةش ل

موراقةبةش هةروةكو خؤى موتابةعة مبَينَيتةوةش ضونكة موراقةبة زيـاتر ايشـى ثةرلةمانـة نـةك دةزطايـةكى      
مةعلوماتةكةى ىَل حـةزف بكرَيـت تـةنها طؤِرينـةوةى موتةهـةمني و مـوجرمني بَيـتش          11تةنفيزىش خاَلى 

 .تر دروست بكا و زؤر سوثاسضونكة لةوانةية مةعلوماتةكة تةعقيداتى زيا
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو فادلكاك 
 (:بةشارةتى)حممد قادر  فادلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةدواداضـوونى كَيشـةكانى ثةناهةنـدة و كؤضـبةران و      13من ثَيشنيارى دوو خاَلى ايزافةم هةيةش لة خـاَلى  

دا بة هةماهةنطى لةطةَل ويةنة ثةيوةندارةكانش ثَيشنيار دةكةم ايزافة  نيشتةجَى بووةكانى بيانى لة هةرَيم
بكرَيتة سةر اةو ثاراستنى طةشتيارانى بيانىش ضونكة اـةوةى كـة دةبيـنني سـاآلنة بـة هـةزارةها طةشـتيارى        

 دا هةرضةندة خوشـكى  15بيانى دَيتة هةرَيمى كوردستانش بة حةقيقةت اةوة خاَلَيكى زؤر طرنطة لة خاَلى 
بةِرَيزم ذيـان خـان ايشـارةتى بـة ذينطـة داش مـن دوو ايزافـةم هةيـة لةمةسـةلةى ثارَيزطـارى كردنـى ذينطـة             
ولةطــةَل ثةلــةوةر و هــةموو طيانلةبــةرة كَيويــةكانش ضــونكة بةِراســتى اــةوة يةكَيكــة لــة ســامانة طرنطــةكانى 

تدرَيذى دةكرَيتـة سـةر اـةو    دةبينني لةزؤر ناوضةى هةرَيمى كوردستان بةشَيوةيةكى خراث دةسـ  شنةتةوةيى
كَيويانة و بة هةموو ثةلةوةراتةوةش بؤية اةوة من بة خاَلَيكى طرنطى دةزاي ايزافة بكرَيتش زؤر  ةطيانلةبةر

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيريظان خان فةرموو
 :بةِرَيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
قسةمان نابَى دووبارة  57دووبارة بكةمةوةش ضونكة بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ و ماددةى  قسةكاي حةز ناكةم

 .بكرَيتةوةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاسش تةمةنا دةكةم هةموو بـةِرَيزةكانى تـريش بةِراسـتى زؤر تيكـرار دةكـرَىش اـةوة موراعـات بكـةن بـؤ          
 .فةرموو جارى داهاتووش ليذنةى هاوبةشة كاك عمر

 (:نورةدينى)بةِرَيز عمر محدامني خدر
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة ثَيشـةكى ماددةكـة كـة باسـى اـةوة كـرا كـة دابِرَيذرَيتـةوةو اامـاذة بـةوة بكرَيـت كـة دةزطـا بـة               

يرت بـةوى  هةماهةنطى لةطةَل ويةنة ثةيوةندارةكان بةم اةركانةى هةَلدةستَىش بةم شَيوة دايدةِرَيذينةوة و ا
اَيمةشةوة اةم تَيِروانني و اةم بؤضوونة قبوَلةش هةروةها ضةندين لـة بـةِرَيزان اةنـدامانى ثةرلـةمان باسـى      

واتة لةسـةر ااسـتى دةرةوة نـةبَىش تـةنها     ( دةرةوة)اةوةيان كرد كة هةندَى وشة هةية وبردرَىش وةكو وشةى 
رضــَيوةى كــاركردنى ديــارى كــراوة بــةوةى كــة   لةســةر ااســتى نــاوخؤش ضــونكة لــة ثَيناســةى دةزطاكــةدا ضوا  

ثةيوةســتة بــة كــاركردن و دابــني كــردن و هَينانــة دى ااســايش لةســةر ااســتى نــاوخؤش بؤيــة بــوارى دةرةوة   
اَيمةش لةطةَل اةوةين كة وبدرَىش هةروةها اةو ثَيشنيارةى سةبارةت بة وشةى موتابةعـة و موراقةبـة كـرا    

َيمـةش هـةر ثَيمـان باشـة كـة بكرَيتـة موتابةعـةش هـةروةها ضـةندين          كة ثَيشرتيش بؤضوونى خؤمان بـووش ا 
بةِرَيز اةوةيان باس كرد كة مةسةلةى تةبادوىل مةعلومات نةمَينَىش لةِراستى دا اَيمةش هـةمان بؤضـوومنان   
هةية و سةبارةت بة كارةساتى سروشتى و ااسايشى ذينطة اَيمة هةوَل دةدةين و ثَيمان باشة كـة لـة يـةكَيك    

ةقةرةكان سياغةى بكةينش سةبارةت بة زيـادكردنى اـةوةى كـة ثَيشـنيار هـةبوو لةسـةر مةسـةلةى بـرية         لة ف
نةوتيةكان وثاآلوطةكان و بةنداوةكانش اةوة ايزافة دةكـةين و لـة ِراثـؤرتى اَيمـةش دا بـةم شـَيوةية هـةبووش        

تةندروسـتى دا اــةم  هـةروةها سـةبارةت بـة نةخؤشـى درمــى وةكـو باسـكرا تـةنها لــة ضوارضـَيوةى ااسايشـى          
بابةتانة جَييان دةبَيتةوةش بؤية فعلةن ااسايشى تةندروستى هةموو اةوانة لة خؤيدا كؤدةكاتةوةش سـةبارةت  
بةوةى كة باسكرا كة لَيرة لةطةَل اةوةى كة دوَينَى اَيمة اـةم ياسـايةى دوَينـَى مـةهام و اةركـةكان تَيكـةَلنش       

بى ايجابى داهاتووةش ضونكة اةوةى اَيرة اـةم خاآلنـةى كـة لَيـرةدا     لةِراستى دا اةم دووبارة كردنةوةية لة با
هاتوون اةمة اةركى اةم دةزطايةن بة شَيوةيةكى تةنفيزى كة جـَى بـةجَييان دةكـاتش بـةآلم اـةوةى دوَينـَى       
اةجنومةنَيكة تةنها سياسةتى طشتى و ثرةنسيثة طشـتيةكان و بنـةما طشـتيةكان دادةِرَيـذَى لـة ضوارضـَيوةى       

ةرك و خاآلنة دا بؤ اةوةى اةم دةزطاية جَى بةجَى يان بكاتش واتـة اـةوةى كـة لةياسـاى اةجنومـةن دا      اةو ا
هاتووة تةنها داِرشتنى ثرةنسيث و سياسةتى طشتيةش بةآلم اةوةى كة لَيرةدا هاتووة هةَلسـانة بـةم اةركانـةش    

جَى بةجَى دةكا و اـةم دةزطايـةش اـةم     بؤية تَيكةَليةكة بةم شَيوةية نية كة بَلَيى اةم دةزطاية اةم اةركانة
سـةبارةت بـة مةسـةلةي سـياحةش بـةِرَيزان بـاس كـرا اَيمـة لةطـةَل اـةوةين كـة            اةركانة جَى بـةجَى دةكـاتش   

مبَينَيتةوةش ضونكة لة ِراسيت دا لة ضةندين وآلتي دونيا مةسةلةن لة توركيـاش لـة بـةريتانيا زؤرجـار شـوَينة      
كـردةوةي تريؤريسـيتش لةوانةيـة ِرةت دانـةوةي كـردةوةي تريؤريسـيت لـةو        سياحيةكان كراونةتـة اامـانج بـؤ    

شــوَينانةي كــة طةشــت و طــوزارينش يــان خــةَلكي طةشــت و طــوزاري لــَي يــة تــةنها بــة ثــؤليس نــةكرَيش بؤيــة   
ثَيويستةو بة ثَيويسيت دةزانني مبَينَيتةوةش تاواني مةترسيدار اَيمة لةطـةَل اـةوةين كـة مبَينَيتـةوةش ضـونكة      

استة اَيمة ياسـايةكمان هةيـة بـة نـاوي ياسـاي تـريؤرةوةش بـةآلم تـريؤر دةضـَيتة ضوارضـَيوةي مةترسـي يـة             ِر
دةرةكييةكانةوةش لة سيستةمي سياسي دميوكراسيش دا كة وةرطرتين دةسةآلت و ِرؤيشنت لةسةر دةسةآلت لة 

ـــ  اي ســـةربازي دةضـــَيتة ِرَيطــاي هةَلبـــذاردن و شـــةرعيةتي هةَلبـــذاردن و دةســـتوورييةوةش مةســـةلةن كودةت
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ضوارضَيوةي هةِرةشةي مةترسيدارةوةش ِراستة ناوي نةهاتووةش بةآلم ضةندين هةِرةشـة و مةترسـيمان هةيـة    
كة لة ذَير اةم وشةيةداش لة ذَير اةم ضةمكةدا كؤدةبَيتةوةش سةبارةت بة مةسةلةي فةسادي مـالي و ايـداريش   

ــةم   ِراســتة اَيمــة ياســاي تايبــةةان هةيــةش دةزطــاي تاي   ــمان هةيــةش بــةآلم دةكــرَي ااســايش هاوكــاري ا بةتيش
دةزطايانة بكاتش لة مةسةلةي ثَيداني زانيـاري داش لـة مةسـةلةي ثَيـداني بةَلطةنامـةداش بؤيـة اـةم تةنسـي  و         
تةعاونة بة تايبةتي كة لة ثَيشةكي يةكة زياد دةكرَيش لة نَيـوان دةزطـاي ااسـايش لةطـةَل دةسـتةي نةزاهـةش       

ضــاودَيري دارايــي بــة ِرةاــي اَيمــة طوجنــاوة كــة لــة شــوَيين خــؤي دا هــاتووةش ســةبارةت بــة     لةطــةَل ديــواني 
ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنيش بةِرَيزان مةسةلة دابني كردني ااسايش هةر لةوةدا كورت نابَيتـةوة اَيمـة   

طـاي كؤمـةَلطاي مـةدةني    بَني حيماية بؤ دام و دةزطاكاني كؤمةَلطاي مةدةني دابنَينيش بـؤ منوونـة دام و دةز  
مواتةمــةرَيك دةكــاتش لــة مــاوةي ِرابــردوودا مواتةمــةرَيكيان كــرد لةســةر مةســةلةن تــةفعيل كردنــي ِرؤَلــي  
ايديعاي عامش بة بَي اةوةي اةو داوات لَي بكاتش تؤ دةبَي كة بزاني مواتةمةرَيكي لةم بابةتـة هةيـةش خـةَلك    

ركي خؤي هةَلبسيَت كة هةوَل بدات ااسايشي اةم شوَينةش اةم لة دةرةوة هاتووةش وةفد هاتووةش ااسايش بة اة
مواتةمةرةش كةسةكاني ناوي دابـني بكـات تـا اـةم مواتةمـةرة كؤتـايي ثـَي دَيـتش بـة هـةمان شـَيوةش تـةنها             
مةسةلةي دابني كردني ااسايش لة دابني كردني ثاسةوانَييت دا كورت نابَيتةوةش بةَلكو بة شَيوة فراوان و بة 

ةورةكـةي مةسـةلةي ااسايشـةش بؤيـة اَيمـة لةطـةَل اـةوةين كـة اـةوةش وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوةش زؤر             شَيوة ط
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كاك عمر
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاني كة بة لَيذنةي هاوبـةش  دواي اةو ِروونكردنةوةي كة كاك عمر ثَيشكةشي كردش لَيذنةي ياسايي ِراثؤرتة

لةطةَل لَيذنة ثةيوةنديدارةكان ِرَيك دةخاتش هةندَي جار طؤِرانكاريشي تَيدا دةكرَيش بةآلم اـةم طؤِرانكاريانـة   
اةوة نية كة تةاسري لةسـةر سـوَليبش يـاخود فـةحواي مـاددة ياسـاييةكان بكـاتش نـابَي لـة ِرةخنةيـةك لَيمـان            

لَيذنــةكان لةبــةر اــةوةي كـاري خؤمانــة بــؤ زانيــاريش بــا بَيينــة ســةر اــةو   بطريَيـت لــة لَيذنــةي ياســاييش يــان 
موقتةرةحاتانةي كة باسي لةسةر كراش اَيمـة دواي وةرطـرتين اـةو موقتةرةحاتانـةي كـة اـةو خوشـك و بـرا         
بةِرَيزانة باسـيان كـردش ثَيمـان وايـة اـةم ماددةيـة كـة عيبارةتـة لـة مـةهام و اةهـدا  اـةم جيهـازةش زؤر لـة               

طةكاني وةكو خؤي بهَيَلينةوةش تةنيا ضةند طؤِرانكارييةك نةبَي كة تياي بكـرَيش يـةكَي لةوانـة لـة بِرطـةي      بِر
اراار  حك م   قضاع يف اإلقليم والشخصريات  )دوو باس لة اةمين مواةسةساتي دةستووري و قانوني هاتووة 

بِرطةيـةكي باشـة لـة شـوَيين خـؤي داش زؤر      ش اَيمة ثَيمان واية اةوة وةكو خؤي مبَيَيتـةوةش  (وااؤسسات وغريها
ش وةكـو بـرادةرانيش   (ممرل السياسري  )وازحيشةش هيَ ايشكالَيكي لةسـةر نييـةش بةنيسـبةت فةقـةرةي اـةمين      

دمار أمر   )باسيان لةسةر كردش جةمعيات و نةقابات كاك عمر تةوزحيَيكي لةسةرداش اةوة اةطةر بكرَيت بة 
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ــةر     (إلقلرريمالعمررل السياسرري وااررلني وااهررين يف ا   ــرت لةس ــةوةش ِرَيك ــان دةطرَيت ــةموو بوارةك ــةوة ه ــة ا ش ثَيمواي
دةكاتش اَيمـة بـة   ( مطارات)مةوزووعةكة دةردةضَيش بة نيسبةت فةقةرةي ضوار كة باس لة تةاميين اةمين 

( أمر  السرلود واانشرآت النفطير     )لَيذنةي موشتةرةكش وةكو دوَينـَيش لـة ياسـاكةي تـردا باسـي لةسـةر كـراش        
ة كرا لةسةر اةو فةقةرةيةش بةنيسبةت جةراايمي خةترية كة باسيان لةسةر كرابووش جةراايميش اَيمـة  ايزاف

ش لةوانة جةراايمي اريهاب و موخةدةراتي ايزافـة لةسـةر كـراش بـاقي     (منمم )ثَيمان باشة ببَيتة جةراايمي 
وادي خـؤي هةيـةش مـاددةي    جةرميةكاني تةزييف و تةزويري عوملةش اةوة لة قانوني عقوبـاتي عرياقيـدا مـة   

سرالم   )تةحةكوم بةوانة دةكـاتش لـة فةقـةرة هةشـت دا ثَيمـان باشـة ايزافـةي كةليمـةي         ( 111)و ( 111)
كـة بـاس لـة    ( 11( )1)يش خبةينة ناو بِرطةكةوةش هةروةها بةنيسـبةت بِرطـةي   (وسري  إتصا،ت وم اصالت

ذنةي هاوبةش باسي شوَينة سياحيةكانيش وةك كاك ااسايشي شوَينةوارةكان دةكاتش اَيمة ثَيمان وابوو لة لَي
عمــر باســي لةســةر كــردش مــةواقيعي اةســةري و تــارةي و ااساريشــي لةســةر ايزافــة بكــرَيش دواي اــةوة بــة  

ــةي طؤِرانكــاري   ــةر ( 11)نيســبةت بِرط ــتهمني و ا ــرمني )لةس ــوو مــةعلوماتي  (تبــادل امل ــة ثَيمــان واب ش اَيم
تباد، اجملرمني و ااتهمني و إحال  قضاياهم اني أجهز  اإلقلريم  )َينَيتةوةش نةضَيتةوة سةرش هةروةكو خؤي مب

ش تةنيا مةعلوماتةكةي لةسةر هـةَلطرياش باقيةكـةي تـريش    (و الجهز  اإلحتادي  وفق اآللي  اليت حيلدها القان ر
 .بِرطةكاني تري وةكو خؤي ماوةتةوةش زؤر سوثاس اةوة مووحةزاتي اَيمةية

 :ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
تكاية ااخري صياغةتان خبوَينن بؤ اةوةي بزاننيش لةطةَل اةو موقةدميةي كة ثَيشنيار كرا ايزافة بكـرَيش بـة   

 .كوردي و بة عةرةبي خبوَيننةوة
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
و دوو ماددةية بكرَي وةكو لة ِراثؤرتة اَيمة ثَيشرت موقةدميةيةكمان تةقديم كردبووش وةان ثاش و ثَيشي اة

وة كراش لـة اةهـداف و   (1)هاوبةشةكةمان دا هاتبووش اةوة ديسان موناقةشةي اةو بِرطةية كراش اةم ماددةية 
ببَيتـة  ( 3)ش مـاددةي  (3)ببَيتة مـاددةي  ( 1)مةهامةكانيش داوامان كرد كة اةو ثاش و ثَيشة بكةين ماددةي 

(1.) 
 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

ــةي مــاددة   ــتينة موناقةش ــةي طةيش ــياغةي    ( 3)ك ــتا ص ــةمانش اَيس ــداماني ثةرل ــَيش اةن ــةوجا دةةةينــة ث ا
ــان         ــووة بؤم ــان طرت ــة وةرت ــةي ك ــةو مووحةزان ــةَل ا ــةرةبيش لةط ــة ع ــوردي و ب ــة ك ــؤي ب ــو خ ــة وةك ماددةك

 .خبوَيننةوة
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :صيغةي خوارةوة اةم ماددةية تةنزيم بكةينش بنووسني ثَيمان باشة بةم
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 (نارس اجلهاز ااهاد التالي  االتنسيق مع اجلهات ذات العالق )
 / دواتر بة تةسةلسول ماددةكان بَينينةش فةقةرةكاني تري بَينينة خوارةوةش فةقةرةي يةكةم

 .حق ق اإلنسارمحاي  احلريات العام  و اخلاص  وفق مباداع اللنقراطي  و/ أوً،
 .يات وااؤسسات و غريهالرباار واحلك م  والقضاع والشخصأم  ااؤسسات اللست ري  والقان ني  وا/ ثانيًا 

 . محاي  أم  العمل السياسي و االني و ااهين يف اإلقليم/ ثالثًا
 .محاي  اإلقتصاد ال طين/ ثالثًا
 .فطي  و اانافه احللودي تأمني أم  ااطارات و السلود و اانشآت الن/ رااعًا

 .العراق اكاف  مك ناتا الق مي  و الليني  و ااههبي  -احلفاظ ملى تراث و ثقاف  شعب ك ردستار / خامسًا
مجع ااعل مات و رصل التحركات م  التهليلات اللاخلي  اا جه  لألم  ال طين يف اإلقليم و تقييمهرا  / سادسًا

 .و م اجهتها
و اإلستقرار اإلجتمامي و مكافح  اجلرن  اانمم  اكاف  أن امها و كهلك مكافح  جراام حتقيق الم  / سااعًا

 .اإلرهاب وااخلرات
 .دمار أم  و سالم  و سري  اإلتصا،ت و اا اصالت و سالم  التنقل يف اإلقليم/ ثامنًا
 .ا افم  ملى أماك  العباد  و اا اقع الليني  و ت فري الم  هلا/ تاسعًا
 .تأمني أم  وسالم  ااراكز السياحي  و اا اقع الثري  و التارخيي  و اآلثار/ رًاماش

 .محاي  الم  الغهااي و الصحي يف اإلقليم/ احلادا مشر
محاي  أماك  العمل و ت اجل اانممات اللولي  و مامليها اللوليني و محاي  ال ف د اللال ماسي  و / ثاني مشر

 .عثات القنصلي  و م ظفيها و أفراد م االهم يف اإلقليمال ف د الخرى و كهلك الب
 .متااع  قضايا الالجئني و ااهاجري  و ااقيمني و الزوار الجانب يف اإلقليم/ ثالال مشر
تباد، اجملرمني و ااتهمني و إحاي  قضاياهم اني أجهز  اإلقليم و الجهز  الفيلرالير  وفرق اآللير     / رااع مشر

 .راليت حيلدها القان 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرؤذان نيزامي هةيةش فةرموو.بةِرَيزان اَيستا بةو شَيوةيةيش د
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش اـةوةي لـة اةصـَلي ثرؤذةكـة هـاتووة تـةنها مواصـةوتة        (أمـن اتتصـاوت  )بِرطةي هةشتةم بـاس لـةوةي كـرا    

نقرراط السرريطر  اخلارجيرر    )واصــةوتةكةش لــة نَيــوان دوو كةوانــة ِروون كراوةتــةوةش     ايتيصــاوت نيــةش م 
ش باس لة مواصةوت كـراوة نـةك ايتيصـاوتش كوردييةكـة ِروون كراوةتـةوةش بـةآلم       (للمحافمات داخل اإلقليم

بِرطةيـةة   عةرةبييةكة بةم شَيوةية نازاي بؤ لَيذنة ثَيشنياري كرد كـةوا ايتيصـاوتيش زيـاد بكـرَي بـؤ اـةو      
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مواصةوت جيايةش ايتيصـاوتيش جيايـةش لَيـك بكرَيتـةوةش تـةنها مواصـةوتةكة بطرَيتـةوة نـةك ايتيصـاوتش          
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عمر وةكو خؤي كة لة ماددةي هةشت هاتووةش فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

صَلي ثرؤذةكة مواصةوت هاتووةش مواصةوت لة سـةيتةرةيةك بـاس لـة سـةيتةرةي نوقـاتي      زؤر ِراستةش لة اة
خار ي موحافةزاتي كوردستان كراوة بةرامبةر بة موحافةزةكاني دةرةوةي ناوضةي كوردستانش بةآلم يةكَي 

اع اـةجهيزة  لة ايشةكاني تري اةم جيهازة ثارَيزطاري مةساايلي ايتيصاوتيشةش ايتيصاوت اـةمِرؤ بـة اـةنو   
ايتيصاوت دةكرَيش بة اةنواع اةجهيزةكاني ناِرةوا دةكرَي قابيلي طةياندني اـةخبار و هـةموو شـتَيكي تـرةش     

 .لةبةر اةوة ثَيويستة ايتيصاوت و مواصةوت خبرَيتة ناو اةوةوة لةطةَلي داش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو كاك خليل

 
 :نيمحد أم مثماربةِرَيز خليل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اــةوةي اَيســتا باســي كــرد مــن ثَيموايــة بةشــَيكي ِراســتةش بــةآلم خــراث بــةكار بهَينــرَي اــةو اةجهيزانــة لــة    
ضوارضَيوةي حوريات و اازادي خةَلك و موراقةبة كردني هيين خةَلكش اةوة حاَلةتَيكة من ثَيمواية بةِراسيت 

 .بة باشي نابينمش زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

بةِرَيزان ضونكة اةوة دةضَيتة بابي حقوقي اينسانش وابزاي من تةايدي ِرةايةكةي جـةنابت دةكـةمش اينجـا    
 .اةطةر لَيذنةي هاوبةش اةو ايتيصاوتة وبدةن زؤر سوثاسيان دةكةين

 :بةِرَيز إمساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرؤذان و كاك خليل دةكةينش ايتيصاوتي تَيدا نةبَيش زؤر سوثاس.داَيمة ثشتيواني لة ِراي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان اَيسـتا ايتيصـاوت بـووة مواصـةوتش وةك كـاك عمـر خوَينديـةوةش كـَي لةطةَلـة تكايـة دةسـيت بـةرز             
ط ثةسند كراش بـؤ مـاددةي   بكاتة زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نيةة يةك كةس لةطةَل دا نيةش بة زؤرينةي دةن

 .فةرموون( 3)
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 /اااد  الثالث 

العرراق جهراز خراص حلماير  المر  الرلاخلي يف اإلقلريم و يتمترع اشخصري            -جهاز ااسايش إقلريم ك ردسرتار   
 .معن ي  وإستقال، مالي و ادارا ولا ميزانيتا خاص 

 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر
 .فةرموون لَيذنةي هاوبةش

 (:نورةديين)عمر محد أمني .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:3)ماددةي 

عرياق دةزطايةكي تايبةتة بـة ثاراسـتين ااسايشـي نـاوخؤ لـة هـةرَيم داش       -دةزطاي ااسايشي هةرَيمي كوردستان
 .َيري ية و بودجةي تايبةتي خؤي هةيةخاوةن كةسايةتيةكي مةعنةوي و سةربةخؤي دارايي و كارط

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك إمساعيل فةرموو

 
 :بةِرَيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
باسي اةوةمان كـرد كـة مـاددةي دوو ببيتـة مـاددةي سـَيش مـاددةي سـَي بَيتـة          ( 1)اَيمة لة سةرةتاي ماددةي 

وة خبرَيتة دةنط باشةش بؤ اةوةي بتوانني اةو ااَلوطؤِرةي ثَي بكةين اينجا قسة جَيي ماددةي دووش اةطةر اة
 .لةسةر ماددة سَي بكرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
موناقةشةكةمان تةواو كردش ثاشان بة دةنطدان جَي طؤركَييان ثَي دةكـةينش اةطـةر موافيـ  بـوو     ( 3)ماددةي 

دةكـةينش بـة كـوردي و بـة عـةرةبي خبوَيندرَيتـةوةش       ( 3)مـاددةي  ثةرلةماني كوردستانش اَيسـتا موناقةشـةي   
ثاشان ِرةاي لَيذنةي هاوبةش و موناقةشةي اةنداماني ثةرلةمانش فةرمووش كاكـة خـؤ نـةِرؤيي يـةش بـا تـةواو       

 .بَيش موناقةشةي دةكةينش دةنطي بؤ دةدةنش ثاشان دةيطؤِرينش فةرموو
 :بةِرَيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س
 /ماددةي سَييةم

عرياق دةزطايةكي تايبةتة بـة ثاراسـتين ااسايشـي نـاوخؤ لـة هـةرَيم داش       -دةزطاي ااسايشي هةرَيمي كوردستان
 .خاوةن كةسايةتيةكي مةعنةوي و سةربةخؤي دارايي و كارطَيري و بودجةي تايبةتي خؤي هةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .فةرموو كاك عمر
 :ز عمر عبدالرمحن عليبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 /اااد  الثالث 

يؤسا يف اإلقليم جهاز اإسم جهاز آسايش إقليم ك ردستار  و يتمتع االشخصي  ااعن ي  و لا إسرتقال، مرالي   
 .وإدارا ولا ميزاني  خاص  ويرتبط ارااس  جملا ال زراع

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرؤذةكــة بــة هــةردوو زمــان خبــوَيننش ثاشــان ِرةاــي لَيذنــةش اَيســتا اةنــداماني بــةِرَيز ثرؤذةكـةش ماددةكــة لــة  

حسـن حممـدش   .شـظان أمحـدش د  : اةوانةي كة دةيانةوَي لةسةري قسة بكةنش اةو بةِرَيزانة موداخةلةيان هةيـة 
 .خورشيد أمحدش عبدالقادر أكرمش أمحد وةرتيش فةرموو

 
 
 
 

 :بةِرَيز شظان أمحد عبدالقادر
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ية لـة اةصـَلي ثرؤذةكـةش بـة دوور و درَيـذي هـاتووةش اـةم تةعريفـة لـة شـوَيين           (3)كة ماددةي ( 1)ماددةي 
يتمترع اجلهراز اشخصري  معن ير  ولرا ميزانير        / )خؤي هاتووةش مـن وام صـياغة كـردووة بـةم شـَيوةية بَيـت      

 .كاتش ضونكة لة تةعريفةكةدا هاتووةش اةو تةفصيلة ثَيويست نا(خاص  تلحق مبيزاني  اإلقليم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسنش فةرموو.بةِرَيز د
 :بةِرَيز حسن حممد سوورة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــي           ــةر اةساس ــةكانيش لةس ــة ايش ــردووة ل ــةي ك ــي كارةك ــةر اةساس ــةمان لةس ــفي جيهازةك ــة وةص ــارة اَيم دي

جـارَيكي تـر تيكـرارةش بـةِراي مـن اـةم ماددةيـة صـياغة         ( خاص حبماي  الم  ال طين)تةخةصوصةكةش بؤية 
جهاز نمامي يف اإلقليم يتمتع االشخصي  )بكرَيتةوةش وةصفي جيهازةكة بة ثَيي تةبيعةتةكةي بكةينش بَلَيني 

اـةوة يةكسـةر لَيـرة هـيين بكـةينش زؤر      ( يررتبط ارااسر  الر زراع   ) لَيـرةش هـةر    (ااعن ي  و اإلستقال، ااالي
 .سوثاس

 :ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
 .بةِرَيز خورشيد أمحدش فةرموو
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 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

العراق جهاز خراص حلماير  المر  الرلاخلي      -جهاز ااسايش إقليم ك ردستار )لَيرة من مووحةزةيةك دةكةمش 
يـةعين ضـيةة اَيمـة لَيـرة     ( إسـتقالل مـالي  )ية لَيرة ثرسيارةكة اةوة( يف اإلقليم و يتمتع االشخصي  ااعن ي 

ضيةة يةعين نابَيـتش بـة ِرةاـي    ( إستقال، مالي)ش مةبةست لة (واإلدارا ولا ميزاني  خاص )ايشارةةان داوة 
نـابينم  ( إسرتقال، مرالي  )ش (يف اإلقليم و يتمتع االشخصي  ااعن ي  و اإلدارير  ولرا ميزانير  خاصر     )من تةنها 

 ضيةة ( ماليإستقالل )ك لَيرة هةبَيتش ثرسيار دةكةم لة برادةران مةعناي مةعنايةك يان وجوبة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز عبدالقادر بازرطانش فةرموو
 :بةِرَيز عبدالقادر اكرم مجيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
العراق  -إقليم ك ردستار  جهاز ااسايش)بة نيسبةت ماددةي سَييةم من ااواي دةبينم عيبارةكة اةوها بَيتش 

جهاز خاص حلماي  الم  اللاخلي يف اإلقليم و يتمتع االشخصي  ااعن ي   و ختصص لا ميزاني  م  ميزاني  
 .ش سوثاس(اإلقليم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .أمحدش فةرموو.بةِرَيز د

 (:وةرتي)أمحد إبراهيم علي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيموايــة ( ولررا ميزانيتررا اخلاصرر )لَيــرة مــادام ( إسررتقال، مررالي)ان ِراي كــاك خورشــيدم هةيــةش منــيش هــةم
ولا ميزانيتا اخلاص  دم  اا ازنر  العامر  لإلقلريم    )ثَيويست بة ايستيقالل مالي ناكاتش زيادة لَيرةداش تةنها 

 .ش زؤر سوثاس(و ختضع لرقاا  دي ار الرقاا  ااالي 
 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

 .زؤر سوثاس بؤ اَيوةي بةِرَيزش لَيذنةي هاوبةش ِرةايتانش فةرموون
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ايستيقاللي مالي و ايداري اَيمة لة هةموو هةيئةتةكاني تر و جيهازةكاني تر بةو شَيوةيةي كـة  

سـتيقاللي مـالي و ايـداري خـؤ اـةوة نيـة بـة اـارةزووي خـؤي          باس كرا هاتؤتـة وجـودش بـةآلم كـة دةَلَيـي اي     
ايستيقاللي مالي هةبَي و صةرف و قةرز و اةوانة بكات بة بَي حيسابش كة دةَلَي مورتةبيتـة بـة مةجليسـي    
وزةراش يةعين تةحصيل حاصل حيساباتيان لةطـةَل حيسـاباتي مةجليسـي وزةرا خازيعـة بـؤ رةقابـةي مـاليش        
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ايشكاليكمان تيا نةدي تا طؤِرانكاري تيـا بكـةينش تـةنيا اـةوةمان بـؤ ايزافـة كـرد كـة          لةبةر اةوة اَيمة هيَ
 .اةوة جيهازَيكة سةر بة مةجليسي وزةرايةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمرش فةرموو
 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محد أمني 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دا بَلـيني كـة ثةيوةسـت دةبـَي بـة      (3)دش دةكرَي اَيمة اـةوة لـة مـاددةي    لة ِراسيت دا وةك كاك عمر باسي كر

/ دا اــةوة هــاتووةش لــة مــاددةي ضــوارةم دةَلــيَ (1)ســةرؤكايةتي اةجنومــةني وةزيرانــةوةش بــةآلم لــة مــاددةي  
دةزطاكة بة سةرؤكايةتي وةيزاني هةرَيمةوة دةلكَيش بةآلم اةطةر شوَينةكة طوجناوتر بـَي و هـةموو ويـةكتان    

 .ثَيتان باش بَيش دةكرَي اةوةش بهَينينة ماددةي سَييةمش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااخري صياغةتان خبوَيننةوة بؤ اةوةي بيدةينة دةنطدان
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 /اااد  الثالث 

دستار  و يتمتع االشخصي  ااعن ي  و لا إسرتقال، مرالي   يؤسا يف اإلقليم جهاز اإسم جهاز آسايش إقليم ك ر
 .و إدارا و  ميزاني  خاص  و يرتبط ارااس  جملا ال زراع

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

( 3)بةِرَيزان كَي لةطةَلة تكاية دةسيت بةرز بكاتة زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نيـةة بـة كـؤي دةنـط مـاددةي      
ش مـاددةي  (1)ببَيتـة مـاددةي   ( 3)ثَيشنيارةي كة لَيذنةي هاوبةش هةيانبوو مـاددةي  ثةسند كراش اَيستا اةو 

ش كَي لةطةَلة تكايـة دةسـيت بـةرز بكـاتة زؤر سـوثاسش      (3)بة هةموو فةقةرةكاني بَيتة جَيطةي ماددةي ( 1)
ن مـاددةي  دةضـَيتة شـويَ  ( 3)كَي لةطةَل دا نيةة بة كؤي دةنط ثةسند كـراش اَيسـتا لـة داِرشـتنةوةي مـاددةي      

 .ش فةرموو لَيذنةي هاوبةشش كةرةمكة(1)ش اَيستا بؤ ماددةي (3)دَيتة جَيطاي ماددةي ( 1)ش ماددةي (1)
 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محد أمني 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 / ماددةي ضوارةم

 .دةزطاكة بة سةرؤكايةتي وةزيراني هةرَيمةوة دةلكَي-1
ي دةزطايــة و دةســةآلتي كــارطَيري و دارايــي و ياســايي ثَيويســيت هةيــة بــؤ  ســةرؤكي بــاآل: ســةرؤكي دةزطــا-1

 .بةِرَيوةبردني دةزطاكة و ثلةي وةزير دةبَي لةويةن سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران دادةمةزرَي
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جَيي سةرؤكي دةزطا دةطرَيتةوة لةو دةسةآلتانةي كة ثَيي دةسـثَيردرَي بـة ثلـةي    : جَيطري سةرؤكي دةزطا-3
 .اري وةزارةت دةبَي و لةويةن سةرؤكايةتي اةجنومةي وةزيران دادةمةزرَيبريك

 .جَيطري سةرؤكش اةركةكاني سةرؤك دةطرَيتة اةستؤ لة حاَلةتي اامادةنةبووني-1
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اااد  الرااع 
 :رااس  اجلهاز

 .ليمبط اجلهاز ارااس  وزراع اإلقيرت-1
يعتررب الررايا الملرى للجهراز و يتمترع االصرالحيات اإلدارير  و ااالير  و القان نير  الالزمر            : رايا اجلهاز-1

 .إلدار  اجلهاز و ه  الرج  وزير و يعني م  قبل رااس  جملا ال زراع
ر  و ين ب م  رايا اجلهاز فيما يف ض إليا م  الصرالحيات و هر  الرجر  وكيرل وزا    : نااب رايا اجلهاز-3

 .يعني م  قبل رااس  جملا ال زراع
 . يت ىل نااب الرايا مهاد الرايا يف حال  غيااا-1

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةي هاوبةش ِرةايتان

 :بةِرَيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوو ِراي لة نَيوان اةنـداماني هـةردوو   سةرؤكايةتي دةزطاش / ماددةي ضوارةم ِراي لَيذنة وايةش ماددةي ضوارةم

لَيذنــة هــةنش ِراي يةكــةميان كــة ِراي زؤرينــةي اةنــداماني هــةردوو لَيذنةيــةش بــة هةنــدَيك هةمواركردنــةوة  
ــةم    ــة يةك ــةش لةوان ــر داي ــاني ت ــةَل ماددةك ــؤ     / لةط ــاوة ب ــةرؤكايةتي دةزط ــة س ــة ل ــاني ماددةك ــؤِريين ناونيش ط

ــة   ــةكييةكةش ب ــاش ثَيش ــةكاني دةزط ــتش   ثَيكهات ــة دابنرَي ــؤ ماددةك ــَيوةيةي دادَي ب ــةم   )و ش ــة ل ــرييت ي ــا ب دةزط
سةبارةت بة بِرطةي يةكةم ثَيشـنيار دةكـةين اـةو بِرطةيـة وبـدرَيتش ضـونكة اـةو        / ش دوو(ثَيكهاتانةي دادَين

ماددةيـة تايبةتـة بــة ثَيكهاتـةكاني دةزطــاش اـيرت اــةوةش لـة مــاددةي سـَييةمدا ِروون كراوةتــةوة لـة حاَلــةتي        
كـة بِرطـةي   / ككردني ماددةي سَييةم لة دةنطدان دا و طؤِريين ِريزبةندي بِرطةكانش بة طوَيرةي اـةوةش سـيَ  ِرَي

دادةنرَيـتش دةطؤِردرَيـت لـة سـةرةتاي     ( يعـد )وا دادةنرَيـت بـة   ( يعتـرب )دووةم لة بنَينةي ثرؤذةكةدا وشةي 
/ دووةم)ةي دادَي دابِرَيذرَيتــةوةش بِرطــةي تايبــةت بــة ثَيناســةكردني ســةرؤكي دةزطــادا هــاتووةش بــةم شــَيوةي 

سةرؤكي دةزطا بة سـةرؤكي بـاآلي دةزطـا دادةنرَيـت و دةسـةآلتي كـارطَيِري و دارايـي و ياسـايي ثَيويسـيت بـؤ           
بــةِرَيوةبردني دةزطاكــة هةيــة و بــة ثلــةي وةزيــرةوة لةويــةن ســةرؤكايةتي اةجنومــةني وةزيرانيشــةوة          

بِرطـةي  / نَينةي ثرؤذةكةدا هيَ تَيبينيةكي لةسةر نيـةش ثَينجـةم  بِرطةي سَييةم لة ب/ دادةمزرَيتش ضوارةم
 / ضوارةم لة بنَينةي ثرؤذةكةدا هيَ تَيبيين يةكي لةسةر نيةش ِراي دووةم راي كةمينة و ثَيشنيار دةكات
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 .وةزارةتَيك بة ناوي وةزارةتي ااسايشي نيشتماني ثَيك بهَينرَيت-1
 .لةمان بؤ لَيثرسينةوة و ثرسيار كردنبانطهَيشت كردني سةرؤكي دةزطا بؤ ثةر-1

 .اةوة ِراي هةردوو لَيذنةية و ِراي زؤرينة و كةمينة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيذنةي هاوبةش ااخري ِرةايتان لةسةري بدةنش بؤ اةوةي اةندامانيش طوَييان لَيتان بَي و موناقةشة بكـةنش  
ش (لرج  وزير و يعرني مر  قبرل رااسر  جملرا الر زراع      وه  ا( )1)فةقةرة ( 1)فةرمووش بة نيسبةت ماددةي 

 .لَيذنةي هاوبةش ِرةايتان بؤ اةو فةقةرةية تكاية ِروون بكةنةوة
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةصَلي ثرؤذةكة وا هاتووة كة سةرؤكي اةو جيهازة مورتةبيتة بة مةجليسي وزةراوة و بة دةرةجةي وةزير 

وةش تةبيعي كة بة دةرةجةي وةزير بوو دةبـَي مةرسـومَيكي ايقليمـي بـؤ دةرضـَيتش اايـا اـةو كةسـة لـة          هاتو
الرج  وزير مبرس د صادر م  رااس  )كوَيوة تةعني دةكرَية اَيمة وةكو لَيذنةي هاوبةش ثَيمان واية بَلَيني 

ار و يعتررب الررايا الملرى    اإلقليم اعل ترشيحا مر  قبرل رااسر  جملرا الر زراع و مصرادق  ارارار ك ردسرت        
 (.للجهاز

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوة زؤر باشةش اَيستا صياغةكةي بؤ اةوةي بـؤ بـةِرَيزان وازح بـَيش موناقةشـة لةسـةر اـةو بابةتـة نـةكرَيش         
نـة  تكاية كَي دةيةوَيت لةسةر اةو ماددةية قسة بكات فةرموون ناويان بنووسنيش بةِرَيزان اَيسـتا اـةم بةِرَيزا  

ش مجال تاهريش بَيريظان سـةرهةنطش شـوان عبـدالكريمش شـظان أمحـدش      مثمارخليل : دةيانةوَي موداخةلة بكةن
 .بةشارةتيش فةرموو كاك خليل فادلأمحد وةرتيش .د

 :محد أمني مثماربةِرَيز خليل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةي هاوبةشــ     ــياغةي لَيذن ــةو ص ــن لةطــةَل ا ــاَلي يةكــةمش م ــةبارةت بــة خ ــرةدا   س ــوو لَي ــاش ب ــَيم ب ــةآلم ث مش ب

دةسـةآلتةكانيش دةرج بكرايـة و رةمسـي سياســةي مـالي و كـارة ايدارييــةكانيش هـةروةكو بـؤ زؤربــةي زؤري        
ِرةايسةكاني تر كراوة لـة ثـرؤذة ياسـاكاني كـة ثَيشـرت لـة ثةرلـةمان موصـادةقة كـراونش سـةبارةت بـة خـاَلي             

نااب يق د اعمل الررايا و ممارسر  مجيرع الصرالحيات و     / )دووةميش من ثَيم باشة بةم شَيوةيةي لَي بَيت
ااسؤوليات يف حال  مجز الرايا م  ممارس  مهاما و أداع  و ه  الرج  وكيل وزير و يعني م  قبل رااسر   

 . ش يةعين ثَيم باشة حاَلةتي عةجزي ِرةايسيشي تيا دةرج بكرَيش اةو حاَلةتةش زؤر سوثاس(جملا ال زراع
 :ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي

 .ش فةرمووطاهربةِرَيز مجال 



 111 

 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضونكة ضـووة مـاددةي ثـَيش اَيسـتاش اـةوة ودةدرَيـتش ثشـتطريي اـةو          شاةوة هةر ودةدرَي( أوًو)خاَلي يةكةم 
ةكــةم بكرَيــت بــة يــةك خــاَلش  دووبــارة داِرشــتين دامةزرانــدني وةزيــر دةكــةمش ســَييةم و ضــوارةم ثَيشــنيار د 

ويعرني مر  قبرل    : نااب راريا اجلهراز  / )ااَلوطؤِري لة داِرشتين بكرَيتش ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوة دابِرَيذرَيت
رااس  جملا ال زراع والرج  وكيل وزار  ين ب م  الرايا فيما يف ض إليا م  الصرالحيات ونرارس مهراد    

 .َيتة يةك خاَلش زؤر سوثاسدةب( الرايا يف حال  غيااا لا سبب كار
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز بَيريظان سةرهةنطش فةرموو
 :بةِرَيز بَيريظان إمساعيل سةرهةنط

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دووبارة قسةي من كراش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشش بةِرَيز شوان كريمش فةرموو
 

 :ن كريم كابانبةِرَيز شوا
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

طؤِريين ناونيشاني ماددةكة / بة نيسبةت ماددةي ضوارةم لة ِراثؤرتي هاوبةش دا لة خاَلي يةكةم دا كة دةَلَي
لة سةرؤكايةتي دةزطـا بـؤ ثَيكهاتـةكاني دةزطـاش اـةوة خـراث نيـة اـةو طؤِرينـةش بـةآلم بـة مـةرجَيك طـؤِرَيين              

ي دةزطا بؤ ثَيكهاتةكاني دةزطا خراث نية بة مةرجَيك اةطةر بَيت و ماددةي ثَيـنج و  ناوةكةي لة سةرؤكايةت
شةشيشي لةطةَل دا بَيش ضونكة اةوة ثَيكهاتةكاني دةزطاش اةوانةش ثَيكهاتةكاني دةزطانش يةعين نابَيش نـاكرَي  

ثَيكهاتةكاني دةزطا بة  تؤ سةرؤك و جَيطري سةرؤك تةنيا بة ثَيكهاتةي دةزطا دابنَييت و مةجليسي دةزطاش و
جيا بة ماددةي ترش اةطةر ناوةكةي بطؤِردرَي بؤ ثَيكهاتةي دةزطـا دةبـَي بكـرَي بـة مـاددةي ضـوارةمش يةكـةمش        
دووةمش سَييةم دوايي ماددةي ثَينجةميش تةسةلسولي بؤ دادةنرَي لةطةَل مـاددةي شةشـةم تـا خـوارةوةش زؤر     

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شظان أمحدش فةرمووبةِرَيز 
 :بةِرَيز شظان أمحد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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هر  الررايا   )بنووسـرَي  ( يعتـرب )ش لة جياتي (هو)هاتووة ..( رايس اجلهاز يعترب(/ )1)ماددةي ضوار بِرطةي 
ة صـةوحياتةكةي  قانونةكة ثَيويست ناكاتنش اةم قانون( الملى للجهاز و يتمتع االصالحيات اإلداري  و ااالي 

ثَيويست بة سةوحيةتى قانونى ناكاتن سةوحيةتى هةموو قانونـةك لـة ضوارضـَيوةى     لة ايتاري اةو قانونة
ش ضونكة مةجلسـى وزةار وةزيـر تـةعني    (الالزم  لالدار  ويعني الرج  وزير مبرس د اقليمى)اةو قانونة داش 

 (زراع وم افقر  راريا ا،قلريم ومصرادق  الربارار     اناعا ملى ترشيح جملرا الر   )ناكاتش اةوة دةرةجة خاسةية 
انراعا ملرى   )اةبَى اةمةى بؤ ايزافة بكرَيتش وةزيرة دةبَى بةو شَيوةية بَيـتش ناايبةكةشـي بـة هـةمان شـَيوة      

 .اةويش بة مةرسومى ايقليمى دةبَيتش زؤر سوثاس( اقرتاح رايا اجلهاز وم افق  جملا ال زراع
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد فةرموو.دكاك 
 (:وةرتي)امحد ابراهيم على.بةِرَيز د

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة ناوى ماددةكة بةو شَيوةى كة ثَيشـنيار كرابـوو ِراسـتى مـن لةطـةَل اـةو ِرةايـةم كـة تـةنها اـةو           

َيـت اةمـة   ماددةية باس لة تةشكيالتى دةزطاكـة ناكـاتش بـةَلكو ماددةكـانى تـريش تةشـكيالتى جيهـازةش دةكر       
وةكو عينوانَيكى ىَل بكرَيت بؤ هةموو اةو ماددانةى كة دوايى لة تةشكيالتى جيهاز باس دةكرَيتش اةطةر نـا  

يعترب ( )ثانيا)لَيرة زياتر باسى سةرؤك و جَيطرى سةرؤكى جيهاز دةكاتش اةمة يةكش سةبارةت بة فةقةرةى 
يـةعنى ضـى لَيـرة    ( والقان ني  الالزمر  ) بةس( .. الي الرايا ا،ملى للجهاز وتتمتع االصالحيات ا،داري  واا

سةآلحيةتى قانونى هةيةش ضونكة اةمة بةو قانونة سةآلحياتى ثَى دراوةش دووبارة لَيـرة دةَلـَى موتةمةتيعـة    
بة سةآلحياتى قانونىش يةعنى كة قانون سةآلحياتى ثَيـدابوو بؤضـى لَيـرة دووبـارة بـاس لـةوة دةكرَيـت كـة         

ويعرني  )من ثَيم باشـة  ....( وهو بدرجة وزير ويعني )ى ثَيويستى هةية بؤ ايدارةى جيهاز سةآلحياتى قانون
ضـونكة خـؤى بـؤ خـؤى جيهازةكـة مورتةبتـة بـة        ( رااسر  الر زراع  )بَيـت لـة جيـاتى    ( م  قبل جملا ال زراع

ورى ريئاســةتى وزةراش بــةآلم ِرةايســةكةى لــة مةجلســى وزةراوة تــةعني بكرَيــتش يــةعنى مةجلســى وزةرا دة  
هــةبَيت لــة دانــانى نــةك تــةنها ريئاســةتى وزةراش ســةبارةت بــةو دوو فةقةرةيــةش كــة ثَيشــنيار كــراوة مــن    

زؤر جار ِرةخنة  (استلماع رايا اجلهاز اىل الرباار للمساال  وا،ستج اب)ثشتطريى لة فةقةرةى دووةم دةكةم 
توانَى بة فةقةرةيةك كـة تةسـبيتى بكـات    ِرووبةِرووى دامودةزطا ااسايشيةكان دةكرَيتةوة بةوةى ثةرلةمان ب

لة قانونةكةى ديارة اَيمة دةزانـني كـة تـةنها موةكيلـةكان دةتـوانن بَينـة ثةرلـةمانش بـةآلم هةنـدَى جـار بـة            
دةقَيكى قانونى اَيمة لَيرة جَيطريى بكةين لةناو قانونةكة دةتوانرَى بَيتة بةردةم ثةرلةمان بـؤ موسـااةلة و   

 .باشة كة اةم فةقةرةية لَيرة جَيطري بكرَيت وش زؤر سوثاسبؤ ايستجوابش من ثَيم 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو فادلكاك 
 (:بةشارةتى)حممد قادر فادلبةِرَيز 



 111 

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
من لةطةَل دةستخؤشيم و ثشتيوانيش لة ِراى هةردوو ليذنة دةكةم كة بةِراستى هةتا اَيستاش كة بـة دةزطـا   

ووة ناوى اةم هةيئةتة كة دادةمةزرَى ااسايشى طشتىش بؤية منـيش ثشـتيوانى لـةو ثَيشـنيارةى هـةردوو      هات
ليذنة دةكةم كة بة حةقيقةت دةبوواية زؤر طرنطةو ببَيتة وةزارةتَيكش ضونكة سةرؤكى دةزطاكةش دةَلَى بة 

َيم هـةبَيت بـؤ اةمـة نـةك     ثلةى وةزيرش يةعنى ثَيمواية اةمـة زؤر زؤر طرنطـة كـة وةزارةتَيكـى طشـتى هـةر      
 .دةزطاش بؤية من ثشتطريى لةو ثَيشنيارةى هةردوو ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ دةكةمش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ طشت اَيوةى بةِرَيزش ليذنةى هاوبةش كاك عمر فةرموو
 :اهاعاللي بةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .ةمانبةِريََز سةرؤكى ثةرل
دواى خوَيندنةوةى ماددةكة لة اةسَلى ثرؤذةكة و مووحةزاتى اةندامة بةِرَيزةكان اَيمة ِرَيككـةوتني لةسـةر   

يعترب الرايا ا،ملرى للجهراز   : رايا اجلهاز)اةوةى كة تةشكيالتى جيهازي ريئاسةت وةكو خؤى مبَينَيتةوةش 
  ،دار  اجلهراز ويكر ر الرجر  وزيرر يرشرح مر  قبرل        ويتمتع االصالحيات ا،داري  وااالي  والقان ني  الالزم

ى بةنيسـبةتى نـاايبى رةايسـى اـةم     1اةمـة يـةكش فةقـةرةى    ( رااس  جملا ال زراع ويعرني مبرسر د اقليمري   
يك ر لرايا اجلهاز نااب الرج  وكيل وزيرر يرشرح مر  قبرل رااسر  جملرا الر زراع        : ثانيا)جيهازة دةَلَيني 

،قليم ونارس الصالحيات اامن ح  لا م  قبل رايا اجلهراز ويتر ىل مهراد    ويعني مبرس د صادر م  رااس  ا
 .ش سوثاس(رايا اجلهاز فى حال  غيااا

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةطةر اةوة راست بكةنةوةش بؤ اةوةى بيدةينة دةنطدان اةطـةر زةمحـةت   ...وةكيلى وزارةش وةزيرمان نية تا 
 .نةبَىش كاك عمر فةرموو

 :ر عبدالرمحن عليبةِرَيز عم
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

ثانيا يك ر لرايا اجلهاز نااب الرج  وكيل ال زار  يرشرح مر  قبرل رااسر  جملرا الر زراع ويعرني مبرسر د         
صادر م  رااس  ا،قليم ونارس الصالحيات اامن ح  لا م  قبل رايا اجلهاز ويت ىل مهاد رايا اجلهاز فى 

 (.حال  غيااا
 :ؤكى ثةرلةمانبةِرَيز سةر

بةِرَيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوةة زؤر سوثاسش كَى لةطةَل دانيةة بة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـرا     
 .فةرمووش كاك عمر فةرموو 5بؤ ماددةى 

 (:نورةدينى)بةِرَيز عمر محدامني خدر
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
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  5ماددةى 
 اةجنومةنى دةزطا

َيطرى سةرؤك و بةِرَيوبةرة طشتيةكان و هةر اةندامَيكى ديكةى خـاوةن ثسـثؤرى   اةجنومةن لة سةرؤك و ج
 .كة لةويةن اةجنومةنى دةزطاوة دةخرَيتة سةرى ثَيك دَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك فةرموو
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
  5اااد  

 جملا اجلهاز
رايا ونااب الرايا واالراع العام ر واا مض  اخر ذو اختصاص يضاف م  قبل جملا يتألف اجمللا م  ال

 .اجلهاز
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك امساعيل فةرموو
 

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

ؤ ِرةضاوكردنى ِريزبةنـدى  ب 7و  5طؤِرينى ِريزبةندى هةردوو ماددةى / اةجنومةنى دةزطا يةكةم 5ماددةى 
داو دةبَيتـة   5لةطـةَل مـاددةى    6لـة مـاددةى    1تَيكـةَلكردنى بِرطـةى   / ِرَيكخستنى ماددةكانى ياساكةش دووةم

بــةم  5داِرشــيتنةوةى مــاددةى / دووةمش ضــونكة تايبةتــة بــة كؤبوونــةوةكانى اةجنومــةنى دةزطــاوةش ســَييةم  
جَيطرى سةرؤكى / دوو. سةرؤك/ سةرؤكى دةزطا/ ية لة يةكشَيوةيةى دادَيتش يةكةم اةجنومةنى دةزطا بريت

اةجنومةن لة كاتى ثَيويسـتدا بـؤى هةيـة ثـةنا بباتـة      / اةندامش ضوار/ ى طشتىبةِرَيوبةر/ جَيطرش سَى/ ةزطاد
اةجنومـةن كؤبوونـةوةى دةورى دةكـات و لـة     / بةر شارةزايان بةبَى اةوةي مافى دةنطـدانيان هـةبَيتش دووةم  

دا بؤى هةية كؤبوونةوةى ناااسـايى بكـات و بِريارةكـانى بـة زؤرينـةى دةنـط دةردةضـن و لـة         كاتى ثَيويست 
كاتى يةكسان بوونى دةنطدا اةو ويةنة قبـوَل دةكرَيـت كـة سـةرؤك دةنطـى لةطـةَل داوةش اـةوة ِراى هـةردوو         

 .ليذنةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة بكــاتة اــةم ضــوار بــةرَيزة دةيانــةوَى قســة بكــةنش  قســ 5اةنــدامانى بــةِرَيز كــَى دةيــةوَى لةســةر مــاددةى  
 .ش كاك عبدالسالم فةرمووطاهرامحدش مجال .بشريش د.عبدالسالم بةروارىش د

 :صدي  مصطفىبةِرَيز عبدالسالم 
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 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
 بــؤ اــةم 6ثشــتطريى ثَيشــنيارى ليذنــةى هاوبــةش دةكــةم بــة هَينانــةوةى خــاَلى يةكــةمى مــاددةى   / يةكــةم

ماددةيةش ضونكة جَيطةى لـةوَى نيـة و لَيـرةش تةكميلـةى مـةعنا دةكـاتش يـةك تَيبينـيم هةيـة لةسـةر اـةو            
اَيمة لَيرة باس دةكةين .........( اةجنومةن بؤى هةية ثةنا بباتة)ثَيشنيارةى ليذنة كة بة كوردى نووسراوة 

كة بـووم بـة اةنـدامى ليذنـة وةكـو      لةسةر باس اةنداميةتى اةجنومةنَيك دةكةين كة اةنداميةتى بةردةوام 
واتة اةمانـة دةبنـة اةنـدامى هةميشـةيى     ( وأى مض  اخر ذو اختصاص يضاف)لة نةصةكةى اَيستا هاتووةش 

مةجلسش بـةآلم اـةو ثَيشـنيارةى ليذنـة كـة دةَلَيـت مـةجلس بـؤى هةيـة ثـةنا ببـات اةمانـة تـةنها دَيـن بـؤ                
سابت بكةين اايا اَيمة دةمانةوَى لـةوَى اةنـدامى مـةجلس     ايستشارة نابنة اةندامى ليذنةش بؤية دةبَى اةوة

هةبَيت لـة دةرةوةى سـةرؤك و جَيطـر و موديرةكـان يـان سـةوحيات بدةينـة مـةجلس و بانطهَيشـتى خـةَلك           
 .بكةنش لة عةرةبيكةش دةبَى ايزافة بكةينش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.كاك د
 
 
 

 :ةدادبشري خليل ح.بةِرَيز د
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

دَيتـة اَيـرةو    6اةطةر اةو ايقرتاحةى ليذنـةى هاوبـةش كـةكرديان باشـة كـةوا فةقـةرةى يةكـةمى مـاددةى         
لـة ِراثـؤرتى    3اةوةَلـةن ديسـان خـاَلى     3لةطةَلى دابَيتش جا اةطةر وابَيت لة سـياغةى اـةخريى دا لـة خـاَلى     

يعقرل اجمللرا اجتمامرات    )كـة  ( ثانيرا )هـةروةها لـة كؤتـايى دا لـة     ( منيعـا )ببَيتـة  ( االراع العام ر)ليذنةكة 
يررجح اجلانرب الرهى صر ت     )ش خـؤي  (اجلانرب  حومنل تساوى ا،ص ات يررج )لة خةتى اةخريى دةَلَى ( دوري 

وةكـو   5اةمة لة حاَلةتَيك اةطةر هاتو دةجمى ماددةكة كراش بةآلم اةطةر دةمج نةكرا ماددةى ( معا الرايا
ِرةايسـةكة لَيـرة ديـار نيـة     ( يتـللف ا لـس مـن الـرايس    )وة وةكـو لـة اةسـَلى مةشـروعةكة وايـةش      خؤى ماية

واى مضر  اخرر   )كَييةةش رةايسى جيهاز وة ناايبى رةايسى جيهاز  وة مودةراى عامنيش عامون ببَيتة عامنيش 
 .ثاسزؤر سو( ذى اختصاص يضاف م  قبل اجلهاز( )ذى)ة دةبَيتة (ذو)اةو ( ذو اختصاص يضاف
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوةى كة داوا كراوة بؤ دةجمى هةردوو ماددةكة ثَيش اةوةى بِرؤينـة سـةر موناقةشـةكانش داوا لـة ليذنـةى      
هاوبةش دةكةين بةم ِرةنطةى كة داواتان كردووة كةس موخالفـة بـؤ اـةوةى كـة دةمـج نـةكرَيت بـؤ اـةوةى         

دةمـج بكرَيـتش كـاك     7و مـاددةى   5ة دةنطدانـةوة مـاددةى   قسة بكات لةسةرىةش كةس نيـةش اَيسـتا دةةةينـ   
 .شَيروان فةرموو
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

بَيتـة   6مةسةلة جَي طؤِرينى ماددةكانةشمةسةلةكة اةوة نيةش اَيمة داوامان كردووة فةقـةرة يـةك لـة مـاددة     
 .مان نةداوةش بةس فةقةرةكة 6اوة دةست لة ماددةى اَيرةش يةعنى تةنها اةو فةقةرةمان هَين

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك عمر فةرموو
 :اهاعاللي بةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
 7و  5ى طؤِرانكارى تةسةلسوىل هةردوو مـاددةى  1لة ِراثؤرتة موشتةرةكةكةى اَيمة اةوة هاتووة لة بِرطةى 

لةبةراةوةى يةكَيكة لة  1دا كة ببَيتة  5لةطةَل ماددةى  6ى ماددةى 1دا دةجمى فةقةرة  1لة بِرطةى  دا وة
 .ايختساسةكانى اةو مةجلسى جيهازةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد فةرموو.كاك د
 
 

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنةى هاوبةش دةكةم لةو  طؤِرانكاريانةى بةسةر ماددةكاندا هَيناويانـةش زيـادكردنى اـةو     ثشتيوانى لة ِراى
فةقةرةى كة لة دوايى دا بةشدارى كردووةش بةآلم ثرسيارَيكم هةيـة وةكـو نوقتـة نيزامـى اَيمـة لـة هةنـدَى        

رة خبرَيتة دةنطدانةوةش لة ماددة لة كاتى موناقةشة لة ليذنةكاندا ِراى دووةم هةية ثَيويست نية اةو ِراية لَي
كاتَيك دا  هةندَيك لةو اةندامانةى لة ليذنةكان بةشدار بـوون لَيـرة اامـادة نـنيش بـةآلم اـةو ِرةاـى دووةمـة         
ثَيويســتة و ثَيموايــة لَيــرةش جــارى وا هــةبووة هةنــدَيك ثشــتيوانيمان لَيــى كــردووة كةضــى ِرةاــى دووةمــة  

 .نةخراوةتة دةنطدانةوة
 :ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكى ث

زؤر سوثاسش اةوة موناقةشة كـرا لَيـرةش اةطـةر كـةس تةبـةنى نـةكاتش ِرةاـى اةكسـةريةت كةلـةوَى هـاتووةش           
اةطةر يةكَيك لة اَيوة تةبةنى اةو ِرةاية بكات دةةةنيـة دةنطدانـةوةش بـةآلم اةطـةر نـةبَيتش ضـونكة لـةوَى        

امحــدش ليذنــة كــة مــةوزوعَيك .ة كـاك د تةسـويت كــراوةش لــةناو ليذنةكــةش ليذنـة اةقةليــة و اةكســةريةت نيــ  
ــةبَى       ــتش ا ــبيت دةبَي ــتش اــةوة تةس ــاد بَي ــى زي ــةك دةنط ــةر ي ــة دةنطدانــةوةش اةط ــات اةخرَيت موناقةشــة دةك
تةحةفوزيان هةبَىش كة تةحةفوزيان هةبَى دةتوانن لَيرة دوو كةس بَى و سَى كةس بَيت لةسةرى موناقةشـة  

دةنطةكةيان دةخةينة ثَيش ثةرلةمان بؤ اةوةى ِرةاى ىَل بداتش بكةنش اةوجا اةطةر لة يةك كةس زياتر بوو 
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بةآلم ناكرَيت تؤ لة ليذنةيةك بة اةكسةريةت مةشروعَيك قةبوَل بكةى خؤشى لَيرة نةبَىش بَلَى ى ِرايةكةى 
غاايبةكة دةدةمة دةنطدانةوةش اـةوة مـةخالفى هـةموو ايـدارةى هـةموو جةلسـةو هـةموو تةنزميَيكـةش كـاك          

 .وومجال فةرم
 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
ببَيتة  خاَلى دووةم لةم ماددةيةش ثَيشنيار دةكةم بةم  6لة ماددةى  1منيش ثشتطريى لةوة دةكةم كة خاَلى 

( ذى)ببَيتـة  ( ذو)بشـريطوتى  .وةكو د (يتألف اجمللا م  الرايا وناابا واالراع العامني)شَيوة دابِرَيذرَيتةوة 
اا لَيرة تؤزَيك اةوة دةبَيتش يةعنى وةستانى دةوَيـتش اايـا مةجلسـى جيهـاز     ( ويضاف م  قبل جملا اجلهاز)

لة خوارَى هاتووةش هةموو موديريـةى عـام ديـوان و هـةتا كؤتـايىش لَيـرة ايحتمالـة مةسـةلةى ايزافـة كـردن           
لـة دةسـةآلتى سـةرؤكى جيهـاز كـةمرت      تؤزَيك اةوة بَيت ثَيويستى بة دةنطدان و تةصويت و اةوانة دةبَيـتش  

ضاكرت دةبَيت و سـةآلحياتى بـةرفراوان   ( يضاف اليا م  قبل رايا اجلهاز)دةبَيتش بؤية من ثَيشنيار دةكةم 
 .تر دةبَى و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش ِرةايتانة كاك عمر فةرموو
 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .كى ثةرلةمانبةِريََز سةرؤ

اَيمة وةكو ِراية موشتةرةكةكةمان خوَيندةوةش هيَ مووحةزةيةكى ايزافيمان نية لةسةرى تةنها اـةوةى كـة   
 .عةرزى بةِرَيزتامنان كرد لة ليذنةى هاوبةشدا

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ىَل بكـاتة نيـةش اَيسـتا    اَيستا اةو ِرةايانةى كة لةناو ليذنة هاتووة كةس لَيرة هةية تةبـةنى بكـاتة ديفـاعى    
 .ااخر سياغة خبوَيننةوة بؤ اةوةى بيدةينة دةنطدانةوةش كاك امساعيل فةرموو

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

 5ماددةى 
 سةبارةت بة اةجنومةنى دةزطا

ِرَيكخستنى ماددةكانى ياساكةش بؤ رةِِضاوكردنى ِريزبةندى  7و  5طؤِرينى ِرَيزبةندى هةردوو ماددةى/ يةكةم
ــةى  / دوو ــةَلكردنى بِرط ــاددةى   1تَيك ــة م ــاددةى   6ل ــةَل م ــة    5و لةط ــة ب ــونكة تايبةت ــة دووةمش ض داو دةبَيت

 .بةم شَيوةيةى خوارةوة 5داِرشتنةوةى ماددةى / كؤبوونةوةكانى اةجنومةنى دةزطاوةش سَى
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ونوقتةي نيزاميش كاك عمر فةرمو
 (:نورةدينى)بةِرَيز عمر محدامني خدر

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيويستة اَيمة ماددةكة خبوَينينةوةش وابزاي اـةوةى كـاك امساعيـل دووبـارة اـةوةى ِراثؤرتةكةيـةش لـة خـاَلى         

 .يةيةمةوة دةقى ماددةكة هاتووةتةوةو سياغة كراوةتةوة وة يةكةم ودووةم بةم شَيوةية اةوة ِرةاى اَيمة3
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ناش ماددةكة بؤ دةنطدان ضؤن حازرتان كردووةش وةكو ليذنةى هاوبةش اَيمة ااوا دةيدةينة دةنطدانةوةش كـاك  
 .عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةكةمان بةم شَيوةى خوارةوة اامادة كردووة
  5/ اااد 

 هازجملا اجل
 :يتألف جملا اجلهاز م / او،
 .رايسا/ ر رايا اجلهاز1
 .ناابا/ رايا اجلهازر نااب 1
 .مضاعا/ ر االراع العام ر3
 .ستعان  ااخلرباع منل ا،قتضاع دور ار يك ر هلم حق التص يت،ر للمجلا ا1

صلر القرارات اا،غلبي  ستثنااي  منل ا،قتضاع وتمامات دوري  ولا مقل اجتمامات ايعقل اجمللا اجت/ ثانيا
 .ومنل تساوى ا،ص ات يرجح اجلانب الهى ص ت معا الرايا

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك امساعيل هاوِران لةسةرىة  فةرموو
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
 .موتةفقني وةكو خؤى اةوة ِراثؤرتى هاوبةشة و كؤدةنطى لةسةر بووةش هةردووومان لةسةرى

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوةة زؤر سوثاسش كَى لةطةَل دانيةة بة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـرا     
 .كاك عمر فةرموو 7بؤ ماددةى 

 (:نورةدينى)بةِرَيز عمر محدامني خدر
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
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  7/ ماددةى
 دةزطاثَيكهاتةكانى 

 :دةزطا لةم بةِرَيوبةرايةتية طشتيانةى خوارةوة ثيََك دَيت
 .ـ بةِرَيوبةرايةتى طشتى ديوان1
 .ـ بةِرَيوبةرايةتية طشتيةكانى ااسايش1
 .ـ بةِرَيوبةرايةتى طشتى ااسايشى سياسى3
 .ـ بةِرَيوبةرايةتى طشتى لةناوبردنى ماددة هؤشبةرةكان1
 .فِرؤكةخانةكان و دةروازة سنووريةكانـ بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ااسايشى 5
ـ ثةميانطاى ثةرةثَيـدانى ااسـايشش اةفسـةرَيك سـةرؤكايةتى دةكـات كـة ثايةكـةى لـة ثايـةى عميـد كـةمرت            7

 .نةبَيتش بةمةرجَيك بِروانامةى بةكالؤريؤسى هةبَى
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شظان فةرموو
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .رؤكى ثةرلةمانبةِريََز سة
 7/ اااد 

 تشكيالت اجلهاز
 :يتك ر اجلهاز م  االيريات العام  ا،تي 

 .ر االيري  العام  لللي ار1
 .ر االيريات العام  لالسايش1
 .ر االيري  العام  لالم  السياسى3
 .ر االيري  العام  اكافح  ااخلرات1
 .دي ر االيري  العام  ،م  ااطارات واانافه احللو5
يرأسررها دررااط ،تقررل رتبتررا مرر  رتبرر  مميررل وار يكرر ر حاصررل ملررى شررهاد       : رررمعهل تطرر ير ا،سررايش 7

 .اكال ري س
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةشش كاك امساعيل فةرموو
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةماددةى   ــةبارةت ب ــةرىش  7س ــةبوو لةس ــاددةى  دوو ِرا ه ــة     7م ــا ل ــةكانى دةزط ــتةواذةى ثَيكهات ــةم دةس يةك

ى ماددةكة دوو ِرا لة نَيوان اةندامانى هةردوو ليذنةدا هـةنش   3بِرطةى / ناونيشانى ماددةكة ودةدرَيتش دوو
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ِراى يةكةمش ِراى زؤرينةيةو لةطةَل بِرطةكة دان و وةك ضؤن لة بنةضةى ثرؤذةكـة داهـاتووةش ِراى دووةم ِراى   
ي ماددةكـة  5بِرطـةى  / ية وثَيى واية بةِرَيوبةرايةتى طشتى ااسايشى سياسى ثَيناسة بكرَيـتش سـَييةم  كةمينة

هةردوو ليذنةكة بة تَيكِرا ثَيشنيار دةكةن دةستةواذةى ثاَووطةو بةنداوةكان خبرَيتة سـةر كؤتـايى بِرطةكـةش    
ــةى  ــةم     5بِرط ــةوةش ثَينج ــت دابِرَيذرَيت ــَيوةى دادَي ــةم ش ــة و ب ــى    /ى ماددةك ــتى ااسايش ــةتى طش بةِرَيوةبةراي

 .فِرؤكةخانة و دةروازةكانى سنوور و ثاآلوطة و بةنداوةكانش اةوةيان ِراى هةردوو ليذنةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
 7/ اااد 
مر  ااراد  هنراك رايرار ارني امضراع        3الفقرر   / ار ااراد   اثنرار  حهف مبار  تشكيالت اجلهاز م  منر  / واحل

يل الفقر  كما وردت فى اصل ااشروع  الرأى الثانى هر  رأى ا،قلير  و     الرأى ا،و،  رأى ا،غلبي   وتؤاللجنتني
اع مر  ااراد  تقررتح اللجنرتني اا،مجر      5الفقرر   / ويههب اىل تعريف االيرير  العامر  لالمر  السياسرى  ثالثر      

/ مرر  ااراد  وامرراد  صررياغتها االشركل ا،تررى   سرر    5اادراف  مبررار  مر  ااصررايف والسررلود اىل نهاير  الفقررر     
 .االيري  العام  ،م  ااطارات واانافه احللودي  وااصايف والسلود

ايةشـدا  بةِرَيز جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانش اَيمة لة ياساكةى دوَينَى لةضـةند فةقةرةيـةكى اَيسـتاش لـةم ياس    
االيرير   / خامسرا )بَى لة مةسفاكةش مونةشةااتى نةفتيشمان ايزافة كردش ثَيويست دةكات لَيرةدا بوترَيتـةوة  

 .سوثاس( العام  ،م  ااطارات واانافه احللودي  وااصايف واانشأت النفطي  والسلود
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بكاتة اةو بةِرَيزانة دةيانةوَى قسة بكةنش طؤران اازادش شظان  بةِرَيزانش كَى اةيةوَى لةسةر اةم ماددةية قسة
ش بَيريظان سةرهةنطش تارا ذكرىامحد وةرتىش سؤزان شهابش امينة .امحدش شؤِرش سيد جميدش سةردار رشيدش د

 .اةسعةدىش كاك طؤران فةرموو
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
لةسةر بةِرَيوبةرايةتى طشتى ااسايشـى   3دةزاي لَيرة تةوزحيَيك بدةين لةسةربِرطةى  وةَلآل من بة ثَيويستى

سياسىش هةرضةندة من لة طفتوطـؤى اـةو ياسـاية بـة ثَيويسـتم دةزانـى ويـةنَيكى مـةعنى لَيـرة بووايـةش بـؤ            
ندرَيتـةوة  ِروونكردنةوةى هةندَيك ثرسيار و شت اةطةر هةبووايةشلـة خوَيندنـةوةى اـةو ياسـاية كـة دةخويَ     

ــردن و     ــاودَيرى كـ ــة ضـ ــتش كةاةمـ ــؤ دةكرَيـ ــرياتى زؤرى بـ ــى تةفسـ ــى سياسـ ــتى ااسايشـ ــةتى طشـ بةِرَيوبةرايـ
ــيار و       ــةو ثرس ــوَيرةى ا ــة ط ــةآلم ب ــيةكانةش ب ــاوكية سياس ــى و ض ــة سياس ــةى حيزب ــوون و موتابةع بةدواداض

َيوةبرايةتيــةك بــؤ بةدواداضــوونةى اَيمــة كردوومانــة مةبةســت لــة ااسايشــى سياســى تــةنها بريتيــة لــة بةرِ 
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لَيكؤَلينةوةش تةنانةت مانع نةبوو اةطةر اةمة بكرَيت بة بةِرَيوبةرايةتى طشتى لَيكؤَلينةوةش واتة لَيكؤَلينةوة 
لــة هــةموو اــةو اةركانــةى كــةوا اــةم هةيــةتىش بــؤ منوونــة كاتَيــك دةطوترَيــت تــريؤر و كاتَيــك دةطوترَيــت    

لَيكؤَلينةوة لةم دؤسيةيةداش بةآلم ناوةكـةى لـةناو ااسـايش بـة      موخةدةرات اةم بةِرَيوبةرايةتية مةعنية بة
ااسايشى سياسى هاتووةش جا بؤية من ثَيشنيار دةكةم اةطـةر دةنطـى هَينـا بكرَيـت بـة بةِرَيوبـةرايتى طشـتى        

 .لَيكؤَلينةوةش بؤ اةوةى اةو تةفسرية خراثةى لةناوةندى ايعالم و خةَلك بؤ نةكرَيتش سوثاس
 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شظان فةرموو
 :بةِرَيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
ش ضـونكة ضـةند بِرطةيـةك خـؤ يـةك بِرطـة       (نرا التالير   : يتك ر اجلهاز م  االيريات العام  ا،تي ) 7ماددةى 

املديريـة العامـة   )ةش بنووسـرَيت  الديوان داايمةن اودارة واملالية دةطرَيتةو( املديرية العامة لديوان)نةهاتووةش 
دةطرَيتـةوةش  ( دير ار  ا،دار  وااالير   )اةطـةر ديـوانيش بطرَيتـةوة زؤر تةبيعيـة بنووسـرَيتش      ( دارة واملاليةالل

اةطةر ديوانيش بنووسرَيت زؤر باشة اةطـةر نةنووسـرَيت   ( االيري  العام  لالدار  وااالي )بؤية بنووسرَيت 
اـةوة  ( االيريات العام  ،سايش ا افمات( )املديريات العامة وسايش/ )َيتش دووةمهيَ لة مةفهومةكة ناطؤِر

هى موحافةزاتة دةبَى لَيرة دةمج بكرَيـت و ايشـارةى ثـَى بـدرَيتش ااسايشـى موحافةزاتـة اـةوةش مـن هـاوِرام          
لة اـةخريى   7برطةى شتَيكى ثَيويستةش ( ااصايف والسلود واانشات النفطي ) 5لةطةَل ايزافة كردنى بِرطةى 

 (معهل تط ير اآلسايش يرأسرا درااط ،تقرل رتبترا مر  مميرل وار يكر ر حاصرال ملرى شرهاد  اكرال ري س           )
ضــونكة اةوانــة خــةرجى كوليــاتى عةســكةرى هيَــيان بةكةلؤريؤســيان نيــةش ( اجلامعرر  ا،وليرر ) بنووســرَيت

 .بنووسرَيتش اةو مةوزوعة تةفادى دةبَيت( اجلامع  ا،ولي )
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

 .كاك شؤرش فةرموو
 :بةِرَيز شؤرش سيد جميد

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
من هاوِرام لةطةَل هةموو اةو ثَيشنيازانةى كـة لـة ِراثـؤرتى هـةردوو ليذنةكـةدا هـاتووةش بـةآلم بـة حـوكمى          

ةسـَلى ثرؤذةكـة   لـة ا  7ى مـاددةى   3اةوةى بؤ خؤشم اةندامى اـةو ليذنـة هاوبةشـة بـووم لةسـةر بِرطـةى       
ــة       ــتيوانى ل ــن هــاوِرام و ثش ــى م ــتى ااسايشــى سياس ــةتى طش ــةتى نــاوى بةِرَيوبةراي ــة بةِرَيوبةراي ســةبارةت ب
ثَيشــنيازةكةى كــاك طــؤران دةكــةم كــة لــة ليذنةكــةش دا اــةو مةوزوعــة زؤر بــة طــرنط وةرطــريا بــؤ اــةوةى  

اضـوونى يـاخود موتابةعـة و موراقةبـة     تةفسريى وبةوى بؤ نةكرَيت كـة اـةو بةِرَيوبةرايةتيـة كـارى بةدواد    
كردنى ويةنة سياسيةكان و يان كارى سياسيةوة هةيـةش هـةروةكو بـة تةلـةفؤنيش لةويـةن بـةِرَيز سـةرؤكى        
ــةردوو ليذنــة بــة ثةيوةنــدى بــة يــةكَيك لــة             ــةى نــاوخؤ لــةناو موناقةشــة و طفتوطؤكانــداش بؤيــة ه ليذن
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وبةراتيةية ثرسيارى ىَل كرا اةويش طوتى اةسَلةن نـاوى اـةو   بةِرَيوبةرايةتية طشتيةكانى كة كارى اةو بةِرَي
بةِرَيوةبةرايةتية لةطةَل اةركةكةى ناطوجنَىش ضونكة اـةركى اـةو بةِرَيوبةرايةتيـة اـةركى لَيكؤَلينةوةيـة لـة       
هةموو اةو دؤسيانةى كة دةكةوَيتة ضوارضَيوةى دةسـةآلتى اـةو دةزطـا ااسايشـية و زؤر سـوثاسش بؤيـة مـن        

كـةم لةطــةَل ِراى دووةم بــووم و ِراى دووةم خبرَيتــة دةنطدانــةوةش ضـونكة جــةنابت لــة بِرطــةى ثَيشــوو   داوا دة
 .اةطةر كةسَيك لةطةَل ِراى دووةمة خبرَيتة دةنطدانةوةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةسةرضاوش كاك سةرداررفةرموو
 :بةِرَيز سةردار رشيد حممد

 .نبةِريََز سةرؤكى ثةرلةما
ديارةش جطة لةو بةِرَيوبةراتيانة من ثَيم باشة ناوى بةِريوبةرايةتى ااسايشى اابووريش بَيـتش   7/ لة ماددةى

 .ى ديارة نووسراوة اةو اةفسةرةى بة ثايةىش ثايةكة بكرَيت بة ثلةىش زؤر سوثاس7بِرطةى 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةكـة هـاتووة دةيدةينـة تةسـويتش بـةَلكو ِرةاـى جـةنابت        ِرةايةكةى كة كاك شؤرش نةك اةو ِرايةى لـة ِراثؤ 
اةطــةر يــةكَيك ثشــتيوانيت ىَل بكــاتش ضــونكة ِرةاــى اــةو ليذنةيــة بــة اةكســةريةت بــؤ اَيمــة هــاتووةش اــةوة  

 .امحد فةرموو.موعتةبةرةش هةر بؤ مةعلوماتى جةنابتش كاك د
 (:وةرتى)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
من لةطةَل اةوةم كة تةشكيالتى جيهـاوز  .....( يتكون اجلهاز من )ةوة لةسةرةتا دةَلَى  7بة نيسةبت ماددةى 

موديريــات نيــةش مةعهــةدةش  7هةَلبةتــة بِرطــةى ( يتكــون اجلهــاز مــن املــديريات العامــة اوتيــة )وبربدرَيــت و 
تتكـون اجلهـاز مـن    )ش مـن ثـَيم باشـة بنووسـرَيت     لةبةراةوة ثَيمواية اةو داِرشتنة وبربَيت يان دابِرَيذرَيتةوة

ضونكة مةعهةد موديريـات نيـة تـا تـؤ بَلَيـى لـةو موديرياتانـة ثَيـك دَيـتش اةمـة يـةكش            ( كاوتى أو مما اوتى
بةِرَيوبةرايةتى طشتى ااسايشى سياسى وةكو هاوكاراي باسـيان كـرد بةِراسـتى ِرةنطـة      3سةبارةت بة بِرطةى 

رَيتش لةبةراةوة ثَيناسة كردنى ثَيموايـة لَيـرة شـتَيكى زؤر باشـةش ضـونكة تـا اَيسـتا        خوَيندنةوةى ترى بؤبك
مةعلوم نةبووة لة هةرَيمى كوردستان موديريةتَيكمان هةبَيت بةناوى اةمنى سياسيةوةش لةبةراـةوة باشـرتة   

دنى سـدودو  لَيرة ثَيناسة بكرَيت كة مةبةست لة ااسايشى سياسـى ضـيةة لةطـةَل اةوةشـدام كـة اـةو زيـادكر       
 .و زؤر سوثاس 5مةسافى زياد بكرَيت لة فةقةرةى 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشش سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
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( سـايش املديرية العامـة لال )دةبَى بكرَيتة ( املديريات العامة وسايش)لةم تةشكيالتةدا جارَى لة دووةميان دا 
لةبةراةوةى اةو هةنطاوةى يةكطرتنةوةكة لـةناو اـةم ياسـايةدا بَةسـثَى و لـةذَير يـةك نـاودا كـة بـة نـاوى           

منـيش لةطـةَل اـةوةدام    ( املديريـة العامـة لالمـن السياسـى    ) 3ش سةبارةت بة خاَلى (املديرية العامة لالسايش)
ووى بة طومانةوة سةير بكةينش اَيمة هـةر  تةعريف بكرَيتش بةآلم اَيمةش با بريمان نةضَيتةوة شتةكان هةم

هَينامـان كؤمـةَلَيك اـةركمان دابـةش كـرد وةـان        3كة دةنطمان بـؤى داو كردمـان بـة مـاددةى      1لة ماددةى 
اةمانة اةركى اةم دةزطاية دةبَىش خؤ اةبَى بة قةدةر اةو دةزطايةش بةقةدةر اةو مةهامةى كـة هةيـةتى تـؤ    

ش لةبةراةوةى اةو اةشكالة دروست نةبَى و تةفسرياتى جؤراو جـؤر بـؤ اـةوة    اةبَى موديرياتةكةى بؤ دابنَيى
بــؤ ( املديريــة العامــة للتحقيقــات )دروســت نــةبَيتش خــؤ دةكرَيــت اــةوة نــاو بنــَيني بةِرَيوبةرايــةتى طشــتى    

ة بتــوانرَى يـ هةرضـيةك بــَىش بـةآلم طــرنط اةوة  ( محايــة اومـن السياســى )لَيكؤَلينـةوةكانش يــاخود ناوبنرَيـت   
 .ةعريف بكرَى و طومان لة دَلى هيَ كةسَيك دانةهَيَلَىش سوثاست

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امينة خان فةرموو
 
 
 

 

 :سعيد امين  ذكرىبةِرَيز 
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

اـةم زانـني كـو ثـال عةميـدَى اَيـك ذ مـةرجَيت وَى اـةوة يـةعنى باوةِرنامـة بةكالؤريؤسـَى             7سةبارةت خاآل 
ش ظَيرة مة ديسان ِراستة اةطةر حاَلةتَيت نـا ياسـايى ذى هـةبن كـو ثـال عةميـدَى وةرطرتبـى بـةس ل         هةبينت

حاَلةتةكةى ناياسايى ضةوا حاَلةتى ناياسايى ااماذة ثَيدايـةش ظـان تشـتةكى زَيدةيـةش مةرجـةكا وَى باوةِرنامـة       
ى بيش سةبارةت بةثَيشـنيارا ليـذنا   بةكةلؤريؤسا هةبى ض ثَيتظيا اةظ كو وزمة ل عةميدَى دةرضوويَى كوليةك

قانونى سةبارةت بة مةسافياش مةسافى هةمى كةرتَى تايبـةت رَيظةبـةنش ذ بـةر هةنـدَى ثَيتظيـا نـابينم بهـَىش        
بةَلكو ظَى مونةشاااتَيت نةفتى ااماذة ثَى دةكاتش اةطةر ِرَيظةبةريا طشتى شي مارا ذى زَيدة ببينت ديتنا مـن  

 .دَى باشرت بيش سوثاس
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

 .بَيريظان خان فةرموو

 :بةِرَيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

ثشتطريى امينة خان دةكةم كةدةَلَى لة ثلةى عةميد كةمرت نةبَى  7تةنها يةك خاَلم هةية دةربارةى بِرطةى 
ضـونكة اـةو كةسـةى كـة عةميـدو سـةرؤكى        و دواييش دةَلـَى بةمـةرجَيك بِروانامـةى بةكالؤريؤسـى هـةبَىش     
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كوليةى عةسكةرية اةكيد بة كالؤريؤسى هةيةش ثَيويست ناكات لَيرة اةو مةرجةى بـؤ دابنـَينيش بؤيـة اـةوة     
 .تةحسيَل حاسَلةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو

 :بةِرَيز تارا حتسني اةسعةدى
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

شتطريى خؤم بؤ ليذنةى هاوبةش دادةنَيمش بؤ اةو تةسـنيفةى كـةكردىش بـةآلم وا بـة باشـى دةزاي كـة       من ث
هــةروةكو كــاك شــظان باســى كــرد اةطــةر ( االيريرر  العامرر  للررلي ار)دَيــت هــةموو مديريــةكان بــاس دةكــاتش 

اةطـةر  ( لعامر  لالسرايش  االيرير  ا )بوترَيت ويةنى ايدارى و ماليش دةطرَيتةوة بؤ تةوزيحش كة دَييتة سـةر  
كـة هـى موحافـةزات دةكـاتش كـة دَييتـة       ( مليريات العامر  لالسرايا   )هى موحافةزات بَيت دةبَيت بطوترَيت 

دةبَى بزانني ضى دةطرَيتةوةو باسى ضى دةكاتة لةبةراـةوة ثشـتطريى   ( االيري  العام  لالم  السياسى)سةر 
ر خـةَلك تـَى بطـاتش يـةعنى هـةر موديريةيـةك لــةو       لـة ِرةايةكـةى كـاك شـؤِرش دةكـةم كـة بـؤ اـةوةى زيـات         

موديرياتانة ثَيويستى بة تةعريفَيكى بَووكة لة تةنيشتىش يةعنى كةضى دةطرَيتةوةش بةعام باس دةكرَيـت  
اةطةر بكرَيت ايزافات بكرَيت بؤى اةمنى سياسيةكةش كة نامؤية هةر ديسانةوة تـةعريف بكرَيـتش خـراث    

ايشش بةِراسـتى لَيـرة دا زؤر زؤر طرنطـة اةوكةسـةى كـة سـةركردايةتى اـةم        تـةتويرى ااسـ   7نيةش لـة خـاَلى   
شوَينةى بؤ تةتويرى ااسايش لةِرووى خيربةوةو لةِرووى اةوةى جطة لة شـةهادةكةى كـة كـةمرت نـةبَيت لـة      
عةميدش واتة زؤر زياتريش بَيت لةوة باشرتةش تاكو بة خيربةى خؤى و بة بوونى ايرت سيميناراتة و دةوراتـة  
و فَيركردنى هةَلسوكةوتى ااسايش زؤر زؤر طرنطة ضؤن بةكارى بهَينَى لةطةَل خةَلكش ضونكة هةر اسلوب و 
دانانى ِرَيزلَينان بؤ خةَلك وا لة خةَلك دةكات ِرَيز بيَن لة كارةكانيانش لةبةراةوة اةمانة هةمووى مورتةبتـة  

اةطةر اينسان خؤى اةو شـتةى ثَييـةتى اـةوة    بةو كةسةى كة تةتويرى ااسايش وةردةطرَى بةِراستى دةَلَيت 
دةتوانَى بدا بة خةَلكش اةطةر خؤى ثَيى نةبَيت وابزاي ناتوانَىش لةبةراةوة مةرجَيكى زؤر اةساسة كة خؤى 
دةوراتى ديت بَىش اةو كةسةى كـة تـةتويرى ااسـايش دةكـات دةورةى باشـى ديـت بَيـت لةسـةر خـؤى اينجـا           

يان ثَى بكاتش لةبةراةوة ايزافةى خيربة لة دةوراتَيكى تايبـةت بـؤ تـةتويرى    بتوانَى ااسايشةكانى تر تةتوير
 .ااسايش هةبَى لةو كةسةى كة سةركردايةتى ااسايشةكة دةكا بؤ خةَلكش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ اَيوةى بـةِرَيز ليذنـةى هاوبـةش اَيسـتا لةسـةر موداخةلـةكان اـاخر بؤضـوونتانة كـاك عمـر           
 .فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان



 111 

بة نيسبةت ناوى اـةو موديرياتانـةى كـةهاتوون بـاس لـةوة كـرا كـةوا موديريـاتى عـامي ااسـايش بَيـتش بـة             
تةاكيد اةم جيهازةش جيهازى سَى شارةش هةرسَى شار لة موديريةى عامةى تيا هةيـةش لةبةراـةوة موديريـاتى    

اويشى موديريةى عامةى ااسايشةش بـة نيسـبةت موديريـةى عامـةى اـةمنى سياسـىش اـةوةش        عامة دةبَيتش ن
بامسـان لةسـةر اـةوة     1وةكو اةو موديرياتانةى كة عينوانى اـةو موديرياتـةى اةوةيـةش اَيمـة لـة فةقـةرةى       

تيـا   كردووة كة كةوا حيماية و حمافةزةى اةمنى سياسى دةكات لةبةراةوة ثَيويستى بة موديريـةتَيك هةيـة  
هةبَىش ناكرَيت ثَيى بَلَيني موديريةى تةحقي  لةبةراةوةى لة هةموو ااسايشةكان مةحاكمى تايبـةتى خـؤى   
هةية و موحةققى تايبةتى خـؤى هةيـة كـارى تـةحقي  خاسـة بـة اـةوانش خـاس نيـة بـةو موديريةتـةش بـة             

داينش اةطةر بكرَيـت اـةم    نيسبةت مةعهةدى تةتويرى ااسايشش اةو مةعهةدة اَيمةش لةطةَل ِرةاى برادةران
ماددةيـة بكرَيـت بــة دوو بةشـةوةش مديريــة عامـةكان جيــا بـَى و اـةوةى تــريش بـة مةســةلةى مةعهـةد بــة         

 .فةقةرةيةكى تر ايزافى بَى و كاك عمر تةوزحيى زياترى وية
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
 
 
 
 

 

 :بةِرَيز عمر نورةدينى
 .مانبةِريََز سةرؤكى ثةرلة

سةبارةت بة دووبارة دارٍِشتنةوةىش فيعلةن سةرةتا دةَلَى دةزطا لةم بةِرَيوةبةرايةتية طشتيانةى خوارةوة ثَيك 
دَيتش بةآلم دةبينني ثةميانطاكة بةِرَيوبةرى طشتى نيةش بؤية اَيمة ثَيمان واية كة بـةو شـَيوة دابِرَيذرَيتـةوةش    

 :ثَيكهاتةكانى دةزطا بريتني لة
 :طشتيةكان بةِرَيوبةرة

 .هةموو بةِرَيوبةرة طشتيةكان ناويان بَيتةوة
 .ثةميانطاى ثةرةثَيدانى ااسايش

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااخر سياغةتان خبوَيننةوةش  كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر نورةدينى

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ثَيكهاتةكانى دةزطا بريتني لة

 .وانـ بةِرَيوبةرايةتى طشتى دي1
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 .ـ بةِرَيوبةرايةتية طشتيةكانى ااسايش1
 .ـ بةِرَيوبةرايةتى طشتى ااسايشى سياسى3
 .ـ بةِرَيوبةرايةتى طشتى لةناوبردنى ماددة هؤشبةرةكان1
ـــ بةِرَيوةبةرايــةتى طشــتى ااسايشــى فِرؤكةخانـــةكان و دةروازةكــانى ســنوور و دامــةزراوةكانى نـــةوت و        5

 .بةنداوةكان
دانى ااسايشش اةفسةرَيك سةرؤكايةتى دةكات كة ثلةى لة ثلـةى عميـد كـةمرت نـةبَيتش     ـ ثةميانطاى ثةرةثَي7

 .بةمةرجَيك بِروانامةى بةكالؤريؤسى هةبَى
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
 7/ اااد 

 :تشكيالت اجلهاز
 .للي ارر االيري  العام  ل1
 .ر االيريات العام  لالسايش1
 .ر االيري  العام  لالم  السياسى3
 .ر االيري  العام  اكافح  ااخلرات1
 .ر االيري  العام  ،م  ااطارات واانافه احللودي  واانشات النفطي  والسلود5
ل ملررى شررهاد   يرأسررها دررااط ،تقررل رتبتررا مرر  رتبرر  مميررل وار يكرر ر حاصرر    : رررمعهل تطرر ير ا،سررايش 7

 .اكال ري س
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان نوقتةى نيزامى هةيةش فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

تةشـكيالت جيهـازش اَيمـة لةسـةرةوة هـاتووين      / من دوو مووحـةزةم هةيـة هـةردووكى موخالفـةش يةكـةميان     
ية زكـرى بكـةنش ضـونكة موديريـاتى عامـة بةشـَيكة لـة تةشـكيالتى جيهـازش اةمـة           ثَيويست ناكات لةو ماددة

اَيمــة طوةــان موديريــاتى عــام دةكةينــة اةوةَلــةنش مةعهةدةكــة دةكةينــة / مووحــةزةى يةكةممــةش دووميــان
 .دووةمش بؤ اةوةى لةطةَل موديرياتى عامةكة جيا بَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان فةرموو.د
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 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.ِرَيز دبة
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

منيش هةمان تَيبينم هةبوو بة نيسبةت تةشكيالتى جيهازش بة نيسبةت داِرشتنةوةى بِرطةكانيش يـان بـةو   
ناوى موديريةى عامة لة ثَيشـةكى ماددةكـة بَيـتش يـانيش وةكـو       3و  1و  1يتكون اجلهاز من )شَيوةية بَيت 

ن ثَيشنيارى كردش موديرية عامةكان بكرَيتـة بِرطةيـةك و مةعهةدةكـةش بكرَيتـة بِرطـةى دووةمش      كاك شَيروا
وةكو خؤى مبَينَيتـةوةش ضـونكة هـيَ كَيشـة نيـة كـةناوى       : ......... ( يتكون اجلهاز من)اةطةر نا بةس بَلَيني 

 . موديريةى عامةت لةسةرةوة هَيناش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .عمر فةرموو كاك
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

بـةآلم لةطـةَل   ( يتك ر اجلهاز م  االيريات العامر  )كة وةان تةشكيالتى جيهازش يةتةكةوةنى لةطةَل دا نةماش 
ةو ِرايـة  اةو تةوزحيةى كة كاك شَيروان و بةِرَيزان كرديان اَيمة بيدايةت لة ليذنةى هاوبةش هةر لةسةر اـ 

بووين كة تةشكيالتى جيهاز يةتةكةوةن و موديراياتة عامةكان بة بِرطةيةك و مةعهةدةكةش بة بِرطةيةكى 
 .تر بَيت

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شؤِرش فةرموو

 :بةِرَيز شؤِرش سيد جميد
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

م لَيــرةش اَيمــة ضــوار كــةس داوامــان كـــرد      هــةم لــة ِراثؤرتــة هاوبةشــةكة هــةردوو ِرةاــى هــاتبووش هــة        
 .كةبةِرَيوبةرايةتى ااسايشى سياسى ثَيناسة بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ِراثؤرت لةسةر يةك ِرةاى تةسويت دةكرَيتش اةوة با وازح بَى و بؤ طشت ليجانةكانش لة موستةقبةل ِرةاى 
اعـة يـةك كـةس دةيكـات و اةطـةر ثشـتيوانيت هةيـة        اةكسةريةت و اةقةليةت نيـةش لَيـرة ِرةايةكـة لـةناو ق    

دةةةينة دةنطدانةوةش ليذنةى هاوبةش ِرةاى موخالف وةربطرة بـؤ اـةوةى بيخةينـة دةنطدانـةوةش بـةس بـؤ       
وزوح بؤ اَيوةى بةِرَيز ليجانى كة دَيـت ِرةاـى دةدةن و اةكسـةريةت و اةقةليـةت نيـةش يـةك ِرةايـةش اـةوةى         

ليذنةكة بِريار دةدات اةوة لَيرة اةو ِرةاية دةخواتش بةآلم دةتوانَى تةحةفوزى اةكسةريةتى اةندامان لةناو 
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هــةبَيتش اَيســتا كــة ِرةايــةكى كــاك شــؤِرش داى دوو اةنــدام ثةرلــةمانى تــر ثشــتيوانى ىَل كــردووةش ليذنــةى   
 .هاوبةش سياغةى بكةن بؤ اةوةى بيدةينة دةنطدانةوةش كاك عمر فةرموو

 :يبةِرَيز عمر عبدالرمحن عل
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

موديريــة عامــةكان هيَــى تــةعريفى بــؤ نــةهاتووةو هيَــى تــةعريف ناكرَيــتش خــؤ اةطــةر بــة تــةنها اــةوة  
تةعريف بكرَيت دةبَى موديريـةى عامـةى ديـوانيش تـةعريف بكرَيـتش ااسـايش و موخـةدةرات و مـةنافزى         

ة خؤى هاتووة ثَيويست بة تةعريف ناكات حدوديش تةعريف بكةىش لةبةراةوة اةمة عينوانى موديريةتَيك
 .بةِراى اَيمة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

باشة اَيستا دوو كةس دادةنَيني ديفاعى ىَل بكات و دوو كةس دذى قسة بكاتش كاك طؤران و سؤزان خان اَيوة 
 .ؤران فةرمووديفاعى ىَل بكةن لةو ِرةايةى كاك شؤِرشش دوو كةسيش ثاشان بة موخالفى قسة دةكاتش كاك ط

 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

لةطةَل ِرَيزم بؤ ِرةايةكةى كاك عمرش اَيمة نـةمان طوتـووة ثَيناسـة بكرَيـتش طوةـان ناوةكـةى بطؤِردرَيـت لـة         
مــة لــة بةِرَيوبةرايــةتى طشــتى ااسايشــى سياســى بكرَيتــة بةِرَيوبةرايــةتى طشــتى لَيكؤَلينــةوةش لةبةراــةوة ايَ  

بةدواداضــوومنان بــؤ مــةهامى اــةو بةِرَيوبةرايةتيــة مةســةلةى سياســى و دؤســية نيــةش موخةدةراتــةش هــةر     
جةراايمَيكة هةر شتَيكة مةلةفاتى تةحقيقى اامادة دةكات و لَيكؤَلينةوةى تةواوى لةسةر دةكـات و دةةاتـة   

فسـرياتى بـؤ نـةكرَيتش اةركةكـةى     بـةردةم دادطـا و ويـةنى ثةيوةنديـدارش اةمـة تةوزحيةكةيـة بـؤ اـةوةى تة        
 .اةوةية

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشش سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيمة وةان لةطةَل اةركةكانى دا كة اةمان بـةس كاريـان اامـادة كردنـى دؤسـيةكان بَيـت بـؤ اـةوةى بَـَيتة          
ــةر نا  ــةعنى اةط ــا ي ــيَ      دادط ــة ه ــى خراث ــوجنَى بؤض ــان دا بط ــةى خؤي ــةَل كارةك ــَيني لةط ــؤ دابن ــيان ب وَيكيش

لةمةسةلةكة ناطؤِرَىش طرنط اةوةية اةو اةمنى سياسية نةمَينَى بكرَيتة لَيكؤَلينـةوةش بكرَيتـة اامـادةكردنى    
ثَيَةوانةى كارةكـةى  لَيكؤَلينةوةكانش اةوان خؤيان دؤسيةكان اامادة دةكةنش بؤ اَيستا ناوَيكيان ىَل بنَيني كة 

 .خؤيان بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةِرَيزان كَى بـة ثَيَـةوانةى اـةو ِرةايـة دةيـةوَى قسـة بكـاتة بـا ِروونكردنـةوةى خـؤى بـداتش ضـونكة اـةو              
 .ِرةايةى كة اَيستا كرا كة لةباتى اةمنى سياسى بوو بكرَيتة لَيكؤَلينةوةش  كاك عمر فةرموو

 :ن عليبةِرَيز عمر عبدالرمح

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
موديرةى عامةى اةمنى سياسى كة سؤزان خان باسى كـردش مةلـةف و اـةوراقى تـةحقيقى هـةبَىش اَيمـة بـة        
طوَيرةى قانونى عرياقى لة ايقليم ايش دةكـاتش جـانبى سياسـيمان نيـةش لةبةراـةوة موديريـةى عامـة هـيَ         

ــةى      ــة حةواَل ــى نابَيت ــةحقيقى سياس ــةوراقَيكى ت ــايش     ا ــةوانى تــرى ااس ــاتش ا ــى بك ــةى موختةس مةحكةم
مةحكةمــةى تــةحقيقى تايبــةتى خــؤى هةيــة بــة قــةرارَيكى مةجلســى قــةزا دانــدراوة موحــةقيقينى خــؤى  

 .لةطةَلةو ايش و كارى خؤى دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . فةرموو اةرسةون موداخةلةيةكى هةيةش.سؤزان خان تكاية لة جَيطاى خؤتةوة قسة مةكةش كاك د
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ اةرسةون بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
وى منيش وازح نية كة تؤ اةطةر بةشَيكى سياسى نـةبَى لـة ااسـايش ضـؤن تـةحقي  لـة مةسـاايلى سياسـى         

مةبةسـتَيكى سياسـى هـةبَىش     دةكةىش كة تؤ دةَلَيى موديريةتى لَيكؤَلينةوةش لَيكؤَلينةوةى ضىة يـةعنى دةبـىَ  
بةتايبةتى لةوآلتانى اَيمةمانان شةرقى اةوسةت اةبَى بةشَيكى سياسـى هـةبَى لـة ااسـايش داش ضـؤن اةطـةر       
اةوة  دةطؤِرَيت بة لَيكؤَلينةوةش قةيناكةش بـةآلم نـابَى بةشـَيكمان هـةبَى بـؤ مةسـةلةى سياسـىة دةبَيـت اـةو          

 .كؤَلينةوةش حةزدةكةم تةوزحيى اةومةسةلةية زياتر بكةنش سوثاسفةراغة ثِربكرَيتةوة اةطةر بيكةن بة لَي
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك امساعيل فةرموو

 :بةِرَيز امساعيل حممود
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيمــة دواى بانطهَيشــت كردنيــان هــةردوو بةِرَيوبةرايــةتى ااســايش كــة لــة طــةَليان دانيشــتني  لــةوَيش زؤر    
كراش برادةران زؤر موناقةشةيان لةسةر اةو بةِرَيوبةرايـةتى سياسـية كـرد و طوتيـان اـةوة هةيـةش       موناقةشة 

بةشـَيك هةيــةش هؤبــةى ِراميـارى لةهــةر دوو ااسايشــى هـةولَير و ســلَيمانى هةيــة طوتيـان اــةوة وةكــو خــؤى     
ــة        ــةموو بةِرَيوبةراتيـ ــةلةن هـ ــاتوانني مةسـ ــة نـ ــارى اَيمـ ــيش و كـ ــةوةى اـ ــةوة لةبةراـ ــرش دةمَينَيتـ كانى تـ

بةِرَيوبةراتيــةك هةيــةش وةكــو هــةموو اــةو بةِرَيوبةراتيانــةى كــةهاتووةش بةِرَيوبةرايــةتى طشــتى ااســايش و    
بةِرَيوبةرايةتى طشتى لةناوبردنى ماددة هؤشبةرةكانش يـان هـةموو بةِرَيوبةراتيـةكانى تـرى كـة هةيـةش اـةو        

ية تـةنها اـيش و كـارى موتابةعـةى كـارى سياسـيةش       بةِرَيوبةراتية دةبَى هةبَىش لةبةراةوة اةو بةِرَيوبةرايةت
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يةعنى تةنها اةو ِرووداوانةى كة ثةيوةندى بة كارى سياسيةوة هةيـةش ايشـةكةى خـؤى دةكـاتش اةطـةر اـةو       
 .بةِرَيوبةراتية نةبَيت ِرةنطة نةتوانَى ايشةكانى خؤيان بكةن و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر مونةزةمةيةك هةيـة اـةفكارى نـازى هةيـةش اـةو سياسـية و هةيـة و كـَي لَيـى          هةر بؤ ِروونكردنةوةى زيات
تةحقي  بكاتش يةعنى بة حةقيقةت زةرورة اةو شتة واجبـةش بـةآلم لةطـةَل اـةوةش اَيسـتا اةطـةر ليذنـةى        

 .هاوبةش تةوزحيَيكمان بدةنَى بؤ اةوةى بيخةينة دةنطدانةوةش كاك عمر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمــة تــةوزحيى خؤمــان داوةو لةســةر ِراثؤرتةكــةى خؤمــان وةكــو ســياغةى اةســَلى ثرؤذةكــة هــاتووةش تــةنها 
طؤِرانكاريةك نةبَى اةوةى كة اةم تةشكيالتة بكرَيتة دوو بةشش بةشَيكيان موديرية عامةكان جيابكرَيتةوةش 

 .كراوةش مةعهةدى تةتويرى ااسايشدا باس 7بةشى دووةم مةعهةدى كة لةبِرطةى 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

االيرير  العامر    )اَيستا ِرةايةكةى كاك طؤران و سؤزان خـان سـةحبى نةكـةن دةةةينـة دةنطدانـةوة لةسـةر       
ش كـَى  (االيرير  العامر  للتحقيقرات   )اـةوان ثَيشـنياريان اـةوة بـوو كـة ناوةكـةى بطؤِرَيـت بـة         ( لالم  السياسى

بةِرَيز لةطةَلة ناوةكـة بطـؤِرَىش كـَى     15ناوةكة بطؤِرَى تكاية دةست بةرز بكاتةوةة 3ةوةية فةقةرةى لةطةَل ا
لةطةَل اةوةية وةكو خؤى مبَينَيـتةوة ناوةكةة بة زؤرينةى دةنط وةكو خؤى مايةوةش اَيستا ااخر سـياغةتان  

 .خبوَيننةوة بؤ اةوةى بيدةينة دةنطدانةوةش كاك عمر فةرموو
 
 

 

 (:نورةدينى)ز عمر محدامني خدربةِرَي
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

 7/ ماددةى
 :دةزطا ثَيك دَيت لة

 :اةم بةِرَيوبةرايةتيية طشتيانةى خوارةوة/ يةكةم

 .ـ بةِرَيوبةرايةتى طشتى ديوان1
 .ـ بةِرَيوبةرايةتية طشتيةكانى ااسايش1
 .ـ بةِرَيوبةرايةتى طشتى ااسايشى سياسى3
 .ةتى طشتى لةناوبردنى ماددة هؤشبةرةكانـ بةِرَيوبةراي1
ـــ بةِرَيوةبةرايــةتى طشــتى ااسايشــى فِرؤكةخانــةكان و دةروازة ســنووريةكان و دامــةزراوة نةوتيــةكان و        5

 .بةنداوةكان
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 /دووةم
ثةميانطاى ثةرةثَيدانى ااسايشش اةفسةرَيك سـةرؤكايةتى دةكـات كـة ثلـةى لـة ثلـةى عميـد كـةمرت نـةبَيتش           

 .انامةى بةكالؤريؤسى هةبَىبةمةرجَيك بِرو
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

 7/ اااد 

 :تشكيالت اجلهاز
 :يتك ر اجلهاز م : اوً،

 :االيريات العام  ا،تي 
 .ر االيري  العام  لللي ار1
 .ر االيريات العام  لالسايش1
 .اليري  العام  لالم  السياسىر ا3
 .ر االيري  العام  اكافح  ااخلرات1
 .ر االيري  العام  ،م  ااطارات والسلود واانشات النفطي  واانافه احللودي 5

يرأسرها درااط ،تقرل رتبترا مر  رتبر  مميرل وار يكر ر حاصرل ملرى شرهاد             : معهل تط ير ا،سرايش / اثنار
 .اكال ري س

 
 :كى ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

كـةس لةطـةَل دانيـةش بـة      11بةِرَيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوةة زؤر سوثاسشكَى لةطـةَل دانيـةة   
 .كاك عمر فةرموو 6زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا بؤ ماددةى 

 (:نورةدينى)بةِرَيز عمر محدامني خدر
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

 6ماددةى 
اةجنومةن كؤبوونةوةى دةورى دةبةستَى كة ( 5ى يةكةم طواستمانةوة بؤ ماددةى خاَل)ـ اةجنومةنى دةزطا 1

 .ثَيويستيشى كرد كؤبوونةوةى ناااسايي دةبةستَى
 .ـ سةرثةرشتى كردن و بةِرَيوبردنى كارةكاني ثَيويست لةو بوارةدا1
 .ـ اامادةكردنى بودجةى دةزطا3
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نةوة يــان هــةموار كردنَيــك لــة بةِرَيوبةراتيــةكان و ـــ ثةســةند كردنــى لــة نــوَى دانــانى يــاخود هةَلوةشــاند 1
 .بةشةكان وهؤبةكان كة لكاوة بة دةزطاوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة عةرةبيةكةى كاك شظان فةرموو

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

 6/ اااد 
 مهاد جملا اجلهاز

 .ا،قتضاع اجتمامات استثنااي  ر يعقل اجمللا اجتمامات دوري  ومنل1
 .ر ا،شراف ملى سري ا،مما، واختاذ القرارات الالزم  اهها الصلد1
 .ر املاد ميزاني  اجلهاز3
 .ر اقرار اى استحلاث اوالغاع او تعليل للمليريات العام  وا،قساد والشعب اارتبط  ااجلهاز1

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امساعيل فةرمووِرةاى ليذنةى هاوبةشش كاك 
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
 1ودانـى بِرطـةى   / اةركةكانى اةجنومةنى دةزطا ليذنـةى هاوبـةش ِراى وايـة يةكـةم     6سةبارةت بة ماددةى 

ــةكانى         ــة اةرك ــة ب ــةش تايبةت ــةم ماددةي ــات و ا ــا دةك ــةنى دةزط ــةوةكانى اةجنوم ــة كؤبوون ــاس ل ــونكة ب شض
ــوَيرةى اــةوةى بِرطــةى    اةجن ــدى بِرطــةكان بــة ط ــؤِرينى ِريزبةن ــيَ   1ومــةن و ط ــةدا ه ــينةى ماددةك لــة بنَ

/ بؤ ماددةكة بةم شَيوةيةى دادَيتش سَي 3تَيبينيةكى لةسةر نيةش زياد كردنى بِرطةيةك بة ِريزبةندى بِرطة 
ـــ 1ددةكـة بــةم شـَيوةيةش   ى ما 1داِرشــتنةوةى بِرطـةى  / دانـانى ثـةيِرةوى نــاوخؤى تايبـةت بـة دةزطــاش ضـوار     

بِرياردانى لة نوَى كردنةوةى يان ايلغا كردنى يان تَيكةَلكردنى بةِرَيوبةرايةتى و بةش و هؤبةكانى طرَيدراو 
 :بة دةزطاوة بة ثَيى ثَيويستشماددةكةش بةم شَيوةيةي دادَيت دابِرَيذرَيتةوة

 6/ ماددةى

 اةركةكانى دةزطا
 .ةكان و دةركردنى بِريارى ثَيويست لةم بارةيةوةـ سةرثةرشتى كردني ِرَيِرةوى كار1
 .ـ دانانى ثةَيرةوى ناوخؤى تايبةت بة دةزطا1
ـ بِرياردانى لة نوَى كردنةوة يان ايلغا كردن يان تَيكةَلكردنى بةِرَيوبةرايةتى و بةش و هؤبةكانى طرَيدراو 3

 .بة دةزطاوة بة ثَيى ثَيويست
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ايبـةت بـة دةزطـا اَيمـة ثَيمـان باشـة اـةو دانـانى ثـةيِرةوى نـاوخؤى           سةبارةت بة دانانى ثةيِرةوى ناوخؤى ت
 .تايبةت بة دةزطا بة تةنسي  لةطةَل سةرؤكايةتى هةرَيم بَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان اَيستا كَى دةيةوَى قسة بكات لةسةر اةوماددةيةة اةو بةِرَيزانة دةيانةوَى قسة بكةنش دَلشـاد شـهابش   
 .حسنش كاوة حممدامنيش كاك دَلشاد فةرموو.ادرش دطوَليزار ق

 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطريى اـةوة دةكـةم كـة لـة ِراثـؤرتى ليذنـةى هاوبـةش دا هـاتووةش ثشـتطريى دةكـةم بـة تايبـةتى لـةو              
نـةى نـاوخؤ خوَينديـةوة كــة    تةعديلـةى كـة يـاخود بَلـَيني لـةو ايزافـةى كــة دواتـريش بـةِرَيز سـةرؤكى ليذ         

ــت       ــارى لةطــةَل اةجنومــةنى ااســايش بَي ــت يــاخود بــة هاوك ــي  بَي اامــادةكردنى ثــةيِرةوى نــاوخؤ بــة تةنس
ــةن       ــتةرةكنش حةة ــاخود موش ــةداخيلن ي ــة موت ــار هةي ــةكان زؤر ج ــةكان و ايش ــونكة مةهام ــةوةش ض لةبةرا

ة هاوكارى دابندرَيت بـة تةنسـي  لةطـةَل    اةجنومةنيش ثةيِرةوى دةبَيتش دةزطاش ثةيِرةوى دةبَيتش اةطةر ب
 .يةكرتى داو باوةِردةكةم لةبةراةو مةوزوعى تةداخول و زةبتى مةهامةكان باشرت دةبَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يزار خان فةرمووطوَل

 :يزار قادر امساعيلبةِرَيز طوَل
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

ةوى ناوخؤ هةيةش كارةكـانى ِرَيـك خبـات لـة ضوارضـَيوةى اـةم ياسـايةداش بؤيـة         ديارة دةزطا ثَيويستى بة ثةيِر
منيش ثشتطريى لة زيادكردنى بِرطةيةك دةكةم كة يةكَيك لة اةركةكانى دةزطا دانانى ثةيِرةوى نـاوخؤ بـَى   

 .بؤ ِرَيكخستنى كارةكانش سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن فةرموو.كاك د

 :سورةبةِرَيز حسن حممد 
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

ى اةجنومـةنى ااسايشـى هـةرَيمى كوردسـتان بةشـَيكة لـةو اةجنومةنـةش        1ديارة اةو جيهازة بـة ثَيـى مـاددة    
بةشـَيكة لــة اةجنومـةنى ااسايشــى هـةرَيمى كوردســتانش هـةروةها لــة هـةمان كاتــدا لَيـرة اريتباتَيكمــان كــرد       

شَيكة لة اةجنومةنى ااسايشى هـةرَيمى كوردسـتان و اريتباتيشـى    بةاةجنومةنى وةزيرانةوةش كةواتة اةمة بة
بة سةرؤكايةتى اةجنومةنى وةزيران هةيةش ثَيموايـة حةلةقةيـةكى وةسـَلة لـة بـةينى ااسايشـى موحافـةزات        

تلقري ودراسر    / )لةطةَل اـةم دوو شـوَينةش بؤيـة بـة ِرةاـى مـن دوو فةقـةرةى تـر ايزافـة بكرَيـتش يـةكَيكيان           
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م  ا،قليم رفع التقارير اللوري  جمللا أ/ )ش دووةميان(ير ال ارد  فى االيريات العام  لالسايشوتقييم التقار
 .ش زؤر سوثاس(ورااس  جملا ال زراع حسب العالق 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك كاوة فةرموو

 :بةِرَيز كاوة حممد امني
 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

ببَيتة سةرثةرشتى كردن ( اوشراف)ثَيم باشة لة عةرةبيةكةى  1تة بِرطةى كة دةبَي 1لة بِرطةى  6ماددةى 
بـؤ بـةِرَيوة ضـوونى كارةكـان و وةرطرتنـى      ( اوشـراف واملتابعـة  )و بةدواداضوونش بةدواداضوون زيـاد بكرَيـتش   

ندنةوةى ثةسةند كردنى لةنوَى و دانانى يـاخود هةَلوةشـا   1ليجانى ثَيويست لةو بارةداش هةروةها لة بِرطةى 
يان هةمواركردنةوةى لة بةِرَيوبةراتيةكان و بةشةكان و هؤبةكانى كـة لكـاوة بـة دةزطـاوةش لـة عةرةبيةكـةى       

نابَىش لَيرة مديرياتى عامة دةبَى وبََيتش ضونكة دةسةآلتى اةو دةزطاية نابَيت ( املديريات العامة)نووسراوة 
م باشــة اةطــةر مــديرياتى عامةكــةش وبَــَيت لــة   مــديرياتى عامــة هةَلوةشــَينَيتةوةش لةبةراــةوةى مــن ثــيَ  

عةرةبيةكة لة كورديةكـة كـة ايشـارةتى ثـَى نـةدراوة ِراسـت تـرةش لةبةراـةوةى اـةو دةزطايـة ثةيوةنـدى بـة             
مةجلسى اةمنى هةرَيمى كوردستانةوة هةيـةش هـةروةها ثةيوةنـدى بـة اةجنومـةنى وةزيـرانيش هةيـةش كـة         

انى شوعبةى تازةو مديريةتى تازةوة هةيةش بةِراوَيذ لةطةَل سةرؤكايةتى لَيرة لة هةَلوةشاندنةوةى ياخود دان
اةجنومةنى وةزيران و اةجنومةنى ااسايشى هةرَيميش زياد بكرَيت باشة بؤ اةوةش لةبةراةوةى اةم دةزطاية 
ــةكى        ــة وي ــةرَيمش ل ــى ه ــة مةجلس ــة اةندامةل ــةرؤكى دةزطايةك ــةكَيكيان س ــةش ي ــدى هةي ــة دوو ووة ثةيوةن ب

شةوة سـةر بـة اةجنومـةنى وةزيرانـةش لةبةراـةوة دةبـَى لَيـرة ااماذةيـةكى ثـَى بكرَيـتش دةسـكارى هـةر             ديكة
 .دامودةزطايةك دةكات دةبَى ااماذة بة ِراوَيذ بَى لةطةَل اةو دوو دةزطايةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش فةرموونش كاك امساعيل فةرموو
 :عبداهلل بةِرَيز امساعيل حممود

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
دانـانى ثـةيِرةوى نـاوخؤى تايبـةت بـة       1اَيمة هةروةكو ثَيشرت بامسان كرد بةو شَيوةيةى كة تـةنها بِرطـةى   

ــة        ــةر ب ــة س ــةو دةزطاي ــة و ا ــةو اةجنومةن ــةوةى ا ــايش لةبةرا ــةنى ااس ــةَل اةجنوم ــارى لةط ــة هاوك ــا ب دةزط
اةجنومـةنى ااسـايش وةكـو طوةـان بـؤ ض مةبةسـتَيك دابنـَينيش         اةجنومةنى وةزيرانةش بة هاوكاريش لةطـةلَ 

 .هيَ تَيبينى ترمان لةسةرى نيةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
 (:نورةدينى)بةِرَيز عمر محدامني خدر
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 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان

 / جنومةنى دةزطا لةِراستى دا بةم شَيوةية طؤِرانى تَى دةكةوَىش اةركةكانى اة
 اةركةكانى دةزطا

 .سةرثةرشتى كردن و بةدواداضوون و بةِرَيوةضوونى كارةكان و دةركردنى بِريارى ثَيويست لةو بوارةدا -1
ــةرَيمى        -1 ــى ه ــةنى ااسايش ــةَل اةجنوم ــةنطى لةط ــة هةماه ــا ب ــة دةزط ــةت ب ــاوخؤى تايب ــةَيرةوى ن ــانى ث دان

 .كوردستان
لةِراسـتى دا بـةِرَيزان ايسـتحداس نـوَى     ( بِرياردان لة نـوَى كردنـةوة  )نووسراوة  ِراستة لة ِراثؤرتى اَيمةدا -3

كردنةوة نية لة نوَى دانانة وةكو ضؤن لة دةقة اةسَليةكة داهاتووةش بؤية ثَيويستة لة نوَى دانان بهَينينةوةش 
ةش بِرياردان لة نوَى دانانى ثَيويستة ااوا مبَينَيتةو 3نةك شتَيك هةبووبَى و تؤ نوَيى بكةيتةوةش بؤية بِرطةى 

بةشــةكان و ( طشــتيةكةمان لَيــى وداوة)يــاخود هةَلوةشــاندنةوةو هــةموار كردنَيــك لــة بةِرَيوةبةراتيــةكان و  
هؤبةكانى كـة بـة دةزطـاوة لكـاوةش بـةآلم لةطـةَل اةوةشـدا مةسـةلةى اامـادة كردنـى بودجـةى دةزطـا اايـا لـة               

ــةن نةمَينَيتــ   ــةكانى اةجنوم ــَيوةى اةرك ــةى     ضوارض ــة بِرط ـــَتةوةش بؤي ــة مبَيني ــان واي ــة ثَيم ــش  1ةوةة اَيم ي
 .اامادةكردنى بودجةى دةزطا وةكو يةكَيك لة اةركةكانى دةزطا بةِراى اَيمة مبَينَيـتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااخر سياغةتان خبوَيننةوةش كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر نورةدينى

 .بةِريََز سةرؤكى ثةرلةمان
 6ةى مادد

 اةركةكانى اةجنومةنى دةزطا
 .بةدواداضووني بةِرَيوةضووني كارةكان و دةركردني بِرياري ثَيويست لةو بوارةداـ سةرثةرشتى كردن و 1
داناني ثةيِرةوي ناوخؤي تايبةت بةدةزطا بة هةماهةنطي لةطةَل اةجنومةني ااسايشي هةرَيمي  -1

 .كوردستان
ةَلوةشاندنةوةش يان هةمواركردنَيك لةبةِرَيوةبةرايةتيةكان و بةشةكان و بِرياردان لة نوَيدانان ياخود ه -3

 .هؤبةكان كة بةدةزطاوة لكاون
 .اامادةكردني بودجةي دةزطا -1

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اااد  السااع  

 :مهاد جملا اجلهاز
 .الالزم  اهها الصلدا،شراف ملى سري ا،مما، و اختاذ القرارات  -1
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 .ودع النماد اللاخلي اخلاص للجهاز االتنسيق مع جملا ام  ا،قليم -1
 .اقرار استحلاث او الغاع او دمج االيريات و ا،قساد و الشعب اارتبط  ااجلهاز منل ا،قتضاع -3
 .املاد ميزاني  اجلهاز -1

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اية بادةسيت بَلند بكاتةش فةرموون كَيي لةطةَلدا نيةةش بةكؤي دةنط وةرطريا بؤ بةِرَيزان اَيستا كَيي لةطةَلد

 .ماددةي هةشتةمش تكاية
 :بةِرَيز عمر محد امني نورةدينى

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي هةشتةم

 :كاروباري دةزطا
وة بةثَيي ياسا بةِرَيوةبةرة طشتيةكان لةدةزطادا لةويةن سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيرانة -1

جَيبةجَيكراوةكان دادةمةزرَينش لةطةَل ِرةضاوكردني شارةزايي وثسثؤري وساَلةكاني خزمةتكردني و 
 .دةستثاكي بةمةرجَيك ثايةيان لة ثايةي عةميد كةمرت نةبَي

بةِرَيوةبةرةكان لةدةزطادا لةويةن سةرؤكةكةيةوة دادةمةزرَيش اةمةش بة ِراسثاردةي اةجنومةني  -1
اكة دةبَي و لة هةَلبذاردنيدا شارةزايي و ثسثؤري و ساآلني خزمةت ودةستثاكي ِرةضاو دةكرَي دةزط

 .بةمةرجَيك ثايةيان لةثايةي موقدةم كةمرت نةبَي
اةجنومةني دةزطا ثَيِرةوَيكي تايبةتي بؤ خزمةت و خانةنشيين و اةرك و سزاكان و ياداشتةكان اامادة -3

 .دةكات
ةض دةبَي بؤ وردةكاري و ضاودَيري لةويةن ليذنةيةكي تايبةتةوة كة بؤ اةم ذمَيرياري دةزطا ملك -1

 .مةبةستة لةويةن اةجنومةني وةزيرانةوة ثَيك دَي
ثيادةكردني هةموو اةو ياسايانةي كة لةسةر هَيزةكاني ااسايشي ناوخؤ و لةسةر كارمةنداني ااسايشي  -5

ي (3)تايبةت بةدةزطا دةردةضَيش هةروةك لة بِرطة هةرَيمي كوردستان ثيادة دةكرَينش تاكو ياسايةكي
 .سةرةوةدا هاتووة

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اااد  الثامن 

 :شؤور اجلهاز
يتم تعيني االراع العام ر يف اجلهاز م  قبل رااس  جملا ال زراع  وفق الق انني النافه  مع مرامرا  اخلررب    -1

 .اص و سن ات اخللم  والنزاه   وار ، تقل رتبتهم م  رتب  مميلو ا،ختص
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يتم تعريني اارلراع يف اجلهراز مر  قبرل رايسرا  ات صري  مر  جملرا اجلهراز و يرامرى يف ا،ختيرار  اخلررب                -1
 .وا،ختصاص وسن ات اخللم  والنزاه  وار ، تقل رتبتهم م  رتب  مقلد

 .م  والتقامل وال اجبات والعق اات وااكافاعاتيعل جملا اجلهاز نمامَا خاصَا للخل -3
ختضع حسااات اجلهاز للتلقيق و الرقاا  م  قبل جلن  خاص  تشكل هلها الغرض م  قبرل رااسر  جملرا     -1

 .ال زراع
تطبيق مجيع الق انني اليت تسرا ملى ق ى ا،م  اللاخلي وملى الضباط و منتسيب جهاز ااسايش اقلريم   -5

 .امال  3لر قان ر خاص ااجلهاز كما جاع االفقر  ك ردستار ريثما يص
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش تكاية ِرةايتان
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :سةبارةت بةماددةي هةشتةم

 :هةردوو ليذنة بةتَيكِرا ثَيشنيار دةكةن(1)بِرطةي -1
 .بطؤِردرَيت( منيالعا)بة( العامون)وشةي *
بةمةرجَي ِرةضاو )دا هاتووة بة(1)و(1)كة لةهةردوو بِرطةي(لةطةَل ِرةضاوكردني)دةستةواذةي *

 .بطؤِردرَيت(بكرَيت
 .هيَ تَيبينيةكي لةسةر نيية(: 1)بِرطة -1
 زياد بكرَيتش(داناني ثةيِرةوي ناوخؤ)لةماددةكةش ضونكة ثَيشنيارمان كرد اةو اةركة(3)وداني بِرطة-3

 .لةضوارضَيوةي اةركةكاني اةجنومةن لةماددةي حةوتةمدا
كة اةويش لةوي خؤيةوة دةكةوَيتة بن ضاودَيري و وردبيين ديواني ضاودَيريي )دةستةواذةي (: 1)بِرطة-1

 :خبرَيتة سةر كؤتايي بِرطةكةو دووبارة داِرشتنةوةي بةم شَيوةي لَيدَيت(داراييةوة لةهةرَيمدا
دةكةوَيتة بن وردبيين وضاودَيرييةوة لةويةن ليذنةيةكي تايبةتةوة كة بؤ اةم ذمَيرياريي دةزطا  -1

مةبةستة لةويةن اةجنومةني وةزيرانةوة ثَيك دةهَيندرَيتشش كةاةويش لةوي خؤيةوة دةكةوَيتة بن 
 (.ضاودَيري و وردبيين ديواني ضاودَيريي داراييةوة لةهةرَيمدا

هةركاتَيك ياسايةكي تايبةت بة دةزطاكة )ة لةكؤتايي بِرطةكةدا هاتووةوداني دةستةواذةيةك ك(: 5)بِرطة -5
ضونكة اَيمة لةسةروبةندي طفتوطؤ كردني اةو ياسايةداينش (ي ثَيشوودا هاتووة3دةردةضَيتش وةك لة بِرطة 

 :بؤية اةو دةستةواذةية ثَيويست نييةش ثَيشنياردةكةين بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة
سايانةي بةسةر هَيزةكاني ااسايشي ناوخؤدا ثةيِرةو دةكرَينش بةسةر اةفسةرو هةموو اةو يا -5)

 (.كارمةنداني دةزطاي ااسايشي هةرَيمي كوردستاندا ثيادة بكرَين
 :ماددةكةش بةم شَيوةيةي دادَي دابِرَيذرَيتةوة
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م شَيوةيةي دادَيش هةردوو ليذنة ثَيشنيار دةكةن ماددةيةك بة ِريزبةندي ماددةية نؤيةم زياد بكرَيت و بة
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

قسة بكةنش بادةست بةرزبكةنةوة ناوتان دةنووسمش اةم  وانةي دةيانةوَي لةسةر اةو ماددةبةِرَيزان اَيستا اة
تةنها ضوار ( عبدالقادر بازرطانش حسن حممدش اامينة زكريش تارا اةسعةدي)بةِرَيزانة دةيانةوَيت قسة بكةن

 .دةيانةوَي قسة بكةنش كاك عبدالقادرش فةرمووبةِرَيز 
 :بةِرَيز عبدالقادر اكرام بازرطان

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ختضرع حسرااات اجلهراز للترلقيق و الرقاار  مر  قبرل        )لةماددةي هةشتةم لةبِرطةي سَييةمدا هـاتووةش اـةَلَيت  

لةناو ِراثؤرتي ليذنةكةشـدا هـاتووةش    ش هةروةها(جلن  خاص  تشكل هلها الغرض م  قبل رااس  جملا ال زراع
هةيئةتَيك تةشكيل بكرَيتش اةو هةيئةتة ايعاز بدات بةديواني ضاودَيريش اينجا اةو هةَلبسـتَيت بـة   )دةلَيت

ختضرع حسرااات اجلهراز للترلقيق و الرقاار  مر  قبرل        )  ش بةآلم اَيستا من بـةم شـَيوة دايدةِرَيذمـةوة   (تةدقي 
اةوةندةش ضونكة دةزطاي ااسايشيش هـةروةكو هـةموو دةزطاكـاني تـري حكومـةت      هةر ( دي ار الرقاا  ااالي 

ســةر بةحكومةتــةش ضــونكة ديــواني ضــاوديري دارايــي حــةقي هةيــةش هــةموو دااريةكــاني حكومــةتش هــةموو  
وةزارةتةكاني حكومةتش ساَلي يةكجار بةوني كةمةوة تةفتيش بكاتش مةطةر لةحاَلةتَيكدا شتَيكي زؤر خاص 

 .و كاتة حكومةت اةتوانَي ايعاز بدات بة ديواني ضاودَيريش سوثاسهةبووش اة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش دكتؤر حسنش فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز حسن حممد سورة
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

برل  يتم اختيار ملراع م  ق) بةنيسبةت خاَلي دووةمش صياغةكةي زؤر ِرةكيكةش بةِرةاي من صياغة بكرَيتةوة
: يةعين لَيرةدا تؤزَيك رةكيكي هةيةش بةنيسـبةت خـاَلي سـَييةم   (جملا اجلهاز ات صي  م  قبل جملا اجلهاز

اَيمة دةزانني بةشـَيك لـة هَيـزي ااسـايشش بـريتني لـة زابـت واةصـحابي دةرةجـاتي عةسـكةريش بؤيـة لَيـرة             
ايةتي هةرَيمةش لـة مـاددةي دةيـةمش    ثَيويستة ااطامان لةوة بَيتش بةشَيك لةم سةآلحياتانةش سةآلحياتي سةرؤك

بؤيـة اةمـة بةشـَيك لـةو دةسـةآلتانة ايلغـا       ( ،يعمل اأا نص يتعارض مع احكراد هرها القران ر   )باس دةكاتش 
رات والقر انني  مرا  يررد نرص يف القررا    ) دةكاتةوةش بؤية بةِرةاي من فةقةرةيةك ايزافة بكرَيتش بةم شَيوةية

بـةِرةاي مـن   : كي تر شتَيك نةهاتيَب بةخيال  اةوةوةش بِرطـةي ثَينجـةم  لةهيَ شوَينَي(لكالنافه  م  خال، ذ
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ي (17)اةوة هةر بؤ خؤي زيادةش ضـونكة لـة ماددةيـةي دةيـةمش ليذنـةي هاوبـةشش بـؤ خؤيـان ياسـاي ذمـارة          
ااسايشي هةرَيميان ايلغا كردؤتةوةش ضؤن لةوَي لةماددةي دةيةمش تـؤ ايلغـاي بكـةيش بـةآلم لَيـرةش ماددةكـة       

لةغةيري اةو ياسـاية هـيَ ياسـايةكي تـر دةرناضـَيت      (ريثما يصلر قان ر خاص ااجلهاز)بَيتش هةروةها نافز 
ــدةخرَيتش  زؤر      ــةم كــارة ِرَيك ــةي ســَييةم وازحــة كــة ا ــةتي ســَييةميش لةبِرط بةنيســبةت جيهازةكــةوةش حاَل

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اامينة زكريش فةرموو
 :بةِرَيز امينة زكري سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

حسن دكةمش ذ االيةكى تر ظةش سةبارةت خـاَو سـَييَىش مـة بـةرَى نوكـة اامـاذة       .ل دةستثَيكَى ثشتطرييا ِرةايا د
ثَيداش كو دةزطاى ثةيِرةوةكى ناظخؤى هةبينتش ل وى ثةيِرةوى ناظخؤيدا اةظ اةرك و سـزاوش هـةمى بابـةتَيت    

هَيزا ناظخؤيدا هةبيتش دَى وَيرَيدا ااماذة ب هَيتـة دانش ثَيتظـى ناكـات كـو      كو طرَيداى ب دةزطةها ااسايشَى و
ثةيِرةوةكا تايبةتى هةبينتش سةبارةت خاَو ثَينجَىش تشتةكى طةلةكَى زَيدةيةش يةعنى حةوجَى هندَى ناكـاتش  

قانونـا تايبـةتيا    ااماذة ثَى بهَيتة دانش كو دةزطا ياسايةكى تايبةتى بؤ دةربَـينتش مةسـةو خانةنشـينيَى ذىش   
خؤيا هةيش يةعنى قانونيا هةى كو كار ثَى بَيتة كرنش بِرطـا ضـارَىش مةبةسـت ذ ليـذنا تايبـةتى ضـيةةش اـةز        
دزاي اةجنومةنى وةزيران دةزطةهَى خؤش يةعنى بنطةهَى خؤ اَى ذمَيريا يا هةىش هةمى ورد بينيـَى دارايـى   

 . ضاظدَيريَى دارايىش نةك ليذنةكا تايبةت ظةش سوثاس بؤ وَيرَى بَنةظةش ذبةر هندَيشى ظَى وازح بنت بؤ
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش تارا اةسعةديش فةرموو
 
 

 :بةِرَيز تارا حتسني ياسني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

  قبرل  يتم تعيني االراع العاميني يف اجلهاز م)بةِراسيت من تةنها لة بِرطةي يةكةم تَيبينيم هةيةش كة دةَلَيت
رااس  جملا ال زراع  وفق الق انني النافه  مع مراما  اخلرب  و ا،ختصاص و سن ات اخللم  والنزاه   وار ، 

اايا هةموو عةميدَيك لةناو كورستاندا بة ثلة كؤنةكانيش با بَلَيني هـةموويان  ( تقل رتبتهم م  رتب  مميل
َيكي بؤ دةرضووةش كة هةموو سـاآلني خزمـةتيان   خةر ي كوليةي عةسكةرينة بةآلم وابزاي لةثةرلةمان شت

بؤ حساب دةكرَيت و دةكرَيت بةعةميدش لةبـةر اـةوة بـةِرةاي مـن اـةو ايختصاصـةيش اةطـةر تَيـدا نـةبَيتش          
تةنها خربةو ساآلني خزمةت بَيتش زياتر خزمةتي اـةو كـارة دةكـات كـة لةعةميـد كـةمرت نـةبَيتش بـةس بـؤ          

ادي بــة تــةدةروجي خؤيــان دةبنــة عةميــدش منــيش بــؤ خــاَلي ســَييةم  تازةكــان هــةموويان خــةر ن و ايعتيــ
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ثشتطريي لة دكتؤر حسن و اامينة خان دةكةمش كة اةوة لة ثةيِرةوَيكي ناوخؤ دةيان بَيت و اةو كارانةي كة 
 .ثَيويستة لةوَيدا دةستنيشان بكرَيتش ثَيويست ناكات لةناو كاروباري جيهاز دةستة بةر بكرَيتش سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز

 .سوثاس بؤ هةمووتانش ليذنةي هاوبةش تكايةش ِرةايتان
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة سةبارةت بةماددةي هةشتةمش هةردوو ليذنة بةكؤي دةنطش لةسةر اةو صياغةي كـة ثَيشـكةش كـرا بـة     

باشــرتين صــياغةيةش اةطــةر ثَيويســت دةكــات بــةزماني   زمــاني كــوردي ِرَيككــةوتووينش ثَيشــمان باشــةش اــةوة 
 .عةرةبي دةةوَينينةوةش اةطةر نا اامادةية بؤ دةنطدان

 :اااد  الثامن 
 :شؤور اجلهاز

يتم تعيني االراع العامني يف اجلهاز م  قبل رااسر  جملرا الر زراع  وفرق القر انني النافره  ملرى ار يرامرى         -1
 .م  والنزاه   وار ، تقل رتبتهم م  رتب  مميلاخلرب  و ا،ختصاص و سن ات اخلل

يتم تعيني االراع يف اجلهاز م  قبل رايسا  ات صي  م  جملا اجلهاز ملى ار يرامى يف ا،ختيرار  اخلررب     -1
 .وا،ختصاص وسن ات اخللم  والنزاه  وار ، تقل رتبتهم م  رتب  مقلد

جلن  خاص  تشكل هلها الغرض م  قبرل رااسر  جملرا     ختضع حسااات اجلهاز للتلقيق و الرقاا  م  قبل -3
 .ال زراع واليت ختضع الورها لرقاا  وتلقيق دي ار الرقاا  ااالي  يف ا،قليم

تطبيق مجيع الق انني اليت تسرا ملى ق ى ا،م  اللاخلي وملى الضباط و منتسيب جهاز ااسايش اقلريم   -1
 .سوثاس. ك ردستار

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .َيستا ااخر صياغة خبوَيننةوةش ثاشان دةةةمة دةنطدانةوةا

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اااد  الثامن 

 :شؤور اجلهاز
يتم تعيني االراع العامني يف اجلهاز م  قبل رااسر  جملرا الر زراع  وفرق القر انني النافره  ملرى ار يرامرى         -1

 .ن ات اخللم  والنزاه   وار ، تقل رتبتهم م  رتب  مميلاخلرب  و ا،ختصاص و س

يتم تعيني االراع يف اجلهاز م  قبل رايسا  ات صي  م  جملا اجلهاز ملى ار يرامى يف ا،ختيرار  اخلررب     -1
 .وا،ختصاص وسن ات اخللم  والنزاه  وار ، تقل رتبتهم م  رتب  مقلد
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ا  م  قبل جلن  خاص  تشكل هلها الغرض م  قبل رااس   جملرا  ختضع حسااات اجلهاز للتلقيق و الرقا -3
 .ال زراع واليت ختضع الورها لرقاا  وتلقيق دي ار الرقاا  ااالي  يف ا،قليم

تطبيق مجيع الق انني اليت تسرا ملى ق ى ا،م  اللاخلي وملى الضباط و منتسيب جهاز ااسايش اقليم  -1
 ك ردستار

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان كَيي لةطةَلدا بادةسيت بَلند بكات تكايةةش فةرموون كَيي لةطةَلدا نيةةش بةكؤي دةنط ثةسةند كرا بؤ 
 .ماددةيةكي تر تكاية

 :بةِرَيز عمر محد امني نورةدينى
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم
ياسـاية و ثَيـِرةوي نـاوخؤي تايبـةت      سةرؤكي دةزطا بؤي هةيـةش ِرَينمـايي ثَيويسـت بـؤ جَيبـةجَيكردني اـةم      

 .بةدةزطا دةربَوَييَن
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اااد  التاسع 

 .لرايا اجلهاز اصلار التعليمات الالزم  لتنفيه احكاد هها القان ر والنماد اللاخلي اخلاص ااجلهاز
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كايةش فةرموونليذنةي هاوبةش ت
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيـرة باشـةش    (لرايا اجلهاز اصلار التعليمات الالزم  لتسرهيل تنفيره احكراد هرها القران ر     )بؤ اةم ماددةية تا

 .هاتووةش سوثاساةوة لةماددةكاني ثَيشوودا ( والنماد اللاخلي اخلاص)ضونكة 
 :ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل

بةِرَيزان اَيستا كَيي دةيةوَي لةسةر اةم ماددةية قسة بكاتش كـةس نيـةش باشـة دةةةينـة دةنطـةوةش بـةِرَيزان       
 .كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكاتةش فةرموون كَيي لةطةَلدا نيةةش بةكؤي دةنط وةرطرياش بؤ ماددةي دواتر

 :بةِرَيز عمر محد امني نورةدينى

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكي ثة
 :ماددةي دةيةم

 .كار بةهيَ دةقَيك ناكرَي كةناكؤك بَيت لةطةَل حوكمةكاني اةم ياساية
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ويعمل بلي نص يتعارض مع احكام هذا القانون -

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةشش فةرموو
 :عليبةِرَيز عمر عبدالرمحن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة لةليذنةي هاوبةش ماددةيةكي ترمان ايزافةكردش اةو ماددةية ثَيمـان وايـة كـة ايزافـة بكرَيـتش لةبـةر       
اةوةي لةطةَل مةهامي اةو جيهازةو ثرؤسةي دميـوكراتي و مـا  مـرؤظ بةِرَيوةدةضـَيتش اـةويش اةطـةر كـرا        

 :دةي دةيةمش بةدوو بةش بَيتبةم شَيوةي خوارةوة بَيتش ببَيت بةماد
 .ملى اجلهاز ممارس  مهاما اشكل مهين وحيادا ومستقل وفق الق انني النافه -1
يرامى شروط العمل يف اجلهاز وفق ا،حكاد والق انني النافه  لالقليم دور ا،خره انمرر ا،متبرار ا،نتمراع      -1

 .سوثاس. السياسي اطالب التعني
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ك حممد شارةزووريش فةرمووكا
 :بةِرَيز حممد امحد شارةزووري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من نوقتةيةكي نيزاميم هةية لةسةر قسةكاني كاك عومةرش اةركي دةزطاكان لةيةكةم خاَليةوة نووسـيومانة  

يةش جـارَيكي تـر   اازادي طشيت وتايبةتي وثرةنسيثةكاني دميوكراسيش بؤية بووني اةو ماددةية يان اةو بِرطة
 .دووبارةية بةِراسيتش ضونكة اَيمة ايقرارمان كردووة لةماددةي دووةمش لةخاَلي يةكةمش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش ِرةايتان 
 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي لة ماددةكاني ثَيشةوة باس لةو جيهازة كراوةش اةو مووحةزةي كاك حممد بةهةند وةردةطرينش لةبةر اةوة
ثَيمان باشـةش اةطـةر   ( يرامى شروط العمل يف اجلهاز)بةس بة نيسبةت برطةي دووةمي اةم ماددة ايزافةيةش 

تك ر اخللم  يف اجلهاز و شروط القب ، فيا ملى اساس الكفراع  و اارؤهالت و   )بكرَيت صياغةيةكي تر بَلَيني 
 .سوثاس( فات اىل اسا ا،نتماع الق مي او الليين او السياسيالنزاه  دور ا،لت

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر باشةش اَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسـيت بَلنـد بكـات تكايـةةش فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـةةش بـةكؤي دةنـط           
 .وةرطرياش بؤ ماددةي دواترش فةرموون

 :نورةديينبةِرَيز عمر محد امني 

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س

 :ماددةي يازدةهةم
 .ثَيويستة اةجنومةني وةزيران حوكمةكاني اةم ياساية جَيبةجَي بكات

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اااد  احلادي  مشر 

 .ملى جملا ال زراع تنفيه احكاد هها القان ر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش اـةوة مـاددةي دةيـةم بـووش كـة بـوو بـة        (عمل اأا نص يتعارض مع احكاد هها القران ر ،ي)نةخَير اةوةي تر
 .ماددةي يازدةهةمش فةرموو ليذنةي هاوبةشش ِرةايتان

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي سـاَلي  (17)مـارة ثَيش اةوةي اةم ماددةية خبرَيتة دةنطدانةوة ثَيشنيارَيك هةيةش بـؤ ايلغـاكردني ياسـاي ذ   
 .ش سوثاس1111

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكايةش بيخوَيننةوةش فةرموون
 :بةِرَيز عمر محد امني نورةدينى

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــتان     -1 ــةرَيمي كوردســ ــي هــ ــيت ااسايشــ ــتةي طشــ ــاي دةســ ــارة  –ياســ ــراقش ذمــ ــاَلي (17)عَيــ  1111ي ســ
 .هةَلدةوةشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيتةوة

 .يةك يان بِريارَيك ناكرَيتش كة لةطةَل حوكمةكاني اةم ياسايةدا ناكؤك بنكار بةدةقي هيَ ياسا -1
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دَلشاد دةيةوَيت قسةي لةسةر بكاتش فةرموو
 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي (17)شـاندنةوةي ياسـاي ذمـارة   دةربارةي اةو ماددةيةي كة ايزافـةكراش يـاخود بِرطـةي يةكـةمي كـة هةَلوة     
،يعمل اأا نرص يتعرارض مرع احكراد     )دةزطاي ااسايشي كوردستانةش بةديتين من فةقةرةي دووةم كة دةَلَيت 
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اةمــة تــةحقيقي هةدةفةكــة دةكــاتش لةبــةر اــةوةي اةمــة دةزطايــةكي تازةيــةش اــةم جيهــازي    ( هررها القرران ر
كرَيـتش ياسـا كؤنةكـة ايلغـا دةكرَيـتش بـؤي هةيـة تـاكو         ااسايشةش اةو ِرؤذةي كة ايمزا لةسـةر اـةم ياسـاية دة   

تةشكيالتي اةم دةزطاية دروست دةبَيـت و دةكةوَيتة كارةوةش فـةراغَيكي ياسـايي دروسـت ببَيـتش خـؤ اةطـةر       
ــة        ــتش بؤيـ ــت دةبَيـ ــاية دروسـ ــةم ياسـ ــةثَيي اـ ــة بـ ــةم دةزطايـ ــةداش اـ ــةم كاتـ ــةماوةي اـ ــتش لـ ــانطَيكيش بَيـ مـ

بةنةزةري من اةمة خؤي هةدةفةكة تةحقي  ( ارض مع احكاد هها القان ر،يعمل اأا نص يتع)كةدةوترَيت
 .دةكاتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش ليذنةي هاوبةش تكايةش ِرةايتان
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نابَيتش لةبـةر اـةوة فـةراغي ياسـاييمان     اةم ايلغايةي كةبةو نةصة هاتووة بؤ اةم ياسايةش لةم ِرؤذةوة ايلغا 
 .نابَيتش لةِرؤذي ايصداري اةم ياسايةوةش اةم ياساية ايلغا دةبَيت و كاري ثَيناكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااخر صياغة خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز عمر محد امني نورةدينى

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ددةي يازدةهةمما

ــتان     -1 ــةرَيمي كوردســ ــي هــ ــيت ااسايشــ ــتةي طشــ ــاي دةســ ــارة  –ياســ ــراقش ذمــ ــاَلي (17)عَيــ  1111ي ســ
 .هةَلدةوةشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيتةوة

 .كار بةدةقي هيَ ياسايةك يان بِريارَيك ناكرَيتش كة لةطةَل حوكمةكاني اةم ياسايةدا ناكؤك بن -1

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةسـي لةطةَلـدا    1اية بادةسيت بَلند بكات تكايةةش فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـةةش     بةِرَيزان اَيستا كَيي لةطةَلد
 .نيةةش بةزؤرينةي دةنط ثةسةند كرا بؤ ماددةي دواتر تكاية

 
 

 :بةِرَيز عمر محد امني نورةدينى

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دوازدةهةم
 .دا جَيبةجَي دةكرَي(وةقايعي كوردستان)اةم ياساية لةِرؤذي بآلوكردنةوةي لة ِرؤذنامةي فةرمي

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اااد  الثاني  مشر 

 (.وقااع ك ردستار)ينفه هها القان ر امتبارأ م  تأريخ نشر  يف اجلريل  الر ي  
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش اَيوة ماددةيةكتان ثةِراند
 :ِرَيز عمر محد امني خدربة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبــةر اــةوةي ماددةيــةكمان زيــاد كــردش بؤيــة مــاددةي يازدةهــةم دةبَيــت بــةماددةي دوازدةهــةمش كــة اةمــة    
 (.ثَيويستة اةجنومةني وةزيران حوكمةكاني اةم ياساية جَيبةجَي بكات.) دةقةكةيةتي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ش بيخوَيننةوةتكايةش بةعةرةبي

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اااد  الثاني  مشر 

 .ملى جملا ال زراع تنفيه احكاد هها القان ر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش ِرةايتان
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ملرى جملرا الر زراع و اجلهرات ذات العالقر        ) :اغةكةميان بـةم شـَيوة لَيكـردووة   اَيمة لةليذنةي هاوبةش صـي 
 (.تنفيه احكاد هها القان ر

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا بةو شَيوةي كة كاك عومةر خوَينديةوة كَيي لةطةَلدايـة بادةسـيت بَلنـد بكـات تكايـةةش فـةرموون كَيـي        
ؤ مـاددةي دوازهـةم لـة اةصـَلي ثِرؤذةكـة كـة اَيسـتا بـووة بـةماددةي          لةطةَلدا نيةةش بةكؤي دةنط وةرطرياش بـ 

 .سيازدةهةم
 :بةِرَيز عمر محد امني نورةدينى

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سيازدةهةم

 .دا جَيبةجَي دةكرَي(وةقايعي كوردستان)اةم ياساية لةِرؤذي بآلوكردنةوةي لة ِرؤذنامةي فةرمي
 :كريبةِرَيز صباح بيت اهلل ش
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اااد  الثالث  مشر 

 (.وقااع ك ردستار)ينفه هها القان ر امتبارأ م  تأريخ نشر  يف اجلريل  الر ي  
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكايةةش فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـةةش بـةكؤي دةنـط وةرطـرياش بـؤ         
 .باب موجةبةش تكايةاةس

 :بةِرَيز عمر محد امني خدر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هؤية ثَيويستيةكاني دةرضواندني
لةثَيناوي طوجنانش لةطةَل ااراستةكاريية دميوكراتي و دامةزراوييةكان كة طةلي كوردسـتان بـاوةِري ثَييانـة و    

لــة ضــَيذ وةرطــرتن لــة ااســايش و تــةبايي و  لــةثَيناوي جَيبــةجَيكردني بؤضــوونةكاني هاووآلتيــاني هــةرَيمش
ــةآلت و ثَيكهاتــةكاني دةزطــاي ااســايش          ــةثَيناوي ِرَيكخســتين  اــةرك و دةس ــازادي و خــؤش طــوزةراني ول ا
لةهةرَيمي كوردستانداش و لةثَيناوي ضةسثاندني كؤَلةطـةكاني ثَيـِرةوي ااسايشـي كـاراي نيشـتماني ِرَيكوثَيـك       

مةترسيةكاني دذي ااسايشي نـاوخؤ ودةرةوة بـةثَيي ثةرةنسـيثة دةسـتووري و     وِرَيكخراو كةبتوانَي لة ِرووي 
ياسايي و دميوكراتي و ثةمياننامة جيهانيةكاني ما  مرؤظ بوةسيَت كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان باوةِري 

 .ثَييانةش اةم ياساية دةرضووَينرا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بةعةرةبيش بيخوَيننةوة
 :ز صباح بيت اهلل شكريبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ا،سباب اا جب 

انسجامًا مع الت جهات اللنقراطي  وااؤسساتي  اليت يؤم  اها الشرعب الك ردسرتاني  واسرتجاا  لكرل تطلعرات      
ات م اطين ا،قليم يف التمتع اا،م  وا،ستقرار واحلريات والرخاع  وتنميمًا ل اجبرات وصرالحيات واختصاصر   

وتشكيالت ا،جهز  ا،مني  يف اقليم ك ردستار و،رساع دماام نماد أم  وطين فعا، ومرنمم ومنسرق م اكرب    
للتحليات ا،مني  اللاخلي  واخلارجي  وفقرًا للمبرادئ اللسرت ري  والقان نير  واللنقراطير  وم اثيرق حقر ق        

 .هها القان را،نسار العااي  اليت تؤم  اها حك م  اقليم ك ردستار  مت تشريع 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اـةوة  ( واملؤسساتية الـيت يـؤمن بهـا الشـعب الكوردسـتاني     )ليذنةي هاوبةشش اةطةر لة دَيِري يةكةم كة دةَلَيت
 .لَيبكرَيتةوةش اةطةر وةري بطرن تا بيخةينة دةنطدانةوةش كاك عومةر فةرموو( ي( )كوردستان)بكرَيت بة 

 :يبةِرَيز عمر عبدالرمحن عل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِراثؤرتي هاوبةشي هةردوو ليذنة بةم شَيوةي خوارةوةية
 ا،سباب اا جب 

انطالقرًا مرع الت جهرات اللنقراطير  وااؤسسراتي  الريت يرؤم  اهرا شرعب ك ردسرتار  واسرتجاا  لكرل تطلعررات             
ًا ل اجبرات وصرالحيات واختصاصرات    م اطين ا،قليم يف التمتع اا،م  وا،ستقرار واحلريات والرخاع  وتنميم

وتشكيالت ا،جهز  ا،مني  يف اقليم ك ردستار و،رساع دماام نماد أم  وطين فعا، ومرنمم ومنسرق م اكرب    
التحليات ا،مني  اللاخلي  واخلارجي  وفقرًا للمبرادئ اللسرت ري  والقان نير  واللنقراطير  وم اثيرق حقر ق        

 .  اقليم ك ردستار  مت تشريع هها القان را،نسار العااي  اليت تؤم  اها حك م
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان كةس دةيةوَيت لةسةر اةسباب موجةبة قسة بكـاتش كـةس نيـةش اَيسـتا دةةةمـة دةنطـةوةش هـةموو        
ياسةكة لةطةَل اةسباب موجةبةكـة هـةموويش كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـيت بَلنـد بكـات تكايـةةش فـةرموون كَيـي           

كةسي لةطةَلدا نيـةةش بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـرياش ثريؤزبـايي لةخـةَلكي كوردسـتان و         1دا نيةةش تةنها لةطةَل
دامودةزطاكاني ااسايش وهةموو ويةنة ثةيوةنديدارةكان دةكـةينش وة ثريؤزبـايي بـؤ خـةَلكي كوردسـتان كـة       

ةِرَيزيش كة هيالك بوونش اَيستا اةو دةزطايانة بةياسا لةثةرلةماني كوردستان ِرَيكخرانش سوثاس بؤ اَيوةي ب
داوا دةكةين لة ليذنةي ياسايي كة لةسةر مةنةسة بن بؤ بةردةوام بـوون لةسـةر بِرطـةكاني تـري بةرنامـةي      

 .كارمانش ضونكة هةر خوَيندنةوةية زوو تةواو دةبَيتش فةرموون
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .راو لةويةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوةثِرؤذة ياساي ثَيشكةشك
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثِرؤذةي ياسا/ بابةت
ثـِرؤذةي ياسـاي   ) اَيمةي اةنداماني ثةرلةماني كوردستانش هاوثَيَمان طةآلَلة كـردووةش بـةناوي  ... سآلوو ِرَيز

 .تكاية خبرَيتة بةرنامةي كار( 1116ي ساَلي (17)هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة
 .اةوانةي كة ايمزايان كردووة

 :بةِرَيزان
 .كوَيستان حممد عبداهلل -1
 .عوني بةزاز -1

 .طةشة دارا حةفيد -3

 .رِِؤذان دزةيي -1

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كاك عةوني نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةبَي ثاش و ثَيش خبرَيتش اةو ثِرؤذةي كة اَيسـتا كـاك عومـةر خوَينديـةوة تـازةش فةقـةرةي سـَييةمة نـةك         

 .فةقةرةي دووةمش ثِرؤذةي يةكةم لةويةن حكومةتةوة ثَيشكةش كراوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمواركردني يةكـةمي  بةتةسةلسول وةرة سةر فةقةرةي دووةم تكايةش خوَيندنةوةي يةكةمي ثِرؤذة ياساي هـ 
 .ش تايبةت بة باجي دةرامةت لةهةرَيمي كوردستان1116ي ساَلي (17)ياساي ذمارة

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 ايبةت بة باجي دةرامةتشش ت1116ي ساَلي (17)ثِرؤذة ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة/ هاوثَيَ

ــارة    ــران ذم ــةني وةزي ــةوةي اةجنوم ــرين لةكؤبوون ــان دةنَي ــراوةش  11/3/1111ي ِرؤذي (5)بؤت ــةند ك ش ثةس
 .بةمةبةسيت خستنة بةردةم ثةرلةمان بؤ بِرياردان لةسةري

 
 ثِرؤذةي ثَيشنياركراوي وةزارةتي دارايي لةسةر ثِرؤذة

 2112ةساَلي ل( 22)ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمار
لـة  ( 1)وهـةمواركردني بِرطـةي   1116سـاَلي  (17)لـة ياسـاي ذمـارة   (1)ثووضةَل كردنـةوةي مـاددةي  : يةكةم

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة لةجياتي دةقة بنةِرةتيةكةي 1616ساَلي (511)بِرياري
ر عـن جـنس   تعفى من الَريبة معامالت اهلبة بني اوبوين واوبناء وبني الزوجني مهما تكـررت وبغـَ النظـ   )

 (العقار واستخدامه وبغَ النظر كون الواهب واملوهوب له مقيمًا او غري مقيمَا
ش واتـــة طةِرانـــةوة بـــؤ 1116ســـاَلي (17)ياســـاي ذمـــارة( 1)لـــةماددةي(ســـَييةم)ثووضـــةَلكردنةوةي : دووةم

بـةم  هةمواركراو وهةمواركردني  1611ساَلي (113)ياساي باجي دةرامةت ذمارة( 6)ي ماددةي(11)بِرطةي
 :شَيوةيةي خوارةوة

 (:11)بِرطةي
اللار او الشق  ااعل  للسك  منل نقل ملكيتها االبيع او اأا طريق  م  طرق نقل االكير  مهمرا الر      - أ

 .ال، البيع
قطعرر  أرض واحررل  معررل  للسررك  ملررى ار ،تزيررل مسرراح  ا،رض ااعررل  للسررك  ااررهك ر  ملررى           - ب

 .ا احلل خضعت الزياد  للضريب مرتًا مراعَا  فأر زادت مساحتها م  هه(111)



 111 

م  هه  الفقر  مر  واحل  خرال،  را سرن ات    (أوب)،يستفيل ااكلف م  ا،مفاع ال ارد يف البنلي   -ج
 .م  تأريخ التمتع اا،مفاع

 .م  اااد  السااع  م  القان ر(11)م  الفقر  (ع     و  ز  ح  ط  ا)تلغى -د
 .1116ساَلي (17)وةم لة ياساي ذمارةلةماددةي دو(حةوتةم)كاكردن بة : سَييةم

واــةم دةقــةي  1116ســاَلي (17)ياســاي ذمــارة(1)هــةمواركردني بِرطــةي هةشــتةم لــةماددةي : ضــوارةم
 :خوارةوة خبرَيتة جَيطاي

تفرض دريب  مقط م  انسرب  تصراملي  مر  قيمر  العقرار أو حرق التصررف فيرا ااقرلر وفرق أحكراد            )
  أو البرل، أيهمرا اكثرر ملرى مالرك العقرار أو       1661لسرن   (15)قرم قان ر تقرلير قيمر  العقرار ومنافعر  ر    

صاحب حق التصرف فيا منل نقل االكي  أو حق التصرف اأيا وسيل  مر  وسراال نقرل االكير  أو كسرب      
حق التصرف أو نقلا كالبيع وااقايض  و ااصاحل  والتنراز، وأزالر  الشري ع وتصرفي  ال قرف او ااسراطح        

مل  ااالك منل اجيار العقار الها دخل يف تصرفا اعقل ااساطح  و حيتسرب وفرق ارا    ويعامل ااستأجر معا
 :يأتي

 .مررر  قيمررر  العقرررار ااقرررلر او البرررل، ايهمرررا اكثرررر قبرررل احتسررراب الضرررريب       %(51)تنرررز، نسرررب   -1
 :خيضع للضريب  اابل  ااتبقي وحتتسب كما يلي -1

111111111×1% 
111111111×1% 
111111111×3% 

 %5×311111111مازاد م  

امال  ملى احلص  أو السهاد اابام  مر  العقرارات اافررز  اصر ر  غرري ر ير  ايضرا        (1)تطبق الفقر   -3
 .انسب  السهاد واحلصص

امال  اذا كار البااع قل نقل ملكي  حص  او سهم مما نلكا م  مقرار مرا    ( 1)،تسرى احكاد الفقر  -1
 .ل احلص  او السهمقل يك  مضى اكثر م  سن  ملى تأريخ نق

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةمة ثِرؤذة ياساي حكومةت بووش تكاية كيتابةكةيان خبوَينةرةوةش بؤ اةوةي بزاندرَيتش ضونكة دوو ثرٍِِؤذة 
 .هةية بؤ اةم بابةتةش هةردووكي ثَيويستة خبوَيندرَيتةوةش يةكَيكيان لةويةن حكومةتةوة هاتووةش فةرموو

 
 

 :دالرمحن عليبةِرَيز عمر عب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لـة بـةرواري   (675)اةم ثِرؤذةية لةويةن اةجنومةني وةزيرانةوة هاتووةش سكرتاريةتي اةجنومةن بـةذمارة 
 .بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني ناردووة 3/1/1111ي كوردي كة دةكاتة 1611/نةورؤز/11

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشيان كـردووة بيخوَيننـةوةش لةطـةَل    اَيستا ثِرؤذةكةي تريش كة ذ
 .ناوةكانيشيان

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بريتيـة  . ثر ِِؤذة ياساي نَيردراو لةويةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان   
 .لةمةي خوارةوة

ثـِرؤذة ياسـاي هـةمواركردني    )اةنداماني ثةرلةماني كوردستانش هاوثَيَمان طةآلَلة كـردووة بـةناوي   اَيمةي 
 (1116ي ساَلي (17)يةكةمي ياساي ذمارة

 .تكاية خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةمان
 .اةم بةِرَيزانة ايمزايان كردووة

 .ثةيام امحد-5 .رِِؤذان دزةيي-1 .شة دارا حةفيدطة-3 .عوني بةزاز-1 .كوَيستان حممد عبداهلل -1

شـةوي حممـد   -11.ثـةميان عزالـدين  -6 .عبـدالرمحن حسـني  -1 .كاروان صـاحل -6 .شَيرزاد عبداحلافظ--7
 .ذيان عمر شريف-11.رٍَِِيباز فتاح.د-11.غريب

 2112لسن  ( 22)مشروع قان ر التعليل ا،و، للقان ر رقم 
 :اااد  ا،وىل

قان ر تعليل  1116لسن  (17)م  اااد  الثاني  م  القان ر رقم (ثانيًاو ثالثَاو سااعًا)فقراتتلغى ال: اوً،
العراق  ويعاد العمل  –ااعل، يف اقليم ك ردستار (1611لسن  (113)تطبيق قان ر دريب  اللخل رقم 
 .اأحكاد الفقرات االغا  قبل التعليل

 :ني  م  القان ر امال  وحيل حملها مايليم  اااد  الثا(ثامنًا)تلغى الفقر  : ثانيَا
تست فى داار  التسجيل العقارا ااختص  اثناع اجراع معامالت نقل ملكي  العقار م  البااع غرري ااشرم ،   

عاملر  اىل  ااوتقيل ايرادًا خلزين  ا،قلريم دور احلاجر  اىل احالر     %(1,5)امال  دريب  انسب (اوً،)االفقر 
 .ليمدواار الضريب  يف ا،ق

 .ملى جملا ال زراع و اجلهات ذات العالق   تنفيه احكاد هها القان ر: اااد  الثاني 
ينفه هها القان ر امتبارأ م  تأريخ اصلار  ويسرا احكاما ملى ااعامالت غري ااكتمل  والسااق  : اااد  الثالث 

 (.وقااع ك ردستار)ملى نفاذ  وينشر يف اجلريل  الر ي  
 جب ا،سباب اا 
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مبا ار اهللف ا،ساسي م  القان ر كار ختفيف العبع الضرييب م  كاهل اا اطنني ولك  لر ح  مرلد حتقيرق    
ذلك اهللف إداف  اىل خلق ن ع م  ا،رااك والتعقيل والتأخري يف متشي  معرامالت اار اطنني ولغررض حتقيرق     

 .وتني فقل شرع هها القان رني  ااشرع االتخفيف الضرييب و سرم  اجناز ااعامالت ومكافح  الر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان اَيستا اةم ياساية كة بة دوو ثـرؤذة خوَيندرايـةوةش ااراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و        
ــاَلي دووةم و       ــونكة خ ــارش ض ــةي ك ــوارةمي  بةرنام ــةرةي ض ــؤ فةق ــتا ب ــةينش  اَيس ــةماني دةك ــداماني ثةرل اةن

 .كار هةردووكي يةك ثِرؤذة بووش فةرموو سَييةمي بةرنامةي
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 مشروع القرار
ااعررل،  واارراد   1661لسررن  (1)مرر  القرران ر رقررم ( 53)واارراد ( 57)مرر  اارراد  ( 1)اسررتنادًا حلكررم الفقررر 

د القران ني مر  امضراع ارارار  قررر ارارار       م  النماد اللاخلي للرباار  وانراَع ملرى مرا مردرا العرل     ( 61/1)
 :تشريع القرار اآلتي 1111/ / ك ردستار جبلستا ا،متيادي  اارقم  وااؤرخ  يف 
 2111لسن  ) ( قرار رقم

االلج ع اىل العنف ك سيل  غري مشروم  حلمرل هيئر  رااسر     ( ثَيشةوا تؤفي  مغديد)لقياد مض  الرباار : اوً،
 1661لسرن   ( 1)م  النماد اللاخلي للرباار رقم ( 61)  التص يت ااقرر  مب جب اااد  الرباار إيقاف مملي

مليا قرر حرمانا م  ااشارك  يف  16/1/1111واانعقل  اتأريخ ( 6)ااعل،  يف اجللس  ا،ستثنااي  اارقم  
 .1/3/1111لا  يف تجلسات الرباار وجلانا طيل  اال  ااتبقي  م  دور  ا،نعقاد وااب

وقررااع )وينشررر يف اجلريررل  الر يرر   ( 1111)/ / ينفرره هررها القرررار إمتبررارًا مرر  تررأريخ إقرررار  يف     : ثانيررًا
 (.ك ردستار

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان اَيستا كَي دةيةوَيت لةسةر اـةم خاَلـة قسـة بكـاتش ضـونكة دوَيـيَن كةثِرؤذةكـة هـاتش ذمارةيـةك لـة           
تنـةوم وتيـان اَيمـة دوَيـيَن لةكؤبوونـةوةي ليذنـةي ياسـايي اامـادة نـةبووينش بـةآلم           اةنداماني ثةرلـةمان ها 

ثةيوةندميان بـة ليذنـةي ياسـايي كـرد و دوايـي ضـوون لةدانيشـتنةكة اامـادة بـوونش تةحـةفوزاتي خؤشـيان            
َيسـتا  لةسةري نووسيوةش اَيستا اةو بةِرَيزانةي كةدةيانـةوَيت قسـةي لةسـةر بكـةن ناويـان دةنووسـمش باشـة ا       

 .بةكورديةكةشي بيخوَيننةوةش تكاية
 ثر ِِؤذةي بِريار

ي هةمواركراو 1661ي ساَلي (1)ي ياساي ذمارة(53)و ماددةي( 57)لةماددةي ( 1)بةثَيي حوكمي بِرطةي
لةثَيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان وش لةسةر ثَيشنياري ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانش (61/1)وماددةي 
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 :اةم بِريارةي خوارةوةيدا 1111/ / ي لةِرؤذي ) (ن لةدانيشتين ااسايي ذمارثةرلةماني كوردستا
 2111ي ساَلي ) (بِرياري ذمارة

ثةناي بردة بةرتووندوتيذي وةك ِرَيطايةكي ( ثَيشةوا تؤفي  مغديد)لةبةر اةوةي اةندامي ثةرلةمان: يةكةم
ــاددةي     ــةثَيي م ــدان ب ــةرؤكايةتي دةنط ــتةي س ــةوةي دةس ــؤ ا ــاِرةوا ب ــةمان  ( 61)ن ــاوخؤي ثةرل ــةيِرةوي ن لةث

 16/1/1111ي ِرؤذي (6)ي هـةمواركراو ِرابطرَيـتش لـة دانيشـتين ناااسـايي ذمـارة      1661ي ساَلي (1)ذمارة
بةو ثَيية بِرياردرا بة ِرَيطا نةدان بة بةشداري كردني لةدانيشـتنةكاني ثةرلـةمان و ليذنـةكاني لـةو ماوةيـة      

 .دةسيت ثَيكردووة 1/3/1111كةماوة لة خولي طرَيدان كة لة 
وةقـايعي  )جَيبةجَي دةكرَي و لةِرؤذنامـةي فـةرمي   1111/ / اةم بِريارة لةر ِِؤذي ثةسةندكردني لة : دووةم

 .بآلودةكرَيتةوة( كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِراي ليذنةي ياسايي تكاية
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زافةيةكمان نيةش لةو ِراثؤرتة زياترش سوثاساَيمة هيَ اي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان اَيستا كَي دةيةوَيت لةسةر اةم بابةتة قسة بكاتش كاك ساور حممود فةرموو
 :بةِرَيز ساور حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يم هةيــةش اــةو تَيبينيــةش لــةوةوة سةرضــاوة  بةِراســيت بــؤ اــةم ثــرٍِِؤذة بِريــارة مــن تــةنها يــةكش دوو تَيبينــ 

دةطرَيــتش كــة اَيمــة لةدانيشــتين ثَيشــووتردا بةزؤرينــةي دةنطــي اةنــداماني ثةرلــةمان بةدةنطــداني نهــَيينش  
ــة ثةرلــةمانتار   ــد )حةســانةمان ل ــةوا تؤفيــ  مغدي ــا   ( ثَيش ــاي دةســتكراوةكرد ت ــة اةمــةش دادط ســةندةوةش ك

ة لةو هةَلسوكةوتةي كة لـةناو ثةرلـةماني كوردسـتاندا كردوويـةتيش     مةجراي خؤي وةربطرَيتش لة لَيكؤَلينةو
دادطا دواجار بِرياردةدات لة ااسيت اةو هةَلسوكةوتة كة اايا بةتاوان دةذمَيردرَيتش يان ناةش بةآلم اةوةي من 

ابةتـة  تَيبينيم هةية لةسةريش اةوةية كة اَيمة بـة بِريـار لـةناو ثةرلـةماني كوردسـتان كـة حاَلـةتَيكي لـةم ب        
سابيقةي نةبووةش لةبَيبةش كردنـي اةنـدامي ثةلـةمان لـة دانيشـتنةكاني ثةرلـةمان و لةطفتوطؤكردنـةكاني        
ثةرلةمانش اَيمة دةزانني لةماوةي ِرابردووش ضةند بِريارَيكي طرنطمان دةركـردش بـؤ اـةو دؤخـة ناااسـاييةي      

ةماني كوردسـتان بـؤ بةشـداري كردنـي     كة لةهةرَيمي كوردستاندا هةبووش بؤ هةميشة دةرطا واآلكردني ثةرلـ 
هةموو اةندامةكان و هةموو فراكسيؤنةكانش خؤتان دةزانن اَيستاكةش فراكسيؤنةكاني اؤثؤزسـيؤنش بةهـةر   
ــة        ــةمانش اَيم ــتنةكاني ثةرل ــةن لةدانيش ــداري ناك ــةش بةش ــةنتقي ني ــان م ــن هؤكاني ــةوي م ــت ل ــةوة بَي هؤيةك

اــةوةي بَينــة نــاو هــؤَلي ثةرلــةمان وبةشــداري بكــةن   بــةجؤرَيك لــةجؤرةكان هــةوَلي جــدي تــر بــدةين بــؤ   
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لةدانيشـتنةكاني ثةرلــةمانش بـةحوكمي اــةوةي اـةم جــؤرة بِريـارة ســابيقةي نيـةش اةطــةر لـةخولي يةكــةمي       
ثةرلةمان ثَيبزاي يان نا مةسةلةي سةندنةوةي حةسـانة سـابيقةي هـةبووبَيش يـان نـاة اةمـة مةسـةلةيةكي        

 .يةكي تر لةم ثر ٍِِِؤذة بِريارة بِرياري حةكيمانة بدرَيتش سوثاسترةش بؤية اومَيد دةكةم بةشَيوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ِراثؤرتي خؤي حازر كردبووش هيَ شتَيكي ترمان نيةش جطة لة ِراثؤرتةكةش سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

اَيستا اةو ِراثؤرتةي ليذنةي ياسايي كة بةزؤرينةي دةنط ثةسةند كراوةش دةةةينة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية 
اةندامي لةطةَلدايـةةش كَيـي لةطةَلـدا نيـةةش دوو اةنـدامي لةطةَلـدا        51بادةسيت بَلند بكات تكايةةش فةرموون 

ةوارين جـارَيكي ترشـيت وا ِروونةداتـةوةش هـةر موخالةفةيـةكي      نيةةش بةزؤرينةي دةنط ثةسةند كراش اومَيـد 
ياسايي ِرووبدات دةةةينةوة ثَيش اَيوةي بةِرَيز بؤ بِرياردان لةسةريش اَيستا دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيهاتش 

 .خواتان لةطةَل بؤ دانيشتين دواتر ااطادارتان دةكةينةوة
 
 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

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

 2111\5\12رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 12/5/2111 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -ن كوردستا ثةرلةماني  17/5/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
بـةِرَيز فرسـت أمحـد    , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمـال كـةركووكي  .د)حممـد قـادر عبـداهلل   بة سـةرؤكايةتي بـةِرَيز   

 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(13)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانعبداهلل سكرتَيري 
 :بةرنامةي كار

ي 1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)نـاوخؤي ذمـارة   ي ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك
خـولي   ي(13)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شـَيوةية   دا 17/5/1111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَيت

 .1111عَيراق بؤ ساَلي  –ؤ كردني ثرؤذة ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان خستنةِروو طفتوط -1 

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار17/5/1111نيشنت ش رؤذي دا(13)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1661 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ــارة  ــتين ذم ــذار (13)دانيش ــَييةمي هةَلب ــولي س ــايي خ ــذمَير ي ااس ــة كات ــوةِرؤي رؤذي  (11)دن ل ــَيش ني ي ث
 :بةم شَيوةية بَيت 17/5/1111دووشةممة رَيكةوتي 

 .1111عَيراق بؤ ساَلي  –خستنةِروو طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1
يري ثالنـدانان و بريكـاري وةزارةت   بةخَير هاتين بةِرَيزانش وةزيري دارايي كاك شَيخ بايزو بةِرَيز كاك دكتؤر عةلي سندي وةز

مامؤستا سةعد بؤ تةنسي  لةنَيوان ثةرلةمان و حكومةت دةكةينش زؤر بةخَير بَينش اَيستاش داوا لة بـةِرَيز   طاهروكاك رشيد 
 .جةنابي وةزير دةكةين كةرةم بكات راثؤرتي دارايي حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة شوَيين خؤي خبوَينَينتةوةش فةرموو

 :وةزيري دارايي و اابووري/ ِرَيز شَيخ بايز تاَلةبانيبة
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خوشك و براياني بةِرَيز اةنداماني ثةرلةمان
 .سوثاستان دةكةم بؤ اةو دةرفةتة

 2111بودجةي ساَلي 
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 وةك ااشكراية كـة رَيـذةي داهـاتي بودجـةي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان رَيـذةي لـة داهـات لـة بودجـةي            
( نفقات سيادي )يةش ثاش دةركردني خةرجيةكاني سيادي %(16)عَيراقي فيدراَل و بةشي حكومةتي هةرَيم 

 .زياتر ناكات%( 11)دةدرَيت و رَيذةي %( 16)هةرَيم ( حص )ش ثاشان بةشي (نفقات مشرتك )
ومـةتي  تريليـؤن دينـارةش بةشـي حك   ( 67,773) 1111كؤي بودجةي حكومةتي عَيراقي فيـدراَل بـؤ سـاَلي    

هاوثَيَ ليسيت ضـؤنيةتي حيسـاب   %( 11,7)تريليؤن دينارةش رَيذةي دةكاتة ( 11,111)هةرَيمي كوردستان 
 .كردني بةشي حكومةتي هةرَيمش كة لةويةن وةزارةتي دارايي يةكطرتوو حساب كراوة

 :حكومةتي هةرَيم ااطاداري هيَ يةكَيك لةم خاَونة نييةش اةم خاَونةي خوارةوة
سياســةتي دارايــي لـــة   ( 111)تي دارايــي عَيراقــي فيــدراَلش راســتة بــةثَيي دةســتوور مــاددةي        سياســة  -1

لــة دةســـتوور سياســةتي تـــةواو و   ( 111)ايختيصاصــي ثَيشـــينةكاني يــةكطرتووش بـــةَوم بــةثَيي مـــاددةي    
لةكاتي ثةرةثَيدان لة هةموو عَيراقش دةسةَوتي هاوبةشة لةطةَل سةنتةرو بازرطاني وحكومةت و هةرَيمةكان 

 .داناني سياسةتي دارايي
 .سياسةتي نةختينةي حكومةتي عَيراقي فيدراَل -1
 .اامادة كردني ثَيداويستيةكان و يةكةكاني بودجة -3
 .دؤور بؤ هةر بةرميلَيك( 67,5)داناني نرخي بةرميلي نةوت كة دةخةمَلَيندرَيت بة  -1
 .ةرهاوَيشتة بكرَيتمليؤن بةرميل نةوت د( 1,151)رؤذانة خةمَلَيندراوة  -5
 .قةرزةكاني دةرةوةو قةرةبووةكاني نَيودةوَلةتي رؤَلي خؤي دةبينَيت -7

+ فةرمانبـةري حكومـةتي هـةرَيم    )اَيمة لةرَيطاي نوَينةرمان لة وةزارةتي دارايي حكومةتي عَيراقي فيدراَل 
ي هـةرَيمي كوردسـتان   ش مةبلـةغي بودجـةي عَيراقـي فيـدراَل و بةشـي حكومـةت      (وةزارةتي دارايي و اابووري

فةرمانطـةي بودجـةي   / وةرمانطرتووةش كة ثَيشرت بامسان كردووةش بة نووسراوي وةزارةتـي دارايـي يـةكطرتوو   
ش داوا كـراوة لـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان تةقـديراتي بودجـةي سـاَلي         5/7/1111لة ( 1631)ذمارة 
ش كة بةم 11/6/1111لة ( 11311)ذمارة بة ثةلة رةوانة بكةنش وةك هةموو ساَل بة نووسراومان  1111

 :شَيوةي خوارةوة خةمَلَيندراوة
 .مليار( 11,677)ش كة اةوةي اَيمة خةماَلندوومانةو ناردوومانة بة (نفقات تشغيلي ) -1
 .مليار( 7,111)بة ( نفقات استثماري ) -1
 .مليار( 1,361)داهات  -3
 .كةسش واتة يةعين فةرمانبةر( 751116)ميالكات  -1

لـة  ( 11711)وةزارةتي دارايي و اابووري ثاش اامادة كردني ثَيداويستيةكاني بودجة بة نووسـراوي ذمـارة   
ش داوا لة هةموو فةرمانطـةكاني حكومـةتي هـةرَيم كـراوة لةطـةَل رَينماييـةكاني اامـادة كردنـي         1/1/1111

بة ثةلة كردني  11/6/1111لة ( 15115)بودجةي تةشغيليش دووبارة تةاكيد كراوة بة نووسراوي ذمارة 
 .بؤمان بنَيرنةوةش بة ثَيَةوانةي اةوةش بةرثرسيار دةبن 1111بة زووترين كات بودجةي ساَلي 
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بِريـار درا بـة ثَيكهَينـاني ليذنةيـةكي بـاَوش بـؤ تـاوتوَي         17/6/1111لـة  ( 15716)بة نووسراومان ذمـارة  
خشـتةي   17/6/1111لـة  ( 15761)ذمارة كردني بودجةي ااسايي لةطةَل وةزارةتةكان وش بةنووسراومان 

بـؤي   11/11/1111تـاكو   16/6/1111ديـار كـرا لـة     1111كاتي تاوتوَي كردن لةسـةر بودجـةي سـاَلي    
ترليؤن دينـار  ( 5,165)دانةناش كةوا لةو بةينية موناقةشة بكرَيتش بةَوم داهاتي حكومةتي هةرَيم بة بِري 

ترليـون  ( 5,166)ةطةَل حكومةتي هةرَيم بكرَيـت بـة جيـاوازي    خةمَلَيندراوة وي خؤيان بةبَي موناقةشة ل
 .دينار

 :بودجةي طشيت لة دوو طروث ثَيك دَيت
تةمويل كراوة لة دوو بـةش  ( مركزي)كة بةشَيوةي مةَلبةندي / بودجةي كةرتي حكومي/ طروثي يةكةم -1

 :ثَيك دَيت
 (.جاري)بودجةي طشيت رةوان  -أ

 (.تثمارااس)بودجةي طشيت وةبةرهَينان  -ب
بودجــةي يــةكطرتوو بــؤ يةكــةكاني ضــاوكي خزمــةتطوزاريش يــان اــابووريش يــان بةرهــةم  / طروثــي دووةم -1

هَينانش كة بةشَيوةي مةَلبةنـدي تـةمويل كـراون و رةسـيدي حيسـابي اـةجنام بـة ديـار دةخـات لـة بودجـةي            
 .طشيت

 (:يلي تقسيمات اا ازن  اجلاري  التشغ)دابةشيين بودجةي رةواني خستنةكار 
علـى  )دابةش دةكرَيتة سةر اةو يةكانةي كة بودجة جَي بةجَي دةكـةن لةسـةر بـاب    : دابةشيين كارطَيِري -1

وةك وةزارةتش يان فةرمانطةي نةبةسرتاو بة وةزارةتش لةثاشان بةشي بةِرَيوةبةرايةتية طشـتييةكان و  ( الباب
 .دابةشينة كارطَيرييةكةية ثَيكهاتةكاني سةرةكي بةسرتاو بة وةزارةتش خشتةي هاوثَيَ بؤ

بةثَيي اةم دابةشـينة خةرجيـةكان دابـةش دةكـرَينش بـةثَيي كاريطـةري اـابووري بـؤ         : دابةشيين اابووري -1
قـةرةبوو كردنـةوةي فةرمانبـةرانش كـاَوو     )ش بودجـة لـة   (فةسل)ضةند بةشَيك وش هةر بةشَيك ثَيي دةوترَيت 

انش سوودة كؤمةَويةتيةكانش خةرجيةكاني ترش هـةبووةكاني  خزمةتطوزاري وثاراسنتش باربووةكانش بةخشينةك
 .ثَيك دَيتش خشتةي هاوثَيَ بؤ دابةشينة اابوورييةكةية( غةيري دارايي

فةســلةكاني هــاتوو لــة ســةرةوة دابــةش دةكرَيــت بــؤ ضــةند بةشــَيك بــةثَيي جــؤري     : دابةشــيين جــؤري -3
 .ثَينج ااست خةرجيةكان وش بةشَيوةيةكي زؤر شيكراوة لةوانةية دةطاتة

ــي -1 ــيين وةزيف ــةثَيي وةزيفــة ســةرةكييةكان وةك   : دابةش ــت ب ــة دابــةش دةكرَي ــةرطريش )بودج ــايشش ب ااس
 (.هتد......تةندروسيتش فَيركردنش كشتوكاَلش بازرطانيش

شاياني باسة اَيمة وةك حكومةتي هةرَيم هيَ بةشدارميان نةبووة تـا اَيسـتا لـة دانـاني بودجـةي عيََـراق وش       
اةم بةشـداري نةكردنـة دةطَيِرنـةوة بـؤ دةسـتووري عَيـراقش كـة تيايـدا سياسـةتي دارايـي فيدراَليـةش            ثاساوي 

تةنانةت دواي اةوةي بةشة بودجةي هةرَيم دياري دةكرَيتش اينجا رَيطا دةدرَيت ثَيمـان كـة طفتوطـؤ بكـةين     
سـةرؤكايةتي اةجنومـةني   لةسةري و لةو حاَلةتةدا بنةما سـةرةكيةكاني بودجـة تـةواو بـووةو نَيـردراوة بـؤ       
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وةزيراني عَيراقش بؤية دةستكاري كردني اةو خشتانة كارَيكي ااسان نييةو ساَونة تووشـي طرفتمـان دةكـاتش    
بةهةر حاَل اَيمةش وةك وةزارةتي دارايي دواي طفتوطؤ لةطـةَل وةزارةتـةكاني هـةرَيم و هةوَلـدان بـؤ دابـني       

جَي كردنــي ثرؤذةكــان طةيشــتينة اــةم اةجنامانــةي كــة لــة  كردنــي ثَيداويســتيةكان بــةثَيي توانــاو جــَي بــة 
 :خوارةوة دةةةينة روو

 :1111كة وةزارةتي دارايي يةكطرتوو خةماَلندني بودجةي حكومةتي هةرَيم كراوة بؤ ساَلي : يةكةم
 .1111ترليؤن دينار بؤ ساَلي ( 5,165)خةماَلندني داهاتي هةرَيم بِري  -1
 .ترليؤن دينار( 11,111)ومةتي هةرَيمي كوردستان بِري خةماَلندني خةرجي بةشي حك -1

 :دووةم
 ي دارايي1111خةماَلندني داهاتي حكومةتي هةرَيم بؤ ساَلي  -1
 

 1111خةمَلَينراوي ساَلي  بابةت
 مليار/ دينار

خةمَلَينراوي ساَلي 
1111 

 مليار/ دينار

 222 192 باجةكان

 - 111 سوودي كؤمةَويةتي

 122 152 داهاتي جؤراوجؤر

 1 111 فرؤشتين هةبووةكاناي نادارايي
 349 411 

 
 :ي دارايي1111خةماَلندني خةرجي حكومةتي هةرَيم بؤ ساَلي  -1

دابينكراوي  بابةت
 2111ساَلي 
 مليار/ دينار

رَيكةوتوو لةسةر بؤ 
 2111ساَلي 
 مليار/ دينار

رَيذةي جؤرةكاني 
خةرجي لة بودجةي 

 ااسايي

رَيذةي جؤرةكاني 
جي لة كؤي خةر

 بودجة
 مووضةي فةرمانبةران

 نةك و خزمةت و ضاككردن
 (اعانات)باربوو 

 (منح)بةخشني 
 سوودة كؤمةَويةتيةكان

 خةرجيةكاني تر
 مةوجوداتي نادارايي

1711 
131 
315 
361 
116 
711 
133 

7161 
1766 
15 
671 
333 
511 
111 

73,13% 
16,35% 
1,16% 
6,61% 
3,11% 
5,51% 
1,15% 

11,11% 
11,16% 
1,71% 
5,17% 
1,36% 
3,16% 
1,3% 
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 %61,13 %111 6661 6111 كؤي خةرجي بودجةي ااسايي

 %16,66  1151 3151 بودجةي سةرمايةداري
 %111  13611 11163 كؤي بودجة

 :تَيبينيةكان
مار اةو بِرة ثارةيةي كة دابني دةكرَيت بؤ هةرَيمي كوردستانش تا اَيستاش بة وردي دياري نةكراوةو اـةذ  -1

كردني كؤتايي بودجة لة وةزارةتي دارايي فيدراَل بةشـة بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتاني ديـاري كـردووة بـة        
 :يازدة ترليؤن و سةدو هةشتا مليار دينار بةم شَيوازةي خوارةوة دابةش كراوة( 11111)

 :اةم ذمارةيةي خوارةوة
  مليار/ دينار

 بودجةي بةكاربردن و مووضة 6661
 ثرؤذةكانبودجةي  1151
 كؤي طشيت 13611

 
اةطةر بةراوردَيك بكةين لةنَيوان رَيذةي بودجةي بةكار بردن و بودجةي ثرؤذةكان لة عَيراق و حكومـةتي  

 :هةرَيم بؤمان دةردةكةوَيت كة بةم جؤرةية
 
 حكومةتي هةرَيم عَيراق فيدراَل 
 رَيذة بِر رَيذة بِر 
 %61,13 6661 %71 7115 بودجةي بةكاربردن -أ

 %16,66 1151 %36 1355 بودجةي ثرؤذةكان -ب
 %111 13611 %111 11111 كؤي

 
اةطةر بَيت و ريذةي خةرج كردني مووضـة دةربهَيـنن بـة بـةراورد لةطـةَل كـؤي بودجـةي ااسـاييش واتـة           -1

دةكـات لـة كـؤي بودجـة وةك لـة      %( 73,11)بودجةي بةكاربردن بؤمان دةردةكةوَيتش كة رَيذةي مووضـةي  
 .كاني بودجةدا دةرخراوةليستة

ثَيدراوةكاني رةوان بةبَي بةرامبةر كـة فةرمانطـةكاني حكومـةت ثَيشكةشـي     (: اعانات)فةسلي باربووةكان  -3
دةكــاتش بــؤ بةرهةمهَينــةرةكانش نــةوةك بةكارهَينــةرةكانش اةطــةر بَيــت بــِرو رَيــذةي خــةرج كردنــي بــاربوو    

اساييش واتة بة بةكاربردن بؤمان دةردةكـةوَيتش كـة رَيـذةي    دةربهَينن بة بةراورد لةطةَل بودجةي ا( اعانات)
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شـركات اخـرىش   )دةكات وش اةو بِرة ثارةيـة بـؤ   ( 1,16)مليار و رَيذةي ( 15)مةبلةغي ( اعانات)باربووةكان 
 (.هتد...........ثةَلةوةرش تؤش مساد)وةك بةرهةمي كشتوكاَلي ( كشتوكاَل بؤ ثشتطريي جوتيار

مليــار دينــار لــة اــةجنامي كؤتــايي بودجــةي تــةختييت فةرمانطــةكاني  ( 671( )مــنح)فةســلي بةخشــني  -1
 :خوارةوة

 
 دينار/ مليار 

 13 بانكةكاني بازرطاني و كؤمثانياكاني دَلنيايي
 11 فِرؤكةخانةكاني هةولَيرو سلَيماني

 116 شارةوانييةكان
 167 كؤي

ــرو ل    ــاني ت ــنبريي و رَيكخراوةك ــيت و رؤش ــاني زانس ــومثي و  رَيكخراوةك ــةي اؤل يذن
هيئرررر  )يةكَيتيــــةكاني وةرزشــــي و بةخشــــيين قــــةرزي دةســــتةي وةبــــةرهَينان 

 هتد(...ا،ستثمار

177 

 671 كؤي طشيت
مليـار دينـار بـؤ بةخشـيين هاووَوتيـانش      ( 116)مليار دينـاري سـةرةوة بـِري    ( 177)لة بِري ثارةي : تَيبيين

 .ةطرنبةتايبةتي اةوانةي قةرزي عةقاري لة طوندةكان وةرد
ثاراستين كؤمةَل بة طشيتش يـان بةشـَيكي لـة مةترسـيةكاني كؤمةَويـةتيش وةك      : سوودة كؤمةَويةتيةكاني -5

ثَيشكةش كردني خزمةتطوزارييةكاني فَيركردنش يان ثزيشكيش قـةرةبوو كردنـةوةي بـَي كـاريش مووضـةكاني      
مردن لـة وةزارةتـي كـارو كاروبـاري      دةستةبةري كؤمةَويةتي و اةو سوودانةي كة ثَيشكةش دةكرَين لة كاتي

شـلل دمـا ش نابينايـانش كورتـةباَوكانش     )مليـار دينـار دةدرَيـت بـؤ دانـاني مووضـةي       ( 151)كؤمةَويةتي بـِري  
ــؤتيزم    ــي ا ــدامانش نةخؤش ــةم اةن ــزانش ك ــاودَيري خَي ــاش ض ــد...............تاوســيمياش هيمؤفيلي ــةي (هت و مووض

 .ةتيخانةنشيين كارو دةستةبةري كؤمةَوي
 :كة بريتيية لة%( 5,51)مليار دينار رَيذةي ( 511)فةسلي خةرجيةكاني تر لة بودجةي ااسايي  -7
 دينار/ مليار 

 71 دةرماَلةي قوتابيان
بةخشيين حزبةكان و سةنديكاكان و يةكَيتيةكان و كؤمةَلةكان و 

 .هتد..............سةنتةرةكان
111 

 161 (احتياط)يةدةك 
راوجؤرش ثاداشت بؤ غةيري كارمةندانش ثاداشيت هةواَلبةرةكان و كرَييةكاني جؤ

هاوكارانيانش بِرة طةِراوةكاني جؤراوجؤرش ضاوكيةكاني ديدةواني وةرزشي و 
61 
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ش زةرةري طؤِرينةوةي دراوش قةرةبووةكاني (ديون)قوتاخبانةكانش سِرينةوةي قةرزةكان 
 .قوربانيانش قةرةبووةكاني جؤراوجؤر

 511 كؤي
 
بةش ( 1)ليسيت ثرؤذةكان لة ويةن وةزارةتي ثالندانانةوة بةهاوكاري وةزارةةان دانراوةو ثَيكهاتووة لة  -6

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة
  دينار/ مليار

 1111ثارةي ثَيويست بؤ ثرؤذة بةردةوامةكان و تازة بؤ ساَلي  3151
 .بودجةي ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان 161
 كؤي طشيت 1151

ةكاتي بةديهَيناني زيادةيةك لة داهاتةكان بة بةراورد لةطةَل هةناردةكاني نـةوتي خـاوي هـةنَيردراو لـة     ل -1
لةم زيادةيـة بـؤ داثؤشـيين اـةم     ( حص  ا،قليم)ش بةشي هةرَيم (شةش مانطي يةكةمي ساَل)ماوةي ساَلةكةدا 

 :بِرطانة دةبَيت
ــذةي  -1 ــني %(11)رَي ــت بــ ( منحرر )ي وةك بةخش ــي   دابــةش دةكرَي ــتيواني كردن ــؤ ثش ــينةكاني طــةلش ب ؤ ض

ش فةرمانطـةي ضـاودَيري   (العاطلني م  العمرل )ثرؤذةكاني بَووكش بؤ بةكارخستين اةوانةي كة كاريان نييةش 
 .اافرةتانش هةتيوان و ضاكسازيش ثلةكاني نؤيةم و دةيةمي فةرمانبةران و خانةنشينان

 (.تسليل العجز)رَيذةيةك بؤ دانةوةي كورتهَينان  -1
 .ثرؤذةكاني طةشةثَيداني ثارَيزطاكان -3
 .شةهيدان و قوربانياني تريؤر -1
بـة بـِري   ( ا،حتادي  ا،يرادات)ش داهاتةكاني فيدراَلي 1111بؤ ساَلي ( ااتحقق )داهاتةكاني بةدي هَينراو  -6
دةكرَيـتش بـةثَيي    سَييةم بؤ ثرؤذةكاني كارةبا لة ثارَيزطاكـان دابـني  ( 15)مليار دينارش بةثَيي ماددة ( 315)

 .داهاتةكاني بةدي هَينراو بؤ هةر ثارَيزطايةك دابةش دةكرَيت
لـة ثـرؤذةي ثـرتؤ دؤور    ( 1111و  1111)مليار دينار عَيراقي دابني دةكرَيت بؤ ساَوني ( 351)بِري  -11

ــةند         ــة ض ــت ل ــةش دةكرَي ــا داب ــتةكاني ثارَيزط ــةثَيي شايس ــان وش ب ــة ثارَيزطاك ــا ل ــاني كارةب ــؤ ثرؤذةك ايةتي ب
دؤور بـؤ  ( 1)دؤور بؤ هةر بةرميلَيكي نةوتي خاوي بةرهةمهَينـةر لـة ثارَيزطـاوش    ( 1)ي هاوتاييش (الكميات)

مـةتر سـَي   ( 151)دؤور بـؤ هـةر   ( 1)هةر بةرميلَيكي نةوتي خاوي ثاَلَيوتَينراو لة ثاَووتطةكاني ثارَيزطـاوش  
 .جا لة غازي سروشيت بةرهةمهَينراو لة ثارَيزطا

لةويةن حكومةتي هةرَيمةوة دةطةِرَيتةوة بؤ حكومـةتي  ( ا،يرادات ا،حتادي )اهاتي فيدراَلي وةرطرياو د -11
 .فيدراَلي و راستةوخؤ لة بودجةي ساَونةي هةرَيم دةبِردرَيت
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كةرتي بانكةكاني بازرطاني لة مجوجؤلي بةرضاو ديارة لة هةرَيمي كوردستانش كـة ذمـارة بانكـةكاني كـةرتي     
لقي بانك كراوةتةوةو بةكارخسنت و مجوجؤلي بازرطاني و اابووري لـة  ( 51)بانكي سةرةكي و ( 3)تايبةت 

 .لةطةَل رَيزدا. هةرَيمي كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ جةنابي وةزيرش دةستخؤشش اَيستا داوا لة ليذنةي دارايي و اابووري دةكةين فـةرموون بَينـة   
ذنـةي دارايـي فـةرموون بـؤ خوَيندنـةوةي راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي و كاروبـاري اـابووريش           شوَيين خؤيانش لي

 .فةرموون
 

 :رَيباز فتاح حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .............لة خوَيندنةوةي راثؤرتةكةي وةزارةتي دارايي خاَلي هةشتةم اةوةي كة باسي بودجةي وةزارةتي ثَيشمةرطة دةكات

 :ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب

تكايةش رجااةن با بيخوَينَيتش ثاشـانش رجااـةن دانيشـةش فـةرموو وةَومـي ثَييـةش جـةنابي كـاك دكتـؤر اـاراس           
 .كةرةم بكةش فةرموو

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو طؤِرانكارييـة بـة نووسـراوَيكي فـةرمي      بةِرَيزانش دةربارةي اةو بابةتةش طؤِرانكارييةك بوو لة بِرطةيةكداش

لةويـةن ســةرؤكايةتي ثةرلةمانــةوة نَيــردرا بــؤ هــةموو ليذنــةكانش اــةوة اةنــدام ثةرلــةمان خــؤي بةرثرســة  
لةوةي كـة لـة ليذنةكـةي وةرنـةطرتووةش يـان موتابةعـةي نـةكردووةش بةنووسـراوي رةمسـي هةمانـةش اةطـةر            

 .ويستتان دوايي دةتاندةمَيش سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .فةرموو بةردةوام بة بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتةكة
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هَيَلة طشتيةكاني بودجةية/ راثؤرتةكةمان ثَيكهاتووة لة سَي بةشش بةشي يةكةم
 .نةتَيبيين و ثَيشنيارةكاني ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةما/ بةشي دووةم

راو بؤضووني هةردوو ليذنةي دارايي و ياساييش هةروةها ليذنةكاني تريش دةربـارةي ثـرؤذة   / بةشي سَييةم
 .ياساكة

 .ي حكومةتي هةرَيمي كوردستان1111راثؤرتي بودجةي خةمَلَينراوي ساَلي 
 راقعَي - كوردستان ثةرلةماني

 اابووري كاروباري و دارايي ليذنةي
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 3/5/1111:  رَيكةوتي
 (كوردستان هةرَيمي حكومةتي ي2111 ساَلي خةمَلَينراوى جةىدبو ثؤرتيرا)

 شـةممة  ثَيـنج  رؤذي لـة ( 315) ذمـارة  ثةرلـةمان  كاروبـاري  بةِرَيوةبةرايـةتي  سـراوى ونو هـةردوو بة اامـاذة 
 سـاَلي  خةمَلَينراوى بودجةى لةطةَل هاوثَيَ( 31/3/1111) لة( 371) ذمارة وش(11/3/1111) ِرَيكةوتي
 بــة  وةزيــران اةجنومــةني ســةرؤكايةتي لةويــةن كــة شعَيــراق كوردســتاني هــةرَيمي ومــةتيحك ي1111

 ثشــووى بــةهؤي كــراوةش ثةرلــةمان ســةرؤكايةتي ِرةوانــةى( 1/3/1111) لــة( 1675) ذمــارة ســراويانونو
 شليذنةكـةمان  طةيشـتة ( 15/3/1111) لة ناوبراو وسراوىون( 15/3/1111-11) لةنَيوان وفةرمي هةيين
 ثةســندكردني ثرؤسـةى  لةطـةلَ  مامةَلـة  شثةرلـةمان  نـاوخؤي  ةوىثـةيرِ  ي(16) بـؤ  (66) دةكـاني دما بـةثَيي 

 فراوانـي  نـةوةى وكؤبو شثةرلـةمان  سـةرؤكي  جَيطـري  بـةِرَيز ( 17/3/1111) رؤذى لـة دةكرَيتش  بودجةكةدا
 خـةمَلَينراوى  بودجـةى  كـة  ِرايطةيانـد  اةجنامداو ثةرلةمان هةميشةييةكاني ليذنة سةرؤكي بةرَيزان لةطةَل

 ليذنةي لةطةَل بةهاوكاري بارةيةوة لةو ِراثؤرت كردني اامادة مةبةسيت بة شثةرلةمان طةيشتة 1111 ساَلي
 ثـرؤذة  بودجةكـةو  فؤرمـةكاني  ثوختـةى  داراييةوة ليذنةى لةويةنوش  ثةرلةمان اابووري كاروباري و دارايي

 كؤتـايي  لـة  كاتـدا  هـةمان  لـة  شثةرلـةمان  ليذنـةكاني  طةيشـتة  كـراو  اامـادة  دارايي وةزارةتي ِراثؤرتي ياساكةو
 بودجةكـة  بةطةيشـتين  ااطاداريـدا  ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز( 16/3/1111) لة ثةرلةمان ااسايي دانيشتين

ــةمان بــؤ ــةمان لــةش و ثةرل ــة بودجةكــة وردةكــاري رؤذدا ه ــةمان ســاييت ل ــيت بــة شباَلوكرايــةوة ثةرل  مةبةس
 خــؤي ااســايي ونــةوةىوكؤب ةمــني(وضــوار شةســت) ليذنةكــةمان كؤتــايي يِراثــؤرت كردنــي اامــادة ثرؤســةى
 بةزؤرينــةى ش(16/3/1111) لــة( 133) ذمــارة ليذنةكــةمان ســراوىوبةنو( 17/3/1111) لــة اةجنامــدا

 :لة بريتية كة سةرةكي تةوةرةى( 3) بة ِراثؤرتةكة دابةشكردني بة ياردرابِر دةنط
 .ة طشتيةكاني بودجةكةَلِراثؤرتي ليذنةى دارايي دةربارةى هَي)* 

 . ِراثؤرتي ليذنةكاني ثةرلةمان* 

 (.1111ِراثؤرت دةربارةى ثرؤذة ياساي بودجةى ساَلي * 

 بكـات  دةسـت  ةوة(17/3/1111) لـة  ليذنةكـةمان  ثةرلةمان ناوخؤي ةوىثةيِر بةثَيي كة بِرياردرا هةروةها
ــة ــؤي ونــةوةكانيوكؤب ب ــي بةشــَيوةيةكي خ ــؤ بــةردةوامي و كراوةي ــةك اوةىمــ ب ــة شمــانط ي  مةبةســيت ب

 كؤتـايي  ِراثـؤرتي  كردنـي  اامـادة  بـؤ  شثةرلةمان هةميشةييةكاني ليذنة بةهاوكاري طفتوطؤكردن بةردةواميي
 .هاتووة لةخوارةوةدا وةكو

 يةكةم بةشي
 اابووري وكاروباري دارايي ليذنةى ِراثؤرتي

 2111 ساَلي بودجةي طشتيةكاني ةهَيَل دةربارةى
 :يةكةم
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 لةطـةلَ  هاوبـةش  و هاريكـاري  بـة  شدةكرَيـت  اامـادة  ثةرلـةمان  نـاوخؤي  ةويثةيِر بةثَيي كة شكؤتايي ِراثؤرتي
 .ليذنةكان اةنداماني هةموو راستةوخؤي بةشداري بة ثةرلةمان ليذنةكاني طشت
 ليذنـةكان  لـة  كـة  بابةتانـةى  اـةو  وش ثةرلـةمان  اةنـداماني  طشـت  ِراثـؤرتي  بـة  دةبَيـت  شكؤتـايي  ِراثؤرتي واتة

 دارايـي  ليذنـةى  تـةنها  نـةك  شثةرلةمانـة  اةنـداماني  طشـت  ِراوبؤضـووني  ِرةنطدانـةوةى  دةكرَيـت  ثـيَ  ماذةىاا
 .اابووري وكاروباري

 :دووةم
 :ثةرلةمان طةيشتؤتة شَيوةية بةم 1111 ساَلي خةمَلَينراوى بودجةى

 .1111ياساي بودجةى ساَلي  ثرؤذة  (1)

 .ي حكومةتي عَيراقي فيدراَلضةو خانةنشيين ثلة تايبةتةكانوياساي مو ثرؤذة  (2)

 .بةثيَي سيستةمي ذمَيرياري 1111ثوختةى بودجةى خةمَلَينراوى ساَلي   (3)

ــاَلي      (4) ــةمَلَينراوى س ــةى خ ــةى بودج ــةرؤكايةتيةكان    1111ثوخت ــةر س ــكردني بةس ــةثَيي دابةش  ءب

 (.واتة بةثَيي سيستةمي كارطَيري)وةزارةتةكان ودةستةو دةزطا فةرميةكاني حكومةتي هةرَيمش 

ــاَلي      (5) ــةمَلَينراوى س ــةى خ ــاري بودج ــةكان      1111وردةك ــةرؤكايةتيةكانء وةزارةت ــة س ــةك ل ــؤ هةري ب
 31ثَيكهـاتووة لـة    كـة  شتـةنها  واتة هةريةك بة. )ودةستةو دةزطا فةرميةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان

 (.بةرط

 (.1115ش 1111ش 1113)ثوختةى بودجةى ثرؤذة بةردةوامةكاني ساَوني ثَيشوو  (2)

 .1111تةي بودجةى ثرؤذة بةردةوامةكاني هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي ثوخ  (2)

 . 1111ثوختةى بودجةى ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاني هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي   (8)

 .1111ثوختةى بودجةى ثةرةثَيداني ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي   (9)

 .ةتي هةرَيمي كوردستاناثؤرتي دارايي وةزارةتي دارايي واابووري حكومر( 11)

 ليذنةكــةمان ثَيشــرتيش. دةطرَيــت لــةخؤ ســةرةوة بةشــانةى اــةو شطشــتطريةو ِراثــؤرتَيكي كؤتــايي ِراثــؤرتي بؤيــة
ــراوىوبةنو ــارة س ــة( 135) ذم ــةموو( 16/3/1111) ل ــة ه ــةِرَيزةكاني ليذن ــةم ب ــانة ل ــادار بةش ــةوة ااط ــة شكردؤت  ك

 سـةرؤكايةتيةكانء  بودجـةى  وردةكاري تةنها شباَلوبؤتةوة ثةرلةمان ييتسا لةو بكرَي اامادة لةسةر ِراثؤرتي ثَيويستة
 بـةهؤي  كـة  دارايـيش  ليذنةى لة لةبةردةستداية كة شبةرط( 31) لة بريتية كة شنةبَي دةزطاكان ودةستةو وةزارةتةكان

 كاتـدا  هـةمان  لـة و بكرَيتةوة باَلو ثةرلةمان ساييت لة نةتوانراوة هونةريةوة لةِرووي ثرؤسةكة وقورسي زؤري طراني
 .وةريانطرتووة كراوةو كؤثي بؤيان ليذنةكان

 سـاَلي  خـةمَلَينراوى  بودجـةى  شتينداِر ضوارضَيوةى بؤ هةرَيم حكومةتي دارايي سياسةتي دةربارةى :سَييةم
 بةسـةر  دابةشـكراوة  كـة  شهـاتووة  وريـدا وااب و دارايـي  وةزارةتـي  ِراثـؤرتي  لـة  فراواني بة بابةتة اةو ش1111
 لـة  رَيتـةوة ددةخوَين واـابووري  دارايـي  وةزيـري  بـةِرَيز  لةويـةن  وش ثةرلةمان يشةييةكانيمهة ليذنة هةموو
ــةمان هــؤَلي ــت و ثةرل ــةِرَيزةكاني اةندامــة طش ــةمان ب ــيين ثةرل ــان بؤضــووني ِراو و تَيب ــةو خؤي  بارةيــةوة ل

 .ثةرلةمان هؤَلي لة دةكةن وةزير جةنابي بةرَيز ااراستةى
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 شسةرةكيةكان ذمارة ثوختةى لَيرةدا ش1111 ساَلي خةمَلَينراوى بودجةى بِرطةكاني نيفراوا بةهؤي :ضوارةم
 :خوارةوة خشتانةى لةم ثَيكدَيت ذمَيرياري سيستةمى بةثَيي كة

 يةكةم خشتةى
 (مليؤنةها بة) 2111 ساَلي خةمَلَينراوى بودجةى

 
 بِري خةمَلَينراو بةثَيي بابةت

 وةزارةتي دارايي

 ِرَيذةى سةدي

 %21،23 9291111 (النفقات التشغيلي )ةكاني وةطةِرخسنت وَوتَي

 %29,22 4151111 (النفقات الستثماري )ةكاني وةبةرهَينان وتَيَو

 %111 13941111 (اجملم ع الكلي)كؤي طشيت 

 دووةم خشتةى
 (ؤنةهاملي بة) 1111 ساَلي بؤ ذمَيرياري سيستةمى بةثَيي فةسلةكان ااسيت لةسةر خةملَينراو بودجةى

 
 

 
 بابةت

بِري تةرخانكراو بةثَيي 
 وةزارةتي دارايي

 
 ِرَيذةى سةدى

 %11,11 7161111 ضةى فةرمانبةرانومو

 %11،16 1761536 نةكش خزمةتش ضاككردن

 %1،71 15111 (المانات)باربوو 

 %5،17 671716 (منح)بةخشني 

 %1،36 333171 (اانافع الجتمامي )سوودة كؤمةَويةتيةكان 

 %3،16 536665 (ااصروفات الخرى)خةرجيةكاني تر 

 %1،3 111355 مةوجوداتي نادارايي

 %16،66 1151111 بودجةى وةبةرهَينان

 %111 13611111 كؤي طشيت

 
 سَييةم خشتةى

 1111 ساَلي بؤ وةزارةتةكاندا بةسةر وةطةِرخسنت بودجةى دابةشبووني ِرَيذةى
 (مليؤنةها بة)
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 ذمارة

 
 رةتناوى وةزا

ــةثَيي    ــةرخانكراو بـ ــِري تـ بـ
 وةزارةتي دارايي

 
 ِرَيذةى سةدي

 (نزيك كراو)

 %1,11 1161 كاروباري ناوضةكاني دةرةوةى هةرَيم 1

 %1,15 1716 وةزارةتي ما  مرؤظ 2

 %1,11 6553 ذينطة 3

 %1,11 11533 ديواني ضاودَيري دارايي 4

 %1,13 11117 وةزارةتي سةرضاوة سروشتيةكان 5

 %1,16 11156 زارةتي ثالندانانوة 2

 %1,11 11766 سةرؤكايةتي هةرَيم 2

 %1,55 51111 ثةرلةماني كوردستان 8

 %1,71 56167 وةزارةتي داد 9

 %1،75 73331 اةجنومةني داد 11

 %1,75 71111 وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن 11

 %1,71 77111 وةزارةتي شارةواني وطةشت وطوزار 12

 %1,65 63113 تي بازرطاني وثيشةسازىوةزةارة 13

 %1,61 11771 سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران 14

 %1,11 117111 وةزارةتي ااوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن 15

 %1,16 117761 وةزارةتي اةقاف وكاروباري اايين  12

 %1,11 116361 و ووانوةزارةتي رؤشنبريي  12

 %1,11 161316 دةستةى وةبةرهَينان 18

 %1,63 116111 سلَيماني/ااسايشي هةرَيم 19

 %1,11 113111 هةولَير/ااسايشي هةرَيم 21

 %1,71 171111 ةكانيوةزارةتي كشتوكاَل وسةرضاوة ااوي 21

 %3,15 311163 وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَويةتي 22

 %1,77 155611 وةزارةتي شةهيدان و اةنفالكراوةكان 23

 %1,77 157161 توَيذينةوةى زانسيت خوَيندني باَوو وةزارةتي 24

 %5,76 555151 وةزارةتي تةندروسيت 25

 %1,16 616661 وةزارةتي ثَيشمةرطة 22

 %1,65 167111 وةزارةتي ناوخؤ 22
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 %11,61 1115171 وةزارةتي كارةبا 28

