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 ي نائاسايي (5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 72/7/7202 رَيكةوتي شةممة

بة عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  02/0/0212رَيكةوتي  شةممة رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بــةِرَي  بــة ئامــادةبووني, و ثةرلــةمانســةرؤكي  (كمــال كــةركووكي.د)حممــد دــادر عبــداهسـةرؤكايةتي بــةِرَي   
دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان سـكرتَيري  بةِرَي  فرسـت محدـد عبـداه    , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل

 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(5)
 :بةرنامةي كار

ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
 نائاسـايي  ي(5)را دانيشـتين ذمـارةي   دي بِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني

بــةم  دا 02/0/0212ي ثــَيش نيــوةِرؤي رؤذي شــةممة رَيكــةوتي (11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــا  خــولي 
 :شَيوةية بَيت

-ي كوردســتان(0212)بــةردةوام بــوون لةســةر طرتوطــؤكردن و بِريــاردان لةســةر ثــرؤذةي بودجــةي ســاَلي - 1
 .عرياق

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــة نــاوي طــةلي كوردســتانن دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةن خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردنن ســاَلي يةكــةمن خــولي 
 :ن بةرنامةي كار(02/0/0212)ي نائاسايين ِرؤذي دانيشنت (5)طرَيداني يةكةمن ذمارةي دانيشنت 

ي (1990)ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)اوخؤي ذمارة لة ثةيِرةوي ن( 5)ماددةي ( 1)بة ثَيي حوكمي بِرطةي 
عرياقن دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة      -ثةرلةماني كوردستان 

ــاتي    (5) ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــايين خ ــةوتي   (11)ي نائاس ــةممة ِرَيكك ــوةِرؤي ِرؤذي ش ــَيش ني ي ث
 :بةم شَيوةية بَيت( 02/0/0212)
-ي كوردسـتان (0212)بةردةوام بوون لةسـةر طرتوطـؤكردن و بِريـاردان لةسـةر ثـرؤذةي بودجـةي سـاَلي        -1

 .عرياق
 .داوا لة لَيذنةي دارايي دةكةين تةشريف بَيننة سةر مينةصةن فةرموو

 :شاهؤ سعيد فتح اه.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

باس لة طرفتَيـ  بكـةين كـة دوَيـيَن ِروويـداوةن بـة تايبـةتي لـة          بِريار بوو جةنابت لة كؤبوونةوةي ئةمِرؤدا
اليةن سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردسـتانةوةن كـة دوَيـيَن لـة سـايل ثةرلـةماني كوردسـتان دا ئةنـدامَي  لـة          

 .....ئةنداماني سةرؤكايةتي ثةرلةمان بَي اليةني خؤي لة دةست داوة و بؤتة تةرةفطري
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 :نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

ــة و          ــةو ثةرلةمان ــاو ئ ــة ن ــةي ل ــة بةِرَي ان ــةو ئةندام ــةك ل ــةمانن هةري ــداماني ثةرل ــةِرَي ان ئةن ــوثاسن ب س
سةرؤكايةتين ئَيمةش ئةندام ثةرلةماننين هةموو يةكسانني لة هةموو ِروويةكـةوةن هـيال اليةنـةكمانن ة لـة     

ثةرلــةمان ِراو بؤضــوون  ســةرؤكايةتيض ة ئةنــدامانض بؤمــان نيــة كــة لةســةر بــري و بؤضــووني ئةنــدامَيكي   
دةربِرينن سةرؤكايةتيش بَي اليةني خؤي بةرامبةر طشت ئةندامان واجيبَيكي ئاسايي ئَيمةية كة ِرايبطرينن 
هةر خةلةلَي  لـةو بابةتـةوة هـةبَي لـة سـةرؤكايةتي مةنادةشـةي دةكـةين ون هـيال لـةو خةلةالنـة نـامَييَنن            

ثةرلـةمان و هـيال كةسـَي  نيـةن بـؤ ئةوةيـة كـارة ثـريؤز و         سايل ثةرلةمانيش بؤ دذايةتي هيال ئةندامَيكي 
باشةكاني ناو ئةو ثةرلةمانة بة ِرَي  و ثَيكي بـِروا ن هـةر خةلـةلَيكيش هـةبَيت نـامَييَنن بـة بـَي اليـةنيش         

 .......ئيشةكان بةِرَيوةدةضَي
 :شاهؤ سعيد فتح اه.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان مامةَلـة دةكـةين هيـودارم هـةموو ئةنـداماني ثةرلـةمان          هي بةرثرسيارانةن ......

 .وةكو جةنابت بة بةرثرسيارانة مامةَلة بكةنن لةطةَل ئةو ثةِري ِرَي مدا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن كةرةمكةن بؤ كارةكةتان
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي كـاري لَيذنةكـةمانن لـة ِراسـتيدا لـة دوو بـةش ثَيـ  دَيـتن بةشـَيكيان ِرةتدانـةوةي ئـةو بؤضـوونانةية كـة تـةِر  كـرا                دةربارة

بةرامبةر ِراثؤرتي لَيذنةي دارايي و ئابوورين بةشةكةي ديكةشيانن طةَلالةي ئةو ثَيشـنيارانةية كـة ئـةو بةِرَي انـة ثَيشكةشـيان      
دا هاتبوون بةَلام ئةوة بوو كة تؤزَي درَيذةي ثَي دران بةو شَيوةية كارةكامنان ئةجنام دةدةينن كردن هةندَيكيشي لة ناو لَيذنةكان 

يةكةم جار دةست ثَي دةكةين بة تَيبينيةكاني لَيذنةي دارايين يان سةرؤكايةتي لَيذنةي دارايـي دةربـارةي ئـةو بوارانـةي كـةوا      
بوون هةندَيكي دةستخؤشي بـوون ئَيمـة ِرةدَيكمـان هةيـةن بـة ثوختـةي        هاتة ثَيشةوة و طرتوطؤي لةسةر كرا و هةندَيكي ِرةخنة

ِرةدةكانن دةربارةي ئـةوةي كـةوا ِراي لَيذنـةكان وةرنـةطرياوة بـة نـةزةري ئيعتيبـارن بةِراسـل ئَيمـة ثوختـةي ِراي لَيذنـةكامنان            
منوونة دابةشـكردني دةسـةَلا  لـة لَيذنـةي      وةطرتووة بة نةزةري ئيعتيبارن هةندَي ِرا هةبوو لة ناو لَيذنةيةك دان مةسةلةن بؤ

كشتوكاَل دان بة هةمان شَيوة لة لَيذنةي ثةروةردة و خوَيندني باَلاش دا هاتووةن لةبةر ئةوة كردوومانة بة خاَلَي ن يان هةندَي 
ة نـوَي تيكـراري   جار تةفاصيلي ئةو ئيقترياحةي ئةوان بـة دَيرَيـ  يـان بـة دوو دَيـر نووسـيومانةن ئةطـةر ئَيمـة بـَيني سـةر لـ           

بؤضوونةكاني لَيذنة بةِرَي ةكان بكةينةوةن مةعناي ئةوةية ئةو كاتة دةبَي هةموو ِراثؤرتةكامنان خبوَيندبايةوةن ئـةو كاتـة زؤر   
دوور و درَيذ دةبوون بةَلام ئَيمة ثوختةكةمان وةرطرتووةن سوثاسيشيان دةكةينن لة ِراستيدا ئةو بؤضوونانةي لة نـاو لَيذنـةكان   

اتووةن ِراثؤرتةكةي ئَيمةشي دةوَلةمةند كردووةن ئةو ِراثؤرتة لـة ِراسـتيدان مـن حـةز دةكـةم لَيـرة ِروونـي بكةمـةوةن تـةنها          دا ه
ِراثؤرتي لَيذنةي دارايـي و ئـابووري نيـةن كـؤي بؤضـوونةكاني لَيذنةكانـة دةربـارةي ئـةو بابةتـةن دةربـارةي موازةنـةي ئيقلـي ن             
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بودجةكةن لةبةر ئةوة ئَيمـة زؤر سوثاسـي دةوَلةمةنـد كردنـي ِراثؤرتةكـةمان دةكـةينن لـة        هةروةها بؤضوونيشة لةسةر ياساي 
اليةن بؤضووني لَيذنة بةِرَي ةكانةوةن هيوادارم لة ِرَيطةي مونادةشـةكامنانن لـة ِرَيطـةي ئـةو ثَيشـنيارانةي كـة ئَيسـتا هةمانـة ن         

ؤرتةكـة ئـةوة بـوو كـة الوازة و مـةدحي تيايـةن بـة تةئكيـد ئـةوة          ئةو كةم و كوِريية دابثؤشنين بةِرَي َي  بؤضووني لةسـةر ِراث 
بِرطة ( 2)بؤضووني بةِرَي يةتين بةَلام لة حةدة  دا ئةو ِراثؤرتةي لَيذنةكةمان تةنها دوون سَي الثةِرةيةن ضةند بِرطةيةكةن لة 

ن كة لة ِراستيدا ثَيـ   0212ملَيندراوي زياتر تَيثةِر نابَين ئةوة تةصةورَيكي طشتيةن لةسةر موازةنةي هةرَيمي كوردستاني خة
 04هاتووة لة سَي ثوختةن ثوختةي موازةنةكةن ثوختةي ثرؤذةي ثَيشنيار كراون ثوختةي ثرؤذةي بـةردةوامن لةطـةَل ن يكـةي    

بـة  ( 222)تةفاصيلي مي انيةي وةزارةتةكاني هةرَيمي كوردستانن كة ثَي  هاتووةن هةموويان ئةطةر كؤي بكةيتـةوة ن يكـةي   
الثةِرةيةن كة لة هةشتن نؤ حيساب دا خؤي دةبينَيتةوةن كة حيسابةكانيش بة ثَيي بةش دابـةش بؤتـةوة بـؤ مسـتةوان     ( 262)

هـةزار ذمارةيـةن لةبـةر ئـةوة ِراثؤرتةكـة      ( 122)مستةوان ئةطةر كـؤي ذمارةكـانيش سـةير بكـةين ن يكـةي      ( 422)كة دةطاتة 
وونَي  هــةبوو دةربــارةي كــة هةنــدَي  لــة حيســاباتةكان البــ َين هةنــدَي   تــةنها تةصــةورَيكي عامــة لةســةر موازةنةكــةن بؤضــ

نةمَينَيتن بة حةدة  وا تَيدةطـةم بـةِرَي  وةزيـري دارايـي وةَلـامي دايـةوةن ئَيمـة ئـةو بابانـةي كـة هـاتووةن ئـةو دسـمانةي كـة               
ار دَين لـة عالةميشـدا بـةكار دَين ئَيمـة     هاتووةن ئةو مستةوايانةي كة هـاتووةن ئـةوة سيسـتةمَيكي ذمَيرياريـة لـة عـرياق دا بـةك       

ناتوانني دةستكاري بكةينن ئةطةر دةستكاري بكةينن ئةو كاتـة موهيمـةي تـةددية دةوري نـامَييَنن وردبـيين دةوري نـامَييَنن ة       
يةكي عـام  وردبيين ناوخؤ بَين ة وردبيين رةدابةي مالي بَين ة وردبيين بَي لةسةر ئةساسَيكي ترن بؤ منوونـة عـرياق بـة شـَيوة    

خازعة بؤ رةدابة و تةدديقي دةولين لة ِراستيدا كة دَينن لةبةر ئةوة كةي رةدابـة  بـؤ دةكـا ض لةسـةر ئـةو حيسـاباتانة بـؤ         
دةكا ن بةس مةرج نية كة حيسابَي  هةبَيتن ذمارةي تيـا بووبَيـتن لةوانةيـة زؤر لـة حيسـابةكان كـة هةيـةن ئةطـةر بـةِرَي ان          

ي تَيدا نيةن بةَلام هةَلطرتن و البردنين بة حةدة  ئةوة موهيمـةي ئَيمـة نيـةن البردنـي لـةو بِروايـةم       تَيبينيان كردبَيتن ذمارة
بودجةي % 59سيستةمي ذمَيرياري و سيستةمي وردبيين تَي  دةدةينن بؤضوونَيكي تر هةبوو كة لةطةَل مي انيةكةدا ننين لة 

خؤي باشرت واية بة ثَيضةوانةوة بَين بودجةي ئيستيسـماري زيـاتر    ي بودجةي وةبةرهَينانةن بةحةدة % 31وةطةِرهَينانةن لة 
بَي لة بودجةي وةطةِرهَينانن وآلتَيكي وةكو عرياقن هةرَيمي كوردستان بةشَيكة لة عرياقن زؤر لةو وَلاتانةي كة سيستةمي وةكو 

َلـة  خـؤين حكومـة ن زؤربـةي زؤري     هةرَيمي كوردستانة و وةكو عريادةن ئةوة بة مةوروسي بؤي ماوةتةوةن لةبةر ئةوةي دةو
ضاالكيية ئابووريةكان و كارطَيري و خةدةمي دةبا  بـةِرَيوةن لةبـةر ئـةوة هـةموو وَلاتَيـ  ئـاوايي بَيـتن كارمةنـد الي دةوَلـة           
ــاككردنةوة و دابينكردنــي              ــة ض ــةرثرس بــَي ل ــة  ب ــةروةها دةوَل ــد بِ َيتــةوةن ه ــؤ كارمةن ــة  مووضــة ب ــتن دةوَل ــةعني بَي ت

ن هـةروةها دةوَلـة    (إعانـا  )زاري و دابينكردني كةرةسـةي مـاددين هـةروةها دةوَلـة  بـةرثرس بـَي لـة دانـين بـاربؤ          خ مةتطو
ن لةبــةر ئــةوة (محخــر )بــةرثرس بَيــت لــة دانــي بةخشــني و مينــة ن هــةروةها دةوَلــة  بــةرثرس بَيــت لــة دانــي مةصــروفاتي   

ن بةو شَيوةية دةبَيـت كـة دائـي  بةشـي وةطـةِرهَينان زيـاترة لـة        مةسةلةيةكي سروشتية كة ئةو مي انيةيةن يان ئةو موازةنةية
بةشي وةبةرهَينانن ئَيمـة لـة ِراثؤرتةكـةش دا ئيشـارةثان ثَيـداوةن بـة ئومَيـدي ئـةوةي لـة ضـةند سـاَلي داهـاتوو دا حكومـةتي              

ي تايبـة ن ئـةو كاتـة شـَيوةي     هةرَيمي كوردستان بتوانَي كةم كةم دةست بكَيشَيتةوةن لةو كارانةي كة هةيـةتي بـدرَي بـة كـةرت    
مي انيةكة دةطـؤِرَين لةبـةر ئـةوة هـةر كةسـَي  بَيـتن ئَيسـتا بـَي بـةو شـَيوةية موازةنةكـة دانـَين هـةروةها دةبـَين بـة تايبـةتي                 
موازةنةي ئَيمةن يان وةزعي ئيقتيصـادي و سياسـي و كؤمةَلايـةتي ئَيمـةن وةزعَيكـي مةوروسـة لـة عريادـةوة بؤمـان هاتؤتـةوةن           

لـةو باشـرتةن ئـةوان    %( 1)سةيري موازةنةي عرياديش بكـةينن بـة هـةمان شـَيوةيةن بطـرة لـةوةي ئَيمـة بـة ن يكـةي لـة           ئةطةر 
بودجـةي نائاسـاييانن لةبـةر ئـةوة بابةتَيكـة مةوروسـة و       ( 02)بودجـةي ئاسـاييانن لـة    %( 20)ئةطةر بة هةَلـة نةضـوو ن لـة    

وازةنـة دانــَي نــاتوانَي تــةجاوزي ئــةوة بكــا ن دةربــارةي مــةوزووعي  ئـةمري وادعــة لــة هــةرَيمي كوردســتانن هــةر كةســَيكيش م 
حيســاباتي خيتــامين بــة حةدــة  ضــةند جــار بــاس كــراوةن بــةِرَي  وةزيــري دارايــي ِروونــي كــردةوةن حيســاباتي خيتــامي لــة      

وة كؤتايي ثَي دَيت لة دا لة ِرووي فةنيية( 4)ومانطي ( 3)ناطاتة دةست ئَيمةن لة باشرتين كا  دان لة كؤتايي مانطي ( 31/10)
دان ئينجـا دواتـر دَي بـؤ ئَيمـةن     (5)وةزارةتي دارايين دواتر ثوختةكةي دةنَيردرَي بؤ ئةجنومـةني وةزيـرانن ئـةويش لـة مـانطي      
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ن لةبةر ئـةوةي حيسـاباتي خيتـامي    (0212)لةبةر ئةوة حيساباتي ئَيمة دة  ناتوانني ئَيمة بَيني بودجةي خؤمان ِراطرين بؤ 
مانطةكــةي كــة زؤرجــار بــاس دةكـرَين بــة حةدــة  ئــةوة حيســاباتي خيتــامي نيــةن ئــةوة  ( 5)دةربــارةي حيســاباتي نـةهاتووةن  

مانطة  دـة  كـان نيـة بـؤ     ( 5)مانط دان دوايي ئةو ِراثؤرتةي ( 5)ِراثؤرتَيكةن ِراثؤرتَيكة لةسةر وةزعي مالي ئةو حكومةتة لة 
سـةرةكين كـةوا مي انيةكـةي ثـَي هةَلسـةنطَيينن لةطـةَل ئةوةشـدا بـةع َي         ئةوةي كةوا بتواني تةديمَيكي بكـةي بـة شـَيوةيةكي    

مةسائيل هةية دةمج ناكرَين ئةطةر بة هةَلةدا نةضوو ن بـةع َي مةسـائيلي موسـتةدهة هةيـةن مةسـةلةن بـؤ منوونـة سـلةن         
ؤرتـة طةيشـتووة بةِراسـلن وةكـو     موستةدهة و ئةوانة هةية ناضَيتة ناون ضونكة بةردةوامة ئيشةكةن لةطـةَل ئةوةشـدا ئـةو ِراث   

نوسـخةمان لةسـةر كـؤثي كـردن     ( 12)ئيشارةثان ثَيداوة بـة ِراثؤرتةكـةن طةيشـتن بـةَلام ئـةوة بـوو درةنـط طةيشـتن دوايـيش          
ن بـة حةدـة  ئـةوة    0222هةندَي بةِرَي  ئةو كؤثيانة كة ويستوويةتي سـةيري كـردووةن دةربـارةي حيسـاباتي خيتـامي سـاَلي       

نيـةن حيسـاباتي خيتـامين ضـونكة موازةنـةي       0222و ئابوورين يةعين ئَيمـة ئةساسـةن ثَيويسـتمان بـة سـاَلي       لَيذنةي دارايي
تةصدية كراوة لةطةَل ئةوةشدا كـة ضـووين طـةِراين لـة ئةرشـيري ثةرلـةمانن ئـةو حيسـاباتة مـةوجودةن كـَي بيـةوَيض             0229

ن سـَي لـة ئةنـداماني بـةِرَي ي ثةرلـةمان هـاتن سـةيري ئـةو         دةتوانَي بضَي سةيري بكـا ن هةنـدَي بـةِرَي يش سـةيري كـردن دوو     
ِراثؤرتةيان كرد و ديتيانن ئةو كاتي ئةو ِراثؤرتة هاتووةن ئَيمة ئةنـدام ثةرلـةمان نـةبووينن ئـةو لَيذنةيـةش وجـودي نـةبووةن        

ر ئةوة هةبوو كةوا ئـةو  وجودي هةية لة ئةرشيري ثةرلةمانن هةندَي بةِرَي  ِرةخنةيان لةسة 0222بةَلام حيساباتي خيتامي 
ِراثؤرتانةمان نةديوةن يان ئةوانةمان نةديوةن ئةو ِراثؤرتانة مةوجودة لة ئةرشيري ثةرلةمان و لة لَيذنةي داراييش مةوجودن 
ة بةِرَي َي هاتيَب ويستويةبَيلن بينيوَيلن بؤضوونَي  هةبوو كةوا ضةند جارَي  تيكرار كرايةوة كة دوو موازةنةمان هةية بؤ 
ئاسايش و بؤ رةدابةي مالين ثَيويسـتة ضارةسـةر بكـرَين بـة حةدـة  ئَيمـة ئـةوة دوو مـاددةي جيـاوازةن دوو مـاددةي ئي افيـة            
هَيناومانة بؤ ياساي بودجةن بؤ موعالةجـة كردنـين يـةعين خؤمـان بـة ياسـا ئـةوة موعالةجـة دةكـةينن كاتَيكيشـي بـؤ ديـاري             

وا تَي دةطةم مان بةكاربةر و لَيذنـةي كشـتوكاَل داواي تـةرخان كردنـي بـِرَي ثارةيـان        كراوةن هةندَي  لة لَيذنةكانن دوو لَيذنةن
كرد بؤ تةسوية و تةملي ن ئَيمةش لـة ِراثؤرتةكـةدا هـاتووةن ئـةو كاتـة وةكـو ثَيشـنيار دةِروا بـؤ حكومـة ن دةتـوانن وةَلاممـان            

زؤر لـة ئةندامـة بـةِرَي ةكان داواي كةمكردنـةوةي هةنـدَي      بدةنةوةن بةِرَي ان طرفتَيكـي ديكـةمان هـةبوون زؤر لـة لَيذنـةكان و      
ن من نامـةوَي ِرةئـي خـؤم    (مصروفا  محخر )ن مةنافعي ئيجتيماعين (منح)ن (إعانا )حيساباتيان دةكردن بة تايبةتي حيساباتي 

كانن زؤربـةي زؤري ئةوانـة   لَيرة لةو بارةيةوة ئةوة بكةمن بةس بة كؤي دةنط زانيمان كة لَيذنةكانن ئةندام ثةرلةمانة بـةِرَي ة 
ي لــَي بــِروا ن مينــةحيش لــة %(12)داواي كةمكردنــةوة دةكــةنن ئَيمــة وةكــو ثَيشــنيار كردوومانــة كــة حيســاباتي ئيعانــة لــة   

( 126)ي لَي كـةم بَيتـةوةن لـة ِراثؤرتةكـة ئيشـارةثان ثَيـداوة كـة ن يكـةي         %(16)ي لَي بِروا ن مةصروفاتي ئوخرةش %(12)
ينن دةضـَيتة ئيتتيـاتي وةزارةتـي ماليـةوةن دواي ئـةوة بـ انني ِرةدي حكومـة  لـةو بارةيـةوة ضـؤن دةبـَيض            مليار تةوفري دةكـة 

هةندَي كةس باسي هةندَي مةوادي دانوني كرد كة ئي افةمان كردووةن لة ياساكة نةمَينَيتن سَي ماددة لـةو ثَيـنج مـاددةي كـة     
كـراوة وةَلـام دانةوةيـة بـؤ ثَيشـنياري لَيذنـةكان كـة ماددةيـةكيان بـؤ          ئي افةمان كردووةن بة حةدة  ئةو ماددانةي كة ئي افـة  

يةكطرتنـةوةي ئاسايشــةن ماددةيــةكي تريــان بــؤ يةكطرتنــةوةي ِرةدابــةي ماليــةن بــة ِراي لَيذنةكــةمان ئــةو ماددانــة زيــادة نيــةن  
ونَي  هـةبوو دةربـارةي تـةوزيعي    دواييش دةخرَيتة دةنطدانةوةن بـةِرَي تان دةتـوانن لةسـةر ئـةوة ِرا بـدةن بـة زؤرينـةن بؤضـو        

ئرياداتي نةو  بةسةر هةموو ثارَي طاكان دان كة طواية ئَيمة وتومانة ثةسـند نيـةن بـة حةدـة  بؤضـوونةكة ئـةوة بـوو كـة لـة          
ةر كاتي ئَيستادا بةشَي  لةو ئريادةي كة تةرخان دةكرَي بؤ هةموو ثارَي طاكان ئةبَين وا تَيدةطةم داواي يةك دؤالر كرابوو لة ه

يةك بةرميل ئةطةر بة هةَلةدا نةضوو ن بة زؤرينةي دةنـط لَيذنـة ثَيـي بـاش بـوو لـة ثـَيش دا بـةكار بهَينـرَي بـؤ ثَيشـكةش            
كردني خ مةتطوزاري بؤ ئةو شوَينانةي كةوا نةو  بةرهةم دةهَييَنن ضونكة ئةو شوَينانة زةرةرمةند دةبـن لـة ِرووي بيوـةوةن    

َي  لَيذنةي بةِرَي  و ئةنداماني ثةرلةمان داواي زيـادبووني سـلرةي عـةداري كـردن ئَيمـة ئةطـةر       بَلَيني لة ِرووي ذينطةوةن هةند
سةيري ِراثؤرتةكة بكةنن بة ماددةيةك ئةو بابةتةمان موعالةجة كردووة كة دواتر دةخرَيتة دةنطدانةوةن هةندَي كةس دةَلـَي  

زيـري دارايـي وةَلـامي دايـةوةن بـة تايبـةتي مةبلـةؤَيكي زؤر بـؤ         تةوازوون نيـة لـة بـةيين وةزارةتـةكانن بـة تايبـةتي بـةِرَي  وة       
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وةزارةتي دارايي دانراوةن ئةو بةِرَي ة وةَلامي دايةوةن منيش هةر هـةمان ئـةوةم هةيـةن ضـونكة وةزارةتـي دارايـي ئـةركي سـةر         
ةخاتـة سـةر ئةسـتؤي خـؤين     شانيةتين زؤر لة مةسائيلي ئيعانا  و مينة  و مةنافيعي ئيجتيماعي ئةو وةزارةتةن ئةركةكـةي د 

بةَلام كة دسةمان لةطةَل بةِرَي ان وةزيري دارايي و جَيطرةطان كردن بؤيان ِروون كردينةوة كة شَيوةي تةوزيعي ئةو موازةنةية 
ن بةسةر وةزارةتةكان ِرةنطدانةوةي بةرثرسيارَيل ئةو وةزارةتانةية لة ئةرك و فةرمانةكانيان بةرامبةر كؤمـةَلن ثَيشـنيارَيكما  

هةبووة كة طواية لة لَيذنةي دارايي داوامان كردووةن ئةوة خبرَيتة بةرضاو بؤ ساَلي داهاتوون بةسةرضاو ئةطةر لـة ثَيشـنيارةكة   
داواي ساَلي داهاتوومان كردووةن دةتوانني ئَيمة ئةو البـةرينن وةكـو برِةطةيـةك كـة هـاتووةن يـةكن دوو بـةِرَي  داوايـان كـرد كـة           

داوا دةكا ن باشرت وابوو بَلَي ثَيويستةن الرهان نيةن داواكارةكة دةكةين بة ثَيويستةن بةَلام ئةطةر بـة هةَلـة دا   ِراثؤرتةكة الوازةن 
نةضوو  لة سيستةمي ثةرلةماني دا عيالدة لة بـةيين ثةرلـةمان و مةجليسـي وزةرا عيالدةيـةكي تةعاونيـة ئينجـا رةدابيـةن        

مول لةطــةَل يــةكرتين بؤيــة ئَيمــة وشــةي داوامــان كــردووةن يــةعين وةكــو ئــةمر   لةبــةر ئــةوة تــا ِرادةيــةك متــةوازنن لــة تــةعا 
ــةن         ــر ن كورتهَينانةك ــة ط ــة كورتهَينانةك ــةي ل ــر ِرةخن ــدَيكي ت ــةِرَي تانن هةن ــؤ ب ــةوة ب ــةجَي دةهَيَلين ــةوةش ب ــةمانكردووةن ئ ن

َي ن هةموو نةفةداتَي  ئةطـةر لـة ثـَيش    كورتهَينانَيكي موخةتة  نيةن فيعليةن بة حةدة  هةموو كورتهَينانَي ن هةموو ئريادات
دا دامان نا بة خةمَلَيندراوي مودـةدةر و موخةتـة ن لةبـةر ئـةوة فيعلـي نيـةن ئـةوة لـة كؤتـايي سـاا كـة حيسـاباتي خيتـامي              
دةكةينن ئةوةي كـة دةرضـووة دةبـَي بـة فيعلـين لةبـةر ئـةوة وشـةي موخةتـة  هـةر دةبـَي  َينَيتـةوةن ضـونكة مةسـةلةيةكي               

يةن هةندَي كةس بؤضووني هةبوو كةوا زيادةيةكي زؤر هةية لة مـةنافيعي ئيجتيمـاعين ثَيويسـتة كـةم بكرَيتـةوةن بـة       تةددير
مليارةن جارَيكي تر دةيَلَيينةوة ئَيمـة  ( 122)حةدة  مةنافيعي ئيجتيماعي كة ثَيويستة كةم بكرَيتةوةن وا تَي دةطةم ن يكةي 

ــة  و ل   ــا  و مين ــة ئيعان ــردووة ل ــان ك ــونكة     داوام ــتووةن ض ــةجَي هَيش ــةوةمان ب ــةوةن ئ ــةم بكرَيت ــوخرا ك ــروفاتي ئ ــةَل مةص ةط
مةبلةؤةكةمان بة مةبلةؤَيكي زؤر نةزانين دواتر لة ياساكة ماددةيةكي دانونيمان هةيةن كة بةِرَي  وةزيري دارايي هةر كاتَي  

سـمَيكةوة بـؤ دسـمَيكي تـرن يـان هـةر       تووشي طرفـت بـوون بـة تةشـاور لةطـةَل حكومـة  دةتـوانن مونادةلـةي ثـارة بكـةن لـة د           
وةزارةتَي  خؤي بيةوَي لة مستةوايةكةوة بؤ مستةوايةكي ترن دواي وةرطرتين ِرةزامةنـدي وةزارةتـي دارايـين بؤضـوونَيكي تـر      
 هةبوو كةوا موراعاتي ِرَي بةندي نةكراوة بة نيسبة  مةشاريعةكانةوةن بة حةدة  ئةوة بةِرَي  وةزيري ثالندانانيش جةوابي

ــة          ــة ل ــانةن ك ــةدانن ئــةو كةس ــة مةيدانةك ــانةن كــة ل ــةو كةس ــروعةكان دادةنــَين ئ ــة مةش ــةن ئةوانــةي ك ــةس دائيم دايــةوةن ب
واديعةكةدانن مومكينة ئةوانة خؤيان بة بؤضووني خؤيانن ئةو ثرؤذةية ثـَيش ثرؤذةيـةكي تـر خبـةنن لةطـةَل ئةوةشـدا ئَيمـة        

ان كردووة كة سةر لة نوَي بةِرَي  وةزيري دارايين وةزيري ثالندانان جارَيكي تـر  ثَيشنيارَيكمان كردووةن لة ثَيشنيارةكةدا داوام
لةطةَل وةزيرة بةِرَي ةكان و دةزطاكان دةتوانَي كؤ بَيتةوةن ِرَي بةنديةكةي تر دابنَين لةسةر بريوبؤضووني ئةوانن ئةطـةر هـاتو   

مينهاجي ئيستيسماريانة بَي كة وةزارةتي ثالندانان دايناوةن بة فيعلةن بري و بؤضووني وةزارةتةكان لةو ِراثؤرتانة بَي يان لةو 
هةمان طوذمةن بةِرَي َي  داواي كرد كة وشةي سياسيةكان خبرَيتة ثاَل ِرَيكخراوةكانن ئةوةش وةكو ثَيشنيار دَيتن دوايي دةنطـي  

مان  0229ةبوو تةديمي مي انيةي ساَلي لةسةر دةدرَيتن ب انني وشةي سياسي بضَيتة ثاَل ِرَيكخراوةكان يان ناض ِرةخنةيةك ه
جَيبةجَي كراوةن بة تةئكيد ِرةخنةكة لةسةر ئةوة بوو تاكو شةش مانطي يةكـةم زؤر كـةم لـةو مي انيةيـة     %( 92)كردووةن لة 

ــةوة         ــنج و شةش ــة دواي ثَي ــت ثــَي دةكــا  ل ــة  كــة دةس ــة دائيمــةن مونادــةالتي حكوم ــةس ئــةوةي مةعلوم تــةنري  كــراوةن ب
دةكرَيتةوةن ئةطةر بة هةَلةدا نةضوو ن ئةو كاتة مونادةالتي فةرد دةست ثَي دةكا ن موهي  ئةوةي كة المانـة   موراجةعةيةك

مةصروفاتي فيعلي كة تةدديرمان كردووةن لةسةر حيسابي شةش مانطي يةكةم بؤ شةش مانطي دووةمـيش مي انيةكـة ن يـ     
مانــة تــا ِراددةيــةكن ئَيمــة وشــةي تــا ِراددةيــةكيش الدةبــةينن لــة  نيــةن بؤيــة وتو%( 122)بــووة لــةوةي كــةوا تــا ِرادةيــةكن لــة 

ثَيشـنيارةكان دوو بــةِرَي  داوايـان كــرد كـة هــيال شـتَي  بــؤ وةزارةتـي كشــتوكاَل ثَيشـكةش نــةكراوةن يـان هــيال شـتَي  تــةرخان         
يار لة موازةنةكـة تـةحويل بـَي بـؤ     نةكراوة بؤيانن يان بِرَي  بؤ وةبةرهَينانن ئَيمة لة ياساكة ماددةيةكمان هَيناوة كة ثةجنا مل

وةزارةتي كشتوكاَلن بؤ جَيبةجَي كردني مينهاجي ئيستيسماري دواتر كة دةنطي لةسةر دةدرَين هةندَي كةس ِرةخنـةي هـةبوو   
 لةسةر ئةوةي كةوا ئةو بِرةي كة تةرخان كراوة بؤ ديراسا  لة وةزارةتي خوَيندني باَلاو توَيذينةوةي زانسـل كةمـةن وا ديـارة   
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ملياريان داوا كردووةن دواتر ئيتيراق ( 03)بؤ ( 00)ئةوان لةو بِرة زياتريان داوا كردووةن ئةطةر بة هةَلة دا نةضوو  ن يكي 
( 1.2)لةطةَل وةزارةتي دارايي دان يا ئةو بةشةي كة تايبةتة بة ديراسا  و بة زةماال  و بة بيعسا  ن ي  بؤتةوة لة ن يكةي 

يراق بووة ئةويش لةطةَل وةزارةتي ماليةن دوايي ئَيمة هةر لـة مي انيةكـة بـِرَي ثارةمـان هةيـة تـةرخان       مليارن وا ديارة بة ئيت
كراوة بؤ بةهَي كردني تواناي زانسلن كة تةواوكـةري ئـةو كـةم و كوِريةيـة كـة لـة وةزارةتـي خوَينـدني باَلـا هةيـةن دةربـارةي            

ان كـردةوةن بودجـةي ئةجنومـةني داد كـة هـا  بـؤ المـانن ئَيمـة         ن جـارَيكي ديكـةش ِروومنـ   (قضاء  )دةستكاري كردنـي بودجـةي   
مونادةشةيةكي ئةوةليمان لةطةَل دا كردنن هَيشتا موازةنةكة هةمووي نـةهاتبوون دواتـر كـة دسـةمان كـردةوة دووبـارة لةطـةَل        

يرـاديش لةطـةَل خؤيـانن    وةزيري دارايي و بريكاري وةزيرن وتيان ئَيمة لـة دةرئـةجنامي ئـةو ئةزموونـة كـة هةمانـة ون بـة ئيت       
ئَيمـة دةناعـةثان وايـة و دةناعةتيشـمان     : ِرَيككةوتووين لةسةر ئةو بِرة ثارةيةي كةوا لة موازةنةي حكومة  دا هاتووةن وتـي 

بة ئةجنومةني داد كردووة كة ئةو ثارةية بةشيان دةكا ن ئةطةر هاتو لَييان بِران يـان طرفتَيكيـان تـووش بـوون بـةِرَي  وةزيـري       
ئَيمة دةتوانني ئةو كةم و كوِرييةيان بؤ ضارةسةر بكـةينن هةنـدَي  بؤضـوون هـةبوون     : ي و بريكار وةَلامي داينةوةن وتيانداراي

كة البردني هةندَي  لة ثـرؤذةن كـة بـة ئاراسـتةيةك ِرؤيشـتووة بةرذةوةنـدي طشـل ناهَينَيتـة دةسـتن ئَيمـة لـة ثَيشـنيارةكانن             
و كؤبوونةوةي دوَييَن دان ئةو ثرؤذانةمان هَيناوة و دةرمجان كـردووةن دوايـي بـةِرَي  كـاك     ثَيشنيارمان هةية لة دةرئةجنامي ئة

خورشيد دواي من ئةو ثيَةشنيارانة دةخوَينَيتةوةن دةخرَيتة دةنطدانةوة بؤ البردنيانن يان بؤ مانةوةن يـان هـةر شـَيوةيةكي تـر     
اوة بؤ ثةرةثَيداني ذينطةي دهوكراسين مةبةسـتمان بـؤ ثارتـةكان و    ئةو نةوةد مليارةي كة دانر: بَيتن ثرسيارَيكيان لَي كردين

مليـارةي كـة ئَيسـتا تـةرخان كـراوةن دواتـر       ( 92)ِرَيكخراوةكان ضؤن دةبَيض ضؤن نابَيض ئةوة لة ياساي بودجـةدا هـاتووةن ئـةو    
مـن كؤتـايي  بـة ِرة  دانةوةكـة     ياساي ثَي دةردةضَين ضؤنيةتي تةصةروف بةو ثارةيةوةن سوثاسن بةِرَي  سـةرؤكي ثةرلـةمانن   

 .هَينان ئَيستا ئةطةر ِرَيطةم ثَي دةدةين هاوِرَي  كاك خورشيد ثَيشنيارةكان خبوَينَيتةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون كةرةمكة كاك خورشيد
 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ا دكةينن ئةطةر هاتنة ثةسند كرنن دبنة بةشـةك لـة ياسـايةن ئي افـة     ئةظ ثَيشنيارةتان هةموو ساَل ثَيشنيارةت

 .0212كرنن بَينة سةر ياسا بودجة هةرَيما كوردستانَي بؤ ساَلي 
 :ثَيشنيارةكان

ــؤ ســـاَلي        -1 ــةرهَينان بـ ــة بةرنامـــةي وةبـ ــوارةوة لـ ــةو ثرؤذانـــةي خـ ــي ئـ ــةر ثـــرؤذة   0212البردنـ لةسـ
 :ثارَي طاثَيشنياركراوةكانن بؤ ثرؤذةي تر لة هةمان 

البردني ثرؤذةي خولي تايبة  بة بةرزكردنةوةي ئاسل زانياري فةرمانبةرانن كة طوذمـةي ثـرؤذة بـريل    -مح
ن لـة وةزارةتـي كشـتوكاَل و    (35)ن الثـةرة  (3)مليار دينارن لـة ثـرؤذة ثَيشـنيار كراوةكـانن زجنـرية      ( 3)ية لة 

 .سةرضاوةكاني ئاو
مليـؤن  ( 062)مليـار و  ( 01)لة هةولَيرن بة طوذمـةي  ( سابيس)البردني ثرؤذةي دروست كردني زانكؤي -ب

 .ن لة ثرؤذة ثَيشنيار كراوةكان لة وةزارةتي دارايي(41)ن الثةرة (3)دينارن لة زجنرية 
مليـار دينـارن لـة ثـرؤذة     ( 35)البردني ثرؤذةي دروستكردني دوتاخبانةي شوةيرا  لة دهؤكن بة طوذمةي -ج

 . سةر بة وةزارةتي دارايي( 41)ن الثةرة (4)ةي ثَيشنيار كراوةكانن لة زجنري
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية نودتةي ني امين كةرةمكة كاك عمر

 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسبة نيسبة  ئةو ثَيشنيارانةن ئايا هةمووي بة يةك جار دةخرَيتة دةنطدانةوةض يان خاَل بة خاَلض 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةك يةك دةخيوَينَيتةوة بؤ ئةوةي طوَيتان لَي بَين ثاشان دووبارة دَيينةوة سةري
 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ر مليار دينا( 12)البردني ثرؤذةي دي اين و دروستكردني دوتاخبانةي شوةيرا  لة سلَيمانين بة طوذمةي  -د

 .لة وةزارةتي دارايي( 41)ن الثةرة (6)لة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكانن لة زجنريةي 
البردنــي ئــةو ثرؤذانــةي خــوارةوة كــة لــة بةرنامــةي وةبــةرهَيناني ثــرؤذة بةردةوامــةكان دا هــاتووةن بــؤ   -0

 :ثرؤذةي تر لة هةمان ثارَي طا
ن (0)مليؤن دينارن لة زجنرية ( 126)مةي ثرؤذةي نؤذةنكردنةوةي تةكيةي شَيخ ئيسماعيلي ولياني بة طوذ-مح

 (.0)وةزارةتي ئةودافن الثةرة 
ن لـة وةزارةتـي   (6)مليـؤن دينـارن لـة زجنـريةي     ( 029)البردني نؤذةنكردني تةكيةي هريانن بـة طوذمـةي   -ب

 (.0)ئةودافن الثةرة 
ن وةزارةتــي (05)مليــؤن دينــارن لــة زجنــريةي ( 020)نؤذةنكردنــةوةي تةكيــةي شــَيخ كاكــة بــة طوذمــةي  -ج

 (.9)ناوخؤن الثةرة 
ن كـة بـِري   (0)ذوور لـة بينايـةي لقـي    ( 11)ِراطرتين خةرجي ثرؤذةي دروسـتكردني هـؤَلي كؤبوونـةوة و    -د
 (.9)ن وةزارةتي ناوخؤن الثةرة (01)مليؤن ديناري بؤ تةرخان كراوةن لة زجنريةي ( 105)

ــةي ثاســ    -ه ــاني كةرةظان ــة و دان ــتكردني كتَيبخان ــي دروس ــدي البردن ــة  (02)ةواني مةَلبةن ــوو ن ب ي دةرةض
 (.16)ن وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةن الثةرة (41)مليؤن دينارن لة زجنريةي ( 092)طوذمةي 

ِراطرتين ثرؤذةي دريتاوكردني ِرَيطاكاني خاَلي ثاسةواني مَيواخنانةي بةِرَي  سةرؤك كؤمار لة دةباشانن بة  -و
لــة ( 22)دةستنيشــان كــراوةن لــة زجنــريةي  0212ة لــة بودجــةي مليــؤن دينــارن كــ( 426)بـِري مليارَيــ  و  

 (.12)وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةن الثةِرة 
مليـؤن دينـارن لـة    ( 092)ي خانـةدنين بـة طوذمـةي    (10)البردني دروستكردني مَيواخنانة بؤ مةَلبةندي  -ز

 (.02)لة وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةن لة الثةِرة ( 102)زجنريةي 
بودجةي بةكارخستين دوتاخبانةي شوةيراتي هةولَيرن بة بِري يـةك مليـار و ثَيـنج سـةد مليـؤن      ِراطرتين  - 

 (.22)ي وةزارةتي دارايي و ئابوورين الثةِرة (12)دينارن لة زجنريةي 
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مليـؤن دينـارن لـة    ( 063)لـة هـةولَيرن بـة بـِري مليارَيـ  و      ( سـابيس )ِراطرتين خةرجي دي ايين زانكؤي  -ك
 (.22)ة وةزارةتي دارايي و ئابوورين لة الثةِرة ل( 02)زجنريةي 

البردني ئةو ثرؤذانةي دووبارة بوونةتةوة لة ثرؤذة بةردةوامةكانن ئةطةر لة ِراستيدا دووبارة بوونةتةوة -3
 :ون ثارةكةي تةرخان بكرَي بؤ ثرؤذةي تر لة هةمان ثارَي طا

مليـار و دوو سـةد و حةظـدة مليـؤن دينـارن لـة       ( 0) ئاظا كردنا ئاظاهيـا كردنـا بيناسـازيا دهـؤكَين بـةبِري        -مح
 ن (10)زجنرية يةكن وةزارةتي ناوخؤن الثةرة 

ئاظاهي كردنا ئاظاهيَي ِرَيبةريا بةرهـةمهَيين سـوتةمةني بـةبِري مليارَيـ  و شـةش سـةد و هةشـتا مليـؤن         -ب
 (.10)وةزارةتي ناوخؤ لة الثةرة ( 0)دينارن لة زجنريةي 

كـة دةكاتـةن يـةعين طوذمـةي بـِرينن كـة دةكاتـة        %( 12)سابي اإلعانا  بـة ِرَيـذةي   كةمكردنةوةي بِري حي-4
 .مليؤن دينار( 292)مليار و ( 39)
 .مليؤن دينار( 131)مليار و ( 43)ن كة دةكاتة %(12)ن بة ِرَيذةي (املنح)كةم كردنةوةي بِري بةخشني -6
مليار و ( 120)ن كة دةكاتة بِري %(16)بِري بة ( املصروفءت األخرى)كةمكردنةوةي بِري تَيضووةكاني تر -5
 .مليؤن دينار( 625)

بِري كةمكراوة بؤ دـةرةبووكردني ئـةو زيادانـةي ثَيشـنيار كـراون لـة ياسـاي بودجـةدا بـؤ حيسـابي           : تَيبيين
 .لة وةزارةتي دارايي( اإلحتيءطي)
مــةتي هــةرَيمي  ن ئةجنومــةني وةزيرانــي حكو (0212)زيــادكردني ئــةو ماددةيــة بــؤ ياســاي بودجــةي      -2

ن لـة كؤتـايي مـانطي    (احلسـابا  اتتاميـة  )كوردستانن ِرةزامةندي بدا  لةسةر ِرةشنووسي حيساباتي كؤتـايي  
و ( 32)ئايار ون دواتر لة كؤتايي مانطي حوزةيران دان ثَيشكةشي ثةرلةمان دةكا ن بة ثَيي هـةردوو مـاددةي   

 .ن سوثاس(ءليةاإلدارة املدانون )لة ياساي كارطَيري دارايين  ( 32)
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكةن فةرموو
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثةرلـةمانتاراني بـةِرَي ن بةِراسـل ئــةم ضـةند ِرؤذة ضـةند ثرسـياري تــران كـةوا زؤر لَيذنـة تةئكيـدي زيــااتر          
نةنووسراوةن كاك ئاراس ئيشارةتي ثَيـدا لـةوةن كـة     لةسةر ئةوة دةكرد كة طواية هةموو داواكارييةكاني ئَيمة

زؤربةي زؤري داواكاريةكان تيكرار بوون يا وةك خؤمان لـة ِراثؤرتةكـةن لـة هـةر سـَي بةشـةكةدا ئيشـارةثان        
ثَيدا بوون يةكَي  لـةو شـتانة لةسـةر مةسـةلةي كـةم ئةنـدامانن ِروون كردنةوةيـةك  هةيـةن مةسـةلةي كـةم           

رت نـةتوانَي  شـتَيكي تـر وةرطـرَين ئـةوة هاوكارييـةن ئـةو هاوكارييـة ئَيمـة زيادمـان           ئةندامان مووضة نية ئي
هةزارن ئةوة لـة اليـةكن لـة اليـةكي     ( 122)هةزارمان كرد بة ( 32)ن بؤ منوونة %(102)كردووة بة ِرَيذةي 

ــرةوة  ــة  ( 62)ت ــردووة ب ــةزارمان ك ــة      ( 162)ه ــة ل ــران ئَيم ــي ك ــة باس ــةدار ك ــلرةي ع ــةلةي س ــةزارن مةس ه
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ِراثؤرتةكةمان دا بامسان كردووةن سلرةي عةدارةكـةش لـة هـةمان كـا  دا ئـةوةي كـة ئَيمـة بامسـان كـردووة          
مليؤنيش بؤ ناحية و دَيهاتةكانن هةر لة ِراثؤرتةكةي خؤماندا ئَيمة ( 10)مليؤن دانراوة بؤ ناو شارن ( 16)

باســي لــَي كــران ئــةويش دةســةَلاتي  باســي دةســةَلاتَي  دةكــةينن كــة لــة اليــةن زؤر لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان  
المةركةزي و دابةزيين دةسـةَلا  بـؤ خـوارةوةن ئَيمـة لـة ِراثؤرتةكـة ئيشـارةثان ثَيـدا بـوو بـةو دابةزينـة و            
بامسان كردبـوون مةسـةلةي ِرَي بةنـدي ثرؤذةكـةن ئَيمـة هـةر لـة ِراثؤرتةكـة هينمـان كـردووة كـة ثرؤذةكـان             

ةتي ثالندانان كردبوو كة ِرَي بةندي بؤ بكا ن داواكردن لةوةي كـة ئَيمـة   ِرَي بةندي بكرَينن داوامان لة وةزار
زؤر داواي ئـةوة دةكـرا كــة سـاَلَيكي تـر لــة كـاتي ياسـايي خؤيــدا بودجـة بطاتـة دةســتمانن بةِراسـل ئيمســاَل          

 متمانة حكومةتي كابينةي شةشةم و( 02/11)دوانةكةوتبوو وةكو بودجة لة ساَلةكاني تردان لةوةي كة لة 
ي مانطدا هاتة ئَيرةن هةم ديسان ئَيمة داوامان كردووة بؤ ساَلي داهـاتوون لـة   (04)وةزيرة بةِرَي ةكان دران لة 

كاتي ياسايي خؤيدان هةم ثرؤذة ياساي بودجـة بطـا ن هـةميش حيسـاباتي خيتـامي بطاتـة دةسـتمانن ئَيسـتا         
ن كـة طةيشـتة لَيذنـةي    0229ةي سـاَلي  ون ئةو ِراثؤرتةي وةزارةتي دارايي بؤ نيـو  0222حيساباتي خيتامي 

دارايي و ئابووري المانن هةموو ئةنداماني لَيذنةي دارايي و ئابووري نوسخةي خؤيان وةرطر  و برديشيانن 
 .بة هةموو فراكسيؤنةكانةوة كة لةطةَلماندا بوونن زؤر سوثاس

 :  بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَي نةكران كؤمةَلَي  لة ئةندامة بةِرَي ةكان لة كاتي طرتوطؤكردن  بةِرَي انن ديارة لة لَيذنةي دارايي ئيشارةي

لةسةر ثرؤذة ياسان باسي ئةوةيان كرد كة ئةو ثرؤذةية بنَيردرَيتةوة بؤ حكومـة ن لةطـةَل تَيبينيـةكانن بـؤ     
ئـةوة   ضاو ثَي خشانةوةيانن لة هةمان كا  كؤمةَلَي  ئةندامي تري بةِرَي ي ثةرلةمان ِرةئيان وابوون نـةخَير 

ثرؤذةكة لَيرة بةردةوام دةبني لةسةر طرتوطـؤكردن لةسـةرين كؤتاييشـي ثـَي دَيـننين كـةم و كورتيةكانيشـي        
ضاك بكةينن ئينجا ئَيستا ئَيمة ئةم ثَيشنيارة دةخةينة بةردةست ئَيوةي بةِرَي  بؤ ئةوةين ئايا ئةو ثرؤذةية 

خبشَيندرَيتةوة لةطةَل تَيبينيةكامنان بَيض تكاية  بنَيردرَيتةوة بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان و ضاوي ثَيدا
 .ئةوةي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية دةست بةرز بكا ض تكاية وازحةن ِرجائةنن كاك دة سعيدن فةرموو 

 
 :بةِرَي  دة سعيد دة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةند كةسـَي  ديرـاب بكـا و تـةوزيح     ئةو دوو ِرايةي كة جةنابت تةرحي دةكةين ثَيويستة لة هةردوو ِراكةن ض

 .بدان لة ئةوةي كة بطةِرَيتةوة ون ئةوةي كة نةطةِرَيتةوةن بؤ ئةوةي تةوزحيا  بيَب
 :       بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةرواش دةبَيت براي بةِرَي ن فةرموو
 :محدد عثمءن بةِرَي  عدنان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 ....ةن كة دةبَي طرتوطؤي لةسةر بكرَيمنيش هةر هةمان ئةو هينةم هةي
 

 :       بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةروايةن ئَيستا بؤ ئةوةي ئَيمة دةخيةينة دةنطدانةوةن تةواو تكايةن كاك كاردؤ فةرموو
 : بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةجنومـةني دادن كـة دانونيـةن دةبـَي حكومـة       يةعين هةندَي شت هةية هي ئةوة نيةن مةسةلةن بودجةي ئ

 .....تةداخولي نةكا ن ئةو دةَلَي حكومة  لةطةَل
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نا شل وا نيةن ِرجائةنن تكاية ئَيستا ئـةو بةِرَي انـةي لـة هـةر تـةرةفَي  سـَي كـةس طرتوطـؤ دةكـا ن لةسـةر           
ة هـةمان كـا  سـَي كـةسن سـَي بـةِرَي  لـةو ئةنـدام         ئةوةي بؤضي ئةم ثرؤذةية بنَيردرَيتـةوةض ئـةوة يـةكن لـ    

ثةرلةمانانة طرتوطؤ دةكا  بؤ نةنَيردرَيتةوةن ئَيستا تكاية دةست بةرز بكةنن ناوةكان دةنووسنين يةك يـةك  
دسةي لةسةر دةكةينن ئَيستا سَي بةِرَي  كة ناويان نووسيوةن ئةمةوَي ب امن ئةم سَي بـةِرَي ة لةطةَلـدانض يـان    

ننيض كاك عمر عبدالع ي ن لةطةَل ثَيشنيارةكةي كة بطةِرَيتـةوة بـؤ حكومـة ض بـةَلَين كـاك ئـارامض       لةطةَل دا 
بةَلَين كاك عدنانض بةَلَين ئَيستا سَي بةِرَي م دةوَيت كة لةسةري دسة بكا ن ئَيستاش سَي بةِرَي  كة دةيانةوَي 

بةَلَين كـاك سـاالر لةطـةَليض بـةَلَين لةطـةَل      دسة بكةنن ناويامن نووسيوةن كاك دَلشاد شةهاب جةنابت لةطةَليض 
ئةوةي كة بةردةوام بنيض بةَلَي كة هةَلدةسنت دسة دةكةنن كـاك عبدالسـالم بـةرواريض بـةَلَين ئَيسـتا ِرَيـ دار       

 .كاك عمر عبدالع ي  كةرةمكةن ِرةئي خؤ  بة وازحي بدة
 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

و خوشكاني بةِرَي ن ئَيمة هةموومان دَلسؤزين بة جددي بؤ مةوزووعي ئةو بودجةيـةن مـن ثَيشـةكيةكي    برا 
كــور  عــةرز دةكــةمن ثاشــان دةضــمة ســةر موبــةريراتي طةِرانــةوةين وابــ امن هــةمووي لــة ِرووي خــةم            

تي زؤري تيايـةن  خؤرييةوةيةن ِرةنطة ئةم حةفتةيةي ِرابردوو بةَلطة بَي لةسةر ئةوةي كة بودجة كةم و كور
من وا دةزامن ثِركردنةوةي ئةم كةم و كورتيانةن ثَيداضـوونةوةي بودجـة بـةم تةفصـيلةن كـة لـة سـَين ضـوار         
وشة دةيَلَي ن نةك ِرستةشن ناِرووني لة زؤر اليةنين هةَلةي تةكنيكي و هونةري لة ناو ِراثؤرتةكـة لـة ِرووي   

يلي و ئيستيســمارين لــة بــواري ناوضــةكانن لــة بــواري  ذمــارةن نــا هاوســةنطي لــة زؤر بِريــار لــة بــواري تةشــ  
كةرتةكانن هةروةها دووبارة بوونةوةي زؤر مةسائيلن هةورةها دياري نةكردني بةشَيكي زؤر لـة داهـا ن كـة    
ضةند ِرؤذة دسةي لةسةر دةكرَين ضاككردنةوةي ئةو هةمووةن من وانازامن لة نـاو ثةرلةمانـدا مـومكني بـَين     

اي ئةو هةموو لَيذنانة بة هةند وةربطريَين ِراستة بةِرَي  لَيذنةي دارايي و ئابووري ئَيستا لةبةر ئةوة دةبَي ِر
ن يان دسة دسةي دَييَن وةكو كورد (الشي  بءلشي  يذكر: )وةَلامي جؤرَي  لةوانةي دايةوةن بةَلام عةرةب دةَلَي
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ةكانيش هةيــةن مةســةلةي ِرةئــي   دةَلــَين مــن وادةزامن دووبــارة ئةطــةر مــةجال بدرَيتــةوةن وةَلــامي وةَلامــ       
هـةر ئاطـام لـَي نيـة لـةم خةمَلاندنـة كـة        : وةزارةتةكان ئَيمة لة كوَي وةريطرينض وةزارةتي بةِرَي  هةية دةَلَي

كــراوةن لَيــرة ئَيمــة ضــةندين ئةنــداممان هةيــة لــة لَيذنــةكان دان ثةرلــةمانتاراني بــةِرَي  ئاطــادارنن ضــةندين  
ئاطامان لةم خةمَلاندنة نيةن يان هةندَيكيان ئةو بـِرةي كـة دياريـان كـردووةن      :وةزارة  بةِراشكاوانة وتويانة

من بة منوونة هَينامةوةن زؤريش لة بـرا و خوشـكان تةئكيـديان كـردةوةن كـة زؤر لـة وةزارة  يـةك لةسـةر         
و  ثَينجي داواكاريـةكانيان جـَي بـةجَي كـراوةن يـان خراوةتـة نـاو بودجةكـةن لةبـةر ئـةوة لـةِرووي تـةكنيكي            

فةنييــةوةن ئةطــةر موحةصــيلةي نيهــائي ئــةوة بــَين ئــةم هــةموو ســةرنج و تَيبــيين و ِرةخنــة و ثَيشــنيارةي  
ثةرلةمانتاران ِرةضاو بكرَين لَيرة بتواننين طرفتَيكمان نيةن بةس من دَلنيام لـة ِرووي عةمـةلي و وادعييـةوة    

ةي ئـةو كـةم و كورتيانـةن نـةك     مومكني نيـة ئـةو ئيشـة بكـرَين ضـونكة حكومـة  بةرثرسـة لـة ثِركردنـةو         
ثةرلــةمان دوو ِرؤذن ســَي ِرؤذ دانيشــَين دوون ســَي حةفتــة دانيشــَي خــةريكي ئــةوة بــَين لــة ِرووي وادعيشــةوة  
سةرناطرَين لةبةر ئـةوة مـن وا دةزامن وا عةمـةلي تـرةن ئينسـيابي تـرةن لـة ِرووي علميـةوةن علمـي تـرةن كـة            

ِرَيطةي تةبيعي خؤي وةرطرَيتةوةن بة ِراوَيذكردن لةطةَل وةزارةتـة   بطةِرَيتةوة بؤ ئةجنومةني وةزيرانن لةوَي
ثةيوةنديدارةكانن بـة ِراوَيـذكردن لةطـةَل لَيذنـةكاني ثةرلـةمانن بـةَلام دةبـَي بةِراسـل نةبَيتـة ثاسـاوَي  بـؤ            

ا دواخستين بودجةن ضونكة لةمة زياتر مةعقول نيـة بودجـة دواكـةوَين ئـةوة صـةالحيةتي ثةرلةمانـةن ئايـ       
سةدف دياري دةكا  بؤ ئةجنومةني وةزيرانض يـان نايكـان بـةَلام دةبـَي لـة كـورترين كـا  دا بـَين لـة خياللـي           
ــ  تَينةثــةِرَين ضــونكة زؤر لــةوة زيــاتر دواكــةوتين بودجــةن لــة بةرذةوةنــدي طشــل هــةرَيمي      ضــةند ِرؤذَي

 .كوردستان نيةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اك ئارامن فةرمووسوثاسن ِرَي دار ك
 (:ئارام)بةِرَي  محيوب نعمت دادر 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــاَلي     ــةي س ــةوةي بودج ــة طةِران ــةبارة  ب ــؤ     0212س ــاوةكةش ب ــةوةن ثاس ــة بطةِرَيت ــةوةدام ك ــةَل ئ ــن لةط ن م

طةِرانةوةي بةِراسل بؤ ئـةوة نيـة كـة بودجـة دواخبـرَين ضـونكة هـةر لـة ئةصـل دان هؤكـاري دواكةوتنةكـة            
ــةن          ث ــران تةبع ــاس ك ــة ب ــاوانةش ك ــةو ثاس ــووةن ئ ــابووري ب ــي و ئ ــي داراي ــةَلكو وةزارةت ــةبووةن ب ــةمان ن ةرل

ِرةتدرايةوةن خاَلَيكي تريشن بريل ية لة بووني ئةو ِراثؤرتة دارايية كة ناو نانرَي حيساباتي خيتامين بةَلَي 
ــة    ــةِرَي  لَيذن ــةمانبينيوةن ب ــةن ئَيمــة ن ــل ئَيمةي ــة ليس ــةَي  لةوان ــيَ يةك ــابووري دةَل ــي و ئ ــة : ي داراي دراوة ب

ليستةكانن يةكَي  لةوانة ئَيمة نةمانبينيوةن بةِراسل لة لَيذنةي تـرةوة وةرمـان طرتـووةن هـةروةها خـاَلَيكي      
تريش بريل ية لةوةي كة ئةو سَي وةزيرة بةِرَي ةي كة هاتبوونن ئةو ضةند ِرؤذة كة طوَييـان لـة تَيبـيين و    

ومان ئَيستا دةبَيتـة هـؤي زيـاتر دةوَلةمةنـد كـردن و بـةهَي كردني بودجةكـةن ئةطـةر         سةرجنةكان بووةن بَيط
بَيت و بطةِرَيتةوة ئةو موراجةعةي بكةنةوةن بؤية من ثَي  باشة بطةِرَيتةوةن ضونكة يةكَي  لةو خاَلانـة كـة   
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كـردن يـةكَيكيان   هةردوو وةزيري بةِرَي ن وةزيري سامانة سروشتيةكان و وةزيـري دارايـيش كـة ئاماذةيـان ثيَ    
بريل ية لة ِراثؤر  ياخود حيساباتي خيتامي وةزارةتي سامانة سروشتيةمانةن ئةطةر بـة موحلـةديش بـَين    
دةبَي بدرَي بة وةزارةتي دارايين بةَلام تا ئَيستا ئةو خؤي ئيعـتريان بـةوة كـرد كـة تـا ئَيسـتا ئـةو حيسـاباتة         

يش باسي لةوة كرد كة ئاطاي لة حيساباتةكان نيةن زؤر ن وةزيري داراي0229ن نة 0222خيتاميةي نيةن نة 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابتن ِرَي دار كاك عدنان عومسانن فةرموو

 :محدد عثمءنبةِرَي  عدنان 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ...و شتديارة دسةكاني من بؤضووني فراكسيؤني طؤِرانةن لةو بارةوةن جارَي ثَيش هةمو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بة ناو ئةندامي ثةرلةمانةوة دسة بكةن زؤر سوثاس
 :محدد عثمءنبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثـَيش هــةموو شــت دةبـَي بــ انني كــة تـاخري بــووني بودجــةن لـة ِراســتيدا ثةيوةســتة بـة حكومةتــةوةن نــةك      

سيار نني لة تاخري كردني بودجةن مـةفرووز وايـة بـة طـوَيرةي ثـةيِرةوي      ثةرلةماني كوردستانن ئَيمة بةرثر
ناوخؤن مةعايريي دوةليشن بودجة دةبَي اليةني كةمن دوو مانطن سَي مانط ثَيش سةري ساَلي دارايـي بطاتـة   
ثةرلةمانن بؤ ئةوةي اليةني كـةم ثةرلـةمان دوو مـانطي لةبـةر دةسـتدا بَيـتن حكومـةتيش مـانطَيكي لةبـةر          

دا بَيتن بؤ تاوتوَي كردني و داناني ثالنَيكي زانسل بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي بودجـةن بؤيـة دواكـةوتين        دةست
بودجة لة ِراستيدا تةنها حكومةتي هةرَي  بةرثرسة بةرامبـةرين نـةك ثةرلـةماني كوردسـتانن ئَيمـة ثَيمـان       

ةمانن بودجةيةكي نا ِرؤشـن و  واية بودجةي خةملَينراون كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ناردوَيل بؤ ثةرل
نا زانسل يةن ضةندين الداني دارايي تَيدايةن خ مة  ناكا  بة عةدالـةتي كؤمةَلايـةتي و طةشـةي مرؤيـي و     
بنياتنـاني ذَيرخـاني ئـابوورين نــةيتوانيوة بودجـةي حـ ب لـة بودجــةي طشـل جيابكاتـةوةن هـيال ثالنَيكــي          

بووري و كـةرتي بةرهـةمهَينان و كـةم كردنـةوةي ديـاردةي      سرتاتيذي ِرؤشن لةخؤناطرَيتن بؤ ثَيشخسـتين ئـا  
بَيكاري و بةرخؤرين لةطةَل دةستخؤشيمان لة ئةنداماني تَيكـِراي لَيذنـةكاني ثةرلـةمان و لَيذنـةي دارايـي و      
ئابووري بة تايبةتين بةَلام ثَيمان واية ِراثؤرتي لَيذنةي دارايي ثةرلةمان نةيتوانيوة تيش  خباتـة سـةر ئـةو    

شين و كةم و كورتيانةن نةيتوانيوة ِرَيطة ضارةي طوجناويان بـؤ بدؤزَيتـةوةن شـَيوازي بـةِرَيوةبردني ئـةو      ناِرؤ
ضةند دانيشتنةي لة ضةند ِرؤذي ِرابردوو بؤ تاوتوَيكردني بودجة سـازدرانن دةرفـةتي تـةواوي نةِرةخسـاند     

ــة ِرو    ــة وردي خبةن ــةرجنةكانيان ب ــة و س ــا ِرةخن ــةمان ت ــداماني ثةرل ــؤ ئةن ــة  ب ــةي ل ــرة بةِرَي ان ــةو وةزي ون ئ
ثرسـيارةكانيان نةدايـةوةن دةرفـةتيش نـةدرا سـةر لـة       %( 92)دانيشتنةكان دا ئامادة بوونن وةَلامي ن يكـةي  
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نوَي ثرسيارةكانيان ئاراستة بكرَيتةوةن بؤية ئَيمة وةك فراكسيؤني طؤِران ثَيمان وايـة بةرذةوةنـدي خـةَلكي    
ةرَيمي كوردستانن ئةوة دةخوازَيت كـة ئـةو بودجةيـة بطةِرَينرَيتـةوة     كوردستان و بةرذةوةندي ئةزمووني ه

بؤ حكومةتي هةرَي ن بؤ هةمواركردن و ئةجنام داني كؤمةَلَي  طؤِرانكـاري تَييـدان هـاوثَيال لةطـةَل كؤمـةَلَي       
وة نابَيتـة  داتا و دؤكيومَينت كة لةو ضةند خاَلةدا ِرووني دةكةينةوةن بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانن هةَلبةتة ئة

ــةنرال و         ــةهيدان و ئ ــاري ش ــةس و ك ــني و ك ــةر و خانةنش ــةي فةرمانب ــتين مووض ــةدان و دواخس ــاوي ن ثاس
كيمابارانن كة دةبَيت بَي هيال دواكةوتنَي ن بؤ سانيةيةك و ضـركةيةكيش ئةوانـة دواخبرَيـتن وةك دةزانـني     

دكردني بودجـةي نـةكردووةن ئـةوة    دامةزراندني فةرمانبةران و مامؤستايانيش تا ئَيسـتاكة ضـاوةِرَيي ثةسـن   
 ........بةردةوامةن سيستةمي داني مووضة لة ِراستيدا ثةيوةست نية بة ثةسندكردني بودجة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكايةن نودتةي ني امي هةيةن فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .حكومة  تةنها يةك لةسةر دوان ة دةتوانَي سةرف بكا بة ثَيي ئةو دةسةَلاتةي كة دراوة بة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة كاكة
 :محدد عثمءنبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نةخَير سيسةتةمي بودجة سيستةمَيكي ماشيةن هيال اليةنَيكيش بـؤي نيـة مووضـةي فةرمانبـةر و كـةس و      

ش دواخبــا ن ثةيوةســت نيــة بــة ثةســندكردني بودجــةوةن ثةســندكردني كــار و خانةنشــينان بــؤ ضــركةيةكي
بودجة ثةيوةستة بـة حقـول و بابةتـةكاني تـرةوةن حـةدلي مووضـةن دانـي مووضـةن بـة هـيال شـَيوةيةك بـة             

 .......دواكةوتين ثةسندكردني بودجة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . ِرجائةنن لة جَيطةي خؤ  دسة مةكة
 :محدد عثمءنبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ساَلي ِرابردوو بودجة لة مانطي شةش دا ثةسند كران شةش مانطي ثَيش ئةوة مووضـةي هـةموو فةمانبـةران    

 :و خانةنشينان وةكو خؤي دةدران ثَيشرتيش بة هةمان شَيوةن خاَلةكاني ئَيمة
ــا ن مة    -1 ــةروعا ن ئيعان ــة ن تةب ــاني مين ــةموو دةروازةك ــةوةي ه ــةموو    كةمكردن ــة ه ــوخران ل صــروفاتي ئ

ن هةروةها %(92)وةزارةتةكانن جطة لة هةردوو وةزارةتي تةندروسل و كار و كاروباري كؤمةَلايةتي بة بِري 
 %(.62)هةر سَي سةرؤكايةتيةكةي هةرَي ن بة بِري 
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هـةَلطرتين هــةموو ئــةو ثرؤذانــةي كــة بــؤ حــ ب تــةرخان كــراونن هــةَلطرتين هــةموو ئــةو ثرؤذانــةي كــة  -0
ووبــارةنن يــان بــة ِروونــي ديــاري نــةكراونن يــان ثَيشــرت تــةواو بــوون و ســةر لــة نــوَي ثارةيــان بــؤ تــةرخان  د

كراوةتةوةن هةَلطرتين هـةموو ئـةو طوذمانـةي كـة لـة بودجـةي طشـل بـؤ هةنـدَي ثـرؤذةي كـةرتي تايبـة              
 .تةرخان كراون

 ..........طلدراوةكان ناردني مي انيةيةكي هاوثَيالن بة ناوي مي انيةي مينتةكان و ثارة-3
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .نودتةي ني امين فةرموو كاك عبدالسالم
 :بةرواري مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ني امية ضونكة داوا كراوة لة ئَيمة يان دذن يان لةطةَل ناردني مي انية بؤ دةرةوةن دـة  ئـةوة مـةعناي نيـة     

 ....شنيارةكاني خؤمان ثَيشكةش بكةينن ئَيمة هةستني ثَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن لةطةَل سةبةبي طةِرانةوةكةين تكاية تةركي  بكة سةر سةبةبةكة
 :محدد عثمءنبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مانن هؤكارةكـاني كـة ئَيمـة    ئةو خاَلانةي كة من دةخيوَينمةوة بؤ بةِرَي تان و بـؤ بـةِرَي ان ئةنـداماني ثةرلـة    

دةمانةوَي بودجةكة بطةِرَيتةوةن واتا تَيـِروانيين خؤمـان ِروون دةكةينـةوةن هؤكـاري ناردنةوةكـة ضـي بَيـتض        
 ضي تةعديالتي بؤ بكرَيتض ئيقترياحاتي ئَيمةن ثَيشنيارةكاني ئَيمة ضيةض 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
تن ئةوانة مونادةشة كران ئَيستا تةركي  بكة سـةر سـةبةبةكانن بـة    تكاية تةعديال  ِراثؤرتَي  لةطةَلي دةضَي

 .ثَي  باش نية لةبةر ئةو سةبةبانة و تةواو: ِرووني كة ثَيت باش نيةن بَلَي
 :محدد عثمءن بةِرَي  عدنان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةتة تازةكان و هةموو وةزارةتة ي هةموو وةزارةتةكانن وةزار(امليزانية املدورة)ئاشكراكردني ثارةي طلدراوة -4

 .هةَلوةشاوةكان
خةمَلاندني ئةو طوذمةيةي كة لة يةك دؤالر بوون هةر بةرميلَيكي نةو  كة لة كَيلطة نةوتيةكاني هةرَي  -6

 .بةرهةم دةهَينرَين و تؤمار كردنيان لة ليسل داها  دا
سيستةمي مووضة لة هةرَيمدا كة لـة  هاوكا  لةطةَل ثةسندكردني بودجة دان ثرؤذة ياساي هةمواركردني -5

 .خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كران ثةسند بكرَي( 03/0/0212)ثةرلةماني كوردستانن ِرؤذي 
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ثَيداضوونةوةي ليسل خةملَينراوي ئرياداتي سةرجةم وةزارة  و دامةزراوةكاني هةرَي ن بة شَيوةيةك كة -2
َين بة بةراورد لةطةَل ساَلاني ثَيشـوون لـؤجيكي بـَي نـةك     بِري داهاتةكانيان لةطةَل سروشل كاريان دا هاوتا ب

ــايي دا        ــايي و ناياس ــةي ياس ــة ثاَلاوط ــة ب ــةي ك ــةو نةوت ــاتي ئ ــي داه ــكراكردني ضارةنووس ــةَل ئاش ــةمرتن لةط ك
تَيدةثةِرنن لة خاَلة سنووريةكان دا دةفرؤشرَينن هةروةها داهـاتي بـاج و رسـوماتي ئـةوئريادةي كـة بـة ثَيـي        

 ........116ن 114ن 112)ماددةكاني 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةينَيرمةوةن كاك شَيروان فةرموو: تكايةن ِرجائةن وةرة سةر سةبةبي كةم و كورتي هةيةن دةَلَي
 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــائي      ــةع َي مةس ــانوني ب ــةي د ــو لَيذن ــة وةك ــارن ئَيم ــار ج ــة ج ــةق واي ــل ح ــةش  بةِراس ــة ئَيم ــانوني هةي لي د
ئةوة هةمان ئةو ِراثؤرتةية كـة ِرؤذي يةكـةم خوَيندرايـةوةن نـةك     : موشارةكةي تَيدا بكةينن ئةوة يةكن دوو

ئةسبابي دواكةوتين بودجةيةن كة براي بةِرَي م كاك عدنان ئيشارةتي ثَيدان ئةوة هةمان ئةو ِراثؤرتةيـة كـة   
 .ِرؤذي يةكةم خوَيندرايةوةن زؤر سوثاس

 :ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب
 .كاك شاهؤ فةرموو

 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

جةنابت لة سةرةتا بةَلَينت دا كة هةر يةكَيكمان بة اليةني كةمةوة بؤمان هةبَي دووجار دسة بكةينن ئَيمـة  
ووةن ضةندين وةَلاممان هةية وةرمان ضةندين دسةي خؤمان نةكردووةن ضةندين تَيبينيمان هةبووة نةمانوت

 .نةطرتووةن ئَيستاش ِرَيطةمان ثَي نادةن كة ِراو بؤضووني خؤمان دةربِ ين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من ئةو ثرؤذةيـةم  : شل وا نيةن ِرَيطة دراوةن فةرموون كةرةمكة دسةكاني خؤ  بكةن تكاية ئةو بةِرَي ة دةَلَي
بؤ ئَيوةي بةِرَي ةن ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَي انةن دةمَينَيتة سةر خاَليـ ن لةطةَلـة يـان     ثَي باش نيةن بؤ ئَيوةيةن

 .لةطةَل نيةض با دسةي خؤي بكا ن تةواو
 :محدد عثمءنبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اوةكانن كـة  ناردني مي انيةيةكي هاوثَيالن هةر وةك باسـ  كـردن نـاوي مي انييـةكاني مينـة  و ثـارة طلـدر       -2

مليـؤن دؤالري تَيـدا ديـاري بكرَيـتن ئـةوةش بـة خـاَلَيكي زؤر        ( 422)ضارةنووسي زيـاتر لـة شـةش مليـار و     
طرنطي دةزاننين سةبارة  بةو ثارة و ثـرؤذة جؤراوجؤرانـةي كـة لـة ثـاي طـرَي بةسـتةكاني نـةو  و ثـارةي          
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ــتانةوةن       ــة كوردس ــؤراك هاتوونةت ــةر خ ــةو ن بةرامب ــةي ن ــدراوةي بةرنام ــة ة   طل ــاتووةض ل ــةر ه ــيان بةس ض
خةزينةيةك دا ثارَي راونض كةي سةرف كراونض ضـؤن سـةرف كـراونض ضـةندي ماوةتـةوة و ضـؤن لـة ثالنـي         
ئايندةدا سةرف دةكرَيتض لةطةَل هـةموو زانيارييـة ثَيويسـتيةكان لـةو بارةيـةوةن بـة خشـتةوةن بـة ذمـارة و          

رماَلــة بــة شــَيوةيةكي ِروونن كــة هــةموو داتــا و داتــاي ثَيويســتةوةن ِروونكردنــةوةي سيســتةمي مووضــة و دة
ذمارةكان لة خؤبطرَيتن سةبارة  بة فةرمانبةران بـة هـةموو ثلةكانيانـةوةن لـة فةرمانبـةري ئاسـاييةوة بـؤ        
بةِرَيوةبةري طشل و ثلة تايبةتةكانن لة هـةموو وةزارة  و دام و دةزطاكـاني حكومـة  دان خانةنشـينانن لـة      

ؤ ئةوانةي لة ثلةي تايبة  خانةنشني كـراونن ئـةو مووضـة خـؤر و فةرمانبةرانـةي      خانةنشيين ئاساييةوة ب
كـة مووضــةي حكومـة  وةردةطــرن و دةوام ناكـةن وةك كــاديري حي بيـةكان بــؤ منوونـةن بؤيــة يةكخســتين      
ــوة ديــارةن بــة تايبــةتي     بودجــةي هــةموو ئــةو وةزارة  و دام و دةزطايانــةي كــة ســيماي دوو ئيــدارةييان ثَي

هن هةردوو ئاسايشي سلَيماني و هةولَيرن هةردوو ديواني ضاودَيرين بؤية -سن دارايي-وةزارةتي داراييهةردوو 
ثرؤذةي وةزارةتةكان بة ثَيي ثسثؤري وةزارةتةكان بَين واتا هيال وةزارةتَي  لة دةرةوةي ثسثؤري خؤي هيال 

 .ثرؤذةيةك ئةجنام نةدا و هيال ثرؤذةيةك ثَيشنياز نةكا 
دالة  لة ثرؤذةي ثارَي طا و دـةزا و ناحيـة و ناوضـة جياوازةكانـدا بـة طـوَيرةي دوو ثَيـوةرن        ِراطرتين عة-11

 .ئةولةويةتي ناوضة زةرةرمةندةكان: ذمارةي دانيشتوانن دووةم: يةكةم
دياري كردني مي انيةي هةر سَي سةرؤكايةتي هةرَي ن بة شَيوةيةكي ِرؤشنن بة جؤرَي  سةرؤكي ديواني -10

 .ايةتيةكة ئامادة بنن بؤ وردكردنةوة و شيكردنةوةيهةر سَي سةرؤك
دياري كردني بودجةي ثةيوةنديـةكان و نووسـينطةكاني حكومـةتي هـةرَي  لـة دةرةوةي وَلـا ن هـاوثَيال        -13

 .لةطةَل دؤكيومَينت و خشتة و داتاي ثَيويست دا
ــةدة    -14 ــةي م ــاني كؤمةَلط ــةنديكا و ِرَيكخراوةك ــؤ س ــةي كــة ب ــةو طوذمان ــدني ئ ــرَينن  خةمَلان ــةرف دةك ني س

 .جياكردنةوةي بة بودجةيةكي تايبة ن كة دةستةيةكي سةربةخؤي سةر بة ثةرلةمان ضاودَيري بكرَي
 :تةرخانكردني هةموو ئةو طوذمة ثارانةي كة لة خاَلةكاني يةك تا حةو  ب درَينةوة بؤ-16

َيكي بةرهةخمؤرةوة دةكةنة ئةو ثرؤذانةي كة خ مةتي كةرتي بةهةمهَينان دةكةن و كوردستان لة هةرَيم-1
 .هةرَيمَيكي بةرهةمهَين

ثرؤذة خ مةتطوزارييةكان بة تايبةتي لة طةِرةكة هةذار نشينةكان و طونـد و شارؤضـكة و ئؤردوطاكـان دان    -0
 .لة ثَيناو طةشةكردنَيكي ئاسؤيي دا

 .ةش دا هاتووةبةرز كردنةوةي مووضة ن مةكانن وةك لة ثرؤذة ياساي هةمواركردني مووضة لة خاَلي ش-3
دؤزينةوةي هةلي كار بؤ طةجنان و بَيكاران بة هـةردوو ِرةطةزةكـةوة و هـةر سـَي كـةرتي تايبـةتين طشـلن        -4

 .تَيكةَلاو
ــيةكانن     -6 ــة سياس ــارانن زيندان ــاني ئــةنرالن كيمياب ــةهيدانن دورباني ــاري ش ــةس و ك ــةي ك زيــادكردني مووض

 .كةموةندامانن خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان
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ِرينةوةي بيمةي بةردةوام بؤ هـةموو ئةوانـةي كـة تووشـي نةخؤشـي درَيذخايـةن بـوونن يـان دووضـاري          ب-5
دـــةيراني كؤمةَلايـــةتي بؤتـــةوةن هـــةروةها مووضـــةي خانةنشـــيين بـــؤ هـــةموو ئـــةو كرَيكـــار و شـــؤفَير و   

كردني بةرهةمهَينانةي ضـوونةتة تةمةنـةوةن يـان لـة كـاتي كـاردا تووشـي دـةيراني تةندروسـل دةبـنن زيـاد           
بودجــةي ثرؤذةكــاني كــةركووك و ناوضــة دابراوةكــانن بــة بــَي ثــرؤذة حي بيــةكانن وةك بةشــَي  لــة ثــرؤذة  
نيشتمانيةكانن لةسةر ئاسل هةرَي ن زيـادكردني مووضـةي ثَيشـمةرطةن ئاسـايشن هَيـ ة ضـةكدارةكانن هاوتـا        

ــةو  كردنــي بــة مووضــةي ئةوانــةي بةؤــدان هاوكــا  لةطــةَل نةهَيشــتين ســيماي حي بــي     و ســ اي حي بــي ل
ــةي حكومـــة ن هاوكـــا  لةطـــةَل          ــةي حيـــ ب لـــة بودجـ ــةدان وةك مـــةرجي جياكردنـــةوةي بودجـ هَي انـ

 .......دةرةبووكردنةوةي هةموو ئةو كةسانةي كة س اي سياسي دراونن لة ئةفسةر و ثلةدار و 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ك شاهؤ ِرجائةنن فةرمووتكايةن ِرجائةنن وةرة سةر خاَلةكانن بةو شَيوةية نان كا
 :سعيد ذكريبةِرَي  محمينة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةر       ــوَلكردنن ئةط ــة دب ــةية نايةت ــةو ثرؤس ــةن ئ ــةكا هةَلبذاردن ــان ثِروثاطةندةي ــيةن ي ــةكا سياس ــةوة خيتاب ئ

 .......ئةوها
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَين نةوادصي تيايةن بة بؤضووني ئَيوةي بةِرَي فةرموون تةركي ي بكة تكايةن مةعلوم بوون لةوَي ِرةف  بك
 :بةِرَي  برهان رشيد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة با نةكرَيتة موشكيلةيةكي سياسي و دوو بؤضووني جياوازي فراكسيؤنةكانن ئـةوة سـةبةبةكانة كـة بـؤ     

ةطينا هيال مةبةسـتَيكي سياسـيمان لـة    خ مةتي وَلاتةكةمان ئةمانةوَين نامانةوَي بودجةي ثَي بطَيِرَيتةوةن ئ
 .........ثشت ئةو 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دَلشاد فةرموو

 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــووين        ــةفية ب ــةموومان موت ــة ه ــة ك ــةِرَيوةبردني كؤبوونةوةك ــةيِرةوكردني ب ــيثةكاني ث ــة ثرينس ــةكَي  ل ي
ار بــوون جــةنابتان ئــةمرتان فــةرموو لــة بيدايــةتي جةلســةن مــن تةحــةدا دةكــةم لةســةرين نةهَيشــتين تيكــر

( 16)جـارة و  ( 12)ئةو طوتنانةي كة تا ئَيستا طوترانن نةك تيكراري يةك جـارنن بـةَلكو تيكـراري    %( 22)
جارةن ثةجنا جارةشي تَيدايةن بؤية تكا لـة جـةنابتان دةكـةم بـؤ سـوود وةرطـرتن لـة كـا ن بـؤ زةبـت كردنـي            

 .ِرَيوةضووني كؤبوونةوةكة كؤنرتؤَلي ئةو اليةنانة بكرَيتن زؤر سوثاسبة
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سؤزان خان كةرةمكة

 
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من داوا دةكةم ئةو دسةيةي ئةو بـةِرَي ة لـة ثرؤتؤكـؤل سـةحب بكـرَين لةبـةر ئـةوةي ئـةو ئيتيهـامي ئَيمـة           
كا  كة ئةوان بؤ خ مةتي وَلاتةن عةالساس ئَيمة بؤ خ مةتي وَلا  نيةن لةبـةر ئـةوة داوا دةكـةم سـةحب     دة

 .بكرَيتةوةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرجائةن بةسةن بةردةوام بةن بةس تةتيصي بكة تكاية
 :محدد عثمءنبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةبَيتن وابـــ امن ضـــةند ســـانيةيةك  مـــاوةن لـــة دةدةيـــةك كـــةمرتن هاوكـــا  لةطـــةَل   مـــن ئةطـــةر ســـةبر هـــ

دةرةبووكردنةوةي هةموو ئةو كةسانةي كة س اي سياسي دراونن لة ئةفسـةر و ثلـةدار و سـةرباز و مووضـة     
خؤرةكــاني ســةر بــة وةزارةتــي نــاوخؤن ثَيشــمةرطةن فةرمانــدةيي ئــةركانن ئاســايش و ثاســةواني ســنوور كــة   

 .......كةسن كؤي مووضةي بِراويان لة بودجةي طشل( 1655)دةطاتة ذمارةيان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرجائةنن كاك عدنان تةواون ِرجائةن يةك دةدةي تر طوَي دةطرين فةرموو
 :محدد عثمءنبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةوةي تَيدا ئةجنام بدرَيت بطةِرَيندرَيتـةوة لـة   بودجةي خةمَلَينراو بة زووترين كا  هةمواري خاَلةكاني 

: شَيوةي كؤمةَلَي  دؤكيومَينل فةرميدان لـة سـايل حكومـة  و ثةرلةمانـدا بَلـاو بكرَيتـةوة كـة بـريتني لـة         
ليسـل تـةواوي مي انيـةي مينـة  و ثـارة طلـدراوةكانن وةك لـة خـاَلي سـَي دا هـاتووةن ليسـل هــةمواركراوي            

ن ليسل هةمواركراوي ثرؤذة ثَيشنيازكراوةكانن ليسل هةمواركراوي ئريادا ن ميالكـا ن  ثرؤذة بةردةوامةكان
وردةكارييةكاني مي انيةي جارية و هةموو وردةكارييةكاني ديكةي تايبةتبة بودجةي خةمَلَينراون حيسـابي  

ــامي  ــةمي    0222خيت ــوةي يةك ــامي ني ــابي خيت ــةر د  0229و حيس ــاودَيري ه ــواني ض ــةكاني دي وو ن ِراثؤرت
ئيدارةي سلَيماني و هـةولَيرن مي انـي موراجةعـة و هـةموو ئـةو بةَلطةنامةيـةي كـة دةري دةخـةنن مينـة ن          

ن ضــؤن صــةرف كــراونض ليســل سيســتةمي  0229و  0222تةبــةروعا ن ئيعانــا ن مةصــروفا  ئــوخرا لــة  
 .........دا هاتووة(2)مووضةي هةرَي ن وةك لة خاَلي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ةنن بةسةن تةواون كةرةمكة فةرمووِرجائ
 
 

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثارة دزراوةكان: وشةيةكي بةكار هَينا دةبَي لةسةري هةَلوَيستة بكرَين دةَلَي
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن كـاك دَلشـاد كةرةمكـة    كؤنرتؤَل ئةطةر ئةو وشةية هةبوو سـةحب دةبـَين ئةطـةر نـةبوو وةك خـؤي دةمـَيينَ      

 .فةرموو
 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشتطريي ئةو ِراية دةكةم كةوا درَيذة بـة تةكميلـةكردني طرتوطؤيـةكان و ئـةو بةشـانةي كـةوا مـاون لـة         
ةبـةر ئـةو   ل 0212ثةسندكردنين ياخود بِريار دان لةسةر ثـرؤذةي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ سـاَلي       

خاَلانةي خوارةوةن بةِرَي ان ئةوة بةشَيكي طرنطي ثالني حكومةتَيكة كةوا لة ماوةيـةكي كـةم بـةر لـة ئَيسـتا      
لَيرةوة بِرواو متمانةي ثَيدراوةن لة سةرةتاكاني هةنطاوةكانيةتي بؤ ثيادةكردني ئةو ثـرؤذة سـرتاتيذين ئـةو    

طةل و نيشتمان و طشت ضني و توَيـذةكاني ئـةو وَلاتـة    بةرنامة درَيذخايةنةي كة دةيةوَيت خ مةتي وَلا  و 
بكا ن ناكرَيت ئَيمة لة يةكةم هةنطاو ئاوا ِرَيطر بني لة بةردةمين بة بةَلطة دةبَي ثاَلثشل بؤ بكـةينن لةبـةر   
ئــةو خاَلــة درةوشــاوانة و ئــةو خاَلــة ضارةنووسســازانةي كــةوا ثةيوةنــدي بــة ذيــاني طشــت تاكــةكان و طشــت  

ــةكان   ثارضــةكانين طشــ ت بةشــةكان و شــار و شارؤضــكة و طونــد و دَيهاتــةكاني كوردســتانةوة هةيــةن كــة خاَل
 : بريتني لةوانةي خوارةوة بة ديتين من

يةكةم ضارةسةركردن ياخود هةنطاوناني جددي بؤ نةهَيشتين طـرفل  نيشـتةجَا بـوون كـة ثةيوةنـد  بـة       
ــةجنان و الوان      ــةتا ط ــةن بةتايب ــةوة هةي ــةكانا واَلت ــت تاك ــانا     طش ــانا ذي ــةرةتا  ثَيكهَين ــة س ــة  ل و ئةوان

هاوسةرَيتيدانن وة بة تايبةتا ئةوانة  كة خاوةنا دةرامةتَيكا كةمنن وةنةهَيشـتنا هـيال جـؤرة سـوودَي ن     
وةكو ِرَي طرتن هةم لة ثَيداويستيةكانا خةَلكا ئَيمة و هـةم لـة بنـةما ثريؤزةكـانا ئـاينا ثـريؤز  ئيسـالمن        

ةتايبةتا بةشَيكا زؤر  ميللةتا ئَيمـةن ميللـةتَيكا موسـَلمانةن نةهَيشـتنا هـيال      هةم لة ئاينةكانا تريشن ب
سوودَيكا وا كة تةفسري  ياخود دوو دَلا وا  لةسةر بَيت لةاليةن هاوواَلتيانن ضونكة ئةمة دةضـَيتة بـوار    

ََ  ِريبان بةِراستا من ئةوة بة خاَلَيكا زؤر بة هَي   دةزامنن ثَيويستة ثشتطري  لَي بكةين  و دةست خؤشـيان 
بكةين و ِرَيطةيان بؤ خؤش بكةين بؤ ئةوة  هةتا زووة خةَل  لة سـَا ضـوار خَيـ ان لـة نـاو يـةك خـانوودان        
ئةوانة  لة ذَيـر خَيمـةكاننن ئةوانـة  لـة ذَيـر نايلؤنـدا دةذيـنن ئةوانـة  بـَا شـوَيننن ئةوانـة  بـَا شـوَينا              
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  دةسـت ثـَا بكـا  خ مـةتيان ثَيشـكةش بكــةينن      نيشـتةجَا بـووننن دةسـتا حكومـة  بكةينـةوة بـؤ ئــةوة      
يةكَي  لةو بوارانة  كةوا لة واَلتا ئَيمة كةوا ئايندة  خؤ  لةسةر بنيا  دةنَيـتن خوَينـدن و طرنطـا دانـة     
بة خوَيندنطاكان و بة دوتاخبانـةكانن هـاتن و تـةرخان كردنـا بِرَيكـا ديـار  بةضـاو  بودجـة بـؤ خ مـة            

ة ديتنـا مـن خـاَلَيكا درةوشـاوةيةن هـا ئـةمِرؤ نيـةن هـا بـةيانيش نيـةن هـا            كردنا ئةو بوارة زانسـتيةن بـ  
ئايندة  واَلتا ئَيمةيـةن هـا ثَيطةيانـدنا ِرؤَلـةكانا ئَيمةيـةن هـا دةسـتةبةركردن و مـافا فةراهـةم كردنـا           

ا خوَيندنة بؤ ِرؤَلةكانا ئَيمةن ئـةو خوَيندنـة  كـة وا يةكَيكـة لـة خاَلـة درةوشـاوةكانا سياسـةتا حكومـةت         
هةرَيما كوردستانن كة لة دونيا خةريكة باو  خوَيندنا بَا مودابيـل و بـةالش نامَينَيـتن بـةاَلم نـةك هـةر       
ــة             ــةَلكو ل ــتن ب ــةر بَي ــَا بةرامب ــةالش و ب ــة ب ــة ك ــة  ئةوةي ــةتا حكوم ــةدا سياس ــا ئَيم ــة واَلت ــدن ل خوَين

وونــةترين باَلةخانــةكانا دةســتةبةركردنا باشــرتين ثَيداويســتيةكانا خوَينــدنن دروســت طوجنــاو تــرين و من
خوَيندن بؤ ئةوة  ِرؤَلةكانا ئَيمةن ئةوانة  كةوا ضاو  طةشا ئَيمةنن ئايندة  واَلتا لةسةر بنيا  دةنرَيت 
بة مافة ِرةواكانا خؤيان شاد بنبن طرنطا دان بة توانـا زانسـتيةكان و تـةرخانكردنا بِرَيكـا زؤر  بودجـةن      

مـةجبور  دةسـتا خـةَل  نـةبنين بـؤ ئـةوة  ضـيرت مـةجبور  ئـةوة          بِرَيكا بةرضاو بؤ ئةوة  ضـيرت ئَيمـة   
نةبني دكتور  بَيطانة بَيـت لة واَلتا ئَيمةدا عةمةليا  بكا ن بؤ ئةوة  ضيرت مامؤسـتاو ثسـثؤر لـة شـوَينا     
تر نةيَين سةرثةرشتا نامةكانا دكتؤراو ماستةر بؤ ِرؤَلةكانا ئَيمة بكةنن بـؤ ئـةوة  ئَيمـة بطةينـة ئاسـتا      

انا ثَيشكةوتوون بؤ ئةوة  واَلتا خؤمان بـةرةو ثـَيش بـةرينن بـؤ ئـةوة  خـةَلكا ثسـثؤر و شـارةزا لـةو          واَلت
بوارانة  كةوا سود لة توانا بةشـةريةكان و خـريو بَيـر  واَلتـا ئَيمـة وةربطريَيـتن بـؤ ئـةوة  خـةَلكا ئَيمـة           

لـة واَلتَيكـا دةوَلةمةنـد      بضَيت جيؤلؤجيةكانا فَير  دةرخستنا نةو  و ئيستيسمار كردنا نةو  بكـا ن 
ََ دةكةينن ِرَيطايان بؤ خـؤش   وةكو كوردستان ضاومان لة دةستا خةَلكا تر نةمَينَيتن ئَيمة دةست خؤشيان 
بكةينن هةتا زووة بِريار  لةسةر بدةينن بؤ ئةوة  تواناكاني ِرؤَلةكانا ئَيمةن بؤ شاد بوونا ِرؤَلةكانا كـةس  

دةَلَي ن ئَيرة وا  لَيبَيـت ببَيتة مينبةر  موزايةدة كردن لةسـةر كـةس و    و كار  شةهيدان زؤر بةئةسةفةوة
 ...........كار 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .رةجائةنن رةئا خؤ  بدةن مةسةلة  موزايةدةن رةجائةن

 :دَلشاد شةهاب حاجي بةِرَي 
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ووة بةو مافة  كةوا ئةركَيكة لةسةر هةموو اليةكمانن زوو كةس و كار  شةهيدان و ئةنرالكراوةكانن هةتا ز
موافةدةتا بؤ بكةينن بة زيادة  حةدا خؤيان شاد بنبن ئةو شةفافيةتة  كة لـة بودجـةدا هـةبووةن لةبـةر     
ئةو كرانةوة  كةوا بؤ هةموو طرتو طؤيةكان كةوا بةبَا سنوور هةبووةن لةبةر ئةو هـةنطاوة ثـريؤزة  كـةوا    

كوردستان ناو  لة خستنة ِروو  هةموو بابةتةكانا بودجة لةسةر سايتا ئةنتةر نَيـتن بـاَلو   لة ثةرلةمانا 
كردنةوة  بؤ هةموو اليةنةكان و بؤ هةموو دونيان ئةوة خاَلَيكا جةوهةرية كةوا دوو دَلا نةمَينَيت لةسةر 
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و ثَيشـنيارة مهةنيانـة    ئةوة  كةوا ثةرلةمانا بةِرَي   كوردستان لةسةر طرتو طؤ كردن سـيقة ثَيـدانان ئـة   
كةوا ليذنة  دارايا و ئابوور  لـة مـاوة  ياسـاكردنا كـار  خؤيـان و لـة مـاوة  هةَلسـةنطاندنا بودجـةوةن          
كةبةِراستا من جارَيكا تر سةربةرزم بةوة  كةوا ليذنة  ئابوور  و دارايـا سـةرةِرايا ئـةوة  كـة هـةموو      

ناو ليذنةكــةدا هةيــةن توانيويــةتا دةســت نيشــانا خاَلــة  ثَيكهاتــةكانا تَيــدانن بــةاَلم ثَيكهــاتا زؤرينــةش لــة 
الوازةكان بكا  و ئةوة  كة لة بةرذةوةند  داية دةست نيشان كراوةن بـة بـِروا  مـن ئةطـةر ئـةو تَيبينيانـة       
موافةدةتا لةسةر بكرَيتن ئةو ثَيشنيارانة بةشَيكيان ياخود هةموويان كـة بـؤ ثةرلـةمانا بـةِرَي  دةمَينَيـت      

دةتا لةسةر بكا ن هةرضا كةم و كورتيةكيش ئةطةر لـة ثـِرؤذة  بودجةكـةدا هـةبَيت كؤتـايا      دوايا موافة
ِرؤذ  طرتوطؤ كـردنن لةسـةر هـةموو بةنـد و مـادة بـةمادةو خـاَل بـةخاَل و تةنانـة            02ثَا بَيتن ن يكة  

وةزير  و لـة   ذمارةكانيشن كرانةوة  بَا سنوور  طرتو طؤيةكانن ئامادة كردنا هةربِرَي  لة حوكومة ن لة
بريكــار  وةزيــرو لــة بةِرَيوةبــةرة طشــتيةكان و ئامــادة بونيــان بــؤ هــةموو ليذنــةكانن بــةاَلم لَيــرةدا ئةطــةر    
ثرسيارَي  لةوةدا دروست بوبَيـتن ئةطـةر بـةِرَي َيكا موختـةس هاتبَيتـة ليذنةيـةكا ثةيوةنديـدارن هـةموو         

لةوَ  بويتة جَيطا  دةناعة ن ئينجـا ِراثـؤرتا    ثرسيارةكان لةوَ  ِروون كرابنةوةن وةهةموو هةرضا هةبووة
بودجةكة  لةسةر بونيا  هاتبَيتن ئةمة بةِراستا كارَيكا من نازامن ضؤنا لَي  بدةمةوةن ئةطةر برادةرَيـ   
لة ليذنةيةكا تر خةريكا كار  ليذنة  خؤ  بووبَيتن ئاطادار  ثرسيار  ليذنةكة  تر نةبووبَيتن ئةطةرنا 

ِرؤذةدا لةاليــةن حكومةتــةوة ِروون كراوةتــةوةن  02ثَيويســت بووبَيــت لــةماوة  ئــةم مــن ثَيموايــة هةرضــا 
ــة          ــ ا  زؤرين ــةكانيش ئيم ــةموو ليذن ــؤرتا ه ــةوان ِراث ــةوة  ك ــةر ئ ــيلن لةس ــةكانيش دةل ــؤرتا ليذن وةِراث
ئةندامانا ليذنةكانا لةسةريةتان هةموو ليذنةكانيش كةوا دوا  ئةوة  كة طرتوطؤ  تـريو تةسـةَ لةسـةر    

اثؤرتـةكان كــراوة ئينجــا ئيم ايــان لةسـةر كــردووةن دوا  هــةموو طرتــو طؤيـةكان بــة ديتنــا مــن ســةرةرا     ِر
ــذةوة      هــةبوونا ضــةند تَيبينيــةكن بــةاَلم خــاَلا بــةهَي  و خــاَلا درةوشــاوة زؤر زيــاتر بوونــةن ئةطــةر بةِرَي

ةوا زؤر بـة  ئةوخااَلنـة  كـة    وةربطرينن ئةطةر ئةو خاَلة  كةوا وةكو ئاماذةيان ثَا كران سةرةرا  ئةوة  كـ 
وةكو ثرسيار بوون كة مافَيكا سروشتا ئَيمة هةموومان بوون بةرةو ِروو  هةرسَا بةِرَي ان وةزير  دارايـا  
و ئابوور  و وةزير  ثـالن دانـان و وةزيـر  سـامانة سروشـتيةكان كـران مـن بـة دَلنياييـةوة دةَلـَي ن هـةموو            

ضاو  كامرياكان و بـؤ هـةموو خـةَلكا كوردسـتا ن وةاَلمـةكان ِروون      ثرسيارةكان زؤر بة ِرؤشنا لةبةر دةما 
ــتن وةخبرَيتــة دةنــط دانــةوةن      كرانــةوةن بؤيــة مــن بــة ثَيويســتا دةزامن كــةوا ئــةم ثِرؤذةيــة ثةســةند بكرَي
ئةندامانا ثةرلةمان بةردةوام بن لةسةرطرتوطؤ كـردن و متمانـة ثَيـدانا لةبـةر ئـةو هؤكارانـة  كـة ِروومن        

 .وثاستان دةكةمكردنةوة س
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ِرَي دار ساالر حممودن برةرموو
 :مراد بةِرَي  ساالر حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ــةِرَي          ــدامانا ب ــتانن وة ئةن ــةرَيما كوردس ــانا ه ــةموو هاوواَلتي ــت ال  ه ــةوة ِروون بَي ــةبَا ئ ــتيدا ئ لةِراس
شـنيار كـراوةن هَينراوةتـة بـةردةم ثةرلـةمانا كوردسـتانن وةك       ثةرلةمانا كوردسـتانن كـة ئـةم بودجةيـة ثيَ    

ــةوة           ــؤ ئـ ــتانن بـ ــةَلكا كوردسـ ــةعا خـ ــادانانن وة مةرجـ ــةاَلتا ياسـ ــردن و دةسـ ــاودَير  كـ ــةاَلتا ضـ دةسـ
ثَيداضوونةوةي جد  بكا  لةهةر جَيطايةك كـةلَينَي  هةيـةن بـؤ بةرذةوةنـد  طشـتا خـةَلكا كوردسـتان و        

ةفافانة  حـوكمِرانا هـةرَيما كوردسـتانن و طرتنـةوة  ئـةو خـريو بَيـرة  بـؤ         درَيذة ثَيدان بة سياسـةتا شـ  
هةرَيما كوردستان هةيةن ئيقلي  طري بَيت بؤ هةموو ناوضةكانا كوردسـتانن ئـةم سياسـةتة ثـةيِرةو كـراوةن      
لةماوة  ضـةندين ِرؤذ  دانيشـتنا ليذنـةكانا ثةرلـةمانن وة هَينـانا ضـةندين ميـوانا شـارةزان وة وةزيـرة          

ةِرَي ةكان لــة هــةرَيما كوردســتانن وة هــةموو ئــةو اليــةن و كةســايةتي و ليذنانــة  كــة ثةيوةنديــدارن بــة بــ
مةسةلة  بودجة و ثِرؤذة  بودجةن ئةو حاَلةتانة ثَيمان دةَلَين ئةو ماوةية ماوةيةكا بـاش بـوون طرتوطـؤ     

َيـتن دسةلةسـةر طرتـو طؤكـانا نـاو      ضِروثِركران ئةطةر بة ويذدانانة دسة لةسةر ِراثؤرتا ليذنة  دارايـا بكر 
ثةرلــةمان بكرَيــتن دسةلةســةر هةَلســوكةوتا ئةنــدامانا ثةرلــةمان لةطــةَل ســةرؤكايةتا ثةرلــةمانن لةطــةَل  
ليذنةكانا ثةرلـةمانن لةطـةَل وةزيرةكـان بكرَيـتن تَيدةطـةين ئـةم ثةرلةمانـةن يةكَيكـة لـةو ناوةندانـة  كـة            

ن بـؤ كراوةيـان بـؤ عـرياق و بـؤ ِرؤذهـةاَلتا ناوةِراسـتن بؤيـة         موذدة بةخشة بؤ دهوكراسية  بـؤ شـةفافية   
ناكرَيــت لــة هةنــدَ  ســؤنطة  تايبةتــةوةن بِرواندرَيتــة كؤمــةَلَا دةســكةوتا طــةورةن بؤيــة مــن ِرام وايــة وة     
ثشتيوانا بؤضوونةكانا هاوكارم كاك دلشاد شةهاب دةكةمن لةبةر ئةوة  ئةو ماوة زؤرة  كة تـةرخانكراوةن  

ــةكا ــةكانن        وة ليذن ــة ليذن ــان طةياندؤت ــوونا خؤي ــابووةن بؤض ــيؤنةكانا تي ــةموو فراكس ــدامانا ه ــة ئةن ن ك
وةبةشَيكا باش لةو ثَيشنيارانة لة ليذنة  دارايدا جَيطة  كراوةتـةوةن بؤيـة طرنطـة ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمانا       

مـة دةسـةاَلتا   كوردستانن كـة حكومـة  ئـةو ِراثؤرتـة  ناردؤتـة بةردةسـتا ئَيمـةن ئَيمـة مةرجـةعنين وة ئيَ         
ياساييمان هةيةن وة ئَيمة توانا  ياساييمان هةية بؤ يةكال كردنةوة  هةموو ئةو مةسةلةو كةلَينانـةن بؤيـة   
ئــةبَيت دوا بِريــار ثةرلــةمانا كوردســتان بيــدا ن وة ســةرةكيرتين برِنيــار ثةرلــةمانا كوردســتان بيــدا ن بــة  

ــَيش ِروود   ــة ثـ ــتانن بؤيـ ــةتا هـــةرَيما كوردسـ ــار  حكومـ ــة  هاوكـ ــان طةيةنَيتـ ــةوتن مةســـةلةيةكة نامـ او كـ
نةتيجةيةكا بـاشن هَيشـتاكة بودجةكـة سـةرف نـةكراوةن هَيشـتاكة بـةكار نـةهَينراوةن لةسـةر شـةفافية  و           
ناشةفافية  ثرَينسيثا دهوكراسا و نا دهوكراسية  ون ئازاد  و زةو  كردنا ئازاد ن ئةمة مةسـةلةيةكة  

ناطةينـة نةتيجةيـةك كـة بتـوانني بـة جؤرَيـ  مامةَلـة بكـةين كـة ئـةم           لة ِراستيدا تَيمـان دةطةيـةنَيتن كـة    
مةسةلةية دواجار بة هةماهةنطيةكا بن دةستيةوةن بتوانني لة بةرامبةر ثرسة طرنطةكاندا مامةَلة بكـةينن  
بؤية من ِرام وايةن لةبةر ئةوة  لة دهؤك و زاخؤ تاوةكو مةندةَن ثِرؤذةكان طشت طرين و تةوازونَيكا بـاش  

ــانا       و ــةنرال و دورباني ــار  ئ ــةس و ك ــةهيد و ك ــة  ش ــةوة  مووض ــةر ئ ــرياوةن لةب ــاش ِراط ــةنطيةكا ب هاوس
جينؤسايدون زيندانيانا سياسا و توَيذة كةم دةرامةتةكان لةم ثِرؤذةية جَيبةجَا كراوةتةوةن لةبـةر ئـةوة    

كانن لة وةزيـرن جَيطـر      مووضة تايبةتة%(12)جةريوانةن حكومة  خؤ  ثَيشنيارَيكا كردووةن بؤ بِرينا 
وةزيرن موستةشارن ئةوانـة  هـاو ثلـة  ئـةواننن مـودةعا عـامن دةزطـا  مةحكةمـة  تـةمي ن ئيـديعا  عـامن            
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هةموو ئةوانة  لة ئاستَيكا باشدان كة تَييان دةِروانرَي ثلةكانيان بةرزةن دابةزَينراونن وةهةموو ليذنةكانا 
طةِرانـةوة  ئـةو بـِرة ثارةيـةن بـؤ سـندودا شـةهيدان ئةمـة         ثةرلةمان ئةو مةسةلةيان ثةسةند كـردووةن وة  

يةكَيكا ترة لةو دةسكةوتانة  ئةبَيت بة نةزةر  ئيعتبار وةربطريَيتن هةروةها لةبـةر ئـةوة  ئـاوِر  جـد      
لة ثِرؤذةكانا نيشتةجَا بوون دراوةتةوةن مي انية  تايبةتا بؤ تةرخان كراوةن وةلةسااَلنا ِرابـردوودان ئـةم   

ئَيمة بة حوكما سياسةتا تةعريب و تةبعيس و ِراطواسنت بَيبةر  بووة لةو ثِرؤذةية ن وة بـة ثَيـا   واَلتة  
ثَيويست خ مة  بةو مةسةالنة نةكراوةتةوةن وة ئةجمار طوذمةيةكا زؤر تايبـة  يةكَيكـة لـة درواـةكانا     

دَيكــان و ناوضــة دوورة حــوكمِرانا كوردســتانن بــؤ طةيانــدنا ئــاوةدانا بــؤ تــةواو  ناوضــةكانن بةتايبــةتا ال
دةســتةكانن مةســةلةيةكا طرنطــةن لةبــةر ئــةوة  هاوســةنطا لــة نَيــوان ثارَي طاكانــدا كــراوةن لةبــةر ئــةوة     
بودجــة  تايبــة  و ســندودا تايبــة ن بــؤ ناوضــةكانا كَيشــة لةســةر كــة هَيشــتاكة لــة هــةموو ِروانطــةكانا   

طرنطـة ئـةم ثِرؤذةيـة ثةسـةند بكرَيـتن لةبـةر       سةرخان و ذَيرخانةوةن ئيجتافيان بةرامبةر دةكرَيـتن بؤيـة   
ئةوة  ثِرؤذةكانا حي بن ئةوة  ثةيوةند  بة ثـِرؤذة  تايبةتـةوة هةيـةون وائةخوَيندرَيتـةوة كـة ئـاوِر لـة        
بةرذةوةند  طشتا نةدراوةتةوةن بة دةنطا زؤرينة  ليذنةكان بة هةموو ئةنـدامانا ثةرلـةمانن بـة تايبـة      

رذةوةند  طشتا تةرخانكراونن مـن ئةمـةوَ  تـةنها يـةك منوونـة لـةم مةسـةلةية        ئَيمة مانان الدراونن بؤ بة
ــت        ــة دةبَي ــةِريوةن ئَيم ــوبا  تَينةث ــانطا ش ــتاكة م ــةن هَيش ــةوة هةي ــانا حي ب ــة ثِرؤذةك ــد  ب ــةوة  ثةيوةن ئ

ن ِرووداوةكانا شوبا  تَيمان بطةيةننن مةَلبةند  هةولَيرو لقا دوون يةكَي  بوون لةو سةنطةرانة  كة سةدا
شــةهيدن لــة وةزيــرن لــة ثةرلــةمانتار لــة مــودةرا  عــام لــة ثَيشــمةرطة  دَيــرينن لةســةركردة  حي بــة بــااَل   
دةستةكانن لة هةموو ئةوانة  تيايدا شةهيد بوونن جطة لة هاوواَلتا و جطة لة هةموو نةتةوةكانن لة كورد 

ينـة دواَلنـةش بـؤ بةرذةوةنـد      و عةرةب وتوركمان و كةمة نةتةوايةتيةكانا تـرن بؤيـة لةسـةربار  ئـةو بر    
طشتان بؤ جياكردنة  دةسةاَلتا حي ب و حكومة ن لة نـاو دةزطـا رةمسيةكانـدان ئةمانـةمان بـةباش زانيـوة       
خؤمان المانداونن خؤمان ثَيشنيارمان كردووةن ثَيش هةرة كةس و اليةنَيكا ترن لةبةر ئةوة  دياردة  دوو 

ن بـِر بكرَيـتن ئـةو دةزطايانـة  كـة ناوئـةبرَينن ئَيمـة ثَيشـنيارمان         ئيدارةيان نةهَيَلدرَيتةوةن بةتـةواوةتا بـ  
ــرةوة لــةم      كــردووة البــدرَينن بةياســا بةتــةواوةتا ئاســةوارةكانا دوو ئيــدارةيا نةمَينَيتــةوةن بــؤ ئــةوة  لَي
 مينبةرةوةن ثرَينسيثا دهوكراسان ثرَينسيثا دةنطدانن ثرَينسيثا ئازاد  زةو  نةكرَيتن ثَيويستة ئـريادة  

ََ بطريَيتن بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان ئةمة مةسـةلةيةكا تـةواو هةسـتيارةن مـافا كةمينـة       زؤرينة ئيتتريام 
 .لةم ثةرلةمانة دةثارَي رَ  و ئَيمة داكؤكا لَيدةكةينن ئَيمة ئيشا لةسةر دةكةينن كةس بة كةمينة نازانني

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
بران رةجائةنن رةجائةنن ناو كـةس نيـةن بـةس يـةك كةسـَي ن فـةرموو       تكايةن رةجائةنن ناو  كةس نةهَينا 

 .كوَيستان خان
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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مافا ئينسان مافَيكا خوايية كةس بةكةسا نافرؤشَيتةوةن وة لَيرة لةم ثةرلةمانة تا ئَيستا ئريادة  زؤرينـة  
ا كةمينة ضـؤن تةماشـا كـراوةن يـةك دسـةم هةيـةن ئـةويش ئةوةيـةن ثَيويسـتة          بووةن ديارة لةهةموو هينةكان

ــرينن       ــةِرَي يان دةط ــوَ  لــة ب ــا فــراوانن ط ــةِرؤحَيكان بــة دَلَيك ــؤن ئَيمــة ب ــةِرَي   ثةرلــةمانن ض ئةنــدامانا ب
موداتةعة  كةس ناكةينن مةدحا حكومة  دةكةنن ثيا هةَلوةدةنن باسـا خـةَل  دةكـةنن ئَيمـة زؤر ثَيمـان      

 .ساييةن بةاَلم حاَلةتَيكا ناتةبيعية ِرَ  لة ئةندامانا ئَيمة لة كاك عدنان بطريَيتئا
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ََ نةطرياوةن زؤر بة ئازاد  ضةند ِرؤذة  ئةنداما ثةرلةمان دسـة  كـردووةن كـاك سـاالر      112رةجائةنن ِرَيا 
 .فةرموو كةرةمكة

 :بةِرَي  ساالر حممود مراد
 .رؤكا ثةرلةمانبةِرَي  سة

ســوثاس ســةرؤكا ثةرلــةمانن مــن دســةكامن وةكــو خــؤ  دووبــارة دةكةمــةوةن بــؤ ئــةوة  تَيبينــا ال  كــةس  
دروست نةبَيتن بؤ ئةوة  بةردةوام بني لةسةر ثرَينسـيثا ِرَيـ  طـرتن لـة هـةموو ئةنـداما ثةرلـةمانن ِرَيـ          

ةنطدان ون مةسـةلة  يـةكال كردنـةوةن بـة     طرتن لة ئريادةو ثاراستنا مافا كةمينةن ثَيويستة كة مةسةلة  د
مةسةلةيةكا ئاسايا وةربطريَيتن ئةمة لةسةرةتايا ترين مافةدهوكراسيةكانة بؤ ئَيمةن لة ِراستيدا خاَلَيكا 

 .تر وةثَيشنيارَيكيش دةكةمن ثَيشنيار دةكةم ئةو وةاَلمانة  كة لةال  هةندَي  لة ئةندامانا ثةرلةمان
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

رةجائــةنن موالحــةزة  هــيال ئةنــدام ثةرلــةمان نيــةن رةجائــةنن رةئيةكــة  بــدةن تكايــةن لــة جَيطــا  خــؤ     
دسةمةكةن ئةوة سَييةمني جارة كاك بورهانن ئاخري جار  ماوةن رةجائةن ئةوة ثَيت  و ن ئاخري جارةن كاكـة  

 .باسا ئةندام ثةرلةمان مةكةن ِرةئا خؤ  بدةن كةرةمكة
 :د مرادبةرِنَي  ساالرحممو

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئَيمــة دواجــار بةرثرســياريةتَيكا طــةورةمان لــة ئةســتؤيةن ئــةويش ضــاودَير  كــردن و بةدواداضــوونا ئــةم  
ثِرؤذانةيــةن ضــونكة هَيشــتا نةخراونةتــة ســةرفةوةن وة ئــةم مةســةلةية هيــوادارم لَيــرةدا هــةمومان زؤرينــة 

ةبَيت و بـِروا ن بؤيـة لةسـةر ئـةو ئةساسـة ثشـتطري  ئـةوة        لةسةر ئـةوة بـني ئـةو ثِرؤذةيـة ضـيرت تـاخري نـ       
دةكةينن ئةطةر بَيت و هةر مةسةلةيةكيش لَيرةدا بؤ ئةندامَيكا ثةرلةمان واز  نةبَيتن طرنطـة لـة ِرَيطـة     
خؤيةوة بيداتة حكومة  و بةدواداضونا بؤ بكا ن لةسةر ئةو ئةساسة ثَيويستة كـة ثـِرؤذة  بودجـة ضـيرت     

ِرا  طشــتا ميــدياكانن ناوةنــدة سياســيةكانن هــةموو اليةنــةكان كــةم و زؤر دســةمان تيــا    تــةئخري نــةكرَيتن
كردووةن شةفافيةتَيكا باش طرياوةتةبةرن دةست خؤشا لة سةرؤكايةتا ثةرلةمان دةكةينن كة دةم و دةسـت  

شـنيار  بـاشن   ئةو ثِرؤذة ثَيشنيار كراوانة  خستة بةردةم سايتا ثةرلةمانن لة ِرَيطة  ئـةوَيوة ضـةندين ثيَ  
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ضةندين تَيبينا باش ها ن هةموومان سـوودمةند بـووين لـةو كؤبوونةوانـةن لـةم طرتوطؤيانـةن سـةركةوتوو        
 .بَيت ثةرلةمانن بةردةوام بَيت حكومةتا هةرَيما كوردستان

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ِرَي دار كاك عبدالسالم بةروار ن برةرموو

 :صدية ىمصطفبةِرَي  عبدالسالم 
 .ِرَي  سةرؤكا ثةرلةمانبة

هيوادارم منيش دةرفةتا ضارةطة سةعاتَي  يان دة دةديقةم هةبَيتن وةكو دؤستةكانا تـرمن مـن هةوَلـةدةم    
تــةركي  بكــةم لةســةر ئــةوة  بــؤ مــن هةَلســام بَلــَي  ئــةو بودجةيــة نةضــَيتة ال  حكومــة ن وة مــن ســةربة  

َي  رةئـا مـن شةخسـيةن لةسـةر كـةس حيسـاب       ليستَيكا حيـ بي  و سـةربة فراكسـيؤنَيك ن ئـةوة  مـن ئـةلَ      
 36نةكرَيتن وة هةوَلةدةم ديعاية  بؤ ليستا خـؤم نةكـةمن بـةاَلم مـن دةمـةوَيت يـةك ِراسـتا بَلـَي ن ئَيمـة          

ِرؤذة لة ليذنةكان و لَيرة طرتوطؤ  بودجةيةك دةكـةينن كـة لةاليـةن حكومـةتا هـةرَيما كوردسـتانةوة بـؤ        
ن دةيانةوَي بنَيرينةوة بؤ حكومة ن ئةنَيرينةوة بؤ ال  هةمان جيهةتا ئةو ئَيمة نَيردراوةن خوش  و برايا

بودجةيــة  دروســت كــردووةن بةهــةمان عةدليــة ن بةهــةمان بؤضــوونن بــة هــةمان ئةولــةويا ن بةهــةمان     
سياسة ن ضةند  ثَا دةضَيت هةتاوةكو ئـةوانن بةعـةدلا مـن و تـؤ ئـيش ناكـةنن بـة عـةدلا خؤيـان ئـيش           

ن نةكةنن ئةوان بة تَيبينيةكانا ئَيمـة و ئـةو مونادةشـةية  لَيـرة كـراوة بـة مـةرج بـ اننن         دةكةنن ضاوةِروا
دانيشن لة لَيكدانـة تازةكـة  بودجةيـةكا خـةمَلَينراو  وا بَيـننن كـةمن وتـؤ ئةمانـةين طلـةييمان لةسـةر            

شا حكومـةتيش  هةبَيتن من طةرةنتيت ئةدةمَان ضونكة هةمان كةسنن هةمان سياسةثةدارنن واتة ئَيمة ئي
ِرؤذ  ثَيدةضيتن بضن لة وةزيرةكان بثرسن كة داوا كـراوةن بضـن لـة وةزارةتـةكان بـاس بكـةنن        02ئةزانني 

بضن ئةمة بكةن و ئةويرت بكةنن ئيعادة  نةزةر بكةنن ئةمة مـانطَيكا تـر دَيتـة ئَيـرةن م طَينيتـان ئـةدةمَا       
ِرؤذ  تـرن لـة مةسـلةحةتا خـةَلكا      46ة بيكةينـة  ِرؤذ بوون تؤزَي  خي ةمان ثةيداكردن ِرةنط 36ئةجمارة 

كوردستانةن لة مةسلةحةتا توَيذو كةرتة هةذارةكانةن لة مةسلةحةتا كَييةض ئَيمة دوو مانطا تـر خـةريكا   
طرتوطؤ كردنا بودجة بنين دة  عةدلا منا بضووك دبوَل ناكا ن من تةوفية بةينا هةردوو ئةو مةبدةئة 

ِرؤذن وة  26  جارَيكا تر و ئةو ثرؤسةية  من باس  كرد سةرتان طَيذ ناكـةم  بكةمن بينَيرينةوة بؤ حكومة
نةبَيتة هؤ  تةئخريكردنا ثةسةند كردنا بودجةن عةدلا من بضوكة ناتوانَيت ئةو موعادةلةية حةل بكا ن 
ئةمة يةكن بؤيـة مـن هيـوادارم ئـةو خوشـ  و برايانـة دوور لـة هـةر ئينتيمايـةكا سياسـا و فيسـيؤلؤجان            

وَيستا خؤيانـةن حةزدةكـةم كةسـيش يـةعنا عةسـةبا نـةبَيتن ئةمـة دهوكراسـيةتةن ئةمـة دةنطدانـةن           هةَل
ــا      ــر هــةبَيت ب ــةَلطاكانن شــَيوازَيكا ت ــراثرتين شــَيوازةكانا بــةِرَيوةبردنا كؤم ــَيوازةن لــة خ ئةمــة باشــرتين ش

ن ســةر دةكــةوَيتن طرتوطــؤ  لةســةربكةينن هةنــدَي  جــار ِرةئــا تــؤ ســةردةكةوَيتن هةنــدَي  جــار ِرةئــا مــ 
هةندَي  جار شتَيكا مـةعقول لـة نـةيار  سياسـا مـن دَيـتن مـن ثةسـةند  دةكـةمن ئةمـة ذيـانا سياسـيةن             
بِريارمان داوة ئَيمة لوعبة ثةرلةمانيةكة بكةينن بؤية من داواكارم ئَيمة ئةطةر لةبةر هيال سةبةبَي ن هـيال  
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ــدية نةكــةينن    26نــةبَيت  ــة بودجــة تةس ــر ؤــةدرة ئَيم ــة   ِرؤذ  ت ــةكتي  ن ل ــةدةنا ئ ــةَلطا  م ــة كؤم ــن ل م
ِرَيكخراو  ئَيمةن بة عةجةلة ِراثرسيةكا بة تةلةفؤن و ئيمَيل  كردن دةرضوو ئةو دوون سَا ِرؤذة  ِرابردوون 
ئةوةندة خةَل  تةماشا  تةلةف يؤنا نـةورؤز  ئـةكرد و مةشـهةد  سياسـا ئـةكردن بـة معـةدةَ كـؤكراو          

تَيكا بااان كردووةن دةستان خـؤش بَيـت هـةمووتانن ئـةوة  دذ دسـةيان      شةش مانطا ِرابردوو بوون واتة ش
كردووةن ئةوانة  لةطةَل دسةيان كردووةن ئَيمة بةشدار بـووين لـة ثرؤسـة  بـةرز كردنـا ئاسـتا هؤشـيار         

ِرؤذةن ئةوة  ة لةناو ليذنةكان كردوومانة يان ئـةو   36سياسا ئةم خةَلكةن بؤية دةبَيت شاناز  بكةين بةو 
ن سَا ِرؤذةن ئةمة بةِرةئا من هؤ  يةكةمةن كة ئَيمة طوناحة ئةم مةشاريعة ثوحانةن ئةم ضاوةِروانية  دوو

ََ نةضـووةن طوَيمـان لـة       26خةَل  بؤ ئَيمةن  ِرؤذ  تر  خبةينة سةرن دووةميان ئَيستاش ئةمِرؤ خـؤ هيضـا 
 ن ثاشان ضةند ثَيشنياريان ثَيشـكةش  ضةند تَيبينا طر ن طوَيمان لة ئاليةتا وةرطرتنا ثَيشنيارةكامنان طر

كــرد بــؤ البردنــا ضــةند ثِرؤذةيــةكن مــن نــازامن لــة ِروو  زانســتيةوة ضــةند ِرةوايــةن ضــةند تةدليــدة لــة     
ثةرلةمانةكانا دونيان لَيذنة  دارايا ثةرلةمان هةَلسَيت بَلَيـت ئـةم ثِرؤذةيـة نـا ئـةم ثِرؤذةيـةن مـن نـازامنن         

ا ميللةتا كوردي دةكةين و ئةمةش دةكةينن من نـازامن ضـةند ِرةوايـة لـة     بةاَلم دةيديناكا دوربانا خ مةت
مونادةشة كردنا بودجةن من بض  مي انية  هةر ثِرؤذةيةك تةماشا بكةم كة هَيشتا دةسـتا ثـَا نـةكردوةن    

َيمة بةاَلم دةيديناكا تاوةكو ثَيشانا خةَل  بدةينن ئَيمة  كورد هةنطاو دةنَيني لةسةر ئةم ثِرؤسة تازةية  ئ
ِرؤذةكــةش نايــة ن هــةمان  46ِرؤذةكــةن  36كردمــانن بــة تةصــةور  مــن لــةوة زيــاترن بــؤ طرتوطــؤ  ثــاش   

طلةييمان هةيةن هةمان مةودرمان هةيةن هةمان رةئيمان هةيةن وةزير دَيت بة داتـاو بـة شـَيوةيةكا عيلمـا     
تــةوةن مــن دوَينــَا طــو  بؤمــان بــة ثــاوةرثؤينتيش هةرضــةندة مشــكيلةبوون بــة ثاوةرثؤينــت وةاَلممــان دةدا

هةَلوَيستمان هةَلوَيستَيكا سياسية تةنها لةبةر ذمارة نيةن بؤية بةتةبيعا دةزامن ئـةو  مـن دةَلـَي  بـة دَلـا      
تؤنةبَيتن ئةوة  تؤ دةَلَييت بة دَلا من نةبَيتن ضونكة سياسةتا من سياسةتَيكا جياوازةن دـة  ئـةوة نيـة    

عةكسةوةن بؤية من تةسةوِر دةكةمن نامةوَ  من وا حـةق بـة خـؤم     سياسةتا من راستة و ها تؤ هةَلةية بة
بدةم بَلَي  فالن وا  طو  و فالن نة  و ن من وةكو كابرايةك دوو طوَيضكةم هةيـةن طـوَي  لـة زؤرشـت بـوون      
وةكـو طلــةيا لةســةر ئــةو بودجةيـةن كةضــا نــة دوَينــَا و ثَيــر ن ئيمـِرؤ وةاَلم درايــةوةن طــوَي  لــة هةنــدَي     

  كرا كة موبةرير ئةم بودجةية بضَيتة ناو حكومة ن كة لَيرة ثَيشنيارةكانا كـاك رةشـيد  تَيدايـةن    داواكار
ــةن        ــةم مي اني ــَي  ئ ــن دةَل ــيش دةزامنن م ــةكتي ياتا سياس ــةوِرَيكا ئ ــة تةص ــن ب ــةمن م ــوَلا دةك ــن دب ــة م بؤي

ني لـة ئاسـةواري شـةِرَيكا    مي انييةكة لة ئَيمةوة دةرضـووةن دةربـِر  وادعـا ئَيمـة  سياسـيةن ئَيمـة دةنـاَلَين       
ََ كـرد ئَيمـة دوو ئيـدارةمان            ناوخؤ  زؤر زؤر تونـدن ئَيمـة دةنـاَلَينني لـةذَير ئاسـةوار  سياسـةتَي  كـةوا  

سـاَل هـةتاوةكو    02هةبَيتن كة ئَيمة ئةزموومنان نةبَيت لة ضارةسةركردنا ئةو ئةزمانةن كة دةوَلة  هةنة 
َيدادةبَيتن ئاسايشا هةولَيريشا تَيدا دةبَيـتن ضـاودَير  سـلَيمانيشن    ت( س)بتوانن يةكرت بطرنن بؤية دارايي 

ئةمة هةموو ن بةاَلم خوش  و برايان ثَيش ثةسةند كردنا ئةم بودجةيةن ئةم بودجةية بؤ كؤتايا هَينانة 
بةو بارةن ئةمة هةنطاوَيكا جةريوا حكومةتة بؤ دةستا حيـ ب دووربكاتـةوة لـةناو حكومـة ن بـؤ ئـةوة        
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فةرمانبةر و ئَيمة  ثالن دانةرو ئَيمة  سياسي فَير ببني لةمةودوا نةنووسني ثِرؤذة  ئـاودَيركردن   ئَيمة 
بؤ بارةطـا  عبدالسـالم بـةروار ن كةضـا ئاودَيرةكـة لـة تةنيشـت مـاَلا عبدالسـالم بـةروار  تَيثـةر دةبَيـتن             

و دوا بـ انن كـة بـةِرَي  و ثَيكـا     واب امن ئَيمة ئيشَيكا بااان كردن ئةوانة  كة مي انيـةش دادةنَيـنن لةمـة   
لـة دةرماَلـة  دوتابيـانا زانكـؤ كـةم      % 12دابنَينن ئَيمة جورئةتا ئةمةمان كردن داوابكةين لة ثَيشنيارةكان 

لـة دةرماَلـة    % 12بكرَيتن جورئةتا ئةوةمان بةخؤمانداو هةدا خؤمانة ئَيمـة نوَينـةر  ئـةو خةَلكةينـةن     
كةم بكةينن ئَيمة دةرار دةدةين تؤِر  كؤمةاَليةتا دانةنرَيتن ئَيمـة بِريـار   ِرَيكخراوةكانا كؤمةَلطا  مةدةنا 

لة مةصـروفاتا ئـوخراو ئـةوة بَينيينـة خـوارَ ن جلـا ئةوانـة  لـة خانوةكـانا          % 16دةدةينن بؤ ئةوة  كة 
 خانة نشينان و بَا داي  و باوك هةنـة كـةم بكـةينن وتوومانـة نابَيـت نـانا بـاش بضـَيت بـؤ ئـةوانن ئةوانـة           

هةموو مونادةشةمان كردن ضونكة نةمان ويست سةر  خةَل  طَيـذ بكـةينن بـةاَلم ثَيشـنيارةو ئَيسـتا دةنطـا       
لةسةر دةدةينن ئةم ِراثؤرتة دةسثَيكا مةشروعَيكا تةموحة بؤ كؤتايا هَينـان بـة كؤمـةَلَي  لـة كَيشـةكانا      

ةن ئـةم ثـِرؤذة  بودجةيـة ضـةند زوو     دؤناؤا ِرابردوون من دسةكانا كاك دَلشاد و كاك ساالر تكرار ناكةمـةو 
ثةسةند بكرَيـتن ئةوةنـدة زوو دةسـتا حكومـة  وااَل دةبَيـت بـؤ بـوار  خانةنشـينان لـة بـوار  نيشـتةجَا            
بوونن لة بوار  ثةرةثَيدانن بةو هةموو بوارانة  كة باس كرانن زوو دةست ثَا بكا ن بؤية ئةوةنـدة  لَيكـا   

مـن دةنــط بـدةم لةطــةَل ئةوانـة  كـة داوادةكــةن بطةِرَيتـةوة بــؤ       دةدةمـةوةن ئـةبين  هؤيــةكانا كةوادةكـةن   
حكومة ن نابين  من هؤيةك هةبَيتن ئةطةر دَلسؤز  نـةبَيتن بِرواناكـةم كةسـَي  هـةبَيت بَيـت لَيـرة خـؤ         
ماندوو بكا ن بؤية من بِروام بة دَلسؤز  هةيةن من باوةِردةكةم هةموويان لة ئيخالسةوة بة بؤضوونا خؤ  

ةكا  ئةطـــةر بـــةو شـــَيوةية بكـــةينن زيـــاتر خ مـــة  دةكـــةينن بةدبـــةختا بةشـــةر لةذيانـــةوة  تةصـــةوِرد
ِرؤذ  تر نةخةينة سةر  26بؤضوونةكان و تَيِروانينةكان جودا دةبنن بؤية داوادةكةم خوش  و برايان دة  

ةن ئَيستا دةستيان ئةمةن با زوو كؤتايا بة دوو ئيدارةيا بَيننين با زوو دةست ثَا بكةينن خةَل  ضاوةِروامنان
ثَا كردووةن عةرد خةريكة طران ببَيتن ضونكة دةَلَين ئةوا خةريكة بؤمان دةرز  عـةدار  دَيـتن بـا دةسـت     
ثَا بكةين بة ثِرؤذة  ئاوةكان و ِرَيطاكانن با ِرَيطا بدةين وةزارةتـا كؤمةاَليـةتا ثِرؤذةكـانا خـؤ  ثَيشـكةش      

بؤية من ثَيشنيار دةكةمن نةهَيَلن جارَيكا تر خةَل  ئةوةندة  بكا ن بؤ هةموو ئةو كةسانة  كة ضاوةِرواننن
ضاوةِروامنان ببَيتن بودجة بِروا ن هةموو ئةو تَيبينيانة  ئَيمةن ئَيمة سـاَلَي  مـةجاملان هةيـة رةديـب بـني      

دا لةسةر ئةوة  كة ثَيويستة لةسةر حكومة ن تَيبينيةكامنان جَيبةجَا بكا ن ئةو تَيبينيانة  لـة ثِرؤذةكانـ  
هاتوونـةن ئَيمـة هـةموومان لـة ليذنـةكاننين فـةرموون كـام ثَيشـنيارة لـة صـاَلتا ميللـةتي كـوردة و خــةَلكا             
هــةذار  كــوردةن ئَيمــة لــة ليذنــةكانا ئَيمــة ئيشــمانة موتابةعــة بكــةينن ئةطــةر بةدســة  ئَيمــة بكــةنن زؤر   

 .سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ت دةربارة  ثِرؤذةكةن رةئيتان ضؤنةض ثَيمان بَلَييـت ئايـا دةربـارة     زؤر سوثاسن جةنابا وةزير رةئا جةناب
 ثَيشنيارةكةن بضَيتةوة يان بةردةوام بني لَياض
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 (:وةزير  دارايا) بةِرَي باي  تاَلةبانا
 : بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

انن ئةجنومـةنا  واللة ديارة ئةم ثِرؤذة  بودجةية كة هاتووة ئَيستان خراوةتة بةردةستا ئةجنومـةنا وةزيـر  
ــةندةها      ــةوانيش ض ــارة ئ ــردووةن وة دي ــةتا ك ــردووةن وة ديراس ــةوة  لةســةر  ك ــةندةها كؤبوون وةزيــران ض
بؤضوونيان هةبووة لةسة رثِرؤذةكةو دوايا ئةوة ثِرؤذةكـة بـة ثَيـا ِرا  ئةجنومـةنا وةزيـرانن بـةتَيكرا لـة        

ةسةر دران بؤ ئةوة  بنَيردرَيت بؤ ثةرلةمانن كؤبوونةوة  ئةجنومةنا وةزيرانن بة تَيكرا ثِرؤذةكة بِريار  ل
ئَيستا هاتؤتة بةردةستا بةِرَي تانن ئَيمة بةِراستا ِرةنـط هةيـة لـةو وةختـة  كـة بـؤ مونادةشـة  ئـةبوابا         
ئةبوابةكانا تر ئةكرَيتن بةتايبةتا ثِرؤذة ياسايةكةن ِرةنطة ئَيمةش موالحةزاتيشمان هةبَيت لةسةر ئةوة  

لة فالن باب كةم بكرَيتةوةن ِرةنطـة ئَيمـة   % 12رموونن كةوا ئةندامانا ثةرلةمان كة لة كةوا جةنابتان ئةفة
 .لةسةر ئةوانةش موالحةزةمان هةبَيت

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .تكايةن ئَيستا لةطةَل ئةوةن بضَيتةوة حكومة  يان نان فةرموو

 (:بالل)بةِرَي  ادد سليمان
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

نها دةمةوَيت يةك رةدةم ِراسـت بكةمـةوةن يـةك ذمـارة ِراسـت كةمـةوةن كـة جـةنابا كـاك عبدالسـالم           من تة
ِرؤذ  تـر بودجـة بطةِرَيتـةوةن كـةس ثَيشـنيار  وا  نـةكردووة        26ِرؤذن دووبارة ثـاش   26باسا كردن ئةَلَا 

 .واب امنن تةنها
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .سوثاس
 (:بالل)بةِرَي  ادد سليمان

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ِرؤذ 26تةنها يةك هةفتة بطةرَيتةوة بؤ حكومة  دوايا ببَيتة 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
سوثاسن بةِرَي ان تةواون ئَيستا ئةخرَيتة دةنط دانةوةن هةمووتان دسةتان كـردن طوَيتـان لَيـا بـوون ئـةفكار       

ةن ئَيسـتا ئـةو ثَيشـنيارة  كـراوةن كـة ثـِرؤذة  بودجـة        موختةليف هةبوون هةموو  جَيطا  ِرَيـ  و ئيتتريامـ  
بنَيردرَيتــةوة بــؤ حكومــة  بــؤ ضــاو ثَيخشــاندنةوةن كــَا لةطةَلدايــة كــة بنَيردرَيتــةوة تكايــة دةســتا بــةرز    

كةس دةستا بةرز كردؤتةوةنسوثاسن برايةك هةردوودةستا بةرز كردبؤوةن بـةس بينـي ن نـا     34بكاتةوةض 
وردن دةكةمن ئَيستا دووبارة كَا لةطةَل داية كـة نةنَيردرَيتـةوة تكايـة دةسـتا بـةرز      خوشكَي  بوون داوا  لَيب

كةس لةطةَلداية نةنَيردرَيتةوةن زؤر سوثاسن بةِرَي ان ئَيسـتا دانيشـتنةكةمان كؤتـايا     55بكاتةوةض سوثاسن 
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بنين خـوا ئاطادارتـان   ئَيوارة بؤ ئةوة  ئيسراحة  بكةنن دووبارة بةردةوام دة 4ثَا دَينني هةتاوةكو سةعا  
 .بَيت

 
 
 

 دانيشتين دووةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بــة نــاوي خــواي طــةورة و ميهرةبــانن بــة نــاوي طــةلي كوردســتانن بــةردةوام دةبــني لةســةر دانيشــتنةكةمانن  
بةخَيرهاتين بـةِرَي ان  وةزيـري دارايـي شـَيخ بـاي  و كـاك رشـيد دةكـةينن داوا لـة لَيذنـةي دارايـي دةكـةين             

ــةوةي          ك ــؤ خوَيندن ــةن ب ــتا كةرةمك ــي ئَيس ــةي داراي ــةِرَي ان لَيذن ــةرموون ب ــانن ف ــوَيين خؤي ــؤ ش ــةن ب ةرةمك
ثَيشنيارةكان يةكة يةكةن دوايي جةنابي وةزيـر وةردةطـرين و دةخيةينـة دةنطدانـةوةن بـةِرَي ان هـةموو ئـةو        

لـة نـاو داعـةي ثةرلـةمان ئـةو      ثَيشنيارانةي لة لَيذنةكان كراوةن ئةوةي لَيذنةي دارايـي كردوويـةتين ئـةوةي    
ــةر هــةمووي            ــراوةن ه ــةمي ك ــةمووي ج ــةر ه ــةيان داوةن ه ــة ئَيم ــردووةن ب ــةر ك ــان لةس ــة طرتوطؤي بةِرَي ان
دةخوَيندرَيتةوةن يةكة يةكة دةخرَيتة دةنطدانن تكايـة زؤر بـة تةفصـيل مونادةشـة كـراوةن ئـيرت دةنطدانـةن        

 .ف ي دةكةنن ِرةف ي بكةنئةوةي ئيمانتان ثَييةتي دةنطي بؤ بدةنن ئةوةي ِرة
 :دة كري  رؤوف بةِرَي  زانا

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــاخود بِرطــة بــة بِرطــة دةخيةيــة        ــةض ي ــا خــاَل بــة خاَل ــةو ثَيشــنيارانةي كــة كــراونن ئاي بــةس بــؤ زانيــارين ئ

 دةنطدانةوةض
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةدةينن كة بكرَيتة ثَيشنيارن كةرةمكةخاَل بة خاَلن يةك بة يةك دةخيوَينينةوة و دةنطي بؤ 
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ثَيشنيازةكان
البردني ثرؤذةي خولي تايبة  بؤ بةرزكردنةوةي ئاسل زانياري فةرمانبةرانن كة طوذمـةي ثـرؤذة بـريل    -مح

ن لـة وةزارةتـي كشـتوكاَل و    (35)ن الثـةرة  (3)مليار دينارن لـة ثـرؤذة ثَيشـنياز كراوةكـانن زجنـرية      ( 3)ية لة 
 .سةرضاوةكاني ئاو

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 جةنابي وةزير ِرةئيتان لةسةرض

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةوة خوتةيةن هي وةزارةتي ثالندانانة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ذنةي دارايي ِرةئي ئَيوة بؤ ئةو ثَيشنيارة ضي بووضلَي

 
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةحةدة  بؤضوونَي  هةبوو كة ئةو بِرطةية نةمَييَنن الب َي لة مي انيةي خوتـةن خـؤي بؤضـوونَي  بـووةن     

 .نةوةكو هةموو لَيذنةي دارايي بَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئاراسن ئةو مةوزووعانة لةالي خؤتان تةئكيد بكةنن لةسـةري بنووسـنن ئـةوة دبـوَل دةكـرَي ثةسـند       . كاك د
 .دةكرَين ئةوةي ِرةف  دةكرَين ضونكة ديار بَيت ئيشي ئَيوةي بةِرَي ة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ط ِرازين لةسةر ئةوةي كة الب َيئَيمة وةكو لَيذنةي دارايين بة زؤرينةي دةن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان ئةو ثَيشنيارة دووبارة بيخوَيننةوة تكاية

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
البردني ثرؤذةي خولي تايبة  بؤ بةرزكردنةوةي ئاسل زانياري فةرمانبةرانن كة طوذمـةي ثـرؤذة بـريل    -مح

ن لـة وةزارةتـي كشـتوكاَل و    (35)ن الثـةرة  (3)مليار دينارن لـة ثـرؤذة ثَيشـنياز كراوةكـانن زجنـرية      ( 3)لة  ية
 .سةرضاوةكاني ئاو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ثَيشنيارة الب درَيض لةسةر ثَيشنياري لَيذنةي دارايين كَي لةطةَلة تكايـة دةسـت بـةرز    

َلة طاَل دةكةنن دسة دةكـةنن طوَيتـان لـَي نيـةن دوايـيش دةَلـَين تَينةطةيشـتنين كاكـة وا نابَيـتن          بكا ض ئَيوة طا
تكاية ئاخري جار دةخيوَينَيتن طوَي ِراطرنن ئةو ثَيشنيارةي هةيـةن ثَيشـنيارَي  هـاتووة لـة ئَيـوةي بـةِرَي ةوةن       

ةرنةطريَين ضونكة ئـةو ثَيشـنيارانة دةنَيـردرَي    دةخيوَينَيتةوةن لَيذنةي دارايي دةَلَين ئةو ثَيشنيارة البضَيتن و
 .بؤ حكومة ن كَي لةطةَلة الب درَي دةسل بةرز بكاتةوةض كاك كاردؤ فةرموو

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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يانةن بِرياري ئَيستا ئةو ثَيشنيازة لةسةر داواي ئةنداماني ثةرلةمان و كؤبوونةوةي لَيذنةي دارايي كة كردوو
لَيذنـةي دارايـي بِريـاري دان المـان     : لَيدراوةن ئةو ثَيشنيارة لَيرة دابندرَين ئَيستا كاك دن ئـاراس لـةوَي دةَلَيـت   

 بردن كةي ئةوة بِريار دراض كَي بِرياري داض
 
 

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لة خوتةن عةالساس ئةو بةرنامةية بةرنامةيةكي موجـدي نيـةن بـؤ     بةحةدة  ئةوة ثَيشنيارَيكة كةوا كراوة

 .البردنين ئَيمةش لةطةَل ئةو ِرايةين بؤ البردني
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

البردني ئةو بِرة ثارةية بؤ ثَيشخستين زانياري موةزةفيين كشتوكاَلن دةضـَيتة زمـين سـرتاتيذي ثَيشخسـتين     
و   رةتي زراعةن كة دايناوة بؤ ماوةي ثَينج ساَلن لةبةر ئةوةي ئـةجهي ةي تازةيـةن لـة درؤثـني و لـة ِروا     وةزا

لةو شتانة هةمووي ثَيويسل بةوةية موةزةفـةكاني زراعـةن جوتيارةكـانن هـةموويان ثـَيش خبـرَين لـة ِرووي        
ر ئـةو ثَيشـنيارة اليببـةينن    مةعريريةوةن ئـةويش ئـةو ثارةيـة بـؤ ئـةو تـةرخان دةكـرَين لةبـةر ئـةوة ئةطـة          

 .مةعناي ئةوةية ئةو ثرؤذة سرتاتيذيةي كشتوكاَل دا زةرةر دةكةينن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي دارايي كةرةمكةن
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دواي ئةو ِروونكردنةوةيةن ئَيمة ِرازين بة مانةوةي

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
لة هةردوو حاَلة  دةيدةينة دةنطدانن ِرجائةنن ِروونكردنةوةم ناوَين ثَيشنيارة ئةصـليةكةتان ضـية لَيذنـةي    

 داراييض
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئةوةي كة لَيرة نووسراوة

انيـاري فةرمانبـةرانن كـة طوذمـةي ثرؤذةكـة      البردني ثـرؤذةي خـولي تايبـة  بـؤ بةرزكردنـةوةي ئاسـل ز      -مح
ن لة وةزارةتي كشتوكاَل (35)ن الثةرة (3)مليار دينارن لة ثرؤذة ثَيشنياز كراوةكانن زجنرية ( 3)بريل ية لة 

 .و سةرضاوةكاني ئاو
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جا ئةو خاَلةي كة ئَيمة نووسيومانة شةر  نية وةكو لَيذنـةي دارايـي لةسـةري موتـةفية بـووبَين بةَلكـة لـة        
نةتيجةي ئةو ضةند ِرؤذة كة مونادةشة و دسةي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان كرا لةسةر ئـةو مةوزووعانـةن   
ئَيمــة زؤربــةي ئــةو بؤضــوونانة كــة هــةبوون خســتوومانةتة نــاو ئــةو ِراثؤرتــةمانن ئــةوةش دةهَيَلينــةوة بــؤ   

 ثةرلةمانتاراني بةِرَي ن خؤيان بِرياري لةسةر بدةن ضؤن بَيتض ضؤن نةبَيتض 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ثَيشنيارةن ثَيشنيارةض هي لَيذنةكانةض هي ئةندامةكانةض يا لة ثرؤذة : تكاية ثرسيارَي  لة لَيذنةي دارايي

 ياسا هاتووةض
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةند ِرؤذةي ثَيشـــوون كــة ضـــةند  ئــةو ثَيشــنيارة زيـــاتر هــيين لَيذنةكانـــةن هــيين ئةندامانـــةن كــة ئـــةو ضــ      

جةلسةيةكمان كردن لةو جةلسانة كؤمةَلَي شت هني كران ئَيمةش وةكو ثَيشنيارَي ن لة لَيذنةكانيش دا بؤمان 
هاتووةن ئَيمـة ثَيويسـتة ئةوانـةي كـة لـة لَيذنـةكان دا بؤمـان هـاتووةن كؤمـةَلَي شـت كـة دووبـارة نةبؤتـةوةن              

 ...... لَيرة دةكةوَيتة سةر بيخةينة ناو ِراثؤرتةكةمانةوةن ئيرت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن واز  بوو ثَيشنيارةن كاك خورشيد كةرةمكة
 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةمة ثَيشنيارةن بةَلام ئةطةر ئيقرار كران ئةو ثَيشنيارانة دةضنة ناو ياسـان بـؤ زانـنين ئةطـةر ئـةو ثَيشـنيارة       

 .ةسند كران دةبَيتة ماددةيةك لة ياساث
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةوة دةزاننين ئةوة ثَيشنياري ئةندامة بةِرَي ةكاني ثةرلةمانةن لة لَيذنةكان ثَيشنيارة
 :بةِرَي  سامل توما كاكؤ

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مليؤنةن ( 262)ن بؤ ئةوساَليش تةنها ئةوة لة ثرؤذةكةي وةزارةتي زراعةيةن مودتةرةحي وةزارةتي زراعةية

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي كةرةمكةنن وةرن ئَيوةش لَيرة دانيشنن تكايةن كاك عمر كةرةمكة
 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ةسـبابي موجةبـة بـوون هـةر ثَيشـنيارَي  بـوون       ئَيمة بة بـةَلَي و نـةخَيرَي  دـانون ئيقـرار دةكـةينن ئةطـةر ئ      
 .........تةوزيح نةدرَين بةِراسل هةموو واي لَي دَين من دةترس  ئةواني تريش واي لَي بَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي  ئةوة يةك مانطة لةسةر ئةوانة مونادةشة دةكرَين بة نووسراو هاتووةن بـؤ نـاو لَيذنـةكان بـة ِراثـؤر       

ةن لة ناو داعة ئةو بةِرَي انة دسةيان كردووةن ئَيمة تؤمارمان كردووةن هةر هةمووي لةبةر دةستيةتين هاتوو
هةر هةمووي دةخوَيندرَيتةوةن ئةوةي ثَيشنيار بَيتن ئَيوة دةنطـي بـؤ دةدةنن هـةمووي بيسـتووتانةن خؤتـان      

ي نية دةنطي بؤ نادان كـاك نـةرهان   خاوةننين دةي انن ضيةض ئةوةي لةطةَليةتي دةنطي بؤ دةدان ئةوةي لةطةَل
 .كةرةمكة

 :بةِرَي  نةرهان عبداه دادر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر ئةوة ناِروونيةك هةية لةو خاَلةن بةِراسل لة اليةن لَيذنةي داراييـةوةن لةاليـةن هـةموو ئةندامانـةوةن     
وونكردنةوةيـةك بـدان فةلسـةفةي ئـةو البردنـة      من ثَيشنيار دةكةم سةرؤكي لَيذنةي كشـتوكاَل لَيرةيـةن بـا رِ   

 .ضيةض بؤمان ِروون بكاتةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشن كةرةمكة
 :بةِرَي  جالل علي عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ئةوة ثَيشنياري لَيذنةي كشتوكاَل و ئـاودَيري نيـةن بـةَلام حـةز دةكـةم بـؤ هـةموو برايـانن بـؤ هـةموو           

دام ثةرلةمانةكان ِروونكردنةوةيةك بكةمن ديـارة سةرضـاوة ئاويـةكانن بـة تايبـةتي كـة ثَيشـرت وةزارةتـي         ئةن
هــي %( 5276)مليــارةي بــؤ ئــةو ثَيــنج ســاَلة دانــراوةن  ( 12)هــةبووةن ثالنَيكــي ثَيــنج ســاَلةيان هةيــةن لــةو  

ان ميكـانيكي تـازة هةيـة بـؤ     سةرضاوة ئاويةكانةن كة تَييدا دةيان سةدي طـةورة و بضـووك و طـَل هةيـةن دةيـ     
مةسةلةي تازةكردنةوةي ئيسلوبي زراعةن يةكَي لةوانة كة من باسي بكةمن لة سةرضاوة ئاويةكاندا ديارة ئةو 
ديراسة و ئةو نةخشةسازيةي كة تيايةتي ثَيويسل بة خةَل  هةيةن لة وَلاتي ئَيمةدان لة هةرَيمي كوردستان 

و ديراسةي سدود بكا ن ئيتتيمالة و تةئكيديش  ئةو ثارةيـة بـؤ ئةوةيـة     دان خةَلكَيكمان نية بتوانَي دي اين
كة ئةو كةسانةي شةريكا  بـَين ياخـةَل  بـَي بـؤ ئَيـرةن ثارةكـةش زؤر نيـةن ثَيشـنياري لَيذنـةي كشـتوكاَل و           

 .ئاودَيريش نيةن من ئاطاش  لَي نية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :محدد عثمءنبةِرَي  عدنان 

 .ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة
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من خاَلَيكي ياسـايي دةَلـَي ن ئَيمـة ئةنـدامي لَيذنـةي دارايـنين دوَيـيَن ئـةو ثَيشـنيازانة ئَيمـة ضـوار ئةنـدامي             
لَيذنةي دارايني ئاطامان لَي نيةن دوَييَن كؤبوونةوةي بؤ كراوةن صـياؤة كـراوةن ئَيمـة ئاطامـان لـَي نـةبووة بـؤ        

ثَيمــان دراوة و بينيومانــةن ئَيســتا مــن دةبيــن  جــةنابي  ( 9)تــر ســةعا  ئــةمِرؤ وةكــو هــةموو ئةنــداماني  
ئـةوةمان الدا و ئـةوةمان هـني كـردن لـة      : سةرؤكي لَيذنةكة لةاليةن خؤيةوة بة ئينرريادي بِريـار دةدان دةَلـيَ  

 .......ِراستيدا ثرس بة ئَيمة نةكراوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثةرلــةمانتارانن طشــت اليةنــةكانن طشــت ليجانــةكان لَيرةيــةن يــةك يــةك  بـةِرَي  هــةموو ثَيشــنيارةكاني طشــت 
دةخوَيندرَيتةوةن هةمووي طوَيتان لَي دةبَين ئةطةر يةكةكي نةخوَيندرايةوةن خؤ ئَيستا هةمووي بـة يـةكجار   

 .ناخوَيندرَيتةوةن ِرجائةن دانيشةن كةرةمكة
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما
من بؤ خؤم ئةوةندةي موتابةعةم كردووة لة هؤَلةكةدا بوومن ئاطام لَي نةبوو هيال ئةندامَي  ئةو ثَيشـنيارة  
بكا ن ئةوة بةِرَي  سةرؤكي لَيذنةي كشتوكاَل كـة مـةعنيرتين لَيذنةيـة بـةو مةسـةلةيةن ِرةتـي دةكاتـةوة كـة         

 .دةبَيتض تةواو بَي بةمة ئاطاي لَي بَين تكاية بيخةنة دةنطةوة ب انني ئةجنامةكةي ضؤن
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية ئاخري جار بيخوَيننةوةن بؤ ئةوةي واز  بَي لةالي ئةو بةِرَي انة

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ذة بـريل  البردني ثرؤذةي خولي تايبة  بؤ بةرزكردنةوةي ئاسل زانياري فةرمانبةرانن كة طوذمـةي ثـرؤ  -مح

ن لـة وةزارةتـي كشـتوكاَل و    (35)ن الثـةرة  (3)مليار دينارن لـة ثـرؤذة ثَيشـنيار كراوةكـانن زجنـرية      ( 3)ية لة 
 .سةرضاوةكاني ئاو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية بةو شكلةي كة خوَيندرايةوةض تكاية دةسل بـةرز بكـا ن كـةس لةطـةَل نيـةن كـَي       

 .نيةض بة كؤي دةنط ثَيشنيارةكة ِرة  كرايةوةن فةرموو لةطةَل دا
 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لَيرة داواكارين هيال خاَلَي ن هيال طؤِرانكاريةك بة بَي ئةوةي كة سةرؤكايةتي لَيذنةكان ئاطايان لَي بَين 

: ةكاندا نةكا ن ئةمة بؤ خؤين بة دسةي ئةو بـةِرَي ةن كـة وتـي   لَيذنةي دارايي لة خؤيةوة طؤِرانكاري لة لَيذن
 ........ئةو ثَيشنيارةن ثَيشنياري لَيذنةي ئَيمة نيةن ئةي ئةو ثَيشنيارة لة كوَي دةكرَيض ئَيمة ئةطةر طوَي لة 
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
انن يـةك لَيذنـة نيـةن موختـةليري     ئةندام ثةرلةمان لَيرةيةن زؤر مونادةشة كراوةن ليجانةك( 111)ِرجائةنن 

لَيذنة هةيةن لَيذنةي دارايي هةيةن هاتؤتة ئَيرةن ئةوةي لةطةَلي نية ِرةف ي بكا ن زؤر سوثاسن ( 19)ليجانن 
 ن كةرةمكةن(0)ئَيستا بؤ ثَيشنياري ذمارة 

 
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مليـؤن  ( 062)مليـار و  ( 01)لة هةولَيرن بة طوذمـةي  ( سايبس)كؤي البردني ثرؤذةي دروست كردني زان-ب

