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  (6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 21/4/1122 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  11/4/1111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبةر َيز  بة سةرؤكايةتيعَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(6)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 11)ي ماددة (1)ي بر طة بةثَيي حوكمةكان

خـولي   ي(6)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
ةم شَيوةية ب دا 11/4/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
خســتنةر وو و طوتوطــؤ كردنــي ثَيشــنياري ياســاي ثشــتطرييي دارايــي بــؤ حــزا و قــةوارة سياســيةكان لــة  - 1

 .هةرَيمي كوردستان
 .خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان -1
كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو ريزةكـاني       خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي قةدة ـة    -3

 .ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيدا
 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار11/4/1111ش رؤذي دانيشنت (6)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1991 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي سـَي    (11)هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     ي ئاسـايي خـولي سـَييةمي   (6)دانيشتين ذمـارة  
 :بةم شَيوةية بَيت 11/4/1111شةممة رَيكةوتي 

خســتنةر وو و طوتوطــؤ كردنــي ثَيشــنياري ياســاي ثشــتطرييي دارايــي بــؤ حــزا و قــةوارة سياســيةكان لــة    -1
 .هةرَيمي كوردستان

 .ي طشيت لة هةرَيمي كوردستانخستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهة -1
خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي قةدة ـة كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو ريزةكـاني          -3

 .ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيدا
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ئَيستاش داوا لة ليذنةي ياسايي و دارايي و ناوخؤ دةكةم كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصةش بـةر َيزانش بر يـار بـوو    
دانيشتنَيكي نائاسايي بكةين بؤ بانطهَيشت كردني رَيزدار وةزيري ناوخؤ كـاك كـةري     13/4/1111سبةي 

سنجاريش بةداخةوة ئَيستاكة لَيرة لةطةَلمان بووش بؤ طوتوطؤ هاتة المانش ئةمر ؤ براي لة دهؤك ئةمري خواي 
ندة ئةجنامي دةدةيـنش ئَيـوةي بـةر َيز    كردووةش لةبةر ئةوة دانيشتنة نائاساييةكة دوا دةخةين لة هةفتةي ئاي

ئاطادار دةكةينةوةش بةر َيزيان داواي ئيجازةي كرد لة سةرؤكايةتي ثةرلةمانش لةبـةر ئـةو بـارة ناخؤشـةي كـة      
بؤ بةر َيزيان هاتؤتة ثَينش بؤية مؤَلـةاان ثَييانـداش بـؤ ئاطـاداري ئَيـوةي بـةر َيزش دانيشـتين نائاسـايي سـبةي          

خسـتنةر وو طوتوطـؤ كردنـي ثَيشـنياري     / دة بَي ئاطادارتان دةكةينةوةش بؤ بر طةي يةكناكرَيتش هةفتةي ئاين
 .ياساي ثشتطريي دارايي بؤ حزا و قةوارة سياسيةكان لة هةرَيمي كوردستانداش ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

هةروةكو هةموو اليةك دةزانَي دوو ثرؤذة تةقدي  كرا بووش بةنيسبةت بودجةي حزبةكانش لة اليةن ذمارةي 
ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوةش بؤية ئَيمةو ليذنةي ناوخؤ لة كؤبوونةوةيةكي هاوبةشدا هةردوو ثرؤذةمان 

وةك ثرؤذةي ثاَلثشيت كردني ئةحزاا لـة هـةرَيمي كوردسـتانش ئَيسـتا     تاوتؤ كردش بة يةك ثرؤذة دةرضووين 
راثؤرتي هاوبةش لة اليةن براي بةر َيزم كاك امساعيل دةخوَيندرَيتةوة بة زمـاني كـورديش ثاشـان بـة زمـاني      

 .عةرةبي دةخوَينينةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق_يةتى ثةرلةمانى كوردستان سةرؤكا/ بؤ

 ر اثؤرتى هاوبةش/ بابةت
هةردوو ليذنةى كاروبارى ياسايى و ناوخؤ و ئاسـاين و ئةجنومةنـة خؤجَييـةكان لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان       

ى ثَير ةوى ناوخؤى ثةرلةمان لـة  (47)و ( 46)و 3996بةشَيوةيةكى هاوبةش كؤبوونةوة بةثَيى ماددةكانى 
ضةند جارى ترين كؤبوونـةوةش تـاكو    11/11/1119ى كوردى بةرامبةر بة 1719/ زسةرماوة/19ر ؤذى 

كؤبوونــةوةش بــؤ   14/11/1111ى كــوردى ر َيكــةوتى ر ؤذى  1711/طــةِر َيزان/1جــارَيكى تــر لــة ر ؤذى   
لَيكؤَلينةوةو وتووَيـذكردن لةسـةر هـةردوو ثـرؤذة بر يـارى بةخششـى حزبـةكان و ياسـاى ثشـتيوانى دارايـى           

و قةوارة سياسيةكانش كة لةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان هةر الية بة جوداش كة دواى حزبةكان 
بؤيـان هـاتووةش دواى    17/11/1119ر ؤذى ( 11)خوَيندنةوةى يةكةميان لة ثةرلةمان لة دانيشتنى ذمارة 

نـدا هـاتوون ثشـتطريى    وتووَيذكردن و تاوتوَي كردنيـانش هـةردوو ليذنةكـة زؤربـةى بريؤكـةكانى لـة ثرؤذةكا      
دةكةن و بر يارياندا هةردووكيان يـةكبخرَين و ر اثـؤرتَيكى يـةكطرتوويان لةبارةيانـةوة ثَيشـكةش بكـرَىش كـة        
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ثوختةى ئةوةية لة دوو ثرؤذةكةدا هاتووة بطرَيتةخؤ تاكو وتووَيذ لةسةركردنى ئاسـان بـَى و لـة ثةرلـةمان     
كة ثَيشنياز دةكات دووبارة ثرؤذةكةو ناوةكةى بةم شـَيوةى  دةنطى لةسةر بدرَىش لةبةر ئةوةى هةردوو ليذنة

 :خوارةوة دابر َيذرَيتةوة
 

 (عَيراق _ثرؤذة ياساى ثشتيوانى دارايى بؤ حزبةكان لة هةرَيمى كوردستان )

 :ماددةى يةكةم
ــاِنةى       ــةى س ــةناو بودج ــدا ل ــة هةرَيم ــة مؤَلةتــدراوةكان ل ــؤ حزب ــرَى ب ــةرخان دةك ــى ت ثشــتيوانةيةكى داراي

 .عَيراق _رخانكراو بؤ هةرَيمى كوردستان تة
 :ماددةى دووةم

ئةو ثشتيوانة داراييةى بؤ حزبةكان تةرخانكراوة بؤ مةبةستى ئـةم ياسـاية لةاليـةن ئةجنومـةنى وةزيرانـى      
 .هةرَي  بة ضةند جارَيك دةدرَى و بةثَيى مةزةندةكردنىش بةمةرجَيك لةناو ساَلى دارايى تةرخانكراو دابَى

 :يةمماددةى سَي
- :ثشتيوانة داراييةكة بةثَيى ثَيوةرو زةوابيتى خوارةوة بة حزبةكان دةدرَى

ذمارةى كورسيةكانى كة حزا لة ثةرلةمان بةدةستى هَيناوةش بةمةرجَيك هةر كورسـيةك لـة نَيـوان    : يةكةم
 .مليؤن دينارى مانطانة بةرامبةر ثَي بدرَيت( 15-51)

ةنطــة بر يـار لةســةر دراوةكــانى بـؤ يــةك كورسـى بــةثَيى قــامسى    ئـةو حزبــةى نيـوةش يــان زيــاتر لـة د   : دووةم
هةَلبذاردنى هةر خولَيكى ثةرلةمان و كورسيةكى وةرنةطرتش حـةقى ئـةوةى هةيـة نيـوةى طوذمـةى دارايـى       

 .ى ئةم ماددةية وةرطرَى(يةكةم)دياريكراو لة بر طةى 
وةردةطرَىش حـةقى نيـوةى طوذمـةى    ( كؤتا)ئةو حزبةى كة كورسيةكى ثةرلةمانى بةثَيى سيستةمى : سَييةم

 .كة تةرخانكراوة بؤ كورسى ديكةى ثةرلةمان هةية
ــوارةم ــةتى      : ضـ ــة حاَلـ ــريَى لـ ــةوة ر ادةطـ ــان طرَيتـ ــاية دةيـ ــةم ياسـ ــةى ئـ ــةو حزبانـ ــؤ ئـ ــى بـ ــتيوانى دارايـ ثشـ

ى 1993ى ســاَلى (17)هةَلوةشــاندنةوةيانش يــاخود سةرثَيرــى كردنيــان لــة حوكمــةكانى كــة لــة ياســاى         
 .دا هاتوونهةمواركراو

 :ماددةى ضوارةم
سيسـتةمةكانى ذمَيريـارى كـارثَيكراو لـة هةرَيمـدا ثيـادة دةكـرَين لةسـةر ثشـتيوانى دارايـى بـؤ حزبــةكان و            

 .ملكةضى ضاودَيرى ديوانى ضاودَيرى دارايى دةبَى
 :ماددةى ثَينجةم

 .ساية جَيبةجَى بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم يا
 :ماددةى شةشةم
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ــة   ــاية لـ ــةم ياسـ ــةرمى   1/1/1111ئـ ــةى فـ ــة ر ؤذنامـ ــرَى و لـ ــةجَى دةكـ ــتان )دا جَيبـ ــائيكى كوردسـ دا (وةقـ
 .بآلودةكرَيتةوة

 
 هؤية ثَيويستيةكانى

ــة       ــةو حزبانــةى كــة كورســيان ل ــى بــؤ ئ ــكردنى ثشــتيوانى داراي ــانكردنى زةوابيتــى ثَيشكةش بــؤ دةســت نيش
ى كوردستاندا بة دةستهَيناوةش بؤ ئةوةى بتوانن ضاالكى هةمةجؤرى خؤيـان بـةجَى بَيـننش    ثةرلةمانى هةرَيم

تاكو دةورَيكى ئةرَينيان لة ثرؤسةى دميوكراتى ئاشتيانةدا هةبَى وش تا ثشتيوانة ناوبراوةكة دادوةرانة بـَى و  
درَى ئــةم ياســاية لــة ثَينــاوى هانــدانى طةشــةثَيدانى سياســى لــة هةرَيمــداو هــةر حزبــة مــافى خــؤى ثــَى بــ   

 .دةرضوَينرا
تكاية ئاطادارى بوةرموون و راثؤرتة هاوبةشةكةى كة لةاليةن هةردوو ليذنةكةوة ثَيشكةشـكراوةش ثيشـكةش   

 .بة ثةرلةمان بكرَيتش بؤ وتووَيذ لةسةر كردنى و دةربر ينى ر اى طوجناو لةبارةيةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكةن ليذنةي ياسايي كةرةم
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

 :ئَيستا دةقي راثؤرتة هاوبةشةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينينةوةش كة بةم شَيوةية
 العراق _رئاسة برملان كوردستان / اىل

 التقرير املشرتك/ م
يةة اامنةو االةالحمل اةليةة مل برملةان كوردسةتان بشةور  نشةرتكة ا قةا           اجتمعت اللجنتان القانونيةة االاالل 

كوردي املشةاد    1719/سةرماوةرز/19 نو النظام الااللي للربملان يوم امحا( 47)ا( 46)ا 39/6للمواد 
ــةِر َيزان/1اتوالةةت امجتماتةةا  اىل ان اجتمعةةت نةةر  الةةر  مل    11/11/1119ليةةوم    كةةوردي 1711/ط

امليالدية لاراسة انناقشة نشراتي قرار ننح امحةاا  اقةانون الةاتمل املةالي      14/11/1111 املشاد  ليوم
لالحاا  االكيانا  السياسية املقانني نو قبل العاد القانوني ألتضاء الربملان كل تلة  حةا  ااةةالني الي مةا     

ابعا املناقشة  17/11/1119لة مل ااملؤر( 11)بعا القراء  اماىل هلما مل الربملان جبلسته امتتيادية املرقمة 
ااملااالة تؤيا اللجنتان غالبية ام كار الوارد  مل املشراتني اقررتا توحياهما اتقايمل تقرير نوحا بشةنن ما  
يتضةةمو لال ةةة نةةاارد مل املشةةراتني توحيةةاا  لال كةةار اتسةة يال  للمناقشةةا  االتشةةويت مل الربملةةان ابةة ل      

- :سميته تل  الشكل اآلتيتقرتحان إتاد   ياغة املشراع ات
 

 نشراع قانون الاتمل املالي لالحاا 
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 مل اقليمل كوردستان ة العراق
خيشص دتمل نالي لالحاا  الاز  مل امقليمل ضمو املياانية السنوية املعتما  مقليمل كوردستان ة / املاد  اماىل

 .العراق
ا القانون نو قبل جملحمل ازراء امقليمل با عا  يقام الاتمل املالي املخشص لالحاا  ألغراض ه / املاد  الثانية

 .احسب تقايره تل  ان يشر  ضمو السنة املالية املخشص  ي ا
- :يقام الاتمل املالي لالحاا  ا قا  للمعايري االضوابط اآلتية/ املاد  الثالثة

 .ريا نليون دينار ش ( 51 - 15)تاد نقاتا احلا  مل الربملان تل  ان يعادل كل نقعا بة -:أام 
احلا  ال ي حشل تل  نشف أا اكثر نو ام وا  املقرر  للمقعا الواحا مبوجب القاسمل امنتخةابي مل   -:ثانيا 

نةو  ( اام )كل دار  انتخابية برملانية امل حيشل تل  نقعا ااحا، يستحق نشف املبلغ املالي اةاد مل الفقر  
 .ه ه املاد 

يسةتحق نشةف املبلةغ املخشةص للمقاتةا      ( الكوتةا )اني ا ةق نظةام   احلا  الة ي حيشةل تلة  نقعةا برملة      -:ثالثا 
الربملانية املر ، انا اذا حشل تل  نشف ام وا  املقةرر  للمقعةا الربملةاني الواحةا حيشةل تلة  ربة  املبلةغ         

 .املخشص
  مل قةانون  حيجب الاتمل املالي لالحاا  املشمولة ب  ا القانون مل حالة حله اا خمالفتةه لالحكةام الةوارد    -:رابعا 

 .املعال 1993لسنة  17امحاا  رقمل 
تطبق النظمل اةاسبية املعتما  مل امقليمل تلة  الةاتمل املةالي لالحةاا  الضة  لرقابةة ديةوان        / املاد  الرابعة

 .الرقابة املالية
 .تل  جملحمل الوزراء ااجل ا  ذا  العالقة تنفي  أحكام ه ا القانون/ املاد  اخلانسة
 (.اقائ  كوردستان)اينشر مل اجلريا  الرمسية  1/1/1111ينف  ه ا القانون اتتبارا  نو / املاد  السادسة

 امسبا  املوجبة
نقاتةا مل برملةان إقلةيمل كوردسةتان لتمكين ةا نةو        لتحايا ضوابط تقايمل الاتمل املالي لألحاا  احلا لة تلة  

وقراييةة السةلمية الكةي يكةون الةاتمل      ممارسة انشطت ا املختلفةة بغييةة قيان ةا بةاار إ ةابي مل العمليةة الا       
امل كور شفا ا  اتادم  اليرض تشجي  التنميةة السياسةية مل امقلةيمل اإتطةاء كةل حةا  حقةه،  قةا شةرع هة ا           

 .القانون
راجني التفضل باميالع اترض التقريةر املشةرتك املقةام نةو اللجنةتني تلة  الربملةان للمناقشةة اأبةااء الةرأي           

 .يرمع التقد .املناسب بشاده
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي راثؤرتتانش فةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ي ليذنةكةمان دةربـارةي راي ليذنـة لةسـةر هـةردوو ثـرؤذة بر يـارو ثـرؤذة        (1)دوا بةدواي كؤنووسي ذمارة 
حـزا و كيانـة سياسـيةكانش كـة بـة نووسـراوي ذمـارة        ياساي ثَيشنيار كراوش بؤ ثَيداني ثشـتطريي دارايـي بـؤ    

بةرز كرا بؤوة بؤ بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتانش كـة تيايـدا      11/11/1119لة بةرواري ( 11)
ليذنةكةمان رةزامةندي لةسةر ئةو دوو ثرؤذة ثَيشنيار كراوة دابووش جطة لة بر طةي يـةك لـة خـاَلي سـَييةم     

ــرؤذةي بةخششــةكاني ح  ــة ث ــا   ل ــتانش وات ــةرَيمي كوردس ــة ه ــةكان ل ــي    )زب ــزاا القل ــنح االح ــرار م ــروق ق مش
ش كة ليذنةكةمان داواي وةرطرتين رةئي وةزارةتي دارايـي و ئةجنومـةني وةزيرانـي كـرد     (الكراق –كوردستان 

بووش بةاَلم بةشَيوةيةكي رةمسـي ئـةو رةئيـة نـةهاتووة بـؤ ليذنـةش بؤيـة بـة مةبةسـيت روانـدني ئـةو ثـرؤذة             
ــــةم  (35)ية بــةبَي دواكــةوتن و لةســةر داواي زارةكــي بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمانش ليذنةكــةمان         ياســا 

كؤبوونةوةي ئاسايي خؤي ئةجنامداش بة مةبةسيت طوتوطؤ كردن و بر يـاردان لةسـةر بـر ي ثـارةي ثارتـةكاني      
مانش ليذنــة بــة نــاو ثةرلــةماني كوردســتانش بــةثَيي ذمــارةي كورســيةكان كــة بةدةســتيان هَينــاوة لــة ثةرلــة   

 :زؤرينةي دةنط طةيشتينة ئةم بر يارانةي خوارةوة
 .دياري كردني ثاَلثشيت دارايي بؤ ئةو حزبانةي كة مؤَلةتي ياساييان هةية لة هةرَيمي كوردستان/ يةكةم
 .ثَيمان باشة ثاَلثشتة داراييةكة بة ضةند طوذمةيةكي مانطانة بَيتش بدرَيت بة حزبةكان/ دووةم

ي 1993ي سـاَلي  (17)يارماندا كة هةر حزبَيكي مؤَلةت ثَيدراو بـةثَيي ياسـاي حزبـةكان ذمـارة     بر / سَييةم
هةموار كراو مانطانة بر ي دة مليؤن دينار وةربطـرنش بـر ي ثاَلثشـيت دارايـي بـؤ هـةر كورسـيةكي ثةرلـةماني         

 .مليؤن دينار بَيتش سوثاس( 51 – 15)لةنَيوان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كة سؤزان خانكةرةم ب
 :بةر َيز سؤزان شهاا نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دا وةك سةرؤكي فراكسيؤنةكان لةطةَل سةرؤكي حكومةت كؤبوونةوةيةكمان سازداش كة تيايدا 11/3ئَيمة لة 

بريوبؤضوونةكان و يةكَيك لـة تـةوةري دانيشـتنةكة بودجـةي حزبـةكان بـووش كؤمـةَلَيك بريوبؤضـووني تيـا          
ة بووش بةاَلم نةطةيشتينة كؤتاييش ثَيويستة ئةمر ؤ ئَيمة ئةو ياساية بة نامةيـةكش بـة كتـابَيكي فـةرمي     طةاَلَل

بنَيرينةوة الي حكومةتش ضونكة هَيشـتا حكومـةت بؤضـوونَيكي واي لـةال ئامـادة نـةبووةو خؤشـيان باسـيان         
انـةي كـة كورسـي ثةرلـةمانيان     كرد دانيشتنةكان زياتر بةردةوام دةبَيتش ضونكة لةو كؤبوونةوةية ئـةو حزب 

نةهَيناوةش نةهاتوونةتة ناو ثةرلةمانةوةش بةشدار بـوون لـة هةَلبذاردنـةكان ئامـادة بوونيـان نـةبووش هةنـدَي        
حزبين هـةبوو هـةر نةضـوونةتة نـاو ثرؤسـةي هةَلبذاردنةكـةوةش ئـةوانين لـةو كؤبوونةوةيـة ئامادةييـان           

تش كة بةردةوام بن لةو كؤبوونةوانـة لةطـةَل ئـةو اليةنانـةي     نةبووش لةبةر ئةوة داوا كرا لة سةرؤكي حكومة
ترداش هةموو ئةو بريو بؤضوونانة طةاَلَلة بكرَيتش حكومةت تةسةور دةكةي لةالي دروست ببَيتش بؤية ئَيمـة  



 13 

داوا دةكةين زؤر لة جَيي خؤيدا نييةش ئـةمر ؤ ئَيمـة موناقةشـةي ئـةو ياسـاية بكـةينش بـةَلكو داواي راوَيـذي         
 .لة حكومةت بكةين و بة نامةي فةرمي راثؤرتي ئةم ليذنانةيان بؤ رةوانة بكةينش زؤر سوثاس زياتر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ساالر كةرةم بكة
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ستخؤشـي لـة ليذنـةكان    لةر استيدا ئةم ياساية ئةهميةت و بايةخي خؤي هةية لةم سات و وةختةداش بؤية دة
ـةوة راثؤرتةكانيان ئامادة كردووةش بةاَلم بؤ ئةم سـاتة  19/11/1111دةكةمش كة لة كاتي خؤيدا وابزامن لة 

وةختة ئةوةي ئَيمة تَيبيين دةكةينش كة حيكمـةت لةياسـا بـؤ ثاراسـتين مـاي كةمينةيـةش ئَيمـة لـة هـةرَيمي          
يثة دميوكراسيةكان و ئةو ياسايانةي كة لـة ثةرلـةماني   كوردستاندا تةعةدودي ئةحزاا هةية بةثَيي ثرةنس

كوردستان و بةثَيي دةستووري عَيراقين دةرضـووَيندراونش بؤيـة زؤر طرنطـة دوا راو دوا بؤضـووني هـةموو      
ــي و         ــةي دميوكراس ــتين ثرؤس ــةالري سةرخس ــة ت ــداريان ل ــتاندا بةش ــة كوردس ــة ل ــيانةي ك ــزة سياس ــةو هَي ئ

ةها بؤ ئةو كةمـة نةتةوايةتيانـةي كـة فراكسـيؤن و ئةنـداميان هةيـة لـة        تةعةدودي حزبيان كردووةش هةرو
ثةرلةماني كوردستان و لة جَيطاكاني ترش هـةموو ئةوانـة دةبَيـت لـة ضوارضـَيوةيةكدا موداوةلـة بكرَيـتش بـؤ         

 .ئةوةي ئَيمة بةرضاومان روونرت بَيت
ةموويان موتابةعةيـة ئَيمـة دةكـةنش    خاَلَيكي طرنطرت لةهةموو ئةوة بؤ راي طشيت و خةَلكي كوردسـتانين هـ  

ئةو ياساو بر طانة طرنطرتن كة ثةيوةندي بة ذياني خةَلكـةوة هةيـةش نـةك بودجـةي ئةحزابـةكانش هيـوادارم       
ياساي طرنطرت موناقةشة بكرَيتش بؤ منوونة لة دواي ئةم ثرؤذة ياسايةش ياساي دةسـتةي نةزاهـةت دَيـتش كـة     

ــةوة ه   ــةو مةلةفانـ ــةموو ئـ ــة هـ ــدي بـ ــيدا    ثةيوةنـ ــالي و سياسـ ــي مـ ــَيوةي ئيختيالسـ ــة ضوارضـ ــة لـ ــةش كـ ةيـ
 ........دةخولَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاسش دانيشةش بةر َيز هةموو ثرؤذةيةك طرنطةش ئَيـرةش ثةرلـةماني كوردسـتانةش ئَيـوةش نوَينـةري طشـت       

يين لَيرة ئامادةيةش لةبةر اليةن و حزا و خةَلك و طةورةو برووكي ئةم هةرَيمةي كوردستاننش ذمارةي ياسا
ئةوة ناكرَيتش لةبةر ئةمةيةش يان ئةوةش بةاَلم ئةوةي سؤزان خان ثَيشكةشي كردش كة رةئي حكومـةت هَيشـتا   
موهيمة وةربطريَيتش ضونكة ئيلتيزامي ماددي تيايةش ئةوة بؤضوونَيكي تيايةش بـةاَلم لةبـةر ئـةم حـزاش يـان      

ة ثةرلةماني كوردسـتانةش نوَينـةري خـةَلكي كوردسـتانةش ثةرلـةمان      ئةو حزاش يان زؤرينةش يان كةمينةش ئةم
ئةندام لَيـرة بَيـتش حـةقي خؤيـةتيش زؤر تـةبيكي موناقةشـة بكـات لةسـةر بةرذةوةنـدي          ( 56)بر يار دةدات 

 .خةَلكي كوردستانش كاك شَيردَل كةرةم بكة
 :بةر َيز شَيردَل حتس  حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لة ثَيشنيارةكةي سؤزان خان دةكةمش بةر اسيت ئَيمة دانيشتمان كرد لةطةَل سـةرؤكي حكومـةتش   من ثشتطريي 
ــن         ــة م ــ ش بؤي ــةردووكي دابنيش ــةت ه ــةت و حكوم ــةرؤكي حكوم ــةَل س ــتة لةط ــان ثَيويس ــتين زياترم دانيش

 .اسثَيشنياري سؤزان خان و ثَيشنياري خؤمان وةكو ليسيت توركماني داوا دةكةين تةئجيل بكرَيتش سوث
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش كاك سامل كةرةم بكة

 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةبر ياري سةرؤكي ثةرلةمان ئَيمـة كؤبوونـةوةمان لةطـةَل سـةرؤكي حكومـةت كـرد بـؤ تـاوتوَي كردنـي دوو          
ي حزبـةكان بـووش لـة كؤبوونةوةكـة لةطـةَل      بودجـة / هةَلبـذاردني ثارَيزطاكـانش ئـةويرتيان   / بابةتش يةكَيكيان

بةر َيز سةرؤكي حكومةتي كوردستانش بةر َيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانين ئامادة بووش ئةو بابةتة زؤر باش 
موناقةشــة كــراو بر يــار درا كــة كؤبوونــةوةي تــر بكرَيــتش ئَيمــة لةســةر ئــةو ئةساســة ئَيمــة بــَي  دووبــارة    

 .ة رةئيةكةي سؤزان خان دةكةمش سوثاسموناقةشةي بكةينةوةش ثشتطريي ل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش كاك دكتؤر امحد كةرةم بكة
 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو هاوكارامن سؤزان خان و كاك شَيردَل و كاك سـامل ئاماذةيـان ثَيـداش لـة كؤبوونـةوةمان لةطـةَل سـةرؤكي        

دا بر يار بوو بؤ دياري كردني ثَيوةر بؤ ثَيداني بودجة بة حزبةكانش هةروةها بـر ي ئـةو   11/3ومةت لة حك
ــةكان و            ــةنَيوان حزب ــةم ل ــتش ه ــاتر بكرَي ــذي زي ــةكان وتووَي ــة حزب ــت ب ــةي دةدرَي ــةو يارمةتي ــةيش ئ ثارةي

بـة سـولوة ثـارة     1111فراكسيؤنةكانش هةم لةطةَل حكومةتيشـداش لةبـةر ئـةوةي سـاَلي ثـار بودجـةي سـاَلي        
دراوة بة حزبةكانش لةبةر ئةوة رةنطة ئـةو بـر ة ثارةيـة وةكـو خـؤي ديـاري نـةكرا بَيـت ئـةعبائَيكي مـالين           
لةسةر حزبةكان دروست كرا بةر اسيتش بؤية ثَيويستة ئةم بر ةش هةم ثَيوةرةكان ديـاري بكـرَينش بؤيـة منـين     

يـاتري لةســةر بكرَيــت و بطةينـة ئــةجنامَيكي بــاشش   ثَيشـنيار دةكــةم كـة دوا ترَيــتش بــؤ ئـةوةي طوتوطــؤي ز   
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش كاك عبداهلل كةرةم بكة

 :بةر َيز عبداهلل حاجي حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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/ منين ثشتطريي سؤزان خان دةكةمش ضـونكة ئـةو مةسـةلةية زؤر موهيمـةش لةبـةر دوو سـةبةاش يةكـةميان       
ئَيمة قةرار بوو لةطةَل بةر َيز سةرؤكي حكومةت طوتوطؤي زياتر / تي مالي تَي دةكةوَيتش دووةميانئيلتيزاما

بكةين لةو بارةيةوةش بؤ ئـةوةي بطةينـة ئـةجنامي كؤتـاييش تـا ئَيسـتا ماوةتـةوةش لةبـةر ئـةوة منـين لةطـةَل            
 .رةئيةكةي سؤزان خامنش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكةسوثاسش كاك ئةمري 

 :بةر َيز امري طؤطا يوسف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين ثشتطريي رةئي سؤزان خان و كـاك سـامل و جةماعـةت دةكـةمش ضـونكة باشـة ثـرت بَيتـة طةشـة كـردن           
 .لةسةر ئةو بابةتةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش فةرموو

 :نشطف بةر َيز هاذة سلَيمان 
 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

ئاماجني سةرةكي لةو ثرؤذةية ئةوةية كة بتوانرَيت زياتر ثَيطةي دميوكراسيةت بةهَيز بكرَيتش هةموو ئـةو  
حزا و اليةنة سياسيانةي كة لة طؤر ةثاني سياسي كوردسـتان هـةنش بتـوانن ثشـتطريي داراييـان بكرَيـتش بـؤ        

ؤيـة منـين بةر اسـيت ثشـتطريي لـة هاوكـارامن       ئةوةي ئيشوكارةكانيان و ضاالكيةكانيان جَي بةجَي بكرَيـتش ب 
دةكةم بةوةي  كة ئَيمة بتوان  زياتر طوتوطـؤ لةسـةر بابةتةكـة بكـةينش ضـونكة بابـةتَيكي زؤر هةسـتيارةش        

 .ثَيويسيت بة طوتوطؤي زياتر هةيةش بؤ ئةوةي بطةين بة رَيككةوتنَيكش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نيارةكة روون بووش نةك بؤ رةدي ثرؤذةكةش يةعين بؤ رةفز كردني نييةش بـؤ ئـةوةي   زؤر سوثاسش ئَيستا ثَيش
زياتر طوتوطؤي زياتري لةسةر بكرَيت و ئيلتيزامي ماددي تياية لةطةَل حكومةتش ئةطةر رةئيتان لةسةر بـؤ  

كاتـةوة؟ زؤر  دواخستين؟ كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسـيت بـةرز ب  
سوثاسش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش كة دوا ترَيتش لةطةَل حكومةت زياتر ئـاَلوطؤر ي را بكرَيـت و ثاشـان    

خسـتنةر وو و  / بَيتةوة ثةرلـةمان بـؤ موناقةشـة كـردن لةسـةريش ئَيسـتا بـؤ خـاَلي دووةم لـة بةرنامـةي كـار           
ي كوردستانش فةرمووش سوثاس ئَيستا داوا لـة  طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيم

 .ليذنةي دارايي و نةزاهةو ياسايي دةكةين كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤتانش فةرموونش كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ري ئابووري بة زماني كـوردي  راثؤرتي هاوبةشي هةردوو ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي دارايي و كاروبا
 .ثَيشكةش بة بةر َيزتان دةكةين

 عَيراق _سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ
 ر اثؤرتى هاوبةش/ بابةت

ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى ضةند كؤبوونةوةيان ئةجنامـداوش دواترينيـان   
زايينى سـازداش بـؤ لَيكؤَلينـةوة لـة      16/11/1111رامبةر ر ؤذى ى كوردى بة 1711/بةفرانبار/5لة ر ؤذى 

كـة لةاليـةن ئةجنومـةنى    ش (عَيـراق  -ى هةرَيمى كوردسـتان  (نةزاهةت)دةستةى طشى دةستثاكى )ثر ؤذة ياساى
( 15)ثَيشكةش كراوةش لة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة دانيشـتنى ئاسـايى ذمـارة     وةزيرانةوة

ر ةوانــةى ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان كــراوةش دواى طوتوطــؤو تــاوتوَى كــردنش ليذنــةكان  11/6/1111لــة ر ؤذى
 :طةيشتنة ئةوةى كةوا دار شتنةوةى ثر ؤذةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة بَيت

 :ناونيشاني ثرؤذة ياساكة
 ي هةرَيمي كوردستان(نةزاهةت)دةستةي طشيت دةستثاكي 

 بةشى يةكةم
 ماجنةكانثَيناسةو دامةزراندن و ئا

 :ثَيشنياز دةكةين: ماددةى يةكةم
 .دا(سَييةم)و ( دووةم)لة دوو بر طةى ( كوردستان)الدانى وشةى  -1
 :بةم شَيوةيةى خوارةوة ترَيتة سةرى( شةشةم)بر طةيةك بةزجنريةى  -1
 (.ئةجنومةنى دادوةرى لة هةرَيمدا: ئةجنومةنى دادوةرى)

 :ثَيشنياز دةكةين: ماددةى دووةم
ضـونكة بةشـَيكة لـة بودجـةى طشـيت      ( بودجـةى تايبـةتى  )بة ( بودجةى سةربةخؤ)ينى دةستةواذةى طؤر  -1

 .هةرَي 
و بطوازرَيتــةوة بــؤ مــاددةى  (فةرمانبــةرَيك بــة ثلــةى وةزيــر ســةرؤكايةتى دةكــات  )الدانــى دةســتةواذةى  -1

 .حةوتةمش كة دامةزراندنى سةرؤكى دةستة دةطرَيتة خؤ
 :كة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوةثَيشنياز دةكةين ماددة  - 3
ــوترَى     ) ــى دةط ــةزرَى و ثَي ــتةيةك دادةم ــاية دةس ــةم ياس ــةثَيى ئ ــةت  )ب ــتى نةزاه ــتةى طش ــايةتي (دةس و كةس

مةعنةويى دةبَى و ملكةض دةبَى بؤ ضاودَيرى ثةرلةمان و سةربةخؤى دارايى و كارطَير ى و بودجةى تايبةتى 
 (.لةناو بودجةى طشتيدا دةبَى

 :ثَيشنياز دةكةين: مماددةى سَيية
 .هيض تَيبيين لةسةر نيية(: يةكةم)بر طةى  -1
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ر ووبةر ووبوونـةوةى  )و دةسـتةواذةى  (لـةناوبردنى )بـة  ( بةرةنطاربوونةوة)طؤر ينى وشةى : بر طةى دووةم -1
لـة  ( ياسـاكارى تـا ر َيكـارة ياسـاييةكان    )و ر سـتةى  (ضارةسـةركردنى )ترَيتـة دواى وشـةى   ( دياردةى طةنـدةَلى 

 :ؤتايى بر طةكة البدرَى و بةم شَيوةيةى خوارةوة دابرَيذرَيتةوةك
ََ  : دووةم) لةناو بردنى طةندةَلي كارطَير ى و دارايى و ضارةسةركردنى و ر ووبةر ووبوونةوةى دياردةى طةنـدة

 (.لة دةزطاكانى هةرَيمدا( شةفافيةت)و ثاَلثشتى كردنى ثر نسيثى ر وونى 
و بــةم شــَيوةيةى ( ر َيكارةكــان)ترَيتــة دواى وشــةى ( ياســايى ثَيويســت)اذةى دةســتةو(: ســَييةم)بر طــةى  -3

 :خوارةوة دابرَيذرَيتةوة
 (.طرتنةبةرى ر َيكارة ياساييةكانى ثَيويست بؤ خؤثاراسنت لة طةندةَلى: سَييةم)
 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية (: ضوارةم)بةنيسبةت بر طةى  -4
بـة  ( هةست كردن بة بةرثرسياريةتى لة ئةجنامـدانى خزمـةتى  )دةستةواذةى طؤر ينى (: ثَينجةم)بر طةى  -5
ترَيتـة  ( لة هةرَيمـدا )و دةستةواذةى (طرتنة ئةستؤى بةرثرسياريةتى لة كاتى ئةجنامدانى خزمةتى طشتى)

 :و بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة(طشتى)دواى وشةى 
وتى فةرمانبةرايـةتى و طرتنـة ئةسـتؤى بةرثرسـياريةتى     ضةسثاندن و بـةهَيزكردنى هـةَلو وكـة   : ثَينجةم)

لــةكاتى ئةجنامــدانى خزمــةتطوزارى طشــتى لــة هةرَيمــداش بــةثَيى ياســاكان و ر َيكارةكــانى قةدة ــةكردنى          
 (.طةندةَلى

 :ثَيشنياز دةكةين: ماددةى ضوارةم
 (.دووةم)ة زجنريةى بر طةى ل( يةكةم)ش واتة دانانى بر طةى (دووةم)و (يةكةم)طؤر ينى زجنريةى بر طةكانى  -1

 (.دووةم)و (يةكةم)لةسةرةتاى هةردوو بر طةكانى ( هةموو)الدانى وشةى  -1
 .دا(ضوارةم)لةسةرةتاى بر طةى ( اليةنةكان)الدانى وشةى  -3
ــةم  -4 ــةى ثَينج ــةى : بر ط ــتنةكان)وش ــةى  ( ر َيكخس ــة دواى وش ــةكان)ترَيت ــتةواذةى (كيان ــراوة )و دةس رَيكخ

ــةكان و  ــةن   ناحكومي ــدا كاردةك ــة هةرَيم ــة ل ــةكان ك ــة دواى ( نَيودةوَلةتي ــةدةنى )ترَيت ــةَلطاى م ــةم (كؤم و ب
 :شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة

كيانــةكان و رَيكخســتنة سياســيةكان و ر َيكخراوةكــانى كؤمــةَلطاى مــةدةنى و ر َيكخــراوة ناحكوميــةكان و         )
يةكان و كؤمةَلةكان و يانةكاندا و ئةوانـةى ثةيوةنـديان   نَيودةوَلةتيةكان لة هةرَيمدا كاردةكةن لةطةَل يةكيت

 (. بةم كاروبارةى خوارةوة هةية
و بــةم ( خــةرك كــردن)بطــؤر درَى بــة ( لــة ديــوانى ضــاودَيرى دارايــى)دةســتةواذةى : ا/ بر طــةى ثَينجــةم -5

 :شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة
 (. نى ثةير ةو كراو لة خةرجكردندار ووةكانى خةرك كردن بةثَيى ر َيساكا: ا/ ثَينجةم)

 بةشى دووةم
 ئةركةكانى دةستة
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 :هةردوو ليذنةكة ثَيشنياز دةكةين: ماددةى ثَينجةم
لةبةرئةوةى هةردووكيان ( 5)لة يةك ماددةدا بة زجنريةى ماددةى ( 6)و ( 5)لَيكدانى هةردووو ماددةى  -1

 .ئةركةكانى دةستة ر َيك دةخةن
 ..... ( .يةكةم ش دووةم ش سَييةم ش)ة و بر طةكانى ماددةكة بة ذمارة دانان بؤ زجنري -1
 .لةسةرةتاى بر طةكةدا ال بدرَيت( دةستة كاردةكات لة ثَيناو)ثيشنياز دةكةين دةستةواذةى (: أ)بر طةى  -3
 (.ا)الدانى بر طةى  -4
ةش ئـةركى دةسـتة   ش ضـونكة دةكةوَيتـة نـاو تايبةاةنـدى سـةرؤكى دةسـتةو ئةمـ       (دووةم)الدانى بر طـةى   -5

 .نييةش ئةركي سةرؤكي دةستةية كة لةماددةيةكي دواتر باس كراوة
 .ى ماددةى ثَينجةم(3)لة ماددةى شةشةمةدا بكرَيتة زجنريةى ( يةكةم) -6
 (.هاوواَلتيان)ترَيتة دواى وشةى ( اليةنةكان)ثيشنياز دةكةين وشةى (: أ/ دووةم) -7
 (.ثاراسنت)بة وشةى ( هةَلدةستَيت بة دةستة)طؤر ينى بر طةى ( :ا/دووةم) -1
 .لة ر َيزى يةكةم( هةَلو و كةوت)بؤ دواى وشةى ( خزمةتطوزارى)دانانى وشةى (: ضوارةم) -9

 .لة دَير ى دووةمى بر طةكة البدرَى( طةورةكان)ثَيشنياز دةكةين وشةى (: 1/ ثَينجةم) -11
زيـاد بكـرَى و ترَيتـة كؤتـايى     ( رَي  و دةرةوةىنـاو هـة  )ثَيشـنياز دةكـةين دةسـتةواذةى    (: 1/ ثَينجةم) -11

 .بر طةكة
 .البدرَى( دةطرَيتةوة)لة دواى وشةى ( بة ثَيشكةشكردنى)ثَيشنياز دةكةين (: 3/ ثَينجةم )بر طةى  -11
( دووةميشيان)تايبةت بَى بة دادوةران و ( يةكةميان)ثَيشنياز دةكةين بكرَيتة دوو بر طةى (: د)بر طةى  -13

 .َى  بة بةرزةفتكردنى ثاسةوانى هةرَي تايبةت ب
 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية(: شةشةم)بر طةى  -14
البـدرَى و هـةردوو   ( دارايى)لة دواى ( ثَيشكَينةرة طشتيةكان)ثَيشنياز دةكةين دةستةواذةى (: حةوتةم) -15

 (:ماددةى ثَينجةم)ماددةكةش دواى لَيكدانيان بةم دار شتنة بَيت و بة ذمارةى 
 :دةستة ئةم كارانة دةكات: ماددةى ثَينجةم)

ََ و ثَيوةرةكـانى خزمـةتطوزارى    : يةكةم جَيبةجَى كردنى و ثيادةكردنى ياساكانى بةرةنطاربوونةوةى طةنـدة
 .طشتى بةثَيى دةستوورو ياسا كارثَيكراوةكان

ََ و ناردنى بؤ دادطاى تايبةاةندو بة: دووةم  .دواداضوونىلَيكؤَلينةوة لة سكااَلكانى طةندة
 .وةرطرتنى سكااَلى هاوواَلتيان و ئةو اليةنانةى ثةيوةنديدارن بة طةندةَلى: سَييةم

ثاراستنى نهَينى ناسنامةى ئةوانةى هاريكارى دةكةنش بةثَيى ياساش مةطةر هاريكار وازى لة ثاراسـنت  : ضوارةم
 .هَينابَى
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ى ر ةوشـــتةكانى دةســـتثاكى كةســـَيتى و باَلوكردنـــةوةى رؤشـــنبريى نيشـــتمانيى بـــؤ طةشـــةثَيدان : ثَينجـــةم
ثابةندبوونى خـودى بـة ثَيوةرةكـانى خزمـةتطوزارى و لةطـةَل بةرثرسـى تايبةاةنـدكار دةكـات لـة ثَينـاوى           

 .دا(نةزاهةت)دانانى بةرنامةيةكى خوَيندنى نيشتيمانى لة ثَيناوى ضةمكى دةستثاكى 
ر وونكردنـةوةى ثَيوةرةكـانى خزمـةتطوزارى     دةرضوواندنى ر َينمايى بنرينةى ر ةوشـتى وةزيوـى بـؤ   : شةشةم

طشتى و ر ةوشتيةكانىش كة فةرمانبةرانى هةرَي  و كةرتى طشتى و تَيكةاَلو ثابةندى بن بةوةى مةرجَيكة بؤ 
دامةزراندن و لة ثَيناو بةردةوامبوون و ضاودَيرى كردنى ر ادةى ثابةندبوون ثَييانـةوةو بـةثَيى ثَيويسـتين    

 . ناوبةناو هةمواربكرَى
ش كـة دةقةكـةى   (كسب  ري مشـروق )دةرضوواندنى ر َينمايى بةثَيى بنرينةى دةسكةوتنى نار ةوا  -1: حةوتةم

ــة      لــة بةشــى ثَينجــةمي ئــةم ياســايةدا هــاتووة كــة  دةبــَى فةرمانبــةرانى هــةرَي  و هاوســةرةكانيان و منداَل
ن و لــة كاتَيــك بــؤ كــاتَيكى تــر  ناكامــةكانيان ثابةنــدبن  ثَييــةوةو بةرذةوةنــدى دارايــى خؤيــان ئاشــكرا بكــة 

 .هةمواربكرَى بةو ثَييةى كة بة طوجناوى دةزانَى بؤ بةديهَينانى ئاماجنةكانى كة مةبةسنت
ــةند         -1 ــة ض ــةى ك ــةو كةس ــةبارةى ئ ــؤ ل ــة خ ــكاوانة دةطرَيت ــةى ر اش ــدى بةياننام ــى بةرذةوةن ــكرا كردن ئاش

ةسـيدى لـة بانكةكانـداو ثشـك و سـةندو مـافى       خانووبةرةو ومـاَلى طـوازراو و نـةطوازراوو داهـاتى دارايـى و ر      
 .مةعنةوى لة ناو هةرَي  و دةرةوةدا هةية

 :ئاشكرا كردنى بةرذةوةندى دارايى ئةمانة دةطرَيتةوة -3
 .سةرؤكى هةرَي  و جَيطرةكةى -أ

 .سةرؤكى ثةرلةمان و جَيطرةكةى و سكرتَير و ئةندامان -ا
 .سةرؤك وزيران و جَيطرةكةى -ت

 .و ئةوانةى بة ثلةى وةزيرن و بريكارى وةزارةتةكانوةزيرةكان  –ث 
و جَيطرةكـةى و هـةموو بةر َيوةبـةرة طشـتيةكانى دةسـتةو      (نةزاهـةت )سةرؤكى دةستةى طشتى دةستثاكى  -ك

 .لَيكؤَلةرةكانى
 .خاوةنى ثلةى تايبةتى و بريكارةكانيان و ياريدةدةرةكانيان -ح
 .بةر َيوةبةرة طشتيةكان و ياريدةدةرةكانيان -خ
 .دادوةران و ئةندامانى داواكارى طشتى و سةرثةرشتيارانى دادو لَيكؤَلةران -د

 .ئةفسةرانى ثاسةوانى هةرَي  و هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ –ذ 
هةر كةسَيك ثايـةكى مـةدةنى يـا سـةربازى هـةبَى و نـاوى لةسـةرةوةدا نـةهاتبَى و دةسـتة بـة ثَيويسـتى             -ه

 .ايى بيان طرَيتةوةش بةثَيى ر َينماييةكانى بؤ ئةم مةبةستة دةردةضَىدةزانَى ر اثؤرتى ئاشكراكردنى دار
ــتةم ــةو      -أ: هةشـ ــانةوةى ئـ ــت لةكاركَيشـ ــثَيرَى بةدةسـ ــدار ر اسـ ــةى ثةيوةنديـ ــة فةرمانطـ ــؤى هةيـ ــتة بـ دةسـ

ــةتى ذمــارة     فةرمانبــةرةى لَيكؤَلينــةوةى لةطــةَل دةكــرَىش بــةثَيى ياســاى بــةرزةفتكردنى فةرمانبــةرانى دةوَل
 .ش كة لة هةرَيمدا كارى ثَى دةكرَى1991ى ى ساَل(14)
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دةستة بؤى هةية ئةو سةرثَيريانةى كة ثةثوةنديدارن بة ثَيوةرةكانى ر اذةى طشتى بنَيـرَى بـؤ سـةرؤكى     -ا
فةرمانطــة حكومييةكــةىش كــة فةرمانبــةرة سةرثَيرــيةكةرةكةى ثَيــوة بةســرتاوةتةوةو بــؤى هةيــة ئةمــة بــة  

 .َيكارى بةرزةفتكردن و دادوةرى لة بارةيةوة ئةجنام بدرَىر اسثاردةيةك بلكَينَىش تاكو ر 
دةسـتة بـؤى هةيـة ضـاوديَرى دةسـتكارى كـردن بـة مـوَلكى هـةرَي  و ر َيطـاى بـةر َيوة بـردن بكـاتش               -أ: نؤيةم

 .ئةمةش بةهاوكارى دةبَى لةطةَل ديوانى ضاودَيرى دارايى و اليةنى ثةيوةنديدارى ديكةدا
ــؤ    ضــاودَيرى ياســايى بر يا -ا رةكــان و كارةكــانى وةزارةتــةكان و فةرمانطــةكان و ئــةو دةســتانةى ملكةضــن ب

 .ضاودَيرى و ر ادةى دةستثاكيان دةطرَيتةوة
ئةو اليةنةى ملكةضة بؤ ضاودَيرىش دةبَى لةسةر داواى دةستةو بةبَى دواكةوتن زانيارى و ر وونكردنةوةو  -ك

ضيةك بَى ثلةى شاردنةوةى و هى تـرين ثَيشـكةش بـة     بةَلطةنامة و دؤكيومَينت بة نهَينيةكانةوةش جا هةر
 .دةستة بكات كة دةستة بةثَيويستى دةزانَى بؤ مةبةستى ضاودَيرى سةيريان بكات

 بةشى سَييةم
 هةَلبذاردنى سةرؤكى دةستةو ئةركى و ثَيكهاتةكانى دةستة

 :ثَيشنياز دةكةين( ماددةى شةشةم)كة دةبَيتة زجنريةى : ماددةى حةوتةم
( ئةجنومـةنى دادوةرى لـة هـةرَي    )و (بـة هةَلبـذاردنَيكى نهَينـى   )طـؤر ينى دةسـتةواذةى   (: يةكـةم )طةى بر  -1

ترَيتة كؤتايى بر طةكة لـة  ( ثلةى وةزير)و دةستةواذةى (ليذنةيةكى ثةرلةمانى بؤ ئةم مةبةستة)بكرَى بة 
 .دا(يةكةم/ ماددةى شةشةم)
كـة ر اى زؤرينةيـةش ثشـتطريى ثر ؤذةكـة     / ر اى يةكـةم : كة هةيةدوو ر ا لة نَيوان ئةندامانى هةردوو ليذنة  -1

ــةاَلم ر اى دووةم     ــاش بـ ــةى ر ةهـ ــذاردن بةزؤرينـ ــبةت هةَلبـ ــةن بةنيسـ ــة)دةكـ ــات  (/ ر اى كةمينـ ــنياز دةكـ ثَيشـ
 . ى ذمارةى ئةندامانى ئامادة بووى ثةرلةمان بَى(1/3)هةَلبذاردنةكة بة زؤرينةى 

 :وةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوةثَيشنياز دةكةين بر طةكة بةم شَي -3
ــةم) ــارةى       : يةك ــاى ذم ــةى ر ةه ــة زؤرين ــى و ب ــدانى نهَين ــة دةنط ــذَيرَى ب ــتة هةَلدةب ــةرؤكى دةس ــةمان س ثةرل

ئةنــدامانى لــة نَيــوان ســَى ثــاَلَيورا كــة هةَلدةبــذَيردرَين لةاليــةن لَيذنةيــةكى ثةرلــةمانى بــؤ ئــةم مةبةســتة  
ــوميَ   ــة مةرس ــذَيردراو ب ــدَىش زش هةَلب ــةزرىَ   ثَيك ــر دادةم ــةى وةزي ــة ثل ــةرَيمى و ب ــة  (كى ه ــةتَيكين ك ش لةحاَل

ــوارةوة      ــَيوةيةى خـ ــةم شـ ــة بـ ــرَى بر طةكـ ــنياز دةكـ ــةوا ثَيشـ ــداتش ئـ ــةر ر اى دووةم دةنـــط بـ ــةمان لةسـ ثةرلـ
 :دابر َيذرَيتةوة

 ى ذمارةى ئةندامـة 1/3ثةرلةمان سةرؤكى دةستة هةَلدةبذيرَى بة دةنطدانى نهَينى و بة زؤرينةى : يةكةم)
 ( .ئامادةبووةكان دةبَى

 :دار شتنةوةى بةم شَيوةيةى خوارةوة بَيت(: دووةم)بر طةى  -4
 (.حوك  نةدرابَى بة تاوانَيكى  ئابر ووبةر و ر ةوشت و ئادابى طشتى(: 1/ دووةم)

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنياز دةكةين( مماددةى حةوتة)كة دةبَيتة زجنريةى : ماددةى هةشتةم

لة حاَلةتى ثةسةند كردنى ئةو ( ليذنةى ثةرلةمانى)بة ( ئةجنومةنى دادوةرى)طؤر ينى (: يةكةم)بر طةى  -1
 .ليذنةية لة ماددةى ثَيشوو 

و (تـاوانَيكى ئابر ووبـةر  )بـة  ( كردنـى تاوانَيـك يـان كـةتنَيك    )طـؤر ينى دةسـتةواذةى   (: أ/ ثَينجـةم )بر طةى  -1
 :َيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة بر طةكة بةم ش

 (.ئةطةر بر ياري دادوةري بة تؤمةتباركردني بة تاوانَيكي ئابر ووبةر بؤ دةرضوو بوو: أ/ثَينجةم)
 .ثَيشنياز دةكةين( ماددةي هةشتةم)دةبَيتة زجنريةي : ماددةي نؤيةم

 :دار شتنةوةي سوَيند بةم شَيوةيةي خوارةوة بآ -1
دةخؤم كة ئةركي فةرمانطةكةم بة ر استطؤيي و ئةمانةت و دةستثاكي و بآ اليةني سوَيند بةخواي طةورة ]

و دَلسؤزانة جَيبةجَي بكةم و ياساو ثَير ةو و رَينماييةكان بة دادوةري ثيـادة بكـةمش بـؤ نةهَيشـتنى ديـاردةي      
 [.طةندةَلييةوة

 .ةماددةكةدا بةس بآدا هاتووة ل(يةكةم)البدرآ و تةنيا ئةوةي لة بر طةي ( دووةم)بر طةي  -1
 :ثَيشنياز دةكةين( ماددةي نؤيةم)دةبَيتة زجنريةي : ماددةي دةيةم

 .دا هاتووة البدرَيت( كارطَير ي)كة لةدواي وشةي ( هةموو)وشةي ( يةكةم)بر طةي  -1

 :ثَيشنياز دةكةين بةم شَيوةيةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة( 1/دووةم)بر طةي  -1
ــؤ   ئامــــادةكردني ب: 1/دووةم) ودجــــةي دةســــتةو ميالكــــي وةزيوــــي ولةبــــةردةم ثةرلــــةمان دابنــــدرَى بــ

 (.ثةسةندكردنى
ثَيشنياز دةكةين وردةكارييةكاني كة هاتووة سـةبارةت بـة بـةرَيوةبردني لـد البـدرآ و      (: سَييةم)بر طةي  -3

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة
 (.ةرَيمداكردنةوةي نووسينطةو لد بؤ دةستة لة ثارَيزطاكانى ه)
ئــةم بر طةيــة بطوازرَيتــةوة بــؤ حوكمــة كؤتاييــةكانش ضــونكة دةرضــوواندني رَينمــايي  (: ضــوارةم)بر طــةي  -4

 .ثَيويست بؤ جَيبةجآ كردني ياساكة دةطرَيتة خؤ

 .هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية(: شةشةم)و ( ثَينجةم)بر طةكاني  -5

يـــةكانش ضــونكة تايبةاةنـــدة بــة دروســـتكردن و   بطوازرَيتــةوة بـــؤ حوكمــة كؤتاي  (: حةوتـــةم)بر طــةي   -6
 .يةكخستنى بةشةكاني دةستةوش ئةمةش لة حوكمة كؤتاييةكاندا باس دةكرَيت

 .طؤر يين زجنريةي بر طةكان بةثَيي هةمواركردنةكان -7

 :ثَيشنيار دةكةين( ماددةي دةيةم)دةبَيتة زجنريةي : ماددةي يازدةيةم
 .لة كؤتايي بر طةكة البدرآ( رة طشتيةكانثشكنَي)دةستةواذةي (: دووةم)بر طةي 

 : ثَيشنياز دةكةين( ماددةي يازدةيةم)دةبَيتة زجنريةي : ماددةي دوازدةيةم
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لـة دَيـري سـَييةم    ( كـارطَير ي )لـة ثـاش   ( رَيكخسنت و بةرَيوةبردني كاروبار)دةستةواذةي ( يةكةم)بر طةي  -1
 :  البدرآ و بةم شَيوةيةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة

فةرمانبـةرَيك سـةرؤكايةتي دةكـات بةثلـةي بةر َيوةبـةري      : فةرمانطةي كاروباري كارطَير ي و دارايي: يةكةم) 
طشيت و بةاليةني كةم خـاوةن بر وانامـةي بـةرايي زانكـؤ بـآ و شـارةزايي لـة دة سـاَل كـةمرت نـةبآ لـةبواري            

ر ي و دارايي و ئامادةكردني بودجةي ثسثؤريةكةي و ذمارةيةك فةرمانبةر ياريدةي دةدةن و كاروباري كارطَي
ساِنةو رَيكخستين كاروباري دارايي و ذمَيرياري و كاري وردبيين ناوخؤ و رَيكخسـتين تؤمـارو ئامـادةكردني    

 (.راثؤرتي مانطانةو ساِنةو دارايي و بةثَيي ياسا دةطرَيتة ئةستؤ

ــاني ئـــةو فةرمانبـــة  (: 1/دووةم)بر طـــةي  -1 ــان كردنـــي ثلـــةي فرمـ رةي كـــة ســـةرؤكايةتي ئـــةم  دةستنيشـ
 :بةر َيوةبةرايةتية دةكات و بةم شَيوةيةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة

ــايي / دووةم) ــاري ياس ــةتي كاروب ــة    : بةر َيوةبةراي ــات ك ــةرؤكايةتي دةك ــةر س ــةي بةر َيوةب ــةرَيك بةثل فةرمانب
َينج ساَل كـةمرت نـةبآ و   بر وانامةي بةرايي زانكؤي لة ياسادا هةبآ و شارةزايي لة بواري ثسثؤرييةكةي لة ث

 (.ئةم ئةركانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
 (.كة ثةيوةنديدارة بة دةستةوة)بة ( كة دةخرَيتة بةردةم دةستة)طؤر يين دةستةواذةي ( أ)بر طةي  -
 .البدرآ( كَيشة)ي دواي (لةاليةن ثشكَينةري طشيت)دةستةواذةي ( ت)بر طةي -

ردني ئةو فةرمانبةرةي كة سةرؤكايةتي ئةم بةرَيوةبةرايةتيـة دةكـات   دةستنيشان ك(: 1/دووةم)بر طةي  - 3
 :  و بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة

فةرمانبـــةرَيك بةثلـــةي بةر َيوةبـــةر ســـةرؤكايةتي دةكـــاتش كـــة خـــاوةن : بةر َيوةبةرايـــةتي لَيكؤَلينـــةوة-1}
ة ثَيــنج ســاَل كــةمرت نــةبآ لــة بــواري  بر وانامــةي بــةرايي زانكــؤ بــآ لــة ياســاو شــارةزايي بةاليــةني كــةم لــ   

 (.ثسثؤرييةكةي خؤي و ئةم ئةركانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
و بـةم شـَيوةيةي خـوارةوة    (لـةر َيطاي )لة دَيري يةكـةم بـة   ( هةموو)ي ثَين وشةي (و)طؤر يين ( أ/1)بر طةي 

 :دابر َيذرَيتةوة
حكوميـةكان لةرَيطـةي كؤكردنـةوةي زانيـاري      ئاشكرا كردنـي حاَلةتـةكاني طةنـدةَلي لـةناو هـةموو دةسـتة       -أ

 .{لةبارةيةوةش بةسوود وةرطرتن لةدةزطاي هونةرى و هاريكارة نهَينيةكان و لَيكؤَلينةوة لةسةركردني
 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية(: سَييةم)بر طةى  -4
 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية(: ضوارةم)بر طةى  -5
 

 : (ماددةي دوازدةم)زجنريةي  دةبَيتة :ماددةي سَيزدةيةم
 :ثَيشنياز دةكةين بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة
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ثَيويســتة لةســةر دادوةرى لَيكؤَلينــةوةش يــان ليذنــةى لَيكؤَلينــةوةى تايبــةت لــة كــاتى دةســت ثَيكردنــى          )
ََ ئاطادارى بةر َيوةبةرى طشـتى كاروبـار   ى ياسـايى و لَيكؤَلينـةوة   ر َيكارةكانى لَيكؤَلينةوة لة كَيشةيةكى طةندة

 (.لة دةستة بكاتش بؤ زانينى ضونيةتى بةر َيوةضوونى لَيكوَلينةوةكة
 : (ماددةي سَيزدةيةم)دةبَيتة زجنريةي  :ماددةي ضواردةيةم

 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية(: يةكةم)بر طةى  -1
ئةنداميةتى هـةر يـةك   )و دةستةواذةى (لَيكؤَلينةوةيي)بة ( لَيكؤَلينةوة)طؤر ينى وشةى (: دووةم)بر طةى  -1

 :البدرَى و بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة( لة ثشكَينةرى طشتى لة وةزارةتى ثةيوةنديدار
ئةطةر ئةو اليةنةى مل كةضى لَيكؤَلينةوةية داواى كردش ئةو زانيارييانة و بةَلطةنامانـةى داواكـراون سـةير    )

كانـدنى ئاسايشـى هـةرَي  تووشـى مةترسـى دةكـاتش ئـةوا سـةرؤكى دةسـتة           بكرَين زؤر نهَين  و ئةطـةرى در  
ليذنةيةكى لَيكؤَلينةوة بة سةرؤكايةتى خؤىش يان جَيطرةكةى و بةر َيوةيوبـةرى طشـتى لـة دةسـتة ثَيكـدينَى      

 (.بؤ وردبينى كردنى زانيارى و بةَلطانةدا
 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية(: سَييةم)بر طةى  -3

 : (ماددةي ضواردةيةم)دةبَيتة زجنريةي  :زدةيةمماددةي ثا
 (.لةطةَل ثشكَينةرة طشتيةكان لة وةزارةتةكانى هةرَيمدا)الدانى دةستةواذةى (: يةكةم)بر طةى  -1
 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية(: دووةم)بر طةى  -1
 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية(: سَييةم)بر طةى  -3
 .تَيبينيةكمان لةسةر نيية هيض(: ضوارةم)بر طةى  -4

 .تَيبينيةكمان لةسةر نيية هيض (ماددةي ثازدةيةم)دةبَيتة زجنريةي  :ماددةي شازدةيةم
 (:ماددةي شازدةيةم)دةبَيتة زجنريةى  :ماددةي حةظدةيةم

ــةي      ــةردوو بر ط ــداني ه ــةينش لَيك ــنيار دةك ــةم و دووةم)ثَيش ــةي    ( يةك ــةموو ئةوان ــاردني ه ــيت ن ــؤ مةبةس ب
ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة بؤ دادطاو هيض جيـازاوي لـةنَيوان خـاوةن ثلـة تايبةتيـةكان و هـةموو        حوكمةكاني

 :فةرمانبةرةكاني تر نةبآ و بةم شَيوةيةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة
سكااَلى دةستكةوتي نار ةوا سةبارةت بةوانـةى حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوة دةنَيردرَينـة دادطـاي        )

 (.ندش بؤ دادوةري لَيكؤَلينةوة بةثَيي ياساتايبةاة
 (:ماددةي حةظدةيةم)دةبَيتة زجنريةى : ماددةي هةذديةم

ــدانى دةســةِت بــة دادطــاي تايبةاةنــدو ماددةكــة بــةم   ( ســةرؤك)ثَيشــنيار دةكــةين الدانــي وشــةي    بــؤ ثَي
 :شَيوةيةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة

اري دةستكةوتي نار ةوا بكات و طلدانةوةي ئيحتياتي تاتـة سـةر   دادطاي تايبةاةند بؤي هةية سةيري داواك)
 (.ماَلي طومان لَيكراوش يان هاوسةرةكةيش يان مندالة ناكامةكانيش ئةمةش لةسةر داواي دةستة دةبآ

 (:ماددةي هةذدةيةم )دةبَيتة زجنريةي : ماددةي نؤزديةم
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لــة ( ســَييةم)لــة بر طــةي ( ةرمان دةداتفــ)ليذنــة ثشــتطريي ماددةكــة دةكــات و ثَيشــنيازين دةكــات وشــةي   
 (.بر يار دةدات)ماددةكةدا بطؤر درآ بة 

 : ثَيشنيار دةكةين (ماددةي نؤزدةيةم)دةبَيتة زجنريةي : ماددةي بيستةم
زيـاد بكـرآش ضـونكة دةقةكـة لَيبـوردني      ( لَيبـوردنى هاوبـةش  )لةدواي دةسـتةواذةي  ( لةسزاكة)دةستةواذةي 

 .بآ ئةوةي ر وون بكرَيتةوة لةضي لَيي دةبوردرَىهاوبةشةكة دةطرَيتةخؤش بة
  :ثَيشنياز دةكةين( ماددةي بيستةم)دةبَيتة زجنريةي : مادةي بيست و يةكةم

زياد بكرَيتش ضونكة ئةو طوذمةيةي كة لة ثرؤذةكةدا هاتووة طوجناو نييـة لةطـةَل   (  ةرامةكة)بر ى بذاردن 
سَي )ياري ثَيويستةو ثَيشنياز دةكةين  ةرامةكة لةنَيوان طةورةيي ئةو كارةو ئةوين ثَيشكةش نةكردنى زان

ــنج  مليــؤن دينــار    و ثَيشــنياز دةكــةين ماددةكــة بــةم  (مليــؤن دينــار بــة اليــةنى كــةم و ر ادةي بةرزيشــي ثَي
 : شَيوةيةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة

خـؤي لـة وادةى    هةر كةسَيك بة ئةنقةست دواكةوت لة ثَيشكةش كردني دةرخسـتين بةرذةوةنـديي دارايـي   )
دياري كراودا سزا دةدرآ بة  ةرامةيةك لة سَي مليؤن ديناركةمرت نـةبآ و لـةثَينج مليـؤن دينـارين زيـاتر      
نةبآش يان بـة يـةكَيك لـةو دوو سـزاية و هةركةسـَيك بـة ئةنقةسـت زانيـارى طرنطـى نار اسـيت لـةبارةى ئـةو             

 .بر يارانةوة باس كرد بةهةمان سزاش سزا دةدرآ
 : ثَيشنياز دةكةين (ماددةي بيست و يةكةم)زجنريةكةي دةبَيتة : و دووةم ماددةي بيست

 (.سةثاندن)هاتووة بطؤردرآ بة وشةي ( سزا)كة لةدواي وشةي ( ئيمزا)وشةي 
  (:ماددةي بيست و دووةم)زجنريةكةي دةبَيتة : ماددةي بيست و سَى

 .هيض تَيبينيمان لةسةر نيية
  (:بيست و سَى يةم)دةبَيتة ماددةي زجنريةكةي : ماددةي بيست و ضوارةم

 .هيض تَيبينيمان لةسةر نيية
ثَيشــياز دةكــةين بــةم شــَيوةية  (بيســت و ضــوارةم)زجنريةكــةي دةبَيتــة مــاددةي : مــاددةي بيســت و ثَينجــةم

 :دابر َيذرَيتةوة
 (.ذمَيريارى دةستة ملكةضة بؤ وردبينى لةاليةن ديوانى ضاودَيرى داراييةوة)

 :شنياز دةكةن بة زيادكردنى ئةم ماددانة بةم شَيوةيةى خوارةوةهةردوو ليذنة ثَي
 : ماددةي بيست و ثَينجةم

سةرؤكى دةستة بؤى هةية ر َينمايى ثَيويست دةربرووَينَى بؤ ئاسـنكارى جَيبـةجَى كردنـى حوكمـةكانى ئـةم      
 .ياساية

 : ماددةي بيست و شةشةم
وَى دامبــةزرَىش يــان ثَيكهاتــةكان لَيكبــدرَينش يــاخود  دةشــَى بــةثَيى ثَيويســتيةكانى كــار هةنــدَى ثَيكهاتــةى نــ  

 .هةَلوةشَيندرَيتةوة
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 : ماددةي بيست و حةوتةم
 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايىش يان بر يار ناكرَى كة لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَى

 : ماددةي بيست و هةشتةم
 .ساية جَيبةجَى بكةن ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم يا

 : ماددةي بيست و نؤيةم
 .جَيبةجَى دةكرَى ( وةقايكى كوردستان)ئةم ياساية لة ر ؤذى باَلوكردنةوةى لة ر ؤذنامةى فةرمى 

 .هيض تَيبينيةكمان لةسةر نيية:  هؤية ثَيويستيةكانى
دةم ثةرلةمان بؤ طوتوطـؤكردن  ئاطادارى ئةسَلى ثر ؤذةكة و ر اى هةردوو ليذنة بن لةم بارةيةوةو ترَيتة بةر

 .لةطةَل ر َيزماندا. لةسةرى و دةر بر ينى ر اى طووجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لةسةرى
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة عةرةبين كةرةم بكةن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

 :ي هاوبةش بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوةش كة بةم شَيوةيةئَيستا دةقي ثرؤذة
 العراق -رئاسة برملان كوردستان / اىل

 تقرير نشرتك/ م
تقةةا  جلنةةة الشةةؤان القانونيةةة اجلنةةة الشةةؤان املاليةةة اامقتشةةاد تةةا  اجتماتةةا  اكةةان الرهةةا بتةةنري         

هيئةة النااهةة   )ة نشةراع قةانون   امليالدية لاراس 16/11/1111كوردي املشاد  ليوم  1711/بةفرانبار/5
املقام نو قبل جملحمل الوزراء ااةال اىل اللجان املعنية بعا القراء  اماىل له ( العراق -العانة مقليمل كوردستان 

ابعةةا املناقشةةة ااملااالةةة، تو ةةلت   11/6/1111ااملؤرلةةة مل ( 15)مل الربملةةان جبلسةةته امتتياديةةة املرقمةةة  
 : اللجنتان اىل نايلي

 فشل امالال
 التعاريف االتنسيحمل اامهاا 

 : نقرتح: املاد  األاىل
 (.ثالثا)ا ( ثانيا)مل الفقرتني ( كوردستان)ح   كلمة   -1
 :بالشكل اآلتي( سادسا)اضا ة  قر  بتسلسل  -1
 (.جملحمل القضاء مل امقليمل: جملحمل القضاء) 

 :نقرتح: املاد  الثانية
 .من ا جاء نو نياانية امقليمل( نياانية لا ة) بة(  نياانية نستقلة)تبايل تبار   -1
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 . انقل ا اىل املاد  السابعة اليت تتناال تعيني رئيحمل اهليئة( يرأس ا نوظف بارجة ازير)ح   تبار   -1
 :نقرتح اتاد   ياغة املاد  بالشكل اآلتي -3
ية نعنوية لض  لرقابةة  اتكون هلا شخش( هيئة النااهة العانة)تؤسحمل مبوجب ه ا القانون هيئة تسم  بة )

 (.الربملان اهلا استقالل نالي ااداري انياانية لا ة ضمو املياانية العانة
 :نقرتح: املاد الثالثة

 .متوجا تلي ا اية نالحظة(: اام)الفقر   -1
 اىل نةا ( انكا حةة ظةاهر  الفسةاد   )ااضا ة  تبةار   ( القضاء تل )بة ( نواج ة)تبايل كلمة (: ثانيا)الفقر   -1

نو ن اية الفقر  ااتاد   ياغت ا بالشكل ( اجراءا  قانونية... التشريعية)اح   مجلة ( نعاجلته)بعا كلمة 
 :اآلتي

القضاء تل  الفساد امداري ااملالي انعاجلته انكا حة ظاهر  الفساد ادتمل نباأ الشةفا ية مل نؤسسةا    : ثانيا)
 (.امقليمل

ااتةاد   ةياغت ا بالشةكل    ( امجةراءا  )اىل نةا بعةا كلمةة    ( ية الالزنةة القانون)اضا ة تبار  (: ثالثا)الفقر   -3
 :اآلتي

 (.الاذ امجراءا  القانونية الالزنة للوقاية نو الفساد: ثالثا)
 .متوجا تلي ا اية نالحظة( رابعا)بالنسبة للفقر   -4
حتمل املسؤالية اثناء اخلانة ا)بة ( اامحساس باملسؤالية مل تندية اخلانة)تبايل تبار  (: لانسا)الفقر   -5

 : ااتاد   ياغت ا بالشكل اآلتي( العانة)اىل نا بعا كلمة ( مل امقليمل)ااضا ة ( العانة
تثبيت اتقوية السلوك الوظيفي احتمل املسؤالية اثناء تندية اخلانة العانة مل امقليمل ا قا للقوانني : لانسا)

 (.اامجراءا  اليت حترم الفساد
 :نقرتح :عةاملاد  الراب

 (.ثانيا)بتسلسل الفقر  ( اام)، اي جعل الفقر  (ثانيا)ا ( اام)تييري تسلسل الفقرتني  -1
 (.ثالثا)ا ( اام)مل بااية الفقرتني ( مجي )ح   كلمة  -1
 (. رابعا)مل بااية الفقر   ( ايرا )ح   كلمة  -3
ااملنظمةا  غةري   )ااضةا ة تبةار    ( الكيانةا  )ة اىل نةا بعةا كلمة   ( التنظيما )اضا ة كلمة ( : لانسا)الفقر   -4

 :ااتاد   ياغت ا بالشكل اآلتي( التم  املاني)اىل نا بعا ( احلكونية االاالية العانلة مل امقليمل
الكيانا  االتنظيما  السياسية اننظما  التم  املاني ااملنظما  غري احلكونية االاالية العانلة مل امقليمل )

 (.عيا  االنوادي  يما يتعلق بامنور اآلتيةاامحتادا  ااجلم
، ااتةاد   ةياغت ا بالشةكل    (الشةر  )بةة  ( مل ديةوان الرقابةة املاليةة    ) تبةايل  تبةار    (:  / لانسا)الفقر   -5

 :اآلتي
 (.ااجه امنفاق ا قا للقواتا املتبعة مل الشر :  / لانسا)
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 الفشل الثاني
 ن ام اهليئة

 :انتقرتح اللجنت :املاد  اخلانسة
 .من ما تنظمان ن ام اهليئة( 5)مل ناد  ااحا  بتسلسل املاد  ( 6)ا ( 5)دنج املادتني  -1
 ............ (.اام، ثانيا، ثالثا،)ترقيمل تسلسل  قرا  املاد  بة  -1
 . مل بااية الفقر ( تعمل اهليئة نو اجل)نقرتح ح   تبار  ( أ)الفقر   -3
 (. )الياء الفقر   -4
 .من ا تالل ضمو التشاص رئيحمل اهليئة ا ليحمل ن ام اهليئة( ثانيا)قر  ح   الف -5
 .للماد  اخلانسة( 3)نو املاد  السادسة بتسلسل رقمل ( اام)جعل   -6
 (.املواينني)نا بعا كلمة ( ااجل ا )نقرتح اضا ة تبار  ( أ / ثانيا) -7
 (.اةا ظة)بة ( حتا ظ اهليئة)نقرتح تبايل تبار  (   /ثانيا) -6
 .مل السطر امال( السلوك)اىل نا بعا ( الوظيفي)نقرتح اضا ة كلمة (  رابعا) -7
 .مل السطر الثاني نو الفقر ( كبار)نقرتح ح   كلمة (  1/ لانسا) -1
 .اىل ن اية الفقر ( دالل امقليمل الارجه)نقرتح اضا ة تبار  ( 1/ لانسا) -9

 (.يشمل)نا بعا كلمة ( بتقايمل)نقرتح ح   ( 3/لانسا)الفقر    – 11
 .انضباط حرس امقليمل( الثانية)لاص بالقضا  ا ( اماىل)نقرتح جعل ا  قرتني ( د)الفقر   -11
 .م توجا تلي ا اية نالحظة(: سادسا)الفقر   – 11
 (.املالية)نو بعا ( ااملفتشني العمونيني)نقرتح ح   تبار  ( سابعا) -13

 (:املاد  اخلانسة)اآلتية ابرقمل  اتكون املادتان بعا دجم ما بالشياغة
 :تعمل اهليئة تل : املاد  اخلانسة) 

 .تنفي  اتطبيق قوانني نكا حة الفساد انعايري اخلانة العانة ا ق الاستور االقوانني النا    :اام
 .التحقيق مل قضايا الفساد ااحالت ا اىل اةكمة املختشة انتابعت ا :ثانيا
 .ينني ااجل ا  املتعلقة بالفساداستالم شكاا  املوا :ثالثا
 .اةا ظة تل  سرية هوية املتعاانني ا قا للقانون ام اذا تنازل املتعاان تو احلماية :رابعا

نشر ثقا ة اينية لتنمية الالقيا  النااهة الشخشية ااملتةاام الة اتي مبعةايري اخلانةة اتعمةل نة         :لانسا
 .ينية لتعايا نف وم النااهة نسؤالني خمتشني نو اجل اض  نناهج دراسية ا

ا اار تعليما  قواتا السلوك الوظيفي لتوضيح نعةايري اخلانةة العانةة االالقيات ةا الةيت يلتةام ب ةا         :سادسا
نوظفوا امقليمل االقطاع العام ااملختلط باتتبارها شريا للتعيني الالستمرار انراقبة نا  التقيا ب ا اتعال 

 .نو اقت ملر حسب احلاجة
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ا اار تعليما  ا قا لقواتا الكسب غري املشراع املنشوص تلي ا مل الفشل اخلانحمل نو ه ا القانون  -1 :سابعا
االيت تلام نوظفي امقليمل اك ل  زاجات مل ااامدهمل القشر، الكشف تو نشةاحل مل املاليةة اتعةال نةو اقةت      

 .ملر ا ق ملا تراه نناسبا لتحقيق امغراض املنشود  نن ا
شا ح املالية بيانا  تفشيلية تما  لكه املكلف نو تقارا  اننقوم  ادلل نالي اار ا  يتضمو كشف امل -1

 .مل املشار  ااس مل اسناا  احقوق نعنوية دالل امقليمل الارجه
 :يشمل كشف املشا ح املالية كل نو – 3

 .رئيحمل امقليمل انائبه -ا
 .رئيحمل الربملان انائبه االسكرتري اامتضاء - 
 .راء انائبهرئيحمل الوز - 
 .الوزراء انو همل بارجة ازير ااكالء الوزارا  -ث
 .رئيحمل هيئة النااهة العانة انائبه امجي  ناراء اهليئة العانيني احمققي ا -ج
 .ا حا  الارجا  اخلا ة ااكالئ مل انعااني مل -ح
 .املاراء العانني انعااني مل -خ
 .ااةققنيالقضا  ااتضاء امدتاء العام ا املشر ني العاليني  -د
 .ضباط حرس امقليمل اقو  امنو الااللي -ذ

اي شخص يشيل ننشب ناني اا تسكري ممو مل يرد ذكره اتاله اتةر  اهليئةة ضةرار  هولةه بتقريةر       -هة
 .الكشف املالي، ا قا لتعليما  تشار هل ا اليرض

ا قا لقانون انضةباط نةوظفي   لل يئة ان تو ي الاائر  املعنية بسحب يا املوظف اخلاض  للتحقيق  –أ  :ثاننا
 .النا   مل امقليمل 1991لسنة ( 14)الاالة رقمل 

لل يئة ان حتيل املخالفا  املتعلقةة مبعةايري اخلانةة العانةة اىل رئةيحمل الةاائر  احلكونيةة الةيت يةرتبط ب ةا             - 
 .املوظف املخالف، اهلا ان تر ق ذل  بتو ية بالاذ اجراءا  انضبايية اقضائية

 يئة ان تقوم مبراقبة التشر  بانوال امقليمل ايريقة ادارت ا بالتعةاان نة  ديةوان الرقابةة املاليةة      لل -أ: تاسعا
 .ااجل ا  املعنية املر  

 .تشمل املراقبة قانونية قرارا  ااتمال الوزارا  االااائر ااهليئا  اخلاضعة للرقابة انا  نااهت ا - 
بنةةاءا تلةة  يلب ةةا ابةةاان تةةنلري املعلونةةا  ااميضةةاحا     تلةة  اجل ةةة اخلاضةةعة للرقابةةة ان تقةةام لل يئةةة   -ج

ااملستناا  االوثائق مبا  ي ا السرية ايا كانت درجة كتمان ا اغري ذل  مما تر  اهليئة ضرار  اميالع تلي ةا  
 (.مغراض الرقابة

 الفشل الثالث
 انتخا  رئيحمل اهليئة ان انه اتشكيال  اهليئة

 :نقرتح: د  السادسةاملاد  السابعة اتشبح بتسلسل املا
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جلنةة  )بةة  ( جملةحمل القضةاء مل امقلةيمل   )ا ( بةامقرتاع السةري  )بة ( باقرتاع سري)تبايل تبار  (: اام)الفقر   -2
 (.اام/ املاد  السادسة)اىل ن اية الفقر  نو ( ابارجة ازير)ااضا ة تبار  ( برملانية تشكل هل ا اليرض

اهو رأ  امغلبية، يؤيا ا ل املشراع بالنسبة لالنتخا  : رأ  امالال: هناك رأيان نو بني اتضاء اللجنتني -1
ثلثي تاد اتضاء ( 3/  1)يقرتح ان يكون امنتخا  باغلبية (: رأي امقلية)بامغلبية املطلقة، انا الرأي الثاني 

 .الربملان احلاضريو
 :نقرتح اتاد   ياغة الفقر  بالشكل اآلتي -3
  رئيحمل اهليئةة بةامقرتاع السةري ابامغلبيةة املطلقةة لعةاد اتضةائه نةو بةني ثةالث           يتوىل الربملان انتخا: اام)

 (.نرشحني ترشح مل جلنة برملانية تشكل هل ا اليرض، ايعيني املنتخب مبرسوم اقليمي ابارجة ازير
 :امل حالة تشويت الربملان تل  الرأي الثاني نقرتح اتاد   ياغة الفقر  بالشكل اآلتي 

 (.لعاد اتضائه احلاضريو( 3/  1)لربملان انتخا  رئيحمل اهليئة بامقرتاع السري اباغلبية يتوىل ا: اام)
 : اتاد   ياغت ا بالشكل اآلتي( ثانيا)الفقر   -4
 (.غري حمكوم تليه باجلرائمل املخلة بالشر  ااملالق ااآلدا  العانة: 1/ ثانيا)

 نقرتح  :املاد  الثاننة اتشبح بتسلسل املاد   السابعة
مل حالةة املوا قةة تلة  هة ه اللجنةة مل املةاد         ( اللجنةة الربملانيةة  )بةة  ( جملحمل القضةاء )تبايل  (: اام)الفقر   -1

 (.السابقة
ا اتةاد   ةياغة   ( جر ةة خملةة بالشةر    )بة ( بارتكا  جناية اا جنحة)تبايل تبار  (: أ/ لانسا)الفقر   -1

 : الفقر  بالشكل اآلتي
 (.قضائي بادانته جبر ة خملة بالشر  اذا  ار قرار: أ/ لانسا)

 :نقرتح: املاد  التاسعة اتشبح بتسلسل املاد   الثاننة
 :اتاد   ياغة اليمني  بالشكل اآلتي  -1
اقسمل باهلل العظةيمل ان اقةوم مب ةام اظةيفيت بشةاق اانانةة انااهةة احياديةة االةالص اان ايبةق القةوانني            )

 (.لفساداامنظمة االتعليما  للقضاء تل  ظاهر  ا
 .نو املاد ( اام)اامكتفاء مبا ارد مل الفقر  ( ثانيا)الياء الفقر   -1

 :انقرتح:  املاد  العاشر  اتشبح بتسلسل املاد   التاسعة
 (.ادار )الوارد  نا بعا كلمة ( مجي )ح   كلمة (: اام)الفقر   -1
 :نقرتح اتاد   ياغت ا بالشكل اآلتي(: 1/ ثانيا)الفقر   -1
 (. اتااد نياانية اهليئة انالك ا الوظيفي، اترض ا تل  الربملان للمشادقة تلي ا: 1/ اثاني)
 :نقرتح ح   التفشيال  الوارد  بالنسبة مدار  الفرع ااتاد   ياغة الفقر  بالشكل اآلتي (: ثالثا)الفقر   -3
 (. تح نكاتب ا راع لل يئة مل حما ظا  امقليمل)
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الفقر  اىل امحكةام اخلتانيةة من ةا م تتضةمو ا ةاار التعليمةا  الالزنةة لتنفية           نقل ه ه(: رابعا)الفقر   -4
 .القانون

 .م توجا تلي ا اية نالحظة(: سادسا)ا ( لانسا)الفقرتان  -5
نقل ا اىل امحكام اخلتانية من ا لةص اسةتحااث ادنةج اقسةام اهليئةة اهة ه تةرد تةاد  مل         (: سابعا)الفقر   -6

 .امحكام اخلتانية
 .تييري تسلسل الفقرا  تبعا للتعايال  -7

 :نقرتح: املاد  احلادية تشر   اتشبح بتسلسل املاد   العاشر 
 .نو ن اية الفقر ( ااملفتشني العانني)ح   تبار  (: ثانيا)الفقر   -

 :نقرتح: املاد  الثانية تشر  اتشبح بتسلسل املاد   احلادية تشر 
مل السةطر الثالةث ااتةاد   ةياغة     ( امداريةة )نو بعا ( تنظيمل اادار  الشؤانا)ح   تبار  (: اام)الفقر   -1

 :الفقر  بالشكل اآلتي
يرأس ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  ش اد  جانعية االيةة تلة    : دائر  الشؤان امدارية ااملالية: اام)

وظفني، اتتوىل شةؤان اهليئةة   امقل اله لرب  م تقل تو تشر سنوا  مل جمال التشا ه ايعاانه تاد نو امل
امدارية ااملالية ااتااد املوازنةة السةنوية اتنظةيمل امنةور املاليةة ااةاسةبة ااتمةال التةاقيق الةااللي انسة            

 (.السجال  ااتااد التقارير املالية الش رية االسنوية ا قا للقانون
ه املايريةة ااتةاد   ةياغة املةاد      حتايا الارجة الوظيفيةة للموظةف الة ي يةرأس هة      (: 1/ ثانيا)الفقر    -1

 : بالشكل اآلتي
يرأسة ا نوظةف بارجةة نةاير حا ةل تلة  شة اد  جانعيةة االيةة مل          :  نايرية الشؤان القانونيةة : 1/ ثانيا)

 (:القانون اله لرب  م تقل تو مخحمل سنوا  مل جمال التشا ه اتتوىل امل ام التالية
 (.املتعلقة باهليئة)بة ( هليئةاليت تعرض تل  ا)تبايل تبار  (: أ)الفقر   -
 (.املشكلة)نا بعا ( نو قبل املفتشني العمونني)ح   تبار  (:  )الفقر   -

 :  حتايا املوظف ال ي يرأس ه ه املايرية ااتاد   ياغة الفقر  بالشكل اآلتي: 1/الفقر  ثانيا -3
االية مل القانون اله لةرب    يرأس ا نوظف بارجة ناير حا ل تل  ش اد  جانعية: نايرية التحقيقا  -1}

 : م تقل تو مخحمل سنوا  مل جمال التشا ه اتتوىل امل ام التالية
ااتةةاد   ةةياغة الفقةةر  ( نةةو لةةالل)مل السةةطر امال  بةةة ( مجيةة )نةةا قبةةل كلمةةة ( ا)تبةةايل (: أ/ 1)الفقةةر  

 :بالشكل اآلتي
املعلونةا  بشةنن ا بامسةتعانة بةامج ا      الكشف تو حام  الفساد مل اهليئا  احلكونية كا ة نو لةالل مجة     -أ

 .الفنية ااملتعاانني السريني االتحقيق  ي ا
 .م توجا تلي ا اية نالحظة(: ثالثا)الفقر   -4
 .م توجا تلي ا اية نالحظة(: رابعا)الفقر   -5
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  :اتشبح بتسلسل املاد   الثانية تشر : املاد  الثالثة تشر 
 :تينقرتح اتاد   ياغت ا بالشكل اآل

تل  قاضي التحقيق اا اللجان التحقيقية اخلا ة تنا باء اجةراءا  التحقيةق مل قضةية  سةاد القيةام بةابال        )
 .ناير تام الشؤان القانونية االتحقيقا  مل اهليئة ب ل  اايالته تل  سري التحقيق

 : املاد  الرابعة تشر  اتشبح بتسلسل املاد  الثالثة تشر 
 .ا تلي ا اية نالحظةم توج(: اام)الفقر   -1
تضةوية كةل نةو املفةتع العةام مل      )احة   تبةار    ( حتقيقيةة )بةة  ( حتقيةق )استباال كلمة (: ثانيا)الفقر   -1

 :ااتاد   ياغت ا بالشكل اآلتي( الوزار  املعنية
احتمةال  اذا ادتت اجل ة اخلاضعة للتحقيق، ان املعلونا  االوثائق املطلو  اميالع تلي ا غاية مل السرية، اان )

ا شائ ا قا يعرض امنةو مل امقلةيمل للخطةر يقةوم رئةيحمل اهليئةة بتشةكيل جلنةة حتقيقيةة برئاسةته اا نائبةه            
 (.اناير تام نو اهليئة للقيام بتاقيق تل  املعلونا  االوثائق

 .م توجا تلي ا اية نالحظة(: ثالثا)الفقر   -3
 : املاد  اخلانسة تشر  اتشبح بتسلسل املاد  الرابعة تشر 

 .(ن  املفتشني العمونيني مل ازارا  امقليمل)ح   تبار  (: اام)الفقر   -1
 .م توجا تلي ا اية نالحظة(: ثانيا)الفقر   -1
 .م توجا تلي ا اية نالحظة(: ثالثا)الفقر   -3
 .م توجا تلي ا اية نالحظة(: رابعا)الفقر   -4

 .م توجا تلي ا اية نالحظة: تشر  املاد  السادسة تشر  اتشبح بتسلسل املاد  اخلانسة
 :نقرتح: املاد  السابعة تشر  اتشبح بتسلسل املاد  السادسة تشر 

ليرض احالة مجي  املشمولني باحكام ه ا القانون اىل اةكمة اتام التمييةا بةني   ( اام اثانيا)دنج الفقرتني 
 :ل اآلتيا حا  الارجا  اخلا ة اسائر املوظفني ااتاد   ياغة املاد  بالشك

حتال قضايا الكسب غري املشراع بالنسبة للمشةمولني باحكةام هة ا القةانون اىل اةكمةة املختشةة اا اىل قاضةي        )
 (.التحقيق ا ق القانون

 :نقرتح: املاد  الثاننة تشر  اتشبح بتسلسل املاد  السابعة تشر 
 : ملاد  بالشكل اآلتيمتطاء الشالحية للمحكمة املختشة ااتاد   ياغة ا( لرئيحمل)ح   كلمة  -
 وز للمحكمة املختشة بنظر دتو  الكسب غري املشراع ايقاع احلجا امحتيايي تل  انوال املةت مل اا زاجةه   )

 (.اا اامده القا ريو بناء تل  يلب اهليئة
 :املاد  التاسعة تشر  اتشبح بتسلسل املاد  الثاننة تشر 

 (.تقرر)نو املاد  بة كلمة ( ثالثا)مل الفقر   (تننر)تؤيا اللجنة املاد  انقرتح تبايل كلمة 
 :نقرتح: املاد  العشران اتشبح بتسلسل املاد  التاسعة تشر 
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من النص يتضمو اتفاء الشري  دان ان يبني نو نةاذا  ( يعف  الشري )اىل نابعا تبار  ( نو العقوبة)اضا ة 
 . يتمل اتفاءه 

 :نقرتح: العشراناملاد  احلادية االعشران اتشبح بتسلسل املاد  
زيةةاد  نبلةةغ اليرانةةة نظةةرا من املبلةةغ الةةوارد مل املشةةراع م يتناسةةب اجسةةانة هةة ا الفعةةل ا هةةو تةةام تقةةايمل  

، (ثالثةة ناليةني كحةا ادنة  امخسةة ناليةني كحةا اقشة         )املعلونا  املطلوبة ا نقرتح ان يةرتااح املبلةغ بةني    
 :انقرتح اتاد   ياغة املاد  بالشكل اآلتي

ف تماا تو تقايمل اقرارا  الكشف تو املشا ح املالية مل املواتيا املقةرر ، يعاقةب بيرانةة م تقةل     كل نو لل)
تو ثالثة ناليني دينار ام تايا تل  مخسة ناليني دينةار اا باحةا  هةاتني العقةوبتني  ايعاقةب بالعقوبةة       

 (.ذات ا كل نو ذكر تماا بيانا  جوهرية غري  حيحة مل تل  امقرارا 
 : الثانية االعشران اتشبح بتسلسل املاد  احلادية االعشراناملاد  

 (.تقوبة)الوارد  قبل كلمة (  رض)بة ( توقي )نقرتح تبايل كلمة 
 :املاد  الثالثة االعشران اتشبح بتسلسل املاد  الثانية االعشران

 .م توجا تلي ا اية نالحظة 
 : االعشران املاد  الرابعة االعشران اتشبح بتسلسل املاد  الثالثة

 .م توجا تلي ا اية نالحظة
 :نقرتح اتاد   ياغة املاد  بالشكل اآلتي: املاد  اخلانسة االعشران اتشبح بتسلسل املاد  الرابعة االعشران

 (.لض  حسابا  اهليئة للتاقيق نو قبل ديوان الرقابة املالية: املاد  الرابعة ا العشران)
 :اآلتي تقرتح اللجنتان اضا ة نواد بالشكل

 :املاد  اخلانسة االعشران
 .لرئيحمل اهليئة ا اار التعليما  الالزنة لتس يل تنفي  احكام ه ا القانون

 :املاد  السادسة االعشران
 . وز استحااث اا دنج اا الياء تشكيال  اهليئة حسب نتطلبا  العمل

 :املاد  السابعة االعشران
 .حكام ه ا القانونم يعمل با  نص قانوني اا قرار يتعارض ن  ا

 :املاد  الثاننة االعشران
 .تل  اجل ا  ذا  العالقة تنفي  احكام ه ا القانون

 :املاد  التاسعة االعشران
 (.اقائ  كوردستان)ينف  ه ا القانون اتتبارا نو تاري  نشره مل اجلريا  الرمسية 

 .م توجا تلي ا اية نالحظة:  املوجبة امسبا 
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ع ا ترض أ ةل املشةراع ارأي اللجنةتني بشةننه تلة  الربملةان للمناقشةة ا أبةااء الةرأ           راجني التفضل باأليال
 .ن  التقاير. املناسب بشاده ا التشويت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .راثؤرتي ليذنةي نةزاهة تكاية

 
 
 

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة بارةي ثرؤذة ياساي دةستةي طشتيي دةستثاكي نةزاهةتي ( نةزاهةت)اكيي لَيرةوة راثؤرتي ليذنةي دةستث
دا ئاراســتةي 6/9/1111لــة رؤذي ( 31)عَيــراق دةخةينــة بةرضــاوش كــة بــة ذمــارة   –هــةرَيمي كوردســتان 

 .سةرؤكايةتي ثةرلةمان كراوة
 لة بارةى( نةزاهةت)ر اثؤرتى ليذنةى دةستثاكى 

 ى هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق(نةزاهةت)كيي ثرؤذة ياساي دةستةى طشتيى دةستثا
ليذنةكـــةمان بةمةبةســـتى تـــاوتوَيكردنى ثـــرؤذة ياســـاى دةســـتةى  1-19ش 7-1ش 6-19ش 6-17لـــة ر ؤذانـــى 

ــتثاكى  ــةت)دةس ــتان  (نةزاه ــةرَيمى كوردس ــة ر ؤذى    –ى ه ــةروةها ل ــؤوةش ه ــراق كؤب وؤرك  1111-1-19عَي
تيايـدا كؤمـةلَيك ثسـثؤرى ياسـاو نوَينـةرانى ئةجنومـةنى       شؤثَيكى كراوةى بؤ هةمان مةبةست ئةجنامدا كـة  

و وةزارةتى ( لة هةولَيرو سلَيمانى)دادوةرى و داواكارى طشتى و دادطاي كارطَيرى و ديوانى ضاودَيريى دارايى 
ــةرانى      ــتان و نوَين ــوانى ثةرلــةمانى كوردس ــؤ و بةر َيوةبــةرى طشــتيى دي ــةَلَيك مامؤســتاى زانك دارايــى و كؤم

انى كؤمةَلى مةدةنى بةشدار بوونش لةم وؤرك شؤثةدا لَيدوان و طوتوطؤ لة بارةى ثرؤذة ياساكةوة رَيكخراوةك
ســةر لــةنوَي كؤبــؤوة بــة مةبةســتى   1111-9-5و  1-31و 31دواى ئــةوةى ليذنةكــةمان لــة ر ؤذانــى  . كــرا

دا خرانة روو لـة  تاوتوَيكردنى زياترى ثرؤذة قانونةكةو سودوةرطرتن لةو بريورايانةى كة لة وؤرك شؤثةكة
 .كاتى نووسينى ئةم ر اثؤرتةدا 

 :لَيرةدا راى ليذنةكةمان  لة بارةى ثرؤذة ياساكةوة دةخةينة روو
ــتثاكى    – 1 ــتةى دةس ــةوةى دةس ــةر ئ ــةت)لةب ــوانى     ( نةزاه ــة دي ــةك ل ــة هةري ــزى ب ــة هَي ــةكى ب ثةيوةنديي

هاوبــةش لــة نَيــوان هةرســَيك  ضــاودَيريى دارايــى و دةســتةى داواكــارى طشــتييةوة هةيــةو كؤمــةَلَيك ئــةركى 
دةستةكةدا هةيةش بؤية ثَيويستةش ثَين دامةزراندنى دةزطاي دةستثاكىش هةردوو دةزطاكةى ترش كـارا بكـرَينش   

 . بة ثَيرةوانةوة دةستةى دةستثاكىش لة بةجَيطةياندنى ئةركةكانيداش كارا نابَيت
سـاَلى  ( 55)ة ذمـارة  (ةى نةزاهـةى عَيـراق  دةسـت )ئةم ثرؤذة ياساية وَينةيـةكى دةسـتكاريكراوى ياسـاى     – 1

ش كة لةاليةن دةسةاَلتى هاوثةميانانةوة دةرضووَيندراوةو هةندَيك ماددةى ضر كراونةتةوةو دةستكارى 1114
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حـةوت جـارش لـة زؤر مـاددةدا     ( انوـتن الكـام   -ثشـكنةرى طشـتى   )بـؤ سـةناندنى ئـةم قسـةية وشـةى      . كراون
ــةر    ــةكانى ه ــة وةزارةت ــى ل ــاتووةش كةض ــةتى      ه ــة هةيكةلي ــةاَلم ل ــةش ب ــة نيي ــاوو ئةرك ــةو ن ــةكى ب َي  وةزيوةي

ثَيكهـاتوونش ئـةم    1114ى سـاَلى  (57)وةزارةتةكانى عَيراقداش كة بة فةرمانى دةسةاَلتى هاوثةميانان ذمـارة  
 .البربَيتش يان بطؤر درَيت( انوتن الكام)وةزيوةية هةيةش بؤية دةبَيت ئةم ناوة 

ى هـةرَيمى  (نةزاهـةت )اوى ثرؤذة ياساكة لـة ياسـاي دةسـتةى طشـتيى دةسـتثاكى      ثَيشنيار دةكةين كة ن – 3
لـة  ( طشـتى )ى هةرَيمى كوردستانش واتا وشةى (نةزاهةت)كوردستان بطؤردرَيت بة ياساى دةستةى دةستثاكى 

 .تةواوى ثرؤذة ياساكةدا البربَيت
 :تَيبينييةكامنان لة بارةى ثرؤذة قانونةكة بةم جؤرةية – 4

 ةمبةشى يةك
 ثَيناسةو دامةزراندن و ئاماجنةكان

 :ماددةى يةكةم
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: يةكةم
 .  ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: دووةم

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: سَى يةم
 : دووبارة بةم شَيوةية دابرَيذرَيتةوة: ضوارةم
 ةرَيمى كوردستان لة ه( نةزاهةت)دةستةى دةستثاكى : دةستة

 :دووبارة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة: ثَينجةم
 . لة هةرَيمى كوردستان( نةزاهةت)سةرؤكى دةستةى دةستثاكى : سةرؤك

 :ثَيشنيار دةكةين برطةى شةشةم زياد بكرَيت بةم شَيوةية
 .ئةجنومةنى دادوةرى لة هةرَيمى كوردستان: ئةجنومةنى دادوةرى: شةشةم

  -:ماددةى دووةم
البدرَيت و بطوازرَيتةوة بؤ برطـةى يةكـةم   ( فةرمانبةرَيك بة ثلةى وةزير سةرؤكايةتى دةكات )دةستةواذةى 

 .ى بةشى سَييةم لة ئةسَلى ثرؤذةكة(7)لة ماددةى 
 :ماددةى سَييةم

 :ثَيشنيار دةكةين بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة 
 :ئةم ياساية ئةم ئاماجنانةى هةية

واتـا البردنـى   )ميكـانيزمَيكى كاريطـةرش بـؤ بةدةسـتهَينانى ثرةنسـيثى سـةروةريى ياسـا        ضةسـثاندنى  : يةكةم
 (.وشةى ضاودَيرى لة رستةكةدا

ضارةسةر كردنى طةندةَليى دارايى و كـارطَير ى و ثاَلثشـتيكردنى ثرةنسـيثى شـةفافيةت لـة سـةرجةم       : دووةم
 .دةزطاكانى هةرَي  لة رَيطةى رَيكارة ياساييةكانةوة
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واتـا زيـادكردنى وشـةى ثَيويسـت لـة      )طرتنةبـةرى رَيكـارى ثَيويسـت بـؤ خؤثاراسـنت لـة طةنـدةَلى         :سَى يـةم 
 (.رستةكةدا

: و بر طةكة بةم جؤرة دابر َيذرَيتةوة( بةهَيز كردنى شةفافيةت لة كارى كارطَيريدا)البردنى رستةى : ضوارةم
 .رطوزاريى طشتى و نةهَيشتنى رؤت  ثشتبةسنت بة ثَيوانةى بابةتى بؤ هةَلسةنطاندن و ثةرةثَيدانى كا

ضةســثاندن و بــةهَيزكردنى رةوشــتى فةرمانبةرايــةتى و : ئــةم برطةيــة بــةم جــؤرة دابر َيذرَيتــةوة: ثَينجــةم
هةستكردن بـة بـةر ثرسـياريةتى لـة ئةجنامـدانى خزمةتطوزاريـة طشـتيةكان بـةثَيى ياسـاو ئـةو رَيكارانـةى            

 .طةندةَلى قةدة ة دةكةن
 : ماددةى ضوارةم

 : ثَيشنياز دةكةين ماددةكة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة
 :حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر ئةوانةى خوارةوةدا جَى بةجَى دةكرَين

سةرؤكى ثةرلةمان و جَيطرةكةى و سـكرتَيرو  )ئةندامانى دةسةاَلتى ياسادانان كة ئةمانة دةطرَيتةوة : يةكةم
 (.ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان 

سةرؤكى هةرَي  و )هةموو كارمةندانى دةسةاَلتى راثةراندن و دةزطاكانىش ئةوةش ئةمانة دةطرَيتةوة : دووةم
 (. جَيطرةكةىش سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جَيطرةكةىش وةزيرةكان و خاوةنى ثلة تايبةتةكان

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: سَى يةم
 .رَي و ريزبةندييةكةى بةم شَيوةية بَيلةم ماددةيةدا زياد بك( ضوارةم)بر طةى 
سةرجةم فةرمانبةران بة جياوازى ثلةو ثؤسـتةكانيانةوةش لـة سـةرجةم فةرمانطـةو دامـةزراوةكانى      : ضوارةم

 .هةرَيمدا
 .لة ثرؤذةكةداش هيض تَيبينيةكمان لة بارةيةوة نيية( ضوارةمة)كة بر طةى : ثَينجةم
 داشة لة ثرؤذةكة(ثَينجةم)كة بر طةى : شةشةم

رَيكخستنة سياسيةكان و  رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى و ئةو رَيكخراوة نا حكومى و نَيودةوَلةتييانةى لـة  
 :ناو هةرَيمدا كار دةكةنش هةروةها يةكَيتى و كؤمةَلةو يانةكانش ئةوةى ثةيوةستة بةم كاروبارانةى خوارةوة

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية  –أ 
 خةرجكردن بةثَيى ئةو رَيوشوَينانةى لةم بارةيةوة ثةيرةو دةكرَينشَيوةكانى  –ا 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -ت 

 
 بةشى دووةم

 ئةركةكانى دةستة
 :ماددةى ثَينجةم

 : لَيك بدرَين و لة يةك ماددةداو بةم شَيوةية دابر َيذرَينةوة( 6)و ( 5)ثَيشنيار دةكةين ماددةكانى 
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 : يةكةم
ضاودَيرى ثيادةكردنى ياساكانى نةهَيشتنى طةندةَلى و ثَيوانةكانى خزمةتطوزاريى طشـتى بـةثَيى    دةستةى -أ

 .دةستورو ياساية ثةيرةوكراوةكان دةكات
 .ئةم بر طةية ال بربَيت  -ا

 . بؤ ئةركةكانى سةرؤك ( 11)ئةم بر طةية بطوازرَيتةوة بؤ ماددةى : دووةم
نـةوة لـة دؤزةكـانى طةنـدةَلى و رةوانـةكردنيان بـؤ دادطـاى تايبةاةنـدو         لَيكؤَلي: لة جياتيان ئةمة دابندرَيت

 .بةدواداضوونيان
 :لة ئةسَلى ثرؤذةكة( 6)لة ماددةى ( دووةم)بر طةى : سَى يةم 

 . وةرطرتنى سكااَلى هاوواَلتيان و ئةو اليةنانةى كة ثةيوةنديان بة طةندةَليةوة هةية  –أ 
 .ييةليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة ن -ا 

 .لة ئةسَلى ثرؤذةكة ش ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية( 6)لة ماددةى ( سَييةم : )ضوارةم 
 .ئةسَلى ثرؤذةكة ( 6)لة ماددةى ( ضوارةم: )ثَينجةم

ــتى        ــةو رةوش ــةوةى ثَيوان ــؤ روونكردن ــى ب ــاركردنى وةزيو ــايةكانى رةفت ــارةى رَيس ــة ب ــايى ل ــى رَينم دةركردن
فةرمانبةرانى هةرَي  وةكـو مـةرجَيك بـؤ دامةزرانـدن و بـةردةوامبوون لـة        خزمةتطوزاريى طشتىش كة دةبَي

خزمةتكردندا ثَييةوة ثابةند بن و ضاودَيرى ئةم ثابةند بوونـة بكرَيـت و رَينماييـةكان نـاوة نـاوة بـةثَي ى       
 .ثَيويست هةموار دةكرَين

 .ي ئةسَلى ثرؤذةكة(6)لة ماددةى ( ثَينجةم: )شةشةم
 .دَيرى دووةم البربَيت و بر طةكة وةك خؤي دةمينَيتةوة لة( طةورة)وشةى  – 1
 .زياد بكرَيـت( لة ناوةوةو دةرةوةى هةرَي )لة كؤتايى بر طةكةدا دةستةواذةى  – 1
 .البدرَيت لة دةستةواذةكةدا( ثَيشكةشكردنى)وشةى  – 3
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -أ 

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -ا 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - ت

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -ث 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -ك 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -ح 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -خ 
 :ئةم بر طةية بكرَيت بة دوو بةش و بةم شَيوةية –د 

 .واكارى طشتى و سةرثةرشتياراني دادو لَيكؤَلةرانى داددادوةران و ئةندامانى دا
 .ئةفسةرانى ثاسةوانى هةرَي  و هَيزى ئاسايشى ناوخؤ –ذ 
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 .لة ئةسَلى ثرؤذةكةش هيض تَيبينيةكمان لة بارةيةوة نيية( ذ)بر طةى  –ر 
 :لة ئةسَلى ثرؤذةكة( 6)لة ماددةى ( شةشةم: )حةوتةم

 .يةليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة ني - 1
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 1

 .ي ئةسَلآ ثرؤذةكة ليذنة تَيبينى لة بارةيةوة نيية(6)لة ماددةى ( حةوتةم: )هةشتةم
 
 

 بةشى سَييةم
 هةَلبذاردنى سةرؤكى دةستةو ئةركةكانى و دامةزراوةكانى دةستة

 . ة لة ئةسَلى ثرؤذةكة(7)ماددةى (: 6)ماددةى 
شو لــة كؤتــايى (ســَى لةســةر ضــوارى ئةنــدامان) بطؤر َيــت بــة ( زؤرينــةى رةهــا)ذةى دةســتة دةســتةوا: يةكــةم

 .زياد بكرَيت( بةثلةى وةزير)رستةكةشدا دةستةواذةى 
 / دووةم

 .البدرَيت( بةزينداني كردن)وشةى  – 1
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 1
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 3
 .لة بارةيةوة نيية ليذنة تَيبينيى - 4

 .ة لة ئةسَلى ثرؤذةكة(1)ماددةى (: 7)ماددةى 
 (.ثلةكة)بطؤر درَيت بة ( كارةكة)وشةى : يةكةم
 ( يةكةم /  6) بطؤر درَيت بة ( يةكةم/  5)ذمارةى ماددةى : دووةم

 ( .6ماددةى )بطؤر درَيت بة ( 5ماددةى )دةستةواذةى : سَى يةم
 .يةوة نييةليذنة تَيبينيى لة بارة: ضوارةم
 : ثَينجةم

 (بات قضائيحك  )بطؤر درَيت بة ( بر يار)وشةى  –أ 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -ا 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -ك 

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: شةشةم
 .نيية ية لة ئةسَلى ثرؤذةكةو ليذنة تَيبينى لة بارةيةوة (9)ماددةى : ماددةى هةشتةم

 .ية لة ئةسَلى ثرؤذةكة (11)ماددةى (: 9)ماددةى 
 .البدرَيت( هةموو)وشةى : يةكةم
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 .دةستةواذةكة بةم جؤرة دابر َيذرَيتةوة: دووةم
ئامادةكردنى بودجةى دةستةو ميالكـى فةرمانبـةرانى و نـاردنى بـؤ ثةرلـةمان بـة مةبةسـتى ثةسـةند          – 1

 .كردنى 
 .زياد بكرَيت ( ستةدة)لة كؤتايى رستةكةدا وشةى  – 1

 .  البدرَيت( نووسينطة)وشةى : سَى يةم
 .البدرَيت( بةثَيى ثسثؤرييان)دةستةواذةى  – 1
 .لة كؤتايى رستةكةدا البربَيت( لة ثؤلينى دووةم كةمرت نةبَيت)دةستةواذةى  – 1

 :بر طةيةكى تر زياد بكرَيت و بةم شَيوةية
 .بة تةنسيبكردنى لَيكؤلةرى داد بؤ كاركردن لةو دةستةداوا لة ئةجنومةنى دادوةرى بكرَيت : ضوارةم

 :ريزبةنديى بر طةكان لَيرةوة طؤر انيان بةسةر دادَيت
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: ثَينجةم
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: شةشةم

 :دووبارة بر طةكة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة: حةوتةم
 .ايى بة هاوكارة نهَينيةكانثَيدانى ثاداشتى دار

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: هةشتةم
 :دوو بارة بر طةكة دابر َيذرَيتةوة بةم شَيوةية: نؤيةم

دةركردنــى فــةرمانى تايبــةت بــة ضــاودَيرى و ثشــكن  وطــةر ان و بــةكارهَينانى ئامَيرةكــانى لَيطـــةر ان و          
 .تؤماركردنى نهَينيى تايبةت بةكارى دةستةوة

 .ية لة ئةسَلى ثرؤذةكة(11)ماددةى (: 11)اددةى م
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية

 .ية لة ئةسَلى ثرؤذةكة دووبارة بر طةكانى بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة(11)ماددةى (: 11)ماددةى 
وانامـةى  فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةر َيوةبـةرى طشـتى سـةرؤكايةتى دةكـات و دةبَيـت بـةالى كـةمى بر        : يةكةم

 بةرايى زانكؤي لة بوارى ثسثؤريى فةرمانطةكةيدا بةدةستهَينابَي و شارةزا بَى لة بوارى ثسثؤريةكةيدا 
 :بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة( 1)ثَيشنياز دةكةين بر طةى : دووةم

دةبَيـت   فةرمانبـةرَيك سـةرؤكايةتى دةكـات بـة ثلـةى بةر َيوةبـةرش      : بةر َيوةبةرايةتيى كاروبـارى ياسـايى   – 1
ساَل لة بوارى ثسثؤريةكةيدا خزمةتى هةبَى و ئةم ( 5)بر وانامةى زانكؤى لة ياسادا هةبَى و بةالى كةمةوة 

 .ئةركانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
- :ثَيشنياز دةكةين دةستةواذةكة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة: بةر َيوةبةرايةتيى لَيكؤَلينةوةكان  – 1

ايةتى دةكات بة ثلةى بةر َيوةبةر و دةبَيت بر وانامةى زانكؤى لة ياسادا هـةبَى و بـةالى   فةرمانبةرَيك سةرؤك
 .ساَل لة بوارى ثسثؤريةكةيدا خزمةتى هةبَى وش ئةم ئةركانة دةطرَيتة ئةستؤي( 5)كةمةوة 
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 :فةرمانطةى خؤثاراسنت و شةفافيةت: سَى يةم
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 1
 . بينيى لة بارةيةوة نييةليذنة تَي - 1
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 3
 .لة كؤتايى رستةكةدا زياد بكرَيت ( وقواعد السلوك انهنى)دةستةواذةى  – 4
 (.ضاودَيريكردن)بكرَيت بة ( بةدواداضوون)وشةى  – 5
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 6
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 7

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: ضوارةم
يــة لــة ئةســَلى ثر ؤذةكــةش ئــةم ماددةيــة ســةر لــة نــوَي بــةم شــَيوةية          (13)كــة مــاددةى  (: 11)مــاددةى 

 :دابر َيذرَيتةوة
دادوةرى لَيكؤَلينةوةو ليذنة تايبةتةكانى لَيكؤَلينـةوة كاتَيـك دةسـت بـة لَيكؤَلينـةوة لـة دؤزَيكـى طةندةَليـدا         

َيويستة بةر َيوةبةرى طشتيى كاروبارى ياسايى و لَيكؤَلينةوةكانى دةستةى دةستثاكى ئاطادار بكةن و دةكةنش ث
 .رةوشى لَيكؤَلينةوةكةى بؤ باس بكةن

 :ية ئةسَلى ثرؤذةكةية(14)كة ماددةى (: 13)مادةدى 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: يةكةم
نييةش ضونكة ئَيمة لة دةقـة كورديةكـةو دةقـة عةرةبيةكـة لـة       لة دةقة كورديةكة هيض تَيبينيةكمان: دووةم

رووي زمانيةواني هةندَي ئيشكاليةتي تَيدا هةيةش بؤية لة دةقة عةرةبيةكة تَيبينيمان هةيةش بةاَلم لة دةقة 
 .  كورديةكة هيض تَيبنيةكمان نيية

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: سَييةم
 .لة ئةسَلى ثرؤذةكة ية(15)ماددةى (: 14)ماددةى 

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية
 بةشى ضوارةم

 داهاتى نامةشروق
 .لة ناو نيشانى بةشةكةدا ال بدرَيت( حوكمةكان)وشةى 

 .ية لة ئةسَلى ثرؤذةكةدا ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية (16)كة ماددةى (: 15)ماددةى  
 :ثرؤذةكةداية لة ئةسَلى (17)كة ماددةى (: 16)ماددةى 

ئةوانةى )وشةى ( بةر َيوةبةرى طشتييةكان)و لةدواى دةستةواذةى ( اخبار)بطؤرَيت بة ( ابالغ)وشةى : يةكةم
 .زياد بكرَيت( بة ثلةى هاوشَيوةيانن

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية : دووةم
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 :ية لة ئةسَلى ثرؤذةكة (11)كة ماددةى (: 17)ماددةى 
 :ابر َيذرَيتةوة ماددةكة بةم شَيوةية د

ــزى      ــتة حيج ــة ســةر داواى دةس ــروقش ل ــاتى نامةش ــةدواى داه ــد ب ــةوةي تايبةاةن ــتة دادوةرى لَيكؤلين ثَيويس
تاتة سةر سامانى تؤمةتبارش يان هاوسةرىش يان منداَلة ناكامةكانىش جطة لـةو  ( امحتياي احلجز )ئيحتياتى 

 .جز بكرَينسامانةى كة بةثَيى حوكمةكانى ياساى تةنويزش نابَيت ح
 :ية لة ئةسَلى ثرؤذةكة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة(19)كة ماددةى (: 11)ماددةى 

هــةر كةســَيك داهــاتَيكى نامةشــروعى بــؤ خــؤيش يــان بــؤ كةســَيكى ديكــة بــة دةســت هَينابَيــت بــة     : يةكــةم
 .زيندانيكردن سزا دةدرَيت و ناضارين دةكرَيتش كة داهاتة نامةشروعةكة بطةر َينَيتةوة 

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: دووةم
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: سَى يةم
 :ية لة ئةسَلى ثرؤذةكة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة(11)كة ماددةى (: 19)ماددةى 

ى ئـةم ياسـاية   (11)ئةو كةسةى لة داهاتى نامةشروعدا بةشدار بووة لةو تاوانة دةبوردرَيت كة لـة مـاددةى   
 .تاد.....ا هاتووة د

 :ية لة ئةسَلى ثرؤذةكة بةم شَيوةية دابرَيذرَيتةوة(11)كة ماددةى (: 11)ماددةى 
هةر كةسَيك بة ئةنقةست دوا بكةوَيت لة ثَيشكةشكردنى دةرخسـتةى بةرذةوةندييـة داراييـةكانى لـة كـاتى      

اقى كةمرت نـةبَيت و لـة ثَيـنج    دياريكراوى خؤيداش بة  ةرامةيةك سزادةدرَيت كة لة سَى مليؤن دينارى عَير
مليؤن دينـارى عَيراقـى زيـاتر نـةبَيتش هـةروةها هـةر كةسـَيك بـة ئةنقةسـت دةرخسـتةكانى بـة هةَلـة لـةو              

 . بر يارانة دا باس بكات بة هةمان سزاو بة زيندانيكردن كة لة ساَلَيك كةمرت نةبَيش سزا دةدرَيت
 :ة لة ئةسَلى ثرؤذةكة(11)كة ماددةى (: 11)ماددةى 

 (. سةثاندن( )ايقاق)بطؤر درَيت بؤ ( توقيع)وشةى 
 بةشى ثَينجةم

 حوكمة طشتى و كؤتاييةكان
 :ـة لة ئةسَلى ثرؤذةكة(13)كة ماددةى (: 11)ماددةى 

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية
 :ـة لة ئةسَلى ثرؤذةكة(14)كة ماددةى (: 13)ماددةى 

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية
 :ـة لة ئةسَلى ثرؤذةكة(15)كة ماددةى (: 14) ماددةى

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية
 (:15)لَيرةدا ماددةيةكى تازة زياد بكرَيت بة ذمارةى 

 (:15)ماددةى 
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 :بؤ فةرمانبةرانى دةستة ياسا ة كة: يةكةم 
 .لة بازرطانيدا بة ئةسَلىش يان بة وةكيلى كار بكةن – 1
 .سوبيةت بةرنثةنا بؤ واستةو مةح – 1
 .نهَينيةكانى كارةكةيان ئاشكرا بكةن – 3
 .ديارى و بةخشين وةربطرن – 4
 .بؤ خؤيانش يان بؤ كةسانى دى بكةن( ننفعة)داواى سوود وةرطرتن  – 5

كة لـة سـةرةوة هـاتووة بكـاتش سـزاكةى لـة كـار        ( يةكةم)هةر كةسَيك سةرثَيرى حوكمةكانى بر طةى : دووةم
 .مة جةزاييةكانيشى بةسةردا جَيبةجَى دةكرَيتدةركردن دةبَيت و حوك

 :هؤيةكانى دةركردنى ياساكة
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبيةكةشي كةرةم بكةن

 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 العراق – كوردستان برملان رئاسة /اىل
 العراق – كوردستان إلقليمل العانة النااهة هيئة قانون نشراع حول النااهة ةتقريرجلن /املوضوع

 العانةة  النااهة هيئة قانون نشراع دراسة ليرض ،(19/1 ،11/1 ،1/7 ،19/6 ،17/6) مل اللجنة إجتمعت
 نو خنبة ن  املوضوع ه ا حول نفتوحة ناا  جلنتنا تقا  19/1/1111 امل ،قالعرا – كوردستان إلقليمل

 اربيةل  مل( املاليةة  االرقابةة  اإلداريةة  ااةكمةة  العةام  اامدتةاء  القضاء جملحمل تو اممثلني القانون مل ختشنيامل
 التمة   اننظمةا   كوردستان برملان ديوان تام اناير اجلانعا  اسات   نو اتاد املالية اازار ( االسليمانية

 إجتمعةت  ثمل انو امل كور، القانون نشراع نواد لحو ااملناقشا  امراء تبادل مت الناا  ه ه لالل نو املاني،
 ه ا أتااد مل نن ا اامستفاد  الناا  مل املطراحة امراء لاراسة 5/9، 1/ 31- 31   بتنري  جايا نو اللجنة

 :املشراع ه ا حول جلنتنا رأي يلي ا يما. التقرير
 ن ةام  اهنةاك  العةام،  امدتةاء  اهيئةة  ة،املالية  الرقابةة  ديةوان  نةو  كةل  نة   نتينةة  تالقة النااهة هليئة ان مبا-1

 تشةكيل  قبةل   عليةة  بشةور   امل كورتني املؤسستني تفعيل يستوجب ل ا الثالث، اهليئا  بني نشرتكة ااظائف
 .ن ان ا مل  عالة غري اهليئة تكون سو  اام اهليئة، ه ه

 األئةتال   سةلطة  انةر  وجةب مب الشادر( العراقية النااهة هيئة) قانون نو نعالة نسخة هو املشراع ه ا ان -1
 نشةطلح  ارد ذلة   تلة   تنكيةاا  . املةواد  لةبعض  ااملتاال التعايال  بعض اجراء ن  1114 لسنة( 55) رقمل

 ازارا  مل يعادهلةا  نةا  اا( العةام  املفةتع ) اظيفةة  يوجةا  م انةه  تلمةا   نةواد  تةا   مل نةرا   سةب  ( العام املفتع)



 41 

 لسةنة ( 57) رقةمل  األئةتال   سةلطة  انةر  مبوجب الشادر  العراقية الوزارا  هيكلية مل نوجود  ان ا ام امقليمل،
 .الر  بتسمية ااتبايل ا املشراع نو التسمية ه ه ح    ب اتليه.  1114

 النااهةة  هيئةة  قةانون ) اىل( العةراق -كوردسةتان  ألقلةيمل  العانةة  اهليئةة  قةانون ) نةو  املشةراع  اسمل تيري نقرتح -3
 .املشراع ه ا مل ارد  اينما التسمية نو( العانة) ةكلم ح   اي( العراق -كوردستان ألقليمل

- :كامتي   ي املشراع نواد حول نالحظاتنا انا -4
 امال الفشل

 اامهاا  االتنسيحمل التعاريف
- (:1) املاد 

 .تلي ا نالحظة توجا م -:أام 
 .تلي ا نالحظة توجا م -:ثانيا 
 .تلي ا نالحظة توجا م -:ثالثا 
 . كوردستان إلقليمل النااهة هيئة:  اهليئة: كامتي الفقر  ياغة  اتاد  -:رابعا 

 .كوردستان إلقليمل النااهة هيئة رئيحمل :الرئيحمل: كامتي الفقر   ياغة اتاد  -:لانسا 
 .كوردستان إقليمل مل القضاء جملحمل :القضاء جملحمل: سادسا  إضا ة نقرتح

 -(:1) املاد 
 .املشراع ا ل نو الثالث، الفشل نو أام ( 7) املاد  اىل اتنقل( ازير بارجة نوظف يرأس ا) مجلة ح  

- (:3) املاد 
 -:امتي بالشكل املاد  ه ه  ياغة نقرتح

 ( .اجلملة نو الرقابة كلمة ح   اي)، القانون سياد  نباأ لتكريحمل  عالة آلية تثبيت -:أام 
 لةةالل نةو  كا ةةة اإلقلةيمل  نؤسسةةا  مل هاتعايةا  الشةةفا ية نبةاأ  ادتةةمل اامداري، املةالي  الفسةةاد نعاجلةة  -:ثانيةا  

 .القانونية امجراءا 
 . اجلملة اىل( الالزنة) كلمة اضا ة اي الفساد، نو للوقاية الالزنة امجراءا  إلاذ -:ثالثا 
- :امتي بالشكل ا ياغت ا( السليب امداري العمل مل الشفا ية تعايا) تبار  ح   -:رابعا 

 (.الراتني تل  االقضاء العانة اخلانة مل اتطويره امداء لتقويمل نوضوتية نعايري اتتماد)
 تنديةة  مل باملسةؤالية  اامحسةاس  الةوظيفي،  السةلوك  اتقةويمل  تثبيةت )  :كةامتي  الفقةر    ةياغة  اتاد  -:لانسا 

 (.الفساد حترم اليت اامجراءا  للقوانني ا قا  العانة اخلانة
- :اآلتي بالشكل املاد   ياغة اللجنة تقرتح -(:4) املاد 

 (.كوردستان برملان اأتضاء االسكرتري انائبه الربملان رئيحمل) اتشمل التشريعية السلطة أتضاء -:أام 
 الةوزراء  جملةحمل  رئةيحمل  انائبةه،  امقلةيمل  رئةيحمل ) اتشمل كا ة انؤسسات ا التنفي ية السلطة مل العانلني -:ثانيا 

 (.اخلا ة الارجا  اأ حا  الوزراء انائبه،
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 . تلي ا نالحظة اتوج م -:ثالثا 
 :جايا نو الفقرا  تسلسل اترتيب املاد  اىل( رابعا )  قر  إضا ة

 (.امقليمل انؤسسا  داائر كا ة مل تنااين مل ا درجات مل مبختلف املوظفني مجي  -:رابعا 
 .تلي ا نالحظة توجا م ام ل، مل( رابعا ) -:لانسا 
 االاالية احلكونية غري ااملنظما  املاني، التم  اننظما  السياسية التنظيما  ام ل، مل( لانسا ) -:سادسا 

- :اآلتية باألنور يتعلق  يما االنوادي، ااجلمعيا  اامحتادا  كوردستان، إقليمل دالل العانلة
 .تلي ا نالحظة توجا م -أ

 .الشر  مل املتبعة للقواتا ا قا  امنفاق أاجه - 
 .تلي ا نالحظة توجا م - 

 الثاني الفشل
 اهليئة  امن

 
- (:5) املاد 

 :اآلتي بالشكل تسلسل ا ا  ياغت ا اأتاد  ااحا  ناد  مل( 6)ا( 5) املادتني دنج نقرتح
 للاسةتور  ا قةا   العانةة  اخلانةة  انعايري الفساد نكا حة قوانني تنفي  نراقبة تل  اهليئة تعمل(: أ)  قر : أام 

 .النا    االقوانني
 .املشراع نو حت  (:  )  قر 

 اىل اإحالت ةا  الفساد قضايا مل التحقيق: يلي نا حمل ا احيل ،(11) املاد  مل الرئيحمل ن ام اىل الفقر  تنقل: انيا ث
 .انتابعت ا املختشة اةكمة

- :املشراع أ ل نو( 6) املاد  نو(ثانيا ) الفقر  -:ثالثا 
 .بالفساد املتعلقة ااميرا  املواينني شكااي إستالم -أ

 .تلي ا حظةنال توجا م - 
 . تلي ا نالحظة توجا املشراع،م ا ل مل( 6) املاد  نو( ثالثا ) -:رابعا 

 نعةةايري لتوضةيح  الةوظيفي  السةةلوك قواتةا  تعليمةا   إ ةةاار املشةراع،  ا ةل  مل( 6) املةةاد  نةو (رابعةا  ) -:لانسةا  
 .اخل..شريا  بإتتبارها اإلقليمل انوظفو ب ا يلتام ان  ب اليت األالقيات ا العانة اخلانة
 :مل ا ل املشراع( 6)نو املاد  ( لانسا )سادسا ، 

 .هي كما الفقر  اتبق  ،( كبار) كلمة ح   -1
 . الفقر  ن اية اىل(  الارجه اإلقليمل دالل) تبار  إضا ة -1
 . العبار  نو( بتقايمل) كلمة ح   -3

 . تلي ا نالحظة متوجا -أ
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 . تلي ا نالحظة متوجا - 
 .  اتلي نالحظة متوجا - 
 . تلي ا نالحظة متوجا -ث
 . تلي ا نالحظة متوجا -ج
 . تلي ا نالحظة متوجا -ح
 . تلي ا نالحظة متوجا -خ

- :اكامتي( ذ)  قر  بإضا ة اجتائت ا الفقر   ياغة اتاد 
 .العاليني ااةققني ااملشر ني العام امدتاء ااتضاء القضا   -د
 . لليالاا امنو اقو  اإلقليمل حرس ضباط -ذ
 . تلي ا نالحظة متوجا املشراع، ا ل مل( ذ)  قر  -ر

- :املشراع أ ل نو( 6) املاد  نو( سادسا ) -:سابعا 
 . تلي ا نالحظة متوجا -1
 . تلي ا نالحظة متوجا -1

 . تلي ا نالحظة متوجا املشراع، ا ل مل( 6) املاد  نو( سابعا : )ثاننا 
 الثالث الفشل

 اهليئة رئيحمل انتخا 
- : املشراع أ ل مل( 7) املاد : (6) املاد 

 .اجلملة ن اية اىل( الوزير بارجة) اإضا ة ،(امتضاء ثلثي) بة( املطلقة بامغلبية) تبار  استباال: أام 
 : ثانيا 
 (.بالسجو) كلمة ح  -1
 . تلي ا نالحظة متوجا-1
 .تلي ا نالحظة توجا م-3
 . تلي ا نالحظة متوجا-4

- :املشراع أ ل مل( 1) ملاد ا: (7) املاد 
 (.املنشب) بة( الوظيفة) كلمة استباال :أام 

 ( .أام /6) بة( أام /5) نو املاد  رقمل استباال :ثانيا 
 ( .6 املاد ) بة( 5 املاد ) تبار  استباال :ثالثا 
 . تلي ا نالحظة متوجا: رابعا 

- :لانسا 
 ( .با  قضائي حكمل) بة( قرار) كلمة استباال-أ
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 .تلي ا نالحظة توجا م - 
 .تلي ا نالحظة توجا م -ج

 .تلي ا نالحظة توجا م: سادسا 
 .تلي ا نالحظة توجا م -: املشراع أ ل مل( 9) املاد : (1) املاد 
- : املشراع أ ل مل( 11) املاد  :(9) املاد 

 . العبار  نو( مجي ) كلمة ح  : أام 
- : امتي بالشكل العبار   ياغة: ثانيا 

 .تلي ا للمشادقة الربملان تل  اترض ا الوظيفي، انالك ا اهليئة نياانية اتااد-1
 .اجلملة ن اية اىل( اهليئة مل) كلمة إضا ة-1

 .(نكاتب) كلمة ح   -:ثالثا 
 (.املتشاص حسب) تبار  ح  -1
 (.الثاني الشنف تو  نفه يقل م) تبار  ح   -2

 :اكامتي جايا   قر  أضا ة
 .اهليئة مل للعمل تاليني حمققني تنسيب القضاء جملحمل نو الطلب -:رابعا 

- :ل ل  تبعا  الفقرا  تسلسل اتعال
 .تلي ا نالحظة متوجا -:لانسا 
 .تلي ا نالحظة متوجا -:سادسا 
 .ااملتعاانني للمخربيو نالية نكا ن  ننح -:امتي بالشكل الفقر   ياغة إتاد  -:سابعا 
 .تلي ا نالحظة متوجا -: ثاننا 
 .اخل... االتحري االتفتيع باملراقبة ا اارااانر -:امتي بالشكل الفقر   ياغة إتاد  -:تاسعا 
- :املشراع أ ل مل( 11) املاد :( 11) املاد 

 .تلي ا نالحظة متوجا
- :امتي بالشكل الفقر   ياغة اتاد  -: املشراع أ ل مل( 11) املاد  :(11) املاد 

 لةرب   اله الاائر  ألتشاص جمال مل االية جانعية ش اد  تل  حا ل تام ناير بارجة نوظف يرأس ا -:أام 
 .اخل...تقل م

 -:امتي بالشكل  ياغت ا اتاد  نقرتح( 1) الفقر  -:ثانيا 
 الةه  القةانون  مل االيةة  جانعيةة  ش اد  تل  حا ل ناير بارجة نوظف يرأس ا -:القانونية الشؤان نايرية-1

 .اخل..امتية امل ام اتتوىل ألتشا ه جمال مل سنوا ( 5) تو تقل م لانة
 -:امتي بالشكل العبار   ياغة اتاد  نقرتح: التحقيقا  نايرية -1
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 سةنوا  ( 5) تةو  تقةل  م لانة اله القانون مل االية جانعية ش اد  تل  حا ل ناير بارجة نوظف يرأس ا
 .التشا ه جمال مل

- :االشفا ية الوقاية دائر  -:ثالثا 
 .تلي ا نالحظة متوجا-1
 .تلي ا نالحظة متوجا -2
 .تلي ا نالحظة متوجا -3
 .اجلملة ن اية اىل( امل ين السلوك اقواتا) تبار  أضا ة -4
 (.نراقبة) بة( نتابعة) كلمة استباال -5
 .تلي ا نالحظة متوجا -6
 .تلي ا نالحظة متوجا -7

 .تلي ا نالحظة متوجا -:رابعا 
- :كامتي املاد   ياغة اتاد  -:املشراع أ ل مل( 13) املاد  :(11) املاد 
 بةابال   القيةام   سةاد  قضةية  مل التحقيةق  اجةراءا   بةاء  تنةا  اخلا ةة  التحقيقيةة  اااللجان التحقيق قاضي تل 

 .التحقيق سري تل  اايالته ب ل  اهليئة مل االتحقيقا  القانونية الشؤان تام ناير
  -:املشراع أ ل مل( 14) املاد  :(13) املاد 

 .تلي ا نالحظة متوجا -:أام 
 (.برئاسته حتقيقية جلنة) بة( برئاسته حتقيق جلنة) كلمة استباال -:ثانيا 
 . تلي ا نالحظة متوجا -:ثالثا 
 . تلي ا نالحظة متوجا -:املشراع أ ل مل( 15) املاد  :(14) املاد 

 الراب  الفشل
 املشراع غري الكسب

 .الفشل تنوان نو (أحكام) كلمة ح  
 . تلي ا نالحظة متوجا -:املشراع أ ل مل( 16) املاد  :(15) املاد 

 نةةو ا) كلمةةة اأضةةا ة( البةةار) بةةة( ابةةال ) كلمةةة أسةةتباال -:اام  -:املشةةراع أ ةةل مل( 17) املةةاد  :(16) املةةاد 
 (.العانني انارائ ا) تبار  بعا(بارجت مل

 . تلي ا نالحظة متوجا -:ثانيا 
- :امتي بالشكل املاد  تشا  -:املشراع أ ل مل( 11) املاد  :(17) املاد 
 اا املةت مل  انةوال  تلة   امحتيةايي  احلجةا  ايقةاع  املشةراع  غةري  الكسةب  دتةو   مل املخةتص  التحقيةق  قاضةي  تل 

 قةةانون احكةةام ا ةةق حجاهةةا  ةةوز م الةةيت امنةةوال تةةاا اهليئةةة يلةةب تلةة  بنةةاء القا ةةريو امامد اا الااجةةة
 .التنفي 
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- :امتي بالشكل اتشا  -:املشراع أ ل مل( 19) املاد  :(11) املاد 
 املكتسةب  املبلةغ  بةرد  ااجبةاره  نشةراع  غةري  كسةب  تلة   ليةريه  اا لنفسةه  حشةل  نةو  كةل  بالسةجو  يعاقب -:أام 

 .نشراتة غري بطريقة
 . تلي ا نالحظة متوجا -:ثانيا 
 . تلي ا نالحظة متوجا -:ثالثا 
- :امتي بالشكل اتشا  -:املشراع أ ل مل( 11) املاد  :(19) املاد 

 .اخل...املشراع غري الكسب جر ة مل( 11) املاد  مل الوارد  العقوبة نو الشري  يعف 
 :كامتي املاد   ياغة اتاد -:املشراع أ ل مل( 11) املاد  :(11) املاد 

 م ناليةة  بيرانةة  يعاقةب  املقةرر   واتيةا امل مل املالية املشا ح تو الكشف إقرارا  تقايمل تو تماا  للف نو كل
 احلةبحمل  نة   ذات ةا  بالعقوبةة  ايعاقب تراقي، دينار ناليني مخسة تل  تايا ام دينار ناليني ثالثة تو تقل
 .امقرارا  تل  مل  حيحة غري جوهرية بيانا  تماا  ذكر نو كل ااحا  سنة تو تقل م نا 

 (.ايقاع) بة( توقي ) كلمة تبايل -:املشراع أ ل مل( 11) املاد  :(11) املاد 
 اخلانحمل الفشل

 التانية تانة أحكام
 .تلي ا نالحظة متوجا -:املشراع أ ل مل( 13) املاد  :(11) املاد 
 .تلي ا نالحظة متوجا -:املشراع أ ل مل( 14) املاد  :(13) املاد 
 . تلي ا نالحظة متوجا -:املشراع أ ل مل( 15) املاد  :(14) املاد 

 -:امتي ابالشكل( 15) برقمل ناد  حااثاست
- (:15) املاد 

 -:يلي نا اهليئة ننتسيب مجي  تل  حيظر -:أام 
 .اكالة ام كان ا الة التجار  مل العمل-1
 .ااةسوبية الوساية -1
 .الوظيفة أسرار ا شاء -3
 .ااهلبا  اهلاايا قبول -4
 .ليريه اا لنفسه ننفعة يلب -5

 اجلاائية امحكام اتطبيق الوظيفة تو الفشل بعقوبة اتاله( أام ) الفقر  أحكام خيالف نو كل يعاقب -:ثانيا 
 .تليه

 املوجبة امسبا 
 .تلي ا نالحظة توجا م
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هةَلبةتــة ئــةم ثــرؤذة ياســاية بــة واذووي كــؤي  .بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان .بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمان
 .اسئةنداماني ليذنة ثةسند كراوةش زؤر سوث