 %15,51 1516631 وةزارةتي ثةروةردة 29

 %16,15 1611571 وةزارةتي دارايي واابووري 31

 %111 6661111 كؤي طشيت نزيكةى 

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية نزيكةيش يان ذمارةكان بةتةواوي خبوَينةوة تكايةش وةكو خؤي خبوَينةوةش اةوة بودجةية
 
 
 

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا شَيوةيةك لة جياوازي هةبَيتش بؤية بةو شَيوةية داماناوة بة لة سَي خانةي كؤتاييداش لة خانةي هةزارةكاند
 .نزيكةش سوثاس

 ضوارةم خشتةى
 بة) 1111 ساَلي بؤ هةرَيم حكومةتي خةمَلَينراوى بودجةى هَيناني وكورت وةكانووتَيَ داهاتةكان

 (مليؤنةها
 كورتهَينان ةكانوبِري تَيَو بِري داهاتةكان بابةتي داهاتةكان

  13611111 11166171 1111ة بةغداوة بؤ ساَلي داهاتةكان ل

   315111 1111داهاتةكاني سيادي بؤ ساَلي 

   111111 1111داهاتةكاني سيادي بؤ ساَلي 

 داهاتةكاني ثيرتؤ دؤور بؤ ساَلةكاني 
 (1111ش 1111) 

351111   

   151137 داهاتةكاني كارةبا

 1551167 13611111 13315611 كؤي طشيت

 
 ثَينجةم ىخشتة

 (مليؤنةها بة) 1111 ساَلي بؤ كوردستان هةرَيمي حكومةتي يةكطرتووى خةمَلَينراوى داهاتي ثوختةى
 

 ذمارة

 
 جؤري داهاتةكان

بـــــِري خـــــةمَلَينراو لةويـــــةن فةرمانطـــــةو  
 وةزارةتي داراييةوة
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 222318 (الضرااب)باجةكان  1

 122189 (لةنَيوانياندا فرؤشتنى نةوت)داهاتةكاني تر 1

 1111 فرؤشتين مةوجوداتي نادارايي 3

 411512 كؤي طشيت 

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةبةرهَينان تَيَووي ثوختةى :ثَينجةم
 :1111ثرؤذة بةردةوامةكان بؤ ساَلي  ( أ)

 .دوو هةزارو سَي سةد وسي وضوار ثرؤذة( 1331)ذمارةي ثرؤذةكان بريتني لة  (1)

 .نؤ ترليؤن و سَي سةدو نؤزدة مليارو  دووسةدو ضل وحةوت مليؤن دينار( 6316116) بِري طوذمة (1)

سَي ترليؤن وسةدو نةوةدو دوو مليارو ضوارسةدو شةست ( 3161171)بةبِري  1111خةرجي ساَلي  (3)
 .ودوو مليؤن دينار

 %(.31,3)ِريذةى جَيبةجَيكردن نزيكةى  (1)

دوو ترليؤن وهةشت سةدو دوو مليارو شةش ( 1111765)بةبِري  1111طوذمةى ثَيويست بؤ ساَلي  (5)
 .سةدو نةوةدو ثَينج مليؤن دينار

 :1111ثرؤذة ثَيشنيارةكان بؤ ساَلي  ( ب)

 .ثَينج سةدو ضل وسَي ثرؤذة( 513)ذمارةى ثرؤذةكان بريتني لة  (1)

دوو ترليــؤن وحــةوت ســةدو بيســت ويــةك  مليــارو ســةدو  ( 1611111)طوذمــةى ثرؤذةكــان بــةبِري  (1)
 .رهةشت مليؤن دينا

نؤسـةدو هةشتاوهةشـت مليـارو سـةدو نـةوةدو      ( 611166)بةبِري  1111طوذمةى ثَيويست بؤ ساَلي  (3)
 .حةوت مليؤن دينار

 %(.37,3)بريتية لة  1111ِرَيذةى ثَيشبينيكراو بؤ جَيبةجَيكردن لةساَلي  (1)
 :1111ثرؤذةى ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بؤ ساَلي  ( ت)

سـةدو  ( 115)دووسـةد وضـل ثـرؤذة بـةبِري     (  111)لـة   كؤي ثرؤذةكـاني ثارَيزطـاي هـةولَير بريتيـة     (1)
 .ثَينج مليار دينار

( 117)دووسةد وهةشتاو ثَينج ثـرؤذة بـةبِري   (  115)كؤي ثرؤذةكاني ثارَيزطاي سلَيماني بريتية لة  (1)
 .سةدو شازدة مليار دينار

( 61)سـةد وشةسـت وحــةوت ثـرؤذة بــةبِري    (  176)كـؤي ثرؤذةكـاني ثارَيزطــاي دهـؤك بريتيـة لــة       (3)
 .حةفتا مليار دينار



 161 

دووسـةدو  ( 161)شـةش سـةدو نـةوةدو دوو ثـرؤذة بـةبِري      ( 761)كؤي طشيت ثرؤذةكان بريتيـة لـة    (1)
 .نةوةدو يةك مليار دينار

 (:1115ش 1111ش 1113)ثرؤذة بةردةوامةكاني ساَوني  ( ث)

 .ثرؤذة( 71)كؤي ذمارةى ثرؤذةكان بريتية لة  (1)

شةستء هةشت مليارء سةدء هةشـت مليـؤن   ( 71111) بريتية لة 1111طوذمةى ثَيويست بؤ ساَلي  (1)
 .دينار

 (:أش بش تش ث)بةثَيي بِرطةكاني  ( ج)
بريتيــة لــة نزيكــةى  1111ِرَيــذةى خــةرجي ثــرؤذة بةردةوامــةكان لــة بودجــةى وةبــةرهَيناني ســاَلي  (1)

76.5% 

 %13.1بريتية لة نزيكةى  1111ِرَيذةى خةرجي ثرؤذة ثَيشنيارةكان لة بودجةى ساَلي  (1)

 .1111لة بودجةى ساَلي % 6خةرجي ثرؤذةكاني ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بريتية لة نزيكةى ِرَيذةى  (3)

 .%1.7بريتية لة ( 1115ش 1111ش 1113)رٍَِِيذةى خةرجي ثرؤذةكاني ساَوني  (1)

 :بريتية لة 1111ِرَيذةى تَيَووي ثرؤذةكان بةرامبةر بة بودجةى خةملَينراوى ساَلي  ( ح)

 .%11.1يتية لة نزيكةى رَيذةى ثرؤذة بةردةوامةكان بر (1)

     .%6.1بريتية لة نزيكةى  1111رَيذةى ثرؤذة ثَيشنيارةكان بؤ ساَلي  (1)

 .%1.1رَيذةى ثرؤذةكاني ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بريتية لة نزيكةى  (3)

 .%1.5بريتية لة ( 1115ش 1111ش 1113)ِرَيذةى ثرؤذة بةردةوامةكاني ساَوني  (1)

 .1111لة بودجةى خةملَينراوى ساَلي % 16.1تية لة نزيكةى كؤي هةر ضوار ِريََذةى سةرةوة بري (5)
بـة بـةراورد لةطـةَل     شةوزيـادي كـردو  %( 31)بـة رَيـذةى نزيكـةى     1111بودجةى خـةمَلَينراوى سـاَلي    ( خ)

 :ش بةم شَيوةيةى خوارةوة1111بودجةى ساَلي 

 .1111وة بةبةراورد لةطةَل ساَلي وزيادي كرد%( 35)خسنت بة بِري نزيكةى بودجةى وةطةِر (1)

بؤية ثَيشـبيين  . 1111ة بةبةراورد لةطةَل ساَلي وزيادي كردو%( 16)بودجةى وةبةرهَينان بة رَيذةى  (1)
ِرؤَلَيكـي طـرنطرتي هـةبَيت لـة ثةرةثَيـدانء طةشـة كـردن لـة          1111دةكرَي كة بودجةى خةملَينراوى ساَلي 

ةمرتة لـة ِرَيـذةى زيـاد بـووني     هةرَيمي كوردستانش هةرضـةندة ِرَيـذةى زيـاد بـووني بودجـةى وةبـةرهَينان كـ       
 . بودجةى وةطةِرخسنت

بةدةسـت نايـةت وةكـو داهـاتش     %( 111)بة ِرَيـذةى   1111لةهةمان كاتدا بودجةى خةمَلَينراوى ساَلي  (3)
ةوة تةرخانكراوة بؤ حكومةتي هةرَيم بةهؤي اةوةى ِرَيـذةى كورتهَينـان بريتيـة لـة     كة لة حكومةتي فيدراَل

وةكــو بةشــَيك لــة سيســتةمى  شكى ثةيوةســتة بــة خــةرجي هَيــزي ثَيشــمةرطة ش كــة بةشــَي%(11.1)نزيكــةى 
علـي بةدةسـت هـاتوو لـة بودجـةى خـةمَلَينراوى سـاَلي        يواتة ِرَيذةى خـةرجي ف . راقبةرطري سةربازى لة عَي

 %(.11.6) تةنها بريتية لة نزيكةى 1111
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 :خؤ ةطرتؤت خوارةوةى خاَونةى اةم 1111 ساَلي خةمَلَينراوى بودجةى :شةشةم
بـؤ دامةزرانـدني    شلـةدةزطاكاني هـةرَيم  ( ثلةى وةزيفـي )بيست وثَينج هةزار ( 15111)تةرخانكردني  (1)

دابةشكردني بةسةر ثارَيزطاكـان ويةكـة كارطَيريـةكان بـةثَي ذمـارةى دانيشـتوان لةضوارضـَيوةى        ش هَيزى كارو
 .ياساي اةجنومةني ِراذةى طشيت مةرجةكاني ثرؤذة

ــي   (1) ــي وةزارةت ــتطريي كردن ــة   ثش ــابووري ل ــةزراوى خانةنشــني    )دارايــي وا ــندوقي دام سةرضــاوةكاني س
( الشررتاكات )زيـاتر نـةبَيت لـةبِري بةشـداريةكان     %( 31)ش بةتةرخانكردني بـِري  (ودةستةبةري كؤمةَويةتي

ــووش لةضوارضــَيوةى تــةرخانكراوةكاني          ــاَوني دارايــي ثَيش ــةزراوةى نــاوبراو لةميانــةى س ــةدةدرَي بــة دام ك
 .ةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَويةتيو( ختصيصات)

بةردةوام بوون لة جَيبةجَيكردني ثرؤذةى ثةرةثَيـداني تواناسـازى مرؤيـيش بةمةبةسـيت اامـادةكردني       (3)
ــان  ــةبوارة جياجياكـ ــثؤر لـ ــادري ثسـ ــةى    شكـ ــةتي لةِرَيطـ ــيت ثَييـ ــتان ثَيويسـ ــةرَيمي كوردسـ ــة هـ ــةو )كـ زةمالـ

 (.نانناردنةدةرةوةو توَيذينةوةى زانسيت وخولي ِراهَي

ثـرؤذةى ِرَيكخـراوة    دووسةد مليـار دينـار بـؤ ثشـتطريي ثارتـة سياسـيةكانش      ( 111)تةرخانكردني بِري  (1)
 لـةماوةى داهـاتوو دواي ثةسـندكردني ثـرؤذة    ( تسر ي  )بةشـَيوةيةكي كـاتي و ثاكتـاوكردني    ش ناحكوميةكان و

 .ياساي ثشتطريي ثارتةكان و ِرَيكخراوة ناحكوميةكان

 :دابينكردني لةسةر بةردةوامي بة اابووري و دارايي ةزارةتيو ثابةندبووني :حةوتةم

 .وَوتيان لة ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةو دَيهاتةكانوثَيداني قةرزى خانووبةرة بؤ ها -أ

 .بةردةوام بوون لةسةر ثَيداني قةرزى كشتوكاَلي لةِرَيطةى بانكى كشتوكاَلي -ب

بؤ ثشتطريي كردنـي ثـرؤذة    شطةى بانكى ثيشةسازىبةردةوام بوون لةسةر ثَيداني قةرزى ثيشةسازى لةِرَي -ت
 .ثيشةسازيةكان

ش سةدو ثـةجنا مليـار دينـارو   ( 151)بةبِري ( سندوقي نيشتةجَيبوون)بةردةوام بوون لةسةر فةندكردني  -ث
 .طرنطيداني زياتر بة ثرؤذةى نيشتةجَيبوون لةناحيةو دَيهاتةكان

( كوسـندوقي قـةرزى بَـو   )ثشـتطريي كردنـي    بيسـت وثَيـنج مليـار دينـار بـؤ     ( 15)تةرخانكردني بـِري   -ج
كــة لةويــةن اةجنومــةني وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتان  ش(كردنــي بــواري كــار بــؤ طــةجنان ثــرؤذةى ثةيــدا)و

 .1111ثةسندكراوة لةساَلي 

دوو مليــؤن وثَيــنج ( 1511111)تـةرخانكردني ثَيشــينةى هاوســةرطريي لةهــةرَيمي كوردســتان بــةبِري   -ح
 .سةد هةزار دينار

 بـرية  بـة  تايبـةت  دةرهَينـان  نـةوت  ضـاوكيةكاني  اـةجنامي  لـة  دةكـةوىَ  بةدةست كة داهاتانةى اةو: تةمهةش
( 15) ةىدمـاد  بـةثَيي  ش(نةوتيـةكان  داهاتـة  بـؤ  كوردسـتان  سـندوقي ) لةويـةن  وةردةطريَي هةرَيم نةوتةكاني

 .1116 ساَلي بؤ( 11) ذمارة كوردستان هةرَيمي وطازى نةوت لةياساي
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 يةكطرتنـةوةى  بـؤ  دةكـات  مـانط  شـةش  مـاوةى  دةستنيشـاني  ياسـاكة  لـةثرؤذة ( 13) ةىدمـاد  َييبـةث : نؤيةم
 .نةطرتؤتةوة يةكيان اَيستا كةتاكو دامةزراوانةى اةو هةموو بودجةى( توحيد)

 بـؤ  شكوردسـتان  لةهـةرَيمي  خانةنشـني  وضةىوم دةرماَلةو ضةوومو دةستنيشانكردنةوى نوَي لة سةر :دةيةم
ــةو ــةى ا ــةثَييك وةزيفان ــاي ةب ــةىومو) ثرؤذةياس ــة ض ــاني بةرثرس ــةت باَوك ــةن ش(دةوَل ــةني كةلةوي  اةجنوم

ــي ــدراَل وةزيران ــندكراوةش يفي ــةروةها ثةس ــِريين ه ــذةى ب ــةو%( 11) ِرَي ــانةووم ل ــةروةها, وض ــتين ه  نةهَيش
 (.واخلاص  الستثنااي  ااخصصات) تايبةت بةدةرو دةرماَلةكاني

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 :اابووري كاروباري داراييء ليذنةى تَيبينيةكاني :يانزة
بـؤ تـةنها ثَيـنج وةزارةت لـة      شتـةرخانكراوة  1111خسـتين سـاَلي   لة بودجـةى وةطةرِ % 73,76ِرَيذةى  (1)

سـةرؤكايةتيء وةزارةتء دةسـتةش كـة جؤرَيـك لـة ناهاوتـايي تَيـدا بـةدي دةكرَيـتش كـة ثَيويسـتة            ( 31)كؤي 
 .داهاتوودا ِرضاو بكرَيتلة

وةزارةتـي  )ِرَيذةى ناوبراو بةسةر اةم وةزارةتانـةدا دابةشـكراوة بـةثَيي طرنطـي  ريزبةنـديش كـة بريتيـة لـة         
 (.داراييء اابووريش وةزارةتي ثةروةردةش وةزارةتي كارةباش وةزارةتي ناوخؤش وةزارةتي ثَيشمةرطة

خـــةملَينراوة بـــةبِري  1111نان بـــؤ ســـاَلي خســـنتء وةبـــةرهَيااســـيت ثَيويســـت لـــة تَيَـــووي وةطةِر (1)
ؤنء ثَينج سةدو ثازدة مليار دينارش بةَوم ِرةزامةندى وةزارةتي دارايي تةنها بةبِري يحةظدة ترل( 16,515)

ؤن و نؤسـةدء ضـل مليـار دينـارةش واتـة تـةرخانكراو لـة بـِري ثَيويسـت بـة           يسَيزدة ترل( 13,611)نزيكةى 
دةخــةملَينرَيت لــة %( 11)ة لــةوةى بــِري كورتهَينــان بــة ِرَيــذةى نزيكــةى اةمــةو جطــ. دَيــت%( 11)ِرَيــذةى 

خســنتش بـةم شــَيوةية ِرَيـذةى تــةرخانكراوى كؤتـايي كــة خـةملَينراوة بــؤ هـةردوو بودجــةى      بودجـةى وةطةرِ 
بؤية . لة خواسيت حكومةتي هةرَيم دةهَينَيتة دي%( 76)نزيكةى  1111خسنتء وةبةرهَيناني ساَلي وةطةِر

وةرة دةبَي هاني نوَينةراني حكومةتي هةرَيم بدات لة هةردوو دةزطاي ياسـا دانـانء جَيبـةجَي كـردن     اةم ثَي
 .بؤ بةرزكردنةوةى اةم ِرَيذةية شلة حكومةتي عَيراقي فيدراَل

 :دوانزة
وةكان لةويـةن زؤرينـةى   ويةك لة تَيَوليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات لةكاتي زياد كردني بِري هةر تَيَو ( أ)

نـةكش خزمـةتطوزاريش ضـاك كردنـةوةش     )ةكاني وني ثةرلةمانةوة دةتوانرَيـت اـةو زيادةيـة لـة تَيَـو     اةنداما
اـةجنام بـدرَي بـةهؤي بـةرزى ِرَيذةكانيانـةوةش يـان بـةثَيي        ( ةكاني تـر وبةخشنيش سوودى كؤمةَويةتيش تَيَـو 

 .بؤضووني وةزارةتي دارايي هةرَيم

اةطـةر بـة    شؤن دينـار يـ ترل( 3.7)بريتيـة لـة نزيكـةى    ( أ)بِرى تةرخانكراو بـؤ اـةو بةشـانةى بِرطـةى      ( ب)
ــذةكانى  ــةوة %( 15)ش %(11)ش %(5)ِرَي ــةم بكرَيت ــةى     شك ــِرى نزيك ــةكةوتى ب ــت ثاش ش (3.7)ش (1.1)دةتوانرَي

كردنى هةر تةرخانكراوَيك كـة لـة    مليار دينار يةك لة دواى يةك بكرَيت بؤ قةرةبووكردنةوةى زياد( 5.1)
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مليـار مةبةسـتمان   ( 511)مليارش ( 371)مليارش ( 111)يةعين  .دى لةسةر دةدرَيتهؤَلى ثةرلةمان ِرةزامةن
 .اةوةية

كة اازادى بدرآ بة وةزارةتى دارايىء اابوورى بؤ ضؤنيةتى داشاكاندنى اةو  شليذنةمان ثَيشنيار دةكات ( ت)
دانيشـتنى ثةرلـةمان    ِرَيذة دياريكراوة لة تةرخانكراوةكانى اةو حسابانةى بة طوجناوى دادةن  لة كاتَيكدا لة

 .ثةسند دةكرآ

ناقلـة نــةكرآ لــة تــةرخانكراوةكانى بودجـةى وةبــةرهَينان بــؤ بودجــةى   ويذنــة ثَيشــنيار دةكــات مل :سـيانزة 
 .وةطةِرخسنت

نةك لةويةن  شدةكات بةثَيى تايبةةةندى هةر وةزارةتَيك ثِرؤذةى خؤى اةجنام بداترليذنة ثَيشنيا :ةضوارد
 .بؤى اةجنام بدرآ شةيندى نيوةزارةتَيكةوة كة ثةيوة

بِرَيـك ثـارةى زؤري بـؤ     1111كة ذمارةيةك لة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكان بؤ ساَلي  شليذنة تَيبيين كرد :ثانزة
ــاَلي       ــؤ س ــةرخانكراو ب ــري ت ــةَوم ب ــراوةش ب ــةرخان ك ــة  1111ت ــةكي زؤر كةم ــؤ منو. ِرَيذةي ــِرؤذةى  وب ــة ث ن

بؤية  شمليارة( 1)تةنها  1111تةرخانكراوى ش ار دينارة وملي( 111)ؤكةخانةى دهؤك طوذمةى ثَيويست فِر
بةثَيَـةوانةوة ثَيويسـت ناكـات     شكـةمرت نـةبَيت  %( 6)كـة ثَيويسـتة اـةو رَيذةيـة      شليذنةمان ثَيشـنيار دةكـات  

 .ثرؤذة لةو جؤرة ثَيشنيار بكرَيت
ثلــةش ( 5311)ة لــة كــة بريتيــ شاــةو ذمارةيــة لــة مــيالك كــة ثَيشــنيار كــراوة بــؤ  وةزارةتــي دارايــي  :شــانزة

كـة   شبؤيـة ليذنـةمان ثَيشـنيار دةكـات بـؤ حكومـةت      . رَيذةيةكي بةرزة بة بةراورد لةطةَل وةزارةتةكاني تـردا 
 .ااستَيك لةو ذمارةية دووبارة دابةش بكرَيتةوة بةسةر اةو وةزارةتانةى كة ثَيويستيان هةية

طي زؤر نزمـة بةبـةراورد لةطـةَل ثـرؤذةى     هةندَيك ثرؤذة هةية ااسيت طرن شبةثَيي بؤضووني ليذنة :حةظدة
طرنطرتداش بةَوم برَيكي زؤري ثارة بؤ تةرخان كراوةش بؤيـة ثَيويسـتة تـةرخان كردنـي بودجـة بـؤ ثرؤذةكـان        

 .بةثَيي طرنطي بَيتء كاردانةوةى ثَيشةبةري لةسةر بواري اابووريء كؤمةَويةتي هةرَيمي كوردستان بَيت
مليــار دينــاري بــؤ تــةرخان ( 31)ي مــةتني لــة ثارَيزطــاي دهـؤك كــة بــِري  ثــرؤذةى تــونَيلي ضــيا/ نـة وبؤمنو

لةهــةمان كاتــدا داواكاريــةكي زؤري ثارَيزطــاي دهــؤك هةيــة بــؤ دروســت كردنــي نةخؤشــخانةيةكي    وشكــراوة
 .ضارةسةري شَيرثةجنة

مرتةش بـةَوم  هةندَي ثرؤذة هةية كة ماوةى تةواو كردني لـة سـاَلَيك كـة    شةوليذنةكةمان تَيبيين كردو :هةذدة
ليذنةكـةمان  . سـاَلدا ( 1)بةثَيي بةرنامةى بودجةى وةبةرهَينان ثارةى تةرخانكراو دابةش دةكرَيـت بةسـةر   

 .ثَيي باشة هؤكةى بزانَيت لةويةن حكومةتةوة
سةر بـة وةزارةتـي ااوةدانكردنـةوة مـاوةى تـةواو      ( 35)ثرؤذةى ثردي سةر كةثكان لة زجنريةى / نةوبؤ منو

مليــار دينــارة ( 1)رؤذش بــةَوم بــةثَيي طوذمــةى ثرؤذةكــة كــة ( 71)ة دةستنيشــان كــراوة بــةكردنــي ثرؤذةكــ
 .دادةنرَيت 1111بةشةكةى تري بؤ ساَلي  وشمليؤن دينارة( 611) 1111تةرخانكراو بؤ ساَلي 
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ليذنةمان ثَيشنياردةكات بةثَيى ثَيويسـت هـةر ثِرؤذةيـةك دراسـةى جـةدواى هونـةرىء اـابوورى بـؤ          :نؤزدة
هةر ثِرؤذةيةك دواى ثةسندكردنى بودجة بة شةش مانط ثِرؤسـةى تةنـدةرينى بـؤ اـةجنام نـةدرا      ش رآ وبك

 .ثةرلةمانى ىَل ااطاداربكرَيتةوة لة هؤكارةكةى
 وَوتيـانى خـاوةن داهـاتى سـنووردارو كـةم     وبـوون بـؤ ها   بةمةبةستى دابينكردنـى يةكـةى نيشـتةج     :بيست

كردنـى ياسـاى دابينكردنـى خـانووى      مليار دينار لةرَيطةى ج بـةج   (65)دةكةين بِرى  ثَيشنيار شدةرامةت
تةرخان بكرَيت بةشَيوةيةكى  1111ى ساَلى (6)نيشتةجَيبوون بؤ دانيشتووان لة هةرَيمى كوردستان ذمارة 

 .بكرَيت دادثةروةرانةو بة ِرةضاوكردنى طرنطى بؤ شوَينة جياوازةكان ج بةج 
دَيتةكايةوة لةويـةن طشـت    1111ربارةى بودجةى خةملَينراوى ساَلى ذمارةيةك لةثرسيار دة :بيستء يةك

ليذنة هةميشةييةكانء اةندامة بةِرَيزةكانى ثةرلةمانش بةم شَيوةى كة لـة خـوارةوة ديـارى دةكـةين داوا لـة      
 :كة وةَومى اةو ثرسيارانة بداتةوة شنوَينةرى حكومةت دةكةين

كـة اـةو    شساب لـة بودجـةى وةطةِرخسـنت تَيبينـى دةكرَيـت     يهةندَيك تةرخانكراو هةية بؤ هةندَيك ح /1ث
سـابة  يسابة لة هةرَيمى كوردستان ضاوكى لةسةر اةجنام نادرَيتش يان زؤرجار بِرى تةرخانكراو بؤ اةو حيح

يان ثارةكةى هةمووى خـةرج   شسابة ضاَوكى لةسةر اةجنام نةدرايثرسيار اةوةية اةطةر اةو ح. برَيكى زؤرة
 داهاتوودا بِرى اةو ثارةية ضى ىَل بةسةر دَيت لةويةن حكومةتةوةة نةكرا لةساَلى

بــؤ فيلمــى درامــاى  شمليــؤن دينــار تــةرخانكراوة( 1167)ى فــؤرمى بودجــة بــِرى (7)لةوثــةِرة / نــةوبؤمنو
 .سينةما

 شةدا اـةجنام نـةدراو  1111ش كة لة ساَلى 1111بِرى اةو ثارانةى كة تةرخانكراوة بؤ ثِرؤذةكانى ساَلى  /2ث
 ة ضؤن مامةَلة لةطةَل اةو ثارةية دةكرَيتةوضؤن لةويةن حكومةتةوة ااِراستةكراوة

ش بةشـَيوةى جيـاوازش هؤكـةى    وثِرؤذة هةية كة بةضةند جؤر لة بةرنامةى وةبةرهَينان دووبارة بؤتـةوة  /3ث
ةند شَيوةيةك ثارةى دا دةكرَيتة اايا دةبَيت هةمان ثِرؤذة بة ضيضيةة اايا ضؤن مامةَلة لةطةَل بِرى ثارةكة

 بؤ تةرخان بكرَيتء خةرج بكرَيتة 
 :بة س  جؤر هاتووة(شةهيد عةىل عةسكةرى)مزطةوتى / نةوبؤ منو

( 61)سـياجى مزطـةوتى عـةىل عةسـكةرى بـةبِرى      ( 1)اةوقاف زجنـرية  / ثِرؤذة بةردةوامةكانى سلَيمانى -1
 .مليؤن دينار

( 161)بـؤ مزطـةوتى شــةهيد عـةىل عةسـكةرى بـة بــِرى      كــارى تـةواوكارى  ( 13)هـةمان وثـةِرة زجنـرية     -1
 .مليؤن دينار

عـةىل  )ثـِرؤذةى مزطـةوتى شـةهيد    ( 111)اـةوقاف زجنـرية   / ثِرؤذةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكـانى سـلَيمانى   -3
 .مليؤن دينار( 116)بة بِرى ( عةسكةرى

 سـاَلى  سـةرةتاى  بـؤ ( ملـدور ا الرصـيد ) واتـة  خـوووو  سـتؤكى  اايـا  هةيةش ثرسيارَيك طشتى بةشَيوةيةكى/ 1ث
 .ضيةة هؤى ةيني اةطةر ضةندةة 1111
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 ســاَلى وةطةِرخســتنى بودجــةى بــؤ تــةرخانكراو ثــارةى لةســةر زَيــدةِرؤيى اــابوورى دارايــىء وةزارةتــى /5ث
 (1.166) دةكاتـة ( 31/7/1111) تـاكو  علىيف خةرجى بةَوم شدينار ؤنيترل( 6.311) دةكاتة كة ش1111

 بـة  دةكرَيـت  بـةدي  تيا زيادةرؤيى واتة( 1.655) دةكاتة( 31/11/1111) تاكو وةيةشَي بةم دينار ؤنيترل
 بـؤ  تكايـة  بَيـتة  ِراسـت  اَيمـة  طرميانةكـةى  اةطـةر  ةدَيـت  كوَيـوة  لة ثارةية اةم ؤنشيترل( 1.517) نزيكةيى

 .ِروونكردنةوة
لةِراسـتيدا لةويـةن   ش ِرَيزةكاننوَينةراني حكومةت و وةزيرة بـة ش اةنداماني بةِرَيزش بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤرينةي اةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةمانةوة بؤضوونَيكيان هةيةش كة حيساباتي كؤتايي شـةش مـانطي يةكـةم    
ي اـةو سـاَلة بِرَيـك دانـراوةش بؤضـووني هةنـدَيك لـة        31/7دَيتش يان كة باسي خةرجي فيعلي دةكةيت تاكو 

دةبَيت بة دوو اةوةندةش كة زةربـي   31/11ـةوة بؤ 31/7ة لة دواي اةندامة بةِرَيزةكان اةوةيةش كة اةو بِر
دووي دةكةن مةبلةغةكة زياتر دةبَيت لةو تةخصيصةي كة بؤي دانراوةش اةوة ثرسياريَِِكةش لةوانةي ليذنةي 

 .دارايي وةَومي دابَيتةوةش بةَوم ثَيويستيان بةوةية كة حكومةتيش وةَوم بداتةوة
 :انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 .حيسابي خيتاميش شةش مانط ناش جةدوةلي حيساباتش اةطةر بطوترَيت باشرتةش فةرموو بةردةوام بة
 

 :بةِرَيز عمر صدي  حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 دووةم بةشى
 2111 ساَلى خةملَينراوى بودجةى دةربارةى ثةرلةمان هةميشةييةكانى ليذنة ثَيشنيارةكانى تَيبينيةكانء

 :يةكةم
 لــة( 16) ذمــارة ء(5/1/1111) لــة( 31) ذمــارة نووســراويان هــةردوو لــة ثَيشــمةرطة كاروبــارى ذنــةىلي
(7/1/1111:) 

 :ةكانى ليذنةيداواكاري* 

ِراى . )هاوتــاى هــةموو وةزارةتــةكانى تــر( بودجــة)ى وةزارةتــى ثَيشــمةرطة ببَيــت بــة (سررلف )داواكــارن   (1)
 .(ليذنةى دارايى ببَيت بة ثَيشنيار بؤ حكومةت

 َييبـةث  بكرَيـت  زيـاد ( سـةنطةر  اةنـدامى  كـةم  ثَيشـمةرطةو  خانةنشـينى ) هةردوو مووضةى كة اواكارند (2)
 .(داهاتوو بؤ ثَيشنيار بة بكرآ.)كوردستان ثةرلةمانى ى(1116) ساَلى ى(31و  31) ياسايى

ــة (3) ــرآ ثةلـــ ــة بكـــ ــتكردنى لـــ ــةو دروســـ ــةى( 1) اـــ ــة ليوايـــ ــةتى كـــ ــةرَيم حكومـــ ــارةى هـــ ــؤ ثـــ  بـــ
 .(ةيني بودجةوة بة ىثةيوةند.)تةرخانكردووة

 شبكـرَين  خانةنشني خؤيان داواى لةسةر دةمَيننةوةش ليواكان كردنى تةشكيل دواى كة ثَيشمةرطانةى اةو (4)
 .(ةيني بودجةوة بة ثةيوةندى.)تر وةزارةتةكانى بؤ بطوَيزرَينةوة يان
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ــؤ نـــةكراوة تـــةرخان ثارةيـــةك بـــِرة هـــيَ وة كةمـــةش زؤر( 1111) ســـاَلى َينراوىخـــةمَل بودجـــةى (5)  بـ
 بـؤ  ثَيشـنيار  بـة  بكـريَ .)شـةهيدان  خانـةوادةى  لـة  زؤر ذمارةيـةكي  بؤ بوون نيشتةج  يةكةى دروستكردنى

 .(داهاتوو

 هـةولَيرو  لـة  شةهيدان طشتى َيوةبةرايةتىبةِر دروستكردنى بؤ تةرخانكراوة ثارةيةى بِرة اةو داواكارن (6)
ــلَيمانىء ــؤك سـ ــني دهـ ــرآ دابـ ــؤ بكـ ــتكردنى بـ ــةى دروسـ ــتةج بوونء يةكـ ــتةخانةو نيشـ ــِرؤذةى خةسـ  ثـ

 .(ةيني بودجةوة بة ثةيوةندى. )شةهيدان سةربةرزى كةسءكارى بؤ خزمةتطوزارى

 بكـريَ ). شـةهيدانة  مووضـةى  سـةر  خبرَيتة شو بكرآ خةرج( شةهيدان منداَلي ذنء) دةرماَلةى داواكارن (7)
 .(حكومةت بؤ ثَيشنيار بة

 كـة  شخوَينـدن  قوتاخبانـةكانى  هةموو لة يدانشةه منداَونى بؤ دةكرآ خةرج ثارةيةى بِرة اةو داواكارن (8)
 بــؤ ثَيشــنيار بــة بكــرَي) .بكــرآ خــةرج بــؤ بِرةكــةيان( هــةموو) دةكــرآ خــةرج( نيــوةى) تــةنها اَيســتا تــاكو

 .(دارايى تواناى بةثَيى حكومةت

 شـةهيد  منـداَونى  بـؤ ( دامةزراندن زانكؤو خوَيندنى تواناسازىء) ثِرؤسةى لة ِرَيذةيةك دانانى داواكارن (9)
 .(ثَيشنيار بة بكرَيت ةيني ورى دةكرَيتش ثَيِرةوى حكومةتةوة لةوى رَينمايى بة بابةتة اةم) .دابنرَيت

ــى (11) ــى ميالك ــةهيدان وةزارةت ــاد ش ــةن زي ــةتى شبك ــتافى بةتايب ــدازياران) س ــؤ( اةن ــوونى ب  بةدواداض
 .(حكومةت بؤ ثَيشنيار بة بكرَي) .شةهيدان خانووةكانى ثِرؤذةكانء

 وةزارةتـي  شـةهيدان و  وةزارةتـى  لـةنَيوان  زةوى كردنـي  دابـني  طرفتـى  ارةسةركردنىض بؤ داواكارن (11)
 .(ةيني بودجةوة بة ثةيوةندى) .شارةوانى

  :ناوخؤ ليذنةى: دووةم
 :شَيوةية بةم ليذنةكةمان بؤ ناردووة جيا نووسراوى دوو بة ثَيشنيارةكانى ليذنةية اةم
  بةم شَيوةية( 7/1/1111)لة ( 151)وى ذمارة ء نووسرا( 7/1/1111)لة ( 156)نووسراوى ذمارة: 

 بـةم ( سلَيمانى هةولَيرو) ااسايش دةزطاى بة تايبةتة كة( 157) ذمارة نووسراوى َييبةث ثَيشنيارةكانيان (أ)
 :يةخوارةوة شَيوةيةى

 .سـلَيمانى  ااسايشـى  بـؤ  شكـةس ( 511) بـؤ  كـةس ( 311) لـة  دامةزرانـدن  ميالكـى  ذمارةى كردنى زياد (1)
 .(ناوخؤ دارايىء وةزارةتى هةردوو لةنَيوان طفتوطؤ بؤ رَيتبهَيَل ج )

 جـ  ) .هـةولَير  ااسايشـى  لـة  كـةس ( 1111) بـؤ ( 511) لـة  دامةزرانـدن  ميالكـى  ذمـارةى  كردنى زياد (2)
 .(ناوخؤ دارايىء وةزارةتى هةردوو نَيوان لة طفتوطؤ بؤ رَيتبهَيَل

 :شَيوةية بةم سلَيمانى هةولَيرء ااسايشى هةردوو بؤ( أرزاق بدل) دةرماَلةى زيادكردنى (3)

  15311571111  =11×111111×16661  سلَيمانى
 بـِرى  ثَيشنيارى ضونكة شوةربطريَيت حكومةت ِراى) 11713111111= 11×111111×16316  هةولَير
 .(بكرآ ثةيدا بؤ تةرخانكراوى دةب  ثارة لة زيادةية
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 لة يةك هةر بؤ( ضاكردنةوة وزارىشخزمةتط نةكش) بةشى لة دينار مليار ثَينج( 5) بِرى كردنى زياد (4)
 لــةنَيوان رَيكــةوتن بــة هةيــة ثةيوةنــدى) .بــةرط جــلء ينــىكِر بةمةبةســتى شهــةولَير ســلَيمانىء ااسايشــى

 .(بودجةدا ج بةج كردنى كاتى لة دارايى ناوخؤو وةزارةتى هةردوو

 هةولَيرو ااسايشى لة هةريةك بؤ( كؤمةَويةتيةكان سوودة) بةشى لة دينار مليار( 1) بِرى كردنى زياد (5)
 .(ضوار خاَلى شَيوةى بةهةمان.)سلَيمانى

 سـلَيمانىء  ااسايشـى  لـة  هةريـةك  بـؤ ( تَيَـووةكانى ) بةشـى  لة دينار مليار ثَينج( 5) بِرى كردنى زياد (6)
 .(ثَينج ضوارو خاَلى شَيوةى هةمان بة.) هةولَير

ــى (7) ــلَيمانى ااسايش ــِرؤذةى س ــةردةوامء ث ــنياركراوى ب ــةين ثَيش ــ  شي ــ دةب ــارى ةب ــةَل هاوك ــى لةط  وةزارةت
 .(داهاتوو بؤ ثَيشنيار بة بكرآ)  .بكرآ بؤ سابيانيح ثَيشنياركراوةكان ثِرؤذة لة ثالندانان

 :شَيوةية بةم ناوخؤ وةزارةتى بودجةى بة تايبةتة كة( 158) ذمارة نووسراوى َييبةث ثَيشنيارةكانيان (ب)

 

 .(داهاتوو بؤ ثَيشنيار بة بكرآ. ) ةسك( 5111) بؤ( 2797)لة دامةزراندن ميالكى كردنى زياد (1)

 :شَيوةية بةم( اا ظفني تع يضات)  حةقى بؤ( أرزاق بدل) دةرماَلةى كردنى زياد (2)

 ليذنـة  سـةرؤكى  ضيةش مةبةست لةومان ةيني ِروون)  000 440 208 279  =11×111111×111666
  .(ةبدؤزرَيتةو بؤ تةرخانكراوى دةب  زيادة لةثةرلةمان بدات ِروونكردنةوة

 كِرينـى  بةمةبةستى( ضاكردنةوة خزمةتطوزارىء نةكء) بةشى بؤ دينار مليار( 3) بِرى كردنى زياد (3)
 دةســةَوتى بــةثَيى نــاوخؤ دارايــىء وةزارةتــى هــةردوو نَيــوان لــة طفتوطــؤ بــة هةيــة ثةيوةنــدى.)جلءبــةرط

 .(بودجةدا ج بةج كردنى كاتى لة ناقلةوم

 و كـةركوك  و ديالـة ) ناوضـةكانى  هاوكـارى  بؤ( اعانات) يِرب لة( 000 000 1500) بِرى دابينكردنى (4)
 .(ناوخؤ دارايىء وةزارةتى هةردوو رَيكةوتنى بة يةين ورميان(.)موصل و خانةقني

 بـؤ  شارسـتانى  بـةرطرى  بـؤ ( ااالير   غرري  اا جر دات ) بةشـى  بـؤ  دينـار  مليـار  دوو( 1) بِرى كردنى زياد (5)
 .(دةكةين ىَل ىثشتطري.) ثَيداويستةكان اوتومبَيَلء كرينى

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ووان وةرزشء ليذنةى: سَييةم
 :خستةِروو خاَونةيان اةم( 11/1/1111) لة( 11) ذمارة نووسراويان َييبةث

 كَيشـةيان  اـةوان  بـةَوم  شكـةس ( 551) لة بريتية ووان ِرؤشنبريىء وةزارةتى لة دامةزراندن بؤ ميالك (1)
 .(ِروونكردنةوةية تةنهارةاي ليذنةي دارايي ) .هةية تايبةت ثسثؤِرى نةبوونى لة

رةاـي  ) .كةمـة  ميالكيـان  تـر  شـوَينى  هةنـدآ  لـة  زؤرةو ميالكيـان  شـوَين  هةنـدآ  لـة  ناوبراو وةزارةتى (2)
 .(بكات كَيشةية اةم ضارةسةرى وةزارةتليذنةي دارايي 
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رةاـي  . )بةطرَيبةسـت  هةيـة  دامةزراندن بة ثَيويستيان شوبووة تةواو ثِرؤذةيان( 51) ناوبراو وةزارةتى (3)
 .(تةرخانكراوة بؤ ثلةيان( 551)ليذنةي دارايي 

 سـاَلى  بودجـةى  لـة  نـاوبراو  وةزارةتـى  بؤ تةرخانكرابوو كة مليارة دة( 11) اةو بِرى نةكردنى خةرج  (4)
 نــةطوجنانى يــزاينشد دواكــةوتنى ش1111 ســاَلي بودجــةي ثةســنكردنى دواكــةوتنى) بــؤ دةطةِرَيتــةوة 1111

 .(يةةِروونكردنةو تةنهارةاي ليذنةي دارايي ) (.وةرزشى ثِرؤذةى بؤ زةويةكان

 بؤضـوونى  َييبـةث  ةيـ ني ِرؤشـنبريى  وةزارةتى ثالنى َييبةث ناوبراو وةزارةتى ثَيشنياركراوةكانى ثِرؤذة (5)
 دروسـتكراوةش  زؤر مـارةى ذ ضـونكة  ةشيـ ني كـراوة  ياريطـاى  بـة  ثَيويستى وةزارةت ليذنةش اةندامانى وةزارةتء

 هـؤَلى  بـؤ  بطؤِرَيـت  كـراوة  ياريطـاي  بابـةتى  كـة  دةكـات  داوا ليذنـة  بؤيـة . داخراوة هؤَلى بة ثَيويستيان بةَلكو
 .(ثَيشنيار وةك ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي ) .وةزارةت ثَيشنياركراوةكانى ثِرؤذة لة داخراو

رةاـي  . )كارةكـان  َيوةبردنىبـةرِ  بـؤ  شثارَيزطاكـان  وةزارةتء لـةنَيوان  هةية هةماهةنطى نةبوونى كَيشةى (6)
 .(ةيني بودجةوة بة ثةيوةندىليذنةي دارايي 

 :بوون نيشتةج  ااوةدانكردنةوةو ليذنةى :ضوارةم
 ثَيشــنيارو وةكـو  شِروو خسـتؤتة  خوارةوةيـان  خاَونـةى  اـةم ( 11/1/1111) لـة ( 11) ذمـارة  بةنووسـراويان 

 :تَيبينى
 بــة بكــرآ) .نابَيــت اةمــة زؤرةش تَيَــوويان زؤرنش دةكــرَين ج بــةج  ؤِراســتةوخ كــة ثِرؤذانــةى اــةو (1)

 .(ثَيشنيار

رةاـي  : )بكـات  خاَونـة  اةم ِرةضاوى دةب  ِراستةوخؤ ج بةج كردنى بةر دةباتة ثةنا كاتَيك حكومةت (2)
 .(ثَيشنيار بة بكرآليذنةي دارايي 

  بَيت طرنط زؤر ثِرؤذةكة. 

  بَيت كتوثِر. 

  بَيت مكة كردنى بةج  ج  يماوة. 

  َيشتهبانط بؤ نةبوو اامادة بةَلَيندةر. 

ــةنها (3) ــةى ت ــاوكردن بِرط ــتةوخؤ قريت ــةج  ِراس ــرآ ج ب ــةر شبك ــةت اةط ــريو حكوم ــامَيرى ق ــةبَيت ا  .ه
 .(ةيني بودجةوة بة ثةيوةندى)

 حكومـةت  ِراى. )نـةبَيت  زيـاتر  دينـار  مليار يةك( 1) لة ِراستةوخؤ ثِرؤذةى تَيَووى شَيوةيةك بةهيَ (4)
 .(توةربطريَي

 ؤكةخانةىفِر) ونةومن بؤ كردووة زيادى زؤر( 1111 ش1111) نَيوان لة بةردةوامةكان ثِرؤذة تَيَووى (5)
 نوَينـةرى رةاي ليذنةي دارايـي  (. )سؤران لة ااشتى حةدينشَوسة بلَىش خةستةخانةكانى هةولَيرش نَيودةوَلةتى

 .(بدات لةسةر ِروونكردنةوةى حكومةت
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 تازة ياخود شنةكراب  تةواو( ديزاين) نةخشةسازى كة نةدرَيت َرَيطة يةكشَيوة بةهيَ دةكةن ثَيشنيار  (6)
 .سوود بةب  دةب  بلؤك ثارةكة شدراب  لةسةر بِريارى ساَلدا هةمان لة ثِرؤذةكة دروستكردنى كراب ء ايحالة

 .(حكومةتةوة لةويةن بكرآ دراسةت ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي )
 :بةِرَيز جالل علي عبداهلل

        .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 :ااودَيرى كشتوكاَلء ليذنةى :ثَينجةم

 :ِروو خستؤتة ثَيشنيارانةيان اةم( 11/1/1111) لة( 11) ذمارة نووسراويان بةثَيى
 :ثَيشنيار
 لة كة شدةخةنةِروو ِراثؤرتةكةيان لة بؤضوونانة ثَيشنيارو اةم سةرةوةيان نووسراوى بةثَيى ناوبراو ليذنةى
 :بكرآ بةج  ج  بودجةدا كردنى هةموار

ثَيدانى دةسةَوتى ثَيوَيست بة بةِرَيز وةزيرى كشتوكاَل بة هةماهةنطى لةطةَل بـةِرَيز وةزيـرى دارايـىء      (1)
رةاـي ليذنـةي   ) .لـة بودجـةى وةطةِرخسـنت   ( إمانرات زرامير   )اابوورى بؤ خـةرجكردنى ثـارةى تـةرخانكراو    

 .(ثةسندةو بكرآ بة ثَيشنياردارايي 
رةاـي ليذنـةي   ) .سـاَلى  وشـكة  كَيشةى بةرةنطاربوونةوةى بؤ( احتياط) يةدةط ثارةيةكى كردنىتةرخان  (2)

 (.هةية حكومةتةوة بة ثةيوةندىدارايي 

 وثـةِرة  لـة  كوردستان هةرَيمى حكومةتى( التخميني  اا زان  املاد) مارةىيستاي لةناو دةكةين ثَيشنيار (3)
 غرري  – الطبيعير   ا،صر ، ) بـؤ  تـةرخانكراوة  ثـارة  ةبـرِ  سـ  ( ال زار  قبل م  مليا ااتفق) نىوستو لة( 11)

 دةكـةن  ثَيشنيار شهاتووة ِراثؤرتةكةيان لة وةكو شدينارة مليؤن( 5.116) بِرطةكةيان ثارةى بِرى كة( اانتج 
 ا،حبراث  احلليرب   منتجرات  اقرار  ،ا تراير   جمرا،  يف احلي انير   ارالثرو   ا،هتمراد ) بة بطؤِردرَيت بِرطةيان يةك

 .(ثَيشنيار بة بكرآ ثةسندةورةاي ليذنةي دارايي ) (.الزرامي ا،رشادو

( 3,311) نزيكـةى  كةمـة  زؤر ثارَيزطاكـان  ثةرةثَيـدانى  بودجـةى  لـة  كشـتوكالَ  بـؤ  تـةرخانكراو  ِرَيذةى  (4)
 بؤ حكومةت بةردةمى خبرَيتة ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي ) %(.1) نزيكةى ِرَيذةى دةكاتة كة شدينارة مليار

 (.اتووداه

 تـــةنها!!. )كشـــتوكاَل وةزارةتـــى بـــؤ تـــةرخانكراوة دينـــار مليـــار( 3,771) بةردةوامـــةكان ثـــِرؤذة لـــة (5)
 .(ِروونكردنةوةية

 تـةرخانكراوة  دينـار  مليـار ( 15,561) بِرى كشتوكاَل وةزارةتى خةملَينراوى بودجةى كردنى اامادة لة (6)
 .(ِروونكردنةوةية تةنها(!!. )11 ش13 ش11) ةكانىوثةِر لة

 كـة  تـةرخانكراوة  دينـار  مليـار ( 11,161) بـِرى ( 11) وثـةِرة  َينراوداخـةملَ  بودجـةى  كردنى اامادة لة (7)
 .(ِروونكردنةوةية تةنها!!. )تياكردووة طؤِرانكاريان ثَيشنيارى
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ــِرؤذة لــة (8) ــنياركراوةكانى ث ــةى ثَيش ــاَلى بودج ــة 1111 س ــانى ل ــى ثِرؤذةك ــتوكاَلء وةزارةت  سةرضــاوة كش
 .(ِروونكردنةوةية تةنها) .هةرَيم ااوييةكانى

 .دينار مليؤن( 611) هةرَيم  -

 .دينار مليار( 11,651)             ثِرؤذة( 16) سلَيمانى  -

 .دينار مليار( 11163)               ثِرؤذة( 11) هةولَير  -

 .دينار مليار( 16351)                  ثِرؤذة( 11) دهؤك  -

 .دينار مليار( 11161)                 دةكاتة طشتى كؤى  -

 بــِرى( ا،سررتثماري  ااشرراريع) بِرطــةى لــة 1111 ســاَلى هــةرَيمى حكومــةتى بودجــةى ايســتيمارةى لــة (9)
 كشــتوكاَلء بــوارى بــؤ يــةين طوجنــاو ِريََّذةيــةكى%( 1,11) دةكاتــة ِرَيذةكــةى كــة شدينــار مليــار( 111,163)

 .(حكومةت بؤ ثَيشنيار ثةسندةو. )ااوييةكان سةرضاوة

 :ااينى كاروبارى اةوقافء ذنةىلي :شةشةم
 :خستؤتةِروو خاَونةيان اةم( 11/1/1111) لة( 11) ذمارة نووسراويان بةثَيى
 :ثِرؤذةكة اةرَينيةكانى ويةنة :يةكةم

رةاـي  . )بة بةراورد لةطةَل ساَونى ثَيشوودا اةمة جَيى خؤشـحاَلية  شثارةى طشتى بودجة زيادى كردووة (1)
 .(ردنةوةيةتةنها ِروونكليذنةي دارايي 

 وةزارةتـى  بـؤ  ثلـة ( 111) ناويانـدا  لـة  ثلـة  هـةزار ( 15) بـؤ  كـردووة  زيـادى  دامةزراندن ثلةى ذمارةى (2)
 .(ِروونكردنةوةية تةنها. )اةوقافة

 .(ِروونكردنةوةية تةنها. )ساَلدا لةم كارةبا سَيكتةرى بة دراوة زياتر طرنطى (3)

 .(ِروونكردنةوةية تةنها. )اةنفال هيدانءشة بنةماَلةى بؤ كردن نيشتةج  خانووى بة دراوة طرنطى  (4)

 .(ِروونكردنةوةية تةنها. )ووان سازى توانا ثِرؤذةى لةسةر بوون بةردةوام (5)

ــةردةوام (6) ــوون ب ــةر ب ــتكردنى لةس ــةى دروس ــتةج بوون يةك ــة نيش ــاى ل ــةرهَينان رَيط ــينةى و وةب  ثَيش
 .(ِروونكردنةوةية تةنها. )خانووبةرةوة

 :بودجة ِرؤذةىث نةرَينيةكانى يةنةو :دووةم

 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي . )دواكةوتنى طةيشتنى ثِرؤذةى بودجة بؤ ثةرلةمان  (1)
 لــة  زيــاترة  وةطةِرخســنت  وةبــةرهَينانش تَيَــووى  وةطةِرخســنتء  تَيَــووى نَيــوان  لــة  زؤرة جيــاوازى  (2)

 .(ِروونكردنةوةية تةنها. )وةبةرهَينان

 .(ِروونكردنةوةية تةنها. )ةكردوو زيادى ساَل ثار لةضاو( عجز) هَينان كورت (3)

 تَيَـووةكانى  كؤمةَويةتيـةكانش  سـوودة ) بؤ تةرخانكراوة وةطةِرخسنت بودجةى%( 11) لةسةدا ِرَيذةى  (4)
 بودجـةى  بةهةدةردانى طةندةَلىء بؤ دةكاتةوة دةرطا اةمة ش(نادارايى مةوجووداتى ش(ا،خرى مصروفات) تر

 .( نييةكؤمَينيترةاي ليذنةي دارايي . )طشتى
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 هـؤَلى  لـة  بكاتـةوة  ِروون خاَلـة  اـةم  حكومـةت  نوَينـةرى . )هةيـة  كـة  لةوةى كةمرتة زؤر هةرَيم اهاتىد (5)
 .(ثةرلةمان

ــتة (6) ــةى ثَيويس ــى بودج ــةوقافء وةزارةت ــارى ا ــاينى كاروب ــاد ا ــرآ زي ــونكة شبك ــاتر ض ــة زي ( 1111) ل
 .(تةرخانكراوة بؤ ثلةيان( 111. ) )كارمةندن ب  خواثةرستى شوَينى كةنيسةء مزطةوتء

 :اةوقاف ليذنةى ِراسثاردةكانى ثَيشنيارةكانء :س يةم

 (ثةسندة. )ثَيويستة حكومةت لة كاتى ياساييدا بودجة ِرةوانةى ثةرلةمان بكات (1)
 هــةرَيم لــة دارايــى ســاَلى ســةرى دةكرَيــت ضــةند تــا كــة شبكــرآ دراســةت داراييــةوة ياســاييء ِرووى لــة (2)

 .(هةية كومةتةوةح بة ثةيوةندى. )كوردى ساَلى سةرى بؤ بطؤِرَيت

. تـةرخانكراوة  بـؤى  ثـارةى  بـِرة  اـةو  لةخـةرجكردنى  هـةبَيت  دةسـةَوتى  بَيـتء  اـازاد  وةزارةتَيـك  هةر (3)
 .(ثَيشنيار بة بكرآ ثةسندة)

 .(ثةسندة. )خبرَيت رَيك بةياسا هةرَيمدا لة داهات سةرضاوةكانى (4)

 اَيســتاش تــا شدابنرَيــتء بــؤ بودجــةيان يــةك بطرَيتــةوةو يــةك هــةولَير ء ســلَيمانى ااسايشــى هــةردوو (5)
 .(ثةسندة. )نةطرتؤتةوة يةكيان

 دارايــى وةزارةتــى لــة تــةنها بــربآ و وةزارةتــةكان هــةموو لــة( كؤمةَويةتيــةكان ســوودة) ســابىيح (6)
 .(وةزارةتَيك هةر بؤ ياسايية دارايىء مافَيكى ضونكة شةيني ثةسند. )مبَينَيتةوة

. نـةكات ( مليرا  متفرق ) ثـارةى  بِرى كارىتدةس ارةتةكانوةز ِرةزامةندى بةب  دارايى وةزارةتى ثَيويستة (7)
 .(وةزارةتةكان دارايىء وةزارةتى نَيوان طفتوطؤى بؤ بهَيلرَيت بةج رةاي ليذنةي دارايي )

 شةيـ ني ثةسـند رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .وكارةبـا  اـاو  َييكر لة خواثةرستى شوَينى مزطةوتء بةخشينى (8)
 .(رَيكخراوة ياسا بة ضونكة

 ثةيوةندى. )اةوقاف وةزارةتى لة (وقف) كةكانىموَل رهَينانىكابة كرَيدانء بة خشاندنةوةضاو دووبارة (9)
 .(ةيني بودجةوة بة

 هاوسـةنطى  ثَيويسـتء  بـةثَيى  اـةوقاف  وةزارةتـى  ثِرؤذةكـانى  دابةشـكردنى  لة ضاوخشاندنةوة دووبارة (11)
 .(ثَيشنيار بة بكرآ ثةسندةورةاي ليذنةي دارايي ) .كوردستان ثارَيزطاكانى

وَوتيانى وِرةضاوكردنى بنةماى دادطةرى هاونيشتمانى بوون بؤ ثَيدانى ثِرؤذةو بودجةى طوجناو بة ها( 11)
وَوتيـان لـة   وضونكة بنـةماى دادوةرى بـؤ هـةموو ها    شةيثةسند نيرةاي ليذنةي دارايي ) .اَيزيديمةسيحىء 

 .(يةيكوردستان بةدى هاتووةو اةو جياوازية ن

 :رى ياسايىليذنةى كاروبا :حةوتةم
 /بةشـَيكيان  :بـةش  ثوختةى اةم ِراثؤرتـة ثَيـك دآ لـة دوو   ( 16/1/1111)لة ( 61)بة نووسراويان ذمارة 

كـة   ش1111دةربـارةى بودجـةى خـةملَينراوى سـاَلى      شبريتية لة ثَيشنيارةكانى ليذنةى ناوبراو بؤ حكومـةت 
كـة بريتيـة لـة ثَيشـنيارو طؤِرانكـارى       /بةشـى دووةم ش لةبةشى دووةمى ِراثؤرتة طشـتيةكةدا دةخرَيتـة ِروو و  
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كـة لـة بةشـى سـ يةمى      ش1111دةربارةى ماددة ياساييةكانى ثِرؤذة ياساى بودجـةى سـاَلى    شليذنةى ناوبراو
 .ِراثؤرتة طشتيةكةدا دةخرَيتة ِروو

ثوختةكـةى بريتيـة    1111َينراوى سـاَلى  تَيبينىء ثَيشنيارةكانى ليذنةى ياسايى دةربارةى بودجـةى خـةملَ  
 :ةم خاَونةى خوارةوةل
ثَيويسـتة لةسـةر وةزارةتـى دارايـى     ( 1111لسرن   ( 65)اإلدار  ااالي  واللي  العاد رقرم  )بةثَيى ياساى   (1)
ــامى ) ــابى خت ــى  ( حس ــاَلى داراي ــاكو ِرؤذى  1111س ــات ( 15/1/1111)ت ــةواو بك ــةكى  . )ت ــندةء مادةي ثةس

 .(ياسايية

اا ازن  ا،حتادي  )لة ياساى ( 15)دياركراوة لة ماددةى  كردنى اةو ِرَيذانةى كة ثَيشنيار دةكةن بة زياد (2)
ــةر        ( 1111 لسررن  ــراو لةه ــةم هَين ــازى بةره ــاو ءغ ــةوتى خ ــاتى ن ــِرى داه ــتنةوةى ب ــة طواس ــة ب ــة تايبةت ك

 .(كارة لة داهاتوودا وثةسندةو حكومةت هةست  بة) .لةكاتى طةيشتنى( بودجةى هةرَيم)ثارَيزطايةك بؤ 

يـاخود تَيَـووى    شكـة نابـ  ثَيشـنيارى هـةر زيادةيـةك لـة تَيَـوو بكـةى         شدةكاتليذنةى ناوبراو ثَيشنيار (3)
رةاـي  . )زيادة زياد بكةى لة بودجة هةروةها كةمكردنةوةى داهاتش اةطـةر هـاتو هؤكـانى بةدةسـت نـةهاتب      

 .(ثةسندةء مادةيةكى ياساييةليذنةي دارايي 

لـة ضوارضــَيوةى  ( اوبـواب واملـواد واوقسـام   )ن بكرَيـت لـةنَيوا  ( ااناقلر  )بـةَوم دةكـرآ داواى طواسـتنةوة      (4)
ثةسـندةء  رةاـي ليذنـةي دارايـي    . )لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان( 13)بةثَيى ماددةى  شبودجةى دياريكراو

 .(مادةيةكى ياسايية

ِرةضاو بكات لة  نَيوان كةرتةكانى هـةرَيم لـة   ( مبلأ الت ازر)ليذنة ثَيشنياردةكات ثِرةنسيثى هاوسةنطى  (5)
 .(ثةسندة بكرآ بةثَيشنيار بؤ حكومةترةاي ليذنةي دارايي ) .كردنى بودجةى وةطةِرهَينان ى تةرخانكات

 (ثةسندة) .كردنى ذَيرخانء ثِرؤذة بةرهةمهَينةرةكان طرنطيدانى زياتر بة طةشة (6)

لـة   ثَيشنيار دةكةن بة زيادكردنى ِرَيذةى دةرماَلةى كارمةنـدانى ياسـايى لـة هـةَلطرانى بِروانامـةى ياسـا       (7)
 .(بكرآ بة ثَيشنيار بؤ حكومةترةاي ليذنةي دارايي ) .هةموو دامودةزطاكانى هةرَيم

 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي . )يةكطرتنةوةى ديوانى ضاودَيرى دارايى بة شَيوةيةكى كردارى (8)

يـانش  وَوتوبـؤ ثَيشـينةى هاوسـةرطريى بـؤ ها     شلةناو بودجةدا( ثارة)ثَيويستى بة تةرخانكردنى بِرَيك لة  (9)
بؤية ثَيشنيارى اـةم خاَونـةى    ششايةنى باسة اةم بِرة تةرخانكراوة دةست نيشان نةكراوة لة ثِرؤذة ياساكةدا

 :خوارةوة دةكةن

اةم بِرة ثارةية دةبِرَيت  شثةجنا مليار دينار لةناو بودجةدا بؤ اةو مةبةستة و( 51)تةرخانكردنى بِرى  -أ
طفتوطـؤ بكـرآ لـة    . )دارايـى ثارتـةكانء رَيكخـراوة ناحكوميـةكان    لةوبِرة ثارةيةى تةرخانكراوة بؤ ثشتطريى 

 .(هؤَلى ثةرلةمان

سندة طفتوطؤى لةسةر بكرآ لة هؤَلى ةث) .ثَينج مليؤن دينار( 5)بِرى ثَيشينةى هاوسةرطريى ببَيت بة  -ب
 .(ثةرلةمان
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 شةرَيمنابَيت بـِرى ثـارةى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـان تؤمـاربكرآ لـة ضوارضـَيوةى بودجـةى طشـتى هـ           (11)
بــةثَيى ش لةبةراــةوةى اــةم تةرخانكردنــة لــة دةرةوةى ضوارضــَيوةى بوجةوةيــة تايبةةةنــدى خــؤى هةيــة و

كردنـى بِرَيـك    بؤضوونى ليذنةى ياسايى تؤماركردنى اةم بِرة ثارةية لة ضوارضَيوةى بودجةدا بةماناى زياد
سـندة طفتوطـؤى لةسـةر    ةث) .ى طشـتى كة لة بنةِرةتدا اةذمارنـةكراوة لـة ضوارضـَيوةى بودجـة     شلة ثارة دَيت

 .(بكرآ لةطةَل حكومةت لة هؤَلى ثةرلةمان
 :بةِرَيز عمر صدي  حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةى كاروبارى ثةروةردةو خوَيندنى باَوو توَيذينةوةى زانستى :هةشتةم

 :سةرنجء تَيبينيةكانيان( 11/1/1111)لة ( 51)بةثَيى نووسراويان ذمارة 
 :1111دةربارةى دةقى ثِرؤذة ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستان بؤ ساَلى  :كةمية
وذانــةوةى توانــا مرؤيــةكانى كوردســتان اــةم  وةى ســيانزة ثــِرؤذةى بددةربــارةى بِرطــةى يةكــةم لــة مــاد  (1)

ة اـةم  نـ لـةم بارةيـةوة ليذ  ( زةماَلـةش نَيـردةش توَيذينـةوةش خـوىل مةشـ      )بةرنامةية ضوار بوار دةطرَيتة خـؤى  
 :َيشنيارانة دةكاتث

ــت كــة    -أ ــوىل مةشــ ء ِراهَينــان )بــةِروونى لــة ياســاكةدا بــاس بكرَي ــتايانء  ( خ ــت بــة مامؤس تايبــةت دةبَي
بةثَيى بةرنامةيةكى هاوبةش كة دةبَيت لة ساَلى  شفةرمانبةرانى هةردوو وةزارةتى خوَيندنى باَوو ثةروةردة

 .(وةندى بة بةرنامةى حكومةتةوة هةيةاةم كارة ثةيرةاي ليذنةي دارايي ) .بكةوَيتةطةِر 1111

 1111بـؤ سـاَلى   ( زةماَلةو نَيـردة )بةشى وةزارةتى ثةروةردة لة بةرنامةى تواناسازى لة هةردوو بوارى  -ب
%( 15)كورسى بووة ِرَيذةيةكى كةمة ثَيويستة بةشـى وةزارةتـى ثـةروةردة لـةم دوو بـوارةدا لـة       ( 11)تةنها 

 .(بكرآ بةثَيشنيار بؤ حكومةت رةاي ليذنةي دارايي. )كةمرت نةبَيت

توَيذينـةوةو  )بوارةكـانى   شبـووةو ( زةماَلـةو نـاردن  )بةرنامةى تواناسازى تةنها لة بـوارى   1111لةساَلى   -ت
 .(تةنها ِروونكردنةوةية) (.فةرامؤش كراوة( خوىل مةش 

اسـازى ديـارى   ندوقى ثِرؤذةى توانسلة ماددةى سيانزة بِرى ثارةى تةرخانكراو بؤ ( 1)دةربارةى بِرطةى  (2)
يـةةش ليذنــة  1111مليارةكـةى ياسـاى بودجـةى سـاَلى     ( 111)ش اايـا مةبةسـت لـة    1111نـةكراوة بـؤ سـاَلى    

كـة تـا    مليارةكةيـةة ( 111)اايـا ثانـاوةى    شبكرَيتـةوة  ِروون شثَيشنياردةكات اةو بـِرة ثارةيـة دياربكرَيـت و   
كةيـة بـؤ   ديمليارى ( 111)ست تةرخانكردنى يان مةبة! ماوة خةرج نةكراوة%( 71)اَيستا ِرَيذةى زياتر لة 

 .(حكومةت ِروونكردنةوة بدات!. )1111ساَلى 

ــةى    (3) ــةردةوامى بةرنام ــؤ ب ــنياردةكات ب ــة ثَيش ــة  )ليذن ــتكردنى قوتاخبان ــتمانى دروس ــةتى نيش ــة ( هةَلم ك
 :بكرآ بؤ اةم مةبةستة بةم شَيوةى خوارةوة مادةيةكى ياسايى زياد

دينار بؤ بةردةوامبوونى بةرنامةى هةَلمةتى نيشتمانى دروسـت كردنـى    مليار( 111)كردنى بِرى  تةرخان)
 .(ثَيويستة سةرضاوةى تةرخانكراو ديار بكرآ. )قوتاخبانة لة هةرَيمى كوردستان
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( 7111)ليذنة ثَيشنيار دةكات ذمارةى ثلةى وةزيفـى لـة وةزارةتـى ثـةروةردة لـة      : دةرباةرى ميالك :دووةم
بةتايبـةتى بـؤ اـةوةى     شبكرَيـت  حـةوت هـةزار ثلـةى وةزيفـى زيـاد     ( 6111)شةش هةزار ثلةى وةزيفـى بـؤ   

هةلرِبةخس  بـؤ دامةزرانـدنى دةرضـووانى بةشـى كؤمةَلناسـىء دةروونناسـىش تـاوةك توَيـذةرى كؤمةَويـةتى          
ستةمى نـوَيى  يدامبةزرَيتش هةروةها دامةزراندنى دةرضووانى بةشى فةلسةفة وةك مامؤستاى فةلسةفة كة س

بكرآ رةاي ليذنةي دارايي . )ةخت دةكات لةسةر ثَيويستى اةم بوارانة لة ناوةندةكانى خوَيندنثةروةردة ج
 .(بة ثَيشنيار بؤ حكومةت

 :دةربارةى ثِرؤذةكان: س يةم
ثـِرؤذة بـة بـِرى    ( 6)كة بريتية لة  شاَو كةمةبذمارةى ثِرؤذة ثَيشنياركراوةكان بؤ وةزارةتى خوَيندنى   (1)
بكرَيـت بـؤ وةزارةتـى     مليار دينارى تـر تـةرخان  ( 11)ية ثَيشنيار دةكةن كة بِرى مليؤن دينارش بؤ( 6151)

 .(ثةسندة اةطةر حكومةت تواناى هةبَيترةاي ليذنةي دارايي ) .خوَيندنى باَوو توَيذينةوةى زانستى

ين خبرَيتــة ضوارضــَيوةى ثــِرؤذة دةوحةدســكردنــى كــةمثى زانكــؤى  بةثَيويســتى دةزانــني كــة دروســت (2)
لـة ِرووى كردارييـةوة ثَيشـنيار بكـرآ     ) .بكرآ بِرَيك ثارةى بؤ تةرخان شو 1111ركراوةكان بؤ ساَلى ثَيشنيا

  .(1111بؤ ساَلى 

 :لة ثَيشنياركردنى ثِرؤذةدا ثَيويستة ِرةضاوى هاوسةنطى بكرَيت لة دووبواردا (3)

رةاـي  . )نيشـتوان هاوسةنطى لة نَيوان ذمارةو جـؤرى ثـِرؤذةو دابةشـكردنيان لةسـةر بنـةماى ِرَيـذةى دا       -أ
 .(ثةسندةليذنةي دارايي 

كردنـى   بـةج   بؤ ثـِرؤذة لةطـةَل مـاوةى جـ      شَيكداهاوسةنطى نَيوان بِرى طوذمةى تةرخانكراو لة ساَل  -ب
 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي . )ثِرؤذة

تـةوةش  تَيبينى دةكةين كة قوتاخبانةى ضوار ثؤَلى لة ثِرؤذةى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـان زؤر دووبـارة بؤ     (4)
ــةوتووة  ــان دةركـ ــةنطاندنى بؤمـ ــوونء هةَلسـ ــؤَلى    شدواى بةدواداضـ ــوار ثـ ــةى ضـ ــتكردنى قوتاخبانـ ــة دروسـ كـ

بؤية ثَيويستة ِرَيذةى قوتاخبانةى شةش ثـؤَلىء دوانـزة ثـؤَلىء هـةذدة ثـؤَلى       شيةيونةيةكى سةركةوتوو نومن
 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي ) .زياد بكرآ

( اانرافع ا،جتمامير   )ِرَيذةى تـةرخانكراو بـؤ بةشـى سـوودةكانى كؤمةَويـةتى       ثَيشنيار دةكةين كة  :ضوارةم
ــة   ــةوة ل ــةم بكرَيت ــذةى  %( 3.11)ك ــؤ ِرَي ــةرخانش و%( 1)ب ــتكردنى    ت ــتمانى دروس ــةتى نيش ــؤ هةَلم ــرآ ب بك

 .(بةطشتى داواى كةمكردنةوة كراوة لةبِرى ضةند حسابَيكرةاي ليذنةي دارايي ) .قوتاخبانة
تى ثارة تةحويل كردن بدرَيتة بةِرَيوةبةرة طشـتيةكانء زانكـؤو هـةردوو وةزارةتء ِرؤتينـى     دةسةَو :ثَينجةم

هـةدةردانى   ضـونكة زؤرجـار دةبَيتـة هـؤى ثةكخسـتنى ثـِرؤذةو بـة        شاَيستاى وةزارةتى دارايى كةم بكرَيتةوة
 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي ) .كات

ثَيكـةوة  ( زىء كِرينى كةلءثـةلء ثَيداويسـتى قوتاخبانـةكان   بيناسا)ندنى ثِرؤذةكاندا لةكاتى خةماَل :شةشةم
 .(اةم كارة ثةيوةندى بة ِرَينمايى بودجةوة هةيةرةاي ليذنةي دارايي ) .سابيان بؤ بكرَيتيح
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 :ليذنةى كاروبارى كؤمةَلى مةدةنى :نؤيةم
 :اةم تَيبينيانة دةخةنةِروو( 11/1/1111)لة ( 11)بةثَيى نووسراويان ذمارة 

مليار دينار بؤ ( 111)كردنى بِرى  ة ياساييةى كة ثةيوةستة بة تةرخانداةو ماد شدةكةن ارثَيشني  (1)
ش بودجةى ثارتةكانء ثِرؤذةكانى رَيكخراوة ناحكوميـةكان بكـرآ بـة دوو بِرطـةوةش بِرطةيـةك بـؤ ثارتـةكان و       

 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي . )بِرطةيةك بؤ رَيكخراوة ناحكوميةكان

مليـار تـةرخانكراوة بـؤ ثارتـةكانء رَيكخـراوة      ( 111)ددةى ضواردة لة ثِرؤذة ياساكة كـة  ثَييان باشة ما (2)
اـةم كـارة بـةج     ) .مليـار دينـار ديـار بكرَيـت    ( 11)ناحكوميـةكانش ثشـكى رَيكخـراوة ناحكوميـةكان بـةبِرى      

 .(رَيت بؤ حكومةتبهَيَل

بؤ ضارةسـةركردنى اـةم    شثةروةردةثشتطريى لة دامةزراندنى توَيذةرى كؤمةَويةتى دةكةن لة وةزارةتى  (3)
 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي ) .كةلَينة لة قوتاخبانةكاندا

ــارى    (4) ــة داواك ــةن ل ــتطريى دةك ــتان )ثش ــةرانى كوردس ــةكَيتى فةرمانب ــاوازى  ( ي ــةوةى جي ــؤ قةرةبووكردن ب
ثةسـندةو  رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .مووضةى شةش ساَلى ِرابردووى فةرمانبةرانى سنوورى ايدارةى سلَيمانى

 .(كردن لة حكومةت بكرآ بةج  داواى ِروونكردنةوةو ج 

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ِراثؤرتى ليذنةى ثاراستنى مافى بةكاربةر :دةيةم
 :اةم تَيبينىء سةرنجء ثَيشنيارانة دةخةنةِروو( 15/1/1111)لة ( 1)بةثَيى نووسراويان ذمارة 

 :ء سةرجنةكان لةسةر بودجةى وةبةرهَينانء بةكارخسنت بةم شَيوةى خوارةوةتَيبينى /يةكةم
تر ِرَيزبةندى كراون لة ثارساَلش زانيارى ثَيويسـتى تَيدايـةش بـةَوم ثـ  دةضـ        بةشَيوةيةكى رَيكء ثَيك (1)

 .(كردنةوةيةنتةنها ِروو) .هةندآ لةم زانياريانة دروست نةبن

زؤرة بة بةراوورد لةطةَل  1111ذة ثَيشنيار كراوةكانى ساَلى كردنى هةندَيك لة ثِرؤ بةج  ماوةى ج  (2)
كردنـى   بـةج   مليؤن دينارة بةَوم ماوةى ج ( 66)نة ثِرؤذة هةية طوذمةكةى وكراوش منو طوذمةى تةرخان

 .(داواى ِروونكردنةوة بكرَيت لة نوَينةرى حكومةترةاي ليذنةي دارايي ) .ِرؤذة( 511)

لة طوذمـةى طشـتى ثِرؤذةكـةش وا    %( 5)ناطاتة  1111ى ثَيويست بؤ ساَلى هةندَيك لة ثِرؤذةكان طوذمة (3)
 .(كردنةوةيةنتةنها ِروو) .بةج  دةكرآ دةردةكةوآ اةم ثِرؤذانة بة ضةندين ساَل ج 

بــةَوم ديزاينةكــةى تــةواو  شلــة قؤنــاغى تةنــدةرين دايــة شكــراوةو هةنـدآ ثــِرؤذة طوذمــةى بــؤ تــةرخان  (4)
رةاـي ليذنـةي   ) .اةمـة سةرثَيَـى سسـتمى كاركردنـة     شكردنى دةكرآ ةج ب دةبينني دةست بة ج  شنةبووة
 (داواى ِروونكردنةوة بكرآ لة حكومةتدارايي 

كردنى ثِرؤذةكانش ثارَيزطاكـان   ةنطى لةنَيوان ثارَيزطاكانء وةزارةتةكان بؤ دةست نيشانةماهنةبوونى ه (5)
 .(ثةسندةو بكرآ بة ثَيشنيار). اكةنكردنى بودجةى ثةرةثَيدان ِراوَيذ بة وةزارةتةكان ن بةج  لة ج 
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رةاـي ليذنـةي   ) .ثَيويستة ديزاينى ثِرؤذة تةواو بَيتش دواتر خبرَيتة ناو ثالنى ثـِرؤذة ثَيشـنياكراوةكان   (6)
 .(ثةسندةو ِراى حكومةت وةربطريَيتدارايي 

َلى كـراوى سـا   نزيكةى دوو اةوةندةى تةرخان( 1111)لة ساَلى ( املنح)طوذمةى تةرخانكراو بؤ بةشى  (7)
رةاـي ليذنـةي   . )1111كردنـى سـاَلى    هةندَيك لة وةزارةتةكان سةركةوتوو نـةبوون لةخـةرج   شيةو(1111)

 .(حكومةت ِروونكردنةوة بداتدارايي 

دوو اةوةنـدةى سـاَلى    1111بـؤ سـاَلى   ( اانافع ا،جتمامير  )كراو بؤ بةشى  هةروةها طوذمةى تةرخان (8)
ةبوون لةخةرج كردنيانش بـةثَيى بؤضـوونى ليذنـة نزيكـةى     يةش هةندآ لة وةزارةتةكان سةركةوتوو ن1111

  .(حكومةت ِروونكردنةوة بدات) .اةمساَلدا زيادى هةية شو(1111)مليار دينار لةنَيوان ساَلى ( 116)

%( 11.3)كة ِرَيذةكةى دةطاتـة   شثلة( 5331)كؤى ميالكى تةرخانكراو بؤ وةزارةتى دارايى بريتية لة  (9)
كاتـدا هةنـدَيك وةزارةت هةيـة ثَيويسـتة      لةهةمانش ذةية زؤرة بؤ وةزارةتى دارايى وش اةم ِرَي1111بؤ ساَلى 

 .(ثةسندة) .زياتر طرنطى ث  بدرَيت لة ِرووى ميالكةوة

ش اةو اريادة خةملَينراوة بـة  1111ندنى اريادى ساَلى حكومةتى هةرَيم سةركةوتوو نةبووة لة خةماَل (11)
 .مليـار دينـار  ( 317)اتـة  طدة 31/7/1111داتى بةدةست هاتوو تـا  بةَوم اريا شمليار دينار( 311)نزيكةى 

 .(حكومةت ِروونكردنةوة بداترةاي ليذنةي دارايي )

 :ثَيشنيارةكانى ليذنة: دووةم

ى طوذمةى ثَيويسيت بؤ تةرخان نةكراب  لـة كـؤى طوذمـةى ثِرؤذةكـة لـةناو      %(11)هةر ثِرؤذةيةك لة  (1)
 (.ةت وةَوم بداتةوةنوَينةرى حكوم) .ثالنى بودجة دانةنرَيت

ِراى حكومــةت وةربطــريآ ) .هــةر ثِرؤذةيــةك ديزاينةكــةى تــةواو نــةبَيت لــة ثالنــى بودجــة دانــةنرَيت  (2)
 (.لةوبارةيةوة

سـاَل تَيثـةِر   ( 1)مليار دينار كةمرتةش ماوةى جـ  بـةج  كردنيـان لـة     ( 1)اةو ثِرؤذانةى طوذمةيان لة  (3)
 (.ثةسند نييةش ضونكة كارَيكى هونةريية) .نةكات

وبربَيت وش زياد بكرَيـت بـؤ سـةرميالكى     1111هةزار ثلةى وةزيفى لة ميالكى وةزارةتى دارايى ساَلى  (4)
 (بةج  بهَيلرَيت بؤ حكومةت) .ثلة بؤ سةرميالكى وةزارةتى تةندروستى( 511)ثةروةردةوش 

 :تَيبينىء ثَيشنيارةكانى ليذنة لةسةر ثِرؤذة ياساكة/ س يةم
 :بةم شَيوةى خوارةوة( ددةى شةشما)سةر لةنوآ داِرشتنةوةى  (1)

 :اااد  السادس 

اانح  اإلمانرات  اانرافع ا،جتمامير      )حصر الصرف م  امتمادات احلسااات الرايسي  للنفقات التشغيلي  : أوً،
مر  اا ازنر  العامر  حلك مر  أقلريم      ( ااصروفات ا،خرى  السلع واخللمات والصيان   نفقات ااشاريع الرأ الي 

 .تار ا زار  ااالي ك ردس
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ل زير ااالي  وا،قتصاد خت يل ال زراع ورؤساع اجلهات غرري اارتبطر  ار زار  ورؤسراع ال حرلات اإلدارير        : ثانيًا
صالحي  الصرف مباشر  يف د ع التخصيصات ااعتمل  دم  م ازنتهرا السرن ي  واالتنسريق مرع وزار  ااالير       

 (.وا،قتصاد

وةكـو لـة ثـِرؤذة ياسـاكةدا      شة ياسـاييةى كـردووة  دايىء دارايى ثةسندى اةم مادهةردوو ليذنةى ياس/ تَيبينى
 .هاتووة لةويةن حكومةتى هةرَيمةوة

 :ةى يانزةم بةم شَيوةى خوارةوةددووبارة داِرشتنةوةى بِرطةى دووةم لة ماد  (1)

يفير  ااسرتحلث  درم     ملى ال زارات واجلهات غري اارتبط  ا زار  الرتيال يف ت زيع ملد اللرجات ال ظ :ثانيًا
ملى ا افمات وال حلات اإلداري  وفرق مرلد سركانها  حلرني صرلور قران ر جملرا         1111مالك ا،قليم سن  

 .اخللم  العام  لالقليم
الشرروط  )تـةنها هـةردوو وشـةى    ش ى كـردووةو (أوً،  ثالثًا)هةردوو ليذنةى دارايىء ياسايى ثةسندى / تَيبينى

 (.ثانيًا)ى وبردووة لة (واإلجراعات
ةيـة زيـاد بكـرآء بـةم شـَيوةية      دكة بِرطةى ضوار بؤ اةم ماد شهةمان كات ليذنةكة ثَيشنيار دةكات لة   (3)

 :بَيت

تعطي ا،ول ي  لتثبيت العق د استثناعًا م  شرط العمر للمتقامل يف السن ات ااادي   مع احتساب فررت   : رااعًا
 .التعاقل خلم  فعلي 

 خـؤى  ِرَينمـايى ( مقرل ) بـة  دامةزرانـدن ش و زيـادة  بِرطةيـة  اـةم  بابـةتى  دارايـى  ىليذنـة  ِراى بـةثَيى / تَيبينى
 هـاتووةو  ياسـاكةدا  ثـِرؤذة  لـة  هـةذدة  دةىدمـا  لـة ( مقرل ) بابـةتى  شـَيوةكان  لـة  بةشَيوةيةك هةروةهاوش هةية

 .ِراثؤرتةكة س يةمى بةشى لة بارةيةوة لةم كردووة ثَيشكةش خؤى ِراى دارايى ليذنةى
 .ةى دوانزة وبربَيتدلة ماد( أوً،)لة (ب)كة بِرطةى  ثَيشنياردةكةن (1)

 .نةكردووة وبردنى ثَيشنيارى ياسايى دارايىء ليذنةى هةردوو/تَيبينى
 :دةى ثانزةم بةم شَيوةى خوارةوةدليذنة ثَيشنيار دةكات بة دووبارة داِرشتنةوةى ما (5)

 :تلتزد وزار  ااالي  وا،قتصاد مبايلي: اااد  اخلامس  مشر 

تأمني القرض العقرارا للمر اطنني يف ا افمرات وا،قضري  والنر احي والقررى  وزيراد  مبلر  القررض اىل          : ً،أو
 .  وحسب الض ااط والتعليمات اارمي (مشرور ملي ر دينار( )11)

 .دمم مشاريع القطاع الزرامي م  طريق ااصرف الزرامي: ثانيًا
 .دمم مشاريع ااصرف الصنامي: ثالثًا
مليرار دينرار لغررض ترأمني السرك  ار اطين ا،قلريم مر  ذوى         ( ماا  و سر ر ( )151)ختصيص مبل  : رااعًا

 .قان ر تأمني السك  للم اطنني يف اقليم ك ردستار( 1111)لسن  ( 6)اللخل ا لود  وفق قان ر رقم 
شرباب يف   س  ومشرور مليار دينرار لرلمم صرنلوق دمرم ااشراريع الصرغري  لل      (15)ختصيص مبل  : خامسًا

 .ا،قليم الها مت اقرار  م  قبل اراار ك ردستار
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( 5)مببل   1111لسن  ( 16)حتلد سلف  الزواج ال ارد  يف قان ر سلف  الزواج لقليم ك ردستار رقم : سادسًا
 . س  ماليني دينار

 .مشر  مليار دينار لبناع اانشات الريادي  يف القليم( 11)ختصيص مبل  قلر  : سااعًا
 /بيينتَي
بـؤ   15)بـةرة زيـاد بكرَيـت لـة       وهةمان ِراي ليذنةى ياسايي اةوةية كة ثَيشـينةى خانو  (اوً،)دةربارةى  ( أ)

 .مليؤن دينار( 11

 .لة ثرؤذة ياساكةشدا اةم ماددة ياساية بة هةمان شَيوةية( ثانيًا)دةربارةى  ( ب)

 .وةيةلة ثرؤذة ياساكةشدا اةم ماددة ياساية بة هةمان شَي( ثالثًا)دةربارةى  ( ت)

طفتوطؤي لةسةر دةكرَي لةنَيوان اةنـداماني ثةرلـةمانء نوَينـةراني حكومـةت لـة      ( رااعًا)دةربارةى  ( ث)
 .لة ماددةكة( ثانيًا)واتة طؤِرينى ) .هؤَلي ثةرلةمان

 (.ثالثًا)هةمان دةقي ثرؤذة ياساكةية لة ( خامسًا)دةربارةى  ( ج)

 .ء ياساييةهةمان بؤضووني هةردوو ليذنةى دارايي( سادسًا)دةربارةى  ( ح)

كـة اامـاذةى ثـَي نـةدراوةش بـة شـَيوةيةك لـة         شبِرطةيةكي زيادة لة ثرؤذة ياساكةدا( سااعًا)دةربارةى  ( و)
 .شَيوةكان اةم بابةتة لة بودجةى وةبةرهَينان ضارةسةر دةكرَيت

 .لة بةشي ثَينج زياد بكرَيت (احكاد ختامي )ثَيشنيار دةكةن اةم مادةية بؤ   (7)
 )  (: ااادد 
 العراد  القطراع  شركات و القليم للواار ااخصص  اابال  م  ااستخلم  غري والمانات اانح مبال  اباحتس يتم

 اابررال  وتعترررب النهررااي الصرررف لحتسرراب ااسررتخلم  ا اسرربي  ااعررايري وفررق( 1111) اااليرر  السررن  اأنتهرراع
 يف ال حرل   او للرلاار   اانحر   ابحسر  ملرى  مقلمر   دفعر   السرا  هره   وفق زاال  اص ر  االف م  او الفااض 
 .1111 ااالي  السن 

 .هةية حكومةتةوة بة ثةيوةندى دةنطدانةوةش خبرَيتة بابةتة اةم ليذنة هةردوو ِراي/ تَيبيين
 :بةِرَيز عمر صدي  حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ِراطةياندن ِرؤشنبريىء ثةيوةندييةكانء ليذنةى :يانزة

 ثَيشـنيازانةى  ء تَيبينـى  اةم كة شاامادةكردووة ِراثؤرتيان (17/1/1111) لة( 171) ذمارة نووسراويان بة
 شـَيوةيةى  بـةم  طرتؤتـةخؤ  ووانـى  ء ِرؤشنبريى وةزارةتى ى1111 ساَلى بةردةوامةكانى ثِرؤذة بة سةبارةت
 :خوارةوة

زانيـارى زيـاترى    كؤمـةَلىَ  شبةبةراورد بـة سـاَلى ثـار ثـِرؤذة بةردةوامـةكان رَيكءثَيـك تـرنش ِريزكـراون         (1)
 .(ثشتطريى دةكةينرةاي ليذنةي دارايي ) .تَيداية
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دا بـؤ  1111كة لـة بودجـةى بةرهـةمهَينانى سـاَلى      شبةشى هةرة زؤرى ثِرؤذة بةردةوامةكانى وةزارةت (2)
دا طـؤِران بةسـةر بـِرى تـةرخانكراودا     1111هـةر ثِرؤذةيـةك بِرَيـك ثـارة تـةرخانكراوةش لـة بودجـةى سـاَلى         

 .(تةنها ِروونكردنةوةية) .نةش هةية لةوبارةيةوةوهاتووةش منو

كراوةش اـةم ثِرؤذةيـة    لة ثارَيزطاى دهؤك زياد( زمَيود)ثِرؤذةى دروستكردنى ناوةندى وةرزشءووان لة  (3)
دا 1111نـة لـة ثـِرؤذة ثَيشـنياركراوةكانى سـاَلى       شدا و1111نة لـة بودجـةى ثـِرؤذة بةردةوامـةكانى سـاَلى      

ة كـةى دةسـت   يـ بةَوم ديار ني شدا ااماذةى ثَيكراوةش نووسراوة ايحالة كراوة1111ى هةبووةش لة بودجةى ساَل
 .(داواى ِروونكردنةوة بكرآ لة نوَينةرى حكومةترةاي ليذنةي دارايي . )بةكاربووة

مليؤن دينار خةرج بكراية لة هةردوو ثِرؤذة  (61666)دةبواية بِرى  1111بةطوَيرةى بودجةى ساَلى  (4)
( 11611)دا تــةنها بــِرى 1111ش بــةَوم لــة ســاَلى 1111ثــِرؤذة ثَيشــنياركراوةكانى ســاَلى بةردةوامــةكانء 

مليـؤن دينارةكـةى وةزارةت ضـى ىَل بةسـةر     ( 31161)مليؤن خةرج كـراوةش ثرسـيار اةوةيـة بـِرى ثانـاوة      
ن بـؤ  ثارةيـا  1111ثـِرؤذة لـة سـاَلى    ( 11)ثـِرؤذةى بـةردةوامى وةزارةت   ( 61)ة هةروةها لـة كـؤى   وهاتووة

  .(داواى ِروونكردنةوة بكرآ لة نوَينةرى حكومةترةاي ليذنةي دارايي . )خةرج نةكراوة
اةداى حكومةت بةطشتى لة خةرج كردنى ثارةى تةرخانكراو بـؤ ثِرؤذةكـانى وةزارةتـى ِرؤشـنبريى لـة       (5)

ــاَلى  ــذةى 1111س ــووة %(56.7)دا ِرَي ــانى وةز     شب ــة ثِرؤذةك ــةك ل ــة ذمارةي ــةثَيى ِراثؤرتةك ــة ب ــة وات ارةت ل
داواى ِروونكردنـةوة بكـرآ   رةاي ليذنـةي دارايـي   ) .ونةش هةية وى ليذنةكةومن شثارَيزطاكان اةجنام نةدراوة

  .(لة نوَينةرى حكومةت

بؤ دةبَيت ثَيش وةخـت كةشـفى ثـِرؤذة ثـَيش اـةوةى خبرَيتـة تةندةرينـةوة بدرَيتـة          شثرسيارَيك هةية (6)
اـةم كـارة ثةيوةنـدى بةهـةردوو     رةاـي ليذنـةي دارايـي    . )هَينى بَيتلة كاتَيدا دةبَيت زؤر ن شوةزارةتى دارايى

 .(وةزارةتى دياريكراوةوة هةية

ى خـةرجى ثِرؤذةكـة   %(6)بـةثَيى ياسـا نابَيـت لـة ِرَيـذةى لـة       ( الكشف اإلدرافى )كراو  دةرخستةى زياد (7)
َوم وةك تَيبينى دةكـرآ  دةب  ِرةزامةندى اةجنومةنى وةزيران وةربطريآش بة شيىاةطةر تَيثةِر شتَيثةِر بكرَيت

تَيثــةِريان كــردووةش اةمــة %( 6)كــراو لــة ِرَيــذةى  دةرخســتةى زيــاد ضــةندين ثــِرؤذة هةيــة لــة ثارَيزطاكــان 
 .(يةيليذنةى دارايى لةطةَل تَيثةِراندنى ِرَيذةى ياساييى ن) (.ونةش هةيةوضةندين من)ثرسيارةة 

ةر لة وةزارةتى ِرؤشنبريىءووان لة وةزارةتةكانى نةك ه شجَيطةياندنى ثِرؤذةكاندا هةية تَيكةَلى لة بة (8)
ض لـةناو ثـِرؤذة بةردةوامـةكانى سـاَلى      شبةدى دةكرآ( ناوخؤش ثَيشمةرطةش شارةوانىش ااوةدانكردنةوةش دارايى)

نـــة لـــة ثـــِرؤذة وبـــؤ منو ش(نـــةش هةيـــةومنو) 1111ض لـــةناو ثـــِرؤذة ثَيشـــنياركراوةكانى ســـاَلى  وش1111
لــةكاتى خؤيــدا لــةناو ثــِرؤذة  ( 11)نــاوخؤ لــة ثارَيزطــاى دهــؤك ثــِرؤذةى ذمــارة   بةردةوامــةكانى وةزارةتــى

داوا لة حكومةت دةكةين هـؤى  )  .هتد...ى وةزارةتى ِرؤشنبريىءوواندا بووة1111ثَيشنياركراوةكانى ساَلى 
 .(اةم تَيكةَل بوونة ِروون بكاتةوة
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اوكيةكانى وةزارةتـى ِرؤشـنبريىء   كردنى ثـارةى تـةرخانكراو بةسـةر ضـ     نةبوونى هاوسةنطى لة خةرج (9)
%( 11.6)دا بــؤ بـوارى ِرؤشـنبريى بريتيـة لــة    1111كـراو لـة سـاَلى     ونـة ِرَيـذةى بـِرى خــةرج   ومن بـؤ  شووان

بِريـارة ِرَيـذةى خـةرجكردن بـؤ      1111هةروها بةطشتى بـؤ سـاَلى   ش بةبةراورد لةطةَل بوارى وةرزشءووان و
ءووان  بؤية ليذنة ثشتيوانى لة ثَيشـنيارى وةزارةتـى ِرؤشـنبريى    ش%(11)بوارى ِرؤشنبريى بطاتة نزيكةى لة 

 .(تةنها ِروونكردنةوةية. )دةكات بؤ ج بةج كردنى ثالنى نوآ لةم بوارةدا

وش ووان لةكاتى دياريكراوى خؤيداش و نةكردنى ثِرؤذةكانى وةزارةتى ِرؤشنبريى بوونى طرفتى تةواو (11)
كردنـى ثِرؤذةكـان    كاتى زياتر بةشـَيوةيةكى هاوسـةنط بَيـت بـؤ تـةواو     ثَيويستة ثَيدانى  شثَيدانى كاتى زياتر

 ج ( غرام )ثَيويستة ثةرةنسيثى  شلةويةن كؤنرتاكتةرةكانةوةش ثِرؤذة هةية س  جار كاتى زيادةى ثَيدراوةو
 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي ) .بكرَيت بةج 

ــواليَ     (11) ــةوتووة ك ــة ك ــت ليذن ــة دةس ــةى ك ــةو ِراثؤرتان ــ بــةطوَيرةى ا ــةج  تى ج ــَيكى   ب ــى بةش كردن
 بةثَيى ِراى ليذنةى ثةيوةندييـةكان كةمرتخـةمى هةيـة لـة سـتافى جـ        شةويكان لة ااستَيكى باشدا نيثِرؤذة
هةروةها دةطةِرَيتةوة بؤ تةندةرو جؤرى كةرةسـةى  ش هةروةها ستافى ضاودَيرى اةندازيارى وش كردنء بةج 

رةاي ليذنـةي دارايـي   ) (.تةندةرو جةدوةىل كةميات)ردى لةناو نةكردنى بِرطةكان بة و دياري شبةكارهاتوو و
 .(وةةثةسندة حكومةتى لَي ااطادار بكرَيت

كــة ثَيويســتة هــةموو ســةنتةرة ِرؤشــنبرييةكانء تيــثء   شثَيشــنيارى ســاَلى ثــار دووثــات دةكةينــةوة (12)
سـان لـة وةزارةتـى    هونةريةكانء يةكَيتى نووسةرانى كـوردو سـةنديكاى هونةرمةنـدانء ِرؤذنامةنوو    كؤمةَلة

رةاـي  ) .ضـةندين وةزارةتء اةجنومـةنى وةزيـران    نـةك لـة   شووان كؤمةكء هاوكـارى وةربطـرن   ء ِرؤشنبريى
 .(بكرآ بة ثَيشنيار بؤ حكومةتليذنةي دارايي 

ــوَينةوار     (13) ــتى ش ــةتى طش ــة بةِرَيوةبةراي ــةبارةت ب ــةبووة ( 11)س ــان ه ــؤ   شثِرؤذةي ــة ن ــة دةبواي ( 6)ك
تةنها رةاي ليذنةي دارايي ) .هيَ ثِرؤذةيةكيش ثَيشنيارنةكراوة بؤ بوارى شوَينةوار وشثِرؤذةيان تةواو بواية

 .(ِروونكردنةوةية

دا حكومـةت هـيَ ثـارةى    1111ثِرؤذة لة ساَلى ( 1311)ثِرؤذةى بةردةوام كؤى ( 1365)لة كؤى  (14)
ــةكردووة ــؤ خةرجن ــة   شب ــذةى ل ــة ِرَي ــي  %(. )55)واتــة ب ــةي داراي ــي ليذن ــرةا ــة داواى ِروونكردن ــرآ ل ةوة بك

 .(حكومةت

رةاـي  . )نةبوونى هاوسـةنطى لـة نَيـوان ناوةنـدو قـةزاو ناحيـةكان لـة ِرووى دابةشـكردنى ثـِرؤذةوة          (15)
 .(حكومةتى ىَل ااطاداربكرَيتةوةليذنةي دارايي 

 .تَيثــةِرى%( 11)نابَيــت ثــارةى ثَيويســت بــؤ ديــزاينء سةرثةرشــتىء ِراوَيــذكارى اةنــدازيارى لــة     (16)
 .(بكرَيت بةثَيى رَينمايى حكومةت كار) (.نةى هةيةووليذنةى ناوبراو من)

 بـةج   ثَيشنيار دةكةين وةزارةتى ثالندانان سـةبارةت بةضـؤنيةتى اامـادةكردنء ِراثةِرانـدنء جـ       (17)
كردنى ثِرؤذة وةبةرهَينةكان لةويةن كؤمثانياكانةوة بة هاوكارى ثةرلـةمانء ويةنـة ثةيوةنديـدارةكانى تـر     
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اــةم بابةتــة رةاــي ليذنــةي دارايــي ) .كردنـى ثــِرؤذة  بــةج  ارةى ضــؤنيةتى جــ كؤنفرانسـ  ســاز بكــات لــةب 
 .(ةيثةيوةندى بة بودجةوة ني

 :ليذنةى ثيشةسازىء وزةو سةرضاوة سروشتيةكان :دوانزة
 :اةم خاَونة دةخةنة روو( 16/1/1111)لة ( 11)سراويان ذمارة وبة نو

 :بودجةى وةزارةتي كارةبا/ يةكةم
ي ثَيويسيت اةو وةزارةتةيـةش كـة دةبَيتـة    (1/3)راو بؤ وةزارةتي كارةبا بريتية لة بِري ثارةى تةرخانك (1)

 .(تةنها ِروونكردنةوةيةرةاي ليذنةي دارايي ) .هؤي دواكةوتين جَيبةجيََكردني ثرؤذةكانيان

رةاـي  ) .بؤ دامةزراندني وَيستطةكاني كارةباء دابةشكردني كارةبـا  شثَيويستيان بة بودجةى زياتر هةية (1)
 .(تةنها ِروونكردنةوةيةذنةي دارايي لي

رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .داواكارن بةكارخسـتين وَيسـتطةى كارةبـاي دهـؤك بكرَيـت بـة غـازى سروشـيت         (3)
 .(ثةسندة

ــو   (1) ــي س ــني كردن ــؤ داب ــت ب ــةى ثَيويس ــا وبودج ــتطةكاني كارةب ــؤ وَيس ــي   .)تةمةني ب ــةي داراي ــي ليذن رةا
 .(ثةسندة

 .تةمةنيوبؤ كِريين سـو  شمليؤن دؤور تةرخان بكرَيت( 151)بِري  1111ثَيويستة لة بودجةى ساَلي  (5)
 .(اةمة كارى حكومةتةرةاي ليذنةي دارايي )

 :ثيشةسازي بازرطانيء وةزارةتي بودجةى/ دووةم
ثرؤذةيـان ثةسـند   ( 6)ةش بةَوم تـةنها  وثرؤذةيان ثَيشكةش كردو( 11)وةزارةتي بازرطانيء ثيشةسازى  (1)

ةروةها طوذمـةى تـةرخانكراو بـؤ ثرؤذةكانيـان كةمـة بةرامبـةر ثـارةى        ش هـ 1111كراوة لـة بودجـةى سـاَلي    
 .(تةنها ِروونكردنةوةيةرةاي ليذنةي دارايي ) (.نةى هةيةوليذنة منو. )ثَيويست بؤ ثرؤذةكان

خـةرج   1111مليار دينارة لة بودجةى ساَلي ( 31)سةبارةت بة قةرزى بانكي ثيشةسازى كة بِري  (1)
مليارة تةدوير بكرَيتة سةر بودجةى ( 31)وةش بؤية ثَيشنيار دةكةن اةو وؤ دةرضمايي بنتةنها رَيوش نةكراوة

رةاي ليذنةي ) .ش لةطةَل دياري كردني اةو بِرةى اةمساَل تةرخان دةكرَيت1111بانكي ثيشةسازى بؤ ساَلي 
 .(بكرآ بة ثَيشنيار بؤ حكومةتدارايي 

 .خـةرج كـراوة بـؤ اـةم وةزارةتـة     %( 1.16) خسنتء وةبةرهَينان تـةنها ِرَيـذةى  لة كؤي بودجةى وةطةِر (3)
 .(بكرَيتةوة حكومةت لةم ِرَيذة كةمة ااطاداررةاي ليذنةي دارايي )

 :سروشتيةكان سامانة وةزارةتي بودجةى/ سَييةم
( مبيعات النفط)ليذنة بؤي دةركةوت بةناوى  شتَيبيين لةسةر داهاتي نةوت هةبووش ثاش ِروونكردنةوة (1)

كـة   شيةوة دَيتـة هـةرَيمي كوردسـتان   لة حكومةتي فيدراَل فرؤشي نةوتي سثي يةش كة كة تةنها ثارةى شهاتووة
 .(تةنها ِروونكردنةوةية) .مليؤن دينارة( 111116)بِرةكةى بريتية لة 
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لــة ( 3)ثــرؤذةى بــؤ ثةســند كــراوة ( 5)تــةنها  ش1111ســةبارةت بــة ثــرؤذة ثَيشــنياركراوةكاني ســاَلي  (1)
رةاي ليذنـةي دارايـي   ) .ة دهؤكش كة بِري ثارةكاني لة بودجةدا دياري كراوةل( 1)لة هةولَيرش ( 1)سلَيمانيش 

 .(تةنها ِروونكردنةوةية

 :بةِرَيز جالل علي عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ليذنةى كاروباري كؤمةَويةتيء منداَلء خَيزان :سيانزة
 :ةِروواةم خاَونةيان خستؤت( 17/1/1111)لة ( 31)وسراويان ذمارة وبة ن

ة لةنَيوان تـةرخانكردني ثـارة بـؤ وةزارةتـةكانش بةتايبـةتي تـةرخانكراو بـؤ وةزارةتـي         يهاوسةنطي ني  (1)
 .كارو كاروبـاري كؤمةَويـةتيش كـة بـِري تـةرخانكراو بةرامبـةر اـةركء ضـاوكيةكاني اـةم وةزارةتـةدا كةمـة           

 .(تةنها ِروونكردنةوةيةرةاي ليذنةي دارايي )

ةسند كردني بودجة لةويةن ثةرلةمانةوة خةرج كردنـي تـةرخانكراو بـؤ اـةم     ثَيشنيار دةكةن دواي ث  (1)
 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي ) .وةزارةتة لة دةسةَوتي خودي وةزيردا بَيت

خـةرجي  )ثَيشنيار دةكةن كة جيـاوازى لـةنَيوان تـةرخانكراوى خـةمَلَينراو بـؤ اـةم وةزارةتـة لةطـةَل           (3)
 وش%(51)بةثَيي ِراي اةم ليذنةية زؤر جار جياوازيةكة دةطاتـة   وش نةبَيت زياتر%( 11)اةم وةزارةتة ( فعلي

وةزارةتـى  رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .هؤكةشي دةطةِرَيننةوة بؤ دةست تَيوةرداني وةزارةتي  دارايي لةم بـوارةدا 
 .(دارايى ِروونكردنةوة بدات

ــا       (1) ــؤدَيرن دةك ــةَلطاي م ــاني كؤم ــي ثرؤذةك ــت كردن ــنياري دروس ــة ثَيش ــتة   شتليذن ــاوةن ثَيداويس ــؤ خ ب
 .تايبةتةكان لة شـاري سـلَيمانيش هـةروةكو لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكاني ثارَيزطاكـاني دهـؤكء هـةولَيردا هةيـة          

 (.بةج  بهيَلرآ بؤ حكومةترةاي ليذنةي دارايي )

ش ومليـؤن دينـار  ( 11)مليؤن بؤ ( 15)بةرة زياد بكرَيت لة وكة ثَيشينةى خانو شليذنة ثَيشنيار دةكات  (5)
ثَيشنيار دةكات بؤ اةم مةبةستة سوود وةربطرن لةو بِرة ثارةيةي بؤ اةجنومةني دادوةري تـةرخانكراوة بـة   

 .(بؤ طفتوطؤ لة نَيوان ثةرلةمانء حكومةترةاي ليذنةي دارايي ) .مليؤن دينار( 51)بِري زياتر لة 

 .)مليـؤن دينـار  ( 5)بـؤ   مليـؤن (1.5)ليذنة ثَيشنيار دةكات بة زياد كردني ثَيشينةى هاوسةرطريي لة   (7)
 .(ثةسندة بؤ طفتوطؤ لة هؤَلى ثةرلةمانرةاي ليذنةي دارايي 

ليذنة ثَيشنيار دةكات بؤ زياد كردني دةرماَلةي تايبةت بؤ فةرمانبةرانء كارمةندان كة لة دةزطاكـاني    (6)
رةاـي  ) .(دةرماَلـةى ترسـناكي  )كاروباري كؤمةَويةتي خزمةت دةكةنش اةمةش بة سوود وةرطـرتن لـة بةشـي    

 .(ِراى حكومةت وةربطريآليذنةي دارايي 

وضـةى تـؤِري ثاراسـتين خَيزانـي نابَيـت لـة خـوار هَيلـي هـةذاري بَيـتش           وليذنة ثَيشـنيار دةكـات كـة م     (1)
( 151111)حـةفتاو ثَيـنج هـةزار دينـار زيـاد بكـرَي بـؤ        ( 65111)ثَيشنيار دةكات كة بِري ثارةكةيان لـة  

 وةربطريَي لة بِري ثارةى زيادة كة دادةشـكَيت لـةو بةشـانةى بـِري تـةرخان     سوود  وشسةدو ثةجنا هةزار دينار
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ِراى حكومــةت  و ثةســندةش ثَيويســتة تــةرخانكراوى بــؤ ثةيــدا بكــرآ رةاــي ليذنــةي دارايــي . )كــراوى زيــادة
 .(وةربطريَيت

َلدا تةنها لة بودجةى اةم سا ثَيشنيار دةكةن طرنطيدانَيكي زياتر بدرَي بة ثرؤذةكاني اةم وةزارةتةش كة (6)
 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي ) .ثرؤذةيان بؤ دةستنيشان كراوة( 5)

لة ثرؤذة ياساي بودجةدا هاتووةش بةتايبةتي لةو بِرة  ليذنة ثشتطريي دةكات لةو ماددة ياساييانةى كة  (11)
وش راوةلةويـةن وةزارةتـي كـارةوة تـةرخانك    %( 31)ثارةيةى بؤ سندوقي دةستةبةري كؤمةَويةتي بـة ِرَيـذةى   

كـة تايبةتـة بـة طواسـتنةوةى كارمةنـدان لـة كـةرتي طشـيت بـؤ           ش(11)هةروةها ثشتطريي دةكات لة مـاددةى  
 .(تةنها ِروونكردنةوةيةرةاي ليذنةي دارايي ) .كةرتي تايبةت

ليذنــة ثَيشــنيار دةكــات بــة زيــاد كردنــي وةزارةتــي كــارء كاروبــاري كؤمةَويــةتي بــؤ ســةر بةرنامــةى      (11)
رةاـي  ) .ي ثرؤذةكـةدا هـاتووة  (13)لـة مـاددةى    كـة  شناسازى مرؤيي لـة هـةرَيمي كوردسـتان   طةشةثَيداني توا

 .(ثةسندةليذنةي دارايي 

 :طواستنةوة ء شارةواني خزمةتطوزاريةكاني ليذنةى :ضواردة
 :دةخةنةِروو خاَونة ام( 11/1/1111) لة( 76) ذمارة وسراويانون بة

 (:ضوار)دةكةن اةم بِرطةية زياد بكرَي بؤ ماددةى  سةبارةت بة ثرؤذة  ياساي بودجةش ثَيشنيار (1)

داهــاتي وةزارةتــي شــارةوانيء طةشــتءطوزار لــة حيســابي بانكَيــك كــؤ بكرَيتــةوةوش لةويــةن وةزارةتــةوة / ج)
ثةسـندةء  رةاي ليذنةي دارايي ) (.خةرج بكرَيتء ثاشان لةطةَل وةزارةتي دارايي بة ِرَينماييةك ِرَيك خبرَيت

 ,(بطريَيتِراى حكومةت وةر
رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .كة تايبةتة بـة تواناسـازى   شثَيويستة بِري ثارة دياري بكرَيت( 13)ماددةى  لة (1)

 .(ِراى حكومةت وةربطريَيت

ــةم)دةربــارةى ( 15)لــة مــاددةى  (3) ــت  ( 3ش 1ش 1/يةك ــة ديــاري بكرَي ــةمان ِراى ) .ثَيويســتة بــِري ثارةك ه
 .(هةردوو ليذنةى دارايىء ياسايى

لـة هـؤَلى ثةرلـةمان    رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .مليـؤن دينـار  ( 11)بةرة بـؤ  وثَيشينةى خانو زياد كردني (1)
 .(يةكالبكرَيتةوة لةطةَل حكومةتدا

مليـار  ( 111)مليار بـؤ  ( 151)بِري ثارةى دياري كراو بؤ سندوقي نيشتةجَي بوون كةم بكرَيتةوة لة  (5)
 (.ةسةر بكرَيت لةطةَل حكومةتدالة هؤَلى ثةرلةمان طفتوطؤى لرةاي ليذنةي دارايي ) .دينار

رةاــي ) .مليــار( 51)مليـار بــؤ  ( 15)بـِرى تــةرخانكراو لــة سـندوقي ثالثشــيت طــةجنان زيـاد بكــرَي لــة     (7)
 .(ثَيويستى بة ِرةزامةندى حكومةت هةية شيةيثةسند نليذنةي دارايي 

ثَيـنج مليـؤنيش    ِراىرةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .مليؤن دينـار ( 1)ثَيشينةى هاوسةرطريي زياد بكرَي بؤ   (6)
 .(هةية لة هؤَلى ثةرلةمان يةكالبكرَيتةوة لةطةَل حكومةتدا
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نابَيــت وةزارةتــي دارايــي ثــارةى تــةرخانكراو بــؤ ثرؤذةكــاني وةبــةرهَينان بطوَيزَيتــةوة بــؤ بودجــةى      (1)
 .(ثةسندةرةاي ليذنةي دارايي ) .وةطةِرخسنت

ةش زؤر ثـرؤذة هةيـة   يـ انكراو ديـار ني علي ثرؤذةكان بة بةراورد لةطةَل طوذمـةى تـةرخ  يخةرج كراوى ف (6)
ــاَلي  ــاش بةدوا 1111خـــةرجي سـ ــفرةش كةضـــي ثـ ــةذَير   داي سـ ــةم ثرؤذانـــة لـ ــةوت كـــة زؤر لـ ضـــوون دةركـ
 .(داواى ِروونكردنةوة بكرَيت لة حكومةترةاي ليذنةي دارايي ) .جَيبةجَيكردندان

ــةرخان     (11) ــارةى تـ ــة ثـ ــةكي زؤر لـ ــدنش ِرَيذةيـ ــتنةوةو طةيانـ ــي طواسـ ــارةى وةزارةتـ ــةى دةربـ كراوى بودجـ
زيـاتر لـة تـةرخانكراوى سـاَلي      1111نةتوانراوة خةرج بكرَيش بةَوم بؤ ساَلي  1111وةطةِرخسنت بؤ ساَلي 

ــراوة 1111 ــاري ك ــؤ منو. ي بــؤ دي ــةرخانكراوى : نــةوب ــِري ت ــةتىش تَيَــ )ب ــوودةكاني كؤمةَوي ــرش وس وةكاني ت
 .(وة بكرَيت لة حكومةتداواى ِروونكردنةرةاي ليذنةي دارايي ) (.مةوجوداتي نادارايي

اـةو بـِرة داهاتـةى وةزارةتـي طواسـتنةوةو طةيانـدن        1111سةبارةت بـةداهاتي خـةملَينراو بـؤ سـاَلي       (11)
بةدةســـتيان هَينـــاوةش وةزارةتـــي دارايـــي كـــةمرتي لـــةوة خةماَلنـــدوةش جطـــة لـــةوةى هـــيَ لـــة داهاتـــةكاني  

داواى ِروونكرنـةوة  رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .ةيـ بـِري داهاتيـان ديـار ني    وش فِرؤكةخانـةكان نةهاتؤتـة وةزارةت  
 .(بكرآ لة حكومةت

دةربارةى بودجةى وةبةرهَينانش هيَ كام لةو ثرؤذانـةى كـة وةزارةتـي طواسـتنةوةو طةيانـدن داوايـان         (11)
ثرؤذةيـان هةيــةء بؤيــان  ( 5)وة نةخراوةتــة بةرنامـةوة لــة ثـرؤذة ثَيشــنياركراوةكانش داوا دةكـةن كــة    وكـرد 

وةزارةتى طواسـتنةوة لةطـةَل وةزارةتـى ثالنـدانان طفتووطـؤ بكـةن       رةاي ليذنةي دارايي ) .خبرَيتة بةرنامةوة
 .(لةوبارةيةوة

خستنى وةزارةتـي شـارةوانيش ناهاوسـةنطي هةيـة لـة ديـاري كردنـي بـِري         سةبارةت بة بودجةى وةطةِر  (13)
لـة بوارةكـاني    1111 ش بة بةراورد لةطةَل زياد كردني بِري ثارة بؤ سـاَلي 1111ثارةى خةرجكراو بؤ ساَلي 

بــةثَيي بؤضــووني (. دة كؤمةَويةتيــةكانش خةرجيــةكاني تــرونــةكء خزمــةتطوزاريء ضــاك كردنــةوةش ســو)
 .خستين اةم بِرطانة كةم بكرَيتةوة بـؤ بودجـةى وةبـةرهَينان   ليذنة ثَيويستة بِرَيكي زؤر لة بودجةى وةطةِر

 .(بكرَيت بة ثَيشنيار بؤ حكومةترةاي ليذنةي دارايي )

: نـة ووةش بـؤ منو ودواكةوتين ثةسند كردني بودجة طرفيت زؤري بؤ وةزارةتـي شـارةواني دروسـت كـرد      (11)
رةاـي ليذنـةي    ) (.لة كِريين كةرةسةي ثاك كردنةوةش دواكةوتين جَيبةجَي كردني ثرؤذة ثَيشـنياركراوةكان )

 .(ثةسندةو كراوة بة ثَيشنياردارايي 

ي خـةمَلَينراوي وةزارةتـي دارايـيء وةزارةتـي شـارةواني بـؤ       جياوازيةكي زؤر هةية لةنَيوان بِري داهات  (15)
واتة بِري داهاتي خةمَلَينراو لةويةن وةزارةتي شارةوانيةوة زياترة لة بِري داهاتي خةمَلَينراو  . 1111ساَلي 

 .(وةزارةتى دارايى ِروونكردنةوة بدات لةم بارةيةوةرةاي ليذنةي دارايي ) .لةويةن وةزارةتي داراييةوة

 :تَيبينيةكاني ليذنة لةسةر بودجةى وةبةرهَينان تايبةت بة وةزارةتي شارةواني بريتية لة  (17)
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دا دانـراوةش كـة   1111يين ثَيوةري ااو بؤ هةرسَي ثارَيزطا لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكاني سـاَلي     ثرؤذةى كِر (أ)
دا هـاتووة  1111 لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكاني سـاَلي     اةوةى جَيي تَيبينية كة. مليارة( 71)تَيَووي ثرؤذةكة 

دةردةكـةوَيت كـة    وش(11/1/1111)ة لـة  ودةستنيشاني ِرؤذي دةست بةكاربوونيان كردو وشبةهةمان بودجة
 .(نوَينةرى حكومةت ِروونكردنةوة بداترةاي ليذنةي دارايي ) .ثرؤذةكة وةستاوة

يـة لةسـةر   1111لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكاني سـاَلي     ( ديواري ثاَلثشت لةسةري بَلنـد )دةربارةى ثرؤذةى  (ب)
بـِري خـةرج كـراوى بـؤ دانـراوةش بـةَوم اـةم ثرؤذةيـة لةسـةر اـةو            1111ليسيت وةزارةتي داراييش لة سـاَلي  

ثرسـيار  . لة ليسيت ثرؤذةكاني شارةوانيدا هاتووةء دةسـت بـةكار نـةبووة   ( 151)وةزارةتة نةماوةش بة ذمارة 
نوَينـةرى  رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) ةنـةبووة اةوةية ضؤن ثارةى بؤ خةرج كراوة لةكاتَيكـدا كـة دةسـت بـةكار     

 .(نكردنةوة بداتوحكومةت ِرو

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ِراثؤرتى ليذنةى كاروبارى تةندروستىء ذينطة :ثانزة
 :تَيبينيةكانيان بةم شَيوةى خوارةوةية( 11/1/1111) لة ( 35)بة نووسراويان ذمارة 

بـؤ  (%( 5.51)ر دةكات بودجةى تةرخانكراو بؤ وةزارةتـى تةندروسـتى زيـاد بكرَيـت لـة      ليذنة ثَيشنيا -1
رةاي ليذنةي دارايي ) %(.6)ش بةثَيى ثَيوةرى نَيودةوَلةتى دةب  اةم ِرَيذةية بطاتة لة 1111بؤ ساَلى %( 11)

 .(حكومةتى ىَل ااطاداربكرَيتةوة

طرنطى  1111ةتى هةرَيمى كوردستان بؤ ساَلى يزبةندى طوذمةى ثِرؤذة ثَيشنياركراوةكانى حكومرلة  -1
نادات بة كةرتى تةندروستىش ِرَيذةى طوذمـة بـؤ ثـِرؤذة ثَيشـنياركراوةكانى وةزارةتـى تةندروسـتى بـؤ سـاَلى         

ــة  1111 ــة لـ ــاَلى %( 1.37)بريتيـ ــؤ سـ ــي  . )1111بـ ــةي دارايـ ــي ليذنـ ــة  رةاـ ــذة كةمـ ــةم ِرَيـ ــةت لـ حكومـ
 .(ااطاداربكرَيتةوة

بودجــةى وةطةِرخســنت لــة وةزارةتــى تةندروســتى تــةرخانكراوة بــؤ قــةرةبووى   ى %( 61)ِرَيــذةى لــة  -3
ــةران تــةرخانكراوة بــؤ ثَيداوســتى ثزيشــكى و تةندروســتى     %( 11)واتــة كــةمرت لــة ِرَيــذةى لــة      شفةرمانب

سـتمى تةندروسـتى   يكـة دةبَيتـة هـؤى دروسـت بـوونى كؤمـةلَيك كَيشـة لـة س         شخزمةتطوزارىء ضاككردنةوة
انش مووضـــةو دةرماَلـــةش دروســـت كردنـــى طرفـــت بـــؤ نةخؤشـــة هـــةذارةكانش اـــةركى كـــةمى دةرمـــ)لةوانـــة 

ثةســندةو حكومــةت بةهةنــد رةاــي ليذنــةي دارايــي ) (.هتــد..ثَيشكةشــكردنى خزمــةتطوزارى تةندروســتى 
 .(وةريبطرآ

بةشَيك لة بودجةى هةرَيم لةويةن وةزارةتى تةندروستى حكومةتى عَيراقةوة طَلدةدرَيتةوة بؤ كِرينى  -1
لةبةر اةوةى كـةمءكوِرى هونـةرى هةيـة بـؤ هـةَلطرتنى لوقـاحش بؤيـة ناتوانرَيـت داواى اـةم           شقاحء دةرمانلو

ة لةسـةر طةِرانـةوةى ثارةكـة بـؤ بودجـةى      يهةرضةندة وةزارةتى تةندروستى عَيراق ورى ني شثارةية بكرَيت
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ت اـةم كَيشـةية ضارةسـةر    بؤيـة دةبيَـ   شهةرَيمش اةمةش دةبَيتة هـؤى كـةمى دةرمـان لـة هـةرَيمى كوردسـتان      
 .(حكومةتى لَيئاطاداربكرَيتةوة) .بكرَيت

تةنها ). سابى سوودة كؤمةَويةتيةكانى وةزارةت ثارةيةكى طوجناو دانراوة بؤ نةخؤشية طرانةكانيلة ح -5
 .(ِروونكردنةوةية

 .كرآكةمبكرَيتةوةو كةمء كوِريةكانى ث  ج بةج  ب( تَيَووةكانى تر) ثَيشنياردةكةن طوذمةيةك لة  -7
 .(ثَيشرت لة ِراثؤرتة طشتيةكةدا بة طشتى اةم ثَيشنيارة كراوةرةاي ليذنةي دارايي )

 .(ثةسندة) .بةج  بكرَيت ليذنة ثَيشنيار دةكات ومةركةزى ايدارى لة وةزارةتى تةندروستى ج  -6

 زؤرجـار لـة ثـِرؤذة بةردةوامةكانـدا ديـزاينء طوذمـةو      ش كردنى ثِرؤذةكـان و  بةج  سستى هةية لة ج  -1
اةمة كاردةكاتة سـةر ِرَيـذةى بودجـةى وةزارةتـى      شكةشفى ايزافىء ماوةى تةواوكردنى ثِرؤذةكة دةطؤِرَيت و

 .(ثةسندةو حكومةت اةم خاَلة بةهةند وةربطرآرةاي ليذنةي دارايي ). تةندروستى

ى ذمارةى دةرضووان وشثلةى جيا جياية( 1511)ذمارةى ميالكى دامةزراندن بؤ وةزارةتى تةندروستى  -6
 ) .بؤية داواى زيادكردنى ميالك دةكـةين  شبةشةكانى ثزيشكىء تةندروستى هةرَيم زؤر لةو ذمارةية زؤرترة

 .(حكومةت لةم خاَلة ااطاداربكرَيتةوة بةثَيى توانارةاي ليذنةي دارايي 

ثَيويسـتة طوذمـةى    وش ثَيويستة طرنطى زياترى ث  بـدرآ  شبودجةى دةستةى ذينطة باش رَيك نةخراوة -11
م جر داتى  )هـةروةها طوذمـةى   ش زياد بكرَيت لةسةر ااسـتى ذينطـةو  ( كء خزمةتطوزارىء ضاككردنةوةنة)

 .(رآ بؤ حكومةتاةم خاَلة بةج  بهَيَلرةاي ليذنةي دارايي ) .زياد بكرآ( غري مالي

كردنـى ثـِرؤذة ثَيشـنياركراوةكانى دةسـتةى ذينطـة بـة تايبـةتى         بـةج   ثَيويستة طرنطى بدرآ بة ج  -11
 .(ثشتطريى ىَل دةكةينرةاي ليذنةي دارايي ) .بةِرَيوةبةرايةتيةكان بيناكانى

 :نةزاهة ليذنةى ِراثؤرتى :شانزة
 :دةخةنةِروو خاَونة اةم( 11/1/1111) لة( 13) ذمارة نووسراويان بة
ســاباتى شــةش مــانطى يح وشدرةنــط هــاتووة 1111ســاباتى ختــامى شــةش مــانطى يةكــةمى ســاَلى  يح  -1

َيك هـةر سـالَ  /( 31/7)ساباتى ختامى سـاَلى دارايـى ثَيويسـتة تـا كؤتـايى      يح) .ةهاتووةدووةميش تا اَيستا ن
 .(كرابَيت تةواو

كـةم بكرَيتـةوة   ( بةخشنيش باربؤش سوودة كؤمةَويةتيةكانش تَيَووةكانى تر)ثَيشنيار دةكةن بِرطةكانى   -1
مووضـةى شـةهيدانء اـةنفالء     خبرَيتـة سـةر ثِرؤذةكـانى وةبـةرهَينانء زيـادكردنى      شو%( 51)بة ِرَيذةى لة 

ــةرة    ــينةى خانووب ــةرطريىء ثَيش ــينةى هاوس ــمةرطةو ثَيش ــاوخؤو ثَيش ــانى ن ــةرزةش ِراى  ) .هَيزةك ــةكى ب ِرَيذةي
 (.يةش ِراى حكومةت وةربطريَيت لة هؤَلى ثةرلةمان%(15)ليذنةى دارايى تاكو لة ِرَيذةى لة 

 ) .هتـد لـة دابةشـكردنى ثـِرؤذةدا     ..يـةكانء نا هاوسةنطيةك هةية لةنَيوان ثارَيزطاكانء قـةزاكانء ناح  -3
 .(اةم خاَلة ثَيشرت ااماذةى ثَيدراوة
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سـاباتى ختاميـدا لةويـةن    يهيَ ثرسَيك نةكراوة بـة ديـوانى ضـاودَيرى دارايـى لـة دانـانى بودجـةو ح         -1
نكة تةنها ِروونكردنةوةيةش دةتوانرآ بكرآ بـة ثَيشـنيار بـؤ حكومـةتش ضـو     ) .وةزارةتى دارايىء ثالندانانةوة

 .(سابى خيتاميشةوةيديوانى ضاودَيرى كارى وردبينية لة ضؤنيةتى ج بةج كردنى ياساى بودجة بة ح

فرؤشـتنى  ) كـة بريتيـة لـة داهاتـةكانى     شبة ِروونى اامـاذة بةداهاتـةكانى هـةرَيمى كوردسـتان نـةدراوة       -5
نوَينـةرى  يذنةي دارايـي  رةاي ل) (.نةوتء باجى طومرطء ِرةسمء قةرزى نَيودةوَلةتىء كؤمةكى نَيودةوَلةتى

 (.حكومةت ِروونكردنةوة بدات

لـة كاتَيـدا    شمليـؤن دينـارة  ( 111.516)كة داهـاتى هـةرَيم    شثرسيار دةكةن لة ثِرؤذة ياساكةدا هاتووة -7
وةك داهاتى هةرَيمش سةرضاوةى اةم جياوازية  شمليؤن دينارى كردووة( 5.165.113)بةغدا ااماذة بة بِرى 

رَيم جياوازى هةية لةطةَل داهاتى هاتوو لة بةغداوة بؤ هةرَيمش نوَينةرى حكومةت داهاتى خودى هة)ضيةة 
 .(ِروونكردنةوة لةم بارةيةوة بدات لة هؤَلى ثةرلةمان

ِراى ليذنـةى  )نـةداوة   1111حكومةت ااماذةى بةسةرضاوةى دابينكردنى كورتهَينانى بودجـةى سـاَلى    -6
لةهةمان كات داوا لة نوَينةرى  شيادةكانى ناو بودجةدا كراوة وناقلةى تةرخانكراوة زودارايى لةدةراةجنامى م

 .(حكومةت دةكةين ِروونكردنةوةى زياتر بدات لةم بارةيةوة

 شبكرَيـت  دياري( كاَوو ضاكردنةوة)بوونةوةى بِرى ثارةى تةرخانكراو بؤ كِرينى  داوا دةكةن هؤى بةرز -1
ثَيويسـتة ِروونبكرَيتـةوةش    شونةوةية سـةرنج ِراكَيشـةو  بو ضونكة اةم بةرز شدا1111بة بةراورد لةطةَل ساَلى 

كاريطــةرى طـــةورةى دةبَيـــت لةســـةر هةَلكشـــانى نرخــةكانش اةطـــةرى اـــةوة هةيـــة ببَيتـــة سةرضـــاوةيةكى   
ش ِروونكردنــةوةى زيــاتريش 1111لةدةراــةجنامى زيــادبوونى ِرَيــذةى بودجــةدا هــاتووة بــؤ ســاَلى .)طةنـدةَلى 

 .(تت بدرَيةلةويةن نوَينةرى حكوم

 1111بةهــةمان شــَيوة بــِرى تــةرخانكراوى قــةرةبووى فةرمانبــةران بــؤ وةزارةتــى كارةبــا بــؤ ســاَلى      -6
داواى ِروونكردنةوة بكرَيـت لـة   رةاي ليذنةي دارايي ) .بةشَيوةيةكى سةرنج ِراكَيشء ناسروشتى بةرزبؤتةوة

 .(نوَينةرى حكومةت لةم بارةيةوة

رةاي ) .بؤ بوارى طرنطرتو ثَيويست تر كان كةم بكرَيتةوةثَيويستة بِرى بودجةى تةرخانكراو بؤ حزبة -11
 .(طفتوطؤى لةسةر بكرآ لة هؤَلى ثةرلةمانليذنةي دارايي 

ثَيويسـت بـوو اامـاذة بـة      شبـةج  نـةكراون   وةك ثَيويسـت جـ    1111ثِرؤذةكانى وةبـةرهَينانى سـاَلى    -11
 يشـان دةدات لـة خـةرج كـردنء جـ      كردنيان بكرايةش اةمـة ووازى وةزارةتـى ثالنـدانان ث    بةج  ِرَيذةى ج 

بـةَوم اامـاذة بـة بـِرى تَيَـوو      رةاـي ليذنـةي دارايـيش    ). كردن لةوكاتةى كة بودجةى بؤ تةرخانكراوة بةج 
 .(ِراى نوَينةرى حكومةت وةك ِروونكردنةوة لة هؤَلى ثةرلةمان لةم بارةيةوة شكراوة

تـا بزانرَيـت ضـؤن     1111ةى سـاَلى  ستمَيكى ضاودَيرىء بةدواضوونى اةوتؤ نةبووة بـؤ بودجـ  يهيَ س -11
ــاودَيرى ء   وااِراســـتةكراوة  خـــةرج كـــراوةش اةمـــةش بـــة ااشـــكرا ووازى اـــةداى كـــاراى ثةرلةمانيـــة لـــة ضـ

كارى ثةرلةمان وردبينـى حسـاباتى ختـامىء ِراثؤرتـةكانى ضـاودَيرى دارايـىء بةدواضـوونةش        ) .بةدواداضوون
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ِرةمسيةكان بؤ اـةم مةبةسـتةش طفتوطـؤى لةسـةر بكـرآ      نةك اةجنامدانى ثِرؤسةى وردبينى لةجَيطةى دةزطا 
 .(لةناو ثةرلةمان لةطةَل نوَينةرى حكومةت

 جةدواى اابوورىش ِرةضاوكردنى توانى وةزارةتةكانش ديـاري )ثِرؤذة ثَيشنياركراوةكان بةب  اةجنامدانى  -13
 (.نوَينةرانى حكومةت ِروونكردنةوة بدةن) .بودجةوة خراوةتة ناو( كردنى طرنطى

كـة   شاوةروتر نـةد وء سـةر (1113)بودجةكةدا ااماذة بةهؤكارةكانى دواكةوتنى ثِرؤذةكـانى سـاَونى   لة  -11
 .(نوَينةرى حكومةت ِروونكردنةوة بدات لةم بارةيةوة) .كردنى ثارةى بؤ تةرخانكراوة بؤ تةواو

 نوَينــةرى حكومــةترةاــي ليذنــةي دارايــي ) .دا ودَيكــان ثشــت طــوآ خــراون1111لــة بودجــةى ســاَلى  -15
 .(ِروونكردنةوة بدات لةو بارةيةوة

هيَ ثَيوةرو بنةمايةكى زانستىء نةتةوةيى ِرةضاو نةكراوة لة بـِرى بودجـةى تـةرخانكراو بـؤ ناوضـة       -17
 .(ن نوَينةرى حكومةتى هةرَيمةوة لةو بارةيةوةةِروونكردنةوة بدرَيت لةوي) .ناكؤكى لةسةرةكان

 بـؤ هاوكـاري   1111تةرخان كرابـوو بـؤ بودجـةى سـاَلى      مليار دينار كة( 31)تا اَيستا نازانرَيت بِرى  -16
رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .ضـؤن كـةَلكى لـَي وةرطـرياوة     وشكردنى ثِرؤذةكانى كةرتى تايبةت ضؤن ااِراسـتةكراوة 

 (.نوَينةرى حكومةت ِروونكردنةوة بدات لةو بارةيةوة

هةرسـ  ثارَيزطـاو هـةردوو     مليار دينـار بـؤ هاوكـاريكردنى كـةرتى تايبـةت تـةرخانكراوة بـؤ       ( 5)بِرى  -11
نوَينــةرى رةاــي ليذنــةي دارايــي ) .ايــدارةى طــةرميانء قــةزاى هةَلةجبــة مةبةســتةكةى ِروون نةكراوةتــةوة 

 (.حكومةت ِروونكردنةوة بدات لة هؤَلى ثةرلةمان

 
 

 

 :بةِرَيز عمر صدي  حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ليذنةى مافى مرؤظ :حةظدة
 :ِراو بؤضوونيان بةم شَيوةية دةخةنةِروو( 11/1/1111)لة ( 13)ارة بةثَيى نووسراويان ذم

اـةم ثَيشـنيارة دةخرَيتـة ِروو    رةاي ليذنةي دارايي )ثَيشنيار دةكةن ثَيشينةى هاوسةرطريى زياد بكرآ  -1
 .(هؤَلى ثةرلةمان لة

ة هــؤَلى اــةم ثَيشــنيارة دةخرَيتــة ِروو لــ رةاــي ليذنــةي دارايــي  ). زيــاد كردنــى ثَيشــينةى خانووبــةرة  -1
 .(ثةرلةمان

رةاـي ليذنـةي دارايـي    ) .ِرةضاوى دامةزراندنى دةرضووانى بةشةكانى كؤمةَلناسىء دةرونناسـى بكرَيـت   -3
 .(بكرَيت بة ثَيشنيار

رةاــي ليذنــةي دارايــي ) .دةكــةن لــة ياســاى بــارى كةســيةتى( 36)كردنــى مــاددةى  بــةج  داواى جــ   -1
 .(ةيثةيوةندى بة بودجةوة ني
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ة تةرخانكراوة بؤ مافى مرؤظ مةبةست وةزارةتى مافى مرؤظة كة هةَلوةشـاوةتةوةش  اةو بِرة ثارةيةى ك -5
 .(داواى ِروونكردنةوة دةكرَيت لة نوَينةرى حكومةترةاي ليذنةي دارايي ) .ةيان دةستةى مافى مرؤظ

ــة       -7 ــةن لـ ــةرميان دةكـ ــلَيمانىء طـ ــاى سـ ــنوورى ثارَيزطـ ــةرانى سـ ــارى فةرمانبـ ــة داواكـ ــتطريى لـ ثشـ
داواى  ثةســـندةورةاــي ليذنـــةي دارايــي   ) .جيـــاوازى مووضــةى شـــةش ســاَلى ِرابـــردوو   قةرةبووكردنــةوةى 

 .(ِروونكردنةوة دةكةين لة حكومةت

 :اافرةت مافى لة بةرطرى ليذنةى :هةذدة
 :دةخةنةِروو خاَونة اةم( 16/1/1111) لة( 16) ذمارة نووسراويان بة
حـةفتاو ثَيـنج هـةزار دينـار زيـاد بكـرآ بـؤ         (65111)شنيار دةكةن بِرة ثارةى تؤِرى كؤمةَويـةتى لـة   ثَي -1
ــار  ( 111111) ــةزار دين ــةد ه ــةي دارايــي   ) .س ــي ليذن ــؤَلى     رةا ــةناو ه ــرآ ل ــةر بك ــندةوطفتوطؤى لةس ثةس

 (.ثةرلةمان
رةاــي ) .داوا دةكـةن بودجـةى اةجنومــةنى خامنـان بـِرى ثارةكــةى لـة اةجنومـةنى وةزيــران دياريبكرَيـت        -1

 (.كومةتثَيشنيار بؤ حليذنةي دارايي 

 .كردنى بِرى تةرخانكراو دةكةن بؤ ضاكسازى ذنـان بـة تايبـةتى بـؤ خـواردنء ثَيداويسـتةكان       داواى زياد -3
 (.ببَى بة ثَيشنيار بؤ حكومةترةاي ليذنةي دارايي )
ندوقَيك بـؤ ضـاودَيريكردنى ذنـى تةوقـدراو تـا اـةو كاتـةى كارَيـك         سـ ثَيشنيار دةكةن بـؤ تـةرخانكردنى    -1

 ) .سـةدو ثـةجنا هـةزار دينـار كـةمرت نـةبَيت لـة مانطَيكـدا        (151111)يان شوو دةكات بة بِرى  شدةدؤزَيتةوة
ثَيويسـتى بـة دابينكردنـى     شببَيت بة ثَيشنيار بؤ حكومـةت بـةثَيى توانـاى حكومـةت و    رةاي ليذنةي دارايي 

 (.تةرخانكراوى زيادة
رةاي ليذنةي  ) .دوتيذى خَيزانى زياد بكرآَيوةبةرايةتى بةرةنطاربوونةوةى تونداوا دةكةن بودجةى بةِر -5

 (.بكرَيت بة ثَيشنيار بؤ حكومةت بةثَيى تواناى حكومةتدارايي 

ــاد  -7 ــة زي ــةن ب ــى        داوا دةك ــة وةزارةت ــةر ب ــة س ــلَيمانى ك ــى لةس ــؤزى دةرون ــةنتةرى س ــةى س ــى بودج كردن
 (.دارايى حكومةت بكرآ بة ثَيشنيار بؤ حكومةت بةثَيى تواناىرةاي ليذنةي دارايي  .)تةندروستية

ــاد  -6 ــة زي ــةن ب ــؤ   داوا دةك ــةرطريى ب ــلفةى هاوس ــى س ــار ( 5)كردن ــؤن دين ــي  ) .ملي ــةي داراي ــي ليذن ِراى رةا
 (.حكومةت وةربطريآ بة ثَيى توانا

ِراى حكومةت وةربطـريآ  رةاي ليذنةي دارايي  ) .مليؤن دينار( 11)كردنى ثَيشينةى خانووبةرة بؤ  زياد -1
 (.بةثَيى توانا

ــةو   داو -6 ــةن ل ــدةرى دةك ــانى جَين ــدن  ( 15)اى يةكس ــؤ دامةزران ــراوة ب ــةى دان ــةزار ميالك ــةر   شه ــؤ ه ــة ب ك
بكرآ بة ثَيشنيار بؤ حكومةت بةثَيى رةاي ليذنةي دارايي  .)كةمرت نةبَيت%( 15)وةزارةتَيك ِرَيذةى ذن لة 

 .(بةرنامةى حكومةت

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تاش دةضـينة بةشـي ســَييةمي راثؤرتةكـةش لةِراسـتيدا ثوختــةي ثَيشـنيارةكان و بؤضـوونةكاني هــةردوو       اَيسـ 

ليذنةي ياسايي و دارايية دةربارةي ماددة ياساكاني ثرؤذةكـةش كـة دواتـر لـة دةراـةجنامي موناقةشـةكة خـاَل        
يش وةردةطريَيــت و رةضــاو بــةخاَل دةخوَيندرَيتــةوةو ســةرنج و تَيبينيــةكاني اةنــدام ثةرلةمانــة بــةِرَيزةكان

 .دةكرَيت لةو بوارةوة
 بةشي سَييةم

دة ياساييةكاني ثرؤذة دِراثؤرتي هاوبةش لةنَيوان هةردوو ليذنةى داراييء كاروباري ياسايي دةربارةى ما
 2111ياساي بودجةى ساَلي 

 :يةكةم
 :ش دوو ِرا هةية بةم شَيوةى خوارةوة(ةى يةكةمدماد)دةربارةى  
 .رايىش ثةسندة وةكو لة ثِرؤذة ياساكةدا هاتووةِراى ليذنةى دا (1)

 :ِراى ليذنةى ياسايى (1)

 :بةم شَيوةى خوارةوة داِرشتنةوةى بؤ بكرآ( أوًو -1)ثَيشنيار دةكةن سةرلةنوآ بِرطةى 
ثالث  وست ر مليار وثالمثاا  وثالثر ر ملير ر دينرار لنفقرات جملرا القضراع ويرتم        ( 73.331)مبل  قلر  )

يل وخي ، رايا جملا القضاع صرالحي  الصررف مباشرر  درم  المتمرادات ااخصصر        الصرف اطريق التم 
 (.جمللا القضاع

 :هةية ِرا دوو ش(دووةم ماددةى) دةربارةى :دووةم
 .سندةء وةكو خؤي دةمَينَيتةوةةِراي ليذنةى ياساييش ث (1)

 :ِراي ليذنةى دارايي (2)

 .تةوةثةسندةء وةكو خؤي دةمَينَي( 5،1،3،1،1)دةربارةى بِرطةكاني  ( أ)

. ةيةكي ياسايي جودادةية زياد بكرَيتش يان بة ماددبؤ اةم ماد( بِرطةيةك)ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات  ( ب)
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة

 (:بِرطة) يان( دةدما) دةقي
 تقرع  الريت  الدارير   ال حرلات  او للمحافمرات  حصرراَ  الثانير   اااد  م  (5،1،1) يف ال ارد  اليرادات ختصص) 

 (.النفطي  العمليات أو احللودي  نافهاا فيها
 شثارَيزطاكـان  بـؤ  تـةنها  شهـاتووة ( دوو دةىدما) لة (5،1،1) برٍِِطةكاني لة داهاتانةى اةو تةرخانكردني) واتة
 (.تَيداية نةوتي بةرهةمي ضاوكيةكاني ريةكانءوسنو خاَلة كة ش بةِرَيوةبردن يةكةكاني يان

 دارايـيء  ليذنـةى  هـةردوو  لةويـةن  دةمَينَيتـةوة  خـؤي  وةكـو  ثةسـندةو  ش(سـَييةم  مـاددةى ) دةربارةى :سَييةم
 .ياساييةوة

 :خوارةوةية شَيوةيةي بةم ليذنة هةردوو ِراي ش(ضوارةم ماددةى) دةربارةى :ضوارةم
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 .ش ثةسندة(اوً،)دةربارةى  (1)

 : بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت( ثانيًا)ش ثَيشنيار دةكرَيت ثَيشةكي (ثانيًا)دةربارةى  (1)

تـةنها اـةوة دةسـتةواذةيةكة لـة مـاددة       (والقتصراد  ااالير   وزيرر  ىملر  امرال  ( اوً،) الفقر  حكم م  ستثناعا)
 .ياساكة

 .دةمَينَيتةوة خؤي وةكو ثةسندةو ليذنة هةردوو بةِراي ش(ثَينجةم ماددةى) دةربارةى:ثَينجةم
 .دةمَينَيتةوة ؤيخ وةكو ثةسندةو ليذنة هةردوو بةِراي ش(شةشةم ماددةى) دةربارةى:شةشةم

 .دةمَينَيتةوة خؤي وةكو ثةسندةو ليذنة هةردوو بةِراي ش(حةوتةم ماددةى) دةربارةى:حةوتةم
 . دةمَينَيتةوة خؤي وةكو ثةسندةو ليذنة هةردوو بةِراي ش(هةشتةم ماددةى) دةربارةى:هةشتةم

 :هةية ِرا دوو ش(نؤيةم ماددةى) دةربارةى: نؤيةم
 .ندة وةكو خؤي دةمَينَيتةوةثةس: ِراي ليذنةى ياسايي  (1)

 :ِراي ليذنةى دارايي (1)

بــؤ ( 311)تي خــةرج كــردن لةويــةن ســةرؤك دةســتةكانةوة كــةم بكرَيتــةوة لــة  دةســةَو ش(ثانيررًا)دةربــارةى 
 .مليؤن دينار( 151)

 :هةية ِرا دوو ش(دةيةم ماددةى) دةربارةى:دةيةم
 .ِراي ليذنةى داراييش ثةسندةو وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (1)

دوو مليـؤن دينـار وةكـو    ( 1.111111)ي ليذنةى ياساييش اةوةية كةوا بِري ثاداشت برييت بَيت لـة  ِرا (1)
سـةرلةنوَي داِرشـتنةوةى اـةم مادةيـة بـةم       وةوشهـاتو  1111بةرزترين ااسـتش هـةروةكو لـة بودجـةى سـاَلي      

 :شَيوةيةي خوارةوة

 ااا ازنر   ااقررر   التخصيصرات  ودرم   حرل ال ا للشخص سن يًا دينار ملي ني ىمل للم ظفني ااكافأت تزيل ،)
 (.والقتصاد ااالي  وزار  تصلرها تعليمات ومب جب

 :يانزة 
 :خوارةوةية شَيوةيةي بةم ليذنة هةردوو ِراي ش(يانزة ماددةى) دةربارةى

 .ثةسندة ش(اوً،)دةربارةى  (1)

ش ضــونكة وشــةى (راعاتالشررروط والجرر)ش ثَيشــنيار دةكرَيــت بــة وبردنــي دةســتةواذةى (ثانيررًا)دةربــارةى  (1)
لةبةر دةرضووني بِريارَيـك لةويـةن اةجنومـةني وةزيرانـةوة بـة ذمـارة        وشاةم بابةتة دةطرَيتةوة( الم ااط)
 :سةرلةنوَي داِرشنتنةوةى بةم شَيوةيةي خوارةوة وش(16/3/1111)لة ( 3137)

 القلريم  مرالك  درم   سرتحلث  اا ال ظيفير   اللرجات ملد ت زيع ا زار  اارتبط  غري واجلهات ال زارات ملى)
 مر   الصرادر   والتعليمرات  المر ااط  وحسرب  سركانها  مرلد  وفق الداري  وال حلات ا افمات ملى 1111 سن 

 (.ونفاذ  لألقليم العام  اخللم  جملا قان ر صلور حلني ال زراع  جملا
 .ثةسندةو وةكو خؤي دةمَينَيتةوةش (ثالثًا)دةربارةى  (3)
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 :ش دوو ِرا هةية(دوانزة ماددةى)دةربارةى  :دوانزة
 .ِراي ليذنةى داراييش ثةسندةو وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (1)

 :ِراي ليذنةى ياساييش بةم شَيوةيةي خوارةوةية (1)

 .ش ثةسندة(اوً،)دةربارةى  ( أ)

ســـةرلةنوَي  وشضـــونكة يــةك ضـــةمكي هةيـــة  شثَيشـــنيار دةكـــةن يــةك خبرَيـــت ( أ  ب/ اوً،)دةربــارةى   ( ب)
 :رةوةداِرشتنةوةى بةم شَيوةيةي خوا

اانقر ، منهرا ارل  ثرالث سرن ات        تتحمل وزار  ااالير  والقتصراد نصرف راتبرا الرها يتقادرا  مر  الرلاار         -أ)
 (.اا ظف امتبارًا م  تاريخ نقلا ملى ار تق د اللاار  اانق ، منها اا ظف اصرف نصف الراتب اىل

 (.ب)دةبَيت بة بِرطةى ( ج)زجنريةى برطةى  (3)

 .سندة لةويةن ليذنةى ياساييةوةش ثة(ثانيًا)دةربارةى  (1)

 :سيانزة
 :هةية ِرا دوو ش(سيانزة ماددةى) دةربارةى

 .ِراي ليذنةى داراييش ثةسندةو وةكو خؤي دةمَينَيتةوة  (1)

بةبِري اةو ثارةية دياري  1111ِراي ليذنةى ياساييش ثَيشنيار دةكةن هةروةكو ضؤن لة ياساي بودجةى  (1)
ش بـة هـةمان شـَيوة بـِري اـةو ثارةيـة ديـاري        (ردسرتار البشرري    ات كمشروع تنمي  وتط ير قرلر )كرابوو بؤ 

 .1111بكرَيت لة ثرؤذةى بودجةى ساَلي 

 :ضواردة
 :هةية ِرا دوو ش(ضواردة ماددةى) دةربارةى

 :ِراي ليذنةى داراييش دةستةواذةى كؤتايى بةم شَيوةية بطؤِرَيت (1)
 (. احلك مي وفق قان ر دمم الحزاب حا، اقرار  وقان ر اانممات غري) 

( ياسـاي ِرَيكخـراوة نـا حكوميـةكان     وش بةثَيي ياساي ثاَلثشيت ثارتةكان كـاتَي بِريـاري لةسـةر دةردةضـيَ    )واتة 
 :نح  التاليالملى 

 .لألحزاب)   ( خيصص مبل  قلر   (أ)

 .للمنممات غري حك مي )   ( خيصص مبل  قلر   (ب)
اساييةكة سةرلةنوَي داِرشتنةوةى بـؤ بكرَيـت   دة يدِراي ليذنةى ياساييش ثَيشنيار دةكةن سةر لةنوَي ما (1)

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة

تسع ر مليار دينار للمم الحزاب ومشاريع اانممات غري احلك مير   ويرتم صررف هرها     ( 61)خيصص مبل  )
ار يرتم تسر ي  اابرال  ااسرتلم  مر  قبرل        ىالتخصيص ااجراعات مؤقت  م  قبل وزار  ااالير  والقتصراد  ملر   

وفرق قران ر دمرم الحرزاب      1111والريت تسرتلم يف سرن      1111ب واانممات غرري احلك مير  يف سرن     الحزا
 (.وقان ر اانممات غري احلك مي  حا، اقرارهما م  قبل اراار اقليم ك ردستار
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مليار دينار اىل ختصيصات سلف  الرزواج وسرلف  ااصررف    ( 111)نمرًا لقرتاحنا انقل اابل  ااستقطع والبال  
 .العقارا

  :ثانزة
 :هةية ِرا دوو ش(ثانزة ماددةى) دةربارةى

 :ِراي ليذنةى دارايي  (1)

دةستنيشـان بكرايـة بـة    ( 3 1،1/ اوً،)ثَيويسيت دةكرد اةو بـِرة ثارانـةى تـةرخانكراوة بـؤ بِرطـةكاني        (أ)
 .ندن لةناو ثرؤذة ياساكةشَيوةي خةماَل

 .ش ثةسندة(ثانيًا)دةربارةى   (ب)
 .سندةش ثة(ثالثًا)دةربارةى  (ت)
ِراي . )مليؤن دينـار ( ثَينج)ش ليذنة ثَيشنيار دةكات ثَيشينةى هاوسةرطريي بكرَيت بؤ (رااعًا)دةربارةى  (ث)

 (.ي ياسايي و داراييهةردوو ليذنة

 :ِراي ليذنةى ياسايي( 1) 

ــارةى  ( أ) ــةن ( 3ش 1ش 1/ اوًو)دةرب ــنيار دةك ــةم     شثَيش ــت ب ــان بكرَي ــةرخانكراو دةستنيش ــارةى ت ــِري ث ــة ب ك
 :شَيوةية

بـوو لــة   نـةوةد مليـار دينــارش كـة تــةرخانكرا   ( 61)بـةرة لــة  وزيـاد كردنـي تــةرخانكراو بـؤ ثَيشــينةى خانو   )
سـةدو ثـةجنا مليـار دينـارش كـة بـةثَيي ثَيشـنياري ليذنـةى ياسـايي دابـني           ( 151)بـؤ   1111بودجةى ساَلي 

 وش ِرَيكخـراوة ناحكوميـةكان  كراوةكان بؤ ثشتطريي ثارتةكانء ثرؤذةكاني  دةكرَي لةو بِرينةى كة لة تةرخان
هـاتووة بـؤ    1111كة لة ياساي بودجةى ساَلي  شمليؤن دينار( 15)زيادكردني بِري ثَيشينةى خانووبةرة لة 

 .وَوتيان لة ثارَيزطاكانء قةزاو ناحيةو دَيهاتةكان بؤ اةمساَلومليؤن دينار بؤ ها( 11)
 (.ي ياسايي و داراييراي هةردوو ليذنة). ش ثةسندةو وةكو خؤي دةمَينَيتةوة(ثانيًا)دةربارةى   ( ب)

 (.ي ياسايي و داراييراي هةردوو ليذنة. )ش ثةسندةو وةكو خؤي دةمَينَيتةوة(ثالثًا)دةربارةى  ( ت)

دوو مليـؤنء ثَيـنج سـةد    ( 1.511111)ش ثَيشنيار دةكةن ثَيشينةى هاوسةرطريي لة (رااعًا)دةربارةى  ( ث)
 (.ةي ياسايي و داراييِراي هةردوو ليذن. )مليؤن دينارثَينج ( 5.111111)هةزار دينار زياد بكرَي بؤ 

 لـة  دةبِرَيـت  كـة  ثارةيـةى  بـِرة  لـةو  بكـريَ  دابـني  يـة (زيـادة  ةوتَيَـو ) اةم كة دةكات ثَيشنيار ياسايي ليذنةى
 . ناحكوميةكان ِرَيكخراوة ثرؤذةى ثارتةكانء ثشتطريي بؤ تةرخانكراو

 بـؤ  داِرشـتنةوةى  شـَيوةية  بـةم  مادةكة كة شدةكةن ثَيشنيار ةليذن هةردوو ش(شازدة ماددةى) دةربارةى :شانزة
 :بكرَيت

لطبيعيرر  ااسررتالد العااررلات الرريت تتحقررق اتقرر د وزار  اااليرر  وا،قتصرراد واالتنسرريق مررع وزار  الثررروات / اوً،
 مباشر  م  مبيعات النفط اخلاد يف ا،قليم ومبيعات مشرتقات الرنفط وفرق اللسرت ر العراقري وقران ر الرنفط       
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تضاف اىل ال اردات ااتحقق  وامالد الرباار للمصادق  مليها و 1116لسن  ( 11)والغاز ،قليم ك ردستار رقم 
 .رف اهاصقبل الت

ت دع مجيع مبال  اانح ااستحصل  م  العق د النفطي  والغازي  يف ا،قليم يف حساب خراص لرلى وزار    / ثانيًا
قبرل جملرا الر زراع للمشراريع ااخصرص هلاحسرب العقر د النفطير           ااالي  وا،قتصاد وختصص هه  اابال  م 

والغازي  االنسب  لعق د النفط والغاز وكهلك مشاريع البني  التحتي  يف ا،قليم ملى ار تقرتر مبصادق  اراار 
 .ك ردستار قبل التصرف اها

 .دةمَينَيتةوة خؤي وةكو ثةسندةو ش(حةظدة ماددةى) دةربارةى :حةظدة
 : هةية ِرا دوو ش(هةذدة ماددةى) ربارةىدة :هةذدة

 .راِِي ليذنةى ياساييش ثةسندة وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (1)

 :ِراي ليذنةى داراييش بطؤرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة (1)
 (.، جي ز التعاقل للعمل يف دواار القليم ا، يف الختصاصات النادر  ومب افق  رااس  جملا ال زراع) 

 (.ء بةِرةزامةندي سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران ة دةطمةنةكانتةنها لة ثسثؤري)واتة 
ي ياســايي و ليذنــة هــةردوو راي. )دةمَينَيتــةوة خــؤي وةكــو ثةســندةو ش(نــؤزدة مــاددةي) دةربــارةى :نــؤزدة
 (. دارايي

ي ياســايي و ليذنــة هــةردوو راي. )دةمَينَيتــةوة خــؤي وةكــو ثةســندةو( بيســت مــاددةى) دةربــارةى :بيســت 
 .(دارايي

ي ليذنـة  هـةردوو  راي. )دةمَينَيتـةوة  خـؤي  وةكـو  ثةسـندةو ( يـةك  بيسـتء  ماددةى) دةربارةى :بيستء يةك
 (.ياسايي و دارايي

ي ليذنـة  هـةردوو  راي. )دةمَينَيتـةوة  خـؤي  وةكـو  ثةسـندةو  ش(دوو بيسـتء  مـاددةى ) دةربـارةى  :بيستء دوو
 (.ياسايي و دارايي

ي ليذنـة  هـةردوو  راي. )دةمَينَيتـةوة  خـؤي  وةكـو  ثةسـندةو  ش(سـيَ  بيسـتء  مـاددةى ) دةربـارةى  :بيستء سَي
 (.ياسايي و دارايي

ي ليذنـة  هـةردوو  راي. )دةمَينَيتـةوة  خـؤي  وةكو ثةسندةو ش(ضوار بيستء ماددةى) دةربارةى :بيستء ضوار
 (.ياسايي و دارايي

 :هةية ِرا دوو ش(ثَينج بيستء ماددةى) دةربارةى :بيستء ثَينج
  :ِراي ليذنةى دارايي (1)

 رواترب  قان ر) ياساي ثرؤذة كاتةى اةو تا وبربَيت واتة نةكرَيتش ثَي كاري( ثالثًا ثانيًا  اوً، ) بِرطةى هةرسَي
 سـيين ونو بةرواري تا اةوةى بةهؤي شدةكرَيت ثةسند عرياقةوة ثةرلةماني لةويةن( لول ال يف ااسؤولني كبار
 .نةكراوة ثةسند اقةوةعري ثةرلةماني لةويةن ثرؤذةية اةو ِراثؤرتةش اةو

 : ِراي ليذنةى ياسايي (1)
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كـة تـاكو اَيسـتا كـاري ثـَي       شضونكة ناكرَيت ثشت ببةسيت بة ثـرؤذة ياسـايةك   شش وبربَيت(اوً،)دةربارةى  ( أ)
 (.ي ياسايي و داراييِراي هةردوو ليذنة. )نةكرابَيت لةويةن اةجنومةني نوَينةراني عَيِراقةوة

 .يار دةكات كة اةم بِرطةيةش وبربَيت لةبةر هةمان هؤي سةرةوةش ليذنة ثَيشن(ثانيًا)دةربارةى  ( ب)

 :ش ليذنةى ياسايي ثَيشنيار دةكات كة داِرشتنةوةى بؤ بكرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة(ثالثًا)دةربارةى  ( ت)

م  رواتب كل م  راريا القلريم وناابرا وراريا الربارار وناابرا والسركرتري  وامضراع         % 11تستقطع نسب  )
ال زراع وم  هم الرجتهم وم  يتقادى راتب وزير وكالع وزارات وم  الرجتهم وم  يتقادى راتب الرباار و

وكيررل وزار   وااستشرراري  واصررحاب الررلرجات اخلاصرر  والقضررا  وامضرراع الدمرراع العرراد وااررلراع العررامني ومرر   
 (.الرجتهم

ي ليذنـة  هـةردوو  راي. )تةوةدةمَينَي خؤي وةكو ثةسندةو ش(شةش بيستء ماددةى) دةربارةى :شةش بيستء
 (.ياسايي و دارايي

 :حةوت بيستء 
 :هةية ِرا دوو ش(هةشت بيستء حةوتء بيستء ماددةكاني) دةربارةى

 .دانة ثةسندةء وةكو خؤي دةمَينَيتةوةدِراي ليذنةى داراييش اةو ما (1)

السرااع   )ةكـاني  راي ليذنةى ياساييش ثَيشنيار دةكات كة ضةند ماددةيةكي ياسايي زيـاد بكرَيـت بـة ذمار    (1)
طؤِريين زجنريةى ماددةكان بةثَيي  وشبةم شَيوةيةى خوارةوة( والعشرور  الثامن  والعشرور  التاسع  والعشرور

 :ريزبةندي نوَي

 :ماد  مضاف 

ملى وزار  ااالي  وا،قتصاد يف ا،قيلم حتقيق ااساوا  اني رواتب م ظفى ا،قليم مع رواتب اقرانهم مر   / اوً،
 .ك م  ا،حتادي احل يم ظف
 .احلك م  ا،حتادي  احتقيق ااساوا  اني رواتب ااتقاملي  يف ا،قليم مع رواتب اقرانهم م  متقامل/ ثانيًا
وا،سرايش والشررط  يف ا،قلريم مرع رواترب اقررانهم يف        ةطشـمةر َيثالحتقيق ااسراوا  ارني رواترب قر ات     / ثالثًا

 .احلك م  ا،حتادي 
 / ماد  مضاف 

للاار  اعل نفراذ   1111يا اللاار  ل حل  ا،نفاق الها يتخلف م  تقليم احلسااات اخلتامي  لسن  حيا، را
 .هها القان ر اىل التحقيق وفق ا،جراعات القان ني  والتعليمات النافه 

 / ماد  مضاف 
شراريع  جملا ال زراع تقرليم كشرف حبسرااات اارنح ااقلمر  حلك مر  ا،قلريم مرع ايرار أوجرا صررفها للم            ىمل

 .ااخصص  هلا للرباار للمصادق  مليها
 / تَيبيين  



 117 

 بةنديةكـةى  ريـز  طوجنانـدني  وشياسـاكة  بـؤ  ماددةيـة  سـيَ  اـةو  زيـادكردني  لةسـةر  ِرةزامةنـدة  دارايي ليذنةى
 .ياساييةوة ليذنةى بةِرَيز لةويةن

ي ليذنـة  هـةردوو  يرا. )دةمَينَيتـةوة  خـؤي  وةكـو  ثةسـندةو  ش(نؤ بيستء ماددةى) دةربارةى :بيستء هةشت
 (.ياسايي و دارايي

ي ياسـايي و  ليذنـة  هـةردوو  راي. )دةمَينَيتـةوة  خـؤي  وةكـو  ثةسـندةو  ش(سـي  مـاددةى ) دةربـارةى  :بيستء نؤ
 .سوثاس (. دارايي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة زؤر زؤر سوثاسش دةستتان خؤش بَيتش بةِرَيزانش سوثاس بؤ طشت اَيـوةي بـةِرَيزش كـة طوَيتـان طـرتش بودجـ      

زؤر اةركَيكي خواييش ايهالهيش ويذدانية لةسةر هةموومانش ثَيويستة زؤر بةثاكي و بة دروسيت لةسةري كار 
بكةينش ثَيويست بـة بـري كردنـةوةي بـاش دةكـاتش اـةمِرؤش دانيشـتنةكةمان لَيـرة كؤتـايي دةهَيـنني سـبةي            

 .ثَيرمش خوا حافيزش دووبارة لَيرة اامادة بنش تا اةو كاتة بة خواتان دةس(11)سةعات 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                 ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي َيري ثةرلةماني                                                                             سكرت       

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

 2111\5\12رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 12/5/2111 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــَيش ي (11)كات ــوةِرؤيث ــَي  رؤذي ني ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  16/5/1111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 
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 ي( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(11)دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان فرست أمحد عبـداهلل سـكرتَيري    بةِرَيز
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرةيلة ث( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 16/5/1111ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي ي ثَيش نيوةِر(11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
 –بةردةوام بوون لةسـةر طفتوطـؤ كـردن و بِريـاردان لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان            -1 

 .ش اَيستا داوا لة ليذنةى دارايي دةكةينش كةرةم كةن بؤ شوَينى خؤتان1111عَيراق بؤ ساَلي 

 :مانثةرلةبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار16/5/1111ش رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)ؤي ذمـارة  لـة ثـةيِرةوي نـاوخ   ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1661 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي    (11)ي ااسايي خولي سَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير    (11)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 16/5/1111شةممة رَيكةوتي 

 –بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كـردن و بِريـاردان لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان          -1
 .ش اَيستا داوا لة ليذنةى دارايي دةكةينش كةرةم كةن بؤ شوَينى خؤتان1111عَيراق بؤ ساَلي 

وةزيـري ثالنـدانان و بريكـاري    بةخَيرهاتين بةِرَيزانش وةزيري دارايي كاك شَيخ بايزو بةِرَيز كاك دكتؤر عةلي سندي 
مامؤســتا ســةعد مونةســ  لــةنَيوان ثةرلــةمان و حكومــةت دةكــةينش زؤر بــةخَير بــَينش   طرراهرووةزارةت كــاك رشــيد 

اَيستاش داوا لة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي دارايي دةكةين كةرةم بكاتش راثؤرتي دارايـي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان     
 . ةرموولة شوَيين خؤي خبوَينَينتةوةش ف

 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةحةقةت دوو كةيس هةية ثةيوةندي بـة دوو حاَلةتـةوة هةيـةش كـة اةبوايـة دوَيـيَن  اـةوة يـان موناقةشـة          
كرايةش يان مباخنستاية ِرووش اةطةر جةنابت ِرَيمان ثَي بدةي اةم دوو كةيسـة اةخةينـة ِرووش بـة ِرةزامةنـدى     

 .ِرَيزت دواتر ايرت جةنابت ضؤن بِرياري لةسةر دةدةن يان اةندامة بةِرَيزةكانبة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةَلَي فةرموون بةس ِرةاي خؤتانى لةسةر بدةن وةكو ليذنةش ضونكة ِراثؤرتةكانى تـر ِرةاـي ليذنـةى دارايـي     
 .بووة لةسةريان هةمووى نةخوَيندراوةتةوة فةرموون
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 :راس حسني حمموداا. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةو كاتةدا بـووة كـة    16/1بةشي دووةمى ِراثؤرتي ليذنةى وةرزش و ووان بةحةقةت كة بؤمان هاتووةش لة 
اَيمة كؤتاميان بة ضاث و تـةواوكردنى ِراثـؤرتي كؤتـايي هَينـاوةش تـةخري بوونَيـك تَيبـيين دةكرَيـت لـةنَيوان          

بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةوَيشةوة بؤ ليذنةى داراييش ضـةند خاَلَيكيـان لـة بةشـي      ناردنى لةويةن ليذنةوة
دووةمــى ِراثؤرتةكــةدا اامــاذةى ثَيــداوةش تــةنها ِراي ليذنــة دةربــارةى ثَيشــنيارةكانيان دةخةينــة ِرووش اةطــةر  

 .بةِرَيزت ِرَيمان ثَي بدةى
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو كةرةم كةن
 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةوة دواتر دابةش دةكرَيت بةسةرتانداش  اةوة دوَييَن اَيمة اةوةمان كرد 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تكاية كةس لة جَيطاى خؤي قسة نةكاتش كاك كاردؤش اةطةر نوقتةي نزاميية فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكى

ضؤن دةبَيت دوَييَن ِراثؤرتي ليذنةى دارايي خوَيندراوةتـةوة اـةمرؤ هـاتووين موناقةشـةى لةسـةر اةكـةينش       
دَيت ايزافةى ِراثؤرت دةداتش اةمن يةعين اةو قسة دةتوانَي زؤر دةست كاريرت بكرَيت بـؤ ِراثـؤرتي دارايـيش    

 .تةي تَيدا نيية دةتوانني بَلَيني اةوة ِراثؤرتةكةيةلةبةر اةوة اَيمة باسي كة طلةييمان كرد بؤ اةو ِراثؤر
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

اةو ِراثؤرتـة اَيسـتا دَيينـة سـةرى موناقةشـة دةكرَيـتشوةقتيش بةطشـت اَيـوةى بـةر َيز دةدرَيـت بـةس اـةم             
ِرةاـي خؤيـان   ِراثؤرتة ديارة دواكةوتووةش هي ليذنةيةكى تايبةتة ِرةاـي ليذنـةى دارايـش ثَييـان وا باشـة كـة       

 .لةسةري بدةنش خراث نييةش بؤضيةش با ِرةاي خؤيان بدةنةش فةرموو كاك ااراس
 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتانش     1111ثاشكؤي ليذنةى وةرزش و ووان لةسةر بودجةى خةملَينراوى ساَلي 

 .ش اةم ثَيشنيارو تَيبينيانة دةطرَيتة خؤي16/1/1111لة ( 16)بةثَيي نووسراويان ذمارة 
ثَيشنيار دةكةن بة زيادكردنى طوذمةى ثَيشينةى هاوسةرطرييش ِراي ليذنة ثَيشرتيش اةم ثَيشـنيارة   -1

 .ثَيشكةش كراوة
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ــدادي      -1 ــتمارةى ايع ــة ايس ــراق ل ــتيمانى عَي ــؤمثي نيش ــةى اؤَل ــةكانى ليذن ــدي خةرجي ــةذَير ِريزبةن ل
ة ضواردا ليذنةى وةرزش و ووان ثرسيار دةكةنةش اايا ثةيوةندي ليذنةى اؤَلؤمثي موازةنة لة وثةر

عَيراق بة كوردستانةوة ضيةةش اةطةر اـةو بودجةيـةى كـة تـةرخان كـراوة بـؤ ليذنـة اؤَلـؤمثي لـة          
هةرَيمى كوردستانى عَيراقش اةوا اةو بِرة ثارةية بةشي ضاوكيةكانى اةم ليذنةية ناكاتش بؤ ماوةى 

بؤية ليذنة واتة ليذنةى وةرزش داوا دةكاتش بـة زيـادكردنى اـةم بـِرة      1111انط لة ساَلي شةش م
مليار دينارش راي ليذنةى دارايي بَلَيني سةرؤكايةتى ليذنةى دارايي ببَيت بة ثَيشنيار ( 3)ثارةية بؤ 

 .بؤ حكومةت

ش كـة  1111بؤ ساَلي مليار دينار بؤ بنياتنانةوةي ذَيرخانى وةرزش ( 11)تةرخان كردنى طوذمةى  -3
كــاري ثَيكــرا  1111ياريطــا دابــةش دةكرَيــتش وة لــة مــانطى كــانوونى يةكــةمى ســاَلي ( 17)لةســةر 

لةويةن وةزارةتى ِرؤشنبريي و ووانش بـة ااطـاداري سـةرؤكايةتي اةجنومـةنى وةزيـرانش بـةآلم هـيَ        
ار دينـارة كـة لـة    مليـ ( 11)طوذمةيـةك خـةرج نـةكراوةش ليذنـة ثَيشـنيار دةكـاتش ضارةنووسـى اـةم         

تـةرخان كرابـوو بـؤ خـةرج نـةكراوةةش ِراي اَيمـة وةكـو سـةرؤكايةتى ليذنـة           1111بودجةى ساَلي 
 .نوَينةرى حكومةت ِروون كردنةوة بدات لةو بارةيةوة

ــةى        -1 ــةثَيي راي ليذن ــةش ب ــى وةرزش و ووان زؤر كةم ــؤ وةزارةت ــنياركراوةكان ب ــرؤذة ثَيش ــارةى ث ذم
ناِرةزايـةتى هةيـةش لـةو ثرؤذانـةى كـة وةزارةتـى ثـالن دانـان ثَيشـنيارى          وةرزشش وةزارةتى نـاوبراو  

كــردووةش بؤيــة ليذنــةى وةرزش و ووان لــة ثةرلــةمانى كوردســتان بــةثَيي كؤبوونــةوةى هاوبــةشش   
هـؤَلي وةرزشـي   ( 6)لةطةَل وةزارةتـى ِرؤشـنبريي و ووان اـةم ثَيشـنيارانة دةكـةنش دروسـت كردنـى        

هــؤَل لــة ثاِرَيزطــاي ( 3)هــؤَل لــة ســلَيمانى و طــةرميان ( 1)شــَيوةية داخــراوى فــرة مةبةســتش بــةم 
هؤَل لة ثارَيزطـاي دهـؤكش سـةرؤكايةتى ليذنةكـةمان داوا دةكـات بـيَب بـة ثَيشـنيار بـؤ          ( 1)هةولَير 

 .حكومةت

ثَيشنيار دةكةنش كة ثرؤذةى اامادةكردنى ديزاينى طوندي اؤَلـؤمثي لـة ثارَيزطـاي هـةولَير خبرَيتـة       -5
ــةى  ــاَلي بودج ــةى     1111س ــؤ بةرنام ــنيار ب ــة ثَيش ــرَي ب ــات بك ــنيار دةك ــة ثَيش ــةرؤكايةتى ليذن ش س

 .داهاتووى حكومةت

ثَيشنيار دةكةن كة هةماهةنطى طوجنـاو هـةبَي لـةنَيوان وةزارةتـى ثالنـدانان و وةزارةتـى وةرزش و        -7
ةرؤكايةتى ليذنة ووان و وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان و ثارَيزطاكان لة كاتى ثَيشنياركردنى ثرؤذةش س

 .ثَيشنيار دةكات بيَب بة ثَيشنيار بؤ حكومةت

ثَيشنيار دةكةنش بة كةمكردنةوةى تَيَووى ياريطا بَووكةكانش كة ثَيشنيار كـراون دروسـت بكـرَينش     -6
لة طؤرةثانى قوتاخبانةكانى ثارَيزطاي سلَيمانىش لة ضوارضَيوةى ثرؤذةكانى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـان   

مليؤن دينارش ِراي سةرؤكايةتى ليذنـة ثَيويسـتى   ( 155)مليؤن دينار بؤ ( 111)لة  كةم بكرَيتةوةش
 .بة ِراي ويةنى ثةيوةنديدار هةية لةسةراةم ثَيشنييارة
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هيَ ياريطايةك يان هؤَلَيكى وةرزشي لة ثةميانطا وةرزشيةكان نةخراوةتة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكانى  -1
ةم ثةميانطايانــة فــةرامؤش كــراون لةويــةن وةزارةتــى  ش وة اــ1111وةزارةتــى ثــةروةردة بــؤ ســاَلي  

 . ثةروةردةش راي سةرؤكايةتى ليذنة اةوةية وةزارةتى ثةروةردةي لَي ااطادار بكرَيتةوة لةم خاَلة
ــتى       ــةرى طش ــةِرَيز بةِرَيوةب ــةن ب ــراوَيكةش لةوي ــتيدا نووس ــة راس ــي دووةم ل ــةمان كةيس ــةرؤكى ثةرل ــةِرَيز س ب

بـةثَيي اـةم نووسـراوة ثةرلـةمانى      17/5/1111لـة  ( 171)ة نووسـراوى ذمـارة   ديوانةوة بؤمان هاتووةش ب
داوايان كردووةش كة بودجةى سـةرؤكايةتى   1/11/1111لة ( 3/1/1111)كوردستان بة نووسراوى ذمارة 

 .ثةرلةمان
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ببوورة سةرؤكايةتى ثةرلةمان نييةش بودجةى ثةرلةمانة
 :حسني حممود ااراس. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مليارش لَيرة اـةوة دةبَيتـة   ( 51)مليارةش بةَلام وةزارةتى دارايي كةمى كردؤتةوة بؤ ( 61)بودجةى ثةرلةمان 

هؤي اةوةى كة مةوجوداتى نادارايي كة ثةرلةمانى كوردسـتان ثالنَيكـى بةدةسـتةوةيةش بـؤ دروسـت كردنـى       
رلةمانى كوردستان لة ثارَيزطاكانش لةبـةر اـةوة ثَيويسـتى بـةو بـِرة ثارةيـة       ضةند بينايةك و نووسينطةى ثة

 .هةيةش دةةةينة بةردةمي بةِرَيزتان تاكو راي حكومةتى لةسةر وةربطريَيتش لةطةَل ِرَيزدا
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان  

تةى دوَيـيَن خوَيندرايـةوةش   سوثاس بةِرَيزان اَيستا دةست دةكةين بة موناقةشة لةسةر ِراثؤرتةكةش اةو ِراثؤر
اةمرؤش تةكميلة كراش من بؤ اةوةى كَي قسة دةكات لة ليستةكاي ثرسـي اةحلةمـدولال هـةموو دةيانـةوَيت     
قسة بكةنش بؤية بةثَيي تةسةسولي ناوةكانى خؤتان  لة ليستى بؤ هةَلبذاردن تةقسيم بةندميان كردووةش وة 

تاجي كردووةش بةثَيي حةمجي فراكسيؤنةكان دَيتة خـوارةوةش  بةعةدالةت لةسةر طشت ليستةكان ناوةكان اين
 .ثاشان دةضَيتة وي اةوانةى كة دةنطيان كةمرتةش بةَلام بةعةدالةت بؤ هةر هةمووش فةرموو كاك كاردؤ

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بـؤ اـةوةى شـَيوازةكة ديـاري     : كيانش دووةميـان بؤ اةم دابةش كردنةى اَيوة ااسايية  بةوي منـةوةش اـةوة يـة   
بكةينش من اَيستا ثَيشنيار دةكةمش اةوةى كة دوَييَن دوو ِراثؤرت هةبوو ش ِراثؤرتي بةِرَيز وةزيري دارايـيش وة  
ِراثؤرتي ليذنةى داراييش اينجا دوايي دَيينـة سـةر ثـرؤذةى بودجـة كةبـةوي منـةوة يةكـةجمار قسـة لةسـةر          

مبةر سياسةتى حكومةت يان تَيروانينى حكومةت كة ثةيوةندي بـة ِراثؤرتةكـةى خؤيـةوة    تَيروانينمان بةرا
هةيةش اَيمة ضةند تَيبينيةك بيدةينش اينجا بَينة سةر ليذنـةى دارايـي كـة ِراثـؤرتي اـةوان قسـةى لةسـةر        

 .بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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شةوةش بةَلام اةتوانن وةختى لةسـةر ِراثؤرتةكـة قسـة    بةِرَيزش بةثَيي ثةيِرةوى ناوخؤي ثةرلةمان دةِرؤينة ثَي
 .اةكةنش تَيكةَلاوةش دةتواني ِرةاي لةسةر اةوةى تريش بدةىش فةرموو كوَيستان خان

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةو هـةمووى بةيةكـةوة   اَيمة كة قسة دةكةينش يةعين دةمةوَي اةوة بزاي اايـا لةسـةر ِراثؤرتةكـةو بودجةكـ    
قسة دةكةينةش يان لةثَيشدا ِراثؤرتةكة جارَيكى كة قةسـة دةكـةين لةسـةر بودجةكـة بةطشـىش  تةبعـةن مـن        
مةبةستم لة ثرؤذة ياسايةكة نييةش ضـونكة دةزاي اـةوة دواجـار قسـةى لةسـةر دةكـرَيش اايـا دووجـار قسـة          

اــةوةى اــةوةمان لــةو ِروون بَيــتش  زؤر  دةكــةين يــان يــةكجار لةســةر كــؤي مةســةلةكان قســة دةكــةينةش بــؤ 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاسش اَيستا لةسـةر ِراثؤرتةكـة قسـة دةكـةين بـؤ اـةوةى وةخـت زيـاتريش بَيـت بتوانـدرَيت باشـرت ِروون            

 .بكرَيتةوة ضونكة اةوة ميزانيةيةش فةرموو كاك شظان
 :بةِرَيز شظان امحد عبدالقادر

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكى ثة
من ثَيم واية اةو ِراثؤرتة كؤمةَلَيك ثرسيار لة حكومةت و تـةوزيعات لـة حكومـةت داواكـراوةش كـة زؤربـةى       
ثرسيارةكانى اَيمة لةو تةوزيعات و ثرسيارةكانى لة حكومةتن دةبَينتش اةطـةر حكومـةت يـةك بةيـةك اـةو      

ةكةش يــةكال دةبَيتــةوةو زيــاتر ثرســيارو تةوزيعاتانــة جــواب بــداتن بــاري اَيمــةش ســووك دةبَيــتش مشــكيل  
 .بةرضاومان ِروون دةبَينت

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسش فةرموو كاك بورهان

 :بةِرَيز برهان رشيد حسن
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جةنابتان دةزانن اةو ِراثؤرتة باسي سَي شـيت تَيدايـةش داهاتيشـي تَيدايـة و خةرجيشـي تَيدايـة و سياسـةتي        
شي تَيدايةش بةَلام من وةكو بزاي من كة وةخيت خؤي تةلةبة بوومش ثَينجي اةدةبي بوومش بودجةم حكومةتي

خوَيندووةش بودجة لة ثَيشداش موناقةشةى داهـات دةكـرَيش اينجـا موناقةشـةى خـةرجي دةكـرَيش اةطـةر اـاوا         
 .ِراثؤرتةكة موناقةشة بكرَي تَيكةَلةو ثَيكةَلة دةردةضَي

 :ةمانبةِرَيز سةرؤكى ثةرل
. نيزام داخلي ماددةكانى خبوَينةوة بزانة ضيت ثَي اةَلَيةش اَيمـة لـةوة دةرناضـني بـة طـوَيرةى اـةوة دةِرؤيـن       

 .نوقتةي نيزاميت هةية كاك حةمة سعيدش فةرموو
 :بةِرَيز حةمة سةعيد محةعلي
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ِراثــؤرتي ليذنــةى دارايــي بكرَيــتش دواى  دةبَيــت لــة ثَيشــدا طفتوطــؤ لةســةر  ( 17،15،11)بــةثَيي مــاددةى 

 .طفتوطؤكردن اينجا دَيينة سةر دةست ثَي كردنى طفتوطؤ لةسةر ثرؤذة ياساي بودجةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمةش وامان وتووة براش كاكة هةرواش دةكةين
ثَيي اةو تةسةسولةى دانراوةش ناويامنان اَيستا اةو بةِرَيزانةى كة ناويان دةخوَينينةوة لة طشت ويةنةكان بة

اختيار كردووةش هةندَيك فراكسيؤن ناوى سةرؤك فراكسيؤن ذمارة يـةك نييـة لـة قاميةكـةش بـةَلام شانسـمان       
داوةتة سةرؤك فرتكسيؤنةكة يةكةجمار قسة بكاتش تكاية تكرار حماولة بكةن نةبَيتش وةلةسةر مةوزوعةكـة  

ام بؤضوونيشتان هةبَيت ضي لَي بكرَيتش كـة اةمـة خراثـة بـةديل بـؤ اةمـة       نةواقسي تَيداية باسي بكةش بةَل
ضييةةش بؤ اةوةى بتوانني شتَيكى زؤر ِرَيك وثَيك تقدميي خةَلكى كوردستان بكةينش بـةِرَيز سـؤزان شـةهاب    

 .  بفةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ومةت ثرؤذة ياساي بودجة بة تةواوى زانياريةكان و وردةكاريةكانـةوة  بَي طومان جَيطةى دَلخؤشييةش كة حك
 ...خستؤتة بةردةمى ثةرلةمان و راي طشتىش بؤ اةوةى ثةرلةمانتاران

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
ثَيش اـةوة سـؤزان خـان ببـوورة شـةش دةقيقـة بـؤ هـةر اةنـدامَيكى بـةِرَيز هةيـةش  كـة قسـة بكـاتش تكايـة                

 .كوَيستان خانش فةرموو. بكةنش شةش دةقيقة كافية ايلتيزام بة كات
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
َي قســة دةكــةينش اوةكــان خبوَينــةوةش تــابزانني لــة كــووةَلــآل داواكارييــةش بــةِرَيز ســةرؤكى ثةرلــةمان نــاكرَي ن 

 .لةليستةكةى كة تةرتيبتان كردووة بؤمان خبوَينةوة
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَيز

سـؤزان شـةهاب نـورىش عمـر صـدي  هـةورامىش       )بةَلَي دانيشةش اةوةى كـة اَيسـتا حـازرةش    شمعقولة شبةسةرضاو
ش  اهاعالرلي  كاردؤ حممد ثريداود ش جالل علي عبداهللش زكية سةيد صاحلش كوَيستان حممد عبداهللش عمـر عزيـز   

حـاجيش امساعيـل حممـود عبـداهللش عبـدالرمحن حسـني        ش دَلشـاد شـةهاب  دالقادر بازرطانش سـامل تؤمـا كـاكؤ   عب
ش شـَيردَل تةحسـني ش   وغسرطني اـري عبداوحـد ا  ثرا ابابكرش امحد سلَيمان عبداهللش بةيان امحد حسن كؤضـةرىش  

سةمري سليم امني بـةط شايـوب نعمـةت    مبلاحلاف  شريف  ِرؤذان عبدالقادر امحدش كاوة حممد امنيش شَيرزاد 
اةطـةر لَيـرة نـةبوو سـةرطوَل دَيتـة جَيطـايش جيهـان امساعيـل امحـد ابـراهيم علـي ش             قادرش اةطةر لَيرة بـووش 

 (ناسك تؤفي   تارا تةحسني ياسنيش ثةميان عزةدين خضر عبداهلل حممود حممد ش ااواز عبدالواحد 
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بـووش   ناوة اةطةر اةو ناوانـة خـةآلس  ( 11)اَيستا اةوةندةيةش بةِرَيز سؤزانش ناوى اةوانى تريش دَيت اَيستا 
 .اينجا جمموعةكةى تريش بؤتان دةخوَينينةوةش سؤزان كةرةم كة فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جَيطةى دَلخؤشيية كة حكومةت ثرؤذة ياساي بودجة بـة تـةواوى زانياريـةكان و وردةكاريةكانـةوة خسـتؤتة      
انتاران بة بةرضاو ِروونيةوة تاوتوَيي بودجة بكـةنش هـي   بةردةمى ثةرلةمان و راي طشتىش بؤ اةوةى ثةرلةم

ــَي        ــةت و ج ــَيتة خزم ــرتة بَ ــة باش ــي خةَلك ــة ه ــةرَيم ك ــاتى ه ــةين داه ــةك وابك ــةموو وي ــة ه ــاَل وة ب اةمس
بــةجَيكردنى داواكــاري هاوَلاتيــان و بــةرثاكردنى شــةفافيةتى زيــاتر و خزمــةتكردنيانش اَيمــة وةكــو ليســتى   

دنـى بودجةكـة ثَيشـنياز دةكـةين اةطـةر جـةنابي ليذنـةى دارايـيش مووحـةزاتى          كوردستانى ثاش تاوتوَي كر
لة كؤي بودجةى وةطةِرخسنت كةم بكرَيتةوةش كـة دةكاتـة   % 11اَيمة بنووسَيش ثَيشنياز دةكةين بةِرَيذةى لة 

 .مليار دينار بؤ اةوةى حكومةت لةم بوارانةدا دابةشي بكاتةوة( 666)
مليـار دينـار بـؤ ثشـتطريي كردنـى اـةم خاَلانـةى        ( 761)ثارةيـة كـة دةكاتـة     اةو بِرة% 61بةشي يةكةمش لة 

 . خوارةوة كة ثةيوةندي ِراستةوخؤي بة باشرت كردنى ذيان و طوزةرانى خةَلكةوة هةية
مليار دينار خباتة سةر اةو بِرة ثارةيةي كة خؤيان تـةرخانيان كـردووةش زيـادة بيخاتـة سـةر      ( 51) -1

دوو مليؤن و نيوى ناردووةش ثَيشنياز دةكةين اَيمة وةك ليستى ( 1,5)سولفةى زةواج كة حكومةت 
 .مليؤن( 5)كوردستانى بكرَيتة 

مليار دينار بؤ زيادكردنى دةرماَلةى هَيزةكانى ثؤليس و ااسايش بؤ اـةوةى دةرماَلـةكانيان   ( 111) -1
 .ببَيتة هاوشَيوةى عَيراق

ت كردنى خوَيندطاي هاوضةرو كة ثار سـاَل  مليار دينار بؤ بةردةوام بوونى هةَلمةتى دروس( 151) -3
 .خوَيندطةى ثَي دروست كرا( 111)سةركةوتوو بوو وة 

( 31)مليار دينار بؤ زيادكردنى مووضةى تؤِري ثاراستنى تؤِري كؤمةَلايةتى كة حكومةت لة ( 11) -1
دينار كة هةزار ( 151)هةزار دينارش اَيمة ثَيشنيار دةكةين بكرَيتة ( 65)هةزارةوة كردوويةتى بة 

 .مانطانة خةَلكى كةم دةرامةت لَيي سوودمةند دةبنش كة اةمة وةزارةتى كار ثَيي هةَلئةسيَت

 .مليار دينار بؤ قةرزى زراعي بؤ جووتياران( 65) -5

مليار دينار بؤ قةرزى صناعي كة دةبَيتة هؤي بةكارخستنى زياترى خةَلك و كةم بوونةوةى ( 65) -7
 .دياردةي بَيكاري

ينار خبرَيتةوة سةر بودجةى وةبةرهَينان بؤ ثرؤذة خزمةتطوزاريييـةكانش هـةروةها   مليار د( 111) -6
 مليؤن دينارش اةم ثَيشنيازانةنان هةيةش ( 11)داوا دةكةين سولفةى عةقار بكرَيتة 

داوا دةكةين حكومةتى هةرَيمى دادثةروةري لة ثَيدانى دةرماَلة بؤ فةرمانبةران بـةثَيي ثسـثؤري و    -1
رسي و جؤري كارةكانيان سةرةف بكاتش كة بـة طـوَيرةى ميكـانزمَيكى ديـاري كـراوش      ثَيويستى و مةت
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ــكةش بــة      ــوَي ثَيش ــةكى ِرَينمــايي ن ــةكانش ثرؤذةي ــي ســةنديكاو كؤمةَل ــاآلى هاوبةش وة ليذنةيــةكى ب
اةجنومــةنى وةزيــران بكــات لةبــةر ِرؤشــنيايي ياســاي مووضــةى فةرمانبــةران بــؤ ســةرةف كردنــى    

 .اَيمة اَيستا تَيبينيمان كردووة عةدالةتَيك نييةش لة ناو ثَيدانى دةرماَلةدادةرماَلة لةبةر اةوةى 
ليـواي ثَيشـمةرطة كـة دةبَيتـة هـؤي      ( 1)زوو جَي بةجَيكردن و دروست كردنى بِريـاري ثَيكهَينـانى    -1

 .زيادكردن و باشرتكردنى طوزةرانى ثَيشمةرطة

 .ةمانى كوردستانةوة دةرضووةجَي بةجَيكردنى ياساي خانةنيشينى ثَيشمةرطة كة لة ثةرل -3

جَي بـةجَيكردنى ياسـاي خانةنيشـني كردنـى كـةم اةنـدامى ثَيشـمةرطةش هـةروةها اـةوةى كـة لَيـي             -1
ــة  ــة دةكاتــة   % 31اةمَينَيتــةوة ل ــارة ك ــِري ث ــؤ   ( 166)يةكةيــة ب ــتش ب ــةرخان بكرَي ــار ت ــار دين ملي

اــةم ثَيشــنيازانة ثركردنــةوةى اــةو عــةجزةي كــة هةيــة ش اةمــة اَيمــة وةكــو ليســتى كوردســتانى    
دةخةينة بةردةستى اةندامانى ثةرلةمان وة هةروةها حكومةت و ليذنةى دارايي بةِرَيز بؤ اـةوةى  
كار بكرَيت بةم شَيوةيةش هاوسـةنطييةك دةطَيِرَيتـةوة بـؤ بودجةكـة وة بودجـةى وةبـةرهَينان زيـاد        

 .دةكاتةوةو زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرَيز عمر صدي  حممدسوثاس بؤ جةنابتش بة

 :بةِرَيز عمر صدي  حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من سةرةتا ثشتطريي لة ِراثؤرتي ليذنةى دارايي و اابوورى دةكةمش تايبـةت بـة مامةَلـةكردن لةطـةَل بودجـة      
 كة دابةشي كردووة بةسةر بودجةى وةطةِرخسنت و بودجةى وةبةرهَينانش اةو كةم وكوِريانـةى كـة هـةبوون   

اةو كةلَينانةى كة هةنش تةصةور دةكةم كة ثَيشنياري خؤي ثَيشنيار كردووةش تةنها اةوةندة مـاوة بـةِرَيزان   
لة حكومةت ِرةاي خؤيان لةسةر بدةنش ثاش اةوة لةويةن اةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة بِريار لةسـةر  

كردووةش بـة تايبـةت هـةروةكو ااطـادارن لـة      اةو ثَيشنيارانة بدرَيتش كة ليذنةى دارايي و اابوورى ثَيشكةشي 
بودجةى اةم ساَلي حكومةت دوو ِرَيطا طرياوةتة بةرش بؤ كةمكردنةوةى كَيشـةى نيشـتةجَي بـوونش اـةوانيش     

صـندوقي نيشـتةجَي بـوونش مـن     : ثَيشـينةى خانووبةرةيـةش كـة قـةرزى خانووبةرةيـةش دووةميـان      : يةكةميان
ي و اابووري هاتووةش ثشـتطريي اـةوة دةكـةم كـة ِرَيطـةى سـَييةمى بـؤ        هةروةكو لة ِراثؤرتةكةى ليذنةى داراي

ايزافة بكرَيش اةويش اةوةية بِرَيك ثارة تةرخان بكـرَي بـؤ دروسـت كردنـى خـانوو يـان يةكـةى نيشـتةجَي         
ــردووش دوو       ــاَلانى ِراب ــة س ــارةوةش ل ــةم ب ــمان هةيــة ل ــةذارش اةزموونيش ــةت و ه ــةَلكى كــةم دةرام ــؤ خ ــوون ب : ب

َيشينةى هاوسةرطرييش حةةةن اةوةش ثاش اةوةى ِراي بـةِرَيزان لـة حكومـةت وةردةطـريَيش وة     زيادكردنى ث
توانــايي حكومــةت مــن ثشــتطريي اــةوة دةكــةمش كــة بــِري كــوىل قةرزةكــة دةســت نيشــان بكرَيــتش بــؤ اــةوةى  
ــةمان وة          ــةوةى ض ثةرل ــؤ ا ــر ب ــتش  دوات ــاو بَي ــةثَيش ض ــؤيش ل ــاجني خ ــؤيش اام ــةدة  خ ــر ه ــةت دوات حكوم

دةست نيشان بكةنش بةهـةمان شـَيوة    وداةجهزةكانى ِرةقابى بة ااسانى بتوانن لة اةداي حكومةت لة داهاتوا
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بؤ قةرزةكانى تري كشتوكاَليش قةرزةكانى ثيشةسازى بةهةمان شَيوةش هةروةكو لة ِراثؤرتي ليذنةى دارايـي و  
ةم بابةتـة دةسـت نيشـان بكـرَيش     اابووري هاتووةش من ثشـتطريي اـةوة دةكـةمش كـة بـِري تـةرخان كـراو بـؤ اـ         

ــة        ــدي ب ــةويش ثةيوةن ــة ا ــَيندرَيتةوة ك ــنيارة خبش ــةو ثَيش ــاو ب ــر ض ــارَيكى ت ــةمش كــة ج ــةوة دةك ــتطريي ل ثش
زيادكردنى بِري هاوكاري ضاودَيري كؤمةَلايةتي هةية اةوةى كة دةدرَيتش لةذَير ناوى ضاودَيري كؤمةَلايةتى 

اـةوةى  .َلـةدا نةضـووبن اـةوانيش ثَيشـنياري خؤيانيـان هةيـة      هةروةكو ليذنةى كاروبـاري كؤمةَلايـةتى بةهة  
ثةيوةنديدارة بة هةروةكو لـة ياسايةكةشـدا هـاتووةش لـةناو ِراثؤرتةكةشـدا هـاتووةش بـؤ اةوانـةى كـة لـة ثلـة            

لة مووضةو دةرماَلةى ثةرلـةمانتارةكانش  % 11تايبةتيةكاننش من بؤخؤم ثشتيوانى لةوة دةكةم كة ِرَيذةى لة 
كى هةرَيم وة جَيطرةكةىش سةرؤكايةتى ثةرلةمان وة اةندامانى ثةرلـةمانش وةزيـرة بـةِرَيزةكانش    ببورة سةرؤ

يـان برِبَيـت ضـونكة    % 5وة دواتر لةطةَل اةوانةى كة مدير عامن من بؤخؤم ثَيشنياري اةوة دةكـةمش كـة لـة    
ةِراسيشـا مـدير عامـةكان    ناكرَيت اَيمة مامةَلة لةطةَل وةزيـري و مـدير عامـةكان بةيـةك ثَيوانـة بكـةين و ل      

عةموودي اـةو حكومةتـةنش نـاكرَي اَيمـة هـةمان مامةَلـة بـة قةسـاوةت ضـؤن لةطـةَل وةزيرةكـان دةيكـةينش             
لةطةَل اةوانيش بيكةينش ضونكة موخةساتي مـدير عـام لةطـةَل اةوانـةى وةزيـرن جيـاوازترةش مـن ثَيشـنيار         

ةسةَلاتى دادوةرىش اةوانةى كة لة ثلةى وةزيرنش يا لـة  يان لَي برِبَيت بةهةمان شَيوة بؤ د% 5دةكةم تةنها لة 
اـةوةى ثةيوةنديـدارة بـة    .ثلةى تايبةتنش هةمان بِريان لَي برِبَيت وةكو وةزيرو ثةرلةمانتارو مدير عامـةكان 

ثاَلثشيت حزب و رَيكخراوة ناحكومييةكانش ثشتطريي لة ِراثؤرتي ليذنةى دارايي دةكةمش ثاش اةوةى كة ِرةاي 
وةربطـريَيش بـةوةى كـة هـةردوو ثاَلثشـيت حزبـةكانش رَيكخـراوة ناحكوميـةكان لَيـك جيابكرَيتـةوةش           حكومةت 

اــةويش بةمةبةســتى اــةوةى بةرضــاو ِروونــى زيــاتر هــةبَيتش ض لةويــةن حكومــةتش ض لةويــةن حزبــةكان و 
امي ثَيـدان و  رَيكخراوة ناحكوميةكانش بؤ اةوةى بزانن حكومةتى هةرَيمى كوردسـتانش اـةم سـاَل بـؤ بـةردةو     

طةشة ثَيدانى ذيانى سياسيش مةدةنىش دميوكراتى لة هةرَيمى كوردستانداش لة كوَييةةش دةيـةوَي بطاتـة كـوَيةش    
من ثشتيوانى اةو ِرةايية دةكةمش كة بة ِرَيذةيةك هةروةكو لة ِراثؤرتي ليذنةى دارايي و اابووريـدا هـاتووةش   

تـةوةش ضـةنكو اةوةنـدةى اَيمـة بةدواداضـوومنان كـرد وةكـو        بِرَيك لة بةشي بودجةى وةطةِرخسنت كةم بكرَي
ليذنةى دارايي و اابوورىش وة لةطـةَل بـة ِرَيـزان لـة وةزارةتـى دارايـي دانيشـتووينش بـؤ اـةو ِراثؤرتانـةى كـة            
اامادةمان كردووة بؤمان دةركةوتش اةو تةرخان كردنانةى كة لةويـةن وةزارةتـى دارايـي و اـابوورى دةسـت      

ش لة هةندَيك شوَين زيادة ِرؤيي هةيةش حةةةن ثاش وةرطرتنـى راي بـةِرَيزيانش اـةو بـِرة كـةم      نيشان كرابوو
بكرَيتةوةش اةو بِرةش كةم دةكرَيتةوةش هةروةكو بةِرَيز سؤزان خان ااماذةى ثَيداش تةرخان بكرَي بؤ اةو بِرة 

ةكانى ثَيشينةى خانووبةرةش وة ثارانةى كة دةست نيشانيان كرد بؤ قةرزةكانى ثَيشينةى هاوسةرطرييش قةرز
بةزيادكردنةكانيانةوة وة قةرزةكانى كشتوكاَليش ثيشةسازىش بةهةمان شـَيوةية بِرَيـك لـةو ثارةيـة خبرَيتـةوة      
سةر بودجةى وةبةرهَينانش اةويش بؤ دةعم كردنـى اـةو ثرؤذانـةى كـة ثَيشـنياركراون لةويـةن حكومـةتى        

ِراثــؤرتي ليذنــةى دارايــي و اابووريشــدا هــاتووةش بةشــَيك لــةو هــةرَيمى كوردســتانةوةش ضــونكة هــةروةكو لــة 
ثرؤذانةى كة ثَيشنياركراونش بة داخةوة اةو بِرةى كة بؤ اةمساَل ثَيشنياركراوة بة بةراورد لةطةَل طوذمـةى  
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طشتى ثرؤذةكة زؤر كةمةش اةمة وادةكات ذمارةى اةو ساَونةى كـة ثرؤذةكـةى ثـَي تـةواو بكـرَي زؤر ببَيـتش       
اووآلتى و اـةو ويةنـةي كـة خزمـةت وةردةطـرَي لـةو ثرؤذانـة تووشـي مةلـةل دةكـاتش لةبـةر اـةوة             اةمة هـ 

ــنياري    .ثَيويســتة اةنــدامانى ثةرلــةمانى كوردســتان  بةديقةتــةوة بةتايبــةت اــةوةى ثةيوةنديــدارة بــة ثَيش
ةو ثرؤذانـةى كـة   لَيذنةي ااوةدانكردنةوة و لَيذنـةى شـارةوانيةكان كـة داويانـةش بـة مامةَلـة كـردن لةطـةَل اـ         

ي تةرخان كراو كةمرتة لَيرة بِرياري لةسةر بدرَيش ثاش اةوةى كة ِراي حكومةت و %11يان % 5رَيذةيان لة 
 .بيلزات بةِرَيز وةزيري

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش تةواو بووش بةِرَيز كاك كاردؤ فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
سةرةتا من قسةكةم لةسةر راثؤرتي بةِرَيز وةزيري داراييةش كة ثـَيم وايـة حكومـةت بةرامبـةر بودجةيـةكي      
ــةو       ــتين ا ــؤ داِرش ــابووري نيــة ب ــيكارَيكي ا ــةكي زانســيت و ش ــيَ بةرنامةي ــتانش ه ــةرَيمي كوردس ــيت ه ثَيويس

ي كؤمةَلطـةي اَيمـة دةبَيتـةوة لـة     بودجةية و بةكارهَينانيش بة تايبةتي لة بةرهةَلستكارةكاني كـة رووبـةروو  
هةذاريش لة بَيكاريش لة قةيراني نيشتةجَيبوونش من بؤ منوونة بؤتان دةَلَيمش اَيمة لـة وآلتَيـك دةذيـنش اةمـة     
رؤذنامةيةش باسى خاوةن عةرةبانيةك دةكات لة بازاِري هةولَير لةبةر هةذاري خؤي خنكاندش لة كاتَيكـدا وي  

ةر هةذاري خؤي خبنكَييَنش وةزيري دارايي لة راثؤرتةكةي ااماذة بـةوة نـةكات ضـي    اَيمة خةَلكَيك هةبَي لةب
هةزارخـةَلك دادةمـةزرَينم كـة مـن ثـَيم       15بؤ كةم كردنةوةى بَيكاري و هةذاري دةكاتةش ِرةنطـة بَلَيـي مـن    

م وآلتـة و  واية اةمةش كَيشةيةكي ترةش ضونكة دامةزِراندنةكة لةسةر اةساسي ناوةندية نةك ثَيداويسيت اة
زؤر بةرنامةى تر هةية و ويةني تر هةية دةتوانن هةلي كار بدؤزنةوةش نةك بـةس بـة دامةزرانـدنش بـةَلكو     
بة بواري تري اابووري و ثيشةسازي كة ثَيم واية ونةش اةمـة خاَلَيـكش خـاَلَيكي تـر لـة راثؤرتةكـة كـة باسـي         

جـارَيكي تـر دابـةش     11/1بةسـةر هـاتووة لـة     ش طوايـة راثؤرتةكـة طـؤِراني   1كورت هَينان دةكرَي لـة خـاَلي   
 5كراوةتةوةش من ثَيم واية اةطةر اَيمة لة داهاتي هةرَيمي كوردستان وةكـو راثؤرتةكـة اامـاذةى ثَيكـردووةش     

ترليؤمنان لَي بِرا بَي وش رَيككةوتن هةبَي بة ياسا لة بةغدا كة كورت هَينان ثَيويستة ضارةسةر بكـرَيش اَيمـة   
نةراني اَيمة دةكةينش دةبَي بَي دةنـط بـن لةبةرامبـةر اـةو داهاتـة زةبةوحـةي كـة دةبـِري و         ثرسيار لة نوَي

لةسةر داهاتي خـةَلكي كوردسـتان بـة كـورت هَينـان قسـةي لةسـةر دةكـرَيةش اةمـة ويـةكيانش دووش راثـؤرتي            
ــةآل      ــتووتة ِرووش ب ــة خس ــورتي بودج ــةم و ك ــةر ك ــؤري لةس ــيين جؤراوج ــةندين تيب ــي ض ــةى داراي ــة لَيذن م ب

شــَيوةيةكي ســةرةكي هةَلوَيســيت دةرنــةبِريوة بــؤ ضارةســةر كــردن و زيــاتر دةســتةواذةى ااطاداركردنــةوةى    
حكومةت و ثَيشنيارى بؤ حكومةت كردووةش من دةمةوَي سةرةتا قسة لةسةر داهـات بكـةمش داهـاتي هـةرَيمي     

ش اـةوةى  %16ش جطة لـة داهـاتي   كوردستانش هةر لةو راثؤرتة ااماذة بة سةرضاوة جياجياكاني داهات نةكراوة
تركــة ثةيوةنــدي بــة داهــاتي نةوتــةش باجــةش طومرطــةش رســوماتةش كؤمــةكي نَيودةوَلةتيــةش اةطــةر حكومــةت    
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بيانووي هةبَي كة باسي نةكا بؤ حكومةتَيكي ترش بةآلم بيانووي نية بؤ ثةرلـةمان و خـةَلكي كوردسـتان كـة     
وةيةكي رةمةكي اةو ثارةية خـةرج بكـاتن كـة ثةيوةنـدي     خاوةن اةو داهاتةية و رَيطة بة خؤي بدات بة شَي

بة داهاتي كوردستانةوة هةيةش من لة داهات دوو منوونة باس دةكةم كة ثةيوةندي بة داهـاتي كوردسـتانةوة   
هةية كة حكومةت ذمارةي هةَلةو و زانياري نادروست دةداتة ثةرلةماني كوردستانش بـة ثَيـي ديكيؤمَينتَيـك    

ةتـي كارةبـاش بـة ثَيـي ديكيــؤمَينيت بةردةسـتش داهـاتي راسـتةقينةى وةزارةتـي كارةبـا لــة          سـةبارةت بـة وةزار  
لــة ليســيت  1111مليــار دينــار كــة وةزارةتــي دارايــي لــة ِرشنووســي بوجــةى    17بــرييت بــووة لــة   1116

 لة وثةِرةي وةزارةتي كارةبـا تؤمـاري   1111خةماَلندني داهاتي يةكطرتووي حكومةتى هةرَيمي كوردستانش 
 117مليـار و   17بريتيـة لـة    1116مليؤن دينارش طوذمةى شاردراوة لةو ساَلةدا لة  51كردووة بريتية لة 

 115داهاتي راستةقينةى وةزارةتـي كارةبـا بـرييت بـووة لـة       1111دينارش لة  111هةزار و  115مليؤن و 
اهاتي يةكطرتووى هةرَيمي مليار كةضي وةزارةتي دارايي لة هةمان سةرضاوةى سةرةوة ليسيت خةماَلندني د

مليــؤن دينـار خةماَلنــدووةش تَيبـيين بكــةن تــةنها    51وثـةِرةى وةزارةتــي كارةبـا بــة    1111كوردسـتاني لــة  
مليـؤن دينـارش كـؤي طشـيت طوذمـةى شـاراوة لـة         736مليار و  115طوذمةى شاردراوة لةم ساَلةدا بريتية لة 

 175مليـار و  1بريتيـة لـة    1116كارةبـا لـة سـاَلي     ويةن حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان تـةنها لـة داهـاتي     
دينــارش لةطــةَل اــةو جياوازيانــةش لــة نَيــوان طوذمــةى راســتةقينة و داهــاتي    115هــةزار و  115مليــؤن و 

وةزارةتي كارةبا و تؤماري ناِراسيت وةزارةتي داراييش ثاش شاردنةوةى هةموو اةو طوذمانةش دةبينني تَيكـِراي  
بة شَيوةيةكي زؤر ناتةندروسـتةش اةمـة سـةبارةت بـة      1116و  1111ة ماوةى ساَلي طةشةي كرَيي كارةبا ل

تــا اَيســتا اــةوة جطــة لــةو ثرســيارانةى كــة  1116وةزارةتـي كارةبــاش ســةبارةت بــة وةزارةتــي نــةوت كــة لـة   
مليارةكـة هـةبوو كـة ثةيوةنـدي بـة دةرهَينـاني نةوتـةوة         1ااراستةي وةزارةتي نةوت كرا كة ثةيوةندي بة 

مليار كراوةش لة مةبيعاتي مواةسةساتي سوقيش  1تةمخيين  31/7/1111ةبووش لة حيسابي خيتاميدا بؤ ه
مليـار   6كةضي بة مليؤن تةحديدي داهاتي وةزارةتي نةوت كراوة لةبةرامبةر بة وةزارةتي اةوقاف داهـاتي  

تَيك خةرجي زؤرتر بَيت مليؤن دينارةش وةزارةتي نةوت خةرجي زؤرترة لة داهاتش اةطةر لة وةزارة 616و 
لةت داهاتدا ض زةرووريةتَيكي هةية لة كوردستان اةم وةزارةتـةي سـامانة سروشـتيةكانش كـة هةيـة اَيسـتاةش       
تةبعةن اةم ذمارة دذ بة يةك و طوماناويانة بؤ اةم دوو وةزارةتـةش بـؤ وةزارةتـي نـاوةخؤ و شـارةواني و بـؤ       

سـتةش مـن داوا دةكـةم لـة وةزيـري دارايـي بـةِرَيز كـة بـة وردي          هةموو وةزارةتةكاني تر كة بيهَينَيتةوةش درو
ثرسـيارةكانيش بنووسـرَي و وةآلممـان بدةنـةوةش اةمـة جطـة لـة كـورت هَينـانيش مـن ثـَيم وايـة لـة بوجـةى               
ــَيني      ــا بَل ــةندينش ب ــةرهَينان و ض ــةنطي لةطــةَل وةب ــانَيكي زؤر زؤر هةيــة و ناهةوس بةكارخســنت كــة هةَلكَيش

د اةبَي و زياتر دةضَيتة سةر اةو ثرؤذة بةردةوامانة و ديارن ثرؤذةكان كة كات نية لَيرة مةبلةغي اَيمة زيا
دةريــرِبم كــة ثــرؤذةي بــةردةوام ضــةند زيــاترة لــة ثــرؤذةي ثَيشــنياركراوش كــة هــيَ ااماذةيــةك نــادات بــة      

اربردن كـةم  لـة بودجـةي بـةك   % 51ثَيشكةوتين اـةم وآلتـةش بـةآلم مـن ثـَيم وايـة اةطـةر اَيمـة مبانـةوَي لـة           
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بكةينةوةش تةبعةن ااماذة دةدةم بة دةليلي اةوةي كة لة مينحة اةوةى لة زيادكردنةكان كة ضؤن زةروورةت 
 . نية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز جالل علي فةرموو
 :بةِرَيز جالل علي عبداهلل

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ايي و اابووريش ثشتطريي لةمن ثَيشةكي وةكو اةندامي لَيذنةى دار

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ لة موناقةشةي ميزانية اةتواني اةوةى ماوةش اةوةي بكةيش كاك جةول فةرموو
 :بةِرَيز جالل علي عبداهلل

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةكةم و مووحـةزة و تَيبـيين   من ثَيشةكي وةكو اةندامي لَيذنةى دارايي و اابووريش ثشتطريي لة راثؤرتةكة ا

ــؤ           ــي ب ــري داراي ــةتي وةزي ــة تايب ــةوة و ب ــةت كراوةت ــةرووي حكوم ــيارةكان رووب ــة و ثرس ــي تَيداي زؤر باش
بودجةي تةشغيليش دةكةم كة اةمـة شـتَيكي باشـةش    % 11بةِراسيت ثشتطريي دابةزيين لة : جوابدانةوةش دوو

جةى تةشغيلي دووش سَي ثَيشنيارم هةيةش تكام واية ي بود%11مليار دااةبةزَيش بةآلم بؤ اةو ثشتطريي  666
كــة وةزيــري دارايــي ااطــادار بــَي و وةآلمــي هــةبَيش مــن ثَيشــنيار اةكــةم دةســتةيةكي هةميشــةيي و تايبــةتي 
موازةنة لة وةزارةتي دارايي حكومةتى هةرَيم دروست بكرَي كة تـةنها ايشـي اـةوة بـَي كـة موازةنـة اامـادة        

و فةرمانبةرانةىش اةو بةرَيوةبةرة طشتيانةى موازةنة دروست دةكةنش هـةم ايشـي   بكاتش ضونكة بةراسيت اة
ديكـةيان هةيــة و هـةم بــة هــؤي ايشـةكةي ديكةيانــةوة ناثةرذَينـة ســةر اــةو ايشـي موازةنةيــةش دووش اَيمــة      

ورةي ش اةوة ثار و اةمساَل كة اةمة دووةم دة1و  3و  1هةموو ساَلَيك تووشي اةو كَيشةية اةبني لة مانطي 
ثةرلةمانةش بودجةيةك كة ثةلة ثرؤزةى ثَيوة ديارة و اةم ثةلةثرؤزةية كةم و كورتي تَيدا دةراةكةوَيش مـن  
لَيرةوة ثَيشنيار دةكةم و تكام واية لة برايان اةطةر ثَيشنيارةكةم بة جَي بووش ثشتطرييم بكـةنش اَيمـة ثـَيش    

بةرمان اةكـةوَي لـة حكومـةتي مةركـةزي بةغـداش      هاتين ساَل تةقييمَيكي خؤمان هةبَيش اةو بودجةيةي كة 
بـة خةمالَ نــدن بــَيش بــة هةماهـةنطي ثةرلــةمان و وةزارةتــي دارايــي بـَيش بودجةيــةكي خؤمــان خبــةمَلَينني و    