 .ن لة ثرؤذة ثَيشنيار كراوةكاني وةزارةتي دارايي(41)ي الثةِرة (3)دينارن لة زجنرية 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي دارايي ِرةئيتان لةو بارةوةض
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ن ئيقتريا  دةكةم وةكو خاَلي يةكةم بدرَيتة دةنطدانةوةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كوَيستان خانن فةرموو
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارةكة لةوةوة هاتووةن ئةوة هي كـةرتي تايبةتـةن ئةطـةر هـي كـةرتي تايبةتـة بـؤ حكومـة  ثـارةي بـؤ           

كــا ض ثَيشــنيارةكة لــةوةوة هــاتووةن مــادام كــةرتي تايبةتــة ثَيويســتة البــ َين خــؤي بيكــا ن نــةك   ســةرف دة
حكومة  ثارةي بؤ تةمويل بكا ن لةبةر ئةوةي ئَيمة داوامان كردووة كة لة ثرؤذةكةدا ضـوار زانكـؤي ديكـة    

ة بـِري ئـةو زانكؤيـةي كـة     دةكرَيـتةوةن هةر يةكةين ئةوة ئةو بِرة ثارةي كة بؤ ئةوة دانراوةن زؤر زؤرتـرة لـ  
 .دانراوةن هةر ضوار زنكؤكة بِرةكةي كؤكةوةن كةمرتة لةو بِرةي كة بؤ ئةوة دانراوةن لة كاتَيكدا ئةوة ئةهلية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سؤزان خان كةرةمكة

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وئيقترياحة بكرايةن دةبواية بة نةزةري ئيعتيبار وةرطريَين بةَلام ئةوة دةبواية لة ناو لَيذنةي ثةروةردةوة ئة
لة خوَيندنةويةك هاتووةن لة كؤمةَلَي  ئايدياوة هاتووة كة لة ناو ئةندام ثةرلةمانةكان دان ئـةوان تـةِرحيان   

ــر      ــهيالثان ك ــةرهَينان دان زؤر زؤر تةس ــاي وةب ــة ياس ــة ل ــةمانن ئَيم ــةرؤكي ثةرل ــةِرَي  س ــردووةن ب ــؤ ك دووة ب
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وةبةرهَينةرن بؤ ئةوةي بَيت لةو وَلاتةدا وةبةرهَينان بكا ن بة تايبةتي كـة باسـي زانكـؤي سـابيس دةكـةينن      
سابيس سيستةمَيكي خوَيندنةن يـةعين ئـةوة عيالدـةي هةيـة بةسـةر ئـةوةي سيسـتةمَيكي خوَيندنـةن ئـةو          

مـاني ئينطليـ ي وانـةكان دةَلَينـةوةن ئـةوةش      زانكؤيةن ئةو مامؤستايانة ثَيدةطةيَينَيتن كة تةنها و تةنها بة ز
زؤر زؤر زةروورييةن لةبةر ئةوةي ئَيستا كؤمةَلَيكي زؤر لةو مةكتةبانةي كة بة زماني ئينطلي ي وانةي تَيدا 
دةوترَيتةوةن كراوةتةوة لة ناو ئةوهةرَيمةدان وةبةرهَين كة دَيتة ئَيرةن بة خؤي و خاو و خَي ان و مناَليـةوة  

ــة ئَيــ  ــةمي     كــة دَيت ــتايانةمان نيــةن ك ــةوةي ئــةو مامؤس ــةر ئ ــةورةبووين ئَيمــة لةب ــكالَيكي ط ــي ئيش رةن تووش
مامؤستاي زماني ئينطلي ي هةيةن كة بة ئينطلي ي هةموو وانةكان بَلَيتةوةن لةبةر ئةوةي ئةو ئيقترياحـةش  

 .ر سوثاسلة لَيذنةي ثةروةردةوة نةهاتووةن بةِراسل حةق نية بة نةزةر ئيعتيبار وةرطريَين زؤ
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابت لةطةَل ئةوةي كة ِرةف  بكرَين كَي لةطةَلة ئةوةية كة  َينَيتض كاك زانان فةرموو
 :دة كري  رؤوفبةِرَي  زانا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زانكـؤي  دوو هؤكار هةيـة كـة ئَيمـة داوا بكـةين ثشـتطريي ئـةوة بكرَيـتن البردنـي ثـرؤذةي دروسـت كردنـي            

لةبـةر  : لةبةر ئةوةي وةك كوَيستان خان ئاماذةي ثَيدان كة ئةمة ثرؤذةيةكي تايبةتيـةن دوو : ن يةك(سابيس)
ــاش     ئــةوةي ئــةو ثرؤذةيــة ثَيشــنيازكراوي وةزارةتــي داراييــةن كةواتــة لــةم حاَلةتــة وةزارةتــي خوَينــدني باَل

 .دارايي سةرثةرشل بكا ن زؤر سوثاس ئاطاداري ناوةِرؤكي ئةو ثرؤذةية نيةن كة ة جا ئةوةي وةزارةتي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيســتا دوو بؤضــوون هةيــةن بؤضــوونَي  هةيــة ئــةو زانكــؤ ئةهليــة بــةو شــَيوةية  ــَييَنن بؤضــوونَي  هةيــة   
زانان ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوةن كَي . الب درَين ئَيستا دوو بؤضوونةكة ِروون كرايةوةن سؤزان خان و كاك د

ة لـة  (سـابيس )الب درَيض كَي لةطةَل البردني ثرؤذةي دروسـت كردنـي زانكـؤي    ( ب)لةطةَل ئةوةية فةدةرةي 
كةس لةطةَلة الب درَين كَي لةطةَل ئةوةية النةبردرَي و وةكو خؤي ( 44)هةولَيرن دةسل بةرز بكا  تكايةض 

كـةس لةطـةَل ئةوةيـة وةك خـؤي     ( 62) ينَيت دةسل بةرز بكا ض كَي لةطةَلة ثرؤذةكة وةك خؤي  ـَييَنض  
ن ِرجائــةن داعةكــة بضــووكةن وةختَيكــي  (ج) ــَييَنن واتــا وةك خــؤي دةمَينَيــتن لَيذنــةي دارايــي بــؤ بِرطــةي   

حةساسةن ثَيويستة تَيبطةن لة مةوزووعةكةن بؤ ئةوةي دةنطَيكي دروست بدةنن تكـام لَيتـان ئةوةيـة هـَيمين     
 .بثارَي نن ِرجائةن

 :َير حممودبةِرَي  حممد دل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنيار

 .......البردني ثرؤذةي دروستكردني
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .يةك نودتةي ني امي هةيةن كةرةمكةن فةرموو
 :بةِرَي  دة سعيد دة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دةكةنن ئايا لة ئةصلةكة  َينَيتةوةض يـان لـة    ناِروونيةك هةيةن جةنابت لَيرة دةَلَيين تةبعةن ئةوان ثَيشنيار

ثَيشنيارةكة  َينَيتةوةض لةبةر ئةوة تةنادوزيةك و ئيشكالَي  دروست دةكا ن ثَيمواية جةنابت دةتواني ئـةو  
ئيشــكالة حــةل بكــةين بَلَيــي لــة نــاو ثــرؤذة ئةصــليةكة  َينَيتــةوةن يــةعين ثَيشــنيارةكة ِرةفــ  بكــرَين يــان    

 .....ر بكرَيثَيشنيارةكة ئيقرا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــدانن ئةطــةر            ــة دةنط ــة ثَيشــةوة دةخيةين ــاتووةن ل ــةر ئةصــليةكة ه ــؤ س ــةن ثَيشــنيارةكةي ب ــةِرَي  ن دائيم ب
ثَيشنيارةكة دةنطي نةهَينان ئيل اش ثَيش هةموو ثَيشنيارَي ن ئةطةر دةنطـي نـةهَينا ئةصـلةكة دةمَينَيتـةوةن     

 .زؤر سوثاسن كةرةمكةنن فةرموو
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنياز

مليـار دينـارن لـة ثـرؤذة     ( 35)البردني ثرؤذةي دروستكردني دوتاخبانةي شوةيرا  لـة دهـؤكن بـة طوذمـةي     
 . سةر بة وةزارةتي دارايي( 41)ن الثةِرة (4)ثَيشنياز كراوةكانن لة زجنريةي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ي وةزير ِرةئيتان تكايةضجةناب

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بـة هـةمان شـَيوة ئـةوة يةكَيكــة لـةو ثـرؤذة وةبةرهَينانـةن دةبـَي لــة وةزارةتـي تـةختيتن ئـةوان تــةن هيان            
 .كردووة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةئيدي بكا ن يةكَي  دذي بـَين ئـةوةي تةئيـدي دةكـا ن كـاك عبدالسـالم تةئيـدي        بؤ ئةو ثَيشنيارةن يةكَي  ت

 .دةكا ن كاك برهانيش دذيةتين كةرةمكة كاك عبدالسالم
 :بةرواري مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وَلاتة ثَيويسل بـة  بةِراسل ئةوة ثَينجن شةش ثَيشنيار هةية يةك دسةيةن هةر ئةوةي زانكؤكةش ئةوةن ئةو 

مةدارسي تايبة  هةيةن ثَيويسل بة جاميعاتي تايبـة  هةيـةن بـؤ ئـةوةي جيلَيـ  لـة كـةوادر ثةيـدا بكـا ن          
ئَيمـة شـانازي بـة    : بتوانن ئةركةكاني ئايندة لةسةر ملي خؤيـان هـةَلطرنن ئـةوة يـةك اليـةنن اليـةني دووةم      
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كة هةمانةن كة هاني ئةو هةموو سةرمايةي بَيطانةي  شتَي  بكةينن شانازي بكةين بةو ياسايةي وةبةرهَينان
داوة بَيتة ئةو وَلاتةن ئةطةر ئَيمة  انةوَي ئةوان ئةو خ مةتة ثَيشكةش بكةنن بَيطومان بة ئيتيرادةن ِرةنطة 
ئةو داوا لة ئَيمة بكا  بينايةتي بؤ بكةينن بؤية من تةصةور دةكةم ثَيشانداني ئةوةن كة ئـةوة ثرؤذةيـةكي   

ــةرتي  ــةي        ك ــةو تةختيت ــاتووةن ل ــة ه ــةي ئَيم ــةو ئيلتي ام ــةينض ل ــةرف بك ــؤ ص ــارةي ب ــة ث ــؤ ئَيم ــةن ب تايبةت
موستةدبةلي بريكردنةوةي ئَيمة هةيةن كة وَلاتي ئَيمة ثَيويسـل بـةو جـؤرة جاميعـا  و شـتانة هةيـةن مـن        

رضـوومة لـة   مـن ة دة : تةئيدي ثَيشـنيارَي  دةكـةمن ني امـي هةيـةض ئةطـةر هةيـة بـا كـاك ئيسـماعيل بَلَيـت          
ني اميض بةس داوا لة من كرا بؤضي تةئيدي دةكةمض بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةو ثرؤذةية  ينَيتن ضونكة 

 .......حكومة  ئيلتي اماتي هةيةن ئةطةر بِرياري دابَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ناوي ثرؤذةكة  نةهَينا
 :بةرواري مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة
ثرؤذةيــةكي وةبةرهَينانــة وةكــو وةزيــري بــةِرَي ي دارايــيش تةئكيــدي لةســةر كــردن لــة ئيتيرادــا  بــةيين     
موستةمسريي بَيطانةن هةندَي  تةسهيالتي بؤ دةكةين تا بتواني ئةو ثرؤذةية  بؤ ئةجنام بدا ن يةكَي  لـةو  

ةئمني كردني بينايةتةن بؤيـة تةصـةور دةكـةم لـة     داواكاريانة عةردةن هةندَي  تةئميين كةوادرةن هةندَي  ت
 .لَيكدانةوةي سرتاتيذين من ئيقتريا  دةكةم ئةو ثَيشنيارة ِرة  بكرَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةمكة كاك برهان
 :بةِرَي  برهان رشيد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دانوني ئيستيمار تةسهيالتي زؤري بؤ كـراوةن لـة   جارَي ثَيش هةموو شَل ئةو شوةيراتة كةرتي تايبةتةن بة 

ئَيمـة  : ِرووي دابني كردني ئةرز بة بـَي بةرامبـةرن لـة ِرووي تةسـهيالتي طـومرطي بـاج و ِرسـوماتةوةن دووةم       
دوتاخبانــةي ( 1022)جَيطــان ( 1022)دوتاخبانــةمان ثَيويســتة بــة ثَيــي ئيتصــائةكانن مةعقولــة  ( 1022)

ةو مةبلةؤة زؤرة بؤ كـةرتي تايبـة  تةخصـيك بكـةينن مـن خـؤم لـة مةعمـةلي         ثَيويست بَين ئَيمة بَيني ئ
بلؤكن تةبعةن مةنتيقةي صناعي سلَيماني مةكتةبي تةَلةبةي ئيبتيـدائي  ديـوة لـة نـاو مةعمـةلي بلـؤك دا       

داعيدةيةكي دانوني : هؤدةيةكيان بؤ تةخصيك كردووةن نايلؤنيان ثيََدابوون يةعين وةكو ويذدانيةنن سَييةم
ئاراس باشرت دةزانَين ئةموالي عامة بؤ مةنرةعـةي عامـة بـةكار دةهَينـدرَين نـةك بـؤ مةنرةعـةي        . ةيةن ده

خاصةن يةعين كة ئةموالي عامـة دةبـَي بـؤ مةنرةعـةي عامـة بـةكار بهَينـدرَين ضـؤن ئـةوة بـؤ مةنرةعـةي            
 .وثاسخاصة لَيرة تةخصيك دةكرَيض ئةوة دذي دانونة و دذي هينة كة نابَي بكرَين زؤر س

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاسن ئَيستا دةخرَيتة دةنطدانةوةن تكايةن ِرجائةنن كةرةمكة
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .......ئةوة بؤ مةنرةعةي تايبةتي نيةن بؤ مةنرةعةي
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةنن خوشكي من دانيشةِرجائةنن ِرجائةنن ئةوة ني امي نيةن ِرجائ

ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوةن بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةماني كوردسـتاني بـةِرَي ن ئَيسـتا كـَي لةطـةَل ئةوةيـةن       
ثرؤذةي دروستكردني دوتاخبانةي شوةيرا  لة دهـؤك البـ درَيض كـَي لةطةَلـة البـ درَي تكايـة دةسـل بـةرز         

وةية وةك خـؤي لـة ثرؤذةكـة  َينَيـتن تكايـة دةسـل بـةرز بكـا ض         كةس لةطةَلةن كَي لةطةَل ئة( 45)بكا ض 
 .تكاية( د)كةس لةطةَلةن بؤية ئةو ثَيشنيارةش الدةضَيتن بؤ ثَيشنياري ( 62)

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنيازكراو

مليار دينارن لة ( 12)اني بة طوذمةي البردني ثرؤذةي دي اين و دروستكردني دوتاخبانةي شوةيرا  لة سلَيم
 .لة وةزارةتي دارايي و ئابووري( 41)ن الثةِرةي (6)ثرؤذة ثَيشنيازكراوةكانن لة زجنريةي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 زؤرجار تكامان لَيتان كردن تكايةن ِرجائةن بَي دةنط بنن جةنابي وةزير ِرةئيتانض

 
 :ي دارايي و ئابووريوةزير/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةويش ثرؤذةيةكي وةبةرهَينانةن لة وةزارةتي تةختيت تةن ي  كراوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا يةك دذةن يةك لةطةَلةن وةك ئةوةي دهؤكن كوَيستان خانن كةرةمكة
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة عةيين شتة وةكو جةنابت باسي دةكةين ئـةوة كـةرتي تايبةتـةن هـةموواان دةزانـني ئةوانـةي كـة لـة         
مةكتةبي شوةيرا  و لة جاميعةي ئةهلي دةخوَينن كَينض ئةوة تةلةبةي هـةذار نيـةن ئـةوة فرودـي تةبـةدي      

فـةدرين جطـة لـةوةي كـة      زؤر طةورة دروست دةكا ن ئةوة جياكردنةوةي مناَلي دةوَلةمةندةكانـة لـة خـةَلكي   
بةِراسـل ئَيمــة ثَيويســتمان بــة كؤمـةَلَي  مةكتــةبي زؤر زؤر هةيــةن ئــةوةي كـة لَيــرة هــاتووة بــؤ مةكتــةبي    
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شوةيرا ن بيست مةكتـةبي بيسـت و هةشـت ثـؤلي ثـَي دةكـرَين كـة ئـةم هةرَيمـةي ئَيمـة موحتـاجَيلن مـن             
ية لة دةواجن دا دةخوَيننن لة دةواجنن مةعقولة بؤخؤم ضوومةتة كاني سثيلكةن مناَلاني ئةو طةِرةكة طةورة

منــاَلي هــةذارةكان لــة دةواجــن خبــوَيننض دةوَلةمةنــدةكان لــة شــوةيرا  خبــوَيننن ئــاخر ئــةوة ثَيويســل بــة    
ثَيداضوونةوةدا هةيةن ئةوة فرودي تةبةدي دروست دةكا ن كَيشةيةكي كؤمةَلايةتي طةورة لـة موسـتةدبةلدا   

ت دةكـا ن كـة ئـةو جياوازييـة لةبةرضـي لـة بـةيين منـاَلي هـةذار و دةوَلةمةنــد          لـةو هةرَيمـةي ئَيمـة دروسـ    
 دةكرَيتض 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن سؤزان خانن فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وويانةتـةوةن بـة مةكتةبـة    هةموو ئةو زانكؤ ئةهليانةي كة دَينة ناو هةرَيمي كوردسـتانن لـة كوردسـتان كرد   

منداَلي %( 16)ئةهليةكانيشةوةن بة ئيتيراق لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان ون وةزارةتي شةهيدانن لة 
ي شــوبا  دا (1)شـةهيد و ئـةنرالكراوةكان وةردةطـرنن هـةر خؤاـان بـة ضـاوي خؤمـان بينيمـان لـة ِرؤذي           

: ودةكةي خؤيانيان و ن ئةوة خاَلي يةكـةمن خـاَلي دووةم  مناَلاني شةهيدانن كة لةوَي بة زماني ئينطلي ي سر
هةر لةبةر طرنطي دروستكردني دوتاخبانةن هةر لة ناو ئةو ثرؤذانةي كة حكومةتي هةرَي  ناردوويةتين بـة  

دوتاخبانـة دروسـت دةكرَيـتن هـةروةها     ( 52)تايبةتي لةسةر ثرؤذةكـاني وةبـةرهَينان لةسـةر وةزارةتـةكانن     
مليار دينارن بؤ صندوودي هةَلمةتي نيشتمانين دروستكردني دوتاخبانـةكانن  ( 162) تةخصيك كردني بِري

كة دوتاخبانة مؤدَيرن و عةصرييةكان دروسـت دةكـرَينن كةواتـة حكومـة  هاوسـةنطي دروسـت كـردووة لـة         
نَيــوان ئــةوةي كــة خــؤي وةكــو كــةرتي تايبــة  و وةزارةتــةكان ثَيــي هةَلدةســتَيتن ئــةو شــَيوة هاوســةنطيةي  

 .زيتةوةن زؤر سوثاسدؤ
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دوو كةسي تر وةردةطرمن كاك مسري كةرةمكة

 :بةِرَي  مسري سلي  محمني بةط
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بة نيسبة  ئةو ثرؤذانةن هةر ضواريان ثرؤذةي كةرتي تايبةتن لة ِراستيدان كةرتي تايبة  دةبَي كارئاسـاني  
ثرؤذانة لة جيـاتي ئـةوةي حكومـة  ئينتاجيـان بكـا ن لـة دةرةوة موسـتةمسري بـَي         بؤ حكومة  بكا ن ئةو 

دروسل بكا ن واتا ئَيمة سةرمايةي موستةمسري دةهَيننين ئيش بؤ حكومة  دةكا ن ئَيستا ئَيمة جارَيكي تر 
َي  ئـةو  خ مةتي موستةمسري دةكةينةوة بةوةن لةبةر ئةوة كةرتي تايبةتةن من ثَيمواية بـة ثَيـي ياسـاش نـاب    

ثارانة صةرف بكرَيتن ثَيويستة ئةو شـوةيراتانةن هـةردوو شـوةيرا  و ئـةوةي سابيسـةكةش لـة ِراسـتيدا بـؤ         
 كةرتي تايبةتةن حةق نية ئةموالي دةولةي بؤ بِروا ن 
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك رفية فةرموو

 
 

 :بةِرَي  رفية صابر دادر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

و ثرؤذةيـة نـي ن شـوةيرا  الي ئَيمـة وا بـاس دةكـرَين وةكـو ئؤكسـرؤرد و هةرضـي سـةنتةري           من لةطةَل ئـة 
زانيين زانست هةبَي بيهَينن بؤ كوردستانن شوةيرا  مةكتـةبَيكي لوبنانيـةن ئيمتيازةكـةي تـةنها ئةوةندةيـة      

ن بـةس ناوضـةي   ضـوار دةوام لـة دوتاخبانـةكان دا دةكـريَ    : كة بة ئينطليـ ي دةخوَينـدرَين ئـةوة يـةكن دووةم    
دوتاخبانة هةيةن دوتابي لةبةر كةمي بيناية دوو سـةعا ن دوو سـةعا    ( 422)دهؤك ثَيويسل بة زياتر لة 

سةر مةِر تؤ ناتواني لة ذوورَيكي ضوار بة ثَينجي و ثَينج بة شةشـي  ( 52)و نيو لة دوتاخبانة دةوام دةكا ن 
ثارةيـة تـةرخان بكرَيـت بـؤ دروسـتكردني دوتاخبانـة       ئارام بكةيتةوةن لةبةر ئةو سـةبةبة مـن ثَيموايـة ئـةو     

 .باشرتةن بؤية من دذي ئةوةمن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دوو نةفةر لةطةَلنن خةَلاص ئةوةن كَيي تر دةيةوَيت لة صاَلتي دسة بكا ن يةك كةسي تر هةيةن كاك سـالمن  

 .كةرةمكة
 :بةرواري مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س
ــران و        ــوةيرا  ك ــة باســي ش ــةرةتاش ك ــة س ــازامن ل ــن ن ــةوة      : م ــونكة ئ ــتن ض ــرار دةكرَي ــة تيك ــةمان دس ه

ــاديري      ــدان و ثَيشــكةوتين ئــةو وَلاتــةن ك ــؤ ثةرةثَي مةوزووعَيكــةن ئَيمــة دروســتكردني مةدارســي ثَيويســت ب
ض ئةطـةر وابـَين دةبـَي ئؤتؤبـان     ثَيويست بؤ ئةوةن هيال عيالدةتي نيـة بـةوةي حاجـاتي ترمـان هةيـة يـان نـا       

نةكةينن دةبَي مةتار نةكةينن سؤزان خان ئيشـارةي بـةوةدا كـة لـة ثـرؤذةي حكومـة  ضـةند ئـيش كـراوةض          
ئيعادةي دسةكاني خؤم دةكةمن لةو وَلاتة تةنها ئةوة نية بة ئينطلي ي دةخوَيننين شوةيرا  مونةزةمةيـةكي  

رسانةي كة لة ئاسل بـةرز دادةنـرَين بؤضـي عةيبـة بـؤ ئَيمـة       سيلسيلةي مةدارسي دوةليةن يةكَيكة لةو مةدا
مةدارسي ئيعدادي كةواديري نوخبـةمان هـةبَيض بؤضـي عـةيب نيـة ئيتـؤن و يَيـل و هارظـةرد و ئؤكسـرؤرد          

 .هةبَيتض زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةرةي    ــتا فةد ــةوةن ئَيس ــة دةنطدان ــتا دةخيةين ــرؤ  (د)ئَيس ــة ث ــةَل ئةوةي ــَي لةط ــتكردني  ن ك ــ ايين دروس ذةي دي

كــةس لةطــةَل ئةوةيــة كــة  ( 42)دوتاخبانــةي شــوةيرا  لــة ســلَيماني البــدرَيتن تكايــة دةســل بــةرز بكــا ض   
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كةس لةطةَلـةن وةك خـؤي   ( 61)الب درَيتن كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي  َينَيت تكاية دةسل بةرز بكا ض 
 .تكاية( 0)مايةوةن بؤ خاَلي 

 
 
 

 :َير حممودبةِرَي  حممد دل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
البردني ئةو ثرؤذانةي خوارةوة كة لة بةرنامةي وةبةرهَيناني ثرؤذة بةردةوامةكان دا هاتووةن بؤ ثـرؤذةي  -

 :تر لة هةمان ثارَي طا
 :ثَيشنيار

 مليـؤن دينـارن لـة زجنـريةي    ( 126)ثرؤذةي نؤذةنكردنةوةي تةكيةي شَيخ ئيسماعيل وليـاني بـة طوذمـةي    -مح
 (.0)ن وةزارةتي ئةودافن الثةرة (0)

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 جةنابي وةزير ِرةئيتانض

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمــة ثَيمــان باشــة ئــةو مةوزووعــة خبرَيتــة دةنطدانــةوةن ِرةئــي وةزارةتــي ماليــة ئةوةيــة تــةبيعين ئةطــةر     
 .ةمَينَيتن بة الي ئَيمةوة موشكيلة نيةن بةَلام خبرَيتة دةنطدانةوةن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
تةكيـةي شـَيخ   ( مح)بةِرَي ان ئَيستا كةسَي  كة لةطةَليةتين يةك كةس دذيةتي دسة بكا ن كـَي لةطـةَل ئةوةيـة    

ن نـةكرَين  (0)داف الثـةِرةي  وةزارةتـي ئـةو  ( 0)مليـؤن دينـارن لـة زجنـريةي    ( 6)إمساعيل ولياني بـة طوذمـةي   
 .الب درَي ئةو ثَيشنيارةن كةرةمكة

 :بةِرَي  شوان كري  كابان
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ......ببوورةن يةك ثَيشنيارم هةية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرجائةنن ِرةئيت بدةن لة ناو دةنطدانني ِرجائةنن دانيشةن كةرةمكة
 :شريف ظعبداحلءفبةِرَي  شَيرزاد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةوة بة سَي فةدةرة هاتووةن ئةو فةدةرةية دووانيان لةسةر وةزارةتي ئةودافة و يةكَيكيان لةسةر ناوخؤيةن 
ئةطةر وا بكرَي هةرسَيكيان بضَيتة سةر وةزارةتي ئةودافن ئاوا هيين بكةينن مةعامةلةي لةطةَل بكةينن زؤر 

 .باشة
 :ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

براي عةزي  ئَيستا لةطةَل ئةوةين كة ئايا البضَيت ئـةو ثرؤذةيـةض يـان  َينَيـتض بيخةينـة دةنطـدانض كـةس         
ديارة لةبةر تةكية ناوَيرَي دسة بكا ن ئَيستا كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةيةن ثرؤذةي نؤذةنكردني تةكيةي شَيخ 

 .ي ني اميةض فةرمووإمساعيلي ولياني بة طوذمةي ئةوةندة الب درَيتض نودتة
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئاراس وةك سةرؤكي لَيذنةي دارايين كة ثَيشنيارةكةشي نووسيوةن ِرةئـي خـؤي   . وةلال من ثَيمخؤشة بةِرَي  د

 .بشري وةك سةرؤكي لَيذنةي ئةوداف ِرةئي خؤي بدا . بدا ن هةروةها بةِرَي  د
 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

تكايةن يةك كةس لةطةَلةن كةس دةسل بةرز نةكردن ضةند جار تيكرارمان كردةوةن ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية 
 .البضَيت تكاية دةسل بةرز بكا ض كةرةمكة بةرثرسي دارايين فةرموو

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ارة دةخرَيتة دةنطدانةوةن مـن بـةثرس نـي  بةرامبـةر ئـةوةي تةئيـدي بكـةم يـان         بةِرَي ان ئَيستا ئةو ثَيشني
 .تةئيدي نةكةمن ئةوة بؤضوونة كؤمان كردؤتةوة بؤ دةنطدانن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن كـَي  (1)ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي  َينَيـت كـة لـة ثرؤذةكـة هـاتووة تكايـة دةسـل بـةرز بكـا ض          

 .ئةوةية البضَيض بة زؤرينةي دةنط الضوون تةواو لةطةَل
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةوة تـا ئَيسـتان   (1990)ئَيمـة ئـةوة لـة    : بة دةناعةتي من تةصويتةكة زؤر واز  نـةبوون ئـةوةيان يـةكن دوو   

يـةتي وةزارةتـي ئةودافـةن ئـةوةي بـة      تةعمرياتي تةكية و م طةوتةكان و خانةداكانن هـةمووي لةسـةر مي ان  
دةناعةتي من هةَلةي لَيكـراوةن ئةوةيـة كـة تـةعمريكردني تةكيةيـةك خسـرتاوةتة سـةر بودجـةي وةزارةتـي          
ناوخؤن بؤية ئةطةر ئةوة البضَين بضَيتة سةر وةزارةتي ئةودافن بؤية مـن واي بـة بـاش دةزامنن كـة لـة بـابي       

 .بابي وةزارةتي ئةودافوةزارةتي داخليةوة البضَين بضَيتة سةر 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بشري ئيستيسنائةن تةسنية دةكةيض ياخود ناض بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة. كاك د
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 :بشري خليل توفية. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نيـةن بةَلكـة    هةر ئةصلةن بؤ خؤي ثرؤذةكـة بودجـةي وةزارةتـي ئةودافـةن لةبـةر ئـةوةش كـة دروسـتكردن        
نؤذةنكردنةوةيـــةن مـــن ثَيموايـــة ثارةكـــةي ئةطـــةر صـــةرف بكـــرَي لـــة م طـــةو  لـــة دَيهاتـــةكانن باشـــرتةن   

 .نؤذةنكردنةوةكة لةوانةية زةروور نةبَين بةَلام دروستكردنةوة نيةن بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة نةكرَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكةنفةرموو
 :مراد بةِرَي  ساالر حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لة ِراستيدا ئةوة لةبةر ئةوةي ثةيوةندي بة فكرَيكي سائيدي كؤمةَلطاكةمانةوة هةيةن بؤية هةسـت دةكـةين   
جؤرَيـ  لــة حـةزةر هةيــة لـةو مةســةلةيةدان مــن تةصـةورم وايــةن لةبـةر ئــةوةي تةكيـةكان وةكــو ثَيويســت       

و  ئيشي لةسةر بكـرَين مـن ِرام وايـة ئةسـبابي نـا وزووحـي لـة        عيبادةتي تيا ناكرَين ئةو مةسةلةية بة وزو
تةئيــد كــردن و لــة تةئيدنــةكردني دةطةِرَيتــةوة بــؤ ئــةو مةســةلةيةن هيــوادارم ئةنــداماني ثةرلــةمان لــةو     
مةسةلةيةدا ويذداني خؤيان حةكةم بَين ياسا حةكةم بَين ئةوةي بةرذةوةندي باَلاي طةل و نةتةوة و ئاين و 

 .سةالنةي دةخوازَيت تياي دا دةرار بدةينن سوثاست دةكةمهةموو ئةو مة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دووبارة دةخيةينةوة دةنطدان بـؤ ئـةوةي واز  بَيـتن ضـونكة يـةك ثَيشـنيارَيكي كـاك شـَيروان هـةبوون هـيال           
ــارة دَيينـــةوة ســـةر     كـــةس تةســـنيةي لةســـةر نـــةكردن ثَيشـــنيارةكةي ناخرَيتـــة دةنطدانـــةوةن بؤيـــة دووبـ
نؤذةنكردنةوةي تةكيةي شَيخ إمساعيل وليانين بـةو ثَيشـنيارةي لَيـرة هـاتووةن كـَي لةطةَلـة البضـَيت دةسـل         

كةس لةطـةَل ئةوةيـة البضـَيتن كـَي لةطـةَل ئةوةيـة وةكـو خـؤي لـة ثرؤذةكـة هـاتووة            ( 3)بةرز بكا  تكايةض 
 .ن كةرةمكة(ب)طةي  َييَنض بة زؤرينةي دةنط وةكو خؤي مايةوة لة ثرؤذةكة هاتووةن بؤ بِر

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
البردني ئةو ثرؤذانةي خوارةوة كة لة بةرنامةي وةبةرهَيناني ثرؤذة بةردةوامةكان دا هاتووةن بؤ ثـرؤذةي  -

 :تر لة هةمان ثارَي طا

 :ثَيشنيازكراو -ب
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ن لــة وةزارةتــي (6)ليــؤن دينــارن لــة زجنــريةي م( 029)البردنــي نــؤذةنكردني تةكيــةي هــريانن بــة كوذمــةي 
 (.0)ئةودافن الثةرة 

 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مليـؤن دينـارن كـَي لةطـةَل ئةوةيـة      ( 029)هةمان مةوزووعةن نؤذةنكردنةوةي تةكيـةي هـريان بـة طوذمـةي     

ة وةك خــؤي لــة كــةس لةطــةَل ئةوةيــة البــ درَيض كــَي لةطــةَل ئةوةيــ  ( 12)الب درَيــتض ثَيشــنيار بكرَيــتض  
 .تكاية( ج)ثرؤذةكة دا هاتووة  َييَنض بة زؤرينةي دةنط ئةويش مايةوةن بؤ بِرطةي 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنياز -ج

ي وةزارةتي (05)مليؤن دينارن لة زجنريةي ( 020)البردني نؤذةنكردنةوةي تةكيةي شَيخ كاكة بة طوذمةي 
 (.9)الثةِرة ناوخؤن 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان ئةوة سةرةِراي ئةوةي تةكيةشةن لةسةر وةزارةتي ناوخؤشةن نودتةي ني امي كةرةمكة

 :بةِرَي  كاروان صاحل محدد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تـةواو بـووةن    0229من بةدواداضوومن لةسةر ئةو مةسةلةية كردووةن ئةو تةكيةيةن ئةو ثرؤذةية لـة سـاَلي   
 .ِرجام واية با لَيذنةي دارايي بةدواداضوون بكا ن تةواو بووةن ثَيويست ناكا  نيقاشي لةسةر بكرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارةن كَي تةئيد دةكا  وةك خؤي  َينَيتض ضونكة وةكو ثَيشنيار هاتووةن مامؤستا دةَلـَي ئيل ـا بكرَيـتن    

 .تةئيدي ثَيشنيارةكة
 :ةِرَي  كاروان صاحل محددب 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة دسة لةسةر ة بكةينض كـة ثرؤذةيـةك    0212تةواو بووةن ئَيستا لة  0229من دةَلَي  ئةو ثرؤذةية لة 

 .بةرةو تةواوبوون ضووة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كـَي لةطـةَل ئـةو ِرةئيةيـة تكايـة       يةعين ِرةئي جةنابي ئةوةية كة تةواو بووةن ثارةي بؤ تةخصـيك نـةكرَين  
ثـارةي  : ئةو مةشرووعة تةواو بووةن كة تةواو بـووة و دةَلـَين  : دةسل بةرز بكا ض بةِرَي ان ئةو بةِرَي ة دةَلَي

 .بؤ صةرف بكرَيتن بةَلام كةس ِروونكردنةوة نةدا ن كاك إمساعيل كةرةمكة
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 :بةِرَي  إمساعيل حممودعبداه
 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

ئةوة لة لَيذنةي ناوخؤ لةسةر وةزارةتي ناوخؤ هاتووةن ثَيشنياري لَيذنةي ناوخؤيةن ئةطةر وةكو كاك كاروان 
ئةطةر تةواو بووةن ثَيويست ناكا  جارَيكي تر ثـارةي بـؤ دابـني بكرَيـتن بـةَلام ئةطـةر تـةواو نـةبووةن         : دةَلَي

 .ودافن وةكو بادي تةكيةكاني تر ئيشي بؤ بكرَيثَيشنيارةكةي ئَيمة ئةوةية خبرَيتة سةر وةزارةتي ئة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر نيةن ئةطةر تةواو بووة تةئكيـد بكـةنن اليـدةن و تـةواون ئةطـةر تـةواو بـووةن كـَي لةطـةَل ئةوةيـة كـة            
 ثرؤذةيةك تةواو بووة جـارَيكي تـر نـاوي هاتؤتـةوة البـ درَي دةسـل بـةرز بكـا  تكايـةض زؤر سـوثاسن كـيَ           

 .تكاية( د)البردران بؤ خاَلي ( ج)لةطةَل دا نيةض بة كؤي دةنط خاَلي 
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنيازكراو -د

ن كــة بــِري (0)ذوور لــة بينايــةي لقــي ( 11)ِراطــرتين خــةرجي ثــرؤذةي دروســتكردني هــؤَلي كؤبوونــةوة و 
 (.0)ي وةزارةتي ناوخؤن الثةرة (01)اوةن لة زجنريةي مليؤن ديناري بؤ تةرخان كر( 105)

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 جةنابي وةزير ِرةئيتانض

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَي وةلالهي ئَيمة هَيناومانةتة بةردةم ثةرلةمانةوةن ئةوة ئيقترياحي حكومةتة
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 كاك إمساعيل ِرةئيتض
 :بةِرَي  إمساعيل حممودعبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةشيان هةر لةسةر وةزارةتي ناوخؤن لة لَيذنةي ئَيمة ثَيشنيارمان كردووةن ئَيمة داواكارين وةكـو لَيذنـةي   

 .ناوخؤ ئةوة الب درَيتن نةخرَيتة سةر حكومة 
 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
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 .كَي لةطةَل ئةوةية  َييَنض كةرةمكة
 
 
 

 :بةِرَي  جعرر علي رسول
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دوَييَن بةِرَي  وةزيري ثالندانان ئاماذةي بةوةدا كة ئةو ثرؤذةيـة تـةواو بـووةن هـيال ثَيويسـت ناكـا  دسـةي        
مليـؤني بــؤ  ( 165)ي ئـةو ثرؤذةيــة  خــؤ: لةسـةر بكــةنن كـة تــةواو بـووةن ئَيمــة ثرسـيارةكة لَيــرةدا ئةوةيـة     

مليـؤني  ( 105)بؤ صةرف كراوةن بؤ ئـةو سـاَليش    0229مليؤني لة ساَلي ( 32)تةرخان كراوة طوذةمةكةن 
بؤ دانراوةن ئيستينادةن بؤ دسةكةي ئةو كة تؤماركران دةتوانن طـوَيي بـؤ بطرنـةوةن ئةطـةر تـةواو بـوون ئـةو        

 ض مليؤنة ة عةجةب دةخيةنة دةنطانةوة( 105)
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةمكة كاك ش ان

 :بةِرَي  ش ان محدد عبدالقادر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةر بؤ تةوزيح ئةوة صيانةيةن ئةوة ئةوة نية كة ثرؤذةن ئةو ثارةية بؤ صـيانةية فةدـة ن مقـاول شـكاية      
 .دةكا  ئةو وةختة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .يةن كاك مسري فةرمووئَيستا دوو ِرةئي هة

 :بةِرَي  مسري سلي  محمني بةط
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ثرؤذةيةن واز  ثرؤذةيةكي حي بيةن بةحسي لة مةترةحةن ئةموالي حكومة  بؤ حي بن يةك يةكة لـة  
ن شتة ناياساييةكان بة صةريح و شةفاف دةبَي دسةي صةرحيي تَيدا بكةينن هةر لةبةر ئةوةشة ئيقتريادـا 

 .كردووة نةمَييَن
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالم فةرموو
 :بةرواري مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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من لةطةَل ئةوةم كة ئةو ثرؤذةية ئيل ا بكرَيتن ئةو ثارةية صـةرف نـةكرَيتن لةبـةر ئـةوةي بـة صـي ةكةي       
دبـوَل ناكـةم مي انيـةي دةوَلـة  بـةكار        بؤيـة مـن وةكـو مةبـدة    هاتووةن نؤذةنكردني هؤَلي لقَيكـي حي بـةن   

بهَينرَيت بؤ حي بَي ن بؤ مـةعلوما  ئـةو بينايةتـة ِرةمسيـةن بةشـَيكة لـة بينايـةتي ئةجنومـةني وةزيـرانن          
 .بةَلام بؤ ئةوةي جارَيكي تر ئةو ئيشة نةكرَيتن من لةطةَل ئةوةدام ئةو ثارةية ِرابطريَيتن صةرف نةكرَيت

 
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

بةِرَي ان ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ثرؤذةية لةؤوو بكرَيت دةسل بـةرز بكـا ض زؤر سـوثاسن كـَي لةطـةَل      
 .داية  َييَنض بةكؤي دةنط الدران بؤ خاَلَيكي تر تكاية

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنياز -ه

ي دةرةضـوو ن بـة طوذمـةي    (02)كتَيبخانة و داناني كةرةظانةي ثاسةواني مةَلبةندي البردني دروستكردني 
 (.16)ن وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةن الثةِرة (41)مليؤن دينارن لة زجنريةي ( 092)
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك إمساعيل فةرموو

 :بةِرَي  إمساعيل حممود عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يان ئَيمة ثَيشنيار دةكةينن لةبةر ئةوةي بؤ حي بةن بؤ حي ب دةستنيشان كراوةن بـة هـيال شـَيوةيةك    ئةوةش

 .ثرؤذةي حي بي لة ثرؤذةكاني حكومة  جَيي نةبَيتةوةن ئةوةشيان الب درَيت
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةطــةَل ئةوةيــة البضــَيض زؤر ئَيســتا دةخيةينــة دةنطــدان تكايــةن ديــارة هــةمووتان ثَيتــان خؤشــة البضــَين كــَي  

 .سوثاسن كَي لةطةَلة  َييَنض بة كؤي دةنط ثةسند كران بؤ خاَلَيكي تر فةرموو
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنياز -و

اشـانن بـة   ِراطرتين ثرؤذةي دريتاوكردني ِرَيطاكاني خاَلي ثاسةواني مَيواخنانةي بةِرَي  سـةرؤك كؤمـار لـة دةب   
لـة  ( 22)دا دةستنيشـان كـراوةن لـة زجنـريةي     0212مليؤن دينـارن كـة لـة بودجـةي     ( 426)بِري مليارَي  و 

 (.12)وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةن الثةِرة 
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 جةنابي وةزير ِرةئيتانض

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 .ئةوة ئيقترياحي حكومةتة و داوامان كردووةن ثَيمان خؤشة  َييَن
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةكَي  ئةوةي دةيةوَي  َييَنن يةكَي  ئةوةي دةيةوَي البضَين كةرةمكةن
 :بةِرَي  عبداه مال علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةكامندا ئةوة بوون بةَلام لةطـةَل ئةوةشـدا ئـةو ثرؤذانـةي كـة      ديارة يةك لةو شتانةي كة من باس  كرد لة د

 ....بؤ دةَلاضواالن دةكرَين باسي هةندَي  ثرؤذةي تريشمان كرد كة بؤ سةري ِرةش دةكرَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . ئايا دةتةوَي  َييَنض ديراعي لَي بكةن دةتةوَي البضَيض دذي بة: ِرجائةنن وةرة سةر ئةوة
 

 :َي  عبداه مال عليبةِر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئاخر باس نةكراوةن تةنها ئةوةندةن ببوورة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بــراي بــةِرَي  ئَيســتا هــةموو يــةك كؤمةَلــة ثَيشــنيارةن ئةوةندةيــةن ئةطــةر ئــةو شــةو تــةواوي بكــةين باشــةن   

 .كةرةمكة كاك عمر
 :بةِرَي  عمر عبدالردن علي

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 
من ثَيمواية ئـةو ثرؤذةيـة ِرانـةطريَين لةبـةر ئـةوةي هةرضـي ضـةند نـاوي بـةِرَي  سـةرؤكي كؤمـاري لةسـةر             
هاتووةن ِرةنط بَي بةع َي  لةوانة هةر لةسةر ئةوة بَي كة نـاوي سـةرؤك كؤمـاري ثَيهـاتووةن بـةَلام بـا ئَيمـة        

خةَلكي دَيتة الن سةرؤك كؤمار بـة سـةرؤكي سـلَيماني و     باشي ب انني سةرؤك كؤمار ئةنواب مَيوان و وفود و
ِرَيطاي دةَلاضواالن نيةن سةرؤك كؤمـاري هـةموو عريادـةن لةبـةر ئـةوة ثَيويسـتة ِرَيطاكـان دريتـاو بكـرَين زؤر          

 .ئيعتياديية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ساالر كةرةمكة
 :بةِرَي  ساالر حممود مراد
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لة ِراستيدا لةبةر ئةوةي لة ناوناني ئةو ثرؤذةيةن ناوي بةِرَي  مام جةالل هاتووةن ئةطةر ثةرلةمانتاران يـان  
بةِري ان مودنيي بن لةسةر ئةوةي البدرَين من ِرةئي  وايةن ئةطةر لةسةر ناوةكةش بووةن البدرَي بؤ ئـةوةي  

 .تةفسريَيكي خراث نةكرَين سوثاس
 
 

 :ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل
 .زؤر سوثاسن ناس  خانن فةرموو

 :بةِرَي  ناس  توفية عبدالكري 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل ئةوةدام كة الب درَين ضونكة بةِراسل خؤي هةم بودجةي هةية وةكو سةرؤكايةتين هةم دةتوانَي 
ي هـةم وةكـو يارمةتيـةك بـؤ     مادام سةرؤك كؤماري عريادةن دةتوانَي لة بودجةي مةركةز وةرطرَين بـؤ ئـةوة  

.... 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كوَيستان خان كةرةمكة
 

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بة هيال شَيوةيةك ئةوة ثةيوةندي بةوةوة نيـة كـة نـاوي جـةنابي مـام جـةالل هـاتووةن يـان سـةرؤك كؤمـار           
ي ئـةو هةرَيمـةن لـة    %(12)باسـي كـردن بودجـةي سـيادي هةيـةن لـة       هاتووةن سةرؤك كؤمار وةك ناس  خـان  

بودجةي ئَيمة دةبِردرَين ئةو ثارةيةي كة بؤ جةنابي دانراوة لة بةؤدان لةبةر ئةوة كة ثارة لَيـرة بـِراوة بـؤ    
جـةنابي ســةرؤكي كؤمــارن ثَيويســتة لَيــرة لــة بودجــةي هــةرَي  جــارَيكي تــر ثــارةي بــؤ نةبردرَيتــةوةن ئــةوة  

 .  ي بة ناوي كةسةوة نيةن ئةوة شتَيكي دانونية و سوثاسثةيوةند
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسن كَي لةطةَل ئةوةية  َييَنض يةك نةفةري ترم دةوَي لةطةَل بَين ديراعي لـَي بكـا ن نيـةن لةطـةَلي     
 . َييَنض كةرةمكة

 :سعيد ذكري بةِرَي  محمينة
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ار ذي ئةمشة بَيذي وةك هاوَلاتيةك ظي وةَلاتَين ئةطةر هاتون ة ئةز وةك هاوَلاتيةك ِرَيطايةك بؤ سةرؤك كؤم
من ببيننةوةن من موحتاجا ِرَيطايةك ن ئةوجا ة مةسوولةك بَيتن ة بةرثرسةك بَيتن ة حي بَيـ  بَيـتن ة   

 .سةرؤكا هةرَيمةك بَيتن موحتاجا ئةوةية ِرَيطايةك بؤ و  بَيتة دانان
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

زؤر ســوثاسن ئَيســتا واز  بــوون بــةِرَي ان ئَيســتا كــَي لةطــةَل ئةوةيــة ئــةو ثَيشــنيارةن ِراطــرتين ثــرؤذةي            
دريتاوكردني ِرَيطاي خاَلي ثاسةواني مَيواخنانةي بةِرَي  سةرؤك كؤمـارض كـَي لةطـةَل ئةوةيـة البـ درَي تكايـة       

دةنط داواي مانةوةي كردن بة ئةكسةرية  ( 3)داية  َينَيتةوةض دةسل بةرز بكا ض زؤر سوثاسن كَي لةطةَل 
 .البردران ئةويش الضوون بؤ خاَلَيكي تر تكاية

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ثَيشنياز
مليــؤن دينــارن لــة ( 092)ي خانــةدني بــة طوذمــةي (10)البردنــي دروســتكردني مَيواخنانــة بــؤ مةَلبةنــدي 

 (.02)لة وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةن الثةِرة ( 102) ةي زجن
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكةن كاك خليل
 :دد محمني عثمءن بةِرَي  خليل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من داواكارم ئةو ثرؤذةيةشن ضونكة حي بايةتي ثَيـوة ديـارةن نـةمَييَنن ضـيرت مـالي عـام بـؤ حيـ ب صـةرف          

 .وثاسنةكرَين زؤر س
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا يةك نةفةرم دةوَين لةطةَل ئةوة بَي كة  َييَنن فةرموو ثةهان خان
 :بةِرَي  ثةهان ع الدين عبدالردن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

انـةي  با بَلَيني ئةوة ِراستة تةرخان كردني ئةموالي عامةية بؤ حي بن بةَلام ئَيمة بريمـان نةضـَي ئـةو حي ب   
كة ئَيستا ثرؤذةكانيامنان البردن حي بي ئةو وَلاتةنن ئَيمة ثَيمان تةبيعية ئةو هـةموو ئـةموالي دةولةيـة بـؤ     
كةرتي تايبة  صةرف بكرَيتن بةَلام كة دَيتة سةر حي بن باسي دةكةين كة نابَي بؤ حيـ ب صـةرف بكـرَين    

ة صةرف نةكرَين دةبَي بؤ كـةرتي تايبـةتيش   لةبةر ئةوة بةِراسل حةدة هةردووكين ئةطةر بؤ ئةوانة ِرةواي
 .صةرف نةكرَين سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ي خانــةدني (10)ســوثاسن بــةِرَي ان ئَيســتا كــَي لةطــةَل البردنــي دروســتكردني مَيواخنانةيــة بــؤ مةَلبةنــدي  
لةطةَلـة  َينَيتـةوةن   الب درَين تكاية دةسل بـةرز بكـا ض زؤر سـوثاسن كـَي لةطةَلـة  َينَيتـةوةض يـةك كـةس         

 .ئةويش البردران بؤ خاَلي تر تكاية
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنياز

مليـؤن دينـارن لـة    ( 622)ِراطرتين بودجةي بةكارخستين دوتاخبانةي شوةيراتي هةولَير بة بِري مليارَيـ  و  
 .(22)ي وةزارةتي دارايين الثةِرة ( 12)زجنريةي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نودتةي ني اميةض فةرموو

 :بةِرَي  ساالر حممود مراد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لـــة ِراســـتيدا ني اميةكـــةم لةســـةر خـــاَلي ثَيشـــوو بـــوون لةبـــةر ئـــةوةي ئـــةو ثرؤذةيـــة لـــة نـــاو هـــةرَيمي    
 .............كوردستان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .َلةن ِرجائةن ئةوة خةَلاص بوون حةس  بوون فةرمووِرجائةنن لةسةر ئةو خا

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من باسي ئةو خاَلة دةكةم كة خوَيندييةوةن ثَيشنيازةكةين ئةطةر هؤكاري هاوكاران لةسـةر ثرؤذةكـاني تـري    
ئـةوة بـؤ تةشـ يليةكةيةتين لـة كاتَيكـدا      ثةيوةنديدار بوو بة شوةيرا ن كة ئةوة ثرؤذةيـةكي ئيستيسـماريةن   

ئةوانة كةرتي تايبـةتنن داهاتيـان هةيـةن داهـاتَيكي بـَي سـنووريان هةيـةض بـؤ بـةِرَيوةبردني خؤيـانن كةضـي            
ثرؤذةي بؤ داندراوةن من  ثَيمواية ئةوة ثَيضةوانةي ياسايةن هةم بؤ ئةوةي ئـيرت جـةدواي ئيستيسماريشـيان    

 .امن بؤ شل تايبة ن ئةوةش بة هةمان شَيوة كة ثَيويستة نةمَييَننية لة وَلا ن بؤ وةكو مالي ع
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دَلشاد فةرموو

 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مــن لةطــةَل ئــةو ِرايــةدام كــة ئــةم بــِرة ثارةيــة بــؤ بــة طِرخســتين ئــةو ثــرؤذة تايبةتــةن تــةرخان نــةكرَيتن    
دن مةســةلةيةكةن بــةِرَيوةبردن مةســةلةيةكي تــرةن لــة دروســتكردن تَيِروانينَيكــي وا هــةبووة كــة   دروســتكر

بةرذةوةندي تَيدايةن بةَلام ئةوانة داهاتي خؤيان هةية كةوتوونةتة سةر سكةن حـةق وايـة لـة بـةِرَيوةبردني     



 69 

هـيال ثارةيـةك بـؤ     خؤيان ئيعتيمـاد لةسـةر داهـاتي خؤيـان بكـةنن مـن لةطـةَل ئـةو ِرةئيـةدام كـة حكومـة            
 .بةِرَيوةبردني خؤيان تةرخان نةكا ن سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيستا دوو كةس  دةوَيت ديراعي بكةنن كةس نيةن كاك عبدالسالمن فةرموو

 
 

 :بةرواري مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي مــن هةيــةن تةصــةور دةكــةم لــة مونادةشــةكان وا  مــن تةئيــدي كــاك دَلشــاد دةكــةمن بــةس ئيلتيباســَي  ال  
ةض يـان  (صـال  الـدين  -هـةولَير )ثَيدةضوو صـياؤةكةي ؤةلـة  بـوون ئـةوة شؤسـتةي سـةر شـةدامي سـةرةكي         

خودي مةشروعةض ئةطةر ئةوة جةواب بدةمن من لةطةَل ئةوةمة بؤ تةش يلي حـةق نيـةن بـةَلام ئةطـةر بـاش      
 .اوي شوةيرا  نةبَين تةواو من دذهةن ببوورةشةدامةكةي بؤ شوةيرا  دةضين حةدة بة ن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسن لَيذنةي دارايي جةواب بدةنن فةرموو

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كاك عبدالسالم بةو شَيوةية صياؤةكة كة هـةر لـة ثرؤذةكانـدا هةيـةن ئَيمـة ئـةوةمان نـةدل كـردووةن ئَيمـة          

( 622)ةَلَيني ِراطرتين ضيض بودجـةي بةكارخسـتين دوتاخبانـةي شـوةيراتي هـةولَيرن بـة بـِري مليارَيـ  و         د
 .ن ئيرت باسي شؤستةي تيادا نية(22)وةزارةتي دارايي و ئابوورين لة الثةِرة ( 12)مليؤن دينارن لة زجنريةي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نودتةي ني اميةن كةرةمكة

 :جن  الدين حسن ةعظيمبةِرَي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئَيمة وثان ئةو ثارانةي كة بؤ ئةو دوتاخبانانةي لة كةرتي تايبةتن تةرخان كراوةن من ثَيمواية وةكـو  
ئةوةي كة ئَيمة لة هةندَي شوَين سَي كؤلَيذمان هةيةن تا ئَيستا نة بيناي هةيةن نة بةشـي خـؤي هةيـةن ئـةو     

 .........رةثرؤذانةي كة لَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةوة ني امي نية خوشكي منن كةي ئةوة ني اميةض كةرةمكة فةرموو
 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ــدارةي          ــا ئي ــةن وات ــل ثرؤذةكةي ــي بةطةِرخس ــةوة ه ــةن ئ ــةو ني ــةوة ئ ــردين ئ ــة ك ــةوي ك ــةي ئ ــةو ئيلتيباس ئ
شؤسـتةكان ثرؤذةيـةكي تـرة لـة لَيذنـةي ئاوةدانكردنـةوة هـاتووةن لـة فةدـةرةي          مةدرةسةكةيةن مـةوزووعي  

ئاوةدانكردنةوةن نة هي وةزارةتي داراييةن بؤية ئةوةيان ثـارةي تـةرخان كـراوة بـوو بـؤ بـة طةِرخسـنتن واتـا         
 .ئيدارةي مةشرووعةكةن بؤية ئَيمة لةطةَلي ننين سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو

 :نةرهان عبداه دادر بةِرَي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من بةِراسل تَيبينيةك  هةيةن بؤ ِراطرتين بودجة بؤ البردني نةبَيض يةعين ِراطرتن يـةعين ضـيض البردنـي    
 .ئةو طوذمة ثارةية بَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ِرةئيتان تكايةض
 

 :ي دارايي و ئابووريوةزير/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِراسل ئَيمة مودتةرةحي حكومة  كة ضؤن هاتووةن تكام واية بةو شَيوةية بكرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية بودجـةي بةكارخسـتين دوتاخبانـةي شـوةيرا  لـة هـةولَير ئيل ابَيـتض زؤر        
 .لةطةَلة  َييَنض كةس نيةن بة كؤي دةنط الضوون بؤ فةدةرةيةكي ترسوثاسن كَي 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ثَيشنياز -ك
مليـؤن دينـارن لـة زجنـريةي     ( 063)ِراطرتين خةرجي دي ايين زانكؤي سابيس لة هـةولَير بـة بـِري مليارَيـ      

 (.22)ة الثةِرة لة وةزارةتي دارايي و ئابووري ل( 02)
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ِرةئيتانض

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة هةمان شَيوة ئَيمة ِرةئيمان ئةوةية كة  َييَنن لة مودتةرةحي حكومة  دا ضؤن هاتووةض بةو شَيوةية
 :ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

 .كاك زانان فةرموو
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 :دة كري  رؤوفبةِرَي  زانا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لة هـةمان ثَيشـنيارةكاندان البردنـي ثـرؤذةي دروسـتكردني      ( ب)بَيطومان ئةطةر بةراوردي بكةين بة بِرطةي 
ــر     ــرةش دا ِراطــرتين خــةرجي ديــ اينن ديســان ناِروونيــةكي ترمــان هةيــةن لَي ة ثــرؤذةي زانكــؤي ســابيسن لَي

دروستكردمنان هةيةن لَيـرة خـةرجي دي اينمـان هةيـةن بـة بـَي ئـةوةي بؤمـان دةستنيشـان بكـرَين ئايـا ئـةو             
دي اينة بةشَي  نةبووة لةو دروستكردنةض بؤية من ثشتطريي ئةوة دةكةم ثَيشنيازي لَيذنةي دارايـي ثةسـند   

 .اسبكرَين كار بكرَي بة ِراطرتين خةجي دي ايين زانكؤي سايبسن سوث
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن كوَيستان خان فةرموو
 

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلــال مــن زؤر الم ؤةريبــة كؤمثانيايــةك بَيــتن يــان وةبــةرهَينَي  بَيــتن زانكؤيــةك دروســت بكــا ن ثــارةي    
ني ئَيمة لةسـةر دةسـل ئـةو وةبةرهَينـة ضـؤن ضـؤني       دي اينةكةشي نةبَين ئةوة دةبَي موستةدبةلي مناَلةكا

 بَيتض 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن كاك ئارام فةرموو
 (:ئارام)بةِرَي  محيوب نعمت دادر 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثرؤذةكة ِرة  دةكةمةوةن لةسةر ئةساسي دسةيةكي بةِرَي  وةزيري خوَيندني باَلان كة خؤي باسي ئةوةي 

رد كة ثالنَيكيان هةيةن بؤ داهاتووش زانكؤكان بِرواتة كةرتي تايبة  و سةربةخؤ بـَين بَيطومـان سـةبارة     ك
بة كةرتي تايبة ن نةك تةنها بةِرَيوةبردنةكةن بيناكةش دةطرَيتةوة و هةموو شتَي  دةطرَيتةوةن لةبةر ئةوة 

 .ثَيويست ناكا  ساماني طشل تَيدا صةرف بكرَي
 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 .محدد فةرموو. سوثاسن كاك د
 (:وةرتَي)بةِرَي  محدد إبراهي  علي 
 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمــة لةطــةَل ئــةوةين كــة ئــةو ثرؤذانــة بةِراســل كــة بــؤ كــةرتي تايبــةتنن ســاماني دةوَلــة  بؤيــان صــةرف  
خؤمـان هةيـةن زانكـؤ ئةهليـةكانن     نةكرَيتن هةر وةك جةنابتان دةزاننن ئَيمـة كؤمـةَلَي  كَيشـةي زانكؤكـاني     

هةر ماوةيةك بةر لة ئَيستا لَيذنةيةك ثَي  هاتبوو كَيشةي ئةو زانكؤيانة كة تا ئَيستا كؤتايي ثَي نـةهاتووةن  
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ئةطةر ثارةي دةوَلة  هةيـة بـا بةِراسـل بـؤ ئـةو زانكؤيـةي نـاو خؤمـانن بـؤ تـةواو كردنـي ثَيداويسـتيةكان             
ِرييةكانيان تةواو بكرَين نةك زانكؤيةكة لة دةرةوة دَيتن كةرتي تايبةتة صةرف بكرَيتن بؤ ئةوةي كةم و كو

ثارةي دةوَلةتي بؤ صةرف دةكرَين تَيبينيةكيش  هةية كة لةسةر ِراكاني جةنابي وةزيرةن بؤ ئةو ثرؤذانـةي  
ئـةوة  كة ثَيشنيار كـراون لـة اليـةن وةزارةتةكانـةوةن يـان لـة اليـةن حكومةتـةوة ثشـتطرييان لـَي دةكـا ن كـة             

ــؤ تةكيــةكان وتــي   ــرؤذةي   : ئيقترياحــي حكومةتــةن بــةَلام ب ــازامن بــؤ ئــةويش ث ــةر الشــب َي دةيناكــةن ن ئةط
حكومــة  و ثَيشـــنياري حكومةتـــةن بؤضـــي ئةوانـــة دةيناكـــة ئةطـــةر البـــ درَي و دةنطـــي لةســـةر بـــدرَيض  

 .........مودتةرةحي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِرةئي جةنابي وةزير دةطرين كة ئةو تةمسيلي حكومة  دةكـا ن ئـةوِرؤ   ئةوة ِرةئي موحتةرةمةن ئيتتريامي 
لَيرةن لة ثَيش ئَيمة ديراب لة مودتـةرةحي حكومـة  دةكـا ن بؤشـي هةيـة ئـةو موافيـة بَيـتن لةطـةَل ئـةوة           

 .عمر نورةديينن فةرموو. دةناعةتي ثَي دَين كاك د

 :بةِرَي  عمر دد محمني خدر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لــة ( ســابيس)ن ئــةوةمان دبــوَل كــرد كــة دروســتكردني زانكــؤي (ب)مــة ثَيشــرت لــة خــاَلي يةكــةم لــة بِرطــة ئَي
مليـؤن دينـار دبـوَل كـران بؤيـة وا باشـة مةسـةلةي دي اينةكـةي         ( 062)مليار و ( 01)هةولَيرن بة طوذمةي 

مةسـةلةي دي اينةكةيـةن ِرة    هـاتووةن  ( ك)ن واتا ئةوةي كة لة خـاَلي دووةم لـة بِرطـة    (ب)خبرَيتة ثاَل بِرطة 
 .بكرَيتةوةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك خورشيد كةرةمكة
 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مليـؤن  ( 062)مليـار و  ( 01)ئةز ثشتةظانيَي ثَيشنيارا كاك عمر دكةمن ئـةظ خاَلـة البـدرَيتن ضـونكة ئةمـة      

َي زانكؤَين الزمة دي اينيشي دطةل بيتن لةبةر وَي ئةز ثَيشنيار دكـةم ئةظـة بَيتـة الدانن    تةرخان كرينن بؤ ظ
 .ئوظ ثارة بَيتة ِرةف  كرنن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير كةرةمكةض 

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

رة من تا ئَيسـتا ئـةوةي كـة هـاتووةن وتوومـةن فيعلـةن ئـةوةي كـة لـة مودتـةرةحي حكومـة  دا            وةَلالهي ديا
هاتووةن موافيقني لةسةر ئةوةن ديارة من لةو تةعبريةي من تَينةطيشتبَيتن تؤ بَلَيي ئَيستاش ئـةوةي كـة لـة    
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تةكيـةكانن  ( فيهـا  ـا  )مودتةراحاتي حكومة  دا كة هاتووةن مـن ديرـاب لـةوة دةكـةمن داواي ئـةوةش دةكـةم       
 .ديارة ئةوة بة نةوعَيكي تر يةعين ئةوة بووة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤن فةرموو
 

 

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي (022)مليـارو  ( 01)من ثَي  سةيرة زانكؤيةك دي ايين نةكرابَين لة ثَيشةوة ثرؤذةكةي زانكؤي سـابيسن  
ةرخان كرابَين ئةطةر موسـتةمسريَي  ثـارة بـؤ ديـ ايين تـةرخان بكـرَين خـؤي ة دَينَيتـة كوردسـتانض ة          بؤ ت

 سةرمايةك دَينَيتة كوردستانض ة سوودَيكي هةيةض 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دَلشاد فةرموو

 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةر بة شَيوازَيكي طشلن ئةو ني امة عالةمييانة دي ايين تايبةتي خؤيـان هةيـةن    من ثَيمواية ئةو زانكؤيانة
كةشـف و ديـ اين و تـةرخان كردنـي بـةع َي  شـت لةسـةر خؤيـان بَيـتن ئةطـةر           ( علاى األقا   )فيعلةن دةبَي 

ة موبةريرا  بؤ دروستكردني ئةوانةي كة ثَيشرت ناطةِرمةوة سةري هةبَيتن من هيال موبـةريرَي  نـابين  كـ   
 .ثارةي دي اين بة زانكؤيةكي ئةهلي ببةخشنين بؤية منيش لةطةَل ئةو ِرةئيةدام كة ئةو فةدةرةية البضَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بشرين فةرموو. كاك د

 :بشري خليل توفية. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةرةو ني امي كـةرتي تايبـة  دةِروا ن ئامـانج    ئَيستا وَلاتي ئَيمة بةرةو ني امي خةصخةصة دةِروا ن ديارةن ب
لةوةش ئةوةيةن كةوا ئةو دوِرساييةي لةسةر مي انيةي حكومة  هةيـة هةنـدَي  سـووك بَيتـةوةن جـا بؤيـة       
ئَيمة ئةطةر بضني بةرةو تةشجيعي ديتـاعي خـاصن دةبـَي ئـةوان بودجـة و ِرسـووما  و ثـارة بـة حكومـة           

ةسـةلةي بينـا دروسـتكردنن بينايةكـة بـؤ خؤمـان دةمَينَيتـةوة        بدةنن نةك حكومة  لةوان صـةرف بكـا ن م  
دةيناكةن بةَلام مةسةلةي ئةوةي تةشـ يليان بـؤ بكـةين ئـةوة ئَيمـةش لةطـةَل ئـةوةدا نـني كـة ثـارة صـةرف            

 .بكرَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
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 :بةِرَي  دة سعيد دة علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةِرَي ان مةعلوومة كة كةرتي تايبة ن يان وةبةرهَينـةر بينايـةك دروسـت دةكـا ن يـان      وةكو الي جةنابت و ب
دي اييَنن يان هةر شتَيكي دواي خؤي ئيستيسماري دةكا  و ثارة وةردةطرَيتـةوةن ئـةوة بـؤ كـةرتي تايبـة  و      

ة بـة بـةالش   بؤ خةَلكةن مةعناي نية ئةو بـةكاري دةهَينَيـتن دوايـي ثـارة وةردةطـرَي لـة دوتـابين خـؤ دابيلـ         
تةسليمي حكومةتي دةكا ن باسَيكي ترةن ئةطةر تةسليمي حكومةتي ناكا ن من بؤيـة ثَيموايـة دي اينةكـةش    
و ثارةي بيناكةشي هةر نابَيت بؤي تةرخان بكةينن ئةطةر خؤي بَيـت تـةرخاني بكـا ن وةكـو ضـؤن زانكـؤي       

ة دوتـابي وةردةطرنـةوةن ئةطـةر وايـة     ئةهلي جيهان و زانكؤكاني تر كراونةتـةوة و ثـارةي خؤيانـةن دوايـي لـ     
ئةوة ني امَيكي ترةن خؤيان ثارةي خؤيان دَين ئةطـةر ني امـة بـؤ حكومةتـةن ني امـي جاميعـةي حكومةتـةن        
ئةوةي حكومة  جيايةن بةَلام بةِراسل ئةوة ثارةي حكومةتة و ثارةي طشـتية بـؤ خـاص بـةكار دَيـتن بؤيـة       

 .ياسايي نيةن سوثاسهي دي اينةكةش و بيناكةشين من وادةزامن 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بة ئيمانتن بة ئيمانـتن ئـةوة ني امـي بـووض بـةس ئةوةنـدةم ثـَي بَلـَين ئَيسـتا دةخيةمـة دةنطدانـةوةن تكايـة             
 .دةخرَيتة دةنطدانةوةن كةرةمكة فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .......(الجيوز العودة إىل منءقشة املواضيع اليت مت حسمهء( )0)خاَلي ( 65)ن لة ماددةي (66)لة ماددةي 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .عةودةمان نيةن عةودةمان نةكردووة هيالن فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيـي زانيـاري مـنن زؤرجـار ديـ اين       ئَيمة ثَيش ماوةيـةك دةنطمـان دا لةسـةر دروسـتكردني ئـةو بينايـةن بـة       

دةكـرَين بــةَلام بــة نــةزةري ئيعتيبـار وةرنةطريايــةن ثارةكــةش وةردةطــريَين بينايةكـةش نــاكرَين ئَيســتا ئَيمــة    
بينايةكة دةنطمـان لةسـةر دايـةن مـةفرووز وايـة دي اينةكـةش دةنطـي لةسـةر بـدةينن ئينجـا بيخةينـة سـةر             

جابية بة نيسبة  ثايتـةخل هـةرَيمي كوردسـتانن هةرمةكتـةبَي  لـةو      ثارةكةن من ثَيمواية ئةوة خاَلَيكي ئي
 .بابةتة دروست بكا ن ثَيويستة ثشتطريي لَي بكةنن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِرَي ان ئَيستا دةخيةينة دةنطدانـةوةن زؤر دسـة كـران مـن لـة يـةكَي  طـةِرام ديرـاعي لـَي بكـا ن نـةبوون كـَي             
يل ا بكرَي خةرجي دي ايين زانكؤي سـابيس لـة هـةولَيرض كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئيل ـا بكرَيـت         لةطةَل ئةوةية ئ

 (.3)تكايةض زؤر سوثاسن كَي لةطةَل ئةوةية  َييَنض يةك كةسن زؤر سوثاسن بؤ خاَلي 
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــة     -3 ــةوة ل ــارة بوونةت ــةي دووب ــةو ثرؤذان ــي ئ ــارة    البردن ــتيدا دووب ــة ِراس ــةر ل ــةكانن ئةط ــرؤذة بةردةوام ث
 :بوونةتةوةن ثارةكةي تةرخان بكرَي بؤ ثرؤذةي تر لة هةمان ثارَي طان كة بريتني لة 

مليـؤن دينـارن لـة زجنـريةي     ( 012)مليـار و  ( 0)ئاظا كردنا ئاظاهيَي تاديطا بيناسازي لـة دهـؤكَي بـة بـِري     -1
 .(10)ي وةزارةتي ناوخؤن الثةِرة (1)

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .نودتةي ني اميض كاك نةرهان فةرموو
 :بةِرَي  نةرهان عبداه دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ......سةبارة  بةو ماددانةي ثَيشوون ئَيمة كؤمةَلَي  ثارةمان طةِراندةوةن ئةو ثارة ضارةنوومسان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

( مح)ن دةنطي بؤ دران تةواو بوو كاكةن فةدةراتي تر دَيتن تكاية وةرنة سةر فةدةرةي مونادةشةي لةسةر ناكرَي
 (.3)لة بِرطةي 

 :بةِرَي  ثةيام محدد حممد محمني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئَيمة هةندَي  ثَيشنيارمان كرد هةر لةو بابةتانةيةن وةكو ئةو بابةتانةيةن بؤية دةكرَي ئَيستا خبرَيتـة  
 ..........دانةوةن ضونكة هةر عةيين ئةو شتةدةنط

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بة تةسةلسول هةموو ثَيشـنيارةكان دَين ة ثَيشـنيارَي  هةيـة دَين كـةي هـا ض ئةطـةر تيكـرار بـوون ِرجائـةن          
 .هةمووي دَيت بة تةسةلسوول دَين فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن ئةو ثَيشنيارانة دةخرَيتة ِروو كة لة ناو هؤَلي ثةرلةمان و لة اليةن لَيذنةكانةوة ثَيشـكةش كـراوةن   عادةتة
 .........هيال ثَيشنيارَي  لة دةرةوةي ئةوانة ناخرَيتة ناو 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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وة لةسـةري نووسـراوةن   ثَيشنيار هاتووة لة ليجانن لة لَيذنةي دارايين لة نـاو ثةرلـةمانن هـةمووي كؤكراوةتـة    
تةبي كراوةن بة تةسةلسوول ئاوا يةك يـةك دةخيوَينينـةوةن تـةواون ِرجائـةن بةسـةن لَيذنـةي دارايـي دووبـارة         

 .بيخوَيننةوة
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ليـؤن دينـارن لـة زجنـريةي     م( 012)مليـار و  ( 0)ئاظا كردنا ئاظاهيَي تاديطا بيناسازي لـة دهـؤكَي بـة بـِري     -1
 .ن عةال ئةساس ئةوة دووبارة بؤتةوة(10)ي وةزارةتي ناوخؤن الثةِرة (1)
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ِرةئيتانض

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دبَي الب درَيت ئةطةر مةوزووعةكة دووبارةية فيعلةن ئةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دوو كةس لةطةَليض دوو كةسيش دذيض ني اميةض فةرموو

 (:بالل)بةِرَي  محدد سليمان عبداه 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراســل مــن الم ســةيرة ئــةو ضــةند ِرؤذةي ئَيمــة مونادةشــةي ئــةوة دةكــةينن باســي دووبارةمــان كــردووةن  
 ........خؤي لَيرة بووةن وةزيري تر لَيرة بووينةن يةعين ئةوان ضؤن ديراسةيان نةكردض ئةو  جةنابي وةزير

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكايةن ِرجائةن دانيشةن ثَيشنيارة هاتووةن كاك عمر كةرةمكة
 :بةِرَي  عمر عبدالردن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دووبارةيـةن ئـيرت هـيال ثَيويسـت بـةوة ناكـا  ئـةوة        : تووةن كـة دةَلـيَ  خؤي لة خؤيدا ئةو ثرؤذةية بؤ ئـةو هـا  

 .دةنطي لةسةربدةينن خؤي لة خؤيدا مةفرووزة كؤتايي ثَي بَين الب درَي لة ناو ثرؤذةكةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .شل وانيةن كاك ئيسماعيل كةرةمكة
 :بةِرَي  إمساعيل حممود عبداه

 .رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة
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ئــةوة لــة بودجــةي وةزارةتــي نــاوخؤ هــاتووةن ثَيشــنياري لَيذنــةي ناوخؤيــةن داوامــان كــردووة جارَيكيــان بــة  
 .سؤراني هاتووةن جارَيكيشيان بة باديينن يةكَيكيان جَيبةجَي بكرَيتن يةكَيكيان ئيل ا بكرَيت

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ابي وةزيري تةختيت لَيرة بوون بةِراشكاوي لةبةردةم ئةنداماني بـةِرَي  ئاشـكراي كـردن كـة ئـةوة      دوَييَن جةن
 .بة هةَلة هاتووةن بؤية ئَيمةش لةطةَل ئةوةين الب درَين سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كـَي لةطةَلـة  ـَييَنض    بةِرَي ان كَي لةطةَل ئةوةية ئةو فةدةرةية الب درَين تكاية دةسل بةرز بكا ض سـوثاسن  
 .بة كؤي دةنط البردران بؤ فةدةرةيةكي تر

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

البردني ئاظاهي كردنا ئاظاهيَي ِرَيبةريا بةرهةمهَيين سوتةمةني بةبِري مليارَي  و شـةش سـةد و هةشـتا     -ب
 (.10)ثةِرة وةزارةتي ناوخؤ لة ال( 0)مليؤن دينارن لة زجنريةي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو

 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيموايةن ِرةنطة ئةو حاَلةتة زؤر دووبارة ببَيتةوةن ِرةنطة هةنـدَيكي تؤمـار كرابَيـتن هةندَيكيشـي تؤمـار      
 .........بكرَيتن  بة عام دةنطدانَيكي لةسةر  نةكرابَيتن ئةطةر هةر وةكو مةبدة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نا شل وا نيةن من داوام لَيت كردن ِرجائةنن هةرضي لـة نـاو وةرةدـةكان هـاتووةن يـةك يـةك دةخيوَينينـةوةن        
 .ضونكة ئيتتيمالة بة كةليمةيةكن بة سةترَي  لةطةَل ئةوةكة فةردي هةبَين كاك عبدالسالم كةرةمكة

 :بةرواري مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيارةكةيان لة سةرةتا دةَلَيت هةموو ئـةو ثرؤذانـةي دووبـارة بوونةتـةوةن ئةطـةر دووبـارة بـن البـدرَينن         
ئةطةر ئَيمة دةنط لةسةر ئةوة بدةين دروستةن ثاشان وةكو هةندَي  لة خوش  و برايانيش باسيان كردن بة 

نن بؤية ناوبردني ئةو ثرؤذة و ئةوةن بة تةصةوري من تةصويت لةسةر تةصةوري هةندَي  زؤر ثرؤذة هةب
ئةوة نيةن تةصويت لةسةر ئةو ثرؤذة و ئـةو ثـرؤذة نيـةن تةصـويت لةسـةر مةبـدةئي دووبـارة بوونةوةيـةن         

 .ئةطةر دووبارة بوون بَيتن نة ثَيويسل ثةرلةمان بَيتن ِرجاتان لَي دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ن هةر ثرؤذةيةك دووبارة بَيتن يةكة يةكة الدةبردرَين بـةَلام بـؤ وزووحـي زيـاترن يـةك يـةك دَيينـة        بةِرَي ا
سةرين اليان دةدةينن ئةوانةي هةيةن بة مةبدةئي عاميش طشت ثرؤذة دووبارةكانن يةك يةكي الدةبردرَيتن 

 .ني امي كاك ساالر فةرموو
 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .مانبةِرَي  سةرؤكي ثةرلة
مادام حكومةتيش لَيرةية ئةو حاَلةتـة لـةوة دروسـت دةبـَين كـة ئةمـة بـة دوو شـَيوةزار لـة نـاو ثرؤذةكانـدا            
هــاتووةن بؤيــة ئيعتيمــاد بكرَيتــة ســةر يــةك شــَيوةزارن ئــةو شــَيوةزارةي كــة ســةرؤكي ثةرلــةمانن ســةرؤكي     

مـن تةصـةورم وايـة تووشـي ئـةو       حكومة ن سةرؤكي هةرَي  دانونةكاني ثَي دةنووسرَين بةو شـَيوةزارة بـَين  
.......... 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ئيسارةي ئةو شتانة مةكةن كاك خورشيد كةرةمكة
 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نودتة  ني امةن ئةوة باسي ئةوة نيةن شَيوةزار و ئةوانةن ئَيمة باسي بودجة دةكةين

 
 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

: ئةوة خؤ ثرؤذة دووجار ناخرَيتة نـاو تةنـدةرةوةن ثرؤذةكـة يـةكجار دةخرَيتـة نـاو تةنـدةرةوةن كـة دةَلـَين         
نـدةرةوةن جـارَي بـة    بةِرَيوةبةرايةتي ئاوي دهؤكن خؤ ناضن دووجار بيخةنة ناو دةنطدانةوةن بيخةنة نـاو تة 

سؤرانين جارَي بة باديينن يةعين با مةوزووعةكة وا لَي نةكةينن ؤةَلةتةن بةِرَي  وةزيري ثالندانان لة ِرؤذي 
ئةطةر ئةو جؤرة هةَلانة هاتبَيتن خؤي ئؤتؤماتيكي ضاك دةبَيتن لةبةر ئةوةي ئةوانـة  : ثَينج شةممةدا وتي

 .هَيشتا تةندةريان بؤ نةكراوةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة
 :بةِرَي  برهان رشيد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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دةربارةي دووبارة بوونةوةي ئةو ثرؤذانةن ثَيويست بة دةنطدان ناكا  بةِراي منن لةبةر ئةوةي ئةمري وادين 
كـة دةبـَي يـةكَيكيان البضـَين     دووبارة بووة يةك جار تةنري  دةكرَين دوايَي تةحصيل حاصلة بة ثَيي دانونن 

 .سوثاست دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكةن فةرموو

 :بةِرَي  ناس  توفية عبدالكري 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة خؤي ئؤتؤماتيكي ثرؤذةيةك دووجار ناخرَيتة ناو تةندةرن بةس ئَيمة ثرؤذةيةكمان لةبةردةست دايةن 
جةمي كراوةن كةواتة حةدي خؤمانة يةكَيكيان الببـةينن ئـةو ثارةيـة دةطةِرَيتـةوة     كة جةمي كراوةن دووجار 

 .بؤ سةر بودجةن كة لة جةمعةكة كؤ كراوةتةوة دووجارن سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

البردنــي ئــةو ثرؤذانــةي كــة دووبــارة بوونةتــةوةن لــة ثــرؤذة        : ن دةَلــَي(3)بــةِرَي ان دَيينــة ســةر خــاَلي    
ةكانن ئةطةر لة ِراستيدا دووبـارة بوونةتـةوةن ثارةكـةي تـةرخان بكـرَي بـؤ ثـرؤذةي تـر لـة هـةمان           بةردةوام

ن ئةطةر لةطةَل ئةوةن هةردووكي بةو شَيوةية البضَيتن كـَي لةطةَلـة   (ب)و ( مح)ثارَي طان كة بريتني لة فةدةرة 
ن بـؤ خـاَلي   (ب)و ( مح)فةدـةرة   دةست بةرز بكا ض زؤر سوثاسن كَي لةطةَل دا نيةض بة كؤي دةنط ثةسند كـران 

(4.) 
 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن  ( 292)مليـار و  ( 39)كـة دةكاتـة بـِري    %( 12)كةمكردنةوةي بِري حيسابي اإلعانا  بـة ِرَيـذةي    -4
 .دينارن ثَيشنيار

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو كاك ئاراس

 :سني حممودئاراس ح. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان ضةند بؤضوونَي  هةبوو لةاليةن ئةندامة بـةِرَي ةكان و لَيذنةكانـةوةن بـؤ كةمكردنـةوةي هةنـدَي       
بةِرَيذةي جيا جيان هةندَي  لة حيساباتةكانن هةندَي  هةبوو حيساباتي تةعوي اتي مـوةزةفيين تَيكـردووةن   

مينــة ن هةنــدَي  مــةنافعي ئيجتيمــاعين هةنــدَي  مةصــاريف ئــوخران ضــةند   هةنــدَي  ئيعانــا ن هةنــدَي  
لـة  : كةم بَيتةوةن بؤضوونَيكي تـر هةيـةن دةَلـيَ   %( 92)لة : بؤضوونَي  هةية لةسةر هةندَي لة حيسابن دةَلَي
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كـةم بَيتـةوةن بـةس مـن ثـَي  باشـةن ثـَيش        %( 12)كةم بَيتةوةن بؤضـوونَيكي ئَيمـةش هـةبوون كـة لـة     %( 62)
 .ي خبرَيتة دةنطدانةوةن بةِرَي  وةزيري دارايي بؤمان ِروون بكاتةوةن ئةو حاَلةتةئةوة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .نودتةي ني امييةض كةرةمكة
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارةكةي من لَيرةيةن نودتة ن ئاخر %(62)لَيرة ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان ئةو بِرةيانن داوايان كرد لة 

ش خبرَيتــة دةنطــةوةن ئةطــةر ئــةوة دةنطــي نــةهَينان ئينجــا لــة   %(62)ني اميةكــة ئةوةيــة كــة ثَيويســتة لــة  
 .كة خبرَيتة دةنطدانةوة%(12)

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

ئَيستاش دووبـارةي  : ديارة من دوَينَيكةش لة وةَلامدانةوةم دا باس  كردن ئةو مةوزووعانةم باس كردن يةكةم
ي بـؤ  (59)ي بـؤ مي انيـةي بانقةكانـةن    (41)ملياري بؤ مي انيـةي كةهرةبايـةن   ( 129)دةكةمةوةن ئيعانا  

نـاتي زراعييـةن باجـارَي باسـي ئـةوةيان      ي بـؤ ئيعا (52)بـؤ مي انيـةي مةتارةكانـةن    ( 62)مي انيةي نةوتـةن  
لةوة كةم دةكةنـةوةن ضـؤن تةئسـري ناكاتـة سـةر موازةنـةي ئَيمـةض بةضـي تـةعوي           %( 12)بكةينن ئايا ئيوة 

دةكرَيتــةوةض ئَيمــة ئــةوة هــةمووين هــةر ئــةو ِرؤذةي كــة ثرســيارةكامن وةَلــام دايــةوةن يــةكَي  لــة بــرادةرانن  
ئـةو جـةمي و تةِرحـةن لـة كوَيـوة هـاتووةض ئةوةتـة        : ئةوةيان كردن وتيان ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَي ن باسي

ئَيمة لة كوراسةكامنان دان هةبوو يان هةيـةن لـة نـاو وةزارةتـي ماليـةن لـة كوراسـةكامنان دا دةركـةوتووة ئـةو          
ة بـة  جةمي و تةِرحانةن لة كوَيوة ئةو ئرياداتانة و ئةو مةصروفاتانة هاتووةض مـن تكـام وايـة ئـةو مةوزووعـ     

 .عيلميانة بؤي بضنن مونادةشة بكرَين ئَيوةش ة بِريارَي  دةدةنن ئَيمة تةنري ي دةكةين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة كاك ئاراس
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةن ة ِرَيذةيةكي مةبةسـتةض يـان   تا ئَيستا بةِرَي  وةزيري دارايي بؤي ِروون نةكردينةوةن خؤي لةاليةن خؤيةو

 :ضي طوجناوة لةطةَل سياسةتي دارايي وةزارةتي داراييض بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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%( 12)وةكو خؤي لة ثرؤذةكة هاتووةن بةو شكلة  َينَيتن لَيذنةي دارايي ثَيشـنياري  : جةنابي وةزير دةَلَيت
داوا %( 92)داوا دةكـةنن  %( 62)ِرازي بةن ضـونكة   كردووةن جةنابي وةزير بةوة ِرازي نيةن هةر بةوة طةلَي 

 .دةكةنن سؤزان خان كةرةمكة
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر مةبةست لة كةمكردنةوةي ئةو بِرة ثارانة ِرَيطري دروستكردن بؤ كارةكاني حكومة ن بة تايبةتي لةو بـوارة طرنطانـةي   
ردن كـة كارةبايـةن كـة نةوتـةن لةطـةَل مةتارةكانـةن لةطـةَل كشـتوكاَل دايـةن بةِراسـل كةمكردنةوةيـةكي            كة بـةِرَي يان باسـيان كـ   

عةفةوي دةبَيتة هؤي ئةوةي كة حكومة  مي انيةتةكةي تَي  بضَين بةَلام ئةطةر ئةو ئيقترياحةن ئَيمة بَيني بة شَيوازَيكي تـر  
  وةزيري دارايـي بـؤ ئـةوةي ئـةو ثارةيـة بـة شـَيوةيةكي ئيقتيصـاديانةن بـة          بةِرَي  حكومة ن بةِرَي: صياؤةي بكةينةوةن بَلَيني

شَيوةيةكي شةفافانةن لة ذَير ضـاودَيريةكي تـةواو دان ليجـاني ثةرلـةمانن بـؤ لةمـةودوا لةطـةَل ثةسـندكردني ئـةو بودجةيـةدان           
مواية ئةو تةريقةيـة باشـرتة لـةوةي كـة     ئةو ثارانة ضؤن صةرف كرا ض ثَي: لةسةر فلس بة فلسي ئَيمةن ثرسيار دةكةينن دةَلَيني

ئَيمة كَيشةيةك دروست بكةينن سبةي ِرؤذَي لة كةرتي كارةبا دا كَيشةمان بؤ دروست بَين لة كةرتي كشـتوكاَل دا كَيشـةمان بـؤ    
ة كـةم  دروست بَين لة كةرتي سووتةمةني و هَيناني سووتةمةني بؤمان دروست بَين لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةدام ئـةو هينانـ  

ي لَيذنـةي دارايـي بـَين نـة     %( 12)نةكرَيتةوةن بةَلام لَيرة ئيقترياحَيكي تر هةيةن مادام هةر داوا كراوة كةم بكرَيتـةوةن نـة لـة    
 .ن زؤر سوثاس(12)ن بة (6)ن بة %(6)هةر هةمووي مانةوةكةي وةزارة  بَين ئَيمة ئيقتريا  دةكةين لةو بابانةدا لة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن %(62)ن يـةكَي  هةيـة   %(92)بةِرَي ان ضوارن ثَينج مودتةرةحي كةمكردنةوة هةيـةن مودتـةرةحَي  هةيـة    
ن ئَيسـتا ئَيمـة لةسـةر سـةرةوة دَيينـة خـوارةوةن       %(6)ن هةيـةش  %(12)ن يـةكَي  هةيـة   %(32)يةكَي  هةية 

 .نودتةي ني اميض كاك شَيرزادن فةرموو
 :شريف عبداحلءفظبةِرَي  شَيرزاد 

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ئَيمة وةكو باسي دةكةين هةموومانن بيست ِرؤذن سي ِرؤذة ئةو لَيذنانة خةريكي ئةو كارةنن ئةوة كارَي  نية 
عةفةوي بـَين بةِراسـل ئةطـةر عةفةوييـةن ديـارة هـةر ئـةوِرؤ بـؤي دانيشـتووينن مـن ثَيموايـة زؤر دةمَيكـة             

 .فةوي نية ئةو مةسةلةيةن زؤر سوثاسخةريكي بووينن بريمان لَي كردؤتةوةن بة عة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةردَيكي يةكجار شاسيعةن ضؤن عةفةوي نيةن كةرةمكةن فةرموو( 96)
 :بةِرَي  سامل توما كاكو

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن هةيـة  لة عينواني ئةو سـَي حيسـابةدا شـتَي  هةيـةن مومكينـة بـةِرَي ان ئةنـداماني ثةرلـةمانن تةخـةوفيا         

 .......لةوةي ئةو جؤرة مةصرووفاتة بؤ ؤةرةزي خؤي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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تكاية باسي ِرةدةمةكان بكةنن تكايةن ئةندام ثةرلةمان ئازادةن ِرةئي خـؤي بـة جـواني دةدان ِرةئيةكـةي ئَيـوة      
كـةس ئيتيهـام مةكـةنن ئـةوة     طوَيتان لَي بَين هدوئةكة بثارَي نن يان دبوَلي دةكةنن يان دبوَلي ناكةنن ئينجـا  

لةبةر ئةوةيةن يان ئةو لةبةر ئةوةيةن يان تَينةطيشوونن بؤ تَينةطيشتووةض ئةنـدامي ثةرلةمانـةن بـة جـواني     
 .تَيطةيشتووةن ثَيي واية ئةوة باشةن كاك عمر فةرموو

 :بةِرَي  عمر صدية حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة ئـةو ئيقترياحانـةي هـاتبوونن بـةو ِرَيـذة جيايانـةي كـة هـاتبوونن بـؤ كةمكردنـةوةين           ئَيمة لة لَيذنةي دارايين ثاش ئةوةي ك
تةماشاي ساَلاني ثَيشوومان كردن بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمانن يةعين ناكرَيت ئَيمة ِرَيذةيةك ئيقتتريا  بكةينن بةِرَي ةوة كـة  

ئيعانا  بكةينن يان مينة ن يان مةصروفاتي ئـوخران دةبيـنني   تةماشاي ساَلاني ثَيشوو نةكةينن ئةطةر تةماشاي تةنها حيسابي 
مليـارن بـؤ   ( 434)ئةوةي كة تةصدية كراوةن بووة بة  0229مليار هةبووةن بؤ ساَلي ( 242)ن 0222بؤ منوونة مينة  ساَلي 

سؤزان خانيش كـة دةَلَيـت   بوون ئةوةي %( 12)مليارةن ئةو ِرَيذةيةي كة لَيذنةي دارايي ثَيشكةشي كردبوون لة ( 431)ئةو ساَل 
بــؤ %( 12)بَيــتن بــؤ هــةردوو حيســاباتي ئيعانــا  و مينــة ن لــة  %( 6)تةصــةور دةكــةم حــةلَيكي وةســيتةن ئةطــةر ِرَيــذةي لــة  

 .مةصروفاتي ئوخران شتَيكي باش دةبَين سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناس  خان كةرةمكة
 :بةِرَي  ناس  توفية عبدالكري 

 .كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ
بـؤ صـةرف كردنـي هةنـدَي كـاري كؤمةَلايةتييـة       : ديارة ئَيمة ثرسيارمان كردن مـةنافعي ئيجتيمـاعين وتيـان   

صبا  زؤر بة جواني تةوزحيي كردن كة هةموو . تايبة  بةو وةزارةتةن ئوخرةياتةكانيشن لَيرة بةِرَي  كاك د
افعي ئيجتيماعي و ئوخرةياتةن كةمكردنةوةي هيال ِرَيطة شتةكان دةَلَين دوايَي دةَلَي ئوخران ثَيمواية ئةو مةن

ناطرَي لة حكومة ن ئةوة هيال ثَيوةرَيكي واز  نية بؤ تةوزيي كـردن و دانـي بـة خـةَل ن هـةمووي دةضـَيتة       
 .ذَير مي اجي شةخصي و بةرذةوةندي تاكي و حي بين لةبةر ئةوة هةر ضةند ئَيرة كةمبكةينةوة كةمة

 : نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

 .جةنابي وةزير كةرةمكة
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا ئَيمة مةوزووعي ئيعاناتة واب امنن ئةو ضوو بؤ مةنافعي ئيجتيماعين من ئةطةر بَيينة سـةر مـةنافعي   

عـي ئيعاناتـة كـة بؤتـامن شـةر  كـردووةن بـة        ئيجتيماعين لةسةر ئةو مةوزووعة دسةي ترم هةيةن ئةوة وةز
تةئكيد مي انية دة  ئةوساَل وةكو ثار نابَين ثاريش وةكو ثَيرار نابَين ساَلي داهاتووش وةكو ئةوسـااَل نـابَين   

 .لة هةموو وةختَي  دان طؤِرانكاري دةكرَين لة ِرةدةمةكان دا بة ثَيي ئيش و كار
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .رةمكةكاك برهان كة
 :بةِرَي  برهان رشيد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من بة بَي تـةعلية دسـةدةكةم تةبعـةنن ِرَيـ م بـؤ هـةموويان هةيـةن زةميلةكانيشـ ن كـة ئَيمـة داوا دةكـةين            
مينة  و ئيعانا  و مةصروفا  ئوخرا و ئةو شتانة كةم بكرَيتةوةن هةر لة خؤمانةوة داوا ناكةينن مـن ئـةو   

هةموو بةِرَي  زةميلةكامن ببيننن ئةوةش بؤ جةنابل دةنَيرم كة خراث بـةكار دةهَينـرَين فـةرموو     كتابةن با
 .ئةوة بطةَيَينن بؤ دةست سةرؤكي ثةرلةمان

  :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لَيذنـة هةيـةن تكايـة لَيذنـةكان بـة       19ئةوة ثاشان دةتوانن لَيذنةي نةزاهة هةية لة ثةرلـةماني كوردسـتانن   
 .داضوون دةكةنن كاك كاردؤ فةرموودوا

 
 
 
 

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كة وةزيري بةِرَي  باسي كـردن باسـي كارةبـان بـانةن نـةو ن مـةتاري كـردن ئـةو ئيعاناتـةي كـة           %( 12)ئةو لة 
ن داهـاتي مـةتار بـؤ كَييـة و     ثَيويستة بـؤ ئـةو شـوَينانةن تـا ئَيسـتا بـةِرَي  وةزيـر جـةوابي ئـةوةي نةداينـةوة          

 .....ثةيوةندي بة ة وةزارةتَيكةض يةعين ئةوة 
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرجائةن ئَيستا لةسةر فةدةرةيةكي خاصنين ئينتريان ثَي مةكةن ِرجائةنن كاك بةشري كةرةمكة
 

 :بشري خليل توفية. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

جارَيكي تر ثَيشنياري ئةوة كراوةن كـة هةنـدَي ثـارة لـة شـوَيين ديكـة زيـاد بكـرَين بـؤ           بةِراسل ئَيمة ضةند
منوونة مووضةي كةموةندامةكان و مووضةي خانةوادةي شةهيدةكانن هةتا بودجةي ثةرلةمانيش داواكراوة 

جَيطـةي بَيتـةوةض   زياد بكرَين باشة ئةطةر ئَيمة لة شوَيين ديكة بِرَيكي لَي كةم نةكةينةوة لـة كـَي زيادةكـان    
بـَين  ( 92)وةكو شتَيكي ثَيويستةن بةَلأم با رَةَيذةكةي ئةوةندة نةبَين نة : بؤ ية ئةوة تةدريبةن دةتوامن بَلَي 

بَين ِرَيذةيةكي ئاوا بَي كة جةنابي وةزيري دارايين ئـةوانيش بـؤ خؤيـان دةناعـةتيان بـة شـتةكة بـَين        ( 62)
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ِرَيذةيةكي كةم بَين كةوا بةشـي ئةوانـة بكـا  كـة ئَيمـة شـتةكامنان زيـاد        بَين ( 5)بَين ( 0)بَين ( 3)بَين ( 6)
 .كردووة لة شوَيين ديكةن زؤر سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالم كةرةمكة
 :بةرواري مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

كـيش هةيـة كـة بضـني     ئةو مةوزووعـة جـارَيكي تـر دةَلـَي ن شـارةزاييةكي موحاسـةبةي ثـَي دةوَين ئيتيالعيَ       
تةفاصيلةكاني ب اننين ئةطةر مةسةلةن بؤ مينة  و ئيعانا  و مةصاريف ئوخران منيش لةطةَل  ئةوانة هةر 
نةمينَينن بةَلام يةكَي  هةر تؤزَي  خؤي ماندوو بكا ن بضَيت ب انَي ضي لـة دوادايـةن ئـةوة جـةنابي وةزيـر      

ايـةن لـة مـةنافعيشن مـن دةَلـَي  لـة ِرووي ثسـثؤرييةوة        لَيرةية باسي ئيعاناتي كـردن ئةكيـد لـة مينـةحيش و    
ئةطةر دوو مةبةستمان هةية لةوةي ئَيمة كةم بكةينن يان نةمينَيتن كةم بكةين ئةوة ِرةنطة لة موتابةعةي 
ــةوة         ــةكراوةن ئ ــةرف ن ــارة ص ــةو ث ــةموو ئ ــةوة ه ــة كؤن ــردن ل ــي ك ــر باس ــاك عم ــو ك ــة وةك ــةن  ك ــة ديومان ئَيم

ئَيمة ثارةمان دةوَي لةوةي شتةكمان هةيةن هـةدر هةيـة لـةو بابةتانـةن ثارةمـان       موبةريرَيكي جوانةن ئةطةر
مليـار دؤالرن  ( 1222)تريليـؤنن  ( 172)هةية بؤ هةندَي بواري زةرروري ترن من تَيدةطةمن بةَلام دَينمة بـري  

بؤمـان  لة داصةي حكةمةتةن كة ئةوة دةتوانني هةر ثَيشـنيارَي  ثَيشـكةش بكـةينن كـة حكومـة  مول ةمـة       
ثِربكا ن ئةو كةمكردني ئةو ثـارةن ئـةو بةشـة ناهَينَيـت كـة ئَيمـةن ئـةو ثـووحي ئَيمـةن ئةطـةر دةزييـة لـة             
شارةزاييةن لة موتابةعةيةن من لةطةَل  ئةصلةن هةَلبطريَين ئةوانةن ئةطةر ثَيويست نـةبنن ئةطـةريش بضـني    

ندةض ئةو ماددة تةصةور دةكةم دةسل لـَي  ديراسة  بكةينن تةماشا بكةينن ثَيويسل بؤ هةر وةزارةتَي  ضة
نــةدةينن ثشــتطريي ثَيشــنياري ســؤزان خــان دةكــةمن شــةفاف تــر بَيــتن هــةوَل بــدرَيت ئيقتيصــادي تــر بَيــتن 
تةوصية بنَيرَيت بؤ ئَيمة لةطةَل بودجةن بة تايبةتي ئةو بابةتانةي ئيعانة و مينة  و مةصـروفا  ئـوخران   

نن لة ذَير ضاودَيريةك و موتابةعةيةكي باش بَيتن مةجال نةدرَيت ئـةو  ئَيمة وةكو ثةرلةمان تةوصية بكةي
 .ثارةية بة هةدر بضَيتن لةطةَل ئةوة ني  ئةصلةن صرر لة هةزاريش كةم بكرَيتن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دة سعيد فةرموو

 :بةِرَي  دة سعيد دة علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةزانني ناهاوسةنطييةك هةية لة نَيوان نةفةداتي تةش يلي و نةفةداتي ئيستيسمارين ئـةو  وةكو هةموومان د

نا هاوسةنطييةش واب امن بِرَيكي زؤري لَيرةوةيـة كـة ئـةو بابانـةي بـاس كـران ن يكـةي دوو تريليـؤن و نيـو          
سرتاتيذي طةورةن بؤ زياترةن بؤية ئةطةر ئَيمة بَينين ئةو نيسبةية كةم بكةينةوةن دةيكةين بة بةرنامةيةكي 

ئـــةوةي ســـاَل بـــة دواي ســـاَل تـــةوازوونيل  دروســـت بكـــةين لـــة بـــةيين نةفـــةداتي تةشـــ يلي و نةفـــةداتي 
كةم بكةينةوةن بؤ ثرؤذةي خ مـةتطوزاريي و بـؤ هاووَلاتيـانن بـؤ     %( 62)ئيستيسمارين بؤية من ثَيمواية لة 
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ينن كـة حكومـاتي دونيـا ئـةوة دةكـةنن كـة       ئةوةي نةفةداتي ئيستيسماري زياد بكةينن لة تةش يلي كةم بكـة 
 .هاوسةنطي لة نَيوان ئةو دوو نةفةداتة بكةنن ئةوةش هةنطاوَيكي باش و جددي و سرتاتيذييةن زؤر سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .صبا  فةرموو. كاك د
 :صبا  حممد جنيب. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةبعةن بودجة تا ِروون تر و ئاشكرا تر بَين بِرطةكاني ئةو ضةم  و وشانةي زؤر سوثاس بؤ ئةو فورصةتةن ت

كة تيايدا هاتوونن واز  تر بَين واب امن كَيشةكانن طرتوطؤكـان بـة ئاراسـتةيةكي باشـرت دا دةِرؤنن ئـةوةي كـة       
ةيـةن  باسي مينة  و ئيعانا  و مةنافعي ئيجتيماعي و مةصروفاتي ئوخرايةن ئةوةي ثةيوةنـدي بةوانـةوة ه  

من حةز دةكةم ئةو ثَيناسةيةي كة لـة موازةنـةي عامـةي دةوَلـةتي ئيتيتـادي دا هةيـةن زؤر بـة كـورتي بـؤ          
هاوكارامني خبوَينمةوةن بؤ ئةوةي هةندَي  ِروونين هةندَي  رؤشين خبةينة سةر بابةتةكةن كة باسي مينـة   

ــَي لدوليااة و املاانق امل دمااة للم  سااءت  وتشاام  يصيصااءت اإللتزامااءت ا ءرايااة و العربيااة و ا : )دةكــا  دةَل
ديـارة ئةطـةر ئـةو ثَيناسـةية ِرةضـاو بكـةينن ِرةنطـة         ،(ا دمية و الث ءفية و اإلعالمية و اجلمعيءت اإلنساءنية 

باشرت بتوانني حوك  بدةين لةسةري دان لة بارةي ئيعاناتةوةن تةئيدي بؤضوونةكةي وةزيري دارايي دةكةينن 
يصيصاءت الادعا امل ادل للشاركءت العءماة إلنتاءق الطءقاة الةهربءكياة و اركءت           متثا  )كة وا ثَيناسةي دةكـان  

لة بـارةي مـةنافي ئيجتيماعيـةوةن ئةطـةر ئيجـازةم ثـَي بـدةين          ،(ال طءع الزراعي وب ية  ركءت ال طءع العءل
ــة     (وتشاام  يصيصااءت نظااءل التوزيااع العااءل للبطءقااة التموينيااة     ) ــدي ب ــتان ثةيوةن ــة كوردس ــةوة ل ــة ئ ن ك

ن لـة  (و بةة احلمءية االاتمءعية وبدالت العسةريني ونف اءت اإلاءةاة واملعوناة للمهنارين    )ستانةوة نيةن كورد
وتشام  احتيءطياة الطاواري  وتعويضاءت حارو الةويال ومباءل  تساوية         :)بارةي مةصروفاتي ئـةخراوة دةَلـيَ  

نني ِروونـرت حـوك  بـدةين لـة     ن بةو ثَيناسانة بَي كة عةرزم كـردنن ئَيمـة دةتـوا   (الديون والتعويضءت املختلفة
سةر كةمكردنةوةين بة ثَيي ئةو ثَيداويستييانةي كة هةيةن دةبَي هيال كةرتَي لة كةرتةكاني خ مـةتطوزاري  
بةِراسل تةعتيل نةبَين لة هةمان كاتيشدا ئةبَي ِرَيطـة بطـريَي لـة يـاري كـردن بـةو بـِرة ثارةيـةي كـة وةكـو           

 .ئةمانةتَيكيش لة ئةستؤي ثةرلةماندايةن زؤر سوثاس ئةمانةتي  لة ئةستؤي حكومةتدايةن وةكو
 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مليـؤن دينـار زؤر   ( 229)تريليؤن ( 0)بة هةر جؤرَي  ئَيمة ئةم بِرانة سةير دةكةينن بةِراسل زؤر زؤرنن 

ستكاري كردني ئةم بِرانةن كاكة ؤةيري ئـةو وةردـة   زؤرةن ئَيمة لة بةردةم ئةزموونَيكي ضةند ساَلةين لة دة
ودوو وةرةدـة وســَي وةرةدــةن دةيــان منوونــة لــة كوردســتان هةيــة كــة ضــونكة نــة زةوابــتن نــة ئةن هــةن نــة  
دةوانينَيكي واز ن ئةوةي كة بةع َي لةو برايانةي فةرموويان بة تةوصيا ن ئةمة ضارةسةر نابَيـتن ضـونكة   

: تن دةوانينيشمان لةو بارةيةوة نيةن من وا دةزامن بـؤ باسـي ئـةوةش كـة دةَلـيَ     ئةوة بة تةوصيا  حةل نابَي
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دةعمة بؤ ئةو كةرتانةي ناودةبرَينن ئَي ئةوانة ئَيمة لةو الوة بِري موخةصةصمان هةية بؤ ئةوانـةن بؤضـي   
نـةكراوة لـة   لةوَي ِرةضـاو نـةكراوةض ئَيمـة يـةكَي  لـة ِرةخنـةكان ئةوةيـة كـة داواكـاري وةزارةتـةكان ِرةضـاو            

دابةش كردنةكةن كة ضةند جارة وثانن ئةو هاوسةنطييةمان باس كردن بؤية ئَيمة دةمانةوَي بة ئيعاناتـةوة  
 .ضارةسةري بكةينن سوثاس 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .هاذةخانن فةرموو

 :مصطفىبةِرَي  هاذة سليمان 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةو مينــة  ومةصــروفا  ئــوخرا وئيعانــا  وئةوانــةن بــة ثَيــي ثَيويســل بةِراســل مــن ثَيشــنيار دةكــةم كــة 
ــاري         ــارو كاروب ــي ك ــة وةزارةت ــؤ منوون ــةن ب ــدَي  وةزارة  هةي ــة هةن ــؤ منوون ــرَين ب ــةش بك ــةكان داب وةزارةت
كؤمةاليــةتين ثَيويســل بــة مــةنافي ئيجتيمــاعي هةيــة زيــاتر لــة وةزارةتَيكــي تــرن وةك وةزارةتــي ئــاوةدان     

 وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةَلايةتي زؤر ثَيويسل بةوة هةية كة مـةنافعي ئيجتيمـاعي بـؤ    كردنةوةن يةعين
 .دابني بكرَين بؤية بة ثَيويسل دةزامن كة بةثَيي ثَيويسل وةزارةتةكان دابةش بكرَين زؤر سوثاس 

 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان 
( 12)هةيـةن  ( 32)هةيـةن  ( 62)هةيـةن  ( 92)ة بةِرَي ان مونادةشـة خـةالصن ئَيسـتا ثَيـنج ِرةدـةممان هةيـ      

هةيةن يةك يةك لة نةوةدةوة دَيينة خوارةوةن دةخيةينة دةنطدانةوةن ِرجائةنن بةِرَي ان ئَيستا كَي ( 6)هةيةن 
كةم بكرَيـت تكايـة دةسـل بـةرزبكا ض يـةك نةفـةر لةطةَلـةن كـَي لـة طـةَل           %( 92)لةطةَل ئةوةية لة ئيعانا  

ةن ثَيشنيار هاتووةن لة ليجان هاتووةن يةك كةس دةنطي لة طةَلدان كَي لة طةَل ئةوةية يةض يةك كةس ني(62)
كةم بكـرَي تكايـة دةسـل بـةرز     %( 32)ن كَي لة طةَل ئةوةية %(62)كةس لة طةَل ( 34)كةم بكرَيض %( 62)

 .بكا ض بةس تكاية يةكَي دوو جار دةست بةرز نةكان نودتةي ني اميةن فةرموو 
 :  توفية عبدالكري بةِرَي  ناس

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نـازامن بـة   %( 32)دةنط ناهَييَن تةبيعيةن ئةطةر بتـوامن دةسـت هـةَل م بـؤ     %( 62)كاتَي من دةنط  داوة بؤ 

 ِراي تؤ وانيةض
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كـَي لـة طـةَل ئةوةيـة     كـةس لـة طةَلـةن    ( 35)بـَيض  %( 32)دةست هةَل ن موشيكلة نيةن كَي لـة طـةَل ئةوةيـة    
بَي تكاية دةسل بةرز بكا ض يةك كةسن ئةويش دايطر ن كةس لـة طـةَل نيـةن كـَي لـة طـةَل ئةوةيـة        %( 12)
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ن كَي لة طةَل ئةوةية وةك ثرؤذةي حكومة  كة %(6)كةس لة طةَل ( 62)بَي تكاية دةست بةرز بكا ض %( 6)
 .تةسبيت بوون بؤ خاَلَيكي تر تكاية%( 6)هاتووة وةكو خؤي  َيينض شةش كةس لة طةَلة ئةوة 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن دينــارن  ( 131)مليــار ( 43)ن كـة دةكاتـة   %(12)بةِرَيــذةي ( املـنح )كةمكردنـةوةي بـِري بةخشــني    -6
 .ثَيشنيار

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان 
 .بةِرَي  جةنابي وةزيرن فةرموو 

 :وةزيري دارايي و ئابووري / باي  تاَلةباني بةِرَي  شَيخ
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمــة هــةر لةســةر مودتةرةحةكــةي خؤمــاننين ثَيشــمان وايــة بــة هــيال شــَيوةيةك هةرضــي حيســابَي  لــةم    
 .حيسابانة دةستكاري بكرَيتن تةئسري دةكاتة سةر موازةنةكةي ئَيمة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةيـةن  %( 32)هةيـةن  %( 62)ةر ئـةوةش بـةس دةخيةينـة دةنطدانـةوةن سـَي مودتـةرة  هةيـة        بةِرَي ان لة س

 .يش هةيةن كاك زانا فةرموو(6)هةيةن ئةطةر بؤضووني تر هةية دوو كةس مةجال دةدةمن %( 12)
 
 

 :دة كري  روؤف زانا. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ماني بووتباية مةبةست لة مينـة  كـة بـاس دةكـرَي ة ئـةبوابَي       جةنابي وةزيري دارايي لَيرةيةن خؤزطة ثَي
 .دةطرَيتةوةض بؤمان شةر  بكا ن زؤر سوثاس 

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير كةرةمكة

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

ي بودجـةي  (121)مليـارن  ( 332)ازةنةي بةلةدية و بةلةدياتي تيايةن بـة  بةَلَين بة نيسبة  مينةحةوةن مو
 .مونةزةماتي عيلمي و سةدان ئوخراي تياية

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بَيض فةرموو كةرةمكة%( 62)بةِريََ ان ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية 
 :بةِريََ  سةرهةنط فرج حممد
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 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
مينــة  كــة جــةنابي وةزيــر ِروونــي كــردةوةن بــةَلام مــن ديكــؤمَينت  اليــةن ئــةوة ثَيــنجن شــةش   لةســةر بــابي

هـةزار  ( 152)ديكؤمَينتة كة ئةو بابة بؤ شل شةخصي و بؤ مةدةراتي حي بي صةرف كراوةن كة زياتر لة 
 ..دؤالرة

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةوة ثاشان دَين كاك عمر كةرةمكة
 :بهء الديندالع ي  بةِريََ  عمر عب

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
جةنابت لة سةرةتاي كؤبوونةوةكاندا باسي ئةوةتان كردن تةنها ثَيشـنيارةكاني نـاو ِراثـؤرتي لَيذنـةي دارايـي      

 .دةخرَيتة دةنطدانةوةن نةك ثَيشنياري تازةن بؤ بريخستنةوةي بةِرَي تان
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

َي ن ئةوة ضةند ِرؤذة ئَيمة خةريكنين هةموومان جةمي كردووةن طشت ئـةو بةِرَي انـةن لـة    تازة نية براي بةِر
طشت ئةترافةكانن هةتا هي جةنابيشتانن ئةوةي لَيرة وتراوةن ئـةوةي لـة ليجـان وتـراوةن ئـةوةي لـة لَيذنـةي        

دــة ســعيد دارايــي وتــراوةن ئــةوة هــةموومان جــةمي كــردووةن هَيناومانــة خســتوومانةتة دواي يــةكن كــاك  
 .فةرموو

 
 

 :بةِريََ  دة سعيد دة علي
 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةكة تازة بوون بةِرَي  جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان( 6)ِراي 
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي دارايي كةرةمكة
 :ئاراس حسني حممود.بةِريََ  د

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ةكن دةناعةتَيكي تازة دروست دةبَي بةِراسـلن لةاليـةن بةِرَي انـةوةن تـةنها ئـةوة      دواي هةموو ِروونكردنةوةي

 .بوو
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان كةرةمكة
 :بةِريََ  سؤزان شهاب نوري
 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .......يةك تؤز دةيناكة ئةطةر بة صةرحيي دسة بكةمن يةك تؤز بة صةرحيين جةنابتان ئةوِرؤ
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرجائةنن كاك برهانن فةرموو
 :بةِريََ  برهان رشيد حسني

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
مليارةكة كة باس كراوةن باسـي مونـةزةماتي تيايـةن ئـةوة     ( 92)باسي مونةزةما  كران واب امن لة دةعمةكان 

اكةينن ئةوة كتابَيكةن مينة  بـةكار هَينـراوة بـؤ كـِرَيين     كاكة خؤ ئَيمة دوذمنايةتيتان لةطةَل ن: يةكن دووةم
 ...... سةيارة بؤ دةزطايةكي حي بين 

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرجائةنن ئةوة تةواو بوون جةنابي وةزير كةرةمكة
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو كتابة زؤر ثَيشان دةدرَين ئَيمة هةموو ساَلَي ن ئةو سـاَليش فةدةرةيـةكي خاصـمان هةيـةض     وةَلاهي ديارة 

لةو موخةصةصاتانةيةن كة ئَيستا هاثة سـةرين خـؤم باسـي  دةكـردن كـة تَييدايـةن تةخصيصـاتي ئـةح ابي         
يبطـرنن وة ضـي   تَيدايةن ئةح اب ثارة بة مينة  وةردةطرنن ئيرت ضي بة ثارة وةربطرنن ضي بـة سـةيارة وةر  

بة شتَيكي تر وةربطرنن ئةو كتابةش كة ئةو برايانةم ثَيشاني دةدةنن ئةو كتابةمان بة نهَيين دةرنةكردووةن 
كتابةكة بة ئاشكرا دةرضووةن صورةتي دراوة بة دةيـةها شـوَينن لةبـةردةم جـةنابتان دايـةن تةماشـاي بكـةنن        

 .سوثاس
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

هةر بؤ مـةعلوماتي جـةنابتن مينـة  حـةدي خؤيانـةن ئةطـةر ئَيمـة موصـادةدةي بكـةين           زؤر سوثاسن كاكة
 .لَيرةن ئةو وةزارةتةن ئةو دةزطاية دةتوانَي ئةو شتة بكا ن كةرةمكة

 
 :بةِريََ  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ابندرَي بؤ مةسـائيلي حي بـين بـة تـةنها     ثَيشرت ئَيمة موصادةدةمان لةسةر ئةوة نةكردووة كة تةبةروعا  د

ئةو كتابة نية كة كاك برهان باسي دةكا ن ئةوة يةكن ئةوة دوون ئةوة سَين ئـةوة ضـوارن ئـةوة ثَيـنج كتـابي      
 ......تر كة بؤ شل شةخصي بةكار هاتووةن بؤ خَي اني بةرثرسي تياية

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

اساييتان هةيةن دةتـوانن داوا بكـةنن بـِرؤن بـة دواي هـةموو شـتةكانةوةن       لَيذنةي نةزاهةتان هةيةن لَيذنةي ي
 .كاك دَلشاد كةرةمكة
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 :حممد بةِريََ  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

من هةست دةكةم طرتوطؤكان لة بابي دياري كراوي خؤي دةردةضَيتن ئَيمة ئايـا بـؤ ثَيداضـوونةوةي صـةرف     
دانيشـتووينض   0212دانيشتووينض يان بـؤ طرتوطـؤ كـردن لةسـةر بودجـةي       0229كردني مي انيةي ساَلي 

هةموو كا  من لةطةَل ئةوةدامن ئَيمة بةهةر ة شـَيوازَي  بَيـتن بـَيني لَيـرة دابنيشـني موتابةعـةي يـةك بـة         
يةكن فلس بة فلسي صـةرف بكـةينن بـةَلام لـة كـا  و سـاتي خـؤي دان ئَيسـتا ئَيمـة لـة صـةدةدي موافةدـةي             

 .دا داين 0212جةي بود
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

ن بَيتـة خـوارةوةض كـَي    %(62)زؤر سوثاسن دةست خؤشن بةِريََ ان ئَيسـتا كـَي لةطـةَل ئةوةيـة كـة مينـة  لـة        
بَيـت  %( 32)بَيتن كـَي لةطـةَل ئةوةيـة كـة     %( 62)كةس لةطةَل ئةوةية كة ( 39)لةطةَلة دةست بةرز بكا ض 

كةسن ِرجائةن دسة مةكةنن براي منن خوشكي منن ئَيوة لَيـرة دانيشـتوونةن   ( 02)تكاية دةست بةرز بكا ض 
لةســةر مةســةلةيةكي زؤر حةســاس دةنــط دةدةنن طاَلــةطاَل دةكــةنن ئــةوةش موخــاليري ني امــةن موخــاليري 
ئيشةكانتانةن لة ثرؤتؤكؤليش بؤتان دةنووسرَين كة ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتانن لـة وةخـل دةنطـدان       

كـةم بكرَيـت تكايـة    %( 12)ة طاَل دةكةنن نـاتوانن خؤيـان كـؤنرِتؤل بكـةنن بةِراسـلن كـَي لةطـةَل ئةوةيـة         طاَل
كـةس  ( 62)كةم بكرَيـت تكايـة دةسـت بـةرز بكـا ض      %( 6)دةست بةرز بكا ض كةس نيةن كَي لةطةَل ئةوةية 

 .تكاية( 5)ثةسند كران بؤ فةدةرةي %( 6)لةطةَلةن بة زؤرينةي دةنط 
 :حممد دلَير حممودبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مليـار  ( 120)ن كة دةكاتة بِري %(16)ن بة بِري (املصروفءت األخرى)كةمكردنةوةي بِري تَيضووةكاني تر  -5
 .مليؤن دينار( 625)و 

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ِرةئيتانض
 :ابووريوةزيري دارايي و ئ/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
مليــاري بــؤ ئيتتيــاتي وةزارةتــي داراييــةن ثــَي  خؤشــة ئــةوةش ِروون بكةمــةوةن لــة نــاو ئيتتيــاتي    ( 362)

موئةسةسةمان هةية كة تا ئَيستا ياساكةيان تةصدية نةكراوةن ئـةويش ذينطةيـة و   ( 3)وةزارةتي دارايي دان 
( 102)يصاتةكانيان دةكةوَيـتة نـاو ئيتتيـاتي وةزارةتـي دارايـين     دةرةوة و مان مرؤظن ئةوانةش هةر تةخص

ملياريشـي بـؤ مينـةحي ئــةح اب و    ( 92)مليـاري بـؤ بيعسـاتي خوَيندكارانـةن ئـةوةي كـة ثَيشـرت بـاس كـران          
مليـار  ( 442)مليارن لـةوة خـؤي   ( 501)ملياري بؤ دةِرماَلةي دوتابيانةن هةمووي دةكاتة ( 51)تةحويالتةن 
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دةضَيتة ناو مي انيةتي وةزارةتي داراييةوةن ئَيمة ثَيمان باشة وةكو حكومة  ( 501)راييةن لةو وةزارةتي دا
 .ئةو ثارةية وةكو خؤي  َينَيتةوةن سوثاس

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دَلشاد كةرةمكة
 :بةِريََ  دَلشاد شهاب حاجي

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ي ئةوةمان كردبَيتن كة هةندَي لةو مةصـاريرانة كـةم بكرَينـةوة بةِراسـلن     هةرضةندة ِرةنطة زؤرجاران باس

بةَلام ثاش ئةو تةوزحيةي كةوا وةزيري ماليـة داين ة لـة موخةصةصـاتي تةَلةبـةن ة لـةوةي كـةوا حيسـابي        
مةئةسةســاتي تــرين كــة هَيشــتا ياســايان بــؤ دةرنةضــووةن بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةمن ثشــتطريي ِرةئــي    ( 3)

 .تي دارايي دةكةمن كة ئةوة وةكو خؤي  َينَيتةوةن هيال كةمكردنةوةيةك لةو بابةدا نةكرَيتوةزارة
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ِرةئيتانض
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
تةوةن مـن يـةك ميسـالي بةسـيت دةهَينمـةوةن يـةعين بـةياني        ئَيمةش هةر داوامان كردووةن كةوا كةم نةكرَي

هةر زيادةيةك لة زيادةي هـةر موخةصةصـاتَي  لـة بةؤـدا بـيَبن كـة لَيـرةش داواي دةكـةنن يـةعين تةئسـري           
 .دةكاتة سةر ئةو مي انيةي ئَيمةن كة ئَيمة نةتوانني صةرن بكةينن ضةندةها شل تريش لةو بابةتة

 :نبةِريََ  سةرؤكي ثةرلةما

. ن كةرةمكـة كـاك د  (6)ن (12)ن (32)ن (62)ن (92)بةِريََ ان بؤ ئةوةش وةك ئةواني ترن هاتووة بةو خاَلانـة  
 .محدد

 :محدد إبراهي  وةرتَي. بةِريََ  د
 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 ........ملياري حي ب و ِرَيكخراوي سياسيةكان( 92)ئةو 
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ستا باسي ئةو ِرةدةمة بكةن جةنابي وةزير كةرةمكةِرجائةنن ئَي
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر لة ماددة ياساييةكةدا بة جيا هاتووةن بةَلام ئةوة لة ناو مةصروفا  ئوخرا دا هاتووةن ئـةوةي تـر كـة    

 هاتووة لة كوَي داية ئةوةض 
 :ِريََ  سةرؤكي ثةرلةمانبة
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 .كةرةمكةن فةرموو
 :بةِريََ  ثةهان ع الدين عبدالردن

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
مليـاري ناردنـة   ( 102)لة زهين ئةو شيكردنةوةيةي بةِرَي  وةزيري دارايي كـردي بـؤ مةصـروفا  ئـوخران     

َيوة لــة ثــرؤذة ياســاكة دان بــة دةرةوةي خوَيندكارانيشــي حيســاب كــردن كــة ئــةويش ديســانةوة بــة هــةمان شــ
 .دا هاتووةن كةواتة ئةوة دةيطؤِرَيت( 15)دةدَيكي تايبة  و لة ماددةي 

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

كةم بكرَيتةوة لـةو  %( 92)بةِريََ ان ئَيستا دَيينة سةرين ِرَيذةيةك دراوة بؤ كةمكردنةوةن كَي لةطةَل ئةوةية 
( 33)كـةم بكرَيتـةوةض   %( 62)كةس لةطةَلةن كَي لةطةَل ئةوةيـة  ( 4)ةض مةصروفانةن دةسل بةرز بكا  تكاي

كـةم  %( 12)كةس لةطةَلةن كَي لةطـةَل ئةوةيـة   ( 3)كةم بكرَيتةوةض %( 32)كةس لةطةَلةن كَي لةطةَل ئةوةية 
 .بكرَيتةوةض كةرةمكةن فةرموو

 :دة كري  رؤوفزانا . بةِريََ  د
 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

يةن ئةكةر بوارم ثَي بـدةين ثـاش ئـةو ِروونكردنةوةيـةن     %(16)مةصروفاتي ئوخراوة ِرَيذةكة لة  بة نيسبة 
 .خبرَيتة دةنطدانةوةن سوثاس%( 6)ئةطةر بكرَيتن ئةويش لة 

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ةوجا دةخةينــة دةنطدانــةوةن ئــ%( 6)كــة هــاتووة كــةم بكرَيتــةوةن خســتمانة دةنطدانــةوةن  %( 12)بــةِريََ انن 

كـَي لةطةَلـةض كـَي لةطـةَل ئةصـلي      %( 6)دةضينة سـةر ثرؤذةكـةن كامـةي زؤرتـر دةنطـي هَينـا دبـوَل دةكـرَين         
كةم بكرَيتض كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي  َييَنض سوثاسن كةرةمكةن وةك خؤي مايةوة %( 16)ثرؤذةكةية 

 .بة زؤرينةي دةنط
 :بةِريََ  كوَيستان حممد عبداه

 .ي ثةرلةمانبةِريََ  سةرؤك
هةر لة كةمكردنةوةي ئةو ئيعانا  و مينة  و ئةوانةن مـةنافعي ئيجتيمـاعيش هـةبوو كـة تيـاي نيـة لَيـرةن        

 .لَيرة نةهاتووةن ثَيويستة ئةويش خبرَيتة دةنطدةوةن الي ئَيمة نيةن ضونكة ئةوانة هةموويان يةك بابن
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

( 2)ةر نةها  لة ئاخري دان بـة سةرضـاو دةخيةينـة دةنطدانـةوةن بـؤ فةدـةرةي       هَيشتا ثَيشنيار زؤر ماوةن ئةط
 .تكاية

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بِري كةمكراوة بؤ كةمكردني دةرةبووكردني ئةو زيادانـةي ثَيشـنياركراون لـة ياسـاي بودجـةدان بـؤ       : تَيبيين
 .حيسابي ئيتتياتي لة وةزارةتي دارايي

 ........زيادكردني ئةو ماددةية بؤ -2
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكةن فةرموو
 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِريََ  د

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
مليـار دينـارن ئَيمـة    ( 41)ئةو بِرةي كة لة هةردوو خاَلي ضـوارةم و ثَينجـةم طلدراوةتـةوةن دةكاتـة ن يكـةي      

 ......ِرة طلدةدرَيتةوةثَيمان واية كة ئةو ب
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 .باسي كام فةدةرة دةكةيض ئةوةي تةصويت كرا ِرؤيين ئةوانةي تةصويت كرا خةَلاص
 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِريََ  د

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ارن ئَيمة ثَيمان وايةئةو بِرة مليار دين( 46)بِري كةمكراوة كة لة خاَلي ضوار و ثَينج بِراوةن دةكاتة ن يكةي 

نةضَيتة سةر حيسابي ئيتتياتي لة وةزارةتي دارايين ضونكة ئةطةر بضَيتة سةر حيسابي ئيتتياتي وةزارةتي 
دارايين دةكرَي بة شَيوازَيكي تر بطةِرَيتةوة بؤ هةمان ئـةبوابن واتـة لـة دةرطـاوة دةردةكـرَين لـة ثةجنـةرةوة        

بِري كةمكراوة بـؤ دةرةبووكردنـةوةي   )ثَيمان وايةن لة تَيبينيةكةدا بنووسني دةخرَيتة ذوورةوةن بؤية ئَيمة 
ئةو زيادانةي ثَيشنيار كراونن لة ياساي بودجةدا بؤ حيسابي كةركووك و ناوضة دابِراوةكان صةرف بكرَيـتن  

 .سوثاس
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

بةَلام ئةو ثَيشنيارةشن ثَيشنيارةن جةنابي وةزير بةِريََ  نابَي بة ضاوي شةك سةيري هيال وةزارةتَي  بكةينن 
 .كةرةمكة

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لةطةَل ئةوةداينن هةرضةند بؤ كةركووك و ناوضة دابِراوةكان دابنَيين هَيشتا كةمةن ضـةنديش ئيمكـان   

 .نَينن بةَلام ئةوة حيساباتي تةش يليةن ئةوة لة وةبةرهَينان دادةندرَيتن سوثاسدةبَين بةِرَي تان دايب
 :بةِريََ  خورشيد محدد سلي 

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمــة ثَيشــنيار  زيــادة كردمنــان كــردووةن دوو خــاَل هاتيــة بــؤ زيــادة كردنــَان ثَيشــنيارة ئَيكــَان تةعــديلا      

بـؤ   32وو مةدووخاَل ثَيشنيار كرد بـؤ زَيـدة كردنـَان ئـا كـةم ئةنـدامان       مي انية  ثةرلةمان بَيتة كردنن د
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ن ئةو زيادة ئؤتؤماتيكا دةضيتةسةر ئةو زيادة  كة لـة ياسـايةكةدا هـاتووةن ناضـيتة     162بؤ  62ن وة 122
 .سةر ئيتتياتا وةزارةتا دارايا و ئابوور 

 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

بــة كــاملي %( 16)بــةو نيســبةيةي كــة موافةدــة  لةســةري كــران ( 5)َلي تكايــةن لَيذنــةي دارايــين ئَيســتا خــا
خبوَيننةوةن طشت ماددةكة دةخةينة دةنطدانةوةن سـَي كـةس لةسـةري دسـة دةكـا ن سـَي كةسـيش دذي دسـة         

 .دةكا ن دةخيةينة دةنطدانةوةن كوَيستان خان كةرةمكة
 :بةِريََ  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة كاتي مونادةشةش دان بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمانن بةشَيكي زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان بامسـان لـةوة   
ــارة       ــنيارمان دووب ــةمان ثَيش ــتاش ه ــتن ئَيس ــاد بكرَي ــان زي ــة دابِراوةك ــةركووك و ناوض ــةي ك ــة بودج ــردن ك ك

 .كردؤتةوةن ئةو ثَيشنيارةي ئَيمة تكاية خبةنة دةنطدانةوةن سوثاس
 :يََ  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .هةر ثَيشنيارَي  هاتووةن هةمووي دةخرَيتة دةنطدانةوةن ئةوةي هاتووةن كةرةمكة بيخوَينةوة
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 مليار و( 120)ن كة دةكاتة بِري %(16)ن بة بِري (املصروفءت األخرى)كةمكردنةوةي بِري تَيضووةكاني تر -5
مليؤن دينارن جا ئةو تَيبينيةن تَيبينةيةكةن بـِري كـةمكراوة بـؤ دـةرةبوو كردنـةوةي ئـةو زيادانـةي        ( 625)

ثَيشنيار كراون لة ياساي بودجـةدان بـؤ حيسـابي ئيتتيـاتي لـة وةزارةتـي دارايـين ئـةوةي كـة ئَيمـة زيادمـان            
مليـاري كردوومانـة بـة    ( 20)اواي كردووةن كاك خورشيد ئيشارةتي ثَيدان مي انيةي ثةرلةماني كوردسـتان د 

ن (29)بضَيتةوة بيَب بة ( 69)ن ئَيمة داوامان كردووة ئةو (49)مليارن وةزارةتي دارايي كردوويةتي بة ( 49)
ئةو زيادانةي كة من داميش هةر عةينةن شتن زيادةي سولرةي عةدارن ئـةو زيادانـة بضـَيتةوة سـةر ئـةوةي      

 .مليارةكة( 60)ةكةن سةر (49)ودجةي ثةرلةمانن بَيتةوة سةر تةدرجيي ثِر بَيتةوةن لةبةر ئةوةي ب
 :بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ِرةئيتانض
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ةعنان ئـةو ثارةييـة  كـة ئَيسـتا     بةَلَا باشةن ئَيمة ثَيمان باشةن بةاَلم بة مةرجَي  تةؤتية  ئةوانـة بكـا  يـ   

دابِراوة ِرةنطة تةختية  نةكا  بةو شَيوةيةن مـةفروز نيـة ئـةو ِرةدةمانـة  كـة بـةِرَي تان داتـان نـاوةن ئـةو          
 .ِرةدةمانة بَيتن بؤ ئةوة  عةج   زياتر لة مي انية دةرنةكةوَيت

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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 .كاك عمر صدية كةرةمكة
 :راميبةِرَي  عمر صدية هةو

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
بة ثَيا ئةو كةمكردنةوانة  كة دةنطا لةسةر دراوةن تةسةور ناكةم ئةو عةج ةي كـة دروسـت دةبَيـتن يـان     
ئةو بِرةثارةيةية  كة ثَيويستة بؤ ثِركردنةوة  ئةو ئيقرتاحـة  كـة بـةِرَي  ليذنـة  دارايـا كـة ثَيشـوو تـر         

ةندامان و ئةنرالكراوانن لةو بِرة ثارةية ثِر بكرَيتـةوةن لـة هـةمان    كردبوو ن بؤ زياد كردنا مووضة  كةم ئ
كاتدا بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمانن ئَيمة ذمارةيةك لة ثةرلةمانتاران دوَينَا ثَيشنيارَيكمان هةبوون تايبة  بـةو  

بــؤ بــِرة ثارةييــة  كــةم دةكرَيتــةوةن دواتــر ضــؤن تةخســيس بكرَيــتن ثَيشــنيارةكة بــةو شــَيوةية بــوون يــةك  
ئـةم بـِرة ثارةيـة تـةرخان بكرَيـت بـؤ ئــةو       : ثِركردنـةوة  ئـةو بـِرة ثارةييـة  كـة لـة ثةرلـةمان بـِراوةن دوو        

شوَينانة  كة ِراطوَي راونن يان ذيان و بار  طوزةرانا خةَلكا تيا زؤر ناِرةحةتةن ئـةو شـوَينانة  كـة ناومـان     
 .دةرةداؤةن ئةو شوَينانة بوونن سوثاسهَينان هةَلةجبة  شةهيدةن دةاَلدزَييةن سؤرانةن ئامَيديةن 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ئاراس كةرةمكة. د
 :ئاراس حسني.بةِرَي  د

 . بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ن بـةِرَي   %6كةممان كردةوة لةطةَل هةردوو ِرَيذةكـة  لـة   % 16ئةطةر هاتو مةصروفاتا ئوخران بةِرَيذة  لة 

وتـا ئـةو كةمكردنـةوة  كـة ئةيكـةنن وةختَيـ  بةشـَيوةيةك بَيـت كـة           وةزير  دارايا بؤضوونَيكا هـةبوون 
% 16بتوانَيت تةختية  ئةو زيادانة بكا  كة ئَيمة دةيكةينن بةس تةنها بؤ ِروون كردنةوة بوون ئةطـةر بـة   

 .دايطرين ئةو كاتة بةشا ئةو زياد بوونة دةكا  كة لة ياسايا بودجةكة بامسان كردووة
 :انبةِرَي  سةرؤكا ثةرلةم

 .ئةوة تةواو بوون رةجائةنن كاك كاردؤ كةرةمكة
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئَيمة بةِراستا لَيرة طرتوطؤكةمان لةسةر زةرورة  و ثَيويسـتيةن ثَيويسـتا ئـةو مي انيـة بـؤ حكومـة ن كـة        

و ئـةو ثَيويسـتيانة  كـة ئَيسـتا هةيـةن      ضؤنايةتيةك لة بةِرَيوة بردن كة سةركةوتوو بيتن بـؤ بةرذةوةنـد    
ئَيستا ئَيمة باسا داشكان و ئيعانا  و ئةوانة دةكةينن با ئةم بةشة وةكو ئةو ثَيشـنيارة  كـاك عمـر كـرد ن     
بةتايبـــةتيش ثَيشـــنياري صـــندودا بووذانـــةوة  ناوضـــة نـــاكؤكي لةســـةرةكان كـــراوةن بـــؤ كـــةركووك كـــة  

ئَيمـة درارمـان لةسـةر  نـةداوةن ئـةم بـرادةرة دةَلَيـت كَيشـة          مةسةلةيةكا نةتةوةيية بضَيتة ئـةون هَيشـتا   
مي انية  ثةرلةمامنان هةيةن يةعنا من دةمةوَ  باسا ئةوة بكةمن هَيشتا ئَيمة نةهاتوينةتة سةر بودجـة   
ثةرلةمان يان سلرة  عةدار  يان ئةوةن دوايـي يـةعنا ئةطـةر كـور  هَينـانَيكيش بَيـتن ئَيمـة يـةك كـور           
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يةن ئةويش ثةيوةند  بة وةزارةتـا ثَيشـمةرطة هةيـةن كـة بِريـارة حكومـةتا عـرياق لـة مـانطا          هَينامنان هة
 .شةش بةِرةمسا لة دانون تةسبيت كراوة كة ضارةسةر  دةكا ن سوثاس

 :حاجي حممد بةِرَي  دلشاد شةهاب
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ةن ثِرؤذةيةكا موتةكامليان هـةبووة لـة ديراسـةتكردنا تـةديما     من ثَيمواية ئةوة  كة لة خوَيندنةوة  ِراثؤرتا دارايدا هاتوو
ليذنةكان و تةديما خؤيان و هةَلسـةنطاندنا خؤيـانن بةشَيكيشـيان ثَيشـنياريان كـردووة بِ درَيـتن لـة هـةمان كاتـدا بةشـَيكا           

  هـةبَيت لـة بـةينا ئـةم     تريش ثَيشنيار  كردووة كةوا زيـادة  بـؤ بكرَيـتن ديـارة ئـةمان حيسـابَيكيان كـردووة كـة بةاَلنسـيَ         
بِرينةو لة بةينا ئةو سةد  زيادانة  كة هةيـةن بـؤ يـة دةبَيـت جـارَ  ثَيشـرت ديراسـة  ثَيشـنيارةكانا ئـةوان بكرَيـت كـة بـؤ             
هةموومان خوَيندراوةتةوةن ئةو بِرينانة سةدَيكا ئةو زيادانةنن كة بؤ ئـةوة  ئـةرك نةكةوَيتـة سـةر وةزارةتـا ماليـة و سـةر        

كة ئةطةر ثَيشنيار  ئةوة بَيت ئَيمة شت زياد بكةينن ثَيشـنيار طةلـةك زؤرةن بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم جـارَ         حكومة ن ضون
ِرةضاوكردنا ئةو شتانة  كةوا لة ِراثـؤرتا ليذنـة  دارايـدا هـاتوونن بـؤ ئـةوة  كـة ئـةو بِرينانـة  لـةو مةجاالنـةدا دةكـرَينن             

ر ئةمة ثةسةند كران بة ثةسةند ب انرَيتن ئةطةر ثةسةند نةكرا ئينجا رَيطـة   خبرَينة سةر كوَ ن ديراسة  ئةوة بكرَيتن ئةطة
 ,.تر  بؤ بدؤزرَيتةوةن لةو كةمية ثارة  كةوا بِراوةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .كاك زانان فةرموو

 : دة كري  رؤوفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ن كة لة هـةردوو  %6كة بتوانني بةهايةك بدؤزينةوة بؤ كةم كردنةوة  ئةو ِرَيذة  بَيطومان ئَيمة بؤ ئةوة  
بةشــا ئيعانــا  و بةشــا مينــة  هــاتووةن ئَيمــة ثاســاوَيكمان هــةبووة بؤيــة ئــةو ِرَيذةيــة بــِردراوةن ئــةطينا      

ةبووة كـة  هةموومان موتةفية بووين لةسةر ئةوة  كة ِرَيذةكة وةكو خؤ  بَيتن بةاَلم ديـارة ثاسـاوَيكمان هـ   
ئةو ِرَيذة  ئَيستا كةم بكرَيتةوةن بةاَلم ئةطةر ئَيمة جارَيكا تـر طةِراندمانـةوة بـؤ وةزارةتـا دارايـا لةطـةَل       
ِرَي م بؤ وةزارةتا دارايا مةبةست لةوة نيةن بةاَلم جارَيكا تر ئة  طةِرَينينةوة بـؤ ئـةوة  بةهـةمان شـَيوة     

ــؤ     ــةكران ب ــا ك ــةو ثَيشنيارةش ــةوةن ئ ــا بكات ــؤ    دابةش ــةكانن ب ــَا ناكؤك ــة  ج ــندودا ناوض ــة س ــةوة  خبرَيت ئ
ثِركردنةوة  ئةو فةراؤةيةتا كة تؤ سوود وةردةطر  لةو داهاتة  كة تـؤ ِرَيذةيـةكت لَيـا داشـكاندووةن بـؤ      
ئةوة  كة بتوانا نةدسَيكا تر ثَيا ثِر بكةيتـةوةن وةكـو بةشـَي  لـة تةكميلـة  وةزيرـة كردنـا بودجـة لـة          

 .هةرَي ن سوثاس
 :  سةرؤكا ثةرلةمانبةِرَي

 .كاك عبدالسالمن فةرموو
 : صدية مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئَيستا طوَيمان لة بةِرَي  وةزير  دارايا طر ن لةناو بِرطةكانا جودا جودا  ئةم بودجةيـةن زؤر ثـِرؤذة هةيـة تـةرخانكراوة بـؤ      

وةمان هةية ئةطةر ئةو ثارةمان تةسليما وةزارةتا دارايـا كـردن بةشـَيويةك    ناوضة دابِراوةكانن من ئةثرس  ضؤن مةترسا ئة
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كة بةدَلمان نية سةرف بكرَيتن من ئةترس  ثاشان لةبةر هةر هؤيةك بَيتن وا تةصةور بكا تةنها ئةم ثارة بضووكة  كـة هـيال   
ةكـةم هـيال سـوود  نيـةن ثـارة لـة       ديمةتا زؤر نيـةن هـةر ئةوةيـة بـؤ ناوضـة دابِراوةكـانن ِرةبـت كردنـا ئةمـة مـن تةصـةور د           

نيهايةتةوةن لة ياساي بودجة هاتووة سةالحياتا وةزير  ثالن دانان و وةزير  دارايا وازحن مونادةالتةكان ضؤن ئةبنن بؤيـة  
 .من تةسةوِر دةكةم من نازامن ئَيستا ئةو ئيقترياحة هةر سود  هةية يان نيةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .برةرمووصبا ن .كاك د

 :صبا  حممد جنيب.بةرِنَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بَيطومان ئةم دسانة هةر هةموويان خ مـة  بـة ثِرؤذةكـة دةكـةنن مي انييـةي هـةر واَل  و هـةر هـةرَيمَي          
بةِراستا وةحدةيةكا موتةكاميلةن يةعنا هةر زيـاد كردنَيـ  بـؤ بِرطةيـةك لـة بِرطـةكانا يـان بةنـدَي  لـة          

ا ثَيويستة خ مة  بة بِرطةو بةندةكانا تريش بكا ن يـان هـةر كـةم كردنةوةيـةك لـةمال ئـةبَيت       بةندةكان
بضَيتة سةر خ مة  كردن بةاليةنَي  لة اليةنـةكانا تـرن لةسـةر ئـةو ئةساسـة ئَيمـة ئـةو داعيدةيـة بـةبري          

ة ِراسـتيدا زؤر  ن ئَيمـة لـ  (مان إ اتعن   اى  قبا  اواناب عوقان  رمءناب       ) هةموو هاوكارامن دةهَينمةوة كـةن  
ــةو       ــةينن ئـ ــة بكـ ــِرؤذة  بودجـ ــةير  ثـ ــيا ن سـ ــة حةساسـ ــةكاوةخؤ  دوور لـ ــةيةكا بـ ــة ديراسـ ــت بـ دةبَيـ
كةمكردنةوانة  كة كراوة ئةتوانرَ  بةشَيوةيةك لة شَيوةكان لةطةَل هةندَي  لـة كةمكردنـةوة  تـريش كـة     

كو ناوضة جـَا ناكؤكيـةكانن وةكـو    بةِرَيوةيةن خ مةتا هةموو ئةو موفرةدا  و طووتةزايانة  ثَا بكرَيتن وة
زياد كردنا مووضة  كةرتة خ مة  طوزاريـةكان و كـةرتا تةندروسـتا و كـةرتا ثـةروةردةو هـةموو ئـةو        
اليةنانة  كة ثَيويسنتن يةعنا هةر هةموومان بةو ِروحيةتةوة مامةَلة بكـةين لـةو بودجةيـةدان كـة ضـةند      

نا و ثيشةيا مامةَلة  لةطةَلدا بكـةينن بةِراسـتا وادةزامن   هةنطاوَي  بيبةينة ثَيشةوةن وةبةشَيوةيةكا ميهة
زياتر خ مة  دةكةين بـة دؤز  ثةرلـةمانن بـةدؤز  حكومـة ن بـةو دؤزانـة  كـة ِرووبـةِروو  طةلةكـةمان          

 .دةبَيتةوةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك حةمة سةعيدن فةرموو
 :بةرِنَي  حةمة سعيد دة علا

 .ا ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
من ثَيموايـة ئـةم كـةم كردنةوانـة نةطةِرَيتـةوة بـؤ وةزارةتـا دارايـا و ئيتتياتـاتان ضـونكة ئَيمـة هةنـدَي              
ئةهدافا سيرتاتيجا خؤمان بامسـان كـردن ئـةو ئةهدافانـة  ثـَا ثِربكةينـةوةن وةكـو ئـةوة  كـةوا وثـان نـا            

يةن هةروةها ثِرؤذة  طـةجنانن بـَا نـةوايانن    هاوسةنطيةك هةية لة نَيوان مةشروعةكانا هةندَي  دةزاو ناح
بَيوةذنانن ئةنرالن هةندَي  نةدوسانا هةية كـة بةرذةوةنـد  طشـيتةن مـن ثَيموايـة بـؤ ئـةو بةرذةوةنديانـة         
بطةِرَيتةوة بؤ ضني و توَيذةكان و بؤ ناوضة دابِراوةكانن ئةو ئةهدافانة  خؤمان دةثَيكني و ئيسـتيرادة لـةم   

 .ن وسوثاسكةم كردنةوةية دةكةي
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 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .كاك  عمر فةرموو

 :بةِرَي عمر صدية هةورامي
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

مليار لـة حيسـابا ئيعانـا      19ئةو ثَيشنيارانةو ئةو بِريارانة  كة هةبووةن بِرةكان بةم شَيوةية دةرضوونن 
مليار و ئةوةندةيةن ئةوجا ئَيسـتا   01ا مينة  مليارو ئةوةندة مليؤنن لة حيساب 19كةم كراوةتةوة ئَيستان 

مليـارة ئـةتوانني ئـةو عـةج ة       42مليـار دينـارةن ئـةو     42ئةو بِرة  كـة بؤمـان دةرضـووة ن يكـة  بـِر       
كةهةية تايبة  بة مي انية  ثةرلةمان ثَيا ثِر بكرَيتةوةن دوو تايبة  بةو ثَيشـنيارة  كـة بـةِرَي  ليذنـة      

ئةنــدام  تَييـدا وة ثَيشــرت هــةمان بــوون تةصـةوِر دةكــةم عةج ةكــة  ثــَا ثــِر    دارايـا و ئــابوور  وة خؤشــ  
مليار بوو ئةوة  كة تايبة  بوو بؤ زيارد كردنا مووضة  ئةنرالكراوان و شـةهيدان   52نابَيتةوةن ن يكة  

نتارَي  و كةم ئةندامانن بؤية ئَيستا ئةو بِرة ثارةيية  كةهةيةن ئةكرَيت ئةو ثَيشنيارة  كة ضـةند ثةرلـةما  
هة  بوون بؤ زياتر خ مة  كردنا ئةو شوَينانة  كة ِراطوَي راونن كاول كراونن بؤ خ مـةتطوزار  كـة وةكـو    
ثَيويست نةطةيشـتؤتة دةسـتيانن بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم ئـةم بـِرة ثارةيـة بـؤ ئـةوة  يةكسـانا لـة خوَينـدنن              

ذيان دروسـت بَيـتن تـةرخان بكرَيـتن     يةكسانا لة ثَيشكةش كردنا خ مةتطوزار  تةندروستان يةكسانا لة 
 .بؤ طةشة ثَيدان و خ مةتطوزار  لةو ناوضانة  كة ثَيشرت داماننابوون سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .كاك برهانن فةرموو

 
 :بةر ةَي  برهان رشيد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
وةن بــؤ كــةركووك و ناوضــة جــَا ناكؤكــةكان برادةرانــا ئَيمــة ثَيشــنيارَيكيان كــردن ئــةو ثارةيــة  كــة ماوةتــة

تةخصيك بكرَيتن بؤية كة ثَيشنيارَي  كرا دووكةس تةئيد  كرد ثَيويستة خبرَيتة دةنطدانـةوةن بؤيـة داوا   
لة بةِرَي   دةكـةين ئـةو تَيبينيـة خبرَيتـة دةنطدانـةوةن ئـةو ثارةيـة بـؤ كـةركووك تةخصـيك بكرَيـت يـان             

 .انةوةن سوثاسنةكرَيتض داواكار  خبرَيتة دةنطد
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .فةرموو
 :حسني بةِرَي  شؤرش جميد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئَيمة هةرتةنها لة ئيعانا  و بةخشني و مةسروفاتا ئـوخرا ثارةمـان كـةم نةكردؤتـةوةن ئَيمـة لـة كؤمـةَلَي         

كـةممان كردؤتـةوةن ثَيشـنيار  ئـةوة     ثِرؤذة  تر كة ناو  ثِرؤذة  حي با لَينراوةن ياخود شةخسا لَينـراوة  
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ــةكوَ           ــ انني ل ــةوة ب ــةموو  بةيةك ــةَلكو ه ــةن ب ــةو ثاران ــةنرَيت ئ ــوَينَيكا لَين ــيال ش ــاو  ه ــارَ  ن ــةم ج دةك
ثَيويستيمان ثَيا هةيةن ئةولةوياثان هةيةن ئةوَيي ثَا ثـِر بكةينـةوةن ئـةو كاتـة دةزانـني عـةج ةكامنان لـة        

مـن ثـَي  باشـة و ثَيشـنيار  ئـةوة دةكـةم       : ضةندةض ئـةوة يـةكيانن دوو  كوَييةض ئةوة  كة طليشمان داوةتةوة 
هةرضا ثارةمان هةية بضَيتةوة وةزارةتـا دارايـان ضـونكة بـةخؤمان داوادةكـةين هةرضـا داهـا  وهةرضـا         

 .مةسروفا  هةيةن لة ِرَيطة  وةزارةتا داراييةوة بَين زؤر سوثاس
 :سلي  يونس بةِرَي  خورشيد محدد

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكا
لة دةنطدان ئَيمة وثان ئةو ثارانةن ئةو ثِرؤذانة  الدةدرَيـنن ئـةكرَين بـة ثـِرؤذة لـة هـةمان ثارَي طـان ئةمـة         

 .دةنطا لةسةر دراوةن نابَيت بطؤِرينن زؤر سوثاس
 :بةرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .كاك حسن فةرموو
 :بةرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ر مةبةسـت لـة كـةم كردنـةوة  ئـةو بـِرة ثارانـة  كـة لـة مينـة  و ئيعانـة كـراوةن بـؤ مةبـدةئا               ديارة ئةطة

منادةلة بَيتن ديارة ئةمة عةمةليةكا نةدوسـتانةن ضـونكة خـؤ  مةبـدةئا منادةلـة هـةر خـؤ  لـة ياسـاكة          
ت لـة حالةتَيكـدا   هاتووةن كة دةسةاَلتا وةزارةتا دارايا ئةتوانَيت لَيـرة كـةما كاتـةوةو بيباتـة ئـةوَ ن ئـةبيَ      

لَيرة زياد بوون وة دةشتوانَيت لَيرةشةوة هة تا ئةطـةر بِريـاريش بـدةينن جـارَيكا تـر بيهَينَيتـةوة بـؤ ئَيـرةن         
ئةطــةر دســة  لةطــةَل نــةكرَيتن بؤيــة مــن ثــَي  وايــة يــةعنا هــةر ليذنــة  دارايــان  كــة ئيقترياحــا كــةم     

ن وةكو كاك عمر صدية وتان ثَيشنيار  ئةوة هـةبوو  كردنةوة  ئةم سَا شوَينةيان دان بؤ ئةوة بوو كة فعلة
كة ئةم ثارةية بدرَيت بة كةم ئةندامانن وة هةروةها بدرَيت بةو ناوضانة  كة وةختا خؤ  ِراطوَي راون لـة  

 .سةردةما ِرذَي ن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك شاهؤ كةرةمكة
 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِرَي  د

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكا 
ئةو ثارةية  كة لة خاَلا ضوارةم و ثَينجةم بِراوةن واتة لة ئيعانا  و مينة ن ثارةيةكا نيشتيمانيةن واتة لة 
وةزارةتةكان بِراوةن لة ثارَي طاكان نةبِراوةن واتة بةشَيكة لة بودجة  نيشتيمانان بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةمن    

ئةنـدام ثةرلـةمانا تـر تةئيـديان كـردن خبرَيتـة دةنطدانـةوةن        ثَيشنيار  يةكةم  كة خستمة ِروو وةضةندين 
بةم شـَيوةيةن بـِر  كـةم كـراوة بـؤ دـةرةبوو كردنـا ئـةو زيادانـة  ثَيشـنيار كـراون لـة ياسـا  بودجـةدا بـؤ                
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ــوثاسن        ــتن زؤر س ــةرخان بكرَي ــان ت ــة دابِراوةك ــةركووك و ناوض ــةكانا ك ــة  طوزاري ــِرؤذة خ م ــتيوانا ث ثش
 .ة خبرَيتة دةنطدانةوةهيوادارم ئةم ثَيشنيار

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .كاك خورشيد كةرةمكة

 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بة ثَيا ياسان كة تؤ لة ياسايةك مةسروفا  زياد دةكة ن لة شوَينَيكا تـر كـةم دةكـة ن جـارَ  بـة ثَيـا ياسـا        
اَلَيكا تـرن ناكرَيـت ئـةو زيـادة بـةجَا بهَيَلـا ئـةو ثـارة ببةيـة          دةبَيت ئةو زيادة ثِربكةيةوة ئةوجا بضـية خـ  

شوَينَيكا ترن ئةم زيادةش لة جَيطة  خؤ   َينَيـتن لةبـةر ئـةوة دةبَيـت ئَيمـة يةكـةجمار ئـةو زيـادة  كـة          
لةسةر هاتووة ثِربكةينن ئةطةر بِرياري لةسةر درا ئةوجا ئةطـةر ثـارة مايـةوة بيبةينـة خـاَلَيكا تـرن ئةطـةر        

 .انةم
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .سؤزان خان كةرةمكة
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نور 
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم ئةو ثارانة  كة دةبِرَيتةوةن ضونكة لةناو ثَيشنيارةكانا تريشا كةمَي  دةسـكارهان كـردن   
َلكو بةو شَيوةية  كة هةيةن بِر  كةم كراوةكة لةوانةية بِرةكة زياتر بكرَيتن ئةمة نةخرَيتة دةنطدانةوةن بة

بؤ دةرةبوو كردنـةوة  ئـةو زيادنـة  ثَيشـنيار كـراونن لـة ياسـاي بودجـةدا بـؤ حيسـابا ئيتتيـاتا دارايـان              
ئةوسا هةر لةناو ئةو ِراثؤرتةدا هةم ديسان جارَيكا تر هاتؤتـةوة ليذنـة  دارايـان داوا كـراوة دةَلَيـتن ئَيمـة       

  دروست بكرَيت بؤ ناوضةكانا دةرةوة  هةرَي ن لة زمنا ياسـا  دةسـتة  ناوضـةكانا    داوادةكةين سندودَي
دةرةوة  هةرَي ن كةواتة هةر خؤ  ئؤتؤماتيكا ئةو دةستةية دروست بوون بةِرَي  وةزير  دارايا وتا بؤيـة  

وسـت دةكـرَينن   لة ئةخريا ئَيمة ثارةمان نةبِر ن لة ئةخريا دةنطماندا بؤ سررن ضونكة ئـةو دةسـتانة  كـة در   
لـةوَ  ثـارة  بـؤ دادةنرَيـتن وة لــةوَيش ئيتتياتةكـة ئةخرَيتـة ئـةوَ  ئةوكاتــةن لةبـةر ئـةوة مـن داوادةكــةم           
نةخرَيتة دةنطدانةوةن بةَلكو بة ثَيا ئةو تَيبينية  كة باس كراوةن بِر  كـةمكراوة بـؤ دـةرةبوو كردنـةوة      

ئيتتيـاتا وةزارةتـا دارايـان هـةر ئـةوة خبرَيتـة        ئةو زيادانـة  كـة ثَيشـنيار كـراون لـة ياسـا  بودجـةدا بـؤ        
 .دةنطدانةوة

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ع هة خان كةرةمكة

 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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 .كةم كراوةتةوةن بكرَيتة سةر سندودا هاريكار  بؤ طةجنانن سوثاس% 6ئةو بِرة ثارةية لة 
 :ةمانبةِرَي  سةرؤكا ثةرل

 .بةِرَي  جةنابا وةزيرن فةرموو
 (:وةزير  دارايا)بةِرَي  باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
من دةمةوَيت ثرسيارَي  بكةمن ئايا مي انية  ثةرلةمان زياد دةكةن يان ناض يةعنا ئَيستا مودتةرة  دةبَيت 