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش ليذنةي ياسايي ئَيستا بؤ ئةسَلي ثرؤذةكةوش ناوي ثرؤذةكةش فةرموو

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –ي هةرَيمي كوردستان (نةزاهةت)ثرؤذة ياساي دةستةي طشيت دةستثاكي 
 
 

 بةشى يةكةم
 و ئاماجنةكان ثَيناسةو دامةزراندن

 :ماددةى يةكةم
 :مةبةست لةم وشانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة

 .هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق: هةرَي : يةكةم
 .ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان: ثةرلةمان: دووةم

 .حكومةتي هةرَيمي كوردستان: حكومةت: سَييةم
 .هةرَيمدالة ( نةزاهةت)دةستةي طشتيى دةستثاكي : دةستة: ضوارةم
 .سةرؤكي دةستةي طشتيى دةستثاكي لة هةرَيمدا: سةرؤك: ثَينجةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبين كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 العراق –نشراع قانون هيئة النااهة العانة مقليمل كوردستان 
 الفشل امال

 نسيحمل اامهاا التعاريف االت
 :املاد  اماىل

 :يقشا بالكلما  امتية املعاني املبينة ازائ ا
 .العراق –اقليمل كوردستان : امقليمل: اام 

 .العراق –برملان اقليمل كوردستان : الربملان: ثانيا 
 .حكونة اقليمل كوردستان: احلكونة: ثالثا 
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 .هيئة النااهة العانة مل امقليمل: اهليئة: رابعا 
 .رئيحمل هيئة النااهة العانة مل امقليمل: الرئيحمل: ا لانس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي رةئيتان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة وةكو ليذنةي هاوبةش رةئيةكةمان بةو شَيوةيةش ئَيمة لة راثؤرتةكةش ئيشارةاان ثَيداوةش بةنيسـبةت  
اســاكة هــيض ئيكتريازَيكمــان نييــةش بةنيســبةت مــاددةي يةكــةمش دوو تَيبينيمــان هةيــةش لةبــةر ئــةوةي نــاوي ي

مةجليســي قــةزا دووبــارة بؤتــةوةش ثَيمانوايــة فةقــةرةي شــةش ئيزافــة بكرَيــت لــة تةعريوةكــة بةنيســبةت   
ة ضـةند  مةجليسي قةزاش يةعين مةقصود ضية لة مةجليسـي قـةزا لـة هـةرَي ش لةبـةر ئـةوةي نـاوي ثرؤذةكـ        

 .ئيكادة بؤتةوةش ئةوة تَيبيين يةكةممانة
ئيقليمـي كوردسـتان بـة تـةواوةتي تـةعريف      ( اوال)ئَيمة ثَيمانواية لة مـاددةي يةكـةم   / تَيبيين دووةميشمان

ش بؤ دووبارة بوونةوةي كوردستان لة سَييةم و ضوارةمش ثَيمانواية (الكراق –اقلي  كوردستان : االقلي )كراوةش 
 .ي تر لةطةَل ناوةر ؤكي ماددةكةينش ثاش ئةو دوو تَيبينيانةش زؤر سوثاسزيادةش ئةوة

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةر ناوةكة موالحةزةتان نيية؟ هةيئةكة عامة؟ يان نةزاهةي عامة؟ ليذنةي نةزاهة ئَيوة رةئيتان لةسةر 
 .ناوي ثرؤذةكة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

سةبارةت بـةناوي ثرؤذةكـةش ئَيمـة ثَيمانوايـة وشـةي طشـيت البـدرَيتش ببَيـت بـة ياسـاي دةسـتةي دةسـتثاكي             
 .نةزاهةت لة هةرَيمي كوردستان بَيتش زؤر سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دامانـةي  لةسـةر ناوةكـة كـَي موالحـةزةي هةيـة؟ ناوتـان دةنووسـ ش ئـةم ئةن         .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

امحـد  .ش سـؤزان شـهااش د  يةاهر بـةفرين حسـ ش لـال    )بةر َيزي ثةرلةمان دةيانةوَيت قسة بكـةنش رَيـزداران   
 .ش فةرموو بةفرين خان(وةرتيش ساالر حممودش شوان عبدالكري ش صباح بيت اهللش عمر عبدالرمحن

 :بةر َيز بةفرين حس  خةليوة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اسـاكة هـةر دةسـتةي طشـتيةكة مبَينَيتـةوةش دةسـتةي طشـيت دةسـتثاكيش بـةاَلم ئـةوةي مـن            ثَي  باشة نـاوي ي 
تَيبينــي  لةســةر هةيــة نةزاهــة لــةنَيوان دوو كةوانةيــةش ئــةو نةزاهةيــة البــدرَيتش ضــونكة دةســتةواذةيةكي   
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ــة البربَيــ            ــةبَيتش بــا نةزاهةك ــة عةرةبيةكــة ه ــةش مــادام ل ــاو ثَيناســة كورديةك ــي بَيتــة ن ــةش بؤض ت عةرةبي
 .دةستثاكيةكة كيوايةتةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار لال كةرةم بكة

 :ابراهي  ياهربةر َيز لال 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر بَيتو زمانةواني بر وانينة بابةتش دةبين  ئةمة هةيئةيـةكي سـةرةكييةش بَلـَي  رةئيسـيةش مةركةزيـة      
مة ئةطةر بَيتو لةبواري ئين كردني هةموو سوَلتات وةردةطرَيتش سوَلتاتي تةشريكي و تةنويزي زائيدةن ئة

و قةزائيش كةواتة لَيرة مشوليةت هةيةش ماناي ئةوة ئةوةية وشةي عامة دةطـؤر َينت بـؤ دةسـتةش ئةطـةر بَيتـو      
شـيتش لةبـةر ئـةوة    ئةوةي كوردين تـوَين  دةسـتةي طشـيت نووسـراوةش نةنووسـراوة دةسـتةي دةسـتثاكي ط       

 .ش زؤر سوثاس(العراق –قانون اهليئة العانة للنااهة مل اقليمل كوردستان )جوانرت دةبَينت ببَيتة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار سؤزان خان كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شهاا نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر لة عةرةبيةكةدا ضاكي بكةن هةيئةي طشيت دةستثاكيش ئةطـةر  بةر َيز كاك جةمال قسةكةي مين كردش 
رَيك دةبَيتةوةش لةبةر ئـةوةي بـة هـةمان    ( قانون اهليئة العانة للنااهة)بَي  لة عةرةبيةكة ضاكي بكةينةوة 

زؤر شَيوة ئةمة هةموو بوارةكان دةطرَيتةوةش عامةكة مبَينَيتةوةش بةاَلم لةطةَل ضاك كردني لة عةرةبيةكةيش 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار  دكتؤر امحد كةرةم بكة

 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش (نشةراع قةانون هيئةة النااهةة مقلةيمل كوردسةتان      )البرـَيتش تـةنها   ( العانةة )منين رةئـي  وايـة كـة وشـةي     
شمان هةيةش كة وشةي طشتيشيان ثَيوة نييةش دةتوانرَيت لقيشـيان هـةبَيت لـة    ضونكة ئَيمة زؤر دةستةي تري

شارةكاني ترش لة كورديةكةشدا ثَي  باشة هةر وشةي نةزاهة بةكار بَيتش نةك نةزاهـةتش لةبـةر ئـةوةي ئـةو     
ية لة عـةرةبيش عادةتـةن لـة كورديـدا الدةضـَيتش يـةعين دةسـتةي نةزاهـة لـة هـةرَيمي كوردسـتانش زؤر            (ت)

 .وثاسس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار ساالر حممود كةرةم بكة
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 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر استيدا ئةوةي ثةيوةندي بة دةستةواذةي طشيت و دةستةواذةي نةزاهةتةوة هةيـةش دةبَيـت ئَيمـة هـةر لـة      
واية ئةمة وةرطرياوة لة ئةو قانونة موةقةتةي كـة لـة سـوَلتةي     عينوانةكةوة موعالةجةي بكةينش من رةئي 

موةقةت كاتي خـؤي لـة عَيراقـدا دةرضـووَيندراوةش ئـةوة ثةيوةنـدي بـة نةزاهـةي عامـةوة هةيـةش بؤيـة مـن             
تةسةورم وايـة وةكـو ئـةوةي كـاك دكتـؤر ئةمحـةد ئامـاذةي ثـَي كـرد دةسـتةواذة طشـتيةكة البـدرَيتش ئةمـة              

ــةر  ــتش س ــتةيةك بَي ــةش     دةس ــةي نةزاه ــراوةش وش ــَي ك ــةي نةزاهــةش ئامــاذةي ث ــةراثؤرتي ليذن ــتش ل بةخؤ بَي
 .وشةيةكي عةرةبية دةستثاكيةكة تةسةورم واية مشولييةو جَيطاي خؤي دةطرَيتش زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شوان كةري  كةرةم بكة
 :بةر َيز شوان عبدالكري  جالل

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
ســةرةتا مــن ثشــتطريي لــة رةئيةكــةي هاوكــارامن كــاك جــةمال و خــاتوو ســؤزان دةكــةمش ئةطــةر عامةكــة بــؤ   
هةيئةكة بَيتش دةبَيت لةطةَل هةيئةكة بَيتش ئةطةر بؤ نةزاهةكة بَيت لة شوَيين خؤيـةتيش دةبَيـت ئـةوةمان    

 .بؤ يةكال بكةنةوةش بةتايبةتي ليذنةي هاوبةش
 نةزاهةي عةرةبي وةكو تةرجةمة بة تةنها دةستثاكي نييةش نةزاهة كؤمـةَلَي سـيوةتي تـرة    بةر اسيت/ دووةم

لةئينساندا كة هةيةش دةَلَيـت كةسـَيكي نةزيهـةش مـةرك نييـة مةسـةلةكة هـةر ئـةوة بَيـت دةسـيت ثـاك بَيـتش             
ماناكـةي ئـةداتش   يةعين كؤمةَلَي سيواتي ترة لة ئينسان تيا بَيتش لةبةر ئـةوة مـن ثَيموايـة مـةنتيقي تـرةو      

ئةطةر بةوة بيهَيلينةوة عةيبيشي تيا نييةش لة زماني كورديشداش لة هةموو زمانةكاني ترداش زماني تر بةكار 
 .هاتووةو رؤيشتووشةو بووة بة بةشَيك لة زمانةكان و هيض عةيبةيةكي تيا نييةش زؤر سوثاس

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

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة رةئي منين لةطةَل رةئي برادةرامنش كة بَيتـة  ( العانة)بةنيسبةت فةقةرة ضوارو فةقةرة ثَينجش كةليمةي 
 .ش سوثاس(جملحمل القضاء مل امقليمل: جملحمل القضاء: سادسا )الدانش ماددةيةكي تر بَيتة ئيزافة كرن 

 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
 .زؤر سوثاسش رَيزدار عمر عبدالرمحن كةرةم بكة

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :بَيتش لةبةر دوو هؤكار( قانون هيئة النااهة مقليمل كوردستان)ئةم ياساية وةها باشرتة بة 

ســتةقيل هــاتووةش شةخصــيةتَيكي مةعنــةوي  ئــةم هةيئةتــة لــة مــاددةي دووةم بــة هةيئــةتَيكي مو / يةكــةم
تايبةتي خؤي هةيةش كة شةخصيةتَيكي مةعنةوي تايبةتي خؤي هةبووش هةيئةيةكي موستةقيلين بووش لـة  
ماددةي سَييةمين لة فةقةرةي يةكةمدا باس لةوة دةكاتش كة حيمايةو تـةتبيقي مةبـدةئي سـيادةي قـانون     

ست ناكات ئةم هةيئةتة خاص بَيتش يـان عـام بَيـتش وا ضـاكرتةش     دةكاتش سيادةي قانونين طشتييةش لَيرة ثَيوي
قةانون  )لةبةر ئةوةي مةبدةئي سيادةي قانون طشتطريةش هةيئةتةكةش خؤي موسـتةقيلةش هـةر بـة عينـواني     

 .بَيتش رَيكرت دةبَيتش سوثاس( هيئة النااهة مقليمل كوردستان
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي رةئيتانزؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةشش 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ناونيشاني ياساكةش ئايا وشةي طشيت مبَينَيتش يان نةمَينَيت؟ ئَيمة ثشتطريي لةوة دةكـةين كـةوا   
تش بـا تَيكـةاَلو نـةبَيتش    وشةي طشيت مبَينَيتش لةبةر ئةوةي لةوانةية ضةند لقَيكش يان هةيئاتي فةرعي هةبَي

ضةندين جار ئـةو شـتة دووبـارة دةبَيتـةوةش لـة ثَيناسـةكان لـة مـاددةي يـةك و هـةروةها لـة مـاددةي دووةم             
دروست كردني ئةم دةستةيةش بةاَلم طشتيةكة بؤ دةسـتةكة دةطةر َيتـةوةش نـةك بـؤ نةزاهـةش نةزاهـة طشـيت و        

هيئةة العانةة   ال)نيار دةكـةين كـةوا نـاوي ياسـاكة بكرَيتـة      تايبةت نييةش بؤية ئَيمـة بةباشـي دةزانـ  و ثَيشـ    
ش سـوثاسش  (عَيـراق  –دةستةي طشيت نةزاهةي هةرَيمي كوردستان )ش واتا (العراق –للنااهة مقليمل كوردستان 

 (.العراق –قانون اهليئة العانة للنااهة اقليمل كوردستان )بةَلي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي نةزاهة
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.د بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سـةبارةت بـة وشـةكةش ئَيمـة لةطـةَل ئـةوةداين       / ئةوةي لَيرة باس كرا سةبارةت بة دوو شـت بـووش يـةكَيكيان   

بةر اسيت وةكو كاك عومةرين باسي كردش ثَيمانواية زيادةش ضـونكة كـة دةَلَيـي دةسـتةي نةزاهـةش ئـيرت خـؤي        
هةمووي دةطرَيتةوةو ثَيويست بةو طشـتية ناكـاتش كـة بـةو جـؤرةش هـاتووةش ئَيمـة لـة         دةستةيةكي طشتيةو 

راثؤرتةكةي خؤمشاندا ئيشارةاان ثَيداوة كة ئةمة تةقليدَيكي ئةو ثرؤذة ياسايةية كة لةعَيراقـدا هـةبووةش   
شـَيوةيةك  هةروةكو لة ماددةكـاني تريشـدا لـة زؤربـةيان هـاتووةش بؤيـة دةبـيين هـةتا لـة عةرةبيةكةشـدا بة          

 .ش بؤية لةطةَل ئةوةداين وشةي طشيت البدرَيت(قانون هيئة النااهة العانة)هاتووة 



 53 

ــؤر           ــاك دكت ــت ك ــو دةَلَي ــةن وةك ــة فيكل ــايية ك ــتثاكيش زؤر ئاس ــةوةي دةس ــان ئ ــةتينش ي ــة نةزاه ــةبارةت ب س
دةسـتثاكيش ئَيمـة    ئةمحةدين ئيشارةتي ثَيدا كة نةزاهةيةش ثَيمان ئاساييةش ئةطةر بَيت و ئةمـة بَيـتش بـةاَلم   

ثَيشرت لَيرة لـة ثةرلةمانـدا وةكـو ليذنةكـةش بـة ليذنـةي دةسـتثاكيش يـان نةزاهـة هـاتووةش نةزاهـةت هـاتووةش             
لةسةر ئـةو شـَيوةية رؤيشـتووينش بةالمانـةوة ئاسـاييةش ئةطـةر بَيتـو بـةو جـؤرةش بَيـتش وةكـو كـاك دكتـؤر              

 .ئةمحةد طوتيش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووفة
 
 

 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤضوونَيكين هةبوو كةوا وشـةي نةزاهـة هـةر هـةَلبطريَيتش لةبـةر ئـةوةي وشـةيةكي عةرةبيـةو تـةنها بـة           
كورديةكــة دةســتثاكي مبَينَيــتش ئَيمــة رةئيمــان وةكــو رةئــي كــاك شــوانةش هةَلبةتــة نةزاهــة تــةنها دةســتثاكي  

كو ضةند كارَيكي ترين ثَي دةكاتش دةضـَيتة زميـين طةنـدةَلي و فةسـادو شـةفافيةتةوةش بؤيـة       ناطرَيتةوةش بةَل
وشةي نةزاهة طشتطريترةش تاوةكو دةستثاكي بـة تـةنها مبَينَيتـةوةش بؤيـة وشـةي نةزاهـةمان لةطـةَلي دانـاوةش         

ر دةهَيــنن و هــيض هةيــةش وشــةي بَيطانــة بــةكا( حةيةكانــدا)وابـزامن ئــةوين واريــدة لــة زمانــة زينــدووةكان  
 .ئيشكاليةتَيكي زمانةوانين دروست ناكاتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيز كاك فرسةت موداخةلةي هةية

 :سكرتَيري ثةرلةمان/ بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش عامةكـة بـؤ نةزاهـة نـةهاتووةش بـؤ      بة رةئي من ئةو عينوانة هةندةك تةحةمولي ئةو موناقةشاتانة ناكـات 
عامةيةش سةبةبين ئةوةيةش ضونكة هةيئاتي فـةرعي هةنـةش بـؤ منوونـة حمكةمـةي تـةمييز مةلوعةيـةك        
هةيئاتي فةرعي هةيةش يةعين تةقريبةن لة موستةواي ليذنةكاننش هةر يةك لة ثَينج حاك ش يان سَي حاك ش 

ةو هةيئةيـة لـة هـةيئاتي برـووك و فـةرعيش مـةفروزة       يان حةوت حـاك  ثَيكهـاتووةش بـؤ تـةمييز كردنـي ئـ      
 .عامةي تَيدا بَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاسش ئَيستا بؤضوونَيك هةية كة عامةكة بؤ هةيئةت بَيتش دةخيةمة دةنطدانةوةش ئـةو بـةر َيزة يـةك    

قةانون اهليئةة العانةة    )نيارةي كـة هـاتووة   كةس بووش لةبةر ئةوة ثَيويست بة دةنطدان ناكاتش ئَيستا ئةو ثَيشـ 
 .ش فةرموو(العراق –للنااهة مقليمل كوردستان 
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 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةبارةت بةدةستةواذةي طشيت زياد بوو لةيةك كةسش كة داواي كرد نةمَينَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :لرمحن عمرسةروةر عبدا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو كاك ساالر باسي كردش زياد لة يةك كةس بووةش دووةمين لة راثؤرتةكةي ئَيمة وةكو ليذنةي نةزاهةش 
 .هاتووةش راثؤرتي ليذنةيةكي تايبةتةو البرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيز لةطةَلدايـةش  ( 13)َيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بةَلَي بةر َيزانش كَي لةطةَل ئةوةية دةستةواذةي طشيت البر

ئةنـدامي بـةر َيز لةطةَلـدا نييـةش زؤر سـوثاسش      ( 33)زؤر سوثاسش كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟      
 –قةانون اهليئةةة العانةة للنااهةة مقلةيمل كوردسةةتان     )بةزؤرينـةي دةنـط مايـةوةش بؤيـة عامــة مايـةوةش ئَيسـتا       

ئةندامي ثةرلـةمان لةطةَلـة بـةو شـَيوةية بَيـتش زؤر      ( 31)ةَل ئةوةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ش كَي لةط(العراق
كةسش بؤية بة زؤرينةي دةنط بـةو شـَيوةية مايـةوة    ( 11)سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

تـةعاريف و تةئسـيو و    ش ئَيسـتا بـؤ فةسـَلي يةكـةم    (العراق –قانون اهليئة العانة للنااهة مقليمل كوردستان )
ئةهدافش فةرموون ليذنةي ياسـايي رةئيتـانش مـاددةي يةكـةم خوَينـدراةوةش رةئـي ليذنـةي هاوبـةشش ئةسـَلي          

 .ماددةكة توَيننةوةو رةئيتان لةسةر بدةن
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشى يةكةم
 ثَيناسةو دامةزراندن و ئاماجنةكان

 :كةمماددةى ية
 :مةبةست لةم وشانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة

 .هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق: هةرَي : يةكةم
 .ثةرلةماني هةرَي : ثةرلةمان: دووةم

 .حكومةتي هةرَي : حكومةت: سَييةم
 .دةستةي طشتيى دةستثاكي لة هةرَيمدا: دةستة: ضوارةم
 .يسةرؤكي دةستةي طشتيى دةستثاك: سةرؤك: ثَينجةم
 .ئةجنومةني دادوةري لة هةرَيمدا: ئةجنومةني دادوةري: شةشةم
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 (.عَيراق –ثرؤذة ياساي دةستةي طشيت نةزاهةي هةرَيمي كوردستان : )ثرؤذة ياساكةش ناوةكةي بةم ناوةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة عةرةبي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 الفشل امال

 التعاريف االتنسيحمل اامهاا 
 :املاد  اماىل

 :يقشا بالكلما  امتية املعاني املبينة ازائ ا مغراض ه ا القانون
 .العراق –اقليمل كوردستان : امقليمل: اام 

 .برملان اقليمل كوردستان: الربملان: ثانيا 
 .حكونة اقليمل كوردستان: احلكونة: ثالثا 
 .اهليئة العانة للنااهة مل امقليمل: ةاهليئ: رابعا 

 .رئيحمل اهليئة العانة للنااهة مل امقليمل: الرئيحمل: لانسا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليسـي قــةزاش ئَيمــةش ثشــتطريي  ئَيمـة ثَيشــرتين رةئــي خؤمـان عــةرز كــردش بةنيسـبةت ئيزافــة كردنــي مةج   

دةكةينش بةنيسبةت تةعريوةكاني ترين هةروةكو طومت هةرَي  تةعريف كراوة لة ئةوةلةن و كوردستانيشي 
ــاوةر ؤكي          ــةَل ن ــةو لةط ــت نيي ــان دروس ــوارةم ثَيم ــَييةم و ض ــة س ــةوةي ل ــارة كردن ــة دووب ــاتووةش بؤي ــدا ه تَي

 .ماددةكةينش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سش ليذنةي نةزاهةسوثا
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجـةم هـيض تَيبينيـةكمان نييـةش تـةنها بر طةيـةك زيـاد        

 .ئةجنومةني دادوةري لة هةرَيمي كوردستان: ئةجنومةني دادوةري/ بكرَيت بة شةشةم
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
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بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي يةكـةم قسـة بكـات؟ ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَيت قسـة بكـةنش رَيـزداران          
امحد وةرتيش شؤر ش سـيد ييـدش عبدالسـالم بـةرواريش كـةيلي ئـةكرةمش طةشـة داراش        .بَيريظان سةرهةنطش د)

 .ش فةرموو(عمر عبدالرمحن
 :سةرهةنطبةر َيز بَيريظان امساعيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ماددةي يةكةمدا لةو ثرؤذةيةدا ثَيناسةي نةزاهـة نـةكراوةش حـةز دةكـةم ثَيناسـةي نةزاهـةي تَيـدا بَيـتش         
ضونكة تازة هةندَيك دوو دَلي بووش كة نةزاهةو دةسـتثاكي مانـاي ضـيةش لةبـةر ئـةوةش لـة زؤر واَلتـان ئـةو         

ــتة   ــنش ثَيويس ــةو نايناس ــتةية نيي ــةي      دةس ــةو ليذن ــةمان هةي ــان ثةرل ــة واَلت ــونكة ل ــةبَيتش ض ــةعريوَيكي ه ت
ضاودَيري هةيةش بؤية ثَيويست بةو دةستةية ناكاتش بـؤ روون كردنـةوة بـزان  كـة نةزاهـة مانـاي ضـية لـة         

 .هةرَيمي كوردستانش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر امحد كةرةم بكة
 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي رةئيةكةي ليذنةي ياسايي دةكةمش بؤ البردني وشةي كوردستان لة هـةردوو فةقـةرةي دووةم و   

ش لــة دووةم و (العةةراق –كوردسةةتان  اقلةةيمل: امقلةةيمل)سـَييةمش ضــونكة لــة يةكــةم ثَيناســةي كوردســتان كـراوةش   
: رابعةا  )ش لـة  (حكونةة امقلةيمل  : احلكونةة )ش (امقلةيمل  برملةان : الربملةان )ردنةوةي ناوَيتش هةر سَييةمدا دووبارة ك

بَيـتش سـةبارةت بـة رةئـي     ( امقليمل مل)بة رةئي من راسترتةش لةوةي كة ( اهليئة العانة للنااهة لالقليمل: اهليئة
: جملةحمل القضةاء  : سادسةا  )ةشـةم  هةردوو ليذنةش ليذنةي ياسايي و ليذنةي نةزاهة بة زياد كردني فةقةرةي ش

ش من ثشتطريي دةكةمش لةبةر ئةوةي لة ياساكةدا ضةند جارَيك هاتووةش لةبـةر ئـةوة   (جملحمل القضاء مل امقليمل
 .ثَيويستة ئةوةشي بؤ زياد بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار  شؤر ش كةرةم بكة

 :بةر َيز شؤر ش ييد حس 
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

قسةكاني من كاك دكتؤر ئةمحةد كرديش بؤية ثشتطريي خؤم لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةردةبر م جـارَيكي  
ديكة بة الداني وشةي كوردستان لة بر طةكاني دووةم و سَييةم و هةروةها زياد كردني بر طةيةك بـؤ ثَيناسـة   

 .كةدا هاتووةش زؤر سوثاسكردني ئةجنومةني دادوةريش كة ناوي لة ياسا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة
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 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةم  تَيبيني  ئةوةية لة دةقة عةرةبيةكة خوَيندرايةوةش هةموو ناوةكة بة كـاملي بـووش تكايـة رةضـاوي     
برملةان  : الربملةان : ثانيةا  )ن ئةوةي لة دةقة كورديةكة كراش يةعين كة دةقة عةرةبيةكة خوَيندرايةوة ئةوة بكة

ش تكايـة تـةنها ثةرلـةماني ئيقلـي  و     (حكونةة اقلةيمل كوردسةتان   : احلكونةة : ثالثةا )نووسـراش  ( اقليمل كوردسةتان 
َيتش ثَينجةمين ناوي هةيئة ثَين حكومةتي ئيقلي  بَيتش بة كوردي كراش بة عةرةبي نةكراش تاكو تَيثةر  نةب

ئةوة تةعريف كراوةش لةوَين رةئيسي هةيئـة بـةس بَيـتش ضـونكة لـة ضـوارةم تـةعريوي هةيئـة كـراوةش بـة           
كوردين دةستةي طشيت نةزاهةي هةرَي ش يان دةستثاكي هةرَي ش نازامن بـةكوردي لـةالي مـن سـةقةت دَيـتش      

لــة هــةرَي  بَيــت بــة رةئــي مــن باشــرتةش دةســتةي طشــيت  وةكــو بَلَيــي نةزاهــةي ئيقلــي  خــؤي دةكــؤَليش بؤيــة
 .دةستثاكي لة هةرَيمي كوردستانش يان نةزاهة لة هةرَيمي كوردستانش نةك نةزاهةي هةرَي ش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار كةيلي كةرةم بكة

 :بةر َيز كةيلي اكرم امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكان ئــةوة زيــاد بكرَيــت فةســادش ضــونكة لــة ياســاكة فةســاد زؤر دووبــارة بؤتــةوةش هــةروةها لــة   لــة تةعريوــ
 .ش زؤر سوثاس(اساء  استعمال السلطة العانة)موستةَلةحاتة دةوليةكانينش ئةطةر بَيتو تةعريوي بكةين بة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار طةشة كةرةم بكة

 :جالل بةر َيز طةشة دارا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين ثشتطريي قسةكةي هاوكارم كةيلي خان دةكةمش ديارة ياساكة بؤ نةهَيشتين طةندةَلييةش ضةند جارين 
ئةم موستةَلةحة بةكار هاتووةش بةاَلم ثَيناسةي نةكراوةش لةبةر ئةوة من ثَيمواية ثَيناسة بكرَيتش ئةطةر ضي 

يكَيش بةم شَيوةيةش ة ياساكة ئاماجنةكةي خؤي ثَي بثم دياري كردني باشرتةش كثَيناسةي زؤر زؤر هةيةش بةاَل
اساء  استعمال القةو  العمونيةة اا املنشةب اا السةلطة ملنفعةة لا ةة سةواء تةو يريةق الرشةو ،           : الفساد)بَيت 

ل امنةةوال الةةتالس نةةو امنةةوال العانةةة، امجتةةار بةةالنقود، اسةةاء  اسةةتيالل الوظةةائف، امثةةراء غرياملشةةراع، غسةة 
 .ش زؤر سوثاس(املتحشلة تو جرائمل الفساد، الفاء امنوال املتحشلة تو الفساد اترقلة سري العاالة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار  عمر عبدالرمحن كةرةم بكة

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ذنـةي ياسـايي بـة ئيزافـة كردنـي فةقةرةيـةك و بـة البردنـي وشـةي          من هـاور ام لةطـةَل موقتةرةحةكـةي لي   
كوردستانش بةاَلم موالحةزةم هةية لةسةر فةقةرةي ضوارةم بة هةيئةي نةزاهةي عامةش عينوانةكـة بـوو بـة    
هةيئةي عامةي نةزاهةش هةر ثَيويست ناكـات ئـةو فةقةرةيـةش لـةوَي مبَينَيـتش ثَيويسـتة ئـةوةش البربَيـتش         

كـة هـيض هةيئةيـةكي تـري تيـا دروسـت نـةبووةش تـةنيا هةيئـةي عامـةي نةزاهـة خـؤي هـةر              ضونكة قانونة
 .هةيئةو لة هيض شوَينَيكي تر باسي هةيئةي تر نةكراوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش

 
 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيشنيارةي كرا بوو لةاليةن هةرسَي ليذنةةوة بة زياد كردني بر طةيةك ئةجنومـةني دادوةريش  سةبارةت بةو ث
ئةوة ماددةكةمان دار شتةوةش سةرؤكي دةستة لة بر طةي ثَينجةمش كة سـةرؤك تـةنيا سـةرؤكي دةسـتةش لةبـةر      

دووبارة بَيتةوةش ئـةوة   ئةوةي لة بر طةي ثَيشووـ ضوارةم دةستةكة ثَيناسة كراوةش ثَيويست ناكات هةموو ناوة
كــورت كردنــةوةي ضــةند دةســتةواذةيةكةش وشــةي كوردســتانين لــة راثــؤرتي ليذنةكــة ثَيشــنيار كــراوة كــة   
هةَلبطريَيتش بةاَلم ثَيشنياري ئةوة كرا كة لـة دووةم و سـَييةم وشـةكة البـدرَيتش ضـونكة دووبارةيـةش هـةرَي         

اسـة كردنـي  نةزاهـةش كـة ثَيناسـة بكرَيـت لـةو ماددةيـةش         ثَيناسة كراوة لة بر طـةي يةكـةمش سـةبارةت بـة ثَين    
يةكــةم وشــةي نةزاهــة لــة ئــةرك و مةهامــةكاني دةســتةكة ديــاري كــراوةش كــة ض ئــةركَيك دةكــات لــةوَي ورد 
كراوةتــةوة ثَيويســت ناكــات ئــةو وشــةية لَيــرة ثَيناســة بكرَيــتش يــاخود نةزاهــة حةصــر بكــةين بــة ضــةند     

كش دوايَي دةستةكة نةتوانَيت كةسَيك لـة دةرةوةي ئـةو ضوارضـَيوةيةي ئَيمـة     رةفتارَيكش يان بة هةَلسوكةوتَي
بؤمان دياري كردووة لةو ماددةيةش رَيكاري ياسايي وةربطرين بةرامبـةر خـةَلكاني ديش بؤيـة ئَيمـة بـة باشـي       

بـؤ   نازان  كةوا دةسـتةواذةي نةزاهـة لـةو ماددةيـة ثَيناسـة بكرَيـت و تةسـكي بكةينـةوةو ضوارضـَيوةيةكي         
دابنَي  و دةستةكة دةبةسيتنةوةش كة تةنها لة ئيتاري ئةو ثَيناسةيةش لة ضوارضَيوةي ئةو ثَيناسةية رَيكاري 

 .ياسايي وةربطرَيش ماددةكةمشان دار شتؤتةوة بة وةرطرتين ئةو تَيبنيانةو ئةو ثَيشنيارانةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي نةزاهة
 :امحدبةر َيز ئةظ  عمر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ديارة ضةند ئةندامَيكي بةر َيز باسي ئةوةيان كردش بؤضي تةعريفش ياخود ثَيناسةي نةزاهة نةكراوةش ياخود 
ثَيناسةي فةساد نةكراوةش هةَلبةتة ئَيمة لة ليذنةي نةزاهة طوتوطؤيةكي زؤرمـان كـرد لـةبارةي ئـةوةوةش كـة      

د نةزاهةش بةرامبةري ثَيناسة بكةينش بةاَلم بـةثَيي ئـةوةي كـة ئَيمـة دواي     ئايا فةساد ثَيناسة بكةين؟ ياخو
طوتوطؤكامنـان و لةطــةَل اليةنــةكاني تـرين دانيشــت  بؤمــان دةركـةوت طواــان ئةطــةر بَيتـو ئَيمــة ثَيناســة     
 بكةينش ئَيمة حةصري دةكةين لة ضوارضـَيوةيةكداش كـة لةوانةيـة ئـةو ضوارضـَيوةيةي ئَيمـة بـؤي دادةنـَي         

كارَيكي فةسادش ياخود طةندةَلييةك ئةجنام بـدرَيتش يـاخود كـارَيكي نةزاهـة نـةتوانيت لةبةرامبـةري ئـةجنام        
بدةيتش لةبةر ئةوةي ئَيمة حةصرمان كردووةش كـة ئـةم ياسـاية لـة ضوارضـَيوةي تةعريوَيكـداش بؤيـة ثَيمـان         

وةكو بتوانرَيـت هـةر شـَيوةيةك لـة     باش بوو بة رةهايي مبَينَيتةوةش ثَيمـان بـاش بـوو تـةعريف نـةكرَيتش تـا      
شَيوةكان ئةطةر بؤني فةسادي لَي هاتش ياخود زانيمان لةوةي كة كارةكة لة ياسا اليداوةش ياخود طةندةَلي تيا 

 .دةكرَيتش ئةم هةيئةتة بتوانَيت كاري لةسةر بكات و بيخاتة قاَليب ئةوةي كة ئةمة فةسادةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاسش ئةو بةر َيزانةي كة ئةو ثَيشـنيارةيان كـرد بـؤ تـةعريفش هـةم ليذنـةي هاوبـةشش هـةم ليذنـةي           زؤر
نةزاهة روونيان كردةوةش ئةطةر رةئيتان لةسةرة بَيت و موتةفيد بن بةوة سةحيب بكةنش بؤ ئةوةي حةصـر  

ينـة دةنطدانـةوةش بَيريظـان    نةكرَيتش بة رةهايي مبَينَيتةوةش زؤر زؤر زةروريرتةش ئةطةر سـةحيب بكـةنش ناخية  
 .خان جةنات فةرموو

 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةحب دةكةمةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .طةشة خان فةرموو

 :بةر َيز طةشة دارا جالل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ر شت دةطرَيتةوةش ئيرت لةوة بةدةر فةساد ضية؟من ثَيمواية ئةو تةعريوةي كة كردمان زؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةيلي خان فةرموو
 :بةر َيز كةيلي اكرم امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَيش سةحيب دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئاخري صيا ة توَيننةوةش بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
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 :مودبةر َيز حممد دلَير حم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى يةكةم
 :مةبةست لةم وشانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة

 .هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق: هةرَي : يةكةم
 .ثةرلةماني هةرَي : ثةرلةمان: دووةم

 .حكومةتي هةرَي : حكومةت: سَييةم
 .دةستةي طشتيى نةزاهةي هةرَي : دةستة: ضوارةم
 .سةرؤكي دةستة: سةرؤك: ثَينجةم
 .ئةجنومةني دادوةري لة هةرَيمدا: ئةجنومةني دادوةري: شةشةم

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية عةرةبيةكةش كةرةم بكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الفشل امال

 التعاريف االتنسيحمل اامهاا 
 :املاد  اماىل

 :  امتية املعاني املبينة ازائ ا مغراض ه ا القانونيقشا بالكلما
 .العراق –اقليمل كوردستان : امقليمل: اام 

 .برملان امقليمل: الربملان: ثانيا 
 .حكونة امقليمل: احلكونة: ثالثا 
 .اهليئة العانة للنااهة لالقليمل: اهليئة: رابعا 

 .رئيحمل اهليئة: الرئيحمل: لانسا 
 جملحمل القضاء مل امقليمل: جملحمل القضاء: سادسا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزانش دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوةش زؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت      
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش يةك كةس لةطةَلدا نييةش بةزؤرينةي دةنط ثةسـند كـراش تكايـة مـاددةي دووةمش     

 .فةرموو
 :ز حممد دلَير حممودبةر َي
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دووةم

و كةسـايةتيةكي مةعنـةوي   ( دةستةي طشـتيى دةسـتثاكي  )بةثَيي ئةم ياساية دةستةيةك دادةمةزرَي بةناوي 
دةبَي و ملكةضي ضـاودَيريي ثةرلةمانـة و سـةربةخؤيي دارايـي و كـارطَير ي هةيـةو بودجـةي سـةربةخؤيةو         

 .جةي طشتيي هةرَي ش فةرمانبةرَيك بة ثلةي وةزير سةرؤكايةتي دةكاتثةيوةستة بة بود
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بة عةرةبين كةرةم بكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  الثانية

ا شخشية نعنوية لضة  لرقابةة   اتكون هل( اهليئة العانة للنااهة)تؤسحمل مبوجب ه ا القانون هيئة تسم   
الربملان اهلا استقالل نالي ااداري انياانية نستقلة ترتبط باملياانية العانة لالقلةيمل يرأسة ا نوظةف بارجةة     

 .ازير
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طــؤر يين ميزانيــةي موســتةقيلة بــة  / اددةيــة دوو موالحــةزةمان هةيــةش يةكــةميان ئَيمــة بةنيســبةت ئــةم م 

 .ميزانيةي تايبةتش لةبةر ئةوةي ئةو ميزانيةي هةيئةية بةشَيكة لة ميزانيةي هةرَي 
ش كة لةم بر طةيةدا هاتووةش يان لةم ماددةيةدا هاتووةش بؤ ئـةوةي برـَيتة   (بارجة ازير)البردني وشةي / دوو

تش ضونكة لةوَي باسي رةئيسي هةيئة دةكاتش وا باشرتة ئةمة بطوازرَيتةوة ماددةي حـةوتش زؤر  ماددةي حةو
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي نةزاهة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش هاور اين لةطةَل رةئيةكةي ليذنةي هاوبةشداش زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
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هاذة )ئةنداماني ثةرلةمان كَي دةيةوَيت قسة بكات؟ ئةم ئةندامة بةر َيزانة دةيانةوَيت قسة بكةنش رَيزداران 
حسن حممد سـورةش سـؤزان شـهااش خورشـيد امحـدش      .امحد وةرتيش بةفرين حس ش طوَليزار قادرش د.سليمانش د

 .كةسي تر هةية؟ هاذة خان كةرةم بكةش (مسرية عبداهللش صباح بيت اهللش ساالر حممود
 :نشطف بةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةربارةي ماددةي دووةمش من هةمان تَيبيين ليذنةي نةزاهةم هةيةش كة لةسةر بودجةي سةربةخؤش بةر اسيت 

ــارةي         ــةرَي ش دةرب ــةي ه ــة بودج ــَيكة ل ــونكة بةش ــتش ض ــةت بَي ــةكي تايب ــت بودجةي ــةوة دةبَي ــة   ئ ــةوةي ك ئ
فةرمانبةرَيك بة ثلةي وةزير سةرؤكايةتي دةكاتش منين هةمان رةئي  هةية كة ئـةوة بـؤ مـاددةي حـةوتش     

 .ضونكة لة ماددةي حةوتدا باس لة دامةزراندني سةرؤكي دةستة دةكاتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر ئةمحةد كةرةم بكة
 

 (:وةرتي)د ابراهي  عليامح.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل ثشتطريي كردمن بؤ رةئي ليذنةي هاوبةش بة طؤر يين دةستةواذةي بودجةي سـةربةخؤ بـة بودجـةي    
ش بـةاَلم مـن ثـَي  باشـة لَيـرة كـة       (يرأس ا نوظةف بارجةة ازيةر   )تايبةتيش هةروةها البردني فةقةرةي ئةخري 

اهليئةة العانةة للنااهةة    )تؤسةحمل مبوجةب هة ا القةانون هيئةة تسةم         )دةَلَيـت  تةئسيسي هةيئةكـة دةكرَيـتش   
بؤ زياد بكرَيتش ضونكة لَيرةدا ثَيناسةيش يان نـاوي ئـةو هةيئةتـة بـاس دةكـاتش      ( العراق –مقليمل كوردستان 

 كة لَيرة تةئسـيو دةكرَيـت بـة مـوجييب ئـةو قانونـةش بؤيـة ناوةكـة بـة تـةواوةتي بهَينردرَيـتش نـةك تـةنها             
ش يـةعين نـاوي هةيئةكـة ضـيةش هـةمووي لَيـرة بـاس بكرَيـتش ضـونكة باسـي دروسـت            (اهليئة الكامة للنزاهة)

 .كردنةكةي دةكاتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار  بةفرين حس  كةرةم بكة
 :بةر َيز بةفرين حس  خةليوة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةر اي ثشتطريي  بؤ قسةي كاك دكتؤر ئةمحةد كة نـاوي دةسـتةكة بـة تـةواوةتي بَيـتش      لة ماددةي دووةم 

لةبةر ئةوةي ناونيشاني ياساكة بةو شَيوةية هاتووةش بَي لةناوي دةستةكةش هةر بةو جـؤرة بَيـتش كـة بـاس     
ــي     ــت و ملكةض ــت بــة خــاوةن كةســايةتي مةعنــةوي دةبَي ــتش بكرَي  لــةوة دةكــات كةســايةتي مةعنــةوي دةبَي

ضاودَيري ثةرلةمانةش بكرَيت بة لـة ذَيـر ضـاودَيري ثةرلةمانـدا دةبَيـتش ثشـتطريي ليذنـةي هاوبـةش دةكـةم          
 .بودجةي سةربةخؤ بكرَيت بة بودجةي تايبةتش ثلةي وةزيريةكةش بكرَيت بة ثلةي تايبةتش سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار طوَليزار كةرةم بكة

 :يزار قادر بةر َيز طوَل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثشــتطريي لــة بؤضــوونةكةي ليذنــةي هاوبــةش دةكــةمش كــة بودجــةي تايبــةتي لــةجَيي بودجــةي ســةربةخؤ   
دابنرَيتش هةروةها دةستةواذةي فةرمانبةرَيك بـة ثلـةي وةزيـر سـةرؤكايةتي دةكـات البربَيـتش ضـونكة ئَيـرة         

 .شوَيين خؤي نييةش زؤر سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر حةسةن كةرةم بكة
 
 
 

 :حسن حممد سورة.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئةو ماددةية وةسوي هةيئةكة دةكاتش بؤية بة رةئي من ضـةند خـاَلَيكي تـري بـؤ ئيزافـة بكرَيـت بـةم        
 :شَيوةية

برـَيتة  ( نوظةف بارجةة ازيةر   )َلي يةكـةم بـة البردنـي    ئةو خاَلةي كة بؤ خـؤي هـاتووة بكرَيتـة خـا    : يةكةم
 .شوَينَيكي ترش هةروةكو لة ليذنةي هاوبةش هاتووة

لة مةهامي هةيئة جوملةيةك هاتووة ناضَيتة بابي مةهامش بةَلكو ضـؤنيةتي مةهامـةش ئـةوين    / خاَلي دووةم
 .دووةمي وةسوي هةيئةكة بَيتش بَيتة خاَلي (تؤدي اهليئة ن ان ا حبيادية انوضوتية دان متييا)دةَلَيت 
تتمت  اهليئةة مل ممارسةة ن ان ةا ااتماهلةا حبريةة ااسةتقاللية دان اي تةنثري اا تةالل نةو اي ج ةة           / )سَييةم

 .ش ئةمةش ئيزافة بكرَيت(كانت
يكون املقةر الرئيسةي لل يئةة اربيةل ا ةوز انشةاء  ةراع هلةا مل بقيةة حما ظةا  امقلةيمل تنةا             / )خاَلي ضوارةم

 .ش زؤر سوثاس(بقرار نو رئيحمل اهليئةامقتضاء 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار سؤزان كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شهاا نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :لة تةعريوةكةدا من ثَي  باشة بةم شَيوةية بَيتش دوو شَيوةش بَيت



 64 

بزةبـت وةكـو ئـةوةي    ( ة للنااهةة مقلةيمل كوردسةتان   اهليئة العانة )تؤسحمل مبوجب ه ا القانون هيئة تسم   )
ئـةو موسـتةقيلةيةي بـؤ زيـاد     ( اتكون هلا شخشةية نعنويةة نسةتقلة   )بةر َيز كاك دكتؤر ئةمحةد باسي كردش 

لض  لرقابة الربملان اهلةا اسةتقالل نةالي ااداري    )بكرَيتش بؤ ئةوةي تةئكيد بكرَيتةوة كة ئةمة موستةقيلة 
 .ش وةك لة راثؤرتي هاوبةشدا هاتووة(بط باملياانية العانة لالقليملاهلا نياانية لا ة ترت

ش يةعين لة جياتي ئةوةي برَيتة فةسَلي دووةمش كة لَيرةدا (انو ن ام اهليئة: ثانيا )بةشي دووةمي كة دةكاتة 
 اام : انو ن ام اهليئة)نووسراوة 

 .اد انعايري اخلانة العانةان تعمل اهليئة نو اجل تنفي  اتطبيق القوانني انكا حة الفس-أ
ش ضونكة تةعريوةكةو مةهامةكاني ثَيكةوة لـة يـةك   (تؤدي اهليئة ن ان ا حبيادية انوضوتية دان متييا - 

 .ماددةدا كؤ دةكةينةوة لة صيا ةكةدا باشرت دةبَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار خورشيد كةرةم بكة
 
 

 :د امحد سلي بةر َيز خورشي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت لة جَيطاي خؤي نابين ش لةبةر ئـةوة مـن صـيا ةكةم بـةو شـَيوةية كـردووةش بـة        ( تؤسحمل)كةليمةي 
اهليئة العانة للنااهة مقليمل كوردسةتان  )يشكل مبوجب ه ا القانون هيئة تسم   )رةئي من صيا ةكة باشة 

ة الض  لرقابة الربملان اتتمت  باستقالل نالي ااداري انياانية لا ة ايكون هلا شخشية نعنوي( العراق –
 .ش سوثاس(تارج ضمو املياانية العانة لالقليمل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار مسرية كةرةم بكة

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هيئةة نسةتقلة هلةا شخشةية نعنويةة ااسةتقالل       : هيئةة النااهةة  )بكرَيتةوة  ثَي  باشة ئةو ماددةية وا صيا ة
 .ش سوثاس(نالي ااداري ا ثل ا رئيحمل اهليئة اا نو خيوله الض  لرقابة الربملان

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

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
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اهلا استقالل نالي ااداري انياانيةة نسةتقلة تةرتبط باملياانيةة العانةة      )لة ماددةي دووةمدا لة رَيزي دووةم 
اهلا استقالل نالي ااداري انياانيةة لا ةة ضةمو املياانيةة العانةة      )بة رةئيا من بَيتة صيا ة كرن ( لالقليمل

 .ئةظةش بَيتة الدانش سوثاس( ايرأس ا نوظف بارجة ازير
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .زؤر سوثاسش رَيزدار ساالر كةرةم بكة
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر اســيتدا بـــؤ هــةر ماددةيـــةكي ياســاييش كـــة ثـــرؤذة بَيــت ثَيشكةشـــي ثةرلــةمان بكرَيـــتش دواي ئـــةوةي      

تش مةراحيلي خؤي هةيةش تـا دةطاتـة ئـةم    خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَيتش يان راثؤرتي لةسةر ئامادة بكرَي
ساتة وةختةش لةم ساتة وةختة ئيرت دةبَيت شكلَيكي تةواو ياسايي و جَيطري بكرَيـت بـة بـةراش بؤيـة هةنـدَي      
دةستةواذة هةية بة تةسةورم واية زيادةيةش دةمةوَيت قسة لةسةر دووش سَي دةستةواذة بكةمش سةرةتا دةَلَيـت  

ستا بةدوا كة ئةم ماددةيـة ثةسـند كـراوةش ئـةم ياسـاية كـة ثةسـند كـرا بـةثَيي ئـةم           بةثَيي ئةم ياساية لة ئَي
 .ياساية ئيجاا ناكات هةبَيت

ملكةضي ضاودَيري ثةرلةمانةش دةستةواذةي ملكةضين تؤزَيك هةست دةكةم قورسـة لـة رووي   / خاَلي دووةم
هـةر دةكرَيـت البـدرَيت بكرَيتـة     هةزم كردنةوةش دةكرَيت بطوترَيت لة ذَير ضاودَيريش بودجةي سةربةخؤش 

 :بودجةي تايبةتش ئةطةر بكرَيت ماددةكة بةم جؤرةم صيا ة كردؤتةوة
دةستةيةكي خاوةن كةسايةتي مةعنةوي خؤيةتي سـةربةخؤيي دارايـي و كـارطَير ي    : دةستةي طشيت نةزاهة)

ة بودجـةي طشــيت  هةيـةو لـة ذَيـر ضـاودَيري ثةرلـةمان دايـةو بودجةيـةكي تايبـةتي دةبَيـت و ثةيوةسـتة بـ           
 .هةرَي  و فةرمانبةرَيك بة ثلةي وةزير سةرؤكايةتي دةكاتش سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةيـة ئَيمـة ئةطـةر    / يةكـةميان موالحةزات زؤر درانش بةاَلم ئةوةي جَيي سـةرجنة دووش سـَي موالحةزةيـةش    
اهلةا اسةتقالل   )ش ماناي واية ئةوةي تر ثَيويست ناكـات ئيسـتيكمال بكـةين    (شخشية نعنوية نستقلة)طواان 

ش ضــونكة موســتةقيلةكة كــة دةســتةواذةي موســتةقيلةكة ئيزافــةي شةخصــيةتي مةعنةويةكــة (نةةالي ااداري
شخشية نعنويةة  )ئيداريش ئينجا يان دةبَيت ئَيمة بَلَي   دةكةينش ماناي واية ئيشارةتة بؤ ئيستقاللي مالي و

شخشةية نعنويةة   )ش ياخود ئةوةتا ئيستقاللي مالي و ئيداريةكة هـةَلبطرين بَلـَي    (اهلا استقالل نالي ااداري
 (.شخشية نعنوية نستقلة)ش ثَيمواية وا جوانرت دَيت (نستقلة
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اذة كورديةكة ئةوةي تةرجومة كراوة بةم شـَيوةية بَيـتش   ئةوةي كاك ساالر ئيشارةتي ثَيداش رةنطة لة دةستةو
ش وابزامن تةبيكيـة لـة ذَيـر رةقابـةي ثةرلـةمان دايـةش ئةمـةيان وايـةش         (لض  لرقابة الربملان)بةاَلم كة دةَلَيي 

بةس رةنطة لة كورديةكةي دةستةواذةكة بةشَيوةيةكي تر بَلـَي  كـة ثَيويسـت بـة راسـت كردنـةوةي هةيـةش        
و كؤكن لةسةر ئةوةي كة موازةنةكة تايبةت بَينت و موستةقيلةكة هـةَلبطريَيتش واتـا جَيطـاي بـؤ     ديارة هةمو

بكرَيتةوة لةزميين ميزانيةي هةرَيمي كوردسـتانش زؤرينـةي رةئـين ئـةوة بـووش كـة فيكلـةن ئـةو دةرةجـةي          
نة سةر ئـةو ماددةيـةش   وةزيرة البدرَيتش ئةوةي دكتؤر حةسةنين ئيشارةتي ثَيداش بةر اسيت ئَيمة ئةطةر هاتي

رةنطة موالحةزةكة واريد بَيتش بؤيـة ئةطـةر ثَيتـان بـاش بَيـت ئَيسـتا صـيا ة دةكـةين و عـةرزي بـةر َيزتان           
 .دةكةينش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئيكادةي صيا ةي ماددةكة بكةنش بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 :لةسةر رؤشنايي و ثَيشنيارةكان بةو شَيوةية دامانر َيشتةوة
 :املاد  الثانية

اتكةون هلةا   ( العةراق  –اهليئةة العانةة للنااهةة مقلةيمل كوردسةتان      )تؤسحمل مبوجب ه ا القانون هيئةة تسةم     
 .العانة لالقليمل شخشية نعنوية نستقلة لض  لرقابة الربملان اهلا لشيشا  ضمو املياانية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكورديةكةش كةرةم بكة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دووةم
لة هةرَيمي كوردستان ( نةزاهة)دةستةي طشيت دةستثاكي )بةثَيي ئةم ياساية دةستةيةك دادةمةزرَي بةناوي 

يةكي مةعنةوي سةربةخؤيةو لة ذَير ضـاودَيري ثةرلةمانـةو بودجـةي تـةرخان     و خاوةن كةسايةت(عَيراق –
 .كراوي خؤي هةية لة بودجةي طشيت هةرَيمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تكايــة لةطــةَل عةرةبيةكــة بطوجنَيــتش صــيا ة عةرةبيةكــة دروســتةش بــة عةرةبيةكــة بيخوَينــةوة دةخيةينــة  

 .رجومة دةكرَيتش كةرةم بكةندةنطدانةوةش دةبَيتة ئةساسش ثاشان تة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  الثانية
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ذا  شخشةية  ( العةراق  –اهليئة العانة للنااهة مقلةيمل كوردسةتان   )تؤسحمل مبوجب ه ا القانون هيئة تسم   
 .العانة لالقليمل نعنوية نستقلة الض  لرقابة الربملان اهلا لشيشا  ضمو املياانية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةخيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز           
بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش يةك كةس لةطةَلدا نييةش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كـراش بـةر َيزانش ئَيسـتا كؤتـايي بـة      

بـةردةوام دةبـ ش دانيشـتين    ( 11)ش دانيشـتين داهـاتوو رؤذي دوو شـةممة سـةعات     دانيشتنةكةمان دةهَين 
ســبةي لةبــةر ئــةوةي بــراي طــةورةي بــةر َيز وةزيــري نــاوخؤ كؤضــي دوايــي كــردووةش ئيجــازةي وةرطــرت لــة  

ةخواتان دةسـثَيرين  سةرؤكايةتيش بـؤ دانيشـتنة نائاسـاييةكة ئاطادارتـان دةكةينـةوة لـة هةفتـةي داهـاتووش بـ         
 .تان لةطةَلخوا

 
                                                                                                                                                                    

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

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

 1122\4\21رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/4/1122 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  11/4/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست (1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(7)

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور لة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(7)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 11/4/1111ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي ي ثَين نيوةر (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهـةي طشـيت لـة هـةرَيمي      -1 

 .كوردستان
خستنةر وو و طوتوطـؤ كردنـي ثَيشـنياري ياسـاي قةدة ـة كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو ريزةكـاني           -1

 .رطةو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيداثَيشمة
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 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار11/4/1111ش رؤذي دانيشنت (7)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)حوكمـةكاني بر طـةي    بةثَيي
ــتان  1991 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ي دوو ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذ  (11)ي ئاسـايي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير       (7)دانيشتين ذمـارة  
 :بةم شَيوةية بَيت 11/4/1111شةممة رَيكةوتي 

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياسـاي دةسـتةي نةزاهـةي طشـيت لـة هـةرَيمي        -1
 .كوردستان

خستنةر وو و طوتوطـؤ كردنـي ثَيشـنياري ياسـاي قةدة ـة كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو ريزةكـاني           -1
 .كاني ئاسايشي طشتيداثَيشمةرطةو هَيزة

ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي نةزاهةو ليذنةي دارايي دةكةين كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصةش ئَيستا 
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةسـتةي  / بؤ خاَلي يةكةمي بةرنامةي كار

 .ي سَيش فةرموونةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستانش بؤ ماددة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةي سَييةم لة ئةسـَلي ثرؤذةكـةش مـاددةي يـةك و دوو لـة دانيشـتين ثَيشـوو ثةسـند كـراش ئَيسـتا مـاددةي            

 :سَييةمش ئةوةي لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا هاتووة
 :املاد  الثالثة

 :ي ا  ه ا القانون اىل
 .بيت آلية  عالة للرقابة اتكريحمل نباأ سياد  القانونتث: اام 

نواج ةةة الفسةةاد امداري ااملةةالي انعاجلتةةه ادتةةمل نبةةاأ الشةةفا ية مل نؤسسةةا  امقلةةيمل التشةةريعية،        : ثانيةةا 
 .التنفي ية، االقضائية ااملؤسسا  املر  نو لالل امجراءا  القانونية

 .الاذ اجراءا  للوقاية نو الفساد: ثالثا 
تعايا الشفا ية مل العمل امداري ااتتمةاد نعةايري نوضةوتية لتقةويمل اتطةوير امداء مل اخلانةة العانةة        : عا راب

 .االقضاء تل  الراتني امداري السليب
تثبيةةت اتقويةةة السةةلوك الةةوظيفي اامحسةةاس باملسةةؤالية مل تنديةةة اخلانةةة العانةةة ا قةةا  للقةةوانني     : لانسةةا 

 .امجراءا  اليت حترم الفساد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةكوردين كةرةم بكةن
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَييةم
 :ئةم ياساية ئةم ئاماجنانةي هةية

 .ضةسثاندني ميكانيزمَيكي كاريطةر بؤ ضاودَيري و تةرخان كردني ثرةنسيثي سةروةري ياسا: يةكةم
ي طةندةَليي كارطَير ي و دارايي و ضارةسةر كردنـي و ثاَلثشـيت كردنـي ثرةنسـيثي     رووبةر وو بوونةوة: دووةم

ــارة        ــاي رَيكـ ــة رَيطـ ــةش لـ ــاني ديكـ ــدن و دادوةري و دةزطاكـ ــادانان و راثةر انـ ــاني ياسـ ــة دةزطاكـ ــةفافيةت لـ شـ
 .ياساييةكانةوة

 .طرتنةبةري رَيطاكاني خؤثاراسنت لة طةندةَلي: سَييةم
يةت لة كاري طارطَير يداو ثشت بةسنت بة ثَيوانةي بابةتي بؤ هةَلسـةنطاندن و  بةهَيزكردنيي شةفاف: ضوارةم

 .ي كارطَير ي(سةليب)ثةرةثَيداني كارطوزاري لة خزمةتطوزارييةكاني طشيت و نةهَيشتين رؤتيين نَيطةتيظ 
ضةســثاندن و بــةهَيزكردني رةوشــيت فةرمانبةرايــةتي و هةســت كردنــي بــة بةرثرســياريةتي لــة    : ثَينجــةم

 .ةجنامداني خزمةتطوزاريية طشتييةكان بةثَيي ياساو رَيكارةكاني قةدة ة كردني طةندةَليئ
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .راثؤرتي هاوبةش كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دارايـيش ئَيمـة ئـةو بر طانـةي كـة لـة       سةبارةت بة تَيبينيةكاني هةردوو ليذنةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي    
ماددةكـةدا هـاتووةش بر طـةي يةكـةم هـيض تَيبينيمـان نييــةش تـةنها لـة بر طـةي دووةمش ئـةوين ثةيوةنـدي بــة            

ش ئةوةي كة لة بر طةي (نكا حة ظاهر  الفساد)ش (نكا حة)كة بطور درَيت بؤ (نواج ة)دار شتنةوة هةية وشةي 
دةكـاتش ئَيمـة تـةنها بةرةنطاربوونـةوةي طةنـدةَلي      ( ء تل  ظةاهر  الفسةاد  القضا)دووةمدا هاتووةش كة باس لة 

 .بةو شَيوةيةي لَي بكرَيت
سةبارةت بة بر طةي سَييةمش كة باس لة رَيكارةكـان دةكـاتش ئَيمـة ثَيشـنياري زيـاد كردنـي دوو وشـة دةكـةين         

 .ش واتا رَيكارةكان زياتر تةحديد بكرَيت(رَيكارة ياساييةكاني ثَيويست)
بارةت بة ضوارةم هيض تَيبينيمان نييةش بر طةي ثَينجةمينش تةنها وشةي تةقوية ببَيتة تةقوميي سـلوكش  سة

 .وةكو خؤي مبَينَيتةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي نةزاهة راثؤرتةكةتان بة كورديش ثاشان بة عةرةبيش كةرةم بكةن
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 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 :سةبارةت بة ماددةي سَي لة راثؤرتي ليذنةي نةزاهةداش ئَيمة رةئيمان واية بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة
 :ئةم ياساية ئةم ئاماجنانةى هةية

واتـا البردنـى   )ضةسـثاندنى ميكـانيزمَيكى كاريطـةرش بـؤ بةدةسـتهَينانى ثرةنسـيثى سـةروةريى ياسـا         : يةكةم
 (.لة رستةكةداوشةى ضاودَيرى 

ضارةسةر كردنى طةندةَليى دارايى و كـارطَير ى و ثاَلثشـتيكردنى ثرةنسـيثى شـةفافيةت لـة سـةرجةم       : دووةم
 .دةزطاكانى هةرَي  لة رَيطةى رَيكارة ياساييةكانةوة

واتـا زيـادكردنى وشـةى ثَيويسـت لـة      )طرتنةبـةرى رَيكـارى ثَيويسـت بـؤ خؤثاراسـنت لـة طةنـدةَلى        : سَى يـةم 
 (.دارستةكة
: و بر طةكة بةم جؤرة دابر َيذرَيتةوة( بةهَيز كردنى شةفافيةت لة كارى كارطَيريدا)البردنى رستةى : ضوارةم

 .ثشتبةسنت بة ثَيوانةى بابةتى بؤ هةَلسةنطاندن و ثةرةثَيدانى كارطوزاريى طشتى و نةهَيشتنى رؤت 
بــةهَيزكردنى رةوشــتى فةرمانبةرايــةتى و  ضةســثاندن و: ئــةم بر طةيــة بــةم جــؤرة دابر َيذرَيتــةوة: ثَينجــةم

هةستكردن بـة بةرثرسـياريةتى لـة ئةجنامـدانى خزمةتطوزاريـة طشـتييةكانش بـةثَيى ياسـاو ئـةو رَيكارانـةى           
 .طةندةَلى قةدة ة دةكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبين كةرةم بكةن

 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :الثالثة املاد 
 :امتي بالشكل املاد  ه ه  ياغة نقرتح

 (.اجلملة نو الرقابة كلمة ح   اي) القانون، سياد  نباأ لتكريحمل  عالة آلية تثبيت: أام 
 لةةالل نةةو كا ةةة اإلقلةةيمل نؤسسةةا  مل اتعايةةاه الشةةفا ية نبةةاأ ادتةةمل اامداري، املةةالي الفسةةاد نعاجلةةة: ثانيةةا 

 .القانونية امجراءا 
 . اجلملة اىل( الالزنة) كلمة اضا ة اي الفساد، نو للوقاية الالزنة امجراءا  إلاذ: ثالثا 
- :امتي بالشكل ا ياغت ا( السليب امداري العمل مل الشفا ية تعايا) تبار  ح  : رابعا 

 (.الراتني تل  االقضاء العانة اخلانة مل اتطويره امداء لتقويمل نوضوتية نعايري اتتماد)
 تنديةةة مل باملسةةؤالية اامحسةةاس الةةوظيفي، السةةلوك اتقةةويمل تثبيةةت) :كةةامتي الفقةةر   ةةياغة تةةاد ا: لانسةةا 
 (.الفساد حترم اليت اامجراءا  للقوانني ا قا  العانة اخلانة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زانة دةيانـةوَيت  بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات؟ ناويان دةنووس ش ئةم ئةندامة بةر َي
هاذة سليمانش ئاسؤ كةري ش خةليل عومسانش مسرية عبداهللش سةردار رشيدش شظان امحدش )قسة بكةنش رَيزداران 

شكةسـي تـر هةيـة؟ سـَي     (شلَير حممدش النا ضةلةبيش طةشة داراش عمر نـورةديينش شـةومن حممـدش عيمـاد حممـد     
ش كةسي تر هةية؟ نييـةش كـةرةم بكـة هـاذة     (ؤزان شهااساالر حممودش تارا ئةسكةديش س)كةسش هةرسَي بةر َيز 

 .خان
 :نشطف بةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةربارةي ماددةي سَييةمش بر طةي سَييةمش ثشتطريي لة ليذنةي نةزاهة دةكةم بةوةي كةوا بةو شـَيوةيةي لـَي   

 (.ةَليطرتنةبةري رَيكاري ثَيويست بؤ خؤثاراسنت لة طةند)بكرَيت 
 :ثَيشنيار دةكةم بر طةكة بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة/ ضوارةم

ــؤ       ) ــةتي ب ــةي باب ــة ثَيوان ــرتَيت ب ــت ببةس ــدرَين وش ثش ــي ئــةجنام ب ــة روون ــداري و كارطَير يــةكان ب ــة ئي ئةرك
 (.هتد............هةَلسةنطاندن و ثةرةثَيداني

 .ةَلسوكةوت لة جَيطاي دابنرَيتش زؤر سوثاسثَيشنيار دةكةم كة وشةي رةوشت هةَلبطريَيت و ه/ ثَينجةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار ئاسؤ كةري  كةرةم بكة
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كري  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أ تثبيت آلية  عالة الر  للرقابة اتكةريحمل نبةا  : )بةنيسبةت بر طةي يةكةمش من ثَي  باشة بةم شَيوةية بَيت

ش ضونكة ميكانيزمي ترين هةن بؤ رةقابة لة هةرَيمداوش ديواني ضاودَيري داراييةش هـةروةها  (سياد  القانون
ميكانيزمي ضاودَيري ناوخؤ لة هةر وةزارةتَيك و هةر دائريةيةك هةيـةش هـةروةها ئيـديكاي عـامين هةيـةش      

 .بؤية بةم شَيوةية بَيت
 :وةية دابر َيذرَيتةوةبةنيسبةت بر طةي دووةمش بةم شَي/ دووةميان

ش لةبةر ئةوةي فةساد كؤمـةَلَيك جـؤري هةيـةش    (ملالي اامداريا)بةبَي تةحديد كردن ( نكا حة ظاهر  الفساد)
نكا حةة ظةاهر  الفسةاد    ( )ي االقلـي   الشفا ية نباأ ادتمل)بة بر واي من بة شَيوةيةكي رةها بَيت وةكو وشة 

 (.ادتمل نباأ الشفا ية مل امقليمل
 :بؤ ئةو فةقةرةية زياد بكرَيتش بةو شَيوةية( الالزنة)تةنيا وشةي / سَييةم

 (.لاذ امجراءا  القانونية الالزنة للوقاية نو الفسادا)
 :بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة/ ضوارةم

 (.اتتماد املعايري املوضوتية لتقويمل امداء الوظيفي اتطويره)
 :بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة/ ثَينجةم
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ثبيةةت اتقةةويمل السةةلوك الةةوظيفي احتمةةل املسةةؤالية اثنةةاء تنديةةة اخلانةةة العانةةة مل امقلةةيمل ا قةةا  للقةةوانني ت)
 .ش سوثاس(اامجراءا  اليت حترم اجترم الفساد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . زؤر سوثاسش رَيزدار خةليل كةرةم بكة

 :محد ام  تثمانبةر َيز خليل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داواكارم يةكش دوو خاَلي تر زياد بكرَيت بؤ ئةمةش ضونكة ئةمة زؤر هةَلـدةطرَيتش ثَيويسـتة ئةركـةكاني     من
باشرتو وردتر بكرَيتةوةش لةوةي كة هةموو خةَلك تَيي بطات زياترش يةكَيك لة خاَلـةكانين ئةوةيـةش كـار ثـَي     

زراوة فَيركاييــةكانش موئةسةســاتي كــردن بــؤ بةشــداري ثــَي كردنــي رَيكخراوةكــاني كؤمــةَلي مــةدةني و دامــة
ــييةكان و      ــةوةي مةترســ ــاَلو كردنــ ــدةَلي و بــ ــةوةي طةنــ ــةر وو بوونــ ــاالكيةكاني رووبــ ــة ضــ ــةعليميش لــ تــ

 .كاريطةرييةكاني
ثرت هاوكاري كردن لةطةَل رَيكخراو و دةستة نَيودةوَلةتيةكانش كة ثةيوةندارن بة نةهَيشتين  طةنـدةَلي  / دوو

 .ش زؤر سوثاس(ر شتين بةرنامةيةكش بؤ خؤثاراسنت لةو دياردةيةبةشداري ثَي كردنيان لة دا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار مسرية كةرةم بكة
 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يا ةكةي بةنبسبةت ماددةي سـَيش مـن حـةز دةكـةم ئـةو ماددةيـة ببَيتـة دوو مـاددةي سـةربةخؤش ئَيسـتا صـ           

ت ا  اهليئة اىل املساهمة مل نن  الفساد انكا حته ااتتماد الشةفا ية  )دادةنَي ش وةكو ماددةي سَي بامسان كرد 
 .ش ئةوةي ماددةي سَي موستةقيل بَيت(مل ادار  شؤان احلكمل تل  مجي  املستويا 

ش ئـةوجا بَيينـةوة خـوارَي بَلـَي      (تعتما اهليئة لتحقيق اهةاا  ا الوسةائل امتيةة   )ماددةي ضوارش دةبَيت بَلَي  
ثَيدا ضوونةوةي لةسةر بكةينش هةروةكو ئـةوةي كـاك خـةليل طـوتي ثشـتطريي ئـةوين       ( ...اام ، ثانيا ، ثالثا )

دةكةم لةطةَل دةوري ئيكالمين لَيرة باس نةكراوةش ئةطةر دةوري ئيكالمين وةكو خاَلَيك ئيزافـة بكرَيـت و   
مل الةاائر   )ئةطـةر بيكةينـة   ( تعايةا الشةفا ية مل العمةل امداري   )لـة ضـوارةم   جَيي بكةينةوة لَيرةش هـةروةها  

 .بة رةئي منش زؤر سوثاس( امداري
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار سةردار كةرةم بكة
 :بةر َيز سةردار رشيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــَييةم  ــاددةي س ــة م ــةك / ل ــةي ي ــثاندني م/ بر ط ــي    ضةس ــةرخان كردن ــاودَيري و ت ــؤ ض ــةر ب ــانيزمي كاريط يك
ثرةنســيثي ســةروةري ياســاش مــن ثَيموايــة ياســا باشــرتة برةســثَيندرَيتش نــةك ميكــانيزمش بــةم شــَيوةيةي لــَي  
بكرَيتش ضةسثاندني سةروةري ياسا بةثَيي ميكانيزمَيكي طوجناو و كاريطـةرش هـةروةها هـاور اش لةطـةَل كـاك      

 .و كؤمةَلةكان و راطةياندنش بةر اسيت لةوة دةبَيت لةبةرضاو بطريَيتش سوثاسخةليلش كة دةوري سةنديكا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شلَير حممد كةرةم بكة
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دي دابر َيـذرَيتش ضـونكة ئَيمـة    بةر اسيت لة مـاددةي سـَييةمداش لةبـةر ئـةوةي ئةهدافـةكان دةبَيـت زؤر بـة ور       

لة دةسـتووري عَيراقيـداش كـة فةسـادي بـة جةرميةيـةكي ئةوةنـدة خـةتر نـاو          ( 71)دةزان  بةثَيي ماددةي 
بردووةش هةتا لـة سـولَةتةي عـةفوي خاصـي رةئيسـي كؤمـاري دةرضـووةش يـةعين ئـةو كةسـةي تـاواني فةسـاد             

ين لةبـةر ئـةوة ئةوةنـدة كـارَيكي قورسـةو ضـةند       ئيسثات ببَيت لةسـةريش هـةتا  مشـولي عـةفو ناكـاتش يـةع      
اام ، )زةرةري بؤ كؤمةَلطاكةمان هةيـةش لةبـةر ئـةوة بةنيسـبةت مـاددةي ضـوارةمش كـة دةَلَيـت لـة بر طةكانـدا           

ش ضـونكة فةسـاد ضـية؟    (تعايا الشفا ية مل العمل امداري، انن  استيالل النفةوذ الةوظيفي  / ثانيا ، ثالثا ، رابعا 
ةو كةسـةي لـة وةزيويـةش يـان لـة هـةر شـوَينَيكدا بَيـتش ئـةو ئيسـتيياللي وةزيويـة بكـات بـؤ              هةر ئةوةيـة ئـ  

بةرذةوةندي خاصي خؤيش يةك شيت ترين هةيةش ئَيمة تازة بةسةريدا رؤيشت ش ئةطينا نةوعي فةساد هةر 
 الواسةطة  ننة  )مةوزوق ماددة نييةش هةموومان دةزان ش لةبةر ئةوة لَيرة هيض نـةبَيت بـا لـة ئةهدافةكانـدا     

ش مـن دةَلـَي    (ترب  امداري الراتني تل  االقضاء)ش لةدواييدا دةَلَيت (بايال  حتق اا حقا  تليي اليت ااةسوبية
لةبـةر ئـةوةي بةر اسـيت    ( تةرب ا ةاار تشةريعا  اضةا ية مبةا تالئةمل الواقة  احلةالي        )ئةمةي بؤ ئيزافة بكرَيت 

بـةثَيي ئـةو واقيكـةي ئـةمر ؤ ش ئـةو نةوعـة قانونانـة زؤر        ئةطةر ئَيمة مةلوعةيـةك شـت نـةطؤر ين لـةوةش     
بةر اسيت نايةتة دةستش بؤ ئةوةي تؤ موحاسةبةي خـةَلكي ثـَي بكـةيتش ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة بـَي  بـةراوردي         
بكــةين حكومــةتي عَيراقــي لــة تةئســيو بوونيــةوة ض قــةوانيين هةيــةش كــة بــؤ فةســاد بــاس كــردووة؟ لــة     

نوني هةيةو دةريكردووة بؤ جةرميةي فةسادي نةفوزي وةزيوـةو لـة مـاددةي    ةوة قا1915دةستووري ساَلي 
لة قانوني عقوباتي بة داديدا هةيةش لةبةر ئةوة قانوني ئينزيباتي موةزةي دةوَلةيةش قانوني كةسـيب  ( 91)

ــة زؤر       ــة ئَيمـ ــةرَيتش كةواتـ ــة لةناوبـ ــةو زاهريةيـ ــةيانتواني ئـ ــة كةنـ ــة ئةمانـ ــةش باشـ ــروق هةيـ ــةير مةشـ  ـ
اريةتيةكةمان طةورةيةش كة شتَيك دابر َيذرَيش بةر اسيت مةنكي ئةو زاهريةية بكات وش زؤر سوثاستان بةرثرسي

 .دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شظان امحد كةرةم بكة
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تثبيةت  )ةش ضةند تَيبينيةك  هةيةش بر طةي يةكةم لة ماددةي سَي حةقيقةتةن ئةو ماددةية لةو ضةند بر طان
نبةاأ  )ش مةبدةئي مةشـروعية بـةرفراوانرتة لـة سـيادةي قـانونش      (آلية  عالة للرقابة اتكريحمل نباأ نشراتية

ش ئةو مةبدةئي مةشروعية بةرفراوانرتةش مـن  (حمكونني، اةكونني للقانون)يةعين ( نشراتية لضوع الكل
 .ئةوة بةقوةترتة لة جَيي دابنرَيتوا دةبين  

ش ثَيمواية قةزا زؤر زةمحةت بَينتش من مواجةهة دةبين  باشـرتةش يـةعين   (القضاء تل  الفساد)بر طةي دووةم 
ش لَيـرة حةصـر   (الفسةاد جبمية  نظةاهره    نواج ةة )ئةطةر ثَيمان بكرَيت قةزا زؤر زؤر شتَيكي طةورةيةش بةاَلم 

و ماليش زؤر مةزاهريي هةيـةش مـةزاهريي فةسـاد لـة ئيـداري و ماليـدا نييـةش         كراوة تةنيا بة فةسادي ئيداري
 .بةو شَيوةية تةواو ببَينت.......(  جبمي  نظاهره ادتمل)

نواج ة الفسةاد جبمية  نظةاهره ادتةمل نبةاأ      )من يةك ئةوةم بؤ ئيزافة كردووةش بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة 
ةكــة هــةمووي دةطرَيتــةوةش يــةعين لَيــرة هةنــدَيك دوورو درَيــذتر  ش كاف(الشةةفا ية مل نؤسسةةا  امقلةةيمل كا ةةة

ش واتا كافةكة هةمووي دةطرَيتةوةش يـةعين لةبـةردةمي دةربـاز    (نو لالل الاذ امجراءا  القانونية)هاتووةش 
 .نابَيتش مشولي هةموو دةسةاَلتةكانين دةكات

الةاذ  )ش من وام ثـَي راسـترتةش   (وقاية نو الفسادالاذ اجراءا  لل)بر طةي سَييةم لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا هاتووة 
 (.اجراءا  قانونية مزنة للوقاية نو الفساد

بر طةي ضوارةم وةكو خؤي بَيتش بةس رؤتيين ئيداري حةقيقةتةن لَيرة كة بة رؤتـيين ئيـداري لـة ئـاخريي     
ةش دةبَيت رؤتيين سـليبش  بر طةدا هاتووةش رؤتيين ئيداري كة هاتووةش رؤتيين سليب هةيةش رؤتيين ئيجابي هةي

ئةطةر مةبةستمان رؤتيين سليب بَيت لَيرةش ئةطةر رؤتينةكة سليب بَيت دروستةش ئةطةر رؤت  بةشَيوةيةكي 
ش دةبَيت ديار بَينتش هةندَي جار رؤتيين  ئيجابي لـة صـاحلي شةخصـةكةيةش    (نا املقشود بالراتني)عام بَيتش 

 .ش سوثاسبةتايبةتي لة ئيجرائاتي ئيداري و ئةوانة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار النا كةرةم بكة
 :بةر َيز النا امحد حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ماددةي سَييةمش خاَلي دووةمش تةبكةن ئَيمة هةموومان دةزان  بةنيسبةت شـةفافية يةكَيكـة لـةو    

جية طرنطةكانش كة دةوَلـةت بـةكاري دةهَينَيـت بـؤ موكافةحـةي      مةفاهيمانةي ئيدارةش كة يةكَيكة لة سترياتي
فةسادش ضةند دةرةجةي شةفافيةت زياد بَيتش ئةوةندة دةرةجةي خةَلك بـة قيتـاعي حكـومي زيـاد دةبـَينتش      
بةنيســبةت خــاَلي دووةم لــة مــاددةي ســَييةمش مــن دةمــةوَيت صــيا ةكة بــةم شــَيوةية بَيــتش كــة بنووســرَيت  

اري ااملالي انعاجلتةه ادتةمل نبةاأ الشةفا ية مل نؤسسةا  امقلةيمل التشةريعية، التنفي يةة،         نكا حة الفساد امد)
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ش (االقضائية ااملؤسسا  املر  نو لالل اضةوح اجةراءا  العمةل اامبتعةاد تةو الةراتني اتعقيةا امجةراءا         
 .ئةوة بةنيسبةت خاَلي دووةم لة ماددةي سَييةم

تعايةا الشةفا ية مل   )ش لَيـرة مةبـدةئي ئيصـالحين بَيتـة نـاوي      بةنيسبةت خاَلي ضوارةم لـة مـاددةي سـَييةم   
العمةةل امداري ااتتمةةاد نعةةايري نوضةةوتية م ةةالح اتقةةويمل اتطةةوير امداء مل اخلانةةة العانةةة االقضةةاء تلةة   

 (.الراتني امداري السليب
ش (الةوظيفي حتسةني اتطةوير السةلوك املالقةي     )بةنيسبةت خاَلي ثَينجةمش صـيا ةكة بـةو شـَيوةية بكـرَينت     

ش ئـةخالقي  (السةلوك الةوظيفي  )ش ئَيمـة مةبةسـتمان ضـية لـة     (السلوك الوظيفي)ضونكة بةس لَيرة نووسراوة 
حتسةةني اتطةةوير السةةلوك )وةزيوــي لَيــرة بطــؤر درَينتش هــةتاكو تــةتبيقي شــةفافيةت بكرَيــتش لَيــرة بكرَيتــة   

 قةةا  للقةةوانني اامجةةراءا  الةةيت حتةةرم  املالقةةي الةةوظيفي اامحسةةاس باملسةةؤالية مل تنديةةة اخلانةةة العانةةة ا 
 .ش زؤر سوثاس(الفساد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار طةشة كةرةم بكة

 :بةر َيز طةشة دارا جالل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شرتة بة منين هةر سةبارةت بة خاَلي دووةمش ثَيمواية جؤرَيك لة مةتاتيةت و ئينشائيةتي ثَيوة ديارةش وا با
 :وردتر دابر َيذرَيتةوة بةم شَيوةية

 (.العمل تل  كشف جرائمل الفساد االتحقيق  ي ا انتابعة الاتو  اجلاائية اخلا ة ب ا اىل الر نراحل ا)
بر طةي سَي باسي ئةوة دةكاتش كة ئيجرائات بكرَيت بة ويقايةي جةرميةي فةسادش بةاَلم لة كاتَيكدا كة هـيض  

و قاعيدةي نةبَيتش بؤ ئةوةي كة ضؤن تةعامول لةطةَل فةساددا بكاتش ثَي  باشـرتة بـةو    ئاليةتَيكي دانةنابَي
 (.اض  آليا  االقواتا الكفيلة مبن  الفساد انكا حته)شَيوةية بَيت 

بر طةي ضوارةم لة ليذنةي هاوبةش دةثرس ش كة رؤتيين ئيداري سليبش ئَيمة ثَيناسـةمان نـةكردووةش يـةعين    
ةية ضؤن تةعامول لةطةَل رؤتيين سليب دةكـاتش كامـةي رؤتـيين سـلبيية؟ كامـةي رؤتـيين       سبةييَن ئةم هةيئ

 .ئيجابيية؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عمر نورةديين كةرةم بكة
 (:نورةديين)بةر َيز عمر محد ام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي هاوبةشـ ش بةتايبـةتي ئـةوةي بـؤ بر طـةي دوو كردوويانـةش مـن لةطـةَل         من لةطةَل ئةو دار شـتنةوةي ليذنـ  

ش كــة (نكا حةة ظةاهر  الفسةةاد ادتةمل نبةاأ الشةفا ية مل نؤسسةا  امقلةيمل       )ئـةوةم تـةنها ئةوةنـدة مبَينَيتـةوة     
دةطوترَيت لةوَي زاهريةي فةسادش فةسادي ئيداري و مالين دةطرَيتةوةش بؤية ئةمة ثَيويست نييـة بطوترَيـت   
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ةشَيوةيةكي طشيتش كة دةطوترَيت دةعمي مةبدةئي شةفافيةش ديسان بة رةئي من ئةمة وادةكات كة بر طـةي  ب
ضوارةم كة تةعزيزي شةفافيةتةش ئةوة ثَيويست ناكات مبَينَيتةوةش ضونكة كـة دةطوترَيـت دةعمـي مةبـدةئي     

هـةمان نـاوةر ؤك و هـةمان    شةفافيةت بةشَيوةيةكي طشيت ئةوةي لـة بر طـةي ضـواردا هـاتووةش هـةمان مانـاو       
جةوهةري هةيةش بؤية واتا من لةطةَل ئةوةم بر طةي ضوارةم نةمَينَيتش ضونكة ئةوةي كة ثَيويستة لةوَي لـة  

نكا حةة ظةاهر  الفسةاد ادتةمل     )بر طةي دووةمدا هاتووةش بةاَلم لة بر طةي دووةميشدا تةنها ئـةوة مبَينَيتـةوة   
 .سوثاس زؤر( نباأ الشفا ية مل نؤسسا  امقليمل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شةومن كةرةم بكة

 :بةر َيز شةومن حممد  ريب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نواج ةةة )بةنيســبةت بر طــةي دووةمــةوة لــة مــاددةي ســَيش ثــَي  باشــة وةك ليذنــةكان ئيقترياحيــان كــردووة  
امداري )بكرَيــتش ثَيويســت ناكــات ئــةم تةوزيــة بَلَيــي  ش لــةوَي ئيزافــة(نكا حةةة الفسةةاد)بكرَيــت بــة ( الفسةةاد
ادتةمل نبةاأ الشةفا ية مل نؤسسةا      )ش ضـونكة ئـةنواعي فةسـاد زؤرةش    (نكا حة الفساد جبمي  انواته)ش (ااملالي

 .ش يةعين بؤ ئةوةي هيض موئةسةسةيةكي لَي دةرنةضَيت(امقليمل كا ة
 (.اد نعايري نوضوتية لالداء الوظيفي اتطويرهتعايا الشفا ية ااتتم)بةنيسبةت بر طةي ضوارةمةوة 

ش ثَي  باشة ئةو (تثبيت اتقوية السلوك الوظيفي احتمل املسؤالية لالل  اخلانة الوظيفية)بر طةي ثَينجةم 
 .بابةتة كورت بكرَيتةوةو ئةو فةقةرةية ئيزافة بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار عيماد كةر

 :بةر َيز عماد حممد حس 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة سةرةتا ثشتطريي لة رةئي ليذنةي هاوبةش و كاك ئاسؤ دةكةمش سةبارةت بـة بر طـةي دووةمش كـة ثَيشـنيار     
نكا حةة الفسةاد مبةا  يةه امداري ااملةالي انعاجلتةه ادتةمل نبةاأ         : ثانيا )دةكةم بةم شَيوةية صيا ة بكرَيتةوة 

 (.ا ية مل مجي  نؤسسا  امقليملالشف
ارساء نبةاأ الشةفا ية االنااهةة مل    : رابعا )سةبارةت بة بر طةي ضوارةمش ثَي  باشة بةم شَيوةية صيا ة بكرَيت 

املعانال  امقتشادية ااملاليةة اامداريةة مبةا يكفةل حتقيةق امدار  الرشةيا  منةوال انةوارد اممتلكةا  امقلةيمل           
 (.ارداامستخاام امنثل للمو

سةبارةت بة زياد كردني بر طةيةكي ترش ثشـتطريي راي بـراي بـةر َيزم كـاك خـةليل دةكـةمش كـة مـن ثَيشـنيار          
تشةجي  اتفعيةل دار نؤسسةا  اننظمةا  التمة  املةاني مل املشةاركة         )دةكةم بةم شَيوةية صيا ة بكرَيتـةوة  
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  مبخايره اتوسي  نطةاق املعر ةة بوسةائل    الفاتلة االنشطة مل حماربة الفساد انكا حته اتوتية ا راد التم
 .ش سوثاس(ااساليب الوقاية ننه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار ساالر كةرةم بكة

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و رادةي شـةفافيةت لـة   لةر استيدا دروستة ئةم ياساية بـؤ هـةرَيمي كوردسـتانةش بـةاَلم دياردةكـاني طةنـدةَلي       
ثرسـَيكي لـةم جـؤرةدا دةتـوان  بَلـَي  رةهةنـدَيكي نَيودةوَلةتيشـي هةيـةش بؤيـة كؤمـةَلطاكان كـؤكن لةســةر            
ئةوةي كؤمةَلَيك مةعايريي طشتيان هةبَيتش بؤ شَيوازي رووبةر وو بوونةوةي فةسادو دةرخستين شـةفافيةت  

وان هةرَيمــةكان و واَلتــةكان لةســةردةمي طلؤبالــدا بــة  لــة هــةموو كؤمــةَلطاكانش بةتايبــةتين ثةيوةنــدي نيـَـ 
ــاني و       ــة بازرطـ ــابووري و ثةيوةندييـ ــة ئـ ــةوش ثةيوةندييـ ــااَل دايـ ــتَيكي زؤر زؤر بـ ــة ئاسـ ــدا لـ ــاني بوونـ جيهـ
ثةيوةندييةكاني بانكين لة ئاسـتَيكي زؤر زؤر روون و زؤر ديـار دايـةش بؤيـة طرنطـة هـةدةي ئـةم دةسـتةية         

دا ثشـت بةسـنت بـةنَيو ثَيـوةرة نَيودةوَلةتيـةكان بـؤ رووبـةر وو بوونـةوةي فةسـادو          لةناو هةدةي ئةم ياسـاية 
رادةي شةفافيةت دةست نيشان بكرَيتش بريمان نةضَيت سااَلنة جيهان و رَيكخـراوي نَيودةوَلـةتيش بةتايبـةتي    

و  1113نةتــةوة يــةكطرتووةكان ئيتيواقيــةكي نَيودةوَلــةتي هةيــة بــؤ موكافةحــة كردنــي فةســاد لــة ســاَلي  
دامةزراوة لةسةر بنةماي دذايةتي كردني طةندةَلي لـة   1993مونةزةمةي شةفافيةتي نَيودةوَلةتي كة ساَلي 

ئاسيت جيهاندا مانشَيتةكةي بةرز كردؤتةوةش طرنطة ئَيمة لةسةر ئةم ثَيوةرانة كار بكـةينش ضـونكة دوا جـار    
اسـيت جيهانيدايـةش هـةرَيمي كوردسـتان بـةو      ثةيوةنديية ئابووري وبازرطاني و ئيستيسمارييةكانيشـمان لـة ئ  

قؤنا ة دةر واتش لـةو روانطةيـةوة ئةطـةر ئيسـتيناد بكرَيتـة سـةر ئـةوة كـارَيكي طرنطـة وةكـو عـةرزم كـردن             
سااَلنةش راثؤرتي نَيودةوَلةتي هةيـة سـةبارةت بـة ئاسـيت واَلتـان لـة موكافةحـة كردنـي فةسـادو لـة ئاسـيت            

ئـةو دةرفةتانـةي كـة دةبنـة مايـةي بـة هـةدةرداني سـاماني  مـاددي و           بووني شةفافيةت و لة رادةي بووني
مةعنةويش هةم ئينسانيش هةم ماددي واَلتةكانش لةو روانطةيةوة ئةطـةر بـةر َيزان ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي      
نةزاهة بر طةيةك خؤيان بة شياوتري بـزانن بدؤزنـةوةش بـؤ ثشـت بةسـنت بـةو ثَيـوةرة نَيودةوَلةتيانـةش مـن          

 .رم واية موصداقيةتي ئةم ياساية دةخاتة ئاستَيكي بااَلترش سوثاستان دةكةمتةسةو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار تارا كةرةم بكة
 :بةر َيز تارا حتس  ئةسكةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اددةيـةكش يـان بـا بَلـَي  كـة      ئةم ماددةية لَيرة وابزامن كرؤكي باسةكةيةش لةبةر ئةوة دةبَيـت بـزان  هـةر م   

قانونَيــك دةردةضــَيتش لةبةرضــي دةردةضــَيت؟ ئَيمــة وةكــو كــةلتوورَيكي بــاو لــة زؤر واَلتانــدا كــة كاريســةكة 
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دةبَيتش يان نةخؤشيةكة دةبَيـتش ئينجـا دةطـةر َي  بـؤ عـيالكش بـةاَلم بـة رةئـي مـن لَيـرةدا ماددةيـةك زيـاد             
ثـَين  / ش يةكـةم (الوقايةة لةري نةو العةالج    )رت بـةري لـَي بطـرين    بكرَيتش ثَين ئـةوةي عيالجـي بكـةينش ثَيشـ    

ا ةةاد آليةةة تانةةة مل كةةل املؤسسةةا  للوقايةةة نةةو )تةســبييت تةكريســي بَلــَي  رةقابةيــةكي تايبــةتش بــا بَلــَي  
ش هةروةكو سيستةمي ئةمريكيش كة لةوَيدا وا بةكاري هَيناوةش كة لة هةموو شوَينَيك شوَيين تايبـةتي  (الفساد
هةيةش تا طةندةَلي نةهَيَلَيتش ئَيمة هةيئةتَيك دروست بكةينش تةنها ئةو هةيئةتـة ئـةم هـةموو كـارةي     خؤي 

تةينة سةرش وابزامن ئةطةر لة هةر شوَينَيك شوَيين خؤي كة ئَيستا هةيةش بةاَلم بةشَيوةيةكي باشرت تةفكيل 
 .بكرَيت بؤ موئةسةسةكان

ش بـةاَلم بـةم   (نكا حةة )من هـةر لةطـةَل ئـةو برادةرانـةم كـة دةَلـَين        ش(نواج ة الفساد)دووةم خاَلش كة دةَلَيت 
ش ئـيرت ئـةو   (نكا حة كا ة انواع الفساد مل نؤسسا  امقليمل نو لالل اجراءا  قانونية)شَيوةية دابر َيذرَيتةوة 

كـة ئيمـاني بـة    ش بةر اسيت ئةو واَلتـةي  (االقضائية)و بَلَي  ( التشريعية)دوورو تةفسيلةش ئةطةر ئَيمة بَلَي  
دميوكراســيةتةش ئــةو واَلتانــةي كــة ئيمانيــان بةوةيــة ئــةو شــوَينةي تةشــريع دةكــاتش ئــةو شــوَينةي قــانون     
دادةنَيتش كة خؤي ثَيشَيلي قانون بكات و خؤي طةندةَلي بكاتش سزاكةي زؤر لةوة طةورةترةش كـة هةيئـةتَيك   

تش لةبةر ئـةوة ئةطـةر موئةسةسـةكاني لـةناو     دابنرَيت بؤ موحاسةبة كردني ئةم جؤرة طةندةَليةي كة دةبَي
حكومةتدا هةية تةنويزيش ئةوانة يةكَيكن كة دةبَيت كاري لةسـةر بكرَيـتش بـةاَلم بـؤ ئـةوان دةبَيـت ياسـاي        
تايبةتين دةربَيتش وةكو هاور ام لةطةَل كاك ساالرش كة دةبَيت تةنيا هةيئةيةك نةبَيتش بةس بـؤ موكافةحـة   

ترين بَيتة دةرةوةش بةثَيي ئةو بؤ قانوني نةزاهة لة واَلتةكـةش تـاكو زيـاتر بتـوان       كردنيش بةاَلم كة ياساي 
 .ئةو شتةي كة دةمانةوَيت بهَينينة ديش ئةوين كةم كردنةوةي طةندةَليية

ش من نازامن رؤت  لة هةموو واَلتَيكدا رؤت  سـةلبيةتي تَيدايـةش   (القضاء تل  الراتني)خاَلي ضوارةمش دةَلَيت 
ش ئَيمة لة هةموو شوَينَيكش ئَيستا زؤري ئةوانةي كة بَلَي  نار ازينش يان (الراتني السليب)تةئكيد دةكات بؤية 

شتَيك لة وتارةكامنانة لةبةر رؤتينةش ئةطةر نةهَيشتين رؤت  بة طشيت بة ئيجابيةتينش من تةسةور ناكـةم  
بةتـةنها باشـرتةش   ( القضاء تل  الةراتني )دني ئيجابياتَيكي وا هةبَيت لة رؤتينةش لةبةر ئةوة دةست نيشان كر

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار سؤزان كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شهاا نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لةبةر طرنطي ئةم ياسايةو لةبةر ئةوةي دةبَيت زؤرترين اليةني ذيان بطرَيتةوة لة هةرَيمي كوردسـتانش ئـةو  
اليةنانة بطرَيتةوة كة ثةيوةسنت بة دياردةي طةندةَليةوةش من ضةند ثَيشنيارَيك  هةيـة بـؤ ئيزافـة كـردن و     

 .زياد كردني ضةند خاَلَيك
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نواج ة الفساد امداري ااملالي االوظيفي انعاجلته ادتمل نباأ الشفا ية مل نؤسسةا   : ثالثا )بَلَي  لة / يةكةم
 .وةكو خؤي بةس وةزيوي بؤ زياد بكرَيت( االقضائية امقليمل التشريعية، التنفي ية

من ثَيشنيار دةكةمش لةبةر ئةوةي زؤربةي هـةرة زؤري طةندةَليـةكانش ئَيمـة دةزانـ  باسـي لَيـوة دةكرَيـت و        
قسةي لةسةر دةكرَيتش لةبواري تةندةرين و عقودو ئةو شتانة دايةش بؤ زان  لَيرةدا بـةهيض جؤرَيـك باسـي    

ة ياساكةدا لةمسةر هةتا ئةوسةرش كة مـن سـةيرم كـردووةش كـة ئـةوة بـوارَيكي زؤر طرنطـةش        عقود نةهاتووة ل
دةبَيتـة  ( نراقبةة انتابعةة  )بؤية من ثَي  باشة ئَيمة صالحيةتي ئةوةش بدةينة دةسـيت ئـةم هةيئةيـةش بـؤ     

ش (مجية  الةام   نراقبةة انتابعةة امجةراءا  املتعلقةة بةالعقود املربنةة نةو قبةل احلكونةة امل          : سادسا )خاَلي 
ئةوسا ئةم طةندةَليةي كة باس دةكرَيتش ئةو فةساديةي كـة بـاس دةكرَيـت لـة رَيطـةي صـالحياتدانةوة بـةم        
هةيئةتةش دةتوانَيت مور اقةبةي ئةم عقودة بكاتش شَيوازي ئيكالنةكةيش مةبدةئي ثةير ةو كردني ئةو عقودة 

 .ضؤن دةبَيت
بـاس بكرَيـت ئَيمـة طةنـدةَلي بؤيـة دةمانـةوَيت كـةمي بكةينـةوةو         ي بـؤ ئيزافـة بكـةينش كـة دةبَيـت      (سابعا )

موحارةبةي بكةينش بؤ ثَين خستين وةبةرهَينانة لة هةرَيمي كوردستانداش بةاَلم دةبَيت لة هـةمان كاتيشـدا   
ويقايةي قيتاعي تايبةت بكةينش كةرتي طشيت بكةينش كةرتي تايبةت بكةينش بؤ ئةوةي فةساد نةطاتة ئةوَيش 

اقايةة القطةاع اخلةاص نةو الفسةاد ااضة        )ئةوة دةبَيت خاَلَيكي تريشي بؤ ئيزافـة بكـةينش كـة بَلـَي       لةبةر
ش ئةوين بةوةي كة هةموو كاتَيك ئةم دةسـتةيةش  (نعايري ااجراءا  احلفاظ تل  نااهة كيانا  القطاع اخلاص

ــا      ــةت ك ــةرتي تايب ــةكي ك ــةر كؤمثانياي ــتش ئةط ــابي بَي ــتةيةكي رةق ــي دةس ــاخود هةرض ــةت  ي ــة حكوم رَيكي ل
وةرطرتووةش دةتوانَيت ئةم موتابةعةي بكاتش بزانَي لةكوَي خةلةل هةيةش هةم حيمايةي قيتـاعي تايبةتةكـة   
دةكــاتش هــةم حيمايــةي كارةكــاني حكومــةت دةكــاتش لــة دواييشــدا دةطةر َيتــةوة بــة ســوود بــؤ هــاوواَلتي لــة   

 .بةهةدةرداني  ثارةية
ا بـاس كـراوةش بـةاَلم بـةو شـَيوةية بـاس نـةكراوةش يـةعين بـة عموميـات           كة ئَيمة لة خاَلي يةكةمد/ هةشتةم

ش بةتايبةتي من باسي قةزا بة خاَلَيـك بكـةينش   (نؤسسا  امقليمل التشريعية، التنفي ية االقضائية)هاتووة لة 
ضونكة قةزا رؤَلي ئةساسي دةبينَيـت لـة يـةكاليي كردنـةوةي ئـةو كَيشـانةي طةنـدةَليش بؤيـة ئةطـةر زيـادي           

اقاية السلطة القضائية تو يريق الةاذ امجةراءا  الالزنةة انتابعتةه ملنة  الفسةاد ااسةتيالل        )كةين بَلَي  ب
 .(........املنشب ااتتماد نباأ

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سـوثاسش تـةواوش دةتـواني بينووسـي و بؤيـان بنَيـريش بــؤ ئـةو بةر َيزانـةش كاتةكـةت تـةواو بـووش ليذنــةي            

 .ليذنةي نةزاهة رةئيتان بدةن لةسةر ئاخري صيا ةتانش فةرمووهاوبةشش 
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ديارة بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمانش كؤمةَلَيك تَيبينيان خستةر ووش بةاَلم  ئةطةر بَيتو لة راثؤرتةكـةي ئَيمـة   
 .واية بةشي هةرة زؤري ئةو تَيبينيانة ضارةسةر كراونوةكو ليذنةي نةزاهة سةير بكرَيتش ثَيم

سةبارةت بة ضةند شتَيك نةبَيت كة بيَلَي ش لـة بر طـةي دووةمـدا وشـةي ضارةسـةر كردنـيش بـةَلَيش ئَيمـةش         
ثَيمانواية بكرَيت بة بةرةنطاربوونةوةيش كة دةَلَيت طةندةَلي دارايي و كارطَير يش ئةوين البدرَيت بة هـةمان  

 .ندةَلي بَيتش ضونكة فراوانةكةيةتي هةمووي بطرَيتةوةشَيوة طة
لةخاَلي سَييةمدا طرتنةبةري رَيكاري ثَيويست بؤ خؤثاراسنت لة طةندةَليش ضةند بةر َيزَيك خستيانةر ووش كة 
وشةي ياسايي زياد بكرَيتش ئَيمة وةكو ليذنةي نةزاهة ثَيمانواية ثَيويست ناكات وشةي ياسايي زياد بكرَيـتش  

ة لةوانةيــة هةنــدَيك كــار دةكرَيــت مةســةلةي ياســايين نييــة بــؤ رووبــةر وو بوونــةوةيش بــؤ منوونــة   ضــونك
هةنــدَيك لــة رَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مــةدةني كــار دةكــةنش بــؤ منوونــة تــؤ لــة راطةياندنــدا كــار دةكــةيتش 

مـة ثَيمـان وانييـة    مةسةلةي هؤشيار كردنةوةيةش ئةمةش بةشَيكة لة وقايةو هةوَلدان بؤ خؤثـارَيزي بـنش ئيَ  
 .ئَيمة وةكو ليذنةي نةزاهة ئةمة زياد بكرَيت

لة خاَلي ضوارةمدا كة ضةند بةر َيزَيك باسيان كرد رؤتيين ئيجابي و سليب ضية؟ وابزامن كاك شظان و طةشة 
تـةنها  خان بوون باسيان كردش ئَيمة لَيرة لةطةَل ئةوة دابووين بةَلَي المان داوةش ئةمة ثَيويسـت بـةوة ناكـاتش    

وشةي رؤتينيمان ماوةتةوةش رؤتينين ديارة خؤي ضيةش نةوةك بةو جؤرة ثَيناسة بكرَيت كة ئيجاا و سليب 
 .بَيت

لةطةَل ئةو رةئيـةي كـاك سـاالر دام لـة شـوَينَيكداش ثَيمانوايـة شـوَينَيك بكرَيتـةوةش بـةاَلم لةوانةيـة هـي ئـةو             
ةي كةوا كراوةش ئةوةي نةتةوة يةكطرتووةكانش ئَيمةش ماددةية نةبَيتش ضونكة عَيراق ئةندامة لةو ئيتيواقي

ثَيمانواية لة ياساكة ئيشارةتي ثَي نةدراوةش هةرضةندة خؤي لة خؤيدا ئةمة دةطرَيتةوةش كة هةرَي  بةشَيكة 
لة عَيراقش عَيراقين ئةندامـة لـةوَيش كةواتـة ئَيمـةش ئةنـدام ش كةواتـة ئَيمـةش ثةيوةسـت  ثَيـوةش بـةاَلم           

 .شوَينَيك بة دةستةواذةيةك ئيشارةت ثَي بدرَيت دةكرَيت لة
سةبارةت بة سؤزان خان شـتَيكي بـاس كـردش زؤر راسـت دةكـاتش مةسـةلةي طرَيبةسـتةكانش كـة ئيشـارتي ثـَي           
بدرَيتش بـةاَلم ئيشـارةتي ثَيـدراوةش سـؤزان خـان ئةطـةر بيخوَينيتـةوة لـة مـاددةي ضـوارةمش بر طـةي ضـوارةم             

ةي بةر َيزتان دةَلَين ئةوةي تيادا هاتووةش بؤية ئَيمة ثَيمانوايـة صـيا ةكة نـازامن    بيخوَينيتةوة دةقاودةق ئةو
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش دوا صيا ةكة توَينينةوة؟

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكةش فةرموو

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَييةم
 :ئةم ئاماجنانةي هةيةئةم ياساية 
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 .ضةسثاندني ميكانيزمَيكي كاريطةر بؤ بةدةستهَيناني ثرةنسيثي سةروةري ياسا: يةكةم
بةرةنطاربوونــةوةي طةنــدةَليي و ثاَلثشـــيت كردنــي ثرةنســيثي شـــةفافيةت لةســةرجةم دةزطاكـــاني      : دووةم

 .هةرَيمداش لة رَيطاي رَيكارة ياساييةكانةوة
 .ثَيويست بؤ خؤثاراسنت لة طةندةَليطرتنةبةري رَيكاري : سَييةم

ثشت بةسنت بة ثَيوانـةي بابـةتي بـؤ هةَلسـةنطاندن و ثةرةثَيـداني كـارطوزاري طشـيت و نةهَيشـتين         : ضوارةم
 .رؤت 

ــةكاتي   : ثَينجـــةم ــياريةتي لـ ــثاندن و بـــةهَيزكردني رةوشـــيت فةرمانبةرايـــةتي و هـــةَلطرتين بةرثرسـ ضةسـ
 .بةثَيي ياساو ئةو رَيكارانةي طةندةَلي قةدة ة دةكةن ئةجنامداني خزمةتطوزاريية طشتييةكان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةش كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةش ئَيمة ثشتطريي لةو دار شتنةوةية دةكةينش كة هةموو ليذنة هاوبةشةكان بةشداري  تَيدا كرد لـة دار شـتنة  
تــةنها لــة بر طــةي ســَييةم نــةبَيتش كــةوا ثَيشــنياري ئــةوة دةكــةين وشــةي ياساييشــي بــؤ زيــاد بكرَيــتش واتــا    
وةرطرتين رَيكاري ياسايي ثَيويست بؤ خؤثاراسنت لـة طةنـدةَليش رَيكـارة ثَيويسـتيةكان لـة ضوارضـَيوةي ياسـا        

طـةر رةزامةنـدي بوـةرموون صـيا ةكة بـة      بَيتش كة دةتوانَيتش بؤ ئةوةي خؤمان بثارَيزين لةو دياردةيـةش ئة 
 .عةرةبي توَينمةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  الثالثة

 :ي ا  ه ا القانون اىل
 .تثبيت آلية  عالة لتكريحمل نباأ سياد  القانون: اام 

فساد ادتمل نبةاأ الشةفا ية اتعايةاه مل نؤسسةا  امقلةيمل كا ةة  نةو لةالل اجةراءا           نكا حة ظاهر  ال: ثانيا 
 .قانونية

 .الاذ امجراءا  القانونية الالزنة للوقاية نو الفساد: ثالثا 
 .اتتماد نعايري نوضوتية لتقويمل امداء اتطويره مل اخلانة العانة االقضاء تل  الراتني: رابعا 

لوك الةةوظيفي احتمةةل املسةةؤالية اثنةةاء تنديةةة اخلانةةة العانةةة ا قةةا  للقةةوانني     تثبيةةت اتقةةويمل السةة : لانسةةا 
 .اامجراءا  اليت حترم الفساد
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكوردين كةرةم بكة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَييةم
 :ئةم ياساية ئةم ئاماجنانةي هةية

 .سثاندني ميكانيزمَيكي كاريطةر بؤ بةدةستهَيناني ثرةنسيثي سةروةري ياساضة: يةكةم
بةرةنطاربوونةوةي طةندةَليي و ثاَلثشيت كردني ثرةنسيثي شةفافيةت لةسةرجةم دةزطاكـاني هـةرَي    : دووةم

 .لة رَيطاي رَيكارة ياساييةكانةوة
 .ندةَليطرتنةبةري رَيكاري ياسايي ثَيويست بؤ خؤثاراسنت لة طة: سَييةم

ثشت بةسنت بة ثَيوانـةي بابـةتي بـؤ هةَلسـةنطاندن و ثةرةثَيـداني كـارطوزاري طشـيت و نةهَيشـتين         : ضوارةم
 .رؤت 

ــةكاتي   : ثَينجـــةم ــياريةتي لـ ــثاندن و بـــةهَيزكردني رةوشـــيت فةرمانبةرايـــةتي و هـــةَلطرتين بةرثرسـ ضةسـ
 .ةي طةندةَلي قةدة ة دةكةنئةجنامداني خزمةتطوزاريية طشتييةكان بةثَيي ياساو ئةو رَيكاران

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئيختيالفَيكتان هةيةش كةرةم بكة فةرموو

 
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
الةاذ  )ئَيمة وةكو ليذنةي نةزاهة سوورين لةسةر ئةوةي كةوا وشـةي بةرةنطاربوونـةوةش ئـةوةي كـة دةَلَيـت      

ش لةطةَل ليذنةي هاوبةشدا وابزامن يةك ناطرينةوةش لةوةي كـةوا وشـةي   (قاية نو الفسادامجراءا  الالزنة للو
 .قانوني بؤ زياد بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يجرائاتي الزم ضـيةش كامـةي ئيجرائـاتي الزمـة ئةطـةر      ئةو ئيجرائاتانةي كة دةكرَيتش ئةطةر ياسايي نةبَيت ئ
 .ياسايي نةبَيت و ئيجرائاتي قانوني لةبةرامبةردا نةكرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ثَيشنيارَيك هةبووش ئةطـةر ئـةو موالحةزةيـةمان لةسـةريدا بـووش ئةطـةر بؤيـان روون بكةنـةوةش ثَيشـنيارَيك          
 .نووسراو هةبوو لةوَي بؤتان هاتبوو بة

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضةند برادةرَيك باسيان لةوة كردش كة ثَيويستة لةم ياساية بـاس لـة رَيكخـراو و وةسـائيلي ئـيكالم و ئةوانـة       
يـةش  بكرَيتش بةاَلم ئةم ياساية بؤ ئاطـاداري هـةموو بـةر َيزانش بـؤ هـةموومشانش ئـةم ياسـايةش ياسـايةكي تايبةت        

تايبةتــة بــة دةزطايــةكي تايبــةتيش تةشــكيلةيةكي تايبــةتي هةيــةش ئةهــدافَيكي تايبــةتي هةيــةش عقوباتَيــك و  
ئيجرائاتَيكي تايبةتي هةيةش بؤ بةرةنطار بوونةوةش ئَيمة لة ياساي رَيكخراوة مةدةنيةكانداش كة ضةند رؤذَيك 

و ئةركةكاني ئـةوامنان كـردووةش لةبـةر     لةوةو ثَين موصادةقةمان لةسةر كردووةش لةوَين تةحديدي مةهام
ئةوة لةم ياساية ثَيويست ناكات بطوترَيتش ضونكة ئـةم ياسـاية خاصـةش خاصـة بـةو ئيجرائاتانـةي كـة باسـي         

 .لةسةر كراوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك خةليل نوقتةي نيزامي
 :محدام  تثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــَيكي زؤر لـــة     ــاية ئَيمـــة رووبـــةر ووي ديـــاردةي طةندةَليـــةكي زؤر دةبينـــةوةش بةشـ مـــن ثَيموايـــة ئـــةم ياسـ
نار ةزاييةكاني خةَلك ئةمر ؤكة لةسةر طةندةَليةش سةبارةت بةم نوقتةيـةي كـاك عومـةر باسـي دةكـاتش ئَيمـة       

  ئيسـتيوادةي لـَي بكـةينش    رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني و موئةسةساتي تةعليميش يةعين ئَيمة دةتوان
 .لةو رووةوة كة ئَيمة سةر لةنوَي دذي ئةم دياردةية ئين بكةين بةر اسيت

رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني دةتوانَيـت ئيسـتيوادةيان لـَي بكـات لـة وةرطـرتين داتـاو مـةعلوماتي         / دوو
 .طةندةَلي لةسةر كةرتَيك لة كةرتةكانش من ثَيمواية هاوكار دةب 

كة زؤر لة برادةران تةئكيديان لةسةر كردةوةش ئةوةية كة ثَيـوةرَيكي نَيودةَلـةتي هـةبَيتش    / دووةمين خاَلي
يةعين تؤ بةثَيي ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان سااَلنة راثؤرتي طةندةَلي هةية لةسةر ئةم واَلتانةش لةسـةر هـةموو   

رووبــةر ووي ئــةو دياردةيــة ببيتــةوةش  واَلتــاني جيهــانش بــؤ ئــةوةي بتوانيــت بةشــَيوةيةكي علمــي و زانســيت  
مةفروزة تؤ خاَلَيك دابنَييت لـة مةهامـةكاني ئـةو دةسـتةية بـؤ هاوكـاري كـردن لةطـةَل رَيكخـراو و دةسـتة           

 ................نَيودةوَلةتيةكان لة بةرةنطاربوونةوةي طةندةَليش من نازامن 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي شـةش دةتوانيـت ئيزافـةي بكـةيت لـة فةقـةرة سـَيش جَيطـاي ئَيـرة نييـةش           ئةوةي جةنابت دةَلَيي لـة مـاددة  
 .نوقتةي نيزاميش فةرموو

 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي كة ليذنةي هاوبةش خوَينديةوةو ئةوةي لةطـةَل ليذنـةي نةزاهـة خوَينديانـةوة لـة مـاددةي سـَييةمش        

شــتَيكةو ( قضةةاء)ش ئــةوان بــة بةرةنطاربوونــةوة خوَينديانــةوةش يــةعين (  الفسةةادالقضةةاء تلةة)بر طــةي دووةم 
 ......بةرةنطاربوونةوة شتَيكي ترةش دةبَيت تةسبيب ببَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة خةريكينةش ئاخر صـيا ةتان توَيننـةوةش كـاك خـةليل ئـةوةي جـةنابت لـة ماددةيـةكي تـر موناقةشـة           

 .بؤ دةكةينةوةش فةرموون ليذنةي هاوبةشدةكرَيت و جَيطاي 
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي سَييةم

 :ئةم ياساية ئةم ئاماجنانةي هةية
 .ضةسثاندني ميكانيزمَيكي كاريطةر بؤ بةدةستهَيناني ثرةنسيثي سةروةري ياسا: يةكةم
اَلثشيت كردني ثرةنسيثي شةفافيةت لةسةرجةم دةزطاكـاني هـةرَي    بةرةنطاربوونةوةي طةندةَليي و ث: دووةم

 .لة رَيطاي رَيكارة ياساييةكانةوة
 .طرتنةبةري رَيكاري ياسايي ثَيويست بؤ خؤثاراسنت لة طةندةَلي: سَييةم

ثشت بةسـنت بةثَيوانـةي بابـةتي بـؤ هةَلسـةنطاندن و ثةرةثَيـداني كـارطوزاري طشـيت و نةهَيشـتين          : ضوارةم
 .رؤت 

ــةكاتي   : ثَينجـــةم ــياريةتي لـ ــثاندن و بـــةهَيزكردني رةوشـــيت فةرمانبةرايـــةتي و هـــةَلطرتين بةرثرسـ ضةسـ
 .ئةجنامداني خزمةتطوزاريية طشتييةكان بةثَيي ياساو ئةو رَيكارانةي طةندةَلي قةدة ة دةكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبين كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  الثالثة
 :ي ا  ه ا القانون اىل

 .تثبيت آلية  عالة لتكريحمل نباأ سياد  القانون: اام 
نكا حة ظاهر  الفسةاد ادتةمل نبةاأ الشةفا ية اتعايةاه مل نؤسسةا  امقلةيمل كا ةة نةو لةالل اجةراءا             : ثانيا 

 .قانونية
 .نة للوقاية نو الفسادالاذ امجراءا  القانونية الالز: ثالثا 
 .اتتماد نعايري نوضوتية لتقويمل امداء اتطويره مل اخلانة العانة االقضاء تل  الراتني: رابعا 
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تثبيةةت اتقةةويمل السةةلوك الةةوظيفي احتمةةل املسةةؤالية اثنةةاء تنديةةة اخلانةةة العانةةة ا قةةا  للقةةوانني       : لانسةةا 
 .اامجراءا  اليت حترم الفساد

 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
ئةندامي بةر َيز لةطةَلدايةش ( 61)بةر َيزانش ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

ئةنــدامي بــةر َيز لةطةَلــدا نييــةش زؤر ســوثاسش ( 3)زؤر ســوثاسش كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟  
 .ةنبةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي ضوارةمش كةرةم بك

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضوارةم
 :حوكمةكاني ئةم ياساية بةسةر ئةوانةي خوارةوةدا جَي بةجَي دةكرَيت

سـةرؤكي  : )هةموو كارمةنداني دةسةاَلتي راثةر اندن و هةموو دةزطاكانيش ئةوةش ئةمانة دةطرَيتةوة: يةكةم
ي ئةجنومــةني وةزيــران و جَيطرةكــةيش وةزيرةكــان و بريكــاري وةزارةتــةكانش  هــةرَي  و جَيطرةكــةيش ســةرؤك

ــذو        ــري كؤلي ــةكنيكي و راط ــي ت ــتةكاني فَيركردن ــان و دةس ــةرؤكي زانكؤك ــانش س ــان و جَيطرةكاني ثارَيزطارةك
ثــةميانطاكانش راوَيــذكاران و خــاوةني ثلــة تايبةتيــةكانش بةر َيوبةرةطشــتيةكانش ئةنــداماني دةســتةي داواكــاري  

 (.شيت و كارمةندانيانش هةموو فةرمانبةران بةجياوازي ثلةو ناونيشانيانةوةط
سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان و جَيطرةكةي : )ئةنداماني دةسةاَلتي ياسادانانش كة ئةمانة دةطرَيتةوة: دووةم

 .و هةموو كارمةنداني ثةرلةمان( و سكرتَيرو ئةنداماني ثةرلةمان
ــَييةم ــداني دة : س ــةموو كارمةن ــةاَلتي دادوةري ه ــتةي   )س ــوونةوةش دةس ــاي ثَيداض ــةني دادوةريش دادط ئةجنوم

 (.سةرثةرشتياري دادوةري بة جياوازي ثلةو جؤرةكانيانةوة
اليةنـةكاني كـةرتي تايبـةت لـة كةسـان و كؤمثانياكـانش كـة طرَيبةسـتيان لةطـةَل وةزارةت و هـةموو           : ضوارةم

 .دةزطاو فةرمانطةكاني هةرَيمدا هةية
ةوارة سياســيةكان و رَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مــةدةني و يــةكَييت و كؤمةَلــةو يانــةكانش ئــةوةي  قــ: ثَينجــةم

 :ثةيوةستة بةم كاروبارانةي خوارةوة
 .بة ياسايي بووني سةرضاوةكاني ثارة ثَيدان و بةخش -أ

 .رووةكاني خةرك كردن بةثَيي رَيساكاني ثةير ةو كراو لة ديواني ضاودَيري داراييدا -ا
 .ةبةرضاو طرتين ثةير ةوةكاني ناوخؤ تايبةت بة خؤيان و سةرثَيري نةكردن لَييانل -ت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبين كةرةم بكةن

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :املاد  الرابعة
 :تسري احكام ه ا القانون تل 

رئيحمل امقليمل انائبه، رئةيحمل جملةحمل   ) ية انؤسسات ا كا ة ايشمل ذل  مجي  العانلني مل السلطة التنفي: اام 
الوزراء انائبه، الوزراء ااكالء الوزارا ، اةا ظني انواب مل ا رؤساء اجلانعا  اهيئا  التعليمل الةتقين اتمةااء   

لعام اننتسبي ا، الكليا  ااملعاها، املستشاريو، ا حا  الارجا  اخلا ة، املاراء العانني، ااتضاء هيئة امدتاء ا
 (.املوظفني كا ة مبختلف درجات مل اتنااين مل

امجية   ( رئيحمل برملان كوردستان انائبه االسكرتري ااتضةاء الربملةان  )اتضاء السلطة التشريعية اتشمل : ثانيا 
 .العانلني مل الربملان

شةرا  القضةائي، اةةاكمل    جملحمل القضاء، حمكمةة التمييةا، هيئةة ام   )مجي  العانلني مل السلطة القضائية : ثالثا 
 (.مبختلف درجات ا اانوات ا

 .ايرا  القطاع اخلاص املتعاقا  اشخا ا  اشركا  ن  الوزارا  انؤسسا  اداائر امقليمل كا ة: رابعا 
الكيانةةا  السياسةةية اننظمةةا  التمةة  املةةاني اامحتةادا  ااجلمعيةةا  االنةةوادي  يمةةا يتعلةةق بةةامنور  : لانسةا  
 :التالية

 .ة نشادر التمويل االتربعقانوني-أ
 .ااجه امنفاق ا قا  للقواتا املتبعة مل ديوان الرقابة املالية - 
 .نراتا  امنظمة الااللية اخلا ة ب ا اتام خمالفت ا - 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي نةزاهة فةرموو
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : ثَيشنياز دةكةين ماددةكة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة: ة ماددةي ضوارةمسةبارةت ب

 :حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر ئةوانةى خوارةوةدا جَى بةجَى دةكرَين
سةرؤكى ثةرلةمان و جَيطرةكةى و سـكرتَيرو  )ئةندامانى دةسةاَلتى ياسادانان كة ئةمانة دةطرَيتةوة : يةكةم

 (.دستانئةندامانى ثةرلةمانى كور
سةرؤكى هةرَي  و )هةموو كارمةندانى دةسةاَلتى راثةراندن و دةزطاكانىش ئةوةش ئةمانة دةطرَيتةوة : دووةم

 (. جَيطرةكةىش سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جَيطرةكةىش وةزيرةكان و خاوةنى ثلة تايبةتةكان
 .ليذنة هيض تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: سَى يةم
 .م ماددةيةدا زياد بكرَي و ريزبةندييةكةى بةم شَيوةية بَيلة( ضوارةم)بر طةى 
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سةرجةم فةرمانبةران بة جياوازى ثلةو ثؤسـتةكانيانةوةش لـة سـةرجةم فةرمانطـةو دامـةزراوةكانى      : ضوارةم
 .هةرَيمدا
 .لة ئةسَلي ثرؤذةكةداش هيض تَيبينيةكمان لة بارةيةوة نيية( ضوارةمة)كة بر طةى : ثَينجةم
 ة لة ثرؤذةكةداش(ثَينجةم)طةى كة بر : شةشةم

رَيكخستنة سياسيةكان و رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى و ئةو رَيكخـراوة نـاحكومى و نَيودةوَلةتييانـةى لـة     
 :ناو هةرَيمدا كار دةكةنش هةروةها يةكَيتى و كؤمةَلةو يانةكانش ئةوةى ثةيوةستة بةم كاروبارانةى خوارةوة

 .ةوة نييةليذنة تَيبينيى لة بارةي  –أ 
 شَيوةكانى خةرجكردن بةثَيى ئةو رَيوشوَينانةى لةم بارةيةوة ثةيرةو دةكرَين –ا 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -ت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةش كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طــي ئــةو ماددةيــة ناوةر ؤكةكــةي لةوةيــةش كــة كَينــة حوكمــةكاني ئــةم ياســاية    ســةبارةت بــةو ماددةيــةش طرن 
دةيانطرَيتةوةش كة ئةم دةستةية دةتوانَيت ضاودَيري ئـين و كارةكانيـان بكـاتش خـازعي رةقابـة دةبـنش بؤيـة        

ين ئةطةر ثؤل  بكرَيت و جيا بكرَينةوة بةثَيي ثلـةو ثؤسـتةكانش ئـةوة شـتَيكي باشـةش ئَيمـة ثَيشـنيار دةكـة        
كةوا بر طةكان بةو شَيوةية بَيـتش ثةرلـةمان تةشـريكي لةسـةرةتاوة بـاس بكرَيـتش واتـا ثـَين ترَيـتش ثـَين           

ــةاَلتةكان و يةكــةم      ــةثَيي دةس ــةجَي كــردنش ب ــَي ب ــةاَلتي ج ــةرَي  و جَيطرةكــةيش دووةم  / دةس ــةرؤكي ه / س
 .اماني ثةرلةماندةسةاَلتي ياسا دانانش ثةرلةمانش ئينجا جَيطرةكةي و سكرتَيرو هةموو ئةند

دواتر بَيينة سةر دةسـةاَلتي جـَي بـةجَي كـردنش كـة ئـةوين هـةموو ثلـة تايبةتـةكان دةطرَيتـةوةش سـةرؤكي            
 .ئةجنومةني وةزيران و وةزيرةكانش بةو شَيوةية ثؤليين بكةين

بَيـتش  سةبارةت بة بر طةكاني ترش ئةوة يةكةم و دووةم و سَييةمش سةبارةت بـة دةسـةاَلتي دوادوةريـن دواتـر     
سَي دةسةاَلتةكان جيا بكرَيتةوةش ئةوة مةبةستمانة لة ثؤل  كردنةكةش بر طـةي ضـوارةم و ثَينجـةمش ئَيمـةش     
ثشـــتطريي لـــةو دار شـــتنةوةي ليذنـــةي نةزاهـــة دةكـــةينش كـــة بـــةم شـــَيوةية دايانر يشـــتووةش ثشـــتطريي لـــة  

 .دار شتنةوةكةيان دةكةينش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زانش كَي دةيةوَيت قسة بكات؟ ناويان دةنووسـ ش ئـةم ئةندامـة بةر َيزانـة داوايـان كـردووة قسـة بكـةنش         بةر َي
حممد شارةزووريش صباح بيت اهللش عبداهلل مام عليش شظان امحـدش شـؤر ش ييـدش بـةفرين حسـ ش      )رَيزداران 

ش ئـةو سـَي   (سليمانش دكتؤر امحدخورشيد امحدش جالل عليش ئاسؤ كةري ش دكتؤر بةشريش دَلشاد شةهااش هاذة 
 .ش بةر َيز حممد شارةزووري كةرةم بكة(تارا ئةسكةديش لال تاهرش زكية سيد ساحل)بةر َيزة 
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 (:شارةزووري)بةر َيز حممد امحد علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَييـداش مـن   سةرةتا من ثَيشنيارةم ئةوةيةش ئةو تةفاسـيلة كـة جيـا كراوةتـةوةو ليذنـةي هاوبـةش و نةزاهـة        
ش يـةعين  .....(....كا ةة العةانلني مل  )سةرجن  لةسةر ئةوة هةيةش ثَيويسـت ناكـات ناويـان بَينيـتش تـؤ دةَلَييـت       

هةموو فةرمانبةران لة دةسةاَلتي راثةر اندنش ئيرت هـةمووي دةطرَيتـةوةش ضـونكة لـة مـاددةي سـَي ئيشـارةتي        
ينش من سةرجنَيك  لةسةر خاَلي يةكـةم هةيـةش كـة باسـي     ثَيداوةش بةاَلم ئةطةر هاتة سةر ئةوةي كة ناويان بَي

 .ثارَيزطارو جَيطرةكانيان دةكاتش ئةجنومةني ثارَيزطاشي بؤ زياد بكرَيتش سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار صباح بيت اهلل كةرةم بكة
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
الكيانا  السياسية اننظما  التم  املاني اامحتةادا  ااجلمعيةا    )لة ماددةي ضوارش فةقةرةي ثَينج بَيذينت 

 :بَيتة( املتعلق بامنور التالية)بة رةئيا من ( االنوادي  يما يتعلق بامنور التالية
ديوانة رةقابا مـالي ئـةركي ويـة    زَيدةيةش ضونكة ( ا)ش خااَل (قانونية نشادر التمويل االتربع اااجه امنفاق-أ

ش بـة رةئيـا مـن ئيـل     (نراتا  امنظمة الااللية اخلا ة ب ا اتام خمالفت ا)دةبَيت ضةند جار را بَينتش يا سَي 
 .ظي قانونا ئَين جي ئؤ هاتية ديار كرنش كة ضاظدَيري دكاتنش زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لي كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار عبداهلل مام عة
 :بةر َيز عبداهلل علي ابراهي 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من هةمان تَيبيين كاك حممد شارةزووري  هةية لة دار شتين سَي فةقـةرةي يةكـةمش هـةر لـة دوو ثرؤذةكـةدا      
بــة دوو شــَيوةي جيــاواز هــاتووةش جارَيــك دةســةاَلتي ياســادانان ثــَين ســةرؤكايةتي هــةرَي  خــراوةش جارَيــك   

ةرؤكايةتي هةرَي ش بؤ ئةوةي لةوة رزطار ب  بة يةك جوملة بَلَي  حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية لـة سـةرؤكي      س
هـــةرَي  تـــا هـــةموو ئةنـــدام و  كارمةنـــداني دةســـةاَلتةكاني هـــةرَي  دةطرَيتـــةوةش بـــةثَيي جيـــاوازي ثلـــةو  

 .ناونيشانيانةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .امحد كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار شظان 
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لة ماددةي ضوارةم حةقيقةتةن زؤر بة دوورو درَيـذي هـاتووةش قـانونين ئـةو تةفاسـيل و ئةوانـةي ناوَيـتش        
َي  قانون خؤي ثوخت و ئةوانةيةش دةبَيت ديار بَينتش ئةو سَي دةسةاَلتةي كة بة تةفسيل باس كـراوةش مـن ثـ   

 :تسري احكام ه ا القانون تل )باشة هةرسَي بر طةي يةكةم بة يةك بر طة ئَيمة باسي بكةينش 
ش ئةوة هةمووي دةطرَيتةوةش ثَيويست ناكـات ئـةو   (العانلني مل السلطا  التشريعية االتنفي ية االقضائية: اام 

 .وةش ئةوانةي كة لةوَي ئين دةكةنتةفاسيلة بَيتش ئةوة هةمووي شاملةش ئةو دةسةاَلتانة هةمووي دةطرَيتة
 (.شركا  القطاع اخلاص املتعاقا  ن  الوزارا  انؤسسا  اداائر امقليمل كا ة)وةكو خؤي بَيت / دووةم

الكيانةةا  السياسةةية اننظمةةا  التمةة  املةةاني ااجلمعيةةا  االنةةوادي  يمةةا يتعلةةق )لةبر طــةي ســَييةم / ســَييةم
 .رَيش سوثاسوةكو خؤي بَيتة خوا( بامنور التالية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شؤر ش كةرةم بكة

 :بةر َيز شؤر ش ييد حس 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ماددةي ضوار لة بر طةي يةكش ئةطةر بةو تةفاسـيلة دوورو درَيـذةي وةكـو خـؤيش كـة خوشـك و       
ةش مـن ثَيشـنياز دةكـةم هـةروةكو كـاك حممـد شـارةزووري باسـي         برايان هةندَيكيان بة درَيذيان زانيوة مايةو

كردش ئةجنومةني ثارَيزطاي بؤ زياد بكرَيتش هةروةها لة دوا بر طةش ئةوةي خاَلي يةكةميش كـة دةَلَيـت هـةموو    
فةرمانبةران بةجياوازي ثلةو ناونيشانيانةوةش ئةوة بةو صيا ةوة تةنها ئةو فةرمانبةرانة دةطرَيتةوةش كةلة 

تةي سةرؤكايةتيةكاندا هةنش بةاَلم ئةوةي مووضة خؤرو فةرمانبةراني دةرةوةي ئةو سَي سةرؤكايةتيةش دةس
 (.لة سةرجةم فةرمانطةكاني هةرَيمدا)بؤية من ثَيشنياز دةكةمش كة ئةو صيا ةشي بؤ زياد بكرَيت 

اوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني لة خاَلي ثَينجةمداش لة بر طةي ثَينجةمدا كة باس لة قةوارة سياسيةكان و رَيكخر
و يةكَييت و كؤمةَلـةو يانـةكان دةكـاتش ئةحكامـةكاني ئـةو ياسـاية دةيانطرَيتـةوةش ئَيمـة لـة مـاوةي رابـردوو            
ياساي رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةنيمان دةركردش دواي تةئكيد كردنةوةم لـة خوشـك و برايـاني ليذنـةي     

عَيراقـي و نَيودةوَلةتيةكانيشـمان ثابةنـدي رَيسـاو رَينماييـةكاني      ياساييش ئةوة بوو كة ئَيمـة رَيكخراوةكـاني   
ضاودَيري دارايي كـردووة لـة هـةرَيمي كوردسـتانش بؤيـة ثـَي  باشـة بـؤ ئـةوةي بكةونـة ذَيـر ئـةحكامي ئـةو              

 .ياسايانةش كاري ئةو دةستةيةش رَيكخراوة عَيراقي و بيانيةكانيشي بؤ زياد بكرَيتش زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .زؤر سوثاسش رَيزدار بةفرين كةرةم بكة
 :بةر َيز بةفرين حس  خةليوة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسةي من لةسةر وشـةي هـةمووةش كـة ئَيمـة بـاس لـة هـةموو كارمةنـداني دةسـةاَلتةكان دةكـةينش لةوانةيـة            

و البـربَين لـة بر طةكانـداش ئـةو     كارطوزارين و ثاككةرةوةو باخةوانـةكانين بطرَيتـةوةش مـن ثـَي  باشـة هـةمو      
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بةر َيزانةي ثَيشرتي باسيان كردش مـادام ثارَيزطارةكـان و جَيطرةكـاني تَيدايـةش بـا ئةجنومـةني ثارَيزطاكانيشـي        
 .تَيدا بَيت

بر طةي ثَينجةمش كة باس لة قةوارة سياسـيةكان و رَيكخراوةكـاني كؤمةَلـةي مـةدةني دةكـاتش مـن ثـَي  باشـة         
سياسيةكان و رَيكخراوةكان هةر بة كراوةيي بهَيَلدرَيتةوةش نـاوي رَيكخراوةكـان نـةنرَيت     حزاش ئينجا قةوارة

 رَيكخراوي مةدةنيةش سياسيةش ضية؟
شـَيوازي  : )ـةكةيش باس لة شَيوازةكاني خةرك كردن دةكـاتش ثـَي  باشـة بـةم شـَيوةيةي لـَي بكرَيـت       (ا)بر طة 

 (.ةو كرا بَيت لة هةرَيمداخةرك كردن بةثَيي سيستةمي ذمَيرياري بَيتش ثةير 
باس لة لةبةرضاو طرتين ثةير ةوي ناوخؤي ئـةو حـزا و قـةوارة سياسـي و ئةوانـة دةكـاتش مـن        ( ت)بر طةي 

ثَي  باشـة ثـةير ةوةكاني نـاوخؤ بكرَيـت بـة ثـةير ةوي نـاوخؤي تايبـةت بـة خؤيـانش ضـونكة رانـاوي خؤيـان              
 .ت بة ثةير ةوي ناوخؤش زؤر سوثاسكؤكةرةوةي ثةير ةوةكانةش ثةير ةوةكاني ناوخؤ بكرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار خورشيد امحد كةرةم بكة

 :بةر َيز خورشيد امحد سلي 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ياسا بؤ هةموويانةش ناكرَيت ئَيمة زؤر بَيينة ناو تةفاسيلش فالن دةطرَيتةوةش فالن ناطرَيتـةوةش ئـةم تةفسـيلة    
ياسا خزمةت ناكاتش ئَيمة دةتوان  صييةية بدؤزينةوةش ضونكة هةمووي هاوواَلتينة بةثَيي هةر ثلةيةك  بؤ

و هةر مةسئووليةتَيكش هةر وةزيوةيةكش خازيكة بؤ ياساش لةبةر ئةوة تةحديـد ئـةم شةخصـانة وةكـو بَلَيـي      
وا بةباشـي دةزامن صـييةكة    ئَيمة طومان دةخةينة سةر جدديةتي جَي بةجَي كردني ياسـاش لةبـةر ئـةوة مـن    

تسري احكام هة ا القةانون تلة  كا ةة نةوايين امقلةيمل بيةض النظةر تةو املسةؤالية الةيت            : )بةم شَيوةية بَيت
حيمل ا مل السلطا  التشريعية االتنفي ية االقضائية، اك ل  الكيانا  السياسية ااملنظما  اامحتادا  االقطاع 

ش ئةمـة هـةموو كةسـَيك لـةو     (احلكونية كا ة  يما يتعلق بامنور التاليةة  اخلاص املتعاقا ن  الوزارا  ااجل ا 
واَلتة دةطرَيتةوةش بةبَي ئةوةي بَيينة سةر ناوي فالن هات و ناوي فالن نةهاتش بة رةئي من ئةم تةفسيلة لة 

 .ياسا خزمةت ناكاتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار جالل كةرةم بكة
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي قسةكاني كاك خورشيد دةكةمش ضونكة بةر اسيت كـة طوتـت هـةموو دةسـةاَلتةكاني جـَي بـةجَي       
كردن و ياسادانان و دادوةري دةتوانَيت هةمووي بطرَيتةوةو ياساكة كورترت دةبَيتةوةش تةئيدي بـراي بـةر َيزم   
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مش كة باس لة كؤمثانياكان دةكات لة خاَلي ضوارةمداش اليةنةكاني كةرتي تايبةت لـة كةسـان   كاك شؤر ش دةكة
 .و كؤمثانياكاني ناوخؤ و دةرةوةي هةرَي ش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار ئاسؤ كةري  كةرةم بكة

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كري  حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رة لةو ماددةية هةر ثَينج فةقةرةي بـاس لـةوة دةكـات كـة ئةحكامـةكاني ئـةم قانونـة بةسـةر ئةشـخاص          ديا
تةتبيد دةبَيتش بةاَلم بةبر واي من ضونكة تةعريوي فةسـاد نـةكراوةش وةكـو جةرميـةش كـة لـة زؤر قـةوانيين        