ش كة مانطي  5و  1و  3بودجة لةسةر اةم خةمالندنة تةقديم بكةينش اةطينا هةموو ساَل اةكةوينة مانطي 
دةضــَيتة دااريةكــانش جَيبــةجَيكردني بودجةكــة زةمحةتــةو   6ش بــؤ مــانطي بودجــة لَيــرة بــاس بكــرَي 5و  1

 6سبةيين دةوااريةكان و فةرمانطةكان و وةزارةتةكان بة كةمتةرخـةم حيسـاب اـةكرَينش ضـونكة لـة سـاَلَيك       
مانط ثارةكةت بؤ سةرف نابَيش دووش ثشتطريي مةسةلةي زيـادكردني تـؤِري كؤمةآليـةتي     5مانط بِرواتش بة 

ش بةآلم بةراسيت زؤر ثَيويستة مةسةلةي اةو كةسانةى موستةحةقن ثؤلَين بكرَينش ضونكة اَيمة لةناو دةكةم
ــَي       خةَلكــدا اــةذين و لــةناو خةَلكــدا اــةَلَين اةوانــةى كــة دةضــن بــؤ تــؤِري كؤمةآليــةتيش لــةو مةركــةزةي ل
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اـةوة وةزارةتـي كؤمةآليـةتي     وةراةطرن لةبةر سةيارة بةرناكةوَيش يةعين بةِراسيت خةلةلَيكي تَيدايةش اـةبيَ 
ــتيحقاقن وش          ــةتي ايس ــؤري كؤمةآلي ــة ت ــاتش ك ــادة بك ــك اام ــةند فؤرمَي ــان ض ــتةمَيكش ي ــان سيس ــكش ي فؤرمَي
موستةحقن و اةمة شتَيكي ااسانةش من وةكو سةرؤكي لَيذنـةى كشـتوكاَل و اـاودَيريشش لةسـةر راثؤرتةكـةي      

دانـراوة بـؤ ايعانـاتي    % 67,31عاناتـدا اـةم سـاَل لـة     خؤمانش ثَيداطري لةوة دةكةم كة اَيمـة بةراسـيت لـة اي   
زيراعيش من لَيرةوة داوا اةكةم كـة دةسـةآلت بـدرَي بـة وةزيـري كشـتوكاَل بـة هةماهـةنطي لةطـةَل وةزيـري           
دارايــي بــؤ ســةرفكردني اــةو ثارةيــةش بــؤةش ضــونكة ايعانــاتي زيراعــي بــؤ ثَيداويســيت خــةَلكي كوردســتانة و 

خاوةن ااذةَلش كة وةزير دةسةآلتي نةبوو و لة كاتي خؤيدا نةيكِريش بؤ منوونـة   جووتياران و خاوةن زةوي و
سةمادي ثار اةم ساَل تةوزيع كراوةش كة كاتي نيةش ثَيويسـتة لـة كـاتي خؤيـدا اَيمـة اةطـةر مبانـةوَي اينتـاج         

رازي بـَيش دةبـَي   بةرز بكةينةوةش اَيمة مبانةوَي ناني خؤمـان ثةيـدا بكـةينش اَيمـة مبانـةوَي جووتيـار ثَيمـان        
لــةكاتي خؤيــدا ثَيداويســتيةكان وةربطريَيتــةوةش ايقترياحةكةشــم اةوةيــةش اــةو ثــارةي اةمســاَل دااــةنرَي بــؤ 

اـةو ثارةيـة تـةرخان    % 35بؤ % 15ايعاناتي زيراعي هةندَيكي وةراةطريَيتةوةش ضونكة دةعمي حكومةت لة 
نـةبني بؤيـان دابنَيينـةوةش اةمسـاَل اـةم ثارةيـة       بكرَيتةوة بؤ اةوةى بؤ ساَلي داهـاتوو تووشـي عـةيين ثـارة     

ثارةكـةي  %  31ي ثارةكـةي بـدةين و لـة    %15اةطةِرَيتةوة و دابنرَيتةوة بؤ اـةوةي سـاَلَيكي ديكـة اَيمـة لـة      
سةكتةرَيكي زؤر طرنط هةية لة كشتوكاَلش خوشك و برايان اَيمة ساَلي سـةدان مليـؤن دؤور لـة    : بدةينش دوو

ــةجاتي   ــةلةي مونةت ــةَلك      مةس ــاني خ ــة طريف ــة و ل ــيت خراث ــةمووي ش ــة ه ــار ك ــالن و فيس ــاني ف ــري و هَين ش
دةراةضَيش اَيمة داوامان كردووة ثارةيةك تةرخان كراوة لة ايعدادي موازةنةى تةمخيين لة وثةِرة يـةك لـة   

رة مليـؤن دينـا   6الغـري منتجـةش ثَيـنج مليـار و      الطبيعير  ستووني املتف  علية مـن قبـل الـوزارة بـؤ اوصـول      
دااةنرَي بؤ طرنطيدان بة ساماني ااذةَل لة بواري بةخَيوكردني مانطـاي شـري و شـريةمةني و بـؤ توَيذينـةوةش      

ي بـؤ  %1مليـار دينـار دانـراوة بـؤ موحافـةزاتش      311مليـار و  3خوشك و برايان لة ثارةيةكي زؤر اةم سـاَلش  
ــةولَير   ــة ه ــتوكاَلةش ل ــةوَي وآلتيَ  %1كش ــة مبان ــةر اَيم ــيت اةط ــة    ش بةِراس ــاو ل ــةوَي ض ــنيش مبان ــتوكاَلي ب ــي كش ك

دراوسَييةكامنان بكةين كة توركياية و اَيرانة و سورياية و كة هةموويان ضةندين سـاَل لـة ثـَيش اَيمـةن لـة       
بؤ كشتوكاَل بـَيش مـن سـوثاس    % 1بؤ  3كشتوكاَليدا مةفروز واية لةو ثارةيةش لة موحافةزات هيَ نةبَي لة 

 .قسةم نةماش مةمنوون
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز زةكية فةرموو
 :بةِرَيز زكية صاحل عبداخلال 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةستثَيكي دةستخؤشيا لَيذنا دارايي دكةم بؤ ماندي بوونا وان و اامادةكرنا ظَي راثـؤرتَيش اـةوة اـةز تَيبـيين     

ةجزَييا زَيـدة بـووىش ذبـةر هةنـدَي ذ ثَيـديظيا كـو اـةم        دكةم بودجـا اـةظ سـاَلةدا ب نيسـبةت تةشـغيلي و عـ      
ِرَيكةكَى بَو بينينةظة بؤ هندَىش ضونكو  اةم دزانني هةر وآلتَيكي اةطةر مة ببَينت رَيذة طةشة ثَيداني ل وى 
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ــؤ       ــا ب ــةو بودجــة ي ــةييَن كــا ا ــةينش دَى ســةح ك ــار بك ــةثَيدانَى ل وى وآلتــي دي دي ــان ثَيظــةرَي طةش وآلتــى ي
بةرهةم هَيناني دَيتة بةكاراينانش ضةندة زَيدةية و اةظة دَيبيتة ثَيظةرَي طةشـةثَيدانَي يـا وى     مةساايلةكَي

وةوتيش ثَي دظيا ل ظَي دركَيدا اةم بودجة تةشغيليش اةطةر حةتا اةم نةشني نوكة كَيم كةين ذى  ظـَى َرَيـذة   
داهـاتي ذ ظـَي زَيـدة تـر ىَل نـةهَينتش مـة        سـاَليَ  5نوكة مة هةين بهَيلَين بؤ هةندَي كو مة ثالنَيك هةبَي بـؤ  

لَيرةدا ثَيشنيار هةنةش كو اَيكش اةو حةوافزَيت يَيت حكومةتا هةرَيمي كوردسـتانَى دةتـة فةرمانبـةريش اـةو     
حةوافزة كَيم تر لَي بهَيش ديسا ذي دةعما يا كةرتي تايبةت بكةتنش ل هةرَيما كوردستانَي ذي نوكة مة ب ظي 

ظي رةنطَي كةرتا مة هةيةى بؤ منوونةش اةطةر اةم بهَيني زانكؤيا نةورؤز ل دهؤكَى بيننيش رةنطَي ثرؤذة يان 
يان موةزةفا ذ حكومـةتا هـةرَيما كوردسـتانَى ظـة تـةقاعودا وان دَيخيتـة كـو سـندوقا تـةقاعودَيش بـؤ هنـدَي            

ما كوردستانَي  هيَ تةشجيعةكَى ضَيكةتنش اةظ فةرمانبةرة ل وَيرَى دةوام بكةتش هةرضةندة حكومةتا هةرَي
موضةيةكي ذى ناداتَيش  ذبةر هندَي اةم ثَيدظيا اةو حةوافيزة ديرت بطةرَين بؤ هةندَيك و اةوان حةوافيزي 

ل حكومةتَى بدةينة كةرتَي تايبةت بؤ هندَي كةرتَي تايبـةت ثـرت دةوري خـؤ دبينـينتش ضـونكة اـةم بيـنني         
هةيةش اةظة رَيذةهةكا يا ايطجار زؤرةش اـةز ثشـتطرييا راثؤرتـا    % 11.5رَيذةيا موةزةفا ل هةرَيما كوردستانَي 

سؤزان خانَى دكـةم بـؤ كـَيم كردنـا يـا ظـَى رَيـذةيا تةشـغيليا هـةى و اـةو كـةرتَيت  ديـار كـرن كـو بهَينـة ب                
لـَي   كاراينانش منوونة سولفا زةواجَي زَيدة ىَل بهَيتش سولفة عةقارَي زَيدة تر لَي بَيش قةرزا كشتوكاَل زَيدة تـر 

بَيش قةرزا سيناعي زَيدة تـر لـَي بـَيش اةظـة هـةميا اـةوبوارَين يَيـت كـو تَيـدا ديـار كـرىش دطـةل هنـدَي ذيـدا               
ثَيشــنيارةكا دى ذى منيــا هــةى بــؤ كــَيم كرنــا يــا بودجــةيا تةشــغيليش اــةو ذي اةظةيــة كــو اــةو خــانووةى     

ى هاتيـة ثةرلـةمانَي كوردسـتانَي    نيشتةجَي بوونَى بؤ كةسَيت كةم دةرامةتش هةر ضةندة ثـرؤذة ياسـايةك ذ  
كو اةم سندوقا نيشتةجَيبوونَيدا وان خـانووان دروسـت بكـةن بـؤ هنـدَي كـو ماوةيـةكي درَيـذ اـةم بَيخينـة           
بةردةسيَتش يةعنى سولفةكي يا رةمزي بَيخينة بةردةسيَت فةرمانبةر و خـةَلكَي كـَيم دةرامـةتش يـان دي تـر      

َيران و توركيا زظرينة ظةش هةر ضةندة د راثؤرتـا وةزارةتـا داراييـدا    اةوة من دظَيت ببَيذم مةسةلة ااوارةى ا
هاتيت فةصَلَي اةز بَيذم يَى شةشَي دايةش كو يـان طـوتي بـؤ قـةربووكرنا اـةو كةسـَي زيـان ظـَى كـةفتىش اـةم           

َى ثَيظـة اـةويش ذ اريانـَي زظرينةظـة يـا ذ توركيـا زظرينـة ظـةش حكومـةتا هـةرَيما           1661دزانني اةوَى ساىَل 
ش 1661زظرينـة ظـةش ثشـيت سـةرهةَلدانا      1661كوردستانَي تا رادةيةك هاريكاريا بؤ كرىش ل اـةوَيت بـةري   

كارَيكَى وةسايا ثَيددظي بوو نةهاتية كرنش ذبةر هندَى ذى اةطةراةم ثالنةكَى دابنَيني  هةتا بـؤ مـاوةى سـَي    
بـال اـةظ وةجبـة     1663هـةتا   1661ذ  ساآل ذ بينتش ذ ظى نةوةت مليارا هاتية ديار كرنش بؤ منوونـة بَيـذن  

اةظ ساَو بَيتة وةرطرتنش يان بكةينة ثالنةكا سَي ساَلي و ضوار ساَلي بـؤ هةنـدَيك و اـةوي حـةقَى هـةي يـان       
دا  16وى ما  هةي بَي بةهر نـةبنش اـةوة ديسـا ل سـةر راثؤرتـا دارايـي مـن تَيبينيـةك يـا هـةيش كـو خـاَو             

ندةك ثرؤذةيَيت هةي د ااستَيت زؤرَى طرنط نينـةش بـؤ منوونـة ثـرؤذةي     دبَيذيتش لييذنَى بؤضوونا هةي  ه
تونَيال ضياي مـةتينيا اينـاىش اـةز اامـاذة دةدةمـَي هنـدَي  اـةرَى اـةوة هاتيـة ديـاركرنش كـو خةسـتةخانةيا             
شَيرثةجنةيا ل ثارَيزطةها دهؤكَيش زؤر زؤر يـا طرنطـة بـة نيسـبةت مـةش ىلََ مـة ض جـةدوايَيت ايقتيصـاديَيت         
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ونةرى نينةش اةم بَيذين اةظ ثرؤذةى طرنطرتة ذ ثرؤذةيَى ل ظَيرَىداش بـؤ منوونـة اـةز دبَيـذمش اـةو ضـيايةش       ه
اةظ تونَيلة كو بهَيتة دروست كرنش مةنتيقايةك ظة دطرينت دوو مةنتيقة ثَيكظة طرَي دةتـنش اـةو مةنتيقـة    

ــرَى   51مــة  يــان ناحيــةيا كــاني ماســَيية كــو ل حةســب وان  ايحصــاياتَي ل بــةر دةســتىَ    طونــد نوكــة ل ظَي
دؤمنَيـت   15311دومنـَي يَيـت عـاردَي زيراعيـَي هـةىش       171731ااظةدانةش مةنتيقةش مةنتقـةكا زيراعيـةش   

جووتيار ل وَيـرَي ايسـتيفادةي دَى ذ    3151دؤي عاردَي دَيميَى هةيش   116331عاردَي ااظيَى هةىش هةر 
سـةعاتَي ظـة دكَيشـينت هـةتاكو      1كـا نوكـة هـةى تةقريبـةن     ظَى تونَيلَىش ضونكو اـةم هـةمى دزانـني اـةو ريَ    

بةرهةمَي جوتياري ذ وَى مةنتيقة دَيتة ظة طواسنت بـؤ دهـوكَيش مةنتيقةيةكـة كـو بةرهـةمَى جووتيـاري ل       
رَيكـَى كـورتَي ىَل كـةتن سـاآلنة ذي حكومـةتا       وَي دركى زؤرةش ذبـةر هنـدَي ذَي اـةظ رَيكـةش اـةظ تونَيلـة دظـىَ       

انَي ثارةيةكي زؤر يَيت مةزَيخينت بؤ نةقاليا بةرهةمَي جووتياريش بؤ سـةنتةرَي ثارَيزطـةها   هةرَيما كوردست
دهؤكَيش ذبةر هندَي اةز ثَيدظي نابينم كو اةم ظي ثرؤذةى راكةين بؤ هندَي ثرؤذةكَىش بال اةم مةبلةغةكَى 

نتةظـةش زؤر سـوثاسش اـةز    ذى كَيم بكةين و بيخةينة ثرؤذةيةكي دي ترداش بـةس ثَيـديظيا اـةظ ثـرؤذة ذ مبي    
 . بَيذم وةختَى من ذى تةمام بوو

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ك فريـا  لةبةر اةوةى كاك كـاردؤ فريـا نةكـةوت ثَيشـنيارةكاني فراكسـيؤنةكةمان خبوَينَيتـةوةش منـيش نـةوة        

بودجـةي  % 51نةكةوم لة ثَيشدا بة ثَيشنيارةكان دةست ثَي دةكةمش تةبعةن اةمة ثَيشنياري فراكسيؤنةش لـة  
تةشغيلي جطة لة مووضـة كـة اـةويش تَيبـيين لةسـةرة كـةم بكرَيتـةوةش بـةكار بهَينـرَي بـؤ اـةم مةسـةونةش             

لــة يــةك وآلتــداين و سةرضــاوةى  مليــؤن وةك مةركـةزش بــة تايبــةتي كــة اَيمـة   31سـولفةي عــةقار بكرَيتــة  
 5داهاتةكانيشمان يةكةش سولفةي زةواج كـة ثَيشـرت قسـةمان لةسـةر كـردووة و ثرؤذةمـان هـةبووةش بكرَيتـة         

هةزارش بـة تايبـةتيش كـة سـاَلي ثـار لـة بودجـةدا هـةمان          151مليؤنش يارمةتي تؤِري كؤمةآليةتي  بكرَيتة 
هةزارش بـةآلم خَيزانَيكـي بـَي سةرثةرشـتيار      65هةية بيكاتة داواكارميان هةبووش راستة حكومةت بةرنامةى 

 151هةزاريش كةمةش بةآلم بؤ اةم قؤناغة داوا دةكـةين بكرَيتـة    151هةزارش بةَلكو  65هةرطيزش نةك بة 
هةزارش هاوتا كردنى مووضة و دةرماَلةي هَيزةكاني هةرَيم وةكو مةركةزش زيادكردني يارمةتي كةمئةندامانش 

رةي تـةرخان كـراوش ثَيويسـتة اـةو بـِرة تـةرخان بكرَيـت بـؤ قةرةبووكردنـةوةى مووضـةي فـةوتاو            داناني ثـا 
فةرمانبةران و مامؤستاياني سلَيماني و طةرميانش داناني بِرَيك ثارةش لةو ثارةية بؤ وةبةرهَينانش بة تايبـةتي  

ولَير ثايتـةخيت هـةرَيمي   بؤ ثشتيواني كردني ثرؤذةيةكي سَي ساَليش بؤ دروسـت كردنـي اـاوةِرؤي شـاري هـة     
كوردستانش دَيمة سةر تَيبينيةكايش لةطةَل اةوةي كة لَيذنةى دارايي بةراسيت سةرنج و تَيبيين زؤر طرنطيان 
طرتبوو لة ميزانيةكةش منيش كؤمةَلَيك اةوة ايزافة اةكةمش دواكةوتين بودجة خةملينـدراو هـةموو سـاَلَيك    



 111 

 ثةرلةمان نةتوانَي بةداوداضووني تةواو بـؤ بودجةكـة بكـاتش تـا     شةش مانطش كة اةمة اةوة اةكات بةِراسيت
نةطةيشتووتة بةردةمي اةنداماني ثةرلةمانش تـا   1111اَيستا حيسابي خيتامي شةش مانطي دووةمي ساَلي 

و  11جَيبةجَي بكات وةك ماددةكـاني   1111اَيستا وةزارةتي دارايي نةيتوانيوة سةرجةم ماددةكانى ياساي 
ش زيــاتر لــة ثَيــنج ســاَلة حكومــةت يــةكي طرتووتــةوة نزيكــةي ســاَلَيكة ياســاي   31و  11و  17و  11و  11

وةزارةتي دارايـي دةرضـووةش بـةآلم تـا اـةو لةحزةيـةش دوو وةزارةتـي دارايـيش دوو بودجـةش دوو طريفـاني لـةو            
توانيوة راثؤرتَيك حكومةتةي اَيمة هةيةش تا اَيستا ديواني ضاودَيري بة فيعلي يةكي نةطرتووتةوةش بؤية نةي

خباتة بةردةمي ثةرلةمانش جياوازيةكي زؤر هةية لة نَيوان بودجةى بةكاربةر  1111لةسةر بودجةي ساَلي 
و بودجةي وةبةرهَينانش بودجةى بةكاربةر ساَل بة ساَل بة شَيوةيةكي زؤر مةتةرسـيدار روو لـة هةَلكشـانةش    

جيــةكاني ســوودي كؤمةآليةتيــةكانش مــةوجوداتي بــة هــةدةرداني زؤر هةيــة لــة بابةتــةكاني بةخشــنيش خةر 
ي بودجـة بـؤ هَيزةكانـةش بـؤ     %13و % 11بودجةكـة اـةباتش لـة    % 15و % 15نادارايي و اةواني ديكة كة لة 

وةزارةتي ثَيشمةرطة و ناوةخؤ و ااساييش كة مووضةكانيان زؤر كةمرتة لةوةى بةغداش ثَيشـمةرطة تـا اَيسـتا    
دةباتش من دَيمة % 17و % 11ي هَيزةكاني وةزارةتي دارايي بة تةنها لة هةزار مووضةكةيةتيش بودجة 311

ثـرؤذةى سـاَلي    1165سةر هةنـدَي كـةم و كـورتي لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكانش لـةناو ثـرؤذة بةردةوامةكانـدا          
% 11مليار دينارش لة  311هةية كة تا اَيستا يةك ديناري بؤ سةرف نةكراوةش كة بِرةكةي زياترة لة  1111

كة ضوونةتة بواري جَيبةجَيكردنةوةش ثارةيـةكي كـةميان سـةرف     1111تري اةو ثرؤذانةى كة لة ساَلي زيا
ش كةضـي اةمسـاَل   ثارةيـان بـؤ ديـاري كـراوة     1111َلي كردووةش كؤمةَلَيك ثرؤذة لة ثرؤذة بةردةوامةكاني سا

ي 1و  1انيش زجنـريةى  لـة وةزارةتـي كـار لـة سـلَيم      1ش بـؤ منوونـة زجنـريةى    1111ديار نةماون لة بودجةى 
طواستنةوة و طةياندني هةولَيرش تةبعةن منوونةى زؤرتر هةية بةس بةثةلة اةو منوونانة اـةَلَيمش كؤمـةَلَيك   

ثارةيان بؤ تةرخان كراوةش نةضـوونةتةوة بـواري جَيبـةجَي     1111ثرؤذة لة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاني ساَلي 
لة وةزارةتي ثيشةسازي ووزة و زجنـريةى يـةك    1ونش زجنريةى ديار نةما 1111كردنةوةش بةآلم اةم ساَل لة 

% 61ش لة 1111لة دةسةآلتي دادوةريش لةناو ثرؤذة بةردةوامةكاندا ثرؤذة هةية كة ثَيشرت نةبووة لة ساَلي 
ثـــرؤذة مـــاوةى  161ثـــرؤذة بةردةوامـــةكان بـــِري تَيَـــوونيان زيـــاد كـــراوةش لـــة ثـــرؤذة بةردةوامةكانـــدا   

اَلَيك يان كةمرتةش بةآلم بة دوو ساَل يان سَي ساَل زياتر دةضنة بـواري جَيبةجَيكردنـةوةش   جَيبةجَيكردنيان س
رؤذة مـاوةى جَيبةجَيكردنةكـةيش بـة سـَي سـاَل تـةواو اـةبَيتش منوونـة زؤرة          71لةناو  اةم ثرؤذانـة هةيـة   

وةزاةرتــي  13تةبعــةنش مــن فريــاي منوونــةكان ِرةنطــة نةكــةومش يــةكش دوو منوونــة بــاس اةكــةمش ثــرؤذةي    
مليؤنـةش بـة دوو سـاَل تـةنيا دوو      511مليـار و   6كشتوكاَل ماوةي تةواو بووني يـةك سـاَلةش بـِري تَيَـووني     

مليؤني بؤ تةرخان كراوةش اةم ثرؤذةية كةي تةواو اـةبَيةش ديـارة لـةناو اـةم ثرؤذانةيـةش لـةناو        77مليار و 
جَيكردنيان ساَلَيك و كةمرتةش كةضـي بـة دوو سـاَل    ثرؤذة هةية ماوةى جَيبة 111ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاندا 

اةضنة بواري جَيبةجَي كردنةوةش لةناو ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاندا ثارةى دانراو بةرامبةر بـِري تَيَـوون زؤر   
مليـار   15زؤر كةمةش بؤ منوونة هةردوو ثرؤذةي زجنريةى يةك و دوو لة وةزارةتي بازرطاني سلَيماني يةكي 
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ساَل تةواو اةبَيتش كؤمةَلَيكي ديكة بةِراسـيت   15ةك ملياري بؤ دانراوةش اةطةر وا بِروات بة دينارةش كةضي ي
مليؤنـة تـةنها    511مليـار و   11وةزارةتـي ثيشةسـازي سـلَيماني     1و  3لةوة اةضَي فريا نةكةومش زجنـريةى  

 71ةواو اـةبَيش هةيـة   سـاَل اةمـة تـ    11دوو ملياري بؤ دانراوةش اةمة يةك مليـاري بـؤ دانـراوةش كةواتـة بـة      
مليارةش ثرؤذة شةش ملياري بؤ دانراوةش لةناو ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاندا جاري وا هةية دوو ثـرؤذة يـان سـَي    

لـة   11سـلَيماني زجنـريةى   / وةزاةرتي اـةوقاف  1ثرؤذةش يةك ثارةى خةملَينراوي بؤ دانراوةش وةك زجنريةى 
لة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاندا هةندَي ثرؤذة نارووننش منوونـةش   رؤشنبريي سلَيماني و كؤمةَلَي منوونةى ديكةش

وةزارةتـي شـارةواني اـةو ثرؤذانـة كـام       6دوكان و ثرية مةطروونش زجنريةى / وةزارةتي شارةواني 5زجنريةى 
ــريةى   ــةوةةش زجنـ ــةتطوزاري اةطرَيتـ ــام   31و   37و  16خزمـ ــت كـ ــلَيمانيش مةبةسـ ــارةواني سـ ــي شـ وةزارةتـ

ــةةش زجنــري  ــة ثــرؤذة        5و  1ةى طوندانةي ــام قوتاخبانةيــةةش ل ــةولَيرش مةبةســت ك ــي ثــةرةوةردةي ه وةزارةت
 651مليؤنـةش بـةآلم    117دةسـتةي وةبـةرهَيناني دهـؤكش طوذمـةي ثَيويسـت       1ثَيشنياركراوةكان زجنـريةى  

دا مليؤني بؤ دانراوةش يةعين سَي اةوةندةى بِرةكةي خؤي بؤ دةستنيشان كراوةش لةناو ثـرؤذة بةردةوامةكانـ  
لة كارةباي هةرَيم بِرةكةي سفرةش كة سفرة بؤ خراوةتة ناو اةو ثرؤذانةوةةش اةمة بةشَيكي  5و  1زجنريةى 

كةمن لة تَيبينيةكايش بؤية ثَيمواية بَي ثالني لة بودجةكاندا ديارةش حكومةت نةيتوانيوة بودجةى دانراوى 
مليار دينار عيجزي شاراوة هةبووةش  511ةش ي خباتة بواري جَيبةجَيكردنةو% 71ثرؤذةكاني بة نزيكةى لة 

اةمــة ايلتيــزام كردنــي بودجــةى داهــاتوو و كابينــةكاني داهــاتووة بــؤ جَيبــةجَي كردنــي كؤمــةَلَيك ثــرؤذةش   
اةمساَل حكومةت هةزاران ثرؤذة بةردي بناغةي دااةنَي و بة سَي ساَل و ضـوار سـاَلي ديكـة اةضـَيتة بـواري      

 .ي ديكة ايلزام دةكات بةوةى كة اةو ثرؤذانة جَيبةجَي بكاتجَيبةجَيكردنةوة كة كابينةكان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس كوَيستان خانش دوايي موناقةشةكةي تر بكةش بةِرَيز عمر عةزيز فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبد العزيز بهْا  الدين 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة هةردوو راثؤرتي بةِرَيزان لـة وةزارةتـي دارايـي و لَيذنـةى     بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبانش سةبارةت ب

داراييش من خوَيندنةوةيةكي خَيرا دةكـةم بـؤ سـرتاتيذي وةزعـي دارايـي و اابوورميـانش كـةمرت اةضـمة سـةر          
باسي ذمارة و اةوانةش ضونكة ثشتطريي اةكةم سةرةتا لة زؤربةي اةو خاآلنةى كة لـة راثـؤرتي بـةِرَيزان لـة     

رايي هاتبووش بة تايبةتي لة لَيذنةكاني تـر كـة كؤيـان كردووتـةوةش بةراسـيت هـةموويان تَيبـيين و        لَيذنةى دا
سةرجني باشن  و جَيطاي دةستخؤشي و سوثاسيان اةكةمش من خوَيندنةوةيةكي سرتاتيذي و اابووري خؤمـان  

مش كـة بنــةماى  اةكـةم كـة بةداخـةوة نـا روونـي لـة سـرتاتيذيةتي اـابووري حكومـةتى هةرَيمـدا بـةدي اةكـة            
سةرةكي طةشة كردن و ثَيشكةوتين شارستانية لة هةردوو راثؤرتةكة اةمة بةدي اةكةينش اَيمة طةشـةيةكي  
ايعماري و عةشوااي هةست ثَي اةكةين لة كوردستانش بةآلم اةوانة هيَيان مةرج نني بؤ بووني سـرتاتيذي  

سـرتاتيذي اـابووري لـة كوردسـتان وازيـح نيـةش        اابووري و اةطةر واقيعيانـة بيخوَينينـةوةش اـةتوانني بَلـَيني    
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ضــونكة ثَيــوةري طةشــة كــردن لــة هــةر وآلتَيكــداش نــةبووني تةزةخومــةش نــةبووني بَيكاريــةش قةآلضــووكردني 
ــة رووي        ــة ل ــةن ك ــة اابووريان ــةو طرفت ــةوةى ا ــةش كةمبوون ــةتي كؤمةآليةتي ــةراربووني عةدال ــةش بةرق طراني

ة لـة واقيعـدا اَيمـة لـة كوردسـتاندا بـة دي ناكـةينش اـةو كاردانـةوة          مةيداني لةناو خةَلكةكة هةيةش كة اةمـ 
ســلبيانة هةيــة جطــة لــة مةســةلةي اــةو تةزةخومــةش اــةو زيــادبووني بَيكــاري كــة اَيمــة طريمــان خــواردووة  
بةدةست اةوة زياد لة مليؤنَيك مووضة خؤر و كارمةند لة كوردستان و بة طشيت بة يةك ِرستة بيَلَيمش وواز 

ونيةي تةحيت و ذَيرخاني اابووري لَي اةكةوَيتةوة كة اَيستا موعاناةان هةية بة دةسـيتش بـةِرَيزان   بووني ب
اةزانن اةوانةى ايختيصايان اابووري بَيش كة ثرةنسيثة زانستيةكاني بودجـة و ميزانيـةش سـَيش ضـوار خـاَلي      

ية هةبَيش تةنانةت قةرز و قازانج سةرةكنيش يةكَيكيان شةفافيةتةش يةعين تةواوي موازةنةى ساآلنة لة ميزان
و اةرباحيشي تَيدابَيش خاَلَيكي تريان طشتطريية بةواتاي اةوةي كة داهات و خةرجي هـةموو سـاَلةكةى تَيـدا    
بَي بةو روونيةي ثَيشةوةش يةكَيكي تريان دياري كردني كاتةش كـة ثرةنسـيثَيكي عيلميـة بـؤ بودجـةش يـةعين       

سنووري اةو ساَلة وازيح بَي كة اَيمة هةموو ساَلَيك طرفتمان هةيـة لـة    داهات و خةرجي تةواوي ساَلةكة لة
تــةواو نــةبووني ثــرؤذة و روون نــةبووني اــةو مــدةوةرةش كــة اةطةِرَيتــةوة و خــاَلي اــةخرييش مةســةلةي   
هاوسةنطية لة نَيوان بِري وةبةرهَينان و بةكاربردن يان وةطةِرخسنت وش خاَلَيكي ايزافيش هةية هةنـدَي لـة   

نايــاني بــواري اــابووري كــة اــةبَي كــةمرتين موناقةلــة بكــرَي بــؤ اــةوة طرفــت دروســت نــةبَيت بــؤ ويةنــة  زا
ــة        ــدا ك ــة راثؤرتةكانيش ــة و ل ــة ميزاني ــنم ل ــي دةبي ــة وازحي ــيت ب ــة بةِراس ــةم خاآلن ــن ا ــدارةكانش م ثةيوةندي

ي فاكتـةرة سـةرةكيةكان   دةةوَينيتةوةش بؤ هةَلسةنطاندني مةسةلةي اابووريش اَيمة ثَيويستمان بة دةركردنـ 
هةية بؤ بونيادي اابووري كة يةكَيكيان سيستةمي اابوورية وش يةكَيكي تريان سياسةتي اابوورية و يةكيكي 
تريان سـرتاتيذي اابووريـة و خـاَلي اـةخرييان بةرنامـة و ثالنـي اابوريـةش اـةم ضـوار شـتة اةبنـة فاكتـةري             

ن شــتَيكمان هةيــةش بــةآلم ســَي بازنةكــةي تــر ونــةش نــة  اــابووريش بةداخــةوة اَيمــة تــا حــةدَيك لــة ضــوارةميا 
سيســتةمَيكي وازحيــي اــابووريش نــة سياســةتَيكي وازحيــي اــابووريش و نــة ســرتاتيذَيكي وازحيــي اابووريشــمان 
هةيةش بؤيـةش اـابووري اَيمـة اـابووري كؤمةَلطةيـةكي موسـتةهليكةش موسـتةهليك لةسـةر هـاوردةي دةرةوةي          

وآلتي خؤمـانش لةبـةر اـةوةى اَيمـة لةبـةردةم هةِرةشـةي وةبةرهَينانيشـداين         وآلتي خؤنانش نةك اينتاجي
هةر رؤذَي موستةمسري و بةرهَينةري دةرةكي لـة كوردسـتاندا لةبـةر هـةر هؤيـةك وةزعَيكـي نـا ااسـايي بـؤ          
دروسـت بـووش اَيمـة اةكةوينـة حاَلـةتَيكي تةنطةذةيـةكي طـةورةوةش اَيمـة داهـاتي تاكـة كـةسش داهـاتي وآلتش             

رجي تاكة كةسش خةرجي وآلت هـيَ ايسـتيقرارَيكي نيـةش اـةوةتا هـاوةآلن و راثؤرتـةكانيش تَيدايـة كـة         خة
طلةيي لةوة اةكةن داهاتي ناوةخؤمان وازيـح نيـةش لةبـةر اـةوةى اَيمـة دةبـَي درونَيكمـان هـةبَي بيكةينـة          

ســةركردني بَيكــاريش ســرتاتيذ بــؤ اــةوةى مةســةلةن اةمســاَل بووذانــةوةى اــابووري نــاوةخؤش اةمســاَل ضارة   
اةمساَل وةبةرهَيناني خؤماَلي زياد بكةينش دةبَي هةر ساَلَيك درونَيك هـةبَي و بكرَيتـة سياسـةت و لةسـةر     
اةساسيةوة هةنطاوي تر بنَينيش من بة نيسبةت بودجةى اةمساَلةوةش لة خياللـي اـةو راثؤرتانـةوةش اـةتواي     

اةو وشانةمان وتش ناروونيش نا هاوسةنطيش نـا زانسـيت بـوون    بة سَي ضوار وشة كة بةداخةوة اةيَلَيم ثاريش 
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لة ميزانية بةدي اةكةم و اةمةش خوَيندنةوةى راثؤرتـةكاني ويةنـة ثةيوةنديـدارةكان و ثسـثؤرةكاني نـاو      
هـؤَلي ثةرلةمانــة يــان نـاو ثةرلةمانــة هــي لَيذنةكانـةش نــةك خؤمــان بـة ايــديعا بيَلــَينش اـةوة لــة مةســةلةي      

ةشغيلي هةموو جارَي اةو قسةية دةكرَيش كة بة ثَيي ثَيوةر و ستاندةرة جيهانيةكانش اـةبَي  ايستيسماري و ت
بـؤ ايستيسـماريش   % 31كةمرتيش دااةنرَي بؤ تةشـغيلي و لـة   % 61فةواريقةكة عةكس بَيش لة وي اَيمة لة 

ةش اةمـة جَيطـةى   مليـار 551هةموو جارَى دووبارة اةبَيتةوةش اةو عةجزة زؤرةى كة هةيةش كة ترليؤنَيـك و  
ثرســيارةش اةمــة دوايــي داهــات دَيــت لةســةر ض اوســوس و بنةمايــةك اةمانــة دووبــارة تــةوزيع دةكرَينــةوةة  
مةسةلةي كةمي بِري داهات كة زؤر باس كراوة لة راثؤرتةكانيشـدا هةيـةش كـة زؤر كـةمرتة لـة تـةوةقوعاتي       

ثرؤذة راستةوخؤكان و بـِري تَيَـوونيان زؤر   خؤمان و لةو رَيذانة و لةو رةقةمانةي كة لةبةر دةستماندايةش 
زؤرنش ثاساوي زانستيشمان ثَي نةدراوة بةِراسيت لة خياللي ميزانيةوةش اةمساَليش بِري مدةوري ثار دووبارة 
باس نةكراوةش لة كاتَيكدا زؤربـةي وةزارةتـةكان ايقـراري اـةوة دةكـةن كـة زؤرَيـك لـة ثرؤذةكـان جَيبـةجَي           

يــة لةســةر اــةدااي حكومــةتش لــة خــةرجكردني ثــارةى ثــرؤذةي وةزارةتــةكانش    نــةكراونش رةخنــةى زؤر هة
راثؤرتي بةِرَيز وةزارةتي دارايي بؤ باسي ناكـاتة بـؤ منوونـة وةزارةتـي رؤشـنبريي كـة لـة راثـؤرتي لَيذنـةى          
رؤشنبريي بة وازحيي هاتووةش اةو ناهاوسةنطية منوونةيةكتان بؤ عةرز دةكةمش كـة لـة راثؤرتةكةشـدا هةيـة     

بؤ سَيش ضـوار يـان ثَيـنج وةزارةت تـةرخان اـةكرَي لـة بـِري تةشـغيلي لـة كاتَيكـدا اَيمـة دةيـان             % 71ة لة ك
وةزارةت و ضــةنديدن دةســتةي ســةربةخؤمان هةيــة كــة  16ش 11مواةسةســةمان هةيــة بَيجطــة لــةوةي كــة 

اوسـةنطي تَيـدا   هةمووي بةقةدةر وةزارةتَيك قورسايي و اـةركيان هةيـةش ضـؤن اـةو رَيذةيـةةش اةمـة كـةي ه       
بـؤ تـةرخان   % 1,6ديارةةش رةقـةمَيكي زؤر وازحيـنش وةزارةتَيـك وةكـو وةزارةتـي ثيشةسـازي و بازرطـانيش لـة         

اـةِروات لـة كـؤي اـةو بـِرةى ديـاري كـراوةش اةمـة         % 16و  11دةكرَيش بةآلم هةندَي وةزارةتي تر تا حةددي 
ساَلة دووبارةى اةكةينةوةةش سياسةتي حكومةتى  هاوسةنطي تَيدا بةدي اةكرَيةش لة بواري كشتوكاَلداش ضةند

هةرَيم بؤ بووذاندنةوةى كةرتي كشتوكاَل ضيةةش وازيـح نيـة و اةمسـاَليش دووبـارة بـووةش هـةردوو دةزطـاي        
ااســاييش دووبــارة بــة جيــا هــاتوووة كــة هــةموومان اــةزانني بِرياريشــي بــؤ دةرضــووش بةداخــةوة جَيبــةجَي 

 .نةكراوة
 :ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل

 .سوثاسش كاك عومةر تةواوش دوايي لةطةَل اةوةكةى تر موناقةشةي بكةش بةِرَيز كاك عبدالقادر
 :بةِرَيز عبدالقادر اكرام بازرطان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةعين هةر وةكـو هـةموومان دةزانـنيش حكومـةتى هـةرَيم لـة داهـاتي بودجـةى عرياقـي فيـدراَل يـةعين لـة             
كةمرتش اايا بة طـوَيرةى بةشـة   % 15ة ثاش دةرهَيناني نةفةقاتي سياديش اةمة دةبَيتة لة ي بؤ دَيش اةم16%

زؤر نيةة يةعين بؤ اةم كةمكردنةوةية لة نةفةقاتي سـياديةش اايـا حكومـةتى هـةرَيم     % 5بودجةى هةرَيمش 
جزي حكومةتى داواي روونكردنةوةي كردووة لة حكومةتى فيدراَلي عرياقةش هةموومان دةزانني اَيستاكة عي
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مليؤنةش اةم عيجزة ثـِر كراوةتـةوةش لـة ثـارةي      167مليار و  551ش يةك ترليؤن و  1111هةرَيم بؤ ساَلي 
وةزارةتي ثَيشمةرطةش كة دابني كراوة لة ثارةي وةزارةتي ثَيشمةرطةش اةويش دابني كراوة لة ثارةي وةزارةتي 

اني اــةم عيجــزة ثــِر بكاتــةوة بــة هةنــدَيك  بــةرطري عرياقــيش يــةعين مــن ثَيشــنيار دةكــةم حكومــةت دةتــو  
فةقةراتي تر و ثارةى اةمةشش ثارةى ثَيشمةرطةش دابني بكةين بؤ دروست كردنـي يةكـةي نيشـتةجَيبوون    
بؤ خانةوادةى شةهيدانش تةبيعي بة نيسبةت عيجزةكةشش اةتوانني كةمي بكةينةوة لة كِريين كـةل و ثـةل   

دا يــةعين بةشــَيوةيةكي بةرضــار زيــادي  1111لــة ســاَلي و شــت و مــةك و صــيانةش يــةعين بــة صــةراحةت  
مليار بووةش اةمما بؤ سـاَلي اَيسـتا كردوويةتـة     1كِريين كةل و ثةل و شت و مةك  1111كردووةش لة ساَلي 
ــؤن و   ــةك ترلي ــة       761ي ــةرهَينانيش ل ــةى وةب ــة بودج ــةروةها ل ــوورش ه ــار و قس ــردووة  %16ملي ــاد ك ي زي

ين اــةتوانني مةســةلةن لَيــرةدا لــة بودجــةى وةبــةرهَينان و لــة بودجــةى  موقارةنةتــةن بــة ســاَلي ثــارش يــةع
ــةوةش        ــزة ثِركةين ــةو عيج ــةش ا ــةدا هةي ــةناو بودج ــة ل ــة ك ــةراتي ديك ــدَيك فةق ــةل و هةن ــةل و ث ــدَيك ك هةن

بـووةش   161ترليـؤن و   7فةقةرةيةكي ترمان هةيةش ساَلي ثار مووضةي فةرمانبـةراني هـةرَيمي كوردسـتانش    
 7مليار بووةش اةمما اَيسـتاكة بوويتـة    711ترليؤن و  1يةعين اةوة بة نيسبةت ساَلي ثارش  اةمما اَيستاكةش

هـةزار كـةس بـةوةي تـةعني اـةكرَينش اـةمما اـةوة بـزاي هَيشـتا           15ش يةعين هـةر ضـةندة   161ترليؤن و 
ملياري  75ليارةش م 15ثارةكة لةوة زياترةش هةموومان اةزانني اَيستاكة ايعانات لةناو هةرَيمي كوردستانداش 

ملياريش دانراوة بؤ ثرؤذةكاني وةزارةتي دارايي و اابووريش اةلريةدا مـن   11دانراوة بؤ كةرتي كشتوكاَلي و 
مليار لةمة تةرخان بكرَي بؤ بةخَيو كردني مانطا بؤ ثرؤذةكاني بةخَيوكردني مانطا بـؤ   11ثَيشنيار دةكةم 

ةتا زيــاتر ايعتيمــاد نةكةينــة ســةر طؤشــيت فاســيد كــة  زيــاد كردنــي بةرهــةمي طؤشــتش طؤشــيت خؤمــاَليش هــ 
اَيستاكة بؤمان دَيتش ضونكة بة سةراحةت اَيستا ااسايشي خؤراك لة هةرَيمي كوردستان لة ذَيـر مةترسـيةش   

مليؤن لة جيـاتي دوو مليـؤن و نيـوش     5لة فةقةرةيةكي تردا ثَيشنيار دةكةم بِري ثارةي هاوسةرطريي ببَيتة 
َيم هةَلبسـيَت بـة بـِريين اـةو ثارةيــة كـة هـةر فةقـةرةيك لـة فةقـةراتي بةشـَيك لــة           يـةعين حكومـةتي هـةر   

كةم بكرَيتةوة بؤ دابني كردنـي ثرؤذةكـاني نيشـتةجَيبوون بـؤ خـةَلكي      % 5بودجةى وةبةرهَينان بة رَيذةى 
 مليارةكةي داهـاتي حكومـةتى هـةرَيم لـة مـةنافيزي حـدودي اـةوة خبرَيتـة         111كةم دةرامةتش بةشَيك لة 

سةر ثرؤذةكاني وةزارةتي تةندروسيت  و ثةروةردةش ضونكة بة سةراحةت اةوِرؤكـة زورو  ثـةروةردة لـةناو    
هةرَيمي كوردستاندا بة اةوة بودجة اةطةر لة بودجةى وةبـةرهَينان بـَيش اةطـةر لـة بودجـةى وةبةرخسـنت       

بة دام و دةزطاكاني تةندروسـيت  بَيش سةراحةت قوتاخبانةمان زؤر ثَيويستةش هةروةها زؤر ثَيوةستيمان هةية 
 .وش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز كاك سامل تؤما كاكؤ
 :بةِرَيز سامل تؤما كاكؤ براميؤك 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اةطةر بَيت و بةراوردَيك بكةين لة بةيين ثرؤذة بودجةى اةمسـاَل و هـي ثـارش راثـؤرتي ثـار و اةمسـاَلش بـة        
اعةتي من ايشَيكي زؤر زياد كراوةش زؤر رَيك و ثَيكرتة زؤر زياتر بة تةفاصيَلةش جَيطـاي دةستخؤشـية بـؤ    قةن

حكومةت و بؤ وةزارةتي دارايي لةبةر اةرك و ماندووبوونيانش بةآلم لةطةَل اةوةش هَيشـتا هةنـدَي تَيبـيين    
ةر بودجـة و بودجـة لـة ويـةني     هةية مومكينة نةخراوةتة بةرضاوش يةكـةميان تـةنها تـةركيز نةخرَيتـة سـ     

خةرجيةكانيــةوة و ســةرف كردنــي بودجــةش كــاري ثةرلــةمان و كــاري حكومــةتيش دةبــَي ضــؤن لةســةر          
خةرجيةكان تةركيز دةكةن اةوة دةبَي لةسة داهاتةكانيش تـةركيز بكـاتش ضـونكة خؤمـان ااطـادارين ثـَيش       

دةبــردش اَيســتا اةوةنــدة بايةخــة   داهــاتي حكومــةتي كوردســتان هــةر اــةوةبوو كوردســتاني بــةرَيوة   1113
نـةدراوة بـة داهـاتش ض لـة رووي ثـرؤذة و بودجـةوة و ض لـة رووي تةقريريةكانيـةوةش اـةوةى جَيطـاي داخـة            
مومكينة لة هةندَي جَيطا داهات وةكو مةقاصة دانـراوةش مومكينـة نةدرَيتـة جَيطايـةك خـار ي اـةو هؤَلـةش        

ةى دارايــي يــاخود لــة لَيذنــةكان بزانــرَي بــة ثَيــي واقعيــةت و  بــةآلم ثــَيم باشــة اةطــةر هــةر نــةبَي لــة لَيذنــ 
حةقيقةيةتةكاني داهات ضؤنةةش مووحةزةيـةكي تـر سـةبارةت بـة تـةمويلي وةزارةتـةكانش راسـتة بودجـةى         

حكومــةتى فيدرالــةوةش بــةآلم ثــَيم باشــة بــة نةفســي   يدجــةكوردســتان ايعتيمــاد دةكاتــة ســةر بو هــةرَيمي 
 11ان تةمويل دةكرَي بةو نيسبةية وةزارةتـةكان تـةمويل بكـرَيش مومكينـة     بودجةى كة حكومةتى كوردست

دوفعةيـة ايشـكاملان نيـةش مومكينـة وةزارةت مـةحروم بكـرَيش مومكينـة لـة كـاتَيكي ثَيويسـت            31دوفعةيةش 
ثــارةي نــادرَييَت و بودجــة نــادرَي و لــةكاتَيكي تــر ثَيويســيت بــةو ثارةيــةوة نيــةش مووحةزةيــةكي تــر هةيــة   

ش لـة بةشـي زؤري ثرؤذةكـان    1115و  1111و  1113رةت بة هاوثَيَي ثـرؤذة بةردةوامـةكاني سـاَلي    سةبا
جياوازيةك هةية لة دياري موددة و ثارةكةش مومكينة ثرؤذةيةك وةكـو لـة سـَي ثـرؤذةي خةسـتةخانةش سـَي       

زؤر هةيـة و   قةرةوَيلة لـة موددةكانيـان جياوازيـةكي يـةكجار     111قةرةوَيلة يان  51نةخؤشخانة هةية بة 
ثارةكةشي يـةكجار جيـاوازي هةيـةش لَيـرة ايشـكالةكة بيجطـة لـةوةى اةوةيـةش اايـا سـةبةبي دواكـةوتين اـةو             
ثرؤذانة ضي بووةةش ايجرااات ضي بووةةش كَي سةرؤك كار بووةةش نازاي اةو وةختةى كة ثارةي بـؤ تـةرخان   

مــةجبوورين اَيمــة ثــارةي بــؤ تــةرخان  كــراوةش اــةو ثارةيــة مــاوة لــةو ســاَلةي كــة بــؤي تــةرخان كــراوة يــان 
بكةينةوة لة بودجةى اةمساَلةش اةوانةى ثرسيارن لة وةزارةتي دارايي زةمحةت نةبَي جوابداتةوةش دووش سَي 

بودجــةى بةِرَيوةبــةرة % 5ثشــتطرييم هةيــةش ثشــتطرييم بــؤ كــاك عمــرش هاوكــام بــةِرَيز ســةبارةت بــة بــِريين  
ن بةقةدةر مووضةي وةزير و ثةرلةمانتارةكان نـابَيش دووش اـةركَيكي   طشتيةكانش ضونكة اةوةلةن مووضةكةيا

يةكجار زؤريان لةسةرةش لؤدَيكيان لةسةرةش ثَيم باشة من ثشتطريي لة براي بةِرَيزم كاك عمر دةكةم بـؤ اـةم   
مةبةستةش هةروةها سةبارةت بة وةزارةتي كشتوكاَل و كةرتي كشتوكاَليش اـةو ثَيشـنيارانةى كـة كـاك جـةول      
كردي هةر ضةندة براي بةِرَيزم لة لَيذنة بامسان كردووة من دةمـةوَي ثشـتطريي لـَي بكـةمش ضـونكة فيعلـةن       
اةطةر اةو دةسةآلتة نةدرَيتة وةزيري كشتوكاَل بة هةماهـةنطي لةطـةَل وةزيـري دارايـي مومكينـة قةيـدَيك       

ن بةشَيكة لة ايقتيصادي كؤمةَلش دةبَي لةسةري زاايدةن مةوزوعي ثةرةثَيداني كةرتي ااذةَلداري كة  فيعلة
تةَلةبَيكي ترم هةية لة وةزارةتي داراييش بة زووترين كات بانكي سيناعي تةفعيل بكرَي هةتا بتوانن ثـرؤذة  
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مامناوةندييةكان سوود لة قةرزةكان وةربطرن بؤ ثَيشخستين كةرتي ثيشة سازي و دامةزراندني ثيشة سازي 
 .ة هةية و لةكار كةوتووةش زؤر سوثاسنوَي و ثةرثَيداني اةو كارطانةى ك

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز دلشاد شةهاب فةرموو
 :بةِرَيز دلشاد شهاب حاجي 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسـةر تــاوتوكردني بودجــة بَيطومـان هةَلســةنطاندنَيكي تَيدايــةش هةَلسـةنطاندنيش دوو ديــوي هةيــةش ديــوي    
وي ايجابيشي هةيةش بةر لة هةموو شتَيك من دةمـةوَي دةستخؤشـي لـة هاوكارمنـان لـة      سةلبيشي هةية و دي

لَيذنةى دارايي و اابووري بكةين كة بةراسـيت راثـؤرتَيكي تَيـر و تةسـةل و ثوخـت و بـة ماندووبوونيانـةوة        
ت بة جيددي اامادة كردووةش اةطةر بة كورتي بَلَيم اةو خاآلنةي كةوا اةوان دةستيان لةسةر داناوةش حكومة

و بة هةندي وةربطرَيش ببنة شَيوازي بِريارَيكي ايلزامي لة ثةرلةماندا وةربطريَيتش من بـاوةِر دةكـةم رَيـذةى    
هةرة زؤري كةم و كورتيةكاني بودجة ضارةسةر كراوة و بة تةصةوري من واية بودجةيةكي ثوخت و رَيـك  

بة خَيرايي هةندَي خاَل هةن كةوا لـة بودجـةى    و ثَيك لة سايةي اةم راثؤرتة دةتوانرَيت تةصدي  بكرَيتش
ساَلي رابوردوودا دةكرَي سوودي لَي وةربطرينش ياخود وةكو هةَلسةنطاندن لةسةر اةو ثـردي متمانةيـةي كـة    
لة نَيوان ثةرلةمان و حكومةتدا كاري لةسةر دةكرَيش ثَيم واية ضةند بـوارَيكي درةوشـاوةش لةوانـة هةَلمـةتي     

نـةكان و بةرنامـةى تواناسـازي وش لـة بودجـةى اةمساَليشـدا كـة اـةوةى وةكـو ثـرؤذةي           دروستكردني قوتاخبا
ســرتاتيذي و ســرتاتيجيةت ســةير دةكــرَيش كــةرتَيكي زؤر طرنطــي بــوارَيكي ذيــاري ذيــاني خــةَلك كــة اــةويش 
طرنطيداني حكومةتة بة كةرتي كارةباش كة بةراسيت اـةم سـَي خاَلـة بـة سـَي خـاَلي زؤر طـةورة و جةوهـةري         
دةبينمش كة جَيطاي اةوةية هةَلوةستةي لةسةر بكرَي و دةستخؤشيشي لةسةر بكرَينش اةمة ماناي اـةوة نيـة   
كة هةر اةمانة خاَلي باش بنش ماناي اةوة نية كـة ضـةندين خـاَلي بـاش هـةبَيش خـاَلي وواز لـة بودجةكـةدا         

كـاراي دةكـةم كـة بـةر لـة مـن       نيةش بودجةى تةشغيلي من بة خَيرايي بةسةري دادةضمةوة كـة ثاَلثشـيت هاو  
ي بودجــةى تةشــغيلي كــةم %11باســيان كــردش زيادبوونةكــة قةزيــة اــةوة نيــة كــة اَيمــة ثَيشــنيار دةكــةين   

بكرَيتةوةش اةمة شتَيكي باشة و هةندَي ايحتياجاتي تري ثَي ثِر دةكرَيش قةزيةكة لـة مةترسـي اةوةيـة كـة     
ةفـةقاتي تةشـغيليش مةترسـييةكي زؤر طـةورةي لةسـةر      اةم هةَلكشاني ساَل بة ساَلي بـةرةو سةروةضـووني ن  

اابووري اايندةى كوردستان دروست دةكاتش اةم زيادةيةي كةوا اةمساَل لة بودجـةى هـةرَيم دروسـت بـووةش     
بة هؤي بةرزبوونةوةى نرخي نةوتـةش اةطـةر نرخـي نـةوت دابـةزيش نةفـةقاتي تةشـغيليش هـةموو ويـةك          

طري كـران تـةراجوع لـَي كردنـي زؤر زةمحةتـةش خـاَلَيكي تـر كـة لةسـةر          دةزانن كة اةو نةفةقاتانـةى كـة جـيَ   
نةفةقاتي تةشغيلي هةية  كة اةويش بةراسـيت جَيطـاي ثرسـيارةش وةزارةتـةكان يـاخود دام و دةزطاكـاني كـة        

ترليـؤن و نيـو    16ترليؤن ثَيشنياري نةفةقاتي تةشـغيليان كـردووةش    16بودجةيان حازر كردووةش زياتر لة 
مليــارش باشــة   661ترليــؤن و  6قاتي تةشــغيليةش وةزارةتــي دارايــي اةمــةى كــةم كردووتــةوة بــؤ بــةس نةفــة
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ثرسيار اةوةيةش مومكينة وةزارةتَيك يان مواةسةسةيةك نةفةقاتي اةم ثرؤذة ايستيسماريةكاني خؤي دووش 
َلَيت من ثَيويسـتيم  سَي بةقةدةر اةو ثارةي كة بؤي تةرخان دةكرَي ثَيشنيار بكاتةش وةزارةتي ثةرةوةردة دة

ش ضونكة %15قوتاخبانةيةش تَيَووةكةى اةوةندةيةش وةزارةتي مالية مومكينة اةمة كةم بكاتةوة بؤ  511بة 
دةَلَيت اةمساَل اةوةندة مومكينةش بةآلم ضؤن دةكرَيـت وةزارةتَيـك دوو بةقـةدةر ايحتيـاجي خـؤي تةلـةبي       

كرَيتــةوة و ايشةكةشــي بةرَيوةدةضــيةش بةراســيت كــةمرتيش دة% 51نةفــةقاتي تةشــغيلي بكــاتش كاتَيــك لــة 
حةقة هةَلوةسـتة لةسـةر اـةوة بكـرَي و حكومـةت زؤر بـة جيـددي اـةم وةزارةتانـة و اـةم وةزيرانـة بـانط             

ترليـؤن و كةسـرَيك بةرَيوةدةضـيةش اـةوة لـة       6ترليؤن و نيو ثَيشنيار كراوة و ضؤن بة  16بكاتةوةش ضؤن 
سـيت اةمـة دةبـَي هةَلوةسـتةي لةسـةر بكـرَين اةمـة لـة حاَلةتَيكـدا كـة           بودجةى تةشغيليشـداية اةمـةش بةِرا  

ضاوةِروان دةكرَي ساَل بة ساَل بةتايبةتي اةمساَل نةفةقاتي تةشـغيلي كـةم بكرابايـةش لةبـةر هـيَ نـا لةبـةر        
اةوةى كة اَيمة تةرشيقمان لة هةيكةلي وةزارةتةكامنان كردووةش اَي باشـة اةطـةر اَيمـة كابينـةى حكومـةت      

كةينـــة نيـــوةي وةزارةتـــةكانش بودجـــةى تةشغيليشـــمان زيـــاد بـــيَب و تةلـــةبي تةعيناتيشـــمان زيـــاد بـــيَبش  ب
نةفةقاتيشـمان زيــاد بــيَبش اـةي مانــاي تةرشــي  دةبَيتـة ضــَية بؤيــة اَيمـة بةراســيت نــةك هـةر تــةنها اةمــة      

بطريَيـتش اـةو بـِرة    كةمكردنةوةيةش من مةبةستم لةم باسكردنة اةوةية كة دةبَي بـؤ ااينـدة سـوودي لـَي وةر    
ثارانةى كةوا ثَيشنيار كراوة لة ويـةن هاوكـارم سـؤزان خـان كـة بـةناوى فراكسـيؤنةوة ثَيشـنياري كـردش مـن           

لةطةَلنيش اةوةى كة تـةرخان دةكرَيـت بـة تايبـةتي بـؤ ثَيـداني اـةو        % 111تيكراري ناكةمةوة ضونكة اَيمة 
مليـؤنش و   11بـة سـولفةي عةقارييـةوة كـة بكرَيتـة       بِرة ثارةي جياوازي ايمتيـازاتي هَيزةكـاني ناوةخؤيـةش   

مليؤنش رةنطـة لـةوةدا طوتنَيـك بَيتـة وجـودش بوترَيـت        5مليؤنش ببوورن بكرَيتة  11سولفةي زةواج بكرَيتة 
اَيوة لة نةفةقاتي تةشغيلي اةَلَين كـةمي دةكةينـةوةش لةوسةريشـدا هـةر تـةرخانتان كـردووة بـؤ نةفـةقاتي         

لـة ثَيشـنيارةكاني اَيمـةدا هـاتووةش سـولفةي زةواجش سـولفةي عـةقاريش سـندوقةكانش         تةشغيليش تةبيعي اـةوة  
اةمانة هةمووي قروزنش راسـتة اةمـة هـةمووي تةخصيصـَيكي بـؤ دةكـرَيش اـةمما لـة اـةخريدا اـةم ثارةيـة            

وةكـو نةفةقةيـةكي تةشـغيلي كـة دةِروات و     % 111تةدوير دةكرَيتةوة و بؤ حكومةت دَيتةوةش بؤيـة نـاكرَي   
اطةرَيتةوة سةير بكرَيتش لَيرةدا ثرسيارَيكي تريشم هةيةش االيةتي طةِرانةوةىش ثَيم خؤشة جةنابي وةزيري ن

دارايي اةوةمان بؤ روون بكاتةوةش االيةتي طةِرانةوةى اـةم سـولفانة كـة دةطةِرَيتـةوةش ضـؤنةة و كـة دَيتـةوة        
ش ضونكة ااشكراية كة اةمةش اةو بِرة ثارةي دةضَيتةوة كوَيةش اةم تةدويرة ضؤنةةش تةوزحيَيكي لةسةر بدرَي

كة بؤ سندوقي نيشتةجَيبوون تةرخان كراوةش من ثَيشـنياري دةكـةم بـة ثَيـي ياسـاش نـةك بكرَيتـة مينحـة و         
بدرَيتة خةَلكش بةَلكو يةكةي سةكةنيش وةحداتي سةكةني بؤ خـةَلكي كـةم دةرامـةت دروسـت بكرَيـتش وةكـو       

مليـارةى كـة    111شـارةتي ثَيكـرد و لـة راثـؤرتي داراييشـدا هـاتووةش اـةو        اةو ثَيشنيارةى كة كاك عومةر اي
يةي كة خبرَيتة سةر ميزانيةي وةبـةرهَينانش هةنـدَيك لـة    %11اَيمة ثَيشنياري دةكةين لةو كةم كردنةوةي 

هاوكــاراي ااماذةيــان ثَيكــرد كــة رَيــذةى تــةرخان كــراو لــة هةنــدَي لــة ثرؤذةكــان بــة تايبــةتي ثــرؤذة             
ثارةي بؤ اةم سـاَل بـؤي   % 11ساَلة و اينجا لة  1راوةكان زؤر زؤر  كةمةش ثرؤذةى وا هةية ماوةى ثَيشنيارك
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ى بـؤ تـةرخان بكـةينش نـاتوانني     % 61تةرخان كراوةش واتا حةتا اَيمة بؤ ساَلَيكي تر اةطةر بتوانني اَيمة لة 
بكـرَيش بؤيـة ثَيشـنيار    % 61ة ي بكـرَي و سـاَلَيكي تـر لـ    %11نيسبةي اينجازي دابةش بكةين كة اةمساَل لة 

مليارةي كةوا بؤ ثرؤذةكاني وةبةرهَينان تةرخان دةكرَيتش اةولةويـةت بـدرَيتش نيسـبةي     111دةكةين اةم 
اةو ثارة تـةرخان كـراوةي كـة بـؤ اـةو ثرؤذانـةى كـةوا نيسـبةتَيكي كـةمي اـةو ثـارةي بـؤ تـةرخان كـراوةش               

ومــةت اــةوةي كــة هــاتووة بةســةركةوتوويي تــةواو نيســبةكة زيــاد بكرَيــت بــؤ اــةوةي بتــوانني خوتــةي حك
و  1115و  1111و  1113بكرَيتش ثرسيارم لة بةِرَيز وةزيـري ثـالن دانـان اةوةيـةش تـا كـةى ثرؤذةكـاني        

 .نيهايةتةكةيان بة رجاوة كةيةةش يةعين تا كةي اةمة تيكرار دةبَيتةوةة 1117
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حممود فةرمووزؤر سوثاسش بةِرَيز امساعيل 
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش دةستخؤشي لة لَيذنـةى دارايـي و اـابووري دةكـةمش ديـارة اَيمـة دوو راثؤرةـان هـةبووةش هـةم لةسـةر           

ةكـو  دةزطاي ااساييشى هةولَير و سلَيماني و هةم لةسةر وةزارةتـي نـاوةخؤش تـةواوي راثؤرتةكـةي اَيمـةيان و     
خــؤي داخيــل كــردووة و داخوازييــةكاني لَيذنــة كــة ضــةند خاَلَيــك بــووةش هــةموو خاَلــةكانيان داخيلــي           
راثؤرتةكةيان كردووةش بؤ اةوةى كة راثؤرتةكة خوَيندراوةش بةِرَيز سةرؤكي لَيذنةى دارايي باسـي لـةوة كـرد    

ةمـةي كـة هةيـةش ديـارة اـةو      كة سةرؤكي لَيذنةى ناوةخؤ روونكردنـةوة بـدات لةثةرلـةمان لةسـةر اـةو رةق     
كراوةش كة  111كةس هةية لة وةزارةتي ناوةخؤ جاران  666هةزار و  111رةقةمةي كة اَيمة نووسيومانة 

مـانط نتيجةكـةي روونـةش رةقةمـةك بـة ذمـارة        11بةدةل اازوقةية بؤمان دةستنيشان كـردووةش بـؤ جـاران    
و اةوةنـدة ثـارة اـةكات بـؤ بـةدةل اازوقـةي        611مليـار و   16نووسراوةش بـةآلم بـة نووسـني نةنووسـرايةش     

وةزارةتي ناوةخؤ و هَيزةكاني ناوةخؤ بة طشيتش اَيمة دوايي كة دانيشـتني لةطـةَل هـةردوو بـةِرَيز ااسايشـي      
هةولَير و سلَيمانيش داواي كؤمةَلَيك شتيان كرد كة بؤيان زياد بكرَيـتش اـةو شـتانةى كـة داوايـان كـرد اَيمـة        

مليار  5ِرازي بووين و ثَيمان وابوو داوايةكانيان زؤر راستةش يةكةميان زيادكردني بِري  وةكو لَيذنة لةسةري
دينار لة بةشي مةسروفاتي اوخرا لة هةر يةك لة بةشي ااسايشي سلَيماني و هةولَيرش حةفتةميان ااسايشـي  

َي بـة تةنسـي  لةطـةَل    هةولَير و سلَيماني وش ااسايشـي سـلَيماني مةشـاريعي بـةردوامي ثَيشـنياريان نيـةش دةبـ       
وةزارةتي ثالن دانان لة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاندا حيسابيان بؤ بكرَيتش ضونكة اَيستا دةبيـنني بـة تايبـةتي    
لة هةموو شار و شارؤضكةكان طةِرةكي تازة اةكرَيتةوةش ثَيويستة لة هةر طـةرةكَيك كـة دةكرَيتـةوةش بنكـةى     

وةزيري ثالندانان اةم مةسـةلةية بـة هةنـد وةربطرَيـتش سـةبارةت       تازةش اةكرَيتةوةش بؤية ثَيويستة بةِرَيز
بة ااسايشي سلَيمانيش سةبارةت بة اةو بودجةيةي بةدةل اازووقةي كة داوامان كردبووش من دةستخؤشـي لـة   
سؤزان خان دةكةم كة خراوةتة ليسيت ثَيشنيارةكاني ليسيت كوردسـتانيش منـيش ثشـتيواني لـة هـةموو اـةو       

م و وةكو لَيذنةى ناوةخؤش داوامان كـردووة كـة بـةدةل اازوقـةي اةمسـاَلي هـةموو هَيزةكـاني        داوايانة دةكة
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ناوةخؤ بة ااسايشـةوةش هـةم ثـؤليس و هـةم ااسـاييشش اـةو بـِرة ثارةيـان بـؤ زيـاد بكـرَيش ضـونةكة خؤمـان              
و اـةمن و  اةزانني كة دةوري ثؤليس و ااسايش ضةند طرنطة لة وآلتش اةوةى كـة شـانازي ثَيـوة اةكـةين اـة     

كةس  511ااسايشةية كة اةمِرؤ لة هةرَيمي كوردستاندا هةيةش زيادكردني ذمارةي ميالكي تةعني كراوش لة 
بــؤ ســلَيماني و لــة هــةولَيريش بــة هــةمان شــَيوةش بــؤ ثــؤليس داوامــان كــردووة قــةرةبوويش هةرضــةندة لــة    

نووســيوةش بــةآلم داوامــان كــردووة  راثؤرتةكــةمان نــةهاتووة كــة تةقــدميمان كــردووةش بــؤ لَيذنــةى داراييمــان
بةقةرةبووكردنةوةى ضوار مانطي رابوردوو لةطةَل بـةِرَيز وةزيـري دارايـي و وةزيـري نـاوةخؤ و اةوانـة كـؤ        

ــاَلي    ــة س ــرد ل ــان ك ــةوة و داوام ــان   1111بووين ــوار مانطي ــة   111ض ــر ك ــان ك ــةزارةكيان داوةش داوام  111ه
 1111هةزاريان بؤ زياد بكـرَي كـة ضـوار مـانطي سـاَلي       111هةزاريان بؤ زياد كردبوون و داوامان كرد كة 

ش دابينكردني بِري يـةك مليـار لـة ايعانـات بـة مةبةسـيت       1111بةهةمان شَيوة قةرةبوو بكرَينةوة لة ساَلي 
هاوكاري ناوضةكاني ديالة و كـةركووك و خانـةقنيش اـةوة كؤمـةَلَيك ثؤليسـمان هةيـة لـةو شـوَينانة كـة زؤر          

ة موكافةاة بكـرَين لـةو شـوَينانة كـة هةيـة و داواي اـةوةمان كرديـة كـة وةزارةتـي دارايـي           طرنطة و ثَيويست
بتوانَي لةسةر داواي وةزارةتي ناوةخؤ كؤمةَلَيك ثؤليس لةو شوَينانة هةيةش هةرضةندة لة وةزارةتـي دارايـي   

مليار  5ة زيادكردني بِري هاوكاري كراونش بةآلم اةوة داواكارين كة بةردةوام بَيتش بؤ ااسايشش داوامان كردي
دينار لةبةشي مةسروفات اوخرا بؤ هةر يةكَيك لـة ااسايشـي سـلَيماني و هـةولَيرش اـةوة كـة لةراثؤرتةكـةدا        
نةهاتبووش داواكارم اـةوة بـةِرَيز وةزيـري دارايـي اـةو مةسـةلةية بـة هةنـد وةربطـري وش داواي ثشـتيوانيش           

ةشي مةسروفات اوخرا لة هةر يةك  لـة ااسايشـي سـلَيماني و    مليار دينار لةب 5دةكةين كة زيادكردني بِري 
 .هةولَيرش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز عبدالرمحن حسني فةرموو
 :بةِرَيز عبد الرمحن حسني ابابكر

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـتان روومـان بَيـتش نيشـاني     بة هيـواي تـاوتويكردن و ثةسـند كردنـي بودجةيـةك كـة وةكـو هـةرَيمي كورد        
ميللةت و ثسثؤراني بدةين بة ااشكرا و بَي دوو دَلـي خبةينـة رووش اـةوةش بـةكاركردني زانسـتيانة دةبَيـتش       
ثَيويستة بة طياني دَلسؤزي و بةرثرسيارييةتيةوة اـةجنام بـدرَيش بةرذةوةنـدي ميللـةت خبرَيتـة ثـَيش هـةر        

ثةرلـةمانَيك بـةو طيانـةوة كاربكـاتش اةطـةر نـا لـة وي خـواي          بةرذةوةندييةكي ترةوة و دةبَيت هةر اةنـدام 
طةورة و مَيذوو بةرثرسيار دةبَيش اةطةر بَيني سـةيري بودجـة بكـةين بـة طشـيتش سـاَل بـة سـاَل هةآلوسـاني          

بـووة   1111مليؤن دينار بووةش لة سـاَلي   135مليار  و 666ترليؤن و  5ش  1116تَيدايةش منوونة لة ساَلي 
مليـار دينـار بـةرز     661ترليـؤن و   6ش 1111مليؤن بـةرز بـووةش بـؤ سـاَلي      111مليار و 116ترليؤن و  6

مليـار   116بووةش بةرنامـةى ثةرةثَيـداني هةرَيمـةكانش خَيراكردنـي ااوةدانكردنـةوةي ثارَيزطاكـان بـة بـِري         
ة لـة كاتَيكـدا   دينارةش اةو بِرة اةطـةر اـةوة بَيـت بـؤ دةسـتةي وةبـةرهَينان خـةرج دةكرَيـتش بؤضـي ثَيويسـت          



 131 

 1و  1و  1دةستةكة خؤيان داوايان نةكرد وةك بةخشني دةدرَيتة كَيةش بِرطةى مينةح و تةحويالت اوخراش 
مليؤن دينارةش يةكَيكة لةو بِرطانـةى بـواري ثـارة بةخشـينةوةي      155مليارة و  111بِرةكةى  1و  1و  7و 

 11ات بؤ كؤمثانياكاني ترش شـةريكات اـوخراش بـِري    ناياساييةش رَيطة خؤشكةرة بؤ طةندةَليش لة بِرطةى ايعان
ش بـِري  37تـا    1111مليار دينار دانراوة كة نازانرَي اةو كؤمثانيانة كَينةش لةوةش سـةيرتر اةوةيـة سـاَلي    

مليؤن بؤ هةمان بِرطة خةرج كراوةش ثَيويستة بةدواداضوونيش بؤ اةمـة بكـرَيش كاتَيـك     611مليار و  116
 1111و خـةرجي سـاَلي    1116راوي بـؤ بةشـةكاني خةرجيـةكان دةكـرَي بـؤ سـاَلي       سةيري بـِري ديـاري كـ   

بؤ زؤربةي وةزارةتةكان هةست دةكرَيت طوجناوي هةية لة نَيوانيان  37نزيكةي ثشتبةستوو بة خةرجي تا 
ا زؤر زياد دانراوةش لؤجيكي تَيدا نيةش لـة ضـةند ناوضـةيةكد    1111و بةنزيكةى هةمان بِرةش بةآلم بؤ ساَلي 

اةو جياوازيانة دياري دةكرَي و حاَلةتةكان بة رووني دةبينرَيش اةطـةر ضـاوَيك بـة ثرؤذةكـاني وةبـةرهَينان      
ــرؤذة      ــي ثـ ــةكان و بةشـ ــداني هةرَيمـ ــي ثةرةثَيـ ــاتووةش بةشـ ــَيك ثَيكهـ ــةند بةشـ ــة ضـ ــةبينني لـ ــَيننيش اـ خبشـ

ــي ثــرؤذة بةردةوامــةكاني   1111ثَيشــنياركراوةكاني ســاَلي  ــي ثــر 1111و بةش ؤذة بةردةوامــةكاني و بةش
ش هــةر بةشــة و بــة شــَيوازَيك رَيكخــراوةش تَيكــةآلوي لــة ســةكتةرةكاندا هةيــةش بــة 1115و  1111و  1113

فؤرماتَيكي زؤر زانستياني رَيكخراوة و ضةندةها ثرؤذة لةسةر وةزارةتَيكة هـيَ ثةيوةنـدي بـة سـةكتةرَيكي     
ةكتةرةكان جيابكةينةوة بة مةبةسيت اةولةويـةتي  ديكةوة نيةش بؤية اةطةر مبانةوَيت ثرؤذةكاني بة ثَيي س

طرنطي بة جؤري سةكتةرةكانش ناتوانني اةو كارة بكةين و اةجنامةكـةي بـة وردي و زانسـيت نابَيـتش اةطـةر      
لةوةش ثشت ببةستني بة داتاكان وةك هةية بة ااشـكرا هةسـت اةكـةين اةولةويةتـةكان بـة ثالنـي طوجنـاو        

 513ةكاريش واتا اةمساَل كةمرتين ثرؤذةي تازة ثَيشكةش كراوةش كة بريتيـة لـة   نيةش بَي لَيكؤلينةوة و ااماد
هـةبوون بـِرة ثـارةي يـةكجار      1111ذمارةيـةكي زؤر لـة ثـرؤذةي ثالنـي سـاَلي      .ثرؤذة كة دةبواية زيـاتر بـا  

اـةو  زؤريان بؤ دانـراوةش بـةآلم هيَـيان جَيبـةجَي نـةكراونش اةمسـاَليش هـةمان بـِري بـؤ دانـراوةش نـازانرَي            
ثارانةي خةرج نةكراوة لة ثرؤذةي اةرَي كراوةكاني ثار ساَلداش ثارةكةيان ضي بةسةر هات و اةطةر ثـرؤذةي  

و  1111و  1113تري ثَي اةجنام دراوة كامانـةن اـةو ثرؤذانـةةش ذمارةيـةكي زؤري ثـرؤذةي دواكـةوتووي       
جَي نةبووبنش اةي اةو ثارانـةي كـة   ثرؤذةيةش طوجناو نية تا اَيستا اةو ثرؤذانة جَيبة 71ش ذمارةيان 1115

بؤيان دانراون بؤ كوَي رؤيشتوونةةش بة نيسـبةت بةخشـني لـة بودجـةى ثارسـاَلدا حكومـةت بـة ثةرلـةماني         
دا 1111مليار دينارم بؤ بةخشني تةرخان كردووةش بةآلم لة بودجةى ساَلي  131دا 1116طوتووة لة ساَلي 

مليـار دينـار زانيـاري     111ةخشني تـةرخان كـراوةش واتـا بـةبِري     مليار دينار بؤ ب 737دا  1116دةَلَيت لة 
مليار دينـار لـة بودجـةى ثارسـاَلدا هةيـةش ضـونكة لـة         56نادروسيت داوةتة ثةرلةمانش اةم ناكؤكية بة بِري 

ــاَلدا حكومــةت طوتبــووي   ــة بودجــةى     131بودجــةى ثارس ــةرخان كــردووةش ل ــني ت ــار دينــارم بــؤ بةخش ملي
مليارم بؤ بةخشني تةرخان كردووةش حكومةت لة بِري اـةوةي ثـارةي بةخشـني     361ِري اةمساَلدا دةَلَيتش ب

مليار دينارى بؤ بةخشني تـةرخان   361كةم بكاتةوةش بة شَيوةيةكي زؤر بةرضاو زيادي كرديةش لة ثارساَلدا 
ش مـن هةنـدَيك   مليار دينار زيـادي كـردووة   316مليار دينارش واتا بة بِري  671كردبووش بةآلم اةمساَل بووة 
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ثرؤذةم هةية بةراسيت جَيي سةيرة كة بينيم لةناو بودجةكةداش يـةك لةوانـة وةزارةتـي اـةوقافش لـة قـةرا        
هـةزار دينـاري    111مليـؤن و   31طوندي باخان ثرؤذةيةكي بةناوي دروست كردني هؤَلي ثرسةي بة بـِري  

بـة   171لـة تةسةلسـولي    1111دةوامـةكاني  بؤ  دانراوةش لة ثرؤذةكاني ثةرةثَيداني ثارَيزطاكانش ثرؤذة بةر
مليؤن ديناري بؤ دانراوة بؤ هةمان ثرؤذةش هةر اةو هؤَلي ثرسةية لةو دَيية دروست بكـاتش بـةآلم    35بِري 

ــامش        ــانووي ايم ــي خ ــت كردن ــؤ دروس ــةك ب ــان ثرؤذةي ــةبووةش ديس ــةجَي ن ــي جَيب ــةبوو و هيَ ــار ن ــي دي هيَ
كة دروست بكرَيـتش اـةويش لـة ثـرؤذة ثَيشـنياركراوةكاندا       لة مزطةوتي طةورةي قةرةدا  171تةسةلسولي 

 .هةزار ديناري بؤ دانراوةش ديسان  لة ثةرةثَيدانيش هةمان ثرؤذة هاتووة 111مليؤن و  31هةيةش بة بِري 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كي تـر كـة   سوثاسش كاتةكةت تةواو بـوو و ا بـزاي مليؤنـةكانت كـردة مليـارش كـاك عبـدالرمحن ثاشـان جـاريَ         
 .نؤبةت هات قسةكانت تةواو بكةش بةِرَيز امحد سلَيمان فةرموو

 ( :بالل)بةِرَيز امحد سلَيمان عبداهلل

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا دةستخؤشي لة طشت لَيذنةكاني ثةرلةمان و طشت اةنداماني ثةرلةمان دةكـةمش كـة بةراسـيت خؤيـان     
ي لـة حكومـةتيش دةكـةم كـة بـة اـةركي خـؤي هةسـتاوة و اـةم          ماندوو كردووة هةست دةكةم و دةستخؤشـ 

ثــرؤذة ياســايةي نــاردووة و ثرؤذةكــةي نــاردووةش دةتــواي بَلــَيم لــة ســاَلي ثــار وردتــر و باشــرتةش اةطــةر ضــي  
تَيبينيشي لةسةرةش خاَلي يةكـةم لـة تَيبينيـةكايش اـةم ثـرؤذة ياسـاية و اـةم راثؤرتـةي وةزارةتش سياسـةتي          

تَيدا دياري نيةش بة خَيرايي قسةكاني خؤم دةكةم و هيوادارم جةماعةت حاَلي بن لـَيمش لـة    سرتاتيَي دارايي
راثؤرتي وةزارةتي دارايي و اابووريدا هاتووة كة نوَينةريان نةبووة لة داناني بودجـةى حكومـةتي فيـدراَليش    

دراَلي ثَيمـان طةيشـت كـة    بةآلم جارَيكي تر هةر خؤيـان دةَلـَينش لـة رَيطـةى نوَينةرمانـةوة لـة حكومـةتى فيـ        
بودجةكةي اَيمة و حكومةتى فيدراَلي ضةندةش كةواتة اةمة جَيطةى ثرسيارةش لةويةك دةَلـَين نيمانـة و لـة    
ويةك دةَلَين لة رَيطاي نوَينةرمانةوة ثَيمـان طةيشـتش سـَييةمش دواكـةوتين بودجـة كـة دةبوايـة لـة سـةرةتاي          

بكرابا بـؤ اـةوةي خبرابايـة حاَلـةتي جَيبةجَيكردنـةوة بـؤ اـةوةي        ساَلةوة بودجة ثةسند بكرابا و جَيبةجَي 
ثرؤذةكان اةوةندة دوا نةكةون و هـةموو سـاَلَي لـة كـاتي سـةرما و سـؤَلة ثرؤذةكـان خبرَينـة تةنـدةرةوة بـؤ           
اــةوةى دةبوايــة لــة كــاتي هاوينــان بــدرابا و ايســتيفادة لــة وةخــيت هاوينــان بكرابــا بــؤ جَيبــةجَي كردنــي     

ــانش را ــةوةي      ثرؤذةك ــؤ ا ــداتش ب ــةوة ب ــوو روونكردن ــت ب ــاتر ثَيويس ــي زؤر ووازة و زي ــي داراي ــؤرتي وةزارةت ث
اةنداماني ثةرلةمان زياتر شارةزاييان هةبَي لةسةر بودجةكةش ثَينجةمش داوا اةكةين بودجةى تةشغيلي كةم 

كـة   1111ي مليـارش بـة ثَيـي سـةر  شـةش مـانطي يةكـةمي سـالَ         61بكرَيتةوة بة مةبلةغي يةك ترليؤن و 
مليـار   61سةر  كردووةش بة ثَيي اةو تةمخينة تةنها لة سَي بةشي بودجةى تةشغيلي اةو يـةك ترليـؤن و   

دينارة زيادةيةش واتا اةمة بربدرَي لة بودجةى تةشغيلي و خبرَيتة سةر ضةند بةشَيكي تر كة لة دواتر باسي 
ش بةداخةوة اـةم  1116ساَلي  31كة بة ذمارة دةكةمش جَيبةجَي كردني ياساي خانةنشيين هَيزي ثَيشمةرطة 
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ياساية جَيبةجَي ناكرَي كة غةدر لـة ثَيشـمةرطة دةكـرَيش مـن بـة ثرسـيارَيك داوام لـة اةجنومـةنى وةزيـران          
كردووة كة اةم ياساية بؤ جَيبةجَي نـاكرَية بـة ثاسـاوَيك جـوابي داومةتـةوة كـة دةَلـَيش لةبـةر اـةوةى اـةم           

دا داوامـان  1111هةبووة و اَيستاش داوامان كردووة كة هةموار بكـرَي لـة سـاَلي     ياساية ثَيشرت طلةييمان لَي
كردووةش من نازاي اةوة اةم رةتكردنةوةي اةجنومةني وةزيران ااسايية يـان نـاةش شةشـةمش يةكسـان كردنـي      
ــتش       ــَي بكرَي ــدراَلي ل ــةتى في ــايش وةك حكوم ــمةرطة و ااس ــاني ثَيش ــورةي هَيزةك ــة و خوت ــةعاش و دةرماَل  م

حةوتةمش جَيبةجَي كردني ياساي خانةنشـيين ثَيشـمةرطةش عـةفوو اـةوةم دووبارةيـةش زيـادكردني ثَيشـينةى        
ــِري    ــة ب ــةرطريي ب ــِري        5هاوس ــة ب ــةرة ب ــي ثَيشــينةى خانووب ــاد كردن ــارش زي ــؤن دين ــارش   5ملي ــؤن دين ملي

مي كوردسـتان بـة   كةمكردنةوةي مووضةى وةزير و اةنداماني ثةرلةمان و هةر سَي سةرؤكايةتيةكةي هـةريَ 
ش ساَلي دارايي دياري بكرَيت بؤ بودجةى هةرَيمي كوردستان بؤ اةوةى هةموو ساَلَيك تووشي %31رَيذةى لة 

اةم طرفتة نةبني كة اَيستا هـةموو سـاَل لـة نيـوةي سـاَل بـةدواوة بودجـة دةكةوَيتـة كـارش سـةر  مانطانـةى            
لَيذنــةى دارايــي ثةرلــةمان بنَيردرَيــتش هــةموو  وةزارةتــي دارايــي ســةري مــانطش هــةموو ســةرة مانطَيــك بــؤ  

موناقةلةي داراييـةكانش بـة كيتـابي رةمسـي لَيذنـةى دارايـي ثةرلـةماني لـَي ااطـادار بكرَيتـةوة كـة لـة ويـةن              
وةزارةتـةوة اـةجنام دةدرَيـتش ثَيويسـتة دةسـةآلت بـدرَيت بـة اةجنومـةني ثارَيزطاكـان بـؤ اـةوةى دةســةآلتي            

ةم ثرؤذانةى كة لة سنووري دةسـةآلتي خؤيانـدا هةيـةش ناهاوسـةنطي لـة بودجـةى       ضاودَيران هةبَي لةسةر ا
تةشـغيلي و ايستيسـماري هةيـة كـة هـةوَل بـدرَي بــؤ راسـت كردنـةوةىش نـا هاوسـةنطي لـة بـةيين بودجــةى             

هـةزار فةرمانبـةر لـة كاتَيكـدا      15وةزارةتةكان بة شَيوةيةكي زؤر ناعاديالنة ديارة لةمسـاَلداش دامةزرانـدني   
هةر وةزارةتَيك خؤي بة ماددةيةكي ياسايي داوا دةكات لة ثرؤذةي اةم ساَل كة هةر فةرمانبـةرَيك دةيـةوَي   
بة شَيوةيةكي رةمسي واز بَينَيت لةوةزارةت بة شَيوةيةكي هةتاهةتايي تا سَي ساَل ثارةي ثَي بدرَيتش نيـوةي  

هـةزار دادةمةزرَينـدرَيةش لةطـةَل     15ش بؤضي ثارةكةي ثَي بدرَيتش اةطةر اَيمة ثَيويستمان بة موةزةفني نية
دةستخؤشيشم و هيوادارم كة زياتر دامبةزرَينش بةس اةوة نةبَيتة موزايةدة لةسةر اةوةش بةِراسـيت مـن ثـَيم    
واية اةمة شَيوةيةكة لة نةبووني سرتاتيجيةت لة ايش و كارةكاني وةزارةتش وةزارةتـي دارايـيش هـةموو اـةو     

يــان وةهمــنيش راسـت بكرَينــةوة و وبـردرَين و ثــرؤذةى تريــان لـة جــَي دابنــدرَي و    ثرؤذانـةى كــة دووبـارةن   
لَيذنةى دارايي ثةرلةمانيان لَي ااطادار بكرَيتةوةش هةموو اةو ثرؤذانةى ثَيشرت ثارةيان بؤ دابني كـراوة و لـة   

انيـان بطةِرَيتـةوة   ش اَيستا دياريكردني ثارةكانيان سفر بوويتةوةش اـةوة دووبـارة ثارةك  1111و  1116ساَلي 
بؤ خةزينة و لَيذنةى دارايي ثةرلةماني لَي ااطادار بكرَيتةوةش ديارة جطة لةوةش لة داهاتةكانش داهاتةكاني كة 
وةزارةت ناردوويةتي بةداخةوة كة كؤمةَلَيك نارووني و نا شةفا  تَيدايةش بؤ منوونة وةزارةتي شـارةواني لـة   

ار داهـاتش كاتَيـك كـة اَيمـة ثرسـيارمان لـة وةزارةتـي شـارةواني كـرد          مليؤن دينـ  161داهاتةكاني نووسراوة 
مليـؤن   511مليـار و  36وتيان داهاتي اَيمة كـة ناردوومانـة بـؤ اةجنومـةني وةزيـران بـؤ وةزارةتـي دارايـي         

ش وةزارةتي طواستنةوة و طةياندنش هاتووة دةَلَيش يةك مليار %11يشش كةمرت لة % 11بووةش كةواتة ناكاتة لة 
مليؤن داهاتيةتيش بةآلم هةر وةزارةت خؤي جطة لة داهاتةكاني فِرؤكةخانةى هةولَير و سلَيماني كة  517و 
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مليــارش بــةآلم تــةنها   151مليــؤن دينــارةش داهــاتي كارةبــا نووســراوة   111بــة ســفر هــاتووةش يــةك مليــار و  
دااريةكاني حكومةت بـؤ سـاَلَيك   وةزارةتي دارايي خؤي اةَلَي سةر  كارةبامان بؤ وةزارةتةكاني حكومةتش بؤ 

هةزار ايشترياك كـة هاووآلتيـان و دةوااـريي     661مليؤن دينارةش اةمةش تةنها جطة لة  676مليار و  361
مــودير عــامي دةرةجــة أ هةيــةش بــةآلم هــةمان  33غــةيري حكــومي هةيــةتيش لــة راثــؤرتي وةزارةت هــاتووة 

ــةَلي    ــدراَل ا ــةتي في ــؤ حكوم ــةتي ب ــةرَيمي     61وةزارةت ناردووي ــة ه ــة ل ــان هةي ــة أ م ــامي دةرةج ــودير ع م
مليـار و   161كوردستانش اةم جياوازية بؤةش بودجةى ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان لة حكومةتى فيدراَلي هاتووة 

 115ملياري تةوزيع كـراوة بةسـةر ثارَيزطاكانـدا بـة شـَيوةى هـةولَير        161مليؤنش بةآلم ديارة تةنها  111
 111مليــار و  6مليــارش اــةم جياوازيــة زؤرة و اــةم مةبلةغــةي   61ار و دهــؤك مليــ 117مليــارش ســلَيماني 

 .مليؤنة بؤ كوَي ضووةةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز بةيان اةمحةد فةرموو
 :بةِرَيز بةيان امحد كؤضةري

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

طشت ليذنا ثةرلةمانى دةكةمش كو ب ِراستى طةلةك  ماندي بوون اةظ دةستثَيكي دةستخؤشيا لَيذنا داراييى و 
جارا ِراثؤرتا وان جهَى دةست خؤش يَيـة وان وش هةروةسـا اـةظ زَيـدة بوونـة   ل بودجـا هـةرَيما كوردسـتانَى         

ااظـة   زَيدة بووىش اةظة ذى جهَى دَل خؤشيَييةش بةىَل دظَينت ِرةنط ظةدانا ظَى دظى واقعى ذيارا خةلكَى مةداوش
دان كرنَى اةظة هةنَى يا وازح بينتش تَيبينَيت من ل ضةند خاَلةكادا مـن دظَيـت اـةز عـةرزَى جـةنابَى هـةوة       
بكةمش  طةلةك بةحسَى هاوسةنطى ناظ بةينا بودجَى تةشـغيلي و ايستيسـماريداش ِراسـتى اـةم دزانـنيش ثـِرؤذة       

ةر اـةم سـةح كـةينَىش ديـف مـةعايرَى نَيـو       اةون دميننش اـةو دميـنن بـؤ ااظـا كرنـا يـا ميللـةتىش لـةوما اةطـ         
بـؤ ابيستيسـمارى بَـينتش اـةرآ     % 61دةوَلةتىش دظَينت سـىش هـةتا سـى و ثَينجـى بودجـا تةشـغيلى بَـينتش        

اةظِرؤكة اةم ثَيتظى نينة ثشتى اةزمونا بيست ساَوش اةم ِراوةستيانةكَى بكةينةش وة فعلةن مـةوازينَيت خـؤ   
تى اةطةر اةم سةح كةينة نةفةقات مةجلس قةزاش بَيـذم طةلةكـةش اـةظ سـاَو يـا      ب ِراس/ بطؤِرينش خاَو دوويَى

ببيتـة  % 61بوية زوعفش ظَى ثرسيارَى دكةم بؤضى اةو زوعفة هةنَىش ثَيشنيار دكةم نسبا مينةحا تةبعـةن  
بيننيش ش اةظة هةنَى كو دَيتة كَيم كرنش بؤ هةندةك بابةتَى ديَى زةرورى بَينتش هةروةها هاوسـةنطيَى نـا  1%

ناظ بةينا وةزارةتاداش يةعنى اةظ تةرخانكرنا بؤ وةزارةتا دَيتة كرنش اةطةر اةم سةح كةينة ثشكا ذَيـرىش كـو   
ية بؤ وةزارةتى دارايى و داخلى و ثَيشمةرطةو ثةروةردةو كارةباى ضـووىش اـةرَى وةزارةتـةك نيـنن كـو      71%

ترش ثرؤذَى ياسايَيداش نةفةقاتَيت ااسايشـا سـلَيمانى   دظَينت هةمان طرنطى ثَى بَيتة داننيش تةبعةن بؤ خاَلةكى 
هةتا نوكةش اةظ ثَيشَيل كرنا بِريارا  1116جارةكا دى جودايَيت هاتنيش اةوة دةورا دووَى ثةرلةمانى بؤ ساَو 

ثةرلةمانى هةتا كةنطىش جهَى ثرسيارَيية ب ِراستى اةو ذىش اةطـةر اـةم بَيينـة ثـرؤذا كـو ب ِراسـتى دظـَينت        
َىش طـؤتى اةجنومــةنَى وةزيــران دظــَينت  1111داش ياســا مــوازةنَى 11تيان ل ســةر بَيتــة كرنـَىش مــاددَى  ِراوةسـ 
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موحلةقةكى بؤ مةشاريعَى ضَى كةتن و ثَيشكةشى ثةرلةمانى بكةتنش بةىَل اةظة هـةنَى مـة نةديتيـةش اةطـةر     
بـؤ  % 31ة دضـينتش ِرَيـذا   بودجةى وةبـةرهَينان بـؤ ثـِرؤذةى سـاَو بـةرى نوكـ      % 51اةم سةح كةينة ثِرؤذةيا 

َىش اـةرَى  1113ثِرؤذة كـو اـةوَى سـاَو    71ثِرؤذةى ثَيشنيار كرى دضينتش هةروةها ثِرؤذةيةك تةرخان كرى 
ديف ضوونةك بؤ وى ضةندَى هـةبينتش كـى ديـى ثـَى ِرابـينت اةظـة ذى هةروةسـا ثرسـيارةكان ديـةش طةلـةك           

ة مـن دظـَينت اـةم داكـؤكى ل سـةر بكـةينش هنـدةك        ثِرؤذى هةبووينة ب ِراستى بـؤ منوونـةش اـةم وةكـو ليذنـ     
ثِرؤذة هةبووينة ثِرؤذَيت ثَيشنيار كـرى بـوونش بـؤ منوونـة داينطـة ضـار بـاو ل سـلَيمانىش كـو ب ِراسـتى مـة            
وَينةيَيت طرتنيش اةظة وَينةنة دطةل مةداش كو هةمى دةقيقة اةظ دايةنطة يـا قـابيلى كـو هةرةفتنَييـةش بـةىَل      

ِرؤكة دظان اةوى ديكة نةهاتيةش ثِرؤذا داايم نةهاتيةش اةز داخازَى دكةم اةظة بَيتة ناو  كَيظة بةر ثرسة اةظ
ثِرؤذَىش داايميدا اةظ ساَوش بودجةيةك بؤ بَيتة كرنَىش كو طةلةكيا طرنطةش هةروةسا هةماهةنطى اـةم بَيـذين   

ةزاو  ناحياش هةماهةنطيةكى تـةمام  هاوسةنطى ناظ بةينا دةظةرَيت جودا جودا داش باذَيِرى بؤ باذَيِركةكى بؤ ق
ويَى ثِرؤذةدا  نةيا وازحةو نةديارةش اةظة هةنَى دظَينت موراجةعةك بؤ بَيتة كرنش بؤ منوونـة مـن بةحسـَى    

َى اةظة كةظن ترين ناحيةيـة ل دةظـةرَى مزوريـاش كـو ثـار يـا ثارضـة         1161ناحيا مزورى دكةمش كو ل ساَو 
طرنطى ثَى نةهاتية دانانش كو اَيكةمني اةنفال ل ظَيرَى دةست ثـَى كـرىش   ثارضة بوى نوكة اةتريشَى ماىش ض 

َى طرنطيةكا باش ثَى نةهاتية كرنش عةردَى وان هَيشتا ل بةلةدياتَيت دانينةش ثَى تظيـة خـةَلكَى    1665ساَو 
تظيـة تـةعويز   وَى يَى ِرةحةل هَيشتا هةندةك دةظةرَي دى نةهاتية سةر موَلك و ماَلَيت خؤش اةظَى تةنَى ثَى 

كرن و تةجةموعات بَينة ااظا كرنَى وش ثشتةظانيةكا باش بؤ بَيتة كرنَىش هةروةسـا اةطـةر اـةم سـةح كةينـة      
 .ناحيا ضةمانكَىش ِراستة وةكى ناحيةكَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
يـة هـةر   رةجااةنش اةوة ثاشان اةتوانن وةزيـرى مـةعنى بـانط بكـةنش لـة ليذنةكـة لةطـةَلى كـؤ ببنـةوةش تكا         

بةِرَيزَيك لة اَيوةى بةِرَيزش هةر مةشروعَيكى وةهمى هةية بة نووسراو بيدةن بؤ اةوى و بََيتش نابَى هـيَ  
مةشــروعَيكى واش نابَيــت ضــؤن اــةبَيتش ناوةكــةى بَيــتش وةلــة كوَيشــةةش بدرَيتــة ليذنةكــة هــةمووى وبَــَيتش  

بةنووسـراو بـدةش بـة تةاكيـد شـتى وا نابَيـت        اةوانةى كاك بيالليش ايشارةى ثَى كردش بـة تةاكيـد ناوةكـان   
 .مبَينَيتش ايعالن بكرَينتش رةجااةن وةرنةوة سةر بابةتةكةش كةرةمكة

 :بةِرَيز بةيان امحد كؤضةري

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ض ناحيا داهاتى ذيدا تةبعةن نا ِروونى يا وازحى تَيداو هةتا نوكةش اةظة دووساَلة اةم ذى تةاكيـدَى دكـةينش   

ِروون كردنَيت باش نةهاتينـة ديـار كـرنش بـؤ اةنـدامَيت ثةرلـةمانىش كـةرتَى حكومـةتَى ِراسـتة بودجةيـةكا           
طةلةك باش دَيتة مةزاخنتش بؤ بودجـا تةشـغيلىش بـةىَل ذ ناحيـا خزمـةتَى طةلـةكَى مـاى هنـدةك كـةرتاش بـؤ           

زمةت بؤ نةهاتية كرنَى اـةز  منوونةش كةرتَى تةندروستىش اةطةر سةحكةية خةستةخانَى مةش ب ِراستى ض خ
داخازَى ذ ليذنا تةندروستى دكةم بَن سةح كةنة هةندةك خةستةخانَيت مةش هةروةسا اةطةر سةح كةينَى 
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ميالكاتاش كو راستى سيستةمَى تةعينَىش هةروةسـا ثـَى تظـى ِراوةسـتيانةكَييةش ِراوةسـتيان بـؤ بَيتـة كـرنش كـو          
اتَيــت مــة سيســتةمَى تــةعينَىش سيســتةمةكَى تةبعــةن نــةيَى  ســاَو حكــومىش يــةعنى ميالك11ثشــتى بَورينــا 

فةرمانبـةرَيت هـةرَيما   % 15َى تةبعةن ااماذةيةك كـرش   1111ساغلةمةش وةزيرَى ثالن دانانَى بةرَى نوكةى 
زَيدةنةش اةم وةكـو ليذنـة ضـوونة ِرَيظـة بةريـةكا طشـتىش       % 15هةتا  11كوردستانَى نةخوَيندةوارنش يةعنى 

فةرمانبـةر زَيدةنـةش بـؤ     1111مـةش  361فةرمانبةرا اةز ب تنَى موحتاجَى  1361ذ كؤيا تةبعةن طؤتةمة 
ــذةكا جهــَى       ــذا مووضــة خــؤراش ِرَي ضــييةةش تةبعــةن اةظــة هــةمى ثرســيا دظــَينتش بةرســظ ل ســةر هــةبنش ِرَي

انىش هـةر  تَيبينيَييةو ش اةم بةرةظ كارةساتةكى دضنيش ِراوةستيان ل سةر نةهَيتة كرنش ديف ستاندارَيت جيهـ 
ــك      ثَينجيــ  هــاووَوتى دظــَينت اَيــك مــؤزةف هــةبينتش بــةىَل ل هــةرَيما كوردســتانَىش هــةر ضــار هاووَوتيــا اَي
فةرمانبةري  هةىش اةرَى اةظ ذمارة ضةندةش لةوما اةز داخازَى ذ حكومةتى دكةينش اةظِرؤكة ذمارا هةقيقى 

 .ةروةها ضةوانيا حةل كرنا ظَى كَيشَىيا مووضة خؤرا تةبعةن بؤمة روونن كةتنش ااشكةرا بكةتنش ه
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عبداوحد فةرموو ثاارزؤر سوثاسش بةِرَيز كاك 
 : ثاار مبلا،حل اوغسطني. بةِرَيز د

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

َي اةمرؤ حةز دةكةم باسي مةوزوعي وةرزش بكةم كة زؤر ثةيوةندي بة هةرَيمةوة هةيةش كـة اَيمـة مبانـةو   
هةرَيميكي بةهَيز بكةينش دةبَي ذَير خاني وةرزشي بة قوةت بكةين لةبـةر اةوةيـة هـةموو  ـوس ايسـباتي      

مليـار   11كردية كة وةرزش اةمِرؤ ثةيوةندي بة هةموو بوارةكـان هةيـةش وي اَيمـة دَلخؤشـي بـوو كـة ثـار        
لـة بودجـةى كـة     1111اَلي دينار تةرخان كرا بـؤ ذَيـر خـاني وةرزشـيش ثَيمـان بـاش بـوو كـة اـةمِرؤ لـة سـ           

مليــار و ســةرةوةش لةبــةر اــةوةى هــةموو وآلتــاني   11ذَيرخــاني وةرزشــي ثــارةي بــؤ تــةرخان كرابــَيش بــايي  
نَيودةوَلةتي و ااسيةوي و عةرةبي روويانداوةتةوة بؤ هةرَيمي كوردسـتانش بـؤ بـةِرَيوة بردنـي ضـاوكيةكاني      

اوكيانةى كة بةِرَيوة ضووة ناو هةرَيمي كوردسـتانش اَيمـة   خؤؤيان و لةو دوو ساَلةي اةخريي وا ديارة اةو ض
بةو تةرخان كردني ثارةى بؤ ياريطا و بؤ اةو شتانةى بةراسيت اَيمة اةوة سرتاتيجيةتي وةرزش نيـةش اَيمـة   
ثَيويستمان بةوة هةية كة بِرَيك ثارة تةرخان بكرَي بؤ دروست كردنـي شـارَيكي اـةوروثي كـة هـةموو شـيت       

اَيمة نامانةوَي بة يةك ساَل و دوو ساَل تةواو بيش با لةسةر مةراحيل تةواو بَيش با بة هةشـت سـاَل   تَيدا بَيش 
تةواو بَيش بةس با اَيمة بتوانني تةرخاني بكةينةوة و شتَيكي هةتا بتوانني دروسيت بكةينش اةوة لة ويـةك  

نةيةكيان هةيـة بـةناوى ثـارااؤَلؤمثيش    لة ويةكي ديكة اةمة خاوةن ثَيداويستيةكاني تايبةةان هةية كة لَيذ
اَيمة دةبَي ايهتيمام بةو كةسانة بدةين كة خاوةن ثَيداويسيت تايبـةتنش رةاـي مـن وايـة سـَي هـؤَلي داخـراو        
بؤيان بكرَيتةوة لة هةر ثارَيزطايةك و مبانةوَي هؤَلي داخراوي تةخةصوصي بكةينش اَيمـة هةنـدَيك شـتمان    

ي كوردستانش وةكو هؤَلي داخراوي ثايسكل سوارىش اةوانة ثَييـان دةَلـَين هـؤَلي    هةية اَيستا نيتمان لة هةرَيم
داخراوي وةرزشي تايبةتش هؤَلي داخراوي طؤرةثان و مةيدانش نيتمـانش اَيمـة مبانـةوَي اـةو شـتة داهاتـة بـؤ        
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داوا دةكـةم  هةرَيمش اةو كةسانةى كة بَينةوة بؤ هـةرَيمش اـةوةش دةتـواي بَلـَيم وةكـو سـةروةتَيكي نةوتيـةش        
كـة اَيسـتا ضـاوكيةكي     1111بِرَيك ثارة تةرخان بكرَيتةوة بؤ دروست كردني اـةو شـتانةش اَيمـة لـة سـاَلي      

وآلت بةشــداري دةكــةنش دةبــَي شايســتةي  11هــةتا  6نَيودةوَلــةتي دةكرَيتــةوة بــةناوي ظيظــا بــة تةقريبــةن 
انن بةشداري بكةنش داوا دةكةم بِرَيك ثارة اةوةي بني كة اةو ثرؤذانةي اَيمة دروسيت بكةين كة اةوانة بتو

تةرخان بكرَيتةوة بؤ دروست كردني اةو هؤآلنةى كة زؤر طرنطن و زؤر موهيمن بة نيسبةتي هةرَيمةوة وش 
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز كاك شَيردَل فةرموو
 .بةِرَيز شَيردَل حتسني حممد

 :نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

تةبيعي من زؤر سوثاسي ليذنةى دارايي دةكةم كة خؤيان ماندوو كردووة بـةو راثؤرتـةش سوثاسـي وةزارةتـي     
دارايــش دةكــةم هــةروةها و سوثاســي اـــةو برادةرانــة دةكــةم كــة قســـةيان كــردووة و كــة ثشــتطريي لـــة           

سـااري كـرديش   .ةِرَيز دثَيشنيارةكاني لَيذنةكانيان كردووةش تةبيعي من قسةكاي زؤري كرا و هةنـدَي قسـةم بـ   
من بة نيسبةت دووش سـَي خـاَلي طـرنطم هةيـة وةكـو ثَيشـنيارش اـةوةل جـار لـة سـةرةوة قسـة اةكـةم كـة لـة               

هاتيةش دةبي اـةوة نـةدةبا لَيذنـةى    ( اووملبية ل طنيااستمارة اعداد املوازنة اجلارية املوحدة كنفقات اللجنة ا)
وردسـتانيش لـة تةنيشـيت بنووسـرابايةش لةبـةر اـةوةى موةحـةد        اؤَلومثي وةتةني و عرياقي بايةش دةبوايـة ك 

حلكومة اقليم كوردستانش ناوي حكومةتى ايقليمي كوردستاني تَيدايةش ثارةكةش كة داندرايـة لـة نةفـةقاتي    
ش بوويتة مليارَيك 1111هةزار دينارش لة مةصروفاتي فيعلي اي  511مليار و  3داندرايةش  1116فيعلي لة 

ملياريان دانايةش موتةفةق وةزارةتي مالية مليارَيـك و نيـوي دانايـةش اـةو      3بةآلم موقتةرةح مليؤنش  671و 
مليار و نيوةى لةطةَل كَي دانشـتية و لةطـةَل كـَي موناقةشـةي كرديـة داينـاوةةش بـة خـؤي لَيذنـةى اؤَلـومثي           

 1بكـةين دةكاتـة    11مليؤني وةردةطرَي لة مينةح لة حكومـةتي هـةرَيمش اةطـةر       111كوردستان مانطي 
مليؤن كةمرتيان داناوة ثَيـيش مانـاي لَيـرة عيجـزي هةيـةش       111مليؤنش اةوانة لة دوو مليار و  111مليار و 

مليـؤن بـةس سـةوابييت هةيـةش سـةوابييت فيعلـي هةيـة         131لَيذنةى اؤَلومثي سَي ايتيحادي هةيةش مانطي 
ايتيحادش مانـاي وايـة عييجزَيكـي     33اةويش بؤ مليؤني ماوة بؤ ثاَلةوانةتيةكانش  77مليؤنش بةخؤي  131

مليارة وةكو خؤي مبينَيتةوة هةتا ايش و كارةكاني خؤيان جَيبةجَي  3زؤري هةيةش من ثَيشنيار دةكةم اةو 
مليـارةي كـة بؤمـان     11بكـةنش اـةوة يـةكش دووةمش ثشـتطريي لـة راثؤرتةكـةي لَيذنـةى وةرزش دةكـةمش اـةو          

يش تـةبيعي اَيمـة زؤر موتابةعـةمان كـرد و زؤر اـةوةمان كـرد و لةطـةَل كـاك         دانرابوو بؤ ذَير خاني وةرزشـ 
رةشيديش دانيشتني و زؤر زيارةةان كرد و اَيستا هاويشرتاية سـةر ثـرؤذة بةردةوامبوونةكانـة وةش خـاَلَيكي     

هةيـة   سااري طوتيش بوتوَلـةي ظيظـا  .ترم هةيةش بودجةى لَيذنةى اؤَلومثي بامسان كردش بوتولةك هةية وةكو د
مليارمان بؤ تةرخان كرد ثار لة ذَيرخاني وةرزشيش بةآلم خراية ياريطـا و اـةو ياريطايانـة     11و اةو بوتوَلة 
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كة ثَيويستى نةدةكرد اةوة دروست بكراباش دةبواية ياريطايةكاني تر تةعمري بكرابا و لةطةَلي اامادة باش اةوة 
ستانش كة دوايـي هـةوَل و كؤششـَيكي زؤري حكومـةتى     كامل تةقرير بوتولةي ظيظاي ثَينجةمة هاتووتة كورد

هـةرَيمي كوردسـتانش فةرمانطـةى دةرةوةى حكومـةتى كوردســتان و لَيذنـةى اؤَلـومثي و يـةكَييت تـؤثي ثَيــي         
دةوَلةت وةكو هةرَيمـةكان بةشـدار دةكـةن      16تا  17كوردستانش اةو بوتولة هاتة هةرَيمي كوردستانش تَيدا 

ي بطـرة هـةتا دةطاتـة اوسـرتاليا و اـةوروثاش هـةمووي بةشـدار دةكـاتش اـةوةش          اةويش لـة جنـوب اـةفريقيا   
ياريطايةكان و هةموو اةو بوتوونـةى كـة كرايـة و ثَيشـاني اـةو برادةرانـة دةدةم هـةتا ثـارةكي بـؤ تـةرخان           

دوو بكرَيش بؤ اةوةي اةو ياريطايانةى كة اَيستا دةيةوَي هةر موحافـةزة  دوو ياريطـاي دةوَي بـؤ تـةدريب و     
ياريطاش بؤ سيباقي دةوَيش بؤ تةعمري كردني اةو ياريطايانة دةبَي ثارةكي بـؤ تـةرخان بكـرَي هـةتا اـيش و      
كارةكاني بة جواني و بة ِرَيك و ثَيكي بِروات وةكو دةوَلةتـةكاني تـرش خـاَلَيكي تـرم هةيـةش اـةو يانانـةي كـة         

ووة خؤتــان دةزانــن اَيســتا هــةموو رؤذَي  موشــارةكةي بوتــوآلتي ااســيا دةكــةن دةبــَي اَيســتا زؤر ثةرةســةند  
دةوَلةتةكان دَينة كوردستان ياري دةكةنش تةقييم كردني وةرزشي عرياقش تةقييم كردنـي بةكوردسـتانةش بـة    
ــرَين كــة       ــتان تــةقييم دةك ــة يانــةكاني كوردس ــرياق دةكــةنش ب ــتانةش اَيســتا كــة تــةقييمي ع يانــةكاني كوردس

وو يانةكاني بةغداش سيباقاتيان كة ااسيةوي دةبَي يان قاِري دةبَيش موشارةكةي بوتوآلتي ااسيا دةكةنش هةم
لة هةولَيرة يان لة دهؤك ياري دةكرَيش بةآلم سلَيماني بَي بةشة لةبةر اةوةي كة ياريطايةكانيان تةواو نيـةش  

ضاك  يةعين مواصةفاتي دةولي تَيدا نيةش بؤية كة اةو ثارةى تةخصيص دةكرَي بؤ ظيظايةكةيش ياريطايةكان
سااري .بكرَيتةوة و سلَيماني يةكَيك لةوان بَي كة ضاك بكرَيتةوة و اةوانيش بَي بةش نةبن لةو ياريطايانةش د

باسي اةوةي كردش لَيذنةى اؤَلومثي ثارااؤَلومثي خاوةن ثَيداويستيةكانش اةويش لَيذنةيـةكي تايبةتـةش وةكـو    
عرياقيش لَيذنةيةكي بة تةنَيية لَيذنةى ثارااؤَلومثي ثَي لَيذنةى اؤَلومثي كوردستانيش وةكو لَيذنةى اؤَلومثي 

ــةي كوردســتان           ــةو ثارااؤَلمثي ــة ل ــة ك ــان هةي ــةند ياريزانيكم ــةكانش ض ــتية تايبةت ــاوةن ثَيداويس ــَينش خ دةَل
موشارةكةي بوتوَلةي عالةميان كردبووش لة عالـةم يةكـةم بووينـةش يـةعين ياريزانـةكان سـةري كوردسـتانيان        

وشارةكةي بوتولةي عالةميان كردية و لة عالةم يةكةم بووينةش اةوةش دةبَي حيسـابَيكيان  بةرز كردية كة م
بؤ بكرَي و جَيطايةكيان بؤ بكرَي و ثارةيان بؤ دابندرَي وةكو لَيذنةى اؤَلومثي عرياقي يان كوردستانيش اةوة 

هـةزار   111نيار دةكـةم  بة نيسبةت وةرزشش بة نيسبةت لَيذنةى خؤمانش لَيذنةى ناوةخؤش تةبيعي من ثَيشـ 
 111هـةزار بـووش قـةرةبوو بكرَينـةوة بـة       111بؤيـان دانـدرا كـة     1111كـة   1116دينارةكةي كـة سـاَلي   

هةزارةكة ثؤليس و ااسايش و اةوانةش ثارةكةيان بدرَينتش خاَلَيكي ترم هةيةش اةوة خاَلَيكي زؤر طرنطـةش زؤر  
انـاني سـولفةية بـؤ فةرمانبـةرانش ثَيشـان مـوزةف سـولفةي        فةرمانبةرةكان يةعين زؤر جار كة ثَيم دةَلَينش د

هةبووش ايشَيكي هةبوو سولفةي وةردةطرتش بة بِرين لة مووضةكةي ثارةكةيان لَي وةردةطرتش اينجـا ضـةند   
دادةنرَي و ضةند داناندرَي اةوة زؤر ايعتياديةش دووةمنيش داناني ثرؤذةكانش هةماهةنطي هةبَي لـة مابـةيين   

وةزارةتةكانش لةطةَل ثالن دانان دانيشني ثرؤذةكان دانني هةتا ثرؤذةكـان تَيكـةَل نـةبي لةطـةَل      ثارَيزطاكان و
 .يةكرتي و ثرؤذةكان بة يةكرت نةضن وش سوثاس



 111 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رؤذان فةرموو.سوثاسش بةِرَيز د
 

 :رؤذان عبدالقادر امحد دزةيي.بةِرَيز د

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤشي لة سـةرؤك و يةكـة يةكـةي اةنـداماني لَيذنـةى دارايـي دةكـةم كـة راثـؤرتَيكي تَيـر و تةسـةل و            دةستخ
ورديان اامادة كرديةش سةرةتاي تَيبيين و ثَيشنيارةكايش بة ايشارةت و ااماذة كردن بة ماددةيةكي بودجـةى  

خســتين مووضــةي بــاس لــة يةك 11دةكــةم كــة مــاددةى  1111هــةرَيمي كوردســتانش ياســاي بودجــةى ســاَلي 
فةرمانبــةران و مووضــةي خانةنشــني و هَيزةكــاني ثَيشــمةرطة و ااســاييش و ثــؤليس دةكــةمش كــة اةنــدامان  
ايشارةتيان ثَيداش اةو ماددةية تا اَيستا جَيبةجَي نةكرايةش ساآلنة كة طفتوطؤي بودجـة دةكـرَيش اَيمـة داواي    

وةش لةبةر اةوةي سيستةمي مووضة ثَيويسـيت بـة   زياد كردني دةرماَلة بؤ هةندَي فةرمانبةران دةكةينش اة
ثَيداضوونةوةيةش اةطةر بازاِر كؤنرتؤَل نةكرَيش هةر زيادةيةك بكرَيش اـةوة فةرمانبـةران نـاتوانن سـوود لـةو      
زيادةية ببَيننش سةبارةت بة دةرماَلـةش دوو ثَيشـنيارم هةيـةش يةكـةميانش بةخشـيين دةرماَلـة بـة دةرضـوواني         

ا اَيسـتا هـيَ دةرماَلةيـةك نايانطرَيتـةوةش اَيمـة دوو بـةنان هةيـةش يـةكيان لـة زانكـؤي           بةشي رامياري كة ت
ســةوحةددين و اــةوةى تريــان لــة زانكــؤي ســلَيمانيةش دةرضــوواني اــةو بةشــة هــيَ دةرماَلةيــةك تــا اَيســتا   

ةزيـران دةكـةم كـة    نايانطرَيتةوةش ثَيشنياري دووةمم سةبارةت بة دةرماَلةش ااماذة بة بِريارَيكي اةجنومـةنى و 
دةرضووةش كة ثَيش اةو بِريارة هةر ضةندة ثَيش ثةسند كردني بودجـة بِريارةكـة لةويـةن     1111/ 11/3

اةجنومةنى وةزيران دةرضووةش باس لـة بةخشـيين ثَيـداني دةرماَلـة دةكـات بـؤ دةرضـوواني و بـؤ هـةَلطراني          
اةجنومـةنى دادوةريش بـةآلم اـةو دةرماَلةيـة بـة      بروانامةى ياسا لة دام و دةزطاكاني سةر بة وةزارةتي داد و 

 1111يةكساني هةموو فةرمانبةران ناطرَيتةوةش هةر ضةندة وةزارةتَيـك وةكـو وةزارةتـي داد  كـة لـة سـاَلي       
مليـار دينـارةش بـةآلم دةرماَلةكـة بـة يةكسـاني دابةشـي سـةر هـةموو فةرمانبـةران نةكرايـةش             55داهاتةكةي 

لـة ياسـاي هـةموار كردنـي جَيبـةجَي كردنـي ياسـاي بـاري          16ةت بـة مـاددةى   تَيبينيةكي ترم هةيـة سـةبار  
لــة هاوســةرةكانيان جيــا بووينــةوةو لــة  .ش كــة تايبةتــة بــةو اافرةتانــةي1111ي ســاَلي 15كةســَييت ذمــارة 

باس لةوة دةكـاتش كـة ثَيويسـتة مانطانـة داهاتَيكيـان بـؤ دابـني بكرَيـتش تـاوةكو كارَيكيـان بـؤ            ( 16)ماددةي 
زرَيتةوةش تا اَيستا اةو ثرسيارةمان ااراستةي وةزيري كاروباري كؤمةَويةتيش كردووةش كة اةو ماددةية دةدؤ

 .جَي بةجَي نةكراوةش لةبةر اةوةي تةمويل نةكراوة لةويةن وةزارةتي دارايي
 كـارَيكي زؤر بـاش كـراش كـةوا اـةو سـولفةية تـةنها        1111سةبارةت بة سـولفةي عـةقارش لـة بودجـةي سـاَلي      

ثارَيزطاكــان نةطرَيتــةوةش قــةزاو ناحيــةو طوندةكانيشــي طرتــةوةش شــتَيكي زؤر بــاش بــوو و هاوكارييةكــة بــؤ    
خةَلكاني كةم دةرامةتش كة بتوانن ببنة خاوةن يةكةي نيشتةجَي بوونش هةروةها بؤ ضارةسةر كردن و كـةم  

دةكةم كة اةمساَل زةوي سـةد   كردنةوةي قةيراني نيشتةجَي بوون لة هةرَيمي كوردستانش بؤية من ثَيشنيار
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مةتريش بطرَيتةوةش ضونكة بؤ بةديهَيناني اةو دوو مةبةستةي كة سولفةكةي بؤ سةرف دةكرَيـتش بـؤ سـةد    
 .مةتريش سةرف بكرَيتش اةوة اةو دوو اامانج و مةبةستة بةدي دةهَينَيت

تـةوة باشـةش منـيش    بودجةي تةشـغيلي و مينـةح و ايعانـات و مـةنافيعي ايجتيمـاعيش هةرضـةند كـةم بكريَ       
ثشــتطريي لــةو ثَيشــنيارة دةكــةم كــة بِرَيكــي زؤري لــَي كــةم بكرَيتــةوةش بةداخــةوة لــة بودجــةي اةمســاَليش   

لـة   1111ااسايشي هةولَيرو سـلَيماني بـة دوو بودجـة هـاتووةش هةرضـةند اَيمـة لـة ياسـاي بودجـةي سـاَلي           
ثـةِرَيتش ثَيويسـتة هـةموو دامودةزطاكـان     بامسان لةوة كرد كة ماوةيـةك لـة شـةش مـانط تَينة    ( 16)ماددةي 

يةك خبرَين و بودجةكانيان يةك خبرَيتش هةروةها لة ثةرلةماني كوردستان ثَيش ضـةند هةفتةيـةك ياسـاي    
وةكـو ثَيويسـت جـَي     1111ثرؤذةكـاني سـاَلي    .دةزطاي ااسايش ثةسند كراش بةَوم اةوة لةبةرضـاو نـةطرياوة  

ةم هةروةكو لة راثؤرتي دارايي هاتووة لة سةدا سي و ضوار ثؤينـت سـَي   بةجَي نةكراوةش رَيذةيةكي يةكجار ك
رؤذةش ( 71)لةسةدا ثرؤذةكان جَي بةجَي كراوةش اةوة رَيذةيةكي يةكجار كةمـةو ثـرؤذة هةيـة ثَيويسـيت بـة      

ي ش لة راثؤرتي ليذنةي دارايي هاتووةش بةَوم بودجـةي تـةواو  (16)وابزاي دروست كردني ثردَيكة لة وثةِرة 
رؤذي ثَيويسـت بَيـت بـؤ    ( 71)بؤ تةخصيص نةكراوةو بؤ تةرخان نةكراوةش بؤيـة لةوانةيـة ثرؤذةيـةك كـة     

 .جَي بةجَي كردنـيش بـةَوم مـاوةي دوو سـاَلش سـَي سـاَل خبايـةنَيت تـاكو اـةو ثرؤذةيـة جـَي بـةجَي دةكرَيـت             
بيســت  1111لــة ســاَلي ش كــة (معهررل قضررااي)ســةبارةت بــة دروســت كردنــي باَوخانــةي ثــةميانطاي دادوةري 

ملياري بؤ تةرخان كراوةش بةَوم تاكو اَيستا هيَ شتَيك لةو باَوخانةيةش لةو ثرؤذةية دروست نةكراوةش تةنها 
ثارضة زةويةك تةرخان كراوة لةسةر رَيطـاي بةحركـةو هـيَ لـة ثرؤذةكـة دةسـتكاري نـةكراوةش اـةو بيسـت          

جـةي وةزارةتـي ثالنـدانان تَيبـيين اـةوةم كـردش كـة دروسـت         مليار دينارة بؤ اةمسـاَل دةمَينَيتـةوةوش لـة بود   
كردني بينايةو موجةمةعي حماكم هاتووةش نازاي اةوة ثَيويستة لة بودجةي اةجنومةني دادوةري بَيتش يان 

 .كاري وةزارةتي ثالندانانة دروست كردني بينايةي حماكمش اةوة تَيبينيةكاي بووش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار كاوة كةرةم بكة
 :بةِرَيز كاوة حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــاوةو       ــان كَيش ــدوو بووني ــيت زؤر مان ــة بةِراس ــةينش ك ــابووري دةك ــي و ا ــةي داراي ــي ليذن ــةكي زؤر سوثاس ثَيش

ي دارايــي و تَيبينيــةكانيان بــة روونــي خســتؤتة رووش زؤر سوثاســي حكومــةت دةكــةينش بةتايبــةتي وةزارةتــ  
ثالندانانش كة بة تَيرو تةسةلي و بـة شـةفا  بودجةكـةيان خسـتةِروو و تةفاسيليشـيان داوة لةسـةر هـةموو        
ثرؤذةكان و داهات و نةفةقاتش من بة حوكمي اةوةي لة هيَ ليذنةيةك نيمةش لةوانةية تَيبينيم و شتةكاي 

% 111شـةي ليذنـةكان بةشـدار نـةبوومش بـةَوم      فةرقي هةبَيت لةطةَل برادةراني ترش لةبةر اةوةي لة موناقة
لة بودجةي تةشـغيلي كـةم بكرَيتـةوةوش اـةو ثارةيـة بـدرَيت بـؤ ثَيشـينةي         % 11تةايدي اةوة دةكةم كة لة 

هاوسةرطرييش كة دوو مليؤن و نيـوة بكرَيـت بـة ثَيـنج مليـؤنش ثـازدة مليـؤني ثَيشـةكي خانووبـةرة بكرَيتـة           
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اَليش ثيشةسـازي بـدرَينتش هـةروةها بـؤ ثـرؤذةي خزمـةتطوزاريش اـةو        بيست مليـؤنش قـةرزي ثـرؤذةي كشـتوك    
دةرماَلةي كة زيـاد دةكرَيـت بـؤ هَيزةكـاني ااسايشـي نـاوخؤش كـة ثـؤليس و ااسـايش دةطرَيتـةوةش ثشـتطرييان            
دةكةين كة بؤيان جَي بةجَي بكرَيتش تَيبينيةكي ترم هةية بةشَيوةيةكي طشـيت لةسـةر سياسـةتي اـابووريش     

ا بودجة رؤَلي طرنط دةبينَيت لة ثتةو كردنـي ذَيرخـاني اـابووريش ويـةنَيكي طـرنط لـة ذَيرخـاني        لةِراستيد
اابووري كشتوكاَلةش كشتوكاَل بةِراسيت زؤر زؤر طرنطـةش لـة دواي داهـاتي نـةوتش كشـتوكاَل دَيـت لـة هـةرَيمي         

ــتوكاَلييةش خــاكي كشــتوك        ــتانداش هــةرَيمي كوردســتان خاكةكــةي هــةرَيمَيكي كش اَلييةش هــةروةكو لــة  كوردس
لة بِرطةي يةكةم رَيذةيةكي زؤر بؤ ثَينج وةزارةت لة بودجـةي  ( 17)تَيبينيةكاني ليذنةي دارايي لة وثةِرة 

تةشغيلي تةرخان كراوةش يةك لةو وةزارةتانةش وةزارةتي كشتوكاَلي تَيدا نيية بةِراسيتش كـة رؤَلَيكـي سـةرةكي    
نداش مــن ثَيمــوا نييــة بــة قســة بَلــَيني وةَلــاَل ذَيرخــاني اــابووري و دةبينَيــت لــة ذَيرخــاني اــابووري كوردســتا

ثةرةثَيــداني كشــتوكاَلي وا شــتَيكي ااســانةش ضــونكة بــة ثالنــي درَيذخايــةن و كــورت خايــةن دةكرَيــتش اــةوة  
 شتَيكي روونةش بةَوم دةكرَيت زياتر تةنسي  هةبَيت لةنَيوان وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان لة ااوةدانكردنـةوةش 

ضونكة هـةتا ااوةدانكردنـةوة لـة كوردسـتان و لـة دَيهاتـةكان نـةبَيتش اَيمـة نـاتوانني داهـاتي كشـتوكاَلي بـة             
هةردوو رووةكةي رووةكي و ااذةَلداري ثةرةي ثَي بـدةينش اـةوةش بـة تةنسـي  دةكرَيـت لـةنَيوان وةزارةتـي        

وةزارةتـة مةعنيـةكان اةطـةر تةنسـيقَيك     هتدش هةموو ..........كارةباش ااوش كشتوكاَلش ثةرةوةردةش تةندروسيت
هةبَيت لةنَيوانيانداش دةتوانن ااوةدانكردنـةوة ثـةرةي ثـَي بـدرَيتش اـةو كاتـة اَيمـة دةتـوانني زيـاتر داهـاتي           
كشتوكاَل بة هةردوو ويةنةكةي رووةكي و ااذةَلـداري دةتـوانني ثـةرةي ثـَي بـدةينش بـؤ اـةوةي ضـيرت اَيمـة          

كشـتوكاَلي دةرةوةي هـةرَيمش نـازاي اـيرت اـةوة لـة دةسـةَوتي حكومـةت وش          متمانة نةكةينة سـةر بةرهـةمي  
ــة          ــؤِركَي ب ــَي ط ــدَيك وةزارةت ج ــوانن لةهةن ــؤن دةت ــةوةش ض ــةر ا ــاتن لةس ــةكوم دةك ــؤي تةح ــة خ ميزانيةك
ميزانيةكة بكةنة ثشتطريي كةرتي كشتوكاَل بكرَيـت بـؤ ااينـدةش اـةوةش بـةثالني درَيذخايـةن و بـة ثالنـي         

ي هةموو اةو وةزارةتة ثةيوةندارانة دةكرَينتش اةوة دةوةستَيتةوة سةريش داواكـارم لـة ليذنـةي    كورت خايةن
 .دارايي كة اةو ثَيشنيارةم بة هةند وةربطرن بؤ اايندةش دةكرَيت لةبةرضاو بطريَيتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شَيرزاد كةرةم بكة
 :شريف بلاحلاف مبةِرَيز شَيرزاد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة منيش دةستخؤشي لة ليذنةي دارايي و ليذنةكاني تـر دةكـةمش كـة كـةموكورتي باشـيان دؤزيتـةوة لـةم        

% 31بؤ وةرطةِرخسنت و لـة  % 16بودجةيةش بةَوم اةمة ماناي اةوة نييةش كة ايرت كةموكورتي تيا نييةش لة 
ثَيَــةوانةي وابــزاي هــةموو دنيايــةش يــةعين اةمــةي وةطةِرخســنت زؤر زؤرة بــؤ ثرؤذةكــانش بةِراســيت اةمــة 

لةضاو اةوةي ترش كة من ثَيشنياري اةوة دةكةم تا حةددي ايمكانش اةوةندةي بكرَيت زؤر باس لة دةسـةَوت  
 نةكراش من ثَيمواية زياتريش اةطةر بتوانني اةوة داطرين زؤر باش دةكةينش اَيمة تةبعـةن حيسـابي كؤتـايي   
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مان لةو نييةش تا بزانني بة ثرؤذةكاندا بَينةوةش بة حيساباتةكاني تردا بَينةوةش كة قـةرار وا  1111ساَلي 
بوو لةومان بَيتش تا اَيستا اةوة ثاريش باس كراوةش كة نةهاتؤتة ومانش اَيمـة سـاَلي ثـار كؤمـةَلَيك ثـرؤذةي      

ا بِريار درا كة اةم ثرؤذانة سةرف بكرَيتةوة بؤ وةهمي و ثرؤذةي دووبارةو اةوانة هةبوونش لةم ثةرلةمانةد
اةو شوَينةي كة اةوةي تيا كراوةش بةَوم تاكو اَيستا نة ثرؤذةكان سةرف كـراوةش نـازانني اـةو بـِرة مةبلةغـة      

كوَي ضووةة ضونكة لةناو اةم بودجةية هيَ شتَيكي وا دياري نةكراوةش تةبعـةن هـةروةكو ثـار     ثارةيةش بؤ
ر ديار نييةش اةطةر هةشبَيت زؤر كةمةش جارَي شرييين طرَيبةسـتة نةوتيـةكان اـةوة هـةر     اَيستاش داهات هة

باسي نةكراوة لةهيَ شوَينَيكش كة زةروور بوو لةو بودجةيةدا ديار بوايةو بة ااسـاني مبانديتايـةش بةِراسـيت    
رةتي ناوخؤش بةشـي  اةم بودجةي اَيمة هةندَيك شيت تَيداية سةيرو سةمةرةيةش مةسةلةن باسي داهاتي وةزا

تـا   1111بةَوم بؤ ساَلي ! دا تةنها دوو مليؤن داهاتيان بووةش دوو مليؤن1116باجةكان دةكاتش كة لة ساَلي 
برييت بوو لة  دوازدة مليارو دوو سةد مليؤن بؤ ساَلةكة كة دةكاتـة بيسـت و ثَيـنج مليـارش بـةَوم بـؤ        31/7

شتا مليؤن دانراوةش تةبعةن منوونةي اةمة زؤرة لـة هـةموو   بيست و ثَينج مليارو دووسةدو هة 1111ساَلي 
بودجةكانداش اةطةر تةماشاي بكةين لة فةقةرةكانداش اةمة بةس منوونةية دياري دةكةين بؤ اـةوةش تةسـةور   
بكةن لة دوو ميلؤن بََيتة بيست و ثَينج مليار داهاتش يةعين اةمة جَيي راوةستان و بةِراسيت ثرسياريشـةش  

ي ثار باسي اةوةمان كرد ايعاناتش مينةحش مونافيع ايجتيماعيش اةمانة مةسروفات اوخةراش اةمانة اَيمة ساَل
وا بكةين كةمي بكةينةوةش بةَوم اةمساَل لةضاو اةوةي ثار كة كةم نةكرابؤوةش دووبارة بؤتـةوةش يـةعين زؤر   

َيي برِبين تـاكو شـيت تـر سـةرف     زؤر هيين كردووةش بؤية من ثَيشنيار دةكةم اةوةش تا اةوةندةي دةتوانني ل
بكةينش تةبعةن اةم بودجةية رَيذةي دانيشتواني تيا رةضاو نةكراوةش بةِراسيت لة تـةوزيع كردنـداش شـاري وا    
هةية زؤر زؤري بؤ سةرف كراوةش شاري وا هةية رةنطة زؤر لةو طةورة تـريش بَيـتش بـةَوم نيسـبةيةكي زؤر     

ة ثياضوونةوةي بؤ بكرَيت لةويةن ليذنةي مالييـةوةش بـؤ اـةوةي    كةمي بؤ سةرف كراوةش كة اةوة حةقي واي
وا بكــةين اــةو فةرقــة نــةهَيَلنيش ثَيشــينةي خــانوو كــة دةدرَيــت بــة هاووَوتيانشديــارة اــةو ثَيشــينةيةش يــان    
اةوانةي بة قةرز دةدرَيـت بـة هاووَوتيـان دةطةِرَيتـةوةش بـةَوم لـة بودجـةدا نييـةش ديـار نييـة اـةو ثارانـةي             

اونةتةوة كوا ضيان لَيهاتووةة بؤ كوَي ضوونة تةبعةن ساَونة اـةو ثارانـة دةطةِرَيتـةوةوش بـةَوم اَيمـة لـة       طةِر
سـَي مليـار    1116بؤ سلع و خةدةمات و صيانةي ثةرلةمانش لة سـاَلي   .بودجة ثارةي بؤ دانراوة جارَيكي تر

ار فـةرقَيكي زؤر زؤرة بةِراســيتش شــتَيكي  بـووةش اةمســاَل طةيشـتؤتة دوازدة مليــارش ســَي مليـار بــؤ دوازدة مليــ   
ايمـاراتي  (  DMC)سةيري ترم تيا بيين بؤ كِرين و داناني ثَيـوةري د يتـالي كارةبـا لةويـةن كؤمثانيـاي      

جَي بةجَي دةكرَيتش بِرةكةي شةست مليار دينارو نيوةش كة اةمـة بـؤ هـةموو هةرَيمـةش جـارَيكي تـر لةسـةر        
سةد مليـؤني تـري بـؤ دانـراوة هـةر بـؤ اةمسـاَلش بةِراسـيت اـةوة مةبلةغَيكـة           وةزارةتي كارةبا حةفتا مليارو 

هةميشة جَيطةي اةوةية لةسةري بوةستنيش من نازاي وةزارةتي ناوخؤ بؤ ثرؤذةي هةيةة يـةعين وةزارةتـي   
 ناوخؤ شتَيكة ديفاعي و ثارَيزطاري لةناوخؤي وَوتش بةَوم اةو ثاركي طةشـتوطوزاري و اـةعماري كـؤنكرَييت   

ااو و نازاي ضي لةو بابةتانةش كة اةمة كةي هي وةزارةتـي ناوخؤيـةش اـةوة هـي وةزارةتـي شـارةوانييةش هـي        
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وةزارةتَيكي ترةش باسي اةوة كراوة دروست كردني شةش سةد خانوو بؤ كةسوكاري شـةهيدانش اةمـةيان زؤر   
باليسـانش هـةريرش بـة     خؤشةش دروست كردني شةش سةد خـانوو بـؤ كةسـوكاري شـةهيدان لـة كؤيـةش سـؤرانش       

طوذمةي بيست و يةك مليارو شةش سةد مليؤنش بؤ ماوةي سَي سةدو شةست و ثَينج رؤذش يةعين يةك ساَلش  
كةضي ضوار مليار ديناري بؤ تةرخان كراوة بؤ اةمساَلش ديسان شةش سةد خـانوو بـؤ كةسـوكاري شـةهيدان     

ةي بيست و يةك مليارو شةش سةد مليؤنش ماوةي لة ثريةمةطرونش ضةمَةماَلش عةربةتش قةَودزَيش بة طوذم
اةويش هةر يةك سـاَلةش ثَيـنج مليـارو ثَيـنج سـةدي بـؤ دانـراوةش ض كؤمثانيايـةكش ض قؤنرتاتَـيةك دةضـَيت           
ثرؤذةيةكي وا بة بيست و يةك مليار دةطرَيتة بةَوم اةمساَل بؤ يةك سـاَل ثَيـنج ملياريشـي بـدرَييَتش بؤيـة      

ات و وةريبطرَيتش دةطةِرَيتةوة بؤ بودجـة جـارَيكي ديكـةش بـةَوم لـةناو بودجـة اـةو        اةوة كةس ناتوانَيت بيك
ثارةية جارَيكي تر ديار نامَينَيتةوةش نازانني ضي لَي دَيتة تةبعةن لـةم بابةتانـة اـةوةي زؤر تيايـة كةباسـي      

سـت وحـةوت   بكةينش باسي اةوة دةكرَيت طواستنةوةي راسـتةوخؤي مـانطي دةسـتكرد دوو مليـارو سـةدو ببي     
مليؤنش نازاي وةَلاَلهي من حةز دةكةم يةكَيك ثَيمان بَلَي لةو برادةرانةي اةوَي كـة مـانطي دةسـتكرد ضـيةو     
بؤضيةة نازاي شيت وامانش هيَ قةناتَيكي تةلةفزيؤني حكوميمـان نييـة كـة اـةوة بكـاتش تةبعـةن صـيانةي        

م اةمـة خـؤي لـة حةقلةكانـدا هةيـةش لـة       وةساايلي نةقل سي و دوو مليارو حـةوت سـةدي بـؤ دانـراوةش بـةوَ     
حةقلةكاندا دةَلَيت سةيارةي حةمل اةوةندةش سةيارةي اةوة اةوةندةش جارَيكي ديكة اةو سي و دوو مليارةي 
بؤ دانراوةتةوة كة اةوة زؤرةش ثار لةم ثةرلةمانةدا باسي اةو نؤزدة خانووةكةي ناحيةي ااغجةلةرمان كردش 

ووةش ثارةي بؤ سةرف كراوةتةوةش اةمساَليش ثارةي بؤ سةرف كراوةتةوةش تةبعـةن  كة اةوة دوو ساَلة تةواو ب
ناحيةي تريش هةيةش بةَوم من بة منوونة دةيهَينمةوةش هةندَي جادة كراوة بـؤ هةنـدَي طونـد كـة مـاَلي تيـا       

تطوزاري نييةش هيَ خانووي تيا نييةش نازاي اةو جادةية دةبَيت بؤضي كرا بَيـتة تةبعـةن كراويشـةش خزمـة    
خانووةكاني هةم ااغجةلةر ديسان اةويش ثار باس كراو تةواو بووش اةمساَل ديسان دةست نيشان كراوةتةوةش 
سةرطةَلو سةر بةسلَيماني و سةر بة سوورداشةش لةسةر ضةمَةماَل ثرؤذةيـان بـؤ دانـاوةش قوتاخبانـة دروسـت      

يـةش تـا مـن بةدواداضـووني بـؤ بكـةم بـزاي اـةم         دةكرَيت لة شارَيكش لة طةِرةكَيكش بـةَوم شـوَينةكةي ديـار ني   
قوتاخبانةية لةكوَييةة هةر دةَلَيت قوتاخبانةيةكش طةياندني كارةبا بؤ ضوار طونـد لـةكوَية كـةية ضـؤن مـن      
بَم بةدواي بكةوم و بزاي اةو مةسةلةية ضيةة تةبعةن من لةطـةَل اـةو رةايـةمش ثـاريش مـن لةطـةَل اـةو        

رماَلةي ثؤليس و ناوخؤ و ااسايش و ثَيشـمةرطةش كـة وةك بةغـداي لـَي بَيتـةوة      رةاية دابووم زياد كردني دة
لةناوخؤش اةوةمان هةر تةسبيت كرد وةكو ليذنةي ناوخؤش ثشتطريي زياد كردني سولفةي عةقارو سولفةي 

و ( 31)زةواج دةكةين بةزؤرترين بِرش ثشتطريي لـة يـةكش دوو بـرادةر دةكـةم كةباسـيان كـرد ياسـاي ذمـارة         
ي خانةنشيين ثَيشمةرطةو كةم اةنداماني سةنطةرش كة كةم اةنداماني سـةنطةر حـةوت هـةزار كةسـنش     (31)

يةعين زؤر نني و دةتوانرَيت اةوة بكرَيتش مووضةي كةم اةندامان زؤر كةمة سةد بؤ سةدو ثةجنا بةِراسيت 
ةي دةطةِرَيتـةوة بؤيـان زيـاد    بةشيان ناكاتش كةم اةندام كة ايش نةكاتش هيَ نةكاتش اةوة دةكرَيت لةو بِران

بكــةينش لةبــةر اــةو مووضــةيةي كــةم اةنــدامان مووضــة نييــةش هاوكارييــةش ســولفةي زةواج هينيــان ناكــاتش   
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بَيـت باشـةش   % 11نوليان ناكاتش بؤية جَيطايةكيان بؤ بكرَيتةوة لةو سولفةي زةواجةش بةنيسبةي اةطةر لة 
نيشــان كردنــي بِرَيــك ثــارة بــؤ ناردنــة دةرةوةي اــةو  ش دةســت %11ضــونكة كــةم اةنــدامان لــة كوردســتاندا  

ــي بَينــةوة اــةو            ــان بكــةين و دواي ــة دةرةوةش كــة دةتــوانني عيالجي ــان هةيــة ل ــةي كــة عيالجي كارمةندان
 ............مووضةشيان نةدرَييَتش هةر بة مووضةي خؤيان دةتوانن اةوةيان بؤ بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ختَيكي تر رَيزدار مسري سةليم كةرةم بكةزؤر سوثاسش ثاشان وة

 :بةِرَيز مسري سليم امني بةط

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة سةرةتا بة راثؤرتةكةي بةِرَيز وةزيري دارايي دةست ثَي دةكةمش راثؤرتةكةي وةزيـري دارايـي هَينـدةي    

ن كردنةوة نيية لةسةر شـَيوازي  شةرح كردني ضؤنيةتي دابةش كردني اةو بِرة ثارةي بةغدايةش هَيندة روو
اامـادة كــردن و اــةو سياســةتة ثَيـِرةو كراوانــة لــة هةرَيمــداش حكومــةت ثـةيِرةوي دةكــات بــؤ اامــادة كردنــي    
بودجةو بؤ دابةش كردني سَيكتةرةكانش بـؤ ديـاري كردنـي اةولةويـةت و ايهتيمـام بـة كةرتـة جياوازةكـانش         

 لةسـةرةتاوة بـةوة دةسـت ثـَي دةكـات ااطـاداري سياسـةتي        جارَي لة سةرةتاوة كة اَيمـة حكومـةتي هـةرَيمني   
دارايي عَيراق نييةش كة بِربِرةي ثشيت دارايي هةرَيم و بودجةي هةرَيمش بةغدايةش حكومةتي اَيمة ااطـاداري  

 .اةو سياسةتي دارايية نييةش كة لة عَيراقدا ثةيِرةو دةكرَيت
 .ااطاداري سياسةتي نةختينةيي عَيراق نيية/ دووةم

 .دياري كردني بِري نةوت/ َييةمس
دياري كردنـي اـةو بـِرةي هـةناردة دةكرَيـت بـؤ دةرةوةش هـةروةها اـةو شـوَينةي تـرش اةمـة حةقـة             / ضوارةم

لةســةر تــةنها اةمــة بَيــتش حكومــةت موســااةلة بكرَيــتش ايســتيجواب بكرَيــتش بؤضــي دواي حــةوت ســاَل لــة  
بــِرين بةرامبــةر بــة اةساســرتين شــت لــة سيســتةمي   هــةرَيمي كوردســتاندا اَيمــة بــَي ااطــايي خؤمــان دةردة 

فيدراَليداش كة بريتية لة ايقتيصادي دةوَلةتش اةمة يةكَيكة لةو شتانةي كة حـةزم دةكـرد راثؤرتةكـة روون    
 .كردنةوةي تيا بواية

 لة راثؤرتةكةدا هاتووةش كة اةم حكومةتةي اَيمة نازاي كةرتي طشيتش كةرتي تايبةت وةك يةك/ خاَلَيكي تر
مامةَلة كردن لةطةَل يةكرتداش اةمة فؤرمَيكة اةجنامي خؤي سةَلماندن لةسةر ااسيت عالةميشش نةك لةسـةر  
ااسيت دةوَلةتَيك لةسةرةتاي ثَيكةوةناني بَيتش اةم ثَيكةوة تَيكةَل كردنـةي كـةرتي طشـيت و كـةرتي تايبـةت      

كـة حكومـةتي اَيمـة تـةمويلي دةكـات و      لةوي اَيمة لة بنـوك و لـة شـةريكاتي اـوخراش لـة شـارةوانييةكانداش       
ــي         ــةتي دان ــدةري يارم ــوك مةص ــةريكات و بن ــارةوانيةكان و ش ــدا ش ــةموو دةوَلةتةكان ــات لةه ــدارةي دةك اي
حكومــةتنش اــةرك لــة كــؤَلي حكومــةت دةكةنــةوةش بــةس اةمانــة جــارَيكي تــر اــةو اةركــةن كــةوا بــة كــؤَلي  

دةضمة سـةر راثؤرتةكـةي ليذنـةي دارايـيش      .َيمةوةحكومةتي اَيمةوةو تةمويل دةكرَيت لةويةن حكومةتي ا
مــن خــؤم اةنــدامم لــة ليذنــةي دارايــيش سوثاســي بــرادةران دةكــةم لــة مةوزوعةكــةش بــةس دَيمــة ســةر اــةو   
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مووحةزاتانةي كة هةمة رةغمي اةوةي كة ليذنة ماندوو بووةو شةوخنوني كَيشـاوةو ايشـي كـردووةش بـةَوم     
 :كؤمةَلَيك مووحةزال هةية

داهاتي نـاوخؤ جـارَيكي تـر بـة ديـار نـةبووني ماوةتـةوةش اَيمـة لـةناو راثؤرتةكةمانـدا ااماذةمـان ثـَي              /يةك
نــةكردووة وةكــو ثَيويســتش يــةعين داهــاتي نــاوخؤييش يــةعين لــة ســاَلي داهــاتوو مــودةوةر ضــةند بــووةو بــؤ 

بودجةكـةدا نييـةش   بودجةي اةمساَل مـودةور جـارَيكي تـر لـةناو بودجةكـةدا نييـةش تةسـويةي سـولف لـةناو          
 .كةيسي نةوت جارَيكي تر بة نادياري ماوةتةوة لةناو بودجةكةدا

ــت          / دوو ــةك ش ــةش ي ــة اَيم ــاذة دةدات ب ــةك اام ــة ي ــةش اةم ــاد بوونداي ــة زي ــةردةوام ل ــغيلي ب ــةي تةش بودج
ــةرتي كشـــتوكاَل و          ــةر بووذاندنـــةوةي كـ ــة لةبةرامبـ ــة بـــَي توانايـ ــةم حكومةتـــةي اَيمـ ــةَلمَينَيتش اـ دةسـ

 ...........ثيشةسازي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكايــةش رجااــةن تــؤ باســي ميزانيــة دةكــةيتش لَيــرة تــةقيمي حكومــةت ناكرَيــتش باســي ميزانيةكــة دةكــةيت  
غةَلةتةش نوقصانةش وةهميةش باسي دةكةيت و ضاكي دةكةيتش بؤ حكومةت بـانط دةكةيتـة اَيـرة موسـااةلةي     

رة تــةقيمي حكومــةت ناكرَيــتش باســي ميزانيةكــة بكــةش اةمــة دةكــةيتش اــةوة مةســةلةيةكي تــرةش اَيســتا لَيــ
غةَلةتةش اةمة دووبارةيةش اةمة وةهميةش اةمة ثارةي بؤ دانراوةو جارَيكي تـر بـؤي دانـراوةش ناوةكـاني بَينـة      

 .بةسةرضاوش اةو بةِرَيزانة هةموويان ثشتيوانيت لَي دةكةنش و دةضَينتش فةرمووش كةرةم بكة
 :امني بةطبةِرَيز مسري سليم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من باسي بودجةي تةشغيلي دةكةمش كة بةشَيكة لة بودجةكـةش زيـاد كردنـي بودجـةي تةشـغيلي واتـاي ضـية        
لةوي اَيمةش باسةكة باسي اةمةيةش اَيمة اةطةر هةلي كاركردن و هةلي ايش كردن بؤ خةَلك ساز بكةين لـة  

دجـةي تةشـغيلي زيـاد بكـةينش ضـونكة فةرمانبـةران دةبَيـت تـةعني         مةجةلةكاني ترداش ايرت ناضار نابني بو
بكرَين و هةلي كار كردن بـؤ فةرمانبـةران بدؤزيتـةوةش قسـةكةي مـن لةسـةر اةمـة بـووش بـةِرَيزمش بودجـةي           
تةشغيلي زيادةيةكي زؤر زياد دةكات ساَونةش بة قةدةر اةوةي كة اَيمة زيادي دةكةين اةم حكومةتةي اَيمـة  

تازة ضةند دةكاتةوةة دياري كراو نييةش ضونكة لة روانطةي اةوةوة زيـاد دةكرَيـتش فةرمانبـةري    فةرمانطةي 
تازة ضةندَيك زياد بكات اةو بيست و ثَينج هةزارة اةطةر زةرب و تـةرحي بكـةيت لـة رووي مووضـةوةش لـة      

ثَيويسيت بـة زانيـاري و   رووي دةرماَلةوةش لة رووي تةرفيعةوةش لة رووي عةووةوةش اةو نيسبةتة زياد ناكاتش 
داتاي ورد هةيةش كة بةِراسيت لةبةردةستماندا نييةش تةبيعي لة بةغدا مووضةي فةرمانبةر زؤرةش لة هـةرَيم  
كــةمرتة لــةو ااســتةوةش لــة بةغــدا هــةرزاني باشــرتةش لَيــرة بــازاِر طــرانرتةش يــةعين بــذَيوي هاووَوتيــانش اةمــة   

شـنيار دةكـةم دةرماَلةيـةك زيـاد بكرَيـتش نـةك مووضـةش ضـونكة         ثَيويسيت بة هاوسةنط راطرتنَيك هةيـةش ثيَ 
خمصصرات الغرالع   )سيستةمي مووضة لة بةغدا دةستكاري دةكرَيتش دةرماَلةيـةك زيـاد بكرَيـت هـةر بـةناوي      

% 11ش بؤ اةو فةرمانبةرة ثلة نزمانةي كة هةيةش اةوةي كة ليسيت كوردستاني ايقترياحي كـرد لـة   (ااعيشي
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ترليؤنَيك دةكات برِبدرَيت لةو بِردراوة اةطةر هةندَيكيشـي بـؤ موناقةلـة بكـةيتش دةتوانيـت      برِبَيت نزيكةي 
تةوازوني ثلةي ثَينج تا ثلةي دة رابطريش موخةصةصاتَيكي غيالاـي مةعيشـي بـؤ زيـاد بكـةيتش بـؤ اـةوةي        

جــةي هةرَيمــدا اةوانــة هاوكــاري بكــرَينش ثَيشــنياري اــةوة دةكــةم بودجــةي ثةرةثَيــداني ثارَيزطاكــان لــة بود
نةمَينَيتش ضونكة اةوة لة نةفةقاتي سيادييةش هيَ ثةيوةندييةكي بة بودجةي هةرَيمةوة نييةش راسـتةوخؤ  

 ..............ايحالةي اةجنومةني ثارَيزطا بكرَيتةوةش نةك لةناو بودجةدا دةرج بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة ردازؤر سوثاسش رَيزدار سةرطول 
 :حسن ردابةِرَيز سةرطوَل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة راثؤرتةكةي ليذنةي داراييش كة زؤر خاَلي لـةخؤ طرتـووةش بـةَوم دوو خـاَلي طـرنط هـةبووش كـة        

دواكـةوتين بودجـةش كـة    / ثَيويست بوو اةوان وةكو ليذنةيةكي تايبةةةند ااماذةيان ثَي بكردايةش يـةكَيكيان 
بامســان كــردش كــة دواكــةوتين بودجــة ضــةند    1111يش لــةم ثةرلةمانــة لــة بودجــةي ســاَلي  اَيمــة ثارســاَل

كاريطةري اابووري هةية بةسةر هةموو سَيكتةرةكان و هـةموو ثرؤذةكانـةوةش دةبوايـة ااماذةيـةكي روونيـان      
تةاكيديان  بامسان كردش اةمان 1111بةوة دابوايةش اةو ماددةيةي كة ثَيشرت اَيمة لة قانوني بودجةي ساَلي 

كة ااماذةيان ثَي نةكردووةش كة حيساباتي شةش مانطي يةكةم دواكةوتووةش / خاَلةكةي تر .لةسةر بكردايةوة
ين ليذنـةي دارايـيش   ةش اةمةش خاَلَيكـة بـؤ بةرضـاو رؤشـ    حيساباتي شةش مانطي دووةميش تا اَيستا نةهاتوو

اةو ليذنةيةي كة تايبةةةندة لـة ليذنـةي دارايـيش    دةبواية ااماذةيان بةوة دابوايةش لةبةر اةوةي اَيمة وةكو 
بؤ اـةوةي بةرضـاوي روون بَيـت سـةبارةت بـة هةَلسـةنطاندني اـةو بودجـةي كـة اةمسـاَل هـاتووةش دةبوايـة             
ااماذةي بةوة دابواية كة اةمة خاَلَيكة تا اَيستا اَيمة لةناو ثةرلةماندا زؤر باسي لَي دةكـةينش اـةو خاَونـةي    

ري باسي كردش منيش ثشتطريي دةكةمش كة داهاتي نةوت و اةو داهاتة ناوخؤييانـة اـةوان   تريش كة كاك سةم
ااماذةيــان ثــَي داوة اــةو ســولفانةي كــة حكومــةت دةيــدات تةســوييةكاني بــة هــيَ شــَيوةيةك اامــاذةي ثــَي    

ةويش نةدراوةش اةو راثؤرتةي وةزيري دارايي كة اامـاذةي ثـَي كـردش دةمـةوَيت بـاس لـة خاَلَيـك بكـةم كـة اـ          
دواكةوتين بودجةيةش كة ثارساَل وةَومي اةوانش يان حوجةي اةوان بـؤ دواكـةوتين اـةوة بـووش كـة بودجـةي       

ــةوة لـة بةغـدا بودجـة تةصـدي  كـراوةش كاتَيـك لـة راثؤرتةكـة          11/1عَيراق دواكةوتووةش بةَوم اةمساَل لة 
مخيناتي خؤيـان بكـةن و بينَيـرنش بزةبـت     ااماذة بةوة دةكات وةزيري داراييش كة اةوان داوايان لَي كراوة تـة 

تارةةكةي تياية كة اةوان تةمخيين خؤيان كردووةو ناردوويانةش لةو كاتةوة بؤيان روون بؤتةوةش كة اةوان 
ش يـةعين  11/11/1111كة اةوان تاوتوَييان كـردووةو دياريـان كـردووة تـاكو      6/1111دةتوانن لة مانطي 

يـان كـردووةش بـةَوم دواكـةوتين بودجةكـةيان بـؤ ثةرلـةمانش اـةوةش         ةوة تةمخيين خؤ(11)اةوان لةمانطي 
بـؤ اـةو االيةتـةي كـة تـاكو اَيسـتا لـةنَيوان ثةرلـةماني كوردسـتان و           .ثرسيارَيكةش ثَيويستة وةَوم وةربطرين

لــةنَيوان حكومةتــداش كــة هــةموو جــار دةَلــَيني حيســاباتي شــةش مانطــةكان دوا دةكــةوَيتش بــؤ اــةوةي اَيمــة  
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َيك بدؤزينةوةش بؤ زياترش يان باشرت موِراقةبة كردني سةرفياتةكةش ثَيشنياري اةوة دةكةمش كة مانطانـة  االيةت
وةزارةتي دارايي ض تةخصيصاتَيكش ض خةرجيةك دةكاتش بة راثؤرتَيك بنَيرَيتة ليذنةي دارايي ثةرلةمانش بؤ 

اَلَيكي تـرش كـة ثَيويسـتة اَيمـة باسـي      خـ  .اةوةي مانطانة بتوانني ااطاداري اةو سةرفيات و خةرجياتانـة بـني  
ع و خـةدةمات و مةسـروفات اـوخراو مـةنافيع ايجتيمـاعيش كـة اَيمـة هةسـت         ةبكةين اةو زيادانةي لة سـيل 

كةمرت بواية وةك لـة   1111و  1111دةكةين اةمساَل زؤر زيادي كردووة لةضاو ثارداش كة دةبواية لة ساَلي 
اتي وةزارةةان بيينش كة وةزارةتةكان كةم كراوةتـةوةش بـةَوم اةمـة    ش لةبةر اةوةي اَيمة تةرشيق1116ساَلي 

 هيَ تةبريرَيكي نةداوةش داواي وةَوم دةكةين لة وةزارةتي دارايي زياد كردني اةم رَيذانة بؤة
بةنيسبةت ثارةي تةمنيةي اةقاليمةوةش منيش ثشـتطريي لـة قسـةكةي كـاك سـةمري دةكـةمش كـة اـةم ثارةيـة          

ــةكةيةش بؤضـي اَيمـة جـارَيكي تـر تؤمـاري دةكـةين لـة         %16ةكرَيت لة بةغدا بة دةر لة كاتَيك تةخصيص د
ضوارضَيوةي بودجـةة اةمـةش هـةر تَيبينيـةكي ليذنـةي ياسـاييةش كـة اةمـة خاَلَيكـة ثَيويسـت ناكـات اَيمـة             

تش مـن  بةنيسبةت اةو ثَيشنيارةي كة باس لـة زيـاد كردنـي سـولفةي زةواج دةكـا      .تؤماري بكةين لةو خاَلةدا
دةستخؤشي لةو ليذنانة دةكةم وةكو ليذنةي ما  مرؤظ و اافرةتان و ليذنةي ياسايي و ليذنةي كؤمةَويـةتي  
و ليذنةي دارايي و ليذنةي شارةوانيش كة لة كاتي موناقةشة كردني ياساي سـولفةي زةواجش اَيمـة وةكـو اـةو     

د كة اةم بِرة سولفةية ثَيـنج مليـؤن دينـار    اةندام ثةرلةمانانةي كة ثَيشكةنان كردش ثشتطريي اةوةمان كر
بَيتش بةَوم لةكاتي موناقةشة كردندا نةطةيشتينة نةتيجةش داوا كـرا لـةكاتي بودجـة اـةوة تـةرخان بكرَيـتش       
يةك خاَلي تيايةش كة اَيمة ثَيويستة اَيستا مةبلةغةكة تةحديد بكرَيتش تةخصـيص بكرَيـت لـةناو ميزانيـةش     

تة سةر اةوةيش اايا ثَينج مليؤن دينار بَيتش يان شةش مليـؤن دينـار بَيـتة اةمـة     دواتر تةحديدةكة دةكةوَي
سةبارةت بة زياد كردني دةرماَلةي هةَلطراني بِروانامةي ياساييش  .خاَلَيكة ثَيويستة اَيمة موعالةجةي بكةين

ةرماَلـةكان بكرَيـت   كة اَيمة ثار لة بودجة وةكو اةوةي دكتؤرة رؤذان باسي كردش باس لةوة كرا كة هاوتـاي د 
لةطـــةَل بةغـــداش بـــةَوم هـــةَلطراني بِروانامـــةي ياســـايي موخةصةصـــاتَيكي تايبـــةت بـــةخؤيان نييـــة وةكـــو  
موخةصةصاتي ميهنةش راستة اةوةي كة بؤيان كراوة لـة حكومةتـةوةش اـةوة موخةصةصـاتي ختورةيـةش كـة       

ةكـةينش بــةَوم وةكـو ضـينَيك اــةوة    لـةنَيوان هةموويانـدا يةكســاني نييـةش اَيمـةش داواي يةكســانيةكةي بـؤ د     
سةبارةت بة يةكةي نيشتةجَي بوون بؤ هاووَوتيانش  .ثَيويستة اةوانيش موخةصةصاتَيكي ميهةنيان هةبَيت

كة من ثشتطريي اةو ثَيشنيارةي ليذنةي دارايي دةكةمش كة كار بةو ياساية بكرَيت لة ثةرلـةماني كوردسـتان   
بةِراسيت اةوة ياسايةكي زؤر باشةش اةمة وا لةو خةَلكانة دةكات كة  كة دةرضووةش 1111ي (6)ياساي ذمارة 

شوَيين نيشتةجَي بوونيان نييةش هـةم لـة بـةيين وةزارةتـي شـارةواني و وةزارةتـي ااوةدانكردنـةوةش اَيمـةواز         
كـةم  لةوة بَيننيش كة اةو تةمويلةي ثَيشرت لةويةن كؤمثانياكانةوة كـة سـوودَيكي زؤريـان وةردةطـرتش داوا دة    

 .بةثَيي اةو ياساية كار بة دروست كردني يةكةي نيشتةجَي بوون بؤ هاووَوتيان بكرَيت
سةبارةت بة زؤري ميالكاتي وةزارةتي داراييش منيش ثشتطريي لة ثَيشنياري ليذنةي دارايي دةكةمش كـة اـةو   

دا هـةوَل بـدرَيت اـةو    ميالكاتة زؤر زؤرة ثَينج هةزار ميالك و سَي سةدو بيست ودوو لةبـةيين وةزارةتةكانـ  
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سةبارةت بة ثرؤذةي تواناسازي ووانش كـة اـةو ثرؤذةيـة لـة ثارسـاَلدا شـتَيكي زؤر        .ميالكاتة تةوزيع بكرَيت
باش بووش بةَوم اَيستا اَيمة لة دواي اةوةي كة راثؤرتي ليذنةي ثةروةردةمان بيينش كة باس لةوة دةكات لـة  

ةكراوةش اَيمة دةمانةوَيت هؤكـاري اـةوة بـزاننيش بؤضـي لـة      ي اةو ثارةي كة تةخصيص كراوةش خةرج ن71%
 .ي اةو ثارةية تةخصيص نةكراوةش كة اَيمة هةموومان بة ثرؤذةيةكي زؤر بانان لة قةَلةمداوة71%

سةبارةت بةوة كة بودجةي ثةرةثَيدانةش من دةبينم هاوسـةنطي نـةكراوة لـة بـةيين ثارَيزطاكانـداو لةبـةيين       
ة منوونة باسي اـةوة دةكـةم كـة لـة ثارَيزطـاي سـلَيماني و هـةولَيرو دهـؤكش دةبيـنم لـة           قةزاو ناحيةكانداش ب

هةولَيرو لة سلَيماني و لة دهؤك بةثَيي رَيذةي سـوكانش رَيـذةي دانيشـتوان دابـةش نـةكراوةش لـة هـةولَير لـة         
ةَوم بـةثَيي رَيـذةي   يان بؤ دانراوةش بـ %11يان بؤ دانراوةش لة دهؤك لة %36يان بؤ دانراوةش لة سلَيماني 37%

ــةولَير لــة    ــت ه ــتش دةبَي ــة  % 31دانيشــتوان بَي ــلَيماني ل ــتش س ــة  % 11بَي ــؤك ل ــتش ده ــت % 15بَي ــتش دةبَي بَي
موعالةجةي اةوة بكرَيتش كة اةو رَيذةية ناعةدالةتي تيايةش لةناوضةكانيشدا دةبينم ناوضـةي قـةرةدا  كـة    

ــردش ك    ــةردامنان ك ــةمانتار س ــةكي ثةرل ــو ليذنةي ــة وةك ــةوان    اَيم ــة ا ــةش ك ــرنط هةن ــرؤذةي زؤر ط ــةَلَيك ث ؤم
ثَيشنياريان كرد بووش اَيمة اةو ثَيشنيارانةي اةوةمان طةياندش بةَوم دةبينني كـةمرتين ثـرؤذة بـؤ اـةوان لـة      
بودجةي اةمساَلدا ثَيشنيار كراوةش كة اةوةش نا عةدالةتيةكةش ثَيويستة وةزارةتي ثالنـدانان لـةكاتي دانـاني    

 .وي اةوة بكاتثرؤذةكاندا رةضا
ســةبارةت بــةوةي كــة ســولفةي عــةقار بــاس دةكرَيــتش كــة زيــاد بكرَيــتش بــةِرَيزانش اَيمــة كــة ثــار اــةو بــِرة    
ثارةيةماندا اةو سولفةيةش اةو بِرةية بَيتش بؤ شارو ودَييةكانيش بَيتش دةبَيت اَيمة زةمانةتي اـةوة بكـةين   

بةوةي كة مةبلةغَيكي لةسةرة بؤ تةاميين حيـاتش مـن   كة خةَلك سوودمةند بَيت لةم بِرة ثارةيةش سةبارةت 
خاَلَيكي ترش سةبارةت بة سولفةي عةقاري ودَييةكانش اَيمة لة  .ثَيشنياري اةوة دةكةم اةوة وبربَيت بؤ اةوة

خةَلكــةوة دةبيــنني كؤمــةَلَيك تــةعليمات دةرضــووة بــؤ جــَي بــةجَي كردنــيش كؤمــةَلَيك تةعقيــداتي تيايــةش     
ــة  ــةك ذمارةي ــتة       ماوةي ــنيش راس ــةوةدا دةب ــةوَلي ا ــة ه ــة ل ــيش اَيم ــابن لَي ــوودمةند ن ــةكان س ــة ودَيي كي زؤر ل

ــةدةش       ــة موعةقـ ــةو تةعليماتـ ــةَوم اـ ــةينش بـ ــاد بكـ ــةي زيـ ــا بِرةكـ ــةينش واتـ ــاد بكـ ــة زيـ ــةوَيت رَيذةكـ دةمانـ
 ..............وبربَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار جيهان امساعيل كةرةم بكة

 :جيهان امساعيل بينامني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـي راثـؤرتي   ( 11)بيدايةت اةز حةز دكةم تَيبينيةكم هةيـة سـةر راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي لةسـةر خـاَلي        

ليذنــةي اــةوقاف و كاروبــاري اــايين طــةل ظَيــرَي مــة وةك ليذنــةي اــةوقاف و كاروبــاري اــايين مــة بةحســَي  
ي كريةش ظَيرَي تةبعةن جوابا ليذنةي دارايي اةز نزاي بةشـَيوةيةك هاتيـة كـة اةنـةهو     عةدالةتي ايجتيماع

عةدالةتا ايجتيماعي بة شكلَيكي عامش يـةعين لـةنَيوان هاووَوتيـان و هـةرَيما كوردسـتانَيش مـة وةك ليذنـةي        
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كـةهاووَوتي  اةوقاف و كاروباري اايين بةحسَي اةظ شـتة بةطشـيت نةكريـةش يـةعين مةقصـةدَي مـة نـة اـةو         
مةسيحيش يان اَيزيدي كة بةو شـَيوةية عةداَلـةتي ايجتيمـاعي نينـة وةك لـة هةرَيمـداش اةمـة بةحسـَي اـةظ          

ــذم حةصــرةن ســةر بودجــةي          ــتة بةطشــيت نةكريــةش مــة ظَيــرَي اــةز بَي ش خاصــةتةن ثرؤذَيــت  1111تش
ســماريش هــةمي اــةو ايستيســماريش اةطــةر اةظــة وةك ليــذنا دارايــي مووحــةزةي كريــة ســةر ثــرؤذةي ايستي 

ش مةسةلةن مزطةوت هةيةش مةسةلةن قوتاخبانةي اايين هةينش 1111ثرؤذةي هاتينة ثَيشنيار كرن لة ساَلي 
خانوو بؤ ايمام هةينةش بةس ض بـةحس نـة كةنيسـة هاتيـة كـرنش نـة بةحسـي شـوَييَن اـايين بـؤ برادةرَيـت            

ش اةظة ذي ثشـيت مـة ضـةند ايجتيمـاع طـةل      اَيزيدي هاتية كرنش كة مةعبةد بَينتش مةقصةدَي مة اةظة بوو
وةزارةتا اـةوقاف و كاروبـاري اـايين كريـاش مـة طـةل رَيظـة بـةرَي موختـةس شـولي مـة طـةل وانـة ااخـافيتش               
اةوانيش ذي طل و طازاندة خؤ بؤ مة طوتينة وةك ليذنةي موختةس كاروبارَي اايينش مة ذي تةاكيديت ظي 

عين بؤ من ناخؤش بووش كـة جوابـا ليذنـةي دارايـي ظـَي شـكلي بـووش        نوقتةدا كرية لة راثؤرتا خؤداش بةس ية
يةعين وان تةفسريةكي دي كريةش من حةز كري وةكو وان ايهتيمام ثرت دا بةو نوقتةيـةش ضـونكة اةطـةر وان    
سةح كرد بيتة بودجةش كة فيعلةن عةداَلةتي تَيدا هةيش ثرؤذةي ايستيسماريش ناحيـة اـايين اـةز بةحسـَي     

رَي اـايينش اـةز نـزاي اـةو عةدالةتيـة ضـؤن هاتيـةة يـةعين اـةوة وةك ليذنـةي دارايـي هـةوةش             دكةم كاروبـا 
ــرَي داش اةظــة       ــةظ عةداَلةتيــة هةيــة ظَي ــايين كريــةش كــة فيعلــةن ا ثرســيارة كةســَيكي موختــةس كاروبــارَي ا

يت و ذينطـةش  بةنيسبةت اةوقاف و كاروبارَي اايينش وةك اةندامَيكي ليذنةي تةندروسيتش كاروباري تةندروس
اةز دَي تةاكيد دكةم جارَيكي ديكة بودجةي وةزارةتَي تةندروسيت طةلةك كةمةش ثَينج ثؤينت ثَينجش ثَيـنج  
و هةشت سةدييةش اةظة طةلةك كةمةش يةعين اةطةر اةم سةح كةييَنش وزمة كةمرت حـةفيَت سـةدي نـةبَينتش    

زمةتطوزارييةش اةطةر اةم بودجةيةكي باشـي بـؤ   اةطةر اةم سةح كةييَن وةزارةتَي تةندوسيتش وةزارةتَيكة خ
 تةرخان نةكةينش دَي ضؤن اةظ وةزارةتة خزمةتطوزارييةكي باش بؤ هةرَيمي كوردستان دكاتنة

لــة اــةظ ســاَلةدا كــؤنطرةك هاتــة كــرنش اــيش وي حكومــةتَي هــةرَيمَي كوردســتانَي خــاص بــؤ تــةتوير كردنــا  
باشة اةطةر بودجةي تةندروسيت بـةم شـكلة كـةم بـَينتش اـةظ      سيستةما تةندروسيت لة هةرَيمي كوردستانَيش 

تةوصياتَيتش يةعين اةظ كؤنطرة ثَي دةركةتنيش كة بةحسَي تةامني صحي تَيدا هاتيتة كـرنش بةحسـَي تـوبي    
عاايلة هاتيتة كرنش بةحسـَي سياسـةتة دةرمـانش اـةظ شـتة هـةمي حمتـاجي بودجةيـةكي باشـةش باشـة ضـؤن            

 اةظ تشتة جَي بةجَي دكاتش ظَي بودجةيةكي كةمة وةزارةتي تةندروسيت دَيت
نوقتةيةكي ترش هةر لةسةر خزمةتطوزاري وةزارةتي تةندروسيت خاص بة خزمةتطوزاريش اةطةر اـةم سـةح   
ــةش        ــةك كةم ــيت طةل ــا تةندروس ــؤ وةزارةت ــرنش ب ــةرخان ك ــة ت ــةوةي هاتين ــماري ا ــاريعي ايستيس ــةييَن مةش ك

رؤذةي ايستيسـماريةي كـو ثارَيزطاهـا دهـؤك هاتينـة تةخصـيص       خاصةتةن اةز تةاكيد دةكةم لةسةر اةو ث
كرنش ثار هةر ظَيرَي من تةاكيد كرد كو ثارَيزطاها دهؤكَي حمتاجي نةخؤشخانةيةكي خاصة بـؤ ايشـي ذن و   

ش اةظــة ضـةند ســاَلة ذي داوا دكــةين كــو اــةظ  (مستشررفى خرراص ،مرراض النسررااي  والت ليررل )ويـالدةش يــةعين  
نان لة ثارَيزطاها دهؤكَيش اةظ ساَلة طةلةك مة تةاكيد كرو يـةعين وةك بَيـذن اـةوةل    نةخؤشخانةية بَيتة دا
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تةلةباتي دهؤكَي وةك تةندروسيت خوتة وانة اةظ نةخؤشخانة بكرَيتش بةس لةطةَل اةوةش هةر نةكرية لة 
ار خوتــةداش اــةز هيظــي دارم يــةعين وةزارةتــا تــةختيت جارةكــا دي يــةعين اــةظ تشــتة بــة نــةزةري ايعتيبــ  

باسـي ثـرؤذةي تـؤنَيلي ضـياي مـةتني كرينـةش كـو        ( 16)نوقتةيةكي ترش كة بةشي يةكـةم خـاَلي    .وةربطرَيت
بَيتة ايلغا كرنش يةعين لة ناحية اةهميةتي وَي ثرؤذَيش اان قلةت اةهميـةتا وَيش اـو تشـتةكا ديـش دانـاني      

ش اـةز ثشـتطريي اـةظ رةايـة     مةركةزي اةمرازي سةِرةتانش يـةعين نةخؤشـخانةيةكي خـاص اَيشـن سـةِرةتانيَ     
دكةمش كو فيعلةن ثارَيزطاها دهؤكَي حمتاجي بنكةيةكي نةخؤشخانةيةكي خـاص بـؤ اَيشـن سـةِرةتانَي هـةيش      
مةسةلةن اةظ ثرؤذةية بَيتة ايلغا كرنش يان ثارةكَي وَي بَيتة تةخصيص كـرنش بـؤ ظـَي بنكـةهَي دَي طةلـةك      

 .باش دبَيت بة رةاي من
يش هةر بةحسَي مةنافيعي ايجتيماعي وةزارةتي تةندروسيتش بة رةايا مـن مـة خـؤ    بةنيسبةت نوقتةيةكي د

ثرؤذةيــةكا خــاص هــةي ثــرؤذةي قانونــا كــو خاصــة بــة ســندوقي دةعمــي نةخؤشــي ســةِرةتاني و نةخؤشــي  
ــي        ــةي وةزارةت ــةعين بودج ــةر ي ــةظَيت س ــاعي ا ــةنافيعي ايجتيم ــان م ــبةكيش ظ ــةر نيس ــيةش اةط موستةعص

نيسبةك بَيتة سةر ظَي سندوقَيش كة اـةظ ثـرؤذة هاتـة تةسـدي  كـرنش اـةز دبَيـذم        تةندروسيتش اةطةر اةظ 
 .طةلةك باشرت دةبينتش ضونكة بةشَيوةيةكي قانوني يةعين دَيتة دانان و جَي بةجَي كرن

بةس دةرةجةي وةزيفي ( 1511)هةر بةحسَي وةزارةتا تةندروسيت بؤ تةعيناتش بة رةاي من طةلةك كةمة 
دروسيتش ضـونكة فيعلـةن موحتـاجنش خةصـةتةن اـةوةي مـن بَيـذم كـاديري وةسـتش يـةعين           بؤ وةزارةتا تةن

كارمةندي تةندروسيت بنش ثةرستيار بنش طةلةك كةمنش بـة رةاـي مـن موحتـاجنيش يـةعين ايعـادةي نـةزةر        
 .بكرَيتةوةو زيادي بكةنش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .م بكةزؤر سوثاسش رَيزدار امحد ابراهيم كةرة

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةطةَل بةخَيرهاتن بؤ ميوانة بةِرَيزةكان لةحكومةتش دةستخؤشـي لـة ليذنـةي دارايـي و اـابووري ثةرلـةمان       

ي دةكةم بؤ اامادة كردني راثؤرتةكةيانش بَيطومان ثـرؤذةي ياسـاي بودجـةي اةمسـاَل كؤمـةَلَيك خـاَلي ايجـاب       
لةخؤ طرتووةش ديارة بةدةريش نيية لة خاَلي سليبش تَيبيين دةكرَيت كة ثارةي طشيت لة بودجة بـة بـةراورد   
لةطــةَل ســاونَي ثَيشــوو زيــادي كــردووةش بــةَوم جَيطــةي خؤشــحاَلييةش طرنطــي زيــاتر بــةبواري كارةبــاو بــواري 

ةدا دروست بكرَيت و بِرَيكي زؤر ثارة ديـاري  ثةروةردة دراوةش كؤمةَلَيك قوتاخبانة ثَيشنيار كراوة كة لةم ساَل
هـةزارش ثــرؤذةي تواناسـازي بــةردةوامي هةيــةش   ( 15)كـراوةش ذمــارةي ثلـةي دامةزرانــدن زيـادي كــردووة بــؤ    

طرنطــي بــةخانووي نيشــتةجَي كــردن دراوة بــؤ بنةماَلــةي شــةهيدان و جينؤســايدش بــةردةوام بــوون لةســةر   
رَيطةي وةربةرهَينانش هةروةها ثَيشينةي خانووبةرةش كـة اَيمـةش    دروست كردني يةكةي نيشتةجَي بوون لة

ثَيشنيار دةكةين كة زياد بكرَيت بؤ بيست مليؤنش اةو بِرةية لة سندوقي نيشـتةجَي كـردن خبرَيتـة سـةريش     
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ضونكة ثَيمواية اةمة عةمةلي ترةش لـة زرو  كوردسـتانش هـةروةها ثَيشـنياريش دةكـةين كـة خـانووي سـةد         
َيتةوةش ضونكة زياتر هةذاران سوودي لَي دةبينَيتش هةروةها ثَيشينةي زةواجش هاوسةرطرييش كة مةتريش بطر

ثَيشنيار دةكةين اةويش ببَيت بة بيست مليؤنش هةروةها رسومات لةسـةر اـةو ثَيشـنيةي خانووبـةرة زؤرةش     
دةدرَيـت بـة كؤمثانيـاي    هاووَوتيان داوا دةكةن كة اةو روسوماتة كةم بكرَيتةوة لةطةَل اـةو تةامينـةش كـة    

دَلنياييش اَيمةش ثَيشنيار دةكةين كة اةوة نةمَينَيتش بةِراسيت اةمة طلةيي بؤ هاووَوتيان دروسـت كـردووةش   
هةروةها دروست كردني سايلؤ كة اةمةش لـة ثـرؤذةي اةمسـاَلدا هةيـةش بةتايبـةتي لـة هةنـدَي ناوضـةش كـة          

ودجة دوادةكةوَيتش ديـارة لـة هـةرَيميش هـةموو سـاَل دوا      اةمةش جَيطةي دَلخؤشييةش سةرةِراي اةوةي كة ب
دةكةوَيت و درةنط دةطات بة ثةرلةمانش بؤية درةنط موناقةشة دةكرَيتش ديارة كورت هَينان لةضاو ثار ساَل 
زيادي كردووةش ديارة هةر كورت هَينانَيك لة بودجـةدا بـةردةوام بَيـت بـة ااراسـتةي زيـاد بـووني خةرجيـة         

طةري سليب دةبَيت لةسةر حكومـةت و بـةِرَيوةبردني وةزارةتـةكانش تَيَـووني تةشـغيليش يـان       طشتيةكان كاري
ش كـة اةمـة   %31بـؤ لـة   % 61وةطةِرخسنت لة تَيَووي وةبةرهَينان زيـاترةو جياوازييةكـة زؤرة نزيكـةي لـة     

كان زؤر ش سـوودة كؤمةَويةتيـة  (مـنح )جَيطةي تَيبينية بةِراسيتش نـةك و خزمـةت و ضـاككردن و بةخشـني     
ي بودجـة وةطةِرخسـنت تـةرخان    %11زيادي كردووة بة رَيـذةي دوو بةرامبـةري سـاَلي رابـردووش رَيـذةي لـة       

كراوة بؤ مونـافيعي ايجتيمـاعيش مةسـروفات اـوخراش موجـوداتي نـاداراييش اةمـةش دةرطـا دةكاتـةوة بـؤ بـة            
نيسـبةتي جـَي بـةجَي كـردن لـة       هةدةرداني طشيت و طةندةَليش هةروةك لة راثؤرتي ليذنةي دارايـي هـاتووةش  

ش كة اةمةش رَيذةيةكي كةمةش هةروةها دوو سةد مليار بؤ بودجةي حزبةكان و رَيكخراوةكان ديـاري  31,3%
كراوةش كة لة كاتَيكدا لة ساَلي رابردوو نةوةد مليار دياري كرا بووش وا بة سـولفة دراوةش ديـارة اةمـة بـةهؤي     

ةرلةمان دةرنةضووةش ديسان اةمساَليش دةبَيتـةوة بـة بودجـةش اايـا     اةوةي كة ياساي بودجةي حزبةكان لة ث
مليـار لـة ثـار بـؤ اةمسـاَل بِرةكـةي       ( 111)حكومةت ضؤن مامةَلة لةطةَل اةم مةسةلةية دةكاتش تواناسـازي  

دياري نـةكراوةش نـةبووني هاوسـةنطي لـةنَيوان ناوةنـدو قـةزاو ناحيـةكان لـة رووي دابـةش كردنـي ثـرؤذةو            
رة رةضـاو كردنـي ثرةنسـيثي هاوسـةنطي لـةنَيوان كةرتـةكاني هـةرَيم لـةكاتي تـةرخان كردنـي           هةروةها ديـا 

بودجــةي وةطةِرخســنت زؤر طرنطــةش هــةروةها طرنطــي بــة طونــدو ودَييــةكان كــةم دراوة لــة ثــرؤذةي ياســاي   
ثـرؤذةي زيـاتر   اةمساَلداش لةكاتَيكدا هَيشتا طوندةكان ثَيويستيان بة ااوةدانكردنـةوة هةيـةوش ثَيويسـتيان بـة     

هةيةش ضونكة زؤربةيان ويران كرا بوون لةسـةر دةسـيت رذَيمـي ثَيشـووش ناوضـة زةرةرمةنـدةكانش بةتايبـةت        
اةوانــةي تايبةةةنــديان ثــَي نــةدراوةش وةكــو هةَلةجبــةو هــةورامان و ثَينجــوَين و باَلةكايــةتي و طــةرميان و   

ثَيـنج وةزارةت دارايـي و نـاوخؤ و ثَيشـمةرطةو     ثشتدةرش وةكو ااماذةي ثَيـدرا زيـاتري بودجـةي اةمسـاَل بـؤ      
ي بردووةش بةَوم وةزارةتةكاني ديكةو هةروةها دةستةكاني ديكـة بـة هـةمووي لـة     %73كارةباو ثةروةردة لة 

ي بودجــةيان بــؤ دةِرواتش تَيبــيين دةكرَيــتش كــة اَيســتا ضــةند وةزارةت و ضــةند فةرمانطةيــةكي ديكــة  36%
ي بة فيعلي يةكيان نةطرتؤتةوةش هةروةها ااسايشي هـةولَيرو و سـلَيماني جطـة    هَيشتا ديواني ضاودَيري داراي
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لةوةي كة ياساكة لة ثةرلةمان دةزطاي ااسايش دةرضووةش بةَوم ديارة بـة جيـا بودجـةيان بـؤ ديـاري كـراوةش       
 .من ثَيشنيار دةكةم كة لَيرة يةك خبرَيتةوةش دواي اةوةي كة ياساكة دةرضووة

دارايي و اابووري هةندَي خاَلي زؤر طـرنط كـة ليذنـةكان ااماذةيـان ثـَي كـردووةش بـةَوم        لة راثؤرتي ليذنةي 
ليذنةكة دةَلَيت تةنها بؤ روون كردنةوةيةش بؤ منوونة ليذنةي ثيشةسازي و وزة دةَلَيت وةزارةتي بازرطاني و 

ــازي  ــة ب    ( 11)ثيشةس ــراوة ل ــند ك ــان ثةس ــةوت ثرؤذةي ــةَوم ح ــردووةش ب ــنيار ك ــرؤذةي ثَيش ــاَلي  ث ــةي س ودج
داش هةروةها طوذمةي تةرخان كراو بؤ ثرؤذةكان كةمة بةبةراورد بـة ثـارةي ثَيويسـت بـؤ ثرؤذةكـانش      1111

ديارة ليذنةكة دةَلَيت تةنها بؤ روون كردنةوةيةش دةبواية بَلَيت بؤ اةوةية كة ثرسيار لـة حكومـةت بكرَيـتش    
كة بةِرَيز وةزيري دارايي خوَينديةوةش بـاس لـةوة    لة راثؤرتي وةزارةتي داراييش بؤضي اةمة كةم كراوةتةوةة

دةكاتش وةكو ااماذةشي ثَي كرا لةويةن هةندَي هاوكارايش كة كورد ااطادار نييةش يان دةوري نييـة لـة دانـاني    
بودجةي حكومةتي فيدراَليش بةتايبةتي اةوةي كـة ثةيوةنـدي بـة هـةرَيمي كوردسـتانةوة هةيـةش لةكاتَيكـدا        

د لةوَي هةنش بةِراسيت اةمة جَيطةي ثرسيارةش بؤضي ااطاداري حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان  نوَينةراني كور
 كةنةوة لةو بارةيةوةش كةوا نوَينةران لةناو خودي حكومةت اامادة بوونيشيان هةيةةان

ا هةندَي ثرؤذة هةيةش من ثرسيارةكة لَيرة ااراستةي دةكةم بؤ وةزيري ثالندانانش من خؤشم لـةكاتَيكي تـرد  
ااراستةم كردش اايا لة داناني ثرؤذةكان لةسةر ض بنةمايةك و بة ض ثَيوةرَيك اةو ثرؤذانة اةولـةوياتيان ثـَي   

هةنـدَي ثـرؤذة هةيـة ثَيـنجش شـةش سـاَلة كـاري لةسـةر دةكرَيـتش بـةَوم اةطـةر             دةدرَيت و ديـاري دةكرَيـتة  
 .................َومايجازةم بدةيتش بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانش ااماذة بدةم بةوةش بة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش لة جمالَيكي ترش تةواوش رَيزدار عبداهلل حاجي حممود كةرةم بكة
 :بةِرَيز عبداهلل حاجي حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي و ســةرةتا دةستخؤشــي لــة راثــؤرتي وةزارةتــي دارايــي دةكــةينش جَيطــاي خؤيــةتي سوثاســي ليذنــةي دارايــ   

بـوونَيكي زؤري ثَيـوة ديـارةش لـة ثةرلـةماني كوردسـتان        واابووري بكةين بؤ راثؤرتةكةيانش كة جهودو ماندو
راو بريو بؤضووني سةرجةم ليذنةكانيان وةرطرتووةش شت زؤر طوترا هيوادارم دووبارة بوونةوةي تيا نةبَيتش 

راوةو هـاتووةش بـةَوم اَيمـة هـةرَيمَيكي     ضةند ثرسيارَيكم هةيةش لـة داِرشـتين بودجـة لـة دةسـتووردا بـاس كـ       
سةربةخؤينش اايا ضي بكرَيتش بؤ اةوةي لة داِرشتين سياسةتي بودجةي طشيت لة عَيـراق موشـارةكة بكـةين    

 و بةشدار بني و وةكو اَيستاي لَي نةيةتةوةة
 دواكةوتين بودجةي ساَونة سةبةب ضيةة بؤ دوا دةكةوَيتة/ خاَلي دووةم

ةواوم بؤ راثؤرتةكةي ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطةش بودجةي ثَيشـمةرطة بـؤ دةبَيـت قـةرز     وَيِراي ثشتطريي ت
 بَيتة يةعين كةي رزطارمان دةبَيت لةو ثَيشينةية بؤ ثَيشمةرطةة
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ش يـةعين كـةي كؤتـايي دَيـتة اةطـةر كـاتي هـةبَيتش بـؤ اـةوةي          1111كؤتايي هاتين ثرؤذةكاني ثَيش ساَلي 
 .بَيت ثةرلةمانتاران لةويان روون

لــة راثــؤرتي ليذنــةي دارايــي و اابووريــدا دةردةكــةوَيتش هةنــدَيك رةاــي جيــاواز هةيــة لةطــةَل راثؤرتةكــةي  
وةزارةتي دارايي و اابووريش راستة هةموومان هاوكاري كردنش ثشتطريي كردنش ثشتيواني كـردنش بـؤ خـةَلكي    

ــؤ كا      ــولفةي زةواجش ب ــؤ س ــردنش ب ــتةجَي ك ــةش بؤنيش ــان باش ــتان ثَيم ــاوةن    كوردس ــؤ خ ــتوكاَلش ب ــؤ كش ــاش ب رةب
ثَيداويستية تايبةتةكانش بةَوم ثَيويسـتة قـوةي بودجـةي خؤمـان لةبـةر ضـاو بطريَيـتش هةنـدَيك ويـان وايـة           
بودجــة زؤرةش هةنــدَيكيش ويــان وايــة كةمــةش ثَيويســتة روون كردنــةوةي لةســةر بــدرَيتش اةمــة نةكرَيتــة     

ي كردني بودجة شتَيكي حةساسة وةكو هةموونان قـةمسان  موزايةدة بةِراسيت بةسةر يةكةوةش ضونكة ديار
لةسةر كردش وةكو باس دةكرَيت ثارةي سةرؤكايةتيةكانش حزبةكانش رَيكخراوةكان كـةم بكرَيتـةوةش اةوانـة بـا     
مبَينَيت بة رةاي من بؤ سياسةتي وةزارةت خؤيش بؤ اةوةي كاك شَيخ هةم روون كردنةوةيةكي لةسـة بـدات   

دةست كراوة بَيتش طواستنةوة لة ويةك بؤ ويةك لةسةر خةريتة بَيتش نـةك بكرَيتـة    و هةم حكومةتةكةش
 .موزايةدةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ســوثاسش بــةِرَيزانش تكايــة اــةو موداخةونــةي كــة كردتــان باســي هةنــدَيك ثــرؤذةي وةهمــي كــراش باســي   
ثرؤذة كرا كة تةواو بووة جارَيكي تر ثارةي بؤ دانراوةش اةو  ثرؤذةي دووبارة كراش كة دووبارة بؤتةوةش باسي

شتانة اةطةر بةنووسنيش بةناو بدرَيتة ليذنـةي دارايـيش بـؤ اـةوةي ضـاكي بكـةين و ويبـدةينش ضـونكة اـةو          
شتانة ناكرَيتش اةو بةِرَيزةي دةينووسَيت با ناوي خؤشي بنووسَيتش بؤ اةوةي كة هةَلستا بتوانَيـت ديفـاعي   

ــَي بكــ  ــةعات     ل ــبةي س ــا س ــننيش ت ــتنةكةمان دةهَي ــة دانيش ــايي ب ــتا كؤت ــتش  ( 11)اتش اَيس ــان بَي ــوا ااطادارت خ
 .خواحافيز

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                   ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                      َيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان                                               عَيراق                             – وردستانك
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 ( 15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2111\5\18رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 18/5/2111 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةِرؤي ي (11)كات ــَيش ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  11/5/1111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 

ي ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(15)دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان رست أمحد عبـداهلل سـكرتَيري   بةِرَيز ف
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرةيلة ث( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(15)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  نثةرلةمادةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 11/5/1111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
عَيراق بؤ  –بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردن و بِرياردان لةسةر ثرؤذة بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1 

 .1111ساَلي 

 :ثةرلةمانز سةرؤكي بةِرَي
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار11/5/1111ش رؤذي دانيشنت (15)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     لـة ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1661 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ــارة  ــتين ذم ــذمَير   (15)دانيش ــة كات ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــايي خ ــوةِرؤي رؤذي  (11)ي ااس ــَيش ني ي ث
 :وةية بَيتبةم شَي 11/5/1111دووشةممة رَيكةوتي 

عَيراق بـؤ   –بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردن و بِرياردان لةسةر ثرؤذة بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1
 .1111ساَلي 

اَيستا داوا لة ليذنةى درايى دةكةين كةرةم كةن بؤ شوَينى خؤيان وش بةخَيرهاتنى رَيزداران كاك  شَيخ بـايز  
ثالندانان و كاك رشيد بريكـارى وةزارةتـى دارايـى دةكـةينش زؤر      على سندى وةزيرى.وةزيرى داريى و كاك د

 .بةخَير بَين بؤ ثةرلةمانى كوردستان
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بةرَيزانش بةردةوام دةبني لةسةر طفتوطؤ كردنش اَيستا اةم ناوانةى كة اةمِرؤ قسة دةكـةن ثَيويسـتة هـةموو    
ناسـك    نى بـةزازش ثـةميان عزالـدين   اـاواز عبدالواحـد خـدرش عـةو    : )تةواو بَيش بؤتان دةخوَينينـةوةش ناوةكـان  

تؤفي ش امري طؤطا يوسفش صباح حممـد جنيـبش طـوَليزار قـادر امساعيـلش بـةفرين حسـني حممـدش حسـن حممـد           
ش اـةظني عمـر امحـدش    مصرطفى حسـن امساعيـلش هـاذة سـلَيمان     درل  سورةش عمر عبدالرمحنش ااشتى عزيزش فا

هـاوراز شـَيخ امحـدش ايـوب نعمـت قـادرش كـةيلى اكـرم         شوان عبدالكريم جاللش ثةميان عبدالكريم عبـدالقادرش  
ثةريهان قـبالى حممـدش محـة سـعيد محـة علـىش نشـتيمان مرشـيد صـاحلش عيمـاد           مصطفى  امحدش عبدالسالم 

كـاروان صـاحل امحـدش سـةردار      مصرطفى  حممد حسنيش برهان رشيد حسنش طؤران اازاد حممدش صبيحة امحـد  
الرحيم عبداللـةش شـةوي حممـد غريـبش صـباح بيـت اللـة شـكرىش         رشيد حممدش بشري خليل توفي ش ظيان عبد

 طرا  امحـدش رفيـ  صـابر     مثمرار حممدش شؤرش جميد حسنيش شلَير حمى الدين صاحلش سيوةيل  مثمارعدنان 
شَيروان ناصح حةيدةريش رَيبـاز فتـاح حممـودش شـيالن عبـداجلبار عبـدالغنىش عمـر محـة امـني خـدرش ثـةيام            

ارا عبدالرزاق حممدش امساعيل سعيد حممدش قادر حسن قادرش سةروةر عبـدالرمحن  حممد قادرش ت فادلامحدش 
عمرش عزمية جنم الدين حسنش امينة زكرى سعيدش حممد دلَير حممودش سةرهةنط فرج حممدش خورشيد امحد 
 سليمش شلَير حممد جنيبش عبداللة حممد نورىش حازم حتسـني سـعيدش اـاراس حسـني حممـودش نةسـرين مجـال       

 مثمرار ذيان عمر شةريفش ساور حممود مرادش ثةروين عبدالرمحنش شظان امحد عبـدالقادرش خليـل     مصطفى
محدامنيش ونة امحد حممودش حممد امحد علىش بكر كريم حممدش طةشة دارا جاللش عمـر صـدي  حممـدش دانـا     

ابـراهيمش   طراهر  ببوورنش مسرية عبداللـة امساعيـلش عبداللـة علـى ابـراهيمش مجـال      ( اينجازةية)سعيد صؤفى 
ش تـةواوش اـةو بةرَيزانـةى كـة قسـةكانيان اـةوترَىش تكايـة بـؤ اـةوةى          (بَيريظان امساعيـلش علـى حسـني حممـد    

تيكرار نةبَيش دةتوانن قسة نةكةنش اَيستاش دةست بة موناقةشةكان دةكةينةوةش تكايـة هـةوَل بـدةن لةسـةر     
هةبووش لةٍِراثؤرتةكة دةرضوون زؤر لةو بةِرَيزانـةي  راثؤرتةكة موناقةشة بكةنش دوَينَى بةداخةوة تَيكةَليةك 

 .موناقةشةيان كردش اومَيدةوارين بطةِرَينةوة سةر راثؤرتةكةش اَيستاش ااواز عبدالواحد كةرةم بكة
 :خضربةِرَيز ااواز عبدالواحد 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةكةمش كة بةشَيوةيةكى طشتى  سةرةتا ثشتطريى لة راثؤرتى لَيذنةى دراريى دةكةم و دةستخؤشيان لَي

راثؤرتةكةيان رةنطدانةوةي ثرسيارو ثَيشنياراتي ليذنةكانى ثةرلةمانى لةخؤيةوة طرتووةو جَيطاى 
دَلخؤشيية كة بودجةى اةمساَل دةستكةوتى زؤر باشى هَيناوةتة ااراوةش هةروةك لةسةرةتاش بةِرَيز سؤزان 

كردنى ثَيشينةى هاوسةر طريي و قةرزى خانووبةرةش زياد خان و كاك دَلشاد ايشارةتيان ثَيدا وةك زياد 
كردنى مووضةى  كةم اةندامانش هاوتا كردنى مووضةى  هَيزةكانى ااسايش و ناوخؤش هةروةها ثَيدانى 
قةرزى كشتوكاَلى و صناعىش بةَوم لةطةَل اةوةشدا بةدةر نيية لةهةندَى كةموكوِرى وةك لةسةرةتا هيوامان 

بودجة زووتر بطةيشتبا ثةرلةمانش لةوادةى خؤى موناقةشة بكراباش لَيرةشدا ااماذة بؤ خواست كة دةبواية 
جَيطرى وةزيرى دارايى عَيراقى فيدراَلش كة نوَينةرى حكومةتى هةرَيميشةش دةبواية رؤَلَيكى باشرتي 
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جة خؤي هةبواية لةداِرشتنى بودجةش هةروةها ناردنى لةوادةى خؤيداش ضونكة بَيطومان دواكةوتين بود
لةخؤيدا تةاسري لة حةرةكةى بازاِرو لة حةِرةكةي ااوةدانكرنةوةو زياد كردنى خةرجى مووضةى هَيزةكانى 
ناوخؤ دةكاتش اةمانةش هةمووي طشتى رؤَلَيكى سةرةكيان هةية لة طةشةثَيدانى بوارى اابوورى لة هةرَيمى 

زيةكى زؤر هةية لةنَيوان بودجةى تةشغيلى كوردستانداش خاَلَيكي طرنطش كَيشةى بودجة لةوةدايةش كة جياوا
و بودجةى وةبةرهَينانش كة اةمة جَيطاى هةَلوةستة كردنة لةسةرىش بؤية وةك لة سةرةتادا هةندَى 

ي بودجةى تةشغيلى كةم بكرَيتةوةش %11لةبةِرَيزانيش ثَيشنياريان كردش دووبارة ثَيشنيار دةكةينةوةش كة لة
نش ضونكة هةرضةندة خاَلى ايجابى وةبةرهَينان زياتر بَي دةستكةوتيشى خبرَيتة سةر بودجةى وةبةرهَينا

دا بينيمان اةو شوقانةى دروست كران بؤ 1116زياتر دةبَيت بؤ خةَلكى كةم دةرامةتش وةك لة ساَلى 
خَيزانى كةم دةرامةت لةو شوقانة موستةفيد بوونش خاَلَيكي ترش كة  1111خةَلكى كةم دةرامةت نزيكةى 

ى زؤرماندا هةيةو ثَيى نيطةرانني اةوةيةش كة مووضةى ثَيشمةرطةيةش راستة حكومةت خةرجيةكى لةويذدان
زؤرى لةاةستؤدايةش بةَوم تاوةكو اَيستاش مووضةى ثَيشمةرطة لةسةر اةستؤى حكومةتي هةرَيمدا بووةو 

رطةش اَيمة بؤى سةرف كردووةش لةو هةوَونةى كة لةاارادان بؤ تشكيل كردنى هةشت ليوا بؤ ثَيشمة
دةستخؤشى لَي دةكةينش بةَوم بؤ اةوةى حكومةت دةست كراوة تر بَيتش بؤ اةوةى بتوانني اةو 
ثَيشمةرطانةى كة ناخرَينة ناو اةو هةشت ليواييةى لة دةرةوةى اةم هةشت ليواية دةمَيننةوةش ثَيشنيار 

ناو اةو ليوايانة خؤي دةكةين كة ليواي زياتر تةشكيل بكرَيش بؤ اةوةى هةموو ثيشمةرطةيةك لة
ببينَيتةوةش وةك ديارة لةبةرنامةى زؤربةى وةزارةتةكان ثرؤذةى خزمةتطوزارى زؤرى تَيدايةش بة رةاي من 
عةمةىل تر دةبَيتش كة اةو ثرؤذانة زياتر دةسةَوت بدرَيتة ثارَيزطاكان وش لةبةرنامةى كاري ثارَيزطاكاندا 

ثرؤذةكان بطةيةنتة طوندو ناحيةو قةزاكانش هةم االيةتى باشرت  بَيتش ضونكة هةم خَيراترو باشرت دةتوانن
دةبَيت بؤ ضاودَيرى كردنى جَى بةجَى كردنى ثرؤذةكان وش ثاريزطاكان باشرت لة كةموكوِرى داخوازي شارو 

 .شارؤضةكان ااطادارن
كة نووسراوة لة خشتةى دابةش كردنى ميزانية بةسةر وةزارةتةكان لةوثةِرة حةوتش تَيبينى اةوةم كرد 

دابةش كردنى ميزانية بةسةر وةزارةتةكانش لةِراستيدا دةبواية بنووسرَيت بةسةر وةزارةت و دةستةكانش 
ضونكة هةندَى لة وةزارةتةكان وةكو وةزارةتى مافى مرؤظ و ذينطة و ناوضةكانى دةرةوةش اةمانة كراون 

ةزارةتةكان بووش تاوةكو خةرجيةكي بةدةستةوش اةمةش لة ضوارضَيوةى هةوَلى كةمكردنةوةى ذمارةى و
كةمرت بََيت لة مةساريفي وةزارةتةكانش بةَوم لَيرةشدا بةهةمان ثَيوةرى وةزراةت ميزانيةيان بؤ دانرا بَيتش 
كةواتة اَيمة هيَ ااماجنَيكمان ثَي نةثَيكاوةش بؤية داواكارم كة رةضاوى اةمة بكرَيت لةكاتى ثَيداضوونةوة 

 .بة ميزانيةكةياندا
اَلى كؤتاييشم اةوةية كة رةضاوم نةكرد لةناو ميزانيةداش هيوادارم هةموومان بتوانني لَيرةدا هةوَلَيكى بؤ خ

بدةينش اةوةية كة موخةسةساتَيك بؤ سةرؤكى يةكة ايداريةكان ديار بكرَيتش واتة بؤ بةِرَيوةبةري ناحيةو 
حةىل مونازةعاتى زراعنيش هةروةها  قاايمقامةكانش ضونكة اةوان جطة لةاةركى خؤيانش سةرؤكى ليذنةي
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دةسةَوتى دادثةروةريشيان ثَيدراوةش ضونكة لةزؤربةى ناحيةكان تاوةكو اَيستا دادطا نةكراوةتةوةش بؤية 
سةرةِراي اةو هةموو اةركانةى كة لة اةستؤياندايةش نة خزمةتى قةزايان بؤ هةذمار دةكرَيتش نة 

اواكارم لة ليذنةى دارايى لةطةَل نوَينةرى حكومةت بتوانن موخةسةساتَيكيان بؤ دابني كراوةش بؤية د
 .رةضاوى اةم خاَلة بكةن وش اةطةر مةجاىل تَيدا بَيت ثَيداضوونةوةيةكى بؤ بكةنش زؤر سوباس

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش بةرَيز عةونى بةزاز كةرةم بكة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر
ثَيشةكى دةستخؤشى لة لَيذنةى دارايى و اابوورى دةكةمش كةوا لةسةر بودجةى خةمَلَيندراوى هةرَيمى 

راثؤرتَيكى ثوختةو تؤكمةي اامادة كردووةو تيايدا ااماذةي كردووة بةو تَيبينى  1111كوردستان بؤ ساَلى 
ووش لةطةَل اةو ااكامانةى كة و ثَيشنيارانةى لة ليذنةكان دةربارةى ثرؤذةكان ثَيشكةشيان كردب

ثَييطةيشتوون وش ثشتطريى لة راثؤرتةكة دةكةم لةطةَل هةندَى تَيبينىش ااشكراية كةدواى ثةسندكردنى 
بودجةى عَيراقى فيدراَل وش ديارى كردنى رَيذةى هةرَيم لةو بودجةيةداش بودجةى هةرَيمى كوردستان بؤ 

دا رةوانةى 1/3/1111لة  1675ةنووسراوى ذمارة لةويةن اةجنومةنى وةزيرانةوة ب 1111ساَلى 
دا 11/3/1111سةرؤكايةتى ثةرلةمان لة  375ثةرلةمانى كوردستان كراوةش بةثَيى نووسراوي ذمارةى 

بةرَيكارى ياسايى ااراستةى ليذنةى دارايى و اابوورى هةرَيمى كوردستانى كردووةش دواى خوَيندنةوةى 
دا رةوانةى ليذنةكان و 16/3/1111ي رؤذى (1)سايي ذمارة يةكةمى لة ثةرلةمان لة دانيشتى اا

اةندامةكاني ثةرلةمان كراش لة ساييت ثةرلةمان باَلو كرايةوةش بةمةبةستى خستنة بةرديدى خةَلكي 
لة ثةيِرةوى ناوخؤى  11هةرَيمى كوردستانش اةوةش بةَلطةية لةسةر شةفافيةتى بودجةش بةثَيى ماددةى 

وة دةكات راثؤرتى ليذنةي دارايى و  اابوورى بةشَيوةيةكى طشتى طفتوطؤى لةسةر ثةرلةمانش كة ااماذة بة
دةكرَيتش بةر لةوةى بطوَيزرَيتةوة بؤ طفتوطؤي بابةتةكانى بودجةوش ثةسند كرنى بةندةكاني وش من 

 :قسةكاي ضِر دةكةمةوة لةو خاَونةى خوارةوة
لة هةرَيم دةركردووةوش لة دةسةَوتى 1116ساَلى 13ثةرلةمانى كوردستان ياساي دةسةَوتى دادوةرى ذمارة  

جَى بةجَى كردنى جيا كردةوةوش بةثَيى ياساكة ااماجنى اةم دةسةَوتة ثاراستنى شكؤمةندى دادوةرى و 
بةديهَينانى دادثةروةرية لة هةرَيمى كوردستانش لةبةر اةوةى دةستووري عَيراقي فيدراَلش هةروةها 

جةخت  ش لةسةر بنةماى جيا كردنةوةى دةسةَوتةكانش واتا فةسلي سوَلتاترةشنووسى دةستوورى هةرَيمي
هةبَيت  حض رىدةكةنةوةوش دةسةَوتى دادوةرى سةربةخؤيةوش بؤ اةوةى سيستةمى قةزااي وةكو ثَيويست 

وش هةيبةتى ثارَيزراو بَيتش ضونكة اةم دامةزراوة ثةيوةندي راستةوخؤي بة ذيانى رؤذانةى هاووَوتيان و 
يةي سياسي و اابوورى هةيةوش بؤ اةوةى بَةسثَيت كةوا دةسةَوتى دادوةرى سةربةخؤيةو بودجةى بؤ كا
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تةرخان كراوةو لة خةرجيةكاندا وةك دةسةَوتَيكى جياو سةربةخؤيةش بؤية من جةخت لةسةر اةو 
نى دادوةرى كة ثَيشنيارة دةكةمش كةوا جةخت لةسةر اةوة بكرَيت كة اةو ثارةية تةرخان كراوة بؤ اةجنومة

مليؤن دؤورةش ببوورن دينارةش ثةسند بكرَيت وش سةرؤكى اةجنومةنى دادوةرى  331مليارو  73بِرةكةى 
دةسةَوتى خةرج كردنى راستةوخؤى هةبَي لةو ايعتيمادانةي كة تةرخان كراوة بؤ اةجنومةنى دادوةرىش 

وانانةيش واتا ايعتيماداتانةي كة بةمةبةستى اةوةى دةسةَوتى خةرج كردن لة ضوارضَيوةى اةو ثشتي
تةرخان كراوة بؤ اةجنومةنى دادوةرى راستةوخؤ بدرَيتة سةرؤكى اةجنومةنى دادوةرى وش سةبارةت بة 
وةزارةتى داديشش اةويش وةكو وةزارةت ثةيوةندى راستةوخؤى هةية بة ذيانى خةَلك وش بةشَيكة لةو 

ة بة بةديهَينانى دادثةروةري لة هةرَيمداوش اةو دامةزراوانةى كة راستةوخؤ و ناراستةوخؤ ثةيوةست
دةزطايانةى  كة ثةيوةستة بة وةزارةتةوة وةكو داواكارى طشتى لةكاتَيكدا كة سةرؤكى داواكارى طشتى 
اةندامة لةدةسةَوتى اةجنومةنى دادوةريداش ااشكراية كةوا دةزطاى داواكارى طشتى لة رووى ثةيوةندييةوة 

ؤَلينةوة لة طةندةَلى وش ضاودَيرى كردنى ياسا وش ضؤنيةتى جَى بةجَى كردن وش بةسامانى طشتى وش لَيك
داكؤكى كردن لة مافى طشتى وش نوَينةرايةتى مافى طشتى دةورَيكى زؤر طرنطى هةيةش بؤية من تَيبينى اةوة 

ساييةكى زؤر دةكةم كة بةشَيكى بيناو باَلةخانةكانى دامودةزطاكانى وةزارةت بةكرَي طرياونش كة اةمةش قور
دةخاتة سةر بودجةى هةرَيمى كوردستانش كة دةبواية اةم بينايانة موَلكى حكومةت بنش نةك بة كرَي طريا 
بنش وةك ااشكراية بنةماي هةموو سيستةمَيكى حكومِرانى تةندروست و عاديالنة بريتيية لة بةر 

ضةسثاندنى سةروةري ياساو قةراركردنى سيستةمَيكى قةزااى سةربةخؤو توكمةو بةهَيزش بةمةبةستى 
ضةسثاندني دادثةروةرى لة كؤمةَلطاداش دةبَى دةورَيكى طرنطى ثَي بدرَيت لة هةموو بوارةكانداش لةوانةش لة 
ماف و ايمتيازاتى ماددى و مةعنةويش ضونكة اةطةر مبانةوَى ياسا بةرقةرار بَيت وش ياسا سةروةر بَيتش 

ني وةزارةتى دادو اةو ويةنانةى كة بوارى جَى بةجَى كردنيانش يان دةبَيت دةسةَوتى دادوةرى دامو دةزطاكا
تةتبي  كردنى ياساوش اةو كةسانةى كة ياسايني و ياساناسنش دةبَى بايةخَيكى تايبةتيان ثَي بدرَيتش بؤية 
جةخت لةسةر اةوة دةكةمش كةوا مووضةو دةرماَلةى ياساييةكان لة هةموو دامودةزطاكان بَةسثَيت لة 

شش بة ياساناسانى ثةرلةمانيشةوةش دةبواية راثؤرتى ليذنةي دارايي و كاروبارى اابوورى جةختى بودجة
لةسةر اةوة كرد بوايةش ضونكة مبانةوَى و نةمانةوَى ضاك كردنى ذيان و طوزةرانى ياساناسان بة هؤكارَيكى 

ت بؤ كارةكةيانش بؤ جَى طرنط دادةندرَيش بؤ سةربةخؤيى دةسةَوتى دادوةرى وش زياتر اينتيمايان دةبَي
بةجَى كردني ياساوش هةروةها بايةخدانَيكي طشيت بةهةموو ضني و توَيذةكانى خةَلكي كوردستانش خاَلَيكي 
ترش جةخت لةسةر اةوة دةكةمةوةش كةوا دةبَيت وةزارةتي دارايى و اابوورى هةرَيم يةكسانى لةنَيوان 

وضةو دةرماَلةى هاوتاكانيان لة كارمةنداني حكومةتى مووضةو دةرماَلةي كارمةندانى هةرَيم لةطةَل مو
فيدراَلى بكاتش بة مةرجَيك اةطةر هاتو دةرماَلة لة هةرَيم زياتر بوو لة هي حكومةتي فيدراَلش اةوة اةو 
دةرماَلةية كةم نةكرَيتةوةوش هةروةها يةكسانى لةنَيوان مووضةى خانةنشينان لة هةرَيم ولةطةَل مووضةى 