ئةو فةسَل و مادانة  كة هـاتووة كـة ئـةكرَيتن     زياد بكرَيتن ئةطةر زياد بكرَيتن ئةم ئيستيقتاعانة  ئَيستان
ئةضـَيتن ئـةو    19ئةمَينَيتـةوةن   12بـؤ ثةرلـةمان بـِروا ن     00مليارن ضل و نيـو مليـارةن ئةمـة ئةطـةر      46

بادية  ثارةكة ضةندَي   َينَيتةوة كةوا بةشا ئةو زيادة ناكا  كة مودتةرةحة لة مةوزوعا كةم ئةندامان 
لةبةر ئـةوة بةشـا ناكـا  ئـةو ثارةيـةن ضـونكة ئَيمـة ئـةوة  كـة وتوومانـة ئَيسـتا            و ئةوانة هاتووةن يةعنا 

دووداتا ئةوة زياد كراوةن ئَيمة لةطةَل ئـةوةدانني كـة زيادةيـان بـؤ نـةكرَيتن بـةاَلم حـةز دةكـةم جـةنابتان          
 .بي انن

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ئيقترياحتان ضيةض وةكو حكومة 

 (:ةزير  داراياو)بةِرَي  باي  تاَلةبانا
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ََ ئيســتيقتاب دةكرَيــتن لــة بودجــة  تةشــ يليا ســةرف بكرَيــتن بــؤ   ئَيمــة ئــةَلَيني بودجــة  تةشــ يلا ضــي 
موازةنة  مي انية  ثةرلةمانةن ئةوة بؤ زيادة  ئةو زيادانةية كة ئَيستا دانراوة بؤ ئةو شةرائيتانة  كةلـة  

وجاكة ضا زياد دةمَينَيتةوةن بؤ كوَ  دةِروا ض ئةوة بة نيسـبةتا ئَيمـةوة خؤتـان    ثَيشتانة كةم ئةندامانن ئة
 .درار  لةسةر دةدةن

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .كاك عمر كةرةمكة

 :بةِرَي  عمر صدية هةورامي
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ارةكاندا هـاتووةن واتـة ئـةو     من ثَيشنيار دةكةم بؤ دةنطدان ثابةنـد بـني بـةو ِريـ  بةنديـة  كـة لـة ثَيشـني        
 .تايبةتة بةدابني كردنا بؤ سندودَي ن لة كاتا خؤيدا دةنطا لةسةر بدرَيتن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .تكاية تكرار  كةرةوة

 :حممد بةِرَي  عمر صدية
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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انة كران با وةكو ِري  بةنديةكة  خؤ  كة من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر دةنطدان لةسةر هةر بِرطةسةك لةو بِرط
هاتووة دةنطا لةسةر بدرَيتن ئةوة  كـة تايبةتـة بـة تـةرخانكردنا بِرَيـ  بـؤ ئـةو سـندودة  كـة ثَيشـنيار           

 .كراوةن بؤ جَا ناكؤك لةسةرةكانن با ئةوة لة كاتا خؤيدا بِريار  لةسةر بدرَيتن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .رمووبةِرَي  دَلشاد فة
 :حممد بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
جةنابتان فةرمووتان كة هَيشتا ثَيشنيار  تريش ماون كة ِرةنطة لةسةر زؤر فةدةراتا تر هـةبنن هةرتـةنها   
ئةوة نني كةلة ِراثؤرتةكةدا هاتوونن من ثَيشنيار دةكةم لةسـةر تةخسـيس كردنـا ئـةو ثـارة ئيسـتيقتاعانة       

مةوزوعة بوةستَيننين بةردةوام بني لةسةر ثَيشنيارةكانا تر لة دواترن ثَيشرتيش واب امن بـرا  بـةِرَي م   ئةم 
كــاك شؤرشــيش باســا كــردن دواتــر مومجــةَ ئــةو ثارانــة  كــةوا دةمَينَيتــةوةن تــاوةكو ئيســتيقتابن تــاوةكو   

كوَ  بضيتض بؤ ئـةوة  لـةم    مومجةَ طرتوطؤ لةسةر ئةوة بكرَيتن كة ضةند  بؤ كوَ  بضَيت ون ضةند  بؤ
 .مةوزوعة دةربضني ثَيشنيار دةكةمن بةردةوام بني لةسةر ثَيشنيارةكانا ترن خبرَيـتة ئةخري ثَيشنيارةكة

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بةِرَي  كاك زانا كةرةمكة
 
 
 

 :دة كري  رؤوفزانا . بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ثـِرؤذة ياسـايةكةدا    00دانـةن بـةس بـؤ بـةبري هَينانـةوة ئَيمـة لـة مـاددة          %6لـة   تةبيعا ئَيمة ئـةم ِرَيـذة   

هاتووةن ئةطةر هةستمان كردن عـةج َي  هةيـة لـة هةنـدَي  حاَلةتـدا جـةنابا وةزيـر  دارايـا خـؤ  مـافا           
هةيــةن ئــةتوانَيت لــةو بودجةيــة  كــة تــةرخانا كــردووة بــؤ وةزارةتــةكان بةِرَيذةيــةكا موناســب لَيــا كــةم  

دايـةن ئةطـةر ئَيمـة تـةنها     %6تةوةن كةواتة ئَيمة دةبَيت بطةِرَيينةوة بؤ سةبةبا يةكةما ئـةو ِرَيـذة  لـة    بكا
كـةن ئةطـةر بةهـةمان شـَيوة     %6ِرَيذةكة بؤ ئةوة ئـةبِرين هـيال بةهايـةك نامَينَيتـةوة بـؤ بِرينـا ِرَيـذة  لـة         

 .ئيتتياتا خبةينةوة بةردةما وةزارةتا دارايان زؤر سوثاس
 :سةرؤكا ثةرلةمانبةِرَي  

 .خامن ئاخري جارة و كةرةمكةن ئيرت تةواو دةبَيتن مودتةرةحةكان
 :بةِرَي  ناس  توفية عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ثَيمواية هةر ثَيشنيارَي  لة كؤبوونةوة  ثةرلةمانن دوو كـةس تـا سـَا كـةس تـةرحا كـردن ئـةبَيت خبرَيتـة         
خبرَيتـة صـندودا كـةركووك و جـَا ناكؤكـةكانن خبرَيتـة دةنطـدانن ضـونكة         دةنطدانةوةن ثَيمواية ئةوة  كـة  

 .ثَيشنيارَيكةو زؤر كةس تةرحا كرد
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .محدد  كةرمكة.د
 :محدد ابراهي  علا.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
بكـةن بةِراسـتان يـةعنا ئَيمـة لـة      من ثَيشنيارَيك  سةرةتا بؤ جةنابتان هةيةن جاروبـار سـةيرَيكا ئةماليـة    

 .زووةوة دةستمان بةرز كردؤتةوةن ئةوانا دوا  ئَيمة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تكاية وةرة سةر ئةوةن خؤ هةموو  بةيةكجار دسةناكةنن برا  بةِرَي من ئةوة سرة  ها ن فةرموو
 :محدد ابراهي  وةرتَي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
دوا  ئَيمة دةستا بةرز كردؤتةوة دواتر دسةئةكا ن من ثَيمواية ئـةم كةمكردنةوانـة هـةَلبطرين بـؤ     ئةوانا 

دوا  ئةوة  هةندَي  كةمكردنةوةن كة ِرةنطة ئةو ثَيشنيارة  كاك دَلشادم ثَا باشـةن بةِراسـتا بـؤ ئـةم كـةم      
ت كـة ِرةنطـة زيـاد  بكـةينن     كردنةوانة  تريش كة دةكرَيتن دواتر ئَيمة ِرةنطـة هةنـدَ  شـتا ترمـان هـةبيَ     

وةكو ئةوة  كة ثَيشنيار دةكرَيت بؤ ثةرلةمان كـة دةنطـا لةسـةر دةدرَيـتن شـتَيكا تـريش هةيـة كـة ئَيمـة          
ن ئَيمـة يـةكَي  لةوانـة بـة     0229ئاطامان لَيا بَيت بةرِناستان ئَيمة ثِرؤذة  سااَلنا ثَيشوون بةتايبةتا سـاَلا  

با وةزيـر  ثـالن دانـانيش لَيرةبـوون كـة نةخراوةتـة ثِرؤذةكـانا سـاَلا         بةَلطة خستمانة ِروون كاتَا كة جـةنا 
وةن ئةمانةش حيسابيان بؤ بكرَيت لةو ثارانة بؤيان دابنرَيتن واتة ئـةو ثِرؤذانـة  كـة نةخراونةتـة      0212

و ماونةتةوةن ثَيشرت بِرياريان هةبوو ئةمانة خبرَينة نـاو ثِرؤذةكـانن لـة    0229ن ها 0212ثِرؤذةكانا ساَلا 
 .ثارانة حيسابيان بؤ بكرَيتن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك امساعيل كةرمكة
 :بةِرَي  امساعيل حممود عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
خؤ  دةبَيت بة ثَيا ئةولةوية  بَيتن ئَيمة لةِراثؤرتا خؤااندا ثَيشنيارمان كردووة بؤ ليذنة  دارايان لة 

ذنـة  دارايـش هـاتووة دةَلَيـتن ئـةو ثارانـة  كـة زيـادةو دووبارةيـة بطةِرَيتـةوة بـؤ بودجـة              ِراثؤرتةكة  لي
وةبــةرهَينانن بــؤ خ مــة  كردنــا ناوضــة زةرةر مةنــدو زيــان لَيكــةوتووةكان لــة هــةرَيما كوردســتانن زؤر    
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وة  هـةر  مونادةشة كـراوةن وةلـة ِراثـؤرتا ليذنـة  دارايـش هـاتووة دةبَيـت ئـةوة خبرَيتـة دةنـطن ثـَيش ئـة            
 .ثرسيارَيكا تريش بَيتن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بـــةِرَي ان تـــةواون ئَيســـتا بـــةو مودتةرةحانـــة ن ماشـــةاَل زؤر بـــوونن هةمووشـــا تةســـنية لةســـةر  هةيـــةن 
مودتةرةحا بؤ كةركووك و ناوضة كَيشةدارةكانن مودتةرة  بؤ ئةو شوَينانة  كة زيانيـان لَيكـةوتووةن كـاك    

 .ي اميةن فةرمووسالم ن
 :صدية مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
كـةسن  12ثَيشكةشا كردبَيتن ئَيستا ئةو ثَيشـنيارة   ( األق علا )واب امن هةر ثَيشنيارةك دةبَيت سَا كةس 

تـةئجيلا   بـا  5سَا كةس هةَلسان وتيان زؤر ثَيشنيار  تر هةيةن ضارةنووسا زؤر ثارة  تر دَيتن ئةم بِرطة 
بكةين هةتاوةكو ئةخري  هةموو ثَيشـنيارةكان تـةواو ببَيـتن بـةَلكو بتـوانني ئـةوة بكـةينن ئـةوة ثَيشـنيارةن          

 .دةبَيت خبرَيـتة دةنطدانةوة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا ثَيشنيار  ئَيوة ضا دةكرَيتض
 :حممد دلَير فتا .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
مــة وةكــو ليذنــة  دارايــان لــة ليذنــة  خؤمانــةوةن ثــَيش هــةموو كةســَي  ثَيشــنيار  ئــةوةمان كــردووةن    ئَي

سندودَي  بؤ ناوضة جَا ناكؤكـةكان دابنرَيـتن ثَيشـرت داوا  سـندودَيكمان كـردووةن داوا  ئـةوةمان كـردووة        
ئةطةِرَيتةوة بـؤ ئةوناوضـانة    لةاليةكن لةاليةكا تر ثَيشنيار  ئةوةمان كردووة ئةو ثارانة  كة دةبِردرَيت 

 .كة لَييان بِراوة بؤ هةرة ثارَي طايةك بَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان 

 .كاك خورشيد فةرموو
 :بةِرَي  خورشيد ادد سلي  

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئـةو  مودتةرةحا ئَيمة وةكو ليذنة  دارايا بؤ ئةم مةوزوعـة بيـ ا ن بـِر  كـةمكراوة بـؤ دـةرةبوو كردنـا        

زيادانة  كة ثَيشنيار كراونن لة ياساي بودجةدا بؤ حيسابا ئيتتياتا وةزارة ن ئةمة مودتـةرةحا ئَيمةيـةن   
بــِر  كــةمكراوة بــؤ دــةرةبوو كردنــا ئــةو زيادانــة  كــة ثَيشــنيار كــراون لــة ياســا  بودجــةدان بــؤ حيســابا   

 .ئيتتياتا لةوةزارةتا دارايان ئةمة نةسا ثَيشنيارةكةية
 :عبداه عيل حممودبةِرَي  امسا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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دةَلَيتن ئةو بِرة ثارةيية  كة زيادةو دووبارةية بطةِرَيتةوة بؤ  4لة ِراثؤرتا ليذنة  دارايدا هاتووة لة خاَلا 
بودجة  وةبةرهَينان بؤ خ مةتكردنا ناوضة زةرةرمةند و زيان لَيكةوتووةكان لة هـةرَيما كوردسـتانن كـة    

 .ةتا ثَيطةيشتووةو ثةسةندةن ئةوة لة ِراثؤرتا خؤتاندا هاتووةكةمرتين خ م
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كوَيستان خان كةرةمكة
 :عبداه بةِرَي  كوَيستان حممد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ة يةكةم ئةو ِراثؤرتة مةرج نية خؤ ئاوا بِروا ن ئةويش دواتر دةنطـدانا لةسـةر دةدةيـنن يـةكن دووةمن ئـةو     

دوو شتا زؤرجياوازةن ناوضة زيان لَيكـةوتووةكانن لةطـةَل كـةركوك و ناوضـة دابِراوةكـان و جـَا ناكؤكـةكانن        
دوو شتا زؤر جياوازنن سَييةمن ئةو سندودة  بةِرَي ان ليذنة  دارايا باسا دةكةنن ئةوة بؤ ئـةو ثارةيةيـة   

نية كة ئةخرَيتة سةر ن بؤية ئَيمة سـوورين   كة ئَيستا لةناو ثِرؤذةكةدا بؤ  تةرخانكراوةن بؤ ئةو ئي افةية
 .لةسةر ئةوة  ئةمة خبرَيتة دةنطدانةوةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا فةرموو
 
 
 
 

 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
دا كردوومانـةن بةمةبةسـتا دـةرةبوو    ئَيمة لةسةر ِرةئا خؤمان موسرينن ئةو كةمكردنةوةيـةي لـة ِرَيذةكانـ   

كردنةوة  ئةو زيادانة  كةلة ياسايةكةدا هةيةن وة ثَيشنيار كراوةن بـةَلَا كةمكردنـةوة بـؤ ئـةو زيادانـةن بـؤ       
 .تةعوي  و ئةو زيادكردنةوةية

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

اميـةوة موداخةلـة بكـا  ِرا     كةرةمكة ني امان ني اما نةبَيت ئينجا ِراتان ئةطرمن يةك كةسَي  بـةناو  ني  
 .دةطرمن تكاية عاج  نةبنن هةركةسَي  بَيت

 :بةِرَي  عمر صدية هةورامي

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئةو خاَلة  كة تايبةتة بة سندودا جَا ناكؤك لةسةرةكان ئةوة بِرطةيةكا جياوازةن بؤية ثَيشنيار دةكةم لة 

 .ئَيستا نةخرَيتة دةنطدانةوة
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 :كا ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

ثَيشنيارة يان ني اميةن تكاية دانيشةن رةجائـةنن بـةِرَي ان ئَيسـتا ضـةند ثَيشـنيارَي  هةيـةن ئـةم ثَيشـنيارانة         
يةكَا هةيـة هـي حكومةتـةن تكايـة رةجائـةنن وا ثَيشـنيارةكان ئةخوَينمـةوةن ثاشـان يـةك يـةك ثَيـا دَيينـة             

ودجة  تةش يلا سةرف بكرَيتةوةن ضونكة لـة بودجـة    خوارةوةن يةكَيكا ثَيشنيار  حكومةتة ئةَلَيتن بؤ ب
تةش يليةن بؤ بودجة  تةش يلا سةرف بكرَيتن مودتةرةحَي  هةية ضةند بةِرَي َي  ئيشارةتيان ثَيـا كـردن   
بؤ كـةركووك و ناوضـة كَيشـة لةسـةرةكانن مودتـةرحَيكا تـر هةيـة بـؤ ئـةو شـوَينانة  زيـان لَيكـةوتوون لـة              

و دــةاَلدزَ  و خانــةدني و كــةركووك و ئامَيــد  و بــارزان و بــؤ هــةموو ئــةو        كوردســتانن وةكــو هةَلةجبــة  
شوَينانةيةن رةئا ليذنة  دارايا سندودَي  بؤ ناوضة كَيشة دارةكان و ئةو ناوضانة  زيان لَيكةوتوونن ئَيستا 

 .لة ِرةدةم يةك دَيني مودتةرةحا كة بؤ بودجة  تةش يلا سةرف بكرَينتن فةرموو
 :بةروار  مصطفىم بةِرَي  عبدالسال

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئةمن ناَلَي  ني اميةن ئةطةر بة ني امـا نـةزامنن مـن دةَلـَي  ثَيشـنيارَي  لةاليـةن سـَا كـةس ثَيشـكةش كـران           
بؤضا ئةو ثَيشنيارةش نةخراوةتة ناو ئةو ليستةن ئةوة  خاَلا شةش ِرابطرين دةرار دان لةسةر  تـا تـةواو   

ؤذةكــانن ســَا كــةس ثَيشكةشــا كــردن بؤيــة ني اميــة ئــةَلَي ن ئــةوةش ثَيشــنيار بــوون بــبني لةســةر هــةموو ثِر
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئةوةش ئةخةينة دةنطدانـةوة بةسةرضـاون ئـةوة تةئجيلةكـة لـة ثَيشـان دةخةينـة دةنطدانـةوةن كـة تـةئجيل           
ودتةرةحة  ئةم بةِرَي انة كردوويانـةن  بكرَيتن هةر دَيينةوة سةر نةفسا شتن هةر عةينةن دَيينةوةن ئةم م

تةسةلسوَ دةكةينن ئةو شوَينانةش وترا دَينينةوة ناو ن من ثَي  باشة ئةطةر ئةو بةِرَي انة ثَيشنيارةكةيان 
سةحب بكةنن ئَيستا حةمسا بكةينن ضونكة هةر دَيينةوة سةر ئةوةن هةندَي  دةَلَيت بؤ ئةم وةزعةن ئـةو   

ةن وة دَيينةوة سةر ن سةحبا ناكةنن سةحبا ناكةن مودتةرةحا كة تـةئجيل بـووةن   تر دةَلَيت بؤ ئةم بابةت
بةِرَي ان ئَيستا كَا لةطةَل ئةوةية ئةم ثَيشنيارة  ئةم بةِرَي انة كرديـانن مودتةرةحـةكان حرـ  دةكـةين ال      

َي  دسـة  خؤمانن جارَيكا تر لة كؤتايا لةطةَل مودتةرةحةكانا تريش ئةخيةينةوة مونادةشـةن ضـةند كةسـ   
دةكا  ئةخيةينة دةنطدانةوةن كَا لةطةَل ئةوةية دوا خبرَيت بؤ ئةوة  هةموو  ثَيكـةوة بَيـتن دةسـتا بـةرز     

 .بكاتةوة تكايةض
 :بةِرَي  فرست محدد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
بـوو خـةالص    ئةطةر ئةو ثَيشنيارة ئَيسـتا نةيةخَينـة دةنطـدانن يـةك لـةو ثَيشـنيارةكانا تـر ئةطـةر ئيقـرار         

و تـةئجيل ئيتتيـوائا هـةموويان      مةفعوَ نامَينَيتن ئةوة تةئجيلـةن ئيتتيـوائا هـةموويان دةكـةينن ئيل ـا     
 .دةكا ن ئاخر مةفعوَ نامَينَيت
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 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا كةرةمكةن
 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
لةبةر دةم دووشتا موتةناد داينن لةاليةكةوة ئيقرا  هاتووة بؤمانن كة مووضة  كةم ئةندامان  ئَيستا ئَيمة

زياد بكرَيتن ئَيمة وةكو ليذنة  دارايا ئةبَيت شوَينَي  بدؤزينـةوة بـؤ ئـةوة  كـةوا ئـةو تـةعوي ة بكـةينن        
وة نيةن ئةوة بابةتَيكا ترةن لةوة دؤزيومانةتةوة ئةو بابةتة  كة ئَيستا باس دةكرَيتن ئيالدة  بةو سندودة

 .ئةطةر بةو حيسابة بَيت كةواتة ئةبَيت مووضة  كةم ئةندامان كةم بكةينةوةن  ئةطةر ِرازين لةسةر ئةوة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

تكايةن ئَيستا ثَيشنيا  تةئجيل كة بةدوة  ترةن وةكو بةِرَي  سكرتَير  ثةرلةمان ئيشارةتا ثَيا كردن لةطةَل 
ن ئةخيةينة دةنطدانةوةن كَا لةطةَل ئةوةية تةئجيل بكرَيتض بؤ ئةوة  لةطـةَل بابةتـةكانا تـر سـوثاسن     ئيل ا

كَا لةطةَلدانيةضسوثاسن تةئجيلي دةكةينةوةن نةوةكو بؤ وةختَيكا ترن بؤ ئيتتيمالـة هـةر ئـةمِرؤ بَيينـةوة     
ارن زؤر تةبيعيـة جـارَيكا تـر دَيينـةوة     سةرين ئيتتيمالة ثَيشنيارةكان ئاخري ثَيشنيارةن بضَيتة ئاخري ثَيشـني 

 .سةر ن ئةوة ضوون بضينة خاَلَيكا تر تكايةن زؤر كاثانا برد ئةوةن بؤ خاَلا حةو  تكاية
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 ن ئةجنومــةنا وةزيرانــي حكومــةتا0212زيــاد كردنــا ئــةو ماددةيــة بــؤ ياســاي بودجــة  : خــاَلا حةوتــةم

ن كؤتـايا  (احلساءبءت ا تءمياة  )هةرَيما كوردستان ِرةزامةند  بدا  لةسةر ِرةش نووسا حيسـاباتا كؤتـايان   
مانطا ئايارن وة دواتر لة كؤتايا مانطا حوزةيراندا ثَيشكةشا ثةرلةمانا دةكا ن بـة ثَيـا هـةردوو مـاددة      

 .لة ياسا  كارطَير  دارايا ن دانون ئيدارة مالية 32-32
 :رؤكا ثةرلةمانبةِرَي  سة

 .ليذنة  دارايا رةئيتان
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

دةربـارة  حيســاباتا خيتـاما بــة حةديقـة  طرفتَيكــا طــةورة هةيـةن بــؤ ئـةوة  بــاش لـة و مشــكيلةية لــة       
لـة عـرياقن بـةثَيا ئـةو      داهاتوو دان يةعنا ئةو مشكيلةيةمان نةيةتة ِرَ ن دانونَي  هةيةن ثةيِرةو  دةكرَيت

دانونة حكومة  ئةتوانَا لة كؤتايا مانطا سَا بتوانَيت حيسباتا خيتاما ئامادة بكا ن وةدوايا ئةطـةر بـة   
هةَلة نةضوو ن مانطيكيش هةية بؤ بةِرَي  وةزير  دارايان بَلَيني ثَيدابضَيتةوةن دواتر لة مانطا حـوزةيرانن  

ئةجنومةنا وةزيرانةوةن بؤية ويستمان بة شَيوةيةكا ياسـايا كَيشـة    ئيقرار دةكرَيت مسوةدةكة  لة اليةن 
 .حيساباتا خيتاما نةمَينَيتن بة ثَيا ئةو ماددانة  كة هاوِرَيكةم باسا كردن سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ فةرموو
 :بةِرَي   كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئةم ثَيشنيارة  ثَيشرت دسةم هةيةبةِراستا من لةسةر 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .رةجائةنن ئةوة خةاَلس بوون كاك  زانا فةرموو
 :دة كري رؤوف  زانا. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

تةبيعا ئةم بِرطة  ئةخري ناِروونيةكا زؤر  تيا هةيةن لةبةر ئةوة  ثَيشرت سـةرؤكا ليذنـة  دارايـا وتـان     
و ِراثؤرتة  ثَيشكةش دةكرَيت شةش مانطا يةكةم ثَيا ناوترَيـت حيسـابا خيتـامان ثاشـان لَيـرة هـاتووة       ئة

ن ئايـا ئةمـة تـةنها ِراثؤرتـة يـاخود حيسـابا خيتاميـةن ئةطـةر ئةمـة هـا           0212ِرَيذةيةكا حيسابا كؤتـايا 
جَيبةجَا كردنَي  لة ياساي يةن وةلة ثِرؤذة  ِراثؤرتا ليذنة  ياسايشدا ئاماذة دراوة بةوة  كة وةكو 0212

ثَيشكةشـا بكـا ن هةسـت دةكـةم ناضـؤنيةكَي        16/4ن هةتا ئةبَيت لة 0224عام ( 94)ئيدار  وماَ رد  
 .هةية لة نَيوان هةردوو ِراثؤرتةكة

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا رةجائةنن جواب بدةنةوة
 

 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .رؤكا ثةرلةمانبةِرَي  سة

 .كة حيساباتا خيتاما بؤ ساَلا ئايندةيةن سوثاس 0212
 :عبداه بةِرَي كوَيستان حممد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

زياد كردنا هةر ماددةيةك لة ياسـا  بودجةكـةدان ثَيويسـتة لـةكاتا ثـِرؤذة ياسـايةكةدا مونادةشـة بكرَيـتن         
بكةين و بَلَيني ئي افة  دةكةينن ضونكة خـؤ ئَيمـة نةضـوينةتة    نةوةكو لَيرة بةِراستا ئةبوو ئةوكاتة باسا 

 .سةر باسا ثِرؤذة ياسايةكة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا تكاية
 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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و سَا رِنؤذة هاتة كايـةوةن وةكـو   بة حةديقة  ئةوة ثَيشنيارَيكا نوَي بوو لة دةرئةجناما مونادةشاتا ئةم دو
 .سةعا  لةمةو ثَيش هاتؤتة بةر 0هةموو ثَيشنيارةكاتا تر كة ئَيستا 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
دروستة ئةم ثَيشـنيارة تـةئجيل دةكرَيـت بـؤ كـاتا دانونةكـةن ئَيسـتا دةِرؤينـة خـاَلَيكا تـرن ئةمـة بـؤ كـاتا              

 .ياسايةكةن سوثاسن فةرموو خاَلَيكا تر
 :َي  حممد دلَير فتا بةِر

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 /خاَلا هةشتةم
 .طرنطا دان بة ثةرةثَيدانا ناوضة سنووريةكانيةكان و طوندةكان بة طشتا

 :حممود كري  ئاراس حسني.بةرِنَي  د
 .بةر ةَي  سةرؤكا ثةرلةمان

د ئةنــدامَيكا تــر   ؤــةير  ئــةو ثَيشــنيارانة  كــة خســتمانة بةردةســتن لــة اليــةن ليذنةكانــةوة ضــةن          
ثةرلةمانــةوةن ضــةند ثَيشــنيارَيكا تــر هــاتووةن هــةر ضــةندة ثَيشــنيارةكانا ئَيمــة كــة ســةيرمان كــردن لــةو    
ِرؤذانة  ثَيشوو تردان زؤر لة برادةران طلةيا ئةوةيان دةكرد عةال ئةساس لة ِراثـؤرتا ليذنـةكان ئَيمـة كـةم     

بـ انني زؤربـة  تكـرارةن يـاخود زؤربـة  ئَيمـة لـة         كردنةوةمان تيـا كـردووةن بـةالم بـؤ ئـةوة  تةئكيـد كـة       
ِراثؤرتةكة  خؤمان جوا ان داوةتةوةن هةندَيكا ئةخوَينينةوة ئةخيةينة بةر دةسـتانن ئَيمـة تـةدرجيَيكمان    
كردووةن لة هةموو  و ال  جةنابيشت هةيةن زجنريةيةكمان ثَي داوةن يةكةمن يةكَي  لةو ثَيشنيارانة ئـةَلَيتن  

نة  دارايا حكومة  مول ةم بكا ن بةئامادة كردنا بودجة لة كاتا ياسايا خؤيدان ثاساوةكانا ثَيويستة ليذ
 .وةزارةتا دارايا ِرة  بكاتةوةن ئةمة خاَلا يةكةم

 :بةر َي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .بةَلَا فةرموو

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .و كردوومانة بة ماددةيةكا ياسايش لة ثِرؤذةكةن سوثاسئَيمة ئةو ثَيشنيارةمان الثةسةندة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بؤ خاَلا دوو بِرؤ
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

دووةمن ثَيويستة هةموو وردةكاريةكانا بودجةن ثِرؤذة ثَيشـنيار كراوةكـانن ثـِرؤذة بةردةوامـةكانن هـةروةها      
بودجة  وةبةرهَينان التش يليةن بطاتة دةسـتا ئةنـدامانا ثةرلـةمان لـة كـاتا ياسـاي خؤيـدان بـؤ          بِرطةكانا
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ئــةوة  ديراســة  وردو زانســتا لةســةر بكــا ن لةاليــةنا ئَيمــة ثةســةندةن وةئــةو شــتانةش لــةكاتا خؤيــدا    
 .تيةكانطةيشتووةو شتا ضاكة بؤ داهاتوون سَييةمن ثَيويستة ليذنة  دارايا وةزارةتا سامانة سروش

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .تكايةن ِراوةستة ئةخيةينة دةنطدانةوةن ئةطةر ثةسةند بَيتن كةرةمكة ليذنة  ياسايا

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةر 
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

يةكةوةن بةاَلم ئةم جؤرة فةدةرانة كة برا  بةِرَي م ئيشارةتا ثَيدان ِرةنطة هةموو  نةكرَيت بضَيتة ناو ياسا 
ئيمكان هةية دةنطا لةسةر بدرَيتن وةكو تةوصيةيان ئاراستة  حكومةتا هـةرَيما كوردسـتان بكـرَينن زؤر    

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بةِرَي ان كَا لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية كة خوَيندرايةوةن دةستا بةرز بكاتةوة تكايةض ثَيشنيارةن كَا لةطةَلدايـة  
بكاتةوةضيةك خاَلا خوَيندةوةن تكاية يةك يةك بيخوَينةوةن ثةلة مةكـة مةضـؤ خـاَلَيكا تـر تـا       دةستا بةرز

 .دةنط لةسةر  نةِروا 
 
 
 
 

 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

نا ثَيويستة ليذنة  دارايا حكومة  مول ةم بكا ن بةئامادة كردنا بودجة لة كاتا ياسايا خؤيدان ثاساوةكا
وةزارةتـا دارايـا ِرة  بكاتـةوةن ئةمـة ال  ئَيمـة وةكـو ليذنـة  دارايـا شـتَيكا ثةسـةندةون بـةاَلم تكـرار لـة              

 .ِراثؤرتةكة  خؤاان داوامان كردووة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك عةونا كةةمكة 
 :بةِرَي  عونا كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

لــة دــانونا  29يار دةبَيــت تةدــدها حكومــة  بكرَيــتن ضــونكة بــة ثَيــا مــاددة   ئــةو ثَيشــنيارة بــة ثَيشــن
املوازناة اىل اللايف ب بداياة تشارين االول قبا  السانة       )ثةيِرةو  ناو خؤ  ثةرلـةمان ديـار  كـراوةن دةَلَيـتن     

ءمي فاى كا   انة    املءلية حتءل على اللننة املءلية واالقتصءدية مبشروعءت قوانني املوازنة العءمة واحلسءو ا تا 
 (.حءل ورده لت دميب ومنءقشتب
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 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

زؤر ِراستةن هةموو ساَلَي  ئةوة هةبووة و تةئخري هاتووةن بؤ ئـةوة  ثةرلـةمان شـتَي  بكـا ن كـة حكومـة        
ة  وردتر كار بكا ن لة كاتا دياسا خؤ  ثِرؤذةكـان بنَيرَيـتن ئـةم ثَيشـنيارة بـؤ ئةوةيـةن بـةِرَي  كـاك فرسـ         

 .ئةيةوَ  موداخةلة بكا ن فةرموو
 :عبداه بةرِنَي  فرست محدد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئَيمة ناتوانني وةكو ثةرلةمان تةئكيد لةسةر نةسَيكا دانونا بكةينةوةن وة ساَلَيكا تر ئيلتي ام ثَا بكرَيتن 

 .ة  بكةنن زؤر سوثاسهةر كاتَي  ئيلتي اما ثَا نةكردن ثاشا ساَلَيكا تر با موسائةلة  حكوم
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئةوة ناخةينة دةنطدانن بِرؤ بؤ خاَلا دووةم
 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

دووةمن ثَيويستة هةموو وردةكاريةكانا بودجةن ثِرؤذة ثَيشـنيار كراوةكـانن ثـِرؤذة بةردةوامـةكانن هـةروةها      
بةرهَينان التش يليةن بطاتة دةستا ئةنـدامانا ثةرلـةمان لـة كـاتا ياسـايا خؤيـدان بـؤ        بِرطةكانا بودجة  وة

 .ئةوة  ديراسة  ورد و زانستا لةسةر بكا 
 :بةرِنَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بةِرَي ان كَا لةطةَل ئةو خاَلةية طوَيتان لَيا بوون فةرموو كاكة
 :علي بةِرَي  عمر عبدالردن

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

باسا لةوة كـردووة   22كة دةَلَيتن مي انية دةبَيت لة كاتا خؤ  بطا ن ماددة   29ئةوةش هةر لة ماددة  
ِرؤذدا وردةكـار  خؤيـان دةكـةنن كةواتـة تةحصـيل حاصـلة لةطـةَل مي انيـة كـة هـا ن            32كة ليذنةكان لـة  

ضــنيض لةبــةر ئــةوة ئــةو  ِرؤذة ليذنــةكان خــةريكا 32هــةموو ثــِرؤذةو وردةكــار  ئــةوة  لةطةَلدايــةن ئــةو   
 .ثَيشنيارةش ثَيويست ناكا  دسة  لةسةر  بكرَ ن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .كاك صبا  كةرةمكة

 :بةِرَي  صبا  حممد جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بَيطومان وةكو جةنابت فةرموو ن لةطةَل بوونا ئةو بةنـدة  كـة لـة ثـةيِرةو  نـاوخؤ  ثةرلةمانـدا هةيـةن        
تةئكيد دةكاتـةوة لةسـةر وةدتـا ياسـايا ثَيشـكةش كردنـا بودجـةن بـة هـةموو وردةكاريةكانيـةوةن تةماشـا            
دةكــةين هــةموو ســاَلَي  دواكــةوتووةن وة ئةمســاَليش هــةر دواكــةو ن بؤيــة بــوونا ئــةوة وةكــو ثَيشــنيارَي ن  
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ةكـو ثَيشـنيارَي  تةئكيـد     واب امن دوةتَيكا زيادة دةدا  بة ثةرلـةمانا كوردسـتانن بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم و     
 .لةسةر بكرَيتن ثةسةند بكرَيت لةاليةن هاوكارانا بةِرَي م

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .خاَلا دوون  فةرموو كاكة
 :بةِرَي  سةرهةنط فةرةج حممد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

نن ليذنـة  نةزاهـةن لـة    من ئةنداما دوو ليذنةمن ليذنة  شارةوانا و طةشت و طـوزار و طواسـتنةوةو طةيانـد   
هيال يةكَي  لةو ليذنانةن ئةو تةفاسيَلةم نةبينيوةن حيساباتا خيتاما و ئةو شـتانةن بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةمن     

ََ بكرَيتةوةن  سوثاس  .دةنطي خؤم ئةخةمة ثاَل ثَيشنيار  كاك صبا ن ئةو مةوزوعة تةئكيد  
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

طـةَل ئةوةيـة ئةمـة بكرَيتـة ثَيشـنيارو بنَيردرَيـت بـؤ حكومـة ن وةكـو ليذنـة            ئةخيةمة دةنطدانةوةن كَا لة
دارايا خوَينديانةوةن تكاية دةستان بةرز بكةنةوةضزؤر سوثاسن كَا لةطةَلة كة نةنَيردرَيتض سوثاسن بةكؤ  

 .ن فةرموويةك كةس دذةن تكاية ِروونا بكةنةوةن ئةمة سةرنج و تَيبينةية يان ثَيشنيارة. دةنط ثةسةند كرا
 :بهْا الدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

من ثَي  سةيرة باس لةوة دةكةين ثَيشنيار بدرَيت بة حكومة ن بؤ تةئكيد كردن لةسةر ثابةند  بة دانونن 
ََ دةكـةم ثَيـنج سـاَلةن شـةش سـاَلة ئـة          م ثَيـنج  ئةبَيت لَيرة باسا موسائةلةو لَيثرسـينةوة بكرَيـتن رةجاتـان 

شةش دةورةية ئةم بةزمة دووبارة دةبَيتةوةن هةق وابوو ثةرلةمان بة جورئةتةوة لَيثرسينةوة بكا ن كة بؤ 
 .ضوار مانطة بودجة وادوا كةوتووةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ةن هــاتوو 12دوا نةكــةوتووةن بــاش هــاتووةن حكومــة  درةنــط هاتــة ســةركارن بــرا  بــةِرَي ن درةنــط مــانطا   
هةتاوةكو حكومة  تةشكيل بووةن يةعنا كـاتَيكا دةويسـتن مي انيـة زؤر زؤر حةساسـةن تـةواو بـِرؤ خـاَلا        

 .سَا
 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

خــاَلا ســَييةمن ثَيويســتة ليذنــة  دارايــا وةزارةتــا ســامانة سروشــتيةكان مــول ةم بكــا ن بــة ئامــادة كردنــا  
بــة هــاوثَيال لةطــةَل حيســاباتا كؤتــايا وةزارةتــا دارايــا بطاتــة    0229-0222ايا ســااَلنا حيســاباتا كؤتــ

تَيثةر نةكا ن بةاَلم خؤ  بة ثَيا ياسا ئةبَيت لة مانطا  16/4/0212ثةرلةمانن لة ماوة  ياسايدان واتة لة 
 .ئةو شتة بكا ن وة ثَيشنياريش دةكةينن كة وةكو ثَيشنيارَي  بيكةين 6

 :كا ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ
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 .ليذنة  دارايا كةرةمكة
 :حممود كري  ئاراس حسني. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تةحصيل حاصلةن ئةو وةزارةتة لةطةَل كؤ  خواَلسة  مي انيةكة ئة  طةيةنَيت ئةو بابةتةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بِرؤينة خاَلا ضوارن فةرموو
 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .وردبينا و ثَيداضوونةوة بكرَيت لة مؤَلةتا ثااَلوطةكانن بة ثَيا ياساو ِرَيسا جيهانيةكان: ضوارةم
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  درارايا كةرةمكة
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .يةن ليذنة  زراعة يان ثةرلةمان خؤ  موتابةعة دةكا ن سوثاسئةوة ثةيوةند  بة موازةنةوةن
 
 
 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

سـاَلة  خـؤ  بنَيرَيتـة ثةرلـةمانن بـؤ ئاطـاداربوون و        6خاَلا ثَينجةمن ثَيويستة وةزارةتا ثالن دانانن ثالنا 
  ثِرؤذةكان بكا ن ثَيويستة بؤ هةموو ثِرؤذةيةك لـة سـةر   موافةدة لةسةر ن بؤ ئةوة  ثةرلةمانتار ضاودَير

بنةما  زانستا ديراسة  جةدوا  ئابوور  بكرَيتن لةسةر بنةمانا ئةو جةدواية ِري  بةند  بـؤ ثِرؤذةكـان   
 .بكرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا كةرةمكة
 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .ةمانبةِرَي  سةرؤكا ثةرل

 .ئةطةر ئةو بابةتة لة ياسايةكةدا هةيةن ثةيوةند  بة موازةنةوة هةيةن الرهان نيةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تكاية رةئيت جارَيكا تر بيَلَا
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 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ن نيةن ثةرلةمان ئةتوانَيت بةدواداضوونا بؤ بكـا ن  ئةطةر ئةو بابةتة ثةيوةند  بة موازةنةوة هةيةن الرها
 .يان هةر ليذنةيةك لة ليذنةكان ئةتوانن ئةو بةدواداضوونة بكةن لةطةَل وةزارةتا ثالن دانانن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تكاية بضؤ خاَلي شةشن سوثاس
 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ترمان لةالية كةباسا بِرينةكان دةكـا ن لـة ئيعانـا  و مينـة  وئةمانـة بِريارمـان لةسـةر دا تـازة         دوو خاَلا 
نةطةِرَيينةوةن خاَلا حةو ن ئةَلَيت ثَيويستة مينة  و ئيعانا  و مةنافعا ئيجتيمـاعان مةصـروفا  ئـوخران    

 .مانبةرانكةم بكرَيتةوةن خبرَيتة سندودا تايبةتةوة بؤ زياد كردنا مووضة  فةر% 32لة 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئةمة دةنطا لةسةر دران بِرؤ بؤ خاَلا حةو ن دروستة مةنافعا ئيجتيماعان بةهةمان ئةوة هاتووةن كة كـةم  
 .ن فةرموو 62ن ؤةير  ماليش بؤ 32بكرَيتةوةن بؤ 

 
 
 

 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

شـا بـةِرَي  وةزيـر  دارايـا روون كردنـةوة بـدا ن ئينجـا دواتـر بتـوانني بِريـار بـدةينن            من ثَي  باشـة لـة ثيَ  
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بةِرَي  وةزير  دارايان فةرموو
 (:وةزير  دارايا) بةِرَي  باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئيعانــا ن وة شــةبةكة  حيمايــة  ئيجتيمــاعان وة  ئــةم مــةنافعا ئيجتيمــاعا ثَيكهــاتووة لــة تةبــةِروعا  و  
 .رةواتبا عمل و زةمانن وة ثَيشمان باشة وةكو خؤ   َينَيتةوة

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ كةرةمكة
 :ثريداود بةِرَي  كاردؤ حممد
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 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

را وةكــو ثَيشــنيارن  ئيلتيــ اميش وةكــو  ئَيمــة ئــةم ثَيشــنيارانة  كــة لــة ليذنــة  دارايــا بةشــدار بــووينن كــ  
 .حكومة  بكرَيتن ئَيستا دكتؤر لةوَ  دةَلَيت

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .رةجائةنن ئةوة ني اما نيةن دانيشةن نا ني اما نيةن رةجائةنن دانيشةن كةرةمكة
 :عبداه بةِرَي  كوَيستان حممد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

جطة لة وةزارةتـا كـارو كاروبـار  كؤمةاَليـةتان وة جطـة لـة وةزارةتـا تةندروسـتان          ئَيمة ثَيشنيار دةكةينن
ََ بِ درَيت% 62سةرجةم وةزارةتةكانا ترن يةكا   .ي 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك بيالل فةرموو
 (:بالل) عبداه بةِرَي  محدد سليمان

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ة لة ليستا كؤمةَلا ئيسالما ثَيشكةاان كردووةن نازامن هـةر دةخوَيندرَيتـةوةو   بةِرَي  ئةو ثَيشنيارانة ئَيم
ِرة  دةكرَيتن ئايا دةنطا لةسةر نادرَيتض ئةطةر ثَيشنيارة ئة  بؤضا دةنطا لةسةر نادرَيتض بـة بـوون يـان    

 .نةبوون با دةنطا لةسةر بدرَيتن سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ثَيشرت كردوومانة بران ثَيويست ناكا  جـارَيكا تـر دةنطـا لةسـةر بـدرَيتن ثَيشـنيار        ن (5)ثَيشنيار  ذمارة 
 .كةم بكرَيتةوة% 62ذمارة حةو ن ثَيويستة مةوجوداتي ؤةير  ماَ 

 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

لةهةمان كا  بةِرَي  وةزير  دارايا  دةربارة  كةمكردنةوة  ِرَيذةيةك لة مةوجوداتا ؤري ماَن ثَيمان باشة
ِروون كردنةوةيةكمان بداتَان ئةوكا  ئـةتوانني بِريـار  ِراسـت بـدةينن سـوثاسن بـةِرَي  سـةرؤكا ثةرلـةمان         
دووانا مةنافعيشا باس كردن ئَيستا مةوجوداتيشا باس كردن من ثَي  باشة لة ثَيشا بـة مـةنافي دةسـت ثـَا     

 .تت ثَي  باشة ئَيستان سوثاسبكةينن جةنابت واَلمت دايةوةن و
 :وةزير  دارايا و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ــةوزحي  داوةن      ــدَي  ت ــةمِرؤش هةن ــةوزحي  داوةن بؤيــة ئ ــةم ئةبوايــةن دوَينَيكــةش ت ــوردن دةك مــن داوا  لَيب
َين لَيرة ئةمساَل تةبةِروب هاتووة ئيعاناتةن ئةمانة مةسةلةن كة ئةَلَيا تةبةِروعا  و ئيعانا  ِرةنط هةيةن بَل
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ي (ثنم)بؤ مووضة  سوجةنا  سياسان لَيرة سةرف دةبَيتن شةلةَ دةما ن كةم ئةندامانن ضاودَير  خي انن 
كةموةندامن كةِرواَللن كورتـة بـااَلن تاالسـيمان ِرَيـ  لَينـانن فـةناننين سـةحافنين وةرزشـكارانن ئةوانـة هـةموو            

هـةزار دينـار  بـؤ سـةرف      262بَيجطـة لـةوة هـةر كةسـَي ن هـةر فةرمانبـةرَي  كـة خـؤ  ئـةمرَيتن          لةوَ ن 
هــةزار دينــار  بــؤ ســةرف  622دةكرَيــتن وةئةطــةر كــوِر  يــان كضــا يــان خوشــكا يــان بــرا  كــة ئــةمرَيت 

ةك دةكرَيتن بةثَيا زةوابت و تةعليما ن ئـةوة هـةموو لـة مـةنافعا ئيجتيماعييـةن وة كـوِر  شـةهيديش يـ        
 .مليؤن دينار وةردةطرَيتن كة ذن دَينَيتن ئةوة هةموو  لَيرة سةرف دةكرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .زانا فةرموو. كاك د
 :دة كري   رؤوفزانا . بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

لَيــرةدا ئيعانــا  و بَيطومــان ئــةوة  كــة بــةِرَي  وةزيــر  دارايــا ئامــاذة  ثَيــدان تايبــة  بــة ئيعانــا ن ئةطــةر  
تةبةروعا  بريتا بَيـت لـة هاوكـار  كردنـا زينـدانيانا سياسـان يـاخود هاوكـار  كردنـا ئـةوة شـةبةكة             
ريعاية  ئيجتيماعية ياخود حيمايـة  ئيجتيمـاعا ديطرَيتـةوةن لةهـةمان كاتـدا ئةطـةر جـارَيكا تـر لَيـرةدا          

وة بؤ ئيعانا ن ئـةبَيت بضـَيتة يـان ثـاَلا ئيعانـا ن      ئيعانا  دووبارة ببَيتةوةن كةواتة ئةو بِرة  كة تةرخانكرا
 .ياخود ئةم ئيعاناتة لة مةنافعا ئيجتيماعيدا الب َيتن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كةرةمكة جةنابا وةزير
 :وةزير  دارايا و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كراوة لة عرياقن بةم شَيوةية ئةمة ياسايةن تةن ي 
 :جعرر علي رسول. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

زانــا دةكــةمن مــن بــؤ خــؤم .ســةبارة  بــة مــةنافعا ئيجتيمــاعا جطــة لــةوة  ثشــتيوانا لــة ثَيشــنيارةكة  د 
  كـة  سةراحةتةن بةدواداضوومن لة ضةند وةزارةتَي  كردووةن يةك تاكة فلس  دةست نةكةو ن ئـةو ثارةيـة  

بؤ ديوانا وةزارةتةكان تةرخانكراوةن مةنافعا ئيجتيماعا بؤ كوَ  ضووةض يةك فلسيش  دةست نةكـةو  بـؤ   
ــار              ــةس و ك ــتان ك ــار  مامؤس ــةس وك ــةن ك ــؤ منون ــَينن ب ــار دةَل ــدَي  ج ــونكة هةن ــراوةض ض ــةرف ك ــوَ  س ك

ضـَيتة وةزارةتـا دارايـان لـة     فةرمانبةرَي ن دايكا دوتابيةكن كاؤةزَي  دَينَيت دةَلَيت كوِرةكـةم نةخؤشـةن دة  
وةزارةتا دارايا مةبلةؤَيكا بؤ ديار  دةكرَيت بؤ  سةرف دةكرَيتن بـةاَلم هـيال ئةساسـَي  نيـة بـؤ سـةرف       
كردنن ئةو شتانة كة باسيش كـران شـةلةَ دةمـا  و كـةم ئةنـدام و ضـاودَير  خَيـ انن ئةوانـة ثـَي  وايـة لـة            
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% 62بؤية خبرَيتة سةر ئـةوةو كـةم بكرَيتـةوةن بةِرَيـذة  لـة       سنرا ئيشا وةزارةتا كاروبار  كؤمةاَليةتنين
 .ثَيشنيار  ئةوة دةكةمن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

هةيةن ثَيشنيارَي  هةية بضَيتة سةر كارو كاروبار  % 12ن %62ئَيستا ئةو ثَيشنيارة  كة بؤ كةم كردنةوة  
 .كؤمةاَليةتا

 :عبداه بةِرَي  كوَيستان حممد

 .َي  سةرؤكا ثةرلةمانبةِر

كةم بكرَيتةوة لة هةموو وةزارةتةكانن جطة لـة وةزارةتـا كـارو كاروبـار  كؤمةاَليـةتا و وةزارةتـا       % 62لة 
تةندروستان ئةوة ثَيشنيارةكة  ئَيمةيةن وةزارةتا كاروبار  كؤمةاَليةتان وةزارةتا تةندروستان لةم دووانة 

ََ بِ درَيت% 62هةموو  لة هيال نةبِردرَيتن بةاَلم وةزارةتةكانا تر    . 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

كةم بكرَيتةوةن ئةم ثَيشنيارة ئةطـةر التـان   % 62ئةم ثَيشنيارة دةخةمة دةنطدانةوةن ثَيشنيارَي  هاتووةن كة 
ثةســةندةضن بــة ئي افــة  ئــةو ضــةند مودتةرحــة  ئةنــدامَي  ثشــتيوانا لَيــا كــردن كــة جطــة لــة كاروبــار  

كــةم بكرَيتــةوةن كــَا  % 62و تةندروســتان لــة هــةموو وةزارةتــةكان لــة مــةنافعا ئيجتيمــاعا    كؤمةاَليــةتا
كةس لةطةَلدايةن كَا لةطةَلدانيةض سوثاسن بةكؤ  دةنـط   30لةطةَلداية تكاية دةستا بةرز بكاتةوةضسوثاسن 

 .ِرةف  كرا
 
 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

كــةم بكرَيتــةوة و لــة ســندودَيكا تايبــة  بــؤ % 62ويســتة مــةجودا  ؤــةير  ماليــة لــة خــاَلا حةوتــةمن ثَي
 .ثِرؤذة  خ مةتطوزار  بؤ ناوضة زةرةرمةندةكانا كوردستان دابنرَي

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئةم ثَيشنيارةن ني اميةن فةرموو كةرةمكة
 :بةِرَي  ناس  توفية عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .َيذةيةكا تريش هةبوو بؤ كةم كردنةوة  مةنافعا ئيجتيماعا كة ئَيمة ثَيشكةاان كردبووِر
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

يةكـة خبنةينـة دةنطـةوة    % 32ئةوة حةس  كران خوشـكا مـنن ئـةوة ئةكسـةريةتا دةنطـا هَينـان ئةطـةر لـة         
 .هةردةرناضَيتن فةرموو



 122 

 :بةِرَي  حسن حممد سوورة 

 .ا ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

ــةم          ــؤ ك ــةوةكو ب ــتان ن ــة  تةندروس ــة ليذن ــةبوو ل ــنيارَيكمان ه ــةش ثَيش ــاعان ئَيم ــةنافعا ئيجتيم ــارة م دي
كردنةوة ن بةَلكو بؤ تةخسيس كردنا بةشَيكا مةنافعا ئيجتيماعا  بؤ نةخؤشيةكانا كارةساتا هةَلةجبـة  

 .و كيميابارانا كوردستانن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .نطة لة دواوة بَيتن بةس هَيشتا نةم بينيوة نازامنن خاَلا حةو  ليذنة  دارايا جارَيكا تر بيخوَيننةوةِرة
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

كــةم بكرَيتــةوة و لــة ســندودَيكا تايبــة  بــؤ % 62خــاَلا حةوتــةمن ثَيويســتة مــةجودا  ؤــةير  ماليــة لــة 
 .  بؤ ناوضة زةرةرمةندةكانا كوردستان دابنرَيثِرؤذة  خ مةتطوزار

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئــةم ثَيشــنيارة دةخةمــة دةنطدانــةوةن ال  هــةمووتان وازحــةن كــَا لةطةَلدايــة تكايــة دةســتا بــةرز بكاتــةوةض 
ســوثاسن كــَا لةطةَلدانيــة تكايــة دةســتا بــةرز بكاتــةوةض ســوثاسن بــةكؤ  دةنــط رةفــ  كــران بــؤ ثَيشــنيار     

 .تةمهةش
 
 
 
 

 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ثَيشنيار  هةشت واب امن ئةوة يةكالمان كردةوةن لة ثَيشنيارةكانا ثَيشرتن هـةموو ثـِرؤذة دووبـارة بووةكـان     
 .لة ثِرؤذة بةردةوام و ثَيشنيار كراوةكان الب َيتن خبرَيتة سةر ثِرؤذةي وةبةرهَينان

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكا 

 .ئةمة تكرار بوو دةنطيشا لةسةر دران بؤ ثَيشنيارَيكا تر
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

خاَلا نؤيةميش عةينةن شت بِريار  لةسةر دراوةن بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمانن خاَلا نؤيةمن ثَيويستة هةموو 
ــةو     ــت و ئ ــة دةربهَينرَي ــة بودج ــ ب ل ــانا حي ــةن      ثِرؤذةك ــةرهَينان لةالي ــِرؤذة  وةب ــة ث ــةوة ب ــة ببن ثِرؤذان



 129 

حكومةتةوةن ة ئةوة  ثةيوةستة بة بودجةن يان بـة مووضـةوةن وةك تةفـةروؤا كـةوادر  حي بـا و خانـة       
 .نشينا حي با و بودجة  ِراديؤو تةلةف يؤن و طؤظارو ِرؤذنامة حي بيةكان بينا  مةَلبةند ولقةكان

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ميت هةيةن فةرمووني ا
 (:بالل)بةِرَي  ادد سليمان 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

خاَلا هةشتةم جةنابيان وةكو ثَيويسـت نـة  خوَينـدةوةن بِرطةيـةكا تـر  لةطةَلدايـة دةَلَيـتن خبرَيتـة سـةر          
بووةكـان و  ثِرؤذة  وةبةرهَينان و ذَيرخانا ئابوور ن يةعنا دةَلَيت هةموو ثرؤذة بةردةوامةكان و دووبـارة  

 .ثَيشنيار كراوةكان الب  َيتن خبرَيتة سةر ثِرؤذة  وةبةرهَينان و ذَيرخانا ئابور ن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كةرةمكة فةرموو
 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ين ئَيستائةمة دةنطا لةسةر دراوةن ثَيش ئَيستا ناكرَيت ئةمة منادةشة  لةسةر بكة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .خاَلا نؤيةمن دووبارةيةن ئةويش دووبارةية ناخيةينة دةنطدانةوةن كةرةمكة فةرموو
 
 
 
 

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

وةزارةتـا  دووبارة نيةن ضونكة هةندَي  ثـِرؤذة  تـر  حي بـا هةيـة كـة المـان نـةبردووةن بـؤ منوونـةن لـة           
ئاوةدانكردنــةوة دروســت كردنــا ئــاوةِرؤيا ســندودا بــؤ مــاَلا بــةِرَي  ســةرؤك كؤمــارن يــةعنا بَيجطــة لــةو   

 .مةسةلةية  بؤ تةلةف يؤنا زاطرؤس ثارة تةرخانكراوةن ئةوانة هةموو  ثَيشنيار كراوةن كةضا النةبراوة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بةَلَا كةرةمكة
 :حممود ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ئةوةندة  من تَيبيني  كردبَيت ئةو سندودة ثاش ئـةوة  سـندودا ئـاوةِرؤ بةدواداضـوومنان بـؤ  كـردن بـؤ        
 .دَيا شةمساوةيةن بةبةردةما ِرَيطا  مةدةر  سةرؤك كؤماردا دةِروا 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك ئارامن كةرةمكة
 (:رامئا) بةِرَي  ايوب نعمت 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

منيش لةطةَل ليذنة  داراي ن ضةند فةدةرةيةك البران بـةس ئـةوة  كـة ئَيسـتا مـاوة مةسـةلة  تةفـةروؤا        
حي بيةن كة هةموو اليةنَيكمان دةزانني بة هةزاران خةَل  بةناو  تةفةروؤا حي بيةوةن لة سـامانا طشـتا   

ر  حي بـان هـةروةها كؤمـةَلَي  لـة دةزطاكـانا ِراطةيانـدنن       مووضـة  ئـةدرَيتن هـةروةها سـةبارة  بـة كـادي      
 .ثارةيان دةدرَيتَا لةاليةن وةزارةتا داراييةوةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .فةرموو
 :ددامني رسول عثمءنبةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ؤك كؤمـار تـةرخان كـراوةن ديـارة ئَيمـة وةكـو       سةبارة  بةو ئاوةِرؤ سندودية  كة دةَلَيـت بـؤ بارةطـا  سـةر     
ليذنــة  ئاوةدانكردنــةوةن بةدواداضــوومنان بــؤ كــردن ئةنــدامانا هــةموو فراكســيؤنةكانيش ئامــادة  بــوونن    
جـــةنابا وةزيـــر  ئاوةدانكردنـــةوةن هةردووجَيطرةكـــة  و دوو بةِرَيوةبـــةريش ئامـــادةبوون و وتيـــان ئـــةم  

  شارباذَيِر كةدةكاتة ضوارتان لةطةَل طوند  شةمساوةن لَيذاييةكـة   خانوو  دةزا 102ئاوةِرؤية بؤ ثِرؤذة  
 .بةناو بارةطا  سةرؤك كؤمار دادَيتن زؤر سوثاس

 
  

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بةِرَي ان ئَيستا ئةم ثَيشنيارةن بؤ ئةوةية كة هةر شتَيكا بـؤ حيـ ب و هـةر اليـةنَي  و هـةرتاكَي  بَيـتن لـة        
كَا لةطةَلداية دةستا بـةرز بكاتـةوةض سـوثاسن كـَا لةطةَلدانيـة دةسـتا بـةرز بكاتـةوةض         ثِرؤذةكة دةربضَيتن 

 .سوثاسن بة كؤ  دةنط ثةسةندكران سوثاستان دةكةمن بؤ خاَلَيكا تر
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

مةنا وةزيرانن ثةرلةمانيش ببَيتةوة لَيِ ينا مووضة  هةرسَا سةرؤكايةتيةكةن هةرَي ن ئةجنو: خاَلا دةيةم
بَيتن بةتايبـةتا بكرَيـت بـة سـندودا هاوسـةرطري  بـؤ       % 02ن وة لَيِ ينا بودجةشيان لة %12بةِرَيذة  لة 

 .الوان
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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 .كَا لةطةَل ئةم ثِرؤذةيية دةستا بةرز بكاتةوةض كةرةمكة فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةر 

 .َي  سةرؤكا ثةرلةمانبةِر

لة زمنا دانونةكـة  موازةنـة ئـةو بِرطةيـة هـاتووةن وة رةئـا جياجيـاش هةيـةن ئـةم بِرطةيـة دانونيـةن مـن             
 .حةزدةكةم لة دانونا موازةنة مونادةشة بكرَيت نةوةكو ئَيستان زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

م ثَيشـنيارة دةسـتا بـةرز بكاتـةوةضزؤر سـوثاسن كـَا       كَا لةطةَل ئةوةية بـؤ دـانونا موازةنـة دوا خبرَيـت ئـة     
 .11لةطةَلدانية تكاية دةستا بةرز بكاتةوةض سوثاسن بة كؤ  دةنط ثةسةند كران بؤ خاَلا 

 :بةِرَي  حممد دلَيرحممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ِريــار بـــدرَيتن  ميالكــاتا دامةزرانــدن زيــاد بكرَيـــت لــة وةزارةتــة خ مةتطوزاريــةكان داو ب      : خــاَلا يــازدة  
 .بةدامةزراندنا دةرضووانا هةموو ثةهانطاو زانكؤكانن دانانا سندودَي  بؤ بيمة  بَا كار 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا رةئيتان
 :ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .وَينا مةبةستن سوثاسئَيمة دةتوانني ئةوة بكةين بة ثشتطري  ثَيشنيارَي  بينَيرين بؤ ش
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بةِرَي ان كَا لةطةَلداية دةستا بةرز بكاتةوةض بيخوَينةرةوة جارَيكا ترن ئاطايان لَيا نةبوو
 
 
 

 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ريــةكان داو بِريــار بـــدرَيتن   ميالكــاتا دامةزرانــدن زيــاد بكرَيـــت لــة وةزارةتــة خ مةتطوزا     : خــاَلا يــازدة  
 .بةدامةزراندنا دةرضووانا هةموو ثةهانطاو زانكؤكانن دانانا سندودَي  بؤ بيمة  بَا كار 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .فةرموو 
 :سلي  يونس بةِرَي  خورشيد محدد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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خاَلــدا هــاتووة  12زةدةتــةن ئــةوة لــة ثَيشــنيار كــردن شــتةكا ئاســانةن بــةس ثةيــدا كردنــا ثــارة شــتةكا  
 .مليارةك ثارة  دةوَيتن ئةز ثسيار كةم ئةم دةبَيت ثارة  ئيش بكةين و بدةينةوة مرؤظانن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك حممد فةرموو 
 :بةِرَي  حممد دلري فتا 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ةوة دةكـا  كـة خـةَل  زؤر دا ةزرَينـدرَيتن ميالكـا  زيـاد بكرَيـتن        هةر لةم ِراثؤرتـةدا لةاليةكـةوة داوا  ئـ   
لةاليةكا تر طلـةيا لـةوة هةيـةن كـة دةَلَيـتن ناهاوسـةنطا هةيـة لـة بـةينا بودجـة  تةشـ يلا و بودجـة              

 .وةبةرهَينانن جا من لةم دوو شتة دذ بةيةكة تَيناطةم
 :بةِرَي  نةرهان عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

تةئيد  ئةم ِرةئية دةكـةم كـة ئَيمـة داوا  دامةزرانـدن دةكـةينن دةبَيـت سةرضـاوةيةك هـةبَيتن بـةاَلم          من  
هةرزار زيـادة طومامنـان لَييـةتان ئةطـةر بَيـت و      36ئَيمة لة دوو ليذنة  ناوخؤ و ئاسايش زياتر لة ن يكة  

نانـة ئـةجنام بـدةينن بؤيـة ئَيمـة      بة ميالكا بضينةوةن ئةتوانني لةسةر ئةساسا ئةون بةِراستا ئـةو دامةزراند 
داواكارم لة ليذنةكةاان هةمان شتمان بةرز كردؤتـةوة كـة كـةم و كـوِر  زؤر هةيـةن لـة ذمـارة  ميالكـاتا         
وةزارةتةكانن ثَيمواية لة هةموو  ئةمة هةيةن بؤية ئةطةر ثَيدا ضوونةوة بكةينن ئةتوانني ئةوانة هـةموو   

 .جَيبةجَا بكةينن من تةسةوريش  واية
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تةواون كاك عمر فةرموو 
 
 

 :بةِرَي  عمر صدية هةورامي

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ن وة بِرياريش دراوةن ثَيويست تعويضءت موظفنيئةوة لة ياساكةدا هاتووةن لة حيسابا موضة  فةرمانبةرانن 
 .ناكا  جارَيكا تر خبرَيتةوة دةنطدان

 :مانبةِرَي  سةرؤكا ثةرلة

 .ثةهان خان فةرموو 
 :عبدالردن بةِرَي  ثةهان ع الدين

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ِراســتة ئـــةو دســةية ِرةنطـــة ناهاوســـةنطا دروســت بكـــا ن بــةاَلم ئـــةوة  كـــة ئَيمــة ضـــةند ِرؤذة دســـة        
ةوة لةسـةردةكةينن ئةطـةر سةرضـاوةكانا داهــا  واز  بَيـتن ئةطـةر داهـاتا ســامانة سروشـتيةكان لـة مينتــ        

 .بطؤردرَيت بؤ داها ن ئةو هاوسةنطية دروست دةكاتةوةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .سؤزان خان فةرموو 
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نور 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةمن حكومة  هةر دةبَيت بة ميالكـا  دابضـَيتةوةن ئةمـة كارَيكـة دةبَيـت بيكـا  بـؤ ئـةوة          
هةَ كاريش بدؤزينةوةن لة ِرَيطة  كةرتا تايبةتةوةن بؤ طةجنان ئةوة كارَيكةن دةبَيت ماوة بـدرَيت بـة   ئَيمة 

حكومة ن بؤ ئةوة  خؤ  بؤ ئامـادة بكـا ن لةبـةر ئـةوة ئةمـة ئةطـةر وةكـو ثَيشـنيارَي  تةوسـياتَي  ِرةفـي           
 .بكرَيت بة ياسايةكةوةن كارَيكا زؤر باشةن زؤر سوثاسن وةكو ثَيشنيار

 :ةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمانب

 .كاك عونا فةرموو 
 :بةِرَي  عونا كمال بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

: ) ئةطةر تَيبينا ثِرؤذة  ياساي بودجة بكةينن دةبينني ماددة  هةشت بـة وازحـا تَييـدا هـاتووةن دةَلَيـت      
دات مالكاءت يياع الاوزارات ألقلايا     تتوىل وزارة املءلية واالقتصءد بءلتنسيق ماع الاوزارات األخارى إعاداد مفار     

ن (واملصاءدقة عليهاء وعلاى ضاو  كلاو الرواتان املصادقة فاى امليزانياة          0212العراق للسنة املءلياة   -كرد تءن 
لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة لة لَيذنة  ياسايا ثَيشنيار  ئةوةمان كردووةن كة ئةو جوملةية ئي افـة بكرَيتـة سـةر    

عتبااءر اال ااتفءدة ماان املالكااءت الوظيفيااة الفءكضااة ب الااوزارات والاادواكر   مااع األخااذ بنظاار اإل )ئــةو مادةيــةن 
 (.ارياملرتبطة بوزارة بسد احلءاة للمالكءت الشءارة

 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئَيستا واز  بـوون ئةخيةينـة دةنطدانـةوةن كـَا لةطةَلدايـة ئـةم ثَيشـنيارة رةفـي بكرَيـت بـؤ حكومـة ن تكايـة              
 .ةض كاك عونا ِرةئيةكة  تيكرار بكةوةدةستا بةرز بكاتةو

 :بةِرَي  عونا كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

تتاوىل وزارة املءلياة واالقتصاءد بءلتنسايق ماع الاوزارات األخارى إعاداد         ) : لة ياسايةكةدا هاتووة 2لة ماددة   
واملصاءدقة عليهاء وعلاى ضاو       0212ة العراق للسانة املءليا   -مفردات مالكءت ييع الوزارات ألقليا كرد تءن 

 (.كلو الرواتن املصدقة فى امليزانية
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 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

تةواون كَا لةطةلداية نةكرَيتـة ثَيشـنيارن تكايـة دةسـتا بـةرز بكاتـةوةض بـةِرَي  ئـةوة لـة ياسـايةكة هـاتووةن             
تا بـةرز بكاتـةوةن ئـةوةل جـار ئـة       ثَيشنيارةكةش هاتووةن تكاية ئةوة  ئةو ثَيشنيارة  ثَا دبول نية دةسـ 

دةنطا هَينان سوثاسن كَا لةطةَل ئةوة دايـة رةفـي    36خةينة دةنطدانن كَا لةطةَلداية دةستا بةرز بكاتةوةض 
 .نةكرَيتن تكاية دةستا بةرز بكاتةوةض سوثاسن تةواو بةكؤ  دةنط رةف  كران بِرؤ بؤ خاَلَيكا تر

 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .رؤكا ثةرلةمانبةِرَي  سة

دامةزراوان لة كةرتا تايبة  بؤ كـةرتا حكـوما حيسـابيان بـؤ بكرَيـتن لـة ِروو  خ مةتـةوةن كـة دةبَيتـة           
 .هؤ  ئةرك كةم كردن لةسةر حكومة  و ثاراستنا مافا ئةوانيش

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك حممد فةرموو 
 :بةِرَي  حممد دلَير فتا 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئةوة  نوسراوة ئةوانن ئيرت سياؤةكة  ضؤنةن ؤةَلةتيان نـةبَيتن مـن ئـةوة ئةخوَينمـةوةن ضـونكة ال  مـن        
سياؤةكة  بة شَيوةيةكا تر دايدةِرَيذم ئةطةر بينووسـ ن بـةس كـة لَيـرة نووسـراوة دةَلَيـتن دامـةزراوان لـة         

ة كــة دةبَيتــة هــؤ  كــةم  كــةرتا تايبــة  وةك كــةرتا حكــوما حيســابيان بــؤ بكرَيــتن لــة روو  خ مةتــةو  
 .كردنةوة  ئةرك لةسةر حكومة  و ثاراستنا مافا ئةوانيش

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ئاراس كةرةمكة. بةَلَا د

 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .  خبرَيتن سوثاسئةو خاَلة ثةيوةند  بة موازةنةوة نيةن دواتر ئةتوانرَ  بة ياسا ئةو بابةتة ِرَي
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئَيمة ناتوانني فةرز بكةينة سةر كـةرتا تايبـة  كـة بَلـَيني ئـةو معامةلةيـة بكرَيـتن لةبـةر ئـةوة ناخرَيتـة           
 .تكاية 13دةنطدانةوةن بةرزيش ناكرَيتةوةن بؤ خاَلا 

 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

زمــانا ِراثــؤرتا ليذنــة  دارايــا لــة زمــانا طَيِرانــةوةو ثيــا هةَلدانــةوةن بطؤِرَيــت بــؤ زمــانا  : خــاَلا ســَي دةم
 .تةحليل و بِريار و هةَلسةنطاندن و ِراست كردنةوة

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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 .ئاراس. فةرموو كاك د
 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

نة  ئابور  كة هاتووةن تةنها سةردَيكا ئةوة لةسةر مي انيةكةن تةنها سَا الثةِرة  ها ِراثؤرتا ئابوور  ليذ
ئَيمةيةن كامل ئةوة  ديكة ها بةِرَي تانـة كـة لـة ليذنـةكانا بؤتـان نـاردووينن هـا ئَيمـة نيـةن ئةطـةر باسـا            

 252ليل كران ئـةوا لـة   تةحليل بَيتن ئةندام ثةرلةمانا بةِرَي  ئةبَيت خؤ  بطةِرَيتةوةن كة مي انيةكة تةح
 .هةزار رةدةم 102مستةوان وة  402الثةِرةن بة هةشت نؤ حيسابا سةرةكان بؤ 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

تكايةن ئةم ثَيشنيارةش ناخرَيتة دةنطدانةوةن ضونكة تؤ ثَيشنيار دةكة  بؤ حكومة ن ئةَلَيا ليذنة  دارايي 
ة  نية بة ثةرلةمانةوةن ئةمـة هةَلةيـة لـة شـوَينا خـؤ ن بـؤ       ثةرلةمانن ئةو زمانة  ببَيتن حكومة  عيالد

 .ضواردةن تكاية
 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ثارة  سندودا نيشتةجَا بوون زياد بكرَيت و بؤ سلرة  خانوو بةرةش جيـاواز  لـة نَيـوانن    : خاَلا ضواردة
 .نار كةمرت نةبَيتمليؤن دي 02شارو شارؤضكةكاندا نةكرَيتن لة 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كةرةمكة جارَيكا تر
 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بة شَيوةيةك لة شَيوةكانن ئةم بابةتة موعالةجةكراوةن لة زياد كردنا ماددة  ئي افان دواتر كةهاتينة سةر 
 .سوثاس ياسايةكة ئةتوانني دةنطا لةسةر بدةينن

 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تكاية 16بؤ خاَلا 
 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

تةئكيد بكرَيت لةسةر دانـانا بنةمايـةكا بةرهـةم هَينـان و بازرطـانا بـؤ هـةرَيما كوردسـتانن         : خاَلا ثازدة
ن بـةدانانا نةخشـةيةكا درَيـذ خايـةن بـؤ      ئةويش لة ِرَيطة  دروست كردنا كارخانةو ثِرؤذة  بةهـةم هـَين  

ــةكان    ــاز  بنةِرةتي ــة  ثيشةس ــا كارخان ــت كردن ــاز  و  ( الصاانءعءت اال ء ااية )دروس ــاز ن بيناس وةك ثيشةس
 .كارةبايا
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 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئاراس كةرةمكة.د
 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .وةكو ثَيشنيارَي  بةرز بكرَيتةوة بؤ حكومة ن سوثاسليذنة  دارايا الر  نية 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بةِرَي ان كَا لةطةَل ئةوةية بةرز بكرَيتةوة بؤ حكومة ن ئةو ثَيشنيارة تكاية دةستان بةرز بكةنـةوةض تكايـة   
تـةوةن بةِراسـتا زؤر   بيخوَينةوة بةس تكاية طوَ  بطرنن يةعنا خوَيندرايـةوةن جـارَيكا تـر ئـةَلَي  خبوَيندريَ    

 .ئيتتريام  بؤتان هةيةن ئةوة باش نيةن هيالكيش بوونة ئةزامن درةنطةن بةاَلم بةردة وام دةبنين كةرةمكة
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

وردسـتانن  تةئكيد بكرَيت لةسةر دانـانا بنةمايـةكا بةرهـةم هَينـان و بازرطـانا بـؤ هـةرَيما ك       : خاَلا ثازدة
ئةويش لة ِرَيطة  دروست كردنا كارخانةو ثِرؤذة  بةهـةم هـَينن بـةدانانا نةخشـةيةكا درَيـذ خايـةن بـؤ        

ــةكان    ــاز  بنةِرةتي ــة  ثيشةس ــا كارخان ــت كردن ــاز  و  ( الصاانءعءت األ ء ااية )دروس ــاز ن بيناس وةك ثيشةس
 .كارةبايا

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .15ة بؤ خاَلا ئةمةش ِرةبتا نية بة بودجةوةن تكاي
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئةولةوية  بدرَيت بة وةزارةتة بةرهةم هَينةكانا وةكو ثيشةساز  و بازرطانا و كشتوكاَل و ئاودَير 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ن تكاية12ئةويش ِرةبتا نية بة مي انيةوةن بؤ خاَلا 
 :مودبةِرَي  حممد دلَير حم

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ليذنة  دارايا ثَيويستا بكـا  لةسـةر حكومـة  كـة هاوسـةنطا و دادطـةر  رةضـاو بكـا  لـة          : خاَلا حةظدة
ِرَيذة  دابةشكردنا هةردوو بودجة  وةطةِر هَينان و وةبةرهَينانن هةروةها لة ناوضة جيا جياكان و توَيـذة  

 .جياوازةكاندا
 :نبةِرَي  سةرؤكا ثةرلةما

 .ليذنة  دارايا كةرةمكة
 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 
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 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

إلازال احلةوماة بتوزياع امليزانياة التشا،يلية،      )ناو ياسايةكةدا خاَلَي  هاتووةن ئـةو حاَلةتـة  عـيالج كـردووةن     
 (.وامليزانية اإل تثمءرية على حمءفظءت حسن عدد السةءن

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .اَلَيكا تر تكايةخ
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ضاو بطَيِردرَيتةوة بـة شـَيواز  ئيرـاد و تَيضـوونةكانا لةسـةر بنـةما  ثَيويسـتا و ِري بةنـد          : خاَلا هةذدة
 .ضوار مليار بؤ ئيرادا  سةرف كراوة 0229بَيتن ضونكة تةنها لة شةش مانطا يةكةما 

 :كا ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .ليذنة  دارايا كةرةمكة
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئةو بابةتة ثةيوةند  بة حكومةتةوة هةيةن ثةيوةند  بة موازةنةوة نيةن بة ثَيا ِرَينما  ئةو خؤ  ئةزانَا 
 .كَا ئيراد دةكا  و بة ئسلوبا ئيرادن لة ِراثؤرتةكةشدا بامسان كرد

 :َي  سةرؤكا ثةرلةمانبةِر

سوثاسن ئَيمة تةداخول ناكـةين لـة ضـؤنا ئيشـا تـةنري   خؤيـان ئيشـا خؤيـان دةزانـنن بـؤ خـاَلا نـؤزدة             
 .تكاية

 
 
 
 

 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ا داوا بكرَيـت  لةبـةر زؤر  ميالكـاتا ئاسـايش و ثَيشـمةرطةو نـاوخؤ لـة ِرابـردوو و ئةمساَليشـد        : خاَلا نؤزدة
زيادة  ئـةو ميالكانـة خبرَيتـة سـةر وةزارةتـة خ مةتطوزاريـةكانن ضـونكة سـوثاس بـؤ خـودا لـة كوردسـتان             

 .ئاسايش بةردةرارة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا كةرةمكة
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د



 112 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ثَيشنيارةكامنان بؤ حكومة ن لة ِراثؤرتةكةدان سوثاس ئةمة بة شَيوةيةكا طشتا يةكَيكة لة
 :بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئةمة ناَلَي  ثةيوةند  بة بودجةوة هةيـةن بـة نيسـبة  ئـةو خاَلـةوة ثةيوةنـد  بـة بودجـةوة نيـةن ئـةوة            
 .  دةربكةنوةزارةتا داخلا وبةِرَيوةبةرايةتا ئاسايشا طشتا خؤيان دةتوانن تةعليما

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تكاية 02زؤر سوثاسن بؤ خاَلا 
 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئةو بِرة ثارةيية  ثَيشنياز كراوةن بؤ شةهيدان و ئةنرالكراوان و كيمياباران و كةم ئةندامانن : خاَلا بيستةم
 .د لةوة  ثَيشنيار كراوةزؤر كةمة و ثَيويستة زياد بكرَيتن زيا

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .لَيذنة  دارايا كةرةمكة
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

كاتَي  كة هاتة مونادةشـة ئـةو ماددةيـةن ئـةتوانن مونادةشـة بكرَيـت و ِرا  زؤرينـة  لةسـةر وةربطريَيـت و          
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تكاية 01ستةن بؤ ثَيشنيار  درو
 
 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

مووضـة  زينـدانيانا سياسـا و كـةرتا ثـؤليس و ثؤليسـا هاتووضـؤ وةكـو مووضـة           : خاَلا بيسـت و يـةك  
ََ بكرَيت  .ن دةسديان حكومةتا ناوةندة.هاوكارانيان لة ناوةند 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .  دارايا كةرةمكةليذنة
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ئَيمة وةكو ثَيشنيارَي  شتَيكا وان ثَيشنيارمان كردووةن دواتر ئةو بابةتة لةِرَيطة  ياساييةوة ئيرت حكومـة   
 .خؤ  تةن ها دةكا ن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ََ بكرَيتن ثَيشنيار بكرَيت جَيبةجَا بكرَيـتن بـؤ خـاَلا    ياسا  ثَي هةيةن مووضة  هةرَي  و  00ةكو عريادا 
 .تكاية

 :بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

لَيثَيضينةوة بكرَيت لةو ثِرؤذانة  كة لة حاَلا جَيبـةجَا كردنـدانن بـةاَلم ناويـان لـةناو      : خاَلا بيست و دوو
 .ثِرؤذةكاندا نةهاتووة

 :كا ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .بةَلَا كةرةمكة
 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئَيمة ليذنة  نةزاهةمان هةيةن ليذنة  ثيشةسازهان هةيةن ئـةتوانن بةدواداضـوونا بـؤ بكـةنن لةسـةر ئـةو       
 .ِرةئيية  كة لة ليذنةكةدا هاتووةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تكاية 03بؤ خاَلا 
 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

وةستاندنا ئةو ثِرؤذة ثَيشنيار كراوانة  كة تةندةرةكانيان فرؤشراوة كةضـا هَيشـتا لةاليـةن ثةرلةمانـةوة     
 .ثةسةند نةكراون

 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا كةرةمكة
 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .ةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمانب

 .ئةو ليذنة بةِرَي ة  كة ئةو ثَيشنيارة  ثَيشكةش كردووةن ئةتوانَيت بةدواداضوونا بؤ بكا ن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك بالل كةرةمكة
 (:بالل)بةِرَي  محدد سليمان
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 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ن دةبينني ثِرؤذةيةك هاتووةن نؤذةن كردنةوة يان با بَلَيني نازامن ديارة ئَيمة لةناو ثِرؤذة ثَيشنيار كراوةكاندا
ــا    ــةن باس ــت ني ــةر دةس ــةم لةب ــتا      622ناوةك ــتن ئَيس ــةر دةكرَي ــيان لةس ــة ئيش ــا  ك ــة دةك ــانوو  هةَلةجب خ

تةندةرةكة  فرؤشراوةن طةِراندراوةتةوة تةندةرةكةشان بةاَلم لة ثِرؤذة ثَيشنيار كراوةكاندا هةيةن تـا ئَيسـتا   
 .رلةمان موسادةدة  لةسةر نةكردووةن سوثاسثة

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا كةرةمكة
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تةوةدوب دةكرَيت ئةو ثِرؤذةية ثِرؤذة  ساَلا ثَيشوو بووبَيتن بةِرةئا من
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .لةمانبةِرَي  سةرؤكا ثةر

خؤ  زؤر لةو ثِرؤذانةن كة ئةخرَيتة تةندةرن تةوزيي دةكرَيتن جار  واهةية شةش مانط دواي ئةوة ئيتالة 
دةكرَيت بؤ موداولن لةبةر ئةوةي كة وةختَا تةندةر دةكرَيت و دةردةضـَيتن كـاك امساعيـل لةوانةيـة ضـاك      

ئـةوة ئيتالـة دةكرَيـت بـؤ مودـاول و      مـانطن دوا    5مـانطن   6ب انَيتن كاك خورشيديش ضاك ب انَيـتن بـة   
 .ثارة  بؤ سةرف دةكرَيتن كاتَي  كة تةندةر دةكرَيتن شةر  نية ثارةكة  بؤ تةخصيك كرابَيت

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بةِرَي ان ئةوة شةش مودتةرةحا تر هاتووةن شتَيكا رةبتا بة ثـِرؤذة ياسـاكةوة هةيـةن لَيـرة بـاس ناكرَيـتن       
 .شنيار كراوةكانن تكاية كاك حممد دلَيرن كةرةمكةئَيستا بضؤ سةر ثَي

 
 
 

 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ضةند ثَيشنيار كراو  تريش هةية لةاليـةن ليذنةكانـةوة كـة ئةمانـةنن يةكـةميانن كـةم كردنـةوة  هـةموو         
يةن هةموو وةزارةتةكان بَيجطة لة دةروازةكانا مينة  و تةبةروعا  و ئيعانا  و مةصروفا  ئوخران كةلةال

ن هـةروةها هةرسـَا سـةرؤكايةتيةكة     %92هةردوو وةزارةتا تةندروستا و كاروبار  كؤمةاَليةتا بـة بـِر    
 %.62هةرَي  بةبِر  لة 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئةوة باس كرا بؤ خاَلَيكا تر
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 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

هةَلطرتنا هةموو ئةو ثِرؤذانة  كة بؤ حي ب تةرخانكراونن هةَلطرتنا هةموو ئةو ثِرؤذانة  : ا دووةمخاَل
كـــة دووبـــارةنن يـــان بـــة ِروونـــا ديـــار  نـــةكراونن يـــان ثَيشـــرت تـــةواو بـــوون و ســـةرلةنوَ  ثارةيـــان بـــؤ   

 .تةرخانكراوةتةوة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئةويش باس كران بِرؤ بؤ خاَلا سَا
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ناردنا مي انيةكا هاوثَيال بة نـاو  مي انيـة  مينتـةكانن ثـارة طَلـدراوةكان كـة ضارةنووسـا        : خاَلا سَييةم
مليارو ضوارسـةد مليـؤن دؤالر  تيـادا ديـار  بكرَيـتن سـةبارة  بـةو ثـارةو ثـِرؤذةو ثـِرؤذة           5422زياتر لة 

ة لة ثا  طرَ  بةستةكانا نةو  و ثارة  طلدراوة  بةرنامة  نةو  بةرامبةر بـة خـؤراك   جؤراو جؤرانة  ك
هاتوونةتة كوردستانةوة ضيان بةسةر هاتووةض لةة خةزينةيةكـدا ثـارَي راونضن كـة  سـةرف كـراونضن ضـؤن       

ياريانةو سةرف كراونضن ضةند  ماوةتةوة و ضؤن لة ثالنا ئايندةدا سةرف دةكرَيتضن لةطةَل هةموو ئةو زان
 .زانيارية ثَيويستةكانن لةو بارةيةوة بة خشتةو ذمارةو داتا  ثَيويستةوة

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ليذنة  دارايا رةئيتان
 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ن بؤ بنَيرَيتبةِرَي ان لَيذنة  نةزاهة ئةتوانَا ئةو بةدواداضوونة بكا ن دةرئةجنامةكةها
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك شاهؤ كةرةمكة
 :بةِرَي  شاهؤ سعيد فتح اه

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئةو داواكارية ثةيوةند  بـة مي انيـةكا هـاوثَيال هةيـةن ضـونكة بـةِرَي  وةزيـر  سـامانة سروشـتيةكانن كـة           
نةو ن وتا ئةوانة داها  ننين لة حاَلـةتَيكا وةهـا   ثرسيارمان لَيا كردن سةبارة  بةداهاتا طرَ  بةستةكانا 

ئَيمة ثَيويستيمان بـة مي انيـةكا تـرةن ئـةويش مي انيـة  ميـنحن تـا ئَيسـتا مي انيـة  ميـنح نةطةيشـتؤتة            
دةست ئةندامانا ثةرلةمانن بـ انني ئـةو مينتانـة  كةلـة ثـا  ئـةو طـرَ  بةسـتانة هـاتوون ضـةندنض ضـؤن            

 .سةرف كراونض سوثاس
 :ةرؤكا ثةرلةمانبةِرَي  س
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 .كةرةمكة فةرموو
 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ــتة           ــةو ن ثَيويس ــا ن ــةَل وةزارةت ــابوور  لةط ــا و ئ ــا داراي ــاتووةن وةزارةت ــ  ه ــايةدا خاَلَي ــةو ياس ــاو ئ ــة ن ل
 .بةدواداضوونَيكا لةسةر بكةن ون بيخةنة بةردةستا ثةرلةمان

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كةرةمكة
 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

دةرضــووةن ئةمــة خشــتة   0229بــةِرَي  وةزيــر  ســامانة سروشــتيةكان كتَيبَيكــا ثــَا بــوون كــة لــة ســاَلا   
ناكــةينن ئــةو كتَيبــة لــة  0229دةكــةينن بــاس لــة  0212مينتــةكانا بودجةيــةن ئَيمــة بــاس لــة بودجــة  

مة ثَيويستمان بة خشتةيةكةن كة بؤمـان ِروون بكاتـةوةن ئـةو داهاتانـة ضـةندن وةضـؤن       دةرضووةن ئَي0229
 بة ثَيا ثالن ضؤن سةرف دةكرَيتض 0212سةرف كراونضن وة ضةنديان ماونضن لة ساَلا 

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ةمكة فةرمووبةِرَي ان ئَيستا كَا لةطةَل ئةمةيةن لةطةَل ئةم ثَيشنيارةية كة رةفي بكرَيتن كةر
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نور 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ت ول وزارة املءلية و ): يةن زؤر واز  دةَلَيت 03ئةوة داوا  حكومة  خؤيةتان بة ياسا ناردوويةتا لةماددة  
إ اتثمءر  اإلقتصءد و بءلتنسيق مع وزارة املوارد الطبيعية بتخمني و ت دير املوارد اليت تتح ق مان نشاءطءت و   

حكومـة  خـؤ     (املوارد الطبيعية املساتح ة لققلايا وف اءل للد اتور العراقاي و تضاءف اىل الاواردات املتح  اة        
دةَلَيتن ئةبَا ئةمكارة بؤم ثةسةند بكةنن بؤ ئةوة  ِرَيكا خبةمن بؤ ئةوة  لةدوايش مـن ئي افـة  بكـةم بـؤ     

 (.واردات متح  ة)
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ةَلَيت بؤ ثةرلةمان بَيتن فةردةكة  بةس ئةوةندةية تةعديلةن كاك عبداهن كةرةمكةثرسيارةكة د
 :بةِرَي  عبداه مةال نور 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بةِرَي  وةزير  سامانة سرووشتيةكان لة وةاَلما ثرسيار  من دا دةَلَيتن كة دةَلَي  ئةو نةوتةي كة بؤ ئَيران 
 .......ئةو داهاتة: لة وةَلام دا دةَلَي ئةِروا  بؤ كوَي دةضَيض

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكايةن وةرة سةر ئةو مةوزووعةن وةزير نة لَيرةيةن ئةوة دوَينةكة بوون كةرةمكة
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 :دة كري  رؤوفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةو ياداشـتةي كـة تايبةتـة بـةوةي كـة تـؤ مي انيةيـةكي          دا هـاتووةن فـةردي هةيـة لةطـةلَ    ( 03)بَيطومان ئةوةي كة لة ماددة 
دا تةنها ئاماذة بةوة دةكرَين وةزيري دارايي بـة هةماهـةنطي لةطـةَل وةزيـري سـامانة      (03)مينة  دادةنَيين ضونكة لة ماددةي 

بةشَي  : ةكانن وتيسروشتيةكانن ئَيمة مةبةستمان لةوة نيةن بة حوكمي ئةوةي لةسةر وتةي بةِرَي  وةزيري سامانة سرووشتي
وةكـو داهاتـةن   : نية لة داها ن ئَيمةش نامانةوَيت وةكو بةشَي  لة داها ن سةيري بكةينن ئةوةي كة لة ياسـاكةدا هـاتووةن دةَلـيَ   

ئةوة داها  نيةن ئينجا ئةطةر ئةوة بة داها  حسـَيب نـةكرَيتن ثاشـان    : بةَلام بةِرَي  وةزيري سامانة سروشتيةكان خؤي دةَلَيت
ري ئــةو داهاتــة دةكرَيــتن ئَيمــة ئــةوَلَيَلي و لَيكضــوونانةمان بــؤ دروســت دةبــَين نيســبةكة جيــا دةكرَيتــةوةن بؤيــة وةكــو  تةدــدي

ثَيشنيازَيكة دةبَيتة وةرةدةيةكي هاوثَيالن لة هةمان كاتـدا ثـرؤذة ثَيشـنيازكراوةكانن لـة هـةمان كاتـدا بـِري ئـةو داهاتـةش كـة           
 .هةيةن سوثاس

 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم
 .سؤزان خان كةرةمكة

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

: دا ئيل اميان دةكا ن بة ثَيي ياسا داويةتية دةسل ئَيمةي ثةرلـةمانن دةَلـيَ  (03)خؤي حكومة  لة ماددةي 
روشـتيةكانن  ئَيوة بؤم ثةسند بكةن كة وةزارةتي مالية و ئيقتيصادن بة تةنسية لةطـةَل وةزارةتـي سـامانة س   

ئةو نةشاتاتانةين هةرضـي بـِرة ثارةيـةك لـة ئيستيسـماري مـةواردي تـةبيعين كـة حـةدي ئيقلـي  خؤيـةتين            
ن  ئةطةر ئَيمة ِراست دةكةين كة ئةطةر هاتينة سـةر ياسـاكةن دةنطـي بـؤ     (إىل الواردات املتح  ة)ئي افة بكرَي 

 .اريداتانة هةمووي دةركةوَيتبدةين بؤ ئةوةي ئةو داوايةي حكومة  جَيبةجَي بَيت و ئةو و
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاسن تكاية هَيمن بنن طوَي بطرنن دوا وةختة هةموو هيالكنن دةخيةينة دةنطدانةوةن ئةوةي لةطـةَلي نيـة   
كـةس  ( 09)دةنطي بؤ نةدا ن كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية بنَيردرَي بؤ حكومة  تكاية دةسـل بـةرز بكـا ض    

 .تكاية( 4)كة بنَيردرَين كَي لةطةَلدا نيةض بة زؤرينةي دةنط ِرةف  كران بؤ خاَلي لةطةَلداية 
 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن مـدةوةرةي هـةموو وةزارةتـة تازةكـان و هـةموو وةزارةتـة       (امليزانياة املادورة  )ئاشكراكردني ثـارةي طلـدراوة   
 .هةَلوةشاوةكان

 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
كـةس لةطـةَل   ( 32)كةس لةطةَلةن كَي لةطةَلـدا نيـةض   ( 03)زؤر ئاشكرايةن كَي لةطةَلداية دةسل بةرز بكا ض 

 .تكاية( 6)نيةنِرةف  كران بؤ خاَلي 
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كَيلطـة نةوتيـةكاني هـةرَي  بةرهـةم     دؤالر بـؤ هـةر بـةرميلَيكي    ( 1)خةمَلاندني ئـةو طوذمةيـةي كـة لـة      -6

 .دةهَيندرَينن تؤماركردنيان لة ليسل داها  دا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي دارايين ِرةئيتان تكايةض
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَليداين ئةطةر شتَي  هةبَي لةو بابةتةن بَيطومان تؤمار بكرَي لة ليسل داها  دا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ِرةئيتانض
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئةو ياساية تازة دةرضووةن هةر وةختَيكيش ئةو ئرياداتانة كة هاتو طةيشتة دةست ئَيمةن لـةوَي بابَيـ    
 .عةرةزي ثَي دةَلَينن ئَيمة لةو بابةدا تةسجيلي دةكةينهةيةن ئرياداتي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةمكة

 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر مةبةست بَيت لة تةسجيلي ئريادا ن كة ئةو ثارة بَيتة وةزارةتي دارايـين ئـةوجا وةزارةتـي دارايـي بـؤ      
تـةرخانكرَين  : اتة سةر كوردستانن تةبعةن من لةطةَل ئةوة ني ن ياساكة وازحـة دةَلـيَ  جارَيكي تر دابةشي بك

بؤ ثارَي طايةك كة نةوتي لَي بةرهةم دَينيتن ئةوة دةرةبووكردنة بـؤ تَيكضـووني ِرَيطاوبـان ون ثـيس بـووني      
ةبـَي ئـةوة   ذينطة و مةخاتري حةربن لة كاتي حةرب ئةو مةنتيقـة تووشـي مـةخاتر دةبَيـتن لةبـةر ئـةوة د      

 ينَيت بؤ حمافةزةكةن ئةوة حةدي ئةو حمافةزةيةن نابَي دةستكاري بكرَيتن هةمان شـت لـة ياسـاي عريادـدا     
 .هاتووةن بة هةمان شكل كة ئةوة حةدي حمافةزة خؤيةتي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شاهؤ كةرةمكة

 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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َيمة بامسان لة شَيوازي ئينرادةكةي نةكردووةن بةَلكو بامسان لة ئريادةكـة كـردووةن لَيـرةش دا ئَيمـة دةَلـَين      ئ
تةدديرن تةمخنين واتا حكومةتي هةرَي  تةدديري ضةند دةكا ض ئـةو ثارانـةي كـة لـة ثـاي فرؤشـتين يـةك        

 .ؤمان بنَيرَيتدؤالر بؤ هةر بةرميلَي  كة دةطةِرَيتةوةن بة ضةند تةمخيين دةكا ض ب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني كةرةمكة
 :بةِرَي  عوني كمال بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يتاوىل وزيار املءلياة    : أوالل: ي موازةنةي عريادي بكةينن ئـةوة نةصـةكةيةتي  (43)ئةطةر ئَيمة تَيبيين ماددةي 
دوالر عان كا    ( 1)، (ي  نفا  خاءل املنات  ب اظءفظاة    دوالر عن ك  برم( 1)اإلحتءدي حتوي  مبل  مء يعءدل 

مرت مةعن منت  من ال،ءز الطبيعاي ب  ( 162)دوالر عن ك  ( 1)برمي  نف  خءل املةرر ب مصءب اظءفظة، 
اظءفظة، و يصص ب موازنة اظءفظة املعنية، ويتا حتوي  املبءل   اهريءل، و راري التساويءت النهءكياة وفاق      

ن ئَيمــة لــة لَيذنــةي ياســايي ثَيشــنياري ئــةوةمان كــردووة لــة  (ديااوان الرقءبااة املءليااة اإلحتااءدي نتااءك  تاادقيق
و  0212من قاءنون املوازناة اإلحتءدياة لسانة     ( 43)إضءفة النسن املبينة ب املءدة : )طوتوومانة( 0)فةدةرةي 

ن بؤ (إىل موازنة اإلقليا حءل ورودهءا ءصة بتحوي  املبءل  عن عءكدات النف  ا ءل و ال،ءز املنت  ب اظءفظة 
لةبةر ئةوةي مانطانةيةن جارَي نـةهاتووةن مـةعلوم نيـة كـةي دَيتـةوةض زؤر      ( حءل ورودهء)لةوية طوتوومانة 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة دةسـل  بةِرَي ان ئَيستا واز  بوون زياتر مونادةشة ناكةينن دةخةينة دةنطدانةوةن تكاية وريـابنن كـَي لةطةلَـ   
ثةسـند كـران بـؤ خـاَلي شـةش      ( 6)كةس لةطـةَل نيـةن خـاَلي    ( 4)بةرز بكا ض زؤر سوثاسن كَي لةطةَلدا نيةض 

 .  تكاية
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هاوكا  لةطةَل ثةسندكردني بودجةدا ثرؤذةي ياساي هةمواركردني سيستةمي مووضة لـة هةرَيمـدان كـة     -5
 .خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كران ثةسند بكرَي( 03/0/0212)ثةرلةماني كوردستان ِرؤذي  لة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 لَيذنةي دارايي ِرةئيتانض

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ةردةمي ئةنــداماني ئــةو بابةتــة تــا ئــةو لةح ةيــة ثةيوةنــدي بــة موازةنــةوة نيــةن دواتــر ئــةوة دةخرَيتــة بــ 
ثةرلةمانن وا تـَي دةطـةم خوَيندنةوةشـي بـؤ كـراوة بـؤ مونادةشـة كـردنن دواتـر بِريـاري لةسـةر دةدرَين بـة             

 .زؤرينةي دةنط
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي ياسايي ِرةئيتانض
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نةوةي يةكةمي لةو ثةرلةمانة بؤ كران ئاراستةي حكومة  كراوة بؤ ديراسـة   ثرؤذةيةك لةو بابةتة خوَيند
 .كردنين زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية( 2)بؤ خاَلي 
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةرَي ن بـة شـَيوةيةك كـة    ثَيداضوونةوةي ليسل خةملَيندراوي ئرياداتي سةرجةم وةزارة  و دامةزراوةكاني ه
بِري داهاتةكانيان لةطةَل سروشل كاريان دا هاوتا بَين بة بةراورد لةطةَل ساَلاني ثَيشـوو لـؤجيكي بـَين نـةك     
ــايي دا        ــايي و ناياس ــةي ياس ــة ثاَلاوط ــة ب ــةي ك ــةو نةوت ــاتي ئ ــي داه ــكراكردني ضارةنووس ــةَل ئاش ــةمرتن لةط ك

شرَينن هةروةها داهاتي باج و رسووماتي ئةو ئريادةي كة بة ثَيي تَيدةثةِرن و لة خاَلة سنووريةكانةوة دةفرؤ
لة دةستووري عرياقن بةشَيكن لـة داهـاتي هـةرَي ن هـةروةها داهـاتي هـةردوو       ( 116-114-112)ماددةكاني 

 .فِرؤكةخانةكاني هةولَير و سلَيماني
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي دارايي ِرةئيتانض
 : حممودئاراس حسني. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةو بابةتــة ضــةند جارَيــ  لةطــةَل وةزيــرة بــةِرَي ةكان دســةي لةســةر كــرا و هــةموويان وةَلــامي خؤيانيــان   
 .وةرطر ن سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ِرةئيتانض
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ
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ئَيمة ئَيستاش دووبارةي دةكةينةوةن ماتووَل حيساباتي خيتامي هةيةن ماتووَل ِرةدابة  مالي هةيةن تـةددية  
دةكا ن ئةطةر ئةوة وابَين ئةوة موصادةدةن ئةوة خؤي تةمخينـةن ئةطـةر رةدابـة  مـاَ ئـةو جيهةتةيـة كـة        

 .تةصديقا دةكا 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

نطدانــةوةن كــَا لةطــةَل ئــةو ثَيشــنيارةية كــة ئَيســتا خوَيندرايــةوة تكايــة ئَيســتا دةســتا بــةرز    دةخيةينــة دة
تكايـةن كـاك حممـد     2كـةس لةطـةَل دانيـةن بـؤ خـاَلا       60كةسن فةرموونن كَا لةطـةَل دانيـةض    36بكاتةوةض 

 .فةرموو
 :حممود بةِرَي  حممد دلَير

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :خاَلا هةشتةم

دنةوة  سيستةما مووضة و دةرماَلة بةشَيوةيةكا ِروون كـة هـةموو داتـاو ذمارةكـان لـةخؤ بطرَيـتن       ِروونكر
 :سةبارة  بة

محـــ فةرمانبــةران بــة هــةموو ثلةكانيانــةوةن لــة فةرمانبــةر  ئاســاييةوة بــؤ بةِرَيوبــةر  طشــتا و خــاوةن ثلــة  
 .تايبةتةكان لة هةموو وةزارة  و دامودةزطاكانا حكومة  دا

نيشينانن لة خانةنيشينا ئاساييةوة بؤ ئةوانة  بة ثلة  تايبة  خانةنيشني كـراونن ئـةو مووضـة    ب ـ خانة 
ــؤ       ــةكان ب ــاديرة حي بي ــةنن وةك ك ــرن و دةوام ناك ــة  وةردةط ــة  حكوم ــة مووض ــة  ك ــؤر و فةرمانبةران خ

 .منوونة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئاراس. ليذنة  دارايا ِرةئيتانض كةرةمكة كاك د
 :ئاراس حسني حممود.   دبةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ــةوَيت        ــةِرَي َي  بي ــةر ب ــةن ه ــؤ  هةي ــةعليماتا خ ــؤ  ت ــتةما خ ــةوةن سيس ــتةما مووض ــةبة  سيس ــة نيس ب
ستَيثةكان هةية بضَيت سةير  بكا ن بةآلم بة نيسـبة  خـاَلا دووةمـةوة ئـةو كةسـانة  كـة دةوام ناكـةن و        

يــان هــةر ليذنةيــةكا تــر بةدواداضــوونا بــؤ بكــا  و لَيــا بكؤَلَيتــةوةن  ئةوانــةوةن دةتــوانن ليذنــة  نةزاهــة 
 .سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئاراس.ليذنة  دارايا تكاية دووبارة رةئيتان ضيةضن كةرةمكة كاك د

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ا دةرةجا  ضؤنةض ئـةوة سيسـتةما مووضـة هةيـة لـة      بة نيسبة  ئةوة  كة ب انني مووضة ضؤنة و بة ثَي
هةرَي  و لة عرياق تةتبية دةكرَيتن باوةِر ناكـةم هـيال جياوازيـةك هـةبَيتن دةربـارة  ئـةوة  كـة مـوةزةف         
هةية و دةوام ناكا  و مووضة  بؤ سةرف دةكرَيتن ئةوة بابةتَيكـة ثةيوةنـد  بـة ئَيمـةوة نيـةن يـةكَي  لـة        

 .يةك دةتوانَا بةدواداضوونا بؤ بكا ن سوثاسليذنةكان يان ضةند ليذنة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 جةنابا وةزير رةئيتانض
 :وةزير  دارايا و ئابوور / بةِرَي  باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ديــارة ئَيمــة جــةدوةَ وةزائيرمــان داوةو لــةناو بودجةكــة  ئَيمةيــةن ئــةوة مــةوجودةن جــارَيكا تــريش           

َيمةوة سةر ئةوة  كة ضةند جيهةتَي  هةية و دةتوانن تةحقيقا تيـا بكـةن و تـةدديقا تيـا بكـةن و      دةطةِر
 .ئةطةر هةر شتَي  لةو بابةتة هةبَيت ئاطادار بكرَيينةوة بؤ ئةوة  كةوا ئيجرائا  بكةين

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ئـاراس جـارَيكا تـر    .  مح بـوون تكايـةض كـاك د   بةِرَي ان كَا لةطةَل ئةم بِرطةيةيـة كـة خوَيندرايـةوةن كـة بِرطـة     
 .بيخوَينةوة بؤ ئةوة  دةنطا بؤ بدةين

 .كةرةمكة كاك حممد
 :بةِرَي  حممد دلَيرحممود

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :خاَلا هةشتةم

ِروونكردنةوة  سيستةما مووضة و دةرماَلة بةشَيوةيةكا ِروون كـة هـةموو داتـاو ذمارةكـان لـةخؤ بطرَيـتن       
 :ة  بةسةبار

محـــ فةرمانبــةران بــة هــةموو ثلةكانيانــةوةن لــة فةرمانبــةر  ئاســاييةوة بــؤ بةِرَيوبــةر  طشــتا و خــاوةن ثلــة  
 .تايبةتةكان لة هةموو وةزارة  و دامودةزطاكانا حكومة  دا

ب ـ خانةنيشينانن لة خانةنيشينا ئاساييةوة بؤ ئةوانة  بة ثلة  تايبة  خانةنيشني كـراونن ئـةو مووضـة     
ــؤر و  ــؤ     خ ــةكان ب ــاديرة حي بي ــةنن وةك ك ــرن و دةوام ناك ــة  وةردةط ــة  حكوم ــة مووض ــة  ك فةرمانبةران

 .منوونة
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .تكاية كَا لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية دةستا بَلند بكا ض فةرموو كوَيستان خان
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ــاديرة حي   ــةوة  ك ََ        ئ ــةوة   ــةن ئ ــةق ني ــة ح ــِردران بؤي ــط ب ــؤ  دةن ــة ك ــةر  داوة ب ــان لةس ــةكان دةنطم بي
.......... دةربهَيندرَيتن ضونكة ِرةنطة ئةم جارة ئةم خاَلة دةنط نةهَينَا و كاديرة حي بيةكامنان ثَيشـرت لـة   

. 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

وشكا من ئةمة ياسا نيةن ئةمـة ياسـا نيـة ثَيشـنيارةن     ئاوا ئةطةر دةنطا نةهَينا لةوَ  دةنطا هَيناوةن نا نان خ
كـةس لةطةَلـةن فـةرموونن كـَا      32باشة مح و ب خبةنة دةنطدانةوةن كَا لةطةَلـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة تكايـةض      

 .تكايةن كةرةمكة كاك حممد 9كةس لةطةَل دانيةن ئةوش الضوون بؤ خاَلا  66لةطةَل دانيةض فةرموونن 

 :مودبةِرَي  حممد دلَير حم
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 :خاَلا نؤيةم
وةزارةتا دارايا ـ  )ئةو وةزارة  ودامودةزطايانة  كة سيما  دوو ئيدارةييان ثَيوة ديارة بة تايبةتا هةردوو 

 .ن هةر دوو ئاسايشا سلَيمانا و هةولَيرو هةر دوو ديوانا ضاودَير  دارايا(وةزارةتا دارايا ـ ه)و ( س
 :ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكا ث

 .ئاراس.لَيذنة  دارايا ِرةئيتانض كةرةمكة كاك د
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ئةو حاَلةتانةمان هةموو  موعالةجة كردووة لة ياساكة بة زيادكردنا ماددة  ئي افان سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .جةنابا وةزير رةئيتانض فةرموو
 :وةزير  دارايا و ئابوور / شَيخ باي  تاَلةبانابةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .يةك شت  هةيةن ديارة ئةوة  بة نيسبة  مينةوة كة مينيشا تيايةن ئةوة هةموو جارَي  لة بري دةكرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئاراس.ليذنة  دارايا رةئيتانن كةرةمكة كاك د

 :مودئاراس حسني حم.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بةَلَا مينيشا تياية
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بةِرَي ان طوَيتان لَيا بوو كَا لةطةَل ئةو بِرطةيةيةن تكاية دةستتان بةرز بكةنةوةض كةرةمكة ثةهان خان
 :بةِرَي  ثةهان ع الدين عبدالردن
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 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
مـانطا بـؤ دانـاوةن بـةآلم      5ئةوة  لة دةدا ياساكة هةية جياوازةن ضونكة ئـةو مـودة     ئةو ثَيشنيارة لةطةَل

 .لةم ثَيشنيارة دا ئةوةية كة ئَيستا ئيشا لةسةر بكرَيت و ئيقرار لةسةر دوو ئيدارةيا نةكرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك عونا كةرةمكة فةرموو

 :بةِرَي  عونا كمال بةزاز
 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكا

دةسـت ثـَا بكـا ن واتـة ئَيسـتا سـَا مـانط         1/1/0212ئَيمة ثَيشنيارمان كردية كاركردن بةو ثَيشنيارة لـة  
 .تةواو بووةن تةنها سَا مانط ماوةتةوة

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حيدر 
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ة وةكو ثَيشنيار لـة ليذنـة  هاوبةشـةوة هـاتووةن ئةطـةر ثَيشـنيارَيكا تـر هـةبَيت لـة كـاتي           ئةوة لةناو ياساك
 .مونادةشة كردنا ياسايةكة دةخرَيتة دةنطدانةوةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ فةرموو

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

كــة بِريارَيــ  هةيــة لــة ثةرلــةمان كــة تــةعامول لةطــةَل هــيال موئةسةســةيةك و   ليذنــة  ياســايا ئاطــادارن 
وةزارةتَيــ  ناكرَيــت هــةتا هةَلبــذاردن كــة يــةكا نةطرتبَيتــةوةن يــةعنا ئةمــة شــتَيكة و بِريــارة و هةيــة لــة 

 .ثةرلةمانن ئَيستا ئةمة ضؤن دةخرَيتة دةنطدانةوةض ئةوة ليذنة  ياسايش لَيا ئاطادارنن سوثاس
 :سةرؤكا ثةرلةمان بةِرَي 

ََ دةكا ن ئةوة  رةئا لةطةَل نية با دةنطا بؤ نـةدا ن   لةطةَل ئةوةشن ضونكة هةندَ  ثةرلةمانتار ثشتطري  
 .دةخيةمة دةنطدانةوة كَا لةطةَلةض كةرةمكة سؤزان خان

 
 
 

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ََ دةكةينـةوةو بـة   با دةنطدانةكة وا نةبَيت ئَيمة دذ  ي ةكطرتنةوة  ئةم دةزطايانةينن بطرة ئَيمة تةئكيد  
ََ       1زووترين كا  و لة مانطا  يشةوة خستومانةتة ناو حيسابن بؤيـة مـادام موعالةجـةيان كـردووة تكاتـان 

دةكةين لة كاتا مونادةشاتا دانون و ليذنة  ياسايا لةو كاتةدا دسة  لةسةر بكا ن دوايا ئَيمـة دذ  ئـةوة   
 .نني يةكبطرنةوةن ئةطةر حةزيش دةكةن ئَيمة دةَلَيني هةر ئَيستا يةك بطرنةوة

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

نةم طوتووةن تؤ دذ  بة يان لةطةَلا بةن جةنابت ئازاد  لة دةربِرينا بريوِران ثَيشـنيارَيكة دةَلَيـت داوا بكـة     
دةست بَلند بكـا ض زؤر سـوثاسن كـَا لةطـةَل دانيـةض       يةك بطرنةوةن خبرَيتة دةنطدانةوةن تكاية كَا لةطةَلة با

 .بة كؤ  دةنط ثةسةند كران بؤ خاَلَيكا ترن كةرةمكة كاك حممد

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 :خاَلا دةيةم
ؤ  هـيال  ثرؤذة  وةزارةتةكان بة ثَيا ثسثؤر  وةزارةتةكان بَيت و هيال وةزارةتَي  لة دةرةوة  ثسـثؤر  خـ  

 .ثرؤذةيةك ثَيشنياز نةكا 
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئاراس.ليذنة  دارايا رةئيتانن كةرةمكة كاك د

 :حممود كري  ئاراس حسني.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ــةوة  كــة دوورة لــة             ــةكان واديعــا تــرن ل ــةو بِروايــة دام وةزارةت ــد  دةكــةينن بــةآلم ل ــآل ئَيمــة تةئي وةَل
تةكانن ئَيستا ئةو ثرؤذانة  كة دانراون بة ثَيا ثَيويستيةن بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئةو ثَيشنيارة تةئيد وةزارة

 .دةكةين
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .جةنابا وةزير رةئيتانض

 :وةزير  دارايا و ئابوور / بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ــةر   ــةنابا س ــارة ج ــآل دي ــا       وةَل ــة ِرَيط ــةر ل ــةمان ئةط ــؤ ثةرل ــت ب ــة دَي ــةك ك ــةر ة ثرؤذةي ــةمانن ه ؤكا ثةرل
حكومةتةوة بَيت كة وةكو جيهةتَيكا تةنري   زياتر ديراسـة  ثرؤذةكـة  كـردووةن ضـونكة لـة نـاو وادعـا        
هينةكة دايةن بؤية ئَيمة ثَيمان باشة ئةوانة  كة لـةِرَيطا  حكومةتـةوة دَيـت مونادةشـة بكرَيـتن و دـةرار        

 .ةسةر بدرَيتل
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .بة حةديقة  ناكرَيت بَلَيا هيال ثرؤذةيةك ثَيشنيار نةكا ن من نازامن بَلَي  ضان كةرةمكة كوَيستان خان
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 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

ةتـا دارايـا باسـا زانكـؤ دةكـا ن      ئَيمة لةم بودجةيـة بينيمـان وةزارةتـا نـاوخؤ باسـا تةكيـة دةكـا ن وةزار       
 .لةبةرئةوة  كة فعلةن ئيختساسا نةبووةن داوادةكةين ئيختيصاصا بَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر بؤضوونةكة  دروستةن بةَلام كة دَيتة ئَيرةن ئةوةي ئيختيصاصي نـةبوو ِرةفـ ي بكـةنن دبـوَلي مةكـةنن      

ا ن ئـةوة ِرةئـي منـة وةك يـةك ئةنـدام ثةرلـةمانن بـةَلام لةطـةَل         بةَلام ناتوانني بة كةس بَلَيني ثَيشنيار نةك
يةــ تكايـة بيخوَينـةرةوةن كـَي     (12)ئةوةش بـؤ ئَيـوة مةترووكـةن دةخيةينـة دةنطدانـةوةن كـَي لةطةَلـة خـاَلي         

 لةطةَلةض
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اةتـةكان بـَين هـيال وةزارةتَيـ  لـة دةرةوةي ثسـثؤري خـؤي        ثرؤذةي وةزارةتةكان بة ثَيي ثسـثؤري وةزر  -12

 .هيال ثرؤذةيةك ثَيشنياز نةكا 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن كَي لةطةَلدا نيةن بة كؤي دةنط ثةسند كرا
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

و ناحية و ناوضة جياوازةكان دان بـة طـوَيرةي ثَيـوةري    ِرةضاوكردني عةدالة لة ثرؤذةي ثارَي طا و دةزا  -11
 .ذمارةي دانيشتوان و ثَيوةري ثَيشخستين ناوضة زةرةمةندةكان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئةوة موعالةجةكةية
ةكةي هـةرَي ن بـة شـَيوةيةكي شـةفافن بـة جؤرَيـ        دياري كردني مي انيـةي بـؤ هـةر سـَي سـةرؤكايةتي      -10

 .سةرؤكةكاني هةر سَي ديوانةكة ئامادة بنن بؤ وردكردنةوة و شيكردنةوةي
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي دارايي ِرةئيتانض
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي مانطةوةن كـَي ويسـتبَيلن هـاتووة و    (04)وة لة دارايين لة تةفاصيلي مي انيةي هةر سَي ديوانةكة طةيشتو
 .ديويةتين سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نودتةي ني امين كاك عبدالسالم

 :بةرواري مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َيشـنيارةي كـة لـة صـاحليةتي     ئَيمة لَيرة دانيشتووين ثَيشنيار مونادةشة بكةينن دةنط لةسةر بـدةينن ئـةو ث  
داخيل بكرَين لة مي انيةن يان بةرز بكرَين لةطةَل مي انيـةن مـن زؤر تةحـةمومل كـردن ئـةوة حيسـا  كـردن        

 ....هةشت شيعاري ئينتيخابي  طوَي لَي بوون وشةي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةن خراثـةن دةنطـي بـؤ مـةدةنن هـةر      تكايةن ِرجائـةنن ثَيشـنيارة هـاتووة دةنطـي بـؤ مـةدةنن ِرجائـةن ثَيشـنيار        
ثَيشنيارَي  هاتووة جَيطةي ئيتتريامةن هي هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان و هةر اليةنَي  بَيتن ئةو بةِرَي ةي كة 
دةبييَن هةَلةي تَيدايةن دةبينَيت بة سةبةبَيكي موعةيةنن دةنطي بؤ نةدا ن دةنطي نةهَينان الدةضـَين دةنطـي   

 .ئاخري جار بيخوَينةوةن بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة( 10)ستا تكاية هَينا دبوَل دةكرَين ئَي
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةفافن بــة جؤرَيــ              ــةرَي ن بــة شــَيوةيةكي ش ــَي ســةرؤكايةتيةكةي ه ــة بــؤ هــةر س ــاري كردنــي مي اني دي

 .شيكردنةوةيسةرؤكةكاني هةر سَي ديوانةكة ئامادة بنن بؤ وردكردنةوة و 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي دارايي ِرةئيتانض
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي مانطـةوة طةيشـتووةن ة بـةِرَي َي دةفـةرموَي بابَيـت سـةيري       (04)بة تةفاصيل ئةو مي انيانةمان اليةن لة 
 .بكا  و بيبييَنن زؤر سوثاس

 :رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة
لةطةَل ئةوةشدا دةخيةينة ثَيش ئَيوةي بةِرَي ن كَي لةطةَلةض ِرجائةن لة جَيطةي خـؤ  دسـةي مةكـةن هـةموو     
ثَيشنيارةكان دةخةمة دةنطدانةوةن ئةوةي لَيـي ِرازي نيـت دةنطـي بـؤ مـةدةن ئـةوةي ثَيـي خؤشـة دةنطـي بـؤ           

ةس لةطةَلدا نيةن ئةوة ِرؤيـين بـؤ خـاَلَيكي    ك( 66)كةسن كَي لةطةَل دا نية دةسل بةرز بكا ض ( 42)دةدا ن 
 .تر تكاية
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 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــة      -13 ــا ن ب ــة دةرةوةي وَل ــةرَي  ل ــةتي ه ــينطةكاني حكوم ــةكان و نووس ــةي ثةيوةندي ــي بودج ــاري كردن دي
 .ودؤكيومَينت و خشتة واتاي ثَيويستن ئةوة زؤر لَيذنة ئةوةي تةددي  كردبو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي دارايي ِرةئيتانض
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو ثَيشنيار الرهان نيةن بةس نازامن بةِرَي  وةزيري دارايي ئةطةر ِروونكردنةوةيةكمان بداتَي لةسةر ئـةو  
يســت بــةوة ناكــا  ئــةو ثَيشــنيارة ثَيشــكةش بكرَيــتن  بابةتــةن ئةطــةر لــة حيســاباتي خيتــامي دا هــةبَين ثَيو 

 .سوثاس
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةو حيســاباتة لــة حيســاباتي ئةجنومــةني وةزيــرانن دائــريةي عيالدــا  هةيــة لــةوَين الي كــاك فــةال ن لــة     

 .مةني وةزيرانةوةخيتاميشدا بة تةئكيد دةبَي لة ئةجنو
 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةو ثَييةي من ئةندامي لَيذنةي ثةيوةنديةكامنن تاكة ثرسيارم كردن سةبارة  بـة بودجـةي ثةيوةنديـةكانن    

ي هيال داتا و هـيال زانيـارين هـيال ذمارةيـةك  دةسـت نةكـةو ن مـن ثَيموايـة ثَيويسـتة بـة وازحـي مي انيـة            
 ثةيوةنديةكاني حكومةتي هةرَي  و نووسينطةكاني حكومةتي هةرَي  لة دةرةوة ب انني ضةندةض 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةس هةية لةسةري دسة بكا ض كةرةمكة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــو ئة    جنومــةني وةزيــرانن مــةعناي ئةوةيــة  ئةطــةر ئــةو دةزطايانــة عايــد بــة وةحدةيــةكي ئيــداري بــنن وةك
حيساباتةكانيان لة موازةنةي ئةجنومةني وةزيران هةيةن لة حيسـاباتي خيتـاميش هةيـةن ئـةو كاتـة ئةطـةر       

 .نةبوون دةتوانني بةدواداضوون بكةينن داوا بكةينن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كةسـي لةطةَلـةن كـَي لةطـةَل دا     ( 30)دايـةض  (13)خاَلي زؤر سوثاسن ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوةن كَي لةطةَل 
 .كةسن ئةويش وةرنةطريان بؤ خاَلَيكي تر( 69)نيةض 



 136 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هــةموو ئــةو ثارانــةي كــة بــؤ ســةنديكا و ِرَيكخراوةكــاني كؤمــةَلطاي مــةدةني تــةرخان كــراونن بــة            -14
نـاو صـندودَي  ن لةاليـةن دةسـتةيةكي سـةربةخؤي سـةر بـة ثةرلـةمان ضـاودَيري           بودجةيةكي جيا خبرَيتة

 .بكرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون لَيذنةي دارايي
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كـردووة كـة دواتـر    ئةوةي لة ياساي بودجةكة هاتووةن بة ماددةيةك لةو ماددانـة ئـةو حاَلةتـةي موعالةجـة     

 .ياساي ثَي دةردةضَين سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ِرةئيتانض
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
و كــاري بــة نيســبة  ئــةو ِرَيكخراوانــةوة تــا ئَيســتا كــة ئــةو بودجانــةيان بــؤ دانــراوةن بةِراســل ئــةوة ئــيش  

حكومة  بووةن كة ضؤن تةوزيعي دةكا ض ئـةوة ئةطـةر بـةِرَي تان هـةر ياسـايةك دةربكـةنن بيطةيةننـة الي        
 .ثةرلةمانن واب امن لة ئيختيصاصي ثةرلةمان دا نية ئةو مةوزووعةن سوثاستان دةكةم

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كـةس  ( 36)ةطةَلداية تكاية دةسل بـةرز بكـا ض   دةخةينة دةنطدانةوةن كَي ل( 14)زؤر سوثاسن ئَيستا خاَلي 

 .تكاية( 16)كةس لةطةَل دا نيةن بؤ خاَلي ( 51)لةطةَلدايةن كَي لةطةَل دا نيةض 
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
خ مةتي  تةرخان كردني هةموو ئةو ثارانةي كة طلدةدرَينةوةن ياخود زياد دةبنن بؤ ئةو ثرؤذانةي كة -16

كةرتي وةبةرهَينان دةكةن و كوردستان لة هةرَيمَيكي بةرخؤرةوة دةكةنة هةرَيمَيكي بةرهةمهَينن بؤ ضـةند  
 :شوَينَي  دةستنيشان كراوةن ئةوة يةكَي  لةو شوَينانةية

ئةو ثرؤذانةي كة خ مـةتي كـةرتي بةرهـةمهَينان دةكـةن و كوردسـتان لـة هـةرَيمَيكي بـةرخؤرةوة دةكةنـة          
 .كي بةرهةمهَينهةرَيمَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .خاَلةكان يةك يةك خبوَينةوة تكاية
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 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو ثرؤذانـةي كـة خ مـةتي كـةرتي بةرهــةمهَينان دةكـةن و كوردسـتان لـة هـةرَيمَيكي بـةرخؤر دةكةنــة            -مح

 .هةرَيمَيكي بةرهةمهَين
ارييةكان بـة تايبـةتي لـة طةِرةكـة هـةذار نشـينةكان و طونـد و شارؤضـكة و ئؤردوطـا و          ثرؤذة خ مةتطوز -ب

 .ناوضة كةنارييةكاني دوور لة مةَلبةندي ثارَي طاكانن لة ناو طةشةكردنَيكي ئاسؤيي دا
 .دا هاتووة(5)بةرزكردنةوةي مووضة ن مةكان وةك لة ثرؤذة ياساي هةمواركردني مووضة خاَلي  -ج
ةلي كار بؤ بَيكاران و طةجنانن بة هةردوو ِرةطةزةكةوةن لة هةر سَي كةرتي تايبة  و طشل و دؤزينةوةي ه-د

 .تَيكةَلاو دا
زيادكردني مووضةي كةس و كاري شةهيدان و دوربانياني ئةنرال و كيمياباران و زيندانـة سياسـيةكان و    -ه

 .كةموةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان
ي بةردةوام بؤ هةموو ئةوانةي كة تووشي نةخؤشـي درَيـذ خايـةن بـوونن يـان دووضـاري       بِرينةوةي بيمة -و

ــوفَير و         ــار و ش ــةو كرَيك ــةموو ئ ــؤ ه ــيين ب ــةي خانةنش ــةروةها مووض ــةوةن ه ــةتي بوونةت ــةيراني كؤمةَلاي د
 .بةرهةمهَينانةي ضوونةتة تةمةنةوةن يان لة كاتي كاردا تووشي دةيراني تةندروسل بوون

بودجةي ثرؤذةكاني كةركووك و ناوضة دابِراوةكان بة بَي ثرؤذة حي بيةكانن وةك بةشَي  لة زيادكردني  -ز
 .ثرؤذة نيشتمانيةكان لةسةر ئاسل هةرَي 

زيادكردني مووضةي ثَيشمةرطة و ئاسايش و هَي ة ضـةكدارةكان و هَيـ ة ئةمنيـةكان و هاوتـا كردنـي بـة        - 
شــتين سـيماي حي بـين سـ اي حي بـي لـةو هَي انــةدان وةك      مووضـةي ئةوانـةي بةؤـدان هاوكـا  لةطـةَل نةهيَ     

مةرجي جياكردنةوةي بودجة لة حي بن هاوكا  لةطةَل دةرةبووكردنةوةي هةموو ئةو كةسانةي كـة سـ اي   
سياســي دراونن لــة ئةفســةر و ســةرباز و ثلــةدار و مووضــة خــؤري ســةر بــة وةزارةتــي نــاوخؤن ثَيشــمةرطةن     

كـةسن كـؤي مووضـةي بِراويـان لـة       1655واني سنوور ذمارةيان دةطاتة فةرماندةي ئةركانن ئاسايش و ثاسة
 .مليؤن دينار مةزةندة دةكرَي( 421)مليار و ( 6)مووضةي طشل بة دةوروبةري 

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .نودتةي ني اميةض فةرموو كاك دَلشاد
 :حممد بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــت   ــن هةس ــةوةي         م ــة كؤكردن ــةف ب ــةي موكةل ــةكانن لَيذن ــةي طرتوطؤي ــة نةتيج ــنيارانة ل ــةو ثَيش ــةم ئ دةك

ثَيشنيارةكانن لَيذنةي دارايي بووةن ئَيمة ئـةوة سـَي ِرؤذة طرتوطـؤي بابـةتي بودجـة دةكـةينن مـةفرووز بـوو         
تيجـةي طرتوطؤكـان   ثَيشنيارةكان لَيذنةي دارايي دةرجي بكا ن ئَيستا ئـةو ثَيشـنيارانة خباتـة ِروون كـة لـة نة     
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هاتينة وجودن من هةست دةكةم ئةو ثَيشنيارانة لة اليةن ليستةكانةوة ثَيشـنيار كـراونن ئَيمـة وةكـو ليسـل      
كوردســتاني ئاطــادار نــةكراين كــة ثَيشــنيار ثَيشــكةش بكــةينن هــةر يةكــةي نوســخةيةكي ثَيشــنيارةكاني بــة   

ةضَيت حيسابي كةليماتيشي لةسةر دةكرَيـتن كاتَيـ    دةستةيةوةن بةَلام ئةو ثَيشنيارانةمان نةبينيونن لةوة د
ئـةوة  : لَيذنةي دارايي كةليمةيةكيش باز دةدا ن فاري ةيةكيش ثاز دةدا ن برادةرَي  هةَلدةسـتيتةوة دةَلَيـت  

ئايـا ئـةوة موتةبةعـةض ئـةوة ياسـاييةض ئـةوة       : صياؤةكةي من نيةن صياؤةكةي تؤيةن مـن لـة ئَيـوة دةثرسـ     
 جةلسةكان داض ني امية لة ثةيِرةوي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
تكايةن ِرجائةنن ئةوة لـة نـاو ثةرلـةمان خوَيندرايـةوةن مةمجوعةيـةك لـة ثةرلـةمانتاران ثَيشكةشـيان كـردن          
ئَيستاش دةخرَيتة بةر دةنطي ئَيوةن دةنطي ثَي مةدةنن ئةو شتةي ثَيي ِرازي نيتن دةنطي ثـَي مـةدةن ئـةوةي    

 .ةن كةرةمكةثَيي ِرازيت دةنطي ثَي بد
 :بةِرَي  ش ان محدد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

حةدةتةن مةزموونةكةي هيال بة ثَيشنيار ناضَيتن تةعبري لة شتَيكي تـر دةكـا ن عيالدـةي بـة ثَيشـنيارةوة      
 .نية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كةس ( 51)ةن كَي لةطةَل دا نيةض كةس لةطةَلداي( 31)هةر هةمووي دةخةينة دةنطدانةوةن كَي لةطةَل دايةض 

 .لةطةَل دا نيةن ِرةف  كران بِرؤن بؤ خاَلَيكي تر
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دا ئامـاذةي ثَيـدراوة دواي ثةسـند    (2)هةموو ئةو زيادكردنةي كة دةضَيتة سةر مووضةن وةك لة خـاَلي   -15
 .دا ئةذمار بكرَي و بةسةر يةكةوة بدرَيت 0212كردني بودجة لة سةرةتاي ساَلي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 لَيذنةي دارايي ِرةئيتانض

 :بةِرَي  خورشيد محدد سلي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةسند نةكران لةبةر ئةوة ئةو خاَلة ثَيويست ناكا  دةنطي لةسةر بدةين( 2)خاَلي 
 .نودتةي ني امي هةيةن فةرموو

 :وَيستان حممد عبداهبةِرَي  ك
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ديــارة لــة ثرؤذةكــة دا هــةر لــة ئةصــلةكة باســي زيــادكردني مووضــةي كةموةنــدام و شــةهيد دةكــا ن ئــةو     
يةن كاتَي ثةسند دةكرَي دةبَي لة مانطي يةكةوة حيساب بكـرَي تـاكو   (0212)ثرؤذةيةن ثرؤذةي ياساي ساَلي 

 .مة ئةوةمان نووسيوةمانطي دوان ةن لةبةر ئةوة ئَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لة دانونةكة هاتووةن لَيذنةي دارايي كةرةمكة
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةطةر بةو شَيوةية بَي كة كوَيستان خان فةرمووين خؤي لة ياساكة هاتووة بة ماددةيةك
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .وني فةرمووكاك عة
 :بةِرَي  عوني كمال بةزاز

 .جَي بةجَي دةكرَي( 1/1/0212)ئَيمة لة لَيذنةي ياسايي ثَيشنيارمان كردووة كة ياساكة لة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك إمساعيل كةرةمكة
 :بةِرَي  إمساعيل حممود عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ......ثةيِرةوي الدان نودتةكة زؤر ني امية من ثَيمواية سةرؤكايةتي ئةوِرؤ لة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِرجائةن دانيشةن دانيشة لة جَيطاي خؤ ن سةرؤكايةتي الينـةداوةن زؤر بـة نيـ اميش كـار دةكـا ن ثَيشـنياري       
ان ناخؤشة ئةندامي ثةرلةمانةن لَيرة دةخوَيندرَيتةوةن دةنطي بؤ مةدةن وةكو ئَيستا دةنطت بؤ نةداوةن بؤ ثَيت

كة ثَيشنيارَي  بكرَين بةَلام يـةك يـةكي تـر كردبَيـتن بـا هـةر كةسـَي  كردبَيـتن هـةر كةسـَي  لـة نـاو ئـةو              
ثةرلةمانةن ضةند كةسَي ن دوَييَن مونادةشة كراوةن من طوَي  لَي بووةن ئةوانـةم وةرطرتـووةن كـؤم كردؤتـةوة     

هـةموو يـةك يـةك دةخوَينـدرَين ئـةو بـةِرَي ةي       لة طشت ئةترافن ئـةو ثَيشـنيارانةي هَيشـتا ئـيرتيش مـاوةن      
ئـاراس  . كـَي لةطةَلدايـة دةسـل بـةرز بكـا ض كـاك د      ( 15)دةناعةتي ثَي نيةن دةنطي بـؤ نـةدان ئَيسـتا خـاَلي     

 .ئيعادةي خوَيندني بكةوةن تكاية
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دا ئاماذةي ثَيدراوة دواي ثةسند كردني (2)ووضةن وةك لة خاَلي هةموو ئةو زيادكردنةي كة دةضَيتة سةر م

 .دا ئةذمار بكرَي و بةسةر يةكةوة بدرَيت 0212بودجةوة لة سةرةتاي ساَلي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كاك ئاراس كةرةمكة
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

راوة لةاليـةن لَيذنـةي ياسـاي و لَيذنـةي داراييـةوةن بـؤ سـةر ياسـاي بودجـةن          بة ماددةيةكي ئي ان ثَيشنيار ك
 .سوثاس

ـــتةوة لــة نــاو     : بــةِرَي  ســةرؤكي ثةرلــةمان  ثَيشــنيار كــراوةن دةنطــي بــؤ مــةدةن بــا البضــَيتن بــا دوور بكةوَي
 .تكاية( 12) ثَيشنيارةكانن كَي لةطةَلدايةض سوثاسن كَي لةطةَلدا نيةض بة كؤي دةنط ثةسند كران بؤ خاَلي

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بودجـةي خةملَينــدراو بــة زووتــرين كــا ن ئــةو هـةموارةي خاَلــةكاني ســةرةوةي تيــادا ئــةجنام بــدرَيتن    -12
 بطةِرَينَيتةوة لة شَيوةي دؤكيومَينل فةرمي دا لة سايل حكومة  و ثةرلةمان دا بَلاو بكرَيتةوةن كة بريتني

دا هـاتووةن ليسـل هـةمواركراوي    ( 3)لة ليسل تةواوي مي انيةي مينة  و ثارة طلدراوةكانن وةك لـة خـاَلي   
ثرؤذة بةردةوامةكانن ليسل هةمواركراوي ثرؤذة ثَيشنيازكراوةكانن ليسل هةمواركراوي ئريادا ن ميالكـا ن  

ــةي تا    ــةكاني ديك ــةموو وردةكاريي ــةن ه ــةي جاري ــةكاني مي اني ــدراون   وردةكاريي ــةي خةملَين ــة بودج ــة  ب يب
ــامي   ــابي خيت ــةمي    0222حيس ــوةي يةك ــامي ني ــابي خيت ــاودَيرين  0229و حيس ــواني ض ــةكاني دي ن ِراثؤرت

هــةردوو ئيــدارةي ســلَيماني و هــةولَيرن مي انــي موراجةعــةي هــةموو ئــةو بةَلطةنامانــةي كــة دةريدةخــةنن   
دان ضــونكة صــةرف كــراونن ليســل  0229و  0222مينـة ن تةبــةروعا ن ئيعانــا ن مةصــروفا  ئــوخرا لـة   

 .دا هاتووة( 12)سيستةمي مووضةي هةرَي ن وةك لة خاَلي 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي دارايي ِرةئيتان
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةو خاَلة بَيئةساسةن دةنطي نةهَينان كة بودجة بطةِرَيتةوة بؤ حكومة ن ئةطةر مةبةستت 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .نودتةي ني اميةن فةرموو
 :سةروةر عبدالردن عمر. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ......من وا هةست دةكةمن ببوورة نودتةكة ني امي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ةِرَي ان حـةدي هــةر ئةنــدامَيكي  ني امـي نــةبَيت ِراتـدةطرمن لةســةر ئــةو ماددةيـة دســة دةكـةيتن فةدــة ن بــ    
ثةرلةمانة لةو ثةرلةمانةن كة مونادةشة دةكرَي لة ناو لَيذنةكانن بريوِراي خؤي لة نـاو لَيذنـةي دارايـين يـان     
لة ناو داعةي ثةرلةمانن ِرةئيةكان ئيشـي ئَيمةيـة كـؤي دةكةينـةوةن ئـةوجا دةخيةينـة ثـَيش ئَيـوةي بـةِرَي ن          

 .بؤ مةدةنن تةواو دةِروا ن كةرةمكةئةطةر ثَيي ِرازي ننين دةنطي 
 :سةروةر عبدالردن عمر. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةندَي  لةو ثَيشنيارانةي دةكرَين لة ياساكان دا هاتوونن باشرت واية ئةوةي كة لة ياساكةدا هاتووةن بـة ياسـا   
ةدا هاتوونن ثَيويسـت ناكـا  ئةوانـة دووبـارة     ِرَيكخراوة ثَيشنيار نةكرَيتةوةن هةندَيكي تريان لة ثرؤذة ياساك

خبوَيندرَينةوةن ئيمة لةطةَل ئةوةدا نني كـة لةطـةَل ئـةو داواكارييانـة بـنين ئةصـلةن لةطـةَل ئـةوةداين كـةوا          
نةخرَيتة دةنطدانةوةن بـةِرَي  سـةرؤكي ثةرلـةمانن ئـةو ثَيشـنيارانةي ئَيسـتا كـةوا دةخوَيندرَينـةوةن بـةياني          

ندرايةوة لة اليةن بةِرَي َيكةوةن كة ضينَي  خوَيندراوةن ضينَيكي تر ثَيويست ناكـا  ئـةوة   وةكو وتارَي  خوَي
 .بكرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا ئةوةندة خةَلاص ببوو براي بةِرَي ن دانيشة تكايـةن تكايـة دانيشـةن ئةوانـةي ثَيـت وايـة تيكـرار بـووةن         

 .ا نةيَيتة داعيدةوةن كةرةمكةئةوانةي ثَيتواية هاتووةن ِرةف ي بكةن ب
 :رفية صابر دادر. بةِرَي د

 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة كاتي مونادةشةكردني ِراثؤرتي دارايي دان ئةو ثَيشنيارانةي كـة ثةيوةنـدي بـة ياسـاوة هـةبوون يـان        

نادةشـة بكـةينن بـةَلام    ثَيويسل بة ياساوة هةبوون دوامان خست بؤ ئةو كاتةي كة بَيني و ثـرؤذة ياسـاكة مو  
 ........ئةو ثَيشنيارانةي كة تازة هاتن هةمووي تَيكةَل كران هةمووي تَيكداخران لة كاتَي  

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاسن ِرجائةن وازحة ِرةئيةكة ن ئيتتريام بؤ ِرةئـي جـةنابتن زؤر دروسـتةن ئةوانـةي تاخريتـان كـردووةن       

اعةن دوَييَن لَيرة ئةو شتانة باس كران يةك كةسيش نةبوون مةمجوعةيةك كـةس  تاخري بكرَين بةَلام لة ناو د
بوون لةبةر ئةوة ئَيستا دةخيةينة بةر ئَيوةي بةِرَي ن ِرةف ي بكـةنن تـةواون كـَي لةطةَلـة تكايـةض ئـةوةي خـاَلي        

ةَل دايةن كَي كةس لةط( 33)كة خوَيندرايةوة هةر هةمووين كَي لةطةَل داية تكاية دةست بةرز بكا ض ( 12)
 .كةس لةطةَل دا نيةن تةواو بوون كةرةمكة( 52)لةطةَل دا نيةض 

 :بةِرَي  برهان رشيد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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تؤزَي  لةمةو ثَيش كة داوامان كرد ئةو ثارانةي لة مينة  و لة ئيعانا  و ئةمانة دةطةِرَيتـةوةن تةخصـيك   
ــرَي بــؤ كــةركووكن وتــت    دوايــي ثَيشــنيارةكان دةخيةمــة   : ةخيةينــة دةنطدانــةوةن وتــت  لــة دوايــي دا د : بك

 .دةنطدانةوةن ئةو ثارانة بؤ كةركووك و ناوضة جَي ناكؤكةكان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي دارايي ِرةئيتان تكايةض
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ياســاكةن لــة دةرةجنــامي ئــةو ِرَيذانــة دــةرةبووي دةكاتــةوةن ئــةوة  ئَيمــة وثــان ئــةو زيادانــةي كــة كــراوة لــة 
 .بؤضووني لَيذنةي دارايي بوون سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــوون      ــا  ب ــةوةن ئيعان ــةوةي كةمدةكرَيت ــؤ ئ ــتةن ب ــةبوون ِراس ــنيارَي  ه ــةَلَي ثَيش ــي  %( 6)ب ــةي داراي ــوون لَيذن ب

 .لةبةردةستتانةض بيخوَينةرةوة بة تةواوي
 :ئاراس حسني حممود. ِرَي  دبة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بـؤ  %( 12)مينة ن ئةصلي مةشروعةكة كة لَيذنـةي دارايـي ثَيشكةشـي كردبـوو     %( 6)ئيعانا ن لة %( 6)لة  
 .بؤ مةصروفا  ئوخرا بوون سوثاس%( 16)بؤ مينة ن لة %( 12)ئيعانا ن لة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نن بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانن لَيذنةي داراييثَيشنيارةكةتان خبوَي

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بؤضـووني ئَيمـة بــؤ ئـةو ثَيشــنيارةن بـؤ كةمكردنــةوةي ئـةو ِرَيذةيــة ئةوةيـةن كــة ئَيمـة لــة ياسـاي بودجــةن          
ن هةيـةن بتـوانَي وةزارةتـي دارايـي     جياكردمنان هةيةن بؤ كةموةندامانن هةروةها هةندَي جيـاكردني ديكـةما  

دةرةبووي ئةو زيادانة بكا ن كة لة ياساي بودجةدا داوامـان كـردووةن بـةَلام بـؤ هـيال مةبةسـتَيكي تـر داواي        
لـة حيسـابي   %( 6)لة حيسابي ئيعانا ن لـة  %( 6)ئةو ِرَيذةيةمان نةكردووةن ئيال بؤ ئةوة نةبَين سوثاسن لة 

 .مينة 
 

 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم
 .نودتةي ني اميض كةرةمكة

 :بةِرَي  شؤرش جميد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةوة هـةمووي بـة يةكـةوة دةنطـي لةسـةر دران كـؤدةنطي هينـا و كـة هـةمووي بةيةكـةوة دوايـي موعالةجـة             
 .ةوةبكرَين ئةو بِرة ثارانةي كة لة مةشاريعةكان طلدةدرَيتةوةن بة مينتة و ئيعانا  و مةصاريف ئوخراش

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي ان هَيشتا ثَيشنياري تر زؤر ماوةن ئةوة هةموو ثَيشنيارةكان نيةن دةخيةينة ئاخريي ثَيشنيارةكانةوةن با 

 .ن بة خواتان دةسثَيرين(12) ينَيتن ئةمِرؤ كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَيننين تا بةياني سةعا  
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 (وكيكمال كةركو.د)حممد دادر عبداه     ارسالن باي  امساعيل                     ست ادد عبداه                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ي نائاسايي (2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7202\7\72رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي (2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 72/7/7202 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  02/0/0212رَيكــةوتي  شــةممةيــةك  رؤذي ؤيثــَيش نيــوةِري (12)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  عَيراق 
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دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةِرَي  فرسـت محدـد عبـداه سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل بةِرَي 
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(2)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

 سـايي نائا ي(2)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني
بـةم   دا 02/0/0212ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي يةك شةممة رَيكـةوتي  (12)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  خولي 

 :شَيوةية بَيت
ــةرَيمي 0212بــةردةوام بــوون لةســةر طرتوطــؤكردن و بِريــاردان لةســةر ثــِرؤذةي بودجــةي ســاَلي     -1  ي ه

 .عَيراق –كوردستان 

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .ةورةو ميهرةبانبةناوي خواي ط

ــولي       ــةمن خ ــاَلي يةك ــذاردن س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةن خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانن دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
ن بةرنامــةي كــار بــةثَيي 02/0/0212ي نائاســايي رؤذي دانيشــنت (2)طرَيــداني يةكــةمن ذمــارةي دانيشــنت  

ي ثةرلـةماني  1990كراوي سـاَلي  ي هةموار(1)لةثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة( 5)ي ماددةي (1)حوكمي بِرطةي
ــراقن دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريــدان بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ذمــارة    –كوردســتان  ي (2)عَي

ــةكا    ــذاردنن لـ ــَييةمي هةَلبـ ــولي سـ ــايي خـ ــةوتي  (12)نائاسـ ــةك شـــةممة ِرَيكـ ــوةِرؤي رؤذي يـ ــَيش نيـ ي ثـ
 :بةم شَيوةية بَيت 02/0/0212

ــةر طر  -1 ــوون لةس ــةردةوام ب ــاَلي    ب ــةي س ــِرؤذةي بودج ــةر ث ــاردان لةس ــؤكردن و بِري ــةرَيمي 0212توط ي ه
 .عَيراق –كوردستان 

بةخَيرهاتين بةِرَي  وةزيري داراي كاك شَيخ باي و كاك رةشـيد دةكـةينن زؤر زؤر بـةخَيربَينن ئيسـتاش داوا     
 .لة ليذنةي دارايي و ياسايي دةكةين بَينة جَيطاي خؤيانن فةرموون

 .ةي دارايي فةرموون بؤ ثَيشكةش كردني ثَيشنيارةكانن تكايةن فةرموونبةِرَي اني ليذن
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لـة ِراثـؤرتي ليذنـةي    : بةردةوام دةبني لة طةآلَلةكردني ئةو ثَيشنيارانةي كـة طةيشـتووةتة دةسـتمانن يةكـةم    

ثَيشـنيار دةكـةين صـندودَي     : نةي دارايي و ئابووري خاَلي يةكـةم هاتووةن ثَيشنياري ليذ(10)دارايي الثةِرة 
بؤ كةركووك وناوضة دابِراوةكـان دةسـت نيشـان بكرَيـتن بـؤ خـةرج كردنـي بودجـةي تـةرخانكراون بـؤ ئـةو            
ناوضانة لةطةَل دةستةي ناوضة ناكؤكي لةسةرةكانن ثارة تةرخانكراوةكةش لة لة ئيتتياتي بودجةي تةواري 

 .ثاسدابندرَيتن سو
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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 ض.ليذنةي ياسايي تكايةن ِرةئي ئَيوة ضية

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثشتطريي ِرةئي ليذنةي دارايي دةكةينن زؤر سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .جةنابي وةزير ِرةئي جةنابتان

 
 (:وةزيري دارايي) باني بةِرَي  شَيخ باي  تاَلة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نازامن مةوزوب لة بودجةي ئيتتياتي يةعين هةمووي البدرَيت وخبرَيتة صـندودةكةوةن كـة باسـي بودجـةي     

 .ئيتتياتي كرد
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .تكاية ليذنةي دارايي ئةوةمان بؤ ِروون بكةنةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .مةبةستمان ئةوةية كة بضَيتة ناو ئيتتياتي وةزارةتي داراييةوةن ئةو بةشةي كة دادةندرَيت
 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اوةن ئَيسـتاكة التـان   ئَيمة ِروومنان كردؤتةوة كةبؤ ضي و ضـيةضن بـةآلم ئَيـوة هةسـتاون لـة مةشـاريي التـان د       
بردووةن لة بودجةي تةش يليش التان بردووةن ئَيمة واي دةبينني ئـةو ثارانـةي كـة لةمةشـاريعةكان البـراوة      
هةم مةشاريعي تري ثَيبكرَيتن لةهةمان كاتيش ئةطةر زيادةي هةبوو لةوَيوة بضَيتة ئـةو صـندودةوةن بؤيـة    

 .زؤرمان ثَيباشة ئةو صندودة دابندرَيتن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانةِرب

ئَيستا ئةوة وازحةن كَيي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكا  تكايـةضن كَيـي لةطةَلـدا نيـةضن بـةكؤي دةنـط وةرطـريان        
 .سوثاس

 
 

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي تةندروسل و ثةروةردة بَيتن هةزار ميالكةي كةدانراوة بؤ دامةزراندنن ثشكي زؤري بؤ وةزارةت(12)لةو 
 .سوثاس
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 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي ِرةئيتانن فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةينن سوثاس
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير ِرةئي جةنابتانن فةرموو

 (:وةزيري دارايي) ةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني ب
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةينن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

بةِرَي ان ئَيستا دةخيةمة دةنطةوةن كَييي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكـا  تكايـةضن كَيـي لةطةَلـدا نيـةضن بـةكؤي       
 .بؤ خاَلي سَييةم دةنط وةرطريان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

حكومة  بؤ ئةو شوَينانةي كة تةرحيل كـراون كـاتي خـؤين ناوضـةكاني تـؤث بـاراني حـدوديشن حكومـة          
 .بودجةيةك تةرخان بكا ن بؤ ئاوةدانكردنةوةو خ مةتطوزارين سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ي ِرةئيتانن فةرمووليذنةي ياساي

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةينن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .جةنابي وةزير ِرةئي جةنابتانن فةرموو
 

 

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مةش ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةينن بةمةرجَي  تةئسري نةكاتة سةر مي انيةن سوثاسئَي
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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بةِرَي ان ئَيستا دةخيةمة دةنطةوةن كَييي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكـا  تكايـةضن كَيـي لةطةَلـدا نيـةضن بـةكؤي       
 .دةنط وةرطريان بؤ خاَلي ضوارةم

 

 :حسني حممود ئاراس. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةمةنافعي ئيجتماعي لةوةزارةتي تةندروسلن مةبلةؤَي  دياري بكرَيت بؤ ضارةسـةركردني ثةككـةوتوواني   
 .ضةكي كيمياوين سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي ِرةئيتانن فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة

 .ئَيمةش ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةينن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .جةنابي وةزير ِرةئي جةنابتانن فةرموو

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ت بـةالي ئَيمـةوة ئاسـاييةن    مان داناوةن بةآلم لةسةر ئةوةشةوة ضةندي بـؤ دائةنـدريَ  (222)مليارو (5)ئَيمة 
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
بةِرَي ان ئَيستا دةخيةمة دةنطةوةن كَييي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكـا  تكايـةضن كَيـي لةطةَلـدا نيـةضن بـةكؤي       

 .دةنط وةرطريان بؤ خاَلي ثَينجةم

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةو بودجةيةية كةتةرخان كراوة بؤ دروستكردني بارةطا ح بيةكان و ئةو ثرِنؤذانةي كة دووبـارةن و  بِريين ئ
تةرخانكردني بؤ ثِرؤذةي وةبةرهَينان لة كةركووك و ناوضة دابِراوةكانن لةهـةمان ناوضـةن هـةروةها بـِريين     

 .ين سوثاسي ئيعانا  و منح و تةرخانكردني بؤ وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةت%6لة 
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك شاهؤ نودتةي ني امي هةيةن فةرموو

 :بةِرَي  شاهؤ سعيد فتح اه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةشي يةكةمي ئةو ثَيشنيارةن ثَيشنيارَيكي تازةيةن بةآلم بةشي دووةمي تةعاروز ئةكا  لةطـةَل ثَيشـنيارَيكي   
ــة    ــوو خبرَيت ــار ب ــة بِري ــيَن ك ــة  دوَي ــة ل ــةوةن ك ــة   %6دةنطدان ــة دةكات ــا  ك ــنح و ئيعان ــار  (41)ي م ــار دين ملي

 .تةرخانبكرَيت بؤ صندودي كةركووك و ناوضة دابِراوةكانن سوثاس
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .زؤر سوثاسن ئةويش وةخل دَيت و دةخرَيتة دةنطةوةن ليذنةي ياسايي ِرةئيتانن فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراسل ئةوة لةناو ياساكةدا هـاتووةن لـةناو مودتـةرةحاتيش هـاتووةن ئـةو وةختـةي كـة ياسـاكة مونادةشـة          
 .دةكةينن ئةتوانني لةوَي بِريارَيكي لةسةر بدةينن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك بورهانن فةرموو

 :بةِرَي  بورهان رشيد حسني
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

ــة           ــدا خبرَيت ــةوان لةثَيش ــةرةحي ئ ــة مودت ــة ك ــةبةيةك ني ــيال موناس ــةوةيةن ه ــة ثَيش ــة ل ــةرةحي ئَيم مودت
 .دةنطدانةوة

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .مودتةرةحي ئَيمة و ئَيوة نيةن براي بةِرَي م دانيشةن ئةوة ثَيشنيارةن ئةويش دَيتن ليذنةي ياسايي فةرموو

 :ن ناصح حةيدةريبةِرَي  شَيروا
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةو ثَيشـنيارانةي كـة دوَيـيَن لةاليـةن ثةرلةمانـةوة       : بةِراسل من ئةمةوَيت هةندَي تةوزحيا  بدةمن يةكةم
: ثَيشكةشكران ئاراستةي حكومة  دةكرَيت وةكو تةوصييا ن بؤيـة مـول ةم نيـة لـةناو ياسـاكةدا بَيـتن دووةم      

ساكان كة لة ثةيِرةوي ناوخؤدا هـاتووةن لـة بـابي هةشـتةم ياسـا ضـؤن مونادةشـة        جؤري مونادةشة كردني يا
دةكرَيتض بةشَيوةيةكي طشل تةفاصيلي هةمووي هاتووةن جطة لةوةش موازةنة ضؤن مونادةشة دةكرَيتن لة 

ابي بابي نؤيةم هاتووةن من داوا لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمن كة ئيلتي ام بكةين هـةموو اليـةكمان بـة بـ    
نؤيــةمن كــةي هاتينــة ســةر ياســاكة بــؤ مونادةشــة كردنــين ئــةو كاتــة ئَيمــة بِريارةكــان دةدةيــنن لةســةر ئــةو 

 .ئةساسةش ياساكة ثةسةند دةكرَيتن زؤر سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

بـوون  يةعين ليذنةي ياسايي ئَيوة ِرةئيتان واية كة ئةم مودتةرةحة لةطةَل ئةو مودتةرةحةي تر كـة دوَيـيَن   
 .بهَيَلدرَيتةوة بؤ كاتي مونادةشة كردني ياساكة
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 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَين ئَيمة وامان ثَي باشة
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

باشة با هـةردوو مودتةرةحةكـة تـةئخري بكـةين بـؤ كـاتي مونادةشـة كردنـي ياسـاي بودجةكـةن كـاك كـاردؤ             
 .ببورةن دكتؤر جةعرةر نودتةي ني امي هةيةن  فةرموو فةرموون

 :بةِرَي  جعرر علي رسول
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةطةر دةرفة  بدةيت من يةك ثَيشنياري بضووك  لةسةر ئةو ياساية هةية

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
دابنيشـةن بـةِرَي ان هةرهـةمووتان     ببورةن جةنابت وتت نودتةي ني امي  هةيةن بؤية ثَيشنيار نابَيتن تكايـة 

 .كةس بةناوي ثَيشنيارةوة مةجال نادةمن كاك كاردؤ فةرموو

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةم ثَيشنيارة ِرةبل بة ثِرؤذة ياساكةوة نيةن وةكو كاك شَيروان ئيشارةتي ثَيكردن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .نان فةرمووكاك زا

 :دة كري  رؤوفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من ئةثرس  لة ليذنةي ياسايي لة ة بِرطةيةكي ئةو ياسايةدا جَيطـاي ئـةم ثَيشـنيارانة ئةكرَيتـةوةضن ضـونكة      
طشـتيةكان   ي منح و ئيعانا  لةناو ثِرؤذة ياساكةدا بكا ن تةنها بابـة %6شتَي  نية باس لة بِريين ِرَيذةي لة 

 .باس كراوةن بؤية داوا دةكةين لةطةَل ثَيشنيارةكاندا دةنطدان لةسةر ئةم بابةتانة بكرَيتن زؤر سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ليذنةي ياسايي تكاية وةآلمما  ضيةضن فةرموو
 

 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دوَييَن ئيسارة كران ئةمة ثَيويستة ئيسـارة بكرَيـتن ثَيويستيشـة بِريـاري لةسـةر       تةبيعي دوون سَي خاَل هةية
بوو لة منح و ئيعانـا   % 6بدرَيتن لةوانة ئةو بِرةي كةبؤ ح بةكان دانرابوون كة البردران ئةو ِرَيذةي كة لة 
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ةكي دانوني ثاشـان ئـةو   ئةمةش ئيستيقتاب كران ن ئةبَي ئَيمة ئةوة لةناو ياساكةدا جَيطا بكةينةوة بة ماددةي
 .ثَيشنيارة بَيتة ثَيش كة ئايا بؤ ة مةبةستَي  ئَيمة بةكاري ئةهَيننيضن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك عبدالسالمن فةرموو

 :صدية مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ردني ئـةو ئيسـتيقتاعانةن بِريارَيكمـان لةسـةر     واب امن ئَيمة دوَييَن وةختَيكي زؤرمان تةرخان كرد بؤ باس ك
دان هةروةها ئةو ثِرؤذانةي كة بِراون من ثَيشنيار دةكةم دياريشة كة نووسراوة ثـَيش ئـةوةي ئَيمـة دةنطـدان     

 .بكةينن ئةم خاَلة دةنطي لةسةر نةدرَيت و الب َيتن ضونكة ئينجاز بووة بةِرةئي منن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سن كاك خؤرشيدن فةرمووسوثا