اني تةشـخي  كـراونش   واَلتاني تر باس لة بةرةنطاربوونـةوةي فةسـاد دةكرَيـتش لـةوَي جةرائيمـةكان بـة جـو       
ضونكة لَيرةدا بةر اسيت نازانرَيت ض بة جةرميةي فةساد دادةنرَيتش ض بة جةرميـةي فةسـاد دانانرَيـتش بؤيـة     
لَيرة تةنيا لة رووي ئةشخاصةوة دياري كراوةش يةعين ئةحكامةكاني ئةو قانونة تةنيا ئَيستا حاليةن بةسةر 

ةوة تاوانةكان و ئةوانةي بة تاواني طةنـدةَلي دةذمَيـردرَين   ئةشخاص تةتبيد دةبنش بةاَلم لة رووي مةوزوعي
 .دياري نةكراوةش ئةمةيان بة بر واي من نةقصَيكة لَيرةدا

ش ضـونكة بةر اسـيت   (امحةاا  االكيانةا  السياسةية   )بةنيسيبةت ثَينجةمش هةر لَيرة بر طةي ثَينجةم ثَي  باشة 
 .يستة ئيزافة بكرَيتش زؤر سوثاسكياناتي سياسي شتَيكةش ئةحزابين شتَيكي ترةش ثَيو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر بةشري كةرةم بكة

 :بشري تؤفيد حداد.بةر َيزد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةو ماددةيةش من ثشتطريي لة راثؤرتةكةي ليذنةي نةزاهة دةكةمش كة خاَلي دووةم ثـَين ترَيـت   
ةمش لةبــةر ئــةوةي ســوَلتةي تةشــريكي لــة ثــَين ســوَلتةي تةنويزييــةش ئةمــة هةرضــةندة لــة   بــؤ خــاَلي يةكــ

نةزةرياتةكانش بةاَلم لة واقيكدا شتَيكي دوورةش ئَيستا ئةمة دةكرَيتش هةروةها لة خـاَلَيكي تريشـدا ثشـتطريي    
و هةموو تةفاسـيلةي  لة رةئيةكةي بةر َيزان كاك عبداهلل مام علي و كاك شظان و كاك خورشيد دةكةمش كة ئة

ش يـةعين شـتَيكي كـورت مانايـةكي     (نةا قةل ادل  ) ناوَيتش بةر اسيت يةك لة سيواتي قانوني بـاش ئةوةيـة كـة    
ش دَيية خـوارةوة دايانـذمَيري تـا    (مجي  العانلني مل السلطة التنفي ية)تةواو و ثوخت بداتش تؤ لَيرة دةَلَييت 

مــةوة تــا برــووكرتين فةرمانبــةرش مــادام وايــة تــؤ بؤضــي ش باشــة لــة ســةرؤكي هةرَي(امجيةة  املةةوظفني كا ةةة)
 .اتضاء السلطة التشريعية االعانلني  ي ا: اام )دةيانذمَيريش فالن و فالن و فالنش نةخَيرش من دةَلَي  

 .اتضاء السلطة التنفي ية االعانلني  ي ا: ثانيا 
 (.اتضاء السلطة القضائية االعانلني  ي ا: ثالثا 

 .هةمووي دةطرَيتةوةش لة سةرؤكةكةي تا ئةخرييةكةي( لعانلني  ي اا)تةواوش ئيرت 
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( نؤسسةا  القطةاع اخلةاص   )ش ئةتراف بطؤر َيت بة (ايرا  القطاع اخلاص: رابعا )بةنيسبةت خاَلي ضوارةمةوة 
 .جوانرتة لة ئةتراف

ئـةوةي بـؤ زيـاد     منين ثشتطريي لة رةئيةكةي ليذنةي نةزاهة دةكةمش كـة ثَيويسـتة  ( لانسا )خاَلي ثَينجةم 
ش لةبـةر ئـةوةي هةنـدَي لـة مونـةزةماتي      (ااملنظما  غري احلكونيةة االااليةة العانلةة دالةل امقلةيمل     )بكرَيت 

دةولي هةية لة هةرَيمي كوردستان كـار دةكـةنش بةر اسـيت لـة مـةهامي خؤيـان دةردةضـنش زاهرييـن شـتَيكةش          
 .ةمة بطرَيتةوةبةاَلم باتين كارةكةي كة دةيكات شتَيكي ترةش ثَيويستة ئ

لــة خــاَلَيكي تــرداش ثشــتطريي لــة رةئيةكــةي كــاك ئاســؤ دةكــةمش منــين موالحــةزة دةكــةم تــةعريوي فةســاد   
هةيـةش  ( اجلةرائمل املخلةة بالشةر    )نةكراوةش لـة قـانون تةماشـا دةكـةيتش ئَيمـة لـة قـانوني عقوبـاتي عَيراقـي          

يهـادي قـازي ئةمـة بكرَيـتش داينـاوة فـالن و       ئيكتيواي نةكردووةش كةوا قـانون ئيجت ( اجلرائمل املخلة بالشر )
فالن و فالنش ضةند جةرميةيةكي ذماردووةش ئةمانة بة جـرائي  موخلـة بـة شـةرةف حسـاا دةكـرَينش ئَيمـة        
دةَلَي  ئةطةر ثَيويست بووش ضةند جةرميةيةكش يان ضةند كارَيك بذمَيردرَيتش كة ئةوانة بة فةساد حسـاا  

 .َيتش ض فةسادي مالي بَيتش زؤر سوثاسدةكرَينش جا ض فةسادي ئيداري ب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دَلشاد شةهاا كةرةم بكة
 
 
 

 :بةر َيز دَلشاد شهاا حاجي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر شتةكان طوترانش منين لةطـةَل ئـةو رةئيـةداني ش كـة ئـةو دامودةزطايانـة هـةمووي بـةو دوورو درَيذيـة          
رَينش ئةطةر ناو نران زؤر فجواتي تَيدا دروست دةبَيتش منوونة لةسةر ئةوة دةَلَيت سةرؤكي زانكؤكان و ناوبن

دةستةكاني فَير كردني تةكنيكي و راطري كؤليذو ثةميانطاكانش ياريدةدةرةكانيان تَيدا نييةش بـؤ زانيـاري بـة    
ةكــان لةبةردةســت بَيــتش بؤيــة مــن هــةمان دةرةجــاتي ئــةوانن و رةنطــة كــارو دةســةاَلتي زؤرتــرين لــة راطر 

ثَيشـنيار دةكــةمش فيكلــةن هةرســَي دةسـةاَلتي دادوةري و ياســادانان و جــَي بــةجَي كـردن ناويــان بَيــتش بــةاَلم    
ئيزافةيةكي بؤ بكرَيتش ئةو دةستةو دةزطايانةي كةوا سةر بةو دةسةاَلتانةنش بـؤ منوونـة ثةرلـةمان دةزطـاي     

ئةمة هةيئةتَيكة سةر بة ثةرلةمانةش بةشَيك نييـة لـة ياسـادانانش ئةوانـةي      ياسادانانةش دةسةاَلتي ياسادانانةش
كةوا لةو هةيئةتةشن فةرمانبةري ثةرلةمانين نـ ش ئةمـة بـةياني هةيئـةتَيكي موحلـةق بـة ثةرلةمانـةوة        
دةكرَيتش ئةمانةش ئيزافة بكرَينش ياخود بـةياني هةيئـةتَيك  ئيسـتيحداس دةكرَيـت ئيلحـاق بـة دةسـةاَلتي        

دوةري دةكرَيت و كاريشي قةزائي نييةش بةاَلم لةبةر هؤكارَيك وةكو ئةوةي كة لة هةيئـةي مـاي مـرؤظ كـة     دا
سةر بة ثةرلةمان دةبَيتش ياخود هي ضاودَيري داراييش ئةواني تر زؤربةيان طوترانش ئةطـةر وةكـو ناوهَينـان    
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ة سياسـيةكان حزبـةكاني لةطـةَل بَيـتش     لة خاَلي ثَينجةميشداش تةبيكي من لةطةَل ئةو رةئيـةدامش كـةوا قـةوار   
حزا و كياناتي سياسيش يةعين قةوارة سياسيةكان و رَيكخراوةكاني كؤمةَلةي مةدةني و يةكَييت و كؤمةَلةو 
سةنديكاشش ئةطةر ئةو تةمسياتانة هاتنش سةنديكاش بةشَيكةش ياخود جيـاوازةش ناوهَينـانَيكي جيايـة لةطـةَل     

ــةكانش ســةنديك  ــةو ســةنديكاكان و يانــةكانش   يــةكَييت و كؤمةَل ــتش واتــا يــةكَييت و كؤمةَل اكانين ئيزافــة بكرَي
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار هاذة كةرةم بكة

 :نشطف بةر َيز هاذة سليمان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نة نـي ش بــةاَلم لَيــرة لــة  دةربـارةي مــاددةي ضــوارةمش يةكـةمش بةر اســيت منــين لةطــةَل ئـةو هــةموو تةفاســيال   
ــودير      ــامش م ــو قائيمق ــة ئيدارييــةكان وةك ــراوة ســةرؤكي يةك ــان ك ــت نيش ــان دةس ثارَيزطارةكــان و جَيطرةكاني
ناحيةي تَيدا نييةش ثَي  باشـة ئـةوةي بـؤ زيـاد بكرَيـتش هـةروةها سـةرؤكي ئـةو دةسـتانةي كـة بـة وةزارةت            

 .نةبةسرتاونش ئةوةشي بؤ زياد بكرَيت
اليةنةكاني كةرتي تايبةت لة كةسان و كؤمثانياكـان كـة طرَيبةسـتيان لةطـةَل وةزارةت و     : ةَلَيتلةضوارةمدا د

هةموو دةزطاو فةرمانطةكاني هةرَيمدا هةيةش يةعين هةية تةئكيد دةكاتةوةش كة ئَيسـتا هةيـةش بـةاَلم وشـةي     
 .مشوليان بكاتهةية بطؤر َيت بة هةبَيتش يةعين لةمةودواش ئةطةر هةبَيتش حوكمي ئةو ياساية 

ــةوش مــن ثــَي  باشــة     / ثَينجــةم ــةدةني و يــةكَييت و كؤمةَل ــةي م قــةوارة سياســيةكان و رَيكخراوةكــاني كؤمةَل
 .سةنديكاكانيشي بؤ زياد بكرَيتش لةطةَل بر طةي ثَينجةمش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر امحد كةرةم بكة

 (:وةرتي)عليامحد ابراهي  .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةربــارةي خــاَلي يةكــةم و دووةم لةطــةَل رةئــي ليذنــةي هاوبــةش دامــةش كــة خــاَلي يةكــةم بــؤ دووةم بَيــتش    
دووةمين بؤ يةكةم بَيتش ئةو دار شتنةي كة ليذنةي نةزاهة كردوويـةتيش رةنطـة ضارةسـةري بةشـَيكي ئـةو      

سـيان كـردش لـةوةي كـة ئايـا بـة درَيـذي باسـي هـةموو ئـةو كارمةنـدو            تَيبنيانةي كرد بَيـتش كـة هاوكـارامن با   
عامالنة بكرَيتش كة لةو موئةسةساتانة ئين دةكةنش يان نـا؟ فةقـةرةي يةكـةم كـة دةبَيتـة دووةمش تـةنها تـا        

ش كة ليذنةي نةزاهة ثَيشنياريان كـردووةش فةقـةرةي ضـوارةم زيـاد     (اا حا  الارجا  اخلا ة)بَيت ( الوزراء)
ش كـة ليذنـةي   (مجي  املوظفني مبختلف درجات مل اتنااين مل مل كا ة الااائر انؤسسةا  امقلةيمل  )تش كة دةكرَي

مل كا ة املؤسسةا   )نةزاهة ثَيشنياري كردووةش من ثَيشنيار دةكةم كة موئةسةسات ثَيشي دةوائري بنووسرَيتش 
ش .....(.......كالء الةوزارا  ااةةا ظني  ا)ش ضونكة موئةسةسة طةورةترة لة دةوائريش بؤية لَيرة (اداائر امقليمل
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ئةمة لة فةقةرةي ضوارةمدا ضارةسةر دةكرَيتش يةعين درَيذةكةي ثَيويست ناكاتش بةس بة رةئي من ئةوانة 
ناو هَينانيان شتَيكي باشةش ئةو تةفاسيلةش ضونكة يةك لة بنةماكاني هةر قانونَيـك بـؤ سـةركةوتين ئةوةيـة     

ئةحكامي ئةو قانونة دةيانطرَيتةوة بة روونـي ئاماذةيـان ثـَي بـدرَيتش بؤيـة مـن       كة روون بَيتش ئةوانةي كة 
 .ثَيمواية باس كردنيان شتَيكي زؤر ئاساييةش بةشَيكة لة سةركةوتين ياساكة

ش نـةك بـة صـييةي    (ايشمل رئيحمل الربملةان )بكرَيتة ( اتشمل)نووسراوة ( اتضاء السلطة التشريعية: ثانيا )لة 
 .كانين البرَيتش تةئيدي ئةوة دةكةمـة(مجي )موئةنةسش 

ــةبارةت بــة  ــةدا  ( رابعةةا )س ــَلي قانونةك ــة ئةس ــراوة ( شةةركا  القطةةاع اخلةةاص املتعاقةةا  نةة  الةةوزارا   )ل نووس
ش يــةعين لةطــةَل (نةة  الةةوزارا  اا نؤسسةةا  اداائةةر امقلةةيمل كا ةةة)ش بنووســرَيت (انؤسسةةا  اداائةةر امقلةةيمل)

 .فةرمانطةكاني هةرَي  وةزارةتةكانش يان لةطةَل موئةسةسات و
ي بـؤ زيـاد   (الكيانةا  االتنظيمةا  اامحةاا  السياسةية    : لانسةا  )منين ثشتطريي ئـةوة دةكـةم لـة فةقـةرةي     

اننظما  التم  املاني ااملنظما  غري احلكونية االاالية العانلة مل امقليمل اامحتادا  ااجلمعيةا   )بكرَيتش 
لـة يةكـةم نووسـراوة    (  يما يتعلق بامنور التاليةة )زيادة ( ا  الر االنوادي الثقا ية اامجتماتية ااي نشاي

وشــةي ( قانونيةةة)ش مــن لَيــرة بــة ثَيويســيت دةزامن كــة لــة دواي وشــةي  (قانونيةةة نشةةادر التمويةةل االتةةربع)
ي بؤ زياد بكرَيتش كة هةندَيك لة هاوكارامن ئاماذةيان ثـَي كـردش كـة ئـةمر ؤ مةبـدةئي شـةفافيةتش       (شفا ية)

ــتش بنووســرَيت  مةبــدة ش زؤر (قانونيةةة اشةةفا ية نشةةادر التمويةةل االتةةربع )ئَيكي طرنطــةش طرنطــي ثــَي دةدرَي
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار تارا كةرةم بكة

 :بةر َيز تارا حتس  ئةسكةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

د دةبَيت ئةحكامي ئةم قانونة؟ لةسةر كَييـة؟ بـا يةكـةم    بةر اسيت ئةمة طرنطة لَيرة دةَلَين لةسةر كَي تةتبي
ش ئينجــا دووةم شــت كــورت (كةةل نةةو يعمةةل مل هةة ه اهليئةةة)كــةس ئــةو هةيئةيــة خؤشــي بَيــتش يةكــةم شــت  

تسري احكام ه ا القانون تل  كةل نةو يثبةت تليةه     )بكرَيتةوة هةروةكو هاوكارامن طوتيان بةم شَيوةية بَيت 
ؤسسةةا  التنفي يةةة االتشةةريعية االقضةةائية ااميةةرا  اخلا ةةة مل القطةةاع اخلةةاص   الفسةةاد نةةو العةةانلني مل امل

اداائةر امقلةيمل اكة ل  ننظمةا      )ش ئـيرت هـةموو شـةريكةكان دةطرَيتـةوة     (االشركا  املتعاقا  نة  املؤسسةا   
ان كـرد  ش هةروةها هاور ام لةطةَل ضةند برادةرَيك كة باسـي سةنديكاشـي  (التم  املاني اامحتادا  ااجلمعيا 

ش قـانونين بـةم شـَيوةيةش كـة تـؤ      (اللبيب نةو ا مشةار   )ش تةواوش يةعين دةَلَيت (االكيانا  السياسية)لةطةَليان 
بةكورتي باست كردش كة دةَلَيي تةنويزي ئيرت ئةم هـةموو دوورو تةفسـيلةي ناوَيـت بـة سـةعات بـة هـةموو        

خةَلك زياتر تَيي دةطاتش لةبـةر ئـةوةي كـة تـؤ      شتة بر واتش بر وا بكةن خوَيندنةوةي قانون تاكو كورت بَيت
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دةَلَيي موئةسةساتةكان بةم شـَيوةيةش هـةر بـةم شـَيوةية دابر َيذرَيتـةوة وةكـو ئامـاذةم ثـَي كـردش زؤر ضـاكةو           
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار جةمال كةرةم بكة

 :ابراهي  ياهربةر َيز لال 
 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

ئَيمة لَيرة الزمـة لـةنَيو دوو شـت جياوازيـةكمان هـةبَيتش يـةعين شـت لـة شـت جيـاواز بكـةنش ئَيمـة ئَيسـتا              
نـةك قـانوني نةزاهةيـةش    ( اهليئة العانةة للنااهةة  )خةريكي دةرخستين قانونَيك  تايبةتة بة هةيئةيةكش كة 

نـاطوجنَينتش ثـَي  باشـرتة ئةطـةر     ( نونتسةري احكةام هة ا القةا    )ئةمة قانوني نةزاهة نييةش بؤيـة مـن دةبيـن     
ش ئةوة ئَيستا كة ئةوانة هةموو دةكةونة ذَير دةسةاَلتي هةيئةش مةبةستيان ( تا نطاق تمل اهليئة)بنووسن 

 تةةا نطةاق تمةةل اهليئةةة ا ةةالحيات ا  )ئةوةيـةش بــةس وا ديــارة بةشـَيوةيةكي تــر رؤيشــتووةش باشـرت دةبَيــت    
مجية   : اام )َل بـرادةرانش كـة ئـةو سـَي خاَلـة ببنـة يـةكش ئيقـترياح دةكـةم          من موتةفيق  لةطة( اام : لتشمل

العةةانلني مل نؤسسةةا  السةةلطا  الثالثةةة التشةةريعية االتنفي يةةة االقضةةائية مبختلةةف نسةةتويات مل اتنةةااين مل  
 .لَيرة كؤتايي بَيت وش سوثاس( الوظيفية دان استثناء

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كية سيد صاحل كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار ز

 
 :عبداخلالد بةر َيز زكية صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تَيبيني  لةسةر زجنريا يا ظان ماددَينت هاتيش كو بة رةئيا من باشـرتة  / من دوو تَيبيني  هةية بةر اسيتش ئَيك

يَيت هةيئـة ديـار بكـةينش     ئةركَي/ كو زجنريةك ظي شكلي بهَينتش ئةوةلي ئةم تةشكيال هةيئة بكةينش يا دوَي
 .بَي  ئةحكامَي دَي جَي بةجَي بن/ يا سَين

سةر ئةظي ماددةي ئةظةية كو ئةظ ماددة ئةطةر ئةم بـَي  سـةح كـةييَنش مـاددةي شةشـَي لـة       / تَيبيين دووةم
ةش بـةر َيز  يـا هـاتيش ئـةظ ماددةيـة دووبـارة بوويـ      ( ذ)بر طا ثَينجش خاَلة ثَينج بر طا وَيية سَييةدا تايبةت بر طـة  

سةرؤكي ثةرلةمانَيش لة ماددةي شةشَيدا دووبارة بوويةش بةتايبةتين ذي خاَلة سَي بر طـة ثَينجـَي خاَلـة سـَي     
هي ماددة شةشش ذَي كو دةسةاَلتيان داية ظَي هةيئةش هةر كةسةكي دي بكةويتة بةر كارَي ضـاظدَيريا دارايـي   

زيادةيـةش ئةطـةر بَيتـة البـردنش ضـونكة يـا تيكـرار         ظةت طريش ذي بةر هةندَي ئـةز دبيـن  كـو ئـةظ ماددةيـة     
 .بوويةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةش فةرموون
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كات لةو ماددةيـة  سةبارةت بة ثَيشنيارةكان و تَيبينيةكانش هةندَيك رةئي لةطةَل ئةوة بوون كةوا ثَيويست نا
وردةكارييةكان باس بكرَيت و تةفاسيلةكان باس بكرَيتش كاتي خؤي ئَيمـةش هـةر لـة ليذنـة هةنـدَيك رةئـي       
هةبووش بةاَلم ئَيمة بة ثَيويستمان زاني كةوا ئةو ماددةية هةموو ئةو حاَلةتانة بطرَيتةوةش كةوا ئةو كةسـانة  

تةوةش ئةطةر ناويشـيان لَيـرة بَيـتش راسـتة هةنـدَيك طوتيـان       دياري بكرَينش كةوا حوكمةكاني ياساكة دةيانطرَي
ثَيويست ناكات لة ياسا وردةكارييةكان باس بكرَيـتش بـةاَلم لـةو ماددةيـة ئةطـةر بةباشـي دةزانـن ئـةوة بـاس          
بكرَيتش هيض تةئسريَيكي سليب نابَيت لةناوةر ؤكي قانونةكةش بةاَلم ثاشةو ثَيشي دةسةاَلتةكان كَي ثَيشرت باس 

كرَيتش كاميـان دواتـر بـاس بكرَيـتش هـةموو لةسـةر ئـةوة رَيكـةوت  كـةوا هـةموو تَيبـيين و ثَيشـنيارةكان             ب
ثَيويستة حوكمةكاني ئةو ياساية هةموو فةرمانبةران بطرَيتةوةش ثلة تايبةتةكانش هةر لة سةرؤكي هـةرَي  و  

سةاَلتش بةاَلم جياوازييةكة ئةوة جَيطري و سةرؤكي ثةرلةمان و جَيطري و هةموو فةرمانبةراني هةر سَي دة
بووش ئايا ناوةكانيان بـَينت؟ بـؤ منوونـة داواكـاري طشـيت نـاوي بَيـتش سـةرؤكي هـةرَي  نـاوي بـَينتش سـةرؤكي             
ثةرلةمانش يان تةنها بَلـَي  كارمةنـداني دةسـةاَلتةكاني جـَي بـةجَي كـردن و ياسـادانان و دادوةريش ئةوةنـدة         

َيمـة لـة هـةردوو ليذنـة لةطـةَل ئـةوةدا بـووينش ئةطـةر ناوةكـان بَيـت و بـاس            كيوايةتةش يان وردةكارييةكةش ئ
بكرَيت لةناو ياساكة باشرتة دياري بكرَيتش ضونكة ئةوة يةكةم ياساية بؤ ثَيكهَيناني ئةو دةستةية دةرضووةش 

انـ  كـةوا   ثَيويستة ئةو كةسانةي كة دةيانطرَيتةوة حوكمةكاني ئةو ياساية ناويـان بَيـتش ئَيمـة بةباشـي دةز    
ماددةكةش بةاَلم ثَيويسيت بة دار شتنةوة هةيةش واتا لةطةَل ئةوةينة بر طةيةك تايبةت بَيت بة دةسـةاَلتي جـَي   
بةجَي كردنش هةر لةسةرؤكي بااَلي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن كـة سـةرؤكي هةرَيمـةش جَيطرةكـةي وش هـةتا      

ويـانش دةسـةاَلتي ياسـادانانش ئـةوين بـة بر طةيـةكي       هةموو كارمةندةكانش بةثَيي جياوازي ثلـةو ثايـةي وةزي  
جياواز بَيتش دةسةاَلتي دادوةري بة بر طةيةكي جياواز بَيتش دوايين بر طةكاني تر وةكو خؤي بَيتة خـوارَيش  

 .واتا ئَيمة لةطةَل ئةوةينة كة لةو ماددةية ثَيويستة ناوةكان بَينت و وردةكارييةكان باس بكرَيتش سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .ليذنةي نةزاهة كةرةم بكةن
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمةش لةطةَل ئةوة داينش وابزامن ئَيمـة لـة راثؤرتةكةمشانـدا ديارميـان كـردووةش كـةوا دةسـةاَلتةكامنان جيـا         

ن دياري كردووةش كة لـة سـةرؤك   كردؤتةوةو هةر بة تةسةلسولي خؤي داماناوةش تةنها و تةنها ئةو كةسانةما
و جَيطرةكان و هةروةها سةرؤكي ثةرلةمان و نائيبةكـةي و سـكرتَيرةكةيش يـةعين ئَيمـة تةصـنيوَيكمان بـؤ       
كردووة بةثَيي ئةو راثؤرتةي كة نووسيومانةش ثاشان هاتووين باسي هـةموو فةرمانبةرانيشـمان كـردووة بـة     

ةَل ئةوةشداين بر طةي ثَينجةم بَلَي  لة ئةسـَلي ماددةكةدايـةو   هةموو دةرةجات و عةناوينةكانيانش ئَيمة لةط
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ئَيستا بوو بة شةشةم لةالي ئَيمة تةنزمياتي سياسيمان دياري كردووةش لةطةَل ئةوة موجتةمةعي مةدةنيمان 
بؤ زياد كردووةش مونةزةماتي حكومي و دةوليشمان بؤ زياد كردووةش هـةروةها ئـةتراي قيتـاعي خاصيشـمانش     

وانةي تةعاقود دةكةن لةطةَل حكومةتداش بةتايبةتي ئةوانةي كة طرَيبةست و تةندةري و ئـةو شـتانةش   كة ئة
ئَيمة لَيرة هةموومان دياري كردووةش بةثَيي راثؤرتةكةي خؤمانش نازامن ئَيمة ثَيمان باشة ئـةو ثؤلينـةي كـة    

 .كردوومانة ترَيتة دةنطدانةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاخري صيا ةتان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :لة ئةجنامي ئةو راو بؤضوونة جياوازانة بةو شَيوةية ماددةكةمان دار َيشتةوة

 :املاد  الرابعة
 :تسري احكام ه ا القانون تل 

 . ا امجي  العانلني  ي اراؤساء السلطة التشريعية االتنفي ية االقضائية ااتضائ: اام 
 .ايرا  القطاع اخلاص املتعاقا  اشخا ا  اشركا  ن  الوزارا  انؤسسا  اداائر امقليمل كا ة: ثانيا 
التنظيما  السياسية اننظمةا  التمة  املةاني ااملنظمةا  غةري احلكونيةة االااليةة العانلةة مل امقلةيمل          : ثالثا 

 :لق بامنور التاليةاامحتادا  ااجلمعيا  االنوادي  يما يتع
 .قانونية نشادر التمويل االتربع-أ

 .ااجه امنفاق ا قا  للقواتا املتبعة مل الشر  - 
 .نراتا  امنظمة الااللية اخلا ة ب ا اتام خمالفت ا - 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئةو ثَيشنيارةي بؤمان هاتووةش ئَيستا دةخيةمة بةردةم بةر َيزتان

 :املاد  الرابعة
 :تسري احكام ه ا القانون تل 

 .راؤساء السلطة التشريعية االتنفي ية االقضائية ااتضائ ا االعانلني  ي ا-1
 .ايرا  القطاع اخلاص املتعاقا  اشخا ا  اشركا  ن  الوزارا  انؤسسا  اداائر امقليمل كا ة -1
ة االااليةةة العانلةةة مل امقلةةيمل التنظيمةةا  السياسةةية اننظمةةا  التمةة  املةةاني ااملنظمةةا  غةةري احلكونيةة   -3

 :اامحتادا  ااجلمعيا  االنوادي  يما يتعلق بامنور التالية
 .قانونية نشادر التمويل االتربع-أ

 .ااجه امنفاق ا قا  للقواتا املتبعة مل الشر  - 
 .نراتا  امنظمة الااللية اخلا ة ب ا اتام خمالفت ا - 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكةن بة كوردين

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضوارةم
 :حوكمةكاني ئةم ياساية بةسةر ئةوانةي خوارةوةدا جَي بةجَي دةكرَيت

سةرؤكي دةسةاَلتةكاني ياسادانان و جَي بةجَي كردن و دادوةري و سةرجةم ئةو كارمةندانـةي كـاري   : يةكةم
 .تَيدا دةكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزانش عةرةبيةكة دةكةينة ئةساسش ئةو ثَيشنيارة هاتووةش دةخيةينـة دةنطدانـةوةش ئَيسـتا ئـاخري جـار بـة       

 .عةرةبيةكة توَينةوةش ثاشان تةرجومةي كوردي دةكرَيتش فةرموون
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ةاملاد  الرابع

 :تسري احكام ه ا القانون تل 
 .رؤساء السلطة التشريعية االتنفي ية االقضائية ااتضائ ا االعانلني  ي ا -1
 .ايرا  القطاع اخلاص املتعاقا  اشخا ا  اشركا  ن  الوزارا  انؤسسا  اداائر امقليمل كا ة -1
يةةة االااليةةة العانلةةة مل امقلةةيمل  التنظيمةةا  السياسةةية اننظمةةا  التمةة  املةةاني ااملنظمةةا  غةةري احلكون   -3

 :اامحتادا  ااجلمعيا  االنوادي  يما يتعلق بامنور التالية
 .قانونية نشادر التمويل االتربع-أ

 .ااجه امنفاق ا قا  للقواتا املتبعة مل الشر  - 
 .نراتا  امنظمة الااللية اخلا ة ب ا اتام خمالفت ا - 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةنـدامي بـةر َيز لةطةَلدايـةش زؤر    ( 31)ةخيةمة دةنطدانـةوةش كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟       ئَيستا د

ــةوة؟     ــةرز بكات ــيت ب ــة دةس ــدا نيي ــَي لةطةَل ــوثاسش ك ــوثاسش   ( 14)س ــةش زؤر س ــدا نيي ــةر َيز لةطةَل ــدامي ب ئةن
 .بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش بؤ ماددةي ثَينج

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 بةشي دووةم
 ئةركةكاني دةستة
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 :ماددةي ثَينجةم
 :يةكةم

ــةكاني      -أ ــدةَلي و ثَيوانـ ــتين طةنـ ــاكاني نةهَيشـ ــي ياسـ ــادة كردنـ ــردن و ثيـ ــَي بـــةجَي كـ ــةثَيناو جـ ــتة لـ دةسـ
 .خزمةتطوزاري طشتييش بةثَيي دةستوورو ياسا ثةير ةو كراوةكان كار دةكات

 .اليةنانةو بابةتيانةو بةبَي جوداكاري ئةجنام دةدات دةستة ئةركةكاني خؤي بةبَي -ا
 .سةرؤك بؤي هةية داوا لة وةزارةتي داد بكات بؤ داناني لَيكؤَلةري داد بؤ كار كردن لة دةستةكةدا: دووةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبين كةرةم بكةن

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الثانيالفشل 
 ن ام اهليئة

 :اام 
تعمل اهليئة نو اجل تنفي  اتطبيق قوانني نكا حة الفساد انعايري اخلانة العانة ا قا  للاستور االقةوانني  -أ

 .النا   
 .تؤدي اهليئة ن ان ا حبيادية انوضوتية دان متييا - 

 .ئةللرئيحمل ان يطلب نو ازار  العال تنسيب حمققني تالني للعمل مل اهلي: ثانيا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي نةزاهة راثؤرتةكةتان بة كورديش ثاشان بة عةرةبي
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمــة وةكــو ليذنــةي نةزاهــة ثَيشــنيار دةكــةين ماددةكــاني ثَيــنج و شــةش لَيــك بــدرَيت و لــة يــةك مــاددةدا  

 :دابر َيذرَينةوة
 وةمبةشى دو

 ئةركةكانى دةستة
 :ماددةى ثَينجةم

 : لَيك بدرَين و لة يةك ماددةداو بةم شَيوةية دابر َيذرَينةوة( 6)و ( 5)ثَيشنيار دةكةين ماددةكانى 
 : يةكةم

دةستةى ضاودَيرى ثيادةكردنى ياساكانى نةهَيشتنى طةندةَلى و ثَيوانةكانى خزمةتطوزاريى طشـتى بـةثَيى    -أ
 .ةوكراوةكان دةكاتدةستورو ياساية ثةير
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 .ئةم بر طةية ال بربَيت  -ا
 . بؤ ئةركةكانى سةرؤك ( 11)ئةم بر طةية بطوازرَيتةوة بؤ ماددةى : دووةم

لَيكؤَلينـةوة لـة دؤزةكـانى طةنـدةَلى و رةوانـةكردنيان بـؤ دادطـاى تايبةاةنـدو         : لة جياتيان ئةمة دابندرَيت
 .بةدواداضوونيان

 :لة ئةسَلى ثرؤذةكةش بةم شَيوةية بَيت( 6)ماددةى  لة( دووةم)بر طةى : سَى يةم 
 . وةرطرتنى سكااَلى هاوواَلتيان و ئةو اليةنانةى كة ثةيوةنديان بة طةندةَليةوة هةية –أ 

 .ليذنة هيض تَيبينيى لة بارةيةوة نيية -ا 
 .نيية لة ئةسَلى ثرؤذةكةش ليذنة هيض تَيبينيى لة بارةيةوة( 6)لة ماددةى ( سَييةم: )ضوارةم 
 :ئةسَلى ثرؤذةكةش بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة( 6)لة ماددةى ( ضوارةم: )ثَينجةم

ــتى        ــةو رةوش ــةوةى ثَيوان ــؤ روونكردن ــى ب ــاركردنى وةزيو ــايةكانى رةفت ــارةى رَيس ــة ب ــايى ل ــى رَينم دةركردن
وامبوون لـة  خزمةتطوزاريى طشتىش كة دةبَي فةرمانبةرانى هةرَي  وةكـو مـةرجَيك بـؤ دامةزرانـدن و بـةردة     

خزمةتكردندا ثَييةوة ثابةند بن و ضـاودَيرى ئـةم ثابةنـد بوونـة بكرَيـت و رَينماييـةكان نـاوة نـاوة بـةثَيي          
 .ثَيويست هةموار دةكرَين

 :لة ئةسَلى ثرؤذةكةش بةم شَيوةية بَيت( 6)لة ماددةى ( ثَينجةم: )شةشةم
 .ؤي دةمَينَيتةوةلة دَيرى دووةم البربَيت و بر طةكة وةك خ( طةورة)وشةى  – 1
 .زياد بكرَيـت( لة ناوةوةو دةرةوةى هةرَي )لة كؤتايى بر طةكةدا دةستةواذةى  – 1
 .البدرَيت لة دةستةواذةكةدا( ثَيشكةشكردنى) وشةى  – 3
 .ليذنة هيض تَيبينيى لة بارةيةوة نيية( خ)ـةوة تا (أ)لة خاَلي  –أ 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةي خؤمان ثَيمانواية كة ئةو دوو ماددةية تَيكـةَل بكرَيـت و بـة يةكـةوة بـةو شـَيوةية       ئَيمة بةثَيي راثؤرتة

 .دابر َيذرَيتةوة
 :ئةم بر طةية بكرَيت بة دوو بةش و بةم شَيوةية –د 

 .دادوةران و ئةندامانى داواكارى طشتى و سةرثةرشتياراني دادو لَيكؤَلةرانى داد
 .ى ئاسايشى ناوخؤئةفسةرانى ثاسةوانى هةرَي  و هَيز –ذ 
 .لة ئةسَلى ثرؤذةكةش هيض تَيبينيةكمان لة بارةيةوة نيية( ذ)بر طةى  –ر 

 :لة ئةسَلى ثرؤذةكة( 6)لة ماددةى ( شةشةم: )حةوتةم 
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية  - 1
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية  - 1

 .ذةكة ليذنة تَيبينى لة بارةيةوة نييةلة ئةسَلآ ثرؤ( 6)لة ماددةى ( حةوتةم: )هةشتةم
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ببورةش بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش ئةمةي خوَيندرايةوة لَيرة دةبوايـة ثَيشـرت ترايـة دةنطدانـةوةش ئايـا ئَيمـة       
ئةو دوو ماددةية دةمج بكرَيتش ياخود دةمج نةكرَيت؟ ئةمة لةوانةية وةكو رةخنةيةك بَيت لةسةر خؤمـان  

 .وةكو ليذنةش سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

ئةوة ثَيويستةش بؤ ئةوةي ئـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي نةزاهـة ترَيتـة دةنطدانـةوةش دةمـج بكرَيـتش يـان دةنـج           
 .نةكرَيتش بةاَلم با جارَي ليذنةي هاوبةش رةئي ئةوانين وةربطرينش ثاشان دَيينةوة سةريش فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

هةرضةندة ماددةي ثَينج و ماددةي شةشش ماددةي ثَينج بة مةهامي هةيئة هـاتووةش مـاددةي شـةش هةيئـة     
هةَلدةستَيت بةم كارانةي خوارةوةش بةواتاي ياسايي هةردووكيش دةكرَيت هـةردووكي دةمـج بكرَيـتش ضـونكة     

ة هـةردوو ماددةكـة دةمـج    يةك هةدةف تةحقيد دةكاتش لةبةر ئةوة ئَيمة لـة ليذنةكـة  ثَيمـان بـاش بـوو كـ      
بكةين و بة تةسةلسولَيكي جياواز دامانر شتووةش ئةطةر جةنابت ئةمر بوـةرموويت ترَيتـة دةنطدانـةوة بـؤ     

 .دةمج كردنيش دوايي موناقةشةي لةسةر دةكرَيتش سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 
 
 

 :رؤذان عبدالقادردزةيي.بةر َيز د
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

ئَيمة هةردوو ليذنةش ليذنةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و ئـابووري ثَيشـنياري ئـةوةمان كـردووةو         
هـاور اين لةطــةَل ليذنــةي نةزاهــة ســةبارةت بــة يةكخسـتنةوةي هــةردوو مــاددةش مــاددةي ثَيــنج و شــةشش لــة   

 .ةت بة دار شتنةوةو ريزبةندي بر طةكانحاَلةتَيك ئةطةر رَيكخراش ئَيمة ضةند تَيبنيةكمان هةية سةبار
 :بةنيسبةت فةسَلي دووةم

 الفشل الثاني
 ن ام اهليئة

 :تقرتح اللجنتان :املاد  اخلانسة
 .من ما تنظمان ن ام اهليئة( 5)مل ناد  ااحا  بتسلسل املاد  ( 6)ا ( 5)دنج املادتني  -1
 ......... (....اام، ثانيا، ثالثا،)ترقيمل تسلسل  قرا  املاد  بة  -1
 . مل بااية الفقر ( تعمل اهليئة نو اجل)نقرتح ح   تبار  ( أ)الفقر   -3
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 (. )الياء الفقر   -4
 .من ا تالل ضمو التشاص رئيحمل اهليئة اليحمل ن ام اهليئة( ثانيا)ح   الفقر   -5
 .للماد  اخلانسة( 3)نو املاد  السادسة بتسلسل رقمل ( اام)جعل   -6
 (.استالم شكااي املواينني ااجل ا ( )املواينني)نا بعا كلمة ( ااجل ا )نقرتح اضا ة تبار  ( أ / ثانيا) -7
 (.اةا ظة تل )بة ( حتا ظ اهليئة)نقرتح تبايل تبار  (   /ثانيا) -6
 .مل السطر امال( السلوك)اىل نا بعا ( الوظيفي ) نقرتح اضا ة كلمة (  رابعا) -7
 (.كبار نوظفي الاالة اا امقليمل)مل السطر الثاني نو الفقر  ( كبار)مة نقرتح ح   كل(  1/ لانسا) -1
 .اىل ن اية الفقر ( دالل امقليمل ا لارجه ) نقرتح اضا ة تبار  ( 1/ لانسا) -9

 (.يشمل)نا بعا كلمة ( بتقايمل)نقرتح ح   ( 3/ لانسا)الفقر    – 11
 .ضباط حرس امقليمل( الثانية)قضا  ا لاص بال( اماىل)نقرتح جعل ا  قرتني ( د)الفقر   -11
 .م توجا تلي ا اية نالحظة(: سادسا)الفقر   – 11
 (.املالية)نو بعا ( ااملفتشني العمونيني)نقرتح ح   تبار  ( سابعا) -13

 (.املاد  اخلانسة)اتكون املادتان بعا دجم ما بالشياغة اآلتية ابرقمل 
 .ئَيستا خستمة بةردةسيت بةر َيزتانماددةكةمان هةموو دار شتةوة بةو شَيوةيةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دانيشتنةكة دوا دةخةين تا سةعات ضواري ئَيوارة بةردةوام دةب ش ضونكة تا شةو درةنط بـةردةوام دةبـ ش   
ثَيويستة بةرنامةي كارمان زوو تةواو بكةينش برينة كاري ترش سةعات ضوار لَيرة ضاوةر َيتان دةكةينش كةرةم 

 .كةنش فةرموونش خواتان لةطةَل بَيتب
 دانيشتين دووةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستانش بةردةوام دةب  لةسةر دانيشتنةكةمانش داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي و 
زانش بؤضوونَيك هةبووش ثَيشنيارَيك هةبوو كة ئابووري و ليذنةي نةزاهة دةكةين بَين بؤ سةر مةنصةش بةر َي

ماددةي ثَينج و ماددةي شةش دةمج بكرَيتش بكرَيتة ماددةيةكش ئةوة ثَيويست بة دةنطدان دةكاتش ئَيستا 
دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَل ئةوةية ماددةي ثَينج و شةش دةمج بكرَيتش كة ليذنةي هاوبةش زائيدةن 

ةوة بوون ماددةي ثَينج و شةش دةمج بكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش ليذنةي نةزاهة لةطةَل ئ
كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش ئَيستا ماددةي ثَينج و شةش 

 .دةمج كراش بيخوَينةوةش بؤ ئةوةي موناقةشةي لةسةر بكرَيتش فةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :دةستة ئةم كارانة دةكات: ماددةى ثَينجةم
ََ و ثَيوةرةكـانى خزمـةتطوزارى       : يةكةم جَيبةجَى كردن و ثيـادةكردنى ياسـاكانى بةرةنطاربوونـةوةى طةنـدة

 .طشتى بةثَيى دةستوورو ياسا كارثَيكراوةكان
ََ و ناردنى ب: دووةم  .ؤ دادطاى تايبةاةندو بةدواداضوونىلَيكؤَلينةوة لة سكااَلكانى طةندة

 .وةرطرتنى سكااَلى هاوواَلتيان و ئةو اليةنانةى ثةيوةنديدارن بة طةندةَلى: سَييةم
ثاراستنى نهَينى ناسنامةى ئةوانةى هاريكارى دةكةنش بةثَيى ياساش مةطةر هاريكار وازى لة ثاراسـنت  : ضوارةم
 .هَينابَى

ــةم ــنبريى  : ثَينجـ ــةوةى رؤشـ ــَيتى و    باَلوكردنـ ــتثاكى كةسـ ــتةكانى دةسـ ــةثَيدانى ر ةوشـ ــؤ طةشـ ــتماني بـ نيشـ
ثابةندبوونى خـودى بـة ثَيوةرةكـانى خزمـةتطوزارى و لةطـةَل بةرثرسـى تايبةاةنـدكار دةكـات لـة ثَينـاوى           

 .دانانى بةرنامةيةكى خوَيندنى نيشتمانى لة ثَيناوى ضةمكى دةستثاكيدا
ى وةزيوـى بـؤ ر وونكردنـةوةى ثَيوةرةكـانى خزمـةتطوزارى      دةرضوواندنى ر َينمايى بنرينةى ر ةوشـت : شةشةم

طشتى و ر ةوشتيةكانىش كة فةرمانبةرانى هةرَي  و كةرتى طشتى و تَيكةاَلو ثابةندى بن بةوةى مةرجَيكة بؤ 
دامةزراندن و لةثَيناو بةردةوامبوون و ضاودَيرى كردنـى ر ادةى ثابةنـدبوون ثَييانـةوةو بـةثَيى ثَيويسـتين      

 .ةمواربكرَى ناوبةناو ه
 :حةوتةم

ش كـة دةقةكـةى لـة بةشـى     (كسب  ري مشروق)دةرضوواندنى ر َينمايى بةثَيى بنرينةى دةسكةوتنى نار ةوا  -1
ثَينجةمي ئـةم ياسـايةدا هـاتووةش كـة دةبـَى فةرمانبـةرانى هـةرَي  و هاوسـةرةكانيان و منداَلـة ناكامـةكانيان           

ئاشكرا بكةن و لـة كاتَيـك بـؤ كـاتَيكى تـر هـةمواربكرَى بـةو        ثابةندبن  ثَييةوةو بةرذةوةندى دارايى خؤيان 
 .ثَييةى كة بة طوجناوى دةزانَى بؤ بةديهَينانى ئاماجنةكانى كة مةبةسنت

ــةند         -1 ــة ض ــةى ك ــةو كةس ــةبارةى ئ ــؤ ل ــة خ ــكاوانة دةطرَيت ــةى ر اش ــدى بةياننام ــى بةرذةوةن ــكرا كردن ئاش
ارايـى و ر ةسـيدى لـة بانكةكانـداو ثشـك و سـةندو مـافى        خانووبةرةو ومـاَلى طـوازراو و نـةطوازراوو داهـاتى د    

 .مةعنةوى لة ناو هةرَي  و دةرةوةدا هةية
 :ئاشكرا كردنى بةرذةوةندى دارايى ئةمانة دةطرَيتةوة -3

 .سةرؤكى هةرَي  و جَيطرةكةى -أ
 .سةرؤكى ثةرلةمان و جَيطرةكةى و سكرتَيرو ئةندامان -ا
 .سةرؤك وزيران و جَيطرةكةى -ت

 .ةزيرةكان و ئةوانةى بة ثلةى وةزيرن و بريكارى وةزارةتةكانو –ث 
ســـةرؤكى دةســـتةى طشـــتى دةســـتثاكى و جَيطرةكـــةى و هـــةموو بةر َيوةبـــةرة طشـــتيةكانى دةســـتةو          -ك

 .لَيكؤَلةرةكانى
 .خاوةنى ثلةى تايبةتى و بريكارةكانيان و ياريدةدةرةكانيان -ح
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 .بةر َيوةبةرة طشتيةكان و ياريدةدةرةكانيان -خ
 .دادوةران و ئةندامانى داواكارى طشتى و سةرثةرشتيارانى دادو لَيكؤَلةران -د

 .ئةفسةرانى ثاسةوانى هةرَي  و هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ –ذ 
هةر كةسَيك ثايةيةكى مةدةنىش يان سةربازى هةبَى و نـاوى لةسـةرةوةدا نـةهاتبَى و دةسـتة بةثَيويسـتى       -ه

 .دارايى بيان طرَيتةوةش بةثَيى ر َينماييةكانى بؤ ئةم مةبةستة دةردةضَىدةزانَى ر اثؤرتى ئاشكراكردنى 
 :هةشتةم

ــةرةى         -أ ــةو فةرمانب ــانةوةى ئ ــت لةكاركَيش ــثَيرَى بةدةس ــدار ر اس ــةى ثةيوةندي ــة فةرمانط ــؤى هةي ــتة ب دةس
ــةتى ذمــارة     ســاَلى ى (14)لَيكؤَلينــةوةى لةطــةَل دةكــرَىش بــةثَيى ياســاى بــةرزةفتكردنى فةرمانبــةرانى دةوَل

 .ش كة لة هةرَيمدا كارى ثَى دةكرَى1991
دةستة بؤى هةية ئةو سةرثَيريانةى كة ثةثوةنديدارن بة ثَيوةرةكانى ر اذةى طشتى بنَيـرَى بـؤ سـةرؤكى     -ا

فةرمانطــة حكومييةكــةىش كــة فةرمانبــةرة سةرثَيرــيةكةرةكةى ثَيــوة بةســرتاوةتةوةو بــؤى هةيــة ئةمــة بــة  
 .ر َيكارى بةرزةفتكردن و دادوةرى لة بارةيةوة ئةجنام بدرَى ر اسثاردةيةك بلكَينَىش تاكو

 :نؤيةم
دةستة بؤى هةية ضـاوديَرى دةسـتكارى كـردن بـة مـوَلكى هـةرَي  و ر َيطـاى بـةر َيوة بـردن بكـاتش ئةمـةش             -أ

 .بةهاوكارى دةبَى لةطةَل ديوانى ضاودَيرى دارايى و اليةنى ثةيوةنديدارى ديكةدا
ــؤ    ضــاودَيرى ياســايى بر  -ا يارةكــان و كارةكــانى وةزارةتــةكان و فةرمانطــةكان و ئــةو دةســتانةى ملكةضــن ب

 .ضاودَيرى و ر ادةى دةستثاكيان دةطرَيتةوة
ــارى و       -ك ــةوتين زانيـ ــةبَى دواكـ ــتةو بـ ــةر داواى دةسـ ــَى لةسـ ــاودَيرىش دةبـ ــؤ ضـ ــة بـ ــةى ملكةضـ ــةو اليةنـ ئـ

هةر ضيةك بَى ثلةى شاردنةوةى و هى تـرين  ر وونكردنةوةو بةَلطةنامةو دؤكيومَينت بة نهَينيةكانةوةش جا 
 .ثَيشكةش بةدةستة بكاتش كة دةستة بةثَيويستى دةزانَى بؤ مةبةستى ضاودَيرى سةيريان بكات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبيةكةش تكاية

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :تعمل اهليئة تل : املاد  اخلانسة
 .تنفي  اتطبيق قوانني نكا حة الفساد انعايري اخلانة العانة ا ق الاستور االقوانني النا    :اام 

 .التحقيق مل قضايا الفساد ااحالت ا اىل اةكمة املختشة انتابعت ا :ثانيا 
 .استالم شكاا  املواينني ااجل ا  املتعلقة بالفساد :ثالثا
 .نني ا قا للقانون ام اذا تنازل املتعاان تو احلمايةاةا ظة تل  سرية هوية املتعاا :رابعا
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نشر ثقا ة اينية لتنمية الالقيا  النااهة الشخشية ااملتةاام الة اتي مبعةايري اخلانةة اتعمةل نة         :لانسا
 .نسؤالني خمتشني نو اجل اض  نناهج دراسية ا ينية لتعايا نف وم النااهة

ي لتوضيح نعةايري اخلانةة العانةة االالقيات ةا الةيت يلتةام ب ةا        ا اار تعليما  قواتا السلوك الوظيف :سادسا
نوظفوا امقليمل االقطاع العام ااملختلط باتتبارها شريا للتعيني الالستمرار انراقبة نا  التقيا ب ا اتعال 

 .نو اقت ملر حسب احلاجة
 :سابعا

شل اخلانحمل نو ه ا القانون االةيت  ا اار تعليما  ا قا لقواتا الكسب غري املشراع املنشوص تلي ا مل الف -1
تلام نوظفي امقليمل اك ل  زاجات مل ااامدهمل القشر، الكشف تو نشةاحل مل املاليةة اتعةال نةو اقةت ملةر       

 .ا ق ملا تراه نناسبا لتحقيق امغراض املنشود  نن ا
ل نالي اار ا  يتضمو كشف املشا ح املالية بيانا  تفشيلية تما  لكه املكلف نو تقارا  اننقوم  ادل -1

 .مل املشار  ااس مل اسناا  احقوق نعنوية دالل امقليمل الارجه
 :يشمل كشف املشا ح املالية كل نو -3

 .رئيحمل امقليمل انائبه -أ
 .رئيحمل الربملان انائبه االسكرتري اامتضاء - 
 .رئيحمل الوزراء انائبه - 
 .الوزراء انو همل بارجة ازير ااكالء الوزارا  -ث
 .يئة العانة للنااهة انائبه امجي  ناراء اهليئة العانيني احمققي ارئيحمل اهل -ج
 .ا حا  الارجا  اخلا ة ااكالئ مل انعااني مل -ح
 .املاراء العانني انعااني مل -خ
 .القضا  ااتضاء امدتاء العام ااملشر ني العاليني ااةققني -د
 .ضباط حرس امقليمل اقو  امنو الااللي -ذ

نشب ناني اا تسكري ممو مل يرد ذكره اتاله اتةر  اهليئةة ضةرار  هولةه بتقريةر      اي شخص يشيل ن -هة
 .الكشف املالي، ا قا لتعليما  تشار هل ا اليرض

 :ثاننا
لل يئة ان تو ي الاائر  املعنية بسحب يا املوظف اخلاض  للتحقيق ا قةا لقةانون انضةباط نةوظفي الاالةة       -أ

 .النا   مل امقليمل 1991لسنة ( 14)رقمل 
لل يئة ان حتيل املخالفا  املتعلقةة مبعةايري اخلانةة العانةة اىل رئةيحمل الةاائر  احلكونيةة الةيت يةرتبط ب ةا             - 

 .املوظف املخالف، اهلا ان تر ق ذل  بتو ية بالاذ اجراءا  انضبايية اقضائية
 :تاسعا
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ديوان الرقابة املاليةة ااجل ةا     لل يئة ان تقوم مبراقبة التشر  بانوال امقليمل ايريقة ادارت ا بالتعاان ن  -أ
 .املعنية املر  

 .تشمل املراقبة قانونية قرارا  ااتمال الوزارا  االااائر ااهليئا  اخلاضعة للرقابة انا  نااهت ا - 
تلةة  اجل ةةة اخلاضةةعة للرقابةةة ان تقةةام لل يئةةة بنةةاءا  تلةة  يلب ةةا ابةةاان تةةنلري املعلونةةا  ااميضةةاحا       -ج

ق مبا  ي ا السرية ايا كانت درجة كتمان ا اغري ذل  مما تر  اهليئة ضرار  اميالع تلي ةا  ااملستناا  االوثائ
 .مغراض الرقابة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي نةزاهة بة كوردي

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش تةقريبةن ئَيمة هـةمان رامـان هةيـةو زؤر لـة يـةك      ئةوةي كةوا بةر َيزان لة ليذنةي هاوبةش خوَينديانةوة
نزيك ش تةنها ئةوة نةبَيت لة هةندَيك شَيوازي دار شـتنةوةيداش ئـةوين كَيشـةيةك نييـةش بؤيـة ثَيمـوا نييـة        
ثَيويست بكات دووبارة ئَيمةش ئةوة توَينينةوةش تةنها لة يةك خاَلدا نةبَيتش خـاَلي ثَينجـةمش كـة ثَينجةمـة     

ةشين ئامادةي كردووةش ثَيمواية ئةوةي ئَيمة تَيرو تةسةل ترةو هةندَيك بابةتي تري تَيدايـةش  ليذنةي هاوب
دةركردنــي رَينمــايي لــةبارةي رَيســاكاني رةفتــار كردنــي وةزيوــي بــؤ روون كردنــةوةي  / كــة دةَلَيــت ثَينجــةم

بـؤ دامةزرانـدن و    ثَيوانةو رةوشيت خزمةتطوزاري طشيتش كة دةبَيـت فةرمانبـةراني هـةرَي  وةكـو مـةرجَيك     
بةردةوام بوون لة خزمةت كردندا ثَيوةي ثابةند بن و ضاودَيري ئةو ثابةنـد بوونـة بكرَيـت و رَينماييـةكان     

 .ناوة ناوة بةثَيي ثَيويست هةموار دةكرَينش سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بكـةن ناويـان دةنووسـ ش ئةطـةر      زؤر سوثاسش بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمانش ئةوانةي دةيانةوَيت موداخةلة

رازيشن بةو تةرتيبةي كة هةردوو ليذنة دايانناوة دةستخؤشيتان لَي دةكةينش كةس نييةش ليذنـةي هاوبـةش   
ئاخري صيا ة توَيننةوةش بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش ئَي دةستتان بةرز نةكردش فـةرمووش ئـةم ئةندامـة    

شـةومن حممـدش عمـاد حممـدش عمـر نـورةديينش طةشـة داراش        )رَيـزداران   بةر َيزانة دةيانةوَيت موداخةلـة بكـةنش  
عبدالسالم بـةرواريش مسـرية طـؤرانش دكتـؤر بةشـريش ثـةروين عبـدالرمحنش دَلشـاد شـهااش ئاسـؤ كـةري ش هـاذة             

ش كةسـي تـر مـاوة؟ خـةليل عومسـانش كةسـي تـر مـاوة؟ تـارا          (سليمانش امساعيل حممـودش دكتـؤر امحـد وةرتـي    
 .خان كةرةم بكة ئةسكةديش شةومن

 :بةر َيز شةومن حممد  ريب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةنيسبةت ماددةي ثَينجةوة وةك بـاس كـراش مـاددةي ثَيـنج و شـةش دةكرَيـت بـة يـةكش بـةاَلم هةنـدَيك لـة            
تعمل اهليئة تل  نراقبة تنفي  )بر طةكان مايةوةش بةنيسبةت بر طةي يةكةمةوة ثَي  باشة بةم شَيوةية بَيت 

للحةا نةو ظةاهر  الفسةاد ا ةق      )ئـةو بر طةيـة بـةو شـَيوةيةي لـَي بكرَيـت       ( القوانني للحا نةو ظةاهر  الفسةاد   
 (.القوانني النا    ااحالت ا اىل اةكمة املختشة انتابعت ا

تعيني حمققةني انةاتي العةام    )بكات بة مةجليسي قةزا ( للرئيحمل ان يطلب نو ازار  العال/ )بر طةي دووةم
 (.اهليئة للعمل مل ه ه

التحقيق مل مج  املعلونا  اامدلة مل قضايا الفسةاد اابةال  رئاسةة امدتةاء     )ماددةي شةشةم كة كرا بة سَييةم 
 (.العام االبار قاضي التحقيق ملاذ امجراءا  القانونية

زافـة  ئي( استالم الشكااي االبالغةا  تةو الفسةاد اتشةمل كا ةة اميةرا  االشةركا  ااملنظمةا         )بر طةي دوايي 
 .بكرَيت تاكو دوايي

ئيزافـة بكرَيـت   ( ا ةاار تعليمةا  اقواتةا السةلوك امل ةين االةوظيفي      )هةروةها بةنيسـبةت بر طـةي شةشـةوة    
لتوضيح نعايري اخلانة العانة االالقيات ا اليت يلتةام ب ةا نوظفةوا امقلةيمل االقطةاع العةام ااملخةتلط        )لةوَيدا 

كونيةةة اكةة ل  املنظمةةا  الةةيت تعمةةل مل امقلةةيمل نةة  النةةوادي   اننظمةةا  التمةة  املةةاني ااملنظمةةا  غةةري احل 
 .ش زؤر سوثاس(االسنرتا  املوجود  مل امقليمل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار كةرةم بكة

 :بةر َيز عماد حممد حس 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية صـيا ة بكرَيـت   سةبارةت بةم ماددةية لة دواي دةمج كردنيان لة يةك ماددةدا
 :و دوو بر طةي تري لَي زياد بكرَيت

ضـونكة ئـةم   ، (تعمل اهليئة تل ) لة جياتي( تتوىل اهليئة ممارسة امل ام ااملتشا ا  التالية: املاد  اخلانسة)
اددةدا دةمـج  ماددةية باس لة مةهام و ئيختيصاصاتي هةيئةكـة دةكـاتش مـةهام و ئيختيصاصـات لـة يـةك مـ       
 :كراونش لةبةر ئةوة ثَي  باشة بةم موقةدميةية دةست ثَي بكاتش ئةم دوو بر طةيةش زياد بكرَيت

اض  سرتاتيجية شانلة نو نااهة اشفا ية انكا حة الفساد ااتةااد آليةا  ااخلطةط االةربانج املنفة        / )يةك
 (.هلا انتابعة تنفي ها ن  اجل ا  املعنية

امجراءا  القانونية الالزنة إللياء اا  س  اي تقا تكون احلكونة ير ا  ي ةا اا سةحب   الاذ / )بر طةي دووةم
امنتياز اا غري ذل  نو امرتبايا  اذا تبني ان ا قا ابرنت بناءا  تل  خمالفة احكام القوانني النا    اا  ري 

ش ضـونكة  (اجل ا  املختشةة قانونةا    تنفي ها باملخالفة للعقا املربم اتلحق ضررا  لشا ح العام اذل  بالتنسيق ن 
 .زؤر باس لة عقودو تةندةرات دةكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسش بينووسة بؤيان بنَيرةش رَيزدار عمر نورةديين كةرةم بكة
 (:نورةديين)بةر َيز عمر محدام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وة بر طةي ثَينجةم تايبةت بة باَلوكردنةوةي سةقافةي وةتةني و رؤشـنبريي  وةك لة راثؤرتي هاوبةشدا هاتو

و كةلتووري و نيشتمانييش كة لة بر طةكة توَينينةوة دةبين  تـةنها ئامرازَيـكش ميكانيزمَيـك ديـاري كـراوة      
بؤ بـاَلو كردنـةوةي ئـةو سـةقافةو رؤشـنبرييية نيشـتمانييةش ئـةوين ثرؤطرامـي ديراسـيةش ئةمـة بـؤ خـؤي             
كارَيكي زؤر باشةش بةاَلم رةنطة ئةطـةر هةنـدَي ئاليـةتي تـرو ئـامرازي تـرين ئيزافـة بكـةينش دةسـتة باشـرت           
بتوانَيت لة جَي بةجَي كردني ئةو مةهامةيدا كة باَلو كردنةوةي رؤشنبريي نيشـتماني باشـرت ئـةو ئةركـةي     

و ئامرازي تـرين ئةطـةر ئيزافـة    خؤي بةجَي بطةيةنَيتش ئةوين ئةوةية كة من ئةوة ئيزافة دةكةمش واتا دو
بكةينش ئةوين جطة لة رَيطاي باَلو كردنـةوةي رؤشـنبريي نيشـتماني لـة رَيطـاي دانـاني ثرؤطرامـي ديراسـي         
نيشتمانيش هةروةها بةستين كـؤنطرةو كؤنورانسـي زانسـيت تايبـةت بـة ديـاردةي قةاَلضـؤ كردنـي طةنـدةَليش          

 .دن و ثةروةردةيي و توَيذينةوةي زانسيتش زؤر سوثاسهةروةها سوود وةرطرتن لة ئامرازةكاني راطةيان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار طةشة دارا كةرةم بكة
 :بةر َيز طةشة دارا جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ش يـةعين (ا ةق القةوانني النا ة     )منين سةبارةت بة ماددةي ثَينج لة ئةسَلي ثرؤذةكـةش باسـي ئـةوة دةكـات     

لَيرة نازامن مةبةسيت قةوانيين عَيراقيةش ياخود قةوانيين دةوليشةش ضونكة كة ثَيويستة موعاهةداتي دةولي 
 .هةية لةم بوارةداش دةبَيت ئيشارةتي ثَي بدرَيت

ش (لـع انكلومـات  )بكرَيت بـة  ( التحقيق)ثَي  باشة ( اام)لة ماددةي شةش لة ئةسَلي مةشروعةكة لة يةكةم 
ــت الب( احالت ةةا) ــةي     (احالت ةةا اىل اةكمةةة املختشةةة  )ربَي ــي مةحكةم ــة ئيختيصاص ــةس ل ــة ب ــونكة ئيحال ش ض

تةحقيقةش كة ئةمة ثَيشَيل كردني مةبدةئي فةسَلي سوَلتاتةو تةدةخولة لة قةزاش لةبةر ئـةوة وا باشـرتة كـة    
ام لتحرية  الةاتو    البار قاضي التحقيق ملاذ امجةراءا  القانونيةة اا ابةال  رئاسةة امدتةاء العة      )بطوترَيت 

 (.اجلاائية انتابعت ا
يـةكان و  (NGO)ش مواتن  لَيرة لةطةَل ياساكةش ضونكة ئَيمـة بامسـان لـة    (استالم شكااي املواينني -أ: ثانيا )

استالم الشكااي االبالغا  )لة مونةزةماتي دةولي كردووةش لَيرة مواتن  نةبَيت باشةش هةر بةو شَيوةية بَيت 
 (.الفسادكا ة املتعلقة ب

ئةطةر ئـةو عيبارةيـةي بـؤ    ( نشر ثقا ة اينية انف وم رقابة ال اتية)هةر لة ماددةي شةش ( ثالثا / )سَييةم
 .زياد بكرَيت
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يتضمو كشف املشا ح املالية بيانا  تفشيلية تما  لكةه اا لضةاع لرقابةة محكةام     : لانسا / )لة بر طةي ثَينج
لي اار ا  مل املشةار  ااسة مل اسةناا  احقةوق نعنويةة دالةل       ه ا القانون نو تقارا  اننقوم  ادلل نا

 .ش زؤر سوثاس(امقليمل الارجه
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة
 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة كورت بكةمش ضونكة بةر اسيت موالحةزاتي قةيـدي نييـة   من نازامنش هيوادارم بتوامن قسةكامن لة سَي دةقيق

ئيلتيزام دةكةمش موالحةزات لةالي من هي ليذنةي قـانوني زؤر ئـةوةي بكـاتش ئةطـةر دةسـت ثـَي بكـةم ئـةم         
لةطةَل من موتةفقنش ( الكمل على اصدار)ش واتا دةبَي هةموو بر طةكان (تتوىل اهليئة امل ام امتية)ماددة تازةية 

 .ش ئةمة يةك(الكمل من اجل)رةئةسةن بكرَيتة ( تعمل اهليئة نو اجل :اام )ش واتا ( تعمل تل)
هةندَيك مةهام هةنة مةهام ن ش يان شةرحي ماددةيةكةش يان دةضيتة ئةحكامي عامة كة لة مـاددةي  / دوو

ةيةش بـؤ؟  دا ه(14)و ( 13)شازدة دةست ثَي دةكات و وةسوي بةشَيوةي طشيت ئيشي هةيئةية كة لة ماددةي 
رجاتـان لـَي دةكـةم    ( تعمةل اهليئةة تلة    )ش ئةمة هيض ناضَيتة خانةي (حتا ظ اهليئة تل  سرية تل  ك ا ك ا)

ي كـؤني  (رابعةا  )كـة  ( سادسةا  )ش لـة  (14و 13)ئةوة موالحةزة بكةنش ئةوة دةتوانرَيت برَيتة نزيكي مـاددةي  
ةرةبي نـةماوةش تكاتـان لـَي دةكـةم ئـةو      ماددةي شةشـة لـة كـوردي خوَيندرايـةوة قيتـاعي موختةَلـةتش لـة عـ        

 .قيتاعي موختةلةتة نةماوة
كشةف، يشةمل    يتضةمو )راسـتةش ثاشـان   ( ا ةاار )ي كـؤن بـووش تةماشـاي بكـةن يـةك      (لانسةا  )كـة  ( سةابعا  )لة 

ا ةق  )دةسـت ثـَي بكـةن    ( ا ةاار / لانسةا  )ش ئةمة موهيمة نييةش ئةمة شـةرحةش يـان بيكـةن    (بتقايمل الكشف
يشةمل بتقةايمل ثانيةا     )ش يان عيالجَيكي تري بؤ بدؤزنةوةش ضـونكة موهيمـة نييـةش    (اام ، ثانيا  :املعايري التالية

ثَينجي كؤنش ئةمانة شةرحي سةرةوةيةش سةرةوةي يةكةكة البدةن و لةوَي جوملةيةك ئيزافـة بكـةن   ( اثالثا 
 (............اام ، ثانيا : ا ق املعايري التالية)
دا (14و  13)جـارَيكي تـر دةضـَيتة بـواري ئـةو بابةتانـةي لـة مـاددةي         ( ثاننةا  ) ي كؤن كة بووة بـة (سادسا )

ش موهيمةكة (لل يئة ان حتيل)ين هةر ئةوا (ثانيا )ش (لل يئة ان تو ي)هةية تكاتان لَي دةكةم موهيمة نييةش 
 .تةقريبةن تةواو بووة

 (.تشمل املراقبة قانونية)دةضَيتة ئةحكامي عامة / دوو/ نؤ
ش ئةمةش دةتوانَيت برَيتة ئةحكامي عامةي ثـاش  (تل  اجل ة اخلاضعة للرقابة)ش موهيمة نييةش ئةوة/ سَي

و ملكةضش بةخواي بة كـوردي ملكـةض خازيكـة نييـةش رجاتـان لـَي دةكـةمش ئـةو ملكةضـة          ( 11و  16)ماددةي 
 .الدةن بيكةنة شتَيكي ترش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .رية طؤران كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار مس
 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تعمل اهليئة نةو اجةل نكا حةة الفسةاد اتطبيةق      )باشرت واية بةم جؤرة دابر َيذرَيتةوة ( أ/ثَينجةم)لة ماددةي 

دةزطايةش كة زؤر بـة  ش ئةمةش بؤ ئةوةي ئةركي يةكةمي ئةو (نعايري اخلانة ا قا  للاستور االقوانني النا   
 .رووني ديار بَيت لة موكافةحةي فةسادةش بَيطومان بةثَيي دةستوورو ياسا بةركارةكان دةبَيت

أش ثَيويسـتة ئاشـكرا   /بةنيسبةت ئةوةي كة ماددةي شةش بـووش ئَيسـتا دةمـج كـراوة لةطـةَلي بر طـةي ثَينجـةم       
قبةل نباشةر    )نيان بَيتش بؤيـة رسـتةي   كردني سةروةت و ساماني كةسي بةرثرسان بةر لة دةست بةكار بوو

 .بؤ زياد بكرَيت( ن ان مل
يــن نووســراوةش بــؤ بــةس قاســرينش ئةطــةر (اامد قا ةةريو)هــةروةها لــة خــاَلي ثَينجــةم كــة بؤتــة حةوتــةم 

اي شخص يشيل )تابيكينيشي لةطةَلدا بَيتش يةعين هةموو منداَلةكانش بةس قاصر نةبَيتش لَيرة ديسان باسي 
ش عةسكةريةكة دياري نةكراوة دةرةجةكةيش ثلةكةي لة ضـةندةوة دةسـت ثـَي بكـات     (كريننشب ناني اتس

مةسةلةنش لة سةرةوةي نةقيبـةش عةميـدةش ضـية؟ ئةطـةر ئـةوين ديـاري بكرَيـتش ئةطـةر خـاَلَيكين ئيزافـة           
 .سش زؤر سوثا(اايرا  القطاع اخلاص املتعاقا  امشخاص االشركا  ن  القطاع العام مل امقليمل)بكرَيت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر بةشري كةرةم بكة
 :بشري خليل حداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثـَي  باشـة كةليمةيـةكي بـؤ ئيزافـة بكرَيـتش ئـةوين        ( تعمةل اهليئةة  : اام )لةو دوو ماددةيةي كة لَيك دراوةش 

ؤ شــةفافيةت ثَيــوةرَيكي طرنطــة لــةو مةســةالنةو داخوازييــةكي ش لةبــةر ئــةوةي ئــةمر (ابشةةفا ية)كةليمــةي 
ــة  (تعمل اهليئة ابشفا ية نو اجةل اا تنفية  اتطبيةق القةوانني    )طةورةي جةماوةريشةش بؤية ئةطةر بكرَيت 

ش بؤيــة تيكــرار (ا قةةا  للاسةةتور االقةةوانني النا ةة  )البــدةينش لةبــةر ئــةوةي لــة نيهايــةتي فةقةرةكــة دةَلــَي  
ش كةواتة موكافةحةي فةساد دةبَيتة ئيشي (تعمل اهليئة ابشفا ية نو اجل نكا حة الفساد)دةَلَيت  دةبَيتةوةش

 .طرنطي ئةو هةيئةية
هــةردوو ليذنةكــة ئيقترياحيــان كــردووة كــةوا البرــَيتش لةبــةر ئــةوةي ئةمــةيان حاصــل   ( ا)لــة فةقــةرةي 

لة ( ثالثا )ر مةهامي رةئيسي هةيئةيةش لة تةحصيلةش فةقةرةي سَي برَيتة ماددةي دةش لةبةر ئةوةي ئةوَيندة
ش ئةمانـة مةلوعةيـةك   (لتنميةة الالقيةا  النااهةة   )خوارةوة كة باسـي نةشـري سـةقافةي وةتـةني دةكـات      

موئةساسات هَيناوة وةكو مةسةلةن لة مةناهيجي ديراسي كاك عومةرين باسـي ئـةوةي كـردش كـةوا كـؤنطرة      
ئةطةر ئيستيوادة لة حيوازي ديين بكرَيت بؤ ئةو مةسةلةيةش بؤيـة  بطريَيت بؤ ئةو مةسةالنةش منين دةَلَي  
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ش هــةتا ئيســالم و مةســيحي و (اامسةةتفاد  نةةو اخلطةةا  الةةايين جلميةة  امديةةان)ئةوةشــي بــؤ ئيزافــة بكرَيــت 
 .ئةوانةش ئةطةر لة وةعزي خؤيانش لة خوتبةي خؤياندا باس لةو ئةخيالقياتانة بكةن

باس لة كةشوي مةساحلي مـالي دةكـاتش دةَلَيـت كةشـوي مةسـاحلي مـالي ئـةوة        كة ( خامسًا)لة خاَلي دووةمي 
لَيرة ئةوةندة ئةوة دةكاتش كة كابرا فةرمانبةرةش باشة ئةوة مةفروزة لـة ثـَين ئـةوةي كـة فةرمانبـةر بَيـت       
بزان  ضي هةيةش هةتا بزان  لة وةزيوةكةي لة ضي زيادي كردووةش بؤيـة مـن ثـَي  باشـة لـة ئـاخريي ئـةم        

ش يةعين كةشوي مةساحلي خؤي بكات لة ثَين موباشةرةي مةهاميش (قبل نباشر  ن انه)اَلةدا بنووسرَيت خ
 ئينجا بزانَيت لة كاتي مةهامةكةي ضي بؤ زياد بووة؟

اي )دةَلَيت ئةوانةي كةوا مشولي ئةو كةشوي مالية دةكـات لـة ئـاخريي دةَلَيـت     ( ذ)لة خاَلي سَييةم فةقةرةي 
ش باشة من دةَلَي  ئةدي ئةوانةي كةوا تةقاعود بوونش لةوانةيـة كـابرا   (ني اا تسكريشخص يشيل ننشب نا

موتةقاعيديشةش بةاَلم ديسان فةسادي كردووةش يـان ئـةوةي كـةوا ئَيسـتا طـوَيي لَييـة كـةوا ئـةم قانونـةو ئـةم           
وة مشـولي  هةيئةية دروست دةبَيـت لةوانةيـة لـة ئَيسـتاوة حماوةلـة دةكـات خـؤي تـةقاعود بكـاتش دواتـر ئـة           

اي شخص يشةيل ننشةب نةاني اا تسةكري اا حيةال اا احيةل       )تةقاعود ناكاتش بؤية لة ئاخريي هةَلدةستَيت 
 (.تل  التقاتا قبل  رت  نثال نا يقار  نو ستة اش ر

ش بـة خـؤي لـة قـانوني ئينزيبـاتي      (لل يئة ان تو ي الاائر  املعنية بسحب يا املوظةف )نووسراوة ( سادسا )لة 
موةزةفَيـك كـةوا كةوتـة بـواري تةحقيقـةوة مـةفروزة سـةحيب يـةد بكرَيـتش بـةالي كـةمي لـة              دةوَلةت هةر

ش يــةعين ســيوةتَيكي ئيختيــاري بــدرَييَتش مــةفروزة (لل يئةةة)وةزيوةكــةي دوور بكرَيتــةوةش نابَيــت بطوترَيــت 
نةكةي خـؤي دوور  ش بؤ ئةوةي سيوةتَيكي ئيلزامي بداتَيش كة ئةو فةرمانبةرة لة شـويَ (تل  اهليئة)بطوترَيت 

 .بكةوَيتةوةش تا ئةوةي كة تةحقيقةكةي لةطةَل تةواو دةبَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار ثةروين عبدالرمحن كةرةم بكة
 

 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي شةشدا هةيةش ئَيستا دةكاتة بر طةي ثَينجةم لة ثاش دةمـج  من تَيبينيةك  لةسةر بر طةي ثَينجةم لة مادد

ا اار التعليما  ا قةا لقواتةا الكسةب غةري املشةراع املنشةوص تلي ةا مل الفشةل         )كردني ماددةكةش كة دةَلَيت 
اخلانحمل نو ه ا القانون االيت تلام نوظفي امقليمل اك ل  زاجات مل ااامدهمل القشر، الكشف تةو نشةاحل مل   

لَيرة من تَي ناطةم لةبةر ضي ذن و منداَلةكةي كةشف لةسةر ئةو ماَلـةو ئـةو شـتانةي كـة هـةيتيان      ش (املالية
اكة ل  زاجةات مل ااامدهةمل القشةر، الكشةف تةو نشةاحل مل املاليةة بعةا          )كةشف بكةنش من ثَي  باشة بكرَيتة 

ك موَلـك و مـاَلي   ش لةبةر ئـةوةي زؤر ذن هةيـة ثـَين ئـةوةي مَيـرد بـةو ثيـاوة بكـات هةنـديَ         (نباشر  ن انه
 .هةبَيت بةناوي خؤشي بَيتش جا ناكرَيت لَيرة كةشف لةسةر ئةو ماَلة بكاتش زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار دَلشاد شهاا كةرةم بكة

 :بةر َيز دَلشاد شهاا حاجي
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اسةةتالم شةةكااي املةةواينني ااجل ةةا  املتعلقةةة )يــةكخراوة  لــة خــاَلي ســَييةم لــة راثــؤرتي هاوبــةش ئــةوةي كــة 
ش (اجل ةا  املتعلقةة بالفسةاد   )لـة خوَيندنةوةكـةي بؤتـة    ( الشكااي املتعلقةة بالفسةاد  )ش تةبيكي بةخؤي (بالفساد

اسةتالم الشةكااي املتعلقةة بالفسةاد     )ش يـان  (استالم الشكااي نو املواينني ااجل ا )بؤية ئةطةر رَيك ترَيتةوة 
موهي  بةشَيوةيةك موعالةجة بكرَيتش ضـونكة ثَيموايـة تَيكةَليـةك دروسـت     ( ملواينني ااجل ا  املر نو ا

ا ةحا  الةارجا  اخلا ةة ا اكالئ ةمل     )بووةش لةوانةي كة ناويان هاتووة هةرضةندة تَييدا هاتووة كـة دةَلَيـت   
َيزطا بةناو هاتن ناويان بَيتش ضـونكة  ش بةاَلم ثَيشنيار دةكةم ثارَيزطارو ئةنداماني ئةجنومةني ثار(انعااني مل

بة حوكمي قانوني موحافةزات كؤمةَلَيك ئةو ئين و كارةي كـة ئَيسـتا لـة مـةهامي ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان       
 .دايةش ثَي  زةرووريية كة بة زيكر كردن ناويان بَيت

ةطـةر شـتَيكي بزةبـت    ئةوةي تر وةرطرتين سكااَلكانش هةم ديسـان ئـةوةي شـةكاوي لـة هاوواَلتيـانش مببـورن ئ      
حازرم نيية بَلـَي  بـةو نةصـة بنووسـرَيتش بـةاَلم مةبةسـتةكةي مـن ئةوةيـة وةرطـرتين سـكااَل لـة هـاوواَلتي             
شــتَيكي باشــةش راســتة لــة تــةعليمات ئاليــةت دادةنرَيــتش بــةاَلم مــن ثــَي  باشــة ئيلزامَيكــي تَيــدا بَيــتش كــةوا   

ــتا     ــةعين ئَيس ــةبَيتش ي ــانكاري ه ــَيوازَيكي زؤر ئاس ــةران    ش ــاتي فةرمانب ــؤ ئينزيب ــت ب ــةعليمات و زةواب زؤر ت
دةرضووةش كة مةفروزة بةو شَيوةيةو بةو شَيوةية مامةَلة لةطـةَل هاوواَلتيـدا بكـاتش بـةاَلم ضـونكة هـاوواَلتي       
وسيلةيةكي طةياندني نييةش بةر اسيت ئةو موشكيلةيةي لة كوردستان هةية ئةوةية دةوام لة سةعات هةشـيت  

دةكات تا سَيي ئَيوارةش سةعات نؤ دةهـَيَلن فةرمانبـةر برـتة ذوورَي سـةعات دوازدة دةرطـا       بةياني دةست ثَي
دادةخرَيتش هاوواَلتي شةكواي هةية لةم حاَلةتةداش نازانَيت بة كوَي بَلَيـت؟ ضـؤن بيطةيـةنَيت؟ بؤيـة لةطـةَل      

كـةوا رَيطايـةكي وةكـو دانـاني      ئةوةي كة ئةم هاوواَلتية حةقي ئةم طةياندنةي دةبَيتش بـةاَلم ئيلـزام بكرَيـت   
 .ئاليةتَيكي ئاسان و ئاشكراش بؤ ئةوةي هةموو هاوواَلتيةك بتوانَيت ثيادةي ئةم مافةي خؤي بكاتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار ئاسؤ كةري  كةرةم بكة

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كري  حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش بر طـةي دووةم لـة   (تتوىل اهليئة امل ةام االشةالحيا  امتيةة   )ثَي  باشة بةو شَيوةية بنووسرَيت  ثَيشةكي من 
التحري تو جرائمل الفساد نو تلقاء نفس ا اا )تةقريري موشتةرةك ثَي  باشة بةو شَيوةية صيا ة بكرَيتةوة 

ا ةة بة ل  ااحالت ةا اىل اةكمةة     بناءا  تل  البار ترد الي ةا نةو ايةة ج ةة كانةت امجة  امدلةة ااملعلونةا  اخل        
 (.املختشة انتابعت ا
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فةقةرةي ثَينجةم لةتةقريري موشتةرةكش كة ثَيمواية هـي سـَييةمة لـة مـاددةي شةشـةم لـة دواي جوملـةي        
بالتعةاان نة  اسةائل امتةالم     )ش ئةوة ئيزافة بكرَيت (نشر ثقا ة اينية لتنمية الالقيا  النااهة الشخشية)

/ ش لة كؤتاييدا ثَي  باشة سَي فةقةرةي تر ئيزافـة بكرَيـت بـؤ ئـةو ماددةيـة دةيـةم      (انيانؤسسا  التم  امل
 (.نشر تقارير دارية تو جرائمل الفساد انكا حت ا للرأي العام مل اسائل امتالم املختلفة)

ة بةر اسـيت  ش ضـونك (التعاان ن  اجل ا  اةلية االعراقية اامقليمية االعاملية ملكا حةة جةرائمل الفسةاد   / )يازدةم
 .جةرائيمي فةساد بؤتة زاهريةيةكي عالةمي

 .سوثاس، (اقرتاح املشراتا  اخلا ة بظاهر  الفساد/ )دوازدةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار هاذة كةرةم بكة
 :نشطف بةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اددةي ثَينج و شةش كرا بة يةكش لة دووةم ثشتطريي لـة ليذنـةي   دةربارةي ئةركةكاني دةستةش كة هةردوو م

نةزاهة دةكةم  كة دووةم بطوازَيتةوة بؤ ماددةي دةيةمش ضـونكة لـة زميـين ئةركـةكاني سـةرؤكةش لـة بر طـةي        
ثَينجةمي ماددةي شةشي ئةسـَلي ثرؤذةكـةش منـين ثـَي  باشـة كـة لَيـرةدا دةَلَيـت كـة طـةورة فةرمانبـةراني            

وسـةرةكانيانش منداَلـة ناكامــةكانيان دةربةسـت دةكـات كــة بةرذةوةندييـة داراييـةكانيان ئاشــكرا       هـةرَي  و ها 
بكةن بةر لة دةست بةكار بوونيان لة ئةركة وةزيويةكانيانش ئةوةي بـؤ زيـاد بكرَيـتش ضـونكة وةكـو طواـان       

ةي كـة موحاسـةبة   بةر اسيت هةندَيك كةس هةية يةعين مةعقول نيية موَلك و ماَلي خؤي هةيـةش دواي ئـةو  
ــك و مــاَلي خؤشــي هةيــةش بؤيــة بــةر لــة دةســت بــةكار بــووني لــة ئةركــة        بكرَيــت لةســةر  ئــةوةي كــة موَل
وةزيويةكةي وا باشة ئةوةي بؤ زياد بكرَيتش هـةمووي دووبـارة بوونةوةيـةش بؤيـة مـن ثـَي  باشـة ثَيشـكةش         

اددةي ضـوار بر طـةي يـةك و دوو و    كردني دةرخستةي بةرذةوةنديية داراييةكان هةر يةك لةوانةي كة لة مـ 
 .سَيدا هاتووةش ثَيويست ناكات ئةو هةموو دووبارة كردنةوةية

لة بر طةي حةوتةمش لَيرة ثشكَينةرة طشتيةكانش يةعين كة موفةتيشي عامش وابزامن ئةو وةزيوةية تاكو ئَيستا 
 .نيية لة كوردستانش لَيرة دانراوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش رَيزدار امساعيل حممود كةرةم بكةزؤر 

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بر طةي سَيش من هةمان تَيبيين كاك دَلشادم هـةبووش وةرطـرتين سـكااَلي هاوواَلتيـان و ئـةو      / لة ماددةي ثَينج
؟ كامــة اليــةن ثةيوةنديــدارة بــة    اليةنانــةي ثةيوةنديــدارن بــة طةنــدةَليش يــةعين ئــةو اليةنانــة كامــةن       

 .طةندةَليةوةش دةبَيت بةر اسيت صيا ةكةي باشرت بكرَينت
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لة حةوتةميشداش كاك دَلشاد ئةجنومةني ثارَيزطاي ئيزافة كردش من دةَلَي  ئيداراتين ئيزافة بكرَيتش ضونكة 
جنومةني وةزيران ئيـدارات لـة   ئيداراتين ئَيستا هةية لةطةَل ئيدارةي ئَيستا ئةو شوَينانةي كة بر يارة لة ئة

شـوَينةكانيان هــةبَيتش ثارَيزطـارو ئيــداراتش ئـةو ئيدارانــةي كــة ناومـان نــاونش ئيـدارةي طةرميانــةش ئيــدارةي      
 .سؤرانةش ئةو ئيدارانةش ئيزافة بكرَيت وةكو سةرؤك و يةكة ئيدارييةكاني تر ناويان بَينتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .َيزدار دكتؤر امحد كةرةم بكةزؤر سوثاسش ر

 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبارةي ماددةي ثَينج و شةشةوةش لةبةر ئةوةي بوون بة يةك ماددةش بؤية منين ئةو ثَيشنيارةم هةيةش كـة  
بـاس دةكـاتش لةبـةر ئـةوة      هةندَيك لة هاوكارامن تةرحيان كردش كة مةهامي ئةو ماددةيةش مةهامي هةيئةكة

أ و )ش من لةطةَل ئـةوةم هـةردوو   ( :تتوىل اهليئة امل ام امتية)ش سةرةتا بَلَي  (تعمل اهليئة نو اجل)لة جياتي 
العمةل بقياديةة انوضةوتية اشةفا ية دان متيةا نةو اجةل تنفية          : )بـةم شـَيوةية  ( اام )بكرَين بة يـةك  ( ا

ال ( ا)ش فةقـةرةي  (اخلانة العانةة ا قةا  للاسةتور االقةوانني النا ة        اتطبيق قوانني نكا حة الفساد انعايري
 .دةضَيت

استالم شكاا  املةواينني ااجل ةا  ااميةرا     -أ)لة ماددةي شةش لة ئةسَلي قانونةكة كة ( ثانيا )سةبارةت بة 
ثةيوةنـدييان   ش بؤ ئةوةي ماناكةي لة كورديةكةش بةشَيوةيةكي تر بووةش كة ئـةو جيهاتانـة  (املتعلقة بالفساد

استالم الشةكاا  املتعلقةة بالفسةاد نةو     )بة فةسادةكةوة هةيةش من ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة 
 (.املواينني ااجل ا  ااميرا 

ش مـن ثـَي    (لل يئة ان تو ةي الةاائر   )لة ماددةي شةشةمي ئةسَلي قانونةكةش كة دةَلَيت ( سادسا )سةبارةت بة 
لل يئة ان تقرر للاائر  املعنية بسحب يا املوظف اخلاض  للتحقيق )ش واتا (ان تقرر)ة بكرَيتة باشة ئةو توصي

ش نـةك بـة صـييةي تةوصـيةش     (النا   مل امقليمل 1991لسنة ( 14)ا قا لقانون انضباط نوظفي الاالة رقمل 
 .بة صييةي ئيقرار بَيت

تقةوم اهليئةة   )ش مـن ثَيشـنيار دةكـةم بكرَيتـة     (قلةيمل تقوم اهليئة مبراقبة التشةر  بةانوال ام   -أ)ش (سابعا )لة 
مبراقبة التشر ا  املتعلقة بانوال امقليمل ايريقة ادارت ا بالتعاان ن  ديوان الرقابة املاليةة ااجل ةا  املعنيةة    

 .ش زؤر سوثاس(املر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار تارا ئةسكةدي كةرةم بكة
 :  ئةسكةديبةر َيز تارا حتس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من ثشتطريي تةواو دةكةم لة ليذنة هاوبةشةكةو ئةوانةي تَيي هاتووةش بةاَلم بةباشي دةزامن ئةطةر بةكورتي 
 :هةموو مةهام و كارةكاني هةيئةكة دةتوان  بة سَي خاَل دةست نيشاني بكةين

 .ش ئةوة كارة ئةساسيةكةيةتيطةيشنت بة ئةجنامي لَيكؤَلينةوة لة طةندةَلي/ يةكةم
 .ضاودَيري كردارةكانش ئةوانةي دةيكةين/ دووةم

 .ضؤن وا لةو كةسانة بكةين كة ملكةضي ياساي طةندةَلي بن/ سَييةم
هةر ثشتطريي لة كاك عمر نورةديين دةكةم كة ضؤن وا بكةينش ضؤن وا لةو كةسانة بكةين ملكةضـي ياسـاي   

ســيمينارات و بةرنامــةي تايبــةت بــة طةنــدةَليش ئةطــةر بكــرا بوايــة    طةنــدةَلي بــن بــة كردنــةوةي دةورات و 
دةسةاَلتي ئةو هةيئةية لةوة دةبَيتش كة ماي بدرَييَتش ئةو ليذنةية خؤي كة قةزيةكي طةنـدةَلي بـة تـةواوي    

وو طةيشت بَي و راستةوخؤ بيدات بة قةزاش ئةطةر هاتو  لة ئةجنامي ئةوةي داي بة قةزاش بةاَلم نار ةزايي هةب
لةو كةسةي كة طةندةَلي ثيشان دةداتش بؤي هةبَيت جارَيكي تر تةميز بكاتـةوةو داوا بكـات ئيكـادةي نـةزةر     

 .بكرَيت بة قةزيةكةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة تثمانزؤر سوثاسش رَيزدار خليل 
 :محد ام  تثمان بةر َيز خليل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكةم ناوي ئةو بةشة وةكو براي بةر َيزم كاك ئاسؤ طوتي ناوي بةشةكة كة ئةركـةكان هـاتووةش    من ثَيشنيار

 .بكرَيتة ئةرك و دةسةالًََتةكاني دةستة
خاَلَيكي ترش لة دانيشتين ثَيشرتدا لةطةَل ضةند هاوكارَيك  ثَيشنياري دوو بر طةمان كردش كة داواكـارم لَيـرةدا   

 .جَيطةي بكرَيتةوة
يةكةميانش كـة دةَلَيـت لَيكؤَلينـةوة لـة دؤزةكـاني طةنـدةَليش مـن ثـَي          / كي ديكةش لة ماددةي شةشةمثَيشنيارَي

ــةوة ئـةجنام دراونش يـةعين    15/3/1991باشة ئةوةشي بـؤ زيـاد بكرَيـتش ئـةو طةندةَليانـةش كـة لـة دواي        
سـةر دروسـت بكرَيـتش    لةوانةية برادةراني ياسايي تؤزَيك ه  بكةن لةوةي كة ئةمة جـةدوةلَيكي قـانوني لة  

بَلَين ئةمة نابَيت ئةسةري رةجكي هةبَيتش بةاَلم من ثَيمواية هةندَيك جـار ئيستيسـنائات هةيـة لـة قـانونش      
ضونكة راستة ئةسَل ئةوةية كة قانون ئةسةري رةجكي نةبَيتش بةاَلم تؤ لَيرة هةَلناستيت بةوةي كـة شـتَيك   

ةكــة هةيــةش ئــةو كةســةي كــة ئيختيالســي كــردووةش   جةرميــة نــةبووة بيكــةيت بــة جةرميــةش بــةَلكو جةرمي  
ثَيشــرتين زانيوويــةتي كــة ئــةوة جةرميةيــةش بــةاَلم تــؤ دَييــت لَيــرة بــة نةصــَيك دةســةاَلتَيك دةدةيــت بــة     
دةستةيةك كة لة طةندةَليةكاني ثَين خؤي بكؤَلَيتةوةش من ثَي  باشـة لَيـرة ئـةوةش ئيزافـة بكرَيـت و هـةر       

ــةوة  15/3/1991ةوة لـة دؤزةكـاني طةنـدةَلي و ئـةو طةندةَليانـةش كـة لـة دواي        لَيكؤَلينـ )واي لَي بكرَيتش 
ي طَير اوةش بـةاَلم ديـارة ئـةوة    (1967)ئةجنام دراون و هةروةك ضؤن لة قانونة عَيراقيةكان هاتووة بؤ ساَلي 

انـدا نـاوي   ــةوة بَيـتش لـة هةنـدَي شـوَيين رسـتةو بابةتةك      (1991)بؤ ئَيمة ناكرَيتش من ثَي  باشة لـة سـاَلي   
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بةرذةوةنديية داراييةكان هـاتووةش هـةروةكو ئـةو رؤذة بـراي بـةر َيزم كـاك دكتـؤر ئـاراس ئامـاذةي ثـَي كـرد            
بةرذةوةنديية داراييةكانش دارايي زياتر ئةم وشةية ئةموالي نةقدي دةطرَيتـةوةش يـةعين عـةيين و شـتةكاني     

 .باشةو زؤر سوثاستان دةكةمتر ناطرَيتةوةش ئةطةر صييةيةك بؤ ئةمة بدؤزنةوةش زؤر زؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دواي ئةو موناقةشةو موالحةزاتانةي كة ئةو بـرا بةر َيزانـةش ئَيمـةش هـاور اين لةسـةر ئـةوةي كـةوا بكرَيتـة         

ماددةكة بكرَيتة مـةهام و سـةالحيةتش دواي ئـةوة بةنيسـبةتي هةنـدَيك       مةهام و سةالحيةتش واتا عينواني
موالحةزااان وةرطرت لةسةر ئةوةي كةوا لة بر طةي ثَينجدا باس لة عةقدي موئتةمةرات و نةدواتي عيلمي 
بكرَيتش ئةوة لة ماددةي حةوتدا بة ئاشكرا باسي لةسةر كـراوةش مـاددةي دوازدة بر طـةي حـةوت لـة عةقـدي       

مــةرات و نــةدةوات كــراوة لةســةر ئــةوةش موالحةزةكــة واريــدةش بــةاَلم خؤمــان هةمانــة لــة ماددةكــاني    موئتة
دواترداش لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات لَيرة ئيزافةي بكةينش تـةنها ئَيمـة فةقةرةيـةكي ترمـان ئيزافـة كـردووة       

يةكـة ئيدارييـةكان و   لةسةر تةلةبي ئةم خوشـك وبـرا بةر َيزانـةش ئـةوين ئةوةيـة كـةوا ئيزافـةي سـةرؤكي         
ئةعزاي مةجليسـي موحافـةزةو مةجليسـي بةلةدييـةكانين ترَيتـة زميـين ئـةو كةسـانةي كـة خـازيكن بـؤ            
كةشوي مةساحلي مالي بؤ تةقدي  كردنش دواتر ئَيمة وةكو ليذنةي هاوبةش و هةرسَي المان هاور اين لةسةر 

اسةةتالم )ا و يــةك و دوو بــرا تــر لةســةر ئــةوةي كــة ئةوانــة ئيزافــة بكــةينش موالحــةزةي كــاك دَلشــاد شــةها
ــت        ( الشةةكاا  ــري بكرَي ــةر تةفس ــةند ئةط ــةش هةرض ــوزي تَيداي ــك  م ــرة تؤزَي ــَي لَي ــةرة س ــاتش فةق ــت دةك راس

تةفسـريَيكي ياســاييانةش تةقريبــةن هــةمان مانـا دةطةيــةنَيتش بــةاَلم بــؤ زيـاتري وزوح ثَيمانوايــة بكرَيــت بــة    
اسةتالم الشةكااي املتعلقةة بالفسةاد نةو املةواينني ااجل ةا         )ش (املختلفة استالم الشكااي نو املواينني ااجل ا )

ش ئةوة وزوحَيكي زياتري تَيدايةو تَيطةيشتنَيكي تَيدايةش ئيرت دواتري بر طةكان هـةموو وةكـو خـؤيش    (املختلفة
 .هةرسَي ليذنةكان هاوبةش  لةسةر ئةوةي وةكو خؤي مبَينَيتةوةش زؤر سوثاس

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
 .كاك دكتؤر بةشري كةرةم بكة

 :بشري خليل حداد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــوون         ــةكار ب ــت ب ــَين دةس ــةوةي ث ــؤ ئ ــردش ب ــان ك ــةمان ئيقتريامح ــدامي ثةرل ــةبووش دوو ئةن ــك ه ئيقترياحَي
 .مةهامةكان كةشف بكرَيتش مةساحلةكان كةشف بكرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو
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 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةو كةشوي ماليةش عادةتةن لةو كاتةوة دةست ثَي دةكات كة لةسةر ئـةو مةنصـةبة وةردةطرَيـتش    
 ............ئةو ثؤستة وةردةطرَيتش دواتر ئةو كةسانة ئازادن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ست بةكارينش ئةطةر بَلَين لة ثَين دةست بةكار بوونةوةش نابَيتش يـةعين هـةموومان   بةر َيزانش ئَيستا ئَيمة دة

بـا بطرَيتــةوةش ئـةوةي ئَيســتا كــار دةكـاتش ئــةوةي لــة موسـتةقبةلين كــار دةكــاتش خؤيـان هةيئةتةكــة جَيــي      
 .ئيكتيمادن فةترةيةك دادةنَين و بةدواداضووني بؤ دةكةنش فةرموو بؤ ئاخري صيا ة

 :دلَير حممودبةر َيز حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشي دووةم
 ئةرك و دةسةاَلتةكان

 :دةستة ئةم كارانة دةكات: ماددةى ثَينجةم
ََ و ثَيوةرةكـانى خزمـةتطوزارى     : يةكةم جَيبةجَى كردن و ثيادة كردنى ياساكانى بةرةنطاربوونـةوةى طةنـدة

 .طشتى بةثَيى دةستوورو ياسا كارثَيكراوةكان
ََ و ناردنى بؤ دادطاى تايبةاةندو بةدواداضوونىلَي: دووةم  .كؤَلينةوة لة سكااَلكانى طةندة

 .وةرطرتنى سكااَلى ثةيوةنديدار بة طةندةَلي لة هاوواَلتيان و اليةنة جياوازةكان: سَييةم
ثاراسـنت  ثاراستنى نهَينى ناسنامةى ئةوانةى هاريكارى دةكةنش بةثَيى ياساش مةطةر هاريكار وازى لة : ضوارةم
 .هَينابَى

ــةم ــَيتى و     : ثَينجـ ــتثاكى كةسـ ــتةكانى دةسـ ــةثَيدانى ر ةوشـ ــؤ طةشـ ــتماني بـ ــنبريى نيشـ ــةوةى رؤشـ باَلوكردنـ
ثابةندبوونى خودى بةثَيوةرةكانى خزمةتطوزارى و لةطةَل بةرثرسى تايبةاةندكار دةكات لةثَيناوى دانـانى  

 .ابةرنامةيةكى خوَيندنى نيشتمانى لةثَيناوى ضةمكى نةزاهةتد
دةركردنى ر َينمايى لةبارةي رَيساكاني رةفتار كردني وةزيوـى بـؤ ر وونكردنـةوةى ثَيوانـةو رةوشـيت      : شةشةم

خزمةتطوزارى طشتىش كة دةبَيت فةرمانبةرانى هةرَي  وةكو مـةرجَيك بـؤ دامةزرانـدن و بـةردةوامبوون لـة      
ت و رَينماييـةكان نـاوة نـاوة بـةثَيي     خزمةتكردندا ثَييةوة ثابةند بن و ضـاودَيري ئـةم ثابةنـد بوونـة بكريَـ     

 .ثَيويست هةموار دةكرَيت
 :حةوتةم

ش كـة دةقةكـةى لـة بةشـى     (كسب  ري مشروق)دةرضوواندنى ر َينمايى بةثَيى بنرينةى دةسكةوتنى نار ةوا  -1
ن ثَينجةمي ئـةم ياسـايةدا هـاتووةش كـة دةبـَى فةرمانبـةرانى هـةرَي  و هاوسـةرةكانيان و منداَلـة ناكامـةكانيا          
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ثابةندبن  ثَييةوةو بةرذةوةندى دارايى خؤيان ئاشكرا بكةن و لـة كاتَيـك بـؤ كـاتَيكى تـر هـةمواربكرَى بـةو        
 .ثَييةى كة بة طوجناوى دةزانَى بؤ بةديهَينانى ئاماجنةكانى كة مةبةسنت

ــة ضــةند           -1 ــةى ك ــةبارةى ئــةو كةس ــةخؤ ل ــكاوانة دةطرَيت ــدىش بةياننامــةى ر اش ــى بةرذةوةن ــكرا كردن ئاش
نووبةرةو ومـاَلى طـوازراو و نـةطوازراوو داهـاتى دارايـى و ر ةسـيدى لـة بانكةكانـداو ثشـك و سـةندو مـافى            خا

 .مةعنةوى لة ناو هةرَي  و دةرةوةدا هةية
 :ئاشكرا كردنى بةرذةوةندى دارايى ئةمانة دةطرَيتةوة -3

 .سةرؤكى هةرَي  و جَيطرةكةى -أ
 .ئةندامان سةرؤكى ثةرلةمان و جَيطرةكةى و سكرتَيرو -ا
 .سةرؤك وزيران و جَيطرةكةى -ت

 .وةزيرةكان و ئةوانةى بة ثلةى وةزيرن و بريكارى وةزارةتةكان –ث 
 .سةرؤكى دةستةى طشتى نةزاهةو جَيطرةكةى و هةموو بةر َيوةبةرة طشتيةكانى دةستةو لَيكؤَلةرةكانى -ك
 .خاوةنى ثلةى تايبةتى و بريكارةكانيان و ياريدةدةرةكانيان -ح
 .بةر َيوةبةرة طشتيةكان و ياريدةدةرةكانيان -خ
 .دادوةران و ئةندامانى داواكارى طشتى و سةرثةرشتيارانى دادو لَيكؤَلةران -د

 .ئةفسةرانى ثاسةوانى هةرَي  و هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ –ذ 
 .سةرؤكي يةكة كارطَير يةكان و ئةنداماني ئةجنومةني ثارَيزطاكان وشارةوانييةكان -ه
هةر كةسَيك ثايةكى مـةدةنىش يـان سـةربازى هـةبَى و نـاوى لةسـةرةوةدا نـةهاتبَى و دةسـتة بةثَيويسـتى           -و

 .دةزانَى ر اثؤرتى ئاشكراكردنى دارايى بيان طرَيتةوةش بةثَيى ر َينماييةكانى بؤ ئةم مةبةستة دةردةضَى
 :هةشتةم

ــت لة    -1 ــثَيرَى بةدةس ــدار ر اس ــةى ثةيوةندي ــة فةرمانط ــؤى هةي ــتة ب ــةرةى  دةس ــةو فةرمانب ــانةوةى ئ كاركَيش
ــةتى ذمــارة     ى ســاَلى (14)لَيكؤَلينــةوةى لةطــةَل دةكــرَىش بــةثَيى ياســاى بــةرزةفتكردنى فةرمانبــةرانى دةوَل

 .ش كة لة هةرَيمدا كارى ثَى دةكرَى1991
كى دةستة بؤى هةية ئةو سةرثَيريانةى كة ثةثوةنديدارن بة ثَيوةرةكانى ر اذةى طشتى بنَيـرَى بـؤ سـةرؤ    -1

فةرمانطــة حكومييةكــةىش كــة فةرمانبــةرة سةرثَيرــيةكةرةكةى ثَيــوة بةســرتاوةتةوةو بــؤى هةيــة ئةمــة بــة  
 .ر اسثاردةيةك بلكَينَىش تاكو ر َيكارى بةرزةفتكردن و دادوةرى لة بارةيةوة ئةجنام بدرَى

 :نؤيةم
َيوة بـردن بكـاتش ئةمـةش    دةستة بؤى هةية ضاوديَرى دةستكارى كـردن بـة مـوَلكى هـةرَي  و ر َيطـاى بـةر        -1

 .بةهاوكارى دةبَى لةطةَل ديوانى ضاودَيرى دارايى و اليةنى ثةيوةنديدارى ديكةدا
ــؤ      -1 ــن ب ــتانةى ملكةض ــان و كارةكــانى وةزارةتــةكان و فةرمانطــةكان و ئــةو دةس ــايى بر يارةك ضــاودَيرى ياس

 .ضاودَيرى و ر ادةى دةستثاكيان دةطرَيتةوة
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ــؤ   -3 ــة بـ ــةى ملكةضـ ــةو اليةنـ ــارى و    ئـ ــةوتين زانيـ ــةبَى دواكـ ــتةو بـ ــةر داواى دةسـ ــَى لةسـ ــاودَيرىش دةبـ ضـ
ر وونكردنةوةو بةَلطةنامةو دؤكيومَينت بة نهَينيةكانةوةش جا هةر ضيةك بَى ثلةى شاردنةوةى و هى تـرين  

 .ثَيشكةش بةدةستة بكاتش كة دةستة بةثَيويستى دةزانَى بؤ مةبةستى ضاودَيرى سةيريان بكات
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .تكاية بة عةرةبيةكةي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الفشل الثاني

 ن ام ا الحيا  اهليئة
 :تعمل اهليئة تل : ملاد  اخلانسة

 .تنفي  اتطبيق قوانني نكا حة الفساد انعايري اخلانة العانة ا ق الاستور االقوانني النا    :اام 
 .التحقيق مل قضايا الفساد ااحالت ا اىل اةكمة املختشة انتابعت ا :ثانيا 
 .استالم الشكاا  املتعلقة بالفساد نو املواينني ااجل ا  املختلفة :ثالثا
 .اةا ظة تل  سرية هوية املتعاانني ا قا للقانون ام اذا تنازل املتعاان تو احلماية :رابعا

القيا  النااهة الشخشية ااملتةاام الة اتي مبعةايري اخلانةة اتعمةل نة        نشر ثقا ة اينية لتنمية ال :لانسا
 .نسؤالني خمتشني نو اجل اض  نناهج دراسية اينية لتعايا نف وم النااهة

ا اار تعليما  قواتا السلوك الوظيفي لتوضيح نعةايري اخلانةة العانةة االالقيات ةا الةيت يلتةام ب ةا         :سادسا
باتتبارها شريا للتعيني الالستمرار انراقبة نا  التقيا ب ا اتعال نو اقت  نوظفوا امقليمل االقطاع العام

 .ملر حسب احلاجة
 :سابعا

ا اار تعليما  ا قا لقواتا الكسب غري املشراع املنشوص تلي ا مل الفشل اخلانحمل نو ه ا القانون االةيت   -1
 مل املاليةة اتعةال نةو اقةت ملةر      تلام نوظفي امقليمل اك ل  زاجات مل ااامدهمل القشر، الكشف تو نشةاحل 

 .ا ق ملاتراه نناسبا لتحقيق امغراض املنشود  نن ا
يتضمو كشف املشا ح املالية بيانا  تفشيلية تما  لكه املكلف نو تقارا  اننقوم  ادلل نالي اار ا   -1

 .مل املشار  ااس مل اسناا  احقوق نعنوية دالل امقليمل الارجه
 :الية كل نويشمل كشف املشا ح امل -3

 .رئيحمل امقليمل انائبه -أ
 .رئيحمل الربملان انائبه االسكرتري اامتضاء - 
 .رئيحمل الوزراء انائبه - 
 .الوزراء انو همل بارجة ازير ااكالء الوزارا  -ث
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 .رئيحمل اهليئة العانة للنااهة انائبه امجي  ناراء اهليئة العانيني احمققي ا -ج
 .مل انعااني ملا حا  الارجا  اخلا ة ااكالئ  -ح
 .املاراء العانني انعااني مل -خ
 .القضا  ااتضاء امدتاء العام ااملشر ني العاليني ااةققني -د
 .ضباط حرس امقليمل اقو  امنو الااللي -ذ

رؤساء الوحاا  امدارية ااتضاء جمالحمل اةا ظا  اامقضية االنواحي ارؤسةاء البلةايا  ااتضةاء جمةالحمل      -هة
 .البلاية

شخص يشيل ننشب ناني اا تسكري ممو مل يرد ذكره اتةاله اتةر  اهليئةة ضةرار  هولةه بتقريةر       اي  -ا
 .الكشف املالي، ا قا لتعليما  تشار هل ا اليرض

 :ثاننا
لل يئة ان تو ي الاائر  املعنية بسحب يا املوظف اخلاض  للتحقيق ا قا لقانون انضةباط نةوظفي الاالةة     -1

 . امقليملالنا   مل 1991لسنة ( 14)رقمل 
لل يئة ان حتيل املخالفةا  املتعلقةة مبعةايري اخلانةة العانةة اىل رئةيحمل الةاائر  احلكونيةة الةيت يةرتبط ب ةا              -1

 .املوظف املخالف، اهلا ان تر ق ذل  بتو ية بالاذ اجراءا  انضبايية اقضائية
 :تاسعا

التعاان ن  ديوان الرقابة املالية ااجل ا  لل يئة ان تقوم مبراقبة التشر  بانوال امقليمل ايريقة ادارت ا ب -1
 .املعنية املر  

 .تشمل املراقبة قانونية قرارا  ااتمال الوزارا  االااائر ااهليئا  اخلاضعة للرقابة انا  نااهت ا -1
تلةة  اجل ةةة اخلاضةةعة للرقابةةة ان تقةةام لل يئةةة بنةةاءا  تلةة  يلب ةةا ابةةاان تةةنلري املعلونةةا  ااميضةةاحا       -3

ا  االوثائق مبا  ي ا السرية ايا كانت درجة كتمان ا اغري ذل  مما تر  اهليئة ضرار  اميالع تلي ةا  ااملستنا
 .مغراض الرقابة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرمووش كةرةم بكة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةرَيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اوازييـةك لـةنَيوان كوردييةكـةو عةرةبيةكـةدا هةيـةش      تةنها بؤ بةرضـاو خسـتنَيك لـة بر طـةي ثَينجةمـدا جي     
ــَي     ــدةوة دةَل ــةمان خوَين ــة كورديةك ــة ك ــونكة ئَيم ــؤ    )ض ــةرجَيك ب ــو م ــةرَي  وةك ــةراني ه ــَي فةرمانب ــة دةب ك

ــدن و  ــتة      ..........(دامةزران ــة ثَيويس ــةدراوةش ئةم ــادا ال ن ــامي تي ــاعي ع ــَي قيت ــةي دةَل ــة عةرةبيةك ــةاَلم ل ش ب
 .البدرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ئةطةر تةصليح بكرَيت و ئةو موالحةزةي كاك سةروةر وةربطرنش فةرموو( ثالثا )ئةو فةقةرةي سَي 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةي ســَييةم كــة      ــؤ دار شــتنةوةي بر ط ــؤ هــاتووةش ب ــتةي ســةرؤكايةتي ب ــة ثَيشــنيارَيكمان لةاليــةن دةس بــاس ل

ش (اسةتالم شةكااي املةواينني املتعلقةة بالفسةاد ااجل ةا  املختلفةة االتحقيةق  ي ةا         )ئيستيالمي شةكاوي دةكـات  
 .داوايان كردووة بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة كاك شؤر ش

 :بةر َيز شؤر ش ييد حس 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ثرؤذة ياساية لة حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتانةوة هـاتووة لـة كؤتـايي مـانطي نـؤي سـاَلي          وةكو دةزان 
ش لة دواي تَيكـةَل كردنـةوةي مـاددةي ثَيـنج و مـاددةي شـةشش لـة بر طـةي شةشـدا بـاس لـةوة دةكـات             1111

هـةرَيمي   ش حكومـةتي (ا اار تعليما  قواتا السلوك الوظيفي لتوضةيح نعةايري اخلانةة العانةة االالقيات ةا     )
ي (1)كوردستان بيست رؤذَيك نابَيتش يةعين بيست رؤذي بةسةردا نةرؤيشتووة لة ذَير ناوي نيزامي ذمـارة  

نيزامي قةواعيدي سلوك و ميهةنيةي دةركردووة بؤ حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانش ثَيموايـة      1111ساَلي 
ةنط دةبَيــت لــة دوو شــوَيندا بــاس ئـةوةي لــة بر طــةي شةشــدا هـاتووة زيــادةش ضــونكة لــة رووي ياســاييةوة لـ   

بكرَيتش ضونكة ثَيشرت حكومـةت ئـةوةي دةركـرد بـووش بـةاَلم ئـةو ثـرؤذة ياسـاية كؤنـةو سـاَلي ثـار هـاتووةش             
 .حكومةت بيست رؤذَيك نابَيت ئةو قةواعيدي سلوكةي دةركردووةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر درةنـط هـاتن تـاكو ئَيمـةش توانيمـان لـة بةرنامـةي كـار          ثرؤذة ياساكة كؤنةش بـةس راثـؤرتي ليذنـةكان   

 .دابنَي ش كةرةم بكة كاك عمر
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي كة كاك شؤر ش باسي لةسةر دةكاتش ئةوة نيزامَيكة سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران دةريكـردووةش     

 .ئةوة ثَيويست دةكات ئةم فةقةرةية لَيرةدا هةبَيتش سوثاس ئةمة ياسايةكي تايبةتيةش لةبةر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ساالر فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةر استيدا ئةطةر قةرارة ئَيمة قسة بكةينش بؤ ئةوةي بؤضوونةكامنان داخيلي ماددةكاني ئةم ياساية بكرَيتش 
ارَيكي ئيجابي و بةجَييةش بةاَلم بؤ تةنها قسةو برَيتة ثرؤتؤكؤلةوةش مـن تةسـةورم وايـة كـاتَيكي زؤر     ئةوة ك

دةكوذرَيت و ئَيمةش هيض خزمةتَيك بةم ياساية ناكةينش ضونكة لةر استيدا لة ماددةي ضوار ضةند هةظاَلَيك 
 ..........داخيلي دةكةين و تةرحيتةرحي ضةند بر طةيةكمان كردش طوتيان بؤ ماددةي شةش دةيهَيلَينةوةو 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بينووسةو بينَيرةش بةنووسينين ئَيستا بينَيرةش فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ضونكة ثَيشرتين نووسي بوومان و ناردمانش سةرؤكي ثةرلةمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .م بكةكاك عومةر كةرة
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل رَيزم بؤ بؤضوونةكاني كاك ساالر و هةموو ئةو خوشك و برا بةر َيزانةي ئَيرةش ئةم ياسايانةي كة 
ئَيمة لَيرة باسي لةسـةر دةكـةين و دةمانـةوَيت ئيصـداري بكـةينش بـة تةئكيـد هـةر هـةموومان دةمانـةوَيت           

ةمةندي بكةينش بةاَلم ئةم ياسايانة ثَين ئةوةي بَيتة ئَيرة هةموومان وةكـو ليذنـةكان قسـةمان لةسـةر     دةوَل
كردووةو كؤبوونةوةي لةسةر كراوةش صيا ةي بؤ كراوةتـةوةش كـة دةَلـَين لَيـي وةرناطريَيـتش بـة ثَيرـةوانةوةش        

و ئيزافـةمان كـردووةش ناكرَيـت هـةر     ئَيمة لةم ماددانة طةلَيك موالحةزاتي برادةرامنان بـة هةنـد وةرطرتـووة   
برادةرَيكش هةر موالحةزةيةكي هةبوو و ئارةزوومةند بوو موالحةزةكةي برَيتة نـاو ياسـاكةو لَيـرة ترَيتـة     

 .ناو ياساكة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر موالحةزةيةك ضـةند ئةنـدامي ثةرلـةمان تةئيـدي بكـاتش بـا صـيا ةكةي توَيندرَيتـةوةش بـؤ ئـةوةي           
 .بيخةينة دةنطدانةوةش ئةطةر موخاليف ياسا نةبَيتش كاك عبدالسالم فةرموو

 :صديدنشطف  بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دةَلَي  ئةطةر ئار ا تةرح كراش يان وةاَلم بدرَيتـةوةو شـةرح بكرَيـت بؤضـي داخيـل نـةبوو؟ يـانين رةضـاو         
 .حةي من كردم كة ئةسَلةن ئةو قسانة هي ئةم ماددةية ن بكرَيتش يةعين ئةو سَيش ضوار ئيقتريا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاك عبدالسالم ئةطةر ئةندامَيكي ثةرلةمان رةئيـةكين بـداتش برايـةكي تـرش يـان خوشـكَيكي تـر تةسـنيةي         
 نــةكات و ليذنةكــة وةري نــةطرَيت ئيهمــال دةكرَيــتش دوايــي بــؤ ليذنةكــةش ئــةوة نييــة يــةكش يــةك جــوابي  
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ثرسيارةكانتان بداتةوةش ليذنةكة لَيرة دانيشتوونة ديوـاق لـة راثؤرتةكـةيان دةكـةن و ئـةو بؤضـوونانةي كـة        
ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان ثشتطريي دةكات ترَيتة دةنطدانةوةش ئةطةر موخاليوي ياسا نـةبَيتش كـاك سـاالر    

 .فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تة بؤ هـةر ثـرؤذة ياسـاو بر يارَيـك راثـؤرت ئامـادة دةكرَيـت و لـة ليذنـةكانين طوتوطـؤ دةكرَيـتش بـةاَلم             راس

ــةكانين        ــةر َيز ليذنـ ــةتيش بـ ــاوتوَي كردنيـ ــابيلي تـ ــةتي و قـ ــد كردنيـ ــؤ دةوَلةمةنـ ــةمان بـ ــتين ثةرلـ دانيشـ
 ............مولزةمن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةئيةكةت وةرناطريَيتش كة وةري نةطرن زؤر تةبيكيةش فةرمووبةس ئةطةر تةسنية نةكرَيتة سةر ر

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ....ئةو تةرحانةي ئَيمة كردوومانة زياد لة ثَينج بؤ شةش ئةندامي ثةرلةمان تةسنيةي كرد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيننةوةش كة بةنووس  دايانة ثَيتانش با وازيح بَيتش فةرموو باشةش كاك عومةر تةرحةكةيان بة نووس  بيخو
 .بيخوَينةوة

 
 

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئةمة كة تةرحَيكة كراوة بؤ ئةوةي زياد بكرَيت لةسةر ماددةي شةشةم
دامةزراوة فَيركارييةكان لـةو   كار كردن بؤ بةشداري ثَي كردني رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني و/ يةكةم

 .ضاالكيانةي بؤ رووبةر وو بوونةوةي طةندةَلي ئةجنام دةدرَيت
هاوكاري كردن لةطةَل رَيكخراو و دةستة نَيودةوَلةتيةكان كة ثةيوةنديدارن بة رووبةر وو بوونـةوةي  / دووةم

دةم هــةموو جؤرةكــاني طةنــدةَلي و دار شــتين بةرنامــةي زانســيت بــؤ خؤثاراســنت و بةربةســت دانــان لةبــةر   
 .طةندةَلي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو دكتؤرة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ســوثاسش ئــةو ثَيشــنيارةي ئَيســتا وابــزامن كــاك ســاالر بــةرَيزيان بؤيــان ناردينــة بــاس لــة بةشــداري كردنــي    
هةية لة ماددةي دوازدة بـاس لـةوة دةكـاتش ئةطـةر ثةلـة نةكـةنش ئـةو        رَيكخراوةكان دةكاتنش ئَيمة دةقَيكمان 

ثَيشنيارانةي بؤمان هاتووة لة مـاددةي دوازدةو سـَيزةدا هةيـةش بـةَلَي لـة بر طـةي حـةوتش بـاس لـة ئيكـدادي           
تنميةة العالقةا  نة  املنظمةا  ذا  النشةايا  املشةاب ة، تطةوير امل ةارا ،         )ديراسات و حبوس دةكاتش بـاس لـة   

ش هةموو ئـةو بر طانـة   (قيق، آليا  تمليا  نلانة للااائر الرمسية، ادار  برانج التاريب ااقانة املؤمترا التح
ــة مــاددةي دوازدةدا لــةخؤ دةطــرنش هاوكــاري رَيكخراوةكــان و دةســتة نَيودةوَلةتيــةكان و رَيكخراوةكــاني         ل

امن ثَيويســت ناكــات لَيــرة لــةو  كؤمةَلطــةي مــةدةنيش ئــةوة ئــةو بر طــة ئــةو ضــاالكيانة لــةخؤ دةطرَيــتش وابــز  
 .ماددةيةش زياد بكرَيتش ضونكة لة ماددةي دوازدةدا باسي لَي كراوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تكاية نةصةكة توَينةوة دةخيةينة دةنطدانةوةش ئةطةر دةنطي هَينـاش ئينجـا ئـةوةش رةئـي هاوبةشـتان لةسـةر       

 .ئةوةمان ثَي بَلَين
 :ان عبدالقادر دزةييرؤذ.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة ئةو بر طةي كة ئيستيالمي شةكاوي بووش بر طةي يةكةم وةكو خؤي مايةوةش هي دووةم وةكو خؤيش هـي  

اسةتالم شةكاا  املةواينني املتعلقةةة    : )سـَييةمش سـةبارةت بـة وةرطــرتين سـكااَلكان دامانر َيشـتةوة بـةم شــَيوةية      
ش بر طةي ضوارةم و ثَينجةم وةكو خؤيش بةنيسـبةت بر طـةي شةشـةم    (ختلفة االتحقيق  ي ابالفساد ااجل ا  امل

كـةرتي طشــيت و تَيكةاَلوةكـةمان الداش واتــا قيتـاعي عــام و موختةلــةتش لةبـةر ئــةوةي بـاس لــة فةرمانبــةري      
بكـةينش ئـةوة   هةرَي  دةكاتش دامودةزطاكاني هةرَي ش ثَيويسـت ناكـات باسـي كـةرتي طشـيت و كـةرتي تَيكـةاَلو        

هةَلطرياش بةنيسبةت بر طةيةك ثَيشنياري ئةوة كرا سةرؤكي يةكة كارطَير يةكان  زياد بكرَيتش بر طةيةكمان بة 
رؤسةاء الوحةاا  امداريةة ااتضةاء جمةالحمل اةا ظةا  اامقضةية االنةواحي ارؤسةاء          )زياد كرد ( ه)ريزبةندي 

 .و شَيوةية بووش ريزبةندةكان بة(البلايا  ااتضاء الالحمل البلاية
بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش ئةو موقتةرةحة باس لة بةشداري ثـَي كردنـي رَيكخراوةكـاني كؤمةَلـةي مـةدةني      
دةكات تا ضةند بةشدار بـن و هاوكـاري ئـةو دةسـتةي بـنش بـؤ بةرةنطاربوونـةوةي ديـاردةي طةنـدةَليش ئَيمـة           

ةي ئةندامامنان نةداوةش ضونكة ئةو رَيطةيةمان ثـَي  وةاَلمةكةمان ئةوةيةش ئَيمة لةبةر ئةوة وةاَلمي يةكة يةك
نةدرا لةاليةن دةسـتةي سـةرؤكايةتيش لةبـةر ئـةوةي لـة مـاددةي دوازدةدا باسـي رَيكخراوةكـان كـراوةش ضـؤن           
هاوكاري ئةو دةستةية دةكةنش ئةو دةستةي طشيت نةزاهةش هةموو اليةك هاوكـار بـن بـؤ بةرةنطاربوونـةوةي     

رَيمي كوردســتانش كــة لــة مــاددةي دوازدةدا هــاتووةش ثَيويســت ناكــات لــةو ماددةيــة ديــاردةي طةنــدةَلي لــة هــة
بر طةيــةك زيــاد بكــةين بــةهاوكاري كردنــي رَيكخراوةكــاني كؤمــةَلطاي مــةدةني بــؤ دةســتةي طشــيت نةزاهــةش  

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 117 

 .ئَيستا ئاخري صيا ةتان توَيننةوةش بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشي دووةم
 ئةرك و دةسةاَلتةكان

 :دةستة ئةم كارانة دةكات: ماددةى ثَينجةم
ََ و ثَيوةرةكـانى خزمـةتطوزارى     : يةكةم جَيبةجَى كردن و ثيادة كردنى ياساكانى بةرةنطاربوونـةوةى طةنـدة

 .كانطشتى بةثَيى دةستوورو ياسا كارثَيكراوة
ََ و ناردنى بؤ دادطاى تايبةاةندو بةدواداضوونى: دووةم  .لَيكؤَلينةوة لة سكااَلكانى طةندة

 .وةرطرتنى سكااَلى ثةيوةنديدار بة طةندةَلي لة هاوواَلتيان و اليةنة جياوازةكان و لَيكؤَلينةوة لَييان: سَييةم
بةثَيى ياساش مةطةر هاريكار وازى لة ثاراسـنت   ثاراستنى نهَينى ناسنامةى ئةوانةى هاريكارى دةكةنش: ضوارةم
 .هَينابَى

ــةم ــَيتى و     : ثَينجـ ــتثاكى كةسـ ــتةكانى دةسـ ــةثَيدانى ر ةوشـ ــؤ طةشـ ــتماني بـ ــنبريى نيشـ ــةوةى رؤشـ باَلوكردنـ
ثابةندبوونى خودى بةثَيوةرةكانى خزمةتطوزارى و لةطةَل بةرثرسى تايبةاةندكار دةكات لةثَيناوى دانـانى  

 .نى نيشتمانى لةثَيناوى ضةمكى نةزاهةتدابةرنامةيةكى خوَيند
دةركردنى ر َينمايى لةبارةي رَيساكاني رةفتار كردني وةزيوـى بـؤ ر وونكردنـةوةى ثَيوانـةو رةوشـيت      : شةشةم

خزمةتطوزارى طشتىش كة دةبَيت فةرمانبةرانى هةرَي  وةكو مـةرجَيك بـؤ دامةزرانـدن و بـةردةوامبوون لـة      
ن و ضـاودَيري ئـةم ثابةنـد بوونـة بكرَيـت و رَينماييـةكان نـاوة نـاوة بـةثَيي          خزمةتكردندا ثَييةوة ثابةنـدب 

 .ثَيويست هةموار دةكرَيت
 :حةوتةم

ش كـة دةقةكـةى لـة بةشـى     (كسب  ري مشروق)دةرضوواندنى ر َينمايى بةثَيى بنرينةى دةسكةوتنى نار ةوا  -1
هاوسـةرةكانيان و منداَلـة ناكامـةكانيان    ثَينجةمي ئـةم ياسـايةدا هـاتووةش كـة دةبـَى فةرمانبـةرانى هـةرَي  و        

ثابةندبن  ثَييةوةو بةرذةوةندى دارايى خؤيان ئاشكرا بكةن و لـة كاتَيـك بـؤ كـاتَيكى تـر هـةمواربكرَى بـةو        
 .ثَييةى كة بة طوجناوى دةزانَى بؤ بةديهَينانى ئاماجنةكانى كة مةبةسنت

تــةخؤ لــةبارةى ئــةو كةســةى كــة ضــةند      ئاشــكرا كردنــى بةرذةوةنــدى بةياننامــةى ر اشــكاوانة دةطريَ     -1
خانووبةرةو ومـاَلى طـوازراو و نـةطوازراوو داهـاتى دارايـى و ر ةسـيدى لـة بانكةكانـداو ثشـك و سـةندو مـافى            

 .مةعنةوى لة ناو هةرَي  و دةرةوةدا هةية
 :ئاشكرا كردنى بةرذةوةندى دارايى ئةمانة دةطرَيتةوة -3

 .سةرؤكى هةرَي  و جَيطرةكةى -أ
 .كى ثةرلةمان و جَيطرةكةى و سكرتَيرو ئةندامانسةرؤ -ا
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 .سةرؤك وزيران و جَيطرةكةى -ت
 .وةزيرةكان و ئةوانةى بة ثلةى وةزيرن و بريكارى وةزارةتةكان –ث 

 .سةرؤكى دةستةى طشتى نةزاهةو جَيطرةكةى و هةموو بةر َيوةبةرة طشتيةكانى دةستةو لَيكؤَلةرةكانى -ك
 .ريكارةكانيان و ياريدةدةرةكانيانخاوةنى ثلةى تايبةتى و ب -ح
 .بةر َيوةبةرة طشتيةكان و ياريدةدةرةكانيان -خ
 .دادوةران و ئةندامانى داواكارى طشتى و سةرثةرشتيارانى دادو لَيكؤَلةران -د

 .ئةفسةرانى ثاسةوانى هةرَي  و هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ –ذ 
ني ثارَيزطاكـــان وشـــارةوانييةكان لةشـــارو قـــةزاو ســـةرؤكي يةكـــة كارطَير يـــةكان و ئةنـــداماني ئةجنومـــة -ه

 .ناحيةكان
هةر كةسَيك ثايةيةكى مةدةنىش يان سةربازى هةبَى و نـاوى لةسـةرةوةدا نـةهاتبَى و دةسـتة بةثَيويسـتى       -و

 .دةزانَى ر اثؤرتى ئاشكراكردنى دارايى بيان طرَيتةوةش بةثَيى ر َينماييةكانى بؤ ئةم مةبةستة دةردةضَى
 :هةشتةم

ــةرةى       -1 ــةو فةرمانب ــانةوةى ئ ــت لةكاركَيش ــثَيرَى بةدةس ــدار ر اس ــةى ثةيوةندي ــة فةرمانط ــؤى هةي ــتة ب دةس
ــةتى ذمــارة     ى ســاَلى (14)لَيكؤَلينــةوةى لةطــةَل دةكــرَىش بــةثَيى ياســاى بــةرزةفتكردنى فةرمانبــةرانى دةوَل

 .ش كة لة هةرَيمدا كارى ثَى دةكرَى1991
كة ثةثوةنديدارن بة ثَيوةرةكانى ر اذةى طشتى بنَيـرَى بـؤ سـةرؤكى    دةستة بؤى هةية ئةو سةرثَيريانةى  -1

فةرمانطــة حكومييةكــةىش كــة فةرمانبــةرة سةرثَيرــيةكةرةكةى ثَيــوة بةســرتاوةتةوةو بــؤى هةيــة ئةمــة بــة  
 .ر اسثاردةيةك بلكَينَىش تاكو ر َيكارى بةرزةفتكردن و دادوةرى لة بارةيةوة ئةجنام بدرَى

 :نؤيةم
ةية ضاوديَرى دةستكارى كـردن بـة مـوَلكى هـةرَي  و ر َيطـاى بـةر َيوة بـردن بكـاتش ئةمـةش          دةستة بؤى ه -1

 .بةهاوكارى دةبَى لةطةَل ديوانى ضاودَيرى دارايى و اليةنى ثةيوةنديدارى ديكةدا
ــؤ      -1 ــن ب ــتانةى ملكةض ــان و كارةكــانى وةزارةتــةكان و فةرمانطــةكان و ئــةو دةس ــايى بر يارةك ضــاودَيرى ياس

 .و ر ادةى دةستثاكيان دةطرَيتةوة ضاودَيرى
ــارى و      -3 ــةوتين زانيـ ــةبَى دواكـ ــتةو بـ ــةر داواى دةسـ ــَى لةسـ ــاودَيرىش دةبـ ــؤ ضـ ــة بـ ــةى ملكةضـ ــةو اليةنـ ئـ

ر وونكردنةوةو بةَلطةنامةو دؤكيومَينت بة نهَينيةكانةوةش جا هةر ضيةك بَى ثلةى شاردنةوةى و هى تـرين  
 .دةزانَى بؤ مةبةستى ضاودَيرى سةيريان بكات ثَيشكةش بةدةستة بكاتش كة دةستة بةثَيويستى

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
موالحةزةيةكمان هةبوو ئةطـةر ئـةوة ضـاك بكـةيتش ثاشـان بـة عةرةبيةكـة توَيندرَيتـةوةش         ( رابعا )بةس لة 

 .ئةطةر ضوارةميان توَينيتةوةش زةمحةت نةبَي
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ضوارةم طؤر انكاري بةسةرداهات

 .ثاراستنى نهَينى ناسنامةى ئةوانةى هاريكارى دةكةنش بةثَيى ياسا: ضوارةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة عةرةبين كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الفشل الثاني

 ن ام ا الحيا  اهليئة
 :تعمل اهليئة تل : ملاد  اخلانسةا

 .تنفي  اتطبيق قوانني نكا حة الفساد انعايري اخلانة العانة ا ق الاستور االقوانني النا    :اام 
 .التحقيق مل قضايا الفساد ااحالت ا اىل اةكمة املختشة انتابعت ا :ثانيا 
 . ي ااستالم شكاا  املواينني املتعلقة بالفساد ااجل ا  املختلفة االتحقيق  :ثالثا
 .اةا ظة تل  سرية هوية املتعاانني ا قا للقانون :رابعا

نشر ثقا ة اينية لتنمية الالقيا  النااهة الشخشية ااملتةاام الة اتي مبعةايري اخلانةة اتعمةل نة         :لانسا
 .نسؤالني خمتشني نو اجل اض  نناهج دراسية اينية لتعايا نف وم النااهة

ك الوظيفي لتوضيح نعةايري اخلانةة العانةة االالقيات ةا الةيت يلتةام ب ةا        ا اار تعليما  قواتا السلو :سادسا
نوظفوا امقليمل باتتبارها شريا للتعيني الالستمرار انراقبة نا  التقيا ب ا اتعال نو اقت ملةر حسةب   

 .احلاجة
 :سابعا

ا القانون االةيت  ا اار تعليما  ا قا لقواتا الكسب غري املشراع املنشوص تلي ا مل الفشل اخلانحمل نو ه  -1
تلام نوظفي امقليمل اك ل  زاجات مل ااامدهمل القشر، الكشف تو نشةاحل مل املاليةة اتعةال نةو اقةت ملةر       

 .ا ق ملاتراه نناسبا لتحقيق امغراض املنشود  نن ا
يتضمو كشف املشا ح املالية بيانا  تفشيلية تما  لكه املكلف نو تقارا  اننقوم  ادلل نالي اار ا   -1
 .املشار  ااس مل اسناا  احقوق نعنوية دالل امقليمل الارجه مل
 :يشمل كشف املشا ح املالية كل نو -3

 .رئيحمل امقليمل انائبه -أ
 .رئيحمل الربملان انائبه االسكرتري اامتضاء - 
 .رئيحمل الوزراء انائبه - 
 .الوزراء انو همل بارجة ازير ااكالء الوزارا  -ث
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 .هة انائبه امجي  ناراء اهليئة العانيني احمققي ارئيحمل اهليئة العانة للناا -ج
 .ا حا  الارجا  اخلا ة ااكالئ مل انعااني مل -ح
 .املاراء العانني انعااني مل -خ
 .القضا  ااتضاء امدتاء العام ااملشر ني العاليني ااةققني -د
 .ضباط حرس امقليمل اقو  امنو الااللي -ذ

جمالحمل اةا ظا  اامقضية االنواحي ارؤساء البلةايا  ااتضةاء الةالحمل     رؤساء الوحاا  امدارية ااتضاء -هة
 .البلاية

اي شخص يشيل ننشب ناني اا تسكري ممو مل يرد ذكره اتةاله اتةر  اهليئةة ضةرار  هولةه بتقريةر        -ا
 .الكشف املالي، ا قا لتعليما  تشار هل ا اليرض

 :ثاننا
املوظف اخلاض  للتحقيق ا قا لقانون انضةباط نةوظفي الاالةة    لل يئة ان تو ي الاائر  املعنية بسحب يا  -1

 .النا   مل امقليمل 1991لسنة ( 14)رقمل 
لل يئة ان حتيل املخالفةا  املتعلقةة مبعةايري اخلانةة العانةة اىل رئةيحمل الةاائر  احلكونيةة الةيت يةرتبط ب ةا              -1

 .اقضائية املوظف املخالف، اهلا ان تر ق ذل  بتو ية بالاذ اجراءا  انضبايية
 :تاسعا

لل يئة ان تقوم مبراقبة التشر  بانوال امقليمل ايريقة ادارت ا بالتعاان ن  ديوان الرقابة املالية ااجل ا   -1
 .املعنية املر  

 .تشمل املراقبة قانونية قرارا  ااتمال الوزارا  االااائر ااهليئا  اخلاضعة للرقابة انا  نااهت ا -1
للرقابةةة ان تقةةام لل يئةةة بنةةاءا  تلةة  يلب ةةا ابةةاان تةةنلري املعلونةةا  ااميضةةاحا     تلةة  اجل ةةة اخلاضةةعة   -3

ااملستناا  االوثائق مبا  ي ا السرية ايا كانت درجة كتمان ا اغري ذل  مما تر  اهليئة ضرار  اميالع تلي ةا  
 .مغراض الرقابة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـةر َيز لةطةَلدايـةش زؤر   ( 54)لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟      بةر َيزانش ئَيستا دةخيةمـة دةنطدانـةوةش كـيَ   

بةر َيز لةطةَلـدا نييـةش زؤر سـوثاسش بةزؤرينـةي دةنـط      ( 1)سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 
 .ثةسند كراش تكاية ماددةي حةوتش فةرموو

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 يةمبةشي سَي
 هةَلبذاردني سةرؤكي دةستةو ئةركةكاني و دامةزراوةكاني دةستة
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لة ئةسَلي ثرؤذةكـة مـاددةي حةوتةمـةش لةبـةر ئـةوةي مـاددةي ثَيـنج و شـةش بـوو بـة ماددةيـةكش بـوو بـة              
 :ماددةي ثَينجش ئةم ماددةيةش دةبَيتة ماددةي شةشةم