ة خانشيناني حكومةتى فيدراَل بةدي بَينَيتش هةروةها يةكسانى لةنَيوان مووضةى هَيزي هاوتاكانيان ل
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ثَيشمةرطةو ثؤليس و زَيِرةظانى و ااسايش لة هةرَيمداش لةطةَل مووضةى هاوتاكانيان لة حكومةتى فيدراَلدا 
 ..........بةدي بَيتش ثشتطرييى لةو ثَيشنيارة دةكةم كةوا 

 : انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم
 .زؤر سوثاسش كات تةواو كاك عةونى بةزازش رَيزدار ثةميان عزالدين كةرةم بكة

 
 

 :بةرَيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا من باس لة راثؤرتي ليذنةي دارايي دةكةمش بةِراستى اةو راثؤرتةش بةباشي راثؤرتى ليذنةكانى ترى 
ى كة بةشى خؤيانةش كة دةبواية وةكو لَيذنةى دارايى ايشى لةسةر بكةنش كةوا كؤكردؤتةوةش بةَوم اةوة

ضةند خاَلَيكةش بةداخةوة ايشيان لةسةر نةكردووةش يةكَيك لةوانة بودجةى سَى سةرؤكايةتيةش كة بةِرَيز 
ننش بةَوم دكتؤر ااراس ايشارةى بةوة كردش كةوا لةبةر زؤريى و قورسى نةيانتوانيوة لة سايتةكانة دايبةزَي

ويةنى كةم دةكرا لة بؤكسةكانى اَيمةدا هةبَيت بودجةي اةو سَي سةرؤكايةتيةش يان بؤ خؤيان لة 
 راثؤرتةكةدا ايشارةتيان ثَي بدابوايةش كة ضؤن سةرف كراوةش ياخود رةخنةيان لَي هةيةش يان نييةة

َيتةوةش اةوة نوكتةيةكى سياسيةش ضونكة لة خاَلى نؤيةم لة راثؤرتةكةياندا بةِراسيت اةطةر بةم شَيوةية مبَين
لة راثؤرتي ثار نووسرا بووش كة دةبَيت اةو دامةزراوانةي يةكيان نةطرتؤتةوةش يةك بطرنةوةش  من ثَيشنيار 
دةكةم اةو خاَلةي خؤيان بطؤِرن بةوةي كة  بؤ اةمساَل سزاكة تةنفيز بكةنش لةوةى كة هةتا شةش مانطى 

 .ش لة اَيستاوة تا شةش مانطي ديكة بودجةيان بؤ سةرف ناكرَيتٍِديكةش اةطةر يةكرت نةطرنةوة
خاَلَيكى ترش لَيذنةى دارايى كؤمةَلَيك ثَيشنيارى مةعقوليان كردووةش بةَوم بةداخةوة لة كؤتايى هةموو 

سيار ثَيشنيارةكاندا نووسيويانة بؤ ساَلي داهاتوو رةضاو بكرَيتش يةعين اةم ساَلي داهاتووة تَي ناطةمش دوو ثر
اةوةية كة جةنابيان شةرعيةت بةو كةموكوِرييانة دةدةنش كة اَيستا هةيةش / دروست دةكاتش يةكةميان

دةيانةوَيت ساَلَيكي تر ضاك بكرَيتش ياخود ثَييانواية اةطةر ثَيشنياريش بكةن ضاك بكرَيتش طوَييان لَي 
 .ناطريَيت

ؤم بة راثؤرت ناوي نابةمش ضونكة زياتر دواي اةوة دَيمة سةر راثؤرتي وةزارةتي داراييش من بؤ خ
خوَيندنةوةيةش خوَيندنةوةيةكة بؤ اةو بودجةيةي كةهاتووةش ضونكة اةطةر راثؤرت بوايةش دةبواية تيشكي 
خبستاية سةر كؤمةَلَيك حاَلةتش يةكَيك لةوانة كورت هَينانَيك هةية بةهةر هؤيةك بَيت رةايمان لةسةرى 

ةش اةمرى واقيعة بة حيسابش دةبَيت جةنابيان سياسةتَيكيان هةبوايةش يان باش بَيتش يان خراث بَيتش هةي
روون كردنةوةيان هةبواية بؤ اةم كورتهَينانة لة سياسةتى حكومةتداش اةوان دةيانةوَيت ضؤن اةو 

 .كورتهَينانة ثِر بكةنةوة
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يي رانةطرياوة لةنَيوان خاَلَيكى ترش كؤمةَلَيك نوقات هةية بؤ منوونة لةوةي كة جياوازي كراوةش هاوتا 
نةفةقاتي تةشغيلي وةزارةتةكانداش بؤ منوونة وةزارةتي ثَيشمةرطةو وةزارةتي ناوخؤش هةردوو ااسايشي 
هةولَيرو سلَيمانيش دوو هَيندي وةزارةتي كاروباري كؤمةَويةتني و سَي هَيندي كشتوكاَل و سةرضاوة 

ةيةكيان بؤي هةبَيتش اَيمة لة زةمين شةِر داينش يان ااوييةكانةش اةم ناهاوتاية دةبَيت اةوان خويندنةو
بةرنامة هةية لة شةِر دابني بؤ داهاتوو وا اةم بودجانة زياديان كراوةو طرنطي بؤ نةدراوةش لةوةوة دةضمة 
سةر ضةند خاَلي ترش كة دةبواية لة راثؤرتةكةيان ايشارةتيان ثَي كرد بوايةش كة كةموكورتي بودجةيةش 

لة اةوةلةوة كورتهَينانش لة موقابيلدا اةمان لة راثؤرتةكةدا ضؤن هاتووة با بَلَيني وا  وةكو باسم كرد
مامةَلةيان لةطةَل كردووةش يان سياسةتيان لةبةرامبةريان ضي بووةة لةبةرامبةري كورتهَيناني ترليؤنَيك و 

ي دوو ترليؤن و شةش ثَينج سةدو ثةجناو ضوار مليارو دوو سةدو نةوةدو شةش هةزارش هاتوون اةمان باي
سةدو بيست و يةك مليارو سةدو هةشت هةزار ثرؤذةيان ثَيشنياز كردووةش كة بؤ طوذمةي اةمساَل 

تيان بؤ تةرخان كردووةش هةر اةو طوذمة تةرخان كراوة زياترة لة طوذمةي تةرخان كراو بؤ (611166)
و خةدةماتش صيانةو ايعانات و مينةح و  ثرؤذة ثَيشنياز كراوةكاني ساَلي ثارش هةروةها لة نةفةقاتي سيلةع

مةنافيعي ايجتيماعي و اةوانة بؤ اةمساَل ترليؤنَيك و شةست و هةشت مليارو شةش سةدو حةفتاو شةش 
هةزاريان زياتر داناوة لة بودجةي اةو نةفةقاتانة بؤ ساَلي ثارش اةمة لَيرة ثرسيارَيك دروست دةكاتش 

ندانانى تيايةش نة وةزيرى دارايى تيايةش اةطةر بودجةكةى كورت بينَى ماَلَيكي ايعتيادي كة نة وةزيرى ثال
بةهؤي كِرينى خانووةوة ناضَيت بةكِريين سةيارة ثِرى بكاتةوةش بةرنامةيةك دادةنَى بؤ ثِر كردنةوةىش 
يةعين اةمان بؤ اةوها ثِريان كردؤتةوةة زيادةِرؤيي لة بةهةدةردانى ثارةش حكومةت نةيتوانيوة لةمةشدا 
بةِراسيت ثابةند بَيت بةو بودجةيةى كة لةثةرلةمان ثةسند دةكرَيش بؤ منوونة لة نةفةقاتى ايعاناتدا 

مليار بووةش بةَوم نةفةقاتى فيعلي حةوت سةدو سي و حةوت مليارو ( 356) 1116ثةسند كراوى ساَلى 
ةش اايا اةم زيادةية حةوت سةدو حةفتاو حةوت  هةزار بووةش اةمةش ضةند ثرسيارَيك دةهَينَيتة ااراو

لةكوَي خراوةتة سةرىة دواتر بؤ حكومةت ناتوانَيت تةقديرى نةفةقاتى فيعلى خؤى بكاتة كة اةمة بؤ 
دووبارة بؤتةوةوش بؤ اةمساَليش دووبارة دةبيتةوةش بة منوونةش اةطةر وةزارةتى كارو كاروبارى  1111ساَلى 

سيلةع و خةدةماتدا نزيكةى ضوار ترليؤن لة دواى   كؤمةَويةتى وةربطرينش ثار بة تةنيا لة نةفةقاتى
خراوةتة سةرى بة كةمي دانراوةش بؤ اةمساَليش هةمان سيناريؤ دووبارة بؤتةوةش هةر اةوةندة  7مانطى 

كةميان داناوةش كة دةبَيت ديسانةوة دواي شةش مانط ضوار ترليؤني تري خبةنةوة سةرش اةمة لةكوَيوة 
نازاي عةفوو ضوار مليارش ببوورنش خاَلَيكى تر كة ديسان لة راثؤرتةكةياندا دةيهَيننة ضي لَي دةكةنة 

نةهاتووة حكومةت لة رَيي بودجةوة حيكمةتى ثةسند كردنى بودجةى لة ثةرلةماندا نةهَيشتووةش ضونكة 
لَيرو كؤمةَلَيك ثرؤذة لة هيَ ثرؤذةيةكى ثَيشنياز كراوي ثاردا نةبووةش بة منوونة ضاكسازى طةوران لة هةو

دا وةكو اةوةى دوَينَيش ايشارةى 1111سلَيمانىش بةَوم لة اةمساَلدا لة ثرؤذة بةردةوامةكاندايةش لة ساَلى 
ثَيكراش طوذمةى بؤ تةرخان كراوةش لةبةرامبةر هةردووكيانداش يةكَيكيان نووسراوة ايحالة كراوةش يةكَيكيان 



 177 

ست ثَيكراوةش بةَوم طوذمةشى بؤ تةرخان كراوةو نووسراوة ايعالن كراوةش يةعنى هيَيان نةنووسراوة دة
ثةسنديش نةكراوة لة ثةرلةمانةوةش اةخري بِرياري حكومةت كة لة رَيطةي سةرؤكى حكومةتةوة ديسانةوة 
دةضَيتةوة اةم خانةيةوةش بِرياري قةرةبوو كردنةوةي فةرمانبةرانةش كة اةمةداخوازي زؤربةيش دةكرَيت 

ثةرلةمانة لةراثؤرتى هةردوو ليذنةى كاروبارى كؤمةَويةتى و مافى مرؤظيشدا  بَلَيي تَيكِراي اةنداماني
هاتووةش بةَوم اةمة نزيكةى سَي سةد بؤ ضوار سةد مليار دينارةش سةرؤكى حكومةت ثَيش ثةسند كردنى 
 اةو ثارةية جَى كردنةوةى لةبودجةداش ضؤنة لةض طوذمةيةك هَيناويةتية لةض ثارةيةكةوة هَيناويةتي و

 خستؤيةتى سةرىة
خاَلَيكى ترش كة ديسانةوة كزىش يان ووازي اةداى حكومةتة بؤ جَى بةجَى كردنش رَيذةى جَى بةجَى كردن 

ش اةمة لَيرةوة ديسان بؤ %37.3ش رَيذةى ثَيشنيار كراويش بؤ اةم ساَل لة %31,3لة  1111بؤ ساَلى 
دةيةوَيت اةو بودجةية هةر ثِر بكاتةوةش يان بة كؤمةَلَيك ثرسيار رامان اةكيشَىش اايا حكومةت بةِراسيت 

فيعلي تواناي نيية اةدايةكي باش بكاتش ناتوانَيت جَي بةجَيي بكاتة اةطةر ناتوانَيت جَي بةجَيي بكاتش بؤ 
جَي بةجَييان بكاتة % 111بةردي طةورة هةَلدةطرَيتة بؤ اةوةندة ثرؤذة ثَيشنياز ناكات كة دةتوانَيت لة 

اةمساَل اَيمة خؤشبةختانة وةكو ثار اَيمة ناكةوينة بةردةمي زؤرينةو كةمينةش تَيكِراي  لة كؤتاييدا كة
اةنداماني ثةرلةمان لة رَيطاي ليذنةكانةوة هةموو اةم كةموكوِرييانةيان خستؤتة بةرضاو لة راثؤرتي 

 .............ليذنةي دارايي و اابوورييشدا هاتووةش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وثاسش بةِرَيز ناسك تؤفي  كةرةم بكةزؤر س
 :بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا ثشتطريى زؤربةى هةرة زؤري خاَلةكانى راثؤرتةكةى لَيذنةى دارايى دةكةمش جطة لة تَيبينم لة 

هاتى  نةوت دةضَيتة صندوقى ضةند خاَلَيك هةيةش يةكَيك لةو خاَونةش لة خاَلَيكدا باس لةوة دةكات كة دا
عاايداتى نةوتش كة بةِراستى اةو صندوقة هةتا اَيستا تشكيل نةكراوةش اةطةر تشكيليش كرا بَى بةياسايى 
نةكراوةش ضونكة رةايس و اةنداماني مةجليسي ايدارةي اةو سندوقة دةبَيت لةم ثةرلةمانة بةِرَيزة دةنطي 

ايةكةدا هاتووةش كة دةبَيت اةو سندوقة تةشكيل بكرَيتش اينجا بؤ بدرَيتش لةبةر اةوة هةم لة ثرؤذة ياس
 .دوايي ناوي بهَينرَيتش هةم لةراثؤرتةكة ايشارةتى ثَيدراوةوش اةوة خاَلَيك

خاَلَيكى ترش دَلخؤشم بةوةي كة كؤدةنطيةك دروست بووة بؤ زياد كردنى ثَيشينةى هاوسةرطريى بؤ ثَينج 
وبةرةش منيش ثشتطريى دةكةم وش ثشتطريى لةو خاَلةى دوَينيَى كاك مليؤن و زياد كردنى ثَيشينةى خانو

 .مسري دةكةمش كة باس لة زياد كردني دةرماَلةي غةوي مةعيشي كرد بؤ ثلة نزمةكان لة ثَينج بؤ دة
خاَلَيكى ترش كة هةمة لةسةر راثؤرتةكةش بةِراسيت لة سةرةتاي اةم كؤبوونةوانة باس لة خاَلي هةشتةم كراش 

ثؤرتةكة وضووةش كة اةويش خاَلَيك بووش سةرؤكي ليذنةي دارايي و اابووري طوتي اَيمة بة روون لة را
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كردنةوة ناردوومانة بؤ ليذنةكانش بةَوم خؤتان لة ليذنة دابوونش بةِراسيت من خؤم بِرياردةري ليذنةيةكمش 
ةش لةسةرجةم كؤبوونةوةكاندا اةندامم لة ليذنةيةكي ترش بة ميوانداريش ضوومةتة ليذنةي دارايي بؤ بودج

بةشدار بووم هيَ روون كردنةوةيةك نةهاتووة سةبارةت بةو خاَلةش اةو خاَلة زؤر طرنطةش ضونكة بة 
مةركةزي ايقرار كراوةش كة بودجةيةكي ثَيشمةرطة دةبَيت بة سولفة  1111ماددةيةك لة ثرؤذة بودجةي 

ةش يان اةوةتا دةبَيت ايقرار بكرَيت و بة سولفة بدرَيتةوة بة هةرَيمي كوردستانش كةواتة اةم ماددةي
مباندرَيتةوةش يان اةوةتا دةبَيت خةباتي بؤ بكةين لةوَي بَلَيني بؤ اةو ماددةية جَي بةجَي ناكرَيتش كةواتة 

 .اةمساَل بيزات دةبَيت اَيمة ايشي جددي بكةين بؤ بودجةي ثَيشمةرطةو تةجهيزيانش اةوة خاَلَيك
ةت بة كةموكورتيةكانى بودجةش بةِراستى من اةَلَيم داهاتةكان زؤر رؤشن نييةش هةر خاَلَيكى ترش سةبار

لةوَيوة دةست ثَي بكةين كة ثار بؤ ثرؤذة بةردةوامةكان سَي ترليؤن و سةدو نةوةدو دوو مليارو ضوار 
ج سةدو ضل سةدو شةست و دوو مليؤن خةرج كراوةش بةَوم اَيمة لةم ثةرلةمانة ايقراري سَي ترليؤن و ثَين

و سَي مليارو حةفتاو ضوار مليؤنةش يةعين اةطةر اَيمة لةيةكي دةربكةين سَي سةدو ثةجنا مليارو شةش 
سةدو دوازدة مليؤن ديار نييةش بؤ لة مودةوةردا نييةش يان اةسَلةن بؤ هيَ ساَلَيك مودةوةرمان نييةش 

ني عجز هةموو ساَلَيك بةرز بوونةوةي نةطوترَيت بؤ ثِر كردنةوةي عجزةش ضونكة بةِراسيت اةسَلةن بوو
عجزش هةر خؤي بؤخؤي بةَلطةية لة بَي ثالنيش ياخود ووازي ثالمنانش ثار ساَل لةم ثةرلةمانة وةزيري 
سامانة سروشتيةكان بة نووسراوَيكي رةمسي بؤ ثةرلةمان تةرحي كرد ضوار سةدو نةوةد مليار سةرف 

ش بةَوم اةوة بوو رةفز كراش لةبةر 1111ي ثرؤذة بودجةي (11و  16ت و 17)دةكات بؤ دةفعي ماددةكاني 
اةوةي راستةوخؤ مامةَلةي لةطةَل ثةرلةمان كرد بوو و نةطةِرابؤوة بؤ اةجنومةني وةزيرانش اَيستا اةو 

 ضوار سةدو ثةجنا مليارة لةكوَييةة بؤ لةناو بودجةدا نييةة
و حةفتا مليؤن نووسراوةش دوو سةدو بيست واريدات و داهاتي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان سَي سةد

مليؤني بؤ ارياداتي اوخرا بَي لة مةبيعاتي نةوت دانراوةش بةَوم وةزارةتي ثالندانان حةفت سةدو هةشتاو 
هةشت مليؤني بؤ دانراوةش بؤ ارياداتى مةبيعاتى نةوتش بؤضى وةزارةتى ثالندانان لةطةَل وةزارةتى اةوقاف 

 .انة سروشتييةكانة اةوة خاَلَيكزياترة لة وةزارةتى سام
هةزار خَيزامنان هةيةش تةنها اةم خَيزانانة لة مةركةزةو ساَونة دوو بةرميل نةوتى  111خاَلَيكى ترش اَيمة 

هةزار دينار اةفرؤشَىش كاتى خؤى اَيمة لة ليذنة قسةمان كرد طوتيان بة  11اةدرَيتَىش هةر بةرميلَيك بة 
ى زيادة دضيتةوة بودجةي 3111َيدةضَىش يةعين هةموو بةرميلَيك ي ت36511نةقل و طواستنةوة 

هةرَيمش يةعين هةر اةوة زةرب بكة ضوار مليارو نؤسةدو بيست دةكاتش اةي اةمة لةكوَييةة داهاتى كارةبا 
مليؤن دانراوةش ثاريش ثةجناو ثَينج مليؤن دانراش وتيان هةَلةى  111مليارةش اَيستا  151خؤيان وتيان 

موشتةرةكمان هةيةش خؤتان زةربي بكةن  631ةش بةَوم هةروا تَيثةِرىش اَيستا من اةَلَيم اَيمة مةتبةعي
بزانن ضةند دةكاتة كؤي اةمانة نزيكةى ترليؤنيك دةكاتش زيادةش كة اَيمة اةتوانني بةكارى بينني بؤ شتى 

 .ترش اةمة خاَلَيك
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خاَلَيكى ترش كة بةِراسيت كة من مالحةزةم هةية لةسةر ثرؤذةكانش هةندَى وةزارةت لة دةرةوةى 
ايختساساتى خؤى ثرؤذةى تةبةنى كردووةش بؤ منوونة عةينةيةك وةربطرين وةزارةتي ناوخؤ اةم 

وست كردني وةش اةمة هي رؤشنبريييةش ياريطاي تؤثي ثَيش درةية هؤَلي وةرزشي داخراو لة قاوثرؤذانةي ه
ياريطاش مةلةوانطةي ذنانش كؤمةَلطاي وةرزشيش جوانكاري شةقامي مةليك حممودش جوانكاري شةقامي مةليك 
مةمحود بةشي ثَينجةمش جَي بةجَي كردني ثرؤذةي جوانكاري شةقامي مةليك مةمحود قؤناغي دووش 

يست وهةشت ثرؤذةيةش كة ثرؤذةي خزمةتطوزاري بؤ شةقامي مةليك مةمحودش بةِراسيت اةمة زياتر لة ب
هيَي لة ايختيساساتي وةزارةتي ناوخؤ نييةش يان ايختيصاصاتي وةزارةتي ااوةدانكردنةوةيةش يان هي 
رؤشنبريي و اةوةيةش سةرجةم اةو ثرؤذانةي كة تةرح كراونش بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانش سةرجةم اةو 

هةمووى لة كاتى خؤيدا جَى بةجَى بكرَيت وش  ثرؤذانةي كة تةرح كراون بؤ اةمساَل و ثارش هَيشتا اةطةر
موناقلةى ثَي نةكرَي و ثارةي بؤ سةرف بكرَيتش هَيشتا نزيكةى ثَينج ترليؤن و نيوي دةمَينَيت بؤ بودجةي 
دوو ساَلي ترش كةواتة اَيمة هةر لة اَيستاوة لة بودجةي دوو ساَلي تر دامانناوة بؤ اةم ثرؤذانةي كة 

ةم دوو ساَلةي تر هيَ ثرؤذةيةكي تر نةكةين لة بودجةي دوو ساَلي ترمان هةمانةش يةعين اةطةر ا
 .خواردووة

( 715116)خاَلَيكي ترش كة من ثرسيارم زؤرة لةسةر ذمارةي فةرمانبةرانة بةِراسيتش ذمارةي فةرمانبـةران  
تَيك بَلـَي دة  كةس بووة ثارش ثار اةوةندة بووةش بةو دة هةزارةشةوة كة زيادمـان كـردش يـةعين نـؤ هـةزارو شـ      

هةزاري ديكة تةعني كراش اةمسـاَليش  ( 15)هةزارش اةوةندة ايقرار كراش بةَوم لة سةرووي اةو دة هةزارةوة 
ــةرارة  ــة       ( 15)ق ــووة ب ــاَل ب ــةند اةمس ــة ض ــووة ب ــة ب ــةو رةقةم ــةعين ا ــتش ي ــةعني بكرَي ــريش ت ــةزاري ت ه

كـةي تـر كـوانة بـؤ بـة رةقةمـةوة       هةزارة( 16)كةسي زياد كردووةش اـةي  ( 111)لَيي دةربكة ( 717156)
ــة     ــو تةعيناتةك ــَيم وةك ــن دةَل ــةة م ــةم تةعينات ــة ا ــار نيي ــة     دي ــة ب ــةم دامةزراندن ــة ا ــار ني ــةوة دي بةِرةقةم

هاووآلتيانيشةوة ديار نيةش كَيشةي اةم دامةزراندنة اةبَي يةكاليي بكرَيتةوةش اةبَي اـةم ِرةقةمانـة ِرةقـةمي    
( 1)اَيمـة مووضـةخؤرمان   ِرةشيد تاهرش لةِرؤذنامةي ِرووداودا اـةَلَيت   وازح بنش ضونكة بةِراسيت بةِرَيز كاك

هــةزارمان هةيــةش بــة فةرمانبــةرو بةمووضــة خــؤرةوةش اــةوةش هــةر عةومةلــةتي         ( 155111)مليــؤن 
 .ايستفهامي لةسةرة شبؤ اةوةندةةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تان كــراوةش بةنووســني وتانــة تكايــة بيخوَينــةرةوةش ســوثاسش كــاك دكتــؤر اــاراس اــةو ِراثؤرتــةي كــة تــةوزيع

ضونكة بآلو كراوةتةوةش من خؤم بؤ هةمووياي ناردووةش اَيستا طوَيم لَي اةبَيت كـة كـةس نـةيبينيوةش بؤيـة     
 .داوا لة بةرثرسي ليذنةي دارايي دةكةمش فةرموو نووسراوةكة خبوَيننةوة

 :ااراس حسني حممود . بةِرَيز د
 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
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دةربــارةي اــةو خاَلــة وةكــو بــةِرَيزتان فــةرمووتان ضــةند اةنــدام ثةرلــةمانَيكي بــةِرَيزيش ِراســتةوخؤ اــةو   
ثرسيارةيان لةمن كردووةش اةو ِراثؤرتة طؤِرانكارييةكي تَيدا بـوو لـة اـةجنامي كؤبوونـةوةي ليذنـةي دارايـي       

دا بـةِرَيز بريكـاري وةزيـري دارايـي ثَيـي      (1)ِرطـةي  بةطشت اةندامانيةوةش لةطةَل بةِرَيز وةزيري دارايي لة ب
اةو طؤِرانكارييةي كةهةيةش ثةرلةمانيشـي لـَي ااطـادار بكاتـةوةش هـةر      ( 1)باش بووش كة اةو ِراثؤرتة لةخاَلي 

اــةو ِرؤذة اــةو ِراثؤرتــةمان بةدةســت طةيشــتش ســةعات دووي ثــاش نيــوةِرؤش هــةمان ِرؤذ اَيمــة ناردمــان بــؤ   
انش اـةوانيش بةنووسـراوي فـةرمي دابةشـيان كـرد بةسـةر ليذنـة هةميشـةييةكانش كـة          سةرؤكايةتي ثةرلـةم 

سةرؤك ليذنة بةِرَيزةكانش بةدةستيان طةيشتووةش اةندامة بةِرَيزةكانيش لةكاتي سةردانيان بؤ ليذنةكان اةو 
تش بةراييـةكاني  نووسراوة دةبيننش بؤ زياتر ِروونكردنةوةش اةطةر بـةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان ِرَيطـام ثـَي بـدا      

اــةو بابةتــة كــة تةوســيقم كــردووةش بــة نووســراوي فــةرمي دةةوَينمــةوة بــؤ بــةِرَيزتانش ليذنــةي دارايــي و   
 كاروباري اابووري

  153ذمارة  
  11/1/1111لة 

 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 2111ِراثؤرتي وةزارةتي دارايي دةربارةي بودجةي ساَلي /ب

كاتـذمَير دووي ثـاش نيـوةِرؤ وَينـةي نـوَيي ِراثـؤرتي        11/1/1111ااطادار دةكةينةوة كة اةمِرؤ  بةِرَيزتان
ي حكومةتي هـةرَيم بةدةسـيت ِرةوانـةي ليذنةكـةمان كـراش لةويـةن بـةِرَيز بريكـاري          1111بودجةي ساَلي 

ــةي      ــةك لةبِرط ــي كــة طؤِرانكاريي ــري داراي ــةِرَيز وةزي ــةااطاداري ب ــي ب ــي داراي ــة داوا  1وةزارةت ــراوة شبؤي دا ك
لةبـــةِرَيزتان دةكـــةين كـــة ِرةزامةنـــدي بفـــةرموون بةدابةشـــكردني اـــةم ِراثؤرتـــة نوَييـــة بةســـةر ليذنـــة    
هةميشـةييةكاني ثةرلـةمان واةنـدام ثةرلةمانـة بــةِرَيزةكان بـؤ ااطاداركردنـةوةيانش شـايةني باسـة ِراثــؤرتي         

ــاَلي       ــةر بودجـــةي سـ ــةكاتي طفتوطـــؤكردن لةسـ ــاوبراو لـ ــري داراييـــةوة    ش ل1111نـ ــةن بـــةِرَيز وةزيـ ةويـ
دةخوَيندرَيتــةوةش تكايــة بــؤ وةرطــرتين وةآلمدانــةوةمانش اةمــة اــةو نووســراوةية كــة اَيمــة ناردوومانــة بــؤ   
سةرؤكايةتي ثةرلةمانش بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان هةموو ليذنةكاني لَي ااطاداركردؤتةوة بةنووسراوَيكي 

 فةرمي كة اةمة دةقةكةيةتيش 
 .َيوةبةرايةتي كاروباري ثةرلةمانبةِر

  111ك : ذمارة
 1/5/1111: بةروار

 طشت ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 ااراستة كردني نووسراو/ بابةت

هاوثَيَ لةطةَل نووسراوماندا دةقي نووسراوي ليذنةي دارايي و كاروبـاري اـابووري لةثةرلـةماني كوردسـتان     
ش ســةبارةت بــةِراثؤرتي وةزارةتــي دارايــي و اــابووري لــة هــةرَيمي كوردســتان   11/1/1111لــة (153)ذمــار
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تـان ااراسـتة دةكـةينش بةمةبةسـيت ديراسـةكردن ودةربـِريين ِرةايتـان لـةو          1111دةربارةي بودجةي ساَلي 
ي تردا بارةيةوةش لةهةمان كاتداش بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانش بؤ اةوةي اةندامة بةِرَيزةكانش لةطةَل ِراثؤرتةكة

جياي بكةنةوةش ضونكة طؤِرانكاريةكة يةكش دوو دَيرة كة هـاتووةش هـةر بـؤ تةوسـي  بةدةسـت وخـةتي خـؤم        
 .ش بة ايمزاي خؤمان نَيردراوة بؤ هةموو بةِرَيزانش سوثاس11/1/1111نووسيومةش وَينةي نوَي لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

  .فةرموو كاك امري سوثاسش
 
 

 :ة يوسفبةِرَيز اةمري طوط
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشةكي سوثاس بؤ ليذنةي دارايي و ليذنةي تر بؤ اامادةكردني اةم ِراثؤرتةش بةشَيوةيةكي زانسيتش لةطـةَل  
: هاتين بةشَيوةي تةفاصيل لةناو بودجةي اةمساَلداش اةمةوَي ايشارةت بةم خاآلنةي خـوارةوة بـدةمش يةكـةم   

بـةِرَيز زؤر خاَليـان بـاس كـردش ثَيويسـت ناكـات دووبـارة بكرَيتـةوةش ثَيشـةكي          لةدانيشتين دووةمش اةنـداماني  
ثشتطريي ثَيشنياري سؤزان خـان و كـاك دَلشـاد دةكـةمش ديسـان ثشـتطريي لـة ثَيشـنياري كـاك شـَيردَل دةكـةم            

جيـاوازي هةيـة لةجَيبـةجَي كردنـي ثِرؤذةكـان لـة بودجـةي سـاَلي         : دةبارةي سولفة بؤ فةرمانبـةرانش دووةم 
ي جَيبـةجي  %51لة ثارَيزطاو قةزاكانداش بؤ منوونة لة هةندَي جَيطـا جَيبـةجَي كردنةكـة ناطاتـة لـة       1111

و ثِرؤذةي دةست  1111دةبَيتش هةروةها بؤ ثِرؤذةي بةردةوام بؤ ساَلي % 111كراوش لةهةندَي شوَينيش لة 
 11نديـةكان و ِرؤشـنبريي لـةخاَلي    ثشتطريي ِراثؤرتي ليذنـةي ثةيوة : ثَي نةكراويش بةهةمان شَيوةش سَييةم

دةربارةي كوالَييت جَيبةجَي كردنش بةشَيكي ثِرؤذةكان لةااسيت جَيبةجَي كردن ننيش كةمتةرخةمي هةية لة 
ثشتطريي ِراثؤرتي ليذنةي نةزاهـة دةكـةم لـة خـاَلي     :  ستا  جَيبةجَي كردن وضاودَيري اةندازياريش ضوارةم

مـاَل زيـاترةش اـةوة     71كان ثشتطوَي خراونش بؤ منوونة طوند هةية لة ودَي 1111كة لة بودجةي ساَلي  15
بؤ ضوارساَلة تا اَيستا ااو بؤ اةو طوندة نةِرؤشتووةو ِرَيطاي ضون وهاتنيشيان نيةش واباشة كةوا طرنطـي بـةو   

ةيـة لـة ذَيـر    ثرٍِِؤذة ه 6ديسان ثشتطريي ِراثؤرتي ليذنةي شارةوانيةكان دةكةمش خاَلي : خاَلة بدرَيتش ثَينجةم
سفرةش ثِرؤذةش هةية دةسيت ثَينةكراوةش مةبلةغَيكيشي بؤ  1111جَيبةجَي كردندايةش بةَلي خةرجي ساَلي 

دةكـةمش بـؤ ِرةضــاوكردني    11ثشـتطريي ِراثــؤرتي ليذنـةي اـةوقاف خــاَلي    : هاتووةتـة خـةرج كــردنش شةشـةم   
ؤر جيهـان باسـي كـردش ثَيوسـت ناكـات      بنةماي دادطةري و نيشتماني بوون بـؤ ثَيـداني ثـِرؤذةش هـةروةك دكتـ     

اةطةر سةيري ِرَيذةي نةخوَيندةواري لة كوردستان بكةينش اةويش : دووبارة منيش باسي بكةمةوةش حةوتةم
اةمةش ِرَيذةيةكي مةترسيدارةش ثَيويستة مةبلةغَيك لة بودجة ساآلنة بؤ ضارةسةري اةم % 15لةِرَيذةي لة 

هـةزار ديناريـان بـؤ     31ةتي ضـاودَيري خَيزانـي هـةتا اَيسـتا مةبلـةغي      باب: كَيشةية دابني بكرَيتش هةشتةم
ي دانيشــتوانش واباشــة كــةوا %1ســةرف دةكرَيــتش هــةروةها ذمــارةي اةوانةشــي كــة وةري دةطــرنش ناطاتــة لــة  



 161 

لـة ثـر ؤذةي بودجـةي هـةرَيم مـاددةي لـةماددةي حةوتـةمش بِرطـةي         : ضارةسةري اةم كَيشةية بكرَيتش نؤيةم
ةش زؤر ايشكال دروسـت بـووة بةتايبـةتي    اريع اإلستثماري  لنفا ال زار  يف حلود ا افم  ال احلااشسَييةمش 

ضـونكة زؤرجـار   (اعرل ا،خره اررأا جمرالا ا،قضري  والنر احي      )ثَيم باشة اةطةر زياد بكرَيـتش  ) بؤ قةزاكانش
مةبلـةغَيك   1111ي بـؤ سـالَ  : ثرؤذةي قةزاو ناحيةكان دَينة تـةحويل كـردن بـؤ مةركـةزي ثارَيزطـاش دةيـةم      

دياريكراوة بؤ زانكؤكانش كة بةِراسيت زانكؤ زؤر كةمةش ثـَيم باشـة لـةم ثرؤذةيـةدا اـةوة ِرةضـاو بكرَيـتش زؤر        
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك صباح حممد فةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
انش ســةرةتا دةستخؤشــي لــةهاوكاراي دةكــةم لــة ليذنــةي دارايــي و اــابووريش بــةناوي خــواي طــةورةو ميهرةبــ

ــةكاني         ــةنطاندني ِراثؤرت ــان و هةَلس ــؤرتي خؤي ــادةكردني ِراث ــة اام ــذيانش ل ــي درَي ــوون و نةفةس ــدوو ب بؤمان
ليذنةكاني ثةرلةمانش لةهةمان كاتدا جَيطاي خؤيةتي دةستخؤشي لة وةزارةتي دارايي وهةموو اةو بةِرَيزانة 
بكةمش كة دةسـتيان هـةبووة لـة اامـادةكردني بودجـةي سـاآلنةي هـةرَيمش بـة وةزارةتـي ثالندانانيشـةوةش كـة            
بَيطومان اامادةكردني بودجةي ساآلنة جطة لةوةي كاتَيكي زؤرو حةوسـةَلةيةكي فراوانـي دةوَيـتش بـؤ خـؤي      

فرأوف ا  ) ش دةفةرموويـةتي هونةرَيكي طةورةو طرانةش خواي طةورة لـةوتاري ثـِر حيكمـةوت و مـةغزاي خؤيـدا     
دةستخؤشــي دةكــةم هــةروةها لــة هاوكــاراي ثةرلــةمانتاران ض (  الكيررل و اايررزار و ،تبخسرر ا النرراس أشررياعهم

اةوانــةي كــة ثــَيش مــن قســةيان كــردش ض اةوانةشــي كــةدواي مــن قســة دةكــةنش كــة هــةموو بــةبِرواي مــن      
كةوة دةتوانني اـةم اةمانةتـة طةورةيـة بـة     بريوبؤضووني جوان و بةنرخيان ثَيشكةش كردووةو دةيكةنش ثَي

كةمرتين هةَلةو كةموكورتي بطةيةنينـة شـوَيين خـؤي ووثةِرةيـةكي طـةش لةمَيـذووي ضـاودَيري ثةرلـةمان         
لةسةر حكومةت تؤمار بكةينش جةنابي سةرؤكي ثةرلـةمانش مـن دةمـةوَيت لـةم دةرفةتـةدا اامـاذة بةضـةند        

اوةي كـة تـةرخان كـراوة بـؤم ضـةند خاَلَيـك خبةمـة سـةر ثيتـةكانش          ِراستيةك بكةمش هيوادارم بتـواي لـةو مـ   
ــةم ــيارييةمان      : يةك ــةو هؤش ــاريش ا ــدا ث ــةوةش لةحاَلَيك ــة دةبين ــةوتين بودج ــةِرووي دواك ــة ِرووب ــاآلنة اَيم س

بةحكومةتداش كة ثَيويستة لةكاتي خؤيدا ثـَيش تـةواو بـووني سـاَلي دارايـي بودجـة بطاتـة ثةرلـةمانش اةمـة          
انةي ثرةنسيثةكاني كاري ثةرلةمان وعور  داناني بودجةيةش واي لَيهـاتووة اـةم بـَي نةزميـة     بؤخؤي ثَيَةو

بطؤِرين بؤ  1/1خةريكة ببَيت بة نةزمش بؤ دةرضوون لةم تةنطةذةيةش ضي دةبَيت اةطةر ساَلي داراييمان لة 
كؤتـايي ثَيـدَيتش    31/3بـة  دةست ثَيدةكاتش  1/1ش بؤ زانياريتان لة كويت سالَ ي دارايي لة 1/7يان بؤ  1/1

ي ساَلي زايـين داهـاتوو كؤتـايي ثَيـدَيتش بـةآلم بـؤ        31/7دةست ثَيدةكاتش لة  1/6لة مصر بؤ حكومةت لة 
سـةبارةت بـةِراثؤرتي وةزارةتـي دارايـي وَيـِراي دةستخؤشـي       : دةست ثَيـدةكاتش دووةم  1/1كةرتي تايبةت لة 

ــرد ِراثؤرتةكــ     ــيم ك ــةوةي تَيبين ــرش ا ــةنابي وةزي ــيَ      لةج ــابووري و ه ــةتي ا ــاني سياس ــة دان ــوو ل ــاَلي ب ة خ
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هةَلســةنطاندنَيكي بــؤ دةروازةكــاني بودجــة لــةخؤ نــةطرتبووش ضــاوةِروان بــووين اــةو ِراثؤرتــة ذمــارةو داتــاو 
بةياناتي ناو بودجةمان بؤ بكاتة طوزارةي شيكاري وبنياتيش تا سةراةجنام تَيبطةين كة حكومةتي هةرَيم بة 

دارايــي اــةو ســامان وداهاتــة طــةورةو طــران ضــؤنة بــةكار دةهَيــننشة بــة ااراســتةي     ثلــةي يةكــةم وةزارةتــي
كـة دَيينـة سـةر ِراثـؤرتي ليذنـةي دارايـي       : بناغةدانان بؤ اابوورييةكي نيشتماني ثتةو ضي دةكاتةش سـَييةم 

ــراوةش      ــةنطاندن نووس ــيكارو هةَلس ــة ش ــيفي بــةدوور ل ــةزمانَيكي ســةردي و تةوص ــَيوة ب ــةمان ش ــةويش بةه ا
رضةند جاروبار بةحوكمي ثيشةيي وااسيت ِرؤشين داتاكانداش هاتووةتة طـؤو خـؤي ثَينـةطرياوةش لةهةنـدَي     هة

ــةي      ــةنطاندني ِريشــةيي بودج ــة هةَلس ــيت ِراثؤرتةكــة ل ــَيوةيةكي طش ــتش بــةآلم بةش ــدةنط بَي ــةموكورتي بَي ك
كةواتـة اـةتوانني   (  قر ، اكيتسر ،ينصب ل)هةرَيمدا بَيدةنط بووةو قاعيدةيةكي بنةِرةتيش هةية كة دةَلَيت 

بَلَيني ليذنةي دارايي نةهاتووة ثَيمان بَلَيت ااراستةي بودجةي هةرَيم ِرةوشي اابوورميان بةرةو كوَي دةباتش 
ناكاتة ض سياسةتَيكي اابووريش ض سرتاتيذَيكي اابووريش ض ثالن و بةرنامةيـةكي اـابووري ثَييـة بؤداهـاتووي     

ــاتوو   ــة ه ــةوةي ك ــةَل ا ــتانش لةط ــةِرةي كوردس ــيَ    7 – 5ن لةوث ــي ه ــانداوينش كةض ــتةيةكي نيش ــةند خش ض
ديكؤمَينــت واينتاجَيكيــان لةســةري نيــةش لةطــةَل اةوةشــدا ليذنــةي دارايــي كؤمــةَلَيك ثَينشــياري باشــي          

اَيمـة لـة ِراثؤرتةكـةداو لـة بودجةشـدا      : لةِراثؤرتةكةيدا كردووةش كة بَيطومان ثشتطريييان لَيدةكـةمش ضـوارةم  
ةداهاتي نةوت وبودجةي مودةوةري ساَلي ثَيشوو نابيننيش باسَيك لةحسـاباتي خيتـامي نيـوةي    هيَ باسَيك ل

ش اايـا سـووربوومنان لةسـةر مـاَل و سـاماني خـةَلك و تةاكيـد لةسـةر بنـةماي          دووةمي ساَلي ثار لةطؤِرَي نيـة 
بودجة اـةوة ناهَينَيـت   شةفافيةت اةوة ناخوازَي بزانني اةو بِرة ثارانة ضيان بةسةرهاتشة اايا موناقةشاتي 

اَيمة تةطبري وِراوَيذ لةسةر ماَل وساماني نةتةوةييمان بكةينشة ايمامي عةلي ِرةزاو ِرةمحةتي خواي لَيبَيـتش  
طةورةترين تةدبري اةوةية اةبَيت اَيستا هاوسةنطيةك لةنَيوان داهـات   ش(لا  ا  ،تلاري ،ما،)  دةفةرمووَيت

ةك اةوةي اَيستاش اةم حاَلةتة جطة لةوةي كة واقعَيكي تاَلةش ااماذةيةكي وخةرجيةكان ِرةضاو بكةينش نةك و
سـاآلنة تَيبـيين دةكـةين كةرتـةكاني كشـتوكاَل و ثيشةسـازي       : خراثيشة بؤ داهـاتووي اابووريشـمانش ثَينجـةم   

اـةو  وبازرطاني بِري بودجةو ثَيطةيان لةنةخشـةي اـابووري كوردسـتاندا ووازو ووازتـر دةبَيـتش بةَلطـةنان       
ِرَيذة كةمةية كة تةرخان كراوة بؤ وةزارةتةكاني كشتوكاَل و ثيشةسازي و بازرطانيش ضي بكرَيـت بـؤ اـةوةي    

طرنطيـدان بةكـةرتي ثـةروةردةو خوَينـدني بـاآلش لـة       : اةم وةزارةتانة بايةخي باشرتيان ثَي بدرَيتشة شةشـةم 
َلخؤشـيةش بـةآلم تـةنها اـةو طرنطيدانـة      ي بودجةيان بـؤ دابـني كـراوةش مايـةي د    %16بودجةدا كة ثَيكةوة لة 

بةس نيةش بؤ بةهَيزكردني اةو دوو وةزارةتـة طـرنط و حةياتيـةش لةهـةمان كاتـدا ثَيويسـتة اـاوِرَيكي جـدي         
لةطوزةران و ذياني و حورمةتي زياتر بةخشني بة مامؤستايان وثـةروةردةكاران وفةرمانبـةراني ثـةروةردةو    

اران و خَيرخوازان بدرَيتـةوةش بـةزيادكردني حـةوافيز و ثاداشـت بؤيـانش      خوَيندني باآلو قوتابيان و خوَيندك
وثةِرةيـةش اةطـةر بـةو شـَيوةي اَيسـتا كـار بكـةين واتـة          61سـةرنج بـدةين ثـِرؤذة بةردةوامـةكان     : حةوتـةم 

بودجــة ســاآلنة لةمةوعيــدي خــؤي دوا بكــةوَيتش واتــة هةميشــة جَيبــةجَيكردني ثر ؤذةكــان بكةوَيتــة بــةر     
زةمةن و تةندةرو مقاويل وموهةنديس ورؤتيين ثِروكَينةري ايداريش اةوة اةبَيت سـاَلي داهـاتوو   ِرةمحةتي 
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ثرؤذةكاني اةمساَليش بَنة ِريزي ثرؤذة بةردةوامـة كةَلةكـة بووةكـاني سـاآلني ثَيشـرتش كـة اةمـة نيشـانةي         
ــتانةش زؤرَيـــك لـــةو ثر    ــاماني كوردسـ ــارةو سـ ــارو ثـ ــات و كـ ــارابوون وبةهـــةدةر ضـــووني كـ ــاتي ناكـ ؤذانـــة كـ

جَيبةجَيكردنيان زياتر لةيةك ساَلي زياترةش كةضي ايََستاشي بةسةرةوة بَيت دةستبةكار نةبوونش بةشـَيكيان  
ايحالة نةكراونش بةشَيكيان تازة بةتازة تةندةريان بؤ كراوةش بؤية ثَيشنيار دةكـةم وردةكـاري زؤرو زؤرتـر و    

تش ضونكة دووبارة بوونةوةي اةم دياردةيةش دةبَيتة مايةي ضاودَيري تةواوي جيَ بةجَيكردني ثِرؤذةكان بكرَي
ــتةم  ــوَلش هةش ــةراني ق ــةثَيي    : نيط ــةنط وب ــَيوةيةكي هاوس ــةر بةش ــةدياريكراوةش اةط ــةوةي ك ــات وةك ا ميالك

لـةم ااراسـتةيةدا داواكـارم لةبةشـي      ثَيويسيت دابندرَين دةكـرَي خزمـةتَيكي باشـي طةلةكـةماني ثـَي بكـةينش      
خوَينــدي بــاآلو اــةوقاف وتةندروســيت زيــاد بكرَيــتش لةبةشــي وةزارةتــي دارايــي كــةم   وةزارةتــي ثــةروةردةو

بووني كورتهَينان لة بودجةو زيادبووني لة : نؤيةم بكرَيتةوة وةك ليذنةي دارايي خؤشيان ااماذةيان ثَيكردش
بدؤزرَيتــةوة و  بودجــةي اةمســاَلداش حاَلــةتَيكي نةويســرتاوي بَيــزراوةش بؤيــة ثَيويســتة ِرَيكــاري طوجنــاوي بــؤ 

بـؤ نةفـةقاتي مـنح وايعانـات     % 11بـؤ  % 11ضارةسةرو سووك كردني بؤ منوونةش كةمكردنةوةي ِرَيذةي لـة  
داواكـارم  : دةيـةم ومةنافعي كؤمةآليةتيش ومووضةي ثلة باآلكانش اةمـةش ِرةنطـة بتـوانَي كاريطـةري هـةبَيتش      

زيادكردني ثَيشينةي خانووبةرةش  -1تةوة لةسةر بودجةي اةمساَل بةِرووني و بةبَي ثَيَ و ثةناش تةاكيد بكا
بريؤكراســيةو  بــؤ هــةموو هاووآلتيــانش بــةوبردني مــةرجي تــةاميين ذيــانش بةكةمكردنــةوةي اــةو ِرؤتــني و  

ثَيـداني بيمـةي بَيكـاري لـةذَيرناوي ضـاودَيري       -1مةكتةب ساورييةي كةزؤرجار هاووآلتياني بَيزاركـردووةش  
هـةزار كـةمرت نـةبَيتش هـيَ      151ساَلش كـة بِرةكـةي لـة     11ي بَيكاري سةروو كؤمةآليةتي بةهةموو كةسَيك

ثَيــداني ثَيشـينةي هاوسـةرطريي بـؤ هـةموو طـةجنَيك كــة       -3هـةزار كـةمرت نـةبَيتش     151موضـةيةكيش لـة   
تــةفعيلي ديــواني ضــاودَيري دارايــي و تةشــكيلي دةســتةي نةزاهــة  -1مليــؤن كــةمرت نــةبَيتش  5بِرةكــةي لــة 
ثشتطريي لةثَينشيارةكةي هاوكارم كاك سةمري دةكةمش بؤ ثَيداني دةرماَلةي طراني ذيـانش   -5كاتش بةزووترين 

جةنابي سةرؤكي ثةرلةمانش لةكؤتاييـدا بـِروام وايـةش ثةرلـةمان مـا  خؤيـةتي        ش11 – 5بؤ اةوانةي لة ثلة 
يـن شـَيوة هـةموار بكـاتش     اةركي سةرشانيةتي كة اةم ثِرؤذة ياسـايةو اـةم بودجةيـةش بـةجوانرتين و ِرةوانرت    

بةآلم لةمة طرنطرت اةوةيـة كـة ضـاودَيري جَيبةجَيكردنيشـي بَيـتش بةنـد بـة بةنـدي خباتـة ذَيـر وردبـني و            
 .دوربيين ضاودَيرييةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش بةِرَيز طوَليزار قادر امساعيلش فةرموو

 :بةِرَيز طوَليزار قادر امساعيل
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

سةرةتا بةخَيرهاتين وةزيرةكـان دةكـةمش دةسخؤشـي لـة ليذنـةي دارايـي دةكـةمش بةِراسـيت بودجـة كؤمـةَلَيك           
خاَلي باشي تَيدايةش جَيطاي دةستخؤشيةش وةكو طرنطيدان بةخانووي نيشتةجَيكردنش بؤ بنةماَلةي شـةهيدان  

هـةزار كـةس كـة زيـادي      15ةها دةرفةتي دامةزراندن بؤ و ثرٍِؤذةي تواناسازي ووان بةردةوامي هةيةش هةرو
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ــوادارم         ــةرخانكراوةش هي ــؤ ت ــان ب ــةش ثارةي ــةردةواميان هةي ــةرطريي ب ــةرةو هاوس ــينةي خانووب ــردووةش ثَيش ك
ــتةمش        ــةخاَلي هةش ــاتووةش ل ــدا ه ــةوقاف كةتَيي ــةي ا ــةِراثؤرتي ليذن ــةبارةت ب ــتش س ــاد بكرَي ــؤ زي ــةيان ب ثارةك

اثةرسيت لة كرَيي اـاو وكارةبـاش اـةوان وتوويانـة ثةسـةند نيـةو ضـونكة بـة         بةخشيين مزطةوت و شوَيين خو
ياســـا ِرَيكخـــراوةش مـــن داوادةكـــةم ضـــاوَيك بـــةو ياســـايةدا خبشـــَيندرَيتةوةش ضـــونكة اَيمـــة لةطـــةَل وةزارةت 
دانيشتووينش قسةي اةوان اةوة بوو كة زؤرينةي اةو ثارةيـةي كـة لـة وةقفـةكان دةسـتيان دةكـةوَيت كرَيـي        

كارةبــا دةيبــاتش بؤيــة داوا دةكــةم كــة ضــاوَيك بــةوةدا خبشــَيندرَيتةوةش ســةبارةت بــة ِراثــؤرتي ليذنــةي   اــاوو
هـةزار دينـارة    65بةرطري لةما  اافرةتش ثشتطريي دةكةم لةخاَلي يةكةمش كةزيادكردني اةو بـِرة ثارةيـةي   

ردني ثيَ شـينةي خانووبـةرة بـة    دا ثشـتطريي لَيدةكـةم كـة زيـادك     1هةزار دينارش وة لةخاَلي  111بكرَيت بة 
مليؤنش بةآلم داوا دةكةم اةو تةامني حةياتةي لةسةر هةَلبطريَيتش واديارة بةثيََي ياساي بودجة هـةموو   11

ساَلَيك دةسةآلتي خةرجكردن لةدةست وةزارةتي داراي دايةش من ثَيم باشةش اـةو ثـارةي بـؤ هـةر وةزارةتَيـك      
خؤيدا بَيت خةرج كردنةكةيش نةك هـةمووجارَيك بطةِرَيندرَيتـةوة بـؤ     دادةندرَيت با وةزيرةكة لةدةسةآلتي

وةزارةتش اةطةر بةِرَيوةبةرايةتيةكان لة قةزاو ايدارة سةربةخؤكان دةسةآلتي خةرجكردنيان هةبَيت باشرتة 
اني بؤ اةوةي بتوانن كارةكاني خؤيان بةِرَيوة بةرنش سـةبارةت بةدةرماَلـةش بةِراسـيت خوَينـدكاران لةكوردسـت     

هةزار دينار وةردةطرنش ض خوَينـدكارَيك دةتوانَيـت بـةو بـِرة مانطانـة       71اَيمة زؤر مةغدورنش ضونكة بِري 
ذياني خؤي بةِرَيوة بباتشة لةبةر اةوة اَيمة دةبينني و من ثَيي دةزاي قوتابي زؤر زيرةكةش نـاوي لةشـوَيين   

نـةيتوانيوة خبوَينَيـتش اَيسـتا لةكؤآلنةكانـدا     باش هاتووةتةوةش دةرةجةي باشـي هةيـةش بـةآلم لةبـةر هـةذاري      
بةدواي كارو كةسابةت وميوة فرؤشيدا دةطةرَيتش بؤية من لَيرة ثَيشنيار دةكةم دةرماَلةي خوَينـدكار ببَيـت   

هـةزار دينـارش خــاَلَيكي تـرش هـةروةزارةتَيك ضـةند كةســي بـؤ دانـراوة كـة تــةعني بكرَيـتش بـا اــةو            151بـة  
تي خؤيــدا بَيــتش ضــونكة اَيمــة ســةرداني ِرانيــةمان كــردش وةكــو ليذنــةي اــةوقافش   وةزارةتــة لــةذَير دةســةآل

كةسم بؤ تةعني كراوةش بـةآلم اـةو ايشـةي كـة مـن هةمـةش        16بةِرَيوةبةري اةوقاف لةوَي وتي اةمساَل من 
بةاةوانــة ناكرَيــتش ايشــي اــةوان نيــةش بؤيــة داوا دةكــةين هــةر وةزارةتَيــك بــةثَيي ايشــوكاري خؤيــان بَيــت   

 .وايشوكاريان لةدةست خؤياندا بَيتش زؤرسوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز بةفرين حسني حممدش فةرموو
 :بةِرَيز بةفرين حسني خليفة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لـة  وَيِراي بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكانش لة وةزيرةكانش دةستخؤشـي و ماندوونـةبوون بـؤ ليذنـةي دارايـي      

اامادةكردني اـةم ِراثؤرتـة بـة ثَيزةيـانش ديـارة بودجـة داِرشـتةي سياسـةتي سـاآلنةي حكومةتـةش اةوةنـدةي            
كــةمن تةســةور دةكــةمش خةريكــة اــةبَيت بــة عــورفَيكي ثةرلــةماني لةدواكــةوتين هــاتين بودجــةش ديــارة بــة  

كاتي خـؤي تَيثـةِريوةش بـةو    بةراوردكردن لةطةَل ثار ساَلش ض هاتين بودجةش ض موناقةشـة كردنةكـةيش زؤر لـة   
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ــؤ      ــةروةها ديــارة اــةو مةرجانــةي ب ــةرَيكي بــؤ بدؤزرَيتــةوةش ه ــاتوودا اةمــة ضارةس ــدةي لةســاآلني داه اومَي
دابةشـكردني ثِرؤذةكــان بــؤ ناوضــةكاني كوردســتان دةستنيشـانكراوةش مــةرجي ضــِري دانيشــتوان يــان ااســيت   

ي اـــةم مةرجانـــة لةدابةشـــكردني ثـــِرؤذة    زةرةرمةنـــدبووني اـــةو شـــوَينانةيةش بـــةآلم اـــةبَيت بـــةفيعل     
خزمةتطوزارييــةكان لةهــةموو ناوضــةكاندا ِرةنــط بداتــةوةش بــةآلم اةوةنــدةي كــةمن دةيبيــنمش جؤرَيــك          
لةناضوون يةكي ش جؤرَيك لة ناهاوسةنطي لةدابةشكردني ثرؤذةكان لةو ناوضانةدا هةيةش اةطةر بَيت و اَيمة 

ةتةســةوري مــن هــةر بســتةخاكَيك بــؤني كوردســتاني لَيبَيــتش تــةنها مــةرجي زةرةرمةنــدبوون وةربطــرينش ب
دةسيت وَيرانكاري و كاولكاري بةركةوتووةش بةآلم اةمةش جيـاوازي هةيـة لةناوضـةيةك تـا ناوضـةيةكي تـرش       
لةوانةية اةمةش بطؤر ِِدريََت ش بؤية ثَيويستة اةمة ِرةضاو بكرَيتش بةآلم من هةر لَيرةوة ناوي هيَ شوَينَيك 

كوردستان ناهَينمش ديارة لةزاخؤ تـا خانـةقنيش بـؤ مـن هـيَ فـةرقَيكي نيـةش تـةنها دروسـتكردني           لةهةرَيمي
هؤَلَيكي خوَيندنيش بَيت لةناوضةيةكي دوورة دةسيت كوردستانش لةناوضةيةكي سةر سنووري كوردستان بـؤ  

نطاوَيكي بوَيرانـةي  اَيمة مايةي خؤشحاَلييةش بؤية هةموو كوردستان بةشوَيين خؤمـان دةزانـنيش ديـارة لةهـة    
ــةي           ــةوة ماي ــةوةش ا ــي طرت ــةزاو ناحيةكانيش ــات وق ــد و دَيه ــةرة طون ــينةي خانووب ــاَل ثَيش ــدا ثارس حكومةت
خؤشحاَليةش ديارة بةتةنها داناني اةو بِرة ثارةيةش ثَيم وابَي اـيرت اـةوة نيـة اَيمـة بـَي خـةم بـني لـةوةي كـة          

اـاوةداني قـةزاو ناحيـةكان بطةيةنـدرَيت و لةسـةنتةري      ناوضةكامنان ااوةدانةش بؤية ثَيويستة زيـاتر دةسـيت   
شارةكان دوور بكةوينةوةش بةمةش كؤضةكان ثَيَةوانة دةبنةوةش اةوةندةي من تةسةور دةكةمش طونـدةكان و  
ناوضـــة دوورة دةســـتةكان ثـــِرؤذة خزمةتطوزارييـــةكان زؤر زؤر بةكـــةمي و بةزةمحـــةت طةشـــتووةتة اـــةو 

مانة هةمووي ضاوي ثَيدا خبشَيندرَيتةوةش كاريان بؤ بكرَيتش ديـارة كةسـاآلنة   ناوضانةش بؤية اومَيد دةكةم اة
لــة بودجــةي وةطةِرخســنت و وةبــةرهَينان جياوزييــةكي زؤر هةيــةش بودجــةي وةطةِرخســنت بةشــَيكي زؤري    
سةراثاي بودجةكـة دةبـاتش اةمـةش سـاآلنة بـةرز دةبَيتـةوةش ثَيويسـيت بةضارةسـةركردن هةيـةش بـؤ اـةوةي            

ي داهاتوودا زياتر كَيشةو طرفـت دروسـت نـةكاتش اـةبينني كـة لـة ثـرؤذة بةردةوامةكانـدا كؤمـةَلَيك          لةساآلن
ثرؤذة هةيـةش ثـار سـاَل مةبلـةغَيك بودجـةي بـؤ ديـاري كـراوةش طوذمـة ثارةيـةكي بـؤ ديـاريكراوةش بـةآلم لـة               

اوي هاتووةو مةبلـةغَيكي  اةمساَلدا دةست نةكراوة بةدروست كردنيش جارَيكي تر لة ثر ؤذة بةردةوامةكاندا ن
تري بؤ دياري كراوةش اايا اةو طوذمةي كةثار بؤي دياري كراوةش هةر اةو طوذمةية دةبَيتش يـان جـارَيكي تـر    
بؤي دياري دةكرَيتةوةشة بةمةرجَيك ثار خراوةتة بواري جَيبةجَيكردنةوةش بةآلم دروست نةكراوةش هةروةها 

ةيـةش ماوةكـةي زؤر كةمـةش مةسـةلةن بـة سـاَلَيك يـان كـةمرتش يـان          لة ثرؤذة جَيبةجَيكراوةكانش زؤر ثرؤذة ه
زياترةش بةآلم بِري اةو طوذمةيةي كة بـؤي ديـاريكراوةش بـة دوو سـاَل يـان سـَي سـاَل بـؤي تـةرتيب دةكرَيـتش           
اـةوةش بؤخــؤي طرفتَيكـةش نامــةوَيت بةســةر قسـةكاندا بَــمةوةش ثشـتطريي لــة اــةو بةِرَيزانـةي ثَيشــرت ولــة      

ذنـةي مـا  مرؤظــي خؤمـان و سـةرجةم ِراثؤرتــةكاني تـريش دةكـةمش لــة زيـاد كردنـي ثَيشــينةي         ِراثـؤرتي لي 
مليؤن دينارش ثَيشـينةي هاوسـةرطرييش ديـارة اَيمـة ياسـاكةمان بـؤ ثةسـةند كـردنش بـةآلم           11خانووبةرة بؤ 

زانني مةبلـةغي  لةناو ياساكة اَيمة ااماذةمان نةكرد بة بـِري ثارةكـةش هَيشـتمانةوة بـؤ اـةوةي كـة سـاآلنة بـ        
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مليؤن و نيوي دابـني كردبـووش منـيش ثشـتطريي اـةو ِرايـة        1ضةند اةتوانني دابني بكةينش ديارة حكومةت 
مليؤن دينارش ديارة كة كؤمةَلَيك باب هةية لة بودجةدا بةجياوازي  5دةكةمش اةطةر توانا هةبَيت بكرَيت بة 

ــاَل مةبلــةغَيكي زؤر زيــاترةش دةكاتــة    ــوودة   كــردن لةطــةَل ثارس ــاريكراوةش وةكــو س دوو اةوةنــدةي كــةبؤي دي
كؤمةآليةتيةكانش نةك وخزمةتطوزاريش بةخشني و اةمانةش اةكرَيت اةو تَيَووة زيادانةي كة دَينة كايةوة 
اةوانــة ايســتيفادةيان لَيبكرَيــتش هــةروةها ثشــتطريي كــردن لــة زيــاد كردنــي مووضــةي تــؤِري كؤمةآليــةتيش  

ي ثَيشمةرطةو ااسـايش وثـؤليسش اَيمـة جطـة لـةوةي كـة لةهـةرَيمي كوردسـتان         دةرماَلةي خواردني هَيزةكان
ــَيكن         ــةوانيش بةش ــةنش ا ــةوي اَيم ــاوارةن و ل ــتانيش ا ــةي كوردس ــةكاني ديك ــَيك لةثارض ــتةجَينيش بةش نيش
لةجةستةي اَيمةش بةشَيكن لة جطةر و خوَيين اَيمةش ديـارة اةوانـة هةنـدَيكيان لةكةمثةكانـدا دةذيـنش اَيمـة       

خودي خؤمان سةردامنان كردوونش ذيان و طوزةرانيان زؤر زؤر خراثةش بَيكارنش خزمـةتطوزارييان نيـةش    وةكو
ــةن      نةخؤشــي درَيذخايــةن تَييانــدا بــآلوةش ثَيويســتيان بةســؤزو ثــِرؤذةي خزمــةتطوزاري زيــاتر هةيــة لةوي

هؤكارَيك بَيت ناوضـةكاني   حكومةتةوةش ثَيويستة اةوانيش ِرةضاو بكرَينش ضونكة بةشَيكن لة اَيمة و بةهةر
تري كوردستانيان بةجَي هَيشتووةو اَيستا لةهةرَيمي كوردستان دةذينش وةزعيان زؤر خراثةش اومَيـد دةكـةم   
اةوانيش بِرة ثارةيةكيان بؤ تةرخان بكرَيت تا بتوانن وةكو ثرؤذةي خزمةتطوزاري بؤ اةو ناوضانة سـةرف  

ليذنةي ما  مرؤظش ااماذةمان بةخاَلَيك كـردووة اـةويش مـاددةي     بكرَيتش ديارة اَيمة لةِراثؤرتي خؤمان هي
ية  لةياساي باري كةسيش بةآلم ديارة هةَلةكة لةوي اَيمة بووة نةمانتوانيوة باشرت ِروونكردنةوة بـدةينش  36

يش كة ليذنةي دارايي نووسيويانة تةنها بؤ ِروونكردنةوةيةش بةآلم اَيمة لَيـرةوة دووبـارةي دةكةينـةوةش اـةو    
دابني كردني بِرة ثارةيةك بؤ اةو ذنانةي كة لةهاوسةرةكانيان جيابوونةتةوةش بتوانني مةبلـةغَيك ثارةيـان   
بؤ دابني بكةينش تا اةو كاتةي اةو ذنة كارَيك دةدؤزَيتةوة يان ذيانَيكي نوَي ثَيـك دةهَينَيـتش اومَيـد دةكـةم     

 .اةوةش لةم بودجةيةدا ِرةضاو بكرَيتش سوثاس
 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز حسن حممد سورةش فةرموو
 :حسن حممد سورة. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش ِرةاي خؤم بة ضةند تَيبينيةك دةخةمة ثـَيش ضـاوي بـةِرَيزتانش ااشـكراية بودجـة ضـةند بـة ِرَيكـي         

هــةر اةوةشــة كــة بودجــةي هةنــدَي وآلت اامادةبكرَيــتش نيشــانةي اةوةيــة كــة موناقةشــةي كــةمرت دةوَيــتش 
بةيةك دانيشتين ثةرلةمان كؤتايي ثَيدَيتش لةِراثؤرتي ليذنةي دارايـي بةدرَيـذي بـاس لةهـةموو ويةنـةكاني      
بودجة كراوةش دةستخؤشيان لَيدةكةمش يةكَيك لة ويةنة خراثةكاني بودجة ِريـز بةنـدي اةولـةوياتي بودجـة     

فياتي حكومــةت لةموازةنــةدا ااراســتة دةكرَيــت بــؤ خزمــةتطوزاري ســةر% 11دةردةخــات بــةجؤرَيك كــة لــة 
ي سةرفياتي حكومةت لةموازةنةدا ااراستة دةكرَيت بؤ ما  اابووري وكؤمةآليةتي دانيشتوان %11طشيتش لة 

لــة تةندروســيت وفَيركــردن و ذينطــةش ثَيشــنياري مــن اةوةيــة كــة بــةو اةولةوياتــةدا بَــينةوةش خــاَلَيكي تــر  
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خةرجيـةكاني تةشـغيلي كـةداواكراوي هـةر وةزارةتَيـك دوو اةوةنـدة يـان سـَي اةوةندةيـة كـة           سةبارةت بـة  
وةزارةتي دارايـي ايتيفـاقي لةطـةَل كـردووةش كةمكردنـةوةي خةرجيـةكاني تةشـغيلي بـؤ يـةك لةسـةر سـَيي            

وةنديــدار داواكـراوي وةزارةتــةكانش لةويـةن وةزارةتــي داراييــةوةش اـةوة نيشــان دةدات يـان وةزارةتــةكاني ثةي    
زؤريان داوا كردووة يان وةزارةتي دارايي حةقي خـؤي نةداونـةتَيش كةمكردنـةوةي خـةرجياتي تةشـغيلي لـة       

ي تريش لةوةي كة ايتيفاقي لةسةر كراوةش بةتايبةتي كة اَيستا ِروون نية لـةكوَي كـةم دةكرَيتـةوةش وا    11%
ةر اـةوةي هةنـدَي وةزارةت  خـؤي بـة     بودجةي وةزارةتـةكان بـَي بايـةو نيشـان بـدات لةبـ       -1دةردةخات كة 

بودجة بةِرَيوة ناضَيتش يان لةوانةية حوجةي بدةييَنش اةطـةر نـةيتواني بةرنامـةكاني خـؤي وةكـو ثَيويسـت       
ــاتش   ــةجَي بك ــذةي       -1جَيب ــة ِرَي ــةمرتة ل ــةي ك ــيت بودجةك ــي تةندروس ــةتي وةزارةت ــدَي وةزارةت بةتايب هةن

ي تريش بودجةي وةزارةتي تةندروسـيت  %11كةمكردنةوةي لة ـةش بة% 6ثةسةندكراوي نَيودةوَلةتي كة لة 
كةمرت دةبَيتش كة لةطةَل ثَيوةري نَيودةوَلةتي ناطوجنَيتش وة بةشي هةرة زؤري اةو ثارةيةش دةضَيت % 5لة 

بؤ سةرفياتي كارطَيِري اةمة لةويةكش لةويةكي تريش قةيراني دروست بوو لـة اـةجنامي دةركردنـي ضـةند     
زاد كردني بازاِرش وة ثَيداني ِرؤَلـي ِرةهـا بةكـةرتي تايبـةتش بوةتـة هـؤي اـةوةي كةلةكؤتاييـدا         ياسايةك بؤ اا

دانيشتوان بةشَيكي زؤر لة كولفةي خزمةتطوزاري تةندروسيت تةحةمول بكةنش ثارةكةيان لة بةركي خؤيان 
نـار خبرَيتـة سـةر    مليـار دي  111 – 151بدةن كة اةمةش طران دةوةسيَت لةسةريانش بؤية ثَيشـنيار دةكـةم   

اةطـةر   ي بودجـة ِرازييـةةش  %11اايا وةزارةتي دارايي بةثَيشـنياري كةمكردنـةوةي لـة    بودجةي تةندروسيتش 
ــة      ــارةي ل ــةي ث ــاَل زؤرب ــؤن ثارس ــة ض ــةرجي     %11ِرازيي ــؤ خ ــردووة ب ــة ك ــماري موناقةل ــةرجي ايستس ي خ

لَ بطريَيت لةخـةرجي تةشـغيلي بـؤ    ايستسمارية هةروةها لة ثاساي ثارساَل ِرَيطـة نـةدرا هـيَ مةبلـةغَيك هـة     
 15تريليـؤن زيـادي كـردووةش حكومـةت ايلتزامـي دامةزرانـدني        1خةرجي ايستسـماريش بودجـةي هـةرَيم    

ي خـةرجي تةشـغيلي باقيـاتي    %11هةزار كةسي لةسةرةش ثَيشنياري من اةوةية لةجياتي كةمكردنةوةي لـة  
رةكاني ليســيت كوردسـتانيش كــة ثَيشــنياري زؤر  تريليــؤن دينـارة بةشــَيكي سـةرف بكرَيــت بــؤ ثَيشـنيا    1اـةو  

بةجَيي تَيدا بووش خاَلَيكي تر بودجةي تةشغيلي و ايستسماري ثارسـاَل جياوازييـان زؤر بـووش خةرجيـةكاني     
تريليؤني  1بووش اةمساَل خةرجيةكاني تةشغيلي % 31بووش خةرجيةكاني ايستسماري لة % 76تةشغيلي لة 

بودجـةي طشـيتش زؤربـةي خراوةتـة سـةر خـةرجي تةشـغيليش هةرضـةندة          ي% 31زياد كردووةش كـة دةكاتـة   
خةرجيةكاني تةشغيلي و استيسماري اةمساَل زيادي كردووةش بةآلم اةم جياوازييانة دروست دةكاتش ِرَيـذةي  
خةرجيةكاني تةشغيلي اةوةندة بـةرز دةكاتـةوة كـة ِرَيـذةي خةرجيـةكاني ايستسـماري كـةم دةكاتـةوةش كـة          

ــة لـة بودجـةي    % 16و ِرَيـذةي خةرجيـةكاني ايستسـماري    % 61ةي خةرجيةكاني تةشغيلي لة اةمساَل ِرَيذ
بودجـةي  % 16طشيتش اةطةر نرخي نةوت كةم بوويةوةش يان ناردنة دةرةوةي نةوت كةم بوويةوةش ِرَيذةي لة 

يلي هــةرَيم ناطاتــة طوذمــةي اَيســتاش لةوانةيــة حكومــةت نــةتوانَي بةرنامــةي خــؤي لــة خةرجيــةكاني تةشــغ 
جَيبةجَي بكاتش بةدَلنياييـةوة ِرَيـذةي خةرجيـةكاني ايستسـماري زؤر كـةم دةبَيتـةوةش بؤيـة بـةِرةاي مـن وا          

تريليؤني زياد بوو لة بودجةي اةمسـاَل شـتَيكي خبرَيتـة سـةر خةرجيـةكاني تةشـغيلي كـة         1باشرت بووش لة 
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ةزار كـةسش بـة ثَيشـنيارةكاني ليسـيت     هـ  15دامةزرانـدني  : ايلتزاماتي حكومةتة بؤ ساَلي اايندةش بؤ منوونة
كوردستانيشةوةش بة قيةكةي بة شَيوةيةكي دادثةروةرانة خبرَيتة سةر خةرجيةكاني ايستسماري كـة نيـةتي   
خزمةتطوزاري طشـيت تيايـة لـةِرووي اـابووري وكؤمةآليةتيـةوةش خـاَلَيكي تـر اـةم تَيبينيانـةم هةيـة لةسـةر            

كةمـةش لةبـةر    1111ةكاني ايستسـماري لـة بودجـةي سـاَلي     خةرجيةكاني ايستسماريش كؤي طشـيت خةرجيـ  
ثـِرؤذةي جَيبـةجَي نـةكراوةش واتـة خـةرجيش      ( 611)ثِرؤذةي بـةردةوام زيـاتر لـة    ( 1313)اةوةي لةكؤي 

كؤي ثِرؤذةكـانش ثـارةي اـةم ثرؤذانـة موناقةلـة كـراوةش ثارةكانيـان سـةرف كـراوةش          % 11,1سفرةش كة دةكاتة 
مةبلةغَيكي زؤر لة خةرجيةكاني ايستسماري سةرف بكرَيتش تةنها بؤ ثِرؤذةكاني كةواتة دةبَيت اةمساَليش 

ثارساَل كةبؤ اةمساَل ثِرؤذةي بةردةوامة اةو بِرة ثارةيـةي لـة خةرجيـةكاني ايستسـماري دةمَينَيتـةوة زؤر      
ةكان بـؤ  اةمسـاَل بودجـةي ايستسـماري بـؤ هـةموو ثـِرؤذة ثَيشـنياركراو       / كةمة بؤ ثِرؤذة ثَيشنياركراوةكانش

ــةش واتـة كـةمرت لـة نيوةيـة كـة دةكاتـة ضـوار مليـار دينـارش           % 37بؤ وةزارةتي تةندروسـيت لـة    1111ساَلي 
وةزارةتــي تةندروســيت بــةم ثارةيــة طةشــة بةضــي خــؤي بــداتةش كةواتــة اةطــةر اــةم سياســةتةي حكومــةت   

 .لةطةَل ِرَيزمدا بةردةوام بَيت اةوا بؤ ساَلي داهاتوو ثارةي نابَيت بؤ بودجةي ثَيشنياركراو
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز عمر عبدالرمحن عليش فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ااشكراية بودجةي اةمساَل بةوردةكارييةكي زؤرةوة ثَيشكةش بة ثةرلـةمان كـراوةش بـاس لـة هـةموو ثـِرؤذة       

ش 1111ةي كة بؤي سةرفكراوة تَييدا هاتووةش ِراستة ثر ؤذة بودجةي اةمساَلي وةختةكان و بِرةكان وطؤذمةك
ضةند مانطَيك لةكاتي خؤي دواتر هاتووتة ثةرلةمانش كة اةبوايـة بـةطوَيرةي ثـةيِرةو وثرؤطرامـي نـاوخؤي      

ة ثةرلةمان لة سةرةتاي تشريين يةكةمدا بطةيشتايةتة ثةرةلةمانش بـةآلم هؤكـاري دواكـةوتين اـةو بودجةيـ     
لـة دةسـتووري    111هؤكاري خـؤي هةيـةش مـن ثـَيم وايـة اةطةِرَيتـةوة بـؤ اـةوةي كـة بـة طـوَيرةي مـاددةي             

عَيراقي ِرةمسي سياسةتي ماليش وةداناني ميزانيةي دةوَلةتي عَيراقي لةزمين سـةآلحيةتة حةسـريةكانة كـة    
ي لــةكاتي خؤيــداو ِرةبتــة بــة حكومــةتي عَيراقيــةوةش اــةوةش لةبــةر دروســت نــةبووني حكومــةتي عَيراقــ   

دواكةوتين بودجةي عَيراق بووة هؤي اةوةي كةوا بودجةي هةرَيمي كوردستانيش لةكاتي خؤيـدا نةيـةت و   
كةمَيك تةاخري بَيتش اةمة ِراستةش اَيمة ناومـان نـاوة بودجـةش بـةآلم خـؤي ِرةنطـة لـة اةصـَلدا موسـتةَلةحي          

دَيـت لةبـةر اـةوةي بـةو شـَيوةية لـة حكومـةتي        عيلمي و مالي بودجة نةبَيتش اةم بودجةيةي كة بؤ اَيمـة  
عَيراقيةوة بؤ اَيمة دَيتش اةطةر دواشكةوتيَب من ثَيم واية لةبـةر اـةو هؤكارانةيـةش بؤيـة هيـوادارم لةسـاَلي       
داهاتوو لةكاتي خؤي بتوانَيت بطاتة دةست ثةرلةمانش بؤ اةوةي اَيمة قسةي لةسـةر بكـةينش ِراسـتةش ثـِرؤذة     

هةرَيمي كوردستان وةكو هةمان ثر ؤذة ياسايةكاني ترةش بةدةرنية لةكـةموكورتي كـة    ش1111بودجةي ساَلي 
نوقساني تيا نةبَيتش وة ديارة بؤية ِرووبةِرووي ثةرلةماني كوردستانيش دةكرَيتةوة بؤ اةوةي لةِرَيي ليذنـة  
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كاتةوةش ضاكيان بكـاتش  تايبةمةندةكاني خؤيةوةش ثةرلةمان بتوانَيت اةو كةموكورتيانةش اةو نوقسانيانة ثِر ب
زياديان بكاتش كةميان بكاتش ويان بةرَيتش موقتةرةحاتي خؤي تةقديم بكاتش بؤية مـن لَيـرةوة دةستخؤشـي    
لة ليذنةي دارايي دةكةمش بةِراسيت اةركَيكي زؤريان كَيشاوة تَييداش توانيويانة ِراثؤرتَيكي ِرَيكوثَيك ثَيشكةش 

ا اـةوانيش ِراثـؤرتي خؤيـان داوةش بـةآلم لةطـةَل اةمةشـدا ِراثؤرتةكـةي        بكةنش بةهاوكاري ليذنةكاني ترش كةو
ليذنةي دارايي بةدةر نية لةهةندَي كةموكورتي كةثَيويسـت بـوو تَيبينيـان لةسـةر بكردايـةش ِراو ِراسـثاردةي       

: خؤيــان ثَيشــكةش بكردايــة بــؤ اــةوةي بتــوانن كــةمرتين كــةموكورتي لــةم بودجةيــةدا هــةبَيتش بــؤ منوونــة
ك لةوانــة اةبوايــة ليذنــةي دارايـي هةنــدَيك لــةو ثِرؤذانــةي كـة لــةثر ؤذة ثَيشــنياركراوةكانة بــؤ ســاَلي   يـةكيَ 

ش باسيان لةسةر كراوةش بةنةزةري ايعتيبار وةريبطرتايةش وةكو باس لةدروست كردني سـايلؤ اـةكرَيت   1111
و طؤذمــةي كــة اَيســتا بــؤي مليــار دينــارش بــةآلم اــة(11)ِرؤذ بــةبِري ( 1111)لةِرانيــة لــة كــةور بــة مــاوةي

ِرؤذ  1111تةخصيص اةكرَيت يةك ملياري بؤ تةخصيص كراوةش بةو واتاية بَيش اةطةر بةم حاَلةتة بِروات 
ــة  ــةمش     3اةكات ــةي يةك ــؤ مةرحةل ــاَل ب ــة       ( 1)س ــة اَيم ــدا ك ــراوةش لةكاتَيك ــيص ك ــؤ تةخص ــاري ب ــار دين ملي

هـةَلطرتين دانةوَيَلـةش ااشكراشـة اَيسـتا كوردسـتان      ثَيويستيمان بةو خزمةتانة هةيةش بةو كؤطايانة هةية بـؤ  
بةرةو وةزعَيكي باش لةبةرهةمي كشتوكاَلي اةِرواتش ساَل لـةدواي سـاَل بةرهـةم زيـادي كـردووةش بةتايبـةتي       
اةمساَل زيادي كردووةش ثَيويست ناكات لةسةر جادةكان و ساحةكان فِرَي بدرَيتش بؤية ثَيويست بوو ليذنـةي  

ــةوةي بــة  ــي ا ــةو      داراي ــة ا ــثاردةيان هةبووايــةش كةوات ــة ِراس ــان بكرداي ــةش داواي ــار وةربطرتاي ــةزةري ايعتيب ن
طؤذمانةي بؤ اةو كؤطايانةي ثاراستين دانةوَيَلةش كةقوتي هةموو خةَلكي لةسةرةش زياتر بكردايةش بـؤ اـةوةي   

هةندَي وةزارةت  زووتر بَيتة دةستش هةروةها منيش تَيبيين اةوةم كردووةش لةهةندَي ثرؤذة كةايختصاصي
نيــةش دراوة بةهةنــدَي وةزارةتش اــةو وةزارةتانــةي كــة ثَيــي هةَلدةســنت واي ثَيويســت نــةدةكردش بــةَلكو واي   
ثَيويست دةكرد كة بدراية بةو وةزارةتانةي كةتايبةةةندنش بـةو جـؤرة ثرؤذانـةش خؤيـان ثَيـي هةَلبسـانايةش       

ِرَيزمـدا بـؤ اـةو ماندووبونـةي كةسـةرفيان كـردووةش        اةوةيـة اةبوايـة ليذنـةي دارايـي لةطـةلَ     : خاَلي سَييةم
بةِراسيت من تةعين جهوديان ناكـةمش بـةَلكو هاوكارييـان دةكـةم بـؤ اـةوةي ِراسـت كردنـةوة لةهةنـدَي شـتدا           
بكرَيتش طةَلي ثِرؤذة هةية لة ثِرؤذة بةردةوامةكانش مةسةلةن تااَيستا كاتةكانيشيانش اةطـةر دوو سـاَل بَيـتش    

ي اةو ثرؤذانة تـةواو نـةبووةش اةبوايـة    % 11يشي يان لة % 5ساَل و نيوَيكي تَيثةِراندووةش بة لة ساَلَيك يان 
ثـر ؤذة لـةو ثرؤذانـةي    ( 3)ثـرؤذة  ( 1)ِراسثاردةيةكيان تَيـدا بنووسـياية كـة بيانوتايـة دةكـرَي لـةو شـارانة        

نةكراوةش لةهةمان شاردا بـا   ي كارةكاني جَيبةجَي%11و لة % 5كةثارةيان بؤ تةخصيص كراوةش بةآلم بة لة 
ثـرؤذة بكرَيتـة ثرؤذةيـةكي بةرضـاو     ( 1)ثـر ؤذة ش ( 3)اةو ثرؤذانة لةهـةمان شارؤضـكة ايلغـا بكرَيـت كـؤي      

وبةردةوام كة بتوانَي خةَلك سوودي زياتري لَي ببينَيتش ثَيم واية اةبواية باسيان لةدةرماَلة بةنةوعَيكي تر 
هةيةش ِراستة هةموو ضني و توَيذةكان ثَيويستيان بةدةرماَلة هةيةش داواي بكردايةش اةو دةرماآلنةي كة اَيستا 

ختــورة دةكــةنش خؤيــان بــةخاوةني حــةق دةزانــنش بةتايبــةت اــةو فةرمانــةي كــة لــةم دواييــةدا دةرضــووة     
بةنيسبةت دةرماَلةي ياساييةكانةوة بةشَيوةي جياجيا بةكارهاتووةش من ثَيشم وايـة كةخؤشـيان ِرةنـط بَيـت     



 111 

ــةو       دامود ــةر ل ــاش س ــان زؤر ب ــةكانيش خؤي ــا تايبةتي ــالي و دامودةزط ــري م ــةنابي وةزي ــةكان و ج ــا مالي ةزط
كَي مةنولةو كَي مةنول نيةش سةرَيكي باشي لَي دةرنةكـةنش اـةكرا   % 15لة % 11ولة % 31تةقسيماتة لة 

حــاديش اةطــةر بــة عــام بوترايــة دةرماَلــة وةك منحــة بَيــتش دةرماَلــةي مةســةلةن لــة حكومــةتي عَيراقــي ايت 
لةويــةكي اَيمــة زيــاتر هةبَيـــت لــةعَيراق كــةمرت هــةبَيتش اــةكرا بــة ايستســنااي اةمــة بهَيَلرَيتــةوةش بــاقي    
دةرماَلةكاني ترش وةك ياساناسانش كشتوكاَلش موهةنديسي زراعيش موهةنديسةكاني ترش مامؤستايان باقي تـري  

ةها اـةيانتواني اةمـة بةِراسـثاردةيةك بـؤ وةزارةتـي      ضني و توَيذةكانش دةرماَلةكانيان تةوحيد بكرايةش هـةرو 
ــةي        ــةو تةرح ــؤ ا ــةمش ب ــتاني دةك ــيؤني كوردس ــي لةفراكس ــدا دةستخؤش ــن لَيرةش ــة م ــةنش بؤي ــاس بك ماليــة ب

مليـار دينـار اـةكاتش واتـة      661نةفةقاتي تةشغيلي كةم بكرَيتةوة كـة بـِرَي   % 11كةتةقدمييان كردش كة لة 
مليؤنش سولفةي عةقاريش  5كرا بؤ اةوةي سولفةي هاوسةرطريي ببَيتة نزيكةي تريليؤنَيكش كة تةخصيص 

مليار بؤ مةسرة  صـناعي و   651مليار بؤ زراعةش  651مليؤنش هةروةها اةو ثارةي كة بة بِري  11ببَيتة 
مليار بؤ تؤِري كؤمةآليـةتيش مـن ثـَيم وايـة اـةوة شـتَيكة زؤر زؤر لـة خزمـةتي سةرتاسـةري           11باقي تري 

 .ي خةَلكي كوردستاندايةش زؤر سوثاسكؤمةآلن
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز ااشيت عزيز صاحلش فةرموو
 :بةِرَيز ااشيت عزيز صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من اةمةوَيت تيشك خبةمة سةر اةوةي كة بةشَيوةيةكي طشيت باس لةوة كراوة كة اـةم بودجةيـةي   

تريليؤن مةزةندة كراوةش االَيرةدا ثرسيارةكةي من اةوةيةش اايـا بودجةيـةكي اـاوا    11بة  هةرَيمي كوردستان
بةم شَيوةية  كـة داِرَيـذراوة بةتايبـةت بةرثرسـيارَيتية كـة ِرووبـةِرووي وةزارةتـي ثالنـدانان اةبَيتـةوةش كـة           

م اَيمةدايةش ناتوانني بة ارتانةي كة لةبةردةكبةشَيوةيةكي تةكنةلؤذي زؤر خراث اامادة كراوةش زؤربةي اةو 
ااساني بيبيننش بؤية من داواكارم بؤ ساَلي اايندة بةنيزامَيكي تةكنةلؤذي ثَيشـكةوتوو تـرش بتوانـدرَيت اـةم     
بودجةيــة دابِرَيذرَيتــةوةش بؤيــة مــن ثَيشــنيازي اــةوة دةكــةم كــة بكرَيــت بــة سيســتمي كــؤدش ضــونكة نــاوي    

ان وشةيةك ثرؤذةكان لة اةنداماني ثةرلةمانيش تَيـك دةضـَيتش   ثِرؤذةكان بةناو زؤرجار بةوبردني ناوَيك ي
بةآلم اةطةر سيستمي كؤد بَيتش ااسانرت طةندةَلي و كةموكورتي ثـرؤذة دووبارةكـان دةدؤزرَيتـةوةش هـةروةها     

ي بودجةكة نةفـةقاتي تةشـغيليةش بؤيـة مـن ثَيشـنيازي اـةوة دةكـةمش كـة اـةو          %61ااماذة بةوةكراوة كة لة 
يذيية بطريَيتة بةرش بؤ كةم كردنةوةي نةفةقاتي تةشغيلي لـةثالنَيكي ثَيـنَ سـاَلةييدا بَيـت يـان      ثالنة سرتات

بةثَيي اةو شَيوةيةي كة وةزارةتي ثالندانان بتوانَيت سياسةتَيكي بؤ دابِرَيذَيتةوةش ضونكة بةثيََي اةوةي كة 
ةوة سياسـةتَيكة بـؤ خزمـةتكردن لـة     لةبةردةمي اَيمةدايـةش سياسـةتَيكي ايقتصـادي نيـةش بـةَلكو بةثَيَـةوان      

ثةرةثَيدان و فراوانكردني دةست بآلوي لة بواري بودجةي تةشغيليا وةكـو اـةوةى كـة ايسـتا اـةبينريت لـة       
مليار دينار دانراوة بـؤ نةفـةقاتي تةشـغيلي كـة اةمـة ِرَيذةيـةكي        611ترليؤن و  31يا بة داخةوة  1111
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ووة لةضاو ساَلي ثارداش اايا لةبةرامبةردا اةطةر وةآلمةكة اـةوة  تريليؤن زيادي كرد 1زؤر زؤرةش بةنيسبةتي 
هةزار فةرمانبةر اةو هةموو  15هةزار فةرمانبةر دااةمةزرَينَيتش اايا لةبارتةقاي اةوةدايةكة كة  15بَيت 

ثارةية يان اةو ثارة زةبةوحةي بؤ دابندرَيتش لة بودجةي اةو ويةنانةي كـة سـَيكتةري زؤر سـةرةكي نـنيش     
ي بودجـة طشـتيةكةيةش اةطـةر    %13وةك مينةح و مـةنافعي ايجتمـاعي و مةسـروفاتي تـرش كـة نزيكـةي لـة        

بودجـة طشـتيةكةية كـة    % 15لةنزيكـةي  % 11,16لةطةَل سلعو خـةدةمات و صـيانة كـؤي بكةينـةوة كـة لـة      
ــة         ــتةش ا ــادي تةندروس ــةتَيكي ايقتص ــة سياس ــا اةم ــةرهَينان ااي ــةي وةب ــة بودج ــةوة ل ــك اةبَيت ــة نزي م اةم

ي بودجةي طشيت % 16سَيكتةرانةش كةسَيكتةري سةرةكي نني نزيك ببَيتةوة لة بودجةي وةبةرهَينان كة لة 
هةرَيمي كوردستانةش وة من ثرسيارَيكي ترم هةيةش اايـا بـة ض ثَيوةرَيـك نيشـاندةرةكاني ضـية كـة وةزارةتـي        

ح لةخزمةتي خةَلكدا بووةش اايا اةمانـة  ثالندانانش وةزارةتي داراييش ثَيواندوويانة مةنافعي كؤمةآليةتي ومن
لة دااريةكانـدا ناوبـذيواني كؤمةآليـةتي طـةورةي ثـَي دةكرَيـتةش كَيشـةي طـةورةي ثـَي ضارةسـةر اـةكرَيتةش            
اةطةر دياردةي كؤمةآليةتي طةورة هةيةش بؤ لةِرَيطاي ثؤست و بةخشيين تايبةتةوة لةثؤسـتة بةرزةكانـةوةش   

َيتةش اةطـةر ديـاردةي كؤمةآليـةتي هةيـةش بـؤ ثـرؤذة ياسـاش يـان ثَيشـنيازي          هاوكاري كؤمةآليةتي خةَلك ناكر
ناكةن بؤ ثةرلةماني كوردستانةش بؤ اةوةي كة بةشَيوةيةكي سيستةماتيك و دامةزراوةيي اةم ثارةية سةرف 
 بكرَيتش نةك ببَيتة دابةشكردنَيكي منـةت لـةِرَيطاي فةرمانطةكانـةوة كـة اةمـة ِرَيطايـةكي تةندروسـت نيـةش        

ِرةد % 1,36بؤيــة مــن ثَيشــنياز دةكــةم اةطــةر بةتــةنها اَيمــة اــةو مــنح يــان مــةنافعي ايجتمــاعي كــة لــة     
بكرَيتةوةش يان ايستيفادةي لَيبكرَيتش فةرمانطةيةك هةيةش بةناوي فةرمانطةي تةكنـةلؤذي لةكوردسـتان كـة    

سبةي لةكوردستاندا ايشي  حكومةتي اةلكرتؤني دروست بكاتش اةم حكومةتة ثَيويستة لة اةمرؤدا بَيت يان
ثَيبكرَيتش وة ثَيويستة بودجةيةكي بؤ تةرخان بكرَيت بـؤ حكومـةتي اـةلكرتؤني كـة بةداخـةوة موافةقـةت       

ي بؤ دانراوةش كة اةطةر بةثَيي موعةدةلي ناجتي ايجمالي بؤ تاكةكةسَيك لةكوردسـتاندا كـة   % 1,11كراوةش 
سـَيك دةكـةوَيتش كـة اةمـةش هيَـي ثَيناكرَيـتش بؤيـة اةطـةر         دؤور بةركة 1هةزار دؤورةش لةساَلَيك واتة  1

 111موقاِرةنـةي بكــةين بـةوآلتَيكي وةكــو اةسـيوبياش كــة نـاجتي ايجمــالي مةحـةلي بــؤ تاكـة كــةس هةيــةش       
بودجة طشيت يةكةي خؤى دانـاوة بـؤ اـةو حكومةتـة اةليكرتؤنيـةى خـؤى بؤيـةش        % 1.66دؤورةش بةَوم اةو 

ــة ثيَ  ــةنطاوَيكى طرنط ــذةرةوةى  اةمــة ه ــةى توَي ــة دةرماَل ــةم ك ــنيازى اــةوة دةك ــان   ش ــة ذمارةي ــةتى ك كؤمةَوي
% 111هـــةزارة لـــة (175)هةرســـَي ثارَيزطاكـــةداش مووضـــةكةيان ة ة كوردســـتانداش لـــذةرة لـــتوَيـــ( 1511)

مووضةكةيان بؤ زياد بكرَيت و سوودي لَي ببيننش هـةروةها كؤمـةَلَيك ِرةنـووس هةيـةش بـؤ منوونـة هـؤَلَيكي        
مليـؤني بـؤ    511هـةزاري بـؤ دانـراوةش لةكاتَيكـدا هـؤَلي بؤنـة لـة بازيـانش          51مليـؤن و  1ة قـةآلدزة  بؤنة لـ 

ــا   ــراوةش ااي ــؤن و  1تــةرخان ك ــةورة نيــةش لةطــةَل     511ملي ــةكي ط ــة اةمــة هاودذيي ــؤَلَيكي بؤن ــؤ ه هــةزار ب
ى ااوةدانكردنـةوة  مليؤن تَييدا دةستنيشـان كـراوةش مـن لـة تَيبينـى كـردي لـة ثـرؤذة         511ِرةنووسَيكدا كة 

يةك مليـار دينـار دانـراوة لةبةرامبـةر     )ثالندانان لة ثارَيزطاى هةولَيردا نؤذةنكردنةوةى باخَةيةك بةبِرى 
دا دروســت كردنــى ســَى باخَــة لــة هــةمان ثارَيزطايــا نزيكــةى يــةك مليــار دينــارى بــؤ دانــراوةش بؤيــة مــن     
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دروســت كردنــى ســَى باخَــةدا دوو ِرةنووســى  بةراوردةكــةم اــةوة بــوو كــة نؤذةنكردنةوةيــةك لةبةرامبــةر  
 .جياوازة بةرامبةر بةيةكرتى من ااماذةم كرد بة دوو بة يةكش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةستخؤشش بةِرَيز فازَل حةسةن امساعيلش فةرموو

 :حسن امساعيل فادلبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اــابووري دةكــةم بــؤ ِراثؤرتةكــةيانش ســةبارةت بــة بودجــةي ســاَلي  ســةرةتا دةستخؤشــي لةليذنــةي دارايــي و 
ش اةطةر لةساَلي ثار باشرتيش بَيـتش اـةوة زؤر باشـرت نيـةش اـةويش بـةدةليلي اـةوةي كـة لـة ليذنـةي           1111

خـاَل لـة    151دارايي بةكؤكردنةوةي سةرنج و تَيبيين و ثَيشنيارةكاني هةموو ليذنـةكاني تـرش كـةزياتر لـة     
شنيار وِراستكردنةوةي هةَلةي تَيدايةش سةبارةت بة ثِرؤذة بةردةوامةكان اـةوة وةك ثرسـيارَيكش   تَيبيين و ثَي

ــاَلي   ــةكاني س ــرؤذة بةردةوام ــةردوو      1115و  1111و  1113ث ــؤ ه ــة ب ــتةش اةم ــةواو دةبَي ــةي ت ــة ك اةم
اتين بودجـة  وةزارةتة اةم ثرسيارةش سةبارةت بةثرؤذة بةردةوامةكاني تر بةِراسيت بةهؤي اةوةي كة هةم ه

كة درةنط هاتش هةم ثَيشنياركردني اةم هةموو ثرؤذةيةش بةبَي جَيبـةجَيكردنش كـة طةشـتووةتة ِرَيذةيـةكي     
ثرؤذة اَيستاكة هةيـةش اةمـة تـةنها زيـادكردني      1311زؤرش وةكو لةِراثؤرتةكةدا ايشارةتي ثَيداوةش زياتر لة 

وامةكانش اةوانةي كةنووسراون دةستبةكار نـةبووةش  ذمارةكانةش ضونكة اةطةر تَيبيين بكةين لة ثرؤذة بةردة
ثرؤذةيةش اةوة جطة لةوانةي كة ايحالةكراوةش يان بـؤ تةنـدةر  و يـان طرَيبةسـيت بـؤ كـراوةش        111زياتر لة 

اةمة نيشانةي اةوةية كة اامادةكاراني بودجة بةِراسيت ض وةك نةشارةزايي وثةلةثةل و بَيسةروبةري ثَيـوة  
بؤ اةوةية كة هةموو ساَلَيك ااوا زياتر ثةرلةمان بـةوةوة مةشـغول بكـةنش كـة اةوةنـدةي      ديارةش ياخود هةر 

خةريكي ِراستكردنةوةي كةموكورتي و هةَلةكان بنش كةمرت بةشيت تر ِرابطـةنش لـة ثـرؤذة ثَيشـنياركراوةكان     
ة طـرنطنش  جطة لةوةي كة هةندَيك لةو ثرؤذانـةي كـة ثَيشـنيار كـراون نيسـبةتةن بةهةنـدَي ثـرؤذةي تـر كـ         

اةوانةي تـر كـة ثَيشـخراونش بـةآلم لةطـةَل اـةوةش كـةجياوازي لةمةبلـةغي اـةو ثرؤذانـةي كـة هاوشـَيوةنش             
 711مليـؤنش مليارَيـك و    111ثؤليش لةضةند شوَينَيك لة مليارَيك و  11يةعين بؤ منوونة قوتاخبانةيةكي 

ت وةآلمـي اـةوةم بدةنـةوة كـة اـةوة      مليـؤن اـةو جياوازييانـة هةيـةش اةطـةر بكريَـ       111مليؤنش مليارَيـك و  
ضيةةش سةبارةت بة سياسةتي دارايي حكومةتي هةرَيمش اةطةر تَيبيين بكةيت هةموو ساَلَيك بةردةوام كورت 
هَينـان هةيـةش بةِراسـيت بـةردةوام بـووني كـورت هَينـان اةمـة نيشـانةي اةوةيـة كـة ضـؤن دةَلـَين حكومــةت              

ثارةي دَيتة بةردةسيت سةر  بكاتش اةي ناكرَيت حكومةت بري كارةكةي سةفةري بَيتش يةعين هةرضؤن اةو 
لةوة بكاتةوة كةداهاتي هةبَيتش ثاشـةكةوتَيكي هـةبَيتش مـةرج نيـة هـةموو سـاَلَيك اـاوا بودجـة زيـاد بَيـتش           
لةوانةية وةكو خؤي مبَينَيتةوةش يـان كـةمرت بَيـتش يـان حسـاب بكرَيـت بـؤ مةسـةلةن ِرووداوَيكـي ضـاوةِروان           

مةسةلةن اةزمةيةكي اابووري طةورة كة اَيرةش بطرَيتةوةش يان مةسةلةي بواري نةوت كة نـةبَيتش  نةكراوش 
يان كارةساتَيكش يان هةرشتَيكي تر اةو كاتـة حكومـةت ضـي دةكـاتش مةسـةلةن يـان سـاَلَيك بودجـة نـةهاتش          



 113 

ـــ   ةش ســـةبارةت نــةبووش ســـةبارةت بةداهاتـــةكانيش ديـــارة بةتايبـــةتي داهــاتي نـــاوخؤش شـــةفافيةتي تَيـــدا ني
بةمةسةلةي بودجةي تةشـغيلي اـةوة سـاَل بةسـاَل زيـاد اـةبَيتش يـةعين اةطـةر بَيـت و هـةرااوا بـِروات كـة             

تريليؤن زياد بووةش ديسان هـةر كـورت هَينـان هةيـةش جطـة لـةوةي كـة لةطـةَل بودجـةي           1اةمساَل زياتر لة 
بـة ثَيشـنياري زيـاد كردنـي ثَيشـينةي      ايستسماريش تةوازونةكة طؤِراوة بةوي بودجةي تةشغيليش سةبارةت 

خانووبةرةوش ثَيشـينةي هاوسـةرطرييش اـةوة بـؤ اـةوةي هـةموو سـاَلَيك وا نـةبَيت و اـةو بـِرة زيـاد بكرَيـتش             
مليـؤن بَيـتش بـةآلم سـةبارةت بـة       5بةِراسيت بؤ اةوةي بؤ ساَلَيكي تر هـةروابَيتش باشـة كـة سـولفةي زةواج     

 .مليؤنش سوثاس 31عَيراقي لَي بَيتش بكرَيت بة  ثَيشينةي خانووبةرة هةروةكو اةوةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش فةرموومصطفىسوثاسش بةِرَيز هاذة سلَيمان 
 
 

 :مصطفىبةِرَيز هاذة سليمان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة لةســةر دةربــارةي ِراثــؤرتي ليذنــةي دارايــي مــن تَيبينيــةكم هــةبووش لةطــةَل ثرســيارَيكش دةربــارة ِراي ليذنــ
ي ياسـاي بـاري كةسـَييتش    36ِراثؤرتي ليذنةي ما  مرؤظش خاَلي ضـوارةمش دةربـارةي جَيبـةجَيكردني مـاددةي     

اةَلَيت اةوة ثةيوةندي بة بودجةوة نيةش بةآلم هةمان داواكاري لـة ليذنـةي بـةرطري لـةما  اـافرةتش خـاَلي       
ــة   ضــوارةم داواكــراوةش ِراي ليذنةكــة اــةوة بــووة كــة بكرَيــت بــة ثيَ   شــنيار بــؤ حكومــةتش بةِراســيت اــةو خاَل

ي 1هةردووكي يةك خاَل بووش كة لةهةردوو ليذنةكة داواكرابووش اةويش دةربارةي جَيبـةجَيكردني بِرطـةي   
يــة لةياســاي بــاري كةســَييتش كــةباس لــةوة دةكــات كــة ذنَيــك جيادةبَيتــةوة لةهاوســةرةكةي كــة  36مــاددةي 

هـةزار   151كارَيك دةدؤزَيتةوةش بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةم بـِري      حكومةت ضاودَيري بكات تا اةو كاتةي كة
دينار بـؤ اـةم مةبةسـتة تـةرخان بكرَيـتش دةربـارةي ثرسـيارةكة بـؤ ِراثـؤرتي ليذنـةي دارايـيش ِراي ليذنـةي             
دارايي لةسةر ِراثؤرتي ليذنةي ثيشةسازي ووزةش خاَلي دووةم سةبارةت بة قةرزي بانكي ثيشةسازيش كة بِري 

دانراوةش خةرج نةكراوةش تـةنها ِرَينمـايي بـؤ دةرضـووةش اةطـةر       1111ار دينار ثار لة بودجةي ساَلي ملي 31
تةوزحيَيك لةو بارةيةوة بدرَيتش بؤضي خةرج نةكراوةةش اايا تـةدوير دةكرَيـت بـؤ اةمسـاَلةش وة بِرَيكـي تـر       

يةكي طشــيت لةســةر بودجةكــة تــةرخان اــةكرَيت يــان نــاةش اةطــةر تــةزوحيَيك لةوبارةيــةوة بــدرَيتش بةشــَيوة
بةِراسيت من ِراو سةرنج و تَيبينيم بةو شَيوةية دةخةمـة ِرووش بَيطومـان ضـةند خـاَلَيكي سـليب و ايجابيشـي       

درةنط طةيشتين بودجة بؤ ثةرلةمان كـة   -1تَيدايةش بؤية لةدوو تةوةردا باسي دةكةمش لة خاَلة سلبيةكانداش 
ي ناوخؤي ثةرلةمانش دةبَيت لةسةرةتاي تشريين يةكةم ثَيش ساَلي ي ثةيِرةو66ي ماددةي 1بةثَيي بِرطةي 

دارايي بطاتة ثةرلةمانش اةوة هـةموو سـاَلَيك بَيطومـان دوا دةكـةوَيت اـةوة دةبَيـت بـةثَيي ثـةيِرةوي نـاوخؤ          
سياســةتي حكومــةت بــؤ داِرشــتين بودجــة سياســةتَيكي اــابووري  -1مامةَلــة لةطــةَل هــاتين بودجــة بكرَيــتش 
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نيةش كة بتوانَي هاوسةنطي لةنَيوان نةفةقاتي تةشـغيلي و ايستسـماري هـةبَيتش بؤيـة دةبينـدرَيت       سرتاتيذي
كة جياوازييةكي زؤر لةنَيوان اةو دوانةدا هةيةش كة بةثَيي ِراثؤرتي ليذنةي دارايـي نةفـةقاتي تةشـغيلي لـة     

َيي ثالنَيكـي زانسـيت و   كة دةبَيت حكومةت كار بؤ اةوة بكاتش بـةث % 16,66وة استسمارييةكةش % 61,13
اـةو عجـزةي كـة اةمسـاَل      -3اابووري اةم جياوازييانة كةم بكاتةوةش يـان هاوسـةنطي ِرابطريَيـت لـةنَيوانيانش     

مليـؤن   167مليـار و   616هةيةش زؤرة بة بةراورد كردن لةطةَل ثارساَل كة جياوازييةكةي دةطاتة نزيكـةي  
مليـارةش كـةدةبَيت حكومـةت     555تريليـؤن و  1َل زيـاتر لـة   مليار بـووش اةمسـا   135دينارش كة بيطومان ثار 

دةبَيت حكومةت بةشـَيوةيةك اـةو ثرؤذانـة ثَيشـنيار      -1ثالني هةبَيتش بؤ ثِركردنةوةي اةم كورت هَينانةش 
مةسـةلةي  : بكاتش كة يةكسان بَيت بةسةر ناوضةكان وثَيداويستيةكان و ضـِري اـةو دانيشـتوانةش بـؤ منوونـة     

ر اَيمة هةموو ساَلَيك دةبينني كة هةولَير لةكاتي باران بارينداش زؤرجار تووشي اةو كَيشةية ااوةِرؤي هةولَي
دةبَيتــةوةش بؤيــة بةِراســيت اــةبَيت اــةو كَيشــةية ضارةســةر بكرَيــتش اــةوة كَيشــةيةكي زؤر طرنطــةو هــةولَير  

: ةِرؤكـةش هـةر بـؤ منوونـة    ثايتةخيت هةرَيمةش دةبَيت بةِراسيت بِرَيك ثارة تـةرخان بكرَيـت بـؤ مةسـةلةي ااو    
لةسةر دابةشكردني ثرؤذةكان لةناوضةكانداش وة طرنطيانش مـن لةبـةر اـةوةي دانيشـتووي شـاري ِرةوانـدوزمش       

ةشةمش كَيشةي كةمي ااوي هةيةش بؤية بةِراسيت قاايم مةقاميةتي ِرةواندوزش بـةثَيي نووسـراوي   ثخةَلكي اةو
ثـرؤذةي   51ؤ وةزارةتي ثالندانان بـةرزي كردؤتـةوةش   كة ب 16/11/1111لة ِرؤذي  6لةسةر  766ذمارة 

ثَيشنيار كردووةش بؤ قةزاكةش لةوانة ثرؤذةي ااو بووةش كة بةِراسيت كَيشةي كةمي ااو هةيـةش كَيشـةي اـةوةي    
تةكانةش هةموو ساَلَيك ويةك نؤذةن دةكرَيتةوةش ويةكةي  71هةية كة نةخؤشخانةكةي زؤر كؤنةش هي ساَلي 

بـة نؤذةنكردنـةوة دةبَيـتش هـةروةها لةثرؤذةكانـدا داواي دروسـتكردني ثردَيكـي كردبـوو بـؤ          تري ثَيويسيت 
طوندَيكي نزيك ِرةواندوز كة طوندي بةرسرينةش دوورة زؤر لةسةر شـةقامي سـةرةكيش زؤر ثَيويسـيت هـةبوو     

اـةو   كـان دروسـت كـراوةش بؤيـة ثَيويسـت اـةكات      51بةو ثردة كـة بـؤي دروسـت بكرَيـتش ثردةكـةي لةسـاَلي       
ثرؤذانــةي كــة طــرنطنش دةبيــنني لَيــرة لــة ثــرؤذة ثَيشــنياركراوةكان اــةو ثرؤذانــةي كــة قــاايم مةقاميــةتي   
ِرةوانـــدوز ثَيشكةشـــي كـــردووةش هيَـــي لـــةو ثرؤذانـــة نـــةهاتووة كـــة ايســـتا دانـــراوةش دةربـــارةي ثـــرؤذة    

ؤ بةِرَيوةبةرايـةتي طشـيت   ثَيشنياركراوةكاني اةمساَلش لة وةزارةتي شةهيدان ثرؤذةي دروستكردني بينايةش بـ 
) ش 1111مليار ديناري بؤ تةرخانكراوةش بؤ ساَلي  3كاروباري شةهيدان واةنفالكراوةكان لةهةولَيرش كة بِري 

لة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكان  1111رؤذةش هةرهةمان ثرؤذة لةساَلي (371)مليار بؤ دانراوة ماوةكةي ( 511
 1111مليؤن بؤ سـاَلي  (651)مليؤنش وة (311)مليار و(1)مةي رؤذ بووةش بةطوذ(377)بووةش وة ماوةكةي 

دانراوةش اةوةي كة تَيبيين دةكرَيت اةو بودجةيـةي كـة تـةرخانكراوة بـؤ ناوضـة كَيشـة لةسـةرةكان بـةثَيي         
ثَيويسـت نيــةش ضــونكة اــةم ناوضــانة لةويــةن حكومـةتي مةركةزييــةوة ايهمــال كــراونش وة بةدةســت كــةمي   

َلَيننش بؤية بةِراسيت مـن لـةم ماوانـةي دواييـدا سـةرداني طونـدي بـةحزاي كـردش كـة          خزمةتطوزارييةوة دةنا
ــةِرووني      ــانةداش زؤر ب ــةو ناوض ــة ل ــيت خزمةتطوزاريــةكان زؤر زؤر كةم ــةعين بةِراس ــيم ي ــؤم بين ــاوي خ بةض

يـةك  داوايانكردش من لةنووسراوَيكدا بةِراثؤرت بةرزم كردةوة بؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانش كـة اـةبَيت بودجة    
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بؤ اةو ناوضانة بةباشي تةرخان بكرَيتش لةسةر ااسيت وةزارةتةكان دةبَيت حكومةت بودجةي زياتر بؤ اةو 
اــةوةي وةزارةتــي تةندروســيت كةضــةند هاوكارَيكيشــم : وةزارةتانــة دابــني بكــات كــة خــةدةمنيش بــؤ منوونــة

بـؤ  % 5,51تش كةضـي اَيسـتا تـةنها    كـةمرت بيَـ  % 6ايشارةتيان ثَيداش كة بةثَيي ستانداردي جيهاني نابَيت لـة  
تــةرخانكراوةش لــةبواري طةشــتوطوزار بَيطومــان كوردســتان ناوضــةيةكي طةشــتوطوزارييةش بؤيــة ثرؤذةيــةكي    
سرتاتيذي تَيدا نيةش بؤ بووذاندنةوةي اةو كةرتةش وة طرنطيدان بةو كةرتةش بؤ اةوةي بتواندرَيت سوودمةند 

 .بني لَييش سوثاس
 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز اةظني عومةر امحدش فةرموو
 :بةِرَيز اةظني عومةر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من حةز دةكةم سةرةتا لـة بودجـةي ثةرلةمانـةوة دةسـت ثَيبكـةمش بـةثَيي اـةوةي كـة ايـدارةي ثةرلـةماني           

اـةو بودجةيـة كةمكراوةتـةوةش مـن      كوردستان داواي بِرَيك ثارةي كردووةش بةآلم ديارة لةويـةن حكومةتـةوة  
داوا دةكةم كةوا ثشتطريي اةو داواكارييةى ثةرلةمان بكةنش بؤ اةوةي اةو بِرة ثارةيـان بـؤ بطةِرَيندرَيتـةوةش    
ضونكة بةِراسيت اَيمة ثَيويستيمان بةوة هةية كة ضةند نووسينطةيةك بؤ ثةرلةماني كوردستان بكرَيتـةوةش  

ــةِرَيزت  ــن داوا لةب ــةتي م ــةرميان     بةتايب ــةي ط ــة ناوض ــةمان ل ــةتي ثةرل ــينطةيةكي تايب ــةوا نووس ــةم ك ان دةك
ــدا         ــارَيكي تريش ــةند ش ــةروةها لةض ــةش ه ــةوةمان هةي ــي ا ــدا نةقس ــة لةوَي ــيت اَيم ــونكة بةِراس ــةوةش ض بكرَيت
ثَيويســتيمان بةكردنــةوةي نووســينطة هةيــةش اةطــةر بكرَيــت لةناوضــة نــاكؤكي لةســةرةكانيش نووســينطةي  

ــة  ــةمان بكرَيت ــينطةيةك      ثةرل ــة نووس ــةركووكش ك ــاري ك ــةتي لةش ــة بةتايب ــارَيكي زؤر باش ــةش ك ــة اةم وةش ك
بكرَيتةوةش بؤية اةمة من وةك ثَيشنيارَيك دةةةمة بةر ضاوي ثةرلةمانش هةروةها داوا لة هاوكاراي دةكـةم  

لةبـةر اـةوةي   كةوا ثشتطرييم بكةن بؤ اةو داواكارييةش ثاشان دَيمة سةر بودجـةي ثةرةثَيـداني ثارَيزطاكـانش    
ثةرةثَيداني ثارَيزطاكانش هةَلبةتة دةزانني كـة لةسـةآلحياتي اَيمةدايـة وةكـو حكومـةت نيـةش بؤيـة مـن اـةم          

ملياريان بؤ 161داواكارييةم هةَلبةت ِرووي دةمم لة اةجنومةني ثارَيزطاكان دةكةمش لةبةر اةوةي مةبلةغي 
ثـرؤذةش بـةآلم لَيـرةدا    ( 115)بةر اةكـةوَيت  بـؤ   ملياري (117)ثرؤذة تةرخانكردووةش كة سلَيماني ( 561)

ي ثرؤذةكة اـةكات لةناوضـةي   %11ملياريان تةرخانكردووةش كة اةمة تةنها (11)دةبينني تةنها بؤ طةرميان
طةرميانش كةهةموونان دةزانني ناوضةيةكي زؤر داِرووخاوةش ناوضةيةكة ثَيويسيت بـة ااوِرلَيدانـةوة هةيـةش    

هةزار كةسيان ِراستة  111 – 61هةزار كةسةش (151)ةية كةدانراوةش سةرذمَيرييان بةآلم اةم مةبلةغة ثار
فــؤِرمي خؤراكيــان لةشــوَينة نــاكؤكي لةســةرةكانةش بــةآلم نابَيــت اَيمــة لَيــرةدا بةوضــاوة ســةيرييان بكــةينش   

شيان بكـةينش  ذمارةيان كةم بكةينةوةش لةبةر اةوةي فؤِرمي خؤراكيان لَيرة نيةش لة خزمةتطوزارييةكان بَيبة
مليؤني  67هةزار كةسي هةيةش بةآلم تةنها  31هةروةها دَيمة سةر شاري كفري كة دةبينم شاري كفري كة 

ثرؤذةش اةويش وادةطةيةنَيـتش اةطةر بَيت و بةثَيي سـةرذمَيري دانيشـتوان بَيـتش لـة      1بؤ تةرخانكراوةش بؤ 
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دةكــةم لــة اةجنومــةني ثارَيزطــاش ضــاوَيك بــةو  مليــاري بــةر اةكــةوَيتش بؤيــة مــن داوا   1مليــارو نيوَيــك تــا 
بودجةيةدا خبشَينَيتةوةش بؤ اةوةي اةو ناعةدالةتية نةكرَيتش دَيمةوة سةر رِِِاثؤرتي ليذنةي دارايي هةَلبةتة 
من ثشتطريي ِراثؤرتي ليذنةي دارايي دةكةمش دةستخؤشيان لَيدةكةمش ضونكة بةِراسـيت ِراثـؤرتَيكي تؤكمـةيان    

ــادةكردووةش ِر ــتيان ناوةتــة ســةر زؤربــةي زؤر         اام ــة كــة اينســان بَلَيــت دةس اثؤرتةكةشــيان جَيطــاي اةوةي
كةموكورتيةكانش توانيويانة هةَلسةنطاندنَيكي باش بؤ اـةم بودجةيـة بكـةنش هـةروةها بةتايبـةتي ثشـتطريي       

ناقةلـة  دةكةمش كة اةو خاآلنةش خؤيان لةوة اةطرنةوةش مو 11ش 16ش 15ش 11بِرطةي دووةمش  11خاَلةكاني 
نةكرَيت لة بودجةي وةبةرهَينان بؤ سةر بودجةي تةشـغيليش داوا دةكـةم هـةر وةزارةتَيـك بـةثَيي ثسـثؤِري       
خؤي ثرؤذةكاني اةجنام بداتش بة ثرؤفيشنةآلنة كاري خؤي بكاتش نةك وةزارةتَيك لةجَيطاي وةزارةتَيكي تر 

تـة نيـةش هـةروةها سـةبارةت بـة اـةو       ثرؤذةيةك اـةجنام بـدات كـة لـة سـوَليب كـارو ايختصاصـي اـةو وةزارة        
ثرؤذانةي كة ماوةي ثرؤذةكة خؤي كةمةش بةماوةيةكي كةمش بةآلم تةرخانكردني ثارةكة دابةشكراوةتة سةر 
دوو ساَل كة اةمة واي لَيدةكات ثرؤذةكة لة قيمةتيشي كةم بكرَيتةوةش سوودةكةشي بةو شَيوةية نةبَيتش كة 

نشيار دةكةمش اةطةر هاتو ثرؤذةيةك ماوةكةي كةم بوو بِرة ثارةكـةي وا  ااماذةيان ثَيكردووةش بؤية منيش ثَي
ساَل بَيـت يـان كـةمرت بَيـتش هـةروةها سـةبارةت        1تةخصيص بكرَيت كة بةثَيي اةو بِرة ثارةية بَيت كة بؤ 

مــن : بـةو ثرؤذانــةش كــة ثارةيــةكي زؤر كــةميان بــؤ تةخصــيص كــراوةش لــة بودجــةي اةمســاَلدا بــؤ منوونــة 
مليــار دينــار (111)ثرؤذةيــان بــؤ تــةرخانكراوةش بــةآلم لــة بــِري    6ثيشةســازي اةهَينمــةوةش كــة   وةزارةتــي

لة بودجةي طشيتش بؤية ثَيشنيار دةكةم هةر ثرؤذةيـةك   1,6مليار ديناريان بؤ دانراوةش كة دةكاتة (6)تةنها
بةتـة مـن ثشـتطريي لـة     لةم بِرة ثارةي كة لة بودجةي تةشـغيلي دةبِردرَيـتش اةخرَيتـة سـةر ثرؤذةكـانش هةلَ     

ي بودجـةي تةشـغيلي كةمبكرَيتـةوة و    %11ِراثؤرتي فراكسيؤني كوردستاني دةكةمش كة داوايـان كـردووة لـة    
خبرَيتة سةر ثرؤذةي ايستسماريش بؤ تةخصيصاتةكاني تر كة بةهةموو تةخصيصاتةكانيةوة مـن ثشـتطريي   

ةها لةدروســتكردني قوتاخبانـةكان كــة  دةكـةم لـة زيــادكردني سـولفةي هاوسـةرطرييش ســولفةي عـةقارش هـةرو      
مليـاريش كـة تةخصـيص    (151)مليار تةخصيص اةكرَيت بؤ دروسـت كردنـي قوتاخبانـةش هـةروةها     (151)

بكرَيت بؤ مةسرة  عةقاري و صناعيش كة ديسانةوة لَيرةشدا دووثـاتي دةكةمـةوة اـةبَيت لَيـرةدا سياسـةتي      
شةسـازيش ضـونكة كـةرتي تايبـةتي ثيشةسـازي اـةبَيت       حكومةت ديار بَيت بةرامبةر بـة كـةرتي تايبـةتي ثي   

بزانَيت بةض شَيوةيةك دةعمي اةو كةرتة اةكاتش هةروةها ثشتطريي لة هـاذة خـانيش دةكـةمش كـة      حكومةت
مليـــارةي كـــردش لـــةبانقي ثيشةســـازيداش ديــارة اَيمـــةش خؤمـــان لـــة ليذنـــة بـــةخاَلَيك لـــة   31باســي اـــةو  

مليــارة كــة تــةدوير اــةكرَيت بــؤ ســةر   31كــة ثرســيار دةكــةين اــةو ِراثؤرتةكــةمان ااماذةمــان ثَيكــردووةش 
بودجةي اةمساَل و اةخرَيتة سةر بانقي ثيشةسازيش ياخود ضي بةسةر دَيت و بةض شَيوةيةك دةبَيتش اَيمة 

مليـارةش  31ديسان دووبـارةي دةكةينـةوةش لـةخاَلي دووةمـي ِراثؤرتةكـةي خؤمانـداش كةبةِراسـيت اـةبَيت اـةو          
نــة تــةدوير بكرَيتـةوة بــؤ ســةر بـانقي ثيشةســازي ولةســةر بودجةكـةش اــةو مةبلةغــة ديــاري    اةطـةر ايمكا 

بكرَيتش كةضةند بؤ اةو بانقة تةخصـيص اـةكرَيتش هـةروةها مـن ثشـتطريي لـةو خاَلـةش دةكـةمش كـةوا لـة           
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رةيـةكي  ِراثؤرتي ليذنةي داراييدا هاتووةش هةندَي ثرؤذة هةية ااسيت طرنطيان كةمةش بةآلم سةير دةكـةين ثا 
زؤري بؤ تةرخانكراوةش بةآلم ثرؤذة هةية زؤر طرنطةش بةآلم ثارةيةكي كةمي بؤ تةرخانكراوةش اةطةر بكرَيت 
لَيرةدا اةو تةعديالتة بكرَيتش كارَيكي زؤر باشةش هةروةها سةبارةت بةو ثرؤذانةي كة ماوةي تـةواوكردنيان  

ماوةكـةيان كةمـة بـا لةسـاَلَيكدا تةخصيصـاتيان بـؤ        لةساَلَيك كةمرتةش باسيشم كردووةش اةشـيَلَيمةوةش اةطـةر  
 6دةكةم لة ِراثؤرتي ليذنةي داراييش كةباسي جَيبـةجَيكردني ياسـاي ذمـارة     11بكرَيتش من ثشتطريي خاَلي 

مليـار دينـارةي كةتةخصـيص كـراوة بـؤ سـندوقي        151مليار دينار لةبِري اةو 65دةكاتش كة  1111ساَلي 
ياساية جَيبةجَي بكرَيتش تاكو خةَلكي كةم دةرامةت و فـةقري بتـوانن سـوود لـةو     نيشتةجَيبوونش بةثَيي اةو 

يةكة نيشتةجَيبوونانة وةربطرنش كة حكومةتي كوردستان دةستنيشاني دةكاتش هةروةها مـن اةطـةر بكرَيـت    
 ثَيشنيارَيك دةكةمش بؤ وةزارةتـي ثالنـدانانش اةطـةر بَيـت ولـةكاتي تةخصـيص كردنةكـةدا جـارَيكي تـر ضـاو          

بــةوةدا خبشــَيننةوةش كــة شــارَيك وةكــو شــاري دوز تــا اَيســتا لــةهيَ ثرؤذةيةكــدا و لــةهيَ شــوَينَيكدا نــاوي   
نةهاتووةش هةَلبةتة هةموومان دةزانني كة شاري دوز شارَيكي زؤر مةنكوبةش خـؤي لةسـةر كةركووكـةش بـةآلم     

بةهيَ شَيوةيةك ااوِري لَيناداتةوةش  اَيستا دابِراوةش خراوةتة سةر تكريتش لةطةَل اةوةشدا حكومةتي عَيراقي
اةطةر بكرَيت وايمكان بَيتش اَيمة بتوانني لَيرةدا لة بودجةي حكومةتي هةرَيمدا تةخصيصَيكي بؤ بكـةينش  
ثارةيةكي بؤ تـةرخان بكرَيـت بـؤ ااوةدانكردنـةوةي يـاخود بـؤ طةيانـدني خزمـةتطوزاري بـؤ اـةو شـوَينانةش            

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز شوان عبدالكريم جاللش فةرموو
 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةم ــون      : يةك ــةموو ك ــادةكردووةش ه ــةيان اام ــةو ِراثؤرت ــةوردي ا ــة ب ــةمش ك ــي دةك ــةي داراي ــي لةليذن دةسخؤش

ــةتيش لةرِ      ــة حكوم ــحاَلم ك ــةروةها خؤش ــردووةش ه ــةي ك ــةيان ت ــةكاني بودج ــةرو كةلَين ــةو  وكةلةب ــتيدا ا اس
بودجةيةي بـةو تَيروتةسـةلي و بـةو وردةكارييـةوة نـاردووة تـا اَيمـة بتـواننيش هـةموو ويةنـةكاني بودجـة            
لةبةر دةسيت هةموو اةندامةكاندا بَيتش تا بتوانن هةموو سةرنج و تَيبينيـةكاني خؤيـاني لةسـةر دةربـرِبنش     

زؤري داوةش كــة خزمــةتي خــةَلكي كــةم  مــن بــة بــِرواي خــؤم حكومــةت لــةداناني بودجــةدا هــةوَلي    : دووةم
دةرامـةت بكـاتش اـةويش جطـة لـة خزمةتطوزارييـةكان كــة لةثرؤذةكانـدا هةيـةش لـةِرَيي بـةردةوام بـوون لــة            
ثَيداني سولفةي عةقارش سولفةي هاوسةرطرييش بةردةوام بووني ثَيداني ثارةي تـؤِري كؤمةآليـةتيش لةويـةكي    

شي ناوة بؤ كةمكردنةوةي بَيكاري لةكوردستانداش اةويش لـةِرووي  ترةوةش بةبِرواي من حكومةت هةنطاوي با
ــةرخانكردني  ــةجنانش          15ت ــؤ ط ــةتي ب ــرؤذةش بةتايب ــؤ ث ــووك ب ــةرزي بَ ــداني ق ــيش ثَي ــةي وةزيف ــةزار ثل ه

تةرخانكردني ثارةي ثَيويست بؤ دؤزينـةوةي هـةلي كـار لـة كـةرتي تايبـةتش كـة اةمـة بـةِراي مـن بةطشـيت            
بَيكاري كةم بكاتةوةش بةتايبـةتي لـة توَيـذي طةجنانـداش كـة اـةوة خزمـةتَيكي زؤرة         هاوكاري اةوة دةكاتش كة
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من ثشتطريي ثَيشنيازةكةي سؤزان خان دةكةمش كة ثَيشنياري ليسيت كوردسـتانية  : بةنيسبةتي اةوانش سَييةم
ــة    ــِريين ل ــؤ ب ــيتش ب ــردةوة      %11بةطش ــةِرووني ك ــَيوةي ك ــةو ش ــكردنةوةي ب ــغيليش بةدابةش ــةي تةش ي بودج

مليؤنـةوة كـةثار زيـاد كـراش      15بةتايبةتش كـة بةشـَيكي خبرَيتـة سـةر سـولفةي عـةقارش سـولفةي عـةقار لـة          
مليـؤن دينـارش وةدابـني كردنـي      5مليؤن دينارش هةروةها سـولفةي زةواج بكرَيـت بـة     11اةمساَل بكرَيت بة 

تـؤِري كؤمةآليـةتيش كـة    هةزار دينار بؤ دةرماَلـةي ثـؤليس و ااسـايشش هـةروةها زيـادكردني هاوكـاري        111
مـن  : هـةزار دينـارش ضـوارةم    151هـةزار دينـارش بكرَيـت بـة      65اَيستا خـؤي حكومـةت زيـادي كـردووةش بـؤ      

ثشتطريي ثَيشنيارةكةي ليذنةي دارايي دةكةمش بؤ تـةرخانكردني بِرَيـك ثـارة لةبودجـةي اةمسـاَل بـؤ دابـني        
ة كةمدةرامةتنش اةوةي كةاَيستا هةيةش سندوقي كردني شوقة يان شوَيين نيشتةجَيبوون بؤ اةو كةسانةي ك

نيشتةجَيبوونش سولفةي عةقارش بةِراسيت اةوةي سولفةي عةقار اةبَيت زةوي هةبَيتش بِرَيك ثارةشي هةبَيت 
اينجا دةتوانَي خانوو بكاتش اةوةي سندوقي نيشتةجَيبوون دةبَيت ثَيشةكيةك بداتش كة بةِراسـيت لـةتواناي   

ــد   ــةم دةرامةت ــةَلكي ك ــةوةي        خ ــوةي ا ــة ني ــك ل ــةوةتا بِرَي ــان ا ــَيوةيةش ي ــةدوو ش ــينارةكةم ب ــن ثيش ــةش م ا ني
ملياري تةرخان بكرَيت بؤ اةو 65مليار دينارةش  151كةتةرخانكراوةش بؤ سندوقي نيشتةجَيبوون كة خؤي 

ــارة   ــتةش لةياســاي ذم ــاَلي 6مةبةس ــةبَيت    1111ي س ــةر اــةوةش ن ــتش ببوذَيندرَيتــةوةش اةط ــةجَي بكرَي جَيب
ــايةك كـــردووةش كـــة بـــؤ دروســـت كردنـــي يةكـــةي    بةِر ــؤ ياسـ اســـيت اَيمـــة لةثةرلـــةمان خوَيندنـــةوةمان بـ

مـن ثشـتطريي   : نيشتةجَيبوون بؤ خةَلكي كةمدةرامةتش اةو بِرة ثارةية تـةرخان بكرَيـت بـؤ اـةوةش ثَينجـةم     
نـداماني  ثَيشنياري ليذنـةي ثَيشـمةرطة دةكـةمش بـؤ زيـاد كردنـي مووضـةي خانةنشـيين ثَيشـمةرطةو كـةم اة          

سةنطةرش كة اـةوة زؤر طرنطـةو اـةبَيت بـة جـدي وةربطريَيـت لةثةرلةمانـداش وة ثَيشـنيارةكةي كـاك عومـةر           
ي مووضةي ثةرلةمانتارانش مـن ثـَيم وايـة بـا لةخؤمانـةوة      %11صدي ش من ثشتطريي لَيدةكةمش بؤ بِريين لة 

تةصديقي بكـةينش خؤمـان اـةو بِرينـة     دةست ثَيبكةينش ثَيش اةوةي هيَ ياسايةك بَيتة ثةرلةمانةوة اَيمة 
لةِراثؤرتي ليذنةي شارةواني كة لةزمين ِراثؤرتة طشتيةكةدا هـاتووةش داوا دةكـات   : جَيبةجَي بكةينش حةوتةم

كة داهاتي وةزارةتي شارةواني بـؤ خـؤي تـةرخان بكرَيتـةوةش مـن ثشـتطريي اـةو داواكارييـة دةكـةمش ضـونكة           
مــةهامي زؤرةش بةتايبـــةتي بــةحوكمي ثةيوةندييـــةكي بـــةردةوام    بةِراســيت وةزارةتـــي شــارةواني اـــةرك و  

كاك شَيردَل ثَيشنيارَيكي كرد بؤ تةرخانكردني : وِراستةوخؤي هةية لةطةَل ذياني ِرؤذانةي خةَلكداش هةشتةم
ثارةي ثَيويسـت بـؤ ضـاككردني ياريطـاي سـلَيماني بـؤ اـةوةي لةطـةَل مـةعايري دةوليـدا بطوجنَيـتش مـن زؤر             

كةمش ضونكة بةِراسيت سلَيماني ياريطاي وةزشي تَيدايةش اةوة نةبَي كة نةيبَيتش بةآلم لةبنةِرةتدا ثشتطريي دة
كةدروست كـراوة بـةثَيي مـةعايري نَيودةوَلـةتي نيـةةش بـؤ ثاَلةوانَيتيـة نَيودةوَلةتيـةكان نابَيـتش بةتايبـةتي           

بـةت و هـي ناوضـةكةش ِروويانكردؤتـة     اَيستا كوردسـتان بةشـَيكي زؤر لـةو ثاَلةوانَيتيانـةي عَيـراقيش بةتاي     
مـن داواكــاريم لةبـةِرَيز وةزيـري دارايـي هةيــةش كـة مةسـةلةي ضـؤنيةتي وةرطرتنــةوةي        : كوردسـتانش نؤيـةم  

داهاتشةش وةرطرتنةوةيش و جارَيكي تر جَيكردنةوةي لةبودجةدا بةوردي ِروون بكاتةوة بؤ ثةرلةمانش ضونكة 
ي زؤري اةنداماني ثةرلةمانةش دواخاَلم ثرسيارَيكم هةية لـة ليذنـةي   بةِراسيت اةوة سةرنج و تَيبيين بةشَيك
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يــةش بــةو شــَيوة % 31,3دارايــيش لــة ِراثؤرتةكــةدا هــاتووة كــة اــةَلَيت ِرَيــذةي جَيبــةجَيكردني ثرؤذةكــان لــة  
  دا ليســيت 11ديــاريكردووةش اايــا اــةو ِرَيــذةي كــةدةريان هَينــاوةش اــةو ِرَيذةيةيــة كــة وةزارةتــةكان لــةمانطي  

اةو ِرَيذةيان  5ثرؤذةكانيان ناردووة بؤ وةزارةتي ثالندانان بؤ اامادةكردني بودجةةش ياخود اَيستا لةمانطي 
دةرهَيناوةةش ضونكة من ثَيم واية اَيستا بةثَيي اةو ليستة تازةيةش بةشَيكي زؤري اةو ثرؤذانـة كةوتوونةتـة   

لةبةر اةوة من ثَيم وايةش اةو نيسبةتة بةِراي من  بواري جَيبةجَيكردنةوةش وة بةشَيكي زؤريشي تةواو بووةش
 .طؤِراني بةسةردا دَيتش تكام واية اةوة ليذنةي دارايي بؤمان ِروون بكاتةوةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادرش فةرموو
 :بةِرَيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر

 .ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
وَيــِراي دةستخؤشــي كــردي لــة ليذنــةي دارايــي واــةرك كَيشــانيانش بــةآلم ضــةند تَيبنيــةكم هةيــة دةربــارةي  

بةنيسـبةت داهـاتي   : لةهـةرَيمي كوردسـتانش خـاَلي يةكـةم     1111ثرؤذةي بودجةو تةرخانكراوةكانيش سـاَلي  
بـؤ ثةرلـةمان ِروونبكرَيتـةوةش ضـونكة      هةرَيمي كوردستانش بةثَيويسيت دةزاي هةموو داهاتةكاني كوردسـتان 

زؤر داهات هةية لةم بودجةية هةر باس نةكراوةش وةكو داهاتي وةزارةتي شارةواني وطةشـتوطوزارش وةزارةتـي   
ملياري كةضي فةرمانطةكاني اةم وةزارةتانة  51ناوخؤش هةروةها وةزارةتي داديشش سةرباري بووني داهاتي 

ي خانوو دةدةنش كة جَيطةكانيان هيَ شياو نني لةطةَل هاتووضؤي ِرؤذانـةي  ساآلنة بِرة ثارةيةكي زؤر لةكرَي
ثَيشنياري وةزارةتي داد بؤ زيادكردني مووضةي كارمةنداني هيَ عةدالةتَيكي تَيدا : موراجيعةكانيانش دووةم

كـي وةكـو   نيةش تةبعةن كة دةَلَيم عةدالةتي تَيدا نيةش سةرباري اةو هـةموو داهاتـةش كـة هةيـةتيش وةزارةتيَ    
اةم وةزارةتة ثَيويستة بةرذةوةندي هةموو كارمةنداني ِرةضاو بكرَيـتش يةكسـاني كؤمةآليـةتي دابـني بكـاتش      

ثَيشـنياري اـةوة دةكـةم كـةوةزارةتي     : ثَيداضوونةوة بؤ اـةم زيـاد كردنـة بكـات نـة نيـةتَييت بيكـاتش سـَييةم        
ستاياني ثارَيزطاي سلَيماني و طةرميانش كة لة دارايي ثابةند بَيت بةطةِراندنةوةي مووضةي فةرمانبةر ومامؤ

وةش زيـــاد كـــراوةو اـــةوان لَيـــي بَيبةشـــنش لَيـــرةدا نـــازاي سياســـةتي حكومـــةتي هـــةرَيم ضـــية بـــؤ    1113
بةرةنطاربوونةوةي اةو ِرَيذة زؤرةي بَيكاري كة لة سةرانسـةري كوردسـتاندا بـآلوةةش بـؤ ثـرؤذةي سـرتاتيذي       

بةشَيوةيةكي طشيتةش بؤ ضارةسـةركردني اـةم قةيرانـةش بةنيسـبةت اـةو       بووني نية لةناو ثرؤذةي بودجةدا
ثشــتطريي لــةزيادكردني  -1خاآلنــةي كــة ثشــتطرييان لَيدةكــةم و هــاتبوون لــةناو ِراثــؤرتي ليذنــةي داراييــداش 

مليـؤن دينـارش وة ثشـتطريي لـة     5ثَيشينةي هاوسةرطريي دةكةمش بة هةَلوَيستَيكي باشي دةزاي كة بكرَيت بـة  
مليؤن دينار بَيـتش بةَلكو هاو شَيوة بَيت لةطةَل اةوةي  11ادكردني سولفةي عةقار دةكةم كة نةك تةنها  زي

مليؤن دينار بَيـتش اازاديـةكيش بـدرَيت بـةو كةسـانةي كـة ضـةند لـةو بـِرة ثارةيـة            31عَيراقي فيدِرال كة 
مووضـةي ثـؤليس و ااسـايش لةطـةَل      ِرادةكَيشنش اةوةما  خؤيان هةبَيتش هةروةها ثشتطريي لةهاوتا كردنـي 

هي عَيراقي فيدِرال دةكةمش هةرضةندة لة بودجةي ساَلي ثاريش ثَيشنيارمان كرد وةكـو فراكسـيؤني طـؤِرانش    
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كة اةم زيادةية بكرَيـتش وةكو اةندامَيكي ليذنةي كاروباري كؤمةآليةتي و خَيزانش ثَيشـنيار دةكـةم كـة بـِرة     
بكرَيـتش وةهـةلي كـاري طوجناويـان بـؤ دابـني بكرَيـتش بـةطوَيرةي ثلـةي          ثارةي مينحـةي كةمئةنـدامان زيـاد    

هـةزارةي   151عةجزةكةيان كة هةيانةش اةمةش بةهةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي تةندروسيتش تةبعـةن اـةو   
كةهةيانةش وةكو مينحة بِرَيكي كةمةو بةشي ذيانيان ناكاتش بةشَيوةيةكي طشيت ثشـتطريي لـة بؤضـوونةكاني    

مةآليةتي و خَيزان دةكةمش لةسةر ِرَيكخستين تؤِري كؤمةآليةتي و خَيـزان و دابـني كردنـي بِرَيـك     ليذنةي كؤ
هةزار دينار كةمرت نةبَيتش اةم بِرة ثـارةش زيـاد    151ثارة بؤ اةو خَيزانة كةم دةرامةتانةش بةمةرجَيك لة 

َيوةري تايبةتي هةبَيت و ليذنةي بكات لةطةَل زؤري ذمارةي خَيزانةكانش تةبعةن ثَيويستة اةو زياد كردنة ث
ــدا بكرَيــتش داواكــارم اــةو      تايبةتيشــي هــةبَيتش كــة ِرَيكــي خبــات نــةك بةشــَيوةيةكي ميزاجــي ايشــةكةي تَي
ثَيشنيارةم بةهةند وةربطريَيتش هةروةكو ضؤن لةم ثةرلةمانة بِرياردرا كة هةَلمةتَيكي نيشتماني بؤ دروست 

ــةَلكو هةلَ   ــتش ب ــة بكرَي ــي قوتاخبان ــةين     كردن ــخانة بك ــي نةخؤش ــت كردن ــؤ دروس ــتماني ب ــري نيش ــةتَيكي ت م
لةسةرانسةري كوردستاندا تاوةكو خةَلكي بَيدةرامةت و هةذارو نةخؤش بَيبـةش نـةبن لـة خزمةتطوزارييـة     
ثزيشكيةكانش وة نةخؤشةكاني تووش بـوو بةتاوسـيما زؤر طلـةيي اـةوة دةكـةن كةمافـةكانيان ثَيشـيلكراوةو        

ن نيةوش بانكي خوَينيان نيةش داوا لةحكومةتي هةرَيم دةكةن كـة بـِرة ثارةيـةكيان بـؤ     نةخؤشخانةي تايبةتيا
تةرخان بكات و يارمةتيان بداتش هةروةكو اةندام لة ليذنةي خوَيندني باآل ضةند تَيبينيةكم هةيةش اةويش 

اةمـةش لـة سـاَلي     اةوةية كة هةآلوسان هةية لةو بِرة ثارةيةي كة بؤ كرَيي بينايـة دابـني دةكرَيـت سـاآلنةش    
مليارو 1مليار دينارش واتة بةزيادةي  11بووة بِري  1111ملياري بؤ تةرخانكرابووش بةآلم بؤ  11ش  1111

مليؤنش دووةم بِرطةي تةرفيهي رةمسي بؤ اةم وةزارةتة هـةَلبطريَيت كـة لةوثـةرةي هةشـت لـة فةصـلَ ي       736
مليؤن ديناري بـؤ تـةرخانكراوةش    11مار الصناعيةش بِري ش لة وثةِرة هةشت النقل املباشر عرب اوقوةدوو هاتو

بِرطــةي  11وابــزاي اةمــة زيــادةش ضــونكة ســايت و تةلةفزيؤنــةكان بــةكاري ثَيويســت هةَلدةســنتش لةوثــةِرة 
ــةكي بــؤ         صرريان  الطرررق واجلسرر ر   ــة بــِرة ثارةي ــةش ك ــدني بــاآل ني ــدي وةزارةتــي خوَين ــة لةتايبةةةن ش اةم

بِرطـةي   3لـة وثـةِرة    1111سيت بةودان هةيةش لةموازةنةي تةمخيين بؤ سـاَلي  تةرخانكراوةش اةمةش ثَيوي
لة سةر وةزارةتي ثةروةردةش اـةوةش ثـارةي بـؤ تـةرخانكراوةش نـازاي مةبةسـت       التأمني ملى حيا  ا،شخاص 

ــةِرة        ــة وث ــةروةها ل ــانةش ه ــةر ذي ــةامني لةس ــة ت ــية ل ــة      1ض ــة ل ــزاي اةم ــكريةش واب ــس العس ــةي املالب بِرط
بِرطـةي ا ـار املبـانيش اةمـة      6بةةةندي وةزارةتي ناوخؤيةش بؤ ثةروةردة اـةو ايشـة بكـاتةش لـة وثـةِرة      تاي

دووبارة بووةتةوةش ثارةيةكي زؤر زؤر ساآلنة تـةرخان دةكرَيـتش بةِراسـيت اـةو كَيشـةية ثَيويسـتة ضارةسـةر        
كـة بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان     بكرَيتش بةطشيت اةوةي سةرجنمان ِرادةكَيشَيتش لةسةر بودجةكـة اةوةيـة   

مليار و اةوةندة  مليؤنة بؤ بودجةي تةشغيلي  761تريليؤن و 6مليارةش بِري  611تريليؤن و 13كةخؤي 
 .دةمَينَيتةوةش سوثاس% 16ي بودجةي طشيت هةرَيمش تةنها %61دانراوةش كة بِرَيكي زؤرةش دةكاتة لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .از شَيخ امحدش فةرمووسوثاسش بةِرَيز هاوِر
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشـةكي دةستخؤشــي لــة ليذنـةي دارايــي دةكــةمش بـؤ اــةو ِراثــؤرت و خؤمانـدوو كردنــةيانش بةِراســيت خــاَلي     
ايبةتي جوانيان خستةِرووش خاَلي طرنطيان خستةِرووش سةبارةت بة بودجة بةِراسيت من ثَيم واية بودجة بةت

اةطةر بةتةندروسيت باسـي بكـةمش بودجةيـةكي تةقليديـةش دوورة لةضاكسـازيش يـةعين سـاَلي ثـار اَيمـة زؤر          
بامسان لةوةكردش كة تةندروسيت اةم بودجةيةي كة بؤي دياريكراوةش هةرطيز ناتوانَيـت كـةرتي تةندروسـيت    

يـةني تةندروسـتيةوة بةرجةسـتة بكـاتش     بةرةو ثَيش بباتش هةرطيز ناتوانَيت ثَيويستيةكاني هاووآلتيان لةو
بــةآلم بةداخــةوة كــة اةمســاَليش اــةم بودجةيــة هــةر بةشــَيوةي خــؤيش هــةر بةتةقليدييةكــةي ســاَلي ثــار     

ــة     ــارة ل ــةن دي ــةمانش تةبع ــة ثةرل ــةم     1/1/1111هاتووةت ــرتاش ا ــةولَير بةس ــةتي لةه ــةكي نَيودةوَل كؤنطرةي
ةي ضاكســـازي و ثةرةثَيـــدان بكرَيـــت لـــة كـــةرتي كؤنطرةيـــة ثارةيـــةكي زؤر زؤري لـــَي ســـةرفكراش بـــؤ اـــةو

تةندروسيتش بةآلم بةحةقيقةت اةو كؤنطريةي كةثارةيةكي زؤري لـَي سـةرفكراش كـة ثَيشـنياري زؤر جـواني      
ــةم         ــةعين ا ــةش ي ــة ني ــةر بودج ــةرييان لةس ــَيوةيةك كاريط ــةهيَ ش ــنيارانة ب ــةو ثَيش ــةمش ا ــة بةره ــدا هات تَي

بةهةند وةرنةطرياون بؤ اةوةي اةو ثةرةثَيدانةو اةو ثَيشكةوتنةي كة ثَيشنيارانة بةهيَ وةرنةطرياونش يان 
ثَيويستة لة كةرتي تةندروستيدا بكرَيـتش جَيطايـةكي بـؤ كرابَيتـةوةش كاريطةرييـةكي بةجَيهَيشـتيَبش يـةعين        
هيَ ثارةيةك بؤ دكتؤرو كارمةندان و ثةرستيارانش اةوة جَيطـاي نابَيتـةوةش ضـونكة بودجـة هـةروةكو سـاَلي       
ثــار هاتووةتــةوةش كــة اةمــةش كَيشــةيةكي طةورةيــةش اَيمــةش كَيشــةي زؤرمــان لةبةردةســتداية  لــة ليذنــةي  
تةندروسـيتش هــيَ بودجةيــةك بــؤ ضاكســازي تةندروسـيت ســةرف نــةكراوة بةِراســيتش كــؤنطرة زؤر لةســةري   

رةسةرنةكراوة لة رؤشتني وباسي لةسةر كراش دةرماَلةي ترسناكي وةكو ثَيويست نيةش كة بةهيَ شَيوةيةك ضا
بودجةو وازح ديارةش اَيمة وةكو ليذنة تَيبينيمان هةبوو لةساَلي ثـار لةسـةر اـةو بـِرةي كـة بـؤ تةندروسـيت        
دياري كراوةش اةمساَل لةكؤنطرةكةدا ثَيشـنياركراوة لـةخاَلي يةكـةمي تـةوةرةي اـابووري هـاتووةش كـة اـةوان         

كــةمرت نــةبَيتش بــةآلم بةِراســيت اةطــةر  % 15تــا % 11وةكــو ثَيشــنيار داياننــاوةش ميزانيــةي تةندروســيت لــة  
كةمرت بَيتش ضونكة اَيمة كَيشةيةكي زؤر طةورةمان هةيةش % 11هةروةكو ساَلي ثار بَيتش ضونكة ناكرَيت لة 

بةداخةوة يةعين من هاوِرَي اةندام ثةرلةمانةكاي اةوةي كةتةخةصوص نةبوو يان لة ليذنةي تةندروسيت 
ورانةي تةندروسـيت بـاس نـةكردش اَيمـة كَيشـةي زؤر طـةورةمان هةيـة لـة تةندروسـيتش          نةبووش اةم كَيشة طة

سةبارةت بـة  بـةهَيز كردنـي تاقيطـةكانش كـوالَييت كـؤنرتؤَليش كـؤنرتؤَلكردني دةرمـان و كةلوثةلـةكانش اَيمـة           
آليـةتيش اَيمـة   ثَيويستيمان بة بةهَيزكردنةش بةآلم هيَ ثارةيةك دياري نةكراوة بؤ اةو كارةش مـةنافعي كؤمة 

ســاَلي ثــار بةِراســيت وةكــو تةجروبــةش تةجروبــةمان لةســةري نــةبووش لةبــةر اــةوة ســاَلي ثــار وةكــو خؤميــان  
هَيشـتةوةش بـةآلم لـةدواي بةدواداضـوونش لـةدواي اـةوةي كــة طةشـتينة اـةو قةناعةتـةي كـة بةِراسـيت اةمــة            

يت بـةهاووآلتيان نةطةيانـدووةش لةخزمـةتي    دةبَيت يان بةشَيوةيةكي تر بةكار بهَيندرَيتش يان سوودي ثَيويس
هاووآلتيان نةبووةش لةبةر اةوة يان دةبَيت بةشَيوةيةكي تر ِرَيكبخرَيتةوةو بةكار بهَيندرَيتش يـان نـةمَينَيتش   
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ش هـةر كراونةتـةوة    1111وةكو ثَيشنيار هاتوونش بةآلم لة  1111هةندَي لة ثرؤذةكان لة بودجةي ساَلي 
ةك لــةو ثرؤذانــة اةوةيــة كــة بنكــةي تةندروســيت لةطــةِرةكي شــارةواني لــة هــةولَيرش  بــة ثَيشــنيارش منوونةيــ

مليـؤن بـووةش بـةآلم لـة      651ش 1111ملياري بؤ دياريكراوةش طوذمـةي ثَيويستيشـي بـؤ سـاَلي      1ثرؤذةيةكة 
وةكــو ثَيشــنيار هاتووةتــةوةش خــاَلَيكي تــر لةنةخؤشــخانةي لــةدايك بــووني منــداآلن هةيــة لــة    1111ســاَلي 

ملياري كةمة بـؤ   5تةوةش اةمة بةثَيي بةدواداضووني اَيمة  1111ةولَيرش قةرارة دروست بكرَيت لة ساَلي ه
ثارةيان بؤ دياريكردووةش يةعين ثـَيم وايـةش اـةو كَيشـانة كـة      1111دروست كردنيش كاتَيك لةبودجةي ساَلي 

ــةعين ك    ــةوةش يـ ــةن حكومةتـ ــت لةويـ ــةر ناكرَيـ ــةوةش ضارةسـ ــةردةوام دةمَينَيتـ ــخانة بـ ــةي نةخؤشـ  111َيشـ
قةرةوَيَلةييةكةش بةهةمان شَيوة بووش بةآلم زياتر كةوتة بةرضاوانش اةم شتة بـةردةوامش بـةردةوام دةبَيتـةوةش    
تاوةكو ثارةيـةكي زؤر بـزر دةبَيـتش اـةو ثـرؤذة طرنطـةش بةاـةجنام ناطةيةنـدرَيتش لـةثرؤذة بةردةوامـةكان           

 11/6/1116انطةكاني تةندروسيت هةولَير ودهؤكش اةمة لة اامَيري سِركردن بؤ فةرم 15هاتووةش كِريين 
اةم ثرؤذةية هاتووةتةوة بةبةردةوامي هيَ كاتَيكيشـي   1111دةستبةكار بووةش اةم ثرؤذةيةش لةكاتَيكدا لة 

ديسـان لـة    1111بؤ دياري نةكراوةش يةعين رؤذي بؤدياري نةكراوة بؤ اةجنامداني اةم ثرؤذةيةش بـةآلم لـة   
رؤذي بؤ دياريكراوةش اةمـة   111اامَيري سِركردنةكةيةش بةآلم  15امةكاندا هاتووةتةوةش هةر ثرؤذة بةردةو

كِريين اامَيرةش دروستكردني بيناية نيةش سَي ساآلن كة دةسوِرَيتةوة لة دوو ساَلي ثَيشـرتيش كـاتي بـؤ ديـاري     
ةش ســةبارةت بــة ثــرؤذة اامَيرةكةشــ 15ِرؤذي بــؤ دياريــدةكرَيتش هــةمان  111ش 1111ناكرَيــتش بــةآلم لــة 

يـان سـفر   1111ثرؤذةي تةندروسـتيمان لةهـةولَير بـةردةوامن و خـةرجي      1بةردةوامةكان بةِراسيت اَيمة 
يان سفر بووةش اةمانة 1111ثرؤذةي بةردةوامان لة سلَيماني هةيةش وةكو تةندروسيت و خةرجي  13بووةش 

يـان سـفر    1111هةيـة لـة دهـؤكش خـةرجي     هةمووي جَيطاي ثرسيارنش بؤضيةش دوو ثرؤذةي بـةردةواممان  
بـاس لةدروسـتكردني بنكـةي    11بووةش لة ثرؤذةكاني ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان لـةخاَلي ضـوارةمش لـة زجنـريةي     

مليـؤني بـؤ دانـراوةش     15تةندروسيت جةلةمؤر دةكاتش لة اةغجةلةرش تةبعةن دروسـت كردنـي اـةو بنكةيـة     
مليـؤني بـؤ دانـراوةش تةبعـةن اةطـةر تةماشـا بكـةينش         111يـة  لةهةمان كاتـدا بنكةيـةكي تـر نؤذةنكردنةوة   

هةربةهةمان شَيوة بنكةيةكي تةندروسـيت ديسـان هـاتووة لـة بِرؤذةكانـداش دةَلَيـت دروسـت كردنـي ثـرؤذةي          
مان ( (E.C.B.Aمليؤني بؤ دانراوةش تةبعةن اَيمة وةكو تةندروسيت دةزانني اَيمة بنكةي 15قةآلتةبزانش 

ر اةو جؤري ثرؤذةكةي لة ليستةكة ديار بكرداية اةوة وازح دةبوو لـةومانش بـةآلم هـيَ    هةيةش يةعين اةطة
ــت        ــة دروس ــاترة ل ــة زي ــةرخانكردووةش نؤذةنكردنةك ــؤ ت ــي ب ــةكردووةش ثارةكةش ــاري ن ــةي دي ــؤري ثرؤذةك ج
كردنةكةش سةبارةت بةنةخؤشخانةي لةدايك بـووني منـداآلن لـةدهؤكش كَيشـةيةكي طةورةيـةش ليذنـةي اَيمـة        

ش كيتامبان كردووةش اةم ثرؤذةمان ناردووة بـؤ حكومـةتش كـة اـةم     1/1/1111ةكو ليذنةي تةندروسيت لة و
شارةش تةبعـةن هـةولَير هةيـةتيش سـلَيماني هةيـةتي بـةس دهـؤك نةخؤشـخانةي لـةدايك بـووني نيـةش اَيمـة             

ارة ثَيويسـتيةكي  ش ضـونكة اـةم شـ   1111كيتامبان كردووة لةوتةارةة بؤ اةوةي خبرَيتـة ثرؤذةكـاني سـاَلي    
زؤري بة نةخؤشخانةيةكي لةدايك بووني منداآلن هةيةش بةآلم بةداخةوة اَيستا لة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاندا 



 163 

نةهاتووةش لةطةَل اةوةي كةدهؤك اَيمة هةموومان دةزاننيش ِرَيذةي لةدايك بـوون زؤرتـرة لـة شـارةكاني تـرش      
بووةش كة يةكةم شار بووة لةهةموو عَيراقش نةك  15511ِرَيذةي لةدايك بوون لةدهؤك  1116تةنانةت لة 

لة كوردستانش سةبارةت كِريين اامَير زؤر لةثرؤذة بةردةوامةكان ثرؤذة ثَيشنياركراوةكان دَيتةوةش من باسـي  
تةندروســيت دةكــةمش كــة بةِراســيت كــِريين اــةم اامَيرانــة ديــار نــني لــةكام دةزطــانش كــاتَي بةدواداضــووني بــؤ  

نةتيجةي بةتؤي دةدات قةناعةتت ثَيـي نايـةتش يـةعين ناتطةيةنَيتـة قةناعـةتش ضـونكة نـاوي        دةكةينش اةو 
 .اةو اامَيرانة ديار نني كة بؤكام دةزطايةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش بةِرَيز ايوب نعمت قادرش حازر نيةش كةيلي اكرم امحدش فةرموو

 :بةِرَيز كةيلي اكرم امحد
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

سةرةتا ثشتطريي لةِراثؤرتةكةي ليذنةي دارايي و اابووري دةكةمش بةتايبةتي اةو خاَلةي كـة بـاس لةيةكـةي    
نيشـتةجَيبوون بـؤ هاووآلتيـان دةكـاتش اـةويش لةِرَيطـةي ياسـاي دابـني كردنـي خـانووي نيشـتةجيبوون بـؤ             

وة % 11بةكةمكردنةوةي بودجةي تةشغيلي لة  ش1111لة ساَلي ( 6)دانيشتواني هةرَيمي كوردستانش ذمارة 
زيادكردني سولفةي زةواجش تؤِري كؤمةآليةتيش سولفةي عـةقارش ثشـتطريي لـةم زيادانـة دةكـةمش هـةروةها لـة        
ثــرؤذة بةردةوامــةكاني وةزارةتــي ر ِِؤشــنبريي وووانش طرنطيــةكي بــاش دراوة بةقــةزاو ناحيــةكانش بةدروســت  

بنكةيةش وةياريطاكان كة  33اريطاكانش اةو بنكة وةرزشيانة كة ذمارةيان كردني ضةند بنكةيةكي وةرزشي وي
ياريطايةش هيوادارين لةداهاتوودا اةو شوَينانةي كةماون لةقـةزاو ناحيـةكانش اـةوانيش بنكـةي      37ذمارةيان 

ــةِرَينماي       ــنبريي وووانش ك ــةوةزارةتي ِرؤش ــارم ل ــةروةها داواك ــتش ه ــت بكرَي ــؤ دروس ــان ب ــي و ياريطاي ي وةرزش
وااليةتي طوجناو دابنَيت بؤ ضؤنيةتي سوود وةرطرتن لةم ياريطاو بنكة وةرزشيانةش بـؤ اـةوةي ووان بتـوانن    
سوودي زياتري لَي وةربطرنش ثارَيزراوتريش بَيتش هةروةها سةبارةت بة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاني وةزارةتـي  

شـارش بـةآلم مـن ثَيشـنياردةكةم اـةم       رؤشنبريي وووان بةدروست كردني ضـةند ياريطايـةك لـةناو سـةنتةري    
 .ياريطايانة بنب بةهؤَلي داخراوي وةرزشيش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صدي ش فةرموو مصطفىسوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز عبدالسالم 
 :صدي  مصطفىبةِرَيز عبدالسالم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي دارايـي بكـةمش لـةوةي بَـمة تةفاصـيلي بودجـة و ثرؤذةكـانش        من دةمةوَيت قسةكاي زياتر لةسةر سياسـةت 

ضــونكة بةِراســيت وي مــن اةوةيــة اــةوة ايشــي اَيمةيــة لةليذنــةكان اــةوة بــؤ مــاوةي ســاَلَيكةش ثاشــان اةمــة  
ــالَ ي     ــةي س ــة لةبودج ــووينةش اَيم ــةكوَي ب ــدراوةش ل ــةموو     1111خةمَلَين ــؤ ه ــزم ب ــةَل ِرَي ــردةش لةط ــيمان ك ض

نيانةي كة ثَيشكةشكرانش كة زؤربةشيان ِرةوانش نامـةوَي ايعادةيـان بكةمـةوةش مـن تةماشـا      اةوثَيشنيارو تَيبي
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ــةك         ــةبينني ميزانيةي ــاَلةش ا ــةوة دوو س ــة ا ــةي اَيم ــة كورت ــةم اةزموون ــاَلَيكةش ا ــةند س ــؤ ض ــةوة ب ــةم ا دةك
ييــةتي دااةنــدرَيت بةشــَيوةيةكي مةركــةزيش كةضــي سيســتمي ايــدارةي اَيمــة فيدِراليــةو بــةنيازي ومةركةز

ايداري لةقةزاو ثارَيزطا بكةينش اَيمة اـةبينني اـةوة بيسـت سـاَلة لـة دةسـتثَيكردني اـةزمووني حـوكمِراني         
خــودي كــورديش سياســةتي اــابووري بازاِرمــان ِرةضــاو كــردووةش كةضــي اــةبينني ميزانيــةي اَيمــة ميزانيــةي  

ايشكاليات لةوة نية اةم ثرؤذة بـؤ كـوَي   دةوَلةتي مانيحةو دةوَلةتي نةوتةش بؤية وي من ايشكاليات لَيرةيةش 
ضووةش بؤ كوَي نةضووةش بةِرةاي من اةوة اةكرَيت بةضةند كةناَلَيك ضارةسةر بكرَيتةش تةماشـاي بودجـةي   

 فةرمانبـةر  بـؤ  كوردسـتان  ميزانيـةي  ي %55 كردووةش حسابال تؤزَيك شية%61تةشغيلي بكةينش كة زياتر لة 

 داوا ثاشــان نيــةش شــَيوةي نيــةش فةريــدةو منوونةيــة اــةم فةرمانبــةرةش ةودااــري مةســاريفي و شــتومةك وكــِريين

 اةوةدام لةطةَل من ثرؤذةكان بودجةي سةر بيخةينة بكةينةوةو كةم تةشغيلي بودجةي لة %11 كةلة دةكةين

 اةوانـةش  كردوومانـةش  كة اةوةي بكةن ثَيشنيارانة اةو تةماشاي كردووةش ثَيشنيارمان ضي بؤ بةآلم ش%111 لة

 ديسـان  اـةوة  تـرش  اـةوي  اـةوةو  بـؤ  ثـارة  دانـاني  ايعانـةو  اـةم  زيـادكردني  تةشـغيليش  ديسـان  اةضـنةوة  مـن  وي

 تةماشـاي  خسـتةوةش  بةكار تةشغيليمان لةناو هةر نةكردش هيَمان يةعين تةشغيليش بواري اةضَيتةوة هةمووي

 بزانـة  ترش دااريةيةي اةو بؤ شت يينكِر دااريةيةو اةو بؤ بيناية فةرمانطةو ِرَيذةي بكةينش ثرؤذةكان بودجةي

 و ثـارةدان  هةَلـةي  سياسـةتَيكي   وةةهـاتو  لةكوَي تةشغيلنيش هةر اةمانةش بةِرَيزان نني ثرؤذة اةمة ضةندةةش

كــة اَيســتا اــةو قســةية بكــةمش بــةس خــةَلك دامبــةزرَيننش   بــنبش تــووِرة لــةمن كــةس زؤر ِرةنطــة دامةزرانــدنش
يل دةبَيتش ذمارةي فةرمانبـةراني سـابتةش اةطـةر فةرمانطةيـةك زيـاد بـووش       لةهةموو دونيا دةوَلةت كة تةشك

طشـتى زيـاد كـردش فةرمانبـةر تـةعني دةكرَيـتش لـةبواري تةندروسـيت و          اةطةر وةزارةتَيكش بةِرَيوةبةرايـةتي 
ثةروةردة نةبَيتش من تَيناطةم اةم سيستةمةي اَيمـة حوتـةةش ضـةند خـةَلكي تـر قـووت دةداتش بـاش بـزانن         

ةزراندن يةعين قةنةفةش يةعين ذوورش يةعين بينايةش يةعين سةيارةش بؤية فريا ناكـةوينش لةكاتَيكـدا كـة    دام
مليـار   31اَيمة باسي داهـات وباسـي سـةرفيات دةكـةينش وةزارةتـي كارةبـا بةدةسـت اـةوةوة دةناَلَينَيــت كـة           

 11تـا   11كاتَيكـدا لةكوردسـتان   ديناري قةرزة لةسةر دامودةزطاى حكومي وخةَلكش ثارةي كارةبـا نـادةنش لة  
سةعات كارةبامان هةيةش ايمة سوثاسـي حكومـةتي هـةرَيم دةكـةينش سياسـةتَيكي ثَيشـكةوتووي دةسـتثَيكرد        

 لـةكاتي لةكابينةي ثَينجةم بةقسةي بةِرَيز نَيَريظان بارزانيش شتَيك نةما لةكورستان بةناوي كَيشةي كارةباش 

 باشـة  نـةماوةش  كةمبوونةكـةش  خوا بؤ شوكر اَيستا هةبووش كارةبا نيكةمبوو كَيشةي كردش قسةي اةو كة خؤي

 لـة  دةكـِرينش  لـيَ  كارةباكةشـيان  كـة  لةكاتَيكـدا  اةهليانـةش  مؤليـدة  اـةو  دةدةينة سووتةمةني اَيمة كة لةكاتَيكدا

 هـةَلكردووةش  طَلـؤثي  و نيـؤن  17 – 15 دوكـانش  ضـةند  بزانـة  مـةتري  31 لـة  هـةولَير  لة بِرؤ شةو ي1 سةعات

 ثـيَ  باشـي  ثـرؤذةي  7 تـا  5 سـاَلَيك  لةهـةر  تؤ اةتواني دينار مليار 3 اةبَيتةش ضؤن اةمة نةبَيت بةوش اةطةر

 اَيمـة  خـةَلكي  جةريئانـةش  بكاتةوةش لةوة بري كوردستان هةرَيمي حكومةتي تر جارَيكي دةكةمش  داوا من بكةيتش

 – 15 اةو ماوةي لة بووين ناضار اَيمة كة ةيةننيبط تَيي تَيدةطاتش زروف لة اَيمة خةَلكي تَيطةشتووةش واعيةش

 ضـونكة  بكـةينش  دابـني  دامةزرانـدمنان  ِرَيطاي لة خةَلك بؤ بذَيوي كردني دابني ثرةنسيثي ِرابردووش ساَلةي 17
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 دةبَيـت  حكومـةت  كـة  بـةوةي  بكرَيـت  تةوجيـه  دةبـيَ  بكرَيـتش  فَيـر  دةبَي اَيمة خةَلكي اَيستا نةبووش تر ِرَيطاي

 بـةِرَيزان  بكـاتش  لـيَ  باشـرت  ذيانتـان  ااسـيت  بكاتش باشرت خزمةتطوزارييةكان بتوانَيت تا مبَينَيت ةستلةد ثارةي

 وةرنـةطرَيت  بـاج  دوو اةطـةر  بربَيـتش  بـةِرَيوة  ناتوانـدرَيت  هـةبَيت  اازادي اابوري سياسةتي كة دةوَلةتَيك هيَ

 نيـةش  اـةوة  اـازاد  بـازاِري  اـازادش  ازاِريبـ  اةساسـي  اةوةيـة  ــةش  %11 تـا  %13 لـة  كـة  قيمة فاازي باجي لةخةَلكش

 اـةم  ثارةكـة  بَيـت  اـةوة  لةخزمةتي اابووري بوذاندنةوةي اةو دةبَي نةخَيرش بدةيت ثَي اازادي تايبةت كةرتي

 بةرهـةم  اـةكاتش  اـيش  خـةَلك  لـةثرؤذة  ثـرؤذةش  بـة  دةكـرَين  باجـةكان  وةردةطريَيت باجةكان بكاتش حةَلةقةية

داواي  شدةكـةين  ثَيشـينة  داواي اَيمـة  داهاتـةش  بـاجي  دووةم بـاجي  دةهَينَيتش تر باجي بةرهةمةكة دةراةضَيتش
دةرماَلة زياد دةكةينش قةت بريمان لةوة نةكردووة سيستمَيكى ِرَيك و ثَيكى مـؤدَيرن كةلـة ثـَيش دوو سـةدة     

تـا   دةسـتى ثـَى كـردووة تـا بـة زروفـى كوردسـتان        1111و  1611لة دةوَلةتةكانى تر دةستى ثـَى كـردش لـة    
دة لــة ســةد داهاتةكــةى   611ـ    111هــةزار مانطانــة داهــاتى خَيــزان ثــارةى ىَل وةرنــةطريا لــة    511ش 111

لةسةد با لة اَيمـة وةرطـرنش اـةو كاتـة حكومـةت ثـارةى        11وةرطرةو وةكو هةتا بدرَيتة خةَلكى وةكو اَيمة 
ى ذيانيـان بـةرزة بـة يـةك ِرَيطـا      دةبى و اةطةر تةماشاى دةوَلةتانى موستةقر بكةن و جَيطاى ذيانيان و ااست

دةتوانن خزمةتطوزاريةكان ثَيشكةش بكةن بةو داهاتةى حكومةت وةرى دةطرَيت لة باجـةكان كةضـى اَيمـة    
دوو سَى ثرؤذةمان لةبةردةستة باجى عةقارى كةم بكةينش نازاي ضى كـةم بكـةينش ناكرَيـت دةوَلـةت اـةوها      

انية هةموو ساَلَيك اـةم كةلَينانـةى تـَى دةكـةوَىش مـن قسـةكانى       بةِرَيوة ناضَى و ميزانيةمان و طفتوطؤى ميز
خؤم كورت دةكةمةوة داوا دةكةم لة وةزارةتى ثالنـدانان و وةزارةتـى دارايـى و لـة اَيـوةى ثةرلـةمانيش بـري        

 6دةسـت ثَيـدةكات اـةرَى ضـية اـةوةى داوامـان كـردووة مـانطى          1/1لةوة بكةينةوة مادام ساَلى دارايـى لـة   
مـن  / بودجة اامـادة ناكرَيـتش خـؤ قوراـان نيـة      1ادة بكرَيت كة باش اةزانني لة عرياق تا مانطى بودجة اام

اَيمـة   3لـة مـانطى    1و  1ثَيشنيار دةكةم بري لـةوة بكـةين بِريـار بـدةين بودجـة اامـادة بكرَيـت لـة مـانطى          
رمانطـةكانى دةوَلـةت   طفتوطؤ بكةين تاكو لةسةرةتاى ساَلى دارايى بودجةكة دةسـت ثـَى بكـةين و ناضـاري فة    

اَيمـة بودجـةمان ثةسـةند     1و  5بكةين خةرجيات تاوةكو اةخريى ساَل بؤمان ثَيشكةش بكـةنش لـة مـانطى    
دةدةنَىش تةبعةن خوشك و  7ِرؤذ نةبوو بودجةيان وةرطرت بوو هاتوونة حساباتى مانطى  11كرد هةمووى 

ش اةوة ناكرَيتش كةضى تةسـةور دةكـةم ااسـتى    برايان باسيان كرد كة اةم ثرؤذة سةرفى نية و اةم اةوة نية
 ............ . بةكارهَينانى تةكنةلؤذياى زانيارى اةو

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثةريهان خان فةرموو

 :حممد علي بةِرَيز ثةريهان قوبالى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من  جةكة بؤ نةفةقاتى تةشغيلي دةضَىى بود% 61من لَيرةوة باسى ِراثؤرتى وةزارةتى دارايى دةكةم كة لة 
 31ى كةم بكرَيتةوة بََيتة سةر اةوةى كة سلفةى عةقار زيـاد بكرَيـت و بكرَيتـة    %51داوا دةكةم اةمة لة 
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مليـؤن كـةمرت نـةبَىش هـةروةها هاوتـاكردنى       5مليؤنش هـةروةها ثَيشـينةى هاوسـةرطريى بكرَيـت بـةوةى لـة       
هـةزار   15زى ىَل بكرَيـتش اةطـةر بَيينـة سـةر اـةوةى كـة تـةنها        مووضةى ااسايش و ثَيشمةرطة وةكو مةركة

ش بـةآلم لـة   116هـةزار فةرمانبـةر بـووةش بـةآلم ثؤينـت       715كة  1111فةرمانبةر زيادى كردووة لة ساَلى 
قـات زيـادى كـردووة اـةبَى لـة مووضـةكةش         3هةزارش اَيمة بابَيكى ترمـان هةيـة كـة     751بووة بة  1111

مـةوجوداتى غـةيرى مـاىل كـة     ( منح و منافع اوجتماعى و مصروفات اخرى)ايعانات  وةكو خزمةتطوزارى و
داوا دةكـةم  ( ترليؤنَيك و حةوت سةد و نؤ مليار و حةوت سةد و هةشتا و نؤ مليؤن)اةمة هةمووى دةكاتة 

لـةو   اةمة وبربَى و خبرَيتة سةر مووضة كة تؤِرى كؤمةآليةتى زيـاد بكرَيـتش هـةروةها لـةو ثـارة هـةر يـةك       
بابانة دوو قات زيادى كردووة بة بَى اةوةى سةبةبَيكى مةعقول و لؤذيكى هةبَىش بةِرَيز سةرؤكى ثةرلـةمان  

ترليؤنَيك و ثَينج سةد و )اةطةر بَيينة سةر اةوةى كة باسى عجزى اةم ساَل بكةين كة لة وةزارةت بة بِرى 
بـةآلم لَيـرة سياسـةتى حكومـةتى هـةرَيمى       (ثةجنا و ضوارمليؤن و دوو سةد مليار و نةوةد و شـةش مليؤنـة  

كـة بـةبِرى    1116ديار نيةش نةطةِراوةتةوة بؤ حساباتى ختامى بؤ اةوةى بتوانَى اةو عجزةى كـة لـة سـاَلى    
نةيتوانيوة ثِرى بكاتةوةش هيَ ثالنَيكى نيـة اةمـة   ( حةوت سةد و يةك مليار و حةوت سةد و ثانزة مليؤن)

دةكــات بــؤ ســاآلنى داهــاتووش اةطــةر بــَيني باســى دوو وةزارةت بكــةين كــة   تووشــى اينهيــارَيكى ايقتســادمان 
 11ثــرؤذة  11يــةكَيكيان وةزارةتــى تةندروســتية كــة لــة ااســتَيكى زؤر زؤر وواز و خــراث دايــةش لــة كــؤى   

نةكراوةش وةزارةتى تةندروستى يةكَيكى لـةو وةزارةتانـةى كـة داهـاتى      1111ثرؤذةى خةرجى بؤ كراوة بؤ 
حةوت مليار و نؤسـةد  )بؤ خؤيةتىش بؤية من لَيرة داوا اةكةم داهاتى وةزارةتى تةندروستى كة تةندروستى 

و بيست و شةش مليؤنة اةمـة خبرَيتـة سـةر زيـاد كردنـى مووضـة و دةرماَلـةى كارمةنـدانى تةندروسـتى و          
ستى لة مةركـةز  ثزيشكان بةبَى جياوازى لةبةراةوةى تا اَيستا جياوازى هةية لةبةينى كارمةندَيكى تةندرو

سحيَيكةوة لة خةستةخانةيةكةوة بؤ يةكَيكى تـرش اينجـازى وةزارةتـى تةندروسـتى لـةم سـاَلة تـةنها بنكـةى         
تةندروستى لة جؤرى سى بووة كةلة ايرباهيم امحد هةبووةش من باسى وةزارةتى تةندروسـتيش دةكـةم كـة    

دروســتيةكانش يــةكَيك لــةو بنكــة  تــةنها خــؤى دةبينَيتــةوة لــة تــةعمري كــردن و دروســت كردنــى بنكــة تةن   
تةندروستيانة كة بنكةى تةندروستى بازيانة كة دوو جار ثارةى بؤ تةرخان كـراوة لـة ثةرةثَيـدان و ثـرؤذة     
ثَيشنيارة بةردةوامةكان كة دوو سةد مليؤن بووةش اَيسـتاش تـازة دراوةتـةوة بـة كؤمثانيايـةكى تـرش ثـرؤذةى        

مليـؤنى تـرى بـؤ     71كـة   31سـوىل  لةقريان لـة سـلَيمانى تةسة  دروست كردنى خانووى كارمةند لة طوندى فـ 
تةرخان كراوةش سَى جار هاتووةش اةم وةزارةتة هةتا اَيستا نازانني وةزارةت كةرتى حكومةت بة ض سيستمَيك 
اـيش دةكـاتش سياســةت ضـية و كـةرتى تايبةتــة يـان حكوميـةش مــن لَيـرة يـةك منوونــةم هةيـة كـة وةزيــرى           

ثَيـنج مليـار و شـةش سـةد و نـةوةد و      )طرَيبةستَيكى ايمزا كردووة بـة بـِرى    11/6/1111تةندروستى لة 
تةرخان كراوة بؤ خةسـتةخانةى خَيرخـوازى ثـار كـة اةمـة      ( ثَينج مليؤن و حةوت سةد و نةوة و نؤ هةزار

 خَيرخوازية ناوى بةناوى خؤيةتىش داوا دةكةم اةم ثارةية لة هـيَ لسـتَيك دا نيـة لـة ثرؤذةكـانى وةزارةتـى      
ــرى       ــت لةطــةَل وةزي ــينةوة بكرَي ــَي ثرس ــتى و ل ــى تةندروس ــةر بودجــةى وةزارةت ــتى بطةِرَيتــةوة س تةندروس
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تةندروستى بة ض ياسايةك اةمةى كردووةش كة لة ِراثؤرتى ليذنةى دارايى هاتووة هةتا اَيستا كةرتى تايبةت 
وةزارةتـى ثَيشـمةرطة لةسـةر     ياساى نية دةعم بكرَيتش وةزارةتى تةندروستى تا اَيستا ثـاريش بامسـان كـردش   

 .......... .اةوة ثرؤذة دابني دةكات كة اةويش تةواوكارى نةخؤشخانةى شؤرشة دابني كردنى 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية باسى ميزانية و مةشروعةكة بكةش تـةقيمى وةزارةتـةكان لـة شـوَينَيكى تـرةش اَيسـتا ِراثؤرتةكـة ضـيت         
 .ثةريهان خان فةرموولةسةرى هةية باسى اةوة بكةش 

 :حممد علي بةِرَيز ثةريهان قوبالى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ضوار خةستةخانةمان هةية كة سةد قةرةوَيلةيى بةشى ضاندنى لةش اةمانة نةخراونةتـةوة بةشـى هةشـتا    
وة قةرةويلةيى شَيرثةجنة كة خؤثاراستنى ثزيشـكى داوةرى اةمانـة ثارةيـان بـؤ تـةرخان كـراوة نةخراوةتـة       

قةرةوَيلـةيى كـة جـارَيكى تـر      111جَى بةجَى كردنةوةش من لَيرة ثَيشنيار دةكةمش هـةروةها خةسـتةخانةى   
ى بـؤ دانـراوةش داوا دةكـةم اـةم هـةموو ثارانـة       (ضل و حةوت مليار و ضوار سـةد و بيسـت و حـةوت مليـؤن    )

بــؤ اــةوةى بــة ثَيشــنيارى بطةِرَيتــةوة ســةر وةزارةتــى تةندروســتى جــارَيكى تــر اــةم بودجةيــة بطةِرَيتــةوة  
اةنــدامانى ثةرلــةمان لةطــةَل ِراثــؤرتى ليذنــةى دارايــى ضــاك بكرَيـــتةوة و داوا دةكــةمش ثَيشــنيار دةكــةم كــة  
خةســتةخانةى تــر لــةم ثــرؤذة حــةل كراوةكــان يــان اةوانــةى كــة نةماوةدروســت بكرَيـــتةوة  و كردنــةوةى   

ةوةى بتـوانَى وةزارةتـى تةندروسـتى لةسـةر     سةنتةرى تايةبةت بة عيالجى ايدمانش مةركةزى  ـوس بـؤ اـ   
ثَيوةرى عيلمى ثرؤذةكان خؤى ثارةى تايبةت بؤ توبى ويقااىش هةروةها كِرينى اامَير بََيتة سةر سـيلةع و  

ــةوةى  ــةدةمات لةبةرا ــى     )خ ــيلةع و خــةدةماتى وةزارةت ــةنها س ــؤن كــة ت ــةجنا ملي ــةد و ث ــَى س دة مليــار و س
ثَينج مليار و ضوار سةد و ثةجنا وبربَى و خبرَيتة سةر ثرؤذةكان بـؤ  )تةندروستى ية و مةنافعى ايجتماعى 

دوو سـةد و  )دروست كردنى خةستةخانةى تايبةت بؤ شةلةىل دةمـا  و كـةم اةنـدام و اـؤتيزمش بَيجطـة لـةو       
ثةجنا و هةشت مليارةى كة دانراوة لة ِراثؤرتى وةزارةتـى دارايـى اـةوة زؤر كةمـة داوا اةكـةم زيـاد بكرَيـتش        

روةها لةو ثارانة زؤربةى قةزاكان ثرؤذةيان بؤ دةرنةكةوتووةش وةكو قةزاى كفرى داوا دةكةم ضاوَيكى ثيا هة
خبشــَيندرَيتةوةش بــة نيســبةت وةزارةتــى ِرؤشــنبرييةوة شــةش ثــرؤذةى هةيــة و هيَــى نــةكراوة و خــةرجى   

نَيكـى تـةرخان   و هـيَ هي  1111ى سفرةش بةآلم شـةش مليـارى زيـاترى داوا  كـردووة بـؤ خـةرجى        1111
نةكردووة بؤ ااسةوارش لة ايستمارةى ايعدادى موازةنةى جارى دا اَيمة نةفـةقاتى ايعمارميـان هةيـة بـةبِرى     

ــؤن  ) ــت و دوو ملي ــةد و شةس ــوار س ــار و ض ــتا    ( دوو ملي ــةتا اَيس ــتا ه ــة اَيس ــةوةى اَيم ــربآش لةبةرا ــة وب اةم
اةحزابـةش هـةروةها داوا دةكـةم تـةامينى      تةلةفزيؤنَيكى وةتـةنى و نيشـتمانيمان نيـة و هـةمووى عايـد بـة      

حةظدة مليـار و سـَى سـةد و حـةفتا و نـؤى بـؤ تـةرخان كـراوةو         )حةياتى حةوادس و اةعماىل ايزافى ضيةش 
اوتىش هــةروةها داوا دةكــةم كــة مــةج( موخةسةســاتى خاســةش ســَى مليــار و هةشــت ســةد و شةســت و ثَيــنج  

سـت و حـةوت مليـؤن وبـربَى و موخةسةسـات و نةفـةقاتى       ى اوخرا حةظدة مليارو ثَينج و سـةد و بي موازلة
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% 65اةمةكـةم بكرَيتـةوةو بكرَيتـة    ( بيست و ضوار مليار و هةشت سـةد و هةشـتا و هةشـت مليؤنـة    )ايفاد 
دوو سـةد و ضـواردة   )كةم بكرَيتةوة هـةروةها داوا دةكـةم ايجـارى مـةبانى كـة ايجـارات اـوخرا هةيـة بـِرى          

خرا هةية اَيمة كارطوزارمان هةية لة خةستةخانةكان لة هةموو شـوَينةيكان  هةروةها تةنزيفات او( مليؤنة
مليـار و نؤسـةد و    11كة بؤضى اةمة مبَينَىةش زيافة و وفود و عيالقات عامةش اَيمـة ثَيويسـتمان بـةوة نيـة     

دةكـاتش  ( بيسـت مليـار و دوو سـةد و ضـل و حـةوت     )هةشتا و يةكش اةمة كةم بكرَيتـةوةش تـةنزيفى دةوااـري    
 ........... .هةموو دةوااريَيك سيانةى خؤى هةيةش( سةد و حةفتا مليار)سيانة 

 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثاسش ببورة وةختت زياد بردش داواى ىَل بوردن دةكةم لَيرةوة مةشغوَل بووينش كاك محـة سـعيدش كـاك    
ووت ضاكى كةرةوةش بـؤ اـةوةى لـة    محة سعيد دةقيقةيةكش ااشتى خان كةرةمكة اةو هةَلةيةى كة فةرموو ب

ثرؤتؤكؤَل اةم دوو ذمارةيةى ااشتى خان بة هةَلة باسى كردبوو وبدرَى و اَيستا حةقيقةتةكةى خؤى بـاس  
 .دةكاتش ااشتى خان فةرموو

 
 :صاحل بةِرَيز ااشتى عزيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لــة ثارَيزطــاى هــةولَيردا نؤذةنكردنــةوةى  مــن لــة تَيبينــى كــردي لــة ثــرؤذةى ااوةدانكردنــةوة و ثالنــدانان 

يةك مليار دينار دانراوة لةبةرامبةر دا دروست كردنى سَى باخَة لـة هـةمان ثارَيزطايـا    )باخَةيةك بةبِرى 
نزيكةى يةك مليار دينارى بؤ دانراوة بؤية من بةراوردةكـةم اـةوة بـوو كـة نؤذةنكردنةوةيـةك لةبةرامبـةر       

ِرةنووسى جياوازة بةرامبةر بةيةكرتى من اامـاذةم كـرد بـة دوو بـة يـةكش       دروست كردنى سَى باخَةدا دوو
 .سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك محة سعيد فةرموو
 :بةِرَيز محة سعيد محة على

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةناوى خواش سـةرةتا دةسـت خؤشـى لةهـةموو ويـةك دةكـةمش بةِراسـتى ضـةند مةسـةلةيةك هةيـة زؤربـةى            

ةرلةمانتاران باسى دةكةن و ثاريش باسكراوة كة دواكةتنى بودجةى خيتـامى و ِراثـؤرتى شـةش مـانط كـة      ث
و ياساى ايدارةى ماىل و رةقـابى    1111ساَلى  17اةمانة بة ثَيى ياسا و بة ثَيى وايحة ثَيَةوانةن ماددةى 

نـةكراوةش اـةوة هيـوادارين     دا تـةواو بـن   15/1و  اةمانـة هـةمووى كـة دةبـَى لـة       1111ى ساَلى 65ذمارة 
جوابَيكى موقنع و جوابَيكى عيلميمان بدرَيـتةوةش سـةبارةت بـة ِراثـؤرتى دارايـى مـن ثَيموايـة اـةم ِراثؤرتـة         
زياتر اينشااية و زياتر عـةرزى اـةرقامى كـردووةش نـةك هاتبَيـت دةسـتى خسـت بَيتـة سـةر ديـارى كردنـى            
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نةِرةتيةكانى اةمِرؤى هةرَيم ضية بةشَيوةيةكى واقعى دةست سياسةتى دارايى حكومةت تَييدا و اايا كَيشة ب
نيشان بكرَى و بة شَيوةيةكى علمى و اـةكادميى لـة ِراثؤرتةكـة ضارةسـةرى بكرَيـتش بـؤ طرنطـى دان بـة كـام          
سَيكتةر و طرنطى دان لةسةر اةساسى داتا و اامار بةشَيوةيةكى زانستى كام سَيكتةر اةولةويـةتى ثـَى دةدات   

شــتنى هــةذارى و بــَى كــارىش بووذانــةوةى ذَيرخــانى اــابوورى طرنطــى دان بــة كــةرتى كشــتوكاَل و    اايــا نةهَي
طونــدةكان و ااوةدانكردنــةوةش ثةرةثَيــدانى و طةشــةدان بــة اــابوورىش هــةرَيم و زيــاد كردنــى سةرضــاوةكانى  

ان لـة ِراثؤرتةكـةدا   داهات كة دةبوواية لةم ِراثؤرتة دا بة شَيوةيةك لة شـَيوةكان دةسـت نيشـان بكرايـةش ديسـ     
ى داهات لة بودجةى عرياقى فيدراَلة كة ثَيمواية وا نية وةكو لةِراثؤرتى ليذنـةى  % 11باس لةوة دةكات كة 

دارايش هةية ااماذةى ثَى كراوةش باس لةوة دةكرَيت كة ااطادارى هيَ يـةكَيك لـةو خاآلنـة نيـة و دواتـريش      
روةها داهـاتى حكومـةتى هـةرَيم بـة ثَيـى خةمَلانـدنى عرياقـى        دةَلَى نوَينةرمان لة عرياق اامادة بـووة و هـة  

اايـا  ( سَى سةد و نةوةد و هةشت مليارة)مليارة و بة ثَيى خةمآلندنى هةرَيم  165ترليؤن و  5فيدِراَل بة 
اةو جياوازية لةضيةوة سةرضاوةى طرتووة و هؤكارةكةى ضية بـةو شـَيوةية خةمَلَينـدراوةة خـاَلَيكى تـر لـة       

ةدا دوو داهاتى خةمَلاندووة كة بةِراستى اةو داهاتة كة باسى باجةكان و باسى داهاتى جؤراو جـؤر  ِراثؤرتةك
دةكات و فرؤشتنى هةبووة ناداراييةكان كة من ثَيمواية اةو داهاتة جياوازى هةية لةطةَل خشـتةيةكى تـردا   

خةمآلنـدنَيك بـؤ نـةك و     6ةى و وثـةرِ  1كة بة ثَيى ِراثؤرتةكةى خؤيان لة ِراثـؤرتى كؤتـايى دا وثـةِرةى    
خزمةتطوزارى كة اةمة مةسةلةيةكى زؤر طرنطة سَى خشتةيان داناوة بؤ خؤيـان وةزارةتـى دارايـى بـة ثَيـى      
ِراثؤرتةكةو بة ثَيى خشتةكان جياوازيةك لـة ذمارةكانـدا هةيـةش مووحـةزةى يةكـةم اةطـةر تَيبينـى بكـةنش         

هةشت مليار و هةشت سةد ) 1111طوزارى بؤ ثار ساَلى مووحةزةى دووةمم اةوةية كة لة نةك و خزمةت
كـة اـةوة دوو قاتـة    ( ترليؤنَيك و شةش سةد و نةوةد و نؤ) بووة بؤ اةمساَل بووة بة( و سى و هةشت مليار

بـؤ اـةم سـاَل    ( سَى سةد و هةشتا و ثَينج مليارة)بةِراستىش ثَيمواية زؤر زيادى كردووة دوو قاتش باربووةكان 
سَى سةد و حةفتا و ضوار )يةعنى ضوار قات و نيو كةمى كردووةش بةخشني ( تا و ثَينج مليارهةش)بووة بة 

سـةد و هةشـتا و   )ش سـوودة كؤمةآلتيـةكان   (حةوت سـةد و شةسـت و دوو  )دوو قات بووةتةوة و بووة ( مليارة
قى بــة ديســان دوو قــات بووةتــةوةو بــووة بــة دووقــاتش خةرجيــةكان و مــةوجوداتى نــادارايى  فــةر ( حةوتــة

اةمـة مووحةزةيـةش هـةم غةَلـةتى ِرةقـةمى تيايـة و       ( هةشتا و دوو مليار و يةكَيكيان بة ثةجناو دوو مليـار )
هةم بةو ِرَيذةيةى دوو قات زياد بوونة يان ضوار قات زيادبوونةش ثَيمواية سةروةت و سامان يان اةو دارايية 

شتةيةى خؤيان دا سةير بكةى خشتةى دارايى بـاس  لة شوَينَيك دا سةرف دةكرَيتش خاَلَيكى تر اةطةر لةم خ
لـة   31/7/1111لةوة دةكات لة نةك و باربوو و بةخشـني و مـةنافعى ايجتمـاعى سـةرف كردنـى بـؤ تـا        

خشتةيةكيان دا كة هاتووة لة ِراثؤرتى وةزارةتى دارايى دا روبعَيكى خـةرج كـردووةش يـةعنى بـؤ منوونـة لـة        
مليـارى   16مليـار   116مليارى خةرج كردووةشلـة   63مليار  361وةش مليارى خةرج كردو 61مليار ش 377

كةضى لَيرة لـة رةقةمـةكان جيـاوازى هةيـةش بؤيـة       31/7سةرف كردووةش واتة ضارةطَيكى خةرج كردووة تا 
اةطةر بةم شَيوة بةراوردة حسـابية رةقةميـة بيكـةين اَيمـة دةتـوانني لـة بوجـةى نـةك و خزمـةتطوزارى          
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% 51ــ  % 11و سوودة كؤمةآليةتيةكانش  مةسروفاتى تر و مةوجوداتى نادارايى بةِرَيذةى باربوو و بةخشني 
بةو ِرَيذةية كةمى بكةينةوة اَيمة نزيكـةى  ( سَى ترليؤن و شةش سةد مليار دينارة)كةم بكةينةوة كة خؤى 

دةتـوانني بـةكارى   ترليؤن و نيوَيك يان تا دوو ترليؤن دينارمان دةست دةكةوَىش كة اةو دةسكةوتة زيادةيـة  
بهَينني بؤ ثرؤذةكانى وةبةرهَينان بةِراستى بؤ بوارى طةشةدان بة اـابوورى و ااوةدانكرنـةوةى طونـدةكان و    
طرنطــى دان بــة كــةرتى كشــتوكاَل و هــةروةها زيــاد كردنــى مووضــةى شــةهيدان و تــؤِرة كؤمةآليةتيــةكان و   

ةر بة شَيوةيةكى واقعـى سـةيرى اـةو داهاتانـة     طةجنان و يةعنى طرنطى دان بة ثرؤذةى طةجنانش كةواتة اةط
بكةين اةو ِرَيذةية دةتوانني بطةِرَينينةوةش خاَلَيكى تر كـة زؤر طرنطـة بةِراسـتى داهـات لـة بودجـة ثَيموايـة        
داهات شتَيكى زؤر طرنطة لة بودجةش داهاتى شةفاف نيةش ديـار نيـة و داهـاتى وةزارةتـةكان كـة سـةيرى اـةم        

ى وةزارةتــةكان دا فــةرقَيكى زؤر لةبــةينى اةمســاَل و ثــاردا هةيــةش بةشــَيوةيةكى   خشــتةية بكــةي لــة داهــات 
هةرةمةكى و بةشَيوةيةك تةمخني كراوة كة ديار نية معيارةكةى و زؤر ناديارةش بـؤ منوونـة لـة شـوَينَيك دا     

ةجناو يـةك  سـةد و ثـ  )لـة شـوَينَيكى تـردا هـةر خـؤى دةَلـَى داهـاتى كارةبـا         ( سةدو بيست مليـار )دةَلَى كارةبا 
وردةكارى زؤر تياية لةبةر كاتةكة زؤر زؤر كةمةش يةعنى داهـاتى وةزارةتـةكانش خـاَلَيكى تـر داهـاتى      ( مليارة

مليار و سةدو هةشتا و نؤ مليؤن ديارى كراوة كة اةوة فرؤشـتنى نـةوتى    111نةوت كة اةم داهاتى نةوتة 
رؤشـينةوة نـةك فرؤشـنتش باسـى نـةوتى خـاو و       سثية كة لة حكومةتى فيدِراَلةوة بؤمـان دَيـت و اَيمـة دةيف   

باسى موشتةقاتى نةوتى خاو كة لة ثاآلوطةكانى هةرَيم دةردةهَيندرَى و لةو شوَينانة ديارى كراوة بـة هـيَ   
شَيوةيةك باسى نةكراوة كة بة ثَيـى ياسـاش دَيمـة سـةرى دةَلـَى دةبـَى ديـارى بكرَيـتش مـةتارةكان و داهـاتى           

و داهـاتى قـةرز و مينـةحى دةوىل كـة دةدرَىش اايـا هةيـةة نيـةة اـةوة دةبوايـة           مةتارةكان و داهاتى طومرط
ديارى بكرايةش مينةحى طرَيبةستة نةوتيةكان بة هيَ شَيوةيةك نةخراوةتة سةر اةم داهاتةش خاَلَيكى تر لة 

دا سةركةوتوو نةبووش ضونكة اةو خةمآلندوويةتى بة سـَى سـةد و ضـل و هةشـت      1111تةمخينى داهاتى 
ليار دينارش بةآلم خؤيان بة ثَيى اةو ِراثؤرتـةى خؤيـان و بـة ثَيـى ِراثؤرتةكـةى وةزارةتـى دارايـى دةَلـَى تـا          م

مانط سـَى سـةد و شـانزة بـَى و شـةش مانطةكـةى تـر         7سَى  سةد و شانزة مليارةش كةواتة بؤ ماوةى  31/7
اـةو سـَى سـةد و ضـل و هةشـت      هيَ نةبَىة اةوةندةش بَينني كةواتة دةكاتة نزيكةى حـةوت سـةد مليـار و    

جـَى بـةجَى نـةكراوة كـة زؤر طـرنطنش وةك       1111مليارى داناوةش هةندآ ياسا هةية لة ثرؤذة ياسـاى سـاَلى   
كة باسى فرؤشتنى نةوت دةكاتش نةوتى خاو و باسى بةخشني لةسـةر طرَيبةسـتة    1و 1بِرطةى  17ماددةى 

شتةيةك بة ثَيى داهاتى نةوتى خاو و داهاتى طريبةستة نةوتيةكان دةكات كة دةَلَى دةبَى وةزارةتى دارايى خ
مينحةى بةخشينى طريبةستة نةوتيةكان بنَيرَى بؤمان و لة ضيشدا سةرف دةكـرَىش ثةرلـةمان موسـادةقةى    

 .لةسةر بكات
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نيشتمان خان فةرموو
 :صاحل بةِرَيز نيشتمان مرشد
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثشتطريى لة ِراثؤرتى دارايى دةكةمش ثشتيطرى اةوة دةكةم كة سـلفةى زةواج و هاوسـةرطريى بكرَيـت    سةرةتا 

مليـؤن دينـار و هـةروةها شـار و شارؤضـكةكان هـةمووى        11مليؤن دينـارش سـلفةى عـةقار بكرَيـت بـة       5بة 
وةش داواكارم مووضةى بطرَيتةوةش لةطةَل اةوةشدا حكومةت هةوَل بدات نرخى كةلوثةل لة بازاِر بةرز نةبَيتة

تؤِرى ضاودَيرى كؤمةآليةتى بكرَيت بة سةد و ثةجنا هةزار دينارش اةو ذنانةى كة ثياويان نية داخل بكـرَين  
و بيانطرَيتةوةش ثَيم باشة بايةو بدرَيت بة بوارى ثيشةسازى و كشتوكاَل و هةروةها طةشتوطوزارش ثشـتيوانى  

كرَيتش ثشتطريى لةوة دةكةم كة مووضةى ثَيشمةرطة زياد بكرَيـتش  لةوة دةكةم سلفة بؤ فةرمانبةران دابني ب
ضــونكة اــةو مووضــةية كــة ثَيشــمةرطة وةرى دةطرَيــت بــايى هةفتةيــةكى ناكــاتش مووضــةى كــةم اةنــدامانى 
سةنطةريش لة هـةمان كاتـدا زيـاد بكرَيـتش زيـاد كـردن و هاوتـا كردنـى دةرماَلـةى ثـؤليس و ااسـايش وةكـو             

من واى دةبينم كة ناعةدالةتى هةية لة بودجة لةسةر ااستى وةزارةتةكان و ثارَيزطاكـان  بةغداى ىَل بكرَيتش 
واتة هةندَى لة وةزارةت بودجةى زؤرى بؤ دابـني كـراوة بةبـةراورد لةطـةَل وةزارةتـةكانى تـرش ثَيشـنيارَيكى        

ى كـة نـةوتى ىَل   تريش دةكـةم مةبـدةاَيك ثـرتؤ دؤور ثَيويسـتة ثـةيِرةو بكرَيـت لـة كوردسـتانش اـةو شـوَينة          
دةردةهَيندرآ مافى خؤيانة بةشة بودجةيان بؤ دابني بكرَيتش ثَيشنيار دةكةم اةو ِرَيطا دةرةكيانـةى كـة لـة    
وةزرى هاوين دا زؤربةى طةشتيارانى لةسةرة و بنكةى فرياكةوتنى تةندروستيان بؤ دابني بكرَيت كة اـةوة  

ــدانى ثاريَ  ــتة بودجــةى ثةرةثَي ــونكة    زؤر زؤر زرورةش ثَيويس ــتىش ض ــة بوجــةى طش ــا بكرابايــةوة ل ــان جي زطاك
بودجةى ثارَيزطاكان دةبَى بة ثَيى دانيشتوان بَيتش من هةندَيك تَيبينيم هةيـة لةسـةر ثِرؤذةكـانش هةنـدَيك     
لة ثرؤذةكان ناهةماهةنطى هةية لة نَيوانيان دا بؤ منوونة كؤمةَلَيك ثرؤذة هةية لة شةقآلوة و لة سـنوورى  

وة كـة ثَيشـكةش كـراونش بـةآلم داخـل نـةكراونش اةمـة بـؤ دووةم سـاَل دةضـَيت كـة اةمـة             دةورةبةرى شةقآل
نيطةرانى دروست كردووة لةمةنتيقةكةش يةكةم لةوانة ثـرؤذةى دابـني كردنـى زَيـراب كـة زؤر ثَيويسـتة لـة        

ةقامةكان دا شةقآلوة هةبَىش كة اةوة لةِرووى تةندروستيةوة بؤ خةَلكَيك هةم باشة كة اةو زَيرابة بةسةر ش
نةِرواتش لةبوارى سندوقى نيشـتةجَى بـوونش ضـونكة شـةقآلوة شـوَينَيكى سـياحية و خـةَلك نـاتوانَى خـانوو          
دروست بكات لة باخةكانش كة هةتا اَيستا سندوقى نيشتةجَى بوون اةو مةنتيقةى نةطرتووةتةوةش اةوة زؤر 

ســندوقة لــة شــةقآلوة جــَى بــةجَى بكرَيــت و زؤر ثَيويســتة اــو ســندوقة ضــاوَيكى ثَيداخبشــَيندرَيتةوةش اــةو 
خةَلكى فةقري و كةم دةرامةت و اةوانةى زؤر تَيدايةش بؤ اةوةى لة كرَيَياتى رزطاريان بَىش ثَيم باشـة اـةوة   
زؤر زؤر ايهتمامى ثَى بدرَيت كة اةوة زؤر زةرورة لة مةنتيقةى اَيمـة ضـاوى ثَيـدا خبشـَيندرَيتةوةش تـاوةكو      

كى نية كة اـةوة زؤر زةرورة لـةناو مةنتيقـةى اَيمـة كـة شـوَينَيكى سـياحيةو ثاركَيـك         اَيستاش شةقآلوة ثار
هةبَى و بؤ اةوةى خةَلكةكة بتوانى سةردانى بكاتش اةوة ضةندين ساَلة و سَى يةم سـاَلة بينايـةى شـارةوانى    

ر ناشـياوة كـة   ثرؤذةى بؤ تةقديم دةكرَى كة اةو بيناية لة سَى ذوورى بَووك ثَيك دَيت كـة شـوَينةكةى زؤ  
داوا دةكةن بينايةيان بؤ نوآ بكرَيتةوةش تا اَيستا تةبعةن اةوةش جَى بةجَى نةكراوةش زؤر ثرؤذةى ديكـةش  
ثَيشكةش كراوة بؤ زةوى كرَيَيةكان كة تا اَيستا نيـوةى لـةو ثرؤذانـة جـَى بـةجَى نـةكراوةش ضـةندين جـار         
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بؤنــة اايينيــةكانيان بــؤ جــَى بــةجَى بكــةينش اــةو  لةويــةن خةَلكــةوة داوامــان ىَل اــةكرَى بــؤ اــةوةى هــؤَلى  
كةسانةى كة تازيةيان هةية هةموويان لةسةر شةقامةكان دااةنيشن كة اةمة ثرؤذةمان تةقديم كردووة بـة  
ثارةيةكى زؤر كةميش اةوة دةكرَيت و تةواو دةبَىش دةبينني اةو ساَليش هةر بؤيان جَى بةجَى نةكردوونـة  

وةش كة داواكارين لة وةزيرة بةِرَيزةكان كة اةوةمان بـؤ خبةنـة بـوارى جـَى بـةجَى      يان دانا 1111و بؤ ساَلى 
ــةو     ــارين ل ــمان هةيــة داواك ــتى تريش ــةك ش ــة اــةوة     15كردنــةوةش ي ــت ك ــةزار كةســةى كــة تــةعني دةكرَي ه

هةنطاوَيكى زؤر باشةش بةآلم بة يةكسانى دابةش بكرَيت نةوةكو اةو جارةش شارةكةمان ديسانةوة بـَى بـةش   
لةو تةعيناتة و بةشَيكى كةمى بؤ دابني بكةنش يةك شتى تر كة بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمانش لةسـنوورى      بَى

رؤذةيـةكيان  ثِرانية كة خةَلك زؤر ثةيوةندى ثَيوة كردووينة كة دةَلَيني هةتا اَيستا لة شارةكةى اَيمة هـيَ  
نى لـةو مةنتيقةيـة هةيـة كـة زؤر     بؤ اَيمة نةخستووةتة بوارى جـَى بـةجَى كردنـةوة كـة اـةوة زؤر نيطـةرا      

ثرؤذةيــان تةقــديم كــردووةش زؤر زؤر ثَيويســتة لــة جــادة و كــؤون و اةوانــة هيَــيان بــؤ اَيمــة جــَى بــةجَى  
 .نةكردووةش داواكارين كة اةوانيش ضاوةكيان ثَى داخبشَيندرَيتةوة لة سنوورى ِرانية و زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عماد فةرموو
 

 :حسني ِرَيز عماد حممدبة
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسةرةتا دةست خؤشى لة ليذنةى دارايى و اابوورى دةكةم بؤ ماندووبونيان لة اامـادةكردنى اـةم ِراثؤرتـة    
كة كؤمةَلَيك تَيبينى و ثَيشنيارى طرنط تَييدا جَيطري كراون كة دةكرَيت ببنة بنةمايةك بؤ طفتوطؤ كردن و 

ارى لةسةر بداتش هةروةها ثشتطريى هةموو اةو ثَيشنيارانة دةكةين كة لةم ِراثؤرتةدا هاتوونش ثةرلةمان بِري
ديسان ثشتطريى لة سياسةتى دارايى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين كة لـةم بودجـةدا ثـةيِرةو كـراوة     

و  خواسـتةكانى   كة بة طرنطى دان بة كؤمةَلَيك سةكتةرى طرنط و حةيةوى كـة فعلـةن ِرةنطدانـةوةى حـةز    
اةم هةرَيمةيةش لةوانة كارةبا و ثةروةردةو خزمةتطوزارى ااوو ِرَيطاوبان و نيشتةجَى بـوون و ثةيـدا كردنـى    
هةىل كار بؤ طةجنان و كةم كردنةوةى ِريذةى بَى كارىش بةرزكردنةوةى ااستى بذَيوى هاووآلتيان و تا كؤتايى 

دةكرَيت كة لة نَيـوان سـاَلى    1111وةرطةِرخستنى ساَلى  ديسان زؤر قسة و باس لةسةر زيادبوونى بودجةى
زياتر لة سَى ترؤليؤن زياد بووة  كة ثَيويستة حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان هـةوَل بـدات      1111ـ   1116

ــة         ــة لةوان ــار ك ــةَلَيك هؤك ــؤ كؤم ــةوة ب ــةش دةطةِرَيت ــةآلم اةم ــةوةش ب ــةم بكات ــنت ك ــةكانى وةطةِرخس خةرجي
نى فةمانبــةران و كِرينــى ســووتةمةنى بــؤ وَيســتةطةكانى كارةبــا و دابــني كردنــى   زيــادةِرؤيى لــة دامةزرانــد

مووضةو ثَيداويستيةكانى ثَيشمةرطةش زياد كردنى مووضة و دةرماَلـة ديسـانةوة تـةرخان كردنـى ذمارةيـةك      
 ش سـندوقى نيشـتةجَى بـوون و   |تةخسيسات بؤ كؤمةَلَيك بوار لةوانة سندوقى ثةرةثَيدانى تواناسازى مرؤيـى 

ثشتيوانى كردنى حزبةكان و ثرؤذةى ِرَيكخـراوة ناحكوميـةكان و ثَيـدانى قـةرزى كشـتوكاَل و ثيشةسـازى و       
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تــةرخان كردنــى ثَيشــينةى هاوســةرطريى و زيــاد كردنيــان و ثَيــدانى قــةرزى خانووبــةرةو زيــاد كردنيــان و   
ن كردنـى بودجـةى   تةرخان كردنى تةخسيسات  بؤ هةَلمةتى دروست كردنى قوتاخبانـةى هاوضـةروش تـةرخا   

دامةزراندنى هةشت ليواى تازة و زياد كردنـى دةرماَلـةى ثـؤليس و ااسـايش و زيـاد كردنـى يارمـةتى تـؤِرى         
كؤمةآليةتى كة اةمانة هةمووى اـةو هؤكـارةن كـة واى ىَل كـردووة بودجـةى وةطةِرخسـنت بـةرةو زيـادبوون         

دةكـةم كـة لةويـةن ليسـتى كوردسـتانى       بََيتش سةرةِراى اـةم هـةموو هؤكارانـة منـيش ثشـتطريى اـةو ِرايـة       
بـؤ ثاَلثشـتى كردنـى    % 11بةِرَيـذةى   1111ثَيشنيار كراوة بؤ كةمكردنةوةى بودجةى وةطةِرخسـتنى سـاَلى   

اــةم بوارانـــةى كــة ااماذةيـــان ثَيـــدراوة كــة ثَيويســـت ناكــات دووبـــارةى بكةمـــةوةش ســةبارةت بـــة ثـــرؤذة      
كة اةوانةى ثةيوةنديان بة ليذنةكةمانـةوة هةيـة جَيطـاى     1111بةردةوامةكان و ثَيشنيار كراوةكانى ساَلى 

دةسـت بـةجَى بـةجَى     1111دَلخؤشية كة بؤ اةم ساَل وةزارةتى ثالندانان لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكانى سـاَلى     
كردنى دوو بينايةى كؤنرِتؤَلى جؤرى  لة سـلَيمانى و لـة دهـؤك دةكـاتش هـةروةها كؤمـةَلَيك ثـرؤذة لةويـةن         

يى و اابوورى جَى بةجَى دةكرَين بة مةرزةكانى سنوورى ايرباهيم خـةليل و حـاجى اؤمـةران    وةزارةتى دارا
ــة          ــى ب ــتة طرنط ــةن ثَيويس ــة فعل ــايى ك ــونَى و تاكؤت ــة و س ــةرزةكانى تةويَل ــان و م ــةرويز خ ــا  و ث و بان

طرنطـى دان   مةرزةكانى سنووريش بدرَيت لة ِرَيطاى اةجنامدانى ثرؤذةى ثَيويستش بةآلم ديسانةوة بـؤ زيـاتر  
دروست / ةكانى سنوورى و  دةزطا ضاودَيريةكانى بازاِر ثَيشنيارى ش يةكزبة كارةكانى كؤنرتؤَلى جؤرى و مةر

كردنــى ســَى تاقيطــةى ثَيشــكةوتوو لــة هــةر ســَى ثارَيزطاكــانى هــةرَيم دةكــةين بــؤ دةســتةى ثَيوانةســازى و    
ست دانيةش بـة كؤمـةَلَيك كةلوثـةل و بـةروبووم     كؤنرِتؤَلى جؤرىش ضونكة ِرةوشى ثشكنينةكان لة ااستى ثَيوي

ثشكنني ناكرَينش لةبةر نـةبوونى تاقيطـةى ثَيشـكةوتوو و بـؤ اـةوةى ثـةنا نةبـةين بـؤ كؤمثانيـاى فاحسـةى           
ــكنينةكانش دوو  ــؤ ثش ــانى ب ــتوكاَل و      / بي ــارةنتينى كش ــؤ ك ــةرزةكان ب ــةموو م ــة ه ــة ل ــى تاقيط ــت كردن دروس

كؤنرِتؤَلى جؤرى و بؤ اةوةى بتوانن بـؤ هةنـدَى كةلوثـةل ثشـكنني      ظَيتةرنةرى و تةندروستى و بيناسازى و
ساآلنة ِرَيذةيةك لة داهاتةكانى مةرزةكانى سنوورى / بكةن كة اةوانةى ثَيويستى بة ثشكنينى ورد نيةش سَى

تةرخان بكرَيت بؤ ثاَلثشتى كردنـى اةجنامـدانى ثرؤذةكـان لـة مـةرزةكانى سـنوورىش ديسـان لـة ثرؤذةكـانى          
تَيبينى اةوة دةكرَيت كة ضةند كةموكوِرى لةخشتةى ثرؤذةكان دا ديار بـوو كـة    1111َينانى ساَلى وةبةره

ــتةى  / ثَيويســتى بةِروونكردنــةوة هةيــةش لةهــةمان كاتــدا ثَيشــنيارى تريشــم هةيــةش يــةك    ثــَى دةضــَيت خش
َل خشـتةى ثرؤذةكـانى   زانيارى زياتر تَيدا ديار بَيتش بةبـةراورد لةطـة   1111ثرؤذةكانى وةبةرهَينانى ساَلى 

تَيبينى اةوة دةكرَيت / ش بةآلم ديسانةوة هةندَيك لةو زانياريانة ثَي دةضَيت دروست نةبنش دوو1111ساَلى 
كة كؤمـةَلَيك ثـرؤذة لةسـةر بنـةماى ميزاجيـةتى شةخسـى دانـراوةش بـة ثَيـى ِرةضـاوكردنى حـةز و ويسـتى             