 :بةِرَي  خورشيد ادد سلي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي منح دةكةينن با بةبريتان بَينمةوةن ئَيمة لة ياسـاكة لـة   %6ي ئيعانا  و ئةو %6ئَيمة زؤر دسة لةسةر ئةو 
مليـارن   41كاتة مليار دينارةن ئةو بِري زيادةي منح و ئيعانا  هةمووي دة(92)دووخاَل زيادةمان هةيةن كة 

هـةزارن ئـةم ثارةيـة نـاكرَي ببةينـة       622مليـار و   42يةعين ئَيسـتا ئَيمـة دـةرزاري وةزارةتـي دارايـنين بـة       
مليارة بةرينة جَيطايـةكي تـرن   (42)مليارن ئينجا بَيني ئةو (92)جَيطايةكي تر ئَيمة ثَيشنيارمان هةبَيت بة 

 622مليـار و   42مليـارة  (42)وري بَيتن ئَيمة لةطةَل ئةو مليارة بؤ وةزارةتي دارايي و ئابو(42)ئةبَي ئةو 
 .هةزاري تر دةرزاري وةزارةتني بؤ ئةو زيادانةي كة لة ياساكةدا هاتووةن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كوَيستان خانن فةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةي كاك شَيروان دةكةينن كة ئةوة هةمووي لةناو ياساكةدا مونادةشة بكرَيتن ة ئـةو  ئَيمة ثشتطريي ِرةئيةك 
كة ة ئةوةي ثـِرؤذةي ئـةح اب كـة لَيـي ئـةبِردرَيتن ة ئـةوةي دوَيـيَن كـة دةنطمـان لةسـةردان           %6بِرينةي لة 

ةدان ئَيمـة بؤيـة   كاديرو ئيعالم و ئةو شتانة هةمووي كؤبكرَيتةوة ِرَيذةكةي دياريبكرَيت لـةناو ثـِرؤذة ياسـاك   
 .ثشتطريي ِرةئيةكةي كاك شَيروان دةكةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .سوثاسن كاك عبداه فةرموو

 :بةِرَي  عبداه علي ابراهي 
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

انيةيـة  من ثَي  واية ئةم ثارةي كـة داوا دةكـةين لـة شـوَينَي  ديـاري بكرَيـت دوو جـؤرةن يـةكَيكيان كـة مي          
بةثَيي ثارَي طاكان دياريكراوةن ئةو ثِرؤذةي كة لة سنووري ثارَي طايةك ئةبِردرَيتن ِرةنطة خودي مي انيةكة 
تَي  بدا ن ئةطةر لة ثارَي طاكةش بيِ ين و بيخةينة سةر ثارَي طايةكي ترن ِرةنطة ئةمةش هةر ناهاوسـةنط  

 .ؤ ئيشَيكي تر وةزارةتي دارايي بةكاري بهَينَيتن سوثاسبَيتن لةبةر ئةوة هةر لة سنووري ئةو ثارَي طايةدا ب
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ئَيستا دواي دةخةين بؤ مونادةشـةي ياسـاكةن ليذنـةي دارايـي و ياسـايي و جـةنابي وةزيـر وهةنـدَي ئةنـدام          
 .ثةرلةمان تةئيديان كردن  فةرموون ئَيستا بؤ خاَلي شةشةمن تكاية

 :مودئاراس حسني حم. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .هاوتاكردني مووضةي ثؤليس وئاسايش لةطةَل بودجةي هاوتاكانيان لة عَيراددان سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
لةياسـاي بودجـةدا تةسـبيت كـراوةن ثَيويسـت ناكـا  جـارَيكي تـر ياسـايةكمان           0222بةِرَي ان ئةمة لةساَلي 

ــني   ــراوةن ثَيش ــة ناخيةينــة     هةيــة كــة تةســبيت ك ــتن بؤيــة ئةمــة بــةِرةئي ئَيم ــتة بكرَي ــة ئــةو ش ار بكــةين ك
 .مونادةشةوةن بِرؤن بؤ خاَلي دواتر تكاية

 :بةِرَي  حممد دلَير فتا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سياسةتي دارايي هةرَي  لة بودجةدا ِرةنطي نةداوةتةوة بةتايبةتي بؤ بواري كؤكردنةوةي داها ن لةهـةردوو  
 .دراَلي وهةرَيمين سوثاسئاسل في

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
سياسةتي دارايي هةرَي  بةثَيي ئةو ِرَيذةيةي كة تةرخانكراوة بؤ وةزارةتـةكانن بـة تةسةلسـول و بةتـةدريج     

 .دَيـتة خوارةوةن تكاية بؤ خاَلَيكي تر
 
 
 

 

 :بةِرَي  حممد دلَير فتا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بــةرهَيناني بيــاني ونــاوخؤيي نيــةن بةتايبــةتي بــؤ ئــةو ثــرؤذة ئيســرتاتيذيانةي كــة  ثالنــي حكومــة  بــؤ وة
 .لةتواناي حكومةتدا نيةن بؤ جَيبةجَي كردني

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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 .ئةويش ِرةبل بة مي انيةوة نية برؤ بؤ خاَلَيكي تر

 :بةِرَي  حممد دلَير فتا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة بودجةدا ديار نيةن بؤ ضارةسةري ئةو بؤشاييةي لةنَيوان خواسل دارايي هةرَي  وبِري ِروئيياي حكومة  ل
 .دياريكراو لة عَيراددا

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئيتان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ر ئةو بِرة ثارةية كة لة بةؤدادةوة بؤمان دَيتن لةوة زياتر بة حةديقة  ئةو هةَلوَيستة ناسراوةن ضونكة هة
 .كةيةن سوثاس% 12نيةن لة بِري لة 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياساي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش هةمان ِرةئي ليذنةي داراييمان هةيةن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
دةخيةينة دةنطةوةن كيََي لةطةَلداية تكاية دةسل بَلند بكـا ضن فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـةضن بـةكؤي دةنـط        

 .وةرطريان بؤ خاَلَيكي تر تكاية

 :بةِرَي  حممد دلَير فتا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةضـاو نـةكراوةن منوونـة وةزارةتـي كارةبـان هـةروةها       ئةولةوياتي وةزارةتةكان لة ِراثؤرتي وةزارةتي داراييدا ِر
 .ئاوةدانكردنةوةو ثيشةسازين بطرة زؤربةيان ئاطايان لة خةمآلندني بِرةكانيان نية

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئيتان

 

 :بةِرَي  خورشيد ادد سلي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ادةشـة كـرنن زيـاتر لـة دووجـار و سـَي جـار وةآلمـي ئـةم ثرسـيارة دراوةتـةوةن            ئةم خاَلة زؤرجار هاتيـة مون 
 .ثَيويست بة مونادةشة ناكا ن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ان وةزارةتةكان و وةزارةتي دارايين زؤر سوثاسخةمآلندن هةميشة بة ئيتيراق دةبَيت لة نَيو

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .بؤ خاَلَيكي تر تكاية

 :بةِرَي  حممد دلَير فتا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ضةند خاَلَيكي تر هةية كة ضةندجار دووبارة كراوةتةوةن بيخوَينمةوةض

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .رمووبةَلَي بيخوَينةرةوةن فة

 :بةِرَي  حممد دلَير فتا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ناهاوســةنطي لةدابةشــكردني بودجــة لــةنَيوان ئيستيســماري و تةشــ يلين هــةروةها ناوضــةكان و بوارةكانــدان  
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئيتان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة

دةربارةي ناهاوسةنطي لةنيوان بودجةي ئاسـايي و نائاسـايي ئـةوة ضـةندجارَي  ِروومنـان كردؤتـةوةن وادعـي        
ئةوةي كـةوا حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بةشـَيكي زؤر لـة ضـاالكية ئابووريـةكان لةبةردةسـتيدايةو ئـةو           

ةسـل ئـةوةن سـلين خـةدةما ن ئيعانـا       وةزارةتةكان دةبا  بةِرَيوةن تةعوي اتي فةرمانبةران هةمووي لةبةرد
 .هةمووين لةبةر ئةوة خؤي هةر سروشل بودجة خؤيةتي و بةو شَيوةية دةبَيتن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي ِرةئي ليذنةي دارايي دةكةين

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانةِرب
 .كاك امساعيل فةرموو
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 :بةِرَي  امساعيل سعيد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراســل ئَيمــة لةبــةردةم بةرثرســيارةتيةكي مَيذووييــداينن ئــةويش ئةوةيــة بودجــة جطــة لــةوةي ئــةبَيت   
دابةش بكرَيتن بةهةمان شـَيوة  بةشَيوةيةكي يةكسان يان بةثَييي زةرووريا  بةسةر سَيكتةرة ئابووريةكاندا 

طرنطة بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة بةسةر ناوضةكاندا دابةش بكرَيتن من تكاتان لَي دةكةمن ئةمة دوور بَيـت  
 .لة ذياني ناوضة طةرَيلن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
َينديةوةن ئَيوةي بةِرَي يش بةِرَي ان دةخيةينة دةنطةوةن ئةو ناهاوسةنطيةي كة باس كراوة ليذنةي دارايي خو

طوَيتان لَي بوون ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية با دةسل بَلند بكا  تكايةضن فةرموون كَيي لةطةَلـدا  
نيةضن بةكؤي دةنط وةرطريان ثَيشنيارةكان كؤتاييان ثَيها ن هةندَي ثَيشنيار هةبوو كـة دووبـارة بـوونن بؤيـة     

فـةرموو  . ستا دةضينة سةر بةشَيكي ترن ليذنةي دارايي فةرموون بؤ خوَيندنـةوةي دووبارةمان نةكردةوةن ئَي
 .كاك شَيرزاد

 :شريف عبداحلءفظبةِرَي  شَيرزاد 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة  لة ثَيشنيارةكاندا كؤمةَلَي  ثَيشنياري ترمـان كـردن جـةنابت وتـت ئةطـةر لـة كؤتـايي ثَيشـنيارةكاندا          
 .ئةتوانن داواي بكةنن سوثاستَييدا نةبوون 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ئيتيراق كران ئةوةي لةسةر ئيستيقتاعةكان بوو لةناو ياساكة مونادةشة كراو هةموو لةسةر موتـةفة بـوونن   
هــيال مودتــةرةحَيكي تــر نيــةن ضــونكة ئةطــةر هــةر مودتــةرة  بَيــت تــا مــاال نيهايــة ئــةِروا ن ئةوانــةي كــة   

نــةي لــةناو داعــة وتــران ئــةوةي لــةناو ليذنةكانــدا وتــران ئــةوةي نــاو ليذنــةي دارايــش بةنووســراو هــاتن ئةوا
هةمووي وترا بةنووسراو لة طشت اليةنةكامنان وةرطر ن لَيرةدا بة تةسةلسول ثَييـدا ضـووينن زؤر سـوثاسن    

 .فةرموو كاك امساعيل
 
 
 

 :بةِرَي  امساعيل سعيد حممد
 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

البردنـي ئـةو بودجةيـةي كـة بـؤ      : يارم خستة بةردةسل بـةِرَي  ن الي جةنابيشـنت يـةكَيكيان   من دوو ثَيشن
البردني ئةو بودجةيةي كـة بـؤ ثَيشـانطاي نَيودةوَلـةتي سـلَيماني كـة       :  مةلعةبي شةعب تةرخانكراوةن دووم
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دة و ثــارةي مــوَلكي ذووري بازرطــاني ســلَيمانية و ذووري بازرطــانيش ســةنديكايةكي ســةربةخؤي دةوَلةمةنــ  
 .خؤي لةبةردةستدايةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ثةيام خانن فةرموو

 :بةِرَي  ثةيام ادد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئَيمةش ثَيشرت ثَيشـنيارَيكمان و ن  لـةناو هؤَلةكةداشـدا ضـةند كةسـَي  ثشـتطريي ئـةوةيان كـردن ئـةو          
ن نيةن نووسراوة ثِرؤذة بؤ طةرميانن طةرميان لة كوَيوة بـؤ كـوَيضن نووسـراوة    ثِرؤذانةي كة ديار نني و ناويا

ثِرؤذة بؤ مةندةلين ة ثِرؤذةيةكةضن ناوي ضيةضن ماوةكةي ضةندةضن شوَينةكةي كوَييةضن ثرؤذة بؤ سـةعديةن  
 .بؤ جةلةوالن ئَيمة ضةند جارَي  ثَيشنيارمان كردووةن بةآلم باس نةكران سوثاس

 :ي ثةرلةمانَي  سةرؤكبةِر
ئةتوانن بِرؤن لة ليذنةي نةزاهةن لة ليذنةي ثةيوةنديدارن بةدواداضووني بؤ بكةنن بـ انن ئـةو طةرميانـةي    

 .كة باسي ثرؤذةي بؤ ئةكرَيـتن بؤكوَيي كراوةض

 :بةِرَي  ثةيام ادد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دامـةوةن وتـي ئـةوة بةرثرسـَي  تةلـةفؤني بـؤ       من لة وةزيري ثالندانانيش ثرسـيارم كـردن بـةآلم وةآلمـي نة    
كردووم بةثةلة ئةو شتةم نووسيوةن بؤية تكا دةكةين لةسةر بـةرثرس و تةلـةفؤنا  ثـرؤذة دانةنـدرَيت بـؤ      

 .هيال ناوضةيةكن بةَلَي من خؤم ثرسيارم لَيكردن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .وانةنن شلَير خانن فةرمووتكاية ئةو ثَيشنيارانةي كة لةبةردةستمانة تةنها ئة

 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةر مةشـروعةكاني مةنـدةلين ئَيمـة لةطـةَل وةزيـري ئاوةدانكردنـةوة دسـةمان كـردن بةِراسـل خـةَلكَيكي           
تةدـديرين  مةندةلي هاتوون و وتوويانة ثِرؤذةمان بؤ بكةنن ئةوان فريـا نةكـةوتن ثرؤثؤزةَلـةكان ببيـننن بة    

تةمخينية ئةو ثارةي كة دايان نـاوةن ضـونكة كَيشـةي مةنـدةلي زؤر لـةوة لـةو بـِرة ثارةيـة زيـاترة كـة بـؤي            
 .دانراوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك رَيبازن فةرموو

 :بةِرَي  ِرَيباز فتا  حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ةزيــري دارايــي جــوابي دامــةوةن وتــي لةســةر وةزارةتــي   مــن باســي نةخؤشــخانةي شؤِرشــ  كــردن جــةنابي و  
ــرؤذة         ــي زؤري ث ــنني بِرَيك ــةينن دةبي ــةيري بك ــةر س ــةكان ئةط ــرؤذة وةبةرهَينان ــة ث ــةآلم ل ــمةرطةيةن ب ثَيش
وةبةرهَينانةكاني وةزارةتي تةندروسل نةخؤشخانةي شؤِرش بردوويةتين ثَيشنيار دةكةم ئةوة خبرَيتة سةر 

ة ديســان لــة بودجــةي وةزارةتــي تةندروســل كــةم دةكرَيتــةوةن ئةضــَيتة ســةر  وةزارةتــي ثَيشــمةرطةن ضــونك
 .وةزارةتي ثَيشمةرطةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير بةنيسبة  ياريطاي شةعبن ئَيوة وةكو حكومة  ِرةئيتان ضيةضن فةرموو

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

ئَيمة لة بودجةكةماندا هاتووةو حكومة  لةسةري ئيقراري كردووةن ثةسةندي كـردووةن تكـام وايـة لَيـرةش     
 .ثةسةند بكرَيتن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .تةنها دووكةس لةسةر ئةو بابةتة با دسة بكةنن كاك عومةر صديةن فةرموو

 :بةِرَي  عمر صدية هةورامي
 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي

بةبؤضوني من ئَيمة يةكةجمار لة ضةند رؤذي ِرابردوو بودجةي وةبةرهَينامنان بة تَيرو تةسةلي مونادةشة 
كردو بِرياريشمان لةسةردان بؤية ثَيشنيار دةكةم وداواش دةكةمن كة ئَيمة ثابةندي ني ام بني و جـارَيكي تـر   

 .نةضينةوة سةر مونادةشةي ئةو بابةتةن سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان َي بةِر

 .كاك نةرهانن فةرموو
 :بةِرَي  نةرهان عبداه دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من دوَييَن ثيشنيارَيك  خستة بةردةم جةنابتانن كة ذمارةيةكي زؤر جياوازي لة ميالكاتي وةزارةتي ناوخؤو 

ي كـارةوة كـة ذمارةيـةكي زؤر    هةردوو ئاسايشةكة هةيـةن نارديشـ  بـؤ جـةنابتن ئةمـة نةخراوةتـة بةرنامـة       
 .زؤرةن سوثاس

 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

بةِرَي ان هةموو ليستةكان بة نووسراو لةطةَل كؤكردنةوةي ئةوةي خؤمان بةنووسراون هـةموو ثَيشـنيارةكان   
هــاتن و ئــةوةتا لةبةردةســتمدان واتــة ثَيشــنياري هــةموو ليســتةكاني نــاو ثةرلــةمان بــؤ ئَيمــة هــاتووةو            

وومانةتـــةوة بـــة تةسةلســـولن ئةوانـــةي تـــريش كـــة خؤيـــان لَيـــرة بـــوون و موداخةلـــةيان كـــردووة خوَيند
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هةرهةموويةتي بؤية هيال ثَيشنياري تر وةرناطرينن ثَيشنياري ياريطاي شةعبن دوو ِرةئي لةسـةرةن ليذنـةي   
ندامــة دارايــي و ليذنــةي ياســايي و جــةنابي وةزيــريش هــةموويان تةئيــدي ئةكــةنن ثَيشــنيارَيكيش لــةم ئة  

بةِرَي انةوة هاتووة ئةَلَين البضَيتن بؤية دةخيةينة دةنطةوةن كَييي لةطةَلدايـة بـا دةسـل بَلنـد بكـا  تكايـةضن       
بؤية بةزؤرينةي دةنـط ال ئـةبرَيتن   ( 62)فةرموون كَيي لةطةَلدا نيةضن واتة نةمَييَن ( 46)واتة بؤ مانةوةي

 .ئَيستا بؤ خاَلَيكي تر

 :مودئاراس حسني حم. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةثَييي ياسا ثاش ئةوةي ثَيشنياري ليذنةكان طرتوطؤي لةسةر كران دةنطي لةسةر دران دَيينة سـةر بابـةكاني   
خةرجيةكانن ذمارة سةرةكيةكان دةخةينة ِروون لةطةَل ئةو ثَيشـنيارانةي كـة دةربارةيـان هةيـةن بةنيسـبة       

هةرضــةندة لــة ( تعويضااءت مااوظفني)مووضــةي فةرمانبــةران واتــة  ن0212بودجــةي خةمَلَينــدراوي ســاَلي 
ِراثؤرتةكةشــدا هــاتووةن جــا نــازامن بيخةينــةوة دةنطــدان يــان نــان بةنيســبة  موازةنــةي ئاســايي و نائاســايين 

 .ئةوةش لة ِراثؤرتةكةماندا هاتووةن بةس ئَيستا بابةكاني دةخوَينينةوة

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ياسايي ِراي خؤيان بدةنن فةرموو كاك شَيروان ببورة با ليذنةي

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيويستة ئَيستا دةنطدانَي  لةسةر ئـةو بابةتـة بكرَيـتن ثاشـان بضـينة سـةر خوَيندنـةوةو مونادةشـةكردنين         
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ئةوةي ب انني دةنطدان بكةين ثاشان بضينة ئةو بابةوة يان ناض ليذنةي ياسا تكاية ِرةئيتان بؤ

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيش ئةوةي بضينة مونادةشةي ياساكةن ثَيويستة لةسةر مةسةلةي نةفةدا  و واريدا ن ئَيمة دةنطي لةسةر 
بؤ ئةوةي لةوة تةواو بني و ثاشان بضينة دؤناؤي ئيقراري  بدةينن ئةوةي ئَيستا دكتؤر ئاراس دةخيوَينَيتةوة

 .ياساكةوةن زؤر سوثاس
 

 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ئَيستا بةِرَي ان كَي لةطةَل ئةوةداية كة بضينة سةر بابةكاني تر بؤ مونادةشةن با دةسل بَلنـد بكـا  تكايـةضن    

 .ئةوةي بةردةوام بني و بضينة سةر بابَيكي ترفةرموون كَيي لةطةَلدا نيةضن بةكؤي دةنط وةرطريان بؤ 

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بِري تةرخانكراو بؤ (تعويضءت املوظفني) بةشي يةكةم لة بودجةي خةمَلَيندراون مووضةي فةرمانبةران واتة
 .مليؤن(322)مليارو (999)تريليؤن و( 4)ن 0212بودجةي خةمَلَيندراوي ساَلي 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .دكتؤر زانان فةرموو

 :دة كري  روؤفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليؤنـة ياريطـاي شـةعب    (222)مليـار و  (4)داوا دةكةين لة ليذنةي دارايي بؤمان ِروون بكاتةوةن ئةو ثارةي 
 .سوثاسكة البرا ئةضَيتة كوَي و لة ة بابَيكدا سةرف دةكرَيتن 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ئةوة دةنطمـان لةسـةر داو ضـووة بـابَيكي تـرن تكايـة لـةكاتَيكي تـر كـة جَيطـاي هـا  ِروونكردنـةوةي لةسـةر              

 .دةدةينن فةرموو دكتؤر ئاراس

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اسئايا دةنطداني لةسةر دةكرَيت يان نا ئةو خاَلةن سوث

 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ئَيستا مووضةي فةرمانبةران ذمارةكةي دةخوَينَيتةوةو دةخيةينة دةنطدانةوةن فةرموو
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن(322)مليارو (999)تريليؤن و( 4)

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ن فةرمووكوَيستان خان نودتةي ني امي هةية

 
 
 

 

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة دوَييَن دةنطمان لةسةر ئةوةدا كة مووضةي كاديرو ئةوانةي كة كاريـان نيـةن مووضـةكانيان دةبِردرَيـت     
ؤن دةنطـي  دةنطمان بؤداو بةكؤي دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان بوون ئَيستا ئةم ذمارةية ئةوانةشـي تَيدايـةن ضـ   
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لةسةر بدةينن ئةطةر دةنطيشي لةسةر بدةين بَلـَيني دواي ئـةو بِرينـةي كـة دةنطـي لةسـةر دراوةن مووضـةي        
 .كاديرو ئةو كاديرانةش كة لة ِراطةياندنةكان ئيش دةكةنن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ديـاري دةكرَيـتن سـؤزان خـانن     بة تةئكيد ئةوانةشي كة بِراون ثاشان بةو نسبةية دةبِردرَيـت و لةياسـاكةش   

 .فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوانةي كـة دوَيـيَن دةنطمـان بـؤ داوة هـةمووي ثَيشـنيارةن حكومـة  مـول ةم نيـة بـة جَيبـةجَيكردنين زؤر            
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك حاك  رزطارن فةرموو

 :بةِرَي  رزطار حممد امني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةِراستيدا ئةو ِرةدةمةي كة ئَيستا لةبةردةستدايةن لة موداِرةنةكة لةطةَل ساَلي ثار ئَيمة تةعيناتي ثارمان 
هةزار كةسةن ئةم ثارةي كة زيادةن كة موداِرةنةي دةكةي زياد لة تريليؤنَيكةن ئةو زيادةي  12لة سنووري 

 .ةكَي ئةوةضن سوثاسمووضةية ضؤنةن يةعين دةدرَيت ب
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرةئي من ئةوة ئاراستةي بةِرَي  وةزيري دارايي بكرَيتةوةن بؤ ئةوةي وةآلم بدرَيتةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ير تكاية ِرةئيتانجةنابي وةز

 
 

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هاتووةن ئةو رؤذةش لة وةآلمي ثرسيارةكاندا وةآلم  دايةوةن بـةس ئـةوة كـة     32/5ئةو ذمارةية تةبيعي لة 
ــةري   ــة س ــمةرطة دَيت ــي ثَيش ــينةكان  (522)وةزارةت ــادةي خانةنش ــارةن زي ــار دين ــة ملي ــارة  (22)ك ــةزار دين ه
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مانطي تةراكومي تَيدا بوون لةهةمان مانط سةرف دةكرَين عةالوةو تةرفيعي ئةم مـاوةي كـة هةيـةن ئـةو     (6)
هةزار كةسةي كة ئَيستا تةعني دةبَيتن ئةوةش ئةضَيتة سةرين لةطةَل ئةوةشدا زيادةي مووضةي ئـةو  (12)

ش بــوون ئةوانةشــي هــةموو ئةضــَيتة ســةرن بؤيــة ضــوار ليوايــةي كــة ئَيســتا تةشــكيل دةبَيــت و كــة تةشــكيلي
 .ِرةدةمةكة لَيرةدا زياد هاتووةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك عومةر عبدالع ي  نودتةي ني امي هةيةن فةرموو

 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وون بكاتةوةن حةدي فاصلي بِريار و ِراسثاردة ضؤن دياري من داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي كة ئةوةمان بؤ ِر
دةكرَيــتن  ئَيمــة كــة شــتَي  دةكــةين دةبَيــت بــة بِريــار بــةكؤي دةنطــي ثةرلــةمانن ئةمــةش ثَيــي ئــةوتريت   
ِراسثاردةو مول ةم نية لةسةر حكومة ن بؤية لة ِرووي دانونيةوة بؤمان ِروون بكةنةوةن كة ضؤن ِراسـثاردةو  

 .ةكرتي جيا دةكرَينةوةن سوثاسبِريارةكان لةي
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةبيعي ئَيمة ِراثؤرتَيكي هاوبةاان هةية لةنَيوان ليذنةي دارايي و ليذنةي ياسايين لةم ِراثؤرتةدا سةرنج و 
ةموو ليذنةكان وةرطرياوةن ئةوةشي كة بة ثةسةند زانـراوة داخلـي ِراثؤرتةكـة كـراوةن ئـةوةي      تَيبينيةكاني ه

كة بة ثةسةند نةزانرا دوَييَن ئَيمة لَيرةدا يةكالييمان كردةوةن كردوومانة بة خاَلي جياواز بؤ ئةوةي لـةناو  
ثَيشـنيارانةي كـة ئَيسـتا دَيتـة     ياساكةدا ئَيمة مونادةشةي بكةينن برياري طوجناوي لةسةر بدةينن بةآلم ئـةو  

ــا ن ئةمةيــة            ــةجَييي بك ــةوةي جَيب ــؤ ئ ــت ب ــتةي حكومــة  دةكرَي ــيا  و ئاراس ــة تةوص ــت ب ــاراوةو دةبَي ئ
مةوزوعةكة واتة ئةو ثَيشنيارانةي كة خارجي ِراثؤرتي ليذنةكانة بةم شـَيوةية تـةعامولي لةطـةَل دةكرَيـتن     

ةزةري ئيعتيبار وةردةطريَيت بـةم شـَيوةية مامةَلـةي لةطـةَل     ئةو ثَيشنيارانةشي كة داخلي ِراثؤرتةكانةو بة ن
 .دةكرَيتن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئيتان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ســتةمي حماســيب لــةناو دةربــارةي ئــةو بــِرة ثارانــةي كــة دةبِردرَيــت لــة بودجــةي ئاســايين هــةر بــةثَييي سي 
بودجةي ئاساييةكة دةمَينَيتةوةن دوايي حكومة  خؤي بةشـَيوةيةك لـة شـَيوةكان تةسـةِروون ثَيـوة دةكـا ن       



 153 

ئةطــةر ئَيمــة بةرضــاومان ِروون نــةبوو لــة ضــؤنيةتي تةصــةِرووف كردنــي حكومــة  بــةو بــِرة ثــارةي كــة      
 .ةكو ئةركي ثةرلةمانن سوثاسدائةشكَيندرَيت ئةو كاتة ئةتوانني بةدواداضووني بؤ بكةين و

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك ئةيوبن فةرموو

 (:ئارام)بةِرَي  ايوب نعمت دادر
 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي بودجـةي  (11)سةبارة  بةم خةمآلندنة من ثرسيارَيك  لة بةِرَي  وةزيري دارايي هةيةن بـةثَيي مـاددةي   
ثةســةند كــراوةن ئــةَلَيت وةزارةتــي دارايــي بــة هةماهــةنطي لةطــةَل  ن كــة لةاليــةن ثةرلةمانــةوة0229ســاَلي 

عَيراق بـؤ سـاَلي دارايـي     –وةزارةتةكاني ديكةن وردةكاري ميالكاتي هةموو وةزارةتةكاني هةرَيمي كوردستان 
ِرَي  دةخا  و ثةسةندي دةكا ن لةبةر ِرؤشنايي ثارةي تَيضووني بودجةكان كـة لـة ياسـاي بودجـةدا      0229

كراونن لةسةر وةزارةتي دارايشـة لةطـةَل وةزارةتـي ثالنـدانان ثـَيش كؤتـايي هـاتن بـة سـاَلي دارايـي            ثةسةند
ن ِراثؤرتَيكي دوورودرَيذ لةسـةر ئةمـة ثَيشـكةش بـة ثةرلـةمان بكـا ن بَيطومـان دةبَيـت ئـةم ِراثؤرتـة           0229

ئةم مةسةلةية ثةسةند بكةينن  لةاليةن وةزارةتي داراييةوة بطاتة دةست ثةرلةمانن ئةو كاتة ئَيمة دةتوانني
 .زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك دة سةعيدن فةرموو

 :بةِرَي  دة سعيد دة علي اوردان
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو بةِرَي   ثَيشرت ئاماذة  ثَيكرد و ليذنةي ياسايش ئاماذةي ثَيكردن كـة بـِريين هـةموو ِرَيـذةكانن بـِريين      
ن و البردنيانن بِريين مووضةو دةزطاكاني ِراطةياندنن بؤ ئةوةي لة ثَيشنيار دةربضَيت و ئةو ئيشكالة ثِرؤذةكا

بةِرَي   و ليذنةي ياسايي كة باسيان كردن دةكرَي بة ماددةيةكي ياسايي بة ِرووني بـؤ ئـةوةي مـول ةم بَيـت     
ي و ببَيت بة بِرطةيةكن يـان دةبَيـت   بؤ حكومة  ئةمة يةكن كةواتة يان ئةبَيت بكرَيت بة ماددةيةكي ياساي

تةوصيةكان هةموويان بة ماددةيةكي ياسايي  بَلَيني ئةمة مول هةن خاَلَيكي تر فيعلةن ئةم مووضـةيةن ئـةم   
بــِرةن ئــةم طوذمــةي تــةعوي اتي فةرمانبــةران دةبَيــت ئــةو تَيبينيــةي لةطــةَل بَيــتن دواي ئــةوةي ئــةو كــةم    

ةرمانبةرَيكي زؤرو مووضةخؤرَيكي زؤرمان البردووةن دةبَي ئةو تَيبينيةي كردنةوانة البراوةن ضونكة ئَيمة ف
 .لةطةَل بَيتن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .هاوِراز خانن فةرموو

 :بةِرَي  هاوِراز شَيخ ادد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ري شتَيكي دروست نيةن ضونكة تـؤ  بةِراسل من ثَي  وايةن طرتوطؤكردن لةسةر ئةم ذمارانة و دةنطدان لةسة
كؤمةَلَي  طؤِرانكاريت كردووةن ئةطةر ئَيستا تـؤ دةنـط لةسـةر ئـةوة بـدةي ئـيرت دوايـي نـاتواني ضارةسـةري          

 .بكةين سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .دكتؤر زانان فةرموو

 :دة كري  روؤفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةَلَيت ثَيشـنياز كردنـي زيـادكردني خـةرجي يـان هَينانـة كايـةي         ( 23)يةكـةمي مـاددةي  ِراستة لـة بِرطـةي   
خةرجي نوَي يان دابةزاندني داها  دبوَل ناكرَيتن ئةطةر ثَيشنيار كراوةكة ِرَيطاي ئةجنام دانـي ثَيشـنيارةكة   

خــةرجي يــاخود ِروون نةكاتــةوةن بــةآلم وابــ امن ئــةو بابةتانــةي كــة ثةيوةنــديان هــةبووة بــة زيــاد كردنــي  
كةمكردنــةوةي داهاتــةكان لَيــرةدا بؤيــة بــةكؤي دةنــط ثةســةند كــراونن بِرطــة ياســاييةكان بةشــَيكي زؤري    
ِروونكراوةتةوةن ئةطةر واش نية بؤ دةنطدان دةكرَيت لةسةر ئةم بابةتانـةضن هـةر ئةنـدام ثةرلـةمانَي  بـؤي      

 .هةية ثَيشنيارَي  بة سةربةخؤ بنَيرَيت بؤ حكومة ن زؤر سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك عبدالسالمن فةرموو

 :صدية مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من حةز دةكةم شتَي  ِروون بكةمةوةن ئةطةر من بةؤةَلة  تَيطةيشت  داوا دةكةم لـةو ئةندامـة بةِرَي انـةي    
ــت بكةنــ      ــؤم ِراس ــريش ب ــةِرَي  وةزي ــي و ب ــايي وداراي ــةي ياس ــة   ليذن ــتن ئَيم ــاومان ِروون بَي ــاكو بةرض ةوةن ت

بةدةنطدانَي  بودجةيةكمان ثةسةند كردن ئةم هةنطاوةي كة ئةمِرؤ دةينـَينين تـةنها يـةك مةبةسـل هةيـةن      
ثةسةند كردني بودجة يةعين ثةسةند كردني هةموو ئةو ذمارانةي كة لةوَيـدا هـاتوونن بـؤ ئـةوةي كـة لـة       

ةندةيـةن خـةرجيا  ئةوةندةيـةن شـةرعيةتي هـةبَيتن ضـونكة دةنطـت داوة        ياسادا ئَيمة دةَلَيني سةرفيا  ئةو
لةســةر بودجةيــةك كــة وردةكارييــةكاني هــةمووي تَيدايــةن بؤيــة ئَيمــة ئَيســتا ئــةو كؤيــة دةنطَيكــي لةســةر   

ــةكن دوو      ــة ي ــةبَيتن ئةم ــةرعيةتي ه ــا ش ــان لةياس ــاكو ذمارةك ــنن ت ــة   : دةدةي ــوة ل ــاكةمان دي ــةموومان ياس ه
باسي ئةم ئيشكاليةتة كراوة كة وةزيري دارايي ئةو طؤِرانكارييانة لـة بـةيين وةزارةتَيـ      دوووةم( 5)ماددةي

و وةزارةتَيكي تر يان لكَيندراون ئةوة هةمووي باس كراوةن واتة بة ثَييي مةبدةئي حسابا  ئةوةي تةش يلية 
ؤذةكانـة لةهـةمان ناوضـة    لة تةش يلي هةمان ثارَي طا دةبَيت و بةديهية كة بة ثَييي حسـابا  ئـةوةي كـة ثرِ   

دةمَييَن ئَيمة تةصةور دةكةمن ئةطةر بطةينة سةر ضارةنووسين يانيش هؤي داناني ئةم ذمـارة بـاس بكـةينن    
واتة ئَيمة ثةسةند كردني بودجةكةمان لةؤو كردن سةرووتازة مونادةشةي وردةكارييةكاني بودجة دةكةينن 
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ةوةيـة تـاكو ئَيمـة بضـني مونادةشـةي ئـةو ذمـارة        من تةصـةور دةكـةم ئةمـة تةحصـيل حاصـلةن تـةنها بـؤ ئ       
 .كؤتاييانة  بكةين كة لة ياساكةدا دَينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك شاهؤن فةرموو

 :بةِرَي  شاهؤ سعيد فتح اه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وة دراوة كـة ئايـا بودجـة    ئَيمة لةدانيشتين دوَينَيدا بودجةمان ثةسةند نـةكردووةن بـةَلكو دةنـط لةسـةر ئـة     
 َينَيتةوة لةناو ثةرلةماندا ياخود بطةِرَيندرَيتةوة بؤ حكومة ضن بةزؤرينـةي دةنـط بِريـار درا كـة بودجـة      
لةناو ثةرلةماندا  َينَيتةوةن بؤ ئةوةي لةناو ثةرلةماندا هةموار بكرَيتن هـةم لـةناو ثةرلةمانـدا دةسـتكاري     

 .بكرَيتن زؤر سوثاس
 :ثةرلةمان َي  سةرؤكيبةِر

 .جةنابي وةزيرن فةرموو

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآلهي ئَيمـة ئـةو بودجةيـةمان هَينـاوة ئـةو ذمارانـة بـة تـةمخيينن تـةمخينمان كـردووةن بـؤ ئـةوةي كـة              
لـة شـوَيين نةيـة  يـاخود لَييـي دةربكرَيـتن         َينَيتةوةن هةر خةلةلَي  لةو ذمارانةدا هةبَيتن ئةطةر بَيت و

ئةوة تةبيعي خةلةلة بؤ ئَيمة وةكو وةزارةتـي دارايـين ئـةما مـةوزوعي ئـةوةي كـة ئـةو فةرمانبةرانـةي كـة          
مووضة خؤرنن طواية دةَلـَين بـةع َيكي دةوام ناكـا ن يـاخود وجـودي نيـةن ئَيمـة لـة خشـتةكامناندا ناوةكـان           

كردووةن ئةو ذمارانةش موسةبةتن بوونيشيان هةيةن مووضـةخؤرن ئةوانـةن   هاتووةن عةدةدةكامنان تةسجيل 
لةبةر ئةوة ئةو طؤِرانكارييانةي كة ئَيستا ئَيوة دةنطي لةسةر دةدةن ِرةنطـة تةئسـري بكاتـة سـةر بودجةكـةي      

 .ئَيمةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك دكتؤر ئةدةدن فةرموو

 :ادد ابراهي  علي. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةَلَيت يةكةجمار دةبَيت ثةرلةمان طرتوطؤ لةسةر خةرجيةكان بكـا ن يـةعين شـتَيكي    ( 25)بةثَييي ماددةي
دروستة كة ئَيمة بِريار لةسـةر ئـةو ذمارانـة دةدةيـنن ثاشـان لةسـةر داهـا ن بـةآلم ثـَي  وايـة ئَيمـة تووشـي             

اوةتةوةن ئةطـةر بةماددةيـةك لـة ياسـاكةدا جيايـان نةكةينـةوةن       ئيشكاليةتَي  دةبنين لةو ثارانةي كة كةم كر
يةعين زؤر دروستة كة دسة لةسةر خةرجيةكان بكرَيتن ثاشان داهاتةكانن بةآلم دوايـي ئـةو كةمكردنةوانـة    

 .بةماددةيةك لةياساكةدا جَيطاي بكرَيتةوةن بؤ ئةوةي تووشي ئيشكالَيكي ياسايي نةبنين زؤر سوثاس
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 :ثةرلةمانَي  سةرؤكي بةِر
 .كاك عةبدوَلآلي مةال نورين فةرموو

 :بةِرَي  عبداه حممد نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من هةست دةكةم وردة وردة خةريكـة لةدةسـةآلتي خؤمـان دةكةوينـة طومانـةوةن دوور لـةو دةسـةآلتةي كـة         
وةكـو كـاك زانـا    ( 23)اددةيثةيِرةوي ناوخؤ داوَيل ثَيمان خةريكة ئةكةوينة طومانةوةن ضـونكة بـةثَييي مـ   

باسي كردن ئَيمة حةدي ئةوةمان هةيةن كة بةرزكردنةوة يان دابةزاندن ياخود بةجؤرَي  لـة جؤرةكـان نقـَل    
كردن لة هةندَي  بابـةوة  بكـةينن بـةو مةرجـةي ئَيمـة ِروونكردنـةوة بـدةينن بؤيـة ئـةو ثَيشـنيارانةي كـة            

راوةن ثَيويســتة لةســةر حكومــة  كــة جَيبــةجَييي بكــا ن  دوَيــيَن كــراوةن بةِراســل ئــةوة دةنطيشــي لةســةر د 
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ان كردووةن ئَيمة دوَييَن كة لَيرة دانيشتنين لةطةَل براي بةِرَي م كاك عةوني ضةند خاَلَي  هةية دةستنيشامن
ئيل ـا كردنـي نةفـةدا  كـة     : ئَيستا ئاراستةي جةنابتاني دةكةينن بؤ ئةوةي لة ياساكة ِرَيكـي خبـةينن يةكـةم   

بـِريين ِريَةـذةي لـة    : دياريكراوة بؤ نؤذةنكردنةوةي ئةو باَلةخانانةي كة بؤ ح بةكان و بةرثرسـةكانةن دووةم 
و نةفةداتي مةشاريعي دووبـارة بـؤ ئـةو ثارَي طايـةي     طواستنةوةي خمصصا  : لة منح و ئيعانا ن سَييةم% 6

كـة ئـةمِرؤ داخَلمـان كـردن مةسـةلةي تةخصيصـاتي ياريطـاي شـةعبن ئـةوة ئَيمـة           : كة لَييـي بـِراوةن ضـوارةم   
ــةكاني          ــين ِراثؤرت ــتةن زم ــةر دراوة ِراس ــي لةس ــيوةن دةنطيش ــان نووس ــةالي خؤم ــيين ل ــو تَيب ــةمووهان وةك ه

 .كةدا ئيسارةي دةكةين بؤ ئةوةي خبرَيتة دةنطدانةوةن زؤر سوثاسليذنةكانةن ئَيمة لةناو ياسا

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك شاهؤن فةرموو

 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِرَي د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

جــةنابي كــاك شــَيروان يــةك خــاَلي لــةبري ضــوون ئــةويش بــِريين هــةموو مووضــةخؤرةكاني ح بــةن كــة لــة     
ــة   ــة  مووض ــدني     حكوم ــةي ِراطةيان ــةو ئةندامان ــةموو ئ ــةي ه ــِريين مووض ــةنن ب ــيش ناك ــرنن دةوام وةردةط

ح بةكانيشن كة مووضةيان لةسةر حكومةتة ئةوانيشن بِريين هةموو ئةو هاوكارييانةي كة بؤ ِراطةيانـدني  
 .ح بةكانةن بِريين هةموو ئةو طوذمة ثارانةي كة بؤ سةنتةري سةر بة ح بةكان دياريكراوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانةِرب
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 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان لةو بارةيةوة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةوة ثَيشنيارة ئاراستةي حكومةتي دةكةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ئَيستا ليذنةي دارايي تكايـة ِرةئيتـانن    تكاية با واز بَينني لةوة كة ضووينة سةري بة تةفصيل باسي دةكةينن

 .فةرموو
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةحةديقة  ئةوة ئَيمة بؤ ن يكةي مانطَي  دةضَيتن ئةو ذمارانةمان لةبةردةسـتدايةو مونادةشـة دةكرَيـتن    
 .رَيتن سوثاسلة ِراثؤرتةكةشدا هاتووةن يةعين ئَيستا هيال مونادةشةيةك هةَلناط

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
( 4)مووضــةي فةرمانبــةران ئــةو ِرَيذةيــة  : ئَيســتا لةطــةَل ئــةوةدان كــة بدرَيتــة دةنطدانــةوةن ئَيســتا يةكــةم  

كةسي  20مليؤن دينارن ئَيستا كَييي لةطةَلداية با دةسل بَلند بكا  تكايةضن (322)مليارو (999)تريليؤن و
 .يي لةطةَلدا نيةضن بةزؤرينة دةنط وةرطريان بؤ خاَلي دووةم تكايةلةطةَلدايةضن  فةرموون كَي

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن دينـارن   (142)مليـار و (932()السلع وا دمءت والصيءنة)اةك و خ مة  و ضاككردن :  خاَلي دووةم
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .تكاية ِرةئيتانليذنةي ياسايي 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي ليذنةي دارايي دةكةينن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير ِرةئيتان

 
 

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .وا دةكةين كةوا ئةو ذمارةيةمان بؤ دابندرَيتن سوثاسئَيمةش بةهةمان شَيوة دا
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 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ئَيســتا دةخيةينــة دةنطــةوة مــادام كــةس دســةي نيــةن ئَيســتا كــَي لةطــةَل ئةوةدايــة كــة اــةك و خ مــة  و    

 مليـؤني بـؤ دابنـدرَيتن تكايـة بـا دةسـل بَلنـد       (142)مليـار و (932()السالع وا ادمءت والصايءنة   )ضاككردن 
 .كةس بةزؤرينةي دةنط وةرطريان بؤ خاَلي سَييةم(4)كةس فةرموونن كَييي لةطةَلدا نيةضن ( 21)بكا ضن 

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي لة %5  كة لة مليؤن دينارن بةآلم طةيشتينة بِريارَي(293)مليار و (392( )االعءنءت)باربوو : خاَلي سَييةم
 .سوثاسةو ثارةية بِ درَيتن دواتر دةبَيت بةياسان بِري ئ

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

افة من ثَي  واية ئَيمة دةستكاري ذمارةكان نةكةينن هةر وةكو خؤي  َينَيتةوةن بةآلم ماددةيةكي ياسايي ئي 
 .كة تةسبيت بكةينن بةماددةيةكي ياسايين زؤر سوثاس%6بكةين لةناو ياساكةن بؤ ئةوةي لة 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئيتان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي ئةو ِراية دةكةينن ِرايةكي ِراستةن زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمانَي  بةِر
 .كاك عومةر عبدالع ي ن فةرموو

 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ثَيش ثَينج دةدة نابَيت بة كؤي دةنطي ثةرلةمانتاران دةنطمان دا كة ناهاوسةنطي هةيـة لـةنَيوان بـِري    
بةكؤي دةنطي ئةم ثةرلةمانة دةنطمان لةسـةر داوةن  وةبةرهَينان و بِري تةش يلين من لةم ثرؤسةية تَيناطةم 

 .ئَيستا ضؤن جَيطاي ئةوة دةكةينةوة كة لةطةَل ئةم دةنطدانةي ئَيستادا دةيكةينضن زؤر سوثاس
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ثةهان خانن فةرموو

 :بةِرَي  ثةهان ع الدين عبدالردن
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دةنطـدان بـؤ ئـةم ماددةيـةن لـة مووضـةي فةرمانبةرانـدا بـةِرَي اني ليذنـةي ياسـايي و            ديسانةوة هةر لةسةر

ــةي          ــِريين مووض ــدامان داواي ب ــي ئةن ــةكؤي دةنط ــة ب ــةكرد ك ــةوة ن ــارةتَيكيان ب ــيال ئيش ــي ه ــةي داراي ليذن
فةرمانبةران و مووضة خؤراني ح ب كـراوةن داوايـان نـةكرد بكرَيـت بةياسـان بـةآلم بـؤ مـنح كـة بةزؤرينـة           

ةنطي ئةنداماني ثةرلةمان بووةن داوا دةكةن كة بة بِرطةيةكي ياسايي بَيتن ئةمـة ئي ديواجيةتـة بةِراسـل    د
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك حةسةنن فةرموو

 :بةِرَي  حسن حممد سورة
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي نـاوي هـاتبوون بؤيـة ئَيمـة بِريارمانـدا      ديارة بةنيسبة  ثرؤذة ح بيةكانن لةناو ِراثؤرتي دارايي بة سةرحي
اليبــةرينن بــةآلم بــووني مووضــةي كــةواديري حــ ب لــةناو ئــةم ِراثؤرتــة شــتَيكي فةرةزيــةن بؤيــة ناكرَيــت     

 .بةدانونن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك عبداهن فةرموو

 :بةِرَي  عبداه حممد نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةشَي  لةدسةكاني مين كردن بةآلم من ئـةوةي كـة ئةمـةوَيت ِروونـي بكةمـةوةن بةِراسـل ئـةم        ثةهان خانن ب
دةنطدانة ثَيضةوانةي مةبدةئي كاري خؤمان دةبَيتن ثَيضةوانةي مةبدةئي كاري ثةرلةمانةن دةنطيـان لةسـةر   

ةي بـة هـةمان بـِرن    ئةو ذمارانة داوة كة كةميان بكةينةوةن ئَيسـتا تـؤ دووبـارة دةنـط لةسـةر دانانـةوةي دةد      
 .ئةمة ثَيضةوانةية تكايةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك بورهانن فةرموو

 :بةِرَي  برهان رشيد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةزار كةسةن شتَيكي فـةِرةزي نيـةن ئةمـة    (12)وجودي مووضةخؤري ح بي لةناو ليسل مووضةدا ن يكةي 
 .بةَلطةية لةالمانةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك عمر عبدالردنن فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالردن علي
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  مووضةو بابي مووضةو بِركةين دةنطي لةسةردران ئةمة بةطوَيرةي ثـةيِرةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان    

ئـةو ِرايـةي كـة ليذنـةي ياسـايي      ( االعءناءت )وضيرت ناطةِرَيينةوة سةري و كؤتايي ثَيهاتووةن بةنيسـبة  بـاربو  
بَيــتن  بــة بِرطةيــةكي ياســايي بةتةئكيــد ئةمــة % 6داين كــة بــة بِرطةيــةكي ياســايي لــةناو ياســاكةدا بــة لــة  

ــة       ــتة ئــةوة خبرَيت ــانونين ثَيويس ــةكي د ــةبَيت بــة ماددةي ــدان ئ ــةر حكومةت ــةدا  بةس ــانوني ئ ــةكي د ئيل امي
 .ن زؤر سوثاسدةنطةوةو هةَلوةستةشي لةسةر بكرَيت

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك دة سةعيدن فةرموو

 :بةِرَي  دة سعيد دة علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من بؤ هةموو بِرينةكان ثشتطريي ِراكةي كاك شَيروان دةكةمن واتة هي فةرمانبةرانن هي ئيعانا ن هي مـنحن  
موعالةجـةي بكـةينن بـة بِرطةيـةك يـان ماددةيـةكي        هي تريش بةدواوةوةيةن ثشتطريي ئةو ِرايـةي دةكـةم و  

 .دانونين ئةوةي كاك شَيروان زؤر تةواوة بةماددةيةك هةمووي نةك جيايان بكةينةوةن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ئَيستا دةخيةينة دةنطةوةن ليذنةي دارايي بؤ دواجار ذمارةكـة  خبوَينـةرةوةن بـؤ ئـةوةي بيخةينـة دةنطـةوةن       
 .فةرموو

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دينارن سوثاس(293)مليار و (392( )االعءنءت)باربوو : خاَلي سَييةم
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ي كةسي لةطةَلةن فةرموون كَي(22)بةِرَي ان طوَيتان لَيبوون ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكا  تكايةضن 

 .كةسي لةطةَلدا نيةن بةزؤرينة دةنط وةرطريان بؤ خاَلي دواتر(02)لةطةَلدا نيةضن 
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دينارن سوثاس(319)مليارو (431)كة بريتية لة (املنق)دَيينة سةر حسابي بةخشنين 
 

 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .تكاية ِرةئيتانليذنةي ياسايي 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي ِرةئي ليذنةي دارايي دةكةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير ر ةئي جةنابتان

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةينن سوثاسئَيمةش ثشتطريي دة

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية بؤ دواجار بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دينارن سوثاس(319)مليارو (431)كة بريتية لة (املنق)بةخشنين 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ــي   ــتا كَي ــةضن    ئَيس ــا  تكاي ــد بك ــل بَلن ــا دةس ــة ب ــةضن   ( 55)لةطةَلداي ــدا ني ــي لةطةَل ــةرموون كَي ــةس (02)ف ك

 .بةزؤرينةي دةنط وةرطريان بؤ خاَلي دواتر

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليــارو (122)كــة بريتيــة لــة  ( املنااءفع االاتمءعيااة)ئَيســتا دَيينــة ســةر حســابي ســوودة كؤمةآليةتيــةكانن   
 .مليؤن دينارن سوثاس(421)

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .تكاية ليذنةي ياسايي ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوودي كؤمةآليةتي وةكو خؤي ماوةن داوا دةكةين كة بدرَيتة دةنطدانن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ر ِرةئيتانجةنابي وةزي

 
 

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثشتطريي دةكةينن سوثاس



 120 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي بؤ دواجار بيخوَيننةوة تكاية تا بيخةينة دةنطةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دينارن سوثاس(421)مليارو (122)كة بريتية لة ( املنءفع االاتمءعية)سوودة كؤمةآليةتيةكانن 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كـةس بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريان     (11)كةس فةرموون كَيي لةطةَلـدا نيـةضن   (22)ئَيستا كَييي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكا ضن 

 .بؤ خاَلي دواتر تكاية

 :ئاراس حسني حممود. َي  دبةِر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن دينـارن   (322)مليار و (523)كة بريتية لة (املصروفءت االخرى)دَيينةسةر حسابي خةرجيةكاني ترن 
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .مانبةِرَي  سةرؤكي ثةرلة

 .ئَيمةش ثشتطريي لَيدةكةين و وةكو خؤي ماوةتةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير تكاية ِرةئيتان

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثشتطريي لَيدةكةينن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ؤ دواجار بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوةن فةرمووليذنةي دارايي ب
 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دينارن سوثاس(322)مليار و (523)كة بريتية لة (املصروفءت االخرى)حسابي خةرجيةكاني ترن  
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسـي  (32)كةسي لةطةَلدايـةن كَييـي لةطةَلـدا نيـةضن     (52)بكا  تكايةضن  ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسل بَلند

 .لةطةَلدا نيةن بةزؤرينةي دةنط وةرطريان بؤ خاَلي دواتر
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 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــادارايين     ــةوجوداتي ن ــابي م ــةر حس ــة س ــتا دَيين ــة  (اااري مءليااة  مواااودات)ئَيس ــة ل ــة بريتي ــار ما(062)ك لي
 .مليؤن دينارن سوثاس(220)و

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ر ةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي ليذنةي دارايي دةكةين كة وةك خؤي  َينَيتةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير تكاية ِرةئيتان

 (:وةزيري دارايي) ةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني ب
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثشتطريي لَي دةكةين و هةمان رةئيمان هةيةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي دواجار بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوةن فةرموو

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

مليــؤن دينــارن (220)ماليــار و(062)كــة بريتيــة لــة (اااري مءليااة مواااودات)حسـابي مــةوجوداتي نــادارايين  
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسـي  (02)كةسي لةطةَلدايـةن كَييـي لةطةَلـدا نيـةضن     (56)ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكا  تكايةضن 

 .ةنط وةرطريان بؤ خاَلي دواترلةطةَلدا نيةن بةزؤرينةي د

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليــار (229)تريليــؤن و( 2)بــةم شــَيوةية كــؤي خــةرجي بودجــةي ئاســايي واتــة وةطــةِرهَينان بريتيــة لــة    
 .مليؤن دينارن سوثاس(120)و
 

 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ر ةئيتان



 124 

 :ِرَي  شَيروان ناصح حةيدةريبة
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة تةئيدي ِرةئي ليذنةي دارايي دةكةين كةوا بدرَيتة دةنطدانةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير رِنةئيتان

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةالي ئَيمةش ثةسةندةن سوثاس هةمان ذمارة

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ئَيستا دواجار ذمارةكة خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوةن فةرموو

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليــار  (229)تريليــؤن و( 2)كــؤي خــةرجي بودجــةي ئاســايي واتــة بودجــةي وةطــةرهَينان بريتيــة لــة         
 .مليؤن دينارن سوثاس(120)و

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسـي  (09)كةسي لةطةَلدايـةن كَييـي لةطةَلـدا نيـةضن     (24)ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكا  تكايةضن 

 .لةطةَلدا نيةن بةزؤرينةي دةنط وةرطريان بؤ خاَلي دواتر

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليــار (643)تريليــؤن و(3)بريتيــة لــة ( خــةرجي ســةرمايةداري)حســابي كــؤي خــةرجي وةبــةرهَينان واتــة
 .مليؤن دينارن سوثاس(24)و

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ر ةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةينن سوثاسئَيمةش تةئيدي ِرةئي ليذنةي دارايي دة

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير رةئيتان

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ئَيمةش تةئيدي دةكةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي بؤ دواجار بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة

 :س حسني حممودئارا. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن  (24)مليار و(643)تريليؤن و(3)بريتية لة ( خةرجي وةبةرهَينان)كؤي خةرجي سةرمايةداري واتة
 .دينارن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسـي  (06)ةضن كةسي لةطةَلدايـةن كَييـي لةطةَلـدا نيـ    (22)ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكا  تكايةضن 

 .لةطةَلدا نيةن بةزؤرينةي دةنط وةرطريان بؤ خاَلي دواتر

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

( 11)ي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بريتيـة لـة      0212بةم شَيوةية كؤي بودجةي خةمَلَينـدراوي سـاَلي   
ؤي هةردوو بوجةكةية لة ئاسايي ونائاسايي كة كؤمان مليؤن دينارن ئةمة ك(125)مليار و(430)تريليؤن و 

 .كردؤتةوةو بة خةمَلَيندراو حسا ان كردووةن  سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية رِنةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش تةئيدي دةكةينن سوثاس
 :لةمانَي  سةرؤكي ثةربةِر

 .جةنابي وةزير ِرةئيتان

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش تةئيدي دةكةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك امساعيلن فةرموو

 
 

 :بةِرَي  امساعيل سعيد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ة دةكةينن كة بؤمان ِروون بكاتةوةن ئايا ئةو بودجةيةي كـة دانـراوة بـؤ تـةتويري     داوا لةبةِرَي  وةزيري مالي
 .تةنويري ئةدالي ن تةتويري ثارَي طاكانن لةناو ئةم بودجةيةدا هةية يان ناضن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كاني ثةرلـةمان و  ئَيستا دواجار بيخوَيننةوة بـا بيخةينـة دةنطدانـةوةن باشـة ليذنـةي دارايـي كـؤي خةرجيـة        

 .دةسةآلتي دادوةري لةكؤيي ياساكة جَيطاتان كردؤتةوةن فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي ياساكة دوو بِرطةمان زياد كردووةن يةكَيكيان تايبةتة بة دةسـةآلتي دادوةري و ئـةوي   (1)ئَيمة لة ماددةي 
وردستانن بةآلم هـيال مـاني نيـة كـة ذمارةكـان خبرَينـة ِروون لةاليـةن ليذنـةي         تريان تايبةتة بة ثةرلةماني ك

 .داراييةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .تكاية ليذنةي دارايي بيخوَيننةوةن فةرموو

 

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــا    ــؤ س ــتانن ب ــةماني كوردس ــؤ ثةرل ــدراو ب ــةي خةمَلَين ــارةن (241)مليــار و( 20)ن 0212َلي بودج ــؤن دين ملي
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة تةئيدي دةكةينن سوثاس
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير تكاية ِرةئيتان

 (:وةزيري دارايي) ي  تاَلةباني بةِرَي  شَيخ با
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش الرهان لَيي نيةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .تكاية بؤ دواجار بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د



 122 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــتان   ــةماني كوردس ــؤ ثةرل ــدراو ب ــةي خةمَلَين ــاَلي بودج ــؤ س ــارةن (241)مليــار و( 20)ن 0212ن ب ــؤن دين ملي
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسـي  (2)كةسـي لةطةَلدايـةن كَييـي لةطةَلـدا نيـةضن      (22)ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسل بَلند بكـا  تكايـةضن   

 .لةطةَلدا نيةن بةزؤرينةي دةنط وةرطريان بؤ دةسةآلتي دادوةري تكاية

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليــؤن دينــارن (214)مليــار و (39)ن بريتيــة لــة 0212بودجــةي خةمَلَينــدراوي ئةجنومــةني داد بــؤ ســاَلي 
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةئيدي دةكةينن ضونكة خؤيان لةطةَل وةزارةتي مالية ِرَيككةوتوونن سوثاس ئَيمةش
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .جةنابي وةزير تكاية ِرةئيتان
 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش تةئيدي دةكةين و لة مي انيةكةماندا هاتووة

 :ؤكي ثةرلةمانَي  سةربةِر
 .كاك عومةر فةرموو

 :بهء  الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيش ئةوةي بضينة سةر بودجةي وةزارةتةكانن تَيبينيةك بـريي هـةموو بـةِرَي ان دةخةمـةوةن ئَيمـة ضـةند       
ان ئاطـادارنن ليذنـةي ياسـايي    رؤذ لَيرة بووين هةموو ليذنةكانن ليذنةي دارايي بـةِرَي يش ئاطـادارنن جـةنابت   

ــةنَيوان        ــةنطي ل ــة ناهاوس ــووةن ك ــت ب ــةال دروس ــةيان ل ــةم دةناعةت ــادارن و ئ ــةكان ئاط ــةواوي ليذن ــادارةن ت ئاط
 .كةرتةكاندا هةيةن يةعين لةنَيوان دتاعةكاندا هةية

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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نادةشــةي ناكــةينن ليذنــةي دارايــي تكايــةن ئــةوة ذمارةيةكــة لةبةردةســتدايةو دةخيةينــة دةنطــةوةن بؤيــة مو 
 .بيخوَينةرةوة تكاية

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليــؤن دينــارن (214)مليــار و (39)ن بريتيــة لــة 0212بودجــةي خةمَلَينــدراوي ئةجنومــةني داد بــؤ ســاَلي 
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسي لةطةَلدايةن كَييي لةطةَلدا نيةضن بـةكؤي دةنـط   (22)بَلند بكا  تكايةضن  ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسل

 .وةرطريان فةرموو كاك كاردؤ

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بـؤ  (03)كاك دكتؤر ئاراس وتي ئةجنومةني دادن ئةمـة ئةجنومـةني دادوةرييـةن خـاَلَيكي تـر بـةثَييي ياسـاي        
ســةربةخؤيي ئةجنومــةني دادوةرين كــة برادةرانــي ليذنــةي ياســايي ئاطــادارن بــؤ حكومــة  نيــةن  ثاراســنت و

 .دةستكاري بودجةي دةزا بكا ن بؤ ثاراستين سةربةخؤيي

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .تكاية ئةوان طرتوطؤيان لةطةَل يةكرت كردووةن كاك فرسة  فةرموو

 :بةِرَي  فرست ادد عبداه
 .كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

بةِرةئي من طرتوطؤ لة بةيين حكومة  و ئةجنومةني دادوةري بكرَيتن بؤ داناني بودجةن دة  موعارز نيةن 
لةطةَل سـةربةخؤيي دـةزان الزمـة لةطـةَلي بكرَيـتن بـا فـةرز بكـةين كـة سـبةييَن ِرةدـةمَيكي خـةياَليان دانـان              

ة حكومة  يارمةتي بدا ن دةزا سةربةخؤيةن ئةطةر ضونكة تةمويل بةتةنها لة واريداتي دةزا ناكرَيتن الزم
ــةنَيوان      ــةك ســةربةخؤيةن ضــونكة جيــاوازي ل ــةي ئةجنومــةني دــةزا تايبةتــة ن ــة  نــة ن بودجةك مــن ؤةَل
بودجةي سةربةخؤ و بودجةي موحلةق يان عام ئةوةيةن بودجةي سةربةخؤ الزمة هةموو واريداتي بةخؤي 

بؤي بَيتن بودجـةي ئةجنومـةني دادوةري بودجةيـةكي موحلةدـة بـة       دروسل بكا ن نابَي لةاليةنَيكي ترةوة
 .مي انيةي حكومة ن بةطرتوطؤ لةطةَل حكومة  الزمة دروست بكرَيتن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايين فةرموو

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةكطرتو   ــاتي ي ــدني داه ــل خةمآلن ــاَلي    ليس ــؤ س ــتانن ب ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــة  0212وي حكوم ــة ل ن بريتي
 .مليؤن دينارن سوثاس(529)مليار و(342)

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .حاك  رزطارن نودتةي ني امي هةيةن فةرموو

 :بةِرَي  رزطار حممد امني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ايـدةنَينن ئـةينَيرن بـؤ ثةرلـةمانن ِراسـتةوخؤ بـؤ       دةربارةي مي انيةي ئةجنومةني دةزان ئـةوان بـؤ خؤيـان د   
مصادةدة كردنن بةآلم تةدديرا  لـة بـةيين مةجلسـي دـةزاو حكومـة  ئـةوان ناضـنة مراوةزاتـةوةن ئـةكرَي          
ثةرلةمان خؤيان لةطةَل حكومة  لةسةر ئةو مةسةلةية دسة بكةن ضؤن دسة دةكةن خؤيان دةزانـنن بـةآلم   

ن ِراستةوخؤ ئةجنومةني دادوةري ئةو دةسةآلتةيان هةيةن خؤيان تةدديري بةثَييي ياساي دةسةآلتي دادوةري
 .دةكةنن خؤشيان ئةينَيرن بؤ ثةرلةمان بؤ مصادةدة كردن لةسةرين سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرةئي ليذنةي دارايي دةكةينن سوثاس ئَيمةش ثشتطريي

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير تكاية ِرةئيتان

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثشتطريي لَي دةكةين

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك بورهانن فةرموو

 :بةِرَي  برهان رشيد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةربارةي داهاتةكان كة بةو مةبلةؤة دياريكراوةن ليستَي  كراوة نووسـراوة باجـةكانن سـوودي كؤمةآليـةتين     
داهاتي جؤراوجؤرن فرؤشتين مةوجوداتي نادارايين من ئةوةي ديقة  داوة لةم ليستةدان دائيمةن لـة ليسـل   

ي سةربةخؤي هةيةن من نازامن لةوَيدا ِرسوما  لة كوَيدايةن من خـؤم  لةو شَيوةية كة دةكرَيت ِرسوما  بابَيك
لة دادطـا ئيشـ  كـردووةن ئـةزامن تـاثؤو مةحكةمـةو ئـةو جَيطايانـة رسـوماتَيكي زؤر زؤريـان هةيـةن مـروورن             
خــاَلَيكي تــر داهــاتي كارةبــان كــةهاتووة جيــاوازي هةيــة كــة ليذنةكــة بــةمانيان وتــووةن خــاَلَيكي تــر داهــاتي   
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ةخانةكانن بؤ ئي افة نةكراوةن من دةثرس  ِرسوما  لة كوَيدايةضن داهـاتي فِرؤكةخانـةكان لةكوَيدايـةضن    فِرؤك
داهاتي كارةبا كة ليذنة شتَيكي تري وتووةو شتَيكي تر وتـراوةن بؤيـة مـن داواكـارم و وةكـو رِنةئـي شةخصـي        

ن بــةآلم لةطــةَل ئــةوةدام كــة  خــؤمن لةطــةَل تــةعتيلي ئــةو خاَلــة نــي  كــة لــة ماددةكةشــدا مونادةشــة كــراوة   
فةدةرةيةكي بؤ زياد بكرَيتن تةدةسي حةدائية بكرَيت لةبةر ئةوةي ئةو رسوما  و شتةي كـة مـن ئاطـادار    

 .  بةحوكمي ميهنةي ثَيشووم هةر زؤر زؤرةن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .جةنابي وةزير فةرموو

 :(وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئَيمة بةنيسبة  كارةباوةن زؤرجارم ِروونكردةوةن لة خشتةكانيشدا هاتووةن ئَيمة حـةتا دوَيـيَن و رؤذي   
يةكــةميش لــة بــابي ئيعاناتــا ئةوانــة هــةمووي دةركــةوتووةن فةردــةكانيمان هَينــاوة بةنيســبةتي داهاتــةوةن   

يةن ئةطةر ئةتانةوَين ئةويش حةثةن بة خشتةي خؤي هـاتووةو  بةنيسبة  رسوماتةوةن ئةويش لةالمان هة
تةسبيتيش كراوةن من ئةمةوَيت يةك شت بَلَي  ثَيش ئةوةي باسي بكةم كـة لةكوَيـدا هـاتووةن مةعقولـة لـة      
وةزارةتي داد يان هةر وةزارةتَيكي ترن وصوآلتي ِرةمسي بة رسوما  بِ درَيت و داخلي ئريادا  نةكرَيتن ئايـا  

ي ِرةدابةي مالي هـةمووتان دةزانـنن ئايـا دةوائـريي عـةدل مـن بـؤ منوونـة ئةيهَينمـةوةن ئايـا تـةدديقي            ديوان
نةكردووةن ئايا نازانَي رسوما  لةكوَيدايةضن ئةوةتا رسوما  لة ئرياداتـي تردايـة كـة تةسـبيت كـراوةن ئـةوةتا       

يـةعين  .........  خاراك  الر اول،   اوازات السفر، حمءكا تصديق، دواكر تنفيذ، مسق واالااور،  تةوابيينر ا 
يــةك رةســ  نيــةو هــةموو ثارةيــةكيش لــة حكومــة  وةرئــةطريَيتن وصــوالتي دــةب ي ثــَي ئــةبِردرَيتن كــة     
وصوالتي دةب يشي ثَي بِردران ئةضَيتة بابي ئرياداتةوةن تؤ بَلَيي رةدابةي مالي كة تةدديقي هةموو دةوائريي 

 .سوثاسكردووةن ئةوانةي دةستنيشان نةكردبَيضن 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ئةي بةنيسبة  فرؤكةخانةكانةوةضن تكاية

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو رؤذة وةآلم  دايةوةن فةردةكةهان هَيناوةن دوون سَي جـاري تـريش وةآلمـ  دايـةوة هـي فرؤكةخانـةكانن       
 .سوثاس

 :ي ثةرلةمانَي  سةرؤكبةِر
 .ئةكرَيتن واردي هةية يان نةدصي هةيةضن ئةوةم بؤ ِروون بكةرةوة تكاية

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .مليار تةمخيين ئرياداثان بؤي داناوةن سوثاس(36)

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ننةوة تا بيخةينة دةنطةوةزؤر سوثاسن تكاية دوا ذمارةي خبوَي

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــاَلي        ــؤ س ــتانن ب ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةكطرتووي حكوم ــاتي ي ــدني داه ــل خةمآلن ــة  0212ليس ــة ل ن بريتي
 .مليؤن دينارن سوثاس(529)مليار و(342)

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .مي هةيةن فةرمووعبداه مةال نورين نودتةي ني ا

 :بةِرَي  عبداه حممد نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من دسـةم لةسـةر ئـةوة نيـةن كـة داهاتـةكان ضـةندةن بـةآلم ئايـا ئـةكرَي ئَيمـة دةنـط لةسـةر ذمـارةي هةَلـة                
تن مليـار دينـار هـاتووةن بـةآلم وةزيـري كارةبـا ئـةَليَ       (66)بدةينضن بؤ منوونـةن داهـاتي وةزارةتـي كارةبـا بـة      

 .مليارمان ثَيداونن واتة ناكرَيت ئَيمة دةنط لةسةر ذمارةي هةَلة بدةينن سوثاس(166)
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ليذنةي دارايي با باجي زةرائيب خبةينة دةنطةوة ثاشان هةمووي بةيةكةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةطـةَل داهـاتي تـر لةطـةَل     (ضاراكن )اها  ثَي  دَينَيتن ثَيكهاتووة لة  باج واتة ئةو بِرطانةي كة كؤي طشل د
 .مليؤن دينارن سوثاس(526)مليار و(195)فرؤشراوي نةو ن دةربارةي باجيش بريتية لة 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
طةَلدايـةن كَيـي لةطةَلـدا    كةسي لة(21)ئَيستا دةخيةينة دةنطةوةن تكاية كَيي لةطةَلداية با دةسل بَلند بكا ضن 

 .كةسي لةطةَلدا نةبوون واتة بةزؤرينةي دةنط وةرطريان تكاية بؤ داهاتي تر(15)نيةضن

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دينارن سوثاس(24)مليار و (160)داهاتي تر لةطةَل فرؤشراوي نةو ن بريتية لة 

 :مانَي  سةرؤكي ثةرلةبةِر
 .ليذنةي ياساي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .تةئيدي ليذنةي دارايي دةكةين

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةكةينئَيمةش تةئيد ليذنةي دارايي د

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ئَيستا دوا ذمارة خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دينارن سوثاس(24)مليار و (160)داهاتي تر لةطةَل فرؤشراوي نةو ن بريتية لة 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسي لةطةَلدايـةن كَيـي لةطةَلـدا    (52)نطةوةن تكاية كَيي لةطةَلداية با دةسل بَلند بكا ضن ئَيستا دةخيةينة دة

 .كةسي لةطةَلدا نةبوون واتة بةزؤرينةي دةنط وةرطريان تكاية بؤ كؤي طشل(05)نيةضن

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَيت باشة با جارَيكي تر بيخوَينينةوة ثَيشرت كؤي طشل دةنطمان لةسةردان ئةطةر

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .فةرموو دووبارةي بكةرةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دينارن سوثاس(529)مليار و(342)كؤي داهاتي طشل بريتية لة 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

كةسـي لةطةَلدايـةن كَيـي لةطةَلـدا     (52)كاية كَيي لةطةَلداية با دةسل بَلند بكا ضن ئَيستا دةخيةينة دةنطةوة ت
 كةسي لةطةَلدا نةبوون واتة بةزؤرينةي دةنط وةرطريان تكاية بؤ كور  هَينان(02)نيةضن

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن بريتيــة لـــة  0212رَيمي كوردســتان بــؤ ســاَلي    كــور  هَينــاني بودجــةي خةمَلَينــدراوي حكومــةتي هــة      
 .مليار دينارن سوثاس(236)

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان
 
 

 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة ثشتطريي لَي دةكةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .يبةِرَي  وةزيري داراي

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش تةئيدي دةكةينن بةآلم ئةوة عةج ي موخةتةتةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .سةرطوَل خانن فةرموو

 :رضءحسنبةِرَي  سةرطوَل 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

رةيةك لة ماددةي يةكي ياساكةن كة كاتَي ضوينة سةر مونادةشةكردني ئةو عةج ةي كة باس كراوة لة فةدة
 .ياساكةن ئةوكاتة ئةتوانني باسي ئةم فةدةرةية بكةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ئَيستا با دوا ذمارةي عةج ةكة خبوَيندرَيـتةوة هةرضةند فةردي بةيين دوو ذمارةيةن فةرموو

 :دئاراس حسني حممو. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن بريتية لة 0212كور  هَيناني بودجةي موخةتةتي خةمَلَيندراوي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي 
 .مليار دينارن سوثاس(236)

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة تةئيدي دةكةين و داواكارين خبرَيتة دةنطدانةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير
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 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش هةمان ِرةئيمان هةيةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .فةرموو كاك امساعيل

 :امساعيل سعيد حممد بةِرَي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر ئةو ذمارانةي كة دةنطي لةسةر دراوة وابَيت ئةوة عجـ ي موخةتـة  نيـةن يـةعين عجـ ي حةديقيـة       
 .بةِراسلن ضونكة جياوازنن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئيتان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

هةر شتَي  كة تةددير دةكرَيت بؤ داهاتوون ثَييي ئةوتريت موخةتـة  و مودـةدةرن لـة كؤتايـدا فيعليةكـةي      
 .ضةند بوون ئةوة بةوة دةتوترَيـت حةديقين سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير رةئيتان

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .هةمان ِرةئيمان هةية ئَيمةشن سوثاس
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .دوا ذمارة خبوَيندرَيتةوة تا بيخةينة دةنطةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن بريتيـة لـة   0212بِري كور  هَينان لة بودجـةي خةمَلَينـدراوي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ سـاَلي        
 .مليار دينارن سوثاس(236)

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ليذنةي ياساي ِرةئيتان كة خبرَيتة دةنطةوة يان ثَيشنيارةكة سةحب دةكةنةوة

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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و عيجـ ة دَيتـة ئـاراوةن ئةطـةر     خؤي مةسةلةكة تةحصيل حاصلةن ئريادا  و نةفةدا  كة تةر  دةكرَيـت ئـة  
 .ئَيستا بَيت يان لةناو ياساكةدا بَيت دةنطي لةسةر بدةينن هةر هةمان شت دةكا ن سوثاس

 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئيتان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َيستا دةنطي لةسةر بدرَيتن ضونكة باسي داها  وباسـي خـةرجيمان   لةِرووي سيستمي حماسبيةوةن ثَيويستة ئ
 .كردووةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ئَيستا دوا ذمارة خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن بريتيـة لـة   0212كوردسـتان بـؤ سـاَلي     بِري كور  هَينان لة بودجـةي خةمَلَينـدراوي حكومـةتي هـةرَيمي    
 .مليار دينارن سوثاس(238)

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش تةئيدي دةكةين

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسي لةطةَلدايـةن كَيـي لةطةَلـدا    (22)ةَلداية با دةسل بَلند بكا ضن ئَيستا دةخيةينة دةنطةوةن تكاية كَيي لةط

كةسي لةطةَلدا نـةبوون واتـة بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريان سـوثاسن ليذنـةي دارايـي بضـنة جَيطـاي           (02)نيةضن
خؤتانن ليذنةي ياسايي ئَيوة  َيننةوةن ئةضينة سةر ثرؤذة ياساكةن ئَيسـتا دانيشـتنةكةمان دوا دةخـةين بـؤ     

 .تا ثشوويةك بدةنن خواتان لةطةَل 32/10ةعا  س
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 دواي نيوةرِؤ
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان بـةردةوام دةبـني لةسـةر دانيشـتنةكةمانن داوا لةهـةردوو ليذنـةي دارايـي و ياسـايي         
 .ليذنةي ياسايي فةرموودةكةين كة بَينة جَيطاي خؤيان و بةردةوام بنن 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا دةست دةكةين بة طرتوطؤكردن لةسةر ئةصـَلي ثرؤذةكـة كـة ثـرؤذةي موازةنـةي حكومـةتي هـةرَيمي        
دة ن طرتوطؤكةش بةم شَيوةية دةبَيتن سةرةتا ئةصـَلي ثرؤذةكـة بـة عـةرةبي مـاد     0212كوردستانة بؤ ساَلي 

ــداماني          ــةِرووي ئةن ــةش ِرووب ــةي هاوب ــي ليذن ــي ِرةئ ــةي دواي ــان كوردييةك ــةوةن ثاش ــةماددة دةخوَيندرَيت ب
ثةرلةمان دةكرَيتن بؤ ئةوةي دوا ِرةئي خؤياني لةسةر بدةنن ئَيستا كاك عـةوني بةعـةرةبي دةخيوَينَيتـةوةن    

تـؤرة رؤذان بـة كـوردي مـاددة     بةس ثَيش خوَيندنةوة ئَيمة لة ديباجةش موالحةزةمان هةيـةن دواتـريش دك  
 .بةماددة دةخيوَينَيتةوةن فةرموو كاك عةوني

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 بسا اهلل الرمحن الرحيا
 العراق –اقليا كورد تءن 

 ركء ة اقليا         
 الركييف           

 بء ا الشعن        
 قرار

 7202لسنة ) ( رقا 
 7202العراق لسنة  –موازنة اقليا كورد تءن  قءنون

 
املعادل   0226لسانة  ( 1)العاراق رقاا    –وف ءل للف رة االوىل من املءدة العء رة ل ءنون ركء ة اقليا كورد اتءن  

 :قررنء اصدار 0212/ /واملنع دة ب ) ( العراق ب الستب املرقمة  –وبنء  على مء رعب برملءن كورد تءن 
 

 0212سنة ل) ( قءنون رقا 
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 0212العراق لسنة  –قءنون موازنة اقليا كورد تءن 
 :املءدة االوىل

احادى عشار الاو واربعمءكاة     )الاو ديناءر   ( 1174307125)مبلا  قادره    0212/يرصد لنف ءت السنة املءلياة 
 :دينءر ويوزع كءآلتي( واةنءن وةالةون مليءر ومءكة و تة و بعون مليون

ةالةة الو ومخسامءكة وةالةاة واربعاون ملياءر واربعاة و ابعون       )و دينءر ال( 376437224)مبل  قدره / اوالل
 .دينءر لنف ءت املشءريع الرأمسءلية( مليون
 ابعة االف واءاءكاة وتساعة وااءنون ملياءر ومءكاة واةناءن        )الاو ديناءر   ( 272297120)مبلا  قادره   / ةءنيءل

 .دينءر للنف ءت التش،يلية( مليون
 (.اءاءكة ومخسة وةالةون مليءر دينءر)ف   ( 2367222)باالعنز املخط  ي در / ةءلثءل

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 بة ناو  خوا  بةخشندة و ميهرةبان
 عَيراق–هةرَيما كوردستان

 سةرؤكايةتا هةرَي 
 سةرؤك     

 بةناو  طةل  
 

 بِريار
 7202  ساَلا )   (ذمارة 

 7202عَيراق ساَلا  -هةرَيما كوردستان ياسا  بودجة  
  ساَلا (1)عَيراق ذمارة  -بةثَيا بِرطة  يةكةم لة ماددة  دةيةم لة ياسا  سةرؤكايةتا هةرَيما كوردستان 

)   عَيراق لة دانيشتنا ذمارة -  هةمواركراو و ثشت بةسنت بةو ياساكاريية  كة ثةرلةمانا كوردستان0226
 :وويةتان بِريار  دةرضواندنا ئةم ياساية دراكرد 0212/   / رِةؤذ   ( 

 0212  ساَلا )  (ياسا  ذمارة 
 0212عَيراق بؤ ساَلا  -ياسا  بودجة  هةرَيما كوردستان 

 : ماددة  يةكةم 
هـةزار دينـارة    1174307125طوذمـة ثاريـةك دادةنـرَ  كـة برِةةكـة        0212/بؤخةرجيةكانا ساَلا دارايـا 

وة بةم شَيوةية  خوارةوة (سا و دوو مليارو سةدو حةفتا و شةش مليؤن ديناريازدة ترليؤن و ضوارسةد و )
 : دابةش دةكرَ  
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سَا ترليَون و ثَينج سةد و ضـل و سـَا مليـار و حـةفتاو ضـوار      )هةزار دينار  376437224طوذمة  : يةكةم
 .بؤ خةرجا ثِرؤذة سةرمايةدارةكان ( مليؤن دينار

حةو  ترليؤن و هةشت سةد و هةشتا و نؤ مليار و سةد و دوو )ار هةزار دين 272297120طوذمة   :دووةم
 .بؤ خةرجا بةكارخسنت( مليؤن دينار

هةشـت سـةد و سـا و ثَيـنج     )مليـار دينـار   236222كور  هَينانا بودجة دةخةمليندرَ  بة تـةنيا   :سَييةم
 (.مليار دينار

 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :  شَيروان ناصح حةيدةريبةِرَي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنياري ئةوة دةكةين كة ديباجةكةن بطؤِردرَيتن لةبةر ئةوةي ئةو ديباجةي لة ئةصَلي ثرؤذةكةدا هاتووةن 
تايبةتة بة إصداري دـةوانني كـة عيالدـةي بةسـةرؤكايةتي هـةرَي  هةيـةن ئَيمـة دةبـَي ديباجـةي تةشـريعي           

َيننين بةو شَيوةي كة براي بـةِرَي م كـاك عـةوني خوَيندييـةوةن دةربـارةي مـاددةي يةكـةمن        دةوانني بةكار به
ــةك   ــةم شــَيوةيةن ي ــايي ب ــةمن كــة   : ثَيشــنياري ليذنــةي دارايــي و ياس ــؤ مــاددةي يةك زيــادكردني دوو بِرطــة ب

ــةمانن دووةم   نياري تايبةتــة بــة بودجــةي دةســةآلتي دادوةرين ثَيشــ  : يةكــةميان تايبةتــة بــة بودجــةي ثةرل
ئةوةيـة كــة دووبـارة داِرشـتنةوةي بِرطــةي سـَي لـةماددةي يةكــةمن دواي طواسـتنةوةي نــاوةِرؤكي       : دووةمـيش 

 بؤ ئةم بِرطةيةن لةطةَل طؤِريين زجنريةي بِرطةكانن بةم شَيوةي خوارةوةن (02)ماددةي 

 .لنف ءت الربملءن ( مليءر دينءر   20, 241, 222)  مبل  قدره : ةءلثء  
 .لنف ءت جمليف ال ضء  (  مليءر دينءر 397214) بل  قدره م:  رابعء

وي،طاى هاذا   ( اءاءكة و مخساة و ةالةاون ملياءر ديناءر    ( )  236222222)العنز املخط  ي در با:  خءمسء
ــمةرطةالعنااز ماان املبااءل  املخصصااة لااوزارة    ماان املوازنااة التشاا،يلية االحتءديااة حلاارم االقلاايا ضاامن     الثَيش

،  0222،  0222) ع العراقااي االحتااءدي حساان قااءنون املوازنااة االحتءديااة للساانوات    يصيصااءت وزارة الاادفء
0229.) 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئيتانن لةسةر ئةو ثَيشنيارة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةو بارةيـةوةن بـةس تـةنها ئةوةيـةن كـة طؤِرانكـاري لـة        ئَيمة ِرةزامةندين لةسةر بؤضووني ليذنـةي ياسـايي لـ   
 .ديباجةكةدا هةيةن بةِرَي  كاك شَيروان واب امن لة بريي ضوون بؤية با ئيشارةتي ثَيبدا ن سوثاس
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 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .بةِرَي  جةنابي وةزير ِرةئيتان

 
 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي

 .ئَيمةش الرهان لَيي نيةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمانن كَي دةيةوَي دسةي لةسةر بكا ضن كاك حاك  رزطارن فةرموو

 :بةِرَي  رزطار حممد امني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اتووة بـؤ ئَيمـةن بـةس ئـةم ثرؤذةيـة لةسـةرةوة       من ئيلتيباسَيك  هةيةن لةِرووي شكليةتي دانونةكةوةن كة هـ 
نووسراوة سةرؤكايةتي هةرَي ن ثاشان سةرؤكن ئايا ثرؤذةكة لةسةرؤكايةتي هةرَيمةوة بؤمان هاتووةن يان لة 

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتووةن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :حةيدةري بةِرَي  شَيروان ناصح
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي ثرؤذةكة لةاليةن حكومةتةوة بؤمان هاتووةن بةآلم بةهةَلة ديباجةي إصداريان بـؤ دانـاوةن بؤيـة ئَيمـة     
ثَيشنيارمان كرد كة ئةو ديباجةية بطؤِردرَيت و ديباجةي تةشريعي بؤ دابندرَيتن كة لةاليةن ثةرلةمانـةوة  

ةطةر حةزيش دةكةن ديباجةكـةتان بـؤ دةخوَينمـةوةن بـةم شـَيوةمان لَيكـردووةن       لة ياساكاندا دةنووسرَيتن ئ
املعدل و بنء ا علاى ماء عرضاب     1990لسنة ( 1)من ال ءنون رقا ( 65)من املءدة ( 1)ا تنءدا حلةا الف رة }

/     /      و املنع ادة ب )   ( العراق جبلستب املرقماة   -جمليف وزرا  اقليا كورد تءن ، قرر برملءن كورد تءن 
 .بةم شَيوة دامان ِرشتؤتةوةن سوثاس{تشريع ال ءنون اآلتي  0212

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ليذنةي دارايي ئةو ذمارانةي كة هاتووةن طؤِرانكاري لةسةر كراوة يـان ئةمـة دروسـتةكةيةتيضن بؤمـان ِروون     

 .بكةنةوة

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن دينـار دةنطيشـمان لةسـةر داوةن     (241)مليـار و  (20) تةنها ئةوةية كة موازةنةي ثةرلةمان كراوة بـة 
 .سوثاس
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 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ئةوة ئي افة دةكرَيتة سةر ياساكةن يةعين ئَيستا ئَيمة دةنـط لةسـةر ذمارةيـةك بـدةين و تةسـبيتيش بَيـتن       

 .تَيدا بكرَيتن ئةوة نابَيتن ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان لةو بارةيةوة بةآلم لةهةمان كاتدا ئاَلوطؤِري

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليارة هةر لة زمين نةفةداتةكةيـةن ئَيمـة ئةطـةر لةسـةر ئةصـَلي نةفةداتةكـةش دةنـط        (20)ئةو مةبلةؤي 
 .ين نةفةداتي ئةصَلي هةرَيمةن سوثاسمليارة هةر زم(20)بدةينن ماناي واية ئةو 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .دكتؤر زانان فةرموو

 :دة كري  رؤوفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من ئةثرس  لة بةِرَي اني ليذنةي دارايي وياسايي كة دةستكاري كردني دةستةواذةي نةفةداتي تةشـ يلي بـة   
بـةكار  (02)ة ِرووي ياسـاييةوة ئـةم دةسـتةواذةية دةطوجنَيـت كـة لـة مـاددةي        نةفـةداتي جـاري ئايـا ئةمـة لـ     

 .هاتووةن لَيرةدا طؤِرانكاري بةسةردا هاتووة تةش يلي كراوة بة جارين سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كوَيستان خانن فةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ردني ثرؤذة ياسايةن ثَيويستة كؤبوونةوةكةمان بضَيتةوة سةر سكةي خؤين ئةويش ئةوةية ئةمة مونادةشةك
بؤ هةر ماددةيةك كَي دسةي هةيـة نـاوي بنووسـرَيتن نـةك هـةر كـةس دةسـل بَلنـد كـرد جـةنابتان هـةَلي            

ةزةي بسَيننن ضونكة ئةمة ئةبَيت بـة مونادةشـةيةكي كـراوةن بؤيـة وا باشـرتة كـة نـاو بنووسـنن كـَي موالحـ          
 .هةية لةسةر ئةم ماددةية ناوي بنووسرَيـت و دسةي خؤي بكا ضن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .دروستة من داوام كرد بةس كةس دسةي نةبوون تةنها دوو ني امي هةبوون ثةهان خانن فةرموو

 :بةِرَي  ثةهان ع الدين عبدالردن
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ةكةمن يةكةمي كة باس لة نةفةداتي سةرمايةداري كراوةن ئةم نةفةداتانة ئَيمـة ثـيش   سةبارة  بة ماددةي ي
هاتنة سةر ثرؤذة ياساكةن كؤمةَلَي ئيستيقتاعا  كرا هةم لة منح و ئيعاناتدان هةم لـة كؤمـةَلَي  ثـرؤذة كـة     

ة كـران كـة دواي   بةزؤرينةي دةنطي ئةنداماني ثةرلـةمان دةرهَينـرانن لَيـرةدا لـة هةنـدَي  بِرطـةدا بـاس لـةو        
ئةوةي كة جَيطاي دةرهَيناني ئةو مةبلةؤانة ئةكرَيتةوةو دةنطي لةسةر دةدرَيتن بةآلم لـة ثـرؤذة ياسـاكةدان    
هةمان مةبلة  دووبارة بوةتةوةن كة ئةو بِرينانةي تَيدا نيةن بؤية دةنطدان لةسةر جؤرَي  ئيشـكال دروسـت   

كة باس لة عـةج ي موخةتـة  دةكـا ن ليذنـةي ياسـايي       دةكا ن سةبارة  بة خاَلي سَييةمي ماددةي يةكةمن
بهَيندرَيتة ثَيشةوةن كة ثِركردنةوةي عةج ةكةية لةكاتي ثَيداني ئـةو  (02)ثَيشنياريان كردووةن كة ماددةي 

بِرة ثارةية لةاليةن وةزارةتي بةرطري عَيراديةوةن بةآلم لةحاَلةتَيكدا كة خؤمان ئيشكاليةتَيكمان بؤ دروست 
ةيين عةج ي موخةتة  و حةديقيدان ضونكة ئةطـةر وةزارةتـي بـةرطري نةيـدا ئـةوة دةبَيـت بـة        دةكا  لةب

عةج َيكي حـةديقين ثَيويسـتة لَيـرةدا ِروون و واز  بَيـتن ئةطـةر بـوو بـة عـةج َيكي حـةديقي ئَيمـة بـةة            
 .شَيوازَي  ثِري دةكةينةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك ئارامن فةرموو

 (:ئارام) ايوب نعمت دادر بةِرَي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــاَلي      ــةي س ــاني بودج ــور  هَين ــي ك ــاتووةن باس ــةدا ه ــَيي ماددةك ــةي س ــة بِرط ــتة   0212ل ــة ثَيويس ــا ن ك دةك
دةستنيشاني ضؤنيةتي ضارةسةركردني كور  هةَلهَينانةكةش بكرَيتن بة ئي افةكةي ليذنةي ياسـايين تـةنها   

ن كة بريتيـة لـةو بودجةيـةي كـة وةزارةتـي ثَيشـمةرطة لـة حكومـةتي ناوةنـدي          يةك خاَل دةستنيشان كراوة
ــ        ــةند خاَلَي ــدا هــاتووةن كةض ــةدانوني موازةنــةي عَيرادي ــو ل ــؤ هــةرَي ن بــةآلم ثَيويســتة وةك ئةطَيِريتــةوة ب

 .دةستنيشان بكرَيتن بؤ ضؤنيةتي ضارةسةركردني ئةو كور  هةَلهَينانةن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .دكتؤر ئةدةدن فةرموو
 :ادد ابراهي  علي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منيش هةر ئةو ِرايةم هةيةن كة ئةو ذمارانةي كة كةممان كردؤتةوة لةو خاآلنةي كة لـة ثَيشـةوة طرتوطـؤي    

يةتَيكي ياسـايي  لةسةر كران لَيرةدا لةو ماددةيةن ئةطةر وةكوخؤي دةنطي لةسةر بدرَيت ِرةنطة تووشي ئيشكال
ببنين بؤية مـن ئـةَلَي  ئـةوة دةبَيـت بةماددةيـةك جَيطـاي بكةينـةوةن ثـَيش ئـةوةي دةنطـي لةسـةر بـدرَيتن             

 .ضونكة بةِراسل ذمارةكان تَيكةَل دةبَيتن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .محمينة خانن فةرموو
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 :سعيد ذكريبةِرَي  محمينة 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وورا عَيرادـا فيدِرالـدان بةحسـَي ثاسـةوانة  هـةرَي  دةكرَيـتن ئةظـة ثةي ـةكا دةسـتووريةن لـَي وةك           لة دةسـت 
ثةرلةمانا كوردستانَين مة بِريار سةردابوون كو ثةي ا ثَيشمةرطةش بضتة ناو ظـَين بؤيـة ئـةز ثَيشـنيار دكـةمن      

ؤال ثةرلـةمانيش هاتيـة ثةسـةند    ثَيشي ثاسةوانَيت هةرَيمَي لة كةظانَي ثَيشمةرطةش هةبتن تـا ئـةو ثرؤتؤكـ   
سَا ترليون و ثَينج سةد و ضـل و  )هةزار دينار  376437224كرنن سةبارة  مادا يةكَيذ دةبَيذَيت طؤذمةيا 

بـؤ خـةرجا ثـِرؤذة سـةرمايةدارةكانن ئـةوة ثـرؤذة سـةرمايةداري        ( سَا مليار و حةفتاو ضـوار مليـؤن دينـار   
 .نينةن ئةوة ثرؤذة وةبةرهَينانينةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كوَيستان خانن فةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من هـةمان تَيبـيين هاورَييـامن ثـةهان خـان و كـاك حـاك  رزطـارم هـةبوون ديـارة دواي ئـةو بِرينانـة يةكـةم              
ةم كـةم دةكـا ن لةبـةر ئـةوة ثَيويسـتة ئـةوة       ودووةم طؤِرانكاري بةسةردا دَيتن يةكةم زياد دةكا ن بـةآلم دوو 

ضارةسةر بكةينن ب انني ئةوةي كـة دةبِردرَيـت ضـةندةضن ضـةندَي دةضـَيتة سـةر بودجـةي سـةرمايةداري و         
 .ضةندي دةمَينَيتةوة لة بودجةي تةش يليض ئةوكاتة دةنطي لةسةر بدةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك عةدنانن فةرموو

 :عثمءن امحدنان بةِرَي  عد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من بةطرنطي دةزامن لة ِراستيدان لة ديباجةكةي ماددةي يةكةمدان ئاماذة بةوة بـدرَيتن كـة ئـةم بـِرة ثارةيـة      
يـة بـؤ ئةمـة بـة طـرنط دةزامنن ضـونكة ئةمـة        %12لةبةشي هةرَي  لة بودجـةي طشـل عَيـراق هـاتووةن كـة      

ضــونكة ئةطــةر بَيينــة ســةر واديعــي بودجةكــة كــةمن ديراســةم كــردووةن     تــةرخانكراو نيــة كــة دانرابَيــتن 
ديراسةيةكي دوورو درَيذ كةمن كورتةكةي دةَلَي ن ئةويش ئةوةية بؤ تةش يلي مودتةرة  من دبل دائريةن تا 

امل اارتم مان قباا   )تريليــؤنن واتـة بــؤ تةشـ يلي دامودةزطاكـان    (2)تريليؤنـةن نـةك   (15)ئَيسـتاكة ن يـ  بــة   
تريليؤنةن كةواتة بودجةكة ئةوةي ثَيويست بووة بؤ كوردستان ئةطةر كـؤي بكةيتـةوة لةطـةَل    ( 15()الداكرة

تريليــؤن ( 19)تةشــ يلي كــةهيال مودتــةرةحَيكي تَيــدا نيــةن ئةمــةش جَيطــاي ســةرجنةن مــن ناضــمة ســةري  
ئةطــةر مليــار دينــارن كةواتــة ئةطــةر ئةمــة زائيــد و نــادك بكــةينن عــةج ي مي انيــةي كوردســتانن (522)و

تريليــؤن دينـارةن كــة ئةمـةش عــةج ي حــةديقي   (2)بَيــت ن يــ  بـة  (امل اارتم مان قباا  الاداكرة  )بـةطوَيرةي  
ــةديقي      ــتيةكي حـ ــاتووة ثَيداويسـ ــةدا هـ ــة لةموازةنةكـ ــةي كـ ــةو دائريانـ ــل ئـ ــةر ثَيداويسـ ــةن ئةطـ مي انيةيـ
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تريليؤن دةبَيت (4)بة  وِراستةدينةية و تةئمني ئةبَيتن ئةطةر وةهمي بَيت يان نيوةشي وةهمي بَيتن ن ي 
كـة يـةن ضـونكة    %12عةج ي كوردستانن بؤية زؤر طرنطة ئَيمة لة ثَيشةكيدا ئاماذة بةوة بـدةينن كـة ئةمـة    

بؤمان دةركةو  كة ئَيمة كةمرت لـة نيـو تريليـؤن داهاثـان هةيـةن بؤيـة ئةمـة بةشـَيكة لـةو تةمويلـةي كـة            
ان كردووةن ئةمة تةمويلَيكة لة بةؤـدادةوة دَيـتن واتـة    لةِراثؤرتي ليذنةي دارايشدا خؤيان زؤر بةوردي باسي

 .كةية كة لةبةؤدادةوة هاتووةن سوثاس%12تةمويلي لة 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك سةمرين فةرموو

 :بةِرَي  مسري سلي  امني بةط
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ستيقتاعا  دةكةينن ئةطةر فيعلةن وةجهي دةراري من نازامن ئَيمة لة دوَينَيوة دةرار دةدةين لةم ثةرلةمانةن ئي
هةيةن تةئسري كردن لةسةر مي انيةكةن ئةوة ئةو ِرةدةمانة هةمووي طؤِرانكاري بةسةردا بَيتن ة ئةوةي 

ئيستيسماريةكة بَيت ة ئةوةي تةش يليةكة بَيتن ئينجا ئةو حاَلةتة ئةطوازرَيتةوة ة عج ةكة تةختية بكا ن ة 
تية بكا ن يان بةم شَيوة وةكو خؤي ماوةتةوةن ثاساوي ئةو بِريارانةي كة دوو رؤذة دةيدةين بةشَيكي عج ةكة تةخ

ضيةضن من ثرسيارةكةم لةسةر ئةوةيةن ضونكة ثَي  واية ئةو حاَلةتة دةبَيت طؤِرانكاري تَيدا بكرَيتن ذمارةكان 
نةدا هةبَيتن دةبواية ليذنةي دارايي ئةو دانونيةن دوو رؤذة بِرياريان لةسةر دةدةينن دةبَي طؤِرانكاري لةو ذمارا

 .ذمارانةي بطؤِرييايةن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .زؤر راستةن كاك بورهان

 :بةِرَي  برهان رشيد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراســل ئــةم مي انيــةي كــةدانراوة مي انيــةي هةرَيمــةن نــةك تــةنها حكومــة ن بؤيــة ثَيويســت بــوون ئــةم    
ي انيةية ئيشارةتي بة سَي حاَلةتي تر بدايـةن مي انيـةي مةجلسـي دـةزان مي انيـةي ثةرلـةمانن مي انيـةي        م

 .سةرؤكايةتي هةرَي ن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .حاك  رزطارن فةرموو

 :بةِرَي  رزطار حممد امني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اجةكـةيان طؤِريـوةن ئايـا سـةرةوةيان دةسـتكاري كـردن كـة        هةر دَيمةوة سـةر ئـةوةي كـة ليذنـةي ياسـايي ديب     
لةسةرةوة سةرؤكايةتي هةرَيمة يان ناضن ضونكة طوَي  لَي نةبوو ئيسارةي ئةوة بكرَيـتن ثَيشـ  وايـة دـانوني     

هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ئةوةش ثَي  وايـة ئي افـة   ( 1)ئيشارةتي ثَيبدرايةن ياساي ذمارة( 1)ذمارة 
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ن او يقدر بؤ ادلـي  ئي افـة بكرَيـت باشـرتةن     يرصد لنف ءت السنة املءلية: شرتةن دواتر لةماددةي يةكبكرَيت با
 .يةعين هةر وا هاتووةن يةعين السنة املالية هي كوَييةضن ثَي  باشرتة كة ئي افة بكرَيتن سوثاس

 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك عومةر هةورامين فةرموو

 :اميبةِرَي  عمر صدية هةور
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشتطريي هةردوو ليذنةي ياسايي و دارايي دةكةم بؤ ثَيشنيارانةي كة هاتوونن ئةوةي كـة ثةيوةنديـدارة   
بــة زيــادي و كــةمين ئَيمــة ثــيش وةخــت بِريارمــان لةســةردان كــة ئةضــَيتة تةفاصــيلةوةن ئةمــة كؤيــةن ئَيمــة  

ةدارييانةي كة البراونن تـةرخان بكرَيتـةوة بـؤ ئـةو ثارَي طايـةي      بِريارماندا لةسةر ئةوةي كة ثرؤذة سةرماي
كــة لَيــي بــِراوةن ئةمــة خاَلَيــ ن خــاَلَيكي تــرمن بــةثَييي مــاددةي ثَينجــةم كــة لــةناو ثــرؤذة ياســاكةدا هــاتووةن 
سةآلحية  دةدا  بةوةزيري ثالندانانن كة مونادةلة بكا  لة بابَي  بؤ بابَيكي ترن هـةر بةهـةمان شـَيوة لـة     

ن سةآلحية  دةدا  بةوةزيري دارايي كـة لـةوَيش مونادةلـة    0212ثرؤذةي ياساي بودجةي هةري  بؤ سالَلي 
بكرَيتن خاَلَيكي تريش ئَيمة بِريارمان هةبوو كة هةنـدَي ثِركردنـةوة هةيـة بـة مـاددة كـةزياد دةكرَيـت لـة         

نديـدارة بـةكؤي بودجةكـةوةو    كؤتاييدان ئَيمة عيالجي ئةو كـةم كردنـة و زيـاد كردنـة بكـةينن ئةمـة ثةيوة      
 .ناضَيتة تةفاصيلةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي ئةبواية لةطةَل وةزير ئةم ذمارانة مونادةشة بكةينن فةرموو كاك فرسة 

 :بةِرَي  فرسة  ادد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وكـةممان كـردن ئـةو مـاددةي كـة      % 12يـان لـة   % 6رد لـة  ئةطةر ئَيمة هاتني و ئةو ذمارانةمان دةستكاري كـ 
يـان لـة   % 6ضووة ناو ياساكةن مةعناي واية ديسـان لـة   % 12يان لة % 6بةموجيب ئةو كةمكردنةكة بوون لة 

يـان لـة   % 6لَي كةم دةكرَيتن بةآلم ئةو ذمارةية ئةطـةر تةصـديقمان كـردن ئةبَيتـة مـةوجودن باسـي لـة        12%
لـةو ذمارةيـة دَيتـة خـوارَين يـةعين ئةطـةر       % 12يان لة % 6ردن مةعناي واية لة لةماددةكاني ترمان ك% 12

اـان كـردن لـة رةئـس مـالي تةشـ يليمان كـةم كـردن         % 6لَيرة تةئشريمان كرد كة ئـةوة كـةم بـوون باسـي لـة      
ي دَينَيتة خوارَين بؤية ِرةئي من ئةوةية كة ِرةدةمةكة وةكـو خـؤ  % 6مةعناي واية حكومة  جارَيكي تر لة 

 َينَيتن بـةس ئـةو ماددانـةي كـة ئيقـرار بـوونن نسـبةي كةمكردنةكـة بضـَيتة نـاو ياسـاكةن بـا ئـةو وةختـة               
كـةش خبةينـة نـاو ياسـاكةو دوايـش حكومـة        %6حكومة  كةمي بكا ن نةك لَيرة ذمارةكة كةم بكةينن لـة  

 .كة خباتةوة ناو ياساكةن سوثاس%6ديسان لة 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر



 196 

 .وانن فةرمووكاك شَير
 
 

 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة سَي جؤر مةبلةؤمان لةاليةن بةدةناعةتي ئَيمـة ئـةو مةبلةؤانـة نـابَي دةسـتكاري بكرَيـتن وةكـو خـؤي         
ــة      ــةو ل ــارة  ب ــةن ئيش ــةناو ثرؤذةك ــايي ل ــةكي ياس ــتن بــةآلم ئَيمــة بةماددةي ــةند بكرَي ــنن بــة % 6ثةس دةدةي

 .مةبلةؤةكانيشيان ئيشارة  دةدةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي ِرةئيتان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة تةواو دةداو دةق لةطةَل بؤضووني ليذنةي ياساييداينن ئةوة شَيوة ِراستةكةيةتين سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كتؤر زانان فةرموود

 :دة كري  رؤوفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نـنين بـؤ منوونــة هةنـدَي ثـرؤذة هةيـة كــة      % 12و لـة  % 6ئَيمـة تـةنها لةبـةردةم ئيسـتيقتاعاتي بــِريين لـة      
ةي ئةصَلةن البـراونن كـة ديسـان تةئسـريي كردؤتـة سـةر ثرؤذةكـانن بـؤ منوونـة كـةتؤ دةَلَييـي ثـرؤذةي ثـار             

مليار دينـارةن ئةمـةش ِرةد كراوةتـةوة نـةك بـِريين رِنَيذةيـةكي ديـاريكراون بؤيـة مـن          (4)ياريطاي شةعب كة 
ثَيشنيار دةكةمن ئةطةر ئةم ثارةية بةم شَيوةية ِرةد كرايةوةن لةباسكردني ئرياداتـدان ئـةم مةبلةؤانـة ئي افـة     

 .بكرَيتن لةطةَل ئرياداتدان سوثاس
 :نَي  سةرؤكي ثةرلةمابةِر

 .ليذنةي دارايي تكاية رِنةئيتان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةثَيي سيستمي حماسيب ئَيمة دوو بودجـةمان هةيـةن بودجـةي ئاسـايي و نائاسـايين هـةر طؤِرانكارييـةك لـة         
ة لـة ياسـاكةدا ئَيمـة    بابةكان بَيـتن يـاخود لـة مسـتةواكان بَيـتن لـة زمـين ئـةو بودجةيـةدا دَيـتن دواي ئـةو           

ماددةيــةكمان هةيــةن كــة ســةآلحية  دةدا  بــة بــةِرَي  وةزيــري ماليــة بــةو مونادةلةيــةو دةطةِرَيتــةوة بــؤ     
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حكومة  خؤين بةآلم بِري بودجـةي ئاسـايي  وةكـو خـؤي ئةمَينَيتـةوةن هـةمان شـَيوةش بـة نيسـبة  بـِري           
 .كةمن ئةطةر ِروونكردنةوةيةكمان بداتَين سوثاسبودجةي وةبةرهَينانةكةن داوا لة بةِرَي  وةزيري ماليةش دة

 
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يال ئَيمـة وةكــو وةزارةتــي ماليـة ئــةو بــةو شــَيوةية دةبيـنني ئــةو ذمارانــةي كــة ئَيسـتا لَيــرة دةركــراوةن بــةه    
كـةش كـة لةياسـاكةدا    %6شَيوةيةك طؤِرانكـاري تَيـدا نـةكرَيتن ضـونكة تةئسـري ئةكاتـة سـةر موازةنةكـةن لـة          

هـاتووةن ئـةوة لةشـوَيين خؤيـدا موعالةجـة دةكرَيــتن لـةِرووي حماسـبيةوة تةئيـدي ِرةئيةكـةي كـاك دكتــؤر            
 .ئاراس دةكةينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كوَيستان خانن فةرموو
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نودتةي ني اميةكةم ئةوةيةن كة بةِرَي  دكتؤر ئاراس باسي ئةوة دةكا ن كة ئَيمة لةماددةيةكـدا سـةآلحيةتي   
مونادةلةمان داوة بـة وةزيـر كـة ئـةكرَيت لـة بابةكانـدا مونادةلـة بكـا ن بـةآلم ثَيشـرت ثَيشـنيارَي  هـةبووة             

بؤ دراوة لةاليـةن ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة و بـةكؤي دةنـط  هـةَلطرياوةن ئةوةشـي كـة دةنطـي لةسـةر            دةنطي
وةزيــر  : بـدرَيتن مووضــةي كـاديراني ح بــي و ِراطةياندنةكانـةن بــةآلم لـة مــاددةي شةشـةمن يةكــةم دةَلَيـت      

ةدرَ  بـةدةر لـة بةشـا    دارايا دةستةاَلتا طواستنةوة  نَيـوان تـةرخانكراوةكانا دةروازةكـانا بودجـة  ثَيـد     
ن كةواتة ئَيستا ئةطةر مووضةي كادير و كاديرةكاني ِراطةياندن بـةدةنطي ثةرلـةمانتاران بِ درَيـتن    مووضةكة

ئةوكاتة وةزير لَيرةدا ئةو سةآلحيةتةي نامَييَنن كة ئةو مونادةلةية بكا ن بؤية بةِرةئي مـن ئَيمـة دةنطـدان    
ن لةسةر ماددةكاني تر ئةكرَيتن دواتر بَيينـةوة سـةر ئـةم ماددةيـةن     لةسةر ئةم ماددةية دواخبةين تا دةنطدا

 .ثيشرتيش ئةمة بووةن يةعين با تةئجيلي بكةين دةنطدان لةسةر ئةم ماددةيةن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ئةطةر ليذنةكان تةئيدي ثَيشنيارةكة  بكةنن ئةوة بةسةرضاون بـةس ئةطـةر نةيكـةن ئـةوة نـاتوامنن دكتـؤر       
 .ئاراس فةرموو

 

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة ئةطةر ماددةي يةكةممان تةئجيل كـردن يـةعين مانـاي وايـة نـاتوانني ئـيش لةسـةر ماددةكـاني تـريش          
 .بكةينن سوثاس

 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةنئيتان

 :ةريبةِرَي  شَيروان ناصح حةيد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي ِرةئي ليذنةي دارايي دةكةين

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ئَيستا حةس  دةكرَيت و دةخيةينة دةنطةوةن تكاية بؤ دواجار بيخوَيننةوة بؤ دواجار

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة االوىل
احادى عشار الاو واربعمءكاة     )الاو ديناءر   ( 1174307125)مبلا  قادره    0212/ة املءلياة يرصد لنف ءت السن

 :دينءر ويوزع كءآلتي( واةنءن وةالةون مليءر ومءكة و تة و بعون مليون
ةالةة الو ومخسامءكة وةالةاة واربعاون ملياءر واربعاة و ابعون       )الو دينءر ( 376437224)مبل  قدره / اوالل

 .ءريع الرأمسءليةدينءر لنف ءت املش( مليون
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ببورةن ليذنةي ياسايي ئَيستا بؤ دةنطدانةن بؤية يةكـةجمار مودتـةرةحي خؤتـان خبوَيننـةوةن ثاشـان ياسـاكةن       
 .فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 سَييةم بةم شَيوةيةن بِرطةي سَييةم هةر وةكو وثان دوو بِرطةي بؤ زياد كراوةن

 .لنف ءت الربملءن ( مليءر دينءر   20, 241, 222)  مبل  قدره : ةءلثء  
 .لنف ءت جمليف ال ضء  (  مليءر دينءر 397214) مبل  قدره :  رابعء

وي،طاى هاذا   ( اءاءكة و مخساة و ةالةاون ملياءر ديناءر    ( )  236222222)العنز املخط  ي در با:  خءمسء
ــمةرطةل  املخصصااة لااوزارة  العنااز ماان املبااء  ماان املوازنااة التشاا،يلية االحتءديااة حلاارم االقلاايا ضاامن     الثَيش

،  0222،  0222) يصيصااءت وزارة الاادفءع العراقااي االحتااءدي حساان قااءنون املوازنااة االحتءديااة للساانوات     
0229.) 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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دةنطدانةوةن كَييـي لةطةَلدايـة بادةسـل بَلنـد بكـا        بةِرَي ان طوَيتان لَيبوون ئَيستا ئةو مودتةرةحة دةخةينة
كةسي لةطةَلـدا نيـةضن بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريان      (34)كةسي لةطةَلدايةن كَييي لةطةَلدا نيةضن (20)تكايةضن 

كةسـي  (20)ئَيستا ماددةكـةي هـةمووي دةخةينـة دةنطـةوةن كَييـي لةطةَلدايـة بادةسـل بَلنـد بكـا  تكايـةضن           
 .كةسي لةطةَلدا نيةض بةزؤرينةي دةنط وةرطريان بؤ ماددةي دووةم(34)ي لةطةَلدا نيةضن لةطةَلدايةن كَيي

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة الثءنية
ةالاءكااة واءنيااة واربعااون مليااءر )ف اا  ( 3427529)مببلاا   0212/ ت اادر اياارادات املوازنااة للساانة املءليااة

 (.سعة و بعون مليون دينءرو تمءكة وت
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددة  دووةم 
سـَا سـةد و ضـل و هةشـت مليـار و      ) 342, 529بـة طوذمـة  تـةنيا     0212داهاتا بودجة  سـاَلا دارايـا   

 ( .شةش سةد و حةفتا و نؤ مليؤن دينار
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سايي تكاية ِرةئيتانليذنةي يا

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة ثشتطريي لَي دةكةين وةكو ضؤن لة ثرؤذةكةدا هاتووةن سوثاس
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .تكاية بيخوَيننةوة جارَيكي تر

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :الثءنيةاملءدة 
ةالاءكااة واءنيااة واربعااون مليااءر )ف اا  ( 3427529)مببلاا   0212/ ت اادر اياارادات املوازنااة للساانة املءليااة
 (.و تمءكة وتسعة و بعون مليون دينءر

 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير تكاية رةئيتان

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
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 .لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

 .ئَيمةش لةطةَل هةمان ِرةئيداينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ئَيستا كَي دةيةوَيت دسة بكا  تا ناوي بنووسنيضن دكتؤر ئاراس نودتةي ني امي هةيةن فةرموو

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن ئةطةر وةكو ذمارة بَيتن سوثاسئةم ماددةية وةكو ذمارة ثَيشرت دةنطي لةسةر درا
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سؤزان خانن نودتةي ني امي هةيةن فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كاتَي  كةئَيمة دةنطماندا لةسةر ماددةيةك وةكو ذمـارةن ئَيسـتا تـةنها بـةس صـياؤة دانونيةكةيـةتين لةبـةر        
 06ار دةكةم كة يةكسةر خبرَيتة دةنطدانةوةن ضونكة بةياني ئةو كارةمان كردن هةرهةمووي ئةوة من ثَيشني

 .دةدة ثَيش ئَيستا بوون سوثاس 32تا 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك كاردؤن فةرموو

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ياني دةنطـي لةسـةر دران بؤيـة بةياسـا ِرَيـ  دةخرَيـت بؤيـة        ئةمة ياسـاية جيـاوازة لـةو ثَيشـنيارانةي كـة بـة      
 .ثَيويستة طرتوطؤي لةسةر بكرَيتن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كوَيستان خانن فةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ا مونادةشـةكة هـةَلبطرين بـؤ ثـرؤذة     وةَلآلهي من تةعةجوب دةكةمن ثَيشرت كةباسي ذمارةكـان كـران وتيـان بـ    
ياساكةن من ضوار ساَل ثَيش ئَيسـتا لَيـرة بـوومن هـةموو ثـرؤذة ياسـايةكن كـةباس دةكرَيـت مـاددة بـة مـاددة            

 .ئةنداماني ثةرلةمان مان خؤيانة كة مونادةشةي لةسةر بكةن
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ثةهان خانن فةرموو

 :ردنبةِرَي  ثةهان ع الدين عبدال
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن ئَيمة ئةبَي 0212سةبارة  بة ماددةي دووةمن كة تةدديري ئرياداتي موازةنةي ئةمساَلي كردووةن هي ساَلي 

شتَي  ب انني كة ئريادا  هةر بِرة ثارةيةكة يان هةر شتَيكي ترة كـة مودـابيلي ثـارة بَيـتن كـةبتواني وةكـو       
يةكَي لةو شتانةي كة دابيلة وةكو ثارة خبةمَلَينـدرَيتن ئـةو منتانةيـة كـة      ثارة سةيري بكةيتن ئَيمة ثيشرت

بةِرَي  وةزيـري سـامانة سروشـتيةكان باسـي كـردن كـة ئةوانـة ئـةتوانني بـةئريادا  حسـابيان بكـةينن لةبـةر             
ي ئةوةي بة منتة دراوة وةكو جةنابي باسي كردن ئَيمة سةرثش  نةبووين يان خاوةني دةرار نةبووينن لةوة

كة تةنانة  ئةو كؤمثانيانة ضؤن ثارةي نةوتةكةمان يان شرييين نةوتةكةمان دةدةنَين لةهةموو حاَلةتَيكـدا  
مليــار دؤالرةن (6)منتــة دــابيلي ئرياداتــةن ئةطــةر ئــةو منتانــةي كــة بــةِرَي يان باســيان كــردن كــة مودــابيلي  

 .ةضَيتن زؤر سوثاسئي افةي بكةين بؤ ئةمةن تةدديري ئرياداتةكان زؤر كةم وكور  دةرد
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .دكتؤرة ثةريهانن فةرموو

 :ثةريهان دبالي حممد. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةروةكو لةماددةي دووةم هـاتووةن ئةمـة ثَيويسـت دةكـا  بـة ياسـا ِرَيـ  خبرَيـتن ئَيمـة لـةداهاتي بودجـةي            
ر كـراوةن بـةآلم ئَيمـة داهـاتي ترمـان هةيـة كـة داهـاتي نةوتـةن          ن ِراسـتة بـةذمارة تةدـدي   0212دارايي ساَلي 

ئةويش بةِرَي  وةزيري سامانة سروشتيةكان ئاماذةي بةوةدان كة ئةمة وةكو منتة حساب دةكرَيتن منتـةش  
هةروةكو ثارةيةن بؤية ثَيويست دةكـا  ئَيمـة لَيـرةدا ئامـاذةي ثَيبكـةينن ديـاري بكـةينن بـؤ ئـةوةي ئـةويش           

دا حسـاب بكرَيـتن هـةروةها ثـارةي وةزارةتـةكان كةنـةماونن ثـارة مودةوةرةكـةن ئـةويش وةكـو           لةزمين داهات
داهاتَي  دةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي دارايين ثَيويست دةكا  بةهةمان شَيوة لَيـرةدا ئيشـارة  بـةوةش بكرَيـتن     

 .زؤر سوثاس
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك شاهؤن فةرموو

 :فتح اهشاهؤ سعيد . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر ئةوةي ئةم ماددةية باس لة ئرياد دةكا ن واتة هةر ثارةيةك بَيتة كوردستانةوةن هةر مةبلةؤَي  بَيتن 
ئةبَيت لةم ماددةيةدا تةددير بكرَيتن وازحة لة داهاتدا ناِروونيةكي زؤر زؤر هةيةن وةكو لة مونادةشةكاندا 

ةطةر باس لة داهاتي وةزارةتي كارةبا بكةينن داهاتي مودـةدةري ئةمسـاَل بـة بـةراورد     ها ن هةر بؤ منوونة ئ
مليار دينارةن لةكاتَيكدا كة هةم كارةبا زياد بووةن هـةم ثـارةي وةرطـرياو    (122)لةطةَل داهاتي ساَلي ثَيشوودا 

ارةواني ئـةو ئيعرتافـةي   لةكارةبا زياد بووةن ِرسـوم وداهـا  واز  نيـةن بـةِرَي  وةزيـري دارايـي لـة ليذنـةي شـ         
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كردووة كة بِرَي  لة داهاتةكة لـةالي ئـةويش واز  نيـةضن تةسـبيتيش كـراوة لـة ِراثـؤرتي ليذنـةي داراييـدان          
خشتةي منح بةهةمان شَيوةن ة ئةو منتانةي كة بـةثارةن ة ئةوانـةي كـة مـةوجودي ؤـةيرة مـالنين بـةآلم        

ي مـودةوةرن كةضـةندين وةزارة  هةَلوةشـاوةتةوةن    دةكرَي تةدديري مادييـان بـؤ بكرَيـتن جطـة لـة مي انيـة      
ثرؤذة ثارةي بؤ تةرخان كراوةن (622)ضةندين ثرؤذةش جَيبةجَي نةكراونن بؤ منوونة هةر لة ساَلي ثاردان 

هيال ثارةيةكي تَيدا سةرف نةكراوةن ئـةوةش بَيتـة سـةر ئـةو داهاتـةن دوا شـت  ثـارةي طلـدراوةي بةرنامـةي          
ن تةسـوية نـةكراوة واتـة دةبـَي لـةداهاتي ئةمسـاَلدا تةدـدير        0229كة تـا سـاَلي    نةو  بةرامبةر بة خؤراكن

 .بكرَيتن زؤر سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك بورهانن فةرموو

 :بةِرَي  برهان رشيد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

رَيـتن ليذنةيـةكي تةدةصـي    من دةربارةي مـاددةي دووةمن تقـدر ايـرادا  ِرام وايـة بِرطةيـةكي بـؤ ئي افـة بك       
دروست بكرَيتن تةدةصي حةدائية بؤ ئةوة ثارانةي لة مي انيةي مـودةوةر ماوةتـةوة يـةعين ئـةو ثارانـةي      

: كــة ثــار ماونةتــةوةن تــةحقيقي تَيــدا بكرَيــت و بطةِرَيندرَيتــةوة ســةر ئــريادا ن ئةمــة خــاَلي يةكــةمن دووةم  
فِرؤكةخانة طةِراوةتةوةن بةآلم ئةطـةر سـةيري الثـةِرةي    جةنابي وةزير جوابي دامةوة و وتي ثارةي هةردوو 

ي ِراثؤرتي ليذنةي دارايي بكةينن ئةَلَيت وةزيري طواسـتنةوةو طةيانـدن ثَييـي ِراطةيانـدووينن زؤر بـة      (16)
ِراشكاوانة بَي ئاطايي خؤي لة هةردوو فِرؤكةخانةي سلَيماني و هةولَير دةربِري لةداها  و ثرؤذةكانيـان كـة   

وةتةوةن بؤية داواكارم بِرطةيةك ئي افة بكرَيت بؤ بـادي ئـةو ثارانـةي كـة لـة داهـاتي ثـار ماوةتـةوةو         نةطةِرا
 .ناوي مي انيةي مودةوةرةيةن واتة بة بِرطةيةك ليذنةي تةدةصي حةدائيقي بؤ ئي افة بكرَيتن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .هاذة خانن فةرموو

 :مصطفىبةِرَي  هاذة سلَيمان 
 .ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

لةماددةي دووةمدا بةِراسل داهاتةكة من ثَي  باشة ئةوةي بؤ زيـاد بكرَيـتن تـاوةكو زيـاتر ِروون بَيـت ثَيـ        
هاتووة لة باجةكانن داهاتي طومرطةكانن فرؤشتين نـةو  و داهـاتي تـرن ضـونكة لـة موازةنةكـةش ئيشـارةتي        

 .ثَيبكرَيت زياتر واز  دةبَيتن سوثاسثَيكراوةن ئةطةر لة ثرؤذة ياساكةش ئيشارةتي 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .دكتؤر ئةدةدن فةرموو

 :بةِرَي  ادد ابراهي  علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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منيش ثشتطريي هاوكارامن دةكةمن كة ثَيشرت باسي داهاتي ترمان كردن ؤةيري ئةوةي كة لةياساكةدا هاتووةن 
 .هاتي تر زياد بكرَيت بؤ سةر ئريادا ن سوثاسبؤية من ثَيشنيار دةكةم دا

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك سةمرين فةرموو

 :بةِرَي  مسري سلي  امني بةط
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةدةسـتووري  ( 116ن  114ن  112)ئَيمة لة ثَيشنيارةكاني ليذنةي ياسايي بؤمان هاتووةن بـةثَييي مـاددةي   
ح ؤةيري طومرطةكان هةمووي بؤ ئيقلي  خـؤي دةبَيـتن بـةو تةفسـريةي كـة ليذنـةي       عَيرادين ئيعانا  و من

ياسايي لة ثَيشنيارةكاندا ناردوويانة بؤ ليذنـةي دارايـين لَيـرةوة بـةِرَي  وةزيـري سـامانة سروشـتيةكان وتـي         
ئرياداتة  مليؤن دؤالرن منتة يةكةم ئةطةر منتةن بؤضي لَيرةدا لةو ئيستيمارةي تةدديري(356)مليار و (1)

ثَيشـنيار دةكـةم   : كة ليذنةي مالي خؤي ئامادةي كردووة و وةزارةتيش ئامادةي كـردووةن دانـةنراوةضن دووةم  
ئـــةو ســـَي مليـــار و نيـــو دؤالرةي كـــة فـــةرموويان دةضـــَيتة دـــاَليب مةشـــاريعةوة و بـــةكاش نادرَيـــت و لـــة  

هـةرَي  و وةزارةتـي ثالنـدانان ئـةو     مةشروعدايةن بة موحلةدَي  بدرَيتن ئةوانة سةرف بكرَيت و حكومةتي 
مةشروعانةي كة طرنطن لة حكومةتي هةرَيمدان ئةو سَي مليـارة جَيطـا بكاتـةوةن بـة موحلـةدَي  بـدرَيت بـة        

مةوزوعي رسوما  ئةوةي كة وةزيري دارايـي فـةرمووين   : ثةرلةماني كوردستان بؤ مصادةدة كردنين سَييةم
مليار دؤالر و ئةوانة دسةيةكي لةسةر كران ئَيمة رسومي هـةرَي  و  (32)ئةضَيتة داَليب ئيعاناتةوةن لةوَي بة 

مليـار  (160)دةوائريي هـةرَي  لـةهيال شـوَينَيكدا جَيطـاي نابَيتـةوةن ئينجـا مةسـةلةي مـةبيعاتي نـةو ن بـة           
خةمَلَيندراوةن ئةوةشي كة دسةي لةسةرة لةوَيدا جَيطاي بووةتةوةن بؤية بةدةديقي ئةبَي ئةم مةوزوعة هـي  

 .ادا ن موراجةعةيةكي وردي تَيدا بكرَيت و دسةي جدي تَيدا بكرَيتن سوثاسئري
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك بياللن فةرموو
 (:بيالل)بةِرَي  ادد سليمان عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةر سـَي وةزارةتـي   هةَلبةتة مةسةلةي داهاتةكان ِروونيةكيان ثَيوة ديار نيةضن بـؤ منوونـة ئةطـةر تةماشـاي هـ     

شارةواني و طواستنةوةو طةياندن و كارةبا و لةطـةَل ئةوانيشـدا وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكان بكـةينن زؤر       
ئةبةئاسـاني بؤمـان ِروون دةبَيتـةوة كـة داهاتـةكان ديـار نـنين ئةطـةر سـةيري شـارةوانيةكان بكـةينن بؤمــان            

هةموو وةزارةتي شارةوانيةن كـاتَي مـن وةكـو سـةرؤكي     مليؤن دينارن داهاتي يةك ساَلي (322)هاتووة ئةَلَيت 
ليذنةي شارةواني ثرسيارم لة وةزارةتي شارةواني كرد لةسةر ئةو ِرةدةمـةن وتيـان لةوانةيـة تـؤ هةَلـة بيـتن       

مليـــار بَيـــت نـــةك مليـــؤنن دووبـــارة طةِرامـــةوة ســـةر دؤكؤمَينتـــةكانن ســـةيرم كـــرد ديســـان  (322)ئـــةوة 
جارَيكي تر تةئكيدم لَي كردنةوةن وتيان ئَيمـة وةعـدتان ثـَي دةدةيـن تـةنها       مليؤنة نةك مليارن بؤية(322)
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لةيةك مانطي يةك دةزاي دةرةجة يةكن نةك هةموو شارةوانيةكانن يةعين يـةك دـةزا لةهـةموو كوردسـتان     
ئةطـةر بَيينـة سـةر    : مليؤن داهاتي هةيةن هةَلبةتة دةزاي دةرةجة يةك دةَلـَي ن دووةم (322)بؤ يةك مانط 

مليؤن دينـار بـؤ كارةبـا    (66)ارةبان بؤ ئَيمة هاتووة دةَلَيت بةثَيي ئةو دؤكؤمَينتةي كة لةبةردةستماندايةن ك
مليؤن دينار زياتر دةدا  بةكارةبان وةكو (66)لةيةك ساَلدان من ثَي  واية يةك كارطةي تيجاري لةيةك ساَلدا 

ش مـانطي ِرابـردووي بـا بَلـَيني سـاَلي ثـار لـة        بةَلطةي تر كة لةبةردةستدايةن ئةو حيسابة خيتاميةي كة شـة 
حســـابي بكـــةينن ئـــةو ِراثؤرتـــةي لةســـةر حســـاباتي حكومـــةتي هـــةرَيمي  32/5/0229تـــا  1/1/0229

هــاتووة ئــةَلَيت ئجــوري كارةبــا كــة حكومــة  خــؤي داوَيــل    32/5/0229تــا  1/1/0229كوردســتان لــة 
  بـؤ شـةش مـانطي تـةنها حكومـة  كـةداوَيل       مليؤن دينـارةن ئـةي ضـؤن داهـا    (652)مليار و(24)بةكارةبا 

لــة : ن ســَييةم0212مليــؤن دينــار بَيــتن بــؤ داهــاتي ســاَلي  (66)بــةكارةبا ئةوةنــة بَيــتن بــةآلم داهاتةكــةي  
مليؤن دينار داهاتيانـةن بـة نـةو  و هـةموو شـتةكاني تـرةوةن       (292) وةزارةتي سامانة سروشتيةكان هاتووة

ن سررةن ئةي ئـةم داهاتـة ضـية لَيـرةدا نووسـراوةضن تكايـة بؤمـان ِروون        جةنابي وةزيريش وتي ئَيمة داهاثا
 .بكةنةوةن سوثاس

 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .دكتؤر جةعرةرن فةرموو

 :جعرر علي رسول. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ني بودجـةي سـاآلنة   ديارة ئةو ماددةية تايبةتة بة ئرياداتـي داخلـي هـةرَيمي كوردسـتانن هـةموواان دةزانـ      
ثَيويسل بةوة هةيةن كـة سةرضـاوةكاني ئـةو بودجةيـة ديـاري بكرَيـتن بؤيـة دسـةي مـن لةسـةر ناِروونيـةن            
لةسةر سةرضاوةكاني ئـةم بودجـة ناوخؤييـةي هـةرَيمي كوردسـتانن بةشـَيكي زؤري خاَلـةكانيش هاوِرَييـامن         

سروشتيةكان وةكـو داهـا  دَيتـة دةسـتن ئةمـة      ئيشارةتيان ثَيدان هةر لةو منتةيةي كة بؤ وةزارةتي سامانة 
بةرةو كوَي دةضَيتضن ضةندةضن بِرةكةي دياري بكرَيتن لة بـاج و طـومرط و ِرةمسـةكانن لـة داهـاتي كؤمثانيـا       
ئةهليةكانن داهاتي ئاوو كارةبان ديارة هةموو ئةوانةي كةدياريكراون بة ِراسل جَيطـاي طومـاني طةورةيـة بـؤ     

ةدةرةوة ئــةبَيت ضــؤن بَيــتضن ضــونكة ئــةم بِرانــةي كــة ديــاريكراون لــة بةرامبــةر  ئَيمــةن ئــةي بــؤ خــةَل  لــ
وةزارةتةكان من نامةوَيت دووبارةيان بكةمةوةن هـةر لـةوةزارةتي كارةبـاو شـارةواني و طةشـتوطوزارن سـامانة       
ــةورةنن        ــاني ط ــاي طوم ــةيان جَيط ــةموويان مةبلةؤةك ــةر ه ــتيش ه ــي تةندروس ــةتا وةزارةت ــتيةكانن ه سروش

َيكيان طؤِرانكاري زؤر طةورةو دةبةيان بةسةردا هاتووةن ئةطةر بةراوردي بكةينن لةطةَل ساَلي ِرابردوون هةند
لة مليـارةوة هاتوونةتـة سـةر مليـؤنن ئةوانـة هـةموويان جَيطـاي طومـانن بـؤ ئَيمـةن هـةتا داهـاتي فرؤشـتين              

 .خ مةتطوزاري
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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نيةن ئةوةي ئةتةوَيت دسةي لةسةر بكـةي مـاددةي دووةمـي ياسـاكةيةن نـةك       تكاية ئَيمة مةوزوعمان طومان
 .ئةو دسانةي كةجةنابت ئةيكةيتن فةرموو

 :جعرر علي رسول. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .من دةمةوَيت ئةو داهاتانة بةِرووني دياريبكرَين لةناو ئةو بِرطة ياسايةدان كة داهاتي ناوخؤيةن سوثاس
 :  سةرؤكي ثةرلةمانَيبةِر

 .دكتؤر زانان فةرموو

 :دة كري  رؤوف زانا. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مـن ثَيشــنياز دةكــةم ئيعــادةي صــياؤةي ئــةم ماددةيـة بكرَيتــةوةن بةمــةرجَي  ئــةم شــتانة لــةخؤي بطرَيــتن   
ارةيـة هـةمووي ئةطةِرَيتـةوة بـؤ     ئةطةر بةِرَي  وةزيري دارايي تةئكيدمان بؤ بكاتةوةن كـة ئايـا ئـةم ث   : يةكةم

حكومةتي ناوةندن من ئةصَلةن ثَيشنياز دةكةم ئةم ماددةية الب َيتن ئةم بِرطةيـة بـؤ دةستنيشـان دةكرَيـتن     
ئةطةر ئةم ثارةية ئةطةِرَيتةوة بؤ حكومةتي ناوةندن ئةطةر نية با وةكو خؤي تةسبيت بكرَيتن بـةآلم دَلنيـا   

) من داواكارم لةطةَل ئةمةدا ئةوة بنووسرَيت : اراييةوة ثَي بدرَيتن دووةمكردنةوةيةكمان لةاليةن وةزيري د
على ان تتوىل وزارة املءلية ت دير ايرادات مبءل  املنق املءلية املساتح ة مان الع اود النفطياة ب ملحاق مسات         

ي هـةمان  (03)ي ن بةمةرجَي  ئَيمة لـة مـاددة  1/5بؤ منوونة بنووسرَيت  (ي دل اىل الربملءن ب موعد اقصءه 
ثرؤذة ياسـادا بـاس لـةوة كـراوةن كـة ئرياداثـان هةيـةن بـؤ ئـةوةي لـةناو ياسـاكةدا دووجـار ئـريادا  دووبـارة               
نةبَيتةوةن لَيرةدا كؤتايي بهَينني بة بابةتي ئريادا  ئي افةي بـؤ بكرَيـتن لةهـةمان كاتـدا بِرطةيـةكي تـريش       

، 0212املةررة، واملشءريع اليت مل ت بلب برملءن للسنة املءلية  اضءفة مبءل  املشءريع)ئي افة بكرَيتن بنووسرَيت 
بـؤ منوونـة   (اىل ايرادات احلةومة أو اىل ايرادات احلةومة مءمل ينص عليب ال ءنون على حتويلهء اىل مبءل  اخرى

تياتاتي ئةو ثارةي كة دةستكةوتووة لةناو ياساكةدا نةنووسراوة ئةضَيتة كوَيوةضن بؤ منوونة ئةضَيتة ناو ئيت
 .وةزارةتي ماليةن لَيرةدا بؤمان تةددير بكرَيتن بةمةرجَي ئةم دوو بِرطةي تَيدا بَيتن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .هاتووةن سوثاس(03)ئةو دسانة هةمووي لةماددةي 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ثةيام خانن فةرموو

 :بةِرَي  ثةيام ادد حممد
 .رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة

ديارة من نامـةوَيت دسـةكاني هاوِرَيكـامن بكـةمن ضـونكة دسـةكانيان بـة تةفصـيلي بـاس كـردن ئَيمـة لَيَليـةك             
ئةبينني لةم داهاتةدان داواكارين ئةو لَيَلية نةمَينَيتن وةزيري دارايي بؤمان ِروون بكاتةوة كة منح و داها ن 
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و وةزارةتانة ئةو داهاتةيان هاتووةن بة ثَيضةوانةية لة بة تةفصيل كة كاك بيالل و برادةران باسيان كردن ئة
وةزارةتــةكان هةَلــةي تَيدايــةن ئــةو هةآلنــة ِراســت بكرَيتــةوةن دواي ئــةوة ئــةو ثارةيــة دةستنيشــان بكرَيــتن    

 .سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ناس  خانن فةرموو

 :بةِرَي  ناس  تؤفية عبدالكري 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

حةدلةن لة ئيسـتيمارةي تةدـديري ئـريادا ن    ( 05)هاتووةن كؤكراوةي ( 1)رة ئةم بِري داهاتةي لةماددةي ديا
مليــؤني بــؤ دانــراوةن بــةآلم وةزارةتــي شــةهيدان و  ( 66)حةدلــة وةزارةتةكانــةن وةزارةتــي كارةبــا (05)ئــةم 

 .مليؤني بؤ دانراوة(64)ئةنرالكراوان
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ةشةي ئةوة مةكة خوشكي مـن ئـةو ثَيشـنيارةي هةتـة بـؤ ئـةم ماددةيـة ضـؤنةضن ئـةو وةزارةتـة           تكاية موناد
ضةندةو ضؤن نيةضن ئةوانة ِرؤشنت و تةواون بةس ئَيستا بؤ ئةم ماددةية ة ثَيشنيارَيكت هةيةن خةلةلةكـةي  

 .ضيةضن ضاكةكةي ضيةضن ئةوة باس بكة

 :بةِرَي  ناس  تؤفية عبدالكري 
 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

ديارة خةلةلي ئةمة لة ذمارةكةيدايةن من ئةبَي تةوزحيَي  بدةم لةسةر رةدةمةكة بؤ ئةوةي ئـةم ذمارةيـةم   
ئـةم ذمارةيـة ئةطـةر كـةمَي  سـةيري بكـةينن وةكـو و  وةزارةتـي شـةهيدان و          : بةالوة ِرؤشن نيةضن يةكـةم 

مليـؤني هةيـةضن بـةآلم    (64)وانـة بؤضـي   مليؤنةن ة خَيرة ئةو كـة شـةهيدان و ئةنرالكرا  (64)ئةنرالكراوان 
مليــؤني بــؤ دائةنــدرَيتن لةســةر زاري وةزيــري (66)كــاتَي كارةبــا : مليــؤني بــؤ دانــراوةن دووةم( 66)كارةبــا 

هـةزار بةشـداربوومان هةيـةن بـة عةمةليـةكي      (262)كارةباو بةِرَيوةبةري طشل وةزارةتي كارةبان وتي ئيََمة 
 .هةزار دينار بدا ن كة سؤثةرماركَيل وا هةية(02)حسابي ئةطةر هةر بةشداربوويةك 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ببورةن ئةوانـة مونادةشـة كـراوةن ئَيسـتا نايـةين دووبـارةي بكةينـةوةن تـةنها باسـي ئـةم ماددةيـة بكـةن ئـةم              

دن ئـةو  ذمارةية  ثَي خةلةلةضن ئةوة داوا بكة كةضي لَي بكرَيت وةك ئـةو بةِرَي انـةي ثـَيش تـؤ دسـةيان كـر      
كاتة دةخيةينة دةنطةوةن مةسةلةي كارةبا ئةو مي انيةي كةبؤي دانراوةن بةآلم لةجَيطاي تر شل زؤرتري بؤ 
دانراوةن ئَيستا وةخل ئةوة نية ئَيمة بضينة ناو تةفاصيلةوةن تكاية تةنها ماددةكة ضي لَيبكرَيت باسي ئةوة 

 .بكةنضن نةك شل تر

 :بةِرَي  ناس  تؤفية عبدالكري 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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باشة ئةكرَي من يةكسةر هةَلبست  و بَلـَي  ئـةم ذمارةيـة بـا ضـوار ئةوةنـدة بَيـتن ئـةي نابَيـت بةَلطةيـةكي عيلمـي و مـةنتقي             
ثَيشكةش بكةمن بؤ ئةوةي هةظاآلمن طوَييان لَي بَيتن بؤية تؤ حةدي خؤم  بةرَي با دسـةي خـؤم بكـةمن يـان تـةوزحيَي  بـدةمن       

مليـار دةكـا ن لـة سـاَلَيكدا     (16)هـةزاري بكـةيتن مانطانـة    (02)هةزار بةشـداربووةن ئةطـةر هـةر يـةكَيكيان زةربـي      (262)ئةم 
مليـارة نـةك مليـؤنن بـةس كـة جـةمعي ئةكـةين هـةر         (66)مليـؤني بـؤ دانـاوةن ئـةَلَين نـةخَير      (66)مليار دةكا ن ئـةم  (122)
كةدا ئةوة دووبـارة كـؤي بكةنـةوةن ئةطـةر ِراسـتة ئـةوة ئـةو ذمارةيـة         مليؤن دةرئةضَيتن بؤية ئةطةر ؤةَلةتة لة كؤدنةوة(66)

 .زؤر كةمةن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك دة سةعيدن فةرموو

 :بةِرَي  دة سعيد دة علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .طرنطرتين بةشي بودجة داهاتةن بةِراسل لةم داهاتةدا شةفافية  نية
 :ؤكي ثةرلةمانَي  سةربةِر

تكايةن شةفافية  هةية يان نان ئةوة شتَيكي ترةن ئَيستا تةنها لةسةر ماددةي دووةم دسـة بكـة بةتـةنهان ئـةم     
ذمارةية خراثة يان نان ئةطةر خراثة ئةوة ضي بؤ بكرَيت تـا ضـاك بكرَيـتضن تـةنها ئةوةيـة مةضـنةوة سـةر        

 .بابةتي تر

 :بةِرَي  دة سعيد دة علي
 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

وةزارةتةكان نامةنتقيةن ناضمةوة سةر تةفاصيل وةكـو جـةنابت   : ئةم ذمارةية هةَلةي تَيدايةن ضونكة يةكةم
وتتن كارةبا و موشتةرةك و فِرؤكةخانةو دةستةي وةبةرهَينان و ئةو شتانةن من ناضمة ناو تةفاصيلةوةن كة 

داهـاتي مـنح ودـةرزي دوةل كـة دةدرَيـت بـة       : ةمبة ذمارةي حسابي بةِراسل ضةند داتي ئـةم ذمارةيـةن دوو  
: مـودةوري سـاَلةكاني تـرن ضـوارةم    : عَيراق و بة هةرَيميشن ئَيمة حصـةمان هةيـةن ئةمـة ديـار نيـةن سـَييةم      

بةِرَي  وةزيري سامانة سروشتيةكان باسي منتي كاشي كرد ئةويش ديار نيةن خؤي ئةم ئرياداتـة تـةمخيينن   
هةزار بةرميل نةو  تصـدير دةكـةين لـةداهاتوودا هـةر بـةرميلَيكيش      (122- 62)تةدديريةن ئَيمة مانطانة 

يةك دؤالرن ئةمةش ديار نيةن خاَلَيكي تـر ئـةو ئيسـتيقتاعا  و ئـةو ثرؤذانـةي كـةالمان بـردن ئـةبَي لَيـرةدا          
 .عيالج بكرَيت يان بة ماددةيةكي سةربةخؤي بَيتن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .فةرمووسةرطوَل خانن 

 :حسن رضءبةِرَي  سةرطوَل 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من لةسةر ماددةي دووةم ئةوةم هةيةن كة بةثَييي ئيستيمارةي تةدديرا  كة بؤ ئرياداتي حكومة  دانراوةن 
تةنها دوو بابي باس كردووةن زةرائيب و ئرياداتي تـرن ئَيمـة دةثرسـني ئايـا ئرياداتـي هـةرَي  تـةنها ئـةو دوو         
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ةيةن وةكو هاوكارامن هةموو باسيان كردن زؤر بابي تـر هةيـةن زؤر مـةجالي تـر هةيـةن كـة ئَيمـة ئـةزانني         باب
هةمووي داهاتة بؤ حكومـة ن بـةآلم لـةم ذمارةيـةدا ضارةسـةر نـةكراوةن ئَيمـة ثَيمـان وايـة كـة داهـاتي زؤر            

 .سهةيةن نةخراوةتة سةر ئةم ماددةيةن بؤية ثَيمان باشة ئي افة بكرَيتن سوثا
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ئاشل خانن فةرموو
 :بةِرَي  ئاشل ع ي  صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة مونادةشة كردني ئةم ضةند رؤذةن نا لؤذيكي ئابوورهان بؤ دروست بووةن لـةالي ئـةم برادةرانـةش كـة كؤمـةَلَي       

مليار دينارن ئةطةر موداِرةنةي بكـةين تـةنها   (62)كان  تةمخني كراوة بة دسةي يةكرتهان دووبارة كردؤتةوةن تةواوي ئرياداتة
بة داهاتةكاني طومرط و ِرسوما  و ئاو وكارةباو داهاتةكاني زةويي و كرَييـي شـارةوانيةكان و وةزارةتـي ئـةوداف و بَيجطـة لـة       

ديراتـةي كـة دانـراوة زيـاترةن لةاليـةكي      كؤمةَلَي  وةزارةتي ترن بةتةسةوري من ئةطةر بة ذمـارة كـؤي بكةينـةوة زؤر لـةم تةد    
ترةوة ئةو ثارة مودةوةرةي كة زؤربةي ئةندام ثةرلةمانةكانيش باسيان كردن ئةطةر ئَيمـة ئيسـتيمارةيةكي فيعلـي نةفـةداثان     

ا ن هةَلبة  بةذمارةش لةسةر مةسةلةي ثـارة مودةوةرةكـان ئـةمانتواني دسـة بكـةينن ئَيسـت      0229لةبةردةمدا بوايةن هي ساَلي 
وةكـو ذمـارة ئةماخنســتة سـةر داهــا ن كـة لـةو بــاوةِرةدا بـووم كَيرظةكــةي زؤر زؤر بـةرز دةبوويـةوةن ثرســيارَيكي تـر كــةخؤي          
تةنادوزَيكي دروست كردووةن لةاليةن ئةو ئيستيمارةي كة خراوةتـة بـةردةممانن ئةطـةر بـةياناتي فيعلـي وةزارةتـةكان خؤيـان        

تةنادوزي تَيدايةن وةكو ئةو بةِرَي انةي كةباسيان كـردن ئةطـةر بـةياناتي فيعلـي سـاَلي       موداِرةنة بكةينن بة تةدديراتي ئةمساَل
كـة دانـراوةن كـة بةيانـة فيعليةكـةي       0212ي وةزارةتي كارةبا موداِرةنةي بكـةينن بـةو تةدديراتـة ئيجمالييـةي سـاَلي      0229

مليؤن دانراوةن خؤي بؤخـؤي ئةمـة تـةنادوزَيكي    (66)مليؤن تةددير كراوةن لةم ساَلدا بة (06)مليار و (122)خؤيان ن يكةي 
 .طةورةية كة خودي ئيستيمارةي وةزارةتةكانيش ثرسياريان لةال دروست كردووينن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك عومةر عبدالردنن فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالردن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هاتووةن موصـادةدةي  0212سةرةتا ئَيمة لةخاَلي يةكةمدا دةنطمان لةسةر نةفةدا  دان ئةو ذمارةي كة لةسةر نةفةداتي ساَلي 
لةسةر كراو دةنطي لةسةر دران ئاشكراية مي انية بريتية لة نةفةدا  وواريدا ن ئةمةي لة مـاددةي دوودا هـاتووةن بةشـَيكة لـة     

ة زؤر بةوازحي هاتووةن هةروةكو ليذنةي ياسايش هيال موالحةزةيةكي لةسـةر نـةبوون مـن    ن من ثَي  واي0212بودجةي ساَلي 
لةبةر ئةوةي ليذنةي مالي ِراثؤرتي خؤي تةددي  كـردن لـة ئةساسـدا ِراثـؤرتي     ( 20)ثَي  وايةن ئةطةر بطةِرَيينةوة سةر ماددةي

اثؤرتةكـةي ليذنـةي دارايـش بريتيـة لـة كـؤي       ن ِر0212ليذنةي مالي كـرا بـة ئةسـاس بـؤ مونادةشـة كردنـي مي انيـةي سـاَلي         
زؤر بــةوازحي باســي (20)ِراثــؤرتي هــةموو ليذنــةكاني ثةرلــةمانن بــةو موالحةزاتانــةي كــة هــةيانبووةن لةبــةر ئــةوة مــاددةي   

لة ثةيِرةوي نـاوخؤن هـةر وةكـو لـة بةيانيـدا بـاس لـةوة كـران كـة ليذنـةي دارايـي            (22)لةسةركردن كةواتة دَيينة سةر ماددةي 
موو بةشةكان و بابةكاني مي انيةي خسـتة بـةرباس ولَيكؤَلينـةوة و بةردةنطـدانن ئـةوة بـوو دةنطـدان لةسـةر زؤري نـةكران          هة

ن كة دةنطي خؤي هَينـا  0212يةكَي لةوانة ليسل خةمآلندني داهاتي يةكطرتووي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بوو بؤ ساَلي 
دران بؤية ئةم ِراثؤرتةي ليذنةي دارايي وئابوورين بةشَي  دةبَيت لـةم ياسـايةن   مليؤن و دةنطي لةسةر (529)مليار و(342)بة 

ن هـــيال 0212مـــادام ئيعتيمـــادي لةســـةر كـــرا بـــؤ مونادةشـــة كـــردنن كةواتـــة ئةمـــة بةشـــَيكة لـــة ياســـاي مي انيـــةي ســـاَلي  
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وةن ثـَي  وايـة ئـةوة وةزيـرة     كةموكوِرييةكيشي تَيدا نيةضن ئةمما بةنيسبة  ئةوةي كة داهـاتي تـر هةيـةو باسـي لةسـةر نـةكرا      
بةِرَي ةكاني ثَيشوو باسيان لةسةر كرد كة ضؤنة ئةو داهاتانةن ضؤنيش بةكار ئةهَيندرَينن لةبةر ئةوة هةر دةستكاري كردنَي  
لةسةر ئةو بِرة ثارةي كة لَيرةدا باسي لةسةر كراوةن خةلةل دةخاتـة سـةر ئـةو بـِرة ثـارةي كـة لةمي انيـة لـة مـاددةي يةكـةم           

ووةن بة نةتيجةش ئةو بِرة ثارة بةنةدصي خةمَلَيندراو باسي لةسةر كراوةن لةبةر ئـةوة مـاددةي دوو هـيال ؤمـوزَيكي تَيـدا      هات
 .نيةن بؤية ثَيويست دةكا  دةنطي لةسةر بدرَيتن  زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك نةرهانن فةرموو

 :بةِرَي  نةرهان عبداه دادر
 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي

مليـار  (342)من نامةوَيت هةندَي لةدسـةي برادةرةكـامن دووبـارة بكةمـةوةن ئـةو واريداتـةي كـة ئَيمـة لـة ثـَيش ضـاومانة كـة             
مليؤن دينارةن ئةم واريداتة بةِراسل ئةوةندةي كة من تَيي طةيشتووم و وردةكاري  تَيدا كردووةن بـةكار نـةهاتووة لـة    (529)و

اوي ئةمساَلدان ئايا ئةو داهاتة ئةطةِرَيتةوة بؤ حكومةتي مةركةزين ئةوةي ئَيمة تَيي طةيشتووين لـة  بودجةي طشل خةمَلَيندر
ليذنةي ياسايش ثَي  واية ِروونيان كردؤتةوةن كـة تـةنها طومرطـةكان دةطةِرَيتـةوةن كـة بـةس طومرطـةكان دةطةِرَيتـةوة بؤضـي          

مة و تا ب انني ضةندي دةمَينَيتةوةن بؤ ضي نةخراوةتة سـةر بودجـةي   طومرطةكانيان لَي دةرنةكردووةن تا دياري بكرَيت بؤ ئَي
هـةزار دؤالر بـؤ ثرؤذةيـةكي    (262)مليـؤن  (12)طشلضن من ثرسيارَيك  ئاراستةي بةِرَي  وةزيـري دارايـي كـردن كـة مةبلـةؤي      

َيندراوةتـةوة سـةر ئـةو داهاتـة يـان      كارةبا تةرخانكرابوون  شةش تا حةو  ساَل دةبَيتن لة بانقَيكي بةريتاني دانراوةن ئايـا طةرِ 
 .ناض

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
تكاية وةرة سةر ماددةكةن نةك باسي شل ترن عةزهة خانن فةرموو كَي لةماددةكة دةربضَيت وةختةكةي لَي 

 .ئةبرمن دوايي طلةيي نةكةن

 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هــةموومان دةزانــني يةكَيكــة لــة مــاددة هــةرة طرنطــةكان كــة ِروونــي و شــةفافية  لــة   مــاددةي دووةم وةكــو
بودجةدا دياري دةكا ن بةآلم بةداخةوة ئةم مـاددةي كـة هاتؤتـة بةردةسـل ئَيمـة بـة طوذمةيـةك ثـارةن كـة          

ي مليـؤن دينـارةن ديـارة لَيـرةدا هـيال بةرضـاو ِروونيـةك نةخراوةتـة بـةردةم ئةنـدامان          (529)مليار و(342)
ثةرلةمانن كـة ئايـا داهـاتي نـاوخؤو بودجـةي مـودةوةر لـةم بودجةيـةدا كـواضن ئةطـةر بودجةكـة بـة ِروونـي              
وشةفافيةتةوة بهاتايةتة بةردةسـتمان ئـةو كاتـة ئـةمانوو  ئـةم طوذمـة ثارةيـةن بةشـةكاني ديـاري بكرايـةن           

ومي لـة بودجةكـةدا بـؤ ديـار     ِروون تر بوون من لَيرةدا ثرسيارَي  دةكةمن ئايـا داهـاتي هـيال كارطةيـةكي حكـ     
 2و % 22نيةضن ئايا كارطـةكاني حكومـة  هـيال داهاتَيكيـان نيـةضن ِرَيـذةي داهـاتي وةزارةتـي ثيشةسـازي لـة           

هاتؤتة خوارةوةن بةطوَيرةي % 46دان كة لة 0229تةن ِرَيذةي داهاتي وةزارة  بة بةراورد لةطةَل ساَلي  22ون
 .كارطةية(12)ةن حكومة  خاوةني ِراثؤرتَيكي ِرؤذنامةي ِرووداو كةهاتوو

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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 تكاية ِرؤذنامة جَيطاي ئَيرة نيةضن تكاية دانيشة كاك عبدالسالمن فةرموو

 :صدية مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةسـةر ماددةيـةك    داواكارم كةهاوكارم بن بؤ ئةوةي لة مةوزوب دةرنةض ن من داوام كردووة كـة دسـة بكـةم   
لةياساكةن من لةوة تَيدةطةمن كة ذمارةيـةك ؤةَلـة  بَيـت يـان ثَيشـنيارَي  يـان ئي افةيـةك  هـةبَيت كـةزياد          
بكرَيت يان لة كؤتايدا بَلَي  من لةطةَلي  يان لةطةَلي ني ن ئةطةر شَيوازةكةي من جياواز بَيتن من دةَلَي  ئةم 

ةم هؤيانةي خوارةوةن ئَيمة يةكةمني جار موصادةدةمان كرد لةسةر ماددةية وةكو خؤي  َينَيتةوةن لةبةر ئ
ذمارةكة خؤين دةرفةتيش درا بةئَيمة كة باسي لةسـةر بكـةينن هةنـدَي  لةطـةَلي بـوون و هةنـدَيكيش دذي       
بوونن من ئةوة دووبارة ناكةمةوةن من دةَلَي  بؤية من لةطةَل ئةوةدام كةوةكو خؤي  َينَيتةوةنضونكة ئَيمة 

بي خيتامي مونادةشة ناكةين لَيـرةدان تـاكو بضـني بـ انني كـة مـودةوةرم هـةبوو يـان نـةبووضن مـن داوا           حسا
دةكةم ئةم نةصة وةكو خؤي  َينَيتةوةن ضونكة من واي لَي تَيدةطةم كـة داهـاتَيكي خةمَلَينـدراوة بـؤ سـاَلي      

ة ضـؤن سـةرف بـووةن مـن تةسـةور      داهاتوون ناتوامن بة ئَيوة بَلَي  وةرن بـؤم تـةحقية بكـةن بـ انن ئـةم ثـار      
ــن       ــدانن الي م ــة دةنط ــة خراي ــردن ثارةك ــان ك ــةكامنان دةستنيش ــرانن بابةت ــاوةكان مونادةشــة ك ــةم سةرض دةك

ش مـةوزوعي نـةو ن مونادةشــة كـراوةن لةبـةر ئـةوة مـن ناضـمة ســةر        (03)بابـةكاني واز  بـوون لـةماددةي    
ةتةن ضونكة تَيدةطةم كةتـةواو بـووة لـةالي مـنن     ئةوةي كةمونادةشةي ئةوة بكةمن ئةو ذمارة راستة يان ؤةَل

ــةن          ــةر بكرداي ــةمان لةس ــةمرتين دس ــة ك ــة دةبواي ــةم ماددةي ــةم ئ ــةور دةك ــن تةس ــةن م ــ  ني ــياري تريش ثرس
بةخؤاةوةن ضونكة تةحصيل حاصلة ئَيمة دةنـط دةدةيـن لةسـةر ِراسـل هَينانـةوةي ذمارةيـةك كـة ئَيمـة         