 :ماددةي شةشةم
ةزؤرينةي رةهاي ذمارةي ئةندامةكاني سةرؤكي دةستة لـةنَيوان  ثةرلةمان بة هةَلبذاردني نهَيين و ب/ يةكةم

سَي ثاَلَيوراوداش كة ئةجنومـةني دادوةري لـة هةرَيمـدا دةيانثـاَلَيوَي هةَلدةبـذَيرَيت و بـة مةرسـومي هـةرَيمي         
 .دادةمةزرَيت

ــة     / دووةم ــةتي ئةمان ــتيةكاني فةرمانبةراي ــة طش ــةرباري مةرج ــةرؤكش س ــيت س ــؤ ثؤس ــاَلَيوراو ب ــةرجي ث ي م
 :خوارةوةية

 .بةتاواني بةدر ةوشيت و ئابر ووبةر بة زينداني كردن حوك  نةدرا بَيت-1
 .خاوةن تواناو دةست ثاك و بَي اليةن بَيت -1
بةشداري نةكرد بَيت لةو تاوانانةي رذَيمي بةعو ثالني بـؤ دانـاونش يـاخود جـَي بـةجَيي كـردوونش يـان         -3

 .ئةجنامي داون
سـاَل كـةمرت   ( 15)ياسا بةدةست هَينا بَيت و شارةزايي لـة مةيـداني كارةكةيـدا لـة     بر وانامةي زانكؤي لة  -4

نةبَيتش سةبارةت بة هةَلطري بر وانامةي بةكالؤريؤس و دوو ساَل لةو ماوةيـة كـةمرت بَيتـةوة سـةبارةت بـةو      
ي بر وانامـةي  كةسانةي كة بر وانامةي مةجستَيريان لة ياسادا بةدةست هَيناوةو ثَينج سـاَل سـةبارةت بةوانـة   

دكتؤريان لة ياسا بةدةست هَيناوةو ماوةي خوَيندن بؤ بةدةست هَيناني هةردوو بر وانامةش بؤ مةبةسيت ئةم 
 .ياساية بة ماوةي كاركردن دادةنرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة بة عةرةبين

 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفشل الثالث
 نتخا  رئيحمل اهليئة ان انه اتشكيال  اهليئةا

 :املاد  السادسة
يتوىل الربملان انتخا  رئيحمل اهلئية باقرتاع سري اباغلبية نطلقة لعاد أتضائه نو بني ثالثةة نرشةحني   : أام 

 .يرشح مل جملحمل القضاء مل امقليمل، ايعني املنتخب مبرسوم مج وري
 :ا ة اىل الشراط الوظيفية العانة ناياتييشرتط مل املرشح ملنشب الرئيحمل اض: ثانيا 

 .غري حمكوم تليه بالسجو مل اجلرائمل املخلة باملالق اامدا  العانة -1
 .يتمت  بالكفاء  االنااهة ااحلياد -1
 .ان ميكون نشرتكا  مل اجلرائمل اليت لطط هلا اا نف ها اا ارتكب ا النظام البعثي -3
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انون اله لرب  مل جمال تمله نا  متقل تو مخحمل تشر  سةنة بالنسةبة   حا ال  تل  ش اد  جانعية مل الق -4
حلملة ش اد  البكالوريوس اتنال نو ه ه املةا  سةنتان بالنسةبة للحا ةلني تلة  شة اد  املاجسةتري مل القةانون         
امخحمل سنوا  بالنسبة للحا لني تل  ش اد  الاكتوراه مل القانون اتعترب نا  الاراسة الشير  للحشول تل  

 .نو الش ادتني نا  ممارسة مغراض ه ا القانون اي
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي نةزاهة رةئيتان

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيزسةرؤكي ثةرلةمان

 . ة لة ئةسَلى ثرؤذةكة(7)كة ماددةى ( 6)سةبارةت بة ماددةى 
وش لــة كؤتــايى (ســَى لةســةر ضــوارى ئةنــدامان )ة بطؤر َيــت بــ( زؤرينــةى رةهــا)دةســتة دةســتةواذةى : يةكــةم

 .زياد بكرَيت( بةثلةى وةزير)رستةكةشدا دةستةواذةى 
 / دووةم

 .البدرَيت( بةزينداني كردن)وشةى  – 1
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 1
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 3
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية - 4

 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لة راثؤرتي هاوبةش ثَيشنيارَيكمان كرد بـووش بـةاَلم ثَيشـنيارةكةي خؤمـان سـةحب دةكةينـةوةش لةبـةر        
ليذنـة ثةرلةمانيـة جـَي بـةجَي      ئةوةي ثَيشنيارمان كـرد بـوو كـةوا ليذنةيـةكي ثةرلـةماني ثَيـك بَيـتش ئـةو        

كردني ياساكة زةمحةت دةكاتش لةبةر ئةوة ئةوةي لة راثؤرتةكةدا هاتووةو ئةو ثَيشـنيارةي كـة كردوومانـةش    
ثَيشــنيارةكة ســةحب دةكةينــةوةو ئَيمــة ثشــتطريي لــة ئةســَلي ماددةكــة دةكــةين كــة لــة ثرؤذةكــة لةاليــةن    

يتةوىل الربملةان انتخةا     )بَيتـةوةش هـةروةكو ضـؤن هـاتووة     حكومةت ثَيشكةش كراوةش واتا دةقةكة وةكو خـؤي  
رئيحمل اهلئية باقرتاع سري اباغلبية نطلقة لعاد أتضائه نو بني ثالثة نرشحني يرشح مل جملحمل القضةاء مل  

دةرةجـةي وةزيـر زيـاد بكرَيـتش لةبـةر ئـةوةي لـة مـاددةي دوودا         ( امقلةيمل، ايعةني املنتخةب مبرسةوم اقليمةي     
هةَلمانطرت و ثَيشنيارمان كرد كةوا بَيتة دةقي ئةو ماددةية لة ماددةي حةوت لة ئةسَلي هةبووش ئَيمة لةوَي 

 .ثرؤذةكة بؤتة ماددةي شةشش دةرةجةي وةزير لة كؤتايي بر طةي يةكةم زياد بكرَيت
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وشــةي ســجنةكة البــدرَيتش هــةروةكو ( غةةري حمكةةوم تليةةه بالسةةجو)ســةبارةت بــة بر طــةي دووةم خــاَلي يــةك 
ش (غةري حمكةوم تليةه بةاجلرائمل املخلةة بالشةر  ااملةالق ااآلدا  العانةة        )هة ثَيشـنياري كـردووة   ليذنةي نةزا

ثشتطريي لة ئةسَلي ثرؤذةكة دةكةينش كة دةقي ماددةي حةوت بر طةي يةك و دوو كـة لةاليـةن حكومةتـةوة    
 .هاتووةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبين فةرموون

 :محدبةر َيز ئةظ  عمر ا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الثالث الفشل
 اهليئة رئيحمل انتخا 

- : املشراع أ ل مل( 7) املاد : (6) املاد 
 .اجلملة ن اية اىل( الوزير بارجة) اإضا ة ،(امتضاء ثلثي) بة( املطلقة بامغلبية) تبار  استباال: أام 

 
 : ثانيا 
 (.بالسجو) كلمة ح  -1
 . تلي ا نالحظة متوجا-1
 .تلي ا نالحظة توجا م-3
 . تلي ا نالحظة متوجا-4

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر امحد نوقتةي نيزامي هةيةش كةرةم بكة
 (.وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش ئةطـةر ئامـاذة بـة رةئـي دووةمـين      دوو رةئي هةبوو لة ليذنةكةش وابزامن تةنها رةئي يةكـةم خوَيندرايـةوة  
 .بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئـةوة بـوو كـة مةجليسـي قةزائةكـة بطؤر َيـتش       / راستة لة راثؤرتة هاوبةشةكة دوو رةئي هةبووش رةئي يةكةم
 .يش ليذنةيةكي ثةرلةماني بؤ ئةوة ثَيك بَيتش ئةوة رةئي يةكةم بووواتا ئةجنومةني دادوةر

اهو رأ  امغلبية، يؤيا ا ل املشراع بالنسةبة لالنتخةا    )ثشتطريي لة ئةسَلي ثرؤذةكة دةكاتش / رةئي دووةم
 .ش زؤر سوثاس(بامغلبية املطلقة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ية قسة بكات؟ ناويان دةنووس ش ئةم ئةندامة بةر َيزانة دةيانـةوَيت  بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددة

امحد وةرتيش سؤزان شهااش دكتؤر بةشريش ئاسـؤ كـةري ش ثـةروين عبـدالرمحنش     .د)موداخةلة بكةنش رَيزداران 
امساعيل حممودش تارا ئةسكةديش جالل عليش خليل عومسانش خورشيد امحدش طـوَليزار قـادرش بـةفرين حسـ ش     

ر حممودش مسرية طؤرانش شلَير حممدش شظان امحدش شوان كةري ش صباح بيت اهللش شةومن حممدش طةشة داراش ساال
 .كةسي تر ماوة؟ كاك دكتؤر كةرةم بكة( عمر نورةديين

 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اس لـة شـَيوازي دةنطدانةكـة دةكـاتش ئايـا بـة       سةرةتا نوقتـة نيزاميةكـةم لـةوة بـوو لـة راثـؤرتي هاوبـةش بـ        
ئة ةلةبيةي موتَلةق بَيتش يان بة دوو لةسةر سَي بَيت؟ رةئي يةكةم دةَلَيت بة ئة ةلةبيةي موتَلةقش رةئـي  
دووةم دةَلَيت بة دوو لةسةر سَي بَيتش من تةئيدي ئةوة دةكةم دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان 

كــة كانديــد دةكــرَين بــؤ رةئيســي هةيئــةش مةجليســي قــةزا ثَيشــنياريان بكــاتش يــان   بَيــتش ئــةو ســَي كةســةي
 .كانديديان بكاتش تاكو دةرةجةي وةزير لة كؤتاييةكةي من تةئيد دةكةم زياد بكرَيت

غةري حمكةوم تليةه مل اجلةرائمل املخلةة بالشةر  ااملةالق        )خاَلي يةكـةم  ( ثانيا )سةبارةت بة بر طةي يةكةم لة 
ش تةبكةن لةبةر ئةوةي ئةوانة لة شروتي وةزيوةي عـامنش بـةاَلم سـجن لـة شـروتي وةزيوـةي       (عانةاامدا  ال

 .عامة نييةش بؤية لَيرة ثَيويست ناكات سجن باس بكرَيت
ان ميكون نشةرتكا  مل اجلةرائمل الةيت    )لة خاَلي سَييةميشداش من لةطةَل ئةوة دام كة بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة 

ش يةعين وشـةي بةعسـي نةهَيَلـدرَيتش تـةنها بطوترَيـت      (ي الكراق ها اا ارتكب ا النظام البائالطط هلا اا نف 
 .ش زؤر سوثاس(النظام البائا مل العراق)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار سؤزان شهاا كةرةم بكة

 :بةر َيز سؤزان شهاا نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يتةوىل الربملةان انتخةا     )بةر َيزم كاك دكتؤر ئةمحةد وةرتي دةكـةمش سـةبارةت بـةوةي كـة     من ثشتطريي براي 
رئيحمل اهلئية باقرتاع سري باغلبية ثلثي تاد أتضةائه نةو بةني ثالثةة نرشةحني يرشةح مل جملةحمل القضةاء مل         

 .ش بةم شَيوةية بَيتش زؤر سوثاس(امقليمل، ايعني املنتخب مبرسوم اقليمي ابارجة ازير
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 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر بةشري كةرةم بكة

 :بشري خليل حداد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش بـةاَلم  (اغلبية ثلثي تاد اتضاء)منين هةر ثشتطريي لةو رةئيةي بةر َيزاني ثَيشة خؤم دةكةم لةوةي كةوا 
ةوةي دوا نةكةوَيت و تاخري نـةكرَيتش ئـةوةي بـؤ ئيزافـة     ش بؤ ئ(ايعني املنتخب مبرسوم اقليمي)لة ئاخرييدا 

ش يـةعين بـا سـةقوَيكي زةمـةني بـؤ دابنرَيـتش كـةوا مةرسـوم         (مل  رت  اقشاها ش ر نو تاري  امنت اء)بكةين 
 .لهوريةكة بؤ دةربرَيت

اجلةرائمل املخلةة   ا)ئـةوجا  ( غري حمكوم تليه بالسجو مل اجلةرائمل املخلةة بالشةر    )لة خاَلي يةكةمدا ( ثانيا )لة 
 .ش ئةطةر ئةوة لة شروتي وةزيوةي عامةدا نييةش زؤر سوثاس(بامدا  العانة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار ئاسؤ كةري  كةرةم بكة

 
 
 

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كري  حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي رةهاي ذمارةي ئةندامان بكرَيتة زؤرينةي دوو لةسةر من لةطةَل ئةسَلي ماددةكةمش بةاَلم لة جياتي زؤرينة
سَيي ذمارةي ئةندامانش نةك ئةوانةي ئاماذة بوونـةش هـةروةها دووةم لـة خـاَلي ضـوارةمش بر وانامـةي زانكـؤي        
هــةبَيت لــة قــانونش بــة بــر واي مــن ئــةوة مــةرك نييــة لــة قــانون بَيــتش دةكرَيــت لــة هــةر كؤليــذَيكش مــوهي   

 .ش سوثاسبةكالؤريؤسي هةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار ثةروين عبدالرمحن كةرةم بكة
 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة دةقةكة دةكةم كة لة راثؤرتةكـةدا هـاتووة بـةوةي كـة ئةجنومـةني دادوةري هةَلبسـتَيت بـة        

ةمان موصادةقةي لةسةر بكاتش من لةطـةَل ئـةوةم بـة زؤرينـةي دةنـط بَيـت بـؤ        دةست نيشان كردني و ثةرل
 .ئةمانةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار امساعيل حممود كةرةم بكة
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 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةكةم سةرؤكةكة بـة دوو لةسـةر سـَيي ئامـادة بـوواني      منين هةر ثشتيواني لة رةئي ئةو خوشك و برايانة 
 .ئةندامي ثةرلةمان بَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رَيزدار تارا ئةسكةدي كةرةم بكةزؤر سوثاسش 

 :بةر َيز تارا حتس  ئةسكةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

غةري  )سـَيي ئامـادة بـووان بَيـتش بةنيسـبةت       بةنيسبةت خاَلي يةكـةمش هـةر زيـاتر لةطـةَل ئـةوةم دوو لةسـةر      
هـةمووي دةطرَيتـةوة لـة    ( بالشر )يةعين ( باملالق) نةك، (حمكوم تليه بالسجو مل اجلرائمل املخلة بالشر 

ئيختيالسش لة خيانةتش لة تةزويرش هةموو شتةكان كة ناشرينة نـاوي بَيـتش ئـةو كةسـةي لـة نةزاهـة ئـين        
بةر اسـيت دة سـاَل   ( حا ةل تلة  شة اد  جانعيةة    )مانة دةطرَيتـةوةش ئـةوةي   هةموو ئة( املخلة بالشر )دةكات 

دابنرَيت بـؤ هـةمووانش ئـةوةي ماجسـتَيرة دوو سـاَلي لـَي كـةم بكرَيتـةوةش ئـةوة دكتـؤرا ئةوةنـدةي لـَي كـةم              
 .اسبكرَيتةوةش با هةموو لة دة ساَل كةمرت نةبَيتش تاكو خاوةن خيربة بَيت لةو بوارةي كة بؤي دانراوةش سوث

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار جالل علي كةرةم بكة
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .منين ثشتطريي لة خوشك و برايان دةكةم بؤ مةسةلةي دةنطدان بة دوو لةسةر سَيي ئامادة بووان بَيت

َي اليـةن بَيـتش بـَي اليةنةكـةش ئةطـةر سياسـيةكي بـؤ زيـاد         ثرسيارَيكيش  هةيةش خاوةن تواناو دةست ثاك و ب
 .بكرَيتش ضونكة بَي اليةن زؤر جار شتين دةطرَيتةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار خليل عومسان كةرةم بكة

 :محد ام  تثمانبةر يز خليل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئكيـد لةسـةر ئـةوة دةكةمـةوةو لةطـةَل ئـةوةدام دةنطدانةكـة دوو لةسـةر سـَي          هةروةكو هاور َييةكامنش مـن تة 
 .بَيت

ثرسيارَيكين ئاراستةي ليذنةي ياسايي دةكـةمش يـةعين حيكمـةت لـةوة ضـيةش كـة تـةنيا دةبَيـت بر وانامـةي          
زانكــؤي هــةبَيتش هةنــدَيك ئــين هةيــة جــاري وا مومارةســةو ئــين كردنــي تيايــةش لةوانةيــة دةرضــوويةكي  
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ةو ئيقتيصاد بَيتش يان بةشَيكي ديكة هةمان خيربةو ثلةو كارايان هةبَيتش بةتايبـةتي كـة تـؤ مـةرجي     ئيدار
 .شارةزا بووني و ثسثؤر يت داناوة لة بوارةكةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار خورشيد امحد كةرةم بكة

 :بةر َيز خورشيد امحد سلي 
 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .من تةئكيد لةوة دةكةم كة هةَلبذاردن بة دوو لةسةر سَي بَيتش ئةمة يةك
 :من ثَيشنياري دوو خاَلي تر دةكةم هةر لَيرة ئيزافة بكرَيتش ضونكة شوَينيةتي/ دووةم

ش دةبَيـت ئامـاذةي ثـَي بـدةينش     (تكون  رت  الرئاسة لكل دار  اربعة سنوا  قابلة للتجايا ملةر  ااحةا   / )يةك
 .مة بؤ ضةند ساَلة؟ ساَلَيكةش ضوار ساَلةش ثَينج ساَلةش ئةمة يةكئة

ش مـادام  (تتمل اقالة رئيحمل اهليئة مبوا قة ثلثي تةاد اتضةاء الربملةان تنةا تةو ر امسةبا  املوجبةة لة ل         / )دوو
ر دامةزراندني بة دوو لةسةر سَييةش دةبَيت ئاماذةش بةوة بدةينش كة ثةرلةمان ئيقالةي بكات بـة دوو لةسـة  

سَيي ئةندامان بَيت لةكاتي دروست بووني هؤيةكانيش يةعين هؤيةكاني ثَيويست هةبَيت بؤ ئيقالةش ئةم دوو 
 .خاَلة ثَيويستة لَيرة جَيطاي بؤ بكرَيتةوةش زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار طوَليزار قادر كةرةم بكة
 :بةر َيز طوَليزار قادر امساعيل

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
ثةرلـةمان بـة هةَلبـذاردني نهـَيين و     / دةربارةي ماددةي حةوتةمش كة ئَيستا بووة بة ماددةي شةشةمش يةكـةم 

ــة          ــت ب ــن بطؤر َي ــةني دادوةري ــدامانش ئةجنوم ــواري ئةن ــةر ض ــَي لةس ــة س ــت ب ــاي بطؤر درَي ــةي رةه بةزؤرين
بـةش ثَيشكةشـيان كـردووةش مـن ثشـتطرييان لـَي       ليذنةيةكي ثةرلةماني بؤ ئةم مةبةسـتةش وةكـو ليذنـةي هاو   

 .دةكةمش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار بةفرين حس  كةرةم بكة
 :بةر َيز بةفرين حس  خةليوة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة دوو لةسةر سـَيي  منين هةروةك هاوةاَلني ثَيشة خؤم ثَيشنيار دةكةم كة هةَلبذاردني سةرؤكي دةستةكة ب

 .ئةنداماني ئامادة بوو بَيت
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لة بر طةي دووةم باسي ئةوة دةكاتش كة خاوةن تواناو دةست ثاك و بَي اليةن بَيـتش بةر اسـيت مـن طومـان لـة      
بَي اليةنـةتي هةيـةش دةكرَيـت بَلَيـي لـةكاتي ثيشـةكةدا بـَي اليةنانـة كـار بكـاتش دةسـت ثاكيةكـةش ثَيموايـة              

ئةوةي ثرؤذةي ياساكة بؤ خـؤي نـاوي ثـرؤذة ياسـاي دةسـت ثاكييـةش يـان نةزاهةيـةش         حتصيل حاصلةش لةبةر 
 .هيض ثَيويست ناكات لةوَي هةبَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار ساالر حممود كةرةم بكة

 :بةرَيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اني من كرانش تةنها ئةوةي ثةيوةندي بة مةسةلةي بر وانامةوة هةية لة ياساش من لةر استيدا بةشَيك لة قسةك
تةسةورم واية ئيختيصاصي ئةم كارة زؤرتر مالي و ئيداري و ئابوورييةش نـةك ياسـاييش ئيختيصاصـين لـةو     
ــةورم وايــة            ــاكة البــدرَيتش تةس ــةر مةســةلةي ياس ــار كردنــةش ئةط ــةثَيي خزمــةتي ك ــةدا بَيطومــان ب مةجال

 .تيصاصي كار كردنةكة خؤي خاوةن بر وانامةكة دةست نيشان دةكاتش سوثاستان دةكةمئيخ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار مسرية طؤران كةرةم بكة
 
 

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةكةم سةرؤكي دةسـتةي نةزاهـة ثَيويسـتة     بةنيسبةت ماددةي حةوتةم كة ئَيستا بؤتة ماددةي شةشةمش داوا
بة زؤرينةي رةها نةبَيتش بةَلكو بة تةوافوق بَيت لةنَيوان كوتلةكاني سةرةكي ثةرلةمانش هةروةها ثَيويسـتة  
ماوةكة دياري بكرَيت بؤ دةرضووني مةرسـومي هـةرَيمي بـة دامةزرانـدني سـةرؤكي دةسـتة تـاوةكو زؤر دوا        

نقبوم كتابة لةا   )طةيةكي تر زياد بكرَيتش وةكو خاَلي ثَينجةم زياد بكرَيت نةكةوَيتش هةم لةم ماددةية بر 
ش بؤ ئةوةي ئةو ثاَلَيوراوانة جَيي رةزامةنـدي دةسـةاَلت و ئؤثؤزسـيؤن بـنش لـة يةكـةم       (كتلة برملانية رئيسية

ا ارتكب ةا  ا)َيـت  خـاَلي سـَييةم هـاتووة دةلَ   ( ثانيةا  )هةنطاودا متمانة دةست بةكار بنش ديسان لـةو ماددةيـة لـة    
حا ةال  تلة  شة اد  جانعيةة مل     )ش خاَلي ضوارةم (ا اي نظام الرا)ش ئةطةر بطؤر َيت بكرَيت بة (النظام البعثي

ممارسةة  عليةة كقاضةي نةا      )بكةينـة   ،(له ليرب  مل جمال تمله)لةجياتي ( القانون اله لرب  مل جمال تمله
ان م يكون قا تةرأس اهليئةة لفرتتةني سةواء كانةت      )زافةية ش ديسان خاَلَيكي تريش  ئي(متقل تو تشر سنوا 
 .ش سوثاس(نتتالية اا غري نتتالية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر سوثاسش بةنيسبةت تةوافوق لةناو ثةرلةمان نابَيتش ئَيوة فراكسيؤنةكانن لة دةرةوة دةتوانن بؤ خؤتـان  
ش تؤ بيكةيتة قانون بَلَيي ئيال دةبَيت وا بَيتش يةعين ضي دةكةن بيكةنش بةاَلم بنةماي دميوكراسي ئةوة نيية

دةبَيت ئةطةر هيض نةزان ش دةبَيت ئةوةندة بزان ش لةدةرةوة لةناو فراكسيؤنةكان ئيتيواق دةكـةن بيكـةنش   
 .بةاَلم بيكةيتة قانون بَلَي دةبَيت وا بَيتش خوا سةالمةاان بكاتش رَيزدار شلَير حممد كةرةم بكة

 :ر حممد جنيببةر َيز شلَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يرشةح مل جملةحمل   ) كـة دةَلَيـت   ،(يتوىل الربملان انتخا  رئةيحمل اهلئيةة  )بةنيسبةت ماددةي شةشةم خاَلي يةكةم 
ش نابَيت مورةشةحةكة لةبةردةسيت قةزا دابنَي ش ضونكة ئةمة لةقانونة عَيراقيةكة وةرطـرياوةش هـي   (القضاء

ة دةسـتوور دةرضـووةش كـة دةسـتوورين دةرضـووةش قـةزا بـةس بـؤي هةيـة قـازي           زةماني برميةرةش دواي ئةو
دابنَيتش لةبةر ئةوةي ئةمة دةرةجةي خاصةيةش لةبةر ئةوة هةر دةبَيت سةالحيةتي مةجليسي وزةرا بَيـتش  
بةاَلم دةخياتة بةردةمي ثةرلةمان بة ئةكسةريةتي دةنطش لةبـةر ئـةوة نابَيـت ئـةو مةجليسـي قةزايـةي تيـا        

ان يكةون نةو سةاكين امقلةيمل     )ش ئيشي ئةوة نييةش دواي ئةوة ئَيمة لة شروتةكاندا بؤضي تةئكيد ناكةين بَيت
ش يةكَيك لة دةرةوة مـةهَينن بـؤ ئـةو ئيشـةش دواي ئـةوة ئَيمـة خؤمـان        (احا ال  تل  اجلنسية العراقية  قط

ئةوة هيض شةرت نييـة ئـةو كةسـة     ش دواي(يتمت  بالكفاء  االنااهة ااحلياد السياسي)دةزان  ضيمان دةوَيت 
لة قانوندا بة تةنيا ئيشي كرد بَيتش ئَيمة ئيدارميان هةيةش مودةقيقي بامشان هةية لة وةزارةتةكانداش ئةطةر 
ئةوةندة كةفوئ بنش ئيال بؤضي قانوني بَيتش قانوني وابـزامن بـة تـةنيا هـةر ئيشـي ئـةو هَينانـة نييـةش زؤر         

 .سوثاس
 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شظان امحد كةرةم بكة
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منــين هاور امــة لةطــةَل ئــةو خوشــك و بــرا ثةرلةمانتارانــة كــة دوو لةســةر ســَيي ئامــادة بــووان بَيــتش بــة     

دووةم بـة ئةكسـةريةت    ئة ةلةبيةي موتَلةق نةبَيتش ئةطةر جةولةي يةكةمين تةحصيل حاصلةش جةولةي
 .دةردةضَيتش بةس ئَيمة تةسبييت بكةين دوو لةسةر سَي بَيت

من ثرسيارَيك  لة ليذنةي هاوبةش و ليذنةي نةزاهة هةيةش مكيـاري تةرشـيح لـة اليـةن مةجليسـي قـةزاوة       
يةعين ضية؟ ئةطةر هةر بؤ حيادي و موستةقيلي بطةر َيتةوةش ئةوة بة تةئكيد رةقيب و ئةوانةي بةرامبةرش 

بة قةزايةي موسةيةسةو هيض ناضَيتة ئةو بوارةش من ثَي  باشـةو ئيقـترياح دةكـةم ليذنةيـةك ديـار بكرَيـتش       
ئةطةر طوَي  لَي رابطرنش داواي لَيبـوردن دةكـةمش مـن ئيقـترياح دةكـةم ليذنةيـةك لـة نوَينةرايـةتي سـةرؤكي          

رلةمان بَيـتش كـة راسـتةوخؤ هةَلبـذَيردراوة     هةرَي  بَيتش كة راستةوخؤ هةَلبذَيردراوةش نوَينةري سةرؤكي ثة
لةاليةن طةلةوةش نوَينةري مةجليسي قةزاشي تَيدا بَينتش ئةم ليذنةيـة تةرشـيحي ئـةم ناوانـة بكـاتش ضـونكة       
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مكياري تةرشيحي ئةوة نةهاتووةش ئةطةر تةعن كرا ض دةكرَينت؟ ئةطةر هاتو مةجليسي قةزا ئـةو تةرشـيحة   
 تةعن كرا ض دةكرَينت؟

ئةوة ئيزافة بكرَينت ثَي  باشةش ( مبرسوم اقليمي ايكون نوظفا  بارجة ازير)ريي جوملةكةدا هاتووة لة ئاخ
( العانة اامدا )بَينت ( بالشر  املخلة)ئةخالقةكة ( بالشر  املخلة اجلرائمل مل بالسجو تليه حمكوم -1/ثانيا )
 .زيادة( االنااهة)

يتمت  )حياد نازامن  بة ض مكيارَيكةوةيةش بةس ئةوة كافية ( ياديتمت  بالكفاء  االنااهة ااحل)بر طةي دووةم 
 .بَيت( بالكفاء  االنااهة

ي بؤ ئيزافة بكرَيتش ئةوةي كة ضـةند خوشـك و برايـةك    (حا ال  تل  ش اد  جانعية االية)بر طةي ضوارةم 
 .رَيتش زؤر سوثاسباسيان كرد جنسية عَيراقيةو ساكين كوردستان بَيتش زؤريش  ثَي ثةسندة كة ئيزافة بك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شوان كةري  كةرةم بكة

 :بةر َيز شوان عبدالكري  جالل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةق بَيــت      مــن بــة ثَيرــةوانةي راو بؤضــووني ئــةو خوشــك و برايانــةمش مــن ثَيموايــة بــة ئة ةلةبيــةي موتَل
ش ضونكة بةر اسيت هةر كؤمـةَلَيكش هـةر طروثَيـك لـةناو ثةرلةمانـدا بيـةوَيت       هةَلبذاردنةكة لةناو ثةرلةماندا

ئةو ياساية تةعتيلي بكاتش دةتوانَيت تةعتيل بكاتش يةعين مةرك نييـة فراكسـيؤنين بَيـتش ضـونكة دوايـي      
ئةمــة عةمةليــةي دةنطدانــةش دووبــارة دةبَيتــةوةو وةختَيكــي زؤريــن لــة ثةرلةمانــداش لةوانةشــة دةرئــةجنام  

طةينة ئةوةي كة دوو لةسةر سـَيي ثةرلـةمان دةنـط بـدات بـؤ ئـةو مورةشـةحة مةعنيـةش يـان يـةكَيك لـة            نة
مورةشةحةكان كة ثَيمواية مةجليسي قةزا باشرتة تةرشيحيان بكاتش ئةو ئةركة بسـثَيردرَيت بـة مةجليسـي    

هةيـة بةر اسـيتش    قةزاش ضونكة ئةوين بؤ خؤي دةسـةاَلتَيكة لـةناو هـةرَيمي كوردسـتانةوة ئةهميـةتي خـؤي      
هةروةها ثشتطريي لة رةئي ئةو خوشك و برايانة دةكةمش كة يةكَيك لة مةرجـةكاني ئـةوة بَيـت دانيشـتووي     
هةرَيمي كوردستان بَيتش بةر اسيت ئةوة زؤر زؤر زةرورةش حةاةن كة دانيشتووي هـةرَيمي كوردسـتان بَيـتش    

ك لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستان بَيت ئةو ئةركة دةبَيت جنسيةي عَيراقيشي هةبَيتش ضونكة ناكرَيت يةكَي
 .لة ئةستؤ بطرَيتش زؤر سوثاس

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

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش ضـونكة ئـةم   (بامغلبيةة املطلقةة  )ظـة  ئةز دطةل هةندَي دامة لة ماددةي شةش ئةوةلةن وةكي خؤي مبَينَيتة
سيقةي دةدةينة وةزيرَي بة ئة ةلةبيةي موتَلةقةش بؤ سةرؤكَي ئةظة بة رةئيا من  بة ئة ةلةبةي موتَلةقـة  
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ئةز دطةل هةندَي دامة ئةظ راثؤرتي موشـتةرةك  / ئَيك( ثانيا )بَيتش نةك دوو لةسةر سَي بَيتش لة فةقةرةي 
ان ميكون نشةرتكا  مل اجلةرائمل   )ش ئةوة فةقةرة سَي دبَيذينت (ائمل املخلة بالشر غري حمكوم تليه باجلر)هاتية 

حا ةال  تلة  شة اد     )ي تَيـدا بـَينتش   (املةننور )يـان  ( اليت لطط هلا اا نفة ها اا ارتكب ةا النظةام البعثةي البائةا     
 .شةرت نيية لة قانون بَيتش با شةهادةي تر بَيتش زؤر سوثاس( جانعية مل القانون

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شةومن حممد كةرةم بكة

 :بةر َيز شةومن حممد  ريب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يتةوىل الربملةان انتخةا  رئةيحمل اهلئيةة      )بر طةي يةكـةم  / بةنيسبةت ثرؤذة ياسا ئةسَليةكةوة لة ماددةي حةوت
كـة دوو لةسـةر سـَي بَيـتش ثـَي  باشـة دوو حاَلـةتي تـر          ش دةنط  دةخةمة ثاَل دةنطي هاور َيكامن(باقرتاع سري

ئةو كاتة ضـةندة كـة ئـةو شةخصـة ئـةم ثؤسـتة وةردةطرَيـت؟ ئايـا         / تةحديد بكرَيت لةم بر طةيةداش يةكَيك
ضــوار ســاَلةش قابيلــة بــؤ تــازة كردنــةوة؟ يــاخود هــةر لــة ضــوار ســاَلةوة كؤتــايي ثــَي دَيــت و شةخصــَيكي تــر  

لةاليةن ثةرلةمانةوةش هةروةها سيوةي وةزيوي ئةو شةخصة تةحديد بكرَيتش ئايا  دادةنرَيت لة جَيطاي ئةو
ئةو شةخصة قازيية؟ ئةو شةخصة مودةعي عامة؟ ئـةو شةخصـة خـةَلكَيكي حيسـابية كـة بـؤ ئـةم ثؤسـتة         
ــة        ــةو كةســة ل ــت ئ ــةن دةبَي ــونكة تةم ــداش ض ــةرجي تةمةني ــة لةطــةَل م ــَي  باش ــةوةش ث ــتش ئ ــة دةبَي وةزيوي

َيت تةسةلسولي وةزيوي خؤي بيين بَيتش ضونكة ئةم ئيشة ئيشَيكي وا ئاسان نييةش ئيشَيكي زؤر تةمةنَيكدا ب
وردةكارييةش ئيشَيكي قورس و طرانةش ضونكة ئةم ئيشة موستةقبةلي خـةَلكانَيكي زؤري ثَيـوة رةبتـةش لةبـةر     

َيتش كـة نـةتوانَيت   ئةوةي دةبَيت تةدةروجي وةزيوي كرد بَيتش هةروةها ئةوةنـدةش لـة تةمـةن طـةورة نـةب     
 .موتابةعةي ئين و كارةكاني خؤي بكات

حا ال  تل  ش اد  جانعية مل القانون اله لرب  مل جمال تملةه نةا  متقةل تةو     )بةنيسبةت بر طةي ضوارةوة 
ش دواي ئةوة دةَلَيت ئةو كةسانةي كة ماجستَيريان هةيـةش يـان دكتؤرايـان هةيـة دوو سـاَل      (مخحمل تشر  سنة

ن سَي ساَلش بةر اسيت من ئـةوةي هـةموو بـة زيـاد دةزامنش ضـونكة ئـةوة تةحصـيل حاصـلة لـة          كةمرت بَيتش يا
قانوني خدمـةي مةدةنيـداش هـةروةها لـة دةوائـريدا هـةر كةسـَيك تـةع  دةكرَيـت تـةعليماتي خـاص هةيـة             
بةنيســبةت ئةوانــةي كــة شــةهادةي ماجســتَيريان هةيــةش شــةهادةي دكتــؤراش يــان بــةكالؤريؤس تــةعاموليان    

 .ةطةَلدا دةكرَيتش زؤر سوثاسل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار طةشة دارا كةرةم بكة
 :بةر َيز طةشة دارا جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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منــين هــاور ام لةطــةَل هاوكــارامن بــؤ دوو لةســةر ســَيش ئــةو رَيذةيــة ديــاري بكرَيــتش ســةقوَيكي زةمــةني بــؤ  
تش كة مةرسومَيكي ئيقليمـي دادةنرَيـت بـؤ رةئيسـي هةيئةكـةش لةبـةر ئـةوة ضـةند         مةرسومةكة دياري بكرَي

ياساكة طرنطي هةيةش بةاَلم بؤ ئةو ضاكسازي ئيداريةي ئَيمة ثَيويستمانة زووتر جَي بةجَي كردن و دروسـت  
 .كردني هةيئةكة طرنطي زياترةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ين كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار عمر نورةدي

 (:نورةديين)بةر َيز عمر محدام  خدر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :لةر استيدا بةشَيك لة قسةكاني من كرانش بةاَلم يةكش دوو خاَل هةية دةمةوَيت ئاماذةيان بدةم
من تةئيدي ئةوة دةكةمش كة ماوةي سةرؤكايةتي كردني دةسـتة ضـوار سـاَل بَيـتش شـايةني درَيـذ       / يةكةميان

 .كردنةوة بَيت تةنها بؤ يةك جار
ئاليةتي تةرشيح كردن دياري نةكراوةش كة ضؤن تةرشيح دةكرَيت؟ ثَيوةرةكانش مةرجةكان ضـ  بـؤ   / دووةم

 ئةو كةسةي كة كانديد دةكرَيت لةاليةن مةجليسي قةزاوة؟
و ئةزموونيشـي  هةروةها سةبارةت بة بر وانامةشش هةر بَلي  بر وانامـةي زانكـؤي هـةبَيتش مـاوةي خزمـةت      

ثازدة ساَل بة رةئي من زؤرةش دة ساَل بَيت و ديارين نةكرَيت كة بة كام بواردا هةَلطري بر وانامـةي زانكـؤي   
بَيـتش ديــارة بــؤ لــةوَي ئامـاذةي ثــَي كــراوة كــة لـةبواري ياســادا بَيــتش بــةاَلم ئةطـةر ئاماذةشــي ثــَي نــةكرَيتش     

ي قـانوني هةيـةش كـة ئةطـةر سـةرؤكي دةسـتة قـانونين        دةكرَيتش ضونكة لـةناو دةسـتةكةدا دائـريةي شـوئون    
 .نةبَيت فةرا ي لة بواري ياسايي و قانوني و كاري ياساييةوة نابَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار كاك دكتؤر ئةرسةالن كةرةم بكة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

ئَيمـة دةمَيكـة دةربـارةي ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي نةزاهـة قسـة دةكـةينش يةكَيكـة لـة ثـرؤذة ياسـا طرنطـةكان               
بةر اسيتش بؤ ضارةسةر كردني زؤر لة كَيشةكانش لةبةر ئةوة من ثَي  باشة دوو لةسةر سَيي ثةرلـةمانتارةكان  

 .بَيتش ئةمة يةك
ة سَي ثاَلَيوراو جاري يةكةم وةكو ثَيويست دةرناهَينرَينش دةكرَيـت وةكـو   ئةطةر ئيشكال لةوة هةية ك/ دووةم

ئينتيخاباتَيكي تر ئيكادةي ئينتيخابات بكرَيتةوة بؤ دووةكةي تر تـا يـةكَيكي تريـان دةردةضـَيتةوةش يـةعين      
ةش بـؤ  كةمرتين دةنط جاري يةكةم دةكةوَيت تا دوايي يةكَيكيان هةر لـة جَيـي تيكـرار كردنـي هةَلبذاردنةكـ     

 .ئةوةي يةكَيك دابنرَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسش فةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاتي خؤي كة ئةم راثؤرتة نووسراش من لة ليذنةي خؤمان سةرجن  هةبووش بةاَلم سةيرم كردو ئَيستا سةرجنةكامن لَيرة دةنطـي  
كَيك لةو شتانة لة بر طةي دووةمدا لة خاَلي ضوارةمداش كة دةَلَيت دةرضـووي بر وانامـةي زانكـؤيي بَيـت لـة ياسـاداش       زياد بووش ية

لَيرةدا من ئةوة ناَلَي  لَيرة حاك  دانانَي ش ئةم ئيشة زياتر ثةيوةندي بة كارطَيري و ذمَيريارييةوة هةيةش بؤ منوونة ئَيمة كـة  
دارايــي رؤَلــي طــرنط و بةرضــاويان هــةبووة لــة ثَيشرتيشــدا لــة كةشــف كــردن و خســتنةر ووي    دةزانــ  كارمةنــداني ضــاودَيري

ئيختيالسات و طةندةَلي و كؤمةَلَيك شيت ترداش زؤربةشيان ياسايي ن ش يان دةرضووي ذمَيريارين بةكالؤريؤسش يـان دةرضـووي   
اري داواكـاري طشـيت نييـةش  هاوكـارو كـار ئاسانكاريشـة       ئيدارة عامةن بةكالؤريؤسش لة هةمان كاتدا ئةم دةستةية بة تةنيا هاوك

بــؤ ديــوان و ضــاودَيري دارايــيش لةبــةر ئــةوةي لَيرةشــدا مــن واي بــة باشــي دةزامن  ئــةو ســَي ثاَلَيوراوةكــة لةاليــةن ئةجنومــةني  
ــة       ــةرحي دةك ــة مــن ت ــةش ك ــتش ئةم ــةوة بَي ــةني وةزيران ــةرؤكايةتي ئةجنوم ــةن س ــةبَيتش بــةَلكو لةالي ــةوة ن ــةند دادوةريي م ض

برادةركَين هةر عةيين شت تةرحي كردو منـين هاوكـاري ئـةوامن كـاك امساعيـل و كـاك ئاسـؤ و كـاك خـةليل و كـاك سـاالرو            
 .شلَير خانش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤرة رؤذان كةرةم بكة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة هةندَيك ثَيشنيار خرانة رووش سةبارةت بة ماوةي سةرؤكايةتي سةرؤكي ئةم دةستةية باس كرا 
كة ماوةي ضوار ساَل بَيتش ئةوة لة ماددةي هةشتش بر طةي سَييةم بـاس كـراوةش كـة دةَلَيـت بـؤ مـاوةي ضـوار        

 .ي هةشتساَلةو دةتوانَيت يةك جار نوَي بكرَيتةوةش لة ئةسَلي ثرؤذةكة ماددة
باس لةوة كرا كة لة دانيشتووي هةرَيمي كوردستان بَيـتش بـةر َيزانش ئةطـةر سـةيري ثَيشـةكي بر طـةي دووي       
ئةو ماددةية بكةينش دةَلَي ئةو مةرجانة بؤ ثؤسيت سةرؤكي دةستةيةش جطة لة مةرجـة طشـتيةكاني وةزيوـة    

مةبةسـتة لَيـرةش كـة تايبةتـة بـة ثؤسـيت       ش واتـا تـةنها ئـةو مةرجانـةي     (اضا ة اىل الشراط الوظيفية العانةة )
سةرؤكي ئةم دةستةيةش مةرجةكاني ترش مةرجي وةرطرتين ثؤست هةمووي دةبَيت تَيدا هةبَيت زائيدةن ئةو 

 .مةرجة
باس لة بر وانامة كراش بةر َيزانش دةبَيت بر وانامةي زانكؤيي لةبواري ياسـا هـةبَيتش ئةطـةر تةماشـاي ئـةرك و      

ددةكاني دوايي ياسايي نةبَيت ئةو ئةرك و كارانةي ثـَي جـَي بـةجَي ناكرَيـتش بـاس لـة       كارةكاني بكةين لة ما
بةكالؤريؤس كراو خدمةكة دة ساَلةش ثازدة ساَلةش وابزامن ثازدة ساَل ماوةيـةكي وا زؤر نييـة بـؤ بـواري ياسـاش      

ثَيردرَيت جَي بةجَيي كة ثَيويسيت بة شارةزاييةكي باش هةيةش بؤ ئةوةي بتوانَيت ئةو ئةركانةي ثَيي رادةس
بكاتش ئةطةر لة بةكالؤريؤس لـة ياسـا زيـاتري هـةبووش ئـةوة ماوةكـةي بـؤ حيسـاا كـراوةش ئةطـةر ماسـتةري            
هةبوو دوو ساَل كةمرت دةبَيتةوةش واتا دةبَيتة سَيزدة ساَلش ئةطةر دكتؤراشي هـةبووش ئـةوة ماوةكـةي دةبَيتـة     

 .دة ساَلش داوا دةكرَيت دة ساَل خيربةي هةبَيت
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سةبارةت بة دةنطدانش دوو لةسةر سَي و سَي لةسةر ضـوار و ئة ةلةبيـةش ئَيمـة زؤرينـةي ئةنـداماني ليذنـةش       
هةردوو ليذنة لةطةَل ئة ةلةبية بووينش بةر َيزانش لة بري نةكةن ئَيمة متمانةمانـدا بـة كابينـةكي حكومـةت     

ر ضـوار دةكـةنش باشـة لـة حاَلـةتي دةسـت       داواي ض رَيذةيةك كراش ئةطةر داواي دوو لةسةر سَيش يان سَي لةسة
لةكاركَيشانةوة دةبَيت ئةو كات بة ئيجماق بَيتش سَي لةسةر ضوار داوا بكرَيت بؤ ئةوةي دةسـت بـةكار بَيـتش    
ئةدي لة ماددةيـةك بـاس لـة ئيكوـا دةكـات مةنصـةا بـة قـةراري ثةرلـةمان لـة مـاددةي دواتـرش لـة بر طـةي               

مة ثشتطريي لة بؤضوونةكةي خؤمان دةكـةينش كـةوا بـة زؤرينـة بَيـتش      ثَينجةم لة ماددةي هةشتةمش بؤية ئَي
لةبةر ئةوةي متمانةمان داوةتة حكومةت بةض دةنطَيكش تةنها ضةند حاَلةتَيك نـةبَيت كـة داواي دوو لةسـةر    
سَي كراوة وةكو وةرطرتنةوةي متمانةش يةعين كابينةكي حكومةت بـة زؤرينـة دةنطـي هَينـاش باشـة سـةرؤكي       

بة دةرةجةي وةزيرة داواي دوو لةسةر سَي و سَي لةسةر ضـوار بكـةنش ئـةدي لـة سـةحيب سـيقة ض        دةستةكة
بكــةينش هــةر ئــةو ثَيشــنيارةي دكتــؤر ئةرســةالنين كــرديش نــةمانتواني يــةك لــةو ثاَلَيوراوانــة كــة لةاليــةن  

ةية بَييَنش ئةو كات بـة  ئةجنومةني دادوةري ثاَلَيوراوة بؤ سةرؤكي دةستةش نةتوانرا ئةو دةنطة بيينش ئةو رَيذ
 .ض حاَلةتَيك ضارةسةر دةكرَيت؟ بؤية ئَيمة ثشتطريي لةوة دةكةينش كةوا بة زؤرينة بَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار كاك فرسةت موداخةلةي هةيةش كةرةم بكة

 :سكرتَيري ثةرلةمان/ بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

ثَي دةضَيت زؤر لة برادةران لةطةَل ئةوة بن كو دوو لةسةر سـَي بَيـتش مـن نـازامن ئـةو زؤرينـة ضـةندة؟ لـة         
هةموويان زؤرترنش ئان نا؟ بةس الزمة ئيحتيمالةك دابنَي ش ئةطةر سَي ثاَلَيوراو بن و كو كـةس دةرنةضـنش   

دةنط دةمَينَيـتش ئةطـةر بَيتـو هـيض  يابَيـك      ( 31)ش ض لةوَي دةمَينَيت (74)ضونكة دوو لةسةر سَي دةكاتة 
ــة    ــالي هةيــة ل ــر ئيحتيم ــةبَيتش ئــةواني ت ــةفروزة    ( 19)ن ــةش م ــدم ئةوةي ــن قةص ــرنش م ــاتر وةربط ــط زي دةن

نةصَيكمان هـةبَيتش بَلـَي  ئةطـةر هـاتو نةتيجـةي هةَلبـذاردني يةكـةم كـةس دوو لةسـةر سـَيي وةرنـةطرتش            
ــتش ئــ   ــة بَي ــةو دووان ــةنَيوان ئ ــَي   مونافةســة ل ــةي دووةم ك ــة مةرحةل ــان وةرطرتــووةش ل ــرين دةنطي ةوةي زؤرت

 .زؤرترين دةنطي هَينا ئةو دةبَيتش ئان وا نةبَينتش دةبَيتة ئةزمةيةك دوور نيية حةل نةبَينتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار كاك دكتؤر سةروةر كةرةم بكة
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بــةر لــةوةي قســةكامن بكــةمش هةســت دةكــةم لةبــةيين راثــؤرتي كــوردي و عــةرةبي ئَيمــةدا خةلــةلَيك هــةبووةش لــة تةرجومــة     
كردنةكةداش ئَيمة خؤمان لةطةَل دوو لةسةر سَي دايـنش لـة راثـؤرتي عةرةبيةكـةش دوو لةسـةر سـَييةش بـةاَلم لـة كورديةكـة بـة           

ة هةيـة سـَي لةسـةر ضـوار نووسـراوةش خـؤي لةر اسـتيدا دوو لةسـةر سـَييةش ئَيمـةش هـاور اين لةطـةَل ئةمـةش              داخةوة ئةو هةَلةي
بةر اسيت بة كؤي دةنطي ليذنةكةمشان كة ئيمزا كراوة لةطةَل ئةوة دابووينش هةم ياسايةكي طرنطةش هةم وةكـو دةَلـَي رةهةنـدي    
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ن بر يارَيكمان داوةو كة دةنطمان لةسةر داوةش هةموو ئـةو جـؤرة ياسـايانة    نيشتمانيي هةيةش لَيرة لة ثةرلةمانيشدا ئَيمة  خؤما
بةو جؤرة تَيثةر َيتش بؤية بةر اسيت ثَيمانواية كة هةوَل بدةينش ئةمةش بة دوو لةسةر سَي بَيتش بؤ ئةوةي بتوان  هةموومان 

 .كؤ ببينةوة لةسةر ئةو كةسةي كةوا دادةنرَيت و كؤك ب  لةسةريش سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

زؤر ســوثاسش دةخيةمــة دةنطدانــةوةش كــَي لةطــةَل ئةوةيــة دوو لةســةر ســَي بَيــت دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر  
سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش بةزؤرينةي دةنط نيسبةكة ثةسند كـراش بـووة   

دوو لةسةر سَي بَيت هي حـازرين لةوةيـة بـة سـي كـةسش      دوو لةسةر سَيش ناش نا ئةنداماني ثةرلةمانش ئةطةر 
دةنـط  ( 74)ش (74)ين دةكاتـة  (11)ضل كةس بَينتش لةبةر ئةوة دوو لةسةر سَيي ئةنداماني ثةرلةمانش كة 

 .دةبَيت هةمان بَيتش فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م لةاليةن سـكرتَيري ثةرلةمانـةوة دار َيـذراوة بـةو شـَيوةيةش ئَيسـتا دةخةمـة        بةر َيزانش ماددةكةش بر طةي يةكة

 :بةردةم بةر َيزتان
 :السادسة املاد )

يتةوىل الربملةان انتخةةا  رئةيحمل اهلئيةةة بةاقرتاع سةةري باغلبيةة ثلثةةي تةاد أتضةةاء الربملةان نةةو بةني ثالثةةة         : أام 
مبرسوم اقليمي ابارجة ازير امل حالة تام  وز نرشحني يرشح مل جملحمل القضاء مل امقليمل، ايعني املنتخب 

احا املرشحني بثلثي ا وا  اتضةاء الربملةان يعةاد امنتخةا  بةني املرشةحني احلا ةلني تلة  اكثريةة ام ةوا ،           
 (.ايكون الفائا نو حيشل تل  ثلثي تاد ا وا  اتضاء الربملان

دةنطـي زؤر كـةم هَينـاوة ئـةو الدةدرَيـتش      واتا يةكةم جار دوو لةسةر سَيي نةهَيناش ئـةوجارة يـةكَيك ئـةوةي    
لةنَيوان دووةكةي تر زؤرترين دةنطيان هَيناوةش لةنَيوان ئةوان دووبارة هةَلبـذاردن دةكرَيـتش دووبـارة داواي    
دوو لةسـةر سـَي دةكرَيــتش جـاري يةكـةم دوو لةســةر سـَييان نـةهَيناش بــةَلكو جـاري دووةم دوو لةسـةر ســَيي         

 .دةهَيننش سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .زؤر سوثاسش كاك شظان فةرموو
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من زؤر داواي لَيبوردن دةكةمش يةعين ئةو موقتةرةحةي سَي لةسةر ضوارش لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان بامسـان     

تــةوةش مةجليســي قــةزا بــةثَيي لةســةر كــردش ليذنــةي هاوبةشــين ئــةوةي كــردش ئَيســتا دووبــارة صــييةكة ها 
دةستوور تـةعيين قـوزات دةكـاتش تـةعيين مورةشـح  ناكـاتن بـؤ هةيئةيـةكش يـةعين مورةشـةح  ديـاري            
ناكاتش ئَيستا عَيراق ثةشيمان بووة لةو ماددةيةش ئةو وةختةي كة عَيراق ئةمةي كرد دةستوور دانةنرا بووش 

 ............ئيشي مةجليسي قةزا نيية
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 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
 .باشةش تةواوش تَي طةيشت ش كاك عمر صديد كةرةم بكة

 :بةر َيز عمر صديد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من قسةم لةسةر ئةو رَيكارةية كة طرياوةتة بـةرش ئةطـةر لـةنَيوان هةرسـَي مورةشـةح يـةكيان نـةيتواني دوو        
هَينَيـتش دواتـر ئينتيخـاا دةكرَيـت بـؤ دووانيـانش بـة        لةسةر سَيي دةنطةكاني ئةنداماني ثةرلةمان بةدةست ب

باوةر ي من رَيكاري دووةم دةبَيت ئاسانرت بَيت لةوةي يةكةمش بة واتاي ئـةوةي مـةرك نييـة بـؤ جـاري دووةم      
ش (1+51)دوو لةسةر سَيي دةنطةكان بةدةست بَينَيت و بـراوةش بـةَلكو زؤرينـةي دةنطـةكان بةدةسـت بَينَيـت       

 .شَيوةية باشرت بَيتش زؤر سوثاس تةسةور دةكةم بةو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش كاك عومةر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو تةفسرية وا نييةش ئةطةر وا بَيتش كةواتة ئةو مورةشةحةي بؤ ئَيرة دَيت بة دوو جؤر عةدةدي دةنطـدان دَيـتش جارَيـك بـة     

ةبية دَيتش جارَيكين بة دوو لةسةر سَي بَيتش ئةمة لة نةصَيكي قانونيدا واريد نييةش خـؤ ئةطـةر وا بَيـت ئـةو كةسـةي      ئة ةل
كة دةرنةضووة لة يةكةم جار بة دوو لةسةر سَيش خؤ نيوةي هَينـاوةش بـةاَلم دوو لةسـةر سـَيي نـةهَيناوةش ئـيرت ثَيويسـت ناكـات         

ر ئةوةي ئةو نةصةي كة ئَيستا سةرؤكايةتي دايبةزاندش ئةمة نةصَيكة دةقاودةق لةطةَل ئينتيخابات بؤ ئةوةي تر بكرَيتش لةبة
ياساكة هاتووةش هةر بة دوو لةسـةر سـَي بـؤ هـةر هـةردوو مةرحةلةكـةش مةرحةلـةي يةكـةمي ئـةوةي دةرناضـَيتش مةرحةلـةي            

 .دووةمي ئةوةي كة دةردةضَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .َينةش بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوةزؤر سوثاسش بيخو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفشل الثالث
 انتخا  رئيحمل اهليئة ان انه اتشكيال  اهليئة

 :املاد  السادسة
ثالثةةة يتةوىل الربملةان انتخةةا  رئةيحمل اهلئيةةة بةاقرتاع سةةري باغلبيةة ثلثةةي تةاد أتضةةاء الربملةان نةةو بةني         : أام 

 .نرشحني يرشح مل جملحمل القضاء مل امقليمل، ايعني املنتخب مبرسوم اقليمي ابارجة ازير
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلة بة عـةرةبي دوايـَي تةرجومـةي دةكـةين بـؤ كـورديش ئـةو فةقـةرةيانش كـَي لةطةَلـة دةسـيت بـةرز             
 .بكاتةوة؟ ئةو فةقةرةي يةكةم بيخوَينةوة
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 :ن عبدالقادر دزةييرؤذا.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفشل الثالث
 انتخا  الرئيحمل ان انه اتشكيال  اهليئة

 :املاد  السادسة
يتةوىل الربملةان انتخةةا  رئةيحمل اهلئيةةة بةاقرتاع سةةري باغلبيةة ثلثةةي تةاد أتضةةاء الربملةان نةةو بةني ثالثةةة         : أام 

تخب مبرسوم اقليمي ابارجة ازير امل حالة تام  وز نرشحني يرشح مل جملحمل القضاء مل امقليمل، ايعني املن
. احا املرشحني بثلثي ا وا  اتضةاء الربملةان يعةاد امنتخةا  بةني املرشةحني احلا ةلني تلة  اكثريةة ام ةوا           

 .ايكون الفائا نو حيشل تل  ثلثي تاد ا وا  اتضاء الربملان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةنطدانــةوة بــةو شــَيوةيةي خوَيندرايــةوةش كــَي لةطةَلدايــة دةســيت بــةرز   بــةر َيزانش ئــةو بر طةيــة دةخةينــة د 
بــةر َيز ( 13)بــةر َيز لةطةَلدايــة ش زؤر ســوثاسش كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟   ( 47)بكاتــةوة؟ 

 .لةطةَلدا نييةش زؤر سوثاسش بةزؤرينةي دةنط ئةو فةقةرةية ثةسند كراش ئَيستا طشت ماددةكة توَينةوة
 
 
 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفشل الثالث
 انتخا  رئيحمل اهليئة ان انه اتشكيال  اهليئة

 :املاد  السادسة
يتةوىل الربملةان انتخةةا  رئةيحمل اهلئيةةة بةاقرتاع سةةري باغلبيةة ثلثةةي تةاد أتضةةاء الربملةان نةةو بةني ثالثةةة         : أام 

مل امقليمل، ايعني املنتخب مبرسوم اقليمي ابارجة ازير امل حالة تام  وز نرشحني يرشح مل جملحمل القضاء 
احا املرشحني بثلثي ا وا  اتضةاء الربملةان يعةاد امنتخةا  بةني املرشةحني احلا ةلني تلة  اكثريةة ام ةوا ،           

 .ايكون الفائا نو حيشل تل  ثلثي تاد ا وا  اتضاء الربملان
 :حمل اضا ة اىل الشراط الوظيفية العانة ناياتييشرتط مل املرشح ملنشب الرئي: ثانيا 

 .غري حمكوم تليه جبر ة خملة بالشر  -1
 .يتمت  بالكفاء  االنااهة ااحلياد -1
 .ان ميكون نشرتكا  مل اجلرائمل اليت لطط هلا اا نف ها اا ارتكب ا النظام البعثي -3
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نا  متقل تو مخحمل تشر  سةنة بالنسةبة    حا ال  تل  ش اد  جانعية مل القانون اله لرب  مل جمال تمله -4
حلملة ش اد  البكالوريوس اتنال نو ه ه املةا  سةنتان بالنسةبة للحا ةلني تلة  شة اد  املاجسةتري مل القةانون         
امخحمل سنوا  بالنسبة للحا لني تل  ش اد  الاكتوراه مل القانون اتعترب نا  الاراسة الشير  للحشول تل  

 .غراض ه ا القانوناي نو الش ادتني نا  ممارسة م
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةر َيز لةطةَلدايـةش زؤر   ( 34)بةر َيزانش ئَيستا دةخيةمـة دةنطدانـةوةش كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟        
بةر َيز لةطةَلدا نييةش زؤر سوثاسش بةزؤرينةي دةنـط  ( 16)سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

ئَيستا كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَيـن  بـؤ دانيشـتين داهـاتوو ئاطادارتـان دةكـةينش       بةر َيزانش ثةسند كراش 
ي ثاش نيوةر ؤ وةزيري ناوخؤ بانطهَيشيت ناو ثةرلةماني دةكةينش تكايـة هـةمووتان لَيـرة    (3)سبةي سةعات 

 .ئامادة بنش خوا ئاطادارتان بَيت
 
 
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان                       عَيراق     – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ي نائاسايي (9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1122\4\29رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي (9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 29/4/1122 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   19/4/1111رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثاش نيوةر ؤيي (3)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز 
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دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(9)

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور لة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك

نائاسـايي   ي(9)درا دانيشتين ذمـارةي  ي بر يار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 19/4/1111ي ثـاش نيـوةر ؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي      (3)سَييةمي هةَلبذاردن لـة كـات   خولي 

 :شَيوةية بَيت
َيثرســينةوة لــة بــارةي ئامــادةبووني بــةر َيز وةزيــري نــاوخؤي هــةرَيمي كوردســتان بــؤ ر وون كردنــةوة و ل  -1 

 .ر ووداوةكاني ئةم دواييةي هةرَيمي كوردستان

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــة نــاوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردنش ســاَلي دووةمش خــولي   
 :ش بةرنامةي كار(19/4/1111)ؤذي دانيشنت ي نائاساييش ر (9)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي (1991)ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 6)ي ماددة (1)بة ثَيي حوكمي بر طة 
عرياقش دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر يـاري دا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة        -ثةرلةماني كوردستان

ــذ (9) ــَييةمي هةَلب ــولي س ــايي خ ــات ي نائاس ــة ك ــةوتي   (3)اردن ل ــةممةش ر َيكك ــَي ش ــوةر ؤش ر ؤذي س ــاش ني ي ث
 :دا بةم شَيوةية بَيت(19/4/1111)
ئامـادةبووني بــةر َيز وةزيـري نــاوخؤي هــةرَيمي كوردسـتان بــؤ ر وون كردنــةوة و لَيثرسـينةوة لــة بــارةي      -1

 .ر ووداوةكاني ئةم دواييةي هةرَيمي كوردستان
  سـنجاري بـةخَيرهاتن دةكـةينش هـةروةها هـةردوو ر اوَيـذكاري كـة لةطـةَل         بةر َيز وةزيري ناوخؤ كاك كـةري 

ي ثةرلــةماني كوردســتانش لةســةر (1)بــةر َيزيان هــاتوونش زؤر بــةخَيربَينش بــةر َيزان بــة ثَيــي بر يــاري ذمــارة 
داواكــاري ياســايي ذمــارةي ئةنــداماني ثةرلــةمان بــةو نووســراوة كــة بــة دةســت ئَيمــة طةيشــتش بؤتــان              

 :نةوةش لةطةَل ناوةكاندةخوَيني
 
 

 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 داواي ئامادةبوون/ ا

ي بر يــاري ر ؤذي (15)ئَيمــة ئةنــداماني ثةرلــةمان كــة لــة خــوارةوة واذوومــان كــردووة بــة ثَيــي خــاَلي          
ي ثةرلةمان تايبةت بة بانطهَيشت كردني سةرؤكي حكومـةت و وةزيـري نـاوخؤ و وةزيـري     (13/1/1111)
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و دواتـرش داواي  ( 17/1/1111)شمةرطة بؤ ثةرلةمانش بؤ ر وونكردنـةوة و لَيثرسـينةوة لـة ر ووداوةكـاني     ثَي
 .ئامادةبوونيان دةكةين لة نزيكرتين كات دا كة لة هةفتةي يةكةمي وةرزي ياسايي نوَي تَي نةثةر َي

 :ناوةكان
 :ئةوانةي واذوويان كردووة

عبـداهلل  -7 مسـري سـلي   -6 ئارام قادر-5 عمر عبدالكزيز-4 مدكاردؤ حم-3 بالل سليمان-1 ناسك توفيد-1
ظيـان عبـدالرحي    11 ثـةميان عزالـدين  -11 تثمةان عدنان -9 ثةميان عبدالكري  عبدالقادر-1 مال نوري

نةرميان عبداهلل -16 ثَيشةوا توفيد-15 ر َيباز فتاح-14 ئاشيت عزيز-13 عبدالرمحن حس -11 عبداهلل
 هـاور از شـَيأ أمحـد   -11 ثـةيام أمحـد  -19 يشار جن  الدين نورالدين-11 مانتثياووز خورشيد -17 قادر
-15 كوَيستان حممـد عبـداهلل  -14 تبااحلا ظ شَيرزاد-13 كاروان صاحل أمحد-11 بةيان أمحد حسن-11

-19 إمساعيـل سـكيد  -11 حسـن  رضةا سـةرطوَل  -17 نشةطف  نةسـرين لـال   -16 ثةريهان قبالي حممد
 حتسني حمما شَيردَل-31 صباح بةرزجني.د-31 يد محة عليمحة سك-31 جن  الدين تظيمة

ئَيستاش داوا لة بةر َيز وةزيـري نـاوخؤ كـاك كـةري  سـنجاري دةكـةين كةرةمكـة بـؤ ر وونكردنـةوة و ثاشـان           
 .ثرسياري ئةندامة بةر َيزةكاني ثةرلةمان و لَيثرسينةوة لة بةر َيزيانش فةرموو مايكةكةت ثَيكة

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كةري  سنجاري
بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرةبانش بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش بةر َيزان ئةنداماني ثةرلـةماني كوردسـتانش   

 .ئةم كاتةتان شاد
سةرةتا خؤشحاَلي خؤمان دةردةبر ين بؤ بانطهَيشت كردمنـان بـؤ ثةرلـةمانش تـا بةيةكـةوة و لـة نزيكـةوة بـة         

ن ئاشناب ش بَي طومان ئامادةبووني ئَيمةش لَيرة ر َيزطرتنة لة ئريادةي بارودؤخي ئةمر ؤي هةرَيمي كوردستا
جــةماوةرش كــة هــةر ئــةوانن شــةرعيةتيان بــة ئَيــوةي بــةر َيز داوةش ببنــة نوَينــةريان لــة ثةرلــةمانش ئَيمــةش   

ي متمانــةمان لــة ئَيــوةي بــةر َيزةوة وةرطرتــووة بــؤ ئــةوةي بتــوان  لــة ر َيطــاي ياســاوة خزمــةت و ثارَيزطــار  
بةرذةوةندييــةكاني كؤمةَلطاكــةمان بكــةينش بــةر َيزانش وةزارةتــي نــاوخؤ كؤَلةطةيــةكي طــرنط و ســةرةكي         
حكومةتي هةرَيمي كوردستانةش ئةركي سةرةكي كاركردنة لـة ثَينـاو ر اطـرتين سـةروةري ياسـا و دابينكردنـي       

كردنيان لة هةر مةترسييةك بؤ  هَيمين و ئاساينش دَلنيايي بؤ سةرجةم هاووِتيان بَي جياوازيش ثارَيزطاري
سةر ذيان و ماَل و بةرذوةندييةكانيانش ئَيمة لـة وةزارةتـي نـاوخؤ كـار دةكـةين لـة ثَينـاو جَيبـةجَي كردنـي          
سياسةت و بةرنامـةي كـاري حكومـةتش ثاراسـتين بةرذةوةنـدي مـاَلي طشـيتش لـة ر َيطـاي ضةسـثاندني ياسـا و            

دةسةِتش بة شَيوةيةكي دةسـتووري و ياسـاييش لـة ر َيطـاي بنـةما       ر َيزطرتن لة سيستةمي طشيت بةر َيوةبردني
دميوكراتييــةكان و بةرقــةراربووني مــاف و ئازادييــةكانش بــةر َيزانش ســةركةوتن و بــةردةوام بــووني هــةر         
دةسةِتَيك لة بةر َيوةبردني سيستةمي سياسي و ئيداري و كؤمةِيةتي داش بةندة بة ر اددةي بةرقةراربووني 

ــَيمين  ــة     هـ ــثاندني بنـــةماكاني مافـ ــة ر َيطـــاي ضةسـ ــةَلطاش لـ ــاكي كؤمـ ــة مافـــةكاني تـ ــةناهي و ر َيزطـــرتن لـ تـ
دميوكراتييــةكان و عةدالــةتي كؤمةِيــةتي و ثةرةثَيــدان بــة ذَيرخــاني ئــابووريش نــوَي بوونــةوة و ئــاوةداني  
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نـاوخؤ بـة بـةردةوامي    بةردةوام بة خؤوة دةبييَنش لة هةموو كايةكاني ذياني كؤمةَلطاش ئَيمةش لـة وةزارةتـي   
هةوَلمان داوة ئةو فاكتةرة ئيجابي ية ب ش بؤ مسؤطةر كردني زؤرترين ر ادةي ئـارامي و هـَيمين بـؤ هـةموو     
هاووِتيان و دانيشتووي هةرَيمةكةمان بة يةكسانيش لة هةمان كاتين دا هـةر سةرثَيرـييةك كـة ر وويـدابَي     

ئةوين بة طرتنةبـةري ر َيـو شـوَيين ياسـايي و طوجنـاو لـة        ئةركي ياسايي و نةتةوةييمان بة جَي طةياندووةش
سنووري دةسةِاان داش بـةر َيزانش زؤر جَيطـاي دَلطرانـي ئَيمـة و هـةموو اليـةك بـوو كـة بـة داخـةوة ضـةند            

ي شـووباتي ر ابـردوو و ر ؤذانـي ديكـة هاتنـة ثَيشـةوةش بوونـة هـؤي         (17)ر ووداوَيكي دَلتةزَين لة ر َيككـةوتي  
ــوون  ــةهيد بـ ــةي     شـ ــةندين الو و ر ؤَلـ ــداربووني ضـ ــؤليو و برينـ ــدي ثـ ــاووِتي و دوو كارمةنـ ــةوت هـ ي حـ

ثؤليو ( 115)خؤشةويستمان لة شاري سلَيماني و سنووري طةميان و هةَلةجبةش كة دوا ئاماري بريندارةكان 
( 66)َيماني هاووِتي يةش بؤ زانياري بةر َيزيشتان لة ر ووداوةكةي دوَيـيَن خؤثَيشـانداني شـاري سـل    ( 191)و 

هاووِتي برينداربوونش لةم دةرفةتةدا بة ثَيويسيت دةزان  هاوخـةمي خؤمـان بـة كـةس و     ( 33)ثؤليو و 
شةهيدةكة ر ابطةيَين  و لة خوداي طةورة داواكارين كة سةبووريان ثَي ببةخشَيش ( 9)كار و هاور َيياني هةر 

ئـةم ر ووداو و خؤثيشـاندانانةش ئاكامـةكاني لـة     هيواي ضاك بوونةوةش بؤ سةرجةم بريندارةكان دةخـوازينش  
ضةندين شار و شارؤضكةي كوردستان واي لة حكومةت و ثةرلةماني كوردستان كـرد كـة دةبَيـت لـة بـةردةم      
ئــةو حاَلةتانــةدا هةَلوةســتة بكــةينش لــة هؤكــاري ســةرةكي ئــةم بارودؤخــة وردبينــةوة دةستنيشــاني كــةم و   

ةماهةنطي هةموو اليةك ضارةسةري ر يشةيي بؤ بدؤزَينـةوةش بـَي طومـان    كور ييةكان بكرَيتش بة هاوكاري و ه
ــتة        ــةينش ثَيويس ــةر دةك ــاري لةس ــةوة ك ــايي ي ــة دَلني ــةبَيش ب ــةوة ه ــةركي وةزارةاان ــة ئ ــدي ب ــةوةي ثةيوةن ئ
ضارةســةري بكــةينش بـــَي طومــان خؤثيشـــاندان بــة شــَيوازَيكي ياســـايي و هَيمنانــة مـــاي هاووِتيانــةش لـــة        

ير ةو كراوة و دةكرَيت و هةموو خةَلكي كوردستان و دةزطاكاني ر اطةيانـدنين شـايةد حـاَلي    كوردستانين ثة
ئةوةن كة لة هةولَير لة ساَلي ثار و سةرةتاي ئةم ساَلين لةاليةن ض  و توَيذة جؤراوجؤرةكانةوة ضةندين 

ي (17/1)ي ر ؤذي خؤثيشاندان و كؤبوونـةوةي جـةماوةري كـراوةش بـةِم دوا بـة دواي ئـةو خؤثيشـاندانانة       
بةردةركي سةرا لة سلَيمانيش كة لةاليةن ثارَيزطاري سلَيماني يةوة مؤَلةتي ثَيدراوش دواتر ئاراستةكةي طؤر اوش 
ئةو ئاكامة دَلتةزَينةي لـَي كةوتـةوةش بـة داخـةوة ئـةو ر ووداوة ناخؤشـانة لـة كـةالر و هةَلةجبـة و ضـةندين           

ةسـةر بنـةماي ئـةو ر اسـتييانةوةش نـة ئةوانـةي داواي وةرطـرتين        شوَيين تريشدا دووبارة بوونـةوةش بؤيـةش ل  
مؤَلةتي خؤثيشاندان دةكةن دةتوانن زةمانةتي ئةوة بدةن كة خؤثيشانداني ئةوانين ر ووداوي دَلتةزَيين لَي 
نابَيتةوةش نة اليةني ثةيوةنديدارين دةتوانَيت ئةو زةمانةتة بـداتش هـةر لةبـةر ئـةو هؤيـةش دا لـة ياسـاي        

خستين خؤثيشاندان دا بر ياري ثَيداني مؤَلةت بـة سـةرؤكي يةكـة ئيدارييـةكان دراوةش تـا لةسـةر ئـةرزي        ر َيك
واقيع دا ر ةوشةكة هةَلبسةنطَينن و بر ياري ثَيويست بدةنش ئةطةر سةرؤكي يةكة ئيدارييةكان بة ثةسندييان 

ومشان ثابةندي بر ياري دادوةر دةبـ ش  نةزاني مؤَلةت بدةنش ئةوة بر ياري يةكالكةرةوة بؤ دادطا دةبَيش هةمو
ضونكة بر يارَيكي ورد و بَي اليةنة و ر ةضاوي بةرذةوةندي طشـيت تَيـدا دةكرَيـتش لَيـرةدا بةر اشـكاوي دةَلـَي ش       
ثَيمواية لَيثَيرينةوة لة ثَي نةداني مؤَلةت زؤر باشرتة لة كوذران و برينداربووني هاووِتيان كة لةم هـةل و  
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ا نازانرَي ض ثالن و هةوَلَيك لة ئاراداية بؤ تَيكداني ئةم ئةزموونـةش سـةبارةت بـة ضـووني     مةرجةي عرياق د
ي شووباتش سةرةتا دةمةوَي بَلَي  كة زَير ةظاني بةشَيكة لـة  (17)هَيزي زَير ةظاني بؤ سلَيماني دواي ر ووداوي 

لــة ذَيــر فــةرماني وةزيــري  هَيزةكــاني ســةر بــة وةزارةتــي نــاوخؤش كــة لــة ر ووي ياســايي يــةوة مانــاي وايــة    
ــةوة         ــوَينَيكي ديك ــؤ ش ــوَينَيكةوة ب ــة ش ــةر ل ــؤليو و ئةفس ــات ث ــت بك ــةر ثَيويس ــؤن ئةط ــةش وةك ض ناوخؤداي
بطوازرَينةوةش ئـةوانين بـؤ هـةر شـوَينَيكي هـةرَيمي كوردسـتان كـة ثَيويسـت بكـات دةطوازرَينـةوة و ئـةركي            

اسايشي ناوخؤ بؤ ثاراستين ئاساين لـة دةسـةِتي   خؤيان جَيبةجَي دةكةنش تةنانةت جووِندني هَيزةكاني ئ
سةرؤكي يةكةي ئيـداري دايـةش لـة سـنووري هـةر يةكـة ئيداريـةك داش نـةك هـةر ئةوةنـدةش بـةَلكو سـةرؤكي             
يةكــةي ئيــداري بــؤي هةيــة داواي هَيــزي ســةربازين بكــاتش ئةطــةر ثَيويســت بكــاتش بــَي طومــان ئــةوةي لــة   

ةِتي وةزيـري نـاوخؤش دايـةش كاتَيـك بـة هـؤي طـؤر يين ر َيـر ةوي         دةسةِتي يةكـةي ئيـداري دابَيـت لـة دةسـ     
خؤثيشاندان و هَير ش كردنة سةر بارةطاي لقي ضوارش ثةنابردن بؤ توندو تيذي و ئةوةي دواتر كةوتةوةش لة 
شةهيدبووني طةجنَيك و برينداربووني دةياني تر لة هةردووالش ثشَيوييةك كةوتـةوة و هَيـزة ئةمنييـةكاني    

ــارةكة ــي       ش ــةَل وةزارةت ــيد لةط ــة تةنس ــةر بؤيــةش ب ــةنش ه ــةكة بك ــؤنرت ؤَلي ر ةوش ــةيانتواني ك ــةدا ن ــةم كات ل
ثَيشمةرطة هَيزَيكي زَير ةظاني خراية ذَير فةرماني بةر َيز وةزيري ثَيشمةرطةش بة مةبةسيت هاوكـاري كردنـي   

ي ثَيشـمةرطة ئـةركي بةرثرسـي    هَيزة ئةمنييةكان لةو شارةدا طةر ثَيويست بكاتش كة ئةو كاتة بةر َيز وةزير
تكاية بـا كـةس بـة ضـاوي ئـةمر ؤ تةماشـاي       / لَيذنةي ئةمين شارةكةي ثَي سثَيردرابووش لَيرةدا دةمةوَي بَلَي 

هةل و مةرجي ئةو كات نةكاتش كة طةجنَيك شةهيد ببووش بة دةيان بريندار هةبوون و ثشَيوييةك هـاتبووة  
ةرمان لةبةرضاو طرتبووش بة مةبةسـيت ثاراسـتين ر ةوشـةكة و ر َيطـرتن     ئاراوةش ئَيمة لةو كاتةدا بة دةيان ئةط

لة ثشَيوي ديكةش قورباني ترش لةو كاتةدا بة بامشان زاني ئةو هَيزةي زَير ةظاني تةينة ذَير فةرماني وةزيري 
لــة ثَيشـمةرطةوة بـؤ ئـةوةي بنَيـرَيش تةنانــةت فـةرمانيان ثـَي كرابـوو نةضـنة نــاو شاريشـةوةش بـؤ ماوةيـةك            

دةرةوةي شاري سلَيماني جَيطري بوون و بةشداري هيض ئةركَيكيشيان نةكردش كة ر ةوشةكةش ئاسايي تر بـووش  
هةست كرا ثَيويست بة بووني ئةوان نيةش طةر انةوة شـوَيين خؤيـانش لـة هـةمان كـات دا بـة هـؤي طرذبـووني         

بــةر َيزانش هــةرَيمي كوردســتان بــة ر ةوشــةكة لــة كــةركووك هَيزَيكــي تــري زَير ةظــاني بــؤ كــةركووك نَيــردراش  
شَيوازَيكي دميوكراسيانة بةر َيوة دةضَيش بة دةنطي خةَلكي كوردستان و لة ذَير ضاودَيري عرياقـي و ئيقليمـي   

ثةسنديان كردووةش بؤية لـة هـةر   و جيهاني دا هةَلبذاردن ئةجنام دراوةش هةموو اليةكش بة ئؤثؤزسيؤنيشةوة 
كداني سةقامطريي و هةراسانكردني هاووِتيانش ئةركي هةموومانة بيثارَيزينش لة رووداوَيكي نا ياسايي بؤ تَي

كؤتاييداش سوثاس بؤ طوَيطرتن و طرنطيدانتان و ئَيستاش ئامادةين بؤ هـةر سـةرنج و تَيبـيين  و ر ينماييـةك     
 .كة لة ئَيوةى بةر َيزةوة ئاراستةمان بكرَيت لةطةَل دووبارة ر َيز و ثَيزانينمان

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
سوثاس بؤ جةنابي وةزيرش ئَيستا ئةندامة بةر َيزةكاني ثةرلةماني كوردستانش ئةوانةى ئةيانـةوَي موداخةلـة   
بكةن ناويان ئةنووس ش ئَيستاش ئةم ئةندامة بةر َيزانة ئةيانةوَيت لةم ئيستيجوابة بةشـدار بكـةنش ثـةميان    
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 .ادش امساعيل حممودش هاذة سلَيمانش دكاردؤش برهانش امساعيلش دَلشعزالدينش ثةريهان قوباليش كوَيستان حممدش 
امحدش عمر عبدالكزيزش ثةميان عبدالكري ش ثَيشةواش زانا رةئوفش جكور عليش ئامينة زكريش نيشتمان مرشـدش  

وريش جن  الدينش عبداهلل مةال ن تظيمةثةروينش تارا ئةسكةديش ئاواز عبدالواحدش طوَليزارش باللش محة سكيدش 
شاهؤ سكيدش سةرهةنطش كاوةش شلَير حمي الدينش مسرية طؤرانش ذيان عمرش زكيةش ظيانش سةرطوَلش عدنانش ظيان 
عبدالرحي ش نةسرين لالش صباح بيت اهللش ناسك توفيدش مسري سلي ش عبدالرمحنش شَيرزادش ئاشـيت عـةزيزش   

ش سؤزان شـهااش ئـةظ  عومـةرش شـظان امحـدش      النةش طؤرانش كةيلي ئةكرةمش قادر حسنش فازَلش عومةر هةورامي
 .هيض بةر َيزَيكي تر ئةيةوَيت با كةرةم بكات ناوي بنووس ش بةر َيز ثةميان عزالدين كةرةم بكة

 :بةر َيز ثةميان عزالدين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـاوخؤي كـردش    من سةرةتا لة قسةكاني جةنابي وةزيرةوة دةست ثَي ئةكةمش كة باسـي ئةركـةكاني وةزارةتـي   
 .....بةوةى كة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةقيقـةي هةيـةش وةختةكـةتان كـورت      3ثةميان خانش ئةطةر طوَي لـة بـرات بطـريش هـةر ئةنـدامَيكي بـةر َيز       
 .بكةنش كةرةم بكةن فةرموون

 :بةر َيز ثةميان عزالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكةم كة باسي ئةركةكاني وةزارةتـي نـاوخؤي كـردش كـة ئـةركي       لة قسةي بةر َيز وةزيري ناوةخؤ دةست ثَي

ثاراستين ذياني خةَلك و دَلنةوايي كردنيان و ثاراستين سةروةري ياساية لـة ر َيطـةى بةرقـةراربووني مـاف و     
ئازادييــةكانش ثرســياري يةكــةم  بــةوة دةســت ثــَي ئةكــةمش بــؤ جــةنابيان نةيانتوانيــة ئــةم ئةركــة طــةورةي   

ةخؤ هةتاكو ئَيستا بةجَي بطةيةنن؟ش ضونكة يةكَيك لةكَيشةكاني وةزارةتي ناوةخؤ و يـةكَي لـة   وةزارةتي ناو
كَيشةكاني خةَلك ئةوةية كة دَلنةوايي و دَلنيايي نية لة ئةمنيـةتيان و لـة ثاراسـتين سـةرو ماَليـان لـة دواي       

ر َيزيان وةكـو لـة لَيذنـةى    ي مانطـةوةش كـة بـة بـر واي مـن يـةكَيك لـة كَيشـةكان ئةوةيـةش بـة          17رووداوةكاني 
نـــاوةخؤش ئيشـــارةتيان ثَيكـــردووةش وةزارةتةكـــةي ئـــةوان تـــةنيا وةزيـــري هَيزةكـــاني ثـــؤليو و ضـــاالكية  
مةدةنيــةكان و ثؤليســي هاتؤضــؤيةش كــة تَيكــر اي خــةَلك و بــة جيــاوازي بــري و بؤضــوونةكانيانةوةش طلــةيي و 

ئةكـةنش كـة ئةوانـة وةكـو جةنابيشـت لـة ئامارةكانـدا        نيطةرانيان لةو هَيزانة نية كة بةر َيزتان سةرثةرشيت 
خوَيندتةوةش كؤمةَلَيك قورباني هةن كة كةس نازانَي بة دةسيت كوَينش كةواتة ئةو هَيزانةى الي جةنايشـنتش  
وةكو هاووِتيان سةر و ماَليان نةثارَيزراوةش وةكو ئةوةي كة جـةنابتان نـةتانتوانيوة سـةر و مـاَلي تاكـةكاني      

خؤتان بثارَيزنش لَيرةوة ثرسيارةكة دَيتش هَيزي ئاساين ئةي سةر بةكَيية؟ش هَيزةكاني دذة تـريؤر  هَيزةكاني 
ئةي سةر بةكَين؟ش هَيزة دةمامك دارةكان ئةي سـةر بـةكَين؟ش كـة جـةنابت نـة ئـةتواني مـين هـاووِتي لَيـي          

ــة       ــر ئةوةي ــيارَيكي ت ــارَيزيش ثرس ــَي بث ــؤتي ل ــاني خ ــةتواني هَيزةك ــة ئ ــارَيزي و ن ــَين    بث ــا بَل ــةمن ب ــة يةك ك
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ثَيشَيَلكردني ياساي خؤثَيشاندان لة سايةي وةزارةتةكةي جةنابتانةوة و لة ذَير ضةترَي ئةودا كرا بةوةى كة 
يةكةمش ئَيستاشي ثَيوة بَيش مؤَلةتي خؤثَيشاندان لة هةولَير و لة دهؤكداش كة لة هةولَيرين داواكراوة ضـةند  

ئيدارييةكان ديسانةوة لةناو ئيختيصاصي وةزارةتةكةي جةنابتان دان كة  جارش  مؤَلةتي نةدراوةتَي كة يةكة
هةتا ئَيستا لة بةشَيك لة كةناَلةكاني ر اطةياندنةوةش خؤثَيشاندان بة ثيالني ناحةزان ناو ئةبر َيش بـةو جـؤرة   

ي ئَيـوةش سـةرؤكي   لة هةولَيردا مامةَلة لةطةَل خؤثَيشاندةران ئةكرَي كة تاكو ئَيسـتا نـةتوانراوة نـة هَيزةكـان    
يةكةي ئيداري و نة دادطاش مؤَلةتي خؤثَيشاندان بداتش كة وةكو شتَيكيش وةكو ثيالنَيكي دةرةكيش ثيالنَيكي 
نةتةوايةتي سـةير ئـةكرَيش تةقـة كـردن لـة خؤثَيشـاندان و بـةكارهَيناني دار السـتيك و كؤمـةَلَيك ضـةك و           

خـؤي ئةمـة دارالسـتَيك تـازةترين ضـةكة كـة نـازامن         تةقةمةنيش ئةمة لة كوَيي ياساكة هةيـة؟ش كـة هـةر بـؤ    
هاتووتة ناو جبةخانةى وةزارةتي نـاوةخؤ يـان نـا؟ش جطـة لـةوةي كـة يـةكَيكي ديكـة لـة ئةركـة طرنطـةكاني            
ــة       ــتا ل ــةش هــةتا ئَيس ــي دادوةري لَيكؤَلينةوةي ــتطري كردن ــي فــةرماني دةس ــي نــاوةخؤش جَيبــةجَي كردن وةزاةرت

ي شـوباتش بــةِم هـةتا ئَيســتا   17ني ضـةند كةســَيك هةيـة لـة تةقةكــةراني    سـلَيمانيدا ئـةمري دةســتطريكرد  
ــية      ــوة جــةوابتان ض ــة ئَي ــتطرييان بكــةنش ئةم ــةتيان نــةكردووة دةس ــةيانتوانيوةش جورئ ــؤليو ن هَيزةكــاني ث
بةرامبةري؟ش دوا ثرسيارم ئةوةية هةر بة قسةي جةنابت كة وتت با بة ضاوي ئةمر ؤ سـةيري رووداوةكـاني   

ي مانط سةيري ئـةمر ؤ نةكـةينش كـة    17ةكةينش من عةكسي ئةكةمةوةش با بةضاوي رووداوةكاني ئةو كاتة ن
ض مةجزةرةيةك ئةمر ؤ لة سلَيماني روو ئةداتش جةنابت ضيت كردووة ئةمر ؤ كة خؤت لة ثةرلةمانـداي بـؤ   

 .....ئةوةي ئةو قتل الكامةي سلَيماني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن خان فةرمووسوثاسش بةر َيز ثةريها
 :بةر َيز ثةريهان قبالي حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي شـوباتةوة دةسـت ثـَي ئةكـةمش كـة ئـةو ئاراسـتةي خؤثَيشـاندةرةكان كـة بـةر َيز وةزيــري           17مـن لـة رؤذي   

ناوةخؤ ئيشارةتي ثَيدا كة نةيتواني ثؤليسـي ضـاالكية مةدةنيـةكان كـة بـة طرتـة ظيديؤيـةكان زؤر وازيـح و         
ايةش كة نةيتوانيوة ثارَيزطاري هةم لة خةَلك بكات و هـةم لـة سـةرو مـاَلي خـةَلكش ئايـا سـةبةبي ئـةوة         ئاشكر

ضية؟ش ئايا هَيزي كاي نية؟ش ئايا مـودةرةا نـ ؟ش ئايـا ثَييـان وترابـوو بـة جـؤرَيكي تـر مامةَلـة لةطـةَل ئـةو            
ي شـوباتش  17و سلَيمانيةوة بؤ دواي رووداوة بكةنش بةلزةبت ئةوةش ر ةبيت هةية بةو هَيزانةى كة هاتنة نا

من لَيرةوة ثرسيارةكةم ئةوةيةش ئايا هَيزي زَير ةظاني سةر بةكَيية؟ش هةتا ئَيستا ثرسيارَيكي وازيح هةية كـة  
ــي دواي      ــاو روون ــة بةرض ــةوة ب ــي دواي ئ ــؤ ض ــريؤر ب ــةو دذة ت ــدن؟ش   17ئ ــتا موتةواجي ــا ئَيس ــوباتةوة ت ي ش

ي بر يـاري ثةرلـةمان نـةيتوانيوة وةزاةرتـي نـاوةخؤ ئـةو تاوانبارانـة        ثرسيارَيكي ترش بـؤ ضـي دواي دةركردنـ   
دةستطري بكات؟ش بؤضي نةيتواني ثارَيزطاري لة كةناَل و ر اديؤ و تةلوزيؤني طؤر ان بكات؟ش كة لـة كاتَيكـدا لـة    

ناليـا كـة    ذَير حيمايةي وةزارةتي ناوةخؤ بوونش بةِم لة نةفسي كاتدا سووتَيندراش بؤ ضي نةتواندرا كـةناَلي 
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سووتَينرا لةناو جةرطةي سلَيمانيداش بؤ نةيانتواني ثارَيزطاري لةو كةناَلة بكـةن؟ش بـؤ ضـي تاوانبـاراني ناليـا      
ئةر فَينن و ئةيانبةنة دةرةوةي وِت؟ش بؤ ضـي تـا ئَيسـتا وةزارةتـي نـاوةخؤ نـةيتوانيوة دةسـتطرييان بكـات؟ش         

ن كة هَيزةكـان بـة لَيـدان بَيـتش ئةشـكةجنةي جةسـتةيي       هةتا ئَيستا ئةطةر هةموو طرتة ظيديؤيةكان شاهيد
بَيتش بة طؤتن بَيتش بؤ ضي؟ ئايا بؤ خةَلك خؤثَيشاندان بكات بؤ بطريَيت؟ش بؤضي طـرياون؟ زؤر زؤر وازيـة   
كة لَيداني جةستةييان لةسـةرة و نةفسـيةن ئـةو هـاووِتي ئَيمـة تـةدمري دةكرَيـت و ئـةبَيت بـة حاَلـةتَيكي           

باشـة مـن ثرسـيارم لةوةيـةش بـؤ ضـي ثؤليسـي ضـاالكي مـةدةني ئَيمـة ر ؤيشـتووينش خؤمـان              دةرووني بؤيانش
طةر اوين و ثؤليسي دارستانيشمان بينيوة لةطةَليانداش ئايا ئةمانة مـودةرةبن بـةو شـَيوةي كـة بتـوانن لةطـةَل       

اران دةستطري بكات؟ لة خؤثَيشاندةران مامةَلة بكةن؟ش بؤ ضي هةتا ئَيستا وةزارةتي ناوةخؤ نةيتوانيوة تاوانب
كاتي ئةوةي زؤر ئاسانة بؤيان كة بةشداران لة خؤثَيشـاندةران دةسـتطري بكـات و لـة هاووِتيـان بـدات و بـة        

سةعاتةى رووداوي ئةخريي شـارةكاني هـةرَيمي كوردسـتانش     41خؤثَيشاندان ئةبةن بةر َيطاوةش بةَلزةبت لةم 
ــتا هَيزيَ   ــة ئَيس ــلَيماني ك ــاري س ــة ش ــةَلزةبت ل ــةوةي    ب ــؤ ئ ــي؟ش ب ــؤ ض ــلَيمانيدايةش ب ــةناو س ــاو ل ــي زؤر بةرض ك

خؤثَيشاندان نةكرَي؟ش لةكاتَيكدا ئةمة ثَيشيلكردني ياساي خؤثَيشـاندانة كـة تـةنها ئـةبَيت ثؤليسـي ضـاالكي       
 ....مةدةني بتوانَيت لةوَي بَي تةنها بؤ ثارَيزطاري خةَلكش نةك 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو سوثاسش كوَيستان حممد
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بــةر َيز وةزيــري نــاوةخؤي حكومــةتي هــةرَي ش بــةر َيزمش ئَيســتا لــة شــاري ســلَيماني هَيزَيكــي زؤري ثــؤليوش    
ــلَيمانيدايةش          ــاري س ــةناو ش ــةرةا ل ــي زؤري ع ــريؤر و هَيزَيك ــةناو دذة ت ــدار ب ــمةرطةش دةمامك ــاينش ثَيش ئاس

رةيــةكيان دروســت كــردووةش ئايــا بــةر َيزت ئاطــات لةمةيــة؟ش ئةطــةر ئاطــات لةمةيــةش ئةمــة ياســايي و    مةجزة
ئاسايية؟ش ئةطةر نا ئيدانةى ئةكةيت؟ش بةر َيزمش بة ثَيي ماددةى دووي ياساي خؤثَيشاندانش ئـةبَي دةزطاكـاني   

مندايـةش ثـةيامنَيري كـةناَلَيكي    ثؤليو خؤثَيشاندةران بثارَيزنش بةِم بـة ثَيـي ئـةو وَينانـةى لةبـةر دةسـيت       
ئامساني بة دةمانرةي رووت تةقة لة خؤثَيشاندةران ئةكات و هَيزةكاني بةر َيزت ئةيثارَيزنش لَيرة هَيزةكاني 
ثؤليوش كامريةى ثةيامنَيرَيكي تري كةناَلَيكي ئامسـاني بـة دةسـتةوةية و بؤيـان ثاراسـتووة و ئـةوين بـةرد        

هَيزةكاني ئَيوة ض رووبةرووبونةوةيةكش يـان ض سـزايةك لـة اليـةن ئَيـوة دراوة       دةطرَيتة خؤثَيشاندةرانش ئايا
كة لة باتي خؤثَيشاندةران بثارَيزنش ئةوانة ئةثارَيزن كة هَير ش دةكةنة سـةر خؤثَيشـاندةرانش لَيـرة يـةكَيك     

ران ئةكات و لـةوين  لة بةر َيوةبةري بةر َيوةبةرايةتيةكاني بةر َيزت بة دةمانرةي ر ووت تةقة لة خؤثَيشاندة
شةهيد دةبَيش تا ئَيستا بةر َيزت نةتتوانيوةش يةكَيك لة بةر َيوةبةري وةزارةتةكةي خؤت ر ادةسيت دادطا بكةي 
كة بر ياري طرتين هةيةش ضـؤن ئـةتواني بةرثرسـي حيزبـي كـة لَيـرة بـة كالشـنكؤي رووت و بـة دةمانرـةي           

مـة بةرثرسـي حيزبةكـةي بةر َيزتانـة بـة دةمانرـةي ر ووت       ر ووتش تةقة لة خؤثَيشاندةران ئةكةن؟ش لَيـرة ئة 
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ــة لــة خؤثَيشــاندةران ئــةكات و هَيزةكــاني بــةر َيزت لــة ثشــتةوة ئــةيثار َيزنش كــة نــاتواني بةرثرســة            تةق
ــةيثارَيزن؟ش          ــة ئ ــردووة ك ــةكان ك ــةَل ثؤليس ــت لةط ــةيش ض ئيجرائاتَيك ــا بك ــيت دادط ــةكاني ر ادةس ــن حيزبي م

ا ئَيستا ئَيوة نةتاناتوانيوة يةك كةس لةوانةى كة كوشت و كوشتاريان كـردووة  ت 17/1ثرسيارَيك  هةية لة 
لة شـارى سـلَيمانى ر ادةسـتى دادطـا بكـةن لةبةرامبـةر دا فـاروق رفيـد و ر َيـب  هـةردى ئـةو دوو ر ؤشـنبرية             

ر َيز طةورةيةى كورد ر ادةستى دادطا دةكةنش لةثاى ضى ئةمـة؟ مـن ئـةخري شـت  بةمـة كؤتـايى ثـَى دَيـن  بـة         
ئَيمة لةسةردانَيكمان بؤ الى بةر َيزتان ثَين ئةوةى كة دةسبةكار بيت وةك وةزيرى ناوخؤ بةَلَينت دا ئةطةر 
نةتوانى لة دواى دةست بةكاربوون وةك وةزيرى ناوخؤ ئةو دوو ئيدرايية يـةك خةيتـةوةش نـةتوانى ئـةوةى     

ةرى دا حةاـةن دةسـت لةكاردةكَيشـيتةوةش    كة لة هـةولَير و لـة سـلَيمانى ر وودةدات سـةيتةرة و هـةبَى بةسـ      
بةِم ئَيستا دوو وةزارةتى نـاوخؤ هةيـة ئـةوةى لـة سـلَيمانى دةكرَيـت مـن دَلنيـام بـةر َيزت سـةيتةرةت نيـة            

 .بةسةرى داش ئايا لةسةر هةمان هةَلوَيستى ثَيشووتى يان نا؟ سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك كاردؤ فةرموو

 :د ثريداودبةر َيز كاردؤ حمم
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــانط كـراوةش بــةِم تــا ئَيســتا لــة هــةرَيمى كوردســتان   17/1بـةر َيز وةزيــرى نــاوخؤ بــؤ ر ووداوةكــانى دواى  
ــة        ــت ب ــاندةران دةكرَي ــةَل خؤثيش ــةتى لةط ــة تايب ــان ب ــتان ي ــةَلكى كوردس ــةَل خ ــةرخورد لةط ــَيوةيةك ب بةش

ئةمـةش وا دةكـات و ثَيويسـت بكـات هَيزَيكـى جؤراوجـؤرى كـة         عةقَليةتَيكى سةربازى ضارةسـةر كـردنش كـة   
سةرضاوةى دةسةِتةكان ديار ن  لةكوَى ر َينوَينى دةكرَين يان دةثارَيزرَين كة ثَيمواية ئَيستا بةو شَيوةية و 
بــة ئاراســتةيةك دةر وات كــة ر ةنطــة دةتــوان  بَلــَي  مةترســى شــةر َيكى طــةورة لــة نَيــوان خؤثيشــاندةران و 

ةسةِتة كة بـة ئـةركى وةزيـرى نـاوخؤ دةزانـ  و بةرثرسـياريةتى ياسـايى هةيـة بـة هةماهـةنطى لةطـةَل            د
حكومةت كة ثارَيزطارى لة هاووِتيان بكات كة سةرو ماَلى هاووِتيان بثارَيزَى بةداخةوة ئَيسـتا ر ؤذ بـةر ؤذ   

دةبَيتش ئةطةر قسة لةسةر ياسا دةكـةين  هةوَلةكان بؤ بةكارهَينانى هَيز بؤ توندوتيذى بةردةوام تر و زياتر 
لة كوردستان دا ياساكان ن  كة كارثَيكراون و ثَيشَيل دةكرَينش هةر ئةو ياسايةى كة لة ثةرلـةمان دةرضـووة   
و ئةو بر يارةى لة ثةرلةمان دةرضووة بؤ تةجري  كردن و تةحري  كردنـى توندوتيـذىش هـةتا ر َيطـةدان بـؤ      

ََ دةطـريَىش كـاتَى خـةَلكى كوردسـتانين لةسـةر مافـة ر ةواكـانى         خؤثيشاندانَيكى ئاشتيانة و  مةدةنيانة ر َيـى 
خؤيــان و لةســةر داخوازيــة ر ةواكــانى خؤيــان دذ بــة ناعةدالــةتىش دذ بــةم شــَيوازةى كــة دةســةِت لةطــةَليان  

َيكخـةرى  تةعامول دةكاتش دذ بة نةدانى دادطايى هةموو تؤمةتبارانش بة هَير ش بردن بؤ سةر ئةوانةى كـة ر  
خؤثيشاندةرانن بة ئاشـتيانة داواكاريـةكانى خؤيـان جـَى بـةجَى كـردش ئةوانـة دةدرَينـة دادطـاش ئايـا وةزيـرى            
نـاوخؤ بـةرثرس نيـة لـة بةرامبـةر ئـةم هــةموو ثَيشـَيلكاريانةى كـة لـة كوردسـتاندا دةكرَيـتش دواى ئــةوةى            

ؤك لـة هـةولَيرةش حمـافز و سـةرؤكى يةكـةى      مؤَلةت نادرَيت دةستى دةستى بةوة دةكرَيت ر ؤذَيك دةَلَين سةر
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ئيدارى بةرثرسةش نةخَير ليذنةيةكى تر بةرثرسة و تايبةتةش نةخَير وةزيرى ناوخؤ ئـيرت ئةمـة بـؤ ئـةوةى     
كاتَيكين خةَلك دَيتة جادة ئةطةر خوَيندكاران يان مامؤستايانى زانكـؤ بةشـَيوةيةكى ر ةفتاريـان دةكـرد كـة      

ى دنيـادا بـةم شـَيوةيةى كـة بيـانوو بطـرَى بـة ر ؤذنامـةنووس و دةر فَينـدرَى و          بر وا ناكـةم لـة هـيض شـوَينَيك    
دةطريآ و دوايى بةردةدرَيتش مامؤستا لَيى دةدرَيتش ثةرلةمنتار حةسانةى نةك ثارَيزراو نيةش ر ؤذانة ئيهانـة  

وردسـتان اليـةنى   دةكرَين لة كوردستان دا هةموو  ئـةو حةقيقةتانـة وا دةكـةين ئَيمـة بَلـَي  تـا ئَيسـتا لـة ك        
ئةمنى دابةش كـراوةش دوو ئيدارةيـة و دوو ئةمنيةتـة و دوو دةسـةِتةش زؤبـةى بةر َيوبـةرةكانى ثـؤليو لـة         
سلَيمانى دةطؤر درَين و وةزيرى ناوخؤ ثَيمان خؤشة جوامب بداتةوة ئاطادارةش زؤربةى ئةوانـةى كـة ثَيويسـنت    

جرائاتَيكى ياساييان لةبةرامبةر كـراوة؟ لـة هـةولَير دا بـة     بنَيردرَينة دادطا لة سنوورى سلَيمانى ئايا هيض ئي
ئاطادارى وةزيـرى نـاوخؤى بـةر َيز خـؤى كـة دةبووايـة ضـاودَيرى لـة بارةطاكـانى طـؤر ان بكـات بـة بةرضـاوى              

 ........... .هَيزةكانى ثؤليو بة هَيزى جؤراوجؤرى ر ةنطاو ر ةنط ثَيمواية لة الى ئةو الية هاتوون كة 
 :رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة

 .سوثاسش كاك برهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةَلآل من ضةند ثرسيارَيك  لة بةر َيز جةنابى وةزير هةية و ثرسيارةكانيش  بؤ نووسيوةش بؤى دةخوَينمةوة 
َيسـتا بر يارةكـانى دادطـا كـة بـة      بؤضى تـا ئ / بؤيةش بؤم نووسيوة دانة دانة دةمةوَى وةِم  بداتةوةش يةكةم

ي شـوبات و ر ؤذانـى دواتـر تةسـلي  نـةكردووة؟ كـة ئـةمرى مةحكةمـة         17دةستيان طةيشـتووة تاوانبـارانى   
هةيــةش مــن تــاقيب  كــردووة ئةمرةكــة طةيشــتووةتة ثَيشــيان لــة دةســةِتى دادطــا دةرضــووة و لــة دةســةِتى  

وةى ئةم وِتة قـوةى قـةزائى نيـة وةك هةنـدَى وِت     تةنويزى داية كةشورتةية جَى بةجَى ى بكات لةبةرئة
بـة  / خؤيان دةضن دادطا و بيطرنش ئةوانة ناطرَى و خةَلكى تر دةطـرَىش بـةِم ئةوانـة تةسـلي  ناكـةنش دووةم     

يةكةم دةسـةِتى مؤَلـةتى خؤثيشـاندان لـة دةسـةِتى حمـافز دايـةش بـةِم لـة هـةولَير دا بـة             3ثَيى ماددةى 
لة ياساى خؤثيشاندان مةنكى كردووة خةَلك  6ماددةى / راوةتة وةزارةتى ناخؤش سَييةمخيالفى ئةوةى نَيرد

بـة  / مةنع بكرَيت لة خؤثيشاندانش بؤضى ئةمان مةنكى دةكةن ثَيشَيلى ئـةو ماددةيـةيان كـردووةةش ضـوارةم    
ةمان هَيـزى  بةس بؤ ثؤليو بةكاردةهَيندرَين لـةم حاَلـةتى خؤثيشـاندانةش بـةِم ئـ      11و  7ثَيى ماددةكانى 

ثَيشمةرطة دةبةنش من خؤم ثَيشمةرطة دةناسـ  هـةتا جلـى ثؤليسـى لةبـةركراوة و لـةو جَيطايانةيـةش بؤضـى         
دةسـطري كردنـى بـة ثَيـى هـةمان      / ئةمان ثَيشمةرطة دةبةن و ئةم خمالةفةية قبوَل دةكات بةر َيزى؟ ثَينجـةم 

ثاسـى خوَينـدكارانى سـلَيمانىش ميليشـياية كـة       15ياسا قةدة ةية بة ئةمرى دادطا نةبَىش بةِم ئةم بةيانية 
لـة  / ثاسى كؤستةر كة ثر ة لة خوَيندكارش شةشةم 15كةس نازانَى كَيية فر اندوويةتى بؤ ثشتى ضةق ضةقش 

كوَيى وةزارةتى ناوخؤ دا هاتووة بةر َيزتان هَيزَيكتان هةبَى و ناونرا بَيت هَيزى زَير ةظانى بة ثَيى قـانون لـة   
ــةم  تةشــكيلةى وةزا ــى قانونــةش حةوت ــزة خيالف ــةو هَي ــةبووش ئ ــى  / رةت دا ن ــزى وةزارةت ــانى هَي ــةر زَير ةظ ئةط
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ة؟ كة فةرماندةى لةشكرى كوردستانى ثارتى دميوكراتى  (فلك)ناوخؤية بؤضى سةيارةكانيان نيوةى ر ةقةمى 
ــة      ــى بةر َيزتـ ــةر وةزارةتـ ــيان لةسـ ــة مةعاشـ ــرَى و كـ ــارتى وةردةطـ ــة ثـ ــةوامرين لـ ــى ئـ ــتانةش بؤضـ ش كوردسـ

هةزار دةدةن بةو خةَلكة فةقرية كة جةذنانـة و موكافةئـةش مشوليـان     151هةزارةش  151مووضةكانيشيان 
سووتانى بارةطاكانى طـؤر ان لـة هـةولَير    / ناكات وةك باقى ترى هَيزةكانى ترى ناو وةزارةتى ناوخؤش هةشتةم

؟ كَين ئةو كةسـانة؟ لةبةرضـاوى   و  دهؤك لةبةرضاوى هَيزةكانتانش بؤضى ئةو كةسانةتان دةسطري نةكردووة
ســـلمان و لـــة .ثشـــتيوان و حممـــد كيـــانى و د.ئةوانـــةى لـــة د/ هَيزةكانتـــان ئـــةو كارةيـــان كـــردووةش نؤيـــةم

لــةم كاتــةدا / هةظاَلــةكانيان داوة كــَين؟ لةبةرضــاوى هَيزةكــانى ثؤليســةوة بــؤ دةســطريتان نــةكردوونش دةيــةم
و تةعقيبى ماِن دةكـات بـة بةرضـاوى هَيـزى نـاوخؤوة بـؤ       سةيارةى بَى ر ةقةم و جام ر ةش خةَلك دةطرَيت 

بؤضـى كةسـَيكى وةك عميـد بـةهزاد حممـد      / دةسطرييان ناكةن ئةم هَيزانـة؟ بؤمـان ر وون بكـةرةوةش يـانزةم    
  اضل ايحسسكيد كة ثَيشرت ئامر فةوجى خةفيوةى جاشى فةوجى هةشتاو هةشت بووة لة بادينانش عقيد 

ى موسَل بووة زةمانى بةعوش عةقيد ئةسكةندةر كة لة فيـدائى سـةدام بـووة    شهاا كؤنة مةسئوَ سةيتةرة
ــزة         ــؤر انش دوان ــةالماردانى ط ــؤ ث ــلَيمانى ب ــةر س ــة س ــة كراوةت ــووة ك ــانى ب ــزةى زَير ةظ ــةو هَي ــى ئ ــة زمن ض / ل

ئيجرائاتَيكتان كردووة بةرامبةر ئةو هَيـزة ضـةكدارانةى بـة دارالسـتيك لةخـةَلك دةدةن و وَينـةيان ديـار و        
ئةوانةى تةقةيان لة خةَلك كردووة ديارنش بؤ منوونة ئةوانـةى خـةَلكى بؤسـكَينن ئَيسـتا     / اشكرايةش سيانزةئ

كــة شــوَينى  نشةةطف مــاَل و شــوَينيان مــن مــةعلومامت هةيــة كــة لــة كةَلــةك دادةنيشــنش كــاروان هيدايــةت   
ــانى جة     ــاوى هَيزةك ــة بةرض ــةولَيرةوة ب ــةتارةى ه ــةم م ــلَيمانى دا ل ــة س ــوتاندووة ل ََ  نابس ــؤ  ــزةى ب ــةوة ظي ت

 .... ....دراو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك امساعيل فةرموو
 :بةر َيز امساعيل سكيد طةَِلى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
خوشك و برايانى بةر َيزش بةر َيز وةزيرى ناوخؤش ديارة منين زؤر شت  هةية بيَلَي ش بةِم ديارة كات مةجال 

 ... .لةمانةى ئَيمةدا كات لة خوَينى الوةكان طرنطرتةش نادات لةم ثةر
 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية قسةكانت بكة و وةختةكةت دةر وات و خؤت زةرةر دةكـةى شـتَيكت هةيـة بـة نووسـ  بيـدةرَىش كـاك        
 .امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل سكيد طةَِلى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ة دةكةمش بـةِم بةر اسـتى ئينسـان زةمحةتـة لـة كةشـَيكى ئـاوا دا بتـوانَى بـة ئـارامى قسـة            ق قسرةبةشَيوةى 
بكات؟ من تةنها ئةوة لة جةنابى وةزير دةثرس  ئةم درومشـة لـةناو مؤبايلةكـةم هةيـة و لةسـةر ديـوارَيكى       

ولَيرةكـةمش ئايـا   هةولَير نووسراوة و دةَلَى ئةزموونى تـونو و مصـر و ليبيـاى  ـةم ر َيطـاى ثـَى نـادةم لـة هة        
بةر استى رزطار بوونى ميللةتان  ةمة بؤ ئَيمة؟ ئةم ثرسيارةم لة وةزيرى ثَيشمةرطة كـردو لـة جةنابيشـتى    
دةكةم ناوم امساعيلة و داواى جوابةكةى دةكةم بةر َيزش هَيزَيكى ميليشيا بة جلى كوردى لـة كـةالر تةقـة لـة     

ةنابتان دةستى دةطرَيتش ئةو هَيزة ميليشياية كَى بـوو؟  خةَلك دةكات كة ثؤليسَيكى سةر بة وةزارةتةكةى ج
هَيزَيكى  ةيرة كوردى لة كةالر هةنش دوَينَين لة سـلَيمانى بينـراونش ئـةم هَيـزة ضـ  بةر اسـتى كوردسـتان        
تةجروبة تاَلةكةى ر ابردوو دووبارة دةبَيتةوة؟ منين ثرسيار دةكةم سووتَينةرانى كةناَلى ناليا سـووتاوةكان  

هةولَيرى ثايتةخت ضيان بةسةرهات؟ لة كاتَيك دا باسى دميوكراسى و دةوَلةتى ياسا دةكةين هَيزَيكى هاتنة 
 .دةمامكدار هةن لةكوردستان دا ئةم هَيزانة كَين؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك دَلشاد فةرموو

 :بةر َيز دَلشاد شهاا
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى بــةر َيز وةزيــرى نــاوخؤ دةكــةمش ســةبارى هةَلســةنطاندن ومامةَلــة كردنــى واقكيانــةمان لةطــةَل  بــةخَيرهاتن
ر ووداوةكانى ئةمر ؤش بةِم ناشاردرَيتةوة كةوا يةكَيك لـة خاَلـة بـةهَيز و كؤَلةطـة سـةرةكيةكانى بـةردةوامى       

ايــة لــة ســةقامطريى و ئــةم تةجروبةيــةى كــةوا لــة هــةرَيمى كوردســتان ر ؤذ بــة ر ؤذ لةبــةرةوثَين ضــوون د 
ئةمنيةت و ثاراستنى سةروةت و ماَل و طيانى هاووِتيان دايةش ضةندين ر ووداوين لةر ابردوو دا ر ووى داوة 
كةوا بارودؤخى نائاسايى بةسةر ناوضة و بةسةر هةرَيمين داهـاتوون بـة تايبـةتى بةسـةر شـارى هـةولَيرى       

 1113ا يةك شت بةبري ئَيوةى بةر َيز دةخةمـةوة سـاَلى   ثايةتةختى هةرَيمى كوردستان دا هاتوونش من تةنه
ى ضـؤَل بـوو بـوو تةنانـةت يـةك      % 91كاتَيك كةوا شةر ى ئازادى عرياق دةستى ثَى كرد ئةم شارة زيـاتر لـة   

حاَلةتى تةجاوزين لةسةر ماَل و سةروةت و سامانى هاووِتيان كةوا بـة جهـودى ئـةو كارمةنـدة ئازيزانـةى      
اَل و سـةروةتى خؤيـان بـةجَى هَيشـت هـاتن سـةروةرى خـةَلكى بثـارَيزن و ئـةمر ؤ لـة           كة طيانى خؤيـان و مـ  

قةفةزى تؤمةت دا دادةندرَين و ثةجنةى ئيتهاميان بؤ درَيذ دةكرَيتش ثرسيارى مـن ئةوةيـة لـة كاتَيـك هـةر      
كــاتى  ر ووبةر ووبوونةوةيــةك كاتَيــك كــةوا زةرور زيــان بــةر خؤثيشــاندةر يــان بــةر هــاووِتى دةكــةوَيت لــة  

ر ووبةر ووبوونةوةكاندا تةر ةفى دووةم كة دةعواى لةسةر تةقي  دةكرَيـت يـاخود تةقـدي  و تؤمـار دةكرَيـت      
ئاشكراية كة اليةنى ئةمنية ياخود اليةنى دةسةِتةش ثرسيار لَيرة ئةوةيةش ئةى ئةو كاتةى كةوا كارمةندانى 

ـــ   ةَلكى كوردســتان دةكةونـــة بـــةر هَير شـــي  وةزارةتةكــةى بـــةر َيزتانش كارمةنـــدانى ثاراســتنى ئةمنيـــةتى خ
تةرةفةكةى تر كَيية ئةوةى كة ئةوان مافيان هةبَى و برن داواى مافى خؤيان لةسةرى تؤمار بكـةن؟ ئـةوان   
داوايــان لــة كــوَى تؤمــار دةكــةن؟ كارمةنــدانى ثاراســتنى ئةمنيــةت بــة تايبــةتى ثــؤليو بــؤى نيــة لــة             



 163 

ض توندوتيذيـةك و بـةكارهَينانى ضـةك ببـةنش لـة حاَلـةتَيك دا       ر ووبةر ووبونةوةى خؤثيشانداندا ثةنا بؤ هي
هَيشتا زةمانةتى ئةوة نةكراوة كةوا خؤثيشاندةر ضةكى ثَى نةبَيتش بة ضـةك هَيـر ش دةكرَيتـة سـةرى ئـةو      
بؤى نية هيض وةِمَيكى هةبَىش ئايا ئةمة نابَيتة ئةطةرى ئةوةى كةوا خةَلك لةم ئةركة مةدةنية بكشَيتةوة؟ 

ئةطةرى ئةوةى كـةوا خـةَلك حـازر نـةبَيت ئـةم كـارة مةدةنيـة بكـات لـة هـةرَيمى كوردسـتانش يـاخود             ببَيتة 
زةمانـةتى ثاراســتنى طيــانى ئةوانــةى كــةوا بــة بــَى ضـةك بــةرةو ر ووى ئــةم هَير شــانة دةبنــةوة ضــية؟ ئــةى   

كـو عـةرزم كـردن    مةسئوليةتى ثاراستنى ئةوان لة ئةستؤى كَى دايـة؟ لـة حاَلـةتَيك دا كـة ئـةو زةمانةتـة وة      
مةجود نيةش ثرسيارى ئةخرييش  لة كاتى زةرةر ثَى كـةوتنى كارمةنـدى ثاراسـتنى ئةمنيـةت ض لـة شـةهيد       
بوونى و ض لة بريندار بوونى ض لة هةر كارةساتَيكى كة بةرةو ر ووى دةبَيتةوة وةزارةت ض مافَيكى بؤ ئـةوان  

 ........ .وونى كارمةندانى تر و ئةوانين شكور بة دةستةبةر كردووة بؤ ئةوةى ببَيتة هاندةر بؤ بةردةوام ب
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةخَيرهاتنى وةزيرى ناوخؤ دةكةمش من لةطةَل كارة جوان و باشةكانى وةزارةتى ناوخؤم كة ثَيى هةستاوة و 
بة دواوة هةندَى كةموكورتى لة وةزارةتى ناوخؤ بـةدى   17/1امى داوةش بةِم ثَيمواية لة ر ووداوةكانى ئةجن

دةكةمش ئومَيدم هةية ثَيكةوة جةنابيان هةنطاويان نابَى بؤ ئيجرائـات كـردن لةبةرامبـةر ئـةو كةسـانةى كـة       
شــوَينَيك كــة كرابَيــتش مــن دوو ئــةو جــؤرة كارانــةيان ئــةجنام داوة يــان كةمتةرخــةميان نوانــدووة لــة هــةر  

دةثرس  ئايا هةموو ئةو خؤثيشاندانانةى كة كراون لَيـرةو  / ثرسيارم هةية لة بةر َيز وةزيرى ناوخؤش يةكةم
لــةوَى ضــةنديان بــة مؤَلــةت بــوون؟ ضــةنديان مؤَلــةتيان بــؤ وةرطــرياوة؟ لــة هــةموو شاروشارؤضــكةكان ئــةو  

خـةَلكَيكى زؤر لَيـرةو لـةوَى ثةيوةنـدميان     / ةت بـووة؟ دووةم خؤثيشاندانانةى كـة دةكـرَين ضـةنديان بةمؤلَـ    
ثَيوة دةكةن كة بة ذمارةى تةلةفؤنى تايبةت و يان ذمارةى ناسراو خةَلك تةهديد دةكرَيتش وةزارةتى ناوخؤ 
ض هةنطاوَيكى ناوة لةبةرامبةر ر َيطرتن لةو جؤرة كارانة كـة تـا ئَيسـتا بةردةوامـةش ثةيوةنـدى بـة خةَلكـةوة        

َيت بة ذمارةى تايبـةتش ئومَيـدم وايـة وةزارةتـى نـاوخؤ هـةنطاو بنـَى بـة تايبـةتى لةهـةر دوو دةزطـاى            دةكر
 .كؤر ةك تيليكؤم و ئاسياسيلش سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش هاذة خان فةرموو

 :نشطف بةر َيز هاذة سليمان 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بــةر َيز وةزيــرى نــاوخؤش بــةخَيرهاتنت دةكــةين بــؤ ثةرلــةمانى كوردســتانش  بــةر َيزان ئةنــدامانى ثةرلــةمانش 
بةر َيزان ئةوةى ئَيمة شانازى ثَيوة دةكةين لة كوردسـتان ئـةو ر ةوشـة ئـارام و هَيمنةيـة بـة بـةراورد لةطـةَل         
ناوضـــةكانى تـــرى باشـــوور و ناوةر اســـتى عـــرياق دواى ر ووخـــانى ر ذَيمـــى بـــةعو و بآلوبوونـــةوةى تـــؤر ة   

رستيةكان لة عرياق كة ئةوين بة شةوخنونى هَيزةكـانى ئاسايشـى نـاوخؤ بـووةش ثاراسـتنى سـةرو مـاَلى        تريؤ
هاووِتيــان لــة هــةموو ئــةو هَيــرش و ثالنانــةى كــة ناحــةزان ويســتويانة بيكــةن بةرامبــةر بــة كوردســتانش   

ين لـة شارؤضـكةكانى   ي شوباتش دواى ئةوةى كة لة شـارى سـلَيمانى و دواتـر   17بةر َيزان دواى ر ووداوةكانى 
ترى كوردستان ر وويانداش وةزعى ئةمنى هةرَي  ثشَيوى تَي كةوتش لة ئةجنامدا خةَلك كوذراو بريندار بوونش 
هةروةها بة هةمان شَيوة لة هَيزة ئةمنيةكانين خةَلكى كوذراو بريندار هةبووش لَيرةدا دةزطا ئةمنيـةكان و  

تنى ئةمنيـةتى خـةَلكى لـة ئةسـتؤدايةش بؤيـة بـةر َيز وةزيـرى        ئاسايشى هةرَي  ئـةركى بةرثرسـيارَيتى ثاراسـ   
ناوخؤ من سَى ثرسيارم هةيةش يةكةميان ئةوةيةش كة بؤضى تـاوةكو ئَيسـتا نـةتوانرا وةكـو ثَيويسـت وةزعـى       
ئةمنى هَيور بكرَيتةوة؟ش ضونكة تاوةكو ئَيسـتاش لـة خؤثيشـاندانةكان تونـدو تيـذى ر وو دةداتش دووةميـانش       

خاَليةكـةى نائاسـايى ثةرلـةمان جَيبـةجَى كـراوة كـة بـاس لـة ثاراسـنت و           17َينجةم لـة بر يـارى   ئايا خاَلى ث
ــى ضــاالكية            ــاوخؤش ثؤليس ــؤليو و ن ــة هَيزةكــانى ث ــةنها ب ــَى ت ــات؟ش كــة دةب ــاندان دةك ــتنى خؤثيش ر َيكخس

ى كاريـان ديـار   مةدةنيةكان بسثَيردرَيتش بةوةى كة شوناسيان بؤ بكرَيت بة نـاو يـا باجيـان هـةبَىش وة شـوَين     
بَىش هَيزة ثارَيزطارةكان ئاشكرابَى و نةهَيَلدرَيت هيض كةسَيك بـة دةمامـك و ئؤتـؤمبَيلى جـام ر ةش هاتوضـؤ      
بكاتش ئةوة لة بر يارةكةى ثةرلةماندا هاتووةش ثرسيارى سـَييةم  ئةوةيـة ئايـا خـاَلى هةشـت لـة بر يارةكـةى        

دانى لَيكؤَلينةوةكة اليةنى كةمتةرخةم ئيجرائاتى ياسـايى  ثةرلةمان جَيبةجَى كراوة؟ كة دةبَى دواى ئةجنام
لةطةَلدا بكرَيتش بةتايبةتى بةرثرسى دةزطا ئةمنيةكانش ئةوانةى كة كةمتةرخةميان نواندووةش لةطةَل ر َيـزم  

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشش بةر َيز ئارام قادر
 (:ئارام)بةر َيز ايوا نكمت قادر

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
سةرةتا بةخَيرهاتنى بةر َيز وةزيرى ناوخؤ دةكةمش من ثرسيارةكامن لة سؤنطةى ئةركةكانى وةزارةتى ناوخؤ 
دةكــةم كــة لــة بر طــةى دووى مــاددةى دوودا هــاتووة كــة دةَلَيــت كــاركردن لــة ثَينــاو ســةثاندنى ثرةنســيثى     

رةتى ناوخؤش كة ئةبَى هةوَل بدات بؤ ئةوةى سـةروةرى  سةروةرى ياساش كة يةكَيكة لة ئةركة طرنطةكانى وةزا
ي شـوباتةوة  17ياسا بثارَيزَى و ثَيشَيلكارى بةرامبةر بة ياساكان نةكرَيتش بةاَلم بة ثَيرةوانةوة دةبين  لة 

تا ئَيستاش ثَيشَيلكارى لة زؤرَيـك لـة ياسـاكاندا كـراوةش بـةاَلم وةزارةتـى نـاوخؤ هـيض ئيجرائـاتَيكى نـةكردووةش           
كـة تَييـدا هـاتووة كـة ر ؤذنامـةنووسش      ( 5)بر طـةى  ( 7)ةكَيك لةوانة لـة ياسـاى ر ؤذنامةطـةرى لـة مـاددةى      ي

نابَيت بة هؤى كارةكةيةوة سووكايةتى ثَى بكرَيتش ياخود سزا بدرَيتش بةاَلم بـة ثَيـى ر اثـؤرتَيكى سـةنتةرى     
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بةرامبـةر بـة ر ؤذنامةنووسـان كـراوةش      ثَيشَيلكارى 111هاتووةش زياتر لة  1/4ي شوبات تا 17ميرتؤش كة لة 
ــردن و         ــة ك ــاددةش هةر ةش ــةمان م ــة ه ــةروةها ب ــزاش دراونش ه ــراون و س ــة ك ــراوةش ئيهان ــَى ك ــووكايةتيان ث س
ترساندنى ر ؤذنامةنووسان بة تايبةتى لة شارى هةولَيرش كـة ر اثؤرتةكةشـ  ئَيسـتا لةبـةر دةسـتدايةش ثـةجناو       

كردؤتةوةش بؤ هةموو اليةنـة ثةيوةنديدارةكانيشـيان بـةرز كردؤتـةوةش      سَى ر ؤذنامةنووس ياداشتَيكيان بةرز
ََ دةكرَيتش فشاريان لةسةرة لةناو شارى هةولَيرداش وة دوَينَى لة  لة شارى هـةولَير لـة    11/4كة هةر ةشةيان 

ََ طرياوة بؤ ئةوةى كة بـة ئـةركى سةرشـانى خؤيـا     ن هةَلسـن  كؤمةَلَيك ر ؤذنامةنووس و ثةيامنَيران ر َيطايان 
وةكو كارَيكى ر ؤذنامةطةرىش هةروةها سووكايةتى كردن بة ئةندام ثةرلةمان و تةقة كردن و لَيدانىش هةرلـة  
ــيثة          ــةموو ثرةنس ــةوانةى ه ــة ثَير ــةمانش ئةم ــدامى ثةرل ــوار ئةن ــدا ض ــةولَير ر ووي ــارى ه ــة ش ــة ل ــَى ك دوَين

لـــة ياســـاى ر ؤذنامةطـــةرىش ياســـاى نَيودةوَلةتيةكانيشـــة نـــةوةك ياســـاى هـــةرَي ش هـــةروةها ئةمـــة بَيجطـــة  
خؤثيشاندانش كة ثَيويستة تةنها هَيزى ضاالكى مةدةنى ثارَيزطارى لة خؤثيشـاندةران بكـاتش بـةاَلم دةبيـن      
هَيزى بةرطرى و فرياكةوتنش لة هةَلةجبةش سةيد صادقش ر انيةش سلَيمانى ئةمانة بةشداريان كردووة لـة تةقـة   

( 1)ثيشاندةرانش هةروةها بة هةمان شَيوة لةياساى خؤثيشاندان لة مـاددةى كرنش لة طرتن و لة ئازاردانى خؤ
بة ثَيرةوانةى ياساوة نابَى ر َيطة بطريَيت لة خؤثيشاندانش بةاَلم دةبين  لةناو شـارى هـةولَيرداش   ( 1)بر طةى 

ََ كـراوة            ش ئَيسـتاش  ضةندين جـار ياداشـت ثَيشـكةش كـراوة بـةوةى كـة خؤثيشـاندان بكرَيـتش بـةاَلم ر َيطـرى 
مؤدَيلَيكى تازة هاتووة كـة خـةَلك دةر وات داواى خؤثيشـاندان دةكـاتش هةرلةبـةردةم ثارَيزطـا يةكسـةر ر ةتـى         
دةكةنةوةش طوايـة ئةمـة ثَيرـةوانةى ياسـايةش بةهـةمان شـَيوة هـةر لـة ئةركـةكانى وةزارةتـى نـاوخؤش كـة لـة              

ردةكــةن لــة ثَينــاو ثاراســنت و مــافى مــرؤظ و لــة ئةركــةكانى وةزارةتش ئــةَلآ كا( 3)لــة بر طــةى ( 1)مــاددةى 
 11/4ئازاديــة دميوكراتيـــةكانش كـــة تةقريرةكةشــ  لةبةردةمدايـــةش مونةزةمـــةى عــةفووى دةوَ كـــة لـــة    

دةركراوةش كة ثَيشَيلكارى مافى مرؤظ بة شَيوةيةكى ر اشكاوانة ئةجنام دراوةش ئايا وةزارةتـى نـاوخؤ ض كـارَيكى    
 .ى كردووة؟كردووة؟ش ياخود ض ئيجرائاتَيك

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد وةرتى.بةر َيز د

 (:وةرتي)امحد ابراهي  على.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤى ثةرلةمان

بـةخَيرهاتنى بــةر َيز وةزيـرى نــاوخؤ دةكـةمش دةســت خؤشـيمان بــؤ وةزارةتـى نــاوخؤش هَيزةكـانى نــاوخؤ لــة       
ةم ضةند ثرسيارةم هةية ئاراستةى بـةر َيز وةزيـرى   ثاراستنى ئةمن و ئاسايشى هةرَيمى كوردستانش منين ئ

ناوخؤي دةكةمش يةكةمش جةنابتان وةكو وةزيرى ناوخؤ لة كؤبوونةوةتان لةطةَل ليذنةى ناوخؤى ثةرلةمانـدا  
ــة  ــردراوة بــؤ ســلَيمانىش         11/1/1111ل ــيد و بر يــارى حكومــةت نَي ــزى زَير ةظــانى بــة تةنس دا دةَلــَين هَي

هَيزةكانى ناوخؤش لةوَى خراونةتة ذَير فةرمانى وةزيرى ثَيشـمةرطةش لـة خـاَلى     بةمةبةستى ثاَلثشتى كردنى
ى ثةرلةمانيشدا هاتووةش كة بر يارى جوواَلندنى هَيزى سةربازى لـة شـارَيكةوة   ( 1)يةمى بر ياى ذمارة (11)
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َيـوة هةسـتتان بـة    بؤ شارَيكى تر نابَى ئةجنام بدرَيتش تةنها لة حاَلةتى بوونى مةترسى دةرةكى نةبَىش ئايـا ئ 
هيض جؤرة مةترسيةكى دةرةكـى كردبـوو لـةو كاتـةدا؟ش ثرسـيارى دووةمش بـةثَيى بر يـارى ثةرلـةمان مامةَلـة          
ــانى ثـــؤليو و ئاسايشـــدا هـــةبووةوش دواى     كـــردن لةطـــةَل بارودؤخةكـــةداش كةمتةرخـــةمى لـــةدام و دةزطاكـ

يى لةطةَل بكرَيـتش بـةر َيز وةزيـرى نـاوخؤ     ئةجنامدانى لَيكؤَلينةوة دةبَى اليةنى كةمتةرخةم ئيجرائاتى ياسا
ــوونى       ــردووةش دواى تــةواو ب ــت ك ــةوةمان دروس ــةى لَيكؤَلين ــتش ليذن ــاوخؤدا دةَلَي ــةوةى ليذنــةى ن ــة كؤبوون ل
ــةوةكان ئيجرائــات دةكــةينش بــةَلَينى داوة بةرامبــةر كةمتةرخةميــةكانى دام و دةزطــا ئةمنيــةكان         لَيكؤَلين

ةرى ســاغ بَيتــةوة كــة ثَيشــَيلكارى ياســايى كــراوةش ئيجرائــاتى ياســايى ئيجرائــات بكــاتش هةركةســَيك كــة لةســ
لةطةَلدا دةكرَيتش ئايا تا ئَيستا ئةو ليذنةية ضى كردووةش ئةجنامى لَيكؤَلينـةوةكانى ر اطةيانـدن و ئيجرائـاتى    

َى بر يـارى  نابَى بـةب ( 9)ى ثةرلةمان خاَلى ( 1)وةزارةت ضى بووة؟ش ثرسيارى سَييةمش بة ثَيى بر يارى ذمارة 
دادطا هيض خؤثيشاندةرَيك بة هؤى خؤثيشاندانةوةش يا بـةهؤى بةشـدراى كردنـى لـة خؤثيشـاندان دةسـتطري       
ــؤى        ــرين بــة ه ــاينى و خــةَلكى ت ــتايانى ئ ــةندين كــةس لــة مامؤس ــدوانى ض ــةاَلم بــة طــوَيرةى لَي ــتش ب بكرَي

يارى دادطا خةَلك دةستطري دةكرَيت؟ش خؤثيشاندان و بةبَى بر يارى دادطا دةستطري كراونش ئايا بؤضى بةبَى بر 
ــتةخؤ          ــارةكة راس ــةمنى ش ــانى ئ ــ  بةرثرس ــية؟ش دوا خاَليش ــةوة ض ــةو بارةي ــاوخؤ ل ــى ن ــتى وةزارةت هةَلوَيس
ر ووبةر ووى بارودؤخى ئةم دوايية دةبنةوةش يان بارودؤخةكان دةبنةوةش ر اثؤرتى ليذنةى تايبةتى ثةرلةمانش 

ثَيك هـات لـة ثةرلـةمانى كوردسـتانش بـةثَيى بر يـارى ذمـارة         17/1وةكاى ئاماذة بةوة دةكات كة دواى ر وودا
ئاماذة بةوة دةكات كة هَيزة ئةمنيةكانش وةكو ثَيويست هاوكار نةبوون و بةَلَينى ديارى كراويان نـةدةدا  ( 1)

نــى هـاتووةش بانطهَيشـت كرد   17/3ى ثةرلـةمانش لـة   ( 1)لـة بر يــارى ذمـارة   ( ك)بـة ليذنـةش لـة خـاَلى سـَيهةم     
و دواترش ثـَين هـاتنى وةزيـرى     17/1بةرثرسانى ئةمنى سةرجةم ئةو شارانةى ثةيوةسنت بة ر ووداوةكانى 

ناوخؤ و وةزيرى ثَيشمةرطةش بؤ ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى مـافى مـرؤظ و ليذنـةى ثَيشـمةرطةش بـؤ ر ووبـةر وو       
ئايــا ئــةم بةرثرســانة هاتوونةتــة كردنــةوةى ثَيشــَيلكاريةكانش كــة لــة ئــةجنامى خؤثيشــاندانةكان ر وويــداوةش  

 ....ليذنةكانى ناوبراو؟ش وة ئايا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز عمر عبدالكزيز
 :ب اءالايوبةر َيز عمر عبدالكزيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بووينةتــةوةش كــة بـةر َيزان ئةنــدامانى ثةرلـةمانش ئَيمــة ئــةمر ؤ بـؤ ثرســينةوة لـة بــةر َيز وةزيــرى نـاوخؤ كؤ     

ى مـانط لـة ثةرلـةمانش ثـاش بـةخَير هَينـانى       17لـة بر يارةكـانى    15يةكَيكة لة بر يارةكـانى يـان لـة خـاَلى     
ــانى       ــة ر ووداوةك ــاش شــةش ر ؤذ ل ــةوة ث ــة بةداخ ــةوةش ك ــيارانةمان بدات ــةو ثرس ــى ئ ــوادارين وةاَلم  17/1هي

بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانش ثاش شـةش  بر يارمان دةكرد بؤ بانطهَيشتى بةر َيز وةزيرى ثَيشمةرطةو 
ر ؤذ تَيثـةر يوة بةســةر ر ووداوةكـانش كــة ئـةوكات لَيثرســينةوة بــة     51ر ؤذ لـة ر ووداوةكــانش بـةاَلم بةداخــةوة   
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ضةند شتَيكى مةحدودبووش ئَيسـتا دةيـان ر ووداوى تـر بـة دواى هـاتش لـة توندوتيـذى لـة شـةهيدو برينـدار           
ثَيشــَيلكارى ضــةندين بر يــارى شــتى وةكــو تةنانــةت بر يارةكــانى خــودى ثةرلــةمانى  كردنــى هاوواَلتيــانش لــة 

كوردستانش بؤية من لة ئيتارى بر يارةكانى ثةرلةمان وش لة ئيتارى ثَير ةوى ناوخؤي وةزارةتش ضـةند خاَلَيـك   
لـةمانش  ي مـانط لـة ثةر  17دةخةمة بةرضـاوش ئايـا بـةر َيزيان سـةبارةت بـةو خـاَلى يةكةمـةى كةلـة بر يـارى          

دةربارةى ئيدانةو تةحري  و تةجري  كردنـى تونـدو تيـذى و تةقـة لـة هاوواَلتيـانش ض هـةنطاوَيكيان نـاوة؟ش         
قةرار بـوو هَيزةكـان دةم و دةسـت بكشـَيندرَينةوةش كـة جَيبـةجَى نـةكرا كـَى بةرثرسـيارة لَيـى؟ش ثاراسـنت و            

ــةدةنىش كــة جَيبــةجَى نــةكراش     ــاندةران بــةهَيزى م ــامن   رَيكخســتنى خؤثيش ــو هاور َيي ــةو شــَيوةيةى كــة وةك ب
ئيشارةيان ثَيى كردش بةشدرابوون كَى بةرثرسة لَيى؟ش ئةوة ئةطةر باك و كارنامةو شوناسَيك دروست بكرايـة  
بــؤ هَيــزى ضــاالكية مةدةنيــةكانش ئَيســتا ئــةمانزانى دةمامــك دار كَييــةش بةرثرســى ر ةمســى كَييــة؟ بر يــارى     