و ثرؤذانـة اـةجنام بـدرَين تـةنها كؤمـةَلَيك كـةس لَيـى        هاووآلتيانى اةو ناوضةية كة اةمة واى ىَل كردووة اة
ِرَيذةى جَى بةجَى كردنى ثرؤذةكان لة ااستى ثَيويست نية و زياتر لة نيوةى ثـرؤذة  / سوودمةند دةبنش سَى

ثَيشنيار كراوةكانى ساَلى ثَيشوو جَى بةجَى نـةكراون كـة هيـوادارين حكومـةتى هـةرَيمى ميكـانيزمى باشـرت        
ثشتطريى ثَيشنيارى ليذنةى دارايى و اابوورى / ِرَيذةى جَى بةجَى كردن بةرزبكاتةوةش ضوار دابنَى بؤ اةوةى
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كــةمرتى بــؤ دانــراوة لــة كــؤى طوذمــةى ثرؤذةكــةش % 6دةكــةين ســةبارةت بــة خــةرجى اــةو ثرؤذانــة كــة لــة 
 1111لـة بودجـةى وةطةِرخسـتنى سـاَلى     % 11ثَيشنيار دةكةين اةطةر اةو ثَيشنيارةى بـة كـةم كردنـةوةى    

بِريارى لةسةر درا اةو طوذمةى كة تةرخان دةكرَيت بؤ ثشـتيوانى ثرؤذةكـانى وةبـةرهَينان دابـةش بكرَيـت      
كـةمرتةش بـؤ منوونـة ثـرؤذةى اـاوى اامَيـدى و       % 6ش  1111لةسةر اـةو ثرؤذانـةى كـة خـةرجيان بـؤ سـاَلى       

ثشـتطريى  ثَيشـنيارى   / يىش ثَيـنج ااكرَىش فرؤكةخانةى دهؤك و سايلؤى بةردةِرةش  و كةور و ِرانية تـا كؤتـا  
ليذنةى دارايى و اابوورى دةكةين بة دابني كردنى يةكةى نيشتةجَى بـوون بـؤ هاووآلتيـانى خـاوةن داهـاتى      

ثشتطريى لةِراى زكية خان دةكةين سةبارةت بـة ضارةسـةركردنى كَيشـةى    / سنووردار و كةم دةرامةتش شةش
ثَيشنيار دةكةم ليذنةيةك ثَيك / كيا و اَيران طةِرانةوةش حةوتاةوانةى لة تور 1661ااوارةكانى ثَيش ساَلى 

بهَيندرَيت لة ليذنةى دارايى و ياسـايى و سـةرؤك ليذنـةكان بـؤ وةرطرتنـى هـةموو اـةو كةموكوِريانـةى كـة          
لةويةن اةندامة بـةِرَيزةكانى ثةرلةمانـةوة ااماذةيـان ثَيـدراوة و بـة هةماهـةنطى لةطـةَل بـةِرَيزان وةزيـرى          

ثَيشنيار دةكةم سةد مليار دينار تةرخان بكرَيت لةو كةم كردنـةوةى  / انان و دارايى و اابوورىش هةشتثالند
كة اةطةر ثةسةند  1111كة ثَيشنيار كراوة لةويةن ليستى كوردستانيةوة لة بودجةى وةطةِرخستنى ساَلى 

ى زيــاتر بــةو ناوضــانةى  كــرا لةويــةن ثةرلــةمانى كوردســتانةوة بــؤ اةجنامــدانى ثــرؤذة خزمةتطوزاريــةكان  
 .سنوورى كة تووشى هةَلمةتةكانى اةنفال و جينؤسايد بوون

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك برهان فةرموو

 :حسني بةِرَيز برهان رشيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

حسـاباتى خيتمـانى    15/1/1111ثَيويسـتة لـة   / من تةعقيبم لةسةر اةو ِراثؤرتة بـةم شـَيوةيةيةش يةكـةم   
بَيتش بؤ نةهاتووةة تاوةكو اَيمة بزانني مدةوةر ضةندة كة ِراثؤرتى ليذنةى ياسـاييش ايشـارةتى ثَيـى داوةش    

دواتــر تــةوزيع  1111كــة ثَيويســتة خبرَيتــة ســةر داهــاتى  1111بــةِرَيز حســاباتى مــدةوةرةى ســاَلى / دوو
رايــة ســةر بودجــةى يــش نةخ 1116بكرَيتــةوة بــؤ خــةرج كــردن ديــار نيــةش حســابى ميزانيــةى مــدةورةى 

مليـارى ثرؤذةكــان سـةرف نــةكراوةش    311مليـار زاايــدةن   611اـةو ثارانـة لــة كوَينـةة بــؤ منوونـة      1111
مليـار دينـار بـووةش لةطـةَل      111ى تواناسازى ووان كة % 71خانووى شةهيدان لةطةَل  1711لةطةَل ثارةى 

 1365ى ليذنــةى دارايــى دا هــاتووةش لــة  ى ِراثؤرتةكــة 11مليــارى وةرزش ش هةنــدَيكيان كةلــة وثــةِرة   11
يةك دينارى تيـا سـةرف نـةكراوة اـةو ثارانـة لـة كـوَين و بـؤ كـوَى ضـووةة           ( سَى سةد و بيستى)ثرؤذة بِرى 

بةِراستى كة اةمةش ذيانى خةَلكة ثَيويستة بطةِرَيتةوة سةر ارياداتى اةمساَل و ديسانةوة تةوزيعى / سَييةم
ة بودجة نيةش بةَلكو زؤر زؤر زياديش دةكات اةطـةر اةمـةى بـؤ بطَيِرينـةوةش     بكةينةوة كة بة كورت هَينان ل

لةِراثؤرتى بةِرَيز وةزيرى دارايى داهـاتووة وةزارةتـى ثَيشـمةرطة بـاس نـةكراوة لـة تـةرخان كردنـى         / سَييةم
 لةسـاآلنى ِرابـردوو   5بِرطـةى   11ثاَلثشـت بـة قـانونى بودجـةى عرياقـى فيـدِراَلى مـاددةى         1111بودجةى 
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هةموار كرا بةمةرجَيك وةك ثَيشينة بـدرَيت تـا كـاتى ِرَيككـةوتن لةسـةر اـةم بابةتـةش كةضـى لـة بودجـةدا           
ِراثؤرتةكة ااماذةى بة تةنفيزى ياسـاى ِراذةى ثَيشـمةرطة نـةداوة كـة     / ثارةى بؤ تةخسيس كراوةتةوةش ضوار

 1111سـاَلى   1لـة ياسـاى ذمـارة     دا 11ثَيويستة مةعاشيان هاوتاى عرياق بَيتش سةرةِراى اةوةى لةماددةى 
زيادمان كردووة بـة سـَى بِرطـة ثَيويسـتة مةعاشـى ثـؤليس و ثَيشـمةرطة و ااسـايش ضـاك بكـرَيش سـةرةِراى            

خاَلةكةى ايتالفى ليستة كوردستانيةكان كة ضوونة ثـاَل حكومـةتى مالكيـةوة ايمـزا      16اةوةى ايعالن كرا 
ة خاَلـةكان دةبـَى بودجـةى ثَيشـمةرطة و هَيزةكـان بَيتـةوةش       كراوة لةويـةن مالكيـةوة كـة بـة ثَيـى يـةكَيك لـ       

بةِراســتى اــةو ثارانــةى بــؤ زراعــةت و صــناعة و ســحةتى تةندروســتى خــةَلك تةخســيس كــراوة    / ثَينجــةم
كـةم  % 51زؤركةمةش ثَيويسـتة ضـاك بكرَيـتش كـة ثَيويسـتة لـة غـةيرى مووضـة بودجـةى تةشـغيلى اةطـةر            

( د و نةوةد و نؤ مليار و حةوت سـةد و هةشـتا و حـةوت مليـؤن دينـار     يةك ترليؤن و حةوت سة)بكرَيتةوة 
بؤية ضاككردنى تةخسيسـى ثـارةى صـناعةت و زراعـةت و سـحةت داواكـارين لـةو بـابى لـة          / دةكاتش شةشةم

لة تةقريرةكـة ثـارةى ثـرتؤ دؤور وازح نيـة ضـةندةة حةقـة       / كةم بكرَيتةوةش حةوتةم% 51غةيرى مووضة 
لــة / ثــارةى فرؤشــتنى نــةوت وازح نيــة ضــةندةة ثَيويســتة ديــار بكرَيــت نؤيــةم / تةمِروون بكرَيتــةوة هةشــ

تةقريرةكةدا باسى داهاتى فِرؤكةخانةى هةولَير و سلَيمانى و مةصفاى نـةوتى بازيـان و خـةبات و كارةبـا و     
 اـاو و ِرةمسـى دادطـاو ِرةمسـى مـرور و رسـوماتى تــاثؤ و  طـومرط و زةريبـةى دةخـل و زةريبـةى عـةقار بــة           

خشتةيةكى موفةسةَل هى هةر سَى ثارَيزطا نةهاتووة و ديار نيةش لةكاتَيك دا تةنها موشـتةريةكى كارةبـا بـة    
مليــار دينــارة  311هــةزار كةســةش ســاآلنة داهــاتى كارةبــا نزيكــةى   151ثَيــى تةســرحيَيكى وةزيــرى كارةبــا 

بؤضـى بـؤ تـةعينى    / دةيـةم  مليـار دينـار تـةمخني كـراوةش     111لةكاتَيك دا بودجةى اةمسـاَل هـةمووى بـة    
ترليـؤن دينـار لـة بودجـةى تةشـغيلى دا زيـاد كـراوة كـة اةمـة           1هةزار موزةف بـِرى نزيكـةى    15نزيكةى 

دةربـارةى  /ِرةقةمَيكى تا بَلَيى خةياَلية نازانني اةو ثارةية ضية و بؤ كوَىة ِروونكردنـةوةمان بـدرَيتَى يـانزة   
ستة ثارةى زياتريان بـؤ تةخسـيس بكرَيـتش لةبةراـةوةى اـةوان      مةجلسى قةزا ااماذة بةوة نةكراوة كة ثَيوي

ثَيويســتيان بــةوة هةيــة هةرضــى حاكمــة وةكــو وآلتــانى دنيــا خانوويــان بــؤ دروســت بكرَيــت ااواتــةخوازين   
حـاكمى تـر هةيـة بـؤ اةمسـاَل تـةعني        111مةجلسى قةزا دروستى بكاتش هةروةها ثَيويستمان بة زيـاد لـة   

مليار دينار بـؤ دةسـتةى وةبـةرهَينان     115تةخسيس كردنى / دةعى عامش دوانزةبكرَيتش حاكم و ناايب مو
/ بؤ ضيةة بابى سةرفةكةى ضيةة ِروونكردنـةوةمان بـدرَيتَىش كـة تةقريرةكـة اامـاذةى ثـَى نـةداوةة سـيانزة        

مليار دينار بؤ سندوقى ايسكان ضؤن سةرف دةكرَيتة اةطةر اةمة بؤ اةوان ِروون بكةنـةوة ضـةندى    151
باسـى تةخسيسـى ثـارة بـؤ سـةنتةرى      / سووى بانك دةضَى و ضةندى بة قةرز دةدرَى بؤ خةَلكىة ضواردة بؤ

باسـى تةخسيسـى ثـارة كـراوة بـؤ كؤمثانيـاى       / رؤشنبريى و ِرَيكخراوى تريـانش كـَين اـةو سـةنتةرانةة ثـانزة     
باسـى تةخسيسـى   / ةدَلنيايىش ضةند ساَلة بؤى تةخسيس دةكرَيت و يةك دينار بةيةك كةس نةدراوةة شـانز 

ثارة كراوة بؤ زةمانى و عةمةلش ثارةى زةمانى عةمةل تا اَيستا ضةند ساَلة ثـارةى بـؤ تةخسـيس دةكـرَى و     
ثارةى بودجةى اةقاليم لـة مةركةزةوةيـة   / بة ض كرَيكارو شاطردَيك لةم هةرَيمةدا بةكةس نةدراوةة حةظدة
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دا تةايـدى اـةوةى كـردووة كـة      31وثـةِرةى  بؤضى خراوةتة سةر بودجـةى هـةرَيمة ليذنـةى ياسـاييش لـة      
جيابكرَيتةوة و بدرَيتة دةست اةجنومةنةكان خؤيانش هةروةها لـة ياسـاى بودجـةى عرياقـيش دا لـة بـابَيكى       
سةربةخؤدا لة ماددةيـةكى سـةربةخؤ دا كـة بـاس لـة نـاردنى اـةو ثارانـة دةكرَيـت االيـةتى سـةرفى ديـارى             

شَيوةيةةش من ثرسيارةكةم بةو شـَيوةية مـن ثرسـيار و تةعقيبـةكاي      كردووةش ثَيويست ناكات اةو هينة بةو
 .تةسليمى بةِرَيز وةزيرى دارايى دةكةمش سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت دةست خؤشش كاك طؤران فةرموو

 :حممد بةِرَيز طؤران اازاد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةوة دةست ثَى دةكةم كـة اـةم بودجةيـة شـةفافيةتى وازحـى تيايـة بـة        سةرةتا من لةويةنة باشةكانى بودج

هـاوثَيَ لةطـةَل اـةم ياسـاية هاتووةتـة ثةرلـةمانى        11دا كـة   3طوَيرةى ِراثـؤرتى ليذنـةى دارايـى لةوثـةِرة     
كوردستان كة هـةموو وردةكاريـةكى تَيدايـة و لـة اةنتـةرنَيت دا بـآلو كراوةتـةوةش سـةبارةت بـة دواكـةوتنى           

كة زؤر ااماذةى ثَى درا اةوةى بؤمان دةركةوت كـةوا بودجـة لةسـةرةتاى سـاَلةوة اامـادة كـراوة بـةو        بودجة 
ِرؤذ بودجـة طةيشـتووةتة ثةرلـةمانى كوردسـتان لـة       11ثَييةى لة دواى ثةسةند كردنى بودجةى عرياق بة 

دجة بةسرتاوةتةوة بـة  ةوةش كة اةمةش اةوة دةسةملَينَى اَيمة طرفتمان هةية لةطةَل ثةسةند كردنى بو 1/3
ثةسةند كردنى بودجةى عرياقىش بؤية وةك هاوكارةكاي اةو ثَيشنيارة دةكةم كةوا اةطةر لةِرووى دارايـي و  
ايداريةوة طوجناوة سةنةى ماىل بطؤِردرَيتش جطة لةوةش بةشَيك لة دواكةوتنى بودجة من دةيطةِرَينمةوة بؤ 

َيستا ثَيمواية زةمـةنَيكى زؤرة لـة ثةرلـةمان ماوةتـةوةش دَيمـة      ةوة تاوةكو ا 1/3ثةرلةمانى كوردستان كة لة 
سةر وردةكارى بودجةش لةِراثؤرتى ليذنةى ياسـايى كـة باسـى زيـادكردنى دةرماَلـةى دةرضـووانى ياسـا كـراوة         

بـة فـةرمانى    11/3مةبةستمان زياد كردن نيةش بـةَلكو مةبةسـتمان يةكسـان كردنـةش ضـونكة حكومـةت لـة        
انَيكى دةركردووة بة سَى بِر دةرماَلةى دةرضووانى ياسايى زياد كردووةش كة من ثَيمواية فةرم 31/15ذمارة 

بودجــة ثةســةند نــةكراوة بــة ض ثَيوةرَيــك  / اــةم فةرمانــة خــؤى لــة خــؤى دا موخالفــةش ضــونكة يةكــةميان 
انة مةجلسى قةزا بودجةى موستةقلى خؤى هةيةو نةدةكرا بةو فةرم/ موخةسةسات زياد دةكاتة دووةميان

لةناو وةزارةتى عةدل دا بةشَيكى طرتووةتةوة و / زيادى بكاتش بةَلكو خؤيان دةبواية زيادى بكةنش سَييةميان
بةشَيكى نةطرتووةتةوة وةك سةرؤكايةتى و داواكارى طشتى و سةرثةرشـتيارى دادى اةوانـةى طرتووةتـةوةو    

يـان بـؤ زيـاد    % 31و اةوانة دةرضووانى ياسا لة موزةف هةتاوةكو دةرضووانى ياساش بةآلم لةناو بابلَيني تاثؤ 
كراوةش بؤية داواكارم هةمووى يةكسان بكرَيت اةو بِرة لةكاتَيك دا بودجةى وةزارةتى داد ثـةجنا مليـار بـووة    

مليارى سةرف كردووةش ثشتطريى زيـادكردنى سـولفةى زةواج دةكـةم بـؤ ثَيـنج مليـؤنش        31ساَلى ثار و تةنها 
ةدا مـن لـةوةدا اامـاذةى ثـَى بـدةم اَيمـة لـة كؤتـايى ثةسـةند كردنـى اـةم ياسـايةدا             بةآلم اةوةى طرنطة لَيـر 

وة جَى بةجَى دةبَيتش بةآلم اَيمة ثـرؤذةى زيـاد    1/1/1111ماددةيةك دادةنَيني كة دةَلَيني اةم ياساية لة 
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ةطوَيرةى لةثةرلةمانى كوردستان خوَيندنةوةى يةكةممان بؤ كردووةش ب 16/7كردنى سولفةى زةوامجان لة 
دةرضووة و دةَلَى سولفةى  1116ى 1ى سلَيمانى كة لة مانطى 1ى هةولَير و  33دوو ِرَينمايى دارايى ذمارة 

ــدى       ــذووى عةقـ ــردووة و مَيـ ــلفةكةيان كـ ــى سـ ــكةش كردنـ ــة داواى ثَيشـ ــانةى كـ ــةو كةسـ ــت بـ زةواج دةدرَيـ
وةزارةتـى دارايـى لـة ثَيـدانى اـةم      زةواجةكةيان ساَلَيكى بةسـةردا تـَى نةثـةِريوةش بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم        

سولفةية ِرَينمايى خؤى كار ثَى بكاتش ضونكة دةيةها طةنج هةية لةو ِرؤذةى خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثـرؤذة  
ياســاى ســلفةى زةواج كــراوة وةرى نــةطرتووةش ثشــتطريى ثَيشــنيارةكانى ليســتى كوردســتانى دةكــةم لــة زيــاد   

كردنى ثارةى تؤِرى ضاودَيرى كؤمةآليةتى و لةطـةَل زيـاد كردنـى     كردنى دةرماَلةى ثؤليس و ااسايش و زياد
مليؤنش بةآلم ثَيويستة اةمة لةضاو سةد مةترى كـة ضـةند سـاَلة اَيمـة باسـى دةكـةين        11سلفةى عةقار بؤ 

ثَيى بدرَى و بة تايبةتى لة قةزاكان ثَيدانى ثارة بة مةسةلةى سةد مةترى زؤر زؤر زةرورةش جطة لةوةى كة 
دؤور دةدرَيـت بـة ودَيكـانش بـةآلم تـا اَيسـتا اـةم ثرسـة يـةكال           6511ثار قسـة لةسـةر اـةوة كـرا كـة      ساَلى 

نةكراوةتـةوةش اةطــةر ثَييـان دةدرَيــت زةرورة بؤيـان ســةرف بكرَيـتش اةطــةر نـا اــةم ثرسـة بــة هةَلواســراوى       
ا هـاتووة ثَيموايـة اةمـة    نةمَينَيتةوةش بودجةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان كة لـةناو ثـرؤذةى بودجـةى طشـتى د    

اةطــةر حكومــةت بةديوَيكــدا مةبةســتى اــةوة بَيــت بــؤ زيــاتر دةرخســتنى شــةفافيةتى بودجــة بَيــتش بــةآلم  
بةديوَيك دا ثَيمواية لة ااماجنى بودجةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكانى كوشتووةش ضونكة لةويةك اةمـة ناضـَيتة   

ى ثارَيزطاكان بؤ جَى بةجَى كردنى خزمةتطوزارى ثةلة و ناو بودجةى عام و لةويةك دا بودجةى ثةرةثَيدان
دةست كردنةوةى ثارَيزطاكانداش بةآلم وا شةش مانطة اَيمة دةستى ثارَيزطاكامنان بةستاوةو هةدةفى بودجةى 
ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكامنان لَيى دوورخستووةتةوةش بودجةى وةزارةتةكان بةشَيوةيةكى طشتى اةطـةر سـةيرى   

زؤربـةى   1/6ى كردووة لةكاتَيك دا اةو بودجةية كـة دةضـَيتة بـوارى جـَى بـةجَى كردنـةوة تـا        بكةين زياد
ى بودجةكةيان سةرف كردووة و يةعنى وةزارةتى عدل بة منوونة دةهَينمةوة كة ساَلى  1/11وةزارةتةكان 

زيـاد كردنـى   مليـؤنى بـؤ دانـدراوةش ثشـتيوانى      167مليـؤنى بـؤ دانـدراوةش اـةم سـاَل       317مليـار و   31ثار 
مليارمان بؤ داناش بةآلم بة طـوَيرةى زايانياريـةكان    31قةرزى بانكى ثيشةسازى دةكةمش بةآلم اَيمة ساَلى ثار 

تا اَيستا يةك دينار لةو ثارةية سةرف نةكراوةش جا اةطةر بةو شَيوةية بَيت و بةو االيةتة بَى ثَيمواية زيـاد  
مووضــةى ثلــة باآلكــان دةكــةم بــة هــةر ســَى       % 11ينــى كردنةكــة هــيَ ســوودَيكى نــابَى و ثشــتطريى برِ    

ســةرؤكايةتيةكةى هــةرَيمى كوردســتان وةك اــةوةى لــة ثــرؤذةى بودجــة هــاتووةش اَيمــة بــةطوَيرةى بِريــارى  
حكومةت هةَلبذاردنى اةجنومةنى ثارَيزطاكامنان لةثَيشةش لة بودجةدا كـة ثَيموايـة مةبلـةغَيكى زؤرى دةوَىش    

بَيك و لة هيَ شوَينَيك نةمبينيوة ااماذة بة تةرخان كردنى بِرَيك ثارة بكرَيت بؤ بةآلم لة بودجةدا هيَ با
بــةآلم هــيَ  1111و  1111اــةم حاَلةتــةش ثــارةى ثــرتؤ دؤور كــة دةســت نيشــان كــراوة بــؤ هــةردوو ســاَلى   

 ِروونيةكى تَيدا نية لة ضؤنيةتى هـاتنى اـةم ثـارةو ضـؤنيةتى سـةرف كردنـىش ضـونكة بـة طـوَيرةى قـانونى          
جى بــا بَلـَيني نــةفت و غـازةش بــةآلم مــن   يتناـةم ثارةيــة بـؤ ثارَيزطــاى مونتيجــةش مـو    1111بودجـةى ســاَلى  

دةثرسم اايا اةم ثارةية دةضَيتةوة بؤ مونتجى موحافةزةكة يان دةضَيتةوة ناو داهاتى طشتى و جارَيكى تـر  
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وابَيـت لـة اامـاجنى دانـانى ثـرتؤ      تةوزيع دةكرَيتةوة بةسةر هـةموو هـةرَيمى كوردسـتانداةش ثَيموايـة اةطـةر      
دؤور دةكوذَيــتش ضــونكة خــودى دانــانى اــةم ثارةيــة بــؤ اــةو ثارَيزطايايــة كــة نــةوت و طــازى تَيــدا بةرهــةم   
دةهَيندرَى لةِرووى ذينطة و جادة و ِرَيطاوبانةوة زةرةرمةند بووةش سةبارةت بة ثرؤذةكان دووش سَى ثرسـيارم  

اـةجنام   1111و  لـة سـاَلى    1111رخان كـراوة بـؤ ثرؤذةكـانى سـاَلى     هةيةش يةكةميان اةو ثارانـةى كـة تـة   
نةدراوةش اايا اةو ثارةية بة ض ااراستةيةك و ضؤن مامةَلـةى لةطـةَل كـراوةة نـةبوونى ووازى و هةماهـةنطى      
لةنَيوان وةزارةتةكان و وةزارةتى دارايىش يةعنى بة منوونة وةزارةتى سامانة سروشتيةكان يةكَيك لـة ثالنـة   

رتاتيجيةكانى ساَلى دروست كردنى عةمبارَيكى نةوت بووة لة شارى كؤية دا تا هاتنى بودجـةش وةزارةتـى   س
ســامانة سروشــتيةكان نــةى دةســةملاند كــة لةويــةن وةزارةتــى ثالندانانــةوة اــةم ثرؤذةيــة داخــل نــةكرابَىش   

م دانـةنراوةش اـاخر قسـةم    طومانيان هةبووش ضونكة يةكَيك لـة كارةكانيـان اةمـة تاقـة ثرؤذةيـان بـووةش بـةآل       
ى ثرؤذةكـانى  16دا دانراوةو ثارةى بؤ تةرخان كراوة بة منوونة لـة زجنـرية    1111ثرؤذة هةبووة لة ساَلى 

وةزارةتى خوَيندنى باآل دوو بةشى ناوخؤيى بؤ زانكؤى كؤيـة دانـدراوةو ثارةشـى بـؤ تـةرخان كـراوةش بـةآلم        
ؤذة ثَيشـنيار كراوةكـان بـوونى نيـة و هيـوادارم ِروونكردنـةوةم       اَيستا لةناو ثرؤذة بةردةوامةكان و لةناو ثـر 

 .دةست كةوآ و سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثرؤذةكــة هاتــة  1/3بــةِرَيز باســى اــةوة كــرا كةلــة ثةرلــةمان زؤر تــاخري بــووةش بــؤ ااطــادارى جــةنابت لــة    
يشاندةران موناقةشة دةكراش ثاشـان  هات ِراثؤرتى ليذنةى تايبةت بة خؤث 1/3ثةرلةمان و لةو ِرؤذةى كة لة 

ةوة  11بةِرَيز سةرؤكى اةجنومةنى وةزيران بؤ ِرؤذى ثاشرت هاتة اَيرةش ايرت عوتَلةكان دةستيان ثَى كردش لة 
يـةك شـةممة بـووة و ثشـوو      13بـووة و   11ثشووى هةينى بووةو شـةممة   11عوتَلة بوو هةتا تةقريبةنش 

ثشـووى لـةدايك بـوونى بـارزانى نـةمر بـووش سـَى شـةممة و          11ووش بوو لةبةراـةوةى كةوتـة نَيـوان دوو ثشـ    
دانيشـتنى ناااسـايى ثةرلـةمان بـوو و بـةردةوام بـوون بـوو         16ضوارشةممة كـارى ياسـايى ثةرلـةمان بـوو و     

 16هـةينى بـووش    11لةسةر خستنة ِروو و طفتوطـؤ كردنـى ِراثـؤرتى ليذنـةى تايبـةت بةخؤثيشـاندرةران ش       
ش ثـرؤذة ياسـايةكة خرايــة بةرنامـةى كـار و خوَيندرايـةوةش بــؤ       16نــةورؤز بـووش   17ـ    11شـةممة بـووش   

ااطادارى جةنابتش لَيرة زؤر بة ياسايى و زؤر بة هَيمنى تةعامل لةطةَل ثرؤذةكـان دةكـةين كـة بؤمـان دَيـنش      
بيحة خـان  اةطةر ليجانةكان تةواو بَىش دَيتة بةردةست سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانش بـؤ ااطـادارى بـةِرَيزتانش  صـ      

 .فةرموو

 :مصطفىبةِرَيز صبيحة امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيش هةموو شتَيك من بة زةرورى دةزاي كة دةست خؤشى لة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان و ليذنـةى دارايـى و     
ليذنةكةى ثةرلةمان بكةم كة هةموو ويةك ثَيكةوة توانيـان دةورَيكـى بةرضـاو ببيـنن بةِرةخنـة و       16هةر 

ــوانى       تَي ــدووبوونَيكى زؤرةوة ت ــة مان ــى ب ــةى داراي ــىش ليذن ــةى داراي ــؤ ليذن ــان ب ــنيارةكانى خؤي ــى و ثَيش بين
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ِراثؤرتَيكى طشـتطري و هةمةويةنـة و ثـِر لـة ثَيشـنيارى طـرنط اامـادة بكـاتش ضارةسـةرى هةنـدَيك كـةلَين و            
ثةرلـةمانش بودجــةى   كـةموكوِرتى بكـات كــة بةِراسـتى جَيطـةى دةســت خؤشـى و دَلخؤشـيةش بــةِرَيز سـةرؤكى       

اةمساَل هةرضةند لة كات و ساتى خـؤى نةطةيشـتة ثةرلـةمانى كوردسـتانش اةمـة تةاسـريَيكى زؤرى لةسـةر        
بــذَيوى ذيــانى هاووآلتيــان و بــة تايبــةتى اــابوورى كوردســتان دا هــةبووش بــةآلم اــةوةى جَيطــةى داخــة كــة     

اطادارى سياسةتى اـابوورى حكومـةتى فيـدِراَل    وةزارةتى دارايى لة ِراثؤرتى خؤيدا ايشارةت بةوة دةدات كة ا
نيةش من ثرسيار دةكةم تا كةى دةبَيت وةزارةتـى دارايـى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان ااطـادارى سياسـةتى        
دارايى و اابوورى حكومةتى فيدِراَلى عرياق نةبَى و تاكةى اةم قةرزةية بةبَى ضارةسـةر مبَينَيتـةوةة بـةرَيز    

ش 1111ةى اةمساَل دةتواي بَلَيم تا حةدَيك فةرقى هةيـة لةطـةَل بودجـةى سـاَلى     سةرؤكى ثةرلةمانش بودج
ضــونكة بودجــةى اةمســاَل بــةِروونى و بــة شــةفافى و بةشــَيوةيةكى زانيســتيانة داِرَيــذراوةش بــةآلم ســةرةِراى  
اــةوةش اــةم بودجةيــة بةدةرنيــة لــة كــةموكورتىش تةمــةنا دةكــةم كــة هــةموو ويــةكمان ثَيكــةوة بتــوانني    
لةثةرلةمانى كوردستان شتَيكى وا بكةين كة اةم بودجةية لةخزمةتى هاووآلتيانى كوردستان و هةر تاكَيكى 
كوردستان دابَيتش بتوانن ايستفادة لةم بودجةية بكةنش خاَلى سَييةمم ثشتطريى لـة ثَيشـنيارةكانى خوشـكى    

ى كةم بكرَيتةوةش لـةم اةبوابانـةى   %11بةِرَيزم سؤزان خان و كاك دَلشاد دةكةم كة دةبَى بودجةى تةشغيلى 
مليؤن كةمرت  5خوارةوة سةرف بكرَيت كة لة خزمةتى هاووآلتيانى كوردستاندا بَيتش سلفةى زةواج نابَى لة 

مليـارش قـةرزى بـانكى سـناعى      65بَيت وسلفةى عةقار بيست مليؤن بَيتش قةرزى بـانكى جوتيـاران بكرَيتـة    
مليـؤن تـةرخان بكرَيـتش زيـاد كردنـى       151وتاخبانةكانى هاوضـةرو  مليارش بؤ دروست كردنى ق 65بكرَيتة 

مووضةى فةرمانبةرانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان وةكو مووضةى فةرمانبةرانى حكومةتى مةركـةزى ىَل  
بَيتش ختورة و موخةسةسات و دةرماَلةى هَيزةكانى وةزارةتى ثَيشمةرطة و وةزارةتى ناوخؤ وةكو حكومـةتى  

كة ثَيشنيار دةكةم و اـةم ثَيشـنيارةم ااراسـتةى    / تش بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانش خاَلى ضوارةممةركةزى ىَل بَي
ليذنةى دارايى لة ثةرلةمانى كوردستان و وةزيرى دارايى و وةزيرى ثالندانان دةكةم كـة لـة بودجـةى سـاَلى     

اـاوارةى اَيـران    1661ى حساب بؤ ااوارةكانى اَيران بكرَيت بة تايبـةتى اـةو ااوارانـةى كـة لـة سـالَ       1111
هـيَ حسـابيان بـؤ نـةكراوةش بؤيـة داواكـارم لـة وةزارةتـى دارايـى و           1661ـ سـاَلى    1661بوونةش لـة سـاَلى   

وةزيرى ثالندانان كة بؤضى تا اَيسـتا حسـاب بـؤ اـةم ااوارانـة نـةكراوةة بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمانش خـاَلى           
ن كراوة بؤ سندوقى نيشـتةجَى بـوون بكرَيتـة دووبـةشش     ثَيشنيار دةكةم اةو مةبلةغةى كة تةرخا/ ثَينجةم

بةشَيكى تةرخان بكرَيت بؤ سندوقى نيشتةجَى بوون و بةشَيكى تـرى تـةرخان بكرَيـت بـؤ دروسـت كردنـى       
شوقة لةويةن حكومةتةوة بؤ خانةوادةى كةم دةرامةتةكانش هـةروةها هـةموومان دةزانـني كـة لـة بودجـةى       

بةسةرؤكايةتى ِرَيـزدار كـاك نَيَـريظان بـارزانى دوو هـةزار و دوو       5ينةى لةكاتى كاب 1116و  1111ساَلى 
سةد خَيزان لةو شوقانة موستةفيد بوونةش كة بةِراستى جَيطةى دَلخؤشى و دةست خؤشيةش بـةِرَيز سـةرؤكى   
ثةرلةمانش ثشتطريى لة ثَيشنيارى ليذنةى داكؤكى كردن لة مـافى ذنـان و اافرةتـان دةكـةم كـة بـة يةكسـانى        

هـةزار ميالكـةى كـة دانـدراوة بـؤ دامةزرانـدن كـة بـؤ هـةر وةزارةتَيـك ِرَيـذةى             15امةزراندن بكرَيت لـةو  د
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كةمرت نةبَىش ضونكة هةموومان بةضاوى خؤمان دةبينني كة لة دامةزراندن وةكو ثَيويسـت  % 51اافرةت لة 
ا لةبـةِرَيز حكومـةتى هـةرَيمى    حساب بؤ اافرةتان نةكراوةش بؤية زؤر جدى ثاَلثشتى لةم خاَلة دةكـةم  و داو 

ــان        ــذةى اافرةت ــدنى ِرَي ــؤ دامةزران ــن ب ــتمان ب ــرن و ثاَلثش ــدى وةربط ــة بةج ــةم خاَل ــة ا ــةم ك ــتان دةك كوردس
بةشَيوةيةكى يةكسانش ضونكة اافرةت زياتر هةست بة بةرثرسياريةتى دةكات و وردبـني تـرة لةِراثةِرانـدنى    

وو ويةكمان ااشكراية كة لة كؤمةَلطةى اَيمة تاوةكو اَيستا ايش و كارةكانى خؤىش بةآلم هةروةكو لةوى هةم
اةمة بؤ اافرةتة نةِرةخساوة كة بتوان  وةكو ثَيويست لة كةرتى تايبةت ِرؤَلى خـؤى ببينـَىش بؤيـة داواكـارم     
كة هةىل كارى زياتر بؤ اافرةت بِرةخسَىش ضونكة لة هةموو دنيادا اةو كؤمةَلطة ثَيشكةوتوو ترة كة اافرةت 

ثَيشنيار دةكـةم كةلـةو بودجةيـةى    / ؤَلى خؤى زياتر تَيدا دةبينَىش بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان خاَلى شةشةمِر
كة بؤ ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان هاتووة حسابَيكى تايبـةت بـؤ يةكـةى ايـدارى سـةربةخؤى سـؤران بكرَيتـةوةش        

وةدانكردنةوة ايهتمامَيكى بـاش كـة لـة    ضونكة تاوةكو اَيستا وةكو ثَيويست ض لة دانانى ثرؤذة يان دةستى اا
ااستى ةوحاتى اَيمةدا بَيت ايهتمام بةقةزاكانى سؤران و مَيرطةسـوور و ِروانـدز و ضـؤمان نـةدراوةش بـةِرَيز      

مليار دينار  31مةبلةغى  1111سةرؤكى ثةرلةمان ثرسيارَيكم لة وةزيرى دارايى هةيةش لة بودجةى ساَلى 
دايـن   1111و ش بةآلم بةداخةوة كة اَيستا لة موناقةشةى بودجـةى سـاَلى   بؤ بانكى سناعى تةخسيس كرابو

بة ثَيى اةو زانياريانةى كة بة دةستمان طةيشتووة يةك دينار بـؤ اـةم بانكـة سـةرف نـةكراوةش هـؤى ضـيةة        
ثرسيارَيكى تر لة وةزيرى دارايى اةوةية كة سلفةى عةقار كة بة قةرز دةدرَيتة هاووآلتيانى كوردستان اـةم  
قةرزة بة قست لـة هاووآلتيـانى كوردسـتان وةردةطريَيتـةوةش اـةم داهاتـةى قسـتى مانطانـة كـة بـؤ حكومـةت            
دةطةِرَيتةوة ضى بةسةر دَيتةش بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثَيشنيار دةكةم كة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان    

شـةهيدان و اـةنفالكراوان و    هةنطاوى جدى بهاوَيت بؤ نةمانى كَيشةى يةكةى نيشتةجَى بوون بؤ بنةماَلةى
 .ايرت سوثاس كة هةر هيَ نةبَي لة كَيشةى ايجار و سةكةن رزطاريان بَيتش

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك كاروان فةرموو

 :امحد بةِرَيز كاروان صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر دينـار ديـارى كـراوة بـؤ     مليـا  111دةست ثـَى دةكـةم كـة بـِرى      يةمةوة 11من لةبةشى ثَينجةمى ماددةى 
يـش بةهـةمان شـَيوة داِرَيـذرابووش بـةآلم       1111ثشتيوانى حزبةكان و ِرَيكخراوة ناحكوميةكانش اةمة سـاَلى  

وةك خؤى جَى بةجَى نةكراش خةرق كراش بؤيـة دةبَيـت حكومـةت ناضـار بكرَيـت بـة ثَيـى اـةو ثَيـوةرةى كـة           
اوا لة بةِرَيز وةزيرى دارايى دةكةم اةو نةوةد مليـارةى لـة   دادةندرَى لة ياسايةكة جَى بةجَى بكرَيتش بؤية د

دانرابوو بؤ اةومةبةستة ضؤن سةرف كراوة خشتةكةمان بؤ ااشكرا بكات بؤ ثةرلةمانى كوردسـتانش   1111
 1116تايةبــةت بــة ســندوقى كوردسـتان بــؤ داهــاتى نــةوت كــة دةبــَى ســاَلى   17لةبةشـى ثَينجــةم مــاددةى  

َيكى ِراست و دروست نية كة تا اَيسـتا ضـةند داهـاتى وةرطرتـووة و اـةو بابةتـة زؤر       دامةزرا بَيت هيَ اامار
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تةمومذاوى و جَيطةى طومانَيكى يةكجار طـةورةى طةندةَليـة كـة لةسـاآلنى ِرابـردووش حـةز دةكـةين جـةنابى         
ثَيش  1111ةم ثَيويستة حسابى كؤتايى ساَلى  11وةزير اةوةنان بؤ ِروون بكاتةوةش سةبارةت بة ماددةى 

كاركردن و ثةسةند كردنى بودجة ثَيشكةش بكرَيتش نةك لةطةَل كارثَيكردنى ياسـاكة كـة اـةوة جؤرَيـك لـة      
ثةريهان .ثشتطريى لة هاوكاري كوَيستان خان و دثةلةثروزةى بة ايش و كارةكانى بودجةكةوة ديار دةبَيتش 

فيدِراَلى ىَل بَيتش سةبارةت بـة ثَيشـينةى   مليؤن وةكو عرياقى  31دةكةم كة ثَيشينةى خانووبةرة بكرَيت بة 
خانووبةرة يان سندوقى ثشتيوانى نيشتمانى جَى بةجَى كردن كة ااشكراية مانطانة اةو قةرزة بةِرَيذةيـةك  
لةويةن هاووآلتيانى سوودمةندةوة دةطةِرَيندرَيتةوة بـؤ حكومـةتش دةبـَى اةمـة ثرسـيارى اـةوة بكـةين كـة         

ضؤنة و ضةندةو ضؤن دةكرَيت و حكومةت و وةزارةتى دارايى بؤ ايشـارةى بـةو   لةبرى اةو قةرزة طةِراوانة 
و  1116لــة زؤربــةى بِرطــةكان اةطــةر بــة ووردى و بــةراورد لةطــةَل خةرجيــةكانى ســاَلى  بِرطةيــة نــةداوةة

دةبيـنني كـة نَيـوانى     1111و ساَلى   31/7/1111هةذمار كراو لةسةر خةرجى تا  1111خةرجى ساَلى 
دوو قات و ضةند قـات دانـراوة    1111كنش بةآلم بؤ ساَلى يطوجناون و لةيةكرتى نز 1111و  1116ساآلنى 

بةبَى بـوونى هؤكـارى مـةعقول بـؤ منوونـة اةطـةر سـةيرى بِرطـةكانى موخةسةسـات و نةفـةقاتى سـةفةر و            
ةكرَيـتش  موخةسةات و نةفةقاتى ايفاد و بةشةكانى تر بكةينش اةو بةراوردة زؤر بة نامةعقوىل هةست ثَى د

ــاَلى       ــرؤذة بةردةوامــةكانى س ــة ث ــةى ل ــةو ثاران ــةى ا ــةكراونش يــان      1111طوذم ــةرج ن ــان خ ــةوة ي ماونةت
نةكةوتوونةتة بارى جَى بةجَى كردنةوةش خةرج نةكراونش اايا اةو ثارانـة ضـى ىَل هـاتووةة داوا لـة هـةردوو      

طةِراوةتـةوة بـؤ كـوَىة طوذمةكـةى      وةزارةتى دارايى و ثالندانان دةكةين كة سـاغى بكاتـةوة اايـا اـةو ثارانـة     
دوو سةد و بيسـت و  )بِرةكةى  1و 7و 1و  1و 1خرا كة لة بِرطةى ح و تةحويالتى اوةنيضةندةة بِرطةى م

و يــةكَيكى لـةو بِرطانــة بــوارى ثــارة بةخشــينةوةى  ( يـةك مليــار و دوو ســةد و ثــةجناو ثَيـنج مليــؤن دينــارة  
بـةِرَيزان كــةمن كؤمـةَلَيك بةَلطــةم بةدةسـتةوةية كــة ناوةكــان    ناياسـاييةش بؤيــة مـن ثَيشــنيارى اـةوة دةكــةم    

ناهَينم بةس تةنها مةبلةغةكان باس دةكةمش كة لة ِرؤذَيك دا بةرثرسَيك لة اةجنومـةنى وةزيـران زيـاتر لـة     
ضوار دةفتةر دؤورى بةخشيوةتةوة بة بيست دؤور و بيست وةرةقةو سى وةرةقةش اةو جؤرة بةخشينةوةية 

حة اةطةر بؤ اـةوة سـةرف بكرَيـتش اـةوة دادثةروةريـة لـةو حكومةتـةداة اـةوة دةكرَيـتة كـة           اةو جؤرة من
تةنها يةك بةرثرس ِرؤذانة اةوةندة خةرج بكات هةر بةِرَيزَيكيشتان دةتوانن لةو بـةَلطان لـة منـى وةرطـرن     

ــدا بةرثر      ــة ِرؤذَيك ــة ل ــةنش ك ــةيرى بك ــَى س ــؤش ب ــان خ ــةر ثَيت ــتةوة اةط ــةرؤكايةتى ثةرلةمانيش ــة  س ــَيك ل س
دةزطايةكى وا حةساسى وةكو اةجنومةنى وةزيران ضؤن ثارةى خةرج كردووة تـا اَيسـتاة اـةوة حاَلـةتَيكيانش     

تر  يحاَلةتي دووةم دةمةوَى باسى اةوة بكةم كة بِرطةى منح و تةحويالت لةبِرطةى ايعانات بؤ كؤمثانياكان
تـا    1111ة كَينة لةوةش سةير تر اةوةيـة سـاَلى   مليار دينار دانراوة كة نازانرَى اةو كؤمثانيايان 11بِرى 
بـؤ هـةمان بِرطـة خـةرج كـراوةش      ( ضوار سةدو نؤ مليار و هةشت سةد و هةشتا وهةشت مليـؤن )بِرى  31/7

ثَيويستة وةزارةتى دارايى و وةزارةتى ثالندانان خشتةيةكمان بؤ ِروون بكةنةوة كـة اـةو ثـارة ضـؤن خـةرج      
هةزار كةس لـة   15سةر بِرطةى هةىل كار و دامةزراندنى مالكات كة  ة دَيمةوةكراوةو اةو كؤمثانيايانة كَين
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مـن لةويـةن اـةو حكومةتـة بـةِرَيزةى كابينـةى       / بودجةى اةمسـاَل كـة شـوَينى كراوةتـةوة بـؤ دامةزرانـدن      
شةشةمةوة كؤمةَلَيك بةَلطـةم لـة دةسـتة بؤمةسـةلةى دامةزرانـدن اةطـةر دامةزرانـدن بـةو شـَيوازة بـَى كـة            

ضــةند مــانطى ِرابــردوودا حكومــةت ثــةيِرةوى كــردووة و وةكــو اــةوةى لةبةردةســتمة و اــةوةش دةتــوانن   لة
هةريةكةتان لـةو بةِرَيزانـة نوسـخةم ىَل وةربطـرن كـة دامةزرانـدن لـةو حكومةتـةى اَيمـةدا دامةزرانـدنَيكى           

ــالىل خَيزانَيــ      ــة خ ــة ل ــن لةوم ــةوة م ــةش ا ــةت وتابعيةت ــة و تةبةعي ــزم خزمَينةيي ــي و خ ــةس  حزب ــَى ك ك س
 ......... .بةيةكةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاك كاروان تةقيمى حكومةت دةكةىش يان باسى ميزانية دةكةى ضاوةكةمش كاكة مةسةلة ثالن نية تؤ لةسةر 
ميزانية و لةسةر ِراثؤرتةكةش اةوة دةتوانى لة ليذنةكةى خؤت قسة بكـةن و هةرضـى دةيزانـى لـةوَى باسـى      

 .تا باسى ميزانيةكةية ضاوةكةمش  فةرمووبكةش بةس اَيس
 :بةِرَيز كاروان صاحل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوانــةم طةياندووةتــة حكومــةتش لــة ليذنةكــةى خؤشــم باســم كــردووةش بــةآلم كــة حكومــةت وةآلمــى نــةبَى  
 ......... .مةجبورم لَيرة باسى بكةم بؤ اةوةى هةموو

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لَيرة مةسةلة بودجةيةش ناكرَيت بَيتة بابةتَيكى ترش كاك كاروان فةرمووااخر 
 
 

 :امحد بةِرَيز كاروان صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوة ثةيوةندى بة بودجةوة هةيةش بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانش اةوةى كة من باسم كردووة بة بةَلطةوة قسة 
خـاَلَيكى   .يشت دوايى بةدواداضوون لةسةر اةو ثرسانة بكةىنابدةكةم لةخؤمةوة قسة ناكةم و هيوادارم جة

تر كة دةمةوَى لةسةرى زياتر بوةستم اةويش اةوةية وةكو باسم كرد كـة دامةزارنـدن بـةو شـَيوةية كـراوة      
هةزار دامةزراندنةى كة لـةم سـاَل لـة بودجـةى اةمسـاَلدا دةكرَيـت بـةو شـَيوازة نـةبَى بـا            15هيوادارم اةو 

 .دادثةروةرى تَيدا بَيتجؤرَيك لة 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةِرَيز سةردار رشيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةِرَيزان اةندامانى ثةرلةمانش من ديارة سةرةتا بةخَيرهاتنى هةردوو وةزيـرى بـةِرَيزى دارايـى و ثالنـدانان     
ر قســة و باســَيك بَــَيتة ضوارضــَيوةى اــةوة بةِراســتى اــةو  دةكــةمش هــةروةها كــاك رشــيديشش لةوانةيــة هــة 

موداخةوتانةى كة لةسةرجةم برادةران كردوويانةش بةآلم ديـارة اَيمـةش قسـةيةكمان هـةبَىش مـن سـوثاس و       
دةستخؤشيم بؤ ليذنةى دارايى و اابوورى  و سةرجةم ليذنةكان هةية كة بةِراستى زؤر دَلسـؤزانة كارةكـانى   

اندووةش اةو هةَلة كةموكورتايانةى تا ِرادةيةك توانيويانة دةست نيشانى بكةنش مـن سوثاسـم   خؤيانيان ِراثةِر
بؤ سةرجةم اةو براو خوشكانة هةية كة موداخةلةيان كردش ديـارة لـة ميانـةى موداخةلةكانـدان دَلسـؤزى و      

ةموو بـرادةران  بودجة ثَيشكةش بكرَيت و اةوةش ثَيمواية هـ ثةرؤشيةك هةبوو بؤ اةوةى اةمساَل باشرتين 
بــةو ايتيجاهــة و بــة ايتيجــاهى دَلســؤزانة لةســةر مةســةلةكان قســةيان هةيــة و ســةرةِراى مــن ثشــتطرييم     
بةِراستى بؤ اـةو ثَيشـنيارانةى كـة فراكسـيؤنى كوردسـتانى كرديـان كـة كؤمـةَلَيك شـتى بـاش و دةسـكةوتى            

نـة ديـارة زيــاد كردنـى ثَيشــينةى    ن سـةراةجنام ثشـتطريى بكــرَين و تةسـبيت ببــَىش لةوا   يطرنطـة كـة هيــوادار  
مليـؤن و   5مليؤن كة ثار ساَل شتَيكى ىَل زياد كراو زيادكردنى ثَيشينةى هاوسةرطريى بؤ  11خانووبةرة بؤ 

كة اةوةش بـةِراى مـن شـتَيكى زؤر باشـةش مـن ثَيشـنيار دةكـةمش         دنى موضةى تؤِرى ثاراستنى خَيزانزياد كر
نيشـتةجَى بـوون بكرَيـت بـؤ كةسـانى كـةم دةرامـةت اةمانـة           اةطـةر قـةرارة دروسـت كردنـى يةكـةى     / يةك

ِرةضـاوى اـةو ناوضـانة     ِرةضاو بكرَيت بة تايبةتى كرَيكارانى كوردستان كة مةحروم ترين ضينى كؤمـةَلطانش 
بكرَيــت كــة زيــاتر لةســةردةمانَيك دا وَيــران بــوون يــاخود زةرةرمةنــدى زيــاتر بــوونش اــةو شــارانةى وةكــو    

كانى تـر كـة بةِراسـتى ايستسـناية و بـة تايبـةتى وَيـران كـراونش مـةفروزة بـة ايستسـناو            هةَلةجبة و شـوَينة 
تايبةت ااوةدان بكرَينةوة و لة دروست كردنى اةم يةكةى نيشتةجَى بوونة دا بةِراستى ِرةضاوى اةو شارانة 

نطى دان بـة كـةرتى   بكرَيتش ديارة وَيِراى دةست خؤشيم بؤ اةو ثرؤذانةى كة لةو شارانةدا اةجنام دراونش طر
كشــتوكاَل و دابــني كردنــى بِرَيكــى زيــاتر ثــارة بــؤ ثرؤذةكانيــان و بوذاندنــةوةيان بــؤ اــةوةى لــةم هــةرَيمى    
كوردستانة كشتوكاَلى زراعى اَيمةدا ضى تر بةِراستى ثَيويستمان بة ميوة و سـةوزةى دةرةوة نـةبَىش طرنطـى    

و ايمتيازاتى كةرتى تايبةت لةطـةَل كـةرتى تايبـةتيا     تايبةتى بدرَيت بة كةرتى تايبةت و هاوتا كردنى ماف
اةمةش ديارة لةِرَيطاى جَى بةجَى كردنى ياساى دةستةبةرى كؤمةآليةتيـةوة دةبـَىش حاَلـةتَيكيش هةيـة مـن      

يةى كةلة خاوةن كار كرَيكار و لـة كـةرتى تايبـةت    % 16لَيرة بةِراستى دةمةوَى بيخةمة بةرضاو بِرينى اةو 
ِراستى سةرف دةكرَيت بؤ فةرمانبةرانى اةو بةِرَيوبةراتيانةى كة هةَلدةسـنت بـة بِرينـى اـةو     دا دةبِرَيتش بة

ثارةية لة كرَيكاران كة خؤى لة حةقيقةت دا دةبَى اـةوة دانـرَى بـؤ زةمـانى اـةو كرَيكارانـةى كـة بةِراسـتى         
نـى بـِرة ثـارةى مانطانـةى     زةمان كراون لة بةِرَيوبةرايةتى كـارو دابـني كردنـى كؤمةآليـةتىش ديـارة زيـاد كرد      

اـةوة بةهةنـد    1117ى سـاَلى   1زيندانيانى سياسى كوردستان ياخود ايمتيازاتةكانيان ياخود ياساى ذمارة 
مليارةدا شوَينى بؤ بكرَيتةوة هةروةك ضؤن لة ثرؤذة ياساى اةجنومةنى  666وةربطريَى و لةو بِرة ثارةيةى 

موضـةى زينـدانيانى سياسـى هـةرَيم هاوتـا بكرَيـت كـة لةطـةَل         دا داوا دةكات كـة   3شوراى هةرَيم لةبِرطةى 
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زيندانى سةرجةم عرياقداش ياخود اةو ماف و ايمتيازاتانةى كة لةوَى هةيةش لَيرةش بة ثَيى اةو دوو ياسـاية  
 .كة هاتووة كة بةِراستى بؤيان جَى بةجَى بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى بة دانيشتنةكة دَينني دانيشتنى دووةم كة هَيشتا بايى ضوار سةعات و نيومـان مـاوةش   بةِرَيزان اَيستا كؤتاي

 .دةست ثَى دةكةينةوة بؤ اةوةى تةواوى بكةين موناقةشةكانى اةمِرؤ بة خواتان دةسثَيرم 5سةعات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانيشتين دووةم
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
نةكةمانش بــةردوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كــردن و بِريــاردان لةســةر ثــِرؤذة بــةردةوام دةبــني لةســةر دانيشــت

و ياسـاكةىش داوا لـة ليذنـةى دارايـى دةكـةين كةرةمكـةن بـؤ         1111بودجةى هةرَيمى كوردسـتانش بـؤ سـاَلى    
شوَينى خؤتانش دووبارة بةخَيرهاتنةوةش بةردةوام دةبني لةسةر طفتوطؤش اَيستا نـؤرةى ِرَيـزدار بةشـري خليـل     

 .ؤفي ش فةرمووت
 :بةِرَيز بةشري خليل حداد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان



 315 

بــةرَيزان نوَينــةرى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتانش بــةرَيزان اةنــدامانى ثةرلــةمانى كوردســتانش  مةســةلةى 
ــتى زؤر        ــتى ثَيويس ــردن  بةراس ــؤ ك ــةرى و طفتوط ــةكردنيش لةس ــةش موناقةش ــةلةيةكى طةورةي ــة مةس بودج

ردبينى و شةفافيةت هةيـةش اةمـة لـة كاتَيكدايـة  كـة  ذيـانى اينسـانش ذيـانى مـرؤظ لةسـةر           بةِراشكاوانة و و
بودجة بةندةش  بودجةى ذيرانةش بودجةى لؤذيكىش بودجةى هاوسةنط ضةند مواصةفاتَيكى ثَيم خؤشـة بـة   

عقـول  كورتى باس لةوة بكةم ش لة سةرةتادا بودجةى هاوسةنط اةوةية كةوا رَيـذةى عجزةكـةى رَيذةيـةكى م   
بَيش رَيذةيةكى اةوةندة زؤر نةبَيت كة نةتوانرَيت لـة ثاشـان ثـِر بكرَيتـةوةش خـاَلَيكى ديكـةش اةوةيـة كـةوا         
هاوسـةنطى لـة نَيــوان بودجـةى تةشـغيلى و بودجــةى ايستيسـماريدا هـةبَيتش هــةروةها حيسـاباتى خيتــامى        

زيـاتر تَيثـةِر نـةكاش هـةروةها لـة       ثَيشوو لة كاتى خؤيدا ثَيشكةش بكرَيش طةيشتنى بودجةش لة كاتى خؤيدا
دابةش بوونى سَيكتةركانش لة دابةش بوون بةسةر وةزارةتةكان دا  شـَيوازى هاوسـةنطى ثَيـوة ديـار بـَيش مـن       
دةمةوَي قسة لةسةر راثؤرتةكان بكةمش لةسةر راثؤرتى وةزارةتى دارايى لـة ثاشـان راثـؤرتى ليذنـةى دارايـىش      

ى شتَيكى ضاك و باش بـووش بـةَوم كـةم و كورتيشـى تيـا بـووش زيـاتر وةكـو         راثؤرتى وةزارةتى دارايىش بةراست
وةصـفَيك دةكــرا كــة اـةو بــرةِِ ثارةيــة بةدةسـتيان هــاتووة ضــؤن دابـةش كــراوةش بــةَوم  بـةعزَيك لــة كــةم و      
كوِريةكان باس كراوة لة راثؤرتةكةش ناطةِرَيتةوةش هؤيةكةى باس ناكاتش ضارةسةريشى بؤ باس ناكاتش يةك لة 
شــتةكانى اــةوةى كــةوا ثَيويســت بــوو لــة نــاو راثؤرتةكــةى وةزارةتــى دارايــى دا هــةبَيش اةوةيــة كــة دةبوايــة  

ى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان دةيـةوَيش لـة كـام       1111خاَلةكانى سَيكتةر ديار بكا كة لة بودجةى سـاَلى  
ضارةسةرى نةخؤشـيةةش اايـا    سَيكتةر زياتر ايش بكاو طةشة بكاتش اايا مةسةلةى خوَيندنةةش اايا مةسةلةى

مةسةلةى بينا و نيشتةجَيكردنةةش مةسةلةى بَيكاريةةش كامـة لةوانـة طرينطـى ثـَي بـدراباة طوتبـاى اةمسـاَل        
اَيمة لةسةر اةم سَيكتةرانة كـار دةكـةينش بؤيـة زيـاتر رَيـذةى ثارةكـةو بودجةكـة بـؤوى اةمانـة ضـووةش لـة            

بودجةى تةشغيلى لة بؤ بةعزَيك اةبواب صرف كـراوةش وةكـو    ى% 11راثؤرتةكةدا تةماشا دةكةين زياتر لة 
مةنافعي ايجتماعى مصروفات اوخراش موجودات غريماليـة كـة اةمـة رَيذةكـةى لـة سـاَلى ثـار زيـاترةش اَيمـة          
ساَلى ثار طلةييمان لةوة هةبوو كةوا اةو اةبوابانة دةكرَي رَيذةكةيان كةم بكرَيتةوةش بةَوم اةمسـاَل تةماشـا   

رَيذةكةى زياتر بووة اةوة خاَلَيكى نةرَينيةش خاَلَيكى ديكـة تةماشـا دةكـةى اـةو بودجةيـةى كـة بـؤ         دةكةين
تنميةى اةقاليم دانراوةش ديسان لةناو بودجةكةدا لةناو راثؤرتةكةى وةزارةتى دارايى دا هاتووةش كة اةمة لة 

ربهَينرَي يـان بـة جـودا باسـى لَيـوة      دةرةوةى بودجةكارى ثَي دةكرَيش بؤية ثَيويست بوو اةمة  لة بودجة دة
بكرابايـةش راثؤرتةكــةى وةزارةتــى دارايـى وةكــو طوةــان هةنـدَيك هؤكــار و ضارةســةر نـاداتش بــؤ منوونــةش لــة     
بيدايةتى دا باس لةوة دةكا كةوا حكومةتى هةرَيم ااطادارى هيَ كام لةم خاَونة نيةش ذمارةيةك خاَلش شةش 

ان لة مةسةلةى ماىل حكومةتى عرياقدا نيةش نةى طوتـووة بـؤةش وة نـةى طوتـوة     خاَل باس دةكا دةَلَى ااطادارمي
ضارةسةر ضيةةش باشة اةطةر ااوابَي وةزيرةكانى اَيمة لة بةغدا ضى دةكةنةش اـيش و كاريـان ضـيةةش اـةوان     

لـة  نةتوانن مةعلومات لةم بارةيةوة بدةن بة وةزارةتى دارايى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتانش لـةم دوايـةدا      
راطةياندنــةكان بــةعزَيك لــة لَيثرســراوانى كــورد لــة بةغــداش اــةوةيان خســتة ِرووش كةواتــة كــة لَيثرســراوانى  
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حكومةتى هةرَيم اةوان بؤخؤيان كةم تةرخةم بوون لةوةى كةوا نايةن شتةكان لة بةغدا تاقيـب بكـةنش بـؤ    
بؤخؤتان نايةن بةدوادا ضوونى بـؤ بكـةنش   اةوةى بؤيان روون ببَيتةوة اَيمة دةَلَينيش اةوانش اةوانيش دةَلَين 

بؤية اةمانةى كةوا حكومـةتى هـةرَيم ااطـادار نيـةش دةبوايـة راثؤرتةكـة بَلـَي بـؤةش ضارةسـةريش ضـيةةش لـة            
راثؤرتةكدا هاتووة كؤى طشتى داهاتى هةرَيمش بة سَي سةد و نةوةد و هةشت مليار دينارش بةَوم لـة خشـتةى   

ةِرة ضوارى راثؤرتةكةيان دا كؤى داهاتةكةش دةكاتة ضوار سةد مليار دينـارش لـة   ذمارة يةك لة خاَلى دووةم وث
شوَينَيك بة ضوارسةد باس دةكاتش لة شوَينَيك بة سَي سـةد و نـةودو هةشـتش دوومليـار فـةرقى هةيـةش اـةم        

ةدو هؤية بؤمان روون بكةنةوةش وةكو طوةان اةم داهاتـة خـةمَلَينراوة بـة ضوارسـةد هـةزار يـان بـة سـَي سـ         
نةوةد و هةشت هةزارش بةَوم تةماشا دةكةين لة عـةينى راثؤرتـدا دةَلـَينش بةغـدا داهـاتى اَيمـةى دانـاوة  بـة         
زياتر لة  َثنج ترليؤن دينارش ثَينج ترليؤن و ضوارسةد و نةوةت و ثَينج  مليار دينارش واتـة زيـاتر لـة ثَيـنج     

ر هـةرَيمى كوردسـتانش راثؤرتةكـةى وةزارةتـى     ترليؤن دينار زيـاتر بةغـدا وةكـو داهـات حيسـاب دةكـا بةسـة       
دارايى ناَلَى بؤةش ناَلَى لةبةر ضى اةم زيادةيةمان بؤ حيساب كـراوةةش ضارةسـةرةكةى ضـيةةش لـة كاتَيكـدا كـة       
اَيمة داهاتةكة وةكـو اـةوان باسـى دةكـةن سـَي سـةد و نـةوت و هةشـت مليـارةش بةغـدا دةَلـَى نـةخَير ثَيـنج              

ش اةمة دةبَي روون كردنةوة بدرَي لة بارةى اةوةداش خةماَلندنى دارايى هـةرَيم بـؤ   ترليؤن و اةوةندة مليارة
داهات بةشَيكى داناوة بةناوى داهاتى جؤراو جؤرش دةَلَى كة داهاتةكامنان اةوةندةيةش جـؤرى داهاتـةكان لـة و    

رش داهـاتى جـؤراو   بةشةش لةو بة شةش بةشَيكى  داهات دانراوة لـة راثؤرتةكـةيان بـة نـاوى داهـاتى جـؤراو جـؤ       
جؤر ثار ساَل سةد و ثةجنا و دوو مليار بووةش اةمساَل بووةتة سةدو بيست و دوو مليارش يةعنى داهات كةمى 
كردؤتةوة لةم خانةيةش ناَلَى بؤةش لةوَي دةبَي هؤيةكةى بزانني اَيمة دةمانةوَى داهـات زيـاد بكـاش يـان داهـات      

ةوةرانةى كة ماوةش اَيمة دةزانني لة بةر اةوةى بودجـة درةنـط   كةم بكاتش مدةوةرى ساَونى رابردوو اةو مد
ايقرار دةكـرَيش زؤر مةشـاريع هةيـة كـة تـةواو نـابَي لـة وةزارةتـةكان دةمَينَيتـةوة كةواتـة زؤر لـة ثارةكـان             
دةمَينَيتةوة لة خةزينةش اةمة لة ساَلى اايندةدا ناى بيننيش باشة اـةو ثارانـة لـة ثرؤذةكـانى سـاَلى رابـردوو       

اوةتةوةش دةبَيتة مدةوةرةش يان ضى لَي دَيتةش اةمة هيَ شتَيكى لَي بـاس نـةكراوةش لـة تَيبينيـةكان وثـةِرة      م
شةشى راثؤرتةكةيان لة تَيبيندا دةَلَى بةشة بودجةى هةريم يازدة تريليؤن و سـةد و هةشـتا مليـار دينـارةش     

ردووة بــةم شــَيوةيةش لةثاشــان كــةوا  كــ يبــةم شــَيوةية دابةشــى كــراوةش يــةعنى اــةم يــازدة تريلؤنــةش دابةشــ  
دابةشــةكةى كؤدةكاتــةوة دةكاتــةوةش دةكاتــة ســَيزدة تريليــؤن و نــؤ ســةد و ضــلش دوو تريليــؤن و قســور لــةم  
خشتةدا فةرق و جياواز هةيةش كؤتايى بةم شَيوةية دوو ترليؤن فةرقى هةية بابزانني اةم دوو ترليـؤن  بـؤ   

ةتى دارايى كة اةمة شتَيكى باشة و خاَلَيكى اةرَينية دةست خؤشى كوَي ضووةش لة كؤتايى راثؤرتةكةى وةزار
لَي دةكةمش دةَلَى اةطةر هاتو لة كاتى بةديهَينانى هةر زيادةيةك لـة داهاتـةكان لـةو شـتانة سـةرفى دةكـةينش       
يةك لةوانة كةوا لة ثلةكانى نؤ ودةى فةرمانبةران و خانة نشينان اةمة لةوة سةرف دةكةينش اةمة شتَيكى 

 .باشة اةطةر بكرَي اةمة زياتر بؤ اةو فةرمانبةرانةى كة مووضةيان لة رادةيةكى كةم داية
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
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 .زؤر سوثاس شبةرَيز ظيا ن  عبدالرحيم كةرةمكة
 :عبداهلل عبدالرحيمبةرَيز ظيا ن 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ؤتـة بـةردةم اةنـدامانى ثةرلـةمانش بَـمة سـةر اـةو        من اةمـةوَيت لـة ِروانطـةى اـةو دوو راثؤرتـةى كـة هات      

خاَونةى كة ثَيويست بوو باسى بكرابايةش زؤر بة وردتر بؤمان ِروون بكرابايةوةش سةرةتا لة راثؤرتى ليذنةى 
دارايةوة اةمةوَيت دةست ثَي بكةمش هةر ليذنةيةك وةكـو اَيمـة بينيمـانش هـةر ليذنةيـةك راثـؤرتى تـةواوى        

ى كة ثةيوةندى دارة بة ليذنةكـةىش راثـؤرتى تـةواوى  اامـادة كـردووةش لةسـةر سـةرجةم        لةسةر اةو وةزارةت
ثرؤذةكان و كةم و كوِرى و اةو داهاتانةى كة هةيةتىش بةَوم اةوةى كة لَيرة من اـةى بيـنم ليذنـةى دارايـى     

نـةى دارايـىش بـؤ    نةيتوانيوة راثؤرت لة سةر اةو وة زارةت و دامةزراوانـة اامـادة بكـاتش كـة تايبـةتن بـة ليذ      
ــةو         ــةموو ا ــةر ه ــان لةس ــانىش ي ــةرجى و ثرؤذةك ــةر خ ــةتوانراوة لةس ــؤى كةن ــى خ ــى داراي ــةش وةزارةت منوون
داهاتانةىش يان اةو زيـادة رؤيانـةى كـة لـة وةزارةتـى دارايـدا كـراوةش نـةتوانراوة خةلةلـةكانى دةسـت نيشـان            

زطاى ضـاودَيرى دارايـىش دووةم سـةبارةت    بكرَيتش دووةميان لةسةر هةيئةى ايستيسمارش سَييةميان لةسةر دة
بة راثؤرتى وةزارةتى دارايىش هيَ كام لةو كةم و كوِرى و دذ بة يـةكى ناهاوتايانـةى كـة هةيـة لـة بودجـةدا       
باسيان نةكردووةش وةشيكاريشيان بؤ نةكردووةش تا اَيمة دَلنيا بني كة بزانيني اةم كةم و كورتيانة بـةفيعلى  

ة و دةيانةوَي بيهَيننةوة بؤ اةندامانى ثةرلةمانش لة بودجـةى طشـتيدا لـة سـةرجةم     هةيةش يان تةنها تةبرير
بـةردةوام بـة نزيكـةى دوو تريليـؤن بودجةكـةمان       1111تـا   1116ساَلةكان كة اَيمـة بيبيـننيش لـة سـاَلى     

اد زيادى كـردووةش بـةَوم اـةوةى كـة مـن دةمـةوَيت بـزايش لةسـةر ض بنةمايـةك ثرؤذةكـان سـاَل بـة سـاَل زيـ              
دةكرَيتةش كة تؤ عجزيشت لة زياد بوونةش لة كاتَيكدا اَيمة كورت هَينامنان هةيةوش بودجةى بةكار خستنمان 

بـة بـةراورد    1111زؤر روو لة هةَلكشانةش من اةطةر بَيم بة رَيذة باس لة بودجـةى بةكارخسـنت بكـةم لـة     
هةَلكشـاوةش  % 11.16لة  1111ةَل  بة بةراورد لةط 1111هةَلكشاوةش لة % 31.66بةرَيذةى  1116لةطةَل 

خـاَلى ســَييةمش ناهاوتــايى بــوون لــة بودجــةداش زؤر لــة هاوِرَييـان باســى اــةو ناهاوتاييــة دةكــةن لــة بودجــةى   
بةكارخسـتنداش بةتايبــةتى سـةبارةت بــة وةزارةتـى نــاوخؤ و وةزارةتـى ثَيشــمةرطةش بـةَوم مــن اةمـةوَي اــةو       

بودجةى وةبةرهَينانيشدا لة ثـرؤذةى وةزارةتةكانـدا زؤر بـة روونـى     ناهاوتاية بة شَيوةك ديارى بكةم كة لة 
دا كة لة بنَينةدا ثَيويست بة ثرؤذة نيةش بة بـِرى ثـَيج    1116ديارةش بؤ منوونةش وةزارةتى ناوخؤ لة ساَلى 

سةد و يةك مليار بؤ ثرؤذةكانى اةو وةزارةتة تةرخان كراوةش كة هةذدة اةوةندةى ثارةى تةرخان كراوة بـؤ  
وةزارةتى تةندروستىش حةوت اةوةندةى وةزارةتـى ثـةروةردة كـة دوو وةزارةتـنش زؤر زيـاتر ثَيويسـتيان بـة        
اةجنام دانى ثرؤذةى خزمةت طوزارى هةيةش لةطةَل اةوةى كة كورتهَينانيش ساَل بةسـاَل لـة هةَلكشـان دايـةش     

ان بـة هـةمان شـَيوة لـة هةَلكشـان      بةَوم لة بةرامبةريشدا زيادة رؤيى كردن لة سةرفياتش زيادة رؤيـى كردمنـ  
ة كة %( 15.6) 1111بة  1111يةش %( 56) 1116بة بةراورد بة  1111دايةش بؤ منوونةش زَيدة رؤيى لة 

ةش اـةم زيـادة رؤيـة اـةوةمان بـؤ دةردةخـاتش كـة        %( 11.11) 1111ة بؤ  1116تَيكِراى اةو هةَلكشانة لة 
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وامى بة كوت هَينان بدرَيش نةتوانرَيت هيَ كات بتوانرَي كة زيادة رؤيةكى بةردةوامةش اةمةش وادةكا بةردة
اةو كورتهَينانةى كةضةندين ساَلةش كة بؤماوةى ضوارساَلةى كة هةمانة نةتوانراوة هيَ هةوَلَيك بـدرَيت بـؤ   
ثـِر كردنـةوةىش حاَلـةتَيكى تــر كـة لـة بودجةكةدايــة دةبوايـة لـة راثـؤرتى ليذنــةى دارايـى دا بـةوردى بــاس           

ية اةوةية كة تةناقوزَيكى زؤر لة نَيوان ذمارةكان دا هةيةش بؤ منوونةش بة ثَيى بودجةى ثـار ذمـارةى   بكرابوا
سةد و بيست و دوو هةزار و ضـوار سـةد و حـةفتاو    )دا  1116فةرمانبةرانى وةزارةتى ثَيشمةرطة لة ساَلى  

سةد و هةذة )ةى فةرمانبةران  نووسراوة ذمار 1116فةرمانبةرةش بةَوم بةثَيى بودجةى اةمساَل بؤ ( يةك 
ةش واتة ضوار هةزار فةرق لة نَيوان فةرمانبةرانى هةمان وةزارةت دا بـؤ  (هةزار و ضوار سةد و حوفتاو يةك 

هــةمان ســاَل هةيــةش اةمــة يــةعنى ضــيةةش  بــة هــةمان شــَيوة لــة وةزارةتــى دارايــى و شــارةوانى و طةشــت و   
جيةكانى بةكارخسـنتش اَيمـة باسـى تـةعويزاتى مـوةزةفني و      طوزاريشدا هةمان شت دووبارة بؤتةوةش لة خةر

بؤ %( 73)سيلةع و خةدةماتش مينةح و ايعانات كة اةمة هةمووى بةرَيذةيةك لة بودجةيان بردووةش كة لة 
بـؤ مينةحـةش مـن لـة مينـةح كـة بـِرى        %( 6)بـؤ سـيلةعةش لـة    %( 16)قةرةبوو كردنةوةى فةرمانبةرانـةش لـة  

دا بـِرى   1116لة حيسابى خيتامى سـاَلى   1111مليارى بؤ دانراوةش بؤ ساَلى حةوت سةد و شةست و يةك 
شةش سةد و سيى و شةش مليار و نؤ سةد و سيى و ضـوار مليـؤن سـةرف كـراوةش لـة كاتَيكـدا كـة خـؤي بـؤ          
مينةح بِرى ضوار سةد و سيى ضوار مليار و ثَينج سةد و سى بؤ دانراوةش واتة بة بِرى دوو سةد و دوو مليار 
زيادة مةسـرةفى كـردووةش اـةم ثارةيـة دراوة بةضـىةش خراوةتـة خزمـةتى طشـتى يـةوةش يـان خراوةتـة هـةر             
ــة       ــار اةطــةر مينــةح خبرَيت ــةندين ج ــونكة اَيمــة ض ــان روون بكرَيتــةوةةش ض ــتة بؤم ــرةوة ثَيويس ــوارَيكى ت ب

ووةش كـة مـن   خزمةتى طشتى يةوة اَيمة ضةندين جار مةسـاايلى تـؤث بـارانكردنى سـةر سـنوورةكامنان هـةب      
ضووم بؤ وى وةزيرى دارايشش يةعنى داواى اةو بِرةمان كردووةش اةطةر نةخرَيتة خزمـةتى طشـتيةوةش اـةم    
مينةحة بةضى وا بةو شَيوةية زيادة ِرؤيى تيدا كـراوةش يـةكَيك لـة خاَلـةكانى تـر كـة بـة منوونـة اةمـةوَيت          

سةد ضل )ثارةيةكى نةكردووة بؤ مينةحش بةَوم  بيهَينمةوةش دةستةى وةبةر هَينانةش كة خؤى داواى هيَ بِرة
مليارى بؤ تةرخان كراوةش لة بوارى ايعانات دا كة دةضَيتة يةكَيك لة و بوارانةى كـة ثـارةى تيـادا زؤر    ( و نؤ

بةهةدةر دةدرَي لة هةمان كاتيشدا سةرف دةكرَي بؤهةنـدَيك شـةريكاتش اايـا دةتـوانرَي ثَيمـان بـوترَي اـةم        
بِرى ضوار سةد و  31/7تا  1111يكات اوخرايانة كَينةش اةطةر بةراوردَيك بكةم بؤ ساَلى شةريكاتانةش شةر

نؤ مليار دينار سةرف كراوة بـؤ اـةم شـةريكاتانةش اةطـةر شـةريكاتى ثيشةسـازين وة لـة بـوارى ثيشةسـازيدا          
ة هـةمانش شـَيوة   كاردةكةنش اةوا بانكى ثيشةسازميان هةيةش نيشتةجَي بوون بة هةمان شَيوةش كشـتوكاَليش بـ  

دا كة خةرج كراوة بؤ ايعانـاتش وةزارةتـى دارايـى     1116لة حةوت سةدو سى و حةوت مليار دينار لة ساَلى 
بــِرى شــةش ســةد و شةســت و نــؤ مليــارى خــةرج كــردووةش لــة كابينــةى شةشــةم دا زؤر طرينطــى دراوة بــة    

ةو وةزارةتانـةى كـة اَيمـة مبانـةوَيت     بووذاندنةوةى ذَير خانى اابوورىش بَيطومـان طـرينطرتين وةزارةتـيش اـ    
ذَيرخــانى اــابوورى ثــَي ببووذَينينــةوةش وةزارةتــى كشــتوكاَل و وةزارةتــى ثيشةســازيةش مــن اةمــةوَيت لَيــرةدا  

وةزارةت كة خةجيةكانيان ضؤنة بة بةراورد لةطةَل وةزارةتـى دارايـىش وةزارةتـى    ( 3)منوونة بكةم لة نَيوان 
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بؤ دانراوةش يةعنى بودجةى بةكارخستنى بؤ تةرخان كـراوةش كشـتوكاَل و    %1.65بازرطانى و ثيشةسازى كة 
بـؤ دانـراوةش اـةو بودجـةش كـة لـة سـةرجةم        % 16.15بؤ دانراوةش بةَوم وةزارةتى دارايـى  % 1.71ااودَيرى 

بابةكاندا وةرى دةطرَي كة بة مينةح و ايعانات هةموو اةمانةوةش يـةك تريليـؤن و هةشـتاو هةشـت مليـار و      
ضـوار مليـؤن دينـارةش اـةم ثارةيـةش اةطـةر بـةراورد بكـةم بـةو دوو وةزارةتـةش سـةد و ثـةجناش ثَيـنج               ضل و

اةوةندةى اةو ثارةية كة بؤ ثرؤذةكانى وةزارةتـى بازرطـانى تـةرخان كـراوةش ضـونكة حـةوت مليـار بـؤ اـةو          
ة بـؤ ثرؤذةكـانى   اةوةندةشـة كـ  ( 36)ثرؤذانة تـةرخان كـراوةش كـة لـةو وةزارةتـةدا ايشـى لةسـةر دةكرَيـتش         

 .وةزارةتى كشتوكاَل دانراوة 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز شةوي حممد غريب كةرةمكة 
 :بةرَيز شةوي حممد غريب

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
طرينطرتين ااماجنةكانى هةرحكومةتَيكش طرتنة بةرى باشـرتين شـَيوازى بـةكار هَينـانى دةرامةتـة مرؤيـى و       
ماددى و دارايةكانةش بؤ طةشة ثَيدان و  دابةش كردنى اةو دةرامةتـة  بـة شـَيوةيةكش كـة لـة خزمـةتى اـةو        
ااماجنــةدا بَيــتش كــة اــةو حكومةتــةى بــؤ دروســت كــراوةش بَيطومــان اَيســتا لــة بــةردةم ثةرلــةمانتاران             

يـةنَيكى جـوانى   بودجةيةكمان لةبةر دةسـتداية كـة بودجـةى هـةرَيمى كوردسـتانةش اـةم بودجةيـة ضـةند و        
تيايةش بَيبةشيش  نية لةوةى كةضةند ويةنَيكيش تَيبينى هةموو ثةرلةمانتارانى لةسةرةش هيوادارم لَيـرةوة  
ضاك بكرَيت اةو تَيبينيانةو ثاشان بودجةكة بنَيردرَيتةوة بؤ حكومةت جـَي بـة جَيـى بكـاتش اامـاذة دةدةم      

كانى نـاو ثةرلـةمانى كوردسـتانش بـؤ كـةم كـردن و زيـاد        بة ثَيشنيارةكانى ليستى كوردستانى و هةموو ليستة
كردنى بودجة لة هةندَي لة برطةكاندا بةمانةوة بودجة ضةند ويةنَيكى ديكةى جوانى تَيدا دروست دةبَيت 
يةكةم ثارةى ايستيسمارى ثرؤذةكانش بَيطومان ثرؤذةكان ض ايستيسـماريةكان بَيـتش ض ثـرؤذة بةردةوامـةكان     

خبرَينة بوارى جـَي بـة جـَي كردنـةوةش كـارى لةسـةر       ى كة ثَيشنيار كراوةشاةم ثِرؤذانة طةر ؤذةكانبَيتش ض ثِر
بكرَيت لة خزمةتى هاووَوتيانان دايةش بـؤ خـؤش طـوزةرانى هاووَوتيانـةش جطـة لـةوةى زيـاد كردنـى سـلفةى          

ــؤِرى كؤمةَويــة     ــاوخؤش ت ــانى ن ــايش و هَيزةك ــةى ااس ــةرطريىش دةرماَل ــينةى هاوس ــدنى عــةقارش  ثَيش تىش خوَين
هاوضةروش قةرزى سناعى و زراعى ضةندةها ويةنى كة لـة خـؤى دةطـرَي اـةم بودجةيـةش لةطـةَل اـةوةش دا        
ذمارةيةك ثرؤذة لة بودجةى ساَلى ثاردا لةم ساَلة دا تيكرار بؤتةوةش و ثارةى بؤ دابني كراوة لة ثارداش ايشى 

جـَي بـة جـَي نـةكراوةش جطـة لةوانـةى كـة لـةم          لةسةر نةكراوةش هـةروةها ضـةندين ثـرؤذة هةيـة لـةثارا كـة      
ليستانة هاتوونةوةش من داواى روون كردنةوة لة بةرَيز وةزيرى دارايى اةكةمش اةو ثارانـة لـة كوَيـدا جَيطـاى     
بؤ كراوةتةوةةش لةو بودجةيةةش ياخود بة ض شَيوةيةك بـةكار هـاتووةةش بؤمـان روون بكاتـةوةش لـة جَيبـةجَي       

ؤذةكاندا ثَيش كةوتن بةدى ناكرَيش وةك لـة ليسـتةكانى لةبـةر دةسـتماناية هـاتووةش      كردنى ذمارةيةك لة ثر
بــةَلكو زؤربــةى زؤرى ثرؤذةكــان كــارى لةســةر نــةكراوةش بــة هــؤى اــةوةى كــة دوا كــةوتووةش لةبــةر اــةوةى    
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بـوارى  ثرؤثؤزةَلى حازر نةبووةش ديزاين حازر نةبووةش اينجا بابَيتة سةر اةوةى كـة تـا ثرؤذةكـة اةكةوَيتـة     
جَيبةجَي كردن وش تةندةرينش تةسليمى اةرزةكة بة مقاولش اةمة كاتَيكى زؤرى اـةوَيتش حاَلـةتى وا دروسـت    
بووة كة بة هيَ شَيوةيةك نةتوانراوة ثِرؤذةكة كارى لةسةر بكرَيتش بؤية لَيرةوة ثَيشـنيار اةكـةمش داواكـارم    

ة االيـةتَيكى تايبـةت بدؤزرَيتـةوةش دةسـتةيةك     لة اةجنومةنى وةزيرانش لة حكومةتى هةرَيمى كوردستانش  ك
ةى يراسـ دروست ببَيتش لة اةجنومةنى وةزيران بؤ ديراسة كردنى اةو ثرؤذانةش بة شَيوةيةكى رَيك و ثَيك د

جةدواى بؤ بكـرَيش ثـَيش اـةوةى بَيتـة بـوارى جَيبـةجَي كردنـةوةش ديـزاين و ثرؤثـؤزةَل و هـةموو شـتةكان            
تـةرخان بكـرَيش بـةم حاَلةتـة اـةتوانيني اـةم هـةموو ناِرَيكيـةى كـة لـة دابـةش             اامادة بَيش اينجا ثـارةى بـؤ  

كردنــى ثرؤذةكــانش هــةروةها لــة ســةرف نــةكردنى ثارةكــان و جَيبــة جــَي نــةكردنيان كؤتــايى ثــَي دَيــت لــة   
بودجةى داهاتووداش هةندَي ثرؤذة لة ويةن وةزارةتةكانةوة جَيبةجَي دةكرَي كة مةرجةعيةتى خؤيان نيـةش  

ؤ منوونةش وةزارةتى دارايى و وةزارةتى ناوخؤش كة ثرؤذةى مةتارش ياخود ثرؤذةى ياريطا جَيبـةجَي دةكـرَيش   ب
ــةم        ــةتَيك ا ــةو حاَل ــةموو ا ــة ه ــونكة ل ــؤىش ض ــةكانى خ ــةوة مةرجةع ــة بةطةرَيندرَيت ــةو ثرؤذان ــتة ا ثَيويس

وةزارةتة اةسليةكةى خؤيـانش راو  وةزارةتانة اةطةر ثارةشى بؤ تةرخان بكرَيش هةر دةبَي بطةرَيندرَيتةوة بؤ 
بؤضوونيان وةر بطرن لةسةر بابةتةكةش بة روونى لة بودجةدا ااماذة بة داهاتى هةرَيمى كوردستان نةكراوةش 
سةير دةكةين اةوةى برادةرانى ثةرلةمانتارةكان باسيان كردش لة هةندَي جَيطا تَيبيين هةيـة لةسـةر اـةوةى    

ووةش هيوادارم اةوةش لـة ويـةن بـةِرَيز وةزيـرى داراييـةوة بؤمـان روون       لة جةدوةلةكان رةقةمى جياواز هات
بكرَيتةوةش لة بودجةيا طرينطى بة هيَ شـَيوةيةك نـةدراوة بـة طةشـت و طـوزار و شـَيوَينةوارش هـةروةها بـة         
ــةوةش            ــؤ بكرَيت ــةيان ب ــةدا جَيط ــة بودج ــتة ل ــة ثَيويس ــرنطن ك ــةتى زؤر ط ــَي باب ــة س ــَي بابةت ــةم س ــةش ا ذينط

ماميان ثَي بدرَيش ضونكة كوردستان هةم شوَينةوارى هـةم ذينطةكـةىش هـةم بـؤ طةشـت و طـوزار زؤر       وةايهتي
زؤر لـةبارةو داهـاتَيكى بـاش بـؤ حكومـةتى كوردسـتان اـةتوانَيت بةرهـةم بهَينَيـتش اةجنومـةنى خامنـان لـة             

م لة بودجـةى اةمسـاَل   كؤتايى ساَلى ثَيشووةش اةمرى دةرضووة لة اةجنومةنى وةزيران و دروست كراوةش بةَو
هيَ ااماذةيةك نةدراوة بةوةى كة اايا بودجةى بؤ تةرخان كراوةش تةمويلى اةم اةجنومةنة بةض شـَيوةيةك  

هةزار كـةس ثَيويسـتة دامبـةزرَيتش وةك هـاتووة لـة ثـِرؤذةى بودجـةش         15دةكرَيتةش دامةزراندن لة بودجة 
بكرَيـتش كـة يةكسـانى جةنـدةرى لـةم دامةزراندنـة        هيوا دارم لة ثةرلةمانةوة بة فـةرمى داوا لـة حكومـةت   

ِرةضاو بكرَيـتش جيـاوازى بـةينى ذن و ثيـاو نـةكرَيتش هـةروةها بِرَيـك لـةو دةرةجانـة دابنـدرَيت بـؤ منـاَلى             
شةهيدانش ضونكة مناَلى شةهيدان فةزَليان بةسةر هةموو ويةنَيكمانةوة هةيةش لة بودجةيا ثارةيةك دةسـت  

هَينان و بةرز كردنةوةى ااستى زانستى و فةرمانبةرانش هةروةها توانا سازىش وةهَينانى نيشان نةكراوة بؤ ِرا
مامؤستايان لة دةرةوةى وَوتةوة بؤ زانكؤكـانش ضـونكة اَيمـة دةزانـني هـةر لةمسـاَلش لةسـاَلى ثـارةوة تـاوةكو          

ة لـة دةرةوة مامؤسـتايان   اَيستا ضةندين زانكؤ لة كوردستان كراوةتةوةش كة اةم زانكؤيانة ثَيويستيان بةوةيـ 
بـؤ بَيـتش وانـة بَلَيتـةوة لـةو زانكؤيانـة اـةوةش اةطـةر بودجـةى بـؤ دابـني نـةكرَيتش وابـزاي اةبَيتـة هــؤى               
ــوارة             ــة ب ــتى ل ــةوةى زانس ــؤ توَيذين ــةيَى ب ــة بودج ــةدراوة ب ــاذة ن ــةدا اام ــة بودج ــةش ل ــةو كاران ــتانى ا وةس
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بةتايبـةتى وةك لـة بِرطـةى يةكةمـدا بامسـان كـردش بـة        جياوازةكانداش كة اةم بابةتـة بابـةتَيكى زؤر طرنطـةش    
نيسبةت ثِرؤذةكانةوةش طةورةترين كَيشةى ثرؤذةكان اةوةيةش كة بة شـَيوةيةكى زانسـتيانة داِرَيـذراوة ثـارةى     
ــاتش وة بــة ض       ــةتوانَيت خزمــةت بك ــةو ثِرؤذانــةش بــة ض شــَيوةيةك ا ــةرخان كــراوةش هــةروةها ااســتى ا بــؤ ت

ت لة سةر ذَيرخانى اابوورى كوردستانش وة ضارةسةر كردنى كَيشـةكانى كـة لـة نـاو     شَيوةيةك تةاسريى اةبَي
كوردستان هةيةش لة دابةش كردنـى بودجـة بـؤ ناوضـة دابِرَينـدراوةكانش مـن اـةوةى تَيبينـيم كـردش ذمـارةى           

ر ضاو دانيشتوان هةروةها طةورةيى و بَووكى ناوضةكانش طرنطى ناوضةكانيش لة ِرووى نةتةوايةتيةوة لةبة
 .نةطرياوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةِرَيز صباح بيت اهلل كةرةمكة

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ل بةراهيَي دةست خؤشى ل ليذنا دارايى و اابوورى دكـةم كـة اـةظ ِراثؤرتـة بةرهـةظ كـرىش وة ثشـتةظانيا ل        
ثةرلةمانى ثَيشكةش كرىش اةز وةكو اةندامةكَى ليذنا ناظخؤى  ِراثؤرتا سؤزان خانى دكةمش كة دوهيَي ل هؤَو

و ااسايش و ليذنا ثَيشـمةرطَى وش مـن دظَيـت اـةظان خـاَو بـةحس بكـةمش دةربـارَى ثَيشـمةرطةى هـةتاكو اـةو            
هةشت ليوايَى دَينة دروست كرنش اةو ليوايَى ديت هاتينة دروست كرنش اةز داخـازَى دكـةم كـو هاريكاريـةك     

ةتيَى ثَيشمةرطةى بَيتة سةرف كرنش ضونكى ب ِراستى يارمةتيَى ثَيشـمةرطةى طةلـةكَى كَيمـةش بـؤ     دطةل يارم
هندَى تَيرى ذيانا وى ناكةت وش بؤ ظَى ضةندَى ِرةنطة اـةوة اـةو ياسـا بـينتش ثَيـنج سـاَو موافةقـةتا ميزانيـا         

ةرف نةكريـةش  َى حكومـةت ثـارة سـ   وةزارةتا ثَيشةرطةى ل ثةرلةمانَى عرياقَى دَيتة كرنش كـة ض هـةتا ظـَى طـاظ    
اةز داخازَى دكةم وةفدا تايبةت بؤ ضارةسةر كرنا ااريشا ثَيشمةرطةىش ب ( التجهيز شلحالرواتبش التس)بَيذيت 

 31و 31زيرتين وةخت سةرةدانا بةغدا بكةتش بؤ هندَى اةظى ااريشَى ضارةسةر بكةتنش دووش ياسايَى ذمارة 
جَيبةجَى كرنش دطـةل ياسـايَى ِرَيـز لَينانـا ثَيشـمةرطةىش نسـبةت كـةس و         َى ثَيشمةرطةى بَيتة1116ل ساَو 

كارَى شةهيداو اةنفال كرياش داخاز هاتية كرنش دوو رَيظة بةريا ل سلَيمانى و هةولَيرَى بَينـة ضـَى كـرنش كـة     
ةوان ببَيتـة  طوذمَى وان طةلةكى زؤرةش اةز داخازَى دكةم اةو دوو ِرَيظة بةراتيا نَينة ضـَى كـرنش ل شـوَينى اـ    

خانوو بؤ كةس و كارى شةهيدانش ضونكى كةس و كارى شةهيدا ظَى طاظَى ثَيويستى ب خانيانةش اةوة باشرتة 
ل ااظا كرنا دوو ِرَيظة بةراتياش دةرماَلة بؤ ذن و زارؤكَى شةهيدا بَينة خةرج كـرنش اـةوَى دضـنة مةدرةسـَيت     

داخازَى دكةم اَى ل ثارَى بَينة عةفوو كرنش حسـابةكان  حكومى يان اةوَيت تايبةت ثارة دَينة وةرطرتنش اةز 
تايبـةت ل دامةزرانـدَى بــؤ زارؤكـا شــةهيدا بَيتـة كــرنش وة نسـبةكا تايبــةت بَيتـة دانــانش ل ديـف ِرَينمــايَى و        
تةعليماتاش نسبةتا زةمالةتا حيسابةك بؤ كةس و كارَى شةهيدا بَيتة كرنش نسبةك بؤ بَيتة دانانش اـةويش ل  

َى و تةعليماتا بَينة جَيبةجَى كرنش ِرةايا مـن دطـةَل ِرةايـا هةظاَويـة كـو سـلفةى زةواج و سـلفةى        ديف ياساي
عةقارى و مووضةى هةذاران ل تؤِرَى كؤمةَويةتى بَيتة زَيدة كرنش دةربارَى يـةكا نيشـتةجَى بـوونَى طةلـةك     
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رنش ب ِرةايـا مـن فـةقري و هـةذار     هةظاَو بةحس كرش اةظ يةكَيت نيشتةجَى بوونَى ظَى طاظَى دَينة دروسـت كـ  
دةفتـةراش يـان بَـينت     31دةفتةراش ظيلةكَى ب  15ايستيفادةى ىَل ناكةنش فةقري نةشَينت شوقةكَى بكِرينت ب 

وةرةقـةش اـةز داخـازَى دكـةم حكومـةتا هـةرَيمَى كوردسـتانَى ب خـؤ         31وةرةقـةى  و   15ب كرَى بطرينت ب 
ك ل بةر دةستى بينتش بؤ هنـدَى خةَلكـةكَى هـةذارو كـةم دةرامـةت      ِرابينت ااظا كرنا اةظان شوقة و ايحساية

ايستيفادةى ىَل وةربطرَيتش هةروةكى مة ديت ل سةردةما كابينا ثَينجَىش ضةندين يةكـةى نيشـتةجَى بـوونَى    
هاتينة دروست كـرنش خةلكـةكَى هـةذار و كـةم دةرامـةت ايسـتيفادة ىَل وةرطـرتش دةربارَيـت هَيـزَى نـاظخؤ و           

اةز داخازَى دكةم ميالكَى ااسايشَى بَيتة زَيدة كرنش اةو دةرماَو ثؤليسى و ااسايشَىش وةكى ااسـايش   ااسايشاش
ــةظ       ــةن وش ا ــكةش ك ــاش ثَيش ــتى خزمةتــةكا طةلــةك ب ــونكى ب ِراس ــدة كــرنش ض ــة زَي ــَى بَيت و ثؤليســَى عرياق

هةزارةى اةوَى كـو بِريـار    111سةقامطريية ل كوردستانَى هةى ل سايةى سةرَى وانش اةز داخازَى دكةم اةو 
هاتية دانش بؤ هَيزَى ناظخؤ و ااسايش بَيتة زَيدة كرنش ل ظَيـرَى جـةنابا وةزيـرَى دارايـى لَيـرة ِروو نيشـتيةش       
اةظ ثارة بؤ بَيتة مةزاخنت و بَيتة سـةرف كـرنش داخـازَى دكـةين ل حكومـةتا هـةرَيمَىش هةرضـى زيـرت بـزاظ          

رَى كوردستانَى وةكـى فةرمانبـةرَيت عرياقـى  بَيتـة زَيـدة كـرنش بـراى        بَيتة دانش يارمةتيَيت هةمى فةرمانبة
َى ظة طةِرياينةظة ض ل اريانَى و ض 1661و  1661بةِرَيز كاك عيمادى بةحسَى هندَى كرىش اةو ااوارَى ساَو 

ا دارايـى  ل توركيا هةتا ظَى طاظَى ض حيساب بؤ نةهاتية كرنش اةز داخازَى دكةم ل ميزانيا اةظ سـاَوش وةزارةتـ  
مليارَيـت هاتيـة تـةرخان كـرن بـؤ هنـدَى اـةظ         111حيسابةكا تايبةت بؤ ظان ااوارا دابني بكـاتش ديسـا اـةو    

ثِرؤذَيت سرتاتيجى كو هاتينة جَيبةجَى كرنش ثارةكَى كَيم بؤ هاتية مةزاخنتش مةسةلةن بؤ منوونةش مةتارَى 
مليـارى بـؤ هاتيـة     11وونـة سـايلؤيا بـةردة ِرةشـى     دهؤكَى يان ااظا ااكرَىش يان سـايلؤيا بـةردة ِرةشـىش بـؤ من    

سةرف كرنش اةظ ساَلى يةك مليارى بؤ هاتية دانانش اةطةر وةبينت بيست ساو اةظ مةسئوليةتا تةواو نابينتش 
مليارا هاتية تةرخان كرنش حيسابةك بؤ اةظان ثِرؤذَى بَيتة كرنش ديسـان اـةز   111اةز داخازَى دكةم اةظان 

ِراز خانيمةش اةز داخاز كر خةستةخانةكا ل دايك بونا ل بازارَى دهؤكَى بَيتـة دروسـت كـرنش    دطةل ِرةايا هاو
 .دطةل خةستةخانةكان نةخؤشيَى سةرةتانى ش سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة مثماردةست خؤشش عدنان 
 :حممد مثماربةِرَيز عدنان 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هاوكارامنان هةموو شتةكانيان باس كردش ضى بؤ اَيمة ماوةتةوةش بةَوم حةز دةكةم سود لة لة ِراستيدا نازاي 

شةش دةقةكة ببينمش بة زايةع نةِرواتش اَيمة لةبـةر دةم دوو ِراثـؤرت دايـنش يـةكَيكيان ِراثـؤرتى ليذنـةكانى       
ر زؤر زؤر لـة كـةم و   ثةرلةمانةش ثَيمواية زؤر بةجوانى و بـة وردى تـا ااسـتَيكى بـاشش تيشـكى خسـتؤتة سـة       

كورتيةكانى بودجةكةش بابَلَيني قسةى ورد كراوة لةسةر اةو خاَونـةش يـةكَيكى تريشـتيان ِراثـؤرتى وةزارةتـى      



 313 

داراييةش كة ِراثؤرتى حكومةتةش ثَيمواية مةفروز وا بوو وردةكارى زياتر و وردترى تَيدا بوايةوش ثَيمواية اةو 
خاَلى يةكةم وةكو ِرةخنةيةك لةو ِراثؤرتةش ثَيمواية دةبواية لـة  ِراثـؤرتى   ِراثؤرتة لة ضةند ويةكةوة ووازةش 

ــرتاتيجى حكومــةتش      ــى حكومــةتش س ــؤرتى حكومةتــةش قســةيةكى ورد لةســةر ثالن ــى كــة ِراث وةزارةتــى داراي
ش واتـة حكومـةت لـةو بودجةيـة     1111فةلسةفةى ايقتيسادى و ماىل حكومةتش بكراية لةسةرش بؤ بودجـةى  

اـةداتش ض بوارَيـك ثَيويسـتى بـة موتابةعـةى زيـاترةش تـةرخان كردنـى ثـارةى زيـاترةش كـةم و            طرنطى بةضى 
كوِريةكان ضى بوونش لة بودجةكانى تراش واتة وةزارةت بـؤى ِروون كردباينـةوةش كـة اَيمـة لـةو بودجةيـة لـة        

ــةى  ــؤ       1111بودج ــة ت ــةوةي ك ــةلةكة ا ــةعنى مةس ــيةةش ي ــةكانى ض ــاتةش ثالن ــى بك ــةوَيت ض ــةت دةي حكوم
نةخشةيةكى دياريكراوت هةيةش يـان هـةر اةوةيـة ثارةيـةك و سـلفةيةك لـة بةغـدا دَيـتش لـةم دةسـت وةرى           
دةطريت و لة دةستةكةى تر سـةرفى دةكـةىش بـَى اـةوةى هـيَ نةخشـةيةكى وردت هـةبَيتش بـاس لـة مـاددة           

وةمان بداتةوةش ثَيش كراش لة ِراستيدا دةبَيت وةزارةت وةَومى اة 1111ياساييةكانى ثِرؤذةى بودجةى ساَلى 
اةوةى اَيمة لة اَيستادا قسة لةسةر اةوة بكةينش كة دةبَيت اةم بِرطانة جارَيكى تر هاوتا كردنى مووضةكان 
ديارة مةبةستمانةش مووضـةكانى كوردسـتان لةطـةَل عـرياق قسـةى لةسـةر بكـةينش كـة اـةوة مـافَيكى هـةموو            

اةو ماددةيةش كة  1111ةزارةت وةَوممان بداتةوة بؤ لة فةرمانبةران و ثؤليس و خانة نشينةكانةش دةبَيت و
ة بؤضــى جَيبــةجَى نــةكراةش ِروون كردنــةوةكانى ضــيةةش هؤكارةكــانى جَيبــةجَى نةكردنةكــةى    11مــاددةى 

ــةكردووةش        ــةر ن ــى لةس ــةداوة باس ــةكى ن ــيَ ِروون كردنةوةي ــةوةى وةزارةت ه ــةر ا ــة لةب ــن ثَيمواي ــيةةش م ض
ةختيان لةسةر اةوة كردةوةش لة ِراثؤرتى ليذنةى دارايى و ليذنـةى ياسايشـدا   اةمِرؤش ثةرلةمانتاران زؤر ج

دةبَيتش هـى   1111هةيةش ثَيمواية دةبَيت حكومةتى هةرَيمى كوردستانش بة طوَيرةى ثِرؤذة ياساي بودجةى 
انةى ش هاوتاى بكاتةوةش بة هةموو اةوانةى كة باس كراونش لة بِرطةكانى يةك و دووش سَىش اةو1111ساَلى 

دا هاتووة دةبَيت ثَييان بدرَيتةوةش لة ِراثؤرتى وةزارةتـى دارايـى بـة ِروونـى اَيمـة هةسـت بـة        11لة ماددةى 
ة بوونَيكى تةواوى دارايى و اابوورى كوردستان دةكـةينش بـة حكومـةتى عـرياق وش ديـارة ايشـكاليةتةكان       شوا

ة لةســةر مةســةلة سياســيةكان وش   ثةيوةســتة بــةوةى لــة كــاتى ِرةش نووســى دةســتوورداش اَيمــة زؤر قســ       
ايستيحقاقة سياسيةكان كراش بةَوم كةمرت لة مةسةلة ماليةكان داش اَيستا اَيمة باجةكةى اةدةينش ضونكة لـة  
ِراســتيدا ايســتيحقاقاتى مــاىل هــةرَيمى كوردســتان لــة عرياقــداش شــتَيك لــة ومةركةزيــةت بــةرز تــرةش بــةَوم    

رتةش خاَلَيك كة ايشـكاليةتَيكى طـةورةى موناقةشـةكانى اَيمةيـة لـةم      بةِراستى دةرةجةيةك لة فيدراليش نزم
ضةند ِرؤذةداش لةسةر مةسةلةى بودجةش لةسةر نةبوونى ِراثؤرتى ديوانى ضاودَيرى داراييةش لة ِراستيدا هيَ 
ــةر       ــى نيــةش ضــونكة اــةو ديوانــةمان هةيــةش اةط ــؤرتى ديــوانى ضــاودَيرى داراي بيانوويــةك بــؤ نــةبوونى ِراث

هةولَير بووش اَيستا يـةكى طرتؤتـةوة اةطـةر فـةرةزةن يةكيشـى نةطرتبَيتـةوة بـة عةمـةىل          يش لةسةرثَيشرت
وةكو اَيمة اةزاننيش بةآلم دةبواية بة حوكمى اةوةى اَيمة هَيشتا دوو وةزارةتى ماليـةمان هةيـة يـا اـةتواي     

دةبوايـة دةبوايـة راثـؤرتى ديـوانى     بَلَيم وةزارةتةكةمان بة تةواوى يةكى نةطرتؤتةوة وةكو وةزارةتى دارايـي  
ضاودَيرى دارايي سلَيمانى وة هةولَير هةبواية وة اـةو راثؤِرتـةمان لةبـةر دةسـت بوايـة لةسـةر شـَيوازةكانى        
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بةرضاو رؤشنييةكى زياتر لةبةردةم ثةرلةماندا هةبوايـة   1111و  1116سةرف كردنى بودجة لة ساآلنى 
بـةطوَيرةى سـتاندارتى عالـةمي تـؤ بـؤ طفتوطـؤكردنى بودجـة        راسـتة   1111حيسـابي خيتـامى   . لةو بارةوة

اةكةينش بةآلم اةمة بؤ وآلتانَيك كة بودجة لـة تـةوقيتى    1116طفتوطؤ لةسةر حسياباتي خيتامى  1111
خؤيدا بَيتة ثةرلـةمانش بـةآلم لـة كاتَيكـدا اَيمـة لـة نيـوةى سـاآل بودجـة دَيـت بودجـةى اةمسـاَل لـة نيـوةى               

بةطوَيرةى ثةيِرةوى ناوخؤش بؤية حيسـاباتى خيتـامى    11ةسةر اةكةين نةك لة مانطى ساَلةكةيا طفتوطؤى ل
مةفروز وابوو لة مانطى ضوارا لة ثةرلةمانى كوردستاندا بواية ثَيش طفتوطؤكردن لةسةر بودجة لـة   1111

خؤمـان   هيَ بةرضـاو رؤشـنييةكمان ثَينـاداش    1111ليذنةى دارايي و لة ليذنةكانى تر بوايةش ضونكة نيوةى 
اةزانني ايمة ثاش تةقريبةن لةو نزيكانـة بودجةكـةمان ثةسـند كـردش لـة هـةردوو راثؤِرتـدا وة بةتايبـةتى         
راثؤِرتى وةزارةتى دارايي كة مةفروز بوو تيايدا بواية اةو موهتةمة بـةو قةزيـةوة اـةو مـةوزوعي شـَيوازى      

وَى زياد بـووش لـة كـوَى كـةم بـووة      هَيشتا قسةى لةسةر نةكراوة لة ك 1111سةرف كردنى بودجةش بودجةى 
ثَيوست اةكات عةرةزةكة لة كوَى بووة ضؤن بووة وة بةراستى مةوزوعى عةجزى ساَلى ثاريش لةم راثؤِرتة 
قسةى لةسةر نةكراوة ضـؤن اـةو عـةجزة ثـِر كرايـةوةش حكومـةتى عَيـراق ثـارةى دا كـة مـةفروز وابـوو بـؤ             

جزة ضــؤن بــووش ضــؤن ثــِر كرايــةوةة هــيَ قســةى لةســةر ثَيشــمةرطة بــة طــوَيرةى ثِرؤذةكــةى ثــارش اــةو عــة
اةو ثارة مدةوةرة ضةند بووش ضى لَيهاتش ضؤن سـةرفكراة   1111نةكراوةش اايا ثارةى مدةوةرمان هةبوو لة 

اَيستا خؤش بةختانة ثَيم واية زؤربةى فراكسيؤنةكان لةسةر اـةوة كـؤكن لـةوةى كـة بةشـَيك لـة بودجـةى        
ةى وةبةرهَينان و بةشَيكى تر لةو شتانةى ترش لةو مةسةآلنةى كة باوة باسكرَي تةشغيلي بكريَ تة سةر بودج

لة سولفةى عةقار و سولفةى زةواج و بابَلَين مةسةلة كؤمةآليةتييةكانش لة راستيدا اةم مةسةلةية اةوة نية 
بـَىش نـةخَير لـة     كة اَيمة وابكةين كة تةنها بِرَيك لة تةشغيلي اةكةينة سةر وةبةرهَينان و اةمة دةسكةوتَى

راستيدا لة تةشغيلي زيادة رةوييةكى بَى حةد كراوةش زيادة رةوييـةك كـة دةبـَى ايشـى لةسـةر بكـةين و تـَي        
بطةين هؤكارةكانى ضية وة قسةى لةسةر بكةين وة راثؤِرتةكة دةبواية بؤى روونبكردينايةوة و بؤضـى اـةو   

دةروازةى مووضـة لـة ضـوار    1111بـؤ   1111َيمـة لـة   زَيدة رؤييـة كـراوةة اَيمـة لـة نَيـوان سـاَلَيكدا واتـة ا       
ترليؤن و شةش سةد مليارةوة بازى داوة بؤ شةش ترليؤن و سةد و نةوةد مليارش وةكو ضاكردنةوة و اةمانة 
تقريبةن لة لة هةشت سةد مليارةوة تقريبةن بؤ يةك ترليؤن و شةش سةد و نةوةد و نؤ مليار بازيان داوة 

ى %11يـان  % 11ى موبالةغةيـة يـةعين تةبعـةن مـن اةطـةر      %11وايـة اةمـة لـة     اةمة لة راستيدا من ثَيم
مووضة زياد اةكا كارمةندى تر تةعني اةبَى و كارمةندى تقاعدميان هةيـةش اةمانـة مـةنتيقي تيايـةش بـةآلم      

ةوة بؤ وآلتَيكى وةكو كوردستان اَيمة بنياتَيكى زؤر ووازمان هةيـةش قوتاخبانـةكامنان ثَيويسـتى بـة ضـاككردن     
هةية رؤذانة خةَلك اةبَيتة قورباني يةعين فلس بة فلسمان ثَيويستةش بؤية اةم زيادة رؤيية اةم موبالةغـة  
لة نةفةقاتى تةشغيلي بةتايبةتى لةم دوو بابة كة هاوكاراي باسى بابةكانى تريان زؤر كردش بةآلم تةنيا لةم 

ةو ثةِري يةعين با بَلَيني كارةكانى حكومةتيش ثةكى بابة بة دوو ترليؤن دةبَيتةوةش واتة اَيمة لة راستيدا ا
بكات اَيمة اـةتوانني دوو ترليـؤن لـةو ثارةيـة خبةينـة سـةر بودجـةى         1111نةكةوَى و ايشةكانيشي وةكو 
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وةبةرهَينان و بابةكانى تر كة هاوكاراي باسيان كرد وةكو اةوةى باسم كرد مـةوزوعى بـوارى ثيشةسـازى و    
انةش اَيمة هةر سةيرى مةوزوعةكة بكةين اَيمـة حكومـةتى عَيـراق هـاتووة بودجـةى      بانكى كشتوكاَلى و اةو

تةشغيلي لة كوردسـتاندا بـة  شـةش ترليـؤن و هةشـت سـةد و بيسـت و ثَيـنج مليـار تـةمخينم كـردووة بـؤ             
وةبةرهَينانيش ضوار ترليؤن و سَي سةد و ثةجناو ثَينج مليار تةرخاي كردووةش كةضى لة كوردسـتاندا اـةو   

ةش ترليؤنــة زيــاد اــةكرَى بــؤ نــؤ ترليــؤنش بــةآلم اــةو ضــوار ترليــؤن و ســَى ســةد و ثــةجناو ثَينجــة هــي   شــ
وةبةرهَينانةكة دا اةبةزَينرَيت بؤضـوار ترليـؤن و سـةد و ثـةجناش واتـة اَيمـة لـةبرى اـةوةى اـةو زيادةيـةى           

ة اــةِرؤين لــة هــي  هاتؤتــة ســةر بودجةكــةمان نزيــك بــة دوو ترليؤنةكــة بيخةينــة ســةر وةبــةرهَينان اَيمــ   
وةبةرهَينان كةم اةكةينةوة و هي تةشغليى لة شةش ترليؤنـةوة اةيكـةين بـة نـؤ ترليـؤن و مـن ثـَيم وايـة         
اةمة هيج مةنتقيةكي تَيدا نيةو اا اةمة بةشَيكة لـةو موبالةغـة زؤرة و لـةو حةقالنـة كـة كـراوةش داهـاتى        

رضـووة كـة داهـات بةشـَيكى تـري ديـوَيكى تـري        هـةرَيم لـة يـةكَيك لـة ايشـكالةتةكانى راثؤِرتةكـةدا هـات دة       
مةوزوعي بودجةيةش داهات و خةرجيات حكومةتى عَيراق داهاتى هـةرَيمى بـة ثَيـنج ترليـؤن خةمالنـدووة      
بةآلم وةزارةتى بة سَى سةد و نةوةد و هةشت مليار يةعين ثَينج ترليؤن و نيو يةعين ثَينج ترليـؤن نزيـك   

تى ليذنـةى دارايـي لـة راثـؤِرتى وةزارةتـى دارايـي قسـةى لةسـةر نـةكردووة          داهاتى كوردستان لَيرة لة راثـؤرِ 
 .بةتايبةتى راثؤِرتى وةزارةت دةبواية قسةى لةسةر بكراية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :زؤر سوثاس بةِرَيز شؤِرش مةجيد فةرموون

 : بةِرَيز شؤِرش جميد حسني
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لـة سـاَلى ثـار باشـرت و طشـتطريترة و       1111ِرتى ليذنـةى دارايـي  بودجـةى سـاَلى     سةرةِراى اـةوةى كـة راثـؤ   
طرنطيةكى باشرتيشي بة راثؤِرتى ليذنةكان داوةش بةآلم اةويش بةدةر نية لة كةم و كورتىش لة تَيبيينش اةوة 

ك لـة بةشـي   من اةو تَيبينييانةم لةسةر راثؤِرتى ليذنةى دارايـي هةيـةر راثؤِرتةكـة كـراوة بـة ضـةند بةشـيَ       
دةكات لةو بةشةيدا ليذنةى ثةيوةنديدار  1111يةكةمى راثؤِرتةكة كة باس لة هَيَلة طشتييةكانى بودجةى 

ثوختةى بةشة جياجياكانى بودجةيان شَي كردوتةوة و ياخود ثوختةكةيان نووسيوة لةطـةَل رَيـذة و ذمـارة    
ى هــةرَيم خسـتؤتية اةســتؤى خــؤى لــة  و خاَلـة بةرضــاوةكان وش هــةروةها اــةو ايلتيزاماتانـةى كــة حكومــةت  

ش بؤية من هيَ تَيبينييةكم لةسةر اةوة بةس نية وة لة بةشةكةى تر كة 1111جَيبةجَى كردنى بودجةى 
دا دوو تَيبينييـان هةيـة    1111تايبةتة بة تَيبينييةكانى ليذنة لةسةر كؤى ثـِرؤذة بودجـةى خـةمَلَينراوى    

ي جـ كةم بةآلم كؤمةَلَى تَيبيين تـر هةيـة كـة دةبوايـة ليذنـة دةر     من ثشتطريى لة هةردوو تَيبينييةكةيان دة
بةشـري  . هةر وةكو اةوةى كاك د: بكرداية لة راثؤِرتةكةى خؤيان و باسيان بكرداية باسيان نةكردووة لةوانة
يــش نــةبَي زؤرينــةى اــةو  %111باســي كــرد سةرضــاوةى داهــاتى بودجــةى هــةرَيمى كوردســتان اةطــةر لــة   

ومةتى فيدراَلى بة دةست بهَينرَيتش بـةآلم بـةثَيى راثؤِرتةكـةى وةزارةتـى دارايـي خؤيـان       داهاتةية كة لة حك
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دةَلــَين حكومــةتى عَيراقــي هــيَ بةشــدارييةكمان ثــَي ناكــات لــة دارشــتنى سياســيةتى دارايــي لــة حكومــةتى 
رخانــدنى فيدِراَليــدا لــة سياســةتى نةختينــة ثرســيان ثــَى ناكــات بةشــدارييان نيــة لــة ثَيدانــةوةى قــةرز و ن

بةرميلي نةوت وش كةواتة اَيمة لة سةرضاوةكةدا بَى بةشني لةوةى كة ضؤن اـةو سةرضـاوة داهاتـة بةدةسـت     
كةمان بـؤ دَيتـةوة كـة دةبوايـة اةمـة وةكـو تَيبينييـةك بـاس بكرايـة وة حكومـةتى هـةرَيمى            %16بَىش هةر 

طـةلي كوردسـتان لـة اةجنومـةنى      كوردستان نوَينةرى حكومةتى هةرَيمى كوردستان وة هـةروةها نوَينـةرانى  
نوَينةران ثابةند بكرَين ياخود ااطادار بكرَينةوة لةوةى لةسةر اةو ثرسة جديانة تر بَنة ثَيش بـؤ اـةوةى   
حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةشداربَى لةو ثرسة طرنطانة كة ثةيوةنـدي بـة سةرضـاوةى سـةرةكى داهـاتى      

مةسةلةى ناردنى درةنط وةختى بودجة لـة ويـةن حكومةتـةوة    تَيبيين دووةم .هةرَيمى كوردستانةوة  هةية
بؤ ثةرلةمانى كوردستان اَيمة لة ثةرلـةمانى كوردسـتان خؤمـان ثابةنـدى مـاددةى حـةفتا و نـؤي ثـةيِرةوى         
ناوخؤى كردووة كة دةبَى لة سةرةتاى تةشرينى يةكةم و لة كؤتايي دا بودجةكة بَيت اةمة دوو ساَلة رةنطة 

وا بووبَى حكومةت نةيتوانيوة ثابةندى اةو بِريارة بَى ياخود اةو خاَلةى ثةيِرةوى ناوخؤ  ساآلنى ثَيشرتيش
و ايليتزامى كردوون اةوةشيان دةطةِرَيتةوة بؤ اةوةى كة اَيمة ناتوانني بودجةى خؤمان ثةسند بكـةين تـا   

بِريارى خؤمان بكةين بودجةى طشتى حكومةتى فيدِراَل ثةسند نةكرَيش باشة اَيمة بؤ خؤمان ثابةندى اةو 
بؤ كاتَيكى اةطةر ايشـكاىل دارايـي لةطـةَل حكومـةتى فيـدِراآل دروسـت نـةكاتش اَيمـة اـةتوانني اـةو ماددةيـة            
هةموار بكةين و ماددةيكى تريان بؤ ديارى بكةين بـة رَيـك و ثَيكـى بودجةكـة بنَيـرن و تووشـي اـةو ثةلـة         

ودجةمان ثةسند نةكردووةش داواشيان ىَل دةكةين حيسابي ثروزةية نةبنش اَيمة اةوة مانطى ثَينجة هَيشتان ب
شةش مانطى يةكةممان بؤ بنَيرن لةكاتى خؤيدا و هةروةها حيساباتى كؤتايش كة اةوةشيان باسيان لةوةش 
كردووة كة ثَيم وابوو دةبواية باسيان بكرداية وةكو تَيبيينش خاَلَيكى تر ثَيم واية دةبواية لـة تَيبينييـةكانى   

ثةيوةنديدار باسيان بكرداية مةسةلةى بودجةى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـان كـة هاتؤتـة نـاو بودجـةى       ليذنةى 
ــرين و       ــةَلكو اــةوةش ايشــةكانيان رادةط ــوة نيــةش ب ــةكى ثَي ــيَ ثةيوةنديي ــتان كــة ه ــةرَيمى كوردس ــتى ه طش

َلســةنطاندنَيكى سةرضــاوةى داهاتةكانيشــيان جيايــةش خــاَلَيكى تــر ثــَيم وايــة دةبوايــة لــة ليذنــةى نــاوبراو هة 
زانستى و عةمةىل بوجةى بكردايةش كة ااخؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةو بودجةية بةو بـِرة ثارةيـةى   
كــة لةبــةر دةســتى دادةنرَيــت هــةرَيمى كوردســتان لــة رووى اابووريــةوة بــةرةو كــوَى دةبــات لــة رووى            

نامةيةى ثـَى جَيبـةجَى بكـاتش تـا ضـةند      ثيشةسازييةوةش لة رووى كشتوكاَلةوة تا ض حةدَيك دةتوانَى اةو بةر
دةورو تةاسريي دةبَي رووى كةم كردنةوةى رادةى بَيكارى تا ضةند تةاسريي دةبَي لة رووى كةم كردنـةوةى  
ااسيت بذَيوى و هةذارى لة هةرَيمى كوردستان لة رووى ثيشةسازى و كشتوكاَل و تةندروستى بةرة و كوَيمان 

رةو كوَيمان دةباتش تَيبينى ثَينجةمم مةسةلةى داهاتى ثـارةى نـاو هـةرَيمى    دةبات بةوةي اةو هةَلساندنة بة
كوردستانة بة تايبةتى داهاتى نةوت طةورةترين قسةى لةسةر بكـرَي و زؤرتـرين طلـةيي لةسـةرةش حسـاباتي      

ى اـةو  بانقَيك بؤ وةزارةتى دارايي كرا يا ساَلى ثار بوو يا ماوةيةك لةمةو ثَيش بوو اةو حيساباتة لـة داهـات  
نةوتة بةناوى بودجـةى تـةواوكارى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـان دوو سـةد مليارمـان ىَل ثةسـند كـرد بـؤ اـةوةى           
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حكومةت هةزار خانووى بؤ ماَلة شـةهيدةكان ثـَي دروسـت بكـاتش اايـا لـةو كاتـةوة تـاكو اَيسـتا اـةو ثارةيـة            
بـؤ اـةوةى جـارَيكى تـر بَيتـةوة       ياخود اةو حيسابة بانقيةى وةزارةتـى دارايـي هيَـى تـرى نةهاتؤتـة سـةر      

بةردةم ثةرلةمان و لة ثِرؤذةيةكى خزمةتطوزارى ياخود بـؤ خزمـةت كردنـى ضـني و توَيـذَيكى تـر بـةكارى        
ــة         ــاس ل ــةيان ب ــرى راثؤِرتةك ــَيكى ت ــاخود بةش ــري ي ــةكى ت ــة بِرطةي ــةكراوةش ل ــي ن ــيان باس ــةوة اةوش بهَينين

لةطةَل كؤمةَلة تَيبينييةك ثَيم واية تَيكةآلوييةك هةية لـة   ثَيشنيازةكانيان دةكات ثَيم واية ثَيشنيازةكانيان
ــة          ــاس ل ــنيازةكان ب ــة ثَيش ــات و ل ــةكان دةك ــة تَيبيين ــاس ل ــوو ب ــةى ثَيش ــة بِرط ــيين ل ــنياز و تَيب ــةينى ثَيش ب
تَيبينييةكان دةكاتش من ثشتطريى لة هةموو ثَيشنيازةكانيان دةكةم كة ثَيشنيازى زؤر زؤر باشـن بـؤ ثوخـت    

وثَيدانــة بــة بــوارى اــابوورى لــة كوردســتان و وة سياســةتى داراييــة هــةروةها ثِرســيارةكانيش    كــردن و برة
ثشتطريى لة ثرسيارةكانيشيان دةكةم وة ثَيشنياز دةكةم لة بابى ثَيشنيازةكانى ليذنةى دارايي و هةموو اـةو  

شتطريى لـةو ثَيشـنيازة   ثَيشنيازانةى خوشك و برايانى ثةرلةمانتار لَيرة خستيانة روو وة بةتايبةتيش من ث
ى بودجـةى تةشـغيلي وة خسـتنة طـةِر و     %11دةكةم كة خوشكي بةِرَيزم سَوزان خان لةسةر كةم كردنةوةى 

لة خزمةت ضةند سَيكتةرَيكى تر كة ثَيم واية كارى باشة و وة خزمةت بـة ضـني و توَيـذَيكى بـةر فراوانـى      
 .ناو كؤمةَلطاكةمان دةكات

 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :زؤر سوثاسش بةِرَيز شلَير حمي الدين

 : بةِرَيز شلَير حمي الدين صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ثَيشا دةمةوَيت دةست خؤشي لة ليذنةى دارايي بكةم بؤ اةو هةوَل و ماندوو بوونةيان كـة اـةو راثؤِرتـة    
ة لة راثـؤِرتى ليسـتى كوردسـتانيدا    رَيك و ثَيكةيان اامادة كردووةش هةروةها ثشتطريى لة هةموو خاَلةكانى ك

هــاتبوو لةويــةن ســؤزان خانــةوة خوَيندرايــةوة لــة هــةموو خاَلــةكانى ثشــتطريى تــةواو دةكــةمش لــة راثــؤِرتى  
ليذنةى دارايي دةربـارةى تةاكيـد لـةوة دةكةمـةوة كـة بـة هـيَ شـَيوةيةك موناقةلـة نـةكرَيت لـة بودجـةى             

بودجةكة بؤ ثِرؤذةكانى خزمةتطوزارى بَيتش ثشـتطريى لـةو    وةبةرهَينان و بودجةى وةطةِرخسنت وة زياترى
رايةش دةكـةم كـةوا هةنـدةك ثـِرؤذة راسـتى طرنطـي زؤر نيـة وة ثارةيـةكى زؤرى بـؤ تـةرخان كـراوة دةبـَى             
ثِرؤذةكان اةو ثِرؤذانةى زياتر لـة خزمـةت بـوارى اـابوورى و كؤمةآليـةتى كوردسـتان بَيـت طرنطـى بةوانـة          

مليار دينارى بؤ تةرخان كراوةش باشرت واية باشرتين بودجـة   31ؤذةى ضياى مةتني كة بدرَيت بؤ منوونة ثِر
بؤ بوارى تةندروستى و ثةروةردة دابني بكرَيت ضونكة اةو دوو بوارة زؤر طـرنطن بةراسـتى لـة بـاتى اـةوة      

ك نةخؤشــخانة دروســت بكرَيــت باشــرتةش نةخؤشــخانة لــة شــارى دهــؤك زؤر زؤر ثَيويســتةش هــةروةها هةنــدة
نةخؤشــخانةى زؤر هةيــة لــة هــةولَير وةكــو فَيركــارىش نةخؤشــخانةى فَيركــارى هــةولَير كــة زؤر زؤر كؤنــة   
ثَيويستى بة نؤذةن كردنةوة هةية و يان نةخؤشخانةى تر لة جياتى وي بكرَيتة نةخؤشخانةى فرياكـةوتنش  

امَيرةوة كة ذيانى نـةخؤش  زؤر زؤر لة رووى بينايةوة لة رووى كةم و كورتى لة كةرةستة و كةل و ثةل و ا
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لة ضركة و خولةك لةسةرى وةستاوة زؤر زؤر كةم و كوِرى هةيةش ثَيويست بوو بودجةيةكى باشي بؤ دابـني  
بكرَيتش ثشتطريى لةوة دةكةم  كة يةكةى نيشتةجَى بوون بؤ كةسانى كةم دةرامةت بَىش ضونكة تـاكو اَيسـتا   

ةمةنـد سـووديان ىَل وةرطرتـووة هةنـدةك تَيبينـيم هةيـة       بةراستى اةوانةى زياتر لؤ خزمةتى كةسـانى دةولَ 
لةسةر ثشتطريى اةو خاآلنـة دةكـةم كـة لـة راثـؤِرتى ليذنـةى خؤمـان ليذنـةى ثـةروةردةو خوَينـدنى بـاآل و            
توَيذينةوةى زانستى داهاتووةش ثِرؤذةى بووذاندنةوةى توانا مرؤييـةكان كـة ضـوار بـوار دةطرَيتـةوة زمالـة و       

ةوة و خوىل مةش  و راهَينان زؤر ثَيويستة كة هاوسةنطييةك هـةبَى لـة بـةيين ثـةروةردة و     نَيردة و توَيذين
خوَينــدنى بــاآلش ثشــتطريى لــةوة دةكــةمش بــةآلم ديســان لــة نــاو وةزارةتــةكانيش عةدالــةت بــةكاربَي زيــاتر لــة  

كوردسـتان زؤر   خزمةتى ثِرؤسةكة بَي نةك تةنها بؤ ناردن بَيش لة مةشـ  و راهَينـان بـةعزة بـوار هةيـة لـة      
زؤر ثَيويســتة هــةر نيــة وةك راهَينــانى مامؤســتاى ثــةروةردةى تايبــةت بــة دةرةوةى ووآلت بــؤ فَيركردنــى   
منداآلنى خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت هـةر يةكـة و بـةثَيى طرفتـى خـؤىش مةشـ  و راهَينـان بـؤ مامؤسـتا و             

تان اـةو ضـينة هةنـة بـةآلم اـةو ضـينة       قوتابيانى بؤ بةهرةداران مةبةستم بةهرةداران روونبينة لة كوردس
كةش و هةوايةكى وايان بؤ دابني نةكراوة كة ثةرة بة توانـا و بـةهرةكانيان بـدرَي و سـوديان ىَل وةربطريَيـن      
ــةَل        ــوجنَى لةط ــدرَي و بط ــَى ب ــرةى ث ــةوةش ث ــَى ا ــةروةردةيي دةب ــةتى و ث ــذةرى كؤمةآلي ــى توَي ــ  كردن مةش

قوتاخبانةكان كة تاكو اَيستا باوةر ناكةم هيَ بةِرَيوةبةرَيك لة بوارى  سيستةمى نوَىش راهَينانى بةر َيوةبةرى
بةِرَيوةبردنى قوتاخبانة خول و مةشقي ديتبَيت لةوانةية بةذدارييان لة هةنـدَى خـول و مةشـ  كردبـَي لـة      

نَيـو  دةرةوةى ووآلت بةآلم لة بوارى تر نةك لة بوارى خؤيانش بةِرَيوةبـةرى بةشـةكانى تـر وةك وةزارةت لـة     
بةِرَيوةبةرايةتيية طشتييةكان زؤر بَي بةشن لة ناردن بؤ دةرةوةى ووآلت بؤ مةش  و راهَينان تةنها بوار بـؤ  
بةِرَيوةبةرة طشتييةكان دةرةخسَيت كة اةويش اـةو زانيارييانـة وةردةطـرن بـة راسـتةوخؤيي و بـة تـةواوى        

و بيسـت مليـار دينـار بـؤ بـةردةوام بـوونى       ناطاتة خوارةوةش ثشتطريى لةو خاَلة دةكةم تةرخان كردنـى سـةد   
ثِرؤذةى هةَلمةتى نيشتمانيي بةراسـتى حكومـةت هـةنطاى باشـي هاويشـتووة لـة دروسـت كردنـى قوتاخبانـة          
بةآلم لة ليذنةى ثةروةردة ثَيشنيار كراوة كـة قوتاخبانـةى ضـوار ثـؤلي نـةبَي اـةمن ثَيشـنيار دةكـةم شـةش          

لةطـةَل سيسـتةمى بنـةِرةتى اَيسـتا شـةش ثـؤل دروسـت دةكرَيـت         ثؤليش نةبَي ضونطة شةش ثؤلي ناطوجنَى 
دوايي ثؤلي حةوت و هةشت و نؤ دَيتة كايةوة شوَينيان نابَي دةوام بكةن كَيشـة دروسـت دةبـَي اةطـةر ديـار      
نةبَي اةطةر دروستيش بكرَيت ديزاينةكةى بةو شَيوةية بَي كة بتوانرَي فراوان بكرَي لة دوا رؤذش اةو ثلةى 

كـة شـةش هـةزار ثَيشـنيار كـراوة بكرَيـت بـة حـةفت هـةزار وةك وةزارةتـى ثـةروةردة دةرضـووانى             وةزيفي 
كؤمةَلناسي و فةلسةفة دةروونناسي زؤر زؤر ثَيويستة هةروةها من ايزافـةى ضـاودَيرى خـاوةن ثَيداويسـتى     

ارةى خـاوةن  تايبةت دةكات كة لة خةرجيين شةشي اامادةيي زؤر ثَيويسـتة بـؤ بةرنامةكـةش لـة بـوارى دةربـ      
ثَيداويستى تايبةتـةكان بةراسـتى بـةِرَيزان خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت واقيعَيكـة اةوانـة هـةن و مـرؤظن و           
هةموو مافَيكيان هةية لةوانة ما  خوَيندن ما  خوَيندن لة ناو قوتاخبانةى ااسايي كة اةويش لة اةسـتؤى  

ثـارة بكرَيـت وةك هةنـدَى ثَيداويسـتى بـة ثَيـى        وةزارةتى ثةروةردةية ثَيويستة زؤر تـةرخان كردنـى بِرَيـك   
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رَينمايي وةزارةتى دارايي كة لة هيَ بابةتَيكى سةرف ناكرَيت ضونكة وةزارةتى دارايـي بـةثَيى رَينماييـةكان    
جةدوةلَيك هةية بابةتةكان ديار كراوة اةو بابةتانةى تَيدانية داميةن كَيشة دروست دةبَي لةسةرف كردنيان 

ــة   ــو عةرةبان ــقى      وةك ــولي مةش ــةروةها خ ــةوانش ه ــة ب ــة تايبةت ــةي ك ــتى دي ه ــةت و زؤر ش ــةى تايب و رةحل
مامؤستايانى ثـةروةردةى تايبـةت لةبـةر اـةوةى اـةو ثسـثؤِرة لـة كوردسـتان نيـة ثسـثؤِرى بيـانى دةهَيـنني             
 ثسثؤِرى بيانيش بة زمانى اينطليزى دةرس دةَلَيتـةوة و ثَيويسـتى بـة وةرطَيـِر هةيـة ثَيويسـتى بـة مرتجـم        

هةية اةو مرتمجة هةموو جارَيك كَيشة دروسـت دةبـَي ثـارةى بـؤ سـةرف ناكرَيـت ضـونكة لـة نـاو رَينمـايي           
 . وةزارةتى مالية ثِرؤذةى راهَينانى مامؤستا اةوة نية بةثَيى رَينمايي وةزارةتى دارايي هيَ نية

 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :زؤر سوثاسش بةِرَيز سيوةيل عومسان أمحد حممد

 :أمحد مثمارِرَيز سيوةيل بة
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

م هةروةها دةستخؤشي لة هـةموو ليذنـةكان دةكـةم كـة ضـةند      دةست خؤشي لة ليذنةى دارايي دةكةسةرةتا 
 شســةرنج و تَيبينــى و كــةم و كوِرتييــان خســتيتة بةرضــاو كــة دةكــا راوبؤضــوونى هــةموو اةنــدامانى بــةِرَيز 

ضةند خاَلَيك هةية دةربارةى بودجةى اةمساَل و راثؤِرتةكةش خـاَلى يةكـةم بـاس     اةندامانى ثةرلةمانش بةآلم
ناقةشـةى بودجـةى   وتمانى لةبةر دةستمان با ثَيشرت دةمانتوانى زياتر ميلةوةى دةكةين دةبواية حساباتي خ

ةو كةى دةطرينش اةطةر ادجة لةوانةية هةندةك جار رةخنةى دةطرين جةند خاَلةك رةخنةى لة بو شبكةين
انيبــا باشــرت بيخةينــة رووش خــاَلى دووةممــان وتانةيــة رةخنــةكامنان كــةمرت بــا مبانحســاباتانةمان لــةو بــا لةو

اةوةية كة ثَيويستة بودجةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان جيا بكراباوة لة بودجةى طشتى بودجةى ثةرةثَيدانى 
طـةر لـة بودجـةى طشـتى اـةو سيسـتةمة لـة        خؤى بةثَيى ذمارةى دانيشتووانى ثارَيزطاكانـة اة كةثارَيزطاكان 

ناوةنديش ثةيِرةودةكرَيت لة سيستةمى ومةركةزى لـة هـةمان كاتـدا اةطـةر لـة دارشـتنى بودجـةدا هةسـت         
اةطـةر تةنسـي     شحكومةت وةكو ثارَيزطاكان تةنسي  لة بةينيان دانيـة  شدةكةين حكومةت وةكو وةزارةتةكان

ةبا اةو ثِرؤذانةى كة لة بودجـةى بةرهـةمهَينان عـةفو وةبـةرهَينان     لة بةينى وةزارةتةكان و ثارَيزطاكاندا ه
نـة   شلةبةر اةوةى نة وةزارةت ااطاى لـة ثارَيزطايـة   شهاتية دووبارة نةدةبؤوة زؤريان اَيستا دووبارة بوويتةوة

 سـبةت حكومـةتى هـةرَيم داواى حةظـدة ترليـؤنى كردبـوو      يخؤزطـة وانـةباش بـة ن    شثارَيزطا ااطاى لة وةزارةتة
اةطةر داواى حةظدة ترليـؤنى   شكةضى سَيزدة ترليؤنى طةِرايتةوة وةك هاوكارم كاك دَلشاد شةهاب باسي كرد

ش بةآلم ضـوار ترليـؤنى   ض بة بودجةى تةشغيلي بَي ثالنى لةبؤ حةظدة ترليؤن داناوة ض بة ثِرؤذة بَي كردبَي
ا دةكـةين لـة بودجـةى تةشـغيلي هةنـدةك      ىَل كةم كرايتةوة ايستا سَيزدة ترليؤنة لةو سَيزدة ترليؤنةش داو

كةم بكرَيتةوة خبرَيتة سةر سولفةى عةقار و سولفةى زةواج و اةوانـة اـةو وةزارةتانـة داواى زؤر ثِرؤذةيـان     
كردية اةو ثِرؤذانةى وةزارةتيش وةزارةتى دارايي و وةزارةتى ثالندانان هةست دةكةين بـةثَيى اةولـةوياتى   

كؤبوونــةوة دةكــةين لــة  شضــونكة كــة لــة طــةَل وةزارةتــةكان دادةنيشــني شنةنايــةوةزارةتــةكان ثِرؤذةكانيــان دا
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ة كةيفي خؤيـان  ببةآلم لة وةزارةتى ثالندانان  شمة اةولةويةةان بةو ثِرؤذةى دايةَيَين ااةجنامدا اةوان دةَل
و زينـدانى   نايةش بةنسبةت مووضةى ثؤليس و ثَيشمةرطة و ااسايشِرؤذانةيان جَيبةجَى كردية و داياناةو ث

زؤر باشـةش بـة    شغـداييَ ةنحةية اةطةر هاوتا بكرَيت وةكو اةوانةى بيدةزانني زيندانى سياسي م سياسي و اَي
دةرماَلـةى توَيـذةرى كؤمةآليـةتى لـة كوردسـتاندا بـة هـةمووى دوو سـةد و          شنسبةت لة هةمان كاتدا دةرماَلة

مة سةردانى ضةند جَيمان كردية َيا شزؤر كةمة باحسي أجتماعي دةرماَلةيان ششَيست و ثَينج باحسمان هةية
و ضاودَيرى كؤمةآليةتى و ضاكسازييةكان اةمانة داواى ضاككردنى دةرماَلةيان كردية هةم دةرماَلةيان كةمـة  

سولفةى عةقار لةطةَل سولفةى زةواج باسي  شباسي ناكةم شو موضةكانيشيان كةمةش بة نسبةت سولفةى عةقار
كةم زؤربةى اةندامة بةِرَيزةكان باسيان كرد اةو كاتى بِرينى ثارةكةش لة بودجـةى  اةطةر باسيشي ب شناكةم

رَيذةيـةكى  دا تةشغيلي باسي ناكةين بِرةكةى لة بةر اةوةى اةوكاتى اةنـدامانى بـةِرَيز كـة دةنطيـان لةسـةر      
سةد مةترى ةقار عبةس لة عةقار يةك ثَيشنيارمان هةية اةطةر سةد مةترى بطرتةوة سولفةى . هةر دةِروا

سـبةت  ياةطةر بيان طرتةوة زؤر باشةش بـة ن  شضونكة زؤربةى زؤرى قةزاكان زةوييان سةد مةتريية شبطرتةوة
كَيشةى تاثؤمان هةية كَيشةى تاثؤ لة وةزارةتى شارةوانى ليذنةيةكيان داناية اةطةر بكرَي بِرة ثارةكيان بـؤ  

و شارؤضكةكانى كوردستان كة لة ساآلنى ضلةكان  تةرخان بكرَي بؤ اةوةى اةو كَيشةى تاثؤى لة هةموو شار
ضـونكى زؤر جـَى هةيـة     شو شةستةكان و ثةجنايةكانيش اةو كَيشةيان هةية بةشكو لؤيان ضارةسةر دةكرَيت

اةوانةيان نيةش  شسةنةدم دةوَى شتةسويةم دةوَى شتاثؤم دةوَى سولفةى عةقارى نايطرتةوة و لة شارةوانى دةَلَى
سـبةت  يزؤر باشـة ثشـتيوانى ىَل دةكـةينش بـة ن     شدميان هةيـة سـندوقى ثاَلثشـتى طـةجنان    سبةت خاَلةكى يبة ن

هـيَ سـيت نـاوةك نةمايـة نـاوى ىَل نـةنَين        شاةو سـتييانة  شاةزمةى سةكةن باسي دةكةين اةو كؤمثانيايانةى
 شناطريـت ودى ىَل وةروبـةآلم خـةَلكى فـةقري سـ     شن و نازاي سيت طةلـةك زؤرة وستى زيالنى و شةقآلوة و هامو

ثَينج دةفتةرى و شةش دةفتةرى و سـَيزدة دةفتـةرى نـاتوانَى بيكـات اةطـةر حكومـةت        شلةبةر اةوةى طرانة
بيداتة كؤمثانيا بـة موباشـر بؤخؤيـان ضـةند خانيـةك و شـوقيةكيان بـؤ دروسـت بكرَيـت مقةدميةشـيان ىَل           

اةوجا وابـزاي   شض هاووآلتى بوو شف بوومؤزة ش اةجنا ضة ثارةكيان ىَل وةرطرىمانطانة بِر انَىونت بتوةرنةطرَي
داهاتى وةزارةتـى دارايـي كـة باسـي كرديـة زؤر كةمـة لـة         شبَيينة سةر داهات. اةزمةى سةكةن كةم دةكاتةوة

اـةوة نـةفت ثَيويسـت ناكـات باسـي لَيـوة بكـةين كـة ض          شضاو اةو داهاتـةى كـة هـةرَيمى كوردسـتان هةيـةتى     
خؤمان هةية وةزارةتـى نـاوخؤ ضـةندةها جـؤرة داهـاتى هةيـة يـةك        داهاتةكى هةيةش بةنسبةت وةزارةتى ناو

واتـة لـةبؤ    حس وابـيَ ةلةوانة هةموو ساَلَى ضةند سةيارة لة كوردستان هةية دةبي اةوةندة سةيارة بَتة فـ 
 شثـارةكى طةلـةك زؤرة   ش لؤيـة لَيـى دةزاي هـةزةى سـةيارة    ؤم ثـار ضـووم  خـ هةزةى دادةنَين هةزةى سـةيارةى  

اـةوة هـةموو    شحـةفت سـةد هـةزار سـةيارة هةيـة      شستان ثَينج سةد هةزار شـةش سـةد هـةزار   نازاي لة كورد
 . باجى لَيوةر دةطريَيت و ثارةى لَيوةردةطريَيت با اةوساَليش نارديتم

 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .رفي  صابر فةرموو. سوثاسر بةِرَيز د
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 :رفي  صابر قادر.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةســت خؤشــي لــة ليذنــةى دارايــي و ليذنــةكانى تــرى ثةرلــةمان دةكــةم بــؤ اــةو راثؤِرتــة تَيــر و    َيشــةكي ث
تى ليذنـةى دارايـي و راثـؤِرتى بـةِرَيز وةزيـرى دارايـي       يةكةى راثـؤرتى ليذنـةكان و راثـؤر   راست شتةسةونةيان

اايـا  : ويش اةوةيـة يةك شتيان وى من ضةسثاند اةويش اةوةية يةك ثرسـياريان وى مـن دروسـت كـرد اـة     
هةرَيمى كوردسـتان اَيمـة سياسـةتَيكى دارايـي عـةقالنيمان هةيـةة اايـا بـة راسـتى ذيـانى           اَيمة لة بةراستى 

ــة           ــة ك ــةقالنى و تؤكم ــى ع ــةثَيى ثالنَيك ــان ب ــَى ي ــةِرَيوة اةض ــكانة ب ــَيوةيةكى خؤِرس ــة ش ــة ب ــابوورى اَيم ا
ــةرَيمى كوردســ     ــابوورى ه ــانى ا ــةوكردنى ذَيرخ ــدن و ثت ــةو    دامةزران ــار ا ــؤىة دواج ــاجنى خ ــة اام تان بكات

ثرسيارةى و دروست كردم اايا اةم بودجةية ض ااماجنَيكى هةيـةة اايـا تـةنيا اامـانج اةوةيـة كـة كؤمـةَلَيك        
ثارة هاتؤتة دةست و اةو ثارةية بة هةر شَيوةيةك بة شَيوةيةكى خؤرسكانة بة ثةلة ثةل دابـةش بكرَيـت و   

يان بؤ اةوةية كة ذياني اابوورى اَيمة هـةنطاوَيك بـةرةو ثَيشـةوة بـةرَيت      اةم كون و اةو كونى ثَى بطريَيت
لة بوارى ذَيرخانى اابووريداة اَيمة بؤ منوونة لة بوارى كشتوكاَل و ثيشةسـازيدا دةتـوانني ض بنةمايـةك بـؤ     

اَل و ذيانى اابوورى داتةثيوى كوردستان و ااوةدانكردنةوةى كوردستان و ثَيش خستنى كوردسـتان و كشـتوك  
لة بودجة بؤ كشتوكاَل دانراوة اةطةر ثيشةسازيشي خبةينة سـةر  % 1ثيشةسازى دابنَيني لةكاتَيكدا تةنيا لة 

كــةمرتة بــة ثؤينــت ثــةجنا و نــؤ بــا بَلــني اايــا لــة بــوارى تةندروســتى و دةتــوانَى ض طؤِرانَيــك لــة % 1كــة لــة 
فاشـل تـرين سيسـتةمى     شديالنـةترين سيستةمى تةندروسـتيدا دروسـت بكـات مـن دةتـواي ايـدعا بكـةم ناعا       

تةندروستى لة جيهاندا لة كوردستاندا هةية وة من زؤر بةداخةوة دةَلـَيم كـة زؤرينـةى خةسـتةخانةكامنان     
تةنانةت عيادةى دكتؤرةكانيشمان شايةنى اةوة نني مرؤظى كة تيادا ضارةسةر بكرَيـت بـة تايبـةتى مرؤظـى     

بودجـةى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ     % 11ةر اةوةدا اايا دروستة كة لة بةرامب شناسا  و دةردةدار و لةش بةبار
وةزارةتى ثَيشمةرطة وةزارةتى ناوخؤ وة هَيزى ااسايش بِرواتة اايا دروستة اَيمـة لـة    شهَيزة ضةكدارييةكان

كؤى شةش سةد و ثةجنا هةزار و هةشت سـةد و ضـل و نـؤ فةرمانبـةر دوو سـةد و شةسـت و يـةك هـةزار و         
ــنج فة  ــت و ثَي ــة  شةس ــةرمان وات ــن    %11رمانب ــةكدار ب ــزى ض ــةت هَي ــةرانى حكوم ــة  , ى فةرمانب ــن زؤر ب م

لةبةر اةوةى نة لةبةر اةوةى ثَيشـرت وةك جـةنابى    شبةو ذمارةية بكةم زةمحةتى دةبينم كة بتوانيني باوةِر
ةر اـةوةى  بـةَلكو لةبـ   شوةزير دةزانَى هةندَى شوَين يارى بةو ذمارةنةوة كراوة و شتى وةهمـى ىَل زيـاد كـراوة   

ناتواي تةسةورى اةوة بكةم كة هةر ثانزة كةسَيك لة هةرَيمى كوردستان كةسَيكى سةر بـة هَيـزى ضـةكدار    
بَى و مووضةى هَيزى ضةكدارى وةربطرَى اةمة لة ثانزة كةس يةكَيك كة لة منـاَلَيكى يـةك سـاَليش و يـةك     

كاتَيكدايـة كـة سـنوورى اَيمـة اةطـةر       رؤذيش كةوا حيساب بكةين تا ثريَيكى نةوةد ساَل اةمـة هـةمووى لـة   
ــمةرطةى خؤمــان هــةبووة    ــة ثَيش ــارَيزراوة نــةبووة ك ــمةرطةنان نــةبَيت ث ــةوةى   شيــةك ثَيش ــةر ا بــةَلكو لةب

زروفَيكى نَيودةوَلةتييةوة هيوادارم بة هةَلة لة من نةطةن من مةبةستم اةوة نية كة هَيـزى ثَيشـمةرطةمان   
بـةآلم مـن ثـَيم وايـة      شرؤَلى ااسـايش بـة كـةم بطـرم     شرؤَلى ثؤليس شوانمةبةستم اةوةية نة رؤَلى اة شنةبَيت
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ــامانى   اةمــة ــابوورى و س ــى ا ــةدةر دان ــامانى     شوآلت نيــةبةه ــةرى و س ــامانى بةش ــى س ــةدةر دان ــة بــة ه اةم
ووآلتةكةشةش يابان لة شةرى دووةمى جيهان دوو قومبةلةى اةتؤمى بةركةوتوو ووآلتةكةى كؤمثليت وَيـران  

وآلت و بةرثرسان لة خؤيان ثرسي ضيمان هةية تاكو اةو ووآلتةى ثَى كرد بة بيناكردنةوةى  او دةستيانكر
وآلتـى ثـَى   ش اينسـان مـان هةيـة    مةكة اـةوةبوو كـة اَيمـة هَيزَيكـى بةشـةرميان هةيـة      وةَو ةااوةدان بكةينةوة

ــةوة  ــاوةدان بكةين ــةس        شا ــةزار ك ــةك ه ــت و ي ــةد و شةس ــة دوو س ــةوةمان هةي ــافى ا ــا م ــة ااي ــة  اَيم خبةين
داهَينةرانـةى اـةوان لـة بـوارى      رييةوة لـة كاتَيكـدا دةتوانرَيـت وزةو توانـاي    سـكتةرَيكى عةسـكة   ششوَينَيكةوة

دابنرَيتش اةوةي كة سةرنج ِرادةكَيشـَي اةوةيـة لةبةرامبـةر     لة بوارى تر شبةرهةمهَينان و لة بوارى خوَيندن
بووري و وةكـو كشـتوكاَل و ثيشةسـازي و شـوَيين تـر      اةو ثارة كةمةي كة بؤ اةو سَيكتةرة طرنطانةي وةكو اا

ي بودجـةي  %11دانراوةش كةضي دةست بآلوييةكي بَي سنوور هةية لة خةرجي حكومةت داش بؤ منوونـة لـة   
ي بؤ كِريين شتوومةك و ضاككردن دانراوةش اايا حكومـةتي هـةرَيمي   (11.16)تةشغيلي هةرَيمي كوردستان 

رة هةيـةة بـة بةرضـاوي اَيمـةوة دةبينـرَي اوتـومبَيلي اـاخري مؤدَيـل و         كوردستان ثَيويسـيت بـةم هـةموو ثـا    
هةزار دؤورش بة دةرزةن دةكِرَي بة بـَي اـةوةي ثَيويسـت بـة     (61)هةزارش ( 61)هةزار و ( 11)طرانبةهاش بة 

ي بودجةي تةشغيلي اةم وآلتة بؤ اـةوة بـَي حكومـةت    %(11)اةوة هةبَيش ضؤن دةكرَي اَيمة قبووَل بكةين 
شــي بــؤ بــاربوو و بةخشــني كــة شــوَينَيكي   %(16)و ثــةلي ثــَي بكــرَي بــؤ دااريةكــانة بَيجطــة لــةوةش    كــةل

بؤ اةم بوارة تـةرخان  %( 16.56)شياوترين شوَينة بؤ ونبووني بودجة و بة هةَلم كردني بودجةش لةوَي دا 
 شةوة بـة هةدةردانـة  لـة هـةردوو بوارةكـة كـةم بكرَيتـةوةش ضـونكة بةِراسـيت اـ        %( 51)كراوةش من داوا دةكـةم  

ي بودجةي هةرَيمي كوردستان بؤ نةفةقاتي %(1.51)خبرَيتة سةر كةرتي وةبةرهَينانش بَيجطة لةوة بِري لة 
سيادي تـةرخان كـراوةش سـةرؤكايةتي هـةرَيمش ثةرلـةمانش سـةرؤكايةتي اةجنومـةنش اـةوة ثارةيـةكي يـةكجار           

ةفــةقاتي ســيادي بةغــدانان هاتؤتــة اةســتؤش زؤرةش اةطــةر حيســاب بكــةين اَيمــة لــة هــةرَيمي كوردســتان ن 
كــةم %( 11)لــةوَيش ثارةمــان لــَي بــِراوةش بؤيــة مــن داوا دةكــةم كــة اــةوةش بــة ِرَيذةيــةكي بــةوي كــةم لــة    

بكرَيتةوةش اةوةي كة سةرنج ِرادةكَيشَي اةوةية كة ناعةدالةتي هةية لة دابةش كردني ثرؤذةكانش هـةر وةك  
 نة اايا وةزارةتي ثالن دانان ضؤنري من اةوةية اايا اةو ثرؤذانة ضؤن دانراولة ِراثؤرتةكان دا هةيةش ثرسيا

 .....بة ثَيي ض اةساسَيك اةو ثرؤذانةي داناوةة اَيمة هيوادارم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز شَيروان ناصح ش كةرةمكة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زان اةنــداماني ثةرلــةمانش ســةرةتا مــن دةستخؤشــي لــة لَيذنــةي دارايــي دةكــةم بــؤ اــةو ِراثؤرتــة            بــةِرَي

موتةوازيعةي كة تةقدمييان كردووةش كة توانيويانة زؤربةي زؤري مووحـةزاتي ليجـان وةربطـرنش لـة زميـين      
تان جـانييب ايجـابي   اةو جلنانةشش جلنةي قانونيش اةطةر بَيينة سةر بودجةش بةِرَيزان بودجة لة هةموو وآل
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تَيدايةش جانييب سيليب تَيدايـةش جانيبـة ايجابييةكـة لـة بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان بايـةخَيكي زؤر بـاش          
دراوة بة كةرتي نيشتةجَي بوونش بايةخَيكي زؤر دراوة بة كةرتي كارةباش بايةخَيكي زؤر دراوة بة مةسـةلةي  

اوةش اةوة ناحية ايجابيةكةيةش ثَيويست ناكات اَيمة بَينة تواناسازيش بايةخَيكي زؤر بة بوارةكاني تريش در
ناوةِرؤكةكةيش اةوة تةمسيلي سياسيةت و اةولةوياتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكات لةم بودجةيـةداش  
ِراستة بودجة كـةم و كـوِري تَيدايـةش ِراسـتة بودجـة نوقصـاني تَيدايـةش ِراسـتة بودجـة هةنـدَيك طريوطـرفيت            

ــةآل ــاني     تَيدايــةش ب ــيتش ض لوج ــَيوةيةكي طش ــةمان بــة ش ــةمانش ض ثةرل ــدامي ثةرل ــةريش دا ض اةن ــة بةرامب م ل
ثةرلةمان بةرثرسن لة ثِركردنةوةي اةو نوقصانيانةش لة ضارةسةركردني اةو طرفتانـةش لـة ضارةسـةركردني    

خزمـةتي   اةم كَيشانةش بؤية ثَيويستة بة هةموو ويـةكمان هـةوَل بـدةين بودجةيـةكي وا ثةسـند بكـةين لـة       
طةلي كوردستان بَيش ضونكة بودجة تايبةةةنـدي خـؤي هةيـةش بِربـِرةي ثشـيت اـابووري هـةر وآلتَيكـةش زؤر         
قسة لةسةر ثَيشنيارةكان كراش تةنها اةوةندةم بؤ دةمَينَيتةوة كةوا من تةاكيد لةسةر اةو ثَيشنيارانة بكةمش 

نيارة دةكـةمش داواش لـة بـةِرَيزان اةنـداماني     بة نيسبةت ثَيشينةي هاوسةرطريي ثشـتطريي لـةو ثَيشـ   / يةكةم
ثةرلةمان دةكةم كة لة كاتي موناقةشة كردن دةنط بؤ اةو بِرطةية بدةنش ضونكة اَيمة بةَلَينمان دا لة كاتي 
ثةسندكردني ثَيشينةي هاوسةرطرييش كة اةو مةسةلةية لة بودجـة يـةكاليي بكةينـةوةش كـة دةبَيتـة مايـةي       

راني هاوسةرطريي لة كؤمـةَلطاي اَيمـة دا كـةم بكاتـةوةش ِرَيذةكـةش ِرَيذةيـةكي زؤر       اةوةي كة بةشَيك لة قةي
مةسـةلةي  / ش خـاَلي دووةم %(111)باشةش ثَيشرت يةك مليـؤن بـووش اَيسـتا بؤتـة ثَيـنج مليـؤنش واتـا بؤتـة لـة          
ليـؤنش  م( 11)مليـؤن ببَيتـة   ( 15)سولفةي عةقارة كة تةاكيـدي لةسـةر دةكةينـةوةش لةطـةَل اـةوةم كـة لـة        

اةوةش بةِراسيت دةبَيتة هاندةرَيك بـؤ اـةوةي بتـوانني بةشـَيك لـة قـةيراني نيشـتةجَي بـوون لـة هـةرَيمي           
كوردستان ضارةسـةر بكـةينش كـة اـةويش زيـاتر ضـينى فـةقري و هـةذار و كـةم دةرامـةت دةطرَيتـةوةش خـاَلي             

لة هةرَيمي كوردستانش مووضةكة لة مووحةزال اةوةيةش بةِرَيزان مةسةلةي مووضةي فةرمانبةران / سَييةم
بةِراسيت لة هةنـدَي شـوَين ناعةدالـةتي تَيدايـةش بؤيـة ثَيويسـتة هاوسـةنطي نَيـوان مووضـةي فةرمانبـةراني           
هةرَيمي كوردستان لةطةَل فةرمانبةراني عرياق بكرَيش هةرضةندة ثار سـاَل اَيمـة لـة بودجـة دةستنيشـامنان      

مةسةلةي مووضةي هَيزةكاني ااسايش زؤر / ةمِرؤ وةآلم هةبَيتش دووكردش بةآلم ثَيويستة بؤ اةم ثرسيارة ا
زةروورييـة كـة هاوسـةنطي هــةبَي نَيـوان اـةو مووضــانة و اـةو مووضـانةي لــة بةغـدا وةردةطريَيـتش ضــونكة          
اةوةش بةشَيك لةو ناعةدالةتي ية ضارةسـةر دةكـاتش بـةيين هـةرَيمي كوردسـتان و بـةيين عـرياق لةويـةكش         

رَيمي كوردستان لة ناو ضني و توَيذةكان داش مةسةلةي موخةصةصات بةِرَيزان يةكَيكـة لـةو   بةيين خودي هة
خةلةونــةي كــة لــة وآلتــي اَيمــة دا هةيــةش موخةصةصــات لــة هةنــدَي جــارش لــة هةنــدَي دةوااــري دووش ســَي     

ومــةني موخةصةصــات وةردةطــريَيش لــة هةنــدَي دةوااــري ناعةدالــةتي هةيــةش بــؤ منوونــةش لــةم دواييــةدا اةجن 
وةزيران بِريارَيكي دةركرد لة خودي يةك وةزارةت داش لة خودي يةك سوَلتةدا دةرماَلةي جياوازي داية هـةر  

ــة  ــدَيكيان   %( 51)لـ ــي هةنـ ــةيين وةزارةتش دوايـ ــة عـ ــدَيكيان  %(31)لـ ــي هةنـ ــيين  %(11)ش دوايـ ــةوة ضـ ش اـ
وةـان دةبوايـة جـةنابت ديفـاع      حقوقيةكاني طرتةوةش اَيمة وةزيري عةدملان بانط كرد بـؤ لَيذنـةي قـانونيش   
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بكةي كة اةو دةرماَلةية يةكساني بَي لة ناو خودي ديوانةكـةي جـةنابتش جوابةكـةي اـةوة بـوو طوَييـان لـَي        
ِرانــةطرلش بؤيــة ثَيويســتة هــةموومان كــؤببني لةســةر اــةوة كــة تةوحيــدي موخةصةصــات بكــةين بــةيين    

ةدالـةتي يــة لـة هــةرَيمي كوردسـتان نــةمَييَنش مــن    هـةرَيمي كوردســتان و بـةيين عــرياقش بـؤ اــةوةي اــةو ناع   
ثشتطريي اةوة دةكةم كة بة جيددي ااوِرَيك لـة هَيـزي ثَيشـمةرطةي كوردسـتان و لـة خانـةوادةي شـةهيدان        
بدرَيتةوةش كة ثَيويستة مووضةكانيان ايعادةي نةزةري لَي بكرَيتةوةش بـة شـَيوةيةك لـة شـَيوةكانش يـةك لـةو       

ايةخي ثَي بدرَيش كةرتي زراعي يةش بةِرَيزان ثَيويستة اَيمة بايةو بة كةرتي زراعي كةرتانةي كة ثَيويستة ب
بدةينش ضونكة بةروبوومي كةرتي زراعي و بةروبوومي خؤماَلي اايندةي اَيمة دروسـت دةكـاتش بةشـَيكة لـة     

دةبـَي زؤر   ااسايشي خؤراكش كة اةويش بةشَيكة لة ااسايشي نةتةوةي اَيمةش مةسـةلةي ثيشةسـازي بـةِرَيزان   
بايةخَيكي باشي ثَي بدرَيتش لةو بـِرة ثارةيـةي كـة دانـراوة بـؤ كـةرتي ثيشةسـازي زيـاد بكرَيـتش بـؤ اـةوةي            
بتوانني ااسيت ذَيرخـاني ثيشةسـازي لـة هـةرَيمي كوردسـتان بـةرز بكةينـةوةش خـاَلَيكي تـريش كـة دةمـةوَي            

ري دارايــيش حــةق وايــة وةزيــري دارايــي ايشــارةتي ثــَي بــدةمش بــةِرَيزان اــةويش موةجةهــة بــؤ بــةِرَيز وةزيــ 
ِروونكردنةوةيةكمان بداتَيش سةبارةت بـة فةلسـةفة و بـة سياسـةت و بـة سـرتاتيجيةتي حكومـةتي هـةرَيمي         
كوردستانش هي اابووريش بة نيسبةت اةو بودجةيةي كة داِرَيذراوةش كة تا اَيستا ايشارةتي ثَي نةداوةش اومَيد 

ة لةو بارةيةوةش مووحةزةيةكم هةية بؤ بةِرَيز وةزيري ثالن دانانش اايا زؤر دةكةين كة وةآلمي اَيمة بداتةو
باسي اةو ثرؤذانة دةكرَيتش ثرؤذةي با بَلَيني بةردةوامش نوقاتي لةسةر دادةنرَيش ناكرَيت هةنـدَي لـة ثـرؤذة    

تـر دابنـَيني كـة    تازةكان صةر  نةزةري لَي بكةينش اةو ثـارةي بـؤ ثـرؤذة تازةكـان دانـدراوةش لـة ثرؤذةكـاني        
تةواو نةبووةش اايا اةوة ناكرَي بؤ اةوةي ببَيتة هاندةرَيك بؤ اةوةي ثرؤذة بةردةوامةكان تـؤزَي ثةلـةي لـَي    
بكرَيش تةواو بكرَيتش خاَلَيكي تريش ايشارةل ثَي داش دةمةوَي ايشارةتي ثَي بدةم اةوةيةش اةو عيجـزةي كـة   

ــوة دَيــتة اةطــةر بــةِرَيز وةزيــري دارايــي    باســي لــَي دةكــراش اايــا مةصــدةري تــةمويلي اــةو   عيجــزة لــة كوَي
ايشارةتَيكمان ثَي بداتش بؤ اةوةي بةِراسيت بتوانني بودجةكة دةوَلةمةند تر بكةينش من اـةو ثَيشـنيارة كـة    
تةقديم دةكةم بة حةقيقةتش ضونكة اَيمة وةكو ثةرلةمان خؤمان بـة تةواوكـةري اـةو حكومةتـة دةزانـنيش      

 .دةبَي لةو ثةرلةمانة ضارةسةر بكرَيتش زؤر سوثاس كةمو كوِرييةكان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتش ِرَيباز فتاح
 :ِرَيباز فتاح حممودبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةرضةندة قسةي زؤر كرا ش بةآلم من تَيبيين يةكاي بة كورتكراوةيي لة ضةند خاَلَيك دا باس دةكةمش خاَلي 

ثَيمواية سةرجةمي ثرؤذةكة ثِرة لة هةَلـةي ذمـارةييش حـةق وايـة اـةو تَيبـيين يـة زؤر بـة طرنطـي          / يةكةم
سةير بكرَيش هيَ ذمارةيةك بةسةر ثةرلةماني كوردسـتان تَينةثـةِرَي كـة هةَلـة بَيـتش اـةم هةَلةيـة هةَلـةي         

ةش لة سـَي بةشـي جيـاواز دا هةَلـةي     ذمارةييش بريكاري يةش هيَ تةفسرياتَيك هةَلناطرَي جطة لةوةي كة هةَلةي
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تيايةش كة يةكيان جياوازي اةو ذمارانةية كة لة ِراثؤرتي شةش مانطي يةكةم هاتؤتـة ثةرلـةماني كوردسـتان    
هاتؤتة ثةرلةمانش اةوة ( 31/7)بة كتابَيكي جياوازش لةطةَل اةو ذمارانةي كة اَيستا وةكو خةرجي فيعلي تا 

زياتر لةو بارةوة باس دةكاتش هةروةها لـة بةشـَيكي تـريشش كـة جيـاوازي      دواتر كاك ايسماعيل تةفصيالتي 
اةو ذمارانةية ساَلي ثار لة بودجـةي خةمآلنـدنش اَيمـة تةصـديقمان كـردووةش لةطـةَل اـةو ذمارانـةي اَيسـتا          
هاتؤتةوةش كة طواية ثار اَيمة تةصديقمان لةسةر كردووةش اةويش تةفاصـيلةكةي لـةوي ثـةيام خانـةش بـةآلم      

وةي كة من باسي دةكةمش بةشَيكي ترةش لة بودجةي تةشغيلي وةزارةتي تةندروسيتش مةبةستم اةوةية كـة  اة
جياوازي لة ذمارةكان دا هةيةش اةوة منوونةيةكة لـة ذمـارةي مـوةزةفنيش تـةنها لـة وةزارةتـي تةندروسـيت دا        

( 1111)هـةبووةش كاتَيـك كـة    مـوةزة   ( 116)هـةزار و  ( 36)اةم وةزارةتـة  ( 1111)ااوا دانراوة لة ساَلي 
ــة  ( 1511) ــاتش دةبَيتــ ــةعني دةكــ ــةس تــ ــةزار و ( 11)كــ ــابي  (616)هــ ــة حيســ ــة لــ ــةيرةكة لةوةيــ ش ســ
ــيَ ( 31/7/1111) ــاتووةش دةَل ــة  / كــة ه ــةم وةزارةت ــةزار و ( 11)ا ــا   ( 761)ه ــة ت ــَي باش ــةش ا ــوةزة  هةي م
ةسيش تـةعني نـةكاتش اةطـةر    هةزار موةزة  هةبَيش خؤ اةطةر شةش مانطي دووةم ك( 11)اةطةر ( 31/7)
اةو / هةزارش خاَلَيكي تر( 11)هةزار دةكاتش نةك ( 11)هةزارة كؤبكةيتةوةش ( 11)ةكة لةطةَل اةو (1511)

بِرة ثارانةية كة ضارةنووسي ديارة نية لة ناو بودجةش زؤر بة سةريعي باسي دةكةمش بـةهؤي كـاتش بودجـةي    
مليار دينارةش بودجـةي تـةكميلي عـرياقش اايـا     ( 511)نزيكةي ثرؤذة بةردةوامةكان اةو ثارةي كة ماوةتةوة 

مليــار دؤور ( 5)ثــارةي تــةكميلي كــة نرخــي زيــادكردني بــِري نــةوت دا هاتؤتــة كوردســتان يــان نــةهاتووةة  
شرييين نةوتش بودجةي ماوة لة تةشغيليش ثارةي وةرطـرياوي سـولفةي زةواج و عـةقار كـة بـرادةران باسـيان       

( 31/7)وونةيـةك لـة تةشـغيلي لـة مـةنافيعي ايجتيمـاعيش تـةنها اةطـةر بـة طـوَيرةي           كردش تةنها ضـةند من 
مليار دينار دانـرا  ( 1)مليار زيادة دةبَيتش لة منوونةيان ( 73)ش نزيكةي (31/7/1111)حيسابي بؤ بكةيش 

رف مليـؤن لـةوة صـة   ( 515)تـةنها  ( 1111)وةكو مةنافيعي ايجتيماعي بؤ وةزارةتي تةندروسيتش لة ساَلي 
ش اةطةر دووبارةي بكةيتةوة مليارَيـك دةكـاتش بـا بيكـةين بـة دوو مليـارش دوو مليـار زيـادة         (31/7)كراوة تا 

هةيةش يةك منوونةي تر لـة اةجنومـةني وةزيـران لـة يـةكَيك لـة بابـةكان دا لةبـةر سـةريعي نـاتواي اَيسـتا            
مليار دانراوةش ( 111)تةنها ( 31/7)ا ت( 1111)مليار دينار دانراوةش لة ساَلي ( 111)بيدؤزمةوةش نزيكةي 

مليـاري ماوةتـةوةش   ( 111)مليار لةوة صـةرف كـراوةش نزيكـةي    ( 1)يةعين اةطةر بةحيساب بكرَيش نزيكةي 
اةو ثارةيةش هةر ديار ني يةش مةبةستم اةوةية لة بودجـةي تةشـغيلي ديسـان كؤمـةَلَي ثـارة ديـار نـي يـةش         

نوقتةيـةكي نيـزاميم طـرتش بـة داخـةوة سـةرؤكي لَيذنـةي دارايـي          دوَييَن لـة يةكـةم ِرؤذي دانيشـتنةكة مـن    
هةَلةكةي خستة اةستؤي منش بةآلم اةو هةَلةية لة اةستؤي خؤيانةش ضونكة من سةرجةم لَيذنـةكان طـةِرامش   
هيَ لَيذنةيةك ِروونكردنةوةي بؤ نةِرؤشتووةش بة طوَيرةي بودجةي خةمَلَينراوي فيـدراَليش حيسـاب كردنـي    

زارةتي ثَيشمةرطة بة سولفة لة عرياقةوة دةدرَيتش نابَي لة بودجةي هةرَيمي كوردستان حيسـاب  بودجةي وة
بكرَيتش بةآلم اةو حيسابة بة كورتهَينان خراوةتـة سـةر بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتانش بودجـةي كـاديراني        

اني وةزارةتـي  حيزبش مووضةي كاديراني حيـزب لةسـةر وةزارةتـي دارايـيش تَيبـيين بكـةنش ذمـارةي كارمةنـد        
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( 35)كةسـةش ذمـارةي كارمةنـداني وةزارةتـي دارايـي      ( 616)هـةزار و  ( 11( )1111)تةندروسيت بؤ ساَلي 
مليؤنـةش  ( 111)مليـار و  ( 117)كةسةش كةضي اةو ثارةيةي بؤ وةزارةتـي دارايـي دانـراوةش    ( 711)هةزار و 

دا ثزيشكان بةرزترين مووضـةخؤري   مليؤنةش لة كاتَيك( 651)مليار و ( 135)هي وةزارةتي تةندروستيش 
حكومةتنش اةوانةي كة مووضةخؤري ااساينيش لةبةراةوةي كة شةهادةكةيان شـةش سـاَلةيةش مووضـةيان لـة     
هةموو كةسَيكي تر بةرزترةش بةآلم لة ِراسيت دا حةقيقةتةكة اةوةية كة كاديراني حيزب سـةرجةميان لـةو   

ي دةطرن لةو وةزارةتةش تةعني كراون بة مووضـةيةكي بـاآل   وةزارةتةش بةدةر لةوةي لةو بودجةيةي كة وةر
مووضة وةردةطـرنش ضارةسـةر كردنـي كَيشـةي بـَي كـاريش مـن لةطـةَل قسـةي كـاك عبدالسـالمم كـة كَيشـةي              

مليـؤن  ( 111)مليـار و  ( 53( )1111)بَيكاري بة دامةزرانـدن ضارةسـةر نـابَيش بـةآلم سـةيركةن لـة سـاَلي        
ــة   ــي زراع ــؤ وةزارةت ــراوة ب ــة      دان ــك اَيم ــةك ِرؤذي ِرَي ــة ي ــة ثَيمواي ــةش ك ــةو كةرت ــكةوتين ا ــاوي ثَيش ــة ثَين ش ل

مليـاري  ( 16( )31/7)موناقةشةمان كرد تـا اـةو ثارةمـان زيـاد كـردش وةزارةتـي دارايـي لـةم بـِرة تـةنها تـا            
صةرف كردووةش اةطةر دووجاي بكةيتةوة نيوةي ثارةكةش ناكـاتش تةقريبـةن نيـوةي ثارةكـة دةكـاتش بـةآلم       

مليـاري صـةرف كـردووةش يـةعين     ( 161( )31/7)مليـاري دانـاوةش تـا    ( 331)زارةتي دارايي بؤ خؤي كـة  وة
وةزارةتي دارايي بة اارةزووي خؤيش بـَي اـةوةي حيسـاب بـؤ ثالنـي وةزارةتـةكانش بـةبَي اـةوةي حيسـاب بـؤ           

بــةر اــةوة اــةو ثالنــي زانســيت وةزارةتــةكان بكــاتش بــة اــارةزووي خــؤي دةســتكاري اــةو ذمارانــة دةكــاتش لة  
وةزارةتانة بة تايبةتي لة كةرتي ثيشةسازيش كةرتي زراعةش كةرتي تةندروسيتش من ثَيشنيار دةكةم دةستيان 
ببةســرتَيتةوةش نةيــةَلِرَي يــاري بــةو ذمارانــة بكــةنش وةزارةتــي تةندروســيت ســاَلي ثــارش كؤنطرةيــةكي زانســيت  

هـةزار دؤوري  ( 315)مـن ااطـادار  ش نزيكـةي    ِرَيكخستووة بؤ ثَيشخسـتين سيسـتةمي تةندروسـيتش اـةوةي     
تَيَووة اةو كؤنطرةيةش لة ناو بودجـة اةصـَلةن ِرةنطدانـةوةي اـةو كؤنطرةيـة وجـودي نـي يـةش لةبـةر اـةوة           
هةموو ثالنَيكي زانسيت دةكةوَيتة بةرش لةطةَل ِرَيزمش دةكةوَيــتة بـةر ميزاجـي مـودير عامَيـك لـة وةزارةتـي        

ةرف دةكــاتش يــان صــةر  ناكــاتش يــةك تَيبــيين تــر اةوةيــة كــة لــة نــاو ثــرؤذة   دارايــيش كــة اــةو ثارةيــة صــ 
( 31)بةردةوامةكانش كة باس كراش كؤمةَلَي لةو ثرؤذانة جَيبةجَي نةكراونش تةنها لـة وةزارةتـي تةندروسـيت    

راوةش ثـرؤذة جَيبـةجَي نـةك   ( 1)ثرؤذة جَيبةجَي نةكراوةش بةآلم قسةكةي من جياوازةش لة ثارَيزطاي هةولَير 
ثرؤذة جَيبةجَي نةكراوةش ساَلي ( 13)ثرؤذة جَيبةجَي نةكراوةش لة سلَيماني ( 1)لة ثارَيزطاي دهؤك وابزاي 

اةوةش كرابوو لةطةَل سلَيماني داش لةبةر اةوة هةميشة سلَيماني لة ثَيشنيار كراوةكان زةرةر دةكاتش قسـةكة  
موو بــا موحاســةبةيان لةطــةَل دا بكــرَيش اةطــةر  اةوةيــةش اةطــةر اــةوة خةلــةلي ايــدارةي ســلَيماني يــة فــةر  

كَيشةكةش كة لةوانةية خوَيندنةوةي من بَيتش ثَيمواية اةوة ِرةنطدانةوةي حيزبايـةتي يـة لةسـةر بودجـةش     
 .......كة بودجة بؤ ناوضةيةك لةوانةية نفووزي سياسي بةهَيزتر بَي صةرف دةكرَيش بةآلم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يالن عبداجلبار عبدالغينش دةستخؤشزؤر سوثاسش ش

 :بةِرَيز شيالن عبداجلبار عبدالغين
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةذى  دةستخؤشيَي لَيذنا دارايي و اابووريَي دكةمش بؤ اامادة كرنا ِراثؤرتةكا ورد و ِرَيك و ثَيـك و ثشـتطريَي   

سـؤزان خـان و هــةظاَل كـاك دَلشـادي دكــةمش     ل ظـى ِراثـؤرتَي  دكـةمش هــةروةها ثشـتطريي ل ثَيشـنيارَي هــةظاَل      
لة كؤي طشيت بودجةي تةشغيليش بيخةنة سـةر اـةو جهـَين كـو ثَيويسـتش      %( 11)سةبارةت كةم كرنا ِرَيذةي 

دةســةآلتي بدةنــة وةزارةتــا دارايــي و اــابووري و هــةروةها وةزارةتــي ثالنــدانانش بــؤ شــَيوازا تــةعامول كردنــا 
ي (1111)ي سـاآل  (6)ثشـتطريي دكـةم بـؤ كـات بَيتـة كرنـي ب ياسـا ذمـارة         طؤِرينا دابني كردنـي  وان ثـاراش   

ياساي دابينكرنا يةكةي نيشتةجَي بوونَي بؤ هاووآلتيـاني هـةرَيمي كوردسـتانش بـةردةوام بـوون لـة هةَلمـةتا        
دروست كردنا خوَيندنطا و قوتاخبانَي هاظَةرو و سـةردةميانةش هةروةسـا ثشـتطرييَين ثَيشـنيارا طرنطـي دانـا       
زياتر بة تؤِرا كؤمةآليةتي و دانانا قةرزَين كشتوكاَلي و ثيشةسازيش زَيدة كرنا سولفا هاوسـةرطريي بـؤ ثَيـنج    
مليؤن دينارش شينا دوو مليؤن و نيظاش ثَيم باشة وةزارةتي دارايي و اابووري ِرَينمايي طوجناو دةربكات بؤ وان 

داناش ثشيت دةركرنا ياسا سولفة هاوسةرطرييا ذمارة  كةسَين كو طرَيبةستني هاظذيين يان هاوسةرطريي اةجنام
دةركةتيةش كو اةوانةذى بطرَيتش ثشتطريي لة ثَيشـنيارا زَيـدة كرنـا سـولفا     ( 1111)ش لة (1111)ساآل ( 16)

مليؤن دينارش دةنطي خؤ دةخةمة دةنطَي هةظاَل طؤران و سيوةيل خـانَيش  ( 11)خانووبةر كو اةظ ذى  ببيتة 
يياشماَ  وةرطرتنا سولفَي ذ خودانَين زةويا بطرَينتش كو زةويَين وان هاوبةشـا ل طـةل كةسـَي    كة خودانَين زةو

دي بوونة اةو زةويَين دوو سةد مةتريش اةظ كارةشي ِرَينمايني وةزارةتـا دارايـي و اـابووري ضارةسـةر بَيـتش      
ــةرا       ــاَلَين فةرمانب ــة و دةرم ــا مووض ــاني كرن ــتطريي ل ثَيشــنيارا اَيكس ــا ثش ــةى  هةروةس ــةرَيم و مووض ني ه

خانةنيشانش مووضَين هَيزي ثَيشمةرطة و ااسايش و ثؤليس لةطةَل حكومـةتا فيـدراَلش اـةز لةطـةَل وَي دامـة      
روةسـا دطـةَل صـةرف    ذ يَي لة هـةرَيمي كوردسـتانَيش هة  بؤ زَيدة كرنا بودجة ِرَيظة بةرييا نةهَيالنا توندو تي

رطة و شـةهيدَينش بيخةنـة سـةر مةعاشـَين اـةوذي ب ِرَينمـايَين       كرنا دةرمـاَلَي هاظـذييَن بَـووكا بـؤ  ثَيشـمة     
طوجنــاوش دطــةل وَيدامــة بــؤ دروســتكردنا هةشــت ليــوايَى ثَيشــمةرطة بــة زووتــرين وةخــتش هةروةســا دطــةَل    
جَيبةجَي كردنا ياساي خانةنشينى ثَيشـمةرطة و كـةم اةنـدامانش دطـةل وَيدامـة ذي هةرواسـة بـؤ هاريكـاري         

وري كو زةرةرمةند بينةش لة دواييا ضةند ثرسيارَيك ااراستةي بةِرَيز وةزيـرَي دارايـي و   كرنا ناوضةَيني سنو
اايـا بودجـة ثةرثَيـدانا ثارَيزطـا      / اابووريش هةرواسـة وةزيـرَي ثالنـداناني هـةرَيمي كوردسـتانَي دكـةمش يـةك       

اايـا بـاجَين   / ش دووثشكةكة لة بودجة طشتيا هـةرَيمَي يـانيش ذ دةرظـَى ضوارضـَيوةي بودجـةي هةرَيمَيدايـة      
تايبةت بة هةرَيمَي كوردستانَيش بؤ هةرَيمَي يان دزظِرينت بؤ حكومةتا ناوةندية  يا ضما باجَين طومركَى ب 

ثـرؤذة ثَيشـنيار هةيـة بـؤ زاخـؤ بـة نـاوي هاوكـاريكرني         / تنَى ثشكةكا لة بودجـةي حكومـةتا فيـدراَلاة سـيَ    
ري خوَيندن كو يةك مليؤن دينار تةرخان بؤ كريةش   كـو اـةظ   كةرتي تايبةت لة بواري بةِرَيوةبردن و كارطَي

ثرؤذة نة تةحديد كري يةش ديار نينـةش بـؤ ض دطـةرَينتش اايـا اـةو ثـرؤذة طرَيـدايا دروسـتكردنا قوتاخبانـةكا          
اةهلية يانيش ضية هَيظي دارم كو ِروونكردنا بَيتـة دانش ثشـتطرييا ِراثؤرتـا لَيذنـةي شـارةواني يـا هـةروةها        

ةي ِرؤشنبريي و ثةيوةندييةكان و ِرؤشنبريي و ِراطةياندنش كة هاتي ية كة ضةند ثرؤذَين ثَيشنيار كري لَيذن
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ِرَيذةكان طةلةك وان ثرؤذة دةست ثَي نةهاتي ية كرنش ثارةذي بؤ نـةهاتي يـة تـةرخان كـرنش اـةظ      ( 1111)
هاتيـة  ( 115)ؤذة بتنـَى  ثـر ( 57)ذي دطـرَينتش كـو لـة    (1111)تشتة ديارة ثـرؤذةي زاخـؤ ثَيشـنيار كرنـي     

وان %( 75)كو دةست ثَي هاتيا كرنش نزيكي ( 1111)بوونة ثرؤذَين بةردةوام %( 3)جَيبةجَي كرنش نزيكي 
ثـرؤذة بــةردةوامنش بــةس حــةتا هةنووكـة دةســت ثــَي نةهاتيــة كــرنش ثرسـياري ل ظَيــرَى اــةرَى اــةو ثــارةي    

 .سوثاستةرخان كرين بؤ اةو ثرؤذة ضي لَي هاتة بؤ كَيوة ضووة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشش عمر محد أمني

 :دينى بةِرَيز عمر محد أمني نورة
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةطةر سةرنج بدةين لة ثرؤذةي بودجة لة هةرَيمي كوردستان هةر لة ثـرؤذة ياسـاكةش تـا ِراثـؤرتي لَيذنـةي      
لَيذنةكاني تـرش اـةو طفتوطؤيـةي كـة لةويـةن خوشـك و       دارايي و كاروباري اابووريش هةروةها ِراثؤرتي باقي 

براياني بةِرَيزي اةندامي ثةرلةمانةوة كراش ديقةت دةطرين كة هةنطاو بـة هـةنطاو بـةرةو اـةوة دةضـني كـة       
مامةَلةيةكي دروست لةسةر بنةما دروستةكاني وةكو ثيشةيي بوونش بابةتي بـوونش نيشـتماني بـوون لةطـةَل     

مايةي خؤشحاَلي يةش دةكرَي لةسةر اةو رةوتة بةردةوام بنيش تا بتوانني بودجة كـة  بودجة بكةينش كة اةوة 
ثَيي دةطوترَي ِرةطي حةياتي حكومةت و كؤمةَلطاش بة شَيوةيةك ثةرلةمان مامةَلةي لةطةَل بكاتش كة فيعلةن 

ش بتـوانَي لـة   ببَيتة مايةي اةوةي كة وةكـو يـةكَيك لـة اةركـة سـةرةكي يـةكاني ثةرلـةمانش كـة ديـاري كـراوة          
ااسيت ثَيويستييةكاني اةو ااماجنة سةرةكييانة بَي كـة لـة مةسـةلةي تـاوتوَي كردنـي بودجـةدا دةستنيشـان        
كراوةش هةوَل و ماندووبوونةكاني لَيذنةي دارايي و باقي لَيذنةكاني تر جَيطاي دةستخؤشانةيةش من تـةنها لـة   

ش بـةآلم دةمـةوَي زيـاتر تيشـك خبةمـة سـةرش اـةويش        طؤشةيةكةوة كة لة ِراثؤرتةكةش دا اامـاذةي ثـَي دراوة  
برييت ية لةوةي كة ضةندين شَيوةي نا هاوسةنطي لة ناو بودجةدا هةيةش سةرةكي ترين ناهاوسةنطي اةوةي 
كة لة نَيوان باَلي وةطةرخسنتش لةطةَل باَلي وةبةرهَينان دايـةش كـة لَيـرةدا مةسـةلة جةوهةرييةكـةي بودجـة       

اــةوةي ثــَي ي دةوتــرَي سياســيةتي اــابووري وآلتش اةطــةر اَيمــة هاوســةنطيمان ِراطــرتش لَيــرةدا دةردةكــةوَيش 
اةطةر زياتر بايةمخان بة وةبةرهَينان داش ماناي اةوةية سياسةتي اابووري وآلت بة ااراستةيةك دةبةين كـة  

ورييـةوةش بـةآلم   كؤمةَلطاكةمان ببَيتة كؤمةَلطايةكي وةبةرهَيين ثشت بة خؤبةستووي بـووذاوة لـة ِرووي اابو  
اةطــةر بــاَلي تةشــغيلي و وةطةرخســنت زاَل بــَيش اــةوة كؤمــةَلطا و وآلت دةبَيتــة كؤمةَلطايــةكي بــةرخؤري بــَي 
بةرهةمي ثشت بة خؤنةبةستووي ضاو لَيرةو لـةوَيش بؤيـة اـةو ثَيشـنيارةي فراكسـيؤني كوردسـتاني كـة لـة         

ي يةش مـن ثشـتيواني لـَي دةكـةمش ثاشـان شـَيوازي       ي بطةِرَيتةوة بؤ باَلي وةبةرهَينانش مايةي دةستخؤش%(11)
سوود وةرطرتنيشي بة هةموو اةو ثَيشـنيارانةي كـة لـةوَي دا هـاتبووش هـةر مةسـةلةي زيـادكردني سـولفةي         
عــةقار و ســولفةي زةواج و مةســةلةي بــةردةوامبووني هةَلمــةتي نيشــتمانيش دروســت كردنــي قوتاخبانــة كــة 

ذنةي اَيمةش بووةش خاَلَيكي تر لة مةسةلةي ناهاوسةنطي داش مـن دةمـةوَي   خاَلَيكي زؤر طرنطة و داواكاري لَي
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ااماذةي ثَي بدةمش ثَيشرتيش تيشكي خراية سةرش بةآلم جةخت كردنةوة لةسةري ديسـان بـَي سـوود نـي يـةش      
اةويش ماوةي ثرؤذة لةطةَل طوذمةي ثرؤذةش مةسةلةن ضةندين منوونة باس كراش اةوة لـة كـؤي ثرؤذةكـانش    

ثرؤذة كة ( 513)ثَيشنيار كراوةكاني اةمساَل داش دةبينني كة اةم حاَلةتة اامادةيي هةيةش بؤ منوونة  ثرؤذة
مليـاري بـؤ تـةرخان    ( 611( )1111)مليارةش بؤ اةم ساَل بؤ سـاَلي  ( 611)بِري طوذمةكةي دوو تريليؤن و 

اتـا لـة اَيسـتاوة بـِرة ثـارةي سـاَلي       مليـاري دةكةوَيتـة سـاَلي ااينـدةش و    ( 636)كراوةش واتا بـِري تريليؤنَيـك و   
داهاتوو بةشَيك لة ثرؤذةكـان اَيمـة لَيـرةوة قـةرارمان لةسـةر داوةش بؤيـة بـة ِرةاـي مـن ثَيشـنيار دةكـةم بـؤ             
وةزارةتي تـةختيت كـة هـةوَل بـدا لـة ااينـدةدا ثـؤلَييَن ثرؤذةكـان بكـاتش ثـرؤذةي سـرتاتيجيش ثـرؤذةي مـام              

اةو هاوسةنطي ية لـة ثرؤذةكـان دا لـة نَيـوان طوذمـةي تـةرخان كـراو         ناوةندش ثرؤذةي بَووكش هةوَل بدرَي
لةطةَل ماوةي تةواوبووني ثرؤذةكة بة نةزةري ايعتيبار وةربطريَيش ناهاوسـةنطي يـةكي تـر كـة مـن ديقـةل       
كردووةش وةكو منوونةيةك باسـي دةكـةمش بـرييت يـة لـةوةي كـة داواكـاري خـةَلك بـؤ خزمـةتطوزاريي لةطـةَل            

و دةزطاكاني حكومةتي هةرَيمش بةوةي كة مـن نـاوي لـَي دةنـَيم خؤثؤشـتةكردني دام و دةزطاكـةش        هةوَلي دام
كة لة هي وةزارةتـي دارايـي   ( 1)و ( 1)منوونةيةك باس دةكةم لة سنووري قةزاي ثشدةرش لة ثرؤذةي ذمارة 

ان كراوة بـؤ دروسـت   مليؤن دينار تةرخ( 763)و اابووري سنووري ثارَيزطاي سلَيمانيش بِري حةوت مليار و 
كردني ذمارةيةك باَلةخانةي تايبةت بة حكومةتش وةكو طومرطش وةكو مةسةلةي خانةنشيين و كافيرتياشـي  
لة ناو دايةش لة ِراسيت دا اةوة داواكاري خـةَلكي ثشـدةر و قـةآلدزَي نـي يـةش ِراسـتة اـةوةش ثَيويسـتةش بـةآلم          

ةآلدزَي و سنووري كَيلَي كة هةوَلي اةوة لـة اارادايـة بكرَيتـة    اةوان ثَيويستيان بةوة هةية كة ِرَيطاي نَيوان ق
مةرزَيكي نَيودةوَلةتي و كاريطـةري طـةورةي لةسـةر مجوجـؤَلي بازرطـاني و بووذاندنـةوةي ناوضـةكة دةبـَيش         

 قةآلدزَي كة لة ماوةي ِرابردوودا وةكو ِرَيطاي مةرطي لـيَ -هةروةها بة دوو سايد كردني ِرَيطاي نَيوان دةربةند
هاتووةش دةيان كارةساتي تَيدا ِرووداوةش لةم بارةوة اَيمة ياداشتَيكمان ثَيشكةش بة هةردوو وةزارةتي دارايي و 
اابووري و وةزارةتي تةختيت كردووةش ضةندين اةندام ثةرلةمان ايمزايـان كـردووةش اومَيـدةوارين كـة اـةو      

سةبارةت بة سـولفةي عـةقارش لـة ِراسـيت دا مـن       ثرؤذانة بطؤِرَين بؤ دروست كردني ِرَيطا وبان لة سنوورةكةش
لةطةَل اةوةم كة زياد بكرَيش بةآلم وةكو هاوكاراي ثَيشرت باسيان كرد كة حيسـاب بـؤ سـةد مـةتريش بكـرَيش      
ضونكة اةوة لـة زؤربـةي شـارو شارؤضـكةكان لـة سـةنتةري ثارَيزطاكـانيش داواكارييـةكي زؤري خةَلكـةش بـة           

كةم دةرامةتنش بؤية اومَيدةوارين لة داهاتوودا حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان   تايبةتيش اةو خةَلكانةي كة 
هةوَل بدات كة مةسةلةي سةد مةتريش ضارةسةر بكاتش سةبارةت بة ثةروةردة و خوَيندني بـاآلش لـة ِراسـيت    

مليـارة تـةرخان بكـرَي بـؤ بـةردةوام بـووني هةَلمـةتي        ( 151)دا اَيمة جةخت لةسةر اةوة دةكةين كة اةم 
دروست كردني قوتاخبانةش كة لة ساَلي ثاريش دا هةبووش اَيمة بة دواداضوونيشمان بؤ كـردووةش منوونةيـةكي   

قوتاخبانة اَيستا لة بـواري جَيبـةجَي كـردن دانش ضـةند سـاَلَيكي      ( 117)سةركةوتووةش زؤربةي اةو ثرؤذانة 
ي قةتاخبانةية و خراثي قوتاخبانةية تر بةردةوام بني دةكرَي طرفتَيكي سةرةكي وةزارةتي ثةروةردة كة كةم

بةرةو ضارةسةر بِرواتش هةروةها جةخت لةسةر اةوة دةكةينـةوة كـة لـة مةسـةلةي تةحديـد كردنـي ثلـةي        
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وةزيفي بؤ وةزارةتي ثةروةردة كة شةش هةزار دياري كراوةش لـة ِراثـؤرتي لَيذنـةي دارايـيش دا اامـاذة بـةوة       
زؤرةش زياتر لة ثَينج هةزارةش لةو ثَينج هةزارةش هـةزاري تـر بـدرَي     دراوة كة هي وةزارةتي دارايي و اابووري

بة وةزارةتي ثةروةردة بة مةبةسيت اةوةي كـة دامةزرانـدي توَيـذةراني كؤمةآليـةتيش هـةروةها دةرضـوواني       
 .....بواري فةلسةفة و زانستة ِراميارييةكانش لة سنووري وةزارةتي ثةروةردة بؤ بابةتةكاني فةلسةفة

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .ببوورنش ثةيام أمحد ش داواي لَيبووردن دةكةم

 :مدحمبةِرَيز ثةيام أمحد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةستخؤشي لة لَيذنةي دارايي دةكةين بؤ اةو ِراثؤرتة كة كةم و كورتيةكاني خستؤتة ِرووش ديارة هاوِرَيكـاي  
ر ضـةند خاَلَيـكش لـةوةي كـة زيـادةِرؤييش بـؤ منوونـة لـة         زؤر شتيان باس كردش من تةنها تيشك دةخةمـة سـة  

( 161( )1116)اامرازي خزمةتطوزاريي و ضاككردنةوةش كة ثارةيـةكي زؤري بـؤ خـةرج دةكـرَيش لـة سـاَلي       
دينـارش اايـا   ( 151)بـووة بـة مليارَيـك و    ( 1111)مليؤن دينار بـؤ كرَيـي اـاوةِرؤ تـةرخان كـراوةش لـة سـاَلي        

دا كرَيي هةيةة تكام واية اةو طومانة ِروون بكةنةوةش دواتـر لـة شـةش مـانطي يةكـةمي      ااوةِرؤ لة كوردستان 
( 651)شةش مليارو ( 7) .مليؤن دينار بؤ كؤِرو كؤبوونةوة خةرج كراوةش بةآلم اةمساَل بؤ( 715)ثار ساَل 

ان ثَيويست دةكات مليار دينار لة بودجةي هةرَيمي كوردست( 5)مليؤن زيادي كردووةش اايا كؤِر و كؤبوونةوة 
بووني هةَلةي ذمارةييش وةكو هاوكارم كاك ِرَيباز باسي كردش لة بودجةي ثار سـاَل  / بؤي تةرخان بكرَية دوو

مليـار و  ( 151( )1111)دا اةوة دياري كراوةش كة بودجة تةرخان كـرا بـؤ مـةوجوداتي ناديـاريش لـة سـاَلي       
كة لة بودجـةي  ( 1111)ةوجوداتي نادياري لة ساَلي دينارةش بةآلم لة بودجةي تةرخان كراوي بؤ م( 661)

مليؤن دينارش اةمة كة ناكؤكـة و هةَلةيـةكي ديـارة    ( 571)مليار و ( 131)اةمساَل دا دياري كراوةش بووة بة 
و ااشكرايةش جطة لةوة منوونةي زؤر هةية لةو بابةتـةش دةتـواي بيدةمـة بةردةسـيت لَيذنـةي دارايـيش دواتـر        

ثةسـند كـرا لـة ثةرلـةمان جَيبـةجَي      (  1111)تاوةكو اَيسـتا نـةيتوانيوة ياسـاي بودجـةي     وةزارةتي دارايي 
كة دةبـَي مووضـةي اـةو فةرمانبةرانـة خـةرج بكـرَي كـة سـزاي سياسـي دراونش          ( 31)بكاتش منوونة ماددةي 

كـة  تاوةكو اَيستا اـةو فةرمانبةرانـة قةربوونةكراونةتـةوةش هـةروةها يـةك نةطرتنـةوةي هـةردوو ااسـايشش         
بَـينةوةش اَيسـتا سـزاكة جَيبـةجَي بكـرَيش اـةويش بـِريين         بة قةرارةكةي خؤماندا اةمة دةكرَي اَيستا اَيمة

نةبووني هاوسـةنطي لـة نَيـوان ناوةنـد و قـةزا و      / بودجةية بؤ اةو دةزطايانةي كة يةكيان نةطرتؤتةوةش دوو
ن وةكـو هاوكـارم اـةظني خـانيش باسـي      ناحيةكان داش لة ِرووي دابةش كردني ثرؤذةكانش بـؤ منوونـة طـةرميا   

كردش لة هةمووي زياتر شاري كفريش كة خؤمان دةزانني شاري كفري شارَيكي دَيرينة و خةَلكةكـةي ضـةندة   
و هةروةها شارَيكة كة مةوقيعَيكي زؤرباشي هةيةش بةآلم لة ثار ساَليش دا هةر غـةدرَيكي زؤري لـَي كـراش لـة     

ري هـاتن بـؤ ثةرلـةمان و ياداشـتَيكيان دا بـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و        ثرؤذةكان دا اةوةبوو كة خةَلكي كف
ثةرلةمانش كة داواي اةوةيان كرد كة اةم ساَلة تةعويزيان بؤ بكرَيتةوةش بةآلم بة داخةوة اةمساَليش ديسـان  
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هـيَ  ( 1111)لة ثرؤذة ثَيشنيارةكان تةنها يةك ثرؤذة بؤ كفـري ديـاري كـراوةش لـة ثـرؤةذة تةواوةكانيشـي       
ــةروةها         ــراوةة ه ــةش ك ــة داب ــة ك ــةو ثرؤذان ــوان ا ــة نَي ــانيةكة ل ــة ض يةكس ــةبووةش اةم ــةواو ن ــةكي ت ثرؤذةي

ــاني    ــةبووني ثرؤذةك ــؤي تةواون ــرش ه ــيارَيكي ت ــؤ   1115و  1111و  1113ثرس ــيارةة ب ــي بةرثرس ــَي لَي ش ك
ة ثَيشـنيارةكةي  جَيبةجَي نةكراوةة ديارة من بة ثةلة شـتةكان دةَلـَيمش ثَيشـنياري اـةوة دةكـةمش ثشـتطريي لـ       

فراكسيؤن دةكـةم بـةزيادكردني ثَيشـينةي هاوسـةرطريي بـؤ ثَيـنج مليـؤنش هـةروةها هاوتـاكردنى ثَيشـينةي           
خانووش وةكو حكومةتي فيدراَلي عرياق بَيتش هةروةها ثَيشنياري اةوة دةكةين كة طوذمةيةك دياري بكرَيـت  

ساَل ثَيشنيارمان كـردش بـةآلم بـة داخـةوة دةنطـي       بؤ اةو خَيزانة كةم دةرامةتانةش بؤ نيشتةجَيبوونش كة ثار
نةهَيناش اةمساَل دووبارةي دةكةينةوةش هةروةها اةو ثارةيةي كة لة سـندووقي نيشـتةجَي بـوونش بـؤ اـةوةي      
كة بة قةرز دةدرَي بة خةَلكةكةش دواتر كة دةطةِرَيتةوةش اايا كة دةطةِرَيتةوة دةبـَي هـةر بـؤ عـةيين جيهـةت      

ةويش سندووقي نيشتةجَي بوونةة بـؤ اـةوةي مـودةوةر بَيـت و خةَلكةكـة ايسـتيفادةي لـَي        بطةِرَيتةوة كة ا
بكاتش بةآلم دةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي داراييش وةزارةتي داراييش لة داهات دا هيَ باسَيكي نةكردووةش لةطـةَل  

دةبـَي ودَيكـانيش    سولفةكاني ترش جطة لةوةش اَيمة اةو ثارةيةي كة دابـني كـراوة بـؤ نيشـتةجَي بـوون كـة      
ايستيفادةي لَي بكةنش بةآلم بة داخةوة ودَيكان تا اَيستا هيَ ايستيفادةيان لَي نةكردووةش لةبةر اةوةي اةو 
ِرؤتيناتة زؤرةي كة هةيةش اةو داواكردنةي كة لة خةَلكي ودَي دةيكةنش كة نـاتوانَي جَيبـةجَيي بكـاتش بؤيـة     

ــتيفادةيةكي لــةو هينــة نــةكرَيش    ــةين   هــيَ ايس ــةروةها ثَيشــنيار دةك ــة ِرَينماييةكانــداش ه ــَي بَــينةوة ب دةب
ايمتيــازات و يارمــةتي زيندانــة سياســييةكان بــة هــةمان شــَيوةي حكومــةتي فيــدراَل بــَيش لةطــةَل مووضــةي   
ثؤليس و ااسايشش ثَيشنيار دةكةين اةو كؤمثانيانةي كة كارةكانيان جَيبـةجَي نـةكردووةش بـة كـةم و كـوِري      

كردووةش داوا دةكةين يان اةوةية خبرَينة ليسيت ِرةشةوةش يان اةوةية ضـيرت ايشـيان نـةدرَييَتش     جَيبةجَي يان
بةآلم بـة داخـةوة دةبيـنني بـة ثَيَـةوانةوةش اةوانـةي كـة ايشـةكانيان جَيبـةجَي نـةكردووة اَيسـتا ايشـيان             

ةتـةكانش تـاوةكو وةزارتـةكان    دةدرَييَت و لةبةر هةندَي ايعتيباراتش هةروةها سةربةخؤيي بووني دارايي وةزار
دةست كراوة بنش ايشةكاني خؤيان بتوانن صةرف بكةنش بةآلم اَيستا دةبينني وةزارةتي دارايـي بـة طـوَيرةي    
بريو بؤضووني خؤي و بة طوَيرةي بؤضووني خؤي اةو ثارةية خرج دةكاتش دواتر ثشتطرييش هةروةها ثرؤذة 

نيان ماوةيةكي دياري كراوي هةيةش ثارةكةشي ديـاري كـراو بـَيش    ِراستةوخؤكانش كة دةبَي اةو ثرؤذانة تَيَوو
كة اةمة بؤ اةو ثرؤذانةية كة موباشري تةواو بَيت و زوو تةواو بَيش بةآلم بةداخةوة دةبينني لة ثرؤذةكـاني  

دا ثرؤذةي ِراستةوخؤ هةيةش كة تاوةكو اَيستا جَيبةجَي نةكراوةش دواتريش (1115)و ( 1111)و ( 1113)
ي لة ِراثؤرتي ليذنةى  ذنان دةكةمش كة اةو داوانةي كردووةش هةمووي ثشتطريي لَي دةكةينش هةروةها ثشتطري

ثشتطريي لة ِراثؤرتي ليذنةى ااوةدانكردنـةوةش دةكةينـةوة بـؤ اـةو خاآلنـةي كـة هـاتووة لـة ثرؤذةكـان داش          
يـاوازةش يـةعين تـؤ هـةمان     دواتر زؤر ثرؤذة هةية لة ثرؤذةكانش كـة هـةمان ثـرؤذةنش بـةآلم طوذمـةكانيان ج     

ثــرؤذةت هَيناوةتــةوةش دووبــارةت كردؤتــةوةش  لــةم ليســتةدا ثارةيــةكت بــؤ دانــاوةش لــة ليســتةكةي تــر دا كــة  
ثارةيةكي تري بؤ تةرخان كـراوةش كـة هَيشـتا تـةواويش نـةبووة اـةو       ( 1111)و ( 1111)هاتؤتةوةش كة لة 
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بـؤ منوونـة دروسـت كردنـي شـةش سـةد خـانوو لـة          ثرؤذانةش ديارة منوونةي زؤريشمان هةيـة لـةو ثرؤذانـةش   
( 1111)مليار دينارش كةضي لة ليستة بةردةوامةكاني ( 11)بة طوذمةي ( 36)ناحيةي كوَلةجؤش لة زجنرية 

ــةي       ــة طوذمةك ــةوة ك ــان هاتؤت ــةمان ناونيش ــةشش بةه ــرية ش ــار و ( 13)زجن ــةوة   ( 171)ملي ــة ا ــةش ك مليؤن
بـؤة لةبةرضـية اَيمــة نـازانني اةمـة ضــي يـة مةسـةلةنة تكايــة       جياوازييـةكي زؤر زؤرةش اـةو جيـاوازي يــة    

بؤماني ِروون بكةنةوةةش هةروةها ثرؤذة هةية لة هةمان ليست دا لة ثرؤذة ثَيشنيارةكان دا دووبارة بؤتةوةش 
يةعين ثارةي بؤ تةرخان كراوةش بة هةمان ثرؤذة وةكو ثرؤذةي هريان ـ هيـزؤثش عـةيين ثرؤذةيـة طوذمـةي      

كة دةبينني لة زجنريةكان دا هةمووي عةيين شت دووبارة هاتؤتةوةش هةندَي ثرؤذةمان هةية كـة  بؤ دانراوة 
اَيمة ثَيشرتيشش ثاريش هةر عةيين شتمان باس كردووةش اةو ثرؤذانةي كة شوَينةكانيان دياري كراوةش بةآلم 

ضي ية بؤ اةو شوَينة دياري نازانني ض ثرؤذةيةكةة ناوي ثرؤذةكة نةهاتووةش بؤ دياري ناكرَيش اةو ثرؤذةية 
كراوةة بؤ اةوةي اَيمةش بزانني ضؤن بةدواداضووني بؤ بكةينش ضـؤن ايشـي لةسـةر بكـرَية هـةروةها اـةو       
ثرؤذانةي كة ثار ساَل اَيمة بِريارمان دا لةسةريش ثرؤذةي حيزبيةكان بووش كة بطةِرَيتةوة بـؤ اـةو شـوَينانة    

ةكمان بؤ نةهاتووة و هيَ شتَيكمان بؤ نةهاتووةش اةو ثرؤذانة كة صةرف بكرَيش تا اَيستا هيَ ِروونكردنةوي
 ايلغا كراونةتةوةش اَيستا ض ثرؤذةيةك شوَيين اةواني طرتؤتةوةة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فادلسوثاسش كاك 

 :بةشارةتي حممد قادر فادلبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤشيم بـؤ ليذنـةى دارايـى هةيـة كةبةراسـتى اـةركَيكى زؤريـان         هةر لةسةرةتاى قسةكاي سوثاس و دةست
كَيشاوة و مانـدووبؤنَيكى تـةواو لـةناو راثؤرتـةكانيان هةيـة بـؤ تـاو تـوَى كـردن و لـة هـةمان كاتـدا بةشـَيك              
لةراثؤرتى هةموو ليذنةكانيشيان لةناو اةو راثؤرتةدا كؤكردؤتةوةش اةمةش بةرضـاو ِروونيـةكى تـةواوى بـة     

مان داوة لــة هــةمان كاتــدا ديــارة هــةموو قســةكان ايشــارةتى ثَيــدراوةش بــةَوم ثــَيم خؤشــة هــةر  هةمووويــةك
لةسةرةتاوة ثشتيوانى لةو ثَيشنيارانةى فراكسيؤنى كوردسـتانى بكـةم كـة ثَيشكةشـيان كـردووة لةسـةر اـةو        

دةست ثَي دةكـةم  خاآلنةى كة يةك بةيةك سؤزان خان و كاك دَلشاد شةهاب خوَينديانةوةش يةكةم خاَل لةوة 
بةرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمانش ديـارة هـةموو هـاوةَوي باسـيان لـة سـةر مةسـةلةى مووضـةى ثَيشـمةرطةو كـةم             
اةندامان كردش وة من اومَيد دةكةم مةسةلةى مووضةى ثَيشمةرطة لة ساَلى اايندة باسى نةكةينةوةش  بةَلكو 

وونى بذَيوى ثَيشمةرطةش و لةهـةمان كاتـدا   دةست خؤشى لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةكةين بؤ باش ب
هةر بة ثَيويستى دةزاي لَيرة ايشارةت بةوة بدةم كة مةسةلةى هَيزى ثَيشمةرطة لـة هـةرَيمى كوردسـتان و    
دةزطا اةمنيةكان بةطشتى تةنها مةسةلة مووضة نى ية وة مـن اومَيـد دةكـةم هـةموو ضـني و توَيـذةكان وة       

ى اةنـداماني ثةرلـةمان بـة ضـاوى ِرَيـزةوة بِروانينـة ِرؤَل و مانـدوبوونى        هةموو خـةَلكى كوردسـتان و اَيمـة   
هَيــزى ثَيشــمةرطةش مــن تةســةور دةكــةم كــة اــةو ايســرتقراريةتةى لــة هــةرَيمى كوردســتان هةيــة هــةمووى   
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دةطةِرَيتةوة بؤ شةوخنونى بوونى هَيزى ثيشمةرطةش اومَيدةكةم زياتر ثةجنةى ِرَيزلَينان خبةينة سـةر ِرؤَلـى   
َيشمةرطةش ضونكة بةبِرواى من اةمِرؤ هَيزةكانى ثَيشمةرطة لةسنوورةكان نـةبن بـؤ بةيانيةكـةى خـةَلكانى     ث

تريؤرست لةناو شارةكانى خؤماندا دةبينينـةوةش بـةرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمانش ِراسـتة لةسـاَلى ِرابـردووش زؤر        
ةيبينم مـةجالَيكى زؤر بـاش   موناقةشة لة سةر كةرتى كشـتوكاَل كـراش اَيسـتا خـؤش بةختانـة اـةوةى مـن اـ        

ش بةِراستى من كة بةش بةحاَلى خـؤم  1111دراوة بةشى كردنةوة و موناقةشة كردن لةسةر بودجةى ساَلى 
 1111ثَيى مرتاحم لةوةى كة شةفافيةتَيكى تةواوى داوة بةوةى كة ضؤن موناقشـة لةسـةر بودجـةى سـاىل     

ردوو بامسان لة كةم و كوِريـةكانى بـوارى كشـتوكاَل كـرد     دةكةينش هةروةك ايشارةل ثَيى دا اَيمة لةساَلى ِراب
لة هةرَيمى كوردستانش اَيمة اةطةر مبانةوَى وةكو اةو بةرَيزانةى كة ايشارةتيان ثَيدا ببينة دةوَلـةتَيك يـان   
 وَوتَيكى خاوةن اريادة لةسةر ثَيى خؤمان ِراوةسيتني بةِراستى ثَيويستة لةو شَيوةى زياترى اَيستا ايهتيمـام 

و بــرةو  بــة كــةرتى كشــتوكاَل بــدةين لــة هــةرَيمى كوردســتانش ضــونكة اــةوةى كــةدةيزانني زؤربــةى زؤرى     
هةرَيمى كوردستان وَوتَيكى ثِراوثِر كشتوكاَليةش بةآلم بةداخةوة هةتاوةكو اَيستا اَيمـة سـةوزةوات و هـةموو    

تـر كـةمن ثـَيم زةرورة ايشـارةتى بـؤ      نةوعةكانى ترى كشتوكاَليمان لـةدةرةوةى وَوت بؤمـان دَيـتش خـاَلَيكى     
بكةم بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانش مةسةلةى اةوةية كة  لةكاتى وةرطرتنى دانةوَيلـةي جوتيـاران بـؤ يةكـةكان     
كة جةنابى وةزيرى دارايى جةنابى وةزيرى ثالن دانان لَيرة دانيشتوون كة ايشارةتى ثَي بكـة كـة بةِراسـتى    

تةسليم كردنى دانةوَيَلة ى جوتيارانش اةوةى كـة ثـَيم وايـة هـةموو اـةو       طرفتَيكى زؤر طةورة هةية لةكاتى 
بةرَيزانة بزانن من بؤ خؤشم لة ناوضةيةكى كشتوكاَليم طرفتيكـى زؤر طـةورةى جوتيـاران لـة كـاتى تسـليم       
كردنا اةوةية كة نةبوونى سايلؤيةش كـة اـةو بةرَيزانـة زؤريـان باسـيان لةمةسـةلةى سـايلؤ كـردش وة لةسـاَلى          

ابـِردوووش و مـن بـؤ خؤشــم وةكـو نووسـينطةى هةَلةجبـة ِراثــؤرتَيكى تايبـةل ثَيشـكةش بـة ســةرؤكايةتى          ر
ثةرلةمان كرد بة دروست كردنى سايلؤ لةناوضةى شارةزوور و مةنتيقـةى هةَلةجبـة و لةهةرجَيطايـةك بـَىش     

وةهةر ضل رؤذةكـةى حسـابى   ضونكة لةساَونى رابردوو بارى دانةوَيَلة هاتووةو  ضل رؤذ لةناو سةيارة بووة 
لة سةر جوتيارةكة كراوةش وة بةبِرواى من جوتيار بةقةدةر سااقيى لؤريةكـة  ايسـتفادةى لـة دانةوَيلةكـةى     
خؤى نـةكردووة كـة هَيناويـةتى بـؤ سـايلؤ لـة سـلَيمانىش هـةر لـةخاَلَيكى تـردا لةسـةر مةسـئةلةى كشـتوكاَل              

مانش لةســةر مةســةلةى بــرةودان بــة كــةرتى كشــتوكاَل  طرفتَيكــى زؤر طــةورة هةيــةش بــةرَيز ســةرؤكى ثةرلــة 
اةويش مةسئةلةى مةكااني بؤ جوتيارانش بؤية اومَيـد دةكـةم وةزارةتـى ثالنـدانان و وةزارةتـى كشـتوكاَل و       