دذي بومايــة مــان مــن بــوون بــةآلم وةخــل خــؤي حــةدي خــؤم  دةنطمــان لةســةر داوة بةزؤرينــةن ئةطــةر مــن
 .وةرطرتووةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزير ِرةئيتان بؤ ئةو ثرسيارانةي كة كران

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

و وةآلمي هةمووي  دايةوةن ئَيستاش بؤتان دووبارة دةكةمةوةن من ئةو رؤذة ديارة زؤر ئةم ثرسيارانةم لَيكرا
زؤر باســي مــودةوةر دةكرَيــتن مــودةوةر لــة حســاباتي خيتاميــدا دةردةضــَيت كــة مــودةوةر بــؤ كــوَي  : يةكــةم

دةضَيتضن من حةزم دةكرد هةندَي شت هةية ِراست بكرَيتةوةن تكام واية بةنةوعَي شـت وةرهـةطرنن جـارَي    
طي كة لةزؤربةي زؤريان طوَي  لَي دةبَيتن دةَلَين حساباتي خيتامي شةش مـانطين يةكـةم   حساباتي شةش مان

شت شةش مانطي خؤي خيتامي نيةن هـي شـةش مانطـةن ئـةوة ِراثؤرتـةن تكـام وايـة ئةطـةر بَيـت و ئَيمـة بـة            
ــامي بــ انني ضــؤنةن لةوَيــدا دةزانــني كةهــةموو           ــاباتي خيتــاميش بــ اننين تةبيعــةتي حســاباتي خيت حس

ودةوةرَي  لةوَي دةردةكةوَيتن بةنيسبة  ئرياداتةوة كةمن باس  كردووةو ئَيستاش باس دةكرَيتن تةنانة  م
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طومرطةكان ئرياداتةن فيعلةن وةخل خؤي ئةمة مونادةشة كرا لةثةرلةمانن كة زةرائيب و ئةواني تر هيضي 
ئةوةي منيش لةسـةري بـِرؤم و هـةم     ئريادا  نيةن بةآلم بةداخةوة هيال بِريارَي  لةثةرلةمان دةرنةضوون بؤ

ثةرلةمانيش دابيل بة ثةرلةماني عَيراق بَلَيت ئةمة بِرياري ئَيمةيةن ئةمة ِرةئي ئَيمةيةضن تا ئَيمـةش وةكـو   
حكومة  ئيشي لةسةر بكةينن بةنيسـبة  ئـةو فةردانـةي كـة ديـار نيـةن و باسـي دةكـةنن مةسـةلةن دةَلـَين           

مليؤنـة تـةنها ئرياداتـي ديـواني وةزارةتـةن مـن ئـةو رؤذة بـؤ         (66)ان ئةو مليؤن ئريادا  دانراوة لةكارةب(66)
هــةموو بــةرِنَي امن بــاس كــردن ئَيســتا بؤتــان دةخوَينمــةوة جــارَيكي تــرن ئَيمــة هــاتووين تةدــديراتي دائــريةي  

مليارةن كة يةك لة يةكي تةر  (304)مليار دينارن ضونكة خةرجيةكانيشي (146)كارةبامان وةرطرتووةن بة 
ي ئةمَينَيتةوةن تةبيعةتي حساباتي وةزارةتي كارةبا جيـاوازة لةطـةَل حسـاباتي دةوائـريي تـرن      (129)ةكةي د

هةندَي  لةم دةوائريانة حساباتيان المةركةزييةن هةندَيكيان حساباتي موةحةديان هةيةن هةندَيكي تريشيان 
ازةن جـؤري سـةرفكردن لةناويـدا    حساباتي مةركةزييان هةيةن هـةر يـةكَي  لـةم حسـاباتانة تةبيعـةتي جيـاو      

جياوازةن هيال وةصَلَي  يان حسابَي  كةمةركةزي بَيت سةرف ناكرَيت تا نةضَيتة خةزَينةن مةسةلةن ئَيسـتا  
شارةوانيةكان حساباتي تايبةتي خؤيان هةيةن شارةواني خؤي ئةبَيت خـؤي بـذَينَيتن ئَيمـة وةكـو حكومـة       

ددير دةكةينن ئريادةكةي تةدـدير دةكـةينن ئةوكاتـة بـؤ دةعـ       دةعمي دةكةينن بؤية دَيني خةرجيةكاني تة
مليـار دينـارةن بةنيسـبة  بانكةكانـةوة بةهـةمان      (46)ثارةي بؤ دادةنَينين تةدديري شارةواني بـؤ ئرياداتـي   

شَيوة هاتووين خةرجيةكامنان وةرطرتووةن داهاتةكامنان وةرطرتووةن وةحلاصَل مـن ئـةو رؤذة شـةرح  كـردن     
بـةو شـَيوةيةن ئَيمـة فةردـةكامنان هَينـاوةن تكاتـان لـَي دةكـةمن بطةِرَينـةوة سـةر جةدوةلـةكانن             ئَيستاش ئةوة

بيخوَيننةوةن ئةمانة هةمووي مةوجودةن مةعقولة ئريادَي  وةربطريَيتن وةزارةتي دارايي ئـةو ئـريادة البـدا     
اني ِرةدابـةي مـالين   ئـةي تـةدديقي ديـو   (32)ئةي وصـوالتي دـةب ي  ( 55)بةاليةكي تردان ئةي موحاسةبةي 

ئةي تةدديقي شةش مانطي ئةم كؤمثانيايةي كة ئَيستا لةالي ئَيمة تةددية دةكا ن تكام وايـة زؤر زةختمـان   
لةسةر مةكةنن ضونكة ئةطةر بَيـت و بؤتان شةر  بكةم ن هةرضةندة مـن لةشـةرحةكة ئي عـاج نـا ن بـةآلم      

نةي كةتا ئَيستا ئَيمة تةدديرمان كردووةن مةسـةلةن  جارَيكي تر ئةوانةم هةمووي شةر  كردووةن ئةو داهاتا
مليـارن فر ةؤكةخانـةكان بـة    (606)مليـارن نـةو  بـة    (45)مليـؤن تةدـدير كـراوةن بانـ  بـة      (146)كارةبا بة 

مليـارن ئَيمـة فةردـةكانيمان وةرطرتـووةن     (294)ئةو داهاتانة هةمووي ئةكاتـة  (46)ن شارةوانيةكان بة (36)
وةن تـةنها  (342)يةن تةبيعةتي ئةم حساباتانة بةم شَيوةيةيةن ئةمة ناضَيتة ناو ئـةو  ئةمة دةسةآلتي ئَيمة ن

مليــارةن لةكوَييــةضن (292)فةردــةكاني نــةبَيتن بةنيســبة  داهــاتي نــةو  كةباســتان كــردن كــة ئــةَلَين ئــةو    
مـة دامـان   وةَلآلهي ئةو رؤذة شةرح  كردن و  ئةوة ثـارةي مـةداريو و ئةوانةيـةن ئـةو تةدديراتةيـة كـة ئيَ      

ناوةن ثرسيارَي  هةية كة جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان وتي جوابيان مـةدةوةن بـةس مـن جوابتـان دةدةمـةوةن      
مليـؤن دؤالرةي كـةئَيوة باسـي    (262)مليـار و  (21)ئةطةر روخسة  بدا ن ضونكة وةسـتاني دسـةكانن ئـةو    

ــةن بــ      ــاباتي حكومةتداي ــةناو حس ــة ن ل ــاباتي حكوم ــؤ حس ــةوة ب ــةنن طةِراوةت ــاداري  دةك ــي ئاط ةكيتابي ِرةمس
 .ئةجنومةني وةزيران وهةموو وةزارةتةكاني مةعنيمان كردؤتةوةن سوثاس
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 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .وةزيري ثالندانانن فةرموو

 (:وةزيري ثالندانان)بةرِنَي  علي سندي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةسـةر نـةو ن   : ي دةولـةتي مانيتـةن دووةم  لةسـةر داهـات  : بةحةديقة  دوو تةعقييب كور  هةية يةكَيكيان
ضونكة بةِرَي  وةزيري سـامانة سروشـتيةكان لَيـرة ئامـادة نيـةن بـا بـةوةي دووةم دةسـت ثَيبكـةمن كؤمـةَلَي            
ثَيشنيار كران واب امن ثَيشنيارةكةي دكتؤر زانان مةنتقي بوون بةآلم وةزيري سامانة سروشتيةكان لَيرة ئامادة 

ةآلم دايـةوةن ئَيـوة هةنـدَي  لةبـةِرَي ان دوايـي تـةعقيبتان كـردو وتتـان المـان ِروون          بوون ثرسيارةكانيشـي و 
نةبوون بةآلم من ثرسيارَيك  هةيـةن ئايـا ئةوةشـتان ال واز  نـةبوو كـة ياسـاي نـةوتي عَيـراق لـة ثةرلـةماني           

لـة بـةِرَي تانن ئَيـوة    عَيراق هَيشتا ئيقرار نةبووةن ئةي ئةوةتان لةال وازحة يان ناضن من ئةو ثرسيارةم هةية 
ئةتانةوَيت كؤمةَلَي  هةنطاو ثـيََش ثةرلـةماني عَيـراق بكـةونن ن ئَيـوة ثةرلـةماني عَيـراق ئيقـراري دـانوني          
نةوتي نةكردووةن هَيشتا هةَلواسراوةن ئَيوة ئةتانةوَيت لَيرةدا ناوي لَي بنَين ئريادا ن ئةم دؤكؤمَينتةن ئةطةر 

يــة ضــةندة نـــازامن    (03)يـــان ( 00)حــةمول بكـــةنن دةطةنــة فةدــةرةي    دوو الثــةِرة يــان ســـَي الثــةِرة تة   
 :كةبةوازحي دةَلَيت

 :املءدة الثءلثة والعشرون 
ت ول وزارة املءلية واالقتصءد وبءلتنسيق مع وزارة املاوارد الطبيعياة باتخمني وت ادير املاوارد الايت حت اق مان         

دةبـَي لـةوَيش موتـابة بَيـتن     ( الد اتور العراقاي  نشءطءت وا تثمءر املاوارد الطبيعياة املساتح ة لالقلايا وفاق      
 .وتضءف اىل الواردات املتح  ةضونكة ئةمة ساماني سروشتيةن 

بةنيسـبة  دوةلـي مانيتـةوةن تـةنها     : ئةمة واب امن مونادةشـةكردن لةسـةر ئةمـة لـةثَيناو ضـيدايةضن دووةم     
انيتـةن حـةدَيكي مةشـروب هةيـة بـؤ      ئيتتيمال هةيةن ئَيوة ذمارةي دةديقيشتان النةبَين بـؤ ثـارةي دوةلـي م   

ــةمانطي    ــاتووةن ل ــراق ه ــةموو عَي ــةمانطي   0223ي 12ه ــردووةن ل ــل ثَيك ــةي دةس  0223ي 5وة تةنري ةك
ديراسةي ئيتتياجاتي عَيراق كران ذمارةيةكي تةمخيين دانرا لة مةدريـدن لـة كؤبوونـةوةي يةكـةمي دوةلـي      

ــة   ــةن ب ــار  (64)مانيت ــادةي ئيعم ــديري ئيع ــار دؤالر تةد ــر   ملي ــَيوةيةكي ت ــةوة بةش ــران لةوكاتةش ــراق ك ي عَي
ي خــؤي (سرتاكضــةر)ثرؤذةكــة بةردةوامــةن كؤمــةَلَي  شــتيش ســةرفكراوةن ئةوانــةي كــة ســةرفيش دةكرَيــت 

هةيةن ني امي خؤي هةيةن دةستةي باآلي بونياتنانةوةي عَيراق هةيةن نوَينةري حكومةتي هةرَيمي تَيدايـةن  
ي مانيتة هةر دةوَلةتَي  بةثَييي دي ايين خؤي بةشـَيوةيةك يابانيـةكان   ثارةي كاش ناضَيتة الي كةسن دوةل

سةرن دةكةن لة عَيراقن ئةمريكيةكان بةشَيوةيةكي ترن كؤرييةكان بةشَيوةيةكي ترن هةر لة ثَيشكةشكردني 
ثرؤذةوةن هةتا ديراستةكردن و ئيقرار كردنين دوايي تةندةر كردني وتةنري كردني وتةسوية كردنين هـيال  

ش بكـا ن هـي   0229شتَيكي لةوةزارةتي مالية نيةن لةبةؤداديش حكومة  نـةبَي سـةيري موازةنـةي سـاَلي     
 .يش تا ب انن لةواريداتي عَيراق هيال شتَي  لةوانةي تر كراوة يان ناضن زؤر سوثاس0222
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 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك بيالل نودتةي ني امي هةيةن فةرموو

 (:بيالل)اهبةِرَي  ادد سليمان عبد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

داوادةكةم لةجةنابتان كة لة ثرؤتؤكؤل ئةو دسةي جةنابي وةزير بسِرنةوةن كة ئَيمـةي تـةحليل   : من يةكةم
كرد بةكةو كةدذي خؤيةتين ئَيمة ئةنداماني ثةرلـةمان كـةو نـني و دذي ميللـةتي خؤاـان نـنين هـةوَليش        

ــة    ــةتطوزاري ب ــرين خ م ــة زؤرت ــن ك ــنين      دةدةي ــان ن ــورد دذي خؤم ــةي ك ــةننين ئَيم ــان بطةي ــةتي خؤم ميلل
سةبارة  بةدسةكةي جةنابي وةزيري دارايـي كـة   : ميللةتَيكني خوَينمان ِرشتووة تا بةوة طةيشتووينن دووةم

لةسةر وةزارةتي شارةواني دسةي كردن بةحوكمي ئةوةي كةمن سةرؤكي ليذنةي شارةواني ن لةطةَل جـةنابي  
كة كؤبووينةوة لةطةَليان لـة ليذنـةن ئـةوان داوايـان لةئَيمـة كـردن كـة ئـةوان دةسـةآلتيان           وةزير وهةيوةتَي 

ثَيبــدرَيتن لــةو بودجةيــةي كةهةيــةن لــةو دةســةآلتةي كةهةيانــة لــة ثارةكــةدان ميقــدارَي  ســةرف دةكرَيــت  
 .بؤخؤيانن بةآلم ئةوةي كةمن دةيبين 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ي امــي بــوون بــةِرَي ان ئــيترتام بــؤ ثةرلــةماني كوردســتان و هــةموو ئةندامــة    توخــوا تــؤ مةبــدةئت ئــةوة ن 

بةِرَي ةكاني دابنَيني ووشةي كةو نةياري خؤيةتين ئةوة لـة ثرؤتؤكـؤل بسـِرَيتةوةن كوَيسـتان خـانن نودتـةي       
 .ني اميت هةيةن فةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة لةسةرةتاي دانيشتنمانةوة تا ئَيستان زؤر بةِرَي ةوة موخاتةبةي وةزيرةكامنـان كـردووةو مـان    ثَي  واية ئَيم
خؤمانة ثرسيار بكةينن يةك ثرسياري ني امي  لةكاك فرسة  هةيةن ئايا وةزيـرة بـةِرَي ةكان بؤيـان هةيـةن     

مـن بـؤ   ( 02)طةِرَينـةوة بـؤ مـاددةي    سنوور دابنَين بؤ دسة كردني ئَيمةن ثَيمان بَلَين وابَلَين و وا مةَلَين و ب
ئةوة داوا دةكةم كة ِروونكردنةوةمان بدةنَين ئايا ئةوان ئةتوانن سنوور و ضوارضـَيوة بـؤ دسـةي ئةنـداماني     

 .ثةرلةمان دابنَينن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك فرسة ن فةرموو

 :بةِرَي  فرست ادد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .و ضوارضَيوةو تةن هي دانيشتنةكان بةدةست سةرؤكي ثةرلةمانةن سوثاس سنوور
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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بةِرَي ان ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوةن ضونكة مونادةشةي زؤري لةسـةر كـران تكايـة دواجـار بيخوَيننـةوة تـا       
 .بيخةينة دةنطةوةن فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  

 : ماددة  دووةم 
سـَا سـةد و ضـل و هةشـت مليـار و      ) 342, 529بـة طوذمـة  تـةنيا     0212داهاتا بودجة  سـاَلا دارايـا   

 ( .شةش سةد و حةفتا و نؤ مليؤن دينار

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسـي  (30)ي لةطةَلـدا نيـةضن   كةسي لةطةَلدايةضن كَيي(56)ئَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسل بَلند بكا ضن 

 .لةطةَلدا نيةضن بةزؤرينةي دةنط وةرطريان بؤ ماددةي سَييةم تكاية
 

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة الثءلثة

ارد املءلياة  العراق متوي  حسءبءت الوزارات واالدارات وفق املاو  –تتوىل وزارة املءلية واالقتصءد القليا كورد تءن 
 .املتءحة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددة  سَييةم 
عَيــراق دارايــا دابــني كردنــا ذمَيريــار  وةزارةتــةكان و  –وةزاراتــا دارايــا وئــابوور  هــةرَيما كوردســتان  

 . كارطَيِريةكان بةثَيا داهاتا دةستكةوتوو  دارايا دةطرَيتة ئةستؤ 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانةِرب

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِرةئي ئَيمة بةم شَيوةي خوارةوةيةن زياد كردني بِرطةيةك بؤ ئـةم ماددةيـةو نـاوةرؤكي ماددةكـة دةبَيـت بـة       
اضاءفة ايارادات   : ةءنياءل  }نةي هاوبةشـةوة بـةم شـَيوةيةن    بِرطة يةكن بِرطةي ئي ان ثَيشنيار كراو لةاليةن ليذ

البلديءت اىل ميزانيءتهء ا ءصة لت،طية الزيءدة ب ت ديا ا ادمءت البلدياة للماواطنني و علاى أن ت اول وزارة      
ئامـاجنيش لـةزياد كردنـي ئـةم بِرطةيـة ئةوةيـةن       . {املءلية و االقتصءد مبراقبة هذه االيرادات و كيفية صرفهء
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ي كردني دارايية بؤ تةواوي شارةوانيةكانن بؤ ئةوةي بتوانن بة باشرتين شَيواز خ مةتي هاووآلتياني ثشتطري
 .كوردستان بكةنن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك فرسة ن فةرموو

 :بةِرَي  فرست ادد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةاليةكي ترةوةن دةوانيين تر هةيةن شـارةواني يةكةيـةكي    لةاليةكةوة ِرةئي ليذنةي هاوبةش دروستةن بةآلم
ئيداري المةركةزييةن مي انيةتي خؤي هةيةن بودجةي خؤي هةيةن حةتا بودجةكةشيان نايةتة ئَيرةن نازامن 
وةزارة  يــان ئةجنومــةني وةزيــران خؤيــان تةصــديقي دةكــةنضن لةبــةر ئــةوة بــةِرةئي مــن داعــي نيــة ئَيمــة  

ضونكة دانونَيكي تر هةيةو دووبارة كردنةوةي نةصـي دـانوني شـتَيكي دروسـت نيـةضن      دووبارةي بكةينةوةن 
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياسايي ثَيشنيارةكةتان سةحب دةكةنن يان نا

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة ئَيمةيان ِرانةطةياندن ئَيمةش دةزانني كة شـارةوانيةكان  ئَيمة كةمونادةشةمان كردن بةِراسل بةو شَيوةية ب
شةخصيةتي مةعنـةوي خؤيـان هةيـةن مي انيـةتي تايبـةتي خؤيـان هةيـةن بـةآلم ئَيمـةيان وا تَيطةيانـد كـة            
ئينةهو ئَيمة مي انيةيان دةدةييَنن لةبةر ئةوةي مي انيةكةي خؤيان وةكو ثَيويست نيةن بؤية ئَيمة وثان با 

نيةكة بؤخؤيان بَيـتن ئَيسـتاشن ئةطـةر ئـةوة زامـن دةكرَيـتن ئَيمـة ثَيشـنياري خؤمـان سـةحب           هةموو مي ا
 .دةكةينةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .بةِرَي  جةنابي وةزير

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئـيش دةكـةنن حسـاباتي تايبـةتي خؤيـان هةيـةن ئَيمـةش        (5)رة شارةوانيةكان هةمووي بة ثَيـي بِريـاري ذمـا   
لَيــرةدا بامســان كــردن خــةرجي وئــةوةاان لــَي دةركــردووةن تــةنها فروداثــان داونــةتَين هــةر دةعمَيكيشــيان  
ويستووة حكومة  دةعمي كردوون و دةعميشيان دةكا ن ثرسيارَيكي تر كران كة ئايا دةسةآلتيان بدرَيَل بؤ 

 .ؤيان بةخؤيان سةرن بكةينضن بؤ زانياري بةِرَي تان ئةو دةسةآلتةيان ثَيدراوةن سوثاسئةوةي ثارةي خ

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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ئةم ماددةية تةحصيل حاصلةن ئةطةر هيال مونادةشةيةكتان نيـةن دةخيةينـة دةنطـةوةن باشـة ثـةهان خـانن       
 .فةرموو

 :بةِرَي  ثةهان ع الدين عبدالردن
 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

سةبارة  بة ماددةي سَييةمن من ثَيشنيار دةكةم ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايين  َينَيتةوةن بةآلم لـةجياتي  
دةرامـةتي شـارةوانيةكانن بكرَيــت بـة وةزارةتـي تةندروســلن ضـونكة ثَيشـرت ئَيمــة دسـةمان لةسـةركردن كــة         

بةآلم بةضاودَيري وةزارةتي دارايـي بَيـتن زؤر   دةرامةتي وةزارةتي تةندروسل بؤ خؤيان سةرف دةكرَيتةوةن 
 .سوثاس

 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .دكتؤر زانان فةرموو

 :دة كري  رؤوفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من لَيرةدا دذة هةَلوَيستيةك دةبين  لةنَيوان هةَلوَيسل ليذنةي هاوبةش و وةزيري داراييدان بةِرَي  وةزيري 
ارايي ئاماذةي بةوةدا كة مةفروزة شارةوانيةكان خؤيـان خ مـةتي خؤيـان بكـةنن خؤيـان ثارةكـاني خؤيـان        د

سةرف بكةنن بةآلم خؤ ئـةم ثرؤذةيـة لةاليـةن حكومةتـةوة ثَيشـنياز كـراوةن ئةبوايـة لةاليـةن حكومةتـةوة          
بةِرَي انـة خؤيـان دةزانـن     ئةمة ثَيشنياز بكراية تا ثةرلةمان تـاوتوَيي ئـةو حاَلةتـةي بكردايـةن ضـونكة ئـةو      

بةكام ياسا ثابةندن بؤ ئةوةي دذي يةكيةك لةنَيوان ئةم ياساية نةهَيَلنةوةن بؤية من ثَيشـنياز دةكـةم بِرطـة    
 .ئةصَليةكة وةكو خؤي  َينَيتةوةن ثَيشنيازي هةردوو ليذنةي دارايي و ياسايي وةرنةطريَيتن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ياساي ثَيشنيارةكةي خؤيان سةحب كردةوةن ثةرلةمانتارانيش تةسنيةيان كردة سةرين ئَيستا  ئَيستا ليذنةي

 .بِرطةكة خؤي وةكو ضؤن لةماددة ئةصَليةكةدا هاتووة دةخيةينة دةنطةوةن ليذنةي ياساي فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لة ثرؤذةكة ( 11)ارةتي تةندروسل كردن ئةطةر بطةِرَيتةوة بؤ ماددةي بةنيسبة  ثةهان خانن كةباسي وةز
 .ئةو مةسةلةية ضارةسةر كراوة بةنيسبة  وةزارةتي تةندروستيةوةن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .تكاية ماددةكة بؤ دواجار خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوةن فةرموو

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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 :املءدة الثءلثة

املاليـة  العراق متوي  حسءبءت الوزارات واالدارات وفق املوارد  –تتوىل وزارة املءلية واالقتصءد القليا كورد تءن 
 .املتاحة

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
كةسي (3)لةطةَلدا نيةضن كةسي لةطةَلدايةن كَييي (25)ئَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسل بَلند بكا ضن 

 .لةطةَلدا نيةن بةزؤرينةي دةنط وةرطريان بؤ ماددةي ضوارةم تكاية
 
 

 
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة الرابعة

مان املوازناة   ( املانق، االعءناءت، نف اءت املشاءريع الرأمسءلياة     )حصر الصرف مان اعتماءدات احلساءبءت الركيساية     
العءمة حلةومة اقليا كورد اتءن باوزارة املءلياة واالقتصاءد، ولاوزير املءلياة واالقتصاءد يويا  الاوزرا  ورؤ اء            

 .اجلهءت اري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مبء رة على بعض مستويءت احلسءبءت الركيسية
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددة  ضوارةم 
بةخشــنين يارمةتانخــةرجا ثِرؤذةكــانا )  ذمَيريــار  ســةرةكا (ثشــتيوانة)خــةرج كــردن لــة ئيعتيمــاداتا 

لة بودجة  طشتا حكومةتا هةرَيما كوردستان تةنيا لة دةستا وةزارةتا دارايا و ئابوور  ( سةرمايةدار 
بـدا  بـة وةزيرةكـان و    دةبَا و وةزيـر  دارايـا و ئـابوور  بـؤ  هةيـة دةسـةاَلتا خـةرج كـردن ِراسـتةوخؤ          

 . سةرؤكةكانا ئةو اليةنانة  كة بة وةزارةتةوة نةلكاوة لةسةر هةندَ  ئاستا ذمَيرياريا سةرةكا
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نيةن تةئيدي دةكةين كةوةكو خـؤي  ئَيمة وةكو ليذنةي هاوبةشن هيال موالحةز
 . َينَيتةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .جةنابي وةزيري ِرةئيتان
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 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش بةهةمان شَيوة هيال تَيبينيةكمان لةسةري نيةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .وةزيري ثالندانان ِرةئيتان

 
 
 

 

 (:وةزيري ثالندانان)علي سندي. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من بةس يةك خاَل  هةبوون تةنها ئةوةندة بَلَي  ثةيوةندي بة ئَيمةوة نيةن ئةو دةسـةيةي كةكرديشـ  دواي   
ود كردن لةهةموو شتَي  شوجاعةتي ئةوةم هةيةن ئةطـةر  ئةو هةموو ساَلة كاركردن لةناو حكومة  و بةرخ

 .هةر كةسَي  عاج  بووبَيتن من داواي لَيبوردن دةكةمن من مةبةست  ماناكةي بوو نةك شل ترن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

سـل  مةعلوم بوو دسةكة  هيال مةبةستَيكت نةبوون ئَيستا كَي دةيةوَيـت دسة لةسةر ئةم ماددةيـة بكـا  دة  
 .بَلند بكا ض تا ناوي بنووس ن هاوِراز خانن فةرموو

 :بةِرَي  هاوِراز شَيخ ادد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي بؤمـان دانـاوةن لةطـةَل    %6من ثَي  باشة ئةو ماددةي كة دةرار بوو زيادي بكـةينن بـؤ ئـةو بِرانـةي كـة لـة       
بِرطةيةك و لةناو ئةو ماددةيـةدا دايبنـَينين بـةَلكو     هةموو ئةو بِرة زيادانةي كةدامانناوة نةيهَيَلنين بيكةينة

 .بةماددةيةكي سةربةخؤ دايبنَينين سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .شلَير خانن فةرموو

 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةَلَيت بةتــ     ــةرمايةدارين كــة ئ ــاني س ــةرجي ثرؤذةك ــردن لــة خ ــةرج ك ــبة  خ ــت بةِراســل بةنيس ةنها لةدةس
وةزارةتي دارايي و ئابووري ئةبَيتن بؤية هةية دةسةآلتي خةرجكردن ِراسـتةوخؤ بـدا  بـةوةزيرةكانن تكـام     
وايــة كــة دوو وةزارةتــي زؤر طــرنط هةيــةن كــة مــن ئةنــدام  لــة ليذنــةكانيانن ئــةوانيش ئاوةدانكردنــةوةو    

ؤريـان دةبَيـتن بـا ئـةو دةسـةآلتة هـةر لـةالي        شارةوانيةن كةبةِراسل زؤرجار لة كاري ئي افيدا موعاناتَيكي ز
وةزيري دارايي بَيتن ضـونكة ِرؤتينَيكـي زؤر هةيـةن ئةجنومـةني وةزيـران ثَيويسـت نـةكا ن ضـونكة ئـةبَيت          
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سيقةيةك بةو وةزيرة بدرَيتن كةبةِراسل ئةو كارة ئي افيانة بتةوَي يان نةتةوَي ئةو مةشـاريعانة ئةضـَيت   
ي مانطــةوة ئــةبَيت ئــةو ســولرانةي كــة ئةدرَيـــت و بــؤ وةزارةتــي ماليــة   16لــة بــةو ئاراســتةدان دواي ئــةوة 

ئةضَيتن دةبَي ئةو وةزارةتة ثارةيةك هةبَيت لة حساباتيدان هـيال ثَيشـينةيةكي بةَلَينـدةرَي  دوا نـةخرَيتن     
ؤيــة ضــونكة بةِراســل كؤســثَيكي طةورةيــة لةبــةردةمي بةَلَيندةرانــدان كةزؤربــةي ئيشــةكان دوا دةكــةوَيتن ب 

 .هيوادارم لةمساَلةوة ئةم شتانة هةمووي ضارةسةر بكةينن زؤر سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ظيان خانن فةرموو
 

 

 :بةِرَي  ظيان عبدالرحي  عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دجةي دةكةينن هةمووشي لة بو خةرج كردني ثشتيواني ذمَيريار  سةرةكالةماددةي ضوار كةئَيمة باس لة 
طشل هةرَيمي كوردستانةن كة نووسراوة تةنها ئةو خةرجكردنانة لةدةسةآلتي وةزارةتي دارايي و ئابووري و 
ثاشان وةزيري دارايي و ئابوورييـةن كـة دةسـةآلتي ِراسـتةوخؤ بـدا  بـة وةزيـرو سـةرؤكةكانن مـن واهةسـت           

ــةآلتَيكي زؤر زؤر     ــي دةس ــري داراي ــة وةزي ــةدراوة ب ــةآلتة ك ــةم دةس ــةم ئ ــة   دةك ــاش دةزامن ك ــة ب ــن واي ب ةن م
ئةجنومةني وةزيران ئةو دةسةآلتةي هةبَيتن خؤشي ئامر بالصرف دياري بكا ن ضونكة ئةطةر وابَيـت ئَيمـة   
لةدةسةآلتي ئةجنومةني وةزيران كةم دةكةينةوةن بؤية من ثَي  باشة ئةجنومةني وةزيـران ئـةو دةسـةآلتةي    

 .ثارةيةن زؤر سوثاس هةبَيـت و تةخويليش بكرَيت بةخةرجكردني ئةو
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .عةزهة خانن فةرموو

 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من  (بةخشنين يارمةتانخةرجا ثِرؤذةكانا سةرمايةدار ) لةماددةي ضوارةم ئةو خةرج كردنة كة خةرجي
ارةتــي دارايــي خــؤي ئــةو خةرجيــة دةكــا ن بــةآلم  ثــَي  وايــة خــةرجي ثرؤذةكــاني ســةرمايةداري زيــاتر وةز

ئيتتيمالة ئةوانة سةرثةرشل بكةنن هةر بؤ منوونة ئَيمة لة وةزارةتي ثةروةردة ئةو ثرسيارةمان كـردووةن  
ئةوان بةهيال شَيوةيةك ئاطايان لةو خةرجية نيةن بةآلم سةرثةرشل دةكةن لةطةَلياندان مـن ثـَي  وايـة ئـةو     

ي دارايي و ئابووري داويةتي بةوةزيرةكانن لةطةَل ئةوةداين كة وةزارةتي مالييـة  ن  سةآلحيةتةي كة وةزارةت
ئةو سـةآلحيةتة شـؤِر بكاتـةوةن بـؤ هـةردوو وةزارةتـي ثـةروةردةو خوَينـدني بـاآلن لةبـةر ئـةوةي ئـةوانيش             

انن ثَيويســتيان بــةوة هةيــة كــة ســةربةخؤيي مــالي و ئيــداري هــةبَيتن لــةو دوو وةزارةتــةن بــؤ ئــةوةي بتــو   
 .ئيشوكارةكاني خؤيان بةباشي بكةنن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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 .ثةيام خانن فةرموو

 :بةِرَي  ثةيام ادد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 (بةخشـنين يارمـةتان خـةرجا ثِرؤذةكـانا سـةرمايةدار      ) ديارة ئةو خـةرج كردنـةي كـةباس دةكرَيـت لـة      
بـؤ ئـةوةي هـةموو وةزارةتـةكان بتـوانن بـةثَييي ئـةو ثَيداويسـتيانةي          لةدةسل ئةجنومةني وةزيـران بَيـتن  

كةهةيانة بؤ ئةوةي ئيشةكاني خؤياني ثَي ِرابثةِرَيننن وةكو ئةوةي كة باسكرا لـة وةزيـري ئاوةدانكردنـةوةو    
ا وةزيري شارةوانيةكان كة ثَيويستيان بة بودجةي زياتر هةيةن بؤ ئـةوةي زيـاتر هاوكارييـان بكرَيـتن لـة دو     

وا بـ امن  (اليةنانة  كة بة وةزارةتةوة نةلكاوة لةسةر هةندَ  ئاستا ذمَيرياريا سةرةكا)ِري يشدا كة ئةَلَيت
ياســاييةكان باشــرت دةزانــنن لــةهيال ياســايةكدا هةنــدَي بــةكار ناهَينــدرَيتن ئــةبَي دةستنيشــان بكرَيــتن ئــةو   

 .هةندَيية ضيةضن زؤر سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .انان فةرموودكتؤر ز

 :دة كري  رؤوفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنياز دةكةم ماددةي ضوارةم بكرَيت بة دوو بِرطةن يةكةمي وةكو خؤي  َينَيتةوةن ئي افةيةك لةسةر 
تةي كة ئةو بابة: ئةوةي كة ثةيام خانن ئاماذةي ثَيدان دةستنيشان كردني وشةي هةندَي ن بِرطةي دووةميش

ي منح و ئيعانا  لَيرةدا ئي افـة بكرَيـتن لةهـةمان كاتـدا ئي افةيـةكي      %6ثَيشنياز كران تايبة  بة بِريين لة 
تريشي بؤ بكرَيتن كة ئةو بِرة ثارةي كةدةبِردرَيت خبرَيتة سةر صندودي كؤمـةكي ناوضـة جـَي ناكؤكـةكانن     

 .زؤر سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .امينة خانن فةرموو

 :سعيد ذكريبةِرَي  امينة 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دوو هةَلةيَيت ِرَي ماني هةيةن ثرسيارةك ئةرَي ئةظة خةرجي ثرؤذةي سةرمايةدارَينة يـان بةرهةمهَينانيـةن   
ضونكي تةياسا ثَيشنيار كرين ئةظ كةليمة هاتية كارهينانن ئةز باوةِرم ئةظة ثرؤذةكـي ئيستسـماريةن يـةعين    

ةرهةمهَينانن يا ديرتن هةر تة ثرؤذة ياسا ثَيشنيار كريـدا بـةحس هةنـدَيكي دوامـاهي كـرين ئـةز       دةبيتة وةب
ئاماذة دةم سةرؤكةكاني ئةو اليةنانةن كة بةوةزارةتةوة ثةيوةسنتن يـةعين ئـةو اليةنـة كـو طرَيبدايـةن ديسـا       

ذي طوتيـة اليـةنا طرَيدايـة     هةر ظي ثـرؤذا طةلـةك جـارا يـان طوتيـةن ِرَي ةبـةريا طرَيدايـةن ة وةزارةتـان يـان         
وةزارةتان يةعين يا باشرت ئةوةن يان ذي طوتيا دةستةن يةعين سَي واجيهة  بـةكار هَينـاين ئةظـة ذ  يـا سـايا      

 .ئةز دبَيذم ياسا رةوا نينةن با موستةلةحةكي يةكطرتوو هةبيتن سوثاس



 002 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك فازَلن فةرموو

 :يلحسن امساع فءض بةِرَي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةَلَيت خةرج كردن تةنها لةدةسل وةزارةتي دارايـي و ئابوورييـةن ئةمـة    : من دوو تَيبيني  هةيةن يةكةميان
بةِراسل رؤتينَيكي زؤر دروست دةكا ن لةبةر ئةوةي زؤرجاران كة داواي ئةو شتانة دةكـرَين تـا ِرةزامةنـدي    

ــة ثيَ   ــتن بؤي ــةئخري دةبَي ــت ت ــةوانيش     دةدرَي ــة ئ ــتن ك ــريش دياريبكرَي ــةكاني ت ــةآلحيةتي وةزارةت ــتة س ويس
دةَلَيت وةزيري دارايـي بـؤي هةيـةن ئـةو     : سةآلحيةتي ئةوةيان هةبَيتن تةنها وةزارةتي دارايي نةبَيتن دووةم

وشةي بؤي هةية الي من بةِراسل بةزيادي دةزامنن يان بةخراثي دةزامن لةبةر ئةوة دةتوانَي سةرف نةكا ن 
 .عين زؤرجار شتَي  كة ثَيويستيشة بؤي هةية و دةتوانَي سةرن نةكا ن ئةمةيان زؤر خراثةن زؤر سوثاسية

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك شاهؤن فةرموو

 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

شـي كـة بـةِرَي تان ثَيشـرت بـةَلَينتان      لةبةر ئةوةي لةم ماددةيـةدا نـاوي مـنح و ئيعانـا  هـاتووةن لةبـةر ئةوة      
ي مـنح و ئيعانـا ن   %6ثَيداينن لةطةَل بةِرَي اني ليذنةي ياسايين كة ئةو بِرطةي ثةيوةنديدارة بة بـِريين لـة   

منيش هاوِراي هاوكارم دكتؤر زانامن كة بكرَيت بة دوو بِرطـةوةن بِرطـةي يةكـةميان وةكـو خـؤي  َينَيتـةوةن       
مان املانق و االعءناءت    % 6يصص كءفة املبءل  املسات طعة او امل اررة و   )وةية بَيتن بِرطةي دووةميش بةم شَي

 .زؤر سوثاس(مليءر دوالر ب صندوق دعا كركوك واملنءطق املتنءزع عليهء 41م درة بنحو 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كوَيستان خانن فةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

منيش ثشتيواني لة ثَيشـنياري هـةردوو هـاوِرَي  دكتـؤر زانـاو دكتـؤر شـاهؤ دةكـةمن هـةروةها ثشـتيواني لـة            
بةخشنين يارمةتان خـةرجا  ) ثَيشنياري هاوِرَيكامن شلَيرخان و عةزهة خان دةكةم لةسةر ئةوةي كة        

بكرَيت كـة هةنـدَي لةدةسـةآلتةكانيان     بةشَيوةيةك لة شَيوةكانن ئيل امي وةزارة ( ثِرؤذةكانا سةرمايةدار 
ــة          ــةكَي  ل ــدان ي ــانطكردني وةزارةتةكان ــةكاتي ب ــة ل ــةوةي ئَيم ــةر ئ ــدارةكانن لةب ــةوةزيرة ثةيوةندي ــدةن ب ب

بةشــَيكي زؤري لــةالي وةزارةتــي داراييــةوة ســةرف ( بةخشــنين يارمةتيــة) كَيشــةكانيان ئــةوة بــوو كــة ئــةم 
تةكانن يان وةكو هاوِرَي  شـلَير خـان باسـي كـرد كـة ِرؤتينَيكـي زؤر       دةكرَيت بَي ئةوةي بطةِرَينةوة بؤ وةزارة

دروست دةكا ن زؤر حاَلـةثان بينيـوة كـة نةخؤشـَيكي درَيذخايـةن ثـارةي لـة وةزارةتـي تةندروسـتيةوة بـؤ           
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دةستنيشان كراوةن كاتَي كة ثارةكةي وةرطرتووةن لة تةع َيكةيـدا سـةرفيان كـردووةن بؤيـة ئةمـة رؤتينَيكـي       
دروست كـردووةن ئةمـة موعانـاتي وةزارةتـةكانيش بـووةن بؤيـة بةشـَيوةيةك لـة شـَيوةكان ئيل امـي            طةورةي

 .وةزارة  بكرَيت نةك بؤي هةيةن بؤي هةية يةعين مةرج نيةن سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .ثةريهان خانن فةرموو
 
 
 

 

 :ثةريهان دبالي حممد. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي مـنح و  %6سبة  ماددةي ضوارةمن من ثشتطريي هاوِرَيكامن دكتؤر شاهؤ و دكتـؤر زانـا دةكـةمن كـة لـة      بةني
ئيعانا  بضَيتة ناو ئةو صندودةوة كة تةرخانكراوة بؤ كةركووكن هةروةها من ئةو دةسةآلتةي كة دراوة بة 

منح و ئيعاناتانةن بـدرَيت بـة    وةزارةتي دارايي و وةزيري دارايين كة هةَلبستَيت بةسةرفكردني هةندَي  لةو
وةزارةتةكان خؤيانن بةتايبةتيش وةزارةتي تةندروسلن ئاوةدانكردنةوةن كة زؤر زؤر ثَيويسـل بـةوة هةيـة    
كة وةزيري تةندروسل خؤي هةستَيت بةسـةرف كردنـي ئـةو منتةيـة يـان هةسـتَيت بـةداناني ثرؤذةيـةك         

 .ن زؤر سوثاسخؤي ئيستيرادةي لَي بكا ن بؤ وةزارةتي تةندروسل
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك دة سعيد نودتةي ني امي هةيةن فةرموو

 :بةِرَي  دة سعيد دة علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هـاوِراز خــانن لةســةرةتاوة ئــةو ثَيشــنيارةي كــردو ضـةند ئةنــدام ثةرلــةمانَيكيش لــةوالوة ثَيشــنياريان كــردن   
كـةن تةسـنيةش كـران بؤيـة مـن ثـَي        %6كرَيتن بؤ ئةوةي دواي بـِريين لـة   لةسةر ئةوةي كة بِرطةيةك زياد ب

 .باشةن ئةو ثَيشنيارة خبرَيتة دةنطدانةوةن بةثيََيي الئيتةن زؤر سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ــياللن      ــاك ب ــردن ك ــتيوانيان لَيك ــكيش ثش ــراو خوش ــرينن زؤر ب ــي ِراي ليذنــةي هاوبــةش وةردةط ســوثاس دواي
 .فةرموو

 (:بيالل)َي  ادد سليمان عبداهبةِر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن كة جةنابي وةزيري دارايي دةسةآلتَيكي زؤري دراوةتَين كة موتَلةديشـن  (بؤي هةية)من ثَيشنياردةكةم ئةو 
ن يـةعين لةحاَلـةتَي  كـة نةيويسـتن دةتـوانَي نـةيكا ن يـةعين بـؤ         (بـؤي هةيـة  )دةسةآلتةكانين كـة دةشـَلَيت   
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لةو حاَلةتةدا وايةن من بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةمن وةزيرةكـان ئةطـةر شـتَيكيان ثَيويسـت بـوو لـةِرَيطاي          هةبوون 
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوةن ِراسـتةوخؤ داوا لـة وةزيـر بكـةنن وةزيـريش ئةوكاتـة بـؤي نيـة ِرةتـي          

لكَينـدراونن لةسـةر هةنـدَي    بكاتةوةن لةبةشَيكي تر كـة دةَلَيـت هةنـدَي لـةو اليةنانـةي كـة بةوةزارةتـةوة نة       
 .نابَي ئةبَي دياري بكرَيتن مةدتوب بَيتن ضي و ضني ئةوانةضن سوثاس( هةندَي)ئاسل ذمَيرياري سةرةكين 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .كاك عومةر هةورامين فةرموو

 
 

 :بةِرَي  عمر صدية هةورامي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي ليذنةي هاوبةش دةكةمن كة ئةو ماددةية وةكو خؤي  َينَيتـةوةن بـؤ لةبـةر    من ثَيشتطريي ِرا: خاَلي يةكةم
ئةوةي كة ئةو ماددةية خؤي سيرةتَيكي يارمةتي دةري هةيةن بؤ تةتبية كردني بودجة لةاليةن حكومـةتي  
ــان         ــدا  ي ــارة ب ــةن ث ــي هةي ــري داراي ــؤ وةزي ــةلَََيت ب ــة ئ ــدا ك ــرمن لةكاتَيك ــاَلَيكي ت ــتانةوةن خ ــةرَيمي كوردس ه
سةآلحية  بدا  بةوةزارةتةكاني ترن لةو سَي بابةي كة دةستنيشاني كردووةن حةثـةن وةزيـري دارايـي كـة     
ــةرَيمي         ــابي ه ــةناو حس ــة ل ــارة هةي ــةند ث ــت ض ــةو دةزانَي ــتانةن ئ ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــة داري حكوم خةزن

ي خؤيـةوة بِرَيـ    كوردستانداو لةبةردةسل هةرَيمي كوردسـتانن بؤيـة نـاكرَي وةزارةتـةكان هةريةكـةو لـةال      
سةرف بكا ن بَي ئةوةي ب انَي ضةند لةناو حسابي هةرَيمي كوردستان هةيةن بؤية ثشتطريي ئةوة دةكةم كة 

وئـةوةي كـة   % 6ئةو ماددةية وةكو خؤي  َينَيتةوةن هيال فةدةرةيةكي تريش زياد نةكرَيتن لـةوةي كـة لـة    
تةي هةيـةن بـؤ باشـرت تـةتبية كردنـي ثـرؤذة ياسـاي        بِريار دراوة بِ درَيتن ئةم فةدةرةيـة تـةنها ئـةو سـيرة    

 .ن سوثاس0212بودجةي هةرَيمي كوردستان بؤي سالَلي 
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سؤزان خانن فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يـةوَي سيسـتمي المةركـةزي    ئةم ماددةي ياسايية ِرَي  ئةوة دةطةيةنَي كة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان دة   
املانق، االعءناءت، نف اءت    )ثةيِرةو بكا ن بةتايبةتي لةطةَل ئةو وةزارةتانةدا لةو سَي بابةدا ئـةويش بابـةكاني   

كة دةسـةآل  دةدا  بـةوةزيري دارايـين وةزيـري دارايـش لةاليـةن خؤيـةوة دةسـةآلتةكان         (املشءريع الرأمسءلية
ةستانةي كة نةبةسرتاون بـة وةزارةتَيكـةوةن لةبـةر ئـةوة مـن داوا      دةبةخشَيت بةو وةزيرانةو سةرؤكي ئةو د

دةكةمن كة ئةم ماددةية وةكو خؤي  َينَيتةوةن بؤ ئةوةي خةزنةداري حكومة  كة وةزارةتي داراييةن بتوانَي 
 .بةثَيي ئةو ئيمكانيةتانةي كة هةيةن بةو شَيوةية تةمويلي ئةو مةشاريعانة بكا ن زؤر سوثاس
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 :كي ثةرلةمانَي  سةرؤبةِر
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةئيتان لةو بارةيةوة

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة هةر لةسةرةتاوة ئيشارةثان ثَيـدا كـة تةئيـدي ماددةكـة دةكـةينن ئـةوة تـةن هي سـةآلحيةتي سـةرف          
ؤر بةشَيوةيةكي ئيعتيـادي و تـةبيعي هـاتووةن    دةكا ن بةنيسبة  ئيدارا  و حكومةتي هةرَيمي كوردستانن ز

ــاددةي    ــاي م ــاتوو تةماش ــةر ه ــدا ة     (12)ئةط ــارةتي ثَي ــانن ئيش ــؤزان خ ــة س ــةي ك ــةو المةركةزيةت ــةينن ئ بك
بةنيسبة  وةزير ة بةنيسبة  مودير عامةكان هاتووةتة خوارةوةن تةحديدي سـةآلحيةتي سـةرن كـردووةن    

 .ةسةرفن زؤر سوثاسلةسةر ئةساسي مةبدةئَيكي المةركةزيية  ل

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي دارايي تكاية ِرةئي جةنابتان

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةمان ِرةئي ليذنةي ياساييمان هةيةن ئةوة ِراي هةردووكمان بوو ثَيكةوةن زؤر سوثاس
 

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .اييجةنابي وةزيري دار

 (:وةزيري دارايي) بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش هةمان ِرةئيمان هةيةن ضونكة تةبيعةتي ئةو حساباتانة خؤي لةناو وةزارةتي داراييدايةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .دكتؤر شاهؤن فةرمووئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوةن وةكو خؤي كة لةماددةكةدا هاتووةن 

 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمةش ضةند ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان ثَينشـيارَيكمان كـرد بـؤ تةعـديل كردنـي ماددةكـةن بؤيـة داوا دةكـةين           
 .ثَيشنيارةكةي ئَيمةش خبرَيتة دةنطةوةن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
بنووسـةن بيـدة بـة ليذنـةي ياسـايي تـا بيخةينـة بـةردةم ئةنـداماني ثةرلـةمانن كـاك             نةصةن ثَيشنيارةكة 

 .شَيروانن فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ثَينشيارة ئةم بةيانية كران بةنيسبة  صندوق بؤ كةركووك وناوضة دابراوةكانن لةاليةن ليذنةي دارايي 
ةسةند كران دراية دةنطدانيش ئَيمة ماددةيةكمان حازر كردووةن بةآلم كـةي هاتينـة سـةر ئـةو     و ياساييةوة ث

مةسةلةية ئَيمة ئةو كاتة عةرزي دةكةينن لةبةر ئةوةي ِرةنطة ئَيستا تةسةلسولي ماددةكـان بطؤِرَيـتن ة بـة    
لةبـةِرَي تان دةكـةين كـة     ئي افة كردني هةندَي  مةوادن ة بةنةدَل كردني هةندَي  مةوادن لـة كؤتاييـدا داوا  

ئةو دةسةآلتانة بدةن بة ئَيمةن بة تةنسية لةطةَل بةِرَي  سكرتَيري ثةرلةمانن بؤ ئةوةي بتوانني ِري  بةندي 
 .ماددةكان جَيبةجَي بكةينن زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .ليذنةي ياساي فةرموو

 :  شَيروان ناصح حةيدةريبةِري
 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

ئَيمة دواي ئةوةي كة دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيها ن لةطةَل وةزيري دارايي دانيشتني بؤ صياؤة كردني ئةو 
بابةتةن بؤ ئـةوةي لـةِرووي ماليـةوة هـيال نةدسـَيكي نـةبَيتن دوو ثَيشـنيار هـةبوو بةِراسـلن يـةك ثَيشـنيار            

: صيك كراوة بؤ صـندودي كـةركووكن دووةم  ي تةخ%6بةنيسبة  ئةو ئيعاناتانةي كة لة : نةبوون يةكَيكيان
بةِراسل خاَلَي  هةية كة ثةيوةندي هةية بة كةم ئةندامانن ئَيمة بةنيسـبة  كـةم ئةندامانـةوة ئـةوةي لـة      
ثرؤذةكةدا كة حكومة  زيادي كردووةن لَيرة لة ثةرلةمانيش مودتـةرةحَي  هةيـةن كـة زيـاد بكرَيـتن ئَيمـة       

ةندي هةيـة بـة مـنح بـؤ زيـادةي كـةم ئةنـدامان تةخصـيك بكرَيـتن زؤر          ي كة ثةيو%6ثَيمان باشة ئةو لة 
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
بــةِرَي ان وةكــو ســةرؤكايةتي ِرَيككــةوتني و خؤشــ  وةزعــ  كــةمَي  بــاش نيــةن بــؤ ئــةوةي دانيشــتنةكةمان   

 .لةو ماددةيةوة دةست ثَيدةكةينةوةن خواتان لةطةَل 12دواخبةين بؤ سبةي سةعا  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارسالن باي  امساعيل                     ست ادد عبداه                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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 ي نائاسايي (2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7202\3\0رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  ي نائاساييي(2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0/3/7202 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   1/3/0212رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (12)كاتذمَير   
 بـةِرَي   بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان رتَيري بةِرَي  فرسـت محدـد عبـداه سـك    , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  نائاسايي ي(2)

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

 نائاسـايي  ي(2)دانيشـتين ذمـارةي    دراي بِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني
بـةم   دا 1/3/0212ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي     (12)سَييةمي هةَلبـذاردن لـة كـا     خولي 

 :شَيوةية بَيت
ي هـةرَيمي  0212بةردةوام بوون لةسةر طرتوطؤ كردن و بِرياردان لةسةر ثـرؤذةي ياسـاي بودجـةي سـاَلي      -1

 .  عَيراق –كوردستان 

 :ثةرلةمانسةرؤكي  بةِرَي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتانن دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةن خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردنن ســاَلي يةكــةمن خــولي     
بــةثَيي : ن بةرنامــةي كــار1/3/0212ي نائاســايين رؤذي دانيشــنت (2)طرَيــداني يةكــةمن ذمــارةي دانيشــنت  

ي ثةرلـةماني  1990ي هةموار كراوي سـاَلي  (1)ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة  لة( 5)ي ماددة (1)حوكمي بِرطة 
ــارة        ــتين ذم ــاري دانيش ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقن دةس ــتاني عَي ي (2)كوردس

/ 1/3ي ثـَيش نيـوةِرؤ رؤذي دوو شـةممة رَيكـةوتي     (12)نائاسايي خولي سَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير    
 :شَيوةية بَيتدا بةم 0212

ي هـةرَيمي  0212بةردةوام بوون لةسةر طرتوطؤ كردن و بِرياردان لةسةر ثرؤذةي ياساي بودجةي ساَلي  -1
 .  عَيراق –كوردستان 
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بةخَيرهاتين وةزيرة بةِرَي ةكان دةكةينن شَيخ باي  تاَلةباني وةزيري دارايي و كاك دكتؤر ئاشل هةورامي و 
بَينن ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤتانن تكايـة  كاك دكتؤر عةلي سندي بةخَير 

 .لة جَيطاي خؤ  دسة مةكةن رجائةن دانيشةن كاك بالل كةرةم بكة
 
 
 

 (:بالل)بةِرَي  ادد سليمان عبداه
 .بس  اه الردن الرحي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نابتان من لـة تانـةدان لـة دسـةيةكي بـةِرَي  وةزيـري ثالنـدانان        نودتة ني اميةكةم لةسةر ئةوةية دوَييَن جة

نودتةيةكي ني امي  هةبوون ئةوة بوو كة ئةم دسةي بةِرَي يان لـة ثرؤتؤكـؤل بسـِرَيتةوةن ديـارة ئـةم دسـةي       
جةنابيان سِرابؤوةن ئةمشةو كة خؤم بيني ن بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا دسةي من و هي جةنابيشتان سِرابؤوة لة 

 .كؤل و لة ئيعالمن من نازامن  ئايا ئةوة ياسايي دةكرَيتض يان ناثرؤتؤ
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر دروستةن من خؤش  موتابةعةم كردو موالحةزةم كردن ئةمِرؤ ضارةسةري دةكةين لةطةَل ئةو بةِرَي انةن 
بـؤوةن زؤر سـوثاسن   كة تةنها وتةكـةي بـةِرَي  جـةنابي وةزيرهـان سـِري بـؤوةن بـةس هـي مـن و تـؤش سـِرا            

 .ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دوَييَن طرتوطؤيةكي تَيرو تةسةملان كـرد لةسـةر مـاددةي ضـوارن بـةاَلم مـاددةي ضـوار نةخرايـة دةنطدانـةوةن          

ةيــةي كــة ثَيشــنيار كــرا دةخيةينــة  ئَيمــة داوا دةكــةي مــاددةي ضــوار خبرَيتــة دةنطــدانن ثاشــانيش ئــةو مادد 
 .دةنطدانةوةو دسةي لةسةر دةكةينن ئةوةي دوَييَن بةنيسبة  كةركووك و ناوضة دابِراوةكان بوو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيارةكة خبوَيننةوةن ضونكة مونادةشـةيةكي دوورو درَيـذمان كـردن ئـةو ثَيشـنيارةي كـة درا بـؤ طرتوطـؤ         
 .صياؤةكةي بةة شَيوةيةكة تا خبرَيتة دةنطدانةوة رةئيتان لةسةري ضيةو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة سةرةِراي تةرخان كردني بودجةيةكي تايبة  لة اليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة بؤ كةركووك 
حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانن لةسـةر      و ناوضة دابِراوةكان لةم كابينةيـةدا هاوشـَيوةي كابينـةي ثَينجـةمي    

رؤشنايي ئةو ثَيشنيارانةي دوَييَن بةياني لة اليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراو ثشتطريي ليذنـةي  
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ياسايي و دارايي بؤ ئةم ثَيشنيارةو ثةسند كردني لةاليـةن كـؤي ئةنـداماني ثةرلةمانـةوةن بؤيـة ئَيسـتا ئـةو        
شَيوةيةن بةاَلم لَيرةدا دةمـةوَيت ئيشـارة  بـةوة بـدةم دوو بؤضـوون هةيـةن        ماددةيةمان صياؤة كردووة بةم

ي ئيعانـاتيش  %6ي منح بطةِرَيتةوة بؤ كةركووك و ناوضة دابِراوةكـاني تـرن   %6بؤضوونَي  هةية كة دةَلَيت 
ند كراوةو بطةِرَيتةوة بؤ كةم ئةندامانن لةبةر ئةوةي ثَيشنيارَي  هةية لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثةس

ــةم       ــؤ ك ــردووة ب ــةيةمان ك ــةو مووض ــادةي ئ ــةمان داواي زي ــو ثةرل ــةش وةك ــاتووةن ئَيم ــدا ه ــة راثؤرتةكانيش ل
 .ئةندامانن دوا رةئيش رةئي ئَيوةي بةِرَي و ئةنداماني ثةرلةمانة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

طـةَلين بـةاَلم نةصـةكةي    ماددةي ضوار حةس  بكةنن بيكة فةدةرة يةكن ئةويرتيش بكة بة فةدـةرةي دوو لة 
خبوَينةوةن بؤ ئـةوةي ئـةو بةِرَي انـة طوَييـان لةناوةِرؤكةكـةي هـةبَيتن هـةتا بتـوانن بـةوازحيي دةنـط بـدةن            

 .لةسةري
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
خءص بةركوك واملنءطق  من االعءنءت الواردة ب فص  االعءنءت وتن   اىل حسءو% 6تست طع نسبة قدرهء  -1

 .املتنءزع عليهء
من املنق الواردة ب فص  املنق وتن ا  لت،طياة الزياءدة احلءصالة ب رواتان ذوي      % 6تست طع نسبة قدرهء  -0

 .االحتيءاءت ا ءصة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي انن ماددةي ضوار خبوَينةوةن كةرةم بكة
 :شاهؤ سعيد فتح اه.بةِرَي  د

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
ي هةردوو منح و ئيعانا  خبرَيتة سةر سـندودي كـةركووك و ناوضـة    %6دوَييَن ثَيشنيارمان كرد كة بِري لة 

دابِراوةكانن بةاَلم هةست دةكةين ئةو ثَيشنيارةي كة بةِرَي  كاك شَيروان حةيدةري خوَينديةوة ثَيشنيارَيكي 
َيتـة سـةر سـندودي دةعمـي كـةم ئةنـدامانن رةئيـةكيش هـةبوو         باشةن ضونكة دوو رةئي هةبوون رةئيةك خبر

خبرَيتة سةر سندودي دةعمي كـةركووك و ناوضـة دابِراوةكـانن مـن هةسـت دةكـةم ئـةوة حـةلَيكي وةسـةتةو          
حةلَيكي مةعقولةن سوثاس بؤ ئةوانةي كة ئةو ثَيشنيارةيان كردووةن بؤ يارمةتي داني كةم ئةنـدامانن ئَيمـة   

ي دةبِردرَيت نيوةي خبرَيتة سةر سندودي دةعمي كةركووك و ناوضة دابِراوةكان و %6ةو ثَيمان دةبولة كة ئ
 .نيوةشي خبرَيتة سةر سندودي دةعمي كةم ئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكانن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتن نودتةي ني امي كةرةم بكة
 :يبةِرَي  سؤزان شهاب نور



 031 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةندام ثةرلةمان دةنطيدا بؤ ثَيشنيارَيكدا كـة داوا دةكـا  سـندودَي  دابنرَيـت بـؤ      ( 92)هةر دوَييَن بةياني 
كةركووك و لة ئيتتياتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة بودجةي ئيتتياتيةكـةي ثـارةي خبرَيتـة نـاون بـؤ      

 .دوو ثَيشنيار هةبووئةوةي حكومة  دةست كراوة بَيتن يةعين 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن ئَيستا ليذنةي ياسايي ثَيشنيارةكةتان خبوَيننةوةن دةخيةينة دةنطدانةوةن كةرةم بكة
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة الرابعة
، االعءنءت، نف ءت املشاءريع الرأمسءلياة مان املوازناة     حصر الصرف من اعتمءدات احلسءبءت الركيسية، املنق/ اوالل

العءمة حلةومة اقليا كورد اتءن باوزارة املءلياة واالقتصاءد، ولاوزير املءلياة واالقتصاءد يويا  الاوزرا  ورؤ اء            
 .اجلهءت اري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مبء رة على بعض مستويءت احلسءبءت الركيسية

من االعءنءت الاواردة ب فصا  االعءناءت وتن ا  اىل حساءو خاءص اىل كركاوك        % 6ء تست طع نسبة قدره/ ةءنيء
 .واملنءطق املتنءزع عليهء

من املنق الواردة ب فص  املنق وتن   لت،طية الزيءدة احلءصلة ب رواتن ذوي % 6تست طع نسبة قدرهء / ةءلثءل
 .االحتيءاءت ا ءصة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان
تان طوَيتــان لــَي بــوون ئَيســتا بــةو شــَيوةية ئــاخري صــياؤة خوَيندرايــةوةن دةخيةمــة دةنطدانــةوةن كــَي   هــةموو

لةطةَلداية دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن كَي لةطةَلدا نيية دةسل بةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثاسن بـةكؤي    
 .دةنط ثةسند كران تكاية ماددةي ثَينج

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 :املءدة ا ءمسة

 .العراق اارا  املنءقلة ضمن امليزانية ا ءصة بءلربملءن -ا لركييف برملءن كورد تءن 1
 .ا لركييف جمليف ال ضء  اارا  املنءقلة ضمن امليزانية ا ءصة مبنليف ال ضء  0
 .ة املصدقة بءلتنسيق مع وزارة املءليةا لوزير التخطي  اارا  املنءقالت الالزمة ضمن املوازنة اال تثمءري 3

 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .رؤذان فةرموو.بؤ ماددة  ثَينجةم  د

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :ماددة  ثَينجةم

ةمانا عرياق بؤ  هةيـة طواسـتنةوة لـة نـاو بودجـة  تايبـة  بـة ثةرلـ         -ـ سةرؤكا ثةرلةمانا كوردستان   1
 .كوردستان بكا 

ـ سةرؤكا ئةجنومةنا دادوةر  بؤ  هةية طواسـتنةوة لـة نـاو بودجـة  تايبـة  بـة ئةجنومـةنا دادوةر           0
 .بكا 

ـ وةزير  ثالندانان بؤ  هةية طواستنةوة لـة نـاو بودجـة  وةبـةرهَينانا ثةسـةند كـراو بـة هةماهـةنطا           3
 .لةطةَل وةزارةتا دارايا بكا 

 :لةمانبةِرَي  سةرؤكا ثةر

 .ليذنة  ياسايا رةئيتانض كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةر 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئَيمة وةكو ليذنة  هاوبةشي ياسايي و ليذنة  دارايا تةئيد  ئةو ماددةية دةكةينن وةكـو خـؤ   َينَيتـةوة    

 .تةنها تةسةلسوال  دةكةينة كيتابةتةنن زؤر سوثاس
 :سةرؤكا ثةرلةمان بةِرَي 

 .ليذنة  دارايي رةئيتانض كاك ئاراس فةرموو

 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بةِرَي  سةرؤكا ليذنة  ياسايا هةمان رةئا ئَيمةي لةطـةَل رةئـا ليذنـة  ياسـايا ِروون كـردةوةن دةدـاودةق       
 .ئَيمة لةطةَليانداينن سوثاس

 :مانبةِرَي  سةرؤكا ثةرلة

 جةنابا وةزير رةئيتانض 

 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

 .ئَيمةش بةهةمان شَيوة ثشتطري  ئةو رةئية دةكةين
 :بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان

بــة  ئــةو بةِرَي انــة  كــة دةيانــةوَ  لةســةر ئــةم ماددةيــة دســة بكــةنض تكايــة يــةك يــةك نــاو  خؤيــان بَلــَين
 .مايكرؤفؤن بؤ ئةوة  تةسجيل بَيتن ناس  خان كةرةمكة

 :بةِرَي  ناس  تؤفية عبدالكري 
 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ئةم ماددةية سَا فةدةرة  لةخؤ طرتووةن ديارة فةدةرة  يةكةميان لة حاَلةتا ثراكتيكا و عةمةَ كردنـدا  
ئةمـة  ( لركء اة برملاءن كورد اتءن   )تـو بيكـةين بـة    سةرؤكايةتا ثةرلةمانة هةَلدةستَيت بةو ئيشةن ئةطةر بَي

من ثَيمواية ئَيمة دوا  ئةوة  موافةدةو تةسديقا ئةو بودجةية ( لوزير التخطي )يةكن سَييةم ئةوة  كة 
دةكةين بة هـةموو موحتةواياتـةكانان يـةعنا هـةموو ئـةو ثرؤذانـة  كـة لـة نـاو ئَيسـتا تةسـديقا لةسـةر             

دةبَيت ئاطادار بني دوا  لةو مونادةالتانـة  كـة دةكرَيـتن بـؤ ئـةوةي بـ انني        دةكرَيتن ئَيمة وةكو ثةرلةمان
تةنسـية بَيـت    (بءلتنسايق ماع وزارة املءلياة   )ضؤن موتابةعة  دةكةينن بؤية ثَيويست دةكا  ضؤن دةوترَيـت  

 .لةطةَل ثةرلةمانيشن يان يةكَي  لة ليذنة تايبةثةندةكانا ثةرلةمانيشن سوثاس
 :رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة

 .سوثاسن رَي دار كاك عيماد حممدن فةرموو
 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لاوزير التخطاي    )ثَيشنيار دكةينن بةم شَيوة بَيتـة صـياؤة كـرنن    ( 3)تةبعةن دةربارةي ماددة ثَينجَي بِرطا 
ذ ، (نسايق ماع وزارة املءلياة والاوزارة املختصاة     إارا  املنءقالت الالزمة ضمن املوازنة اال تثمءرية  املصدقة بءلت

بةركو ئةطةر هـاتو يـةعين بودجـةي ئيستسـماري هاتـة ثةسـةند كـرنن بـَي موافةدـةون وةزارةتـي موختـةس            
 .مونادةلة بَيـتة كرن ئيتتيمالة دَي خةلةلَيكي لة وةزارةتي ثالن ثةيدا بَيتن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .وكاك رةفية صابرن فةرمو
 :رفية صابر دادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة بِرطـةي سـَييةمي مـاددةي ضـوارةمن وةزيـري ثالنـدانان بـؤي هةيـة طواسـتنةوة لـةناو بودجـةي            
وةبـةرهَيناني ثةسـةندكراو بةهةماهـةنطي لةطــةَل وةزارةتـي دارايـي بكـا ن مــن ثَيموايـة هةماهـةنطي ديــارة         

طةيةنَين ئَيمـة لـةماددةي ثَيشـرت سـةاَلحيةتَيكي ترمـان داوة بـةوةزارةتي دارايـين لةبـةر         ماناي ِرةزامةندي نا
ئــةوة مــن ثــَي  باشــة بةِرةزامةنــدي وةزارةتــي دارايــي و هةماهــةنطي لةطــةَل وةزارةتــي مةعنيــدان كــة ئــةو    

 .وةزارةتي ثالندانان ئةم كارة بكا ن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر حممد فةرمووزؤر سوثاسن شلَي
 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةزيري ثالندانان بؤي هةيةن حةز ناكةم هةمان دسةي برادةرامن بكةمن ضونكة ئةمة / بةنيسبة  خاَلي سَي

بِرطةيـةكي زؤر موهيمــةن بةِراســل ئَيمــة لَيــرةدا زؤر بةرثرسـيارين بةرامبــةر ئــةو خةَلكانــةي كــة دةنطيــان   
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ثَيداوينن هةموويان ئةوةندة ئاسل وشيارييان بةرزبووةن بةتايبـةتي ثَيشـرتو ئـةم ماوةيـةشن كـة دةزانـن ة       
ثِرؤذةيةك بؤ ناوضةكةيان دةكرَيتن لةبةر ئـةوة تكـام وايـة يـةعين ئةمـة هةرضـةند مـةوزوعي مي انيةكـة         

نان لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي    ئةتوانني زؤر بة موختةسةري موافةدةي لةسةر بكةينن بةآلم وةزارةتي ثالنـدا 
كة دادةنيشن بةهةماهةنطي هةر طواستنةوةيةك ئةكةنن وةكو ضـؤن لـة بودجـةي بةؤـداد زؤر بةِراشـكاوانة      

ي ئةو ثِرؤذانة هةردووكيان موتابةعة بكةنن ئةطةر وةزارةتَي  نةيتواني ئةو لـة  % 06ئةَلَيت كة طةشتة لة 
رخان كراوةن بةزووترين كا  ثَييي بَلَين كة طؤِرانكارييةكـة  ةي خؤي تةواو بكا  لةو ماوةي كة بؤي تة06%

ضيةضن لةطةَل وةزارةتة خ مةتطوزارييةكان بةتايبةتي وةكو شارةواني و ئاوةدانكردنةوةو كارةبـان كـة بـةَلَين    
ان نةدرَيت و موافةدةي شتَي  نةكرَيت كة دوايي جَيبةجَي نةكرَيتن لةبةر ئةوة ئَيمة ئَيستا خاَلَيكي الوازمـ 

ــة     ــة ك ــة هةَلةجب ــة ل ــراويان      00هةي ــة نووس ــةني وةزيــرانن ب ــةتي ئةجنوم ــار بةموافةد ــة ( 14016)ملي ل
ئاماذةي  0212مليار بة هيال شَيوةيةك لة ( 00)بؤ وةزارةتي ثالندانان خؤي ئاطاي لَييية بة  3/9/0229

 .سبؤ نةكراوةن لةبةر ئةوة تكاية ئةمة بةس ئةوةنةية دووبارة نةبَيتةوةن زؤر سوثا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةمة باسي مونادةلةية لةناو بابي مي انيةيةكن ئةطةر بابَي  بؤ بابَيكي تر بَيتن زؤر سوثاسن كاك عـةدنان  
 .عومسانن فةرموو

 :ادد عثمءنبةِرَي  عدنان 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةي كـة دةدرَيـت بـة بةرثرسـي ئةوانـةن      من تَيبيني  لةسةر خاَلي دوون سَي هةيةن لةِراسـتيدا ئـةو سـةآلحيةت   
واتة سةرؤكي مةجلسي دـةزاو وةزيـري ثالنـدانان سـةآلحيةتَيكي ِرةهايـةن موتَلةدـةن ئةمـةش بةتايبـة  بـؤ          
خاَلي سَييةم بؤ منوونةن كة مةسةلةي موازانةي وةبةرهَينانةن موازةنـةي وةبـةرهَينان وةكـو خؤتـان دةزانـن      

كؤمةَلَي  ثِرؤذةو كاري خ مـةتطوزاري هةيـةن دامودةزطاكـان ئةوانـةيان      ئةبواب نييةن بةَلكو هةر وةزارةتَي 
هةيةن مونادةلة كردن لةبةيين ئةوانةدا حةثةن ئةطةر بةسليب بَيت بؤ منوونةن ئةطةر نةدس لة بودجةكة 

تة هةبَيتن كار ئةكاتة سةر ثرؤذةيةكن ثرؤذةيةك ِرائةطرَيتن دةيوةستَينَيت ماوةيةكي دوروو دريَةـذي ئةضـيَ  
ــةَل          ــةعين لةط ــةكا ن ي ــت ئ ــةكاندا دروس ــة لةناوض ــؤ ثرؤذةك ــكالياتَي  ب ــابَلَييني ئيش ــة ب ــةعين ئةم ــةرن ي س
حورمةتَيكي زؤر بؤ هةركةسَي  كة وةزير بَيت لةو حاَلةتةدان بةآلم ئةمة لةِراستيدا هةندَي جار دةكةوَيتـة  

كةوَيتـة سـةر ئـةو تةمويلـةي كـة      سةر مي اجن هةندَي جاريش دةكةوَيتة سةر ئيجتيهادن هةنـدَي جـاريش دة  
لةبةردةستدايةن يةعين ئةو بِرة ثارةو ئيمكانياتةي كة لةبةردةستدايةن بؤية ئةمة دةبَيت خـاَلَيكي ئيل امـي   
لةطةَل بَيتن تا وةزيري ثالنـدانان ناضـار بَيـتن سـةرباري ئـةوةي كـة لةطـةَل وةزارةتـي داراييـة كـة ئةمـةش            

و ئيداراتي مةحةلي تايبةثةند بَيتن ضونكة ئيداراتي مةحةلي ئةزانَي كة كارَيكي ئسووَليةن لةطةَل وةزارا  
لةوانةية ثرؤذةيةكي زؤر ثَيويست بؤ ئةو ناوضةيةو دةبَيت بكرَيتن ئةو نةدسي بودجةية بـؤ منوونـة نـابَي    

داريي و كار بكاتة سةر ئةوةن بةآلم لةوانةية وةزارة  ئةو ئاطادارييةي نةبَيتن يان جـةنابي وةزيـر ئـةو ئاطـا    
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ــي         ــةَل وةزارات ــةلي و لةط ــداراتي مةح ــةَل ئي ــةبَيت لةط ــية ه ــة تةنس ــة زؤر طرنط ــةبَيتن بؤي ــةي ن مةعلومات
 .تايبةثةندن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن ئامينة خانن فةرموو
 
 :سعيد امينة ذكرىبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئاخافتيَن مة هاتة كرنن سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سوثاسن كاك جةمالن فةرموو
 :ابراهي  طءهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كوردسـتاني عَيـراق    (لاركييف الربملاءن  )سوثاسن ماددةي ثَينجةم بِرطةي يةكةمي من ئيقتريا  دةكـةم بَيـذين   

 (لاركييف الربملاءن  )ةن باشـرتة بَلـَيني   ئةوة تةحصيل حاصلةن ئيمة هةموو جارَي  ئةو شتة دووبـارة دةكةينـةو  
لاركييف  ) ن ئةطةر كوردستاني عَيرادـي لةطةَلـدا بَيـتن الزمـة بنووسـن      (ركييف جمليف ال ضء )وةكي هاتية لة 

بــةسن ضــونكة ئــةوة تةحصــيل ( لااركييف الربملااءن) ئةوةيــةكي ااترياحا ( جملاايف ال ضااء  ب اقلاايا كورد ااتءن
 زةنةيـة لـةناو ثةرلـةماني كوردسـتان دةكرَيـتن خـاَلي سـَييةم       حاصلةن ئَيمة مونادةشةو طةنطةشـةي ئـةم موا  

لااوزير التخطااي  اااارا  املنااءقالت االزمااة ضاامن املوازنااة اال ااتثمءرية املصاادقة بءلتنساايق مااع وزارة  املءليااة  )
بَيتن ضـونكة ئةمـة ثَيشـنيارَي  هـاتووة     ( وضمن اظءفظة الواحدة) ئيقتريا  دةكةم بَلَيني( والوزارة املختصة

ِراثــؤرتي ليذنـةي دارايــي سـةاَلحياتيان داوة بــة وةزيـري ثالنــدانان دووبـارة ر ةي بةنــدي بكرَيـت بــؤ ئــةم      لـة  
وضمن اظءفظاة  )ثرؤذانة ون تةئكيد لةم بابةتة كريةن بؤية منيش ئيقتريا  دةكةم كة وشةين يان عيباِرةي 

 .اسي لةطةَلدا بَيتن بؤ تةئكيد كردني فةدةرةي ثَيش ئَيستان سوث(الواحدة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بياللن فةرموو
 (:بالل)بةِرَي  ادد سلَيمان عبداه 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةزيري ثالن دانان بؤي هةية طواسـتنةوة لـةناو   : سةبارة  بة ماددة  ثَينجن فةدةرة  سَين كة هاتووة ئةَلَي

َل وةزيري دارايي بكا ن من ثَيشنيار دةكةمن لة دواي بودجةي وةبةرهَيناني ثةسندكراو بة هةماهةنطي لةطة
ئةوةي كة دةَلَين لةطةَل وةزيري دارايين من ثَيشنيار دةكةم كة ئةوةي بؤ ئي افة دةكرَين دارايي و وةزارةتـي  
ثةيوةنديدارو ئيدارة  ناوضةكةن ضونكة ئَيمة لة ليذنةكانن من خؤم كة لـة ليذنـة  طواسـتنةوةو طةيانـدنن     
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مان بيين لـة لَيذنـة  ثةيوةندييـةكان و رؤشـنبرييش جـةنابي وةزيـري رؤشـنبريهان بـيينن هـةر          دوو وةزير
سَيكيان ئيتيراديان لةسةر ئةوة بوو كة ئةو ثرؤذانة  بؤيان دياري كراوة نـةوعَي  لـة ئيهمـال كردنـي ئـةو      

كـة ئاطايـان لـَي بـَي لـة      ثرؤذانة  ئةواني تَيدايةن داوايان دةكرد كة جارَيكي تر ئةو حةدة بة ئةوان بـدرَيت  
ثرؤذةكــةن بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةمن ئــةو بــة ثَيشــنيارو تةنســية بــَي لةطــةَل وةزارةتــي مــةعين و لةطــةَل    

 .وةزارةتي دارايي و ئيدارةي مةحةليشن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَي دار هاوِراز فةرموو
 :بةِرَي  هاوِراز ادد دد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيارم ئةوةية بؤ هةردوو خاَلي يةكـةم سـةرؤكايةتي زيـاد بكـرَين  بـؤ خـاَلي سـَييةم وةزارةتـي ثـالن          

 .دانان بَيت و زائيدةن رةدابةي ماليشي لةطةَل دابنرَين بؤ هةر سَي خاَلن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار ئةظني خان
 :بةِرَي  ئةظني عمر ادد

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
هةَلبةتــة مــن ســةبارة  بــة مــاددة  ثَينجــةمن ثشــتطريي خــاَلي يةكــةم و دووةم ئةكــةمن كــةوا ســةرؤكايةتي    
ثةرلةمان و سةرؤكايةتي ئةجنومةنا دادوةري دةسةآلتي مونادةلة كردنيان هةبَين بةآلم سةبارة  بـة خـاَلي   

ان جـةنابي سـةاَلحياتي ئـةوة  هةيـة كـةوان      سَييةم هةَلبةتة ئَيمة ئةزانني وةزيري بةِرَي ن وةزيـري ثالنـدان  
هةَلبةتة كاري ئةويشة كة ضؤنيةتي داِرشتين ثرؤذةكان بكا ن بةآلم لةبةر ئةوةي هةندَي ئيشكاالثان بـيين  
بةثَيي ئةو وةزاراتانة كة هاتن لةطةَل ئَيمة طرتوطؤيان كردن بينيمان تؤزَي  ئيشكاال  هةية لـة تةؤـةيورين   

مةشاريعةكانيانن يان ثرؤذةكانيانن بؤية ثَيشنيار دةكةم كةوا ئةطـةر بـة مةشـوورة      يان تةنةدولي ئةبوابي
 .بَين بة تةنسية بَي لةطةَل وةزاراتي مةعين باشرت دةبَين زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار دَلشاد
 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هاوِرَييــامنن كــاك عيمــادو ئــةظني خــان و برادةرانــي تــريش كــة لــة نةتيجــة    منــيش هــةر ثشــتطريي رةئــي 

طرتوطؤيةكانيش لةسةر ِرَي بةندي و ئةولةويةتي ثرؤذةكانن تَيبينيةكي زؤر هةبوون طرتوطؤيةكاني خؤمـان  
 ناو هؤَلي ثةرلةمانن بؤية منيش ثَيشنيار دةكةم كة هةر طواستنةوةيةك كة دةكرَي بة رةزامةندي وةزارةتي

 .مةعين بَيتن بؤ ئةوةي ئةو ئيشكاليةتة تةسةلسول و رَي بةندييةكان تَي  نةضَين سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار بةشري فةرموو
 
 
 

 :تؤفيةبشري خليل .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لـة زمـين يـةك وةزارة  بـَي      ن ئـةو مونادةلةيـة ئةطـةر   (لوزير التخطي  اارا  املناءقالت : )لة خاَلي سَييةمدا

ثَيويست دةكا  كةوا لةسةر داواي وةزارةتةكة بَي كة لةو بابةو بـؤ بابةكـةي تـر بضـَيتن نـةك لـة وةزارةتـي        
تةختيتن يةعين بؤ خؤيان بةبَي ئاطاي وةزارةتةكة لـة داخلـي وةزارةتةكـة بكـةنن ئـةمما ئةطـةر نَيـوان دوو        

زارةتـةكانن هـةر لـة نةفسـي موحافـةزةش بـَين ئَيمـة رةئيمـان         وةزارة  بوون ئةو كا  بـة تةنسـية لةطـةَل وة   
لةطــةَل ئةوةيــةن خــاَلَيكي تــر ئةوةيــة كــة لــة كــاتي خوَيندنــةوة  ماددةكــان زؤر جــار لــة زمــاني عةرةبيــدا    
لوؤةوةيةن هةَلةيةك دةكرَين ثَي  خؤشة ئةو هةَلةية ضاك بكرَيتـةوةن ضـونكة ئـةوة ثـةخش دةكرَيـت ئـةو       

يةن بؤية ثَي  خؤشة (مئة)هةمووي ( مءكة)لة زماني عةرةبي نييةن ( مءكة)ن (ئة ومءكةم)دانيشتنانةن وشةي 
 .ن زؤر سوثاس(مءكة)خبوَينينةوة نةك ( مئة)هةموومان ئةطةر خوَيندمانةوة بة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن رَي دار كاك بورهان
 :بةِرَي  برهان رشيد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
َي تان دةزانن رةضاو كردني عةدالة  لةناو ناوضة جياجياكاني كوردستاندا كـارَيكي ثَيويسـتةن دةربـارةي    بةِر

وةزيــري ثالنــدانان بــؤي هةيــة طواســتنةوة لــةناو بودجــةي  : خــاَلي ســَييةم لــة مــاددة  ثَينجــةمن كــة دةَلــيَ 
مـن ثـَي  باشـة ئي افةيـةكي بـؤ      وةبةرهةمهَيناني ثةسندكراون بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي دارايي بكا ن 

بكرَين بةو مةرجة  ثارةي تةرخان كراو لة هةمان ثارَي طادا تةرخان بكرَيتةوةن نةدل نةكرَي بؤ شـوَينَيكي  
 .ترن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كي تر براي عةزي ن ئةوة مي انيةي هةر وةزارةتَي ن يان ثةرلةمانن يان مةجليسي دةزان لةناو بابَي  بؤ بابَي
 .مونادةلةكة ئةكرَين يةعين فةدة  ئةوةيةن ِرَي دار ثةريهان

 :ثةريهان دوبالي حممد.بةِرَي د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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من تةنها موالحةزةيةك  هةية لةسةر خاَلي سَييةمن ئةويش وةزيري ثالن دانان بؤي هةية طواستنةوة لةناو 
ةماهةنطي لةطةَل وةزارةتـي دارايـي بكـا ن لةطـةَل وةزارةتـي      بودجة  وةبةرهةمهَيناني ثةسندكراو بكا  و ه

ن لةطةَل ئةجنومةنا موحافةزاتةكانن يةعين ئيداراتي مةحةلين ئةوة زؤر باشـرت ئـةبَين   (ذوي عالقة)مةعين 
 .بؤ ئةوةي نةتيجة  ثرؤذةكان باشرت ناياب تر بَيتن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كوَيستان خان فةرموو
 :  كوَيستان حممد عبداهبةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منــيش هــةمان تَيبينــي  هــةبوو لةســةر خــاَلي ســَين ثشــتطريي رةئيةكــةي هــاوِرَي  كــاك عــدنان عومســان و    
 .ثةريهان دةكةمن سوثاس.د

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار سيوةيل
 :ادد عثمءن بةِرَي  سيويل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لوزير التخطي  اارا  املناءقالت االزماة ضامن املوازناة     )ةنيسبة  خاَلي يةكةم و دووةم هيالن خاَلي سَييةم ب

والاوزارات ذات العالقاة   )ن ثـَي  باشـة ئـةوةي بـؤ زيـاد بكـةين       (اال تثمءرية املصدقة بءلتنسيق مع وزارة املءلية
 . ن زؤر سوثاسن سةبةبةكةشي هاوكارم كاك بيالل باسي كرد(بءملشءريع امل رتحة

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار حسن حممد فةرموو
 :بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .منيش هةر بةنيسبة  خاَلي سَين رةئي  واية وةزارةتي ثةيوةنديدار ئي افة بكرَين زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطـةر ثـارة بَيـتن وةزيـر مونادةلـة بكـا ن بـةاَلم ئةطـةر ثـرؤذة بَيـتن           رَي دار جةنابي وةزيرن بةحةديقـة   
 .ثرؤذة ئةبَي تةنسية بَين لَيذنة  ياسايي رةئيتان تكاية

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وبي جارَي ثَيش هةموو شتَي  دةمـةوَيت ئـةوة روون بكةمـةوةن كـة مةسـةلةي مونادةلـة مةسـةلةيةكي وجـ        
نييةن بةَلكو مةسـةلةيةكي جةوازييـةن مومكينـة شـةش مـانطيش تـَي دةثـةِرَي دةطاتـة مـانطي حةوتـةمن يـان            
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هةشتةمن ئينجا بري لة مونادةلة دةكرَيتن لةبةر ئةوةي ئةطـةر مةبلةؤـة ثارةيـةك لـة بابَيـ  نـةما بَيـت لـة         
 .بابَيكي تر بؤي نةدل دةكرَيتن ئةمة خاَلي يةكةم

ةن مونادةلة بةنيسبة  حكومة  وةزيري ماليـة دةيكـا  بـة تةنسـية لةطـةَل وةزارةتـي       عادةت/ خاَلي دووةم
ثالندانانن ضونكة موازةنةي ئيستيسماري هي هةموو وةزارةتةكان لـةالي وةزيـري تةختيتـةن ئةمـة تـةواوةن      

و بــةاَلم ثارةكــةن موازةنةكــة لــةالي وةزارةتــي مالييةيــة كــة مول ةمــة تــةنري ي بكــا  لةســةر ئاســل هــةمو  
لـرئيس  )وةزارةتةكانن ئةمة خاَلي دووةمةن بةنيسبة  ثةرلةماني كوردستانن ئَيمةش لةطةَل ئـةوةين ببَيتـة   

كة ئةوة شتَيكي ئيعتياديي و تةبيعييةن لةبةر ئةوةي رةئيسي مةجليسي دـةزاو وةزيـري تـةختيتن    ( ال ملان
حيةتةكانيش هـةر وةكـو لـة ئةسـَلي     يان وةزيري مالية هاتيةو ثَيمان باشـة ببَيتـة رةئيسـي ثةرلـةمانن سـةال     

ياساكةشـدا هــاتووةن ديــارة بةشــَيوةيةكي جــةوازي هـاتووةن بةشــَيوةيةكي وجــوبي نــةهاتووةن ضــونكة دةَلَيــت   
ن كةواتة مومكينـةن ئيمكـان هةيـة لـة هةنـدَي       (لوزير التخطي )ن (لركييف جمليف ال ضء )ن (لرئيس ال ملان)

 .باب هةر مونادةلةش نةكرَيتن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارَي  كراو دوو كةسيش ثشتطريي لَي كرد سةبارة  بةوةي كة هةماهـةنطي لةطـةَل ثةرلـةمان بكرَيـتن     

ــةو هةما      ــرتة ل ــتَي  باش ــاودَيري هةَلس ــةكاري ض ــةمان ب ــةر ثةرل ــةِرَي انن ئةط ــة   ب ــةر ب ــةعين ئةط ــةن ي هةنطي
هةماهةنطي لةطةَل ثةرلةمان بَيـت دةسـةاَلتي ياسـادانانن ئةوةنـدة ثةرلـةمان ناتوانَيـت ضـاودَيري ئـةو كـارة          
بكــا ن ضــونكة ثَيشــرت موســبةدةن رةزامةنــدي لةســةر ئــةو طواســتنةوة كرديــةن بؤيــة باشــرت وايــة كــة ئــةو    

 .هةماهةنطية لةطةَل ثةرلةمان نةكرَيت
لة سةرؤكي دةسةاَلتي دادوةري كران دةسةاَلتَيكي رةها دراوةتة سةرؤكي ئـةم دةزطايـةن يـاخود    سةبارة  باس 

ئةم دةسةاَلتةن دةسـةاَلتي دادوةري دةسـةاَلتَيكي سـةربةخؤيةن دةبَيـت ئَيمـة ئـةوة لةبةرضـاو بطـرين بـةثَيي          
ةتَي  نييـةن تـةنها لـة    ياساي ثةرلةمان بودجةيةكي تايبةتي بةخؤيةوة هةيةن ئةو دةسةاَلتة لة هـةموو حالَـ  

حاَلةتي ثَيويستن هةر خؤي ئةو بةِرَي ةي كة ئةو ثَيشنيارةي كرد باسي لةوة كرد ئةطةر ثرؤذةيةك كـورتي  
هَينا سةرؤكي ئةو دةسةاَلتة ة بكا  بؤ ثِر كردنةوةي ئةو بودجةيةي كة تةرخان كـراوة بـؤ ئـةو ثرؤذةيـةن     

ن بؤيــة ثَيويســتة ئــةو دةســةاَلتة هــةر  َينَيــتن بــةاَلم لــة ئةطــةر دةســةاَلتي طواســتنةوةو مونادةلــةي نــةبَيت
حاَلةتي ثَيويست و لةو حاَلةتانةي كة ثرؤذةكان كور  دَيننن باس لـةوة كـرا بـؤ نـاوي سـةرؤكي ثةرلـةماني       
كوردستان هاتووةن تةنها باس لـة ثةرلـةمان بكرابـان راسـتةن بـةاَلم ئةمـة ثـرؤذة ياسـاي بودجةيـةن ياسـاكاني           

ةر سةير بكةن دةبينني لة ماددةي يةكـةم ثَيناسـةي ضـةندين دةسـتةواذة كـراوةن بـةاَلم لةبـةر        وةزارة  ئةط
ئةوةي ياساي بودجةية الرهان نييةن ئةطـةر نـاوي ثةرلـةمان بَيـتن يـاخود ثةرلـةماني كوردسـتاني عَيـراقن         
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يةم ئةو ثَيشـنيارةي  ضونكة ثَيناسةي دةستةواذةكان نةكراوة لة ماددةي يةك وةكو ياساكاني ترن بؤ خاَلي سَي
كة لةاليةن ئةنداماني بةِرَي  ثَيشكةش كران ثَيشنياري ئةوة دةكةين كة ئةو بِرطةيـة بِرطـةي سـَيي ماددةكـة     

 .دووبارة دابِرَيذرَيتةوةن كةوا لة اليةن وةزيري دارايي بة هةماهةنطي لةطةَل وةزيري ثالندانان
ةنديــدار ئي افــة بكــةينن يــان زيــاد بكرَيــتن وةزيــري ســةبارة  بــةوةي كــة لــة خــاَلي ســَييةم وةزارةتــي ثةيو

ــان      ــةتَي  دادةنــَين هــةموو وةزارةتــةكان لــة رَيطــاي ئــةم وةزارةتــة ثرؤذةكــاني خؤي ثالنــدانان ثالنــي حكوم
ثَيشــكةش دةكــةنن ئةطــةر ئــةو دةســةاَلتة بدرَيتــة وةزيــري ثالنــدانانن يــاخود وةزارةتــي ثةيوةنديــدارن زيــاد  

 .ن زؤر سوثاسبكرَيتن هيال الرهان نيية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيري ثالندانان فةرموو
 :وةزيري ثالندانان/علي سندي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةحةديقة ن نازامنن واب امن لة خياللي ئةم ضةند رؤذانةي رابـردوو زؤر لـةم بابةتانـة بـاس كـرانن بةهـةر       

كةليمةي مةزاج بةكار دَيتن ضـونكة وابـ امن هـةموو كةسـَي  هةيـةتين      حال من تةعةجوب دةكةم كة باسي 
بةاَلم ديارة بةس هي ئَيمة حيسابةن واب امن ئةطةر ئةم فةدةرةية دةستكاري بكرَيتن لة زؤر فةدةراتي تـري  
وةك ئةم فةدةرةية هةيةن لة زؤر شوَيين تريشن يةعين بؤ منوونة من وةكو وةزيري ثالنـدانان كـة خوتـةي    

ريع  هَيناوة تةدده  كردووةن ئايـا لـة هـيال فةدةرةيـةكي دانونيـدا نووسـراوة كـة مـن دةبَيـت لةطـةَل           مةشا
وةزارةتةكان دابنيش  و تةددهي بكةمض ئيتتيمالة لة هـيال شـوَينَي  نةنووسـرا بَيـتن بـةاَلم مـن وا دةكـةمن        

ــةو         ــةر ئ ــة لةب ــةك لةمان ــةر كةليمةي ــةر ه ــة ئةط ــةعين ئَيم ــةن ي ــة موعةرةف ــونكة ئةم ــة بــرادةران  ض ةي ك
موالحةزاتيان هةيةن موالحـةزا  بـاس كـراوة لـة مـاوةي ئـةم ضـةند رؤذةدان كؤمـةَلَي  مةشـاريعتان حـةزف           
كردووةن كؤمةَلَي  مةشاريعتان تةوصية كـردووةن ئينجـا سـةرةِراي ئـةوةش ئةطـةر دةتانـةوَيتن ثَيشـنيارةكة        

َي وةزارةتي مةعين هيال مونادةلة نةكةمن بةبَي ئةوةية كة هةم لةطةَل بةبَي ثةرلةمان مونادةلة نةكةمن بةب
ــيال       ــالي ه ــةبَي رةدابــةي م ــةمن ب ــيال مونادةلةيــةك نةك ــام و موحــاف و ئــةوة ه ــةلي و دائيمق ئيــدارةي مةح
مونادةلةيةك نةكةمن باوةِر ناكةم ئيشَي  بةو شـَيوةية بكرَيـتن فةدـةرةي وةزارة  حاصـل تةحصـيلةن هـيال       

ة ثرؤذةن ثرؤذةي وةزارةتي مةعنييةن يةعين من وةزيري ثالنـدانان و  ثَيويست ناكا  باسيش بكرَيتن ضونك
وةزارةتي ثالندانان بة ة مةنتيقَي  دةبَيت وا تةسةور بكرَيت كة يةكَي  دَيت ثـرؤذةي ئـاو حـةزف دةكـا ن     
 دةيكا  بة كارةبان يةعين شل وا نازامن تةسةوراتي وا ئةطةر هةبَينتن وابـ امن دةبَيـت تـةوزيح بكرَيـتن كـة     

ئةمة بةو شَيوةية نييةن ئينجا ديسان مةسةلةي ثارَي طاكانن مةسةلةي رَيذةي ذمارةي دانيشـتوانن ئةوانـةش   
بيما فيهي كيراية باس كران ئَيمة ئةطةر موِراعاتي ئةوةش بكةينن دةبَيت لةناو هةر دانونَي  لةم ثةرلةمانة 

كيانَيكنين ئةطةر ئةوةندة لة هةموو فةدةرةيةك بةِرَي ة دةردةضَيتن دةبَيت موِراعاتي ئةوة بكةين كة ئَيمة 
باسي موحافةزةن موحافةزة بكرَيتن باسـي دـةزان دـةزا بكرَيـتن يـان ئيشـارةتَي  بـةوة بـدرَيت مـن تةسـةور           
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ناكةم ئةوة شـتَيكي بـاش بَيـتن لـة دـانوني بـا بَلـَيني لـة زهـين موازةنـةي حكومـةتي عَيرادـي فيـدراَل ئـةو               
ثةرةثَيـداني ثارَي طاكـان دةداتـنن لـةوَي بـة سـةراحة        ( تنمياة االقاءليا  )دـةرةي  ماددةيةي كة ئيشارة بة فة

ئيشارةتةن بة هةرَيمي كوردستانيش دةدرَيـتن كـة بـة رَيـذةي دانيشـتوانن ئـةو بودجةيـة تـةوزيي دةكرَيـتن          
ئــةوةي تــر ئيتتيمالــةن يــةعين ئَيســتا ئــةمِرؤ وايــةن بــةاَلم خــؤ مومكينــة هــةر لةح ةيــةك تــؤ ثرؤذةيــةكي   

رتاتيجي لــة ســلَيماني هــةبَيتن لــة دهــؤك هــةبَيتن لــة هــةولَير هــةبَيتن لةبــةر ئــةوة ئَيمــة خؤمــان بــةوة  ســ
نابةستنين بةاَلم هةموو موتةفيقني عةمةليةن كة ئَيمة موراعاتي ئةوة دةكةينن لةسةر شاشةي تةلـةف يؤن  

و خاَلـة وةكـو خـؤي  َينَيتـةوةن     دةيَلَينين لةبةر ئةوة بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانن مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة ئـة     
وةكو خؤي دةنطي لةسةر بدرَيتن هةموو ئةو موالحةزاتانةي كة باسيش كرا لة اليةن بةِرَي انةوةن بة هةند 

 .وةردةطريَيتن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان 

 .جةنابي وةزيري دارايين فةرموو
 :وةزيري دارايي/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
 .نةصةكة بةو شَيوةية هاتووة لة اليةن ئةجنومةني وةزيران ئيقترياحيان كردووةن ئَيمة لةطةَل دا بووينة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسن ليذنةي ياسايين فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مانن تةنها يةك موالحةزة هةبوو تةركي مان لةسةر كردن ئَيستاش تةئكيـدي  ئَيمة ئةو موالحةزاتانةي كة دا
ــري         ــةَل وةزي ــية لةط ــة تةنس ــةن ب ــر ماليةي ــةالحيةتي وةزي ــةن ص ــةالحيةتي مونادةل ــةوةن ص ــةر دةكةين لةس

بة ئيعتيباري ئةوةي ثالني هةموو وةزارةتةكاني لة الي وةزارةتي ثالندانانةن بـةم شـَيوةيةش لـة    ( يطي )
ي ئيتيتادي عرياديش هاتووةن لـة زؤربـةي زؤري ئـةو موازةنانـةشن ئَيمـة تةصـديقمان كرديـة لـةو         مي انية

 .ثةرلةمانةن بةم شَيوةية هاتووةن دوا ِرةئيش ِرةئي ئَيوةو ئةنداماني ثةرلةمانة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

انون هةمانةن ناتوانني بيطـؤِرين  ئةوة بة ثَيي ني امن بة ثَيي د( 1)مودتةرةحَي  هةبوو بؤ خاَلي سَين خاَلي 
موالحةزةيةك هةبوون وةزارةي مةعين ئي افة بكرَين ئةطةر ( 3)و لَيرة دةستكاري ناكرَين بة نيسبة  خاَلي 

 .خاوةني ئةو مودتةرةحةن وةزارةي مةعين سةحب ناكان ئةخيةينة دةنطدانةوة
 :رفية صابر دادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ي ثَيشنياري ليذنةي ياسايي دةكةم كة لة صةالحيةتي وةزارةتي دارايي دابَين بة تةنسية لةطـةَل  من ثشتطري
 .وةزارةتي ثالندانان و وةزارةتي مةعين

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة ثَيشنيارةكةي كاك عيماد بوون جةنابت تةمسية  كردن ئةخيةينة دةنطدانةوةن بةِرَي ان كَي لةطةَلة بةو 

( 2)ية بَي كة وةزارةي مةعين ئي افة بكرَين دةسل بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثاسن كـَي لةطةَلـدا نييـةض       شَيوة
كةس لةطةَلدا نييةن بة زؤرينةي دةنط ثةسند كران زؤر سوثاسن ئَيستا ماددةكة بة هةر سَي فةدةرةكةيـةوة  

 .ئةخةينة دةنطدانةوةن كةرةمكة فةرموو
 :دة كري  رؤوف زانا.بةِرَي  د

 .ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

ئةوةي كة بةِرَي  سةرؤكي ليذنةي ياسايي خوَينديةوةن هةست دةكةم دةبَي بـةو صـياؤةية بـَين عيبارةتةكـة     
لوزير املءلية إارا  املناءقالت الالزماة اإل اتثمءرية املصادقة بءلتنسايق      )بطؤِرَي بؤ بِرطةي سَييةمن بنووسرَيت 

ة بَيتن ئةطةر وةزارةتي داراييةن دةبَيت لة ثَيشـدا وةزارةتـي دارايـي    ن ئةطةر بةو صي ةي(مع وزارة التخطي 
 .ثَيش خبرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية ليذنةي ياسايي بؤ دواجار بيخوَيننةوة با بيخةينة دةنطةوةن كاك عةوني فةرموو

 :بةِرَي  عوني كمال سةعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 املءدة ا ءمسة
 .العراق، اارا  املنءقلة ضمن امليزانية ا ءصة بءلربملءن -لركييف برملءن كورد تءن : آلاو

 .لركييف جمليف ال ضء  ب االقليا اارا  املنءقلة ضمن امليزانية ا ءصة مبنليف ال ضء : ةءنيأ
ة ضامن املوازناة   لوزير املءلياة وبءلتنسايق ماع وزارة التخطاي  والاوزارة املعنياة ااارا  املناءقالت الالزما         : ةءلثآ

 .اال تثمءرية املصدقة للمشءريع اال تثمءرية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةخيةمة دةنطدانةوةن كـَي لةطةَلدايـة دةسـل بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثاسن كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـل بـةرز            
 .ةي شةشةمبكاتةوةض زؤر سوثاسن يةك كةس لةطةَلدا نييةن بةزؤرينةي دةنط ثةسند كران تكاية مادد

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة السءد ة

خيول وزير املءلية صالحية املنءقلة بني اعتمءدات البءو الواحد بء تثنء  فص  الرواتن حيث جيوز الن   / اوالل
 .اليب وال جيوز الن   منب
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دات ابواو امليزانية الاراض توفري امةءنيءت الصرف لالدارات اليت لوزير املءلية اارا  املنءقلة بني اعتمء/ ةءنيءلًَ
يت رر فك ارتبءطهء من وزارة واحلءقهء بوزارة اخارى وللاوزير املخاتص ااارا  املنءقلاة ضامن ال ساا الواحاد و         

 .وحدة الصرف الواحدة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .خوَيندنةوةي بة زماني كوردي تكاية
 :دالقادر دزةييرؤذان عب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 : ماددة  شةشةم

وةزيــر  دارايــا دةســةاَلتا طواســتنةوة  نَيــوان تــةرخانكراوةكانا دةروازةكــانا بودجــة  ثَيــدةدرَ  : يةكــةم
 . بةدةر لة بةشا مووضة كة دةشَا بؤ  بطوَي رَينةوةو نابَا لَيا بطوَي رَيتةوة 

واسـتنةوة لـة نَيـوان ثشـتيوانة  دارايـا دةروازةكـانا بودجـة بكـا  لـة          وةزير  دارايا بـؤ  هةيـة ط  : دووةم
ثَيناو  فةراهةمكردنا توانا  خةرج كردن بؤ كارطَيِرييةكانا كة بِريار دةدرَ  لَيـ  بكرَينـةوة لـة وةزارة ن    

يـا  يان بة وةزارةتَيكا ديكةوة بلكَيندرَ  و وةزير  تايبةثةنديش بؤ  هةية طواستنةوة لـةناو يـةك بـةشن    
 .يةك يةكة  خةرجكردندا بكا 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي رةئيتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي تةئيدي ماددةكة دةكةينن بةاَلم دوو موالحةزةمان هةية

 .لة بِرطةي يةكدا هاتووة( وزيرل)بة وشةي ( خيول)طؤِريين وشةي / موالحةزةي يةكةم
 :زيـاد بكرَيـت ن وةك ئةمـة  خـوارةوة    ( سـَييةم )بِرطةيةك بة زجنـرية    زياد كردني /موالحةزةي دووةميش

ن ئـةوة لةسـةر ثَيشـنياري زؤربـةي زؤري     (الجيوز اارا  املنءقلة ب يصيصاءت التنمياة باني اظءفظاءت    : ةءلثءل)
 .رلةمانةو زؤر سوثاسليذنةكان و زؤربةي زؤري ئةنداماني ثة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير رةئيتان

 :وةزيري دارايي/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمةش لةطةَل هةمان رةئني

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عومةر فةرموو بةِرَي ان ئةوة تةحصيل حاصلةن هةر بةِرَي َي  بيةوَيت دسة بكا  فةرموون
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 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةو ثَييةي كة وةزارةتي ثالندانان ئيعتيماداتي هةموو بابةكان هـي هـةموو وةزارةتـةكاني لةاليـةن مـن ثـَي        

كـة كـاك    ئي افـة بكرَيـتن بـةو ثَييـةش    ( بءلتنسايق ماع وزارة التخطاي    )باشة لـة هـةردوو بِرطةكـة رسـتةي     
 .شَيروانيش تةئكيدي كردةوة بؤ خاَلي ثَيشوو لَيرة واب امن ئةو تةنسيقة ثَيويست دةبَين زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة

 :بةِرَي  زكية صاحل عبداتالة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لَين يـةعين ئـةو سـةالحيةتَي وةزيـرَي     ئةرَي ظَي دركَيية ئةم بَيذين كو رَيذةيةك بهَيتة ديـاركرن بـؤ مونادـة   

 .هةين رَيذة بهَينة دياركرن ئَي  لة سةدان دوو لة سةدان ثَينج لة سةدان ئةظةي ديار كربان سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن ليذنةي دارايي رةئيتان
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ا مي انيةي وةطةِرهَينان دةكا ن اولي مي انيةي وةبةرهَينان ناكا ن لةبةر ئـةوةي  ئةو ماددةية اولي تةنه

 .بةِرَي  وةزيري ثالندانان ثةيوةندي بةو ماددةيةوة نييةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان
 .ئَيستا ليذنةي ياسايي ئاخر صياؤة خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :ني كمال سعيد بةزازبةِرَي  عو

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املءدة السءد ة

لوزير املءلية صالحية املنءقلة بني اعتمءدات البءو الواحد بء تثنء  فص  الرواتن حيث جيوز الن   الياب  / اوالل
 .وال جيوز الن   منب

اض توفري امةءنيءت الصرف لالدارات اليت لوزير املءلية اارا  املنءقلة بني اعتمءدات ابواو امليزانية الار/ ةءنيءلًَ
يت رر فك ارتبءطهء من وزارة واحلءقهء بوزارة اخارى وللاوزير املخاتص ااارا  املنءقلاة ضامن ال ساا الواحاد و         

 .وحدة الصرف الواحدة
 . الجيوز اارا  املنءقلة ب يصيصءت التنمية بني اظءفظءت: ةءلثءل

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ؤ خوَيندنةوةي بة كورديكةرةم بكة ب
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :ماددةي شةشةم

وةزير  دارايا بؤي هةية طواستنةوة  نَيوان تةرخانكراوةكانا دةروازةكانا بةدةر لةطـةَل نـاطوجنَي   : يةكةم
 . تةوة لة بةشا مووضة كة دةشَا بؤ  بطوَي رَينةوةو نابَا لَيا بطوَي رَي

وةزير  دارايا بـؤ  هةيـة طواسـتنةوة لـة نَيـوان ثشـتيوانة  دارايـا دةروازةكـانا بودجـة بكـا  لـة            : دووةم
ثَيناو  فةراهةمكردنا توانا  خةرج كردن بؤ كارطَيِرييةكانا كة بِريار دةدرَ  لَيـ  بكرَينـةوة لـة وةزارة ن    

نديش بؤ  هةية طواستنةوة لـةناو يـةك بـةشن يـا     يان بة وةزارةتَيكا ديكةوة بلكَيندرَ  و وةزير  تايبةثة
 .يةك يةكة  خةرجكردندا بكا 

 .ناكرَيت طواستنةوة لةنَيوان بودجةي تةرخان كراو بؤ ثةرةثَيداني  ثارَي طاكان بكرَيت: سَييةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نـةوةن كـَي لةطةَلدايـة دةسـل     بةِرَي انن طوَيتان لَي بوو ئةو صـياؤةي ئـةخري خوَيندرايـةوة دةخيةينـة دةنطدا    
بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن كَي لةطةَلدا نيية دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن بةكؤي دةنط ثةسـند كـران   

 .بؤ ماددةي حةو  تكايةن فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةويش ئةوةية بة دةرفـةتي دةزامن بـةِرَي  وةزيـري    من روون كردنةوةيةك  هةية ئةطةر مةجامل ثَي بدةنن 
( 292)سامانة سروشـتيةكان لَيرةيـةن دوَيـيَن باسـي مـةوزوعي كارةبـا كـراو باسـي ئـةو مةبلةؤـة كـران ئـةو             

مليؤنةيةن ئةطةر روون كردنةوةيةكمان بداتَين داوا لة جةنابت دةكةم ئةطةر بكرَيـت روون كردنةوةيـةكمان   
 .بداتَي

 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي

 .كةرةم بكة
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشل هةوامي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
من حةزم كرد مةجامل بدةيت تاكو رووني بكةمةوةن ضونكة تـةنادوزَي  هةيـة لـةنَيوان تـةمخيين كولرـةي      

زارةتي كارةبـا ن يـان لـة وةزارةتـي     كِريين طازوايل كة ئَيمة كردوومانة لةطةَل ئةو تةمخينةي كة كراوة لة وة
ماليةن من بة مودةدهة دةَلَي  ئَيمة هيال كؤبوونةوةيـةكمان نـةبووة لةبـةيين وةزاراتـي مـةعينن ثالنـدانانن       
ئـةم وةزارةتــةي تـر كــة ئـةم تةمخينــةي دانـاوةن ئَيمــة ثرسـيارَيكي تايبــةثان لـَي كــرا بـوو كــاتي خـؤين لــة         

بةشي فةني بوون ئَيمـة نامةيـةكمان نـاردووة بـؤ سـةرؤكي حكومـة ن       سةرةتاي ئةمساَلةوة ثرسيارةكةش زؤر
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نوسخةيةكيشمان نارد بؤ سةرؤكي ثةرلةمانن واب امن ليذنةي ئيتقيصاديش ئاطـادارةن ئـةم تةمخينـةي ئَيمـة     
تاوةكو هةَلبذاردنن ئايـا موشـكيلةمان لـة كارةبـا دةبَيـتض      ( 1/1)سةبارة  يةك شت بوون بةيين يةكي مانط 

احيةي ودودو سوتةمةنين ئَيمة تةمخينمان كرد بـةو ماوةيـة مةسـرايةكاني خؤمـان ئـيش دةكـا ن       يان ناض ن
نامةيةكمان بة دوورو درَيذي باَلو كـردةوة نوسـخةمان نـارد بـؤ وةزارةتـي كارةبـان بـؤ وةزارةتـي دارايـين بـؤ           

ةش وةحـدةي  جيهاتي مةعينن بؤ سةرؤكي ثةرلةمانيشن ئَيمة طوثان ئـةو وةحدانـةي كـة ئـيش دةكـا ن شـ      
كارةبا بوون واب امن بة ئَيمة طوترا بوو ضوار لة هـةولَيرن دوو لـة ضةمضـةماَل بـة تـةمخيين ئَيمـة دةتـوانني        

مليـؤن دؤالرن ئَيمــة  ( 35)ضارةسـةري ئـةوة بكـةين لـة مـاوةي شةســت رؤذدا كولرةكـةي دَيتـة خـوارةوة بـؤ          
تةدريبةن ربـي مليـؤن دؤالر زياترمـان نـاوَي     مول ةمني بةو تةدديرةن ئةطةر وةحداتي ئي ان نةبَيت رؤذانة 

كة لة ودودي خارجي بهَينرَيتن ئةوة تـةمخيين ئَيوةيـة ديراسـةثان كـردووةن ئَيمـة ئاطـادار نـني و بةشـدار         
نةبووينة لة هيال كؤبوونةوةيةك كـة وةزارةتـي كارةبـا بـة ئَيمـة بَلَيـت ثالنـي ئـةوان ضـيةن ئايـا دةبَيـت بـة             

ازدة وةحدةن مةحةتةي كارةباي تازة هةيةن ئايا مةحةتةي تر هةيةض ثَيويسل هةشت وةحدةض دةبَيت بة دو
بة تةمويلةض ئَيمة بةشدار نةبووين لةو مونادةشةيةن نازامن بةِرَي ان وةزارةتـي ثالنـدانانن وةزيـري دارايـين     

وة لـةماوةي  ئايا ئةو مةعلوماتة دراوة بة ئةوانض وةزارةتـي مةعنييـة ئـةوةن ئَيسـتا دوو وةحـدةي ئيـ ان بـو       
مانطي رابردوودا لة ضةمضةماَلن ئَيستا بوون بة هةشت وةحدةن ئَيستا وةزارةتي كارةبا داواي سَي مليؤن لـرت  
دةكا ن ثَيش ئةوةش داواي دوو مليؤني دةكردن ضونكة ئَيمة تةمخينةكةمان كردن ئايـا ئَيمـة دةتـوانني ئـةو     

يراسـةثان نـةكردووة بـة سـةراحة ن تـةمخيناثان      مليؤنةش ئي افةية عيالج بكةين لةمةودواض بةِراسـل د 
هةية ؤاز بةرز دةبَيتةوةن لةوانةية زؤربةي ئةوة حةل بكرَيتن بـةبَي ئـةوةي كـة ثَيويسـت بَيـت لـة دةرةوة       

ئةو ديراسةتةمان بة تةصرية نةكردووةن خوتةي وةزارةتي / طازوايل بَينني كولرةكة زياد ببَيتن بةاَلم يةك
ة هيال شَيوةيةك كؤبوونـةوةمان نـةكردووة لةطـةَل وةزارةتـي مـةعينن ئَيسـتاش نـازانني        كارةبامان نةديوةن ب

ئايا كارةبا دةبَيت لة سلَيمانيض كارةبا ئي افة دةبَيت لة دهؤكض حـةز دةكـةم موالحةزةيـةكتان لةسـةر ئـةوة      
مةعين دانيشنين  بدةمَين بؤ ئةوةي دواي ثةسند كردني بودجةكةن ئَيمة مةجالَيكمان هةبَي لةطةَل وةزارةتي

ب انني ثَيويستيان ضيةض بؤ ئةوةي ب انني تةدديراتي حةديقي ضيةن ضونكة تةدديراتةكةي ئَيمة تةنيا بـؤ  
ئةو وةحدة كارةباية بوون كة شةش وةحدة ئيش بكا ن ئةوان تةدديراتيان لةوانةية بؤ هةشت وةحدة بَيـت  

ةبووة لةطةَل يـةكرتي دانيشـني بـ انني حـةدائية     لةطةَل مةحتاتي تازةشن ئةم تةنسيقة نةبووةو مةجاملان ن
ضيةن لةوانةية هةردوو ذمارةكة راست بنن لةوانةية ذمارةي حةديقي بةيين هةردووكيان هةبَيتن جا لةبةر 
ئةوة من لَيرة روون كردنةوة دةكةمن دوايَي نامةوَيت طلةيي هةبَيت لةسةر وةزارةتي سـامانة سروشـتيةكانن   

ةثان داوةن يان وةكو موتةنادي ين لة وةزارةتي مةعنيدان لةوانةية هةردووكي راسـت  كة ئَيمة تةدديري ؤةَل
 .بَيتن بةاَلم مةجال نةبووة مونادةشةي بكةينن زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتن رَي دار وةزيري دارايي
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 :وةزيري دارايي/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 
ئَيمة لة هيال وةختَيكدا نةمانهَيشتووة وةكو وةزارةتي مالية كارةبا لةسةر ثارة بؤ كـِريين طازوايـل بكـةوَيتن    
جةنابيشتان و هةموو اليةك دةزاننن ئَيمة ئيتتياتيمـان هةيـة لـة وةزارةتـي ماليـةو هـةموو وةختَيكـيش وا        

ي وا هةية ئةو ئيمكانيةتةي طازةي لـة جنوبـةوة دَيـتن ئـيرت     بووةن مةوزوعي كارةبا مةوزوعَيكةن رةنطة جار
 .نةية  بؤ ئَيمةن بؤ ئةو مةحتاتانةي كةثَيمان دراوةو ئَيمة دةيكِرينن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

جةنابي وةزيـري ثالنـدانان لـةو بارةيـةوة دسـة  هةيـةض حةديقـة  دةبَيـت ئاطاتـان لـة يـةك بَيـتن نابَيـت              
دي  و شل خؤي بكا  لة مي انيةيةك بَي مةجليسي وزةرا ئاطـاي لـَي نـةبَيتن ئةمـة بـؤ مـن       وةزارةيةك تةد

ئَيستا زؤر جَيطاي سةرسورمانيةن يةعين بة حةديقة ن حةدي ئَيوةية كة وةزيرن لة ئةجنومـةني وةزيـرانن   
 .و ئاطاتان لة يةك بَيت و بة يةكةوة تةددهي شت دةكةنن فةرموو

 :وةزيري دارايي/ ةبانيبةِرَي  شَيخ باي  تاَل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةمانكردووةن          ــةناوةو ن ــان ن ــةوة دام ــة خؤمان ــةوة ل ــةوجودةن ئ ــاوة م ــة دامانن ــةي ك ــةوة تةدديراتان ــة ئ ئَيم
مةحازرةكان مةوجودن لةطةَل كَي لة وةزارةتي كارةبا دانيشتووينةن بةاَلم ديارة مةوزوعَي  هاتؤتة ثَيشـةوة  

بي وةزيري سامانة سروشـتيةكان باسـي كـردن كـة ئـةوان طوتيـان ئَيمـة مومكينـة لـة          ئةويش ئةوة بوو جةنا
مانطي سَي بة دواوة ئةو ثارةي ثَيويستة بؤ ودود ثَيويستمانةن لةمةودوا ثَيويستمان نةبَيتن يـاخود كـةممان   

 .ثَيويست بَيتن خؤي لةسةر ئةو ئةساسة تةدديراتانة هةيةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن بؤ ماددةي حةو 
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة السءبعة
اياءل  ( 12)ب موعاد ال تتناءوز مدتاب    ( موازين املرااعاة )ت دل وزارات ودواكر الدولة كءفة حسءبءتهء الشهرية 

 .مديرية اظء بة _قتصءد من نهءية ك   هر اىل وزارة املءلية واال
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :ماددة  حةوتةم
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لـة ماوةيـةك لــة   ( ثَيـوةر  ثَيداضـوونةوةكانيان  )وةزارةتـةكان و هـةموو فةرمانطـةكان ذمَيريـاريا مانطـةيان      
بةِرَيوةبةرايـةتا  / دارايا و ئابوور  رؤذ لة كؤتايا هةموو مانطَي  ِرة  نةكا  ثَيشكةش بة وةزارةتا( 12)

 .ذمَيريار  بكا 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمــة وةكــو ليذنــةي هاوبــةشن ليذنــةي ياســايي و دارايــي هــيال موالحةزةيــةكمان نييــةن تةئيــدي ماددةكــة    
 .ةر ئةوةي ئةوة ثةيوةندي هةية بة مةسائيلي ني امي موحاسةبين زؤر سوثاسدةكةينن لةب

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمةش تةئيدي دةكةين

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ن ئةوةي دةيـةوَيت دسـة بكـا  ناويـان دةنووسـ  لةسـةر ئـةو ماددةيـةن فـةرموو          ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَي
 .ئامينة خان

 :سعيد ذكريبةِرَي  امينة 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارا  موخاتةبي طةل وةزارةتا دكة ن نة طـةل مـوديري موحاسـةبةن دهـاهَي كـة وَي طـوتي ثَيشـكةش بـة         
وةبةرايةتي ذمَيرياري بكا ن ئةز وةسَل كـو مـودير موحاسـةبة ذي بَيتـة     وةزارةتي دارايي و ئابووري و بةِرَي

 .راكرنن ضونكة وةزارة  طةل وةزارة  موخاتةبةي دكةن نا بةشةكيش وَي وةزارة ن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن رَي دار ئةظني خان فةرموو
 :بةِرَي  ئةظني عمر ادد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن ئـةو دةوَلةتـة خـؤي    (ت ادل وزارات ودواكار الدولاة   )كةم شت تَيبينيةك  هةية لةسةر ئـةو نووسـراوة   من ية
هيئاءت ااري مرتبطاة    )دةبَيت بكرَيت بة ئيقلي ن ضونكة ئَيمة ئيقليمنين هةروةها ثَيشنيار دةكةم ئي افـةي  

ر كــراوةن دةبَيــت ئــةو ئةويشــي بةخرَيتــة ســةرن ضــونكة مــادام باســي وةزارا  كــراوةو باســي دةوائــ( بااوزارات
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هةيواتانةي كة مورتةبت نني بة وةزارةتاكانةوةن ئةوانيش بة هةمان شَيوة هـةمان عةمةليـة ئـةجنام بـدةنن     
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن رَي دار حاك  رزطار
 
 

 :بةِرَي  رزطار حممد امني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .وتين سوثاسموالحةزةكةي من ئةظني خان ط

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن ليذنةي ياسايي رةئيتان دةربارةي ئةو ثرسيارانة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يـش دةبـَين   (ت ادل الاوزارات واالدارات  )بةنيسبة  ئي افة كردني ئيقلي  لةجياتي دةوَلة  راستةن بةنيسبة  
ئةويش دةبَيت ئي افـة بكـرَينتن زؤر تـةواوةن ئينجـا ئةطـةر ثَيتـان بـاش        ( رات اري مرتبطة بوزارةواالدا)يان 

 .بَيت صياؤةي دةكةين و بةو شَيوةية دةخيةينة بةردةمي جةنابتان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ئاخري صياؤة حازر بكةن و خبوَيندرَيتةوةن بؤ ئةوةي خبرَيتة دةنطدانةوة
 :وني كمال سعيد بةزازبةِرَي  ع

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املءدة السءبعة

ب موعد ال ( موازين املرااعة)ت دل الوزارات والدواكر ال،ري املرتبطة بوزارة ب االقليا كءفة حسءبءتهء الشهرية 
 .مديرية اظء بة _ايءل من نهءية ك   هر اىل وزارة املءلية واالقتصءد ( 12)تتنءوز مدتب 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.ِرَي  دبة

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :ماددة  حةوتةم

ــةرَي          ــة ه ــ  ل ــيال وةزارةتَي ــة ه ــةلكاون ب ــةوا ن ــةي ك ــةو دةزطايان ــةكان و ئ ــةموو فةرمانط ــةكان و ه وةزارةت
 رؤذ لـة كؤتـايا هـةموو مانطَيـ     ( 12)لـة ماوةيـةك لـة    ( ثَيوةر  ثَيداضوونةوةكانيان)ذمَيرياريا مانطةيان 

 .ِرة  نةكا  ثَيشكةش بة وةزارةتا دارايا و ئابوور  بةِرَيوةبةرايةتا ذمَيريار  بكا 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِرَي ان بةو شَيوةيةي كة هاتووة دةخيةمة دةنطدانةوةن كَي لةطةَلداية دةسـل بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثاسن     
 .ةكؤي دةنط ثةسند كران بؤ ماددةي هةشت تكايةكَي لةطةَلدا نيية دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن ب

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املءدة الثءمنة

تتوىل وزارة املءلية واالقتصءد بءلتنسيق مع الاوزارات االخارى اعاداد مفاردات مالكاءت يياع الاوزارات القلايا         
 .ة عليهء وعلى ضو  كلو الرواتن املصدقة ب امليزانيةواملصءدق 0212كورد تءن العراق للسنة املءلية 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 : ماددة  هةشتةم

وةزارةتا دارايا و ئابوور  بة هةماهةنطا لةطةَل وةزارةتةكانا تر ئامادة كردنا تاكةكانا ميالكاتا هةموو 
دةطرَيتــة ئةســتؤ و ثةســند  دةكــا  و  0212راق بــؤ ســاَلا دارايــا عَيــ–وةزارةتــةكانا هــةرَيما كوردســتان

 .ئةمةش لةبةر ِرؤشنايا تَيضوو  مووضةكانا ثةسةندكراو دةبَا لة نَيو بودجةدا
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةين ئـةم رسـتةية لـة كؤتـايي     ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي و دارايي تةئيدي ماددةكـة دةكـةين و ثَيشـنيار دةكـ    
مع االخذ بنظر االعتبءر اال تفءدة من املالكءت الوظيفية الفءكضة ب الوزارات والدواكر )ماددةكة زياد بكرَيت 

ن ئــةوةش لةســةر ثَيشــنياري زؤربــةي زؤري بــةِرَي ان (اااري املرتبطااة بااوزارة لسااد احلءاااة للمالكااءت الشااءارة
 .ن زؤر سوثاسئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةكان بوو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي انن ئَيسـتا ئـةو بةِرَي انـةي دةيانـةوَيت دسـة بكـةن دةسـتيان بـةرز بكةنـةوة تـا ناويـان بنووسـ ن كـاك              
 .عومةر فةرموو

 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــويَ    ــَيروان ط ــاك ش ــةر ك ــةن ئةط ــةكي لوؤــةوي  هةي ــن تَيبيني ــةي  م ــةو كةليم ــت ئ ــَي  بَي ــةوةي ( بااوزارة)ي ل ئ

وةكـو كـاك دكتـؤر    ( لسد احلءاة للمالكاءت الشاءارة  )ئي افةكةي بةِرَي تان واب امن هةر ئةوةندة كافيةن طوتت 
بةشري فةرمووي لة شل تردا هةندَي موراجةعةي لوؤةوي دةوَين من لةو شتة موفرةدانة دسةم نةكردووةن 

ةية ئةطةر روخسـة  بَيـت هـةموو جـار بَلـَينين ضـونكة لـة وةدـائيعيش بـاَلو          بةس هةندَي تَيبيين تريش ه
ن (لسااد احلءاااة للمالكااءت الشااءارة)ثَيويســت ناكــا  بنووســرَيت ( لسااد حءاااة املالكااءت الشااءارة)دةكرَيتــةوة 

 .سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن رَي دار سةرطوَل
 
 
 

 :حسن رضءبةِرَي  سةرطوَل 

 .كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ
بةنيسبة  ئةم ماددةيةوة ئيل امي وةزارةتـي دارايـي كـردةوة بـة هةماهـةنطي لةطـةَل وةزارةتـةكاني تـر كـة          
ــو         ــةكانين وةك ــو وةزارةت ــدا وةك ــة هةرَيم ــة ل ــردا هةي ــوَيين ت ــة ش ــةاَلم ل ــةنن ب ــادة بك ــا  ئام ــةكاني ميالك تاك

ةو شوَينانة كَي بةرثرسة لةوةي كـة تاكـةكاني   سةرؤكايةتي هةرَي ن ئةو شوَينانةي كة ميالكيان هةيةن ئايا ئ
ميالكاتيان موِراجةعة بكا ن ئةمة خاَلَيكة ثَيويستة ئي افة بكرَيتن ئـةو شـوَينانةي كـةوا وةزارة  نـنين كـة      
هةيوا  دروست بووةن كة بِريارة دروست بَيتن ئةو هةيواتانةي كة نـة لكـاون لـة وةزارةتةكانـةوةن ئـةوانيش      

 .ويستة ئةوةش موِراجةعة بكرَيتن زؤر سوثاسميالكاتيان هةية ثَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار كاك شوان
 :بةِرَي  شوان عبدالكري  جالل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ماع االخاذ بنظار االعتباءر اال اتفءدة مان املالكاءت الوظيفياة         )لةو ئي افةيةي كة دةكرَيت بؤ ماددةي هةشت 

ن يـةك ئي افـةي تـري بـؤ     (الوزارات والدواكر اري املرتبطة بوزارة لساد احلءااة للمالكاءت الشاءارة    الفءكضة ب 
ن ضونكة زؤر جاري وا هةية وةزارةتي ثةروةردة ثَيويسل بة مامؤستا هةية (مع مراعءة االختصءص)بكرَيت 

خوَينـدن و ديراسـةو   لة شوَينَيكي ديكةن لةوانةية ميالك زياد بَيتن ئيختيصاصةكةي ؤـةيري ئيختيصاصـي   
ة بـؤ ئةوةيـة كـة ئـةو وةزارةتـة ئـةو ئيختيصاصـةي دةوَيـت         (مع مراعاءة االختصاءص  )مامؤستايي بَيتن ئةو 

 .ئةوةي بؤ بنَيرنن نةك شتَيكي ديكةي بؤ بنَيرنن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار كاك عومةر
 :بةِرَي  عمر عبدالردن علي

 .انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم
خؤي ماددةكة لة سةرةتاوة بة سةريح هاتووةن راستة تةنسية لـة بـةيين وةزيـري ماليـةو وةزارةتـةكاني تـر       
دةبَيتن بؤ تةعني كردني هةموو ئةو فةرمانبةرانـةن بـةاَلم ئـةو ثَيشـنيارةي كـة ليذنـةي ياسـايي ثَيشكةشـي         

ئــةوةي هــةم هةَلواوســاني وةزيرــي كــردن مــن ثَيموايــة ثَيشــنيارَيكي زؤر باشــةو لــة شــوَيين خؤيــةتين لةبــةر 
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ناهَيَلَيتن هةم ئةو كةسانةي كة فاي ن لة وةزارة  و دةوائري بةكار دةهَينرَينةوةو دةخرَينة ئيشـةوة بـةثَيي   
ئيشةكانيانةوة رةواتيب خؤيان وةردةطـرنن بـةاَلم تةئيـدي ئـةو ثَيشـنيارةي كـاك شـوان دةكـةم كـة ثَيويسـتة           

 .وةربطريَيتن زؤر سوثاستةخةصوصةكانيان بةثَيي ئيعتيبار 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن رَي دار رةفية صابر
 :رفية صابر دادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ن مـن ثَيشـنيار   (تتوىل وزارة املءلية واالقتصءد بءلتنسيق مع الوزارات االخرى اعداد مفاردات )لة ئةوةدا هاتووة 

نةهاتبَيت دواي وةزارة ن ئةمة لَيرة زياد بكرَيـت و  ( واكر اري املرتبطة بوزارةد)دةكةم لة هةر شوَينَي  كة 
لة داهاتووشدا زيـاد بكرَيـتن ضـونكة ئَيمـة كؤمـةَلَي  دةزطامـان هةيـة كـة راسـتةوخؤ سـةر بـة ئةجنومـةني             

ني جـارة  وةزيران و ئةم ياساية ئةوانيش دةطرَيتةوةن مادام لَيرة باسي زمانيش كرا بةِراسـل ئـةوة ضـةندةم   
 .دةَلَي  كة تَيكستةكاني ئَيمة بة زماني كوردي زؤر الوازةن ئةو وةرطَيِرانة ناكرَيت بةو شَيوةية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بِرؤ سةر ماددةكةن رَي دار شلَير حمةمةد
 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةتي شارةوانييةوةن بةِراسل زؤر داوايان لة ئَيمة كرد ذينطة ثارَي  بة لةو ميالكاتانة يةك خاَل هةية بةنيس
هيال شَيوةيةك كة ئيعالني بؤ دةكةن ناية ن لةبةر ئةوةي مةعاشةكةي زؤر كةمـةو ئـةركَيكي زؤر طـةورةي    

  لةسةر شانةن كة هةموومان دةزانني ئيشةكةي ضةند دورسةض لةبةر ئةوة ئةوان بة ئَيمة دةَلَينن يان يـةكيَ 
دَيت باري دةرووني خراثـةن يـان هـةر تـةواو نييـةن ناتوانَيـت تـةعامولي لةطةَلـدا بكـا ن يـان كـةم ئةندامـةن             
ياخود بة تةمةنةو ثريةن ئةوانة ناتوانن ئةو ئيشة دورسة بكةنن لةبـةر ئـةوة ئـةو بةِرَي انـة نابَيـت و وةكـو       

ةعاشـَيكي باشـيان بـدرَيَلن ضـونكة ئَيسـتا      بَي شةهادة تةعامولي لةطةَل بكةيتن سيسـتةمَيكي وا دابنرَيـت م  
ئَيمـة هةشـتا شـارةوانيمان لـة سـلَيماني هةيـةن ضــل و ضـل و يـةكمان لـة دهـؤك و هـةولَير هةيـةن بةِراســل             
مةسةلةي ئةوةيان زؤر زةدةتةن لةبةر ئةوةي داوايان لة ئَيمة كرد ميالكا  ضـاوي ثيـا خبشـَيتةوةو ذينطـة     

 .ؤ بكرَيتن زؤر سوثاسثارَي  موعامةلةيةكي تايبةتي ب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار جةمال تاهر فةرموو
 :ابراهي طءهر بةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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سوثاسن من ثَيشنيار دةكةم لَيرة خصوصيةتَي  بدرَيت بة وةزارةتي تةربيـةن ة بـة هـةمان صـياؤة كردنـي      
 .رَيتن ضونكة وةزارةتي تةربية موعاناتي زؤر هةيةن سوثاسئةو جومالنةن يان بابةتَيكي تر ئي افة بك

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ئاسؤ بةكر فةرموو
 
 

 

 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كري  حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
َي  من هيال موالحةزةيةك  لةسةر جةوهةري ماددةكـة نييـةن كـاك عومـةرو برادةرانـي تـريش باسـي هةنـد        

ــؤ منوونــة        ــة حةديقــة  هــةر ب ــةزاتي لوؤــةويان كــردن ب بــة كورديةكــةي زؤر بــاش   ( علااى ضااو  )موالح
ــةس     ــتةن ك ــنايي زؤر راس ــةر رؤش ــةوة لةب ــنايي   ( علااى ضااو  )خوَيندراي ــةر رؤش ــةمووي لةب ــةوة ه ناخوَينَين

ة لـة رووي  نييـةن باشـة بـة حةديقـة  دانونـةكان بةِراسـل ثَيويسـت       ( على ضاو  )ـةن (ب ضو )دةخوَينَيتةوة 
 .زمانةوانيةوة بةباشي ثَيدا بضينةوةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار كاردؤ فةرموو

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــة تيَ       ــداوة ل ــة بِريارمان ــتة ئَيم ــةن راس ــةورةكاني ئَيم ــة ط ــة طرفت ــة ل ــدن يةكَيك ــة دامةزران ــن ثَيمواي ــووي م ض

مووضةكانيانن بةاَلم ثَيمواية بةبَي وةزارةتي ثالندانان ثَيويستة هيال كارَي  نـةكرَيت لـة كوردسـتان ون ئـةم     
مةسةلةيةش لةسةر ئةساسي داتاو ثَيداويسل وةزارةتةكان و هةموو دةوائريةكاني هةرَي  باَلو بكرَيتةوة بؤ 

 .ةطةَل ئةو بكرَيتن سوثاسخةَلكي كوردستانن كة ثَيداويستيةكان ضيةض بة تةنسية ل
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ادد فةرموو. زؤر سوثاسن رَي دار د

 :ادد ابراهي  علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
مــن ثَيشــنيارَيك  هةيــة لةســةر صــياؤة كردنــةوةي ماددةكــةن ئيقليمــي كوردســتان بكةوَيتــة دواي وةزارةتــي 

رةتةكة وةزارةتي هةرَيمي كوردستانةن وةزارةتي ماليةي هـةرَيمي كوردسـتانةن   ماليةو ئيقتيصادن ضونكة وةزا
تتاوىل وزارة املءلياة واالقتصاءد    )وةزارةتةكانيش وةزارةتـي هـةرَيمنن يـةعين صـياؤةكةي بـةو شـَيوةية بـَينت        

ن (0212ة القليا كورد تءن بءلتنسيق مع الوزارات االخرى اعداد مفردات مالكءت ييع الوزارات للسنة املءلي
 .زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ئارام فةرموو

 (:ئارام)بةِرَي  ايوب نعمت دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
جطـة لــةو فةدةرةيـةي كــة ليذنــةي ياسـايي ئي افــةيان كـردووةن مــن دوو ثَيشــنيارم هةيـة كــة فةدةرةيــةكي      

دةست نيشان كردنـي ئـةو فةرمانبةرانـةي هـةتا ئَيسـتا ناويـان هـاتووةو        )تريشي بؤ زياد بكرَيت بريتيية لة 
ن كة بؤتة جَيطةي نيطةراني ئةو فةرمانبةرانةش كـة دةوام دةكـةن و بـة    (مووضة دةخؤن و دةواميش ناكةن

هةمان شَيوةي ئةوانةي دةوام ناكةن مووضـةيان هةيـةن ثَييـان دةَلـَين مووضـةي فةرمانبـةري بـن ديـوارن لـة          
تيشدا ثَيويستة وةزارةتي دارايي بة راثؤرتَيكي دوورو درَيذ ئةو ميالكاتانة بباتـة ثةرلـةمانن وةكـو    هةمان كا

هاتووةن بؤ ئـةوةي ثةرلـةمان بـة ئـةركي ضـاودَيري       0229ي دانوني موازةنةي ساَلي (11)ضؤن لة ماددةي 
 .خؤي هةَلبستَيتن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رهان فةرمووزؤر سوثاسن رَي دار ب

 :بةِرَي  برهان رشيد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسل يةكَي  لة طرفتةكاني ئةم هةذدة سـاَلةي ثَيشـوو كـة لـة واَلتـي ئَيمـةدا هـةبووةن ناعةدالـةتي بـووةن          
تةعيناتــةن مةحســوبية  بــووة لــة تــةعينا ن ئــةوةي خــةَلكي ناســيوة توانيويــةتي زوو تــةعني بَيــتن كــوِري  

يش نةيتوانيوة تةعني بَيتن من رامواية ئةو تةعيناتةي كة دةكرَيت لة رَيطةي مةجليسَيكةوة بكرَيتن فةدري
كة ناوي بنرَيت مةجليسي خدمةن مةجليسَي  دابنرَيت بةثَيي شةهادةو بةثَيي كةفائة  و بةثَيي تةمةن و 

بـة شـتَيكي زةرور دةزامنن    ئةوانة خةَل  تةعني بكا ن نـةك دةسـةاَلتةكة رةهـا بَيـتن مةجليسـي خدمـة مـن       
 .سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن ليذنةي ياسايي رةئيتان فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبة  هةندَي  موالحةزا  دران مـن ثَيموايـة ميالكـا  عادةتـةن وةزارةتـي دارايـي تةحديـدي دةكـا  و         
يدةنَيت بة تةنسية لةطةَل وةزارةتةكاني ترن ئيتتياجاتي وةزارة  ة بَيت لة ميالكا  بة تةنسـية لةطـةَل   دا

 .وةزارةتي مالية لةناو ميالك دادةنرَيتن ئةمة يةك
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مةســـةلةي ئيختيصاصـــا ن هـــةر وةزارةتَيـــ  ئـــازادة بةنيســـبة  ئـــةو ئيختيصاصـــاتانةي كـــة خـــؤي  / دوو
ــَيني فــالن ئيختيصــاصن وةزارا  ة ئيتتياجــاتَيكي هــةبَيتن بةنيســبة    هةَليدةبــذَيرَين نــةك ئَيمــة ثَيــي  بَل

 .ئيختيصاصا  خؤي تةحديدي ئةو ميالكة دةكا  و لةطةَل وةزارةتي مالية
مةسةلةي زمانةوانين مةسةلةيةكي كؤنةن ئَيمة داوامان لة حكومةتيش كردووة كة لةمةودوا ئةو ياسـايانةي  

رَيـ  و ثَيكـي بكـا  بؤمـانن لـة هـةمان كاتـدا لـة ثةرلـةمانيش ئيعـادةي           كة دةنَيرَيت بؤمان تةرجومةيةكي 
نةزةري لَي دةكةينةوةن ئةطةر هةر برادةرَي ن يان هةر ئةندام ثةرلـةمانَي  هاوكارهـان بكـا  لـة مةسـةلةي      
زمانةوانين ئَيمة مةمنوني دةبني بؤ دووبارة صياؤة كردنةوةن يـان تةرجومـة كردنـي بـؤ عـةرةبين يـان بـؤ        

ين ئَيمة هةر ئةو موالحةزاتانةمان هةيةن زؤر سوثاسن نازامن ئةطةر موالحةزاتي تـر هـةبَيتن ليذنـةي    كورد
 .مالية موالحةزةي هةية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي فةرموو
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ا ن ئةوة ثةيوةندي بة ماددةكةوة نييةن ثَيشنياري هاوِرَيشـ   بابةتي ئةوةي كة طواية ميالك هةية دةوام ناك

دةربارةي مةجليسي خدمـة ثةيوةنـدي بـة ماددةكـةوة نييـةن ئـةوة دواتـر ضـةند ثةرلـةمانتارَي  دةتوانَيـت           
 .ياسايةك لةو بارةيةوة ثَيشكةش بكا ن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــت و بة  ــتن ليذنــةكاني ثةرلــةمانن مــةجليس   زؤر دروســتةن ثَيويســتة ئــةوة ضــاك بكرَي دواضــووني بــؤ بكرَي
جَيطايــةك هــةبَينت هةَلســةنطاندني ئةوانــةي كــة دادةمــةزرَين بةشــَيوةيةكي طشــل زؤر دروســتةن حكومــة   
ثَيويستة بيكا ن بةاَلم دةبَيت لة بوارَيكي ترن لة شوَينَيكي تر لةسةر ئةوة كار بكـةينن ئَيسـتا ئـاخر صـياؤة     

 .بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة تكاية بيخوَينةوةن
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املءدة الثءمنة

تتوىل وزارة املءلية واالقتصءد بءلتنسيق مع الاوزارات االخارى اعاداد مفاردات مالكاءت يياع الاوزارات القلايا         
ى ضاو  كلاو الرواتان املصادقة ب امليزانياة ماع       واملصءدقة عليهء وعلا  0212العراق للسنة املءلية  -كورد تءن 

االخذ بنظر االعتبءر اال تفءدة من املالكءت الوظيفية الفءكضة ب الوزارات والدواكر اري املرتبطة باوزارة لساد   
 .حءاة املالكءت الشءارة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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 : ماددة  هةشتةم

يا و ئابوور  بة هةماهةنطا لةطةَل وةزارةتةكانا تر ئامادة كردنا تاكةكانا ميالكاتا هةموو وةزارةتا دارا
دةطرَيتــة ئةســتؤ و ثةســند  دةكــا  و  0212عَيــراق بــؤ ســاَلا دارايــا –وةزارةتــةكانا هــةرَيما كوردســتان

ــةدا      ــو بودج ــة نَي ــَا ل ــةندكراو دةب ــةكانا ثةس ــوو  مووض ــنايا تَيض ــةر ِرؤش ــةش لةب ــة ِرةضــ . ئةم اوكردنا ب
لة وةزارةتةكان و ئةو فةرمانطانةش كـة بـة وةزارةتـةوة    ( فءكض)سوودوةرطرتن لة ميالكا وةزيرة زيادةكان 

 .نةبةسرتاون ن بؤ ئةوة  ثَيداويستا ميالكة ضوَلةكان ثِربكرَينةوة
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .موالحةزة  هةية فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

 .رةئي ليذنةي ياسايي ماوةن ئةطةر مةجاملان بدةنَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئاخري صياؤة خوَيندرايةوةن ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةن كَي لةطةَلداية دةسل بةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثاسن   
 .ن بؤ ماددةي نؤ تكايةكَي لةطةَلدا نييةن دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن بةكؤي دةنط ثةسند كرا

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املءدة التء عة

 .اي ءف التعينءت بع ود كءفة اال بعد مواف ة وزارة املءلية واالقتصءد

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 : ماددة  نؤيةم

 .رَيبةست مةطةر دوا  وةرطرتنا ِرةزامةند  وةزارةتا دارايا و ئابوور  بَيتِراطرتنا دامةزراندن بة ط
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دةكةين دووبارة ئَيمة وةكو ليذنةي هاوبةش ليذنةي ياسايي و دارايي تةئيدي ماددةكة دةكةينن ثَيشنياريش 

 :داِرشتنةوةكةي بةم شَيوةية بَيت
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مةبةستيش . (اي ءف التعينءت بع ود كءفة اال ب حءلة اختصءصءت نءدرة وبعد مواف ة وزارة املءلية واالقتصءد)
لةم طؤِرانكارية ئةوةية كة ئَيمة فةرمانبةرَيكي زؤري فائ مان هةيةن ئيمكان هةيـة ئيسـتيرادة لـة ميالكـاتي     

َيتن نةوةك لة عقودن بةاَلم بؤ ئيختيصاصاتي ئةكادهي ثسثؤري ئيمكان هةية بة عةدد سـووديان  فائي  بكر
 .لَي وةربطريَيتن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي انن ئةوانةي دةيانةوَيت دسة بكةن ناويان دةنووسنين فةرموو جةنابي وةزير دسةي هةية
 :يري داراييوةز/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئَيمة ثَيمـان باشـة ماددةكـة وةكـو خـؤي  َينَيتـةوةن ئـةم مةوزوعـةمان مونادةشـة كـردووة لـة ئةجنومـةني             
وةزيرانن ئَيستا ميسال دةهَينمـةوة يـةكَي  لـةو شـةرحيانةي كـة ئَيمـة دةسـتمان ناكـةوَيت ئـةويش سـائيقةن           

ي ئَيمةن ئةطةر بَيتو ئيختيصاصاتي ناديرة بَيت سائيقي لةطةَلدا نييـةن  سائية هةموو وةختَي  ثَيويستة لةال
لة ميالكاتي تةربية ثَيويستمان بة مونةزيرةيةن تةبيعةتي ئيشي عةدد ئةوةية ئيشَيكة موةدةتةن بؤ ئةوةي 
 ئةطةر يةكَي  دةستكةو  لة شوَينةكةي دادةمةزرَيت و موعالةجة دةكرَيـتن هـةتا ئيسـتيقتاعاتي زةمـانيش    

 .لة عةدد نابِرَيتن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار شاهؤ سةعيد فةرموو

 :شاهؤ سعيد فتح اه.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
من جؤرَي  لة ؤموز دةبين  لة صياؤةي ماددةكةن داوا لة بةِرَي ان ليذنـةي ياسـايي و دارايـي دةكـةم بؤمـان      

واتـا بـة صـي ةي نـةكرية     ، (اي اءف التعيناءت بع اود كءفاة    )ة صـياؤة عةرةبيةكـة نووسـراوة    روون بكةنةوةن ل
يـةعين بـةجؤرَي لـة عةدـدن ئةطـةر مةبةسـتمان هـةموو جـؤرة عةدـدَي  بَيـتن           ( بعقود)هاتووةن كة طوثان 

 .يةعين تةعريري دةكةينن زؤر سوثاس( بالعقود)دةنووسني 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةشري فةرموو.َي دار دزؤر سوثاسن ر

 :بشري خليل توفية.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
مةسةلةي عةددن طرَيبةستةكان بةِراسل لة هةموو وةزارةتـةكان تةدريبـةن وجوديـان هةيـةن ئةمـة بـارَيكي       

لةجـة  دورس دةخاتة سةر بودجةو وةزارةتي ماليةن بؤية ثَيويستة بةشَيوةيةكي جوان و ماليةكي بـاش موعا 
ب اختصءصاءت  )بكرَيت و بةثَيي ثَيويسـت بَيـتن ئـةو زيـادة كردنـةي ليذنـةي ياسـايي  زؤر ثـَي ضـاكة ئـيال           

ن ديارة ئةوة تةبعةن ئيستيسنائاتي لةطةَل دةبَيتن وةكو جةنابي وةزير باسي كرد بؤ مةسةلةي سائية (نءدرة
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يـةعين بـة شـروتي    ( دة النظار بشارو   واعاء )و بةردةست و ئةوانةن بةاَلم من شتَيكي تريش ئي افـة دةكـةم   
عةددةكةن ضونكة جاري وا هةيـة موتةداعيـدي وا هةيـة كـةوا عةدـدي لةطةَلـدا دةكـةنن لةوانةيـة تةمـةني          
طةيشتبَيتة حةفتا ساَلن بؤية تةداعود بووةن لةبةر ئةوةي تواناي كـار كردنـي نـةماوة لـةو بـارةوةن لـة ثـاش        

ؤذ دةيهَيين بة عةدد دايدةمةزرَيينن كةواتة ئةوة هةم دةكاتة بار تةداعود كردنةكة ديسان بؤ رؤذَي ن دوو ر
دورسيةك لةسةر وةزارةتي ماليةن بة اليةكي تةداعوديةكةي دةداتَين بةاليـةكيش عةددةكـةي لةطـةَل بكـا ن     
بةاليةكي تريش كارةكةي ناتوانَيت بةشـَيوةيةكي رَيـ  و ثَيـ  بكـا ن بةاليـةكي تـريش مةسـةلةي تةمةنـةن         

مـــةرجي تةمـــةنيش ثَيويســـتة لَيـــرة رةضـــاو بكرَيـــتن زؤر جـــار ئَيمـــة دةبيـــنني لـــة مةســـةلةي  بةِراســـل
ذينطةثارَي ي و ئةوانةي كةوا جادةو كؤاَلنةكان خاوَين دةكةنةوة ثياوي بة تةمـةني واي لَييـةن تةمةنةكـةي    

كاتـةوةن لةسـةرماو   ن يكةي حةفتاو ثَينج ساَلن هةشتا ساَلةن دةبينني طَيسكي بة دةستةوةية جادة خـاوَين دة 
طةرمايــةكي وا زؤر زؤر شــَيوازَيكي ناشارســتاني و ناشايســتةيةن بؤيــة ئةطــةر بكرَيــت ضــاو ثَيخشــاندنَي  بــة  

 .مةرجةكاني عةدديش بكرَيتةوةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دَلشاد شهاب فةرموو

 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

دياردةيـــةك هةيـــة ئَيســـتا فةرمانبـــةر عقوديـــان لةطـــةَل دةكرَيتـــةوةن بةتايبـــةتي لةطـــةَل هةنـــدَي  ئـــةو    
موئةسةسـاتانةي كــةوا دةوامـي ئَيوارانيــان هةيــةن ة موئةسةسـاتي حكــومين ة زانكـؤو ثــةهانطاكانن يــةكَي      

ي كردووةن ئةطةر ثَيشرتيش هةية بة بةياني فةرمانبةري دةوَلةتةن ئَيوارَيش بة عةدد لةطةَل دةوَلة  عةدد
دانونن بةاَلم من موتةئةكيدم تةجاوز كراوةو ئَيستا هةية لة ئةرزي واديعدان بؤية تةئكيـدي لـَي بكرَيتـةوةن    

 .نازامن دانوني هةية يان ناض يةك لة مةرجةكان ئةوة بَيتن لةوةي كة اولي ئةوة نةكا 
ردن كة عةدد بؤ كـاري موةدةتـةن تـةعريري موةدـة  لـة رووي      بةِرَي  وةزيري مالية ئيشارةتي ثَي ك/ دووةم

زةمةنيــةوة ضــةندةض ئةطــةر ئــةو موةدةتــة مودةيــةكي زةمــين بــؤ ديــاري بكرَيــتن ئةطــةر لــةوة زيــاتر بــوون  
ثَيويست دةكا  بؤي تةعني بكرَيتن ئةطةريش نةبوو ئةوة يان تةشديدةن يان نازامن ضـؤنة ضارةسـةرةكةيض   

 .ن بة رةئي من موةدةتي كاتي بؤ دياري بكرَيتن سوثاسبة هةر حاَل بؤ موةدةتي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار سؤزان فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كـة   هةَلبة  تةعني كردن بة عةدد يةكَيكة لةو دياردة تازانة لةالي ئَيمةن بةاَلم لة دنيادا هةيـةن تـؤ كاتَيـ    
كةسَي  تةعني دةكةيت بة عةددن هـةم لـةو فةترةيـة تَيسـل ئـةوة دةكـةيتن ئيختيبـاري ئـةوة دةكـةيت تـا           
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ضةند سةركةوتووة لة كارةكانيـدان بةتايبـةتي بـؤ ئـةو ئيختيصاصـانةي كـة بـةِرَي ي ليذنـةي ياسـايي باسـي           
َلكي ذينطة ثـارَي و بـؤ سـائية و    كردووةن بةاَلم ئَيمة لة هةرَيمي كوردستاندان ئةو تةعيناتي بة عةدد بؤ خة

بؤ ئةو شةرحيانةيةن كة بةِراسل لة الي ئَيمـة دةسـت ناكـةونن لةبـةر ئـةوة مـن هـاوِرا نـي  لةطـةَل ليذنـةي           
ــة        ــةي ك ــةو خةَلكان ــةخرَيت لةبــةردةم ئ ــة دان ــةو دةرطاي ــةوةي ئ ــؤ ئ ــةكرَيتن ب ــؤ ن ــةي ب ــايين ئــةو ئي اف ياس

ة ثارَي يـدان لـة بــواري سـائيقيدان لـة زؤر بـواري تـردان كــة       دةيانـةوَيت بـة عةدـد كـار بكـةن لــة بـواري ذينطـ       
حكومة  هةتاكو ئَيستا نةيتوانيوة خةَلكَي  دروست بكا  بة تةعيناتي دائيمي بكرَيـتن مـن ثَيموايـة ئَيمـة     
زيـاتر هــةوَل بــدةين ئــةو ياســايانة ضــاك بكــةينن بــؤ ئــةوةي دةرطــاي عقــود بكرَيتــةوةن ضــونكة هــةم طــةنج  

ةكا ن لة هةندَي  جاردا كة حكومة  ناتوانَيت تةعينا ن ميالكاتي دـةثا  كـردووةن بـةاَلم    ئيستيرادةي لَي د
دةتوانَيت بة عةدد لة زؤر شوَين طةجنةكان كة تةددي  دةكةنن دةتوانن كار بكـةنن لةبـةر ئـةوة مـن لةطـةَل      

بـؤ  ( بـالعقود )ا  ئةوةدام هةر وةكو خـؤي  َينَيتـةوةن لةطـةَل ضـاك كردنـي بـةِرَي  دكتـؤر شـاهؤ كـة تـةعين          
 .تةعريف كردنن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ئةظني عومةر فةرموو

 :بةِرَي  ئةظني عمر ادد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةَلبةتة ئةو تةعديلةي بةِرَي  ليذنةي ياسايي تةددهيان كردووةن حاَلـةتَيكي خـراث نييـةن ئـةوة وا دةكـا       
تؤزَي  تةن ي  بكرَيت و بـة رةهـايي نـةمَينَيتن بـةاَلم لةطـةَل ئـةوةدا مـن لةطـةَل ئـةوةم لةطـةَل            كةوا عقود

ئيختيصاصاتي ناديرة هةندَي حاَلةتي تايبةتي هةيةن هةندَي  حااَل  هةية كة وةكو بةِرَي  وةزيـري دارايـي   
اي اءف التعيناءت بع اود    )كرَيتـة  ئاماذةي ثَي كردن كة ئي افةي كران يةعين من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كـةوا ب 

ن زؤر (كءفة اال بعاد مواف اة وزارة املءلياة واالقتصاءد الختصءصاءت ناءدرة، حاءالت خءصاة وملادة زمنياة معيناة           
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر ئةدةد فةرموو

 :ادد ابراهي  علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
اوِرام لةطةَل ئةوانةي ئاماذةيانـدا كـة دامةزرانـدن بـة عةدـد بـة مـةرج بَيـتن مـةرجي تايبـةتي بـؤ            منيش ه

دياري بكرَيتن ئيعادةي نةزةر لة مةرجةكاني بكرَيتةوةن لةطـةَل راسـت كردنـةوةي ئـةوةي كـة دكتـؤر شـاهؤ        
ة ليذنـةي ياسـاييش ئـةو    ل( ايقاف التعينا )ن وشةي تةعينا  تةعةيونا  نووسراوةن (بالعقود)ئاماذةي ثَيدا 

 .بة دوو يائةن نةك بة يةكن زؤر سوثاس( ايقاف التعيينا )موالحةزةيةمدان بةاَلم ديارة ضاك نةكراوةن 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسن رَي دار بةفرين فةرموو

 :بةِرَي  بةفرين حسني حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بة موافةدةتي وةزارةتي دارايي و ئابووري هاتووةن بةِراسل ثَيويسـل بـة   سةبارة  بة دامةزراندن بة عةدد 

رةضاو كردني كؤمةَلَي  ثَيوةر هةية لة بوارةكاني زؤر ثَيداويسل و تايبةتدان هةرضةندة بةِرَي  كاك دكتـؤر  
 بةشري ئامـاذةي بـة فيكرةكـةي مـن كـردن ئـةويش بـة رةضـاو كردنـي تةمـةنن لةبـةر ئـةوةي دةبَيتـة مايـةي              

دروست بووني زةختَيكي زؤر هةم لةسةر بودجةن هةم لةسةر وةزارةتي دارايـين مـن هـاوِرام لةطـةَل ليذنـةي      
 .ياساييدان ئةويش بة رةضاو كردني بواري لَيهاتوويي و شارةزايين سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر زانا فةرموو

 :دةكري  رؤوفزانا .بةِرَي  د

 .ِرَي  سةرؤكا ثةرلةمانبة
ئامــادة بــووني وةزيــري دارايــي بــةِرَي  بــة دةرفــة  دةزامن كــة هةنــدَي  روون كردنــةوةاان دةســتكةوَيت    
سةبارة  بةمةن من بةش بة حاَلي خؤم سةرةتا لةطةَل بووني ئةم بِرطةية ني  لةناو ئـةم ياسـايةدان ضـونكة    

وةزيري دارايي كة رَينمايي ثَيويست دةربكـا  سـةبارة  بـة     دان ثاشان رَيطة دراوة بة بةِرَي (04)لة ماددةي 
كار كردنةكانن تةسـةور دةكـةم نـةبووني ئـةم ماددةيـةو بوونيشـين رةنطـة ضارةسـةر كردنةكـةي ئةطـةر لـة            