باك و شتة دروست بكرَيتش تا ئَيستا نةمان بينى لَيىش كَى بةرثرسة لَيى؟ش  ثةرلةمان بوو كة بؤ هَيزةكان ئةو
ئةمانةى كة بة دةمامك ئةسوور َينةوةش ئؤتؤمبَيلى جام ر ةشيان ثَييةش كَى بةرثرسة لَيى؟ش ئيجرائاتى ياسـايى  

ش كـة ئةمـةش   لةطةَل كةمتةرخةمانى ثؤليو ضى كراوة؟ش قةرار بووبةبَى بر يارى دادطا خؤثيشاندةر نةطريَى
جَيبةجَى نةكراوةش كَى بةرثرسيارة لَيى؟ش ئةمة هةشتش نؤ خاَلن لة خودى بر يارةكانى ثةرلـةمانش سـةبارةت   
بة ثةير ةوى ناوخؤش بةر َيز وةزيرى ناوخؤ لة ئةركى وزارةت شةشش حةوت ئـةركى سـةرةكيةش مـن وا دةزامن    

كردنيـانش يةكـةميان ثاراسـتنى ئاسايشـى نـاوخؤش      لة ضوار ئةرك وةزارةت نـةيتوانيوة هةَلسـَى بـة جَيبـةجَى     
ــة          ــتنى ئازادي ــتىش ثارس ــامانى طش ــتنى س ــاش ثاراس ــةروةرى ياس ــى س ــةجَى كردن ــةثاندن و جَيب ــانش س دووةمي
دميوكراتيةكان و مافى مرؤظ و بةرجةستة كردنى ر ؤَلى دةزطاكانى كؤمةَلطةى مـةدةنىش هةماهـةنطى لةطـةَل    

بريندار  475ى طشتىش ضى كراوة بؤ ئةمانةش ثاراستنى طيانى هاوواَلتيان اليةنةكانى تر بؤ ثاراستنى ئاسايش
خؤت ئيكتريافت كرد لةطةَل نؤ شةهيدش كـَى بةرثرسـيارة لَيـى؟ش ئاسايشـى طشـتى شـكاندنى سـةروةرى ياسـاش         

كـَى  ئازاديةكان كة نةثارَيزراونش مافى مرؤظ كة ثَى شَيل كراوةش كارا كردنى كؤمةَلطةى مةدةنىش كة نـةكراوة  
بةرثرسيارة لةمانة؟ش دةستةى ثشكنينى هَيزةكانى ناوخؤ كة سةر بة وةزارةتى بةر َيزتانةش ضـى كـردووة بـؤ    
ئةم كةش و هةوايةى هةرَي ؟ش وة ئةو هةموو بةر َيوةبةرايةتيـة طشـتيانةى هَيزةكـانى ئاسايشـى نـاوخؤش كـة       

بةرايةتى ترش جطـة لـة ضـةندين دةزطـاى     وائةزامن هةشت بةر َيوةبةرى طشتيتان هةيةش حدودى ثةجنا بةر َيوة
ترش خؤى لة ثةجناش شةسـت دةزطـا ئـةدات كـة وةزارةتـى نـاوخؤ دةوَلةمةنـدترين وةزارةتـة لـة ر ووى دةزطـاو           
ــةموو           ــةو ه ــؤ ئ ــيارة ب ــَى بةرثرس ــة ك ــة نةتيج ــةش ل ــةش و هةواي ــةو ك ــؤ ئ ــردووة ب ــى ك ــاتةوةش ض موئةسةس

اننامةى دوَينَى و ئةم ئَيوارةيـةى ليذنـةى ئـةمنى سـلَيمانى     ثَيشَيلكاريانةى كة كراوةش سةربارى ئةوة ئةم بةي
ََ كةوتةوةو ئةو هةموو هَيزة هَينراوةش ئةو هةموو توندو تيذية بةرامبـةر بـة هاوواَلتيـان     كة ئةو طرذيةى 
دةكرَيـتش لـة ئابَلوقـةى خــةَلكىش لـة طرتنـى قوتابيــان بـة ثـاس و شـاردنةوةيان لــة شـوَينَيكى ناديـارش دةســت           

طرتنى ضةندين دةزطاى ر اطةياندنش كـَى بةرثرسـيارة لةمانـة؟ش هَينـانى ئـةو سـةدان هَيـزةى ئـةمر ؤ         بةسةردا
هَينراون بؤ سلَيمانىش لة هةموو كوضةو كؤاَلن و سةرجادةكان باَلو كراونةتةوة بؤ ضـاو ترسـاندنى خـةَلكىش    
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دان لـة هـةولَير نادرَيـت؟ش    كَى بةرثرسيارة لَيـى؟ش بـة فـةرمانى كـَى ئةمـة كـراوة؟ش بؤضـى مؤَلـةتى خؤثيشـان         
ثاساوى اليةنة بةرثرسةكان ضية لةوةى كة داواى مؤَلةتَيكى هَيمنانة دةكرَيت لة هةولَيرش ضةندين جار ئةم 

 ......داواية ر ةت كرايةوةش هيض وةاَلمَيكى ر ةواو مةعقوليشمان نةدىش ئةطةر ثاساوَيك هةبَى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ان عبدالكري سوثاسش بةر َيز ثةمي
 :بةر َيز ثةميان عبدالكري  عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيز وةزيرى ناوخؤى هةرَي ش وَير اى ثَيزانينى دةورى هَيزى ناوخؤ لة ثاراسـتنى ذيـانى خـةَلكش بـةاَلم بـة      

دةمـةوَى لَيـرةدا باسـى    داخةوة ديارة ئةم هَيزانة لةو ر ووداوانةى دوايىش بة ئاراستةيةكى تر بةكارهاتنش من 
ى دةستوورى عرياق لة مافـة بنةر ةتيـةكان كـة    ( 19)حاَلةتَيكى ياساى بكةمش كة ئةوين بة طوَيرةى ماددةى 

ش كةرامةتى ئينسان ثـارَيزراوةش ر َيزطرتنـى ئـةركى سةرشـانى دةسـةاَلتةكانى      (الكرانة ااحليا  ااحلرية)تيايدا 
هةركةسَيك سةربةسـتة لـة ر ا دةربـر ينش دةبـَى     ( 11)رَي ش لة خاَلى هةرَيمةش وة بةطوَيرةى دةسةاَلتةكانى هة

سةربةستى ر ؤذنامةطةرى و هؤيةكانى ر ا دةربر ين و ئةوانة هـةموو جؤرةكـانىش بـةاَلم ئـةوةى لَيـرةدا ديـرتاش       
 ئةوةية كة ئةو ياساى خؤثيشاندانش زؤرينةى دةنطى ئةندامانى ثةرلـةمانى كوردسـتانى هَينـاش لـةو ياسـايةدا     

 17/1هيض بةندَيك نية كة باسى بةكارهَينانى ضةكى زيندوو بكات بةرامبةر بة خؤثيشـاندةرانش بـةاَلم لـة    
وة تاوةكو ئَيستا ئةو ياساية خؤى لة خؤيدا ثَيشَيلكراوةش وَير اى ثَيشَيلكردنى ئةو ماددةيةش كة جؤرةها ضةك 

ــت ني      ــة دةس ــةو خاَل ــات ئ ــة ه ــك ك ــةت كاتَي ــدرَيتش تةنان ــة    بةكاردةهَين ــةكارهَينرا ك ــازَيكى وا ب ــراش ط ــان ك ش
خؤثيشــاندةران لــة هــؤش خؤيــان دةضــنش وةكــو ئــةوةى ميــدياكان قســةى لةســةر دةكــةنش ئةمــة بَيجطــة لــة   
دارالستيك و ئةو شتانةى كة بةكاردةهَيندرَيتش هةرضةندة ئةو ر استيةى كة دةبَى بيَلَي ش زيانى بـؤ خـةَلك   

ــة لةكات   ــةش ك ــاوخؤش هةي ــزى ن ــؤ هَي ــةو ب ــتنى     هةي ــؤ ثاراس ــ  كــة ب ــان دةزان ــاوخؤش بــة خؤم ــزى ن ــدا هَي َيك
خؤثيشاندةران دةضنش بةاَلم بةهؤى نار َيكى ئـةو ضـةكانةى كـة بـةكاري دةهَيـنن و نار اسـتى بـةكارهَينانيانش        
خؤشيان زةرةرمةند دةبنش ثرسيارى دووةم ش تـا ئَيسـتا هـيض ر َيكـارَيكى ياسـايى نةطرياوةتـة بـةرش  دةرهـةق         

شـَيواش   17/1المارى بارةطاكانى طؤر انيان دا لة هةولَيرش لةكاتَيكدا كة بارودؤخ لـة سـلَيمانى لـة    بةوةى كة ثة
يةكســةر هةَلســوور اوانى طــؤر ان وةاَلميــان بــؤ وةزارةتــى نــاوخؤ نــارد كــة ثارَيزطــارى لــة بارةطاكــةيان بكــةنش   

ََ بكاتش بةاَلم بة داخـةوة لـة ثـيَ    ن ضـاوى هـةموو خـةَلك سـووتَينراش     هةرتاكة بارةطايةكيشة كة ثارَيزطارى 
تةنانــةت ئــةو كةســانةى كةتيايــدا بــوون بــة ثــَي ثيلكانــةى ئــاطر كوذَينــةوة هاتنــة خــوارَىش واتــة مــافى ئــةو 

 1117ى ســـاَلى ( 35)كةســـانةش ثَيشـــَيلكرا تَييـــداش خـــاَلَيكى تـــر بـــة ثَيـــى ياســـاي ر ؤذنامةطـــةرى ذمـــارة 
ارى ر ةمسـى خؤيـدا مافـةكانى ثـارَيزراوةش بـةاَلم ئـةوةى       ر ؤذنامةنووس وةكـو كارمةنـدى حكـومى لـة كـاتى كـ      

ثَيشـَيلكارى ر وويـداوة بةرامبـةر بـة      111وة تـاوةكو ئَيسـتا ر وودةداتش نزيكـةى     17/1ديسان بَلَيينـةوة لـة   
ئيهانــة كــردن و بــا بَلــَي  ناشــريين كردنيــانش بــةِم تــا ئَيســتا هــيض  ر ؤذنامةنووســةكانش بَيجطــة لــة لَيــدان و 
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 5خاَليةكةى ثةرلـةمان وةكـو ئـةوةى لـة خـاَلى       16َيك وةرنةطرياوةش ئةمة وَير اى ئةوةى كة بر يارة ئيجرائات
 ......... .داهاتووة ثاراسنت و 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسش كاك ثَيشةوا فةرموو

 :بةر َيز ثَيشةوا توفيد ميديد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

استةى جةنابى وةزير بكةمش لةسةرةتاى قسةكانى دا ئاماذةى بـة ر ووداوةكـانى   طرنطة من لَيرة ثرسيارَيك ئار 
ى مانطةوة ر وويان داش بةِم لة قسةكانى دا هيض ئاماذةيةكى بؤ  17داوش ئةو ر ووداوانةى كة لة دواى  17/1

وى هةموومانـةوة و  ئةو ر ووداوانة نةدا كة دوَينَى لة شارى هةولَير ر وويانداش ئةو ر ووداوانةى كة بـة بةرضـا  
بة بةرضاوى هَيزةكان و ئةو هَيزانةى كة سةر بة وةزارةتةكةى جةنابيانن كة بَيرى سةريان سـوورة و جلـى   
ســةربازبان لةبــةرةش كؤمــةَلَيك خــةَلك بةربوونــة طيــانى هاووِتيــان و ر ؤذنامةنووســان و ثةرلــةمانتاران بــة  

ايا بؤضى ئةمـةى بـة   نةوةيةكى دابا جةنابى وةزيرش ئبةرضاوى ئةوانةوةش حةزم دةكرد لةسةر ئةوة ر وونكرد
ــةطرت؟  ــد وةرن ــانش       هةن ــة خؤي ــة ل ــة زؤر نزيك ــةكاتَيك دا ئةم ــداش ل ــَي ب ــاذةى ث ــةكانى دا ئام ــةرةتاى قس لةس

ثرسيارَيكى ترش ئايا جةنابيان وةكـو وةزيـرى نـاوخؤى هـةرَيمى كوردسـتان ئَيسـتا تـةعامول دةكـةن؟ يـاخود          
ةوة من وةكـو ئةنـدامَيكى ثةرلـةمان     17/1و دهؤك؟ بةو ثَييةى كة لة دواى وةكو وةزيرى ناوخؤى هةولَير

نةم بينى تا ئةم لةحزةيةش قسةى لةسةر دةكةين جةنابى وةزيرى ناوخؤ سةردانَيكى ثارَيزطاى سلَيمانى و 
ئيـدارةى طــةرميان بكـاتش بــةو ثَييـةى كــة بـارودؤخَيكى ئــاَلؤز دروسـت بــووش ئايـا ئــةم دوو شـوَينة ســةر بــة        

ةزارةتى ناوخؤن ياخود لة دةرةوةى دةسةِتى جةنابيانن؟ش جـةنابتان وةكـو وةزيـرى نـاوخؤ بةرثرسـن لـة       و
ةوة تاوةكو ئةمر ؤ هَيزَيكـى جـؤراو جـؤر ئـةوةى كـة       17/1كاروبارى ناوخؤ لة هةرَيمى كوردستانش لةر ؤذى 

جووَلةى ثَى كرا لةم شار بؤ  سةر بة وةزارةتةكةى جةنابتانة و ئةوةى لة دةرةوةى وةزارةتةكةى جةنابتانةش
ئةو شارش هيض هةَلوَيستَيكتان نةبووش هيض ر وونكردنةوةيةكتان نةبوو وةكو وةزارةتش ر وونكردنةوةى ر ةمسى 

ــة       ــةنابتان ل ــى؟ ج ــادار مبش بؤض ــن ئاط ــدةى م ــاوخؤش ئةوةن ــى ن ــو وةزارةت ــةى   11وةك ــة ليذن ــانط وتووتان م
ووداوانةى كـة ر وويانـدا و بـووة هـؤى كوشـتنى يـاخود شـةهيد        لَيكؤَلينةوةمان دروست كردووة لةسةر ئةو ر 

كةسـين ئةوانـةى كـة هـاووِتى و ثؤليسـين بـوون لـة         111هاووِتى و بريندار بوونى نزيكـةى   9بوونى 
خؤثيشاندانةكانش ئايا ئةو ليذنة لَيكؤَلينةوةى ئَيوة دروستتان كـردووةش بـةر َيزت وتووتـةش ئـةو ليذنةيـة كـَى       

كهاتووة؟ ئيجرائاتى ئةو ليذنةية ضية تا ئَيستا؟ طةيشتووةتة ضى؟ ئةو زانيارية سةرةتاييانةى ية؟ لة كَى ثَي
كة الى جةنابتانة ثـَي  خؤشـة لَيـرةوة بـؤ ئَيمـةى ثةرلـةمانتاران وبـؤ هـةموو هاووِتيـانى ر وون كةيتـةوةش           

وِتيان داخـران ونةيانهَيشـت   هةَلوَيستى ئَيوة ضي بوو كاتَيك كة بازطةكانى دةوروبةرى هةولَير بةر ووى هاو
هاووِتيان داخلى هةولَير بن؟ كاتَيـك كـة هـةواَلَيك لـة ئـارا دابـوو كـة خؤثيشـاندان بكـرَى يـاخود ئةطـةرى            

كـة ويسـتى داخلـى هـةولَير بـَى كـة        5/4خؤثيشاندان هةيـة لـة هـةولَيرش بؤمنوونـة ثاسـةوانَيكى مـن ر ؤذى       
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ََ طرياوةش داشيان بةزاندووة و ويستويانة بينَيرنةوة ئةو دةوامى هةية الى من لة بازطةى كةسنةزان ر َي طةى 
شوَينةى كة لَيوةى هاتووةش دوايى بة بر يارى مديرى ئاسايشى طشتى ر َيطةى ثَيدراوة بَيتـة نـاو هـةولَيرش ئايـا     
ئةمة جائيزة ئاساين تةحـةداى وةزارةتـى نـاوخؤ بكـات بـؤ ئـةوةى كـة بازطـةكان ر َيطـة بطـرن لـة خـةَلك؟ش             

ةرةر اى ئةوةى كة ئَيمة بينيمان بةبةرضاوى هةموومان ذمارةيةكى زؤر لة هاووِتيانى دةرةوةو بَيطانة كة س
ََ كــراو    ويســتيان لــةر َيى فر ؤكةخانــةى هــةولَيرةوة ســةفةر بكــةن بــؤ دةرةوةش بــةِم لــةو بازطانــة تةقــةيان 

زَيكى تـــرين ئامـــاذةى ثَيـــى كـــردش هـــاتووةش هـــةروةكو بـــةر َي 1ى بر يـــارى ذمـــارة  1طةر انـــةوةش لـــة خـــاَلى 
كةمتةرخةمى هةبووة لة دةزطاكـانى ثـؤليوش ئيجرائـاتى ئَيـوة ضـية بـؤ ئـةو كةمتةرخةميـة؟ش ديـارة ئـةوة           
بر يارة و ثَيويستيشةش دواى ئةوةى كة ليذنةى هةَلسةنطاندنى ثةرلةمانى ضووة باسى لة كةمتةرخةميةكانى 

 ش ياساي ر َيكخستنى خؤثيشاندان كة ثةسةند كرا لة ثةرلـةمانى  كردووةش من دةمةوَى دوا ثرسيارم ئةوة بَلَي
لـة كؤبوونةوةيـةك لةطـةَل سـةرؤكى هـةرَي        9/1كوردستانش بةنـدة وةكـو نوَينـةرى فراكسـيؤنى طـؤر ان لـة       

بةئامادةبوونى هةموو فراكسيؤنةكان جةنابيشتان لةوَى بوونش من باسـ  لـةوة كـرد كـة ئـةو ياسـاية لةطـةَل        
كوردستان ناطوجنَىش بؤية بة خؤشحاَليةوة ئةمر ؤ ر ايدةطةيةمن كة بة كردارةكى سةنَينرا كـة   واقكى ئةمر ؤى

 .......... .ئةم ياساية ثَيشَيل كراو و ياساى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك زانا فةرموو
 :محة كري  رؤا زانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نة ئاراستةى بةر َيز وةزيرى ناوخؤ دةكةمش من جارَيكى تـر ئـةوة دووبـارة دةكةمـةوةش     بة كورتى ئةم ثرسيارا

ئَيمة لة قؤنـا ى ئيسـتجواا كردنـدا هيـوادارم نةطةينـة قؤنـا ى دةنطدانةكـة لةسـةر ئـةوةش ضـونكة هـاتنى            
وا ى ثةرلــةمانى كوردســتانةوةش ضــونكة بةرثرســياريةتى لَيــرة بــةد 1وةزيــر ثةيوةنــدى هةيــة بــة بر يــارةى 

بةرثرسياريةتى سياسى دا ناطةر َي ش ضونكة ئَيستا لَيرةدا تاوانَيك ر ووى داوة بة دواى بةرثرسى جةزاى ئةم 
بابةتانة دةطةر َي ش من دوو ر ووداو دةهَينمةوة بؤ بةر َيز وةزيرى ناوخؤ كة هةردووكيان موخالواتى قانونى 

ئـةوةى دوَينـَىش ئـةوةى    / شوباتش دووةميـان /17/ انطةورةى تياية و تايبةتة بة وةزارةتةكةى خؤىش يةكةمي
تةقـة   4شـوباتةوةش هةيـة ئـةو ضـةكدارانةى لـة طرتـة ظيديؤيةكانـدا لـةبارةطاى لقـى          /17كة ثةيوةندى بـة  

دةكةنش يا ضةكدارى سةر بة حيزبنش يان ضةكدارن وسةر بة وةزارةتى نـاوخؤنش ئةطـةر ضـةكدارى سـةر بـة      
سـكاِ لةسـةر    1993ى سـاَلى  17ز وةزيرى نـاوخؤ بـة ثَيـى ياسـاى ذمـارة      حزبن ئةوا ثَيويستة لةسةر بةر َي

حزبةكةى خؤى تؤمار بكات بـؤ ئـةوةى كـة ئـةو حيزبـة هةَلوةشـَينَيتةوة لةبةرئـةوةى موخالةفـةى قـانونى          
كردووة و هَيزى ضةكدارى هةية بةدةر لةو ياسايانةى كـة ر َيطـةى ثَيـدراوةش ئةطـةر ضـةكدارى وةزارةتةكـةى       

ةوا دةبَى دةست بةجَى ئةو كةسانة دةسطري بكاتش ئةطةر وانةبَى خـودى خؤيـان بـةرثرس دةبـن     خؤشيةتى ئ
لةبةرامبةرى دا بة ثَيى ياساى سزادانى عرياقىش ضونكة ئةو ئةمرى لةسةرةوة وةرطرتووةش دةبَى فةرمانةكـة  
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ةربة وةزارةتـى  لة خـوارةوة جـَى بـةجَى بكـةنش ثاشـان مـن سوثاسـيان دةكـةم  كـة وتـى هَيـزى زَير ةظـانى سـ             
ناوخؤيةش ئةطةر هَيزى زَيرةظانى سةربة وةزارةتى ناوخؤيةش جوِندنى هَيزى زَير ةظانى بؤ شارى كـةركووكش  
هةموو جوِندني هَيزَيك ثَيويستى بة بر يارى سةرؤكى هـةرَي  و ثاشـان ر ةزامةنـدى ثةرلـةمانى كوردسـتان      

ش بـة ثَيـى مـاددةى    1115ى ساَلى  1كوردستان ذمارة هةيةش تؤ بة ثَيرةوانةى  ياساي سةرؤكايةتى هةرَيمى 
موخالةفةى ئةوةشت كردووةش يةعنى تؤ لة هةموو جووِندن و نةجووِندنَيك دا بـة ثَيـى ياسـاكانةوة     11

دا ر وودةداتش بةر اسـتى حـةز دةكـةين     11/4ر ةفتارت كردووةش ثاشـان ئـةوةى كـة  دوَينـَى ر وويـدا لـة ر ؤذى       
ــؤ ر وون بكة  ــةوةمان ب ــؤ        ئ ــةكان ب ــاالكية مةدةني ــزى ض ــت هَي ــة دةس ــة دةيدةيت ــةكةى ك ــةو ض ــا ئ ــةوة ئاي يت

خؤثيشاندةرانش بةر َيزتان ضةند جارَيك جةختتان كردووةتة سةر ياساى خؤثيشاندانش ئةو ضةك و تواقـةى  
ة دةيدةيتَى بزانى ضية و ضيت تةسلي  كردووة؟ش ئَيمة دةيبيست  و دةَلَي  لةناو سلَيمانى دا ئـةوةى كـة لـ   

ثارَيزطا وةَلـآل خؤثيشـاندةران طـازى فرمَيسـك ر َيـذ بـةكاردةهَينن لةبةرامبـةر هَيـزى ضـاالكية مةدةنيـةكانش           
ئةوانين بة هةَلمات وةِميان دةدةنـةوةش يـةعنى ئـةم سـيناريؤيانة ضـ  بـؤ ئةمانـة ر َيـك ناكةونـةوةش ئايـا           

ضـؤن ر َيطـة    ؤَلةت دةدةى بة خؤثيشاندةر؟ندان مهَيزى ضاالكية مةدةنيةكانش ئايا تؤ بة ثَيى ياساى خؤثيشا
بةهَيزةكانى خؤت دةدةى ضةك بةكاردةهَينَى و زؤر بـة توندوتيـذى بـةكاردَينَى؟ش ئـةو هَيزانـةى كـة ئَيسـتا        
ئةمر ؤ هاتوونةتـة سـلَيمانىش ئـةو هَيـزة لةشـكرةى كـة بـآلو كراوةتـةوة ئةمـة هَيـزى زَير ةظانيـة يـان هَيـزى              

ــة وةزا   ــةر ب ــة؟ س ــانى ني ــةربة        زَيرةظ ــةر س ــة؟ ئةط ــؤت ني ــةى خ ــة وةزارةتةك ــةر ب ــان س ــة ي ــةى خؤت رةتةك
وةزارةتةكةى خؤت نية ضى دةكات لةويا؟ش بةر َيزتان ضةند ر ؤَلتان هةية لة ضارةسةر كردنـى ئـةو طرفتانـةش    
ــة         ــلَيمانى ل ــداوةش س ــلَيمانى ر ووي ــة س ــةمر ؤش ل ــة ئ ــةوةى ك ــةدوَينَى و ئ ــة ل ــةوةى ك ــك ئ ــةموو ثَيوةرَي ــة ه ب

سةربازى دةضَيتش ئةو هَيزانةى كة بة شَيوةيةك ثةرش وبآلو كراونةتـةوة نـة دةزانـى سـةر بـة       مؤَلطةيةكى
ئاسايشة و نة دةزانى سةر بة وةزارةتى ناوخؤيةو هَيزى ثَيشمةرطةيةش بة ض شَيوةيةك وةِميان دةدرَيتةوة؟ 

اشان سووتاندنى جارَيكى تر هةَلوَيستى بةر َيزتان لةبةرامبةر ئةم حاَلةتة ضؤنة و ضؤن ضارةسةر دةكرَى؟ ث
سةكؤى سةراى ئازادىش يةعنى ئةمة سياسةتى ئةرزى مةحروقةيةش ئةمة لة ض ثَيوةرَيك دا هاتووة؟ كام ياسا 
ر َيطةى ثَيداوة؟ من هةمان ثرسيار لة كؤتايى دا دووبارة دةكةمةوة كة هاورَيى بـةر َيزم كـاك ثَيشـةوا كـردىش     

سلَيمانى كـةى هـاتوون؟ بـؤ بـةر َيزتان و وةزيـرى ثَيشـمةرطة ر اسـثَيرن و        بةر َيزتان ئاخر جار كة هاتوون بؤ 
 .......... .ببَيتة سةرؤكى ليذنةى ئةمنىش بةر َيزتان داواى ليذنةيةك دةكةن لةناو وةزارةتى ثَيشمةرطة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك جكور فةرموو
 
 

 :بةر َيز جكور على رسول
 .ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل



 171 

شـةهيد و سـةدان برينـدار لـة كوردسـتان دا       9ى شوباتةوة تـا ئـةمر ؤ وةك بـةر َيزيان ئامـاذةى ثَييـدا      17لة 
ــانى     هةيــةش ضــةندين ثــةالمارى ضــةكدارى بةشــَيوةيةكى ناقــانونى كراوةتــة ســةر خؤثيشــاندةران و بارةطاك

وانبـاران بـة ئاشـكرا ديـارنش تةلـةفزيؤن      دةزطاكانى ر اطةياندن لة كوردستاندا كـةناَلى ناليـا سـووتَيندراوة و تا   
ور اديؤى طؤر ان سووتَينراوة تاوانباران ديارنش بارةطاكانى طؤر ان لة هةولَير و بنةسـآلوة و شـةقآلوة و سـؤران    
ــنامة و          ــَين و ناس ــارن ك ــوَينانة دي ــةو ش ــةرجةم ئ ــارانى س ــارنش تاوانب ــاران دي ــووتَينراوة و تاوانب ــدش س و هت

يارنش دةموضاوةكان ناسراونش جطة لةوانةى ر ووى خؤيـان ر ةش كـردووةش مةبةسـت     حيزبةكانيان بةر وونى د
ئةوانةى كة هَيزة دةمامكدارةكاننش بةِم هيض ئيجرائاتَيك ديار نيةش تةنانةت لةسةر خوَين ر شـتنى خـةَلكى   

طــا مــةدةنينش وة ثؤليســين كــة هــاووِتى ئــةم كوردســتانةن تاكــة يــةك كــةس نةنَيردراوةتــة بــةردةمى داد 
لةكاتَيك دا بر يارى دةستطري كردنيان هةيةش لةاليةن دادطاوةش بؤ بر يارى دادطا جـَى بـةجَى ناكرَيـت؟ هـةموو     
ئةمانة ثَيمان دةَلَين كة وةزارةتى ناوخؤ نةك نةيتوانيوة وةك وةزارةتَيكـى بـَى اليـةن بـؤ ثاراسـتنى طيـان و       

َ بووةتـة بةشـَيك لـة ملمالنَيكـان لةبةرذةوةنـدى      سامانى هاووِتيانى كوردستان كار بكاتش بةَلكو بـة عةمـة  
حيزبة دةسةِتدارةكانداش ئايا تاكةى بكوذان تةسلي  بـة دادطـا ناكـةن؟ ض بةوانـةى ثؤليسـيان كوشـتووة و ض       
بةوانةى كة خةَلكى مةدةنيان كوشتووة؟ بةالى ئَيمـةوة هـةمووى هـاووِتى كوردسـتانة و هـيض جياوازيـةك       

َى ئةو ر استية باش بزانن كة جةنابت وةكو وةزيرى ناوخؤ بةرثرسيارى يةكـةمى  نيةش ضونكة جةنابتان دةب
لةوةى كة هةر هاووِتيةك لةم نيشتمانةدا يةك دَلؤث خوَين لة جةستةى بَيت جـا ئـةم هاووِتيـة مـةدةنى     

ى  1لـة بر يـارى ذمـارة     1بَيت يان ثؤليو بةرثرسياريةتى يةكةمى بـةر جـةنابت دةكـةوَىش بـة ثَيـى خـاَلى       
تةقـة كـردن و توندوتيـذى بةرامبـةر هاووِتيـان و هةَلكوتانـة سـةر بارةطـا          13/1/1111ثةرلةمان كة لة 

فةرميةكان تةحري  و تةجري  كراوةش بةِم تا ئةم ساتة وةختةى كة ئَيمة قسةى تَيـدا دةكـةين لـةناو ئـةو     
مـةش ثـةالماردانى نـةك دةزطـا     ثةرلةمانةداش تةقـة كـردن و ر اونـان و دةسـطريكردنى خـةَلكى مـةدةنى بةردةوا      

فةرميةكانش ثةالماردانى زانكؤ بةردةوامةش هَير ش كراوةتة سةر ناوةندى زانكؤ لة كةالر و سـلَيمانى و كؤيـةش   
ثةالمارى ناو نةخؤشخانة دراوة و بريندار ر فَيندراوة لةناو نةخؤشخانةى فرياكةوتنى سـلَيمانىش هةَلوَيسـتى   

َيستَيكى عةمةَ ئَيوة ديار نيةش ئايا تاكةى ئَيوة دةبنة ثةناطةيـةكى ئـارام بـؤ    عةمةَ ئَيوةمان نةبينىش هةَلو
خروقاتة قانونيانةى كة لةم وِتةدا ئةجنام دةدرَيت؟ش لة دوو ر ؤذى ر ابردوو و بـةم ر ؤشـةوة بـة     ئةو هةموو

 11/4كـراوةش لـة    دةيان شَيوازى جياواز ثةالمارى كةرامةتى ئينسانى ئةم نيشتمانة دراوة و سووكايةتى ثـىَ 
لـة   11/4لة نةخؤشخانةى فرياكـةوتنى سـلَيمانى برينـدرا ر فَينـدراوة و بـؤ شـوَينى ناديـار بـراوةش هـةر لـة           

ــة    ــاتر ل ــلَيمانى زي ــة      11س ــةر ل ــراونش ه ــدار ك ــة برين ــة طولل ــةس ب ــةالمارى    11/4ك ــةولَير ث ــارى ه ــة ش ل
ةدةنى دراوة و ذمارةيةكيان دةسـطري كـراون   ر ؤذنامةنووسان و خوَيندكارانى زانكؤ و مامؤستايان و خةَلكى م

وهةنــدَيكين لــة ر ؤذنامةنووســان هــةوَل دراوة وةك ئــاذاوةطَير  بةَلَيننامــةى ئيجباريــان ثــَى ثر بكرَيتــةوة لــة 
 .بنكةكانى ثؤليو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثاسش بينووسة و بينَيرةش وةختت تةواوش امينة خان فةرموو

 :سكيد ذكر بةر َيز امينة 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز وةزيرَى ناظخؤش ثَين وةختَى ثَيزانيا كو ثالنةكا دذى ثارتى هةى لة سلَيمانيَىش سـةرةر اى هةنـدَى كـو    
ثارتى دميوكرات ئاطاهدارى هَيزَين ئةمنى سـلَيمانية ذى كـر بـؤ كـو دَى هَير شـةك سـةر بارةطـا كـرنش بؤضـى          

كرن بؤ ثاراستنا وان بارةطايَىش ض ئيجرائات بةرامبةر ئـةو كةسـَين كـو هَيـرش      ئامادةكاريَى باش بؤ نةهاتنة
ظـة ئـةمر بـؤ هَيـزَين سـلَيمانيَى ضـوو بـوو كـو          دي كرنة سةر بارةطايةت ثارتى هاتينة وةرطرتن؟ش ذ اليـةكى 

يَى بارةطايةن ثارتى نـةثارَيزن؟ش لسـةر ظـآ ضـةندَى هـةوة ثرسـ  طـةل ئـةو بةرثرسـَيت ئـةمنيَى ل سـلَيمان           
ئةجنام داينةش دوينَى تَينة ثةخن كرن دَيتة دينت كو طةلةك جار بةرد دايـة دةسـتَيت خؤثيشـاندةران داش ذ    
اليةكى دى تر بة ئةو اليَى كو كةسن هةنة كو خـةَلكَى ذى ددةن بارةطـا ودةزطـةهَى بسـوذنش هـةوة ض ئيجـرا       

ر ةئيا منة هةروةك هةندةك هةظاَلَى ديرت دطةل وان وةرطرتينة؟ ثرسيارا من لسةر وَى جانبَيية وةزير دطةل 
من ذى ئاماذة ثَيدا كو جَى بةجَى كرنا هةندةك ياسـا طـةل ثلـة وةزيـر دَيتـة كـرن يـان هـةما نةهَيتـة كـرن           
وةكى ياسا ر ؤذمانةظانيَى و ياسا خؤثيشاندةرانش ئةم بين  كو ر اطةهانـدنا هنـدةك اليـةنا طةلـةك ئاشـكرايى      

ش ناظ زراندنَى دكاتش خةبةرَيت بَى بنةما بآلظ دكةنش هةوة ض ئيجرائات بؤ هةنـدَى  هاندانا توندوتيذيَى دكات
وةرطرتينــةش بؤضــى ياســايَى ر ؤذنامــةظانيا نةهاتيــة جــَى بــةجَى كــرنش بــؤ ل ســلَيمانيَى نةشــياينة ياســا            

اندانَى خؤثيشــاندانَى جــَى بــةجَى بكــةنش سةرثةرشــتَين دةرطــةهَى ســلَيمانيَى بر يــارا داى كــو ر ةوتــا خؤثيشــ  
بطؤر نش جةنابى هةوة ض بةرنامة و ئامادةكارى بؤ هةندَى كرينة؟ بؤ هةر ر يدانـةكا كـو نـةيا ضـاظةر َى كـرى      

 113ثـؤليو و   351بى هةوة ض ئامادةكـارى كرينـة؟ جـةنابَى وةزيـرَى ئامـاذة دا هةنـدآ كـو هـةتا دوهـَى          
دزانـ  كـى طيـانَى خـةَلكى دثـارَيزىش       خةَلك هاتينة بريندار كرنش ثرسيارا مـن ئةظةيـةش كـى بةرامبـةر ئـةم     

بـةس كـى طيـانى ثؤيســَي دثـارَيزى؟ كـى جهـَى دنيــايَى ضـَى بوويـة ر َيذةيـةكا هةنــدة بَلنـدا ثؤليسـا برينــدار            
ببينت؟ش تشتةكى طةلةك بةرباذية ئةوَى دةوروبـةرَيت خـؤ ئـةم دبيـن ؟ ئةطـةر زؤرى ثؤليسـى هاتـة كـرنش         

ا دان و قةرةبوو كرن بؤ وان ثؤليسـا هاتيـة كـرن؟ش بؤضـى جـةنابَى      وةزيوةكا وى دثارَيزينت؟ش ض جؤرة جوا
هةوة سةر تةلةفزيؤنَى بؤ ميللةتَى وان ر يدانا ر وون ناكـةن و ئاشـكرا ناكـةن؟ ئـةظ هـةمى برينـدار بوونـة و        
 بؤضى ر َيكا ددةنة هةندةك تَيكدةرا كو نا ئاراميا سايكؤلؤذى ل هةرَيمى دا ضَى بكةنش هةندةك ذَيـدةرَى مـة  

ئاطةهــداريا هــةى كــو بــؤ مــة هــاتى كــو خــةَلكى بيــانى تَيتــة بكارئينــان بــؤ تيــذ كرنــا بةردةرطــةهَى ســةرا     
لسلَيمانيَىش يةعنى وةك خةَلكى عةرةبى دَينة خؤثيشاندان دا خةَلكى ئريانَى دينة تَيداش ئايا ر استيةك بؤ ظَى 

 .ضةندَى هةية؟ سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .موونيشتمان خان فةر

 :بةر َيز نيشتمان مرشد صاحل
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من تةنها ثرسيارَيك  لـة بـةر َيز وةزيـرى نـاوخؤ هةيـةش ثرسيارةكةشـ  ئةوةيـةش بةشـدارى كردنـى منـداَل و           
مَيرمنداَل لة خؤثيشاندان و توندوتيذيةكان كَى لَيى بةرثرسيارة؟ ضونكة ضةند شةهيدَيكى ئةم ر ووداوانـة  

سـاَلانى تَيدايـةش هـةروةها لـةناو برينـدارةكانين ذمارةيـةكى        16بؤ  15مَيرمنداَلى خوار تةمةنى  منداَل و
زؤرى ئةو منداِنةى تَيدايةش كة ئةمةش ثَيرةوانةى ياسا و ر َيككـةوتنى نَيودةوَلةتيـةكان وجار نامـةى مـافى     

بـووة بـؤ ثَيشـطرتن لـةو كـارة       مرؤظةش ثرسيارةكةم ئةوةية كـَى بةرثرسـيارة و ئايـا ئيجرائـاتى وةزارةت ضـى     
 .نامرؤظانةية؟ سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةروين خان فةرموو

 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا بـةخَيرهاتنى وةزيـرى نـاوخؤ دةكـةمش مـن يـةك ثرسـيارم هةيـة لـة وةزيـرى بـةر َيزش سـةبارةت بـةو              

لــة خؤثيشــاندانةكان دةركــةووتون بووةتــة هــؤى شــةهيد بــوونى ذمارةيــةك ثــؤليو و    توندوتيذيانــةى كــة
خاَلةكـةى ثةرلـةمان    17لـة   4هاووِتىش هةروةها سـةدان ثـؤليو و هـاووِتين برينـدار بوونـةش لـة خـاَلى        

ديــارة ئامــاذة بــةوة دةكــات كــة قــةرةبووى مــاددى و مةعنــةوى ئــةو برينــدار و شــةهيدانة بكرَيتــةوةش            
ةى من لَيرة ئةوةية ئايا تا ئَيستا كةس قةربووى بؤ كراوةتةوة؟ ئةطةر قةرةبوو كراونةتةوة ضـؤن  ثرسيارةك

 .ضؤنى قةرةبوو كراونةتةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس تارا خان فةرموو

 :بةر َيز تارا حتس  ئةسكةدى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نت دةكةين بؤ ثةرلةمانى كوردستانش ثَين ئـةوةى دةسـت بـة ثرسـيارةكةم     بةر َيز وةزيرى ناوخؤ بةخَيرهات

بكةمش سةرةخؤشى خؤم لة جةنابت دةكةم كة جارةكةى تـر نـةتوانى ئامـادةبى بـةهؤى كؤضـى دوايـى بـراى        
بةر َيزتانةوةش بةر اسـتى لـةم سـاتةوةختةدا دةمـةوَى ئـةوة ر وون بكةمـةوة كـة لـة هـزرى هـةموو كةسـَيك دا            

مةرطة و ثؤليو و جيهازى ئةمنى ئةم وِتة ئةو ر ةوشةى ئَيسـتاى تَيدايـة هـةمووى لـة سـايةى      هةردةم ثَيش
ئةم هَيزة ئةمنية دايةش ئايا ر ؤَلى ر اطةياندن ئَيستا ضؤن دةبيندرَى بةهؤى ئةوةى كة دةسةِتى ضوارةمة لة 

ــَى         ــةكارى دةهَين ــؤى ب ــة خ ــوَلتةيةى ك ــةو س ــةزائى؟ش ئ ــريكى و ق ــةنويزى و تةش ــةَل ت ــةَل  ط ــدن لةط ر اطةيان
ى سـاَلى  35تةنويزيةكة كة ضـؤن ئيتهامـاتى خـةَلك دةكـةن بـة ثَيـى قـانونى عةمـةَ سـوحةفى كـة ذمـارة            

كة بةندى تةشهري و تةوجيهى توهةم بـؤ كةسـانَيك كـة بـة بـَى بةَلطـة توهمـةى بـؤ ثيشـان بـدرَيتش            1117
كـة   17لـة رةقـةم    13اا كة لة مـاددةى  هةروةها لة قانونى ئةحزاا و قانونى ر َيكخراوةكان وقانونى ئةحز
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و هةموو ئةو كؤبةنـدى ياسـايانةى كـة لَيـرةدا دادوةر عـونى بـةزاز هـةمووى         1993هةموار كراوة لة ساَلى 
ثيشانداوة تيايدا هةيةش كة توهمة ئاراستة كردن بة ض شـَيوةيةكة بةندةكـةىش ئايـا ئـةو ثةيوةنديـةى نَيـوان       

هـةزار   511ـ  311منيـةكان بـةم مووضـة كةمـةى بةر اسـتى كـة لـة نَيـوان         كؤمةَلطاى ئَيستا لةطةَل هَيـزة ئة 
زياتر نيةش كة شةو و ر ؤذ هةموو خـةَلك دةنوَيـت ئـةو نـانوَىش هـةموو كـاتَى ئَيمـة بـة ئاسـانى و بـة خؤشـى            
طوزةران دةكةينش ئةوان هةردةم بَيدارنش ئةطةر ئَيمة هةموومان لَيرةدا كؤببينةوة و داوا بكةين ضى بؤ ئةم 
هَيزة ئةمنية بكرَيت تاوةكو بةر َيك و ثَيك ترين شَيواز ئيشـى خؤيـان بكـةنش يـانين ئَيمـة ثيشـاندانى ئـةم        
ر ؤَلة ئاَلؤزة بكةين و تةشويهى ر ؤَلى ثـؤليو و ثَيشـمةرطةكان بكـةين كـة لـة سـايةى ئةوانـةوة ئـةم هـةموو          

لةوةدايـة ضـى ئةكـةن بةوانـةى كـة نـاو و       ر ةوشة ر َيك وثَيكة هاتووةتة كايةوةش ئَيوة جةنابتان ثرسـيارةكةم  
ناتؤرى ناشريين لةناو ر اطةياندنةكان كة بة تايبةتى وشةى ميليشيا و  ةدار و دَيوةزمة ونـاوى ناشـريين كـة    
بؤ ئةوانةى كة ئَيمة خؤمان ضةثَلةمان بؤ لَيداون كـاتى ئينتوـازةو هـاتنى ثَيشـمةرطةكان كـة ئـةم شـارانةى        

م ئاشتى و ئازاديةى كة هةر كةسَى لة جَيطـاى خؤيـةوة بـةو ثـةر ى ئازاديـةوة      كوردستان بةهؤى ئةوانةوة ئة
قسة دةكات كة دةَلَين ئازادى نيةش لةر َيى هةندَيك كةسةوة كـة لـةناو ر اطةياندنةكانـدا ثيشـان دةدرَيـت دةَلـَى       

ويــةتى ثــَين ضــةندةها ســاَل وت( جــان جــاك ر ؤســؤ)ر اســتة ئــازادى هةيــة بــةس مرؤظــى ئــازاد نيــةش وابــزامن 
ش ئَيمة لةناو كوردستان دا ئةو ئازادية زؤر بـة  (ئينسان كة لة دايك دةبَى كةس ناتوانَى عةبدايةتى ثَى بكات)

 .......... .جوانى بةدى دةكةينش بةِم ضى دةكةى لةطةَل ر اطةياندنةكان و ئةو ر ؤَلةى كة ئَيستا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش ئاواز خان فةرموو

 :ز ئاواز عبدالواحدبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا بةخَيرهاتنى جةنابى وةزيرى ناوخؤ دةكـةمش ثرسـيارةكةى مـن ئةوةيـة كـة ئـةوةى كـة لـةم وِتـةدا          
هةموو اليةكمان لةسةرى موتةفق  و بةبةرضاوى هةموو اليـةكمان شـاهَيدى بـؤ دةدةيـن ئـةم بـارة باشـةى        

هةرَيمةى كة بووةتة دةرطاى ثةرةثَيدانى بازرطانى و قونسوَلخانةى هةموو سةقامطريى و ر ةوشى ئةمنى لةم 
وِتــةكان لــةم هةرَيمــةداش بــةِم بةداخــةوة ئــةوةى كــة لــةم خؤثيشــاندانانة ديتمــان ســةرةر اى مانــدووبوون  
وشةوخنونى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ كة دوو ئةركيان لةسةرةش هةم ئةركى ثاراستنى ئةزموونى ئةم وِتـة  
وهةم ئةركى ئةمنيةتى خؤثيشاندةرانش بةِم ئةوةى كة ديتمان بةبةرضاوى هةموو مانةوة بةداخةوة ئةوان 

شـكردنة سـةر و كرانـة ئامـاجنى شـةهيدكردن و برينـدار كـردنش        اليةك زياتر كرانة ئامـاجنى هَير  لة هةموو
لةسـةر يـةك اليةنـدا تـةتبيد     ئةوةى كة نازامن كاتَيك باس لة عةدالةت دةكرَيتش عةدالةت تـةنيا ئـةوة نيـة    

بكرَيتش ئايا لةهيض جَيطايةكى ئةم ياسايةدا هاتووة كة تةنيا ئةمنيةت و عةدالةت تةنيا بـؤ خؤثيشـاندةران   
بَيت؟ كة خؤثيشاندةرانين وةكو ثؤليو و هَيزةكانى ناوخؤ كور ى ئةم وِتةن هيض جياوازيان نيـةش ئةطـةر   

لةسةر هَيزةكانى ناوخؤش تةتبيد بكرَيتش كة  ئةوانين ذيانيـان  باس لة عةدالةت دةكرَيتش دةبَى عةدالةت 
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ثارَيزراو بَىش سةرةر اى ئةوةى كـة لـة ئـةركى وةزيوـةى خؤيانـدانش بـةِم بةداخـةوة ئـةوةى ديتمـان كـة بـة            
بةراورد لةطةَل ذمارةى بَلَي  برينـدار بـوون و شـةهيدةكانين ئـةوةى كـة لـة هَيزةكـانى نـاوخؤ كاردةكـاتش          

شــى زيــان بــووةش دوو هةنــدى ئــةم هاووِتيانـةى كــة لــة كــاتى خؤثيشــاندانةكان برينــدار بــوون و  زيـاتر توو 
شةهيد بوونةش ئايا بةرنامةى وةزارةت ضية بؤ ئةوةى كة لةمةودوا ياخود لـةو دةقـةى ئَيمـة بتـوان  ر َيطـة      

لـة ضـاككردنى ذيـان و    لةوة بطرين كة زياتر تةشويهي ئةم ثؤليسانة نةكرَيت و بتوان  لةاليةك ئَيمة بـاس  
مووضةيان دةكةين و لةاليةك بـة بةرضـاوى خؤمانـةوة دةبيـن  ر ؤذانـة ئيهانـة دةكـرَين و ر ؤذانـة شـةهيد          

ئةوانةى كة برينـدار كـراون   / دةكرَينش بةبَى ئةوةى مافيان هةبَى لة هيض اليةك و داواى سكاِ بكةنش دووةم
ضونكة لة سةر ميالكى وةزارةتةكـةى بـةر َيزتان    اوةتةوة؟ةكو ئَيستا قةرةبوويان كرياخود شةهيد كراون تاو

ئــةم ثؤليســانة  دةبــَى بــزانن ضــيان بــؤ كــراوةش لــةر ووى قــةرةبوو كردنــةوةى مــاددى و مةعنةوييــةوة دةبــىَ 
 .قةرةبوو بكرَينةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يزار خان فةرمووسوثاسش طوَل

 :يزار قادر امساعيلبةر َيز طوَل

 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 
ى ثةرلـةمان داهـاتووة   1لةبر يارى  1لة خاَلى / سةرةتا بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير دةكةمش ثرسيارى يةكةم

لة مامةَلة كردن لةطةَل بارودؤخةدا كـةم تةرخـةمى لةاليـةن دامودةزطاكـانى ثـؤليو و ئاسـاين داهـةبووةو        
تةرخــةم ئيجرائـاتى ياســايى لةطــةَل دا بكرَيـتش ئــةو دةزطــا   دواى ئةجنامـدانى لَيكؤَلينــةوة دةبـَى اليــةنى كةم  

ئةمنيانةى كة كةم تةرخةم بوونة بة طوَيرةى ياسا  مامةَلةيان لةطةَل دا بكرَيـتش ثرسـيارةكةم ئةوةيـة ئايـا     
جةنابى وةزير ض ئيجرائاتَيكى كردووة؟ ثرسـيارى دووةمـ  ئايـا تـا ضـةند تةنسـيقى ئـةمنى هةيـة لـةنَيوان          

 .نى وةزارةت بؤ هَيوركردنةوةى بارودؤخى ئَيستاى كوردستان؟ش سوثاسشارةكاندا ثال
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك بالل فةرموو

 (:بالل)بةر َيز امحد سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى بس  اهلل الرمحن الرحي ش سوثاس بؤ جةنابى وةزير و بةخَيرهاتنى دةكةمش دةمـةوَى لـة قسـةيةكى جـةناب    
وةزيرةوة دةست ثَى بكةم كة باسى ئةوةيان كرد كة مةترسى جةنابى وةزير لةوةى كة باسى ثالنَيك دةكـات  
لة ئارا دابَيتش نازامن ض ثالنَيك لة ئاراداية؟ من حةز دةكةم جةنابيان ئةطةر بكرَيت بؤمان بـاس بكـات ئـةم    

ئـةو خؤثيشـاندانانةوة كـة هاتووةتـة      ثالنة ضية كة جةنابيان لَيى دةترسن لة هةرَيمى كوردسـتان بـة هـؤى   
ثَينش باسيان لة ثاراستنى طيان و سةروةت و سامانى هاووِتيان كردش كة وةكو ئةركَيكى وةزارةتةش دةمـةوَى  
بثرســ  ضــيتان كــردووة بــؤ ئــةو هــةموو هةر ةشــة و طور ةشــانةى كــة لــة هاووِتيــان دةكرَيــت ر ؤذانــة و بــة  
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اووِتيانى سادة ئةندامانى ثةرلةمانيشى طرتووةتةوةش من حةز دةكةم بةردةوامى وبة تايبةتى و نةك هةر ه
ََ دةكرَيـتش     بَلَي  كة زؤربةى ئةندامانى ثةرلةمان بة تايبةتى ئةندامانى ئؤثؤزسيؤن بـةردةوام هةر ةشـةيان 

ضـيان  سةبارةت بةو كوشتارةى ئةمر ؤ و دوَينَى بة تايبةتى ئةمر ؤ لة شارى سلَيمانى خةريكة و بةردةوامـةش  
كردووة و ئايا ئةم هَيزو ضةكدارانةى كة لة سلَيمانى بآلوبوونةتةوة سـةر بـة وةزارةتةكـةى بـةر َيزيانن يـان      
نا؟ ئةطةر ئةو ن  ضيان كردووة بؤ ثاراستنى طيان و سةروةت و سامانى ئةم خةَلكة لـةوَى؟ هـةر سـةبارةت    

مة ئاطامان لَيى بَيت زؤر بةشَيوةيةكى فراوان بة بة ثاراستنى طيانى هاووِتيان و ئارامى ئةوةى كة ئَيستا ئَي
هَيزَيكى ضةكدارى زؤر ثةالمارى كةناَلى ئامسانى ثةيام دراوة و دةورى طرياوة بةهَيزَيكى ضـةكدارش ئايـا ئـةو    
هَيــزة ضــةكدارةى دةمامــك دراوة ســةربة وةزارةتــى جةنابتانــة؟ يــان هَيزَيكــى تــرن؟ كــة ئَيســتا هةر ةشــةى    

ثــةيام دةكــةنش ئــةو كةناَلــةى كــة لةاليــةن وةزارةتةكــةى بةر َيزتانــةوة ئيجــازةى ر ةمســى  ســووتاندنى كــةناَلى
          ََ وةرطرتووة و سةر بة اليةنَيكى ر ةمسية كـة ئـةوين ئيجـازةى ر ةمسـى هةيـةش ئايـا ئـةم كةناَلـة هةر ةشـةى 

ريَيكى كـردووةش ئةطـةر   دةكرَيت تةنها لةبةرئةوةى ر استيةكان دةطوازَيـتةوة يان تاوانَيكى كردووة؟ يان تةشـه 
تةشهريى كـردووة بـؤ لةر َيطـةى ياسـاوة ئيجرائـاتى لةطـةَل ناكرَيـت؟ بـؤ ر َيطـةى عةسـكةرى بةكاردةهَينـدرَى            
بةرامبةرى؟ش هةروةكو ضؤن ثَيشرتين بينيمان لةطةَل ضةند كةناَلَيك و هـةم كـةناَلى ناليـا و هـةم و ضـةند      

ةشانة بةكارهاتووةش طةيشتة سووتاندنى ئةم كةناِنةش ئايـا ئـةم   كةناَلَيكى ترى ر اطةياندن ئةم هةر ةشة و طور 
بةرنامةية بؤ سووتاندنى ئةم كةناَلةش وةكو ئةوانةى ترة؟ يان شتَيكى ترى لة ثَيشة؟ من حةز دةكةم ئةوة 
بةبري جةنابى وةزير بَينمةوة كة باسـى لـة ياسـاى خؤثيشـاندان كـردو بـة طرنطـةوة باسـى كـردش مـن ئـةَلَي             

كةسانَيك كة ثَيشَيلى ئةو ياسايةيان كردووةش لةاليةن وةزارةتةكةى بةر َيزيانةوة بووةش بةوةى كة هةم يةكةم 
ى ثةرلةمان و هةم لةم ياسايةش دا هاتووة كة نـابَى تةقـة لـة هاووِتيـان بكرَيـتش بـةِم       1لة بر يارى ذمارة 

وِتيـان طرنطيـان ثـَى نادرَيـت و ذيـانى      بةداخةوة بةردةوام دةبين  كة تةقة لـة هاووِتيـان دةكرَيـت و هاو   
 .هاووِتيان كةوتووةتة خةتةرةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك محة سكيد فةرموو

 :بةر َيز محة سكيد محة على

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةَلـةكامنش داواكـارم   بةر َيز وةزيرى ناوخؤش من وَير اى ثشـتطريي و تةئكيـد كردنـةوة لـة وتـةى هةنـدَى لـة ها       

وةِمةكانى بةر َيزت ر وون و ئاشكرا و موحةدةد بَيتش نةك وةِمى طشتى و مةتاتىش بةر َيزت بة سَى بةَلطةى 
ياسايى و ر ةمسى مةسئوليةتَيكى طةورة لة ئةستؤت داية و دةبـَى ئـةو مةسـوئوليةتة جـَى بـةجَى بكـةىش بـة        

و  4و 3و  1بر طـةى   1وةزارةتـى بةر َيزتـة كـة لـة مـاددةى       ثَيى ياساى وةزارةتى نـاوخؤ كـة ئـةوة ياسـاكةى    
يشى باسى ثاراستنى ئاسايشى ناوخؤى هةرَيمى كوردسـتان دةكـاتش بةداخـةوة ئَيسـتا هَيزةكـانى و       1بر طةى 

ئةو هَيزة ضةكدارانة ئيرت ثَيشمةرطة بنش هَيزى  ناوخؤ بنش بارى ئاسايشى ناوخؤيان تَيك داوةش خـاَلَيكى تـر   
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وةرى ياسا دةكات كة شكاندن وثَيشَيلكردنى ياسا لةاليةن ئةو هَيزانةوةية كة هةندَيكيان سـةر بـة   باسى سةر
وةزارةتةكةى بةر َيزتنش خاَلَيكى تر كة باسى زامن كردن و دةستةبةر كردنى ئازادية دميوكراسـيةكان دةكـات   

ى كـة ئـةوة ثَيموايـة  ةَلـةتَيكى     و كة ئَيسـتا ثَيشـَيلكردنى ئـازادى و ثَيشـَيلكردنى ثرةنسـيثةكانى دميوكراسـ      
طةورةية و ثةَلةيةكى طةورةية بةسةر ثرؤسةى سياسى لة هةرَيمى كوردستان كة ثرؤسـةى دميوكراسـى ئـاوا    
ثَيشَيل بكرَى و ئاوا بةرامبةر ئازاديةكان ثَيشَيل بكرَيتش كَيشةيةكى تر كة بةرامبـةر بـة مافـةكانى مـرؤظ و     

نى كؤمـةَلطاى مـةدةنى ئَيسـتا مـافى مـرؤظ ثَيشـيََل دةكرَيـت ضـةندين         بةرجةستة كردنـى ر ؤَلـةكانى دةزطاكـا   
ر َيكخراوى كؤمـةَلطاى مـةدةنى و ضـاالكوانى كؤمـةَلطاى مـةدةنى تةهديـد دةكـرَين و توندوتيـذيان لةطـةَل دا          

ت بةكاردةهَيندرَىش خاَلَيكى تر هةر لةياسايةكةى وةزارةتةكةى بةرَيزت باسى ئةوة دةكات كة ر َيطـة بطريدريَـ  
لة توندوتيذى بةرامبةر بة ئافرةتانش بةداخةوة ئَيستا ئةو هَيزانةى كة لة ئابَلؤقةى شـار و شارؤضـكةكان دا   
توندوتيذى بةكاردةهَينن بةرامبةر بة ئافرةتان و ذنان وةكو ئةوةى لة كةالر كـراش بـة بةرضـاوى خؤمانـةوة     

د ثَيشـَيلى توندوتيـذى كـرا بةرامبـةر بـة      كةسوكارى ئةنوالكراوةكان كة ويستيان يادى ئةنوال بكةنةوة ضةن
ئافرةتانش دوَينَى لة هةولَير ضةند ئافرةتَيك و ضةند كرَيك فر َيندراون و بؤ مـاوةى ضـةند سـةعاتَيك ديـار     
نةماونش ثَيشَيلكارى كراوة بةرامبةر بة ئافرةتان كةمن ثَيمواية ئةوة ثةَلةيةكى طةورةية و شةرمةزارية ئاوا 

خـاَل   17ى ثةرلةمان كة لـة  1رةت و لةطةَل ذناندا بكرَيتش خاَلَيكى تر ئةو بر يارى ذمارة مامةَلة لةطةَل ئاف
ثَيكهاتووةش كة زؤربةى هةرة زؤرى ئةو بر يارانة ثَيشَيل دةكرَيت لة تةقة كردن و لة بةركاهَينانى ضةكش لـة  

ن و بـةكارهَينانى  ندةراهةر ةشة و لة توندوتيـذى و لـة لَيـدان و سـووكايةتى كـردن بـة مـرؤظ و بـة خؤثيشـا         
 ... .ضةقؤ و

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان فةرموو تظيمةسوثاسش 

 :جن  الدين تظيمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من لةوةوة دةست ثَيى دةكـةم كـة ثرسـيارَيكة لةبـةر َيز وةزيـرى نـاوخؤ كـة بةرثرسـيارة بةرامبـةر بـة ئـةم            
وردسـتان هةيـةش ئـةوةى كـة ئـةرك وبةرثرسـياريةتى بَيـت لـةناو وةزارةتـى          دؤخة نائارامةى كة ئَيسـتا لـة ك  

ناوخؤ دا ئةم وةزارةتة ئةمر ؤ كةوتووةتة بةردةم بةرثرسياريةتيةكى طةورة بة تايبةتى ئَيسـتا لـة نـاوخؤى    
كـة   هةولَير داش ئَيمة لة ثةرلةمان دا ياسايةكمان دةركردووة بة ناوى ياساى خؤثيشاندان لةو ياسـاية هـاتووة  

بةرثرسى يةكةمى ئيداريةكة يان وةزيرى ناوخؤ بؤى هةية مؤَلةتى خؤثيشاندان بداتة هةموو هاووِتيـةك  
كة خؤثيشاندان مافَيكى ياسايى و دةستوورى هةموو هاووِتيةكة ئةطةر لة هةولَير بَى يان لة سـلَيمانى بـَى   

 61مؤَلةتـة وئـةو خؤثيشـاندانانة مـاوةى      و يان لة دهؤك بَيتش بةِم ئةوةى كة بينيومانة لة سلَيمانى ئـةو 
ر ؤذة بةردةوامةش بةِم لة هةولَير داواى خؤثيشاندان دةكرَيت و لة ر َيكخراوةكان و ضاالكية مةدةنيةكان لةو 
طةجنانة و لة خوَينـدكارانى زانكـؤش بـةِم ر َييـان ثـَي نـادرَىش بـةناوى ئـةوةى كـة ئةمـة ئـاذاوةطَير نش ئةمانـة             
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و ئةمانة تَيكدةرنش لةر استى دا خؤمان لة واقكَيك دةدزينةوة كة لةناو ئـةم كوردسـتانة دا    دةستيان لة ثشتة
لــة دةســةِتدارةكامنانةوة كــة خؤيــان لــةوة ئةشــارنةوة كــة لــةم كوردســتانةدا ئةمانــة دةســتى تَيكدانــةش كــة   

ََ دةبَى كة لةم وِتةدا  لةر استى دا لة سةرؤكى هةرَي  و سةرؤكى حكومةت و لةبةرثرسة باِكانةوة طوَيمان 
ناعةدالــةتى هةيــة و ســةروةرى ياســا نيــة و طةنــدةَلى هةيــة وئةمانــة هــةمووى بؤتــة هــؤى ئــةوةى كــة ئــةم 
ــية و         ــاندانةكان بؤض ــة خؤثيش ــ  ك ــان دةزان ــتش خؤمش ــاندان بكرَي ــةتى خؤثيش ــاندانة و داواى مؤَل خؤثيش

اَلةتانة لة هةولَير دابووة و تا ئَيستا لة هةولَير داواكاريةكة بؤ كَيية و مؤَلةت بؤضية؟ لةكاتَيك دا كة ئةم ح
ئايا وةزيرى ناوخؤ كة من ئةم ثرسيارة ئاراستةى دةكةم ئَيوة درَيذةدان بةم سةركوتكردنة و درَيذةدان بـةم  
ر َي طرتنةش بةم ثَيشطرتنة بة ئازادى خةَلكش ئَيوة سةركةوتوو دةبن بةم سياسةتةى كة تا ئَيستا تيايا دةسـت  

ــة           بةكارب ــاس ل ــة ب ــةم ك ــاوخؤ دةك ــرى ن ــتةى وةزي ــةر ئاراس ــرم ه ــيارَيكى ت ــيارَيكش ثرس ــة ثرس ــة؟ ئةم وون
 17/1سةروةريةتى ياسا دةكةينش كة وةزيرى ناوخؤ كةم تةرخةم بووة لة طرتنى ئـةو تاوانبارانـةى كـة لـة     

ــَين منــاَل بــةكاردةه    َينرَى لــةناو ةوة تةقــةيان لــة خؤثيشــاندةر كــردووةش لةطــةَل ر َيــزم بــؤ ئةوانــةى كــة دةَل
ََ كـراوةش    19خؤثيشاندةرةكانداش لة ضةمرةماَل مناَلَيك بةناوى طةرميان شةهيد كراوة لة لقى  ةوة تةقـةى 

ئــةو مناَلــة ئةســَلةن دايكــى خــؤى لــة ر اطةياندنةكانــدا دةَلــَى ئــةم مناَلــةى مــن ثرســيارى لــَي  كــردووة دايــة   
دبَى بؤ ناو خؤثيشاندان كـة قةرةباَلييـةكى بةرامبـةر    خؤثيشاندان ضية؟ ئةكرَى كَى ئةم مناَلةى ئاراستة كر

بة ماَليان بينيوة بةرةو ئةو جَيطاية ر ؤيشتووة و لـةوَى دا شـةهيد دةكـرَى بـة بـَى تـاوانىش مـن لَيـرة دةَلـَي           
وةزيرى ناوخؤى كوَيت لة كاتَيك دا كة لة كوَيت دةَلَي  كة حـوكمَيكى عـورفى لـة كوَيـت دا هةيـةش وةزيـرى       

ساَلةى ديكتاتؤرى و بنةماَلةيى لـةم وِتانـةدا هـةبووة كةضـى      31ةم وِتةش لةمصر كة حوكمَيكى ناوخؤى ئ
وةزيرةكانيـان توانيويانــة كــة حاَلــةتَيكى نائاســايى و كـة زوَلمَيكــة و تاوانَيكــة و ضارةســةريان ثــَى نــةكراوةو   

خؤيـــةوةن دةســـتيان نـــةيانتوانيوة ئيجرائـــاتَيكى ياســـايى بةرامبـــةر بـــة ئةوكةســـانةى كـــة لـــة ســـةرووى   
 ......... .لةكاركَيشاوةتةوةش لة كوَيت دا وةزيرى ناوخؤ

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو كاك تبااهللسوثاسش 

 :بةر َيز عبداهلل مةال نورى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ـــ  ى ئـــةو لـــةذَير ر ؤشـــنايى قســـةى برادةرةكـــامن كـــة زيـــاتر باســـى ئـــةو ثَيشـــَيلكاريانةيان كـــرد يـــاخود باس

سةرثَيريانةيان كرد كة لة ضوارضَيوةى ياساى وةزارةتى ناوخؤ كراوة لـة ر اسـتى دا مـن تـةنها يـةك ثرسـيار       
دةكةم لةبةر َيز جةنابى وةزيرى ناوخؤش لَيـى دةثرسـ  وةزارةتَيـك نـةتوانَى ئـةو تاوانبارانـة ر ادةسـتى دادطـا         

دةرانيان ر شـتش يـاخود  خـوَينى ثؤليسـةكانيان     بكات كة تةلةفزيؤنى ناليايان سووتاندش كة خوَينى خؤثيشـان 
ر شتش وةزارةتَيك نةتوانَى ئةو ضةقؤكَيشانةى دوَينَى ى هـةولَير دةسـطريبكات كـة ئَيمـة بةضـاوى خؤمانـةوة       
كؤمـةَلَى ثةرلـةمانتار بينيمـان كــة لـة تةنيشـتمان ثؤليســى نةجـدة ئامـادة بـوو كــة هةر ةشـةيان لـة ئَيمــة و           
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ران دةكردش ئةم وةزارةتة نةتوانَى ئا ئةم ضةقؤ كَيشانة دةسطري بكات؟ وةزارةتَيـك  هةر ةشةيان لة خؤثيشاندة
بةداخةوة يةعنى بةشَيوةيةك لة شَيوةكان بة ثَيرةوانةى ئةماجنةكانى خؤى مافى خؤثيشاندانى لـة خـةَلك   

ََ دةكـرَى و  قةدة ة كردووةش وةزارةتَيك كة بة بةرضاويةوة كة هةموو دةبين  ر ؤذنامةنووسان تةعـةدايان  
بة بةرضاوى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤوة كةضى ئةوان بَى دةنطنش نةتوانَى ئةو تاوانبارانـة دةسـطري بكـات و    
هةروةها وةزارةتَيك نةتوانَىش وةزارةتى حكومةتَيكى يةكطرتوو بَى و دةسةِتى بةسةر طةرميان وناوضةكانى 

  و دةختةمة بةردةم دادوةرى ويذدانتةوةش ئايـا كـاتى ئـةوة    سلَيمانى و ئةوانة نةبَىش من لة بةر َيزتان دةثرس
نةهاتووة جةنابت دان بةوة بنَيـى كـة ئـةم وةزارةتـة بـةَلَى تووشـى شكسـت هـاتووة؟ بـة تايبـةتى كـة ئَيمـة             
جةنابى وةزير من لةم ماوةية ئاطام لَيى بوو كة يةكَيك لـة وةزيرةكـانى وِتَيكـى ئـةوروثى لةبةرئـةوةى لـة       

وانى دا كـة بـؤ ثؤليسـةكان و كارمةنـدةكانى خؤيـان كردبوويـان لةبةرئـةوةى سـَى كارمةنـدى          خولَيكى مةلـة 
خنكا دةسـتى لةكاركَيشـايةوةش بـةِم جـةنابت وةكـو نـاوخؤ و ئامارةكانـت خسـتةر وو و دنيايـةك خـةَلك لـة            

ك لـة شـَيوةكان   طةرميانةوة تا دةطاتـة هـةولَير لَيـى دراوةش مـافى خـةَلك ثَيشـَيلكراوةش دميـوكراتى بةشـَيوةية        
ثَيشَيلكارى بؤ كراوةش لة هةموو بوارة جياجياكانش من نازامن جةنابى وةزير كاتى ئةوة هاتووة ئـيرت ئيلتـزام   
بةو سوَيندةوة بكةى كة لة ثةرلةمان دا خواردت كة تؤ بةر استى وةزيرى خةَلك بـى كـة بةر اسـتى لةبـةرةى     

جـواا بدةيتـةوةش ئايـا كـاتى ئـةوة نـةهاتووة دان بـة        خةَلك بىش بؤيـة هيـوادارم ئـةو ثرسـيارةم وةكـو خـؤى       
 .شكستى وةزارةتةكةدا دابنَيى؟زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شاهؤ فةرمووكاك سوثاسش 

 :بةر َيز شاهؤ سكيد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةوَلـةتى كـة يـةكَيكيان    بةر َيزان من سـةرةتا سـةرجنتان ر ادةكَيشـ  بـؤ الى دوو ر اثـؤرتى دوو ر َيكخـراوى نَيو      

ر َيكخراوى ثةيامنَيرانى بَى سنوورةش ئةوةى تريشيان ر َيكخراوى لَي بوردنى نَيودةوَلةتيةش لـةر اثؤرتى يةكـةم   
دةرضـووة و بـاس لـةوة دةكـات كـة ر ؤذنامةنووسـانى هـةرَيمى         11/4/1111دا باس لةوة دةكـات كـة ر ؤذى   

هــةرَيمى كوردســتاننش لــةر اثؤرتى دووةم دا كــة ر اثــؤرتى      كوردســتان قوربــانى داثَلؤســينى دةســةِتدارانى   
ََ بوردنى نَيودةوَلةتية و ر ؤذى  سـاَل لـة    1دةرضووة بـاس لـةوة دةكـات كـة ثـاش       11/4/1111رَيكخراوى 

ئَيســتا هاووِتيــانى كوردســتان لــةذَير داثَلؤســينى دةســةِتدارانى  ( ســةدام حســ )كؤتــايى هــاتنى حــوكمى 
ََ بوردنى نَيودةوَلةتى بة دؤكيؤمَينتـةوة ئـةوة دةسـةنَينَى    هةرَيمى كوردستاندان ش ئةم ر اثؤرتةى ر َيكخراوى 

كة هَيزة ئةمنيةكان و وةزارةتى داخلى تَيوةطالوة لة داثَلؤسينى خةَلكى كوردستان لة كوشـتنى هاووِتيـانى   
ام دةسـةِتدارانى هـةرَيمى   خةَلكى كوردستانش من بؤية ئةو دوو ر اثؤرتةم كـردووة بـة شـاهَيدش ضـونكة دَلنيـ     

كوردستان هيض حسابَيك بؤ طوشـارى نـاوخؤيى ناكـةنش هـيض حسـابَيك بـؤ هـاوار و بـؤ خـوَينى هاووِتيـانى           
ََ بــوردنى نَيودةوَلــةتى ئــةو    كوردســتان ناكــةنش بــةِم بــةم دوو ر اثؤرتــة ئةتانرتســَين ش ضــونكة ر َيكخــراوى 
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مريكاى ناضار كرد بر َى لة  زيندانيةكانى داتاتش بـةر َيزان ئَيمـة   ر َيكخراوة بوو كة وِتَيكى زهلَيزى وةكو ئة
ئَيستا هةموومان لةبةردةم بةرثرسياريةتيةكى مَيذوويى داينش لةوتةى بةرايى بةر َيزتان باسـتان لـةوة كـرد    
كة ئيشى وةزارةتى ناوخؤية ئاساين بـؤ هـةمووان بـَى جيـاوازى دابـ  بكـاتش بـةِم مـن بـة بةَلطـةوة ثَيـت            

ةَلَي  كة وةزارةتةكةى جةنابت نةك ئاسايشى بؤ هةمووان وةكو يةك داب  نةكردووةش بةَلكو تةنها ئاساين د
بؤ ئةوانة داب  دةكات كة ئاسايشـى خـةَلك وَيـران دةكـةنش طرتـة ظيديؤيـةكان دةيسـةنَينَى كـة كارمةنـدانى          

ة هاووِتيـانى كوردسـتان دةكـوذنش    ثؤليسةكانى وةزارةتى ناوخؤ تَيـوةطالون لـة ثاراسـتنى ئـةو بكوذانـةى كـ      
ئَيمة دوَينَى وةكو ضةند ئةندام ثةرلـةمانَيكى ئؤثؤزسـيؤن لـة ناوضـةى زانكـؤى هـةولَير بينيمـان كـة ضـؤن          
هَيزى زَير ةظانى بة بَيرى سـوورةوة  حيمايـةى ئـةو ضةقؤكَيشـانة دةكـات كـة هاووِتيـان دائةثَلؤسـَيننش كـة          

كـة لـة هـةولَير حاكمـة تةبكـةن لـة وتةكانتـدا  هـيض باسـى هـةولَيرت            جنَيو بة خةَلك دةدةنش ئَيستا ئةوةى
نةكردش ئةوةى كة ئَيستا هةولَير بةر َيوة دةبات كؤمةَلَيك هَيزى نةناسراونش بـة جلـى مةدةنيـةوة لـة خـةَلك      
دةدةنش جنَيو بة خةَلك دةدةنش سووكايةتى بة خةَلك دةكةنش هَيزةكانى وةزارةتةكةى جـةنابت تـةنها ئيشـى    

 .......... .وةية ئةو خةَلكة ضةقؤكَيشة دةثارَيزَى ئة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو سةرهةنطكاك تكاية وةختت تةواو بووش 

 :بةر َيز سةرهةنط فرك حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئايـا  / ةمئةندامانى بةر َيزش مـن ضـةند ثرسـيارَيك  ئار اسـتةى بـةر َيز وةزيـرى نـاوخؤ دةكـةمش ثرسـيارى يةكـ          
وةزارةتى ناوخؤ ضى كردووة بؤ دةستطري كردنى تاوانباران كة خةَلكيان شةهيد كردووة؟ش كة ئَيمة دةزانـ   

لة ئَيستا دا ئَيمة هةست دةكةين كـة لـةناو دةسـةِت دا    / فةرمانى دادطا هةية بؤ طرتنى ئةو كةسانةش دووةم
ــةى    ــةم هةرَيم ــةِتةكانى ئ ــةموو دةس ــةش ه ــر هةي ــةوة    دةســةِتَيكى ت ــاندةرانة ئ ــارى خؤثيش ــان و داواك خؤم

دةسةنَيننش ئةى ئةوة كَيية كة ئةو هةموو توندوتيذية بةرامبةر بة خةَلك ئـةجنام دةداتش ئةوانـة كـَين كـة     
دةمامكيان لـة دةم وضـاوي خؤيـان كـردووة لةسـةر جادةكـة ر ؤذانـة دةيـانبين ؟ ئةوانـة كـَين كـة بـة جلـى              

لـة ماوةيـةكى كـةم دا لـة     / دةكةن؟ ئةمانة كـَين بـَى زةمحـةت؟ سـَييةم     مةدةنيةوة سةركوتى خؤثيشاندةران
سلَيمانى ضةندين جار بةر َيوبةرى ثؤليو و بةر وَيوبةرى ثؤليسـى هاتوضـؤ طـؤر دراش مـن لـة جـةنابى وةزيـر        
 دةثرس ش ئةمانة بةر َيوبةرى سلَيمانى و ثؤليو و ثؤليسى هاتووضؤش وةكو هاوثيشةكانيان لة ثارَيزطاكانى تر

ثلةى مودير عاميان هةية؟ داواكـارم وةِمـى ئـةو ثرسـيارةم بدرَيتـةوةش ئةطـةر نيانـةش بـؤ نيانـة؟ بـؤ ثلـةى            
مودير عاميان نية؟ ضونكة من زانياري  هةية كة ثلةى ئةو بةر َيوبةرانة بؤ ئةوةى زوو زوو بيانطؤر ن ثلةى 

 .سوثاسبةر َيوبةرةش ئايا لة طؤر ينيان جةنابى وةزيرى ناوخؤ ئاطادارة؟ 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان



 111 

 .كاك كاوة فةرموو

 :بةر َيز كاوة حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشةكى بةخَيرهاتنى وةزيـرى نـاوخؤ دةكـةمش مـن دوو ثرسـيارم هةيـة يـاخود وةِم دوو ر وونكردنةوةيـةم         
طة ئةو وةزعةى لة سلَيمانى هةية لـة  هةروةكو موالحةزة دةكةين ئةو دوو مان/ بداتَى لةو بابةتةش يةكَيكيان

ََ كةوتـةوة كـة مؤَلةتةكـة مؤَلـةتى طردبوونـةوةش بـوو          17/1بيدايةت دا بة داخةوة لة  ضـةند شـةهيدَيكى 
دوايى ئار استةكةى بة نةوعَيكى تر وةرطرتش ئةطةر تَيبينى بكةين دوو هةفتـة دواتـر ئـةوةى كـة هـاووِتى      

ةبوو وةِميــان درايــةوةو لــة ســةرؤكى هــةرَي  ثــةيامى هــةبوو لــة   بــوو و خؤثيشــاندةر بــوو و نــار ةزايى هــ 
ــةند     ثةرلــةمان و ســةرؤكى حكومــةت وةِمــى داواكــاري خؤثيشــاندةرانى دايــةوةش ليذنةيــةكى ثةرلــةمان ض
خاَلَيكى هَينا لة ثةرلـةمانش هـةموو ئـةو شـتانة كـرانش ئةطـةر تَيبينـى بكـةين دواى ئـةو دوو هةفتةيـة يـان            

ك دواتر زياتر طردبوونةوة لةبةردةركى سةرا و بووة طردبوونةوةيةكى حيزبىش ئةندام و بيست ر ؤذة و ر ؤذَي
اليةنطرانى ئةو سَى حيزبة ئؤثؤزسيؤنة كؤدةبوونةوةش ئايا وةكو وةزيرى ناوخؤ كة مةسئوليةتى ئةمنيـةتى  

ضـؤَل بكـةن و بـؤ    خةَلك و ثاراستنى كاسبى خةَلك ئةو اليةنةتان ئاطادار نةكردووةتةوة كة بةردةركى سةرا 
ئةوةى كاروكاسبى خةَلك ثةشَيوى تَى نةكةوَيت و ر انةوةستَى؟ش ضونكة ئةو اليةنانة هةم كةناَلى تـر هـةبوو   
بَين قسةى خؤيان تَيدا بكةنش نةك كؤبوونةوةيةك كة سَى اليـةن لـةوَى كؤببنـةوةش دةيـانتوانى بـَين لةطـةَل       

بـَين لـة ثةرلـةمان لةر َيطـةى نوَينـةرةكانى خؤيـان قسـةى        اليةنى تر و حزبةكانى تر كؤببنةوةش دةيـانتوانى  
خؤيان بكةنش لةطةَل حكومةت قسةى خؤيان كردو بةردةوامين دةتـوانن بيكـةنش ئـةوة ثرسـيارى يةكـةم ش      

لة هةَلةجبةى شـةهيد دوو ثـؤليو شـةهيد بـوون بةداخـةوةش وابـزامن هةردووكيشـيان بـَى         / ثرسيارى دووةم
ئةوةى كة كارمةندى خؤتان وةكو وةزارةتـى نـاوخؤ ئـةو خؤثيشـاندةرانةى ئـةو      ضةك بوونش ئايا ئَيوة وةكو 

ثؤليسانةيان كة  شةهيد كردش دةستةيةك بن نةيارانى كورد ناردوويانة؟ يـاخود لـة اليـةنَيك بـة مـةرامَيكى      
 .تايبةتى ئةوةى كردووةش ئايا ئَيوة هيض زانياريةكتان هةية لةو بارةيةوة؟ زؤر سوثاس

 :ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .شلَير خان فةرموو

 :بةر َيز شلَير حمى الدين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةثَيشدا دمةوَى سوثاسـى وةزارةتـى نـاوخؤ بكـةم كـة بـةهؤى هَيـزى نـاوخؤ و ئاسـاين و ثـؤليو و هـةموو            
اخــةوة هَيزةكـانى كــة ســةقامطريى ئــةو كوردســتانة هاتووةتـة كايــةوةش بــةِم لةاليــةكى ديكــةوة زؤر زؤر بةد  

ئةوان بوونةتة هؤى سةقامطريى كوردستانش بـةِم ئةمنيـةتى خؤيـان نةثاراسـتووةش هـةموو ر ؤذَيـك تووشـى        
بريندار بوون و شةهيد بوون و سةرةر اى بريندار بوون و شةهيد بوونين زؤر سـووكايةتيان ثـَى دةكرَيـتش    

ةَلَين سووكايةتيةكى زؤر بة كةسوكار كة لةسةر زمانى دانيشتووانى خةَلكى سلَيمانى لةناو خؤثيشاندانةكة د
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و ذن و خوشكى ثؤليسةكان دةكرَيتش لةناو خؤثيشاندانةكانش باشة هةموو حيزبةكان هةمووى ثشـتطريى لـة   
خؤثيشاندان دةكةنش هةمووى دةَلَين ئَيمة خاوةنى ئةو بـةردةركى سـةرا و ئـةو خؤثيشـاندانانةنش باشـة كـة       

ثرس نية لَيى؟ بؤ هيريان خؤيان ناكةنة ساحب لة خؤثيشاندانةكة شتى وا ناشريين ر وودةدات بؤ كةس بةر
شــوبات كــة  17و بــةرةو ئاراســتةى ناشــريين و  خــراث و توندوتيــذى دةر وات؟ لَيــرة ثرســيارَيك  هةيــة لــة  

ر ؤيشـتش خؤثيشـادان لةاليـةك بـؤ ثشـتطريى بـوو لـة وِتـى عـةرةبى و           4ئاراستةى خؤثيشاندان بةرةو لقى 
بة تايبـةتى هَيرشـكراية سـةرىش     4ضاكسازى بوو لةكوردستانش ئاراستةكة طؤر ا بةرةو لقى  ثشتطريى و داواى

نازامن وةكو وةزارةتى ناوخؤ طةيشتوونةتة حةقيقةتى ئةوةى ئةو ئاراستةية ضؤن بةرةو لقى ضوار ر ؤيشـت  
ت لـة لـد و لـة    و لةوَيوة خـةَلكَيك برينـدار كـرا؟ش تةبكـةن كـة هَير شـبكرَيتة سـةرى خـةَلك برينـدار دةكريَـ          

دةرةوةى لدش بةِم كةناَلةكانى ر اطةياندن بةداخةوة هةموويان خةَلكيان وا تَى طةياند كة هةموو دنيـا كـةوا   
ضووة تةقةى لة خؤثيشاندةران كردووةش يان مةسريةيةكى هَيمنانة لةبةردةركى بارةطاكة تَى ثـةر َيوة   4لقى 

ةَلك طةيانـد و قـةت باسـى ئـةوة ناكـةن كـةوا هَير شـكراوةتة        ئةوان تةقةيان لَيى كردووةش ئةوان وايان لـة خـ  
سةرىش ئةوين كةديواعى لة خؤى كردووةش نازامن لَيكؤَلينـةوةى بـةر َيزتان و وةزارةتةكـةتان دةربـارةى ئـةو      

 .ر ووداوة ضؤنةو حةزمان لَيية ر وونكردنةوةيةك هةبَى؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مسرية خان فةرموو

 :ةر َيز مسرية عبداهلل امساعيلب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشــةكى بــةخَيرهاتنى وةزيــرى نــاوخؤ دةكــةمش هــةموومان دةزانــ  ملمالنَييــةكى سياســى تونــد لــة نَيــوان  
ــانى     ــانى ر ووداوةك ــ  ماوةك ــةموومشان دةزان ــةش ه ــى هةي ــانى سياس ــةجنامين   17هَيزةك ــاترش ئ ــوبات و زي ش

ــان  ــان و هَيزةك ــةش       هاووِتي ــدار بوون ــةهيد و برين ــؤليو ش ــةش ث ــةو ملمالنَيي ــانىش ئ ــة قورب ــةمنى بوون ى ئ
هاووِتين لةطةَل دا شةهيد وبريندار بـوونش ثرسـيارةكةم لَيـرة ئةوةيـة ئايـا بـةر َيزتان ثـةيامتان ضـية بـؤ          

بـةو   هَيزة سياسيةكانش بؤ يارمةتيدان؟ بؤ ثاراستنى ئةمنيـةت و سـةروةرى ياسـا لـة ثَينـاو كؤتـايى هَينـانى       
بة خوَيندنةوةى ر ووداوةكـانى سـيناريؤى نـوَى و سـيناريؤى ترسـناكرت هةسـت       / ر ووداوة نةخوازراوة؟ دووةم

ثَى دةكرَيتش بةرنامةتان ضية بؤ ر ووبةر ووبونةوةى سيناريؤيةكى تر كة خوَينى هاووِتيـان تَييـدا بر ذَيـتش    
ََ بكةويتةوةش هـةموومان دةزانـ  شـةر ى نـاوخؤ      خوَينى كور  و كرى ئةم وِتة تَيدابر ذَيت شةر ى خوَيناوى

هةرضـةندة مـافَيكى ر ةوايـة    / ماَلوَيرانييةكى طةورةية مَيذوويةكى تاَلمـان لةطـةَل ئـةو شـةر ةداهةيةش سـَييةم     
خؤثيشاندان وةك خزمةتطوزارى تَى كةَل نةكرَيت لةطةَل ئةجنداى سياسى و بةداخةوة لةم ر ؤذانةى دوايـى  

ــلَيمانى ســ  ــة س ــةكاتى     دا ل ــتش ل ــاوخؤ دةكرَي ــانى ن ــك و هَيزةك ــك و ذن و خوش ــة داي ــودان ب ووكايةتى و جنَي
بةرةنطاربوونةوة داش ئايا ئافرةت نيوةى كؤمةَل نية؟ بؤ هةستى ثؤليسى ناوخؤ بة سووكايةتى كردن بـة ذن  

 .بريندار دةكرَيت؟ ئايا ئةمة ر استة؟ كةناَلى ر اطةياندين ثةخشى دةكات؟ش زؤر سوثاس
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 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .ذيان خان فةرموو

 :بةر َيز ذيان عمر شريف

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ثَيشةكى دا بةخَيرهاتنَيكى طةرمى جةنابى وةزير دةكةمش من دةَلَي  لـة كاتَيـك دا ئَيمـة هـةر هـةموومان      
بووة بة النكةيةكى ئـارام  شانازى بةم ئارامى و سةقامطريية دةكةين كة لة هةرَيمةكةى ئَيمة هةيةش كة نةك 

تةنها بؤ خؤمانش بةَلكو بـؤ كـوردى هةرسـَى ثارضـةكةى تـرين كـة ثـةنايان هَينـاوة بـؤ هةرَيمةكـةى ئَيمـةش            
قونسوَلطةرى كة لة هةرَيمةكةى ئَيمة  هةيةش لةم ساَلين ئةمريكا  بة  17و  16هةروةها كة ئَيمة دةبين  

مةكـةى ئَيمـةش ئايـا ئةمـة نيشـانةى ئـارامى نيـة؟ مـن كاتَيـك          تةماية كة قونسوَلطةرى خؤى بكاتةوة لة هةرَي
دةَلَي  كة كوشنت و بريندار بوونى خؤثيشاندةران تاوانةش ئةى ئايـا ئـةوة تـاوان نيـة كـة ئاسـاين و ثـؤليو        
بريندار بكرَي و شةهيد بكرَيت كة لةوانةية لةبةر بذَيوى ذيان و لةبةر سةختى ذيان ئـةو كـارة بكـةنش كـة     

ََ بكرَيت و يان شةهيد بكرَينش ئةطةر بةو شَيوةية نةبَيتش ئايا ئَيمة ديـدَيكى ذيـان   بةو شَيوةي ة تةعةدايان 
دؤستانةمان نية لةر وانطةى شوناسى مرؤظ بوونـةوة؟ كاتَيـك كـة جـةنابى سـةرؤكى هـةرَي  بـة منوونـة داوا         

كرَينش ئايا ماناى ئةوةية كـة  دةكات ئةوةى توندوتيذى كردووة لة ثؤليو و خؤثيشاندةرانش ر ادةستى دادطا ب
 .جةنابى كة جةالدو قوربانى يةكسان دةكات؟ كة هةندآ ميدياو و ر ؤشنبري واى باس دةكةنش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زكية خان فةرموو

 :صاحل عبداخلالدبةر َيز زكية 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر استى هَيمناهيا ئةظرؤكة ل كوردستانَى هةى ثشكداريا ضاودَيرَى  دةسثَيكَى تَيرهاتنا وةزيرَى ناوخؤ دكةمش
سياسى ذى هةين و هةروةسا وةكو ثراكتيك ذ دَيتة ديـنتش ئـةو بازرطانيـا نوكـة ل كوردسـتانَى تَيتـة كـرن و        
ديسا وةكى هةظالَيت من بةرى نوكة ذى ئاماذة ثَي كرىش ئةو قونسوَلطةرى ونظيسينطةهَى وِتَيـت بيـانى كـو    

ــى و       ني ــا ه ــةبوونا هَيمن ــانا ه ــةو ذى نيش ــوويةش ئ ــةرةظ ثَيشظةض ــورد ب ــيةتَيت ك ــو دبلؤماس ــة ك ــانا هةندَين ش
تةناهيةية لة هةرَيما كوردستانَىش ذ بةرهةندَى جهـَى دةستخؤشـيةية كـو ئةظرؤكـة ئـةم هَيزَيـت هَيمنـاهيَى        

يــةش ئــةم هــةمى دزانــ  وةكــو ثةرلــةمانتار دةســت خؤشــيَي لظــان هَيــزا بكــةينش ثرســيارا مــن ل ظَيــرَى ئةظة 
خؤثيشــاندانَى نةهاتيــة وةرطــرتنش مــوهالت بــؤ خر ظةبوونــةكا يــا   ئــةم هــةمى موهالتــا 17/1ثَيكَى ل دةســ

ََ مة ديت ر َيرةوَى يان ذى هةدةفَى ظَى خؤثيشاندانَى  جةماوةرى بؤ ثشتطريى كرن ل وِتَى مصر و تونسَىش 
ؤثيشــاندانا كــو ل ثةرلــةمانَى كوردســتانَى دةركــةتى هاتــة طــؤر ين بــةرةظ توندوتيــذيَى ضــووش ديــظ ياســاى خ

ــة           ــا بهَين ــاندانَى ثَيتظي ــةدةفا خؤثيش ــان ه ــا ي ــةبةبَى طؤر ين ــة س ــت بووين ــةبةبَيت َي ــان ذى موس ــةر ي ر َيكخ
ئيجرائاتَيت ياسايى بةرامبةر بهَينـة وةرطـرتنش ئايـا هـةتا نوكـة ثَينطاظـةك بـؤ ظـَى يـةكَى هاظَيتيـةش ثَينطاظـا            
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اسا خؤثيشاندانَىش مة يا ديار كرى كو ثَيتظيا هَيزَيت يَيت ضـاالكيا مـةدةنى خؤثيشـاندةرا    دوهَى ديسا ديظ ي
ََ ثراكتيكى دا وةكو وةزارةتا ناظخؤ شياينة ض ثَينطاظ هاوَيـذن بـؤ ثَيطةهانـدنا ظـان هَيـزاش       دةثارَيزَىش ل مةجا

 .هةروةسا بؤ تةجهيز كرنا وان قةزا و ناحيةت كوردستانَىش زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

 .بةيان خان فةرموو

 :بةر َيز بةيان امحد حسن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

التيةار نقةانا  الشةحة    )ئةز ذى تَيرهانا جةنابى وةزيرَى ناظخؤ دكةمش بر استى ل ظان ر يدانَى ئةز دبَيـذم  
ة كرنـَىش دَى ئـةجنامَيت وَى ذى دَى   ش وةختَى سةرةداريا درستَى دطةل ر يـدانا تَيتـ  (تؤد  اىل النتائج الشحيحة

جان بنش لبةر هةندَى ئةز دبَيذم هةَلوَيستَى درست بيتدايـةتَى سـةرةداريا درسـت دطـةل ظـان ر يـدانا نةهاتـة        
كرنَىش لةوما ئةم دبين  بةردةواميا ثَيظة ديارة و ر ةدفكال ثَيظة ديارة و  توندوتيذيا ثَيظـة ديـارة كـو جهـَى     

وةزارةتا هةوة بةر َيز وةزيرا نـاظخؤش بر اسـتى ئـةز دبيـن  يـا كةمتةرخةمـة و تةخسـرييا        داخَييةش ئةز دبَيذم 
هةى ئيجرائاتَيت خؤ دا لبةرامبـةر ظـان ر يـدانَيت كـو هاتينـة كـرنش ئـةظ ئارماجنَيـت كـو وةزارةتـا هـةوة كـو             

نةر ابوويـة و  جـَى   ئةظرؤ لبةر دةستَيت مة ئةم سةح كةينَى دطةلةكة ئارماجنَيت خؤ دا بدرستى بر ؤَلَى خؤ 
بةجَى كرنا يةعنى ر ؤَلى خؤ نةكرية بة تايبةتى ظان ر يدانَى هةنَى داش ئةز دبَيذم طةلةكا ثَيتظى بؤ هَيزَيـت  
ناظخؤ ئةظرؤكةش بة ئةركى خؤيى ثيشةيى ر اببينتش هةروةسا بَى اليةنيَى خؤ بثارَيزَىش خـؤ نةكاتـة تـةرةفش    

ا ظـَى ميللـةتَى بَيتـة ثاراسـنتش كـو ئـةم دزانـ  ميللةتـةكى طةلـةك          لبةر هةندَى كـو يـةك ر يزيـا كؤمةِيـةتي    
وطةلةك خودانَيت قوربانيا هةروةسا بؤ ثريؤزيا ر ؤَلَى هَيزَيت مة دناظ تةبكةن ر ؤَلَى وانة تةبكةن دناظ وِتَى 

دى ئةز دبَيذم كـو  داش ئةز دبَيذم هيض ر َيزطرتنةكا بر استى نةبوويةش بؤ مافَيت مرؤظَى وان ر يدانَى داش تشتَى 
ئاماجنَيت ظَى ثرسيارَى جةنابت ئاراستةى جةنابى وةزيرى بكةينش ئةرَى ئاماجنَيت ليذنةيا لَيكؤَلينى يةعنى 
ََ ديـار بـوونش طةيشـتينة كـريَى و كـةنطى دَينـة ر اطةهانـدن بـؤ ر ايـا             دةمةكى بةسةر ضوو كـانَى؟ يـةعنى ض 

مانى ئةظرؤكة بةرامبةر ظَى تةزحيا دى هاتية كرنش طةلةكى طشتى؟ و ئاخر ثرسيار من ئةظةيةش خةَلكَى سلَي
خةمطينة و نار ةحةتةش ئةرَى ثالنا وةزارةتا هةوة ضية بؤ ئارامكرنا ظَى وةزعى كو ئةظرؤكة د ظـَى كؤنبوونـا   
ثةرلةمانَى دا جةنابى هةوة ر اطةهيننش بؤ جةماوةرين و بؤ ر اى طشيت ذى كانَى ض ثالن هةنة بؤ ئارامكرنـا  

 .وةزعَى و دوماهى هينانا بارودؤخَى ئةظرؤ هلةرَيمَى كوردستانَى ر ادبوريت و زؤر سوثاس ظَى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرطوَل خان فةرموو
 

 

 :حسن رضابةر َيز سةرطوَل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ةت بـةو ر ووداوانـةى لـة    ئةمةوَى من لَيرة ضةند ثرسـيارَيك ئار اسـتةى بـةر َيز وةزيـرى نـاوخؤ بكـةمش سـةبار       
و ر ؤذانى دواتر ر ووى داوةش ئةمةوَى ئامـاذة بـةوة بكـةم كـة لـة اليـةن هَيزةكـانى سـةر بـة وةزارةتـى            17/1

ناوخؤ ثَيشَيلكارى كراوة بةرامبةر ياسا كة ئَيمة زؤر جار دةَلَي  ياسا سـةروةر بـَى و ثَيوسـتة دامودةزطاكـان     
ردنــى ياســا بــنش يــةكَيك لــةو ياســايانة ياســاى خؤثيشــاندانةش ئــةو  بــة تايبةتــةكان لــة هــةوَلى جــَى بــةجَى ك 

لة سلَيمانى ر ووى دا خؤثيشاندانَيك بوو بة مؤَلةت بووش بةثَيى ياساكة دةبَى هَيزى  17/1خؤثيشاندانانةى 
ضاالكى مةدةنى لةو شـوَينة ئامـادة بَيـت بـؤ ثاراسـتنى خؤثيشـاندةران وبـؤ هـةر ر ووداوَيـك كـة ر وو دةداتش           

ــةِ ــة      ب ــك ك ــة هؤكارَي ــة بووةت ــةداش ئةم ــةو كات ــةك ر ووى داوة ل ــةم تةرخةمي ــةو ر ؤذةدا ك ــ  ل ــة دةزان م ئَيم
ر ووداوةكة بةو شَيوةية تةسكيد بكرَيتش ئايا ئَيوة وةكو وةزارةت هيض ئيجرائاتَيكتان كـردووة سـةبارةت بـةو    

كـة ر ؤذانـى دواتـرين شـتى تـر      كةمتةرخةميانةى كة لةو ر ؤذانة ر ووى داش ضونكة ئةوة بـووة هـؤى ئـةوةى    
ر ووبداتش دواتر كة ثةرلةمانى كوردستان كؤبوونـةوةى خـؤى كـردو ئـةو بر يارانـةى دةركـرد سـةبارةت بـةو         

باس لةوة كرا كة ئةو هَيزانةى جووَلةيان ثَى كراوةش ئةبَى بطةر َيندرَينـةوة   1و  1بارودؤخةش بر يارى ذمارة 
ان لـةدواى دةرضـوونى ئـةو بر يـارة ر اسـتة ئـةو هَيزانـةى بـؤ سـلَيمانى          شوَينةكانى خؤيانش بةِم ئَيمة بينيمـ 

ر ؤيشت بوون وةكو جةنابى وةزير باسى كرد هَيزةكانى زَيرةظـانى لـة دةرةوةى شـار جـَيطري كرابـوونش بـةِم       
 بينيمان بؤ طةرميان و شوَينةكانى تر هَيز جووَلةى ثَيكرا لـة دواى دةرضـوونى ئـةو بر يـارةى ثةرلةمانـةوةش     

ئايا جةنابيان وةِميان ضية بؤ ئةو ثَيشَيلكاريانةى بر يارةكـةى ثةرلـةمانش ياسـايةكى تـر كـة ثَيشـَيل كـراوة        
لةاليةن وةزارةتى ناوخؤوة ياسايى ر ؤذنامةنووسية كة زؤر لـة هاوكـارامن ئاماذةيـان ثَيـى داش كـة ثَيشـَيلكارى       

انى ر اطةيانــدن كــراوةش كــة بــة ثَيــى ئــةو ياســاية   بةرامبــةر ر اطةياندنــةكان  و ر ؤذنامةنووســةكان و كةناَلــةك 
وةزارةتى ناوخؤ يان هَيزةكانى سةر بة وةزارةتى ناوخؤ لةبةرامبةر ئةمـة دةبـَى وةِميـان هـةبَىش سـةبارةت      
بةوةى كـة لـة دانيشـتنى بانطهَيسـتى وةزيـرى ثَيشـمةرطة باسـى لـةوة كـرد كـة ثـؤليو و هَيزةكـانى نـاوخؤ              

ةو بارودؤخة بكةن كة لة سلَيمانى بووةش بؤية ئَيمة هةوَلمان داوة وةكو ثَيشمةرطةو نةيانتوانيوة كؤنرت ؤَلى ئ
هَيزى ثَيشمةرطة تةداخول لةو بارودؤخةدا بكةينش ئايا قسةى ئـةوان ضـية سـةبارةت بـةوةى كـة هَيزةكـانى       

ةكـانى ثـؤليو و   ئةوان نةيانتوانيوة كؤنرت ؤَلى بارودؤخةكة بكةنش زؤرجار باس لةوة دةكرَيت كـة ئَيمـة هَيز  
هَيزةكانى ناوخؤ بةوة تؤمةتبار دةكةين كة ئةوان دةستيان هةبووة لةو بارودؤخةش ئَيمة دةزانـ  ئـةوانين   
ر ؤَلةى ئةم ميللةتةنةش ئةوانين كؤمةَلَيك كةسانى دَلسؤزى ئةو وِتةن لةو سيلكة خزمةتى خؤيـان دةكـةنش   

خؤيان جَى بةجَى دةكةن وةكو ئةركى خؤيانش ئـةو ئـةمرة   بةِم ئَيمة دةَلَي  ئةوان كاتَيك كة ئةو ئةركةى 
لةوانة نية بؤ هةر ثَيشَيلكاريةكش ئةو ثَيشَيلكاريانةى كـة كـراوة ئَيمـة ثَيمـان وايـة لةاليـةن كةسـانى تـرةوة         
ئــةوان ئاراســتة دةكــرَين بــؤ ئــةو ثَيشــَيلكاريانة بكــرَينش ئَيمــة مةبةســتمان نيــة كــة ثؤليســَيكى ئاســايى كــة    

لةو بارودؤخةش بةَلكو ئةوةى كة ئةمر بةو دةكات ئةو كـارة بكـاتش ئـةو تؤمـةتبارةش سـةبارةت بـة       تؤمةتبارة 
          ََ ثَيشَيلكارى تر كة كراوةش ثَيشَيلكارى بةرامبـةر ذنـان وةكوكـاك محـة سـكيد باسـى كـردش منـين تةئكيـدى 
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رى كرابـوو بةرامبـةر ذنـان    دةكةمةوةش ئةوةى بينيمان لة طةرميان لةبةرضاوى ر اطةياندنةكانةوة كة ثَيشَيلكا
 . ....لةاليةن هَيزةكانةوةش ئيرت ئةو هَيزانة هَيزى ناوخؤ يان هَيزى ثؤليو بوونش ئةمر ؤ لةبةرامبةر دادطاى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عدنان فةرموو

 :امحد تثمان بةر َيز عدنان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سى بكةمش بةِم فرسةتَيكة جـةنابى وةزيـر لَيرةيـة و حةزدةكـةم قسـة      لةر استى دا من نازامن ضى ماوة كة با
لةســةرر ؤَلى وةزارةتــى نــاوخؤ بكــةم لــةو تةســكيدةى كــة ئَيســتا لــة كوردســتاندا هةيــةش ثَيموايــة و خؤمشــان  
دةزان ش يةعنى دواى ئةو بر يارةى ثةرلةمان كة دةرضووش بابَلَي  بةشَيك لة مةتاَلبى شةعبى و بةشـَيك لـة   

ستى خةَلكى بريندار كردووة و مةوزوعى دةسطري كردنى ئـةو كةسـانة بـوون كـة تؤمـةتبار كرابـوون كـة        هة
دةســتيان هةيــة لــة توندوتيذيةكانــدا و لــة كوشــتنى خةَلكــدا ديــارة مــن تةبكــةن هَيرشــكردنة ســةر هَيــزى   

نـة ر ؤَلـةى ئـةم    ثَيشمةرطة و ثؤليسين هةر بة تاوان دةزامن و ديارة ثؤليسين و ثَيشـمةرطةش هـةموو ئةوا  
وِتةت و هةموومشان ثَيمـان خؤشـة طيـانى ثؤليسـةكامنان و طيـانى هاووِتيامنـان هـةمووى ثـارَيزراو بَيـتش          
ديارة ئةوةش بةشَيكة لة ئةركى وةزارةتى ناوخؤش بةِم وةزارةتى ناوخؤ دةيتـوانى ر ؤَلَيكـى طـةورة بطَير َيـت     

ــةمان بطةر      ــة ئ ــك ل ــوانَى جؤرَي ــةدا و بت ــةم مةوزوع ــا     ل ــةوةش ت ــان بطةر َينَيت ــة ئيتميئين ــك ل ــةوةش جؤرَي َينَيت
ئَيستَيكين دةتوامن بَلَي  وةزارةتى نـاوخؤ دةيتـوانى هـةوَل بـدات ئـةو بارطرذيـة بـة ئاراسـتةيةكى تـردا بـة           
تايبــةتين كــة ئَيمــة لــة ثةرلةمانــدا قســةمان لةســةر خاَلــة بنةر ةتيــةكان داخوازيــةكانى خــةَلك كــردووة و   

دى لةسةر داخوازية هةنووكةييةكان كردووة و كـة يـةكَيك لـةو خاِنـة ديـارة هةنـدَيكى       شةقامى زؤر تةئكي
جَى بةجَى كراش ثاشةكشةى هَيزة جووَلة ثَيكراوةكانش بةِم مةوزوعى دةستطري كردنى ئةو خةَلكانة ثَيمواية 

نــةدانى ئــةم ئــةوة بةشــَيكة لــة مــةهامى وةزارةتــى نــاوخؤش وةزارةتــى نــاوخؤ نــةى كــردش نــةكردن و ئــةجنام  
مةسةلة ياسايية كة با بَلَي  ئةمرى قةزائى ثَى دةرضووةش ئةمة هؤكارَيكى طةورة بوو بؤ بـةردةوام بـوون و   
بؤ ئيدامة دانى ئةو بارطرذيةى كة ئَيستا لة كوردستاندا هةيةش ئةو تةشةنوجةى لة كوردستان داية ثَيمواية 

لةوةى كة ئةو هةوَلةى نةداش ديارة ئةمـةش يةكَيكـة لـة    وةزارةتى ناوخؤ مةسئوليةتَيكى طةورة هةَلدةطرَيت 
هؤكارة طرنطةكانيشى دةطةر َيتةوةبؤ ئةوةى بةداخةوة تا ئَيستاكةش وةزارةتى ناوخؤ لة هةرَيمى كوردسـتان  
دا بةو شَيوةيةى كة دةمانـةوَى يـةكى نةطرتووةتـةوةش مـن ثَيموايـة وةزارةتـى نـاوخؤ لـة ئَيسـتادا ئـةو ر ؤَلـة            

كـة مـةفروز وايـة وةزارةتـى نـاوخؤ بيطَير َيـتش هَيـزى ثؤليسـين ئـةو ر ؤَلـة نـاطَير َى كـة مـةفروزة              ناطَير َيت 
بيطَير َىش من تةنها بةو منوونةى كة كاك عبداهلل باسى كرد جارَيكى تر جةختى لةسةر دةكةمةوة كة دوَينَى 

ناو سـةيارةكانى خؤيـان بـوونش    ئَيمة بة بةرضاوى دوو مةفرةزةى ثؤليسةوة ئةندامانى ئَيمة ئيهانة كـران لـة  
دانةبـةزى بـوونش قسـةيةكيان نــةكرد لةطـةَل خةَلكـداش مــن نـازامن ناويـان بنــَي  ضـى؟ يـةعنى جــةنابتان ض          
ناوَيكيان بؤ دةدؤزنةوةش نازامن جةنابى سةرؤكى ثةرلـةمان ناوَيكيـان بـؤ بدؤزرَيتـةوةش ئةوانـة جنَيويـان بـة        
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ئةندامى ثةرلةمان لة ناو سـةيارةى خؤيـان بـوونش بةبةرضـاوى دوو     ئةندامانى ثةرلةماندا و ئيهانةيان كردش 
مةفرةزةى وةزارةتى ناوخؤوةش ئةو دوو مةفرةزةية كـة مـةفروةزة بـة جـورمى مةشـهودةوة ئةوانـة دةسـطري        
بكةن كة ئيهانةى ئةندامى ثةرلةمان دةكةن و ئيهانةى هاووِتين دةكةنش بـا ئةنـدامى ثةرلـةمان نـةبَى بـا      

كى ئاسايى بَيتش مةفروز وا بوو بيان طرن و دةسطرييان بكةنش ئةوخةَلكانة نةك بة موعـةزةز  هةر هاووِتية
ََ كـردينش لـةناو     موكةرةمىش بةَلكو دواى ئةوة بة سةيارةيةك كةوتنة شوَين من و  كاك نةرميان و تةقـةيان 

ََ ئــةنَين؟ ئــةم خةَلكانــةى    ََ كــردينش جــا ئةمــة ض ناوَيكيــان  كــة لــة وةزارةتــى نــاوخؤ ئــةم شــارة تةقــةيان 
 ............. .طةورةترن

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ظيان خان فةرموو

 :بةر َيز ظيان عبدالرحي  عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةكَيك لة ئةركةكانى وةزارةتى ناوخؤ بةر َيزيشى ئيشارةتى ثَيى داش بَى طومان هةموومان دةزان  بريتية لة 
روةرى ياسا و ثاراستنى ئاسايشـى هـةرَي  و ثاراسـتنيان و ر َيـز طـرتن لـة ئـازادى هاووِتيـان و         سةثاندنى سة

ثارَيزطارى كردنيانش كة خؤى لة ئةساسدا دةبَى ئةركى وةزارةتى نـاوخؤ بريتـى بَيـت لةمانـةش بـةِم ئـةوةى       
وانةى ئـةو ئةركانةيـة كـة    ئَيمة لةماوةى مانطى ر ابردوو دا دةيبين  يـان لـةوةو ثـَين بينيومانـة بـة ثَيرـة      

لةياساى وةزارةتةكةى دا بؤى ديارى كراوةش بةشَيوةيةكى ترئةطةر ئَيمة لة خةمى ئةزموونى كوردستان و لة 
خةمى ئةزموون و ثاراستنى دةسكةوت و ر َيزطرتن لة بةها مرؤظايةتيـةكان و شـانازين بكـةين بـة خـوَينى      

ستانش تؤش وةكو يةكَيك لةو ئةركانةى كة هةتةش ئـةركت  شةهيدان و بة بوونى ثَيشمةرطة لة هةرَيمى كورد
ثاراستنى ئاسايشى هةرَيمةش ضؤن ر َيطة دةدرَى لةناو هةرَيمةكةى تؤدا كـة كؤمـةَلَيك دةزطـا و يـان كؤمـةَلَيك      
كةسانى دةمامك دار يان كؤمةَلة دةزطايةكى بَى مؤَلةت بة ئارةزووى خؤيان يـان ضـةندين هَيـز و اليـةن كـة      

َى ئةمانـة لـةكوَيوة هَينـراون يـان كـةس نـازانَى لةاليـةن كَيـوة مؤَلـةت ثَيـدراونش لـة ثارَيزطاكـانى             كةس نازان
هةرَيمى كورستاندا سووكايةتى بة خةَلك دةكرَيت و خةَلك دةكوذن و خةَلك بريندار دةكرَيـتش سـووكايةتى   

لة ضوارضَيوةى ئةو ياسايةى كة بة ثةرلةمانتاران دةكرَيتش ئايا ئةمانة هةمووى ثاراستنى ئاسايشى هةرَيمة 
كـةس لـة مـاوةى ئـةو دوو      9وةزارةتةكةى تؤ جَى بةجَى ى دةكات؟ ثاشان من ئةمةوَى ئةوة بَلـَي  كوشـتنى   

مانطةى ر ابردوو داو يان بريندار كردنى دوو سةد كةس بةالى منةوة جَيطةى سةرسامى نية ئةطـةر بر يـارى   
ردنيانش بةالى منةوة سةرسامي نيـةش ضـونكة دةزانـ  جـَى بـةجَى      دادطا هةبَى بؤ طرتنيان يان بؤ دادطايي ك

ناكرَيتش ضونكة هةموو ئةزموونـةكانى ر ابـردوو شـايةتى ئةوانـةن كـة هـيض كـام لـةو بر يارانـةى دادطـا جـَى            
بةجَى ناكرَينش ضونكة ئَيمة خؤمان ثَيشرت ئةزموونَيكى تاَلمان بةسـةر هـةرَيمى كوردسـتان داهـاتووة كـة تـا       

سـاَلة كـةس نـازانَى ئةمانـة لـة ض شـوَينَيك دان و        14بَى سةروشوَينانى شةر ى ناوخؤية  كة ماوةى  ئَيستاش
ئــةوة ضــواردة ســاَلة ضــاوةر واني ضارةنووســيانن كــةس نــازانَي لةاليــةن كَييــةوة زينــداني   ش يــان كةســوكاريان
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وانةكانـةوةش كـة نووسـراو    موستةشار كة فةرمان هةية لةاليةن دةزطاي بـاِي تا (151)كراون؟ش ثاشان بووني 
لةاليةن وةزارةتي شـةهيدانةوة   11/11وةش دواترين لة 1/11/1111هاتووة بؤ وةزارةتةكةي بةر َيزت لة 

جارَيكي تر تةئكيد كراوةتةوة لةوةزارةتي ناوخؤش لةسةرؤكي هةرَي  كة ئةمانة ئةبَيت بطريَينش لةبـةر ئـةوة   
مة ئةزمووني ثَيشووتر شايةتي ئةم شتانةية كـة هـيض شـتَيك    من بةر اسيت سةرسام ني  بةطرتين ئةمانةش ئَي

 .ناكرَيت لةهةرَيمي كوردستانداش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز نةسرين خانش فةرموو
 :نشطف بةر َيز نةسرين لال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ري لةسةر بكاتش مـن لَيـرةوة دةسـت ثَيدةكـةمش ئَيمـة      ديارة كاتةكة ئةوةندة نية كة ئينسان بتوانَي قسةي زؤ

هةروةكو ضؤن دةَلَي  تاوانباران يان ئةو كةسانةي كة تةقةيان كردووة لة خؤثيشاندةرانش دةبَيت بدرَين بة 
دادطاش وة ئةوانةي كة بوونةتة هؤي كة تةقـة بكـةن و خؤثيشـاندةران بكـوذنش بةهـةمان شـَيوةش ئَيمـة داوا        

كة ثؤليسةكانيشيان شةهيد كردووةش ئةوة ئةركي وةزارةتي ناوخؤيـة كـة بطـةر َيت بـةدواي     دةكةين ئةوانةي 
ئةوانةشداو بياندؤزَيتةوةو بياندات بة دادطاش هةر كةسَيك بَيتش لَيرةوة ثرسيارَيكي تـرم ئةوةيـة بـؤ بـةر َيز     

َيثـةر  دةبَيـتش ئايـا لـةم     ي شـوبات ت 17وةزيري ناوخؤش دةَلَي  ئةمر ؤ دوو مانط و دوو ر ؤذ بةسةر كارةسـاتي  
ماوةيةدا جـةنابتان كـة ليذنـةتان دروسـت كـردووة بـؤ بةدواداضـووني ئـةو كارةسـاتةو ئـةو ر ووداوانـةي كـة             
ر وويداوةش هيض سةرةداوَيكتان دةست نةكةوتووة؟ش يان بؤ نةهاتووةتة ثَيشةوة تـا بـزانن كـَي تاوانبـارة؟ش كـَي      

ــاندةران؟ش   يةكــةيار دةســيت كردؤتــةوة؟ش بــةردي وةشــاندو  وة؟ش كــَي يةكــةيار تةقــةي كــردووة لــة خؤثيش
لةماوةي ئةم دوو مانطةدا ليذنةكاني بةر َيزتان هـيض سـةرةداوَيكيان بـؤ دةرنةكـةوتووة؟ش بـؤ ئـةوةي بتـوانن        
تاوانبــاران بــدةن بــةدادطاش ثرســيارَيكي تــرم ئةوةيــة لــةو كاتــةدا كــة ســلَيماني هَيزةكــاني نــاوخؤش هَيزةكــاني  

ئةمانة هةمووي بآلوةيان ثَيكرا بةناو شاري سلَيمانيداش ثرسيان بة بةر َيزت كرد؟ش لةكاتَيكدا كـة  زَير ةظاني و 
ثؤليسي ثاراستين دارستان و ثؤليسي ثاراستين كارةبا بةناو شارو شـةقامةكانيداش ئةطـةر ثرسـيار بةجـةنابت     

ات لة خؤثيشاندةرانش كابرايـةك بـة   كرد ئةو فةرمانةيان لةكوَيوة ثَيدراش كة ثؤلسي ثاراستين كارةبا تةقة بك
جلي مةدةنيةوة بة دةمانرةوةش وةكو عةسابة شوَين خةَلكةكة دةكةوَيت و سَي فيشةك دةتةقَييَنش سوركَيو و 
شَيرزاد شةهيد دةكاتش بؤ تا ئَيستا ئةم بكوذانة كة وازحةش يةعين ئةطـةر خؤشـتان ئـةو بكـوذة ناناسـن خـؤ       

َي نيـة؟ش بـؤ ئةمانـة تـا ئَيسـتا نـةدراون بـة دادطـا؟ش بـاس لـة ثاراسـتين            مةسئولةكةي دةيناسـَي كـة كَييـةو كـ    
ســةروةت و ســاماني خــةَلك دةكرَيــتش بــةِم لــةوة دةضــَي مةســةلةكان ثَيرــةوانة بووبَيتــةوةش ئايــا ثاراســتين  

بـؤ بـرا   هاووِتيان لة سنووري ثارَيزطايةكدا وةكو ثارَيزطاي سلَيماني كَي دةيثارَيزَيت؟ش ئَيمـة ر َيزمـان هةيـة    
ثؤليســةكان وثَيشــمةرطةكامنانش بــةِم ئَيســتا بزانــة لــةناو ســلَيمانيدا ئــةو هَيزانــةي كــة بــآلو بووةتــةوة لــة   
دةمامكدارو لة دذة تريؤر ئةوانة كَين؟ش بزانن ضؤن كؤِن بةكؤِن شـوَين هاووِتيـان سـلَيماني دةكـةونش بـؤ      
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اســي دةكــةمش ديــارة ســةرؤكي هــةرَي ش ســةرؤكي دةســتطريكردنيان و بــؤ تاوانبــار كردنيــانش ئــةخري خــاَل  كةب
حكومةتش سةرؤكي ثةرلةمانش باسي ئةوةيان كردووةش دانيان بةوةدا ناوة كة داواكاري خؤثيشاندةران ر ةوايةش 
ئةي من نازامن يان ئةمة سةحب بكةنةوة بَلَين ر ةوا نية؟ش يـان دةبـَي ئـةوة نـةَلَين كـة لـةالي ئةمريكيـةكان        

ئَيرانـةش لـةالي ئَيرانيـةكان دةَلـَين دةسـيت ئةمريكايـةش دةسـيت دةرةكيـةش ئةطـةر دةسـيت           دةَلَين ئةمة دةسـيت  
دةرةكية با بةهةموو اليةكمانةوة ئةو دةستة دةرةكية برب ينش ئةطةر داواكانيشيان ر ةوايةش بةر اسيت بـا برـ    

 .بةدةم داواكارييةكانيانةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمانوتووة دةسيت ئَيرانةش يان دةسيت دةرةكيةش ئـةوة بـؤ ئاطـاداري جـةنابتش ر ةواش مانـاي      لةهيض شوَينَيك ن
ئةوةية لةزمين سنووري ياسا بَيـتش يـةعين لةطـةَل بنـةماي دميوكراسـيش لةبةرذةوةنـدي خـةَلكي كوردسـتان         

 .ئيجازةي هةبَيتش سوثاسش بةر َيز صباح بيت اهللش فةرموو
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي وةزيري ناوخؤ دةكةمش من بةرى بةرايَى بَيذم ئةم دكوردستانَيدا شانازيا ثَيـوة  

و تةناهيا كو ظَى طاظَيت ل هةرَيمَى كوردستانيدا هةىش وة بةَلطةذى بؤ ظَى ضـةندَى هـةىش    دكةينش ئةو ئةمن
ىش ظة كرنا ثرت ل بيست قونسوَلخانَى كة ظَى طـاظَى ل هـةرَيمَى كوردسـتانَىش    كة طةَلةك هةظااَل ئيشارةت ثَى دا

ئةظة ئةو ثـةر ى نيشـانا ئةمنيـةتَى و تـةباهيا ل هـةرَيمَى كوردسـتانَيداش دةسـت خؤشـى لـة هَيـزى ئـةمنى و            
ر طـاظَى ل سـة   ثَيشمةرطةى دكـةينش ل ثاراسـتنا ئةمنيـةتا كوردسـتانَىش ضـونكة ئـةم نـزان  ض مةترسـيا ظـىَ         

ئةزمونا كوردستانَيدا هةيةش بةر َيز وةزَيرَى ناظخؤ ئةظان دوو خااَل ئةطةر جةنابَيتة ر وون كرن ل سةر بيـتش  
هــةيظا دوو هــةتا ئـةظرؤش ئةنــدَى ل وان مؤَلـةت يــان ئيجــازة   71ئَيـكش ئــةو خؤنيشـاندانَيت هاتينــة كـرنش ل    

ئةطةر خؤنيشاندانيا بَى مؤَلةت بـينتش ئـةو    :هةبووية؟ش يان ضةندَى ل وان ئيجازةى بَى مؤَلةت بوونة؟ش دوو
زةرةرو زيانَى ا خةَلكى و ا سةروةت و سامانَى وان دةكةوينتش ض ل خؤنشـاندةراو يـان هـةر اليـةنَيكى تـرش      

 .كى بةر ثرسيارة لة ئةجنامَيت وَى؟ش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز ناسك تؤفيدش فةرموو
 :عبدالكري  بةر َيز ناسك تؤفيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بر يارَيكمـان   13/1سةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةمش من سةرةتا لةوةوة دةست ثَيدةكةمش ئَيمة لة 

دةركرد لةو بر يارةدا ئيشارةاان داوة بةوةي كة خؤثيشاندةران ماي ر ةواي خؤيانةو نابَي كـةس بطريَيـت بـة    
لة خؤثيشاندانش ديارة ئةمـة ئـةوة ئيليـا دةكاتـةوةش ضـونكة زانيمـان وةزعَيكـي تـر         بيانووي بةشداري كردن 

خوَلقاوةش ناكرَيت باس لة ياساي خؤثيشاندان بكةينش بَلَي  دةبَي مؤَلةتي هةبَيت ئينجا خؤثيشاندان بكـةنش  
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مــان دةركــردش تــازة خــةَلكَيك هاتوونةتــة ســةرجادةو ئــةو ياســايةي شــكاندووةش ئَيمــة دواي ئــةوة ئــةم بر يارة 
دواي ئةوة قسة لةسةر ماي خؤثيشـاندةران دةكـاتش ئـةوة خـاَلَيك ش خـاَلَيكي تـر حـةز دةكـةم          13/1بر ياري 

لةكةناَلةكاني ر اطةياندنةوة بةرثرسةكاني ثارتي مةسئولياتي ثاراستين  11/1لةوَيوة دةست ثَيبكةم لةدواي 
ي دةخستة سةر يةكَييتش ئايـا تـؤ هةسـت ناكـةي ئةمـة      بارةطاكانيان يان كةمتةرخةمي بارةطاكانيان لةسلَيمان

بةَلطة نيـة لةسـةر ئـةوةي كـة وةزارةتـي نـاوخؤ نـةيتوانيوةش وةزارةتـي حكومـةتَيكي يـةكطرتوو بَيـتش بؤيـة             
طلةيي لةحزا دةكرَيت لةو كاتةداش بؤ ئةوةي نةيثاراستووةش ئـةوين ئـةو ناثارَيزَيـتش ئـةو كاتـة هاووِتيـان       

لةكاتي وةِمةكاني وةزيري ثَيشمةرطةش باسي لةوة كردش ثرسياري لَيكرا بؤ : ثرسياري ترم كَي بيانثارَيزَيت؟ش
هَيــزي ثَيشــمةرطة بــؤ كاروبــاري نــاوخؤ جووَلَينــدراونش كةضــي كــاتَي زانيمــان هَيزةكــاني نــاوخؤ لــة ثــؤليو 

مـن ثرسـيارةكةم لَيـرةدا    وضاالكية مةدةنيةكان ثَييان كؤنرتؤَل نةكراش ئَيمة مةجبور بووين هَيز جبووَلَين ش 
 1111ئةوةيةش ئايا ئَيوة بؤضي كؤنرتؤَلي حاَلـةتَيكي مـةدةني واتـان ثَينـةكراش لةكاتَيكـدا لـة بودجـةي سـاَلي        

ي فةرمانبـةراني ئـةم هةرَيمـة هـي وةزارةتةكـةي      %15يـةش لـة   (95913)عةدةدي ميالكـاتي ئـةم وةزارةتـة    
ي %11ميالكـت هةيـةش يـةعين لـة     (131411)ة سـةر  جةنابتةش ئةطةر ئاسايشي هـةولَير و سـلَيماني تةينـ   

ــةوةش      ــةر ووي مادديـ ــةرش لـ ــة فةرمانبـ ــةبارةت بـ ــة سـ ــاتش ئةمـ ــاوخؤ دةيبـ ــي نـ ــاين و وةزارةتـ ــات ئاسـ ميالكـ
ــة     (793711111111) ــراوةش يــةعين ل ــة دان ــييلي ئــةم وةزارةت ــةي تةش ــؤ بودج ــةنها ب ــةي %11ت ي بودج

ئايـا  % 15سلَيماني تةمة سةر ئةوكاتة نزيكةي لة تةشييلي بؤ وةزارةتةكةي جةنابتةش ئةطةر هي ئاسايشي 
لةر ووي ماددي و ئيمكانياتي ميالكاتةوة طرفتَيك هةية وا نةتوانراوة ئةم وةزارةتة كؤنرتؤَلي بكات؟ش تا ثةنا 
بربَيتة بةر هَيزي ثَيشمةرطة كة خـؤي دةبَيـت بـؤ مةترسـي دةرةكـي جبووَلَينـدرَيتش خـاَلَيكي تـرش تـا ضـةند           

ؤليو و ضـــاالكية مةدةنيـــةكان بـــةر اي جـــةنابت ر اهَينـــراون لةســـةر ئـــةوةي كـــة ثاراســـتين  هَيزةكـــاني ثـــ
خؤثيشانداني مةدةني بكةن؟ش ياخود تا ضةند قيناعيان ثَيية بةالني كةمي لةكاتَيكـدا كـة از دةر ذَيـتش يـان     

قينـاق  ـاز دةر َيـذنش      ازي فرمَيسك ريَةذ دةر َيذنش خؤيان تَييدا زةرةرمةند نةبنش كة بةداخةوة ئَيستا بـةبيَ 
خؤيان دواتر طيانيان دةكةوَيتة بةر مةترسيش نـاكرَي ئةمانـة بـةبَي قينـاق شـيت وا بكـةنش ئةمـة  ةَلةتَيكـة         

 .بةر اسيت وةزارةتةكةي بةر َيزت لَيي بةرثرسيارةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشش بةر َيز مسري سلي ش فةرموو
 :بةر َيز مسري سلي 

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
لـة قسـةكانيداو   : دواي بةخَيرهاتين وةزيري نـاوخؤش كؤمـةَلَيك ثرسـيار ئاراسـتةي جـةنابيان دةكـةمش يةكـةم       

بــةثَيي دةســتوورينش ضــونكة قســةكاني ئــةو بوعــديكي ياســايي هــةبوو لــةو كاتــةداش خؤثيشــاندان مــافَيكي    
نشش بةدواداضـووني دةوَيـتش لَيكؤَلينـةوةي دةوَيـتش     دةستووري و ياساييةش بؤضي ئَيستا ئةو مافة بووة بة تـاوا 

جووِنــدني هَيــزي دةوَيــتش بــةكارهَيناني هَيــزي دةوَيــتش ئــةم ثرســيارةم لــةوةزير ئةوةيــةش بــة ثاَلثشــيت ض   
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بر طةيــةكي دةســتووري و ياســايي ئــةم مافــة ر ةهةنــدَيكي تــاواني وةرطرتــووةش ئَيســتا هَيزةكــاني نــاوخؤ           
َيكؤَلينةوةي بؤ دةكةنش هَيزي بؤ بةكاردَينن و ثةرتـةوازةيان دةكـةنش ثرسـياري    بةدواداضووني بؤ دةكةن و ل

يةكَيك لة ئةركةكاني وةزارتي نـاوخؤ كةخؤشـي ئامـاذةي ثَيـداش بةرقـةرار بـووني هـَيمين وئاسايشـةش         : دووةم
نـةماكاني  بةِم دوو مةرك بووش ثَيويستة جةنابي ر ةضاوي بكاتش باسي بكاتش يةكَيك لةو مةرجانـة بـةثَيي ب  

ماي مرؤظةش دووةميان بةثَيي بنةماكاني دميوكراسيةش ئةم ئيجرائاتـة ئةمنيـةش ئـةم جووِنـدني هَيـزةش ئـةم       
ئيجرائاتــة قةســريةش بــةكام بنــةماي دميوكراســي و بــةكام بنــةماي مــاي مــرؤظ دةكرَيــت؟ش يــةعين لةهــةموو   

ــة     ــتاوةش حـ ــة ر اوةسـ ــةو دوو بنةمايـ ــةر ئـ ــاين لةسـ ــتين ئاسـ ــادا ثاراسـ ــة  دونيـ ــةتي لـ ــةداخولي نَيودةوَلـ تا تـ
نةتةوةيــةكطرتووةكان بــؤ وِتــةكاني تــرش ئيدانــة كردنــي ئــةو وِتانــةو ديــاركردني ناســنامةي ئــةو وِتانــة  
 لةر ووي دميوكراسـي و نادميوكراسـيةوة بريتيـة لـةو سياسـةتة ناوخؤييانـةي كـة بـةر بةرامبـةر هاووِتيـان          

مرؤظ وة ضةند ثةير ةوي لةبنةماكاني دميوكراسيان كـردووةش   ش كة ضةند ثةير ةوي لةمافةكانيدةيطرَيتة بةر
لـة سـلَيماني ديـارة كؤمـةَلَيك ر ووداوي نـاخؤش ر وويـداش يـةكَيك لةوانـة هَيـرش           17/1خاَلَيكي تر جـةنابي  

كـردن بـوو بـؤ سـةر بارةطاكــاني ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان و لقـي ضــوارش ئايـا وةزارةتـي نـاوخؤ ض جــؤرة            
ردووةش بؤ ئةوةي ئةو ر ووداوة ر وونةدات لةكاتَيكدا بةرثرساني ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتانش    ئيجرائاتَيكي ك

ض كــاك فــازَل مريانــي و ض كــاك نَيرــريظان بــارزاني بَيــتش ئاماذةيــان بــةوةدا كــة ثَيشــرت بةرثرســاني نــاوخؤ و 
اوخؤ كام ئيجرائاتي كرد؟ش بةرثرسانيان لة سلَيماني ئاطادار كردؤتةوة كة مةترسي هَير ش هةيةش وةزارةتي ن

مونتةسيب هةيـةش واتـة   (111797)بؤضي نةيتواني ئةو بارةطايانة بثارَيزَيت؟ش خاَلَيكي تر وةزارةتي ناوخؤ 
كـةس كـؤنرتؤَل نـةكراش هـةتا هَيـزي      (111797)دابةشكراوة بةسةر بةشةكانداش ئايـا لةشـاري سـلَيمانيدا بـة     

ي تــر ثَيويســت بةجووِنــدن بكــةن و بيــاجنووَلَينن؟ش بؤضــي  ثَيشــمةرطةو دذة تــريؤرو دةمامكــدارو هَيزةكــان 
وةزارةتي ناوخؤ كة ئةركَييت ئاسايشي ناوخؤ ر ابطرَيت بؤ بوار دةدات هَيزةكاني تـر تـةداخول بكـةنش بؤضـي     

لـة   13/1كـة لـة   ( 1)بوار دةدات؟ش حـةقي كَييـة ئةمانـة سـنووردار بكـات؟ش خـاَلَيكي تـر لـة بر يـاري ذمـارة           
انكردش يــةكَيك لةخاَلـةكان بـؤ ئةجنومــةني وةزيـران باسـي زةمينــة سـازكردنة بـؤ دايــةلؤطي       ثةرلـةمان دةرمـ  

نيشتمانيش ر ؤَلي وةزارةتي ناوخؤ لة زةمينة سازيدا ضية؟ش ئايا موالحةقة كردن ئامرازَيكي زةمينـة سـازي و   
ان بةردةوام يةكَيكة لةو دايةلؤط كردنة؟ش خالًََيكي تر جةنابي لةوتةكةيدا ئاماذةي ثَيداش مةترسية دةرةكيةك

حاَلةتانــةي كــة ثاســاون بــؤ ئيجرائاتــة نــا سروشــتيةكانش يــان نادميوكراســيةكاني خؤمــانش ئَيمــة لــة هــةموو   
 .....دونياداش ئةطةر مةترسي دةرةكي ر ووبدات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش كاتت تةواو بووش بةر َيز دكتؤر صباح بةرزجنيش فةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــارة      ــةثَيي ياســاي ذم ــةمش  ب ــاوخؤ دةك ــري ن ــةنابي وةزي ــةخَيرهاتين ج ــةرةتا ب ــاَلي (6)س ــاي  1119ي س ياس
وةزارةتي ناوخؤي هةرَيمي كوردستانش لةماددةي دووةم كؤمةَلَيك ئةرك و فةرمان و ئامانج دياري كراوة بـؤ  

ةم ياساية ئَيمة دةتوان  كاركردي ئةم ماوانةي دوايي وةزارةتةكةمان تةينة وةزارةتي ناوخؤش هةر بةثَيي ئ
بةر ثرسيارةوةش تةبكةن ئَيمة ثَيمان خؤشةش وةكو سيسـتمي سياسـي لةهـةرَيمي كوردسـتانش هـةم دةزطاكـاني       

ونـة  وةزارةتةكامنان بةهَيز بنش هـةم جـةماوةرو خةَلكةكـةمشان دَلخـؤش و كامـةران بـنش ر اطـرتين ئـةو تةواز        
طرنطة بةر اسيتش بؤ دةزطايةكي وةكو ثةرلةماني كوردستانش من لةر وانطةي ئةو ياسايةي وةزارةتي نـاوخؤوةش  

لةكاتَيكـدا كـة بـةر َيزتان بـاس لـة سـةروةري ياسـاو        : دوو ثرسيار لةبةر َيز وةزيري ناوخؤ دةكـةمش يةكـةميان  
ةثَيي ياسـاي نـاوبراوش كةضـي ئَيسـتا حـاَلي      ثاراستين طياني هاووِتيان وسةروةت و سامانيان دةكـةنش هـةر بـ   

ضـواردةوري  (قةناس)و ( بيش كةيش سي)حازر هَيزَيكي ضةكدار كة تةريبةش لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ بةضةكي 
كـةناَلي ئامسـاني ثـةياميان لـة شـاري سـلَيماني و بارةطاكـاني كؤمـةَلي ئيسـالميان داوةش ئايـا ئـةو هَيـزة سـةر              

يــان نــا؟ش ئايــا ئــةوة ثَيشــَيلكردني ياســا نيــة؟ش ئايــا ئــةوة دَلنيــا كردنــةوةي            بةوةزارةتةكــةي بةر َيزتانــة 
ــياري دووةم   ــة؟ش ثرس ــةركَيكي ســةرةكي وةزارةتةكةتان ــة ئ ــةكردن  : هاووِتيانــة؟ش ك هَيزَيكــي ضــةكدار بةتةق

َيتة حةرةمي زانكؤي سلَيمانيان شكاندش ئةمر ؤ ضوونةتة ناو زانكؤش ثَيناس و شناسيان ضية؟ش ئايا ئةمة دةضـ 
ناو ئةو ئةرك و فةرمانانةي وةزارةتي نـاوخؤي بـةر َيزتانش لـة حاَلَيكـدا كـة ئَيمـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان          
هةوَلي ئةوة دةدةين كة موذدة بةخن ب  بؤ طةلي كوردسـتانش بـةِم لـةم ضـةند ر ؤذةي دوايـدا بةداخـةوة       

روسـت بـووة لةكوردسـتانش هيـوادارين     وةزعةكة تةسكيدَيكي زياتري هةيةش فةزاريةك لة عونف و تؤقاندن د
بتوان  بةوةِمدانةوةي جةنابتان و بةهةنطاوي جدي ئةو مةوزوعة ضارةسةر بكرَيت و هةنطاوي عةمـةلي  

 .بندرَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز عبدالرمحن حس ش فةرموو
 :بةر َيز عبدالرمحن حس  ابابكر

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
بةخَيرهاتين جةنابي وةزيري ناوخؤ دةكةمش بةر اسيت جـةنابي وةزيـر باسـي ياسـاي كـردش كـة ئـةو مـن ياسـا          

ي 17جَيبةجَي دةكـةمش ئَيمـة هـةموو خؤشـحاَل  كـةوا ياسـا جَيبـةجَي ببَيـت لةكوردسـتانش ئةطـةر لـةدواي            
كي دةربكردايـة كةئةوانـةي   شوباتش جـةنابي وةزيـر ياسـاي جَيبـةجَي بكردايـةش دةبوايـة دةمودةسـت بر يـاريَ        

خــةَلكيان كوشــتووة بطريَيــتش ئةوانــةي تووندوتيــذييان كــردووة بةرامبــةر هــةر جيهــةتَيكش هــةر اليــةنَيكش   
بطريَينش بدرَين بةدادطاش ئةم هةموو بارودؤخةي بةدوادا نةدةهات وئَيستاش نةدةطةشتة ئةو ئاسـتةي ئَيسـتا   