كااني  بؤ جوتياران بكاتةوةش ضونكة بةِراستى ةوةزارةتى دارايى لة هةرَيمى كوردستان بري لة دابني كردنى م
ياران لة هةرَيمى كوردستان لةسةر اةركى خؤيان و ثَيم واية زؤربةى كات لةناوضة جـؤر  هةتا اَيستاش جوت

بةجؤرةكانى كوردستان جوتيار قةرزار دةبَيت لةسـةر هـةموو اـةو مةسـروفةى لـةناو كشـتوكاَليةكةى خـؤى        
طران يـان  نةبوونى سةمادش  كة سةماد دةدرَى بةنرخَيكى زؤر ؤى نةبوونى مكااينى كشتوكاَلى و دةيكات بةه

بةشَيوةيةكى زؤر كةم دةدرَيت بة جوتيارش اوميدةوارم اةوةش لةبوارى زراعة و كةرتى كشـتوكال ضارةسـةر   
بكرَيش  يةك خاَلى تر كة زؤر بةومـةوة طرنكـة كـة ثيـَيم باشـة باسـى بكـةم كـةزؤر بـاس دةكرَيـت اـةويش            
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مانش مـن بـةش بـةحاَلى خـؤم زؤرم     مةسةلةى كةم كردنى مووضةى ثلة تايبةتة بةتايبةتى اةندامانى ثةرلة
ثَي خؤشـة اةطـةر مووضـةى اةنـدامانى ثةرلـةمانش ضـونكة اَيمـة يةكـةمني ثةرلـةمان نـني لـةم دنيايـة كـة              
دروست بووين اةم هةموو موناقةشةية لةسةر مووضةى اةندامانى ثةرلةمان هةيةش من اةوةى كـة دةبيـنم   

ــة     ــةكجار زؤر ب ــةتيكى ي ــَيم كةماي ــواي بَل ــتى دةت ــونكة     بةِراس ــراوةش ض ــتان ك ــةمانى كوردس ــدامانى ثةرل اةن
اةوفراكســيؤنانةى كــة لَيــرة دانيشــتووين هــةموو اةنــدامى ثةرلــةمامنان لةبةغــدا هةيــةش يــةك كــةس نــةي   
ــاَلى       ــرين من ــةكةمان وةر بط ــةوةى مووض ــَيش ا ــةندة ةاَيمــة ث ــةكةى ض ــةمان مووض ــدامى ثةرل ــيوة اةن ثرس

ان بـة منامَلـانى وتـووة ضـةند مووضـة وةرةطـرنة هةريـةك        بنةِرةتى لَيـى ثرسـيوم مووضـةكةتان ضـةندةة يـ     
لةاَيمةو زؤربةى لةو بةرَيزانةى كة لَيرة دانيشتووين ثَيشمةرطايةتى سـةردةمى شـامخان كـردووة زيـاتر لـة      

ساَل بة خؤبةخشى  بؤ هةرَيمى كوردستان بؤ بةدةست هَينانى اـةو اةزموونـةى كةاـةمِرؤ بةدةسـتمان      15
!  ة اةمِرؤ كةسايةتى بـوونى اَيمـة و وجـودى اَيمـة موقارةنـة دةكريـت لةطـةَل مووضـة        هَيناوةش زؤر بةداخةو

ى لَي بربَىش ضونكة طرفتى اَيمة مووضة ني ية مووضـةى اةنـدامانى   %11من اومَيد دةكةم مووضة نةك لة 
كى ضـوار  ثةرلةمان و  ثلة تايبةتةكان نى ية لة هةرَيمى كوردستانش طرفتى اَيمـة لـة جَيطـاى تـرةش اَيمـة يـة      

سـاَلى مووضـةكةى اَيمـة بةقـةد      11سـاَلش هـةر    11ساَل اةندامى ثةرلةمانني اةطةر ضوار ساَلةكة ببـَى بـة   
خَيرى يةك تةندةر كة خَيرى ىَل وةردةطريَىش با بََى حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتانش ثةرلـةمانى كوردسـتان     

ضةى اةندامى ثةرلةمان بكاتش من بـةش  عالجى اةو طةندةَليانة بكاتش نةك بَيت بة دوا داضوون لةسةرموو
ساَل خةباتى شاخى خؤ بةخشم كردبَى بة بَى اةوةى كة كةناوم نةبردبَى و 15بةحاَلى خؤم كة اامادةبووم 

 .كة اةمِرؤ بَين تةسفية حسابى مووضة لةطةَل اَيمة دةكةنش زؤر سوثاس !! بةدوايدا نةضوو  مووضة بووة
 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان فةرمووتارا 
 
 

 :حممد بةرَيز تارا عبدالرزاق
 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسـةرةتادا دةســت خؤشــى لــة ليذنـةى دارايــى و اــابوورى دةكــةم بـؤ ِراثؤرتةكــةيان  و خســتنة نــاو هــةموو    
ِراثؤرتةكانى ليذنةكانى تر بـؤ نـاو راثؤرتةكـةش وة هـةروةها ثشـتطريى لـة وتـةكانى بـةرَيزان سـؤزان خـان و           

ى بودجـةى وةبـةرهَينان وة بـؤ زيـاد     %11اد شهاب دةكةين بؤ ثيشنيارةكان بةرَيزيان كرديان بؤ بِرينـى  دَلش
ــةى           ــدامَيكى لَيذن ــةوةش وةك اةن ــارةى بكةم ــةوَي دووب ــة نام ــرد ك ــيان ك ــةى كةباس ــةو بابةتان ــؤ ا ــى ب كردن

ة ااسـيت ثَيـوةرة   تةندروستى اةو بـِرة ثارةيـةى كـة بـؤ ليذنـةى تةندروسـتى ديـارى كـراوة زؤر كةمـة ناطاتـ          
نَيودةوَلةتيةكانش بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة اةو بِرةية زياد بكرَيش بةتايبةتى كة وةزارةتى تةندروستى بؤ 
اةمساَل كؤنطرةيةكى بةست بةضاككردنى سيسـتةمى تةندروسـتىش اةطـةر بـةو ثَييـة بـِروات نـاتوانني هـيَ         
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نةشـى كةثَيشـنيازكراوة بـؤ وةزارةتـى تةندروسـتى      اةوثرؤذا/ ضاكسازيةك لةو سـيتةمةدا بكـةينش دووةميـان   
ةوة 1113كةمةش هةروةها اةوانةشى كة بةردةوامن هةندَى لة ثِرؤذةكامنان هةية كـة بةردةوامـة و لةسـاَلى    

كةلةكاتى ثرؤذةكاندا بةسةر ضووة بةسةريا و كةشفى ايزافى بؤ كراوةتةوةو ثارةيةكى  زؤريشى بؤ سـةرف  
قةرةوَيليةكـةى صـالح    71قةرةوَيليةكـةى سـلَيمانى يـةش هـةروةها      111وونـة  كراوةش لـةو ثرؤذانـةش بـؤ من   

الــدين كــةثارةى بــؤ زيــاد كــراوةش كــة اةمــةش تاســري دةكاتــة ســةر بودجــةى تةندروســتىش كــة تــةواو نــابن و 
جهان دةكـةم مةنافعـة ايجتماعيـةكان    .ناشتوانرَى  ثرؤذةى تازةش بشكرَىش هةروةها ثشتطريى لة قسةكانى د

ةندى هةية بةوزارةتى تةندروستى كة لةلَيذنةدا صندوقَيك لةبةر دةست داية بـؤ ضارةسـةر كردنـى    كة  ثيو
جتماعيـة بَـَيتة اـةم سـةندوقةوة     اينةخؤشى شَير ثةجنةو درَيذخايةنةكان لَيرةدا ثيم باشة اةو مةنافيعة 

بـة دكتـؤرو هـةموو    كارمةنـدانى تةندروسـتى و    ة دةرماَلةى ترسناكى كة ثةيوةندى بـة هةروةها سةبارةت ب
ستافى تةندروستى هةية ناعةدالةتيةكى تيايةش بؤيـة تَيبينـى زؤرى لةسـةرةش بؤيـة داوا دةكـةم ضـاوى ثَيـدا        

دةكةم بؤ دروست كردنـى شـارَيكى اؤلـؤمثى كـة لـة كوردسـتان        ثاار.خبشَيندرَيتةوةش هةروةها ثشتطريى لة د
م هةيـة لـةوةزيرى دارايـى  اـةوبرة ثـارةى كـةديارى       بكرَيتةوة و خبرَيتة ثالنةوة لةكوردستان وة ثرسـيارَيك 

كراوة بؤ صندوقى ثاَلثشتى ووان بؤ ثِرؤذة بَـووكةكان كةلـةم دواييـةدا لةثةرلـةمان ثةسـند كـراش بِرةكـةى        
مليـار دؤورةكةيـة كةتـةرخان كـراوةة هـةروةها وةزارةتـيش كـة اـةو ثارةييـةى كـة بـؤ             15ضةندةة اايا لة 

كات لة دواى سةرف كردنى اايا هيَ بة دواداضـونَيكى بـؤى دةكـات وةزارةتـةكان     وةزارةتةكانى تر سةرفى دة
 .كة ضؤن سةرفى دةكةنة ايرت سوثاس 

 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك امساعيل فةرموو

 
 
 

 :حممد بةرَيز امساعيل سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ارى كـردن لـة تـةمخني كردنـى بودجـة ثَيـنج       خوشك و برايانى بةرَيزش بؤ هةَلسةنطاندنى بودجـة بـؤ بةشـد   
بودجةى /  يةش دووةم 1116عونسورى اةساسي هةية كة ثَيويستة هةبنش يةكَيكيا ن نةفةقاتى فيعلى ساَلى 

ش هـةروةها ِراثـؤرتى ديـوانى ضـاودَيرى دارايـى لةطـةَل        1111مـانطى  7يةش هةروةها مصروفى فعلى  1111
ةركةزى هةر ووتَيك ايعالنى دةكاتش يةعنى بةبَى اةم ثَينج عونسـرة  نسبةتى هةَلئاوسان كةساَونة بانقى م

اةساسية كة مـوهيمن و دةبـَى دةقيـ  بـنش اينجـا اَيمـة دةتـوانني بةِراسـتى بةشـداريةكى زانسـتى اـابوورى            
بكةين لة طفتوطؤى بودجةداش خوشك و برايانى بةرَيز بؤ اةو ثَينج عونسورةش اةم جةدولـة لَيـرة كـة اَيمـة     

لةسةر اةكةين وة لةعراق موتةبعة وة شتَيكى زؤر زؤر طرنطة وةبةديراسةيةكى زؤر موهيم داندراوة ايشى 
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دةكـةينش بـةَوم    1111اةوة هةروا لة خؤوة دانةدراوةش اةطةر تةماشابكةين اَيمة طفتو طؤى بودجةى سـاَلى  
ى خـؤى هةيـةش هـةروةها    مـان اـةداتَىش اةمـة اةهميـةت    1116لةيةكةم خانةدا هاتووة نةفةقاتى فعلى سـاَلى  

كة لَيرة بؤمان دةست نيشان كراوةش هةموو اةمانة لة ِراسـتيدا   1111مساريفى فعلى شةش مانطى يةكةمى 
بؤ ضى يةة بؤ اةوةى مقارةنةيـةكت بـداتَىش مقارةنةيـةك دوو سـاَلى ِرابـردوو لـة طـةَل نسـبةى تـةزةخوم و          

ش اينجـا بةشـدارى دةكـةين لـة ديـارى كردنـى بودجـةى        لةطةَل اةو ِراثؤرتةى لة ديوانى ضاودَيرى دارايى دَى
اةمســاَلةداش خوشــك و برايــانى بــةرَيز بةداخــةوة اــةو عونســرانةى كــةمن ول هةنــدَيكى مــةوجودةش بــةَوم   

ش اةمـة ثَيويسـتة اـةم    1116يـة بـؤ سـاَلى    ( النفقات الفعليـة )بةِراستى بة غةَلةت هاتووةش لَيرةدا كة هاتووة 
ثَيويستة دةقاودةقش يةعنى اـةم رةقةمـة ثَيويسـتة      1116ةَل حساباتى خيتامى ساىل ِرةقةمة متاب  بَى لةط

وةرطريابَيتش بةَوم بةداخـةوة اـةوةى مـن تَيبينـيم كـردو وةرمطـرت اـةم         1116لة حساباتى ختامى ساَلى  
نةيـة  ى فةرقـة لةوا (مليارَيـك و حـةفتاو دوو مليـؤن دينـار    ) 1116ِرةقةمة لةطةَل حساباتى خيتـامى سـاَلى   

ِرةقةمةكة زؤر نةبَىش بةَوم اةمة ِرةقةمةش اةوةى كة  زؤر كارةسـاتة لـةناو اـةم جةدوةلـة كـة ثيويسـتة زؤر       
داش اةمــةش زؤر طرنطــة كــة  1111بــؤ شــةش مــانطى يةكــةمى ســاَلى  ( املصــروف الفعلــى)دةقــاو دةق بَيــتش 

َيك ديـارى كـراوةش اةمـةى كـة بؤمـان      ثَيويستة زؤر دةقي  بَيتش لَيرة اَيمة شـتَيكمان بـؤ هـاتووة و لَيـرة شـت     
لةويةن حكومةتةوة بؤمان هاتووة لةطـةَل اـةوةى    1111هاتووة لةِراثؤرتى شةش مانطى يةكةمى بودجةى 

مليار دينار جياوازى هةيةش يـةعنى لَيـرة هةراةنـدام     666!  كةلةناو بودجةكةدا هاتووة بةِراستى كارةساتة
طى يةكةم مقارةنة دةكـات و زةربـى دووى دةكـات بةهةَلـةدا ضـووةش      ثةرلةمانَيك كة هاتووة و دَيت شةش مان

مليار دينار بةزياد هاتووة لةطةَل اةم ِراثؤرتى شـةش مـانطى يةكـةم    666ضونكة لَيرة ِرةقةمى حةقيقيةكة 
كــة هاتووةتــة ثةرلــةمانى كوردســتانش اــةوةى جَيطــاى تَيبينــى يــة اــةم ِراثؤرتــة كــة هاتووةتــة ثةرلــةمانى     

ؤكايةتى ثةرلةمانيش تاِرادةيةك كةم تةرخةمة كة اةبواية دابـةش كرابايـة سـةر اةنـدامانى     كوردستان سةر
 .......... .ثةرلةمان يةك بةيةك هةمان بوايةش وابزاي جطة لة لَيذنةى دارايى وى كةسى ديكة نةم بينيوةش 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ة و لـة ليذنـةى دارايـيش هـةبووةش  كـة جـةنابت       بةعةكسةوة بؤ طشت لَيذنةكانى ثةرلـةمان بـةِرةمسى ضـوو   

 .كاك امساعيل فةرموو. خؤت موقةسريى دةوامت نةكردووةش

 :حممد بةرَيز امساعيل سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةمة ثَيويستة لةناو سندوقةكةمان هةبَيت زؤر طرنطة زؤر اةهميـةتى هةيـةش تبعـةن دةمـةوَى باسـى اـةوة       
َيم بؤضى اةم جياوازيةى دروست كردووةة كَيشةكة لَيرة دايةش يةعنى خووشـك و  بكةم باشة حكومةتى هةر

بؤ شةش مـانطى  ( ف الفعليةياملصار)برايان يةك تةفسيلى ديكة هةَلناطرَىش طوَي بطرن اةمة هينةكةية دةَلَي 
ة يـةعنى لةمفهومـة كـ   / 31/7بـؤ  ( ف الفعليـة ياملصـار )ش اةوةى لـةناو بودجةكةشـدا هـاتووة   1111يةكةمى 

تةماشاى دةكةى هـيَ مـةفهوم و تةفسـريَيكى ديكـة هـةَلناطرَىش بـةَوم بؤضـى حكومـةت ثـةناى بردؤتـة بـةر            
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اةوةة لَيرةدا اةمة لَيرةدا قةزيةكة اةوةيةش حكومةتى هةرميى كوردستان اةمساَل لـةو مسـاريفة زؤرةى كـة    
ِرةقةمى زؤرطةورةمان دةداتَي بؤ  كردوويةتى كةلةناو بودجةدا تَيثةريوةش كة زؤر سةركةوتووة تةبعةن لَيرة

اةوةى بةوريايى اَيمة نةزانني اةو زيادانةى كة كردوويةتى بةجؤرَى لةجؤرةكان لَيمان دةشارَيتةوةش يةعنى 
مليار دينار دةربَينى لةحةقيقةت دا اةو رةقةمةى كة زياد بووة كةمرتةش كة ثَيويست دةكـات  666تؤ اةطةر 

ــىَ   ــاب  ب ــاو دةق موت ــة دةق ــةمان       اةورةقةم ــاتووةش لةه ــةوة ه ــةمان وةزارةت ــة لةه ــةى ك ــةو ِراثؤرت ــةَل ا لةط
حكومةتــةوة هــاتووة اةمــة خــاَلَيكى طرنطــة كــة ثَيويســتة بــة نــةزةرى ايعتبــار وةرى بطــرينش بابَــمة ســةر  

ــاَلى       ــةى س ــاى بودج ــةر تةماش ــتى اةط ــةميالكات  بةِراس ــةبارةت ب ــرش س ــاَلَيكى ت ــاتى   1111خ ــةين ميالك بك
دا بة ذمارةيـةكى كـةمرت   1116هةزار كارمةندى بؤ موسادةقة كراوة اةمة لة  31زيكةى وةزارةتى دارايي ن

ــةى       ــةَوم كةميزاني ــتووةش ب ــؤ ِرؤيش ــةى ب ــراوة وة ميزاني ــؤ ك ــادةقةى ب ــان موس ــةمرتةش ديس ــتَيكى ك يــةعنى ش
 31151دا دةكـاتش بـؤى نوسـيووين دةَلـَى      1111مان بؤ دَىش لةو خانـةي كةباسـى ميالكـاتى سـاَلى     1111

ارمةندم هةيةش يةعنى اةمة ِرةقةمَيكى زؤر خةياَليةش يةعنى نزيكى حةوت هةزار كارمةند فـةرق دةكـاتش   ك
من اةو مووضةيةى كةدةرم هَيناوة بة نسبةتى تناسب لةطةَل  اةو ميزانيةيـةى بـةو عـةدةدة ديـارى كـراوة      

 31َى ِروون بكرَيتـةوةش ثـار   مليـار دينـار زيـادى وةرطرتـووة دةبـ     13بةو دوو ساَلة وةزارةتى دارايى نزيكـةى  
كارمةنـدم هةيـةش    31151اةوةندةى هةبووة اةم سـاَل تـازة ثَيمـان اـةَلَى      1116هةزار كارمةندى هةبووة 

ــة ِروون بكةمــةوةش اةمــة     اةمــة ثرســيارة بةراســتى اــةبَى ِرون بكرَيتــةوةة اةطــةر ايجــازةم بــدةى اــةم خاَل
رةوة ميزانيــةى عــرياق دةســت نيشــان كــراوة دواجــار  نةفــةقاتى ســيادية كةلةعَيراقــدا هــاتووة لةســةرى ســة 

فةقةرة بة فةقةرة ميزانيةكان هاتؤتة خـوارةوةش يـةعنى هـةموو ميزانيـةكانى لـَي دةرضـووة تـا اـاخر شـت          
ـةكةى بودجةى هةرميى كوردسـتان دانـدراوةش دواجـاريش حصـةى هـةرَيمى كوردسـتان لـة        %(16)دواجار لة 

كَيشةكة دةست ثَيدةكاتش لَيرةدا كة من اةمةم لة بـةِرَيز بريكـارى وةزيـر     تةمنيةى اةقاليمش داندراوة لَيرةدا
( دوو سـةد ونـةوةد و هةشـت مليـار و سـةد و ضـل و دوو مليـؤن دينـار        )وةرطرتووة لة كـاك رةشـيد لَيـرةدا     

ت حـةو )مليـار دانـدراوةش كةواتـة    161هاتووةش بةَوم لةناو ميزانيةى هةرَيمى كوردستان كة بؤ اَيمة هاتووة 
ــار    ــؤن دين ــل ملي ــةد و ض ــار و س ــؤ ِروون     ( ملي ــةمان ب ــةين اةم ــةرَيزيان دةك ــووةش داوا لةب ــة و ون ب ــرة ون لَي

 .بكةنةوةة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك قادر فةرموو

 :قادر بةرَيز قادر حسن
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

رتـة ضـِروثِرةكةيان و ثشـتيوانيش    سةرةتا دةست خؤشى لة لَيذنةى دارايي دةكةم بـؤ ثَيشـكةش كردنـى ِراثؤ   
ى بودجـةى طشـتى هـةرَيم كـةم بكرَيتـةوة بـؤ       %11لةثَيشنيارى فراكسيؤنى كوردستانى دةكةم بؤ اةوةى لة 

اةو بابةتانة تةرخان بكرَيتش هةرضةندة تيكرارى ناكةمةوةش بؤ منوونة بةدةل اازووقةى هَيزةكـانى نـاوخؤ   
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هةروةها ثشتطريى لة هةردوو لَيذنةى ناوخؤ دةكـةم و اومَيـدةوارم   ...و تؤِرى كؤمةَويةتى و كشتوكاَل و هتد
ثَيشــنيارةكامنان وةكــو خــؤى لــة بودجــةدا جَيطايــان بكرَيتــةوةش ضــونكة اَيمــة لــة نزيكــةوة لةكؤبوونــةوةى    
وةزارةتــةكان لةطــةَل وةزارةتــى نــاوخؤ و ثــؤليس و ااســايش  لــة ثَيداويســتيةكامنان كؤليونةتــةوة و بــة          

اكاريــةكانى اــةوامنان ثَيشــنيار كــردووةش لةويـةكى تريشــةوة ثشــتطريى لــة ِراثــؤرتى لَيذنــةى  قةناعةتـةوة داو 
تةندروستى دةكةم بة حوكمى اةوةى اةندامم لةو ليذنةيةش كة بِرة ثارةى زياترى بـؤ دابـني بكرَيـت لـةم     

تاكـةكانى   بودجةيةداش ضونكة اةركى اةم وةزراةتة ثةيوةندى ِراسـتةوخؤى بـة ذيـان و تةندروسـتى هـةموو     
ــةتطوزارى      ــدة  اــةتوانن خزم ــت اةوةن ــني بكرَي ــؤ داب ــتيةكانيان ب ــةند ثَيداويس ــةو ض كؤمةَلطاكةمانــةوة هةي
تةندروستى ثَيشكةش بـة هاووَوتيـان بكـةنش  هـةروةها ثشـتطريى لـة ِراي زؤربـةى خوشـك و برايـان دةكـةم           

ثَيشـمةرطانةى كـةتاوةكو اَيسـتا لـة     لةوةى كة ايهتيمـامَيكى زؤر بدرَيتـة هَيـزى ثَيشـمةرطة بةتايبـةتى اـةو       
هةشت ليوايةكة جيا نةبؤتةوة تاكو لـةو تةشـكيالتانة جَيطايـان دةكرَيتـةوة يـان خانةنشـني دةكـرَين هـةوَل         
بدرَيت مووضةكانيان جياوازيةكى اةوتؤى لةطةَل اةوانى تر نةبَيتش  هةروةها ثَيشنيار اةكةم اةو قوتابيـة  

ن هاوكاريان بكرَى بؤ اةوةى بتوانن خوَيندنةكانيان بة كؤتابَيننش ضونكة هةذارانةى كةلة زانكؤكان دةخوَين
منوونةمان هةية بؤ اةوانةى كة لةو بارةوة ناضار بوونة واز لة خوَيندن بَيننش ديسان ثشـتطريى لـةو ِرايانـة    

تةكـةمان  دةكةم كة ايهتيمامَيكى زؤر بدرَيتة شوَينةوارةكان و ناوضة طةشـتياريةكان بـة حـوكمى اـةوةى وو    
زؤر ناوةندى طةشتيارى تَيدايةش بةرَيز سةرؤكى ثةرلـةمان ثَيشـنيارى طشتيشـم هةيـة بـؤ بـةِرَيزان وةزيـرى        

ِرَيطــاى اةوانيشــةوة بــؤ حكومــةت كــةثالنَيكى ســرتاتيذى دابنــَين بــؤ طرينطــى دان  لــة دارايــى و ثــالن دانــان 
ضةندين ثـرؤذةى تـرى ثيشةسـازىو جـؤراو     بؤكةرتى كشتوكاَل و ااذةَلدارى و ااوةدانكردنةوةى طوندةكان و 

جؤر بؤ اةوةى بتوانني لةمةترسى زيادبوونى دياردةى بَيكاري وش لة هةمان كاتيش تةزةخومى فةرمانبةران  
لةطشت وةزارةتةكاندا  ِرؤذ بةِرؤذ زياد بوونى مووضةخؤرى بَي اينتاجش بةِراى مـن اةطـةر بودجـةى هـةرَيم     

اَيســتاش كــة هةمانــة مةحاَلــة كَيشــةكامنان ضارةســةر بكــات لةوانةيــة    بطاتــة دوو اةوةنــدو ســَى اةوةنــدةى 
زياتريشى بكـاتش  اةطـةر بَيتـو ثـِرؤذةى بةرهـةمهَينمان نـةبَيت و ذَيرخـانى اابوورميـان بـةهَيز نةكـةين وة           

و بطرة زياتر بودجة بؤ مةعاشات تـةر خـان بكـةينش ديسـان تـةنها ثشـت        1/3ساَونة ناضار دةبني زياتر لة 
بة داهاتى نةوت من بـة سياسـةتَيكى سـةركةوتووى نـازايش بـةَلكو ثشـت بةسـنتش داهاتـةكانى تـر لـة            بةسنت

وآلتةكةمانش اايندةمان دةتوانَى طةشرتو مسؤطةر تر بكـات و وة ااسايشـى نةتةوةيشـمان بـةهَيز تـر بكـات وش       
 .زؤر سوثاس 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابتش كاك سةروةر فةرموو 

 : سةروةر عبدالرمحن عمر.بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان



 316 

ــتش بؤيــة دةبيــنني كــة اةمــة دوو ِرؤذة       ــدةطرَى كــةوا قســةى لةســةر بكرَي ديــارة اــةو بودجةيــة اــةوة هةَل
طفتوطؤى لةسةر دةكرَيت وة كؤمةلَيك خاَلى ايجابى لةنَيو بودجةكة دا دةبينني كـة مايـةى اامـاذة ثَيدانـةش     

ى شةفافيةتدا كة دةبينني شـةفافانةتر هـاتووةوة سـاَل بةسـاَل بـة ثَيـى اـةو اةزموونـةى هةيـة          هةر لة بوار
ياخود بة ثَيى اةو طؤِرانكاريانةى كة هاتوونةتةكايةوةش اةطةر برايانى اؤثؤزسـيؤنيش لَيمـى قبـوَل بكـةن و     

ى شــةفافيةت بــةر بَلـَين بــةهؤى اةوانةوةيــةش طــرينط اةوةيــة ثرؤســةكة بــةرةو ثَيشــةوة تــر ضــووة وة بــوار 
فراوانرت بووةش لة بوارى وةبةرهَينان اةم بودجةية دةيان ثِرؤذةى طرنط و سرتاتيجى  تَيداية كةلة خزمةتى 
اةم هةرَيمةدا هةيةش لةبوارى خزمةتطوزارى طشتى دا بةهةمان شـَيوةش هـةروةها تـا ااسـتَيكى زؤر زياتراـةم      

شى تَيداية كةوا تـا ااسـتَيكى زؤر دةسـتى حـزبيش لـة نـاو       بودجةيةى اةمساَل دةتوانني بَلَيني خاَلى طةشرتي
حكومةتدا لةبوارى بودجةدا كةم كراوةتةوةش بةرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان ثشـتطريى تـةواوى اـةو ثَيشـنيارانة       
دةكةم كةوا هاورَيم خاتوو سؤزان بةناوى ليسـتى كوردسـتانى ِرايطةيانـد لةهـةموو اـةو هـةنطاوة طرنطانـةى        

رَيت وةلــةو بودجةيــةدا دةســت نيشــان بكرَيــت هــةر لــةزيادكردنى قــةرزى ثيشــة ســازى  كــةوا ثَيويســتة بنــد
مةســةلةي بةقــةرزي ووان و ثَيشــينةي هاوســةرطريي و هةمووويةنــةكاني تــرش بــةريَََََََََز ســةرؤكي  كشــتوكاَل و 

سـيارةكاني  ثةرلةمان من لَيرةدا داوا لة وةزيري دارايـي ووةزيـري ثـالن دانـان دةكـةمش بةرلـةوةي وةآلمـي ثر       
اةنداماني ثةرلةمان بدةنةوةش ثَيويستة خاَل بةخاَل طفتوطؤو وةآلمي اةو راثؤرتة بدةنةوةش لـةو داواكـاري و   
بةرضاو خستنانةي كةوا لة راثؤرتةكةي ليذنةي دارايي دا هاتووةش ضونكة اَيمـةي اةنـداماني ثةرلـةمانش لـة     

ةتة رووش بؤية ثَيم وانية شـتَيكي اـةوتؤ مـابَي وة    ليذنةكاندا سةرجةم اةو بابةتانةي كة هةبووة خستوومان
حةقــة لَيــرةدا بــةر لــة وةآلمــي ثرســياري اةنــدامان وةآلمــي اةوانــة بدةنــةوةش اــةم بودجةيــة كــة دةيبيــنني 
بةراسيت هةقة هةموومان بةرطري لَيبكةينش بةرطري لَيكردنَيك لة تةندروست بووني اةم بودجةيةش اةطةر 

ــتة    ــوَينَيك دا ثَيويس ــة ش ــتة ليســيت       ل ــةكانيش ثَيويس ــةر كةموكوري ــة س ــة خبرَيت ــبطريَي و ثةجن ــةي لَي رةخن
كوردستاني بةر لة اؤثؤزسيؤنيش كة خؤي حكومةتي ثَيك هَيناوة ثةجنةي خباتة سـةرش وة لـةو شـوَينانةش    
دا كة ثَيويستة ويةنطري لَيبكرَيت لةويةنة باشـةكاني بـةر لـة ليسـيت كوردسـتانيش ثـَيم وابـَي ليسـتةكاني         
اؤثؤزؤسيؤن بةرطري لَيبكةنش من بة مايةي خؤشحاَلي دةزاي كة وا لةم دوو رؤذي طفتوطؤيةداش كةوا رةوتي 
طفتؤطؤكان بة ااراستةيةكي زؤر تةندروست رؤيوة وةبةبَي جيـاوازي قسـةي لةسـةر كـراوةش بـةرَيز سـةرؤكي       

وة دةكرَيـتش ضـةند خـاَلَيكي كـةم و     ثةلةمان من لةو بودجةيةدا لةطةَل اةو ويةنة ايجابيانةي كةوا باسي لَي
كوِريشي دةتواي تَيدا ببيـنم كـةوا لَيـرةدا دةكـرَي اَيمـةي اةنـداماني ثةرلـةمان طفتوطـؤي لةسـةر بكـةين و           
ضاكرتي بكةينةوةش يةكَيك لةو ويةنانـة اةوةيـة كـة داهاتـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان بـةرووني اامـاذةي ثـَي          

بكرَيتةوةش لة بودجةدا اايا داهاتةكاني نةوتةش طومرطة وةياخود هةريـةك  نةدراوةش هةقة لَيرةدا باشرت روون 
لة ويةنةكاني ترة لةم ثرؤذة ياسـايةدا هـةروةك هاوِرَييـاي قسـةيان لَيكـرد لةبةشـَيكي زؤريـان لةمةسـةلةي         

ةش لـةو  داهاتي هةرَيم جياوازيةكي زؤر هةية كة ثَيويستة بةِرَيز وةزيري دارايي باشـرت بؤمـاني روون بكاتـةو   
ذمــارة زؤرةي كــةوا نزيكــةي ثَيــنج ترليــؤني فةرقــة لةطــةَل لــةنَيوان اــةو داهاتــةي لــة حكومــةتي هــةرَيم     
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دةستنيشاني كردووةو اةوةي لة بةغدا  دا كراوة وة جطة لةمة لة خةرجيةكاني تر واتا كةوا منحةي حزبة 
وة هةرضةندة لة راثؤرتي ليذنةي دا زؤر زيادي كردو 1111سياسيةكانيشي لةسةرة بةبةراورد لةطةَل ساَلي 

دارايي و ليذنةكاني تردا هاتووة كة كـةم بكرَيتـةوةش مـن لَيـرةدا رايـةك دةردةبـِرم كـة لـةو ثارةيـةي كـة بـؤ            
حزبة سياسيةكان تةرخان كـراوة بـواري طـرنط تـرو لةثَيشـرتو زةرور ترمـان هةيـةش بؤيـة ثَيشـنياري اـةوة           

ة تر كار بكةنش بؤية لَيرةدا كة اةو بودجةيةي كـة بـؤ حزبـة    دةكةم كة حزية سياسيةكانيش لة خؤبردووان
سياسيةكان تةرخان كراوةش بؤويةني تر تةرخان بكرَيتش حزبةكان ثَيويستة خؤيان خؤيان بذيـةنن بـةر لـة    
ــةموويان ثــارتي دميــوكراتي كوردســتان و يةكيــةتي نيشــتماني كوردســتانش بــةرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان          ه

ةكو هاوِرَييان باسيان لَيوة كـرد كـة لـة ثرؤذةكـان نةخراونةتـة بـواري جـَي بـةجَي         ذمارةيةكي بةرضاو هةرو
كردنــةوةش بــةآلم اــةوةي مايــةي خؤشــحاَليية مــن دةيبيــنم لةويــةن وةزيــري ثــالن دانانــةوة بــة اةبــدةيت     

و كراوةتةوةو ليستَيكي تـر هـاتووة ثَيويسـتمان بةوةيـة كـةوا زيـاتر و باشـرت بؤمـاني روون كاتـةوة كـةوا اـة           
لَيَليةي هةيةش نةبَيتش بةرَيزان اةم بودجةية كة خاَلي ايجـابي و باشـي تَيدايـةش بـةآلم بـؤ اـةوةي لةسـاآلني        
داهاتوودا باشرت بَيتش ثَيويستة لة اَيستاوة كاري لةسةر بكرَيتش بؤية ثَيشـنيار دةكـةم لةطـةَل ثةسـندكردني     

ومـةتي كـةين بـؤ اـةوةي حكومـةت ايلـزام       ثرؤذة ياساكةدا ضـةند راسـثاردةيةك دةربكـةين و ااراسـتةي حك    
بكرَيت جَي بةجَي يان بكاتش لةوانة يةكةم لةطةَل اةوةي ماوةي ضةند ساَلَيكة حكومةتي هـةرَيم  بودجـةي   
ساآلنةي خؤي اامادة دةكات هَيشتا نةيتوانيوة بودجةكة بةشـَيوةيةكي تـةواو زانسـتيانة اامـادة بكـاتش واتـة       

بنةما ياسايةكاني بودجـةي بةتـةواوي تَيـدا بَيـتش بؤيـة دةبَيـت ثةرلـةمان        ثرؤذة بودجةي هةرَيم ثَيويستة 
جةخت لةسةر رَيكخستين بودجة بكاتةوة بةجؤرَيك كة لةطةَل ثَيوةرة نَيو دةوَلةتيةكان و زانسيت اـابووري  

ي يـةتي ذمَيريــاري واةنـدازياري دوور خبرَيتـةوةش اامــاجن   ةوَلودا بطوجنَيـتش لـةزاَل بـووني دروســت بـووني اة    
دةبَيــت لةطــةَل نــاردني : بودجــة اةوةيــة هاوســةنطي اــابووري رابطرَيــت نــةك هاوســةنطي ذمَيريــاريش دووةم 

بودجة بـؤ ثةرلـةمان حكومـةت توَيذينةوةيـةكي زانسـيت ثشـت اةسـتوور بـة داتـاو زانيـاري لةسـةر رةوشـي             
ضاويان روون بَي و بزانن اابووري وكؤمةآليةتي هةرَيم رةوانةي ثةرلةمان بكات بؤاةوةي ثةرلةمانتاران بةر

لة ااراستةي بودجةي هةرَيم بةرةو ض ويةكة و تا ضـةند دةتـوانَي اـةو ااماجنـة بثَيكـَي كـة دةسـت نيشـاني         
كردووةش سَييةمة دةبَي ثةرلةمان دةسـتةيةكي راوَيـذكاري ثسـثؤري هـةبَي بؤاـةوةي بتـوانَي كـة وا هاوكـاري         

داريان بكاتةوةو ااطادارمان بكاتةوة كةوا ثرؤذة ياسـاكان بـةبَي   ثةرلةمان بَي بؤ اةوةي لةكةم كورتيةكان ااطا
ــوارةم   ــةند بكــةينةش ض ــنيازكراوةكاني   : كــةم و كــورتي ثةس ــؤ ثــرؤذة ثَيش ــةدواي اــابووري ب اامــادةكردني ج

وةزارةتـةكان و داخــل كردنـي سيســتةمي داتـاو زانيــاري بــؤ اـةوةي لَيــوةي بزانـرَي اــةم ثرؤذةيـة تــا ضــةند       
اني تر دةبَي و دةبَيتـة فاكتـةري طةشـةي اـابووري هـةرَيمش هـةر بؤيـة داوا لـة وةزارةتـي          تةواوكةري ثرؤذةك

ثالن دانان دةكةين كة ضي دي هيَ ثرؤذةيةكي وةبةرهَينان نةخاتـة نـاو بودجـةوة اةطـةر هـاتو ديراسـةي       
ثرؤذةكان و جةدواي اابووري و ديزاني لةطةَل دا نةبَيتش ضونكة اةو دوو خاَلة هؤكاري سةرةكي دواكةوتين 

 ووازي خةمآلندني تَيَووي ثرؤذةكانن سوثاس
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 : بةرَيز سةرؤكي يةرلةمان
 .دةست خؤش بةرَيز عةزمية جنم الدين حةسةنش فةرموو

 :جنم الدين حسن مميم بةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نيـةكاني خؤمـان   ديارة كةباس و طفتوطؤكردن لةسةر مةسةلةي بودجة اةكرَيش اَيمـة اـةبَي سـةرنج و تَيبي    
لةسةر داهات و لةسةر خةرجيةكان باس بكرَيش من ثَيم واية اةوةي كة خـاَلي سـةرةكي يـة لـةطفتوطؤكردن     
لةسةر بودجةش ضونكة بودجة خؤي بِري داهات و خةرجية كـة لـة سـاَلةكة اامـادة دةكرَيـتش اـةوةي مايـةي        

ي طشــيت يــةش واتــا نســبةي داهاتــة و ســاآلني تــريش ااشــكرانةكردني داهــات 1111نيطةرانييــة لــة بودجــةي 
طشتيةكان لة ثَيك هَيناني بودجةي طشـيت حكومـةتي هـةرَيم دا لـة ضـةندين رةهةنـدةوة سةرضـاوة دةطـرن         
كةلةطةَل تيؤرة اابووريةكان ضةمكي شةفافييةت و رَيذةي بةشداري كةرتـة اابوريـةكان كـؤك نييـة كةواتـة      

طشـيت دا ض لـة بودجـةي بةكارخسـنت و وةبةرهَينانـة لـة       ناوبذي رةنووسةكان لة نَيوان ليستةكاني بودجةي 
داهاتي طشيت دا دةستةبةركراو خةمَلَيندراو هةَلطري طوماني راشكاوانة لة شـاردنةوةي طوذمـةكان و سـاماني    
ــي       ــةو دامةزراوانةيــة كــة رؤَل ــةوةي ا ــةتاَل كردن ــرت ب ــاَلي ثَيش ــاري دوو خ ــتان دا هؤك ــةَلكي كوردس ــي خ داراي

بيــنن و نــاوةرؤكي كارنامــةي خؤيانيــان بــةتاَل كردؤتــةوةش وةكــو ديــواني ضــادوَيري    ضــاودَيري حكومــةت دة
دارايي و دةستةي نةزاهة و رؤَلي ضاودَيري ثةرلةمان و رؤَلي بةرَيوبةرايةتيةكان و ضاودَيري دارايي نـاوخؤ  

دواي ساَل داش ساَل لة  1111و ديواني وةزارةتةكان هةآلوساني بودجةي بةكارخستين حكومةت لة بودجةي 
بؤتــة مايــةي بةرهــةمهَيناني هــةذاري زيــاتر بــؤ اــةو هاووآلتيانــةي كــة داهاتيــان ســنووردارةش لــة حكومــةت  
دةثرسني ثاساوي اةو هةوَلةي بودجةي بةكار خستنة ضي ية اةطةر سياسةتي رازي كردني بةرامبةرةكان و 

ان نــةبَيت و رَيطــا خؤشــكةر دةســت بــآلوي و تةخشــان و ثةخشــاني ســاماني دارايــي طشــيت هــةرَيمي كوردســت
نةبَيت بؤ سثيكردنةوةي طوذمةكانش اةطةر بودجةي طشـيت حكومـةتي هـةرَيم بـةو شـَيوة ناثرؤفيشـناَلة لـة        
هةموو ساَلةكان اامادة بكرَيت بةو شَيوة زيادة رؤيي ناودذي لة رةنووسةكان بابةتَيكي زؤر ااسـايي بَيـت بـة    

كي زيرةكانةوة دَي بؤاةوةي كة تـةواوي خةرجييـةكان و داهاتـة    وي اةوةوةش اةوةش لة غيابي بةرَيوةبردنَي
طشيت يةكان ثَيش بيين دةكرَيت و ااسؤيةكي تاريك ضاوةرَي ي هةرَيمي كوردستان بكـاتش لـة مـاوةي ضـةند     

بـؤ   1111ساَلي تردا تةرخان كردني دوو بودجةي جياواز بة تايبةتي لة بودجةي بةكارخسـنت دا لـة سـاَل    
يش كة بة ااسايشي هةرَيم لـة هـةولَير بـة ااسايشـي سـلَيماني لـة سـلَيماني ناويـان بـراوة لـة           دةزطاكاني ااسا

اـةو دوو دةزطايـة يـةكرتيان نةطرتؤتـةوة تيايـدا و بـة        1111بودجةداش بةَلطةي اةوةن كة اةم ساَليشس لة 
بـــةران و شكســتيةك دادةنـــرَين لـــةبنياتناني دةزطايــةكي ااسايشـــي نيشـــتماني طشــيت داش مووضـــةي فةرمان   

كـة   16و ثؤينـت   31%برييت بـووة لـة    1116بةبةراورد لةطةَل  1111خانةنشيين و رَيذةي هةَلكشان لة 
شبـةآلم لـة    111مليارو  333تَييدا طوذمةي هةَلكشانةكةي بة ثَيي اةو رَيذةية برييت ية لة يةك ترليؤن و 

خاَلَيكي تـر   16%ويش برييت ية لة اة 1111كةمرت هةَلكشاني بة خؤيةوة بينوة بةبةراورد لةطةَل  1111
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ثرسياري سةرةكي ية لَيرةدا اةوةيـة كـاتَي حكومـةت بـة ثَيـي مـيالك بودجـةي بـؤ برطـةي فةرمانبـةران و           
خانةنشيين لةهةر ساَلَيكي تازةي دارايي دةخةمَلَينَيت ثاساوي هةَلكشاوي ساَل لـة دواي سـاَلي اـةو طوذمةيـة     

َيكدا دادةمةزرَين يان خانةنشني دةكرَين بؤمنوونة هةَلكشـاني طوذمـةي   بةرامبةر بة ذمارةي اةوانةي لة ساَل
ثةسـةند كـراوي ثةرلـةمان     1116اةو برطةية لة هةمووساَلةكان دا دووبارة بؤتةوة بة ثَيي حسابي ختامي 

مليـؤن كـة خـةرجي فعلـي حكومـةت لـة        176مليارو   7775ترليؤن و  3بؤ اةو برطةية برييت بووة لة   
طوذمةي زيـادة رؤيـي كـردن بـرييت يـة لـة        661مليارو  676ترليؤن و  1اَلةدا برييت بووة لة هةمان اةمس

بـؤ   1111لة ثـرؤذة بةردةوامـةكان دا طوذمـةي تـةرخان كـرا و لـة بودجـةي وةبـةرهَيناني بودجـةي           515
دةكـةين   بةآلم كاتَي تَيبـيين لـة ليسـتةكة    765مليارو  111ترليؤن و  1ثرؤذة بةردةوامةكان برييت ية لة 

دةبينرَي ذمارةي اةو ثرؤذانةي كة تا اَيستا دةسـت بـةكار نةبوونـة لـة بنةِرةتـدا ثـرؤذةي ثَيشـنياري سـاَلي         
نش لـةنَيو اـةو ليسـتةدا جَييـان بـؤ كراوةتـةوة بـؤ منوونـة دروسـت كردنـي خانـةي بةسـاآل             1111رابردووي 

ــاي ثؤليســـي بـــةرطري فرياكـــة    وتنش دروســـت كردنـــي ضـــووان لـــة ناحيـــةي شـــؤرش لـــة ضةمَـــةماَلش بينـ
اـةوةي مايـةي سـةرنج و تَيبـيين يـة لـة بودجـةي         1111ثؤلي لة ضةمَةماَل لة ساَلي  11قوتاخبانةيةكي 

بودجةي بةكارخسنت لة هةموو ساَلةكاندا بةشي بودجةي بةكارخسنت كةوتووةش وةهـةروةها دةسـت    1111
ــة        ــةزةقي ل ــنت دا ب ــةي بةكارخس ــةم بودجةي ــةردةوام ل ــاني ب ــآلوي هةَلكش ــةران و   ب ــةي فةرمانب ــوار برط ض

خانةنشـــينان و كـــِريين شـــت و مـــةك و خزمـــةت طـــوزاري و ضـــاكردنةوةي خةرجيـــةكان و بةخشـــينا         
بةدةردةكةوَيتش اةم زيادةرؤية بؤتة هؤي كورت هَيناني بودجةش خاَلَيكي تر برطةي بودجةي تـةرخان كـراو   

ر بـؤ وةبـةرهَينان ثـرؤذةي زؤرنش بؤيـة     بؤ ثرؤذة بةردةوامةكان كةم كردنةوةي ثرؤذةي زؤر بؤ برطةي زيات
من ثَيم واية زؤرترين بودجة بؤ ثـرؤذة بةردةوامـةكان اةطةِرَيتـةوة بـؤ بةشـداري نـةكردني وةزارةتـةكاني        
ثةيوةنددار لة دروست كردني ثرؤذةي وةبةرهَيناندا لةبةراةوةي تةندريين ثرؤذةكان تةنها لـة دوو شـوَيين   

ارةتــي اــاوةدان كردنــةوةو ثارَيزطايــة لــة دةرجنــامي خــاَلي ســةرةوةدا  ســةرةكي اــةجنام دةدرَيــت اــةويش وةز
دةبينرَيت ثرؤذةكان لة سـاَلَيكي دارايـدا بةسـةر يـةك دا كةَلةكـة دةبـن و اـةوةتا دةبينـرَي رَيـذةي ثـرؤذةي           

 روو لة داكشان و نزم بوونةوة دةكاتش هةماهـةنطي لـة نَيـوان ثارَيزطاكـان و     1111ذمارة نوَييةكان لة ساَلي 
وةزارةتةكانـدا هةســيت ثَيناكرَيــت لـة كــاتي اامــادة كردنـي بودجــةدا دابــةش كـردن و ديــاري كردنــي ثــرؤذة     
ثَيويستةكاندا بة ثَيي ثَيوةرة زانسيت و طوجناوةكان نةكراوةش اةندامَيكي اةجنومةني ثارَيزطـاي سـلَيماني بـؤ    

اتَيكـدا لةشـوَينَيكي وةكـو ضةمَـةماَل     ثرسكردن بـةم ثرؤذانـة اـةَلَيت اَيمـة ااطامـان لـةم ثرؤذانـة نيـةش لةك        
دةفتةرش بـةآلم تـا   ( 37)ديزايين بؤ كراوةش بة بِري 1116ثرؤذةيةكي سرتاتيذي طةورة هةبووةش كة لة ساَلي 

شدا وجودي نيةش ثَيويستة لة بودجةدا هةوَلي طةِراندنةوةي هاوسةنطي  1111و  1111اَيستا لة بودجةي 
وةطةِرخستنداش اةمساَل هةوَلي كةمكردنةوةي بودجةي وةطةِرخسنت بدرَيتش بدرَيتش لةنَيوان وةبةرهَينان و 

ــارو          ــةلي ك ــادكردني ه ــتين وآلت وزي ــاي ثَيشخس ــةش مان ــة اةم ــةرهَينانش ك ــاني وةب ــادكردني ثرؤذةك ــؤ زي ب
جووآلندني بازاِر دةداتش ثَيشخستين وآلت و بةهَيزكردني ذَيرخاني اابووريش بةاةجنامداني ثرؤذةي طةورةو 
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ــتوكاَلي و    ســرتا ــدرَيتش ثــرؤذةي كش ــازيدا بــة اــةجنام اةطةيةن ــةبواري كشــتوكاَل وثيشةس تيذيية بةتايبــةت ل
ثيشةسازي و اابووري بةهَيز دةبَيـت و ااسـيت ذيـان بـةرةوثَيش دةضـَيتش هـةلي كـار زؤر دةبَيـتش حكومـةت          

اريش بـةهؤي خراثـي   سياسةتَيكي اابووري دروسيت نية بؤ كةمكردنةوةو نةهَيشتين دياردةي بَيكـاري و هـةذ  
سيســتمةكةوة كــة نةتوانــدراوة بةشــَيوةيةكي دادثةروةرانــة كــاري ثــَي بكرَيــت لةوةزارةتةكانــداش فةلســةفةي   
سياسي دةوَلةت لة ِرةنطدانةوةي سياسةتي ايقتصادي وآلتدا نةتوانراوة لةكوردستاندا بةشـَيوةيةكي يةكسـان   

ويةت بدرَيت بةو كةرتانـةي كـة ثَيويسـنتش يـةكَيك لـةو      وبةثَيي ثَيداويسيت بتواندرَيت لةوةزارةتةكان اةولة
كةرتانةي كة طرنطي زؤري ثَينةدراوة لة اةمساَلدا بةشـَيوةيةكي بـاش كـةرتي ثةروةردةيـةش ثـَيم وايـة بـاش        

مليار دينارةش جارَيكي تر لةبةر اةوةي كَيشةي ثةروةردة (151)طرنطي ثَينةدراوة و ثَيشنياريش دةكةم اةو 
ــة   ــةش ب ــةروةردة       11بةردةوام ــةي ث ــةتوانرَيت كَيش ــا ا ـــتش اينج ــة دابندرَي ــة ثارةي ــةو طوذم ــريش ا ــاَلي ت س

 .لةكوردستاندا ضارةسةر بكرَيتش نابَيت اةمة فةرامؤش بكرَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاسش اامينة زكري سعيد يوسف
 :بةِرَيز اامينة زكرى سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

داش بابـةتَى قوتاخبانـةى    1111يا سـاَو   15و11ةرلةمانتارانش ذ ثِرؤذةى ثَيشنيار كريداش وثةِرةى بةِرَيزان ث
تايبةت كو ضار مليار دينار بؤ ِرَيظة بردن و كارطَيِريا خاندنَى كةرتى تايبةت هاتينة دةست نيشان كرنش كـو  

مةبةسـت ذ  ب ِرَيـوةبردن و كاطَيِريـا    اةو مةدرةسة لة هةَلةجبة و كةورو زاخؤ و سؤرانةش ثرسيار دكـةم كـو   
بزةبــتش اــةظ ِرَيظــة بــةريا اــةظ مةدرةســَيت كــةرتَى تايبــةت دَى ض كــةن كــو مةدرةســَين حكــومى و قــةزايَين  
ثةروةردةيى نةشَين وى اةرك و وى كارى ِرابنبش بةِرَيزان وةزيرى دارايى وش بةِرَيزان وةزيـرى ثـالن دانـانَىش    

مةدرةسـا   161ارن كو ِرَيظة بةريا اةطةر قةزا زاخؤ بكةمة منوونةش قةزا زاخؤ اايا اَيوةش وةكى من ااطاه د
مليـؤن دينـار وةردةطـرىش سـةر ظـان هـةمى مةدرةسـَى و سـةر ظـان           135ثَيك دَينتش كو هةيظا نة بتةنَى كو 

قوتابيـا ثـرتش قوتـابى و     1111مةدرةسَى دهَيتة دابةش كرنش كـو ثَيتظيـا ظـان مةدرةسـا ذيـشش       161هةمى 
امؤستاو كارمةند ثرت ثَيك دَيتش بؤ كارطَيِرى و بؤ هةموو شولَيت خـؤ ِرَيظـة بريظـةش اـةظ طوذمـة بـؤ دَيتـة        م

هــةزار دينــار بــةر دكــةويتش بــؤ  115مــةزاخنتش اةطــةر هــةر مةدرةســةكَى اةطــةر تةقســيم بةنــدى بكــةىش 
ت بَيتة مةزاخنتش ايحتيمالة جةنابَى هةوةى ثَيشنيار كرىش اةظ مةبلةغة بؤ وان ضار مةدارسَى كةرتَى تايبة

قوتابى تَيدابيتش كو ذ ِروويا اابووريش كو طةلةك جار اةم دبيـنني عـةردو اـاظ و كـةهرةب      511هةتا  111
وش وان دَينة عةفو كرنش ذ ويَى حكومةتَيظةش سةرةِراى هةندَيذى كو ثارةكا خةياليش قوتابيا دَينة وةرطرتنش 

مليؤن دينـارا بـؤ مةسـاريفَيت كـارطَيِرى ل سـةر       111هةوة دظَيت هةيظَى مةجاىَل كةرتَى تايبةتداش جةنابَى 
بودجا حكومةتَى تةرخان بكةن  بؤ كةرتَى تايبةتش اايا ض مةنت  دَى قةبيل كـةتنش دَى بـةراوردَيت ناظبـةرا    

نـة  َى مليؤن ديناراش دوو سةدو ثَينجَى هةزار دينـارا مـرؤظ شـَيت بكـةتنش ض مةنتقـة اـةظ ثـِرؤذَى هاتي        111
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دانان ذوان هةرَيمَيداش يان وَى هةظ طرتيظة اةظ بِريارا وَى داىش بؤ ظَى ثرسيارَى كو جهَى سـةر سـوِرمانيا مـن    
بووش ثرسيارَى جةنابَى وةزيرَى ثةروةدةيَى كرش جةنابَى وَى ااماذة ب هةنـدَى داى كـو تةسـهيالتا بـؤ كـةرتى      

ذوان قوتـابى بيـدا   % 1ت تايبـةت ضـَى كـةمش    تايبةت ضَى كـةتش اـةو عةقـدَيت كـو دطـةل هةنـدةك مةدارسـيَ       
هةذارة شبةس ثشتى ديف ضونا من كو ل سةر هندةك مةدرةسـَى كـةرتى تايبـةت كـرىش مةدرةسـةكا دهـؤكَى       

 35زارؤكَى شةهيدانةش مةدرةسةكادى من سةح كـرَى   1قوتابىش يَيت ناظدا بتنَى  113اةز دَيكةمة منوونةش 
هةتا  111قوتابى شةهيدان بنش تةنها % 111ةر خؤ هةتا اةوذى ذى ش قوتابى يَيت شةهيد و هةذارانةش اةط

قوتابَي شةهيدان مة هةنةش كو ب ِراسـتى اـةوة جهـَى ِراوةسـتيانَييةش جـدى دَى لسـةر ِراوةسـتنيش ياسـا          511
مليؤن دؤور بؤ  35مليؤن دؤورا بؤ وان دةست نيشان كرنش كو طوذمَى 111ب طوذمَى  1111بودجةى ساَو 

مليؤنَى ديكة ديار نينةش من دظَيت بـزاي ثرسـيارا جـةنابَى وةزيـرَى دارايـى دكـةمش كـو         75مةزاخنتش  هاتية
 1111َى ياسا بودجَى سـاَو   13مليؤن دؤورا ض ىَل هاتيةو كيظة ضويةةش هةرضةند ماددَى  75مةسريَى وان 

مليـؤن دؤوريـةةش يـان ذى     75زاختنا دا ااماذةدا هةندَى كو دَى بةردواميا توانا سازيَى بىش اايا مةبةست مـة 
مليؤن دؤورَى دىش دَى بؤ هَيتة دةست نيشان كرنش ثِرؤذَى ثةرتوتكخانةى ناوةنديا 111مةبلةغةكى دي يان 

مليـؤن دينـارنش ل وثـةِرَى     مةى طشتى ثَيـنج مليـارو ثَيـنج سـةد    ى طوذ1111زانكؤيا دهؤكَىش ل بودجا ساَو 
مليـار دينـارش بؤضـىةش يـةعنى     5اـةو طوذمـةيَى بويـة     6َى زجنـرية  1111َو داش ذ ثِرؤذَين بةردوامَيى سـا 61

مليار  11مليؤنَى ديكة ض ىَل هاتيةةش يان ثِرؤذَى ضَيكرنا زانكؤيا هةَلةجبة و ِرانيةو كةورش ساَو ضووى  511
ونـة هةَلةجبـة   َى اةظ طوذمة يـَى كـَيم بـووىش بـؤ منو    61دينار بؤ تةرخان كرىش ل ثِرؤذَيت بةردوام وثةِرَيت 

بوية دة مليارو ثَينج سةدو ثةجناو ثَينج مليؤنش بـؤ كـةورى بويـة نـؤ مليـارو نؤسـةدو ثـانزة مليـؤنش ِرانيـة          
بوية دة مليارو سَى سةدو و هةشتَى و اَيكش اةو طوذمة بؤضى هاتة كَيم كرنش كيظة ضـوينةةش ل سـةر كـريَى    

ةردةسـتَى مـة ىَل جهـَى داخَييـة وةزارةتـا اـةوقافَى اـةم        هاتية ِرةوانة كرنةش اـةو دوو سـاَلة بودجـةيا دَيتـة ب    
نابينني يةك ثِرؤذةش نة بؤ مةسيحيا نة بؤ اَيزديا مةزارطةه و جهَيت ااينيَيت وان بؤ هاتبنة تةرخان كرنش 
ب ِراستى اةظة جهَى ِراستيانةش اةطةر وةزارةتا اةوقافَىش اةطةر ب شوَينَيت ايسالميةش بال ديار بىش بـةس يـا   

رة اةو قافةش وةزيرَى ثالن دانانَىش اةز نزاي ضةوا ل سةر وى دةرباز بويـةةش كـو بـؤ وان نـةبينتش بـةِرَيز      ديا
كـةس تـةعينات هـةبن بـؤ وةزارةتـا اـةوقافَىش       111سةرؤكَى ثةرلةمانَىش ليذنا اةوقافَى ااماذةدا هةنـدَى كـو   

كةس بوونش  1تنَى ميالكَى بؤ اَيزديا داناى  بةِرَيز سةرؤكَى ثةرلةمانَىش ثةرلةمانتارانش دزانن ساَو ضووى ب
تـةعينانَيت   11اةو ِرَيظة بةريا يَى شئونَيت اَيزدياش بؤ هندَى كو يةعنى سةر اةمرَى وةزارةتَىش يَى ضـووى  

بؤخؤ ايناىش اةوة بلى هنـدى كـو سـَى سـةدو ثـازدة مةزارطـةه و ثارَيزطـةهَيت اَيزديـا مـةيَيت هـةىش ِرَيظـة            
داناىش يةعنى ب ِراسـتى جهـَى ِراوةسـتانية ل سـةر ظـَىش كواليتيـا جَيبـةجَى كرنـا طةلـةك           بةريةكَى ذ دهؤكَى

ثِرؤَى ل ااستةكَى زؤر باش دانينةش اةظة ذى دَي زظِرى بؤ دةستا جَيبةجَى كرنىش هةروةسا ليذنا ضاظ دَيريـا  
ةرةدانا هةنـدةك مةدرةسـا   اةندازةىش تةندةرا كو جهَى كةرستةيَى تَيدا بكاراينانش اةطةر سةح كةنَى اةظة س

من يا كرىش ثِرؤذةى اةوة دوو هةيظاية تةسليم كرى اةظ مةدرةسَىش ىَل دبينى كو ثشيةكى طةلةك خراث ي  
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داهاتينةش يةعنى هةر ظَى طاظَى هةر ِرةفتني مةترسيَى سةر بَـيكاش داِرَيـت وَى ديوارَيـت وَىش يَيـت هـةرفتىش       
كَى يَى جوانكاريا بةرَى يَيت كةفتىش ذ ويةكَى دي ترظةش كار بـؤ هنـدَى   ظى رِِِةنطى ديوارَيت سةرداش كو ديوارة

هاتة كـرنش مةدرةسـَيك نوكـة ب شـَيوازةكَى سـةردةمى بَيتـة كـرنش ياريطاَيَيـت وةرزشـى تَيـدا هـةبنش  ـابن             
ت بؤ ياريطايَيت وةرزشى تَيدا هاتينة كرنش بةس نةطؤِرَيت مةعيارَى وةرزشينةش اامَيرَيت وةرزشى دانى جهَي

َى 1111نةمايةش ثِرؤذَى ضَيكرنا زانكؤيا سؤران ثارَيزطـا هـةولَيرَىش اـةظ ثـِرؤذة نـة ثـِرؤذَى بـةردوامَى سـاَو         
َى يَيـت بـةردوام تَيـدا اامـاذة ثـَى داىش       1111َى دايـةش ل بودجـا   1111دايةش نة ثِرؤذَى ثَيشنيار كريا سـاَو  

مليـار دينـار   65رنا يـا كةميـةكَى اـاكنجى بـوونَى كـو طـوذمَى       ثشتةظانيا ِرةايا ليذنا دارايى دكةمش بؤ دابني ك
َىش تنـَى خاَلــةكا دى دَى بــةحس   1111يــا ســاَو  6بَيتـة تــةرخان كـرنش ِرَيكــا جَيبــةجَى كرنـا ياســاي ذمـارة     

كةمشجهَى داخَيية اةم هةى ثةرلةمانتارى كوردستانىش كـو بودجـةى تةشـغيلى حـةوت ثؤينـت بيسـت و سـَى        
ارةساتةكا اابوورية بؤ هةموو وَوتىش دةمَى وَوتَيت اةوِروثى بودجةى تةشغيلى دطةهيتة سةدَييةش اةوةذي ك

ســةدى زةنطـى مةترســيَى ىَل دةدةنش يـةعنى مــن تشـتةكَى ل هــؤَو ثةرلـةمانَى ديتــىش كـو اــةم       15هـةتا   11
نتار ظـَى داخـاز   ثةرلةمانتار ظَى سةر ِراوةستىش اةم بَى جياوازىش اةم هةمى فراكسـيؤنش اـةم هـةمى ثةرلـةما    

دكةين تةعينات زَيدة بنش فةرمانبةر زَيدة بنش دةرماَلةو  سساتَيت وان بةرةو زَيدة بوونَى بَيتش كـو اـةم   
خبؤ يَى زةختَى سةر حكومةتى دكةين بودجةى تةشغيلى زَيدة ببـىش يـةعنى زةختـَى جـةماوةرى و زةختـَى      

دةرةكا تةنطاظداش كو دظـَينت اـةو يـان درونـَى      ثةرلةمانى ل سةر حكومةتَىش يةعنى كو حكومةتى اَيخستية
اينتيخابيــدا دةردةكــةوىش كــار بــؤ هنــدَى بكــةينش كــو سيســتةمَى اــابوورىش بــةرةظ سيســتةمةكَى داهَينــةروش   
بةرهةم هَينةر بَيتش كو تَيدا كؤمثانيا و فابريك يَى كةرتَى تايبةت جهَى خؤ بطرن و كارمةند وَيرَى زَيـدة  

 .ا كارىش او ضاظ دَيريا حكومةتَى دابنش دا اةم بشَيني بودجا تةشغيلى بةر هةظ بكةينبنبش بن ايشرافا ياس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز حممد دلَير حممود فتاحش فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةية لة بودجةي تةشغيلي و بودجةي وةبةرهَينانش  ثَيشةكي هةموومان باسي اةوة دةكةين كة ناهاوسةنطي
مليار ديناري لة بودجةي (666)من لةبةر اةمة زؤر دةستخؤشي لة فراكسيؤني كوردستاني دةكةمش كة بِري 

ــة   ــةي ل ــة نزيك ــةندة زؤري    % 11تةشــغيلي ك ــةش هةرض ــة اةم ــةَلَيك بــوار ك ــؤ كؤم دةكــات كةمكردؤتــةوة ب
بووة بة سيفةو باشـرتةش مـن واي بـةباش دةزاي ضـةند خاَلَيـك هةيـة       ضوةتةوة بؤ بودجةي تةشغيليش بةآلم 

اـةو ثرؤذانـةي    -1لةو خاآلنـةي كـة لـة ثَيشـنيارةكاني ليذنـةي دارايـي هـاتووة تةاكيـدي لةسـةر بكةمـةوةش           
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مانطش دواي ثةسةند كردني بودجةش هةر ثرؤذةيةكي وةبةرهَينانش اةطةر تةنـدةري بـؤ نـةكراش     7كةلةدواي 
بواري جَيبةجَيكردنةوةش ثَيويستة ثةرلةماني لَي ااطاداربكرَيتـةوةش لـةهؤي دواكةوتنةكـةي بـؤ      يان نةخراية

اةوةي بؤ ساَلي دوايي بتواندرَيت ايستيفادةي لَي بكرَيتش هةروةها بؤ هةر ثرؤذةيةك ثَيش اةوةي خبرَيتـة  
باشرت بوو لـةم   -1بكرَيتش ناو ثرؤذةكاني بودجةوة ثَيويستة جةدواي هونةري واابووري و زةمينة سازي بؤ 

بودجةيةدا زياتر ثارة تةرخان بكرايـة بـؤ ثرؤذةكـاني كـةرتي تايبـةت ض لـةبواري كشـتوكاَلش ض ثيشةسـازيش         
طةشتياريش اةمانة كة دةبووة هؤي بةهَيز بوون وباش بـووني ذَيرخـاني اابوورميـانش وة ِرةخسـاندني هـةلي      

ضـونكة ثَيويسـتة لةسـةر حكومـةت سـاآلنة هـةلي كـاري نـوَي         كار بؤ كرَيكارو كارمةندان لةكةرتي تايبةتداش 
بِرةخسَينَيتش ض لةكةرتي تايبةتش يان طشيت بَيتش هةوَل بدرَيت ثرؤذةكاني وةبـةرهَينان و بةرهةمهَينـةكان   
لــة كــةرتي تايبةتــدا كــار ااســانيان بــؤ بكرَيــتش هــةروةها هــةوَل بــدرَيت ضــةند ســاَلَيك لــة ِرســوومات و بــاج  

زياتر طةشة بكةن و خؤِرابطرن وبةردةوام بنش كة لةدواييدا اامـادة بـن بـؤ بـاجش كـة طةيشـتة        ببةخشرَينش تا
اـةمِرؤ كؤمثانياكـاني   : كؤمثانيايةكي طةورةش اةوكاتـة اةتوانـدرَيت بـاجي زؤري لـَي بسـةندرَيتش بـؤ منوونـة       

نيان زؤر زؤر كةمــةش ااســيا و كــؤِرةك وضــةند كؤمثانيايــةكي اــاواش ســةرمايةكانيان زؤر زؤرةش بــةآلم باجــةكا  
اةمانـة بــؤ اـةوةي بــنب بـة هاوكارَيــك بـؤ ثــرؤذة خزمةتطوزارييـةكان و ثرؤذةكــاني خـةَلكش حةقــة اةمانــة       
باجيان لةسةر دابنـدرَيت زيـاتر وبتوانـدرَيت لـة ثـرؤذة وةبةرهَينةكانـدا بةشـدار بـنش خـةَلك سـووديان لـَي            

ي ثيشةسـازميان كـردش زؤر باسـي اـةوة كـراش كـة ثـار        ببينَيتش خاَلَيكى تر لةطةَل اةوةي كةاَيمة باسي ثـرؤذة 
مليار دينـار لـة بـانقي كشـتوكاَلي طةِرايـةوةش بـؤ طةِرايـةوةةش بـةِرةاي مـن بـؤ اـةوة طةِرايـةوة لـةبانقي              (31)

ثيشةسازي كة طةِرايةوة بؤ حكومةت و سةرف نةكراوةةش اةطةِرَيتةوة بؤ اةوةي كؤمةَلَيك ِرَينمايي دةرضووة 
ــةو كةســانةي  ــدة      بــؤ ا ــازيدا اــةو ِرَينماييانــة اةوةن ــرنش لــةبواري ثيشةس ــةو قــةرزة وةربط ـــت ا ــة بيانةوَي ك

تةعجيزي و اةوةندة سةخنت لةويةن وةزارةتي داراييةوة دةرضووةش ماناي اةوةية بـة خـةَلكى وةبةرهَينـةر    
اتش بؤ منوونة داواى ضى اةَلَيتش ثارةت نادةمَىش اينجا داواكارين لة وةزارةتى دارايىش اةو ِرَينماييانة ضاك بك

كردووةةش اةَلَيت لةوحاتى ثالستيكى مةعمةىل لةوحاتى ثالسـتيكىش لـةوحاتى ثالسـتيكى نةشـةريكةى ثـرتؤ      
كيمياوميان هةية حوبةيباةان هةبَيتش حوبةيبات اةبَيت لة دةرةوة بيهَينىش اجورى قوةى عاملني لة وَوتـى  

ةوة هيَ منافةسةيةكمان ثَى ناكرَيتش يةعنى كـةس ناتوانَيـتش   اَيمة لة ضاو سينا زؤر زؤر بةرزترةش لةبةر ا
لةبةر اةوة كةسَيك سةناعةتَيك دابنَيت اةيةوَيت قازانج بكـاتش نايـةوَيت هـةر بـؤ اـةوةى بَلـَي مـن خـاوةن         
مةعمةمل يان شتى لةو بابةتةمش لةبةر اةوةى كة اَيمة اَيستا باسى ثِرؤذةكـانى كـةرتى تايبـةةان كـردش مـن      

كـةم لـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانش هـةر شـتَيك كــة ِرةبتـى بـة بودجـةوة هةيـةش دواى ثةسـةند كردنــى            داوا دة
بودجةش اةو ثِرؤذة ياسايةى كة لة ويةن حكومةتةوة هاتووة بؤ ناو ثةرلةمانش دواى تةعديل كردنـى ضـةند   

انى كـةرتى تايبـةت   ماددةو بِرطةيةكى ياساى كارو زةمانى ايجتيماعى لة كةرتى تايبةتش بؤ اةوةى كارمةنـد 
دَلنيا بن لة تةقاعود بوونيان وةكو كارمةندانى كةرتى حكومىش بـة دانـى ايشـترياكاتى مانطانـةيانش خـاَلَيكى      
تر هةوَل بدرَيت لة بةشة بودجةى ثاَلثشتى سـندوقى نيشـتةجَى بـوونش بِرَيـك تـةرخان بكرَيـت بـؤ خـانوو         
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ةَلكى كــةم دةرامــةت و هــةذارش بــة قيســتَيكى  وشــوقةى بَــووكش كــة شــايةنى نيشــتةجَى بــوون بَيــتش بــؤ خــ 
م نوىل سولفةى عةقار دةكاتش بـةَوم  111درَيذخايةنى مانطانةش دةربارةى زةوى نيشتةجَى بوونش كة طواية 

م كـة بـةناوى دوو كةسـةوةيةش خـؤى     111م هةيـةش  111اَيستا كَيشةيةك هةية لةناو هاووَوتيانش مةوزوعى 
ــةش اــةو    ــةكة لةمةي ــ111كَيش ــى داراييــةوةش       م ياس ــَيت لــة وزارةت ــك دةربَ ــَيتش يــاخود بِريارَي ايةك دةربَ

م مورةبةعىش بؤ اةوةى هةردوو ويان ايستيفادةى ىَل بكةنش 111م ببَيت بة دووبةشش 111بتواندرَيت اةم 
م مورةبةعية يةكَيكيان سلفةى وةرطرتش اةوى تريان ناتوانَيـت وةرى طرَيـتش لةبـةر اـةوةى     111اَيستا لةو 

اوادةكةم ِرَينماييةك ياخود شتَيكى وا دةربََيت بؤ اةوةى كار ااسانى بؤ دانيشـتوانى كوردسـتان زيـاتر    من د
بكرَيتش ثرسيارَيك دةكةم بؤ وةزارةتى دارايىش اايا دةكرَيت اةو وةزارةت و بةِرَيوةبةرايةتيانةى كةلةكاتَيكدا 

ــغيلىش     ــةى تةش ــوارى بودج ــة ب ــةتى ل ــةوة بةتايب ــان اةمَينَيت ــةوةش   ثارةي ــدةوةر اةبَيت ــة م ــي ك ــاَلى دواي ــؤ س ب
بطةِرَيتةوة بؤ هةمان وةزارةتش هةتا ضةند لة بةرذةوةندى حكومةت داية بطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتـى دارايـىةش   
بةَوم اةمة لـة بـوارى بودجـةى تةشـغيلىش اةبَيتـة هانـدانَيك بـؤ تةشـجيع بـوونى اـةو وةزارةت و دااريانـةش            

طة هةيةش كة اةطاتة نيهايةتى ساَلش ثارةكة بة زؤر سةرفى دةكاتش اةيـدات بـة   ضونكة زؤر وةزارةت و فةرمان
قةنةفةش اةيدات بةو و و بةم وش سةرفى اةكاتش بةَوم اةطةر بطةِرَيتةوة بؤ هةمان وةزارةت و هةمان داارية 

داني ثـَي  لة بوارى بودجةى تةشـغيلىش بـؤ ضـةند سـاَلَيك اـةتوانَي ثرؤذةيـةكي ضـاكي خزمـةتطوزاري و اـاوة         
 .دروست بكات و بةخؤِرايش سةر  ناكاتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش بةِرَيز سةرهةنط فةرةج حممدش فةرموو

 :بةِرَيز سةرهةنط فرج حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةبِرواي مـن اـةو   اةنداماني بةِرَيزش ديارة مـن دةمـةوَيت لةسـةرةتادا قسـة لةسـةر وةزارةتـي دارايـي بكـةمش بـ         
دةسةآلتة داراييةي كة بةدةست وةزارةتـي داراييةوةيـة دةسـةآلتَيكي زؤر فراوانـةش اـةبَيت اَيمـة بةجـدي لـة         
اةمساَلدا قسة لةسةر اةوة بكـةينش كـة اـةو دةسـةآلتانة كـةم بكةينـةوةش بـووني اـةم دةسـةآلتة فراوانـة بـؤ            

ايي لة خةزَينةيةكي طلدانةوةي ثارة بََيتش اةوةندة وةزارةتي دارايي اةوةندة واي كردووةش كة وةزارةتي دار
لةوة ناضَيت وةكو دةزطايةك كة اـيش لةسـةر دانـاني سياسـةتي طشـيت اـابووري وآلت بكـاتش بـة بـِرواي مـن           
وةزارةتي دارايي اةوةندة ايشي اةوةية كة دةبَيت ايش بكات بؤ خستنةِرووي سياسةتي طشيت دارايـي وآلتش  

وتةَلةب وبةِراطرتين اةو هاوسةنطيةش ثَيشكةش كردني ثـرؤذة بـؤ دروسـت كردنـي     تةحةكوم كردن بة عةرز 
سةقامطريي اابووريش ثَيشكةشـكردني ثـرؤذة بـؤ هانـداني زيـادكردني وةبـةرهَينان لةكوردسـتانش ض ايشـَيكي         

ةتانةي تري نيةش من ثَيشنياز دةكةم بةِراسيت دةسةآلتةكاني وةزارةتي داراييش دابةشبكرَيت بةسةر اةو وةزار
كة وني كةمي وةزارةتي خزمـةتطوزارينش لةطـةَل ضـِركردنةوةي دةسـةآلتي ِرةقـابي لةسـةر اـةو وةزارةتانـةش         
بةحةقيقــةت اـــةوة يةكَيكـــة لةطرفتـــةكاني دواكـــةوتين اةجنامـــداني ثرؤذةكـــانش يةكَيكـــة لـــة طرفتـــةكاني  
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ي دارايـي ثارةكـة وي خؤيـان    دروستبووني ِرؤتينياتش حةقة اةو وةزارةتانـةي كـة ثرؤذةيـان هةيـةش وةزارةتـ     
بَيتش دةسةآلتي سةرفكردني ثارة وي خؤيان بَيتش نةطةِرَينةوة بؤ وةزارةتـي دارايـيش وةزارةتـي دارايـي كـارو      
مةهامي زؤر طةورةتري هةية بةِرةاي مـنش اةمـة خاَلَيـك بـوو حـةزمكرد اامـاذةي ثـَي بـدةمش اـةو خاآلنـةي           

اني ثرؤذةكاني ثةرةثَيـداني ثارَيزطاكـان بـة بـِرواي مـن كـارَيكي       هَين -1كةمن دةمةوَيت قسةي لةسةر بكةمش 
نادروستة بةحةقي اةجنومـةني ثارَيزطاكـانش ناكرَيـت مامةَلةيـةكي سياسـيانة لةطـةَل اـةم بابةتـةدا بكرَيـتش          
اةمة ثةيوةندي بةخزمةتكردني خةَلكةوة هةيةش اةجنومةني ثارَيزطاكـان لـة ثةيوةندييـةكي ِراسـتةوخؤدان     

ةَلكداش اةوان بةوردي اةزانن ناوضةكان ضيان ثَيويستةو هةَلبـذَيردراوي خةَلكيشـنش هَينـاني اةمـة     لةطةَل خ
دذة لةطـــةَل اـــةو مةبدةاـــةي كـــة خؤمـــان بةِراســـيت زؤر ثَيـــداطري لةســـةر دةكـــةينش اـــةويش مةبـــدةاي    

يـةداش بـَي   من هةست دةكةم نةبووني ثالن هةيـة لـة سـَيكتةرةكاني اـةم بودجة     -1ومةركةزيةتة لةبةغدادش 
ثالني تةواوي ثَيوة ديارةش بةجؤرَيك كة تَيكةَل و ثَيكةَلي هةيةش دواجاريش لةناو اـةم بودجةيـةدا اامارَيـك    
لةبةردةستدا نيةش كة تَييدا بةِرووني باسي اـةوة بكـاتش هـي سـةرفكردني بودجـةي اةمسـاَل بـةوني كـةميش         

ريش ضــةند كــةم دةكاتــةوةش يــاخود ضارةســةري طرفتــة ســةرةكيةكاني خــةَلكي بَيكــاريش بــَي ثرؤذةييــةش هــةذا
دةكاتش بة منوونة اةو بِرة ثارةي وةزارةتي شارةواني لة سةدا ضةنديش بَي ااويش بَي ااوةِرؤييش بَي سـةوزايي  
ضارةسةر دةكاتةش ياخود اـةو ثـارةي كـة بـؤ وةزارةتـي ااوةدانكردنـةوة اةمسـاَل تـةرخان دةكرَيـتش لةسـةدا           

خةَلك ضارةسةر دةكاتةش كة ثَيويست بـوو بـةداتاو اامـاري ِروون لةبةردةسـتماندا      ضةندي طرفيت ِرَيطاوباني
بوايةش ديوَيكي تري اةم بابةتةش اةوةية كة حكومـةت خـؤي ثالنـي هةيـةش بـةآلم اـيش بـة ثالنةكـةي خـؤي          

رتي ناكاتش من ساَلي ثاريش لةم ثةرلةمانة بـةِرَيزة باسـم كـردش زؤر لـةبرادةران باسـي اـةوةيان كـرد كـة كـة         
حكومــةت كؤنفرانســَيكي طــةورةي  1111كشــتوكاَل ثــارةي كــةمي بــؤ تــةرخانكراوةش اَيمــة دةزانــني لةســاَلي 

بةستش ثالنَيكي ثَينج ساَلي دانا بؤ بووذاندنةوةي كةرتي كشتوكاَلش من اةثرسم لةناو بودجةي اةمساَلدا بؤ 
ي سَيكتةري كشتوكاَلي اـةم بودجةيـةي   كةرتي كشتوكاَل ضةند ايش بةو ثالنة كراوةةش يان اةو ثالنة لةكوَي

لةسةر بودجةي وةكار خسنتش اةطةر تةماشا بكـةين سـاَل لـةدواي سـاَل ذمارةكـان اـةوةمان        -3اةمساَلدايةةش 
ثَيدةَلَينش كة بودجةي تةشغيلي ِروو لةزياد بوونةش هةموومان دةزانني اةمـة طـرفيت سـةرةكي بودجةيـة لـة      

  -1ةي ضيةةش لةضاو سـاَلي ثـار بودجـةي وةبـةرهَينان كـةمرتة لةاةمسـاَلش       هةرَيمي كوردستانداش اايا هؤكارةك
ملياردينار بـووةش   166تريليؤن و 6ش بودجةي ثةسةندكراوي تةشغيلي لةويةن ثةرلةمانةوة 1111لةساَلي 

مليار  166تريليؤن و 1دةردةكةوَيت كة خةرجي حكومةت  1111مانطي يةكةمي  7لة حساباتي خيتامي 
هَيشتا نةهاتووةش بةآلم اةطـةر لةسـةر    1111مانطي دووةمي ساَلي  7ش تةبعةن حساباتي خيتامي دينار بووة

ش حســاباتي خيتــامي دووةمــي هــةمان ســاَل وةربطــرينش  1111مــانطي يةكــةمي حســاباتي خيتــامي ســاَلي   7
مـةت  مليار دينار بـووةش واتـة حكو   655تريليؤن  1بِري  1111دةردةضَيت كة خةرجي حكومةتش لة ساَلي 

ــة     ــاد ل ــارداش زي ــاَلي ث ــةوة         1لةس ــةن ثةرلةمان ــة لةوي ــغيلي ك ــراوي تةش ــةند ك ــةي ثةس ــة بودج ــؤن ل تريلي
ــدا        ــاوةةش لةكاتَيك ــةكوَيوة هَين ــارةي ل ــِرة ث ــةم ب ــةت ا ــا حكوم ــةزيادةوةش ااي ــردووة ب ــةرج ك ــةندكراوةش خ ثةس
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مليار دينار بووةش اةوةي كة  111هةموومان لةبريمانة لةساَلي ثاردا عجز لةميزانيةدا هةبووةش كة بِرةكةي 
خاَلى ثَينجةم داهاتة زؤر باس كراوة بةِراسـتىش داهـاتى وةزارةتـى كارةبـا     خاَلَيكي ترش بؤ ثَيشمةرطة دانراوةش 

مليؤنــةش داهــاتى وةزارةتــى  51اــةم ســاَل  1111بةحقيقــةت جَيطــاى تَيبينيــة ســةدو ثــانزة مليــار بــوو لــة 
مليؤن دانراوة بـؤ اةمسـاَل لـةكاتَيك     161خؤيان وتوويانة هةمانة مليارش  36شارةوانى فةرقةكة زؤر زؤرة 

ــةتى     ــى كردووي ــى داراي ــة وةزارةت ــيان ك ــاَلى ثاريش ــديرى س ــتنةوة و   316تةق ــى طواس ــووةش وةزارةت ــؤن ب ملي
طةياندمنان هةية اةويش بةتايبةتى كاك حاجى بـيالل اامـاذةى ثَيـدا و يـةك خـاَلى تـر هةيـة لَيـرة لةسـةر          

نةوةو طةياندن تةوجيهى بةِرَيز وةزيرى ثالندانانى بكـةمش اَيمـة وةكـو ليذنـةى شـارةوانى و      وةزارةتى طواست
طواستنةوة و  طةياندن لةطةَل وةزارةتى طواستنةوة و طةياندن كؤبوونةوةمان كـردووة لـة ثةرلـةمانش ثَييـان     

َيستا لة ثرؤذةكـان هيَـى   راطةياندين كة هةموو اةو ثِرؤذانةى اةوان داوايان كردووة اةمساَل بؤيان بكرَى ا
تَيدا نييةش يةعنى اةوةى اةوان داوايان كردووة هيَى تَيدا نييةش ضةند ثِرؤذةيةكة بـؤ مـةتار اـةوان باسـى     
اةوةشيان كرد كة اةوان ااطايةكى كةميان لةسةر مةتار هةيةش مةتار ثةيوةندى بة اةجنومـةنى وةزيرانـةوة   

اـةبَى وةزارةتَيـك داواى ثِرؤذةيـةك بكـاش ثِرؤذةكـانى بـؤ داخـل        هةيةش اايا اةم حاَلةتـة بـؤ روويـداوةة ضـؤن     
نةكرَى و ثِرؤذةى ترى بؤ داخل بكرَىش لةسةر اةو وةزارةتة و دوااري كة ثةيوةنديةكيان بةو شَيوةية لةطةَل 

 .يةكدا نييةش زؤر سوثاس
 : بةِرَيز خورشيد امحد سليم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
َيت ليذنا دارايا و اابووري نةش بةلكو اةوة تَيبينيا مـن يـا شخصـينة وةكـى اةنـدام      اةظـ تَيبينيت اةزدةم نةي

ثةرلةمانش بابةتةك هةى مـن ظَيـت اـةز بةحسـَى  بكـةمش تـونَيال ضـيايَى مـةتينىش اـةز حـةز دكـةم وةزيـرَى             
ايى دهـؤك تـونَيال ضـي    1تسلسـل   11ثالندانانى طؤ ل ااخةفتنامة ببيتش ل ثـِرؤذَى ثَيشـنيار كـرىش صـفحة     

ــاَلى   31كيلؤمــةترى كيناظــة اَيكــَى اةظــةش ثــارةى ثَيويســت    11مــةتينىش ل طــةَل  مليــار تــةرخانكرى بــؤ س
ــاوةى ثــِرؤذةى   1111،11 ــارش م ــةين وثــةِرة       1111ملي ــةردةوام بك ــاى ثــِرؤذةى ب ــةر تةماش  11رؤذش اةط
زاينش اـةظ ثـِرؤذة ثـارةى    وةزارةتا ااظةدان كرنَىش ثرؤذةى ديزاينا تونَيال ضـيايى مـةتينَى ديـ    66تةسةلسوىل 

سـفرةش اةظـة  بتنـَى     1111هـةزارةش خةرجييـةى    511مليـار و   1ش 1111بؤهاتييـة تـةرخانكرن بـؤ سـاَو     
ديزاينيا هاتية تةندةركرنش يةعنى هيَ ثارةكى بؤ نةهاتيية مةزاخنت بؤ ديزاينَىش بةس ثارة بؤ نةهاتييـة  

ظَى ديزاينـَى دانـايَنش ثرسـيار اةظةيـةش ثِرؤذةيـةك      مليؤن بـوَ  511مليارَيك و  1111مةزاخنتش تةرخانكريا 
ديزاينا وى ل تةندةرين كرابىش ضةوا دضيتة ثِرؤذَى ثَيشنيار كريداش مانةظَيت اةوةجلار ديزاين خالص بيت 
ثاشىشدااةم زانني اةظ ثِرؤذة ض ثِرؤذةيةش وةك جةدوةل كةمياتى وى ضنةش نةخشَى وى ضةوايةش سـةروبةرى  

بَيــذم اةظــة هــةنَى بــةرةوظا ذى ِرَينمايَيــت وةزارةتــا دارايــى و ثالنــدانانَى و اةجنومــةنى  وى ضــةوايةةش اــةز 
وةزيرانش ب راستى جهَى ثرسيارَى اةظ ثِرؤذةية ضةوا ضوو ثِرؤذَيت ثَيشنيار كـرىش داخـوازا مـن اـةوة  اـةظ      

يـتش جهَيـى وى ثـرؤذةى    ثِرؤذة نةبَيتة ااواكرنش بةلكو بَيتة ثاش اَيخسنت حةتا وةكو اـةظ ديزاينـة تـةمام ب   
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حـةتا ظـَي طـاظَىش اـةظ      1116حةتاكو ديزاينى ثِرؤذةى تةمام بَيتش ثِرؤذةيـةكى دى هـةي كـو اةظـةش سـاَو      
نظيسـني و لـةناظ بـةرا     1116ثِرؤذةية ثِرؤذةيةكى زؤر مهيمةش خةلكى دهؤكَى زؤر ثيتظيـا ثـَي هـةيش سـاَو     

ا تةندروســتيا ثارَيزطــةها دهؤكَيــت هــةينش ثــِرؤذة  وةزارةتــا تةندروســتى و اةجنومــةنى وةزيــران رَيظةبــةري 
ش جـةنابى نَيَـريظان بـارزانى ثارضـة عـةرديا بـؤ تةخصـيص        1116عةردى بؤهاتيية تةخصيص كـرن سـاَو   

مليؤن دؤورا بؤ تةرخان بكات بؤ وى ثِرؤذةىشثِرؤذةى  سةنتةرَى  11كريش وةعدةكَى زاراويَى شةفهى دابوو 
كَىش ل ثارَيزطةها هةولَيرَى سةنتةرَيكى هةيى جَيى خؤشـحالَييةش يـا سـلَيمانيا    ثَيشكةظتى شَير ثةجنةيَى دهؤ

ســةنتةرَي هــةىش تــةنها ل ثارَيزطــةها دهــؤك يــا حمرومــة ل وى ســةنتةرىش اــةظ ايشــة ايشــةكة بةربةوظــةش   
ي بةويةكا مةزنة خةلكى كةم دةرامةتى د دةستةتادا دناَليـتش لـةو مـا اـةز ثَيشـنياركةم ل جهـَى ظـى ثـرؤذة        

حةتا كو ديزاينى ثِرؤذةى تونَيال ضيايى مةتني دروست بيتش كو اومَيدا مـن اةوةيـة هـةمى ضـياو  نهالَيـت      
كوردســتانىش ببيتــة تونَيــل و رَيــك و بــرَىش بــةس اــةم ظــى ثــِرؤذةي بَيخينــة ثــرؤذةى ثَيشــنيار كــرى ســاَلى   

نـدنا وينـةش اةظـة بودجةيـةكا     مليـؤن دؤور خةمال  15دا ثرؤثؤزةىل وى حازرةش عاردَى وى يا حازرةش 1111
مليؤن دينار بؤدظَينش ثارةى مايش ظَى تونَيلَى اةم تةرخان بكةين بؤ ثرؤذةى خزمةتطوزارى  15تةمخينيةش  

لةناحيةى قةزا اامَيديَىش ب رةايا من ظَى رةنطى اةم دَى ضَيرت شَيني هةم روويَى  ياسايظةش اةم داَيينة سةر 
يا خةلكيظةش اةم دشَيني ضَيرت خزمةتا خةلكَى  ثارَيزطةها دهؤكَى بكةينش سكَى دروست وة عةمةىل و داخواز

بـؤ وةزارةتـا دارايـى و اـابوورىش وةزارةتـا        اةظة خاَلةكش اَيك خـالاَل دى مـن يـا هـةى ش مـن ثَيشـنياركا هـةي       
ِراتبـىش  دارايى و اابوورى دوو تشةت خبؤوة  دطرى دارايـى وة اـابوورىش دارايـى وةكـى كـار ثَيتظيـا ب كـارخؤ        

خــاَو ذ بــري كــرى و خاَلــةكا ســةركيية يــا ســرتاتيجية مةســةو اــابوورىش اــابوورى هــةر وةَوتــةكى ثَيــدظى ب   
نةخشةي هةيةش ثَيدظى ب ديراسات هةيةش ثَيـدظى ب خةلكـةكى  هةيـة شـارةزا دااـيم بةرنامـة بـؤ اـابوورى         

تةعامول لةطةَل حةدةسَيت دةكاتش لـةوما  كوردستان دانَىَش اابوورى كوردستان اابورَييةكَى قةدةريية رؤذانة 
وةزارةتى دارايى و اابووري اةوةش وة ثةرلةمان جـةختى ل سـةر ظـَى     اةز ثَيشنيار دكةم و داخوازيا منيش ذ

خاَلَى بكات وة هةيئةتَيك هـةبَيتش هةيئـةتى دانـان و سـرتاتيجةكى بـؤ اـابوورى كوردسـتانَى اةطـةر نـا اـةم            
 . وريان مة بةرَى ض ااقار دضيتش زؤر سوثاسنزانني اةم بةرى كَيوةش اابو

 
 

 : بةِرَيز شلَير حممد جنيب
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةخَيرهاتنى بةِرَيز وةزيرةكان دةكةمش زؤر سوثاسى هةموو ليذنةكانى ثةرلةمان دةكةمش كـة بةِراسـتى اـةوة    
رَيكخسـتنى اـةم بودجةيـةش    ماوةيةكى زؤرة هيالك بوون هةرضةندة حكومةتيش زؤر خؤى هيالك بووة بة 

اةم بودجةيـة خـؤى كـة وةزارةتـى دارايـى بةتـةنيا اـةم كـارة نـةكات بـةلكو وةزارةتـى ثالنـدانانش وةزارةتـى              
ثالندانان اةطةر اَيمة مهامةكانى خبوَينينةوة اةبينني ثالن بؤ وةبةرهَينانى حكومى و ثارةى تةرخانكراوى 
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شــنياز دةكــات بــةثَيى ثارَيزطــا و ناوضــة و دَيهــات نشــينةكان وةبــةرهَينانى لــة بودجــةى طشــيت دةوَلةتــداش ثَي
دابةش بكرَيت و رةضاوكردنى طرنط بوون و اةولةويةت و دواى اـةوة دةَلـ  لةطـةَل طشـت وةزارةتـةكانا كـة       
ثةيوةنديدارنش بةدواداضوونى باش بؤ جَيبةجَي كردنيانش من وابزاي وةزارةتى ثالندانان اةو ايمكانيةتةى 

نا اةو هةَلانة بةو شَيوةية نةاةكراش دواى اةوة اةَلى هاوكارى كـردن لةطـةَل دةزطـا حكوميـةكان      نيية اةطةر
لة اامادةكردنى لَيكؤَلينةوةى ثَيويست بؤ بـةرةوثَيش بردنيـان وتـازة كردنـةوة و باشـرت كردنـى رَيكخسـتنى        

ى ســةركردة ايــدارى و ايــدارى و بةرزكردنــةوةى ااســتى توانســتى راثةرانــدنى كــار و طةشــةثَيدانى توانســت  
هونةريةكان و مةش  ثَيدانى ااستةكة اةطةر اةم مهامة وةزارةتـى ثالنـدان بتـوانَى بيكـاتش لـة ثَيطةيانـدنى       
سةركردةى ايدارى زؤر شـت بـاش و اـةو وةختـة اَيمـة اـةَلَيني بودجةكـة بـةرةو زانسـت بـوون اـةِرواش اـةو             

تة سةركردة ايداريية كة اَيمة نايان بيننيش بةِراستى وةختة اةو اةتوانَى بودجةى زانستى بَيـتش اةو توانس
بةداخةوة كة كـات دَيـت بودجـة دادةنـَين خـةَلكَيك نـني اةوانـةى كـة لةوةزارةتةكانـةوة نوَينـةرنش زؤرجـار            
اةَلَين يان ااطامان لَي نييةش يان يةكَيك اةنَيرن كة ااطاى زؤر لـة شـتةكان نييـةش لةبـةر اـةوة بةراسـتى مـن        

كارى وةزارةتى ثالندانان بكرَى كة ليذنةيةكى تايبـةت هـةبَى بـؤ دانـان و رَيكخسـتنى بودجـة كـة        دةَلَيم هاو
لةخةَلكى شارةزا و ثسثؤِرى اابوورى بن ش ضونكة هةتا كةى بةم شَيوةية بَيتةش كار لةسةر راثؤرتى دارايى و 

اـةم بودجةيـة مـن لـةوة      ضاودَيرى خةرجييةكانى سـاَلى رابـردوو بكـةن اـةم ليذنةيـةش خاَلـة ثؤزتيظـةكانى       
مليارمان دانابوو بؤ ثَيشينةى خانووبةرة بةثَيى اةو اامارةى دةست من كـةوتووة هـةر    61اةيبينم كة ثار 

هةزار و سـةد يـةك كـة هـةزار و     11هةزار هاووَوتى موستةفيد بوون لة سلَيمانيش  13لة هةولَير و دهؤك 
ة لةبةردةستيانداية كة اينتزارى اةم بودجةية اةكـةنش  هةزار موعامةل 3سةد و يةكيان طوند نشينة اَيستا 

مليـارش اَيمـة دةبـَى بـزانني ضـةند بـؤ        151مليـار بـؤ    61لةبةر اةوة اةمانة هةمووى كارَيكى باشةش بـةَوم  
هـةزار خـةَلك دادمـةزرَينني تكايـة      15بةرذةوةندى خـةَلك جتـاوزى اـةو بودجـةيان كـردووةش هـةروةها كـة        

اةم ثارة زؤرة كة اةضَيتة بازارةوةش اايا بـازاِر ثَيـى كـؤنرِتؤَلش اـةكرَى مسـتواى معيشـى       رةضاوى بازاِر بكةنش 
بةرز اةبَيتةوةة دوايى اةو تةبةقانةى كةزؤر داهاتيان باش اةبَيتش دوايـى كـة هـةذارميان ضارةسـةر نـةكرد      

ونكة ايلتيزامـاتى  من لةطةَل اةوة نيم كة هيَ شَيوةيةك ثارةى صندوقى نيشتةجَيبوون كةم بكرَيتةوةش ضـ 
دةستةى وةبةرهَينامنان هةية اةوة بةونةوعة خةَلكَيك هةية كـةم دةرامـةتن لـة ثِرؤذةكـانى كـة ثـَي دةلـَين        

 165هـةزار و   11لؤكؤست زةرةرمةند دةبنش ناويان نووسراوة اةبَى اـةو ثـارةى بـؤ دابـني بكـرَىش ضـونكة       
 . نةى كة ثارةى كةمى بؤ دانراوةكةس موستةفيدن لةو شوقانة يان لةو يةكة نيشتةجَيبوونا

 :بةِرَيز عبداهلل حممد نورى
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة ليذنةكان بةطشتى كارى باشيان لة اامادة كردنى اةو راثؤرتة كردبوو بةتايبةت ليذنةى دارايىش بـةَوم  
بـة بودجـة بكرَيتـةوة    سَى خـاَلى سـةرةكى بـةراى مـن وا اـةخوازَي ثَيداضـوونةوةيةكى جـدى يـان بنـةِرةتى          

جارَيكى ترش خاَلى يةكةم دةستةبةركردنى هاوسةنطيية لةبةينى بودجةى بةكار بةر و بودجـةى ثِرؤذةكـانش   
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بؤ اةوةى بـابَلَيني زؤرتـرين ثـارةى بودجـة بـؤ اـةو ثِرؤذانـة تـةرخان بكـرَى كـة بةيةكسـانى كؤمـةَلطا لَيـى              
ديش خاَلى تر اةوةية كة رَيطا طرتن لة بةهةدةردان وةكو  سوودمةند دةبَىش واتة دادى كؤمةَلايةتى اةهَينَيتة

بةطةِرانةوة بؤ اةو بةَلطةى كاك كاروان خستيية ِروو ياخود بةثَيى اةو بةَلطةى كة لةوى منةش لةماوةى دوو 
مليؤن دؤور بؤ كؤمةَلَيك راطةياندن و رَيكخراوى  حزبى رؤيشتووة اةشَى بَلَيني ثَيويسـت   51ساَلة نزيكةى 

ييةش بةديوَيكى تـر لـة هـةرَيمى كوردسـتان سيسـتةمى ضـاودَيرى ووازة وةكـو اـةوةى لـة راثـؤرتى ليذنـةى            ن
نةزاهة هاتووةش هـةموو اةمانـة ثَيمـان اـةَلَين كـة بةكـةم كردنـةوةى اـةم بِرانـة رةنطـة بتـوانني رَيطـر بـني              

نى كؤمةَلَيك مةبلةغداش يةعنى لةبةردةم بةهةدةردانى سامانى طشتياش نوقتةيةكى تر موبالةغة كردنة لةدانا
دةزطاى هةرَيمى كوردسـتان لـة    31اةزموون سةملاندى اةوةندةيان ثَيويست نييةش وةكو خزمةتطوزارى كؤى 

لـة سـةدى    15دةزطايان واتة لةدةستةى ذينطةوة تا اةطاتة سةرؤكايةتى هةرَيم كةمرت لة  11ساَلى رابردوو 
 111مليـار و   5بةمنوونـة اةجنومـةنى دادوةرى لـة سـاَلى ثـار       اةو بِرةى خةرجى كردووة كة بؤى دانـراوةش 

مليــؤنى خــةرج كــردووةش طرميــان ضــوار   761مليــؤنى بــؤ تــةرخان كــراوة لــة شــةش مــانطى يةكــةم تــةنها    
مليؤنى زياد بووةش اةمساَل كةضـى   1اةوةندةى تر خةرج اةكاتش بةنةتيجة بؤمان بةدةردةكةوَيت ساَلى ثار 

رى بؤ تةرخان كراوةش يةعنى اةمة ثَيمان اةَلَى اةمانة لة اةساسـا زيـادن ثَيويسـت    مليؤن ت 111مليار و  5
ناكا دابنرَىش كة بةمانايةكى تـر اةمـة ثَيمـان اـةَلَي كةمكردنـةوةى اـةم مةبلةغانـة كـار ناكاتـة سـةر ووازى           

ثِرؤذةكـانى  ااداى حكومةت وة ضؤن زيادبوونيان لة ساَلى ثار نةبووة هـؤى ضـاوك بـوونى اـاداى حكومـةتش      
كةمرت جَيبةجَى كراوة بؤيـة مـن كؤمـةَلَيك ثَيشـنيار اةخةمـة روو هيـوادارام كـارى        % 71اةيسةملَينَى كة لة 

بةشةكة وةكو خزمةت طوزارى و صيانة و باربوو سوودى كؤمةَويةتى و % 11: نوقتةى يةكةم: لةسةر بكرَى
ةرمانبةران كةم بكرَيتةوة كة دةكاتـة يـةك   موجوداتى نادارايى و خةرجيةكانى ترش واتة جطة لة مووضةى ف

مليار دينارةى كة بؤ موخةصةصاتى استنسـنااى دانـراوة لةراسـتيدا     171مليؤن دينار اةو  136ترليؤن و 
ــونكة     ــتش ض ــرَىش وبربدرَي ــةرج دةك ــؤن خ ــةكَى دةدرَى و ض ــؤ    16ب ــةش ب ــاةان هةي ــرى موخةصةص ــةوعى ت ن

مليار دينار دانراوة ش بةهةموو ثَيوةرَيك حسا  كردووة  511هةزار نةفةر يةك ترليؤن و  15دامةزراندنى 
 111ملياريان ثَيويستةش يةعنى يةك ترليؤن و  111لةماوةى اةو شةش مانطةى كة ماوة بؤ اةمساَل تةنها 

مليـار دينـارش    111ترليؤن و  3مليار دينارى زيادةش كؤكردنةوةى اةم سَي وةجبةيةى كة باسم كرد اةكاتة  
ــة  ــةكرَى ب ــةروةها         ا ــتان و ه ــةَلكى كوردس ــوودى خ ــة بةس ــة نةتيج ــة ل ــرين ك ــَي وةربط ــةَلكى ل ــَيوةية ك م ش

مليــار دينــار بــؤ  156كــة دةكاتــة % 5حكومــةتيش بةرووســثى لةبــةردةم خــةَلك دةراةكــةوَيتش يةكــةميان  
 كـة دةكاتـة  % 17مليار بؤ كةرتى كشتوكاَل تةرخان بكرَىش هةروةها  156كةرتى ثيشةسازى تةرخان بكرَىش 

مليار تةرخان بكرَى بؤ دروستكردنى وَيسطةيةكى كارةبـاى حـةرارى كـة زؤر زؤر طرنطـة بـؤ هـةرَيمى        111
كوردستان بة ايعرتافى وةزارةتى كارةبا كة زؤريان ثَييان باشةش ثةرةدان بةم سَي كةرتـة يـةك هـةنطاوى زؤر    

تـةرخان بكـرَى كـة دةكاتـة     % 1 طةورة لةبوارى هةرَيمى كوردسـتان هـةنطاوَيكى زؤر طـةورة اـةنَىش هـةروةها     
مليؤن دينار  11هةزار كةسى ثَي بكرَى بةبِرى  11مليار دينار وةكو قةرزى بَوك بتوانرَى هاوكارى  155
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بؤ اةوةى دوكانَيكى ثَي دابنَى ياخود سيارةيةكى ثَي بكرَى يان ايشى ثَي بكاتش هةر ايشَيكى رَيطـا ثـَي دراوش   
 666تر دةكاتـة  % 15ة باسم كرد دؤزينةوةى دةرفةتى كارة بؤ خةَلكش هةموو اةمانة اةم ضوار نوقتةية ك

ــةنى         ــةكفرى تةم ــة ل ــِرؤذة هةي ــرَىش ث ــاد بك ــاَل زي ــةم س ــانى ا ــؤ ثِرؤذةك ــار ب ــى   31ملي ــت كردن رؤذة دروس
رؤذى بـؤ دانـراوة بـةدوو سـاَلى      31مؤنةمَينتَيك و ساحةيةك بؤ شةهيدان و جينؤسايدى اةنفالش لـةكفرى  

مليــارة دةتــوانَى هاوكاريـةكى بــاش بكـات بــؤ تــةواو بـوونى ثــرٍِِؤذة بــةردةوام و     666اـةوة  دانـراوةش يــةعنى  
هـةزار طـةجنى    16مليار دينار دةتوانَى لـةماوةى سـاَلَيكدا هاوكـارى     65ديكة دةكاتة % 3ثَيشنيار كراوةكانش 

قـةرز بـة بـِرى يـةك     مليار بةشـَيوةي   16دةكاتة % 1,5مليؤن دينار بؤ سولفةى زةواجش  5ثَي بكرَى بةبِرى 
هةزار خوَيندكارى زانكؤ و ثةميانطاكان كـة كـوِرى هـةذارن تـا      31هةزار دينار ساَونة بدرَى بة  711مليؤن 

اةو كاتـةى خوَينـدن تـةواو اةكـةن اـةتوانرَى دواى تةخـةروج و يـان دواى اـةوةى حكومـةت ايشـةكيان بـؤ            
هــةزار  11ار وةكـو قـةرزى خانووبــةرة هاوكـارى    مليــ 161دةكاتـة  % 15اةدؤزَيتـةوة لَييـان وةربطريَيتــةوةش   

مةترى بؤ هةردووكيان كة دوو كةس اةيكرَى هةذاران  111مليؤن دينار بؤ  11خَيزانى ثَي دةكرَى بةدانى 
مليـؤن   31مليـؤنش هـةروةها    11مليؤنيان ثـَي بـدرَى بـؤ هةريةكـةيان واتـة       11دةيكةنة دوو بةش دةكرَى 

مليـار بـؤ هاوتـاكردنى     111ةوةى اةو برادةرانة ااماذةيان ثَيـدا دةتـوانَى   مةترىش هةروةها ا 111دينار بؤ 
مليـار بـؤ    51مووضةى كؤى فةرمانبةران ض ثـؤليس ض برادةرانـى ااسـايش ض ثَيشـمةرطةش هـةروةها اـةكرَى       

مليـار بـؤ بـوارى وةرزشـى كـة كـاك شـَيردَل زؤر بةباشـى اامـاذةى ثَيـداش مـن             11تؤِرى كؤمةَويةتى دابنَييش 
يةك شت لةطةَليان ناكؤكم ثَيويستة اةم ثارة زيـاتر بـؤ قـةزا و ناحييـةكان بَيـتش هـةموو اةمانـة اةكاتـة         لة

مليار لةو ثارانةى كةباسم كرد بؤ قةزر نةضووةش يةك نوقتةى تر هةيـة كـة    163ترليؤن و % 1تةقريبةن 
دينـار اـةكاتش واتـة هَيشـتا      مليـار  511ترليؤن و  1اةمةوَى ااماذةى ثَيبدةم هةموو اةوانةى كة باسم كرد 

مليار لةو ثارةية اةمَينَيتةوةش نوقتةيـةكى تـر اةمـةوَى زؤر بـةكورتى جـةنابى سـةرؤك باسـى بكـةمش          161
مةساايلى عجزةش لةراستيدا من ثَيم وا نيية عجز لة هةرَيمى كوردستان هةبَيتش لةبةر دوو هؤكار بةكورتى 

جزَيـك نييـة لـة اـةجنامى كـةمى ثـارة دروسـت بـووبَىش         باسى اةكـةمش هؤكـارى يةكـةم اـةو عجـزةى هةيـة ع      
عجزَيكــة لــة دةراــةجنامى نــةبوونى ثالنَيكــى زانســتيية دروســت اــةبَىش خــاَلَيكى تــر اةوةيــة اَيمــة دةزانــني  
دروست بوونى حكومةتى عَيراقى اةمساَل لةسةر اةساسى بةشدارى كورد لة حكومةتةكةى ماليكيا دروسـت  

سةلةى طةراندنةوةى بودجـةى ثَيشـمةرطةية بـؤ حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتانش       بووش يةكَيك لةو خاَونة مة
موازةنةى عَيراق بِريار دراوة بطةرَيتةوةش بؤية اةتواي بَلَيم لة كـؤى اـةم مةسـةونة     5بِرطةى  11لةماددة 

روو  سـانية قسـة اةكـةمش اـةم ثرسـيارانة      11مليار دينارش اةطةر دةرفةل بدةى  111اَيمة دةبينة خاوةنى 
مليؤن دينار بؤ كِرينى سووتةمةنى دانراوة بؤ وَيستطةكانى كارةبا  151بةرووى وةزيرى دارايى اةكةمةوةش 

هـةر لــةناو بودجــة وجــودى نييــة هةرضــةند بــةدواى اةطـةِرَيم ديــار نييــةش ســاَلى ثــار و اةمســاَل كؤمــةَلَيك   
ةكان كـة مةبـةلغَيكى اَيجطـار زؤرة    بودجةى تةكميلى هاتووة لة اةجنامى زياد بـوونى نرخـى بةرميلـة نةوتـ    

اةوةش ديار نيية تكاية روونى بكةنةوة بؤمانش ااخر شت كة اةيلَيم زؤر بةكورتى اةمساَل داهاتى هةرَيمى 
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مليـار دينـار دانـراوة لةكاتَيكـدا خـودى حكومـةت بةشـايةتى اـةو دوو وةزيـرة           111كوردستان بة نزيكـةى  
وة كـة وةزارةتـةكانى لـةوةزارةتى كارةباشكارةبـا بكـِرنش واتـة خـودى        مليار دينارى بؤ خؤى دانـا  367بةِرَيزة 

 111مليار دينار ثارة لة وةزارةتى كارةبا اةكِرمش لةووش اةىَل تةنها  367حكومةت اةَلَى من بؤ خؤم بايى 
 .مليارمان ماوة

 : بةِرَيز ااراس حسني حممود
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ندةى جةنابت اَيستا اةو قسانةى كة اةيكةم تةنيا بؤضوونى خؤمـة ثةيوةنـدى   لةراستيدا بةثَيى اةو رَيزبة
بة راثؤرتةكة نييةش ضونكة دةربارةى راثؤرتةكة لةبةر اةوةى ليذنةى دارايى اامادةى كردووة اـةوة روايـاي   

ى اـةو  ليذنةى دارايى ثيشان دةدات بةشَيوةيةكى طشتى لَيرة اةمةوَى ضةند خاَلَيك روون بكةمةوةش دةربـارة 
ــنت       ــةى وةطةِرخس ــة بودج ــةك ل ــةزينى رَيذةي ــؤ داب ــةِرَيزةكان ب ــة ب ــة ثةرلةمان ــةن اةندام داواكردنــةى لةوي

تـةنها لـة   %  15يـان لـة   % 11يـان لـة   % 5يان بةو رَيذةيةى كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة لة % 11بةِرَيذةى لة 
ى سيلةعةوة دةست ثَي دةكات تاكو حسابى دوو بؤ دوو نؤ كة هةمانةش يةعنى مةبةستم اةوةية كة لة حساب

ــةن        ــةكرَى لةوي ــةت ن ــى حكوم ــتش ايلزام ــةوة بكرَي ــةر ا ــرة اةط ــة لَي ــتم اةوةي ــادارايىش مةبةس ــوداتى ن موج
ثةرلةمانةوة ضؤن تةصروف بةو دابةزينةوة بكـاتش بـةَلكو اـازادى بـدرَيت بـة وةزارةتـى دارايـى بةتةنسـي          

زيران خؤيان ضؤن بةباشى اةزانن بةثَيى اةو اةزموونةى كة لةطةَل وةزيرة بةِرَيزكانى كة لةاةجنومةنى وة
هةيانة اةوة دابةزينةش اـازادى بدةينـةوة بـةخؤيانش ضـونكة اةطـةر اـازادى بـدةين بـة ثةرلـةمانش اـةو كـات            
دةستى حكومةت دةطرين لة زؤر بوارش لةبـةر اـةوةى اـةو اةزموونـةى اَيمـة بةحةقيقـةت بَلـَين اسـلوبَيكى         

لةبةِرَيوةبردنى دةوَلةتة عادةتن اةو وَوتانةى وةكـو عـرياق و هـةرَيمى كوردسـتان وةكـو      اةزموونيمان هةية 
بةشَيك لة عَيراق اةذيتش حمالة بتوانَيـت ثالنَيكـى درَيـذ خايـةن دانَيـت لةبةراـةوة تـؤ اسـلوبى اـةزموونى          

ى تـر اـةو ذمارانـةى    بةكار دَينيت لة بةِرَيوةبردنش واتـة اسـلوبى ثَيويسـتى رؤذانـة اةمـة لةويـةكش لةويـةك       
هاتووة لة موازةنةكة اةوة ذمارةى تةختيتنيش واتة ذمارةى تةقديرين مةرج نيية اةو ذمارانة لة سةداسـةد  
تةحقي  بَيت يان لة سةدا سـةد بـةم شـَيوةية جَيبـةجَي بكـرَينش لةبـةر اـةوة مـن بؤضـوونَيكم هةيـة  اـةو            

هةيانة دةربارةى ضؤنيةتى جَي بةجَيكردنى بودجة بةدواضوونةى اةو بؤضوونانةى كة اةندامة بةِرَيزةكان 
باشرت واية كـة لـة اَيسـتا اـةو بؤضـوونانةى كـة هةيـة ناتوانَيـت بيخةيتـة اـةمرى واقعـةوةش دةتـوانني دواى             
ــابزانن        ــةن ت ــؤ بك ــوونى ب ــوانن بةدواض ــةِرَيزةكان دةت ــة اةندامــة ب ــةو كات ــا ا ــة بةياس ــى بودج ــند كردن ثةس

ساباتانة بةرةو كوَى اةِروا و ضؤن خةرج دةكرَى دواتريش بَي طومان اَيمـة  حةقيقةتى اةم ذمارانة و اةو ح
راثؤرتى كؤتايى شةش مانطمان هةية و حسابى ختاميمان هةية  لة ويةك لة رَيطـاى ضـاودَيرى كردنـى اـةو     
حسابى شةش مانطة و حسابى ختامى وة بةدواضوونى خؤمان زياتر اةطةينة حةقاي ش يةك بؤضووي هةية 

راةجنامى اةم موناقةشانة نازاي تاكو ضةند لةِرووى ياساييةوة طوجناوةش نوَينـةرانى حكومـةتى بـةِرَيز    لة دة
لَيرةن بةثَيى اةو زانيارانةى كةمن هةمة اةو ذمارانةى كة هـةن بةتايبـةتى لـة فصـل و مـادة و نـوع اَيمـة        



 375 

واى وةرطرتنـى رةزامةنـدى بـةِرَيز    ماددةى ياساميان هةيـة كـة زؤر جـار رَيطـا دةدات بـة وةزيرَيكـى بـةِرَيز د       
وةزارةتى دارايى كة موناقةلـة بكـات بةتايبـةتى لـة ماددةكانـا يـان لـة نةوعـةكاناش هـةروةها بـةِرَيز وةزيـرى            
دارايى بةتةنسي  لةطةَل بةِرَيز سةرؤكى اةجنومةنى وةزيـران ماددةيـةكى ياسـاييمان هةيـة كـةوا اـةتوانَيت       

بةراو بؤضوونى لة دةراةجامى موناقةشـةكردنى موازةنـة لـةم دوو سـاَلة      موناقةلة بكاتش نازاي اةطةر هاتو
اةطةر بكرَى اةو ايجراااتى موناقةلةى كـة اـةكرَيت لـةناو بودجـةى هـةرَيمى كوردسـتان ثةرلةمانيشـى لـَي         
ااطادار بكرَيـتةوة بةتايبةتى ليذنـة تايبةةةنديـةكان اـةوكات زؤر كَيشـة هةيـةش زؤر بـوار هةيـة كـة اَيسـتا          

وون نيية لةومان بؤ موازةنةى دواهاتوو روون دةبَيت لةومانش اةو موناقةوتانةى كة اةكرَىش بةتايبةت بؤ ر
ــةر زؤرة          ــةرفى لةس ــابَيك ص ــتةش حس ــَي دَي ــى ل ــةى ض ــة ثارةك ــةر كةم ــرفى لةس ــابَيك ص ــة حس ــوون هةي ض

ةلة بةتايبةتى لةنَيوان ختصيصةكةى زياترة لةكوَيوة ثارةت بؤ ثةيدا كردووةةش بةراى من اةوة اةطةر موناق
فصلةكان مةبةستم قسمة سةرةكيةكانة بةثَيى اةو سيستةمة حسابيةى كة هةية اةطةر اةوانةمان بؤ بَيـت  
اــةو كاتــة زؤر كَيشــة هةيــة ضارةســةر اــةكرَيتش زؤر تةســااول هةيــة اَيســتا روون دةبَيتــةوة بةتايبــةتى بــؤ  

بةحةقيقـةت وةكـو باسـم كـرد زؤرجـار اَيمـة       ثةسندكردنى بودجةى داهاتووش يةك حقيقـةت تـريش هةيـة    
ايلحاح دةكةين لة دةوَلةت بـؤ سياسـةيةكى طوجنـاوى نييـةش يـان بـؤ تـةختيتَيكى ثـَيش وةختـى نييـة اـةوة            
راستة مةسةلةيةكى زؤر راستةش بةَوم وةكو ول اسلوبى بةِرَيوةبردنى وَوتَيك وةكـو عَيـراقش وةكـو هـةرَيمى     

هةر وَوتَيك اةوها بةشَيوةيةكى قةيراناوى بذَىش مةحاَلـة بتـوانَى سياسـةتَيك    كوردستان بةشَيكة لة عَيراقش 
دانَى بؤى بـؤ مـانطى داهـاتووش ضـونكة اَيمـة هـةر اَيسـتا تـا مـانطى داهـاتوو نـازانني ضـى روو اـةداتش اـةوة               

نيش حةقيقةتَيكــة كــة لــةناو وَوتــى اَيمــة دا هةيــة بةحةقيقــةت زةمحةتــة اَيمــة بتــوانني سياســةتَيك دانــيَ   
موشـكةلةيةكى ترمـان هةيـةش     . سياسةتَيكى سابتش اةوة وةكو بؤضوونَيكى شةخصى خؤم لةوانةية هةَلة  

 . بةراستى زؤر اةندامى ثةرلةمانى بةِرَيز داوا دةكات كة اةو ثارةية خةرج ناكرَى
 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وش بةِرَيز نةرميان قادر امحدتكاية وةَوم مةدةرةوة بؤضوونى خؤت بدةش تةواو كاتيشت تةوا
 
 
  

 : قادر بةِرَيز نةرميان عبداهلل
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةســةرةتادا راثــؤرتى وةزارةتــى دارايــى و اــابوورى دةبوايــة سياســةتَيكى روون ااشــكراى دارايــى حكومــةتى    
ن جةدواى ايقتصـادى اـةم   هةرَيمى خستباية روو و روونى كردباية و ديارى كردبايةش كَيشةكان و هةنطاوةكا

بودجةيـةى بــةروونى بـاس كردبــا بؤمـانش ااماجنــةكانى اــةم بودجةيـةى روون بكردبايــة لـةوى اَيمــة وةكــو      
اةندامى ثةرلةمانش وة دةست نيشانى بكردبا تا ساَلى داهاتوو ض طؤِرانكاريةكى ثَي دروست دةكات بـةذمارة و  
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اَيمـةش بـؤ منوونـة بيوتبـا رَيـذةى بـَي كـارى تـا ض ااسـتَيك          داتاو هَيَلى بـةيانى دةبوايـة بيخسـتبا بةردةسـتى     
ضارةسةر دةبَيت و رَيذةكةى ضةندةةش يان كَيشـةى بينـاى ثـةروةردة ضـةندَيكى اـةتوانَى ضارةسـةرى بكـاتش        
خوَيندطاكان ضةندَيكى ضارةسـةر دةكـاتش خوَينـدنطاكان ضـةندَيكى ضارةسـةر دةكـرَىةش بؤيـة اـةم ثِرؤذةيـة          

بَي ثالنى و نازانستى زؤرى ثَيوة ديارةش باشرتين منوونةش هاوكـارام بـةِرَيز كـاك دَلشـاد      وةكو ثرؤذةكانى تر
ترليـؤن بـَو بودجـةى تةشـغيليان نـاردووة بـؤ وةزارةتـى دارايـى لـةكاتَيك           16ااماذةى ثَيدا كة وةزارةتـةكان  

ترليؤنــةش  6ة وةزارةتــى دارايــى اــةو رةزامةنديــةى كةداويــةتى لةســةر نزيكــةى نيــوةى اــةو بودجةيةيــة كــ 
مليـار دينـار زيـادةى هةيـة لةسـةر       511ترليـؤن   1بودجةى اةمساَل دَلمان خؤش بوو بـةوةى كـة اةمسـاَل    

بودجةى ساَلى ثارش وةان اةمساَل عجزمان نابَى و زيادة و دةتوانني هةندَيك طؤرانكارى تَيدا بكةينش كةضـى  
ة كة بووة بة زيـاتر لـة مليـارو نيوَيـكش كةضـى      اةمساَل عةجزةكةمان دوو قات بؤتةوة ش دوو اةوةندة بؤتةو

مليار و نيو بوو واتة دوو جار بةقةدةر ساَلى ثار دووبارة بؤتةوةش واتة اةطةر بودجةكة  1عةجزى ثار ساَل 
زياد نةكرابا اةوة تووشى كارةساتَيكى طةورة اةبووينش لة راثؤرتى وةزارةت ضةند كةم و كورتيةك دةخةمة 

ن كَيشةمان طوَي لَي دةبَيت كة هةرَيم ااطادارى اةم بابةتانة نيية كة لةطـةَل حكومـةتى   رووش دوو ساَلة هةما
فيدراَلى لة بوارى بودجة جَيبـةجَى دةكـرَىش يةكـةم سياسـةتى دارايـى عَيـراقش سياسـةتى نـةفتى حكومـةتش          

ســتيةكانى دانــانى نرخــى نــةوتش دةرهَينــان و فرؤشــتنى ذمــارةى بةرميلــةكانى نــةوتش اامــادةكردنى ثَيداوي 
يةكةى بودجةش قةرزةكانى دةرةوة قةرةبووةكانى نَيودةوَلةتىش بةراسـتى اةمـة خةلـةلَيكى زؤر طةورةيـة كـة      

اةو  111و  111اةركى وةزارةتى دارايى بوو كة ضارةسةرى بكردبايةش لةدةستوورى عَيراق بةثَيى ماددةى 
: وةزارةتـى دارايـى مـن ثرسـيارَيك دةكـةم     حةقة دراوة بة هةرَيم كة بةشـدار بَيـت لـةم بةشـانةداش هـةروةها      

بؤضى ثةناتان نةبردووة بؤ دادطا لةكاتَيك اةمة بةثَيى ياساي بودجةى حكومةتى عَيراقى حةقَيكى قانونى 
اَيمةيةة ش بةِرَيز هاوكارم مامؤستا بةشري باسى لةكةم تةرخةميةكانى ووازييةكانى ااداى نوَينةرانى كورد و 

ومــةتى فيــدراَلى لــةم بــوارةداش بــةَوم مــن دةَلــَيم اَيــوة وةكــو حكومــةتى هــةرَيم و  لَيثرســراوانى كــرد لــة حك
وةزارةتى تايبةةةنـد ضـيتان كـردووة و بةضـى طةيشـتوون بـؤ ضارةسـةركردنى اـةم ااسـتةنطة كـة هـةموو            
ــةِرووى           ــازة ل ــة و ضارةنووس ــة زؤر طةورةي ــةم كَيش ــىةش ا ــى داراي ــو وةزارةت ــةوة وةك ــارة دةبَيت ــاَلَيك دووب س

دوو سـاَلة  / بوورييةوة بؤية ثَيويست دةكات جةنابتان وةَومتان هةبَى بؤ ضارةسـةرى اـةم كَيشـةيةش دووةم   اا
ــة    ــَين اَيمـ ــةنابتان دةَلـ ــةمان     % 11جـ ــة بودجـ ــةكاتَيك اَيمـ ــرين  لـ ــةفعلى وةردةطـ ــة بـ ــةش وة %16بودجـ يـ

بـؤ لةسـةر اةساسـى    بـووة بـؤ اَيمـةتان نـاردووةش كةواتـة      % 16بودجةكةشتان كةداتان ناوة لةسـةر اةساسـى   
ــة    %  11 ــة اَيم ــةر اةوهاي ــةناردووةش اةط ــان ن ــؤ   %11بؤمانت ــتش ب ــؤ دَي ــان ب ــاردووة   % 16م ــة ن ــؤ اَيم ــان ب ت

اةكـةن لـةكاتَيك حـةقى    % 11هؤكارةكةمان ثَي بَلَينش بؤضى هةموو سـاَلَيك اةمـة دووبـارة اةبَيتـةوة باسـى      
و حسـابى و ايـدارى بؤمـان دةسـت نيشـان      ةش هؤكارةكان بةشَيوةيةكى ذمـارة لـةرووى دةسـتوورى    %16اَيمة 

بكــةنش اــةم بابةتــةمان بــؤ روون بكةنــةوة بةراســتى اةمــة خــاَلَيكى طةورةيــة رزطارمــان دةكــا لــة عــةجز و    
ثارةنان بؤ دةمَينَيتةوةش نةك بةشَيوةيةكى خَيرايـى دةَلـَين و بـاس لـة ضارةسـةر دةكـةن نـة ثَيمـان دةَلـَين          
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تةنطةكان و رَيطــا ضــارةكان و هةوَلــةكانتان بــةكَى طةيشــتووةش لــة ضــيتان كــردووة و بةضــى طةيشــتوون وااســ
مسئولياتى اةم بابةتة نابَى رابكةنش لةبةراةوة بةراستى اةركى سةرشانى اَيوةيـة كـة يـةكالى بكةنـةوة بـؤ      
اَيمةش هةروةها حكومـةتى هـةرَيم بةطشـتى لـةم بـوارة ضـى كـردووة و اَيـوةش بةتايبـةتى ضـيتان كـردووةش            

بـوو   1111ثار بودجةى تةرخان كراو بؤ وةزارةتى ثَيشمةرطة هؤكارى عجزى بودجـةى سـاَلى    ساَل/ سَييةم
 . ااشكراية هةمان بودجة

بةثَيى ياساى بودجةى عَيـراقش اَيمـة    1111بؤ  1116بةشَيكى بنةِرةتى عةجزى اةمساَليشةش  لةكاتَيكا لة 
ق وة دانيشى ثَيدانراوةش اةم مةبةلةغة بؤ ساَلة اةم ايستحقاقةمان هةية لةسةر سيستةمى بةرطرى عَيرا 5

مليـار   11اةمساَلانة كة تايبةتة بةرواتب و تةسليح و جتهيزش اةطةر بَيتـو اَيمـة وةري بطرينـةوة زيـاتر لـة      
دؤورةش اايا اةمة اةوةنـدة نـاهَينَى كـة اـةوة هـةوَلَيكى جـدى بـؤ بـدةن و ثـةنا ببنـة بـةر دادطـاى فيـدراَلى              

اَيمة بة حزورى جةنابتان و بةِرَيز وةزيرى ناوخؤ و وةزيرى ثَيشمةرطة داوامان  11/6/1111لةكاتَيك لة 
لَيكــردن كــة ثــةنا بــؤ مةحكةمــةى دةســتوورى ببــةن اةطــةر وةهايــةش بِريــار وابــوو يــان اَيــوة يــان وةزارةتــى  

ة ثَيشمةرطة ثةنا بـؤ مةحكةمـةى دةسـتوورى بـنبش بـةِرَيز وةزيـرى ثَيشـمةرطة لـة ضـةند رؤذَيـك دواى اـةو           
ايعالنى كرد كة ثةنا بؤ مةحكةمةى دةستوورى اةبن تاكو اَيستا لـةومان روون نييـة اايـا ثـةناتان بـردووة      
ــةقَيكى       ــىة لةكاتَيكــدا اةمــة ح ــةر نــةتان بــردووة بؤض ــة اةجنامةكــة ضــييةة اةط يــان نــاش اةطــةر بردووتان

بـة رةصـيد و ثـارةى مايـةوة      لة راثؤرت و ثِرؤذةى بودجةدا هيَ ااماذةيةك/ دةستوورى و ياساييةش ضوارةم
واتة مدةور نـةكراوةش اامـاذةى ثَينـةدراوة كـة ثَيويسـت بـوو ثةرلـةمان و اةنـدامانى ثةرلـةمانى لـَي ااطـادار            
بكرَيتةوةش لة سلفة و قةرزةكان و هةتا دوايىش كـة مانطانـة دةطةِرَيتـةوة بـؤ خةزَينـةى حكومـةتش ضـةندة و        

ثشت بةسنت بة تاكة سةرضـاوةى دارايـى لـة عَيـراق مةترسـى      : جةملةكوَيية و بؤ روونتان نةكردؤتةوةة ثَين
بـؤ  , هتـد ...كارةساتَيكى زؤر طةورةى لَي اةكرَى بةنسبةت اَيمـةوة لـةِرووى اـابوورى و سياسـىش كؤمةَويـةتى     

منوونــة هــةر وَوتَيــك لــة ِرووى اابوورييــةوة ســةربةخؤ نــةبَيت ناتوانَيــت لــةِرووى سياســى و ســةقامطريى و  
ةوة ســةركةوتوو بــَي وة لــة هــةموو بوارةكــانى زةمانــةتى نــابَىش وةنــاتوانَي ثَيكهَينــانى حكــومَيكى حوكمِرانيــ

بةهَيز و مواةسةساتى و دميوكراتى لَي ضاوةِرَي بكرَىش واتة لةبودجةدا زؤركةم طرنطـى دراوة بـة بوارةكـانى    
درابايـة بةكـةرتى كشـتوكاَل    ترى داهات كة بؤ منوونة اةطةر وةكو منوونةيةك لةم بودجةية طرنطى زيـاتر ب 

كة لة ايقتيصادا بة داهاتى مةزموون ناودةبرَىش اةهميةتَيكى باشى دةبوو وة سوودَيكى طـةورةى دةبـوو بـؤ    
بودجــةش لــة راثــؤرتى ليذنــةى دارايــى زؤر لةليذنــةكان وة بةتايبــةت لــة ليذنــةى نةزاهــة و ليذنــةى دارايــى   

وكورتييـةكانش تةمـةنا دةكـةم كـة بـةبَى ضارةسـةر لـةم         بةراستى ثةجنةيان خستؤتة سةر خةلةلةكان و كـةم 
 . ثةرلةمانة نةضَيتة دةرةوةش ضارةسةريان بكرَيت

 : سعيد علي بةِرَيز حازم حتسني
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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دةست خؤشى لة ليذنةى دارايى دةكةينش بؤ اةظ راثؤرتة اامادة كريش اةم تةايدا اةندامَي ثةرلةمان دكةين 
ردنا سلفة عةقاري و سلفة زواجَى و دةرمالة هَيزى ثؤليس و ااسايشَى وة دةعما مةشاريعى زراعىش بؤ زياد ك

اــةز وةكــى اةنــدامى ليــذنا اــةوقاف زؤر خؤشــحامل زيــادة كردنــا بودجــة هــةرَيمى كوردســتان بةطشــتى وة     
بـؤ وةزارةتـى    ثلـةى وةزيفـى   111ش وة دامةزرانـدنى  1111وةزارةتى اةوقاف بةتايبةت لة اةمسـاَلدا سـاَلى   

اةوقافش بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان اةم وةكو اةندامى ثةرلةمان و نوَينـةرى خـةَلكى شـَيخان و شـةنطال داوا     
ــدى          ــامى اَيزي ــةى ع ــيحى و موديري ــامى مةس ــةى ع ــةكانى موديري ــان و تةعيين ــةتى ثِرؤذةك ــةين حص دةك

ان نــةبَيتش ضــونكة مةســيحى و بةشــَيوةيةكى معقــول بَيــتش وة هــيَ جيــاوازى بــةينى هاووَوتيــانى كوردســت 
 . اَيزيدى بةشَيكن لة اةم هةرَيمةدا و وةكو لة راثؤرتى ليذنةى اةوقاف هاتووةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . نوقتةى نيزامى فةرموو

 : سعيد ذكرىبةِرَيز اامينة 
 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ............ ةعاتبةِراسيت اَيشي اَيمة طةلةك زؤرنش سَيش ضار س 
 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . اةوة نيزامى نيية رجااةن دانيشةش فةرموو نةسرين خان
 : مصطفىبةِرَيز نةسرين مجال 

 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة من وَيراى دةست خؤشى لة ليذنةى دارايى و اابوورى كة بةراستى هةم هيالك بوونش هـةم توانيويانـة   

َيشة و كةم و كوِرآ زؤر طةورة وباش بينن لة راثؤرتةكة كة تايبةتة بةبودجةكةوةش من لَيرةوةدا كؤمةَلَيك ك
دةَلـَى   17مـاددةى   1111لة ثِرؤذة ياساى بودجـةى سـاَلى    1111داخيل دة  كة اَيمة ثار ساَل واتة ساَلى 

بـةَوم بةداخـةوة تـاكو     اةم ياساية اةجنومةنى وةزيران و سـةرجةم ويةنـة بةرثرسـةكان جَيبـةجَيى بكـةنش     
 6ش مـاددةى  5بِرطـةى   1ش مـاددةى   1بِرطـةى   1دةكـةينش مـاددةى    1111اَيستا اَيمة موناقةشةى بودجةى 

ش اةم ماددانة تا اَيسـتا يـان هةنـدَيكيان جَيبـةجَى نـةكراونش      31ش 16ش 11ش 11ش 11ش  3ش ماددةى 1بِرطةى 
لةكاتى خؤيان اةمانة جَيبةجَى كرابانش من دَلنيـا بـووم    يان وةكو ثَيويست جَيبةجَى نةكراونش اةطةر بهاتبا

اَيستا اةو كَيشةو كةم و كوِريانة كة لة بودجةى اةمساَلدا هةية تا رادةيةكى باش كةم اةبؤوةش ديارة دانانى 
بودجة و اامـادةكردن و رَيكخسـتنى بودجـةش بةشـَيوةيةكى نازانسـتى و بـَي ثالنـى ثَيـوة ديـارةش اةمـة اـةوة            

كة هيَ هةماهةنطيةك نيية لةنَيوان وةزارةتى دارايى و وةزارةتى ثالندانان و وةزارةتـةكانى تـر و    اةطةينى
زاايــدةن ثارَيزطاكــانش بؤيــة تَيكةَليــةك هةيــة لــةو ثِرؤذانــةى كــة لــة ثةرةثَيــدانى ثارَيزطاكــان و لــة ثــِرؤذة    

رَيكن لةو ثرؤذانـة كـة بةشـى    تيكرار اةبَيتةوةش اةمةش زؤ 1111و  1111ثَيشنياركراوةكان و لة ثرؤذةى 
زؤرى وةزارةتةكانى طرتؤتةوةش وة منوونةنان زؤر و هةيةش هةر لـةم بودجةيةشـا هةنـدَيكيان هةيـة تـةواو      
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بووةش تةواو بووةش بةَوم هاتوون جارَيكى تر داخل كراوةتةوةش اةمة خؤى لةخؤيدا راستة لةوانةية هةنـدَيك  
ار داخــل كــراوة و دوو بودجــةى بــؤ دااــةنرَىش اــةم بودجانــة   ثــرؤذة كــة بودجةيــةكى بــؤ دااــةنرَى دوو جــ 

لةوانةية هةندَى خةَلك بةناوى كةم بَىش بـةَوم لـةكؤى اـةم بودجانـة كـؤى اةكةيتـةوةش لـةكؤى اـةو طوذمـة          
ثارانةى كؤى اةكةيتةوةش هى ثِرؤذة زيادةكان ثارةيةكى باش بؤ اةمَينَيتةوةش ثِرؤذة هةيـة لـة ثةرةثَيـدان و    

ش 1111لة ثِرؤذةى ثةرةثَيدانى  116لة ثةرةثَيدان  3زجنرية  1111بةردةوامى  1111اوةكانى ثَيشنياركر
اـةم   15بـؤ   11تـةواو بـووةش   % 11اةمة بةدووجار داخل كراوةش بـةدوو طوذمـة ثـارةى جيـاوازش وة رَيـذةى      

 1111ة بودجةى كة ل 1111ااوةدان كردنةوة لة ثةرةثَيدانى  11ثِرؤذةية تةواو بووةش ثِرؤذةى تةسلسوىل 
تـةواو بـووة بـةَوم داخـل      11داخل كراوةتةوةش بةَوم اـةو ليسـتةى كـة تةسـليم بـة اَيمـة كـرا بـة زجنـريةى          

ثـرؤذةى كـة ثـِرؤذة     6بـؤ   7كراوةتةوةش لة ثِرؤذةكانى وةزارةتى كشتوكاَل اةوةندةى من هةستم ثَي كردبَى 
ش كـة تيكـرار بؤتـةوة    1111لـة بةردةوامـةكانى   هةية كـة تيكـرار بؤتـةوةش هـةم لـة ثَيشـنياركراوةكانش هـةم        

هةريةكةى بة بِرَيكى جياوازيش ثارةى بؤ تةرخان كراوةش كـة بـؤ مـاوةى يـةك سـاَلةش اةمانـة وةكـو ول كـؤ         
بكرَيتةوة رَيذةيةكى باش ثارةمان بؤ اةطةِرَيتةوةش ثِرؤذةيةكى ترمان هةيـة كـة اةمـة دووبـارة بوونةوةيـةش      

ا خؤت اةضيتة سةر شوَينةكان يةك ثِرؤذةيةش بةَوم بـة دوو ثـِرؤذة داخـل كـراوةش     كة اةم ثِرؤذةية لةواقيعد
من تةمةنا اةكةم هةَلة   لةوةياش بةدوو ثِرؤذة داخل كـراوة لةسـةر دوو قـةزاى جيـاوازش كـة اـةم ثِرؤذةيـة        

زاى تايبةتـة بـة قـةزاى قـةرا ش بـةَوم هـةم لـة بودجـةى قـةزاى قـةراغى خـواردووة و هـةم لـة بودجـةى قـة               
دةربةندةانى خواردووة كة ماوةيةكى زؤر هةية لة بةينى دةربةنـدةان و اـةو شـوَينةى كـة اـةو ثـِرؤذةى       
تَيــدا كــراوةش اةمــة كؤمــةَلَيك كَيشــةى طــةورة لــةم بودجةيــة هةيــةش وةكــو ول هةماهــةنطى نييــة لــةنَيوان    

ةبووش نة اـةوة بـوو كـة بودجـةى     وةزارةتةكانش اةطةر هةماهةنطى هةبواية دووبارة بوونةوةى ثِرؤذةكان نةد
قةزايةك بؤ قةزايةكى تر تةرخان بكرَيتش ديارة لةسةر مةسةلةى اةو ثِرؤذانةى كة هةمانـة سـةرجةم اـةو    

مليؤن دينـارش وة ثـِرؤذةى    111مليار و  71ثِرؤذةى بةردةوامان هةية بةبِرى  71ثِرؤذانةى كة بةردةوامة 
ش 1111مليار دينـارش ثَيشـنياركراوةكانى    161ةمان هةية بة بِرى ثِرؤذ 761ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكانش اةمة 

مليــؤن دينــارش كــة اةمانــة ســاَونة هــةم بةردةوامــةكان    66مليــار و  661ثِرؤذةمــان هةيــة بــة بــِرى   513
كةمرتين ثِرؤذةش كة ثـِرؤذةى تـازة داخيـل بـووةش      1111بةردةوامى اةبَىش ناشتوانني يةعنى اَيستا لة ساَلى 

اةم ثِرؤذانة هةمووى كؤ اةبَيتةوة كاتَيك اةزانى هيَى تةواو نابَيت وة حكومةتيش بؤ داهاتوو  وردة وردة
دَيمة سةر وةزارةتى كشتوكاَل . ناتوانَيت جَيبةجَيى بكاتش كةلَةكة اةبَيت لةسةرى ناتوانَيت جَيبةجَيى بكات

توكاَلني وة اةطـةر مبانـةوَى طونـدةكامنان    ديارة زؤر لة هاوكاراي باسى كشتوكاَليان كرد كة اَيمة وَوتَيكى كش
ااوةدان بَيتش كوردستان ااوةدان بَيتش دةبَيت اَيمة بايةخَيكى طةورة بدةين بة هـةم بـوارى كشـتوكاَلىش هـةم     

 . بوارى ثيشةسازىش ضونكة بوارى كشتوكاَل و ثيشةسازى تةواوكةرى يةكرتنش زؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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دةقة ماوة اةندامان قسة بكـةنش اةطـةر تاقـةتان هةيـة مـن تاقـةل        11ستا باوى يةك سةعات و بةِرَيزان اَي
ش رؤذى ثَيـنج شـةممة بـةردةوام بـني     11هةيةش حازرنش باشـةش دانيشـتنةكة دوا اةخـةين بـؤ سـبةى سـةعات       

ش 11عات لةســةر دانيشــتنةكامنانش اــةو ناوانــةى كــة مــاون بــؤ بــةيانىش خــوا ااطادارتــان بَيــت تــا بــةيانى ســة 
 . فةرموون

 
                                                                                                                                                                              

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                   ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                       َيري ثةرلةماني                       سكرت       

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

 2111\5\19رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (17)ين ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشت
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 19/5/2111 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  16/5/1111رَيكــةوتي  شــةممةثَيــنج  رؤذي ثــَيش نيــوةِرؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 

ي ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(17)دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان  سـكرتَيري  فرست أمحد عبـداهلل  بةِرَيز
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(17)دانيشـتين ذمـارةي   درا ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بــةم  دا 16/5/1111ي ثــَيش نيــوةِرؤي رؤذي ثَيــنج شــةممة رَيكــةوتي  (11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  

 :شَيوةية بَيت
عَيراق بؤ  –بةردةوام بوون لة سةر طفتوطؤ كردن وبرياردان لةسةر ثرؤذة بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1 

 .و ياساكةى 1111ساَلي 

 :ثةرلةمانةرؤكي بةِرَيز س
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار16/5/1111ش رؤذي دانيشنت (17)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)يِرةوي نـاوخؤي ذمـارة   لـة ثـة  ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1661 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي ثَيـنج    (11)ي ااسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (17)دانيشتين ذمارة 
 :وةية بَيتبةم شَي 16/5/1111شةممة رَيكةوتي 

عَيراق بـؤ   –بةردةوام بوون لة سةر طفتوطؤ كردن وبرياردان لةسةر ثرؤذة بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1
 .و ياساكةى 1111ساَلي 

بةرَيزان بةرَيز سـكرتَيرى ثةرلـةمان لةبـةر كـارَيكى ثَيويسـت اـةمورؤ لَيـرة نيـة نيزاميـت هـةبوو فـةرموو            
 .كةرةم كة

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةَوم منيش مووحةزةى اةوةم كرد كة بةرَيز سـكرتَيرى ثةرلـةمان َلَيـرة     شيتعةفومكة كة قسةكةم ثَي بِر 
نية بؤية داوادةكةم لة جةنابت ترشيعى كاك شَيروان بكةيت وةك سةرؤكى ليذنةى ياسايى كة بؤ اةمِرؤ بؤ 

 .ةوةاةم طفتوطؤيانة وة جَيطةى سكرتَير بطرَيت
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاس بؤ جةنابتش بةرَيزانش اَيستا كَي لةطةَل اةوةية كة بةرَيز كاك شَيروان لة جياتى كاك فرسـةت وةكـو   
سكرتَير َلَيرةبَيتش زؤر سوثاس كَى لةطةَلدا نية بة كؤي دةنط ثةسةند كراش كاك شَيروان كةرةم كة بؤ اَيـرة  

ذنةى دارايى دةكـةين كـةرةم كـةن بـؤ شـوَينى كـاري خؤتـانش فـةرموونش دووبـارة          فةرمووش اَيستاش داوا لة لي
علـى و كـاك   .اك شـَيخ بـايز وكـاك د   كـ  .بةخَيرهاتنى وةزيرى دارايى و وةزيرى تةختيت و بريكارى وةزارةت

و منةسقى بةينى ثةرلةمان وحكومةت كاك سعد دةكةين زؤر زؤر بةخَير بَين اَيستا بـةردةوام  طاهر شيد ر
 :ني لة سةر  طفتوطؤى اةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان دوَينَيكة ناوةكانى كة ايمرؤ قسة اةكةناةب
خليـل  -1 شـظان امحـد عبـدالقادر   -3 ثةروين عبـدالرمحن -1 ساور حممود مرد على--1 ذيان عمر  شةريف-1

ةشـة دارا  ط-1 (ااسـؤ كـريم  ) بكر كـريم حممـد  -6 حممد امحد على-7 ونا امحد حممود -5 حممد امني مثمار
 ظان امساعيـل يبري-11 ابراهيم طاهرمجال -11 عبداهلل على ابراهيم-11 سةمرية عبداهلل امساعيل -6 جةول

علـى حسـينئةم بةرَيزانـة اـةمِرؤ قسـة اةكـةن اَيسـتا ذيـان عمـر شـةريف عبـداهلل            -11 سةرهةنط فـرج -13
 .فةرموو

 :بةِرَيز ذيان عمر شريف
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةخَير هاتنى ميوانة بةرَيزةكان اةكةمشوة دةست خؤشى لـة خوشـك و برايـانى ليذنـةى دارايـى       لة ثَيشةكى
 : ديارة منيش وةكو هاورَيياي ضةند ثرسيار وتَيبينيةكم هةية .اةكةم

يةكةم شت من داوا اةكةم لة هةموو اةندامانى ثرلةمان وةهةروةها لةليذنةى دارايى كة اـةم ثَيشـنيارة بـة    
كة مينحةى زيندانة سياسيةكانى كوردستان هاوتايى اةوانةى بةغداد بكرَي بـة ثَيـى ياسـاي     هةند وةربطرن

ايشتةم اةبَى اةوةمان لة يادنةضَى كـة اـةو زيندانـة سياسـيانة رؤذانـَي بـوو لـة كونـة تاريكـةكانى           1ذمارة 
 .مةى تياينزيندانى رذَيمى بةعس ذيانيان بةسةر اةبرد بؤ هَينانة ديى اةم رؤذة اازادةي كة اَي

بة خاَلى دووةمم بـة نسـبةت خـاوةن ثَيداويسـتة تايبةتـةكان ثَيويسـتة ميزانيـةى زياديـان بـؤ دابنِرَيـت لـة            
هةموو دونيا اةطةر لة سؤشياليش ثارة وةربطرن زياتر لة خـةَلكى احتيـادى وةردةطـرنش لةبةراـةوةى وةكـو      

ريـان نييـةوش بةنيسـبةت ناوضـة كَيشـة      كةسَيكى سـا  نـني كـة نـاتوانن كـارَيكى تـر بكـةن وش مووضـةيةكى ت        
لةسةرةكان دةبَيت مةندةىل و خانةقني و دوزخورمـاتوو وسـنجار لـةياد نكـةين وة ثَيويسـتة ميزانييـةى بـة        

بةنيسـبةت ايـدارةى طـةرميان لـة كـةور و كفـرى ودةربةنـدةان ايـدارةىش طـةرميان اـةو            .قوةتيان هـةبَيت 
ةخص جَيبـةجَينابَيتش بـةَلكو ثَيويسـتة دةعمـى مـاددى بـؤ دابـني        طؤِرانكاريانةى كراون تةنها بة طِورينى شـ 

بكرَيت بؤ اـةوةى بتـوانن لـة ايشـةكانيان سـةر كـةوتوو بـن وش بةنيسـبةت ثَيشـمةرطة مـن داوا اةكـةم اـةو             
هةشت ليوايةيى ثَيشمةرطةية زوو جَيبـةجَي بكرَيـت بـؤ اـةوةى حكومـةت بتـوانى ليـواى تـازة بكاتـةوة وةش          

رَيـك خبـات بـؤ اـةوةى مووضـةكةيان هاوتـايى بةغـدا بكرَيتشلةبـةر اـةوةى اَيمـة هـةموو            هَيزى ثَيشـمةرطة  
دةزانني كة هَيزى ثَيشمةرطة اةو شورة ثؤَلاينة بـوون كـة خاكـةكانى اَيمـةيان ثاراسـت لـة رؤذانـى سـةختى         
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ةرزارى هَيزى خةبات و شؤِرش و بةنانة رةق اةم رؤذةيان هَينايةدى بؤ اَيمةشاَيمة هةرتاكَيكى اةم ميلةتة ق
ليوايـة جَيبـةجى بَيـت بـؤ      1ثَيشمةرطةيةشلةبةر اةوة اةبَيت بةزوترين كات بـري لـةوة كرَيتـةوة كـة  اـةوة      

اةوةى اَيمة بتوانني مووضةكةيان هاوتا بكةين لةطةَل اةوانةى بةغـداوش بةنيسـبةت ضارةسـةر كردنـى اـةو      
دن بريندار بوون راستة شتيان بؤ كراوة بةَوم بريندارانةى كة بة هؤي ضةكى كيمياوى و شاَووةكانى كاولكر

لة ااستى ةوحى من نية داوا اةكة زياتريان بؤ بكرَيت لةبةر اةوةى اةوانة لـةو شـاَووانة هـةموو برينـدار     
بوون وة نةخؤشيةكانيشيان ترسناكةش لةبةر اةوة اةبَي زياتر كاريـان بـؤ بكـرَي وةضارةسـةر بكـرَين اةطـةر       

ةرةوةى وَوت وش بةنيسبةت ليذنـةى كشـتوكاَل مـن ثشـتطريى راثـؤرتى ليذنـةى كشـتوكاَل        َلَيرةش نةبَيت لة د
ا،صر ، الطبيعير  غرري    )اةكةمشبؤ تةرخانكردنى يـةك بِرطـة لـةو سـَى بِرطـة ثارةيـةى كـة تـةرخانكراوة بـؤ          

احلي انير  فرى   ا،هتماد ارالثرو   )مليؤنةشبطؤردرَيت بؤ (6)ثَينج مليارو (5)كة بِرى  ثارةى برطةكة ( اانتج 
لةبةر اةوةى بةروبوومى شري اَيمة لـةدةرةوة   (جما، تراي  ا،اقار منتجات احلليب الحباث وا،رشاد الزرامي 

اــةي هَيننيشاةطـــةر لـــةيادمانيش نةضـــَى مانطَيــك ثـــَيش اَيســـتا ضـــةند هَيزَيكــى زَيرؤةظـــانى لـــة ســـؤران    
دةرةوة و توركيـا و اَيـران دَيـنش هـةموويان      تةسةموميان كرد بة ماستى اَيرانىشضـونكة اـةو ماسـتانة كةلـة    

مواد حافزةى زؤرة يان كؤنة  يان بةسةر ضووةشاةمة لة ناحيةيةكةوة لةناحيةيةكى تـردا داهـاتى اَيمـة بـؤ     
بََيت بؤ دةرةوةشبؤ اَيمة خؤمان اةو مةجالـة بـؤ خؤمـان دروسـت نةكـةين وش اةطـةر اَيمـة سـةربكةين كـة          

ــان خةرجيــ   ــان وتي ــةموو برادةرامن ــةه ــةرةو    (31)ةكانى اَيم ــة ب ــةوة اةم ــةر ا ــدةى داهاتةكامنانةشلةب اةوةن
كارةساتة لة رووى اابوريةوة  باشرت واية طرنطى بدةين بة بوارى كشتوكاَل وش من هـةروةها ثشـتطريى دابـني    

ى سـاَلى  (6)كردنى يةكةى نيشتةجَي بوون بؤ خةَلكى كةم دةرامةت داهاتى سنووردار بة ثَيى ياسايى ذمـارة 
هـــةروةها لةطـــةَل اـــةوةم  .دةكـــةم ضـــونكم اـــةو خةَلكـــة زؤر ثَيويســـتيان  بـــةو شـــوقانة هةيـــة  1111

هةزار يـا   31موو اةيزانني ةزارشوةكو هةه 151مووضةى تؤِرى ثاراستنى كؤمةَويةتى بكرَيت بة (151)كة
هـةزار   31هـةزار ضـى اـةكات ة    65من ثرسـيار اةكـةم اايـا     .هةزار اازارى كةرامةتى تاكى كورد اةدات 65

ضى اةكاتة كة اةوانة ضي نَيكى زؤر َلَي قةوماونش بَيدةرامةتنش راسـتة مـن لةطـةَل ثـؤلينم ثَيويسـتة اَيمـة       
ثؤلينَى بكةين كة خةَلكى باش ايستفادةى َلَى بكات اةو خةَلكانةى كةبل فعل كة ثَيويستيان بةو  مووضةية 

ة هاوتابَيـت لةطـةَل بةغـدادوش قـةرةبوى اـةو      هةيةش بةنيسبةت هَيزةكانى ثؤليس و ااسايش من داوادةكةم ك
بؤيان كراوش داواكارم ياسايى خانة نيشـينى ثَيشـمةرطة    6/1111هةزارةيان بؤ بكرَيتةوة كةلة مانطى  111

جــَى بــةجَى بكرَيــت كــة بةياســا رَيــك خــراوةوش هــةروةها ســلفةى عــةقار كاريطــةرى هــةبوة لةســةر اــاوةدان   
ةرنامـة ثـةرةى ثـَي بـدرَيت و دةوَلةمةنـد تـر بكرَيـتش هـةروةها اَيمـة          كردنةوةى طوندةكانشثَيويسـتة اـةم ب  

بـؤ دادةنـرَىش   %31تـا  %1بؤ تةكنةلؤجياي زانيـارى دانراوةشلـة وَوتـان لـة     % 1لةيادمان نةضَيت لة بودجة لة 
وةكو اةفةريقا مةوين بؤ تةكنةلؤجيا سةرف دةكات كة خؤيـان لـة برسـانشبةَوم بؤيـة وا اةكـةن كـة ضـةند        

ى داهاتوو  زيـاتر سـوودى ىَل ببيننشبـؤ ااسـان كردنـى مامةَلـةى هاوَوتيـان كـة اـازار نـةدرَى ولـة رَيطـةى             ساَل
كؤمثيوتــةرةوة مامةَلــةى هاووَوتيــان اــةجنام بــدرَيت وش بةيســبةت اَيمــةى اةنــدم ثةرلــةمان بــةرَيزان اَيمــة 
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ن ثَيشمةرطةيةكى دَيرينة كة زؤربةى هةموومان َلَيرةين وابزاي هةموو يةك اةناسنيشهةريةكَيك لة اَيمة يا
كةجنى وذيانى خؤى تةواو كرد لة ثَيناوى اةم خـاك واـاوة و ثاراسـتنى شـةرةف و كةرامـةتى ميَلةتةكـةمان       
ــةَل        ــردووة لةطـ ــةريان كـ ــتون شـ ــان رؤيشـ ــانى خؤيـ ــة طريفـ ــةي لـ ــة طـ ــة رةق و بـ ــةوة بةنانـ ــةوةكو طوةـ كـ

رى شــةهيدين يــا زينــدانَيكى سياســنيشلةبةر اــةوة  دوذمةنــةكامنانشوة باقيشــمان وابــزاي هــةموو كــةس وكــا 
كةمسان بؤ موو ضةنةبووين بة اةندامى ثةرلةمانشوةكةسيشمان ةـوحى مووضـةمان نةبووةشكـة خـةَلكانَيك     
باسى اةندام ثةرلةمان دةكةن مووضةكةيان وايةو وايةشاَيمة هيَمان ةوحى ثارةمان نةبووة كة بـووين بـة   

من ثَيشنيازدةكةم اَيمة بة خؤبةخشانة اامادةين كـار بكـةينش ضـونكةم اَيمـة      اةندام ثةرلةمانش لةبةر اةوة
هةدةفَيكمان هةيـة اةوةيـة كـة نوَينـةرى ميلـةتَيكى ضةوسـاوةين كـة ااواتـةكانيان جـَى بـةجَى بكـةينش زؤر            

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت بةرَيز ساور حممود مراد
 :مرادبةِرَيز ساور حممود 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـةرَيزان اةنــدامانى ثةرلةمانشلــة راســتى دا اةطـةر اــابوورى ناســان و بريدؤزانــى اـابوورى كــؤك بــن لةســةر    
اةوةى كة ثَيناسةى كورتى اابوورى بريتى بَيت لة بةديهَينانى خؤشطوزةرانى بؤ هاوَوتيان و تاك وكؤمـةَلى  

وَوت وهةرَيمَيكدا اةطر اابورى و سيستةمى اـابوورى نةخرَيتةخزمـةت   كؤمةَلطاش اةوا دةركةوتووة لة هةر و
بووذانـــةوةى خزمـــةتطوزارى و ثَيويســـتةكانى خـــةَلكش اـــةوا اـــةو وَوت وهةرَيمـــة  لةااســـتى دةوَلةتـــدارى  
وحكومِرانيدا نة لةسياسةتدا سـةركةوتوو دةبَيـت وةنـة لـة ثـرؤذة اابوريةكانيانيـداش لةبـةر اـةوة ثَيويسـتة          

واناكــانى بــةرثر ســيارةتى و كؤشــش و ســةرةجنةكامنان بــؤ اــةوة بَيــت سياســةت بكةينــة قوربــانى   هــةموو ت
اـــابوورى و ثـــرؤذة سياســـيةكانيش برذيتـــة خزمـــةتى بووذانـــةوةى  اـــابوورى و ثـــةرة ثَيـــدانى اـــابوورى  
 كوردستانشخؤ اةطةر هةرسياسةتَيكيشمان ثـرِيةو كـرد سياسـةتى طةشـة ثَيـدانى اـابوورى بَيـت بـؤ مسـؤطةر         

كردنى ااستى هةَلكشانى تواناكانى  ثشت بةخؤ بةسنت و رةفاهيـةت و طـورزةرانى شايسـتة بـة مرؤظـى اـةم       
لــة هاوكَيشــةى نَيــوان سياســةت و اــابوورى دا دةركــةوت اــةو وَوتانــةى اابووريةكــةيان دةكةنــة     .ســةردةمة

ــوو ذانــةوةدا زؤر د     ــردن و ب ــو ك ــكةوتن و من ــانى ثَيش ــة ملمالنَيك ــانى سياســةت ل ــة  قورب ــةم ل ــةوتوونش ه وا ك
منوونـةى زينـدوش وَوتـانى نزيكـى وةكـو سـورياو        .دةوَلةتدارى مؤديرن و هةم لة طةشـة ثَيـدانى تواناكانـدا   

يةمــةن و ليبيــاو مصــر ضــةند ووتَيكــى تــراش طوجنــاوترين دوو وَوتــيش كــة لــة هاوكَيشــةى نَيــوان ملمالنــَى   
و كؤريـاي باشـوور شكةيـةكَيكيان اابووريةكـةى كـردة      سياسةت و اابووريدا هةردوو كؤريانش كؤريايى  بـاكوور 

قوربانى سياسةتى نةويسـرتاوش كـة كؤريـايى بـاكوورةوش اـةويرتيان بـة ثَيَـةوانةوة كـة كؤريـاى باشـورة  كـة            
اَيستاكة لة ملمالنَيداية لةطةَل وَوتـة ثَيشـكةوتووةكاندا لـة هـةرَيمى كوردستانيشـدا اَيمـة كةوتووينـة سـةر         

ش بــةَوم بــة هَيواشــى بــة ااوِردانــةوة بةكاولكاريــةكانى رابــرودووش ثَيويســتة هــةموو بؤنــةو   هَيَلــى بووذانــةوة
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دةرفــةتَيك بةتايبــةتى لــة طفتوطــؤى بودجــةى اةمســاَل تاااســتى اــةو ثــةِرى ثيشــةييانةو مةردوميانـــة           
رخـان  دةرفةتةكان لةبةر ضاو بطرينش بؤ اةوةى هةموو رَيَكة سياسيةكان خبةينة خزمةتى بووذانـةوةى ذيَ 

و سةرخانى اابوورى كوردستانشلةم ثَيناوةشدا اةركة هةموان هاوكاربني هاوكار بني وثشتيوانى اةوة هةوَلة 
بةردةوامانــةبني لــة حكومــةت و ثةرلةمانــةوةدةدرَين بــؤ اــةوةى هــةموو ااراســتةو سةرضــاوةكانى ســامان و   

نـةبِرو كؤتـايى بـة هيمـةنى سياسـى      داهات و ثرؤذةكان بكةونة سةر راستة رَيى خؤيان و ايـدى بةتـةواوى ب  
ــتيةوة    ــكى طش ــةر ثش ــدرَيت بةس ــى بهَين ــة      .وحزب ــاَلدا ل ــة ثارس ــةت ل ــةى حكوم ــةتى بودج ــتيدا سياس لةِراس

ضوارضَيوةى كاروانى ااوةدانى دا كؤمةَلَى ايننجازى  طةورةى بةدةست هَيناش بَيطومان بَى كـةموكوِرى نـةبوو   
شوة اـةم سـاَلَيش بةهـةمان شـَيوة كؤمـةَلي ك اينجـازى طـةورة        بةشَيكى باش لة كةموكوِريـةكان ضارةسـةر كـرا   

بةدةســت هــاتوونش ثَيشــنيار كــراون وش كؤمــةَلَيك كــةموكوِريش هــةن دةســت نيشــان كــراون اومَيــد دةكــةين   
ى حـزب لـةناو ثـرؤذةى طشـتيدا     موةفةق بني لة ضارةسةركردنيانداش لـة ثارسـاَلدا كؤتـايى هَينـان بـة ثـرؤذة      

ــة ــكر موزاي ــى ااش ــيثى       دة كردن ــى ثرانس ــةيِرةو كردن ــةمان ث ــؤ ثةرل ــاردنى ب ــةفتى رةش و ن ــتنى ن اى فرؤش
بودجــة بــؤ راى طشــتى و كةناَلــةكانى ميــديا ســةركةوتنى   طرتينشــةفافيةت بــة رَيذةيــةكى بــاش لةبةرضــاو 

هةَلمةتى دروست كردنى قوتاخبانةكانش ثـرؤذةى تواناسـازى و ناردنـة دةرةوةى خوَينكـارانى سـةركةوتوو بـؤ       
ــدن لــ  ــةربةرزى       خوَين ــوكارى س ــؤ كةس ــان و ب ــةزاران خ ــى ه ــت كردن ــان دروس ــةكانى جيه ــؤ بةناوبانط ة زانك

اةنفالةكان زيادكردنى مووضةى كةسوكارى شةهيدان وخاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان كردنـةوةى زانكؤكـان   
كة  دوورخستنةوةى دةستى حزب لةناو ناوةندةكانى خوَيندن اةمانةو ضةندينى تر دةرخةرى اةو راستيةن

حكومةتى هةرَيم خاوةنى بةرنامةى خزمةتطوزاري و سرتاتيذى خـةَلك ويسـتى و باشـرت كردنـي طـوزةران و      
بةديهَيناني خواستةكاني خةَلكي هةبووةش واتـا روايـاي هـةبووة لـة ضـةندين سـَيكتةرةوة اةمـةي بـة كـردار          

باشــةكانيش دةبيــنني لــة   ســةملاندوةو خــةَلكي بــة ويــذدان و ضــاودَيران درك بــةم راســتييانة دةكــةنش كــارة   
بودجةى اةمسـاَلدا بـة كةمكردنـةوةي بودجـةى تةشـغيليش ااسـت و ذمـارةي ثرؤذةكـان دةضـَيتة قؤنـاغَيكي           
باشةوةش بةتايبةتي سةكتةري كشـتوكاَلش لـة سـاآلني رابـوردوودا حكومـةت توانيوةيـةتي هـةنطاو بـة هـةنطاو          

مساَليش دةركةوتووة رَيذةكـة هةَلكشـانَيكي باشـي بـة     بتوانَي بةرهةمي خؤماَلي زياد بكاتش لة ثار ساَل بؤ اة
خؤوة بينيوةش اةطةر اةمساَليش بتوانني موةفةق بنيش دةتوانني هةنطاوي باش بَينة ثَيشش كةمكردنـةوةى  
مووضة باآلكان و جـارَيكي تـر ثَيداضـوونةوة بـة سياسـةتي ثَيداضـوونةوة بـة دابـةش كردنـي دةخـلش اةمـة            

ــةديه   ــة ب ــة ل ــةنطاوَيكي باش ــة     ه ــؤ مووض ــةوةى ب ــةش كردن ــر داب ــارَيكي ت ــةتي و ج ــةتي كؤمةآلي َيناني عةدال
نزمةكانش يان ااسيت طوزةراني نزمةكان كة بتوانَي بةشـَيك لـةو مةودايـةي كـةم بكاتـةوة كـة لـة نَيـوان ثلـة          
باآلكان و ثلة بَووكةكاندا هةيةش ثَيويسـتة رؤَلـي ضـاوديري ثةرلـةمان لـةوة زيـاتر تـةفعيل بكـرَيش ضـونكة          

ةموو ويةكمان ثَيويستمان بةوة هةية ضاودَيري جَيبـةجَي كردنـي ثرؤذةكـان وةكـو خـؤي بكـةينش قـةرزي        ه
خانوو بةرة بؤ ودَييةكانش ثرؤذةيةكي زؤر زؤر باش بـووةش بةشـَيكي توانيوويـةتي خزمـةت بـة بووذانـةوةى       

خـانووي   1ووي بـؤ كـراوةش   خـان  13ودَييةكان بكاتش بةآلم لةطةرميان بؤ منوونةش طوندي زةماوةندكة هةية 
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خــانووي اةضـــَيتة نــاو اـــةو ســَي هـــةزار موعامةلةيــة كـــة هَيشــتاكة ثارةيـــان       11ســولفةي وةرطرتـــووةش  
وةرنةطرتووةش بةشَيكي سةرةكي لة طرفيت دواكـةوتين ثرؤذةكـان لـة راسـتيدا بـووني اـةو كؤمثانيانةيـة كـة         

ةرةجـة ضـوار و دةرةجـة ثَيـنجنش بـؤ منوونـة لـة        سةدانيان ثلةي نايابيان هةيةش بةآلم لة ااسيت كاركردنـدا د 
نَيوان كةور و دةربةندةاندا ثردَيك هةيـة كـة سـاَلَيكة نةتوانـدراوة تـةعمري كردنةكـةي بكـرَيش كـة تـاآلوي          
خستووتة دَلي هةموو اةو طةرميانانةي كة هاتووضؤ دةكةن و هةموو اةوانةشي بةو رَيطايةدا تَيئةثةِرن كة 

 .بة رَيطاي مةرط ناسراوةو ساآلنة بة سةدان خةَلكي تَيدا ذيان لة دةست اةداتجطة لةوةي رَيطايةكة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز محدية معروف
 :بةِرَيز محدية معروف امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ى دارايـي دةكـةم كـة زؤر    يةكةجمار بةخَير هاتين ميوانة بةِرَيزةكان دةكةمش هةروةها دةستخؤشـي لـة لَيذنـة   

مانــدوو بووينــة بــؤ رَيكخســتين اــةو راثؤرتــة و تةقــدميكردنيش ثشــتطريي لــة ثَيشــنياري لَيذنــةى كاروبــاري   
كؤمةآليةتي دةكةم كة دروست كردني كؤمةَلطاي مؤدَيرن بؤ خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكان لـة هـةر سـَي       

ها داوا دةكــةم لــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان كــة  ثارَيزطاكــاني ســلَيماني و هــةولَير و دهــؤك و ش هــةروة 
دةرماَلــةي تايبــةت بــؤ فةرمانبــةر و كارمةنــدةكاني لــة دةزطاكــاني كاروبــاري كؤمةآليــةتي خزمــةت دةكــةنش  
هةروةها ثشتطريي لة ثَيشنياري لَيذنةكةم دةكةم كة خؤشم اةندامم لة لَيذنـةي كاروبـاري كؤمةآليـةتي كـة     

هةزار دينـار كـةمرت نـةبَي و اةطـةر اةندامـةكاني خَيـزان زيـاتر         151اني لة مووضةي تؤري ثاراستين خَيز
بووش اةوة بِري ثارةكة زياد بي باشرتةش هةروةها ثَيشنيار دةكةم بة دابني كردني يةكـةي نيشـتةجَيبوون بـؤ    

ةكسـاني  اي يوش هةورةها دا1111لة ساَلي  6خةَلكي كةم دةرامةت و داهاتي سنووردارش بة ثَيي ياساي ذمارة 
جيندةري دةكةمش رةطةزي كة لةو ميالكةى دانراوة بؤ دامةزراندن كة دةبَيت لة هةر وةزارةتَيـك ِرَيـذةى ذن   

 .كةمرت نةبَيش سوثاس% 15لة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةست خؤشش بةِرَيز ساور يةك دةقةت مابوو داواي لَيبوردنت لَي اةكةينش اةتواني تةكميلـةي بكـةيش سـاور    
 .مود فةرمووحم

 :بةِرَيز ساور حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
حةقــة بيكــةى بــة دوو دةقيقــةش بينايــةتَيكي طــةورة دروســتكراوة لةســةر كولفــةي وةزارةتــي كاروبــاري           
كؤمةآليةتي بؤ راهَيناني ثيشـةيي طـةجنانش ثَيويسـيت بـة ثؤشـتة كردنـةوة هةيـةش دوو مليـار دينـاري دةوَيش          

وةزيري دارايي اةوة بكاتش ضونكة بةشَيك لة راهَينـان بـؤ بـةديهَيناني كـار و دؤزينـةوةى هـةَلي       داواكارم لة 
كار بؤ طةجنان لة دةظةري طةرميانداش دةتوانَي بؤشاييةكي باش ثِر بكاتةوةش هيـوادارم وةزيـري دارايـي اةمـة     
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ــةوان     ــؤليس و ثاس ــةي ث ــاككردني دةرماَل ــةروةها ض ــريش ه ــار وةربط ــةزةري ايعتيب ــة ن ــة  ب ــازي ك ةكاني ضاكس
لةبةردةم خوتورةي مةحكومان دان لة ثاَل ثؤليس زياد كردنـي دةرماَلـةي ثـؤليس و ااسـايشش اـةوةش زيـاد       
بكرَيش تا ضةند طوجناوة لة ميزانيةي حكومةت كؤمثانياكاني وةبةرهَينان ثرؤذةيان بـؤ سـةرف بكـرَيش واتـا     

تـدا مةشـاريعيان بـؤ دةدرَيش تـا ضـةند اةمـة       كؤمثانياي دروست كردني خانوو دةبينني لة بودجـةى حكومة 
نطيدان بة كةرتي طةشت و طوزارش كة ساآلنة  لة ناوضةكاني تري عرياق و كوردستاني اَيرانةوة رطوجناوةةش ط

ــؤ        ــاني ب ــة ثرؤذةك ــَيكي زؤر ل ــدةوارم بةش ــةكانش اومَي ــت و طوزاريي ــة طةش ــة ناوض ــةَلكَيكي زؤر روو دةكات خ
 .رخان بكرَي وش زؤر سوثاسسةكتةرةكاني طةشت و طوزار  تة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز ثةروين عبدالرمحن
 :بةِرَيز ثروين عبد الرمحن عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من دةستخؤشي لة حكومـةت دةكـةم بـؤ اـةو بودجةيـةش كـة بـة شـَيوةيةكي زؤر شـةفاف كةوتووتـة            

راوردي بكةين لةطةَل مووضةي ثـار سـاَل كـة هـةر لـة بةرنامـةى تواناسـازي و        بةردةستمانش اةطةر بَيت و بة
هةروةها دروست كردني قوتاخبانةى هاوضةرو و هةروةها باشرت كردني كةرتي كارةباش هةروةها دةستخؤشـي  

تا لة لَيذنةى دارايي دةكةم بؤ اةو هةموو اةرك و ماندووبوونةى كَيشاويانة بؤ داناني اةم راثؤرتةش لةسـةرة 
من ثَيم باشة يةكةيةكي هةميشةيي هةبَيت لة وةزارةتي دارايي بـؤ دانـاني بودجـة بـؤ اـةوةي بـة باشـرتين        
شَيوة و زووترين كات بطاتـة ثةرلـةمان و اَيمـة طفتوطـؤي لةسـةر بكـةين و ثةسـندي بكـةين بـؤ اـةوةى بـة            

لـة لَيذنــةى ثَيشــمةرطة و  باشـرتين شــَيوة لةبـةدةمي كؤمــةآلني خـةَلكي خؤمــان دايبنـَينش مــن وةكـو اةنــدام      
شةهيدان داوا دةكةم اةو بِرة ثارةى كة دانـدراوة بـؤ وةزاةرتـي شـةهيدانش ديـارة بـِرة ثارةيـةكي زؤر كةمـةش         
بةشي اةوة ناكات كة لة خزمةتى كةس و كاري سةربةرزي شةهيداندا بَيتش هةروةها داوا دةكـةم دةرماَلـةي   

ثـارةى كـة    خؤراني حكومةت زياد بكرَيش هـةروةها اـةو بـِرة   ذن و منداَلي بنةماَلةي شةهيدان وةكو مووضة 
ي شةهيدان بؤ هةموو قؤناغةكاني خوَينـدنش ديـارة نيـوةي تَيَـووى خوَيندنةكـةيان      خةرج دةكرَي بؤ منداَل

بؤ سةرف دةكرَيش داوا دةكةم هةمووي بؤ سةرف بكرَيش هةروةها اـةو بـِرة ثـارةى كـة دانـدراوة بـؤ دروسـت        
يــةي بةِرَيوةبةرايــةتي طشــيت شــةهيدان و هــةروةها دروســتكردني مؤنــةمَينتش راســتة   كردنــي هــةردوو بينا

دروسـتكردني مؤنــةمَينت ســينبولَيكي نةتةوةيـةش بــةآلم اــةوةى كــة اَيسـتا بنةماَلــةى ســةربةرزي شــةهيدان    
بـؤ  ثَيويستيان ثَييةش ديارة يةكـةي نيشـتةجَيبوونةش بؤيـة مـن داوا دةكـةم اـةو بـِرة ثارةيـة تـةرخان بكـرَي           

يةكةي نيشتةجَيبوونش سةبارةت بـة ثَيشـمةرطةش ديـارة ثَيشـمةرطة مةغـدورترين ضـيين اـةم كؤمةَلطايةيـةش         
ديارة واقيعي اةمِرؤي كوردستان تَيداية لة سايةي خةباتي اةوان و خوَيين سةربةرزي شةهيدانةش بؤية مـن  

زارةتــي ثَيشــمةرطةش ببَيــت بــة داوا دةكــةم اــةو ســولفةي كــة اَيســتا لــة هــةرَيمي كوردســتان دةدرَيــت بــة وة  
بودجةيةكي تايبةت بة وةزارةتي ثَيشمةرطة بؤ اةوةي وةزاةرتي ثَيشمةرطة بة باشـرتين شـَيوة خزمـةت بـة     
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ــة       ــةنطةر ك ــداماني س ــةي كةمئةن ــمةرطةو مووض ــيين ثَيش ــةي خانةنش ــةروةها مووض ــاتش ه ــمةرطة بك  1ثَيش
 1ش هةروةها ثةلة بكـرَي لـة دروسـت كردنـي اـةو      1116ساَلي  33هةزارنش زياد بكرَيش بةثَيي ياساي ذمارة 

ليوايةش ضونكة اةمة خزمةتَيكي زياتر بة هَيزي ثَيشـمةرطةو مووضـةو بـاش طـوزةراني ثَيشـمةرطة دةكـاتنش       
داوا دةكةم اةوانةى كة لة دواي تةشكيل بووني اـةو ليوايانـة دةمينَينـةوة اـةوةي كـة بـة هـؤي اـةوةي كـة          

ي كة خانةنشني بكرَيش ياخود اـةوةي كـة داوا دةكـات نـةقل بَيـت بـؤ هـةر        ضوونةتة تةمةنةوةش ياخود اةوة
كـة بـؤ ايعانـاتي زيراعـي دانـراوةش      % 67,31وةزارةتَيكي تر لة حكومةت ااسانكاري بؤ بكرَيش سةبارةت بةو 

من ثَيم باشة زياتر دةسةآلت بدرَيت بة وةزيرش بؤ اةوةى زياتر خزمـةت بـة كـةرتي كشـتوكاَل بكـاتش اَيمـة       
موومان دةزانني كة هةرَيمي كوردستان هةرَيمَيكي كشتوكاَليةش هـةروةها دةورَيكـي سـةرةكي دةبينَيـت لـة      هة

ذَيرخاني اابووريداش بـؤ اـةوةى اَيمـة زيـاتر طرنطـي بـة بـةربوومي رووةكـي بـدةين و اةونـدة شـت هـاوردة             
دةكـةم حكومـةت عةدالــةت    نةكـةين لـة دةرةوةش باشـرت دةبـَي بـا دةسـيت وةزيـر واآلتـر بكـرَيش هـةروةها داوا          

بنوَيين لة ثَيداني دةرماَلةش ضونكة اَيمة لةكاتى سةردامنان بؤ خاَلة سنووريةكانش ديارة اةطةر اَيمة بةراورد 
بكــةين بــة ايــرباهيم خليــلش لةطــةَل بانــا  و ثــةروَيز خــانش ديــارة اــةو فةمانبةرانــةى كــة لةوَينــدةر            

بةَوم اةوةكانى تر هةر نيانةش هةروةها بةنيسـبةت هةنـدَى لـة    بؤ سةرف دةكرَيتش % 111دةرماَلةكانيان لة 
ثــِرؤذة بةردةوامــةكان ديــارة طةيانــدنى تــؤِرى كارةبــاو اــاو بــؤ طونــدةكانى دؤَلــى باليســان و دؤَلــى مســاقوىلش   
اةوانةى كة بؤ دؤَلى باليسان نةكارةباى نيشتيمانى هةيةوش نة ااويشى هةيةش وةكو زياتر تةاكيـد دةكةنـةوة   

ر ااوى كانياوةكانةش كة اةمةش باشرتة اةو خزمةتطوزاريانـة بطاتـة اـةوَىش هـةروةها بةنيسـبةت دؤَلـى       لةسة
طوندةش لةو دة طوندة حةوت طونديان كارةباى نيشتيمانيان بؤ ضووةش بـةَوم سـَييان وةكـو     11مساقوىل ديارة 

ةت ااورَيـك لـةو ويـة بداتـةوةش     عةلياوة و كَيشكة و اـةوة كارةبايـان نةطةيشـتووةش بؤيـة داواكـارم كـة حكومـ       
ديارة هةندَي ثرؤذة تايبةت كراوة بة وةزارةتي نـاوةخؤ كـة    1111هةروةها لة ثرؤذة بةردةوامةكاني ساَلي 

هيَ ثةيوةندييةكي بـة وةزارةتـةوة نييـةش بـةَلكو ثةيوةنـدي بـة وةزارةتـي ااوةدانكردنـةوة هةيـةش داواكـارم           
ــدا خبشــَينَيتةوةش ل  ةوانــة نــؤذةن كردنــةوةى باَلةخانــةى كتَيبخانــةى طشــيت هــةولَيرش   حكومــةت ضــاوَيكي ثَي

لة شارؤضكةى رةواندزش وا بـزاي هـيَ ثةيوةندييـةكي بـةوة نييـةش       نكريت كردني شةقامة ناوةخؤييةكانكؤ
دة ملياري بؤ دابني كراوةش بةَوم هةتا اَيسـتا هـيَ شـتَيكي بـؤ      1111هةروةها ثةميانطاي دادوةري لة ساَلي 

من دوو ثرسيار ااراسـتةي بـةِرَيز وةزيـري ثـالن دانـان دةكـةمش هيـوادارم وةآلمـم بداتـةوةش لةطـةَل            نةكراوةش
بؤ تةواو كردنـي ثرؤذةكـاني سـاَلي رابـوردووي تـةرخان       1111ي بودجةى وةبةرهةمهَينان % 76اةوةى لة 

بودجةي اةمساَل / دووةم كراوةش بةآلم تا اَيستا هيَ ااماذةيةك بة رَيذةى تةواو كردنيان نةكراوةش ثرسياري
بةشَيكي زؤري بؤ ناوةندي ثارَيزطاو قةزاكان ااراستة كراوةش بةآلم اةم جؤرة دابةش كردنةش ديـارة جيـاوازي   
نَيوان ناوةندو ودييةكان فراوانرت دةكات وش هؤكارَيكي طةورةشة بـؤ كؤضـي ثَيَـةوانةش لـة ويـةكي تريشـةوة       

َلي و ااودَيري و دةرخستين اةو هةوآلنةى كة بؤ اـاوةدان كردنـي   دةبَيتة هؤي بةهةدرداني بودجةي كشتوكا
ــةو          ــارة ا ــنووريةكانش دي ــة س ــةر خاَل ــؤ س ــووبووين ب ــة دةرض ــو لَيذن ــك وةك ــة كاتَي ــنتش اَيم ــةكان دةدرَي ودَيي



 311 

ــةش       ــثي زؤري لَيي ــدو كؤس ــراثن و كةن ــاي خ ــنووريةكان زؤر زؤر رَيط ــة س ــةر خاَل رَيطاوبانانــةى كــة دةطاتــة س
انةش سةرضاوةى داهاتن بؤ حكومةتةكةمان وش بؤ هةرَيمةكةمانش من ثَيشنيارَيك دةكةم اةطةر بةِراسيت اةو

لةو هةموو بار هةَلطرانيةي كة روو لة هةرَيمةكةمان دةكاتش اةطةر يةكي يـةك دؤوري ثـَي بـدرَيش دةتـوانَي     
َينانش مـن داوا دةكـةم   مليار دانراوة بـؤ ثـرؤذةى وةبـةره    111ضارةسةري اةم كَيشةيةي ثَي بكاتش هةروةها 

اةطةر هةندَيك لةو ثارةية تةرخان بكرَي بؤ اةو ثرؤذانةى كةشتَيكي كةميان دةوَيتش كة ثارةيةكي كةميان 
دةوَي باشرتة اةو ثرؤذانة جَيبةجَي دةبنش بة دوو سايد كردني هـةولَيرو كؤيـةش ثارسـاَل ديسـانةكة اامـاذةى      

ديسان بودجةي بؤ دانـراوةش بـةَوم هـةتا اَيسـتا هـةر هيَـي بـؤ        ثَيدراو بودجةى بؤ داندراو اةمساَلةش هةر 
نةكراوةش هةروةها اَيمة داوا دةكـةين مووضـةى فةرمانبـةران وةكـو مةركـةزي لـَي بكـرَيش بـةآلم مـن لَيرانـة           
حكومةت با زياتر كؤنرتؤَلي بازاِر بكاتش ضونكة اةطةر كؤنرتؤَلي بازاِر نةكرَيت تؤ هةر مووضـة زيـاد بكـة و    

 .ة كةَلك نايةتهيَ ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز شظان فةرموو
 :بةِرَيز شظان امحد عبد القادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشــةكي مــن ثشــتطريي لــة راثــؤرتي لَيذنــةى دارايــي دةكــةم و دةســت خؤشــيان لــَي دةكــةمش بــة حةقيقــةت    

زؤربةي اـةو هـةموو كـةم و كوِريانـةى كـة لـة بودجـةى         راثؤرتَيكي طشتطري و هةمة ويةنةش دةستيان لةسةر
اةمساَلدا هةبووش دةستنيشانيان كردووةش اومَيدةوارم اةو تَيبيين و سةرجنانة ببنة بِريار و ببنـة تةوصـيات   
بؤ حكومةت و لة اةجنامدا جَيبةجَي بكرَينش مـن لـة دوو تـةوةرش لـة دوو ووة قسـةكةم دةكةمـة دوو بـةشش        

لَيذنــةى ثَيشــمةرطة و شــةهيد و جينوســايد و بةشــي دووةمــي قســةكاي لــة رووي طشــيت بةشـَيك لــة بــارةى  
راثؤرتةكــةوة قســة دةكــةمش لــة رووي اــيش و كــاري لَيذنةكةمانــةوةش اــةوةي كــة ثةيوةنديــدارة بــة لَيذنــةى   
ثَيشمةرطةو شةهيد و جينوسايدش لةبارةى مووضـةي شـةهيدان زؤر لـة هاوكـاراي ااماذةيـان ثَيكـردش منـيش        

شتطرييان دةكةم كة خَيزان و مناَل و مةسئوليةتي شةهيدش اةمة وةكو دةرماَلة دةبَي حيسابيان بؤ بكرَيـت  ث
وةكو هةر موزةفَيك لة هةر بوارَيكداش دووةمش لة ميزانيةي توانا سازي ثار ساَل لةم ثةرلةمانة من اةم قسةم 

م كرد و جَيبةجَي نةكراش اةمسـاَل داوا دةكـةم    كرد و ديسان تيكرار دةكةمةوةش لة ميزانيةي ثار ساَلش كة داوا
بـووش منـداَلي شـةهيد ديـار بكـرَي بـة       % 15تـا   11جَيبةجَي بكرَينت و لة اةوةي بؤ توانا سازي ديـاريكراوة  

تةخصيصش اةطةر نا ناضَيتة بابي ايمتيازاتي كـةس و كـاري شـةهيدانةوةش قانونَيكمـان دةركـرد بـة قـانوني        
ش اـةوان جياوازمـان كـردن لـة خـةَلكي ديكـةش يـةعين اـةوان موتةمـةيزترن لـة           ايمتيازات و حقوقي شـةهيد 

خةَلكي ديكةش اةوان اةووترن لة خةَلكي ديكةش اةطةر تةخصـيص نـةكرَينت مـن نـابَينم هـيَ تةمـةيوزَيكي       
هةزار ناوةي كة موقةريرة تةعني بكـرَينش ديسـان اـةو تةمـةيوزة بـة منـداَلي        15تَيدا هةبَيش هةروةها لةو 

بة تةخصيص لةناودا هةبَيت و ببَيتة بِريارَيك % 15تا  11ةهيد بدرَيش اةوان اةووترن لة خةَلكي ديكةش ش
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بؤ اةوةى حكومةت مولزةم بَيت بةو ِرَيذةيةش اةطـةر زؤر نـةبَيت كـةم نيـة اةمـةش مـن ثَيشـنيار دةكـةم دوو         
ــوكارو منــ      ــكيلةي كةس ــةورةترين موش ــة ط ــؤكش ك ــة ده ــةولَيرو ل ــة ه ــخانة ل ــرَي  نةخؤش ــةهيدان و بك داَلي ش

ثَيشمةرطةشنش كة موستةشفاي كامل بن و مواسةفاتي كامليان تَيدا بَينتش كـة طـةورةترين اـةو موشـكيلة لـة      
باري حكومةت سووك دةبَينت و كَيشةي كةسوكاري شةهيد و ثَيشمةرطةش ضارةسةر دةبَيت و بة شَيوةيةكي 

دروست دةكـرَين كـة سـةقفَيكي زةمـةني وازحيـي      لويانة عةسةربةرزو سةرفرازانةش ثَيشنيار دةكةم هةتا اةو 
تَيدا نييةش اةطةر دروستيش بكرَين بـة دةيـان ثَيشـمةرطة لـة خـار ي اـةم عةلويانـة دةميننـةوةش ثَيشـنيار          
دةكةمش ضونكة اةمانة ثَيشمةرطةنة و جَيطاي سةربةرزي و شةرةف مةندي اةو طةلةو اـةو دةسـكةوتةى لـة    

هـةزار   151هـةتا   111رطانة و خـوَيين شـةهيدان بةدةسـت هـاتووةش هـةر يةكـة       ماندووبوون و اةو ثَيشمة
 طـرنش دينار وةكو موساعةدة ثَييان بدرَيتش هةتا اةوان تةنزيم دةكرَينش لة سةِرةراي اةو موضـةي كـة وةردة  

اقـدا  بِرطـةي ثَينجـى موازنـةي عَير   ( 11)من ثَيشنيار دةكةم لَيرة بةثَيي اةم ماددة ياسايية كة لـة مـاددةي   
هاتووة مةسةلةي مووضـةي ثَيشـمةرطة و جتهيـزو تةسـليحي ثَيشـمةرطة كـة لـةو مـاددةدا هـاتووةش ثَيشـنيار           
دةكةم كة  سةرؤكي حكومةت و وةزارةتي ثَيشمةرطة هةرضي زووترة سةرداني ماليكي بكةن و اةو كَيشـةية  

ــدري     ــان ت ــي ي ــي كردن ــة نيزام ــةي ب ــوانني عةمةلي ــةوةي بت ــؤ ا ــتكردني يــةكال بكرَيتــةوة ش ب ــردن دروس ب ك
ــي       ــَيكي نيزام ــةر اةساس ــد لةس ــي موةح ــتكردني جةيش ــة وة دروس ــةو اةلويان ــؤ ا ــت ب ــكراتى ثَيويس مةعةس

ــرَينت  ــةج  بك ــارة    . جَيب ــاي ذم ــةردوو ياس ــةم ه ــدامي    1116ى (31)و ( 31)داوا دةك ــاي كةمئةن ــة ياس ك
ة بة اةو بِرطة ياساييةي كـة  ثَيشمةرطة و خانةنشيين ثَيشمةرطةية جَيبةج  بكرَي كة اةويش ثةيوةنديدار

بؤ اةوةي اةو هةردوو شةرحيةية كة هـةردووكيان ثَيشـمةرطةن ض   . كارَيكي ثَيويسيت بؤ نةكراية هةتا اَيستا
ثَيشنيار دةكةم اةو هـةردوو مديريـةي كـة    . معوقني ض خانةنشني مووضةي مستةحةقي خؤيان ثَي بدرَينت

نةي دارايي بطؤِردرَين هي مديريةي هةولَير و مديريةي دهؤك وةكو ثرؤذة هاتووة لة راثؤرتدا راثؤرتي لَيذ
بطؤِردرَين بؤ خانووبةرةي نيشتةج  بؤ هةردوو شـةهيداني اـةو سـنوورة بؤاـةوةي زيـاتر ايسـتيفادةي لـَي        

وة ديسان ثَيشنيار دةكةم اةو اةلويانة هةرضي زووتـرة جَيبـةج  بكـرَينش بـؤ     . بكةن نةك بينايةي مديرية
واري اةو مووضة موستةحةققةي كة وةكو هةر سةربازَيكي عَيراقي كة ما  اةو مووضةيان اةوةي بكةونة ب

ضةند تَيبينييةكي طشيت لةسةر راثؤرت و بواري طشيت ضةند تَيبينييةكش لـة خـاَلي    .هةبَيت ثَييان بدرَينت
ار دينــارة بــؤ مليــ( 65)ى راثــؤرتى لَيذنــةي داراييــدا هــاتووة اــةو بــِرة ثارةيــةي كــة   (11)ى وثــةِرة (11)

سندووقي نيشتةج  دياركراوة من اةم بِرة ثارةيةم زؤر ثـَي كةمـةش اةمسـاَل طـةورةترين موشـكيلة بـؤ اـةم        
بوارة دَيتة ثَيش كة ايلتيزاميان هةية بةرامبةرى خةلك سندوقي نيشتةج  اةطةر اةمساَل اةمـة بكـرَينت   

ى بؤ دروست دةكةينش هيَ نةب  اةمسـاَل  طةورةترين موشكيلة بؤ حكومةت دروست دةبَينتش اَيمة موشكيلة
ثَيشنياردةكةم هةر ثرؤذةيةك لة هةر ثارَيزطايـةك بةهـةر   . جَيبةج  نةكرَيت و سةدو ثةجنايةكة تَيدابَينت

سـةبةبَيك جَيبــةج  نــةكرَينت كولفـةي اــةم ثرؤذةيــة موناقلـةي ثــَي نــةكرَينت بـؤ ثارَيزطايــةكي ديكــة ش وة     
كة ثارساَل اةم بِرطةية جَيبةج  كرا اةمساَليش من مالحةزةم نةكرد لـة  . ابكرَيتة ثرؤذة لة هةمان ثارَيزط
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راثؤرتدا هاتبَينتش من داوا دةكةم كة ايزافة بكرَيت و بـؤ اـةوةي ببَيتـة بِريارَيـك و حوكمـةت ثَيـي مـولزةم        
 .بَينت

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
 .زؤر سوثاسش بةرَيز خليل عومسان حممدامني

 :حممدامني رمثماخليل  بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةخَيرهاتين ميوانة بةرَيزةكان اةكةم وة من طلةييةكيشم لة ليذنةي دارايـي هةيـة كـة بةراسـيت راثـؤرتي       
ليذنـةي ااوةدانكردنـةوةى وةكـو خــؤي درج نـةكردووة كـة اـةوة دةبــ  بـة ديكؤمَينتَيـك و دةمَينَيتـةوة كــة          

ــةك   ــؤرتَيكي موتـ ــة راثـ ــةي اَيمـ ــخةي   راثؤرتةكـ ــني نوسـ ــةَل دراوةش وة دوايـ ــةوَلي زؤري لةطـ ــوو وة هـ اميل بـ
 ...راثؤرتةكةيشتان اةدةم 

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةر بؤ مةعلوماتت ش راثؤرت وةكو خؤي درج ناكرآ ش رةاي لَيذنة لةسـةر راثؤرتـةكانتان كامـةي وةراـةطرن     

 .كامةي وةرناطرن بةو شَيوةية دةب 
 :حممدامني مثمار خليلبةرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةسورَيتةوة بؤية من ثَيم واية راثؤرتةكة بة كـةمو كوِرييـةوة ش اةطـةر راثؤرتةكـة هةمووشـي نـةكراب        ....

سـةبارةت بـة بودجـة خؤشـبةختانة لـة بودجـةي اةمسـاَلدا مـن ثـَيم وايـة حكومـةت             .سـوثاس . هنيش كراوة
ووة و بةو شَيوازةي كة بة ااقـاري شـةففافيةتى زيـاتر و    مامةَلةيةكي جدديانةي لةطةَل اةم بودجةيةدا كرد

دةسكةوتى بةديهَيناني دةسكةوتي زياتر بؤ خةَلك و ضارةسةر كردنـي كـةم و كوِرييـةكاني كـةم كردؤتـةوةو      
بةبةراورد لةطةَل ساآلنى ثَيشووداش وة هةروةها دةستخؤشي لة ليذنةكانى ثةرلـةمانيش دةكـةم كـة بةراسـيت     

ر هـيالك بـوون لـة دةستنيشـانكردني كـةم و كوِريـةكانش وة هيـوادارم اَيمـةش بةهـةموو          بة هةمان شـَيوة زؤ 
ويةك كة بتوانني مامةَلةيةكي جدييانة لةطةَل اةم بودجةيـةدا بكـةين ش ايجابيانـة بـةو مانايـةي كـة نـةك        

ب  وة بـةو  اَيمة ضاو لة كةمو كوِرييةكان بثؤشني و هةروةها تَيروانيين ناواقيعيانـةنان بـؤ بودجةكـة هـة    
مانايةي كة اَيمة لةِرَيطةي اةم بودجةيةوة بتوانني زؤرترين خزمةتطوزاري ثَيشكةش بة خةَلكي كوردستان 

بـةرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان ش     .و دوور لة هةموو اةجَيندايةكي سياسي مامةَلة لةطةَل اةم بودجةيةدا بكةين
ريي لة هةموو اةو ثَيشنيارة باشانة دةكةم كة من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكاني ليسيت كوردستاني دةكةم ثشتط

لةويةن يةكة يةكةي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشنيار كـراوة بـؤ ضـاككردن و بـةرةو ثـَيش بردنـي بودجـةو        
ــتان    ــةرَيمي كوردس ــة ه ــي ل ــةتي داراي ــينةي     . سياس ــارةي ثَيش ــادكردني بِرةث ــندووقي زي ــة س ــةبارةت ب وة س

ية ش وة من داواكارم كة اةم ثارةية لة رَيماييةكاندا دةرج بكـرآ بـؤ   هاوسةرطريي كة اةمة مايةي دةستخؤشي
ســةبارةت بــة ســندووقي  . اةوانــةي كــة ســاَلَيك ثــَيش اَيســتا ذنيــان هَينــاوة بةراســيت اــةمانيش بطرَيتــةوة   
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مليــؤن اــةوة مايــةي دةستخؤشــيية كــة لــة ثَيشــنيارةكاني ليســيت ( 11)ثَيشــينةي خانووبــةرة كــة بــووة بــة 
ش وةمن داواكارم كة اةمة بةراسيت االييةتَيكي باشي بؤ بدؤزرَيتةوة بةو شـَيوازةي كـة هـةموو    كوردستانيية 

خةَلكَيك لَيي سوودمةند ب ش يةعين تا اَيستا كة رَينماييةكان كة وةزيري دارايي و بةِرَيز جَيطرةكةي لَيرةن 
سولفةية بةهؤي هَينـان و بردنَيكـي    بةراسيت كؤمةَلَيك خةَلك طلةيي لة ايجرااات و رَيكارةكاني ثَيداني اةو

زؤريان ثَي دةكةن وة كؤمةَلَيك خةَلك لَيي بَيبةش بووة ش اَيمة كاتي خؤي خةَلكمان لة ودَيكان بة زؤرةملـَي  
ِراطوَيزراون و لة اؤردوطاكانا ااخنراون لةوَى سولفةيةكيان ثَيدراوة لةسةردةمى رذَيمي ثَيشوو اَيستا نـاكرآ  

مةتريية من ثـَيم   111خاَلَيكي كة بةِراسيت كَيشةي زؤر لةسةر زةوي . د حساب بكرَيناةمانة بة سوودمةن
واية دةب  بةِراسيت هةم ثارَيزطارةكان اةجنومـةنى ثارَيزطاكـان و شـارةوانييةكان ضـاو بـة ماسـتةرثالنةكاني       

ةَلطةيـةي اَيمـةدا   شارةكاندا خبشَيننةوة بـةو شـَيوازةي كـة لةطـةَل داهـات و ثَيكهاتـةي كؤمةآليـةتي اـةم كؤم        
طوجناوب ش نـاكرآ اَيمـة خـةَلكمان هـةب  لةسـةر جـاددة و شـوَيين نـةب  ِرَيطـريش بكـةين لـة دروسـتكردني             

ــةتري  ــةد م ــانووي س ــةو    .خ ــةر ا ــيت لةس ــرم بةِراس ــاَلَيكي ت ــان   ( 6511)خ ــة هاووآلتي ــة دةدرا ب ــة ك دؤورةي
اةكـةم وةزارةتـي دارايـي و بـةِرَيز وةزيـري       بةتايبةتي بؤ ودَيكـانش اةمـة تـاوةكو اَيسـتاكة نـةدراوة مـن داوا      

خاَلَيكي كة ش برادةرانيشم زؤر تةاكيديان لةسةر كردؤتةوة . دارايي تةوزحياتي زياترمان بدةنَى لةسةر اةمة
اَيمة لة لَيذنةي ااوةدانكردنةوة بةراسيت سندووقي نيشتةج  بوونش اةو ثارةيةي كـة بـؤي تـةرخان كـراوة     

وة خاَلَيكي كةش كة بةِراسيت دةستةي وةبةرهَينان . سةر كراوة ثَيويستة بطةِرَيتةوةاةمة ثَيشرت حساباتي لة
طلةيي دةكةن اةو قةرزانةي كة دةدرآ بة هاووآلتيان و ثاشان اةطةِرَيتةوة دةضَيتةوة سةر حسابي وةزارةتي 

دووبارة بدرَيتـةوة بـة    دارايي ناطةِرَيتةوة بؤ سندوقةكة ش كة ثَيويستة بطةِرَيتةوة بؤ سندووقةكة بؤ اةوةي
مــن . هاووآلتيــان و اةمــة خــةرج بكرَيتــةوة بــة ســولفة بــؤ اــةوةي زؤرتــرين هــاووآلتي لَيــي ســوودمةند بــن 

ي هـةموو ثلـة باآلكـان    %(11)ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي ليسيت كوردستاني دةكةم بؤ كةمكردنةوةي رَيـذةي  
ــندووقَيكي تايبةتــةوة     ــةم ثارةيــة خبرَيتــة س ــوادارم ا ــةهيدان و   كــة هي ــاري ش ــةس و ك ــةتكردني ك ــؤ خزم ب

قوربانياني اةنفال و كيمياباران و جينؤسايد بةكاربهَينرَيتةوة لـة دروسـتكردني خـانوو و ثَيداويسـتيةكاني     
خاَلَيكي تر بةِراسيت كة دةمةوآ قسةي لةسةر بكـةم مةسـةلةي ِرَيطاوبانـة اَيمـة اةطـةر بَيـت و       . تري اةمان

ي رَيطاو بانةكان و ثردةكاندا خبشـَينني ش اـةوةي كـة بـؤي دانـدراوة لـة زمـين        ضاو بة نةفةقاتي ضاككردنةوة
وةزارةتي ااوةدانكردنةوة من ثَيم واية اةمة كيفايةت نيية بةو ثَييةي كة اَيسـتا فشـارَيكي زؤر زؤر لةسـةر    

كـة ضـاو بـةوةدا     ِرَيطاو بانةكامنان هةيةو رؤذانة بة دةيان ِرووداوي نةخوازراو ِروودةدةنش بؤية من داواكـارم 
خبشَيندرَيتش وةزارةتي دارايي اةو بِرة ثارةية زياد بكا بؤ اةوةي وةزارةتي ااوةدانكردنـةوة باشـرت بثةرذَيتـة    
ــووة وة           ــران ب ــةواوةتي وَي ــة ت ــة ب ــن اةمِرؤك ــةخؤتان دةزان ــة ب ــةكان ك ــاو بان ــاكردنةوةي ِرَيط ــةم ض ــةر ه س

روســتكردني اــةو ِرَيطايانــةي كــة لــة طوندةكانــدا   دروســتكردني ِرَيطــاش كــاتَيكي زؤري دةوآ هــةروةها بــؤ د 
دةكــرَين كــة بةِراســيت بةشــَيكي زؤر لــة طونــدةكامنان ثَيويســتيان بــة ِرَيطــاو بــان هةيــة اَيســتاكة بؤاــةوةي     

بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم بةِراسـيت اةطـةر بكـرآ       . ببةسرتَينةوة بةشارةكان و ِرَيطاي هاتوضؤيان بؤ ااسـانرت بـ   
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داماني ثةرلةمانش يةعين لَيرة بِريار لةسةر اةوة بدةين بةشَيك لةو ثارةيةي كة تةرخان اَيمةش بةِرَيزان اةن
كراوة بؤ كِريين اؤتؤمبَيل و سةيارةي صالؤن و هةندآ لة ثَيداويسيت هاتووضؤي دااريةكان كة من ثَيم واية 

ةر نةفـةقاتي ضـاكردنةوةو   بةشَيكي زؤريان هةية ايلال لةحاَلةتي ثَيويستدا نةب  كةمبكرَيتةوة و خبرَيتة س
خاَلَيكي تر بةِراسيت مةسةلةي جياوازي مووضةية كـة تااَيسـتاكة    .صيانةكردني ِرَيطا و بانةكان و جسرةكان

اَيمة ثَيمان وابوو بةس لةسنووري ثارَيزطاي سلَيمانيدا اةم جياوازييـة هةيـةش بـةآلم لـة سـنووري ثارَيزطـاي       
َيزةكاني ناوخؤ و هةروةها فةرمانبةراني تريشدا كة مـن هيـوادارم   هةولَيريش اةمة بةدى دةكرآ لةنَيوان ه

خاَلَيكي تر كة مةسةلةي ثرؤذةكانة كـة دةمـةوَى بَيمـة    . وةزارةتي دارايي وردبن لةو كارةيا اةمة رَيك خبةن
سةري بةِراسيت زؤربةي زؤري كَيشةي دواكةوتين ثرؤذةكان يةكةم ثةيوةنـدي بـةو ثرؤسـة دوور و درَيـذةي     

مـانط اةخايـةن  كـة مـن ثـَيم وايـة اةمـة         1مـانط بـؤ    3زي تةندةرينةوة هةية كة زؤر اةخايةن  لـة  ااَلؤ
بةشَيكة لة دواكةوتين ثرؤذةكان كة هيوادارم وةزارةتي دارايي ضاو بةو بِريارةيا خبشَيننةوة وة ِرَينماييةكان 

وة من . ثارَيزطاي دهؤك و هةولَير باشرت بكةن لةطةَل وةزارةتة مةعنييةكان هاوكاربن بةتايبةتي لة هةردوو
...... 