 .دةسةاَلتي وةزارةتي داراييدا بَيت بةشَي  لة ضارةسةرةكان بدؤزَيتةوةن ئةمة يةكةم
ني ليذنةي ياسـاييدا باسـ  كـردن مـن بـاوةِرم بـةوة نييـة شـتَي  هـةبَيت          ثَيشرتيش لةطةَل بةِرَي ا/ دووةميان

ناوي تةعني بَيت بـة عةدـدن ضـونكة تـةعني تةعينـةو عةدـديش عةدـدةن ئـةو كةسـةي كـة تـةعني دةبَيـت             
دةبَيتة فةرمانبةرن ئةو كةسةش كة بةعةدد ئيش دةكا ن كار دةكـا ن يـةعين بـة عةدـد ئـيش دةكـا ن ئـةم        

ــةعين   ــتةواذةية ي ــدن       دةس ــة عةد ــة ب ــدمنان نيي ــةاَلم دامةزران ــةوةن ب ــؤ بدؤزيت ــري ب ــاوَيكي ت ــؤ ن ــت ت دةكرَي
كاركردمنان هةية بة عةدد بؤ ماوةي ساَلَيكةن دابيلي تةجديدةن رةنطة بة صـي ةيةك لـة صـي ةكان بتـوانني     

 .ضارةسةري بكةين
ةالحية  بدرَيتـةوة بـة   تايبة  بة كاري ئةوانةي دادةمةزرَين بة عةدـدن دةكرَيـت ديسـانةوة صـ    / سَييةميان

وةزارةتةكانن بةاَلم كؤمةَلَي  مةرجي بؤ دابنرَيتن واب امن ثَيشرتيش لة هةندَي  لة وةزارةتةكان كـار كـردن   
بةم شَيوازة هةبووةن بؤ منوونة ئةطةر كةسَي  بة عةدد كار دةكا  لةناو فةرمانطةيةكـدان بـةاَلم ثَيشـرت ئـةو     

ةيةكيشي هةية لـة خانةنشـنين لـة كؤنـدا هـةبووة بـؤ منوونـة تـؤ         كةسة خؤي خانةنشني كراوةن بؤية مووض
سةرثشــكي بكــةيت بــؤ ئــةوةي ئايــا كــة تــةنها ثــارةي خانةنشــينةكة  وةرطــرَيض يــاخود ثــارةي عةددةكــة    
وةرطرَيض ئةطةر نيسبةكة زؤر بَيتن ياخود كةم بَيتن ئةو بةراوردة لةم صي ةية بدؤزرَيتةوةن دةرطاكةش بة 

تةوةن ئةطةر ثَيويستت ثَي هةية بة عةدد بَيتن ضونكة ئةمة لة اليةكي تريشةوة كار كردن بة وااَليي بهَيَلرَي
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عةدد راستة لة بةشَي  لة حاَلةتةكاندا سـودلَي  لةسـةر شـاني حكومـة  دروسـت دةكـا ن بـةاَلم لـة هـةمان          
ةمـةزراون حكومـة    كاتدا ئَيمة لة روانطةي تريشةوة سةيري بكةين هةلَيكي كاريشةن واتا ئةو كةسـانةي دان 

بةثَيي ثَيويسل خؤي هـةلي كـار دةدؤزَيتـةوة بـؤ هةنـدَي  خـةَل  لـة ماوةيـةكي ديـاري كـراودا سـوودمةند            
 .دةبَيتن تاوةكو لة بوارَيكي تردا فورسةتَيكي بؤ دةدؤزرَيتةوةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ئامينة خان فةرموو
 
 

 

 :سعيد ذكرينة بةِرَي  امي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاخافتيَن مة هاتة كرنن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار تارا خان فةرموو

 :بةِرَي  تارا حتسني ياسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ءف التعينءت بع اود كءفاة اال ب   اي )سةبارة  بة ماددةي نؤيةمن من هاوِرام لةطةَل ليذنةي ياسايين بؤ ئةوةي 
ــةو   ، (احلااءالت الضاارورية وبعااد مواف ااة وزارة املءليااة واالقتصااءد والااوزارة املختصااة      ــة ل ــار هةي ــدَي  ج هةن

طرَيبةستانة كة دةكرَيت مةرج نيية ئةوةي تةداعود بووةن ماناي واية هيضي ثَي نييـةو ئـيرت هـيالك بـووةو     
ية بة خيِ ةي زؤرو كةَلةكةي زؤر وا  لَي دةكا  تؤ عةدـد بكـةيت   بؤية نةماوةن بةثَيضةوانةوة زؤر جار هة

لةطةَل هةندَي كةس كة لةو تةمةندا تؤ بة سوود وةربطري بة ئيستيشارة بَيتن يان بة هةر كارَي  كة تؤ بة 
 .كاري دةهَينَيت لة وةزارةتةكانن يان لة شوَينةكاني ترن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . دار جةالل عةلي فةرمووزؤر سوثاسن رَي

 :بةِرَي  جالل علي عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من تَيبينيةك  هةيةن ديارة لة ثرؤذةكاني وةزارةتي كشتوكاَل و ئاودَيري لة ثالني ثَينج سـاَلةدا ثـالن هةيـة    
بؤية مـن ثـَي    بؤ دروست كردني ضةند سةدَيكي طةورةو بضووكن ديارة ثرؤذةي وةزارةتةكاني تريش هةيةن 

ــت   ــي ةكة وا بَي اال ب حااءالت االختصااءص واال تشااءرات الفنيااة النااءدرة لتنفيااذ املشااءريع التنمويااة    )باشــة ص
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وت ااديا ا اادمءت )ن ثشــتطريي دســةكةي بــةِرَي  وةزيــري دارايــي دةكــةم و ئــةم ئي افةيةشــ  هةيــة  (الةاابرية
 .ثاسن سو(الضرورية ب الءل البيئة وال،ءبءت وا دمءت الضرورية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار حةسةن فةرموو

 :بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــرتين        ــةر بــة راط ــةَل ن بــةس ئةط ــت لةط ــرتين كــار بَي ــةر بــة راط ــدةن ئةط ــةو بةن ــبة  ئ بةِراســل مــن بةنيس
ئةو وةختة ئةوة بةندةو بنةمايـةكي دارايـي   دامةزراندن بة طرَيبةستن ئةوة هةندَي تَيبيني  هةيةن ضونكة 

تةبيعـةتي وةزارةتـةكان فـةردي هةيـةن     / دةبَيتن نةك بنةمايـةكي عيلمـين لةبـةر دوون سـَي خـاَلن يـةكَيكيان      
ــةو       ــؤ ئ ــل ب ــة بةِراس ــتانين بؤي ــانيش و شارس ــي ئينس ــي و وةزارات ــي عيلم ــةَل وةزارات ــداري لةط ــي ئي وةزارةت

 .بوو و دةشبَيتوةزارةتانة دامةزراندن بة عقود هة
 .دامةزراندن بة عقود يةكَيكة لة سيستةمي ئيصالحي ئيداري لة زؤر واَل / دوو
تةوجيهي ئيداري حكومةتي هةرَيميش لة ثارةوة وا بوون كة هةنـدَي  دامةزرانـدن بـة عقـود بكرَيـتن      / سَي

زرانـدني هـةموو دكتـؤرة    ياخود دامةزراندنةكان بة عقود بَيتن بةَلطةش  بؤ ئةوة بِرياري ثـار سـاَل بـة دامة   
موديمةكان بة عقودن كة بةِراسل ثار ساَل فةشلي ثَي هَينان لةوانةية اليةزال وةزارة  هةية تةئكيـد دةكـا    
لةسةر ئةوةي كة دامةزراندن بة عقود بَيتن بؤية بة رةئي من ن يان ئةم خاَلة بكرَيت بة دوون واتا دووةمـي  

ؤ تــازة كردنــةوةو دانـاني بنــةماو ثَيـوةري تــازة بـؤ دامةزرانــدن بــة    ثَيداضـوونةوة بكرَيــت بـ  )وا لـَي بكرَيــت  
 .ن زؤر سوثاس(طرَيبةستن بةتايبة  لةو وزارةتة خ مةتطوزاري و عيلميةكان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار خةليل عومسان فةرموو

 :ددامني عثمءنبةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لــة دســةكاني بــةِرَي  دكتــؤر بةشــريو هاوكــارم كــاك دَلشــاد دةكــةمن بــؤ ئــةوةي ئةولةويــة  لــة   مــن ثشــتطريي

تـةعينا  بـة عقـود بــدرَيت بـةو خةَلكانـةي كــة دانةمـةزراونن بةتايبـة  ئَيمــة زةختَيكـي زؤرمـان لةســةرة          
هـةلي كـارو   لةاليةن دةرضوواني زانكـؤو ثـةهانطاكان و خـةَلَيكي زؤر تـةعني نـةبووةن دووبـارة رةخسـاندني        

 .فرسة  بدرَيت بةوان و زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دانا فةرموو

 :بةِرَي  دانا سعيد صؤن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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من دوو خاَل  هةية لةسةر ئةو بابةتةن خؤي كاركردن بة عةدـد لـة بنةِرةتـدا لةسـةر ئةساسـي ثَيويسـتييةن       
ةخةصوصةن ئةطةر شوَينَي  ثَيويسل بة كةسَي  نةبَيتن ئةوة ثَيويست ناكا  عةدد بكا ن لةسةر ئةساسي ت

 .لةبةر ئةوةي ئةمة روون و ئاشكراية
ئةوةية كة خؤي لة خؤيدا كارَيكي باشة رَيطة بدرَيت بـة رَيطـاي عةدـدةوة ئـةو كةسـانةي كـة       / خاَلي يةكةم

دامةزراندنن يان كار كردنيان هةبَيت لةو دةزطايةي كـة  ئيختيصاصينةن ياخود ثسثؤرن لة بوارَيكدا مةجالي 
ثَيويستيان ثَييةن بةاَلم لة دامةزراندنيان بة عةددن ياخود كار كردنيان بـة عةدـدن ثَيويسـتة رةضـاوي ئـةوة      
بكرَيتن ئةو دةزطايةين يان ئةو كؤنرتاكتةن ئةو عةددة مؤر دةكا  لةطةَل ئةو كةسةن بةِراسـل سـةربةخؤيي   

خــودي دامودةزطايةكــةن لةبــةر ئــةوةي هــةموو جارَيــ  طةِرانــةوة بــؤ وةزارةتــي دارايــين يــاخود    بــدرَيت بــة
وةزارةتَيكي ترن لةوانةية بةِراسل وةزارةتي دارايي بؤ خؤي نةزانَيت كة ئةو ئيختيصاصة ئايا ثَيويستة لةو 

اسـل لـةو نـاوةدا دروسـت     دامودةزطايةض ياخود ثَيويست نييـةض كؤمـةَلَي  لـة رؤتـني و لـة بريؤكراتيـة  بةرِ      
 .دةبَيت

ئةوةية ئةطةر دسة لةسةر سيستةمي دامةزرانـدن و كـاركردن بطؤِردرَيـتن بةِراسـل ئـةوة زؤر      / خاَلي دووةم
ضاكةن يةعين هةموو دامةزرانـدنَي  لـة سـةرةتا بـة عةدـد بَيـتن بـؤ ماوةيـةكي ديـاري كـراون شـةش مـانطن             

نينـةوةن ئـةوةي كـة ئَيسـتا لـة وةزعـي كوردسـتاندا دةبينرَيـت ثـَي          ياخود ساَلَي ن بةاَلم ئةوةي ئَيستا دةخيوَي
ناضَيت ئةوة ئيمكان بَيتن بةاَلم وا ضاكة بوار بـدرَيت بـؤ بـا بَلـَيني كـار ثـَي كـردن بـة دامةزرانـدن لـة رَيـي            
عةددةوةن بواري ئةوة هةبَينت شـةش مـانطن ئةطـةر لـة شـةش مـانطي يةكـةمن تَيسـل يةكـةمن يـاخود سـاَلي            

ئةطــةر ئــةو كةســة ســةركةوتوو بــوو لــة كارةكــةين بــواري ئــةوةي ثــَي بــدرَيت درَيــذ بكرَيتــةوة بــؤ     يةكــةمن
ماوةيةكي ترن ياخود ئةطةر سةركةوتوو بوو لة ماوةي ساَلَيكدا مـةجالي ئـةوةي بـدرَيتن كـة دا ـةزرَيت بـة       

 .بةردةوامين هيوادارم ئةوة جَيطاي بكرَيتةوة لة ماددةكةدان سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

 .زؤر سوثاسن رَي دار شلَير خان فةرموو

 :بةِرَي  شلَير حمي الدين صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
راطرتين دامةزراندن يان كار كردنن تةنها بؤ )من ثشتطريي لةو خاَلة دةكةم لةطةَل صياؤةكةيةوة كة دةَلَيت 

ةندَي بوار هةية بةِراسل شارةزاييمان تَيدا زؤر ن لةبةر ئةوةي لة كوردستان ه(شارةزايي ئيختيصاصا  بَيت
زؤر كةمةن بؤ منوونة لة بواري ثةروةردةن لـة بةرنامـةي ثـةروةردةي تايبـة  شـارةزايي لـةو بـوارة زؤر زؤر        
كةمة لة كوردستانن لةبةر ئـةوةي ئَيسـتا لـة كوردسـتان بةرنامةيـةكي جيهـاني ثـةيِرةو دةكرَيـت بةرنامـةي          

ثةروةردةي بةرفراوانن كة تايبةتة بة خوَينـدني خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكانن     ثةروةردةي ثَيشوةخت و 
لةو بوارةدا شارةزايي نةبوو لة ضةند ساَلي رابردوو كة سَي ساَلةن ئَيمة ئةطةر بة طرَيبةست لةطةَل هةندَي  

دةستخؤشـي لـة   شارةزا لةو بوارة نةبواية وا سـةركةوتوو نـةدةبووين لـةو بةرنامةيـة كـة كـؤنطرةي جيهـاني        
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وةزارةتي ثةروةردة كرد بؤ ثةيِرةو كردني ئةو بةرنامةيةن بؤية طرَيبةست تةنها بؤ ئيختيصاصا  بَيتن كـة  
لَيرة ثةيدا نابَيت و شارةزاييمان لَي كةمـةن هـةروةها سـةبارة  بـة خانةنشـني كراوةكـانن خانةنشـني مـةرج         

وانةيـة تةمـةني ياسـايي طةيشـتؤتة ئـةوةي كـة       نيية ئةوةي خانةنشني بَيت يةعين هةر ثةكي كـةوتبَيتن لة 
خانةنشني بكرَيتن بؤية توانـاي مـاوةو خيِ ةيـةكي زؤري ثَييـةن ئةطـةر بـؤ ماوةيـةكي كـةم عةدـدي لةطـةَل           
بكرَيت سوود لةو خيِ ةية وةربطريَيتن واب امن زؤر زؤر ثَيويستةن لَيرة نووسـراوة بـة رةزامةنـدي وةزارةتـي     

بةســـتةكان هــةمووي بـــة رةزامةنـــدي وةزارةتــي داراييـــةن شــتَيكي باشـــة هـــةر    دارايــي بَيـــتن وابــ امن طريَ  
 .بةردةواميش بَيتن ئيرت سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار فازل بةشارةتي فةرموو

 (:بةشارةتي)حممد دادر فءض  بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اليةني هةية لةسـةر مةسـةلةي دانانيـانن بـا بَلـَيني دامةزرانـدني        بةِراسل ئةو مةسةلةية بة بِرواي من دوو

وةختيانةن بةحةديقة  هةندَيكي دةطةِرَيتةوة بـؤ ئـةو كاتانـةي كـة كوردسـتان يـةك ئيـدارةيي نـةبووةن لـة          
حةديقةتدا ئةمة طرفتَيكي دروسـت كـردووةن زؤر لـةو خةَلكانـة بـة وةعـدي دامةزرانـدني هةميشـةيي بـةو          

نن بؤية ئةمة بؤتة تةدريبةن حةق فةوتاندني خةَلكَي ن يةعين كؤمةَلَي  خةَل  هاتووة بـؤ  عينوانة دانراو
ماوةي ضةند ساَلَي  لةو داناني عةدديية دانراونن ثاشان ثَييان طوتراوة بِرؤن كـار  نـةماوةن ئَيسـتا مـن بـؤ      

ةجبـةيان كـردووةن بؤيـة    خؤم ضةند ثَيشنيارَيكي خةَلك  لةالية بةِراستيةكةي كة تةددهي نووسـينطةي هةلَ 
بة حةديقة  من ثَي  باشة ئةو مةسةلةية هةم ئةوةي ثَيش يةك ئيدارةيي ضارةسةر بكرَيـتن هـةم ئـةوةي    
كة ئَيستا لة كوَي دادةنرَيت وةختةكةي بؤ دياري بكرَيتن ئايا مةسةلةن بة بِرواي من ناكرَيت كةسَي  بَيـت  

هةلي كاري زؤري بَيتة ثَيشةوةن لةبـةر ئـةو دامةزرانـدنين يـان     دوو ساَلن ضوار ساَلن يان ضةندَي ن لةوانةية 
داناني عةدد دَين نةيكا ن دواييش لةويش دةكرَيت و لةميش دةكرَيتن بؤية بة حةديقة  من ثشتطريي لة 
رةئي سؤزان خان دةكةمن كة ئةو دةرطاية بـة وااَليـي  َينَيتـةوةن بـة حةديقـة  ئـةوة زيـاتر سـوودي ضـيين          

 .بةدي دةكرَيتن زؤر سوثاس هةذاراني لَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عومةر نورةديين فةرموو

 (:نورةديين)بةِرَي  عمر دد امني خدر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دووبارة داِرشتنةوةي مةرجةكاني كاركردن بة طرَيبةست كارَيكي زؤر باش و ثَيويستةن من ثشتيواني دةكةمن 

دووبارة داِرشـتنةوةي ئـةو مةرجانـةن تـةنها كاريطـةري نابَيـت بـؤ سـةر اليـةني مـاددين واتـا اليـةني              ضونكة
ماددي مافةكاني ئةو كةسة دادةمةزرَيتن بةَلكو كاريطةري دةبَيت بؤ سةر اليـةني مةعنـةوي مافـةكاني ئـةو     
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ة لــة رابــردوودا بــة كةســةي كــة دادةمــةزرَيتن بــؤ منوونــة ئَيســتا لــة كوردســتان ضــةند كةســَي  لةوانــةي كــ 
طرَيبةست كاريان كردووةن خ مةتيان ثَيشكةش كـردووةن ئَيسـتا بـوون بـة دوتـابي خوَينـدني بـااَلو ماسـتةرن         
بةاَلم لة كاتَيكدا كة بوون بة دوتابي خوَيندني بااَلن ئةمسااَلنةي كة بـة طرَيبةسـت دامـةزراون وةكـو سـااَلني      

روةها لة رووي اليةني مادديشةوة ئةوةي كة هةيان بووة لـة  خ مةتي راستةدينة بؤيان حيساب ناكرَيتن هة
دةستيان داوةن بؤية داِرشتنةوةي مةرجةكاني دامةزراندن بةشَيوةيةك كة باشرت مافـةكاني ئـةو كةسـةي كـة     
بة طرَيبةست دادةمةزرَي مسؤطةر بكا ن ئةمة خاَلَيكي ثَيويستةو من بة زةروري دةزامن لةاليـةكي تريشـةوة   

كَي  لةو كةسانةي كة بة طرَيبةست دادةمةزرَين ضةند ساَلَي  لةوَي خ مة  بكا  و كـار بكـا ن   لةوانةية ية
بؤية ثَيويستة ئةمة بكرَيت بة بنةما لة داهاتوودان بؤ ئةوةي طرَيبةسـتةكةي لـة طرَيبةسـتَيكي كاتيـةوة بـؤ      

ةي بكرَيت بة دامةزراندنَيكي بكرَيت بة طرَيبةستَيكي هةميشةيين يان بةشَيوةيةكي تر بَلَيني دامةزراندنةك
هةميشةيين واتا دامةزرانـدني كـاتي بكرَيتـة بنـةما بـة كؤمـةَلَي  مـةرج بـؤ دامةزرانـدني هةميشـةيين زؤر           

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار شةومن خان فةرموو
 :بةِرَي  شةومن حممد ؤريب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةية تةعينا  بة كراوةيـي ئـةو دةرطايـة  َينَيتـةوةو دانـةخرَيتن يـةعين تـةعينا          منيش رةئي  لةطةَل

بوةستَيتن لةبةر ئةوةي لة دائريةكان و لة دةزطاكـانن بةتايبـةتي دةزطـا خ مةتطوزارييـةكان كَيشـةيةكي زؤر      
وسـانَيكي زؤر  طةورة هةية لةو دةزطايانةن ئةويش ئةوةية كَيشةي ئيختيصـاص نييـةن زؤربـةي زؤريـان هةَلوا    

هةية لة ذمارةي فةرمانبـةراني كـة هةيـةن ئـةم فةرمانبةرانـةي كـة هـةن ذمارةشـيان زؤرةن ئامـادة نـنين بـؤ            
منوونة لة دائرية خةدةميةكاندا كرَيكاري بكةنن كرَيكارن سـائيةن لةطـةَل ثاككـةرةوةن كـة سـَي شـةرحيةي زؤر       

ثَيويستيان ثَييةتين بةاَلم ئةوانةي لة دائريةكانـدا  زةرورين بؤ دائريةكانن هةروةها حةرةسيشن كة دائريةكان 
ذمارةكانيشيان زؤر بَيت ئامادة نني هيال كةسَيكيان بضن ئةو كارانة بكةنن لةبـةر ئـةوة ئـةو دةرطايـة بـا بـة       
كراوةيــي  َينَيتــةوةو بــةثَيي ثَيويســل دائــريةن تــاكو ثَيويســتيةكة كؤتــايي ثــَي دَيــتن ئةطــةر بــة ســابل بــة  

ــةتي كرَي ــةكان و      تايب ــةثَيي رَينمايي ــت ب ــبيت بكرَي ــدةكان تةس ــت عةد ــي دةتوانرَي ــةوةن دواي ــان  َينَيت كارةك
 .موافةدةتي وةزارةتي دارايي و سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار بةيان خان فةرموو

 :بةِرَي  بةيان ادد حسن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ؤر سوثاسئاخافتيَن من هاتنة طوتنن ز



 055 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار صبا  بيت اه فةرموو

 :بةِرَي  صبا  بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةز دبَيذم خوش  و برا طةلةك جانيَب بابةتَي بةحس كرنن بـةس ئـةز دبَيـذم كـة راطرتنـا ئةظانـة ئـيال بـة         

وةزارةتَيت هةين خةدةمي كة ئريادةتي وان بؤ وان زةبر نةبووةن وةكـي  رةزامةندي وةزارةتا دارايي هةندةك 
وةزارةتا شارةواني و طةشت و طوزارن وةزارةتا تةندروسلن حةدـة بَينـة ئيستيسـنا كـرنن ضـونكة ئيتتيمالـة       

بـة   ئةوان ثَيويستيان ثَي بَينتن وةزارةتا شارةواني و طةشت و طوزار بؤ ثاكذ كردنةوةي باذَيري خؤ ثَيويسل
 .هةندةك كةسا هةبيتن ئةز دبَيذم حةدة ئةظ وةزارةتة خةدةمي بَينة ئيستيسنا كرنن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار حاك  رزطار فةرموو

 :بةِرَي  رزطار حممد امني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

م  بءلع ود لدى اجلهءت الرمسياة ب االقلايا   جيوز الع)سوثاسن ئيقتريا  دةكةم نةصةكة بةم جؤرةي لَي بَيت 
ن لةبةر ئةوةي كةليمةي تةعني مةدلولَيكي ئيقتيصادي مـالي  (عند الضرورة ومبواف ة وزير املءلية واالقتصءد

جيااوز )ن يــان (جيااوز ا دمااة)دةوســَي  يــان ( العماا  جيااوز)تايبــةتي هــةبَيتن نــازامن لــة رووي ئيدارييــةوة  
 .ا دةَلَي ن سوثاسن ئةوانة لة دةوسد(التعيني

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ناس  خان فةرموو

 :بةِرَي  ناس  تؤفية عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  ماددةي نؤيةمةوة لة ني امي كاركردن بة عةددن كة ئةمة جؤرَيكة لة دؤزينةوةي هـةلي كـار بـؤ    

نن بةِراسل من لةطةَل ئةو رةئية نـي  تـةنها دـةتيس بكرَيـت بـة كؤمـةَلَي        كؤمةَلَي  لةوانةي بَي بةش بوو
ئيختيصاصاتي نادرن كة ئَيمة ئيختيصاصاتي نادرمـان هةيـة هـةلي دامةزرانـدنيان بـؤ دا ـةزرَيتن نـةك بـة         
عةدــد ئــيش بكــةن بــؤ حكومــة ن ثَيشــنياري ئــةوةم هةيــة كــة ئــةو رةزامةنــديي وةزيــري موختــةسن ئــةو   

ويسل بة عةددةن ئةو خؤي رةزامةندي بدان ضونكة بةثَيي ني امة حسـابيةكةن ئـةوان خؤيـان    وةزارةتةي ثَي
ــةك       ــنن ن ــد ب ــةوان رةزامةن ــتة ئ ــة دةدةنن ثَيويس ــارةي عةددةك ــان ث ــة خؤي ــانن وةزارةتةك ــةي خؤي ــة بودج ل

 .وةزارةتي دارايين سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عةزهة فةرموو
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 :جن  الدين حسن عظيمةَي  بةِر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ِراطرتنـا دامةزرانـدن بـة طرَيبةسـت مةطـةر دوا  وةرطرتنـا ِرةزامةنـد  وةزارةتـا دارايـا          : ماددةي نؤيةم)

دامةزرانـدن  )ن ئةم خاَلة من دةيكةم بة دوو بةشةوةن ثَيشنيار دةكةم ئةم راطرتنة نةمَينَيتن (وئابوور  بَيت
ن لةبـةر ئـةوةي تـا ئَيسـتا سـةدةها كـةمسان هةيـة        (بةثَيي بنةمايةك لة هـةموو وةزارةتةكانـدا   بة طرَيبةست

لةناو وةزارة  و دامودةزطاكاندا خةَلكي بَي توانان بةاَلم راستة شةهادةي هةيةن توانـاي هةيـة لـةو جَيطايـةي     
َي  بـة عةدـد دا ـةزرَيتن بـؤ     خؤي دامةزراوةن بةاَلم دةبَيت ئةو شوَينةي كة ئيشي تيا دةكا  بؤ ماوةي سـالَ 

ئةوةي ئةو جَيطاية ئايا تواناي وةرطرتين هةيةض يان ناض بةاَلم ئَيمـة سـةدان خـةَلكي بـَي توانامـان هةيـة لـة        
 .جَيطاي خؤشيان كةس ئيستيرادةيان لَي ناكا ن بؤية عةدد بة طرَيبةست

ت بـؤ دامةزرانـدن بـة عةدـدن يـةكَي  لـةو       خاَلَيكي ترن لة حاَلةتَيكدا ئةطةر ئةمةش  َينَيتةوة مةرج دابنرَي
خااَلنة كة ئةو مةرجانةي بؤ دابنرَيتن ئةو كةسةي كة دامةزراوة لة دائريةيةكـدان بـؤ ئـةوةي هـةلي كـار بـؤ       
ئةو بَيكارانةي تر بدؤزرَيتةوةن ئـةو كةسـةي كـة دامـةزراوة بـة رةمسـي لـة جَيطايةكـدا ئـةو عةدـدة اـولي            

 .ثاسنةكا ن ئةطةر خانةنشني بَيتن سو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن ليذنةي دارايي رةئيتان كةرةم بكة

 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
هةندَي  مونادةشة هاتة كايةوةن لةِراستيدا تةعليماتي عةدد ثةيوةندي بة ماددةكةوة نييةن ئةوةندةي ئـةو  

رادةوةسَلن تةعينا  رادةوةسَل لة ثِر ئةو دائريةيـة ثَيويسـتيةتي بـة     عةددة هةبَيتن بؤية زؤر جار ميالك
عةدد هةيـةن ئـةو تةعينـة دةكـا ن ذمارةيـةك جـؤري كـار هةيـةن ذينطـة ثـارَي ن ثاسـةوانن هونـةرين لةطـةَل              
ــة         ــدا ب ــةو كاتةش ــلن ل ــتيةتي بةِراس ــة ثَيويس ــةو دةزطاي ــدا ئ ــة كاتَيك ــادرن ل ــَيني ن ــي بَل ــدَي  ئيختيصاص هةن

ماتَي ن يان بة شَيوةيةك لة شَيوةكان هةيةن تةعينا  وةستاوةن ئةو كاتة ئةو دائريةية مةجبور دةبَيت تةعلي
ئةو كةسةي ثَيويست بَيتن لةبةر ئةوةي مانةوةي ئةم بِرطةية زةرورييةن بةاَلم ئَيمة ئةوةي خؤمان سـةحب  

 .ن سوثاس(عند الضرورة ال صوى)دةكةينةوة بَلَيني ئيختيصاصا  ناديرة بكةين بة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة تةئيدي رةئي ليذنةي دارايي دةكةينن بةاَلم صياؤةكمان ئامـادة كـردووةن ئَيسـتا ثَيشكةشـتان دةكـةينن      
 .ئةوةن زؤر سوثاسئةطةر ثَيتان باش بَيت رةئيةكي ئةنداماني لةسةر 
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
هةموو حاَلةتةكان كة دَيـت و بـاس دةكرَيـت    / بةنيسبة  عةددةوة حةز دةكةم روون كردنةوة بدةمن يةكةم

بــؤ عةدــد دادةنرَيــتن دائيمــةن لــة مووضــةي وةزيرةكــة كــةمرتةن    ن ئــةو مووضــةيةي كــة(تشــ يل بــالعقود)
لةكاتَيكدا كة واز دةهَينَيت تةبيعي عةددي لةطةَلدا دةكرَيتن هةر وةختَي  ثَيويسـتت ثَيـي نـةبَيتن دةبَيـت     

ــة    ــةوة ل ــةر  َينَيت ــتن ئةط ــان دواي  31/10واز بَينَي ــا     1/10ي ــت بك ــةر ثَيويس ــر ئةط ــارَيكي ت ــةر ج ن ئةط
ؤ تازة دةكرَيتـةوةن لـة هـيال وةختَيكـدا وةزيـري دارايـي بـؤي نييـة بَلَيـت بنووسـَيت بـؤ فالنـة             عةددةكةي ب

وةزارة ن من ئةو موهندسـةم بـؤ  نـاردووةن يـان ئـةو فةراشـةم بـؤ  نـاردن مـةفروزة دائريةكـة خـؤي داواي            
ة زيــاتر بــة دةكــا  و لةســةر داواي دائريةكــان خؤيانــةن هــةر وةختَيكــيش كــة تــةعينا  هــةبوون ئَيمــة ئةوانــ

نـــةزةري ئيعتيبـــار وةردةطـــرين بـــة ئيعتيبــــار مومارةســـةي ئيشـــةكاني خؤيـــان كـــردووةن بةنيســــبة          
خ مةتةكانيشيان تةبيعي ئةوة بؤيان حيساب ناكرَيتن ضـونكة ئيسـتيقتاعاتي زةمانيشـيان لـَي نابِرَيـتن بـة       

دةكرَيتن لة هيال وةختَيكـدا   هيال وةختَي  ئَيمة تةعليماتي ئةجنومةني وةزيران هةيةن ئَيستاكة جَي بةجَي
دوو مووضة نييةن ئةطةر بَيتو هةر موتةداعيـدَي  كـة خانةنشـني بَيـت زؤر زةرور بـن بـةوةي ئـيش بكـا ن         
دةتوانَيت تةف يل بكا  لة بةيين مةعاشةكانيانن لةبةر ئةوة ئَيستا ئةوانيش نايةن بـؤ دامةزرانـدنن ئةطـةر    

 .بَيشن زؤر كةم دَينن سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

جــةنابي وةزيــري ثالنــدانان لــةو بارةيــةوة دســة  نييــةن باشــة نييــةض ليذنــةي ياســايي ئــاخري صــياؤةتان و  
 .ثَيشنيارةكةتان

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة التء عة
 .قتصءدالجيوز التعءقد للعم  ب دواكر االقليا اال مبواف ة وزارة املءلية واال

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :ماددةي نؤيةم 

 .كاركردن بةطرَيبةست لة فةرمانطةكاني هةرَي  نابَيت تةنها بة رةزامةندي وةزارةتي دارايي و ئابووري
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كاك خورشيد
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 :بةِرَي  خورشيد ادد سلي 

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة

الجيوز اي ءف العم  بع ود كءفة اال عند )صي ة ثَيشنيار كريش اليةو وةزارةتا دارايي و ئابووري ئةظة نةبوو 
 .ن صي ةي مودتةرةحي الي ئَيمة ئةوة بوو(الضرورة ال صوى وبعد مواف ة وزارة املءلية واالقتصءد

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ا مودتــةرةحي ليذنــةي ياســايي دووبــارة خبوَيننــةوةن بــؤ ئــةوةي بيخةينــة   زةرورة دســوةي بــؤ ضــيةض ئَيســت 
 .دةنطدانةوة

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة التء عة
 .الجيوز التعءقد للعم  ب دواكر االقليا اال مبواف ة وزارة املءلية واالقتصءد

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نطدانةوةن كـَي لةطةَلدايـة دةسـل بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثاسن كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـل بـةرز            دةخيةمة دة
 .بكاتةوةض زؤر سوثاسن بةكؤي دةنط ثةسند كران بؤ ماددةيةكي تر تكايةن نودتةي ني امي كةرةم بكة

 :بهء الدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .د لة ضةند ثةرلةمانتارَي  ثَيشنياري باسي مةرجيان كردن نةخراية دةنطدانةوةئةوةي من ئاطادار   زيا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــروتتان هةيــة دةتانــةوَيت و      ــرة دةرناضــَيتن ئةمــة موازةنةيــةن ئةطــةر ش ــانون دةردةضــَيتن لَي شــرو  بــة د
ةبَيتن خـةدةماتيان لةبـةر   زةروريشة حاَل و ذياني ئةو كةسانةي بة عةدد ئيش دةكةن و حقووديـان بـ ر نـ   

ضاو بطريَيتن ثَيشنياري ياسايةك بكةنن يان حكومـة  بيكـا ن يـان دة ئةنـدامي ثةرلـةمان ديراسـةي بكـةنن        
لَيرة ديراسةي دةكةينن ئينجا بةجواني  رَيكي دةخةينن بةس ئةمة جَيطاي لَيرة نييةن تكايـةن كـةرةم بكـةن    

 .بؤ ماددةي دة تكاية
 :بةزاز بةِرَي  عوني كمال سعيد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املءدة العء رة

مءكتءن ومخسون ملياون ديناءر لةا  حءلاة ولاب      ( 062)للوزير املختص صالحية الصرف مبء اليزيد على / اوالل
 .مءكة مليون دينءر( 122)يوي  رؤ ء  الدواكر التءبعة لوزارتب بصرف مء ال يزيد على 

مءكة ومخسون مليون دينءر لة  ( 162)رة صالحية الصرف مبء اليزيد على للهئيءت اري املرتبطة بوزا/ ةءنيءل
 .حءلة
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 :يراعى ب اوالل وةءنيءل مءيلي/ ةءلثءل
 .ان يتا الصرف وف ءل لالعتمءدات املصءدق عليهء ب املوازنة العءمة السنوية ولالاراض اظددة هلء -1
الجياوز الادخول ب االلتازال بءلصارف مباء يزياد عماء هاو         الت ييد بءالعتمءدات املخصصة ب املوازنة العءمة و -0

 .خمصص ب املوازنة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 : ماددة  دةيةم

( دوو سـةد و ثـةجنا مليـؤن دينـار    ( )062)وةزير  تايبةثةند دةسةاَلتا خةرج كردنا هةية كة لة : يةكةم
ةتَي  ون بؤ  هةية دةسةاَل  بدا  بة فةرمانطةكانا سةر بة وةزارةتةكة  بة خةرج زياتر نةبَا بؤ هةر حاَل
 .زياتر نةبَا ( سةد مليؤن دينار( )122)كردنا ثارةيةك كة لة 

ئةو دةستانة  كة بة وةزارةتةوة نةلكاون دةسةاَلتا خةرج كردنا طوذمـة ثارةيـةكيان هةيـة كـة لـة      : دووةم
 .زياتر نةبَا بؤ هةر حاَلةتَي ( رسةد و ثةجنا مليؤن دينا( )162)

 :سَييةم
 :دا ِرةضاو  ئةمانة  خوارةوة دةكرَ ( دووةم)و ( يةكةم)لة 
دةبــَا خةرجكردنةكــة بــةثَيا ثشــتيوانة  دارايــا ثةســةندكراو لــة بودجــة  طشــتا ســااَلنة بَيــت و بــؤ     -1

 .مةبةستا ديار  كراو بَيت
ا ببةسرتَ  و نابَا بضَيتة ناوخؤ بةستنةوة بة خةرج ثشت بة ثشتيوانة  تةرخان كراو لة بودجة  طشت -0

 .كردن لةوة  لة تةرخان كراوةكة  نَيو بودجة زياتر بَا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اددةكـة دةكـةينن تـةنها يـةك ثَيشـنيارمان هةيـةن       ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي و دارايـي ثشـتطريي تـةواو لـة م    
ــةي   ــة وش ــةويش ئةوةي ــَيوةية     ( لرؤ ااء )ئ ــةم ش ــت و ب ــة بكرَي ــاتووةن ئي اف ــةي دوو ه ــةرةتاي بِرط ــة س كــة ل

مءكة ومخساون  ( 162)اهلئيءت اري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مبء اليزيد على  لرؤ ء )خبوَيندرَيتةوة 
 .وثاسن زؤر س(مليون دينءر لة  حءلة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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 .ئَيمةش ثشتطريي بؤضوونةكةيان دةكةين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــ دار هــاوِراز خــان   بــةِرَي انن ئةنــداماني ثةرلــةمان ئةوانــةي دةيانــةوَيت دســة بكــةن ناويــان دةنووســنين    رَي
 .فةرموو

 :بةِرَي  هاوِراز ادد دد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةبعةن يةكَي  لة هةرة وةزارةتة حةساس و هةَلوةشاوةكان وةزارةتي ذينطةيةن كة هةَلوةشاوةتةوة بةِراسلن 
ة بؤ سـةرؤكايةتين  وةكو ليذنةي تةندروسل ثرؤذة ياسايةكي ذينطةمان لةبةر دةستدايةو بةرزمان كردؤتةو

ئَيمة ثَيشنياري خؤمـان لةسـةر داوةن بـةاَلم مـن لَيـرة مةبةسـت  ئةوةيـةن بةِراسـل وةزارةتَيكـي وا طـرنط و           
حةساس كة هةَلدةوةشَيتةوةن من وةكو ثَيشنيار دةَلَي ن ئةطةر بـة ئيستيسـناش بَيـت لـة دةسـتةكاني تـرن لـة        

 .ةمان دةسةاَلتي وةزيري هةبَيتن لةطةَل رَي مهةيوةكاني ترن لة رووي دةسةاَلتي خةرج كردنةوة ه
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عومةر فةرموو

 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مةسةلةي ئةم بِرطةي صةالحياتي سةرف لة وةزارةتةكانن ئةوةي مـن بيـ امن هةميشـة طـرفل زؤر دروسـت      

بؤ وةزيرةكان و وةزارةتةكان بةشَيوةيةكي طشل لة رووي هةم سةدري زةمةنين يان سـةدري حـاالتي   دةبَيت 
دووبارة بوونةوةي سةرفن ئةوةندةي من موتالةعةم كرد بَيتن زؤر جار دةبَيتة هؤي زوو تَيثةِريين بودجةن 

وفاق  )سَي باسـي ئـةوة كـراوة    يان تةواو بووني بودجةي ئةم وةزارةتي ثةيوةنديدارةن راستة لَيرة لة بِرطةي 
بة ثشتيواني دارايي ثةسند كراو بَيتن من ثَيشنيار دةكةم خاَلَي  زياد بكرَيت لة هةردوو بِرطةي ( اعتمءدات

نووسـراوةن بـاس لـة حـااَلتي دووبـارة بوونـةوةي       ( يراعاى ب اوالل وةءنياءل  )يةك و دوون يان لة بِرطةي سـَي كـة   
مدا ئـةوةي مـن ئاطـادارم سـةدري زةمـةني ديـاري دةكرَيـتن مةسـةلةن         ئةمر بة سةرفةن لة هةنـدَي  سيسـتة  

سيسـتةمَيكة ثـةيِرةو دةكرَيـتن مـن     ( ب  انة )يـان  ( حءلة ب  تة ا اهر )ئةوةندة ( على ان ال تتنءوز)دةَلَيت 
ئاشنا ني  بة سيستةمي خؤمانن لَيرة جياوازةن هةم بؤ ئةو طرفتة كة لة ماوةي ئةو ضوار ساَلة صـةالحياتي  

ئةوةنـدة  ( يشرت  ان ال تتةرر حءالت الصرف عن)ف ضؤن تةحديد دةكرَيتض خاَلَيكي وا ئي افة بكرَيت سةر
 .ن ئيرت ئةوة دةمَينَيتةوة بؤ بةِرَي تان و ليذنةي ياسايين سوثاس(مدة)ئةوةندة ( ب حءلة)

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر ئةدةد فةرموو

 :ابراهي  علي ادد.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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من ثَيشنيار دةكةم كة ئةو طوذمةي دانراوة صةالحيةتي سةرف بؤ وةزيري تايبةثةند لة دوو سـةد مليـؤن   
زياتر نةبَيت لة فةدةرةي يةكدان لة فةدةرةي دووةميشدا هةيواتي ؤةير مورتةبت بة وةزارة  صةالحيةتي 

تر نــةبَيتن ضــونكة ئَيمــة لــة خياللـي دانيشــتنمان لةطــةَل هةنــدَي  لــة  سـةرفيان لــة ســةد مليــؤن دينــار زيـا  
وةزارةتةكانن هةندَي  لة دةوائريي حكومة  لـة ميـاني ليذنةكانـدا كـة لةطـةَليان دانيشـتووين طلـةيي ئـةوة         
هةبوون كة صـةالحيةتي وةزيرةكـان لـة صـةرف كردنـي ئـةو ثارانـة زؤر جـار خـراث بـةكار دةهَينرَيـتن بـؤ             

 .ةري زياد دةكرَيتن بؤ ئةوةي طرَيبةستَي  ببةسرتَيت لةطةَل ئةوةي واَل  ضةندينمنوونة سةف
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ئةطةر لةو بابةتةتان هةيةن ليذنةي نةزاهةتان هةيةن ليذنةي ثةرلةمان هةيةن بضـن بةدواضـووني بـؤ    
رجائــةن كةســَي  ئيتيهــام نةكــةنن   بكــةنن لَيــرة ســةدرةكةي كةمــةن زؤرةن ئــةوةمان بــؤ بــاس بكــةن لَيــرةوة  

تةحقيقمان نةكردووةن ئةطةر هةشـةن مـن نـاَلَي  نييـةن بـةاَلم لةطـةَل ئـةوةش نابَيـت بَلـَي  ئـةوةي كـردووةن            
ئةطةر كرديل بيهَينة ئَيرةن ئينجا دةيهَينني موسائةلةي دةكةين ب انني ئةم شتةي بؤضـي كـردووةض كـةرةم    

 .بكة
 :ادد ابراهي  علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةبعـةن كـةمسان ئيتيهـام نــةكردووةن بـةاَلم ئـةو حاَلةتانــة هةيـةن بـؤ ئــةوةي هـةم ثَيويسـتة طرَيبةســتةكان          
 ............بةشَيوةي تةندةر بَيتن هةم بة يةكجار بَيتن صةالحيةتيش دياري كراو بَيتن لة دانوني موازةنة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةمــة دــانوني ثَييــةن ئــةوة مــةوزوعَيكي تــرةن ئَيســتا لةســةر ئةوةيــة ئــةم وةزيــرة بتوانَيــت   بــراي عــةزي من
 .ئةوةندة سةرف بكا ن يان ئةوةندةض رةدةمَيكمان بؤ دابيَنن دوون سَي تةسنية هةبوو دةخيةينة دةنطدانةوة

 :ادد ابراهي  علي.بةِرَي  د 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زةنةي عَيراديدا هاتووةن كة وةزير صةالحيةتي سـةرن ثَيـنج سـةد مليـؤن زيـاتري      بؤ منوونة لة دانوني موا
نييةن يةعين وةزيري هةرَي  كة عَيـراق بـؤ وةزيرةكـةي بـؤ هـةموو عَيرادـةن بـؤ هـةموو دةوَلـةتي عَيرادـي           
صةالحيةتي سةرن ثَينج سةد مليؤني هةيةن دوو سـةدو ثـةجنا مليـؤن بـة رةئـي مـن زؤرة بـؤ صـةالحيةتي         

 .رن وةزير لة هةرَيمدان زؤر سوثاسسة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار هاذة سلَيمان فةرموو

 :مصطفىبةِرَي  هاذة سلَيمان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بة رةئي من ئةو سةد مليؤنة كة دةسةاَل  دراوة بة سـةرؤكي فـةرمانطاكان سـةرن بكـةنن زؤر زؤرةن ضـونكة      
ؤر جار لة اليةن يـةعين سـةرؤكي فـةرمانطاكان بةشـَيوةيةكي تـر سـةرف دةكرَيـتن بؤيـة مـن بـة           بةِراسل ز

ثَيويسل دةزامن كة ئةوةن ئةطةر بؤ ثرؤذةيةك بَيتن بؤ شتَي  بَيتن ئـةوة بـا هـةر بـة موافةدـةتي وةزارة       
 .بَيتن نةك دةسةاَل  بدرَيت بة سةرؤكي فةرمانطاكانن زؤر سوثاس

 :لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر بةشري فةرموو

 :بشري خليل تؤفية.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ن ئــةو ســةرفة لــة  (اوال وةءنيااء)زؤر ســوثاسن ئــةو ماددةيــة وا نيشــان دةدا ن وا لَيــي تــَي دةطةيشــل كــة لــة    

سـةدرَيكي زةمةنيشـي بـؤ ديـاري      صةالحيةتي سةرف بةبَي رجوب بؤ وةزارةتي ماليةيةن ئةطةر وايـة دةبَيـت  
ن تــةنها (لةاا  حءلااة واحاادة)بكرَيـتن دوو ســةدو ثــةجنا مليــؤن دينــار ئــةوة ســةدرَيكي حالةكــةي بــؤ دانــراوة  

سةدرَيكة بؤ حاَلةتةكانن بةاَلم سةدري زةمةنيةكةي ئايا خياللي سـاَلةكة هـةموويض يـان خياللـي مانطَيكـةض      
 .زةمةنية بؤي تةحديد بكرَيتيان خياللي شةش مانطةض ضةندةض ئةو سةدرة 

ن وابــ امن (الت يااد بءالعتمااءدات املخصصااة ب املوازنااة العءمااة )خــالَي دووةم ( ةءلثااءل)ئةوةيــة لــة / خــاَلي دووةم
ان ياتا  )ئةمةي دووةم لة داخيلي يةكةمةن داخيلي خاَلي يةكةمن ضـونكة لـة خـاَلي يةكةمـدا دةَلَيـت ئةطـةر       

لة زهين ( التقيد باالعتمادا  املصادق عليها)ن كةواتة ثَيويست ناكا  (يهءالصرف وف ءل لالعتمءدات املصءدق عل
 .ئةوةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار جةالل عةلي فةرموو

 :بةِرَي  جالل علي عبداه 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ائريي سةرؤكي فةرمانطةكان ة دةسـتةواذةيةكةو  من ئيستيرساراتَيك  لة وةزيري مالية هةيةن روئةسائي دةو
كَي دةطرَيتةوةض ثَيشنياري منيش ئةوةية كة ئةو صةالحيةتة بدرَيتة بةِرَيوةبةرة طشـتيةكان لـة وةزارة  و   

 .شارةكاني هةرَيمي كوردستان لةطةَل فةرمانطة ثَيويستةكانن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .الدين فةرمووزؤر سوثاسن رَي دار شلَير حمي 

 :بةِرَي  شلَير حمي الدين صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيداني دةسةاَلتي خةرج كردني دوو سةدو ثةجنا مليؤن دينار بة بةِرَي  وةزيرةكانن وةزيري مةعين هةتاكو 

وةزيرةن  ئَيستا بؤمان روون نةبؤتةوةن ئةو دوو سةدو ثةجنا مليؤنة بةة شَيوةيةك سةرف دةكرَيتض ئايا ئةو



 024 

يــةعين صــةالحيةتَيكي موتَلــةدي هةيــة بــؤ ســةرف كردنــي ئــةو ثارةيــةض يــان ئــةوةتا ثابةنــدة بــة هةنــدَي    
رَينماييض لةبةر ئةوة مـن ضـةند سـاَلة لـة وةزارة  و لـة دةوائـري بووهـةن تـاكو ئَيسـتا بـؤم روون نييـةو لـة             

يـري دارايـي ئـةو رؤذة ئامـاذةي بـةوةدا      بةرضاو نيية ئةو ثارةية بة ة شَيوةيةك سةرف دةكرَيتن بةِرَي  وةز
كة ئةو ثارةية تةنها بؤ موصادةدةيةن لة رَيطاي ئةوانةوة سـةرف دةكرَيـتن بـةاَلم هـةر ديسـانةوة ئةطـةر بـة        

 .زةدةتي نازانن روون كردنةوةيةك بدا ن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يةن ثرسيار  هةية بينووسة بؤ جـةنابي وةزيـرن   تكاية ئةوة لةسةر سةدري ثارةكةيةن ئةطةر موسائةلة  هة
يان بانطي بكة ليذنةي خؤتان كة كاري تيا دةكةيت لةوَي بؤ  شةر  بكـا ن لَيـرة سـةدرَي  دانـراوةن وةزيـر      
صةالحيةتي ئةوةندةيةن ئةوةندةي هةبَيتن ئينجا ضؤنتان ثَي باشة واي لَي بكةنن ئَيستا مي انيةكةي خـؤي  

 .هةَليناطرَيتن زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر سةبا  فةرموودةبَيت سةرف بكاتنن خؤ 

 :صبا  حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
سةبارة  بةم ماددةيـة مـن دوو تَيبينـي  هةيـةن تَيبينيـةك لـة نـاوةِرؤكي ماددةكـةدان تَيبينيـةكيش لةسـةر           

دةبَيـت ئـةوة بـ انني هـةموو سـةالحياتَي  لـة       شَيوةي داِرشتينن سةبارة  بة ناوةِرؤكةكةي لةِراستيدا ئَيمـة  
مودابيلي ئةو مةسووولياتةوةيةن كة ئةو كةسة هةيـةتين يـةعين مـن ثـَي  سـةيرة وةزيـر لـةوة كـةمرتي بـؤ          
دابنَينين وةزير لةو بِرةي كة بؤي دانراوة كةمرتي بؤ دابنرَيتن بةِراسل وةزارةتةكةي خؤي بةِرَيوة ناضَيتن 

َيشنيار كراوة مةبلةؤَيكي مةعقولةن مادام لة فةدةرةي سَييةمدا هةندَي  مةرج و بؤية ئةو مةبلةؤةي كة ث
دةيدو شةرتي بؤ دانراوة نابَيت مةترسيمان هةبَيتن ضونكة ئةو مةسوووليةتةي كة وةزيرَي  لة وةزارةتَي  

نـني زؤربـةي   هةيةتي بةِراسل بايي ئةوةية كة هةندَي  سـةالحياتي ثـَي بـدرَيتن بةتايبـةتي كـة ئَيمـة دةزا      
وةزيرةكانن يان زؤربةي بةِرَيوةبةرة طشتيةكان هةميشة دةناَلَينن بة دةسـت نـةبووني سـةالحياتةوةن ئَيسـتا     
كــة بــووة بــة ماددةيــةكي ياســايين دةبَيــت ئَيمــة ثشــتيواني لــة نــاوةِرؤكي ماددةكــة بكــةينن موالحةزةيــةكي   

ةين بة زماني رةمسين بةِراسـل صـياؤةكة   شكليش  هةية لةسةر صياؤةكةين ئَيمة ئةطةر زماني عةرةبي بك
هةَلةي زؤري تيايةن ئةطةر زماني كورديش بكةينن كة لة جَيـي خؤيـةتي زمـاني كـوردي بيكـةين بـة زمـاني        
ياسادانانن ئةوة بكةين بة ئةسَل و ئينجا تةرجومـةي بكـةين بـؤ عـةرةبين بـةاَلم ئَيسـتاكة عةرةبيةكـة بـةم         

لـوزير املخـتك   : اواًل)من ثَيمواية دةبَيت عيبارةتةكة بةم شـَيوةية بَيـت    شَيوةية هاتووةو كراوة بة بنةِرة ن
علااى )لــة رووي رَي مانيــةوة هةَلةيــةن ئينجــا ( صــالحية الصــرف مــا الي يــد)ن (صــالحية الصــرف مــا الي يــد

هةم لة رووي ئيمالئيةوةن هةم لـة  ( موتني)ن (موتني)ن (مائتان)ن نةك (مئتني ومخسون مليون دينءر( 062)
ولاب يويا  رؤ اء  الادواكر     )وي رَي مانييةوةن ئينجا هةموو ئةوانةي كـة لَيـرةن مةسـةلةن دوايـي هـاتووة      رو

صـالحية  )البضـَيت  ( بــ )ن لَيرة صةحيتةكة هاتووةن لة ثَيشدا دةبَيت ئةو (التءبعة لوزارتب بصرف مء ال يزيد
زؤر فـةرق دةكـا ن كـا  نييـة      ن ضـونكة مانايةكـةي  (صـالحية الصـرف  ـا الي يـد    )ن نةك (الصرف ما الي يد
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لرؤ ء  اهليئءت اري املرتبطة بوزارة صاالحية الصارف   : ةءنيءل)رووني بكةمةوة لةوة زياترن دوايش كة دةَلَيت 
 (.مئة ومخسني مليون دينءر لة  حءلة( 162)مء اليزيد على 

هةَلةية لة ( مءيلي) ةم بيستووةهةر ضي لة ثسثؤران و ئةوان( مءيلي(ً) يراعى ب الف رتني اوالل وةءنيء/ ةءلثءل)
 (:مءيلي) نةك، (مءيأتي) دانون لة مكاتبا  دةنووسرَيت دةبَيت بكرَيت بة

، (ان يتا الصرف وف ءل لالعتماءدات املصاءدق عليهاء ب املوازناة العءماة السانوية والااراض اظاددة هلاء          -1
خصصاة ب املوازناة العءماة    الت ياد بءالعتماءدات امل  ) ئةوة تـةواوة بـةس لـة بِرطـةي دووةم كـة دةَلَيـت      

ن بائةكـةي دووةم  (صرف)ـة بكرَيت بة (الصرف)ن ئةو (والجيوز الدخول ب االلتزال بءلصرف مء يزيد
ئةطـةر زمـاني عـةرةبي بكـةين بـة ئةسـاس       ، (بصرف مء يزيد عمء هو خمصاص ب املوازناة  )البضَيت 

ةو كاتة مةسةلةكة رةوتَيكي تر دةبَيت بةو شَيوةية بَيتن ئةطةر كورديش بكةين بة ئةساس ديارة ئ
 .بة خؤيةوة دةطرَيتن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عومةر نورةديين فةرموو

 (:نورةديين)بةِرَي  عمر ددامني خدر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يـةن وةزيـرةوة بـة خـوار     بِرطةي يةكةم لةو ماددةية جةخت دةكا  بة ثَيداني دةسـةاَلتي خـةرج كـردن لةال   

خؤين ئةمة كارَيكي باشةن ضونكة لةطةَل مةبدةئي المةركةزي يةك دةطرَيتةوةن بـةاَلم كـاتي خـؤي ئَيمـة لـة      
ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل لةكاتي هةَلسةنطاندنين يان نيشانداني بـريو بؤضـوونةكاني خؤمـانن ئَيمـة     

رمانطةكاني سةر بة وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني بـااَل لـة رووي   ثَيشنيارمان كرد بوون كة ئةم دةسةاَلتة فة
خةرج كردني ثارةوة بطرَيتةوةن بةتايبةتي بةِرَيوةبةري طشل ثةروةردةكان ون هةروةها راطري كؤليذةكان و 
ثةهانطاكانن ضونكة لة كاتي سةرداني مةيداني ئَيمة بؤمان دةركةو  كة نةبووني ئـةو دةسـةاَلتة طرفتَيكـي    

ايبةتيــة لــةالي ئــةوانن هــةروةها بــةِرَي ان لــة ليذنــةي دارايــي و ئــابووريش وةكــو لــة راثؤرتةكــةي خؤيــان   ت
ن ئةم ثَيشنيارةي ئَيمةيان ثةسند كردووةن بؤيـة جـارَيكي تـر ئَيمـة جـةخت      (11)ئاماذةيان ثَيداوة لةالثةِرة 

 .لةسةر ئةم ثَيشنيارةي خؤمان دةكةينةوةن سوثاس
 :مانبةِرَي  سةرؤكي ثةرلة

 .زؤر سوثاسن رَي دار عومةر عبدالردن فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالردن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيمواية ئةو مةبلةؤـةي بـؤ وةزيـر تةخصـيك كـراوة دوو سـةدو ثـةجنا مليـؤن دينـار سـةرف بكـا  بـؤ             

ؤ وةزارةتةكان تةخصيك دةكرَيتن هةموو حاَلةتَي ن ئةو بِرة ثارةية لة بِري ئةو ثارة تةددير كراوةية كة ب
هةموو وةزارةتَي  وةكو خؤين من ثَيمواية وةزير تةزاموني ئيلتي اماتي هةية لة كابينةكةي خؤيدان وةزيـر  
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ئــةو ســيقةيةي ثــَي بــدرَيت ببَيتــة وةزيــري وةزارةتَيــ ن ثَيموايــة دةبَيــت ســيقةي ئةوةشــي ثــَي بــدرَيت كــة  
تر سةرف بكا  رةنط بَينت هيال ئيشكاليةتَيكي تيا نةبَينتن ضـونكة  بتوانَيت بِرَي  ثارةي ئةطةر لةمةش زيا

ــة         ــةي ك ــةو ئيعتيماداتان ــةطوَيرةي ئ ــة ب ــةم ثاران ــي ئ ــةرف كردن ــاتووة س ــةدا ه ــةم ماددةي ــَيي ئ ــي س ــة بةش ل
موصادةدةي لةسةر كراوةن ياخود بةطوَيرةي ئةو ئيعتيماداتانةي كة دةبَيـت تةديـدي ثَيـوة بكـا  لـة زهـين       

نةي خؤيدان لةبةر ئةوة مـن ثَيموايـة ئةمـة هةنـدَي لـة بريؤدراتيـة  و هةنـدَي لـة كيتابونـا          مي انيةي سااَل
وكيتابةكوم وةزير هةموو كاتَي  بيةوَيت موافةدةي مةجليسي وزةرا بؤ سـةرف كـردن و ئةمانـة وةربطـرَين     

تةكانـةن كـة وةزيـر    دةبَيتة هؤي دواكةوتين ثرؤذةكانن ئةم بِرة ثارةيةش بـؤ هةنـدَي  لـة ثرؤذةكـاني وةزارة    
ســةالحيةتي هــةبَيت زوو بــة زوو جــَي بــةجَيي بكــا  و تةدــدهي بكــا ن بــةاَلم بةنيســبة  فةدــةرةي دووي  

ن (لرئيس اهليوا )من لَيرة تةئيدي بؤضوونةكةي ليذنةي ياسايي دةكةمن كة دةَلَيت ( للهيوا )ماددةكةوة كة 
ي مةعنةوي هةيواتيش بة رةئيسةكةيةتين راستةن ضونكة هةيوة شةخصيةتي مةعنةوي دةبَيتن شةخصيةت

لركييف اهليئاءت  )بةطوَيرةي ئةوةي ليذنةي ياسايي ثَيشكةشي كردن بكرَيت بة ( للهيوا )لةبةر ئةوة ثَيمواية 
 .ن زؤر سوثاس(اري املرتبطة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عيماد حمةمةد فةرموو

 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

تةبعةن ثشتطريي رةئيا دكتؤر عومةر نورةديين دكةم بؤ دابةزينا دةسةاَلتان دةربـارةي بِرطـا يةكـةم و دووةم    
ثَيشنيار دكةين لة بِرطةي يةكةمدا بـِرَي ثـارة تـةرخان كـرَي بـؤ تـةخويل كرنـا سـةرؤكَي رَيبـةريا سـةر بـة            

ليؤنن ديسان دةربارةي بِرطا دوَيش هةمان ثَيشنيارم هةيـة كـة   وةزارةتا وان ذي سةد مليؤنا ببَيتة دوو سةد م
دوو سةدو ثَينجي مليؤن ببَيتة دوو سةد مليؤنن ضونكة ديظ ئـةم سـةرةداني مةيـداني ليذنـةي ثةرلـةماني      
كرنن بؤ رَي ةبةري سةر بة وةزارةتان ظة بةتايبة  لة هةرسَي ثارَي طاهـا موعانـاتَي دةسـةاَلتَي سـةرف كـرن      

مةحصول بوونن ديسان زؤربةي بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان تةئكيد لةسةر دابةزينا دةسـةاَلتان  هةبوون و 
 .كريا بؤ خوارةوةن لةبةر ئةوة ضةندَي ئةميش ثشتطريي ئةو رةئيا دكةمن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

ئَيمة ثَيمانواية وةزارةتي دارايي خؤي تةعليما  دةردةكا  بؤ تةحديد كردني حاالتي سةرف لـة سـةدرَيكي   
زةمةني موحةدةدن ثَيمواية ئةو تةعليماتة لةاليةن وةزارةتي داراييةوة دةرضـووةن مـةرج نييـة لـة ياسـاكةدا      
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ة بـؤ دؤنـاؤَيكي تـر فـةرق و فرودـاتي تَيـدا هـةبَيتن ئةمـة         بَينتن ضونكة رةنطة ئةم حاَلةتانة لة دؤناؤَيكةو
 .يةك

مةســةلةي زمانــةواني زؤر باســي لَيــوة كــراوةن ئَيمــة زؤر باســي دةكــةين كــة طرفتمــان هةيــة لــة زمانــةوانين  
خاَلَيكي تريش هةية دةمةوَي ئيشارةتي ثَي بدةمن ئةويش ئةوةية دابةزيين دةسـةاَلتي دارايـي بـؤ خـوارةوةن     

ئي ئَيمـة حاَلـةتَيكي تةندروسـتةو لةطـةَل المةركةزيـة  دةطـوجنَينتن كـة دةسـةاَل  بـؤ خـوارةوة           ئةمة بة رة
بضَيتن ئةوةي تـر مـن هـيال موالحـةزةم نييـةن ئةطـةر برادةرانـي تـرو ليذنـةي ماليـة موالحـةزةي هـةبَيتن             

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن جةنابي وةزير رةئيتان
 
 

 :وةزيري دارايي/اي  تاَلةبانابةِرَي  شَيخ ب

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
بةنيسبةتي ئةم ماددةيةوةن ئةمة ثـاريش هـةر بـة هـةمان شـَيوة بـوون دةسـةاَلتةكان دابـةزَينران ئَيمـة هـيال           
موالحةزةمان نةبوو لة وةخل سةرف كردن و لةسـةري بـةم شـَيوةيةن بـة ضـةند فلتةريشـدا دةِروا ن خـاَلي        

ئةو خااَلنـةي كـة لـة خـوارةوة هـاتووة يـةك و دوون بةِراسـل ئـةوة تةحديـدي كـردووة كـة            يةكةم و دووةمن 
سةرف ضؤن دةبَيتن كة دةَلَيني ئـةم سـةرفة دووبـارة نةبَيتـةوة لةسـةر يـةك حاَلـة ن خـؤي بـؤ طشـت يـةك            

ليــة حاَلةتــةن لةســةر يــةك حاَلــة  دووبــارة نابَيتــةوة خــةزائني دةيطرَيــتن تــةددية دةيطرَيــتن رةدابــةي ما   
دةيطرَيتن فيعلةن ئةمة بةثَيي تةعليماتي وةزارةتي دارايي سةرف دةكرَيتن يةعين ئةمـة بـةس بـؤ ئةوةيـة     
كة وةزير نةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي دارايين لـة مونادةشـةي ثـاريش كـة هـا  بـؤ ئـةوة بـوو كـة رؤتـني كـةم            

 .بكرَيتةوةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةليذنةي ياسايي كةرةم بك
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةمان و      ــة ثةرل ــةن ياســايةكة هاتؤت ــبة  هةيوــةي ذينط ــان نةدايــةوةن بةنيس بةنيســبة  هــاوِراز خــان وةاَلمم
خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوةن ئيمكان هةية ئةو كاتةي كة ياسايةكةمان مونادةشة كرد ئـةو بابةتـةي كـة    

 .ر سوثاسباسي بكةنن زؤ
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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رجائةن لةجَيطاي خؤ  دسة مةكةن سَي ثَيشنيار هاتووةن مودتةرةحَي  هاتووة كةوةزير سـةالحياتي زؤرتـر   
بَيــت بــؤ ســةرؤكن مودتــةرةحَيكي تــر هــاتووة وةزيــر ســةالحياتي كــةمرت بَيــت بــؤ ســةرؤكن وةكــو خؤشــي     

 .كةمةكة ئةوة دةخةينة دةنطدانةوةن نودتةي ني امية فةرموو َينَيتةوةن ثرؤذةكةيةن بؤية مةبدةئي زيادو 
 :بةِرَي  بةفرين حسني حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .من ناوم نةخوَيندرايةوة بؤ دسة كردن
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَي فةرموو
 :بةِرَي  بةفرين حسني حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن مـن  (بـؤي هةيـة  )بِرطةي يةكةمي دوو تَيبيني  هةيةن ئةويش لـة دةسـتةواذةي    سةبارة  بة ماددةي دةيةم
ن ئـةو كاتـة لةوانةيـة بؤشـي هـةبَيت ئـةو       (بـؤي هةيـة  )البضَيتن ضـونكة كـة نووسـرا    ( بؤي هةية)ثَي  باشة 

( حـااَلتي ثَيويسـت  )دةسةاَل  و سـةالحيةتة بـة فةرمانطانـة نـةدا ن لـة كؤتـايي بِرطةكةشـدا بنووسـرَيت بـؤ          
ةرضةندة كةوا لة بِرطةي سَييةم ئاماذةي ثَي كراوةن كة بؤ مةبةسل دياري كراو بَيتن بةاَلم ثَي  باشـة لـة   ه

 .بؤ زياد بكرَيتن سوثاس( حاَلةتي زةروري)كؤتايي بِرطةي يةكةمدا 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يان زيادو كةم بكـةينن ئـةوة   زؤر سوثاسن ئَيستا مةبدةئي ئةو رةدةمةي كة هاتووة لة ثرؤذةكة وةكو خؤين 
دةخيةينة دةنطدانةوةن ئَيستا وةكو خؤي دةخيةينة دةنطدانةوةن دوايي ئةوانةي دةيانةوَيت دةسـةاَلتي وةزيـر   
زياتر بَيتن دةخيةينة دةنطدانةوةن دةسةاَلتي وةزير كةمرت ئـةويش دةخيةينـة دةنطدانـةوةن ئَيسـتا مةبـدةئي      

ةمة دةنطدانةوةن كَي لةطةَلداية ئـةو رةدمـةي لـة ثـرؤذةي حكومةتـدا      زيادو كةم دةخةينة دةنطدانةوةن دةخي
مليؤن بؤ وةزيرو بـؤ خـوارةوةش سـةد مليـؤن زيـاد بكرَيـت و كـةم بكرَيـتن واتـا دةسـتكاري           ( 062)هاتووة 

بكرَيت دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن دوو كةس لةطةَلةن كَي لةطةَلدا نييـة دةسـل بـةرز بكاتـةوةض زؤر     
بةزؤرينةي دةنط ثةسند نةكراو وةكو خؤي مايةوةن ئَيستا ماددةكة بةو تةعديالتانـةوة كـة ئـاخري    سوثاسن 

 .جار ليذنةي ياسايي صياؤةكة خبوَيننةوة كؤي دةنطي بؤ بدةين
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة العء رة

مئاتني ومخساون ملياون ديناءر لةا  حءلاة ولاب        ( 062)علاى   للوزير املختص صالحية صرف مء اليزيد/ اوالل
 .مئة مليون دينءر( 122)يوي  رؤ ء  الدواكر التءبعة لوزارتب بصرف مءال يزيد على 
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مئة ومخسني مليون دينءر ( 162)لرؤ ء  اهلئيءت اري املرتبطة بوزارة صالحية صرف مء اليزيد على / ةءنيءل
 .لة  حءلة

 :وةءنيءل مءيأتي يراعى ب اوالل/ ةءلثءل
 .ان يتا الصرف وف ءل لالعتمءدات املصءدق عليهء ب املوازنة العءمة السنوية ولالاراض اظددة هلء -1
الت يااد بءالعتمااءدات املخصصااة ب املوازنااة العءمااة والجيااوز الاادخول ب االلتاازال بصاارف مااء يزيااد عمااء هااو  -0

 .خمصص ب املوازنة
 :ييرؤذان عبدالقادر دزة.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 : ماددة  دةيةم

( دوو سـةد و ثـةجنا مليـؤن دينـار    ( )062)وةزير  تايبةثةند دةسةاَلتا خةرج كردنا هةية كة لة : يةكةم
زياتر نةبَا بؤ هةر حاَلةتَي  و بؤ  هةية دةسةاَل  بدا  بة فةرمانطةكانا سةر بة وةزارةتةكة  بة خـةرج  

 .زياتر نةبَا ( سةد مليؤن دينار( )122)كردنا ثارةيةك كة لة 
ئةو دةستانة  كة بة هيال وةزارةتَيكةوة نةبةسرتاون دةسةاَلتا ئةوةيان هةية لـة هـةر    سةرؤكةكاني: دووةم

 .تَي نةثةِرَي خةرج بكةن( سةد و ثةجنا مليؤن دينار( )162)حاَلةتَيكدا لة 
 :وة دةكرَ دا ِرةضاو  ئةمانة  خوارة( دووةم)و ( يةكةم)لة : سَييةم

دةبَا خةرجكردنةكة بةثَيا ثشتيوانة  دارايا ثةسةندكراو لة بودجة  طشتا سااَلنة بَيت بؤ مةبةستا  -1
 .ديار  كراو بَيت

ثشت بة ثشتيوانة  تةرخان كراو لة بودجة  طشتا ببةسرتَ  و نابَا بضَيتة ناوخؤ بةستنةوة بة خةرج  -0
 .ة زياتر بَاكردن لةوة  لة تةرخان كراوةكة  نَيو بودج

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي انن طوَيتان لَي بوو بة هةردوو زمان خوَيندرايةوةن ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةن كـَي لةطةَلدايـة دةسـل    
بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن كَي لةطةَلدا نيية دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن بةكؤي دةنط ثةسـند كـران   

 .ايةبؤ ماددةي يازدة تك

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة احلءدية عشرة
لوزير املءلية واالقتصءد اضءفة يصيصءت مبءل  االيرادات الشهرية اليت حت  هء وزارة الصحة لةءفة دواكرهء اىل 

فوعءل جبااداول االياارادات موازنااة وزارة الصااحة الاااراض  اارا  االدويااة وتاادارك نف ااءت الصاايءنة بءنواعهااء مشاا 
 .املتح  ة فعالل

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 : ماددة  يازدةم

وةزير  دارايا و ئابوور  بؤ  هةية تةرخانكراو  طوذمةكانا داهاتا مانطانـة  كـة وةزارةتـا تةندروسـتا     
دجة  وةزارةتـا تةندروسـتا بـؤ مةبةسـتا كِرينـا      بة دةستا دَينَا بؤ هةموو فةرمانطةكانا خباتة سةر بو

دةرمان و دابني كردنا خةرجييةكانا ثاراسنت بةهةموو جؤرةكانيةوة وخشتة  داهاتةكانا كـة بـةكردةنا   
 .بةديهاتوو  ثَيوةلكابَا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

ئَيمــة تةئيــدي ماددةكــة دةكــةين لةطــةَل ليذنــةي دارايــين هــيال موالحةزةيــةكي وامــان نييــةن لةبــةر ئــةوةي  
مةبدةئَيكي تةمويل زاتية بةنيسبة  وةزارةتي تةندروسل ئَيستا ئيسـتيعمال دةكرَيـت بـؤ تةختيـة كردنـي      

 .دةرمان كِرين و ئةو جؤرة شتانةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةنابي وةزير رةئيتانج
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ئَيمةش لةطةَل هةمان ماددةين وةكو خؤي  َينَيتةوةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي انن كَي دةيةوَيت دسة بكا  ناوي بنووسنين رَي دار برهان رةشيد كةرةم بكة
 :برهان رشيد حسني بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن ضـونكة لـة هـةموو    %6ئةطةر سةيري ئةو مي انية بكةينن كة بؤ وةزارةتي تةندروسـل دانـراوة ناكاتـة لـة     

زيـاتر بَيـتن ئـةم    % 2ئةو واَلتانةي ثَيويستيان بة خـةدةماتي تةندروسـل زيـاتر هةيـةن دةبـَي نيسـبةكة لـة        
ة ماددةيةكي جةوازييةن وجوبي نيية لة رووي دانونييةوةن يةعين وجوبي نيية ماددةية لة رووي دانونييةو

فةرز كـرا بَيـت بةسـةر وةزارةتـي داراييـدان ئَيمـة بـةحوكمي مـودةي رابـردوو نةخؤشـخانةكاني سـلَيمانيمان            
بةســةر كــردةوةن بةِراســل ئــةوان ثَيويســتيان بــةو ثارةيــة هةيــة بــؤ نةخؤشــخانةكان لــة ثَينــاوي خ مــةتي   

كدان لة ثَيناوي ئةوةي زياتر نةخؤشخانةكان بتوانن خ مةتي خةَل  بكةن و ئيش و كاري خؤيان بكةنن خةَل
مــن داواكــارم ســي ةي ئــةو ماددةيــة لــة جةوازييــةوة لــة رووي دانونيــةوة بكرَيــت بــة ماددةيــةكي وجــوبين    
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َيـت بـة سـي ةيةكي وجـوبين     ن يـةعين بكر (لاوزير املءلياة  )ن ناكرَيت (على وزارة املءلية)صياؤةكةي ئةوة بَيت 
 .نةك جةوازي لة رووي دانونييةوةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ئارام فةرموو
 (:ئارام)بةِرَي  ايوب نعمت دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــة كـة   (3)من سةرةتا ثرسيارَيك  لـة بـةِرَي ان ليذنـةي ياسـايي هةيـةن ئـةم دةدـة ثَيضـةوانةي مـاددة ذمـارة           

ــرة       د ــتؤن لَي ــة ئةس ــي دةيطرَيت ــي داراي ــةكان وةزارةت ــةموو داهات ــان ه ــة طوث ــردن ك ــندمان ك ــة ثةس ــيَن ئَيم وَي
ئيستيسنايةك هةية يةكسةر بؤ وةزارةتي تةندروسلن ئايا ئةطةر بَيتو بكرَيتة يةكسةر ماددةي سَي باشرتةض 

ارةواني خبرَيتـة سـةرن وةكـو لـة     يـان نـاض ئـةوة ثرسـيارةكةمن ثَيشنيارَيكيشـ  هةيـة كـة وةزارةتـي كارةبـاو شـ          
ماددةي ثَينجةمي دانوني موازةنةي ثاري كوردستاندا هاتووةن كة دوَييَن وةزيري بةِرَي ي دارايي ئاماذةي ثَي 
كردن ئةطةر بَيتو وةزارةتي شارةواني تَي نةخةينن ئةوة ئةو سةالحيةتةيان نامَينَيـتن هـةروةها لـة مـاددةي     

راديــدا هــاتووةن لةبــةر ئــةوةي كؤمــةَلَي  وةزارة  ثَيداويســتيان زؤرة بــؤ  ســي و نــؤي دــانوني موازةنــةي عَي
خ مة  كردن بةهاوواَلتيان ون هةروةها كةرتـة تايبةتيـةكاني خؤيـان كارةبـاو شـارةواني و راطةياندنيشـيان       

 .داناوةن بةاَلم من ثَيشنياز دةكةم كارةباو شارةوانيشي خبرَيتة سةرن زؤر سوثاس
 :لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

 .زؤر سوثاسن رَي دار عومةر عبدالع ي  فةرموو
 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كاك ئارام باسي كردن مةسةلةي وةزارةتـي كارةبـاو   / من لةسةر ماددةي يازدة دوو تَيبيني  هةبوون يةكةميان

يـان دةبَيـت لـةوَي ئـةوانيش بـاس بكـرَينن ضـونكة        شارةوانين ئةميش البدرَيتن ضونكة لةوَي ئـةوة هـاتووةن   
 .داهاتي خؤيان هةية

ثةيوةندي بة صياؤةكةوة هةيةن من ثَي  باشة واي لَي بكرَيـتن كـاك شـَيروان ئةطـةر مونتةبيـ       / دووةميان
ن ئـيرت ئـةوةي بـؤ    (لوزير املءلية واالقتصءد اضءفة يصيصاءت مباءل  ايارادات وزارة الصاحة الشاهرية     )بي لَي ن 

 .ن زؤر سوثاس(مبءل  ايرادات وزارة الصحة الشهرية)ن (االيرادات الشهرية اليت حت  هء)ة ضي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار بالل فةرموو

 (:بالل)بةِرَي  ادد سليمان عبداه

 .بس  اه الردن الرحي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ةكةميان ئةوة بوو كة كاك ئارام باسي كردن تةئيدي ثَيشنيارةكةي دةكةمن من دوو تَيبيني  هةبوون تَيبيين ي
بةس تؤزَي  دةمةوَي دةدةكة باس بكةم كة ضـؤن بَيـتض ثَيشـنياري دووةميشـ  لةسـةر عـةيين ماددةكةيـةن        
ثَي  باشة ئةم ماددةية بكرَيت بة دوو فةدةرةن فةدةرةي يةكةميان وةكو خؤي  َينَيتةوةن تةنها بؤ وةزيري 
دارايي و ئابووري هةيةن ئةو بؤي هةية بطؤِرَيت بة سةالحية  دةدا ن يـةعين وةكـو كـاك بورهـانيش باسـي      
كرد ئـةوة دةتوانرَيـت ئاَلوطؤِريشـي بةسـةردا بكرَيـت مي اجيـةن هـةر ضـؤني بيـةوَيتن يـةعين بؤشـي هةيـة             

يةعين بكرَيـت بـة وجـوبين     نةيكا  لةو كاتةدان ئةطةر وا بوون بةس ثَي  باشة بكرَيت بة سةالحية  دةدا ن
فةدـــةرةي دووةمـــيش بـــةو شـــَيوةيةي لـــَي بكرَيـــتن وةزارةتـــي دارايـــي و ئـــابووري ســـةالحية  دةدا  بـــؤ  
تــةرخانكراوي طوذمــةكاني داهــاتي مانطانــةي وةزارةتــةكاني وةزارةتــي شــارةواني و طةشــت و طــوزارو كارةبــان 

طةكان بطةِرَيندرَيتـةوةو سـةالحيةتي سـةرفيان    ئةوةي كة بة دةسل دَينن بؤ هةموو شارةوانيةكان و فةرمان
 .ثَي بدرَيت لة ذَير ضاودَيري وةزارةتي ثةيوةنديدارو ديواني ضاودَيري دارايين سوثاستان دةكةم

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار حةسةن سورة فةرموو

 :بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ددةية لة زهين ئةمةدا نةهاتووةن كة ئَيمة داوامان كردن كة المةركةزية  بدرَيت بـة وةزارةتـي   ديارة ئةم ما
تةندروسل بؤ سةرف كردني داهاتةكاني خؤين حةديقة  زؤر زؤر شتَيكي باشةن بـؤ ئَيسـتاو بـؤ ئاينـدةشن     

ةاَلم ئـةوةي تَيبـيين   بؤ ئةوةي وةزارةتي تةندروسل بتوانَيت بةشَي  لة تةمويلي خـؤي بةدةسـت بَينَيـتن بـ    
دةكةم لَيرة ئةوةيـة ماددةكـة بةشـَيوةيةك هـاتووةن كـة تـةنادوزي هةيـة لةطـةَل سيسـتةمي تةندروسـل كـة            
ئَيستا جَي بةجَي دةكرَيتن ئةويش ئةوةية ئةم داهاتةي ئَيستا لة تةندروسل ضةند ساَلة موتةبةب وايـة لـة   

تةتويرن واتا ئةو شـوَينةي كـةوا داهاتةكـةي دةسـت     ي دراوة بة %42ي هةر خؤي دراوة بة حةواف ن لة 42%
ي بـؤ حكومـة  بـووةن كـة هاتؤتـة وةزارةتـي ماليـةن ئةطـةر         %02دةكةوَيتن واتا لةو شوَينةدا سـةرن دةكـا    

ـة بَيت بيطَيِرنةوة بؤ وةزارةتي ماليةن من جارَيكي تر داوا دةكةم كة تةحديد نةكرَيت %02مةبةستيان ئةو 
ة ئَيمة لة راثؤرتي ليذنـةي تةندروسـل كؤمـةَلَي  كـةموكوِرهان خسـتؤتةِروون بؤيـة       بدرَيت بة هيالن ضونك

داوا دةكةين ئةم سـةالحيةتةي بـةخؤي بدرَيتـةوة بـؤ وةزارةتـي تةندروسـلن لـةكوَيوةض بـةثَيي ئةولـةويا           
 .سةرف بكا ن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر بةشري فةرموو

 :بشري خليل تؤفية.ةِرَي  دب

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ديارة ئةم ماددةيةن ماددةيةكي زةرورييةن منيش ثشـتطريي لـةو رةئيـة دةكـةمن كـةوا لـة صـي ةي جـةوازةوة         
بكرَيتة صي ةيةكي وجوبن لةبةر ئةوةي تا شتةكان سةرف بكرَيتن بةتايبةتيش بؤ ؤةرةزي داوو دةرمان و 

زؤر ثَيويستةو مةسي بة ذياني خةَلكةوة هةيةن بةاَلم من لَيرة دةَلَي  بةس تةنها بؤ  صيانةو ئةجهي ةن كةوا
ن يةعين لة هـةر  (و دال الحتيءاءتهء الضرورية)داوو دةرمان و صيانة نةبَيتن بةَلكو ئةوةشي بؤ زياد بكرَيت 

 .و دةرمان و ئةمانةشوَينَي  ثَيويسل ثَي بَيت وةزارةتي صتة بؤ خؤي سةرن بكا ن نةك تةنها بؤ داو
خاَلَيكي تريشن ئةوةية ئةم ماددةية بؤ تةنها بؤ وةزارةتي صتة بَيتن لةوانةية وةزارةتـي تريشـمان هـةبَيت    
ثَيويسل بةو شتانة هةبَيتن وةكو باس كرا رةنطة وةزارةتي كارةبا ثَيويسل بة داهاتي خؤي هـةبَيتن ئَيمـة   

مـان لةوةيـة كـة وةزارةتـي ئـةودافيش داهـاتَيكي باشـي هةيـةن         وةكو ليذنةي ئـةوداف و كاروبـاري ئـايين ئاطا   
ــوَينة       ــؤ دروســت كردنــي م طــةو  و دروســت كردنــي ش ــت ئيســتيرادة لــة داهاتــةكاني خــؤي بكــا  ب دةكرَي
ثةرستيارةكانن وةكو ئاينةكاني ديكةن هةروةها دروست كردنـي هـؤَل و داعـةي موناسـةبا  بـؤ ئافرةتـان كـة        

كة زؤربـةي ئافرةتامنـان لـة كـاتي ثرسـةو ئةمانـةدا لـةناو خَيمـةو رةااَلـدا لـة            ئَيستا بِرؤ تةماشا دةكةيتن
كؤاَلنةكان هةَليانداوةن بةِراسل دياردةيـةكي ناشارسـتانييةن بؤيـة مـن ئـةوة دةكةمـة ثَيشـنيار بـؤ وةزارةتـي          

 .صتةن هةر وةزارةتَيكيش كةوا ثَيويسل ثَييةتي ئةو سةالحيةتيةي ثَي بدرَيتن زؤر سوثاس
 :ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .زؤر سوثاسن رَي دار حاك  رزطار فةرموو

 :بةِرَي  رزطار حممد امني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةِراستيدا بؤ ئةوةي تةنسية هـةبَيت لـةنَيوان ماددةكانـدان ئةطـةر بيدايةتةكـةي ماددةكـة بـةوة دةسـت ثـَي          
علـا وزيـر املاليـة    )ة رَيـ  بكةوَيتـةوة لةطـةَل ماددةكـان     ن كـ (ا تثنء  من املءدة الثءلثة من هذا ال اءنون )بكا  

ن ئــةو مةبالي انــةي كــةوا تةخصــيك دةكرَيــتن نــازامن تؤزَيــ  دةبَيــت بــة هــني هــةر كةســةو بــؤ (واالدتصـاد 
شوَينَيكي ديكة داوا دةكا ن منيش مةجليسي دـةزام ثـَي باشـة ئي افـة بكرَيـتن بـؤ ئـةوةي لـة موازةنةكـةدان          

  بتوانَيت وةزير هةندَي  موخةصةصا  سةرف بكا ن ئةوةشي بـؤ ئي افـة بكرَيـتن    لةاليةكي تريش هةندَي
بؤ منوونة لةو رؤذانة لة وةزارةتـي صـتة مـن ضـوومة تـةواري موخةصةصـاتَيكي ئـةوتؤيان نييـةو مانـدوو          
بوونَيكي زؤريشيان هةيةن طوتيان سةالحيةتي وةزيريش نيية سةرن بكا  بؤ ئةو ماوةيةي كة لـة تةواريـدا   
 َيننةوة بةشَيوةيةكي بةردةوامن رةنطة ئةوة تةداروكي ئةو ئيشـةية بكـا ن كـة لةاليـةن هةنـدَي  ئةوانـةي       

 .ماندوو دةبن زياتر لة ثَيويستن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار جةمال فةرموو

 :ابراهي  طءهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ن (لوزير املءلية واالقتصاءد اضاءفة مباءل  االيارادات    )شنيار دةكةم بةم صي ةيةي خوارةوة بَيت سوثاسن من ثَي
تؤزَيـ  لَيـرة تةخصيصـا  يـةعين شـتةكة ثـَيش كـار ئـةوة دةكـةيتن          ( وليست لتخصيصـا  مبـالا االيـرادا    

ءل  االياارادات اضااءفة مباا)يــةعين تــةرتيب دةكــةيتن بــةاَلم تــؤ نــازاني ئــريادا  ضــةند دةبــَينتض بؤيــة دةَلــَي   
الايت حت  هاء وزارتاي الصاحة والبلاديءت اىل موازنتهماء       )ئةوةي راست بوويـةن يـةعين بوويـة ئـةجنام     ( الفعلية

 .ن سوثاس(الاراض ت،طية نف ءتهمء مشفوعءل جبداول االيرادات املتح  ة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار شوان فةرموو

 :اللبةِرَي  شوان عبدالكري  ج

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو وجوبة زؤر زةرورةن بؤ ئـةوةي وةزارةتـي   / من ثشتطريي لة ماددةكة دةكةمن دووةم/ زؤر سوثاسن يةكةم

 .دارايي ئيجبار بَيت كة ئةو داهاتة بطةِرَينَيتةوة بؤ وةزارةتي تةندروسل
انةي تريش كة داهـاتي خؤيـان بـؤ خؤيانـةن     ثرسيارَيك  هةية لة بةِرَي  وةزيري دارايين ئةو وةزارةت/ سَييةم

 .كامانةنض زةدة  نةبَي ثَيمان بَلَينن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار رَيباز فةرموو

 :بةِرَي  رَيباز فتا  حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بَيتن بةَلكو داهاتةكة هةر بـؤ وةزارةتـي   منيش لةطةَل ئةو رةئيةمن كة ئةوة وةزيري دارايي نيية كة بؤي هة
تةندروسل بَيتن ئةطةر دةراريش بَيت لةوةي كة ديـاري بكرَيـتن كـة ئـةم داهاتـة بؤضـي سـةرف دةكرَيـتض         

مليار دانراوة بؤ ثةرةثَيداني تواناو زةمالةو ئةوانةن بةاَلم ثَيمواية ئـةوة بـة   ( 102)راستة لة ماددةكاني تر 
ــةن نة  ــذ خاي ــةكي درَي ــي       ماوةي ــة وةزارةت ــة ل ــةي ك ــةو داهات ــت ل ــةر بتوانرَي ــةوَيتن ئةط ــت دةك ــة  دةس تيج

تةندروسل دةست دةكةوَيت بؤ ثةرةثَيداني كاديراني تةندروسل بَيتن ئَيستا يةكَي  لةو حاَلةتانةي هةيةن 
هةيـةن  بةشَيكي زؤر لة ث يشكةكان دةِرؤنة دةرةوة بؤ تةدريبن يان راهَينان لةسةر ئةو ئـامَيرة تازانـةي كـة    

بةشَيكي زؤري ئةو ث يشكانة لةسةر داهاتي خؤيان دةِرؤنن يـةعين لـةناو بودجـةي تةش يليةكةشـدا داهـاتي      
بِرة ثارةيةكي وا دانةنراوةن كة بتوانَيت ئةوة ثِر بكاتةوةن ئةطةر ئةم داهاتة بؤ ئـةوة دابنرَيـتن راسـتة ئـةو     

ئةو داهاتـةيان هـةبَيتن بـةاَلم ث يشـكة تـازة       ث يشكانةي كة ماوةيةكي زؤرة كاري ث يشكي دةكةنن لةوانةية
ثَيطةيشتووةكان ئةو توانايةيان نييةن لةبةر ئةوة لةسةر وةزارةتي تةندروسـتيية هاوكاريـان بكـا ن تةسـةور     

 .دةكةم لة فةترةيةكي كةمدا نةتيجةيةكي زؤر باش بدا ن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ووزؤر سوثاسن رَي دار نةرهان فةرم
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 :بةِرَي  نةرهان عبداه دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ زياد بكرَيتن بكرَيت بة دوو بِرطـةن يـان بكرَيـت بـة سـَي      ( تريشي)من ثَي  باشة لة ماددةي يازدة بِرطةي 

بِرطةن لةبةر ئةوة وةكو هاوكارم دكتؤر بةشرييش ئاماذةي ثَي كردن ضةند وةزارةتـي تـر هةيـة كـة داهاتيـان      
ن (علاى وزيار املءلياة   )بكرَيتـة  ( لاوزير املءلياة  / )يةن لة زهين ئةو وةزارةتانةش كة داهاتيـان هةيـةن يةكـةم   هة

لةبةر ئةوة واريريداتَيكة تايبةتةو زةرورة بدرَيتةوة بة وةزارةتـي صـتةن بِرطةيـةكي تـر زيـاد بكرَيـتن مـن        
سـي وةزارةتـةكاني تـري كـردن هـةروةها      تايبة  لةسةر وةزارةتي ناوخؤ دسة دةكةمن لةبةر ئةوةي هاوكارم با

وةزارةتي ناوخؤ داهـاتَيكي زؤري هةيـةو ئـةو داهاتـة ئامـاذةي ثـَي نـةكراوةن كـة ضـؤن بـةكار بَيـت و ديـاري             
بكرَيتض ئةطةر بدرَيتةوة بة خؤيان بؤ بةكارهَينان و سةرف كردنـةوةين مـن ئـةوةي ئاطـادارم لـة وةزارةتـي       

ةرتةكاني ثؤليس و بةِرَيوةبةرةكان لة خانووي كرَيدان بةِراسـلن يـان   ناوخؤ ذمارةيةكي زؤر لة بنكةكان و ك
ئةطةر دةست نيشان بكرَيت كة بطةِرَيتةوة سةر ئرياداتي طشل هةرَي ن بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة خـاَلَيكي  

تن ن وةزارةتـي نـاوخؤش دةسـت نيشـان بكريَـ     (ب)ن دووةمـيش بـة خـاَلي    (مح)تر زياد بكرَيتن بكرَيت بة خاَلي 
 .سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار شَيرزاد فةرموو

 :شريف عبداحلءفظبةِرَي  شَيرزاد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دسةكاني من كرانن ثشتطريي لة داوايةكةي كاك نةرهان دةكةمن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار زةكية فةرموو

 :  زكية صاحل عبداتالةبةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسئاخافتيَن من هاتنة كرن وةكو هةندةك وةزارةتي ديش ثَي ئي افة كرن طةل وةزارةتا صتةن زؤر 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار سةمري سةلي  فةرموو

 :بةِرَي  مسري سلي  امني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةي بؤضوون و ثَيشنيارةكاني من طوتران بةس يةك دانة ئيستيسنا تةوسيي كردني تيـا ناكرَيـتن ئـةوةي    زؤر
هةموو وةزارةتةكان و هـةموو داهاتـة ناوخؤييـةكان داخلـي ئيستيسـنا بكرَيـتن شـتَيكي نامـةنتيقي دةبَيـتن          

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار كاردؤ فةرموو

 :كاردؤ حممد ثريداود بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

منيش ثشتطريي ماددةكة دةكةمن بةاَلم ثَيمواية نةك هةموو وةزارةتةكانن بةاَلم كارةبا يةكَيكة لـة موشـكيلة   
طةورةكاني ئَيمةن ئةطةر داهاتةكةي بةو شَيوةية جَي بةجَي بكرَيت كـة ئرياداتةكـةي بطةِرَيتـةوة زؤر ضـاكةن     

 .كيانئةمة خاَلَي
خاَلَيكي ترن تةحديد نةكرَيت بةوةي كة بؤة مةبةستَيكةض ضونكة بةثَيي ثَيداويسـتيةكان بَيـتن بـؤ منوونـة     
مةسةلةن داوو دةرمان بةشَيكي سةرةكي لة نةفـةداتي حاكمـة لـة عَيـراق دَيـتن يـةعين ئـةم ديـاري كردنـةن          

ايـة بـةثَيي ثَيداويسـتيةكان وةكـو هاوكـارم      دياري كردنَيكة رةنطة ثَيويستمان ثَيي نةبَيتن لةبـةر ئـةوة ثَيمو  
باسي كةواديري كردن كة يةكَيكة لةو موشكيالنةي ئَيستا ثَيشكةوتين ئامَير واي كـردووةن كـة لـة راهَينـان و     
ثَيداويستيةكان كةمي كاديرمان هةبَيتن بؤية ئةم بوارة لَي بطةِرَيني بؤ وةزارةتي تةندروسل خؤي بِريـاري  

 .ثاسلةسةر بدا ن زؤر سو
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار كاروان فةرموو

 :بةِرَي  كاروان صاحل ادد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنياري ئةوة دةكةم بِرطةيةك زياد بكرَيت بؤ ئةو ماددةية بؤ وةزارةتي ناوخؤن بةهؤكاري ئـةوةي كـة   
منوونة ساَلي ثار لة سةد هةزار سـيارةي جؤراوجـؤر داخيلـي    وةزارةتي ناوخؤ داهاتَيكي زؤري هةيةن هةر بؤ 

مليـؤن  ( 162)كوردستان بووةن ئةطةر بة ِرَيذةي هةزار بؤ هةزارو ثَينج سةد دؤالر دياري بكرَيتن زياتر لـة  
دؤالر بةس بؤ ذمارة كردني سيارةن نةك بؤ طومرطن من باسي طومرط ناكةمن كة داهاتي وةزارةتي ناوخؤيةن 

ــتاش هــ  ــري         ئَيس ــةي ت ــاوخؤن نيوةك ــي ن ــؤ وةزارةت ــردووة ب ــؤي ب ــؤ خ ــةي ب ــةو داهات ــوةي ئ ــاَلَي  ني ةموو س
طةِراندؤتةوة بؤ خةزَينةي هةرَي ن بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم لَيرة ئيشارةي ثَي بدرَيت بـة بِرطةيـةكي   

 .نوَي و رَي  خبرَيت بةثَيي ياساو ئةوة دياري بكرَيتن سوثاس
 :نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

 .زؤر سوثاسن رَي دار سةبا  فةرموو
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 :بةِرَي  صبا  بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

طشت ئاخافتنا من براي بةِرَي  كاك دكتؤر بةشري بةحس كرن حةديقة  ئةظة كو هاتية ن يسني لـَي حاَلَيـدا   
دةزطـاهَي ث يشـكي بـَينتن ضـونكة      بؤ كِرينا دةرمانَي بتيَن مةحصول نةبَيت كِرينا دةرمانَين كِرينا دةرمان و

ئيتتيمالة طةلةك لة موستةشرةيا  دةزاو ناحية رةنطـة جيهازَيـ  ئَيمـة رةئيـا دكـةنن يـان حـةتا سـةيارةي         
ئيسعاَن ناظدا كر بنن ئةز دبَيذم بلا بتيَن كِرينا دةرمانـا مةحصـول نـةبَينت و ئـةجهي ةي ث يشـكي ئي افـة       

 .بَيتة سةرين سوثاس
 :ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

 .زؤر سوثاسن رَي دار ناس  فةرموو

 :بةِرَي  ناس  عبدالكري  تؤفية

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
راستة ئيستيسنا ناكرَيت تةوسيعةي ثَي بكرَيتن بةاَلم لة نؤن دة ئةطةر بؤ دوو وةزارة  بكرَيت تةبيعيةن من 

يةكاني ذيانن كة ئةمِرؤ لة دواي ئاوو هةوا دَيتن ثَيمواية وةزارةتي كارةبان ياخود كارةبا يةكَيكة لة ثَيداويست
دةبَيتة هؤكارَي  تةئسريي هةية لةسةر هةموو بوارةكاني تري ثةروةردةو صتةو تةنانة  ئةوداف و ضـي و  
ضين لةناو مةكتةبةكاندا زؤر شوَيين باش كراوةتةوة بؤ كؤمثيوتةرا  و موختةبةرا ن بةس لةبةر نةبووني 

كــةوتووةن ئةطــةر بَيتــو بــة مؤليــدةش ئــيش بكــا  ثؤلــةكاني تــر دوا دةكــةون لــة كارةبــا هــةمووي لــة ئــيش 
 .خوَيندنن ئةمة بةدةر لة بوارةكاني تري ذيان و كَيشة كؤمةاَليةتيةكانن ئةمة يةك

لةسةر داواي خؤيان كة داوايـان لـة ليذنةكـةي ئَيمـة كـردن كـة ئيسـرار بكـةين لةسـةر ئـةوةي ئـريادا             / دوو
نن من ثَي  باشة كارةباش بضَيتة سةرين ضونكة خؤي ئةو ماددانة بؤ ضوار ساَلةن ئةطـةر  بطةِرَيتةوة بؤ خؤيا

بَيتو ئةم ضوار ساَلة ئرياداتي بطةِرَيتـةوة بـؤ خؤيـانن ثَيموايـة زؤر لـة كَيشـةكاني كارةبـا حـةل دةبَيـتن ئـةو           
 .سوثاسن زؤر (لوزير)ن نةك (علا الوزير)خاَلةي يةكةميش كة برادةران ئيشارةتيان ثَيدا 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسن ئَيستا ئةو بةِرَي انةي كة ناويان نووسي بوون تةدريبةن تةواو بوون كةس ما بوو نـاوي هـةبَيت   
 .و دسةي نةكرد بَيتض نييةن جةنابي وةزير رةئيتان

 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
كة هاتووة وةكو حكومـة  لةطـةَلي دابـووينن بـةاَلم لَيـرةدا مـةوزوعَي  هةيـة دةمـةوَيت باسـي           ئةم ماددةية

بكةمن ئةويش ئةوةية ئَيستا بةتايبةتي لة عياداتي شةعبيةوةن عياداتي دواي دةوام ئيش دةكـةن ئريادَيكيـان   
دان حصــةيةكيش هةيــةن ئــةو ئريادةيــة تــةوزيي دةبَيــت حصــةيةك بــؤ خؤيانــةن تــةوزيي دةكرَيــت بةســةريان 

ي دةطةِرَيتــةوة بــؤ حكومــة ن ئَيمــة لَيــرة مةبةســتمان ئةوةيــة هــةموو %42دةطةِرَيتــةوة بــؤ حكومــة ن لــة 
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ئرياداتي وةزارةتةكة بطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي صتةن زؤر باسي وةزارةتي كارةباو وةزارةتي شارةواني دةكرَيتن 
تي خؤيـان هةيـةن ئَيمـة هـيال مانعَيكمـان نييـة       من تـةوزحي  لةسـةر ئـةم مةوزوعـةدان ئةمانـة ياسـاي تايبـة       

تةدريج دةرجيشي بكةنن بةاَلم لةوانةية ئةو وةختة ثَيمـان بَلـَيني ئَيمـة وةكـو وةزارةتـي ماليـة ئاطامـان لـة         
خبوَيننةوةن كة ئةوة هي شارةوانييةن بامسـان كـرد ئـريادو مةسـرون     ( 5)مةسةلةكان نييةن هةر ياساي ذمارة 

يان دةكا ن بةنيسبة  وةزارةتي كارةبـاوةن ديـواني وةزارةتـنن بـةاَلم شـوَينةكاني تـر       خؤيانةن حكومة  دةعم
ئَيمة ئةمانة ني امي موئةسةسيان لةسةر تةتبية دةبَيتن داهاتي خؤيان بـؤ خؤيانـةن بـؤ ئـةو مةبةسـتةشن      

بـا جيبايـة   ئَيمة لة ئاخري جار لـة ئةجنومـةني وةزيـران بِريارَيـ  دةرضـوو دةَلَيـت ئةوانـةي كـة ثـارةي كارة         
دةكــةنن ئةوانــة موخةصةصــاتَيكياندا ثَييــان لــة داهاتةكــةي خؤيــانن تةئكيــد كرايــةوة كــة ئــةو داهاتــة هــي  
خؤيانةو شةرحييش  كرد بةيين داهـا  ضـةندَي  مـاوةض فةردـةكامنان هَينـاوةن ئَيمـة مانعمـان نييـة ئي افـة          

هـةموو اليةكمانـةوةن بؤيـة مـن بـةس      بكرَيتن بةاَلم ئةوة شتَيكي مومكينـة جَيطـاي نةدـد بَيـت بةنيسـبة       
بَيتن بـةاَلم  ( علا وزير)ئَيمة لةسةر ئةوة هيال مانعَيكمان نيية ( علا وزير)ن (لوزير)لةسةر ئةو مةوزوعةن 

نةصي ماددةكةش لة بةؤداوة بةو شَيوةية هاتووةن بةنيسبة  دةرمانةوةن ئَيمة ئَيستاكة كَيشـةي دةرمامنـان   
ةكمان داناوة دةرمان دةكِرين بؤ دةرمان دةكِريض لةبةر ئةوةي ئةو دةرمانانـةي  هةية بةِراسلن ئَيستا ليذنةي

بؤ ئَيمة دةنَيرن لة بةؤداوةن يةكةم بةاان ناكـا ن مومكينـة لةطـةَل تةبيعـةتي نةخؤشـةكاني كوردسـتاندا       
ةي هةندَيكي نةشَيتن بـةاَلم ئـةو دةينرَيـت و لـة حيصـةكةي خؤيـدان يـاخود هةنـدَيكي هةيـة ئيكسـثايةرةك          

ن يكـة دةنَيرَيــتن درةنطــيش دةطاتــة دةســتمانن ئَيمــة ئَيسـتا لةســةر ئةوةشــةوة دةعمــي وةزارةتــي صــتةمان   
ةكـةوة  %12مليار بؤ كِريين دةرمـانن ضـونكة ئـةوة لـة ئةسـَلي      ( 12)كردووةو ثارةاان بؤ تةرخان كردووة 

هــةموو كــِريين دةرمــان  هـاتووةن ضــونكة ئــةو فةدةرةيـةي لــةناو مي انيــةي حكومـةتي عَيرادــدا هــاتووة بـؤ    
مليار دينارةن بةنيسبة  ئَيمةوة هةروةكو باس  كردن بةاَلم يةك شت هةية ئيشارةتي ثَي بدةمن جطة ( 054)

ن دةبَيـت ئَيمـة ئـةو شـةرحيةاان لـة بـري نةضـَيتن        (الاراض  را  االدوياة وتادارك نف اءت الصايءنة    )لةوةي 
و ثارةيةكي تر وةردةطرنن هـةروةكو طـو  نيسـبةيةكن     ضونكة ئَيستاكة لة عيادة شةعبيةكاندا ئيش دةكةن

ئةطةر ئةمة خبةينة ناوي وةكو خؤي بَيتة ناو دانونةكةوةن رةنطة ئةو وةختة نةتوانرَيت ئةوةيان بؤ سةرف 
بكرَيتن بةاَلم ئَيمة وةكو حكومة  ثَيمان باشة ئةوة سةرف بكرَيت و ئيستيرادة كراوة لـةو مةوزوعـةن ئـةو    

 .انيان تةوزيي كراوة بة عاديالنةو ئيشةكانيشيان بة رَي  و ثَيكي بةِرَيوة ضووةن سوثاسبيتادانة ثارةك
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةو ماددةيـةو مـاددةي سـَين    هـيال تـةنادوزَي  نييـة لـةنَيوان ئـ     / من دةمةوَيت ئيشارة  بةوة بـدةمن ئةوةلـةن  
ن ئـةو ئرياداتــة  (مشافوعءل جباداول االيارادات املتح  اة فعاالل     )لةبـةر ئـةوةي لـة كؤتـايي مـاددةي يـازدة دةَلَيـت        
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داخيلــي ئرياداتــي ئةســَلي دةبَيتــةوةو لــة هــةمان كاتــدا لــة نةفةداتيشــدا دةردةضــَيتةوةن يــةعين زهــين ئــةو  
 .موازةنةيةن ئةمة يةك

ن جةنابي وةزيريش مانعي نييـةن ئَيمـةش   (لوزير املالية)ثَيشنياري حكومةتةن كة دةَلَيت ماددةي يازدة / دوو
 .ـةكة ئي افة بكرَيت(علا)هةر رةئيمان واية كة وةزارةتةكة ئيل ام بكرَيت 

بةنيســبة  صــياؤةي ماددةكــةن ئَيمــة صــياؤةيةكمان دانــاوةن مومكينــة تــةالن ئــةو ثَيشــنيارانة دةكــا ن كــة  
داماني ثةرلةمان تةددهيان كردن كة تايبةتة بة مةسةلةي كةواديرن ئَيستا ئةطـةر رَيطامـان ثـَي    بةِرَي ان ئةن

 .بدةن دواي ئةوةي رةئي ليذنةي مالية وةردةطرين بؤتان خبوَينينةوةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 مودتةرةحةكاني ها  ئَيوة هيضي وةرناطرنض
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ثَيشنيارةكة ئةوهاية
 :املءدة احلءدية عشرة

علاى وزياار املءلياة واالقتصااءد اضاءفة يصيصااءت مباءل  االياارادات الشاهرية الاايت حت  هاء وزارة الصااحة لةءفااة       
ء دواكرهء اىل موازنة وزارة الصحة الاراض  ارا  االدوياة وتادارك نف اءت الصايءنة بءنواعهاء وتادرين كوادرها        

 .وحسن طلن وزارة الصحة مشفوعءل جبداول االيرادات املتح  ة فعالل
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان
 .ثَيشنيارَي  ها  كة كارةباو شارةوانيةكانيش خبرَيتة سةري و وجوبي بَيتن فةرموو كةرةم بكة

 
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
رةتي ناوخؤو ئةوانةن ة لة ثرؤذةي حكومة  هاتيةن ة لـة راثـؤرتي ليذنـةكان هـاتووةن ة لـة      بةنيسبة  وةزا

اليةن ئةنداماني ثةرلةمان لة ماوةي ثَيشوو ئيسارة كراوةن ئَيستا ئيسارة كـراوةن هـي شـارةوانيش رةد بـؤوةن     
ئـةوة مونادةشـة بكرَيـتن     خؤتان دةزاننن بؤية ناكرَيت ئَيمة لةسةر داواكاري بةِرَي َيكي ئةنـدامي ثةرلـةمان  

 .ئيمكان هةية ئةطةر ثَيتان باش بَيت وةكو تةوصية ئاراستةي حكومة  بكرَيتن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبة  ئةوةي وجوبين يةك ئةندام نـةبوون زيـاتر بـوون بةنيسـبة  كارةبـاش وةكـو خـؤي بَيـت ئـةويش          
ةينـة دةنطدانـةوةن هـي نـاوخؤش يـةك ئةنـدام بـوون ناخرَيتـة         ئةندامَيكي زؤر بوونن بؤيـة هـةردووكي دةخي  

 .دةنطدانةوةن كةرةم بكة فةرموو
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 (:بالل)بةِرَي  ادد سليمان عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نازامن ئةطةر نودتةي ني امي نةبوو ثـَي  بـِ ةن بـةس مـن ئـةوةم لـة بـري ضـوو ئَيمـة لـة ليذنـة كـاتي خـؤي              

ستنةوةو طةياندن رةئي زؤرينةي ئةنداماني لةسةر بوو لةسةر ئةو ثَيشـنيارةن داواي  ليذنةي شارةواني و طوا
 .لَيبوردن دةكةمن ئةوةي كة شارةواني و طةشت و طوزار ئي افة بكرَيتة سةر ئةو ماددةيةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةينة دةنطدانةوةن نودتةي ني امي بةنيسبة  ئةوةي كة ئَيستا لَيرة تةر  كراو تةسنية كران يةكة يةكة دةخي
 .فةرموو كةرةم بكة
 :بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي ئـةم  %42من لة ليذنةي تةندروسـل ديراسـةم كـردووةن بـةِرَي  وةزيـري دارايـيش تةئيـدي كـردم كـة لـة           
كـة ئيشـيان لـةو شـوَينة     داهاتة خـؤي دةدرَيـت بـة حـةوافي ن واتـا بـة ثـارةي نةدـد دةدرَيـت بـةو كةسـانةي            

 .............يشي تةتويري ئةم شوَينةية كةوا%02كردووةن لة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ضاوةكةم ئةمة كةي نودتةي ني اميةن دانيشة كاكةن فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 انيـةي تايبةتـةكاني خـؤين دوَيـين دةنطـي نـةهَيناو ئـةو        بةنيسبة  ئي افةي ئرياداتـي شـارةوانيةكان بـؤ مي   
 .مةسةلةية شةتب كران ئةمة يةك

ئةوةي تريشيان ئةطةر سَي بةِرَي ي ئةندامي ثةرلةمان ثَيشنياري كرد بَيتن ئـةوة حـةدي خؤيـةتي بدرَيتـة     
 .دةنطدانةوةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةاَلم ئـةو وةزارةتانـة ئيسـتيقالليةتي خؤيـان هةيـةن ني امـي خؤيـان        لةطةَل ئةوةش دةدةينـة دةنطدانـةوةن بـ   
 .هةيةن واريداتي خؤيان هةيةن ضونكة زياتر لة سَي ئةندامي ثةرلةماني كوردستانن فةرموو

 :بةِرَي  فرسة  ادد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

صــيةي مةعنــةوي خؤيــان هةيــةن  شــارةواني و طةشــت و طــوزارن ئةوانــة ني امــي المةركــةزييان هةيــةن شةخ 
مي انيةتي خؤيان هةيةن هةر خودي دـانوني ئـةوان تَيـدا ديـارةو روونـةو ئاشـكراية ضـؤن تـةعامول لةطـةَل          
ــت لةطــةَل دــةوانيين ئــةو      ــت لَيــرة شــتَيكي وا ئيقــرار بكــةين موتــةعاري  بَي مةواريــد دةكرَيــتض ئَيمــة نابَي

 .وةزارةتانةن زؤر سوثاس
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 :نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

بــةِرَي  ليذنــةي ياســايي كةليمــةي وجــوبي كــة زؤر دووبــارة بــوو هــا ن كــرا باشــةن بــةِرَي انن ئَيســتا ئــةوةي   
واريداتي دائريةي كارةبا كة بؤ خؤي دَينت دةخيةينة دةنطدانةوةن كَي لةطةَل ئةوةية واريداتةكةي بؤ خؤيـان  

لةطةَلةن كَي لةطةَلدا نيية دةسل بـةرز   كةس( 00)هةمووي بطةِرَيتةوةن دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن 
بكاتةوةض زؤر سوثاسن بةزؤرينةي دةنط رةد كرايةوةن ئَيستا دَيينة سةر ئاخري صياؤةن تكايـة صـياؤةكةتان   

 .خبوَيننةوةن بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة احلءدية عشرة
وزياار املءلياة واالقتصااءد اضاءفة يصيصااءت مباءل  االياارادات الشاهرية الاايت حت  هاء وزارة الصااحة لةءفااة      علاى  

دواكرهء اىل موازنة وزارة الصحة الاراض  ارا  االدوياة وتادارك نف اءت الصايءنة بءنواعهاء وتادرين كوادرهاء         
 .وحسن طلن وزارة الصحة مشفوعءل جبداول االيرادات املتح  ة فعالل

 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.  دبةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 : ماددة  يازدةم

وةزير  دارايا و ئابوور  دةبَيت تةرخانكراو  طوذمةكانا داهاتا مانطانـة  كـة وةزارةتـا تةندروسـتا بـة      
دةستا دَينَا بـؤ هـةموو فةرمانطـةكانا خباتـة سـةر بودجـة  وةزارةتـا تةندروسـتا بـؤ مةبةسـتا كِرينـا            

ان و دابني كردنا خةرجييـةكانا ثاراسـنت و بـة هـةموو جؤرةكانيـةوةو راهَينـاني كاديرةكـاني بـةثَيي         دةرم
 .داواي وةزارةتي تةندروسل و خشتةكانا داهاتةكانا كة بةكردةنا بة ديهاتوو  ثَيوةلكابَا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةطـةَل ئـةو نةصـةية دةسـل بـةرز بكاتـةوةض زؤر        بةِرَي انن طوَيتان لَي بوون ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةن كَي
سوثاسن كَي لةطةَلدا نيية دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سـوثاسن بـةكؤي دةنـط ثةسـند كـران تكايـة ماددةكـةي        

 .تر
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة الثءنية عشرة
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جلهءت اري مرتبطة بوزارة بعد قبوهلء من قبا  وزيار املءلياة ايارادال     ت يد مبءل  التربعءت املمنوحة للوزارات وا
نهءكيااءل للخزينااة علااى ان ي ااول وزياار املءليااة واالقتصااءد بتخصيصااهء ضاامن اعتمااءدات الااوزارة او اجلهااءت اااري   

 .املرتبطة بوزارة لصرفهء على االاراض اليت منحل من االهء
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .رؤكا ثةرلةمانبةِرَي  سة
 :ماددة  دوازدةم

ئةو طوذمة ثارانة  ثيتـاكا كـةدراون بةوةزارةتـةكان و اليةنـة نـةلكاوةكان بـةوةزارة  ئـةوةي دوا  دـةبوَل         
كردنيان لةاليةن وةزارةتا داراييةوة بة داهاتا كؤتايا بودجـة تؤمـار دةكرَيـتن بةرمـةجَي  دةبـَي وةزيـر        

ةكانا وةزارة ن يـان اليةنـةكانا كـة بةوةزارةتـةوة نـةلكاوة تـةرخانيان       دارايا و ئابوور  لةناو تةرخان كراو
 .بكا  بؤ خةرج كردنيانن بؤ ئةو مةبةستانة  كة لة ثَيناويان تةرخان كراون

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 
 
 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي دارايي و ليذنةي ياسايي ثشتطريي لـة ماددةكـة دةكـةين و هـيال موالحةزةيـةكمان نييـةن       ئَيمة وةكو ليذنة
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ئَيمةش ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين

 :لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَي ن كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية دسة بكا  ناويان دةنووسـنين نةسـرين خـان    
 .كةرةم بكة

 :مصطفى بةِرَي  نةسرين مجال

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ةخؤي ضـةند ثرسـيارَي  لـ   / من لةسةر ماددةي دوازدة كة دةخوَيندرَيتةوة ئةو ثيتاكانةي كة دراونن يةكـةم 
ــاتي       ــة ك ــتض ئايــا ل ــة ة كاتَيكــدا دةبَي ــةن ئــةم تةبةروعاتــة ل ــةِرَي  وةزيــري دارايي ــتن كــة ئاراســتةي ب دةطرَي

 .كورتهَيناني بودجةي وةزارةتةكة دةبَيتض يان لة كاتي ثَيويستيداض ئةمة يةك
عاتي ئـوخران  هةموو وةزارةتةكان ضةند بابَيكيان هةيةن وةكو مةنح و مةنافيي و ئيعانـا  و تةبـةرو  / دووةم

 ئايا ئةمة لةسةر بودجةي وةزارةتي ماليةيةض ياخود لةسةر مةساريري ئوخرةيةض
خاَلَيكي ترن دةمةوَيت بةرضاومان روون بَيت باسي ئةوة دةكا  ئةو طوذمة ثارانةي ثيتاكي كة دراونن ئةمـة  

تة ئةمـة بودجـةي سـاَلي    دةطةِرَيتةوةن كةوا 0229ـةية دراونن واتا رابردووة بؤ ساَلي 0212بودجةي ساَلي 
ـةيةن ئةطةر ئةو دراونة بكرَيت بة دةدرَيتن صياؤةكةي تةواو دةردةضَيتن بةاَلم ئةطـةر بَلَيـي دراونن   0212

 .دةبَيت صياؤةكةي بطؤِرَيتن ئةو صياؤةية هةَلةيةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عبدالسالم فةرموو
 :صديةمصطفى م بةِرَي  عبدالسال

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دسةكاني من طوتران

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار رةفية فةرموو
 :رفية صابر دادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةضـةند  وةكو دةزانن موستةلةحا  و زاراوة لة دانوندا بايةخَيكي زؤر طرنطي هةيةن هـيال تَيرمَيـ  نابَيـت    
بـةكار  ( اجلهـا  )شَيوةو جؤرَي  هةر واتايـةك دووبـارة بَيتـةوةن ئَيمـة لـة مـاددةي ضـوارةمدا موسـتةلةحاتي         

لـة الثـةِرة سـَيدا بـة سـَي جـؤري جيـاواز ئـةم نـاوة بـةكار هـاتووةن بـؤ             ( اجلهءت اري املرتبطة  ةوماة )دَيتن 
اوةن لة مـاددةي دةيةمـدا لـة بِرطـةي دووةم     منوونة لة ماددةي هةشتةمدا بة دةوائريي ؤةير مورتةبيتة دانر

بة هةيوا  ناوي هاتووةن لة ماددةي دوازدةمـدا بـة جيهـا  هـاتووةن لةبـةر ئـةوة مـن تكـا دةكـةم و ثَيشـنيار           
دةكةم بيكةين بة يةك و ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة موئةسةسا  لة كورديةكـةي مةعمولـةو بـةكار دَيـت لـة      

 .هَينرَيتن سوثاسجَيي هةر ضوار كةليمةكة بةكار ب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار حاك  رزطار فةرموو
 :بةِرَي  رزطار حممد امني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بؤضووني منن لة رووي شكليةوة موالحةزة دةكـةمن ئـةم ماددةيـة بضـَيتة شـوَيين مـاددةي دوون مـاددةي دوو        
ببَيت بة بِرطةيةكن يان ببَيـت بـة بةشـَي  لـةوةن ئةطـةر مةدلولةكـة لـة        باس لة ئرياداتي موازةنةي كردووةن 

 .رووي ئيقتيصادييةوة كةليمةي منح لةطةَل تةبةروعا  فةردي هةيةن ئةويشي بضَيتة ثاَلن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ئامينة فةرموو
 :سعيد ذكري بةِرَي  ئامينة

 .مانبةِرَي  سةرؤكي ثةرلة

 .ئاخافتيَن مة هاتة كرنن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر بةشري فةرموو
 :بشري خليل تؤفية.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ي ئةوداف دانونَيكي خاصي خؤي هةيةن بة دانوني ئةوداف ناو (ممتلكا  وت عا )ئةوةندةي من ئاطادار   

ةر ئةوةي لةوَي تةن ي  دةكرَيـتن بـةاَلم ئةطـةر ئـةوانيش داخيـل بـن لـة مـةوزوعي تةبـةروعاتي          نراوةن لةب
مةمنوحة بؤ وةزارة ن يةعين اولي ئةودافيش بكا ن ئةوة لـة ئاخرييـدان لـة ئـاخريي فةدةرةكـة ثَيويسـت       

عي و دانوني ن لةبةر ئةوةي داعيدةيةكي شةر(وبشروطهء)دةكا  كة يةك كةليمةي بؤ زياد بكرَيتن ئةويش 
 .ن زؤر سوثاس( ر  الواقو كنص الشءرع)هةيةن دةَلَيت 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار جةمال فةرموو
 :ابراهي  طءهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةبةروعاتـةض  كـراوةن ئايـا نـازامن مةبةسـتيان لـة مـنح و ئيعانـا  و ت       ( الت عـا  )سوثاسن لَيرة بـةس بابـةتي   

دةبَيت جياوازيش بكرَيت لةنَيوان ئايا ئةوانة خؤماَلينة يانيش دةولينةض ضونكة هةمانةن ئيعاناتي دةوليمان 
هةيةن يـان تةبـةروعاتي دةوليمـان هةيـةن تةبـةروعاتي مةحةليشـمان هةيـةن بؤيـة دةبَيـت صـياؤة بكرَيـتن            

ت يد مبءل  التربعءت اظلياة والدولياة   )سرَيت ئةطةر مةبةستيان منح و ئيعانا  هةر تةبةروعا  بَيتن بنوو
ن ئــةوة لــة ئاينــدة مــةنح (الــل ثــنح)ضــونكة مةمنوحــة يــةعين روويــداوة ، (الاايت متاانق وليساال املمنوحااة

 .دةكرَيتن لةوانةية ثاش دوو مانطي تر بَيتن سَيي تر بَيتن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عةمةر فةرموو
 :بهء الدين َي  عمر عبدالع ي بةِر
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي ان ئةنداماني ليذنةي ياسايين بةنيسبة  ئـةم ماددةيـةن راسـتة لـة زهـين عَيرادـي فيـدراَلني و راسـتة         

ة ئيقليمَيكني لة زهين عَيرادنين بةاَلم بةِراسل نةدلي حةرن بؤ ماددةكانن داواي لَيبوردن دةكـةمن دةَلـَي  لـ   
الي منةوة باش نييةن هةندَي جار ئةمة دةداو دةق لة زهين ياسا عَيراديةكةيةن ئةطةر بكرَيت تـةؤرياتَيكي  

ن (تعتــ  الت عــا )ـــة بكرَيــت بــة (تقيــد)تيــا بكــةنن بــةِرَي تان دةتــوانن ســةيري بكــةنن بــةالي كــةمي ئــةو  
اي عَيراديةكـةش هـةروا هـاتووةن    مةسةلةن دةستكاري بكرَيتن ضونكة لة ماددةي سَيي فةسـلي يةكـةمي ياسـ   

 .واي لَي بكةينن ئةوة خاَلي يةكةم( تعترب ايرادال)بةهةمان صياؤة تةدريبةنن لةبةر ئةوة بكرَيت بة 
دةبَيـت  ( اري املرتبطة)بكرَيت بة ( اري مرتبطة)هةر دووبارة هةَلة زمانةوانيةكةيةن ئةو / خاَلي دووةميش

 .ئةلف و المي لةسةر بَيتن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ـةية كة دَيتن يةعين نةك بؤ ساَلي ثَيشووترن مةبةسـت  0212ديارة ئةم ماددةية كة هاتووةن ئةمة بؤ ساَلي 

ن ضونكة منح دوةليةو لة تةعريريشـدا هـاتووةو تـةعريري كـردووةن     لة تةبةروعا ن تةبةروعاتي مةحةليية
ئةم تةبةروعاتانة بؤ هةر مةبةستَي  بَيتة وةزارةتي ماليةن كة بدرَيت بة وةزارةتـي ماليـةن مـةفروزة ئَيمـة     
ــاحَييب       دةيــدي بكــةين بــة ئــريادن دواي ئــةوة ســةرن بكــةين بــؤ ئــةو مةبةســتةي كــة بــؤي دانــراوةن كــة س

 .ةرموويةتين سوثاستةبةروعةكة ف
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
سةبارة  بةو ثَيشنيارةي كة دكتؤر رةفية كردين ئايا لة هةندَي  جَي وشةي جيها  هاتووةن لة هةندَيكيش 

دواكار ااري املرتبطاة    )ةوةينـة بكرَيتـةوة يـةك و هـةمووي بكرَيتـة      وشةي دةوائري هـاتووةن ئَيمـةش لةطـةَل ئ   
ن جيهاتةكة بكرَيتة دةوائرين واتا فةرمانطان مورتةبيتةكة لة دةدة عةرةبيةكـة ئـةلف والمـي بـؤ زيـاد      (بوزارة

بكرَيتن ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة ئةو بِرطةيةن يـان ئـةو ماددةيـة زيـاد بكرَيـت ثةيوةنـدي بـة مـاددةي دوو         
دا هـاتووةن ئـةو بابةتانـةي    (65)ةن بةِرَي انن بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان لة بِرطة دووي ماددةي هةي

كة ثةرلةمان يةكالي دةكاتةوةن دووبارة ناطةِرَيينةوة سةرين واتا ماددةي دوو يـةكال كـراوةو دةنطـي بـؤ دران     
ةوة جـةنابي وةزيـر روونـي كـردةوةن     ئةوة ماددةيةكي تايبةتي دةوَيتن تةبـةروعاتي دةولـي و مةحـةليشن ئـ    

ن ضونكة ئةو ياساية هةتا لة ماددةكةي ثَيشووتريش باس لةوة كران كة 0212مةبةست ئةوةية كة بؤ ساَلي 
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بـؤ مـاوةي يـةك سـاَلةن اـولي ئـةو        0212ــةيةن بودجـةي   0212بؤ ماوةي ضوار ساَلن ئةوةي ياساي سـاَلي  
دةكرَيتن ئَيمة طرتوطؤ لةسةر ئةوة دةكةين كـةوا وا دةزانـني   تةبةروب  0212تةبةروعاتانة دةكا  لة ساَلي 

رؤذانة تةبةروعا  بؤ دامودةزطاكامنان دةكرَيتن ئةوة حاَلةتَيكي لةوانةية دةطمةن بَيتن لة يةك ساَل ضـةند  
جارَيــ  روو بــدا ن خؤزطــة ئــةوةي بــةو شــَيوةية فكــري لــَي دةكةينــةوةو بــؤي دةضــنين كــة رؤذانــة ئَيمــة      

ؤ بكرَيــت و دامودةزطاكامنــان ضارةســةر بكرَيــتن بــةاَلم حاَلةتَيكــة ئةطــةر رووبــدا ن ئةطــةر    تةبــةروعمان بــ
 .تةبةروب كرا ئةو تةبةروعة بةثَيي ئةو ماددةية مامةَلةي لةطةَل دةكرَيت و ضارةسةر دةكرَيتن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية كاك شَيروان
 :ةيدةريبةِرَي  شَيروان ناصح ح

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراسل بـراي بـةِرَي م كـاك عومـةر عبـدالع ي  ئيشـارةتي بـةوةدا كـة لـة نةصـي عَيراديةكـةوة وةرطـرياوةن             
بةِراسل ئةو نةصة تاثؤ نيية لة هيال اليةكن مومكينة عَيراديةكةش لـة واَلتَيكـي تـري وةرطرتبَيـتن ئةمـة      

ئيعتيادييةن بةنيسـبة  تةبـةروعا  و ئيعانـا  بـةِرَي  وةزيـري دارايـي        ستاندةردَيكةن زؤر شتَيكي تةبيعي و
ــن         ــةتي م ــة دةناع ــياؤة ب ــةي ص ــة ناحي ــة ل ــةن رةنط ــةروعاتي مةحةليي ــود تةب ــة مةدص ــدان ك ــارةتي ثَي ئيش

ــةية بـؤ   (املمنوحاة )ن ئـةو  (ت ياد مباءل  التربعاءت املمنوحاة    )كةموكوِرييةكي تَيدا بَيتن ضـونكة كـة دةَلَييـت    
ت ياد مباءل  التربعاءت الاايت    )ــةيةن ئةطـةر بكرَيـت    0212ِروا ن نـةك بـؤ موسـتةدبةل كـة سـاَلي      رابـردوو دة 

دةطرَيتةوة بةديةي نةصةكة ضي تر ئيشكاليةتي تَيـدا   0212ن ئةوة مومكينة راست دةبَيتةوةن ساَلي (متنق
 .نامَينَيت و زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن بؤ ئةوةي بدةينة دةنطدانةوةن تكايةئاخري صياؤة خبوَيننةوة بة كاملي
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة الثءنية عشرة
ت يد مبءل  التربعءت اليت متنق للوزارات والدواكر اري املرتبطة بوزارة بعد قبوهلء من قب  وزير املءلية ايرادال 

ءليااة واالقتصااءد بتخصيصااهء ضاامن اعتمااءدات الااوزارة او اجلهااءت اااري  نهءكيااءل للخزينااة علااى ان ي ااول وزياار امل 
 .املرتبطة بوزارة لصرفهء على االاراض اليت منحل من االهء

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوةن كَي لةطةَلداية بةو شَيوةيةي ئاخري جـار خوَيندرايـةوة دةسـل بـةرز بكاتـةوةض      
ةَلـدا نييـة دةسـل بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثاسن بـةكؤي دةنـط ثةسـند كـران ئَيسـتا تـا             زؤر سوثاسن كـَي لةط 

 .ئيسراحة  بكةنن ثاشان دَيينةوة زؤر سوثاس( 4332)سةعا  
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 دانيشتين دووةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بةردةوام دةبنين كَيشةي هةَلةجبةن مةحكةمةي  عَيـراق بـة   بةناوي طةلي كوردستانن لةسةر دانيشتنةكةمان 

جينؤسايدي ناساندن ئةوة شتَيكي زؤر زؤر باش بـوون ئـةمِرؤ ئـيعالن كـران ليذنـةي ياسـايي و دارايـي كـةرةم         
بكةن بؤ جَيطاي خؤتانن دووبارة بـةخَيرهاتين جـةنابي وةزيـر و بريكـاري وةزارة  دةكـةين كـاك رةشـيد و        

 .يان بةخَير بَينن ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن بؤ ماددةي سَي دة فةرمووكاك باي  هةردووك
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة الثءلثة عشرة
من رواتن وخمصصءت اعضء  برملءن كورد تءن والوزرا  ومن بدراتها ووكال  الوزرا  %( 12)تست طع نسبة 

رين ومن بدراتها واملدرا  العءمني ومن بادراتها والادراءت ا ءصاة وت ياد ايارادال      ومن بدراتها واملستشء
 .للخزينة
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :ماددة  سَي دةم

لةمووضــةو دةرماَلـةكانا ئةنــدامانا ثةرلـةمانن وةزيرةكــان و ئةوانـة  كــة بـة ثلــة  ئةوانــةن     % 12ِرَيـذة   
بريكارةكانا وةزارةتةكان و ئةوانة  بة ثلة  ئةوانن و بةِرَيوةبـةرة طشـتيةكان و ئةوانـة  بـة ثلـة        لةطةَل

 .ئةوانن و خاوةن ثلة  تايبةتا و بةداها  بؤ طةجنينة تؤماردةكرَين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

ئَيمة وةكـو ليذنـةي ياسـايي و دارايـي ثَيشـنيار دةكـةينن كـة ئـةم ماددةيـة ئيعـادةي صـياؤة بكرَيتـةوة بـةم              
 :شَيوةيةي خوارةوة

من رواتن الوزرا  ومن بدراتها واعضء  حمةمة التميياز وال ضاءة واعضاء  االدعاء      %(  12)تست طع نسبة )
بادراتها واملادرا  العاءمني ومان بادراتها واصاحءو        العءل ووكال  الوزارة ومان بادراتها واملستشاءرين ومان    

ن واتا بةم طؤِرانكاريية مووضةي ئةنداماني ثةرلـةمان الدراوةن لةبـةر   (الدراءت ا ءصة وت يد إيرادال للخزينة
ئةوةي ئَيمة ثرؤذةيةكي تايبةثان ثَيشكةش بة ثةرلةمان كردووةن خوَيندنةوةي يةكةمي بـؤ كـراوةن ثاشـان    

َي  ة بِرياري لةسةردان ئةو وةختة بـةم شـَيوةية مامةَلـةي لةطـةَل دةكـةينن لـة هـةمان كاتـدا         ثةرلةماني بةِر
موخةصةصاتيش الدراوةن لةبةر ئةوةي موخةصةصا  مةسةلةيةكي سابت نييةن بةِرَي  جـةنابي وةزيـريش   

بؤيــة  ماوةيــةك ثــَيش ئَيســتا ئيشــارةتي ثَيــدا كــة ئــةو موخةصةصــاتة تــابعَيكي ئيستيســنائي لةســةر هةيــةن
 .ئةمةية موالحةزةكةمانن ئةع اي مةحكةمةي تةمي و و حوكام و ئيديعاي عام زياد كراوةن لةطةَل رَي ماندا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ي دةكةينن بةاَلم ثَيمان باشة ئةو ثارةية بؤ خةزَينـة دانـةنرَيتن   ئَيمة تةئيدي ئةو بؤضوونةي ليذنةي ياساي

 .ئةو ثارةية بدرَيت بة سندودي شةهيدةكانن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كاك ئاراس كةرةم بكة
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ن ئـةو كاتـة وةزارةتـي ماليـة خـؤي      (دال المءناءت وزارة املءلياة  ت ياد ايارا  )بؤضوونَيكي تر هةبوون كة بنووسـني  
 .تةسةرون ثَيوة دةكا ن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
دوايي ئةويش دةضَيتة زهين ئرياداتةوةو دةضـَيت  تا ئَيستا ئرياداتَي  يةكاليي نةبؤتةوةن ئةو جؤرة ئريادانة 

 .بؤ بةؤدان ئَيمة ثَيمان باشة دووبارة بؤ سندودي شةهيدةكان تةديد بكرَيتن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان
 .كَي لةسةر ماددةي سَي دة دةيةوَيت دسة بكا  ناويان دةنووسنين كةرةم بكة كاك رةفية

 :رفية صابر دادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمانن رَيطا بة دووبارة بوونـةوةو سـَي بـارة بوونـةوةي هـةمان دسـة نـةدرَيتن        
 .سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ثةهان خان فةرموو
 :بةِرَي  ثةهان ع الدين عبدالردن

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

لــة رةواتـيب ئةنـداماني ثةرلـةمان و وةزيــرة    % 12سـةبارة  بـة مـاددةي سـَي دة كــة تايبةتـة بـة بـِريين لـة         
بةِرَي ةكان و ئةوانةي هةتاكو ثلةي مودير عامن مـن دسـةم لةسـةر يةكـةم خـودي بـا بَلـَيني ماددةكـة هةيـةن          

سـةرةتا لـة ثَيشـنيارةكةي ليذنـةي ياسـاييةوة دســة      دواتـريش لةسـةر ثَيشـنيارةكةي ليذنـةي ياسـايي هةيـةن       
دةكةمن كة ئةوان ئةنداماني ثةرلةمانيان لَي دةركردووةن لةبـةر ئـةو هؤكـارةي كـة ئةنـداماني ثةرلـةمان بـؤ        
خؤيان دةبَيت لة ثةرلةمانةوة دةرارَي  دةربضَيتن بةاَلم من حةز دةكةم ئةوة بةبري ثةرلةمان بَينمةوةن كـة  

هاتؤتة الي ئَيمةن ئَيمة ئيقراري دةكةينن كةواتة ئةطةر ئةنداماني ثةرلةمانيشي تيا بَيـت   ئةم ثرؤذة ياساية
 .بة دةراري ثةرلةمان دةتي كراوةن بؤية من لةطةَل ئةوةم كة ئةنداماني ثةرلةماني هةر تيا  َينَيتةوة

ةر يةكة بةثَيي نيسـبةي  سةبارة  بة نيسبةي بِرينةكةن من جؤرَي  لة نا عةدالةتي دةبين  تيايدان راستة ه
راتبةكةي هةتاكو مودير عام لَيي دةبِردرَيتن بةاَلم ئةطةر ئَيمة بَيينة سةر ئةرزي واديي دةبينني بؤ من كة 

بة مةعاشةكةمةوة زؤر ديار نابَيتن بةاَلم بؤ مودير عـام بـة تةيايبـةتي تـةركي      % 12ئةندام ثةرلةمامن لة 
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ر عـام زؤر دةبَيـت وةكـو عةدالـةتي تيـا نييـةن لةبـةر ئـةوة مـن          بـؤ مـودي  % 12دةكةمة سةر مودير عـام لـة   
ثَيشنيار دةكةم نيسبةكة بهَيَلرَيتةوةن كة بة ياسايةك دةربكرَيت بة جؤرَي  كة عةدالةتَي  لةنَيوان مووضـة  
بةرزةكان كة ئةنداماني ثةرلةمان و وةزيرة بةِرَي ةكانن لةطـةَل ئـةع ائي مةحكمـةي تـةمي و ئةوانـةي كـة       

 .لة مودير عام عةدالةتيةك بثارَي رَيت زياترن
خاَلَيكي تـرن مـن ثشـتطريي لـة ثَيشـنيارةكةي ليذنـةي ياسـايي دةكـةم بـؤ زيـاد كردنـي ئـةع ائي مةحكمـةي              
تةمي و دادوةرة بةِرَي ةكانن بـةاَلم لةطةَليـدا هـةم ثرسـيارم هةيـةو هـةم ثَيشـنيارم هةيـةن ئـةوةي كـة لَيـرة            

َي ةكانن لَيرةدا من ثرسيارةكةم ئةوةية لةناو وةزيرةكاندا سـةرؤكي ئةجنومـةني   دانراوة با بَلَيني وةزيرة بةِر
وةزيران و جَيطرةكةي با بَلَيني تةمسيةي تايبـة  لَيـرةوة كـراونن هـةر لـة زهـين وةزيرةكـاننن يـان دةبَيـت          

بـةرزةكان   ئةوانيش داخيل بكرَين بةتايبةتين ضونكة ئةوةش ثلةيةكةن مادام ئَيمة لـة بـِريين راتـب لـة ثلـة     
دةكةينن دةبَيت دةسـت نيشـاني هـةموو ثلـة بـةرزةكان بكـةينن هـةموو دةرةجـة تايبةتـةكان بكـةين كـة لـة             

 .هةرَيمي كوردستاندا هةيةن ئةمة سةبارة  بةوانة
خــاَلَيكي تــرن مــن دةزامن هــةتاكو ئَيســتا ســةبارة  بــة مووضــةي ســةرؤكي هــةرَي  ياســايةك دةرنةضــووةون     

نووسينطةكةيةوة سةرؤكايةتي هةرَي  ئيعالن كـراوة كـة مووضـةي نييـةن ئةمـة بـؤ       سةرؤكي هةرَي  لة رَيي 
ئَيستا راستةن بةاَلم ئَيمة دةزانني كة لةم هةرَيمةداين سةرؤكي هةرَي  لةطةَل جَيطرةكةي ديسـان دوو ثلـةنن   

تيسناية نةبَيتن كة ئةسَل واية مووضةيان هةبَيتن هةتا ئَيستا نيانةن ئةمة ئيستيسنايةن كة دةبواية ئةو ئيس
بــةاَلم ئــةمري واديعــةو ئيستيســنايةن بــةاَلم ئةســَل ئةوةيــة كــة ئــةو دووانــةش مووضــةيةن ســةرؤكي هــةرَي  
ثؤستَيكةن ثلةيةكة وجودي هةيةن شةخصةكة بطؤِرَيتن ثؤستةكة دةمَينَيتةوةن بؤية دةبَيت سةرؤكي هـةرَي   

َي  وةزيــري دارايــي دةكــةم ئــةو بِرينانــة  و جَيطرةكةشــي داخــل بَيــت بــةوةن هــةروةها منــيش تةئيــدي بــةرِ 
 .نةضَيتةوة خةزَينةن بةَلكو بضَيتةوة سندودي شةهيدانةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ثةريهان فةرموو
 :بةِرَي  ثةريهان دوبالي حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
م بةِرَي  ثةهان خان تةئيدي دةكةمن كة دةبَيت ئةم بِرطةية سةبارة  بة ماددةي سَي دةن منيش وةكو هاوكار

لة ئَيستا ئةو نيسبةتة تةعني نةكرَيت هةتا دواي ئةوة بؤ ثـرؤذة ياسـايةكن   % 12هةَلبطريَيت بةنيسبة  لة 
هــةروةها بةنيســبة  مووضــةي بــةِرَي  ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران و ســةرؤكي هــةرَي  بــةثَيي ياســايةك 

ةبــةر ئـةوة تــاكو ئَيسـتا ياســايةك نييــة بـؤ مووضــةي ثلـة بــةرزةكانن بـةثَيي ثؤســتةن هــةروةها      داِرَيـذرَيتن ل 
تةئيدي ليذنةي ياسايي دةكةم لة طؤِرانكاريةكانيانن هةروةها تةئيدي وةزيري دارايي دةكةم كة ئـةو ثارةيـة   

 .بضَيتةوة بؤ سندودي شةهيدةكانن نةضَيتةوة بؤ خةزَينةن زؤر سوثاس
 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
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 .زؤر سوثاسن رَي دار شاهؤ فةرموو

 :شاهؤ سعيد فتح اه.بةِرَي  د 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .من تةئيدي راو بؤضووني هةردوو هاوكارم ثةهان خان و ثةريهان خان دةكةمن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر بةشري فةرموو

 :يل تؤفيةبشري خل.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
منيش ثشتطريي لـة رةئيةكـةي بـةِرَي  وةزيـري دارايـي دةكـةمن كـة ئـةو ثارانـة نةبَيتـة ئـرياد بـؤ خةزَينـةو              

 .بضَيتةوة بؤ بةؤدان بةَلكو بطةِرَيتةوة بؤ سندودي شةهيدانن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووزؤر سوثاسن رَي دار سؤزان شةهاب فةر

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
من دةستخؤشي و ثشتطرييش دةكةم لة وةزيري دارايي بؤ ئةو نيسبةتةي كة دةبِردرَيت خبرَيتةوة سـندودي  
شةهيدانن بةاَلم من لَيرة ثَيشنيارَيكيش  هةية دةَلَي  ئةطـةر ئَيمـة بـة فةدةرةيـةكي خـاَلي دوون ئَيسـتا هـةر        

ن بَيجطة خؤمان خوَيندنةوةي يةكةممان بؤ كرد بوون بؤ ياسايةكة كة ئَيمة بة تايبة  لـةو مووضـانة   لَيرةية
كةم بكةينةوةن بةاَلم دةكرَيت ئَيستاش بة فةدةرةيةك صياؤة بكرَيت و هةر ئَيستا لَيرة دةنطـي بـؤ بـدةينن    

واي يةكـدا ئيقـرار دةكـةينن بـا     بؤ ئةوةي هـةر بضـَيتة نـاو ئـةم ياسـايةن مـادام ئَيمـة هـةموو ياسـايةكة لـة د          
ئةنداماني ثةرلةمانيش بضَيتة ناو ئةو ماددةيةوةن بةاَلم بـة بِرطةيـةكي تـر بنووسـني ئةمـة بِرطـةي يةكـةم        

 .بَيتن بِرطةي دووةميش ئةوانةي ئةنداماني ثةرلةمان بَيتن ئةوسا هةر هيين خؤاان دةبَيتن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .َي دار ئةظني عومةر فةرمووزؤر سوثاسن ر

 :بةِرَي  ئةظني عمر ادد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
هةَلبةتة منيش دةداودةق لةطةَل رةئيةكةي ليذنةي ياسايي  و دةستخؤشيان لَي دةكـةمن بـةاَلم تـةنها لَيـرةدا     

رةجــةي موالحةزةيــةك  هةيــة بــةهؤي ئــةوةي كــةوا مــودير عامــةكان هةنــدَيكيان مووضــةكانيان ناطاتــة دة  
ــرةدا           ــت لَي ــةر بكرَي ــةم ئةط ــةز دةك ــة ح ــارةكانن بؤي ــةن و موستةش ــةي ئةوان ــة ثل ــةي ل ــان و ئةوان وةزيرةك

نةبَيت بؤ بةِرَيوةبةرة طشتيةكانن بةَلكو كةمرتي لَي بكرَيتن هةروةها دةستخؤشي لة % 12تةخصيصةكة لة 
ية نةطةِرَيتةوة بؤ ئـريادي حكومـة ن   بةِرَي  وةزيري دارايي دةكةم بؤ ئةو ثَيشنيارةي كة كردين كة ئةو ثارة
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تاكو ئيستيقتاعي لَي نـةكرَيت لةاليـةن حكومـةتي ئيتيتـادين بـةَلكو بطةِرَيتـةوة بـؤ سـندودي شـةهيدةكانن          
بةاَلم دةمةوَيت تةوزحيَيكيش بدةمن لةبةر ئةوةي ئةمة تـةنها ياسـايةكة بـؤ يـةك سـاَل دةردةضـَيتن وابـ امن        

ي خؤي خؤش بووةن بؤ ضوار ساَل لَيي خؤش بووةن باوةِر بكةم داعي جةنابي سةرؤكي هةرَيميش لة مووضة
 .ناكا  ئَيمة لَيرة زيكري بكةينن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار هاذة فةرموو

 :مصطفىبةِرَي  هاذة سلَيمان 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
دارايــي دةكــةمن هـةروةها ثشــتطريي لــة رةئــي بــةِرَي    منـيش ثشــتطريي لــة رةئــي هـةردوو ليذنــةي ياســايي و  

بَيـت بـةثَيي مووضـةي هـةر يـةك      % 6و وابـ امن  % 12وةزيري دارايي دةكةمن لةطةَل دياري كردني رَيذةكان 
 .لةوانةي كة دياري كراونن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ئارام فةرموو
 
 
 

 

 (:ئارام)ادربةِرَي  ايوب نعمت د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ن ضـونكة ئـةوة ثَيضـةوانةي    قضاءة الدانـي ئـةع اي مةحكمـةي تـةمي و     / من دوو ثَيشنيارم هةيـةن يةكـةميان  

دا بةسرتاوةن لة ماددةي سَي دة 12/11/1999مةباديوي دةولييةن كة لة ميسادي دوزاتي عالةمي هاتووة لة 
مووضــةي دادوةرةكــان كــةم نةكرَيتــةوةن هــةروةها لــة دةســتووري  كــة بــة نةصــَيكي ســةريح داوا دةكــا ن كــة

دا لة اليةن ثةرلةمانـةوة ثةسـند كـراوةن جـارَيكي تـر تةئكيـد       04/5/0229لة ( 21)هةرَيميدا لة ماددةي 
لةسةر ئةوة كران كة ئةو مووضةية كةم نةكرَيتةوةن هةروةها داواي طةِرانةوةي لةجياتي ئةع اي مةحكمةي 

 .دابنرَيتن ئةو دوو ثَيشنيارةم هةبوون زؤر سوثاس تةمي  ثةرلةمان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر ئةدةد فةرموو

 :ادد ابراهي  علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ي زؤربـةي دســةكامن كــرانن تـةنها ئــةوة مــاوة ثشـتيواني لــةو ثَيشــنيارة دةكـةمن كــة ئــةو رَيذةيـة بــؤ ســندود     

 .شةهيدان بَيتن زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عومةر عبدالع ي  فةرموو

 :بهء الدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .سوثاسن دسةكاني من هاوةاَلن كرديان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤن.  دبةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .سوثاسن دسةكاني منيش كران

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار خةليل عومسان فةرموو

 :ددامنيعثمءن بةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن دسةكاني منيش كران

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار تارا خان فةرموو زؤر سوثاسن

 :بةِرَي  تارا حتسني ياسني

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
لـة مووضـةو دةرماَلـةي ئةندامـةكان ن ئـةوة يـةكَي  وةكـو        % 12من لةكورديةكةي كة دةَلَيت بـِريين رَيـذةي   

 .فةدةرةيةك بري كراوة لة نووسينةكةن ئةمة يةك
سةكاني سؤزان خان دةكةمن لة هةمان كاتيشـدا نيسـبةيةك   لة ئيستيقتاعةكة هةر ثشتطريي لة د/ دووةميش

بَيـتن  % 6ن با ئـةويش لـة   %12هةبَيت لةنَيوان وةزيرو مودير عامن ضونكة زؤر فةردي هةيةن ئةطةر ئةو لة 
واي بة باش دةزامن و وا ثَيشنياز دةكةم لة بِرينةكةدان ئَيستاش هةر دةشتخؤشي دةكةم لـةو ثَيشـنيازةي كـة    

 .كردوويةتين كة لة دَلي هةر هةموو ئةنداماني ثةرلةمان بوون سوثاس وةزيري دارايي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ثةروين خان فةرموو

 :بةِرَي  ثةروين عبدالردن عبداه 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ةية بـةس لـة راتبةكـة بَيـتن لـة      ـ%12زؤربةي دسةكامن كرانن بةاَلم ئةوةندةية ئةطةر ئةو رَيذةي بِريين لة 
موخةصةصاتةكة نـةبَيتن هـةروةها ثشـتطريي لـة ثَيشـنيارةكةي ليذنـةي دارايـي و دةستخؤشـي لـة وةزيـري           

 .دارايي دةكةم بة طةِرانةوةي ئةو رَيذةية بؤ سندودي شةهيدانن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر زانا فةرموو

 :دةكري  رؤوفنا زا.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
من ثشتطريي لة رةئيةكةي بةِرَي  ثةهان خان دةكةمن تةنها يةك ئي افةش  هةيـة بـؤ ئامـاذةدان بـةوةي كـة      

بَيتن تةنها بِرينةكـة بـؤ يـةك سـاَل بَيـتن ئَيمـة بـؤ ئـةوةي كـة بتـوانني            0212ئةطةر ئةمة بودجةي ساَلي 
بةشَيوةيةكي طشتطري بَيتن لة هةمان كاتدا لة زهين ئةم سةنة ماليـة ياسـايةك    ئاسايي بكةينةوةن بؤ ئةوةي

دةربضَيت بؤ جَي بةجَي كردنين ئةطةر ثةيوةندي بـة ئةجنومـةني وةزيرانـةوة هةيـةن بـا رَينمـايي ثَيويسـت        
ونكة دةربضَيت بؤين بؤ ئةوةي هةر لة زهين ئةم سةنة ماليةن ئةطةر ثةيوةندي بـة ثةرلةمانـةوة هةيـةن ضـ    

رةنطة هةندَي  تةفاصيلي بوَيتن تةنها بؤ يةك سـاَل نـةبَيتن وابـ امن يـةكَيكيش لـةو ثـرؤذة بِريارانـةي كـة         
ـةيةكةن تةنها بؤ يةك ساَل بوون يةك سةنةي مـالي بَيـتن بـؤ ئـةوةي كـة بتـوانني       %12هةبوون بؤ بِريين لة 

بـؤ ئـةوةي بـة ياسـايةك بَيـتن بـةاَلم زوو       وةزعَيكي دائيمي ثَي ببةخشنين وا هةست دةكةم رَي  خبرَيتـةوةن  
 .بِريارةكة دةربضَيتن تةنها بؤ يةك ساَليش نةبَيتن با هةميشةيي بَيتن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عةزهة خان فةرموو

 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
لة مووضةو % 02بكرَيتة لة % 12دةكةم ئةو رَيذةية زياد بكرَيتن رَيذةي لة لة ماددةي سَي دة من ثَيشنيار 

دةرماَلـةي ئةنــداماني ثةرلــةمان و وةزيرةكـان و ئةوانــةي بــة ثلـةي ئــةواننن لــة هـةمان كاتيشــدا نةســريةي     
 .وةزيرةكان كةم بكرَيتةوةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار سيوةيل خان فةرموو

 :ادد عثمءنبةِرَي  سيويل 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .دسةكاني من كرانن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ش ان فةرموو
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 :بةِرَي  ش ان ادد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
َي بـوون كـة لَيـرة ليذنـةي ياسـايي      البردني ئةنداماني ثةرلةمان بةهؤي ثرؤذةيةكي تايبة  كارَيكي زؤر بةج

ئاماذةيــان ثــَي كــردن منــيش لةطــةَل ئةوةمــة كــة مــودير عامــةكان لةبــةر ئــةوةي دةرةجــةي خاصــنن ئةوانــة  
ــل        ــةتي وةكي ــو حاَل ــة وةك ــد ئةمان ــة تةئكي ــةن ب ــان و ئةوان ــو وةزيرةك ــة وةك ــاتيان نيي ــدة موخةصةص ئةوةن

 .يان هةر تَيدا نةبَيت باشرتةوةزيرةكان نابَينتن ئةطةر ئةمة بِرةكةي كةم بكرَيتن 
ئةو بِرةي كة دةبِرَيت لة ثرؤذةكةدا هاتووةن بةو بِرةية من لَيرة ثَيش ضةند رؤذ ئاماذةم بة ضةند / سَييةم

طريوطــرفل كةســوكاري شــةهيداندان بةتايبــةتي مةســةلةي عــيالج و مةســةلةي تةندروســل و ئةوانــةن مــن   
و لة موعاناتي ئةوان كةم دةكاتةوةن كارَيكي زؤر بةجَيش دةبَيـتن   ثَيمواية ئةم بِرةية بةشَي  لة كةموكوِري

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دة سةعيد فةرموو

 :بةِرَي  دة سعيد دة علي

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
كايةتي ئةجنومـةني  من لةطةَل ئةوةدام كة دةستةي سـةرؤكايةتي هـةرَي  و سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و سـةرؤ     

 .وةزيران و سةرؤكايةتي ئةجنومةني دادوةري تَي خبرَيتن ئةوة يةك
ئةنداماني ثةرلةمان و وةزيرةكان و ئةوانةي بة ثلةي وةزيرةكان و ئيديعاي عام و ئةو مةحكمـةي تـةمي و   

زيـرو بـةرةو   بَيـتن وةكيـل وة  % 02بَيتن واتا لة سةرؤكي هةرَيمةوة تا دازي لـة  % 02حاكمةكانن ئةمانة لة 
بَيتن تةخصيك بكرَيت بةهؤي ئةو رؤذة مَيذووييةوة كة هةَلةجبةي شـةهيد بـة جينؤسـايد    % 12خوار لة 

 .ناسراوة بؤ شةهيداني هةَلةجبةي شةهيدو سوثاستان دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار كاردؤ فةرموو

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكا ث
هةرضةند من هـاوِرام لةطـةَل دسـةكاني هاوكـارم ثـةهان خـان تايبـة  بـة تةعـديل كردنـي ماددةكـةون كـةم             
كردنةوةي مووضة بةرزةكانن ئةنداماني ثةرلةمانيش بطرَيتةوةن لةبةر ئةوةي ئةوة خؤمانني بِريار دةدةيـن  

 .ئَيستان نةك حكومة  ثَيشنيازي كردووة
ة ئامانج لة بِرينةكة دياري بكةينن من بةالمةوة طرنطة ئةطـةر وةكـو ئـةوةي بـةِرَي      خاَلَيكي ترن دةبَيت ئَيم

 .وةزيري دارايي باسي كرد بؤ سندودي شةهيدان بَيتن زؤر ضاكةن بةاَلم بِرةكةي بة كةم دةزامن
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 خاَلَيكي تر هةيةن كة ئَيمة دةكرَيـت ئـيرت وا نةكـةين كةسـوكاري شـةهيدان ئيعتيمـاد بكةنـة سـةر سـندودي         
هاوكاري و بةخششن بةَلكو لة مووضـةكانيان وا زيـاد بكـةينن كـة ثَيويسـتيان بـةم سـندودة نـةبَيتن يـةعين          
ئةمة بكةينة بابَيكي ترن كة دةتوانَيت ثلة ن مةكان بةرز بكاتةوة بؤ ئاستَيكي وا يارمةتي ئةوانة بدةين كـة  

 .مووضةيان كةمةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . دار ظيان خان فةرمووزؤر سوثاسن رَي
 :بةِرَي  ظيان عبدالرحي  عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
منــيش تةئيــدي دســةكاني ثــةهان خــان دةكــةمن كــة ئــةم بِرينــة ســةرؤكي هــةرَي  و جَيطرةكــةين ســةرؤكي   

 .ئةجنومةني وةزيران و جَيطرةكةين ئةنداماني ثةرلةمانيش بطرَيتةوةن سوثاس
 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

 .زؤر سوثاسن رَي دار حمةمةد فةرموو

 :بةِرَي  حممد ادد علي

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
زؤر سوثاسن من ثَي  باشـة لـة ياسـايةكة ئـةو بِرينـةي لةسـةري رَيـ  دةكـةوينن نـاوي سـةرؤكي وةزيـران و            

ي ليذنةي ياسايي و جَيطرةكةيشي بَيتن ئةو بِرينة بة تةدرجيي دادةبةزَيتن ثشتطريي خؤش  بؤ ثَيشنيارةكة
ــمةرطةو        ــةي ثَيش ــنيارَيكي ليذن ــةو رؤذة ثَيش ــة ئ ــةين ك ــيش دةك ــري داراي ــي وةزي ــِرمن سوثاس ــي دةردةب داراي
شةهيدان بوون ئةو بِرة بطةِرَيتةوة بؤ كةسوكاري شةهيدان و ديـارة كةسـوكاري سـةربةرزي شـةهيدان ئَيمـة      

ةيان بـة بِرَيـ  زيـاد بـووةن بـةاَلم ئةمـةش       هةرضيةكيان بؤ بكـةين كةمـةن بـةاَلم لـة هـةمان كاتيشـدا مووضـ       
 .جارَيكي ديكة لة كؤمةَلَي  ثَيداويسل وكةموكوِرييةكان كةم دةكاتةوةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار طؤران فةرموو