رةو ناخؤشــي و نار ةحــةتي ديــارةش كــة ئــةم هةرَيمــة بــة ض   كــة ئَيمــةي تَيــداينش لــة هــةموومان ثشــَيوي ديــا  
ئاراســتةيةك دةر واتش ئةمــة هــةمووي دةكةوَيتــة ئةســتؤي وةزيــري نــاوخؤ ووةزارةتةكــةيش كــة ئــةم ئيشــةي 
جَيبةجَي نةكردووةش بةياسا هةَلنةساوة بةئيشي خؤيش بـة كـردةوة ئيشـي ياسـايي نـةكردش مـن هـةر بةقسـة         
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بةرقةرارةش ئةبَيت بةكردةوة بَيتش يةكسةر ئةم شتانةي جَيبـةجَي بكردايـة ئَيسـتا    بَلَي  ياسا سةروةرةو ياسا 
نةدةطةشت  بةم حاَلـةي كـة ئَيسـتا دةيبيـن ش بـةئاقارَيكي تـر دةر واتش ئـيرت مـن نـازامن بؤضـيش لةبةرضـي            

بكـاتش يـان ئـةو     وةزير بةو كارة هةَلنةستاش ئةطةر هَيزَيكي تر لة ثشت وةزيرة ناهَيَلَيت ئةو ئيشة جَيبةجَي
كارة بكات يـان بةياسـا هةَلناسـَيت بـة ئيشـي خـؤي وةك وةزيـرش ئةمـة شـتَيكي تـرة دةمانـةوَي بؤمـان ر وون             
بكاتةوةش ئةطةر دةسةِتيشي لة سلَيماني نية هةر دةسةِتي لة هةولَير و دهؤك هةيةش دوو وةزارةتي هةيـةش  

مةش بزان ش ئةي ضؤن دةب  بة حكومةت و دةب  دوو هةرَيمي هةيةش ئةوةش با بؤمان ر وون بكاتةوةو ئَي
بة دةوَلةت؟ش ضؤن ئَيمة بَلَي  با ئةم ئةزموونة بثارَيزين؟ش ئةزموونةكة بةياسـا دةثارَيزرَيـتش ئةزموونةكـة    
بةشيت الوةكي و بةشيت حزبايةتي ناثارَيزرَيتش ئَيستا جةنابي وةزير ئةبَيت بة ياسـاو بـة قـانون حكومـةت     

ش فةرق و جياوازي نةكات لةنَيوان ئةم وئةوش ئةوةي كة هةَلة بكات بيدات بةدادطاش ئةوةشـي كـة   بةر َيوة ببات
باش بَيت دةستخؤشي لَيبكاتش من نازامن وةكو طـوَي  لَيبـوو لـة برادةرةكـامن لـةناو ثةرلـةمانش زؤر زؤرهَيـزو        

موويان سـةر بـةكَين؟ش ئةطـةر    شت هةية لةناو هةرَيمي كوردستانش هَيزي فرياكةوتن و زَير ةظاني ئةمانـة هـة  
سةر بةوةزارةتي جةنابنت ئايا دةبَي ثؤليو بن يان دةبَي ئاساين بـنش ض نـاوَيكي تـري هةيـة كـة زَير ةظـاني       
يان فرياكةوتن بنش ئةوانة بؤضي هةن؟ش يان هةندَي هَيزي تـر هةيـة دةمامكـدارش ئةمـة يةكـةيارة كـة مـن        

لة هةندَي فيلمدا دةيبين  ئةوانةي كـة دةمامكـدارن دةضـن     دةيانبين  و دةي بيست ش بؤضي ئةمانة هةن؟ش
باند دةبر نش يان خةَلك دةكوذنش ئةطةر ئةمانةش لةوانةن بؤ لة هـةرَيمي ئَيمـة هـةبن؟ش كـة هـةرَيمي ئَيمـة       
ياسايي بَيت و خاوةني ياسا بـ ش ئةمانـة نابَيـت هـةبن ئـةبَيت وةزيـر دذي ئةمانـة بوةسـيَت و نـةيانهَيَلَيتش          

شتَيكي ناياسايي كرا ئةبَيت خؤي برَيت بيطرَيت و تةسليمي دةسيت ياساي بكاتش بيداتة دةست دادطا ئةطةر 
لةكةســين نةترســَيتش يــان ئَيســتا لــة كوردســتان بــةدةيان هــةزار ســةيارةي جــام ر ةش هةيــةش لــةناو جــادة     

كردووة هةر سـةيارةك  دةسوور َينةوةش ئةمانة سةيارةي كَين؟ش خؤي لة طومرطي براي  خةليل تةعليماتي دةر
بَيتة كوردستانش ئةطةر جامي ر ةش بَيت دةبـَي جامةكـةي بشـكَيندرَيت و البربَيـتش مـن دةمـةوَي لةجـةنابي        
وةزير بثرس  ئةم هةموو ر َيكخستنةي حكومةتي ئَيمة و سةروةري ياسا جَيبةجَي بكرَيتش ئةمةشي بةدوادا 

 .نةدةهاتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثاسش شَيرزاد حافزش فةرمووسو
 :شريف تبااحلا ظبةر َيز شَيرزاد  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين بةخَيرهاتين جةنابي وةزيري ناوخؤ دةكةمش من لةوةوة دةست ثَيدةكةمش تكاية كة جوامبان دةداتةوة 

ئـةوة عائيـدي مـن نيـةش     با جوابةكان يةكش يةك بةوازحي جوامبان بداتةوةش دووةميان تكات لَيدةكةم مـةَلَي  
ئةوةي تر عائيدي من نيةش ضونكة ئةوةي كة ناوخؤية ئَيستا جةنابت مةسئولي هةموو هَيزةكاني ناوخؤيت 

باسي ئةوةت كرد كة هاتية ليذنةي ناوخؤش ثرسيارمان لَيكـردي   19/1كة لةناو هةرَيمدا هةيةش جةنابت لة 
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َي ر ةقةمش تؤ بَي ئاطايي خؤت ثيشانداش وتت مـن ئاطـام   لةسةر دةمامكدار وجام ر ةش و ئةو شتانةش سةيارةي ب
لةو شتانة نيةش وةعدين دةدةم كة ئةو شتانة نةمَينَيتش هةر ئةمر ؤ لة كةالر دةمامكـدار كؤمـةَلَيك قوتـابي    
زانكؤيان طرتووةش بردوويانن كةس نازانَي بؤ كوَي؟ش تكات لَيدةكةم كة جوابي ئةوةمان بدةيتةوةش هةردوَييَن 

هةولَيردا ئةندام ثةرلةمانَيكي طؤر انش كاك عةبدوَلآلية لَيداني خواردش مـن تةئكيـدم لـةوةي كـة بـةس       لةناو
كاك عبداهلل نابَيتش ر ةنطة ئةوانةي كةلَيرةين هةموومان بةر ئةو شـاِوي لَيدانـة بكـةوينش زؤر سـةيرة سـَي      

رةك بـوونش مامؤسـتاي زانكـؤش بـوونش     ئةندام ثةرلةمان ضوونة زانكؤي سلَيماني وتارياندا كة هةموويان بَي
لَييان كرا بة هةراش بةِم دوَييَنش ئةمر ٍِؤ هَيزَيكي ضةكدار كة ئاسايشـة يـان دةمامكـدارة ناناسـرَين ضـوونةتة      
ناو زانكؤي سلَيمانيةوةش ئةي بةئةوان بَلَي  ضي؟ش جوابي ئةوةمشان طـةر زةمحـةت نيـة بدةنـةوةش مـن ثـَي        

انويستاية دةمانتواني ر َيطري باش بكةينش تا نةمانهَيشتاية بطات بةم وةزعـةي  ي شوباتش طةر مب 17واية لة 
ــة          ــةمان ل ــة لقةك ــردووةش ك ــلَيمانيان ك ــي س ــاداري ئاسايش ــارتي ئاط ــي ث ــة برادةران ــةوةي ك ــةوين ب ــتاش ئ ئَيس

ن خةتةردايةش ئَيمة يةكش دوو جار لةطةَل حاك  قادر وليذنةي نـاوخؤ باسـي ئـةوةمان كـردووةش تةئكيديشـما     
لَيكردؤتةوةش ئةوان وتيان ئَيمة ئةوةمان ثَيطةشتووةش بةِم لةوة دَلنيا نةبووين كة ئةو خةتةرة هةيـةش ئـةي   

سـةيارةي ئاسـاين بنَيردرايةتـة ئـةوَيش نـة منـداَلي        4ئةوة نية ئةو خةتةرة هةبوو؟ش جا ضي دةكرا ئةطـةر  
و وةزعـةش دروسـت دةبـووش نـة لةهـةموو      خةَلكين دةكوذراو نة لةناو لقيشدا خةَلك بريندار دةبووش نـة ئـة  

 .شارةكاني تر دةبوو بةو هةراو بةزمةي كة ر وويداش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز ئاشيت عزيزش فةرموو
 :بةر َيز ئاشيت عزيز صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةت بــة دةقيقــي قســة بكــةمش يةكــةم    لــة ســلَيماني لةكاتَيكــدا كــة   11/1لــة : مــن دةمــةوَي لةســةر دوو حاَل

بةداخةوة شةهيد سوركَيو شةهيد  كـراش هـةر لةسـةر شـةقامة طشـتيةكةش لةبـةردةم ضـاوي ئـةو هَيـزةي كـة           
جةنابت سةرثةرشيت دةكةيتش لةوَي بةئامادة بـووني عةميـدَيكش كةناوةكةشـي  لةاليـةش ئـةم سـكاِيةش لـة        

 خؤي و دةور نـةبينيين لةيةكالكردنـةوةي دؤخةكـةداش    دادطادا بووني هةيةش بَيدةنطي خؤي و بَي هةَلوَيسيت
كؤمةلَََيك كةس بةجلي مةدةنيةوة تةقة دةكةنش ئةو طةجنة شةهيد دةكرَيتش ئةمة حاَلةتَيكة كة بر وام واية 
ــةكي          ــتةوخؤ فيش ــؤ ر اس ــةي ت ــةر هَيزةك ــؤيش ئةط ــةقي خ ــة لةناح ــداري كردن ــةقش بةش ــوون لةح ــدةنط ب بَي

لةحاَلةتي كةيسَيكي تـردا كـة لةهـةولَير    : ي لة ئاستَيكي زؤر زؤر بةرزدايةش دووةمنةتةقاندبَيش بةِم بَيدةنط
ــاددةي     ــي م ــتووري عَيراق ــَيلكردني دةس ــؤ ثَيش ــةوةو      36ب ــةري و بآلوكردن ــازادي ر ؤذنامةط ــة ئ ــاس ل ــة ب ك

ي ضاثةمةني دةكـاتش لةبـةردةم خؤثيشـاندةراندا ثؤليسـةكان كـامَيراي ر ؤذنامةنووسـَيك دةطـرن و كامَيراكـة        
دةشكَينن و كاسَيتةكةشـي لةبةرضـاوي خؤيـدا دةشـكَيننش ر اثؤرتةكـةي لةبـةردةم ليذنـةي ناوخؤشـدا هةيـةش          
ئةمة تَيكشاندني دةستوور وثَيشـيََلكردني ئـةو فةرمانانـة نيـة كـة جـةنابت دةَلَييـت بـؤ ثاراسـتين سـةروةت           
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بر طــةي  9دةسـتوور لـةماددةي    وسـامان و مـاَل و طيــاني خةَلكيـة؟ش يـةكَيكي تــر لـة تَيكشـكاندني ماددةكــاني      
كة دةَلَيت ثَيويستة هـيض ميليشـيايةك نـةبَيتش لـةدةرةوةي هَيـزي ضـةكدارش ئـةم ميليشـيايةي كـةدوَييَن          (ا)

ر َيطايان بةئَيمة طرتش لةنزيك زانكـؤي سـايبيوش يـةكَيك بـةجلي مةدةنيـةوة بـةمن دةَلَيـت دابـةزة باهـةزار          
بطرة مـن بـَي ئـةدةبي  بةرامبـةر بـة تـؤ نـةكردووة؟ش نةدارالسـتيك          شةقت لَي نةدةمش ثَيي دةَلَي  ئيحرتام  

 11هـةزار كةسـ ش ئـةَلَي بريـا نوَينـةري       11ثَييةش نة بةردم ثَييةش نـة ضـةقؤ وةشَينيشـ ش ئـةَلَي  نوَينـةري      
 هةزار حةيوان بوويتايةش نةذدةكة ثارَيزطاري لةمن دةكاتش ثَيي دةَلَي  بؤ ئةو ناطريت؟ بؤ ئةو ضةك ناكةي؟

بؤ حيمايةكةي ئَيمة ضـةك دةكةيــت؟ش دةَلـَي داواي لَيبـوردن دةكـةمش بةشـةرةف ش ئةطـةر سـةرنةكةويتة نـاو          
سةيارةي نةذدةكةوة ئةكوذرَييتش ئايـا ئةمـة بَيـدةنط بـوون نيـة؟ش الوازي وةزارةتةكـةي جـةنابت نيـة؟ش لـة          

َيكت وتش وتـت ياسـايةكي طشـيت    ئةدائي جَيبةجَيكردني كارةكاني خؤيداش جةنابت لة ر وونكردنةوةكةتدا شت
هةيةش كـة مـن كـاري ثَيدةكـةمش بريتيـة لـةوةي كـة ئةطـةر ثـؤليو وضـاالكي مـةدةني نـةيانتواني كـؤنرتؤَلي              
وةزعةكة بكةن من ثةنا بؤ ثَيشمةرطة دةبةمش ئةي جةنابت ئاطات لَي نيةش كة ياسايةكي خاص دةرضووةش كة 

َيرةدا تةقيـــدي دةكـــات بـــةوةي كـــة تـــةنها ثؤليســـي كـــةل(اخلـــاص يقيـــد الكـــام)ياســـاي خؤثيشـــاندانةش كـــة 
ضاالكيةمةدةنيةكان بةشداري تَيدا بكةنش وةكؤمةَلَيك ثَيشَيلكاري ترين كـة بةطرتـةي ظيـديؤيي ديـارةش كـة      
بَيدةنطيش ر ؤَلي يةكالكةرةوة لةاليةن هَيزةكةي تؤوة نابيندرَيتش ئةطةر ئـةم ميليشـيايانة سـةر بـةوةزارةتي     

 ؟ش من ثَيشنياز دةكةم كـةوا بؤشـاييةك هةيـةش ثَيويسـتة ئـيقرتاح بكـةين وةزارةتَيكـي        ناوخؤ وثَيشمةرطة ن
تازة دابندرَيتش يان وةزارةتي ناوخؤ برَيتة سةر ئاساينش لةطةَل دذة تريؤرش ئةطةر بؤمان كـؤنرتؤَل ناكرَيـتش   

 .سا سةروةر بَيتش سوثاسبا ئَيمة تةسليمي ئةوان ب ش ئةطةر نا با ئةوان تةسليمي وةزارةتي ناوخؤ بن و يا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز النةخانش فةرموو
 :بةر َيز النة امحد ضةلةبي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا بـةخَيرهاتين وةزيـري نـاوخؤ دةكـةمش ثرسـيارةكةم ئةوةيـةش مـن كـاتَي كـة لةكةناَلـةكاني ر اطةيانـدن            
سيت طرتووة بةسةرييةوةش بؤ ئةوةي سةري نةشكَيتش كة ثؤليو كاريـان  دةمبيين كة ثؤليوش بة كةساسي دة

ثاراستين طياني خؤثيشاندةرانةش ثرسيارةكة ئةوةية؟ش ئايا ئةوة ر ةوايـة؟ش كـة ئـةم هَيزانـة بـةدةيان وسـةدان       
 .شةهيديان ثَيشكةش كردووةش لةثَيناو ثاراستين خةَلك و خاكي كوردستانش زؤر سوثاس

 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .سوثاسش طؤران ئازادش فةرموو
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 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي شوبات تاكو ئَيستا كؤمةَلَيك ثَيشَيلكاري لةهةرَيمي كوردستان ر وويداوةش 17ديارة لةسةرةتاي ر ووداوةكاني 
دانش هةر لةتةقةكردن لةخةَلكش هةر سةروةري ياسا ثَيشَيلكراوةش هةر لة جَيبةجَي نةكردني ياساي خؤثيشان

لة بريندار كردن و كوشتين هاووِتيانش ثؤليو و هَيزةكاني ناوخؤش هةم لة ثةالمارداني دامودةزطاو بارةطاي 
ــةميان        ــةش يةك ــاوخؤ هةي ــري ن ــةنابي وةزي ــة ج ــيارم ل ــةوة دوو ثرس ــةم ر وانطةي ــن ل ــةكانش م ــزا و اليةن : ح

ئاراسـتةي   114دةرضـووةش بـة ذمـارة     6/4مي كوردسـتانش كـة لـة    بةطوَيرةي فةرمانَيكي سةرؤكايةتي هـةريَ 
ــةجَي          ــت ب ــداوةش كةدةس ــةرَي  بر ياري ــةرؤكي ه ــةر َيز س ــةوا ب ــراوةش ك ــران ك ــةني وةزي ــةرؤكايةتي ئةجنوم س
ئةجنومةني وةزيران ثةلة بكات لة دةستطريكردني هةموو ئةو كةسانةي كة تةقةيان كردووةش لة هاووِتيـان  

كردنيــانش هَيرشـي بــردووة بــؤ سـةر بارةطــاي ثارتــةكان و دامودةزطـا طشــتيةكانش هــاني     و كوشـنت و برينــدار 
خةَلكي داوةو ثَيشَيلي ياساي كردووةش خؤثيشانداني ر َيكخستووة بةثَيرةوانةي ياساوةش كةمتةرخةم بـووة لـة   

وةزيـران  جَيبةجَي كردني ئةركي فةرمي خـؤيش بـةطوَيرةي ياسـا ئـةم نووسـراوة كـة ئاراسـتةي ئةجنومـةني         
كراوةو هي وةزارةتةكةي بةر َيزتان كةوةزارةتي ناوخؤيةش مةعنية بةدةسـتطريكردني هـةموو ئـةو كةسـانةي     
كة لةم فةرمانةي بةر َيز سةرؤكي هةرَي  ئاماذةي ثَيكراوةش ض لةوانةي كةتاواني مةشهودةيان ئةجنامـداوةش ض  

ــياري دووةم    ــةش ثرس ــتطريكردنيان هةي ــةرماني دةس ــة ف ــةي ك ــة   : لةوان ــةي بةر َيزتان ــةركي وةزارةتةك ــارة ئ دي
ــازادي         ــتين ئ ــتانش و ثاراس ــةرَيمي كوردس ــارةكاني ه ــةرجةم ش ــؤ س ــةوة ب ــاين بطةر َينن ــةقامطريي و ئاس كةس
ر ادةربر ين و بةرتةسك نةكردنةوةي ئازادييةكانين لة ئةستؤي ئَيوةدايةش بةو ثَييـةي كـة دؤخـي ثاراسـتين     

ةشةكاني حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانش ئةمـة ر ٍِؤَلـي طـةورةي هةيـة        ئاسايشي كوردستان يةكَيكة لة خاَلة ط
لةطةشةســةندني ئــابووري و كرانــةوةي زيــاتري دةولــي و ثَيشــكةوتن لــةبواري تةندروســيتش خوَينــدني بــاِش  
بازرطاني لةطةَل ئاسيت دةرةوةداش لةم ر وانطةوة دةثرس  ئايـا ثالنـي وةزارةتـي نـاوخؤ ضـية؟ش بـؤ هاوسـةنطي        

ةاليةك وطةر اندنةوةي ئاساين وهَيمين بؤ سةرجةم شارةكاني هةرَيمي كوردستان لةاليةكي تـرةوةش  ر اطرتن ل
 .بؤ ثاراستين ئازادي ر ادةربر ين و بةرتةسك نةكردنةوةي فةزاي ئازاديش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز كةيلي ئةكرةمش فةرموو
 :بةر َيز كيلي اكرم امحد

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
ر وون وئاشــكرايةو بةَلطــة نةويســتة كــة وةزارةتــي نــاوخؤش بةهةماهــةنطي لةطــةَل هَيزةكــاني تــري ئاســاين    

و ثؤزةتيظانة ببيننش لةثاراستين هَيمين و  ولةماوةي ضةند ساَلي ر ابردووش توانيان دةورَيكي كاريطةرو لَيهاتو
ؤريسـيتش جةنطـة سـةربازييةكانش كةلـةو ضـةند سـاَلةي       سةقامطريي ئاسايشي هةرَيمي كوردسـتانش لـةكارة تري  

ر ابردوو دذ بةطـةل وخـاكي ثـريؤزي كوردسـتان ئـةجنام دراوةش هـةتاكو ئَيسـتاش بةبـةردةوامي هةيـةش بـةَلكو           
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دةتوان  بَلَي  زياتر بووةش لةماوةي ضةند ساَلي ر ابـردوو عَيـراق و هـةرَيمي كوردسـتانش ر ووبـةر ووي كـاري       
رسناك بووةتةوةش كة ر ؤذانة سةدان كةس لة باشوور و ناوةر اسيت عَيراق لةخـةَلكي بَيطونـاه   تريؤرسيت زؤر ت

دةبوونة قورباني دةسيت تريؤرش كةتاكو ئَيستاش بةردةوامي هةيةش بـةِم خؤشـبةختانةو سـوثاس طـوزارين     
ــاني تــري ئاســاينش كــةتوانيان      ــين بــؤ وةزارةتــي نــاوخؤو هَيزةك ــةرَيمي بــؤ خــواي طــةورةش وة دةستخؤش ه

كوردستان بثارَيزن لة هةوَلة تريؤريستيةكانش كة ئةمةش بووة هؤي ئةوةي هةرَيمي كوردستان ببووذَيتةوةش 
ضونكة ئةطةر هَيمين و ئارامي نةبواية ئةوة بَيطومان نةدةتواندرا خزمةتطوزاري ثَيشكةش بكرَيـت و بـةدي   

اوخؤش بةر َيز وةزيري ناوخؤيـةش كـة بـؤ زيـاتر لـة      بكرَيتش بةَلطةمشان بؤ كارامةيي و ثرؤفيشناَلي وةزارةتي ن
سَيجار ئةم وةزارةتة بووة بة ئاماجني تريؤريستانش ئةمـةش لـةر َيطاي تةقينـةوةي خؤكـوذي لةاليـةن طروثـة       
تريؤرستيةكانةوةش كة بةدَلنياييةوة بؤمان دةسـةنَييَن كـة هَيـزي ئـةمين هـةرَيمي كوردسـتان بوةتـة ضـةقَلي         

رةش بةثَيويسيت دةزامن ثرسيارَيك ئاراسـتةي جـةنابي وةزيـر بكـةمش كـة خؤثيشـاندان       ضاوي دوذمنامنانش لَي
مافَيكي ئاسايي و سروشيت هةر تاكَيك و كؤمةَلطةيةكةش كة ياساي تايبةتيشي بؤ دةرضووةش بؤ ئـةوةي زيـاتر   

كـةس و اليـةن    ماي خؤثيشاندةران بثارَيزرَيتش بةِم وةزارةتي ناوخؤ بةرنامةو ثيالنيان ضية؟ن بؤ ئـةوةي 
وطروثةكان كة خؤيان تَيكـةَل بـة خؤثيشـاندانةكان دةكـةن بـؤ ئـةوةي هـَيمين وئـارامي هـةرَيمي كوردسـتان           
بشَيوَيننش هـةروةها ثـؤليو دةكـةن بـة ئامـانجش لةهةمانكاتيشـدا جـةنطي دةروونـي دذي خـةَلكي كوردسـتان           

 .ئةجنام دةدةنش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيز قادر حسنش فةرمووسوثاسش بةر 
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا بةخَيرهاتين وةزيري ناوخؤ دةكةمش وة بةثَيويسـيت دةزامن كـة سـوثاس و ثَيـزانيين خـؤم ئاراسـتةي       

ابـردوو  وةزارةتي ناوخؤو دامودةزطا ثةيوةنديدارةكان بكةمش لة ثاراستين ئةمن و ئاساين لة ماوةي ساِني ر 
لةهــةرَيمي كوردســتانش كــة بَيطومــان ئةمــةش بــة شــةو خنــوني وفيــداكاري كارمةنــدان و ئــةو هَيزانــة بــووةش 
وةزؤرجارين طياني خؤيان بةخت كردووة لةثَيناو سةقامطريي هةرَيمي كوردستان بةتةسةوري مـن هـةموو   

ة لةم هةرَيمةدا هةيةش بؤية مـن  ثَيشكةوتنةكاني هةرَيمي كوردستان لةسايةي ئةو سةقامطرييية ئاساييةية ك
دووبارة سوثاسيان دةكةم و بةهيواي سةركةوتن و ثَيشكةوتين بةردةواميامنش ثرسيارَيكيش  هةية ئاراسـتةي  

ي شـوباتي سـلَيماني و دواتـرين    17جةنابي دةكةمش مـن هةسـت دةكـةم هَيزةكـاني نـاوخؤ لـة ر ووداوةكـاني        
 .بارةيةوة ضي دةَلَين؟ش زؤر سوثاسهةندَي كةمتةرخةمي هةبووةش بةر َيزيان لةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز فازَل بةشارةتيش فةرموو
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 :حممد قادر  اضلبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةخَيرهاتين جةنابي وةزيري ناوخؤ دةكةمش ثَي  خؤشـة كـة ئيشـارةت بـدةم بـةو دةسـتكةوتة مةزنـةي كـة         
زة ئةمنيةكان بةطشيت و بـةهاوكاري هَيـزة سـةربازييةكان بـؤ هـةرَيمي كوردسـتانيان       هَيزةكاني ناوخؤ و هَي

فةراهةم كردووةش ضونكة بةثَيي ئةو واقيكيةتةي كة دةيبين  تا ئَيستاش لةهةرَيمي كوردستان فةرقي شةو 
ش ثـَي  خؤشـة   ور ؤذ نية بؤ هاتووضؤكردنش ئةوةش ئةو ئةمنيةتة دةسةنَييَن كة لةهةرَيمي كوردستاندا هةية

ضةند ثرسيارَيكين ئاراستةي جةنابي وةزيري ناوخؤ بكةمش كةديارة لةو ماوةيةدا بةداخةوة ئةوةندة بـاس  
لـةو ئةمنيةتــة دةكــةينش ديــارة طرذيــةك لةهــةرَيمي كوردسـتان بةتايبــةتي لــة ســنووري ثارَيزطــاي ســلَيماني   

ن لَيـرة هـيض جـؤرة تـةعنَيك  لـةو جـؤرة       دروست بووةش بةداخةوة ضةند كارةساتَيكيشي لَي كةوتووةتةوةش م
خؤثيشــاندةرانة نيــة كــة بةر اســيت داواي ضاكســازي لةهــةرَيمي كوردســتان دةكــةنش بــةِم ثــَي  خؤشــة كــة     

ي شوبات مؤَلةت وةرطـريا بـؤ خؤثيشـاندان لةهـةرَيمي كوردسـتان و كاتةكـةي       17ئيشارةت بةوة بدةم كة لة 
بةِم هؤكاري دروست بووني ئةو طرذيية كـَي بـوو؟ش طـؤر يين     خؤي لةبةردةركي سةراي سلَيماني تةواو كردش

ــارتي        ــواري ث ــي ض ــة لق ــت كــة ل ــةوة دةكرَي ــاس ل ــونكة زؤر ب ــرا؟ش ض ــوَي ب ــؤ ك ــاندانةكةش ب ــر ةوي خؤثيش ر َي
دميوكراتي كوردستان تةقة لةخؤثيشاندةران كراوةش من حةزدةكةم ئةو ثرسيارة بكةم ئايا ضةكدارةكان يـان  

قـي ضـوار ضـوون بـؤ بـةردةركي سـةراش يـان ئةوانـةي بـةردةركي سـةرا هاتنـة سـةر لقـي              هَيزة ئةمنيةكاني ل
ضوار؟ش ثَي  خؤشة ثرسيارَيكي تري ئاراستة بكةمش ضونكة زؤر باسي دةمامكدار دةكرَيـتش بةتةئكيـد منـين    

داية؟ش ئةو ثرسيارةم هةيةش ئايا خةَلكَيك كة داوا ضاكسازي دةكات و خؤثيشاندان دةكاتش بؤ دةمامكي لةسـةر 
خـؤ كةشـف    شضونكة خؤثيشاندةرانين دةمامكيـان لةسـةرةش يـا هَيـزة ئةمنيـةكان تـا ئَيسـتا كاريـان كـردووة         

كردني ئةو دةمامكدارانةش ثرسـيارَيكي تـرش هـةتاكو ئَيسـتا لةهةنـدَي لةكةناَلـةكاني ر اطةيانـدن ولةر ؤذنامـةو         
و دةسـتكةوتة مةزنـةي كـة لـةبواري ئـةمن      بآلوكراوةكانداش بةداخةوة دةَلَي  لةدواي ئـةو هـةموو سـةروةري    

وئاساين بةدةست هاتووةش زؤر قسة دةكرَيت و زؤر دةوترَيتش لةسـةر ناشـريين كردنـي كـردةوةو ر وخسـاري      
هَيزة ئةمنيةكاني ئَيمة بةهَيزة سةربازييةكانةوة وةكو ئةوةي كة بينيمان لةشاري سلَيمانيش ئاخر ثرسـيارم  

زم كاك محة سةعيد دةكةمش بةتةئكيد ثَيشَيلكاري ماي ئافرةت لةهةرَيمي من تةئيدي ئةو قسةي براي بةر َي
 ......كوردستان كراوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش قسةي خؤت كردش كاتيشت تةواوش كاك عومةر هةوراميش فةرموو
 :بةر َيز عمر صديد هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكــةمش بــةو  17/1و ثــاش  17/1يــري نــاوخؤ دةكــةمش مــن بــاس لــةثَين ســةرةتا بــةخَيرهاتين بــةر َيز وةز

هةَلسةنطاندنةي كةمن هةمةش خؤشبةختانة حكومةتي هةرَيمي كوردستان لةر َيطاي وةزارةتي نـاوخؤو هَيـزة   
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ئةمنيةكانيةوةش توانيويةتي لـةماوةي سـاِني ر ٍِابـردووش ئـارامي وئاسـاين بـؤ هاووِتيـاني كوردسـتان ودامـو          
دامــةزراوةكان ض ئةوانـةي كةئــةكادمي  ض ئةوانـةي كــة حـزب  ض ر َيكخراوةكــاني كؤمـةَلي مــةدةني     دةزطـاو  

بر ةخسَينَيتش بؤ ئةوةي بةئازادانة ضاالكيةكاني خؤيان لـةر َيطاي ياسـاوة بةمةدةنيانـةش بـة ئاشـتيانة ئـةجنام       
ر َيكخراوةي كؤمـــةَلطاي بــدةنش هـــةر ئةمـــةش واي كـــردووة ئَيســـتا ذمارةيــةكي زؤر لـــةزانكؤش ثـــةميانطاش لـــة  

مةدةنيشلــة ئــةحزابي سياســيش لةهــةرَيمي كوردســتاندا هةيــةش هــةر ئةمــةش واي كــردووة ضــاالكيةكي زؤري  
 17/1ئابووري لةهةرَيمي كوردستاندا بةتةواي شارةكانيةوة فةراهةم بكرَيت و بةضـاو ببينـدرَيتش لـةثَين    

ش ئايــا ر اطةيانــدني حــزا و اليةنــة  17/1مــن ئــةو ثرســيارة لةجــةنابي وةزيــري نــاوخؤ دةكــةمش لــةدواي   
سياسيةكان بةتايبةتي ئةحزابي ئؤثؤزسيؤنش ضةند هاوكار بوونش يان ضـةند ر ؤلـي سـلبيان بينيـووة لـةوةي      
كة ئارامي وترس و تؤقاندن لةناو دةروون و ناخي هاووِتياندا دروست بكةن؟ش ترس وتؤقاندن بؤ كؤمثانيا 

ة هـةرَيمي و لؤكـاَل ش بـؤ ئةوانـةي كـة بيـان  لةهـةرَيمي كوردسـتاندا         ئةهليةكانش بـؤ ئـةو شـةريكاتانةي كـ    
دروست بكةنش ئةطةر ئةمة بةدي دةكةن ئايا لةاليةن بةر َيزتانـةوة بـةثَيي حوكمـةكاني مـاددةي ضـوارةم لـة       

بـةديهَيناني ئاماجنـةكاني حزبـي سياسـي     )بر طةي سَييةمش كة هـاتووة لـةناو ياسـاي ئـةحزابي سياسـي ئـةَلَيت      
َي و شوَيين دميوكراتيانةو ئاشتيانة دةبَيتش دةبَيت بـاوةر ي بـة دةستاودةسـت كردنـي دةسـةِت هـةبَيتش       بةر 

هاتووةش كة لة بر طـةي يـةك و    13هةروةها لةماددةي ( لةو ر َيطايةوة بتوانَيت ئاماجنةكاني بةدةست بهَينَيت
ني خؤيـةوةش بـةر َي و شـوَيين ياسـاييانةو     دةبَي حزبي سياسي لةر َيطاي ر اطةياندنـةكا ) دووي باس لةوة دةكات

بة لةبةرضاو طرتين ئةو ياسايانةي كة بةركارن لةهةرَيمي كوردستاندا بةرنامةكاني و ر اثؤرتـةكاني ثـةخن   
من لةبةر َيزتان دةثرس  ( بكاتش بةشَيوةيةك كة ترس و تؤقاندن لةناو دةرووني هاووِتياندا دروست نةكات

ةندَي لةحزبة سياسيةكاني هةرَيمي كوردستان ئاطادار بكةنةوةش يان ر َي و شوَيين ئايا كاتي ئةوة نةهاتووة ه
ياسايي بطرنة بةر بؤ ئةوةي مؤَلةتي كاركردنيان لَي وةربطرنةوة؟ش لةبةر ئـةوةي تـرس و تؤقانـدنيان لـةناو     

كاني ئــةو دةروونـي هاووِتيانـدا دورسـت كــردووةش وا هةسـت دةكـةم ضـاالكيةكانيان بــةثَيي ئـةوةي لـةماددة        
 .......ياسايةدا هاتووةش 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش كاتت تةواو بووش بةر َيز سؤزان شهااش فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاا نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ ثشتيواني طـةلي مصـر و تـونو وةرطـريا؟ش ئاراسـتةكةي بـةال        17/1من لةوةوة دةست ثَيدةكةمش مؤَلةتي 
دا براش ئةو كارةساتة طةورةيةي لَيكةوتةوةش كة لةشاري سلَيمانيدا ر وويدا بةداخةوةش بةِم لةر ؤذاني دواي ر َي

ئةوين طرد بوونةوةي بَي مؤَلةت هةر بةردةوام بووش ثَي  واية داواكاري خؤثيشاندةران بةهةند وةرطرياش وة 
ناسراوةش دواي ئةوةش بر ياري (1)ر ياري ذمارة خاَليةكةي دةركردش كة بة ب 17ثةرلةماني كوردستان بر يارة 

مانط دةبَيتش دةركةوت كةوا ملمالنَييـةكي سياسـي هةيـةش     1ي دةركردش بةِم دواي ئةوة نزيكةي (1)ذمارة 
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ئــةو خؤثيشــاندانة بــة كؤمــةَلَيك هَيــز واليــةن ئاراســتةي دةكــةنش هاووِتيــان هانــدةدةن كــة تووندوتيــذي     
ــةَلَي توو  ــةوةش ب ــةي     لَيكةوتووةت ــيَن قومبةل ــةوةش دوَي ــةردوو اليةن ــةوة لةه ــذي لَيكةوتووةت ــؤظ)ندوتي ( مؤلؤت

بةكارهاتووة بةرامبةر بة هَيزةكاني ثـؤليوش بـةرد بـةكار هـاتووةش بةهـةَلمات بةدارالسـتيكش ثـؤليو ضـاوي         
ــةي        ــي لةر َيطـ ــداي سياسـ ــةجَيكردني ئةجنـ ــكراية جَيبـ ــةمووان ر وون و ئاشـ ــةر َيزان الي هـ ــووةش بـ ــوَير بـ كـ

حـزا دةبـَي   )مان هةيةش لـة ياسـاي حزبـة سياسـيةكانش كـة دةَلَيـت       15شاندانةوةش ئَيمة لَيرةدا ماددةي خؤثي
- (:ثابةند بَيت بةم ئةركانةوة

 .نةهَيشتين تريؤر بةهةموو شَيوةكانيةوة -1
 .ر َيزطرتن لةياساكان وثاراستين سةربةخؤيي دادوةري -1

 .ية ضةكي بةثَيرةوانةي ياساوة هةبَيتدامودةزطاي سةربازي و شَيوة سةربازي نةبَيتش قةدة ة -3

 .نةنواندني ضاالكيةك كةثَيرةوانةي بةرنامة ر اطةيةندراوةكةي بَيت -4

 .ر َيزطرتن لة سيستمي طشيت وداا ونةرييت طشيت -5

ئةطةر هةر هـةموومان ثَيـوةي ثابةنـد بـ  بَيطومـان ئـةو حاَلةتـة ر وونـاداتش ثرسـيارةكاني مـن لَيـرةدا            
لكردني ياساي خؤثيشاندانش ئةطةر نار ةزايةتيشي لةسةر هةبَيـت لةاليـةن هةنـدَي   ثَيشَي: ئةوةيةش يةكةم

اليةنةوةش لَيي نار ازي بـنش بـةِم ياسـايةكة دةرضـووة لةهـةرَيمي كوردسـتانداش دةبـَي هـةموومان ثَيـوةي          
ةر لـةو  هـ : ثابةند ب ش ثَيشَيلكاري بةردةوامة لةو ياسـايةداش خؤثيشـانداني بـَي مؤَلـةت دةكرَيـتش دووةم     

ياسايةدا هـاتووة كـة حكومـةت دةبـَي قـةرةبووي هـةموو زةرةرو زيانَيـك بكاتـةوةش بـؤ هاووِتيـان و بـؤ            
هَيزةكاني ثؤليو وضاالكية مةدةنيةكانش بةر َيز وةزيري ناوخؤ هَيزي ضاالكي مةدةني دةزاني ذمارةيان 

 ........ر دةكرَيتش كةمةو بَي ضةكنش بَي هيض شتَيكن بةرديان تَي دةطريَيت و ضاويان كوَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش كاتت تةواوش ئةظ  عومةرش فةرموو
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسةرةتادا ئةطةر ئَيمة لةسةر هيض شتَيك كؤك نةب ش ياخود لةهةموو شـتَيكي بـاش ئَيمـةش ئةطـةر نكـؤَلي      

ــةينش   ــوة نةك ــي لَي ــةوا    بكــةين و باس ــؤك  ك ــةموومان لــةوةدا ك ــتاندا ه ــاين و ئــارامي كوردس بــةِم لــة ئاس
كوردستان ئارامةو ئـةو ئـارامي و ئاسايشـةي لةكوردسـتاندا هةيـةش هةَلبةتـة ئةمـة بةرهـةمي وةزارةتةكـةي          
بةر َيزتانةش بؤية ئَيمة دةبين  هةموو اليةك بةكوردستان دةَلَين بةشةكةي تري عَيراقش لةبةر ئـةوةي ئـةو   

ي شـوبات بينيمــان  17راميـةي كـة هةيــةش لـةم ناوضـةيةدايةش يــان لـةم هةرَيمةدايــةش بـةِم بةداخـةوة لــة        ئا
هةرضةندة لةسةرةتادا مؤَلةت وةرطريابوو بؤ خؤثيشاندانش بةِم ئةو خؤثيشـاندانة ئـةو مؤَلـةت وةرطرتنـة     

كردنــي بارةطاكــاني ثــارتي  ضــةند ســةعاتَيكي نــةبرد كــة طواســرتايةوةش وة ر َير ةوةكــة طــؤر ا بــؤ بــةرد بــاران  
دميـوكراتي كوردســتانش كــة ئةمــةش واي كـرد و خــؤي لةخؤيــدا بــوو بةشـَيك و خــةرقي ياســاكة كــراش ئَيمــة    
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ــؤ         ــوَينمان ب ــة ر َي و ش ــرد ك ــايةكمان دةرك ــؤ دا و ياس ــدامنان ب ــة دةنط ــةم ثةرلةمان ــتا ل ــَين ئَيس ــةك ث ماوةي
وئـةو مافـة سروشـتيةش دةسـتووريةش ياسـاييةي       هاووِتياني ئةم هةرَيمـة دانـا كـة ضـؤن خؤثيشـاندان بكـةن      

خؤيان بةرثا بكةنش بةِم بينيمان هةر لةدواي ضةند سةعاتَيكدا لةم ياساية دةست كـرا بـة ثَيشـَيل كردنـي     
ئَيســتا ئــةو ياســاية واي لَيهــاتووة لــةناو خؤمشانــدا لةثةرلــةمانتاراني خؤمشــان هةنــدَيكمان ئــةو ياســايةمان  

ميان كردووة لةهةندَي كاردا كة بةر اسيت ثَيرةوانةي ئـةو ياسـاية بـووش كـة لَيـرةدا      ثَيشَيلكردووةش كة بةشدار
دةرمان كردو دةنطمان بؤداش بؤية ئةبين  هةر لة ثَيشَيلكردني ياساو هةر لةوةي كة ئةو ياساية خةرق كراش 

ــةر ئــةو دةرئةجنامانــ     ــةينش ه ــةموومان باســي دةك ــتا ه ــةجنامي لَيكةوتــةوة كــة ئَيس ــوو كــة هةنــدَي دةرئ ة ب
بةتووندوتيذي باسي لَيوة دةكرَيتش تةقةكردن باسي لَيوة دةكرَيتش خةَلك طرتن يان هـةر شـتَيك كـة ئَيسـتا     

 .....بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان باسي لَيوة دةكةن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش كاتت تةواوش بةر َيز شظان امحدش فةرموو
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو ر ووداوانـةي   : بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةمش من دوو ثرسيارم لةجةنابي وةزيـر هةيـةش يةكـةميان   

كــة زؤر ئةســةف بــارة بةحةقيقــةت بؤهــةموومانش كــة لةســنووري ســلَيماني ودةوروبــةري ر وويــداش ئةطــةر     
راية سةر لقي ضواري ثارتي دميوكراتي كوردسـتان لـة   بةحاَلةتَيكي عةرةزي دابنَي ش كة يةكةيار هَيرش ك

سلَيمانيش ئايا ئةو تكرارةي كة ضةند جارة بوويةوة لة شوَينةكاني تر بةهةمان مةبةسـتش ئةطـةر بَلـَي  لـة     
سلَيماني ر َير ةوةكـةي طـؤر ا بةحاَلـةتَيكي عـةرةزي دابنـَي ش بـةِم ئـةو دووبـارة لةشـوَينةكاني تـر بوويـةوة            

ــةمان مةب ــي       بةه ــؤن لَيك ــةنابت ض ــارتي ج ــةكاني ث ــةو ناوض ــان ليذن ــارتي ي ــةكاني ث ــةر لق ــوونة س ــت ض ةس
مــاوةي دوو مانطــة بــة ئيجــازةو بــَي ئيجــازة زؤربــةي ئــةو جــادةو شــةقام و شــوَينة : دةدةيتـةوة؟ش دووةميــان 

ةكش طشتيانة داطريكراون لةاليةن ئةو خةَلكةوةش ر ووبةر ووي ثؤليو دةبنةوة بةهةموو شَيوةيةك حةتا بةض
ئةو ثؤليسانةي كة بريندار بوون زؤربـةيان بـة ضـةك برينـدار بـوون و شـةهيد بـوونش منوونـةي ئةمر ؤكـة          

ثؤليو بةثَيي مـةعلومااان برينـدار بـوونش ئةوانـة هةنـدَيكيان بةضـةك برينـدار بـوونش ئايـا           65نزيكةي 
صحةي طشـيتش سـةكينةي    ئةركي ثؤليوش ئةركي حكومةت لة بةرامبةر بةهاووِتيان ثاراسيت ئةمين طشيتش

 .طشيت نية؟ش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاسش بؤ هةموواليةكتان ئَيستا ئةندامان ر او بؤضووني خؤيانـداش بؤيـة بـوار دةدةيـن بـة بـةر َيز وةزيـري        
 .ناوخؤ بؤ وةِمدانةوةي ثرسياري ئةندام ثةرلةمانة بةر َيزةكانش فةرموو جةنابي وةزير
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 (:وةزيري ناوخؤي حكومةتي هةرَيمي كوردستان)كري  سنجاري بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــدةدةم تــا ثــَي  دةكرَيــت     بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةمانش بةر اســيت ثرســيارةكان زؤر زؤرنش بــةس مــن هةوَل

ي تــةبيكي مــن تةماشــا : وةِميــان بدةمــةوةش تةحــةمومل بكــةن ضــؤن مــن تةحــةمولي ئَيــوةم كــردش يةكــةم   
ثةرلةمانتاران دةكةم كة نوَينةري هةموو خةَلكي كوردستانن نـةك تـةنها نوَينـةري خؤثيشـاندةراننش بـةِم      
نوَينةري ثؤليسنش هي خةَلكي خؤثيشاندةرنش نوَينةري هةموو خةَلكي كوردستاننش زؤر ثَي  بـاش بـووش زؤر   

ــي ئةوةشــ     ــردش باس ــزة ئةمنيــةكانيان ك ــؤليو وهَي ــي ث ــة باس ــةي ك ــةو برادةران ــةوانين  ل ــة ئ يان بكردايــة ك
مَيكي زؤريان بةرامبـةر بـةكار هَينـراوةش ثؤليسـمان هةيـة شـةهيد كـراوة بـة طوللـةش          تةعةدايان لَيكراوةش زؤَل

ثؤليو بريندار بوونش هةموو بةدارالستيكش بةبـةردش بـة هـةَلمات و بةشـيت تـرش      (115)كةس باسي نةكردش 
تةبيكي ثَي  باشة ئَيوة ديواق لةحـةقي ئـةوانين بكـةن كـة ضـؤن ديوـاق لةحـةقي خؤثيشـاندةران دةكـةنش          

ةكو يةكش ضونكة ئَيوة نوَينةري هةموو خةَلكي كوردستاننش من بَي  ضوارش ثَينج ثرسياري مورةكةز هةية و
ي بـة ةهـةولَير بـؤ ئيجـازة نـةدراوةش زؤر    خؤثيشـاندان ل : زؤر بةى برادةران باسي ئةوانـةيان كـردش يةكـةميان   

بـةس ئيجازةكـة حةسـر كـراوة بـة       برادةران باسي ئةو ثرسيارةيان كردش كة زؤر داوا كراوةش حماوةلـة كـراوةش  
: وةزيري ناوخؤ ووةزارةتي ناوخؤش شيت وا نية؟ش سـَي داوامـان بـؤ هـاتووة بـؤ خؤثيشـاندان لةهـةولَيرش يـةك        

لةاليةن ضل كةسةوة داوايان كردبووش كة خؤثيشاندان بكةن لـة هـةولَير هاتنـة وةزارةتـي نـاوخؤش مـن ثـَي         
ةموو هـةرَيمي كوردسـتان بكـةن يـان بـؤ هـةولَير بةتـةنهاش ومت        وتن ئَيوة داوا دةكةن كة خؤثيشاندان بـؤ هـ  

بةثَيي ياسا دةضن لة ثارَيزطاري هةولَير داوا دةكةن كة ئيجازةتان بداتَيش ضونكة ئيجازة عائيدي ثارَيزطاري 
هةولَيرةش تةعقييب ئةوانةمان كرد كة ئيمزايان كردش تةبيكي داواكارييةكة يةك كـةس ئيمـزاي كـردووة كـة     

ي ياسا دةبَي بةالني كةم دةبَي سَي كةس ئيمزاي بكاتش ثَيمان وتـن كـة داواكارييةكـة ثَيشـكةش دةكـةن      بةثَي
دةبَي بةالني كةم سَي كةس ئيمزاي بكاتش ثرسيارمان كرد لةهةندَي كةس لةوانةي كـة ناويـان لـة ليسـتةكة     

ةوةش ئةو ئيمزايةي ئَيمةش تةزوير هةبوو ئيمزايان كردبووش وتيان ئَيمة ئاطامان لَي نيةش ئَيمة بةشدار ن  ل
كراوةش بةَلطةكانين هةمووي الي منـةش ئيمـزاي خـةَلك هـةمووي الي منـةش ئةوةشـي كةنووسـيويةتي كـةمن         

كةسـةوة ئيمـزا كرابـووش     111ناومي تَيدا نية و تةزوير كراوة ناوم و ئيمزاكةش ش داواكاري دووةم لةاليـةن  
اكارييةكةياني ر ةد كردؤتةوةش بةثَيي ياساش بانطي كردوون وتوويـةتي  بؤ ثارَيزطاري هةولَيرش ثارَيزطارين داو

وةرن ئيمزاي بكةن و سَي كةس با ئيمزاي بكات بةالني كةم لةسةر داواكارييةكة تـةنها يـةك كـةس هـاتووةش     
ــة          ــة ب ــونكة ر ةدةك ــارش ض ــةالي ثارَيزط ــةبووة ل ــرين ه ــةر ير اتي ت ــدَي موب ــةبيكي هةن ــابَيش ت ــا ن ــةثَيي ياس ب

ييةش بؤية بةثَيي ياساي خؤثيشاندان ر ةدي كردؤتةوةش كةئةوان ضوون ثاش ر ةد كردنةوةكةي بؤالي تةحرير
دادطاش لةدادطاي ئيستيئناي هـةولَير ئيكرتازيـان طرتـووة لـة بر يارةكـةي ثارَيزطـارش دادطـاش بةهـةمان هؤكـار          

كـةم سـَي تـا ثَيـنج كـةس       ر ةدي كردؤتةوةش هؤكاري سةرةكي يةك كةس ئيمـزاي كـردووةش كـة دةبـَي بـةالني     
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ئيمـزاي بكـاتش ئينجـا ئـةو شـتانةي كـة لةداواكةشـيان نووسـيويانةش ئةسـبابي موجةبـة بـؤ خؤثيشــاندانةكة            
كؤمــةَلَيك ر َيكخــراوي كؤمــةَلطاي مــةدةني : ئةوةشــيان شــي كردؤتــةوةش ئــةو ئةســبابة نيــةش داواكــاري ســَييةم

رش بؤ ئةوةي ثشتطريي لةدةسةِت و حكومـةت بكـةنش   داوايان كردبوو خؤثيشاندان بكةن لة ثارَيزطاي هةولَي
خؤثيشاندانَيك بكةن بؤ ثشتطرييش بةهةمان شـت لةبـةر ئـةوةي بـارودؤخي ئـةمين طوجنـاو نـةبووش وةزعـي         
طشيت طوجناو نةبووش بةرذةوةندي طشيت طوجناو نيةش ثارَيزطاري هةولَير بر ياريدا و ر ةدي كـردةوةش ئـةم سـَي    

تووة بـؤ خؤثيشـاندانش هـيض داواكارييـةكي تـري ر ةمسـي تـةحريري نـةهاتووةش بـةِم          داواكاريية بؤ ئَيمة هـا 
كةسَيك برَيتة سةرجادةو بَلَي خؤثيشاندان دةكةم ئـةوة ناكرَيـتش ضـونكة ياسـاي خؤثيشـاندان هةيـة ئَيمـة        

تـر كـة    لةسةر ياساي خؤثيشاندان كة لةم ثةرلةمانة دةرضووة بر يار دةدةين و جَيبةجَيي دةكةينش خـاَلَيكي 
زؤر تةئكيدي لةسةر كرايةوةش ئـةوةي كـةناَلي ناليـا بـووش كـة سـووتا لـة سـلَيمانيش وا دةَلـَين كـة ئَيمـة هـيض             

: ئيجرائاتَيكمان وةرنةطرتووةو كةمتةرخةم بووين لةم مةوزوعةش تةبيكي ثرسيارةكة دوو بةشةش يةكـةميان 
نةخؤشخانةي ر زطاري لَيـرة ضارةسـةريان بـؤ    كةطواية ضةند كةسَيك هاتوونةتة : كةناَلةكة سووتاش دووةميان

نةخؤشـخانة بـؤ هـةموو    : كراوةش تةبيكي من وةِم  بؤ ئةو برادةرانةي كة نةقدي ئَيمة دةكـةنش يةكـةميان  
كةسَيكةش نةخؤشخانةش هـةموو كـةس ضارةسـةر دةكـاتش بكـوذين ضارةسـةر دةكـاتش كـوذراوين ضارةسـةر          

ئةندامَيكي ثةرلةمان داوايان كـرد برـن سـةردانيان بكـةنش هـي      ضةند : دةكاتش ئيشَيكي ئينسانيةش دووةميان
ئةو بريندارانة لة نةخؤشخانةش ئامؤزايةكي ئةو نةخؤشـانة لـةوَي بـووش ر ةفـزي كـرد كـة بيبيـننش وتـي مـن          

: ناهَيَل  برن بيبيننش ئَيمة ناتوان  جةبري بكـةين بَلـَي  ئـيال دةبـَي ر َيطايـان بـدةيت بيبيـننش سـَييةميان        
ثةرلةمانــة بــةر َيزةكان داوايــان كردبــوو تةبةَلةكــةي ببيــننش تةبةَلــةي تةندروســيتش ئةمــة شــتَيكي     ئةنــدام

شةخصــيةش وةزارةتــي تةندروســيت تــةعليماتي هةيــة تــةنها ئــةو كةســة دةتــوانَي ئــةو تةبةَلةيــة ببينَيــت و   
دي ئَيمان كردووة بؤ بيخوَينَيتةوة كة دكتؤري موشريوة يان موعاجلةش هةندَي لة ئةندام ثةرلةمانةكان نةق

نةتانطرتوون؟ش وةزارةتـي نـاوخؤ ضـؤن دةتـوانَي بيانطرَيـت بـةبَي ئـةمري قـةبزش مـن لـةكوَي دةزامن ئةوانـة            
تاوانبارنش من لةكوَي دةزامن ئةوانة كةناَلي ناليايان سووتاندووة؟ش نابَي ئةمرَيكي حاكم  ثَي بَيتش تا بتـوامن  

دةكةمش كَيشةي سووتاني كةناَلي نالياش كَيشةكة ر وويداوة شتَيكي زؤر بر  دةستطرييان بكةمش ثرسيارَيكتان لَي
ــان        ــةوة خؤي ــلَيمانيش دادوةري لَيكؤَلين ــي س ــة ثؤليس ــةر ة ل ــي ئةزم ــةرتي ثؤليس ــة ك ــةكة ل ــووةش كَيش ــراث ب خ
بةرثرسن و تةحقيد لة كَيشـةكة دةكـةنش ثؤليسـين تـةحقيقي تَيـدا ناكـاتش دادوةري لَيكؤَلينـةوة و حمقـد         

فايلةكــةيان بةدةســتةوةيةش كَيشـةكةيان كــردووة بــة دوو بــةشش دوو قةزيـةش ئةوانــةي قــانون دةزانــن   ئـةوان  
ي ياساي سزاكانةش ئةوي تريان بةثَيي 477ئةوراقةكة لةيةكرتي جيا بووةتةوةش كَيشةيةكيان بةثَيي ماددةي 

كةسي  9ري طرتين حاك  ئةم 31بر طةي  415ي ياساي سزاكانةش بةثَيي ماددةي 31بر طةي  415ماددةي 
ــةتي      ــاك  بةكةفال ــاش ح ــة دادط ــة براونةت ــةس لةوان ــةش دوو ك ــان الي من ــردووةش ناوةك ــار   51دةرك ــؤن دين ملي

دةسـتطرييان دةكـاتش بـةِم ئَيـوة     % 111بةريداوةش ئةواني ترين موتابةعةي ياساييان لةسـةرةش ثـؤليو لـة    
تةوةش بـةِم ئةمـة واجـيب ئَيمةيـةش هـي      دةزانن كةسَيك كة جةرميةيةك بكات بة ئاساني خؤي نادات بةدةسـ 
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ثؤليسةش كـة دةسـتطرييان بكـةين و بيانبةينـة بـةردةم ياسـاش ضـؤن ئـةو دووكةسـةكةي ترمـان بـردش كَيشـةي             
لة هةولَيرش ئَيمة حيمايةمشان بؤ دانابووش من تةنسيق  هةبووش لةطةَل ( k.n.n)سَييةم سووتاندني بارةطاي 

ةر كردايةتي طؤر ان كة لةهةولَير بوونش حيمايةمشان بـؤ دانـابوونش بـةِم    هةندَيك لة برادةراني طؤر انش لةس
خــةَلكَيكي زؤر هــات هَيرشــيان كــردش بةر اســيت هَيــزة ئةمنيــةكان لــةكؤنرتؤَليان دةرضــووش ئَيمــة ئيجرائــاتي    

 حـاك  ثشـكن  و هَيلكـاري شـوَيين     477ياساييمان وةرطرتش يةكسةر كَيشةكة درا بة دادطاش بةثَيي مـاددةي  
 3شةش كةس طريانش ضةند ر ؤذَيك لة حةبو بوون ثاشان بـة كةفالـةتي    13/1ر ووداوةكةي كردش لة ر ؤذي 

مليؤن دينار بةردرانش بةِم دادطايان بةردةوامةو ض بر يارَيك بدات ئةوة ئيشي ئَيمة نيةش بةِم بةكةفالـةتي  
ئااـان لةطـةَل ثؤليسـي خؤمـان كـردش      مليؤن دينار هةر شةش كةسةكة بةردرانش وةكو ثؤليو ئَيمة ئيجرا 3

ثـؤليو   5ر ؤذش بـؤ   11لة ياساي بنةماكاني دادطايي كردش سةربازةكانش بر يارماندا كـة بـة    1بةثَيي ماددةي 
ر ؤذ كة بؤمان كردن لة بنكةي ثؤليوش  11كة لةوَي بوون هةموويان موةوةزن ئيكتيقال سةكةنة بؤ ماوةي 

ك بكـات لـة واجـيب عقوبـة دةدرَيـت بـةو شـَيوةيةش ثرسـيارَيكي تـرين          ئةوة عقوبةيةكي ثؤليسة كة ئيهمالَي
باسـي سـووتاني بارةطـاي طؤر انـة لـة سـؤرانش لةطــةَل ئـةوةي شـةقآلوةش تـةبيكي ئـةوةي شـةقآلوة ذورَيـك لــة             
ثشتةوة بوو سووتا بووش بةثَيي ر اثؤرتي بةرطري شارةواني ئيحتيمالة هةندَي برادةر بر وا نةكةن بـةوةش كـة   

كارةبايي بـووةش تـةنها يـةك ذووري برـووك لـة ثشـتةوة سـووتاوةش بارةطاكـةيان نةسـووتاوةش ئـةوين            شؤرتي
بةثَيي ر اثؤرتي بةرطري شارستاني كة شؤرتي كارةبايي بووةش دةواميان كردووة ئةو ر ؤذة لةوَي كةر ؤشـتوون  

َيكــي برــووك بــووة كــة ســثليتةكةيان بــةجَي هَيشــتووة ســووتاوةش بارةطاكــة هــةمووي ســةالمةتة تــةنها ذوور 
سووتاوةش ئَيستاش حيمايةو ثؤليو لةبـةردةرطاي بارةطاكةيانـة لـةوَيش ئـةوةي سـؤران سـَي ثـؤليو برينـدار         
بوون لةوةي سؤرانش يـةكَيكين نيـوة سـووتاو بـووةش واتـة ضـوار ثـؤليو برينـدار بـوونش ئَيمـة ئيجرائااـان            

ر ؤذ وة موتابةعـةي   11نة كـردووةش بـؤ مـاوةي    لةطةَل ثؤليو كردووةش ثَينج ثؤليسيشـمان ئيكتيقـال سـةكة   
ئةو كةسانة دةكةين كة ئيجرائاتيان لةطةَل بكةين ئةوانةي كة بارةطاكـةيان سـووتاندووةش ثَيمـان باشـة طـةر      
كةسَيك مةعلوماتي هةبَيت ثَيمان بدةنش ضونكة دائيمةن برادةران دةَلَين ئَيمـة طرتـةي ظيـديؤييمان هةيـةش     

ة ثَي  باشة هةرضي مةعلوماتَيكتان هةية ثَيمان بَلَين تا هاوكارميان بكةن بؤ ئةوةي مةعلومااان هةيةش بؤي
ــاي     ــَين بارةط ــرينش دةَل ــات وةربط ــاي    (k.n.n)ئيجرائ ــيض بارةط ــووتاوةش ه ــؤك س ــة ده ــؤك  (k.n.n)ل ــة ده ل

ضةند مَيـزو  نةسووتاوة داواي لَيبوردن دةكةم لةو برادةرانةش تاِنين نةكراوةش ضونكة بارةطاكة ضي تَيداية 
كورسيةكي تَيدايةش ئةوة بؤضي تاِن دةكرَيتش ئَيسـتا هـةمووي وةكـو خؤيـةتي ئَيسـتاش ثـؤليو و ئاسـاين        
حيمايــةي بارةطاكــةيان دةكــاتش خــاَلَيكي تــر باســي طــرتين خــةَلك كــرا لــة هــةولَيرش كــة ئَيمــة لــةم ماوةيــةدا  

ي هـةولَير سـووتاوةش ئـاطري تَيبـةربووةش     بـآلوي كـردةوة ثارَيزطـا   (k.n.n)خةَلكمان طرتووةش ئةو ر ؤذةي كـة  
خةَلكةكة كة طوَيي لَي بوو هةموو بة ئاراستةي ثارَيزطادا ر ؤشنتش كؤمةَلَيك ر اوةسـتابوون سـَي كـةس بـوونش     
ثؤليو و ئاساين هاتنش ضةكيان ثَي بووش بةتؤمةتي ضةك هةَلطرتنش دةمانرةي جؤري ضواردة خؤريان ثـَي  

ملي ش ضوار يةدةطينش طريان ناوةكانيان الي منـةش   9طوللة  59لةطةَل ( 11144145ثيش وايش) بووش ذمارة 
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مليـؤن دينـار بةريـدانش بـةِم      3كَيشةكة برادةرانـي طـؤر ان موتابةعـةيان كـردش ثاشـان حـاك  بـة كةفالـةتي         
بةياســاي ضــةك طريابــوون و دةمانرــةي بــَي ئيجازةيــان ثــَي بــووش دكتــؤر ثشــتيوان باســكراش لةهــةمان كاتــداش  

هةمان فةترةداش هةمووتان بينيتان و خؤي باسي كردش كة خؤي هوتاي كردبووش كة كراسـي كردبوويـةوةو   لة
باسي دذي حكومةتي كردبووش كاكة خةَلكةكة قبوَليان نةكردو لَييـان داش ئاسـاين و ثـؤليو هـاتن لةدةسـيت      

ــات لــ      ــي دةك ــؤي باس ــراش خ ــازاد ك ــان و ر ؤذي دووةم ئ ــان بردي ــانكردش ثاش ــةَلك دةري ــةر  خ ــةفزيؤنش ئةط ة تةل
بينيوتانةش دةَلَي من كراس  كردةوةو هؤتاف  كَيشا لةناو جـادةش خةَلكةكـةش لَييـان قبـوَل نـةكردمش ئاسـاين       

 ....بردي و تةسليمي ثؤليسي كرد ئةوانين بةرةِيان كرد
 :بةر َيز سةرؤك ثةرلةمان

ةكةيش ئةتوانَي لةكاتي كة دةخيةينـة  بةر َيزان كةس لةجَيطاي خؤي قسة نةكاتش ئةوةي كة ر ازي نية بةجواب
دةنطةوة بؤ سةحيب سيقة دةنطي ثَي نةداتةوةش تكاية قسة مةكـةنش بـا جوابـةكاني خـؤي بداتـةوةش فـةرموو       

 .جةنابي وةزير
 (:وةزيري ناوخؤي حكومةتي هةرَيمي كوردستان)بةر َيز كري  سنجاري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اني خؤمان بةرامبةر بـة دةسـتدرَيذي كردنـة  سـةر ئةنـداماني ثةرلـةماني       تةبيكي من لَيرة دةمةوَي نيطةر

بــةر َيز ر ابطةيــةمنش بةر اســيت ئــةوة قبــوَل ناكــةينش بــةهيض شــَيوةيةك ئَيمــة ئيجرائــات دةكــةينش ئَيمــة لــةوة  
ئـةو  نيطةران ش ئةوة سياسةتي هَيزةكاني ئاساين و ناوخؤ نيةش ئَيمة ئةوة قبوَل ناكةينش وةزؤرم ثَي باشـة  

برا ئةندام ثةرلةمانانة مةعلومااان ثَي بدةنش ئَيمة ئيجرائاتي ياسـايي بةرامبـةريان دةكـةينش زؤر ثرسـيار     
ي شــوبات كــرا لــة ســلَيمانيش كــة ئَيمــة ر اســتة مــن لةبــةردةم ليذنــةي نــاوخؤ ومت ئَيمــة   17لةســةر ئــةوةي 

ئيكالنيشــي كــردش ضــوونة  ليذنةيــةكمان دروســت كــردووةش فيكلــةن حكومــةت ليذنةيــةكي دروســت كــردش وة 
سـلَيماني ودةسـت بـةكارين بـوونش بـةِم كـاري ليذنةكـةمان ر اطـرتش ضـونكة لـةم ثةرلةمانـة بـةر َيزة ئَيــوة             
ليذنةيةكتان دروست كردش بةسةرؤكايةتي حاكمَيـكش هـةموو ئيشـةكة تةسـليمي ليذنةكـة كـراش وة نوَينـةري        

كةي حاكمَيكةش ئَيستا ليذنةكة تةقريبـةن ئيشـةكاني   هةموو دةزطاكان لةو ليذنةيةدانش ئةو ليذنةية سةرؤكة
بةثَيي مةعلوماتي ئةوةلي من كؤتايي بة ئيشةكاني هَيناوةش مةعلوماتي باشيان دةستكةوتووةش ئةو بر يارةي 
كة ليذنةكة دةيدات بة حاك  و حاكمين بر ياري لةسةر دةداتش دَلنيا بن ئَيمة هةر كةسَيك بَيت ئيجرائاتي 

ةري دةكةينش ضونكة زؤر ثرسيار كرا لةسةر ئةوةي سـلَيماني كـة بؤضـي ئيجرائـات نـةكراوةش      ياسايي بةرامب
ــتش         ــت بكرَي ــةك دروس ــدا كةليذنةي ــوة بر يارتان ــتاش ئَي ــةمان وةس ــةي ثةرل ــةو ليذنةي ــةر ئ ــة لةس ئَيجرائاتةك

سـبةي   ليذنةكةش خةريكي ئيشي خؤيةتيش كؤتايي بةئيشةكاني خؤي دةهَييَن بة تةسةوري من لةمر ةؤ يـان 
كؤتايي ثَي دَيتش ئَيمة هةرضي بر يارَيك لةوَي دةربرَيت ئَيمة يةكسةر جَيبةجَيي دةكـةينش خـةَلك تةهديـد    
دةكرَيـــت بـــةمؤبايلش ئَيمـــة يـــةك شـــكايةاان بـــؤ هـــاتووةش موتابةعـــةمان كـــردووةش خـــةريك  دةطةينـــة   

مــةعلوماتي مؤبايلةكــةي  نةتيجةيــةكي نيهــائي ثاشــان ئيجرائــاتي ياســايي كــةكراش بــةو كةســةي دةدةيــن كــة
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بةئَيمة داوةش كة تةهديد بؤ ئةو نَيـردراوةش بةهـةمووي يـةك كـةس هاتووةتـةالمان ر ةقـةمَيكي مؤبـايلي بـة         
ــةبيكي كــَي            ــة خؤثيشــاندانش ت ــداَل و مَيردمنــداَل ل ــي من ــةش بةشــداري كردن ــاَلَيكي تــر هةي ــة داوةش خ ئَيم

ةوة ئةوانـةن كـة سةرثةرشـيت خؤثيشـاندانةكةيان     بةرثرسيارة لةوةش بةحةقيقةت ئةوةي كة بةرثرسـيارة لـ  
كــردووةش ثةرلــةمان داواتـــان لَيدةكــةم ديوـــاق لةحــةقي ئــةو منداِنـــةش بكــةنش ضـــون ديوــاق لةحـــةقي        
خؤثيشاندةران دةكةنش ئةوانين كور ي ئةم وِتةنش داواي حةقيان بكةنش ئَيمة داوا دةكةين كة ئيدعاي عـام  

ياري خؤثيشـاندانةكانش بـؤ ئـةوةي ئـةو منداِنـة بـةكار نـةهَينن        دةعوا تةحريك بكـاتش لةسـةر سةرثةرشـت   
لةخؤثيشاندانةكانداش زؤركةس ثرسياري كرد لةسةر قةرةبووكردنةوةش قةرةبووكردنةوةي هَيزةكاني نـاوخؤ  
ئةوانةي كة زةرةريان ثَيطةشتووةو بريندار بوونش ئَيمة ليذنةيةكمان دروست كردووةش ديراسةيةكي بامشـان  

حكومةتين هةموويان قةرةبوو دةكاتةوةش ر ؤَلي ر اطةياندن كـة خـةريكن تةشـهري دةكـةنش ئـةوة       بؤ دةكات و
ئيشــي وةزارةتــي نــاوخؤ نيــة بةر اســتش ئيشــي وةزارةتــي ر ٍِؤشــنبريييةش ئيشــي وةزارةتــي ر اطةياندنــةش ئــةوان   

و و هاتووضؤ لـة  ئةتوانن تةحريكي دةعوا بكةن دذي ئةو كةناِنةش يةكَيك ثرسياري كرد كة موديري ثؤلي
سلَيمانيش ثلةي موديري عامةش شيت وانيةش هةموويان ثلةيان موديرةش موديري ثؤليسي سلَيماني ئَيستا خؤي 
ثلةي عةميدي كؤليذي ثؤليسةش كة عةميدي كؤليذي ثؤليسين دةرةجـةي مـوديري عامـةش ئَيسـتا تةنسـيب      

َلةت ثَيتان طةشتيَبش بةِم كةس بة ثلـةي  كراوة لةوَيش ضونكة خؤي ثلةكةي مودير عامةش ئةطةر ئةوة بة ة
ي شـوباتش تـةنها يـةك    17موديري عامش موديري نية لة سلَيمانيش ضةند خؤثيشاندان مؤَلةتي هـةبوو ثـاش   
ــةوةي     ــوو ئ ــؤي دةرض ــارةكةي خ ــة مةس ــةوين ل ــةبوو ئ ــةتي ه ــر  17خؤثيشــاندان مؤَل ــوباتش ئــةواني ت ي ش

يح بكةم كة خؤثيشاندان كارَيكي ئاساييةش مافَيكي ياسايي هةموويان بَي مؤَلةتنش من دةمةوَيت ئةوةش تةوز
و دةستووريةش بةِم مومارةسةكردني ئةم مافة بةثَيي ياسا ر َيكخـراوة ياسـاكةش لـةم ثةرلةمانـة دةرضـووةش      
كاتَي بةبَي ياسا خؤثيشاندان دةكرَيـتش واتـة ئةمـة كـارَيكي ناياسـاييةش دذي ياسـايةش يـةكَيك ثرسـياري كـرد          

زةكاني ئَيمةش تةبيكي هَيزةكـاني ئَيمـة ئـةم ماوةيـة مةشـيوَلي تـريؤرو دذة تـريؤرو ئةوانـة بـوونش          لةسةر هَي
هةموو هَيزةكان ض ثؤليوش ض هَيزةكاني ئاساينش بؤية بةر اسيت هيزةكاني ئَيمـة مـةجالَيكي زؤريـان نـةبوو     

دةورةمـان بـؤ كردوونةتـةوةش     كة ر اهَينانيان ثَي بكرَيتش بةتايبةتي ئةوانةي ضـاالكية مةدةنيـةكانش هةنـديَ   
بةِم ئةو دةوراتانة سةرةتاي ش ئَيستا ئَيمة لةم ماوةيةدا لةطةَل هَيزي هاوثةميانان قسةمان كردووةش لةطةَل 
ــةكان           ــاالكية مةدةني ــاني ض ــةموو هَيزةك ــة ه ــداوين ك ــديان ثَي ــردووةش وةع ــةمان ك ــةوروثي قس ــادي ئ ئيتح

تازة و ر َيكو ثَيكش ئَيمةش سوثاسيان دةكةين كةي دةستيان بـةكار   ر اهَينانيان ثَي بكةن بؤمانش بةشَيوةيةكي
كردش هةندَي برادةر لةسةر هَيزي دةمامكدار قسةيان كردش تةبيكي دةمامك يةكَيك لة بـرادةران باسـي كـردش    
كةلــةناو خؤثيشــاندةرانين هةيــةش ثــَي  بــاش بــوو ئــةوةي كةباســي دةمامكــداري كــردش بيوتايــة لــةناو            

ن هةية كة بةدةمامك دَيتة نـاو خؤثيشـاندةرانش ئَيمـة وةزارةتـي نـاوخؤينش بةرثرسـ  لـة        خؤثيشاندةراني
ثؤليو لة ثؤليسي هاتوضؤش ئاساين و دذة تريؤرش سةر بةئَيمة ن ش ثر ؤذة ياساي يةكطرتنـةوةي دةزطاكـاني   

سـايةش تةصـديد   ئةمين هاتووة بؤ ئةم ثةرلةمانةش بؤية مـن داوا لـةئَيوة دةكـةم كـة بـةزووترين كـات ئـةم يا       
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بكةن و بر ياري لةسةر بدةنش بؤ ئةوةي ئةم هَيزة ئةمنيانة هةموويان يةك بطرنش ببَيت بةيةك هَيز لةذَير 
ــةربازنش            ــة س ــرد ك ــاني ك ــزي زَير ةظ ــة هَي ــي ل ــةبرادةران باس ــةكَيك ل ــتش ي ــدا بَي ــةيتةرةي حكومةت ــةك س ي

ي ئاسايشـي نـاوخؤنش ئَيمـة لةطـةَل عَيـراق      ثَيشمةرطةن؟ش ئةوان هَيزَيكن سـةر بـةوةزارةتي نـاوخؤنش هَيزَيكـ    
خةريك  هَيزي زَير ةظاني و بةرطري فرياكةوتنش كة سةر بـة وةزارةتـي نـاوخؤنش كـة فريقةيـةكي شـورتةي       
فيدر الي عَيراقيان لَي دروست بكةينش ثَيكةوة كة بنب بة شورتةي فيدر الي عَيراقيش يةك فرقة لـة هـةرَيمي   

اني و بـةرطري فرياكـةوتن دروسـت بكـةينش هةر ةشـة لةسـةر ر ؤذنامةنووسـان        ةظـ كوردستان هـةبَيتش لـة زَير   
هةيةش بةر اسيت شتَيكي خراثةش ئَيمة قبوَل ناكةينش بةِم ر ؤذنامةنووس ئَيوة دةزانن دائيمـةن هـةوَل دةدات   

ئَيمـة   بةشَيوةيةكي ياسايي و ناياسايي مةعلومات وةربطرَيتش بؤية لةطةَل دةزطا ئةمنيـةكان تـووش دةبَيـتش   
دذي ئةوةينش ر ؤذنامةنووس ئازادةش ئازادي تةواو هةية لةهةرَيمي كوردستانش بـةِم مـن ثرسـيارَيك دةكـةمش     
ئةو خؤثيشاندةرانةي بةردةركي سةراش ئةوانين ناهَيَلن هةندَي ر ؤذنامةنووس برَيتة ئـةوَي و لـةوَي حـازر    

ةركي سةراش ثـَي  خـؤش بـوو باسـي ئـةوانين      بَيتش هةندَي كةناَلي تةلةفزيؤني هةية مةمنووعة برنة بةرد
بكةنش كة باسي هَيزةكاني ئاساين و ناوخؤ دةكةنش باسي تةرةفةكةي ترين بكةنش من دةمـةوَي يـةك شـت    
ــَي  هَيزةكــاني ئاسايشــي نــاوخؤش بةر اســيت زؤرتــرين مافيــان ثَيشــَيلكراوةش لةاليــةن خؤثيشــاندةرانةوةش ض     بَل

وةش ديواعَيكيان لَي بكـةن؟ش حـةقي ئـةوانين داوا بكـةنش دوو ثؤليسـمان      كوشنتش ض بريندار كردنش نابَي ئَي
هة ية بة طوللة كوذراونش بةطوللـة شـةهيد بـووةش يـةك دةزطـاي ئيكالمـي ئؤثؤزسـيؤن ناويشـيان نـةهَيناونش          
 باسيشي نةكراش زؤر باسي هَيزي زَير ةظاني كراش ضوونة سلَيماني ولةوَي ئةو وةزعة ر وويداش وةكيلـي وةزيـري  

ناوخؤ لةسلَيماني بوو لةطةَل ليذنةي ئةمين سلَيماني بووش تةنسيقَيكي تةواو هةبووش خةبةريدا بة ئَيمة كة 
وةزعةكة نائارامةش هَيزةكاني ئةمين ئةو هَيزة كة دانرابوو تةنها بؤ خؤثيشاندانةكة بوو لةبةردةركي سةراش 

لَيكةوتةوةش بؤية ئَيمة هَيزمـان نـارد لـةذَير     ثاشان خؤثيشاندانةكة ر ؤشت بؤ ئاراستةيةكي ترش تووندوتيذي
دةسيت وةزيري ثَيشمةرطة بووش لةذَير ئةمري ئـةو بـووش نـاردني هَيـز بـؤ سـلَيماني ئَيسـتاش هةنـدَي كـةس          
ثرسياريان كرد كة هَيـز ضـووةتة سـلَيماني ليذنـةي ئـةمين سـلَيماني قـةرار دةداتش ئايـا ثَيويسـتيان بـةهَيز           

مين خـؤي داواي هَيـز ئـةكاتش ض داوا لـة ثَيشـمةرطة بكـاتش يـان لـة ثـؤليو بكـاتش           هةية يان نا؟ش ليذنةي ئة
ــؤن        ــن ض ــةوان دةزان ــونكة ئ ــةرار دةداتش ض ــؤي ق ــلَيماني خ ــةمين س ــةي ئ ــةش ليذن ــةِحياتيان هةي ــان س خؤي

ؤ ئةمنيةتي شارةكة بثارَيزنش بة ضين دةثارَيزرَيت؟ش من خاَلَيكي تر دةمةوَي باسي بكةمش من دةَلَي  ياسا بـ 
هةمووانةش ناكرَيت بةتةنها  بؤ هةَلسوكةوتي دةزطاي ئةمين بـاس لةياسـا بكرَيـتش ئـةي ئـةو سةرثَيرـيانةي       
كةبةرامبةريان دةكرَيت؟ش هاندانش تةحريزش تار ادةيةك  فتواو جيهادين درا لةهةندَي جَيطـاش تووندوتيـذيش   

دةكةين كة ئيجرائات بكرَيت بةرامبةر  موالحةزةيةكي جوانة برادةرَيك بؤي نووسيوومش ر استة ئَيمةش داوا
بةهةركةســَيك كــة سةرثَيرــي ياســا دةكــاتش دةزطــا ئةمنيــةكان بــنش ثَيشــمةرطة بــنش خؤثيشــاندةرين بَيــتش   
هاووِتي بَيـتش بةيةكـةوة بةيةكسـاني ئيجرائـاتي ياسـايي لةطـةَل هـةموو بكرَيـتش ئَيمـة لةطـةَل ئيجرائـاتي            

نادةينش هةندَي برادةر داوايان كـرد كـة مـن دةسـت لـةكار بكَيشـمةوةش       ياساي ش ئَيمة لة ئيجرائاتي ياسايي ال
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بةالي منةوة يةك دَلؤثة خوَيين منداَلَيكي ئةم كوردستانةش لةهةموو ثلةو ثايةيةكي ئةم دونيايـة بـةنرخرت   
و طرنطرتةش بؤية بةئةركي ئةخالقي و وةزيوـي خـؤمي دةزامن لـةم هةلومةرجـةدا ئـةركي خـؤم لةثاراسـتين        

و ئاسايشي كوردستان وهاووِتيان جَيبةجَي بكةمش هةركاتَيك هةست بكةم كة نـاتوامن وةكـو ثَيويسـت    ئةمن 
 .ئةم ئةركةم جَي بةجَي بكةم بةبَي دوو دَلي ئةم وةزيوةيةم بةجَي دةهَيَل ش زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة دةنطدانـةوةش بـؤ سـةندنةوةي سـيقة لةجـةنابتش      زؤر سوثاسش جةنابي وةزير جارَي بوةستةش دةبَي بيخةين

بــةر َيزان ئَيــوة ثرســياري خؤتــان كــردش هــيض ثرســياري تــر نيــةش ئةمانــةوَيت ســةحيب ســيقة كــة داوا كــراوة 
بيخةينة دةنطةوةش كَيي لةطةَلداية كة سةحيب سـيقةي لـَي بسـةنينةوةش ئـةوةي رازييـة كـة ئَيسـتا بيخةينـة         

كايـة؟ش فـةرموونش ئَيسـتا دةخيةمـة دةنطـةوةش بـةر َيزان كَيـي لةطةَلدايـة كـة          دةنطةوة دةستان بةرز بكةنةوة ت
ســةحيب ســيقةي لــي بكرَيتــةوة؟ش فــةرموون كَيــي لةطةَلــدا نيــة؟ش بةزؤرينــةي دةنــط مايــةوةش زؤر ســوثاسش   

 .دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيهاتش بةخواتان دةسثَيرم
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سني                       َيري ثةرلةماسكرت       
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  (1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 12/4/1122 رَيكةوتي شةممةدوو 

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  15/4/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللَيز بة سةرؤكايةتي بةر 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(1)

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور لة ثةي( 11)ي ماددة (1)طة اني بر بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(1)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
وةية بةم شـيَ  دا 15/4/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طوتوطؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي نةزاهـةي طشـيت لـة هـةرَيمي          -1 

 .كوردستان
خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي قةدة ـة كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو ريزةكـاني          -3

 .ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيدا
 

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار15/4/1111ش رؤذي دانيشنت (1)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)نـاوخؤي ذمـارة    لـة ثـةير ةوي  ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1991 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي دوو   (11)ي ئاسـايي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير       (1)دانيشتين ذمـارة  
 :تبةم شَيوةية بَي 15/4/1111شةممة رَيكةوتي 

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياسـاي دةسـتةي نةزاهـةي طشـيت لـة هـةرَيمي        -1
 .كوردستان

خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي قةدة ـة كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو ريزةكـاني          -3
 .ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيدا
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سايي و ليذنةي نةزاهةو ليذنةي دارايي دةكةين كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصةش ئَيستا ئَيستا داوا لة ليذنةي يا
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةسـتةي  / بؤ خاَلي يةكةمي بةرنامةي كار

 .نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستانش ليذنةي هاوبةش فةرموون بؤ ماددةي هةشت
 :َير حممودبةر َيز حممد دل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لة ئةسَلي ثرؤذةكة ماددةي هةشتة دةبَيتة ماددةي حةوتةم

 :ماددةي حةوتةم
دواي راطةياندني كارةكة داواكاريي دامةزراندن لةطـةَل ذياننامـةي داواكـارو بةَلطةنامـةي تايبـةت بـة       : يةكةم

 .دامةزراندن ثَيشكةش بة ئةجنومةني دادوةري دةكرَيت
ئةجنومةني دادوةري سَي لة داواكاراني دامةزراندن هةَلدةبذَيرَي بة مةبةسيت ثااَلوتنيـان بـؤ ثؤسـيت    : ةمدوو

 .ي ئةم ياسايةش يةكَيكيان هةَلبذَيرَي(يةكةم/5)سةرؤكش بؤ ئةوةي ثةرلةمان بةثَيي ماددةي 
ة هـةمان ئـةو رَيكـارو    ماوةي خزمةتكردني سةرؤك ضوار ساَلةو يةك جار قابيلي نوَي كردنةوةية بـ : سَييةم

 .ي ئةم ياسايةدا هاتووة(5)ئوسوَلةي كة لة ماددةي 
كاتَي سةرثَيري لة كاري فةرمانبةرايةتيةكةي بكاتش بةثَيي ياساو بةروخسةت وةرطرتين ثَيشـرت لـة   : ضوارةم

 .ثةرلةمانش رَيكارة ياساييةكان دةرةهةق بة سةرؤك وةردةطريَيت
 :ان و لة يةكَيك لةو حاَلةتانةي خوارةوة لة ثؤستةكةي خؤي الدةبرَيتسةرؤك بة بر ياري ثةرلةم: ثَينجةم

 .ئةطةر بة بر يارَيكي دادوةري بة ئةجنامداني تاوانَيكش يان كةتنَيك حوك  درا -أ
 .ئةطةر سةنَيندرا كة كةمتةرخةمةش يان كارو ئةركةكاني خؤي ثشتطوَي خستووة -ا
 .خراث بةكارهَيناني دةسةاَلتةكان -ت

ي ئـةم ماددةيـة دةردةكـرَي لةسـةر     (ثَينجـةم )لة بر طةي ( اش ك)بر ياري البردن لة هةردوو حاَلةتي : شةشةم
راسـثاردةي ليذنــةي لَيكؤَلينــةوةش كــة بــة سـةرؤكايةتيي جَيطــري ســةرؤكي ثةرلــةمان و ئةندامــةتي جَيطــري   

 .سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و دادوةرَيك لة دادطاي ثَيداضوونةوة ثَيك دَيت
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .بة عةرةبين كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةي هةشتة دةبَيتة ماددةي حةوتش لةبةر ئةوةي ماددةي ثَينج و شةش يةكخرانش بوونة يةك ماددة

 :املاد  السابعة
فةة اىل جملةحمل القضةاء نر قةة ب ةا السةري  ال اتيةة االوثةائق         تقام يلبا  التعيني بعا امتالن تةو الوظي : اام 

 .اخلا ة بالتعيني
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يتوىل جملحمل القضاء التيار ثالثة نو ياليب التعيني ليرض ترشيح مل ملنشةب الةرئيحمل ليتةوىل الربملةان     : ثانيا 
 .نو ه ا القانون( اام /6)انتخا  احاهمل ا قا  للماد  

وا  قابلة للتجايا ملر  ااحا  ابنفحمل امجراءا  اام ول املنشوص تكون نا  لانة الرئيحمل ارب  سن: ثالثا 
 .تلي ا مل املاد  السادسة نو ه ا القانون

تتخ  امجراءا  القانونية حبق الرئيحمل تنا خمالفته  يما يتعلق باتماله الوظيفية ا ق القةانون، بعةا   : رابعا 
 .اذن نسبق نو الربملان

 :ار نو الربملان مل احا  احلام  امتيةيعف  الرئيحمل نو ننشبه بقر: لانسا 
 .اذا  ار قرار قضائي بادانته بارتكا  جناية اا جنحة -أ

 .اذا ثبت التقشري اا امهمال اجلسيمل مل اداء ن انه اااجباته - 
 .اساء  استخاام الشالحيا  -ج

د  بنةاء تلة  تو ةية جلنةة     نةو هة ه املةا   ( لانسةا  )نو الفقةر   (  ، ج)يشار قرار امتفاء مل احلالتني : سادسا 
 .حتقيقية تشكل برئاسة نائب رئيحمل الربملان اتضوية نائب رئيحمل جملحمل الوزراء اقاضي مل حمكمة التمييا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي نةزاهة رةئيتان

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رؤذةكةة لة ئةسَلى ث(1)ماددةى (: 7)ماددةى 
 (.ثلةكة)بطؤر درَيت بة ( كارةكة)وشةى : يةكةم
 ( يةكةم/ 6) بطؤر درَيت بة ( يةكةم/ 5)ذمارةى ماددةى : دووةم

 ( .6ماددةى )بطؤر درَيت بة ( 5ماددةى )دةستةواذةى : سَى يةم
 .ليذنة هيض تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: ضوارةم
 : ثَينجةم

 (.بات قضائيحك  )بطؤر درَيت بة ( بر يار)وشةى  –أ 
 .ليذنة هيض تَيبينيى لة بارةيةوة نيية –ا 
 .ليذنة هيض تَيبينيى لة بارةيةوة نيية –ك 

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: شةشةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةيانـةوَيت  بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات؟ ناويان دةنووس ش ئةم ئةندامة بةر َيزانة 
ش فـةرموو سـةمرية   (ش هاذة سليمانش شظان امحـد ياهرسةمرية طؤرانش كاوة حممدش لال )قسة بكةنش رَيزداران 

 .خان
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 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش ئةطـةر  (يتةوىل جملةحمل القضةاء   )ماددةي هةشتةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة لة يةكةم هيض تَيبني  نييـةش لـة دووةم   
ش ئةطـةر  (يكوى الـرئيو )ئةو مةجليسي قةزاية بكرَيت بة ثةرلةمانش ثَي  باشرتةش هةروةها لة خاَلي ثَينجةم 

ش ئةطةر ئةم ئةندامانة كـارا نـةبوون   (بناءا  تل  يلب ثلثي اتضاء الربملاان)فةقةرةيةكي تري بؤ زياد بكةينش 
يشةار قةرار   )ةر بكرَيتة ماددةيةكي سةربةخؤش شةشـةم  لة ئيشةكانيان بة ئاساني اليان ببةينش هةروةها ئةط

نو ه ه املاد  بناء تل  تو ية جلنة حتقيقية تشكل برئاسةة  ( لانسا )نو الفقر  (  ، ج)امتفاء مل احلالتني 
هةمي ئـةوين ديـاري كـراوةش    ( اتضوية نائب رئيحمل جملحمل الوزراء)ئةوة دياري كراوةش ( نائب رئيحمل الربملان

 .ش ئةو قازية كةسَيكي ناديارةش ضؤن دياري دةكرَيت؟ زؤر سوثاس(التمييا اقاضي مل حمكمة)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار كاوة كةرةم بكة
 :بةر َيز كاوة حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةسـتةي سـةرؤك    من ثَيمواية لة بر طةي ثَينجةم خاَلَيكي تري دةوَيتش ئـةوين ئةوةيـةش ئةطـةر هـاتو خـؤي     
داواي ئيكوا بكاتنش حةقة ئةو ئازادييةش بدرَيتة خـؤيش خـؤي داوا بكـات لةبـةر ئةسـبابي صـحي بَيـتش يـان         
هةر ئةسبابَيك بَينتش ئةطةر خؤي داواي دةست لة كاركَيشانةوة بكاتنش مـن ثَيموايـة ئةوةشـي ثَيويسـتةش زؤر     

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة ياهرلال زؤر سوثاسش رَيزدار 
 :ابراهي  ياهربةر َيز لال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يتةوىل جملةحمل القضةاء التيةار ثالثةة نةو       )لة ماددةي حةوتةم خاَلي دووةمش كة ئَيستا بؤتة ماددةي حةوتـةم  

لةوارد  مل  نةو يةاليب التعةيني ا ةق الشةراط ا     )ش لَيرة تؤزَيك ديار نييةش ثَيشنيار دةكـةم ثـاش   (ياليب التعيني
تنا استخاام اا تنا اساء  )بكرَيت ( ك)بةثَيي ئةو مةرجانةي كة لةماددةي شةش هاتووةش ( (ثانيا /6)املاد  

 .ش زؤر زؤر سوثاس(استخاام الشالحيا  املوكلة اليه
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار هاذة كةرةم بكة
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 :نشطف  بةر َيز هاذة سليمان

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

مـاوةي خزمـةت كردنـي    )دةربارةي ماددةي هةشتةمش من دوو تَيبيني  هةيةش ئةوين لةسةر بر طةي سـَييةم  
ش مـن ثَيموايـة قـابيلي نـوَي كردنـةوة نـةبَيتش تـةنها        (سةرؤك ضوار ساَلةو يةك جار قابيلي نـوَي كردنةوةيـة  

ةش دةربارةي بر طـةي ثَينجـةمش مـن ثَيشـنيار دةكـةم      ضوار ساَل خزمةتةكة بكات و بطؤر درَيتش لةالي من باشرت
كــة خــاَلَيكي تــري بــؤ زيــاد بكرَيــتش ئــةوين ئةوةيــة ئةطــةر ســةرؤك بــة بر يــاري ثةرلــةمان لةيــةكَيك لــةو   
حاَلةتانةي خوارةوة لة ثؤستةكةي البدرَيتش ئةطةر هاتو خةرقي ئةو ياسايةي كردش ثَيويسـتة البـدرَيتش زؤر   

 .سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شظان امحد كةرةم بكة

 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةي هةشتةم كة دةكاتة مـاددةي حـةوت لـة ئةسـَلي ثرؤذةكـةش لـة بر طـةي دووةمش مـن دةبيـن  تـةوزيي           
ةجليسـي قـةزا ضـؤن تـةعن دةكرَيـت؟      زياتري دةوَيتش بةو شَيوةيةي كة هاتووةش قةراري ئةو ليذنةية هـي م 

ضؤن ئةو كةسة نيشان دةدرَيت كة رةفز كراوة؟ مةسةلةن ئةو مورةشةحانة ديار كرانش هةندَيكيان بـةدَليان  
تتوىل )نةبووش ضؤن قةراري ئةم مةجليسي قةزاية تةعن دةكرَيت؟ش من وا بة ثَيويست دةزامن كة بنووسرَيت 

ئـان ثـازدة   ( التعةيني ايكةون قرارهةا لاضةعا  للطعةو لةالل ثالثةني       جملحمل القضةاء التيةار ثالثةة نةو يةاليب      
ش بـةو شـَيوةية بَيـتش بـؤ ئـةوةي جيهـةتي       (ليرض ترشيح مل ملنشب الرئيحمل ليتوىل الربملةان انتخةا  احةاهمل   )

شـتَيكي  ( اام نةو هة ا القةانون   )كافيـةش ئـةوةي كـة هـاتووة     ( ا ق املةاد  )تةعن ديار بَيتش بر طةي سَييةم ئةو 
 .ةر بؤ خؤي ديارةش ماددةي قانونَيكي تر نييةزيادةش ه

م تتخ  امجراءا  القانونية حبق الرئيحمل تنةا  )ي نةي دابنرَيت (م)لة بر طةي ضوارةمش لة سةرةتاوة دةبَيت 
ارتكابه جبنايةة اا جنحةة ا ةق القةانون     )ئيزافة بكرَيت ( قيانه مبخالفا  تتعلق باتماله الوظيفية اا ارتكابه

نةو  )ئيزافة بكرَينتش لة بر طةي ثَينجةمش لَيرة هـاتووة  ( نسبق نو الربملان ناتاا اجلر ة املش ود ام بعا اذن 
يـة  (احةا  )نـةهات بوايـةش ئـةو    ( احا  احلةام  )لة ئةسَلي ثرؤذةكةي ثَيشرت ( الربملان مل احا  احلام  امتية

 .ش زؤر سوثاس(احا  احلام  امتية)ش ضونكة لَيرة زؤر شامل هاتووة (مل احا  احلام )ئيزافة بكرَينت 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش فةرموون
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 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ســوثاس بــؤ موالحــةزةكاني خوشــك و بــرا بــةر َيزةكانش بــةاَلم ئَيمــة وةكــو ليذنــة هــاور اين لةطــةَل ئــةو    
مش كة ليذنةي نةزاهة ثَيشكةشيان كرد بة خصوصي بر طةي يةكةمي كة وةزيوة بكرَيتـة  موقتةرةحةي يةكة

ثلةش ئةوي تريشي وةكـو مةجليسـي قـةزاش مبَينَيتـةوةش بةنيسـبةت بـاقي موقتةرةحاتـةكاني تـري ئـةو بـرا           
انـة  بةر َيزانةوةش ئةمة نةصةكة رَيك و ثَيـك بـؤ خـؤي هـاتووةش تـةنيا ئـةوةي بـاس لةسـةري كـرا ئـةم حاَلةت          

رئيو بؤي هةبَيت ئيسـتيقالة بكـات لـة ثؤسـتةكةي خـؤيش ئةمـةي كـة لَيـرة بـاس كـراوةش تـةنيا حاَلةتَيكـة             
دةســت لــةكار  ( أش اش ك)حةصــرة بــة موخالةفــة كردنــي ئــين و كارةكــةي خــؤيش بؤيــة ئــةوها هــاتووة          

مي بــةر َيزةوةش دةكَيشــَيتةوةو ليذنةيــةكي بــؤ دادةنرَيــت لةاليــةن جَيطــري ســةرؤكي ثةرلــةمان و دوو ئةنــدا  
برادةرَيك باسي لةوة كرد ئةو قازيـة تةحديـد نـةكراوةش كـةطوترا قـازي مةحكةمـةي تـةمييزش يـةعين هـةر          
قازية لةو قازيانةي لةمةجليسي قةزاش لـة مةحكةمـةي تـةمييزداش هـةموو قازيـةكان وةكـو يـةك وانش مـةرك         

انـةي دَينـة ئـةو ليذنةيـةوةش بـاقي تـري       نيية تةعريف بكرَيتش بَلَيت فاَلنة كةس بـزاتش حاكمَيـك لـةو حاكم   
ئةوةي كة برادةرَيك باسي لةوة كردش ئةطةر هاتو قةبول نةكراش ضي بكات؟ حةقي ضـية؟ ئـةوة مةحكةمـةي    
ئيداري موختةصة بةتةعن كردن لةهةموو قةراراتة ئيدارييةكانش دةتوانَيـت بـؤ خـؤي تـةعن لـة قةرارةكـة       

اور اين لةطـةَل ليذنـةي نةزاهـةو هـيض موالحـةزاتَيكي ترمـان نييـةش        بداتش بةاَلم باقي تري بر طةكانش ئَيمة هـ 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 نةصةكةتان توَيننةوةش بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش ليذنةي نةزاهة ئَيوة موالحةزةتان نيية؟
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش طوتيانش هةمان رةئي ئَيمةيةو هاور اين لةسةريش زؤر سوثاسئةوةي ليذنةي هاوبة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاخري صيا ةتان توَيننةوةش بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي حةوتةم

لةطـةَل ذياننامـةي داواكـارو بةَلطةنامـةي تايبـةت بـة       دواي راطةياندني كارةكة داواكاريي دامةزراندن : يةكةم
 .دامةزراندن ثَيشكةش بة ئةجنومةني دادوةري دةكرَيت
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ئةجنومةني دادوةري هةَلبذاردني سَي لة داواكاراني دامةزراندن هةَلدةبذَيرَي بة مةبةسيت ثااَلوتنيان : دووةم
 .ي ئةم ياسايةش يةكَيكيان هةَلبذَيرَي(يةكةم/5)بؤ ثؤسيت سةرؤكش بؤ ئةوةي ثةرلةمان بةثَيي ماددةي 

ماوةي خزمةتكردني سةرؤك ضوار ساَلةو يةك جار قابيلي نوَي كردنةوةية بـة هـةمان ئـةو رَيكـارو     : سَييةم
 .ي ئةم ياسايةدا هاتووة(5)ئوسوَلةي كة لة ماددةي 

رت لة ثةرلـةمانش رَيكـارة   كاتَي سةرثَيري لة ثلةكةيدا بكاتش بةثَيي ياساو بةروخسةت وةرطرتين ثَيش: ضوارةم
 .ياساييةكان دةرةهةق بة سةرؤك وةردةطريَيت

 :سةرؤك بة بر ياري ثةرلةمان و لة يةكَيك لةو حاَلةتانةي خوارةوة لة ثؤستةكةي خؤي الدةبرَيت: ثَينجةم
 .كؤتايي لة تاوانَيكي ئابر ووبةري بؤ دةرضوو( بات)ئةطةر بة بر يارَيكي دادوةري  -أ

 .ندرا كة كةمتةرخةمةش يان كارو ئةركةكاني خؤي ثشتطوَي خستووةئةطةر سةنَي -ا
 .خراث بةكارهَيناني دةسةاَلتةكان -ت

ي ئـةم ماددةيـة دةردةكـرَي لةسـةر     (ثَينجـةم )لة بر طةي ( اش ك)بر ياري البردن لة هةردوو حاَلةتي : شةشةم
رلــةمان و ئةندامــةتي جَيطــري راسـثاردةي ليذنــةي لَيكؤَلينــةوةش كــة بــة سـةرؤكايةتيي جَيطــري ســةرؤكي ثة  
 .سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و دادوةرَيك لة دادطاي ثَيداضوونةوة ثَيك دَيت

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةي هةشتة دةبَيتة ماددةي حةوتش لةبةر ئةوةي ماددةي ثَينج و شةش يةكخرانش بوونة يةك ماددة

 :ابعةاملاد  الس
تقام يلبا  التعيني بعةا امتةالن تةو املنشةب اىل جملةحمل القضةاء نر قةة ب ةا السةري  ال اتيةة االوثةائق            : اام 

 .اخلا ة بالتعيني
يتوىل جملحمل القضاء التيار ثالثة نو ياليب التعيني ليرض ترشيح مل ملنشةب الةرئيحمل ليتةوىل الربملةان     : ثانيا 

 .و ه ا القانونن( اام /6)انتخا  احاهمل ا قا  للماد  
تكون نا  لانة الرئيحمل ارب  سنوا  قابلة للتجايا ملر  ااحا  ابنفحمل امجراءا  اام ول املنشوص : ثالثا 

 .تلي ا مل املاد  السادسة نو ه ا القانون
تتخ  امجراءا  القانونية حبق الرئيحمل تنا خمالفته  يما يتعلق باتماله الوظيفية ا ق القةانون، بعةا   : رابعا 

 .نسبق نو الربملان اذن
 :يعف  الرئيحمل نو ننشبه بقرار نو الربملان مل احا  احلام  امتية: لانسا 

 .اذا  ار قرار قضائي با  بادانته بارتكا  جناية اا جنحة خملة بالشر  -أ
 .اذا ثبت التقشري اا امهمال اجلسيمل مل اداء ن انه اااجباته - 
 .اساء  استخاام الشالحيا  -ج
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نةو هة ه املةاد  بنةاء تلة  تو ةية جلنةة        ( لانسةا  )نو الفقةر   (  ، ج)يشار قرار امتفاء مل احلالتني : سادسا 
 .حتقيقية تشكل برئاسة نائب رئيحمل الربملان اتضوية نائب رئيحمل جملحمل الوزراء اقاضي مل حمكمة التمييا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

بؤ ئةوةي لة ثرؤتؤكؤلدا بـة هةَلـة بةسـةرماندا تـَي نةثـةر َيتش لـة كورديةكـةدا كـة خوَيندرايـةوةش هـيض لـة            
طؤر انكاريةكاني تةنها ئةو بر طةي دوايي نةبَيت نةخوَيندرايـةوةش لـة بر طـةي يةكةمـدا وشـةي كارةكـة وةكـو        

ة لةسةر ئةوةي بكرَيت بة ثلةش نةوةك كارش مةنصةاش نـةك  خؤي خوَيندرايةوةش ئَيمة هاور اينش هةرسَي ليذن
يةكةمةش لة بر طةي سـَييةمدا  / يةكةم نووسراوةش خؤي شةشةم/ وةزيوةش لة بر طةي دووةمدا ماددةي ثَينجةم

ضـاك كـراوة كـة لـة بر طـةي      ( أ)ماددةي شةشةمةش نةك ثَينجةمش كة نووسراوةو وا خوَيندرايةوةش تةنها خاَلي 
 .ش سوثاسثَينجةمداية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جارَيكي تر صيا ةكة توَيننةوة هةردووال
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةوتةم
دواي راطةياندني ثلةكة داواكاريي دامةزرانـدن لةطـةَل ذياننامـةي داواكـارو بةَلطةنامـةي تايبـةت بـة        : يةكةم

 .َيشكةش بة ئةجنومةني دادوةري دةكرَيتدامةزراندن ث
ئةجنومةني دادوةري سَي لة داواكاراني دامةزراندن هةَلدةبذَيرَي بة مةبةسيت ثااَلوتنيـان بـؤ ثؤسـيت    : دووةم

 .ي ئةم ياسايةش يةكَيكيان هةَلبذَيرَي(يةكةم/6)سةرؤكش بؤ ئةوةي ثةرلةمان بةثَيي ماددةي 
ر ساَلةو يةك جار قابيلي نوَي كردنةوةية بـة هـةمان ئـةو رَيكـارو     ماوةي خزمةتكردني سةرؤك ضوا: سَييةم

 .ي ئةم ياسايةدا هاتووة(6)ئوسوَلةي كة لة ماددةي 
كاتَي سةرثَيري لة كاري فةرمانبةرايةتيةكةيدا بكاتش بةثَيي ياساو بةروخسةت وةرطرتين ثَيشرت لة : ضوارةم

 .دةطريَيتثةرلةمانش رَيكارة ياساييةكان دةرةهةق بة سةرؤك وةر
 :سةرؤك بة بر ياري ثةرلةمان و لة يةكَيك لةو حاَلةتانةي خوارةوة لة ثؤستةكةي خؤي الدةبرَيت: ثَينجةم

ئةطةر بة بر يـارَيكي دادطـايي يةكالكـةرةوةي دادوةري بـة ئةجنامـداني تاوانَيـكش يـان كـةتنَيكي ئابر ووبـةر           -أ
 .حوك  درا بَيت

 .يان كارو ئةركةكاني زؤر ثشتطوَي خستووة ئةطةر سةنَيندرا كة كةمتةرخةمةش -ا
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 .خراث بةكارهَيناني دةسةاَلتةكان -ت
ي ئـةم ماددةيـة دةردةكـرَي لةسـةر     (ثَينجـةم )لة بر طةي ( اش ك)بر ياري البردن لة هةردوو حاَلةتي : شةشةم

َيطــري راسـثاردةي ليذنــةي لَيكؤَلينــةوةش كــة بــة سـةرؤكايةتيي جَيطــري ســةرؤكي ثةرلــةمان و ئةندامــةتي ج  
 .سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و دادوةرَيك لة دادطاي ثَيداضوونةوة ثَيك دَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةنـدامي  ( 61)عةرةبيةكةش موتابقةش ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟      
ئةنـدامي بـةر َيز لةطةَلـدا نييـةش     ( 1)بكاتـةوة؟   بةر َيز لةطةَلدايةش زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز

زؤر سوثاسش بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراش بـؤ مـاددةي نـؤ لـة ئةسـَلي ثرؤذةكـة دةكاتـة مـاددةي هةشـتش              
 .فةرموون

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لة ئةسَلي ثرؤذةكة ماددةي نؤية دةبَيتة ماددةي هةشت
 :مماددةي هةشتة

بةر لةوةي سةرؤك ئةرك و دةسةاَلتةكاني كة بةثَيي ئةم ياساية بر ياري لةسةر دراوة بطرَيتة دةست : يةكةم
 :لةبةردةم ثةرلةمان سوَيندي ياسايي بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوات

بةخوداي مةزن سوَيند دةخؤم ئةركـةكاني فةرمانبـةري  بةر اسـتطؤيي و بـة ئةمانةتـةوةو بـة دَلسـؤزييةوة        )
ئةجنام بدةم و ياساو ثَير ةو و رَينماييةكان بة ئةمانةت و دةستثاكي و بَي اليةنييـةوة جـَي بـةجَي بكـةم بـة      

 (.ئاماجني سةقامطري كردني ثرةنسيثي سةروةريي ياساو بةربةرةكاني كردني طةندةَلي
ةرلةمانــدا ســةرؤك ئةركــةكاني خــؤي بــةثَيي حوكمــةكاني ئــةم ياســاية ئــةجنام دةدات و لةبــةردةم ث  : دووةم

 .بةرثرسيارة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  الثاننة

قبل ان يتوىل الرئيحمل ن انه ا الحياته املقرر  مبوجب ه ا القانون يؤدي انام الربملان اليمني القانونية : أام 
 :التالية

انانة االالص اان ايبق القوانني اامنظمة االتعليما  اقسمل باهلل العظيمل ان اقوم مب ام اظيفيت بشاق ا)
 (.بانانة انااهة احياد ب ا  تثبيت نباأ سياد  القانون احماربة الفساد

 .يؤدي الرئيحمل ن انه ا ق احكام ه ا القانون ايكون نسؤام  انام الربملان حشرا : ثانيا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي نةزاهة رةئيتان



 111 

 
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة وةكو ليذنةي نةزاهة هيض تَيبينيةكمان سةبارةت بة ماددةي هةشـت نييـةش ثَيمانوايـة هـةروةكو خـؤي      
 .مبَينَيتةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

ئَيمــة لــة مــاددةي نــؤ كــة بؤتــة مــاددةي هةشــت لــة بر طــةي يةكــةميان لــة بةشــي ســوَيند خواردنــداش ئَيمــة    
 :طؤر انكارييةكمان تَيدا هةية بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت و ثَيشكةشتان دةكةين

القةوانني  اقسمل باهلل العظةيمل ان اقةوم مب ةام اظةيفيت بشةاق اانانةة انااهةة احياديةة االةالص اان ايبةق           )
 .مان البردووةش ئةمة يةك(للقضاء تل  ظاهر  الفساد(. )اامنظمة االتعليما  ملكا حة الفساد

 .بة رةئي ئَيمة فةقةرة دوو ثَيويست ناكات لةم ماددةيةدا هةبَيتش داوا دةكةين ئيليا بكرَيتش سوثاس/ دوو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـة؟ ناويـان دةنووسـ ش ئـةو بةر َيزانـةي دةيانـةوَيت قسـة بكـةنش         كَي دةيةوَيت قسة بكات لةسـةر ئـةو ماددة  
بـةفرين حسـ ش حســن حممـدش جـالل علــيش تـارا ئةسـكةديش بشـري خــةليلش دكتـؤر امحـد وةرتــيش          )رَيـزداران  

ش كةسـي تـر هةيـة؟ فـةرموو     (عبداللة مام عليش صـباح بيـت اهللش شـظان امحـدش عمـر نـورةديينش عمـر صـديد        
 .بةفرين خان

 :ةفرين حس  خةليوةبةر َيز ب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بر طةي دووةم بـاس لـة بةرثرسـيار بـووني سـةرؤكي دةسـتةكة دةكـات بةرامبـةر بـة ثةرلـةمانش ثَيموايـة لـة             
ماددةي دووةم لة سـةرةتاي ياسـاكة ئَيمـة ئـةوةمان ثةسـند كـردش كـةوا دةسـتةكة بةرثرسـيارةش يـان لـة ذَيـر             

سـةرؤكي دةسـتةكةش بـؤ خـؤي تاجَيكـة لـةنَيو هةيئةكـةداش ثَيويسـت بـةوة           ضاودَيري ثةرلةماندايـةش ئينجـا  
ناكات جارَيكي تر دووبارة بكرَيتةوةش لةبةر ئةوة من ثَي  باشة هةر بر طةكـة هـةَلبطريَيتش لةبـةر ئـةوةي لـة      
ماددةي دووةم لـة بيدايةتـةوة ثةسـند كـراوةش ثَيشـنيارين دةكـةم ماددةيـةك زيـاد بكرَيـتش يـان بر طةيـةكش            
ئةوةتا ببَيتة حوكمة كؤتاييةكانش حوكمةكاني ئةم ياسايةش يان دةستةي نةزاهة ئةسـةري رةجكـي هـةبَيت و    

 .بتوانرَيت لة رابردووشدا كاري ثَي بكرَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر حةسةن كةرةم بكة
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 :حسن حممد سورةبةر َيز 

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
من تَيبيني  لةسةر سوَيندةكة هةيةش ديارة سوَيندةكة دوورو درَيذةو وشةي تيكـراري زؤر تَيدايـةش هـةروةها    
هةندَيكي لة زميين مةهامي وةزيوةكةيـةتيش بؤيـة بـة تةئكيـد ئةطـةر كـورت بكرَيتـةوةش لةوانةيـة جـوانرتو          

 :وازيرت بَيتش من بةو شَيوةية دامر َيشتووة
ظةةيمل ان اقةةوم بامل ةةام املوكلةةة الةةي بشةةاق اانانةةة االةةالص اان احةةرتم الاسةةتور االقةةوانني      اقسةةمل بةةاهلل الع )

ش لَيـرة تـةعليمات هـاتووةش تـةعليمات تـةتبيقي قـانون ناكـاتش تـةتبيقي قـانون مةحكمـة دةيكـاتش            (اامنظمة
 .نيزامين فةرمانبةر دةيكاتش بؤية لَيرة زياتر ئيحتريام بَيتش سوثاس

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .زؤر سوثاسش رَيزدار جالل علي كةرةم بكة

 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكاني من زؤري كرانش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار تارا ئةسكةدي كةرةم بكة

 :بةر َيز تارا حتس  ئةسكةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قبل ان يتوىل الرئيحمل ن انه ا الحياته املقرر  مبوجب : اام )لةبةر صيا ةي عةرةبيةكةيش دةَلَيت  من هةر

ش بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوةش هاور اش  لةطةَل ليذنةي (ه ا القانون يؤدي اليمني القانونية اال ي ينص تل 
َيت اليةني فةسادةكةش ئةو مةبةسيت ياسايي كة شَيوةي قةسةمةكة بةو شَيوةية بَيت طرنطةش كة ثيشان بدر

ضية؟ لة ضيدا تةتبيقي دةكات؟ ئةوين بؤ نةهَيشتين فةسادة لةناويانش لةطةَل ئةوةش  كة دووةم البربَيتش 
 .ضونكة دووبارةيةش هةروةكو هاوكارامن ئةو شتةيان طوتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر بةشري كةرةم بكة

 :بشري خليل حداد.ةر َيز دب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسـبةت ســوَيندةكة مـن هــاور ام لةطـةَل ليذنــةي ياسـاييش كــةوا هةنـدَيك ســيواتةكانيان كـورت كردؤتــةوة       

لة ئةهداي سوَيندةكة لة ( حماربة الفساد)سيوةتةكان زؤرةش ئةوان كورتيان كردؤتةوةش بةاَلم ( بشاق اانانة)
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ش لةبـةر  (اتثبيةت نبةاأ سةياد  القةانون    )ئينجا ( الفساد ب ا  حماربة)روزة بَيتة ثَيشةوةش واتا ئاخريييةش مةف
ئةوةي لة مهامي هةيئة لة ثَيشةوة موحارةبةي فةساد هاتووةش هـةمين وا نيشـان بـدرَين لـة سـوَيندةكةشش      

دةي قانون بؤ خؤي كةوا ئيشي يةكةمي ئةو رةئيسة ئةوةية موكافةحةي فةساد بكرَيتش ئينجا مةبدةئي سيا
تةنويز دةكرَيتش لة دووةم منين لةطةَل ئةوةم البدرَيتش بةاَلم نيوةي البدرَيتش نيوةي يةكةمةكة البدرَيتش 

يكةون الةرئيحمل   )ضونكة ثَيويست بةوة ناكات و حاصل تةحصيلةش بةاَلم نيوةي دووةم مةسةلةن واي لَي بَيت 
 .ار بَيتش سوثاسش تا جَيطةكةي دي(نسؤاَم انام الربملان حشرا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر امحد وةرتي كةرةم بكة

 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةطةَل ئةو رةئيةي ليذنةي هاوبةش  لة زياد كردنةكةيدا بؤ فةقةرةي دووةمش من ثـَي  باشـة لـةدواي تـةواو     

ش (ايكون نسةؤام  انةام الربملةان حشةرا     )كةوانةكة دادةخرَيت بر طةي ئةخريي فةقةرةي دووةم  بوونةكةيش كة
لةطةَل خاَلي يةكةمدا زيكر بكرَيتش ضونكة ئةوةي لة ماددةي دوودا هاتبووش ئةمـة تايبـةت بـوو بـة هةيئـةش      

بـةاَلم ئـةوةي ئَيـرة    يةعين هةيئة بةشَيوةيةكي طشيت بةرامبةر ثةرلـةمان خازيكـة بـؤ رةقابـةي ثةرلـةمانش      
باس لة بةرثرسياريةتي مةسئوولي هةيئةكة دةكاتش يان رةئيسي هةيئةش ئةو رةئيسـي هةيئةيـة مةسـئوولة    

ش (العظةيمل ان اقةوم مب ةام    اقسةمل بةاهلل  )بةرامبةر بة ثةرلةمانش سـةبارةت بـة سـةرةتاي سـوَيند خواردنةكـةش      
ش (العظيمل ان اقوم بتنفية  ن ةام اظةيفيت    اقسمل باهلل) ثَيمواية وشةيةك لَيرة ثَيويستة ببَيتش كة بةو شَيوةية
هةَلبسـت  بـة جـَي بـةجَي كردنـيش يـان ئةجنامـداني        )ضونكة لةكورديةكةشـدا ئةطـةر خوَيندرايـةوةش دةَلَيـت     

ش يـةعين  (ان اقةوم مب ةام  )ش يةعين لَيرة ئةجنامدانيش يان جَي بةجَي كردني دةبَيتة تةنويزش نـةك  (ئةركةكامن
 .ش زؤر سوثاس(ن ام اظيفيت بتنفي  ان اقوم)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عبداهلل علي كةرةم بكة

 :بةر َيز عبداهلل علي ابراهي 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش بـة رةئـي مـن دواي قبـوَل     (بةر لةوةي سـةرؤك دةسـت بـة كارةكـةي بكـات     )لة دةست ثَي كردنةكةدا دةَلَيت 
 .ردني لةاليةن ثةرلةمانةوةش ئةم جوملةية بؤ ئةوة بطؤر َيتكردنش يان هةَلبذا

درَيــذي ســوَيندةكةش مــن لةطــةَل ئــةو برادةرانــة هــاور امش بــةاَلم لــة صــيية كورديةكــةدا ئــةوةي     / دووةمــين
موالحةزة دةكةمش ئةم ياساية بؤ نةخواردني هةموو شـتَيكةش ئَيمـة لـة ثَيشـةوة سـوَيند دةخـؤينش ئةطـةر لـة         

 .ينش بَلَي  سوَيند بَي بة يةزداني مةزنش زؤر سوثاسثَيشةوة بيطؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسش رَيزدار صباح بيت اهلل كةرةم بكة
 

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َي بَينت بنووس  منين لةطةَل ليذنةي ياساييمةش بةاَلم حةقيقةت دةربارةي ئةطةر سوَيند خواردن ظَي رةنط
اقسمل باهلل العظةيمل ان اقةوم مب ةام اظةيفيت بشةاق اانانةة انااهةة احياديةة االةالص اان ايبةق القةوانني            )

ــاد ببَيتــة    (اامنظمةةة االتعليمةةا  ملكا حةةة ظةةاهر  الفسةةاد   ــريةي فةس ــةي زاه ــاتر موحارةب ــن زي ــي م ــة رةئ ش ب
 .موكافةحة

اتكةون هلةا شخشةية نعنويةة لضة       )ددةي دووةمدا هاتووة بةرةئي من بَيتة هةَلطرتنش ضونكة لة ما( ثانيا )
 .ش سوثاس(لرقابة الربملان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شظان امحد كةرةم بكة

 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حيادييـة مكيارَيـك نييـة ئينسـان بـة      من تَيبيني  لةسةر حيادي هةية لة سوَيند خواردنةكةدا هاتووةش ئـةو  
حياد ديار بكاتش يةعين مكيارَيكي مةعنةوييةش من بة ثَيويسيت نابين  بكةينة ماَل لةسـةر خؤمـانش بـؤ مـن     

من هاور ام / حيادييةش بةاَلم بؤ خةَلَيكي تر حيادي نييةش ئةمة هةر زيكر نةكةين باشرتةش بر طةي دووةمين
ش ضونكة لة هيض شوَيين تردا نـةهاتووةش زؤر  (حمل نسؤام  انام الربملان حشرا ايكون الرئي)لةطةَل كاك خةليل 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عمر نورةديين كةرةم بكة

 (:نورةديين)بةر َيز عمر محدام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةكةمش كة ئةم بر طةية نةمَينَيتش بـؤ؟ ضـونكة لـة    دةربارةي بر طةي دووةمش منين تةئيدي ليذنةي هاوبةش د

ماددةي دووةمدا هةيئةتةكة هةمووي خؤي ملكةضة بؤ رةقابةو ضاودَيري ثةرلـةمان بـة سةرؤكةكةشـيةوةش    
ش بـة رةئـي مـن    (ايكون نسؤام  انةام الربملةان حشةرا    )ضونكة كةسايةتي مةعنةوي هةيةش لَيرةدا هاتووة دةَلَي 

ةوة جؤرَيك لـة تـةناقوزي تيايـةش لةطـةَل مـاددةي رابـردووش بةتايبـةتي ئـةو بر طةيـةي          ئةطةر ئةمة بهَيَلدرَيت
ثةيوةندي بة ثَيكهَيناني ليذنةي تةحقيقيةوة هةيـةش لةطـةَل سـةرؤكي دةسـتةش ضـونكة لـةوَي ئـةو ليذنةيـة         

َيك دةبَيـت  تةنها لةاليةن ثةرلةمانةوة ثَيك ناهَينرَيتش بةَلكو جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانين بةشـ 
لةو ليذنةيةش بؤية ثَيويستة ئةوة البربَيتش بة رةئي مـنش ضـونكة ئـةو دةمـي لةوَيشـةوةش لـة ثَيكهَينـاني ئـةو         



 115 

ليذنةيةوة جؤرَيك لة تَيكةَليمان بؤ دروست دةبَيتش ئةطةر ئةمة بهَيَلينةوةش دةبَيت ليذنةي تةحقيقي تةنها 
 .لة ثةرلةمان ثَيك بهَينرَيتش زؤر سوثاس

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عمر هةورامي كةرةم بكة

 :بةر َيز عمر صديد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تَيبيني  تةنها لةسةر ئةو رسـتةي ثـَين سـوَيندةكةيةش ثَيشـنيار دةكـةم صـيا ةكةي بـةم شـَيوةيةي لـَي          
ةو كةسـةي كـة دةبَيتـة سـةرؤكي دةسـتةو      بكرَيتش ئةوين لةبةرضي؟ لةبةر ئةوةي ئةو تةسةلسـولةي كـة ئـ   

تياي تَي دةثةر َيتش تةرابوت و ثةيوةندي ثَيكـةوة هـةبَيتش هـةروةكو لـة ياسـاكةدا هـاتووةش يةكـةم جـار ئـةو          
كةســةي كــة دةبَيتــة دةســتةش خــؤي دةثاَلَيوَيــتش ثــاش ئــةوةي لةطــةَل دوو كةســي تــر دَيتــة ثةرلــةمان و لــة    

اش ئةوةي لة ثةرلـةمان هةَلبـذَيردراش دةبَيـت سـوَيند تـواتش بـؤ ئـةوةي        ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَينش ئينجا ث
ثاش ئـةوةي سـةرؤكي دةسـتة    : )ئةركةكة بطرَيتة دةستش بؤية من ثَيشنيار دةكةمش بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت

ةدا لةاليةن ثةرلةمانةوة هةَلدةبذَيردرَيت ئةم سوَيندة دةخواتش بؤ ئةوةي ئةرك و دةسةاَلتةكاني لـةم ياسـاي  
 .ش سوثاس(هاتوون بطرَيتة دةست

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزانش ئَيستا تةواو بووش ليذنةي هاوبةش رةئيتان لةسةر موداخةلةكان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ت بكرَيتــةوةش ئايــا ســةبارةت بــةوةي هــةموومان موتــةفيق  لةســةر ئــةوةي ســوَيند خواردنةكــة ضــةند كــور

وشــةيةك ثــَين ترَيــتش ثــاش ترَيــت؟ ئــةوة كَيشــة نييــةش تــةنها ئَيمــة ســةرؤكي دةســتة لــة كــاتي ســوَيند    
خواردنةكــة ثابةنــدي بكــةينش بةضــي؟ بر طــةي دووةم البــدرَيتش لةبــةر ئــةوةي لــة مــاددةي دووةمــدا ئَيمــة    

وةها ئةو ماددةيةي ثَيشوو كة ئَيستا دةنطمان دةنطمان بؤ داوةش كةوا لة ذَير ضاودَيري ثةرلةمان دةبَيتش هةر
بؤدا ماددةي حةوتش سةرؤكي دةستة لة اليةن ثةرلةمان دادةنرَيت و دواي ئةوةي تةرشيح دةكرَيت لةاليـةن  
ئةجنومةني دادوةريش ثةرلةمان بؤي هةية لة ثؤستةكة اليبـداتش بؤيـة ثَيويسـت ناكـات لَيـرة باسـي بكـةينش        

ي كة مامؤستا عمر نورةديين روونـي كـردةوةش سـةبارةت بـة وشـةي حيـاديش بـَي        هةروةها لةبةر ئةو هؤيانة
اليةنيش دةبَيت ئةو وشةية هةبَيت و ثابةندي بكةينش كةوا بَي اليةني كارةكةو ئةركةكاني جَي بةجَي بكاتش 

شـيحي سـَي   ئةطةرنا ض قيمةتَيكي دةمَييَنش بؤ ئَيمة ئةركَيكمان هاوَيشتة سةر ئةجنومةني دادوةريش كـةوا تةر 
كةمسان بؤ بكةنش دواتر بَيتة ثةرلةمان و ثةسندي بكةينش هةر بؤ زةمانةتي ئةو بَي اليةنيـة لـة كـاتي جـَي     

ش ئَيمة هةر سَي ليذنة (ن ام اظيفيت)بةجَي كردني ئةرك و مةهامةكاني ثَي راسثَيردراوةش وشةي وةزيوةكة 
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اقسمل باهلل العظةيمل  )ي رادةسثَيرَي لة عةرةبيةكةش لةطةَل ئةوةين كةوا بطؤر درَيت بؤ ئةو ئةركانةي كةوا ثَي
 .ش سوثاس(ان اقوم بامل ام املوكلة الي

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي نةزاهة
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

د خواردنةكـة  ئَيمة وةكو ليذنـةي نةزاهـة هةَلبةتـة هـيض ئيشـكاليةتَيكمان نييـة لةسـةر ئـةوةي كـةوا سـوَين          
دةستكاري بكرَيتش لةبةر ئةوةي دةبَيتة شتَيك وةكو تةحصيل حاصلش كة ئةو بـةر َيزة سـوَيندي خـواردش بـؤ     
ئةوةي ببَيت بة سـةرؤكي ئـةو هةيئةتـةش بـةاَلم سـةبارةت بـة خـاَلي دووةمش كـة دةَلَيـت البردنـي ئـةوة بَيـت             

ش ئَيمة وةكو ليذنةي نةزاهة (انام الربملان حشرا  يؤدي الرئيحمل ن انه ا ق احكام ه ا القانون ايكون نسؤام )
سورين لةسةر رةئي خؤمانش كةوا ئةو خاَلة مبَينَيتش لةبةر ئةوةي لة خـاَلي دووةم راسـتة ئَيمـة دةنطـدامنان     
لةسةري كردووةش بةاَلم لة مـاددةي دووةم ئَيمـة هةيئةكـةمان مةلكـةض كـردووةش بـؤ ئـةوةي لـةذَير رةقابـةي          

ش ثةرلةمان ئةدائي ئةو هةيئةتة ضاودَيري دةكاتش بةاَلم خؤ دةبَيت سـةرؤكي ئـةو هةيئةتـة    ثةرلةماندا بَيت
مةسئووليةتي هةبَيت بةرامبةر بة جيهةتَيكش ئايا ئـةو جيهةتـة كـوَي بَيـت؟ ئَيمـة لـة ليذنـةي ثةرلةمانـداش         

ي نةزاهـةش دروسـت   ئَيستا كاتي كار كردمنان خؤمان لةطةَل ديـواني ضـاودَيري دارايـيش ئةطـةر بَيتـو هةيئـة      
بَيتش ئةو كاتة دةزان  كةوا ثةرلةمان ضةند ثَيويسيت بةوة هةية ئـةو دوو هةيئةتـة هـةبَيتش كـةوا كاريـان      
لةطةَلدا بكات و ئةوانين لةكاتي كاركردندا دةزانن كةوا موخاتةبةي كوَي دةكةنش مةسئووليةتيان بةرامبةر 

ةو خاَلة مبَينَيتةوةش ثاشان بةر َيزَيك باسي ئةوةي كـرد كـةوا   ض جيهةتَيك دةبَيتش بؤية ئَيمة ثَيمان زةرورة ئ
ئةطــةر هــاتو )دةَلَيــت ئةمــة تــةناقوز دةكــات لةطــةَل مــاددةي ثَيشــي خــؤيش كــة لــة خــاَلي شةشــةمدا دةَلَيــت   

ش بـةر َيزانش ئـةو ليذنةيـة كـة     (ليذنةيةك تةشكيل كرا بـؤ تـةحقيد كـردن لةطـةَل ئـةو سـةرؤكة بـؤ البردنـي        
ش تةنها تةوصية دةداتش ئةو بر يار ناداتش ضـونكة لـة خـاَلي ثَيشـي باسـي ئـةوة دةكـةينش كـة         دروست دةكرَيت

كاتي هاتو ئيكوا كراش سةرؤكي ئةو هةيئةتة بة قةرارَيكي ثةرلةمان دةكرَيتش كةواتة ئةوان كاتَيك تـةحقيد  
ئةوان تةنها ليذنةي  كردنةكة جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان و جَيطري ئةجنومةني وةزيران لةطةَل دادوةرةكانش

تةحقيد تةوصية دةكةنش بةَلكو بر يارةكة لةاليةن ثةرلةماني بةر َيزةوة دةبَيتش بؤية ئَيمة ديسانةوة دةَلـَين  
وةكو ليذنة سورين لةسةر ئةوةي كةوا دووةم مبَينَيتةوةو مةسئووليةتي سةرؤكي ئةو هةيئةتة بةرامبةر بة 

 .ثةرلةمان بَيت حةسرةنش زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
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ثَيشنيارَيك هةبوو كة دووةم البرـَيتش ضـونكة لـة مـاددةي ثَيشـرت نائيـب سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـرانين          
ئةندامة لةوَيش لةبـةر ئـةوةي بـؤ ئـةو ثَيشـنيارة رةئـي ليذنـةي هاوبـةش وةردةطـرينش بـؤ ئـةوةي بيخةينـة             

 .دةنطدانةوةش فةرموو
 
 

 :يرؤذان عبدالقادر دزةي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لةطةَل ئةوةين وةكو لة راثؤرتةكةماندا هاتووةش بر طةي دووةم لةو ماددةية ثَيويست ناكات و البـدرَيتش  
تةنها بـة يـةك بر طـة مبَينَيتـةوةش وشـةي يةكـةم و دووةمـين هـةَلبطريَيتش تـةنها سـوَيند خواردنةكـة بَيـتش             

 .كيوايةتةش سوثاس
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

بةر َيزانش وةكـو لـة ليذنـةي هاوبـةش هـاتووةو ضـةند ئةنـدامَيكي ثةرلـةمانين داوايـان كـرد بر طـةي دووةم            
ئةندامي بـةر َيز لةطةَلـة البرـَيتش    ( 54)البرَيتش دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

ئةندامي بةر َيز لةطةَلـدا نييـةش بةزؤرينـةي دةنـط     ( 5)زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 
ثةسند كراو الضووش ئَيستا ماددةكة بةبَي بر طةي دووةم توَيننةوة بةكورديش ثاشان بة عـةرةبيش بـؤ ئـةوةي    

 .بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي هةشتةم

دةخؤم ئـةو كـارةي ثـَي  سـثَيردراوة بةر اسـتطؤيي و ئةمانـةت و دةسـتثاكي و  بـَي         سوَيند بة خواي طةورة ) 
اليةني و دَلسؤزانة جَي بةجَي بكةم وياساو ثـةير ةو و رَينماييـةكان بـة دادوةري ثيـادة بكـةم بـؤ نةهَيشـتين        

 (.طةندةَلي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  الثاننة

قبل ان يتوىل الرئيحمل ن انه ا الحياته املقرر  مبوجةب هة ا القةانون يةؤدي انةام الربملةان الةيمني القانونيةة         
 :التالية

اقسمل باهلل العظيمل ان اقوم بامل ام املوكلة الية بشاق اانانة انااهةة احياديةة االةالص اان ايبةق القةوانني      )
 (.اامنظمة االتعليما  ملكا حة الفساد

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
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ئةنـدامي بـةر َيز لةطةَلدايـةش زؤر سـوثاسش     ( 55)دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتـةوة؟  
ئةندامي بةر َيز لةطةَلدا نييـةش زؤر سـوثاسش بةزؤرينـةي دةنـط     ( 4)كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

 .ةكة دةكاتة ماددةي نؤش فةرموونثةسند كراش ئَيستا بؤ ماددةي دة لة ئةسَلي ثرؤذ
 
 

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :سةرؤك ئةم ئةركانةي خوارةوة ئةجنام دةدات :ية دةبَيتة ماددةي نؤ(11)ئةسَلي ثرؤذةكة ماددةي 
ة سـنووري  بةر َيوةبردني هةموو كارةكاني دةستةو مسؤطةر كردنـي بـة جـَي طةيانـدني ئةركـةكاني لـ      : يةكةم

 .ياساداش بة جؤرَيك بةديهَيناني ئاماجنةكاني مسؤطةر بكات
 :دووةم

ــةي       -1 ــة مووض ــتةيةكي تايبــةت ب ــاني خش ــةراني و دان ــي فةرمانب ــتةو ميالك ــةي دةس ــي بودج ــادة كردن ئام
فةرمانبةرو كارمةنـداني و بـة هةماهـةنطي لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي و نـاردني بـؤ ثةرلـةمان بـة مةبةسـيت            

 .دنيثةسند كر
 .بةخشيين ثاداشت بؤ  ةيري كارمةنداني -1

 :كردنةوةي نووسينطةو لقةكاني دةستة لة ثارَيزطاكاني هةرَيمداو بةم شَيوةيةي خوارةوة: سَييةم
ــتةوة      -1 ــتييةكاني دةسـ ــةرة طشـ ــة بةر َيوةبـ ــثؤرييان بـ ــةثَيي ثسـ ــةوةش بـ ــةني تةكنيكـ ــد لةاليـ ــةكاني لـ بةشـ

 .دةبةسرتَيتةوة
ةي بةر َيوةبةري طشيت لد بةر َيوة دةبات بـةالي كـةمي بر وانامـةي زانكـؤي لـة ياسـادا       فةرمانبةرَيك بة ثل -1

ســاَل كــةمرت نــةبَيتش ئــةو  ( 15)بةدةســت هَينــا بَيــت و خزمــةت كردنــي لــة مةيــداني ثســثؤرييةكةيدا لــة   
يان لة ياسا كةسانةي بر وانامةي ماجستَيريان لة ياسا بةدةست هَيناوة دوو ساَل و ئةوانةي بر وانامةي دكتؤرا

بة دةست هَيناوة ثَينج ساَليان لةو ماوةية بؤ دادةشكَيندرَيتش ماوةي خوَيندن بؤ بةدةسـت هَينـاني هـةردوو    
بر وانامة بؤ مةبةسيت ئةم ياساية بة ماوةي كـاركردن ئـةذمار دةكرَيـتش يـان دادوةر بَيـت لـة ثـؤليين دووةم        

 .كةمرت نةبَيت
كردني بـةجَي هَينـاني حكومـةكاني ئـةم ياسـايةش لةوانـةش سيسـتةمي        دةركردني رَينمايي بؤ ئاسـان : ضوارةم

 .ثشكن  دةربارةي بةرذةوةنديية داراييةكان و مسؤطةر كردني جَي بةجَي كردني
ثَيشكةش كردني راثؤرتي دةوري هةرضوار مانط جارَيك بـؤ ثةرلـةمانش يـان هـةر كاتَيـك ثَيويسـت       : ثَينجةم

ةو دؤزانةي لَيكؤَلينةوةيان تَيدا كراوةو ئةوانةي داخـراون و ئةوانـةي   بوو ضاالكيةكاني دةستةو كورتةيةك ل
رةوانةي دادطاكـاني تايبةاةنـد كـراونش لـة خـؤ دةطـرَي و رَيطـا بـة جـةماوةرو هؤبـةكاني راطةيانـدن دةدرَي            

 .ئاطادارييان دةربارةيةوة هةبَيت
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 .اني هةرَي ش يان هي ديكة بنماي طرَيبةستان لةطةَل هاوكارة نهَينيةكان ض لة فةرمانبةر: شةشةم
دةركردني فةرمانةكاني تايبةت بة ثشكن  و طةر ان و بةكارهَيناني ئامَيرةكـاني لَيطـةر ان و تؤمـار    : حةوتةم

 .كردني نهَيين تايبةت بةكاري دةستةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة عةرةبين كةرةم بكةن
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 :املاد  التاسعة
 : ارس الرئيحمل امل ام امتية

 .ادار  مجي  اتمال اهليئة اضمان تنديت ا لواجبات ا مل حااد القانون مبا يضمو حتقيق اهاا  ا: اام 
 :ثانيا 

اتااد نياانية اهليئة انالك ا الوظيفي ااض  جاال لاص برااتب نوظفي ا اننتسةبي ا ابالتنسةيق نة      -1
 .الية، اترض ا تل  الربملان للمشادقة تلي اازار  امل

 .ننح نكا ن  ليري العانلني -1
 : تح نكاتب ا راع لل يئة مل حما ظا  امقليمل اتل  الشكل امتي: ثالثا 

 .ترتبط اقسام الفرع نو الناحية الفنية باملايريا  العانة مل اهليئة احسب املتشاص -1
ا ل تل  ش اد  جانعية االية مل القانون تل  امقةل الةه لانةة    ياير الفرع نوظف بارجة ناير تام ح -1

نا  متقل تو مخسة تشر  سنة مل جمال املتشاص، اتنال نو ه ه املةا  سةنتان بالنسةبة للحا ةلني تلة       
ش اد  املاجستري مل القانون امخحمل سنوا  بالنسبة للحا لني تلة  شة اد  الةاكتوراه مل القةانون، اتعتةرب نةا        

شير  للحشول تل  اي نو الش ادتني نا  ممارسة مغراض ه ا القانون، اا قاض ميقل  نفه تو الاراسة ال
 .الشنف الثاني

ا اار التعليما  لتس يل تطبيق احكام ه ا القانون مبا  ي ةا نظةام الكشةف تةو املشةا ح املاليةة اضةمان        : رابعا 
 .تنفي ها