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز
 .ونة أمحد حممود...زؤر سوثاس ش ببوريت ش ِرةت بوو ش بةِرَيز

 :ونة أمحد حممود بةِرَيز
 .بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان

بةيين ثةرلةمان بةخَيرهاتين هةردوو وةزيري دارايي و ثالندانان و بريكاري وةزارةتي دارايي و وة منةس   
اَيمة كة لة لَيذنةي دارايي و اابوورين ضـةندةها كؤبوونـةوةمان   . و حكومةت دةكةم ش بةخَيرهاتنيان دةكةم

بؤمـان دةركـةوت اةطـةر بـةراورد      1111اةجنامدا و طفتوطؤمان كـرد لةسـةر بودجـةي خـةمَلَينراوي سـاَلي      
اَل زؤر بة وردةكـاري و شـةفافانة مامةَلـةي    دةبينني بودجةي اةوس 1111بكةين لةطةَل بودجةي ثار ساَلي 

لةطــةَل بةشــةكان و بابةتــةكان كرديــةش بــةآلم لةطــةَل اــةوةش هةنــدةك كــةمو كــورتي تَيدايــة وة هــةروةها    
ضـةندين ثَيشـنيارمان كـردووة لـةناو ِراثـؤرتي جلنـةي دارايــيش بـةآلم هةنـدةك لـة يـةعين ثَيشـنيارةكان كــة            

كة تةرخان دةكرَيت بؤ ثرؤذةكـان يـةعين هةنـدةك خـاَل هةيـة زؤر       بةتايبةت لةسةر بودجةي وةبةرهَينان
بكرَين اةويش ش دةبَي اةولةويـةت بـةو ثرؤذانـة بـدرَيت و جَيبـةج        وي من طرنط دةيزاي دةبَي رةضاوبة

بكرَيت كة ثرؤذةي طرنطة لة رووي اابووري و كؤمةآليةتيش هةروةها باشرت ثرؤذةكاني خؤي بةخؤي اةجنام 
كة اةجنام  1111وةزارةتَيكي ديكة اةجنامي بداتنش هةندةك ثرؤذة كة ثَيشنيار دةكرآ لة ساَلى بداتش نةك 

لة طوذمةي ثرؤذةكـة كـةمرت نـةبَينت ش وة هةنـدةك ثرؤذةنـان هةيـة كـة        %( 6)بدرَين دةبَي بِري ثارةكةي 
من زؤر زؤر طرينطة اةو  هةتا ديزاينةكةي تةواو نةبَيت لة ثالني بودجة با دانةندرَينتش يةعين اةوة بةوي

ضةند خاآلنة رةضاو بكرَينت كة لةوي حكومةت كة ثرؤذةكانيان دادةنـَين و كـة بودجـةي وةبـةرهَيناني بـؤ      
سةرف دةكرَيـت ش وة هـةروةها ثشـتطرييش دةكـةم لـة ثَيشـنياري ليسـيت كوردسـتاني كـة بـؤ كةمكردنـةوةي            
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ي دابةش بكـرَينت  %(6)تةشغيلي كةم دةكاتةوة يةي كة نةفةقاتي %(11)لة نةفةقاتي تةشغيلي لةو %( 11)
سلفةي زةواج كة لةوي حكومةت ثَيشنيار كراية دوو مليؤن و نيوش اةمة ثَيشـنياري  : بؤ زيادة كردني يةكةم

دةكةين ببيتة ثَينج مليؤنش وة هةروةها بؤ سـولفةي عـةقاري لـةبؤ ثـازدة مليـؤن كـة ثارةكـة داوامـان كـردش          
ببيتة بيست مليؤن وة سـةد مليـار تـةرخان بكـرَينت بـؤ زيـادةي دةرماَلـةي هَيـزي         اةوساَل ثَيشنيار دةكةين 

ثَيشمةرطةو ثؤليس سةدو ثةجنا مليـار تـةرخان بكرَيـت بـؤ هةَلمـةتي دروسـتكردني قوتاخبانـة ش ضـل مليـار          
تةرخان بكرَيت بؤ زيادةي تؤِري كؤمةآليةتي ش حةفتاو ثـَيج مليـاريش تـةرخان بكرَيـت بـؤ زيـادةي قـةرزي        

سـ   . وة دووسةد ملياريش تةرخان بكرَينت بطةِرَيتةوة سةر بودجةي وةبةرهَينان... بةآلم. زراعي و صناعي
. هةيـة ش عجزةكـةي ثـ  ثِربكةينـةوة     1111لةسةدةكةش بؤ ثِركردنةوةي اةو عجزةي كة لة بوجةي ساَلي 

زؤر طرينطـي درايـة بـة     هةروةها اةطةر لةسةر زةينمان بَينت يـةك لـة ثرؤذةكـاني ايسـرتاتيجي كـة اةوسـالَ      
كارةباش وة مةبلةغةكي تةقريبةن شةش سةد مليار لؤ وزارةتي كارةبا تةرخان كراية بـؤ ضارةسـةري كَيشـةي    
كارةبا يةعين وابزاي كَيشةي كارةباش يةكَيكة لةو ثرؤذانةي كة ايسرتاتيجيية و كة لةوي خةَلكي هـةرَيمي  

ارةسةر بكـرَينتش وة داواكاريشـم زؤر طرينطـي بدرَيتـة كـةرتي      كوردستان  زؤر طرينطة اةو كَيشةي كارةباش ض
نتاجي خؤمان هةبَي بةرهةمي خؤمان ايعتيماد لةسةر دةرةوة نةكةينة ايزراعي و صناعي بؤاةوةي ضيدي 

هةبينت و لةهةمان كاتيش اةطةر اَيمة ايهتمام بة كةرتي زراعي و صناعي بدةين لؤمان يةعين فرص عمل  
و داوا دةكـةم بـة زووتـرين كـات حسـاباتي ختـامي بـؤ        . ؤ هاووآلتياني خـةَلكي كوردسـتان  كار دابني دةكرآ ب

وة هةروةها اةندامةكاني بةرَيز ايشارةتيان بةوةي دا . بطاتة ثةرلةمان 1111شةش مانطي اةخري بؤ ساَلي 
ــةِرةك        ــدةك ط ــَينت هةن ــةزانات دةب ــَي فةي ــةكي زؤر دةب ــي باران ــة وةك ــةولَير ك ــاري ه ــار لةش ــة زؤر ج زؤر  ك

زةرةرمةند دةبـن كـة اـةو فةيزاناتـة روودةدات ش داوا دةكـةم لـة بـةرَيز حكومـةت ضارةسـةري اـةو كَيشـةي            
بكاتنش اةوجا ضارةسةرةكة بةوةي كة صيانةي دةوى اةو رَيطـاو بانانـةش اـةو جسـرانة لـؤ خـاتري تةسـرييب        

و حاَلةتـة روو دةداتـن لةشـاري    ااوةكة ببينت نةطاتة ناو اةو ماآلنة زةرةر مةنـد دةبـن اـةو ضـةند سـاَلة اـة      
وة هـةروةها داواكاريشــم طرينطـي بـدرَينت بـة كـؤنرتؤَلي جـؤري هــةموو       . هـةولَيرش ضارةسـةريان لـؤ بكـرَينت    

ثَيداويســتيةكانيان بــؤ دابــني بكــرَينت وة دروســتكردني ضــةند ذمارةيــةك لــة تاقيطــةكاني ثشــكنني لــة           
و موعيدات و مةوادي ثَيويست بـؤ اةجنامـداني كـاري    سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان وة دابينكردني ااوت 

تاقيطةكان كة لةسنووري هةرَيمي كوردستانةش وة ضةندين فةرمانبةريشيان بؤ دامبةزرَينتش ضونكة اةمة كة 
لة خـيالل ضـووينة اـةو سـنوورى هـةرَيمي كوردسـتان ديتمـان فةرمانبـةريان ثَيدةويسـت لـة ايختيساسـاتي            

وة هـةروةها  . ي موختـةلف دةيانةويسـتش ثَيويسـتيان هـةبوو لؤيـان دامبـةزرَينت      جياواز ش اةعين ايختيساسات
يـةكَيكيش لـة كَيشــةكاني دةبيـنني هةيــة اـةو زةويــةي كـة دةبيــنني دووسـةد مــةترة بـةناوى دوو كةســيش        
نووسرايةش داوادةكـةم لـة حكومـةت هـةردوو كةسـةكة سـولفةي عـةقاري شـةمليان بكـاتن يـةعين هـؤردووك            

سولفةي عةقاريش ضونكة اةو كَيشـة هةيـة دةبيـنني كـة دووسـةد مـةترة خـةَلكي فـةقري و         سوودمةندبن لة 
مةسةلةن دووسةد مةتريان كِريية بة دوو كـةس لةطـةَل يـةكرتيش يـةك سـوودمةند      ...هةذار ايمكانيةتي نية
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ة دةبن لة سولفةي عةقاري بةس اةويرت ايستيفادةي ناكاش فةداوا دةكـةم لـة حكومـةت هةردووكةسـةكاني كـ     
. زةويةكةيان هةية كة دووسةدمةترة مةساحةكةي بةناويان نووسراية سوودمةند بـن لـة سـولفةي عـةقاري    

 .زؤر سوثاس
 

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز حممد أمحد علي. دةستخؤش

 :ليامحد عحممد بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي دةردةبـِرم كـة اةمسـاَل       سةرةتا دةستخؤشي و ثشتطريي خؤم بؤ . حممد شارةزووري
بةشَيوةيةكي زؤر باش كؤمةَلَي سةرنج و تَيبينيان خستووةتة ِرووش كؤمـةَلَي ثرسياريشـيان ورووذانـدووة لـة     
هةمان كاتيشا سةرنج و تَيبيين هةموو لَيذنةكاني ثةرلةمانيان لةناو راثؤرتةكةي خؤيانـا جَيطـة كردؤتـةوة    

ورووذانــدووة داواكـارم لــة هــةردوو بـةِرَيزان وةزيــري دارايــي و وةزيـري ثالنــدنان اــةو    كؤمـةَل  ثرســياريان  
لةهــةمان كاتــدا سوثاســي خــؤم ااراســتةي ســةرجةم وةزارةتــةكاني حكومــةتي   . ثرســيارانة جــواب بدةنــةوة

هــةرَيمي كوردســتان دةكــةم ديــارة اــةوانيش هــيالك و مانــدووبوون لةطــةَل اــةوة بودجةيــة و هــةموونان   
ارين كــة بودجــة لةويــةن حكومةتــةوة دَيتــة ثةرلــةمانش بودجةيــةكى كامــل و ســاف نيــة دةنَيردرَيتــة  ااطــاد

ثةرلةمان بؤ اةوةى ثةرلةمان سةرنج و تَيبينييةكانى خؤى بـؤ ثِركردنـةوةى كـةم و كوِرييـةكانى و ويةنـة      
ةمسـاَل و راثـؤِرتى   سلبييةكانى بودجة دةست نيشان بكات بةآلم اةوةندةى مـن تَيبينـيم كردبـَي بودجـةى ا    

ليذنــةى دارايــي جيــاوازترة لــة ســاَلى ثــارش بــةَلكو كؤمــةَلَى شــتى ايجابيــاتى باشــي تيايــةش ديــارة مــن ســةرةتا 
ثشتطريى خؤم بؤ اةو ثَيشنيارانةى ليستى كوردسـتانى دةردةبـِرم بـؤ طةِرانـةوةى نيمَـة هاوسـةنطييةك لـة        

برِبَيــت لــة هــةمان كاتــدا ثشــتطريى كردنــى  % 11نَيــوان بودجــةى ايستســمارى و بودجــةى وةبــةرهَينان لــة  
سولفةى زةواج و عةقار و خةرج كردنى دةرماَلةى خواردن بؤ هَيزةكانى ااسايش و ناوخؤ و ثشتطريى تؤِرى 
كؤمةآليةتى و دةعمـي كـةرتى كشـتوكاَلى ثيشةسـازى دةكـةمش بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان مـن ثَيشـنيارةكاي           

ةويش هـةردوو وةزارةتـى شـةهيدان و كةسـوكارى سـةربةرزى شـةهيدان و       تايبةتة بةو ليذنةى خؤمان كة ا
ــمةرطة           ــةرجةم ثَيش ــؤكراوةى س ــمةرطة ك ــى ثَيش ــدا وةزارةت ــةمان كات ــة ه ــة ل ــايدى تياي ــؤ س ــةنفال و جين ا
قارةمانةكانى كوردستانةش سةرةتا من ثَيشنيارم بؤ بةِرَيز وةزيرى ثالندانان هةية ديارة اةمساَل بة داخـةوة  

حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان كــةم ثــارة بــؤ وةزارةتــى شــةهيدان دانــراوةش بــةآلم اَيمــة دواى  لــة بودجــةى 
كؤبوونةوةمان لةطةَل وةزارةتى شـةهيدان مةحزةرةكةشـم ويـة دوايـي اةةةمـة خزمـةت جـةنابي ولةطـةَل         

دةرضـووة  اةوةى تاكو اَيسـتا كؤمـةَلَيك لـة كةسـوكارى شـةهيد بـَي خـانوو ماونةتـةوة دوو بةِرَيوةبةرايـةتى          
بةِرَيوةبةرايةتى طشتى شةهيدان لة هةولَير و سلَيمانى اَيمـة لةطـةَل وةزارةتـا ايتيفاقمـان كـردووة كـة اـةم        
دوو بةِرَيوةبةرايةتيية اـةم سـاَل نةكرَيتـةوة و بكرَيـت بـة خـانوو بـؤ كةسـوكارى سـةربةرزى شـةهيدان لـة            
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اشة دوو خةستةخانة بكرَيتةوة يةك لة دهـؤك  هةموو كوردستان وش لة هةمان كاتدا بةو ثارةية كة بِرَيكى ب
دووةم لة هةولَير بؤ خزمةتكردنى كةسوكارى شةهيدانش ضونكة اةو خةستةخانةية لة سلَيمانى هةيـةش دوو  
ثَيشنيار دةكةم خةرج كردنى دةرماَلة بؤ مناَلى شةهيد ديارى بكرَيت وةكو سةرجةم فةرمانبةرانى هةرَيمى 

ية بؤ مناَل و بؤ خَيزان و بةثَيى رَينماييةكانى وةزارةتى دارايـي بـةِرَيز اةطـةر    كوردستان كة دةرماَلةيان هة
اةو ثَيشنيارةنان قبوَل بكرَيت و دةرماَلةش بؤ اةمان سةرف بكرَيتش اةو بِرة ثارةيةى كة حكومـةت تـاكو   

ديـارى كـراوة   اَيستا دابينـى كـردووة بـؤ خوَينـدن بـؤ منـاَلى كةسـوكارى شـةهيد تـاكو اَيسـتا نيـوةى بِرةكـة             
ثَيشنيارى اةوة اةكةم اةو بِرة ثارةية بة تةواوى دابني بكرَيت وة لة هةمان كاتـدا وةكـو هاوكـاراي باسـيان     
كرد رَيذةيةك لة دامةزراندن و لـة تواناسـازى ووان دابنرَيـت بـؤ منـاَلى شـةهيدش اـةويش بـة مونافةسـة لـة           

وةى مونافسة مونافةسة لة نَيوانى خؤيان بكةن نـةك  نَيوانى خؤيان بةثَيى رَينماييةكانى حكومةتش نةك بة
منافةسة لةطةَل مناآلنى ترا بكةنش بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان من دَيمـة سـةر هَيـزى ثَيشـمةرطةى كوردسـتان      
كة اَيستا خؤى لة ذَير ضةترى وةزارةتى ثَيشمةرطةيا اةبينَيتةوةش سةبارةت بة هَيزى ثَيشـمةرطةى قارةمـان   

هةموو دام و دةزطا شةرعييةكان و ثاراسنت و بةردةوام بوونى بؤ ااينـدةى هـةموو بةنـدة     اةم اةزموونة بة
بة اارةقة و ماندوو بوون و خوَينى شةهيدانى هَيزةكانى ثَيشمةرطة هاتؤتة ديش لة هـةمان كاتـدا ثاراسـتنى    

 كردنـى ااسـايش   اةو هةموو سنوورة شاخاويية و بةرطرى كردنى لة ناوضة دابِراوةكانى كوردستان و  دابني
لة هـةرَيمى كوردسـتان بـة هـةوَلى هَيـزى ثَيشـمةرطة و بـراو خوشـكةكانيان لـة هَيزةكـانى ااسايشـى نـاوخؤ             
هاتؤتةديش بؤية من ثَيشنيار دةكةم وةكو اةوةى اةندامَيكم لة ليذنـةى ثَيشـمةرطة نـةك هَيـزى ثَيشـمةرطة      

طوزةرانيان باش بكرَي و لةو سولفةيةى حكومـةتى  كةم بكرَيتةوةش بةَلكو طرنطي زياترى ثَي بدرَي و ذيان و 
هةرَيمى كوردستان بؤى دابني كردوون لة بودجـةى هـةرَيمى كوردسـتان ضـةك و تةقةمـةنى بـاش و جـل و        

ــتش دوو   ــةرف بكرَي ــؤ س ــات و ختورةيــان ب ــارة   : بــةرط و موخةصةص ــى هــةردوو ياســايى ذم جَيبــةجَى كردن
سي و هةشت تايبةتة بة خانةنشينى ثَيشمةرطة و وة (31)سي و ضوار كة ذمارة (31)سي و هةشت و (31)

دةرضـووة   1116سي و ضوارى تايبةتة بة كةم اةندامانى سةنطةر كة لـةم ثةرلةمانـة بـةِرَيزة وة لـة سـاَلى      
بكةوَيتة بوارى جَيبةجَى كردنـةوةى بـة راسـتى مووضـة خانةنشـينى هَيـزى ثَيشـمةرطة و كـةم اةنـدام زؤر          

َيشنيارى اةوة اةكةين وةكو ليذنةكة اةمسـاَل بكةوَيتـة بـوارى جَيبـةجَى كردنـةوةش      كةمةش بؤية داواكارم و ث
ثةلة بكرَيـت لـة زوو تةشـكيل كردنـى اـةو ليذنـةى كـة هاوكـاراي ااماذةيـان ثَيـدا وةك نوَينـةرانى ليذنـةى             

سـت  دارايي وتوويانـة اةمـة تايبـةت نيـة بـة بودجـةوةش بـةآلم ثَيشـنيارةكةى اَيمـة بـؤ اـةوةى حكومـةت دة            
كراوةتر بَيت بؤ كردنةوةى ليوا بؤ اةوةى هَيزى ثَيشمةرطة ببَيتة هَيزى ثَيشمةرطةى كوردسـتان و لـة ذَيـر    
ضةترى وةزارةتى ثَيشمةرطة هةمووى يةك خبرَيتش ضونكة اـةو هـةموو هيالكـى و مانـدوو بوونـة خـةباتى       

يَلَيم مةزلوم ترين كةس تاكو اَيسـتا  هيالكى و ماندووبوونى هَيزى ثَيشمةرطة اةنوَينَىش بةآلم بة داخةوة اة
ــةى          ــي زؤرب ــةك سوثاس ــةك بةي ــن ي ــادارين و م ــةموومان ااط ــمةرطةية وةك ه ــتان ثَيش ــةرَيمى كوردس ــة ه ل
ــةوةى      ــار و ثشــتطريمانن بــؤ ا ــةم كــة هــةموويان هاوك اةنــدامانى ثةرلــةمان و اــةم ثةرلةمانــة بــةِرَيزة اةك
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داوا اةكــةين اــةو ثَيشــمةرطانةى لــة خــار ي اــةم    مووضــةى هَيــزى ثَيشــمةرطة زيــاد بكرَيــتش بؤيــة اَيمــة  
ليوايانةوة تا اةم ليوايانةيان بؤ تةشكيل اةكرَيت بِرَيك لة مووضةيان بؤ زياد بكرَيت كة مووضـةكةيان زؤر  
كةمةش اةطةر اَيمة لَيرة باسي بكةين هيَ كةسـَيك ايـدارة ناكـات بةراسـتى هَيـزى ثَيشـمةرطة بـةو مووضـة         

من اةخري خاَلم بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان سوثاسـي حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان         كةمة ايدارةى اةكاتش
 ...اةكةم لة 

 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .فةرموو زؤر سوثاس تةواو ش بةِرَيز بةكر كةريم حممد

 (:ااسؤ)بةِرَيز بةكر كريم حممد 
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةرَيمى كوردستان تـا رادةيـةك بـة طـوَيرةى اـةو بةرنامةيـة كـارى        يةكةم ثَيشةكى دةكرَي بَلَيني حكومةتى ه
كردووة و دةكات كـة لـة بةرذةوةنـدى خـةَلكى كوردسـتان دايـةش لـة رووى وةزيفييـةوة حكومـةت بايـةخَيكى           
بةرضـــاوى داوة و دةدات بـــة بوارةكـــانى ااودانكردنـــةوةش بنيـــات نانـــةوةى ذَيرخـــانى اـــابوورىش طةيانـــدنى  

ونيـوةش ثـةروةردة و   % 11ارةباو ااو و رَيذةى اةوة لة هةردوو ااسـايي و وةبـةرهَينان   خزمةتطوزارييةكانى ك
خوَينــدنى بــاآل شــازدة ثؤينــت هةشــتا و هةشــتةش ااســايش و ســةقامطريى كوردســتان ثــازدة ثؤينــت ثــةجنا و  

 ثؤينـت ثـةجنا و ثَيـنج   % 77حةوتةش تةندروستى ثَينج ثؤينت ثةجنا و هةشتة كة بةسـةر يةكـةوة دةكةنـة    
اــةوةش رَيذةيــةكى طوجنــاوة بــؤ هــةرَيمى كوردســتان كــة حــاَلى حــازر لــة بــارى بنياتنانــةوة و ثَيــك هَينــانى 

اةوة طوجناوتر دةبـَي بـَى لـةوة شـةش     %6قةوارةى سياسي خؤيةتى اةطةر رَيذةى بوارى تةندروستى بيَب بة 
رن و هاوكـارى دةكـرَين   سةد و ثةجنا هةزار كارمةند و نزيكةى هةندةى تريش لة حكومةت مووضة وةردةطـ 

خؤى اةمةش جؤرَيكة لة دابةش كردنةوةى سامان و سةروةتى وآلتش اةمةش دةتوانني بَلـَين رةنطـة اـةوةى    
ــةش دووةم ــيؤنى        : هةموومان ــاوى فراكس ــة ن ــة ب ــةين ك ــان دةك ــؤزان خ ــنيازةكانى س ــتيوانى ثَيش ــةروةها ثش ه

و نزيكـةى و  % 11ِرخسـنت بـة رَيـذةى    كوردستانى خستنية روو سةبارةت بة كةم كردنةوةى بودجـةى وةطة 
زياد كردنى ثَيشينةى هاوسةرطريى زيادى كردووة بؤ ثَينج مليؤن و ثَيشينةى خانووبةرة بـؤ بيسـت مليـؤن    
وش زَيـدةكردنى هاوكــارى بـؤ اــةو كةسـانةى تــؤِرى ضـاودَيرى كؤمةآليــةتى دةيانطرَيتـةوة لــة حـةفتا و ثَيــنج       

زياد كردنى دةرماَلةى ااسايش و ثؤليسش هةَلمـةتى دروسـت كردنـى     هةزارةوة بؤ سةد و ثةجنا هةزار دينارش
ــَييةم      ــازىش س ــتوكاَل و ثيشةس ــةرزى كش ــازى و ق ــةرو تواناس ــةى هاوض ــةكان و  : قوتاخبان ــةى ثةيوةنديي ليذن

رؤشنبريى لة راثؤِرتى خؤمان ثشـتطريى ثَيشـنيازى وةزارةتـى رؤشـنبريى و ووامنـان كردبـوو كـة تيايـدا داوا         
تى اةو ثَينج ثِرؤذةيةى كة لة ناو ليستى ثِرؤذة ثَيشنيازكراوةكانى اةمساَلدا هةية لـة جيـاتى   دةكات لة جيا

اةوان تةبعةن لة بوارى رؤشنبريى لَي بَيت سَى كؤمةَلطةى رؤشنبريى لة ثارَيزطـاى هـةولَير و سـَى كؤمةَلطـة     
زرَيت لـة هـةمان كاتـدا ثشـتطريى     لة ثارَيزطاى سلَيمانى و طةرميان دوو كؤمةَلطةش لة ثارَيزطاى دهؤك دامبة

لة راى ليذنةى وةرزش و ووان دةكةين سةبارةت بةو ثِرؤذانةى ثةيوةندييان بـة وةرزشـةوة هةيـةش ضـوارةم     
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بؤ نيشتةجَى بوونى هاووآلتيـان ثيـادة بكرَيـت بـؤ اـةم       1111ثَيشنياز دةكةم قانوونى ذمارة حةوتى ساَلى 
مةبلةغةى كة بؤ صندوقي نيشتةجَى بوون دانراوة بة طـوَيرةى   مةبةستةش حةفتا و ثَينج مليار دينار لةو

ديارة ثِرؤذة : رَينماييةكانى اةم قانوونة بؤ نيشتةجَى بوونى خةَلكى كةم دةرامةت تةرخان بكرَيتش ثَينجةم
وةبةرهَينةرةكان اةمساَل بةراورد بة ثار رَيك و ثَيك ترنش كؤمةَلَيك زانيـارى دةخةنـة بـةردةم بـة طـوَيرةى      

اثؤِرتى ليذنةى دارايي وثةِرة يانزة اةداى ساَلى رابـردووى حكومـةت لـة جَيبـةجَى كردنـى ثِرؤذةكانـدا لـة        ر
ثؤينت سَى بووةش بةآلم دةبَى اةوةش بطوترَيت بـةثَيى دوا داتـاى وةزارةتـى    % 31رووى ثارة خةرجكردنةوة 

سـَى سـةد و دوو ثـِرؤذة نؤسـةد و      لـة دوو هـةزار و  1111ثالندانان دةربارةى ثـِرؤذة بةردةوامـةكانى سـاَلى    
لةكاتَيكــدا لــة % 13هةشــتا و ثَيــنج ثــِرؤذة دينارَيكيــان تَيــدا ســةرف نــةكراوة كــة دةكاتــة رَيــذةى نزيكــةى   

دةبوايـة لـة كـؤى     1111دا ثارةمان بؤ تةرخان كردبوونش هةروةها بةثَيى موازةنةى ساَلى 1111موازةنةى 
هـةزار و دوو سـةد و ثـةجنا و شـةش     1111دةوامى ثَيش ساَلى هةزار و ضوار سةد و ضل و دوو ثِرؤذةى بةر

ش ضـونكة ديسـان ثـارةى ثَيويسـت بـؤ تـةواو       %16ثِرؤذة تةواو كراباش يـةعين اينجـاز كرابـاش واتـة بـة ِرَيـذةى       
كردينان هةبووة بةآلم لة اةرزى واقيعدا ضةند ثِرؤذةيةكى كةم تةواو كراوة اةوةش بةراستى يةعين حةقة 

دا خراثةى خؤي هؤكارةكانى بكؤَلَيتةوة كة بؤتة مايةى قسة و طازاندةى خـةَلك ثَيشـنيازى   حكومةت لةو اة
من اةوةية اةمساَل حكومةت تةركيزَيكى زؤر خباتة سةر ثِرؤذة بةردةوامـةكان بـة تايبـةتى اةوانـةى ثـيش      

زانيـارى تـةواو   و تةواويان بكات لة هةمان كاتدا ثَيم باشة وةزارةتى ثالنـدانان لةسـةر سـاييت خـؤى      1111
لــة ليســتى ثــِرؤذة : لةســةر ثِرؤذةكــان بــؤ هاووآلتيــان بآلوبكاتــةوة مانطانــةش اةبــدَيتيان بكاتــةوةش شةشــةم 

دةستةى وةبـةرهَينان لـة ثارَيزطـاى دهـؤك ثـِرؤذةى ذمـارة ضـوار طةيانـدنى          1111ثَيشنيازكراوةكانى ساَلى 
سـةد و بيسـت و شـةش مليـؤن دينـارى بـؤ        سَى سةد يةكةى نيشتةجَي بـوونش طوذمـةى  ( 311)تؤِرى ااو بؤ 

بيسـت و يـةك   : حـةفت سـةد و ثـةجنا مليؤنـةش حةفتـةم      1111دانراش كةضى ثارةى تةرخان كراو بـؤ سـاَلى   
ى طوذمـةكانيان بـؤ خـةرج دةكرَيـت لـة سـاَلى       %11كـةمرت لـة    1111ثِرؤذةى ناو ثِرؤذة ثيشِِنيازكراوةكانى 

بـةين يـان رَيذةيـةك لـةو ثارةيـةى بودجـةى كـار ثَيكـردن كـةم          يان اةواتا اةم ثِرؤذانة لـةم سـاَل و ب  1111
زجنرية سَى لة ليستى ثِرؤذة : دةكرَيتةوة لةو ثِرؤذانة خةرج بكرَيت من اةوةيان بة دروست دةزايش هةشتةم

بةردةوامةكانى وةزارةتى دارايي و اابوورى لة سلَيمانى ثـِرؤذةى دروسـت كردنـى بينـاي سـينةماى سـةردةمش       
ثارَيزطـاى   1111ةم هَيشتا دةستى ثَي نةكراوة بةآلم لة ليستى ثِرؤذة تةواو نـةبووةكانى سـاَلى   قؤناغي يةك

سلَيمانى قؤناغي دووةمى ثِرؤذةى دروست كردنى سينةماى سةردةم تةواو بووش قؤنـاغي دووةم تـةواو بـووةش    
اغي دووةم ثـَيش يةكـةم   هَيشتا قؤناغي يةكةم دةستى ثَي نةكراوةش اةرَي اةمة ضـؤن لَيـك دةدرَيتـةوةة قؤنـ    

لـة   ة ليسـتى ثـِرؤذة بةردةوامـةكانى   تةواو ببَيت لة كاتَيكدا قؤناغي يةكةم هةر دةستى ثَينـةكراوةش نؤيـةم لـ   
نووسراوة مةلةوانطةي داثؤشراو لة دهؤك لةناو مةركةزي دهؤكـداش لـة   ( 7)ثارَيزطاي دهؤكش ثرؤذةي ذمارة 

ؤذةي مةلةوانطةي داخراوش ديسان هةر لةمةركـةزي دهـؤكش   زجنريةي نؤزدةم ثرؤذةيةكي تر هةية بةناوي ثر
 .نازاي ض جياوازييةك لةنَيوان داثؤشراو و داخراو هةية سةبارةت بة مةلةوانطةكان
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لة ليسيت ثرؤذة بةردةوامةكاني وةزارةتي ناوخؤ زجنرية يازدة نووسراوة هـؤَلي وةرزشـي داخـراو لـة     / دةيةم
سةد مليؤن دينارةش ثار اةو ثرؤذةية لةناو ليسيت ثرؤذةكاني وةزارةتي دهؤك طوذمةكةي ثَينج مليارو ثَينج 

رؤشنبريي و وواندا بووش اَيستا طواسرتاوةتةوة بؤ ناو ثرؤذةكـاني وةزارةتـي نـاوخؤش هـؤي اـةم طواسـتنةوةية       
 .ضيةة لةكاتَيكدا وةزارةت ااطاي لَي نةبووة

ةكاني ثَينجش شةشش حـةوتش هةشـت كـؤ بكةينـةوة     سةبارةت بة دامةزراندني ميالكاتش اةطةر كؤي ثل/ يازدة
ــرةدا           ــةش لَي ــةميانطاو زانكؤيةكان ــووي ث ــؤ دةرض ــة ب ــةو ذمارةي ــةذدةش ا ــةدو ه ــةزارو دوو س ــة دوازدة ه دةكات
ثرسيارَيك ااراستةي وةزيري ثالندانان دةكةمش اايا ذمـارةي اـةو دةرضـووانةي سـاَوني رابـردووي ثـةميانطاو       

ستا دانةمةزراونة واتا اةو دوازدة هةزارو قسورة ضةند لة كَيشـةي دةرضـوواني   زانكؤيةكان ضةندةش كة تا اَي
 ثةميانطاو زانكؤيةكان كةم دةكاتةوةة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان 
 .زؤر سوثاسش رَيزدار طةشة دارا كةرةم بكة

 :بةِرَيز طةشة دارا جالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةم بؤ اامادة كردني راثؤرتةكةيانش بَيطومان اةو بودجةيـةي لَيـرة   سةرةتا دةستخؤشي لة ليذنةي دارايي دة

طفتوطؤي لةسةر دةكةين هي خةَلكةو ثَيويسـتة لةخزمـةتي خةَلكـدا بَيـتش مـن لَيـرةدا لـة سـَي تـةوةردا راو          
ش ديـارة كؤمـةَلَيك   1111سةرجنةكاني خؤم دةخةمة رووش ويةنـة ايجابيـةكاني اـةم ثـرؤذة بودجـةي سـاَلي       

ابي لةبودجةكــةدا بةرضـاو ديــاري دةكرَيــتش ثَيويسـتة ثشــتطريي لــَي بكـةين و هــةوَلي بــةرفراوان    خـاَلي ايجــ 
ــتان           ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةش حكوم ــاَلي دووةم ــؤ س ــة ب ــارة اةم ــةفافيةتدا دي ــواري ش ــة ب ــدةينش ل ــي ب كردن
 بةشــَيوةيةكي زؤر شــةفاف و روون بــة داتــاو زانيارييـــةوة ثــرؤذةي بودجــة دةخاتــة بــةردةم اةنـــداماني        

ثةرلـةماني كوردســتان و راي طشــيت تــا تَيبــيين و سـةرجنةكانيان بةشــَيوةيةك خبةنــة روو بــؤ باشــرت كردنــي   
بودجةكةو دةرخستين كَيشةو كةموكوِرييةكانش كة اةمة خاَلَيكي ايجابيةو ثَيويستة باشرت بَـَيتة خزمـةتي   

دان ثــرؤذةي ســترياتيجي طرنطــي خــةَلك و داوكارييةكانيانــةوةش لــة بــواري وةبةرهَينانــدا ديــارة دةيــان و ســة 
تَيدايةش كة دةبَيتة هؤي ااوةدانكردنةوةي زياتري كوردستانش ثةرةثَيداني زيـاتري ذَيرخـاني اـابووريش يـةك     
لةو سـَيكتةرانةي كـة اةمسـاَل زؤر طرنطـي ثيََـدراوة بـواري كارةبايـةش كـة ثةيوةندييـةكي ذييـاري بـة ذيـاني             

ذَيرخاني اابووري كوردستان طرنطيةكي زؤر طةورةي هةيةش مـن   خةَلكي كوردستانةوةيةو بؤ دروست كردني
بة خاَلَيكي ايجابي دةبينمش ديارة ثَيشرت هةنطاوي باش نراوة بؤ كارةباش بةَوم اةمساَل كة اةو بـِرة ثارةيـةي   

وةش بؤ دانراوةش بؤ ضاككردني كارةباو بنرِب كردني اةو كَيشةية لة رَيي ضـاك كردنـي تؤِرةكـان و وَيسـتطةكانة    
لةبواري خزمةتطوزاريي طشتيدا بؤ هاووَوتيان كؤمةَلَيك هةنطاوي طرنط لةم بودجةيةدا دانراوةش وةك زيـاد  
ــينةي خانووبــةرةو قــةرزي ســندوقي ووان و قــةرزي          ــي ثَيشــينةي هاوســةرطرييش زيــاد كردنــي ثَيش كردن

فةرمانبةرش زيـاد كردنـي   بةرة هةزار وو و فةرمانبة( 15)ثيشةسازي و قةرزي كشتوكاَل و دامةزراندني اةو 
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مووضةي هاوكـاري كؤمةَويـةتي و هاوتـا كردنـي مووضـةي هَيزةكـاني نـاوخؤش ثشـتطريي ليسـيت كوردسـتاني           
بــؤ زيـاد كردنــي قـةرزةكان و ثــِر كردنـةوةي اــةو    % 11دةكـةم بــة كـةم كردنــةوةي نةفـةقاتي تةشــغيلي لـة     

كةوتي طرنطش كة حكومـةت بِرياريـداو اَيمـةش لـةم     كةَلينانةش بَي لةوةي كة لة ساَلي رابردوو ضةندين دةست
ثةرلةمانــةدا تةســديقمان كــردش بــؤ زيــاد كردنــي مووضــةي كةســوكاري شــةهيدان و اــةنفال و كــةم اةنــدامش   
هةروةها هةَلمةتي نيشتمانيي دروست كردني قوتاخبانةكان و تواناسازي ووانش هةروةها سندوقي نيشـتةجَي  

َوم اــةم بودجةيــة بــةدةريش نييــة لــة كــةموكوِريش لةطــةَل اــةو ويةنــة   بــوون و ثَيشــينةي خانووبــةرةش بــة 
ــاك       ــرَين و ض ــان بك ــت نيش ــتة دةس ــةموكوِري دةزاي و ثَيويس ــة ك ــك ب ــةند خاَلَي ــردش ض ــم ك ــةي باس ايجابيان

ثارةي اةو ثرؤذانةي نـةكراونش يـان تـةواو نـةكراونش مـن ثرسـيارةكةم لـة بـةِرَيز وةزيـري          / يةك .بكرَينةوة
ةروةها وةزيري ثالندانانش كة بِري تةرخان كراو بؤيـان سـةرف نـةكراوةش ثَيويسـتة ديـاري بكـرَين       داراييةش ه

لــةم بودجةيــةدا بــواري شــوَينةوارو ذينطــة وةكــو ثَيويســت طرنطــي ثــَي   لــةكوَي شــوَينيان بــؤ ديــاري كــراوةة
سـتة لـة كوردسـتانيش كـة     نةدراوةش كـة لـة زؤر وَوت تـةنها اـةو دوو سـَيكتةرةية وَوت بـةِرَيوة دةبـاتش ثَيوي       

هةسـت دةكرَيـت نـا هةسـةنطيةك هةيـة لـةنَيوان سـةنتةري         .وَوتَيكي طةشتياريية زياتر طرنطي ثـَي بـدرَيت  
 .شارو دةوروبةريداش زياتر طرنطي بة سةنتةري شارةكان دراوةش كة ثَيويستة اةو هاوسةنطية دروست بكرَيـت 

نةدراوةش داهاتةكان روون ننيش كة بريتني لـة داهاتـةكاني   بةرووني ااماذة بة داهاتةكاني هةرَيمي كوردستان 
فرؤشـــتين نـــةوت و بـــاجي طـــومرط و رةســـم و داهاتـــةكانش قـــةرزي نَيودةوَلـــةتي و يارمـــةتي و كؤمـــةكي   
نَيودةوَلةتيش اةطةر ضي بؤ يةكةم جار حكومةت داهاتي فرؤشتين موشتةقاتي نةوتي بـة داتـاو زانيارييـةوة    

ني ثةرلـةمان و موناقةشـة كـرا بـؤ اــةو ثرؤذانـةي كـة بـؤي دانـرا بـووش بـؤ اــةوة           بَيتـة بـةردةم اةنـداما   ردنا
لـة ثـرؤذة ياسـاكةدا     .هةنطاوَيكي زؤر باش و بةو هيوايةين كة بةردةوامي هةبَيت بـؤ هـةموو بوارةكـاني تـر    

وة هاتووة كة داهاتي هةرَيم ضوارسةد مليؤن و ثَينج سةدو حـةوت هـةزارةش لـة كاتَيكـدا بةغـدا اامـاذةي بـة       
داوة كة ثَينج مليارو ضوارسةدو نةوةدو ثَينج مليؤنةش من ثرسيارةكةم لة بةِرَيز وةزيري دارايية كة تةاسري 

لة سـاَلي   ـيةي كة بؤمان دةنَيرَيتش اةمة ضؤن جَيي كراوةتةوةو ضارةسةري بؤ كراوةة%16دةكاتة سةر اةو 
اذة بـة سةرضـاوةي دابـني كردنـي اـةو      بودجةي هةرَيم كورتي هَينـاوةش ثَيويسـت بـوو حكومـةت اامـ      1111

تَيبيين دةكرَيت لة ثرؤذةكاني  .كورتهَينانة بداتش بةَوم ديار نيية لةكوَي دابيين كردووةش ااماذةي ثَي نةداوة
وةكو ثَيويست جَي بةجَي نةكراونش ياخود كة ثَيويست بوو ااماذة بة جَي بةجَي  1111وةبةرهَيناني ساَلي 

مة بةِراسيت لةسةر وةزارةتي ثالندانان بووش كة اةو رَيذةية بؤ اَيمة دياري بكاتش بـؤ  كردنيان بكرايةش كة اة
ثرؤذةكــان نيســبةيةكي دانايــةش كــة لــة ســةدا ضــةندي جــَي بــةجَي كــراوةش بــؤ اــةوةي اةنــداماني ثةرلــةمان   

تـة بـواري   نةخراونة 1111بةرضاويان روونرت بوايةش ذمارةيةكي بةرضاوي ثرؤذة ثَيشنيار كراوةكاني سـاَلي  
جَي بةجَي كردنةوةش كة بودجةشي بؤ تةرخان كرا بووش ثَيويستة ااماذة بةوة بكرَيـتش كـة اـةو بودجةيـةي     

ــراون     ــةرف ك ــيدا س ــاتووةو لةض ــةر ه ــيان بةس ــة ض ــةو ثرؤذان ــة    .ا ــة رةخنةيةك ــت اةم ــيين دةكرَي وةك تَيب
ستمان نةبووةش اةمة رةخنةية لةخؤنان وةكو ثةرلةمان سيستةمَيكي ضاودَيري و بةدواداضووني وةكو ثَيوي
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لةهةموو اةنداماني ثةرلةمان و لة ليذنةكانش كة رؤَلي اَيمة دةبَيت لة تةشريع ضاودَيري كردن بَيـتش وةكـو   
ثَيويست نةمان كردووةش بَي لةوةي كة ناكارايي ديواني ضاودَيري دارايي دةطةيةنَيتش كة لـةوة دةضـَيت هـةر    

 .ةبةناو هةبَيتش هيَ رؤَلَيكي نةبوو
و بـةرةو ذوور  1113ش بودجةي تةرخان كراو بـؤ تـةواو كردنـي ثرؤذةكـاني سـاَلي      1111لة بودجةي ساَلي 

بــةبَي اـــةوةي اامـــاذة بـــة هؤكارةكـــاني دواكـــةوتنيان بــدرَيتش بـــةبَي اـــةوةي هـــيَ كـــةس و دامـــةزراوَيك   
كردووةش لـة بـِري   بةرثرسياريةتي اةو دواكةوتنة لة اةستؤ بطرَيتش حكومةتيش هيَ لَي ثرسينةوةيةكي نة

بودجةي تةرخان كراو بؤ ناوضة نـاكؤكي لةسـةرةكان تَيبـيين دةكرَيـت نـا هاوسـةنطي هةيـةش يـةعين نـازاي          
لةسةر ض ثَيوةرَيك ناوضةيةك بؤ ناوضةيةكي تر اةو بِرة ثارةيةي بؤ دانراوةش كة دةبَيـت لـة رووي فراوانـي    

بِري ثَينج مليار دينـار لـة بودجـةي اةمسـاَل      .كراوةشوَينةكةو لة رووي دانيشتوان نازاي ضؤن اةمة دياري 
دانــراوة بــؤ هاوكــاري كردنــي كــةرتي تايبــةت لــة بــواري بــةِرَيوةبردن و كارطَيِريــدا بــؤ هةرســَي ثارَيزطاكــانش  
هةردوو ايدارةي طةرميان و قةزاي هةَلةجبـةش اـةو مةبةسـتة روون نييـةش هيـوادارم وةزيـري دارايـي بؤمـان         

نيازم بؤ ضاك كردن ثشتطريي لـة رةايـةكاني كـاك سـةروةر دةكـةم سـةبارةت بـةوةي كـة         ثَيش .روون بكاتةوة
ثَيويستة ثةرلةماني كوردستان دةستةيةكي هةبَيت ساَونة بؤ ديراسة كردني بودجة تا هاوكـاري اةنـداماني   

اَل بـة  ثةرلةمان بَيت بةشَيوةيةكي زانسيت بودجة ديراسة بكةن و تـاوتوَيي بكـةن و بودجةيـةكي باشـرتو سـ     
ساَل بَـَيتة خزمـةتي خةَلكـةوةش هـةروةها حكومـةتيش يةكةيـةكي هـةبَيت هـةر لـة سـةرةتاي سـاَلةوة اـةو             

ثتشـطريي لـة راثؤرتةكـةي خؤمـان دةكـةم       .يةكةية تةنها تـةرخان بكرَيـتش بـؤ اـةوةي بودجـة اامـادة بكـات       
اسـيت مـن سـاَلي ثـاريش لـة      سةبارةت بة اةوةي داناني بودجةيـةكي تايبـةت بـؤ ليذنـةي بـاَوي خامنـانش بةرِ      

بةِرَيز وةزيري دارايي داوام كردش كة اَيمة اةمساَل كؤبوونةوةمان لةطةَلدا كردوون و بؤ اةوةي بِرَيك ثـارةي  
دياري كراو تةرخان بكرَيـت و بةرضـاويان روون بَيـتش كـة اـةوان ضـةند دةسـةَوتيان هةيـة بـؤ جـَي بـةجَي            

َي كـردن و خؤيـان راوَيـذيان لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي كـردووةش        كردني بةرنامةكانيانش اـةوةي ثرسـيارمان لـ   
داواي حةوت سةدو بيست و ثَينج تا حةوت سةدو ثةجنا مليؤن دينار دةكةنش اةطـةر اةمـة لـةم بودجةيـةدا     

 ....................جَيطةي بؤ بكرَيتةوةش لة بودجةي اةجنومةني وةزيراندا بَيتش لة ماددةي
 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

 .زؤر سوثاسش رَيزدار مسرية عبداهلل كةرةم بكة
 :بةِرَيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا دةستخؤشـي لـة راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي و اـابووري دةكـةمش ثشـتطريي راثـؤرتي ليسـيت كوردسـتاني            

ــَيم       ــن ث ــةمش م ــةِرَيزةكان دةك ــة ب ــةخَيرهاتين ميوان ــةروةها ب ــةمش ه ــةماي    دةك ــري و بن ــة رووي فيك ــة ل باش
اابوورييةوة بؤ اامادة كردني بودجةش اؤفيسَيكي تايبةت هةبَيت بؤ داناني بودجةش اةم اؤفيسـةش سـةر بـة    
سةرؤكي حكومةت بَيت لةطةَل وةزيري دارايي و ثالنـدانانش لةطـةَل دةسـتةي راوَيـذكاران بـؤ دانـاني بودجـة        
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ذمارةكــاني ثــَيش اــةوةي بطاتــة نــاو ثةرلــةمانش اــةو اؤفيســة   ثَيداضــوونةوةو راســت كردنــةوةي هةَلــةكان و
 .موختةس بَيت بؤ داناني بودجة

هةروةها هةلي كار بِرةخسَيتش ساَونة سةد هةزار ثلةي تةعني لـة كـةرتي تايبـةتش كـةرتي تايبـةت زؤرة لـة       
دةوَلةمةنـد   كوردستانش اةطةر بـواري طرنطـي ثـَي بـدةين زراعيـةش صـناعيةش سـياحيةش نةوتـةش بـة مةبةسـيت          

هـةروةها داوا   .كردني بودجةي هةرَيمي كوردستان لةطةَل ثَيداويستيةكاني اةم قؤناغةي هةرَيمدا بطوجنَيت
دةكةم لة اةجنومةني وةزيران كار بكات بؤ ثيادة كردني بنةماي و مةركةزيةتي دارايي لةطةَل وةزارةتـةكان  

ش لـة ضوارضـَيوةي ثشـتيواني تـةرخان كـراوش بـؤ       اةويش بة ثَيداني دةسـةَوتي خـةرج كردنـي بودجـة بؤيـان     
اةمــةش منوونــة زؤرةش كــة شــتَيك تــةرخان دةكرَيــت بــؤ اــةوةش دةبَيــت بَــيت موافةقــةي وةزارةتــي دارايــي  
وةربطري و هي اةجنومةن وةربطريتش تا موافةقةكةي وةردةطريت سلعةكة لة بازاِر هةَلدةستَيت لةسةريشـي  

لةغة بكِرَيتش ديسان دةسةَوتي خـةرج كردنـي يارمـةتي و هاوكـاري بـؤ      فةرزة دةبَيت اةو شتة هةر بةو مةب
هاووَوتيان و كةساني ثَيويست لة بةرثرسة باَوكـان كـةم بكرَيتـةوةو رَينمـايي ثـَي دةربَـَيتش لةبـةر اـةوةي         
هةندَيك جار بةشَيوةيةكي نادروست بةكار هاتووة بؤ بةرذةوةنـدي تايبـةت و وبـةوو دانـاني سـنوورَيك بـؤ       

هةزار ثلة دانراوةش ( 15)سةبارةت بة ثلةي تةعني  .دةسةَوتي خةرج كراوة بؤ سةوحيةتاتي سةر  مةفتوح
اةمة ثلةيةكي باشةش بةَوم زؤريشةو دةبَيت حةددَيكي بؤ دابنرَيـتش اايـا بـة عيالقـات تـةعني دةكرَيـتش بـة        

وتي سـَي كـةس لـة ماَلَيـك تـةعني      زةختةش بة خزمايةتية مةسةلةنة بؤ منوونة اَيسـتا وةكـو كـاك كـاروان طـ     
بووةش يان بؤ اةولةويةتَيك نةدا بؤ سةنةواتي سابيقةش اَيستا كة اةو فَيزانة روويـداش اَيمـة سـةرداني ضـةند     
اةو ماَونةمان كردش هةبوو شةش ساَلة منداَلي تةخـةروجي كـردووةش بـؤ تـةعني نـةبووةة بـا اـةوان تـةعني         

دش موجةمةعي سةر بة قةزاي شـَيخان لةبـةيين دهـؤك و بـةردةِرةش     بكرَينش يان سةرداني موجةمةعَيكم كر
مامؤستا كة دةرس دةَلَيتةوة مامؤستاية لة دار موعةليماتش مةعهةد مةركةزيـةكان هـةموو قـةثات بـووة لـة      
هةرَيمي كوردستان لةبةر بـَي مسـتةوايي كـة لـة سـة  شـةش دةضـنش بـةَوم مامؤسـتايةكي تـر دةهَيـننش كـة             

عةليماتة لة سة  سَي دةضَيت دةرسـي دةَلَيتـةوة بـةو مةجةموعةيـة كـة سـي هـةزار كةسـي         تةلةبةي دار مو
سةبارةت بة ثارةداني سندوقي نيشتةجَي بوونش من لةطةَل اةوةدامـة رابطريَيـتش يـان بـة ياسـايةكي       .تَيداية

بكرَيــتش  موعامةلــة بــةوة 1111لــة ســاَلي ( 6)دابــني كــراو يةكــةي نيشــتةجَي بــووني هاووَوتيــان ذمــارةي 
ضــونكة دةركــةوت وةبــةرهَينان موعامةلــةي كــِرين و فرؤشــتنيان دةكــردش اةمــةش هــيَ ســوودي نــةبوو بــؤ  
هاووَوتيانش ثَيشينةي هاوسةرطريي بكرَيت بـة ثَيـنج مليـؤن دينـارش اـةوة جَيطـاي دةستخؤشـيية بـؤ هـةموو          

ةي كـةم اةنـدامان و تـؤِري    ويةكمان و ليسيت كوردستانيش هةروةها سـولفةي عـةقاري و زيـاد بـووني مووضـ     
كؤمةَويةتي وابزاي اةمانة هةمووي جَيطةي دةستخؤشيية بؤ هةموو ويـةكمانش اةطـةر بَـَيتة بـواري جـَي      

ســةبارةت بــة روودانــي كورتهَينــاني بودجــةش وةزيــري دارايــي بــة رةزامةنــدي اةجنومــةني  .بــةجَي كردنــةوة
ِرَيــذةي ديــاري كــراوش هــةروةها هــةرَيمي كوردســتان   وةزيــرانش ثَيويســتة تَيكــِراي بودجــة كــةم بكاتــةوة بــة   

مووضةكانيان يةكسان بكرَيت لةطـةَل زينـداني سياسـييةكانش فةرمانبـةراني ثارَيزطاكـاني تـري عَيـراقش بـةو         
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لـة   .مةرجةي اةطةر لةوَي باشرت بووش لةوانةية مووضة هةية لةوَي كةمرت بَيت اَيرةش وةكو اةوَي لَي بكةن
اهاتـةكان و بودجــة لـة زيـاد بووندايــةش بؤيـة ثَيويسـتة مووضــةي ثلـة نزمـةكان بــةرز        هـةرَيمي كوردسـتان د  

بكرَيتةوةش اةطةر بودجة كـورتي هَينـاش اـةو كـات دةكرَيـت هـةموو خةرجيـةكان دةسـتكاري بكرَيـتش وَيـِراي           
ةكو دياري كراوةش جطة لةم داهاتة هةموو سةرضاوةكاني داهات و 1111داهاتي ثرؤذة ياساي بودجةي ساَلي 

هتد خبرَيتة رووش لةطةَل ضؤنيةتي خةرج كردنيانش بؤ سةومةتي جـَي بـةجَي   .......... نةوت و فِرؤكةخانةو
كردنــي ياســاو ااماجنــةكاني بودجــة دةزطــاي ضــاودَيري و دارايــي لــة هــةرَيمي كوردســتان بةشــَيوةيةكي كــارا  

بؤ مةبةسـيت وةرطـرتين رَيـو و شـوَيين     خبرَيتة طةِرش راثؤرتةكةي بة بةردةوامي بطاتة ثةرلةماني كوردستان 
هـةروةها بـة عةداَلـةت ثرؤذةكـان تـةوزيع نـةكراوةش حـةز دةكـةين بـة           .ياسايي لةبةرامبةر كةموكورتيـةكان 

 ..............عةداَلةت تةوزيع بكرَيتش وةزيري ثالنداناني بةِرَيزيش لَيرة دانيشتووةش بؤ منوونة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزدار عبداهلل علي كةرةم بكةزؤر سوثاسش ر
 :بةِرَيز عبداهلل علي ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة       ــووني ليذن ــة لةســةر راو بؤض ــؤ اامــادة كردنــي اــةو راثؤرت ــابووري ب ــيم لــة ليذنــةي دارايــي و ا ــِراي دةستخؤش وَي

موكوِري نييةش بؤيـة دةستخؤشـي لـة    هةميشةييةكانش كة زؤر شوَيين ثَيكاوةش بةَوم لةطةَل اةوةشدا هيَ شتَيك بَي كة
هةموو اةم برايانة دةكةمش كة ويةنة باشةكانيان خستةِروو وش دةستخؤشي لة هةموو اةو خوشك و برايانةش دةكةم 

لَيـرةدا زؤر   .كة رةخنةكانيان بة رةخنةي بنياتنةرانة طرت بؤ خزمةت كـردن بـة ااينـدةي حكومـةت و وَوتةكـةمان     
زؤر كةس لة ثَيش اَيمة قسةيان كردووةش شتَيك نةماوة لةسةر مـةدح و زةمـي ثرؤذةكـةش     درةنط بووةش لةبةر اةوةي

تةنها دةمةوَيت ضةند شتَيك بَلَيمش منيش ثشتيواني دةكةم اينشااةَلاَل بكةونة بواري جَي بةجَي كردنش ثشتطريي لـة  
ــة        ــِريين ل ــؤ ب ــة ب ــي هةموومان ــة رةا ــةمش ك ــتاني دةك ــيت كوردس ــنيارةكاني ليس ــنت و  %11ثَيش ــةي وةطةِرخس ي بودج

داوا دةكـةم   .بةكارهَيناني لةسةر ضةند بوارَيكي تـردا كـة خزمـةت بـة كؤمـةَوني زيـاتري خـةَلكي كوردسـتان دةكـات         
ــارة          ــاري ذم ــةردوو بِري ــي ه ــةجَي كردن ــَي ب ــؤ ج ــتش ب ــاري بكرَي ــةت دي ــةكي تايب ــةمان و (31و  31)ميزاني ي ثةرل

ة رةزامةنــدييان لةســةر كــراوةش بــؤ خانةنيشــيين ثَيشــمةرطةو كــةم ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتانش كــة ضــوار ســاَل
اةنداماني سةنطةرش كة هةموو تةمةني خؤيان بـة ميللةتةكـةيان بةخشـيوةش ثةلـة بكرَيـت لـة تةشـكيل كردنـي اـةو          

 .تهةشت ليوايةي كة بِرياري لةسةر دراوة تا لة اةجنامداني اةركي سةرشانيانش يـان بـذَيوي ذيانيـان مسـؤطةر بكريَـ     
داوا دةكةم تا اةو كاتةي ليوايةكان تةشكيل دةكرَيتش مووضـةي ثَيشـمةرطة زيـاتر بكرَيـتش ضـونكة سـَي سـةد هـةزار         
دينار بذَيوي ذياني رؤذانةي ثازدة رؤذي هيَ خَيزانَيكي هةذاريش ثِر ناكاتةوةش داوا دةكـةم بـؤ رَيـز طـرتن لـة نـاوي       

زياتر بكرَيتش ضونكة بةِراسيت بةوي منـةوة اـازارَيكي دةروونـي    ثريؤزي ثَيشمةرطة هةر نةبَيت مووضةي ثَيشمةرطة 
مووضـةي هَيزةكـاني    .زؤر طرانةش كة ثَيشمةرطة دواي تةواو بووني واجيبةكةي لةبةر دةرطاي ماَون كرَيكـاري دةكـات  

راق بكرَيـتش  ثؤليس و ااسايش و زيندانياني سياسيش بةهَيزةكاني زَيِرةظـاني و فرياكةوتنيشـةوة وةكـو هَيزةكـاني عيَـ     
ثشــتيواني لــة زيــاد كردنــي ثَيشــينةي هاوســةرطريي بــؤ ثَيــنج مليــؤن و قــةرزي خانووبــةرة بــؤ بيســت مليــؤن دينــار  
دةكةينش لةطةَل كار ااساني بؤ ثَيداني سولفةكةش ضونكة تـا اَيسـتاش لـة وةرطـرتين سـولفةكةدا كـارَيكي زؤر طرانيـان        
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ارمةتي تؤِري كؤمةَويةتي ثرؤذةكاني كشتوكاَلش ثيشةسازيش هةَلمـةتي  ثشتيواني لة ثاَلثشت كردني ي .دةكةوَيتة ثَيش
ــة          ــان ل ــاري هاووَوتي ــدني كاروب ــؤ راثةِران ــت ب ــاني بكرَي ــةين كارااس ــةين و داوا دةك ــة دةك ــي قوتاخبان ــت كردن دروس

تـةوةش يـان   ضاوخشاندنةوة بة هةندَيك لةو ثرؤذانةي كة بة هةر جـؤرَيكي تـر دووبـارة بوونة    .فةرمانطةو بانكةكاندا
ثرؤذةكاني ساَلي رابردوو جَي بةجَي نةكراونش يان كةمتةرخةمي تَي كـراوةش دابـني كردنـي يةكـةي نيشـتةجَي بـوون       

جيــا كردنــةوةي بودجــةي   .بــؤ خــةَلكي كــةم دةرامــةت لــة هــةموو شــارو شارؤضــكةكان بةشــَيوةيةكي دادثةروةرانــة   
ارةتةكانش تةرخان كردني بودجة بؤ هةر ثرؤذةيـةك بـةثَيي   ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان لة بودجةي طشيت دةسةَوتي وةز

طرنطي ااسيت ثرؤذةكانش هةر وةزارةتَيك ثرؤذةكاني خؤي اةجنام بدات و تَييـدا بةرثرسـيار بَيـتش اـةو بـِرة ثارانـةي       
 دياري كراوة بؤ دروست كردنـي بةِرَيوةبةرايـةتي و مؤنـةمَينت لـة وةزارةتـي شـةهيدان بطؤِرَيـت بـؤ دروسـت كردنـي          

خوَينـدن لـة هـةموو بوارةكانـدا بـؤ منـداَلي       .خانووبةرة بؤ منداَوني شةهيدانش كـة اةوانـة زؤر زةروريـي تـرة بؤيـان     
شةهيدان بةخشراو بَيتش دةرماَلةي ذن و منداَلي شةهيد خبرَيتة سةر مووضةكانيانش ستا  اةندازياران لـة وةزارةتـي   

دانــاني  .ؤذةكــان و خانووبــةرةي شــةهيدان جــَي بــةجَي بكــةن شــةهيدان زيــاد بكرَيــتش تــا بتــوانن بةدواداضــووني ثر 
رَيذةيةك لة ثرؤسةي تواناسازيش يان وةرطرتين زةمالةي خوَيندن بؤ منداَلي شةهيدانش كـارا كـردن و يةكخسـتنةوةي    
ــةتيش       ــدةَلي و ناعةداَل ــة طةن ــي وَوت ل ــار كردن ــؤ رزط ــة ب ــتةي نةزاه ــارايي كردنــي دةس ــي و ك ــاودَيري داراي ــواني ض دي

نطيدان بة بووذاندنةوةي كةرتي كشتوكاَل و اامادة كردن و ااوةدانكردنةوةي طونـدةكان و وةدةسـتهَيناني اـامَيري    طر
ثشتطريي لة بؤضوونةكاني كاك عبدالسالم دةكةمش كة بةِراسيت ثَيويسـتة بةرنامةيـةكي جيـاواز لـة اَيسـتا       .كشتوكاَلي

كي تر هةموو خةَلكي كوردستان دةبَيت بة مووضة خـؤِرش لَيـرةدا   بؤ ساَوني داهاتوو دياري بكةينش ضونكة ضةند ساَلَي
لة وةزيري ثالندانان دةثرسمش كة وةَومَيكمان بداتةوةش اايا ثرؤذةكاني هةموو قـةزاو ناحيـةكان لةسـةر ض اةساسـَيك     

ؤكي ديـاري دةكرَيــتة ضـونكة اــةوةي بـة دةســيت اَيمةوةيــة بـة بةَلطــةي رةمسـي نامةيــةكم ااراسـتةي جــةنابي ســةر      
ثةرلةمان كردش لةسنووري دوو قةزاي رانيةو ثشدةرش لة سنووري ثَينج ناحيةدا هـيَ يـةكَيك لـةو ثرؤذانـةي لـة وي      
اةوانةوة تةقديم كراوة دياري نةكراوةش بةَلكو كؤمةَلَيك ثرؤذةي تر دياري كـراوةش هـةر بـؤ منوونـة لـة يـةك طونـددا        

ي بـة شؤِرشـةوة نييـةش جادةيـةكي قـري بـؤ تاكـة ماَلَيـك دروسـت          لةسةر تةلةفؤني يةك باَو دةستش كة هـيَ ثةيوةنـد  
كراوةش كة ترليؤنَيك و سةدو سَي ملياري بؤ دياري كراوةش اةمـة ناعةداَلةتيـةكي زؤر طةورةيـةش كـة ثَيويسـتة لةسـةر       
اةساسي نوَينـةري شـةرعي خـةَلكي كوردسـتانش كـة دامودةزطاكـاني حكومـةتنش لةسـةر اةوانـة ثـرؤذة بطرَيـتش نـةك             

 .لةسةر ميزاج و تةلةفؤني شةخصيش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة طاهرزؤر سوثاسش رَيزدار جةمال 
 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشةكي سوثاسي هةر ويةك دكةم كو ثشكدارى كرىش ل اامـادة كرنـا اـةوَى بودجـا هـةنَى هاتيـة طةنطةشـة        

ل ااستَى وةزارةتَى و هةتا اةمِرؤ طةيشـتية اـةوى ااسـتيَى هـةنَىش اةطـةر اـةم بـَيني و سـةير بكـةينش          كرنش 
حةةـةن بـودجَى طرنطيـا خؤيـا هــةىش ثةيوةنـدى ب ذيانـا خـةَلكى ظــة هةيـةش اـةوةى اـةظِرؤ ل كوردســتانَى           

سياسـةتا داراييـةش اـةوَى    هةيةو اةم دبيننش خؤش طوزةرانى بةرزَى ااستَى ذيانَىش اةظـة دةراـةجنامَى اـةوَى    
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سياسةتا ايقتصاديةش يا اةظِرؤ ل كوردستانَى دَيتة ثةيِرةو كرنش وةك ااشكرا اامادة كرنا بودجَىش اةم هةمى 
دزانــني ســَى قؤناغــا دةربــاز دبيــتش اــةوذى قؤناغــا اامــادة كرنــَىش قؤناغــا دوَيــى قؤتاغــا اةظِرؤيــة كــو ظــى      

ؤناغا سَييَيش اةظَى بودجـة هـةنَى دبـوارَى جَيبـةجَى كردنَيدانـةش ل      ثةرلةمانَى بةِرَيز دَيتة طةنطةشة كرنش ق
نيسانَى يـا هاتيـة ثةسـةند     13ظَيرة من دظَيتش بريا بةِرَيزان بكةمش بينمة برياوةش ثار ساَل بودجا هةرَيمَى ل 

َى سـةرؤكَى  َى نيسـانَىش يـا هاتيـة ايمـزا كـرنش ذ وَيـى جـةناب       17كرنش ل دانيشتنا وَييا ضارَى ثةرلـةمانَىش ل  
هــةرَيمَىش ل ظَيــرة كَيشــة نــة اــةوة اــان ِرةقــةما دانَيــننش اــان هةنــدةك ذمــارا دانــَينش اةظــة هــةميت ذمــارَى   
تةقديرينةش بؤ قؤناغا داهاتىش كَيشة دوَيرَى دايةش اةم دَى ضةند ثابةنديَىش دظَي ياسا هةنَى كـةن اـان اـةظَى    

راسـتةى جـةنابَى وةزيـرَى بكـةينش وةزيـرَى تـةختيتَىش       بودجا هـةنَى كـةنش اةطـةر اـةم بـَيني ثرسـيارةكَى اا      
حكومةت ضةند ثابةند بوو دظَى بودجا هةنَىش كو سى و ضار ماددا ثَيك دَينتش حةةةن من قةناعةتيا هـةى  
ــةرؤكَى        ــةنابَى س ــؤ منوونــة ج ــتَى ثــَى تظيــةش ب ــا هــةنَى نــة ل ااس ــَى بودج ــدى كــرنش دظ ــان ثابةن ايلتيــزام ي

د كردنى اةظَى بودجا هةنَىش ماوةكى كـورت وةزارةتـا دارايـى وةك مـةعلومات مـةى      ثةرلةمانَىش ثاشى ثةسةن
َىش ذ كؤى طشتى اةظَى بودجا هةنَىش ثارةى طةلةك ثِرؤذا % 11هةىش هةَلسا بة دابةزاندنا ِرَيذةيةك حدودى 

ى دطـةل  ذى هاتة كورت هَينـانش ل حجـةتا هنـدَى هةنـدةك كَيشـةو طرفتـَى دارايـى ايحتيمالـة ااينـدة يـان ذ          
نيسـانى ثـار هاتيـة تـةنفيز كـرن و كةتيـة        13/1ثـار ل   31/7بةغدا ِروو بداتش بؤ دابني كرنا واش بودجـة  

بوارَى جَيبـةجَى كردنَيـداش اـةرَى نـةبوة اةظِرؤكـة هةنـدةك داتـاوش هةنـدةك نسـبةى تـةنفيزَى و جَيبـةجَى            
مى شـياباين شـؤىَل خـؤ اـةجنام دابايـةش      هينانا نوكة ل بةردةستَى ثةرلـةمانتارا بانـةش بـةلكى اـةم ِرؤ مـة هـة      

ثةرلةمان اةم ِرؤكة نةبوباية جهَى ديوانا ِرةقابةى ماليةش يان ديوانَى ضاودَيرى دارايىش كـار بكـات وش اةنـدام    
ثةرلةمان بطاتة ااستى ورد بينىش كو مةفروزة ل سةر ااستَى وةزارةتَى بَيتـة كـرن و ل سـةر ااسـتَى داراييـاش      

نة حماسةبة بَـينت ورديـا كـارى هـةمى ديقـةت بَـيتة نـاو بابةتيـداش ِراثؤرتـا وةزارةتـا            شؤىَل ثةرلةمانتارى
دارايىش و ليذنا دارايى ِراستى هةوَلةكا داى كو هندةك خاَو دةست نيشان بكةنش بـةىَل زيـاتر بابـةت وةسـفيةش     

اش كَيشـةو طرفتـَى هـةنَى    نة بابةتةكى كو دةستنيشان كرنا كَيشةو طرفتايةش ثَيشنيار كرنا ضارة دَى ضةوا بوب
ضارةكةنش ضةند تَيبينيةكش بودجَى تةشغيليَي من نـةظَينت ضـارةك ِرةقـةما دووبـارة بكةمـةوةش اةطـةر اـةم        

حيساب بكةينش اةوة ساَلةك ل سةر وةضووىش هةندةك داتاى تر بَينش حكومةت تةجاوزى  31/7بَيني هةتا 
د دطةل وى ثارةى كو مة موسادةقة كرى  ل بودجـةى  كرد ب ترليؤنةك و حةوت سةدو نؤزدة ملياراش بةراور

ثارداش وةبةرهَينان اةطةر اةم بـَيني بـةرَى خـؤ بـدةينَىش خاسـةتةن ثـِرؤذَى وةبـةرهَينان حكومـةتى تووشـى          
طرفتةكى كةتنش اَيجا ض ااطاه لَيية يان ااطا ىَل نيةش اةطةر اةم بَيني ثِرؤذَيت بـةردواميَي سـاَلَي ثـَيش نوكـةش     

ش اةم ساَلة اةم بَيني ايزافة بكةينش هةكة بؤ وا خةرجيا فعلةن بَيتة خةرج كرنش كو يَيت هاتينـة  وة يَى ثار
َىش حكومةت ل ساَو دَيتش وةك ايلتيزام حدودَى ثَينج ترليؤن ثَينجى و حةوت مليارو يـةك  1111دانان بؤ 

َى دكـةمش وةك هـاتى   % 11اندنا مليؤناش اةظة دةبيتة كَيشةيةك بؤ هةر حكومةتَيكى داهاتووش ثشتطرييا داشك
بَيتة بةوظ كرنش بةرَى دووسةدو نةوةت و نؤ مليار دميننش بؤية اةز ثَيشنيار دكةم اةو دووسةدو نـةوةت و  
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نؤ مليار  بظى شَيوةيَى بَينة خارَىش ضـل و ثَيـنج مليـار بـؤ ناوضـةيَيت نـاكؤكى ل سـةر هـةىش نوكـة اـةوذى           
مَىش ثَينجى و ضار مليار بؤ ناوضَين زةرةرمةنـدش كـو اـةوذى وةرة ثـار     بوينة بارةك ل سةر بارا ميزانيا هةرَي

هةر سةختة خؤ نزاي ويزارةت بؤ ض كريةش دووسةد مليار دووبارة دابةش بكرَين ل سةر هةرسَى ثارَيزطةها 
ل بودجــا وةبــةرهَينانَىش ديــف  ِرَيــذا دانيشــتوانش هةنــدةك ثَيشــنيار مــن هةيــةش اَيــك اــةكتيظ كرنــا ديوانــا   
ضــاظدَيريا دارايــىش دوو بــؤ ســاَو داهــاتى ثــَيش بودجــة بهَيتــة ثةرلــةمانش ذويــَى ضــةند كةســَى ثســثؤر بَيتــة  
هةَلســةنطاندنش دا كــارى ثةرلــةمانى ااســان تــر بيــتش ســَىش اــةظ دوو دةقَيــت خــارَى بَينــة خــارَىش ل قانونــا     

نَيت ثـاش ثةسـةند كردنـى لـة ويـةن      موازةنَيداش اَيكش وةزارةتى دارايـى بـؤى نيـة ثـارةى ثِرؤذةكـان داببـةزيَ      
ــةى         ــانى بودج ــة ثِرؤذةك ــارة ل ــَيوةيةك ث ــيَ ش ــة ه ــت ب ــاَلى دووةمش نابَي ــةمش خ ــاَلى يةك ــة خ ــةمانش اةم ثةرل
وةبةرهَينان بطواسرتَيتةوة بؤ بودجةى تةشغيلىش جةنابَى وةزيرَى تةختيتَى لَيرة اامادةبووش من دظَيـت اـةز   

َى اينانا ثِرؤذا ل سةر ااستَى ثارَيزطةهاش ب ِراستى ضـونكى هنـدةك اـةو    ثرسيارةكَى ىَل بكةمش ِرَيذَيت جَى جب
 ...............مةعلوماتَيت هاتني كةتينة بةردةستَى ثةرلةمانيدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار بَيريظان امساعيل كةرةم بكة
 :بةِرَيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
من دةستخؤشي لة هةرَيمي كوردستان دةكةم لةو بودجةيةي كـةوا بـةو شـَيوة شـةفافيةتة هاتؤتـة دةسـتمان       
زؤر باشرتو روونرتةش اةطةر بةراورد بكرَيت لةطـةَل سـاَلي ثـارش هـةروةها دةستخؤشـي دةكـةم يةكـة يةكـة لـة          

تَيدا دياري كردووةش من ثشـتيطري لـة   ليذنةي دارايي كة اةو راثؤرتةيان اامادة كردووةش كةموكوِرييةكانيان 
لة بودجةي طشيت تةشغيلي كةم بكرَيتةوة % 11ثَيشنيارةكاني ليسيت كوردستاني دةكةمش اةويش اةوةية لة 

بــدرَيت بــة بودجــةي وةبــةرهَينانش بــةَوم بــؤ وةبــةرهَينان بَيــتش هــةروةها منــيش داواكــارم ثَيشــينةي            
نج مليـؤنش بـةَوم اةطـةر هـاتو ثةسـند كـراش مـن داوا دةكـةم دوو         هاوسةرطريي لة دوو مليؤن و نيو ببَيتة ثَي

مليــؤن و نيــو بــدرَيت بــة كَــةكةو دوو نيــويش بــدرَيت بــة كوِرةكــةش ضــونكة اةطــةر لــةكاتي جيــا بوونــةوة  
هةردووكيان قةرزار بنش نةك يةكيان قةرزار بَيتش هةروةها ثشتطريي اةوة دةكـةم كـة حـةفتاو ثَيـنج مليـار      

َل و بــؤ ثيشةســازيش تَيبينيــةكاي لةســةر بودجــة اةوةيــةش اةطــةر لةكاتَيكــدا ثرؤذةيــةكي   قــةرز بــؤ كشــتوكا
بةردةوام طوذمةيةك ثارةي بؤ تةرخان كراش بؤ منوونة بؤ ماوةي سَي ساَلش ذمارةكان ناَلَيمش ضونكة زؤر باس 

ييش هـةرواش بـةَوم اَيمـة    كراش اةمساَل اةطةر نيوةي كراش نيوةي ثارةي وةرطرتووةش ساَلي تر هةرواش ساَلي دوا
نازانني ذيان طران دةبَيت و جيهازةكان طـران دةبَيـتش ثرسـيارةكةي مـن اةوةيـة ضـؤن اـةو زيادةيـة سـةرف          
دةكرَيتة وةكو لة نةخؤشخانةي ضوار سةد قةرةوَيلةيي لة شـاري سـلَيمانيش اةطـةر ثرؤذةيـةكيش دانـرا بـؤ       

بدرَيت و باقيةكةش لة ساَلَيكي تربدرَيتش اةطـةر هـاتو    دوو سةد رؤذش اةطةر بةشَيك لة بودجةكة لة ساَلَيك
ــتة     ــؤن ســةرف دةركرَي ــة    لــة كــاتي خــؤي زووتــر تــةواو بــوو اايــا اــةوة ض ــة رةاــي مــن اــةو ثل هــةروةها ب
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ــة      ــيت ك ــي تةندروس ــة وةزارةت ــةوة ب ــة دراونةت ــةي ك ــة   ( 1511)دامةزراوان ــونكة اَيم ــةش ض ــة زؤر كةم ثلةي
ــةينش   ــت بكـ ــيين ناوةِراسـ ــةوَيت ضـ ــةرَيمي   دةمانـ ــارةكاني هـ ــةرداني شـ ــةكاتَيك سـ ــةويش ثـــةميانطاكاننش لـ اـ

كوردستامنان كردووة بؤ نةخؤشخانةكان زؤر داوا دةكةن و ثَيويستيان بة كارمةندي تةندروستييةش ضةندين 
جار داوايان كردووةش هةروةها اةطةر هاتو بتوانني لةو هةشت سةد ثلةيةي كة ثَيشنيار كراوة بـؤ وةزارةتـي   

رسةدو ثةجنا ثلةيان لَي بسـةندرَيتةوة بيـدةين بـة كارمةنـداني تةندروسـيتش وابـزاي وةزارةتـي        اةوقاف ضوا
اةوقاف لَيمان تووِرة نابَيتش ضونكة بؤ اةو كارمةنـدة تةندروسـتيانة خزمـةتي نـةخؤش دةكـةنش خزمـةتي       

بــة  مــرؤظ دةكــةنش اــةويش كــة مرؤظــي نةخؤشــةش هــةروةها اــةو ضــل و شــةش ثلــةي دراوة بــؤ دامةزرانــدن 
ثةرلةمان بة رةاي من اةوة زؤرةش ضونكة اَيمة هةر سةدو يازدة اةندامنيش اةو فةرمانبةرانةي كة تا اَيستا 
ثةرلةمانيان بةِرَيوة بردووة توانيويانة بة ايشوكاري خؤيان هةَلبسنتش ثَيويست ناكات فةرمانبةري زياتريان 

ازي هَيناش دةتوانني يةكَيك بَينينـة جَيـيش يـانيش    بؤ بكرَيتش اةطةر يةكَيك اةمري خواي كردش يان يةكَيك و
 .نيسبةكةي كةم بكةينةوة

من داوا دةكةم دةرماَلة دابةش بكرَيت بةعةداَلـةتي اةولةويـةت بـدرَيت بـةو كةسـانةي لـة كـاتي كاركردنـدا         
تووشــي مةترســي نةخؤشــي وا هةيــة كــةم اةنــدامي دةبــنش بؤيــة داوا دةكــةم كــة ثةرســتيار زؤر نزيكــة لــة   

شش مةترسيةكاني نةخؤشي راستة نزيكة لة بريين كراوةو داخراوش كة ثِرة لة بةكرتياو ظايرؤس لةناو نةخؤ
ــة   ــؤر ل ــةي دكت ــخانةكاندا دةرماَل ــةقري   %111نةخؤش ــتياري ف ــي ثةرس ــةَوم ه ــة ب ــة   %51ـ ــةوة ب ــة ا ــةش بؤي ي

بةو وةَومة رازي نيمـةش   ناعةداَلةت دةزايش اةطةر وةَومي حكومةت اةوة بَيتش ثَيم بَلَيت بةغداش وايةش من
ضونكة اَيرة هةرَيمي كوردستانةش اَيمـةش ياسـاو رَينمـاو بِريـاري خؤمـان هةيـةش ثـَيش اـةوان دةسـتمان بـة           
ــة         ــدي ب ــيَ ثةيوةن ــة ه ــك ك ــةند وةزارةتَي ــة ض ــان دراوة ب ــة ثرؤذةك ــردووةش زؤر ل ــاني ك ــةتي و يةكس عةداَل

م ثـةروين خـان ضـةند منوونةيـةكي هَينـاو دووبـارةي       وةزارةتةكةيانةوة نييةش منوونةش بؤ اةمة زؤرةش بةَو
ناكةمــةوةش راســثاردةي مــن اةوةيــةش هــةروةها لــة ســاَلي داهــاتوو اــةم كةموكوِرييــةي لــةناو بودجــةدا هةيــة  
دووبارة نةبَيتةوةش لة بودجةي هةرَيمي كوردستان بةشَيك لةو ثارةية نادرَيت لةويةن حكومةتي عَيراقةوةش 

و دةنَيرَيت بؤ هةرَيمي كوردستانش باشرت واية اةو ثارةية بدرَيتة حكومةتي هـةرَيمش   كة دةدرَيت بة دةرمان
حكومةتي هةرَيم خؤي لةطةَل كؤمثانياكاني دةرماني جيهـاني طرَيبةسـت بكـاتش بـؤ دابـني كردنـي دةرمـانش        

لـة هـةرَيمي    لـة كاتَيكيشـدا     ضونكة اةو دةرمانانةي كة لة حكومةتي عَيراقـةوة دَيـنش زؤر بـةكار نايـةت و    
كوردســتان ضــةندين طرَيبةســيت كــراوة لةطــةَل ضــةند كؤمثانيايــةكش بؤيــة ثــارةي هــةرَيم لــة دووو بــةفرِيؤ  
دةضَيتش لةووية ثارةي دةرمامنان لَي دةطَيِرنةوةش لَيـرةش شـةريكاتي دةرمامنـان هةيـةش ضـونكة عَيـراق وري       

ديـارة بودجـةي تةشـغيلي زؤر بـةرزة لةضـاو       .انلةسةر اةوة نيية كـة ثارةكـة بطةِرَينَيتـةوة لـةجياتي دةرمـ     
بودجةي وةبةرهَينانش دةبواية اةم بودجةية زؤر لة يةك نزيك بوايةش يان اةو جياوازية زؤرةي نةبوايةش لة 
وَوتاني ثَيشكةوتوو هاووَوتيان بـةهؤي كـاركردن و وةبـةرهيََنان حكومـةت بـةخَيو دةكـةنش بـةَوم هـاووَوتي         
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ةوت بـؤ حكومـةتش اَيمـة دةبَيـت وا بكـةين هاووَوتيـان سةرضـاوةيةك بـن بـؤ بـةخَيو           سةرضاوةيةكة وةكو ن
 ............كردني حكومةتش اةويش بةهؤي زياد كردني بواري كاركردني كارطةو وةبةرهَينان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار عةلي حسني كةرةم بكة

 :بةِرَيز علي حسني حممد
 .كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

سوثاسش وةك سةرةتايةك دةستخؤشي لـة هاوِرَييـةكاي دةكـةمش كـة زؤر ويـةني ايجـابي و سـليب ثرؤذةكـةيان خسـتة          
بةرضاوش ثَيشةكي بةوة دةست ثَي دةكةم كة لة عَيراقي اةمِرؤ اةوةي كة ااوةداني دةبينَيت دةَلَيـت يـان كوردسـتانةش    

اـةمن دةبـييَن دةَلَيـت يـان كوردسـتانةش يـان بـة كوردسـتاني دةشـبوهَييَنش            يان بة كوردستاني دةشبوهَييَنش اةوةي كـة 
تةبعةن اةم دةستكةوتة دةستكةوتَيكي كةم نييةش من لة طؤشة نيطاي نةتةوةيي و بةثَيي ثَيوةرو بنةماي سترياتيجي 

اـةوةي كـة مـن     خـؤي لـة ضـةند تـةوةر دةبينَيتـةوةش      1111نةتةوةيي دةمةوَي بِروامنة باسةكةمان بودجـةي سـاَلي   
ااماذةي ثَي دةدةم تةوةرَيكي ناوخؤييةو تةوةرَيكي بؤ دةرةوةي هـةرَيمي كوردسـتانةش اةنـداماني بـةِرَيزي ثةرلـةمان      
باش دةزاننش كة دياردةي ثةنابةريةتيش ااوارةيي لةناو طـةلي كـورد هَيشـتا بنـرِب نـةبووةش هـةر لـة زاخـؤوة تـا جنـوب           

بـةرمان هةيـةش لــة دواي هَينـدة سـاَل كـة لــة كوردسـتان سـةقامطريي و اــارامي         تـرين كوردسـتانش اَيمـة اــاوارةو ثـةنا    
دةبيننيش بةداخَيكي زؤرةوة لةطةَل هةموو هةوَل و تةقةووش لةطةَل هةموو بودجةيةك كة لةويةن كابينـةكاني يـةك   

ــراوةش هَيشــ        ــةرخان ك ــة ت ــةم دياردةي ــي ا ــرِب كردن ــؤ بن ــتان ب ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةكي حكوم ــة دواي ي ــَيكي ل تا بةش
ــةي      ــةزةمان كــرد لــة بودج ــةوةي كــة اَيمــة مووح ــتةقرو نيشــتةجَي نــةبوونش ا طةلةكــةمان نةحةســاونةتةوةو موس
اةمساَليش بةداخةوة نةمانبيين كة ااماذةيـةكي سـةريح و رؤشـن و روون بـؤ اـةو كَيشـةيةو ضارةسـةر كردنـي اـةو          

ي كـة ثَيشـرت ااماذةيـان ثَيـداش زةرورييـة لـة ثـرؤذة        كَيشةية بدرَيتش منـيش دةنطـم دةخةمـة ثـاَل دةنطـي هاوِرَييـةكا      
بودجةي اةمساَل كَيشةي اةو ثةنابةرانة رةضاو بكرَيتش ضونكة بة حةقيقةت اةمة كَيشةيةك نيية لـة اايندةيـةكي   

بةِرَيزانش هةرَيمي كوردسـتان رووبـةرَيكش يـان مةسـاحةيةكي فراوانـي هةيـةش كـة لةِراسـتيدا          .نزيك ضارةسةر بكرَيت
لة سةدي اةو مةساحةية دةكةوَيتة دةرةوةي سـنووري هـةرَيمي سياسـي اَيسـتاي كوردسـتانش      ( 11)تا ( 35)ةي نزيك

كة اةوةش بة ايختياري خـؤي نـةبووةش ديـارة دانيشـتواني اـةو ناوضـانةش كوردسـتاننيش اـةوةش خـةرج و اـةرك و           
ةمن و ااسايشـي اـةم كوردسـتانة    سثاردةيةكي زؤري خستؤتة سةرشـاني حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانش ثاراسـتين اـ      

لةويةن هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان اةو راستيةمان بؤ دةسةَلمَينَيتش بةَوم دروست كردنـي بةرذةوةنـدي هاوبـةش    
و رَيزو دَلنةوايي و متمانة بةخشني لة فاكتةرة هةرة طرنطةكان بؤ ضارةسـةر كردنـي كَيشـةي ناوضـة دابِرَينراوةكـان      

اــةويش بةشـَيوةيةكي ااشـتيانةش هــةروةك طـول اـةم دياردةيـة بؤتــة بـاوةِرش كـة كوردســتان         لـة هـةرَيمي كوردسـتانش   
ااوةدانةو هةر ناوضةيةكي ااوةداني دةرةوةي هةرَيمي كوردستانيش ااوةدانيشي ثَيوة ديار بَيتش خةَلك بَي طةِرانـةوة  

ةشـَيكي خـاكي كوردسـتانةش هيـوادارم اـةم      بؤ اةوةي كة لة ِروانطةي ايداري سةر بة ض ثارَيزطايةك بَيتش وا دةزانـن ب 
ثَيوةرة بة هةند وةربطريَيتش ضونكة هةذارترين و بَي بةش ترين رؤَلةكاني طةلةكةمان كة بةدةسـيت نـةبووني و بـَي    

وةك لـة راثـؤرتي ليذنـةي داراييشـدا      .كاري و نةبووني خزمةتطوزاريةوة دةناَلَينن لةم ناوضـانة جـَيطريو نيشـتةجَين   
بة دَل دةستخؤشيان لَي دةكةمش جيا لة ثَيوةري زانسيتش كة هةندَي جار دةلةنطَي اةوةي كـة ول ثَيـوةري   هاتووةو ثِر 
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نةتةوةيي بؤ دياري كردني بِرة بودجةي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان رةضاو نةكراوةش بة حوكمي اـةوةي  
تيةكي ااشــكرا دةخاتــة اةســتؤي حكومــةتي  لــةناو ثرؤذةكــان نــاوي ناوضــةي خانــةقني هــاتووةش اــةوة بةرثرســيارية  

هةرَيمي كوردستانش من اةو ناوضةية وةكو منوونة دةهَينمةوةش كة اةويش اةوةيـة اـةم ناوضـةية رووبةرةكـةي سـَي      
هــةزارو نؤســةدو ثــازدة كيلؤمــةتر مورةبــةعي دووجايــةش ذمــارةي دانيشتوانيشــي دوو ســةد هــةزار كةســةش بــة شــةش  

ؤي سةدو سي هةزار دانيشتووي هةيةش لة موتابةعـةي دؤخـي اـةم ناوضـةية بؤمـان      ناحيةوةش هةر شاري خانةقني خ
دةركةوتش كة موحافـةزةي ديالـة كـةمرتين بـِري بودجـةي بـؤ اـةم ناوضـةية تـةرخان كـردووةو بةرثرسـاني كـوردي             

لــةناو  ناوضــةكةش دَلنياييــان داوةتــة خــةَلك كــة لــة هــةرَيمي كوردســتانةوة اــةو كةموكوِرييانــة قــةرةبوو دةكــرَينش  
ثرؤذةكاني كة ثةيوةسنت بة خانةقني ناوي دةظةري مةندةليشـي لـَي زيـاد كـراوةش كـة هـةر خـؤي ناحيـةي مةنـدةلي          
ثَيشرت قةزا بووةو دوو سةدو سـي و ضـوار طونـدي لةسـةرةو بـة دوو ناحيةشـةوة رووبةرةكـةي شـةش هـةزارو ثَيـنج           

شي لةطـةَل خبـةينش اـةو قةزايةشـي لةطـةَل خبـةينش       سةدو هةشتاو شةش كيلؤ مةترةش كة اةطةر بةدرةو زرباتية اةوة
ــةش       ــةدو ســي و ش ــةوة دة هــةزارو دووس ــة بةســةر يةك ــؤ مــةتري دووجاي ــةدو ثــةجنا كيل ــةزارو شــةش س كــة ســَي ه
كيلؤمــةتري دووجامــان هةيــةش كــة اةنــدازةي رووبــةري هــةموو ثارَيزطــاي كةركووكــةش كــة اَيمــة دةزانــني ثارَيزطــاي   

بةت كوردو كوردستانيةكانش اةوةش هيَ ناوَيكي لـة بودجـةدا نـةهاتووةش جـا ضـؤن      كةركووك ضةندة موهيمة بةنيس
لةســةر مــا  ثَيشــمةرطة داكــؤكي دةكرَيــتش دةبَيــت اــةوهاش لةســةر ااوةدانكردنــةوةي اــةو خاكــةي كــة ثَيشــمةرطة    

وار ثـرؤذةنش  ش كة دوو هـةزارو سـَي سـةدو سـي وضـ     1111لة ثرؤذة بةردةوامةكاني ساَلي .دةيثارَيزَيت داكؤكي بكةين
ثَينج سةدو سي وضوار ثرؤذةي ثَيشنيار كراوي خبةينـة سـةرش شـةش سـةدو نـةوةت و دوو ثـرؤذةي ثَيشـنيار كـراوي         

( 3)ثرؤذةي بةردةواممان هةيـةو  ( 13)ثةرةثَيداني ثارَيزطاكانيش خبةينة سةر بة سوثاسيشةوةش تةنيا بؤ خانةقني 
ثَيــداني ثارَيزطاكــان اــةو ثشــكة ســفرةش واتــا ثاشةكشــةيةك       ثــرؤذةي ثَيشــنيار كــراوش هةَلبــةت لــة ثــرؤذةي ثةرة     

مليــؤن دينــار كــة ( 111)مليــارو ( 13)لةويــةكي ديكــةشش لــة بــِري طوذمــةي ثــرؤذة بةردةوامــةكان تــةنيا .دةبيــنني
( 57)مةنـدةلي و اــةو ناوضــانةي كــة اامــاذةم ثَيــدا لــةبواري مةســاحةتةوة دةطرَيتــةوةش بةداخــةوة لــة تــةواوي اــةو  

جـا داوام اةوةيـة لـة ايعانـةو لـة مينـةح       .تةواو بووةش تةنانةت يةك ثرؤذةش هي اـةو ناوضـانة نـةبوون    ثرؤذةي كة
طوذمةيةك بؤ اةو ناوضانة رةضاو بكرَيتش كة ليذنةي نـاوخؤش داكـؤكي لةسـةر كـردووةش هـةروةها دةنطـم دةخةمـة        

ةش بـة تةاكيـد داواكـارين بةشـَيكي     ي بودجةي تةشـغيلي كـةم بكرَيتـةو   %11ثاَل دةنطي فراكسيؤني كوردستاني كة لة 
 .............اةو بودجةية بؤناوضة دابِرَينراوةكان لة هةرَيمي كوردستان دياري بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر ســوثاسش بــةِرَيزانش ســوثاس بــؤ طشــت اَيــوةي بــةِرَيز كــة موناقةشــةيةكي باشــتان كــردش اَيســتاش وةكــو   

ــارَيكي   ــة ج ــدا ك ــدمان ثَيتان ــةواو       وةع ــان ت ــةي خؤي ــة قس ــةي ك ــةو بةِرَيزان ــدَيك ل ــة هةن ــريش رَي دةدةين ت
نـةكردووةش كاتةكــةيان ثـَي كــةم بـووش بؤيــة اَيسـتا دانيشــتنةكة رادةطـرين ســةعات ضـوار دووبــارة بــةردةوام       

( 1)لة خزمةلش زؤر كةس بة ايشـارةت دةَلَيـت سـةعات    ( 3)دةبينةوة لةسةريش اةطةر ثَيتان باشة سةعات 
 .سةرضاومش خواتان لةطةَل لَيرة بن
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 دانيشتين دووةم
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةناوى خواى طةرورةو ميهرةبان
بةردةوام دةبني لةسةر بةرنامـةى كـارى ايمِرؤمـانش كـة دانيشـتنى ثـاش نيوةِرؤيـةش دووبـارة بـةخَير هـاتنى           

كـاك رشـيد وش كـاك سـعد دةكـةينش بـةِرَيزان       بةِرَيزان وةزيرى دارايى و بريكارى وةزارةتش كاك شَيخ بـايز وش  
اَيستا داوا دةكةين ليذنـةى دارايـى كةرةمكـةن بـؤ شـوَينةكى خؤتـانش اةنـدامانى بـةِرَيزش اـةم كاتـةتان بـاش            
دووبارةش وةكو لةكاتى خؤى وةعدمان ثَيتانداش طوةان وةختى كافيتان ثَى دةدةيـنش بـؤ اـةوةى اةوانـةى لـةو      

تَيكى بةرنةكـةوَيتش بتوانَيـت دووبـارة بيَلـَيش اَيسـتا هـةمان كاتتـان بـؤ ديـارى          ماوةيةى كة ديارى كرابـوو شـ  
دةكةينش هةركةسَى شةش دةقةى اةوَيتش اةتوانَيت كةمرتيش قسة بكاتش دةسـت ثـَى دةكـةين سـؤزان شـهاب      

نش نورى كةرةمكةش نيزامى نية تكايةش دةست بة كارةكـةمان دةكـةينش اـةو بةِرَيزانـة قسـةكانيان تـةواو دةكـة       
كةى خةَوس بووش اةوجا دَين وةَومى طشتى بدرَيتةوةش نايكةينـة دووش سـَى بـارو دؤو تَيكـةَل بَيـتش فـةرموو       

 .سؤزان خان كةرةمكة
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

فتوطؤمــان كاتَيــك اَيمــة بــَيني هةَلســةنطاندن بكــةين بــؤ بودجةكــةش ثَيموايــة لــةم ضــةند ِرؤذةى كــة اَيمــة ط 
كردووة لةسةر اةو بودجةيةوش لةسةر ِراثؤرتى ليذنةى داراريشش زؤر خاَل ورووذاوةوش زؤر بابـةت ورووذاوةش  
كة ثَيمان واية ويةنى ِروونى بودجة دةردةخاتش كة اةويش اةوةية كة بة شةفافيةت هاتؤتة ناو ثةرلةمانى 

ــةت   ــاَل سياسـ ــةى اةمسـ ــةوةش بودجـ ــة وردةكاريةكانيـ ــتانش بـ ــة   كوردسـ ــوونش لـ ــةردةوام بـ ــة بـ ــةتش لـ ى حكومـ
ااوةدانكردنـةوةش لـة دابينـى هــةىل كـارش لـة ثَيشــكةش كردنـى خزمةتطوزاريـةكانش بــة تايبـةتى ثشـتطريى لــة          
طةجنانش خؤى دةبينَيتةوة لة سندوقى قةرزى طةجنانداش لةطةَل اةوةشدا ثاش اةو هـةموو طفتؤطؤيانـةى كـة    

وون و ااشكرا ديارةش لة هةَلسةنطاندنى خـةرجى بودجـةش لـة    كراوةش ثاش اةوةى كة سياسةتى حكومةت بة ر
اـةدااى بـة باشـى كـردووةش     % 76هى ساَلى ثارش دةبينني حكومةتى هةرَيمى كودستانش بة ِرَيذةى نزيكةى لة 

لةو بوارانـةو لـة خـةرجى بودجـةش كـة اةمـةش ثَيموايـة حاَلـةتَيكى تةندروسـت و باشـةش وة اةشـكرَيت زؤر            
م اَيمة بة ِروونى و بةااشكرايى  دةَلَينيش هةندَى خةرجى هةيـةش لـة ويـةن حكومةتـةوةش     باشرت بكرَيتش بةَو

% 11دةبَيت كةم بكرَيـتةوةش بة نزيكةى ترليؤنَى دينارش كة دةكاتة تةقريبةن حيسامبان كردووةش اةطـةر لـة   
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ريَيتش وة بََيتةوة سـةر  ش اةمة دةكرَيت سوودى ىَل وةربط(نؤسةدو نةوةدو حةوت مليار دينار)بَيتش نزيكةى 
ثِرؤذةى وةبةرهَينانش هةندَيك لةو حيجزةى ثـَى ثـِر بكرَيتـةوةش اةمـة دةبَيتـة هـةنطاوى يةكـةم بـؤ اـةوةى          
لةساَلى اايندةش حكومةت كاتَيك كة بودجة دةنَيرَيتش حساب بكات تةرشـي  لةمةسـاريفيا دةبَيـت بـة اامـادة      

َيستاوة اَيمة باس لةوة بكةينش كـة حكومـةت لـة سـاَلى داهـاتوو      كراوى بَيتة ناو ثةرلةمانةوةش بؤ اةوةى لة ا
اةو خةرجيانةى ضؤن ضؤنى كةم بكاتـةوةش اـةوةى كـة بـة وى منـةوة طرنطـةش باسـى يـةكَيك لـة خاَلـةكانى           
بودجة اةوةيةش كة كَيشةيةكمان هةية بةناوى فةرمانبةرانى طرَيبةستش كة اَيمة لـة بـةدوا داضـوومنان زؤرش    

رتؤتــةوة كــة حكومــةت ثَيويســتيةتىش بــؤ منوونــةش شــؤفَيرش حكومــةت اَيســتا بــة طرَيبةســت   اــةو ثالنــةى ط
دايدةمةزرَينَيتش ذمارةكانيان زؤر زؤرةش تةبعةن اَيمة دةزانني حكومةت بة دةست هةَلئاوسـانى كارطَيِريـةوة   

ــابوورى      ــةرتى ا ــتى لةك ــدانىش ثاَلثش ــورى ثةرةثَي ــةَلكش كلت ــيارى خ ــت ووش ــتش دةبَي ــدةرش   دةناَلَينَي ــة هان ببَيت
اينشااةَلاَل لـة  سـاَلى ااينـدة ضـؤن ضارةسـةرى اـةم بابةتـةى كـردووةش كـة اـةو هةَلئاوسـانة كارطَيِريـة كـةم              

مليـارو   31بكاتةوةش اَيمة اةزانني طوشارَيكى باشى خستؤتة سةر حكومةتةوةش ضـونكة تةقريبـةن بـة بـِرى     
رَيبةستةكانش كة دةطاتة ِرَيذةى سفر كؤماش سى حةوت سةدو سى و شةش مليؤن دينار تةرخان دةكرَيت بؤ ط

و نؤى كؤى بودجةى بةكاربردنش اةمانة اةطةر داوابكةينش اَيمة وةزارةتـةكان سـود لـةو طرَيبةسـتانة و لـةو      
كةسانة ببينن كة بة طرَيبةست لة وى خؤيان دامةزراونش جارَيكى تر كة باسى دةكةينةوة بودجـةى كِرينـى   

و شتانةش كةباس لة كةم كردنةوة دةكةينش اَيمة ايشارةت بةوة دةدةين اةو شوَينانةى كاَوو ضاككردنةوةو اة
كة كِرينى نةك و كاَوش دةبَيت جؤرَيك لة تةرشيدى اينفـاقى تيـا بكرَيـتش اَيمـة دةزانـني تةبعـةن سـوودى        

نـةوةت زيـادى   بـة ِرَيـذةى حـةفتاو حـةوت كؤمـا       1111كؤمةَويةتىش كة اةم بةشة بة بةراورد لةطةَل ساَلى 
كــردووةش بــِرى يــةك ترليــؤن و حــةوت ســةدو دوو مليــؤن دينــارةش باشــيش دةزانــني كــة بــؤ خانــة نشــني و     
زةمانةتى كؤمةَويةتى كةرتى تايبةت دانراوةش يةعنى اةو ِرَيذةية كةزيادى كردووةش لةبةر اةوةى حكومـةت  

ك تـةنها لـة نـاو دام و دةزطاكـانى خؤيـان      لة ثالنى دايةش ثشتطريى لة كةرتى تايبةت بكاتش هةىل كار بؤ خـةلَ 
نةبَيتش بةَلكو لة كةرتى تايبةت دابَيتش بِرَيكـى دانـاوةش كـة بـة بـِرى دووسـةدو بيسـت و نـؤ و شـةش سـةدو           
بيســـت و ثَيـــنج مليـــؤن دينـــارةش بـــؤ تـــؤِرى كؤمةَويـــةتيش بةهـــةمان شـــَيوةش بؤيـــة اَيمـــة دةَلـــَينيش ثـــاش  

مان وايةش ضارةسةر بؤ اةوةى لةو زايادة مةسرةفيةى حكومةت تـةنها  هةَلسةنطاندنَيكى تةواوى بودجةكة ثَي
بــةوة دةكرَيــتش كــة اَيمــة كــؤى طشــتى بودجــةى تةشــغيلىش لــة شــوَينةكانى تــرش اَيمــة اــيقرتاح دةكــةينش كــة 
لةماوةى مانطَيك وةزارةتى دارايى بتوانَيت بة نامةيةكى فـةرمى بينَيرَيتـةوة بـؤ ثةرلـةمانى كوردسـتانش لـة       

يـة دابـني   %11ى حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوةش كة لة كوَي و كوَييان كةم كردؤتةوةش بؤ اةوةى اةو ِرَيطة
 .بكةن لةناو اةم بودجةيةش خبرَيتة اةو بوارانةى كة ليستى كوردستانى داواى كردووةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةست خؤشش بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود كةرةمكة

 :ز كاردؤ حممد ثريداودبةِرَي
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من لة سَى سةرنج دةست ثَى دةكةمش اـةويش كـة ثةيوةنـدى بـة ياسـاي بودجـةى عـرياقش كـة ثةيوةنـدى بـة           

ش لـة كاتَيـك بـةرز بوونـةوةى نرخـى داهـاتش دةضـَيتة        17ثشكى كوردستانةوة هةيةش بة تايبةتى لة مـاددةى  
ى كوردستانيشى تَيدايةش دةضَيتة سةر داهاتى كوردستانش كة بـؤ ثشـتطريى   حسة% 11سةر داهاتى عرياقش لة 

ثِرؤذةى بَووكش بَى سةرثةرشتانش فةرمانطةى ضاودَيرى اافرةتـانش ضاكسـازىش فةرمانبـةرانى ثلـة نـؤ و ثلـة       
ؤمـانش  ش خانة نشينانش لة كاتَيكدا اَيمة بؤ ثِرؤذةى بَووك لَيرة ياسايةكمان دةركردووةش لة عرياق دَيـت ب 11

بيست و ثَينج ملياريان بؤ داناوةش اةمة يةكيانش دووش لة ِراثؤرتى دارايى دةَلَيت اةم بِرة ثارةى كة بيرِبين لة 
مينحةش بابََيت بؤ يارمةتيدانى فةرمانبةرانى ثلة نـؤ و ثلـة دةش لـة كاتَيكـدا اةمـة لـة عـرياق بؤمـان دَيـتش          

ش لـة بودجـةى عـرياقش بِرينـىش يـان دةتـواي بَلـَيم قـةرةبوو         اةمة خاَلَيكيانش دووش لـةعرياقش لـة ياسـاى عـرياق    
كردنةوةى اـةو كؤمثانيايانـةى كـة ثةيوةنـديان بـة مؤبايلـةوة هةيـةش لـة داهـاتى كوردسـتانش لةبـةر اـةوةى             
كؤمثانيايةكانى اَيـرة ايجـازةى اـةو كؤمثانيايـة نـادةنش كـة ايجـازةى هةيـة لـة عـرياقش اامسـانى كوردسـتان             

اهــاتى كوردســتان دةبِرَيــت بــؤ كؤمثانياكــانى اَيــرةش اةمــة خــاَلى دووش خــاَلى ســَىش كــة باســى  بــةكاربهَينَيتش د
عيجزى كورت هَينان دةكةينش كة بـة مانـاى زَيـدة ِرؤيـى كردنَيـك كـة بريتيـة لـة جيـاوازى نَيـوان ثةسـةند            

ةك مليـار  ش زَيدة ِرؤيى حكومةت حةوت سةدو ي1116كراوى ثةرلةمانش خةرجى فيعلى حكومةتش لة ساَلى 
زَيدةِرؤيى كردووةش لة كورت هَينانى ثَيشمةرطةش كة باسى يةك  1111بووةش كة ثِرى نة كردؤتةوةش لة ساَلى 

ترليؤن و ثَينج سةدو ثةجناو ضـوار دةكـاتش لـة ياسـاى بودجـةى عرياقـىش اـةَلَيتش تـا ِرَيـك دةكـةوين لةطـةَل            
نية هةرَيمى كوردستانش بة سولفة بة قانون بِريار هةرَيمى كوردستانش بة سولفة اةم ثارة دةدرَيتش مةنتقى 

درابَيتش بَى دةنط بَيت بةرامبةر بة سولفة و بة كورت هَينانيش حيسابى بكاتش اةمة اةم خاَونـةش خـاَلَيكى   
ترش كة بةومـةوة طـرنط بـووش اـةوةى كـة ثةيوةنـدى بـة مينحـةو بَلـَيني اـةو نـا هاوسـةنطيةى هةَلئاوسـانى              

ش ساَونة يـةك ترليـؤن لـة  هةَلكشـان دايـةش      1111تاوةكو اةمساَل  1116ش كة لةساَلى بودجةى بة كارخسنت
اةو دةست بآلويةي حكومةت بة تايبةتي لـة هـةردوو بر طـةي بودجـةي بةكارخسـنت كـة يةكـةميان كـِريين         
نــةك و خزمــةتطوزاري يــةش دووةميــان بةخشــينةش هةَلكشــاني اــةو دوو بِرطةيــة لــة ِرةشنووســي بودجــةي   

بــؤ بِرطــةي %( 61)بــؤ بِرطــةي كــِريين نــةك و ِرَيــذةي %( 51)بــرييت يــة لــة  1111ش بــة بــةراورد 1111
بةخشــنيش اةمــة طرفتَيكــي زؤر و قــةيرانَيكي زؤري بــؤ حكومــةت و هــةرَيم و خــةَلكي كوردســتان دروســت    

هاوآلتيـاني  كردووةش بؤتة مايةي هةآلوسانَيكي بةرضاوي نرخـةكان لـة بـازاِري كوردسـتانش كـة لـة كؤتـايي دا        
داهـاتي ســنووردار و فةرمانبـةران زةرةمةنــد دةبـن تَييــداش بؤضــي اـةم مينحــة دانـراوةة مــةتاري هــةولَير و      

مليــار ( 511)ملياريــان بــؤ دانــاوةش لــة مــةوجوداتي اــوخرا  ( 11)ســلَيماني لــة كــاتَي داهــاتي ديــار نــي يــةش  
مليـار  ( 1)ةرؤكايةتي هةرَيم كة توانيوَييت مليار داندراوةش س( 11( )غري منتسبني)داندراوةش لة موكافةاةي 

مليـاري بـؤ دانـراوةش اةمـة جطـة لـة دةيـان        ( 6)ش اـةم جـارة   (31/7)تـا  ( 1111)خةرج بكات لـة بودجـةي   
منوونةي تر كاتي اةوةمان ني ية باسي بكةينش بؤ اةوةي ضارةسةري كَيشـةكاني بودجـة بكـرَيش اـةم ضـةند      
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ضي ية لةو ثَيشنيارانةة دةرخستين ِراسيت يةكان و هةَلسةنطاندن بـة   ااماجنةكامنان/ ثَيشنيارةم هةيةش يةك
مةبةسـيت طةِرانـةوةي بودجـةش يـان ثةسـندنةكردني بـةو شـَيوازةي اَيسـتا ثةسـند نـةكرَيتش بطةِرَيتـةوة بـؤ             
ــى       ــةى داراي ــارى ليذن ــة هاوك ــؤ مــاوةى دوو هةفتــةش ب ــتش ب ــارى جةوهــةرى لةســةر بكرَي حكومــةت و طؤِرانك

يذنــةى ياســايىش اــةو بةَلطانــةى كــة بــةكاردَين بــؤ هَينانــة دى اــةو ااماجنانــةش بــِرى خةرجيــة   ثةرلــةمان و ل
ثَيشنيار كراوة نا مةنتقيةكانةش بةتايبةتى بـؤ وةطـةِر خسـنت سـَى ترليـؤن دينـارةش بـوونى هةَلـة لـة ذمـارةو           

ان كـردش بـوونى كـورت    ثرؤذةكانش بوونى بوارى طةندةَلىش بوونى كورت هَينانى شاراوة لة ثرؤذةكان كـة بامسـ  
هَينانى ااشكرا كة خؤيان دانيـان ثـَى دانـاوةش دةرخسـتنى ِراسـتى داهاتـةكانى كوردسـتانش اـةجناميش بؤضـى          
بَيتةش بؤ نةهَيشتنى كورت هَينانى ااشكراش بؤ نةهَيشتنى كورت هَينانى شاراوةش نةهَيشتنى بة هـةدةر دانـى   

ــوان بودجـــةى وةطة  ــةوةى هاوســـةنطى نَيـ ــارةش طةِرانـ ــانى  ثـ ــاد كردنـــى ثِرؤذةكـ ِرخســـنت و وةبـــةرهَينانش زيـ
وةبــةرهَينانش كــة اةمــةش مانــاى ثَيشخســتنى وَوت وش زيــاد كردنــى هــةىل كــارو جووونــدنى بــازاِرش شــةشش     
ضةسثاندنى ثَيشنيازةكانى فراكسيؤنةكانش بةتايبةتى ثَيشنيازةكانى فراكسيؤنى طؤِران كة بامسان كردش اةمة 

ــةكان بــووش خــاَلَيكى  تــر كــة دةمــةوَيت باســى بكــةمش لــة بودجــةى وةبــةرهَينانش كــة ثَيموايــة بودجــةى      خاَل
وةبةرهَينان زؤر باس كراش بةَوم اَيمة هةموومان دةزانني بةشَيك لةو ثِرؤذانةى كـة بودجـةيان بـؤ تـةرخان     

وونـةى  كراوةش لـة وةزارةتـى دادش لـة وةزارةتـى طواسـتنةوةش لـة وةزارةتـى سـامانة سروشـتيةكانش نامـةوَيت من          
بينايةكان باس بكةمش اةو بِرةى كة دانراوة سةرف نـةكراوةش جطـة لـةوة ثَيويسـتة هـةموو اـةو ثارانـةى كـة         
دةطةِرَيتةوةش وةزارةتى ثـالن دانـانش كـة  يةكـةم سـاَل ضـؤتة اـةوَى دامـةزراش ثرسـيارم لَيـى كـرد ولش ثالنـى             

وتى تـؤ هَيشـتا هةفتةيةكـة دانةنيشـتووم     كة حكومةت بِريارى لَيى داوة ثالنتان ضيةش  1116سرتاتيذى لة 
اةم ثرسيارةم ىَل دةكةىش اةمة دووساَل تَيثةِرىش دةمـةوَيت ثـَيم بَلَيـت ثـالن دانـانى سـرتاتيذيةكةى ضـؤنةةش        
اةو ثِرؤذانةى كة دةضَيتة سةر وةبةرهَينان ثارةكة دةطةِرَيتةوةش كامـة اةولةويـةتى هةيـة بـؤ اـةوةى اَيمـة       

 .ثشتطريى ىَل بكةينش سوثاس لَيرة ثشتيوانى بكةينةش
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريم كةرةمكة
 :بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة اَيمة اةو ِرؤذة هةندَيك لةو خاَونـةى كـة مـابووش لـةوَيوة دةسـت ثـَى دةكـةمش اـةويش ضـةند خـاَلَيكم           

هةزار كةمرت نةبَيتش وةكو (65)ك لةوانة ديارى كردنى بِرَيكى دياريكراوش اةطةر بكرَيت لة نووسيبووش يةكَي
موخةسةساتى ميهةنى بؤ توَيذةرة كؤمةَويةتيةكانش كة بةِراستى اةم توَيذةرة كؤمةَويةتيانة وابـزاي تـةنها   

اريكراويـان بـؤ ديـارى بكرَيـتش     اةوانن تا اَيستا موخةسةساتى ميهةنيان نيةش بؤية اةطةر بكرَيـت بِرَيكـى دي  
ســـةد خـــانووةى شـــةهيدانش زاايـــدةن    ( 1711)خـــاَلَيكى تـــر كـــة بـــة ثِرؤذةكانـــةوة ديـــار بـــووش اـــةو        

هةزارةكـةى كـة لةسـةر بودجــةى ثةرةثَيـدان تـةرتيب كـراش هــةتاوةكو اَيسـتا دينـارَيكى بـؤ ســةرف          (1111)
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دةوارين اـةو مةوزوعـة بكرَيتـة اةولةويـةتى     نةكراوةش زؤر لـة ثةرلـةمانتارة بـةِرَيزةكان باسـيان كـردش اوميَـ      
حكومةتش ضونكة بةِراستى ناكرَيت هةموو ساَلَيك ناوى خانووى شةهيدان بَيـننيش هـةر لـة جَيطـةى خؤشـى      
بَيت و هيَى بؤ نةكرَيتش اةمة وا اةكات لة خةَلك بةردوام وابزانَيت شـتَيك دةكرَيـت بـؤ خـاوةنى كـةس و      

ةنفالش بــةَوم شــتةكانيش لــة جَيطــةى خؤيــةتىش بؤيــة اومَيــد دةكــةين   كــارى شــةهيدان و كيميــا بــاران و اــ 
خاسةتةن دؤسيةى اةو نؤسةد كةسةى خاوةن يةك شةهيدن لة هةَلةجبةى شةهيدش هـةتاوةكو اَيسـتا يـةكال    
نةبؤتةوةش وةعديش درابوو بة كؤمةَلةى قوربانيانى كيمياباران كـرا بؤيـان يـةكال بكرَيتـةوةش تـاوةكو اَيسـتا       

نى هةَلةجبة بةهـةمان شـَيوةش بةِراسـتى زؤر    ر مةسةلةى بريندارانى كيميا باراةكراوةتةوةش خاَلَيكى تيةكال ن
سـاَل اَيمـة هـةر باسـيان بكةينـةوةش بؤيـة اةطـةر بكرَيـت اـةو دوو دؤسـيةية تؤزَيـك زوو             11ناخؤشة دواى 

ىش اةوةى بيسـتمان قـةرارى   يةكاليى بكرَينةوةش مةسةلةى قةرةبوو كردنةوةى فةرمانبةرانى دةظةرى سلَيمان
ىَل دراوة زؤر باشةش بةَوم اةطةر مانطانة بَيت زؤرى ثَى دةضَيتش اةطةر بكرَيت بيكةينة بِريارَيكى ثةرلةمانش 
بــة هــيَ جؤرَيــك تــةعويز كردنةوةكــة لــة ســَى مــانط تَينةثــةِرَيتش يــةعنى بــة ســَى مــانط بدرَيتــةوة بــة      

تش ايحتيماىل وةستانى هةيـةش اـةوةى دوَينـَى جطـة لـة مـةوزوعى       فةرمانبةرانش ضونكة اةوة درَيذ دةخايةنَي
سلفةى وةزارةتى ثَيشمةرطة كة بودجةيان دَيت لةمةركةزةوةش اةوة جوابَيكمان اةوَيت بةِراستىش خاَلَيكى تر 

مةوزوعى ثارةى ثرتؤدؤورةكةيةش كة يةك دؤور بؤ هةر  1111كةلة بودجةى مةركةز هاتووةش لة بودجةى 
مةتر  151نةوتى خاوةش يةك دؤوريش بؤ هةر بةرميلَيكة كة تةسفية دةكرَيتش يةك دؤوريش بؤ بةرميلة 

بـاس  ( ه)موكةعةبى غازى سروشتيةش اةمة لة دوو فةقةرةى ماددةى دووةمى ياساكة هـاتووةش لـة فةقـةرةى    
رَيـت بـؤ   لةوة دةكاتش يةك ترليؤن و شةش سةدو سى وسَى ملياو حةوت سةدو هةشتا مليؤن تةخسـيس دةك 

ثِرؤذة وةبةرهَينانةكانى هةموو ثارَيزطةكانى عرياقش بةَوم اةَلَيت ماعةدا اقليم كوردستانش بةَوم هـاتووة لـة   
ش يـةعنى  (ملى اقليم ك ردستار اختاذ اجرااات سريع  اشار املاد جلو، كميات منتج )اةَلَيت ( و)فةقةرةى

ش كة بةخَيرايى جةدوةلَيك اامـادة بكـاتش بـؤ اـةوةى     داواى لة ايلزامى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كردووة
مليارةى كة لـة بودجـةى اَيمـة هـاتووةش باسـى       351بكرَيتةوةش اَيستا اايا اةو  1111و  1111تةعويزاتى 

مــةوزوعى ثرتؤدؤورةكــة دةكــاتش اــةم ســَى ســةدو ثةجنايــة دواى اــةم ماددةيــةش يــةعنى حكومــةتى هــةرَيم    
بَيت بةِراسـتى اـةم سـَى سـةدو ثةجنايـة زؤر زؤر زؤر كةمـةش يـةعنى اةطـةر         جةدوةلةكةى ناردووةش اةطةر وا

يةك تؤز حيساباتَيكى وردى بـؤ بكـةينش سـَى سـةدو ثـةجنا مليارةكـةش يـةعنى تةقريبـةن دووسـةد و نـةوةت           
هةزار  11بةرميل نةوتش يةعنى ِرؤذانة نزيكةى هةزار مليؤن دؤور دةكاتش يةعنى ساَونة دووسةدو نةوةت 

ل نةوت دةكاتش اةمة هةر بةرميلة نةوتة خاوةكةش اةى اةوةى كة اةبرَيت بؤ مةسـفاكانش اـةى غـازة    بةرمي
هـةزار بنَيـرينش    111سروشتيةكةش لةبـةر اـةوة بةِراسـتى اَيمـة وةعديشـمان داوة بـة مةركـةزش كـة ِرؤذانـة          

فةرمانبـةران باسـم كـردش    اةبَيت تةوزحيَيك لةسةر اةو سَى سةدو ثةجنا مليارة وةرطرينش اةوةى دوَينـَى لـة   
كة ول بة ِرةقةمةكةوة ديار نية لة تةعيناتةكةش شتَيك مابوو تةواوى بكةمش اةويش اةوةية لة ِراثؤرتةكةى 

هـةزارو هةشـت سـةدو ضـل و نـؤ اـةكاتش اَيسـتا سـَى ِرةقـةم هةيـة هـيَ            ( 751)وةزارةتى دارايـىش بـاس لـة    
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مانبةرانيش زوو يةكاليى بكرَيتةوة بؤمانش عةدةديان بة كامَيكيان وةكو يةك ننيش بؤية اةكرَيت اةوةى فةر
سـةحيحىش شــتَيكى تــر اـاخري خــاَل كــة حــةز دةكـةم باســى بكــةمش مةسـةلةى ااوارةكــانى كةركووكــةش بــةِرَيز     
سةرؤكى ثةرلةمانش كاتى خؤى اةم ااوارانةى كةركووك كة طةِراونةتةوة كةركووكش ايتيفاق كـراوة بـة ثَيـى    

مليؤن وةربطرَيتش بةَوم هةموو ماَلَيكى عـةرةب  (11)اَلَيكى كة اةِرواتةوة كةركووك ش هةموو م111ماددةى 
مليؤن وةربطرَيتش ديارة اةوة لةم كاتة واباش بووةش بةَوم اَيستا هةست بـة  ( 11)كة اةِرواتةوة شوَينى خؤى

وةكـو ثةرلـةمانى   غوبن اةكةن خةَلكى كةركووكش اةطةر بكرَيت اَيمة وةكو حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتانش   
كوردستانش بِريارَيك دةربكةين بؤ اةوةى تةعويزَيك بؤ خةَلكى كةركووك بكةين بؤ ااوارةكـانش بـؤ اةوانـةى    

بةِراستى اةوانة زةحيةى قةزيةى كوردنش وة دةكرَيت اَيمة لة  كة اَيستا نيشتةجَين و طةِراونةتةوةش ضونكة
 .ةينةوةو سوثاسبودجةى هةرَيمى كوردستانش اةو تةعويزةيان بؤ بد

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز امحد سلَيمان عبداهلل كةرةمكة

 (:بيالل)بةِرَيز امحد سلَيمان عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةش اَيمة ثَيشنيار دةكةين كة اةم داهاتانة بطةِرَيتـةو سةبارةت بةو داهاتانةى كة وةزارةتى شارةوانى هةيةتىش 
بة شَيوةيةك لة شَيوةكان ديارى بكرَيت بؤ وةزارةتى شـارةوانىش وةكـو لـة ِراثؤرتةكـةى خؤنـان لـة ليذنـةى        

و طةشت و طـوزار لـة حيسـابى بانكَيـك كـؤ بكرَيتـةوةش لـة         شارةوانى نووسيومانةش داهاتى وةزارةتى شارةوانى
ِرَينماييـةك ِرَيـك خبرَيـتش يـةعنى بـةو       ويةن وةزارةتةوة تةسةروف بكرَيتش ثاشان لةطـةَل وةزارةتـى دارايـى   

شَيوةيةى كة وةزارةت دةسةَوتى هةبَيتش كة تةسةروف لةو ثارةيةدا بكاتش بةَوم لة ذَير ضاودَيرى وةزارةتـى  
ــارةوانى       ــاتش وةزارةتــى ش ــؤ اــةوةى ايشــةكانى بك ــتى نةبةســرتَيت ب ــة هــةمان كاتيشــدا دةس دارايــىش بــةَوم ل

وون كردنةوةيةك بدةمش هةندَيك كَيشـةى هةيـةش لةوانـة تـا بودجـة ثةسـةند       بةتايبةتىش بؤية حةز دةكةم ِر
دةكرَيــتش هةنــدَيك جــار ثَيويســتى بــة مةبلــةغَيك ثــارة هةيــةش بــؤ ثاككردنــةوةى بــابَلَيني اــاوش اــةو اــاوى     
خواردنةوةش ناكرَيت اةوة تا بودجة ثةسةند دةكرَيـتش اـةم سـةرفةى بـؤ نـةكرَيتش وةزارةت زؤرجـار طلـةيى        

يان هةيةش وةزارةتى دارايى زؤرجار طرفتيان بؤ دروست دةكاتش اةوة طرفتَيكـى زؤر طةورةيـةش لـة ِرووى    اةوة
ش بؤية اَيمة ثَيشنيار دةكةين كة اةم ثَيشنيارةى اَيمة ثةسـةند بكرَيـتش بـؤ اـةوةى     سةحيةوة بؤ هاووَوتيان

 َيــت لــة حيســاب بانكَيكــداش اَيمــةداهاتــةكانى وزارةتــى شــارةوانى و طةشــت و طــوزارش لــةذَير دةســتى خؤيــدا ب
تةاكيد دةكةينةوة لةوةى بؤ اةوةى كة بودجة شةفاف تر بَيتش بؤ اةوةى كةم و كورتيةكانى بودجـة باسـى   
ىَل نةكرَيتش اَيمةش سةرمان لَيى دةرنةضَيتش وةزارةت خؤشـى طرفتـى بـؤ دروسـت نـةبَيتش بةِراسـتى باشـرت        

زارةت سةرفى مانطانة بنَيرَيت بؤ ثةرلةمانش بؤ اةوةى ثةرلـةمان  واية سةرفى مانطانةى وةزارةتى دارايىش وة
ااطاى لَي بَيت لة ضؤنيةتى سةرف كردنى اةم ثارانةى كـة سـةرف دةكرَيـت مانطانـةش وة بتوانَيـت كـؤنرتؤَلى       
بكاتش ااطاى ىَل بَيتش داخؤ ضؤنى سةرف كردووةوش كةم و كورتى لـة كوَيـدا هةيـةش تـاخري نـةبَيت تـا سـاَلَيكش        
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ونكة اةطةر تا ساَلَيك تاخري بووش اةوكاتة لةوانةية نةتوانَيت ثارةكة سـةرف بـووة و هـيَ ناكرَيـتش وةكـو      ض
موناقةلةى ثارةش ديسان اةويش باس دةكةمةوةش اةو موناقةونةى كة دةكرَيتش اَيمة زؤر طرفتمان اَيستا لـة  

وةش رةقةمةكامنان ىَل تَيكةَل بـووةش يـةعنى   بودجة لةوةيةش موناقةلة دةكرَيتش نازانني لةكوَى كراوةش ضؤن كرا
بةِراســتى ثَيتــان دةَلــَيم كــة وةزارةت خؤشــى ناتوانَيــت لَيكيــان جيــا بكاتــةوةش بةتايبــةتى اةطــةر حيســاباتى   
خيتامى دَيتة بةر دةستمان كؤمةَلَيك اةرقامةش قةناعةل وايـة لَيـى تَيكـةَل بكـةى لـة وةزارةت وش وةزارةتـى       

نن لَيكى بكةنةوةش بؤية باشـرت وايـة هـةموو موناقةلـةكان كـة دةكرَيـتش فـةورى لـة         تةختيتيش خؤشيان نازا
ِرَيطــاى وةزارةتــى داراييــةوة بــة كتــابَيكى ِرةمســى ااراســتةى ليذنــةى دارايــى بكرَيــتش وة اــةو ليذنانــةش كــة 

طـةر ثَيويسـتى   ثةيوةسنت بةو موناقةونةوةش هةموو ليذنةكانى ثةرلةمانش اةوانيشى ىَل ااطادار بكرَيتـةوةش اة 
كردش باس لة فةرمانبةرانى طرَيبةسـتش كؤمـةَلَيك فةرمانبـةرى زؤرمـان هةيـةش بـة طرَيبةسـت لـة حكومـةت          
دامةزراونش هةندَيكيان هةية كة طلةيى اةوة دةكةنش كة زؤرجار داواو طلةييان ناردووة بؤ اَيمة وةكو ليذنةش 

ة بــة شــَيوى طرَيبةســت دامــةزراومش مــن ثَيموايــة بةتايبــةتى ليذنــةى شــارةوانىش هةيــة دةَلَيــت مــن ســَى ســاَل
ــةَلك            ــةت خ ــادام حكوم ــىش م ــة ِرةمس ــةكرَين ب ــةر ن ــتش اةط ــانة دةكرَي ــةو كةس ــة ل ــةوة غةدرَيك ــتى ا بةِراس
دادةمةزرَينَيتش اةوانة با اةولةويةتيان هةبَيت بـؤ دامةزرانـدنش ضـونكة اةوانـة مـادام حكومـةت ثَيويسـتى        

ست داميةزرانـدووة ديـارة ثَيويسـتى ثَيـى هةيـةش كـةم اةنـدامانى هـاووَوتيش         ثَيى هةيةش سَى ساَلة بة طرَيبة
ــةموومان        ــزاننيش ه ــةموومان ب ــت ه ــتى دةبَي ــة بةِراس ــوراوةش اَيم ــان خ ــةق و مافي ــة ه ــةنش ك ــةيى زؤر دةك طل
دةشزاننيش كة وةزعـى سـةرف لـة بـازاِر بـؤ مـن و هاووَوتيـةكى كـةم اةنـدامى كـة توانـاى كـارو كاسـبى نيـة               

هةزار مانطانة وةردةطـرنش يـان مووضـة وةردةطـرن لـة      ( 65)يةكةش بؤية وةكو اةوان خؤيان دةَلَين  هةروةكو
حكومةتش ديارة دةبَيت بةثَيى دةرةجةش بَيتش بةس اةوان وادةَلـَينش بـةس مـن ثَيموايـة كـةمرتين مووضـة       

َيـتش بةتايبـةتى كـةم    هةزار كةمرت بَيتش ضونكة بةِراسـتى اـةوة هـيَ جَيطةيـةكى بـؤ ناطر     ( 151)نابَيت لة 
اةنــدامان دةبَيــت اَيمــة حيســابى زياتريــان بــؤ بكــةينش ااطامــان زيــاتر لَييــان بَيــتش هــةق و مافيــان بةســةر   

 5هةموومانةوة هةيةش لةبةر اةوةى بةوى كةمى كة كةم اةندامنش ديارة فةرمانبةرانيش بة طشتى لـة ثلـة   
ِراتبةكانيان بؤ زياد بكرَيتش بـة شـَيوةيةك كـة طوجنـاو     ش من ثشتيوانى لةم ِراية دةكةمش كة هةموو 11تا ثلة 

بَيتش لةطةَل دارايى حكومةتى هةرَيمى كوردستانش سةبارةت بة ثِرؤذةكانش دوَينَى ويستم باسى بكةمش لةبـةر  
اةوةى كات كةم بووش هةندَى ثِرؤذة هةية دووبارةيةش من تةنها بةدوا داضووي بؤ قةزاى هةَلةجبـة كـردووةش   

ةكانى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان تـةنها قـةزاى هةَلةجبـةش سـَىش ضـوار خـاَل هةيـة باسـى بكـةمش دروسـت           لة ثِرؤذ
كردنى بيناى بنكةى ثؤليسى شارةوانىش اَيستا هاتووة داواى موافةقة دةكات لة ثةرلـةمان كـة موافةقـةى بـؤ     

َيــتش اَيســتا بــؤ داواى اَيســتا خةريكــة تــةواو دةب 1111لةســةرةتاى ســاَلى  1111بكرَيــتش اةمــة لــة ســاَلى 
دةكاتةش قرِيتاو كردن وكؤنكرَيت كردنـى شؤسـتةى سـةراوش لـة طـةِرةكى شـةهيدانش اةمـةش اَيسـتا لـة اـيش           
كردندايةش ايشةكةى تةواو بووةش تـازة داوا دةكـات موافةقـةى بـؤ بكرَيـتش دروسـت كردنـى بينـاى مزطـةوتى          

مةنتيقةى هةَلةجبة اةسَلةن وجودى نيةش كةواتـةى  طوندى نوورش اةم طوندى نوورة زؤر طةِراين بة دوايدا لة
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اةم ثِرؤذةية دةكرَيت ثَيى بيَلَيني ثِرؤذةى وةهمىش مـادام طونـدَيك مزطـةوتى بـؤ دةكرَيـتش وجـودى نـةبَيت        
 .وةهمية

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .وةرتى كةرةمكة( امحد.د)زؤر سوثاسش بةِرَيز امحد ابراهيم على 

 
 
 

 :اهيم علىامحد ابر.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

منيش لةوَيوة دةست ثَى دةكةم كة لَيى وةستابوومش اةم خاَلـةم ااراسـتةى بـةِرَيز وةزيـرى ثـالن دانـان كـردش        
ــرة نيــةش كــة اايــا اةولةويــةت بــؤ دانــانى ثِرؤذةكــانش لــة ســةر ض بنةمايةكــةو ض       ديــارة اَيســتا جــةنابيان لَي

دانـراوةش بـةَوم    1111ج شةش ساَلة كارى لةسةر دةكرَيتش لة ثِرؤذةكانى سـاَلى  ثَيوةرَيكةةش ثِرؤذة هةية ثَين
وبراوةش بؤ منوونةش من ثِرؤذةيةك هةم لةطةَل وةزيـرى ااوةدانكرنـةوة قسـةم     1111اةمساَل لة ثرؤذةكانى 

يةش كـة لـة سـاَلى     كردش هةم لةطةَل وةزيرى ثالن دانانش كة اةم ثِرؤذةية ثِرؤذةى قرِيتاو كردنى ِرَيطاى وةرتَي
دانـراوةو بودجـةى بـؤ تـةرخانكراوةش بـةَوم جَيبـةج        1111وة كارى لةسةر كراوةش لة ثالنى سـاَلى   1115

لةبةر اةوةى كة ثِرؤذةكان زؤر بوونةش لة زجنـريةى اـةو ثِرؤذانـةى كـة لـةو       1111نةكراوةش طواية لة ساَلى 
طوايـة نـةتوانراوةش بـؤ اةمسـاَل هـةَلطرياوةش اةمسـاَليش       دانرابووش بـةَوم   51مةنتيقة دانرابوونش لة زجنريةى 

دانرابؤوة دووبارةش من لةطةَل بةِرَيز وةزيـرى   1111جَيبةج  نةكراوةش دواتر لة ثِرؤذةكانى اةمساَلش ساَلى 
قسـةم كـرد ووتـى لـة ثِرؤذةكـانى اةمسـاَل دانـراوةش لـة وةزارةتـى ثـالن دانـانيش             17/1ااوةدانكردنةوة لـة  

ةش بةَوم دواى اةوةى كة بودجة هاتة ثةرلـةمانش ديـار بـوو اـةو ثرؤذةيـة و برابـووش طوايـة بـؤ         ثةسةند كراو
ثِرؤذةكانى كارةبا ِرؤيشتووةش لةوانةيان كةم كردؤتةوةش يةعنى لَيرة اَيمة اةو ثرسيارة دةكةينش بةِراستى كة 

ــةى     ــة بودج ــار ل ــةش ث ــةو ثرؤذةي ــة ثِرؤذة   1111ا ــارة ل ــاَل دووب ــووش اةمس ــى  دانراب ــاَلى وةزارةت ــانى اةمس ك
ــى       ــتش بؤض ــى ىَل دَي ــة ض ــةم بودجةي ــا ا ــةرخانكراوةش ااي ــؤ ت ــةى ب ــار بودج ــةوةش ث ــةوة دانرابووي ااوةدانكردن
اةولةويةت نادرَيت بةو ثِرؤذانةى كة كاريان لةسةر كراوةةش اايا سيولة لـة وةزارةتـى دارايـى يـان خةزَينـةى      

ة لــةو ثِرؤذانــة دةمَينَيتــةوةش يــان ثارةيــةكى تــر تايبــةت حكومــةت لــة كــام ثــارة دادةنــدرَيتشش لــةو ثــارةى كــ
دةكرَيتش اةو ثِرؤذانةى بةضةند شَيوةيةك لة بةرنامةى وةبةرهَينان دووبارة بؤتةوةش اايا بة ضةند شَيوةش  
ثـارةى بــؤ تــةرخان دةكرَيــتةش ليذنــةى دارايــى اامــاذةى بــة مزطــةوتى شــةهيد علــى عةســكةرى كــردووة لــة  

 .ةند جَيطا هاتووةش لةهةر جَيطايةك ثارةى دووبارة بؤ ديارى كراوةتةوةسلَيمانىش كة لة ض
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش ثرسيارةكان بؤيان بنَيرةش خةوسش بةِرَيز جيهان امساعيل بنيامني كةرةمكة
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 :بةِرَيز جيهان امساعيل بنيامني
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خؤ اةو ِرؤذة كردش سوثاس سوثاسش من قسة نينةش من قسَى
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز شَيردَل حتسني حممد كةرةمكة
 
 

 :بةِرَيز شَيردَل حتسني حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من قسةكاي كراش كاك امحد كردىش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤ سوثاسش خورشيد امحد سليم كةرةمكة
 :َيز خورشيد امحد سليمبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ل طؤِر ظَى دانوستاندن و ااوا تَيتة كرنش ل سةر بودجَىش هةقة هندةك اارماجنَيت دةست نيشان كرى هـةبنش  
بؤ وَيرَى كو اةف موناقةشة بطةنة اةجنامةكَى باشش ضونكو مةبةست ذ ظَى دانوستاندنَىش تنَى اةو نينة كـو  

از دةست نيشان بكـةينش بـةلكو مةبةسـت ذ دةسـت نيشـان كرنـَى اـةوةش اـةم كـو دطةهينـة ِرَيطـا            اةم خاَو وو
اةز ثَيشنيار دكـةم اـةظ ِراثؤرتـة ليـذنا دارايـى و اـابوورى بَيتـة ضـاث كـرنش          ضارةيةكى بؤ وان كةم و كاسياش 

ســَيت ذى بَيتــة دابــةش كــرن ل ســةر هــةمى وةزيــراو وةزارةتــاش دام و دةزطايَيــت مــةعنى ل حكومــةتَى داكوَ  
ش بـةَلكو  وةرطرتنش وة اةو تَيبينى بَيتة ل بةر ضاو وةرطرتن بؤ ثاشة ِرؤذَىش حكومةت نةك هةر طؤه داربيت

حكومةت هةوَلةكا جدى و  لسانة بدات بؤ ضارةسةر كرنى ناو اةوان كةم و كاسيت هاتينـة دةسـت نيشـان    
طايةك بؤ حكومـةتَى بـؤ ثاشـة ِرؤذَىش ضـونكو ب     كرنش اةو كةمو كاسى نَينة فةرامؤش كرنش ببنة نةخشة ِرَي

ِراســتى هــةر ســاَل اــةم وةختــةكى زؤر دبــةينش ثــاريش مــة وةختــةكى زؤر بــردش مــة طةلــةك موناقةشــات و    
دانوستاندن كرش اةظ ساَل جارةكادى اةم دزظِرين عينى اةو بابـةت مةجالـةكادى هـةمى دانوسـتاندن ل سـةر      

اظا بطريتش وة سـاَو دَيـت كـةم و كاسـيت بودجـةى كـَيمرت بـنش اـةو         كرظةش هةقة حكومةت ظان خاَو ل بةر ض
ثَيشنيارَيت هاتينة كرن جدى ل بةرضاظ بَينة طرتنش خاَلةكادى طرنطـة ثةرلـةمان هـةمى طةنطةشـَى ل سـةر      

جدى ل سةر بـوجَى بكـاتش ل هـةردوو     رت اةوة كو ثةرلةمانش ديف ضونةكابودجَى بكاتش بةرَى ذ وَيش طرنط
كظة يـا تةشـغيلىش بودجـةيا  يـا ايستيسـمارى ب هـةردوكاش ضـونكو اةطـةر هةقيقـةت طةنـدةليان           ويةنَيت ثَي

درست اان كَيمتةرخـةميا درسـتش ل وةختـى جَيبـةجَى كرنـا ديـار بيـتش نـة ل وةختـَى دانـانش دانـان ضـةند             
كـو ثةرلـةمان ب   ذمارةيةكن دَينة بةَوظة كرنش ل سةر ضةند خاَلةكاش بةىَل يا درست اةوةيةش يان بـاش اـةوةش   
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جدى ديف ضونَى ل سةر وان خاَو بكاتش نةهَيلَييت هـةمى موناقةشـات و هـةمى طلـةيى و طازنـدة وش هـةمى       
تَيبينى مبينن بؤ وَى ِرؤذَىش اةو ِرؤذةى كو بودجةى دَيتة ثةرلـةمانَىش هةقـة اـةم وةكـى اةنـدام ثةرلـةمانش       

بكةينش هةذ طونداو هةتا ناحيـاو قـةزاوش سـةنتةرَى     ليجان اةم ثَيكظة ِرؤذانة ديف ضوونَى ل سةر وان ثرؤذا
ثارَيزطـةها بــزانن اــةو ثـِرؤذا ض ب ســةر دَيــت و ضــةوا دَينـة جَيبــةجَى كــرنش كـواليتى و اــةو تشــتا تَيــدا ب     
كاراينان تةواوةةش اةوة ل وَى هةن  هاريكار بني بؤ حكومةتَى و ثةرلةمانيش دشَيت اةركَى خؤ ب دروستى 

ظى دارم اةو تَيبينيَيت طرنطش اةوَى كو ثرت ل اةندامةكَى ثَيشنيار كرىش يان كـو شـبه كـو    ااظا بكاتش اةز هَي
دةنطيةكى ل سةر هةىش اةظَيت ل جهَى خؤ ل ياسـا بـودجَى بَينـة كـرن يـا هةنـدةك ذ وانـاش وة هةنـدةك ذى         

اتش كــةم و ببنــة بِريــار كــو حكومــةت ناضــار بيــت ظــان خاَلَيــت هــةنَى ثَيظــة مــولزةم ببيــت و جَيبــةجَى بكــ  
كاسيةكان زؤر بودجَيمةدا هةيـةش اـةويش هـيَ ثِرؤذةيـةكى سـرتاتيذى تَيـدا نينـةش هةقـة سـاَونة حكومـةت           
ثِرؤذةيةكى سرتاتيذى بكةتة تَيداش يان ِرَيطةكا سرتاتيذى مةسةلةنش زاخؤ هةتا تو دَييـة سـلَيمانى وش سـنوورا    

يمةنتؤيَىش يـان تشـتةكى وةسـا كـو فعلـةن ذَيرخانـا       اَيرانَى و يان هَيلةكا شـةمةندةفةرَىش يـان كارطةهـةكا ضـ    
اابوريا هةرَيما كوردستانَىش ب هَيز بَيخيـتش اـةظ دابـةش كرنـا ظـَى بـودجَى و هـري كـر نـاوَى بـؤ ظـان ثارَيـت             
هؤسايَيت كَيمش اةز نا داي اةظة بودجـةكا ايستيسـمارى ب ِرةنطـةكا دروسـتش اـةو هةنـدةك ثِرؤذةنـة دَيتـة         

َى اةدا ناكةنش دةورَى كـو ِرَيكـةكا سـرتاتيذىش يـان هَيلـةكا شـةمةندةفةرىش يـان كارطـةكا         اةجنامدانش وى دةور
اةز ثَيشنيار دكةم اةم وةكى ثةرلةمان دطـةل وةزارةتـا دارايـى و اـابوورى و ثـالن دانـانَى       مةزن اةدا دكةتش 

ــةينش بودجــ       ــودجَى بك ــَى وَى ب ــةم بةحس ــرَىش ا ــؤ وَي ــنش ب ــرَى دةي ــاَو ط ــةظ س ــةكى ا ــة  كؤنفرانس ــةوا دَيت ة ض
دامةزرانـدن و كــَيم و كاســيتَى بودجــا حكومـةتَى ضــنةةش ض ِرَييــةك اــةم دطرينـة بــةرش كــو اــةم بودجةيــةكا    
ساغلةم و درست و سـةرَى ثةرلـةمانيش ثَيظـة نةاَيشـيت وش حكومـةتَيش ثَيظـة نةاَيشـيتش اـةظ كؤنفرانسـة          

دا اـةم هةلسـةنطاندنةكا بـاشش وة ِرَيطـة     خةلكةكى ثَيوة دةعوةبكةين ذ دةرظةى هةرَيمَىش ذ بةغـدا بـؤ وَيريَـ   
ضارةيةكى ببينني بؤ دانانا بوجةيةكا ساغلةمش خاَو دوماهيَى جةنابَى سةرؤكىش هندى اةم هةوَل بدةين كـو  

مة دةزطـةهَى ديـف ضـوونا دارايـى نينـةش اـةم ناطةهينـة وى         اةم ديف ضوونَى ل سةر بودجَى بكةينش مادةم
ةرلـةمانى كـو اـةم جـدى ل سـةر ظـَى مةسـةىَل ِراسـت بـني وش دةزطـةهَى ديـف            ااستَى ثَيتظىش اةركة ل سةر ث

ضوونا دارايى كارا بكةينش داكو طةلةك كَيشةيَى كو بهَينة كرنش كو اـةو دةزطـةهَى كاراظـةش ثـَى تظـى نـةتكرن       
 .هةندة دانوستاندنَى ل سةر بكةينش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كوَيستان حممد عبداهلل كةرةمكةسوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة بةِراستى سةرنج و تَيبينيةكانش كةم و كورتيةكانش ِرةخنةكان زؤرنش زؤريش بـاس كـرانش بـةَوم لةبـةر     
 ش سـةبارةت بـة ثَيشـنيارةكان   انـة اةوةى ماوةكة كورتةش من تةنها ثَيشنيارو ثرسيارةكاي دةكةم بؤ اةو بةِرَيز
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ثــةريهان كــاك كــاردؤ باســيان كــردش مــاوةى دوو هةفتــة بدرَيتــةوة بــة حكومــةتش بــة   .هــةروةك هاوِرَييــاي د
هةماهةنطى و تةنسي  لةطـةَل هـةردوو ليذنـةى دارايـى و ياسـايىش تـا لةسـةر ِرؤشـنايى تَيبينـى و سـةرنج و           

رةكان و اةندامـةكان ضاكسـازى بكـةنش لـة بودجةكـةداش كـة       ِرةخنةكانى ليذنةى دارايـى و ليذنـة ثةيوةنديـدا   
لةســةر بنةمايــةكى زانســتى دابِرَيذرَيتــةوةش كــة بةرنامــةى هــةبَيتش بــؤ كــةم كردنــةوةى بــَى كــارىش هــةذارى  
بووذاندنةوةى ذَيرخانى اابوورىش ااوةدان كردنةوةى طوندةكان وش طةشة ثَيدانى هةردوو كةرتى كشـتوكاَل و  

ردنى هةموو هةَلةيةك لة ذمارةو كؤكردنةوةكانش لةناو ضاكسازيةكانيش اةمانة بكرَيتش ثيشةسازى وش ضاكك
ــدانى       ــرَينش بودجــةى ثةرةثَي ــكرا بك ــةرَيم ااش ــدا داهاتــةكانى ه ــتةيةكى ِرَيك ــَيوةيةكى ِروون و لــة خش بــة ش

َيتش كة بِرةكةى ى دةروازةكانى بودجةى بةكاربةرش جطة لة مووضة برِبدر%51ثاِرَيزطاكان جيا بكرَيتةوةش لة 
يةك ترليؤن و حةوت سةدو نـةوةت و نـؤ مليـارو هةشـت سـةد مليؤنـةش دةروازةكـان ِرَيـك خبرَيتـةوةش زيـادة           
ِرؤييةكان كةم بكرَيتةوةش بـة تايبـةتى لـة هـةردوو دةروازةى بةخشـني و سـوودة كؤمةَويةتيـةكانش لـة بـاتى          

ش بكرَيــتش اــةجمارة بةشــَيوةيةكى ِروون و بــة  اــةوةى كــة بةشــَيوةيةكى نــا ِروون و نــا دادثةروةرانــةش دابــة 
شَيوةيةكى داد ثةروةرانةوش اةو ثَيشنيارانةى كةكراوة لة ويةن هةموو ليستةكانةوةش اةمة زياد بكرَيـتش بـة   
شَيوةيةكى ِروون اةو زيادةى بؤ مووضةى فةرمانبةران خراوةتة سـةر بودجـةى بةكاربـةر ِروون بكرَيتـةوةش     

اــةبِردرَيت لــة بودجــةى % 51نــراوةش بودجةيــةكى زؤر ِروون بكرَيتــةوةش اــةو لــة  ديــارة موضــةيةكى زؤر دا
بةكاربةرش دابندرَيت بة شَيوةيةكى ِرَيـك و زانسـتىش بةسـةر اةمانـةى خـوارةوةش كـة هةرضـةندة هةنـدَيكيان         

ــة        ــةقار بكرَيت ــلفةى ع ــةوةش س ــة اةيَلَيم ــة ثةل ــةس ب ــة ب ــردش دووبارةي ــان ك ــرت بامس ــلفةى  31ثَيش ــؤنش س ملي
هةزار دينارش زيـاد كردنـى هاوكـارى كـةم اةنـدامانش      151مليؤنش هاوكارى تؤِرى كؤمةَويةتى  5وسةرطريى ها

هاوتـــا كردنـــى مووضـــةو دةرماَلـــةى هَيزةكـــانى هـــةرَيم و مةركـــةزش قـــةرةبوو كردنـــةوةى فةرمانبـــةران و  
ثَيشـنيارانةش ضـاككردنى    مامؤستايانى سلَيمانى و طةرميانش ااوةِرؤى هةولَيرش اةمانةش زيادةيـة لةطـةَل اـةو   

مووضةى خانةنشنيش سةرف كردنى دةرماَلةى مناَل و خَيزانش ديارة كؤمةَلَيك خةَلكى زؤر ثَيش زياد كردنى 
مووضة خانة نشني بوونش اَيستا لة بارَيكى هـةذارى زؤر خـراث ذيـان دةطـوزةرَيننش اةطـةر هاوتـا بكرَينـةوة        

راونش مووضــةكةيان زؤر زؤر دابــةزيوةش اــةوةى خانةنشــني لةطــةَل اةوانــةى كــة دواى اــةوان خانــة نشــني كــ
دةكرَيت بؤ دةرماَلةى خَيزان و مناَلى نامَينَيتش دانانى بِرَيك بؤ دروسـت كردنـى يةكـةى نيشـتةجَيبوون بـؤ      
خَيزانة كةم دةرامةتةكانش دةرماَلـةى توَيـذةرى كؤمةَويـةتى و ِرةضـاو كردنـى دامةزرانـديانش بةتايبـةتى كـة         

كؤنطرةى ثةروةردة بِريارى ىَل دراوةش سةرف كردنـى دةرماَلـةى منـاَل بـؤ بنةماَلـةى شـةهيدانش كـة         ثَيشرت لة
ثَيشــرت هــةبووةو بــِردراوة اَيســتاش ضــاككردنى ثِرؤذةكــانى وةبــةرهَينان بــةم شــَيوةيةش بةشــَيوةيةك ثــِرؤذةى   

ةيـة لـة ناوضـةكان و لـةوى     سرتاتيذى لةبةرضاو بطريَيتش اةولةويةت بدرَيت بةو ثِرؤذانـةى كـة زةروريـان ه   
كؤمةَونى خةَلكش هةروةها ِرةضاو كردنى داد ثةروةرى كؤمةَويةتىش لة نَيوان شارو قةزاو ناحيـةوش هـةروةها   
طرنطـى دانــى زيـاتر بــة طونــدةكانش وبردنـى ثــِرؤذة دووبارةكــانش كـة زؤرَيــك هةيــة لـةو ثِرؤذانــةى دووبــارة      

رة ثَيــدانى ثارَيزطاكــان هةيــةش لــة ِراثــؤرتى ليذنــةى دارايــى و  بؤتــةوةش بــؤ منوونــة بــةردةوام هةيــةو لــة ثــة 
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هاوِرَيكانيشم ضةند منوونةيـةكيان بـاس كـردووةش وبردنـى اـةو بِرانـةى كـة دانـراون بـؤ كـةرتش هاوِرَيكـاي            
ضةند منوونةيةكيان خستؤتةِرووش وبردنى اةو بِرانةى كة بؤ كِرينى نةك دانراونش من ثَيم سةيرة كِرينى 

بؤ منوونةش كِرينى ثاككةرةوةش بؤ شارَيك يان بؤ قةزايةك بؤ اةمة دةبَيت ثِرؤذةى وةبةرهَينان بَيتش  نةكش
اةمة مةفروزة بََيتةوة سةر بودجةى بةكاربةرش هةموو ثِرؤذةكـان بدرَينـةوة بـة وةزارةكـةى خؤيـانش هـيَ       

 باسيان كـردش وةزارةتـى نـاوخؤ هـى     وةزارةتَيك ثِرؤذةى وةزارةتَيكى تر جَيبةجَى نةكاتش هةروةك هاوِرَيكاي
شــارةوانى اــةكات وش شــارةوانى هــى وةزارةتَيكــى تــر دةكــاتش هــةردوو وةزارةتــى دارايــى و ثــالن دانــان هــيَ   

ثِرؤذةيةش يان ثَيويسـتة   116ثِرؤذةيةك جَيبةجَى نةكةنش اةو ثِرؤذانةى لة ساَلَيك و كةمرتنش كة ذمارةيان 
ان بةِراسـتى عةمـةىل نيـةش يـان اـةم ثِرؤذانـة كـةم بكرَينـةوةش اـةوةى كـة           ماوةكانيان زياد بكرَيتش كة اةمةي

اةمساَل تةواو دةكرَيتش بـِرى تـةواوى بـؤ دابنـدرَيتش اـةوةى ديكـة مبَينَيتـةوة بـؤ سـاَلَيكى تـرش هـةموو اـةو             
ك ثِرؤذانةى كة نا ِرووننش كـة بـة ااشـكرا نـاوى طونـدو طـةِرةك و جـؤرى خزمةتطوزاريـةكان دانـةنراونش ِريَـ          

خبرَينـةوةش بـؤ اــةوةى اةنـدامانى ثةرلـةمان بتــوانن متابةعـةى بكةنـةوةش اــةو ثِرؤذانـةى دووان يـان زيــاتر         
بةيةكةوة ثارةيان بؤ دانراوة جيا بكرَينةوةش ثـِرؤذةى بـةردةوام و ثَيشـنيار كـراوى زؤر طـرنط لـة بودجـةى        

اطةياندنى حيزبـةكان برِبدرَيـتش اـةم    ديار نةماونش كة ثَيشرت هةبوون اةمانة دابندرَينةوةش هاوكارى ِر1111
بودجـةى تـةكميلى هـةبووة لـة بةغـداوة بودجـةى تـةكميلى         1111ثرسيارانةم هةية بـة ثةلـةش اايـا سـاَلى     

هاتووة بؤ هةرَيمةش اةطةر هةبووة بِرةكةى ضةندةةش اةطةر هاتووة بؤضى ثةرلةمان ثةسةندى نةكردةش اةم 
مليار دينارى ثِرؤذةكانى ثار كـة خـةرج نـةكراونش زيـاتر لـة      511ةش بِرانة ضوونةتة كوَيى داهاتى هةرَيمةوة

ثــارةى دانــراو بــؤ توانــا ســازى هــةروةك لــة ِراثؤرتةكــةى ليذنــةى ثــةروةدرةو فَيركــردن هةيــةش ثــارةى % 71
مليارةكةى سندوقى ثيشةسازىش بة ثَيى حيسابى خيتامى شةش مانطى 31وةرطرياوى سلفةى عةقارو زةواجش 

بِرى داهاتـةكانى نـاوخؤ زؤر زيـاترن لـةو بـِرةى لةويـةن ثةرلةمانـةوة خةمَلَينـدراونش         1111يةكةمى ساَلى 
اةمة ثرسيارَيكى ترة بةدةر لةو داهاتانةش اايا كِرينى ضةك كة لة بودجـةى بةكاربـةردا بـِرى شـةش مليـارو      

انَيت ضةك بكِرَيت ثَينج سةدو ثةجناو شةش مليؤنى بؤ تةرخان كراوةش اةم ضةكانة ضنيةش اايا هةرَيم اةتو
يان اةمة كارى مةركةزةةش لةمةوجوداتى نادارايية بِرى حةوت مليارو دووسةدو نةوةت و دوو مليـؤن دينـار   
بؤ بيناى نيشتةجَى بـوون دروسـت كـراوةش بينـاى نيشـتةجَى بـوونى هينـى بودجـةى بةكاربـةرة يـان هينـى            

جَى بوونانـةى يةكانـة هـى كـَين لـة بودجـةى       وةبةرهَينةةش من دةمةوَيت تَى بطةمش اةطةر اةم هينـة نيشـتة  
مليار دانراوة بؤ بيناى غةيرة سةكةنىش اةمةش  11بةكاربةر دروست كراونةش هةروةها لةم دةروازةية بِرى 

هةر دروست كردنى بيناية كة ايشى بودجةى وةبةرهَينانةش اةم غةيرة سةكةنيانة بؤ كَينش بؤ حكومةتـةةش  
خؤ لة ثِرؤذةى وةبةرهَينان اةو بينايانة هةنش وا بِريار بوو هـةر خَيزانَيـك    بؤ دام و دةزطاكانى حكومةتةةش

وةرةقـةى بـدرَيتَى بـةدةر لـة ثَيشـينةى خانووبـةرةش مـن         65كة خانوو دروسـت دةكـات لـة طونـدةكان بـِرى      
 .اةثرسم لة بةِرَيزيان اايا اةوة ماوة يان ناة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كةرةمكة هْا  الدينعبدالعزيز ببةِرَيز عمر 
 :اهاعاللي بةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من لة شـَيوةى ضـةند ثرسـيارَيك و ضـةند ثَيشـنيارَيك عـةرز دةكـةمش لـة كـؤى ِراثؤتةكانـةوةش لـة كـؤى اـةو              

اةطـةر  قسانةى كـة مـابوونش نـازاي ثـَيش مـن بـرادةران و خوشـكان ضـيان ثرسـيوةش داواى لَيبـوردن دةكـةمش            
دووبارة ببنةوةش اـةو ثرسـيارة بـةردوام دةكـةنش تكايـة وةَومَيكـى ِروومنـان بدرَيتـةوةش بـةدةر لـة مةسـةلةى            
دواكــةوتنى بةغــداش بــةدةر لــةوةى لَيــرة ايشــكاوتى تــار، دروســت دةبَيــتش هــؤى دواكــةوتنى بودجــةمان بــة  

سـاَونى تـرش دووةم هـؤى ِرةضـاو     تةحديدةن ثَى بوترَىش ضية بؤ اةوةى قسة لةسـةر ضارةسـةرى بكرَيـت بـؤ     
نةكردنى اةو لةويةتى ثَيداويستيةكان و داواكارى وةزارةت و ثارَيزطاكان ضيةةش كـة زؤر بـة وازحـى منوونـة     
هَينرايةوة بة تونَيلى مةتني لة دهؤكش لةطةَل نةخؤشخانةيةك كة هةموو هاووَوتيان داوى دةكـةنش سـَيهةمش   

 بـؤ اـةو ثِرؤذانـةى كـة لـة سـاَلَيك يـان كـةمرتيان دةوَيـت جَيبـةجَى           اةو طوذمة ثارةيـةكى بةسـةر دوو سـاوَ   
دةكرَينش هؤى ضية كة بةسةر دووساَل يان زياتر دابةش اةبَيتشش اةو بِرى مـودةوةرة بـة تةحديـدةن ثَيمـان     
 بَلَين بِرى مدةوةرى ثار ضةندةةش اَيمة بةشَيكيمان لةناو ثِرؤذةكـة دؤزيوةتـةوةش اـةو سـَى سـةد مليـارو سـىَ       

سةدو حةفتاو ضوار مليؤنةى وةزارةتى ِرؤشنبريىش اـةو سـى مليـارةى قـةرزى بـانكى ثيشةسـازى ثـارش تكايـة         
بؤمان ِروون بكةنةوةش بؤضى ديارى نةكراوةش هـؤى كـةمى بـِرى داهـاتى هـةرَيمش اامـاذة نـةكردن بـة داهـاتى          

ةمانة وازح بكرَينةوة باشة لةناو وازحى نةوت و طومرط و قةرزى نَيو دةوَلةتى وش كؤمةكى نَيودةوَلةتى وش ا
بودجةش بِرى ثارةى ثةرةثَيدانى ثاِرَيزطاكانش لة ضوار ضَيوةى بودجةى طشتى هةرَيم بؤضى تؤمار كراوةةش لة 
كاتَيكدا لة دةرةوةى بودجةيةش كة اةوة اةبَيتة هؤى اةوةى بِرَيك لة ثارة بة تةبيعةتى حـاَل  زيـاد دةبَيـتش    

كراوةش اةو نا هاوسةنطيةى لة دابةش كردنى طوذمة بؤ ثِرؤذةكان و كاتى دياريكراوش كةلة بنةِرةتا هةذمار نة
ى بؤ تةرخان كراوة لة بِرةكةى خؤىش كة اةمة وادةكات بة ضةند ساَلَيك ثِرؤذةكة تةواو %5ثِرؤذة هةية لة 

بودجــةى نــةبَيت وةكــو مةعلومــةش هــؤى ِراوَيــذ نــةكردنى حكومــةت بــة ثارَيزطاكــانش بــؤ جَيبــةج  كردنــى   
ثةرةثَيدان ضيةةش هؤى تَيكةَل بوون و باسى ثِرؤذةكانىش دووبارة بوونةوةيان لة نَيوان هةنـدَى وةزارةتش كـة   
بة منوونة نايهَينمةوةش ضونكة باس كراون لة ِراثؤرتةكانيشدا هةيةش هؤى ضـية طرفتـى ووازى و نـا زانسـتى     

تةنـدةركانش لـة ِرووى كةرةسـتةكانش لـة ِرووى كـارى      بوونى كواليتى ثِرؤذةكان ضارةسةر ناكرَيـتةش لـة ِرووى   
هةندةســىش لــة ِرووى خشــتةى كاتــةوةش زؤر دووبــارة بؤتــةوة اــةو ثرســيارانةش بؤضــى وةزارةتــى دارايــى اــةو  

داش % 51دةسةَوتة ِرةهايةى هةية لة دةست وةردانة كارى بةعزَى وةزارةتةكانش بـة منوونـةش تـا سـنوورى لـة      
 1111ى كار كة خؤيـان ايعتريافيـان كـردووة بـةوةش هةنـدَى لـة ثِرؤذةكـانى سـاَلى         دةست وةردةداتة وةزارةت

خـةرجيان سـفرةش لــة كاتَيكـدا لـة ذَيــر جَيبـةجَى كردنـدانش اةمــة هؤكـارى ضـيةةش بؤضــى وةزارةتـى دارايــى          
 خةماَلنـدنى داهـاتى وةزارةتــى طواسـتنةوةش يـان وةزارةتــى شـارةوانى وةكـو دوو منوونــةش ِرةنطـة زيـاتر شــتى        

تريش هةبَيتش كةمرت لة بِرى خؤى خةماَلندوويةتىش داهاتى فِرؤكةخانةكان بؤضى باس ناكرَيتش اةو كورت 
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هَينانةى ثار اةو عجزة بةضى ثِركرايةوةةش سةرضاوةكةى ضيةة بؤمان  ِروون بكرَيتةوةش اايا وةزارةتى ثالن 
كراوةكانى ثــارى لــة ويــةةش بــة نيســبةت دانــانى بــةِرَيزش رَيــذةو ذمــارةى ثــِرؤذة جَيبــةجَى كراوةكــان يــان نــة 

ثَيشنياريشةوة دووش سَى ثَيشنيار عةرز دةكةم كة اةطةر دووبارةش بنش تةاكيـدةش تةسـنيةية لةسـةر قسـةى     
ش اةو سـَى ترليـؤن و شـةش سـةد مليـارةى بةخشـني و نـةك        %31اةو براو خوشكانةش من ثَيشنيارةكةم لة 

لـةوة كـةم بكرَيتـةوةش ميالكــة    % 31ةى كـة ثَيشـنيار كـراونش لــة    سـوودى كؤمةَويـةتىش بـؤ اـةو ثَيداويســتيان    
ثَيشنيار كراوةكةى وةزارةتى دارايىش منيش ثَيم زؤرةش ثَينج هةزارو سَى سةدو اةوةنـدةش اَيمـة بـؤ تةربيـةو     
 بؤ بةعزة شوَينى تر ميالكاةان دةوَيتش اةطةر مةجاىل تيا نية لةوة بِرَيكى ىَل كةم بكةينـةوةش مـن ثَيشـنيار   

دةكةم ديراسةيةكى زانستى جةدواى هونةرى و اابوورى بؤ هةر ثرؤذةيةك بكرَيتش بـة مـةرج و بـة اـةركش     
اةطــةر لــة ياســاكان شــتى وا وازمحــان نيــة هــةتا حــةدى ياســا دةرضــوونيش ثَيويســتةش كــة اةمــة طرفتَيكــى   

ةو بةشانةى كـة ايسـتيقتاعى   بةردةوامى كوردستانة لة ثِرؤذةكانش بِرَيكى زياتر بؤ ناوضة دابِرَيندراوةكانش ل
دةكةينش كة ثياى اةضينةوة زؤر زؤر ثَيويستةش ثَيشنيارَيكى تر مةسـةلةى ثِرَينسـيثى هاوسـةنكى لـة نَيـوان      
كةرتةكانى هةرَيمش لةكاتى تةرخانكردنى بودجةى وةطةِر خسنتش كة اةوة تَيبينيةش ثَيشنيارةكة اةوةية حد 

نة ِرةضاو بكرَيتش ِرَيذةى تةرخان كـراو بـؤ توانـا سـازى لـة وةزارةتـى       اومكانش هاوسةنطى لة نَيوان اةو كةرتا
ثةروةردةش بة تايبةتى زةمالةو نَيردةش زؤر كةمةش بة تايبةتى كة ثـارو اةمسـاَليش ثَيويسـتيان بةوةيـة زيـاد      
بكرَيتش هةروةها ميالكـاتى وزارةتـى ثـةروةردة كـة شـةش هـةزارى بـؤ دانـراوةش مـن وا دةزاي كةمـةو وةكـو            

 .اماذةم ثَيى كردش اةكرَيت لةوةى دارايىش هةر اةو ضةند ثَيشنيارةم هةبووش زؤر سوثاسا
 :بةر َِِيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤش سوثاسش بةِرَيز صباح حممد جنيب ش كةرةمكة
 :صباح حممد جنيب.بةرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
نش اـةوةى كـةمن اةمـةوَيت اامـاذةى ثـَى بكـةمش لـةو        زؤر سوثاس بؤ اةو دةرفةتة دووبارةيةى كة ثَيتـان دايـ  

كاتة اةوةية كة اةركى ثاراستنى سةروةت و سامانى طشـتىش بـة دةرةجـةى يةكـةم لةسـةر شـانى حكومةتـةش        
بــةَوم اــةوة مانــاى اــةوة نيــة كــة ثةرلــةمان بؤخــؤى مةســئول نــةبَيتش يــان تــاك تــاكى اةندامــةكانى اــةم     

ةش اةوةى كة جَيطةى سةرجنة اةو ثرؤذانةى كة دةبيندرَين وش لةسةر كؤمةَلطاية مةسئول نةبن لةو مةوزوع
كاغةز نووسراون هةمووى دَلخؤش كةرةش بةَوم بةتـةنها بـوونى اـةم ثِرؤذانـة لـة نةخشـةو لـة خـةياَل دانـى          
حكومةتى هةرَيمداش كافى نية بؤ اةوةى اَيمـة دَل خـؤش بكـةينش بـة داهـاتووى هـةرَيمى كوردسـتانش بـةَلكو         

ةوةية اةو ثِرؤذانة بنب بـة هةقيقـةت و بـنب بـة واقيـعش ثرسـيار اةوةيـة بؤضـى ثِرؤذةكـانى اَيمـةش           طرنط ا
هةيــةش اَيســتاش ثــِرؤذةى    1117و 1115و  1111و  1113اَيســتاش لةبــةر دةســتمان ثــِرؤذةى ســاَلى     

ةم بةردةواممان هةيـة كـة حةمجةكـةى نـةوةت وضـوار وثةِرةيـةش اـةوةى اةمسـاَليش اةطـةر بَـَيتة سـةر بـ            
شَيوةية بِرواتش هةموو شتةكان خبةينة سةر شانى حكومةتش اةى باشة اَيمة بؤ موراقةبـةى اـةوة نةكـةينش    
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طريو طرفت و ااستةنطى بةردةم جَيبةجَى كردنى اةو ثِرؤذانة لة كوَى دايةش بؤية اةبَيت تةاكيـد بكةينـةوة   
اكيــد لةســةر جَيبــةجَى كردنيــان لةســةر اــةوةى وَيــِراي ثةســةند كردنــى اةمانــة كــة شــتى باشــنش اــةبَي تة 

بكةينــةوةش بــة ثَيــى اــةو مواســةفات و اــةو ســتانداردة نَيــوة دةوَلةتيانــةى كــة هةيــةش بؤيــة اــةبَيت تةاكيــد  
بكةينةوة لةسةر جؤرى اةو كؤمثانيايانةى كة اةو ثِرؤذانة اةطرنة اةسـتؤش ضـاودَيرى جَيبـةجَى كردنيـانش     

ــةبَيت كــة   ــتى ا ــدارى بةِراس ــى اي ــةوجا ِرؤتين ــةش   ا ــانش دواكــةوتنى بودج ــؤ جَيبــةجَى كردني م بكرَيتــةوة ب
تةاســرياتى خــؤى هةيــةش زروف و اــاو هــةواو كــةش و هــةواى كوردســتانيش تةاســريى هةيــة لــة جَيبــةجَى    
كردنيــانش اَيمــة بةِراســتى اــةو ثرســيارة دةكــةينش لــةباتى ثــِرؤذةى ثَيشــنيار كــراوش تةاكيــد بكــةين لةســةر    

كة بةردةوامن بؤ اةوةى لة كاتي خؤيدا جَيبةجَي بكرَيش باشرت نيةةش اينجا  جَيبةجَى كردنى اةو ثِرؤذانةى
دَيمة سةر خاَلي ميالكاتش دياري كردن و تـةرخان كردنـي ميالكـات شـتَيكي باشـةش شـتَيكي وزم و ثَيويسـتةش        

مـان نـةبَي   بةآلم بةتةنها كا  نية اَيمة كَيشةي دامةزراندن حةل بكةينش اةطـةر فيعلـةن اةجنومـةنَيكي ِراذة   
كة بة دوور لة مةحسوبيةت و مةنسوبيةتش دوور لة طياني حيزبايةتي كـار بكـاتش منوونـةي زؤرمـان هةيـة      
كة اةو هةموو دامةزراندنانةمان هةبووةش بةآلم بةشي زؤري مةبةسيت خؤي نةثَيكاوةش طرنطي بـة دةسـتةي   

هـةموو دونيـادا طرنطيـةكي زؤري ثـَي      ذينطة نـةدراوة وةكـو ثَيويسـتش لـة حاَلَيكـدا اَيسـتا كـةرتي ذينطـة لـة         
ــؤ           ــة ب ــي دةرماَل ــةوةش تةخصيص ــوارة بدرَيت ــةو ب ــددي ل ــاوةِرَيكي جي ــةم ا ــنيار دةك ــن ثَيش ــة م دةدرَيش  بؤي
فةرمانبةراني بواري داد و دادوةري بة شَيوةيةكي يةكسان كة اَيستا خةبةرمان ثَي طةيشتووة كة هـةموويان  

يمتيازَيك لةو بوارةدا نةمينَيتش سةر  دةرماَلـة بـؤ دةرووناسـان و    داواي اةكةنش كة هيَ جؤرة جياوازي و ا
كؤمةَلناسان و توَيـذةراني كؤمةآليـةتي و توَيـذةراني دةروونـي كـة تـةنها دوو توَيـذَيكن كـة بـةو شـَيوةى كـة            
ثَيويستة و حةقي خؤيان طرنطيان ثَي نةدراوةش ااوةِردانةوةى جيددي لة كةرتي تةندروسيت و خةسـتةخانة  

ثؤريةكانش اَيستا زؤرَيك لة سةروةت و ساماني اَيمة لة نةخؤشـكامنانةوة اةضـَي بـؤ دةرةوةي كوردسـتانش     ثس
داواكارم كة اةوة تةكنولوجياي ثزيشكي بَيتة كوردستان و ثشتطرييةكي تةواو بكرَي بؤ اـةو بـوارةش خـاَلَيكي    

ِرواتـة بـواري تةجةمووتـةوةش بـواري     تر كَيشةى طةورةي اَيمـة زيـاتر لـةو بوارانـةدا بةردةسـتة دةبـَي كـة دة       
ي سةروةت و سامانةوةش من زؤر داوا اةكةم لة وةزارةتـي  اتةشريفاتةوةش حيمايةي زؤرةوةش بةخشيين بَي رةو

دارايي بةراسيت لةو بوارانةدا كة ثةيوةندي بة بةخشني و بة مينحة و بةو مةساايالنة هةيةش زؤر دةستيان 
نش بةآلم لةو بوارانةى كة ثةيوةندي بة جَيبةجَيكردني ثرؤذةكـان هةيـةش   توند بَيش تةقةشوف جَيبةجَي بكة

ثرؤذة اةساسيةكان هةية ااسانكاري باش بكةن بؤ وةزارةتةكانش ااخري خاَل كة ثَيويستة اامـاذةى ثـَي بكـةمش    
ة داواكارم لة ثةرلةمانى خؤمان كة اَيستا اـةو دةرفةتـةمان ثـَي دراوةش بـة هةماهـةنطي لةطـةَل حكومـةت كـ        

ايصالحاتي ثَيويست لة اةبواب و لة فسوَلي موازةنـةدا بكـةينش ضـونكة اـةوة اـةركي سـةر شـاني اَيمةيـة و         
 .هيَ موجامةلةيةك لةو بوارانةدا نةكةينش هيوادارم هةموو ويةك سةركةوتوو بن وش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش بةِرَيز سةروةر عبدالرمحن عمر فةرموو
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 :سةروةر عبدالرمحن عمر .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة   اةم بودجةى لةبةر دةستماندايةش طفتوطؤي لةسةر دةكةين و ضةند رؤذَيكة خةريكنيش ديارة بودجةى خةَلكـة و ثَيويسـتة  
خزمةتي خةَلك دابَيش اَيمةش وةك اةنداماني ثةرلةمان بَيطومان نوَينةراني خةَلكني  و اةركي سةرشامنانة 

ةرطري لة راست و رةواني بودجةكة بكةينش اةطةر بودجةيةكي باشةش اةوة ثَيويستة دةنطي لةسةر بـدةين  ب
و ثاَلثشيت لَي بكةينش خؤ اةطةر كةم و كوِريةكيشي تَيدا بَيش اةوة ثَيويسـتة هـةر لـةو هؤَلـةدا دةستنيشـاني      

ة دوو مانطـة اـةو بودجةيـة لـة     بكةين و ضـاكي بكةينـةوةش بَيطومـان كـاري ورديشـي لةسـةر كـراوة و زيـاد لـ         
ثةرلةماني  كوردستاندا لةبةر دةسيت يةكة يةكةي اةنداماني ثةرلةمان و لَيذنةكاندايةش ثرؤذة بة ثـرؤذة و  
خاَل بة خاَلي تـاوتوَي كـراوة و اـةو هةَلـة و كـةم و كوِريانـةى كـة تيايـدا دةستنيشـان كـراون و لـة راثـؤرتي             

ــة    ــؤي ه ــة ك ــؤي ل ــة خ ــدا ك ــةى داراييش ــة     16ر لَيذن ــةم و كوِريان ــةم ك ــةوةش ا ــدا دةبينَيت ــةى ثةرلةماني لَيذن
دةستنيشان كراونش اةم بودجةية سةرباري ضةند كـةم و كوريـةك كـة تيايـدا بـووش اـةوانيش لـةم هؤَلـةدا و         
لةسةر دةسيت اةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان دةستنيشان كران و ضاك كراونةتةوة و كؤمةَلَيك خـاَلي ايجـابي   

تَيداية كة ثَيويستة لةبةر ضاو بطريَيتش يةكَيك لة خاَلة ثؤزةتيفةكاني بودجةكة اةوةية كة زؤر زؤر طرنطي 
بــــةردةم ثةرلــــةماني كوردســــتان و بةســــةرجةم  يــــةشــــةفافانة حكومــــةت اامــــادةي كــــردووة ناردويةتي

مة دةتوانَيت وةردةكارييةكانيشةوة لة سايت و ضةند رؤذنامةيةكيشدا بآلوكرايتةوة و هةر تاكَيكي اةم هةرَي
بيبيين و بري و ِراي خؤي لةسةر بداتش واتا بودجةكة شةفافانةية و لة تاريكيدا نيةش لة ذَير اةو رؤشناييةدا 
اَيمةش دةتوانني باشرتي بكةينش كـة ثَيمـان وايـة لـة هـيَ وآلتَيكـدا لـة ثةسـندكردني بودجـةدا اـةم جـؤرة            

رييانة دةتواي بَلَيم اةمة كاري ديواني ضاودَيريية ش بؤ وردةكاريية ناضَيتة ثةرلةمانةوةش ضونكة اةم وردةكا
اةوةي اَيمة لة داهاتوودا تووشي اةو كَيشانة نةبينـةوةش هـةر لَيـرةوة ثَيشـنياري اـةوة دةكـةم كـةوا ديـواني         
ضاودَيري دارايي كاراتر بكرَيتش ثَيم واية اةو بودجةية خاَلى بةهَيزتري زؤر تَيدايةش ويةني كةم قؤناغَيـك  

ةوشي ااوةدان كردنةوةى كوردسـتان بـةرةو ثَيشـةوة دةبـاتش دةيـان ثـرؤذةي سـرتاتيذي طرنطـي تَيدايـة كـة           ر
مليـار و   11بودجـةى ايستيسـمار كـة ترليؤنَيـك و     % 71مايةي دةستخؤشنيش لةوانة تـةرخان كردنـي بـِري    

ةياتية لـةم سـةردةمةدا   مليؤن بؤ كارةبا لة هةرَيمي كوردستانداش خؤتان دةزانن كارةبا ثَيوةستيةكي ح 171
و حكومةت هةنطاوي بؤ بنرِب كردني اةم كَيشةية نـاوة كـة دةتـوانني لـة بـواري بودجـةدا اةمسـاَل بـة سـاَلي          
كارةبا و ساَلي روونـاكي ناوزةنـد بكـةينش لـة ثـاَل اةمـةدا بِرَيكـي زؤر لـة ثـارةي تـةرخان كـراو بـؤ سـيلةع و              

شـةي كارةبـا تـةرخان كـراوةش كـة دةبوايـة اةمـة جَيطـةى         خةدةمات و صيانةى اةمساَل بؤ بنـةبِر كردنـي كيَ  
دةستخؤشي و دَلخؤشي بَيتش جَيطـةى دةستخؤشـي لـَي كـردن بَيـت نـةك هـةآلي لةسـةر دروسـت بكرَيـت كـة            

ةر بكـرَي  سةرجةمي  اةم بِرة بؤ كارةبايةش اةمة هي اةوة نية موزايةدةي لةس% 53ثشكي شَيري تيايدا كة 
يش يةكَيكي تر لة خاَلة ثؤزةتيظةكاني اةوةية كة طرنطـي بـة اـاوةدان كردنـةوةي     تةيو يةك لة خاَلة باشةكان

ملياري بؤ تةرخان كـراوةش اةمـةش قـوةتَيكي باشـة بـؤ ثرؤذةكـاني سـاآلني         116دَيهاتةكانيش دراوة و بِري 
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وةها اـةم  رابردوو كة ثارة تةرخان كرابوو بؤ بةندا و ااو وااوةِرؤ كة ثَيويستة اةمـة درَيـذةى هـةبَيتش هـةر    
بودجةية ضاوةِرَي دةكـرَي دواي ثةسـند كردنـيش بووذانةوةيـةكي زيـاتر روو لـة كوردسـتان بكـاتش كؤمـةَلَيك          
خاَلى بةرضاوي تَيداية كةوا دةبَيتة مايةي اةوةي كة طوزةراني خةَلك باشرت بكاتش رَيـذةى بَيكـاريش كـةمرت    

هــةزارش  17ة ثَيشــنيارمان كــردووة ببَيــت بــة هــةزار فةرمانبــةر كــة اَيمــ 15بَيتــةوةش لةوانــة دامةزرانــدني 
ــونكة  ــذةري         1111ض ــةوا توَي ــةى ك ــةت اةوان ــة تايب ــرَي ب ــاد بك ــةروةردة زي ــي ث ــؤ وةزارةت ــةري ب فةرمانب

كؤمةآليــةتنيش ســةرباري اــةوةي ثَيشــنياري اــةوة دةكــةم كــة دةرماَلةكــةيان زيــاد بكــرَيش هــةورةها ثَيــداني    
مليؤن و  15مليؤنش ثَيداني قةرزي ووان بة  11سولفةي عةقار بؤ سولفةي زةواج بؤ ثَينج مليؤن و ثَيداني

هــةزارش  151ثَيــداني قــةرزي كشــتوكاَلش قــةرزي ثيشةســازيش زيــادكردني مووضــةي تــؤري كؤمةآليــةتي بــؤ   
ثــرؤذةى  1371زيــادكردني دةرماَلــةي هَيزةكــاني نــاوةخؤش اةمانــة و ضــةنداني تــرش ســةرباري اةجنامــداني  

ةى ثَيشنيازكراوش جطة لةو ثرؤذانةى كة لة ثةرةثَيداني ثارَيزطاكاندا ثَيشنيار كراونش ثرؤذ 513بةردةوام و 
اةمانة هةمووي لة كوردستاندا كة دةبَيتـة مايـةي اـةوةى دةيـان هـةزار طـةنج و ووي اـةم وآلتـة دةرفـةتي          

بودجــةى كــاري بــؤ برةخســَيتش ســةرباري اــةوةش هةَلمــةتي دروســت كردنــي قوتاخبانــةكان بةردةوامــة و لــة   
اةمساَليشدا هةروةك لة ليسيت كوردستانيدا ثَيشنيار كراوةش ثرؤذةى توانا سازي بةردةوامـةش اـةوةى تَيبـيين    
دةكرَي كة بودجةى اةمساَل بةراورد لةطةَل ساَلي رابوردووش زؤر باشرتةش اةوةية كـة لـة مـةوجوداتي غـةيرة     

بـؤ  % 11ةوةش راستة مينةح زيادي كردووةش بةآلم كةم كراوةت% 61كةم كراوةتةوةش لة ايعاناتدا % 11ماليدا 
بـؤ كارةبـا رؤيشـتووةش لـة     % 53ثةرةثَيداني دَيهاتةكان تةرخان كراوةش لة سيلةع و خـةدةمات و صـيانةدا لـة    

ثةســندكردني بودجــةدا ثَيويســتة هــةموومان هاوكــار بــني لــة ثَينــاو ثةســندكردني بودجةيــةكي شــياو بــؤ    
م ثةرلةمانش بة دةسـةآلت و اؤثؤزيسـيؤنةوةش ضـونكة اةطـةر جيـاوازيش      هةرَيمةكةمانش هةم حكومةت و هة

بني و نـاكؤكي سياسيشـمان هـةبَيش بـةآلم لـة هةنـدَي مةسـةلةداش بـةآلم دةبـَي كـؤك بـني لةسـةر اـةوةى كـة               
هــةموومان لــة خزمــةتي خةَلكــدا بــنيش لــةو خاَلــةدا هــةموومان بةيــةك دةطةينــةوة كــة خزمــةتي خةَلكــةش    

ةيةدا هةست بة دةرةجنامة باشةكانيان بكةينش كة ثةيوةندي بة ذيـاني خةَلكـةوة هةيـةش    ثَيويستة لةم بودج
وةكو ثةرلةمان دواتر موتابةعةي بكةين و بة دواداضووني زياتري بؤ بكةينش سةرباري اةوةي ثشتطريي لةو 

ردنـةوةي  ثَيشنيارانة دةكةم كـة خـاتوو سـؤزان بـةناوي ليسـيت كوردسـتانيةوة خسـتية رووش كـة داواي كةمك        
ي ســةرجةمي بودجـــةى تةشـــغيلي دةكـــات و اـــةوةى هةستيشــي ثـــَي دةكـــرَي اةوةيـــةش كـــة هـــةموو   % 11

فراكسيؤنةكان كؤكني لةسـةر اـةو طؤِرانكاريانـة كـة بكرَيـتش بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمانش ثـَيم باشـة ورد لـة            
كؤكى تيادا بَيتش بـؤ منوونـة   بودجةكة بِروانني و هاوسةنطى نَيوان سَيكتةرةكان ِرابطرينش نةك قسةكامنان نا

هةموومان داواى كةم كردنةوةى بودجةى تةشغيلى دةكةينش كةضى لةبةرامبةردا هةموونان بةجؤرَيك لـة  
 ........... .جؤرةكان داواى زياد كردنى دةكةينش 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش كاك برهان فةرموو
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 :حسني بةِرَيز برهان رشيد
 .كى ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

من اةم ثَيشنيارانةم بؤ جنابتان هةية و وةرةقةكةش دوايى تةسـليمى بـةِرَيزتانى دةكـةمش يةكـةم اـةو زيـاد       
يـة و لـة هةنـدَى    % 31كردنةى موخةسةساتى تةواوى حقوقيانى هةرَيم بطرَيتةوة كة لة هةندَى شـوَين لـة   

يـاخود وةزارةتـى داد يـاخود مةجلسـى قـةزا       يةش اةو كارمةندة حقوقيانةى لةدةوااريى دةوَلـةت % 51شوَين 
يان بـؤ زيـاد بكرَيـتش دووةم تةاكيـد دةكةمـةوة كـة       % 51كار اةكةن هةموو بةيةك ضاو سةيريان بكرَيت و 

يةك ترليؤن و حـةوت سـةد   )ى بابى بودجةى تةشغيلى بةدةر لة مووضة برِبدرَيت كة دةكاتة %51ثَيويستة 
/ اةم كارانةى كة دواتر باسـى دةكـةينش سـَييةم   / كارانة دةكرَيش سَييةمبةمةش اةم ( ونةوة و نؤ مليار دينار

بيســت و ثَيــنج مليــار دينــار تــةرخان بكرَيــت بــؤ مةجلســى قــةزا بــة مةبةســتى دروســت كردنــى خــانوو بــؤ  
حاكمةكانش لةبةراةوةى بةِرَيز لة هـةموو وآلتانـدا حاكمـةكان ِرَيزَيكـى تايبـةتيان ىَل اـةنرَى و مةعيشـةتيان        

بـؤ مةجلسـى   ( بـِرى ثَيـنج مليـار دينـار    / )ةكرَيت بؤ اةوةى بتوانن باشرت ايشى خؤيان بكةنش ضوارةمضاك د
قةزا تةخسيس بكرَيت بة مةبةستى دامةزارندنى سحة كة اَيمة لة سلَيمانى و لة زؤر شوَين اةزمةى كـةمى  

تـا عرياقيـةكانيان كـة    حاكممان هةيةش ثَينجةم هاوتاكردنى مووضةى ثؤليس و ثَيشمةرطة و ااسـايش بـة هاو  
 1111ى ياساى ِراذةى ثَيشمةرطةية كة لة ياساى ساَلى  16و  17وةزعى مادديان زؤر زؤر خراثة و ماددةى 

ةوة دةبواية جَى بةجَى بكرايةش شةشةم لة ثرؤذة ثَيشنيار كراوةكان دا شارؤضكةى ضؤمان هيَ ثرؤذةيـةكى  
وة كة خـةَلكى اـةوَى طلـةيى دةكـةن كةحةقـة شـتَيكيان بـؤ        بؤ ديارى نةكراوة و ضةندان ايتساَلمان ثَيوة كرا

مليار دينار بؤ دروست كردنى وةرزش كة جـؤراو جؤرةكـان بـؤ     11بكرَيتش حةوتةم تةخسيس كردنى بِرى 
هةر سَى ثارَيزطاكة لةبةراةوةى اَيمة هةموومان اةمِرؤ باش دةزانـني ثةرلـةمانَيكى طـةورةى وةكـو فةرنسـا      

ى لة يارى دا فةشةل دَينَى ثةرلةمان جةلسةى لةسةر اةوة دةكاتش بةداخةوة ساَلى كة مونتةخةبى ريازيةكة
مليار دينارمان تةرخان كرد بؤ دروست كردنى وةرزش كة ايهتمام بة وةرزش بدرَي هيَـى ىَل   11ثار اَيمة 

رى نـاوبربَين و  نةكراش يةعنى بةِراستى اَيستا ثَيناسةى ميللةتان تةنها اةوة نية بة هَيزى سـةربازى و اـابوو  
مليار دينار تةخسيس بكرَيت بـؤ هـةر    11بنازنش بة فةن اةنازن و بة وةزرشةوة دةنازنش بؤية من داواكارم 

سَى ثارَيزطاكة و بةشى كةركووكيشى ىَل ديارى بكرَيت و بة مةبةستى اةوةى كة ايهتمام بة وةرزش بـدرَيت  
واكـارم بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان سـاَلى وايـة سـَى        دا/ بة هةموو اةنواعةكانيةوة بـؤ وةرزشـطاكانش هةشـتةم   

هةزار و ضوار هةزارش ايحساى ثار سَى هةزاركةس تَى ثةِريوة لة حاديسةى مروردا لة هةرَيمى كوردسـتان دا  
تيا ضـووةش لةبةراـةوةى كـة بـاران اـةبارَى و كـة جـةو تـةواو نـابَى بـةهؤى خراثـى ِرَيطاكانـةوة و  بـة هـؤى               

توضؤ اةم هةمووحاديسةية ِروو دةداتش بؤية من داواكارم كة من ضةند وآلتَيكم ديـوة  نةبوونى ايشارةتى ها
مليـار دينـار لـةو ثارةيـة      11لة خراثرتين شوَيندا ضةندةها ااوَينة و عةومةتى هاتوضؤيان داناوةش داواكارم 

بكرَيتش ماددةيـةك   برِبدرَيت بؤ هَيماكانى هاتوضؤى تةواوى ِرَيطةكانى ناوخؤ و دةرةوةى شارةكان تةخسيس
دابنــدرَيت بــةِريز ســةرؤكى ثةرلــةمانش كــة بــة  هــةموو شــَيوةيةك نــةقلى موازةنــةى ايستســمارى بــؤ ســةر    
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موازةنةى تةشغيلى مةمنوع بكاتش لةبةراةوةى بةِراسـتى هـةزارو شـةش سـةد خـانووى اةنفالـةكان كـة ثـار         
سـتى اَيمـة واجبـى هـةر هةموومانـة      ثارةى بؤ تةخسيس كراوة يةك ديناريشى سةرف نةكراوةش يةعنى بةِرا

 ........... .ضى اؤثؤزسيؤن ض ليستةكانى ديكة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــزانني        ــةوةى ب ــؤ ا ــدة ب ــةدةقيقى بي ــراوش ب ــة نووس ــراوة ب ــؤى ك ــة كوَييــة كــة ب ــةكان ل ــوا اــةوةى اةنفال توخ
هـةموو فراكسـيؤنةكانة    موتابةعةى بكةينش ضونكة اةطةر دؤكيؤمَينتَيـك هةيـةش ليجـانى ثةرلـةمان واجبـى     

بةدواى ايش و كارى خةَلكى ىَل قةوماوى وةك اةنفال بِرواش ضونكة نابَى زوَلم لةكـةس بكرَيـت وش بـةآلم بـة     
دؤكيؤمَينت دَيتة  ليذنةكة موناقةشة بكرَيت و بَيتة ومـان لةطـةَل حكومـةت دابنيشـني و ايسـتجوابى اـةو       

 .كراوةكان موقةسرةش سوثاسش كاك برهان فةرموووةزيرةش دةكةين كة بةرامبةر كةسوكارى اةنفال
 :حسني بةِرَيز برهان رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من يةك سـةعات ثـَيش اَيسـتا ايتسـاَلم ثَيـوة كـراوة لـة ثريةمـةطرون كـة دوو سـةد خـانوو بـؤ اةنفالـةكانى              

ضةمَةماَل و ثريةمـةطرون   ثريةمةطروندروست بكرَيت دةَلَى هةر هيَى تيا نةكراوةش يةعنى اةمة واقعة لة
 ..... .و لة دوكان و لة ضةند جَيطةيةكى تر هيَى نةكراوةش 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاك برهان بة تةلةفؤن ضاوةكةم جةنابت اةندام ثةرلـةمانى دةبـَى دؤكيؤمَينتـت هـةبَى و بِرؤيـت و بزانـى       
ةمان باسـى بكـةىش ضـاوةكةم اـةوة نـابَىش كـاك       واية وانيةة ناكرَيت هةروا بة تةلـةفؤنَيك و بَيـى لـةناو ثةرلـ    

 .برهان فةرموو
 :حسني بةِرَيز برهان رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
حكومةت اينكارى ناكات كة نةكراوةش خاَلَيكى تـرمش مـن جـارَيكى تـر ثَيشـنيار دةكةمـةوة وةزيـرى دارايـى و         

ش بكـةن و اـاو و كارةبـا و زةريبـةى     تةختيت خشتةيةك بة داهـاتى هةمـةجؤرى هـةر سـَى ثارَيزطـا ثَيشـكة      
دةخل و زةريبةى عةقار و مـرور و طـومرط و فِرؤكةخانـةى هـةولَير و فِرؤكةخانـةى سـلَيمانى و مةصـفاى        
نةوتى خةبات و مةصفاى نةوتى بازيـان كـة هـةر  اـةو مةسـفايانةن زؤرتـرين داهاتيـان هةيـة ِرؤذانـةش مـن           

اوةتة بةرضاومانش بةِرَيز علميةن موناقةشـةكردنى بودجـة   داواكارم خشتيةكمان بدةنَى بةو داهاتةى كة خر
لة هةموو دنيادا بةس موناقةشةكردنى خةرجى نيةش جـارَى ثـَيش اـةوة موناقةشـةى داهـات دةكـةىش اَيمـة        

زياد كردنى سلفةى زةواجش بةِرَيز شتَيك هةية اةمِرؤ / خشتةى داهاةان بؤ نةهاتووة بة وردىش خاَلى يانزةم
و ثارةى كةبؤ سـلفةى زةواج دايـدةنَيني لةااسـتى تةتـةورى ذيـانى اـةمِرؤى خـةَلكا بَيـتش دوو         دةبَى اَيمة اة

 5مليؤن ونيو ضية بؤ خةَلكى دانراوةش من داواكارم بة بَى هيَ موزايةدةيةك هةموو فراكسيؤنةكان لـةبِرى  
مليؤن  31قار بكرَيتة بة هةمان شَيوةى بةغدا سلفةى عة/ مليؤن و شتَيكيان بؤ بكةينش دوانزة 6مليؤن بؤ 
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مليؤن دينـارى هـةبَىش بـةِرَيز     31دينارش لةكاتَيك دا لة وةسةت و جنوبى عرياق مةوادى اينشااى هةرزانرتة 
دةربارةى ِرَيطةدان داواكارم ِرَيطة بدرَيت لة وةزارةتى دارايـى بـة بانكـة عرياقيـةكان بَينـةوة بةهـةمان نـاوى        

ايمتيازَيكى زؤر دةدةن بة خةَلك و لة قةرز و لـة سـلفة بـؤ اـةوةى      جارانيانةوة فةرع بكةنةوة لةبةراةوةى
خـاَلَيكى زؤر مـوهيم هةيـة كـة داواكـارم ثارةيـةكى زؤر بـؤ رةقابـةى مـاىل و          / بتوانني اةوة بكـةينش شـانزةم  

هةيئةى نةزاهة تةخسيس بكرَيـتش لةبةراـةوةى اـةو دووانـة بتـوانن ايشـى خؤيـان بكـةنش خـاَلَيكى تـر لـة            
دا دوو حـةقلى تيـا    15لةوثـةِرة   1111ايعدادى موازةنـةى جـارى موحـةدةى حكومـةت سـاَلى      ايستمارةى 

مليـار دينـارة اايـا لـة      116هاتووة يـةكَيكيان لةنةفـةقات تةشـغيلى دا نووسـراوة حـةقَلى رةاـس ماليةكـةى        
 15ة هــةر لــة نةفــةقاتى تةشــغيلى دا لةوثــةِر/ نةفــةقاتى تةشــغيلى دا رةاــس مــاىل ضــى دةكــاتة دووةميــان

مليـار دينـارةش لـة     116حةقلَيكى تياية بةناوى بـةرناجمى تةمنيـةى اـةقاليم و اـةعماىل موحافـةزاتش بـِرى       
لة زمنى دوو ترليؤن و شةش سةد وشةسـت و ضـوار و    1ى بودجةى عرياق لة خاَلى  1كاتَيك دا لة ماددةى 

اةمةش اةوراقةكةيـةو دةةةمـة   سَى سةد و ثةجناو ضوار مليؤن اةمة ثارةى بؤ تةخسيس كراوة لة هةرَيم 
 .بةردةستى جةنابتان

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثاسش تكايـة تيكـرار نـةبَى رجااـةنش اةوانـةى كـة جـارى تـر وتـراوة دووبـارةى ببَيتـةوة وةختةكـةى             
 .خؤشتان دةِرواو موكةرةرةش ثةميان خان فةرموو

 :عبدالكريم بةِرَيز ثةميان عزالدين
 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكى ث

بــةِرَيز ســةرؤكى ثةرلــةمان ِراســتيةكةى اَيمــة اــةوة ضــةند ِرؤذَيكــة قســة لةســةر وردةكاريــةكانى ثرؤذةكــان 
دةكةين كة بةفعلى هةرضةندة اَيمـة ثَيمـان خـؤش بـَى يـان نـا ِرؤشـتينة نـاو وردةكاريةكانـةوة اةطـةر ضـى            

اةوا سَى ِرؤذةو ضةندين ِرؤذى تـريش  ضوونة ناو وردةكاريةكان ايشى اةندامى ثةرلةمان نيةش ضونكة اَيمة 
كة نزيكـةى مانطَيكـة ايشـى كارمةنـدى دةزطـاى ضـاودَيرى دارايـى دةبيـنني كـة وةكـو مودةقيـ  تـةدقيقمان             
كردووة لةناو بودجةكةدا كة بةِراستى خاَلى يةكةم ايشـى اَيمـة نيـة و بـؤ اـةوةى سـةرمان بثـةِرذَى لةسـةر         

بكةينش بؤية من لةسةر اـةو مةبدةاـة اةساسـيةوة اَيمـة لـةم       ختوتى عام و مةباديئى اةساسى بودجة قسة
هؤَلةدا كؤمةَلَيك ِرةخنةى زؤرمان طرت لةناو ِراثؤرتةكةى ليذنةى دارايى دا كؤمةَلَيك ِرةخنةى زؤرى تيايـة  
كة هى زؤربةى اةندامانى ثةرلةمانةش اةمانة كؤمةَلة ِرةخنةيةكن كة بةِراستى ضاككردنةوةى يـا تةسـةورى   

بؤ اةوةى كة لةناو هؤَلى ثةرلـةمان دا لـةِرَيى اـةو دوو وةزيـرة بـةِرَيزةوة يـا بـؤ خؤمـان و اةنـدامانى          اَيمة 
ثةرلةمان ضةند ضاكى بكةينةوةش من ثَيموابَى تؤزَى اةضينة خةياَلةوةش لةبةراةوةى اةم بودجةية بـة ثَيـى   

ازةكانةوةيـة و بـة اؤثؤزسـيؤن و    اةو ِرةخنانةى كة لةبةردةممان داية و ِرةخنةى سةرجةم فراكسيؤنة جياو
كوردستانى و فراكسيؤنةكانى كةوا ِرةخنةكان لة شوَينَيكةوة بودجةكـة دةسـتى بـةيتَى هةَلئـةوةرَىش يـةعنى      
هــى اــةوة نيــة كــة اــاوا بــة ااســانى لــةناو ثةرلةمانــدا ضــاك بكرَيتــةوةش لــة كاتَيكــدا كــة اَيمــة دةبووايــة و     
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زيـادةى ترليؤنَيـك لـة نةفـةقات دةكـةينش اـةو ثرؤذانـةى كـة          موشكيلةيةكى زؤر اةساسيمان هةية بـاس لـة  
 3ــ 1ثارةيان بؤ سـةرف نـةكراوة و طةِراونةتـةوة و نةطةِراونةتـةوةو ثارةكـةيان ديـار نيـة اـةويش نزيكـةى          

ترليؤنةش واتة اَيمة باس لة مةبلةغَيكى اةوةنـدة طـةورة دةكـةين لـة كاتَيـك دا كـة عـةجزَيكيمان هةيـة بـة          
ــةدا لةســةرؤكى      ترليؤنَيــك و اةو ــامى بودج ــة ختــوتى ع ــةفرز بــوو اَيمــة ل ــراوةش م ــار مةزةنــدة ك ــدة ملي ةن

ثةرلةمانةوة هةتا هةموو اةندامانى ثةرلةمانيش هـةردوو اـةو وةزيـرة بـةِرَيزةى كـة لَيـرةن و ِراثؤتةكـةى        
ليذنــةى دارايــى شــينى حســةن و حوســينمان بــؤ ثِركردنــةوةى اــةو عــةجزة بكردايــةش لةبةراــةوةى عــةجز   

َيكة لة كارةساتةكانى بودجة اةمة اةطةر ااماذة بَيت بؤ شتَيك اةوا بَى خـةم لـةو عـةجزة دانيشـتووين     يةك
تةوزيعى دةكةين لةم نةفةقةية هـةَلى اـةطرين دةيـدةينش بـةم نةفةقةيـةى تةشـغيلى و دابةشـى دةكـةين و         

ك ااماذةيـة بـؤ اـةوةى كـة     مةعاشى اةو زياد دةكةين و ثارةى اةو زياد دةكةينش اةطةر ااماذة بَيت بـؤ شـتيَ  
هةموومان بة غرية موباشر جؤرَيـك لـة دَلنياييمـان هةيـة لـةوةى كـة اـةو عـةجزة حـةقيقى نيـةش اةمـةش            
ديسانةوة كارةساتَيكى ترى اابوورية كـة لـة بودجـةدا هةيـة بؤيـة مـن بـؤ ضارةسـةركردنى اـةم كارةسـاتانة           

دةنط لةسةر يةكَيكى نةدرا اةوانةى تـر بـةديلمان    ضةند ثَيشنيارَيك دةخةمة ِروو بؤ اةوةى بابَلَيني اةطةر
هةبَىش ثَيشنيارى يةكةمم اةوةية كة زووترين كات لةضةند ِرؤذَيك سةرؤكى اةجنومةنى وةزيران و وةزيـرة  
ثةيوةندارةكان بانط بكرَينش ضونكة اةمانة ِرةخنةطرييةك و كةموكوِريـةك نـني كـة اـاوا بـة ااسـانى اَيمـة        

ثياخشانَيك دا دةتوانني لَيرة ضارةسةرى بكةينش بانط بكرَينة اَيـرة بـؤ ِروونكردنـةوةى    ثَيمان وابَى بة ضاو 
حاَلةتَيك اةم هةآلنة وةكو باسم كرد هةَلةيةك نني كـة اـيلال شـارةزاى ايقتسـاد دركـى ثـَى بكـاتش اةوةنـدة         

ةمان دةركـردووةش دةيـان   سادةوساكارن و اةوةندة تَى ثةِريوة كة اَيمةنةشارةزا لةبوارى ايقتسادا دةيان ِرةخن
كةموكوِرميان دةركردووةش بؤية بؤ ثرسيار كردن و ِروونكردنةةى حاَلةتَيك اايا حكومـةتى هـةرَيم بةِراسـتى    
اةوةنة نةشارةزاية دوور لةِرووى اةوان كة اةم هةموو ِرةخنةيـةى بةسـةر دا تـَى ثـةِرى بـَىش يـان اـةوانيش        

ت ثَييـان تـَى ثةِرَينـدرابَىش لةمـةيان دةكةوينـة بـةردةمى دوو       موسةيرن لةوةى كة اةم غةَلةتانـة ِرؤشـت بيَـ   
حاَلةتةوة اةطةر اَيمة بةِراستى اةندامى ثةرلةمان بني و مبانةوَآ نوقتةى فاسَل دابنَيني بؤ بودجـة و سـاَل   
بة ساَل نةةةينة ساَلةكةى تـر اـةم كةموكوِريانـة بـؤ سـاَلى داهـاتوو ِرةضـاو بكرَيـت و اـةوةى كـة لـة خـوىل             

يش تَيى اةثةِرَينَى و هةمووى وا دةراةضـَى بـؤ دانـانى نوقتـةى فاسـَل مـةفروزة لـة ىَل ثرسـينةوةمان لـة          تر
ــَى        ــةبَى ب ــةِرَيزة ن ــرة ب ــةو دوو وةزي ــم ل ــارةزايى و ِرووى دةم ــة نةش ــدة ب ــؤى اةوةن ــؤ خ ــةر ب حكومــةت اةط

رَيتـةوةش هـيَ جَيطةيـةكى    سةليقةيى اةمةى تَى ثةِراندووةة اةمة جَيطةى اةوةية كة متمانةى لَي وةربطريد
تر نيةش اةطةر موسةيريشة ثَيى  دةكرَىش اةبَى خاَلى فاسَل دابندرَيت ديسانةوة بـؤ اـةوةى بةرثرسـياريةتى    
اةوةَل و اةخري نةكةوَيتة اةسـتؤى اـةو وةزيرانـة كةِرةنطـة هـيَ دةسـتيان لـةو كةموكورتيانـة نـةبَىش اـةم           

دووةممش اةوةية لةبةراةوةى كة من طوماي هةية لةوةى داواى  ثَيشنيارة ثَيشنيارى يةكةمم بووش ثَيشنيارى
طةِرانةوةى بودجة بكةمش بودجة ضارةسةر بكرَيتش لةبةراةوةى اَيمة تةجروبةى يةكةممان هةية سـاَلى ثـار   
داواى طةِرانــةوةى بودجــةمان كــرد هةرضــةندة تةســدي  نــةكراش دةبووايــة اةمــة بــةخاَل وةربطريايــة لــةوى   
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اةم جار دَيتةوة اةم غةَلةتانة تيكـرار نةبَيتـةوةش نةفسـى غةَلـةت ضـةند بـارةيى ديسـانةوة        حكومةتةوة كة 
تيكرار بووةتةوة كةواتة طَيِرانةوةى بودجة بؤ حكومةت موسـبةقةن كـة مـن دةزاي و دَلنيـام لـةوةى نيـةت       

اةوةية كـة اـةم    نية لةوةى كة اةو بودجةية ضاك بكرَيت و ايستفادةى نابَيتش بؤية من ثَيشنيارى دووةمم
بودجةية اةبَى باس لةوة نةكةين كةموكوِريةكان ثِربكةينةوة باس لةوة بكةين كة بيطؤِرينش ضونكة سةراثا 
اةو كةموكوِريانةى كة بامسان كردووة متمانةى سةر لـةنوآ طـؤِرينى بودجةيـة بؤيـة لـةناو ثةرلةمانـدا بـة        

ةرى اـةو بودجةيـة بطـؤِرَىش طـرنط اةوةيـة تَيكـراِِ       اامادةبوونى وةزيرة ثةيوةندارةكان بة بودجةوة سـةرلةب 
موتةف  بنيش ضؤن موتةفقني لةسةر اةوةى كةموكوِرى هةيةش موتةف  بـني لـةوةى كـة ثةسـةندى نةكـةينش      

 .ضونكة عيربة بة نةتيجةية و عيربة بة ِرةخنة طرتن نيةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك سامل فةرموو

 :ؤكاك بةِرَيز سامل تؤما
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من قسةم نةماش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك مسري فةرموو

 :امني بةط بةِرَيز مسري سليم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .منيش قسةم نةماش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ساور فةرموو

 :مراد بةِرَيز ساور حممود

 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكى ث
ــوونى ِرَيــذةى           ــةردةم زؤرب ــتان لةب ــة كوردس ــتووين ك ــَى طةيش ــةمووان ت ــةمانش ه ــدامانى ثةرل ــةِرَيزان اةن ب
دانيشتووان و طةشة كردنى شارو شارؤضـكةكان و اـاوةدان بـوونى ودَيكانـةش اةمـةش لـة حكومـةت و ويةنـة         

ويستيةكانى خةَلكى كوردسـتان لـةبارى   بةرثرسيارةكان دةخوازَى كة ااوِردانةوةيان هةبَى بؤ تَيركردنى ثَيدا
ماددى و مةعنةوى داش مـن اومَيـد دةكـةم اـةم بودجةيـة كاتَيـك ثةسـةند بكرَيـت كـة بتـوانني هـةموو اـةو             
داخوازيانةى تيادا بةدى بهَيندرَى كة كؤمةآلنى خةَلكى كوردستان لة بؤنة جياجياكان دا لَيمانيـان داخـوازى   

يذنةكانى ثةرلةمانيشةوة كة هةمووى سةرجنةو تَيبينى طوجنـاون كـة دراوة   كردووةش لةِرَيطةى ِراثؤرتةكانى ل
بةوةى كة كةلينةكان ثِربكرَينةوة و بة نةزةرى ايعتبار وةربطريَيـنش تةسـةورم وايـة خؤشـبةختانة اـريادةى      
 زيندوو هةية بؤ ضاكسازى و تَى ثةِراندنى كةلَينةكانش لةمةشـدا تةسـةورم وايـة اَيمـة لـةوةدا موفـ  دةبـني       
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دةتوانني خزمةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكةين كة بةشَيكى باشى اةوةى ايمكانة لة كةلينةكان تـَي  
بثةِرَيننيش بةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان مـن بـةخَيرايى ضـةند ثَيشـنيارَيك دةخةمـة ِرووش بايةخـدان بـةِرَيطاو          

ى لةدةســتدانى ذيــانى هاووآلتيــانى بانــةكان اةولةويــةتى زيــاترى بــدرَيتَىش ضــونكة يــةكَيك لــة مةترســيةكان
كوردستان لة اَيستادا خراثى ِرَيطاوبانةكانـةش خـاَلَيكى تـر سـنووردانان بـؤ هَينـانى كـواليتى خـراث لـةجؤرى          
صينى و اَيرانى و اـةوانى تـرش طـؤِرينى سـةيارة كؤنـةكان بـة جؤرَيـك كـة بتـوانرَى لـة خزمـةت هاتوضـؤ و             

بَىش هةروةها خؤتان دةزانن ذينطةى كوردستان لةبةردةم مةترسـى  لةمةترسى اةو حادسانة خةَلك ِرزطارى ب
داية و هةَلمةتى نةمام ناشنت يـةكَيك دةبـَى لـةو هةنطاوانـةى كـة دةتـوانرَى بـة خَيرايـى و بةبـةرفراوانى و          
ثاراستنى ذينطةى كوردستان مسؤطةر بكاتش بةتايبةتيش لة ِرَيطةى وةزارةتى شارةوانى و كشتوكاَلةوة اومَيد 

كةم حكومةت اةمةش بة نةزةرى ايعتبار وةربطريَىش بايةخى زياتر بدرَيت بة سَيكتةرى تةندروسـتى كـة   دة
كةمرت نةبَى و خؤتـان دةزانـن بـة ثَيـى سـتانداردى نَيودةوَلـةتى طرنطـى دان لـة ااسـتى          % 5بة جؤرَيك بَيت 

وردسـتانةوة بـة ضـاودَيرى    ةو بة ثَيى كـؤنطرةى نَيودةوَلـةتى تةندروسـتى كـة لـة هـةرَيمى ك      % 6ثةسةند دا 
اـةو سـَيكتةرة   % 15ــ  % 11بةرهةم سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان سـاز كـرا ثَيشـنيار كـرا     .بةِرَيز د

ســةر خبــرَى اومَيــد دةكــةم اــةو ِراســثاردانة لةبةرضــاو بطريدرَيــنش طوذمةيــةك ثَيشــنيار كــراوة بــؤ دةعمــى     
َى لةثاَل كةرتى كشتوكاَلدا دةتوانَى خزمةتَيكى زياتر بة سةروةتى ااذةَلدارىش اومَيد دةكةم اةوة بَةسثَيندر

ودَيكان بكـاتش اةمسـاَل ثَيويسـتة بةضـِرى كـار لةسـةر تـةفعيل كردنـى ِرؤَلـى ضـاودَيرى ثةرلـةمان بـة سـةر               
ثرؤذةكاندا بكرَيت بؤ سةومةتى جَى بةجَى كردنى ياسـا و ااماجنـةكانى بودجـةش دةزطـاى ضـاودَيرى دارايـى       

ــَيوةيةكى ــةش          بةش ــت و اَيم ــةر بكرَي ــان لةس ــةمان و كاري ــة ثةرل ــةكانى بنَيرَيت ــا ِراثؤرت ــى ياس ــة ثَي ــارا ب ك
كةمتةرخــةمى تَيــدا نةكــةينش بــةِرَيز ســةرؤكى ثةرلــةمانش لــةنزيكرتين دةرفةتــدا دةخــوازم داهــاتى نــةوتى   

بكرَيتة ثـرؤذة وةك  فرؤشراو كة بة موزايةدة كراوة بهَيندرَيتة ثةرلةمان و بؤ ِراى طشتى ِروون بكرَيتةوة و 
مليـؤن دؤورةكـة دا لـةِرابردوو دا كـراش هـةروةها ثياضـوونةوة بـة ثلـةى كؤمثانياكـانى جـَى            151اةوةى لة 

بةجَى كردنى ثرؤذةكانى اةو كؤمثانيايانة ثرؤذةيان ثةكخستووة يان وةك خؤى لة كواليتى و مـاوةى تـةواو   
ة ثَيــى ياســا مامةَلــةيان لةطــةَل بكرَيــتش لــةِرووى  نــةكردووة بــةبَى هــؤى مــةنتقى ثرؤذةيــان نــةدرَيتَى و  بــ 

سرتاتيجي و نةتةوةييةوة بايةخدان بة ناوضةكانى كَيشة لةسـةر و بـة تايبـةتيش لـة سـَيكتةرى ثـةروةردةو       
ااوةدانى دا مةسةلةيةكى زؤر طرنط هةيـة كـة اـةبَى لـة ميزانيـةى سـاَلانةى حكومـةتى هةرَيمـدا اـاوِرى ىَل          

ــةوةى لةناو  ــةوةش ا ــةتى      بدرَيت ــةر حكوم ــةوة لةس ــةِرووى ايداري ــتة ل ــوزةرَى ِراس ــةر دةط ــة لةس ــةكانى كَيش ض
ايتحاديةش بةآلم ثرؤذةكان ِرةنطدانةوةى نية و ثرؤذةكانى حكومةتى هةرَيمة ِرَيذةيةك بةشدارى كردووة لة 

زةدا هـةموو اـةو   بؤيـة مـن خوازيـارم اَيمـة بتـوانني لـةم ثةرلةمانـة بـةِريَ        منو داش بةآلم اةبَى اةوة  زياد بكرَيتش 
ــةِرَيزةكان         ــة ب ــةِرَيزةكان و ميوان ــرة ب ــى وةزي ــَيش وةآلم ــبةقةن ث ــن و موس ــاو بطريدرَي ــكران لةبةرض ــةى باس كةلَينان
نةكةوينش ضونكة لةوانةية وةآلمى خؤيان هةبَى بؤ هةنـدَى تَيـِروانني بـة ذمـارة و بـة جومـةىل تـر دةرخـرانش اَيمـة          

م و سةرجنةكانى وةزيرة بةِرَيزةكان اةو كاتة قسةى تر لةسةر كؤتايى هَينـان  ضاوةِرَى بني دواى دةراةجنامةكانى وةآل
بة طفتوطؤكانى بودجة بهَيندرَيتش بةآلم موسـبةقةن اـةوة بـؤ ِراى طشـتى و بـؤ هـةموونان ِروونـة كـة بووذانـةوةى          
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جؤرَيــك كوردســتان و بــةردةوامى خزمــةت كردنيــان ثةيوةســتة بــة ثةســةند كردنــى اــةم بودجةيــةوةش اــةويش بــة  
 .كةمرتين ناعةدالةتى تَيدا بَى و سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةيان خان فةرموو

 :بةِرَيز بةيان امحد حسن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةسـت ثَيكـَى ســوثاس بـؤ ظـَى دةرفــةتَى بِراسـتى مـن دظــَينت ضـةند خاَلـةكا بدةمــة ثـَيش ضـاظَيت اةنــدامَى           

زش بابةتَى كةرتى تايبةت كو بِراستى كةرتةكى ذ بري كريةش كو مةفروزة هلةمى وآلتـا ملـَى   ثةرلةمانيةت بةِرَي
كةرتى طشتى ظة كاردكاتن و طرنطى ظَى طرنطيةكا يةعنى هةذى تةبعةن ثـَى بَيتـة دانـانش لـديظ لَيكؤلينَيـت      

ةزار كارينـة سـاآلنةش لبـةر    ه 51ـ 11اةنستتيو دا ِرانديا اةمريكى ثَيويستيا اةم ثَيتظيا هةرَيما كوردستانَى 
هةندَىدظَينت طرنطيةكا هةذى تةبعةن ظَى كةرتَى بَيتة دانانش اةطةر اـةم سـةح كـةينَى تةبعـةن اـةظ كةرتـة       
هةمى كةرتةكَى بَى ياسايةو نة ِرَيكخستية و طرنطيةكا هةذى ثَى نةهاتيـة دانـانش لـةوما اةظـةر سـةحكةينَى      

دجــة بــؤ كــةرتى كشــتوكاَل و ثيشةســازى و طةشــتوطوزار كــةمرتين ِرةنطظــةدانا وَى بودجــةيَى دا كــةمرتين بو
ِرَيذةيا بؤ هاتية تةرخان كرنش كـو اـةظ بوارةنـة دشـَين دةرفـةتَيت كـارى تةبعـةن ثةيـدا بكـةنش اةطـةر اـةم            

هةزار طةشتوطوزار سـةردانا هـةرَيما كوردسـتانَى     57سةحكةينَى طةشتوطوزار اةظ ساَلة ل نةظرؤزا اةظ ساَلة 
ةظــة خبــؤ ثَيتظيــا بةرنامــة و ثلــة تايبــةتيا بــن كــو اــةظ كةرتــة بَيتــة ثــَيش اَيخســنتش هةروةســا     يــا كــرىش ا

كؤمثانيايةت نزيكى حزبى و حكومى دةست بسةر ظَى كـةرتَى دا طرتـى كـو نةشـَينت بِراسـتى دايـك بووناكـا        
بـودجَي دا اـةز   سروشتى ذ دايك ببـينت و طةشـة بكـات و ثـةنطاظَيت هـةذى بهـاظَينتش وارَى بةرهـةمهَينانَى د       

دبَيــذم يــة ووازة كــو اةظــة ذى تةبعــةن بةشــةكى زؤر ذ وى بودجــةيَى بــؤ كِرينــا كةرســتةيةت بيناســازى و   
ثَيتظيةن دَيتة بكاراينانش اةظة هةندَى ذى وا ل مة دكاتن هةرَيما كوردستانَى كو ض جاران نةشَيت ايعتمادَى 

تَيت دةوروبةرَيـداش مـن ثرسـياةكا هـةي ااراسـتةى      لسةر خؤ بكـاتنو هـةمى ثـارةيَى مـة بَـيتة ظـةرَى دةوَلـة       
جةنابى وةزيرى دارايي دكةم  كو بِراستى لديظ وَى طةشتا اةم ضوومية سةرةدانا ثارَيزطةها كرى ِرَيظةبةريا 
طشتى يا كار و دةستةبةرى كؤمةآليةتى بؤمة دياركرش كو سندوقا زةمانة كو اةظ سندوقا دهَيـن كو خزمةتَى 

ش بةس اةظة هةمى بؤ اَيمة ديار كرد اةظة هةنَىش تةبعةن اةظ ثارةيـةت ِرَيظةبـةريَى هـةمى    كرَيكارَى دابينت
ذ وَى سندوقَى دَيتة وةرطرتن كو اةظة بِراستى ثَيتظيا ِروونكردنةكةيةش اةظة اةسَلةن مافةكى كرَيكاريةش من 

ك ذ وانا تةبعةن اةم ذظَى ضةند ثَيشنيارةكى ديكةت هةينة حةز دكةم ثَيشةكةشى هةوةيةت هَيذا بكةمش ية
طرفتاريا ووازيا بودجة خؤ اةم دةركةظني و بودجةيةكا ِرَيك و ثَيك تةبعةن بَيتة دانانش اةز ثَيشنيار دكةم 
ل وةزارةتا دارايى ِريظةبةريا طشتى يا موازةنةيَى بَيتة دانانش ِريظةبةريةكا بةسيتا هـةى بـةس ِرَيظةبةريـةكا    

ثشـتةظانيةت تـةمام بـؤ بَيتـة كـرن كـو اةظـة دظ مـن يةكـةمني ثَينطاظـا بـؤ             طشتى بَيت و دةسةآلت هـةبينت 
ضاكســازيةت دظــَى بــوارَى دا كــو اــةم ســاآلنة تةبعــةن اــةم ل ســفرَى دةســت ثــَى نةكــةينش هةروةســا ذ بــؤثرت  
شةفافيةتَى ناظ بودجـا مـة دا هـةبيت ثَيشـنيار دكـةم تةبعـةن ليذنةيـةك بَيتـة تةشـكيل كـرن هةروةسـا بـؤ             
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نا كَيشةيا تةبعةن تةتابوقَيت ناظ بةينا سةرفَى و اريادةدا دظـَينتش اـةظ ليذنةيـةكا تةبعـةن بَيتـة      ضارةسةركر
درســت كــرن و ظــى كــارَى هــةنطاظَى بــينت كــو شــةفافيةت ثــرت اــةرك وكارَيــت وةزارةتــَى دا بــينتش هةروةســا    

وةك ريقـابى وةكـو كارَيكـا    ثَيشنيارى دى اةظةية كو هةتاكو وةزارةتَى بدرستا اةرك و موهيمةتَى خؤ ِرابنب 
طرنط و ثَيويستش هةروةسا بؤ تةحقي  كرنا ومةركةزيةتَى اةز ثَيشنيار دكةم هةمى مةشاريعَيت وةزارةتَى 
لثارَيزطةهان تةبعةن بَينة تةنفيز كـرنش تنـَى اـةركَى وةزارةتـَى اةركـةكى رقـابى بـينت مةشـاريعَيت هـةمى          

ــَينت تةبعــةن تةنســ   ــةزَيت اــةظ تــةنَى بَينــة   دنيايــا طةلــةكا مــةزنا و دظ ي  دطــةل وةزارةتــَى و دطــةل موحاف
بكاراينانش ثَيشنيارا دى اةظةية كو ليذنةيةكا تايبةت بؤ ديظ ضـوونا ثرؤذةيـان كـو اـةم هـةميا تةاكيـدَيت       
لسةر هةندَى كرن طةلةك كةماسى َيت ظـان ثرؤذةيـا هـةين اـةظ ليذنـةيا تايبـةت ديوانـا ضـاظدَيرى و رقـابى          

ة هةنَى كارَى اةظة بينت ديظ ضوونَى بؤ هةمى ويةنَيت ثرؤذا بكـاتن بةشـَيوةيةكى جـانش    بينت تةبعةن اةظ
اةظ ثرؤذيةت هةنَى و تةنفيز كرنا وانا لبـةر دةسـتَى بَيتـة بةردةسـتَى ثةرلـةمانَىش ثَيشـنيارا دى اةظةيـة و        

ل هةنـدةك ِرَيكخراوَيـت   وةزارةتا ثالندانان دظَينت كارَى خؤ ِرابـينت كـو هةنـدةك طرَيبةسـتا طـرَى داتـن دطـة       
بيانىش دطةل كؤمثانيةت بيانى بؤ ثالندانانَى كو حكومةتا مةيا هةرَيما كوردستانَى ذ ظَى اـةز مـَى اةظرؤكـة    
تَيدا ذظان قةيرانا دةركةظينتش بؤ منوونة دَى ضةوا كَيشا طةندةَليَى طرانيَى بـَى كـاريَى تـةزةخوما وةزيفـى د     