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .سوثاسن دسةكاني من كران

 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة

 .زؤر سوثاسن رَي دار بالل فةرموو

 (:بالل)بةِرَي  ادد سلَيمان عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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سةبارة  بة نةصة كورديةكةن من ثَيمواية هةندَي  كةموكوِرتي تَيدايةن بةتايبةتي وةكو تارا خانيش باسـي  
تة دابنرَيــتن دواي ئــةوة مــن ثــَي  باشــة هــةم ئــةو كــردن ئةســَلي داواكراوةكــة بِرينةكةيــة نــةهاتووةن ثَيويســ

ماددةية وةكو خؤي  َينَيتةوةن بةتايبة  لة مةسةلةي ئةنداماني ثةرلةمان هةر لةناو ئةوةدا بَيتن ضـونكة  
ئَيمة خؤمان مادام بِرياري لةسةر دةدةينن هةر ثةرلةمان بِريـار دةدا ن ئايـا بـة ياسـايةكي تايبـة  بَيـت بـؤ        

مانض يان هةر لةناو ئةو ياسايةدا بَيتض بةاَلم مـن ثَيموايـة دةبَيـت ئَيمـة بـةثَيي سـتانداري       ئةنداماني ثةرلة
جيهاني واية كةمرتين مووضة خؤر لةطـةَل زؤرتـرين مووضـة خـؤر لـةناو حكومةتـدا مووضـة لـة حكومـة           

كةمرتين مووضة  وةردةطرنن بةثَيي ئةم رَيذةية ستانداردي جيهاني نابَيت لة دة بةرابةر زياتر بَيتن يةعين
هةزار بَيتن زؤرترين مووضة خؤر نابَيت لة سَي مليؤن زيـاتر بَيـتن مـن ثَيموايـة ئـةوة      ( 322)خؤر ئةطةر 

رَيذةي ياساييةو ستانداردي جيهانييةن ثَيمواية دةبَيت كةمرتين مووضـة خؤرةكـان تؤزَيـ  بـةرز بكةينـةوةن      
ــوار      ــة خ ــةمانتواني زؤر بَيين ــان ن ــةر خؤا ــةمي ئةط ــةالي ك ــة     ب ــةوة ل ــةرز بكةين ــ  ب ــةوان تؤزَي ــي ئ َين ه

 .خؤمانيانةوة ن ي  بكةينةوةن سوثاستان دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ئاسؤ فةرموو

 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كري  حممد

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
مافــةكاني مــرؤظ ثَيشــرت ثَيشــنيازي  لةطــةَل ثَيشــنيارةكةي ليذنــةي ياســايي دامن لةِراســتيدا ئَيمــة لــة ليذنــةي

ئةوةمان كرد بوون كة ئةو ئيستيقتاعة بؤ سندودي شةهيدان و ئةنرالكراوةكان بَيتن سوثاسيش بؤ وةزيـري  
 .دارايي كة جةخل لةسةر ئةو داواية كردةوةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عومةر عبدالردن فةرموو

 :دالردن عليبةِرَي  عمر عب

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
مــن تةئيــدي ثَيشــنيارةكةي ليذنــةي ياســايي دةكــةمن بــةوةي كــة ئةنــداماني ثةرلــةماني لــةم بِرطــة ياســايية  
دةرهَينـاوة بــة ثرؤذةيـةكي تايبــة  ثَيشكةشـي كــردووةن بـةاَلم مــن ثَيموايـة ئةطــةر لـةم بِرطةيــةدا بـاس لــة        

دةبِردرَيــت لــة % 12ن هــيال شــتَيكي طــرنط نييــة وةزيرةكــان لــة  ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــرانيش بكرَيــت
( تساات طع)راتبةكــةي ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــرانيش بِ َيــتن بــةاَلم مــن موالحةزةيــةك  هةيــة لةســةر   

ن هاوكـاري و ثشـتطريي   (تسات طع )بَيت لة راتبةكةن نـةك  % 12لة ( يفض)واباشرتة بة عيبارةتَيكي دانوني 
ري دارايي دةكةمن كةدةَلَيت ئـةو ثارةيـة خبرَيتـة سـندودي شـةهيدانةوةن هةرضـةند       رةئيةكةي جةنابي وةزي

من ثَيمواية بِرةكة ئةوةندة كةمة تـةعوي ي هـيال موعانـاتَيكي كةسـوكاري شـةهيدي ثـَي نادرَيتـةوةن بـةاَلم         
 .شتَيكي مةعنةوي دَلخؤشكةرة بؤيانن بؤية زؤر سوثاس و دةستخؤشيتان لَي دةكةم
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 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئَيمة لةطةَل تستقتةعاينن ضونكة ئيستيقتاب ئةسَلةن خؤي هةموو ئةندامَيكي ثةرلـةمانن يـان وةزيـر خـؤي     

ئارةزوومةنـدي هـةموو ثةرلـةمانتارَي     داواي كردووة لَي  بِ درَيتن فةرزي بؤ دةكـةي بةسـةريدان كـة ئـةوة     
ئَيستا ئارةزووي ئةوةيان هةية لةوة زياتر بَيتن ئةجنومةني وةزيران خؤي داواي كردووة كة بِ درَيـتن ئـيرت   

 .ـة بؤضيض سوثاس(يفض)ئةو 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيري ثالندانان كةرةم بكة
 :وةزيري ثالندانان/علي سندي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئةوةي كـة وازحيـة ئةمـة ثرؤذةيةكـة بـا بَلـَيني رةبـل دـانوني موازةنةيـة كـة مسـوةدةي دـانوني موازةنـةي              
هةرَيمي كوردستانةن كة هاتؤتة بةر دةسل بةِرَي تانن ئةمة ثَيشنياري حكومةتةن منيش ئاطادارم لَيين بةس 

ةو ماددةيـة لـة ثَيشـرتيش باسـ  كـردووةن ئَيسـتاش باسـي        بة حةديقة  منـيش تَيبينيـةك  هةيـة لةسـةر ئـ     
لةبةر ئةوةي ئةم مونادةشةية بة ئازادانة نةدل دةكرَيـت و  / دةكةمن ئةويش دوو شل سةرةكييةن يةكةميان

تؤماريش دةكرَيتن من ثَي  باشة ئةمانةي كة باس دةكرَين هةر بؤ راي طشـتيش ئـةم مووضـانةي كـة باسـي      
وخاليري دانون نييةن ضونكة هةندَي  كـةس كـة طـوَيي لـةم مونادةشـةية دةبَيـتن       دةكةين ضةندةض ئةطةر م

يـان لـَي   %12ئيتتيمالة خةَلكي وا هةبَيت كة تةسةور بكا  ئةم مووضانة شل خةياَلنين شل وان ئةطةر لة 
 .بِ َيت هيال نييةن ئةطةر جةنابتان رةزامةند بن

خؤم يةكَيك  لةوانة موافيق  لةسةر ئةوة بةش بة حـاَلي   بةنيسبة  وةزيرو ئةندام ثةرلةمان و ئةوانةن من
خؤمن بـةاَلم مـودير عـام لـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان عـةمودي فةدـةري حكومـة  كاروبـاري رؤذانـة             
مودير عام و موستةشارو ئةوانة بةِرَيوةي دةبةنن ئةوانةش هةتا ئةمِرؤ مومكينة لة ئاينـدةش شـتَيكي زؤر   

وةزيرن ئيختياري وةزير عةمةليةكي سياسي بَيتن بـةاَلم تَيكنـؤدراتي ئةسـَلي مـودير     تةبيعي بَيتن كة ثلةي 
عامةن موستةشارةن ئةطةر بطؤترَيت لةم هؤَلة مةعاشي مـودير عـام و موستةشـار ضـةندةض ضـونكة هةنـدَي        

  ـةن هيال بواري كار كردنَيكي تري نييةن هةموو كةسَي%12يش %12مودير عام هةية ئةو مةعاشةي هةية 
تةبيب نيية عيادةي هةبَيتن يان واريـدَيكي تـري هـةبَينت مومكينـة تـةنها ئـةو واريـدةي هـةبَيتن كـة ئـةو           
واريدةشي هةبوو ئيلتي اماتي خانةوادةيي هةيةن ئيلتي اماتي ئيجتيمـاعي هةيـةن بـة ثَيشـنياري مـن ئةطـةر       

ــدامي ث     ــننن ئةن ــان  َي ــة وةزيرةك ــةم ئةوةيــة ك ــنيار بك ــة ثَيش ــت ك ــان  دــةبول بكرَي ــؤ خؤت ــةمان ئــةوة ب ةرل
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دةطةِرَيتــةوةن هــةتا وةكيــل وةزيرةكــانيش  َيــننن بــةس مــودير عــام و موستةشــارةكان مــن زؤر بــة ئــةوةي   
 .نابين ن لةسةر فةرماني بةِرَي يشتانةن زؤر سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتن ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةندَي  لـة ثَيشـنيارةكان ثةيوةنـدي هةيـة بـة سيسـتةمي مووضـةو دةرةجـاتي وةزيرـين داوا لـة جـةنابتان            
 .دةكةم ئةطةر وةزيري دارايي تةوزحياثان بداتَين ئةمة يةك

ثَيشـنيارانة  ثَيشنيارةكان يةكجار زؤرةن جةنابتان وةكو سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئيمكان هةية ئةو / دووةميش
لة رَيطاي تةصويتةوة يةكال بكرَيتةوةن ضونكة ناكرَيت لةسةر هةموويان ئَيمة هةر مونادةشة بكةينن ئةمـة  
رةئي ئَيمةيةن بؤية ئَيمة تةئكيد دةكةينةوة لةسةر رةئي خؤمانن ئةوةي كة لـة ثرؤذةكـةدا هـاتووةن ئـةوةي     

 .لة راثؤرتةكةي ئَيمةشدا هاتووةن زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

 .جةنابي وةزير ئةطةر روون كردنةوة لةو بارةيةوة فةرموو
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
من ئةوةندة روون كردنةوة دةدةمن وةزير مووضةكةي سَي مليؤن دينارةن مـودير عـام مووضـةكةي مليـؤن و     

يان لةالي جةنابتانةن ثَيمواية ئةويش هةر سَي مليؤنةن لةبـةر ئـةوة ئةطـةر    نيوَيكةن ثةرلةمانيش مووضةكان
هــةزار ( 162)هــةزار دةبِردرَيــتن لــة مــودير عــام  ( 322)بكــةين لــة وةزيــر  % 12ئَيمــة ئيســتيقتاعي لــة  

دةبِردرَيــتن بــةاَلم مــودير عامــةكانيش و موستةشــارةكانيش ثَييــان دةرةجاتةكــةيان بــة طــةورةتر دانــراوةن    
ن هةر بةثَيي ياسان بةثَيي تةعليماتي ئةجنومةني وةزيران هةتا لة بةؤداش موستةشارين هةية بـة  مةسةلة

دةرةجةي وةكيل وةزيرن مةعاشي وةكيل وةزير وةردةطرَيتن يةعين ئةوانةاان هةيةن موستةشاريش هةيـة  
 .مةعاشي مودير عام وةردةطرَيت تةنها مليؤن و نيوَي  وةردةطرَيتن سوثاس

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

جةنابي وةزير تكاية ئةطةر رةدمةكة لةوَي لة بريي جةنابت ضوو بَيـتن راتـيب وةزيـرو ئةوانـة دةديـة سـَي       
 .مليؤنة

 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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يــي موخةصةصــاتي وةزيرةكــان حــةو  و نيــو وةردةطــرنن ئةنــدامي ثةرلــةمانيش ضــةندة مووضــةكةيان دوا
ئيستيسنائييةن ثَيمواية ثةرلةمان زياتريشةن موخةصةصاتةكةي زياترةن مودير عام هةروةكو طو  مليؤن و 
نيوَيكــةن بةهــةمووي ســَي مليــؤن وةردةطرَيــتن مــودير عــام مليــؤن و نيوَيــ  موخةصةصــاتي ئيستيســنائي    

 .وةردةطرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .نليذنةي ياسايي كةرةم بكة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةرؤكي ئةجنومــةن و       ــةلةي راتــيب س ــةويش مةس ــةبريمان ضــوون ئ ــةبوو ل ــاَلَيكي طــرنط ه ــل خ ئَيمــة بةِراس
جَيطرةكــةين ســةرؤكي ثةرلــةمان و جَيطرةكــةين ســةرؤكي هــةرَي  و جَيطرةكــةين ئةطــةر ثَيتــان بــاش بَيــت   

 .بة  بَينة خوارةوةن بةو رَيذةيةي كة ثةرلةماني بةِرَي  دةراري لةسةر دةدا ئةمةش بة بِرطةيةكي تاي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني كةرةم بكة
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

  بةنيسـبة   تَيبيني  لةسةر دسةي كاك شَيروانين هةتاكو ئَيستا دانون دةرنةضـووة لـة سـةرؤكايةتي هـةريَ    
مةعاشي سةرؤكي هـةرَي  و جَيطرةكـةين هـةروةها دـانون دةرنةضـووة لـة ئةجنومـةني وةزيـران بةنيسـبة           
مةعاشي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيـران و جَيطرةكـةي و وةزيرةكـانن هـةروةها ثةرلـةمان ئـةوة سـةالحيةتي        

 .ةن زؤر سوثاسخؤيةتي ئةو رةدةمانةي كة جةنابي وةزير ئيشارةتي ثَيدا هةر لةو بابةتةي
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ليذنةي ياسايي رةئيتان يةكال بكةنةوةن رةئيةكي موةحةدةدمان ثَي بَلَين
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة تةئيدي ثرؤذةكة دةكةين بةو تَيبينيانةي كة ئَيمة دةست نيشامنان كردووةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

رَي دار ليذنةي ياسايي ثَيشنياري جياواز هاتنن تكاية بؤمان ري بةندي بكةن و ثَيمان بدةنن بؤ ئةوةي يـةك  
يةك بيخةينة دةنطدانةوةن ليذنةي ياسايي رةئيتان ضية كـة ئـةو بةِرَي انـة ثَيشكةشـيان كـردض هـةمووي بـة        

و حتديـد بكرَيـت و بَيتـة ئـةم ثةرلةمانـةو موافةدـةتي لةسـةر        يةكةوة بكرَيت بة ثرؤذةيـةك رَيـ  خبرَيـت    
بكرَيــتن ئــةو ثَيشــنيارة ئةطــةر بكرَيتــة ثــرؤذةن بــة ثرؤذةيــةك تةحديــد بكــرَينتن ثــرؤذةش لةبةردةســتةو   
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ثَيشــرتيش دراوة ثَيمــانن خوَيندنةوةشــي بــؤ كــراوةن ئةوانةشــي بــؤ ئي افــة بكــةنن هةرســَي ســةرؤكايةتيةكة  
ةكي كـة ثةرلـةماني بـةِرَي  ئيتيرـاق بكـةن بِ درَيـتن ئةوانـةي تـريش ئـةويش بـؤ           لةطةَلني نيسـبةي % 122

ئَيوةي بةِرَي  دةمَينَيتةوةن ئةوةي شارةزاو راوَيذكارو مودير عاميش ئيعتيبارَيكي بؤ بكرَيتن بـة نيسـبةتَي    
ةزعـةن وابـ امن   كة تةئسري لـة خؤشـيان نـةكا  وةربطريَيـتن بكرَيتـة ثرؤذةيـةك و بـَينتن ئَيسـتا لَيـرة بـةم و          

ئةوةيةن ئةطةر ئةو ثَيشنيارة وةربطرنن ئةم ثَيشنيارة دةخةينـة دةنطدانـةوةن ئةطـةر ئَيـوةي بـةِرَي  لةطـةَلن       
ئةو ئيستيقتاعانة لة هةرسَي سةرؤكايةتيةكةو لة ئةنداماني ثةرلةمان و لةواني خوارتريش بـة ثرؤذةيـةك   

ةين و موافةدـة  بكرَيـتن كـَي لةطـةَل ئةوةيـة تكايـة       رَي  خبرَينتن ئَيمة بة زووترين كـا  لةسـةري كـار بكـ    
دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن كَي لةطةَلدا نيية دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن دةنطـي لةسـةر دران   

 .ئةوة تةواون كةرةم بكة فةرموو
 :شاهؤ سعيد فتح اه.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .تببوورة بؤ كةي تةئجيل دةكرَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةئجيل ناكرَيتن ثرؤذةكة لةبةر دةستةن خوَيندنةوةشي بـؤ كـراوةن دةيهَيـنني تةعـديلي دةكـةين و تـةواوي       
دةكةينن زؤر سوثاسن ئةو ماددةية بةو شَيوةية تكاية صياؤةي بكةن يةكةمني كـاري ئَيمـة دةبَيـتن دةضـينة     

 .ماددةي ضواردة
 :ةزازبةِرَي  عوني كمال سعيد ب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ماددةية بةو وةزعةي كة دةنطي لةسةر درا صياؤةي ثَي ناوَيتن ماددةكة بةجَي دةهَيَلنين واتا رةدمةكان 
 .دةطؤِرَيتن ئَيستا دَيينة سةر ماددةي ضواردةن كة دةبَيتة ماددةي سَي دة

 :املءدة الرابعة عشرة اليت  تصبق املءدة الثءلثة عشرة
زيد املةءفأت للموظفني على مليونني دينءر  انويءل للشاخص الواحاد وضامن التخصيصاءت امل اررة بءملوازناة        الت

 .املختصة ومبوان تعليمءت تصدرهء وزارة املءلية واالقتصءد
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :ماددة  ضواردةم كة دةبَيتة ماددةي سَي دةم

فةرمانبةران نابَي سااَلنة لـة دوو مليـون دينـار زيـاتر َبـا بـؤ كةسـَي  لـة نـاو تـةرخانكراو  بِريـار            ثاداشتا 
لةسةردراو  بودجة  تايبةثةندبَي و ئةمةش بةثَيا ِرَينمـايا دةبـَي كـة وةزارةتـا دارايـا وئـابوور  دةر        

 .دةكا 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :ن ناصح حةيدةريبةِرَي  شَيروا

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةئيدي ماددةكة دةكةين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
دينارة بؤ ئـةوة نييـة    ئَيمة تةئيدي ئةوة دةكةينن بةاَلم دةمةوَيت روون كردنةوةيةك بدةمن ئةو دوو مليؤن

فةرمانبةر بة يةك جار وةريبطرَيتن مةرجيش نيية هةموو فةرمانبةرَي  وةريبطرَيتن ئةوة موكافةئا  بـة  
( 062)فةرمانبةر دةدرَيت لة زهـين ئـةو دةسـةاَلتةي كـة ثَيـي دراوةن ئـةوةي تـاكو ئَيسـتا هـةيبووة وةزيـر           

موكافةئاتيدا لة ساَلَيكدا ئةو فةرمانبةرة نـةوةك لـة دوو    هةزار دينار بؤ موكافةئا ن ئةوة بؤ ئةوةية ئةطةر
مليؤن تةجاوز بكا ن ئةم رةدمة ثارةكة سَي مليؤن دينار بوون ئةمساَل كةممان كردةوة بؤ دوو مليؤن دينـارن  

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كا  ناويان دةنووسنين كـةرةم  زؤر سوثاسن بؤ جةنابتن ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَي  ئةوةي دةيةوَيت دسة ب
 .بكة فةرموو

 
 
 

 :رفية صابر دادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
هـةزار دينـار زيـاتر موخةصةصـاتي     ( 062)بةثَيي رَينماييـةكاني وةزارةتـي دارايـي هـيال فةرمانبـةرَي  لـة       

 ........... .نادرَيَلن ئةمةش
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مي نييةن تكاية ئَيستا ناوي خؤ  بنووسةن كةي هاتينـة سـةري مونادةشـةي بكـةن رَيـ دار      ئةوة نودتةي ني ا
 .دكتؤر سةبا  كةرةم بكة

 :صبا  حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
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ســةبارة  بــة هــةر دةدَيكــي ياســايين ئَيمــة ثَيمانوايــة جةنابيشــتان دةزانــنن هــةر وشــةيةكن يــان هــةر             
َيت لة خؤيةوة ناية ن يةعين خاوةني ثاساوَيكي عةدلي و لؤجيكييةن بةتايبةتي ذمـارةن  دةستةواذةيةك كة د

ن ياخود دةوترَيت لة دوو مليؤن زياتر نةبَين %12كاتَي  كة ذمارة باس دةكرَيتن بؤ منوونة كة دةوترَيت لة 
ســلن ئــةو روون يــان كــةمرت نــةبَين ئــةو رةدمــة بــؤ خــؤي ؤــةرةزَي  و عيلــةتَيكي ؤــائي لةثشــتيةوةية بةِرا 

كردنةوةي بةِرَي  وةزيري دارايي لةِراستيدا روون كردنةوةيدا لةسةر ؤةرةزي ماددةكة لة ئةسَلي موكافةئةو 
ئةمانةن باسي ئةوةشي كرد كة ثـار سـاَل سـَي مليـؤن بـوون يـةعين لَيـرةدا ئـةو ثرسـيارة دروسـت دةبَيـت لـة             

ةئةي فةرمانبـةران دةكـا  دةَلَيـت نابَيـت لـة يـةك       ماددةي سي دانوني موازةنةي ئيتيتاديدا كة باسي موكاف
مليــؤن دينــار زيــاتر بَيــتن لَيــرةدا ديــارة ئــةوةي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتانن ئــةو ثــرؤذةي كــة لةبــةر     

 .دةستماندايةن ئةو رةدمةي كردووة بة دوو مليؤن
سـلن يـةعين ديـارة    بةنيسبة  ئةوةي ثار لة بودجةي هةرَيمي كوردسـتاندا هـةبوون ئةمـة ثَيشـكةوتنة بةِرا    

ؤةرةزَي  هةية لة كةم كردنةوةي ميقدارةكةن بةاَلم ئَيمة لَيرة ئةو ثرسـيارةمان بـؤ هةيـةن بؤضـيض يـةعين      
ئةو رةدمة لة كوَيوة هاتووةض يةعين ئةساسي لؤجيكي ئةو رةدمة كة دانـراوةن يـان لـة موازةنـةي ئيتيتـادي      

ؤن دياري كراوةن دسةمان لةسةر ئةسَلي موكافةئةكـة  كة يةك مليؤن دياري كراوةن لةوةي خؤمان بة دوو ملي
نييةن كة بؤ تةحري  زؤر زةرورةن بؤ هانـداني هـةموو فةرمانبـةرَيكي لَيهـاتوون بـةاَلم بـؤ رةدمةكـةن يـةعين         
ئَيمة بؤضي لَيرةدا نةيةين ثاساوَيكي لؤجيكي بدةينن بؤ ئةوةي هةموومان دةناعة  بكةينن ضونكة ئةطـةر  

ن لةِراستيدا هةر رةدةمَيكي دابيلي ئةوةية لة نةصةكةدا هةبَيتن ئةطةر ثاساوةكة ب اننين ئةو ثاساوة نةبَيت
رةنطة جوانرت ب انني خ مة  بة نةصةكة بكةين و دةدةكـةش لةِراسـتيدا مـةدبولرت بَيـتن هـةم بـؤ هـةموو        

 .ثةرلةمانتارانن هةم بؤ خةَلكيشن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . دار النة خان فةرمووزؤر سوثاسن رَي
 

 

 :بةِرَي  النا ادد حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةبيعي بةنيسبة  ماددةي ضواردة كة بووة ماددةي سَي دةن بةنيسبة  ئـةو موكافةئاتـةي بـؤ فةرمانبـةران     
فةئاتانــة دانــراوةن لَيــرة ئيعتيبــار دةكرَيــت وةكــو جــةنابي بــةِرَي  وةزيــري ماليــة ئيشــارةتي ثَيــدان ئــةو موكا 

دةضَيتة زهين حـةوافي ي مـاددين بـؤ ئـةوةي كـة دةدرَيتـة فةرمانبـةرن مـن لَيـرة حـةز دةكـةم بـة نـةزةري              
ئيعتيبار وةربطريَيتن كة ئةو موكافةئةية بدرَيت لةسةر ئةساسي كةفائةو خي ا  و ساعاتي عةمةلي ئي انن 

 .بؤ ئةوةي فةرمانبةري ئةوةي كة كةفوئة
 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم
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تكاية لَيـرة تةفسـري ناكرَيـتن ئـةو خـؤي تةدـديري زرون ئـةو فةرمانبـةرة دةكـا  كـة لـةالي موسـتةحةدةن             
 .موستةحةق نييةن ضؤنةض لَيرة نيسبةكةيةن ئةو رةدمةتان ثَي باشةن كةمةن زؤرةن كةرةم بكة

 :بةِرَي  النا ادد حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تمةسةلةي سةدادةو ئةوانة نةبَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية خوشكي من لة رةدمةكة كةمة يان ثَيت باشـةض ئـةو لـةوَين مـن فةرمانبـةرَيك  ال بَيـت دةزامن ضـؤنةن        
 .بةاَلم لةو ساَلة حةدي ضةندم هةبَيت ثَيي بدةمن يةعين لةوةيةن كةرةم بكةن رَي دار رَيباز فةتا  فةرموو

 :بةِرَي  رَيباز فتا  حممود

 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
لةِراســتيدا لةســةر رَيذةكــةن مــن ثَيموايــة هــةموو وةزارةتــةكان وةك يــةك نــني و جيــاوازي هةيــة لــةنَيوان     

 .................وةزارةتةكان
 .كارةبا كوذايةوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين سَييةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ن بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةن داوا لة ليذنةي ياسايي و دارايـي دةكـةم كـةرةم    بةناوي طةلي كوردستا

بكــةن بــؤ شــوَيين خؤيــانن ليذنــةي ياســايي ئــةوةي مــاددةي ضــواردة كــة بــووة مــاددةي ســَي دة لةســةر دوو    
 .مليؤنةكة بوون ئايا دوو مليؤن بَيتض زياتر بَيض كةمرت بَيض ئاخري ثَيشنيارتان

 :مال سعيد بةزازبةِرَي  عوني ك

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 :املءدة الثءلثة عشرة

التزيد املةءفأت للموظفني على مليونني دينءر  انويءل للشاخص الواحاد وضامن التخصيصاءت امل اررة بءملوازناة        
 .املختصة ومبوان تعليمءت تصدرهء وزارة املءلية واالقتصءد

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي  هةبوون كةرةم بكةبةِرَي انن ثَيشنيا
 (:بالل)بةِرَي  ادد سلَيمان عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةندَي  لة بةِرَي ان ناوي خؤيان نووسي بوو دسةيان نةكردووةن ئةطـةر ئـةوانيش دسـة بكـةنن باشـرتةن مـن       

 .خؤم يةكَيك  لةوانةن نازامن ضةند كةسي تريش ماوةض سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاخري كةس كَي بوو دسةي نةكرد بوون فةرموو
 :بةِرَي  رَيباز فتا  حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيمواية ئةم ياساية وةكو هةموو وةزارةتةكان وةك يةك نييةن بة تةسةوري مـن هـةر واشـةن ئَيسـتا ئـةم      

دروسل كَيشةيةكي دروسـت كـردووةن   ياساية ناتوانرَيت لة دوو مليؤن زياتر سةرف بكرَيتن بؤ وةزارةتي تةن
وةزيري دارايي بةِرَي يش لةوانةية ئاطاداري بَيتن لةبةر ئةوةي كة ذمارةي ث يشـكةكان كـةمن لـة وةزارةتـي     
تةندروسلن زؤربةي ث يشكةكان ضةند جارَيـ  دةواميـان ثـَي دةكرَيتـةوةن بـؤ ثَيشـرت لـة حـةدي ئـةم دةوام          

ــةر   ــؤ سـ ــاتيان بـ ــة موخةصةصـ ــ  لـ ــة بِرَيـ ــت   كردنـ ــرتن نابَيـ ــة وةرطـ ــةعليماتي مووضـ ــتا تـ ــران ئَيسـ ف دةكـ
زياتر بَيتن لةبةر ئةوة ئَيستا لة تةواوي مةَلبةندة تةندروستيةكاني % 022موخةصةصاتيش بة رَيذةي لة 

دةرةوةي شــار دةواميــان راطرتــووةن يــةعين هــيال ث يشــكَي  دةوام ناكــا ن ئةمــةش كَيشــةيةكي زؤر طــةورةي  
َي  وةزيـري دارايـي ئةطـةر ثَيشـنيارَيكي هـةبَيتن يـاخود وةزارةتـي تةندروسـل         دروست كردووةن نـازامن بـةرِ  

ئيستيسنا بكرَيتن بؤ ئةوةي ئةو كَيشةية حةل بكرَيـتن يـان بةشـَيوةيةكي تـر ضارةسـةري بـؤ بدؤزرَيتـةوةن        
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار شلَير خان فةرموو

 :ببةِرَي  شلَير حممد جني

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
بةِراسل ئةو موداخةلةي من بةس بؤ ئةو مي انيةي ئيتيتادي بوو كة يةك مليؤنةن دكتؤر سةبا  دسةكاني 

 .مين كردن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسن رَي دار دة سةعيد فةرموو
 :بةِرَي  دة سعيد دة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ايـة ئـةم ماددةيـة بكرَيـت بــة دوو بِرطـةن ئةمـةيان بكرَيـت بـة بِرطــةي يةكـةمن بِرطةيـةكي تـر بـؤ ئــةو             ثَيمو
ــة دةرةوةي واَل          ــة ل ــرَين ك ــة بك ــة موكافةئ ــناكيان هةي ــةن و ترس ــي درَيذخاي ــة نةخؤش ــةي ك فةرمانبةران

 .........ضارةسةر بكرَينن لةبةر ئةوةي هةندَي  فةرمانبةر تواناي ئةوةي نيية
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

براي بةِرَي  ئةوة بؤ موكافةئةيةن فةرمانبـةرَي  لـةناو دائريةيـةكن ئـةو فةرمانبـةرة لـة سـاَلَي  موكافةئـةي         
هةبَيتن ئةمة لةسةر ئةو مةوزوعةيةن ئةوةي جةنابت لةوانةية لة جَييةكي تـر بَيـتن بـراي بـةِرَي  لةيـةك      

 .جياوازنن رَي دار هاوِراز فةرموو
 :وِراز شَيخ ادد ددبةِرَي  ها

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دسةكاني من دكتؤر سةبا  كردي زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار بالل فةرموو

 (:بالل)بةِرَي  ادد سلَيمان عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دسـةيةن بـةس ديسـان تةئكيـد دةكةمـةوة       منيش هةر هةمان دسةي بةِرَي  كاك سـةبا  كـردين هـةر هـةمان    

 .جارَيكي تر وةختةكة زؤر تَيثةِريوةن كة ئةم دوو مليؤنة بكرَيت بة يةك مليؤنن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار حةسةن حمةمةد فةرموو

 :بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َيكيان ئـةوة بـوو كـة دكتـؤر رَيبـاز كـردي لـة وةزارةتـي تةندروسـلن ئـةم دوو           دسةكاني من دوو بةشنن بةشـ 
مليؤنة بةش ناكـا ن بابةتةكـةي تريشـ  ئةوةيـة كـة بةِراسـل مةسـةلةي موكافةئـة لـة وةزارة  و دةوائـرين           
مةسةلةيةكي دانونييةن تةبيعي سَي عينوان لة خـؤي دةطرَيـتن جـؤري موكافةئـةن سـةالحياتي موكافةئةكـة       

ةيدا ض هةروةها ميقدارةكة ضةند بَيتض بؤية بة رةئي مـن ثَيويسـتةن يـةعين وا ثَيويسـت دةكـا  ئـةم       كَي د
 .موكافةئةية بة دانون رَي  خبرَيتن نةك بة رَينماييةكاني وةزارةتي دارايي و ئابوورين ببوورن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار سةمرية عبداه فةرموو
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 :ة عبداه امساعيلبةِرَي  مسري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو ميكاني مــةي كــة ديـار كــراوة بــؤ دامودةزطاكــانن كـة بــِري ثاداشــت ديــاري بكـا ن ئــةوة ثــَي  زؤر باشــةن     
بةتايبةتي بؤ ثلة دةو ئةوانةي كة تازة تةعني دةبنن بِرة ثارةيـةكي باشـةن ئةطـةر هـةر فةرمانبـةرَي  بـؤي       

مليؤن زياتر وةربطرَيتن بةاَلم فةرمانطةيـةك بـة هـةر هؤيـةك بَيـت لـة سـاَلَي  ئةطـةر         نيية لة ساَلَيكدا دوو 
زياتر بَيت ثَيي بدرَيتن ضؤن ئةوة دةزانرَيتض يان كَي ئةو زيادةي وةرطرياوة كةشف دةكا ض ضونكة ئـةوةش  

َيت بـة  هةية لة سولرةي مةستةدهةش مةسةلةن لة سةالحيةتي وةزير دةكرَيـت بـة تـةوديعي تايبـة  بـدر     
فةرمانبــةرةكانن ئينجــا ئةطــةر روون كردنةوةيــةك هــةبَيت لــة اليــةن وةزيــري دارايــين سوثاســيان دةكــةمن     
ئةطةرنا ئةوة زؤر باشة ئـةو مليؤنـةن ضـونكة مانطَيـ  دةدرَيـتن مانطَيـ  نادرَيـتن دةكاتـة مليـؤن و نيوَيـ ن           

 .ئةوةي كة من تَيطةيشتب  وةكو لة موئةسةسةيةكدا
 :ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

 .زؤر سوثاسن لةماوةي ساَلَيكدا دانران رَي دار تارا خان فةرموو

 :بةِرَي  تارا حتسني ياسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراسل من ثشتطريي لةو بِرة ثارةيةي كـة دانـراوة دةكـةمن لةبـةر ئـةوةي تـا ثاداشـت بـدرَيت بـؤ ئينسـاني           
رزي بريكردنةوةي ئةو سةرؤكةية لةو جَيطايةدا بةِراسـلن بـةس   كةفوئ لة هةر شوَينَيكدان ئةوة نيشانةي بة

من ثرسيارةكةم ئةوةية ئايـا هـةر فةرمانبـةرَي  دةطرَيتـةوة لـة مسـتةوايةكي نـ م تـا بـةرزتريينض ضـونكة           
 .دةَلَيت بؤ هةر كةسَي ن ئةمة يةك

ي كة دادةنرَيـت ثاداشـت   ئايا ئةو ثلةيةض يان بة ة ثَيوةرَي ن معياري ضيةض بؤ ئةوةي ئةو كةسة/ دووةميش
بـدرَيت بــة فةرمانبةرةكــةين ثَيوةرةكـاني ضــيةض ئةطــةر تؤزَيـ  روون كردنــةوة هةبوايــةن تؤزَيـ  بــة طشــت     
ياسايةكة نووسراوةن راستة مومكينة زؤر تةعليما  نةنووسرَيت لةناو ياسان بـةاَلم زؤر كةسـيش هةيـةن ئـةو     

 .ثرسيارة دةكا ن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عبدالسالم فةرموو

 :صدية مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من تةسةور دةكةم شاشاتيةك لةالي ئَيمة هةية دةربارةي موخةصةصا  و ثاداشتن ئةوةي وةزارةتـي صـتة   

ؤ رَيكخسـنت و ئي افـة   تةسةور دةكةم دةضَيتة بابي موخةصةصا  و لة هةر دائريةيةك شَيوازَيكيان هةيـة بـ  
كردني بِرة ثارةيةك بؤ راتيب مانطانة بة بةردةوامين ثاداشت دةكرَيتـة بةسـةر كريارَيـ ن رةنطـة دوو كـةس      

 .وةربطرنن ئةطةر كةسيش وةرنةطرَين بؤية ثَيويستة ئةوة تةوزيح بكرَيتن تاكو نةضَيتة ئةون ئةمة يةك
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راتبةكةمان نيوةي لةسةر ثاداشـت بـوون لـة دائريةيـةك      بة رةئي من لة سيستةمَي  ذيام ئةسَلةن/ دووةميان
بؤ دائريةيةكي تر جياوازةن لة ئاستَي  بـؤ ئاسـتَيكي تـرن ثاداشـت كردنـي دةرهَينـةرَي  بـؤ ئـةوةي فليمَيكـي          
لةسةر هةَلةجبة كرد جياوازة لةطةَل ثاداشت كردني باخضةوانَي  كة باخضةكةي جـوان كـردووةن دةركردنـي    

ة يةك مقياس بـؤ هـةموويانن مـن تةسـةور دةكـةم ئيكتيرـا بكـةين بـةوةي رَينماييـةكاني          ئةوها شتَي  ببَيت
وةزارة ن ئةو ثرسيارةكان زؤر وةاَلم دةداتةوةن با بة دانونيش دةربضَيتن بةاَلم تةجروبـةي مـن لـة نةمسـاو     

ــةك     ــةبوون ي ــةرجيان ه ــَي م ــايي دوون س ــي دوني ــتني هاوس ــة ر   / ويس ــت ل ــاتر بَي ــ  زي ــة مانطَي ــت ل ــي نابَي بع
مووضةكةين نابَيت لة ساَلَي  زياتر بَيت لة دوو جارن دوو بة دةد مووضةكةين ئينجا ضةند جارةن ئةو كاتـة  
عةدالةتةكةش ثةيدا دةبَيت بةثَيي راتب و مةنصةبي تـؤن ترسـي ئـةوةي موكافـةئا  وةكـو ئَيسـتا مةترسـي        

ةوة موكافةئـة وةربطـرَين بـةثَيي    هةيةن كة ئةوةي ئيش نةكا  زياتر مـةجالي هةيـة بـؤ خـؤي رَيطـا بدؤزَيتـ      
واديعــي ئيجتيمــاعي ئَيمــةن ئــةوةي ئــيش دةكــا  تؤزَيــ  موخليصــة وا دةزانَيــت بــةس ئيشــةكةي تةدــدير    
دةكرَيــتن لــةجياتي ئــةوةي ببَيتــة حــافي ن بؤتــة جَيطــاي طلــةيين ئــةو مةترســيية عــيالج دةكرَيــت بــةوةي    

 .رَينماييةكان و موتابةعة طرنط بَيتن سوثاس
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

 .زؤر سوثاسن ليذنةي ياسايي رةئيتان لةسةر ئةو موداخةالنة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤربـــةي زؤري ئـــةو موالحةزاتانـــةي كـــة دران ثةيوةنـــدي هةيـــة بـــة وةزيـــري دارايـــين ئةطـــةر روون          
 .يةككردنةوةيةكمان بداتَين جةنابت موافةدة بكةيتن ئةمة 

 .بةنيسبة  ماددةكةش ئَيمةو ليذنةي دارايي ثشتطريي لة ناوةِرؤكي ماددةكة دةكةين و زؤر سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيري دارايي فةرموو
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ف دةكرَيتن ديارة جارَيكي تـر مـن دةيَلـَي  ئـةو دوو مليؤنـةن      ثَيشرت من باسي دوو مليؤنةكةم كرد ضؤن سةر

ئةطةر شةخصَي  موكافةئة وةربطرَيتن نابَيت لة ساَلَيكدا لة دوو مليـؤن زيـاتر وةربطرَيـتن نابَيـت بـة يـةك       
جاريش دوو مليؤنةكةي ثـَي بـدرَيتن بـةثَيي ئـةو دةسـةاَلتي وةزيـرةي كـة ئَيسـتاكة هةيـةتين بـةثَيي ئـةوة            

 ن موكافةئة سيرةتي دةهومةي نييـةن باسـي موخةصةصـا  كـران هةنـدَي  نةخؤشـخانة ئَيسـتا        سةرف دةكا
ــاتةن     ــكيلةي موخةصةصــ ــكيلةكةيان موشــ ــاتةن موشــ ــةلةي موخةصةصــ ــةر مةســ ــة لةســ ــراونن ئةوانــ داخــ
ــةوة       ــةر ئ ــةن لةب ــةَل ئــةو موكافةئةي ــاوازة لةط ــةوافي يش جي ــةَل موكافةئــةن ح ــاوازة لةط ــا  جي موخةصةص
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ش نييـة هـةموو فةرمانبـةران وةربطـرنن ئـةو رةئيسـي دائريةيـة بـة دةناعـةتي خـؤي لــة           موكافةئـة مـةرجي  
نةتيجةي ئيش و كارةكاندا دةطاتة نةتيجةيةكن كة ئةو فةرمانبةرانة ئيشَيكي موتةمةي ي باشيان كردووةو 

و موكافةئــةيان دةداتــَين دة فةرمانبــةر لــةو بابةتــة بــووة موكافةئــةي دةداتــَين بيســتيش موســتةحةدي ئــة    
ــةم        ــتن ئ ــةرف دةكرَي ــَيوةية س ــةو ش ــة ب ــَيوةي موكافةئةك ــاداتَين ش ــةيان ن ــة موكافةئةك ــة نةبوون موكافةئةي
مةوزوعة موتةبةعة لة هةموو عَيراق و لة هـةموو عالةميشـدا موكافـةئا ن ثاداشـت هـةر سـةرف دةكرَيـتن        

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةخةينـة دةنطدانـةوةن ثَيشـنيار هـةبوو كـةم بكرَيتـةوة لـة        ليذنةي ياسايي ئَيستا مةبـدةئي زيـادو كةمةكـة    
مليؤنَي  زياتر نةبَيتن هةبوو طوتيان مليؤنَي  كةمة دةبَيت زياد بكرَيتن ئةو مةبدةئي زيادو كةمة لةطـةَل  
ئةسَلي مةشروعةكة دةخةينة دةنطدانةوةن كَي لةطةَل ئةوةية ثاداشتةكة لة دوو مليؤن زياتر بكرَيت دةسل 

اتةوةض زؤر سوثاسن كةس نييةن كَي لةطةَل ئةوةيـة لـة دوو مليؤنةكـة كـةمرت بكرَيـتن دةسـل بـةرز        بةرز بك
كةس لةطةَلةن كَي لةطةَلدا نيية دةسل بـةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثاسن كـَي لةطـةَل      ( 4)بكاتةوةض زؤر سوثاسن 

ر سـوثاسن كـَي لةطةَلـدا    ئةوةية وةكو خؤي لة ئةسَلي مةشروعةكة هاتووةن تكايـة دةسـل بـةرز بكاتـةوةض زؤ    
 .نيية دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن بةكؤي دةنط ثةسند كران تكاية ماددةكةي تر

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة الرابعة عشرة

داكرتاب بعاد   ل 0229حيءل ركييف الداكرة لوحدة االنفءق الذي يتخلاو عان ت اديا احلساءبءت ا تءمياة لسانة       
 .نفءذ هذا ال ءنون اىل التح يق وفق االارا ات ال ءنونية والتعليمءت النءفذة

 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :ماددة  ثازدةم دةبَيتة ماددةي ضواردةم

كردنـا ذمَيريـاريا    سةرؤكا فةرمانطة  يةكة  خةرج كردن دةكةوَيتة بةرلَيثَيضينةوة ئةطةر لة ثَيشـكةش 
  فةرمانطةكة  دوا  جَيبـةجَا كردنـا ئـةم ياسـاية دواكـةوَين ئةمـةش بـةثَيا رَيكـارة         0229كؤتايا ساَ 

 .ياساييةكان و رَينمايية جَيبةجَي كراوةكان دةبَي

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة ماددةكة دةكةينن هةروةكو خؤي  َينَيتةوةن زؤر سوثاسئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي و دارايي ثشتطريي ل
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .جةنابي وةزير رةئيت تكاية
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ري هةيـةن ئةدسـام   ن هةندَي  دةوائ(وحدة االنفءق)ئَيمة ثشتطريي لة ماددةكة دةكةينن ديارة ثرسيار دةكرَيت 

وحادة  )هةية وةحدةي حيسابي تَيدا نييةن هةر دائريةيةك كـة وةحـدةي حيسـابي تَيـدا بَيـت ثـَي دةوترَيـت        
 ن سوثاس(االنفءق

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي انن كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية دسة بكا ن ئةطةر كةسَي  هةية تكاية دةسـل بـةرز بكـا ن تـاكو     
 .سنين رَي دار كاك حاك  رزطار كةرةم بكةناوي بنوو

 :بةِرَي  رزطار حممد امني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

( حيءل ركييف الداكرة لوحدة االنفءق)لة رووي لوؤةويةوة / من ثَيمواية ئةو نةصة لة دانونةكة زيادةن يةكةم
يري بكــةيتن بــةاَلم ئةمــة تؤزَيــ  لــة اليــةك ئةطــةر لوؤــةوي ســة( ركااييف الااداكرة لوحاادة االنفااءق)وا نييــة 

دةدرَيتة تـةحقيةن يـةعين ئةمـة نةصـَيكي عيقابييـةن دةدرَيتـة تـةحقيةن بؤضـيض بـؤ ئـةوةي سـ ا بـدرَيتن             
لةكاتَيكدا كة واجيب وةحدةي ئينرـاق خـؤي بـةثَيي دـانون ئةوةيـة كـة تـةعليماتَي  هةيـة لـةو بارةيـةوةون           

  ئـةو نةصـةي شـكاندن ئـةو تةعليماتـةي شـكاندن       نةصَيكي دانونيش هةية لة دانوني عقوبا ن ئةطةر يـةكيَ 
ـة لة دانوني عقوبـا  و ئيتالـة دةكرَيـتن ئـةو     (042)دةضَيتة ذَيرخانةي ئةو نةصة عيقابيةوة كة ماددةي 

مةسةلةيةش سا  كردنةوةي ديارةن كة رةدابـةي مـالي كـة ضـوو و ئـةو خةلةلـةي هـةبوون ئـةو سـةالحيةتي          
 .نةصة زيادة لَيرةن سوثاسهةيةن لةبةر ئةوة من ثَيمواية ئةو 

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر سةبا  فةرموو

 :صبا  حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وَيِراي تةئيدي بؤضـوونةكةي كـاك حـاك  رزطـارن خؤشـ  موالحةزةيـةك  هةيـة ثَيشكةشـي ليذنـةي ياسـايي           
ن ئةطةر ئَيمة بـةو شـَيوةية بـة موتلـةدي سـةيري      (املطلق جيري على اطالقب) دةكةمن بةثَيي ئةو داعيدةيةي

بكــةينن يــةعين ئــةو ســةرؤكي فةرمانطــةي يةكــةي خــةرج كــردن بكةوَيتــة بــةر لــَي ثَيضــينةوةن بــةاَلم هــيال  
دةيدَيكي تَيدا نةبَيتن بةبَي عوزرَيكي رةوان بةبَي عوزرَيكي مةشروبن ئةطةر ئـةو دةيـدةي بـؤ زيـاد بكـةينن      
حةز دةكةم ب امن رةئي ليذنةي ياسايي ضية لةسةر ئةوةض جاري وا هةية مةسةلةن زرون داهرية هةيـةن كـة   

 .نةتوانَيتن زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار جةمال فةرموو

 :ابراهي  طءهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن تؤزَي  عةرةبيةكـةي تـةواو نييـةن يـةعين ئيعـادةي صـياؤةي دةوَيـتن        هةمان دسةي مامؤستا رزطارم هةية

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

رلـةمانن بؤيـة رةئيسـي    ئَيمة زؤر جار طلةيي دةكةين كة حيساباتي خيتامي نايـة  و تـاخري بـوون ناطاتـة ثة    
دائريةي وةحدةي ئينراق مةسووولة لة ئامادة كردني حيساباتي خيتـامين ئـةوة ماددةيـةكي تةئكيدييـةن بـؤ      
ئةوةي ئيلتي ام بكا  بة تةددي  كردني ئةو حيساباتة خيتامييةن بؤ رةئيسي دائريةكـة هةيـةن ئةطـةر هـاتو     

ئيتالـةي مةحكمـةي موختـةس هةيـةن ئـةو كاتـة       ئةوة لة مةوعيدي خؤي تةددهي ئةو حيساباتةي نةكرد 
لةوانةية دانوني عقوبا  لةطةَلي مامةَلة بكا  و س ايةكة لةوَي تةحديد كراوةن مـن ثـَي  باشـة وةكـو خـؤي      
 َينَيتةوةن وةكو ليذنةي ياسان نازامن رةئي ليذنةي داراييش ضـيةن ئـةوةي دـوة دـاهريةشن ئـةوة لـة دـانوني        

 .ئةطةر لَيرة نةية ن باوةِر ناكةم ة تةئسريَيكي واي هةبَيتن سوثاسعَيراديدا هاتووةن بةاَلم 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةئيتان
 

 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
كـي  بةِراسل ئَيمةش هةمان رةئـي ليذنـةي ياسـاييمان هةيـةن مـن ئةوةنـدةي بـ امن ئـةوةي زيـاتر ئيلتي اميَ         

رةئيس دائريةكةية بؤ وةحدةي ئينراق لةطةَل وةزارةتي ماليةن بـؤ ئـةوةي وةزارةتـي ماليـة بةرثرسـي خـؤي       
لةو بابةتةن يةعين ب انَي بؤ ضي ئةو دائريةية ئةوةي نةكردووةن باوةِر ناكةم بضـَيتة بـابي ئـةو تةحقيقـةي     

نن بـؤ مسـؤطةر كـردن و تـةواو كردنـي      كة بةِرَي ان باسيان كردن بـةس ئَيمـة دةدـاودةق لةطـةَل ماددةكـة دايـ      
 .حيساباتي خيتامين سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا ثَيشنيارَي  هةية كاك حاك  رزطار كردي لةاليةن كاك دكتؤر سةباحةوة تةزكية كران جةنابت شتَيكي 
 .تازة  هةبوون كةرةم بكة فةرموو
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 :بهء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
داواي لَيبوردن دةكةمن نازامن ئةطةر خوش  و برايان ثَيش مـن طوتبيـان لـة صـياؤةكة دوو تَيبينـي  هةيـةن       

 .يةكَيكيان دةكرَيت ئةو ئينرادة بكةين بة سةرفن ئةوة يةك
رة حيءل ركييف داكا ) بكرَيت (حيءل ركييف الداكرة لوحدة االنفءق)داِرشتنةكةشي دووبارة طرفل تياية / دووةم

 .دةكرَيت لةسةر خاَلي ثَيشوو تَيبيين بدةم، (وحدة الصرف
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ئَيمة تةرجومةي  من ثَيمواية ئةو دةدة زؤر دةدَيكي تةواوةن ثار ساَليش بة هةمان دةق هاتووةن ئةوة نةبَيت

حيءل ركييف )بكةين لة عَيرادةوة لة دانوني موازةنةي عَيرادي بؤ ئَيرةن بةاَلم هةموو دةدي وةحدةي ئينراق 
 .ن وةكو خؤي هاتووةن يةعين لةوَيش بة هةمان شَيوةيةن سوثاس(الداكرة لوحدة االنفءق الذي يتخلو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي
 :اراس حسني حممودئ.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ــة       ــة بةرثرس ــوديري دائريةك ــان م ــة بةرثرســةن ي ــووولي دائريةك ــةوة مةس ــت ل ــيين دةكرَي يــةعين ئــةوةي تَيب
بةرامبةر موديري حيساباتةكةن ئةو كاتة مةسوووليةتةكة دةضـَيتة سـةر مـوديري دائريةكـةن نـةك مـوديري       

نيوة مـوديري حيسـابا  ئيجبـار بكـا  بـؤ تـةواو كردنـي حيسـاباتي         حيساباتةكةن كة موديري ئيدارة نـةيتوا 
 .خيتامين سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي انن ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي حاك  رزطار كة تةزكية كـران ئةمـة لَيـرة زيـادةن دةخيةينـة دةنطدانـةوةن كـَي        
رز بكاتــةوةض زؤر ســوثاسن ضــوار كــةس  لةطــةَل ئةوةيــة ئــةم ماددةيــة لَيــرة دانــةنرَيت البضــَيت دةســل بــة   

لةطةَلدايةن كَي لةطةَلدا نيية دةيةوَيت وةكو خؤي  َينَيتةوة دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن بةزؤرينةي 
 .دةنط وةكو خؤي مايةوةن تكاية بؤ ماددةيةكي تر

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة ا ءمسة عشرة
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مليءر دينءر لصندوق مشروع تنمياة قادرات كورد اتءن ب حساءو خاءص لتهيئاة كاءدر        ( 102)صص مبل  ي
متخصص ب خمتلو الءالت اليت حيتءاهء االقليا من خالل زمءالت درا اية خاءرق االقلايا ويعاد بنظاءل مان       

 .قب  جمليف الوزرا 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 :ددة  ثازدةمما

مليار دينار تةرخان دةكرَي بـؤ سـندودا ثـرؤذة  طةشـةثَيكردنا تواناكـانا كوردسـتان لـة        ( 102)طوذمة  
. حيســابا تايبــةتا بــؤ ئامــادةكرنا كــادير  ثســثؤر لــة بــوارة جياجياكــانا كــة هــةرَي  ثَيويســتا ثــَي دةبــَي

بــة رَيســايةك لــة اليــةن ئةجنومــةنا  ئةمــةش لةرَيطــة  زةمــاالتا خوَيندنــةوة دةبــَي لــةدةرةوة  هــةرَي  و  
 .وةزيرانةوة ئامادة دةكرَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي و دارايي تةئيدي ماددةكة دةكةينن وةكو خؤي  َينَيتةوةن زؤر سوثاس
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .ئَيمةش تةئيدي ماددةكة دةكةين وةكو خؤي  َينَيتةوةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةيــةن رَيــ دار بــةفرين خــان  بــةِرَي انن ئةوانــةي دةيانــةوَيت دســة بكــةن ناويــان دةنووســني لةســةر ئــةو 
 .فةرموو

 :بةِرَي  بةفرين حسني حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليـار دينـار بـؤ تواناسـازي زانسـلن مانـاي طرنطيـدان و        ( 102)لةِراستيدا تةرخان كردني طوذمة ثارةيـةك  
ــةوة      ــةكي تريش ــكةوتنخوازين لةالي ــنبريي و ثَيش ــت و رؤش ــاني زانس ــة بوارةك ــة ب ــةكي  بايةخدان ئاوِردانةوةي

جدديانةية بةالي طةجناندان لـة هـةمان كاتيشـدا مانـاي دروسـت كردنـي كوردسـتانَيكي ئاوةدانـة بـة عـيل  و           
زانستن ئةم دةست ثَيشخةريية منوونةيية ثَيويسل بةوة هةيـة كـة راطـرتين هاوسـةنطي لـةنَيوان سـةرجةم       

ةك دابني بكا ن ئـةوة لةاليـةكن لةاليـةكي ديكـةوة     ئةو توانايانةدان كة بتوانَيت ئةو مافة بؤ هةمووان وةك ي
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ئامادة كردني ثَيِرةوةكـة بـؤ ناردنـة دةرةوةي خوَينـدكاران لةاليـةن وةزارةتـي خوَينـدني بـااَلو توَيذينـةوةي          
 .زانسل بَيتن نةك ئةجنومةني وةزيرانن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار هاوِراز فةرموو

 :هاوِراز شَيخ ادد ددبةِرَي   

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .من ثَي  باشة شتَيكي بؤ زياد بكرَيتن بؤ ئةوةي بة تةنسية لةطةَل وةزارةتي مةعينن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤن.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
مليـارة دةكـةمن بـؤ ثةرةثَيـداني توانـا مرؤييـةكان لـة        ( 102)ي لة تـةرخان كردنـي ئـةو ثارةيـة     من ثشتطري

كوردســتانن ئةمــةش لةكاتَيكــدا بةِراســل ئَيمــة ثَيويســتيمان ثَيــي هةيــة لــة كوردســتانن يــاخود لــة هــةرَيمي 
ئـةو هـةموو   كوردستان بـؤ بـةرز كردنـةوةي ئاسـل زانسـلن ئـةوةش دواي ئـةو هـةموو جةنطـةي بـا بَلـَيني            

دابِرانةي كة كوردستان لةطةَل دةرةوةي دنيادا هـةيبوو بـة حـوكمي ئـةو جةنطانـةي عَيـراق و نـاوخؤو ئـةو         
هةموو طةماِرؤ ئابووري و مةعريري و كلتوورييةي كة لةسةر كوردستاندا هـةبووةن مـن ثَيموايـة سـندودَي      

دةِرةخسـَينَيتن يـاخود بـوار دةِرةخسـَينَيت بـؤ       لةم بابةتة يةعين لة توانايدايةن ياخود دةتوامن بَلَي  زةمينة
ــارة          ــاي دةرةوةداو دووب ــةَل دني ــتَيتةوة لةط ــة ببةس ــةو ثةيوةنديي ــارة ئ ــة دووب ــةعين ك ــتانن ي ــاكي كوردس ت
بةهرةمةند بَيتةوة لةو ئةزموون و لـةو تةجروبانـةي لـة دةسـل داوةن كـة مرؤظـي كوردسـتاني نـةيتوانيوة         

كةناَلـة دروسـت دةكاتـةوةون ئــةو ثةيوةندييـة دروسـت دةكاتـةوةن دةبَيتــة       بةهرةمةنـد بَيـت لَيـين ئـيرت ئــةو     
هؤيةك بؤ بةرز كردنةوةي ئاسل زانسل و مةعريري لة كوردستاندان هـةروةها ئاسـل ثيشـةيي لـة اليـةكي      
تردان ئَيمة منوونةيـةكي زينـدوومان هةيـةن ئَيسـتا لـةو سـةردةمةدا ئـةويش واَلتـي ذاثؤنـةن ن يكـةي بـة لـة             

ك كاتَيــ  كــة بــةرخورديان لةطــةَل دنيــاي ئــةوروثا دانــاو ثةيــدا كــردن بينيــان كــة ئــةوان بةِراســل   ســةدةية
لةبةرامبةر ئةو واَلتانة زؤر دواكةوتووترن بةشَيوةيةك لـة شـَيوةكانن لةكاتَيكـدا ثَيشـرت وَينةيـةكيان لةسـةر       

وتووترنن بـةاَلم كـة ئةمـةيان بـيين     خؤيان دانابوون ثَييان وابوو زؤر لة هةر هةموو واَلتاني ترو دنيا ثَيشـكة 
ــوانن      ــةوةي بت ــؤ ئ ــتن ب ــةنيان داِرش ــةو ثرؤطرامَيكــي زؤر درَيذخاي ــان و بةرنام ــةر زوو كةوتنــة خؤي ئــيرت ه
بةهرةمةند بن لةو ئةزموونةو لةو تةجروبانةي كة لة الي واَلتي خؤيان نييةن بةتايبةتيش لة ئةوروثاو لة 

ة هةر واي كرد بة لَيشاو خةَل  بنَيرنة دةرةوةن بتوانن ئـةو ئةزموونـة   واَلتاني باكووري ئةمريكادان ئيرت ئةو
بطةِرَيننةوة بؤ واَلتـي خؤيـانن مـن ثَيموايـة سـندودَيكي وا دةكرَيـت ئـةزموونَيكي وا دووبـارة لـة كوردسـتان           
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من دروست بكاتةوةن ئةطةر بةرنامةيةكي تؤكمةو باش ثةيِرةو بكرَيتن بؤية من ثشتطريي لةو ماددةيـة دةكـة  
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار حةسةن فةرموو
 

 :بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دروســت كردنــي ســندودَي ن كــة بةِراســل / لــةم ماددةيــةدا ســَي خــاَل هــاتووةن ســَي شــت هــاتووةن يــةكَيكيان 
 رَيتضنازانرَيت ئةم سندودة لةاليةن كوَيوة بةِرَيوة دةب

ئامادة كردني كاديري ثسثؤرن كة نازانني لَيرة كَينة ئةوانةي كاديري ثسثؤرض هـةروةها مةرجـةكاني   / دووةم
 ئةو كاديرانة ضنيض

بة ثةيِرةوي ئةجنومةني وةزيرانن بة رةئي من لَيرة ئةطةر بؤردَي  بَيت باشرتةن ثَي  بَيـت  / حاَلةتي سَييةم
 .ةردةن وةزيري ثالندانانن زؤر سوثاسلة وةزيري تةعلي  عالين وةزيري ثةرو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار جةمال فةرموو

 :ابراهي  طءهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
البناء  او تنمياة قادرات    )سوثاسن ئةطةر ئةم نةصي خبوَيننن تةدريبةن شـوبهة عموميـةتي تَيدايـةن دةَلـَينت     

دودرا ض ئةطةر بَيت دوايي خبوَينَيتن ئةوة لَيـرة وا حةصـر دةبَيـت تـةنيا لـةبواري زانكـؤدا       ن كام (كورد تءن
دةطرَينتن ئةطةر لةبواري زانكؤش بطرَيتن دووبارة الزمةن نةك بةس زةمالةي ديراسين زةماال  و بةعةسا ن 

تةكةين ثــَي  باشــة بؤيــة ثَيشــنيار دةكــةم بابةتةكــة لــةخؤي وا ديــارة طــةورةترةن يــةعين فــراوانرتة مةبةســ  
تةمنيــةو تـةتوير لـة يــةكرت   ( مليااءر ديناءر لصاندوق مشااروع تنمياة وتطاوير     102خيصاص مبلا    )بنووسـن  

قادرات كورد اتءن   )جياوازنن تةمنية موخةتةتةن لة ماددي و نةوعيش وةرطرينن تةتوير ثَيشخسـتنة زيـاتر   
خصاص ب خمتلاو الاءالت وذلاك مان      البشرية ب حسءو خءص الا  تلبية احتيءاءت االقلايا مان الةاءدر املت   

خالل الزماءالت والبعثاءت الدرا اية، او املشاءركة ب كور اءت تدريبياة خاءرق االقلايا وا تضاءفة املتخصصاني           
ن مـةرج نييـة ئَيمـة هـةموو     (القءمة كور ءت تدريبية داخ  االقليا ويعد ذلك بنظءل من قب  جمليف الاوزرا  

ي تـةدرييب لـة كوردسـتانيش بكـةينن لةوانةيـة تَيضـوون و كولرـة        كةسَي  بنَيرينة دةرةوةن دةتـوانني كؤرسـ  
 .كةمرت دةبَينتن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار تارا خان فةرموو
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 :بةِرَي  تارا حتسني ياسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

شـنطدارترين ماددةيـة لـةناو ئـةم     بةِراسل من لةو ماددةيةدا ثشتطريي ئةو خاَلة دةكـةم كـة دةيبيـن  بـة ثر    
ثرؤذةيةدان كة ثيشانداني بايةخدانة بة هـ رو فيكـري هـةر مرؤيـةك لـةناو ئـةم هةرَيمـةدا دةذيـتن راسـتة          
مومكينة وا بة عمومية  ثيشان دةدرَيتن بةاَلم لة دواييدا دةَلَيت بة ني امَيكي خاص دابنرَيتن ئةو ني امة 

ةر زانكؤ لةناويدا دةوري ئةساسي هةبَيتن ئةوة يةكَيكة لة كارة باشـةكان  رَينمايي تايبةتي تَيدا هةبَيتن ئةط
ــ  بــؤ دةرةوةن بــؤ طةيشــنت بــةو دنيــا نوَييــةي عةولةمــةو دنيــاي تــازةن      كــة دةكرَيــتن نــاردني هــةر كاديرَي
نيشانداني بايةخداني ئةم حكومةتةيـةن هـةر تـاكَيكي ئـةو كؤمةَلطايـة وا ئَيسـتاش دةبيـنني لةسـةر هـةموو          

ةواياتَي ن ئةطةر لة عَيرادةوة بؤناو هةرَيميشن هةر كاديرَيكي كوردي ثَيشكةوتوون ئةو كاديرانةن كـة  موست
ضوون دةرةوةي واَلتيان ديوةو طةيشتونةتة توانايةك بري كردنـةوةن كـة بتـوانن بـةِرَيوةبردني ئـةم هةرَيمـة       

وَينانةي كــة لـةدةورو بــةرماننن  ببـةن و لـة ئاســتَيكي زؤر بـةرز كـة جيــاوازي نـةبَيت لةطـةَل ئاســل ئـةو شـ        
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن كوردستانين ئَيمة لة كوردستانني هةموومان ثَيكةوة دةذينن رَي دار ثةروين فةرموو
 :بةِرَي  ثةروين عبدالردن عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثارةيـة بـؤ ثَيطةيانـدني توانـاي الوةكـانن بةتايبـةتي        بَيطومان جَيطاي دةستخؤشيية ديـاري كردنـي ئـةو بـِرة    

ئاوِرَيكي جدديانةية لة طةجنةكاني ئةمِرمانن بةاَلم من ثَي  باشة ئةطةر لَيرة تايبةثةندييةك بـة منـدااَلني   
 .شةهيد بدرَيتن بةتايبةتي ئةوانةي كة تواناي زيرةكيان بةرزةو كةم دةرامةتنن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ئامينة فةرموو
 

 

 :بةِرَي  ئامينة زكري سعيد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةرةظةي ماددةيةن ضونكة طةلَي  نيقـاش هاتـة كـرن    / دوو ثرسيارَي منيش ذي وةزيري دارايي هةينن ئَيكَي
دَي مـن دبـَي ثرسـيارَي    سةر عةلةساس ئةو ماددة  دانونية هاتينة دانان لةوة زياد تَيدا هةين ذي بـةر هةنـ  

َي كو  بَيذيت هةر ثـرؤذة ياسـايةش كـوذ    0222سااَل ( 14)لَي بكةمن ديظ دانونا مةجليس شوراي يا ذمارا 
ئةجنومةني وةزيرانن يان وةزارةتةكةن يان رَي ة بةرياكة سةر بازارَيت ان ظَيت بضَيتة مةجليسـي شـورا وَيـرَي    

ثةرلةمانَي بهَيتةن ثرسيار ئةظةية ئايا بؤ ئةظ ثرؤذة ئةوَي دَينة  رازظة كرنا دانوني بؤ بَيتة كرن ثَيشت كين
ثةرلةمانَي بؤ مةجليسي شورا ضيتةض ضونكة ئةم ب انني بؤمنوونة هةمةداسـيب ثـرؤذة ياسـايي بـؤ منوونـةن      
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كو ئةطةر نةضني بةِراسل بَيت نوكة ئةظ ضاظ خشاندنة بَيتة كرنن ثرؤذة ياسا بؤمة نةهَينن هةتا نةضـينة  
جليسي شوران ماددةي شـازدة بةحسـَي حيسـابَيت تايبـةتي دكـاتنن مةخصـةد ضـياض ة حيسـابَي تايبـةتيض          مة

لةاليــةكي دي دةرةظــة ذي ئةكــةم ئةطــةر بــاش بــينت كــو ئــةو ثــةيِرةوة ذي ئةجنومــةنَي وةزيــران ظــة باســيا   
ينـة زانسـلن وةزيـري    بؤردَي  بَيتة دانـان كـو سـَي وةزارةتـي ثةيوةنديـدارن وةزارةتـا خوَينـدني بـااَل ظـة كول         

ثةروةردةو وةزيري ثالندانانَي ئةندامَيت بؤردا سةرثةرشت كردنَي بنن كو ليذنة يا ثةروةردة خوَيندن بَلند 
ثةرلــةمانَي كوردســتانَي ذي ئــةظ بؤضــوونة هــةبوو لــَي ثَيشــنيارَيت خــؤدا ليذنــةي دارايــي نةخيســتبوو بــةر  

 .ديكؤنينةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسن رَي دار دكتؤر جةعرةر فةرموو زؤر
 

 :جعرر علي رسول.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ديارة بةشَي  لة تَيبينيةكامن ئامينة خان طوتين من لةطةَل ئةوةمة كة توَيذينةوةي زانسل بؤ زياد بكرَيـت  

ؤري هةية لةسـةر ثَيشـكةوتين   بة بِرطةيةكن ضونكة هةموومان دةزانني توَيذينةوةي زانسل كاريطةريةكي ز
 .هةر واَلتَي 

يعاد  )خاَلَيكي ترن لةناو ماددةكةدا هاتووة لةجياتي مةجليسي وزةرا بة بِرواي من بكرَيت لة جيـاتي ئـةوةي   
ن خبرَيتـة ذَيـر سةرثةرسـل تـةواوي وةزارةتـي خوَينـدني بـااَلو توَيذينـةوةي         (بنظءل من قب  جملايف الاوزرا   

د بؤ ئةوة دروست دةكا  بؤ ناردني زةماال ن خؤي موخةوةل بكرَيت بة تةواوي زانسلن ئةو خؤي ضؤن بؤر
ثةيوةندي بة هـيال وةزارةتَيكـي تـرةوة نـةبَيتن ضـونكة ئـةوة لـة ئيختيصاصـي سـةرن وةزارةتـي خوَينـدني            
بااَليــة بةِراســل مةســةلةي زةمــاال ن ضــونكة بــة ســةرحيي لَيــرة ئامــاذةي ثــَي كــردووة لــة رَيطــاي زةمــاالتي   

َيندنةوة دةبَيت بؤ دةرةوةي واَل ن واتا ناوي توَيذينةوةي زانسل تَيدا نةهاتووةن ثَيشنيارَيكي تر هةر بؤ خو
ئةو ماددةية تةنها بؤ ناردني خوَينـدكاران نـةبَيت بـؤ دةرةوةي هـةرَي ن ضـونكة ئَيمـة دةزانـني لـة مـةجالي          

مـةجالي علـومي ئينسـاني رةنطـة زؤر     علومي سـةرفن ئةمـة رةنطـة ئاسـتَيكي بـاش دروسـت بَيـتن بـةاَلم لـة          
دروست نةبَيتن ئَيمة لة مةجالي علومي سةرفدا رةنطة ثَيويسـتيةكي زؤرمـان بـةوة هـةبَيتن كـة كـةواديري       
باش ثَي بطةيةنني لةو مةجالةدان لةناوخؤشدا ئةو كةرةستة عيلمي زؤر باشةمان لةبةردةستدا نييةن ياخود 

ةر دةسـتدا نييـة بـؤ ثَيطةيانـدنيانن بؤيـة باشـرت وايـة بـؤ علومـة          ئةو موختةبةراتة عيلميـة باشـانةمان لةبـ   
ئينســانيةكان ئَيمــة كــادير لــة دةرةوة بَيــننين بــؤ علومــة ســةرفةكان كــادير بنَيرينــة دةرةوةن يــةعين كــادير  
مةبةست  ئوستازةن با خةَلكي ثسثؤر لة دةرةوة بهَيننين واتا موعادةلةكة دوواليةنة بَيتن هةم زةماالتي تَيدا 
بَيتن هةم هَيناني كةواديرو ئوستازيشـي تَيـدا بَيـت لـة دةرةوة بـؤ علومـة ئينسـانيةكان ئـةوةش بطرَيتـةوةن          

 .هةمان سةرجنيش  لةسةر مةسةلةي حيساباتي خاصة هةيةن نازامن منيش لَيي حاَلي نةبوومن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر زانا فةرموو

 :دةكري  رؤوف زانا.  دبةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .دسةكاني من بةِرَي  دكتؤر جةعرةر كردين دسةم نةماوةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار سيوةيل خان فةرموو

 :اددعثمءن بةِرَي  سيويل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مليـار دينـارةن ئةطـةر وةزارةتـي خوَينـدني بـااَل سةرثةرشـل        ( 102)منيش ثَي  باشةن ثارةيةكي باشـة ئـةو   

ئةطـةر كـادير لـة    / بكا  باشةن بةس بة دوو رَيطان ئةو دوو رَيطايةش بةِرَي  دكتؤر جةعرةر باسي كردن يةك
 .دةرةوةي واَل  بَينني

بنَيرينـة دةرةوةن  ئةطةر ثَيويستيمان بـة موختةبـةِرا  و اليـةني زانسـتيةكة بَيـتن بـؤ خؤمـان كـادير         / دوو
 .ئةطةر سوودي لَي وةربطرنن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ش ان فةرموو

 :بةِرَي  ش ان ادد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةَلكي       ــل و مــةعريري خ ــل زانس ــة ئاس ــكةرةن ك ــاتووةن زؤر دَلخؤش ــة ماددةكــة ه ــِرةي ل ــةو ب ــةن ئ حةديقةت

ستان بؤ ثَيشةوة دةبـا ن مـن ثَيموايـة بِرطةيـةكي تـر بـؤ ئـةو ماددةيـة ئي افـة بكرَيـتن كـة ثَيشـرتيش             كورد
بةنيسـبة  ميوـةوين يـان    ) (ئاماذةم بؤ كردن لةسةر شةهيدان دسـةم كـردن بِرطـةي دووةم ئـةوة بـَينت بـِري       

ــي كاروبــ        ــةَل وةزارةت ــية لةط ــة تةنس ــةهيدان ب ــوِري ش ــال و ك ــؤ ك ــراو ب ــار ك ــةكي دي ــةهيدان و ذمارةي اري ش
ئةنرالكراوةكانن ة لةناوةوةن ة لة دةرةوة بَينتن ئةمة ئي افة بكرَينتن ضونكة لة هيال شوَينَي  ئةو ئيمتيازة 

 .نةهاتووة بؤ كوِرو كضي شةهيدن كة زؤر ثَيويستيان ثَي دةبَينتن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار شلَير خان فةرموو

 :َير حممد جنيببةِرَي  شل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراسل بؤضووني من وةك بؤضووني كاك جةمالـةن بـةس تةمنيـةي دـودراتي بةشـرييةن ئَيمـة دةمانـةوَيت        
سيستةمي ئيدارةيةكةمان بةرةو باشرت بِروا ن هةر من يةك منوونة دةهَينمةوة لَيرة موهةندمسان نييـة لـة   

وة دوو ئيشمان ثـةكي كـةو ن لةبـةر ئـةوةي موهةنديسـمان نـةبوون ئَيسـتا        ستيل ضاكرتا باش بَيتن لةبةر ئة
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دةبَيت بيكةنةوة بة كؤنكرَيتن لةبةر ئةوة لة بةنداون لـة تونَيـلن لـة فِرؤكةخانـةن لـة سيسـتةمي تةدفيوـةو        
تةبريدن ئاطر كوذانةوةن مةصاعدن لة ئسلوبي ياسايي تَيرةنكين لةم شتانة كةس هيضي مـةعلوماتي ئـةوةمان   

ئةو ثارة زؤرةي كة تةرخان كراوة بؤ كوردستانن ئةوةندة زةرةري  0223ييةن لةبةر ئةوةي لة دواي ساَلي ن
دا لة مةشاريعةكانن ضونكة بةِراسل كاديرةكامنان و تةكنيكيةكامنان ئةو شارةزاييةيان نةبوون لـة تـةختيل   

دةبَيـت وةزارةتـةكاني كـة بةِراسـل لـةو       مودنن لة هيال شتَيكدان لةبةر ئةوة ئةو تةمنيةية زؤر باشـةن بـةاَلم  
مةجالــةدا ئــيش دةكــةنن وةكــو ئاوةدانكردنــةوةن وةكــو ئةوانــة خــةَلكي خؤيــان بنَيــرنن ئةمــة عيالدــةي بــة   
خوَيندني بااَلوة نييةن ضونكة ئةو بةشي هـيين خـؤي هةيـةن زةمـاال  و شـت دةنَيرَيـتن بـة عةكسـةوة ئـةو          

َيوةيةك نابَيت بضَيتةوة جاميعةن ضونكة بضَيتة جاميعـة ديسـان   كةسةي كة تؤ دةينرَيت بؤ ئةوة بة هيال ش
دةبَيت بة ئةكادهي و ناتوانَيت لة بواري ذيانـة عةمةليةكـة خ مـة  بكـا ن مـن دةستخؤشـي لـة حكومـة          
دةكةمن كة دةيةوَيت ئيدارةكةي خؤي ضاك بكـا ن بـةم شـَيوةية ئةمـة فورسـةتَيكة هـةموومان ضـاوةِروامنان        

 .سدةكردن زؤر سوثا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار سةمرية خان فةرموو

 :بةِرَي  مسرية عبداه امساعيل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةوة جَيــي دةستخؤشــييةن مةبةســتمان ئةوةيــة بــةرز كردنــةوةي ئاســل زانســلن بــةاَلم ثَيشــنيار وايــة بــة   

اليةن و ورد دابنرَيت بؤ كةساني شياو بؤ دةرةوةي واَل ن  تةنسية لةطةَل وةزارةتي مةعين و ليذنةيةكي بَي
هةروةها منـداَلي شـةهيديش بـَي بـةش نـةبنن بـةاَلم هـةر ئـةوة نـةبَيت كـة ئَيمـة بنَيرينـة دةرةوةن ئةطـةر              

 .بكرَينت لةوَيش بَين لَيرة دةورا  بكرَيتةوةن دةوراتي تةئهيلين زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار كوَيستان خان فةرموو زؤر سوثاسن

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرجن  هةية لةسةر ئةو حيسابي تايبةتيةن ئةطةر جةنابي وةزير بؤمان روون بكاتةوة/ يةكةم
وةن تةحديـدي  مادام لَيرة دةَلَيت لة رَيطـاي زةمـاالتي خوَيندنـةوةن مانـاي وايـة دةسـت نيشـاني كـردو        / دووةم

كردووةن يةعين ئةمة ئيختيصاصي وةزارةتي خوَيندني بااَليةن بؤية دةبَيت هةموو ئةوة لة رَيطاي وةزارةتـي  
خوَيندني بااَلوة بكرَيـت ون ثةيِرةوةكـةش دةبَيـت وةزارةتـي خوَينـدني بـااَل دةريبكـا ن لةبـةر ئـةوةي باسـي           

  ئةندازيار دةنَيرَيتن لـة شـوَينَي  دكتـؤر دةنَيرَيـتن     زةماالتي خوَيندن دةكا ن باسي ئةوة نةكا  لة شوَينَي
ئةمة باسي زةماالتي خوَيندن دةكـا ن بؤيـة ئةمـة ئيختيصاصـي تـةواوي وةزارةتـي خوَينـدني بااَليـةن بؤيـة          

 .ثَيويستة لة ذَير سةيتةرةو لة ذَير ثةيِرةوي ئةوانة بةِرَيوة بضَيتن سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .َي دار عومةر عبدالع ي  فةرمووزؤر سوثاسن ر

 :بهء الدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من زؤر دةستخؤشي دةكةم لةو ئاوِردانةوة جدديـة لـة تةمنيـةي عيلمـي لـة كوردسـتانن مةبلـةؤَيكي بـاش و         

من وادةزامن ئةطةر باسي جةوهةرييةن / جَيي نرخاندنة بةِراسلن دوون سَي تَيبيني  هةية بةِراسلن يةكيان
صاندوق مشاروع   )تةمنياتي دودراتي عيلمي بَيت لـة كوردسـتان باشـرت وايـة صـياؤةكة هـةر واي لـَي بكـةين         

ن بؤ ئةوةي موحةدةد بَيتن ضـةند بـراو خوشـكَيكيش ئاماذةيـان ثـَي كـردن كـة باسـي         (تنمية ال درات العلمية
ةخصيصي بكةينن ضونكة تةمنية شتَيكي زؤر عامةن يان زةماال  كراوةن باسي خوَيندن كراوةن دةبَيت ئَيمة ت

دةبَيــت زةمــاالتي ديراســي ال ببــةين و بيكةينــة مةشــروعي تةمنيــة لــة كوردســتانن بــؤ ئــةوةي هــةموو           
مةجاالتةكان بطرَيتةوةن يان ئةطةر باس باسي زةماالتي ديراسي و طرنطيدانة بة اليةني عيلمين دةبَيـت واي  

ن ئةوة خاَلي يةكـةمن تةبعـةن ئـةوة ئـةوةش دةخوازَيـت لـة       (تنمية ال درات العلميةمشروع )لَي بكةين بَلَيني 
جَيي ئةوة وةكو كوَيستان خانيش ئاماذةي ثَي كرد لة جَيي مةجليسي وزةرا ئةو ني امة وةزارةتي تـةعليمي  

 (.لعلميبءلتنسيق مع وزارة التعليا العءلي والبحث ا)عالي دةريدةكا ن يان بة اليةني كةمةوة بوترَيت 
خاَلَيكي ترمن بةنيسبة  هةَلةي زمانةوانيـةوةن مـن تكـام وايـة بـةِرَي  وةزيـري دارايـي و ئـابووري و اليـةني          
تريشن بةتايبةتي ليذنةي ياسايين ئَيمـة ئةوةنـدة ئامـاذة نةكـةين بـة ني امـة عَيراديةكـةن ضـونكة ني امـي          

ن زؤربـةي زمان انـاني عـةرةب ؤـةيري عـةرةب      عَيرادي وةنةبَيت خوَيندةوارَيكي زؤر عةرةبي زان داينابَيـت 
بوونن لةبةر ئةوة بة دَلنيايي دووبارةي دةكةمةوةن كة لة خاَلةكاني ثَيشووشدا ضةند هةَلةيـةكي زمانـةواني   
هةيةن داوا دةكـةم خـةبريَيكي لوؤـةوي ثياضـوونةوةي بـؤ بكـا ن ئةطـةر ئيجـازة بَيـت نودتـة ني اميةكيشـ             

ةن ئَيمة دةنطمـان بـؤ نـةدا كـة البـدرَيت تةسلسولةكةشـتان طـؤِرين دةزامن لـة         هةيةن بةنيسبة  خاَلي سَي دةو
رووي ياسايي ئةطةر كاك شَيروان لةطةَل  بَيت دةبواية خبرَيتة دةنطدانن كة خاَلي سـَي دة البـراوةو ثـرؤذةي    

 .بؤ دةردةضَيتن ئَيمة ضووين بةسةريداو تةسةلسولةكةتان نةطؤِري
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيضةوانةوةن خراية دةنطدانةوةو تةددهان كردن موافةدـة  كـرا مةشـروعَيكي تايبـة  بَيتـة ثةرلـةمان و       بة
ديراسةي بكةينن ئينجا ئيقرار بكرَيتن ضؤن وةكو مةشروعةكة موافةدةتي لةسةر كرا بةو شَيوةية مةداتيي 

ةن رَيـ دار سـؤزان خـان    دةبَيت بةكؤي دةنطـيش بـوون هـةر بـؤ زانيـاري جـةنابتن مـن لـةالي خـؤم نووسـيوم          
 .فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة بة خاَلَيكي طةشي دادةنَيني لةم بودجةيةدان حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ئـاوِرَيكي تـةواوي داوة بـة       
تانن ئــةم طةجنــةكان و تواناســازيانن ئــةم ســندودة خــؤي نــاوي بةخؤيةوةيــةتي ســندودي تواناســازي كوردســ  

سـندودة هيـوادارم بـؤ ماوةيــةكي دوورو درَيـذ بـةردةوام بَيــتن بـؤ دروسـت كردنــي تواناكـاني طةجنـةكان لــة          
هةموو بوارةكاندان بؤية هةر ئةمة كارَيكي واي كردووةن ئَيمة لة كادير لة زؤر لة مةجاالتدا هةر ئةوةي كـة  

ةر خةلـةل ئةوةيـة لـة راثـؤرتي وةزارةتـي      لةبةردةستمانداية ئةو بودجةيـةن هةنـدَي  كـةموكورتي تيايـة هـ     
داراييشدا هاتووة نةبووني شارةزان لةبةر ئةوة تةنها بؤ كاديري تةدريسي نييةن ئةمة هـةموو مةرفةدـةكاني   
ذياني ئةم كوردستانة ثَيويسل بة كاديري موتةخةصيك هةيةن ضونكة دكتؤرا تةنيا بؤ وانة طوتنةوة نيية 

تةخةصوصـةكانةن كـة دةوترَيـت حيسـابَيكي تايبـة ن بـؤ ئـةوةي نةضـَيتة نـاو           لة زانكؤدان بةَلكو لـة زؤر لـة  
رؤتيين ئةوةي كة هةيةن بةثَيي ئةوةي كة ضؤن  انةوَيت ثارةي لَي دةربهَيننين بؤ ة شوَينَي  بَيـتض ئةمـة   

ي شـةهيد  ني امَيكي تايبةتي بؤ دةردةضَيتن ئةوةي كة من حةز دةكةم هةندَي  بةِرَي  ناويان هَينا بؤ منداَل
دابنرَيتن هةر ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان لة خولي ثَيشـوودا ياسـامان دةركـردووةن لـةو ياسـاية وةزارةتـي       

ي ئاراستةي %16هةموو ئةو بةعسا  و زةماالتانةي كة هةية لة كوردستاندا حيصةي لة % 16شةهيدان لة 
منداَلي شةهيد لةسةري تـةنافوس دةكـا ن   وةزارةتي شةهيدان دةكرَيتن بةثَيي كةفائةي عيلمي و مونافةسة 

 .هةر بؤية من دةستخؤشي دةكةم و ثشتطرييشي لَي دةكةمن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عبدالسالم فةرموو

 :صدية مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لة ثَيشنيارةكاني شـلَير خـان و كـاك جـةمال و ئامينـة خـان و        بةِراسل من ثشتطريي دوون سَي بةِرَي  دةكةم

ئةمة بـة سةرثةرشـل بـؤردَيكي تايبـة  بَيـتن مـن دةَلـَي  تـاكو ئةهميـةتَيكي خـؤ           / دكتؤر جةعرةرن يةكةم
هةَلطرَيت بة سةرؤكايةتي سـةرؤك و جَيطـري ئةجنومـةني وةزيـران و بةشـدار بـووني وةزيـري ثالنـدانان و         

اَلو وةزيري ثةروةردةن بة هةماهةنطي لةطةَل زانكؤيةكانن ثَيشنيار دةكةم نةصةكة بـةو  وةزيري خوَيندني با
مليـار دينـار تـةرخان دةكرَيـت بـؤ       102طوذمـةي  )شَيوةية بَيتن تاكو مةسةلةي حيسابيةكةش حةل ببَيـت  

ظـي لـة   سـندودي طةشـةثَيدان و ثةرةثَيـداني تواناكـاني مرؤ    )حيسابي تايبة  بة سندودي دةتواني بيكةينـة  
بؤ ئامادة كردني كاديري ثسثؤر لة بوارة جياجياكانن كة كؤمةَلطاو بـوارة ئـةكادهي لـة هـةرَيمي     ( كوردستان

كوردستان ثَيويسل ثَي دةبَيتن ئةمةش لة رَيطاي زةماال  و بةعسا  و توَيذينـةوةو دةوراتـي تةخةصوصـي    
 .ن سوثاس(بةثَيي رَينماييةك كة ئةجنومةني وةزيران دةريدةكا 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عيماد فةرموو

 :بةِرَي  عماد حممد حسني
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثشتطرييا رةئيا كاك عبدالسالم دكـةين دةربـارةي تةشـكيل كردنـا بـؤردَيكَين ديسـان مـن دوو ثرسـيار هةنـةن          
َي بـِري ئـةم ثارةيـة ديـار نييـةن لـة كـام بـاب لـة          ذَي دةر/ ئومَيدةوارم ئاراستةي وةزيرَي دارايـي بكـةمن ئَيـ    

 .بابةكاني بودجة دةبِرَيت
 .سوثاس. ئةظ حيسابة خاص دَي ل كي ةبيت/ دوو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر عومةر نورةديين فةرموو

 (:نورةديين)بةِرَي  عمر دد امني خدر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل ثَيشنياري ئةوةمان كرد بـوون وةكـو بـةِرَي انيش باسـيان كـرد كـة       ئَيمة لة لي

بؤردَي  بؤ ئةمة ثَي  بهَينرَيتن بـةِرَي ان لـة ليذنـةي دارايـي و ئـابووريش ثةسـنديان كـردووةن بؤيـة ئَيمـة          
بـااَلو وةزيـري ثالنـدانان و     جةخت لةسةر ئةوة دةكةينةوة كة بؤردَي  ثَي  بهَينرَيت لة وةزيري خوَيندني

وةزيري ثـةروةردةن ئـةم وةزارةتانـة لةبـةر ئـةوةي زيـاتر مـةعنني بـة مةوزوعةكـةن هةرضـةندة لةوَيـدا بـة             
ئاشكرا هاتووةن كة لة هةموو بوارة جياجياكانـدان نـةك تـةنها بـواري خوَينـدني بـااَلو توَيذينـةوةي زانسـلن         

ة دةَلَيـت لـة رَيطـاي زةمـاال ن بةتايبـةتي لـةوَي باسـي زةمـاال          هةروةها لةسةر ئةو ئاليةتةي كة دانـراوةن كـ  
كراوةن ئَيمة ثَيمانواية جطة لة زةماال  باسي وةكو بةِرَي انيش باسيان كردن باسـي توَيذينـةوةش بكرَيـت لـة     
رَيطــاي زةمــاال  هــةروةها توَيذينــةوةي زانســلن هــةروةها كردنــةوةي دةوراتــي خــاص لــة دةرةوةي هــةرَي ن  

لةناو هةرَيميش دةكرَيت ئةمة بكرَيتن واتا جطة لة خارجي ئيقلـي  داخيلـي ئيقليميشـي بـؤ زيـاد       هةروةها
بكرَيتن هةروةها لةوَيدا كة باسي دودرا  كراوةن بةِرَي ان باسي ئةوةيان كـرد عيلمـين بـةَلكو ئَيمـة ثَيشـنيار      

نكة هـةردوو مـةجال ثَيويسـتة بـؤ     دةكةين كة فةنيشي بؤ زياد بكرَيتن واتا توانا زانسل و هونةريةكانن ضو
ثةروةردة كردن و بايةخ ثَيدانن واتا ئَيمة جارَيكي تر جةخت لةسةر ئةوة دةكةينةوة كة بؤردَيكي بـؤ ثَيـ    
بهَينرَيتن هةروةها ئاليةتـةكانيش بيجطـة لـة زةمـاال  توَيذينـةوةي زانسـلن هـةروةها كردنـةوةي دةوراتـي          

دةرةوةي هــةرَي  نــةبَيتن بــةَلكو لــة نــاوةوةي هــةرَيميش بَيــتن زؤر تايبةتيشــي بــؤ زيــاد بكرَيــتن تــةنها لــة 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن تكاية ثَيشنيارةكة  بة نووسني بنووسة بؤمان بنَيرةن رَي دار عةمةر سدية فةرموو
 :بةِرَي  عمر صدية حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دني ئةو بِرة ثارةية بؤ طةشـةثَيداني تواناكـاني كوردسـتانن مـن ثشـتطريي      سةرباري دةستخؤشي لة دابني كر
لةو رةئية دةكةم كة بؤردَي  ثَي  بهَينرَيت لةو وةزيرانةي كة ناويـان هَينـران لةطـةَل ئـةوةش مـن ثَيشـنيار       
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ابة دةكةم كة لةم حيسابةن يان لةكؤتاييةوة بنووسرَيت مونادةلةي لَي نةكرَيتن بة هـيال جؤرَيـ  ئـةم حيسـ    
مونادةلةي لَي نةكرَيتن بـؤ ئـةوةي بـة جَيطـري  َينَيتـةوةو ثارةكـة تـةنها بـؤ ئـةو بابةتـة خـةرج بكرَيـتن             

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار شةومن خان فةرموو

 :بةِرَي  شةومن حممد ؤريب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن هاوِرَييةكامنةوة باس كران سوثاسئةو بابةتةي ويست  دسةي لَي بكةم لةالية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار النا خان فةرموو

 :بةِرَي  النا ادد حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
تةبيعي من تَيبيني  هةية لةسةر صياؤةكةن ئةويش بـةِرَي انن كـاك جـةمال و كـاك عبدالسـالم ئيشـارةتيان       

ن ئةوة تَيبينيةكـةم بـوون   (لصندوق مشروع تنمية وتطوير املوارد البشرية ب كورد تءن)ت ثَيدا كة بنووسرَي
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ئاشل خان فةرموو

 :بةِرَي  ئاشل ع ي  صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تَيبينيةكامن طوترانن زؤر سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار هاذة فةرموو

 :مصطفىبةِرَي  هاذة سلَيمان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثشتطريي لـة تةخصـيك كردنـي ئـةو طوذمـة ثارةيـة دةكـةم بـؤ ثـرؤذةي طةشـةثَيداني تواناكـانن بـةاَلم مـن              

ةمـاالتي خوَينـدن بَيـت    ثَيمواية ئةطةر تةنها بؤ وةكو لةكؤتايي ماددةكة ئيشارةتي ثَيداوةن ئةطةر تةنها بـؤ ز 
دةبَيت ثةيِرةوةكة لةاليـةن وةزارةتـي خوَينـدني بـااَلوة بَيـتن ئةطـةرنا دةبَيـت بـة وةزارةتـي خوَينـدني بـااَل            

 .ثةَيِرةوي بكا  بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتةكاني ترن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ئةو ثرسيارانةي كة كران كةس نةما وانييةن ليذنةي ياسايي رةئيتان دةربارةي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ثَيشنيار زؤر باش خرايـة روون هةنـدَي  ثرسـيار كـرا سـةبارة  بـة كـاديري ثسـثؤرين يـان حيسـابي خـاصن            

ردةكارييانة لـةناو  بةِرَي انن ئةوة ياساي بودجةيةن ئةوةي طرنطة لَيرة تةرخان كردني ئةو بِرة ثارةيةن ئةو و
ياسايةكة جَيي نابَيتةوةن ئةوة بة رَيسا لةاليةن ئةجنومةني وةزيـران دةردةضـَيتن ئـةو هـةموو بابةتـةي كـة       
ئَيوة وروذاندتانن ئةو ثرسيارو تةفاصيالنة لةوَي باس دةكرَيتن ئَيرة شوَيين نييةن ئةوةي طرنطة لَيرة بـاس  

ا تةرخان كراوة بؤ ثَيطةياندني كاديرن كة ئَيمة كَيشةمان هةية لة لةو وردةكارييانة كران ئةو بِرة ثارةي كةو
زؤر بوارن كةوا كاديري ثسثؤرمان نييةن لة ئايندة هةوَل بـدةين و ئيعتيمـاد لةسـةر كـاديرو خـةَلكي خؤمـان       
بكــةينن نــةك هانــا بــؤ كةســَيكي بيــاني و بَيطانــة ببــةين و بــَين فَيــرة شــتمان بكــةن و رَيمــان نيشــان بــدةنن  

ةســت لــةو ســندودة ئةوةيــةن ئــةو حيســابةش حيســابَيكي تايبةتــة بــةو بــوارةن مونادةلــةو شــل واي لــَي  مةب
 .ناكرَيتن ئةو بابةتةش دوايَي جةنابي وةزير دواي رةزامةندي سةرؤكي ثةرلةمان بؤمان روون بكاتةوة

ية بـؤ مةبةسـتَيكي تايبـة     ثرسياري ئةوة كرا كة خولي راهَينان دةكرَيتةوةن يان ناض بةِرَي انن ئةو بِرة ثارة
دياري كراوة بؤ ئةو سندودةنن ئةويرت خولي راهَينان هةمووي لةسةر بودجةي وةزارةتي خوَيندني بااَل ئةو 
ثرؤذانة بةردةوامةن ئـةوةي زةمـاال  و بةعسـا  و ئةوانـةي باسـتان كـردن ئـةوة تـةنها ثَيطةيانـدني كـاديري           

ة ئةجنومــةني وةزيــران دةردةضــَيت لــةو بوارانــةي كــة ئَيمــة  ثســثؤرة لــةو بوارانــةن بــةثَيي ئــةو رَيســايةي لــ 
زيــاد كردنـي هةماهــةنطي لةطـةَل وةزارةتــي خوَينـدني بــااَلن ئــةو    صـمان هةيــةو ثَيويسـتيمان ثــَي هةيـةن    نةد

ثَيشنيارة كراو ضةندين ئةندامان ثشتطرييان لَي كـردن هةنـدَي  باسـي ئـةوةيان كـرد كـة وةزيـري ثالنـدانان         
َيكهَيناني بؤردَي  وةزيري ثةروةردةن وةزيري خوَيندني بااَلن وةزيـري ثالنـدانانن بـةِرَي انن    زياد بكرَيت بؤ ث

ئةوانـة هــةمووي ئةنــدامن لــة ئةجنومـةني وةزيــرانن لــةوَي كــة رَيسـايةكة دةردةضــَيت ئــةو بابةتــة تــةن ي     
َيي ئـةو بـوارةي كـةوا    دةكرَيتن ئةوانيش ئةندامن لةو ئةجنومةنةن دةتوانن لةوَي هةوَل بدةن هةر يةكة بةث

نةدصمان تَيدا هةيةو ثَيويستمان بـة كـاديرةن ثَيشـنيارةكاني خـؤي ثَيشـكةش بكـا ن بؤيـة ئـةو ئةجنومةنـة          
فراوانةن كة ئةجنومةني وةزيرانةن بةِرةئي من باشرت دةتوانَيت بة كارةكاني هةَلبستَيت كة وةزيري ثالندانان 

َيندني بااَل هةمووي لةو ئةجنومةن ئةندامنن دةتوانن ئيشـةكة  تَيدا ئةندامةن وةزيري ثةروةردةن وةزيري خو
زياتر بة رَي  و ثَيكي بكةن لة ضوارضـَيوةي ئـةو رَيسـايةي دةردةضـَيت لـة ئةجنومـةني وةزيـرانن ئـةو بـِرة          
ثارةية ضيةض ياخود حيسابي تايبةتيةض ئةو حيسابة تايبةتة بة ناردني ثَيطةياندني كادير لةو بوارانةو لةو 

انةي كةوا كوردستان ثَيويسـل ثـَي هةيـةن تايبةتـة بـةوةن ئـةوةش مةبةسـتة لـة حيسـابَيكي تايبـة ن           ثسثؤر
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيتان
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 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
ن دةربارةي ئةو خااَلنة هـةموومان بـاس كـردن ئـةوةي     ئَيمة لة ئةجنومةني وةزيران كؤبوونةوةي خؤمان كرد

كة ئيقرار كراوة لـة ئةجنومـةني وةزيـران سةرثةرشـل كردنـي سـةرف كردنـي ئـةم ثارةيـة بـؤ زةمـاال  لـة             
هةموو دةوائريةكان لةاليةن ليذنةيةكـةوة ثَيـ  دَيـتن ئَيسـتا نـاوي ليذنةكـةش دَيـن ن ئـةوةش تـةنها لةبـةر           

ااَل رةنطة زؤر جار تةنها كاديرةكاني خؤي موعيدن ماجسرت دةنَيرَيت بؤ دةرةوةن ئةوةي وةزارةتي خوَيندني ب
بؤ ئةوةي كةوا ئةوان تةواوي بكةنن تةعليماتيان وايةو ئـةم مةوزوعـة عيالدـةي تـةنها بـة دةرةوةش نييـةن       

ووة لـة  بةَلكو عيالدةي بةناوةوةش هةية لة سةرف كردني ئـةم ثارةيـةن ئـةو بـؤردةي كـة دادةنرَيـت ثَيكهـات       
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و جَيطرةكةي و وةزيري ثالنـدانان و وةزيـري ثـةروةردةو وةزيـري خوَينـدني      
بااَلن ئةوة ليذنةيةكة ئيشراف دةكاتة سةر ئةوةن ئَيمة ئةم ثارةية دوَييَن باس  كردن ئَيسـتا ثرسـيار كـرا ئـةم     

ــرا      ــةني وةزي ــة ئةجنوم ــة ل ــةم ثارةي ــراوةض ئ ــةكوَيوة دان ــة ل ــاباتي    ثارةي ــةناو حيس ــة ل ــةم ثارةي ــراوةن ئ ن دان
ئةجنومةني وةزيرانةن بةاَلم ئةو وةختة كة موافةدة  كران ئةم ثارةية هةَلدةطريَيت دةخرَيتة سندودَيكةوةن 
سندودَيكي تايبة ن كة خراية سندوق هةموو كةسَي  حيساب دةكاتةوة حيسابي تايبة ن من دةض  حيساب 

ايبةتة بة خؤمن ئةو حيسابةش تايبةتة بة سندودةكةن ئةو حيسابة تايبةتـة  دةكةمةوةن بةاَلم ئةم حيسابة ت
بؤ ئةوة نييةن ئةسَلةن ئةوة لة نةصي دانونةكةدا دَيت مونادةلةشي لةسةر ناكرَيتن تةنها بؤ ئةو مةبةسـتة  

ومةني مليار دينارةكة كة لة ئةجن 102سةرف دةكرَيت لةاليةن ئةو ليذنةيةوةن ئةسَلي ثارةكةش كة دةَلَيني 
 .وةزيران دانراوةن لة مةسروفا  ئوخرا وةرطرياوةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ن ئةو ثَيشنيارةي كـة كـراوةو هـاتووةن دةدةينـة ليذنـةي ياسـايين بـؤ ئـةوةي بيخوَيننـةوةو تةعـديال            
 .لةسةري بكةينن كةرةم بكة فةرموو

 
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكا
لة دةرةئةجنامي ئةم مونادةشاتانةن وةكـو ئةنـدام ثةرلـةمانَي  بؤضـوونَيك  هةيـة دةخيةمـة ثـاَل بؤضـووني         

ن كةليمـةي بةعسـا  و ديراسـا  و    (زماءالت وبعثاءت ودرا اءت وتدريبياة    )هاوِرَيي بـةِرَي م كـاك جـةمالن كـة     
مةشـروعي تةمنيـةي دـودرا ن ضـونكة ئـةو       تةدريبية ئةطةر ئي افة بكرَيتن ئةو كاتة زياتر طوجناوة لةطـةلَ 

 .بابةتة هةموو وةزارةتةكان دةطرَيتةوةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ثَيشنيارة هاتووةن رةئيتان كاك شَيروان و كاك عةونين ثَيشنيارةكان بةو شَيوةية بـوونن مةمجوعةيـةك   
ــة ئةمــ     ــردن ك ــةوةيان ك ــنياري ئ ــةِرَي  ثَيش ــةماني ب ــدام ثةرل ــااَلو   ئةن ــدني ب ــي خوَين ــي وةزارةت ة ئيختيصاص
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توَيذينةوةي زانسل و زانكؤيةكان و مةعهةدةكانةن لةوَيوة جَي بـةجَي بكرَيـتن بةشـَي  ثَيشـنياري ئـةوةيان      
كرد كة ئةمة بؤردَي  دابنرَيت لة ئةجنومـةني وةزيـران كـة وةزارةتـي مـةعين ئةنـدامن تيـاين ثرؤذةكـةش         

ضــووني ئــةم بةِرَي انــة تةدريبــةن بــةو شــَيوةية بــوون ئامينــة زكــري    وةكــو خــؤي بــةم ســادةية هــاتووةن بؤ 
ثرسيارَيكي هةبوون جةنابي وةزير ئةطةر وةاَلمي بدةيتةوةن ثرسيارةكة بؤ عةرزي جةنابت بوون بـؤ ئـةوةي   

 .ئةو ثرؤذةية ضؤتة مةجليسي شورا
 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
مةش موشكيلةمان نييةن ئةطةر دانونةكة ثَيويست بةوة بكا  ئيعادة لة صياؤةكةي بكرَيتةوةن بةاَلم ئةوة ئَي

 .ئَيوة دةزاننن ئَيمة ئةو دانونةمان ناردؤتة ئَيرةن ثَيشنياري ئَيمةية كة ناردوومانةن ديارة كةموكوِري تَيداية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بـوو بـةثَيي ياسـا ثـَيش بَيـت دةضـَيتة ئـةوَين ضـووةض يـان نةضـووةةض ئـةو            جةنابي وةزير ثرسيارةكة ئـةوة  
 .ثرسيارة بؤ ئَيمة وازيح بَيت بؤ ئةنداماني ثةرلةمان

 :وةزيري دارايي/بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةبانا

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .عةفوم بكةن من بةو شَيوةية تَي نةطةيشت  لة ثرسيارةكةن نةضؤتة مةجليسي شورا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن ببوورنن دةزانن هةمووتان وةستاون هيالكنن بةاَلم ئةو زروفةن كةرةم بكة
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .خؤي وةزير تةوزحييدا كة ئةجنومةنةكةش دروست بووةن بؤردةكةش دروست بووةن يةعين من تَي ناطةم  
 
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  

ئَيمة وازحية لَيرة بنووسرَيتن ئةمة دانونةن دةستوورةن دةمانةوَيت لةناوي وازيح ديـار بَيـتن بـةياني نـةَلَين     
هيال نييةو ئَيمة بة كةيري خؤمان دةيكةينن بةِرَي انن دة ئةندام ؤائيبـةن ئـيرت دةبَيـت ئَيـوارانيش دووبـارة      

 .ةي كة هةنن ئَيستا دة كةس حازر نييةتةسجيل بكةينةوةن ضونكة لةو بةِرَي ان
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لة ئةجنامي وةرطرتين ئةو ثَيشنيارانة كة لةاليةن ئةنداماني بةِرَي  ثَيشـكةش كـران صـياؤةكة بـةو شـَيوةية      
 :دةبَيت

 :املءدة ا ءمسة عشرة
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ق مشروع تنمية وتطوير قدرات كورد تءن البشرية ب حسءو مليءر دينءر لصندو( 102)خيصص مبل  قدره 
خءص الا  اعداد الةوادر املتخصصة ب الءالت املختلفة اليت حيتءاهء االقليا عان طرياق الزماءالت والبعثاءت     
واال ءث والدورات التدريبية حتل ا راف هيئة علياء بركء اة ركاييف جملايف الاوزرا  ونءكباب و وزرا  الرتبياة        

 .العءلي والبحث العلمي والتخطي  وفق نظءل يصدره جمليف الوزرا  والتعليا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي انن طوَيتان لَي بوو خوَيندرايةوةن ئةو بةِرَي انةي كة لةطةَلدان تكاية دةستيان بةرز بكةنةوة دةخيةينة 
سـوثاسن يـةك كـةس لةطةَلـدا نييـةن      دةنطدانةوةن زؤر سوثاسن كَي لةطةَلدا نيية دةسل بـةرز بكاتـةوةض زؤر   

ئةويش كاك دكتؤر سـةباحةن بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـران بـؤ ماددةيـةكي تـر تكايـةن رَيـ دار سـكرتَيري            
 .ثةرلةمان موداخةلةي هةية

 :بةِرَي  فرست ادد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ؤتــة بــةيين ناوةِراســل ماددةكــاني ئــةو ماددةيــةي كــة عيالدــةي لةطــةَل تــةداعودي شــةهيدةكان هةيــةن كةت 
دروست كردني ثرؤذةكانن ئةويش ماددةي شـازدةيةو مـاددةي بيسـتةن لةبـةر ئـةوة مـن داوا دةكـةم مـاددةي         
شازدة دوا خبرَيتن ماددةي شةهيدةكان بَيتة ثَيش تاكو تةسةلسولي ماددةكان بةشَيوةيةكي هونةري دروسـت  

 .بكرَيتن زؤر سوثاس
 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةددي  كردن و تاخري كردني ماددة مانيعمان نييةن شـتَيكي تةبيعييـةن بـؤ ئـةوةي بةشـَيوةيةكي مونةسـية       
 .دةربضَيتن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ني كوردسـتان دةنطـي لةسـةر بـدةنن بـةرَي انن ئـةو ثَيشـنيارةي كـة         بةس ثَيويست دةكا  ئةنداماني ثةرلةما
كاك فرسة  كردي دووبارة دةيكاتةوةن كاك شَيروان ئةطةر بيَلَييتةوةو رووني بكةيتةوةن بؤ ئةوةي بيخةينة 

 .دةنطدانةوة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ؤِرَيتن لةبةر ئةوةي ماددةي شازدة دةضـَيتة مـاددةي بيسـتن مـاددةي     خؤي تةسةلسولي ماددةكان تؤزَي  دةط
 .هةذدة تؤزَي  دَيتة ثَيشةوةو تةنسيقي دةبَيت لةطةَل ماددةكاني ترن تةنها ئةوةية مةبةستةكة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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حةظدة بَيتة ثَيشن كـَي  بةِرَي انن ئَيستا ئةو بةِرَي انةي لةطةَل ئةوةدان كة ماددةي شازدة دواخبرَيت ماددةي 
لةطةَلداية دةسل بةرز بكاتةوةض زؤر سوثاسن كَي لةطةَلدا نيية دةسل بةرز بكاتـةوةض زؤر سـوثاسن بـةكؤي    

 .دةنط ثةسند كران ئَيستا بضينة سةر ماددةي حةظدة كةرةم بكة
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املءدة السءبعة عشرة
 :تا زيءدة رواتن ذوي الشهدا  وضحءيء االنفءل واال لحة الةيميءويةت -1
 :وفق النسن التءلية%( 16, 06)ذوي الشهدا  بنسبة  -أ

 %(.06)الو دينءر ( 522)الو دينءر اىل ( 422)من  -1
 %(.16)مليون دينءر ( 17200)الو دينءر اىل ( 222)من  -0
 .الو دينءر( 62)م طوع قدره  مببل ( هاوواَلتي)ذوي الشهدا  املدنيني  -و
 %(.62)عواك  الشهدا  امل نفلني بنسبة  -0
 .الو دينءر( 62)الو دينءر اىل ( 32)املعوقني من  -أ -3
 .الو دينءر( 122)الو دينءر اىل ( 62)املعوقني من  -و
 .ينظا ذلك بتعليمءت تصدر من قب  جمليف الوزرا  -ق
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .َي  سةرؤكا ثةرلةمانبةِر
 :ماددة  شازدةم

 :مووضة  كةس وكار  شةهيدان ودوربانيانا ئةنرال وضةكا كيمايا بةم ثَية زياد دةكرَي
 :بةثَيا ئةم رَيذانة  خوارةوة%( 16706) كةس وكار  شة هيدان بة ِرَيذة   -مح

 % .06هةزار دينار ( 522)هةزار دينار بؤ ( 422)لة  -1
 % .16دينار ( 17230)بؤ هةزار دينار ( 222)لة  -0

 /ب
 .هةزار دينارة( 62)بةطوذمةيةكا براوة كة ( هاوواَلتا)كةس وكار  شةهيدة شارستانيةكان  -1
 %  .62خَي انةكانا شةهيدة ئةنرال كراوةكان بةرَيذة   -0
 .هةزار دينار( 62)هةزاردينارةوة بؤ ( 32)كةم ئةندامان لة  -مح  -3
 .هةزار دينار( 122)هةزاردينارةوة بؤ ( 62)يستيةكان لة كةم ئةندامان خاوةن ثَيداو -ب
 .ئةمانة بةرَينمايا ِري  دةخرَين كةئةجنومةنا وةزيران دةر  دةضوَينا -ج

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
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 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة زيـادةي كةسـوكاري شـةهيدان و ئـةنرالكراوةكان و ئةسـليتةي كيميـاوين ئَيمـة تةئيـدي         ئةو بِرطانةي كة ثةيوةندي هةيـة بـ  
دةكةين و هيال موالحةزةمان نييةن بةاَلم موالحةزةمان بةنيسـبة  مةسـةلةي كـةم ئةندامةكانـةن كـة ثَيويسـتة مووضـةكانيان        

 :زياد بكرَيت بةو نيسبةتةي خوارةوة
 .هةزار دينار( 122)بؤ  هةزارةوة( 62)بةنيسبة  بِرطةي يةكةم لة 

 .هةزار دينار( 162)هةزار دينار ببَيتة ( 62)بةنيسبة  بِرطةي دووةميش رَيذةكة بةم شَيوةية بَيت لة 
 .بِرطةي سَييةميش البدرَيتن لةبةر ئةوةي تةعليما  دةركردن لة دةسةاَلتي ئةجنومةني وةزيرانةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووبةِرَي انن فةر
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكا ثةرلةمان
 .لة سي هةزار بؤ سةد هةزارن لة ثةجنا هةزار بؤ سةدو ثةجنا هةزار دينارن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي انن ديارة هةمووتان هيالكن لةسةرؤكايةتي ئيتيرادمان كرد كةميش ماوةن دانيشتنةكة دوادةخةين بؤ 
ن خواتـان  (11)تا ئةو كاتة بة ئومَيدي خوان كؤتايي بة دانيشـتنةكة دةهَيـنني سـةعا     ( 11)بةي سةعا  س

 .لةطةَل
 

                                                                                                                                                                      
 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارسالن باي  امساعيل                     ست ادد عبداه                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان                         عَيراق    – كوردستان
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 ي نائاسايي (9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7202\3\7رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  ي نائاسايي(9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7/3/7202 رَيكةوتي شةممةسَي 
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عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  0/3/0212رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (12)كاتذمَير   
 بـةِرَي   بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَي  فرسـت محدـد عبـداه سـكرتَيري     , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  نائاسايي ي(9)

 :بةرنامةي كار
ي 1990واركراوي سـاَلي  ي هـةم (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

 نائاسـايي  ي(9)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني
بـةم   دا 0/3/0212ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي      (12)سَييةمي هةَلبذاردن لة كـا   خولي 

 :شَيوةية بَيت
ي هـةرَيمي  0212ن و بِرياردان لةسةر ثـرؤذةي ياسـاي بودجـةي سـاَلي     بةردةوام بوون لةسةر طرتوطؤ كرد -1

 .عَيراق –كوردستان 

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتانن دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةن خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردنن ســاَلي يةكــةمن خــولي     
بــةثَيي : ن بةرنامــةي كــار0/3/0212ي نائاســايين رؤذي دانيشــنت (9)طرَيــداني يةكــةمن ذمــارةي دانيشــنت  

ي ثةرلـةماني  1990ي هةموار كراوي سـاَلي  (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 5)ي ماددة (1)حوكمي بِرطة 
ــارة        ــتين ذم ــاري دانيش ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقن دةس ــتاني عَي ي (9)كوردس

/ 0/3ي ثـَيش نيـوةِرؤ رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي      (12)ةمي هةَلبذاردن لـة كاتـذمَير   نائاسايي خولي سَيي
 :دا بةم شَيوةية بَيت0212

ي هـةرَيمي  0212بةردةوام بوون لةسةر طرتوطؤ كردن و بِرياردان لةسةر ثرؤذةي ياساي بودجةي ساَلي  -1
 .عَيراق –كوردستان 

باي و كاك دكتؤر ئاشلن كاك ياسني وةزيري كارةبان هةروةها بةخَيرهاتين وةزيرة بةِرَي ةكان دةكةينن شَيخ 
بريكاري وةزارة  كاك رةشيدن زؤر بـةخَير بـَينن داوا لـة ليذنـةي ياسـايي و دارايـي دةكـةم كـةرةم بكـةن بـؤ           
جَيطاي خؤيانن تَيبينيةكمان بؤ هاتووة دةَلَيت لةكاتي دسة كردني وةزيرة بـةِرَي ةكان راناوةسـتنة ثـاوةن بـة     

قة  رادةوةسنتن بةاَلم بة شَيخ باي  ئَيمـة ئيجازةمانـدان ديـارة ئـةويرتيش واي انيـوة لةبـةر وةزعَيكـي        حةدي
تايبة ن ئةواني تريش وايـان انيوة عادةتـةن بـةس لةمـةودوا مـن دَلنيـام خؤيـان بـةِرَي ةوة رادةوةسـنتن زؤر          

 .سوثاس
ةسـتَيت و دةتوانَيـت دانيشـَيتن ليذنـةي     بةنيسبة  شـَيخ بـاي  سـةرؤكايةتي ئيجـازةي ثَيـداوة دةتوانَيـت راو      

ياسايي كـةرةم بكـةن بـؤ بـةردةوام بـوونن مـاددةي هـةذدة كـة دةبَيتـة مـاددةي شـازدةن يـةكَي  لـةؤو بـؤوةن               
 .يةكَيكيش دواكةو ن فةرموو كةرةم بكة



 344 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة هــةمان كاتــدا رةئــي ليذنــةي دارايــي و ليذنــةي ياســايي عــةرزي   ئَيمــة دوَيــيَن ماددةكــةمان خوَينــدةوةو لــ 
ثةرلةمامنان كردن ئَيستا كاتي ئةوة هاتووة دةرطاي مونادةشة بكرَيتةوة بؤ بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمانن بؤ 

 .ئةوةي راو بؤضووني خؤيان دةربِ ن سةبارة  بةو ماددةيةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .َي انةي كة دةيانةوَيت دسة بكةن ناويان دةنووسنين كاك عةوني كةرةم بكةئةو بةِر

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةو         ــةبارة  ب ــةمن س ــايي دةك ــةي ياس ــابووري و ليذن ــي و ئ ــةي داراي ــة ليذن ــي ل ــةكي دةستخؤش ــوثاسن ثَيش س
و ئةنرالكراوةكانن بةاَلم ثَيشنياز دةكةم كـة بِرطةيـةك   ثَيشنيارةي كة كراوة بؤ زياد كردني مووضةي شةهيد

 :زياد بكرَيت لةسةر ماددةكة بةو شَيوةية
ن واتا سـوودي لـَي   (1/1/0212تصرف الزيءدات املضءفة على رواتن الشهدا  امل نفلني ملستح يهء اعتبءرال من )

 .كرَيتن زؤر سوثاسئيعتيبار بكرَيت و بؤيان سةرف ب 1/1وةربطرن لةو ماوةية كة دةدهة لة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عبدالردن فةرموو

 :بةِرَي  عبدالردن حسني ابابكر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة ماددةي شازدة باسي مووضةي شةهيدانةن كة ناوي شةهيدان دَيت دةبَيت سةر دابنوَينني بؤيانن 
ئةو شةهيدانةية كة لةطةَل هةموومان ثَيشمةرطة بووينة لة رؤذانـي سـةخت    ضونكة ئةوة بةرهةمي هةموو

 :و دذواردان بؤية من ثَيمواية ئةو ماددةية تةعديلي تيا بكرَيتن ئةويش بةم جؤرةي خوارةوة
ثلة بةندي لة شةهيد بووندا نةمَينَيتن هةموو شةهيدان بة سةركردةو ثَيشمةرطةي ئاسـاييةوة يـةك   / يةك

ــة بــؤ ذمــارةي منــداَل و خَي انــي شــةهيدان    ثلــة شــةهادةت يان هــةبَيت و ثــَي ببةخشــرَيتن هــةروةها دةرماَل
دابنرَيتن ضونكة هةندَي  شةهيد يـةك منـداَلي هةيـةن هةنـدَي  شـةهيديش ثَيـنج وةرسـةي لـةدواي خـؤي          

 .بةجَي هَيشتووة
يابـارانن كـةم ئةنـدامان    ئةو بِرة زيادةي كة ضؤتة سةر مووضةي كةسوكاري شةهيدانن ئةنرال و كيم/ دووةم

 :كةمةن بةم جؤرة زياد بكرَيت
زيـاد بكـا ن   % 32هةزار دينـار بـة رَيـذةي لـة     ( 522)هةزار دينار بؤ ( 422)شةهيداني خاوةن مووضةي  -مح

 .زياد بكا % 06نةك لة 
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زيـاد بكـا ن   % 02دينار بة رَيذةي لة ( 1222222)هةزار دينار بؤ ( 222)شةهيداني خاوةن مووضةي  -ب
 .زياد بكا % 16ك لة نة
 %.62زياد بكا ن نةك لة % 122كةسوكاري شةهيدان و ئةنرال و كيمياباران بة رَيذةي  -ج
هـةزار  ( 62)هةزار دينار زيـاد بكـا ن نـةك    ( 162)هةزار دينار بؤ ( 32)كةم ئةندامي خاوةن مووضةي  -ه

 .دينار
هـةزار  ( 122)ار دينار زياد بكا ن نةك هةز( 022)هةزار دينار بؤ ( 62)كةم ئةندامي خاوةن مووضةي  -و

 .دينار
 .ئةوة وةكو رةئي خؤمة بةثَيويست دةزامن كة بةو شَيوةية بَيتن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار شَيرزاد فةرموو

 :شريف عبداحلءفظبةِرَي  شَي راد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بَلَي  بؤ ئةوةي ئَيمة لة داي  بـوون مردنـدا يةكسـان بـنين بـةثَيي هـةموو        من دةمةوَيت لةسةر شةهيدةكان
نووسراوي ئةمساني و زةمينيةكان يةكسان بنين كة هةموويان بة شريي داي  بةخَيو كرا بنن بـؤ دةبَيـت لـة    

 ..........شةهيد بووندا ثلة بةندي بكرَينض دةكرَيت لة ذياندا ثلة بةندي بكرَينن بةاَلم دواي شةهيد بوون
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كاك شَيرزاد رجائةن ئةمة ثرؤذةيةكة لةبةر دةسل ئَيوةي بةِرَي ةن ئةو رَيذةية دانراوةن ثَيـت كةمـة زيـادي    
بكةن دوو بةرابةري بكة بةو رووةي كة دةناعةتت ثَييةتين ناتوانرَيت ئةو ثلـة بةنديـة بكرَيـتن ئَيمـة لَيـرة      

رة هاتووةن ئَيمة لَيرة مةسووولنين ئةطةر رةف ي بكةينن ئَيمة لَيي مةسووولنين ئةطةر دةبولي بكةن وةكو لَي
ئةطةر زيادي بكةين ئَيمـة لَيـي مةسـووولنين كـةميش بكـةينن ئَيمـة لَيـي مةسـووولنين ئَيسـتا شـتَي  لةبـةر            

 .دةستمان بؤ خؤمان دةراري لَي بةدةينن تكاية

 :شريف عبداحلءفظبةِرَي  شَي راد 
 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

ئةوةي دةمةوَيت لَيرة بيَلَي  ثةرلةمان و حكومة  بةِراسل حةق واية خؤمان لةو ري  بةنديية البدةينن با 
ئةو شةهيدانةي كة هةيةن ئَيمة ئةو رؤذة تةئكيدم لـَي كـردةوةن ئـةو شـةهيدانةي بةتايبـةتي شـةهيدةكاني       

ليوانن يةعين هيال رةوا نييةن ئَيستا ئـةو شـةهيدة بـة     ثَيش راثةِرين هاوِرَييةكانيان ئَيستا عةميدو عةديدو
هةزار دينار خانةنيشن بكرَيتن بةاَلم هاوِرَييةكةي لة ذياندا ماوة شةهيديش نةبووة مليؤنَي ن يـان  ( 522)

دوو مليؤن مةعاشي بَيتن حةق واية بةِراسل ئَيمة تؤزَي  بري لةوة بكةينةوةن بؤ ئـةوةي ذيـاني كةسـوكاري    
نة خؤش بكةينن لة باسي كةم ئةنداماندا من دةمةوَيت بةِراسل سةرجني ئةنـداماني ثةرلـةمان   ئةو شةهيدا

رابكَيش  بؤ يةك شتن ئةويش با هةموومان بري لةوة بكةينةوة يةكَي  لـة خَي انةكـةمان كـة نـ يكرت كةسـة      
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ةو كـةم ئةندامـة   هـةزار دينـار ئـ   ( 122)هـةزارن يـان بـة    ( 62)الم ذياني ئةو كةم ئةندامة ضـؤنةض ئايـا بـة    
دةتوانَيت بذَيتض بةس ثارةي تةكسيةكةي كة ناتوانَيت بِروا ن بة تةكسي دةِروا  بؤ بازاِرو دَيتـةوةن رةنطـة   
بةشي سَي رؤذي بكا ن رةنطة بةشي دوو كيلؤ طؤشل بكا ض يةعين بةشـي ضـيان دةكـا ن ئةطـةر منداَليشـي      

ن لـَي دةكـةمن رجاتـان لـَي دةكـةم لَيـرةدا بـا تؤزَيـ          هةبَيتن خـؤ ئـةوة هـةر ثَيـي ناذَيـتن لةبـةر ئـةوة تكاتـا        
ي ئـةم كؤمةَلطايـةي ئَيمـة ثَيـ      %12هةَلوَيستة بكةينن بريَي  لةوة بكةينةوة كة ذياني كةم ئةندامان كةلـة  

دةهَينن بريَيكيان لَي بكةينةوةن بؤ ئةوةي بتوانني ذيانيان خؤش بكةينن لةو فةدةرةيـةي كـة هـاتووة باسـي     
دةكا ن من داوا دةكةم ئةو بِرة ثارةيةي كة بـؤي دةبِرَيتـةوةن بـؤ كـةم ئةنـدامان كـة بـةهيوام        كةم ئةندامان 

زياتر بَيتن زؤر زياتر بَيت لةوة لةكاتَيكدا لَيي نةبِرَيتن ئةطةر ئيشـي تـري كـردن ئةطـةر هـةر كـارَيكي تـري        
زينداناني سياسي برادةرينـة  كردن ئةو مووضةي كة دةيدةنَي تايبة  بَيتن عيالدةي بة كارةكةيةوة نةبَيتن 

زؤريــان هةيــة تــا ئَيســتا نينؤكــةكانيان لــةناو طريفانياندايــةن تــا ئَيســتا نينؤكــةكانيان لــة شــوَينَي  دانــاوةو    
ــة       ــةمرتيان نــةكردووةن ل ــمةرطةكان ك ــة ثَيش ــينَيكن ل ــةوانيش ض ــَيت ئ ــري نةض ــةوةمان ب ــا ئ ــةَليانطرتووةن ب ه

يش حـةق وايـة حيسـابَيكي باشـيان بـؤ بكرَيـتن هـةموواان        شةهيدةكان كةمرتيان نةكردووةن يةعين ئـةوان 
دةزانني كة بةِراسل بةهؤي هةَلةجبةو ئةنرالةوة ميللةتةكةمان ناسرا لة عالةمدان ئـةوان لـة بـري نةكـةين و     

 .حيسابَيكي ورديش بؤ ئةوان بكةينن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار نيشتمان فةرموو

 :َي  نيشتمان مرشد صاحلبةِر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثشتطريي لة راثؤرتةكةي ليذنةي دارايي دةكةمن من يةكن دوو خاَل  هةيةن ئةواني تر واب امن ئةو برادةرانة 
 .دةرماَلةي منداَلي شةهيدان دابنرَيتن كة ئةوة زؤر ثَيويستة/ باسيان كردن يةك

شَيرزاديش باسي كردن من ثَيمواية ئةو سي هةزارة بؤ ثةجنا هـةزار   بةنيسبة  كةم ئةندامانن كة كاك/ دوو
زؤر زؤر كةمةن ئةطةر بكرَيت بة سةدو ثةجنا هةزارو دةرةجةشيان بؤ دابنرَيت كةم ئةندامن ئةوانةي ثـةجنا  

 .هةزاري كراوةتة سةد هةزارن ئةويش بكرَيت بة دوو سةد هةزارن زؤر زؤر شتَيكي باشةن سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .زؤر سوثاسن رَي دار حمةمةد فةرموو

 :بةِرَي  حممد ادد علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا ثشتطريي لة ناوةِرؤكي ليذنةي ياسايي و دارايي دةكةمن لة هةمان كاتيشدا ثشتطريي لة دسةكةي كاك 
شـنيارم بـؤ ئةوةيـة لـةو هينانـة      ةوة ئةو مووضانة سةرف بكرَيتن مـن تـةنها ثيَ  1/1عةونيش دةكةمن كة لة 

بةس شةهيدي هاوواَلتيةن كة بِرطـةي ثـةجنا هـةزار دينـار هـاتووةن ديـارة ثـةجنا هـةزار دينـار لـةو رؤذانـةدا            
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كةمةن بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةو ثةجنا هةزار دينارة بـؤ شـةهيدي هـاوواَلتي بكرَيتـة سـةد هـةزار دينـارن        
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسن رَي دار طؤران فةرموو زؤر

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا مـن ثشـتطريي لـة راثؤرتةكـةي ليذنـةي ياسـايي و دارايـي دةكـةم سـةبارة  بـة زيـاد كردنةكـةن وةك             
شـةهيدو   ئةندام ثةرلةمان و كوِرة شةهيدَيكيش دةمةوَيت ئةوة بَلـَي  كـةوا تـةعوي  كردنـةوةي كةسـوكاري     

ئةنرال بة ثـارة بةِراسـل بـة هـةر ضـةندَي  بكـرَينتن ناكرَيـت ئَيمـة دياسـي لةسـةر بكـةينن ضـونكة ضـةند              
زياتريان ثَي بدرَينت ناكاتـةوة مودـابيلي ئـةو دوربـاني و ئـةو موعاناتـةي كـة ئـةوان هةيانـةن بـةاَلم لةطـةَل            

نـاوخؤن ئةطـةر زيـاد بكـةين ثَيويسـتة لـة        ي ثـةيِرةوي (23)ئةوةشدا ئَيمة ثَيويستة ثابةند بني بة مـاددةي  
شوَينَيكي تر رَيطا ضـارةي بـؤ بدؤزينـةوةن ئـةو هـةنطاوةي ئَيسـتا زيـاد كـراوة وةك شـتَيكي سـةرةتان مـن بـة             
كارَيكي باشي دةزامنن سةبارة  بةو زياد كردنةي بِري كـةم ئةنـدامانيشن ديسـان مـن بـة هـةنطاوَيكي ضـاكي        

مة هاوكارييةن بـة تةئكيـد وةك مووضـةيةك بَيـت كـةم ئةنـدام تـةنها ئـةو         دةزامنن ئةوةي ئَيمةش ب انني ئة
ــتن بــةاَلم ئةمــة هاوكارييــةن رَيطــر نييــة لــةوةي كــةوا      مووضــةية وةربطرَيــتن مــن دَلنيــام تــةنها بةمــة ناذَي

 .مووضةيةكي تر وةربطرَيت سةبارة  بة كةم ئةندامانن بؤية من دةستخؤشي  هةية بؤتانن سوثاس

 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
 .زؤر سوثاسن رَي دار دادر حةسةن فةرموو

 :بةِرَي  دادر حسن دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا خؤشتاَلي خـؤم دةردةبـِرم بـةوةي كـة مووضـةي كةسـوكاري شـةهيدان و دوربـاني ئـةنرال و ضـةكي           
ي يةكـةمن كةسـوكاري شـةهيدة    خـالَ ( ب)كيمياوي بةم ثَيية زياد كراوةن بةاَلم سَي تَيبيني  هةية لـة بِرطـةي   

هةزار دينارةن من ثَيشنيار دةكةم ئـةو مةدتوعيـة   ( 62)بة طوذمةيةكي بِراوة كة ( هاوواَلتي)شارستانيةكان 
نةبَيتن ضونكة ئةرك و ذيان رؤذانة طؤِراني بةسـةردادَيتن ئةمـةش بةشـَيوةيةك بَيـت لةطـةَل بارودؤخةكـة       

 .بتوانرَيت بؤيان زياد بكرَيت
مـن ثةسـند دةكـةمن    % 62خَي انةكاني شـةهيدة ئـةنرالكراوةكان بـة رَيـذةي     / ِرطةية لة خاَلي دووهةر لةم ب

كـةم ئةنـدامان لـة سـي هـةزار دينـارةوة بـؤ ثـةجنا هـةزار دينـارن مـن بـة كـةمي دةزامنن              -مح/ بةاَلم هي سـَييةم 
ن ثـَي ناكرَيـتن ئةمـة    بةتايبةتي بؤ ئةو ثةككةوتووانةي كة رَيذةي ثةككـةوتوويان زؤرةن هـيال كـارَيكي تريـا    

 .كةمة
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بةهةمان شَيوةن ثَيشنياريش دةكةم خاَلَيكي تر زياد بكرَيتن بؤ ثةككةوتوواني شةلةلي دةما ن لَيرة  -خاَلي ب
ئاماذةي ثَي بكرَيتن ضونكة ئـةوان حاَلـةتيان لـة هـةر هـةمووان خـراثرتةن ئةطـةر مووضـةيةكي تايبـة  بـؤ           

 .ئةوان هةبَيت ثَي  باشةن سوثاس
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .زؤر سوثاسن رَي دار فازل بةشارةتي فةرموو

 (:بةشارةتي)حممد دادر فءض بةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبة  كةسوكاري شةهيدن يـان مووضـةي شـةهيدن بةِراسـل مـن ثَيموايـة هـيال اليـةكمان الرهـان نييـة           
نيـة بـدرَيت بـة يـةك خانـةوادةي شـةهيدن هَيشـتا        لةوةي ئةطةر هـةموو مووضـةي هـةرَيمي كوردسـتان مي ا    

دةَلَيني دةتةرةيـةك لـة خوَينةكـةي ناكـا ن بـةاَلم مـن هيـوادارم ئـةو بةِرَي انـةي ئةنـداماني ثةرلـةمان ئـةو             
دسةيةم خراث وةرنةطرنن يان راي طشل كة طوَيي لة دسةكامن دةبَيتن بة حةديقـة  بـا ئَيمـة دسـة لةسـةر      

ةروةرو بةرثرسي ئَيمة بوون لة رؤذة سةختةكاني خةباتـدان ئـةو كةسـانةي كـة     ئةوانة نةكةين كةطةورةو س
لة رابردوو بةرثرسي ئَيمة بوونن من بةش بة حـاَلي خـؤم ئَيسـتاش ئـةوةي كـة دةيناسـ  بـةالي طؤِرةكةيـدا         
رة  دة  كوِرنوشي بؤ دةبةمن بؤية ئةطةر ئَيمة رازي بني ئَيستا مووضـةي خؤمـان وةكـو هـةموو مووضـةي      

كة ئاساييةكاني تر بَيتن بـا مووضـةي سـةركردة شـةهيدةكانيش وةكـو مووضـةكاني تـر بَيـتن بؤيـة بـة           خةَل
حةديقة  من ثَيمواية ئَيمة رةئيةكمان هةيةن هةرضةندة من باس لةرةئي خؤم دةكةم تةعن لة رةئي هـيال  

اليؤنة سـةر لقـي شؤِرشـي    بةِرَي َي  نييةن ناكرَيت راستيةكةي كةسَي  ئامر هَي ي شؤِرشي ئةيلولةن ئامر بةت
ئةيلولةن وةكو شةهيدةكان تاج و بيلبيلةي ضاوي هةر هـةمووماننن مـن بـةش بـةحاَلي خـؤم لـةناو خَي انـي        
خؤم ضوار شةهيدي فيعلي سةنطةرم هةيةن هيال كامَيكيان شةهيدي سةركردة نـنين شـةهيدي ثَيشـمةرطةنن    

مــة لَيــرة ئــةو ؤــةدرة لــة كةســوكارون يــان لــةو   فةخريشــيان ثَيــوة دةكــةمن بــةاَلم بةِراســتيةكةي ناكرَيــت ئيَ 
سةركردة بةِرَي انةي خؤمان بكةينن كة روحي خؤيان بةخشيوة بَلَيني با مووضةكةي ئةوة بَيتن لـة هـةمان   
كاتدا ئيشارةثدان ئةطةر هةموو مي انيةي هةرَيمي كوردستان بدةين بة يةك شـةهيدن هَيشـتا دةَلـَي  كةمـةن     

 .اتة  َينَيت وةكو خؤيبؤية هيوادارم ئةو حيساب

خاَلَيكي ترن هيـوادارم كـة هـةموومانن هـةموو كاتَيـ  بـاس لـة دوربانيـان ئـةنرال و كيميابـارانن بةتايبـةتي            
كيميابـاراني شـاري هةَلةجبـة دةكـةينن بةِراسـل شـةهيداني كيميابـاراني هةَلةجبـة طرفتَيكـي زؤر طـةورة لــة           

ةناو شةهيداني كوردستانن تةنيا شـةهيداني هةَلةجبةيـة بـة    مةسةلةي ثَيداني مووضةيان هةيةن ثَيشمواية ل
بِر مووضـةيان بـؤ ديـاري كـراوةن بـة تـاك نييـةن لـة شـةهيدَيكةوة بـؤ سـَي شـةهيدن كـة هـةر خانةوادةيـةك                
هةيبَيت سَي سةد هةزاري بؤ دانراوةن ئةمة ناكرَيت بةِراستيةكةين لة سَي شةهيدةوة بؤ ضواردة شةهيد لـة  

ش سـةد هـةزار دينـاري بـؤ دانـراوةن يـةعين بـؤ هـةر ضـواردة شـةهيدةكةن بؤيـة داواكـارم             هةر خَي انَي  شة
رَي بةندييــةكن يــان تةحديــدي مووضــةي ئــةو شــةهيدانة بكرَيــتن شــةهيداني كيميابــارانن كــة بــةتاك هــةر 
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شةهيدَي  ضةند شةهيدانةكةيةتين بةِراستيةكةي ناكرَيتن ضـونكة ئَيمـة هـةموومان لـة جـةنابي سـةرؤكي       
َي  و سةرؤكي كؤمارو هةتا هةر تاكَيكمان هةموو كاتَي  باس لة كارةساتي دَلتـةزَيين هةَلةجبـة دةكـةينن    هةر

بةاَلم لة هةمان كاتدا شةهيداني هةَلةجبة بة بِر مووضةيان بؤ دياري كراوةن ئةوةش بةِراستيةكةي بـة كـةم   
دةتـوامن بَلـَي  ئـةوة بـة حةديقـة        حيساب كردنَيكي دةزامنن نـةك بـة شـةهيدانة بِرينـةوةن هيـوادارم هـةتا      

طرفل كؤمةاَليةتيشي دروست كردووة لة مةسةلةي ئـةو شـةهيدانة ثَيدانـةن بؤيـة ئةطـةر تةحديـد بكرَيـت        
هةر شةهيدَي  ضةندي ثَي بدرَيت و وةكو هةموو شةهيدَيكيش حيسابي بؤ بكرَيت شةهيداني كيميابـاراني  

انن كة كةم ئةندامان لةناو سةرتانسـةري كوردسـتان هةيـةن مـن     خاَلَيكي ترن مةسةلةي كةم ئةندام. هةَلةجبة
يةك رةئي  هةيةو ثَيشنياريش دةكةمن ضونكة ئَيمة كةم ئةنـداممان هةيـة لـة سـاَلي هةشـتاو يـةك و دوو و       
سـَي كــة بــرادةري ئَيمــة بــووةو ثَيكــةوة ثَيشــمةرطة بـووينن مــن ثَيشــنياري ئــةوة دةكــةم ئــةو بــرادةرةي كــة   

لــة ئَيمــة بــووةو لــة خــةبا  و ثَيشــمةرطايةتيدا برينــدار بــووة مووضــةي ئَيســتاي ئــةو  بــرادةري هــةر يــةك 
برادةرةي خؤي كة لة ئاسل ثرسياريةتي ضةندةض ئةو مووضةي كةم ئةنداميش ئةوةندة بَيـتن نـةك  كـةم    

كـةم  ئةندامانن ضونكة بةِراسل وةكو برايةكي بةِرَي يش ئيشـارةتي ثَيـدا كـةم ئةنـدام هةيـةن كـة ئـةو كاتـة         
ئةندام بووةن رةنطة ئَيستا وةكو ئَيمة ئةندام ثةرلةمان بواية لَيرةن يان لة بةؤـدان يـان كـارطَيري لـة دةبـوون      
يان لة يةكَي  لة ثلة بةرثرسيارةتيةكان دةبوون بؤية بة حةديقة  من لةوةشـدا دةبيـن  كـةوا ؤـةدرَي  لـة      

ووضةي كةم ئةندامان زيـاد بكرَيـتن ضـونكة سـةد     خةَلكَيكي زؤر دةكرَيتن لة هةمان كاتدا هيوادارم بةعام م
هةزار هةموومان دةزانني شايي و شيوةمنان دةبَيتن هـيال كةسـَي  نييـة بضـَيتة عيادةيـةك بـة سـةد هـةزار         
بضــَيت نــةجاتي ببَيــتن مــن ثَيموايــة كــةم ئةنــدامَي  ئةطــةر تةكســي بطرَيــت بضــَيت بــؤ مووضــةكةي ســةد    

ةردةطرَيت و دةطةِرَيتةوةن يةعين بة باؤةلي خالي لـة مـاَل دةرضـوون    هةزارةكة دةدا  بةو تةكسية كة ثَيي و
بة باؤةلي خالي دةطةِرَيتـةوةن هيـوادارم ئـةوةش ضارةسـةر بكرَيـتن ئـةو كـةم ئةندامانـةي لـة هةَلةجبـة بـة            
ضةكي كيمياوي ئةوةش بة حةديقة  هيوادارم حةددَيكيان بؤ دابنرَيتن ضونكة بةِراسل كةم ئةندام هةيةن 

ئةندامي ضةكي كيمياوي ئَيستاش رؤذانة ئاوا  لةو كةسانة دةخوازَيت كة بة ضةكي كيميـاوي طيانيـان   كةم 
 .لةدةست داوة لة ذياندا نةماونن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار عومةر سدية فةرموو

 :بةِرَي  عمر صدية حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

رؤشن هةية لةناو ئةم بودجةيةدان كة دةكرَيت ئَيمـة هـةموومان شـانازي ثَيـوة بكـةينن يـةك       ضةند خاَلَيكي 
لةو خااَلنة ئةمةية كة باس لة زياد كردني مووضةي شةهيدان و ئةنرال و كةم ئةندامان دةكا ن بةاَلم ئَيمة 

يادةيـةك بكرَيـت بـؤ    وةك ئةوةي كة ئةندامني لة ليذنةي دارايي حةثةن ثَيشنيارَي  هةية بؤ ئـةوةي كـة ز  
كةم ئةندامانن ئةو زيادةيةش تةسةور دةكةم عةج َيكي طـةورة بـؤ حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان دروسـت       
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بكا ن ئةمة دةبَيتة هؤي ئةوةي كـة دوايـي وةزارةتـي ماليـة نـةتوانَيتن يـان بـة نارةحـة  ئـةم عـةج ة ثـِر            
 .بكاتةوةن ئةمة خاَلَي 

مي ئـةوةي كـة ديراسـة كردنـي ئـةم خاَلـة كـاتي زؤرتـري بوَيـتن لةطـةَل           واتا ئةم خاَلة ئَيمـة دةخاتـة بـةردة   
ئةوةشــدا هــةروةكو طــو  ئــةم ثــرؤذةي بودجةيــة ضــةندين خــاَلي رؤشــين تَيدايــةن بــةاَلم لةطــةَل ئةوةشــدا    
كةموكوِري هةبوون هةروةك لة رؤذاني ثَيشوو بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان باسيان لَيـوة كـردن هةنـدَي  لـة     

ان كاتيان بؤ دةست نيشان نةكرا بوون هةنـدَي  لـة ثرؤذةكـان دووبـارة ثـارةي بـؤ دةسـت نيشـان كـرا          ثرؤذةك
بؤوةن بةداخةوة بةِرَي ان لة ئةجنومةني وةزيرانن ئةو وةزيرة بةِرَي انةي كة لَيرة بوون دسـةيان لةسـةر راو   

ام ثةرلةمانةكانن نةيانتواني بـة  تَيبيين ئةندام ثةرلةمانةكان كردن نةيانتواني رؤشين خبةنة بةرضاوي ئةند
دةناعة  بة ئَيمة بطةيةنن كة ئـةو كَيشـانة ضارةسـةر كـراونن لةاليـةكي تـر هـةروةكو لـة طرتوطـؤي نَيـوان           
وةزيرة بةِرَي ةكان بؤمان دةركةو  هةماهةنطي لةنَيوان وةزيـرة بـةِرَي ةكان لـة دانـاني ئـةم بودجةيـة كـةم        

ي هةموو ليذنةكان خسـتبوويانة روون بةتايبـةتي ئةوانـةي كـة ليذنـةي      بووةن ئةو تَيبيين و ئةو ثَيشنيارانة
ــؤ       ــيا  ب ــنيارو تةوص ــَيوةي ثَيش ــدة زؤرن لــة ضوارض ــةم ئةوةن ــةور دةك ــرد بــوون تةس ــَي ك دارايــي ئامــاذةي ث

 .ئةجنومةني وةزيرانن ئةطةر بنَيرَيتن لةوانةية مةحاَل بَيت ئَيمة ضارةسةريان بكةين
 وةزيرة بـةِرَي ةكان ئاماذةيـان ثَيـدان ئـةم بودجةيـة بـة مةجليسـي شـورا تَيثـةِر          خاَلَيكي ترن هةروةكو دوَييَن

نةبووةن خاَلَيكي ترن ئَيمـة دةبوايـة بودجـةي ثةرلـةمانيش تـةنها مونادةشـة بكـةينن مونادةشـةمان نـةكردن          
ة بـةِرَي ان  بؤية هةموو ئةم خااَلنة ئةم بودجةية جارَيكي تر دةخاتةوة بةردةمي ئةو ثَيشنيارةي هةندَي  ل

ثَيشرت كردبوويانن ئةويش ئةوة بوو باشرت ديراسـة  كردنـي لةاليـةن ئةجنومـةني وةزيـرانن بؤيـة مـن ئـةو         
ثَيشنيارة دةكةمن ئةطةر بكرَيت ئَيوةي بةِرَي ن ئةنداماني بةِرَي  ئةو ثَيشنيارة تةمسية بكةنن بةوةي كة ئةم 

باشـــرت ديراســـة  بكرَيـــتن بـــؤ ئـــةوةي ئـــةو  بودجةيـــة جـــارَيكي تـــر لـــة اليـــةن ئةجنومـــةني وةزيرانـــةوة
 .كةموكوِريانةي كة هةن ثِر بكرَينةوةن باشرت خ مةتي خةَلكي ثَي بكرَيتن ئةم بودجةيةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار عومةر عبدالردن فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالردن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي و دارايي دةكـةم بـؤ ئـةو ئةركـةي كـة كَيشـاويانةن بةتايبـة  بـؤ         من ثَيشةكي د
ن مةجليسـي  (ينظا ذلاك بتعليماءت تصادر مان قبا  جملاييف الاوزرا        )ضاك كردني فةدةرةي جي  كة دةَلَيت 

طةورةيةن  وزةرا تةعليما  دةرناكا ن بةَلكو ني ام دةردةكا ن ئةم بودجةية خؤي لة خؤيدا موذدة بةخشَيكي
لةبــةر ئــةوةي كــة هةنــدَي  بِريــارو ثــرؤذةي لــةخؤ طرتــووةن ئــةو بِريــارو ثرؤذانــة بةِراســل لــة خ مــةتي    
سةرتانسةري كؤمةاَلني خةَل  دانن زؤرينةي ماددةكاني ثَيشوو بـةكؤي دةنـط و بـة زؤرينـةي دةنطـي خـؤي       

لـة دسـة كـردن لةسـةري وردة     وةرطرتووةن واتا ئةم بودجةية ضؤتة مةرحةلةي جـَي بـةجَي كردنـةوةن بـاس     
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وردة كؤتايي ثَي دَيتن تةنيا ئةم ضةند ماددةيةي دوايي نةبَيتن دةضَيتة بواري جَي بـةجَي كردنـةوةن بؤيـة    
كة من لةم ماددةيـةدا كـة بـاس لـة بـِرة ثـارةي شـةهيدة سـةروةرةكان دةكـةمن مـن ثَيموايـة ئـةم مي انيةيـة              

انة هاتؤتة دين هةرضي مةبلةؤةكان طؤِرانكاري تيا بكرَيت لة بةخوَيين ئةم بةِرَي انةو ئةو شةهيدة سةروةر
كةم بؤ زؤرن لة زؤر بؤ كةمن من ثَيمواية تةعوي ي ئةو طيان فيداية ناداتةوة كة ئةو بةِرَي انة ئةو رؤذةيـان  
بؤ ئَيمـة هَيناوةتـةدين بـةاَلم مـن موالحةزةيـةك  هةيـة لةسـةر ئـةم بِرانـةن هةنـدَي  ئيجتـان تيـا دةبيـن               

ناحيةي ياساييةوةن يةكَي لةوانة مةسـةلةن هةنـدَي  شـةهيدي سـةربةرز هـةن تـةنيا دايكَيـ  و بـاوكَيكي         لة
بةجَي هَيشت بَيتن ياخود خَي انَيكي بةجَي هَيشـت بَيـتن هةنـدَي شـةهيدي تـريش هـةن رةنطـة كؤمـةَلَي          

وةزيري مالية ئةوة بـة نـةزةر    منداَلي لة دواي خؤي بةجَي هَيشت بَيتن من ثَيمواية وةزارةتي ماليةن بةِرَي 
ئيعتيبار وةربطرنن ئةو جياوازييةن بة رةئي من هيال شةهيدَي  جياوازي نيية لةطةَل هيال شـةهيدَيكي تـرن   
هةموويان ئينسان بوونن هةموويان سةروةر بوونن هةموويان طياني خؤيان بةخت كردووةن بـةاَلم خـؤ دواي   

ئيعتيبـار حيسـاباتيان بـؤ بكرَيـتن فـةرق و جياوازييـةك لـةم        ئةوان ثَيويسـتة كةسـوكارةكانيان بـة نـةزةري     
تةدسي  كردنة بكرَيتن شةهيدَي  منداَلي زؤري بةجَي هَيشتووةن شةهيدَي  كةمي خةَل  بةجَي هَيشـتووةن  
بةنيسبة  شةهيدي هاوواَلتييةوةن من ثَيمواية ئـةو بـِرة ثـارةي بـؤي دانـراوة ثـةجنا هـةزار دينـار هةرضـي          

ان ئةطــةر بــة مــةاليينيش دابنرَيــتن مــن ثَيموايــة شــتَيكي مةعنةوييــة بــؤ شــةهيدةكانن  هــةموو مةبلةؤــةك
ضونكة شتَي  نيية وةكو باس دةكرَيت تةعوي ي ئةو طيـان فيدايـة بـدا ن بـةاَلم ثـةجنا هـةزار دينـار خـؤي         

َيتـةوةن  ئةطةر ئَيمة وةكو تةمسية بكةين ثةجنا هةزار دينار هـيال بـِرة ثارةيـةك نييـةو جَيـي هيضـي تيـا ناب       
ــت و         ــَيت وةربطرَي ــة دةض ــةبَيت ك ــية ن ــةو تةكس ــارةي ئ ــرد ث ــيان ك ــرادةران باس ــو ب ــة وةك ــةو ثارةي ــة ئ رةنط
دةطةِرَيتةوةن من ثَيمواية بةنيسبة  شةهيدي هاوواَلتين هاوواَلتيش هةر ئينسانة شةهيد بووةن بةاَلم راستة 

ت لةطـةَل ئـةو شـةهيدةي كـة لـة      رةنطة كةم شةهيد بوونةكـةي لـة جـؤري تةزحيـة دانةكـةدا فـةردي هـةبيَ       
سةنطةردا طياني خؤي ثَيشكةش كردووةن بةاَلم ئةويش ئةطـةر جـةنابي وةزيـري دارايـي بتوانَيـت لـة ئَيسـتا        
بَيتن ياخود لة داهاتوو بَيتن ئةو بـِرة ثارةيـة زيـاد كردنَيـ  بةخؤيـة ببينَيـتن ئـةوة جَيـي دةستخؤشـييةو          

ارامرت دةبن بؤ كةسوكاريانن بةنيسبة  كةم ئةندامانةوةن لَيرةشدا ثَيمواية ئةو شةهيدة سةروةرانة تؤزَي  ئ
من جؤرة ئيجتافَي  دةبين  كة لة سي هةزار بؤ ثةجنا هةزار دينارن يان بؤ سةد هةزار دينـارن بةشـَيكي تـر    
لة ثةجنا هةزار دينار بؤ سةدو ثةجنا هةزار دينارن مـن ثَيموايـة ئةمـةش جـؤرة ئيجتـافَيكي تيايـةن مـن واي        

ةبين  ياساييانةن ئةو كةم ئةندامانةن ئةوانةي زةوي ئيتتياجاتي خاصةن ثَيويستة لةسةر نيسـبةتي عيجـ    د
ئةو بِرة ثارانةيان بؤ زياد بكرَيتن ضونكة هةندَيكيان هةن بة كولي ناتوانَيت هيال كارَي  بدؤزَيتةوةو هـيال  

بكـا ن بـةاَلم ئةطـةر لةسـةر نيسـبةتي      ئيشَي  بكا ن داهاتي خؤي و بذَيوي خؤي و منداَلـةكاني جـَي بـةجَي    
عيج  بَيتن ئةوة رةنطة زياتر حةديةتي تيا بَيت و بتوانَيت مةبلةؤَيكي وا موعيـةني بـؤ تـةرخان بكرَيـتن     
كة ئةويش ناتوانَيت هةموو شتةكاني ثَي جَي بةجَي بكا ن بةاَلم هةر باشرتة لةوةي كة نةبَيتن من ثَيمواية 

كـةوة جـَي بـةجَي بكرَيـتن ئـةوة زؤر      1/1بِرطةيةك لَيرة زياد بكرَيـت لـة    ئةوةي كة كاك عةوني باسي كرد
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شتَيكي باشةن بؤ ئةوةي حقودي كةسوكاري شةهيدان مـةحروز بَيـت لـة بيدايـةتي ئةمسـاَلةوةن ضـونكة ئـةم        
ثرؤذةي مي انية بة موذدةي باش بة بِرطةي باش باشي ياسايي هاتؤتة ثَيشن خؤ ئةطةر لَيرةشدا بَيـت هـةر   

ةوة 1/1ن لة كؤتايي ياساكةشدا بَيت بة جةمعي ياسايةكة هـةر هـةمووي بكـا  بـة تـةنري  كردنـي لـة        باشة
 .زؤر باشةن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار ناس  خان فةرموو

 :بةِرَي  ناس  تؤفية عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كيمياباران بكةمن ضونكة بةِراسـل خـؤم يـةكَيكي هةَلةجبـةيي  و     من حةز دةكةم سةرةتا باس لة شةهيداني 
خاوةني حةو  شةهيدمن حةز دةكةم بَلَي  كة تةعوي  كردنـي شـةهيداني هةَلةجبـة بـة بِرَيـ  ثـارة نابَيـتن        
بةاَلم ئةمة تةعوي َيكي ماددية هةر ضؤنَي  بَيت باشـةن ضـونكة بةِراسـل خـةَلكي هةَلةجبـة ئَيسـتا دةبوايـة        

راتب نةكرايةن ئَيستا دةبواية باس لة راتيب تةنيا خاوةن شةهيدان نةكرايةن دةبواية ئَيستا دةرةبوو  باس لة
كردني كيمياباران و ئةنرالـةكان بطةيشـتاية سـةر ئاسـل تاكـة كةسـَي ن كـة دةَلـَيني دـةرةبوو كـردن لةسـةر            

ةناو ئــةو شــارة لــة ســاَلي  ئاســل تاكــة كةســين يــةعين تةنانــة  ئةوانــةي كــة شــةهيديان نــةداوةن بــةَلكو لــ   
ضةند جار ماَليان رووخاوةو سووتاوة بة دةست رذَيمي بةعسةوةن ئَيسـتا هـةر    1922ةوة هةتا ساَلي 1924

ن ئـةو  1922يةكَيكيان تةعوي ي خاصي بؤ بكرايةن بةدةر لةوةي ئةوانةشي كة شةهيديان نـةداوة لـة سـاَلي    
ية بة رةجني شاني خؤي نةيتوانيوة بيكاتةوة بة هةشتاو 0212ماَلةي كة بةجَيي هَيشتووةن ئَيستا كة ساَلي 

هةشتن لةبةر ئةوة دةزيـةي هةَلةجبـة زؤر لـةوة طـةورةترةن ئَيمـة تـةنها لَيـرةوة باسـي بكـةينن بـةس حـةز            
دةكـةم ئـةوةي بـ انن كـة خـةَلكي هةَلةجبـةن يـاخود ئةوانـةي كـة خـاوةني شـةهيد و كيميابـاراننن ئةوانــةي             

َلَينن بـة دةسـت نةخؤشـيةكاني ثـاش مـاوةي كيميابـارانن ئـةوةي كـة تـا دوو جيلـي           كةئَيستا نةخؤشن و دةنا
تريش ثَي ديارة هةستَي  لةاليان دروست بووةن ئةويش ئةوةية كة حكومة  و ثةرلةمانن يـاخود حكومـة    

ي و دةسةاَلتداران دةيانةوَيت ئةم برينة هةر  َينَيت بؤ ثةيدا كردنـي تةبـةروعا ن يـاخود بـؤ ثةيـدا كردنـ      
دةنطن من حةز دةكةم ئةو رةئية بكوذَينينةوة لةناو خةَلكدان طرنطيدان زياتر بة زياد كردني راتـيب باشـرتن   
بة ن ي  بوونةوةي ديادا  لَييـانن نـةك تـةنيا كـاتي هةَلبذاردنةكانـدان بـةَلكو لةسـةرجةم كـاتي تـردان نـةك           

 ..........تةنها لة ثَيش هةَلبذاردنةكاندا سةركردة بةِرَي ةكان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
رجائةن مةيبةن بؤ حةملةي ئينتيخابين يةعين باوةِر بكة ئةم بودجةيـة  نةكةينـة حةمةلـةي ئينتيخـابين     
بؤ ئةوةي بة ئةمانةتةوة ئيشةكةي خؤمان بكةينن وةرنة سةر ئةوة ثَيشنيارَيكت هةيةن خوشكي مـن ئَيسـتا   

زيـادةي راتـيب شـةهيدي سـةربةرزن وةاَلهـي مـن لـة خـؤم          ديادة دةضَيت و ناضَيتن ئاخر كـةي ئةمـة لةطـةلَ   
 .شةرم دةكةمن كة ئةمِرؤ لَيرة مونادةشةي دةكةينن كةرةم بكة
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 :بةِرَي  ناس  تؤفية عبدالكري 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر ديقـةتي دسـةكاني منتـدان نابَيـت تـا ئَيسـتا لـة ليذنـة لـة هـيال جارَيـ  دسـةم نـةكردووة لـة ؤـةيري                
 ............كةي خؤمن بةاَلم ئةم مةوزوعة بةِراسل مةسي ئةو برينةم دةكا ن نةك تةنها ليذنة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .رجائةن خوشكي من وةرة سةر بابةتةكة

 :بةِرَي  ناس  تؤفية عبدالكري 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ياد دةكرَيـتن خـاَلي يةكـةمي لـة ضـوار سـةد       ئةطةر بكرَيت ئةم ماددةية جارَي سةرةتا كة دةَلَيت شةهيدان ز
هةزار دينار بؤ شةش سةد هةزار دنيار دةسل ثَي كردووةن ئةمة دةبَيت بكرَيـت بـة سـَي سـةد بـةرةو سـةرن       
ضونكة بةِراسل شةهيداني كيمياباران زياتر لة نؤ سةد كةسيان كة خاوةني يةك شةهيدنن وةكو كاك فـازل  