ا كلما اقتضت احلاجة يتضةمو نشةايا  اهليئةة انةوجاا      تقايمل تقرير داري كل اربعة اش ر للربملان ا: لانسا 
تو القضايا اليت مت التحقيق  ي ا االيت مت غلق ا االيت احيلت اىل اةاكمل املختشةة ايسةمح للجم ةور ااسةائل     

 .امتالم اميالع تليه
 .حق التعاقا ن  املتعاانني السريني سواءا  كانوا نو نوظفي امقليمل اا نو غريهمل: سادسا 

 .استحااث اقسام مل اهليئة حسب نقتضيا  العمل: بعا سا
ا اار ااانر لا ة بةالتفتيع االتحةري ااسةتخاام اج ةا  التحةري االتسةجيل السةرية اخلا ةة بعمةل          : ثاننا 

 .اهليئة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي نةزاهة رةئيتان
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ية لة ئةسَلى ثرؤذةكةش ئَيمة ضةند تَيبينيةكمان هةية(11)ماددةى (: 9)ددةى ما
 .البدرَيت( هةموو)وشةى : يةكةم
 .دةستةواذةكة بةم جؤرة دابر َيذرَيتةوة: دووةم

ئامــادةكردنى بودجــةى دةســتةو ميالكــى فةرمانبــةرانى و نــاردنى بــؤ ثةرلــةمان بــة مةبةســتى ثةســةند  -1
 .كردنى

 .زياد بكرَيت( دةستة)رستةكةدا وشةى لة كؤتايى  -1
 .  البدرَيت( نووسينطة)وشةى : سَى يةم

 .البدرَيت( بةثَيى ثسثؤرييان)دةستةواذةى  -1
 .لة كؤتايى رستةكةدا البربَيت( لة ثؤلينى دووةم كةمرت نةبَيت)دةستةواذةى  -1

 :بر طةيةكى تر زياد بكرَيت و بةم شَيوةية
 .ادوةرى بكرَيت بة تةنسيبكردنى لَيكؤلةرى داد بؤ كاركردن لةو دةستةداوا لة ئةجنومةنى د: ضوارةم

 :ريزبةنديى بر طةكان لَيرةوة طؤر انيان بةسةر دادَيت
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: ثَينجةم
 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: شةشةم

 :دووبارة بر طةكة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة: حةوتةم
 .نى ثاداشتى دارايى بة هاوكارة نهَينيةكانثَيدا

 .ليذنة تَيبينيى لة بارةيةوة نيية: هةشتةم
 :دووبارة بر طةكة دابر َيذرَيتةوة بةم شَيوةية: نؤيةم

دةركردنــى فــةرمانى تايبــةت بــة ضــاودَيرى و ثشــكن  وطــةر ان و بــةكارهَينانى ئامَيرةكــانى لَيطـــةر ان و          
 .رى دةستةوةتؤماركردنى نهَينيى تايبةت بةكا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئَيمة ضةند تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةية هةية

 :ماددةي دةيةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة دةبَيتة ماددةي نؤيةم
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ثَين ( ليع)كو ليذنةي نةزاهةش ثَيشنياريان كردووة كةوا وشةي هةروة( اام )سةبارةت بة بر طةي يةكةم 
هاتووة البدرَيتش لةبةر ئةوةي ئةعمال هةمووي دةطرَيتةوةش هةموو كارةكان دةطرَيتةوةش ئةو ( اعمال)وشةي 

 .وشةية ثَيويست ناكات
ش لـةوَي  (الةوظيفي نالك ةا  )دواي ئةوةي كة ئامادة كردنـي بودجةكـة دةكرَيـت    -1/ سةبارةت بة بر طةي دووةم

ش بـة هةماهـةنطي لةطـةَل وةزارةتـي دارايـيش ئَيسـتا خؤمـان        (بالتنسيق ن  ازار  املالية)عيبارةك زياد بكرَيت 
بودجةمان لةبةردةستةو بةنيسبةت ميالكات كَيشة هةيةش ضؤن هةموو وةزارةتةكان رَيكيان خسـتووةش بؤيـة   

 .ش زياد بكرَيت(نالك ا الوظيفي)واي لة د( بالتنسيق ن  ازار  املالية)ثَيشنيار دةكةين 
سةبارةت بة بر طةي سَييةمش زؤر باس لـة وردةكـاري كـراوة لـة خـاَلي يـةك و دووةمش ئَيمـة ثَيشـنيار دةكـةين          

ش ( ةتح  ةراع لل يئةة مل حما ظةا  امقلةيمل     )خاَلي يةك و دوو ثَيويست ناكـات و البـدرَيتش تـةنها بر طـةي سـَي      
كاريية ثَيويست ناكاتش ئةوة خؤيان دةتوانن و دةسـةاَلتي خؤيانـة ئـةو كارانـة     ش ئةو وردة(اتل  الشكل امتي)

 .بكةنش شوَيين ئةوةي نيية لة ياسا ئةو وردةكاريية باس بكرَيت
بر طةي ضوارةمش باس لة دةركردنـي رَينمـايي دةكـاتش ئـةو بر طةيـةش ثَيشـنيار دةكـةين كـةوا البـدرَيتش لـةو           

ؤتاييةكانش كة لةوَي دةسةاَلتةكاني ثـَي بـدةين رَينمـايي دةربكـاتش شـوَيين      ماددةية البدرَيت برَيتة حوكمة ك
 .ئَيرة نيية

بر طـةي ثَيـنج و شـةش هـيض تَيبينيمـان لةسـةر نييـةش بر طـةي حـةوتش ئـةوةش دةسـةاَلت بدرَيتـة سـةرؤكي              
ةيـة ثَيشـنيار   دةستةش واتا ثَيشنيار دةكـةين لَيـرة البـدرَيت برـَيتة حوكمـة كؤتاييـةكانش لـة شـوَيين ئـةو بر ط         

دةكةين بر طةيةكي تر زياد بكرَيتش ئةطةر لة يادتان بَيت لة كاتي ثةسند كردني ماددةي ثَيـنجش كـة بر طـةي    
دوو ثَيشنيارمان كرد البدرَيت و شوَيين ئةو نييةش باس لة دةسةاَلتةكان دةكاتش بـاس لـة سـةالحيات دةكـاتش     

ان كـرد بر طةكـة البـدرَيت لـة ماددةكـاني دواتـر زيـاد        كة باس لة موحةقيقي عةدلي دةكردش لةوَي ثَيشـنيارم 
بكةينش شوَيين ئَيرةيةش لة شـوَيين بر طـةي حـةوت بر طـة دووي مـاددةي ثَيـنج بَيتـة ئَيـرةش كـة بـةو شـَيوةية            

ش (الطلب نو اجل ا  ذا  العالقةة بتنسةيب حمققةني تةالني للعمةل مل اهليئةة      : سابعا )بكرَيتة بر طةي حةوتةم 
جَي بةجَي كردني كارةكان ثَيويستيان بة لَيكؤَلينةوةي دادوةري دةبَيتش بؤية ئَيمة ثَيشنيار  لةبةر ئةوةي بؤ

دةكةين بر طةي حةوتةم لَيرة البدرَيت و برَيتة حوكمة كؤتاييةكانش بر طـةي دووةمـي مـاددةي ثَينجـةم بـةو      
 .لةسةر نييةش سوثاسصيا ةي ئَيستا ثَيشكةش  كردن بَيتة شوَيينش بر طةي هةشتةم هيض تَيبينيمان 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزانش كــَي دةيــةوَيت موداخةلــة بكــات؟ ئــةم ئةندامــة بةر َيزانــة دةيانــةوَيت موداخةلــة بكــةنش رَيــزداران  
حممد شارةزووريش قادر حسنش عبدالسالم بةرواريش كاوة حممد ام ش شوان كةري ش شلَير حمي الدينش شـظان  )

ش ثـةروين عبـدالرمحنش دَلشـاد    يةاهر ش بةفرين حس ش حسن حممـدش جـالل علـيش لـال     امحدش سةمرية طؤران
 .ش كةسي تر ماوة؟ نييةش فةرموو(شةهااش امحد وةرتيش شةومن حممد

 (:شارةزووري)بةر َيز حممد امحد علي
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
: دةكةم بـةم شـَيوةية دابر َيذرَيتـةوة    من ئةم تَيبيين و سةرجنانةم هةيةش سةرةتا لة خاَلي يةكةمةوة ثَيشنيار

ش ضـونكة ئـةم   (بةر َيوةبردني هةموو كارةكاني دةستة لةسنووري ياسا بةجؤرَيك ئاماجنةكاني مسؤطةر بكـات )
 .دةستةية بؤ بةديهَيناني ئاماجنةش يان بةديهَيناني ئةمانج ثَي  زيادةش ضونكة ثَيشنياري ئةوة دةكةم

/ يين ثاداشت بؤ  ةيري كارمةندانيش لـة هـةمان كاتـدا بر طـةي شةشـةم     بةخش-1/سةبارةت بة بر طةي دووةم
ماي طرَيبةستش لةر استيدا ئةوة دةضَيتة رَينماييةكاني ئةو دةستةيةوةش لـةم ياسـاية ثَيموايـة زيـادةش ضـونكة      

اتش ئةم دةستةية دوايي دادةمةزرَيت بة ثةير ةوَيكش ثـةير ةوَيك بـؤ خـؤي دادةنَيـتش دوايـي رَينمـايي دةردةكـ       
هَينــانيش يــان ناوهَينــاني هاوكــارة نهَينيــةكان بــؤ ياســاش مــن ثَيموايــة شــتَيكي زيادةيــةش بؤيــة ئةطــةر برــَيتة   
رَينماييةكانةوةش لة هةمان كاتدا لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي ش خاَلي ضوارةمي ئةوين دةركردنـي  

 .ش سوثاستان دةكةمرَينماييةكان برَيتة ماددةي حوكمة كؤتاييةكاني ئةم ياساية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار قادر حسن كةرةم بكة

 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة لة ئةسَلي ثرؤذة ياسـاكةدا مـاددةي دة بـووش لـة بر طـةي دووةم خـاَلي       ( 9)منين تَيبيني  لةسةر ماددةي 
ارمةندانيش منين ثَيشنيار دةكةمش يان برَيتة رَينماييةكانش يان ئةطـةر  بةخشيين ثاداشت بؤ  ةيري ك/ دوو

مبَينَيتةوة بةو كراوةية نةمَينَيتش بةخشيين ثاداشت سةقةفةكةي دياري بكرَيتش مةبلة ةكة دياري بكرَيتش 
 .لةبةرامبةر ضيشداش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار عبدالسالم بةرواري 

 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـن نوســخة عةرةبيةكـةم ثَييــةش منـين لةطــةَل ئـةو دوو بــرادةرةم لـة دار شــتنةوةي ليذنـةي هاوبةشــةش كــة       
اتةااد نياانيةة اهليئةة انالك ةا الةوظيفي ااضة  جةاال لةاص         )ش يان ئةوةلةن هةر البدرَيتش دةبَيتة (ثانيا)

 (.سيق ن  ازار  املاليةبالتن
 :البدرَيتش لةبةر ضةند هؤيةك( ثانيا)ئةوةي / دووةم

زؤر بة عام هاتووةش واتا هةر يةكَيك كة لةناو ئةو دةزطايةدا نييةش دةتوانَيت ثـارةي بـداتَي بـةو شـَيوةية      -1
 .بكةينبةحةقيقةت داعي نييةش وةكو كاك قادر باسي كردش ئةطةر شةش مايةوة دةتوان  لةوَي باسي 

ش ثَيشنيارةكة جارَيكي تر هي ليذنةي هاوبةش تةئيدي دةكةم بة تةعـديلَيكش ئةطـةر قـةبول بكرَيـتش     (ثالثا )
 تح  راع لل يئة مل حما ظا  امقليمل ترتبط نو الناحية الفنية باملةايريا  العانةة   )هةر لةوَي صاي بكرَيت 
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يةايرها  )ويست بوو مـن لةطـةَل ئةوةمـة بَلـَي      ش يةعين حةلي بكةينش ئةطةر ثَي(مل اهليئة حسب املتشاص
ش ضونكة من دةترس  ئةو باسة نةكةينش ئةو ئةساسي فيكرةكة لـة ثرؤذةكـةدا هـاتووة    (نوظف بارجة ناير

ش بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش وةزارةتَيكين هةية بةقةد ئةمة نابَيتش سـَي  (تام يايرها نوظف بارجة ناير)
بي هةيـةش رةئـيو و نـائييب هةيـة بـة دةرةجـة خاصـةش ئـيرت سـَي مـودير           مودير عامي هةيةش مودير مةكتة

عامي هةيةش ضوارش يان بَلَي  تا ثَينج رةئيو فةرعي دةبَيتش ئةوين مودير عـام بَيـتش مـن تةسـةور ناكـةم      
 .ئةوة باش بَيت لةسةر مةبدةئي تةرشيقي حكومةت بَيت

ةي هةيةش وابزامن تةعيقدات و خروجـة لـة زؤر ياسـاش    من دةَلَي  ئةمة هةَلبطريَيتش ضونكة زؤر كَيش( سادسا)
ــةرَي          ــةتي ه ــدةكاني حكوم ــة كارمةن ــدَيك ل ــةَل كارمةن ــَيين لةط ــتَيكي نه ــةنَيك طرَيبةس ــت الي ــؤن دةكرَي ض
ببةستَيتش بة ض شَيوةيةك؟ بة ض رَيطاي قانوني؟ صـالحياتي ضـية؟ حـدودي ضـية؟ ئةطـةر ئَيمـة مبانـةوَيت        

افيةت برةسثَين  لـة رَيطـاي ئـةو دةسـتةيةش ئـةم موتـةعاون سـري و شـتة         تةسبييت مةبدةئي قانون و شةف
 .دوورة لَيي بة تةسةوري منش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار كاوة حممد ام  كةرةم بكة

 :بةر َيز كاوة حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كرد البربَيتش بةاَلم ئةطةر ال نةضـووش مـن ثـَي  باشـة واي لـَي       ليذنةي ياسايي ئيقترياحيان( 1/ دوو)بر طةي 
ش لَيرةدا تؤزَيك كراوةيةش يـةعين مةرجـدار نييـةش    (بةخشيين ثاداشت بؤ  ةيري كارمةنداني دةستة)بكرَيت 

بـة مـةرجَيك بـؤ    )لةوانةية سةرؤكي دةستة ديار نيية دةداتة كَي؟ ثـَي  باشـة وا بكرَيـت مةرجـدار بكرَيـتش      
ش ضونكة لةوانةية دواي باش بةكار نةهَيناني نابَيت ئـةو  (ندي و ئاسانكاري ئاماجنةكاني دةستة بَيتبةرذةوة

 .ميزانية لةبةر دةسيت دةبَيتش كةموكور ي تيا دةكةوَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدارشوان كةري  كةرةم بكة

 :بةر َيز شوان عبدالكري  جالل

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
بةنيســبةت ســَييةمةوةش مــن هــاور ام لةطــةَل ليذنــةي هاوبــةشش كــة يــةك و دووي ئــةو ســَييةمة نــةمَينَيتش     
هةروةها ثَيشنيار دةكةم كة حةوتةم ليذنةي هاوبةش دةَلَيت ترَيتة ئةحكامي خيتاميش مـن ثَيموايـة هـيض    

ــةَل    ــةش لةط ــةكي نيي ــةش  (ا ظةةا  امقلةةيمل  ةةتح نكاتةةب ا ةةراع لل يئةةة مل حم   )جياوازيي ــةوين ئيستيحداس ش ئ
ئيستيحداس و كردنةوةش راسـتة ئـةو ئةقسـامةش جياوازييـةكي ئـةوتؤي نييـةش هـةردووكي دوو شـيت تازةيـةش          
ســةرؤكي ئــةو دةســتةية بــؤي هةيــة  داميــةزرَينَيتش يــان بيكاتــةوةش راســتةش لةوانةيــة لــة رووي ئيدارييــةوة   

مين لةناو هةيئةكـةدا هةيـةش لـة فـةرعَيكش يـان لـة موديريةتَيكـدا        مةكاتب و فروق فراوانرت بَيتش بةاَلم قس
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هةيةش هةر دةسةاَلتي ئةوةش بؤضي ئةوة برـَيتة ئـةحكامي خيتـامي؟ ئةمـة لَيـرةدا مبَينَيتـةوةش مـن ثَيموايـة         
ش ئـةو  ( تح نكاتب ا راع لل يئة مل حما ظا  امقليمل ااستحااث اقسام حسب نقتضيا  العمةل : ثالثا )بكرَيت 

 .انة بكرَين بة يةكش ئةوةي يةكدوو
ش (حق التعاقا ن  املتعاانني السةريني )منين هاور ام لةطةَل ئةو هاوكارانةم كة باسيان كردش ( سادسا / )دووةم

لـةوَي لـةكوَي جـَي    ( اتااد نياانية اهليئة انالكات ا الةوظيفي )يةعين بةر اسيت ئةمة لةكوَيي يةكةمدايةش كة 
ين طرَيبةست لةطةَل كؤمةَلَيك خةَلك بكةيتش بةر اسـيت لـةكوَيي ئـةو ميزانيـةو ئـةو      دةبَيتةوةش كة تؤ بة نهَي

ميالكة جَي دةبَيتةوةش دواي ئـةوة بةر اسـيت زؤر رَيطـا خـؤش دةكـاتش مببـورن ئـةم دةسـتةية بـؤ نةهَيشـتين           
ةس  هةية ك( 11)طةندةَلييةش هةم ديسان رَيطا خؤش دةكاتش من سةرؤكي ئةم دةستةيةم لة خؤمةوة دةَلَي  

تةعاقودم لةطةَليان كردووة بة نهـَيين و ثـارةي مانطانـةي دةدةمـَي يـةكي مليؤنَيـك دينـارش تكـام وايـة ئةمـة           
بةر اســيت ئَيمــة دةمانــةوَيت رَيطــا لــة طةنــدةَلي بطــرينش جــارَيكي تــر بــؤ خؤمــان بــة ياســايةك فةقةرةيــةك    

ةستةية مةجالي طةندةَلي بـؤ دةكةينـةوةش زؤر   دادةنَي ش لةطةَل رَيزمداش هةر كةسَيك دةبَيتة سةرؤكي ئةو د
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شلَير حمي الدين كةرةم بكة

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوو جـار مسـؤطةر   لـة خـاَلي يةكـةم    / من هةندَيك تَيبيني  هةية لةسةر صيا ة كردني ئةو خااَلنـةش يةكـةم  
بـةر َيوةبردني ئةركـةكاني دةسـتةو    )كردن دووبـارة بؤتـةوةش بؤيـة حـةز دةكـةم بـةو شـَيوةية دابر َيذرَيتـةوة         

ش ئـةو دوو  (بةجَيطةياندني  ئةركةكاني بةجؤرَيك بةديهَيناني ئاماجنةكان لة سـنووري ياسـادا مسـؤطةر بكـات    
 .مسؤطةرة البدرَيتش بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة

ئامادة كردني بودجةي دةسةاَلت ميالكي فةرمانبةرانش بكرَيتة سةرثةرشـيت ئامـادة   / دووةمش خاَلي يةكةم لة
كردني بودجـةي دةسـةاَلتش ضـونكة تـةنها ئامـادة كردنـي بودجـة ئـةركي سـةرؤك نييـةش بةشـةكاني لـد بـة              

 .سثؤريبةر يوةبةرايةتية طشتيةكاني دةستة ببةسرتَيتةوة لةاليةني تةكنيكيةوة بةثَيي ث
دووةمش لة خاَلي دووةمدا هاور ام لةطةَل رةئي بةر َيز كاك عبدالسـالمش بةر اسـيت ئـةوة ناطوجنَيـت ئـةو هـةموو       

 .ثلة وةزيوية لةناو ئةو هةيئةية لةطةَل مةبدةئي تةرشيدش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شظان امحد كةرةم بكة
 :قادربةر َيز شظان امحد عبدال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لـة بر طـةي يـةك مـن دةبيـن  كاميلةتـةن مـةهامي        ( ثانيةا  )من تَيبيني  لةسـةر بر طـةي يـةكي دووةم هةيـةش     
رةئيو لة زميين مةهامي هةيئة بَينتش كة خـؤي رةئيسـي ئـةو هةيئةيـةش يـان هـي ئـةو دةسـتةيةش ئـةوة لـة           

ش هـةر ئـةو تَيبينيـةم هةيـةش هاور امـة لةطـةَل بر طـةي        زميين مةهامي هةيئة دةبَيـتش نـةك مـةهامي رةئـيو    
 .حةوت ليذنةي ياسايي ثَيشنياري كرد بووش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار مسرية طؤران كةرةم بكة

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي دووةممان كرد ئةوةلةن ئةوة هيض صيا ةكةي كـرا دووةم البرـَيتش   ماددةي دةيةم لة ئةسَلي ثرؤذةكةش باس
ش ئةطـةر  ( تح نكاتةب ا ةراع لل يئةة مل حما ظةا  امقلةيمل     )منين لةطةَل ئةوةدا بوومش هةم فةقةرةي دووةم 

لة قةزاو ناحيةكانين دابنرَيتش ئةويشـ  ثـَي باشـةش زؤر ئـةم شـتانة باسـي       ( تنسيحمل نكاتب حتقيق)بكرَيت 
ا ةاار نظةام داللةي    )و ئةوانةش دةكرَيت لةطةَل هةيئةش ئةطةر فةقةرةيةك لَيرة زياد بكرَيـت   ئيستيحداس

لةجياتي ئةو ئيستيحداس و ئةو شتانة كة نيزامي داخيلي دةيطرَيتـةوةش زؤر  ( اهليئة لاص بتشكيال  داائر
 .سوثاس

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

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اتااد نياانية اهليئةة انالك ةا الةوظيفي    )بةرةئي من ظَي رةنطا بَيتة دار شنت ( 1/ثانيا )دةربارةي ماددةي نؤ 
 .ش بة رةئيا من ئةظةي ديكة زَيدةية(لارج ا ضمو املوازنة العانة لالقليمل للمشادقة تلي ا نو قبل الربملان

 .ش سوثاس( تح نكاتب ا راع لل يئة مل حما ظا  امقليمل تل  ان يايرها نوظف بارجة ناير تام/ ثالثا )
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار بةفرين حس  كةرةم بكة
 :بةر َيز بةفرين حس  خةليوة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماوة ئامـاذةي ثـَي بكـةمش ئـةوين بـاس لـة كردنـةوةي         سوثاسش قسةكاني من كرانش بةس يةك خاَلي برووك

نووسينطةو فةرعةكان دةكات هي دةستة لة ثارَيزطاكاني هةرَي ش بةاَلم ئَيمـة نابَيـت ئـةوةمشان لـةبري برـَيت      
كة ئيداراتي سةربةخؤمان هةيةش ئيدارةي طةرميامنان هةيةو لة داهاتووشدا ئيداراتي تـر دةكرَيتـةوةش بؤيـة    

 .ثشتطوَي ترَينش زؤر سوثاسنابَيت ئةوانة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر سوثاسش رَيـزدار دكتـؤر حةسـةن كـةرةم بكـةش تكايـة موقةيـةت بـن نةبَيتـة حكومـةت لـةناو حكومـةتش             
ضونكة ئَيمة حكومةتي خؤمان هةيةش فةرمانبةران هةنش جَيطاي ئيكتيمادنش جَيطاي ئيحتريامنش هةيئةتَيكي 

 .ت موتابةعة بكاتش يةعين زؤر زؤر ئةوةي ثَي نةكرَينتش كةرةم بكةش فةرموومةركةزي بةقوةت هةبَي
 

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة رةئي منين هةندَيك لة فةقةرةتةكاني ئةو ماددةية زيادةش هةندَيك فةقـةرة ثَيويسـتة لـةناو ماددةكـةدا     
ش (ادار  مجية  اتمةال اهليئةة   : اام )ةسـةر كـردش لةوانـة خـاَلي     هةبَيتش هةروةكو ليذنةي هاوبةش تةئكيديان ل

منــين نوســخة عةرةبيةكــةم لةاليــةش بــة رةئــي مــن ئةمــةيان تةحصــيل حاصــلةش دةتــوان  اليببــةينش بــؤ     
 (.امشرا  امداري ااملالي  تل  اهليئة ااملوظفني االعانلني  ي ا)تةئكيدين مبَينَيتش دةكرَيت واي لَي بكرَيت 

 اقةرار )خاَلي دووش خاَلي يةكةميان زؤر دوورو درَيذ كراوةتةوةش ئةطـةر هـةر يةكسـةر بكرَيـت بـة       بةنيسبةت
 .ئةم هةموو تةفاسيلةي تري نةدةويست، (للمشادقة تلي ا اىل الربملان اتقا  ا املوازنة السنوية لل يئة

 .ادةش منين لةطةَل ئةوةمة زي(العانلني ليري نكا ن  ننح( )ثانيا )خاَلي دووةمي 
ئةمةشيان بة رةئي من يةكَيكة لة مةهامي هةيئةش بؤية (  تح نكاتب ا راع اهليئة مل حما ظا )بةنيسبةت 

ئةطةر لَيرة البرَيتش ضونكة ئَيمة لةوال مةهامي هةيئةمشان هةيةش لةطةَل ئيستيحداسي ئةقسـام بكرَيـت بـة    
 .يةك فةقةرةش ترَيتة سةر مةهامي هةيئة

ش ضـونكة ئةمـة دروسـت    (التعاقةا نة  املتعةاانني   )لةطةَل ئةوةم كة ئةمة البرـَيت  بةنيسبةت شةشةمش منين 
كردني جةيشَيكي دةتـوان  بَلـَي  موخابةر اتيـةش شـةفافيةتي تيـا نييـةش جطـة لـةوةش هـيض زةروري نييـةش           

يش خؤشي رةئيسي هةيئة بةثَيي قانون دةتوانَيت موكافةئة بدات بة هةر يةكَيك كـة موتـةعاون بَيـت لةطـةلَ    
 .بؤية زةروري نيية لَيرة بَيت

بةنيسبةت شةشةمش هةروةكو بامسان كرد بكرَيتة مةهامي هةيئةش من دووش سـَي ثَيشـنيارم هةيـة وةكـو دووش     
ش ضونكة رةئيسي هةيئة تةمسـيلي هةيئـة   (متثيل اهليئة لا  اليري)سَي ماددة زياد بكرَيتش يةكَيكيان لةوانة 

 .لة هةر مةوقيكَيك كة ثَيويست بَيت بكات لةو شوَينانةي كة ثَيويستةش
ئَيمة لة شوَييَن كة نائييب بؤ دادةنرَيتش رةئيسي هةيئة هةندَيك لة سةالحياتي خؤي دةداتَيش بؤيـة  / دووةم

لةرئيحمل اهليئةة تفةويض بعةض نةو  ةالحياته       )ثَيويستة ئَيمة لَيرة لة مةهامي هةيئةكة تةئكيد بكةينـةوة  
ش (امنظمة الشادر  مبقتضة  لنائبةه اللمةاراء العةانني اا املفتيشةني العةانلني      املنشوص تلي ا مل ه ا القانون ا

لةطةَل ليذنةش  بةنيسبةت خاَلي ئةوةي داوا لة وةزارةتي عةدل بكات بؤ موحقيقيين عةدلي بـةثَيي قـانون   
 .ئيزافة بكاتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار جالل علي كةرةم بكة
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 :ز جالل علي عبداهللبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلي يةكةمش راستة مةهامةكاني سةرؤكي دةستةكة ئةو شتانةي كـة بـاس كـراوة لـة     / بةنيسبةت ماددةي نؤ
ش (بة ئامادة كردني ثةير ةوي نـاوخؤي دةسـتةكة  )نووسينةكةش من كورديةكةم الية شتَيكي بؤ ئيزافة بكرَيت 

تةكة ئةمة بكاتش من لةطةَل رةئي ليذنةي هاوبةش  لة دووةمدا خـاَلي يةكـةم و   يةعين دةبَيت سةرؤكي دةس
ــي        ــتةو ميالك ــةي دةس ــي بودج ــادة كردن ــدا ئام ــةَل مانةوةي ــةاَلم لةط ــةمَينَيتش ب ــان ن ــتش ي ــةك ترَي دووةم ي

 ........فةرمانبةران و داناني خشتةيةكي تايبةت بة مووضةي فةرمانبةران
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دووةمش يان لة سَييةم لة
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خشتةيةكي تايبةت بة مووضـةي فةرمانبـةرانش خشـتةي تايبـةت بـؤ مووضـةي فةرمانبـةرانش وا تـَي دةطـةم          

م ئَيمة نيزامي خؤمان هةيةش نيزامي رةواتب هةيةش خشتةي تايبةت نييةش ئةوة البردني شتَيكي باشـةش بـةالَ  
بةخشـيين ثاداشـت بـؤ ئـةو كارمةندانـةي كـة هاوكـاري ئةركـةكاني         / لة مانةوةيـدا بةنيسـبةت خـاَلي دووةم   

 .دةستةكة دةكةنش بؤ  ةيري ئةوةش يةعين ئةوة زؤرَيك دةطرَيتةوة
فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةر َيوةبةري طشيت ئةرك و كاري لد بةر َيوة دةبـاتش  )بةنيسبةت سَييةمش خاَلي دووةم 

 .لد بةر َيوة دةباتش ئةرك و كاري لد بةر َيوة دةبات نةك
بةنيسبةت ضوارةمش راست كردنةوةيةكةش بؤ ئاسان كردني بةجَي هَينانيش حكومةكانيش نووسراوةش بكرَيت بة 

 .حوكمةكاني
بة مةسةلةي راثؤرتي دةوري ئةو برادةرانـةي كـة وةزيوـةيان بينيـوةش راثـؤرتي دةوري دائيمـةن و       / ثَينجةم

تةن لة رووي ياساييشةوة سَي مانط جارَيكش يان شةش مـانط جارَيـكش ضـوار مانطةكـة نـةخرَيتش شـازة       عادة
بةنيسبةت ئةو ئةرك و نيزامانةي لةناو عَيراق و كوردسـتاندا هـات بـنش بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم كـة هةرسـَي         

 .لي تةواوش كة سَي مانطةمانط جارَيك بَيتش ضونكة كة دةبَيتة ضوار تةقريرش ضوار تةقريرةكة دةبَيتة فةس
بةنيسبةت خـاَلي شةشـةمش ثشـتطريي كـاك عبدالسـالم و بـرادةران دةكـةمش بةر اسـيت مـاي طرَيبةسـنت لةطـةَل            
فةرمانبةراني هةرَي ش بةر اسيت كورةش تؤ سةرؤكي دةستةيش فةرمانبةراني هةرَي  دةهَيينش مةعاشـَيكي تـري   

 .ةت ئةو خاَلةوة لةطةَل ئةوةدام كة البربَيتش زؤر سوثاسدةداتَيش بَي قسةي ئةم و ئةو بَييَنش بةنيسب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة ياهرزؤر سوثاسش رَيزدار لال 
 :ابراهي  ياهربةر َيز لال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 (.امتية مامل ا الرئيحمل يؤدي)بكرَيت بة ( الرئيحمل  ارس)سةبارةت ظي ماددة ثَيشنيارم ئةوةية لةجياتي 
 اداريةة  شةؤان )ش ئةوة ئيشي سةرؤكي هةيئة نييةش ئةوة ئيدارةيةك لَيرة هةية (اهليئة نياانية اتااد/ ثانيا )

 اتةااد  تلة   امشةرا  )ش ئةوة ئيشي ئةوةيةش ئيختيصاصاتي ئةوةيةش بؤية من ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة (انالية
ش ئـةوة هـةموو حـةزف بكرَيـتش     (اننتسةبي ا  ظفي ةا نو رااتةب  لاص جاال الوظيفي انالك ا اهليئة نياانية

 تلة   اترض ا املالية ازار  ن  ابالتنسيق الوظيفي انالك ا اهليئة نياانية اتااد تل  امشرا )تةنها بكرَيت 
 .ش تةنيا ئيشراف كردن بَينت(تلي ا للمشادقة الربملان

يان فةرقش يةعين ئةوة لَيرة كةليمةيةك ش ئايا ئَيمة مةكتةا دةكةينةوةش (ا راع نكاتب  تح/ )خاَلي سَييةم
ش بؤيـة ضـاكرتة بكرَيتـة    (ا ةراع  نكاتةب   تح)نةقصةش يان مةكتةا دةكةينةوةش يان فةرق دةكةينةوةش نابَيت 

 (.امقليمل حما ظا  مل)ش ضونكة فروق لةوانةية ئيداريةن بةقوةترت بَيت و بةهَيزتر بَيتش ( راع  تح)
 .ش ئةوة بر وات بؤ نيزامي داخيلي(ةاهليئ اقسام ترتبط)خاَلي يةكةم 

ثَيشنيار دةكةم بر واتة مـاددةي دوازدةش ضـونكة لـةوَي تةشـكيالتي ئةمـة هةيئةيـةش ئـةو موديريـاتي         / دووةم
 .ثَيكهاتي باشرت دةبين ش خاَلي دووةم بر واتة ماددةي دوازدةش ئةوَي شوَينَييتش نةك ئَيرة

ش ئـةوةش  (السريني املتعاانني ن  التعاقا)ن دةكةمش كة حةقي ش منين ثشتطريي برادةرا(سادسا )سةبارةت بة 
 نشةراع  سةبل  نةو  نناسةبا   نةايراه  اتتمةاد )بكرَيت بة ( سادسا )تؤزَيك ئةوة دةبَيتش بؤية من ثَيشنيار دةكةم 

 .ش زؤر سوثاس(اظيفته جمال مل املتعلقة املعلونا  تل  للحشول
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةروين عبدالرمحن كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار 
 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةخشيين ثاداشـتش مـن لَيـرة هـاور ام لةطـةَل كـاك       / بةنبيسةت ماددةي نؤيةمش بر طةي دووةم لة خاَلي دووةم

يري كارمةندان لةجياتي قادرش كة نيسبةي ثاداشتةكة دياري بكرَيتش هةروةها هؤيةكةشي دياري بكرَيتش  ة
 .كارمةندان بؤ ئةو كةسانةي كة موخبرين بة خةبةري راست

دةَلَيــت بةشــةكاني لــد لةاليــةن تةكنيكيــةوة بــةثَيي   / خــاَلي يةكــةم/ هــةروةها بةنيســبةت بر طــةي ســَييةم 
وة ثسثؤرييان بة بةر َيوةبةرايةتية طشـتيةكاني دةسـتةوة ببةسـرتَيتةوةش مـن ثـَي  باشـة بـة سـةرؤكي دةسـتة         

 .ببةسرتَيتةوة
من هاور ام لةطةَل هاوكارامنش كة ماي طرَيبةستةكة نـةمَينَيتش هـةروةها ثشـتطريي    / بةنيسبةت خاَلي شةشةم

رةئيةكةي ليذنةي نةزاهة دةكـةمش كـة لـةجياتي ئـةو طرَيبةسـتة موكافةئـةي هاوكـارة نهَينيـةكان بكرَيـت ض          
 .زؤر سوثاسفةرمانبةران لة هةرَي  بَيتش ياخود ئةوانةي ديكةش 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار دَلشاد شةهاا كةرةم بكة
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 :بةر َيز دَلشاد شهاا حاجي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةربارةي خاَلي دووةم لة ماددةكةش منين لةطةَل ئةو رةئية دام كة سةرؤك موكةلةف نيية بة ئامادة كردني 
نش ئينجا ئةو بةرثرسيارة لة ئامادة كردنـيش يـاخود لـة ئيشـراف كردنـي وةكـو       بودجةش هةيئاتي تر موكةلةف

 .ئةوةي كاك جةمال ئيشارةتي ثَي كرد
كردنةوةي نووسينطةو لدش فيكلةن ئةوة ئةطةر بـؤ  / زؤرَيك لة رةئيةكاني من مامؤستا جةمال طوتيش سَييةم

يداراتي هةرَي ش لة ئيـداراتين ئةوانـةي وةكـو    ثارَيزطاكانةش بكرَيتة كردنةوةي لقةكاني دةستة لة ثارَيزطاو ئ
مامةَلـــةي ثارَيزطايـــان لةطةَلـــدا دةكرَيـــتش لقـــي لـــَي بكرَينـــةوةش ئةطـــةر مةبةســـتين نووســـينطةكاني نـــاو   
هةيئةتةكةيــةش ئيستيحداســي نووســينطةكان بكرَيــتش لَيــك جيــا بكرَينــةوة لــة مــةوزوعي موحافــةزاتش واتــا   

كةدا زيـاد بكرَيـت و بـؤ ثارَيزطاكـان تةحديـد بكرَيـتش كـةوا لقـي لـَي          نووسينطةو مةكاتيب تر لةناو هةيكةلة
 .دةكرَيتةوةش ئيداراتين زياد بكرَيت لةوَيدا

خاَلي دووةمش من لةطةَل ئـةوةداني ش كـةوا ديسـان ئةمـةش حةسـر بكرَيـت ئـيال دةبَيـت بر وانامـةي لـةبواري           
ي دةسـتة موناقةشـةمان لـَي كـردش بـةاَلم بـةو       ياسادا هةبَيتش ثَيموايـة مةجالةكـةي كراوةتـر بهـَيَل ش سـةرؤك     

ئاراستةيةدا دةر ؤيشت كةوا وا بة ثةسند زانرا كة ياسايي بَيتش ئةمة مةرك نيية ياسايي بَيت بة ديتين مـنش  
بواري تر هةن كة دةتوانن ئةم كارة بكةنش بةتايبـةتي لـةبواري كـارطَير ي و ذمَيريـاري و بـواري دارايـي تـرش        

ييداش زيكر كردنيش باس كردني ئةوةي كةوا ماوةي خوَيندن بة خزمةت حيساا بكرَيـتش  بوارةكاني تري دارا
ماوةي خوَيندن عادةتةن بة خزمةت حيساا دةكرَيتش يةعين هـةر خزمـةتي فيكلـي حيسـابةش ثَيويسـت بـة       

ي زيكر كردني ناكاتش ضونكة بةثَيي قةوان  بة خزمةتي فيكلي حيساا دةكرَيتش ئةطةر ئةوة لةجَيطاي خؤ
مايةوةش ئـةطينا مـن ئةسـَلةن لةطـةَل ئـةوةدامش ضـونكة ئـةوة باسـي هةيكةليـةت دةكـاتش وةكـو ئـةوةي بـراي              
ــي         ــدا باس ــةش لةوَي ــَلي ثرؤذةك ــة ئةس ــاددةي دوازدة ل ــَيتة م ــةوة بر ــداش ئ ــارةتي ثَي ــةمال ئيش ــاك ج ــةر َيزم ك ب

كة لَيـرةدا نةقصـَيكي   هةيكةليةتةش كـة باسـي هةيكةليـةتي دةسـتةكة دةكرَيـتش باسـي ئـةوةش بكرَيـتش ضـون         
ترين هةيةش با ئةو بةر َيوةبةرة طشتية ضؤن دادةنرَيتش يةعين كة لةزميين هةيكلةليةتةكةدا باس دةكرَيـت  
و شــَيوازي دانــاني بةر َيوةبــةرة طشــتيةكانين بــاس دةكرَيــتش ضــونكة ئــةمين بةرثرســي ئــةم فةرمانطةيــةش  

ةلوعةيـةك بةر َيوةبـةري طشـيت تـرين هـةن كـة لـة        ياخود بابَلَي  لقةكـة ثلـةي بةر َيوةبـةري طشـتييةش م    
ماددةكاني تردا هاتوونش كة فةرمانطة سةرةكيةكانش ياخود يةكـة سـةرةكيةكاني دةسـتةكة بـةر َيوةي دةبـةنش      
بؤية ثَيشنياري ئةسَلي  ئةوةيـةش كـة ئـةم بر طةيـة برـَيتة الي هةيكةلـةكانش ثشـتطريي كـاك جـةمال دةكـةمش           
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زو ئاليةتي داناني بةر َيوةبةرة طشتيةكان بكرَيتش ضونكة لَيرةدا ئةمـةش نـةهاتووةش   ئينجا لةوَيدا باسي شَيوا
وةكو ئةوةي ئةمانة هةمووي دةسةاَلتي تةعي  لة دةسيت رةئيسـي هةيئـة دةبـنش كـة بـة ديـتين مـن ئةمـة         

خؤي و  كةموكورتيةش ثشتطريي رةئي ليذنةي هاوبةش دةكةم لةوةي كة رَينماييةكان نةقل بكرَين بؤ شوَيين
 .ثَيويست ناكات لةو ماددةيةدا هةبَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر امحد وةرتي كةرةم بكة

 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيـرة مـةهامي هةيئةيـة    سةبارةت بة ماددةي دةيةم لة ئةسَلي ثرؤذةكةش ثَيمواية هةنـدَيك لـة مةهامـةكاني    
خؤيش بةاَلم كراوةتة مةهامي رةئيسي هةيئةش بةاَلم لةبةر ئةوةي ئةم ماددةيةمان ثةسند كـردش كـة مـاددةي    
ثَينج بووش تازة ناتوان  بطةر َيينةوة بؤ ثَيشةوةش لةبةر ئةوة لَيرة ناضارين هةنـدَيك لـةو مةهامانـة دةبَيـت     

يـةش بةر اسـيت ئـةركي هةيئةيـة بـة كـولش يـةعين بـة رةئـيو و بـة           تةسبيت بكرَيتش دةبواية ئيكـدادي ميزان 
ئةنــداماني دةســتةكة ثَيكــةوة ئامــادةي بكــةن و ثَيشكةشــي ثةرلــةماني بكــةنش بــةاَلم لةبــةر ئــةوةي مــاددةي  

 :ثَينجمان ثةسند كردووة كة مةهامي هةيئةيةش لَيرةدا من ضةند سةرجنَيك  هةية لةسةر ئةو ماددةية
ش (ادار  اتمةال اهليئةة اضةمان ادائ ةا لواجبات ةا     )البـدرَيت  ( مجية  )َل ئـةوةم كـة وشـةي    ئةوةلةنش منين لةطة

 (.تنديت ا)باشرتة لة ( ادائ ا)ثَيمواية وشةي 
 

ش هاوكارانيش  باسيان كردش ئايـا مـةكاتب بَيـتش يـان فـروق بَيـت؟ ئايـا لَيـرة         (نكاتب  تح/ ثالثا )سةبارةت بة 
ايـة دةكرَيـت لَيـرةش بكةينـةوةش دةكرَيـت لـة مـاددةي دوازدةمـي ئةسـَلي          بَيتش يان لة موديريات بَيـت؟ ثَيمو 

ثرؤذةكة بَيتش كة لةوَي باس لة ثَيكهَيناني بةشةكاني هةيئة دةكاتش من لَيرةدا ثَيشنيار دةكةم بةو شـَيوةية  
ل  ان يايرها  تح  راع مل حما ظا  انان امقليمل ت)بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة ( ثالثا )خاَلي يةك و دوو لة 

ش يـةعين هـةردوو خاَلةكـة    (نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  ش اد  جانعيةة االيةة مل جمةال املتشةاص    
بكرَيت بة يةكش مةكاتب نةبَيتش تةنها فروق  بَيـتش هـةر فـرعَيكين موةزةفَيـك بـة دةرةجـةي مـودير عـام         

 .َيتش لة مةجالي ئيختيصاصي خؤيسةرثةرشيت بكاتش خاوةني شةهادة بَيتش بةاَلم شةرت نيية لة قانون ب
من ثَيشنيار دةكةم ئةو راثؤرتة دةوريةي كة ثَيشكةش بة ثةرلةمان دةكات سَي مـانط  ( لانسا )سةبارةت بة 

 (.للربملان اش ر ثالثة كل داري تقرير تقايمل)بَيتش نةك ضوار مانطش 
 

داوا بكرَيــت تةنيســيب ( نةةو الطلةةب)ســةبارةت بــة خــاَلي حةوتــةمش لةطــةَل رةئــي ليذنــةي هاوبةشــدامش كــة    
موحقيق  عةدلي  كار بكات لة هةيئةداش بةاَلم من ثَيشنيار دةكةمش كة ئةو موحقيد عةدالنة داوا بكرَيـت  

ش لةبـةر ئـةوةي موحقيـد عـةدةلي سـةر بـة مةجليسـي        (العالقةة  ذا  اجل ةا   نةو )لة مةجليسـي قـةزاش نـةك    
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ارةتي عةدلين نـ ش لةبـةر ئـةوة مـن ثـَي  باشـة بـةو        قةزانش سةر بة هيض جيهةتَيكي تر نينةش سةر بة وةز
 :شَيوةية دابر َيذرَيتةوة

 .ش زؤر سوثاس(اهليئة مل للعمل تاليني حمققني تنسيب القضاء جملحمل نو الطلب/ سابعا )
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شةومن حممد كةرةم بكة

 :بةر َيز شةومن حممد  ريب
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

ضةند تَيبينيةك  هةبوو لةسةر ئةم ماددةيةش بَيطومـان مـن لةسـةر ثـرؤذة ئةسـَليةكة قسـة دةكـةمش مـاددةي         
ش ثَيويســتة وةك كــاك جــةمال باســي كــرد  (الةةوظيفي انالك ةةا اهليئةةة اتةةااد نياانيةةة/ )دةيــةمش بر طــةي دوو

 للمشةادقة  الربملةان  تلة   اترضة ا  املاليةة  ازار  بالتنسةيق نة    الوظيفي انالك ا اهليئة نياانية تل  امشرا )
 (.تلي ا

ي بـؤ ئيزافـة   (اهليئةة  مل)بةنيسبةت بر طةي دووةوةش بر طةي دووش ئةطةر هاتو ئةو بر طةية مايـةوةش ثَيويسـتة   
 (.اهليئة مل للمنتسبني نكا ن  ننح)بكرَيت 

كرايـةوةش فةرعةكـة خـؤي    بةنيسبةت بر طةي سَييةوةش بةباشـي دةزامن مـةكاتب البـدرَيتش ضـونكة كـة فـةرق       
ئيشي خؤي جَي بةجَي دةكاتش ثَيويست ناكات مةكاتيب جياواز لة ضةند جَيطايةك بكرَيتـةوةش ضـونكة ئـةوة    

 .دةبَيت بةزؤري كارو باَلو بوونةوةي ئين و كارةكان
 اهليئةةة مل العانةةة للمةةايريا  الفنيةة  الناحيةةة اقسةةام  ةرع نةةو  تةةرتبط/ )بر طــةي يةكـةم / بةنيسـبةت ســَييةم 

ش دواي ئةوةي كة دَيت دةَلَيت مودير عامَيك دابنرَيتش ئةطةر ماجستَيري (امقليمل مل املتبعة التعليما  احسب
هةبَيتش ئةطةر دكتؤراي هةبَيتش بةر اسيت ئةمة لة هةموو وةزارةتةكان ئةو تةعليماتة هةيةش يةكَيك ئةطـةر  

كتؤرا بَيت حيسابي خدمةي خؤي بؤ دةكـاتش  بةكالؤريؤس بَيت دةرةجةكةيش ئةطةر ماجستَير بَيتش ئةطةر د
حسةب التعليمةا    )ثَيويست ناكات لَيرةداش بة رةئي من روون كردنةوةيةك لَيرةدا بكرَيـتش بـةس بنووسـرَيت    

 وز الطلةب نةو جملةحمل    )ش ثَي  باشة لة كؤتايي ئةم بر طةيةداش ئةم بر طةية ئيزافة بكرَيت (املتبعة مل امقليمل
ش هةر هةمان دائرية دةتوانَيت داواي (دتاء العام اا القاضي احياد ذل  كل ارب  سنوا القضاء انتاا  تضو ام

ئينتيــدابي يــان قــازي يــان ئيــديكاي عــام بكــات و ضــوار ســاَل جــارَيكين تةحديــد بكرَيــتش كــة كؤتــايي بــة    
 .ئيشةكةي بَيت

ة ثَيكهَينــاني هةيئــةي لةطــةَل ئــةوةدا رةئيــةكي تــرم هةيــةش ئــةم بر طةيــة ترَيتــة مــاددةي دوازدةوةش ضــونك 
 .ئيداريية كة لة ماددةي دوازدة بة تةواوةتي باسي كردووة
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ش بر طـةي ضـوار مـن بـة بر طـةي خيتـامي دةبينمـةوةش        (القةانون  هة ا  تطبيةق  لتسةي يل  تعليما  ا اار: رابعا )
َي ترَيتة خيتاميةوةش ضونكة ئةمـة عيالقـةي بـة دةركردنـي تةعليماتةوةيـة بـؤ تـةنويزكردن و جـَي بـةج         

 .كردني ئةم قانونة
لة بر طةي شةشةمش منين هةمان رةئي هاورَيكامن هةيةش كة بة باشي دةزامن ئةو بر طةية نـةمَينَيت لَيـرةداو   

 .حةزف بكرَيتش سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار فرسةت امحد كةرةم بكة

 :سكرتَيري ثةرلةمان/ بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

بر طةي دووةم ئةطةر وةكو خـؤي مايـةوةش رةئـي مـن ئةوةيـة حةصـر نـةكرَيت لةسـةر قانونيـةكانش هـةر بـؤ            
منوونة ئةوةي هةيئةي نةزاهةي كوَيت با بَلَي ش ضونكة ئةسَلي ئيشةكة تةدقيقي ماليـةش خيرباتـي مـةتلوا    

ئيختيصاصــي تةشــريكي و موحاســةبةيةش بــا حةصــر  لــةوَيش قانونــةش ماليــةش ئيدارةيــةش تيجارةيــةش قةزايــةي
 .نةكةين بة قانونيةكان بة تةنيا

بر طــةي شــةشش بــة رةئــي مــن حــةزف بكرَيــتش ضــونكة ئةوةلــةن مــوةزةف بــةخؤي موكةلةفــةش ئةطــةر هــاتو 
 حالَةةتَيكي طةندةَليش يان ئيهمالَيكي ديتش مةكةلةفة قانونةن ئـةويرت بكـاتش بـةو شـكلة ئَيمـة مـوةزةي فَيـرة       

رةشوة دةكةينش الزمة ئيشي خؤي نةكاتش هةتا ثارةي ثَي بدةينش بة رةئي من شتَيكي خراثةش هةر هةيئةكة 
بةخؤي بة وةسائيلي خؤي مةشروعَيكش كـة برادةرَيـك ئيقترياحـي كـردش وابـزامن كـاك جـةمال بـووش حـةقي          

 .ةعلومات وةربطرَيتهةية خؤ ئةطةر نةصيشي تَيدا نةبَيتش حةقي هةية بة هةر وةسيلةيةكي مةشروق م
ش بـة رةئـي مـن ئةطـةر     (التحةري  اج ةا   ااستخاام االتحري بالتفتيع لا ة ا اار ااانر/ )بر طةي هةشتةم

ــةزا        ــة ق ــةاَلت ل ــرينش بــا ئَيمــة دةس ــةزا وةربط ــةي ق ــتش الزمــة موافةق ــااَلن بَي ــةر م ــةفتين و تــةحري لةس ت
خاص بَيت بة دائريةيـةكي رةمسـي بَيـتش    وةرنةطرينش تةدةخولة لة ئين و كاريش ئةطةر تةحري و تةفتين 

 .حةقيان هةية بةخؤيان تةحري و تةفتين بكةنش ئةوة هيض مانيكةتَيكي قانوني نابَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دكتؤر ارسالن كةرةم بكة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
 نة   التعاقةا حـد  )ش (العةانلني  ليةري  نكا ةن   نةنح )مةسةلةيةك سةرجني راكَيشام ثَين ئةوة تيكـرار بؤتـةوةش   

ش لةوالشةوة باسي تةفتين و تةسـجيلي سـري و شـيت وا دةكـاتش جـارَي ئايـا ئـةوة نابَيتـة         (السريني املتعانني



 143 

ساين تةعامول بكات؟ ضونكة دةزطاكاني ئاسـاين  بةديلي ئاساين؟ ئةوة نابَيتة دةزطايةكش كة خؤي وةكو ئا
 .بةشَيكمان هةية بؤ ئيقتيصادش لةبةر ئةوة من ثَيمواية ئةمة كارَيكي خراثة

مومكينــة مــةجاليش وةكــو برادةرَيــك باســي كــرد مــةجالي ئــةوةش تاتــة ثَيشــةوة زةمينــة ســاز   / دووةميــان
امـةرئي بـووش ديـار نـةبووش نـازاني ثارةكـة ضـؤن        كردنَيك بكاتش بؤ ئةوةي طةندةَلي لةوَي ببَيتش كة شـتَيك ن 

 .سةرف دةبَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش ليذنةي هاوبةش فةرموون
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـة دةكـاتش جيايـة    سةبارةت بةو ماددةيةش ئةو ماددةية باس لة دةسةاَلتةكاني سةرؤكي دةسـتةي طشـيت نةزا  

لةطةَل ماددةكةي دواترش ماددةي دوازدةش كـة بـاس لـة ثَيكهاتـةكاني دةسـتة دةكـاتش واتـا تةشـكيالتي هةيئـةش          
طوتوطـؤ زؤر لةسـةر ئـةوة كــرا ئـةوةي لـة مــاددةي دوودا هـاتووة لَيـرة بطوازينــةوةو برـَيتة مـاددةي دواتــرش          

ةم هاتووةش لَيرة ئَيمة ئايـا دةسـةاَلت دةدةينـة سـةرؤكي     بةر َيزانش جياية ئةوةي لة ماددةي نؤ لة بر طةي سَيي
دةستةي طشيت نةزاهةت بةوةي كة ماي ئةوةي هةبَيت لد بكاتةوةش يان نا؟ بةاَلم جيايـة لةطـةَل كردنـةوةيش    
ياخود بةر َيوةبـةري طشـيتش بةر َيوةبةرايـةتي طشـيت و فةرمانطـةكانش كـة لـة مـاددةي دوازدةدا هـاتووةش لَيـرة           

ثَيك دةين ش لقَيك بؤ دةستة لة ثارَيزطاكان و يةكة كارطَير يةكان بكاتةوةش يـان نـا؟ ئـةوة ثرسـيارة     دةسةاَلت 
لَيرةش بؤية ئَيمة لةطةَل مانةوةي بر طةي سَييةم ش بةاَلم بةو هةموو وردةكارييـة نـاش هـةروةكو لـة راثـؤرتي      

كــة لــة خـاَلي يــةك و دووي بر طــةي   هـةردوو ليذنــة ثَيشـنيارمان كــردووةش ثَيويســت بـةو وردةكارييــة ناكـات    
امقلةيمل   اادارا  حما ظةا   مل لل يئةة فتح فروق )سَييةمي ماددةكةدا هاتووةش تةنها بر طةكة بةم شَيوةية بَيت 

ش ثَيويســت بــة (امقةةل تلةة  االيةةة جانعيةةة شةة اد  تلةة  حا ةةل تةةام نةةاير بارجةةة نوظةةف يةةايره ان تلةة 
بةر َيوةبةرايةتي ئـةو لقانـة دةكـاتش كـاتي ثةسـند كردنـي نـاوي        ثسثؤريةكةش ناكات و بةر َيوةبةرَيكي طشيت 

دةستةكةش لةبريتانة كة ناومان لَينا دةستةي طشيت نةزاهـةش لةبـةر ئـةوةي لـد لـة ثارَيزطاكـان دةكرَيتـةوةش        
 .بؤية ثَيويستة دةستة سةرةكيةكة دةستةي طشيت بَيت

ش ئـةو بر طةيـة ثَيويسـيت بةدار شـتنةوةيةش     (ئامـادة كردنـي بودجـةي دةسـتة     -1/ بر طةي دووةم)سةبارةت بة 
ــتةية       ــةم دةس ــةمي ئ ــتة بةرثرســي يةك ــةر دةبَيــت مبَينَيتــةوةش ســةرؤكي دةس ــدادي ميزانيةكــة ه بــةاَلم ئيك
ــة        ــيت ب ــةاَلم ثَيويس ــثَيردراوةش ب ــتةية راس ــةو دةس ــةي ب ــةو ئةركان ــةكان و ئ ــةموو وردةكاريي ــة ه ــة ل بةرثرس

بةر َيزتان هةندَيك وردةكـاري تَيدايـةو دانـاني جـةدوةل و ئةوانـةش       دار شتنةوةيةش هةروةكو لةسةر ثَيشنياري
 .ئةوة ثَيويستة البدرَيت
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بر طةي شةشةمش ئَيمةش ثشتطريي ئةو ثَيشنيارة دةكةينش كةوا داوا كراوة البدرَيت و ثَيويسـت ناكـاتش لةبـةر    
اوكـاري بكـاتش لـة بر طـةي     ئةوةي سةرؤكي دةستة ماي  بةستين طرَيبةسيت هةية لةطةَل هةر كةسَيك و كة ه

 .سَييةم وشةي مةكاتب البدرَيتش ئَيمةش ثشتطريي لةوة دةكةينش هةر ئةوةندة تَيبينية بووش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش كاك عمر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ناكةمـةوةش بـةاَلم موالحةزةيـةك  لةسـةر ئـةو فةقـةرةي كـة        بةنيسبةت موقتةرةحي منش قسةكاني بـرادةرم  

خاصة بة تةفتين كردنش فةقةرةي هةشتش وةكو كاك فرسـةت و كـاك دكتـؤر ارسـالن باسـيان لةسـةر كـردش        
راستة تةفتين حةقَيكي تايبةتية مةحصورة لة قانوني ئوصولي موحاكـةماتي جةزائيـداش حـةقي تـةفتين     

ةي يةكداش تةفتيشي خةَلكش تةفتيشي ماَل و شـوَين و ئةمانـة مةحصـورة    لة فةقةر( 73)بةطوَيرةي ماددةي 
بة حاكمي تةحقيقةوةش بةطوَيرةي قانوني ئوصولي موحاكةماتي جةزائيش دةَلَيت دةبَيت ئةمرَيك دةربرـَيت  

ش ئةو ماددةية سوَلتةيةكي موختةصة بة قانونَيكش سوَلتةي موختةصـي قـانونش بـةطوَيرةي    (73)لة ماددةي 
ي ئوصولي موحاكةماتي جةزائي دةطةر َيتةوة بـؤ حـاكمي تـةحقيدش كـة ئـةو صـةالحيةتَيكي مةتلـةقي        قانون

هةيةش سوَلتةي موختةص هةيةش بة تةفتين كردني هةر كةسَيكش يان هةر ماَلَيكش ئَيمة ئةطةر بطةر َيينـةوة  
يةكـداش بـاس لـةوة    بؤ ماددةي شةشش لَيرة لةم ياسـايةي خؤمـان بامسـان كـرد لـة مـاددةي شـةش لـة بر طـةي          

دةكاتش كة تةحقيد لة قةزايةي فةساد دةكات و ئيحالةي دةكات بؤ حماكمي موختةصةش كة ئيحالةي كرد بؤ 
حمـــاكمي موختةصـــةش يـــةعين مـــةحاكمي موختةصـــةش دةبَيـــت ئيكمـــالي ئيجرائاتـــةكاني تـــر بكـــاتش ئـــةو   

ســةي فةســادةكةي كــردووةش ئيحرائاتانــةي كــة ثَيــي دةوترَيــت ئيجرائــاتي جــةزائي بــؤ حــوك  دانــي ئــةو كة 
تةفتين كردنيش حيجز كردنيش موحاكمة كردنيش ئيوادة لَي وةرطرتينش دواتر ئيحالة كردن بؤ مةحكةمـةي  
جينايات بَيتش جونج بَيتش ياخود مةحكمةيةك لةو مةحكةمانة بَيتش لةبةر ئةوة منين هاور ام لةطةَل ئةو 

دكتؤر ارسالنين باسيان كـردش سـةالحيةتي تـةفتين    موقتةرةحةي كةهةردوو بةر َيزان كاك فرسةت و كاك 
لَيرة نابَيت بدرَيتة دةست سةرؤكي ئةم دةستةيةش ضونكة ئَيمة لة ماددةي شةش موصـادةقةي يـةك شـتمان    

ش ئـةو تـةنيا دةليلـةكان كـؤ دةكاتـةوةش      (املختشة اةاكمل اىل ااحالت ا الفساد قضايا التحقيق مل)بؤ كرد دةَلَي  
ئاتة جةزائيةكاني خاصة بة مةحكمة دةكاتش لةبةر ئةوة ثَيويستة ئـةو بر طةيـةش لَيـرةدا    ماتةبةقةي ئيجرا
 .نةمَينَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاسش بةر َيزانش ئَيستا ثَينشنيار هات كة بر طةي شةشةم البرَيتش ئةوة دةخيةينة دةنطدانةوةش ليذنةي 

 .نةزاهة كةرةم بكةن
 :عمر امحد بةر َيز ئةظ 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة بةثَيي راثؤرتةكـةمانش بـةثَيي ئـةوةي كـة رةئـي هـةموو ئةنـداماني ليذنةكـةمان لةسـةر بـووةش وشـةي            

ئَيمـة هاتووينـة ئيكـدادمان دانايةتـةوةش ضـونكة دةسـةاَلتي       ( ثانيةا  )ش (اام )مان هةَلطرتووةش ثاشان لة (مجي )
بكاتش ضونكة بة واذووي ئةو دةردةضَيت ميزانيةي ئةو هةيئةتـةش بـةاَلم بـةم    سةرؤكة كة ئيكدادي ميزانية 

 (.اتااد نياانية اهليئة انالك ا الوظيفي اترض ا تل  الربملان للمشادقة تلي ا)شَيوةيةمان لَي كردووة 
 مل العةانلني  ريلي نكا ن  ننح)مان بؤ زياد كردووةش ضونكة لَيرةدا (اهليئة مل)ش دووةميانش ئَيمة وشةي (ثانيا )

ش سةالحياتي سةرؤكةش ئةو كةسانةي كة عامل ن  لةو هةيئةتةش ئـةو دةتوانَيـت و دةسـةاَلتي ئـةوةي     (اهليئة
هةبَيت كة موكافةئة بدات بةو كةسانةي كة كاريان بؤي كردووةش ثاشان ئَيمة وشةي مةكاتبمان هـةَلطرتووةش  

ة هاور اين لةطةَل ئةو رةئييانـة كـة دةَلـَين ئيـداراتي بـؤ زيـاد       ش تةنها فروعمان داناوةش ئَيم(ثالثا )هةَلبةتة لة 
ش (امتةي  الشةكل  اتلة   اادارات ةا  امقلةيمل  حما ظةا   مل لل يئةة   راع  تح)بكرَيتش بؤية ئَيمةش لةطةَل ئةوةين 

لة كؤتايي خاَلي بةكةمـدا  ( املتشاص حسب)ئَيمة لةطةَل ئةوةين كةوا مبَينَيتةوة وةكو خؤيش بةاَلم وشةي 
ــت   ــَي بَي ــتش واي ل  حسةةب)ش (اهليئةةة مل العانةةة باملةةايريا  الفنيةةة الناحيةةة نةةو الفةةرع اقسةةام تةةرتبط)البربَي

 .هةَلبطريَيت( املتشاص
ش ئَيمة لةطةَل ئةو رةئيةيةنش كة بـةر َيز كـاك فرسـةت ئامـاذةي ثـَي كـردش هةنـدَي ئةنـدام ثةرلـةماني          (ثانيا )

املي شةهادةي قانون بَيـتش بؤيـة ثشـتطريي لـةو رةئيـة دةكـةينش       بةر َيزش ئاماذةيان ثَي كردش شةرت نيية ح
كةوا وشةي قانونةكة هةَلبطريَيتش مةرك نييةش با حاصلي شةهادةي قانون نـةبَيتش هـةر ئيختيصاصـَيكي تـر     

ش ئةوةشـي  (الثةاني  الشةنف  تةو   نفه ميقل قاض اا)بَيتش لة كؤتايي بر طةكةشداش ئَيمة لةطةَل ئةوةين كةوا 
طريَيتش بــةاَلم ئَيمــة لةطــةَل مانــةوةي ئــةو بر طــة دايــنش لةبــةر ئــةوةي وةكــو ليذنــةي هاوبةشــين    لــَي هــةَلب

ئاماذةيان ثَي كردش دروست كردنيش دامةزراندني فةرعةكان با لة دةسةاَلتي سةرؤكي دةستةكةدا بَيـتش بـةاَلم   
عةكان دةبَيت لة دةسـةاَلتي  ماددةي دوازدة لَيرة باسي موديرياتي هةيئةكة دةكاتش بةاَلم دروست كردني فةر

كـة دةَلـَي    ( رابعةا  )هةيئة خؤيان بَيتش سةرؤكي هةيئة خؤيان بَيتش ئَيمـة خـاَلَيكي ترمـان ئيزافـة كـردووة      
ش بةر اسـيت زؤر زةرورة كـة ئَيمـة ئـةو     (الطلب نو جملحمل القضاء تنسيب حمققةيني تةاليني للعمةل مل اهليئةة    )

ةش ئَيمة موحةقيقيين عةدلي  كـة كـار دةكـةن لـةناو ئـةو هةيئةتـةش       خاَلة زياد بكةين لَيرةش ضونكة ثَيويست
 .دةبَيت لةاليةني مةجليسي قةزاوة بَيت بؤ هةيئةتةكة دةست نيشان بكرَيت

سةبارةت بة خاَلي ثَينجةم و شةشةمش هةَلبةتة تةسةلسولةكةي لةالي ئَيمة طؤر اوةش تَيبينيمان لةسـةر نييـةش   
 حةق )زؤربةي بةر َيزان ئاماذةيان بةوة كـردش دةبَيـت هـةَلبطريَيتش كـة دةَلَيـت       بةاَلم لةسةر خاَلي شةشةمش كة

ش ئَيمـة لَيـرةدا هـةَلمانطرتووةش    (غريهةا او مـن   امقلةيمل  نةوظفي  نةو  كانوا سواءا  السريني املتعااننيمع  التعاقا
ش لةبـةر  (تعةاانني ناليةة للمخةربيو اامل   نكا ةن  مـنح  )وةكو ليذنة ئيقترياحي ئةوةمان كردووةش كـةوا بكرَيتـة   

ئةوةي ئَيمة لَيرةدا ثَيويستيمان بةوةية خةَلكانَيك هةبَيت و سةرؤكي هةيئة بتوانَيت موكافةئةيان بكـات و  
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ئةو خةَلكانة بتوانن كار بكةنش بؤ ئةوةي تةزويدي هةيئةكـة بكـةن بـة مةعلوماتـةوةش بؤيـة بـة زةرورميـان        
 .زاني ئةو خاَلة لَيرة زياد بكةين

 
ــاي  ــاَلي كؤت ــاتو        خ ــةر ه ــة ئةط ــةوةداينش ك ــةَل ئ ــةش لةط ــةمش ئَيم ــاَلي حةوت ــةوةداينش خ ــةَل ئ ــةش لةط يش ئَيم

ئيستيحداسي ئةقسام بكرَيت با بةثَيي كارةكة لة دةسةاَلتي سةرؤكةكةدا بَيتش ئةمة حةصـرة بـة دةسـةاَلتي    
نـةش بـةاَلم خـاَلي    سةرؤكش نةك هةيئةتةكةش بؤية خاَلي حةوتةم  دةبَيت مبَينيتةوة بة رةئـي ئَيمـة وةكـو ليذ   

هةشتةمش ئَيمةش هاور اين لةطةَل رةئي ليذنةي هاوبـةشش ئةطـةر بَيتـو ئـةوان ضـؤن بر ياريانـدا هـةَلبطريَيتش        
 .ياخود مبَينَيتةوةش ئَيمة لةطةَل رةئييان هاور اينش زؤر سوثاس

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زان ئةنـداماني ثةرلـةمان و ليذنـةي هاوبـةش هةيـةش      زؤر سوثاسش بةر َيزانش ئَيستا ضةند ثَيشـنيارَيكي بـةر يَ  

ش داوا كــراو ثَيشــنيار كــرا البرــَيتش برــَيتة احكــامي خيتــاميش ليذنــةي هاوبــةش  (رابعةةا )بةنيســبةت / يةكــةم
( رابعا )موتةفيقن لةسةر ئةوةش ليذنةي نةزاهة ئَيوةش موتةفيقن؟ دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَل ئةوةية 

 بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش           لَيرة البرـَيت دةسـيت  
ثَيشنياري ضةند ئةندامَيكي بةر َيز هةبووش البرَيتش دةخيةمة ( سادسا )بةكؤي دةنط ثةسند كرا لَيرة الضووش 

نييــة دةســيت بــةرز دةنطدانــةوةش كــَي لةطةَلدايــة البرــَيت دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاسش كــَي لةطةَلــدا 
الضــووش ( سادسةةا )بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاسش بةزؤرينــةي دةنــط ثةســند كــرا الضــووش دوو كــةس لةطةَلــدا نييــةش  

 .فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اثؤرتي هاوبةش بة سةبارةت بة بر طةي حةوتةمش ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة لَيرة البدرَيتش لةبةر ئةوةي لة ر

ــاددةي    ــة م ــةربةخؤ ب ــةكي س ــةاَلتةكة     ( 16)ماددةي ــةربةخؤش دةس ــةكي س ــة ماددةي ــردووةش بكرَيت ــان ك بامس
دةمَينَيتش هي سةرؤكي دةستةيةش بةاَلم لة ماددةيةكي سةربةخؤ لة حوكمة كؤتاييةكاني ياساكة بَيـتش بؤيـة   

 .لَيرة البدرَيتش بكرَيتة ماددةيةكي سةربةخؤش سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

لَيرة البرَيت دةسيت بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش   ( سابعا )بةر َيزانش دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَل ئةوةية 
ش ليذنـةي  (ثاننةا  )كَي لةطةَلدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش بـةكؤي دةنـط ثةسـند كـراش ئَيسـتا           

 (.ثاننا )هاوبةش رةئيتان بة 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة بر طةي هةشتةم ثَيشنيارَيكمان لةاليةن جةنابي سكرتَيري ثةرلةمان بؤ هـاتش كـة بـةو شـَيوةية     

 :دابر َيذرَيتةوة
 (.ا اار ااانر لا ة بالتفتيع االتحري مل داائر امقليمل انكان اقوع احلادث: ثاننا )

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .فةرموو صيا ةكةي توَينةوة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزانش ئةو صيا ة لةاليةن جةنابي سكرتَيري ثةرلةمان بةم شَيوةية دار ٍَِيذراوةتةوة
 :بر طةي هةشتةم لة ماددةكة

ارسةةة ن نةةة اا اظيفةةة املشةةمول بنحكةةام هةة ا  ا ةةاار ااانةةر لا ةةة بةةالتفتيع االتحةةري مل حمةةل مم : ثاننةةا )
 (.القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوقتةي نيزاميش فةرموو

 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة نيزامي موعاقةبةي موةزةفينمـان هةيـةش ئَيمـة رةقابـةي ماليمـان هةيـةش ئَيمـة ئـةمين ئيقتيصـادميان          
ة مةلوعة هةيئااان هةيةش ئيشي تةفتين و موالحةقةي دةكـةنش هةيئـةي نةزاهـة لـة هـةموو      هةيةش ئَيم

ــاتي        ــي جيه ــي ئيكالم ــتَيكي زان ــةر ش ــروعةش ئةط ــةير مةش ــيب   ــووني  كةس ــةرةكي بةدواداض ــي س ــا ئيش دني
موختــةس دةكــاتش بــةاَلم بــة رةئــي مــن ئةمــة تــةناقوزة لةطــةَل هــةموو ئةنزميــةي قــائي ش ئــةو دةتوانَيــت     

 .الميان بكاتش تاكو ئةواني تر برنش بةاَلم تةفتيشةكة دةبَيت هةيئةي ثؤليسي هةبَيتش زؤر سوثاسئيك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جةالل فةرموو
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةمش      ــايي دةك ــي ياس ــةر َيزان برادةران ــكرتَيرو ب ــةنابي س ــتةي ج ــيارَيك ئاراس ــن ثرس ــي  م ــادة كردن ئــةركي ئام

ثةير ةوي ناوخؤي ئةم دةستةيةش كة يةكةم جارة لة هةرَيمي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيتش كـة زؤر طـرنط   
 .و هةستيارةش ئةركي ئامادة كردني نيزام داخلي لة ئةستؤي كَي داية؟ لة كوَي جَيي بؤ دةكةنةوة؟ سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو كاك شوان
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 :ز شوان عبدالكري  جاللبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هاوكارَيكمان داواي ئـةوةي كـرد بر طـةي هةشـتةم هـةر البربَيـتش وا ثَيويسـت دةكـات بـةر َيزتان يةكـةم ئـةوة            
 .تةنة دةنطدانةوةش ئةطةر النةبراش ئةو كاتة لةسةر صيا ةكة قسة بكرَيتش زؤر زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيزانش راستةش ثَيشنيارةكةت لةجَيي خؤيةتيش ضةند ئةندامَيكي بـةر َيزي ثةرلـةمانش كـاك عومـةر روونـي      بةر 

 .كردنةوةش هةية؟ فةرموو
 
 
 

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةي ئين و كاري ئةم هةيئةتة تةحديد كراوةش مـن وةكـو ثَيشـرتين باسـ  كـردو عـةرزم كـردن لةسـةر مـاد         
شــةشش دةنطمــان لةســةر داوةش ئــةم هةيئةتــة تــةحقيد لــة قةزايــةي فةســاد دةكــات و ئيحالــةي مةحكمــةي     
موختةسي خؤي دةكاتش كة ئيحالةي مةحكمةي موختةسي كردش يةعين ئيجرائاتي موحاكمة ئيرت دةكةوَيتة 

حيةتي سةر مةحكمـة حةسـيب ئـةو ئيختيصاصـة وةكـو كـاك عبدالسـالم تـةوزيي كـردش لةبـةر ئـةوة صـةال            
ي قـانوني ئوصـولي موحاكـةماتي جـةزائي دةكـاتش كـة وتـت        (73و  71)تةفتين لَيرة موناقـةزةي مـاددةي   

تةفتينش تةفتيشي شةخصين دةطرَيتةوةش ماَلين دةطرَيتةوةش مةحلين دةطرَيتةوةش سةيارةش دةطرَيتةوةش 
ت ناكات ئـةم ماددةيـة لَيـرةدا    طريفانين دةطرَيتةوةش هةموو جل وبةرطةكةي دةطرَيتةوةش لةبةر ئةوة ثَيويس

 .هةبَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر دروستةش منين تةئيدي دةكةمش ضونكة بة حةقيقةت بؤ تةفتين ضةند ئةندامَيكي مـةدةني ناتوانَيـت   
ئةم هةموو كارة بكاتش حكومةت دامودةزطاي خؤي قانوني هةيةش ئةطـةر ثَيويسـيت كـرد تـةوجيهات دةدةنـة      

بــةو كــارة هةَلدةســنتش بؤيــة ئَيســتا ثَيشــنيار دةكــةين كــة فةقــةرةي هةشــت لَيــرة البرــَيتش دةخيةمــة  ئــةوَي 
دةنطدانةوةش كَي لةطةَلة دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوةش زؤر          

وش ئَيسـتا صـيا ةكة   سوثاسش دوو كةس لةطةَلدا نييةش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كـرا فةقـةرةي هةشـت الضـو    
 .لةطةَل ئةو تةعديالنة توَيننةوةش بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدانةوةش فةرموو

 :بةر َيز دَلشاد شهاا حاجي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ثرت لة دوو ئةندامي بةر َيزي ثةرلةمان داوايان كرد كة حةصري نـةبَيت لةسـةر قانونيـةكان لـة بر طةيةكـداش      
 .نةوةئةطةر ترَيتة دةنطدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عبدالسالم كةرةم بكة

 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش ثَيشنياري ئةوةي مودير عام بَيت زياتر لة سَي كةسش سوثاس(ثالثا )هةروةها ئيكادةي صيا ةي 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــرتش وا ئيكــــ  ــنيارةكانيان وةرطــ ــةو   ثَيشــ ــدةوةش ئــ ــيا ةكةيان خوَينــ ــةر صــ ــةوةش ئةطــ ــيا ة دةكةنــ ادةي صــ

 .موالحةزاتانةيان تَيدا نةبووش ئةوجا قسة بكةنش ئةظ  خان فةرموو
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خاَلَيـك   ئَيمة وةكو ليذنةش وابزامن يةكش دوو ئةندام ثةرلـةماني بـةر َيزين ئـةو ثَيشـنيارةيان كـردووةش كـةوا      

ش (الطلةب نةو جملةحمل القضةاء تنسةيب حمققةني تةاليني للعمةل مل اهليئةة         )زياد بكرَيت لَيرة بةم شَيوةية بَيت 
وابزامن ئةوة زؤر زةروريية بؤ كار كردن لةناو هةيئةتةكـةداش لةبـةر ئـةوةي زؤر ثَيويسـتةش ئةطـةر بـةر َيزت       

 .بيخةيتة دةنطدانةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ك دكتؤر امحد هةر هةمان موالحةزة بوو؟ بةَلَيش ليذنةي هاوبةش ئاخري صيا ةتان لةطةَل وةرطرتين ئةو كا
 .ثَيشنيارانة توَيننةوةش بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  التاسعة
 :تية ارس الرئيحمل امل ام ام

 .ادار  اتمال اهليئة اضمان تندية ااجبات ا مل حااد القانون مبا يضمو حتقيق اهاا  ا: اام 
 : ثانيا 

اتااد نياانية اهليئة انالك ا الوظيفي بالتنسيق ن  ازار  املالية لارج ا ضمو نياانية امقلةيمل اترضة ا    -1
 .تل  الربملان للمشادقة تلي ا

 . مل اهليئةننح نكا ن  ليري العانلني -1
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 تح  راع لل يئة مل حما ظا  اادارا  امقليمل تل  ان يةايره نوظةف بارجةة نةاير تةام حا ةل تلة         : ثالثا 
 .ش اد  جانعية االية تل  امقل

تقايمل تقرير داري كل اربعة اش ر للربملان اا كلما اقتضت احلاجة يتضمو نشايا  اهليئة انوجاا  تو : رابعا 
قيةق  ي ةا االةيت مت غلق ةا االةيت احيلةت اىل اةةاكمل املختشةة ايسةمح للجم ةور ااسةائل            القضايا الةيت مت التح 

 .امتالم باميالع تليه
 .الطلب نو جملحمل القضاء بتنسيب حمققني تاليني للعمل مل اهليئة: لانسا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوقتةي نيزامي كاك دكتؤر امحد

 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وابزامن زياد لة ئةندامَيكي ثةرلةمان باسي لةوة كردش كة لةطةَل كردنةوةي فروق لة موحافـةزات و شـارةكان   
بَيتش ش نةك لة ئيداراتش بةاَلم من ثَيمواية رةنطة ئةوة عةرزي كاك فرسةتيش  كردش بؤ ئيدارات ئيشكاالتَيك 

قانون ئيدارااان نييةش وابزامن لة هةرَيمداش ئينجا ئةطةر بة ئيدارات بـَيش   رةنطة دروست ببَيتش ئَيمة بةثَيي
رةنطة ضةند شارَيكش ضةند قةزايةك لة زميين ئيدارةيةكدا بَيتش رةنطـة ثَيويسـت بكـات لـة هـةر قةزايةكـدا       

ني فةرعي هةبَيتش قةزايةكي طةورة ثَيويست بكات فةرعي هـةبَيتش بـؤ نةنووسـرَيت لـة موحافـةزات و مـود      
 .ئيقلي ش يةعين ئةو كاتة بؤي هةية بيكاتةوةش ئةطةر ثَيويستيشي نةكردش دةتوانَيت نةيكاتةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عبدالسالم فةرموو

 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةصـويتمان لةسـةر نـةكردش يـانين موقتـةرةحات      البـدرَيتش  ( 1/ثانيا)زؤر لة خوشك و برايان داوايان كرد 
 .هةبوو بؤ طؤر يينش حةز دةكةم ئةوة رةضاو بكرَيت

وابزامن ئيقترياحي من بووش دووش يان زياتر لة سَي كةس ئيقترياحي ئةوةيان كـردش بؤضـي مـودير عـام     / دوو
ش تةصـوييت ثَيويسـتةش   بَيت لة موحافةزةش بؤ مودير نةبَيتش من تةسةور دةكةم ئةوةش جياوازة لة نةصـةكة 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة ثَيشـنيارةكةمان وا بـووش كـةوا بـة مـودير عـام مبَينَيتـةوة سـةرؤكي فةرعـةكانش لةبـةر ئـةوةي هـةموو             
كرَيتـةوةش ئـةوين وابـزامن ثَيويسـتة بـة دةرةجـةي       دةزان  ئةطةر بَيتو فـةرق بكرَيتـةوةش لـة ثارَيزطاكـان دة    

مودير عام بَيتش لةبةر ئةوة ئةطةر هاتو لة ثارَيزطاكان بوو و ئةوانةي كة كاريان لةطةَل دةكةنش ئةوانةي لة 
ثارَيزطاكاندا هةَلبةتة بة دةرةجةي مودير عامنش بؤية نابَيت دةرةجةي ئةو كةسةي لـة هةيئـةي نةزاهةيـة    

 .نة كةمرت بَيتش كة لةوَي كار دةكةن لة دةوائريي ترش زؤر سوثاسلة دةرةجةي ئةوا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ننح نكا ن  ليري العةانلني  )كة ئةو ثَيشنيارة هاتووةش ليذنةي هاوبةش رةئيتان لةسةر ( 1/ثانيا )بةنيسبةت 
 .ضي لَي بكرَيت؟( مل اهليئة

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

ش بةشَيوةيةكي زؤر فراوان هـاتووةش ثَيويسـتة مبَينَيتـةوةش ضـونكة ئَيمـة      (ننح نكا ن  ليري العانلني مل اهليئة)
فةقةرةي شةمشان ئيليا كردش كة حةقي تةعاقودمان دا طواان با شـَيوةيةك لـة جـؤرة ئيبتيزازَيـك لـة ثـارة       

ةم سـةرؤكي هةيئةتـة سـةالحيةتي موكافـةئاتي     سةرف كردنَيـك شـةرعيةتي نـةدةييَنش بـةاَلم دةبَيـت خـؤ ئـ       
هةبَيت بؤ ئةو كةسانةي كة مةعلوماتَيك دةدةنش هاوكاري دةسةاَلت دةكةنش ئةمة مبَينَيـت لَيـرة سـوودمةند    

 .دةبَيت بؤ هةيئةكةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حممد شارةزووري فةرموو
 (:شارةزووري)بةر َيز حممد امحد علي

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
ــايي         ــؤ رَينم ــة ت ــةش ك ــيت رَينماييةك ــةمَينَيتش بةر اس ــة ن ــةمش ك ــالم دةك ــاك عبدالس ــةكةي ك ــتطريي قس ــن ثش م
ــرة لــة قانونةكــة       دةردةكــةيتش لــة رَينماييةكــة دةتوانيــت دةســةاَلت بــدةيت بــة ســةرؤكي هةيئــةش بــةاَلم لَي

كــؤ بكاتــةوةش ببَيــت بــة دةزطايــةكي   بةشــَيوةيةكي  ــةير موباشــري خــةَلك فَيــر دةكــةيت برــَيت مــةعلومات  
مــةعلومات كؤكردنــةوةش يــةعين ئــةوة شــَيوةيةك لــة شــَيوةيةكان تــؤ فورســةتي دةدةيــيَتش بــةاَلم ئةطــةر لــة    
رَينماييةكاندا جَيطةي بكرَيتـةوة ئـةو هةيئةيـة دةسـةاَلتي هةيـةش بؤيـة منـين رةئيةكـةي كـاك عبدالسـالم           

 .ثةسند دةكةمش سوثاس
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

دةسـيت  ( نةنح نكا ةن  ليةري العةانلني    )البرَيت ( 1/ثانيا )سوثاسش دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَل ئةوةية لة 
( 17)ئةندامي بةر َيز لةطةَلدايةش زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ( 41)بةرز بكاتةوة؟ 

ينةي دةنط ثةسند كراش الضووش ئَيستا صـيا ةي خؤتـان   ئةندامي بةر َيز لةطةَلة مبَينَيتش زؤر سوثاسش بةزؤر
 .بكةن
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة باش دةزان  كة بةرثرسي لقةكان بة ثلةي بةر َيوةبةري طشيت بَيتش ئةوة لقة لة هةرسَي ثارَيزطاش يـان  
دةكرَيتةوةش باش دةزانـ  كـةوا ثلـةي بةر َيوةبـةري طشـيت بَيـتش       ضةند ثارَيزطادا بَيت لة يةكة كارطَير يةكان 

ئَيمة فةرمانطةمان هةيةش بةر َيوةبةرايةتيمان هةيـةش لـة مـاددةي دوازدة بـاس لـة ثَيكهاتـةكان دةكـاتش بـةاَلم         
 لَيرة ئةوة لقةش ثَيويستة ئةوةي بةر َيوةي دةبـات ثلةكـةي بةر َيوةبـةري طشـيت بَيـتش تـاكو بتوانَيـت ئـةرك و        

 .بةرثرسيارييةتةي كة ثَي دةسثَيردرَيت بة رَيك و ثَيكي ئةجنامي بداتش سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوقتةي نيزاميية؟ كةرةم بكة

 
 
 

 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مي هـةبَيت بةر اسـيت ميزانيـةي    من لة حرسةوة قسة دةكةمش ئةطةر لةبريمان بَيت هةر دةستةيةك حةوت مودير عـا 
هيض دةوَلةتَيك تةحةمولي ئةوة ناكاتش ئةطةر بَلَين مودير عام بَيت تاكو سةالحياتي هةبَيتش ئـةو موئةسةسـةية بـة    
قانونَيك هةر فةرمانبةرَيك كة ثلةي هةبَيت بـة قانونةكـة سـةالحياتي دةبَيـتش نـة بـةوة مـوديرش مـودير عـام بَيـتش           

ن هةيةش رةئيسمان هةية بة دةرةجةي خاصـةش نائيـب بـة دةرةجـةي خاصـةش سـَي موحافـةزةو        ئَيمة سَي مودير عامما
ضةند ئيدارة حةوت مودير عامي دةبَيتش بؤ مةعلوماتتانش ضونكة ئَيمة ضوار ئيدارةمان هةيةش من نازامن حيكمـةت  

ي هـةبَيتش ئةمةيـة مـن    لةوةدا ضيةش ئَيمة هةذدةش نؤزدة دةستة دةربكةينش هةر دةسـتةيةك هةشـتش نـؤ مـودير عـام     
 .مةبةست ش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزانش لة سةرؤكايةتي موناقةشةيةكمان كردش ئةو ئيشة هةمووي تةنها لـة دةسـت سـةرؤكةش مةجليسـةكة     
لةكوَيية؟ كةستان ئيشـارةتان ثـَي نـةكردش بؤيـة داوا لـة ليذنـةي هاوبـةش دةكـةينش ئـةو موالحةزةيـةش بـة            

 .طرنش رةئي خؤشتان بدةنش كةرةم بكة كاك عمر عبدالرمحننةزةر وةرب
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةم هةيئةتة تةكميلةي ئةم هةيئةية لة ماددةي دوازدة بة موفةسلي باسي لةسةر كراوةش ئـيرت ثَيويسـت بـة    

 .مةجليسي ئيدارة ناكاتش خؤ ئةمة شةريكة نييةش سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز



 153 

 .بةر َيز كاك فرسةت موداخةلةي هةيةش فةرموو
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي من دةزامن قانونيةن هةيئات مةجليسي ئيدارةي هةيةش ئةطةر مةجليسي ئيدارةي نةبَيت ثَيي نـاَلَين  

ش يان تةشكيلةيةكي ترش ضـونكة ئةطـةر تةماشـاي بكـةين     هةيئةش ثَيي دةَلَين موديريةي عامةش ئان شتَيكي تر
هةموو سةالحيات تةوزيع كراون لةسةر ئةشـخاصش سـةرؤكي هةيئـة بـة تـةنيا دةتوانَيـت ميزانيـة دابنَيـتش         
راستة بانطي مودير عامةكان دةكاتش بةس مولزةم نيية بة بانط كردنـي ئـةوانش ضـونكة لـة قـانون دةَلـَينتش       

ادةنَيــتش هــةموو ســةالحياتي تــرين يــان هــي مــودير عامــةش يــان هــي ســةرؤكي   رةئيســي هةيئــة ميزانيــة د
هةيئةيةش زؤر جارين ئةو باسـةمان كـردووةش وةك هةيئةيـةكي موسـتةقيلش وةك وةحدةيـةكي المةركـةزي       
مةفروزة شةخصَيك بة تةنيا ئيـنورياد بـة ئيـدارةي نـةكاتش مةجليسـَيك هـةبَيت موشـارك بَيـت لـة ئيـدارة           

 .تةش زؤر سوثاسكردني ئةم هةيئة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاخري صيا ةتان توَيننةوةش فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  التاسعة

 : ارس الرئيحمل امل ام امتية
 .هاا  اادار  اتمال اهليئة اضمان تندية ااجبات ا مل حااد القانون مبا يضمو حتقيق ا: اام 

 :ثانيا 
اتااد نياانية اهليئة انالك ا الوظيفي بالتنسيق ن  ازار  املالية لارج ا ضمو نياانية امقلةيمل اترضة ا    -1

 .تل  الربملان للمشادقة تلي ا
 تح  راع لل يئة مل حما ظا  اادارا  امقليمل تل  ان ياير كل  رع نوظف بارجة ناير تةام حا ةل   : ثالثا 

 .االية تل  امقل تل  ش اد  جانعية
تقايمل تقرير داري كل اربعة اش ر للربملان اا كلما اقتضت احلاجة يتضمو نشايا  اهليئة انوجاا  تو : رابعا 

القضايا الةيت مت التحقيةق  ي ةا االةيت مت غلق ةا االةيت احيلةت اىل اةةاكمل املختشةة ايسةمح للجم ةور ااسةائل             
 .امتالم باميالع تليه

 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
بةر َيزانش بؤ ئةوةي زياتر ليذنةي هاوبةش و ليذنةي نةزاهة لةطةَل سةرؤكايةتي و هـةر ئةنـدامَيكي بـةر َيز    

ي (4)دةردةشةيةكي زياتر لةسةر ئةوة بكةنش ضونكة سةالحياتةش بؤية دانيشتنةكة دوا دةخةين بؤ سةعات 
 .ةطةَللَيرة بنش بة خواتان دةسثَيرمش خواتان ل( 4)ئَيوارةش سةعات 
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 دانيشتين دووةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .داوا لة ليذنةى ياسايى و ناوخؤ و نةزاهة دةكةين كةرةمكةن بؤ سةرمةنةصةش فةرموون ليذنةى هاوبةش كةرةمكةن
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةل    ــرو تةس ــةكى تَي ــة طوتوطؤي ــةوةى ك ــتةش       دواى ئ ــةرؤكى دةس ــةاَلتةكانى س ــراش دةس ــؤ ك ــاددةى ن ــةر م لةس

ثَيشنيارَيك لة اليةن جةنابى سكرتَيرى ثةرلةمان هاتش كةوا ثَيويسـتة ئـةم دةسـتةية ئةجنومـةنَيكى هـةبَىش      
بؤ بةر َيوةبردنى كاروبارةكةىش تاوةكو دةسةاَلتةكان هـةموو لـة تاكـة كةسـَيك وةكـو سـةرؤكى دةسـتة ديـارى         

و ئةرك و ئةو دةسةاَلتانةى ثَيى ر ادةسثَيرَى بة ثَيـى مـاددةى نـؤش بؤيـة ثَيشـنيارى كـردووةش       نةكرَيتش كة بة
كةوا ماددةيةك لة شوَينى ماددةى نؤ دابندرَيت بؤ ثَيك هَينانى ئةجنومةنى دةستةش بةم شـَيوةية ماددةكـةى   

 .دار شتووةش دةبَيتة ماددةى نؤ ئةطةر ثَيشنيارةكة قبوَل كرا
 : يئة جملحمل يتشكل اا يتكون نويكون لل: اام 
 .رئيسا : رئيحمل اهليئة -1
 .نائبا  لرئيحمل اهليئة احيل حمله تنا غيابه: نائب الرئيحمل -1
 .اتضاء: املاراء العانون مل اهليئة -3
تاد نو اخلرباء نو ننتسب  اهليئةة اا نةو لارج ةا ميايةا تةادهمل تةو ثالثةة يشةاركون مل امجتماتةا            -4

 .ان ان يكون هلمل حق التشويتانناقشا  اللحمل د
 . الحيا  اللحمل: ثانيا 
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 .ازار  املاليةنوظفي ا اننتسب ا بالتنسيق ن   اتااد نوازنة اهليئة احتايا نالكات ا ا اض  جاال رااتب -1
 .ا اار نظام لاص باهليئة -1
 .اض  لطط تمل اهليئة -3
 . ا  الرمسية املر اقرار التقارير الاارية الت  تر   اىل الربملان اا اجل -4
 .له الرئيحمل الي ا نو نواضي  االاذ القرارا  امزنة بشنن اودراسة نا حي -5

تتخ  قرارا  جملحمل اهليئة بنمكثرية اتنا تساا  ام وا  تكون للجانب ال    و  نعه رئيحمل اهليئة : ثالثا 
 .امرجحية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان كةرةمكةن

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل ئةوةداين بة ثَيى ر اثؤرتةكةش كة ئيشارةاان ثَيدابوو وةكو خؤى مبَينَيتةوة
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةى ياسايىش ليذنةى نةزاهة كة خؤيان خاوةنى ثر ؤذةكةنش ثَييان باشة ئةو ماددةيـة وةكـو   ئَيمةش وةكو ليذن

خؤى مبَينَيتةوةش لةبةر ئةوةى وةصوى نائيب و تةعريوى نائيبين لة تةرجةمةكان نةهاتووة لـة بيدايـةتش   
بـاس   11ة مـاددةى  ئَيمةش هاور اين لةطةَل ليذنةى نةزاهة كة ئةوة وةكو خؤى مبَينَيتةوةش لةبةر ئةوةى  لـ 

 .لة تةكوينةى هةيئةكة كراوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز كاك فرست كةرةمكة
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى مةوزوعَيكى موكةرةرةش بةس تكرارم كردووة لةدانيشتنةكانى تر و قةوانينى تـرش ئـةو هةيئةيـة لـة قـانون     

ئيدارى ثَيى ئةَلَين هةيئاتى المةركةزى مورفةقيش ضونكة لة المةركةزيةت دوو نةوق هةيةش ئيقليمى هةيةش 
وةكــو بةلــةديات و مةجاليســى موحافــةزاتش مورفةقيشــيان هةيــة وةكــو هــةيئاتش موئةسةســاتش مونشــةئاتش  

نش ئةطــةر وةزيــرةك  مةســاحل ئــةوة هــةيئاتى ال مةركــةزى مورفــةقش زؤر لــة بــرادةران وا تةســةور  دةكــة        
ســةاَلحياتى بــة مــودير عامةكيــداش يــان موحــافز ســةاَلحيةت بــة موةزةفةكيــدا ئــةوة المةركةزيةتــةش ئــةوة    
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يـةعنى مةركةزيـةكى   ( مـع عـدم الرتكيـز االدارى   )بةعـةرةبى  ( مركزيـة )المةركةزيةت نيةش ئةو ثَيى ئـةَلَين  
ةوةيـة ئةجنومـةنى هـةبَىش خةَلكـةك لـةناو      توند نيةش مةركةزيةكى شلةش ال مةركةزىش شـةرتى المةركـةزى ئ  

ئةو دةزطاية بةشدار بَيت لة بر يـاردانش نةوعةكـة لـة ئـةنواعى دميوقراتيـةتى ئيـدارىش نابَيـت تـؤ دةسـةاَلت          
بدةية يةك شةخو بةخؤى تةحةكومى تَيدا بكاتش ئةطةر بَيتو ئةوة ر است بَى ئةو ئيتيجاهةش يةك شةخو 

دةكةمـة موديريـةى عـامش ر ةبتـى دةكـةم لةطـةَل مةجلسـى         ةمـة هةيئـة  خـؤم بـؤ بك   هةقى هةية ئةوة بكـاتش 
وةزيرانش ر ةبتى ناكةم لةطةَل وةزيرَيكش ر ةبتى دةكةم لةطةَل مةجلسـى وةزيـرانش هةيئةيـةكى مـوهي  وةكـو      
ئةو هةيئةيةش مةسريى زؤر خةَلك لةدةستى دابَيتش دوورنية  ةَلةتيةكى بةسيت شـوبهةيةك بهَينَيتـة سـةر    

ََ بكـةم شةخسـَيك     شةخسَيكش هةموو حةياتى خؤى لة ذَير تةئسريى ئةو  ةَلةتية نةجاتى نةبَيتش بـؤ واى 
بة تةنيا تةحةكوم بةو شتانة بكاتش خةَلكَيك ئيحالةى مةحكةمة دةكاتش شوبهة دَينيتة سةر خةَلكَيكى تـرش   

ــتانةش      ــةو ش ــةدزى و ب ــوةو ب ــة ر ةش ــةحقيقات ب ــةى ت ــاتش نةتيج ــةَلكَيك دةك ــامى خ ــةيرى  ئيتيه ــبى   بةكةس
مةشروقش لةبةر ئةوة دووش هةندَى شت هةنة نابَى شةخسَيك دابنـَىش ميزانيـةى دةزطايـةك ضـؤن شةخسـَيك      
بةتةنيا دابنَىش دوورنية برادةرةك بَلَى سَىش ضوار مودير عاميان لةوَيية بةشدارى تَيدا دةكةنش ر استةش بةاَلم 

بـة تـةنيا دايـدةنَي ش بةتـةنيا ميالكـات دادةنـَي ش بةتـةنيا         ئةطةر نةصَيكت نةبَى من لـةباتى ئـةو مبش ئـةَلَي    
تةقارير دةنووس ش بةتةنيا ئيقرار دةكةمش ئةو شتانة مةسريى خةَلكَيك و نةوعة ختورةتى تَيدابَىش ئيشـةكة  
تابكى دائريةيةكى مةركةزى نةبَىش بةناو المةركةزيةش بةناو هةيئةيةش ئيزةن دةزطايةكى المةركةزيـةش بـةس   

ةكة مةركةزيةش ضونكة مةجلسى نيةش ئةو موةزةفانة ئةوةى ئين دةكةن لةناو ئـةو هةيئةتـة وةكـو    مةزمون
مدير عامش بةتةنيا ئين دةكات عيالقةى لةطةَل مودير عـامَيكى تـر نيـةش عيالقـةى لةطـةَل مـوةزةفينى تـر        

بَلَيــت فــالن نيــةش مــن لةناحيــةى قــانونى ئيــدارى ئــةو ســوحبةتة ئةكــةمش ئةطــةر دوو نيــة بــرادةر بَيــت و    
هةيئةمان دروست كردش ئةوة تَيدانةبووش ماناى ئةوة نية من قانونَيك دروست بكةم و كةم و كورتى تَيدابَىش 
قانونةكانى ثاشرت الزمة نةفسى كةم و كورتى تَيدابَىش  ةَلةتيةك تَيدابَى الزمـة  ةَلةتيةكـة تيكـرارى بكـةم     

ش ئيحتيمال هةية نةتيجـةى مانـدوو بـوونى ليذنةيـةكى     لة قانونى ترش هةموو ئينسانةك موعةرةزى  ةَلةتة
موعةيةنش لةسةر تَيثـةر بَيت وةكـو ئـةوةى بامسـان نـةكردبا ئيكتيـادى دةر ؤيشـتش ئَيسـتاش بر يـارش بر ايـارى           
ئَيوةيةش من لةناحيةى قانونى بة تةنيا ئةو موداخةلة دةكةمش زؤرسوثاسش بةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمانش ئـةوة    

كى ئيزافــى ثــَين ســةالحياتى ســةرؤكش ســةالحياتى ســةرؤكين ئةوانــةى تــر وةكــو خــؤى   دةبَيتــة ماددةيــة
دةمَيننةوةش دوو ثَيشنيارى تريش  هةيـةش بةنيسـبةى تـةعينى مـوةزةف ش تـةرفيكى و عـةالوة وةرطرتنـى و        
موخةسةسـاتىش مـةفروزة ضارةسـةرى ئــةوةش بَيتـة كـرنش ضـونكة ئــةوةش نةقسـة لـة ثـر ؤذةى قــانونش زؤر          

 .سوثاس
 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 .كاك سةروةر فةرموو
 :بةر َيز سةروةر عبدالرمحن عمر
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من هةست  كرد بةد حاَلى بوونَيك هةبوو الى ئَيمةش ضونكة وا خراية هينةوة كة ئةو ماددةيـة وةكـو خـؤى    

انةى كة بةر َيز سكرتَيرى ثةرلـةمان داىش  مبَينَيتةوة يان ئةو دةضَيتة شوَينى بةر استىش دواى ئةوة ر وونكردو
 .ئَيمة وةكو ليذنةى نةزاهة ثشتطريى لة و ماددةية دةكةينش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ََ دةكات ئيزافة بكـرَىش دوو كـةس ئـةوةى نايـةوَى      ئيزافة بكرَىش بةر َيزان ئَيستا دوو كةس ئةوةى ثشتطريى 

 .ورشيدبشري و كاك خ.ئيزافة بكرَىش كاك د
 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
قســـةكةى كـــاك فرســـت زؤر ر اســـتةش ئـــةو موئةسةســـةيةش موئةسةســـةيةكى زؤر طرنطـــةش مةســـريى خـــةَلك  
ــةر        ــة لةبـ ــازاش لةوانةيـ ــةى كـ ــةك ئيخباريـ ــةر يـ ــةَلكانَيك لةبـ ــة خـ ــل لةوانةيـ ــتىش بالوكـ دةكةوَيتةبةردةسـ

ةرةرَيكى مةعنةوى بنش لة شةخسيةتيان لة سومكةتيانش بؤيـة نـاكرَى يـةك    لَيكؤَلينةوةيةكى ناق  تووشى ز
ــةبَى         ــةتَيك ه ــةوا هةيئ ــة ك ــي  ئةوةي ــين ر ةئ ــاتش من ــا بك ــةيةكى وةه ــة موئةسةس ــةكوم ب ــةس تةح ــة ك تاك

 .لةذَيردةستى ئةوةبَىش بة هةيئةت حوكمةكة بكةنش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك خورشيد كةرةمكة
 :ز خورشيد امحد سلي بةر َي

 .بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة باس لة مةسةلةيةك دةكةين بةراستى لة كؤمةَلطاى ئَيمة زؤر حةساسةش مةسةلةى طةندةَلى كو نةزاهة 
هةر ئةساسةن بؤ ئةوةيةش ئةطةر شةخسَيك بة تةنيا دةسةاَلتى ئـةوةى هـةبَىش ئيتيهـامى فـالن كـةس بكـاتش       

ش بةاَلم كة دَيـى  (سرتة النار مل اهليشمل)وةكو عةرةبي دةَلَي  كؤمةَلطا بةر باَلودةبَى ئيتيهام كردن زوو زوو لة
ضارةى دةكـةىش ضـارةكردنى زؤر زةمحةتـةش لةبـةر ئـةوة ر ةئيـةكى جـةماعى هـةبَىش بـةر ةئى مـن ثاراسـتنى            

وى ثياوَيكى بـاش  خةَلكَيكش ثاراستنى كؤمةَلطاش ئيحتيمالة هةر ميزاجىش عةقَلى نةيطرَى فالن كةس بةر ةئى 
نيةش يان خراثةش ئيتيهامةكى بؤ دروست بكاتش بـةاَلم ئةطـةر مةلوعـة كةسـَيك بـنش حةاـةن شـتةكان بـة         
وردى تر موناقةشـة دةكـرَينش لةبـةر ئـةوة مـن لةطـةَل ئـةوةمش دةسـتة بـَىش دةسـتة بؤخؤيـان و بؤخـةَلكين             

 .باشرتةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .َيز ئةوةى نايانةوَىش كاك شَيروان و كاك عبدالسالمسوثاسش دوو بةر 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمانش تةبكةن من ئيكتريازةكةم لةسةر ضيةش ئةو دةسـتةية خـؤى هةيئةتَيكـةش ئـةو     

هاتووةش باشة ئةو مةجلسة تةشكيل بكةنش هةمان هةيئةتة لة ر ةئيو و نائيب ر ةئيو و مودةرائى عام ثَيك 
ماناى ئةو هةيئةتة ناداتةوةش كةواتة ئَيمة بـؤ مـةجلو لـةناو هةيئـةت تةشـكيل بكـةين؟ش خـؤ دةسـةاَلتةكة         
بدةين بة هةيئةتةكة باشرتةش نةوةك مةجلسةك لةناو هةيئةتةك دروست بكةن كـة خـؤى هةيئةتةكـة ئـةو     

بة قةناعةتى منش ئَيمـة دووسـَى ياسـامان دةركـردووةش ئـةوة هةيئـةى       ثَينج شةش كةسةيةش ئةمة يةكش دوو 
مافى مرؤظةش ئةوة هةيئةى ذينطةيةش لة هيض يةكى مةجلسمان دروسـت نـةكردووة بـة هةقيقـةتش هـةتا لـة       
ــة ئيشــى           ــةوةى ك ــةرةر اى ئ ــردووةش س ــارميان دروســت ك ــةكى ئيستيش ــةنها مةجلس ــة ت ــةكانين ئَيم وةزارةت

لةطةَل ئيشى ئةم هةيئةيـةش بؤيـة بـة قةناعـةتى مـن دروسـت كردنـى مةجلسـةك          وةزارةتةكان فةرقى هةية
لةناو ئةو مةجلسة وارد نيةش ئةطةر هةر بكرَيت ئةم دةسةاَلتة بدرَيتة هةيئةتةكةش نةوةك مةجلسةك لةناو 

 .هةيئةتةكة دروست بكرَىش زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عبدالسالم كةرةمكة

 :صديد نشطف دالسالم بةر َيز عب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ساَل ئيكداد كرام بؤ  11من ماف ئةدةم بةخؤم موناقةشةى مةسائيلى ئيدارى بكةمش وةكو هةمووتان ئةزانن 
ئيكادةت هةيكةلةش  ئةو كتابةى ئيكادةى هةيكةلةم تةرجةمة كردووةش تةنها بؤ ئةوةى موبةريرَيك بدةم كة 

ك قسة ئةكةمش لة مـةفهومى ئيـدارةى تـازةش ئـةكرَى دوو ثَيكهاتـة هـةبنش يـةكَيكيان        من وةكو نيمرة خةبريَي
ئيشراف بكات لةسةر سياسةتى عامش يةكَيكين تـةنويزى سياسـةتى عـام بكـاتش واتـة مةجلسـى هةيئـةش يـان         

(pored of directs )   ئــةكرَى لــة دةرةوةى جســمى بــنش خــةَلكانَيك بــن ثَيويســتيت ثَييــةش مةجلســَيكى
زى دةبَيت ناوى دابنَيى ضىش ثَيك دَيت لة ر ةئيو و نائيب و مودير عامةكانش لةم هةيئةش خـؤى نـاوى   تةنوي

بكةينش ر استة من لةطةَل ئَيوةمـةش ئـةو تةبريراتـةى فةرديـةت دةبـَى       11هةيئةيةش ئةطةر تةماشاى ماددةى 
ش ئَيمة ثَيويستة ئةو ماددةيةش عيالك بكةينش ضونكة بةو شَيوةية ناكرَىش طةيشتونة نيوةى حةل بة ر ةئى من

باسى هةيئةتةكة بةكةينش بة جودا باسـى مـودير بكـةينش بـةاَلم ئـةوةى مـن لةطـةَلى نـي ش ئَيمـة ر ةئيسـمان           
هةيةش نائيبمان هةيةش سَى موديرمان هةيةش مودير مةكتةمبان هةيةش ناوى ئةو ثَيكهاتة ئةو مونةزةمةيـةش  

ئةطــةر بتانــةوَى يــةك دوو ( حمل انائةةب الةةرئيحمل ااملةةاراء العةةاننيتتكةةون اهليئةةة نةةو الةةرئي)هةيئةيــةش بؤيــة 
ئةوانةى كة كاك فرسةت ئيقرتاحى كردووة لة طةَليمة هـةمووىش  ( قتتوىل اهليئة كالمو)خةبريين تَيدابَىش 

بةاَلم تةسويتى تَيدا نةبَىش يةكش ضونكة ئةمة هةيئةيةكى تةنويزيةش ئيداريةش ضـيت ئـةوَى بيكـةى ئةمانـة     
تةقريبةن وةزارةتَيكمان داناوةش ثاشان ئةو ئيشانةى كة هةيئـة تـةكليوى ئةندامـةكانى ئـةكاتش مـودير      ئَيمة 
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ئيستيسنا بكةين هةندَى شت بدةينة موديرش لة بةينى دوو ئيجتيمـاعى هةيئـة مـودير هةنـدَى سـةالحياتى      
ة نـاوى هةيئةيـةش   ضـونك ( تتكـون اهليئـة مـن   )هةبَىش واتة بةموحةدةدى خودى هةيئةكة قيادةيـةكى هةيـةش   

اهليئة تتكون نو الةرئيحمل  )ئةطينا ئةطةر وانةكةين ئةمانة نةكةينة هةيئةش ناوى هةيئة موبةريرى نامَينَىش 
ــونكة    ( انائةةب الةةرئيحمل ااملةةاراء العةةانني اامسةةتعانة   ــةينش ض ــار بك ــة دي ــةالحياتى هةيئ ــةوَىش س ــةر بتان ئةط

 .دةرةوة نةبَىش سوثاسجيهةتَيكى تةنويزيةش لةناو خؤى ثَيويستى بة جسمَيكى 
 :بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان

سوثاسش بةس هةيئة شةرت نية بة يةكةوة ئين بكةنش بةس وةكـو وةزارةت مـودةرائى عـامى هةيـةش بـةس      
 .ئَيستا خةاَلسش دوو موداخةلة هةيةش يةك كاك فرستش يةكى تر كاك عمرش خةاَلسش كةرةمكة

 :نسكرتَيري ثةرلةما/بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

با ئَيمة تةماشاى ئين و كارى ديوانى ر ةقابةى ماَ بكةينش كو ئـين و كـارى هةيئـةى نةزاهـة بكـةينش خـؤ       
ر ةئيةك هةية ئةَلَى هةردوو نزيكى يةكن و دةمج ناكرَينش لة ثر ؤذةى دةستوور ئَيمـة موالحـةزةى ئـةوةمان    

ش هةيئةى نةزاهةو رةقابةى مـاَش عةلةسـاس يـةك دةزطـا بـَىش لـة       كردووةش بةيةك عينوان هَيناومانة خوارَى
ديوانى رةقابةى ماَ ئةجنومةنى هةيةش ئةو ناحيةكش ناحيةى دووةمش كةليمةى هةيئة ئةوةى لَيـرة هـاتووةش   
ماناى ئةوة نادات كو بةيةكةوة ئين دةكةنش هةريةك بة جياوازى ئين دةكاتش هيض نةسَيك نية هةموويان 

ش لة مةجالةكى موعةيةنش قةسدم نةسَيك نيـة ئيلزاميـان بكـاتش بـةَلَى ر ةئيسـى هةيئـة ئـةتوانَيت        لَيك بدات
ئيجتيماق لةطةَل هةموو مودير عامةكان بكات و بةيةكةو جةمكيان بكاتش بةس نةسَيكت نية ئيلزامى بكات 

ئةطةر ئةو مةجلسة نـةيَى   بةو ئيشةش لةبةر ئةوة فةرقةكة ئةوةيةش دووش وةكو بدايةت طومت ئَيستاش ئةَلَي ش
تةركيبةكــةى وةك تةركيبــةى دةزطايــةكانى مةركةزينــةش نابَيتــة دةزطايــةكى المةركــةزىش بــةناو ناوةكــة         
المةركةزيةش بةس بة مةزمونش فةرقى ئةو لةطةَل تةركيبةى وةزارةتَيك يان موديريةتَيكى عام نيةش ضـونكة  

 .ى لةطةَل موةزةفى تر نيةهةر موةزةفَيك بةجياوازى ئين دةكات و هيض عيالقات
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة ئةطةر باس لة دروست كردنى مةجلسَيك بكةينش لةم هةيئةتةش دةبَى تةعريوى ئـةو مةجلسـة بكـةينش    

ادةقةمان لةسـةرى كـرد و نـاوى مـةجلو نـةهاتووةش      تةعريف لة ماددةكانى ثَيشووش تـةعريومان كـردو موسـ   
ماددةى شةش ئةطةر بَيتو باس لةوة بكات كة كاك فرسةت باس دةكات ئةَلَى يةك كةس ديكتاتؤريةتى ئةبَى 

التحقيةق  )لة مةسائيلى تةحقيقياش ئَيمة لةماددةى شةش كة دةنطمان لةسةرى داوةش لة بةشى يةكةم ئـةَلَي   
يةكَيك لة موهيمةكانى هةيئة نةوةك ر ةئيوش نةوةك يةك كـةس لـةم هةيئةيـةش    ( ت امل قضايا الفساد ا احال
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تتكون )هةيئةش  11تةفسريى ماددةى  11هةيئةكةش ئةطةر بطةر َيينةوة سةر ماددةى ( تتوَ اهليئة)ئةَلَيت 
اتى عامـةو  لة ثَيشةوة باسى ر ةئيسـى كـردووةش نـائيبى ر ةئسـى كـردووةش باسـى موديريـ       ( اهليئة من انديريات

مةكتةبةكانيشـــى كـــردووةش باســـى هـــةر هةيئـــة وردى كردؤتـــةوةش هـــةر موديريـــةتَيكى عامـــة بـــؤ ضـــةند  
موديريةتَيكش هةر موديريةتَيك بؤ ضةند ئيشـَيكش هـةر موديريـةتَيكين ئـين و كارةكـانى خـؤى تةحديـد        

َل ئـةو موقتةرةحـةى كـاك    كراوةش بةاَلم ئةطةر ئَيمة مبانةوَى زياتر تةفسيلى ثَى بـدةينش بـة تةنيسـيد لةطـة    
تتكون اهليئة نو الةرئيحمل انائةب الةرئيحمل ااملةاراء     )فرست و كاك عبدالسالم كردىش لةسةرى ماددةكة بَلَي  

 .ئةمة ثَي  واية ئةسلةم تر ئةبَى و باشرت تةزحية ئةدا بةهينةكةش سوثاس( العانني
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تتةالف الةوزار  نةو الةوزير ااملةاراء      )وش كاك فرست ئيزافة ئةكاتش ئةَلَى زؤر سوثاسش بةر َيزان ئَيستا تةواو بو
بةس هةركةس ئيشى خؤى هةيةش ئَيستا كَى لةطةَل ئةوةية ئةو ثَيشنيارةى كـة كـردى موناقةشـةى    ( العانني

ةية لةسةر كراش ليذنةى نةزاهة ثشتيوانى لَيى كردش ئيزافة بكرَيتش ثاشان موناقةشةى بكةينش كَى لةطةَل ئةو
ئةندامى ثةرلـةمان لةطةَلـةش سـوثاسش كـَى لةطةَلدانيـة تكايـة        31ئيزافة بكرَى تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ش 

سـتا نةسـةكة   ئةنـدامى ثةرلـةمان لةطةَلدانيـةش بؤيـة ئيزافـة ئـةكرَيتش تكايـة ئيَ        11دةستى بةرز بكاتـةوة؟ش  
 .توَيننةوةش بؤ ئةوةى موناقةشة بكرَىش زؤر سوثاس

 :ؤذان عبدالقادر دزةيىر .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةكة لة سَى بر طة ثَيك دَيت
 :يكون هليئة جملحمل يتكون نو: اام 
 .رئيسا : رئيحمل اهليئة-1
 .نائبا  لرئيحمل اهليئة احيل حمله تنا غيابه: نائب الرئيحمل-1
 .اتضاء: املاراء العانون مل اهليئة-3
هليئة اا نو لارج ا ميايةا تةادهمل تةو ثالثةة يشةاركون مل امجتماتةا  اا       تاد نو اخلرباء نو ننتسب  ا-4

 .نناقشا  اللحمل دان ان يكون هلمل حق التشويت
 . الحيا  اللحمل:ثانيا 

 .اتااد نوازنة اهليئة احتايا نالكات ا ا اض  جاال رااتب نوظفي ا اننتسب ا بالتنسيق ن  ازار  املالية-1
 .ا اار نظام لاص باهليئة-1
 .اض  لطط تمل اهليئة-3
 .اقرار التقارير الاارية الت  تر   اىل الربملان اا اجل ا  الرمسية املر -4
 .دراسة نا حيله الرئيحمل الي ا نو املواضي  االاذ القرارا  امزنة بشنن ا-5
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يحمل اهليئةة  تتخ  قرارا  جملحمل اهليئة بامكثرية اتنا تساا  ام وا  تكون للجانب ال    و  نعه رئ:ثالثا 
 .امرجحية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان لةسةر ئةو ماددةية و فةقةرةكانى

 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة هةَلبةتة لةطةَل ئةوة بووين كةوا ئةو هةيئةتة دروست بكرَيتش لةبةر ئـةو موبةريراتانـةى كـة بـةر َيز     
ثةرلةمان هَينايةوةش بةاَلم ئَيمة ثَيشنيار دةكةين هةرضةندة ئَيمة بة دةنطدان لةخاَلى ثَيشووش لـة   سكرتَيرى

ئـةوين لةبـةر ئـةوةى    ( نةنح نكا ةن  ليةري العةانلني مل اهليئةة     )خاَلى دةيةمش خاَ دووةمش دووةممان هـةَلطرت  
 ....واان نةكةوَيتة دةستى سةرؤك و سةرؤك بةتةنها

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث
ر ؤذان خوَيندرايةوةش ئـةو سـةالحياتى هةيئةكةيـةش بـةَلآ     .بةر َيز ئةظ  خانش ئَيستا موناقةشةى ئةوةى كة د

 .فةرموو
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لـة  بؤيـة ئَيسـتا ئَيمـة ثَيشـنيار دةكـةين ئـةوةى جـارَيكى تـر بـؤ دابنـَي ش ضـونكة ئـةوة دةرئةضـَيت لـةوةى               

سةالحياتى تةنها سةرؤك هةيئةكة بَىش بةَلكو بكةوَيتة دةستى مةجلسـةكةوةش بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةين كـةوا      
 .بطةر َيتةوة بؤ سةاَلحياتى هةيئةكة خؤىش زؤر سوثاس( ننح نكا ن  ليري العانلني مل اهليئة)

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر كةرةمكة

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

من لةطةَل ر َيزم بؤ ر ةئيةكةى ئةظ  خانش ئَيمة مةسةلةى البردنى مةحنى موكافةئات دةنطمـان لةسـةر داوة   
 .موسادةقةى لةسةر كراوةش نابَى بطةر َيتةوة جارَيكى ترش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ددة تـازةى كـة بـةر َيز سـكرتَيرى ثةرلـةمان ثَيشـنيارى       بةر َيزان ئَيستا كَى ئةيةوَى قسة بكات لةسـةر ئـةو مـا   

كردش دةنطمان دا بؤ ئةوةى ئيزافة بكرَىش ئَيستا بـؤ موناقةشـة كردنـى ئةطـةر ضـاك و كـةم و زيـادى هـةبَىش          
 .حسنش كاك ئاسؤ فةرموو.كاك ئاسؤ و كاك د

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كري  حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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وســارم هةيــةش كــة بــاس لــةوة دةكــرَى ئةنــدامانى مةجلســةكةش بــاس لــة بةر َيوةبــةرة   مــن تــةنيا يــةك ئيستي
 .طشتيةكان دةكرَىش ئايا ئةوة بةر َيوةبةرى لقةكانين دةطرَيتةوة؟ش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك حسن كةرةمكة

 .بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر زطار بكـةين كـةوا لَيـرة هةيئـةمان هةيـةش كـة بريتيـة لـة كؤمـةَلَيك خـةبري و            ئَيمة خؤمان لةو ئيشكالياتة
ذمارةكـةى  ( تشـكل اهليئـة مـن    )هةروةها لةطةَل جيهازة تةنويزيةكـةش بؤيـة مـن لةسـةرةتا ثَيويسـتة بَلـَي        

ا  التم  احا تشر  ممو تتو ر  ي مل اخلرب  االنااهة االكفاء  تل  ان متثل مل اهليئة ننظم)بَلَي  ضةندة 
دوايى دَيينة سةر مةهامى ئةو هةيئةيةش كة ئةو مةجلسـى هةيئةيـة   ( انرأ املان   االقطاع اخلاص االقطاع 

نةوةك مةجلسـة تةنويزيةكـةش  ئةوانـةى كـة لـة مةهامةكـة هـاتووةش شـتَيكى باشـةش بـةاَلم هةنـدَى مـةهامى             
وتيةة التمة  بكا ةة نسةتوياته، رسةمل      التحقيةق مل الشةكاا  التة  تقةام تةو جر ةة الفسةاد ت       )تريشى هةيـةش 

 .ش زؤر سوثاس(السياسة العانة ملكا حة الفساد، اتااد التقرير السنو  لل يئة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش ر ةئيتان
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة ثلةى بةر َيوةبةرى طشتى بَىش لة دةستةكة دةبَيتة ئةندام ئةندامَيتى لة ئةجنومةنةكة هةر فةرمانبةرَيك 

لة ئةجنومةنى دةستةش ئةوجا ذمارةيان ضةند بَى ئةوة دواتر لة ماددةكةى تر كة طوتوطـؤى لةسـةر دةكـرَىش    
هةموو بةر َيوةبةرى طشتى ئةندام دةبن لة دةستةكةش سةبارةت بة خوبةراش كة طؤتت خـةبري واتـة ثسـثؤربَى    

َى لةو بوارةش كة هةَلى دةبذَيرن كةكاريان ثَييةش شارةزايى لةو بوارة هةية كةوا كارى لةسةر دةكـات  و شارةزاب
دةســتةكةش بــةو ئةركانــةى كــة مــةهامى دةســتة لــة ثَيشــوو دةنطمــان بــؤى داش ئــةوة خؤيــان هــةَلى دةبــذَيرن   

ذمارةكةى ئةو خؤيان ديارى  لةوانةية هةر كةسَيك بة ثَيى ثسثؤر ى لةبةر دةستيتيان كةسَيك هةَلدةبذَيرنش
لة سَى كةس زياتر نةبَىش ( ميايا تادهمل تو ثالث) دةكةنش لةسَى كةس زياتر نةبَىش لة دةقةكة وا هاتووةش 

 .ثَيويستى كردش دةبنة ئةندام لةئةجنومةنى دةستةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةنطدانةوةش فةرمووئَيستا بيخوَيننةوة ئاخري سيا ةتانش بؤ ئةوةى بيدةينة  
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تةبكةن ر يزبةندى ماددةكان دةطؤر درَيتش دةبَيتة ماددةى نؤ
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 :املاد  التاسعة
 :يكون لل يئة جملحمل يتكون نو: اام 
 .رئيسا : رئيحمل اهليئة-1
 .نا غيابهنائبا  لرئيحمل اهليئة احيل حمله ت: نائب الرئيحمل-1
 .اتضاء: املاراء العانون مل اهليئة-3
تاد نو اخلرباء نو ننتسب  اهليئة اا نو لارج ا ميايةا تةادهمل تةو ثالثةة يشةاركون مل امجتماتةا  اا       -4

 .نناقشا  اللحمل دان ان يكون هلمل حق التشويت
 . الحيا  اللحمل:ثانيا 

 .ااتب نوظفي ا اننتسب ا بالتنسيق ن  ازار  املاليةاتااد نوازنة اهليئة احتايا نالكات ا ا اض  جاال ر-1
 .ا اار النظام اخلاص باهليئة-1
 .اض  لطط تمل اهليئة-3
 .اقرار التقارير الاارية الت  تر   اىل الربملان اا اجل ا  الرمسية املر -4
 .الزنة بشنن الدراسة ناحيله الرئيحمل الي ا نو املواضي  االاذ القرارا  ا-5

خ  قرارا  جملحمل اهليئة بامكثرية اتنا تساا  ام وا  تكون للجانب ال    و  نعه رئيحمل اهليئةة  تت:ثالثا 
 (.تكون امرجحية للجانب ال ي  و  نعه الرئيحمل) يانامرجحية، 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كـَى لةطةَلـة   بةر َيزان كَى لةطةَلة بة عةرةبى كة خوَيندرايةوةش ثاشـان تةرجةمـةى كـوردى ئـةكرَيتش نةسـةن      

ئةندامى بةر َيز لةطةَلدايةش كَى لةطةَلدانيـة تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟ش       47تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ش 
 .ش فةرموو11نؤ ئةندامى بةر َيز لةطةَلدانيةش بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كراش ئَيستا بؤ ماددةى 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

كـة طوتوطـؤى لةسـةر كـراش بـةاَلم ئَيسـتا بـة ثةسـةند كردنـى ئـةو ماددةيـة دةبـَى دةسـةاَلتةكان               11ماددةى 
هةندَيك بطؤر درَيتش بةاَلم من وةكو خؤى دةخيوَينمةوةش ثاش وةرطرتنى هةموو ثَيشنيار و ر او بؤضـوونةكان  

رؤكى دةسـتةش بـةاَلم ئَيسـتا بةشـَيكى     لةسةر ئـةو ماددةيـةش كـة بـاس لـة دةسـةاَلتةكانىش سـةرؤك دةكـاتش سـة         
زؤرمان لةو دةسةاَلتة دا بة ئةجنومةنش دواى ئةوةى كةوا ثَيشنيارى بوونى ئةجنومةنَيك لةناو دةستة دةنطى 

 ش 11هَيناش بؤية ماددةى 
 :املاد  العاشر 

 : ارس الرئيحمل امل ام امتية
 .القانون مبان يضمو حتقيق اهاا  اتندية ااجبات ا مل حااد ادار  اتمال اهليئة اضمان : م اا

 :ثانيا 
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 .اتااد نياانية اهليئة انالك ا الوظيف  بالتنسيق ن  ازار  املالية لارج ا ضمو نياانية امقليمل-1
 .ئةوةش لةطةَل هى ئةجنومةن باس كرا

تام، حا ل  تح  راع لل يئة مل اةا ظا  اادارا  امقليمل تل  ان ياير كل  رع نوظف بارجة ناير : ثالثا 
 .تل  ش اد  جانعية االية تل  امقل

نشايا  اهليئة اننجاا  تو ان اا كل نااقتض  احلاجة يتضمو تقايمل تقرير دار  كل اربعة اش ر للربمل: رابعا 
القضايا الت  متت التحقيق  ي ا االت  مت غلق ا االت  احلت اةكمة املختشة ايسمح للجم ور ااسائل امتالم 

 .يهباميالع تل
 .الطلب نو جملحمل القضاء بتنسيب حمققني تاليني للعمل مل اهليئة: لانسا 

 :بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان لةسةر ئةوة

 
 
 

 :بةر َيز سةروةر عبدالرمحن عمر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ََ    جطة لةو بر طانةى كةوا لَيى دةرهاتووةش ئةوةى تر كة ليذنةى هاوبـةش خويَ  نديانـةوةش ئَيمـةش ثشـتطريى 
 .دةكةين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد فةرموو.كاك د

 (:وةرتي)امحد ابراهي  على.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت بة كردنةوةى لقةكانش لقى هةيئةكة لة موحافةزات و لة ئيداراتش من ثَيشرت قسـةم لةسـةرى كـردش    
دارى لة واَلتى ئَيمة بة موحافةزات و قـةزاو ناحيـة دةسـت ثـَى دةكـاتش ئيـدارات لـة        لةبةر ئةوةى نيزامى ئي

نيزامى ئيدارى نيةش يةعنى ئةمة ثَيمواية ئيشكالَيكة لَيـرةداش ومت لَيـرة ئةطـةر لـة جيـاتى ئيـداراتش يـةعنى        
 .شار بنووسرَى باشرتةش نةوةك ئيداراتش ئةمة وةكو موالحةزةيةكش زؤر سوثاس

 :كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
ش يةاهر بةر َيزان ئَيستا ئةوانةى موالحةزةيان لةسةر ئةم خااَلنة هةيةش خورشيد امحدش شوان كـري ش جـةمال   

 .حسن حممدش عبدالسالم بةروارىش ئةم بةر َيزانة ئةيانةوَى موداخةلة بكةنش كاك خورشيد فةرموو
 :بةر َيز خورشيد امحد سلي 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ئَيمـة  ( اال اخلةاص برااتةب نوظفي ةا   اجلة اضة    ا اتةااد نياانيةة اهليئةة انالك ةا الةوظيف      )مـةكان  لة مةها
امشةرا  تلة  تنفية     )ضـونكة ميزانيـة ضـووة دةسـةاَلتى هةيئـةش      ( امشرا  تل  تنفي  املياانيةة )لَيرةدةبَى 

ئةش دوو اليةن دةبنة ئيكدادش بةو شكلة بَى بؤ ئةوةى تةعاروز نةكات لةطةَل هةي( املياانية الت  تعاها اهليئة
 .ئيكدادةكة لَيرة هةيئة دةبَى ئيشراف بَىش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة ياهرلال 
 :ابراهي  ياهربةر َيز لال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر بربدرَيتـة  ئـةوةى تـ  (  ةتح  ةراع لل يئةة مل حما ظةا  امقلةيمل     )ئةوة ديسان طواان كة تـةنها لَيـرة مبينَيـت    

 .لة ئةسَلى مةشروق 11ئةوة بر واتة ماددةى ( ياير الفرع ترتبط اقسام الفرع) 11ماددةى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شوان كري  كةرةمكة
 

 :بةر َيز شوان عبدالكري  جالل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

انيةكة هةر البـربَىش لةبـةر ئـةوةى    تَيبينيةكةى منين وةكو هاوكارم كاك خورشيدةش ئةمة يان ئيكدادى ميز
 .دراوة بة هةيئةكةش يان ئيشراف ببَيت بة دةسةاَلتى سةرؤكش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .حسن كةرةمكة

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .قسةكةى من كاك شوان كردىش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةروارى كةرةمكةعبدالسالم ب
 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوةى ميزانية وتراش دووش ئَيمة مةجلسمان هةيةش ر ةئيو ضؤن هةقى هةية قةرار بدات فرق بكرَيتش ئينجا 

َيـتش  ئيقرتاح بكات و تةقدميى بكات بؤ مةجلوش باسى قيادةى جةماعيمان نةكردش بؤية بـة سـييةكة بطؤر در  
نة ر ةئيو فةرق دةكاتةوةش ئيقرتاحَيكة عةرزى دةكات لةسةر مةجلو بة هةر شَيوةيةكش وة ئيكـادةى ر ةئـى   
خؤم ئةكةم كة مدير بن نة مدير عام بنش ئةخريةنش ئَيمة مةجلسمان هةيةش مـةجلو خـؤ دةبـَى تة ريةكـة     
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يـةعنى ر اثؤرتةكـة تةقـدميى    (اناتااد تقريةر دار  اترضةه تلة  اللةحمل لتقا ةه اىل الربملة      )ببينيتش بؤية 
ــؤى        ــاتش خ ــدي  بك ــةجلو تةق ــَى م ــؤى ب ــةوةك خ ــاتش ن ــةمان دةك ــدميى ثةرل ــاتش مــةجلو تةق مــةجلو بك

 .مةجلسمان بؤ ئةوة دانابوو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثـاش ئـةوةى ئةجنومـةنى دةسـتة     ( اعـداد انيزانيـة  )زؤر باس لة خاَلى دووةم كـراش   سةبارةت بة تَيبينيةكانش

ثةسةند كـراش لـة مـاددةى نـؤش ئـةوة ئـةو بر طـةى دووةم لَيـرة الدةدةيـنش ضـونكة هـيض قيمـةتَيكى نامَينَيـتش              
ةوا لـد  سةبارةت بة ثَيشنيارةكةى كاك عبدالسالمش ثَيشنيارى كردنةوةى لدش نـةوةك بر يـارى لةدةسـت بـَى كـ     

بكاتةوةش ر اسـتة ئةجنومـةنَيك ثَيـك هَينـدراش ئةجنومـةنَيك دانـرا لـةناو دةسـتةكةش بـةاَلم سـةرؤكى دةسـتةى            
نةزاهة كة لةاليةن ئةجنومةنى دادوةرى تةرشيح دةكرَىش ثةرلةمان دةنطـى بـؤ دةداتش دةسـةاَلتى ئةوةنـدةى     

ةينَىش ئةطةر ئةوةش نةمَينَىش دةسـةاَلتةكانى تـر   نةبَى لقَيك لة ثارَيزطا بكاتةوةش بؤ ئةوةندة دةسةاَلتةى نةد
ئةو بـةرزى دةكاتـةوة ر ةفكـى دةكـات بـؤ ثةرلـةمانش       ( تقايمل تقرير دار )هةموو شتى شكليةش سةبارةت بة 

بةس تةقريرةكة لة اليةن ئةجنومةنةوة ئامادة كراوةش بؤية ئةو دةقةيـةش وةكـو خـؤى مبَينَيتـةوةش بر طـةى      
يةكةم وةكو خؤىش هـى سـَييةم دةبَيتـة دووةمش ئـةو وردةكاريـةى كـة تَييدايـة خـاَلى         دووةم الدةدرَىش بر طةى 

ت ئةقسام فةرق و ئةوانةش ئةو وردةكارية هةر ثَيشرت بامسان كردش لة ر اثؤرتى هاوبةشى ةيةك و دووش تةرتةب
ةيـةش ئةوانـة   ه 11هةردوو ليذنةش هاتووةش كة ئةو وردةكاريةش ثَيويست ناكاتش ئةوة ثةيوةندى بة مـاددةى  

ئةوةش دةبَيتة ( الطلب نو جملحمل القضاء بتنسيب حمققني تالني)الدةدرَىش بر طةى ثَينجةم دةبَيتة سَييةمش 
 .ش سوثاس4بر طةى 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيستا ليذنةى نةزاهة ر ةئيةكتان هةية لةو بارةيةوة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

 .ئَيمة هاور اين لةطةَل ليذنةى هاوبةش
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيستا ليذنةى هاوبةش ئةطةر نةسةكة توَيننةوةش بؤ ئةوةى بدةينة دةنطدانةوة
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املاد  العاشر 
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 : ارس الرئيحمل امل ام امتية
 .اتمال اهليئة اضمان تندية ااجبات ا مل حااد القانون مبا يضمو حتقيق اهاا  اادار  : اام 

 تح  راع لل يئة مل اةا ظا  اادارا  امقليمل تل  ان ياير كل  رع نوظف بارجة ناير تام، حا ل : ثانيا 
 .تل  ش اد  جانعية االية تل  امقل

كل نا اقتضة  احلاجةة يتضةمو نشةايا  اهليئةة اننجةاا         تقايمل تقرير دار  كل اربعة اش ر للربملان اا: ثالثا 
اسةائل  ةكمةة املختشةة ايسةمح للجم ةور ا    تو القضايا الت  متت التحقيق  ي ا االت  مت غلق ا االت  احلةت ا 

 .امتالم باميالع تليه
 .الطلب نو جملحمل القضاء بتنسيب حمققني تاليني للعمل مل اهليئة: رابعا 

 :نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما
بةر َيزان كَى لةطةَلة تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ش زؤر سوثاسش كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتـةوة؟ش  

 .فةرموو 11يةك كةس لةطةَلدانيةش بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كراش ئَيستا بؤ ماددةى 
 
 

 :حممد دلَير حممود بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :11ماددةى 
 .رؤكى دةستة جَيطرَيكى دةبَيت بة مةرسومى هةرَي  و بة ثلةى تايبةت دادةمةزرَىسة: يةكةم
سةرؤكى دةستة بؤى هةية هةندَى لة دةسةاَلتةكانى خؤى بـة جَيطرةكـةى و بةر َيوةبـةرة طشـتيةكان     : دووةم

 .يان ثشكَينةرة طشتيةكان بدات
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :احلادية تشر  املاد 

 .لرئيحمل اهليئة نائب يعني مبرسوم اقليم  ابارجة لا ة: اام 
 .او انوتش  الكام  لرئيحمل اهليئة ان خيول بعض  الحياته لنائبه اللماراء العانني: ثانيا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان

 :بةر َيز سةروةر عبدالرمحن عمر
 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

 .ئَيمة وةكو ليذنةى نةزاهة هيض تَيبينيةكمان نية لةسةرىش خوازيارين وةكو خؤى مبَينَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان



 161 

 .ليذنةى هاوبةش ر ةئيتان
 : ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دووةمش ثَيشنيار دةكةين كةوا لة كؤتايى بر طةكـة   سةبارةت بة بر طةى يةكةم هيض تَيبينيمان نيةش لة بر طةى

البدرَيت لةبةر ئةوةى ئةو ثلة و ئةو ثؤستة لة سيستةمى ئَيمة نية و نـةماوةش لةبـةر   ( او انوتش  الكام )
 .ئةو عيبارةية البدرَيت لة كؤتايى بر طةى دووةمش سوثاس( او انوتش  الكام )ئةوة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةشارةتىش سـةمرية طـؤرانش شـوان كابـانش شـظان        اضلَيزان كَى ئةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكاتش بةر 

امحدش بةشري خليلش ئاسـؤ كـري ش بَيريظـان سـةرهةنطش تـارا ئةسـكةدىش سـةردار رشـيدش امحـد وةرتـىش عمـر            
 .نورةدينىش هاذة سلَيمانش ئةم بةر َيزان ئةيانةوَى موداخةلة بكةنش فةرموو

 
 
 
 (:بةشارةتي)حممد قادر  اضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةماددةى يازدة لة خاَلى دووةم من تةنها يةك موالحةزةم لةوة هةية كة دةَلآش سةرؤكى دةستة بـؤى هةيـةش   
يةعنى ئةمة تةقريبةن ئيختياريـةك دةبةخشـَىش بـة بـر واى مـن لَيـرة دةبـَى سـةالحياتىش ضـونكة لَيـرة بـة            