يت مةتَلوب تةبعةن دظى بوارَى داش اةز تةبعـةن تةاكيـدآ هلةنـدَى دكـةم     ضةوا دةركةظني دطةل هةبوونا داتا
هـةزارا تةبعـةن دطـةل هةنـدَى دا كـو ديـظ ضـوون         151كو تـؤِرَى ثاراسـتنا خَيزانـَى هـةر زَيـدة ببـينت بـؤ        

لسستةما سيسـتةمَى ظـَى تـؤِرَى بَيتـة كرنـَى  كـو بِراسـتى دظـَينت ل دةسـةآلتا حزبـَى دا دةركـةظيت و فعلـةن             
 ............ .ةتةكا بةرضاظ بؤ خةَلكَى مة بكاتنش تشتَى دى ثشتةظانيان ل ِراثؤرتاخزم

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لةناو مَيزانية دةسةآلتَى حزب موناقةشة دةكةين سةومةت بىش دةوةرة سةر ِراثؤرتةكةش فةرموو

 :بةِرَيز بةيان امحد حسن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةواو بووم تةقريبةنش اةز ثشتةظانيا ل هةردوو ثرؤذةَيت خةستةخانةيا ل دايك بوونَى و  باشة كاك دكتؤرش
خةستةخانا ثةجنةشَيرَى ل دهؤكَى دكـةمش كـو اةظـة ثةيتظيـةكا خـةَلكَى مةيـةش هةروةسـا تةاكيـدَى هلةنـدَى          

ش خـةَلكَيكى هـةذارة   دكةين كو كَيشةيا تاثؤيَى ذى بِراستى خانةيت نة تاثؤ كرى كو كَيشةيةكا طةلةكا مةزنـة 
 .......... .تةاكيدَى هلةندَى دكةم حكومةت بةرضاظ بيت كَيشةذى 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش كاك عمر  فةرموو

 :محدامني خدربةِرَيز عمر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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مانـةش هـةروةها بـؤ    لةِراستى بوونى بودجةيةكى طشـتى هاوسـةنط و بـةهَيز اـةرك و بةرثرسـياريةتى ثةرلة     
حكومــةتى هــةرَيميش باشــةش بؤيــة دةوَلةمةنــد كــردن و ســةرنج لَيــدانى اــةركى هــةموو ويةكمانــةش لــةناو     
بودجةى طشتى دا هاوكَيشةيةكى طرنط هةية اـةويش ثةيوةنـدى نَيـوان بودجـةى وةطةِرخسـنت و بودجـةى       

بؤية اَيمـة دةبـَى هـةوَل بـدةين اةمـة       يةش% 61و % 31وةبةرهَينانةش لةونَيوةدا دةبينني كة هاوكَيشةكة بة 
وةكو ثَيشنيار كراوة اةمة بـة فعلـى بكرَيتـة بِريـارش خـاَلَيكى طرنطـة كـة        % 11و % 71بطؤِرين و بيكةين بة 

اَيمة دةتـوانني طـؤِرانَيكى ايجـابى لـة بودجـةدا بكـةينش هـةر لـةو ثةيوةنديـةدا ثةيوةنـدى نَيـوان بودجـةى             
اةطةر ديقةت لة ساَلى ِرابردوو بدةين دةبينني ضةندةها ثرؤذة هةية ساَلى وةبةرهَينان لةطةَل وةطةِرخسنت 

ثار ثارةى بؤ دانراوة و طوذمةى بؤ تةرخان كراوةش بةآلم ِريذةى خةرج كردنى سفر بـووةش ثـَي دةضـَى اةمـة     
ة تةسبيت جارَيكى تر طةِرابَيتةوة بؤ بودجةى وةطةِرخسنت و تةشغيلىش بؤية ثَيويستة لةِراستى دا اَيمة اةو

بكةين كة اةمة لـة ااينـدةدا دووبـارة نةبَيتـةوةش سـةبارةت بـة دابةشـكردنى بةسـةر سـَيكتةرةكان و بةسـةر           
ى دراوةتةوة وةزارةتى دارايى و اابوورى اَيمة تَى دةطـةين كـة بـؤ اـةم     % 15,35وةزارةتةكاندا دةبينني كة 

اةطــةر بــةراوردى بكــةين لةطــةَل وةزارةتــى   ِرَيذةيــة دراوةتــة وةزارةتــى دارايــى و اــابوورىش بــةآلم دةبيــنني 
خوَيندنى باآل و لةطةَل وةزارةتى ثـةروةردة بةهةردووكيانـةوة اةوةنـدةى وةزارةتـى دارايـى و اابووريـان بـؤ        
داندراوةش بؤية لةوةشدا هةوَل بدةين طؤِرانَيكى جوزاى بكةين بؤ اةوةى بتوانني كَيشة سةرةكيةكانى بوارى 

آل هـةنطاو بـة هـةنطاو ضارةسـةر بكـةينش بؤيـة اـةوةى وةزارةتـى خوَينـدنى بـاآل و           ثةروةردة و خوَينـدنى بـا  
ية هةوَل بدةين بكرَيت بةتايبـةتى اـةوةى كـة وةبـةرهَينانى زيـاد بكرَيـت       % 1,17توَيذينةوةى زانستى كة 

بةشــَيوةيةك كــة بــةِرَيز جــةنابى ســةرؤكى ثةرلــةمان دَيــرين تــرين زانكــؤ لــة هــةرَيمى كوردســتان زانكــؤى    
ةآلحةدينةش اَيسـتا بةشـَيك لـة كؤليـذةكانى لـة كؤنـة مةعةسـكةر دايـةش هـةروةها بةشـَيك لـة كؤليـذةكانى             س

لةبينايةيةك داية كـة بـؤ قسـمى داخلـى دروسـت كـراوةش بينايـةى سـةرؤكايةتى ببينـة بةِراسـتى لـة كـةووة             
دةكراوةش ثَيويستة بِرَيك لة دةضَىش بؤية بؤ اةم زانكؤية زةوى بؤ تةرخان كراوة و ديزاينى سةرةتايى بؤ ااما

ثارةو طوذمةيةكى باشى بؤ تةرخان بكرَيت بؤ اـةوةى هـةوَل بـدةين كـة دةسـت بـة دروسـت كردنـى كـامثى          
زانكؤى سةآلحةدين بكرَيت بةو شَيوةى كة اَيستا زانكؤى سـلَيمانى هةيـةتى و زانكـؤى دهـؤكيش لةحاَلـةتى      

سـةرنج و تَيبينـى جـؤراو جـؤر هةيـةش لـةوةى كـة         دروست كردندايـةش سـةبارةت بـة ثرؤذةكـان دةبيـنني كـة      
لةوانةية هةندَى ثرؤذة وةهمى بنش لةوانةية هةندَى ثرؤذة هةية مةسةلةى منونةى زينـدوو هةيـة كـة سـَى     

مليؤنش مليارَيك زياترى بؤ تةرخان كراوةتـةوةش منوونـةى زينـدوومان     611ساَلة تةواو بووةش بةآلم اةمساَل 
وةفــدَيكى بــةِرَيزى ثةرلــةمان ضــووين بــؤ ســنوورى قــةزاى ثشــدةر بــؤ ســةردانى    لةويــةش اَيمــة ثــار لةطــةلَ 

مليـؤنى بـؤ دانـدراوةش     611ااوارةكان بة ِرَيطايةك داضووين كة دةمَيكة تةواو بووةش كةضـى اَيسـتا دةبيـنني    
ةسـتم  مليؤنى بؤ تةرخان كـراوةش مةب  611بةفعلى و بة زيندوويى دةزانني اةم ثرؤذةية تةواو بووةش بةآلم 

ثَيى اةوةية كة ضةند ثرؤذةيةكى تر هةية لةسةر قةزايةك هاتووةش بةآلم لة اةساسـدا هـى قةزايـةكى تـرةش     
هةموو اةم ثرؤذانة ثَيويستيان بةوة هةية كة دووبارة ِرَيكبخرَينةوة و ثَيداضوونةوةى بؤ بكرَيتش هةروةها 
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ثَيشنيار و بريوبؤضوونى / ةربطريدرَىش يةكةميانلة دانانى ثرؤذةكاندا ثَيويستة دوو خاَل بة نةزةر ايعتبار و
بةرثرسى يةكة ايداريةكان لةسنوورى ناحية و قةزاكان و هـةروةها هـى ثارَيزطاكـانيشش هـةروةها داواكـارى      
خةَلكيش لةِرووى خزمةتطوزارى و لةِرووى خةدةمات و لةِرووى ااوةدانكردنةوةش هةندَى لـةو ثرؤذانـة دواى   

بينني نة داواكارى خةَلكة و نة قايقام داواى كردووة و نـة ثارَيزطـار داواى كـردووة و    بةدواداضوونى اَيمة دة
نة مديرى ناحيـة داواى كـردووةش بؤيـة وةرطرتنـى اـةو دوو خاَلـة بةنـةزةر ايعتبـار بـؤ ثرؤذةكـان زؤر زؤر           

ارين االيةتَيك بؤ طرنطةش بؤية ثَيويستى بة ثَيداضوونةوةو دووبارة ِرَيكخستنةوةى ثرؤذةكان هةيةش اومَيدةو
 .اةوة دابندرَىش هةوَل بدرَيت كة اةم جؤرة سةرجنانةى كة هةية ضاك بكرَيتش زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك سةرهةنط فةرموو

 :حممد بةِرَيز سةرهةنط فرج

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةوَيوة قســة دةكةمــةوةش مــن خاَلَيــك هةيــة اةنـدامانى بــةِرَيزش دوَينــَى لــةكوَى دا نــةمتوانى قســةكاي بكـةم لــ  
دةمـةوَى باســى بكـةم بودجــةى وةبـةرهَينان دةكــةم اـةم ذمارانــة دةخةمـةِروو هيــوادارم لةويـةن وةزيرانــى       

سـَى ترليـؤن و سـةد و نـةوةد و مليـار و ضـوار سـةد و شةسـت و دوو         ) بةِرَيزةوة بةهةند وةرطريَىش لـة كـؤى  
ــؤن ــةرهَينانش دوو  ( ملي ــةى وةب ــة بودج ــؤنل ــؤ    و تريلي ــؤنى ب ــؤ ملي ــت و ن ــار و شةس ــةد و دوو ملي ــت س هةش

كؤى اةو بودجةيةى اةمساَل بؤ ثِرؤذةكانى ساَلى رابردووةش % 76ى دانراوةش واتة لة 1111ثِرؤذةكانى ساَلى 
بةركةوتى ثِرؤذة ثَيشنياز كراوةكانى اةم ساَل نؤ سـةد و هةشـتا و هةشـت مليـار و سـةد و نـةوةد و حـةوت        

بؤ ثَينج سـةد و ضـل و سـَى ثـِرؤذة دانـراوة بـؤ هـةموو كوردسـتان كـة بِرَيكـى           % 13كة دةكاتة مليؤن دينار 
 1111ش اةمـة دةرى اـةخات لـة سـاَلى     1111يةكجار كةمة لة ضاو بودجةيةكى سيانزة ترليـؤنى بـؤ سـاَلى    

يــةك شــت دةرةخــاتش عجــز زؤر زؤر زيــاتر بــووة لــةوةى كــة حكومــةت خســتؤتية رووش ضــونكة زؤرى ثــِرؤذ 
سفر بووة لة خاَلَيكى راثؤِرتةكةى ليذنةى دارايـي ثةرلـةمانى كوردسـتان    1111ثَيشنياركراوةكانى ساَلى ثار 

لةطـةَل   1111زيـادي كـردووة اةمسـاَلش واتـة سـاَلى      % 16هاتووة باس لةوة اةكات بودجةى وةبةرهَينان لـة  
ى اةمساَل ساَلى بودجةى ثِرؤذةكانى مقارنة بكرَيت اةم زيادةية لةكاتَيكاية بودجةى ثِرؤذةكان 1111ساَلى 

بودجةى وةبةرهَينانش مووضةى فةرمانبةران برادةران باسيان كرد بةس من اةم ذمارانة اةخةمة روو ساَلى 
 1111سَى ترليؤن و هةشت سةد و نؤزدة مليار بؤ شةش سةد و شازدة هةزار فةرمانبةرش لـة سـاَلى    1116

شةش سـةد و بيسـت و ثَيـنج هـةزار فةرمانبـةرش بـةآلم لـة سـاَلى          ضوار ترليؤن و شةش سةد و دوو مليار بؤ
شةش ترليؤن و دوو سةد و نةوةد مليار بؤ شةش سةد و ثةجنا هةزار فةرمانبةرة اةم فةرقـة ضـية    1111

نزيـك بـة دوو ترليـؤنة بـابي مووضـةى فةرمانبـةران زيـادى         1111بـؤ سـاَلى    1111لة ماوةى سـاَلَيكا لـة   
اةو برادةرانة باسيان كرد هةمان اةو ثرسيارة لةوى اَيمـةش هةيـة هةنـدَى ثـِرؤذة      كردووةش ثارةى مدةوةر



 131 

هةية لة ساَلى ثارا كارى تيا نةكراوة و ثارةى بؤ دانراوة اـةم ثارةيـة بـة كـوَى طةيشـتووةة مـن هةنـدَى لـةو         
يان بـِرى  ثِرؤذانة بة كورتى اةخةمة روو دروست كردنى بيناى دادطاى شـارةزوور و سـةيد صـادق هةريةكـة    

مليارات دينارى بؤ تةرخان كراوة لة ثِرؤذةكانى اةجنومةنى دادوةرى ساَلى ثار هةبووةش اَيسـتاش لـة وثـةرة    
لة تةسلسولي سَى و ضوار هاتؤتةوة ثارةى بـؤ دانـراوة و هـيَ كـارَيكيش لـةو ثِرؤذانـة نـةكراوةش ثـِرؤذة          11

ةيةكى شارةوانى ثِرؤذةى كِرين و دانانى ثَيوةرى ااو هةية تةواو بووة و كة ثارةى بؤ دانراوةتةوة وةكو ثِرؤذ
جَيبةجَيي اةكات بِرى شةست مليـار دينـار داواى بيسـت مليـار     ( DMC)بؤ هةرسَي ثارَيزطا كة كؤمثانياى 

دينــارى تــري بــؤ كراوةتــةوةش لةكاتَيكــدا وةزارةتــى شــارةوانى لــة مَيــذة خــةريكى اــةو ثِرؤذةيةيــةش اةمــةيان  
ةلياوةش سـاَلى ثـار لـة خشـتةى ثِرؤذةكـانى ااوةدانكردنـةوة هـةبووةش رَيطايةكـة تـةواو          قريتاوكردنى طوندى ع

بووةش بةآلم اةمساَل لة بودجةى ثةرةثَيدان بـِرى نـةوةد و دوو مليـؤنى ديكـةى بـؤ تـةرخان كراوةتـةوةش لـة         
شـتةى  وثةرة ضل و شةش زجنريةى سةد و شةشش رَيطاى طوندى سؤيلة مـري و سـةيد صـادق سـاَلى ثـار لـة خ      

ثِرؤذةكانى ااوةدانكردنةوة ثارةى بؤ تةرخان كراوةش تةواويش بووة رَيطةكةش اةمساَل لة ثِرؤذةى ثةرةثَيـدان  
سةد و دوو مليؤنى ترى بؤ دانراوة و دانراوة لة وثةِرة ضل و حةوت زجنريةى سـةد و ثَيـنجش تـةواو كردنـى     

ثِرؤذةكانى ثةروةردة دا هـاتووة بـِرى تـةرخان    قوتاخبانةى هةذدة ثؤلي لة سةيد صادق ساَلى ثار لة خشتةى 
ــةرخان        ــؤ ت ــرى ب ــارى ت ــؤن دين ــةد و نــةوةد و يــةك ملي ــدان س ــةر بودجــةى ثةرةثَي ــة اَيستاشــة لةس كــراو ل
كراوةتةوةش وثةرة ثةجناو سَى زجنرية بيست و يةكش دروست كردنى رَيطةى سيدصادق و ناوبريان لة خشتةى 

ش اةمساَل لةسةر بودجةى ثةرةثَيدان بـِرى سـَى سـةد و يـةك مليـؤنى بـؤ       ساَلى ثارى ااوةدانكردنةوةدا هاتوو
تةرخان كراوةش رَيطةكةش تةواو بووةش وثةِرة ثةجناو يةك زجنرية سةد و بيست و دووش نا روونى لـة هةنـدَى   
ثِرؤذة زجنـرية شةسـت و ثَيـنج لـة ثـِرؤذةى ثةرةثَيدانـة اامادةكـارى و تـةواو كـارى ثِرؤذةكـانى سةيدصـادق            

ةمان بِر بؤ هةريةكةيان بـِرى ثَيـنج سـةد مليـؤنش اةمـة مةبةسـت لـة ضـيةة بةراسـتى روون نيـة و روون           ه
بكرَيتةوةش لة وثةِرةى شةست و نـؤ زجنـريةى ضـل و ضـوار ثـِرؤذةى ثةرةثَيـدان هـاتووةش بـِرى ثَيـنج سـةد و           

َلـةيي سـلَيمانى اــةوش   هةشـتا و سـَى مليـؤن دينــار بـؤ راكَيشـانى كارةبــاى نةخؤشـخانةى ضـوار ســةد قةرةويَ       
لةكاتَيكدا اةو نةخؤشخانةية هةشت ساَلة اةناَلَينَى بةدةست اةوةى كة تةواو نابَىش لة وثةر ة حةفتا و يـةك  
لــة زجنــريةى بيســت و هةشــتدا ثــِرؤذةى ثةرةثَيــدان هــاتووة ثــِرؤذةى تــةواو كــارى بــؤ نةخؤشــخانةى ثــةجنا  

ــةيي لــة ســةيد صــادق كــة بــِرى شــةش ســةد و    ضــل مليــؤنى بــؤ تــةرخان كــراوةش لــة كاتَيكــدا اــةم   قةرةوَيَل
خةستةخانةية تةواو كراوةش اةم خةستةخانة ثةجنا قةرةوَيَلةييةى تازة كـراوة دووش سـَى سـاَلة تـةواو بـووةش      
بؤ اةو شارة باجي كةم و كورتى مقاولَيك بداتةش حةقة اةو ثارةية لة ثِرؤذةى اةو شارة خةرج بكرَيت كةم 

اسةبةكردنيش هةبَيش يا لة هةنـدَي بابـدا هـاتووة هاوكـارى كردنـى كـةرتى تايبـةت لـة         و كورتى هةبَي با حم
بوارى خوَيندن لة هةَلةجبة و كةور بة بِرى دوو مليار دينارش يةعين يةكي يةك مليار دينار بؤ هةر يـةكيان  

ى تايبـةتش  وثةرة حةفتا و هةشت زجنريةى ثَيـنج و نـؤ بـؤ يـةعين بـؤ لـة كـةرتى طشـتى بـؤ هاوكـارى كـةرت           
بابةتَيكى تر كـة مـن اةمـةوَيت قسـةى لةسـةر بكـةمش بةراسـتى مـةوزوعي ثَينجـوَين كـاك شـَيخ بـايز وةكـو              
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وةزيرى دارايي ااطادارى اةو مةرزى باناغةيةش يةعين اةطةر سةيرى ثِرؤذةكانى اةمساَل بكةين بـؤ قـةزاى   
وَين اــةذماركراون بانــا  ســنوورَيكى ثَينجــوَين مةســةلةن اــةو ثِرؤذانــةى لــة بانــا  كــراونش لةســةر ثَينجــ 

نَيودةوَلةتييـة و هـةتا اـةو جادةيـةى لـة سـةيد صــادق اةضـَى بـؤ ثَينجـوَين اـةوة جـادةى مـةرزى باناغــة             
جادةيـةكى مـوةهيم و ســرتاتيجية حـةق وايـة اــةو ثِرؤذانـةى كــة بـؤ ضـاككردنى اــةو جـادةيى سةيدصــادق         

ر ثَينجوَين حساب بكرَيت بة راستى وة اةو ثِرؤذانةى اةكرَي نة لة سةر سةيدصادق حساب بكرَيت نة لةسة
كة بؤ مةرزى بانا  اـةكرَيت حـةق نيـة لةسـةر مةنتيقـةى ثَينجـوَين حسـاب بكرَيـتش ضـونكة مةنتيقـةى           
ثَينجوَين مةنتيقةيةكة كاولكارى زؤرى بةخؤيةوة بينيوةش ثَيويستى بةوة هةية بؤ خـؤى ثـِرؤةذى اـاوةدانى    

ةك ثارةى ثِرؤذةكانى ثَينجوَين لة مةرزى بانا  سةرف بكرَيتش با اةمـة بـة نـةزةرى    تَيدا اةجنام بدرَيتش ن
ايعتيبار وةربطـرين يـان هةنـدَي لـة بـرادةران باسـي اـةوةيان كـرد لـة ديـارى كردنـى ثرؤذةكانـة مةسـةلةن              

ا هةَلةجبـةى  نووسراوة ثِرؤذة بؤ سةيد صادق لة هةَلةجبةى تازة يةعين اةم تَيكةآلويية بؤ هةبَية لةكاتَيكـد 
تازة و قةزاى شارةزوور بؤخؤى قةزايةكـة ايـدارةى هةيـةش كؤمـةَلَى خـةَلكى تيايـة و كؤمـةَلَى كـةم و كـوِرى          
هةية ااخر اةو ثارانة لةو شوَينانة سةرف بكرَيتش ثَيشنيازةكاي اةوانةى كة كراون دووبارةى ناكةمةوة بة 

انى برادةرانيش نـازاي باسـيان كـرد يـان نـا اةطـةر       راستى يةك خاَلى زؤر مهيم هةية و وةكو ليذنةى شارةو
ااطــام ىَل نــةبووبَي داواكارييــةكى زؤرى خــةَلك هةيــة بــؤ تــاثؤ كردنــى اــةو زةويــة ســةد مةتريانــة يــان اــةو  
زةويانةى لـة ثـيش سـاَلى نـةود و يـةك تـاثؤ نـةكرابوون حةقـة بةراسـتى وةزارةتـى ثالنـدانان رووى دةمـم             

انان بةهاوكارى لةطةَل وةزارةتى شارةوانى ثالنَيك دابنَين با ثارةيـةك تـةرخان   اةكةمة بةِرَيز وةزيرى ثالند
بكةن بؤ اةو خانووانـةى كـة تـاكو اَيسـتا لـة سـاَلى ثـةجناو هةشـت و شةسـت و حـةفتاو هةشـتاكان دروسـت             

 ....كراون و تاثؤ نةكراون حةقة اةو مةوزوعة
 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 َيز هاوِراز شَيخ أمحد محد مام بايزش فةرموو زؤر سوثاسش دةست خؤشش بةِر
 (:از خؤشناو هاوِر) بةِرَيز هاوِراز شَيخ أمحد 
 :   بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ اةو دةرفةتة بؤ تةواوكردنى اةو قسانةى كة نةمان توانى لةبةر كات تةواوى كةينش من لةو 
 بكةم لةوَيوة دةسـت ثـَي دةكةمـةوة كـة بةراسـتى بابـةتَيكى       جَيطايةى كؤتايم ثَي هَينا و نةمتوانى قسةكاي

طرنط هةية وى اَيمة بوارى ذينطة كة بوارى ذينطة بواريَ كى زؤر طرنطةش بةآلم اةوةى هةستى ثـَي دةكرَيـت   
بوارى ذينطة لة ثاشةكشةداية بةراستى لة كوردستان يةعين هةر لةوَى كة وةزارةتَيك دامةزراو طرنطى بـاش  

دراش بةآلم نةتوانرا بةراستى وةكو ثَيويست اةم بوارة طةشةى ثَيبدرَيت لةكاتَيكدا لةم كابينةية كة  بة ذينطة
اةم وةزارةتة هةَلدةوةشَيتةوة و دةبَيت بة دةستةيةك اةمة بؤ خؤى كةمكردنةوةى ايهتيمام بوو بةراسـتى  

ردةضَى و جـارَى ياسـاكةى تازةيـة    بة ذينطة لةوَيدا كة دةستةيةك دروست دةكرَي و ياساكةى لة ثةرلةمان دة
بؤ جَيبةجَى كردن و اةمةش بؤ خؤى شتَيكة بةراستىش بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بةراسـتى بـةِرَيز وةزيـرى    
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دارايي و بةِرَيز وةزيرى ثالندانانيش كـة دةزانـن هـةموو بيناياكـانى ذينطـة لـة كوردسـتان كوَييـةة كةاةمـة          
رى ذينطة و بودجةى ذينطة و كة لة خـوارةوة هـاتووة و تـةنيا خـاَل     يةكَيكة لة خةلةلة طةورةكان كة هؤشيا

لة بودجة باسي ذينطةية كة هيَ باسَيك نةمايةوةش اةجنا زؤر زؤر بة ثؤينتَيكى كةم باسي ذينطـة دةكرَيـتش   
طـة  لة هةولَيرش لة دهؤكش لة سلَيمانىش لة طةرميان كة اَيمة بةِرَيوةبةرايةتى ذينطةمان هةية بينايـةكانى ذين 

ــة        ــنيار كراوةكــان نــة ل ــيَ ثِرؤذةيــةك نــة لــة ثَيش ــتى نــة ه ــوَينش يــةعين بةراس كــؤى بينايــةكانى ذينطــة ك
ــةجهيزةى       ــدَى ا ــِريين هةن ــةنها ك ــانيش ت ــدانى ثارَيزطاك ــدانيش ثةرةثَي ــة ثةرةثَي ــةنها ل ــةكان وة ت بةردةوام

َلوةستة لةسةر كردنة لةطةَل تاقيطةيية بؤ هةولَير هيَ ثِرؤذةيةك بؤ ذينطة نية بة راستى اةمة جَيطاى هة
اةوةى لة سلَيمانى اةرزةيةك هةيةش زةويةك هةية بؤ اةوةى بينايةكى ذينطة لةوَى دروسـت بكرَيـتش بـةآلم    
لــة نــاو ثالنــا نيــة بــة هــيَ شــَيوةيةك و لــة ثَيشــنياركراوةكانيش نيــة تةنانــةت لــة رووى بينايةكانيشــةوة    

هةية بؤ دامةزرانـدن لـة رووى تاقيطةكانيشـةوة كـة اَيمـة       دةستةى ذينطة ثازدة ميالكي هةيةش ثازدة كةسي
بةدواداضوون و سةردامنان كردووة بؤ دام و دةزطاكانى ذينطةش كةم و كورتى زؤر هةيةش بةراستى لةبةر اةوة 
من ثَيم باشة بؤ ساَلى اايندةش بَيت هـةردوو وةزيـرى بـةِرَيز بـة هةنـد بيطـرنش ضـونكة اةمـة كَيشـةيةكى          

تى وة من داوا دةكةم لةم ساآل بِرَي ثارةى باش ديارى بكرَيت بؤ هؤشيارى ذينطةيي بةراستى طةورةية بةراس
اَيمــة كَيشــةى طــةورةمان هةيــة لــة هؤشــيارى ذينطــةيي بَيجطــة لــةوةى كَيشــةى زؤرترمــان هةيــة بــةآلم لــة   

ديـارى  هؤشيارى ذينطةش كَيشةى طةورةمان هةية و هـيَ بـِرة ثارةيـةكيش لـة بودجـة بـة هـيَ شـَيوةيةك         
نةكراوةش سةبارةت بة ميالكات من دوازدة جوملة بةجَى دَيَلم ناضمة سةر تةفاسيلي ثار و ضةندة و ضةندى 
بؤ ديارى كراوةش بةآلم ثَيشنيارم اةوةية بةراستى من دةَلَيم ثَيويستة هةيكةىل ذمارةى فةرمانبةران بة فعلي 

رَيتش يةعين اةوةى كة اَيستا هةية بةراستى اَيمة بةثَيى وةزارةتةكان يعين ميالكة راستةقينةكان ديارى بك
دةخاتة نَيـو طومـانَيكى زؤر طـةورة اةوةنـدةى هةيـة و اةوةنـدةى دادةنرَيـت ذمارةكـةى كـة تـةرح دةكرَيـت            
جياوازييةكى زؤرى هةية لةبةر اةوة مـن داوا دةكـةم ميالكـة راسـتةقينةكانى وةزارةتـةكان ديـارى بكـرَي و        

بكرَيش يةعين بة راستى هيَ دادثةروةريةك نية لةكاتَيكدا كةسَيك سَى مووضـةى  بةثَيى اةوة ايشي لةسةر 
سـةبارةت  . هةبَيت و كةسَيكيش بَي كاربَيت و ساآلنَيكى زؤر ثَيش اَيستاش دةرضووبَي و بـةآلم دانةمـةزرَيت  

ومـةتى  بة ثَيشينةى خانووبةرة بةراستى من داوادةكةم وةكو اةوانةى كـة ثشـتطريييان لـةوة كـرد وةكـو حك     
بة كؤمثانيا دةرةكييـةكان بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان اَيمـة      ناوةندى لَي بَيت هةر اةوةندة دةَلَيمش سةبارةت 

ــت و      ــن لــةم هةرَيمــة كــار دةكــةن ثارةيــةكى زؤر باشــيان بــؤ تــةرخان دةكرَي كؤمثانيــا دةرةكييــةكان كــة دَي
مـةرج ناطريَيـت كـة طـةجنى اَيمـة خبةنـة        ااسانكارييةكى زؤر باشيان بؤ دةكرَيتش بةآلم بؤضى لةسـةريان بـة  

كارش طةجنى ايمة خبةنة طةرشِِ اَيمة كاتَى رَيذةى بَي كارى لـةم هةرَيمـة زؤرة بةراسـتى يـةعين مـن ثرسـيارم       
هةية لة شةريكات اوخرا كة حةفتا و ثَينج مليار موعانـاتى شـةريكات اـوخرا ديـارى كـراوةش اةمـة جَيطـاى        

ش بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان لـة     تَيناطـةمش ثَيويسـتم بـة وةآلم دانـةوة هةيـة      ثرسيارة وى منش جارَى من لَيـى 
بودجةى تةرخان كراو من فةراغَيكى زؤر طةورة دةبيـنم كـة اَيمـة كؤمـةَلَيك كارطـةى زؤر طرنطمـان هةيـةش        
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نةك دروستى بكـةين هـةر كؤمـةَلَيك كارطـةى زؤر طرنطمـان هةيـةش بـةآلم اـةوةى مـن تَيبينـيم كـردووة لـة             
ة تةنها ثَينج سةد و نةوةد و سَى مليؤن دينار بؤ وةطةِرخسـتنى كارطـةكان ديـارى كـراوةش اـةم ثارةيـة       بودج

ــة            ــةم كارطةي ــة ا ــةش ك ــةرطمان هةي ــل و ب ــةى ج ــلَيمانى كارط ــة س ــة ل ــدا اَيم ــة لةكاتَيك ــةكى زؤر كةم رَيذةي
م بـؤ حةظـدة سـاَلة اـةم     كؤمثانياييةكى اةَلمانى دروستى كردووةش يةكةم كارطةى رؤذ هةآلتى ناوةراستةشبةآل

كارطةية لة ايش نية و بة ايش نةخراوةتةوةش بة راستى اةمـة كـةم و كورتييـةكى طةورةيـةش سـةبارةت بـة       
دةرماَلةى قوتابييانش لة بودجة دةرماَلةى قوتابييانش شةست مليارةش مـن نـازاي بؤضـى لـة ايسـتيمارةكة بـة       

هاتووةش اةمة هةتا بة نزيك كردنةوةش بَيت رَيذةيةكى ثةجنا و نؤ مليار و حةفت سةد و يةك مليؤن دينار 
زؤر فةرقي هةيةش من لة بودجة شتَيكى زؤر سةير دةبينم زؤر دووبارةى ناكةمةوة هةموو اةو جؤرة اـاوت  

هةيـة اـةم اوخرانـة بةراسـتى زؤر دووبـارة بؤتـةوة مـن         او موعيداتانةى كة دةذمَيردرَيت ثاشان هي اـوخر 
ةختةكةم اةوة نةبَيت بَمة سةر اةو ثِرؤذانةى كة هةستم ثَيكردووة خةلـةلَي زؤر  حةز اةكةم بؤ اةوةى و

طةورة هةية لة ثر ِِؤذةكـانش لـة ثِرؤذةكـانى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـانش بةراسـتى تةماشـا دةكـةين لـة زجنـريةى           
مان وثـةِرة  حةفتا و ثَينج و زجنريةى هةشتا و يةك ناوة يةك نووسينةش بةآلم دووبـارة بؤتـةوة هـةر لـة هـة     

دووبارةى ثِرؤذةكان سةيرة يةعين بة يةك عينوانش بة يةك نـاو دووبـارة بؤتـةوة لـة يـةك شوَينيشـا جـارَي        
لةسةر ثارَيزطايةش جارَي لةسةر ثةروةردةيةش جارَيكى دي بة راستى لة زجنريةى ذمارة سةد و ثَيـنج وة سـةد   

اوازييـةك هـةبَي ثارةشـي بـؤ ديـارى كـراوة و       و هةذدة اةم دووةش هةر بزةبت وةكو يةكة بـةبَي اـةوةى جي  
جارَي لةسةر شـارةوانى هـاتووة و جـارَيكيش هـةر لةسـةر سـةرؤكايةتى شـارةوانى هـاتووةش سـَى هـؤَلي بؤنـة            
هةيةش اةم هؤَلى بؤنانة هةرضةند ديارى نةكراوة هؤَلى كام بؤنةنش ض بؤنةيـةكنةش بـةآلم مـن قسـةم لةسـةر      

سَي هؤَلى بؤنةية يةكيان تةبعةن هةرسَيكيان جتهيز كردنـةش يـةكيان لـة     اةوة نية قسةم لةسةر اةوةية اةم
خورماَلةش يةكيان لة هةَلةجبةيةش يةكيان لة قةآلدزَييةش بةآلم اةوةى خورماَل سةد مليؤنى بؤ تةرخان كـراوة  

ثَيـنج  اةوةى هةَلةجبة دوو سةد و ثةجنا مليؤنى بؤ تةرخان كـراوةة بـةآلم اـةوةى قـةآلدزَى ضـوار مليـؤن و       
 ....سةد دينارى بؤ تةرخان كراوةش اةمة فةرقَيكى زؤر هةية بةراستى بؤضية يةعين هةر

 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :زؤر سوثاسش بةر َيز ثةروين عبدالرمحن

 :بةِرَيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شـنيارانةى كـة كـردمش ديـارة ااوارةكـانى اَيـران كـة        من ديارة هةندَي قسة هـةبوو تـةواوم نـةكردبوو لـةو ثي    
طةِراونةتةوةش ديارة داواكارييةكى زؤريان هةيـة كـة حكومـةت ااورَيكيـان لـَي بداتـةوة و شـتَيكيان بـؤ بكـاتش          
هةروةها داوا دةكةم لة حكومةت ااوِرَيك لة بووذانةوةى مةعاملةكان بداتةوة اةلبانةش نةسيجةش ضونكة اةو 

شي بَي كارىش بةتاَلة لة ناو دةبـات و هـةميش طـرفيت تـةعيناتيش تؤزَيـك كـةم دةبَيتـةوةش        كاتة حكومةت اي
و هةندَيكيان % 31هةروةها  سةساتى كارمةندةكانش ثَيم باشة وةكو يةكي لَيبكرَيت ضونكة هةندَيكيان لة 
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و اَيسـتا اـةو   سةرف دةكرَينش هةروةها اةو سـي مليـارةى دانـراوة بـؤ قـةرزى صـناعيش بـةآلم هـةتاك        % 51لة 
بـانكي ثيشةسـازيية هـةر ديـار نيـة و دروسـت نــةكراوة ديـارة جَيطـاى دةسـت خؤشـية بودجةكـة اةطـةر لــة             
سةرتاسةرى تةماشابكرَيت هةمووى لة خزمةتى كؤمةآلنى خةَلكى اَيمةيةش اةطةر كـةم و كورتيشـي تَيـدابَي    

هـةروةها اـةو يةكـة نيشـتةجَى      اةوة هةر جَيطاى خؤييت و هـةموو شـتَيك بـة كامـل موكةمـةل نايةتـة ديش      
بوونانةش من داوا دةكةم حكومةت خؤى هةَلسَيت بة دروست كردنى يةكةى نيشتةجَى بوونش ضـونكة اةطـةر   
سندوقي نيشتةجَى بوونةش اةطـةر سـولفةى عـةقارة ديـارة بـؤ كةسـَيكة كـة ثارضـة زةوييـةكى هةيـةش بـةآلم            

ة ثارةشي هةيةش بؤية ثَيم باشة حكومةت بؤ خـؤى  هةرضي خةَلكى كةم دةرامةتة نة ثارضة زةوى هةية و ن
بةم كارة هةَلسَيتش هـةروةها بةنسـبةت كـةم اةنـدامانى هـاووآلتى داواكارييـةكى زؤر هةيـة كـة هيَـيان بـؤ           
نةكراوة تا اَيستاكةش بة نسبةت اةوةى شارةزوور ذمارةيان دوو هةزار و سَى سةد و سى كةسن بة سَى مـانط  

اوا دةكةم لة حكومةت كة ااوِرَيكيان ىَل بداتةوة وة بؤخؤشـيان داوايـان كرديـة كـة     نةوةد هةزار وةردةطرنش د
اةم راتبةيان بؤ ضاك بكرَيتش بةآلم هةر ضا نةكراوة و داواكارن بؤيـان ضـاك بكرَيـتش هـةروةها بـة نسـبةت       

يـةك بنكـةى    تقريبةن دةش دوازدة طوندة لة دةورى بانا ش ديارة اةوانة بة هةر هةموو دوازدة طوندةكة كـة 
تةندروســتييان هةيــة داوا دةكــةم كــة بنطــةى تةندروســتييان بــؤ دروســت بكرَيــت و كــة اةمــة شــتَيكى زؤر   
ــةم و       ــتانى بك ــتى كوردس ــي ليس ــت خؤش ــدا دةس ــة كؤتايي ــةوَيت ل ــةروةها دةم ــوثاسش وة ه ــةش زؤر س زةروريي

رةت بـة سـولفةى عـةقار و    ثشتطريى لة ليستى كوردستانى دةكةم كة اةوة راو ثَيشنيارانةى خستة روو سةبا
 .سولفةى زةواج و هةروةها زياد كردنى دةرماَلةى ثؤليس و ااسايشش زؤر سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
  .فةرموو دةست خؤش سوثاسش ظيان عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم

 :بةِرَيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كة دوَينَى كة اةتواي اَيستا تةواوى بكـةم اـةويش اـةو خةمآلندنـة نـا دروسـتانة        من يةكَيك لة و خاآلنةى
بوو كة لة بودجةى تةشغيليدا دةكرَينتش تةنها بة منوونة هينم هَيناوةتةوة بؤ مةنافيعي ايجتماعي بؤ سـَى  

كـراوةش   وةزارةت بؤ منوونة لة وةزارةتى تةندروسـتى مـةنافيعي ايجتيمـاعي ثـار ضـوار مليـارى بـؤ تـةرخان        
اةطةر لة شةش مانطى يةكةم و زاايدةن شةش مانطةكةى تريش اةطةر بة زياديشةوة بؤى دانـَيني نزيكـةى   
يةك مليارى خةرج كردووةش بةآلم سةير دةكةين بؤ اةمساَل ثَينج مليار وضوار سةد و ثةجنا مليؤن دينـارى  

و يـانزة مليـؤنى بـؤ دانرابـووش اـةوة لـةو       ترى بؤ دانراوةتةوةش بؤ وةزارةتى رؤشنبريى نؤ مليار و ضوار سةد 
بِرة تةنيا ضوار مليار اةطـةر بـة زيـادةش بـؤى دابنـَيني ضـوار مليـارى خـةرج كـردووة اةمسـاَل نـؤ مليـار و             

ت سةد و نةوةد و دوو مليؤنى بؤ دانراوةتةوةش لة وةزارةتى ثَيشمةرطة هةشت مليار دانراوة يةك مليار شهة
ليارى بؤ دانراوةتةوةش اةم تَيبينييانـةى مـن زيـاتر روونكردنةوةيـة لـةوة      سةرف كراوةش اةم ساَليش شةش م

كة ثَيويست بوو حكومةت اةوة بزانَى كة اةو مةنافيعانة كة اةو بِرة ثارانةى كة تـةرخانى اـةكات بـؤ اـةو     
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دوو  وةزارةتةش اةطةر زؤر بة زياديشةوة داى بيَن تةنيا يةك مةبلةغى زؤر كةم سةرف دةكرَيت واتة اةوة بة
قات يان بة سَى قات بؤى داناوةتةوةش كةواتة اةطةر تؤ بَيى اةو مةبلةغة بة زياديشةوة بؤيان دابنَييش بةآلم 
اةو مةبلةغةى كة تؤ بؤ اةمساَل بتةوَيت لَيي برِبيت و ايشي لَيى بكةي بة نزيكةيي وةرم طرتووة نـؤ سـةد   

كة لةو بودجةية اةبِريت سَى تةوةرى زؤر طرنط كة مليار دينار دةكات كة تؤ بَيت اةم نؤسةد مليار دينارة 
ثةيوةندي بة كؤمةَلطةوة هةيـةش كـة ثةيوةنـدي بـة كَيشـةى كؤمةَلطـةوة هةيـة تـؤ اـةتوانى ضارةسـةرى ثـَى            
بكةيتش بؤ منوونة تؤ اةطةر بَيتو تةنها لة مـةنافيعي ايجتيمـاعيش يـةعين اـةو نؤسـةد مليـارة بـرِبى سـةير         

شـكةر اـةتوانى ضارةسـةر بكـةيت كـة زؤربـةى خَيزانـةكان ثـةنايان بـؤ بـردووةش           دةكةي كَيشةى منداآلنى اي
كَيشةى ضاودَيرى خانةى بةساآلضـووانش كَيشـةيةكى تـر كـة كَيشـةى اـةو نةخؤشـانةن كـة بـة ناضـارى ثـةنا            
اةبةنة بةر نةخؤخانة اةهلييةكان كة بةثَيى سيستةمَيكى تةندروستى نوَى بـة تايبـةتى اـةو نةخؤشـانةى     

دةرامةتنش اةمة تةنها لة مةنافيعي ايجتيماعي دةتوانني سَى تةوةرى زؤر طرنط ضارةسـةر بكـةيتش   كة كةم 
بةآلم بةداخةوة كة اةبينني جـارَيكى تـر لـة نـاو بودجـةى تةشـغيليدا هةنـدَيك موخةصةصـات دانـراوة بـؤ           

سةرف كـراوةة   هةندَي شةت كة اَيمة نازانني بؤضى سةرف دةكرَيت وة كة سةرفيش دةكرَيت نازانني بؤضى
يةكَيك لةوانة موخةصةصاتى ايستسنااي اةمة بؤضيةة لةكاتَيكـدا ثَيـنج سـةد و شةسـت مليـار دينـارى بـؤ        
دانـراوةش دةرماَلــةى تايبــةت بؤضــيةة كــة ســَى مليــار و هةشــت ســةد و شةســت و ثَيــنج مليــؤنى بــؤ دانــراوةش  

ى هةموو بودجـةى  %5ني كة لة دةى مةدةرماَلةى ختورة دوو سةد مليارى بؤ دانراوةش نفةقاتى بدةل ختورة
بؤ دانراوة اةمانة ضنية وى اَيمة روون نيـةش لـة بودجـةى وةبةرهَينانـدا كـة مـن اةمـةوَيت قسـةى لةسـةر          

دا دةبيـنني كـة بـِرى حـةوت سـةد و ضـوار مليـار دينـارى بـؤ           1116بكةم اةوةية كة لة حيسـابي خيتـامي   
دَلنيايي طوازراوةتةوة بؤ بودجةى بةكاربردنش ضـونكة بـِرى    ثِرؤذةكان خةرج نةكراوةش اةو بِرة ثارةيةش بة

حةوت سةد و يةك مليار زيادة رؤيي كراوة لةو ساَلةدا لة ثـِرؤذة بةردةوامـةكانى اةمسـاَل اةمـةوَيت تيشـك      
خبةمة سةر هةندَيك ثِرؤذة يةكَيك اةوة هيَ اَيمة اةزانني لة كؤى دوو هةزار و دووسةد و شةست و ضوار 

ر اةوةى منت تَيبينيم كردووة حةوت سةد و شةست ثِرؤذةى لة نـاو ثـِرؤذة بةردةوامـةكان تـةنيا     مليار دينا
بة يةك ساَل هةية بة شةست رؤذ هةية كةمرت لةوةى كة تـةواو دةبـَيش بـةآلم لَيـرة كـراوة بـة بـةردةوام مـن         

و ثَيـنج ناحيـةوة    اةمةوَيت هةندَيك منوونة باس بكةم لةو ثِرؤذانـةى كـة لةسـةر قـةزاى ثشـدةرة بـة قـةزا       
ثِرؤذةيةكى بؤ دااةنرَيت بةداخةوة كة اةم ثِرؤذانة هيَي لة شوَينى ثَيويست دا نية يـان هيَـى لـة ااسـت     
زةروورةتى اةو قةزا طرنطةدا نية كة تووشي راطوَيزان و سـووتان و ضـةندين كاولكـارى بؤتـةوةش بـؤ منوونـة       

ــةردى مة    ــكنيين ب ــراوة ثش ــة دان ــةو ثِرؤذانــةى ك ــةكَيك ل ــةكان و   ي ــِرؤذة بةردةوام ــة ث ــة قــةآلدزَى ل ــةِرة ل ِرم
دا بوونى هةية اةمة يةكَيك لة ثِرؤذةكانى تر ثِرؤذةى سـي  1111ثَيشنيارى ثاردا نيةش بةآلم لة بةردةوامى 

لة سةر وةزارةتـى دارايـي و    1111و نؤي قةآلدزَى اةمة نازانرَيت ضيةش دوو جاريش هاتووة لة بةردةوامى 
ارةتى ثالندانان روونيش نيةش اةمة بؤ ضـيةة خؤشـم بةدواداضـووي بـؤ كـردووة كـةس       اةم ساَل لةسةر وةز

نةيزانيوة اةم ثِرؤذةية بؤ ضية بة هةمان شَيوة ثِرؤذةى ضـل و نـؤى ثشـدةر طـةرميان اـةميش بـة هـةمان        
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ش 1111ش ثـارةى بـؤ سـةف كـراوة     1116شَيوة نةاةزانرا اةمة ضيةة خؤشم بةدواداضـووي بـؤ كـردووة    
 .كراوةش بةس نازاي ضية و دةستيشي ثَي نةكردووة اةم ثِرؤذةية بؤى سةف

 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ظيان خان لة ليذنةكةتان تاوتؤتان كرد كة نةكراوةة نةك وةكو تؤة وةكو ليذنةيةك بتهَينابوواية و راثؤرتت 

َيك كـة اـةزانن اةنـدامانى    بهَينابووايةش اةطةر شتى وا اةزانن بؤ اةيشارنةوة خوشكي منش حةقة اةطةر شـت 
 شى بؤ خؤمانـة ةثةرلةمان لة جَيطاى خؤي نية و نادروستة قةت بة سةرى باز مةدةنش اةوة طوناحةش تاوانةك

 .بؤ ثةرلةمانةش كةرم كة فةرموو بةردةوام بة
 
 

 :بةِرَيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةلســولي ســةد و هةشــتاية لةطــةَل تةسةلســولَيكى تــرا كــة لــة  دووبــارة بؤتــةوة بــة دوو طوذمــةى جيــاش تة
بةردةوامى اةم سـاَل دووبـارة بؤتـةوةش لـة ثـِرؤذة ثَيشـنيازكراوةكانيش لـة كـؤى ثَيـنج سـةد و بيسـت و سـَى             
ثِرؤذة دوو سةد و هةذدة ثِرؤذةى بة يةك ساَل تةواو اةبَيت كة ثَيويست ناكات اةمانة اةو طوذمةيةى بـؤى  

روبعَيكــى بــؤ دابنــَيني لةبــةر خــاترى اــةوةى بــيَب بــة بــةردةوام و لــة ســاَلى داهــاتوو اــةو     تــةرخان كــراوة 
طوذمةيةى بؤ دانراوة بي طؤِرين ضةند ثِرؤذةيةك هةيـة كـة مـن بـة منوونـة وةرم طرتـووة تـةواو بـوون لـة          
مةنتيقةى سةنطةسـةر اـةويش دروسـت كردنـى ثـردى سةنطةسـةرة كـة تـةواو بـووة و هـةموومان اـةزانني            

ةكَيك لــة ثِرؤذةكــان دروســت كردنــى تــةرازووى جــَيطرية لــة قــةآلدزَى كــة اةمــة قاميقــام خــؤى وتــى اــةم   يــ
ثِرؤذةيةمان رةفز كردؤتةوةش بةآلم هةم ديس دووبارة بؤتةوة بة هةمان مةبلة ش ضةندين ثـِرؤذةى تـريشش   

بـارة بؤتـةوةش مـن دوو    يةكَيك لةو ثِرؤذانةش كة ثـار نـةكراون وة دةستيشـيان ثـَى نـةكردووة اـةم سـاَل دوو       
نـةزانراوة ضـية بــؤم روون نةبؤتـةوةش ضـيةة ضــاككردنةوةى      ثـِرؤذة زؤر بةومـةوة طرينطــة كـة باسـي بكــةم    

ثِرؤذةى ااودَيرى ببـوورن دروسـت كردنـى بينايـةى هؤبـةى سةنطةسـةر ـ رانيـة دروسـت كردنـي بينايـةى ـ             
وة نـةزانراوة اةمـة ضـية و دةستيشـي ثـَي      ااودَيرى سلَيمانىش اةمـة لـة سـَى شـوَين بةدواداضـووي بـؤ كـردو       

نةكردووةش يةكَيكيش لة ثِرؤذةكانى تريش كة دروست كردنى ثِرؤذةيةكى ااودَيريية اةبوواية بة يةك سـاَل  
تةواو بَى دةستى ثـَى نـةكردووة ثـِرؤذةى اـاودَيرى سةنطةسـةرش مـن اةمـةوَيت لَيـرةوة بـاس لـة ثِرؤذةكـانى            

لة كؤبوونـةوةكانى اـةم ضـةند رؤذةدا بـاس لـة دروسـت كردنـى خـانووى         وةزارةتى شةهيدان بكةم بةراستى 
شةهيدان دةكرَيتش ثاشـان هةنـدَيك لـة بـةِرَيزان اةنـدامانى ثةرلـةمان اـةَلَين بـا ثـِرؤذة ثَيشـنياركراوةكانى           

ى اةمساَل با سَي بةِرَيوةبةرايةتى طشتى دروست دةكرَيت بؤ وةزارةتى شةهيدان لة هةرسَى ثارَيزطاى سلَيمان
و هةولَير و دهؤك اةم ثارةيةش نةكرَي و خبرَيتة سةر اةو ثارةيةى بكرَيت بة خانووةكانش بةِرَيز سةرؤكى 
ثةرلةمان من خانووى شةهيدان كة ثار بيست و يةك مليار و شةسـت و يـةك مليـؤنى بـؤ تـةرخان كرابـووة       
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بـؤى دانـراوة بـةآلم كـة نـةكراوة ض       اةبووايةش ثار بةيةك ساَل تةواو بوواية ثَينج مليارى بؤ تةرخان كرابوو
ثَيويســت اــةكات اَيســتا تــؤ بَيــى نــة خــؤى اــةزانَى اــةم ثارةيــة لــة كوَييــةة كــاك توانــا وابــزاي راوَيــذكارى    
اةجنومةنى وةزيرانة من خؤم طوَيم لَيبوو اةَلَيت اةم خانووانـة نـةكراون بـةآلم ثارةكـةى لـة سـندوقَيكايةش       

ةش اةم ثارةيةى بؤضى خراوةتة اةم سندوقةوةش بؤضى ديارى نيـة و اَيمـة   بَيطؤمان اةبَي بزانني اةم سندوق
نازانني لة كوَيية لةكاتَيكدا لة كؤى اةو ثِرؤذانةى كة ثار لة وةزارةتى شةهيدان و لة زمنى اةو خانووانـةى  
وةزارةتى شةهيدانيش كة تيايةتى بيسـت و سـَى مليـار و هةشـت سـةد و سـي و شـةش مليـارى بـؤ تـةرخان           

ة تةنيا بؤ وةزارةتى شةهيدان كة اةم ثِرؤذانةى ثَي بكات بةم ثِرؤذانة و سةرجةم ثِرؤذةكانى ترش بةآلم كراو
ى ثــارةى %5كــة تَيبينــى اةكــةين يــةك مليــار و دوو ســةد و نــةوةد و ثَيــنج مليــؤنى ســةرف كــردووةش كــة     

 ....ثِرؤذةكانة كة
 : بةِرَيز سةؤكى ثةرلةمان

  .فةرموو بةشري. بووش بةِرَيز د زؤر سوثاس تةواو نةختَيكيش رةت
 :بشري خليل تؤفي . بةِرَيز د

 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر روون و ااشكراية كة بودجةى اةم ساَل هةندَيك جياوازى ايجابي هةيـة لةطـةَل بودجـةى ثـار جطـة لـة       

ةكة جياوازييةكى مةسةلةى ذمارة و بةش و دةروازةكانش اةطةر سةيرى راثؤرتى ليذنةكانيش بكةين اةمساَل
هةية لةطةَل راثؤِرةتةكانى ليذنةكانى ثار اةم ساَل راثؤِرتى ليذنةكان زياتر طفتوطـؤى ثَيـوة ديـارة وة زيـاتر     
ثَيشنيار و خاَلى طرنطييان دةست نيشان كردووة بؤ ليذنةى دارايي وة هةروةها ثشتطريى لة داواكةى ليسـتى  

ى %11ازييـةكانى بودجـةى اةمسـاَل كـة داوايـان كـرد لـة        كوردستانى دةكةين كـة اةمـةش يةكَيكـة لـة جياو    
بودجةى تةشغيلي كةم بكرَيتةوةش اةمـة زؤر باشـة اومَيـدمان وايـة كـة لـة سـاآلنى داهـاتوودا رَيـذةى زيـاتر           
بتوانني برِبين و بيخةينة سةر اةو دةروازانةى كة دةكرَيت خزمةتى زياترى ثَي بكرَيتش بةِرَيزان دوو فةرق 

ية لة ثِرؤذةكان ثَيم باشة نوَينةرى حكومةت ااطادار بَي لة دروسـت كردنـى كؤلَيـذي ثزيشـكى     لة ذمارةدا هة
دا بيسـت و ضـوار مليـار و هةشـت سـةد و ثـةجناو دوو       1111ظَيتَيرنةرى لـة بـةكرةجؤش لـة بودجـةى سـاَلى      

مليـؤنى لـَي    مليؤنى لة بؤ دانراوة اةو طوذمةيةى كة بؤى دانـراوة هـةذدة مليـار و ثَيـنج سـةد و سـى و سـىَ       
خةرج كراوة اةمساَل اةوةى كةماوةتةوة مةفروزة شـةش مليـار و سـَي سـةد و نـؤزدة مليـؤن مبابايـةش بـةآلم         
نووسراوة ثَينج مليار و ثَينج سةد و حةفتا مليؤن ماوةتةوة لَيرة فةرقَيك لـة مةسـروف و لـةوةى كـة مـاوة      

ارى بةشي بايةلؤذي لة كؤلَيذى زانستى دهـؤكش  هةية اومَيدةوارين ضاك ببَيتةوةش دووهةم دةربارةى تةواو ك
ش لـة  1111اةويشيان ديسان مليارَيك و هةشت سةد وضل و حةفت مليؤنى لة بؤ دانراية لة ثـِرؤذةى سـاَلى   

كرايتة مليارةك و هةشت سةد و يازدةش واتة كةم دةبتةوة لـةم بودجةيـةدا مـةفروزة كـةوا      1111بودجةى 
سـت و يـةك مليـؤن دينـار مبينَيتـةوش ضـونكة كـارى لةسـةر كـراوة بـةآلم           سـةد و بي 1111بؤ اةو ساَل سـاَلى  

تةماشا دةكةين نووسراوة هةشتا و ثَينج مليؤن ماوةش اةمةش ديسـان ذمارةكـة كةمـة و اومَيـدةوارين ضـاك      
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بكرَيتةوة بةعزَيك ثَيشنيار ثَيم خؤشة بةكورتى دةست نيشانى بكةم اةويش اةوةية ليذنةى ثارؤ اؤَلؤمثي 
ى اةوانة زؤر ثَيويستييان بة بودجةيةك هةية كةوا بؤيان دابنرَي و اةوانةى كـةوا وةرزشـي خـاوةن    بةراست

ــة زؤر زؤر          ــتى اةوان ــادةبووم بةراس ــاوكييةكان اام ــة ض ــار ل ــة زؤر ج ــةن ك ــةكانن اةوان ــتى تايبةت ثَيداويس
نيـان هةيـة لةطـةَل    ثَيويستييان بـةوة هةيـة كـة بودجةيـةكيان بـؤ دابنرَيـتش ضـونكة اةوانـة يـاريزاني جيها         

اةوةى كةوا كةم اةنداميشنش بةآلم اةوانة لة بتوآلتى عالةمى بةشدار دةبنش بؤية ثارؤ اؤَلؤمثي ثَيويسـتيان  
بة منحة بَى ثَيويستيان بة كورسي هةية ثَيويستيان بة شيت ديكة هةيةش خاَلَيكى ديكةش هةر زياد كردنَيك 

رامبـةرى بـة هاوسـةنطى خـةمى نرخـي بـازار خبـؤين ضـونكة         لة مووضة اةطةر دةكرَيش من ثَيم باشة لـة بة 
اَيمة ضةند لة مووضة زياد بكةينش بةآلم بازار دةبَيتة اـاطر و زيـاد دةبـَيش كةواتـة لَيـرة وةكـو اَيوةيـةك لـة         
هةآلوسان دروست دةبَيش هةندَيك كارمةند و ثياوانى ااييين اَيزيـدي هـةن كـة اةوانـة لـة وةزارةتـى دارايـي        

طرن طلةيي وةزارةتى اةوقاف اةوةية وةزارةتى اةوقاف دةَلَى اةمانة ثياوانى اـايننيش دةبوايـة   مووضة وةردة
ثارةى اةوانة مووضةى اةوانة بَيتة وي اَيمةش اَيمة بيان دةينَى بـةآلم تةماشـا دةكـةين بـةبَي طةِرانـةوة بـؤ       

ة تةماشا دةكةين اةو ثِرؤذانة كة بؤ وةزارةتى اةوقاف اةوانة ثارةكانيان دةدرَيش بةِرَيز هةندَيك ثِرؤذة هةي
ــة       ــةم ل ــة ســاَلى يةك ــراوة ل ــاَل دان ــةجنام دةدرَي و لــة  %11دوو س ــرَي كــةوا    %11ى ا ــةى بــؤ دادةن ى ثارةك

كةى لة ساَلى دووةم دروست بكرَيتةوةش اةمة ديارة كةوا ناكرَيت يـان اةمانـة لـة بودجـةدا     %61موستةحيلة 
ةكـةى بـؤ دابنرَيـتش لـة     %11ى بـؤ دانـراوة بكرَيتـة يـةك و لـة      %11 نةبَي يان دوو ثِرؤذةى ااوا كـراوة و لـة  

كؤتايدا ثَيم باشة دواى ثةسند كردنى بودجـة اةمسـاَل وةكـو ثةرلـةمان زيـاتر ضـاودَيرى جَيبـةجَى كردنـى         
ــة ون         ــةبَي و ل ــان ن ــةبَي ي ــارة ون ا ــي ث ــاودَيرى داراي ــوانى ض ــة دي ــي ل ــة زووي ــةروةها ب ــةين و ه ــة بك بودج

 .نةوةش زؤر سوثاسبوونةكةشى بكؤَلي
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :دةست خؤشش بةِرَيز أمساعيل سعيد حممد
 :بةِرَيز أمساعيل سعيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من لة وةزارةتى ماليةوة دةست ثَي اةكةم كة لة ذَير ضاودَيرى ليذنةية كة خؤمان دامان ناوةش اَيمة 

ية اةو ليذنةية اامادةكارى لة بودجةيا اةكاتش كَيشةى اةم ليجنةية ليذنةيةكمان هةية لة وةزارةتى مال
لةطةَل وةزارةتةكان هةميشة لة مفاوةزات دان وةختَيك دَين رةقةمي زؤر خةياَلى لَي اةدةنش اةمة يةكَيكة 

َلَين كة هةميشة بودجة دةبَيتة اةم هةآلوسانة زؤرةش بةآلم كَيشةكة لةوةداية وةزارةتى مالية كة كة ثَيى اة
 1111وةزارةتى حكومى و كة تةمسيلي حكومةت اةكات خؤشي بةشَيكة لة كَيشةكة بؤ منوونة لة ساَلى 

بؤى كراوة بة شةش سةد و سَىش بةآلم اةم  1113وةزارةتى مالية سَى سةد و حةفتا مليار دانراوة لة 
اةمة خؤى لة خؤيدا  وةزارةتة بةِرَيزة داواى دوو ترليؤن و سةد و شةست و يةك مليارى كردووة كة

بةشَيكة لة كَيشةكان خؤي بةشَيكة لةوةى كة كَيشة بؤ حكومةت دروست دةكات ديارة لة هةر رةقةمَيكدا كة 
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سراوة داواكراو لةويةن اةي بينني لة هةر شوَينَيكا لة بودجةي ثَيش اةو رةقةمة شتَيكى تر هةية نوو
بةبَي اةوةي , مليار هاتووة( 116)ار لة بةشي مينةح اَيمة لة هيئةي ايستسم, داواكراوةوةزارةتي مالية 

وةزارةتي : داهات .اةم دةستةية داواي كردبَي من نازاي وةزارةتي دارايي لَيرة بؤ اةوةندة دَلي فراوان بووةة
بةآلم دواي دوو ساَل كة , داهاتي دوو مليارو ضوارسةد مليؤن بووة 1116سامانة سروشتييةكان سالَ ي 

ةزارةتانة دةبَيت سال بة ساَل  طةشة بة داهاتي خؤيان بدةن بةتايبةتي وةزارةتي سامانة هةميشة اةم و
دا داهاتةكةي دابةزيوة لة دوو مليار ضوارسةدو بيست هاتؤتة سَي سةدو 1111كة لة ساَلي , سروشتييةكان

ةت و نيو حةفتا مليؤنش كةواتة وةزارةتي سامانة سروشتييةكان دواي دوو ساَل داهاتةكةي شةش كةِر
دوازدة مليارو )دا  1111دابةزيوة كةواتة تةماشا بكةين خةرجي وةزارةتة سامانة سروشتييةكان لة ساَلي 

كةواتة وةزارةتي سامانة , (سَي سةدو حةفتا مليؤنة)كة داهاتيشي ( هةشت سةدو شازدة مليؤنة
ؤمةًلي شيت تر لةجياتي ببَيتة وةزارةتي نةوت و وةزارةتي ك, سروشتييةكان كة لة اةسَلدا وةزارةتي نةوتة

من دووشتم ماوة اةطةر ايجازةم ثَي  .وةزارةتَيكي بةرهةمهَينش بؤتة اةرك بةسةر داهاتي اةم وآلتةوة
كارطةي بةردي مةِرمةِري مهاباد اةم ضريؤكة زؤر زؤرة لةوانةية تؤزَيك ناخؤشيش , كال ماوة باشة, بدةيت

تر لة شةش سالَ  ثَيش اَيستا طرَيبةستةكةي بؤ كراوةش لة بَيت دووبارةي بكةمةوة اةم كارطةية زيا
مليارة تا ثار ساَل هةذدة مليارو كةسري بؤ سةرف  15سةردةمي كاك عمر فتاحدا خؤي اةم ثرؤذةية بايي 

كراوة ثار سالَ  لةم ثةرلةمانةدا باقي ماوةي ثارةي ثرؤذةكة مصادةقةي لةسةر كراو رؤيشتش خؤم لةطةَل 
ةرداني ثرؤذةكةمان كرد لةم ماوةتش تةبعةن من نامةيةكيشم ناردووش بؤ وةزيري كوَيستان خان س

ي دراوتة %11ثيشةسازي و وزة كة جوابي داومةتةوة اةم ثرؤذةية كاتي خؤي بةبَي هيَ زةمانةتَيك 
كؤمكارَيكي ايتالي و رؤيشتووة بةبَي هيَ كتاب زةمانَيكش بةِراسيت اةمة جتاوزة لةسةر شروتي مقاووتي 
عَيراقيش اةمة زؤر تةجاوزة لَيي داوةو رؤيشتووةش تةبعةن ثار ساَل لةطةَل اةوةشدا كة ثرؤذةكة فةشةلي 

مليارو كةسر بوو ( 7)هَيناوة يةعين جدواي ثرؤذةكة هةمووي هةَلةيةش بةآلم باقي ثارةي ثرؤذةكة نزيكي 
مليارة لة ميزانية ( 15)لةم ثةرلةمانة مصادقةي لةسةر كراوةو رؤيشتش يةعين تةواوي ثارةكة كة 

دةرضووش اةمسال لةطةَل اةوةي وةزارةتي ثيشةسازي و وزة داواي نةكردووة لةسةر ناوي وةزارةتي 
ثيشةسازي و وزة سَي ملياري تري بؤ دانراوة من بؤ خؤم دواي اةوةي بةدواداضووي بؤ كرد نامةيةكم نارد 

تاوةش اةم ثرؤذةية فةشةلي هَيناوةش اةو ثارةيةي بؤ وةزيري ثيشةسازي و وزة داوام كرد اةم ثرؤذةية وةس
كة دةرضوو لة ميزانية لة كوَييةة اةو جوابي داومةتةوة دةَلَيت اةو ثارةية لة وةزارةتي ماليةيةش باشة لة 
كاتَي كة ثرؤذةكة وةستاوةو فةشةلي هَيناوة ثارةيةكي زؤر لة وةزارةتي مالية ماوة بؤضي لة ميزانيةي 

 ري ديكةي بؤ دانراوةتةوةةاةمساَل سَي مليا
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشة كاك امساعيل بؤ بانطهَيشيت وةزيرتان نةكرد بؤ ليذنةكة كة لةسةر اةو مةوزوعة لةطةَلي قسة بكةنة
 :بةرَيز امساعيل سعيد حممد علي
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ــةوة اــ      ــي داومةت ــيةوةو وةآلميش ــةم لَيثرس ــةدا اةم ــةكاتي بودج ــا ل ــريفي هَين ــر تةش ــةنابي وةزي ــي ج ةوة ه
ساَل ثَيش اَيستا طرَيبةستةكة كراوةش سةبارةت بة بودجـة مـن ثَيموايـة زؤربـةي     ( 7)سةردةمَيكي زؤر كؤنة 

زؤري خوشك و برايان رةخنةو تَيبيين زؤريان خستة رووش من ثَيمواية اةطةر عاملي وةخـتش اةطـةر اَيسـتا    
م لةوانةيـة هـةموو اـةو خوشـك و برايانـة      بوويناية من بـة دَلنياييـةوة دةَلـيَ   ( 11)اَيمة لةسةرةتاي مانطي 

لةطةَل اةوة بوونايةش نةك هةراةوة بةَلكو داوايان دةكرد اةو بوودجةية بطةِرَيتةوة بـؤ حكومـةت بؤاـةوةي    
بةآلم من خؤشم تؤزَيك لةسةر عـاملي وةخـت ترسـم هةيـةش ضـونكة سـاَل درةنطـة اةطـةر         , ضارةسةر بكرَيت

 واية اةم بودجةية بطةرَيتةوة و اةطةر عاملي وةخت مساعد نيية عاملي وةخت مساعد بَيتش من قةناعةل
بؤ طةِرانةوةي ثَيشنياري من اةوةية لةم ثةرلةمانةدا ليذنةيةكي هاوبةش لة حكومةت و ثةرلةمان دروسـت  
بكرَيــتش وةكــو غورفةيــةكي عمليــات شــةوو رؤذ بــةبَي عوتلــةش شــةوو رؤذ كــار بكــةين بؤاــةوةي ضارةســةري  

 .بكةين كةموكورتييةكان
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت من جارَيكي تر لة ثـيَ ش هـةمووتان لـة ثـَيش هـةموو خـةَلكي كوردسـتان داوا لـة طشـت          
اَيوةي بةرَيز دةكةم لة هةر فراكسيؤنَيكن هيَ فةرقَيك نيية اةندامي ثةرلةماني كوردستانن مةسـئولن لـة   

ش ثَيغةمبةرش لة ثـَيش خـةَلكي كوردسـتانش اةطـةر شـيت دووبـارة       ثَيش ويذداني خؤتانش لة ثَيش خواش لة ثَي
هةيةش بةناو بيهَينن نةك بةس بَليني دووبارة هةيةش وةهمي هةيةش تشخيصي بكةين اةم وةهمية لة كوَييـةش  
لة كام بابةتةة اةطةر شتَيك دووبارة ثـارةي بـؤ خـةرج كراوةتـةوةش اةطـةر شـتَيك خراثـة اةمانـة هـةمووي          

شتا نةضووةش بََيش اَيمة لَيرة دانيشتووينة وةختمان لـة ثَيشـة بؤاـةوةي ثَيكـةوة بـة ويـذدانَيكي       بكرَيتش هَي
ثاكش بةبَي تـةرةدود هـةموو رةتـي بكةينـةوةش نـةهَيَلني ضـاكي بكـةينش اـةو ميزانيةيـة اَيسـتا لةبةردةسـيت            

ةر بَلـَيني وةهمييـةو ديـار نييـةش     اَيمةيةش بؤ لَيرةية بؤاةوةي اَيوة برياري لَي بدةنش بةآلم ديار بَيتش نةك ه
دووبارةيةو نازانني كامةيـة ضـةند ثـارةي بـؤ دانـراوةوش نـازانني لـة كوَييـةة بؤاـةوةي لةسـةري بوةسـتني و            
مناقةشةي بكةين زؤر لةوانةي كة بة نووسـراو ناردووتانـة لـة هةنـدَيكي مووحـةزاتتان هةيـةش اـةو ضـةند         

 .نوقتةي نيزاميت هةية فةرموو, كي تررؤذة لة ثَيشمانة لةسةري اةوةستني خاَلَي
 :عبداهلل بةرَيز كوَيستان حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةموو اةو منوونانةي جةنابت باست كرد باس كراوةش لة ثرؤتؤكـؤل هةيـة اَيسـتا بـة دةيـان منوونـة بـاس         

 .كراوة
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من اةوةي طـوَيم لَيتـان بـوو دةبيـنم     . كام وةهمية با بوترَي ناش نا كوَيستان خانش بةس دةَلَين وةهمي هةيةش
 .نيزامييةة فةرموو, شتَيكي عام باس دةكرَيتش نةك جةنابت لة هةموو فراكسيؤنةكان

 :ر صدي  حممدبةرَيز عم
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 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةضـةند منوونةيـةك   راثؤرتي ليذنةي داراييش بةرَيزان اةنـداماني ثةرلـةمان موناقةشـةيان كـردش ااماذةيـان      

كردبَي وةك ناوهَينان اَيمة داوا دةكةين جـارَيكي تـر اـةو ناوانـة اةطـةر هـةن بينَيـرن بـؤ ليذنةكـةي اَيمـة           
حةةةن هةندَيك لةو برطانـةي كـة هـةن تؤمـار كـراون لـةناو راثؤرتةكـةدا وةكـو بِريـار هةندَيكيشـي وةكـو            

ــر دا      ــارَيكي ت ــةوجا ج ــةت ا ــؤ حكوم ــت ب ــنيار دةنَيردرَي ــوة     ثَيش ــة اَي ــةتَيك هةي ــةر باب ــةر ه ــةم اةط وا دةك
دةستنيشانتان كردبَي بيدةن بة ليذنةي دارايي و كاروباري اابووريش بؤاةوةي اَيمة بة هةموو ويةكمانـةوةش  
اةطةر شتَيك هةبوو برياري لَي بدةين نةهَيَلدرَيش اةطةر شتَيكيش اَيمة بة باشي دةزانني وةكو ثَيشنيار بـؤ  

 .زؤر سوثاسحكومةتي بنَيرينش 
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةرَيز ثةيام امحد حممد فةرموو
 :بةرَيز ثةيام امحد حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة من هةر لة قسةكةي جةنابتانةوة بؤ اةو ثرؤذانةي كة دووبارة بن يـان ثـارةي بـؤ سـةرف كرابـَي يـان       

 1111لـة بةردةوامـةكاني    1وةزارةتي دارايي زجنـرية  . دووجار ناويان هاتووةش من لةوَيوة دةسيت ثَي دةكةم
تةواو كردني فِرؤكةخانةي هـةولَيري نَيودةوَلـةتي شـةس سـةدو حـةوتا و هةشـت مليـارو سـَي سـةدو ثَيـنج           

بـة هـةمان ثـرؤذة حـةوت سـةدو بيسـت و ضـوار         1111مليؤن ديناري بؤ خةرج كـراوة لـة بةردةوامـةكاني    
ناري بؤ تةرخان كراوة كة فةرقةكةي دةكاتة ضل و شـةش مليـار كـة    مليار و شةش سةدو نةوت و حةوت دي

فِرؤكةخانةكــةش اَيمــة خؤمــان بــاش دةزانــني داهــاتي هةيــةو ايشــيش دةكــاتش هــةروةها جيــاوازي لــة نَيــوان  
طوذمةي ثرؤذةكان لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكي تـرش بـؤ منوونـةش وةزارةتـي دارايـي مـةرزي ثشـتة لـة زجنـرية          

طوذمةكةي ثَينج سةدو شةشت و حـةوت مليؤنـةش هـةروةها مـةرزي      1111 بةردةوامةكاني لة ليسيت( 33)
ثةروَيزخان يةك مليارو حةوت سةدو حةوتا مليؤنة بؤي دياري كراوةش بةآلم بة ثَيَـةوانةوة دةبيـنني هـةر    
 هةمان ايش كة لـةو دوو مـةرزة دةكرَيـت لـة مـةرزي بانـاو و مـةرزي شـؤنَي و حـاجي اؤمـةران كـة بـؤ            

فراوان كردني تةنها بيست و يةك مليـارو سـَي سـةدو هةشـتا مليـؤني بـؤ دانـراوةش اـةوجا جياوازييـة تكايـة           
اـةو   1115تـا   1111و  1113بؤمان روون بكرَيتةوة بؤ هةروةها لة وةزارةتي تةندروسيت لة ثرؤذةكاني 

ية سزا بدرايـة ثـرؤذةي تـري    ثرؤذانةي كة تةواو نةكراوةش كةضي هةمان كؤمثانياش كة دةبواية اةم كؤمثانيا
ــةو         ــةيين ا ــة ع ــر ل ــةكي زؤرت ــة ثارةي ــَي ب ــري دراوةت ــخانةي ت ــا نةخؤش ــةمان كؤمثاني ــي ه ــةش كةض نةدراباي
نةخؤشخانة كة لـة شـوَينَيكي تـر دروسـت دةبَيـتش بـؤ منوونـةش لـة رانيـة نةخؤشـخانةي طوذمةكـةي سـَيزدة             

كؤمثانيايـةي ايشـةكاني تـةواو نـةكردووة بـة       مليارو نيوي بؤ تةرخان كراوةش بةآلم لة زاخـؤداش كـة بـؤ اـةو    
هةمان كؤمثانيا دراوة بة شةست و شـةش مليـارو شةسـت مليـؤنش اايـا اـةم جياوازييـة بـؤ هـةردووكي هـةر           
نةخؤشخانةيةو مواسةفاتي نةخؤشخانةي هةيةة جطة لـةوةي ثَيشـرت لـة قسـةكاني ثَيشـرتمدا باسـي هـةموو        



 111 

وونةتةوة و جياوازي هةية هـةروةها حكومـةتي هـةرَيم هةميشـة     ثرؤذةكاي كردووةش اةوانةي كة دووبارة ب
باس دةكات كة فةرمانبةري زؤر زيادي هةيةش بـةآلم هـةر لـة اةمسـاَلدا بيسـت مليـار دينـار تـةرخان كـراوةش          
بؤاةوةي بيدات بة كؤمثانياكـان بـؤ ثـاك كردنـةوةي فةرمانطـةكانش اايـا اَيمـة ثَيويسـتيمان بـة دامةزرانـدن           

مة خةَلكمان نيية بِروات اةم ايشانة بكاتة بةيانيان دةتـوانني بـِرؤين خؤمـان ببيـنني ضـةند      هةيةة اايا اَي
هةزار ديناري دةست بكةوَيت بة كرَيكـاريش اايـا اـةو كرَيكـارة اامـادة      ( 15)كرَيكار وةستاوة بؤاةوةي رؤذي 

ردانة دواتر جطة لـةوة لـة   نيية بِروات اةو فةرمانطةية ثاك بكاتةوة بةو مووضةة اةو خؤي لَيرةدا بة هةدة
مةوجوداتي نادارايي ضل و يةك مليار ديناري بؤ كرَيي كِريين اؤتؤمبَيل تةرخان كردووة تةنيا بؤ كِريين و 
ضاككردنةوةو كرَييي اؤتؤمبَيل سةدو دوازدة مليار دينـاري بـؤ تـةرخان كـراوةش نـازاي اـيرت ثارةكـةي اَيمـة         

سـاَونة برَيكـي زؤر   : بةخشني (.سةدو دوازدة مليار دنيار)دةِرواتة  هةر بؤ كرَييي اوتومبَيل و ضاككردنةوة
ثارة بةناو بةخشينةوة تةرخان دةكرَيت و خةرج دةكرَيتش اايـا اـةو ثارةيـة دةضـَيتة خزمـةتي طشـتييةوةة       
ديار بوو كاك كاروان منوويةكي جواني وت كة هةر لة رؤذَيكدا شةسـت مليـؤن دينـار بـة بةخشـني دةدرَيـتش       

وة اةو بةخشينة ثار ساَل سَي سةدو حةوتاو ضوار مليار دينار بـؤ تـةرخان كرابـووش كةضـي اةمسـاَل      جطة لة
حةوت سةدو شةست و يةك ملياري بؤ تةرخان كراوةش اةو زيادةية بؤة كة اَيمة ثارساَليش داوامان كـردووة  

دجةي بةكاربرنـدا برَيـك   هةروةها لة خةرجي ديكة  لة بو .اةو ثارةية لة بةخشني و اةوانة كةم بكرَيتةوة
ثارةي زؤر خةرجي بؤ دةكرَيت لة اةمسالدا دوسةدو بيست و يةك مليار و دوسةدو ثةجناو ثَينج مليـؤن بـؤ   
بةخشني و تةحويل كردن تةرخان كراوةش لة كاتَيكدا بةخشني بابي خؤي هةيةش كة حةوت سـةدو شةسـت و   

ييةة اـةو تـةحويل كردنـة ضـييةة بؤيـة اَيمـة داوا       دوو ملياري بؤ دياري كراوةش اايا اةم بةخشينة زيادة ضـ 
ــة          ــرى اةوان ــروفات اخ ــة مص ــةح و ل ــة مين ــني و ل ــة بةخش ــةوة ل ــرة دةمَينَيت ــة لَي ــةي ك ــةو ثاران ــةين ا دةك
دةمَينَيتةوة كة زيادن هةمووي بطةِرَيتةوة بؤ وةبةرهَينان بؤاةوةي ثرؤذةي زياتر بكرَيـت و بؤاـةوةي اـةو    

رت وةكـو كفـريش وةكـو ضـؤمان كـة ناويـان لـة ثرؤذةكـان نـةهاتووة ثـرؤذةي           ناوضانةي كـة بامسـان كـرد ثَيشـ    
زياتريان بؤ دابنرَيت و خزمةتي زياتر بكرَيتش دووبارة ثشتطريي لة ثَيشـنياري هاوِرَيكـاي دةكـةم بؤاـةوةي     

 .زؤر سوثاس, اةم بودجةية بةراسيت و دروسيت خبرَيتة بةردةسيت خةَلكي كوردستان
 :انبةرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 .بةرَيز جالل علي عبداهلل فةرموو
 :بةرَيز جالل علي عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوشــكانش برايــان اةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتانش ديــارة اــةم بودجةيــة بــة هــةموو وردةكارييةكانييــةوة  

نييـة بـؤ    ليذنةي هةميشةيي ثةرلةماني كوردستان كـة هـةر ليذنةيـةك لـة دة كـةس كـةمرت       16هاتؤتة ناو 
هةموو ليذنةكان وةزيري ثةيوةنديدارو بةِرَيوةبةرة طشتييةكان و بةِرَيوةبةري ثالندانان لـة وةزارةت بـانط   
كراون بؤ ليذنةكان و هةموو وردةكارييةكاني اةو سةدان هـةزار ذمارةيـةي كـة لـةو بودجةيـةدا هةيـة هـةر        
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و ليذنةكانـدا و اـةوة مـاوةي دوو مانطـة هـةر      وةزارةتةو بةثَيي خؤي مناقةشةي كردووةو تاوتوَي كراوة لةنا
ليذنةكــةي اَيمــةش لةوانةيــة ضــةندين كؤبوونــةوةي كــردووةش ليذنــةي كشــتوكاَل و اــاودَيري مــن كــة اةنــدام  
ليذنةي دارايي و اابووريم هةفتانةو رؤذانة كؤبوونةوة كراوة بؤ تاوتوَي كردني اةو سةدان هةزارةش من زؤر 

رَيزم ثـةميان خـان دةكـةم اـةو وردةكارييـةش بةِراسـيت ايشـي اَيمـة نييــة         بـة طـةرمي ثشـتطرييي خوشـكي بـة     
ضونكة سةدان هةزار ذمارة زؤر زؤر ايعتياديية اةطةر لةسةدا  ريَّذةيـةكي تـاوتوَي كـةمي تيـادا بَيـتش بؤيـة       
مــن باســي اــةوة دةكــةم كــة دوو مانطــة خــةَلكي كوردســتان بــة هــةموو دةنــط و رةنطةكانيــةوة بــة هــةموو    

كانةوة ضاوةرواني هةمواركردني اةو بودجةيةن لةو ثةرلةماني كوردستانةش ضونكة اةو ثارةيـةي  جياوازيية
لَيرةوة لة بودجةي تةشغيلي بَيت  لة بودجةي ايستسماري بَيتش دةضَيتة بـازاِرو اـةم دةسـت و اـةو دةسـت      

اواكـارم بةِراسـيت اَيمـة    دةكات و تاوتوَيي ثَي دةكرَيت طةشةي اـابووري ثـَي دةكرَيـت لـة بـازاِرداش بؤيـة مـن د       
ــنيارو           ــةموو ثَيش ــة ه ــةش ك ــةو وردةكارييان ــةمانتوانييَب ا ــة ن ــةركي خؤمان ــة ا ــدا ك ــة دوو مانط ــةمان ل ثةرل
كةموكورتييةكان لة راثؤرتي ليذنةي دارايي دياري كراوةو نووسراوةوش من ثشـتطرييي بـراي بـةرَيزم حـاجي     

حكومـةت بكرَيـت و حكومـةت و وةزارةتـي دارايـي      خورشيد دةكةمش كة اةو ثَيشـنيارو بؤضـوونانة رةوانـةي    
وةزارةتي ثالندانان مولزةم بكرَيت بةجَيبةجَي كردني اةو ثَيشنيارو رةخنةو كةَلَينانةي كة اَيمـة ديارميـان   
كردووةوش داوا لة هةموو خوشك و برايان دةكةمش كة خةَلك ضاوةِرواني اَيمةيـةش هـةذار ضـاوةِرواني اَيمةيـةش     

زار كةس ضاوةِرواني اَيمةية بؤ دامةزراندنش واز لة وردةكاري اـةو سـةدان هـةزار ذمارةيـة     بيست و ثَينج هة
بَينني و ضةند ثَيشنيارَيكيشم هةية بؤ خوشك و براياني بةرَيز و سةرؤكايةتي ثةرلةمان و وةزيري دارايـي  

رميل نةوت كراوة بة و وةزيري ثالندانان ديارة بودجةي تةكميلي بةِرَيوة دةبَيتش ضونكة تةقديري يةك بة
حــةفتا بــؤ حــةفتا و شــةش دؤورش اَيســتا ســةرو ســةد دؤورة جــارش جــار طةيشــتؤتة ســةدو دة دؤوريــش بــؤ    

مـن ثَيشـنيار دةكـةم اـةو بودجـةي تةكميلييـة كـة هـات بـؤ طشـتيش سـةرف نـةكري ت تـةنها بـؤ               , بةرميلَيك
لـة روونكردنـةوةكاني جـةنابي    بودجةي ايستسماري و بـؤ ضارةسـةري اـةو  عيجـزةي كـة هةيـة تكـام وايـة         

وةزيري دارايي باسي عيجزي فيعلي كة لة حساباتي ختامي عيحزي فعلي دةدردةضَيتش اـةو عيجـزةي اَيمـة    
بودجةي اةمريكا لة بودجـةي هـةموو وآلتـة اةوروثييـةكان      خمططعيحزي , خمطط باسي دةكةين عجزي 

ةزيري دارايي عيجزي فيعلي لة حساباتي لةطةَل عيجزي فيعلي حةزدةكةمش جةنابي و خمططهةيةش عيجزي 
ختامي اةخريدا دةردةكةوَيت و داوا لة بةرَيز وةزيري دارايي دةكـةم كـة جيـاوازي داهـات لةطـةَل بةغـدا لـة        
حساباتي خيتاميدا كة بؤمان دةنَيردرَيت جةنابي بَيتة اَيـرة بؤمـان روون بكاتـةوة اـةو جيـاوازي داهاتـةي       

ياوازيية هةية و من واتـَي دةطـةم اةوةنـدةي لَيـي بـزاي كـة سـاَونَيكي زؤرة        بؤ اةو ج, اَيمةو بةغدا ضييةة
فةرمانبةر بووم اةو عيجزة لـة حسـاباتي خيتـامي تربيـرات و بؤضـووني خـؤي هةيـة مـن ثَيشـنيارَيكي تـر           
دةكةم بؤ هةموو خوشك و براياني اةنـداماني ثةرلـةمان و ثَيـي لةسـةر دابطـرينش هـةر سـاَلة بـؤ سـَيكتةرَي          

جة ضِر بكرَيتةوة اةمساَل باسي اـةوة دةكرَيـت كـة بـؤ كارةبـا بودجـة ضـِر كراوةتـةوةش ثارةيـةكي ضـاك           بود
شةش سـةدو اةوةنـدة مليـاري بـؤ دانـراوةش هـةموو سـاَلَيك كـة دادةنـرَي بـؤ داهـاتووي اَيمـةش بيكـةين بـة               
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هةموو ثارةيةي كة دابـةش   نةريتَيك بؤ ثةرلةمان كة هةر ساَلةو لة سَيكتةرَيكدا بودجة ضِر بكرَيتةوةش اةم
دةكرَيت اَيستا اةطـةر كارةبـا اَيمـة اةمسـاَل كـة كارةبـا ثارةيـةكي زؤرمـان بـؤ تـةرخان كـردوةش سـاًلَيكي تـر              

بةآلم اةطةر ساَلَيكي تـر بـؤ كشـتوكاَل بَيـتش     , سةرؤكي اةجنومةني وةزيران حماسبة بكةين بؤ كارةبا نةبووة
بؤ ثةروةردة بَيتش سالَيك بؤ ثيشةسازي بَيتش من لة اَيستاوة ثَيشـنياز   ساَلَيك بؤ خوَيندني باآل بَيتش سالَيك

دةكةم كة ثةرلةماني كوردستان ثـَي لةسـةر اـةوة دابطرَيـت كـة لـة بودجـةكاني داهـاتوودا هـةر لـة اَيسـتاوة            
ين بِريار بدات لةطةل اةجنومةني وةزيراندا ساَلَيكي تر اَيمة لة ضيدا بودجة ضِر بكةينةوةش ضـي ضـاك بكـة   

 .زؤر سوثاس, بؤاةوةي ضيرت نةضينةوة سةري
 

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةرَيز ااشيت عزيز صاحل فةرموو

 :صاحل بةرَيز ااشيت  عزيز
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةراسيت لة كؤي مووحةزاتـةكاني اـةم دوو رؤذة اـةو تَيبنييـةمان بـؤ دةردةكـةوَيت كـة سياسـةتَيكي طشـيت          
ووبَي وةزارةتي دارايي و وةزارةتي ثالن دانان تا بةرضاوي اَيمة روون بَيت لـة كـؤي طشـيت    نيية كة ثابةند ب

اةو سياسةتة اابووريية بؤاةوةي اَيمة نةكةوينة ناو موناقةشة كردنـي اـةو خاَلـة وردةكارييانـةوة كـة نـاو       
سياسـةتي اـةم    دةبرَيت كة ثسـثؤري اَيمـة نييـة بؤيـة كؤمـةلَيك خـاَل وي مـن بةشـَيوةيةكي طشـيت لةسـةر          

بودجةية هةية اةوةية كة اـةم بودجةيـة سـةرةراي اـةوةي كـة تَيبينييـةكاني ثـار سـاَلي اَيمـة بـة ايعتبـار            
وةرنةطرياوة كةواتة موناقةشةكردن و ثَيشنيازةكاني اَيمـة اـةوةش مناقشـةيةكي اـةوة نييـة كـة بـة دافعـي         

َيك بةَلطة هةية ثار ايشارةت بـةوة كـراوة كـة    اةوة بَيت كة مبةوَيت تانووت لة بودجةكة بدةمش بةَلكو كؤمةل
ثرؤذةي دووبارة هةيةش خةمالندني هةَلة هةية بة هةمان شَيوة دووبارة بؤتةوةش رةنووس هةية بة سـفري ك  
ذمارةكــة طؤِرانكــاري بةســةر كــراوة و كؤمــةلَيك شــيت تريشــة بؤيــة بــة بــِرواي مــن اــةم بودجةيــة دةبَيــت     

دانان و وةزيري دارايي رووبةروو بكرَيتةوة كـة اـةم بودجةيـة اةطـةري     راستةوخؤ بؤ هةردوو وةزيري ثالن
هةية لة حاَلةتي تةواري كوردستان دروست بكاتش نةك تةنها كة خؤي ثـارةي دانـةناوة بـؤ حاَلـةتي تـةواري      
بةَلكو رَيطايةكة كوردستان دةبـات بـةرةو ااراسـتةي دروسـت بـووني حاَلـةتي تـةواري بةَلطةكـةشش بـؤ اةمـة           

كة لة هةموو بودجةيـةكي وَوتَيكـدا كـة بودجـةي بـةكار بـردن بـةردةوام لـة هةَلكشـاندا بـوو بـةبَي             اةوةية
تةبريري واقعي ذمارةي فةرمانبةران لة بةكاربردندا زيادي كردش هةروةها عيجز لة زيادبووندا بوو اةمانـة  

ةبـاتش بؤيـة اـةم حاَلةتـة     هةر هةمووي ااماذةية كة اةم بووجةية اةو كؤمةَلطةية بةرةو حالـةتي تـةواري د  
تةوارييةش لة ضيدا دةبينرَيت بةتالةي مقنع زياد دةبَيتش ضونكة لة بةرامبـةردا ذمـارةي موةزةفـت زيـادي     
ــةي        ــة بودج ــةوةي ك ــة بؤا ــة بةَلطةي ــة اةم ــة ك ــرتاتيذيت نيي ــرؤذةي س ــونكة ث ــاهَيَلَي ض ــان ن ــردووة داهَين ك

ردةم خةتةرَيكــداين بةراســيت بةتــةنها لــة خةتــةري  بــةكاربردن لــة هةَلكشــاندايةش بؤيــة اَيســتا اَيمــة لةبــة  
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اةوةنني كة كؤمةَلَيك رةنووس وبةرين و كؤمةَلَيك رةنووسي تر خبةينة نـاو اـةو خانانـةوة اةطـةر بودجـة      
تةنها ثِركردنةوةي خانةكان بَيتش بـِروام وايـة مةسـةلةيةكي زؤر ااسـانة و ديـارة بـةو ضـاوةوة موعامةلـةي         

وشـي اـةم طرفتـة طةورةيـةي اَيسـتا بـووينش بةَلكـة اـةبَيت اةطـةر ايسـتا بةتـةواوي            لةطةَلدا كـراوة بؤيـة تو  
هةسيت ثيَي ناكرَيت دوو ساَلي تر بةتـةواوي دةبينرَيـت كـة كوردسـتان بـةرةو قـةيرانَيكي تةمبـةَلي طـةروة         
ــةآلم        ــةعيينات  ش ب ــن دذي ت ــة م ــةوة نيي ــاي ا ــة مان ــتش اةم ــان دةبَي ــةوةري موةزةفم ــةكي ط ــات ذمارةي دةب

ةبةرامبةردا كة تؤ ذمارةي موةزةفت سـاَلانة بةبيسـت و ثَيـنج هـةزارش كَيرظةكـةي بـةرز دةبَيتـةوة خـؤ لـة          ل
ــةم       ــَيك ل ــةيت كــة بةش ــرتاتيجي بك ــرؤذةي س ــةَلَيك ث ــتوكاَلدا كؤم ــةرهَينان و كش ــة وةب ــت ل ــةردا دةبَي بةرامب

كةيتـة مووضـة خـؤرش نـةك تـةنها      دامةزراندنة ساَل بة ساَل دايبةزَيينش سـاَل بـة سـاَل لـةناو اـةو ثرؤذانـة بي      
تةوزيعي بكةيت بةسةر فةرمانطةو وةزارةتةكاندا كة اةمة جارَيكي تر طرفيت اةوةي كة ضـوار مـوةزةف لـة    
ثشــيت مَيزَيكــةوة بــؤ كوردســتاني دروســت دةكــاتش زؤر جــار ســةرداني هةنــدَيك لــة وةزارةتــةكان دةكــةيت     

س كراوةش شةِريانة لةسةر جهازي كؤمثيوتةرةكةش يـةعين  كؤمةَلَيك طةجني بة توانايةكةوة لة ذوورَيكدا قةتي
اةمة كَيشةيةكي طةورةية بةراسيت داهَينان لة كوردستاندا بـة ااسـتَيكي زؤر زؤر كَيرظةكـةي دادةبـةزَي كـة      
اةمة لة اَيستادا اةكرَيت بةِرَيي بكةيتش اةكرَيت منيش لةطةَل جـةنابتان دةسـيت بـؤ بـةرز بكةمـةوة هـيَ       

ضونكة لةوانةية كؤمـةلًََيك ايشـي خـةَلك زةرووري بَيـت ثَيـي بـِرواتش بـةَوم لـة بةرامبـةردا          طرفتيكم نييةش 
بــةرةو طرفتيكــي طــةورة اةبــةيت بةراســيت كوردســتان لــةرووي اابووريــةوة بــةرةو حاَلــةتَيكي تــةواري زؤر   

دجةيـة تةمنيـةي   حاَلةتَيكي تر كة لَيرةدا دةبينرَيـت اةوةيـة كـة بةراسـيت اـةم بو      .طةورةو ترسناك دةِروات
تةمنيةي بةشةري تةنها اةوة نيية بِرَيك ثارة دابنرَيت لـة  , بةشةري لة كوردستان بةرةو وواز بوون دةروات

سياســةتي ايقتصــاديدا بؤاــةوةي كؤمــةَلَيك لــة ليظَلَيكــي بــةرزي خوَيندنــدا تــؤ دةيبةيتــة دةرةوة بــؤ بــةرز   
ي تـر لـة كوَيـدا شـوَيين كراوةتـةوانَية تـؤ ضـةند        كردنةوةي شةهادةكةيش اةي تةمنيةي قابلياتي شةرحيةكان

ــؤ          ــوَيين ب ــوَي ش ــة ك ــر ل ــةكاني ت ــة حرةفيي ــارةزاتر مةجال ــثؤرو ش ــَيكي ثس ــة كةس ــةني دةكةيت ــَيكي مه كةس
دةكرَيتةوةة تؤ ااستَيك لة خةَلك كوالييت زؤر بـةرز دةكةيتـةوةش بـةآلم ااسـتَيكي تـر اـةوةي لـة كارطةكانـدا         

كاندا ايش دةكةن لة ااستَيكي دياري كـراودا اـةم سياسـةتي ايقتصـادية لـة      ايش دةكةن اةوانةي لة دةواارة
يارمــةتي اــةوة نابَيــت كــة ااســيت تةمنيــةي بةشــةري كوردســتان بِرواتــة ســةرةوةش بــؤ منوونــة وةكــو اــةوةي 
هاوكارم هاوِرازخـان باسـي دةكـات وشـياركردنةوةي تيـادا نييـة لـة بـواري ذينطـةدا كـة كارةسـاتي كوردسـتان             

ي ثيســةش ثَيويســت بــوو ثارةيــةكي بــة اةمانــةتَيكي طــةورةترةوة بــؤ دابنرَيــتش تةمنيــةي قابليــات    ذينطةكــة
بؤيـة لَيـرة يـةك ثرسـيار دةكـةم اايـا اَيمـة        , و كؤمةَلَيك بـواري تـريشة  , لةبواري كشتوكاَلدا لة كوَي دانراوة

بةش بكةين بةسةر كؤمةَلَيك مةبلةغَيك ثارةمان هةية اةطةِرَين بة شوَين اةوةي كة اةم مةبلةغة ثارةية دا
خشتةدا يان اَيمـة كؤمـةَلَيك طرفـت و كَيشـةي كوردسـتان هةيـة اـاوا دةسـتمان ثَيـوة طرتـووة لةسـةر دمَلـانش             
يةعين سواَل و سةدةقةي هةموو شوَينَيكي بؤ دةكةينش فلس بة فلس بؤاةوةي اةم نةهامةتييانـةي خـةَلكي   

يان ايش بكةين برواناكةم لة هيَ شوَينَيكدا قةبوَل بكرَيـتش  ثَي ثِر بكةينةوةش اةطةر بةم سياسةتةي دووةم
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هيَ ذمارةيةكي حسابي دووبارة ببَيتةوة و هيَ ثرؤذةيةكيش دووبارة ببَيتةوةش بةآلم ديارة اَيمة سياسةتي 
يةكــةممان طرتؤتــة بــةر كــة بريتييــة لــةوةي اَيمــة تــةبرير دةهَينينــةوة بــة مةبةلــةغَي ثــارة دةمانــةوَيت    

كات لة ماوةيةكي دياري كراودا دابةشي بكةين بة كؤمةَلَيك رةنووسةوة كة اةمة اةم طرفتانـةي  بةزووترين 
يـةكَيكي تــر لــة كَيشــة ســةرةكييةكاني   .دووبـارة بوونــةوةو رةنووســي هةَلــةو اةمانـةي بــؤ دروســت كــردووة  

اوكاراي باسيان لة سياسةتي اة بودجةية كة دارَيذراوة بة بِرواي من خؤي لة خةمالندندا دةبينَيتةوة كة ه
هةَلةي خةمالندن كرد يـان بـِريين اـةو ثارةيـة كـرد كـة ديـاري كـراوة لةويـةن جـةنابي وةزيـري دارايـي و             
وةزارةتةكةي بةرَيزيانةوة اةوةي كة لةوي من تَيبنييةكي جياوازة اةوةية كة خودي وةزارةتة طشتييةكاني 

كي طةورةدا كة ثَيي دةوترَيت خةمالندني نا واقعـيش  هةرَيمي كوردستان هةر هةموويان بةشدارن لة هةَلةية
ثرسيارةكةم اةوةيةش اايا ااماجني هةَلة لة خةمالندني هةَلةدا بة دافعي ضييةة ضـونكةاةمة ببـورن اةطـةر    
بة بةريئانة قسةكاي نةكةمش ضونكة بة مليارةها ثارة لةم بودجةيةدا رؤيشتووة اةمة ثاَل بةمنـةوة دةنَيـت   

ييةو قسة نةكةمش اا لَيرةدا كؤمةَلَيك خةمالندني تياداية كة لةهةنـدَيك خشـتةدا مـن ثـَيم     كة من بة بةريئ
 31/7تـا بـةرواري   ( اطعاد اا ق فني و والنرز،ع )سةيرة بؤ منوونة خةمالندني لة قاامةي كة ثةيوةندي بة 

مةصـرو  فيعلـي اـةو    كة اةمة سَيكتةرَيكي زؤر طرينط نييـةش ووةكييـة لةضـاو سـَيكتةرةكاني وةزارةتَيكـدا      
وةزارةتة لة شةش مانطي يةكةمـدا خـؤي كـة تؤمـاري كـردووة حـةوت مليـارو شةسـت و هةشـت مليؤنـة لـة            
بةرامبةردا بؤ اةم وةزارةتة داواي بيست و شةش مليارو ضوارسةدو بيست و شةش مليـؤن دةكـات بـؤ سـالي     

شـوو خـؤي يـةك دةطرَيتـةوة لـة      اايندة اةمة ض مةنتقي ك اةم خةمالندن و حسابي ختامي شةش مـانطي ثيَ 
بةرامبةردا لة وةزارةتي جةنابيشتان اةو بةرَيزة ضؤن بةو دةرجةية بيست و شةش مليار دايدةشـكَينيتةوة  

 .بؤ دوازدة مليار
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو, بةرَيز عمر صدي  حممد, زؤر سوثاس تةواو
 :بةرَيز عمر صدي  حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
راستة لة راثؤرتي دارايي و اابووري بة روونـي اامـاذة بـة ااماجنـة سـةرةكييةكاني اـةم بودجةيـة نـةكراوة          

بةآلم اةطةر بَينة ناو ذمارةكان ضةند بوارَيك دةبيـنني لةوانـة اـارامي و ااسـايش بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان        
ر بـةوردي موقارةنـةي خـةرجي    دووش بواري كارةبا سَيش ااوةداني هةرضةندة من بؤ خؤم ثاش اةوةي كـة زؤ 

ساَلي رابردووم كرد لة شةش مانطي يةكةمدا بةرامبةر بةو تةمخينـةي كـة كـراوة لةويـةن وةزارةتةكانـةوة      
ــديري        ــةمخني و تةق ــةوة ت ــردش بةداخ ــَي ك ــان ث ــةمان ااماذةي ــووي ثةرل ــدامَيكي ثَيش ــةند اةن ــو ض ــةر وةك ه

كة ضةندين دةورات كـراوة بـؤ فةرمانبـةرةكانيان     حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةتايبةتي وةزارةتي دارايي
دوورة لة واقعةكة يان هةندَيك جار بَلَيني جؤرَيك لة راهَيناني تياداية بةوةي كة بةردةوام تـؤ زيـاد بَلَييـت    
بؤاةوةي بِرَيك لةوةي كة خؤت دةتةوَيت نزيك بَيت لةوةي كة بؤي دابنَينش بؤية كاتَيك كـة اـةم بودجةيـة    
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نةوة اةنداماني ثةرلةماني كوردستانيش بةو شكلة مامةَلةي لةطةَلدا دةكةن دةبينيـت يـةكَيك   دَيتة ثةرلةما
دةَلَيت لة سةدا ثةجنا لة بودجةي تةشغيلي كةم بكرَيتةوةش يةكَيك دةَلَيت لة سةدا بيست يـاني هـةر يـةكَيك    

ةزراوانـةي كـة هـةن لـة     رَيذةيةك دةَلَيتش اةمـة اـةم هاوكَيشـةية دروسـت دةكـات لـة نَيـوان هـةموو اـةو دام         
هةرَيمي كوردستان كة اَيمة دروست لة واقعةكةي خؤمان ذمارة نةَلَيني لة راستيشدا اةو ذمارانة لة دواييدا 
دةبن بة فيعل دوايي دةركةوتةو دةراةجنامي اابووري و كؤمةآليةتي و سياسيشـي لـَي دةكةويتـةوة خةتـةرة     

كـردن بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان اـةوها بـةردةوام بَيـت مـن         اةطةر اةم بوارة لة تةقدير كـردن و لـة تـةمخني    
ثشتطرييي لة وتةكةي هاوكارمان كاك عدنان عومسان دةكـةم وتـي هـةرَيمي كوردسـتان لـةرووي سياسـييةوة       
زؤر لــة ســةَوحياتي ايقليمــي بــؤ دةســتةبةر كــراوة لــة دةســتوورداش بــةآلم مةســاايلي ثراكتيزةكــردن و لــةو   

الي ايـدارةو ايـدارةي ماليـة بةداخـةوة اَيمـة هَيشـتا لـةو ااسـتةدا نـني يـان           سةوحياتانةي كة هةيـة لـة جمـ   
هاوسةنط نيية بة جمالي سياسـيةكة ثَيويسـتة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بةتايبـةتي وةزارةتـي دارايـي         
ثاش اةوةي ياساي تازةي بؤ دةرضوو يةكَيك لةو مديرية عامانة اةطةر بة هةَلةدا نةضوو  مديرية عامةي 

ازنة بوو كة بؤي دةستنيشان كرا اةكرَي اةو اةفرادانةي كة لةوَي دادةنرَين زؤر بة اةمانةتةوةو زؤر بة مو
تةخصصي لةطةَل هةموو وةزارةتةكاني تردا بؤ سـاَوني داهـاتوو زؤر بـة عةمـةلي و بـةوردبيين و بـة مهـين        

 .بَينةوبةرةية نةبني لةطةَل اةو بابةتةدا مامةلة بكةن بؤاةوةي اَيمة جارَيكي تر تووشي اةم
من ثشتطرييي لةو بةرَيزانة دةكةم حةةةن ثاش اةوةي بةرَيزان ض وةزيري مالية ض وةزيري ثالن وةآلممان 
دةدةنةوة بة دةنطي زؤرينةي ثةرلةمانتاران لة موازةنةي وةطةِرخسنت برِبَيت بـِرَيكيش لـةم بِرينـة خبرَيتـة     

 :ة كةرةتةكانيسةر بةشي موازةنةي وةبةرهَينان و بدرَيت ب
 .تةندروسيت: يةكةم
ضونكة ضـةند ثةرلـةمانتارَيكي بـةرَيز ااماذةيـان بـةوة كـرد كـة        ( بواري وةرزشي)رؤشنبريي و ووان : دووةم

اَيمة لة رووي سياسييةوة لة رووي كراوةيي بةرووي دونيا لـة بـواري وةرزشـيدا فرسـةتي بانـان لـة ثَيشـة        
 .اةبَيت اةرزيةي بؤ دابني بكةين

بواري كشتوكاَل هـةروةكو ليذنـةي كشـتوكاَل بـةرَيزان ااماذةيـان ثـَي كـردووة هةرضـةند حكومـةتي          : ةمسيَي
هةرَيمي كوردستان بؤ اةمسـاَل كـةمَيك شـةرمنانة مامةَلـةي لةطـةَل كـةرتي كشـتوكاَلدا كـردووة بـةوةي كـة           

بؤيـة مـن   , َيك طةورةتر بوايةزياتر ثةرةي ثَي بداتش بة بةراورد لةطةَل ساَلي ثاردا اةبواية هةنطاوةكةي تؤز
ثَيشنيار دةكةم لةو ثرؤذانةي كة بؤ كةرتي كشتوكاَل هـةن بةتايبـةت لـة بودجـةي وةبةرهَينانـدا ايهتمـامي       
زياتري ثَي بدرَيت لةو بِرةي كة لة بودجةي وةطةِر خسنت دةخرَيتة سةر بودجةي وةبةرهَينان بـة هـةمانش   

ــةند ث    ــتيةكان ض ــامانة سروش ــي س ــَيوة وةزارةت ــزين كردنــي      ش ــؤ خت ــةر ب ــردووة ه ــنيار ك ــةكيان ثَيش رؤذةي
ــة          ــةم بابةت ــن ا ــنت م ــتان ثَيويس ــةرَيمي كوردس ــاتي ه ــؤ داه ــة ب ــر اةمان ــةي ت ــةو بابةتان ــووتةمةني وة ا س
دةبةستمةوة بة بري كـورت هَينـان و اـةو ثرسـيارةش ااراسـتةي بـةرَيز وةزارةتـي دارايـي دةكـةم وةزارةتـي           

بـةرةو  % 11كـة هةيـة نزيكـةى لـة     طـةَل كـورت هَينـاني خؤيـدا دةكـاتة       دارايي بؤ داهاتوو ضؤن مامةلـة لة 
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سةرةش حةةةن ثِركردنةوةى بة بِرينى بةشَيك لة خةرجييةكان اةبَيت ثـاش اـةوةى كـة تـؤ مصـادةقةيةك      
اةكةيش اةمة تةمخينة لةبةردةستمانش لـة خـةرجى فعلـى تـؤ بـؤ اـةوةى كورتهَينـان ثِربكةيتـةوةش اـةيرِبىش          

خةرجى اةيرِبىة لة خةرجى وةطةِرخسنت اـةيرِبى يـان لةخـةرجى وةبـةرهَينان اـةيرِبىة بؤيـة       بةَوم لةكام 
اَيستا اةم قسةى من قسةى اةو برادةرة و قسةى اةو هاوكارة بةِرَيزانةش راست اةكاتةوة كـة اـةو ثِرؤذانـةى    

ريــان بةدةســت وةكــو اينجــازى مــاددى بةدةســت بهَينــدرَينش بةشــَيكى زؤ 1111كــة ثَيويســت بــوو لــة ســاَلى 
نةهَيندراونش بؤية من داوا دةكةم اةطةر وةكو ثَيشنيار بَي يان وةكو بِريار بَي لةكؤتاييش اَيمة بِريـار لةسـةر   
اةو خاَلة بـدةينش اةطـةر لـةداهاتوو حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ ثِركردنـةوةى كورتهَينانةكـةى ثـةنا           

هَينان يـان هـيَ كـةم نةكاتـةوةش يـان بةِرَيذةيـةك كـة        بةرَيتة بةر كةم كردنةوةى خةرجى با لةبةشى وةبةر
 . ضارةطَيك زياتر نةبَيت لة كةمكردنةوةى خةرجى وةطةِرخسنتش زؤر سوثاس

 : جنم الدين حسن مميم بةِرَيز 
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــتنةوةى ثرِ       ــة طواس ــةم ل ــاَلى يةك ــةمش خ ــةِرَيزتان دةك ــتةى ب ــنيار ااراس ــةَلَيك ثَيش ــةرةتا كؤم ــن س ــانى م ؤذةك
وةبةرهَينانداش ثَيشنيار دةكةم بة ااطادارى ليذنـةى ثةيوةنـددارى ثةرلةمانـةوة بَيـت و بـةثَيى تايبةةةنـدى       
ثِرؤذةكة لة ض كةرتَيك داية وة رَيطا نةدرَيت اةو طواستنةوة بكرَيتش ثـَيش دانيشـنت و رةزامةنـدى ليذنـةى     

ى شةخصـى لـةنَيو دامـةزراوة ثةيوةندارانـة خـؤش      ثةرلةمانى ثةيوةندارش اةو طواستنةوانة رَيطـا بـؤ ميزاجـ   
كردووة كة دةسـةَوتى تـةواويانى ثَيـداوةش بـؤ دةسـت كـارى كردنيـان كـة لـة سـاَلى رابـردوودا روويـداوة لـةم              
ــد       ــى زةرةرمةن ــتان لَي ــةرَيمى كوردس ــدةكانى ه ــةرى طون ــكةكان و دةوروب ــارو شارؤض ــةِرةك و ش ــدةدا ط نَيوةن

من ثـَيم وايـة اـةو دوو     1111سةى لةسةر بكةمش اةويش لة ثر ؤذة بودجةى بووينةش خاَلَيكى تر اةمةوَى ق
كةرتةى كة لة قسة كردنـى ثَيشـرتيش باسـم كـردووة و بـةطرنطم زانيـوة اَيسـتاش دووثـاتى اةكةمـةوة دوو          
كةرتى زؤر طرنط هةية كةلة كوردستان بؤ اَيستاى اَيمة زؤر طرنطةش كة ثارةيةكى زؤرى بؤ تةرخان بكـرَىش  

وةى لةِرووى اابوورييةوة و لةِرووى سةرخانيشةوةش لةِرووى طةشةكردنى مرؤييشةوة اَيمـة سـوود لـةو    بؤ اة
دووكةرتة وةربطرينش يةكـةميان كـةرتى كشـتوكاَلييةش كـة اَيمـة طرنطـى بـة كـةرتى كشـتوكاَلى بـدةينش رَيطـا            

بَووكش صندوقى هاوكـارى  خؤش اةكات بؤ اةوةى كة بتواننيش وةكو اةوةى اَيستا لة ثِرؤذةكانى لة قةرزى 
بؤ طةجنان دانراوةش اَيمة اةطةر بتوانني طرنطـى بـة كـةرتى كشـتوكاَل بـدةينش كشـتوكاَل ثـَيش بكـةوَيت لـةم          
وَوتــةش اــةتوانني بــةو قةرزانــة دةيــان كارطــةى بَــووك بَــووك بهَينَيتــة كوردســتانةوة ثشــت بــة بةرهةمــة  

رخـانى اابوورميـان بـةرةوثيََش ضـووةش لةطـةَل قسـةى اـةو        ناوخؤييةكان ببةستنيش اةوكاتة اَيمة اـةَلَيني ذيَ 
بةِرَيزانةشم كةداواكارييةكانيان لةسةر اةوةى كة طرنطى بة ااذةلدارى بـدرَى لـة كوردسـتانش اةمـة لـةِرووى      
كةرتى كشتوكاَلى و ااذةَلدارييةوةش بـةَوم لـةِرووى ثةروةردةييـةوةش مـن ثـَيم وايـة طرنطـى بـةو بـوارة بـدرَى           

ردنــى اــةو طوذمــة ثارةيــةى كــة ســاَونى رابــردووش بــةَوم بــة شــَيوةيةك كــة اــةو دروســتكردنى   بةدروســت ك
قوتاخبانانة سوودى لَي وةربطريَيتش بةَوم بةداخةوة لة هةرَيمى كوردستانداش اـةو قوتاخبانانـة يـان اـةو بـِرة      
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ضـؤتة بـوارى   % 11ةش لـة  بـوو % 5ثارةيةى كة بؤ خوَيندنطا دانرا اةوةى كة بينيومانـة لةسـاَلى رابـردوو لـة     
جَيبةجَى كردنةوةش لةهةندَى جَيطا تا اَيستا هةر نةضؤتة بوارى جَيبةجَى كردنةوةش وةكـو خـؤى ماوةتـةوةش    
لةخاَلَيكى ترا كة لة زؤربةى ثِرؤذةكان طرنطـى دراوة بـة دروسـت كردنـى قوتاخبانـةى ضـوار ثـؤىلش بـةِرَيزان         

ةَل سيستةمى خوَيندنى اَيستادا طوجناو نييةش اَيمة تةنها ثؤل قوتاخبانةى ضوار ثؤىل هةموومان اةزانني لةط
بؤ اةوةى ناكةين كة خوَيندكارى ثَي رازى بكةين و بةِرَيى بكةينش ضوار ثؤىل بؤ اةو شوَينانةى كـة دانـراوة   
طوجناو نيية و لةطةَل سيستةمى تازة ناطوجنَيـتش تةنانـةت بـؤ ودَييـةكانيش بَيـتش اَيمـة ضـةند دَييـةك كـة          

ةيةكرتييةوة نزيكن بؤ هةر ودَييةك خوَيندنطايةكى ضوار ثؤىل دااةنَينيش اَيمة اةتوانني يةك قوتاخبانـةى  ل
مؤدرَين لةبينى ضةند دَييةك دابنرَىش اةو قوتاخبانةية بةكؤمةَلَيك مواصةفاتى باش و سةردةميانة دروست 

وســت كردنــى خــانوو بــؤ مامؤســتا و بكــرَيش وة لــةبِرى اــةو هــةموو ثارةيــةى كــة اــةدرَى بــة مامؤســتا و در 
ــةو       ــة و بةهــةموو ا ــةو خوَيندكاران ــؤى ا ــؤ هاتووض ــاس ب ــى ث ــة كرَي ــدرَى ب ــةوان و بــةكارطوزارش بتوان بةثاس

خاَلَيكى تر كة طرنط , موستةلزةماتة ثَيويستيانةى كة لة قوتاخبانةى سةردةما هةية و سوودى لَي وةربطريَى
يانــةى كــة كؤمثانياكــان زةويــةكانيان عةقــديان هةيــة دةيــان  بــَي بــةوى منــةوةش تــةعويزى خــاوةن اــةو زةو 

جــاريش رةنطــة اــةو خةَلكــة موراجةعــةى اةجنومــةنى وةزيــران و حكومــةتيان كردبــَىش كــة زةوييــةكانيان    
كؤمثانيياكان كردوويانة بة خانووش يان عـةرزى زراعـى بوونـة وةكـو كؤمثانيـاى دانـا غـاز كـة لـة قـادر كـرم            

اَلة لةسةر اةو زةوييانة ذيانيان بةسةر بردووةش كةضى تا اَيسـتا تـةعويزى اـةو    هةموو اةو خةَلكة ضةند س
 15سـاَل و   11زةوييانةيان وةرنةطرتووةش وة تةعويزى اةوانةى كة بة موساتةحة ثِرؤذةيان وةرطرتووة بة 

ؤذانـةى اـةوان   ساَل لةكاتى راثةرينش بةَوم كة راثةِرين بووة هةموو اةو كةسانة زةوييةكانيان نابةنش اةو ثِر
حزب يان حكومةت دةستى بةسةردا طرتوونش تـا اَيسـتا كـةس نييـة ااوِرييـان لـَي بداتـةوة و اـةو ثارانـةيان          
بطةِرَينَيتةوةش خاَلَيكى ترش كة قسةى لةسةر بكرَيت لة ثرؤذةكـانى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكانـداش مـن ثـَيم وايـة       

ةية بـؤ سـاَلى داهـاتوو ثـِرؤذةى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـان جيـا        لةو ثِرؤذانةى كة لة ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان ه
بكرَيتةوة لةطةَل بودجةش لةطـةَل اـةو منحانـةى كـة بـؤ اـةو شـوَينانةى كـة ثـارةى ثرتؤدؤوريـان هةيـة يـان             

ــةرميان    ــة لةط ــؤ منوون ــةش ب ــةيان هةي ــةند      111منح ــى ض ــت كردن ــؤ دروس ــراوة ب ــةرخان ك ــار ت ــؤن دين ملي
ديارى كراوة بؤ ضةند شوَينَيكش بـةَوم بةداخـةوة تَيكـةَل كـراوة لةطـةَل ثِرؤذةكـانى       قوتاخبانةيةكش ثارةكةى 

ش اـةو ثِرؤذانـةى كـة لـة ثرتؤدؤورةكـة بـا بَلـَيني لـة         1111ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان لةطـةَل ثـِرؤذة بودجـةى    
ش لــة ثــِرؤذةى اَيســتا بــة منوونــة اةيهَينمــةوة  1111منحــةى نةوتةكــة هــاتووة اَيســتا ثــِرؤذةى تَيدايــة لــة  

 5ثــِرؤذةى تــةواو بــووةش   5ثرؤذةيــة  16ثــِرؤذة بــؤ ضةمَــةماَل كــراوة لــةو   16ثةرةثَيــدانى ثارَيزطاكــان 
ــة        ــكةرى ل ــى عس ــهيد عل ــِرؤذةى مزطــةوتى ش ــةم ث ــى بك ــة باس ــةى ك ــةو ثِرؤذان ــراوةش يــةكَى ل ــرؤذةى كــة ك ث

ى تر لةضةمَـةماَلش دروسـت كردنـى    ضةمَةماَل كة اةوش ثارةى بؤ دانراوةش بةَوم تةواويش بووةش ثِرؤذةيةك
سياجة بؤ ياريطاى ضةمَةماَلش اةو بِرة ثارةى بؤ دانـراوة كـة تـةواو بـووة و كـراوةش دروسـت كردنـى هـؤنى         
ــة        ــةى ب ــيَ عيالق ــةتى ه ــواز كردووي ــة خَيرخ ــؤِرش اةم ــةى ش ــة ناحي ــني ل ــَيخ حس ــةوتى ش بؤنــةكانى مزط
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بِرَيك ثارةى بؤ دانراوةش دروستكردنى مزطةوتى شـَيخ   حكومةتةوة نةبووةش تةواويش بووة بةَوم اَيستا لَيرة
صــاحل لــة تةكييــةش اةمــةش خَيرخــواز كردوويــةتى هــةر لةناحييــةى تةكييــةش ثرســيارمان كــردووة و خــؤم   
بةدواداضووي بؤ اةو ثِرؤذانة كردووة كة ناوضةكةى خؤمةش اةم ثَينج ثِرؤذةية هيَ عالقـةى بـة اَيسـتاوة    

كو قةَو اةمة هةر لة ضةمَـةماَل نييـة و لـة ثِرؤذةكـانى     ةش هؤَلى ثرسةى بةردةبوون نييةش هةمووشى تةواو
ش اةم ثـرؤذة سـةر   ؤر و توالَيت بؤ مزطةوتى حسن تةثةضةمَةماَل دانراوةش دروست كردنى ذوورى مردوو ش

 ثـِرؤذة بـؤ ضةمَـةمالَ    16ثِرؤذة اـةو بـِرة ثارانـة كـؤ بكـةرةوةش لـة كـؤى         16بة ضةمَةماَلةش واتة لةكؤى 
بزانة ضةندت ثارة بؤ اةمَينَيتةوةةش لةكؤى ثِرؤذة ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان لةضةمَةماَلداش يةك خاَلى تر لة 

هـــاتووة كـــة تغزيـــةى مةدرةســـييةش واتـــة خـــواردنش لـــة هـــيَ قوتاخبانـــةكانش لـــة هـــيَ    1111بودجـــةى 
مليؤن دينار دانراوة  161يارَيك خوَيندنطاكانى كوردستان لة بنةِرةتياكانش باخَةكان خواردن نييةش لَيرة مل

بؤ خواردنى مةدرةسىش خؤزطة وةزير لَيرة بوايـة مبانزانيبايـة اـةو ثارانـة لـةكوَى سـةرف كـراوةش و سـاَلانى         
ش خاَلَيكى تر لة بودجةدا كة اَيمة كؤمـةَلَيك كـةم و كـوِرى لـةناو ثرؤذةكـان      1116ثَيشووش بؤى دانراوة لة 

 171اَلى هـةرَيمى كوردسـتان لـةميانى ثِرؤذةكـانى ضةمَـةماَلة بـِرى       اةبيننيش اةويش لة بودجـةى اـةم سـ   
مليؤن بؤ دروست كردنى خانووى بةِرَيوةبةرى ناحية و فةرمانبةرانى ااغجةلةر تةرخانكراوةش لةكاتَيك اةم 
ــة         ــراوة بـ ــةواو كـ ــلَيمانى تـ ــاى سـ ــةنى ثارَيزطـ ــةى اةجنومـ ــةر بودجـ ــةر لةسـ ــاَل لةمةوبـ ــة دوو سـ خانووانـ

لة اةندامَيكى اةجنومةن كة اةمة تةسليم كراوة و هيَ كَيشةى نةماوةش خاَلَيكى تـر هـةر   ثرسياركردنييش 
لة ثـِرؤذة بةردةوامـةكانى اـةم سـاَل اامـاذة بةطةيانـدنى خزمـةت طـوزارى اـةكات بـؤ خانووةكـانى ناحيـةى             

ة ثِرؤذةكة مليؤن دينارى بؤ تةرخان كراوةش بةروارى دةست بةكار بوون ل 111رؤذ دانراوة  111ااغجةلةر 
ثِرؤذةكــــة تــــةواو بووبايــــةش كةضــــى  1116/ 1/3ـــــة واتــــة دةبــــوو لةضــــوار مانطــــدا لــــة 1/1/1117

مليـؤنى دينـارى بـؤ تـةرخان كـراوةش لـةثِرؤذةكانى ثالنـى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـان           166لةبودجةىئةمساَل 
دجــةى ثَيشــنيار كــراوى لةبو . بــؤ هةرســَى ثارَيزطاكــانى كوردســتان كــة اــةو ثِرؤذانــة دانــراوة  1111ســاَل  

دانراوة لة ثِرؤذةكانى  1111لة ثِرؤذةكانى ضةمَةماَلة ضةند ثِرؤذةيةك لة , اةمساَلى هةرَيمى كوردستاندا
 ....ضةمَةماَل بووة كةركووك و ثَينجوين وشارباذَير  و سةنطةسةر و كة سةربة ضةمَةماَلن

 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش بةِرَيز بَيريظان

 : بةِرَيز بَيريظان سةرهةنط
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دووبارة دةست خؤشى لة حكومةتى هـةرَيم دةكـةم بـؤ اـةو بودجةيـةى كـة بةشـةفافيةت ناردويـةتى اـةوة          
ضةند رؤذة قسةى لةسةر دةكةينش لةسةر كةم و كوِرييةكانىش داواكاريم اةوةية اةو ثـارةى كـة دةدرَيــت بـة     

كشتوكاَل بةكارى بهَينَيت بؤ دروست كردنى كارطةش ضونكة لة ساَلى داهاتوو عةينـةن   وةزارةتى ثيشةسازى و
باسى اةوةمان كرد كة ضةند كارطةيةك دروست بكرَي هةتا وةبةرهةمهَينامنان هةبَىش بـةَوم تةماشـا دةكـةم    
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ضـةند ناوضـةى   لة ثَيشنيارةكانى اةم ساَل دووبـارة باسـى كارطـةى تَيـدا نييـةش بـةَوم باسـى دروسـت كردنـى          
ثيشةسازييةش ناوضةى ثيشةسازيش اـةوةى مـن تـَي دةطـةم اـةوةى كـة دةكـرَى زيـاتر بـؤ فيتةرةكانـةش هـيَ            
كارطةيةكى حكومى نةكراوةش بؤية داواكارم اةوجارة لـةو ثـارةى كـة دراوة ضـةند كارطةيـةك دروسـت بكـةن        

طانةكـةش دةضـيتة دةرةوةى هـةرَيم    ضونكة هةندَيك كارطة هةية داخراوة يانيش دراوة بـة بازرطانَيـكش بازر  
شت دةهَينَى و دةيفرؤشَيت اةوةى بة وةبةرهَينان دانانيمش لةطةَل اةوةشدا اةو شتةى كة كارطةكة هةيـةتى  
عةينةن اةو شتة دةينَى و دةيفرؤشيتةوةش بؤيـة اـةو سـوودةى نييـةش ناضـيتة بـارى وةبـةرهَينانش هـةروةها         

و وةزارةتى ثالنـدانان ثَيويسـتة ضـةند ثسـثؤِرَيك دامبـةزرَينَيت بـؤ        يةك داواكاريم هةية لةوةزارةتى دارايى
اةوةى لة بودجـة اـةو هةَلـة ذمَيريارانـةى تَييدايـة نةبَيــت كـة اَيسـتا زؤربـةى اةندامـةكان لةسـةرى قسـة             
ــى         ــني وةزعـ ــةموومان دةزانـ ــتان هـ ــةرَيمى كوردسـ ــتى لةهـ ــارى تةندروسـ ــةر بـ ــة سـ ــةر بَيينـ ــةنش اةطـ دةكـ

اــةويش دةتــواي بَلــَيم زؤر خراثــة بةهــةموو شــتَيك دةضــَيت تــةنها بةنةخؤشــخانة  نةخؤشــخانةكان ضــؤنة 
ناضَيتش ذوورى بةِرَيوةبةرى نةخؤشخانة هيَ كةموكوِريـةكى نييـة بـؤ خزمـةتطوزارى هـةموو كةلوثـةلَيكى       
ــةم و       ــةموو ك ــخانةكةدا ه ــان لةنةخؤش ــةخؤش ي ــة ذوورى ن ــةَوم ل ــةرش ب ــة ذوورى بةِرَيوةب ــة ل ــت هةي ثَيويس

ــؤ        كوِري ــان ب ــة ي ــؤ نةخؤش ــراوة ب ــخانة دان ــؤ نةخؤش ــةى ب ــةو بودج ــا ا ــةم ااي ــيار دةك ــن ثرس ــةش م ــةك هةي ي
بةِرَيوةبةرايةتييةش اةطةر هاتو منوونةيةك بينم لةسةر نةخؤشخانةى فَيركارى هةولَير كةتةمةنى نزيكـةى  

وو نــؤذةن ســاَلةش داوا دةكــةم لــةجياتى دروســت كردنــى اةوةنــدة بنكــة تةندروســتيانة لــةجياتى زوو ز    51
بكرَينةوةش  اـةو نةخؤشـخانة فَيركارييـةى هـةولَير كـة زةوييـةكى اَيجطـار زؤرى طرتـووة لةهـةمان شـوَيندا           
بينايةكى تازةى هاوضةرخى طوجناو دروست بكرَيـت و نةخؤشـخانةيةكى مةركـةزى بَيـت كـة هـةموو جـؤرة        

ــةموو هــ      ــة ه ــتيةكانى ل ــؤ ثَيويس ــةخؤش ب ــت ن ــدا بَي ــةرييةكى تَي ــامَير و ضارةس ــةولَيرى  ا ــؤ ه ــت ب ةرَيم بَي
ــؤرة         ــةموو ج ــى ه ــني كردن ــؤ داب ــَى ب ــةورة دةب ــخانةيةكى ط ــة نةخؤش ــر ك ــانى ت ــةروةكو وَوت ــةتش ه ثايتةخ
ضارةسةرَيك لة ثايةتةختش بةَوم ثَيويستيشة رَيطاوبان و هاتوضـؤ ااسـان بكـرَى بـؤ هاووَوتيـان منـيش اـةو        

اةطةر زياديش % 6بؤ % 5ةزارةتى تةندروستى لة ثَيشنيارة دةكةم كة نيسبةتى بودجةكةى كة دانراوة بؤ و
ثرسـيارَيكى  . تةبعةن باشرتةش ضـونكة تةندروسـتى بناغةيـة بـؤ ثاراسـتنى ذيـانى هاووَوتيـان       % 11بكرَي بؤ 

تريشم هةية اةويش اةوةية اايا هيَ ثارةيـةكى ديـارى كـراو دانـراوة بـؤ اـةو كةسـانةى برينـدارى ضـةكى          
ةوةى هةرَيم يـان لـةدةرةوةى هـةرَيمةش كـة بـةهؤى رذَيمـى ثَيشـوو تـووش         كيمياوين بؤ ضارةسةركردن لةناو

بووينةش لةكؤتايدا منـيش ثشـتطريى اـةوة دةكـةم رؤشـنبريى ذينطـة بةرزبكرَيتـةوةش بـةَوم اـةوة بـة اـةركى            
حكومةت دانانَيمش تـةنها لـةوَوتانى ثَيشـكةوتوو  اـةو وَوتانـةى كـة مـن لَيـى بووميـة زؤربـةى خـةَلك خـؤى             

رية بــؤ ذينطــةش تــةنها اــةركى حكومــةت نييــة اــةتوو بَلــى حكومــةت خــةَلك رؤشــنبري بكــاتش خــةَلك   رؤشــنب
دةتوانَيت خؤى رؤشنبري بكاتش بـةَوم ثَيويسـتة لـةوةزارةتى ثـةروةردة بةشـَيكى طـرنط ايهتمـام بـدرَيت بـة          

حكومـةت   ذينطةش زؤربةى اةوانةى كة ايش دةكةن لة ذينطـة مووضـةيان نييـةش هـةموويان خؤبةخشـنش بـؤ      
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ثارةيان بداتَىة ضونكة ذينطة ذينطـةى هةموومانـةش هـةروةها ثشـتطريى ثـةميان عبـدالكريم دةكـةم كـة داوا         
 . دةكات هةَلمةتَيكى نيشتمانى بؤ دروست كردنى نةخؤشخانة بكرَيت لةسةرتا سةرى كوردستانش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز عبدالرمحن حسني ابابكر
 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديــتم لــةناو ثةرلــةمان و , ســوثاس بــؤ اــةم دةرفةتــةش بةراســتى لــةو دوو رؤذةى كــة مــن ااطــام لــَي بــوو زؤر 
لةراثؤرتى دارايى اةم بودجةية زؤر موهيمة دةبَى اَيمة وةكو ساَلى ثار لَيرة موناقةنان كرد و هةر ديسان 

ِرييانـةى كـة دؤزميانـةوة ضـارة     بةثةلة بةرٍَِِيمان كردش هةر اةو بودجةيةمان نارد بؤ حكومةت و اةو كةم كو
نةكراو ديسان دووبارة اةوساَل وةكى خؤى هاتووةش من ثَيم باشة اَيمة هةموو لةسةرى بوةستنيش اةو كةم و 
كوِرييانة كة هةية ضاك بكةين و ببَيتة اةساسَيك بؤ ضـةند سـاَلي داهـاتوة بـؤ اـةم ثةرلـةمان و حكومـةتى        

ةك لة زاخؤ ثِرؤذةيةك هةية بؤ دروست كردن و طةياندنى كارةبا بؤ اَيمة كة ايستيفادةى لَي بكةنش ثِرؤذةي
مليؤن دينـار   115سوثةرماركَيتى ثَيشةنطش كة هى حكومى نيية ش هى كةسَيكة ناوى امحد سورةية بةبِرى 

لةناو بودجةى هةرَيم بؤى دانراوةش مـن بةراسـتى اـةوة بةباشـى نـازايش سـةبارةت بـة سـةرؤكايةتى هـةرَيم          
تـا   1111مليؤن دينار بؤى دانراوةش لـة سـاَل     511مليار و  1بِرى  1116ساَلى ( منح)بةخشني لةبِرطةى 

مليــؤن دينـارى بـؤ دانــراوة بـؤ ســاَلى    111مليـار و   6بـِرى يـةك مليــار دينـار خـةرج كــراوة كةضـى       7/ 31
 31/7تا  1111مليؤن دينار دانراوة ساَلى  151بِرى  1116ش هةروةها بؤ مصروفاتى اوخرا ساَلى 1111

مليـؤن دينـار    661مليـار دينـار و    1بـِرى   1111مليؤن دينـار خـةرج كـراوةش كةضـى بـؤ سـاَلى        151بِرى 
 563مليـار و   3بـِرى   1116سةبارةت بة ثةرلةمان بؤ بِرطةى سلع و خـدمات و صـيانة بـؤ سـاَلى     . دانراوة

دينـار خـةرج كـراوة بـةَوم بـؤ       مليـؤن  176بِرى يةك مليـار و   31/7تا  1111مليؤن دينار دانراوةش ساَلى 
بـِرى   1116مليار دينار دانراوةش هـةروةها لـة بِرطـةى موجـودات غـري مالييـةش سـاَلى         11بِرى  1111ساَلى 
مليـؤن دينـار خـةرج كـراوةش كةضـى بـؤ سـاَلى         165بِرى  31/7تا  1111مليؤن دينار دانراوةش ساَلى  117

وو لةســةر نةفــةقات و تةشــغيلى قســة اةكــةينش كــة مــن  مليــار دينــار دانــراوةش اَيمــة هــةم 11بــِرى  1111
لةنةفةقات و تةشغيلى بؤ منافع و ايجتماعى و مصروفاتى اوخراو موجوداتى غري ماليية % 11بينيومة لة 

رؤيشتووة كة اةمةش دةرطايةك دةكاتـةوة بـؤ طةنـدةَلى و بةهـةدةردانى بودجـةى طشـتىش كِرينـى نـةك و         
 111مليـار و   76يـةك ترليـؤن و    1116سـلع و خـةدةمات بـؤ سـاَلى      خزمةتطوزارييةكان ضاك كردنةوةى

مليؤن دينارش كةضى بؤ  111مليار و  117زيادى كردووة بؤ يةك ترليؤن و  1111مليؤن دينارةش بؤ ساَلى 
مليـؤن دينـارش بـةِرَيز سـةرؤكى      536مليـار و   761ديسان زيادى كـردووة بـؤ يـةك ترليـؤن و      1111ساَلى 

دَى بةَلطةم هةية بيخةمة ِروو اةم بودجةيـة كـة زؤر كـةم و كـوِرى تَيدايـةش يـةك لةمانـة        ثةرلةمان من هةن
بوونى هةَلة لـة ذمارةكـان   / ترليؤن دينار هةيةش دوو 3بِرى خةرجى ثَيشنياركراوة نا مةنتقيةكان زياتر لة 

مليار  511ةكان زياتر لة بوونى كورتهَينانى شاراوة لةثِرؤذ/ بوونى بوارى طةندةَلىش ضوار/ و ثِرؤذةكانش سَى
مليـؤن دينـارة كـة سـاَلى ثـار       167مليـار و   551بوونى كورتهَينانى ااشـكرا يـةك ترليـؤن و    / دينارةش ثَينج
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مليـار دينـار بـووش اةمـة بـؤ زيـادى كردييـةة مــن هةنـدآ ثَيشـنيارم هةيـة بـؤ ضارةسـةر كردنـى اــةم               135
ــةك  ــانةش ي ــار   / كَيش ــكراو و ش ــتنى كورتهَينــانى ااش ــارةش ســيَ   / ةواش دوونةهَيش ــةدةردانى ث / نةهَيشــتنى بةه

زيــادكردنى ثِرؤذةكــانى   / طةِراندنــةوةى هاوســةنطى نَيــوان بودجــةى وةطةِرخســنت و وةبــةرهَينانش ضــوار      
 . وةبةرهَينان كةاةمةش ماناى ثَيش خستنى وَوت و زياد كردنى هةىل كار و جووَوندنى بازاِرةش زؤر سوثاس

 : ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اارتهم اررئ حلرني    )اَيكيش و ذمارة دطةل ذمارة خؤ لة اةصَلدا ذمـارة داايمـةن جَيطـاى شـةكة اةطـةر بَلـَين       
اةمة لَيرة موشـكيلةيةش  ( اثبات ارااتا مشك ك فيا وغري صحيح حلنياةو ذمارة ( الرقم)اةم دةَلَيم ( ادانتا

( ااشك ك فيا وغرري صرحيح حلرني اثبرات صرحتا و دقترا      ة بَيتش الرقم اةطةر مةبدةامان لةم بةرلةمانة اةو
برادةران اةمة بةس بودجةى استسماريية هى بةردةوام وة ثَيشنياركراوةكان ذمارةى زؤر زؤرةش اةطةر اَيمة 

مليار دابةش بكةينش اايا ضةند رةقممـان دةراةضـَيتةش حسـاب نـاكرَىش اـةو كاتـة        611ترليؤن و  13بَيني 
تيمان بة ضةند هـةزار حمـامى دةبَيـتش ضـةند هـةزار حـوكم حـاكم دةبَيـت هـةتا ايسـثاتى سـةحةتى            ثَيويس

مجبا اللجاجر  مر  البريض    )هةموويان بكةنش اةطةر مةبداةكة اةوة بَيت وةَلال مةسةلةكةمان اةوة دةبَيت 
اةمـة ايشـى    اةمة دروستة يـان اـةوة دروسـتةةش بـرادةران اـةوة ايشـى اَيمـة نييـة        ( اد البيض م  اللجاج 

مةســاايلى فةنينــة و تةقةنينــةش ثةيوةنــدى بــة حكومــةت هةيــةش اــةوةى اــةمِرؤ مــن دةبيــنم موناقةشــةى   
ــى كَيشــةى ايقتيصــادى اةوةيــة كــة اَيمــة      دةكرَيــت اــةو شــتة اةصــَل دةمَينــَىش كــة علمــى ايقتيصــادى دةَل

ــتيةكانت توا      ــان ثَيداويس ــوح ي ــةبَيش ة ــتت ه ــةردةم دةس ــةوةى لةب ــان ا ــةكان ا ــى  داهات ــةجَى كردن ــاى جَيب ن
هةموويان نابَيتش اةو ثَيداويست و حةزةكانش بؤية لَيرة كَيشة بـةردةوام دةبَيـتش اَيمـة لةكوردسـتان اةطـةر      

مَيطاواتى كارةبـاى دةويسـتش    61بَيني سةير بكةين بؤ منوونة ثَيش ضةند ساَلَيك ثارَيزطاى دهؤك هةمووى 
َيطـاواتى دةوَيـتش اـةى اةمـة ضـى اةسـةملَينَيتةش يـةعنى        م 711يـان   511اَيستا اةطةر بَيتوحسابى بكـةى  

حاجة بةرةو ثَيش كةوتنةش بؤية من نامةوَى ديفاع لةحكومةت بكةم ناش يانيش بَلـَين دةورى ثةرلـةمانتارى   
نييــةش نــةخَير اــةوة ايشــى اَيمةيــةش اةمــة ضــةند رؤذة لَيــرة اــةو دانووســتاندنة اــةوة اةســلمَينَى كــة اــةم   

لةن دَلسؤزة اةيةوَى شتَيك اةجنام بدات  كة بتـوانرَى خزمـةتى اـةم خةَلكـة بكـاتش اَيمـة       ثةرلةمانتارانة فع
لةبةر دوو خيارينش خيارى دواخسنت وة طريؤطرتنش كة اةمةش سلبى دةبَيـتش ضـونكة خـةَلكَيك ضـاوةِروانى     

اةوة دوو مانطة اةم بودجةيةش يانيش بَين نة بةثةلةيةكى اةوها سةرثَى نةخَير اةوهاش ناش دةليل اةوةية 
و سَى مانطة لةسةر ايعالم و لَيرة و لةسةر اةنتـةرنَيت هـةموومان بـاس دةكـةين و ليـذان دانيشـتينةش تـازة        
ــَى      ــن جــارَيكى دي ماوةيــةكى بــدةنَىش ثــؤليس ضــاوةِريى اــةو بودجةيــة دةكــاتش اــةوةى دةيــةوَى ذن بَين دَي

ة بكـات و خانوويـةكى نـوَى بكـات اينتيـزار      ضاوةِرَيى اةو بودجةيـة دةكـاتش اـةوةى دةيـةوَى خـانووى طـةور      
دةكات جا بةم شَيوةيةش اَيمة لةم مونتةلةقة بكةين كة ضةند بتوانني بةباشرتين طؤِرانكـارى لـةم بودجةيـة    
اةوةش ليذنةيـةك بَيـت يـان شـتَيكى تـر بَيـت يـان سـةرؤك فراكسـيؤنةكان لةطـةَل ليذنـةى دارايـى دانيشـن              
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بَلَيني توافقى لة بةينى هةموومانش اةوكاتة بودجةيةكى ثةسـند بكـةنش   بةشَيوةيةك هةندَى صياغاتى وةكو 
اةطةر راستة اَيمة ثةرلةمانتارين و دةمانةوَيت تةحقي  لـةو رةقمانـة بكـةينش اـةو بودجةيـة خـؤ لـةدةرَى        
كوردستان جَيبةجَى ناكرَىش هةموو لة دةهؤك و لة دةرطاى ماَلى منة و ماَلى اةوةية و اةويدييـة اـةو كاتـة    
اَيمة دةتوانني اةطةر راستة ايش دةكةنش اَيمة بِرؤين بةدواى اةو ثِرؤذانة بزانني ضةند وةهميـة و ضـةند   

 . دةقيقة و بؤضى وا كراو و بؤضى وانةكراةش اةو كاتة دةتوانني ايشى خؤمان ببيننيش زؤر سوثاس
 :جنيب مصطفىبةِرَيز نةسرين مجال 

 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .قسةم نيية 

 : ةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانب
 .زؤر سوثاس

 : بةِرَيز كاروان صاحل امحد رسول
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس وةختةكةت بؤ زياد كردين
 : بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةر بؤ ااطاداريت مةبدةايةن اةمـة بةرنامـةى اَيمـة بـووش بـةَوم ديـار بـوو هةنـدَى بـرادةر ثةلـةى اـةكردش            
 .فةرموو

 : بةِرَيز كاروان صاحل امحد رسول
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثاسش من دةمةوَى لَيرةِرا دةست ثَي بكةمش ثشتيوانى خؤم بؤ راى هةندَيك لة برادةرانى ثةرلـةمانتار  
دةردةبــِرم بــؤ اــةو شــَيوازة ناهاوســةنطييةى لــةناو مووضــةى وةزارةتَيكــدا هةيــةش بةتايبــةتى وةزارةتــى داد    

شم بةدواداضووي لةسةرى كردووةش مةسةلةى دوو دااريةيىش دوو فةرمانطةيىش زؤر ماندوو بـوون و  كةبةخؤ
ايشطرو بةرثرسيارى هةيةش دوااريى عةدىل و دوااريى تاثؤكانش فةرمانطةكانى تؤمارى خانووبةرةش ثشتيوانى 

هاوسـةنطيةك لـةو    لة راكةى كاك شَيروان و كـاك عـونى و كـاك بورهـانيش دةكـةم بةراسـتى بـؤ اـةوةى كـة         
ــات و       ــك موخةصةص ــرنط هةيــةش ذوورَي ــتى زؤر ط ــةَلَيك ش ــةدا كؤم ــةو وةزارةت ــونكة ل ــتش ض ــة بكرَي وةزارةت
دةرماَلةيةكى باشى بةردةكةوَى و ذوورَيكى تـر بـةرى ناكـةوَيتش هـةمان شـةهادة و هـةمان ثسـثؤِر وش بـةَلكو         

عـةدىل اةمسـاَل بةدواداضـوونةكانى خـؤم      مومكينة زياتريش بَيت ثسثؤِر و شةهادةكةىش بؤمنوونـة دوااـريى  
مليـار داهـاتى بـووة بـةس كاتـب عةدلـةكانش هـةروةها دوااـريى          11شتَيكمش رةقةمَيكم دةسـت كـةوتووة كـة    

مليار داهاتى بووة لةحالةتَيك وةزارةتَيكى اةوها اينتاجى هـةبَى كـة بتـوانَى طوذمـة ثارةيـةكى       11تاثؤكان 
ــو داهـــات بي  هَينَيتـــة اـــةجنام لـــة ذَيـــر بةرثرســـياريةتى طـــةورة و هـــةروةها   زؤر بـــؤ اـــةو حكومةتـــة وةكـ

مانــدووبوونَيكى رؤذانــة اــةو دوو دااــرية قةَلــةبالغى اَيجاطــار زؤرى لةســةرةش ثَيموايــة حــةق وايــة وةزارةتــى 
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دارايــى و اــابوورى ضاوخبشــَينَيتةوة بــؤ اــةو هاوســةنطييةش وة بــؤ هــةمان مةبةســت لةطــةَل هةرســَى بــةِرَيز   
ى و اابوورى وةزيـرى ثَيشـمةرطةش هـةروةها وةزيـرى نـاوخؤ هـةر سـَى بـةِرَيزان لـة ليذنةكـةى           وةزيرى داراي

ــةى       ــةروةها مووض ــمةرطةش ه ــايش و ثَيش ــؤليس و ااس ــةى ث ــةنطى مووض ــؤ هاوس ــرد ب ــتنمان ك ــان دانيش خؤم
ة و فةرمانبــةرانش هــةروةها خؤشــكردنى طــوزةرانى خــةَلكش لــةو ااســتةدا اَيســتا كــة بــةِرَيزتان دةزانــن ســاَون

رؤذانة بةرةو طرانيةكى زؤر بةخَيراى دةِرواتش ثـَيم وايـة وةزارةتـى دارايـى و وةزارةتـى ثالنـدانان ثالنَيكـى        
تؤكمةيان هةية بؤ دروست كردنى اةو هاوسةنطيية بؤ مووضـةخؤرانش بةتايبـةتى مووضـةى ثلـة نزمـةكانش      

ن بطـرم اـةم مانطـة وةزارةتـى ثَيشـمةرطة      من لَيرةدا منوونةيةكى بَووك دَينم نامةوَى زياتر لةكاتى بةِرَيزا
نازاي جةنابى وةزيرى دارايى و اابوورى ااطـاى لـةو مةسـةلةية هةيـة يـان نـاةش خشـتةيةكى دابةزانـدووة و         
مووضةكةى داناوة بةزيادةيةكش اةو خشتةية لة ريئاسةتى اـةركانى سـلَيمانى دةرضـووة كـة تـةنها بـؤ يـةك        

 1151دينـار واتـة    111هـةزار و   511دينـار بـووةش بؤتـة     551هـةزار و  166ثَيشمةرطة كة مووضةكةى 
دينارى بؤ زياد بووة كة دةكاتة دؤورَيك و نيوش لةمانطَيكداش بةَوم لـة هـةمان وةزارةت ليوايـةك مووضـةكةى     

هـةزارى بـؤ    1711هةزار كـة لةيـةك مـانط     3671مليؤنَيك و سَي سةدو شةست و يةك هةزار بووةش بؤتة 
ةرقةكةى اةوةندة زيادة كة تصور ناكرَىش كة فةرمانبةرَيك دؤورَيكى بؤ زياد بكـرآش بـةَوم   زياد كراوةش كة ف

دؤورش لـة ثَيشـمةرطةكة زيـاترةش ثـَيم وايـة       1111ليوايةك نزيكةى سَى مليؤنى بؤ زياد بكـرَىش كـة دةكاتـة    
سـةلةية بـؤ بـداش يـان     اةوة دةبَى ضاوخشاندنى ثَيدا بكرَىش وة جـةنابى وةزيـر روونكردنـةوةمان بـؤ اـةو مة     

ضاكى بكاتش لةويةكى تر ثرسيارَيكى ترم لة جةنابى وةزيرى دارايى و اـابوورى هةيـةش بةِراسـتى كؤمـةَلَيك     
ثِرؤذة هةية ثَيم واية اةو ثِرؤذانة جؤرَيك ناشياوى تَيدا دةبينم كة وةزارةتى دارايى خؤى تـةنفيزى دةكـاش   

ةيــةش اةطــةر نةيداتــة وةزارةتــى تايبةةةنــديش وةزارةتــى   كةضــى اــةو ثِرؤذانــة وةزارةتــى تايبةةةنــدى ه 
ااوةدانكردنــةوةمان هةيــةش مةســةلةن بــؤ منوونــة دروســت كردنــى اــؤفيسش بةنزينخانــةش وةرشــة بــؤ بةشــى  

مليؤن دينارةش يةك مليارى بؤ دانراوة ثرسـيار اةوةيـة   171مليار و  11ثِرؤتؤكؤوت لة هةولَير طوذمةكةى 
دارايى جَيبةجَيى بكاتة ثِرؤذةى دووةممـان بينايـاى زانكـؤى سـةربازى لةهـةولَيرةش      اةو ثِرؤذة بؤ وةزارةتى 

مليــؤن دينــارةش بــؤ اــةو ثِرؤذةيــة وةزارةتــى ثَيشــمةرطة خــؤى نــةيكات يــان     735مليــار و  16طؤذمةكــةى 
رى وةزارةتى ااوةدانكردنةوة نةيكاتةش ثرسيارى سَييةم دروست كردنى دوو باَلةخانة بؤ اةكادميياى عةسـكة 

مليؤنـةش بـؤ وةزارةتـى دارايـى اـةو ثِرؤذانـة بـة اـةجنام دةطـةينَيت لـة            561مليـار و   1لة زاخؤ كولفةكةى 
ــة         ــةوة هةي ــاوةدان كردن ــى ا ــة وةزارةت ــةوةش ك ــةرةِراى ا ــةةش س ــد هةي ــى تايبةةةن ــة وةزارةت ــةتَيك ك . حاَل

َيزتان قسـةى لةسـةر بكـةم لـة     ثرسيارَيكى ترش دةربارةى سَي ثِرؤذة بةراستى حةز دةكةمش بةرامبـةر بـة بـةرِ   
ش ديزاين كراوة بؤ دروست كردنى دةزطايةك  كةبةناوى دةزطاى اةيلوولـة اةمسـاَل   1111بودجةى ساَلى ثار 

اةو ثِرؤذةية ناوةكة و ثارةكةى هةر عةيةنةن ثارةيةش ناوةكةى طؤِراية بؤ دروست كردنى دةزطاى رؤشنبريى 
مليـارى بـؤ دانـراوةش هـةروةها خؤتـان       1ةرف كـراوةش اةمسـاَل   مليؤنى بؤ س 111لة سؤران و لة دهؤكش ثار 

دةزانن بةثَيى سياسةتى ماىل وةزارةتى دارايى و اابووريى اةطةرضى يةكيشـيان طرتيتـةوةش بـةَوم بةداخـةوة     
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بة سياسةتى داش هةولَير و داش سلَيمانى ايش دةكةنش وةزارةتى دارايى و اابوورى هـةولَير ثـِرؤذةى هةيـة    
ة من تَي ناطةم اةو ثِرؤذة بؤ ضييةة لة ثَيناوى ضييةةش اةويش بة هةمان شَيوة بـةناوى دةزطـاى   لة هةَلةجب

رؤشنبريى لة هةَلةجبة من حةز دةكةم جةنابى وةزيرى دارايى و اابوورى وةيا بريكارةكةى كة تايبةةةنـدة  
سةكاي دةينم بةضةند خاَلَيك بةثرسى دارايى هةولَير وةَومى اةم ثرسيارةم بداتةوةش بؤية من كؤتايى بة ق

كة دةمةوَى بةرامبةر بة اةو شي كردنةوةى كة اَيمة كردمان اةو ضةند رؤذة دةردةكةوَيت كة حكومةت لة 
خـةمى نةهَيشـتنى اـةو ااسـتةنطانة نييـة كـة اــابوورى هـةرَيم لةسـةر ااسـتى اـابوورى طشـتى رووبــةِرووى            

ــاَلى     ــؤ س ــةكانى ب ــةت خةرجيي ــك حكوم ــةوةش كاتَي ــةى   بوويت ــات رةوان ــنيارى دةك ــة ِروو و ثَيش ــى دةخات داراي
ثةرلةمانى دةكات بؤ اةوةى موصادةقةى لةسةر بكرَيت و ببَيتة ياساش كةضى حكومةت خؤى ياسـاى بودجـة   
ثَيشَيل دةكات لة سنوورى اةو دةسةَوتة خةرجيية دةبةزَين كة ثةرلـةمان ثَيـى دةبةخشـَىش هـيَ ثاسـاوَيكى      

ةو زَيدة رؤيي كردنةش بةثَيى ياساي بودجـة هـةر زَيـدة رؤييـةك نـاكرَى اـةجنام       لؤجيكيستيانةشى نيية بؤ ا
بدرَي بةبَى طةراندنةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستانش ضونكة بةبَى طةِراندنةوة بؤ ثةرلةمان ياساى بودجة هيَ 

ةى رةوايـة و  بةهايةكى نامَينَى بؤية دةبَى حكومةت بةبةَلطةى ااشكرا و روون بيسـةملَينَى كـة زَيـدة رؤييةكـ    
هةر تةجاوز كردنَيكيش لة ياساى بودجةكة ثَيويستى بة دووبارة رةزامةنـدى ثةرلـةمانى كوردسـتان هةيـةش     

دةسـةَلاتَيكى دارايـي لـةناو    راق بـةثَيى دةسـتوور داراييـةكانى    حكومةتى هـةرَيم كـة داِرشـتنى سياسـةتى عيَـ     
اـامرازَيكى بةدةسـتة دةتـوانَي كـاري ثـَي بكـات       سياسةتةدا نييةش بةَلام بةطذداضوونةوةى هةَلئاوساندا ضةند 

اةويش كةم كردنةوةى بودجةى بةكارخستنة لة زؤربةى ثَيكهاتـةو ِراطةياندنةكانـدا دةسـتطريي بكـات واتـة      
ــةى            ــانى بودج ــةوةش هةَلئاوس ــةم بكات ــانة ك ــةو هةَلئاوس ــةوةى ا ــؤ ا ــواردا ب ــدَي ب ــة هةن ــات ل ــوف بك تةقةش

دا بؤتة مايةى بةرهةم هَينانى هةذاري زياتر بؤ اةو هاوَلاتيانةى كة بةكارخستنى حكومةت ساَل لةدواى ساَل
داهاتةكانيان سنووردارةش ضونكة هةَلئاوسانى نرو خؤي لةخؤيدا بريتيـة لـة نـزم بوونـةوةى هَيـزى كِرينـى       

ة وة بَووك كردنةوةى بةهاي اةو داهاتةى كة هاووَلاتيـان مانطانـة يـان ِرؤذانـة دةسـت     ( القوة الشرااية)ثارة 
 .بةري دةكةنش اَيمة دةثرسني ثاساوى حكومةت بؤ اةو هةَلكشاني بودجةى بةكارخستنة ضييةة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثةميان كرةم كةش دةقةيةك زياديشم ثَيداي هةر بؤ ااطاداريتش كةرةم .زؤر سوثاسش بةِرَيز ثةميان عبدالكريم

 .كة
 :عبدالقادر بةِرَيز ثةميان عبدالكريم

 .سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز 
ضــةند تَيبينيــةك كــة نــةمتوانى تــةواوى بكــةمش يةكــةميان قســةم لةســةر هةنــدَي ناديــاري لــة ثــرؤذة             

ــَيم ش يةكــةميان مةســةلةن هــاتووة    1111ثَيشــنياركراوةكانة بــؤ ســاَلي  بــؤ منوونــة ضــةند منوونةيــةك دةَل
مة ليذنةش يان طةياندنى كارةبا بؤ دوايي ِروون كردنةوةكان دةدة( 111)دروست كردنى شةقامَيك بة بةَلطة 

ضةند ماَلَيك داِرشتنى كؤنكريت بؤ دوو شـةقامش دروسـت كردنـى زَيرابـي لـوولي بـة درَيـذي اةوةنـدةش هـيَ          
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جَييةك تَيدا دةست نيشان نةكراوةش كؤنكريت كردنى كؤَلان لة شةقَلاوة دروست كردنى هـؤَلَيكى سـةربِرينى   
ة نازانني لة نزيك طةِرةكى شةهيدان لة سةرمةيدان لة شةقَلاوة نـؤذةن  ااذةَلش دروست كردنى نوَيش ضي نوَي

ــةش       ــتَيك هةي ــاةانةش ش ــةو ض ــةش ا ــومي نيي ــكؤ حك ــاةانةى مةض ــازاي ض ــكؤش ن ــاةانةى مةض ــةوةى ض كردن
ضاةانةى حكومى اـةوة هـي خةَلكـة بـؤ حكومـةت ثـارةى بـؤ دابـني بكـاتش زؤر ثـرؤذةى تـر وةكـو دروسـت              

وونةيي نازاي قوتاخبانةى منوونـةيم بيسـتووة بـةس خـانووى ايمـامى منوونـةيي       كردنى خانووى ايمامى من
لَيرةدا زؤر بابَلَيني بريوِراو بؤضوون هةية وة جَيطةى سةرجنة كة وةزارةتـى دارايـي لةطـةَل بـة هةماهـةنطي      

ثرسـيار   لةطةَل وةزارةتى ثالن دانان بة هؤي اـةو ناديـاري ثرؤذانـة طواسـتنةوة لـة ثرؤذةكـان دةكـاتش بؤيـة        
دةكةم اايا بة ض لؤذيكَيك دةست كاري ثرؤذةكانى وةبةرهَينان دةكرَيت ثاش راسـثاردنى لـة ثةرلـةمان بـةَلي     
لَيرةدا دةبَي خؤماندوو كردن و راسثاردنى اَيمة ضي بَية كات بة فريؤدانى اَيمة ض بةهايةكى هةبَي كة بةو 

ران ضي دةبَيت لة حكومةتة ثرسيارَيكى تريشم لة جؤرة دةست كاري ثرؤذةكان بكرَية نازاي وةَلامى برادة
حكومةت اةوةية سةبارةت بة وةزارةتى ثةروةردة لة كاتَيكدا بودجةى بةكارخسـنت لـة وةزارةتـى ثـةروةردة     

يةك ترليؤن و ثَينَ سةدو حةظدة مليارو نؤسةدو سي و ضـوار مليؤنـةش كَيشـةيةكمان هةيـة     ( 1516631)
ةروةردة سـاَلانة بـةو كـارة هةَلدةسـيَت بـة ضـاثكردنى كتَيـب لـة دةرةوةى         اةويش ضاثي كتَيبـةش وةزارةتـى ثـ   

بـؤ دةرةوةى كوردسـتان   ( مملر  صرعب   )كوردستانش بَيطومان اةوة كار دةكاتةسةر بردنة دةرَيـي دراوى طـران   
ةك اةم كارة بابَلَينيش اةم كارة بِري تَيَوونةكةى ساَلانة خؤي لة ضةندين مليـؤن دؤور دةداتش بؤيـة هـةر و   

خؤم لة ليذنةى ثةروةردة كاتَيك بابَلَيني طفتوطؤكردنى بةرنامةكانى اةو ثـرؤذة ياسـاية اـيقرتاحم كـرد بـؤ      
وةزير دةَلَي كِرينةوةى ما  ضاث زؤر تةكليف دةكاتش جا اةطةر بودجةى بةكارخستنى خـؤي لـة ترليؤنَيـك    

وردسـتان بـة لـة خياللـي سـاَلَيكدا ضــةند      دابـَيش اايـا ناتوانَيـت حكومـةت مـا  ضـاث بكِرَيتـةوةش لَيرانــة لـة ك        
ضاثخانةيةكى مؤدَيرن و اةليكرتؤنى دروست بكات كة بةو كارة هةَلسَي بؤ اةوةى اةو هةموو ثارةية بـةرةَلا  
نةضَيتش ساَلانة جاري وا هةيـة ضـاثةكةى هةَلةيـةش هـةموو كتَيبـةكان دةسـووتَيندرَيش جـا حـةزم لَييـة اـةو           

ة بةضاوَيكى بةرةحم سةيري داهاتى كوردستان و ثارةى كوردسـتان بكـةين وة   داواكاريةم لة هةموو ويةك ك
ما  هةموو خةَلكى كوردستانة بة هةدةر نةدرَيش تَيبينيةكى تر هةية سةبارةت بة هةَلةيةكى ذمَيرياري بؤ 

بة  لة وةزارةتى كاردا هاتووة 1111ليذنةى دارايي بة تايبةتى كة هةموو بِرطةكانى بودجةى بةكارخستنى 
دا اةويش اةوةية لةبـةر اـةوةى    1111بةراورد لةطةَل ليستى داهات و تَيَووى حكومةتى هةرَيم لة ساَلي 

سَي سةدو شةست و يةك مليـارو شةسـةدو   ( 371717)كؤي طشتى بودجةى بةكارخسنت لةو وةزارةتةدا بة 
مليـارو سـةدو نـةوةدو سـَي     سَي سةدو هـةذدة  ( 311163)شانزة مليؤن دينار تؤماركراوة بةَلام ِراستيةكةى 

ضل و سـَي مليـار و ضـوار سـةدو بسـت و سـَي دينـارش اـةو جياوازيـةش          ( 13113)مليؤن دينار بة جياوازى 
هةموو بِرطـةكانى بودجـةى بةكارخسـنتش جةدوةلةكةشـم هةيـة بؤيـان دةنَيـرمش تةبعـةن         سةر كارى كردؤتة 

ــةنافعي ايجت      ــةدةمات و م ــيلةع وخ ــةوزةفني س ــةوزيعاتى م ــة ت ــةر ل ــةَل    ه ــوخرة لةط ــروفاتى ا ــاعيش مس يم
 .مةوجوداتى غري مالي اةمة اةم تَيبينيانة وة زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
 .دةست خؤش زؤر سوثاسش بةِرَيز سةمرية عبداللة

 (:طؤران)بةرَيز سةمرية عبداللة 
  .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

و ثالن دانان دةكـةم بـؤ اـةو اـةرك و ماندووبوونـةى      ثَيش هةموو شتَيك دةست خؤشي لة وةزارةتى دارايي 
كَيشاويانة كة اةو موازةنةيان داناوة لة هةموو وَلاتانيش كة موازةنة دةخةمَلَين و ايعدادي دةكةن كة دَيتـة  
ناو هؤَلي ثةرلةمان كؤمةَلَيك كةم وكوِري و راست و هةَلةى تَيدايةش فةاةوةش حةجةرى بـةنقوش نييـة كـة    

رَيتش هـةر لـةناو هـؤَلي ثةرلةمانـدا دةكرَيـت ضارةسـةرى بكرَيتـةوة و راسـت بكرَيتـةوة بـة           دةست كاري نةك
هةموو ويةكش بةَلام ثرسيارَيكم هةية سبةييَن لة وةزيري تـةختيت بثرسـم تـةعامولي وةزارةتـى تـةختيت      

او ناحيةكانـة يـان   لةطةَل ثرؤذةكان اايا لةسةر ض اةساسَيك دادةِرَيذرَيش بةهاوسةنطى لة نَيوان ناوةنـدو قـةز  
لةسةر اةساسياتى اةولةويةتةة بؤ منوونة من ثَيداضـوونةوةيةكم كـردووة بـؤ قـةزاى بـةردةِرةش كـة سـاَلي        

بوويتــة قــةزا طــةرةترين قةزايــة لــة هــةرَيمى  1116ناحيــة بــووة لــة زةمــانى عومسانيــةكان ســاَلي  1161
ملةكـةتى بـةحرةين هَيشـتا لـةوَي     كم اةطـةر بـةراوردي بكةينـةوة بـة مة    1111كوردستان كة مةساحةكةى 

طةورةترة اةوجا ثرؤذةكان تا اَيستا زؤر بةكةمى ااوِري لَي دراوةتةوة مةعةل عـيلم مةنتيقةيـةكى زراعيـة    
ثـرؤذة اـةوجا كرايـة    ( 11)ثـرؤذة بةهـةر   ( 11) 1111مةنتيقةيةكى نةفتيية ثرؤذة لةبؤي كرايـة سـاَلى   

لة ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان كؤثي ثيسـت كرايـة هـةم هيَـي بـؤ      بووتة سَي مليار جَي بةجَينةكرايةش دووبارة 
طونـدي  ( 11)طونـدى لـةخؤ طرتييـة    ( 61)ديسان دووبارة كرايتـةوة بـؤ منوونـة     1111نةكرايةش اَيستا لة 

ناحيــة تــةري  بــةردةِرةش لــةبؤ ناحيــةى دارةتــوو لــة زةمــانى  ( 3)مــاددةى دةســتورى دةيطرَيتــةوة لةطــةَل 
ــ كيلـؤ مـةترة تـا اَيسـتا نـة نـؤذةن كرايـة نـة تعم        ( 11)كـة   1656اَلي مةلةكى دروست كراية س ري كرايـةش  ــ

ة ناو بةردةِرةش كة قةزاية نة داينطةى هةيـةش نـة ثـاركَيكى هةيـةش نـة مستةشـفةى       ــجار خراثـــيةكجار يةك
 هـةزار كةسـة مونةزةمـةى   ( 115)هةية اةطةر بة ستةنداري عالةمي بَي دةبـَي مستةشـفةى هـةبَي نفوسـي     

ســوكانَيكى كرديــة لةســةر هــةموو عَيــراقش بــةَلام شــةش ثارَيزطــاي كردؤتــة اةســاس كــة     يــونيفَيم تةعــداد
ستةندارى عالةمى تةتبي  كردية طؤتييت عَيراق زؤر زؤر باشة لة هةموو وَلاتانى دةرةرة تةقريبةن لـة زؤر  

شوَينَيك نفوسي سةد هـةزار   ولَ اتانى دةوروثشت باشرتة كة ستاندةرى عالةمى سةحي تةتبي  كرديةش لةهةر
يـة اـةي بـؤ    ( 115)كةس بَي مستشفةى هةيةش من لةوَي ِرةخنةم طرت طؤل بؤ منوونـة قـةزاي بـةردةِرةش    

نييةة فكريان كردةوة طـؤتي اَيمـة مةسـحمان نةكردييـة لـة دهـؤك لـة هـةرَيمى كوردسـتان تـةنها هـةولَيرو            
ي مةيداني دةكرَي اةوةش دةليلَيكة بؤ هةرَيمى كوردستان سلَيمانيمان كردَوتةش منوونة بةلََ ام اةوة كة مةسح

اــةو مةســحة يــان اامــارى ووازة هيــوادارم لــة وةزارةتــى تــةختيت مستةشــفةيةكيان بــؤ بكاتــةوةش يــان اــةو   
ِرَيطاوبانانة اةطةر بَية ناو شاري بةردةِرةش هةر هةمووى خؤَلةو توِرابةش هيَ ِرَيطايـةكى قـريي نييـةش دوو    
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لؤمةتر بؤ دادةنَينةوةش دوو ساَلة دووبارة دةكرَيتةوة يةك جادةي قري نةكرايـة وة زؤر سوثاسـي   ساَلة دوو كي
 .هةموو ويةكتان دةكةم دةست خؤش

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز عبداللة حممد نورىش فةرموو
 :بةِرَيز عبداللة حممد نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ة هةرَيمى كوردستان وةزارةتَيكمان هةية بة ناوى وةزارةتى ثيشةسازى و بازرطـانى اـةم وةزارةتـة لـة     اَيمة ل

زؤربةى وَلاتان بابَلَيني لة وَلاتانى ثَيشكةوتوو كؤَلةكةى ياخود بِربِرةى ثشيت اابووري اـةو وَلاتانةيـةش بـةَلام    
َلَيني ِرةنطدانــةوةى هــةبَي لةســةر واقعــي لــة هــةرَيمى كوردســتان اــةم وةزارةتــةي اَيمــة لــة بــِري اــةوةى بــاب

اابوورى هةرَيمى كوردستان ياخود هؤكارَيك بَيت بؤ طؤِرينى ووازى اابوورى هةرَيمى كوردسـتان بةداخـةوة   
لــة بودجــةى اــةم ســاَل و بودجــةى ســاَلي ثاريشــدا هةســت دةكــةين بؤخــؤي بؤتــة بةشــَيك لــةو سيســتةمة     

زةرَي يةعنى بة منوونة ساَلي ثـار بـابَلَيني اـةم سـاَل بـؤ بودجـةى       اابووريةي كة لة هةرَيمى كوردستان دةطو
حةفتاو سَي مليارو دوو سةدو هةشتاو سَي مليؤن دينار بؤ بودجةى بةكاربردنى اةم ( 63113)بةكاربردن 

بيست و سَي مليارو شةسةد و يست مليؤن دينار بؤ بودجـةى  ( 13711)وةزارةتة دانراوة لةبةرامبةرا بِري 
ى اــةم وةزارةتــة دانــراوةش يــةعنى ِرَيــك ثــارةى ثرؤذةكــانى ســَي جــار كــةمرتة لــة ثــارةى بودجــةى   ثرؤذةكــان

بةكاربردنىش يةعين ِرَيك اةكرَي بَلَيني وةك اةوة واية دة ديناريةكى طريفانى خؤت بسووتَيين بؤ اةوةى لـة  
ةى كة مايةى نيطةرانيية لـة  راستيا دينارَيك بدؤزيتةوة يةعين هاوكَيشةكة بةم شَيوةيةية لة بةرامبةرا اةو

مليـار دينـار دانـراوة بـؤ اـةو بةشـة       ( 11)مليار دينار بـؤ ثرؤذةكـانى اـةم وةزارةتـة دانـراوة      ( 13)كاتَيكدا 
ووةكيانةى كة دوَييَن بامسان كردووة وةكو بابَلَين نةك و خزمةتطوزارى وسيانةو اةوانةش يـةعنى دووجـار   

خـودى وةزارةت بـة   : َيني تـةجاوز دةكرَيتـة سـةر سـامانى طشـتى يةكـةم      لة ِرَيطة اةم وةزارةتـةوة غـةدر بـابلَ   
كـة كؤمـةَلَيك بةشـي ووةكـى بـِري طـةورةيان بـؤ        : شَيوةيةكى طشـتى تـةجاوزة لةسـةر سـامانى طشـتى دووةم     

دانراوةش جارَيكي تريش اةمة تةجاوز كردنة بؤ سةر ساماني طشـيتش بؤيـة مـن ثـَيم وايـةش اَيمـة بـؤ اـةوةي         
َيطةيش ااوِردانةوة لةم وةزارةتةش بةشَيوةيةك لـة شـَيوةكان دةرفـةتي كـار بـؤ خـةَلك بدؤزينـةوةش        بتوانني لةِر

ياخود وابكةين اـةم وةزارةتـة هؤكارَيـك بَيـت بـؤ ثـةرةدان بـةاابووري هـةرَيمي كوردسـتان لـة بـةردةم دوو            
ووش كؤمـةَلَيك ثـارة   اةوةيـة مـن دوَيـين لةهاوكَيشـةيةكدا كؤمـةَلَيك شـتم خسـتةرِ       : خيارداينش خياري يةكـةم 

اةمَينَيتةوةش لةوثارة ثَيويست اةكات بةِراسيت بِرَيك لةثارة تةرخانبكرَيت بؤ ثرؤذةكاني اـةم وةزارةتـةش بـؤ    
اةوةي اةم وةزارةتة ببَيتة وةزارةتَيك لةِراستيدا هؤكارَيك بَيت بؤ دؤزينةوةي دةرفةتي كارش هؤكارَيك بَيـت  

ردسـتانش نـةك اـةوةي خــؤي وةزارةتَيكـي بـةرخؤر بَيـتش وةك اــةوةي       بـؤ ثـةرةدان بـة اـابووري هــةرَيمي كو    
كةزؤرجار اةَلَين كؤمةَلطةي كوردي كؤمةَلطةيةكي بةرخؤرةش كةضي وةزارةتةكةنانش وةزارةتي ثيشةسـازيي  
بووة بةوةزارةتَيكي بـةرخؤرش يـان بةمانايـةكي تـرش كـةمن اةشـَي اةمـة خبةمـةِرووش اـةكرَيت اـةم وةزارةتـة            
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ــاني  ــا        ثرؤذةك ــاتووةش ب ــةجؤرةي لَيه ــي هةم ــو وةزارةتَيك ــاوخؤ وةك ــي ن ــاوخؤش وةزارةت ــةوةزارةتي ن ــدةين ب ب
 ...ثرؤذةكاني اةو جَيبةجَيي بكاتش وة خودي وةزارةتةكة حةقة لةِراستيدا تةمجيد بكرَيت تاماوةيةك

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ويستت وةزير تةمجيد بكـةيش كةدَيتـة   تكاية كاك عبداهللش تؤ باسي ميزانية دةكةيتش تةمجيد دةكةيتة ك

 .اَيرة تؤ سةحيب سيقةي لَي بكةرةوةش باشةش فةرموو
 :بةِرَيز عبداللة حممد نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
حةق واية بةشَيك لةثارةي بؤ تةرخان بكرَيت بـؤ ثـرؤذةش بـا بَلـَيني اـةو بـِرة ثـارةي كـة دةِروات بـؤ ثـرؤذة           

فةرمانبةرةش يـةعين هاوكَيشـةكة   (7315) اةوةدا بَيتش كة اةم وةزارةتة خاوةني اةبَيت ثرؤذةكاني لةااسيت
هاوكَيشةيةكي مةعقول نيةش اةم وةزارةتة بـارة لةسـةر ذيـاني خـةَلكش يـةك ثرسـيارم هةيـة دةمـةوَيت اـةو          

دوانَيكي ثرسيارة خبةمة ِرووش بؤ بةِرَيز جةنابي وةزيري دارايـيش اـيرت كؤتـايي بةقسـةكاي دَيـنمش بـةثَيي ليَـ       
مليــار دينــار بــؤ قــةرةبووي اــةو فةرمانبةرانــة تــةرخان بكرَيــتش   311بــةِرَيز ســةرؤكي حكومــةتش بِريــارة 

كةلةضةند ساَلي ِرابردوودا با بَلَيني بةشخوراو بوونش وةكو ثَيدانـةوةي قـةرزةكانيانش كـة اةمـة ديـارة ضـاكة       
 311ش ثرسياري من لَيرةدا اةوةيـةش اايـا اـةم    نية بةرامبةريانش ثَيدانةوةي قةرزَيكة كة بةبَي ثرس خوراوة

مليــار دينــارةش لــةكوَي دانــراوةش لــةناو بودجةكــةدا نيــةةش اايــا اةطــةر دةدرَيتــةوة اةمــة لــة بودجــةي طشــيت   
 .اةدرَيتةوةةش لةكاتَيكدا كةطومانَيك هةيةش ويةنَيك خواردبَييتش هيوادارم وةآلمةكةي وةربطرمةوةش سوثاس

 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
 .بةِرَيز دكتؤر حسن حممدش فةرمووسوثاسش 

 :حسن حممد سورة. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراي من قسةكردن لةسةر مةسةلةي ماليةو ايقتصادي طشيت شـتَيكي جيـاوازةش لةطـةَل قسـةكردن لةسـةر       
 وكـةرتي تايبـةت   بودجةش قسة كردن لةسةر ماليـةو ايقتصـادي طشـيت هـةموو عةناصـرةكاني كـةرتي طشـيت       

دةطرَيتةوةش مومكينة هةندَيك لةو كارانة بة ثارة نا بةَلكو بةقانونَيك ضارةسـةر بكرَيـتش قسـةكردن لةسـةر     
بودجةش قسةكردنة لةسةر داهات وضؤنيةتي سةرفكردني اةو داهاتانةش بؤية بةِراي من هـيَ كاتَيـك بودجـة    

ــةش ض      ــاددا هةي ــة ايقتص ــة ل ــةكاني ك ــةموو كَيش ــت ه ــةو    ناتوانَي ــة ا ــدَي وآلت مومكين ــاتش هةن ــةري بك ارةس
بودجةيةي اَيمةشي نيةش لَيرةدا اةطةر باسي اةركي بودجـة بكـةينش سـةير دةكـةينش حكومـةت سـَي اـةركي        
هةيةش اةركَيكيان تةقدميي خةدةماتةش اـةركَيكيان تـةوفريو تـةتويري خةدةماتـةش اةركَيكيشـيان ِرَيكخسـتين       

ويستة حكومةت بةشـَيوةيةكي دااـيمش بةشـَيوةيةكي بـةردةوامش هـةموو      خةدةماتةش لة تةقدميي خةدةمات ثَي
بودجةيةكي باش بؤ اةو وةزارةتانة ثَيشكةش بكاتش كةوا تةقدميي خةدةمات دةكـةنش لةمةسـةلةي تـةوفريو    
تةتويري خةدةماتش هةروةكو براي بةِرَيزم كاك جةول باسي كردش تـؤ دةتـواني سـاآلنة سـَيكتةرَيك بطريـتش      
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كاَلش كارةباش كةتؤ بؤ اةو سـاَلة تـةتويري خـةدةمات بكـةيتش ضـونكة اةوانـة وةزارةتـى مـونتجنش         وةكو كشتو
خةدةماتيان دةفرؤشنش لةبةر اةوة دةكرَيت تـؤ تـةنها تـا دةطةنـة سـةر ثَيـى خؤيـان دةعميـان بكـةىش اَيمـة           

ــك اَيســتا لةبــةر دةم دةركردنــى قــانونَيكني كــة قــانونى بودجةيــةش هــةموو ويةكيشــمان دةزانــ    نيش كــة كاتَي
قانونَيك دةردةكةينش يةكةم شت كةبريى ىَل بكةينةوة اةوةية شةرعيةتى دةستوورى اةو قانونة ضيةش بؤيـة  
لةكاتى اامادة كردنى بودجةش بة تةاكيد دةبَيت سةيرى اةوة موازةنة بكةين كةوا دةستوور فةرزى كردووةش 

كردووة كـة بيكـاتش اـةم خةدةماتانـةش بـةِرةاى      لةوانة اةو خةدةماتانةن كةوا دةستوور حكومةتى تةكليف 
منش كةلة دةستووريش هاتووةش يةكَيكيان سةحةيةش تةعليمةش بيئةيةش سةكةنةش كة حكومةت تةكليف كـراوة  
بــؤ اــةوةى كــة اــةو خةدةماتانــة ثَيشــكةش بكــاتش بــة شــَيوةيةكى داايمــىش بةشــةكةى تــرى بودجــةش وةكــو     

َيت بةسـةر سـَيكتةرةكانى تـرداش لَيـرةدا دوو شـت هاتؤتـة ثـَيشش        بودجةيةكى مةزموونش زامينة دابةش دةكر
كيان اةركى بودجة بوو كة بامسان كردش اةوي تريشيان شـةرعيةتى بودجـة بـووش بـؤ اـةم دوو حاَلةتـة       يةكي

ناكرَيتش  بودجة هةيئةتَيك اامادةى بكاتش كة تةنها ثَيكهاتنب لة هةيئةتَيكى موحاسةبةش ض لـة اةجنومـةنى   
ض لة وةزارةتى ماليةش بة ِرةاى من دةبَيت كة ثار ساَليش تةاكيدمان كـردش كـة دةبَيـت دااريةيـةكى     وةزيرانش 

موازةنة دروست بكرَيتش اةم دااريةية ثَيويستة خةَلكانَيكى تيا بنش لة ِرووى شةرعيةتى دةسـتوورى بودجـة   
ــة      ــة ه ــةش مومكن ــادى بودج ــةودةى ايقتيس ــة ِرووى ج ــةبَيتش ل ــيان ه ــارةزاييةكي باش ــادَيكيش ش موو ايقتيس

نةتوانَيت قسة لة بودجة بكـاتش مـن بـة نيسـبةتى بودجـةش دووش سـَى خـاَلم لـة ويـةش يـةكَيكيان بةِراسـتى            
اةوةية من تةايدى هةندَيك لة برادةرانى اةندام ثةرلةمان دةكةمش كة داهات تةنها بة نةوت كؤتايى نايةتش 

وةش لـة بودجـةى ايستيسـمارى ثشـكى شـَير بـؤ بودجــة       ثَيويسـتة داهـاتى تـر بـؤ كوردسـتان بـريى ىَل بكرَيتــة      
بةردةوامةكانةش وة بودجة ثَيشنيار نةكراوةكان زؤر زؤر كةمنش سـةبةبى ِرةايسـيش لـةوةش سسـتى هةيـة لـة       
حكومةتش ض لةسةر ااستى وةزارةتةكانش ض لةسةر ااسـتى وةزارةتـى ماليـةش بـؤ دابـني كردنـى بودجـةى اـةو         

ش 11بودجةى بةردةوامى ماونةتةوةش لة قانونى بودجةى عرياقىش مـاددةى   مةشروعانةش كة اةم بودجانة بة
كةمرت بَيتش اةبَيت اةو وةزارةتة % 07ِرابعةن اةوة هاتووةش اةطةر بَيت و نسبةى اينجازى هةر وةزارةتَيكش 

سـةلةيةش  سيقةى ىَل بسَيندرَيتةوةش بةوى كةم اَيمةش ثَيويستة جؤرَيك لة لَيثرسـينةوة دابنـَيني بـؤ اـةو مة    
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة مثمارسوثاس بؤ جةنابتش بةِرَيز سيوةيل 

 :امحد مثماربةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةمِرؤ دةبَيت هةندَيك سةريع قسةى بكةمش تؤَلةى دوَينـَى بكةمـةوةش بـة نيسـبةت اـةو ثشـتيوانى لـة ِرةاـى         
الل دةكـةمش كـة داواى سـلفةيان كـردووة بـؤ فةرمانبـةرانش لَيشـم مسـؤطةرة جـةنابى          ناسك خان و حـاجى بـي  

وةزيرى دارايى ثَيى دةكرَيت اينشااةَلاَل دابينى بكاتش اةو بِرة ثارةية بؤ فةرمانبةرانش لـة هـةمان كاتـدا بـؤ     
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اـةوان ببنـة   هـةزار كةسـةش ثَيشـنيار دةكـةم اةوانـةى كـة بـة طرَيبةسـت دةوام دةكـةنش           52دامةزراندن اةو 
داايمىش بةشكوم ببنة داايمىش ضونكة هةقى خؤيانةش وةك حاجى بيالل باسى كـردش اةولةويـةتيش بدرَيتـة    
اةوانةى كة سةنةوات سابيقةش بـابَلَيني دةرضـووى زانكؤكـان يـان ثـةميانطاكاننش اةطـةر اـةمِرؤ دةرضـووينةش         

دواتـر دامبـةزرَينش اةطـةر اةولةويـة بدرَيتـة       اةطةر اةمساَل دانةمةزرَين لـة وانةيـة مافيـان نـةبَيت سـاَونى     
اةوانــةى كــة ســةنةوات ســابيقةش مــةجال بــؤ دةرضــووانى ســاَونى دواتــر دةبَيــتش بــة نيســبةت دامةزرانــدن    
هةروةها ثَيشنيارم وايـةش ثشـكى شـَير بةبـةر هةنـدةك وةزارةت بكـةوَيتش لةبـةر اـةوةى ثَيويسـتى ثَييـةتىش           

انىش تةندروسـتىش كـارش بـة نيسـبةت مةبـدةاى دؤوريشـمان هةيـةش جـارى         لةوانة وةزارةتى ثـةروةردةش شـارةو  
ثَيشووش باسم كردش مةبدةاى دؤورش اةوة ثةيِرةو بكرَيتش بةتايبةت هةزاران تانكةر لة نةوتى شيواشـؤك و  
تةقتةق و اةوانة دةردةضـَيتش كةضـى زةرةر مةنـد بـووينش سـوود مةنـد نـةبووين لَيـىش مـافى خؤيانـة اـةو            

ثةيِرةو بكرَيتش بة نيسبةت اةوةى سلفةى زةواج و عةقارىش اةطـةر هـةر سـلفةيةك زيـاد بكرَيـتش      مةبدةاة 
ثَيويستة لةسةر حكومةت تةحةكوم بـة بـازاِر بكـاتش اَيسـتا اَيمـة لَيـرة موناقةشـةى اـةوة دةكـةينش سـلفةى           

طـةر اَيسـتا بَـية بـازاِرش     زةواجش يان عةقاريةش يان مؤزةفنيش يان تـؤِرى كؤمةَويـةتى اةوانـة زيـاد بكرَيـتش اة     
شتةكان هةمووى بوويتة دوو قيمةتش مانـاى اةوةيـة هـيَ سـوودى ىَل وةرنـاطرنش اةطـةر حكومـةت وا بكـات         
تةحةكوم بةبازاِر بكاتش باشرتةش بةنيسبةت ثرسيارةكم هةيةش اةو ثارانةى هى اةو بودجانةى كة دانراوة بؤ 

ةكــانش كــة اَيســتا دانةمــةزراينش دانةنــدراونش جَيطــرى  وةزارةتــةكان ثــارش بودجــة و نةســريةى وةكيــل وةزير 
سةرؤكى هةرَيم اةو ثارانة بة ض شَيوةيةك دةطةِرَيتةوة بؤ خةزَينةش بة نيسبةتى ثارةى لة ثِرؤذةكـان وةفـر   
هةيةش اةو وةفرانةش بة ض شَيوةيةك دةطةِرَيتةوةش ثرسيارةك لة بةِرَيزان وةزيرانـى ثـالن دانـان و وةزيـرى     

مــةت لـةوةى ضــيةش وةزارةتَيـك كــارى وةزارةتَيكـى تــر بكـاتة ثــِرؤذةى شـارةوانىش قرِيتــاوكردنى      دارايـىش حيك 
جادةو ِرَيطاو بانش كؤنكريت كردنـى شـةقامش ض ثةيوةنـدى بـة وةزارةتـى نـاوخؤ هةيـةة يـان وةزارةتَيكـى تـر           

ون بكةنـةوةش بـةِرَيز   هةيةة حيكمةتةكة ضية لةوةيدا ديارة اَيمة لَيى نـازاننيش حـةزمان لَيـى بـوو بؤمـان ِرو     
سةرؤكى ثةرلةمانش بة نيسبةت اةو سَى ترليؤنـةى هاوكـاراي باسـى دةكـةنش دواى اـةوةى كـة زةربـى دووى        

ش زةربــى دووى دةكرَيــتش اــةومان دةرينايــة اينجــا 11/6/5717دةكـةنش دةَلَيــت اــةو مةســاريفانةى كــة لــة  
ةزيرى دارايىش لة ضاوثَيكةوتينَيكى تةلةفزيؤنى اةوةندة زيادةش اةمنيش دةرَيم بةِرَيز كاك رشيد بريكارى و

ــةو         ــةنش ا ــى دووى بك ــة زةرب ــةق واني ــة ه ــدام ثةرلةمانان ــةو اةن ــوتى ا ــردش ط ــةوة ك ــى ل ــى باس ــىش ظ ــةىش ت ك
مةساريفانةش اةو باشرت دةزانَيت لة اَيمةش لةبةر اةوةى اةو مةساريفانة نابَيت زةربـى دووى بكـةينش اةطـةر    

ندام ثةرلةمانةكانش خاترى حكومةتيان طرتووةش زياتريش لةبـةر اـةوةى زيـاد    زةربى دووى نةكةينش واتة اة
منوونةشى هَينا موخةسةساتى خوَيندكاران يان قوتابيان جارَيك سةرف دةكرَيتش سَىش ضـوار  دةمَينَيت ثارةش 

بكةى  مانط سةرف ناكرَيتش كة عوتَلة دادَيتش ضاككردنةوةى سةيارة طوتى لةوانةية اةو ساَل سةيارةى ضاك
و دوو ساَلى ديكة ضاكى نةكةينش طرَيبةستى خانوو و ايجارى خانوو اةوانة باسـى لـةوة كـرد اـةوة هـةر لـة       
سةرةتاى ساَل دةدرَيـتش واتـة خـؤ ناكرَيـت خـؤ دووجـار كرَيـى خـانووى بـدةىش زؤر منوونـةى لـةوةى هَينـاو             
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ــرَى      ــةى ىَل دةك ــةر طفتوطؤي ــةو بودجةيــةش اةط ــةر ا ــت كــة اةط ــى خواس ــت  تةمةناش ــةى ىَل دةكرَي و موناقةش
ثسثؤرانى شارةزا لة بودجة باشرت بووش دَيمة سةر ثرؤذةكانش هةندَى ثرؤذةمان هةية ثارةى زؤرى بـؤ دابـني   
كراوة دووش سَى جارش اةطةر ذمارةكان يان زجنريةكان ساَلةكاي نةوت دوايى بؤ بةِرَيزان وةزيران دةينَيرم بـة  

ةســـتةى وةبـــةرهَينانى دةَلـــ  نؤذةنكردنـــةوةى بينـــاى دةســـتةى  نوســـخةيةكى دىش ثرؤذةيـــةكمان هةيـــة د
لة هةمان كاتدا لة زجنرية دوو هاتووةو دةَلَى ( مليارَيك و هةشت سةد و ثةجناو ثَينج دينار)وةبةرهَينان  بة 

مليــار اةطــةر نــؤذةنى  11ديــزاين كــردن و دروســت كردنــى ثــرؤذةى باآلخانــةى دةســتةى وةبــةرهَينان بــة  
وستى دةكةى يان اةطةر دروسـتى دةكـةى لـةنوَى بـؤ نـؤذةنى دةكةيـةوة اـةو ثارةيـةة اـةوة          دةكةيةوة بؤ در

يةكش ثرؤذةيةكى ترمان هةية دةرخستة بؤ طةياندنى تؤِرى ااوى بـؤ ثـرؤذةى سـَى سـةد يةكـةى نيشـتةجَى       
 651مليـؤنى بـؤ دةرضـووة كةضـى      117لـة دهـؤك    وتبوون اةوة هاوكـارم كـاك ااسـؤ باسـى كـرد اـةوةى       

يان بؤ سةرف كردووةش ثرؤذةيةك هاتووة لةسةر وةزارةتى دارايى و اابوورى ثرؤذةى مةرقةدى بارزانش مليؤن
سَيزدة مليار و شةش سةد و ضل و  نؤ مليؤن )ثارةى بؤ دةرضووة  1111ثرؤذةى مةرقةدى بارزان لةساَلى 

سى و يةك مليار )بةبِرى دا دابةش كراوةش هةمان ثرؤذة هاتووةتةوة  1111و  1116بةماوةى ساَلى ( دينار
مليار كةضى تةنها  15يةعنى عةينةن ثرؤذة كةواتة دةكاتة نزيكةى ( و شةش سةد وضل و نؤ مليؤن دينار

مليؤن دينارى بؤ داندراوةش ثرؤذةيةكى دى هةية دةَلـَى   67بؤ قةزاى كفرى كة اةظني خان باسى كرد تةنها 
شــى طشــتى هــةولَير شــار دروســت دةكــاتة ض دةكــاتة دروســت كردنــى ااسايشــى طشــتى هــةولَير نــازاي ااساي

مليــار دينــارى بــؤ  15لةبةراــةوةى تــةنها ِراوَيــذكارى ســَى مليــار دينــارى بــؤ دانــدراوةش دروستكردنةكةشــى   
داندراوةش ثرؤذةيةكى دى هةية ثةيوةندى بة يةك شـوَينةوة هةيـة جـووت سـايدةكةى سـةرى بَلنـدش ثـاريش        

سـةرؤكى ثةرلـةمانش لةبةراـةوةى حةزدةكـةمش جـووت سـايدةكةى سـةرى        عةفو اةوةم مةجال بدةيـة بـةِرَيز   
لةبةردةوامـةكانى  ( ضـوار سـةد و هةشـتا و شـةش مليـؤن دينـار      )بَلند جارَيك بـؤى هـاتووة تـةرخان كردنـى     

نؤ مليار و ثَينج سةد و )اةوجار هاتووةتةوة تةواو كردنى ِرَيطاى جووت سايدى سةرى بَلند بة بِرى  1111
ةوجارةى هـاتووة هـةمان ثـرؤذة نؤذةنكردنـةوةى ِرَيطـاى جـووت سـايدى سـةرى بَلنـد بـةبِرى           ا( سى و ضوار

نــازاي دروســت دةكرَيـتةة تــةواو دةكرَيــتةة نــؤذةن دةكرَيتــةوةة  ( ثَيـنج ســةد و ســى و ســَى مليـؤن دينــار  )
 ............ .هةمووشى لةماوةى ساَل و نَيوَيكة اةطةر مةجامل ماية

 :نبةِرَيز سةرؤكى ثةرلةما
 .نا تةواوش شلَير خان فةرموو

 :صاحل بةِرَيز شلَير حمى الدين
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مـن ديســان حــةز دةكــةم لَيــرة باســى خــاوةن ثَيداويسـتية تايبةتــةكان بكــةمش ضــونكة قســةكانى خــؤم تــةواو   
ن ثَيداويسـتية  نةكردبوو لةو بابةتةش بـةِرَيزان خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت كَيشـةيةكى موةقـةت نيـةش خـاوة        

ــان       ـــتةوة ي ــيرت اــةو كَيشــةية نابَي ــى اــةوة تــةواو بــوو ض ــة بَلَي تايبةتــةكان كَيشــةيةكى موةقــةت و كــاتى ني
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مةمجوعة كةسَيك بتوانن دواى اةوان لةو جؤرة كةسانة نةبَيتةوةش اةو جؤرة كةسانة هةن و دةبـَى هـةموو   
اتى عاملى ذمارةيـان لـة زيادبوونـة و هؤكارةكانيشـى     مافَيكيان بؤ دابني بكرَيتش ساَل بة ساَل بة ثَيى ايحسااي

زؤرى ديارةو هةندَيكى ناديارةش لَيرة باسى ناكرَيتش بؤية سةبارةت بة خوَيندنيان  كة لة اةستؤى وةزارةتـى  
ثةروةردةية هةندَيكيشـى لـة اةسـتؤى تـةاهيل كـردن و فَيركردنيـان لـة اةسـتؤى وةزارةتـى كـار وكاروبـارى            

بَيتو بِرَيك ثارةيان بؤ دابني نـةكرَى و وةكـو بودجةيـةكى تايبـةت بةِراسـتى وةزارةتـى        كؤمةآليةتيةش اةطةر
ثةروةردة بةرنامةيةكى عاملى لـة فَيركردنـى اـةوان دةسـت ثـَى كـردووة لـة كؤنفرانيسـى جيهـانى دا دةسـت           

ة ِرَيطا نـادات زؤر  خؤشى ىَل كراوةش بةآلم اَيستا بةرةو كزى دةضَيت لةبةراةوةى ِرَينماييةكانى وةزارةتى مالي
شت هةية كة بؤيان ثَيداويستى تايبةتة لة باب و ماددةكانى اةوان نية بؤيان سـةرف بكرَيـتش سـةبارةت بـة     
دةرماَلةش مامؤستاى ثةروةردةى تايبةت اةركى طرانرتة لة مامؤستايانى ترش زؤر جار لةنَيوان ثشووى وانةكان 

ثَيويســتى بــة دةرماَلةيــةكى تايبــةت هةيــةش دةرماَلــةش بــة ثَيــى  دا دةبــَى لةطــةَل اــةو منداآلنــة مبَينَيتــةوةش 
ِرَينماييةكان وا تةنزيم كراوة ِرَيطاى نةدا  كة ضةند جار بة نووسراوى ِرةمسى داوا كراوة اةو دةرماَلةية بـؤ  
مامؤستاى ثةروةردةى تايبةت ببـَىش دةبَيتـة هانـدةرَيكيش ضـونكة هـةموو مامؤسـتايةك اامـادة نيـة ببَيتـة          

ؤســتاى خــاوةن ثَيداويســتة تايبةتــةكانش لــة ثلــة وةزيفيــةكان ثَيويســتة و اــةو بةرنامةيــة ثَيويســتى بــة  مام
ضاودَيرى خاوةن ثَيداويستى تايبةت هةية لةنَيوان ثشووى وانةكاندا بؤ بردنيان بؤ حانوت و تواليـت و اـاو   

بَيت لـة خـةر ينى اامادةييـةكان     خواردنةوةو زؤر شتى ترش منداَلى سةر عارةبانة دةبَى ضاودَير ااطاى لَيى
لةو ثلة وةزيفيانة ضةند كةسَيكى وا تةعني بكرَيت بؤ اةو مةكتةبانةى كة بةرنامةى ثـةروةردةى تايبـةتى   
تَيدايــة زؤر ثَيويســتةش ســةبارةت بــة خوَينــدنى بــاآل ضــةند جــار و زؤر ثَيويســتةش ضــونكة ثســثؤرى بــوارى    

ان زؤر كةمـةش زؤر ثَيويسـتة بةشـَيك بكرَيتـةوة لـة كـؤليجى       ثةروةدةى تايبةت لـة كوردسـتان هـةر نيـة و يـ     
ثــةروةردةى بنيــات يــان كؤليــذى ثــةروةردةش مــوهيم نيــة جــارى واهةيــة كؤليــذى تايبــةتيان لــة زانكؤكــانى    
كوردســتان بكرَيتــةوة بــؤ ثــةروةردةى تايبــةت بــؤ فَيركردنــى منــداآلنى خــاوةن ثَيداويســتى تايبــةتش بــةآلم   

زؤر جار اامادةيى خؤى ثيشانداوة بؤ كردنةوةى اةو بةشانةش بةآلم مامؤستايان نية  وةزارةتى خوَيندنى باآل
لةو ثسثؤريانة كة وانة بَلَيتةوة لةو كؤليذانةش بؤية ثَيشنيار دةكةم لةو بِرة ثارةيةى كـة بـؤ توانـاى مرؤيـى     

ةنـدَيك ايختساسـاتى   داندراوة اةو بِرة ثارةية هةندَى ثلـةى ماسـتةر اـيعالن بكرَيـت و دابـني بكرَيـت بـؤ ه       
ثةروةردةي تايبةت بؤ اةوةى مامؤستا دروست بَيت لةو ثسثؤريانة بتوانرَى اةو بةشة بكرَيتةوةش سـةبارةت  
بة وةزارةتى كار سَى ثةميانطايان هةية كة تايبةتـة بـة خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت نابينايـان و نابيسـتان و        

هةيـة بـة سيسـتمَيكى زؤر زؤر كـؤن بـةِرَيوة دةضـَى اـامَير و        بريكؤآلنش اةو سَى ثةميانطاية لة هةشـتاكانةوة  
كةرةستةى زؤر زؤر كؤنيان هةيةش دوو سـاَل ثـَيش اَيسـتا ثسـثؤرانى كـؤرى هـاتن بـة خؤبـةخش مامؤسـتاى          
وةزارةتى ثةروةردة لة ثةميانطاى نابينايان ِرابهَينن بؤ اةوةى اةطةر منداَلى نابينـا لـة مةكتةبـةكان هـةبوو     

اةوانـة فَيـر بكـةنش بـةَوم نـةيانتواني لةبـةر        ان اـةو مامؤسـتايانة  و شوَينة نةبوو بتـوانن اـةو  ثةميانطاش لة
اةوةي طوتيان اةو ثةميانطايانة زؤر زؤر دواكةوتووةش ثَيويستة مامؤستايةكان رابهَينرَينش كةرةستةو لةوحي 
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نني بـة خؤبةخشـي مامؤسـتايان    برايل و كؤمثيوتةري تايبةت بة نابينايان دابني بكرَيتش اينجا اَيمـة دةتـوا  
لةوَي رابهَيننيش بؤية ثَيويست بوو لة وةزارةتي كاريش رةضاوي اةوة بكرَيت بودجةيةك دابنرَيت ثةرة بةو 

 .ثةميانطايانة بدرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شَيرزاد حافز كةرةم بكة
 :شريف مبلاحلاف بةِرَيز شَيرزاد 

 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر
بةِراسيت زؤربةي قسـةكاني مـن كـرانش بـةَوم حـةز دةكـةم ثشـتطريي لـة يـةكش دوو ثَيشـنيار بكـةمش اـةويش             
يةكَيكيان اةوةية كة اةو بِرة ثارةيةي اةجنومـةني ثارَيزطاكـان لـةناو بودجـةي هةرَيمـدا هةيـة اَيسـتاش مـن         

لة عَيراقةوة بةتايبةت دَيـت بـؤ ثارَيزطاكـانش     ـةكة نييةش اةوة%16تةاكيد لةوة دةكةمةوة اةو بودجةية لة 
بؤية من داوا دةكةم اةو بِرة ثارةية هةروةكو دووش سَي هاوكاراي باسيان كرد اةو بِرة ثارةية بدرَيتـةوة بـة   

 .اةجنومةني ثارَيزطاكان خؤيان سةر  بكةنش ضونكة اةوان دةزانن ثرؤذة بؤ شارو قةزاكاني خؤيان ضية
هاوكاري ترم هةم ديسان باسي اةوةيان كردش كة شارةوانيةكان ثرؤذةي خؤيان نـاردووة   دووش سَي/ دووةميان

بـــؤ وةزارةتـــي تـــةختيتش بـــةَوم وةزارةتـــي تـــةختيت ثرســـي بـــة شـــارةوانييةكان نـــةكردووةو طـــوَيي لـــة    
شــارةوانيةكاني نــةطرتووةشش ضــونكة اــةو ثرؤذانــةي كــة اــةوان كردوويانــةو وةزارةتــي تــةختيت داينــاوة لــة  

ؤذةكاني اَيستاداش اةوة هيَ ايشي شارةوانيةكاني ديكة ننيش خؤيان دايانناوةش لةبةر اةوة مـن داوا دةكـةم   ثر
كة وةزارةتي تةختيت ثرس بـة شـارةوانييةكان و بـة قاايمقامـةكانش بـة حمافـةزةكاني اـةو شـوَينانة بكـاتش          

ةوةي كـة بـؤي كـراوة اةسـَلةن     ضونكة اةوان دةزانن ضـي ثَيويسـتةش بـؤ منوونـة اَيسـتا شـاري ضةمَـةماَل اـ        
يةكَيكيان شارةواني داواي نةكردووةو هةر ااطاشيان لَيي نييةش تةاكيد لةوة دةكةمـةوة يـةكَيك لـة بـرادةران     
طوتي بة تةلةفؤنَيك جادةيـةك كـراوةش رةنطـة اـةوةش هـةر بـةو تةلةفؤنانـة كـرا بَيـتش كـةوا اـةوة كـارَيكي             

 .بةِراسيت زؤر خراثة
ة مامؤستا عةزمية كردي لةسةر ضةمَةماَلش من لة اةلفةوة تا يااي ثشـتطريي دةكـةمش   لةسةر اةو قسانةي ك

 .بةتايبةتي لةسةر اةوانةي ضةمَةماَل وش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار ااراس حسني كةرةم بكة

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اني من كراش بةس من تـةعليقي خؤمامنـان هةيـة دواي لَيبوونـةوةي بـةِرَيزان وةكـو ليذنـةي        دةربارةي قسةك
 .دارايي ثَيشكةش دةكةمش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر سوثاسش رَيزدار سةمري سةليم ناوم خوَيندةوة لَيـرة نـةبووش ديسـان لَيرةنييـةش رَيـزدار نةسـرين جـةمال        
 .كةرةم بكة

 :مصطفىمجال  بةِرَيز نةسرين
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةرجةم         ــتيواني لةس ــي و ثش ــة دةستخؤش ــةمش ك ــَي بك ــت ث ــةوةوة دةس ــةكاي ل ــتثَيكي قس ــةوَيت دةس ــن دةم م
ــتنةِرووي      ــة بـــؤ خسـ ــار بةِراســـيت كـــؤ دةنطيـــةك هةيـ ــة ثـ ــاَل بـــةدةر لـ ــة اةمسـ ثةرلـــةمانتاران دةكـــةمش كـ

يـة بـؤ اـةو ثَيشـنيارانةش بةتايبـةتي كؤمـةَلَيك       و كؤدةنطيـةكيش هة  1111كةموكوِرييةكاني بودجةي ساَلي 
ثَيشــنيار وةكــو زيــاد كردنــي ســولفةي زةواجش وةكــو زيــاد كردنــي ثَيشــينةي خانووبــةرةش وةكــو زيــاد كردنــي  
مووضةي هَيزةكاني ناوخؤ و ثَيشمةرطةش كةم اةندامانش زيندانياني سياسيش فةرمانبةرانش خانةنيشينانش كـة  

اَيمـة اـةو    1111نش بةِراسيت لـة بةرذةوةنـدي هاووَوتيانـةش ثارسـاَل لـة بودجـةي       اةمانة كؤمةَلَيك ثَيشنيار
كـؤ دةنطيـةك ثةيـدا     1111ثَيشنيارانةمان كردش بةَوم دةنطي نـةهَيناش خؤشـبةختانة اةمسـاَل لـة بودجـةي      

اي هـات  ديارة من لةوة دةست ثَي دةكةمش ضونكة دوَييَن كة كؤتـاييم بـة قسـةك    .بووة لةسةر اةو ثَيشنيارانة
لةســةر مةســةلةي ناهاوســةنطي لةســةرجةم بودجةكــةو لــة نــا هاوســةنطي لةســةرجةم اــةو بودجانــةي كــة    
دانــراوةش يــاخود اــةو ثرؤذانــةي كــة دانــراوة لةســةجةم وةزارةتةكانــداش بةتايبــةتي لــة وةزارةتــي كشــتوكاَلش   

هاوسةنطي تيايةش بةتايبـةت اـةو    وةزارةتي ااوةدانكردنةوةش وةزارةتي اةوقافش دادوةريش اةمانة كؤمةَليََك نا
نا هاوسةنطيةي كة من دةمةوَيت زؤر هيين بكةم لة وةزارةتي كشتوكاَلةوةش نا هاوسـةنطيةكي تـر هةيـةش كـة     
اةويش هةم لة سةرضاوة ااوييةكان و هةم لة بواري كشـتوكاَلداش يـةعين لـةو دوو بوارةشـدا ناهاوسـةنطيةك      

ااماذةم ثَيدا كة كشتوكاَل دةبَيت طرنطيةكي تايبـةتي ثـَي بـدرَيت لـة     ديارة كة ثَيويست دةكات دوَييَن  .هةية
كوردستاندا بؤ بووذاندنةوةي طوندةكان و بؤ خؤشطوزةراني هاووَوتيانش من ااماذة بة ضةند بِرطةيةكي اةو 

ضاك  ثرؤذانة دةدةمش كة لة وةزارةتي كشتوكاَلةوة دابني كراوة بؤ ناوضةكانش بةنداوي دوكانش وةطةِرخسنت و
كردنةوةي بةنداوي دوكانش وةطةِرخسنت و ضـاك كردنـةوةي بةنـداوي دةربةنـدةان و وةطةِرخسـنت و ضـاك       

 1111كردنــةوةي بةنــداوي دهــؤكش اةمــة ســَي بةنــداون لةســةر بودجــةي ثةرةثَيــدان و لةســةر بودجــةي   
زؤر لــة ناحيــةكان هــةر لَيــرةوة دةمــةوَيت ضــةند شــوَينَيكي تــرش ديــارة زؤر لةقــةزاكان و   .دووبــارة بؤتــةوة

كةموكوِرييان هةيةش هةم لة رووي خزمـةتطوزاريي و ااوةدانكردنـةوةش هـةم لـة رووي بـواري كشـتوكاَلييةوةش       
مـن شــتةكاي نووســيوة كردوومـة بــة ليســتَيك لــة دواييـدا تةســليم بــة ليذنــةي دارايـي دةكــةمش بــةَوم لَيــرة     

ثَيشنياري اةوة كرا كة قةرزي كشتوكاَلي بدرَيتش بة دةمةوَيت ااماذة بةوة بدةمش كة اَيمة لة بودجةي ثاردا 
بانكي كشتوكاَليش اةم قةرزة تةاسريي خؤي هةبووةش ديارة بِري ثـةجنا مليـار دينـار بـووةش اـةو ثـةجنا مليـار        

ثرؤذةي كشتوكاَلي جوتياران ايستيفادةيان لـَي كـردووةش بـةَوم اـةم قـةرزة كـةم       ( 1111)دينارة تةقريبةن 
اـةم قـةرزة كؤتـايي هـاتووةش      1111ي سـاَلي  (11)و ( 11)ا  وةزارةتي كشتوكاَل لة مـانطي  بووةش بة ايعتري

اةو قةرزة زياد بكرَيـتش بـؤ   % 111بؤية من لَيرةوة ثَيشنيار دةكةمش اةطةر بكرَيت لة بودجةي اةمساَلدا لة 
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ديارة ضةند ثرؤذةيـةكي  هةر لة وةزارةتي كشتوكاَلداش  .اةوةي زياترين ذمارةي جوتياران سوودمةند بن لَيي
تري هةية لة ضةند ناوضةيةكش بةتايبةتي لة مةنتيقةي بازيانش ثريةمةطرونش دوكـانش قـةرةدا ش شـارةزوورش    
اةمانة كؤمةَلَيك ثرؤذة هةيةش بؤ اةم ثرؤذانة من تـةنها قةزايـةك بـة منوونـة دةهَينمـةوةش اـةويش دوايـي        

اية قةزايـةكي تازةيـة دوو ثـرؤذةي اـاودَيري بـؤ دروسـت       شتةكان تةسليم بة ليذنةي دارايي دةكةمش اةم قةز
طوندة تـةنها  ( 11)طوندي طرتؤتةوةش اةم ( 11)كراوةش دانراوةش اةم دوو ثرؤذة ااودَيرييةش كة تةنها يةعين 

سَي طوندي تابيع بةو قةزايةيةش طوندةكاني تري لة هةورامانةوة بؤ شارباذَيرش بؤ دوكانش بـؤ سـوورداشش بـؤ    
ايةتي هي اةوَييةش اايا ناكرَيت اةم بودجةيةش ثرؤذةيـةكيان ضـوار مليـار دينـارةش ثرؤذةيةكيشـيان      بازيانش تي

رؤذ ( 371)مليؤن دينارةش اةطةر غةَلةت نة  يةكَيكيان بة شةست رؤذ تةواو ببَيتش اةويرتيان بـة  ( 113)
ــة     ــةميان كــة ااودَيرييــة ل ــرؤذةي يةك ــتش ث ــةواو ببَي ــَي  11/11/1111ت ــيت ث ــةوة دةس ــرؤذةي ـ ــردووةش ث ك
ـةوة دةسـيت ثـَي كـردووةش اايـا ناكرَيـت      16/1/1116دووةميان كة توَيذينةوةو ثشكنني و نةخشةدانانة لة 

اةم بودجةية بطةِرَينينةوة بؤ اةو قةزايانةو اةو قةزايـة خـؤي ايسـتيفادةي لـَي بكـاتة لةطـةَل اـةوةي كـة         
كة تةواو بووةش بةَوم لة بودجـةي ثةرةثَيـدان    هةندَي ثرؤذةي تر هةيةش اةو قةزاية سَي ثرؤذةي تري هةية

كـة   1111دانراوةتةوةش لةطةَل اةو بودجةي ثةرةثَيـداني ثارَيزطاكـان و بودجـةي سـاَلي      1111و بودجةي 
جيا بكرَيتةوةش اةمة كؤمةَلَيك ثارة دةكاتش بةِراسيت دةكرَيت لـةو مةنتيقةيـة باشـرتين جـادةي بـؤ دروسـت       

من يةك ثرسيارم هةية بؤ وةزيري داراييش اةو ثرؤذانةي  .يةكةوة دةبةستَيتةوةبكرَيتش كة بيست طوند بة 
ش كة ثارةيان بؤ تةرخان كراوةوش بةَوم هيَ سةرف نةكراوةش اايا اةو ثارةية تةدوير بـووةش يـان   1111ساَلي 

ةيـةك كـة   يةك ثرسياريشـم هةيـة بـؤ وةزيـري ثالنـدانانش ديـارة بـةِرَيزي باشـرت دةزانَيـتش هـةر ض ثرؤذ           ناة
ثَيشنيار كراو بَيتش اةطةر ايحالة نةكرَيت و نةخرَيتة تةندةرين و اةطةر كؤمثانيايـةك وةري نـةطرَيتش لـة    
هةمان كاتدا طوذمةيةكي بؤ دانةنرَيتش ناكرَيت بيخةيتة ثـرؤذة بةردةوامةكانـةوةش ثرسـيارةكةم لةوةيـة لـة      

وةو ضـؤن ضـؤني اـةم حاَلةتـة دةبَيـتة زؤر      وةزيري ثالندانانش اةم ثرسيارة لةطةَل وةزيـري موختـةس كـرا   
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاسش بةِرَيزانش اَيستا موداخةلةكان طشـيت تـةواو بـووش اةطـةر تاقـةتتان مـاوة سـةعاتَيك ايسـراحةت         

يـةش  دةكةينش ثاشان دَيينةوةش بـةردةوام دةبـنيش ضـونكة بةِراسـيت اـةو ميزانيةيـة زؤرةش اةطـةر تاقـةتتان هة        
بةِرَيزانش ديارة اَيوة هيالكنش بةيانيش جومعةيةش رؤذي شةمةش هةندَيك ايلتيزاماةـان هةيـةش رؤذي يـةك    

ي بةياني كؤ دةبينةوةش اَيسـتاش كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـنني تـا رؤذي يـةك        (11)شةممة سةعات 
 .شةممةش خوا ااطادارتان بَيتش زؤر سوثاس
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