هةيةن ئةم ماددةية وا دةريدةخا  كة اولي ئـةوان ناكـا ن جـا بـؤ ئـةوةي      ئيشارةتي ثَيدا سَي سةد هةزاري 
ئةوة نةبَيت ئةو ضوار سةدة بكرَيت بة سَي سـةدن بـؤ ئـةوةي ب انرَيـت كـة اـولي ئـةوانيش دةكـا ن ئةمـة          

 .يةك

ريسي من ثَيمواية وةكو زؤر لة هةظااَلن باسيان كرد شةهيدان هةيانة ضواردة منداَلن ياخود ضواردة وا/ دوو
 .بةجَي هَيشتووةن بةاَلم هةية يةك كةسن ئةطةر ئةوةش ثلة بةندي بكرَيتن ئةوة دوو

ئةوةي كة باسي دةكةم ئةندامان و موعةوةدنين من ثَيمواية ئةطةر دةَلَين هاوكارييةو ئةمة بـةدةر لـة   / سَي
 .مووضةيةن من ثَيمواية دةبَيت بنووسرَيت بة ماددةيةكي جيا ئةوةي كة بَي مووضةية

 .كارةبا كوذايةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي انن بةردةوام دةبني لة كارةكامنانن جةنابت بووي ناس  خان كةرةم بكة

 :بةِرَي  ناس  تؤفية عبدالكري 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دام زؤر لـة  بةَلَي طةيشتينة ئةوةي كة خاَلَي  زياد بكرَيت بـؤ فةدـةرةي كـةم ئةنـدامانن ئـةويش ئةوةيـة مـا       
هاوكاران باسي ئةوةيان كرد كة ئةمة هاوكارييةن ئةطـةر هاوكـاري بَيـتن ئـةوة فةدةرةيـةك زيـاد بكـةين بـؤ         
ئةوانةي بَي مووضةنن يةعين هيال مووضةيةكي تريان نييةن با مووضةيان لة دوو سةد هةزار كةمرت نةبَيت 

 .و حيسابي ذمارةي منداَل و خَي انداريان بؤ بكرَيتن سوثاس

 :ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب
 .زؤر سوثاسن رَي دار عبدالسالم فةرموو
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 :صدية مصطفىبةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من توند ديار دة  كة باسي شةهيد كران من دسةم بؤ ناكرَيـتن بؤيـة داواي لَيبـوردن دةكـةمن نـاتوامن باسـي       
م شــتَيكي شــكلي هةيــة حــةز دةكــةم ليذنــةي ياســايي بــؤ شــةهيد بكــةمن بؤيــة هــةوَل دةدةم خــؤم ئــةوة بكــة

موالحةزاتةكامنن كة ماددة دةست ثَي دةكا  بةوةي مووضةي كةسـوكاري شـةهيدان و دوربانيـاني ئـةنرال و     
( محو ب و)ضةكي كيمياوي بةم ثَيية زياد دةكرَيتن واتا ئةم رستةية بؤ هةموو ماددةيةن وايةن يـان نـان ثاشـان    

مووضةي -مح)كةم ئةندامنن بؤية ثَيشنيارةكةم موحةدةد ئةمةيةن بكرَيت ( مح و ب)لة سَي ئةوة دةبَيتن كةضي 
يـةكن دوون  ( مح)ئةوة لـة  ( كةسوكاري شةهيدان و دوربانيان ئةنرال و ضةكي كيمياوي بةم ثَيية زياد دةكرَيت

رةوة لة ضـوار  بةثَيي ئةم رَيذانةي خوا% 16306ش يةكن دوو دةطرَيتن كةسوكاري شةهيدان بة رَيذةي (ب)
سةد هةزار بؤ شةش سةد هةزارن بة تةسةوري من تا شةش سةد هةزار بَيتن تاكو وازيح بَيتن نةوةكو بَلَيني 

ن هةوَلمدا تَيبطةم تةسةورم كرد ضوار سـةدةكة  %06ضوار سةدةكة كرا بة شةش سةدن بةرامبةري نووسراوة 
يوي ضوار سةدةن ئَيستا من وةكـو ريازييـا    دةكرَيتة شةش سةدن تةبعةن بَيية حيساب شةش سةد ويةك و ن

 16306ثرسيارَيك  هةيةن تؤ دةَلَييت لةسةرةوةن ببوورة ئةم نةصة دةَلَيت كةسوكاري شةهيدان بـة رَيـذةي   
لةوانةي كة راتبيان لـة  % 06( مح)يةعين وازحية لة ثازدة هةتا بيست و ثَينج زياد دةبَيتن كةضي وا نييةن لة 

لةوانةي لة حةو  سـةد هـةزار تـاكو يـةك كؤمـا      % 16ةش سةد هةزار زياد دةبَيتن ضوار سةد هةزار هةتا ش
سي و دوون تةدريبةن يةك كؤما ضل و حةو  زيـاد دةبَيـتن واتـا ئـةم بـةين دةوسـني ثـازدة كؤمـا بيسـت و          
ثَينجن دةمةوَيت ب امنن واب امن زيادةن بؤم شةر  بكةنن بةحةديقة  من تـَي نةطةيشـت ن وشـةي شارسـتانين     

ةنطة دووةمني زةعيررتين كـةس   لـة كـوردي شارسـتاني يـةعين حـةزارة ن يـةعين مةدةنيـة ن سـيرة           ر
مـواتين مـةدةنين ئَيمـة هةَلةيـةكي طـةورةمان هةيـة كـاك ئاسـؤ لَيرةيـةن دكتـؤر           ( املـدني )نييةن يـةعين شـار   

ننين يـانيش هـاوواَلتين   لَيرةيةن كاك شاهؤن ئةوانةي لة زمان دةزاننن تةسةور دةكةم يان سـ يلةكة بـةكار بيَـ   
يةعين شارستاني سيرةي ئةوة سـ يلة بـة ئينطليـ ييشن بـةاَلم  شارسـتاني لَيـرةن ئَيمـة دةزانـني شارسـتانين          

يـةك  ( ب)يةك و دووةكة دةطرَيـتن  ( مح)ـةكة خاَلي (مح)يةعين حةزارة ن مةدةنية  دةزامنن واتا ئةطةر وابَيت 
ئةوةلــةن هــةبَيت بــةو صــياؤةن كــة ئةمانــةي يةكــةم ( مح)لــةناو و دوون ئةطــةر دةتانــةوَيت بيطــؤِرنن دةتــوانن 

دَيتن تةسةور دةكةم بيدايةتةكة دةست ثَي بكا ن كة مووضةي كةم ( ب)طروثن دووةمي طروث بكا ن ثاشان 
ي هـةبَيتن ئةمـة ثَيشـنياري مـن موحـةدةدةن ضـونكة       (محن ب)ئةندامةكان بةثَيي ئةم رَيذةي خوارةوة دةبَيـت  

 .دةطةمن ئةطةرنا تؤزَي  ئاوادانونيةن وا تَي 
ئةمانـة بـة رَينمـايي رَيـ  دةخـةينن كـة ئةجنومـةني وةزيـران         ( ج)ئةوةي كة لةالي من وازيح نيية / دووةم

خـاَلي سـَين ئةطـةر مةبةسـت ئـةو      ( محن ب)دةردةضوَييَنن كام ئةمانةن ئةطةر بةم شَيوةي ئَيستا بَيتن واتا تةنها 
ن (ةءلثاءل )لـة جيـاتي   ( محن بن ج)ةكـةي كـة مـن ثَيشـنيار دةكـةمن دةبَيتـة       ي(ب)بَيتن ئةوة دروستة دةبينيت لـة  

ي ســةرةوةن تــاكو ماددةكــة ثَيــ  بَيــت لــة يــةكَي  باســي كةســوكاري شــةهيدان و (ج)ئةطـةرنا دةبَيــت ببَيتــة  
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باسي رَينماييةكن يان حةدَيكة بؤ هـةموو ماددةكـةن   ( ج)باسي كةم ئةندامان دةكا ن ( ب)ئةنرالكراو دةكا ن 
 .وة دةربارةي شتة شكليةتةكةمن تةسةور دةكةم تةنها شةكلي نييةن رَيكخستين ئةوةئة

ماوة يـةك دسـة بَلـَي  مـن نـازامن ة داوا بكـةمن وابـ امن كـاك فـازل زؤر جـوان باسـي كـردن لةطـةَل خوشـ  و               
كـةم   براياني ترن داعي نيية لَيـرة بَلـَي  شـةهيد ضـةند بةديمةتـةو ضـةند ئـةوةن هـةمان تـةعاتوف  لةطـةلَ          

ئةنداميش هةيةن لةبةر مةمجوعة زروفَي  نةزرةي ئيجتيماعي سةدةتي سةردةمن نةك تةنها مةجتةمـةعي  
نــةبووني مةئةسةســا  و دــةوانني كــة وا دةكــا  ئةمانــة هةســت بكــةن بةشــةرنن لــة نــةبووني  / ئَيمــةن دوو

ئيسـتيقتاعا ن ئـةركي    سيستةمي بيمةي كؤمةاَليةتي كة خؤي بؤ خؤي فَيناس دةكا  وةكو بَلـَين لـة رَيطـاي   
ئــةم جــؤرة شــتانة دةكةوَيتــة ســةر ئةســتؤي دةوَلــة ن بــة حةديقــة  مــن لَيــرة دةمــةوَيت دةرفــةتَي  بكــةم 
دةرضوون نةبَيتن مـن سوثاسـي هةَلوَيسـل سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و حكومـة  و هـةظااَلني لةطـةَل مـن لـة           

ستةمي بيمةي كؤمةاَليةتي بدزؤرينةوةن ئةو ليذنة كار دةكةينن كة ئَيمة بة جددي هةوَل بدةين بنةماي سي
كاتة ئةركةكة لةسةر حكومة  دَيتة خوارَين خؤزطة ئَيمـة ناضـار نـةباين موعامةلـةمان كـرد بوايـة لةسـةر        
سةد هةزارو ثازدة لة سةدون بةاَلم كة دةيكةين لةبةر ئةوةي مـةفهومي دةوَلـة  و حكومـة  تَيكـةاَلو بـووةن      

تانـة هـةمووي دةكةوَيتــة سـةر كؤمـةَلطان واتـا دةبَيـت موئةسةسـا  هــةبَيتن        مةسـوووليةتي ئـةو جـؤرة حاَلة   
دةبَيت شةريكاتي تةئمني هةبَيتن دةبَيت سندوق هةبَيتن لةنةبووني ئةوانن ئةوة شتَيكي باشة من تةئيدي 
دةكةمن ئةو رَيذانةي هاتوونة دةنط  دةخةمة دةنطي هةموو برادةران و خوشكان كة سـي هةزارةكـة بكرَيتـة    
سةد هةزارن بؤ كةم ئةندامان ثةجنا هةزارةكة بكرَيتـة سـةدو ثـةجنا هـةزارن ئةكيـد ئـةم رَينماييانـةن ئةطـةر         
ئةوان بطرَيـتن مةسـةلةي ئـةوةي راتـب هةيـةو و نييـةن مةسـةلةي ئـةوةي دةرةجـةي عةج ةكـةش ديـارةون            

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ية فةرمووزؤر سوثاسن رَي دار كاك فرسة  موداخةلةي هة

 :بةِرَي  فرست ادد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر حكومة  داواي زيادةيةك بكا  ئيعتيادي بة نةزةري ئيعتيبار مةواريدي خـؤي وةرطرتـووةن ب انَيـت    
لة زهين ئيمكانياتي ئةوةض يان خارجي ئيمكانياتةض ئةطةر خارجي ئيمكانيا  بَيتن ئيعتيادي ناكا ن ئةطةر 

ندامَيكي ثةرلةمان ئةوةي بكا ن هةتاكو كةس لة دةرَي ئيتيهامي نةكا  حاشة بة مةوزوب ديعايةتةن يـان  ئة
( 23)هةر دسةية بؤ ئيعالمةن يان مةوزوب عاتريةن مةفروزة بة نةزةري ئيعتيبار لة فةدةرة يـةك مـاددةي   

ياري بكاتنن ضؤن ئةو زيادةية ثـِر  بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرَيتن هةر ئةندامَي  داواي زيادة بكا  الزمة د
بكرَيتض لة ة فةصل و ماددةيةك نةدل بكرَيتضضؤن حكومـة  بتوانَيـت ئيسـتيتابة بـؤ ئـةو زيـادة بكـا ض        

ال ي ب  اقرتام زيءدة النف ءت او احداث نف ءت اديدة او )نةصةكةش بؤ جةنابتان دةخوَينمةوة بة عةرةبي 
 .ن لةطةَل رَي م(ببيءن و ءك  حت يق االقرتام يفيض الواردات مءمل يةن امل رتم مشفوعءل
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار نةسرين خان فةرموو

 :مصطفىبةِرَي  نةسرين مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اَلم ديارة من لة ئاسل سةربةرزي شةهيدان و ئةنرال و كيمياباران و كةم ئةنداماندا هـيال شـتَي  نـاَلَي ن بـة    
ثشتيواني بؤضوونةكاني كاك عبدالردن و كاك شَيرزاد حـاف  دةكـةمن بـة مـةرجَي  كـة ياسـا لـة سـةرووي         
ــةموو        ــةر ه ــةهيدان بةس ــةي ش ــةهيدان و مووض ــاي ش ــةكاني دةزط ــاو تةعليمات ــتن ياس ــتَيكةوة بَي ــةموو ش ه

 .كةسوكاري شةهيدان وةكو يةك دابةش بكرَيت بةبَي ئيستيسنان زؤر سوثاس
 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة

 .زؤر سوثاسن رَي دار كاروان فةرموو

 :بةِرَي  كاروان صاحل ادد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من بة باشي دةزامن دوو ثَيشنيار بكةمن يةكيان ئةوةية كة شةهيداني سةنطةر تا راثةِرين بـة كؤِرةويشـتةوة   
لةيةكي دياري كراو بةثَيي ياسا بؤيان رَيـ   لة خانوويةك دابنرَينن يةك مووضةي وةكو يةكيان بدرَيَل بة ث

خبرَيت و بؤيان دياري بكرَيتن شةهيداني دواي كؤِرةو ئةوانةش هةر كةسة بة ثلةو ثايةي خؤي كة شـةهيد  
 .بووة بةثلةي ة بووةن ئةوة بكرَيتن ئةوة خاَلَيكيان

ي لـةو زيـاد بوونـةش باشـرت     لةطةَليمـةن بـةاَلم ئـةوة   % 122لةسةر ئةو زيـاد بوونـةن مـن    / خاَلَيكي دووةميان
ئةوةية بؤ هةموو كةسوكاري شةهيدان حـةق وايـة بـةثَيي ياسـان يـان لـةو بِرطانـة لـة بِرطةيـةك كةسـوكاري           
شــةهيدانن وارســي شــةهيدان ببةخشــرَين لــة هــةموو رســوما  و زةِرائيــب و لــة هــةموو ثــارةو ئــةوةي بــؤ     

كة ثَيويستيةتين وةكو شةرةفَيكي ئةوةي كة لـة   خوَيندنن يان بؤ هةر مستةوايةكن يان بؤ هةر كارَيكي ذيان
 .سةنطةري شةرفةمةندي شةهيد بووةن سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار كاردؤ فةرموو

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةعـديلي لةسـةر بكرَيـت بـة رةئـي ئَيمـةن مـن         سةبارة  بة ماددةي شازدة بَلَيني ئةو مـاددةي كـة ثَيويسـتة   
ثَيمواية شةهيدان كة لة ثَيناوي ئةم ميللةتة طيانيان بةخشيةن بؤ ئَيمةش كـة شانصـي مانـةوةمان هـةبووةن     
مةبةست لة زياد كردني مووضة ئةوةية كة ذيانَيـ  بـؤ خَي انـةكانيان تـةئمني بكـةينن كـة شايسـتةي ذيـان         

ستا لة ذيان ماونن يةعين مةبةست لة زياد كردنن يان ئينسانَي  كةم ئةندامة بَيت بة دةدةر ئةوانةي كة ئَي
توانـــاي هـــيال كـــارَيكي نييـــةن دةبَيـــت هـــةوَل بـــدةين مووضـــةيةكي بـــؤ بِ ينـــةوة كـــة شايســـتةي ذيـــان و  



 362 

ثَيداويستيةكاني ئةم سةردةمة بَيتن بؤية من رام واية ئةم رَيذانـةي كـة دانـراون رَيـذةي كـةمن بةنيسـبة        
ـة هي شةهيداني خاوةن مووضـةن ثَيموايـة ئةمـة ثَيويسـتة زيـاد بكرَيـت بـؤ        %06ةي شةهيدان كة لة مووض

ــةيةن  %16ن ضونكة لـة  %02ن ئةوانةي كة خاوةن مووضةي حةو  سةد هةزارن زياد بكرَيت بة رَيذةي 32%
َل مةدتوعيـة   هةروةها بؤ كةسوكاري شةهيداني ئةنرال و كيميابارانن ئةميش زياد بكرَيتن من دة  لةطـة 

ــة       ــتةمةي ك ــةو سيس ــةثَيي ئ ــةن ب ــةم خَي ان ــتيةتي ئ ــةند ثَيداويس ــة ض ــل ئــةوةدامن ك ــي ن لةطــةَل ثَيداويس ن
دادةنرَيتن جطة لة كةم ئةنداماني خاوةن مووضةن كة دسةمان لةسةر كردن كـةم ئةنـداماني خـاوةن مووضـة     

 سـةد هـةزار كةمـةن ئةمـة خاَلَيكـة      هـةزار بـؤ دوو سـةد هـةزارن كـة ئةمـة ثَيمانوايـةن يـةعين         62بة رَيـذةي  
 .بةثَيويست  زاني تةئكيدي لَي بكةمةوةو ثشتيواني هةظاَلةكامن بكةم

ــو       ــةن بودجــة وةك ــةويش مةســةلةي بودجةي ــتن ئ ــتة دســةي لةســةر بكرَي ــن ثَيموايــة ثَيويس خــاَلَيكي تــرن م
وردةكـاري زيـاتري بـؤ     مةسوووليةتَيكي ئةخالدي بةطشل لة ئةستؤي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان دايةن كـة 

بكرَيت و بةرثرسيارةتةكة بة طةورة ب اننين سةبارة  بةو ثَيشنيارةي كاك عومةرن من ثَيمواية ئَيمة ثَيشرت 
داوامان كرد كة ئةم ثرؤذةية ثَيويسل بة طةِرانةوةية بؤ حكومة ن لةبةر ئـةوةي كـةموكورتي زؤر تَيدايـةن    

ن بؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو كَيشـةو طرفتانـةن ئةمـةش دةبَيتـة        ئةم كةموكورتيانةش بطةِرَيتةوة بؤ حكومة 
هؤكارَيكي طةورة لةسةر ئةو دةركةوتنانـةن هـةتا زيـاد كردنةكـةي ئـةوةي كـة كـاك فرسـة  باسـي كـردن بـؤ            
ئةوةي ضؤن بتوانني مووضةي شةهيدان بةشـَيوةيةك زيـاد بكـةينن كـة لـة دازاجنيـان بَيـتن ثـَي  باشـة ئـةم           

 .مةند كردني بودجةكة بَيتن بؤ ئةوةش بَيت بةزووترين كا  بَيتةوة ثةرلةمانطةِرانةوةية بؤ دةوَلة
خاَلَيكي ترن ئةم طةِرانةوةية بة هيال شَيوةيةك تةئسـري لةسـةر ثَيـداني مووضـة نـةكا ن لـةكاتَي  كـة بِريـار         

هيدان و لةسةر بودجة دةدرَيتن ثَيويستة هةموو ئةو زيادانةي كة هةن بـدرَينت بـةو بَلـَيني كةسـوكاري شـة     
ئةنرالكراوةكان و ئةوانةي كة مووضةيان بؤ زياد كراوةن بؤية مـن لةطـةَل ئـةوةدام كـة ئـةو بودجةيـة وةكـو        
ثَيشرت تةئكيدمان لَي كردةوةن بطةِرَيتةوة بؤ ضارةسةر كردني بةشَيوةيةك كة ضاكسازي و وردةكاري زياتري 

 .بؤ بكرَيت ون سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان  

 .سن رَي دار ظيان خان فةرمووزؤر سوثا

 :بةِرَي  ظيان عبدالرحي  عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبة  ماددةي شازدة دةربارةي مووضةي شةهيدانن منيش بةهةمان شَيوة زؤر لةطةَل ئةو رةئيةدامن كة 
شـمةرطةن بـة هـةمان    هيال جياوازييةك لةنَيوان شةهيداندا نةمَينَيت بة شةهيداني سةركردةو شةهيداني ثَي

شَيوة دةرماَلة بؤ منداَلةكانيان سةرف بكرَيتن دواي ئةوة بةنيسبة  ئةو رَيذانةي كة كـاك كـاردؤ طـوتي بـة     
ــةمان شــَيوة وةكــو شــةهيدان       ــبة  كــةم ئةندامانــةوة بــة ه هــةمان شــَيوة مــن لةطــةَل ئــةوةمن بــةاَلم بةنيس

ةســت دةكــةم مووضــةكةيان زؤر زؤر كةمــة لــة  دةرماَلــةيان بــؤ ســةرف بكرَيــت بــؤ منداَلــةكانيانن ضــونكة ه 
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ــي         ــدانياني سياس ــؤ زين ــة ب ــةدا جَيط ــةو ماددةي ــةر ل ــل دةزامن ه ــة ثَيويس ــن ب ــةن م ــدا نيي ــل ئةوان ثَيداويس
 .بكرايةتةوة هةر لة ثاَل كةم ئةنداماندان زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار سيوةيل خان فةرموو

 :ادد ثمءنعبةِرَي  سيويل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةَلَيت كةسوكاري شـةهيدانن ثـَي  باشـة بنووسـرَيت وارسـي شـةهيدانن       ( مح)ثَيشةكي بةنيسبة  ئةو ماددةية 
ضـونكة كةســوكاري شــةهيدان زؤر دةطرَيتــةوةن مــام و خـاَل و ثلــ  و ئــامؤزاو ئةوانــةش دةطرَيتــةوةن ئةطــةر   

 .وارسي شةهيد بَيتن واب امن باشرتة
بةنيســبة  رَيذةكــةشن ئــةوة هاوكــارامن باســيان كــرد زيــاد بكــرَينتن منــيش لةطــةَل ئــةوةدا نيمــة شــةهيدي  
سةركردة هةبَيتن يان شةهيدي سةنطةر هةبَيتن ثلة بةنـدي نـةبَيت لـة شـةهيدانن زينـداني سياسـيش لـةو        

 .بِرطانة هيال ناوي نةهاتووةن ئةطةر جَيي بؤ بكرَيتةوة
سالم باسي كرد هةمان شت كةسوكاري شةهيدة شارستانيةكان بكرَيتةوة وارسي بةنيسبة  ئةوةي كاك عبدال

شةهيدي هاوواَلتي باشرتةن ثارةكةشي كةمـة ئةطـةر زيـاد بكرَيـت ببَيتـة سـةد هـةزار دينـارن يـان زيـاتر زؤر           
 .باشةن لةبةر ئةوةي ثةجنا هةزار ناكاتة ثارةي دوو كيلؤ طؤشت

بؤيان زياد بكرَيتن ضونكة ئَيمة لةو ضـةند  % 122َيوةن ئةطةر لة بةنيسبة  ئةنرالكراوةكانيش بةهةمان ش
ــةر        ــ امن ئةط ــة ن واب ــؤ حكوم ــةوة ب ــةكي زؤر دةطةِرَيت ــة ثارةي ــةر بودج ــردووة لةس ــةمان ك رؤذةي مونادةش
حكومــةتيش دووبــارة ثَيداضــوونةوةي تيــا بكــا  بــة بودجــة باشــرت دةبــَينت و ئينجــا رَيذةكــةش دةتوانَيــتن   

 .تعةج يش ثةيدا نابَي
بةنيسبة  كةم ئةندامانن تةبعةن كةم ئةندامان سي هةزار دينار بؤ ثـةجنا هـةزار دينـار ناكاتـة ثـارةي دوو      

ن هةيـة عـةج ي   %122كيلؤ تةماتةن بةاَلم كةم ئةندام ثلة بةندي بكرَيتن هةية عةج ي تةواوي هةيـة لـة   
 %.62ن يان لة %32لة 

كـة وةردةطـرن مانطانـةن سـين يـان سـي و حـةو  هـةزار         يةك فةدةرةي تر هةيةن مووضةي ئةو بَيوةذنانـةي  
دينارةن نازامن سي و سي حةو  هةزار دينار ئةطةر ضةند منداَليشي هةبَيتن ئايا بةشـي مةسـرةن مـانطَيكي    
دةكا ض ئةوةي كاك عبدالسالميش ئيشارةتي ثَيدان ئةطةر بيمةي كؤمةاَليةتي هةبَيتن يان بضَيتة سةر تؤِري 

 .ةتين دةرماَلةيان بؤ دابنرَيت هي خَي انةن منداَلةكانةن ئةوة زؤر ثَي  باشةثاراستين كؤمةاَلي
بةنيســبة  هةَلةجبــةن كــاك فــازل و كــاك عومــةرو ناســكة خــان باســيان كــردن ثَيويســت ناكــا  ئَيمــة باســي     

 .بكةينةوةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار  شَيروان فةرموو
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 :وان ناصح حةيدةريبةِرَي  شَير

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلَي  هةية دةمةوَيت ئيشارةتي ثَي بدةمن ئةويش ئةوةيـة لةبـةر ئـةوةي كـة زؤر زؤر موالحـةزةي لةسـةر       
ها  مةسةلةي ثؤلني كردني شةهيدةكان و مةسةلةي كةسوكاري شةهيدةكانةن ثـؤلني كردنـي شـةهيدان لـة     

 .هاتووةن كة لةم ثةرلةمانة ثةسند كراوةياساي حقوق و ئيمتيازاتي شةهيدان 

ئةوةيــة ســيوةيل خــان باســي كةســوكاري شــةهيداني كــردن بــة هــةمان شــَيوة تةصــنيف و / خــاَلي دووةمــيش
الزوق )خةَلكي كةسوكاري شةهيدان بةم شَيوةية هاتووةن كةسوكاري شةهيدان لة فةسَلي سَيدا هاتووة دةَلَيت 

عاة والعشارين مان العمار ان مل يةان مساتمرال ب الدرا اة، البنال، االوالد         والزواة، االبان اىل حاني اكماءل الراب   
ن ئةمةيـة  (العءازين، يستثنى االوالد العءازين من الشرو  الواردة ب هذه املاءدة، الوالادين، االخاوة واالخاوات    

يـازاتَيكي  كةسوكاري شةهيدان كة لةم ياسايةدا هاتووةن لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة ثةسند كـراوةن ئيمت 
ــا  ون زؤر      ــدان لةبــةر ئــةوةي موالحــةزاتَيكي زؤري لةســةر ه زؤريشــي تيايــةن بؤيــة ئــةو روون كردنةوةيةم

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار عةدنان عومسان فةرموو

 :حممد عثمءنبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وعـةوةق و بـابَلَيني ئةوانـة دةكـةينن لةِراسـتيدا مـن دةمـةوَيت لـة         كة باسي شةهيدو شـةهيدي مـةدةني و م  
مةسةلةيةكي سياسيةوة دةريبكةينن بيكةين بة مةسةلةيةكي ئينسـاني و حقـودين ديـارة لـة مةسـائيلةكاني      
تر هةر هةموومانن جةنابت و من و كاك عبدالسالم و هةموو برادةران هاوِراين لة مةوزوعي جَيطـاو رَيطـاي   

ــاتوانني      شــةهيد و ط ــةمسان ن ــةتيان هةيــةن ك ــل تايب ــة ثَيداويس ــةي ك ــدام و ئةوان ــةم ئةن ــدانيش بــة ك رنطي
موزايةدة لةسةر ئةو مةسةلةية بكةينن ئـةوة بةشـَيكة لـة سـةروةريةكاني هـةموومانن بـةاَلم لةِراسـتيدا كـة         

ئينسـانيةكان  ئَيستا باس لةو مةوزوعة دةكـةينن ئَيمـة وةكـو نوَينـةري طـةل دةبَيـت دسـة لةسـةر مةسـائيلة          
بكةينن دسة لةسةر مةسائيلة حقوديةكان بكةينن مـان ئـةوان لةسـةر ئَيمـة بـةوةي كـة ئَيمـة لَيـرة بِريـاري          
لةســةر دةدةيــنن يــةعين تةســةوري ئــةوة بكــةين دوو نــةوةي شــةهيد دانيشــتوون لــة زانكؤيةكــدا بــاس لــة    

ئـةويش دةَلَيـت منـيش هـةر كـوِرة      مووضةي باوكيان دةكةنن يةكيان دةَلَيت من مووضـةكة ثلـة ئةوةندةيـةن    
شةهيدمن يان كضة شةهيدمن بةاَلم مووضةكةي من ئةوةندةيـةن يـةعين ئـةم جياوازييـة لـةنَيوان كةسـوكاري       
شةهيدانن لةنَيوان وارسي شةهيدانن لةنَيوان ئيمتيازاتي شةهيدانن لةِراستيدا دةبَيـت ئةمـة ة حيكمـةتَيكي    

تاش لَيرة دةرفةتَيكة دسة لةسةر ئةوة بكةمن كة لةِراستيدا سيستةمي تيا بَيتن من ثَيشرت باس  كردووةن ئَيس
مووضةي ئَيمةن سيستةمي رةواتيب الي ئَيمة ئةوةندة مةسةلةيةكي سياسييةن ئةوةندة تةداعياتي سياسييةن 
ئةوةندة مةسةلةيةكي ئينساني و ئةوةندة مةسةلةيةكي حقودي نييةن ضونكة لة مةسةلةي مووضةدا ثـَيش  
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تَي  دةبَيت دسة لةسةر ئةوة بكرَيتن بؤ منوونـة كـة باسـي شـةهيد دةكرَيـتن يـان باسـي تةنانـة          هةموو ش
ــتيةكاني       ــةوةض ثَيداويس ــوَيين ماوةت ــة ش ــي ل ــةند كةس ــةض ض ــوكاري هةي ــةند كةس ــت ض ــينيش دةكرَي خانةنش

كي تـر  خَي انةكةي ضةندةض يةعين تؤ ناكرَيت كةسَي  بؤ منوونة ئةطةر يةك وارسـي هـةبَيت لةطـةَل كةسـيَ    
كة ثَينج وارسي هةبَيتن كة ئةمـة ثَيداويسـل زيـاترةن يـةعين لةِراسـتيدا ئةطـةر ئـةم سيسـتةمة نـةطؤِرينن          
ئةمة مةسةلةيةكي سياسييةن ئَيمة هةموو ساَلَي  جارَي ن من كابينةيةك تةشكيل بكةم و بَلَي  سي هةزار  

ةمن بيكـةين بـة جؤرَيـ  لـة منـة  و خَيـرو       بؤ زياد دةكةمن ئةو بَلَي كاكـة مـن ثَيـنج هـةزار  بـؤ زيـاد دةكـ       
سةدةدة بةسةر شةهيدو بةسةر ئةوانةن ئةمة بيكةينة مةسةلةيةك كة ثةيوةست بَيت بة مةعيشةتةوةن بة 
مستةواي ذيانةوةن ثَيويستة حكومة ن كابينةن وةزارة  ديراسةيةك بكا  بؤ مستةواي مةعيشة ن بةاليةني 

مة كةسوكاري شةهيد سةربةرزانة بذينن ضؤن بـاوكي سـةربةرزانة   كةمةوة مةعيشة  ضةندةض بؤ ئةوةي ئَي
لة ثَيناوي ميللةتةكةيدا خةباتي كردو سةري نايةوةن خوَيين رَيشتن با كةسوكارةكةشي سـةربةرزانة بـذيتن   
سةربةرزانة بةوةية كة بةطوَيرةي مستةواي مةعيشة ن بةاليةني كةمي مسـتةواي مةعيشـة  دابنرَيـت بـؤ     

 .شةهيدان خانةنشيين و بؤ
بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانن من جةنابت بةوة ئاطادار دةكةمةوة كة ئةو بودجةيةي دَيت بـؤ كوردسـتان وةكـو    
لة راثؤرتي وةزارةتي دارايـي هـاتووةن تـةدويرة لـة بةؤـداوة دَيـتن تةنانـة  بودجـةي عَيـراديش ن يـ  بـة            

نيش بـة هـةمان شـَيوةن واتـا ئَيمـة لـة       و ئةوانة لةِراستيدا لة مةسةلةي نةو  دَيـتن بودجـةي كوردسـتا   92%
عَيراق و لة كوردستانيشدا ئيعتيماد لةسةر سيستةمي زةِرائيب و رسوما  و ئةوانة ناكةين بـؤ داهـا  وةكـو    
زؤر واَلتي ئـةوروثين ئَيمـة ئيعتيمـاد لةسـةر نـةو  دةكـةينن نـةوتيش سـةروةتَيكي نيشـتمانييةن سـةروةتي           

َيكي ئةم واَلتة من و جةنابت لةهةر مةودعَيكدا بني سةهممان هةيـةن  هةموو ميللةتةكةيةن واتا هةموو فةرد
ثشكمان هةية لةم سةروةتة نيشتمانييةن باسي موعةوةق بكـةمن باسـي كـةم ئةنـدام بكـةينن كـةم ئةنـدامَي         
وةكو من كة سا  و سةليم  هةمان ثشكي هةية لة سةروةتي نيشتماني كة نةو  و بودجةكةيةن كةم ئةندام 

 زياترةن ثَيداويسل زياتري هةيةن مةسرةن زياترةن مةسةلةن ضاوي نابينَيتن مةسةلةن داضـَيكي  ثَيداويسل
نييةن ضؤن تؤ دةتوانيت ئيكتيرا بكةيت بة ثةجنا هةزارون لـة سـي هـةزارةوة بـؤي بكـةيت بـة ثـةجنا هـةزار         

يـةن بـا مـن ئـةو خاَلـة      دينارن واتا بيست هةزاري بؤ زياد بكةيت وةكو سـةدةدةيةكن ئةمـة كَيشـةيةكي طةورة   
باس لةوة دةكرَيتن ديـارة مـن تةبعـةن داواي زايادةيـةك     ( 23)دانونية  بؤ روون بكةمةوةن ئَيستا لة خاَلي 

دةكةم بؤ هةموو ئةو بِرطانةن بةطوَيرةي موستةواي مةعيشةن من ثَي  شةرمة بَلَي  ثـةجنا هـةزاري بـؤ زيـاد     
َيكي زؤر طةورةية لة سيسـتةمي رةواتـبن دةبَيـت بـةطوَيرةي     بكةن يان سي هةزاري بؤ زياد بكةن ئةمة خةلةل

بــؤ هــةر ( 23)موســتةواي مةعيشــة  هــي خَي انَيكــي ثَيــنج كةســي ضــؤن دةذيض بةنــدي يةكــةمي مــاددةي 
 ثَيشنيارَي ن بؤ زياد كردن من دةزامن وةزارةتي مالية دةَلَين ضؤن ئةمة زياد بكةينض

ــةتَيك    ــة حاَل ــةمانن ئةم ــةرؤكي ثةرل ــةِرَي  س ــة دوو رؤذ      ب ــن ب ــل م ــة دةس ــدةيت ب ــةر بي ــانةن ئةط ي زؤر ئاس
ضارةسةري دةكةمن بةاَلم با منوونةيـةكي زؤر سـادة بـؤ جـةنابت بَينمـةوةن لـةوةي كـة ئَيمـة ضـؤن دةتـوانني           
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مونادةلة لة بةيين ئةبوابةكاندا بكةين وةكو ئةو دةزية ئينسانية طةورةيةن ئةم دةزية حقودييةن دةزييةي 
تـةنها هةشـتاو سـَي مليـار سـةرف       0222واسةي مةجليسي وزةران ئَيمة لة نةفةداتي فيعلي سياسي نان بؤ ري

تةنها ضـل و ثَيـنج مليـار سـةرف كـراوة نةفـةداتي فيعلـي نيوةيـةن          0229كراوةن لة مةسرون فيعلي نيوةي 
ن ئـةم  0222كةضي بؤ ئةمساَل دوو سةدو هةذدة مليار دانراوةن بة فةردي سةدو سـي و ثَيـنج مليـار لةطـةَل     

سةدو سي و ثَينج مليارة لة حاَلةتَيكدا كـة ئيمـة نيـوةي وةزارةثـان كـةم كردؤتـةوةو تةرشـيقمان كـردووةن         
يةعين ئةم مةبلةؤة زةمخة سةدو سي و ثَيـنج خبرَيتـة سـةر زيـادةي مووضـةي كـةم ئةنـدام و شـةهيدان و         

 كةرامةتةوة دةذينض كةسوكاري شةهيدان ضؤن ذيانيان دةبووذَيتةوةض ضؤن بة سةربةرزانةو بة
بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانن حةز دةكةم يةك دةديقة مـةجامل بـدةيتن دوَيـيَن جـةنابت ئامـاذة  بـة خـاَلَيكي        
زؤر طرنطدان ئةويش نةبووني تةنسـية لـةنَيو خـودي ئةجنومـةني وةزيـرانن ضـةند بـةِرَي َي  باسـيان كـردن          

ــةِرَي ان   ــةبينيوةن زؤر لــة ب ــةني شــوراي ن ــانونين   تةنانــة  ئةجنوم ــةلي د ــةمان باســي خةل ي ئةنــداماني ثةرل
خةلةلي صياؤةن هةتا لة موستةلةحاتدان كة ناكرَيت لة دانوندا ئةوة بَيتن جارَي ثَيـي دةوترَيـت مي انيـةي    
ئيعتيادين جارَي ثَيي دةوترَيت مي انيةي جارين جـارَي ثَيـي دةوترَيـت مي انيـةي نـازامن ضـين جـارَي ثَيـي         

جــارَي ثَيــي دةوترَيــت ســةرمايةدارين جــارَي ثَيــي دةوترَيــت ناعــادين يــةعين ئــةم   دةوترَيــت ئيستيســمارين 
موستةلةحاتانة دةبَيت لة دانون هةندَي  رَي  خبرَيتةوةن لةِراستيدا ئَيستا ئَيمة لة ذَير زةخـل هةَلبـذاردن   

ت نييـة بـة   و ضوونة هةَلبذاردن و ئةمانةينن ئةمة دةزيةيةكـة ثةيوةسـتة بـة ذيـاني تـاك تاكـةوةن ثةيوةسـ       
حكومة  و ئؤثؤسيؤن و بة كةسَيكةوةن ئؤثؤسيؤنيش بة هةمان شَيوة بةشي هةية لةم بودجةية تةداعياتي 
بةسةردا دَيتن من لةِراسـتيدا زؤر هـاوِرام لةطـةَل دسـةكاني كـاك عومـةرن لةطـةَل دسـةكاني كـاك كـاردؤن كـة            

ِرَي ةكاني فراكسـيؤنةكان خةلـةلي زؤر   لةِراستيدا خةلةلي طةورةمان كةشف كردووةن هةموومان ئةندامـة بـة  
طةورةيان لة بودجةكة كةشف كردووةن ثَيويست ناكا  بةم ثةلة ثروزةييية ئَيمـة ئـيش لةسـةر بودجةيـةك     

 .بكةينن كة ثةيوةستة بة ذياني هةموومانةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ثَيشنيارةكة  بَلَين رَي دار سةرهةنط فةرموو

 :ط فرج حممدبةِرَي  سةرهةن
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن دسةكاني من كران
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار حاك  رزطار فةرموو

 :بةِرَي  رزطار حممد امني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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زمــاني ثةرلــةمان بـةناوي خــوان مـن موالحــةزا  لةســةر ماددةكـة لــةِرووي شـكليةوةيةن نــازامن بةِراســل لـة      
كاميان ئةطةر كَيشة دروست بوو لة بةيين كـوردي و عـةرةبين كاميـان ئيعتيمـاد دةكرَيـتض ئـةوة دةبَيـت لـة         
ثةيِرةوةكة باس كـرا بوايـةن بـةاَلم بـاس نـةكراوةن ئـةوةيان طـرنط نييـةن كـة خـؤي وا ئيعتيماديـان كـردووة             

تاتا زياءدة رواتان ذوي الشاهدا  وضاحءيء االنفاءل       )لةسةر عةرةبيةكـةن ئةطـةر ماددةكـة خبوَينينـةوةن دةَلَيـت      
ن ئةو نةصةي لـةالي مـن هةيـةن ضـونكة لةدواييـدا تةفسـيل هةيـةن ئـةي نابَيـت بَلـَين           .(واال لحة الةيميءوية

 .ن ئةوة لةوَي بةس زيادة كراوةو نودتةو تةواو بووةن لَيرة تةصنيرَيكي تري(كءالتي)
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةية فةرموونودتةي ني امي 

 :بةِرَي  طةشة دارا جالل
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو عيبارةيةي بةِرَي  عةدنان عومسان لـة ثرؤتؤكـؤل بسـِرَيتةوة كـة دةَلَيـت حكومـة  ئـةذنؤي دةلـةرزَيتن         
 .بةِراسل ئيهانة كردن بة حكومة  و بة وةزارةتي حكومة  دةبول نيية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .وا  طو ن تكاية وشةكة  دووبارة بكةوة كاك عةدنان

 :حممد عثمءنبةِرَي  عدنان 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وشةيةكي دانوني مةبةست  ئةوةية لةكاتَي  كة نةفةدا  زياد دةكا  حكومة  حةثةن بةتايبةتي جةنابي 
جــارَيكي تــر بــة وةزيــري ماليــة دةزانَيــت كــة ئةمــة كَيشــةو ئيشــكاليةتي بــؤ دروســت دةكــا ن ئــةو دةبَيــت    

مةوزوعةكاندا بضَيتةوةن دسةي من ئةذنؤ لةرزينةكة دسـةيةكي دانونييـةن كـة حكومـة  تووشـي زةختَيكـي       
طةورة دَيتن ئةطةر منيش لة شوَيين   وةكو وةزيري دارايي ئةذنؤم دةشكَين ئةطةر بةشَيوةي تر تَيطةيشـت  

 .بنن جةنابي وةزير من سةد جار داواي لَيبوردني لَي دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 من لة جةنابي وةزير دةثرس ن ئةم موستةلةحة ضؤن دَيت لةالي جةنابتض

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بابةتانـة  بةِراسل من ئةذنؤم نالةرزَين ضةند رؤذة دانيشتووم ئـةذنؤم نـة لـةرزيوةن ئـةنواب و ئةشـكال لـةو       
باس كـراوةو ئَيمـة وةكـو واجـييب خؤمـان دانيشـتووين و وةاَلمـيش دةدةينـةوةن مـن وةاَلمـي ئـةو زيادةيـةي             

 .ئةجنومةني وةزيرانيش كة هاتووة ئةوانة هةمووي دةدةمةوةن ئةطةر ثاشان رَيطام ثَي بدةيتن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة بةردةوام بة
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 :مد امنيبةِرَي  رزطار حم
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة لةوَي نودصانة لة رووي صياؤةوة دةبَيت ئةوة ئي افة بكرَيـتن دوايـي كـة هاتؤتـة سـةر تةفسـيلةكةين       
ي (ذوي الشهدا )ن هةر لة نةصةكة (وفق النسن التءلية)بةنيسبةتي ئةوةندة ( ذوي الشهدا )يةكةم كة دةَلَيت 

عواكا  الشاهدا    )ئةنراليشي باس كردووةن زةحايةي ئةنرال لة فةدةرة دوو  تةفسيل كردووةن بةاَلم زةحايةي
ن ئةمة لةطةَل فةدةرةي يةكةمدا دَيتن ضونكة شـوهةدائي بـاس كـردن ئةنرالةكانيشـي بـاس كـردن       (وامل نفلني

ن خــؤ ناكرَيــت كةليمــةي زيــاد (اال االحة الةيميءويااة)ن مةبةســل ضــيةض (اال االحة الةيميءويااة)دوايــي دةَلَيــت 
ن لة تةفسيلةكة لةكوَي جَييان كردؤتةوةض ئايا موستةلةحةكة يةكـةن  (اال لحة الةيميءوية)دابنَيتن كة دةَلَيت 

ئةنرال و كيمياوي يةكَيكـةض يـان دوو موسـتةلةحي جيـاوازنض ئةطـةر جيـاواز بـن كيميـاوي هيضـي بـؤ زيـاد            
 .نةكراوةن ئةوة نودتةيةكي تر

ضـيض  ( املعودني( )مح)يةعين بةشي سَي فةدةرةي ( املعودني)وهةدائ لة عةوائيلي شوهةدائن دواي عةوائيلي ش
خؤ لة بِرطةي يةكةمدا باسي نةكراوة بَلَيت معةودينيشـي تيايـةن بـؤي زيـاد دةكـةينن هـةر يةكسـةر هاتؤتـة         
سةر موعةوةدنين يـةعين بـاس نـةكراوة بَلَيـت هـي موعـةوةدني زيـاد دةكرَيـتن يـان زيـاد ناكرَيـتن ئـةوةش             

 .رنودتةيةكي ت
ئةمة لة رووي صياؤةو شكلةكةوةن لة رووي مةوزوعةوةن ئايا نةدةكرا ئةم مةسةالنة لَيرة ئةم تةفسـيالتانة  
باس نةكرايةض بةَلكو ئةو مةبلةؤةي كة دةدرَيت بة كؤمةاَلنن ئَيمة لة حةو  شوَيين ترن لة حةو  مـاددةي  

ضةندَيكيان بؤ تةددير كـراوة بـؤ ئـةمانن     تر موازةنة باسي مةبلة  دةكا ن لَيرة مةبلةؤي دياري نةكردووةن
هةتا دوايي ئةم تةفسالنة بةثَيي ياسايةكةي خؤيان لةوَي جَيي بكرَيتةوةن كة مةبلة  دياري نـةكرَيت ضـؤن   

 .جَيي دةكرَيتةوةض زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار شلَير خان فةرموو

 :بةِرَي  شلَير حمي الدين صاحل

 .ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب

من تةنها يةكن دوو تَيبيين بضووك  هةيةن ئةويش ضةند جاري تـريش لـة هـؤَلي ثةرلـةمان باسـ  كـردووةن       
تكاتان لَي دةكةم بةتايبةتي لةناو ئةم ياساية وشةي كةم ئةندام بةكار نةيـة ن ئـةو وشـةية لةبـةر دوو هـؤن      

دا هـاتووةو طــؤِراوةن ئَيســتا لــة هـيال واَلتَيــ  و لــة هــيال   كـةم ئةنــدام لــة هـةموو جيهانــدا طؤِرانكــاري بةســةر  
ــي         ــة رةمس ــةتي ب ــةروةردةو كاروكؤمةاَلي ــي ث ــة وةزارةت ــاَل ل ــار س ــة ث ــةروةها ئَيم ــة ن ه ــةكار ناي ــوَينَي  ب ش
طؤِرانكارهان بةسةردا هَينا بوون بؤ ئةوةي لة سيسـتةمي ثةروةردةشـدا بـةكار نةيـة ن لةبـةر ئـةوةي جـؤرة        

اية بؤ بةرامبةرن كة بة شةخصةكة  طو  كةم ئةندامن بةِراسل برينـدار كردنـةن ئةطـةر    بريندارييةكي تَيد
 .بَلَيي خاوةن ثَيداويسل و تايبة ن ئةوة باشرتة
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هؤي ئةوةية كةم ئةندام جؤرَيكة لة جؤرةكاني كةم توانـايين كـة وتـت كـةم ئةنـدام يـةك جـؤري        / دووةمني
 .دةطرَيتةوةن هةموويان ناطرَيتةوة

تـرم هةيـةن كـةوا دةمـةوَيت روونـي بكةمـةوة ئـةو زيـادةو كـةمي بـؤ دةرماَلـةي خـاوةن ثَيداويســل              تَيبـيين 
تايبة ن خاوةن ثَيداويسل تايبة  هةندَي  ثَيداويسـل تايبـةتي خـؤي هةيـةن هةنـدَيكي حكومـة  دابـيين        

بتـوانن ذيـان    دةكا ن دةبَيت حكومة  ئاسـانكاري و خ مـةتطوزاري زؤر باشـيان بـؤ دابـني بكـا ن بـؤ ئـةوةي        
ببةنة سةر لة دروست كردني جادةو بااَلخانةو بينان دةبَيت هةموو ئةوة رةضاو بكرَيتن كةوا ئاسانكاريان بؤ 
بكرَيت لة دروست كردني دةرطاي طةورةو مةصعةد و لة رةسيف و رةمثـةو ئةوانـةن حكومـة  دةبَيـت ئـةوة      

كـة خؤيـان دةبَيـت دابـيين بكـةنن ئـةويش بــة       دابـني بكـا ن مـةحاَل نييـةن هةنـدَي  ثَيداويستيشـيان هةيـة        
ثارةيةكي باش دةكرَيتن زؤر جار ثَيويستيان بة هةندَي  شت هةية لـة دةرةوةي واَل  دَيـت نرخـةكاني زؤر    
زؤر طرانةن ئةطةر مووضةيان كةم بَيتن يان وةزعي مادديان باش نةبَيت ناتوانن ئةو شتانة بؤ خؤيان دابني 

ثةرلةمانيش ضيرت وشةي كـةم ئةنـدام بـةكار نـةهَينن لـةناو ياسـايةكة بكرَيتـة         بكةنن تكا دةكةم ئةنداماني
 .ن زؤر سوثاس(ذوي االحتيءاءت ا ءصة)خاوةن ثَيداويسل تايبة ن لة عةرةبيةكةش 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ة سةربةرزييةن زؤر سوثاسن  ئةو وشةيةش كةم كردنةوة نيية لة شاني ئةو بةِرَي ةن ئةو رَي دارةن بةَلكو ئةو

ئةطةر ئينسان لـة رَيطـاي واَل  دةسـتَيكين يـان داضـَيكين يـان ضـاوَيكي لـة دةسـتدا بـَينتن ئيترتيخـاري ثَيـوة             
دةكاتنن هةندَي  كةس هةيـة شـوَينَيكي لـة دةسـت دةدا  دةتوانَيـت ضـاكي بكـا ن بـةاَلم نايكـا  بـؤ ئـةوةي            

ي كردووةن لة وةسائيقي نةتـةوة يـةكطرتووةكان لـة    نيشاني ميللةتةكةي بدا ن كة لة ثَيناوي ميللةتةكةي وا
زؤر شـوَين موعـةوةدني هــاتووةن بـةاَلم لةطــةَل ئـةوةش بؤضـوونةكةي جــةنابت ئَيمـة لــة داهـاتوو بــةجواني        

 .موتابةعةي بكةينن كةرةم بكة

 :بةِرَي  شلَير حمي الدين صاحل
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بوومن لـةوَي بِريـاردراو تـةوجيهي هـةموو واَلتـةكان كـران طوتيـان        لة كؤنطرةيةكي جيهانيدا كة خؤم بةشدار 
نابَيــت ضــيرت ئــةو وشــةية بــةكار بَيــتن لةبــةر ئــةوة يــةعين تؤزَيــ  ئــةوانيش خؤيــان هــةموو لــةوَي بــوونن 

 .هةمووي مؤريان كرد لةسةر ئةوة كة ضيرت بةكار نةية 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار ش ان فةرموو

 :بةِرَي  ش ان ادد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من لة تَيبينيةكي شةكلي وةكو كاك حاك  رزطار باسي كـردن لـة تَيبينيـةكي شـةكلي دةسـت ثـَي دةكـةمن مـن         
ثَيموايــة دوو شــت تَيكــةاَلو كــراوةن كــة هــيال عيالدــةيان بةيةكــةوة نييــةن دةكــرَينت ئةمــة لــة يــةكرتي جيــا  
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ة دوو ماددةي جيان كةم ئةندام لةطـةَل شـةهيدن لَيـرةش ئـةوةي شـلَير خـان طـوتي خـاوةن         بكرَيتةوةو بكرَيت
ثَيداويستية تايبةتيةكان حةديقةتةن هـيال عيالدـةيان بـة يةكـةوة نييـةن هـةتا لـة وةزارةتـي شـةهيدانيش          

وو لةسـةر  ثَيكةوة نينةن يةعين رةبتَيكيان نييةن ضونكة ئةمة لةسةر وةرةسة نـاِروا ن تَيبـيين شـةكلي  هـةب    
ئةوةن دةكرَيت بة دوو ماددةي جيان تَيبيين ترم لةسةر ئةم ماددةية زياد كردني مووضةي شةهيدان بـةثَيي  
كارَيكي زؤر باش و ثريؤزةن بةثَيي حاَلةتي موازةنةو سااَلنة لةبةر دةسل حكومةتةن ئةطةر ئةم زياد كردنةن 

ي مـاددي بَيـتن بـة تةئكيـد لةاليـةن كةسـوكاري       يان ئةم مووضـةية بـؤ ئَيمـة مةسـةلةيةكين يـان مـةفهومَيك      
ــةم       ــوَلكي ئ ــةر هــةموو م ــَينتن بؤيــة ئةط ــةفهومَيكي مةعنــةوي دةبةخش ــتة م شــةهيدانةوة عةكســةكةي راس
هــةولَيرة بدرَيتــة دايكــي شــةهيدَي  ناكاتــة بةرامبــةر ئــةوةي لــة دةســتداوةن يــةعين ثــرت زيــاتر لَيــرة ئــةو    

 .ددي بَينت زياترمووضةية مةفهومَيكي مةعنةوييةن هةتا ما
منيش هاوِرام لةطةَل ئةوةي ئةم بِرة مووضةيةن ئةم بِرة زيادةية كة لـةم ياسـايةدا بـة ئةسـةري رةجعـي لـة       

ـةكةوة سةرف بكرَيتن بةاَلم تَيبيني  هةية بة حوكمي ئةوةي شـارةزايةك  هةيـة لـة بـواري شـةهيدانن      1/1
ياساية لةسةر دةسـام شـةرعي نـاِروا ن يـةعين ئةطـةر       خاَلَي  هةية لة ياساي شةهيدان هاتووةن ثَيمواية ئةم

ســتانداردي ئــةوة بطــرين ئةكســةريةتي شــةهيداني ئَيمــة شــةهيداني فيعلــي كــة ثَيشــمةرطة لــة ضــوار ســةد   
ن بةثَيي ئـةم ياسـاية بـة موتـةوازني لةبـةيين دايـ  و بـاوك و        %06هةزارةوة بؤتة شةش سةد هةزار بةثَيي 

مة خةلةلَيكي زؤر طةورةيةن من تةسةور دةكةم دةبَيت بة دانون عيالجـي  خَي اني شةهيد دابةش كراوةن ئة
بكةين لة داهاتوودان ئةمة حةديقةتـةن بـة ئيجتافَيـ  دةزامنن خَي انـي شـةهيد ضـوار منـداَلي هةيـةن بـابي          

 شةهيد بابَيكي شةهيدةن ضؤن وةكو يةك بَينتض
ة كةم ئةندامي هاوواَلتي نيهائيةن كـةم ئةنـدامي   لةسةر كةم ئةندامن ئةوةي كة لَيرة هاتووةن ثَيمواي/ دووةم

شةهيدانن يةعين ثَيشمةرطة نةهاتووة لَيرةدان لَيرة باسي ثَيشمةرطة نييةن هةموويان ئةوانةي كةم ئةندامن 
هاوواَلتني ئةو مووضةية لة ريعايةي ئيجتيماعي دةدرَينتن زؤربةيان ئةمانة مووضةي خؤيان هةيةن يـةعين  

ةناوي مووضةن ديسـان ئـةو تَيبينيـة لـةبريم كـردن دةبوايـة لـة سـةرةتاوة ئامـاذةم ثـَي كـرد            كة لَيرة هاتووة ب
بوايةن نابَيت باسي مووضة بكرَيتن ئةمـة هاوكارييـةن موسـاعةدةيةن ديسـان تةئكيـد دةكةمـةوة ئةطـةر هـةر         

دناي مووضةش بَيتن مووضة بة حوكمي ئةوةي كة ثـارةي عَيرادـي دـوةي شـريائي كةمـةن نابَيـت حـةدي ئـة        
كةمرت بَينتن يةعين من بة كةمرتين مووضـة ثـَي  باشـة وا بـَينتن ئةطـةر هـةر ناومـان         102مووضةيةك لة 

 .كةمرت نةبَينت بة حوكمي دوةي شريائي 102لَينا مووضةيةكن موساعةدة نةبَينت لة 
زاتي تريـان  ئةوةي كة شلَير خان باسي كرد هي كةم ئةندامانن حةدةن منيش لةطةَل ئةوةمـة دةبَيـت ئيمتيـا   

هةبَيت لة رووي ئاسانكاري ذيانيانن كة ئةو باسي كـردن بـةاَلم لَيـرةدا بـة ثلـة بةنـدي كـة زؤر لـة خوشـ  و          
براياني بةِرَي  لة ثةرلةمانتاران باسيان كردن ئةو ثلـة بةندييـة حةديقةتـةن زؤر زؤر شـتَيكي ئيعتيـاديي و      

شـةرقن لـة ؤـةربن لـة دنيـاي عليمـانين لـة دنيـاي         ئاساييةن لة هةموو دنيان لـة هـةموو ني امـي دـانونين لـة      
ئيسالمين لة دنياي سةرمايةدارين لة هةموو ني امي دانوني ئـةم ثلـة بةندييـة هةيـةن شـةهيدَيكي ئةفسـةر       
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مووضةكةي وةكو جوندييةك نابَينتن بؤية مةسةلةيةكي زؤر ئيعتياديـةن هـيال ئيجتافَيـ  نييـة بـة حـةدي       
 .هيال كةسَي ن زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  
 .زؤر سوثاسن رَي دار سةردار فةرموو

 :بةِرَي  سةردار رشيد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــة        ــةماننن بؤي ــةركةوتين طةلةك ــةرفرازي و س ــةي س ــاني دان و ماي ــةبا  و دورب ــ ي خ ــةهيدان رةم ــارة ش دي
رة سـةرةتا مـن دةمـةوَيت    كةسوكاري روو سوورو سةربةرزيان موستةحةدي هةموو دةستكةوتَيكي باشنن ديـا 

وةك هاوواَلتيةكي خةَلكي هةَلةجبةن نوَينةرايةتي خـةَلكي هةَلةجبـة لـة مةسـةلةي بـة جينؤسـايد ناسـاندني        
هةَلةجبةوة دةست ثَي بكةمن كة ئةوة بةِراسـل بـؤ خـؤي دةزانـني ة مانـاو مـةفهومَيكي هةيـةن مـن ثَيموايـة          

حةق بوون تةعوي َيكي زؤر باش بوون كة دةتوامن بَلَي  لـة  ئةوة زؤر حةدَيكي باش بوون سةركةوتين ئريادةي 
ثــارةو لــة كؤمــةَلَي  شــت طــةورةتر بــوو لــة رووي ئــةو مةفهومــةوةن ديــارة كارةســاتي هةَلةجبــة هــةموومان    
دةزاننين زؤرمان لةسةر بيستووةن زؤرمـان لةسـةر خوَيندؤتـةوةن بؤيـة مـن لَيـرة بـة هـةلي دةزامن سوثاسـي          

دادطاي تةمي و شاهَيدانةو لة سةروويشيانةوة جةنابي سةرؤك كؤمار كـة بةِراسـل لـة     هةموو ئةو ثارَي ةرو
دابني كردني جَيطاي حةوانةوةو هةموو كاتَي  ئةوةي ئَيمـة ئاطامـان لـَي بَيـتن جـةنابي مـام جـةالل لةسـةر         

ةكي تـريش  خة  بووةن بة هةموو توانايةكيةوة هةوَليداوة ئةو مةوزوعة بة جينؤسايد بناسرَيتن مةسةلةي
ي عَيـراق  (4)ئةوةية كة دةمةوَيت ئاماذةي ثَي بدةم زيندانياني سياسـييةن حةدـة هاوشـَيوةي ياسـاي ذمـارة      

ئيرت ياسايةكيان بؤ دةركردن بؤ ئةوةي ئةمة زةجةيةكي طةورةي لةسةر دروست نةبَيتن وةك خؤتان دةزانن 
ةم ئةندامان ثَيويستة لة رووي مةعنةوييـةوة  كة ئَيستا جَيطاي باس و خواستَيكي زؤر طةرم و طوِرةن ديارة ك

زيــاتر تــةعوي يان بــؤ بكةينــةوةن بــةوة خــةَلكي شــارةزاو ثســثؤريان تَيدايــة لــة دامودةزطاكانــدا دا ــةزرَينن   
دةكرَيــت حكومــةتيش كارَيــ  بكــا  لــة شــةدامةكان و رَيطاوبانــةكان لــة دائــرية جؤربةجؤرةكانــدان بةِراســل  

ة كردنيان بؤ ئاسان بكا ن وةكو زؤرَي  لة ئةوروثاو لةو شوَينانة هةيـةن منـيش   ثَيداويسل هاتوضؤ و مامةَل
هاوِرام لةطةَل ئـةو بةِرَي انـةي كـة لةِراسـتيدا باسـي مةسـةلةي مووضـةي شـةهيدي هاوواَلتيـان كـرد كةمـةن            

 .ئةطةر بكَر  ضاوَيكي ثَيدا خبشَيندرَيتةوة

رايـي دةكـةمن بةِراسـل جَيطـاي خؤيـةتي و ئـةوةي لـة        من دووبارة دةستخؤشي تةواو لة ليذنةي ياسـايي و دا 
توانادا بَيت وةك مةرحةلةيةك كردوويانةن بة ئومَيدي ئةوةي هةرضي زياتر لة ئايندة لـةم ثةرلةمانـةو لـة    

 .حكومةتيشدا بؤ كةسوكاري شةهيدان بكةين
َيـ ن بابـةتَي  دةنطـي    من لةِراستيدا موالحةزةيةكيشـ  هةيـة زؤر سـةيرة لـةالمن دةمـةوَيت بَلـَي  يـةعين باب       

لةسةر درا بَيتن يةعين ة مةفروزة ئَيسـتا دووبـارة ئيسـارةي بـؤ بكرَيتـةوةو ئـةو بودجةيـة بطةِرَيتـةوة بـؤ          
 .حكومة ن من داواي لَيبوردن دةكةمن دووبارة زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار ذيان خان فةرموو

 :بةِرَي  ذيان عمر شريف

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

لةِراستيدا دسةكاني من براياني بةِرَي  كاك عومةر سدية ثشتطريي دةكةمن كاك فـازل بةشـارةتي كـة كـردين     
بةاَلم منيش دةتوامن بَلَي  هةرضيةك دةكرَيت بؤ شةهيد لةم دنيايةدان ناطاتة ئةوةي كة شـريينرتين جـةرط   

استين شةرةف و كةرامةتي ميللةتةكةمانن من وةكـو ئةنـدام   و دَلي خؤيان بةخشيوة بةم خاك و ئاوةن بؤ ثار
ثةرلةمانَي  ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة جَيي دَلخؤشيية ئةو بِرة ثارةية زياد كراوةن بةاَلم لـة ئاسـل ثـوحي    
ــؤ ئــةوان        ــةو بــِرة ثارةيــة زؤر كةمــةن ب ــاوواَلتي كــة ئ ــةن ثَيشــنياري ئــةوة دةكــةم كــة شــةهيداني ه مــن نيي

ةطةر بكرَيت من داوا لة وةزيري دارايي دةكةم كة بتوانرَيت ئةمة جَي بكرَيتةوةن كة ئـةو بـِرة   دياريكراوةن ئ
ثارةيــة بكرَيتــة ســةدو ثــةجنا هــةزار دينــارن ضــونكة ئــةم بــِرة ثارةيــة زؤر كةمــة بــؤ شــةهيداني هــاوواَلتين   

دَيكي سـةركردةمن  بةنيسبة  ئةوانةي دةَلَين ثلة بةندي نـةبَيت لـة شـةهيددان مـن راسـتة خـؤم كضـة شـةهي        
بةاَلم راستة فةردي شةهيدي سةركردةو ثَيشمةرطة نييةن هةر هةموويان كاتَي  كة ضةكي شةرةفيان خستة 
شانيان بؤ يةك مةبةست بوون بةاَلم با ئَيمة رَي  لـة نـةريل جـواني شـةهيدة سـةركردةكان بطـرينن بـا ئـةو         

ؤيان و ئةو هاوِرَييانةيان بطرينن كة ئَيستا ماوةتةوة كة نةريتةيان بثارَي ين بؤ ئَيستاو داهاتوون با رَي  لة خ
ثَيشمةرطةنن لةبةر ئةوة من داواي لَيبوردن دةكةم نابَيت ئةو داوايـة بكرَيـت كـة بَلـَين ثلـة بةنـدي نـةبَيتن        

 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار دة سةعيد فةرموو

 :بةِرَي  دة سعيد دة علي

 .ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

ئةو تَيبينيانةي منيش هـةم بـوو لـة رووي شـكلي و فةنييـةوةن ئـةوة ليذنـةي ياسـايي حةثـةن ضارةسـةري           
ـةكةوة سةرف بكرَيتن بةِراسل لة ماددةكـةدا هـاتووة كـة اـولي     1/1دةكا ن منيش ثشتطريي دةكةم كة لة 

بِرةكاندا اـولي ناكـا ن بؤيـة ثـَي  باشـة كـة بـة دوو         باسي ئةنرال و كيمياباران دةكا ن بةاَلم لة تةفاسيل و
شَيوة موعالةجة بكرَيتن لة بِرطةي يةكدا ئةو ضوار سـةدة بكرَيتـة سـَي سـةد هـةزار تـا شـةش سـةد هـةزارن          
ئةوة موعالةجةي ئةنرال و كيمياباران دةكا ن من ثَي  باشة بؤ ئةوةي عةدالة  دةستةبةر بَيتن بؤ هـةموو  

زانني خَي انَي  بؤ خَي انَيكي تر دةطؤِرَيتن بؤ هةموو بِرطةكانن بؤ هةر منداَلَي  بيست بِرطةكانن ضونكة دة
و ثَينج هةزار دينـار زيـاد بكرَيـتن ئةوةشـي هاوسـةري هةيـةن يـةعين بـؤ ذنةكـةي خـاوةن ثَيداويسـتيةكانن            

شــةهيد هــةر ئــةوةي ثَيــي دةوترَيــت موعــةوةق ئةطــةر خــاوةن خَيــ ان بــوو ثــةجنا هــةزار دينــارن بةِراســل   
جؤرَيكي بَيت طةورةيةن خاوةن مافةن مافَيكـة لةسـةر هـةموومانن بؤيـة مـن ثَيموايـة بـة هـةموو جؤرةكـاني          
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ــتيةكاني        ــؤرة ثَيداويس ــةموو ج ــاوواَلتين ه ــةهيدي ه ــارانن ش ــةنرالن كيمياب ــةهيدي ئ ــةنطةرن ش ــةهيدي س ش
مان بـؤ بكرَيـت دؤنـا  بـة دؤنـا       هاوواَلتيان خاوةني مافن لةسةر ئَيمةن بؤية جَيطةي خؤيـةتي هةرضـةندَيك  

ــة        ــيش ثَيمواي ــاوواَلتين من ــةهيدي ه ــةريانن ش ــةين بةرامب ــةجَي بك ــَي ب ــامنان ج ــةكاني سةرش ــوانني ئةرك بت
هاوواَلتي ئةويش خَي اني بةجَي هَيشتووةن ثَي  باشة بكرَيت بة سةدو ثةجنا هةزار دينـار زيـاد كردنةكـةين    

َلي يةكةمة ضارةسةر نةكران لة خاَلي دووةم كة دةَلَيـت خَي انـي   ئةطةر ئةو خاَلي يةكةمي كيمياباران لةو خا
ئـةو بِرطةيـة زيـاد بكرَيـتن مـن      % 62شةهيداني ئةنرال لَيرة كيميابارانيشي بؤ زياد بكرَيت بةنيسـبة  لـة   

ثَيمواية خاوةن ثَيداويسل تايبة ن ئةوةي كة ثَيي دةوترَيت كةم ئةنـدام بةِراسـل ئـةويش خَي انـي هةيـةن      
َلي هةية ثةجنا هةزارو سةد هةزار بةشي دوون سَي رؤذ مةسرةن ناكا ن بؤية بة عام هةموو خَي انَيكـي  مندا

كةم ئةندام و خاوةن ثَيداويستيةكان دوو سةد هةزاريان بؤ بِ درَيتةوةن ئةطةر ذندارة ثةجنا هـةزار دينـاري   
 .نج هةزار ديناربؤ زياد بكرَيتن ئةطةر منداَليشي هةية هةموو منداَلَي  بيست و ثَي

من ثَيمواية ثَيويست دةكا  بةِراسل بؤ ئةم ماددةية بِرطةيـةك زيـاد بكرَيـتن بـؤ ئـةوةي باسـي زينـدانياني        
سياســي و بيمــةي كؤمةاَليــةتي و بَيــوةذن و ثةككةوتــةو بــَي سةرثةرشــتيارو ئةوانــةي طرفتــاري ســةرجَيطان 

 .بةهؤي نةخؤشي كوشندةوة ئةوانةشي بؤ زياد بكرَيت
ةيــةكي تــريش زيــاد بكرَيــت وةكــو تَيبنيــةك هةرضــةندة ئــةم ياســاية بــؤ ســاَلَيكةن بــةاَلم لــة بِرطةيةكــدا بِرط

ئيشارة  بةوة بكرَيتن كةوا رةضاوي طراني بازاِرو هةَلواوساني ئـابوورين ضـونكة ئةطـةر ئـةمِرؤ ضـوار سـةد       
طـران بـووني بـازاِرو هةَلواوسـاني      هةزار دينار بؤ ئةمِرؤ ثَينج سةد هةزار دينار باش بَيتن لةوانةيـة لةطـةلَ  

ئابووري و طران بووني باري ذياني خةَل ن ئةمة وا زياد بكا ن ثَيمواية هةرضةندي لَي بكةين هةر كةمة بؤ 
ئةو ثؤلَيرانةن بؤ ئةو شةهيدانةن بؤ ئـةو خـاوةن ثَيداويسـتيانةن لـة شـوَينَيكي تريشـدا جَيـي بـؤ بكرَيتـةوةن          

تي دارايي باش دةزانن لة مةنافيعي ئيجتيماعي بَيتن لة مةساريري ئوخرا بَيتن ئةوة خؤيان بةِرَي ان وةزارة
وةكو ضؤن ئةوةي زةمالةكة دةست نيشاني كردووة لـة فـالن شـوَين جَيـي دةكةينـةوةن لَيـرةش جَييـةكي بـؤ         

 .دةدؤزنةوةون لةطةَل رَي دا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار بةفرين خان فةرموو

 :ِرَي  بةفرين حسني حممدبة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة ماددةي شازدة بةتايبةتي كةم ئةنـدامانن دةمـةوَيت ئـةوة بَلـَي  لةِراسـتيدا هـةموو شـتَي  هـةر         
ماددة نييةن كة بتوانَيت هةموو كةموكورتيةكاني ذيـان دابثؤشـَيتن كـةم ئةنـدامانيش هةرضـةندة لـة رووي       

باش بَيت ناطاتة ئةو نةدصةي كـة لـة جةسـتةياندا هةيـةن بةِراسـل ئـةو رَيذةييـةو ئـةو         ماددييةوة ذيانيان 
طوذمةيةي كةوا لة ياسايةكةدا دياري كراوة لة سي هةزارةوة بؤ ثةجنا هةزار دينـارن لـة ثـةجنا هـةزارةوة بـؤ      
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بـةراورد بكرَيـت   سةد هةزار دينار رَيذةيةكي زؤر زؤر كةمة بةشي ذةمة خوانَيكي ميوانداري ناكـا ن ئةطـةر   
 .لةطةَل بازاِري ئةمِرؤي كوردستانن بؤية من هاوِرام لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي دارايي

خاَلَيكي تريش كة دةمةوَيت دسةي لةسةر بكةمن ناو نـةهَيناني كـةم ئةنـداماني سـةنطةرة كـة لةبِرطةكانـدان       
شـمةرطاتيدا ثَيشـكةش بـةم    ئةوانيش شةهيدي زيندوون و بةشَي  لـة جةسـتةيان لـة سـةنطةري ثـريؤزي ثيَ     

خاكي كوردستانة كردووةن بؤية دةكرَيت بة اليةني كةمةوة ئةوانيش وةكو وةفايـةك بـؤ دوربانيـدانيانن بـؤ     
بةردخوردانيان مةدالياي رَي لَينانيان ثَيشكةش بكرَيتن بؤية من ثَيشنيار دةكةمن بِرطةيةك زياد بكرَيت بـؤ  

 .طةر ئةويش بة بةخشيين مةدالياي رَي لَينان بؤيانماددةكة سةبارة  بة كةم ئةنداماني سةن
خاَلَيكي تريشن سةبارة  بةو بِرة ثارةي كة دياري كراوة بؤ شةهيداني هاوواَلتي رَيذةيةكي زؤر زؤر كةمـةن  

 .ثَيشنيار دةكةم لة ثةجنا هةزارةوة بكرَيت بة سةد هةزار دينارن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر بالل فةرمووزؤر سوثاسن رَي دا

 (:بالل)بةِرَي  ادد سليمان عبداه

 .بس  اه الردن الرحي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة ماددةي شازدة لةنةصي ماددةكةن من ثَيمواية نودصـانيةكي هةيـةن ئـةويش وشـةي زينـدانياني      
سياســي بــةم ثَييــة دةكرَيــتن  سياســييةن كــة ثَيويســتة زيــاد بكرَيــت لــة دواي ضــةكي كيميــاوي و زينــدانياني

دواييش فةدةرةيةك زياد بكرَيـت هـةم بـؤ زينـدانياني سياسـي لـةناو فةدـةرةكان كـة مووضـةكةيان لـة سـَي            
سةدو نةوةد كة ثَيشرت بِريـاري بـؤ دراوة بكرَيـت بـة ثَيـنج سـةد هـةزارن ديـارة ثَيشـرتيش جـةنابي وةزيـري            

سـةدو نـةوةد لـةوة زياتريـان بـؤ ديـاري بكـةينن لةبـةر          دارايي باسي ئةوةي كردن كة ئَيمـة نـاتوانني لـة سـيَ    
ئةوةي مووضةي شةهيدان ضوار سةد هةزارةن ناكرَيت زيندانياني سياسي وةكو شةهيد بَيـتن دةبَيـت شـتَي     
لة خوارتر بَيتن بةس ئَيمة دةكرَيت لَيرة دووبـارة لـة فةدـةرةي يةكـةم كـة دةَلَيـت شـةهيدان ئةوانـةي كـة          

رةن من ثَي  باشـة بكرَيـت بـة حـةو  سـةد هـةزار دينـارن لـةو كاتةشـدا دةتـوانني ئـةو            ضوار سةد هةزار دينا
كَيشةي زيندانياني سياسيش حةل بكةينن كة كةمرت دةبَيت لة شةهيدان كـة بكرَيـت بـة ثَيـنج سـةد هـةزار       

ديـارة   كة باس لة شةهيدي هاوواَلتي دةكا ن بةِراسل ثـةجنا هـةزار زؤر زؤر كةمـةن   ( ب)دينارن لة فةدةرةي 
شةهيدان ئةطةر بةطشل باسيان بكةينن شـةهيدان هـةموويان جَيطـاي ئيرتيخـاري ئَيمـةنن بـة خـوَيين ئـةم         
شــةهيدانة ئــةو وةزعــة بــؤ ئَيمــة خوَلقــاوةن مــن خؤشــ  ئيرتيخــار بــةوة دةكــةم كــة يــةكَيك  لــة خانــةوادي  

بة سةدو ثةجنا هةزار دينارن  شةهيدي هاوواَلتيش ثَي  باشة بكرَيت/ شةهيدانن جطة لة زياد كردنين يةكةم
وةكو ضةند بةِرَي َيكي تريش دةكةم باسي كردن كة لة جَيي خؤي دايةتين تةئيدي بةِرَي  كاك فازل و ضةند 
بةِرَي َيكي تريش دةكةم كة باسي شةهيداني هةَلةجبةيان كردن كة ثؤلني بكرَينن هةر شةهيدَي  وةكو خـؤي  

ئـةوة بةِراسـل كةمكردنةوةيـة لـة رَي يـانن باشـرت وايـة ئَيمـة لـةو          حيسابي بؤ بكرَيتن نةك بة جوملـةن كـة   
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ثةرلةمانة بِريار بدةين كة هةموو شةهيدَي  حيسابي خؤي بؤ بكرَيتن هةمووشيان هـةر شـةهيدَي  يةكـةن    
دووة حيسابي بؤ بكرَيتن ري  بةنديان بؤ بكرَيتن من ثَيمواية بؤ هةموو ئةوانةي كـة مووضـةيان لـة خـوار     

ا هةزارةن مووضةكانيان بةرز بكرَيتةوة بؤ سةدو ثـةجنا هـةزار لـة هـةر شـوَينَي ن ئةوانـةي لَيـرة        سةدو ثةجن
ناويان هاتووةن ئةوانةي ناويشيان نةهاتووةن هةموويان رَيذةي مووضـةكانيان لـة سـةدو ثـةجنا هـةزار كـةمرت       

ر بـؤ خـوارةوة نـةبَيتن    نةبَيتن بؤ ئةوةي لة هةرَيمي كوردستان كةمرتين مووضـةمان لـة سـةدو ثـةجنا هـةزا     
كةم ئةندامانن يان خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكان هـةر نـاوَيكي لـَي بنرَيـتن ئـةويش بـة          ( مح)خاَلي سَييةم 

هةمان شَيوة بكرَيت بة سةدو ثةجنا هةزار دينارن كةم ئةندامان لة ثةجنا هةزارةوة ئـةويش بكرَيـت بـة دوو    
رَيت كةمَي  لة موعاناتيان كةم بكرَيتةوةن ئةطةرنا من ثَيمواية سةد هةزار دينارن ضونكة بةِراسل بةوة دةك

ئةو مووضةي بؤيان دياري كراوة زؤر زؤر كةمةن لةو وةزعة طرانيةي ئةمِرؤكة هةيةن كةمَي  باري ذيانيـان  
 .بةرز بكرَيتةوةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار تارا خان فةرموو

 :ا حتسني ياسنيبةِرَي  تار

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مــن كــة نــاوي شــةهيدن يــان ثَيشــمةرطة دةهَينرَيــتن بةِراســل وةســتاندمن و لــةش لــةرزين ن يــان فرمَيســك  هــةردةم دةتيســة    
و لةبةرامبةر ضاومدان ناتوامن ئةوة بشارمةوة ضةندي ثَيدا بضَيت بةِراسلن ناضمة تةفاسيلي وردي ضةندي بـؤ زيـاد دةكرَيـت    

ضةندي بؤ كةم دةكرَيتن بةس ئةوةندة دةبين  دةستخؤشي بكةم لة سياسيةتي حكومةتةكةن كة رةضاو كردني زياد كـردن بـؤ   
هةر بةشَي  لةناو واَلتةن كة ثَيويسل بة زياد كردنةن بِرةكةي مومكينة بة ئاسل ثوحي هةر يةكَيكي كـورد ثـةروةر نـةبَيتن    

ةي هةر هةموومان لَيرة لة ثَيناوي خ مة  كردني ئةوان و خوَينة ثاكةرذاوةكةي ئـةو  كة هةست دةكا  ئَيستاش ئةم دانيشتن
شةهيدانة بووةن بةاَلم من يةك شت دةَلَي  ضاوي منن يان هةر يةكَيكي تر كة خؤي دةراري لَي دةدا ن مـن بـة بـةرز تةماشـاي     

تةماشـاي ئـةو كةسـانة بكـةم كـة بةشـَيكي        شةهيد بكـةم و هـي ثَيشـمةرطة بكـةمن يـان بـة نـ م تةماشـاي بكـةمن مـن بـة بـةرز            
جةستةي خؤيان داوة بؤ واَلتةكةي خؤيانن يان بة ن م سةيريان بكـةمن مـن بَلـَي  كـةم ئةنـدامن بَلـَي  وةَلـاَل كـةمي دةكةمـةوةن          

ها كـةم  نةخَير كةمي ناكةمةوةن كةم ئةندام بةشَيكة لة ثَيداويسل تايبة ن كة ضوار بةشـي تـر ثَيداويسـل تايبـة ن هـةر تـةن      
ئةندام نييةن راستة لة جيهاندا دانراوة لةبةر شعوريانن بةاَلم من ئةو شعورة هيال كاتَي  نابين  بريندار ببَيتن ضونكة ئةطةر 
لة خواييةوة بَيتن ئةوة لة خواييةوة بةشَيكي البدا  خوا شل تري داوةتَين مومكينة مَيشـكي داوةتـَي زؤر لـةو كةسـانةي كـة      

بكاتةوةن ئةطةر من بَلَي  ئةو كةسةي كة خؤي بةخت كردووة بؤ نيشـتمانةكةي و زؤريشـي دةبيـنني لـةناو     لةشيان تةواوة بري 
سةركردةكاني خؤمان و خةَلكةكاني خؤمانن ئةوةي طةيشتووة بـةو ئاسـتةي ئـةمِرؤ لـة ئـةجنامي دانـي بةشـَي  لـة بةشـةكاني          

ة تةماشـاي كـةم ئةنـدام دةكـةمن خؤشـ  لـةباري كـارو        جةستةي خؤي طةيشتووة بةوةن لةبـةر ئـةوة مـن زؤر بـة سـةربةرزييةو     
كارباري كؤمةاَليةتيةوة كة جَيطرم لةناو ئـةو ليذنةيـةدا بـةش بـةحاَلي خـؤم دةدـاودةق ثشـتطريي لـة سـةرؤكي كـارو كاربـاري            

ينن كؤمةاَليــةتي كــة كــاك عبدالســالم بــةرواريي دةكــةمن ئَيمــة بــة سيســتةم و بــة نيــ ام دةتــوانني خ مــةتي كــةم ئةنــدام بكــة  
خ مةتي ئةو كةسانة بكةين كة هَيشتا ثَيويسل زياترة ضاوي لـَي بـدرَيتن بـةاَلم ئـةو بـِرة ثارةيـةي كـة دانـراوة ثَيشخؤشـتاَل          
دةبووين و ثشتطرييشي دةكةينن لةبةر ئةوةي راستة لةناو ليذنةكان دـةرارمان داوة كـة زيـاتر بَيـت لـة سـةد هـةزار بـؤ سـةدو          

تن بة ئاسل بذَيوي ئةمِرؤي كوردستان تةماشا كراوةن دةستخؤشـي لـة كـاك عـةونيش دةكـةمن كـة       ثةجنا هةزار دينار زياتر ببَي



 321 

ـةكةوة بؤيان دابنرَيت و تةماشا بكرَيتن سوثاسي هةمووان دةكةم بـؤ طـوَي طرتنتـانن    1/1بةِراسل ئةو ثَيشنيازةي كرد كة لة 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .عرةر فةرمووزؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر جة

 :جعرر علي رسول.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة زؤربةي سةرجنةكاني من بةِرَي ان ثَيشرت ئاماذةيان ثَيدان يةك شل تر كة مـن دةمـةوَيت ئامـاذةي ثـَي     
 بدةم لة سةرةتاي ماددةكةدا ماددةي شازدةن نووسراوة مووضةي كةسوكاري شةهيدان و دوربانياني ئةنرال و

شـدان يـان   (ب)ضةكي كيمياوين ئةطةر بكرَيت زيندانياني سياسي بؤ ئي افة بكرَيتن خراث نييةن لـة بِرطـةي   
لة شوَينَي  جَيطاي بؤ بكرَيتةوةن مةبةست  زياتر لة مووضةكانيانةن بةِراسل ئةو مووضـةي كـة زينـدانياني    

بـِري ثَيــنج سـةد هــةزار دينــارةن    لــة عَيرادـدا وةردةطــرن  0225ي سـاَلي  (4)سياسـي بــةثَيي دـانوني ذمــارة   
ئةمةي كة لة كوردستان وةردةطريَيت بِرةكةي كةمرتة لةوةن بؤ ئةوةي جؤرَي  لـة تةعـديلن يـاخود جؤرَيـ      
لة هاوسةنطي و يةكسان بوون لةنَيوان ئةو دوو مووضةيةدا بكرَينن لَيرةدا لة شـوَينَي  جَيـي بـؤ بكرَيتـةوةن     

 .يندانياني سياسي هةرنةهاتووةضونكة لة تةواوي ثرؤذةكةدا ناوي ز

ــةي      ــة بِرط ــدةم ل ــَي ب ــاذةي ث ــةوَيت ئام ــة دةم ــرن ك ــاَلَيكي ت ــةهيداني  (ب)خ ــوكاري ش ــاددةدا كةس ــةمان م ي ه
شارســتانين كــة كــاك عبدالســالم ئامــاذةي ثَيــدان شارســتاني شــتَيكي زؤر نادروســتة لَيــرة وةك هــاوواَلتي           

اوة كة ثةجنا هـةزار دينـارن ثـةجنا هـةزار دينـار بةِراسـل        َينَيتةوةو شارستاني البدرَيتن بة طوذمةيةكي بِر
هةموومان دةزانني تةسةور دةكةم هةر دسةي لةسـةر نةكـةين باشـةن ضـونكة ثـةجنا هـةزار دينـار هـي وةي         
نييةن مةبلةؤَي  نييةن كولرةيةك نييةن بِرَي  نييةن كة منداَلَيكيش ثَيي بذَيت لة ماوةي مانطَيكدان نـةوةكو  

 .ةهيدَيكي هاوواَلتين زؤر سوثاسكةسوكاري ش
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ثةهان خان فةرموو

 :بةِرَي  ثةهان عبدالكري  عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثشتيواني لـة رةئـي هاوكـارامن كـاك كـاردؤ و كـاك عـةدنان دةكـةمن بـةاَلم ئـةوة مـاوة بَلـَي  كـة زيـاد كردنـي                
بَيت دواي كةسوكاري شةهيدان بة زيـاد كردنـي زينـدانياني    ( ب)يةك لةو ماددةية وا باشة فةدةرةي فةدةرة

ي عَيــراق كـة تايبةتـة بـة زينــدانياني    0225ي سـاَلي  (4)سياسـين كـة وا ثَيشـنياريش دةكــةم ياسـاي ذمـارة      
دةسـثَيردرَيتن زؤر  سياسي جَي بةجَي بكرَيتن لةطةَل دياري كردني ئـةو وةزارةتـةي كـة ئـةم ئةركـةي ثـَي را      

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ثةريهان خان فةرموو
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 :بةِرَي  ثةريهان دوبالي حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من تةئيدي دسةكاني كاك كاردؤ و كاك عةدنان دةكةمن هةروةكو بةِرَي  كاك فرسة  سكرتَيري ثةرلةمان ئاماذةي ثَي كـرد لـة   
ةيِرةوي ناوخؤ هاتووةن دةبَيت ئةسبا ان هةبَيت بؤ ئةوةي بتوانني ضؤن زياد بكةينن من وا بةباشرتي دةزامن ئةو بودجةيـة  ث

بطةِرَيتةوة بؤ حكومة ن بؤ ئةوةي نةفةداتي تةش يلي و ئيستيسماري بة حةديقي دياري بكرَيت و داها  بة رووني و هـةموو  
ا ئَيمة دةتوانني باشرت دسة لةسةر طوزةراني خةَل  بكـةين و هـةروةها بـة بِرَيكـي باشـرتن      داهاتةكان بة باشي روون بَيتن ئةوس

 .نةك بة ريََُذةيةكي موعيةن ئَيمة بتوانني زيادي بكةينن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

من دةمةوَيت بَلَي  شةهيدةكان هةموويان سةربةرزو طةورةنن نةك كؤمةَلَيكيان وةك هةندَي  برادةر باسـي  
لةوة كردن هةموويان سةركردةنن هةموويان خوَيين خؤيـان بةخشـيوةن هـيال كةسـَي  خـوَيين نةبةخشـيوةو       

داي  و باوكي هةموويان جطةر سووتاو  يةكَيكيش ئاوي بةخشي بَيتن منداَلةكاني هةموويان بَي باوك بوونن
بوونن خوش  و برايان خؤشةويسرتين كةسي لة دةست داوةن لةبةر ئةوة هةموويان يةك ثلةيان هةيةن ئةمة 
ضةند ئةوةندةي مةسةلةي ئيمتيازةن ئةوةندة مةسةلةي مةعنةوييةن شةهيدةكان كة دةبينَيت شةهيدةكةي 

نةفسي جَيطريي دةبَيتن ئةمـة شـل مةعنةوييـةن بؤيـة مـن داوا       وةك يةكةن يةك ناوي هةيةن بةمة حاَلةتي
دةكةم بةِراسل ئةو ثلة بةنديية نةمَينَيتن شةهيدي وا هةبَيت ثَينج مليؤن و نيوي هةبَيتن شةهيدي واش 
هةبَيت سَي سةد هةزاري هةبَيتن ئةمة ناعةدالةتييةكي طةورةية بةرامبةر بة خوَيين شـةهيدانن بؤيـة مـن    

م ئــةو ثلــة بةندييــة نــةمَينَيتن لــة هــةموو مــاف و ئيمتيازاتَيــ  وةك يــةك بَيــتن ئةمــة لــة رووي داوا دةكـة 
 .مةعنةوي و ماددييةوة ثَيويستة ضاك بكرَيت

ديارة ئَيمة كؤمةَلَي  لة هاوِرَييامن باسيان كردن ئةطةر خراية دةنط و دةنطي بـة دةسـت نـةهَينان مـن ئينجـا      
ئةوةية كة ئـةو رَيذةيـةي كـة دانـراوة ضـوار سـةد هـةزار بـؤ شـةش سـةد           ثَيشنيارم بؤ دووةم هةيةن ئةويش 

هةزار دينارن كة ئةو هةظااَلنةم باسيان كرد بكرَيت بة سَي سـةد هـةزار دينـار بـؤ شـةش سـةد هـةزار دينـارن         
ن %02ن حةو  سةد هةزارةكة بؤ مليؤن و سي و دووةكة بكرَيت بـة لـة   %32ـةكة بكرَيت بة %06رَيذةي لة 
دي شارسـتانين شارسـتانيةكة البـدرَيتن هـاوواَلتي  َينَيتـةوةو ثـةجنا هةزارةكـة بكرَيـت بـة سـةد           ئةو شةهي

زيـاد بكرَيـتن كـةم ئةنـدامان بةِراسـل زؤر ثـَي        % 122هةزار دينارن شةهيدي ئةنرالكراوةكان رَيذةكةي لـة  
رةي يـةك كيلـؤ طؤشـتةن    سةيرة بيست هةزار ديناريان بؤ زياد بكرَيتن يةعين ئةمـة بيسـت هـةزار ئَيسـتا ثـا     

ئةمة زياد كردنةض ئةمة دة  زياد كردن نييةن بؤية داوا دةكـةم سـي هةزارةكـة كـة كـراوة بـة ثـةجنا هـةزار         
بكرَيت بة سةدو ثةجنا هةزار دينارن ئةو كةم ئةندامانةي ثةجنا هةزارة بؤ سةد هةزار دينار بكرَيت بـة دوو  



 323 

الب َيـتن مـن   ( ج)ي ياسـايي ثَيشـنياريان كـردووة كـة بِرطـةي      سةد هةزار دينارن ثَيشنيار دةكةم ديارة ليذنـة 
ي سـاَلي  (4)ـة بنووسـرَيت جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي ذمـارة       (ج)لةطةَل ئةو ثَيشنيارةمن بةاَلم لةجياتي ئةو 

ي ئةجنومــةني نوَينــةرانن ئــةو ثارةيــةش بــة نووســراوَي  لةبــةر دةســتمانداية طةيشــتؤتة هــةرَيمي    0225
ةكي تـر زيـاد بكرَيــتن ديـارة ئَيمـة لـة كؤبوونــةوةكاني ثَيشـوودا ثَيشـنيارَيكمان كـردن كــة         كوردسـتانن بِرطةيـ  

خؤش  يةكَي  بووم لةوانةي تةئيدم كردن ئةوة بوون كة ثَيويستة ئةو زيادةيـةي مـانطي يـةك و دوون دوايـي     
ن كــؤي دةنطــي تـةعوي  بكرَيتــةوةن بــؤ ئــةو كةســانةي كــة ئـةو زيادةيــة دةيانطرَيتــةوةو خرايــة دةنطدانــةوةو  

دا ئـةو خاَلـةي بـؤ زيـاد بكرَيـت كـة ئـةو زيـادةي لـة          (د)ئةنداماني ثةرلةماني بةدةست هَينان بؤية لة خـاَلي  
مانطي يةك و دوو تةعوي  بكرَيتةوة بؤ شةهيد و كةم ئةندام و هةموو ئةو زيادانـةن بةتايبـةتي كـة دةنطـي     

 .ة جَيي خؤيةتي بنووسرَيت ون زؤر سوثاسلةسةر دراوةن ئةنداماني ثةرلةمان ثةسنديان كردووةن بؤي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار شاهؤ فةرموو

 :شاهؤ سعيد فتح اه.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

د سةرباري ئةوةي من تةئيدي هةموو دسةكاني هاوكارم كوَيستان خان و هةروةها ثَيشرت كاك عبدالردن و ظيان خـان و ضـةن  
هاوِرَييةكي ترم لة فراكيسؤنة جياوازةكان دةكـةمن كـة باسـيان لـة نةهَيشـتين ثلـة بةنـدي كـرد لـةنَيوان شـةهيداندان هـةروةها            
زيادةي مووضةي وارسي شةهيدان و شةهيداني هاوواَلتي و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكانن كة باس لـة ذمارةكـان كـراو بـاس     

دووبارةيان بكةمةوةن هةروةها ثَيشنيار دةكةم كـة زينـدانياني سياسـي كوردسـتان هـةمان       لة رَيذةي سةدي كران من حةز ناكةم
ي عَيراديان بةسةردا جَي بةجَي ببَيتن هةمان ئةو بِرة مووضةيان ثَي رةوا ببينرَيتن كـة لـة   0225ي ساَلي (4)دانوني ذمارة 

يداني ئةنرال كراوةن شةهيداني كيميابارانيشي خبرَيتـة  عَيراددا وةريدةطرنن هةروةها لة خاَلي دوودا كة باسي كةسوكاري شةه
سةرن سةبارة  بةوةي كة ضؤن جَيطةي بؤ بكرَيتةوةض بة رةئي مـن دةكرَيـت زؤر بـة ئاسـاني جَيـي بـؤ بكرَيتـةوةن بكرَيـت لـة          

ونةتةوةن دةكرَيـت  ئيتتياتي وةزارةتي دارايين دةكرَيت لة هةموو ئةو ثارانةي كـة طـل دةدرَينـةوة لـةو ثرؤذانـةي كـة هةَلوةشـا       
لةو بِريارةي كة درا سةبارة  بةوة كة كاديري ح بين ئةوانـةي كـة دةوام ناكـةن و مووضـةيان هةيـةن مووضـةكانيان بِ َيـت و        
خبرَيتة سةر مووضةي وارسي شـةهيدان و خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكانن هـةموو ئـةو ثـرؤذة ح بيانـةين يـاخود ن يـ  لـة            

راوةو ئيل ا كراوةتةوةن هةمووي بدرَيت بة شةهيدان و بة وارسي شـةهيدان و خـاوةن ثَيداويسـتية    ح ب ثارةيان بؤ تةرخان ك
تايبةتةكانن من زؤر تةئيدي ئةو دسةي كاك عةدنان دةكةم سةبارة  بة تةرشيةن ئايا تةرشـيقي وةزاري بِريـارَيكي سياسـييةض    

بةاَلم ئةو تةرشيقةن نةبووة بة واديعَيكي ئـابووري ة مانايـةكي   ياخود بِريارَيكي مالييةض ئةطةر ئَيمة باس لة تةرشية بكةينن 
هةيةض ماناي ضية ئَيمة وةزارةتةكان لة بيست و هةشتةوة دةبن بة نؤزدةض بةاَلم بودجـةي مةجليسـي وزةرا سـةدو سـي مليـار      

ةروةها تةئيـدي ئـةو دسـةي    زياد بكا ن ئةمة ماناي ئةوةية ئةو تةرشيقة نةك هةر نةكراوةن بةَلكو بةثَيضةوانةكةي كـراوةن هـ  
كاك عةوني و هةموو هاوِرَييةكان دةكةمن سةبارة  بةوةي كة هةر زيادةيةك بضَيتة سةر مووضةي وارسي شـةهيدان و خـاوةن   

 .ـةكةوة ئةذمار بكرَيتن هةمووي بةسةر يةكةوة ثَييان بدرَيتن زؤر سوثاس1/1ثَيداويستية تايبةتةكان لة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسن رَي دار بورهان فةرموو زؤر
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 :بةِرَي  برهان رشيد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةربارةي شةهيدةكان دسة زؤر كران منيش هةمان رةئي  هةيةن هـةموويان دايـ  و بـاوك و برايـان هةيـة و      
ــاتر مةعنةو      ــتَيكي زي ــدان ئــةوة ش ــاب كردن ــة حيس ــرَين ل ــةير بك ــاو س ــةك ض ــووتاوةن بــة ي ييــةن جــةرطيان س

بؤ ضوار سةد هةزار بؤ شـةش سـةد   % 32بةنيسبة  ئةو مةعاشي شةهيدانةوةن ئَيمة رةئيمان واية ئةوة لة 
زيـاد بكرَيـتن هـي ئـةنرال و     % 02هةزار دينار زياد بكرَيتن ئةوةي حةو  سةد هةزار دينار بؤ مليؤنَي  لة 

لةِراسل ثةجنا هةزار دينارن بةِراسـل   زياد بكرَيتن بة هةمان شَيوة شةهيدي هاوواَلتي% 122كيمياباران لة 
ئةطةر مـن بضـمة جَيطايـةكن بـؤ باسـي ئـةوة بكـةن وارسـي شـةهيدَي  ثـةجنا هـةزاري دةدةنـَين مـن ئةنـدام               
ثةرلةمان  ن بةِراسل لةطةَل رَي َيكي زؤرمـدا يـةعين ئـةو ثارةيـة زؤر زؤر كةمـةن مـةوزوعي موعـةوةدنين        

اسل ئةطةر بَيينة سةر موعةوةقن ئَيمـة خـةَلكَيكي ترمـان تاالسـيماي     موعةوةق كةم ئةندام دةطرَيتةوةن بةِر
ــا ن         ــوبي دةك ــةي ت ــةي ليذن ــة ئيتال ــا ك ــة دادط ــاتر ل ــةوة زي ــان ئ ــاري دادط ــة بِري ــة ب ــةَلكَيكمان هةي ــةن خ هةي
دةردةكةوَيت لة رووي نةفسيةوة عةج ي هةيةن ناتوانَيت بـةرطري لـة خـؤي و مافـةكاني بكـا ن بؤيـة هـةر        

ي دةستووري دائيمي عَيراق مول ةمـة لـة   (13)ي دةستووري عَيراديشدان كة بةثَيي ماددةي (30)لةماددةي 
هةموو عَيراق زةوي ئيتتياجاتي خاصـة دةبَيـت دةوَلـة  ريعايـةتي بكـا ن ئَيمـةش بةشـَيكني لـةم دةوَلةتـة          

مول ةمـة  ( 13)ش تةئشريي كردؤتةوةن وةكو طو  بةثَيي ماددةي (130)ئيتيتاديةي ئَيستا هةيةن ماددةي 
كة بيكةين بة زةوي ئيتتياجاتي خاصةن بؤية ئَيمة داوا كارين لـة هـةر حاَلةتَيكـدا ئـةو كـةم ئةندامانـة لـة        
سَي سةدو ثةجنا هةزار دينار مةعاشيان كـةمرت نـةبَيتن بـؤ مـةوزوعي دابـني كردنـي ثـارةشن بـة رةئـي مـن           

تي ئةجنومةني وةزيراني كوردستان دوو سـةدو  ئَيستا من تةدريرَيكي ئيقتيصادي  لةبةردةم دايةن سةرؤكاية
هةذدة ملياري بؤ دابني كراوةن لة هةشتاو دوصور مليارةوة كـراوة بـة دوو سـةدو هـةذدة مليـارن لـة كاتَيكـدا        
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراني عَيـراق سـةد مليـار دينـاري بـؤ دابـني كـراوةن كـة ئةجنومـةني وةزيرانـي           

سي وةزيران و سـةرؤكايةتي و ئةجنومـةني ئاسايشـي نيشـتماني و دةسـتةي      عَيراق بودجةي ئةمانةي مةجلي
ثشكنني و سةرضاوة تيشكدارةكان و ديواني وةدري شيعي و ديواني وةدري سونين و ديواني مةسـيتيةكان و  
تائيرــةكاني تــر و نووســينطةي ســةرؤكايةتي هَيــ ة ضــةكدارةكان و دةزطــاي موخابــةِرا  و بةِرَيوةبةرايــةتي   

ني و تَيكةَل كردني ميليشياكان و دةستةي ئيستيسماري لةطةَلةن ئينجا سةد مليارةن هي ئَيمة دوو ضةك داماَل
سةدو هةذدة مليارةن بةِراسل دةكرَيت مونادةلة بكرَيت لةمة بؤ خ مة  كردني ئةو خةَلكةن يـةعين ضـيرت   

 .مةحروم نةبن بةو شَيوةيةن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ن رَي دار امساعيل فةرمووزؤر سوثاس

 :بةِرَي  امساعيل سعيد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ديـارة بابــةتي شـةهيدان زؤري لةســةر وتـران مــن نامـةوَيت دووبــارةي بكةمـةوةن هــةروةها كَيشـةي زينــدانياني سياسـي ئةطــةر        
دجـةدا باسـكراو كَيشـةكان ضارةسـةر نـةكران      بَيتـةوة يادمـان ثارسـاَل لـة هـةمان داعـةدان لـة هـةمان رؤذن لـة هـةمان بابـةتي بو           

بةداخةوة تاكو ئَيستا كَيشـةكة بـة هامشـي ماوةتـةوةو زينـدانياني سياسـي بةِراسـل ناِرةحـةتنن مـن داوا دةكـةم بةِراسـل يـان             
وةية ي عَيرادين يان ياساية موشابهي ئةو ياساية جَي بةجَي بكرَيـتن بـؤ ئـةوةي ئـةو كَيشـةية ضـيرت بـةو شـيَ        (4)ياساي ذمارة 

 .نةمَينَيتةوة

سةبارة  بةو ثَيشنيارةي كاك عومةر سدية هـةورامي كـردين بةِراسـل ئةطـةر ليذنـةي ياسـايي بتـوانن رَيطـا ضـارةيةكمان بـؤ           
بدؤزنةوةن بتوانني بودجةكة دةوَلةمةند بكةينن ئَيستا سَي وةزيري بةِرَي  لَيرةنن دووانيـان بـة تةئكيـد هـةم وةزيـري سـامانة       

ةم وةزيري كارةبا وةكو ئَيمة طلةييان هةبوو لةسةر بودجةكةن هةماهـةنطي نـةكرا بـوو لـةنَيوان وةزارةتـةكانن      سروشتيةكانن ه
من داوا دةكةم لة بةشي ياسايي رَيطا ضارةيةك بدؤزنةوة بةوةي زياتر بودجةكة دةوَلةمةند بكةينن ضونكة بودجة ساَلي يةك 

 .اكي كؤمةَلةمةوةن زؤر سوثاسجار مونادةشة دةكرَيت و ثةيوةندي هةية بة تاك ت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من بةدةست خؤم نةبووة كة باوك  سـةركردة بـووةن كـةس ئـيش بـؤ هـيال كةسـَي  ئيختيـار ناكـا ن خـؤي كردوويـةتي و ئـةو             
دةدرَيتن رَي لَينانَيكة تةعوي ي ئةو وةختة ناكاتةوة كـة تةخـةروج  كـرد بـاوك  لـة الوة نـةبوون لةبـةر ئـةوة          رَي لَينانةي كة

بةثَيي ياسا ثلة بةندي كران لةناو ئةم هؤَلةدا زؤرتـرين مونادةشـة كـراو زؤرتـرين ديراعيشـ  كـرد لـةو مةوزوعـةن وةك ضـؤن          
ةناو سيسـتةمي تـةداعودي لةبـةيين جونديـةك و ئةفسـةرَيكدا فـةرق هةيـةن        بةِرَي َي  لَيرة ئيشارةتي ثَيدا وتي ثلـة بةنـدي لـ   

ــةهيدان و           ــاي ش ــي ياس ــةموار كردن ــرؤذةي ه ــتاش ث ــردووةن ئَيس ــمان ك ــرين ديراعيش ــراوةو زؤرت ــَيوة ك ــةمان ش ــة ه ــةوةش ب ئ
هـي ئـةوة نييـة كـةس      ئةنرالكراوةكان ئةوةتا لةبةر دةسل ئَيمةدايةن بةم زووانة رةوانةي دةكةين بؤ ليذنةي ياسايين بودجـة 

بيكاتة بانطةشةو موزايدة كـردنن بـةس مـاَلي شـةهيد خـؤي دةزانَيـت ضـي لـة كـيس ضـووةن بـةس خـؤي دةزانَيـتن كةسـي تـر                
ناتوانَيت ئةو موعاناتانة تةددير بكا ن دايكةن باوكةكةن كضةكةن كوِرةكةن ذنةكةن خوشـكةكةن برايةكـة دةزانـن ضـيان لـة كـيس       

ةعوي  ناكرَيتن من ئَيستا ئةطـةر رؤذانـة يـةك مليـؤن دؤالريشـ  بـدةنَين هَيشـتا تـةعوي ي ئـةوة          ضووةن بة هيال ثارةيةكيش ت
نادا  رؤذَي  لة رؤذان كـة خةفـةتَيك  لـة دَلـدا بـوون تووشـي شكسـل هـاتوومن كـة موشـكيلةيةك  هـةبوو بـاوك  دةسـَل بـَييَن               

مـن خـؤم شةخصـيةن ثشـتطريي لـةو زيـاد كردنـة دةكـةمن          بةسةرمدان با لةوَيوة سةيري بكةين ئَيمةن سةبارة  بةوة كـة ئَيمـة  
موالحةزةم لةسةر ئةوة هةبوون هيوادارم وةزيري دارايي ئةو وةاَلمةم بداتةوةن ئايا شةهيداني كيمياباران كةمرتين مووضـةيان  

كة لَيرة باسي سَي ضةندةض ضونكة ئةطةر مةدتوب بَيت بة سَي سةد هةزار دينارن دةبَيت داخيلي ئةو ري بةنديية بكرَيتن ضون
دا لَيرةدا دةطوترَيت هيال ثَيشنيازَيكي زياد كردني نةفـةدا ن يـاخود نةفـةداتي    (23)سةد هةزارةكة نةهاتووةن هةر لة ماددةي 

نوَي دروست بكرَيتن يان تةخري ي واريدا  بكرَيت ثَيشكةش ناكرَيتن ئةطةر هاتو تؤ نةَلَيين واتا دياري نةكةين من لة كوَيوة 
ــاوة ــةو        سةرض ــت ئ ــةكوَي دةتوانَي ــةوةي ل ــةر ئ ــداتَي لةس ــةوزحياثان ب ــي ت ــري داراي ــةِرَي  وةزي ــوادارم ب ــةمن هي ــاري دةك كةي دي

 ثَيشنيارانةي كة باس كرانض ضؤن دةتوانَيت جَي بةجَيي بكا ض

رةدا هاتبَيتـة ئـةو   هةر خؤي بة مةنتية و لؤجي  دةَلَيت لة ئاخري الثةِرة بةثَيي ئـةم ياسـايةن ديـارة مـن نـازامن و نـايبين  ليَـ       
ــةوة هـةتاكو   1/1/0212ن خؤي بودجـة دةَلَيـت لـة    (على جمليف الوزرا  واجلهءت ذات العالقة تنفيذ احةءل هذا ال ءنون)نةصة 

هةر خؤي لؤجيـ  و مـةنتة وا دةَلَيـت بودجـة     ( 1/1من تاريخ )ن يةعين ئةم زيادانة ئةطةر ئَيمة بشنووسني 31/10/0212
و دوازدةي مانطن سةبارة  بةوانـةي كـة ئـةو دةنطؤيـةش كـة دةَلَيـت بـا بينَيرينـةوة بـؤ دةوَلةمةنـد           لة يةكي مانطةوةية تاوةك
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كردنين من ثَيمواية ليذنةي ياسايي با رةئي خؤي بدا ن ضونكة ئَيمة دةنطمان لةسةر ئـةو بابةتـةدان ثَيموايـة دوو جـار دةنـط      
 .نادرَيت لةسةر يةك بابة ن زؤر سوثاس

 :ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل
 .زؤر سوثاسن نودتةي ني امي فةرموو

 :بةِرَي  برهان رشيد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

جارَي يةكةم شت باسي موزايةدةو شل هةَلبذاردن كران ئَيمة لَيرة دانيشتووين نوَينـةري هـةموو ميللـةتنين    
ة ئَيمة مونادةشةي ئوموري لة هةموو طروثة سياسيةكانن من خؤم بة نوَينةري هةموويان دةزامنن حةق نيي

 .عامة دةكةينن باسي موزايةدة دةكرَيتن يةكةم بكوذَيتةوة لة ثرؤتؤكؤلدان ئةمة يةك

شت بيانوويةك هَينرايةوة بؤ زياد كردني مووضةي ئةنرال و شةهيدو موعـةوةق و ئةوانـةن دةَلَيـت    / دووةم
طاكـةمان روون كـردةوة طوثـان دوو سـةدو     ئةطةر رَيطةي ئةجنامداني ثَيشـنيارةكة روون نةكاتـةوةن ئَيمـة ريَ   

هـةذدة مليـار مي انيـة دانـراوة بـؤ سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـرانن لـة بةؤـدا سـةد مليـارة كـة ئـةو هـةموو                
موئةسةساتةي لةطةَلةن ئَيمة روومنان كردةوة كة ثارةيةكي زؤرن ئةو رؤذةش كاك شَيخ طوتي منح و ئيعانا  

ن داناوة ترليؤنَيـ  و شةسـت مليـاري تـر كارةبـا هةيـةن كـة وةزيـري         ثارةي زؤرمان هةية بؤ موخةصةصاثا
 .........سامانة سروشتيةكان دةَلَيت ئَيمة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية دانيشةن سؤزان خان نودتةي ني اميت هةبوون فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َيت ئيرت هةرضي بابةتَي  بَيت بؤ بانطةشةي هةَلبذاردن بـة كـار دةهَينرَيـت    لة هةموو ئةو دسانةي كة دةكر
بؤ ئيسارةي مةشـاعريي خـةَل ن بـؤ هةرضـي شـتَي  بَيـتن ئَيمـة لَيـرة ئـازادين لـةناو ثةرلـةماني كوردسـتان             

وو هةرضي دةَلَينين بةاَلم هيوادارم خراث بةكار نةهَينرَيتن من مةبةسـت  ئةوةيـةن بودجـة هـي رؤذَيـ  و د     
 .رؤذ نييةن بودجة هي يةك دانة ساَلةن طوتومة خراث بةكار نةهَينرَيتن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو كاك شَيرزاد

 :شريف عبداحلءفظبةِرَي  شَيرزاد 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تايبةتي جـةنابت  هةست  كرد سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة/ من لةِراستيدا دوو نودتةي ني امي  هةيةن يةكيان
ؤةدرَيكتان لة مـن كـرد لـة يةكـةم جـار كـة دسـةم كـردن دسـةكةتان ثـَي بـِري ن بـةاَلم زؤري تـرم بـيين لـةو                

 .ئةندامة بةِرَي انةن كة تةدريبةن هةمان دسةيان دووبارة كردةوةن كةسَيكيان دسةيان ثَي نةبِران ئةوة يةك
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% 122هابن مــن بةِراســل تةئيــدي دةكــةمن لــة نودتــةي نيــ امي  لةســةر ئــةوةي ســؤزاني خاَلــة شــة/ دووةم
تةئيدي دةكةمن بةاَلم ئةو ثَيويستةي كة منداَلي شةهيد ثَيويستيةتي بؤ هـةموو منـداَلي شـةهيد ثَيويسـتةن     

 .نةك بةس منداَلي سةركردةن هةموو منداَلةكان ثَيويستيان بةوةيةن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .استةن كةرةم بكة سؤزان خاننةددةكة  لةجَي خؤيةتي ر

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من نةمطوتووة هةر منداَلي سةركردة موعاناتي هةبووةن طوتومة هةموومان موعاناثـان هـةبووةن هـيال بـِرة     
 .ثارةيةك و زياد كردنَيكيش تةعوزيري ئةو نودصانيانةمان ناداتةوةن زؤر سوثاس

 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ
 .زؤر سوثاسن رَي دار ئةظني خان فةرموو

 :بةِرَي  ئةظني عمر ادد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةَلبةتة هةظااَلمن ئةنداماني ثةرلةمان ئةوةندة باسي شةهيدان و ئةنرالكراوةكان و كةسـوكاري شـةهيداني هةَلةجبـةيان كـردن     
نـدةي تـر لةسـةري بـاس بكـةمن جـا بؤيـة دةِرؤمـة سـةر ماددةكـة خـؤين مـن             باوةِر بكةم لةوة زياتر دةبول ناكـا  منـيش ئةوة  

ئةوةيـة لةنةصـة عةرةبيةكـة ئَيمـة دةبيـنني لـة       / هةندَي  تَيبيني  هةيـة لةسـةر صـياؤةو داِرشـتنةوةي ماددةكـةن يةكـةميان      
كي تـرن بـةاَلم لـة نةصـة     تةصنيف و تةردي  كردنةكة تؤزَي  ثاش و ثَيش و هةَلةي تيايةن ئةطةر ئةوة ضـاك بكرَيتـةوة جـاريَ   

كراوةن بةاَلم خاَلي سَييةمن كة باسي كةم ئةندام و ئةو شـتانة دةكـا    ( مح و ب)كورديةكة بةباشي هاتووةن تةنها ئةوة نةبَيت كة 
 .ن ئةوة تَيبيين يةكةم (ج)بكرَيت بة 

ندام بووة بـة خـاوةن ثَيداويسـتية    من بة تةواوةتي ثشتطريي رةئيةكةي شلَير خان دةكةم كةوا وشةي كةم ئة/ تَيبيين دووةم 
ن ضـونكة ئـةوة شـتَيكي عالةميـةو هـةروةها      (ذوي االحتيءاءت ا ءصاة )تايبةتةكانن هةروةها وشةي موعةوةدني بطؤِردرَيت بؤ 

مةعنةويةن لةطةَل ئةوانةن ئةو بةشـة خةَلكـةن ئـةو جـؤرة خةَلكانـة دةبَيـت ئَيمـة بـةو شـَيوةية تـةعاموليان لةطـةَل بكـةين و             
 .ان لَي بطرين لةو بارةيةوةرَي ي

هةروةها البردني وشةي شارستانين شةهيدي شارستانين منيش ثشتطريي ئةو رةئية دةكةمن كةوا وشةي شارستاني هةَلبطريَيتن 
تةنها  َينَيتةوة بة شةهيدي هاوواَلتين دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي دةكةم بؤ ئـةو ثَيشـنيارةي كردوويانـة بـؤ ئـةو زيادانـةن       

يَةشنيارَيكيش ثَيشكةش دةكةمن ئةطةر بكرَيت شةهيدي هاوواَلتي كة ئةو بِرةي بؤ زيـاد كـراوةن كـة ثـةجنا هـةزارة بكرَيـت       من ث
بة سةد هةزار دينارن داوا لة وةزيري دارايي دةكةينن كةوا ئةوان رَيطايةك بدؤزنةوة بؤ ضارةسةر كردني ئةو زيادةو شـوَينَيكي  

 .كة خاوةني شةهيدن ئةوانش ئةو منتةيان بؤ زياد بكرَيتن زؤر سوثاسبؤ بدؤزنةوةن ئةو فيوة خةَلكة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن نودتةي ني امي ظيان خان فةرموو
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 :بةِرَي  ظيان عبدالرحي  عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن و موعاناثـان هةيـةو بـة    من تةئيدي هةمان دسةكاني سؤزان خان دةكـةم كـة دةَلَيـت ئَيمـة كضـي شـةهيد      
هةمان شَيوةن منيش بة هةمان شَيوة كضي شةهيدم و زؤر لةطةَل ئةوةشـدام كـة موعاناثـان هـةبووةن بـةاَلم      
من لةطةَل ئةوة ني  كة بـةناوي شـةهيدي سـةركردةوة راسـتة مـةعاش وةردةطـرمن بـةاَلم لةطـةَل ئـةوة نـي            

 .مةعاشي بدرَيَل و جيا بكرَيتةوةن سوثاس بةدةر لة ياسا وارسةكةي اولي ئةو مةعاشة نةكا ن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ظيان خان ئةمة ني امي بووض توخوا خؤ  بَلَين رَي دار كاك امساعيل فةرموو

 :بةِرَي  امساعيل حممود عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةيـةكي زؤر ثرشـنطداري دادةنـَي     ماددةي شازدة لة ثرؤذة ياساي بودجةي هـةرَيمي كوردسـتانن مـن بـة مادد    
لةناو ئةو ثرؤذة ياساية توانيويةتي بةشَي  لة كةموكورتي و ذيـان و طـوزةراني شـةهيدةكامنان ضـاك بكـا ن      
بةوةي كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بِرياري داوة لة بودجةي ئةمسـاَل سـةدو ضـل مليـار بـؤ كةسـوكاري       

ووي دةطرَيتـةوة لـة كةسـوكاري شـةهيدان و ئـةنرال و كـةم       شةهيدان لةو ماددةيـةدا زيـاد بكرَيـتن كـة هـةم     
ــؤ      ئةنــدامن ئــةوة ثَيموايــة رَيذةيــةكي زؤر باشــةو ذمارةيــةكي بةرضــاوة لــة بودجــةي هــةرَيمي كوردســتان ب
كةسوكاري شةهيدان زيـاد كـراوةن منـيش دةنطـي خـؤم دةخةمـة ثـاَل دةنطـي هـةموو ئةنـداماني ثةرلـةماني            

بةرزةكامنان بكرَيـت هَيشـتا هـةر كةمـةن بـةاَلم دةبَيـت ئَيمـة ئـةوةمان         كوردستان هةرضـي بـؤ شـةهيدة سـةر    
لةبةرضاو بَيتن كة دةزانني بودجةي هةرَيمي كوردستان ضةندةض ضؤن رَي  خراوةض هةموومان دةزانـني لـة   
رؤذاني ثَيشرت مونادةشةيةكي زؤر كراوة بة ياسا هةموو بودجةكة رَيكخراوةن ئةطةر ئَيستا هـةر بةشـَي  لـة    

شةكان كةم بكرَيتةوةن رةنطة تةئسـري لـة شـوَينةكاني تـر بكـا ن ئَيمـة لـةكوَي كـةم بكةينـةوةض مةسـةلةن           بة
ئَيستا لة ثَيشمةرطةي كةم بكةينةوة تةئسريي لَي دةكا ن لة سندودي تواناسازي كةم بكةينةوة تةئسريي لـَي  

ووة لة هـةر كـوَي كـةمي بكةينـةوةن     دةكا ن كة دةنطيشمان بؤ داوةن لة هةموو ئةوانةي كة لة ياسايةكةدا هات
رةنطة تةئسري لة بِرطـةو ماددةكـاني تـر بكـا  كـة لـة ياسـايةكةدا هـاتووةن كـة بـاس لـةوة دةكرَيـت جـةنابي              
ــت دوو ســةدو هــةذدة مليــار لــة مي انيــةي حكومــةتي هــةرَيمي      وةزيــري دارايــي لَيرةيــة بــاس لــةوة دةكرَي

ؤمــان بِريارمانــدا ســةدو بيســت مليــاري بــؤ ســندودي  كوردســتانن بودجــةي ئةجنومــةني وةزيرانــةن ئَيمــة خ 
ــوَيين       ــةكوَي ئــةو هــةموو ثارةيــة ش ــةني وةزيرانــةن ل ــري لــة ئةجنوم ــةن باديةكــةي ت تواناســازيية لــةو ثارةي
دةكةيتةوة بؤ شةهيدانض ئةوة نازامن ئةطةر هةَلة نة  جـةنابي وةزيـري دارايـي دةتوانَيـت ئـةو مةسـةلةية       

َيت مودارةنة بـة ئَيـرةو بـة بةؤـدا دةكرَيـتن سـةدو بيسـت مليـاري بـةس بـؤ           باس بكا ن كة باس لةوة دةكر
ســندودي تواناســازين دوَيــيَن ئَيمــة هــةر لــةو هؤَلــةدا بِريارمــان لةســةردا بةزؤرينــةي دةنطــيش بــوون كــة بــؤ  
سندودي تواناسـازي لـة ئةجنومـةني وةزيـران سـندودَي  هةيـةن نـازامن ئَيمـة لـة كـوَيي كـةم بكةينـةوة ئـةو              
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ةض ئةطةر زياد بكرَينت من لةطةَل ئةوةدام بةهةر شَيوةيةك بَيت بتوانني بؤ شـةهيدةكان زيـاد بكـةينن    ثارةي
 .بةاَلم ثَيمواية دةستكاري هةر بِرطةيةك و ماددةيةك لةوانة بكةين تةئسري لةبودجةكة دةكا ن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار هاذة خان فةرموو

 :مصطفى  هاذة سلَيمان بةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من دةستخؤشي لةو هةنطاوةي حكومة  دةكةم بة زياد كردني مووضةي كةسوكاري شةهيدان و دوربانيـاني  
ئةنرال و ضةكي كيمياوين دةربارةي بِرطةي ئةلف بةِراسل من هـيال ثاسـاوَي  نـازامن بـؤ جيـاوازي لـةنَيوان       

ر شــةهيدةن بؤيــةش جياوازييةكــة واي لــَي هــاتووة هــةتا جيــاوازي لــةنَيوان   شــةهيدانن يــةعين شــةهيد هــة 
شةهيدي ح بةكانيش كراوةن بؤية ئَيستا دةبين  جياوازييةكة زياتر بووةن ضونكة ئةطةر ثَيشرت ضـوار سـةد   
هةزار بووةن صنري يةكةم حةو  سةد هةزار دينار بووةن صنري دووةم ضوار سةد هةزار دينار بـووةن ئَيسـتا   

ووة بة مليؤنَي  و سي و دوو هةزارن صنري دووةميش شةش سةد هةزارن واتـا ئَيسـتا فةردةكـة ضوارسـةدو     ب
منيش لةطةَل ئةو رةئيـةم كـة   ( ب)سي و دوو هةزار دينارةن كة ثَيشرت سَي سةد هةزار بووةن دةربارةي خاَلي 
لة ليذنةي ياسايي و دارايي دةكةم  وشةي شارستاني هةَلبطريَيتن دةربارةي بِرطةي سَييةمن بةِراسل ثشتطريي

لة ثـةجنا هـةزار بـؤ سـةدو     ( ب)بة زياد كردني مووضةي كةم ئةندامان لة سي هةزار بؤ سةد هةزارن بِرطةي 
 .ثةجنا هةزار دينارن زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسن رَي دار دكتؤر ئةدةد فةرموو

 :ادد ابراهي  علي.بةِرَي  د

 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

منيش لةطةَل بةِرَي  حاك  رزطار هاوِرام كة ثَيويستة صياؤةي ئـةو ماددةيـة بكرَيتـةوةن بةتايبـةتي بِرطـةي      
كةســوكاري شــةهيدان بكرَيتــة كةســوكاري  ( ذوي الشااهدا )شــةهيدان و شــةهيدي هــاوواَلتين مــن ثــَي  باشــة  

تين دةربـارةي وشـةي شـةهيدي شارسـتانين مـن      شةهيداني سةنطةرن ئةوةي تريش بكرَيتـة شـةهيدي هـاووالَ   
ــؤي بــةكاربَيت شــةهيدي مــةدةني           ــةكارهَيناني ناِرَيكــة هــةر مةدةنيةكــة خ ــة وشــةي شارســتاني ب ثَيمواي

 .بَيت( هاوواَلتي)

دةربارةي موعالةجةي ئةو زياد كردنانةي كة دةكرَيتن هةندَيكي خؤي حكومة  ثَيشنياري كردووة كة زياد 
ثَيشنيارةكة لة حكومة  خؤيةتي كة ثَيشنياري كردووة ئةو مووضانةي كـةمن زيـاد    بكرَيتن خؤي هةندَي 

بكرَيتن هةندَيكيش لة ليذنةي ياسـايي و داراييـةوة ثَيشـنياري زيـاد كردنيـان كـراوةن ئَيمـة ثشـتيوانيان لـَي          
ثَيويسـتة بـة   دةكةين بةِراسـلن بـةاَلم دةربـارةي شـةهيدي هـاوواَلتي ئـةو بـِرة ثارةيـة بةِراسـل زؤر كةمـةن           

 .اليةني كةم حةدي ئةدناي لة سةد هةزار كةمرت نةبَيت
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بؤ موعالةجة كردنيانن بةِراسل هةندَي  لة ئةنداماني ثةرلةمان هةندَي  ثَيشنياريان كردو ئيشارةتيان بة 
 هةندَي  شتدان دوَينَيش بةِرَي  وةزيري دارايي بؤ مةسةلةي سندودي تواناسازي كوردستان ئةو سةدو بيست

مليارة طوتي لة مةساريري ئوخرا جَيي بؤ دةكةينةوةن واب امن دةكرَيت ئةمةش لة مةسـاريري ئـوخرا جَيـي    
 .بؤ بكرَيتةوةن ئةطةر دوايي بةِرَي  وةزيري دارايي روون كردنةوةي زياترمان بداتَي

اَلم ثَيويسـتة لـة   كة ثَيشنيار كراوةن منيش ثشتيواني لَي دةكـةمن بـة   1/1دةربارةي ئةو مَيذووة كة بةرواري 
بؤشاييةش ( يعترب نءفذال)ـةن كة دةَلَيت (02)لَيرةية ( 05)ـةن كة دةبَيتة ماددةي (05)دوا ماددة كة ماددةي 

 .ن سوثاس1/1/0212لة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار فازل فةرموو

 :حسن امساعيل فءض  بةِرَي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة شةهيدانن منـيش لةطـةَل ئـةو رةئيـةم كـة ثلـة بةنـدي نـةمَينَيتن لةبـةر ئـةوةي شـةهيد بـوون دوا ثلةيـةن بـةاَلم               سةبارة  ب
دةكرَيت ئةطةر جياوازييةكيش هةبَيت لة مووضةكان لةسةر ئةساسي ئةوة بَيت كة ذمارةي ئةو كةسـانةي كـة ذيانيـان لةسـةر     

يــةك زيــاد بكرَيــت لــةو ماددةيــة ســةبارة  بــةو خَي انانــةي كــة بــَي  ئــةو مووضــةيةن ثَيشنيارَيكيشــ  هةيــة لةوانــةي كــة بِرطة
سةرثةرشنتن يان ئةو كةسةي كة دةيانذَينن نةماوةن يان بةهؤي نةخؤشي ثةككةوتةن لةوانةية زؤر جار هـةموويان بينوويانـة   

ة ثاسـاوي ئـةوةي كـة بـِرة     لة تةلةف يؤنةكان ثيشـان دةدا ن بةِراسـل ئةوانـة زؤر ثَيويسـتة شـتَيكيان بـؤ بكرَيـتن سـةبارة  بـ         
ثارةكةش لةكوَي بَيننض من ثَيمواية ئةوةش ناكاتة ثارةيةكي زؤرن وابـ امن تَيبينيةكيشـ  لةسـةر هةَلةيـةكي بريكارييـة لةسـةر       

يـةن ئـةوي تـريش    %62نييـةن لـة   % 06ن يةعين لة ضوار سةد هةزار بؤ شةش سـةد هـةزار لـة    %16و % 06مةسةلةي رَيذةكان 
 .شَيوة ن يكة لةوةن زؤر سوثاس تةدريبةن بة هةمان

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار هاوِراز فةرموو

 :بةِرَي  هاوِراز شَيخ ادد دد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةبعةن من دةستخؤشي زؤرم هةيةن بةِراسل بؤ زياد كردني ئةو مووضـةية بـؤ كةسـوكاري شـةهيدان و دوربانيـاني ئـةنرال و       
كي كيمياوين بةِراسل جَيطاي رَي ة هةرضةندو هةرضي بـؤ شـةهيدان بكرَيـتن ئـةوان لـةوة شـايةن تـرنن منـيش بةِراسـل          ضة

وةكو كةسَي  لـة خانةوادةكـةم سـَي كةسـ  شـةهيدةن طوللـة بـاران كـراون لةسـةر هةَلوَيسـل سياسـي و كوردايـةتي بـة دةسـل               
ي شـةهيدان تـةعوي ي ئـةو موعاناتـة طةورةيـة ناكاتـةوةن كـة لةاليـةن لـة          رذَيمةوةن من وادةزامن هةرضي بكرَيت بؤ خانـةوادة 

خاَلي سَي بةِراسل سةبارة  بة كةم ئةندامان زياتر دةمـةوَيت دسـة بكـةمن    ( ب)دةستضووني كةسوكار بةِراسلن من لة بِرطةي 
كةمةن لةكاتَيكدا بةِراسل كةم ئةنـدام   كةم ئةندامان من نازامن بة هةرضي ثَيوةرَي  باس لةوة بكةين ئةم بِرة ثارةية زؤر زؤر

لة هةرَيمي ئَيمةدا زؤر زؤرةن بةهؤي هـةر هؤكـارَيكي مـني بَيـتن يـان هـةر هؤكـارَيكي تـر بَيـتن كـة بةشـَي  لـة جةسـتةي لـة               
ةيـة  ئةو كةسانةين ئةو كةم ئةندامانةي كة كاريـان ه / دةستداوةن من نازامن حةز دةكةم ئةوة بكةمة دوو بِرطةن بِرطةي يةكةم

بةجؤرَي  ئةم يارمةتيةيان بؤ سةرف بكرَيتن ئةوانةي كة كاريان نيية بةجؤرَيكي تر بؤيان سةرف بكرَيتن لةطةَل ئـةوةي لـة   
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ـة بةِراسـلن ئةوانـةي كـة ئةنـداميان تـةواوةن ئةوانـةي كـة كـةم ئةنـدام نـنين           %1432هةرَيمي كوردستاندا رَيذةي بَي كاري لة 
بِرطةي يةك دةَلَي  ئةوانةي كة كاريان هةية وا دابنرَيتن ئةوانةي كة كاريان هةية بذَيوي ذيانيان بةاَلم من لةطةَل ئةوةدام بؤ 

بةجؤرَي  لة جؤرةكان بةشَيكي دابني بووة لة سةد هةزارةوة بؤ دووسةد هةزار بَيـتن ئةوانـةي كـة كاريـان هةيـةن ئـةوةي كـة        
 من ثَي  باشة لة سـَي سـةد هـةزار تـا ضـوار سـةد هـةزار بَيـتن وةكـو          كاريان نييةن هيال هؤكارَيكي بذَيوي ذياني نييةن بةِراسل

 .ثَيشينةن سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسن رَي دار ياووز فةرموو

 :عثمءنبةِرَي  ياووز خورشيد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
راية كة توركمان دووةمني ميللةتن لـة كوردسـتاندان ئـةوانيش بـة حةديقـة       هةروةك لةالي بةِرَي تان ئاشك

لةطةَل براياني كوردةكان لَيرةدا بَي بةش نةبوونة لةو زوَل  و زؤرداريانـةي كـة حكومةتـةكان يـةك لـةدواي      
يةكي بةؤدا ئاراستةي كوردستان و هةموو عَيراديشـي كـرد بـوون بؤيـة مـن ثـَي  باشـة لَيـرة دةسـتةواذةكان          
داِرشتنَيكي تري بؤ بكرَيتن من لَيرة ثَيشنيارَيك  هةية دةستةواذةكان بـةم شـَيوةية بنووسـرَيت لـة مـاددةي      

دوربانيــاني ئــةنرال و ضــةكي ( بةطشــت ثَيكهاتــةكاني)شــازدةم مووضــةي كةســوكاري شــةهيداني كوردســتان  
 :كيمياوي بةم ثَيية زياد بكرَيت

هاتةكانيةوة بة رَيذةي ئةوةندة كة رَيذةكة ديـارةن وةكـو خـؤي    كةسوكاري شةهيداني كوردستان بةطشت ثَيك-مح
 . َينَيتةوةن يان بيطؤِرن ئةوة لةالي بةِرَي تان دةمَينَيت

كةسوكاري شةهيدة شارسـتانيةكاني كوردسـتان ديسـان بةطشـت ثَيكهاتةكانيـةوة تـاكو ميللةتـةكاني تـري          -ب
 .كوردستانيش لةم شتة بَي بةش نةبنن زؤر زؤر سوثاس

 :ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة
 .زؤر سوثاسن رَي دار عةزهة خان فةرموو

 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من حةز دةكةم لة سةرةتا لةبةر ئةوةي دوا كةسـ  لـة دانيشـتنةكةدا دوو سـةعا  و نيـوة دسـة لةسـةر مووضـةي شـةهيدان و          
من حةز دةكةم يةك شـت بَلـَي  لَيـرة ثةرلـةمان جَيطايـةكي زؤر ثـريؤزو طةورةيـةن كـة          ئةنرال و كيمياباران و ئةوانة دةكرَيتن

بِريار لةسةر ضارةنووس و كؤمةاَليةتي و ئابووري و سياسي و هةموو كؤمـةَلطا دةدا ن ديـارة ئـةو ثرسـة طرنطـةش كـة ئـةمِرؤ        
وةزعة جَيطـاي ئَيـرة ئـةوة نـةبوو كـة لَيـرةدا        باسي لَي دةكرَيت مةسةلةي شةهيدان و ئةنرالكراوةكانةن دسة كردن لةسةر ئةم

 ...ستايش و ثياهةَلدان بة شةهيدان و بة فرمَيسكي تيمساحيانة بؤ شةهيدان بِرَيذرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية تةواون دانيشةن تكاية تةواون ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د
 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

سةبارة  بةو ثَيشنيارانةي كة كران ديارة هةمووي لة خةمي ئةوةينة كة بتوانني بة باشرتين شـت دابـيين بكـةين لـةو ياسـاية      
بؤ خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان و كةسوكاري شةهيدانن يةك لةو ثَيشنيارانةي كة كرا تايبة  بوو بة زياد كردني بِرطةيةك 

ثَيشنيارَيكي زؤر باش بوون بةاَلم ئَيمـة لـة ماددةكـاني تـر كـة دةنطمـان بـؤ         1/1/0212و ماددةية لة بؤ جَي بةجَي كردني ئة
ي مينح و ئيعانا  و ئةوانةن ئةطةر لَيرة ئـةو بِرطةيـة زيـاد بكرَيـتن تـةنها ئـةو ماددةيـة دةطرَيتـةوةن بؤيـة لـة           %6داوة بِريين 

ــاددةي    ــاتووةن م ــةك ه ــايةكة ماددةي ــرؤذة ياس ــة (02)ث ــةن ك ــةموو     ـ ــاتووةن ه ــامي ه ــةحكامي خيت ــة ئ ــةكاني ل ــةموو حوكم وا ه
جَي بةجَي دةكرَيتن نةك تةنها ئةو ماددةيةي كة تايبةتة بة زيـاد كردنـي مووضـةي     1/1/0212حوكمةكاني ئةو ياساية لة 

 .ئةوانةي كة ناويان هاتووة
كـة بـةِرَي تان كردتـان لـةو ياسـاية ضارةسـةر        ن ئـةو ثَيشـنيارانةي  0222ي سـاَلي  (9)زؤر ثَيشنياري بـةِرَي تان لةياسـاي ذمـارة    

كراوةو باس كراوةن ياساي ماف و ئيمتيازاتي كةسوكاري شةهيدان و ئةنرالكراوةكانن هةروةك بةِرَي  سـةرؤكي ليذنـةي ياسـايي    
ئةنـداماني   ئاماذةي ثَي كردن كةوا ثَيشـنيارةكانتان هـةمووي لـةوَي جَيطـاي بؤتـةوةن ثَيناسـة كـراوةن ثَيناسـةي شـةهيدن زؤر لـة          

لـة   0222ي ساَلي (9)بةِرَي  ثَيشنياري ئةوةيان كرد ئةو ثؤلني كردنة هةَلبطريَيتن ئةوة ياسايةكي تايبة  هةية ياساي ذمارة 
ثةرلةماني كوردستان ثةسند كراوةن لةو ياساية بةو شَيوةية دانراوةن ئةطةر ئَيمة هةوَل بدةين ئةو شتانةو ئةو ثؤلني كردنانة 

ة ثَيويستة بة ثـرؤذة ياسـايةك ئَيمـة ثَيشكةشـي بكـةين بـؤ هـةموار كردنـي ئـةو ياسـايةن تـا ئـةو ياسـاية هـةموار               البدةينن ئةو
ي (3)هةروةها ئاماذة بة ياساي ذمـارة   .دةكرَيت ثاثةند دةبني بة حوك  و بِرطةكاني ئةم ياسايةو ثَيويستة جَي بةجَي بكرَيت

ــاَلي  ــة ســندودي ثالَ  0222س ــة ب ــة تايبةت ــةهيدان و دةدةمن ك ــوكاري ش ــنيارةكاني   ثشــل كةس ــة ثَيش ــةنرالكراوةكان كــة زؤر ل ئ
 .بةِرَي تان بوو بؤ ضارةسةر كردني كَيشةي ئةو خَي انانة لةناو ئةو ياسايةشدا هاتووةو ضارةسةري بؤ كراوة

ووةن لـة عةرةبيةكـة   بةِرَي انن ثَيشنياري ئةوةتان كـرد بـوو وشـةي شارسـتاني البـدرَيتن راسـتةن لـة ياسـاكة ئـةو وشـةية نـةهات           
شةهيدي مواتن هاتووةن لة كورديةكة شةهيدي هاوواَلتي هاتووةن ئَيمـةش ثشـتطريي ئـةو ثَيشـنيارة دةكـةين وشـةي شارسـتاني        

 .البدرَيت
سةبارة  بةو رَيذةيةي كة ثازدة ثؤينت بيست و ثَينجن يان بيست و ثَينج بة رَيذةين بةِرَي انن ئةوة دوو رَيذةيـةن هةنـدَيكيان   

زياد كراوةن هةَلةيةكي ضاثيةن كة هةردووكيان فاري ةو كؤمـةيان لـةنَيوان كـراوةن بـة     % 06زياد كراوةن هةندَيكيان لة % 16 لة
 .دوو رَيذة بةثَيي تةصنيرةكةين ثؤلينةكةي ئةلف و بَي كراوة

تا وا خـةريكني ماددةكـة سـةر    تةبويب كردنةكةن هةروةكو كاك عبدالسالم ثَيشنياري كرد راستةن ئَيمة لة ليذنةي ياسـايي ئَيسـ  
 .لةنوَي دابِرَيذينةوةن ثَيويسل بة تةبويب كردني فةدةراتةكانة كةوا دابرَيذرَيتةوة

باس لة هةندَي  تَيبيين كرا لةسةر بِرطة جيمي ئةو ماددةيةن بةِرَي انن ئَيمة لة ليذنةي ياسـايي ثَيشـنياري ئـةوةمان كـردووةن     
 كؤتاييش هي بةِرَي تانةن ئايا دةنط بؤ ئةو ثَيشنيارة دةدةنض يان دةنطي بؤ نادةنض كة ئةو بِرطةية البدرَيتن بِرياري

ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي شـلَير خـان كـةوا وشـةي كـةم ئةنـدام لـة هـةر شـوَينَي  لـةو ياسـاية هـاتووة بطؤِردرَيـت بـؤ خـاوةن                
  لةكاتي ئةجنامداني هةر ثرؤذةيـةكن وةزارةتـةكان   ثَيداويستية تايبةتةكانن داوا لة حكومةتيش دةكةين كةوا رَينمايي دةربكا

رَينمايي دةربكةنن بؤ ئـةوةي بـارودؤخي ئـةو كةسـانة لةبةرضـاو بطريَيـنن كـاتي ثرؤذةيـةك ئـةجنام دةدرَيـتن دروسـت كردنـي             
وضـؤ  شؤستةيةكن شةدامةكان لة هةموو ثرؤذةكان رةضاو كردني بارودؤخي ئةو كةسانة بكرَيـتن تـاكو بـة ئاسـاني بتـوانن هات     

 .بكةن و ئيش و كارةكانيان ئةجنام بدةن
باس لة زياد كردني مووضةي زيندانية سياسيةكان كران بةِرَي انن هةر زياد كردنَي  ثَيويسل بـة بودجةيـةكي تايبـة  هةيـةن     

وةزارةتـي   ئَيمةش لةطةَل ئةوةينن بةاَلم دةبَيت داوا بكـةين شـتَي  زيـاد بكرَيـت و توانـاي جـَي بـةجَي كردنـي هـةبَيتن ئةطـةر          
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دارايي بودجةي تايبةتي بؤ ئةوانةي داناوةن دةتوانَيت جَي بةجَيي بكا ن ئَيمـةش ثشـتطريي دةكـةينن سـةبارة  بـة ثَيشـنياري       
جَي بةجَي كردني ياسايةك كة لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق ئةو ياساية دةرضوون ئةوة ثَيويستة ثرؤذة ياسايةك ثَيشكةش 

وردستانن تاكو ئينرازي ئةو ياساية بكا ن ئَيستا ناكرَيت ئَيمة بِرياري لةسـةر بـدةين و ئَيمـة سـةرداَلي     بكرَيت بة ثةرلةماني ك
 .تاوتؤ كردن و ثةسند كردني ثرؤذة ياساي بودجةين

ا ي ماددةكة كران كة وارسي شةهيد ثةجنا هةزار وةردةطرَيتن بـةِرَي انن ثـةجنا هـةزار وةرناطرَيـتن ئـةو ثـةجن      (ب)باس لة بِرطة 
 .هةزارةي بؤ زياد كراوةن ئةطةر دةنطي هَينا ئةوة زياد دةكرَيتن جطة لةوةي كة ئَيستا وةريطرتووة

ثَيشنياري زياد كردني ئةو خَي انانةي كةوا بَي سةرثةرشنتن ئةوة لة ياساي وةزارةتـي كاروبـاري كؤمةاَليـةتي جَيـي دةبَيتـةوةن      
 .َيي نابَيتةوة لةوَي ضارةسةر بكرَيتواب امن ئةو ماددةية واتا ئةو ثَيشنيارة لَيرة ج

ثَيشنياري ئةوة كران كة وشةيةكن ياخود رستةيةك زياد بكرَيت هةموو ثَيكهاتةكان بطرَيتةوةن بةِرَي انن بةثَيي دةستوورو ياسا 
تةيـةك  هةموو كةس يةكساننن بؤية ثَيويست ناكا  ئَيمة لة بةرامبةر وشـةي شـةهيد ئـةوة دابنـَينين كـة شـةهيدي هـةر ثَيكها       

بَيـت لــة كوردسـتان ئــةوة دةيطرَيتـةوةن كــة وشـةكةمان هَينــا ئـةوة شــةهيد هـةمووي دةطرَيتــةوةن ثَيويسـت ناكــا ن ثرةنســيثي        
يةكساني هةية لةنَيوان دةستوورو ياساكاندا ضةسثايةو كاري ثَي دةكرَيـتن بؤيـة لةطـةَل ئـةوة نـني كـةوا ئـةو ثَيكهاتةيـة زيـاد          

 .بكرَيتن لةطةَل رَي مدا
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .نودتةي ني امي فةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةناو ياساي شةهيداندا شةهيدي خـةباتطَيِر جيـا نةكراوةتـةوةن ئـةوةي ثَيشـمةرطةية لـة خـةباتي سـةنطةرن         
ةوة شـةهيدي ئـةنرال و شـةهيدي    لةخةبا  و تَيكؤشان و ئةوةي لة سـَيدارة دراوةن نـةيطوتووة سـةركردةن ئـ    

كيمياباران و شـةهيدي وةك شـةهيدي خـةباتطَيِر جيـا كراوةتـةوةن كَيشـةكة لَيرةيـةن شـةهيدي خـةباتطَيِري          
سةنطةرو ئةوانة جياوازةن هةية بة مووضةي وةزير خانةنشني كراوةن هةية ضوار سةد هةزار ديناري هةيةن 

 .ئةمة يةك

وار ئةنــدامي ثةرلــةمان مونادةشــةيان كــردن كــة ئــةم بودجةيــة لَيــرة  ثَيشــنيارَيكي تــر هــةبوو زيــاتر لــة ضــ 
رابطريَيتن بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانن ئةم زياد كـردن و كـةم كـردن و ئـةم حيسـاباتة كـة دةكرَيـت ثَيويسـل         
بةوة هةيةن كة ئةو وةزيرة بةِرَي انةي كة دانيشتوونن بَين ثياداضوونةوةي بؤ بكةن و بـ انن ضـةنديان ثـَي    

 .رَيتن بؤ ئةوةي ئَيمة دةنط لةسةر شتَي  نةدةين دوايي نةتوانن جَي بةجَيي بكةنن سوثاسدةك
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي ياسايين بةنيسبة  ئةو شـتانةي كـة بـاس كـراوةن كـة ئـةو ثَيشـنيارانةي كـة لَيـرة هـاتو تـةر  كـران             
ثاشـان داوا لـة وةزيـرة بـةِرَي ةكان دةكـةين كـة        ليذنةي ياسايي داواتان لَي دةكةين هـةمووي وةاَلم بدةنـةوةن  

موداخــةالتي تــري دوَيــيَن و ئــةمِرؤ لــةو خااَلنــةي كــة هاتــة ســةرتان دةبَيــت بؤمــان روون بكةنــةوةن ثاشــان   
 .دةضينة سةر ماددةكاني ترن بةاَلم تكاية ليذنةي ياسايي وةاَلم بدةنةوة
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 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

ئـةو موالحةزاتانــةي كــة مـن نووســي بــووم دكتـؤرة رؤذان هــةمووي عــةرزي جـةنابتاني كــردن بــةاَلم يـةك مةســةلة ئاراســتةي      
ليذنةي ياسايي كران مـن بـةش بـةحاَلي خـؤم وةكـو سـةرؤكي ليذنـةي ياسـايي و وةكـو ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان وةاَلم دةدةمـةوةن             

من بؤ مَيذوو و بؤ حةديقة  لةبةردةم ئةو ئةندامة بةِرَي انـة دةَلـَي  ثةرلـةماني    ضونكة رةنطة رةئي جيا جيا هةبَيتن ديارة 
كوردستان مان ئةوةي هةية هةر كاتَي  بيةوَيت هةر ياسايةك رةف  بكـا ن يـان تةعـديل بكـا ن ئـةو مافـةي هةيـة لـة هـةر ة          

اكَيشـاية ئةوةيـةن كـة ئَيمـة زيـاتر لـة دة       مةرحةلةيةك بَيتن سابيقةاان لةو مةسـةلةية زؤرةن بـةاَلم ئـةوةي سـةرجني مـين ر     
موازةنـةمان ثةســند كرديــة لــةو ثةرلةمانــةن بـةاَلم نــةمبينيوة وةزيرَيكــي بــةِرَي  بَيتــة ثةرلـةمان بَلــَي وةَلاَلهــي مــن ئاطــاداري    

 .بودجةكةي خؤم نةبوومةن كة لة ئةجنومةني وةزيران مونادةشة كراوةن ئةمة يةك

اتي مونادةشة كردني موازةنةي ثَيشوو وةزيرَيكي بةِرَي  لةطةَل رةفيقةكـةي خـؤي يـةك بـة     من نةمبيستوة بةِراسل لةك/ دوو
يةكرت بَلَيت من ئاطام لةو مةسةلةية نييةن ئاطام لةو موازةنةية نييةن باشة من ضؤن مونادةشة لةسةر موازةنةيـةك بكـةمن كـة    

ةسـةر موازةنةيـةك بكـةم و ثَيداضـوونةوة لةسـةر ئـةو       وةزيري بةِرَي  ئاطاي لة موازةنةكةي خـؤي نـةبَيتض ضـؤن مونادةشـة ل    
ئاطـاي لـة موازةنةكــةي خـؤي نـةبووض راسـتة مــن دةنطمـداوة كـة ئـةم بودجةيــة          موازةنةيـة بكـةم دوارؤذن كـة وةزيــري بـةِرَي     

دنةكـة  نةطةِرَيتةوة بؤ حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانن بـةاَلم ئـةم راوبؤضـوونانةي كـة ئيشـارة  ثَيـدا لـة دواي مونادةشـة كر           
دةركةو ن بؤية من ئةو ثَيشـنيارةي كـة ئـةو بةِرَي انـة دايـان ئاراسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بكـةمن بـؤ ئـةوةي ثةرلـةماني             

 .بةِرَي  دةراري لةسةر بدا ن زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــوة       ــننين دواي ني ــَي دةهَي ــايي ث ــةكة كؤت ــرينن جةلس ــانيش وةردةط ــي وةزيرةك ــةِرَي انن رةئ ــَي  ب ــل ث ِرؤ دةس
دةكةينةوةن لةسةر ئةو بابةتةن ضـونكة ئـةوة بابـةتَيكي زؤر هةسـتيارةن جـةنابي وةزيـر رةئـي هةرسـَيكيانن         
ضونكة خيالفَي  لةوَيوة دروست بوون ئةوة ضةند رؤذةن دةمةوَيت هةرسَيكيان لةسـةر ئـةو بابةتـة دسـةمان     

كــراوةن يــان نــةكراوةض ضــةند جةلســةتان  بــؤ بكــةنن ئــةم ثرؤذةيــة لــةناو ئةجنومــةني وةزيــران مونادةشــة   
 .كردووةض هةمووتان بينوتانةض يان ناض لة هةرسَيكتان دةثرس  تكاية

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة سـَي بـرا وةزيـر    وةاَلمي ئةم ثرسيارانةي تر نةدةمةوةن بةس ئةمـةيان وةاَلم بدةمـةوةن بةنيسـبةتي ئَيمـةو    
لةوَي بووينةو مونادةشة كراوة لة ئةجنومةني وةزيران و مةجود بوونةن لة نةتيجةي زؤرينة هيال رةف َيـ   
نةبووة لةاليةن هيال وةزيرَيكةوةن كةوا بَلَيت من ئـريادم كةمـةن مةسـروف  كةمـةن يـاخود مةسـروف  زيـادةن        

شي تةدريبةن بيست رؤذ ثـَيش ئـةوة لـةاليان بـووة     ياخود ئريادم زيادةو مونادةشة نةكراوةن بودجةكةش ثَي
 .بؤ ديراسة  كردنن سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 لةناو ئةجنومةني وةزيران خوَيندتانةوة مونادةشةتان كردض

 
 



 326 

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مونادةشةي لةسةر كراوةبةَلَي طرتوطؤي لةسةر كراوةو 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ضةند كؤبوونةوةتان كرد لةسةريض

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةِرَي  شَيخ باي  تاَلةباني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ضةندةها كؤبوونةوة كراوةن كؤبوونةوةي فةرعي لةسـةر ئـةو بودجةيـةن ضـةندةها جـاريش لـة ئةجنومـةني        
هةتا لةسةر هةندَي  تةعابري نارديانةوة بؤ ئَيمةو طةِراندمانةوةن دواي ئـةوة مـةوجودن خؤيـان     وةزيرانةوة

لةناو ئي بارةكانياندان لةناو فايلةكانيان بؤيان نارد دراوة ثَيشي ئةجنومةني وةزيران بة دة رؤذن ثازدة رؤذي 
ةَلـَي  مونادةشـة كـراوة بـةكؤي دةنـط      زياتر لةاليان بووةن ئينجا كة لـةناو ئةجنومـةني وةزيرانـدا دووبـارة د    

 .بِريار درا بَيت بؤ ئَيرةن تةنها يةك وةزيريش موالحةزةي نةبوو لةسةرين زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي كاك دكتؤر ئاشل

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ ئاشل هةورامي.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يلة نيية لةسةر ئةوةن ئَيمة هةموو موتةفية بووين ئةو موازةنةي كة هاتبووة الي جـةنابتانن كَيشـةكة   ئةوة راستة هيال موشك
ئةوة نيية كة نةختَي  باسي كرا خيالفا  بووة لة مونادةشاتي ليذنـة لةطـةَلن خيالفـا  بـووة لـةنَيوان تةدـديراتي وةزارةتـي        

ضونكة باسي مةسةلةن سـووتةمةني بكـةن بـؤ كارةبـان جيـاوازي ئـةوة        مةعينن بةاَلم وةزيرةكان لةطةَل خؤياندا دانةنيشتوونن
نيية كة ئَيمة لةوَي نةبووين و دةنط نةدراوة لةسةر بودجة ثَيش ئةوة هاتوةتة ثةرلةمانن ئَيمة موافيقني لةسـةر ئـةوةن دوو   

تي خؤي هـةبوو بـؤ سـووتةمةنين    وةزارة  هةية ثةيوةندي بة هينةوة هةيةن من تا ساَلي رابردوو وةزارةتي كارةبا مةسووولية
تةدريبةن ضةند مانطَيـ  لـة سـاَلي رابـردوو ئـةو سيسـتةمة طـؤِرا لـة مةجليسـي وزةران كـِريين سـووتةمةني تـةحويل كـرا بـؤ               
وةزارةتي ئَيمةن ئينجا لةمساَلةوة تةنسيقَيكي تةواو نةبووة بةيين وةزارةتي ئَيمة لةطةَل وةزارةتي مةعينن تا ب انني ضةنديان 

يستةن بؤ ئةوةي تةمخيين بكةين لة موازةنةكةن بؤ ئةوةي وةزارةتي مالية ئةو ميقدارة دابنَيت لة الي خـؤين جياوازيةكـة   ثَيو
لةوَييـةن نــةك دةنطمــان لةسـةر موازةنةكــة نــةداوةن مــن حـةز دةكــةم ئــةوة روون بكةمــةوةن خيالفةكـة لــةكوَي هــاتووة بــةيين     

لةطةَل وةزارةتي كارةبان هيال كـةس نةيويسـتوة هـيال شـتَي  بشـارَيتةوةن بةِراسـل        تةدديراتي وةزارةتي ماليةو وةزارةتي ئَيمة
 .من موذدةيةكي خؤشيش  هةية بؤتانن جياوازييةكة هاتووةن ضونكة وةخل خؤي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ومـةني  كاك ئاشل تةواو مةوزوعةكةي جةنابت تَيطةيشتنين ضونكة ئَيمة ئةوةمان دةويستن ئايا لةناو ئةجن

وةزيران ئةو ثرؤذةية دانيشنت كـراوة لةسـةرين مونادةشـةتان كـردووةض يـان نـةكردووةض موشـكيلةي ترتـان         
 .هةية دوايي دَيينة سةرين ئَيستا با كاك دكتؤريش دسة بكا 
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 :وةزيري كارةبا/ بةِرَي  ياسني شَيخ ابوبكر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ان ثَيشرتيش لةطةَل ليذنةكانةوة مونادةشـةيةكي زؤر كـراوة لةطـةَل    ئَيمة لة كؤبوونةوةي ئةجنومةني وةزير
وةزارةتي ثالندانانن لةطةَل وةزارةتي دارايي هةموو شتةكان تاوتوَي كراو ئةوةشي لة ئةجنومـةني وةزيرانـدا   
ــيال       ــةر داوة كــة تــةواو ه ــراوةو دةنطمــان لةس ــةر ك ــردو مونادةشــةي لةس ــداري كؤبوونةوةكــةمان ك كــة بةش

 .نةبووةن سوثاس طرفتَيكمان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي انن ئَيستا دانيشتنةكة هةَلدةطرين بؤ سةعا  ضوارن خوا ئاطادارتان بَيت

 
 دانيشتين دووةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةناوي طةلي كوردستانن بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةمان
 .بةِرَي ان

ثَيشنيارَيكي دةستةي سةرؤكايةتيةن بِريارةن ئاطادارتان دةكةينةوةن ماوةيـةكي زؤرة كـار دةكـةينن هـةمووتان     
زؤر زؤر هيالك بوونن دةستخؤشيتان لَي دةكةينن ئةمِرؤ يةك مـاددة تـةنها شةسـت كـةس طرتوطـؤي لةسـةر       

هةيـةن ثَيويسـل بـة ريـ  بةنـدي      كردووةن ئةوانةي ماون حيساباتي زؤري لةطةَلةن ثَيويسل بة تـاوتؤ كـردن   
هةيــةن لةبـــةر ئـــةوة دةســـتةي ســـةرؤكايةتي بِريارمانـــدا لةكؤبوونـــةوةكامنان بـــةردةوام بـــنين بـــةاَلم دواي  
هةَلبذاردنن بؤ دواي هةَلبذاردن دواي دةخةينن ثاشان دَيني بة فيكرَيكي سافرت حيساباتي باشرتن لةو كاتـةش  

ــني     ــةردةوام دةب ــةري ب ــةوة لةس ــارة دَيين ــةر     دووب ــةينن ه ــتنةكامنان دوا دةخ ــذاردن دانيش ــاكو دواي هةَلب  ت
ن ئةوةي بةياني كة بامسان كردن من خؤم تةحقيق  كرد سـَي  (ان بعض الظن اةا)نودتةيةكيش وةكو دةَلَيت 

ئةندازيارو دوو فةني هةموو كارةباييةكيان دةرضوو لة مةنتيقةي بةيين مةكتةبي كاك فرسة  و ئةمال تر 
ةن خةريكي دروست كردني بوونة تةئسريي لَيرة كردووةن بؤيـة حاَلـةتَيكي زؤر تـةبيعي بـوون     كؤنتاكتَي  بوو

بؤية داوا دةكةم ئةوةي ثَيشرت لة ثرؤتؤكؤل بسِرَيتةوةن ئَيستا تا دواي هةَلبذاردن بة خواتان دةسـثَيرمن خـوا   
 .حافي 

 
 

                                                                                                                                                                  
 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارسالن باي  امساعيل                     ست ادد عبداه                فر  
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