ــة      هةقيقــةت  ــدَيك ل ــة هةن ــؤى هةي ــتة ب ــآ ســةرؤكى دةس ــة دةَل ــية ليذنــةى نةزاهــةش ك ــتةيةكى تةفتيش دةس
دةسةاَلتةكانى خؤى ببةخشَىش بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم لَيـرة دةسـةاَلتى هةيئةتةكـة ديـارى بكـرَىش نـةوةك         

 .زؤر سوثاس سةرؤكى دةستة بؤى هةبَىش ببَيتة ئيختيارىش ئايا ئةو دةسةاَلتةى ثَى بدات يان ثَيى نةداتش
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةمرية طؤران كةرةمكة
 :بةر َيز سةمرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةرئيحمل اهليئةة   )دةكـةمش خـاَلى يةكـةم هـيض تَيبينـي  نيـةش بـةاَلم هـى دووةم           اضةل ثشتطريى قسةكانى كـاك  

ََ بَي( لويل نرئوسه بعض ن انه  .ت ثَي  باشرتةش زؤر سوثاسئةطةر سييةكة واى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لَيرة لة ئةسَلى ثر ؤذةكةش ئيختيارى ثَيى داوةش ئـةتوانَى هـةيبَىش ئـةتوانَى نـةيبَىش فـةرزى نةكردؤتـة سـةرىش        
 .بةس ئةطةر ر ةئيةكى ترتان هةيةش جَيطةى ر َيزةش شوان كري  كةرةمكة

 :بةر َيز شوان عبدالكري  جالل
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 .رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة
ش ثَين ئةوة بووة كة ئَيمة مةجلسَى دروست بكةين بؤ ئةم هةيئةيةش لةدروست 11دووةمى ماددةى فةصلي 

ــة           ــةمى ل ــَيكى ك ــةكةش بةش ــة مةجلس ــةاَلتةكانى درا ب ــة دةس ــَى ل ــة بةش ــةرؤكى هةيئ ــةكة س ــى مةجلس كردن
بة مـدير عـام و موفةتيشـةكانش يـةعنى     دةسةاَلتةكانى ماوةتةوةش ئَيستا بةشَيكى ئايا بة نائيبةكةىش ضى بدا 

بــةس هةقــة لَيــرة ئةوةنــدة مبَينَيتــةوةش ثشــتطريى بةشــَيكى ئيقترياحةكــةى ليذنــةى هاوبــةش دةكــةمش كــة     
ََ البربَيتش ضـونكة مـودير    ََ البربَيتش ئيزافةى ئةوةش دةكةم كة مودير عامةكانيشى  موفةتيشة عامةكانى 

كراوةش وةزيوةكةيان ضيةش هينى ئيداريان ضةندة بةر استىش توانـاى  عامةكان خؤيان لةخوارةوة بؤيان ديارى 
 .ئيدارى و دةسةاَلتيان ضةندةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابتش شظان امحد كةرةمكة

 
 
 

 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى لَيرة ديارى نةكراوةش مـن ثرسـيارةكةم لـة ليذنـةى هاوبةشـةش      شروتةكة( لرئيحمل اهليئة نائب يتوىل رئيحمل)
شروتى نائيب ديارى نةكراوة لَيـرةش كةضـى لـة مـودير عامـةكان شـرواان بـؤ ديـارى كـردووةش تةحديـدمان           
كردووة دةبَى ئةوةندة خدمةى هةبَىش شةهادةى جامكى ئةوةَ هةبَى على ئةقةلش شةرتَيك ديـارى نـةكراوة   

زؤر كـةم بـةكاردَيتش   بعةض   لـة قانونـدا  ( ثانيا  لرئيحمل اهليئةة خيةول بعةض  ةالحياته    هاتووةش نازامنش تَيدا نة
ئيختيساسـات شـاملرتةش سـةالحيات    ( جةاء نةو التشا ةاته   ) نـا ( جاء نةو  ةالحياته  )هةيةش ( كل)و  (جاء)

بـووة   جـارَيكى تـر ئـةوةم كـردووة تَيثـةر      ( جاء نةو التشا ةاته  )دةطرَيتةوة هةم ئيختيساسات دةطرَيتةوةش 
 .وةرنةطرياوةش بةاَلم لة قانوندا ئةمة باشرتةش ئةمة زؤر زؤر بةكاردَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاسش كاك شظان ئةطةر موهةندس بَيتش ئةوةى تر موهةندس نةبَىش ئيختيساس ضى ثَى بدات سـةالمةت  

 .بىش سةالحيات باشرتة
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة
مةصدةرى ر ةئيسى كة سةالحياتش ئيختيساسات سةالحياتين دةطرَيتةوةش ئيختيساساتين دةطرَيتةوةش بةاَلم 

 .سةالحيات تةنيا سةالحيات دةطرَيتةوةش ئيختيساسات ناطرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثاسش ئاسؤ كري  كةرةمكة
 (:ئاسؤ)بةر َيزبكر كري  حممد

 .سةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز 
بةنيســبةت ئةوماددةيــة بةر اســتىش كــةباس لــة جَيطــرى ســةرؤك دةكــاتش  لــةو ماددةيــةدا ديــارى نــةكراوةش     
ميكانيزمى دةست نيشان كردنى جَيطر ضؤن دةست نيشان دةكرَى؟ش كَى دايدةنَى؟ش ئةو مةرجانةى كة دةبـَى  

لـة سـةرؤك هـةنش لـة جَيطـرين هـةبنش       لة جَيطر هةبنش بؤية ثَي  باشة هـةر هـةمان شـت ئـةو مةرجانـةى      
هـةروةها هـةر لـة اليــةن مةجلسـى قـةزاوة ئيختيــار بكرَيـتش لـة ثةرلةمانيشــةوة بـابَلَي  ئينتيخـاا بكــرَىش          

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيريظان خان كةرةمكة
 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ية دووبارةى ناكةمةوةقسةكانى من كراش بؤ

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابتش بةر َيز تارا ئةسكةدى

 :بةر َيز تارا حتس  ئةسكةدى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ان ينتخةب لةرئيحمل اهليئةة نائبةا  لةه لةرب        )بةَلكو بـوترَى  ( لرئيحمل اهليئة)منين هةر لة هى يةكةم نةوترَى 
ئـةوةى دووةمش  ( خيول له بعض  الحياته ايعني مبرسوم اقليمة  ابارجةة لا ةة   ميقل تو تشر  سنوا  ا

 .وابزامن لة ناو مةجلسةكة هةيةش ثَيويست ناكات لَيرة ئةطةر مودةرائةكان باسين نةكرَىش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز سةردار رشيد كةرةمكة

 :بةر َيز سةردار رشيد حممد
 .مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

ديارة منين هةمان ر ةئى برادةرامن هةيةش كة سةرؤكى دةستة بة ضةند مةرجَيك دادةندرَيتش وة مةرسومى 
هةرَيمى هةيةش مةرسومى هةرَيمى بؤ دةردةضَيتش مادام جَيطر ئةو طرنطيةى هةيـة بـة مةرسـومى هـةرَيمى     

دنى جَيطرين كَى ديـارى ئـةكات؟ش   دادةمةزرَىش دةبَى هةمان مةرجةكانى سةرؤكى بؤ ديارى بكرَىش ديارى كر
 .من ئةو ثرسيارةش  ئةوَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد وةرتى كةرةمكة.بةر َيز د
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 (:وةرتي)امحد ابراهي  على.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةرجـةكانى ديـارى   منين سةبارةت بة جَيطرى سةرؤك هةمان ر ةئى هاوكارامن هةيةش كة ثَيويستة ئـةوين  
بكرَى و وازح بَىش دووةمش سةبارةت بةو دةسةاَلتانةى كةوا سةرؤكى هةيئة ئةيـدات بـة جَيطرةكـةىش يـان بـة      

لرئيحمل )بةر َيوةبةرة طشتيةكانش من ثَي  باشة بة شَيوةى تةحريرى بَى ئةو تةخويل كردنةش واتة بنووسرَى 
 .ش زؤر سوثاس(اراء العاننيل حتريريا  بعض  الحياته لنائبه ااملاهليئة ان خيو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز هاذة سلَيمان كةرةمكة

 :نشطف بةر َيز هاذة سلَيمان 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تَيبينيةكةى منين هةر لةسةر ثشكَينةرة طشتيةكان بووش بؤ ئةوةى وةزيوةى موفةتيشى عامش كة بةر اسـتى  
لــة  11هـاتووةش مـاددةى شةشـةمين لـة بر طـةى حةوتـةم هـاتووةش لـةماددةى         لـةدووش سـَى شـوَينى ياسـاكةدا     

دا هـاتووةش بؤيـة نـازامن بةر اسـتى مـن لـة جةلسـةكةى تـر لـة مـاددةى شةشـةم كـة             ( ت)بر طةى دووةم خاَلى 
موناقةشة كرا لَيرة نةبوومش ئيقرتاحى ئةوةم كرد كة ثشكَينةرة طشتيةكان البربَيـتش ضـونكة ئـةو وةزيوةيـة     

لة كوردستانش ئةطةر تةئكيـدَيك بكةينـةوة لـة ليذنـةى ياسـايىش لـةوَى البـرا يـان نـاش لـةماددةى شةشـةم            نية 
 .بر طةى حةوتةمش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز عمر نورةدينى كةرةمكة

 :بةر َيز عمر محدام  نورةدينى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ران باسيان كرد كة كَي و ض اليةنَيك نائيـب تةرشـيح دةكـاتش ئـةو اليةنـةى      سةبارةت بة بر طةى يةكةم برادة
كةتةرشيح و كانديـدى دةكـاتش لـة كوَيـوةدةبَى؟ش هـةروةها مةرجةكانيشـىش سـةبارةت بـة بر طـةى دووةمش لـة           
ر استيدا دةبَى جَيطر و نائيبى هةبَىش بةاَلم لـة اليـةكى تـرةوة سـةرؤك موخـةوةل كـراوةش سـةالحياتى خـؤى         

اتَى يان نةيداتَىش يةعنى دةكـرَى نةيـداتَىش باشـة ئةطـةر دةسـةاَلتى نـاداتَى نـائيبى بؤضـى هـةبَىش كةواتـة           بد
بةر ةئى من بةوة شَيوةية بطؤر درَيتش كة ثَيويستة بةشَيك لـة دةسـةاَلت و سـةالحياتى خـؤى بـداتَىش ضـونكة       

 .ئةطةر نةيداتَى بؤضى جَيطرى هةبَىش زؤر سوثاس
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة

ئةطةر سةالحياتت ثَييداش ئةطةر نةخؤش بوو هيرـى ثـَى نـةدا ئـةوة دَيتـة جَيطـاىش سـةفةرى كـرد ئةضـَيتة          
جَيطاىش جار وا هةية هيالك ئةبَى هاوكارى ئةكاتش بةقانون ئةطةر وات لَيى كـردش ئـةبَى ئيحتريامـى ياسـاكة     

بَى بيــداتَى لــة ض بوارَيــكش ئــةبَى ئــةو  بطــرَىش ئةطــةر وةك جــةنابت ئــةَلَيى تةحديــد بكــرَى ئــيالو بــيال ئــة  
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بوارانةش تةفسيالتى بؤ بكرَىش نةختَيك تةعقيـد ئةبَيتـةوةش ليذنـةى هاوبـةشش سـوثاس بـؤ ئَيـوةى بـةر َيزش         
 .تةواو بوو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى سـةالحياتش بـةس مـن ثَيموايـة لـة      موالحةزاتى برادةران زياتر لةسةر بر طةى دووةم بووش لةسـةر تـةخويل  
( لرئيحمل اهليئةة ان خيةول بعةض  ةالحياته    )تةبكةكة ئةمة ئةتوانَى حةل بكرَىش وا ئةضَى ئاوا نةنووسرابَىش 

كــة كــاك شــوان كــري  كابــان زؤر بــاش باســى كــردش ئةطــةر ســةالحياتى هــةمووى بــدات بــة نائيــب و مــودير  
ةسةاَلتَيكى ثَييةوة نامَينَيت لـةم هةيئةتـة طـةورةش حـةَ     عامةكان و بةومةجلسة كةواتة ئةم رةئيسة هيض د

خـؤى بةتةحسـيل   ( ان خيول بعض  الحياته لنائبه اا للماراء العانني)ئةو كَيشةية ئةوها ئةكرَيت كة بَلَي 
حاصل رةئيسى هةيئة ئةبَى بةعزَى سةالحياتةكانى بداتش جةنابيشت ئَيستا تةوزيَيكت ثَييداش جائيزة ئةم 

ــوديرة ل ــة        م ــةعزَيك ل ــةبَى ب ــتَىش ئ ــان بوةس ــين و كارةك ــابَى ئ ــاتش  ن ــةفةر بك ــَىش س ــةخؤش ب ــةبَىش ن ــرة ن َي
سةاَلحياتةكانى بدات يان بةنائيبةكةى يان بةو مودير عامانةى كـة لـة شـارةكاننش ئـيرت ئـةوةش بـةطوَيرةى       

ــى دةرضــووةش كــة ئــةَلَى رةئيســى هةيئــة ئيســدار     ى تــةعليمات تةعليماتَيكــة كــة لةئــةخريى ئــةم ياســاية ثَي
دةرئةكاتش بؤ تةنويز كردنى ئةم ياسايةش بة واتا لةو تةعليماتة باسى لةسةر ئةكرَى ئةم ر ةئيسى هةيئةيـةش  
ضةند دةسةاَلتى خؤى كام دةسةاَلتانةش هةتا ناحيةى سةرف بَىش قةرار وةرطرتن بَىش قةرار ناردن بـَىش ضـؤن   

لَيـرة نـاكرَى سـةالحياتةكان بـة دةرك يـةك بـةدواى        ضؤنى بؤيان تةحديد ئةكاتش ئةوة زياتر ئيشى ئةوانـةش 
يةكا باسى لةسـةر بكـةينش بـاقى تـرى بـة نيسـبةت ئـةوةى كـةنائيب كـَى دايئـةنَىش ئَيمـة ثَيمـان وايـة مـادام               
رةئيسى هةيئة لة اليةن ثةرلةمانةوة ئيختيار ئةكرَيت بة مةرسومَيكى ئيقليمى دادةندرَيتش نـائيبين هـةر   

ائةندرَيتش كةواتة نائيبين ئةبَى ئةو شـروتانةى هـةبَىش كـة لـة رةئيسـى هةيئةكـة       بة مةرسومى ئيقليمى د
 .هةيةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى نةزاهة رةئيتان

 : بةر َيز ئةظ  عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــة مونتة      ــةرؤكى هةيئةك ــة س ــةوةى ك ــةهؤى ئ ــاتو ب ــةر ه ــةش ئةط ــو ليذن ــة وةك ــةر ةئى ئَيم ــةن  ب ــة الي ــة ل خةب
ثةرلةمانةوةش بؤية ئةو شوروتة قاسيانة دانراوةش ياخود ئةبَى مورةشةح بَى لـة اليـةن ئةجنومـةنى دادوةرىش    
ــةندة         ــتةش هةرض ــة دةس ــةاَلتةكةى ل ــةى دةس ــةرؤكى زؤرب ــةو س ــونكة ئ ــراوةش ض ــةوة دان ــؤ ئ ــة ب ــةو ثَيوةران ئ

ر ئةكرَىش بةاَلم لةبريمان نةضَى نائيبةكةى مةجلسةكةش هةيةش بةاَلم لة اليةن ثةرلةمانةوة دةنطدانى لةسة
لَيرة تةع  ئةكرَىش تةع  كردن فةرقى هةية لةطةَل ئةوةى كةواش دانانى بةدةنطدانش بؤية بـة ر ةئـى ئَيمـة    

 .هيض ثَيويست ناكات ئةو شروتانةى كة بؤ سةرؤك هةية لَيرةدا زيكر بكرَى بؤ نائيبةكةىش زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى هاوبةش ئاخري سيا ةتان

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املاد  احلادية تشر 

 .لرئيحمل اهليئة نائب يعني مبرسوم اقليم  بناًء تل  ترشيح نو الرئيحمل ايكون بارجة لا ة: اام 
 .راء العاننيلرئيحمل اهليئة ان خيول بعض  الحياته لنائبه اا للما: ثانيا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كَى دايبنَيت؟ش ئةوة تكاية وازح بَى

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةى لَيرة تـازة ثَيشـنيار كـراش لةاليـةن سـةرؤكى دةسـتة تةرشـيح دةكـرَىش لـة اليـةن سـةرؤكايةتى هـةرَي              
لةرئيحمل اهليئةة نائةب يعةني مبرسةوم اقليمة        )كى هةرَيمى ثَى دةردةضـَىش  مةرسومى ثَى دةردةضَيش مةرسومة

ويكون بدرجة )رةئيو ثَيناسة كراية  لة ماددةى يةكش  واتة رةئيسى هةيئةش ( بناًء تل  ترشيح نو الرئيحمل
 (.خاصة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تكاية نةسةن بيخوَينةوة

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

 :املاد  احلادية تشر 
 .لرئيحمل اهليئة نائب يعني مبرسوم اقليمي بناًء تل  ترشيح نو الرئيحمل ايكون بارجة لا ة: اام 

 .لرئيحمل اهليئة ان خيول بعض  الحياته لنائبه أا للماراء العانني: ثانيا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ش نيزامية كاك عمر صديد فةرموو(هبحيل حمله تنا غيا)لةخاَلى يةك ئةوةى 
 :بةر َيز عمر صديد حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ليذنةى هاوبةش ئاماذةيان بةوةداش ئةو خااَلنةى يان ئةو مةرجانةى كة ثَيويسـتة لـة نـائيبى هةيئـة هـةبَىش      

نةدراوةش ئةطةر بكرَى  هةر ئةو مةرجانةئةبَى كة لة رةئيو هةبووةش بةاَلم لةم مادةية هيض ئاماذةيةك بةوة
 .ئاماذةيةكى ثَى بدةنش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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تكاية ئةخري سيا ة بيخوَيننةوةش ئةيدةينة دةنطدانش خؤتان حازر بكةنش طوَيتان لَيى بَىش ئَيستا دةنطدانةوةش 
 .فةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :احلادية تشر املاد  
 .لرئيحمل اهليئة نائب يعني مبرسوم اقليمي بناًء تل  ترشيح نو الرئيحمل ايكون بارجة لا ة: اام 

 .لرئيحمل اهليئة ان خيول بعض  الحياته لنائبه أا للماراء العانني: ثانيا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

طةَلدايةش كَى لةطةَلدانية تكايـة دةسـتى بـةرز    ئةندامى بةر َيز لة 39كَى لةطةَلة تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ش 
 11ئةندامى بةر َيز لةطةَلدانيةش سوثاسش بؤية بة زؤرينةى دةنـط ثةسـةند كـراش بـؤ مـاددةى       13بكاتةوة؟ش 

 .فةرموو
 
 

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 : ماددةى دوازدة
 :ى سةرؤكى دةستة ثَيك دَيت بةم شَيوةيةى خوارةوةدةستة لة بةر َيوةبةرة طشتيةكان و نووسينطة

فةرمانطةى كاروبارى كـارطَير ى و دارايـىش فةرمانبـةرَيك بـة ثلـةى بةر َيوةبـةرى طشـتى سـةرؤكايةتى         : يةكةم
دةكات و دةبَيت بةالى كةمى بر وانامةى بةرايى زانكؤى بةدةست هَينابَى شارةزايى لة بـوارى ثسـثؤر يةكةيدا   

 نةبَى ذمارةيةك لة فةرمانبـةران هاوكـارى دةكـةن ئـةم فةرمانطةيـة ر َيكخسـتنى كاروبـارى        ساَل كةمرت11لة 
دةستةى كارطَير ى و بةر َيوةبردنى كاروبـارى دارايـى و ئامـادةكردنى بودجـةى سـااَلنةو ر َيكخسـتنى كاروبـارة        

ة ثَيــى ياســا دةطرَيتــة داراييــةكان و وردبينــى نــاوخؤ و ئامــادةكردنى ر اثــؤرتى مانطانــةو ســااَلنةى دارايــى بــ 
 .ئةستؤ
ــتى    : دووةم ــةرى طشـ ــة ثلـــةى بةر َيوةبـ ــةوةكانش فةرمانبـــةرَيك بـ ــايى و لَيكؤَلينـ ــارى ياسـ فةرمانطـــةى كاروبـ

سةرؤكايةتى دةكات و دةبَيت بةالى كةمى بر وانامةى بةرايى زانكؤى بةدةست هَينـابَىش شـارةزايى لـة بـوارى     
يةك لة فةرمانبةران و لَيكؤَلةرةوان و ثسثؤر ان هاوكارى دةكةن و ثسثؤر يةكةى لة دة ساَل كةمرت نةبَى ذمارة

 :لةمانة ثَيك دَين
 :بةر َيوةبةرى كاروبارى ياسايىش ئةم ئةركانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ-1

 .بريو ر ا دةربر ين و ر اوَيذكارى لةو مةسةلة ياسايانةى دةخرَينة بةردةم دةستة-أ
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تايبةتةكاندا لةومةسةالنةى ثةيوةسنت بـة دؤزةكـانى طةنـدةَلى كـة دةسـتة       دادبينى كردن لةبةردةم دادطا-ا
دةيــاجنوَلَينَى و ر َيطاكــانى تانــة لَيــدان بؤيــان دةطرَيتةبــةرش تــا لةســةر داواى دةســتة نوَينةرايــةتى دةســتة لــة 

 .ليذنةكان لَيكؤَلينةوة دةكات كة لةاليةن ثشكَينةرة طشتيةكانةوة دامةزراون
س و توَيذنةوةى ياسايى تايبةت بة ياسـاكانى بةربـةرةكانى طةنـدةَلى و ئـةو ر َيكةوتننامـة      ئامادةكردنى با- 

 .نَيودةوَلةتيانةى لة بارةى طةندةَليةوةن
ر ا دةربر ين سةبارةت بة بر يارة كارطَير يةكان و ئـةو طرَيبةسـتانةى لـة اليـةن دةسـتةكانى حكـومى و ئـةو        -ك

 .كراون دةستانةى ملكةضى حوكمةكانى ئةم ياساية
 
 :بةر َيوبةرايةتيةكانى لَيكؤَلينةوة ئةم ئةركانة دةطرَيتة خؤى-1

ثةردة هةَلماَل  لةسةر حاَلةتةكانى طةندةَلى و لة هةموو دةستةكانى حكومةتداو كؤكردنةوةى زانيارى لـة  -أ
 .بارةيانةوة بة ثشت بةسنت بةدةزطا تةكنيكيةكان و هاوكارانى نهَينى و لَيكؤَلينةوة لَييان

 .دانانى ميكانيزم و ر َيكارةكانى وةرطرتنى تؤمةت نامةى طةندةَلى و سكااَلى هاوواَلتيان لةبارةيانةوة-ا
فةرمانطةى خؤثاراسنت و شةفافيةتش فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةر َيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات : سَييةم

و شارةزايى لة ثسثؤر يةكةيدا لة دة ساَل  و دةبَى بةاليةنى كةمى بر وانامةى بةرايى زانكؤى بةدةست هَينابَى
 :كةمرت نةبَىش ذمارةيةك لة فةرمانبةران هاوكارى دةكةن و ئةم ئةركانة دةطرَيتة خؤى

 
ئامــادةكردنى منوونــةى ثشــكنينى بةرذةوةنديــة داراييــةكان بــةثَيى سيســتةمَيكى تايبــةت بــةخؤى و كــة   -1

ى بـؤ ثَيشـنيار دةكـات و بةدواداضـوونى بـؤ دةكـات و       سةرؤكى دةستة دةرى دةكات و هةموار كردنى ثَيويسـت 
لةدروســتى زانياريــةكان تيايــدا هــاتوون دَلنيــا دةبَيــت و ر اثــؤرتى دةورى لــة بارةيانــةوة ثَيشكةشــى ســةرؤك  

 .دةكات
دَلنيــا بــوون لــة مةشــروعيةتى سةرضــاوةكانى ئــةو ســامانانةى دةكةونــة ذَيــر ســَيبةرى حوكمــةكانى ئــةم   -1

ةوةوة يان بة ناوى كةسَيكى ديكةوة تؤمار كراونش ض لة ذَيردةستى ئةو دابن يان لة ذَيـر  ياسايةش كة بةناوى ئ
دةستى كةسى ديكةدا بن مادامةكى موَلكداريةكةى بؤ ئةو دةطةر َيتةوة هةروةها بؤى هةية لـةو ثَينـاوةدا لـة    

ََ بكـرَىش بةهـةر سـيوةتَيك     بـَى سـامانى طشـتى لةبـةر     سامانى هةر هاوواَلتيةك دَلنيا بَى كة طومانى ئةوةى 
دةستدابَىش يان سةرضاوةى داهاتةكةى نا ر ةوا بَيت ض لةناو هةرَي  بَى يـان لـة دةرةوةش بـة ثَيـى حوكمـةكانى      

 .ئةم ياساية و ياسا بةركارةكانى تر
ــة          -3 ــتةوخؤيان ب ــدى راس ــةى ثةيوةن ــة فةرميان ــةو فةرمانط ــؤ ئ ــراو ب ــد ك ــارى ثابةن ــانيزمى ك ــانى ميك دان

 .هةية بؤ بةهَيز كردنى شةفافيةت و بؤ قةدة ة كردنى باَلوبوونةوةى طةندةَلى لةناوياندا هاوواَلتيانةوة
ثةرةثَيدانى كارايى لَيكؤَلينةوة لة دؤزةكانى طةندةَلى و شَيوازةكانى ضاودَيرى دارايى و ثشكنينى كارطَير ى -4

 .و باَلو كردنةوةى فةرهةنطى دةست ثاكى و شةفافيةت
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 .ةجآ كردنى ياساو ر َينماييةكانبةدواداضوونى جَيب-5
 .طةشةثَيدانى ثةيوةندى لةطةَل ئةو ر َيكخراوانةى ضاالكى هاوشَيوةيان هةية-6
بةر َيوةبردنى بةرنامةى ر اهَينان و بةستنى كؤنطرة بةهاوكارى وةزارةتةكان و اليةنـة ثسـثؤر و دةزطاكـانى    -7

 .كةرتى تايبةت
بةرَيك بة ثلةى بةر َيوةبةر سةرؤكايةتى دةكات و دةبـَى بـةالى   نووسينطةى سةرؤكى دةستةش فةرمان: ضوارةم

كةمى بر وانامةى بةرايى زانكؤى بةدةست هَينابَىش ذمارةيـةك لـة فةرمانبـةران هاوكـارى دةكـةنش نووسـينطة       
ــَى       ــةى ث ــةو ئةركان ــةموو ئ ــةكانى ه ــى ثةيوةندي ــ  كردن ــةوةو داب ــة طؤر ين ــوونى نام ــنت و بةدواداض ر َيكخس

 .ة ئةستؤ دةطرَيتدةسثَيردرَى ل
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةعةرةبين فةرموون توَيننةوة
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ة:تتكون اهليئة نو املايريا  العانة انكتب رئيحمل اهليئة اتل  الشكل اآلتي: املاد  الثانية تشر

يرأس ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تلة  شة اد  جانعيةة أاليةة تلة       : يةدائر  الشؤان األدارية ااملال: أام 
امقل اله لرب  م تقل تو تشر سنوا  مل جمال التشا ه ايعاانه تاد نو املوظفني، اتتوىل تنظيمل شؤان 

ية ااتمال اهليئة امدارية تنظيمل اادار  الشؤان املالية اإتااد املوازنا  السنوية اتنظيمل امنور املالية ااةاسب
 .التاقيق الااللي انس  السجال  اإتااد التقارير املالية الش رية االسنوية ا قا  للقانون

يرأس ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  ش اد  جانعية أالية : دائر  الشؤان القانونية االتحقيقا : ثانيا 
 ةه، ايعاانةه تةاد نةو املةوظفني      مل القانون تل  امقل اله لةرب  م تقةل تةو تشةر سةنوا  مل جمةال التشا      

 :ااةققني ااملختشني اتتنليف نو
 :اتتوىل امل ام اآلتية: نايرية الشؤان القانونية -1

 .إبااء الرأي ااملشور  مل املسائل القانونية اليت تعرض تلي ا-أ
 .رق الطعو بشنن االرتا   انام اةاكمل املختشة  يما يتعلق بقضايا الفساد اليت حترك ا اهليئة انراجعة ي - 

 .متثيل اهليئة مل اللجان التحقيقية املشكلة نو قبل نفتيشني تمونني بناءا  تل  يلب اهليئة - 

 .اتااد الاراسا  االبحوث القانونية اخلا ة بقوانني نكا حة الفساد اامتفاقيا  الاالية ب  ا الشنن -ث

نو اهليئةا  احلكونيةة ااهليئةا  اخلاضةعة ألحكةام هة ا        ابااء الرأي بشنن القرارا  امدارية االعقود الشادر  -ج
 .القانون

 :اتتوىل امل ام التالية: نايريا  التحقيقا : ثانيا 
الكشف تو حام  الفساد مل اهليئا  احلكونية كا ة اخلاضعة ألحكام ه ا القانون، امج  املعلونا  بشنن ا  -أ

 .االتحقيق  ي ابامستعانة بامج ا  الفنية ااملتعاانني السريني، 
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 .اض  آليا  ااجراءا  استالم نااتمل الفساد اشكاا  املواينني بشنن ا - 
 . ةققي اهليئة اناققي ا املاليني  الحية ممارسة ن ان مل مل كا ة احناء امقليمل -ج

قةل  يرأس ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  ش اد  جانعية أالية تلة  ام : دائر  الوقاية االشفا ية: ثالثا 
 :تشر سنوا  مل جمال التشا ه، يعاانه تاد نو املوظفني، اتتوىل امل ام اآلتية( 11)اله لرب  م تقل تو 

نظام اخلاص ال ي يشاره رئيحمل اهليئة ااقرتاح التعايال  الواجبة لإتااد مناذج كشف املشا ح املالية ا قا  ل -1
 . ا اتقايمل التقارير الاارية بشنن ا اىل الرئيحملتلي ا، انتابعت ا االتحقق نو  حة املعلونا  الوارد   ي

التحقق نو نشراتية نشادر انوال املشمول بنحكام ه ا القانون املسجلة بامسه اا بنسمل غةريه سةواء كانةت     -1
مل حيازته اا مل حياز  اليةري نادانةت نلكيت ةا تعةود اليةه، اهلةا مل سةبيل ذلة  التحقةق نةو انةوال اي نةوايو             

ي  فة كانةت انةوام  تانةة اا نشةارها كسةبم غةري نشةراع، سةواء كانةت دالةل امقلةيمل اا            يشتبه انه حيوز بن
 .لارجه ا قا  محكام ه ا القانون االقوانني النا    املر 

اض  آليا  تمل نلانة للااائر الرمسية اليت هلا متاس نباشر ن  املواينني تعاياا  للشفا ية املنة  تفشةي    -3
 .الفساد  ي ا

 ارا  التحقيق مل قضايا الفساد ااساليب الرقابة املالية االتفتيع امداري اإشةاتة ثقا ةة النااهةة    تطوير ن -4
 .االشفا ية

 .نتابعة تطبيق القوانني اامنظمة االتعليما  -5
 .تنمية العالقا  ن  املنظما  ذا  النشايا  املتشاب ة -6
 .زارا  ااجل ا  املختشة انؤسسا  القطاع اخلاصادار  برانج التاريب ااقانة نؤمترا  بالتعاان ن  الو -7

 

يرأسه نوظف بارجة ناير حا ل تل  ش اد  جانعية أالية تل  امقةل ايعاانةه   : نكتب رئيحمل اهليئة: رابعا 
 .تاد نو املوظفني ايتوىل تنظيمل انتابعة املرسال  اتننني امتشام  اسائر امل ام اليت يكلف ب ا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .يذنةى نةزاهة ر ةئيتانل

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة وةكو ليذنةى نةزاهةش ثَيمان واية هةندَيكى دووبارة دابر َيذرَيتةوة بؤ ئةوةى ضـاكرت بـَىش سـةبارةت بـة     
الى كـةمى بر وانامـةى   بر طةى يةكةمش فةرمانبةرَيك بة ثلـةى بةر َيوةبـةرى طشـتى سـةرؤكايةتى دةكـات و بـة      

ى فةرمانطةكةيــــدا بــــة دةســــت هَينــــابَى و شــــارةزابَى لــــة بــــوارى بــــةرايى زانكــــؤى لــــة بــــوارى ثســــثؤر 
 :هتدش دووةمش ثَيشنيار دةكةين بر طةى يةكةى بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة.....ثسثؤر يةكةيداو

بة ثلةى بةر َيوةبةر دةبَيت بر وانامـةى  بةر َيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات-1
زانكــؤيى لــة ياســادا هــةبَى و بــةالى كةمــةوة ثَيــنج ســاَل لــة بــوارى ثســثؤر يةكةيدا خزمــةتى هــةبَى و ئــةم    

 .هتد.....ئةركانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ و 
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 :بةم شَيوازة دابر َيذرَيتةوةبةر َيوةبةرى لَيكؤَلينةوةكان ثَيشنياز دةكةين -1
بةرَيك سةرؤكايةتى دةكات بة ثلةى بةر َيوةبةر و دةبَيت بر وانامةى زانكـؤى لـة ياسـادا هـةبَىش بـةالى      فةرمان

ــَييةم       ــتؤش س ــة ئةس ــة دةطرَيت ــةم ئةركان ــةبَىش ئ ــةتى ه ــثؤر يةكةيدا خزم ــوارى ثس ــة ب ــاَل ل ــنج س ــةوة ثَي : كةم
ةكمان لةبارةيــةوة نيــةش هــيض تَيبينيــ( يــةك و دوو و ســَى)فةرمانطــةى خؤثاراســنت و شــةفافيةتش خاَلــةكانى 

هةَلسـوكةوتة ثيشـةيى و بنرـينةييةكان لـة كؤتـايى      ( اقواتا السةلوك امل ةين  )تةنها دةستةواذةى: خاَلى ضوار
وشةى بة دواداضـوون بكرَيـت بـة ضـاودَيرى كـردنش خـاَلى شـةش و حـةوت         : رستةكةدا زياد بكرَيتش ثَينجةم

 .وارةمين ليذنةكةمان هيض تَيبينيةكى لة بارةيةوة نيةهيض تَيبينيمان لة بارةيةوة نيةش ضوارةمش بر طةى ض
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش ر ةئيتان
 
 
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــتش           ــتيةكان بكرَي ــة طش ــة بةر َيوةبةرايةتي ــاس ل ــة ب ــةو ماددةي ــةنها ل ــة ت ــةين ك ــةوة دةك ــنيارى ئ ــة ثَيش ئَيم
ََ طـةر َي  بـؤ نيـزام داخيليةكـةى خؤيـان لـةوَى باسـى بكـةنش         ورد ةكاريةكان و بةر َيوةبةرايةتيةكانش ئةوانة 

بؤية ئـةوة ثَيويسـت ناكـاتش دواتـر هةنـدَى لـة دةسـةاَلتةكانى لـة بر طـةى يةكـةم هـاتووةش  لـةو ماددةيـة درا              
اش بؤيـة ئَيمـة بـة باشـى دةزانـ       ماددةى نؤش كة دراوةتة ئةجنومـةنى دةسـتةش كـة لـة مـاددة نـؤ ثةسـةند كـر        

ماددةكة دابر َيذرَيتةوةو زؤر كورت بكرَيتـةوةش ئـةو هـةموو دةسـةاَلت و شـتانةى لَيـرة بـاس كـراوة ثَيويسـت          
واتـة دةسـتة لةمانـة ثَيـك دَيـنش      ( تتكةون اهليئةة نةو   )ناكاتش ماددةى دوازدة ثَيشةكيةكة  تةنها ئةوةندة بـَى  

املالية يراس ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  شة اد  جانعيةة االيةة تلة      دائر  الشؤان امدارية ا: اام )
ئـةويرت ثَيويسـت ناكـات لـة ئةجنومـةنى دةسـتة       ( امقل اله لرب  متقل تو تشر سنوا  مل جمةال التشا ةه  

 دائر  الشؤان القانونية، يراس ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  ش اد  جانعية االية مل: ثانيا )هاتبووش 
واتــة ( دائةةر  الوقايةةة االشةةفا ية :ثالثةةا ( )القةةانون الةةه لةةرب  م تقةةل تةةو تشةةر سةةنوا  مل جمةةال التشا ةةه   

دائةر  الوقايةة االشةفا ية يرأسة ا نوظةف بارجةةة      : ثالثةا  )وردةكاريـةكان و تةفاصـيلةكان هـةمووى البـدرَيتش     
( ر سنوا  مل جمال التشا هناير تام حا ل تل  ش اد  جانعية االية تل  امقل اله لرب  م تقل تو تش

 (.نكتب رئيحمل اهليئة)وةكو خؤى  ابعا ر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا كَى ئةيةوَيت مداخةلة بكـاتش لَيـرةوة فـةرمووش بةشـري خليـلش دلشـاد شـةهااش امحـد وةرتـىش          
را ئةسـكةدىش بَيريظـان   تـا يةاهر،  ش حسن حممدش جالل علىش لال تثمانطوَليزار قادرش خورشيد امحدش خليل 
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سةرهةنطش ئاسؤ كري ش شظان امحدش شوان كري ش شؤر ش ييدش شـلَير حممـد جنيـبش سـةمرية طـؤرانش زةكيـة       
بةشـارةتىش عمـر نـورةدينىش عمـاد امحـدش ئَيسـتا ئـةم          اضةل سةيد صاحلش ئاواز عبدالواحيدش صباح بيت اهللش 

 .ةشريئةندامة بةر َيزانة ويستيان قسة بكةنش فةرموو كاك ب
 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين هةر ثشتطريى لة ر ايةكةى ليذنةى هاوبةش دةكةمش ضونكة ماددةكة زؤر درَيذة بةر استىش ئةو هةموو 
تةفاصيل و جوزئياتةش برَى لة نيزام داخليةكة باس بكرَيتش كةواتة ماددةكة كورت بكرَيتةوة شتَيكى باشـةش  

نةاير  )ئةطةر كراش ئةطةر نةشكراش دةكرَيت هةندَيك موالحةزات هةيـة لةسـةر مةسـةلةكةش لـة يةكـةمش      ئةوة 
تةبكـةن موفةتشـ  ئـةوةى كـة المـان داش      ( نةو قبةل نفتشةني تمةونني    )(ت)لة فةقةرةى ( الشؤان القانونية

الكشةف تةو حةام     )كـة ئيشـةكةى ئةوةيـة    ( أ)لـة خـاَلى   ( مـدير التحقيقـات  )لَيرةش دةبَى البرـىََش لـة دووةم  
ئَيمة لَيرة بامسان كردش ئةوة هةيئة تةنها لة هةيئاتى حكومى ئين دةكاتش يان ( الفساد مل اهليئا  احلكونية

ــةش بؤيــة مــن رةئــي  ئةوةيــة              ــوَى ئــين دةكــات و عيالقــةى بــةكَى هةي ــة ئَيمــة ذمارديتمــان لــة ك ئةوةي
لةوَينـدةر بامسـان   .( املاد  الرابعة نةو هة ا القةانون   الكشف تو حام  الفساد مل اهليئا  الوارد  مل )بنووسرَيت

كردووة دةوائري و شتةكان كَين كة ئةو هةيئةيـة ئيشـى لةطـةَل دةكـاتش ئةطـةر تةماشـاى ئةوةكـةش بكـةينش         
مودير عامةكان بكةينش تَيمان ثةر اند كة مودير فةرعةكان مودير عام بنش ذمارةى مودير عامـةكان دةبَيتـة   

ت مودير عام بؤ هةيئةيةكى ئاوا زؤرةش ئَيمة تةماشا دةكـةين وةزارةتـى وامـان هةيـةش     حةوتش بةر استى حةو
وةكو وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئاينىش كة زيـاتر لـة ضـوار هـةزار مونتةسـبى هةيـةش ئـةوجا سـَى مـودير          

 .عامى هةيةش بؤية زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز دَلشاد شةهاا كةرةمكة
 :َيز دَلشاد شهاا حاجيبةر 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ذى نووسراوةتةوةش بةشَيكى دةكرَيت منين ثشتطريى لةوة دةكةم كة فيكلةن ئةو ماددةية زؤر بة دوورو درَي

لــة نيزامــى داخليــدا بــَىش وةكــو ئــةوةى لــة تــةقريرى ليذنــةى هاوبةشــدا هــاتووةش ئــةو تَيبينيةيــةى دكتــؤر   
دةكةمش فكلةن ئةو دةزطايانةى كة لة سنوورى كاركردنى ئةوان دانش نـةوةك تـةنها   دووبارةية بةس ثشتطريى 

ى بة ر َيوةبةرايةتى لَيكؤَلينـةوةش ئـةم ئةركانـة دةطرَيتـة ئةسـتؤش      (أ)بابَلَي  ئةوةى كة تةنها هاتووة لة خاَلى 
و ئـةو شـوَينانةى   ثةردة هةرماَل  لةسـةر حاَلةتـةكانى طةنـدةَلى و دةسـتةكانى حكومةتـدا و بـة عـام هـةمو        

ــةو       ــةين ل ــان بك ــةاَلت و كارةك ــةيرى دةس ــةر ئةوةيــة كــة س ــي  لةس ــى ئةساس ــةر دةكــةنش تَيبين كــةكارى لةس
هةيئاتانةداش بةر َيوةبةرايةتيةكانى لَيكؤَلينةوةش لة هةموو جةوهةرى كارى ئـةم هةيئةتـة لـةوَينش لـة ثـةردة      

نيزمش يـةعنى ئـةو دوو مةهامـةى كـة بـؤى تةحديـد       هةَلماَل  لةسةر حاَلةتةكانى طةندةَلىش لة دانـانى ميكـا  
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كـراوةش وة لــة حاَلةتَيكـدا ئةمــة بؤتـة بةر َيوةبةرايــةتيَيك سـةر بــة بةر َيوةبةرايةتيـةكى طشــتيةش يـةعنى بــة       
ديتنى من ئةطةر ئةركى قورسرتين ئةرك لةم هةيئةتةدا ئةو ثةردة هةَلماَلينة لةسةر حاَلةتةكانى طةندةَلىش 

يئةتةكــة دانــراوة لــة ر ةئــيو و نائيــب و مــدير عامــةكان و تائــةخريى ئةمــة بؤتــة كــارى   لــة حاَلةتَيكــدا هة
بةر َيوةبةرَيكش بةاليةنى كةمةوة ئةمـة لـة ئةركـةكانى بةر َيوةبـةرى طشـتيدا بَيـتش ئـةوةى كـة لـة دووةمـداش           

تى بةر َيوةى دةبـاش  فةرمانطةى كاروبارى ياسايى و لَيكؤَلينةوةكانش كة فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةر َيوةبةرى طش
 .ئةم ئةركانة لة زمنى كارةكانى ئةو دابن نةوةك بةر َيوةبةرَيك ياخود بةر َيوةبةرايةتيةكش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد كةرةمكة.بةر َيز د

 (:وةرتي)امحد ابراهي  على.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

م بؤ كورت كردنةوةى ئـةو خااَلنـةش ئـةو موديرياتانـةش سـةبارةت      منين ثشتطريى ر اى ليذنةى هاوبةش دةكة
بة موديريةى تةحقيقاتش من ضةند موالحةزةيةك  هةيـة بةر اسـتىش ديـارة لـة نةزاهـةى بة ـدا موحـةقيد        
عةدَ هةية كة خؤى تـةحقيد دةكـاتش مةلوعـةى تـةحقيد موحـةقيد عـةدَ هةيـة الى نةزاهـة خؤيـان          

وش بة ئةمرى قازى نةبَى ديارة ناكرَيـتش بـةاَلم ئايـا لَيـرة لةدةسـتى كَيدايـةش        ئةوانة ئةمرى قةبز و تةفتين
ئةو موديريةى كة تةحقيقات لَيرة دروست بووةش من ثَيشنيار دةكةم سةبارةت بـة موديريـةتى تـةحقيقاتش    

بؤية موديريةى عامة بَىش يةعنى تةنها موديريةت نةبَىش موديريةى عامة بَىش ضونكة ئةو تةحقيد دةكاتش 
من ثَيشنيار دةكةم كة هةم رةئيسةكةشى موحةقيد عةدَ بَى ئةم موديريةتةش ئـةم مـودير عامةيـةش وة لـة     
موحافةزات فروعى هةبَىش ضونكة تةحقيد دةكاتش ثَيويستة هةم لة مةقـةرى هةيئـةش موديريـةتَيكى عامـة     

ش رةئيسـةكةى موحـةقيد عـةدَ    هةبَى بؤ تةحقيقاتش لة موحافةزات و شارةكان لة ئيدارةكانش فروعى هةبَى
، يراس ا نوظف بارجةة نةاير تةام حا ةل تلة  شة اد  جانعيةة االيةة مل القةانون          )بَىش يةعنى بةو شَيوةية 

ئةمة ثَيشنيارمش سـةبارةت بـة   ( متقل لرب  تو مخسة سنوا  مل جمال التشا ه تل  ان يكون حمققا  تاليا 
ثـَي  باشـة لَيـرة ئةطـةر ئةمـة      ( اخل......اهليئـات احلكوميـة   الكشـف عـن حـاالت الوسـاد ي     )كارةكانيشىش دواى 

ثةسةند كرا كة موديريةكةى موحةقيد عةدَ بَيتش فةقةرةيةكى ديكةش زياد بكرَيت بؤ ئةرك و كارةكانى 
قةانون ا ةول   شةالحيا  املمنوحةة للمحقةق مبوجةب     يعط  اةقق مل ه ه املايرية كا ة ال)ترىش بةو شَيوةية 

يةعنى ضؤن سةالحيات و دةسةاَلتةكان لةوَى بؤ موحةقيد ضةندةش لَيرةش هـةمان ئـةو   ( ائيةاةاكما  اجلا
 .دةسةاَلتانةى هةبَىش رةئيسى ئةو موديرية عامة موحةقيد عةدَ بَىش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز طوَليزار قادر كةرةمكة

 :بةر َيز طوَليزار قادر امساعيل
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى
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ش ضـةند خـاَلَيك  هةيـةش يةكـةم ثشـتطريى لـةو ر ايـة دةكـةمش كـة هـةردوو موديريـةتى            11دةربارةى مـاددةى  
ــةحقيقات         ــةتى ت ــةم موديري ــنيار دةك ــةاَلم ثَيش ــةربةخؤدابنش ب ــةرةى س ــة دوو فةق ــةحقيقات ل ــانونى و ت ق

وةبةرايةتيـدا بـنش دادوةرَيكـى    موديريةتى طشتى بَيتش بؤ ئـةوةى لـة شـارةكانى تـر لقـةكانى لـة ئاسـتى بةر يَ       
لَيكؤَلينــةوةش ســةرؤكايةتى ئــةم موديريةتــة بكــاتش دادوةرى لَيكؤَلينةوةكــةش دةســةاَلتةكانى وةك دةســةاَلتى 

 .دادوةرى لَيكؤَلينةوة وةك لة قانونى ئسوَ مةحاكةماتدا هاتووةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز خورشيد امحد كةرةمكة
 :خورشيد امحد سلي بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من بة تةئكيد لةطةَل ئةوةمة كة ئةم تةفسيلة لَيرة تةفسيلةكى زؤر درَيذةش ثَيويسـت ناكـاتش كـورت كردنـى     

حتةةاد اهليئةةة امل ةةام االشةةالحيا  )لــة ســاحلى ياســاكةدايةش ئةمــة يــةكش دووةمش هــةر لــة نيهايــةتى ماددةكــةش  
ضونكة ئةطةر ئَيمة ئيتيواقمان كرد ئةو تةفسـيلة هـةَلطرينش دةبَيـت    (  ه املايريا ااملسؤاليا  الت  تسنا هل

حتاد اهليئة )ئَيمة ئيتيواق بكةين كة ض جَيطايةك دةسةاَلت دةداتة ئةو موديريةتةش بؤ دةست نيشان كردنش 
كـَى تـةعينى دةكـاتش     ثاشان دَيـ  ئـةو موديرانـة   ( امل ام ا الشالحيا  ااملسؤاليا  الت  تسنا هل ه املايريا 

يتةوىل نةاير الشةؤان القانونيةة ترشةيح املةاراء للمةايريا  الةوارد  مل هة ا          )دةبَى ئـةو ئاليةتـة ديـار بكـةينش     
يــةعنى ئةمـة مـوديرى عــام تةرشـيح دةكــاتش    ( القةانون ايشةادق تلي ةةا الةرئيحمل اهليئةة ايشةةار انةر الةتعني      

ى هةيئـة دةردةضـَيت بـؤ تـةعينى ئةمانـةش بـؤ       رةئيسى هةيئة موسـادةقةى لةسـةر دةكـاتش ئـةمرَيكى ريئاسـ     
 .ئةوةى بزان  كَى ئةم موديرانة تةع  دةكات؟ش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة تثمانبةر َيز خليل 

 :تثمانبةر َيز خليل 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بكرَيتةوةش سوثاسقسةكانى من كراش بةس ر ام لةطةَل ر اى ليذنةية كة ئةم هينانة كورت 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشش بةر َيز حسن
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين لةطةَل ئةوةمة كـة ئـةو ماددةيـة زؤر تةفسـيلى ثـَى دراوةش ئـةم ماددةيـة بـاس لـة جيهـازى تـةنويزى            

ة و مةكتـةبى رةئيسـةش دووةميـانش كـةوادير و     هةيئةكة دةكاتش كـة سـَى بةشـةش يةكـةميانش موديريـاتى عامـ      
موةزةفى هةيئةكةيةش سَيهةميشيان ئةو موةزةفانةى كة لة دةوائريى ئيقلـي  لـة خوبـةراو موستةشـارين كـة      
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يكون لل يئة )هةيئة ئيستيكانةيان ثَى دةكات لة كاتى ثَيويستش بؤية دةكرَيت دار شتنةكةى بةو شَيوةية بَىش 
وان  ناوى يةك بةيةك لةم دةوائريانة بَين ش كة موديرة عامةكانش بة كورتي تةنها لَيرة دةت( ج از تنفي  

لتةار اهليئةة الكةادر امداري االفةين نةو ذاي      )ناوةكانيان و كَى ريئاسةيان دةكاتش دووةمش بـاس لـةوة بكـةين    
التة  حتةادها الالئحةة     اخلرب  االكفاء  االنااهة االتخششا  العلميةة ابشةفا ية اتةرب املنا سةة ا قةا  للمعةاير      

ئةمــة زيــاتر بــؤ ئــةو ئيشــكاليةى كــة كــاك فرســةت باســى كــردش لةمــةوزوعى تــةع  كــردن و    ( التنظيميةةة
 ةارس رئةيحمل اهليئةة  يمةةا خيةص شةؤان نةوظفي اهليئةةة       )بةنيسـبةتى تـةع  كردنـى ئةمانـةش خــاَلَيكى تـر      

تسر  تل  نوظفي اجل از التنفية ي  )هةر بةنيسبةت موةزةفينى هةيئة ( الشالحيا  املخولة لرئيحمل الوزراء
للة يئا  ان تسةتعني مبةو    )بةسةريدا تةسبيت بكرَيتش ئةخري خاَل  ئةوةيـة  ( ظيفة العانةوشراط شاغلي اال

 .زؤر سوثاس( تراهمل نو اخلرباء ااملستشاريو اا نو نوظفي امقليمل مجناز ن ان ا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز جالل على كةرةمكة
 

 :َيز جالل على عبداهللبةر 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بؤ ئةو ثاساوانةى بةر َيزتان هَيناتانةوة بؤ بوونى جَيطرش من ثَيشنيار دةكةمش كة دةستة بـة جَيطـرى دةسـتة    
و بةر َيوةبةرة طشتيةكانش ضونكة ئةو ثاساوانةى كة باس كراش لة كاتى نةخؤشىش لـة كـاتى سـةفةرش ئـةى كـَى      

ةو دةســتةية بكــاتش ئةطــةر جَيطرةكــةيان لةطةَلــدابَى شــتى باشــرتةش مــن لةطــةَل ر اى ليذنــةى  ســةرؤكايةتى ئــ
هاوبةش ش بة كورت كردنةوةى ئةو بابةتة لةضةند خاَلَيك دابندرَيت بؤ نيزامى داخلىش بةاَلم دوو مةترسـى  

ماَل و ئةو شتانةش لـة   ئةبين  لة خاَلى سَيهةمش خاَلى يةكةم و دووةمش مةسةلةى بوونى شةفافيةت لة موَلك و
يةكةمين ثَيويستة لة بةروارى دةست بةكاربوونى ئةو كةسـةوةش ئيحتيمالـة ئـةو كةسـة ثـَين ئـةوةى ئـةو        
وةزيوةى بدرَيتَىش ثارةى هةبووبَىش وةرةسةى هةبووبَىش يان موَلـك و مـاَلى هـةموو لةسـةر حيسـاا بكرَيـتش       

لـة خـاَلى دووةمـين عةينـةن شـت ئةطـةر بـاس         ئةوة مةترسيةكة بـؤ مةسـةلةى سـومكة و ئـةوةش بةر اسـتى     
بكرَيتش ئةطةر مبَينَيتةوةش شتَيكى طرنطةش ضونكة زؤر كةس ثَين ئةوةى لة وةزيوةدا بَىش ئيحتيمالة كاسبى 
كردبــَىش ئيحتيمالــة وةرةســةى هــةبووبَىش ئيحتيمالــة شــتَيكى لــةو بابةتــةى هــةبووبَىش ئةطــةر ترَيتــة ئــةو   

 .رَيتش زؤر كةس بة ناهةق ئيتيهام ئةكرَيتش زؤر سوثاسقائيمةية و لةسةرى حيساا بك
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة مجال ياهربةر َيز 
 :ابراهي  ياهربةر َيز لال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةر استى ئةم ماددةية بة تةفاسيل ضووةتة ناو بابةتش من ثشتطريى ليذنة دةكةمش كـة ضـةند بكرَيـت كـورت     
وةش بؤيــة مــن ثَيشــنيارم كــردووةش ئــةم ماددةيــة وا دابر َيــذرَيتش بكرَيــت بــة دوو خــاَل ئةوةلــةن ئــةو  بكرَيتــة
نكتب رئيحمل اهليئة، يرأسة ا نوظةف بارجةة نةاير حا ةل تلة  شة اد         : تتكون اهليئة نو، اام ) 11ماددةى 

نة موديرياتةش ضونكة ( ئةداائر اهلي)لةمةتنى قانون هاتووة ئةوة وةكو خؤى مبينَينت دووةم ( جانعية االية
داائر اهليئة امل كور  مل ادناه ا رات ةا مل اةا ظةا    )لَيرة دةوائرةش ئةسلةن موديريات ثَيشى دةوائر هاتووةش 

قل الةه لةربه متقةل    اميرأس ايار كل نن ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  ش اد  جانعية االية تل  
دائر  شةؤان امداريةة ااملاليةة االقانونيةة     ) دةوائر بَينة خوارَى ( اخل.....تو تشر سنوا  مل جمال التشا ه 

 .كورتر دةبَىش زؤر سوثاس( يئة مل حما ظا  امقليملاهلاالتحقيقا  االوقاية االشفا ية ا راع 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز تارا ئةسكةدى كةرةمكة
 
 
 

 :بةر َيز تارا حتس  ئةسكةدى
 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

من لةطةَل ئةوةم ر استة كورت كردنةوة شـتَيكى باشـةش بـؤ قـانونش بـةاَلم ئـةو كـورت كردنـةوة نةبَيتـة هـؤى           
مةهامةكان بة تةواوى نةزاندرَيتش لةبةر ئةوة كورت كردنةوةكةش وام ثَى باشة لة سَى خاَل بَىش يةكـةم شـت   

( ج)دائر  الشؤان القانونية(  )ر  الشؤان امدارية دائ( أ.)تتكون اهليئة نو املايريا  املارجة امساءهمل ادناه)
يرأس كل نو املايريا  اتةاله نوظةف بارجةة نةاير تةام ميقةل لربتةه تةو تشةر          : ثانيا . الوقاية االشفا ية

حتاد امل ام االشالحيا  ال   يقوم ب ا املايريا  مل النظام الةاالل  اخلةاص باهليئةة،    : ثالثا ) ئةوة دوو( سنني
ضؤنة لة ناو ئةوةكة ئـةوها مبَيتـةوةش بـةو ضـوار خاَلـةش بـة كـورت        ( تب رئيحمل اهليئة تبق  كما هينك: رابعا 

كردنةوةيةكى زؤرش بةاَلم هـةمووى لـة نـاو مةهامـةكانى و لـة نيزامـى داخليةكـة هـةمووى بـةدةر بكـةوَيتش           
 .ثاسكورت كردنةوة باشةش بةاَلم تةفسيلى ئين ئةبَى بزاندرَيت بة هؤى ئةو قانونةوةش سو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز بَيريظان سةرهةنط كةرةمكة

 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ماددةيـةكى زؤر دوورو درَيـذةش دوو الثـةر ةو نيـوى داطـري كـردووةش لـة ثَيشـةوة          11بة رةئى منين مـاددةى  
كان و سـةرؤكى دةسـتة ثَيـك دَيـت بـةم شـَيوةيةى خـوارةوةش دةبـَى         دةَلَي دةستة لـة بةر َيوةبةرايةتيـة طشـتية   

ديارى بكرَيت دةستة ثَيك هاتووة لة سـةرؤك و جَيطـر و بةر َيوةبـةرة طشـتيةكان و نووسـينطةكانش هـةروةها       
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فةرمانطةكان كة نووسراوةش منين رةئي  واية ثشتطريى ليذنةى هاوبةش دةكةمش بةاَلم بةو شَيوةيةى نـا كـة   
َلَينش كورت بكرَيتةوة بةَلَىش بةاَلم ئةركةكان ثَيويستة مبَينَيتةوةش هةروةها يةك تةعريف كـراوة لـة   ئةوان دة

بيدايةتش فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةر َيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكاتش دةبَيت بـةالى كـةمى ئـةو ر سـتةية     
بكرَيتـةوة بةسـةش بـة ثَيـى ليذنـةى      سَي جار دووبارة نةكرَيتةوةش بؤ هةرسـَى فةرمانطـةش يـةك جـار دووبـارة      

هاوبةش ئةوان بؤ هةر فةرمانطةيـةك دةبـَى لـة ذَيـرى بنووسـرَيتش هـةروةها لَيـرة نووسـراوة ئامـادةكردنى          
منوونةى ثشـكنينى بةرذةوةنديـة داراييـةكانش ئَيمـة لـة ذيـانى ر ؤذانةمانـدا لَيـرة وشـةى فـؤرم بـةكاردَين ش            

دةَلـَى بـة ثَيـى سيسـتةمَيكى تايبـةتش سيسـتةم نيـةش ئـةوة ر َينماييـةش          منوونة زؤر بـةكار نـاهَين ش هـةروةها    
ََ كـراش دةبـَى ئـةو           هةروةها لة خاَلى دووةمدا دةَلآ ئةطةر هـاتو ئـةو كةسـةى طومـانى لةسةرضـاوةى دارايـى 
ََ دةكرَيـت بَلـَى مـن ئـةوةم             دةستةية لَيكؤَلينةوةى لةطةَل بكـاتش بـة ثَيرـةوانةوة ئـةو كةسـةى كـة طومـانى 
ــا و          ــى ياس ــةجَى كردن ــوونى جَيب ــةدوا داض ــَى ب ــة دةَل ــةمين ك ــداتش ثَينج ــانى ب ــة ثيش ــةوةم هةي ــةو  ئ هةي
ر َينماييةكان بة ر ةئى من ئةوة ئةركَيكى زؤرة بكةوَيتة سـةريانش ضـونكة ئـةركى ئـةوان نيـةش ئـةركى ئـةوان        

 .ر َينماييةكانش زؤر سوثاستةنها ئةوةية ثةيوةندى بة طةندةَلى هةيةش ئةركى ئةوان نية هةموو ياسايةك و 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز ئاسؤ كري  كةرةمكة

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كري  حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .قسةكانى من كرانش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشش بةر َيز شظان امحد
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث
نةو  ( انتخةا  رئةيحمل اهليئةة ان انةه    )ثَين جةلسةيةكى ئَيمـة فةسـلى سـَى موناقةشـةمان كـردش       11ماددةى 

ئةطةر ئةم تةفسيلةى ( تشكيال  اهليئة ان ان ا) ئيقرتاح دةكةمش ئةمة ببَيتة فةسلى ضوارةمش ئةوةى جودابَى
داش ضـونكة جيـاوازة لـة تةشـكيالتى ئينتيخـابى      تَيدابَىش دةبَى مةهامى لةطةَلدابَىش ئةمة ببَيتة فةسلَيكى جو

رئيو و مةهامةكةىش ئةمة ببَيتة فةسلَيكى جياش جا ئةطةر ئةم تةفسـيلة مايـةوةش مةهامةكـةى لةطةَلـدابَىش     
( تشةكيال  اهليئةة  )ئةطةرنا هةر تةشكيالتش ئةطةر فةسـلين نـةبَىش ئـةم ماددةيـة دةبـَى عينـوانَيكى هـةبَىش        

بةس ثَي  باشة ببَيتة فةسلَيك باشرتةش ئـةو تةفسـيلةى كـة    ( تشكيال  اهليئة)تة ئةطةر نةبَيتة فةسلين ببَي
هاتووةش ثشتطريى رةئى ليذنةى هاوبةش دةكـةمش بـةاَلم مـن نـابين  تـةعاروزَيكى تَيـدا هـةبَىش زؤر تةبيكيـة         

 .هيض تةعاروزى تَيدا نيةش زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز شوان كري  كةرةمكة

 :بةر َيز شوان عبدالكري  جالل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـورت بكرَيتـةوةش بـوترَى     11يةكةمش من لةطةَل ر اى ليذنةى هاوبةش ش لـةوةى كـة دَيـرى يةكـةمى مـاددةى      
دوو نوقتــةو بَيتــة خــوارةوةش ضــونكة بةر اســتى مــديريات عامــةو ئةوانــة هيرــى نــاوى  ( تتكــون اهليئــة مــن)

دووةمش ، (اخل....دائةر  الشةؤان امداريةة   )َلَي  موديريات عامةش لة خوارةوة هةمووى دةَلَيى نةهاتووةش ئَيمة ئة
مـن بـة ثَيرـةوانةى ر اى ليذنــةى هاوبـةش و ئـةو خوشــك و برايانـةى تـر كـة باســى كـورت كردنـةوةى ئــةو           

ــة رو          ــونكة ئةم ــيلةش ض ــةو تةفس ــةم ب ــةوة ماددةي ــةوةى ئ ــةَل مان ــن لةط ــتى م ــةنش بةر اس ــة دةك حــى ماددةي
 ياســايةكةيةش ئــةركى ئــةو دائريانةيــة و ئيشــةكانيانةش ئَيمــة ضــةند بــة وردى و بــة تةفســيل لــة نــاو ياســاكة  

ئيجتيهـاداتى تَيدةكـةوَى بةهةقيقـةتش لةوانةيـة بـؤ ياسـايى تـر كـورتى و          بيهَيَلينةوة باشرتةش ضونكة دوايـي 
ناو هينةكان لة شـوَينى خؤيـدا بـَىش شـتى     موختةسةرى باش بَىش بةاَلم بؤ ئةم ياساية بة دَلنياييةوة دةبَى ما

زياديشى تَيدا نةبَىش ئةو تةفسيلة هةبَى باشرتةش ضونكة هةموو دائريةيةك ئةركةكـةى و وةزيوةكـةى ديـارى    
كردووةش ئةوكاتـة هـيض الدانَيـك نـابَىش يـةعنى كـةس ناتوانَيـت بَلَيـت ئـةوة ئـةركى ئـةو دائريةيـة نيـةش ئـةو               

ن نيةش يا ئةركَيكى سةربارى ئةوة دةست نيشان بكات كة لة ياسايةكة دةربرـَيتش  دائريةية بَلَي ئةوة ئةركى م
ئةم ياساية ئَيمة يةكةم جارة ياساي دةستةى نةزاهة لةكوردستان دةردةضَيتش لةبةر ئةوة ضةند بـة ديقـةت   

ة قـازاجنى  ب  تيايداش ضةند وورد بينةوةو ضةند تةفسيلين بَىش ثَيموانية زةرةر بكةينش بـة ثَيرـةوانةوة لـ   
 .ياساكةيةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز شؤر ش سيد ييد كةرةمكة

 :بةر َيز شؤر ش ييد حس 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطةر تةماشـاى دةقـة كـوردى و عةرةبيةكـةى بكـةين فةرقـةكى زؤرى هةيـةش بـةر َيز سـةرؤكى           11ماددةى 
هةَلةى طؤر ينةش تةرجومةيةش ئةطةر بة كورديةكةى تةماشا بكةينش باس لـةوة   ثةرلةمانش بةاَلم ثَيمواية ئةوة

دةكات دةَلَى دةستة لة بةر َيوةبةرة طشتيةكان و نووسينطةى سةرؤكى دةستةش ئةطةر وابَى دةقـة كورديةكـةى   
من ثشتطريى لة قسةكةى بَيريظان خان دةكةمش دةبَى بـاس لـة سـةرؤك و جَيطـرين بكـةينش ضـونكة دةسـتة        
هةر تةنها ثَيك نايةت لة بةر َيوةبةرة طشـتيةكانش ثَيدةضـَيت دةقـة ئةسـليةكة ر اسـتيةكةى لـة عةرةبيةكـةدا        
هاتبَيتش كة باس لة موديريات دةكاتش كاتَيكين كة باس لة موديريات دةكـاتش ئَيمـة ثَيشـرت دامـان ر شـتووةش      

شــتى ســةرؤكايةتيان بكــاتش لــة ســةرةتاى كــة بةر َيوةبــةرةكانش دةبــَى فةرمانبــةرَيك بــة ثلــةى بةر َيوةبــةرى ط
ماددةكةوة دةَلَىش نووسينطةى سةرؤكى دةستةشى لةطةَل ئيزافـة كـردووةش خـؤ شـةرت نيـة سـةرؤكى دةسـتة        
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ََ جيا بكرَيتةوةش من ثَيمواية ئةوة دةبَى بة ثلةى بةر َيوةبةر بَىش  بةر َيوةبةرى طشتى بَىش بؤية دةبَى ئةوةى 
ََ جيا بكرَيتةوةش ياخود دةكرَى ثَيمواية دةبَى بةو شَيوةي ة دابر َيذرَيتةوةش بنووسرَيتش نووسينطةى سةرؤكى 

هـةروةها  ( فةرمانبـةرَيك بـة ثلـةى بةر َيوةبـةر سـةرؤكايةتى دةكـات      )دةستة لة نووسينطةى سـةرؤك  ) بَلَي 
دةَلـــَى ضـــونكة ئةطـــةر بـــَي  تةماشـــاى بةر َيوةبةرايةتيــةكان بكـــةينش بـــاس لـــةوة دةكـــات  ( فةرمانطــةكانى 

فةرمانبــةرَيك بــة ثلــةى بةر َيوةبــةر ) فةرمانطــةىش فةرمانطــةكانش دةســت لــة نووســينطةى ســةرؤكى دةســتةش 
هةريةكـــةيان فةرمانبـــةرَيك بـــة ثلـــةى طشـــتى ( ســـةرؤكايةتى دةكـــات فةرمانطـــةكانى تـــر ثَيـــك دَيـــت كـــة

سـاَل   11ثسـثؤر يةكةى لـة    سةرؤكايةتيان دةكاتش كة بةاليةنى كةمش بر وانامةى زانكؤى هةبَى وش شارةزايى و
كةمرت نةبَىش باقى شتةكانى ترين من هاور ام لةطةَل ر ةئيةكةى ليذنةى ياسايىش ليذنةى هاوبةش بةوةى كة 
ئةو وردةكاريانة دةستةكة خؤى لةوَى لة ثةير ةوى نـاوخؤ دايرب َيـذَيتش ثَيويسـت بـةو دوورو درَيذيـة ناكـاتش       

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز شلَير حممد كةرةمكة
 

 :بةر َيز شلَير حممد جنيب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر اســتى وةكــو هاوكــارامن وتيــان ئةمــةى دةســتةى نةزاهــةش خــؤى لــة خؤيــدا شــتَيكى زؤر قورســةش ئَيمــةش  
اتةااد  )كـة ئـةَلَيت   ( ث)طةيشتووينةتة ماددةيةكش كة موديريةتى شئونى قانونىش بـة ر ةئـى مـن لـة بر طـةى      

بةر َيزينـة يـةك ئيتيوـاقى    ( الاراسا  االبحوث القانونية اخلا ة بقوانني نكا حة الفساد اامتفاقيا  الاالية
ئيشارةت بةوة بدرَيتش ضونكة كة تؤ  1113الدوَ هةية كة هةموومان ئةيزان ش بؤ موكافةحةى فةساد لة 

ئـةو   1117لـة سـاَلى    35قـانونى رةقـةم    نةصى ئةو ئيتيواقية ئةخوَينيتةوةش دواى ئـةوة عـرياق خـؤى بـة    
ئيتيواقيةى ئيرت كرد بة قانونش لةبةر ئةوة كة سـةيرى بر طـةكانى دةكـةىش هـةموو مـوةزةفَيكى عمـومى لـة        
دةوَلةتةكان بة مةئسول داناوة كة ئيخبارى هةموو حاَلةتَيكى فةساد بكاتش لةبةر ئةوة ثَي  باشة بـؤ ئـةوةى   

ينش زؤر بة وردى لةسةر ئةوة بر واتش با ئةوة باس بكرَيت نةوةك هـةروا  ئةم دةستةية كة دةستى كرد بة ئ
ئيتيواقياتى دوةَش ئيتيواقياتى دوةَ نية هةر ئةو يةكةيةش كة عرياقيشى تيايةش من يةعنى دةسـت خؤشـى   

سـة  لة خؤمان دةكةينش كة ئَيمة دةستمان كرد بة دةستةى نةزاهةش بةاَلم باوةر  بكةن لة عرياق ئةوةنـدة قور 
خؤيان ناتوانن ئَيستا تةعديلى بكةنش لةبةر ئةوةى تةتبيد كردنـى زةمحةتـةش بـا ئَيمـة شـتَيك نةكـةين كـة        

( ابااء الرأ  بشنن القرارا  امداريةة االعقةود الشةادر    )ى كة ئةَلَي (ك)نةتوان  تةتبيقى بكةينش بة نيسبةت 
بكةين بؤ ئةمانةش ئةمة ئيشـى ئـةوان نيـةش     ئةو ئةلقةيةش زياد( نو اهليئا  احلكونية) من ثرسيار دةكةمش 

دةطةر َي ش ئةمة خةَلكى موتةنـةفز بـةس مشـوَ ئـةكاتش ئةمـة مـوةزةفى       ( كسب غري املشراع)ئَيمة بةدواى 
فةقري و لة موستةواى خوارةوة قانونى خؤى هةيةش ئينزباتى موةزةفى دةولةش ئةمـة خـةَلكى موتةنـةفز كـة     
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ــر دةســةاَلت ئــةتوانَى دةســة  اَلت بــةكاردةهَينَىش وة ثارةيــةكى زؤر ثــةيا ئــةكاتش خؤتــان ئاطاتــان لَييــة   لــة ذَي
هةيـة لـة كةيةكـةوة مةحكةمـةى قيـةم      ( نو ايو ل  هة ا  ) لةدةوَلةتَيكى طةورةى وةكو مصر لة كةيةكةوة 

هةيةش هيرى ناتوانَيت ئين بكاتش با ئَيمة شتَيك بكةين ببَيت بة سـةركةوتن بؤمـانش ضـونكة عـرياق دووةم     
 .وَلةتة لة سةر موستةواى عالةم لة فةساداش زؤر سوثاسدة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز سةمرية طؤران كةرةمكة

 :بةر َيز سةمرية عبداهلل امساعيل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 تتكةون ) ئـةوجا ( اهليكةل التنظيمة  لل يئةة   )من ثَي  باشة ئةو ماددةيـة ببَيتـة فةسـلى ضـوارةمش      11ماددةى 
دائريةكان بة تةفسيلى باسيان كردووةش هةموو ئةركةكانيشيان باس كردش بةاَلم ثَي  ( اهليئة نو الااائر امتية

ثقا ة النااهة تعليمل االعالقا  العانة لتنمية )باشة يةكش دوو دائريةى ترين ئةطةر ئيزافة بكرَيتش دائريةى 
ئةوين ئيزافة بكرَيـت بـؤ    (سرتدادا)وة دائريةى ( يةااخلضوع للمسالة ااشاتة التعانل ااتااد نناهج التعليم

ت مني املطلوبني لل يئةة نةو لةارج امقلةيمل اامسةرتداد انةوال الفسةاد        املسرتداد انتابعة ا)جةمكى مةعلوماتش 
ئـةوةش ئةطـةر ئيزافـة    ( بحةوث االاراسةا   الدائةر   )ش (امل ربة للخارج بالتعةاان االتنسةيق نة  اجل ةا  املعنيةة     

بـة  ( ااثةاره ااسةبابه ايةرق ننعةه انكا حتةه      هىل اتااد الاراسا  االبحوث حةول الفسةاد اقياسة   تتو)بكرَيتش 
ئةوانةشـى هـةر تَيدايـةش     (ناير تام حا ةل تلة  شة اد    )خؤشى ثَيشرتين بامسان كردش هةموو دةوائريةكان 

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز زةكية خان كةرةمكة
 :عبداخلالدبةر َيز زةكية صاحل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بؤضونا من ذى وةكى هةظالَيت من بةرى نوكة ئاماذة ثَى كرىش كو ئةظ ماددة طةلةكَى ديرو درَيذةش بؤ كـورت  
كرنا ظى ماددةى ذىش ئةز طةل بؤضونا كاك جةماَ و هةروةسا ليذنةى هاوبةشـ ش كـو ثَيتظيـة بهَيتـة كـورت      

نةبنش بؤ ظَى ئَيكَى ذى ئـةم دشـَي  سـَى بر طـادا كـورت بكـةين ا رةئيـا مـنش          كرنش ئةظ تةفاسيلة هةمى تَيدا
يَيكش ئةم دبَيذن دةسـتة ثَيـك دَيـنت ذ نووسـينطةى سـةرؤكي دةسـتة ئـةوةى سـةرؤكايةتى دةكـات ثَيويسـتة           

ــت   ــةر بَي ــةى بةر َيوةب ــذين        .ثلةك ــيت ذ دبَي ــةرين طش ــيتش بةر َيوةب ــةري طش ــةر بةر َيوةب ــَي س ــة ده ــيَت نط ثش
مانبةرَي بة ثلةي بةرَيوةبةري طشيت سةرؤكايةتي دكات و دةبَيت بةالي كةم بر وانامةى بـةرايي زانكـؤي   فةر

ذ : ساَل كةمرت نةبَيش ئةظة بر طة دوويش بر طـة سـَيهيَ   11دةست هَينابَي و شارةزايي لة بواري ثسثؤرةكةي لة 
ةخؤ رَيك دةخرَيتش بة رةئيا من ئةظ هـةر  دبَيذين كار و ئةركي هةر يةك لةم فةرمانطانة بة ثةير ةوَيكي ناو

 .سَي بر طة دَي هةمي ظان تةفاصيلةكاني هاني كةمرتي بكةن و ثر  مةعناتر دةبَي وش زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش بةر َيز ئاواز خان فةرموو

 : لضربةر َيز ئاواز عبد الواحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ ر اي لَيذنـة و هـةروةها بـؤ ر ايةكـةي كـاك شـوانش كـة ثَيشـنيارَيكي كـردش منـين ثـَي              سةر ةراي ثشتطريي 

باشرتة ئةم ماددةية بةم شَيوةية دابر ذر َيتةوةش هةم بؤ ئةوةي لة دووبارة كردنةوةى وشةكاني لةم ماددةيةدا 
ئـةم دةسـتةية نـةكراوةش     نةجااان بَيش لةبةر ئةوةي لة هيض شوَينَيكي تري ئةم ياسايةدا باس لة بةشـةكاني 

دةستة ئةم بةر َيوةبةرايةتيانةى خوارةوة لة خـؤي دةطرَيـتش   :وا باشرتة بةم شَيوةية دابر ذرَيتةوةش يان بَلَي  
: نووســــينطةى ســــةرؤكي دةســــتةش دووةم: يةكــــةم جــــار نــــاوي بةشــــةكان بهَينــــدرَيت و بَلــــَي ش يةكــــةم 

و كارطَير يش ياسايي و لَيكؤَلينةوة و ثاراسنت و شـةفافيةتش  بةرَيوةبةرايةتية طشتيةكان كة بريت  لة دارايي 
ئةم بةر َيوةبةرايةتيانة هةر فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةرَيوةبةري طشيت سةرؤكايةتي دةكاتش كة ئةركـةكانيان  

 .لةم بةشانة ثَيك دَيتش ثَيويستة ثَيشرت ناوةكانيان بهَيندرَي ئينجا تةفاصيلَيكي كورتي بدرَييَتش سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش صباح فةرموو
 : بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

: منين دطةَل رةئيا لَيذنا هاوبةش كة بةو رةنطيـا بَيتـة دارَيـذتن   : ش ئةوةلةن11كة بوو بة ماددة  11ماددة 
  امقةل، ا لةه لةرب  م تقةل تةو تشةر       يرأس ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  ش اد  جانعية االية تل

ا يعاانةه تةاد نةو    : ثانيةن بة رةئيا من ئةظة بةسة و ئـةوةي ديكـة زَيـدةش     سنوا  مل جمال التشاص الاائر ،
ش بة رةئيا من ئةوةشيان زَيدةيةش  ةَلةتيةكـة ئيمالئيـة ئةطـةر ئـةز  ةَلـةت      املوظفني ا اةققني ا املختشني

االقـلش دةربــارَي   ملش بــة رةئيـا مــن علـى االقـلش نــةك     القةانون مل امقةل  جانعيةةة مل حا ةل تلةة  شة اد   : نـةمب 
موديريـةتي شـوئوني قـانونيش بؤضـوونا مـن بـةرائيا ثَيناسـةي وي نةهاتـة كـرنش يةكسـةر يـةكيان مةهامــةش            

ا ثاشي بطوتبا ش  يرأس ا نوظف بارجة ناير،: ئةطةر ثَيناسة وي بهاتباية كرنش موديريةتَي شوئوني قانوني
املسةائل القانونيةة الةيت تعةرض تلة        ابااء الةرأي ا املشةور  مل  : أ: ش هةر يةك لة موديريةتَيىل امل ام التاليةتتو

 .ش سوثاساملتعلقة  بعمل اهليئة ش بة رةئيا من ببَيتةاهليئة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـةعين   11بـووة   9ى ي ئيزافـة كـردش مـاددة   9ش ضـونكة مـاددةى   11يـة نابَيتـة   11هةر  11بةر َيز ماددةى 
 .ي جارانش هةر بؤ ئاطاداريش بةر َيز فازَل بةشارةتي فةرموو11بووة 

 (: بةشارةتي)حممد قادر  اضلبةر َيز 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةيةش كة باسـي دانـاني ميكـانيزمي كـاري ثابةنـد       4و  3هةر لة هةمان ماددةش من موالحةزةم لةسةر خاَلي 
ــة   ــةو فةرمانط ــؤ ئ ــراو ب ــةناو      ك ــيت ل ــةش بةراس ــةوة هةي ــة هاووِتيان ــتةوخؤيان ب ــدي راس ــةى ثةيوةن فةرميان

ثرؤذةكةداش هةمووي بر طة و بابةتـةكاني تـةركيز كراوةتـة سـةر طةنـدةَليش تـةنها ثشـيت بةسـتووة بـة بـاري           
ي داراييةوةش ثَي  واية طـرفيت زؤر طـةورةي ئـةمرؤي هاووِتيـاني ئَيمـة تـةنها داراييـة نيـةش ضـونكة لـة خـالَ           

ثةرةثَيــداني كــاري لَيكؤَلينــةوة لــة دؤزةكــاني طةنــدةَلي و شــَيوازةكاني ضــاودَيري دارايــيش   : ضواريشــدا ئــةَلَي
بةراسيت هةموومان دةزان  هةموو فةرمانبةرَيك لة هةرَيمي كوردستان كاري هاووِتي لةبةر دةستةش بةِم 

ــؤ ئــ     ــة ب ــَي  واي ــةش ث ــت نيي ــةر دةس ــي لةب ــةرَيك داراي ــةنها  هــةموو فةرمانب ــدةَلي ت ــرَيش طةن ــة بك ةوةى ئيزاف
لَيكؤَلينةوة لة مةسـةلةي دارايـي نـةكرَيش لَيكؤَلينـةوة لـةو فةرمانطانـةش بكـرَي كـةوا كـاري هاووِتيـان دوا           
دةخةنش كار بؤ هاووِتيان ناكةنش هاووِتيان بَيزار دةكـةنش ثَيموايـة ئـةمرؤ طلـةيي و طازانـدةى زؤر لةسـةر       

ــاووِتي   ــاري هـ ــةوتين كـ ــة    دواكـ ــان لـ ــارةى هاووِتيـ ــواردني ثـ ــةر خـ ــدا نـــةك لةسـ ــة فةرمانطةكانـ ــة لـ هةيـ
فةرمانطةكانداش بؤية هيوادارم ئةم بابةتة لةبةرضاو بطريَيش كة ضيرت ئةوةندة طلـةيي و طازانـدةى هاوِتيـان    

 .لةسةر ئةو بابةتة نةبَي و زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رموودةست خؤشش بةر َيز عومةر نورةديين فة
 (: نورةديين)بةر َيز عمر محدام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة راستيدا منش ئةطةر ديقةةت بطرين لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةِت و صةالحياتةي كة بؤ ئةو موديريةتانة 
لةطةَل  داندراوةش من جؤرَيك لة تَيكةِوي دةبين ش لة اليةكةوة لةطةَل دةسةِتي قةزائيش لة اليةكي تريشةوة

ئةرك و وةزيوة و دةسةِتةكاني ثةرلةمانش بـؤ منوونـة لـة دائـريةي وقائيـةو شـةفافيةت لـة خـاَلي ثَينجـةمش          
موتابةعة يان وةكو دةستةي لَيذنةى نةزاهـة ثَيشـنياري كـردووةش بكرَيتـة موراقةبـةش موراقةبـةي تـةتبيقي        

كـةكاني ثةرلةمانـةش بؤيـة دةبيـن  ئةمـة      قةوان  و ئةنزمية و تةعليماتش لة راسـتيدا ئـةوة يـةكَيك لـة ئةر    
جؤرَيك لة تَيكةِوي لة دةسةِتي تةشريكي دروست دةكاتش من ثرسيارَيكيش  هةية لة بةر َيزان تايبةت بـة  

دا هاتووةش و التحقيد فيهاش ئايا ئةم تةحقيقـة بـة مانـاي ثَيـداني     (أ)موديريةتي تةحقيقاتش لةوَيدا لة خاَلي 
ي دادطاكان هةيةش يان نا؟ش ئةطةر ئةوةمان بـؤ روون بكةنـةوةش ئةطـةر ئـةوةش بـَي      دةسةِتي تةحقيقة كة ال

ديســان جؤرَيــك لــة تَيكــةِوي لــة ثَيــداني مةســةلةي تةحقيقــة لــة نَيــواني ئــةو دائريانــة لةطــةَل مةســةلةي  
ةوةش بةِم مةحاك  دَيتة ئار اوةش ئةوةمان بؤ روون بكةنةوةش بؤية من لةطةَل ئةوةم كة ئةو تةفاصيلة مبينَيت

ئةم لَيك جياكردنةوة و تَيكةِويةش هةوَلبدةين عيالجي بكةينش بؤ ئةوةي كة وشةي التحقيد فيها البرـَيش  
لةطةَل بر طة ثَينجـَين لـة سـَييةم البرـَي و ئـةوةي تـر وةكـو خـؤي مبينَيتـةوةش هـةروةها ثشـتطريي ئـةوةش             

رضــَيوةى دائــريةى الوقايــة و الشــوافية و دةكــةم كــة عيالقــاتي بــؤ زيــاد بكــرَيش بةســةربةخؤيي يــان لــة ضوا 
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الكالقاتش ضـونكة مةسـةلةي عيالقـات بـؤ ئـةو هةيئةيـة زؤر زؤر طرنطـةش هةميشـة ثَيويسـيت بـةوةي هةيـة            
عيالقةي هةبَيش عيالقةيةكي زيندووي هةبَي لةطةَل دةوائريي ترش لةطـةَل جيهـاتي تـرش لةطـةَل مونـةزةماتي      

 .ة ئةطةر ئةوةش ئيزافة بكرَي وش زؤر سوثاسقيتاعي خاص و موجتةمةعي مةدةنيش بؤي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز عيماد امحد فةرموو
 : بةر َيز عماد حممد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش ثشتطريي ثَيشنياري لَيذنةى هاوبةش دةكةمش بؤ كورت كردنةوةى ماددةكـةش بـةِم   11سةبارةت بة ماددةى 
ــؤ    ثـــَي  باشـــة كـــو ــَيَل ش بـ ــؤ ئـــةوةى هةنـــدَي دةســـةِت بـــؤ ئةجنومـــةنى دةســـتة بهـ ــَي بكـــةينش بـ رتري لـ

دةستنيشانكردني هةيكةلي ئةم دةستةيةش ضونكة ئَيمـة ئامـانج و مةهامـةكان دةستنيشـامنان كـردووةش ثـَي        
باشة دةسةِت بدةينة ئةجنومةني دةستة بؤ ضؤنيةتي داناني جيهازي تةنويزي بؤ دةسـتةش ضـونكة ئـةركي    
ئةم جيهازة دةبَيتـة ضـؤنيةتي جَيبـةجَي كردنـي ئاماجنـةكان و مةهامـةكاني دةسـتةش لةبـةر ئـةوة ثَيشـنيار           

يكون لل يئة ج از تنفي ي يتوىل املواضي  الفنية اامداريةة ااملاليةة ايةتمل    : دةكةمش بةم شَيوةية صيا ة بكرَي
 .ش سوثاستنظيمه ااقراره نو قبل جملحمل اهليئة

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .سوثاسش كاك فرسةت امحد موداخةلةي هةيةش فةرموو
 : سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرسةت امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر بَيت و تةماشاي ئةم ماددةية بكةينش دوو جؤرة ئين و كاري تَيدايـةش نـةوعَيك لـةو ئيشـانة هـةر لـة       
قانونةكةدا هةبَيت يان نةبَيتش ئةزانن موهيمةتةكة ضية؟ش بةس  عينواني موديريةتةكةوة ديارةش يةعين لة

نةوعَيك لةو ئين و كارانةش ئةطةر نةصَيكي قانوني نةبَيتش ناتوانَيت بةو ئيشة هةَلبسيَتش هـةر بـؤ منوونـة    
عالقـاتش ئـةوة هـةتا لـة نيزامـدا هـةبَيت يـان لـة          نتابعة ا تنميةش تدريبش استشاراتش دراساتش تطويردَين ش 

انوندا هةبَيت يـان نـةيبَيتش ديـارة لـة موهيمةتـةكان و لـة ئةهـداي ئـةو هةيئةيـة ديـارة ئـةتوانَيت بـةكار             ق
بَينَيتش نةوعَيك لة ئين و كار هةية كة نةصَيكي قانوني تَيـدا نـةبَيتش ئـةو دائريةيـة ناتوانَيـت ئـةو ئيشـة        

اتـة خةصـ  لـة قةزيـةكي موعةيـةنش هـيض       ش خـؤ ئةك (املرا عة انام اةاكمل مل قضايا الفساد: )بكاتش مةسةلةن
التمثيةةل مل اللجةةان )حاكمَيــك قبــولي ناكــات ئةطــةر نةصــَيكي قــانوني ئــةو دةســةِتة بــةو دةزطايــة نــةداتش   

ش ضـؤن ئةضـَيتة نـاو ليجـاني تـةحقيقيش ئةطـةر نةصـَيكي قـانوني نـةبَيت؟ش بـة نيـزام ضارةسـةر             (التحقيقية
قي ثَي دةوَيتش بانطي شاهيدةكاني ثَي ئةوَيتش هـيض شـاهيدَيك   ش تةحقي(الكشف عن حاالت الوساد)نةكرَيت؟ش 

حــازر نابَيــتش ئةطــةر نةصــَيكي قــانوني ثــَي نــةبَيتش ئــةو شــاهيدة موحــامي هــةبَيتش حازرنــةبَيتش ضــونكة   
التحقـد مـن   )صةالحياتي ئةوان نية بانطي بكةنش ئيستيجوابي خـةَلكَيكش ض موتةهـةم بيـت ض شـاهيد بيـتش      
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ش من شتَيك  هةبَيت رَيطا ثَينادةم ئةو تةحقيقة لةطةَل مـن بكـاتش ئةطـةر قـانوني     (والمشروعية مصادر االم
ش هةتا دةوائريي رةمسيش طـوَي  (اليات ملزمة للدوائر الرمسية لتكزيز الشوافية)ش (الكسب  ري انشروق)نةبَيتش 

بةااء الةراي مل القةرارا     ا)نادةنة ئةو دةزطايةش ئةطةر نةصَيكي قانوني نةبَيت ئةو صـةالحيةتةي ثـَي بـداتش    
ش نةصـَيكي قـانوني نـةبَيتش هـةر دائريةيـةك بَيـت بـا حكـومين بَيـتش رَيطـا بـةو            (امدارية االعقود احلكونية

دةزطاية نادات كة برَيت تةدقيقي عقود بكاتش لَيك جياواز كردن ئيحتيمالـة عةمليـةكي زةمحـةت بـَيش ئـةو      
شـنيار دةكـةم وةكـو خـؤي مبينَيـت باشـرتةش راسـتة قسـةي         مةجالة و ئةو وةختة نةبَيتش لةبةر ئـةوة مـن ثيَ  

برادةران هةندَي شيت تَيداية مةفروز بوو لة نيزام بايةش هةر تَيـدا نـةبا و لـة نـاو نيـزامين نيـة قةزيـةكي        
 .مةفهومةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش لَيذنةى هاوبةش فةرموو
 
 

 : بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

تتكـون اهليئـةش دواي ئـةوة ئـةو     : من قسةي هاوكام بيدايةت تيكرار دةكةمةوةش بةنيسبةت ئةم ماددةيـة كـة   
 11دائريانة دَيتة خواريش برادةراني ئةنداماني ثةرلةمانين هةموو ر ا كؤك بوون لةسةر ئةوةى كةوا ئَيمـة  

ةبَي و ضوار هةبَيش بؤ ئةم هةيئةيـة زؤر زيـاد دةكـاتش بـةِم     مودير عاممان لَيرة حةوتيان هةبَي و سَييان ه
كة بة دائرية هات ئةوة ئيكتيادي مودير عام نية موديري دائريةيةكةش بةِم من لةطةَل راكـةي كـاك فرسـةت    
تا حةدَيك لةطةَليدا ني ش بؤ ئةوةى بؤ ضيش ئةطةر بَي  سةيري فةقةرةى يةك بكةين لـة دائـريةى شـوئوني    

مــالي بــاس دةكــاتش ئَيمــة لــة مةجليســةكة بامســان لــة ئيكــدادي ميزانيــة و ماليــة و ميالكــات و     ئيــداري و 
مةسائيلي ئيداري كردش باسي تةقرير سـةنةوميان كـرد و باسـي ئـةو تـةقريرةى كـة مـةجليو موصـادةقةي         

ني مـالي  لةسةر دةكاتش لَيرة هةمان شت تيكرار بوويتةوة بة ئيزافةى ضةند شتَيكي ترش وةكو باسي لة شوئو
( مسك السجالت)دةكاتش ئيكدادي موازةنةي سةنةوي دةكاتش باسي ئوموري مالي و موحاسةبي دةكاتش باسي 

دةكاتش مةسكي سجالت ض ثَيويست دةكات لة ياسا باس بكرَيش مةسـكي سـجالت لـة نيزامـي داخيليـدا دةبـَيش       
سـجلي تـري    11بةي ثَيويسيت بة ضونكة جائيزة ئةم هةيئةية كة ئةمر ؤ ثَيويسيت بة دوو سجل هةبَيتش س

دائـريةى  : هةبَيتش مةسكي سجالت و تةقاريرة ماليةكان كة لَيرة بامسان كردووةش لةوَي بامسـان كـردووةش دوو  
شوئوني قانوني و تةحقيقاتش دائريةى شوئوني قانوني خؤي تةحصيل حاصلة و ئيشةكاني خـؤيش نـاوي بـة    

كاني ئةم هةيئةتة ئةبا بةر َيوةش ئةبَي مورافةعـة بكـات لةبـةر    خؤيةوةيةش يةعين ئةم دائريةية ئيشة قانونية
دةمي مةحكةمةش ئةبَي حازر بَي لة مةجاليسي تةحقيدش ئـةبَي تـوروقي تـةعن بـةكار بهـَييَنش بـَي لةمـةش لـة         
فةقةرةي تر ئةطةر بَي  سةيرَيكي بكةينش باس لة موفةتيشي عام ئةكاتش ئَيمة ئةوةمان ئيليا كردش و اـان  
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اليت تعرض تل  اهليئة، ابااء الةرأي   املسائل القانونية)لة فةقةرةى يةك لة  (ابااء الراي ااملشور )بةينش ال ية
ش ئَيمـة دائريةيـةكي ترمـان هةيـةش ثَيـي ئـةوترَي مةجليسـي شـوراش ئةوانـة صـةالحيةتي           (ا املشور  القانونيةة 

ابةااء الةراي بشةنن    دا بـاس لـة   (ك)رة ئةوةيان هةية كةوا مةشورةتي قانوني لـة مةسـائيلي قـانونيش لـة فةقـة     
ش قــةراراتي ئيــداري ئَيمــة كالكــادة مةجليســي شــورامان هةيــةش هــةروةها  القةةرارا  امداريةةة االعقةةود الشةةادر 

مةحكةمةيكي ئيدارميان هةية تصوصي قـةراراتي ئيـداريش لَيـرة ئةطـةر ئـةم رةئيانـة بدرَيتـة دةسـت ئـةم          
تَيكي ئيداريش ئةمة تةناقوزة لة بةرييت ئةمان و مةجليسـي شـوراو   دائرية قانونية بة شوئوني هةموو قةرارا

بـاس لـة ئيسـتيالمي مـةزاع      ( ا)مةحكةمةي ئيداري دروسـت دةبـَيش موديريـةتي تـةحقيقات لـة فةقـةرة       
دةكاتش مزاعمي فةساد لَيرة دةاللةت لة ضي ئةكات و باس لة ضي ئةكات؟ش ئةوةى  املوايننيالوساد و شكاوي 

بة تةفصيل باسي لةسةر كراوة لة فةقةرةى سَيش لة دائريةى ( 5)لةسةر كراوة لةسةر ماددةى  كة لَيرة باسي
وقاية و شةفافيةش باس لة ئةوة ئةكات كةش ئَيمة واان تةنيا ئةوانةى كة حاصل علـى شـهادة جامكيـة بَيـتش     

يحي مــاليش ئةطــةر بَيينــة فةقــةرةى دووش ئــةو بةشــي ســَييةمةش عــةفوةنش فةقــةرةك باســي كةشــوي مةصــال   
مةصاليحي مالي هةر لة ماددةى ثَينج لـة بةشـي دوو لـة فةقـةرةى سـَيدا بامسـان لةسـةري كـردووةش يـةعين          

التحقةق نةو نشةراتية نشةادر     :ئةمة تيكرارةش بةشي دوو فةقةرة سَي ئةم ماددةية كة باس لة ئةوة دةكـات  
اي نةوايو يشةتبه ان حيةوز بايةة  ةفة كانةت       اىل : هةتا ئـةوةى ئـةَليَ  .... امنوال املشمولة باحكام ه ا القانون

زش ئةوة شتَيكي زؤر عامة و زؤر شاميلةش بة ئيشتيباة ئـةتوان  هـةر ضـي خـةَلك     انوال تانة، يشتبه ان حيو
ئشتيباهت لَي دةكـرَي  : لة كوردستان هةية بيهَين  و بيخةينة ذَير تةحقيقةوة لةم هةيئةتةش ضونكة ئةَلَين

سةواء اكانةت   مصدرها الكسـب  ـري انشـروقش    :  مشروق دروست بووبَيش ياخود دةَلَيكة ئةم ماَلة بة فساد و ري
ش ئــَي ئَيمــة ئةطــةر بَيينــة ســةر صــةالحياتي قانونــة جنائيــةكاني خؤمــانش قانونــة  دالةةل امقلةةيمل اا لارجةةه

ــةش       ــةوعيمان هةي ــي ن ــةكاني و ئيختيصاص ــي م ــةش ئيختيصاص ــةالحيةاان هةي ــة ص ــةكانش دوو نةوع عيقابي
ــةجَي      ئيختيصا ــايانة جَيب ــةم ياس ــةند ئ ــردووةش ض ــدي ك ــةتي تةحدي ــانوني تايب ــة ق ــةكامنان ئَيم ــة مةكاني ص

دةكرَي؟ش ئةطةر بَي  ئَيمة ئَيستا ئةوانة جيا بكةينةوةش ئةم كةم و كورتيـةي لـَي دةربَيـن ش مـن ثـَي  وايـة       
ان لـَي كـردووة لـة    نـاكرَي و ئـةم ياسـاية ياسـايةكي كـةم و كـورت دةردةضـَيش زؤريـن لـةم شـتانةى كـة بامسـ            

تتكةون  : ثَيشةوة لة ماددةى ثَينجةمدا باسي لةسةر كراوةش باشرت وابوو ئةم ياساية ئاوا بايـة كـة ئَيمـة بَلـَي     
ش دواي ئـةوة صـةالحيةت بـدةين بـةو     ..ئـةوة  اهليئة نو الااائر ا يرأس ا نوظف بارجةة نةاير حا ةل تلة     

بــاس لــةوة دةكــاتش رةئيســي هةيئــة بــؤي هةيــة   هةيئةيــة بــة نيزامَيكــي داخيلــيش ضــونكة لــة ئةخريةكــةى 
ئيصداري تةعليمات بكاتش بؤشي هةية نيزامي داخيلي و لة نيزامي داخيليةكان باس لة هةموو ئةم ئين و 

 .كاري دائريةكان بكاتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى نةزاهة رةئيتان؟
 : بةر َيز ئةظ  عمر امحد
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 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

راستة ئَيمة لةطةَل ئةوة داين كة هةندَي شت هةية لَيرة زيادةية باس كـراوةش بـةِم لةطـةَل ئـةوةداين ئَيمـة      
كة بة تةفاصيلي خؤي مبينَيتةوة ئةم ماددةيةش لةبةر ئـةوةي  وةكـو بـةر َيز كـاك شـوانين ئامـاذةى ثَيكـردش        

ةي نةكةوَيتــة بــةر هــةر حاَلــةتَيك و هــةر  روحــي كــاري ئــةم هةيئةتــة لــةم ماددةيةدايــةش بؤيــة لةبــةر ئــةو  
اليـــةنَيكش هـــةر كةســـَي بـــة كـــةيوي خـــؤي ئيجتيهـــادات و تةفســـريات و زيـــاد و كـــةمي بـــؤ بكـــاتش يـــاخود 
موديرياتةكانيان هةيئةتةكة خؤي ئةو تةفصيالتةي بؤ داناش ئَيمة ئـةتوان  هةنـدَي حـاالت لَيـرة تةحديـد      

اسايي باسي ئةكةنش لة تـةحقيد كـردن و موتابةعـةي قـةوان  و     بكةينش ئةو رةئيانةش كة بةر َيز لَيذنةى ي
ئيبدائي رةئي لةسةر قةرارات و ئةو شتانةى كة باس دةكاتش بة تايبـةتي عقـودي ئيـداري و ئـةم قةوانينـةش      
ئةمة بؤ هةموو حاَلةتَيك نيةش تةنها ئةو حاَلةتانةية كة ئيشتيباهي فةسادي لَي دةكرَيش كاتَيك كة شـوبهةي  

ياخود ئةو حاَلةتانةى كة ئةكةونة جَيطاي طومانةوة و شكاتي لةسةر هةيةش بؤية تةنها و تةنها ئةم  لةسةرةش
حاَلةتانة كة باس ئةكرَي لَيرةش موتابةعةي قةوان  و ئةنزمية و ياخود تةحقيد كردن لةو حالةتانةيـة كـة   

ةسـةر بكـرَي و يـاخود هـةموو     فةسادةش نةك هةموو عةقدَيكي ئيداري بَي لةناو هةيئةي نةزاهة تةحقيقي ل
قانونَيك و ئةنزميةيةك و تةعليماتَيك هةيئةي نةزاهة خؤي تَيوةردات و يةكسةر دةست بكات بة تـةحقيد  
كردن لَييش تةنها ئةو حاَلةتانةية كة ئيشتيباهي لَي هةيةش كة شكاتي لةسةرة و حالةتي فةسادي ثَيوة ديارةش 

بةو شَيوةية مبَينَيتـةوةش ئةطـةر بكـرَي تؤزَيـك دةسـتكاري بكـرَي و        بؤية رةئي ئَيمة ئةوةية كة ئةم ماددةية
 .تةنانةت ئةطةر وةكو خؤي مبينَيتةوة ثَيمان باشةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةروةر فةرموو.كاك د
 : سةروةرعبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــاتوو ئــةظ       ــة هاوكــارم خ ــة لــةوةى ك ــن جط ــةش وَيــراي       م ــتَيكي ديكــةش هةي ــامني دةربــريش ش   بــري و راك
ــة          ــة ل ــةش ئَيم ــرم هةي ــيين ت ــةكش دوو تَيب ــن ي ــةمانش م ــكرتَيري ثةرل ــةر َيز س ــةى ب ــؤ راك ــتطرييكردمنان ب ثش
دانيشــتنةكاني رابــوردووداش بامســان لــةوة كــرد كــة كؤمــةَلَيك بــري و را دةبَينــدرا و ثَيشــنيار كــرا لــة اليــةن     

كةسش ئَيمـة بـةوة وةِممـان دانـاوة كـةوا لـة ماددةكـاني         5كةسش  4كةسش  3وة و زياد لة ئةنداماني بةر َيزة
تردا هةيةش هةتا طلةييشيان كرد و تيان ئَيوة وةكـو لَيذنـةش لَيذنـةى هاوبـةش يـان لَيذنـةى نةزاهـة طـوَي لـة          

َيرة ئةمـةش البـدةين و   دا هةيةش بةراسيت ئَيمة ئةطةر ل 11ئَيمة ناطرنش ئَيمة وةِممان ئةوةبوو لة ماددةى 
رةفزي بكةينةوةش ثَيمواية ثَيشيَل كردني كؤمةَلَيك بابةتةش بؤ منوونةش يةكَيك لةوانة كاك عومةر نـورةديين  
بوو وا بزامن لةطةَل كاك ساالر و كاك خةليل و سؤزان خان بوونش باسيان لـة هةنـدَي شـت بكـرَيش جةلسـةي      

دا هةيـة و بـة ئَيرةمـان سـثاردش كـة بَيرةمشـان سـثاردية        11ةى ثَيشوو بووش ضونكة ئةو كاتة واان لـة مـادد  
ــاس و          ــةلةي ب ــة مةس ــةك لةوان ــةش ي ــيَل كردن ــارة ثَيش ــةوة و دووب ــةمان دةخؤَينن ــةو كات ــةكةي ئ ــتا قس ئَيس
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ش سةنتةرَيك هةبَيتش هاوكاري كردنـةش ثةيوةنـدي   بكرَيتوَيذينةوةي ياسايي بوو كة ثَيويست بوو باسي لَيوة 
هةيــةش يــةكَيكي تريــان ( ث)ؤنة؟ ئةمــة بكــرَيش ئَيمــة واــان لَيــرة هةيــة ئــةوةتا بر طــةى   كردنــةش نــازامن ضــ

مةسةلةي رَيكخراوي كؤمةَلطةى مةدةني بوو كةوا باس كراش ضؤن دةكرَي لةطةَل ر اطةياندن و رَيكخراوةكـاني  
وانَي سـووديان لـَي   كؤمةَلطةي مةدةني ئَيمـة هاوكـار بـ ؟ش يـان بـا بَلـَي  ئـةو دةسـتةية كـة هاوكـار بـَيش بتـ            

وةربطرَيتش واان لةوَي هةيةش يةكَيكي تر كة باس كرا مةسةلةي عقودةكان بوو كة باس لةوة كرا زؤرترينش 
لةوانةية حاَلةتي طةندةَلي لة عقودةكاندا هةية و بةواداضوونيان لَيرة هةيةش ئةطةر بَيت و لَيرةش اليـدةين  

كردنَيكي ماي ئةو ئةندامانةيةش بؤية لةطةَل ئةوةداين كة وةكو  من نازامنش بةراسيت ثَيمواية ئةمةش ثَيشيَل
خــؤي مبينَيتــةوةش بــةِم دةكرَيــت لــة هةنــدَي حاَلةتــدا دةســتكارييةكي بكــرَي لــة شــَيوازي دار شــتنةوةى وش    

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زاهـة و بـةر َيز كـاك فرسـةتش     بةر َيزانش ئَيسـتا نيـو سـةعات وةخـت ئةدةينـة لَيذنـةى هاوبـةش و لَيذنـةى نة        
ثَيكةوة دابنيشن و صيا ةيةكي مةنتيقي بكةن كة حمتةواي خؤي ئـةوة نـةكاتش لةبـةر ئـةوة تـاكو شـةش و       

 .نيو ئةوةتان ئةكةينش زؤر سوثاس
 : رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ل  اكثريةة ام ةوا ، ا يكةون الفةائا نةو حيشةل تلة         يعاد امنتخا  بني املرشحني احلا لني تل  ام وا ، ت
واتا يةكةم جار دوو لةسةر سـَيي نـةهَيناش ئـةو جـارة هةَلبـذاردن لـة نَيـوان         ثلثي تاد ا وا  اتضاء الربملان،

يةكَيكيان كة دةنطي كةمي هَيناية و ئةو ال دةدرَيش لة نَيوان دووةكةي ديكة كـة زؤرتـرين دةنطيـان هينايـةش     
دووبارة هةَلبـذاردن دةكـرَيش دووبـارة داواي دوو لةسـةر سـَي دةكـرَيش جـاري يةكـةم دوو لةسـةر           لة نَيوانيان

 .سَييان نةهينايةش بةلكو جاري دووةم دوو لةسةر سَيي دَينن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شوان فةرموو
 : بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ردن دةكةمش يةعين ئةو موقتةرةحةي كة ضوار لة ئةندام ثةرلةمان بامسان لَيي كـردش لـة   من زؤر داواي لَيبو
مةجليسـي قـةزا بـة ثَيـي دةسـتوور تـةعيين       : لَيذنةى هاوبةش ئةوةي كردش ئَيسـتا دووبـارة صـييةكةي هـات    

 دةكــاتنش تــةعيين مورةشــح  ناكــات بــؤ هةيئةيــةكش يــةعين مورةشــح  ديــار ناكــاتش عــرياق ئَيســتا    قضةةا 
ثةشيمان بووة لةو ماددةيةش ئةو وةختةي كة عرياق ئةمـةي كـردش دةسـتوور دانةنـدرابووش ئيشـي مةجليسـي       

 .قةزا نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .باشة تةواو تَيطةيشت ش كاك عومةر صديد فةرموو
 : بةر َيز عمر صديد هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طرياوةتة بةرش ئةطةر لة نَيوان هةرسَيك مورةشةحش يـةكيان نـةيتواني دوو   من قسةم لةسةر ئةو رَيكارةية كة 
لةسةر سَيي دةنطةكاني ئةنداماني ثةرلةمان بةدةست بهَييَنش دواتر ئينتيخاا دةكرَي بؤ دوانيانش بة باوةر ي 

ةمش دوو من رَيكاري دووةم ئةبَي ئاسانرت بَي لةوةى يةكةمش بـة واتـاي ئـةوةي مـةرك نيـة ئـةوة بـؤ جـاري دوو        
لةسةر سَيي دةنطةكان بةدةست بهـَييَن بـراوةش بـةَلكو زؤرينـةى دةنطـةكان بـة دةسـت بهـَييَن ئينجـا زائيـدةن           

 .يةكش بةو شَيوةية تةصةور دةكةم باشرت بَي
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر فةرموو
 
 

 : بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وا نيةش ئةطةر وا بَيش كةواتة ئةو مورةشةحةي بؤ ئَيرة دَيـتش بـة دوو جـؤر عـةدةدي دةنطـدان      ئةو تةفسرية 

دَيتش جارَيك بة ئة لةبية بَيت و جارَيك بة دوو لةسةر سَي بَيتش ئةمة واريد نية لة نةصَيكي قانونداش خؤ 
هَينـاوةش بـةِم دوو    ئةطةر وا بَي ئةو كةسةي كـة دةرنةضـووة بـة دوو لةسـةر سـَي ئـةوةل جـارش خـؤ نيـوةى         

لةسةر سَيي نةهَيناوةش ئيرت ثَيويست ناكات ئينتيخابات بؤ ئةو بكرَيش ئـةو نةصـةي كـة ئَيسـتا سـةرؤكايةتي      
ــةردوو        ــة ه ــوو ب ــَي ب ــةر س ــةر دوو لةس ــاتووةش ه ــايةكة ه ــةَل ياس ــاو دةق لةط ــَيكة دةق ــة نةص ــد ئةم دايبةزان

 .لةي دووةم ئةوةي كة دةردةضَيمةرحةلةيش مةرحةلةي يةكةم ئةوةى كة دةرناضَي و مةرحة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بيخوَيننةوة ئاخري جار تا ئةوين بيدةينة دةنطدان
 : رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفشل الثالث
 انتخا  رئيحمل اهليئة ا ن انه ا تشكيال  اهليئة

 املاد  السادسة
تخةا  رئةيحمل اهليئةة بةاقرتاع سةري باغلبيةة ثلثةي تةاد اتضةاء الربملةان، نةو بةني ثةالث              يتوىل الربملةان ان : اام

 .نرشحني يرشح مل جملحمل القضاء مل امقليمل ا يعني املنتخب مبرسوم اقليمي ا بارجة ازير
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةو فةقةرةي يةكةمكَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ش ئةوةيان ئةو فةقةرةيةش تةواو بيخوَيننةوة ئ
 : رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 املاد  السادسة

يتوىل الربملةان انتخةا  رئةيحمل اهليئةة بةاقرتاع سةري باغلبيةة ثلثةي تةاد اتضةاء الربملةان، نةو بةني ثةالث               : اام
بارجة ازيةر، ا مل حالةة تةام     نرشحني يرشح مل جملحمل القضاء مل امقليمل ا يعني املنتخب مبرسوم اقليمي ا

 وز احا املرشحني بثلثي ا وا  اتضاء الربملان، يعاد امنتخا  بني املرشحني احلا لني تل  اكثرية ام ةوا ،  
 .ا يكون الفائا نو حيشل تل  ثلثي تاد ا وا  اتضاء الربملان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـةس لةطةَلـدا    13ثةرلةمان لةطةَلدايةش كَي لةطةَلدا نية؟ش ئةندام  47كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ش 
 .نيةش بة زؤرينةى دةنط ئةو فةقةرةية ثةسند كراش ئَيستا طشت ماددةكة توَيننةوة

 
 : رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الفشل الثالث

 انتخا  رئيحمل اهليئة ا ن انه ا تشكيال  اهليئة

 :السادسةاملاد  

يتوىل الربملان انتخا  رئيحمل اهليئة باقرتاع سري باغلبية ثلثي اتضةاء الربملةان، نةو بةني ثةالث نرشةحني       : اام
ا مل حالة تةام  ةوز احةا    . يرشح مل جملحمل القضاء مل امقليمل ا يعني املنتخب مبرسوم اقليمي ا بارجة ازير

ني املرشحني احلا لني تل  اكثريةة ام ةوا ، ا يكةون    املرشحني بثلثي ا وا  اتضاء الربملان، يعاد امنتخا  ب
 .الفائا نو حيشل تل  ثلثي تاد ا وا  اتضاء الربملان

 :يشرتط مل املرشح ملنشب الرئيحمل، اضا ة اىل الشراط الوظيفية العانة نا يلي: ثانيا
 .غري حمكوم تليه جبر ة خملة بالشر -1
 .يتمت  بالكفاء  ا النااهة ا احلياد-1
 .يكون نشرتكا مل اجلرائمل اليت لطط هلا اا نف ها اا ارتكب ا النظام البعثيان م-3
سةنة بالنسةبة حلملةة     15حا ال تل  ش اد  جانعية مل القانون ا له لرب  مل جمال تمله نا  م تقةل تةو   -4

ا مخةحمل    لني تل  ش اد  املاجسةتري مل القةانون  اش اد  البكلوريوس ا تنال نو ه ه املا  سنتان بالنسبة للح
سنوا  بالنسبة للحا لني تل  ش اد  الاكتوراه مل القانون، ا تعتةرب نةا  الاراسةة الشةير  للحشةول تلة  اي       

 .نو الش ادتني نا  ممارسة مغراض ه ا القانون



 197 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةنـدام   34دةنطدانـةش  بةر َيزان طوَيتان لَي بووش كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتـةوة؟ش نـا نيزامـي وةرنـاطرمش     
ئةندام لةطةَلدا نيةش بة زؤرينةى دةنط ثةسند كـراش بـةر َيزانش ئَيسـتا كؤتـايي      16لةطةَلةش كَي لةطةَلدا نية؟ش 

ي 3بة دانيشتنةكةمان دَين ش بؤ دانيشتين داهاتوو ئاطادارتان ئةكـةينش ئاطادارتـان ئةكـةين سـبةي سـةعات      
ا ئاطادارتـان  ثةرلةمان ئةكرَيش تكاية هةمووتان لَيرة ئامادة بـنش خـو   ثاش نيوةر ؤ وةزيري ناوةخؤ بانطهَيشيت

 بَي
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين سَييةم
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيسـتا بـةردةوام دةبـ  لةسـةر دانيشـتنةكةمانش داوا لـة هـةر سـَي لَيذنـةش لَيذنـةى ياسـاييش نةزاهـةش دارايــي             

 .ن لَيذنةى هاوبةش كةرةم بكةندةكةينش بوةرموون بؤ شوَيين خؤتانش فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دواي ئةوةي كة ئةو دةرفةتةمان ثَيدرا و لةسةر ر ؤشنايي ئةو ر ا و بؤضوونانة كةوا هةندَيكش دوو ر ا هةبووش 

ناو وردةكاريش ثَيويست ناكات ئةو  ر اي يةكةم ئةوة بوو كة ثَيويستة كورت بكرَيتةوة ماددةكانش زؤر ضوويتة
هةموو وردةكاريية لةناو دةقي ئةو ثرؤذةية هةبَيش ر اي دووةمين ئـةوة بـوو كـة هةنـدَيك دةسـةِت هةيـة       
ثَيويستة باس بكرَيش ضونكة ئةطةر لةناو ئةو ياساية نةيةتنش ئةوة ئةو دةستةية لؤي نية مومارةسـةي ئـةو   

ةئيةش هةوَلمان دا كةوا ر ايـةكي لـة نَيـوان هـةردووكيان وةربطـرينش بؤيـة       دةسةِتة بكاتش لة نَيوان ئةو دوو ر 
 :ماددةكةمان بةو شَيوةية دار شتةوة

 :املاد  الثانية تشر
 :تتكون اهليئة نو
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دائر  الشؤان املالية ا امدارية يرأس ا نوظف بارجة ناير تام، حا ل تل  شة اد  جةانعي االيةة تلة      : ااآل
 .سنوا  مل جمال التشا ه 11قل تو امقل ا له لرب  م ت

دائر  التحقيق ا الشؤان القانونية، يرأس ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  شة اد  جانعيةة االيةة    -ثانيا
 :سنوا  مل جمال التشا ه اتتكون نو 11مل القانون ا له لرب  م تقل تو 

د  جانعية االيةة مل القةانون ا لةه    يرأس ا نوظف بارجة ناير حا ل تل  ش ا: نايرية الشؤان القانونية-1
 .لرب  م تقل تو مخحمل سنوا  مل جمال التشا ه ا تتوىل امل ام امتية

 .ابااء الرأي ا املشور  مل املسائل القانونية اليت تعرض تل  اهليئة -أ
 .و بشنن االرتا   انام اةاكمل املختشة  يما يتعلق بقضايا الفساد اليت حترك ا اهليئة ا نراجعة يرق الطع- 
 .متثيل اهليئة مل اللجان التحقيقة بناءأ تل  يلب اهليئة- 
يرأس ا نوظف بارجة ناير حا ل تل  ش اد  جانعية االيةة مل القةانون ا لةه لةرب  م     : نايرية التحقيق-1

تقل تو مخحمل سنوا  مل جمال التشا ه ا تتوىل الكشف تو حام  الفساد مل اهليئا  احلكونية كا ة ا مج  
 .علونا  بشنن ا بامستعانة بامج ا  الفنية ا التحقيق  ي ا امل
يرأس ا نوظف بارجة ناير تام حا ل تل  ش اد  جانعية االيةة تلة  امقةل ا    : دائر  الوقاية ا الشفا ية-3

 :له لرب  م تقل تو تشر سنوا  مل جمال التشا ه ا تتوىل امل ام التالية
شمول بنحكام ه ا القانون املسجلة بنمسه اا بنسةمل غةريه سةواء اكانةت     التحقق نو نشراتية نشادر انوال امل-1

 .مل حيازته اا مل حياز  اليري نادانت نلكيت ا تعود اليه
 .نتابعة تطبيق القوانني ا امنظمة ا التعليما  املتعلقة باهليئة-1
 .تنمية العالقا  ن  املنظما  ذا  النشايا  املشاب ة-3
 .اقانة املؤمترا  بالتعاان ن  الوزارا  ا اجل ا  املختشة ا نؤسسا  القطاع اخلاصادار  برانج التاريب ا -4
 .يرأسه نوظف بارجة ناير حا ل تل  ش اد  جانعية االية تل  امقل: نكتب رئيحمل اهليئة-4

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى نةزاهة موالحةزةتان هةية لةسةري؟
 :سةروةر عبد الرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمةش لةطةَل ئةو كـورت كردنةوةيـةداينش بـةِم ثَيمـان وايـة كـةوا ضـةند خاَلَيـك هةيـة تيايـدا بـَيش خـاَلي             
ضوارةم لة فةرمانطةى خؤثاراسنت و شةفافيةتش ثةرةثَيداني كارايي و لَيكؤَلينـةوة لـة دؤزةكـاني طةنـدةَلي و     

ين كــارطَير يش بآلوكردنــةوةى فةرهــةنطي دةســتثاكي و شــةفافيةتش  شــَيوازةكاني ضــاودَيري كــارايي و ثشــكني 
بةر اسيت ثَيمان واية ئةمةي تيايدا بَيتش ضونكة مةسةلةي دةستةي نةزاهة تةنها تةحقيقات نيـةش تـةحقيد   
كردن نيةش بةَلكو بآلوكردنةوةى فةرهةنطي دةستثاكيشة لة ثاَل ئةمةداش ئةمة طرنط بوو تَييدا بَيش خـاَلَيكي  

كـة ئامـادةكردني بـاس و توَيذينـةوةي ياسـاييةش تايبـةت بـة ياسـاكاني بنـرب           ( ت)ن سـةبارةت بـة خـاَلي    تري
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كردني طةنـدةَلي و ر َيكةوتننامـة نَيودةوَلةتيـةكان لـة بـارةى طةندةَلييـةوةش ضـونكة ئةطـةر ئـةو خاَلـة تيـاي            
 .نةبَيش ثَي  وابَي كةلةبةرَيكة تيايدا و زؤر سوثاس

 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 لَيذنةى هاوبةش ئةو دوو تيبينيةتان؟
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ئةو دوو بر طةية كة يةكيان تايبةتة بة بر طةى دووةمش ئةوةي ديكةش بة بر طةي سـَييةمش ئَيمـة   

 .ةر َيوةبةر ايةتيةكة زياد بكرَيش سوثاسهيض الرميان نيةش ئةو دوو بر طةية و ئةو دوو ئةركةش لة بؤ ب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رؤذان خوَينديـةوةش و بـة وةرطــرتين ئـةو دوو بر طةيــةي كـة كــاك     .بـةر َيزان ش ئَيسـتا ماددةكــة بـةو شــَيوةي د   
ش كَي سةردار ئيشارةتي ثَيداش ئةخيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةست بةرز بكاتةوة تكاية؟ش زؤر سوثاس.د

 .فةرموون 13لةطةَلدا نية؟ش بة كؤي دةنط ثةسند كراش ئَيستا بؤ ماددةى 
 

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةى سَيزدة

دادوةري لَيكؤَلينةوة كاتَي دةست بة لَيكؤَلينةوة لة دؤزَيكي طةندةَليـدا دةكـاتش دةبـَي ئاطـاداري بةر َيوةبـةري      
ري ياسايي و لَيكؤَلينةوةكان لة دةسـتةدا بكـات و لةسـةر داواي خـؤي لـة ر ةوشـي لَيكؤَلينةوةكـة        طشيت كاروبا

 .ئاطاداري دةكات
 :بةر َيز عمر عبد الرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  الثالثة تشر

ام الشةؤان  تل  قاضي التحقيةق تنةانا يسةت ل اجةراءا  التحقيةق مل قضةية  سةاد، ان يقةوم بةنبال  نةاير تة           
 .القانونية ا التحقيقا  مل اهليئة  ب ل  ا يتطلعه تل  سري التحقيق بناءأ تل  يلبه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى نةزاهة رةئيتان؟
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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َيذَيتـةوةش ضـونكة لةنطيـةكي تَيدايـةش     ئَيمـة زيـاتر ثَيمـان وايـة سـةر لـة نـوَي دابر         13سةبارةت بـة مـاددةى   
 :كورديةكةي و ثَي  خؤشة عةرةبيةكةشي ئةطةر هةر توَيندرَيتةوةش بةم شَيوازة بَيت

دادوةري لَيكؤَلينةوة و لَيذنة تايبةتيةكاني لَيكؤَلينةوة كاتَيك دةست بـة لَيكؤَلينـةوة لـة دؤزَيكـي طةندةَليـدا      
روباري ياسايي و لَيكؤلينةوةكاني دةستةي دةستثاكي ئاطادار بكةنـةوة  دةكةنش ثَيويستة بةر َيوةبةري طشيت كا

 .و ر ةوشي لَيكؤَلينةوةكةي بؤ باس بكةن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى هاوبةش ر ةئيتان لةسةر ئةو ماددةية؟
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةكةين كة لة اليةن لَيذنةى نةزاهة ثَيشكةش كرا ئَيمةش ثشتطريي لةو ثَيشنيارة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـَي ئةيـةوَي موداخةلـة بكـات؟ش كـةرةم بكـةن فـةرموونش         13بةر َيزانش ئةنداماني ثةرلةمانش لةسةر ماددةى 
طةشـة داراش   حسنش شوان كةري ش صـباح بيـت اهللش  .امحد وةرتَيش د.ئةم بةر َيزانة ئةيانةوَي موداخةلة بكةنش د

 .ئةمحةد.فازَل بةشارةتيش فةرموو د
 

 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـاس لـةوة دةكـات كـة قـازي تـةحقيد ئيجرائـاتي تـةحقيد دةسـت ثـَي بكـات لـة قةزيـةي               13لَيرة ماددةى 

بكات تةبكةنش لةوَين ديـارة مـودير   فةسادداش ئةبَي ئيبال ي موديريةي عامي شوئوني قانوني و تةحقيقات 
بووةش موديري تةحقيد نةك تةحقيقاتش من ثَي  واية لَيرة دار شتنةوةيةك بؤ ماددةكة بكرَيش بةو شـَيوةية  

تل  حمققي اهليئةة تةرض مجية  البالغةا  ا املبةار، تلة        : من دامر شتووتةوةش ببَيتة دوو خاَلش يةكةميان
ش ا حلني اكمال التحقيق ا احالة اماراق التحقيقية اىل اةكمة املختشةقاضي التحقيق املختص ليرض نتابعت 

تةحقيد يةكسـةر ئـةوة بكـاتش ضـونكة ئةطـةر لَيـرة بتـةوَي تـؤ صـالحيات بـدةى بـة             قاضينةك خؤي لَيرة 
تلةة  قاضةةي التحقيةةق احالةةة مجيةة  اماراق التحقيقيةةة املتعلقةةة جبةةرائمل الفسةةاد اىل هيئةةة   : هةيئةكــةش دووةم

 .ش زؤر سوثاسة مكمال التحقيق  ي ا اذا كانت الاتو  حركت نو ج ة الر النااه
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسن فةرموو.دةست خؤشش بةر َيز د
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئـين و كـاري   من ثَي  واية ئةو ماددةية هةر زيادةش بة تايبةتين ئةمة تةداخوليكة لة قانونش بـة نيسـبةت   
ــوو          ــبات ب ــة ئيس ــةحقيد ك ــتةنةداتة و دواي ت ــةعلومات و موس ــةوةي م ــةحقيد و كؤكردن ــارة ت ــةش دي هةيئ
جةرميةيةكي فةساد هةيةش دةيدات بة قانونش بؤ ئةوةى قـانون بـة ثَيـي قـانوني عقوبـات ئيجرائـاتي لةطـةَل        

بطةر َيتةوة بؤ هةيئةي نةزاهـةش   وةربطريَيش يةعين جارَيكي تر دواي وةرطرتين ئيجرائات زةرووري نية ئةمة
لةبةر ئةوة لة ئيجرائاتي حماكةمة هيض ثَيويست ناكاتش ئةم هةيئةية دةوري ئيديكاي عامي دةبيينش يةعين 
زةرووري نية موراقةبةي ئيشي حاك  بكات كة حـاك  ضـؤن ئيجـراي مةحكةمـة و مةسـائيلي قـانوني خـؤي        

 .خولة وش زؤر سوثاسدةكاتش بؤية بة رةئي من ئيشَيكي زيادة و تةدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كاك شوان فةرموو
 :بةر َيز شوان عبد الكري  جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ دةقة كورديةكة من لةطةَل ئةو دةقةم كة لَيذنةى نةزاهة خوَينديةوةش بةِم ئةطةر ثشت ئةستوور بَي بة 
بة ماناي بةر َيوةضوون دَيتش با ر ةضاوي ئةوة بكةنش ( سري)وشت نايةتش بة ماناي ر ة( سري)دةقة عةرةبيةكةش 

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز صباح بيت اهلل فةرموو
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

قاضةي التحقيةق اا   رنش علـى  ئةمنين دطةل لَيذنةي نةزاهةمية بة حةقيقةت كةوا ماددة بةو رةنطَي بَيتة كـ 
القيةةام بةةابال  نةةاير تةةام الشةةؤان  اللجةةان التحقيقيةةة اخلا ةةة، تنةةا بةةاء اجةةراءا  التحقيةةق مل قضةةية  سةةاد،

 .ش سوثاسالقانونية ا التحقيقا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز طةشة دارا فةرموو
 :بةر َيز طةشة دارا جالل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حسن دةكةم كة ئـةَلَي ئةمـة تةدةخولـة لـة قـةزا وا بـزامن كـة مةبةسـيت بـووش لَيـرة           .شتطريي لة قسةكةي دث
( ا يطلعه تلة  سةري التحقيةق   ) ش بةِم كة ئةَلَي يقوم بابال  ناير تام الشؤان القانونية: كَيشة نية كة ئةَلي

ئـةبَي مةحكةمـة خـؤي مـةجراي      يةعين بةر اسيت خؤ ئةم قةزيانة كـة ئيحالـةي مةحكةمـةي دةكـرَيش ئـيرت     
خؤي وةربطرَي لة قانونةكةش ثَيويست ناكات ئةم هةيئةيـة لةسـةيري تةحقيقـدا بـةردةوام بكـاتش ثـَي  وايـة        

 .ئةمة تةداخولة لة قةزاش زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز كاك فازَل بةشارةتي فةرموو
 (:بشارةتي)حممد قادر   اضلبةر َيز 

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

مــن ثَيشــنياري ئــةوة دةكــةم كــة كةســَيكي لَيكؤَلينــةوةر لــةناو ئــةم هةيئــةتي لَيكؤَلينــةوةدا  13لــة مــاددةى 
هــةبَيتش زيــاتر هــةم بــؤ بةرضــاوروونيش ضــونكة ئــةم تةحقيقــة هــةموو دام و دةزطــا و شــوَينَيكي دةســةِت  

ي هةيئةتةكةش لةطةَل ئةو هةيئةتة لَيكؤَلينـةوة بَيـت   دةطرَيتةوةش بؤية من ثَي  باشة بة حةقيقةت كةسَيك
 .كة لَيكؤَلينةوة لة هةر جؤرة كارَيكي طةندةَلي دةكاتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةرسةالن فةرموو.بةر َيز د
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حسن دةكةمش كة هةيئةتةكة مةعلوماتي كؤكردةوة و بةَلطةكاني كؤكردةوةش .ةئيدي ئةو رةئيةي دوةلآل من ت
تةقدميي مةحكةمةي كردش ئيرت ض ر ةبيت بةوي نامَييَن بةراسيتش ضونكة مةحكةمة شتَيكي موستةقيلةش بةو 

ك لة مةحكةمـةش لةبـةر   حيسابة بَيت تَيكةِوي دةسةِتةكة دةبَيتش لةو حاَلةتة هةيئةتةكةش دةبَيتة بةشَي
 .ئةوة جائيز نيةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى نةزاهة فةرموون
 :سةروةر عبد الرمحن علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بةو ر ايةي كةوا بةر َيزانش سَيش ضوار ئةندامي ثةرلةمان دةريان بر يش ئَيمةش ئةو ر ةئيـةمان هةيـة   
ة فةقةرةي دووةمي نةمَينَيتةوة ئةمةش ضونكة جؤرَيك لة تةداخولةش هةتا ئَيمة لةطةَل ئيـديكا عـامين   كة ل

قسةمان كردووةش ئةوانين بة نووسراو بؤيان ناردبووينش جطة لةمـة مةحكةمـةي ئيـدارين هـةمان رةئيـان      
  يطلعةه تلة  سةري التحقيةق     ا لة ل ... مل اهليئةة  : هةبوو لةطةَل ئَيمةداش ئةطةر ئةو فةقةرةية بةشـي دووةم  

 .ش ئةطةر ئةوةي تيا نةبَيتبناءأ تل  يلبه
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَيش كاك عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من زؤر باسي مـاددةى شةشـ  كـرد ئـةمر ؤش ضـونكة مـاددةى شـةش ماددةيـةكي زؤر طرنطـةش هـةر ضـي ئـةو             
هةيئةيــة ئــةيكات كــؤي ئةكاتــةوة و ئيحالــةي مةحكةمــةي موختةصــي ئــةكاتش بــة قــانون هــةر ئــةوراقَيك    
ئيحالةى مةحكةمة كراش ئـيرت دةسـيت ئـةو اليةنـةي لةسـةر هةَلـدةطريَي كـة ئيحالـةي كـردووةش لةبـةر ئـةوة            

اوةش ئـيرت ئـةو   ثَيويست ناكات ئةم ماددةية وجودي هةر هـةبَي لَيـرةش ضـونكة ئـيرت ئيشـي بـة هةيئةكـة نـةم        
ئةوراقانة لةو مةحكةمةش ئةو موتةهةمة لةو مةحكةمة يان حوك  ئةبن يان ئيوراك ئةبن و بةرةلآل ئـةبنش  
بة هةر اليةكيان بَيـتش حـوكمَيكي بـاتي ثـَي دةرئةضـَي و ئـةو حوكمـة مولزةمـة بـة حـةقي هـةموو اليـةكش             

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يَنش بؤ بيداتةش ئيبالغ مودير عام بكات؟ش بؤ نةيداتة رةئيو هةيئةكة مةسـةلةن؟ش  بةر َيزانش باشة ئةطةر مبَي
ئةمة يةكش ثاشان ئةطةر تةحقيد تةواو بَيت و وزوحـي هـةبَيت كـة نـةتائيجي تـةحقيد تـةواو بـووش حـاك          

 .هةموو قةرارَيكي خؤيداش ئينجا نةتيجةكةي بة ئةوان بدةنش حاك  نةك تةحقيد
 :ن عليبةر َيز عمر عبدالرمح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة طوَيرةي قانونة جينائيـةكاني كـة ئَيمـة ئَيسـتا لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا ئيشـي ثـَي ئةكـةينش دوو ياسـاية            
قانوني ئوصوَلي حماكمات جةزائيي و قانوني عقوباتي عرياقيش ئةم ياسا خاصةشة كة ثَيي  دةرئةكةينش ئةم 

ش دةنطمان لةسـةر داوةش بـة صـةريح باسـي لةسـةر كـردووةش ئيجرائـي        ياساية جةمكي ئةديلةيةش ماددةى شة
تـةحقيد دةكـات و ئيحالــةى مةحكةمـةي موختةصـي ئــةكاتش مةحكةمـةي موختـةص ئــيرت موختةصـة بــة        
ئيجرائاتي تةحقيقيش ضونكة بانط كردني شاهيد و ئيوادة وةرطرتين موتةهةم و جةمكي ئةديلةش كشـوفاتش  

اهاتش ئيستيكتااش ئةمة هةمووي ئيشي ئةو مةحكةمانةية كة ئـةو ئيشـةي   تةحةريش تةفتينش تةتبيدش موز
ال ئةضــَيتش دواتــر ئــةو مةحكةمةيــةش حةواَلــةي مةحكةمــةي جينايــات يــان جونــةحي ئــةكاتش لــةوَي بــة    
طوَيرةى ماددةكةى خؤي ئيرت ئيوراك دةبَي يان حوك  دةبَيش كؤتايي بة قةزيةكة دَييَنش ئيرت ثَيويست ناكـات  

 .ديكة ئةم مةحكةمةية ئةدائي دوايي خؤي بكات كة ئةو ئةوراقانةى بؤ هاتووة و ش زؤر سوثاسجارَيكي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى نةزاهة ئاخري رةئيتان؟
 :سةروةر عبد الرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ينـةوةش كـة ماددةكـة مبَينَيـتش بـةِم فةقـةرةى       ئَيمة هةر ئةو ر ايةي كة ثَيشرت دةرمان بر يش هـةر ئـةوة دةَليَ  

 .دووةمي البرَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا بيخوَيننةوة بؤمان
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 :بةر َيز عمر عبد الرمحن علي 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ش نةمَينَيتتل  سري التحقيق بناءأ تل  يلبه ايطل لة كؤتايي ماددةكة دةستةواذةيةك هةيةش 

 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .سوثاسش فةرموو
 :بةر َيز عمر عبد الرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةم ماددةية مةسةلةي مبييَن يان نةمييَنش مةسةلةيةكي ياساييةش ئةَلَي قازي تةحقيدش خؤ ئـةم ئةوراقانـةى   

ــةح       ــاك  ت ــةنيا الي ح ــادش ت ــةى فةس ــةمن بــة جةرمي ــة موتةه ــانةى ك ــةو كةس ــؤ ئ ــة ئــةكرَي ب ــة ئيحال قيد ك
نامَينَيتةوةش حاك  تةحقيد ئيجرائاتي تـةحقيقي دةكـات و ئيحالـةى مةحكةمـةي موختةصـي ئـةكاتش ئـيرت        
حاك  تةحقيد ضي بَلَيتةوة بؤ ئةو هةيئةتةي كة بؤي ناردووة؟ش لـة مةحكةمـةي موختـةص قـةراري بـاتي      

 .لةسةر دةرئةكةنش لةبةر ئةوة ئةصَلةن ئةمة هةر زيادة ئةم ماددةية لَيرةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــتا ئةخيةينــة       ــَي؟ش ئَيس ــةو ماددةيــة البر ــة ئ ــردووة ك ــةماني بــةر َيز داواي ك ــدامي ثةرل ــةند ئةن بــةر َيزانش ض
كة بةو شَيوةيةي هاتووةش هةر ضةند ئةندامي ثةرلةماني بةر َيز ثَيشـنياريان كـردش    13دةنطدانةوةش ماددةى 

و البرَيش كَي لةطةَل ئةوةية كة زيادة دةست بةرز بكاتةوةش زؤر سوثاسش ئةمة زةروور نية لَيرة بَينتش زيادة  
لـة   14الضـووش بـر ؤ بـؤ مـاددةى      13كَي لةطةَلدا نية؟ش ضوار كةس لةطةَلدا نيةش بة زؤرينةى دةنط مـاددةى  

 .13ئةصَلي ثرؤذةكة كة ئةبَيتة ماددةى 
 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : 13لة ئةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى  14ى ماددة

لة ميانةى هةر لَيكؤَلينةوةيةكدا كة دةستة دةيكاتش لَيكؤَلَينةرةكان و نوَينةرةكانيان مافيان هةية لة هةر -1
ــة         ــة و بةَلطةنام ــاداري قةواَل ــاية و ئاط ــةم ياس ــةكاني ئ ــَيبةري حوكم ــر س ــة ذَي ــة بكةوَيت ــةوة ك ــتَيك بكؤَلن ش

ش ثلةي نهَينيـان هـةر ضـةندَيك بـَيش ثَيويسـتة ئاسـانكاريان لـة ضـوونة ذوورةوةي فةرمانطـةى          فةرميةكان بن
ثةيوةنديدار بؤ بكةن بةو ئامَيرانة و كة سروشيت كارةكانيان دةخوازَيش دةبَي ثاسةوانيان بؤ دابـ  بكـةن و   

 .نابَي ئةو ئامَيرانةيان لَي بستَينن كة ثةيوةندي بة كارةكانيانةوة هةية
طــةر ئــةو اليةنــةي لَيكؤَلينــةوةى لةطــةَليان دةكــرَيش ئيــديكاي ئــةوةي كــرد كــة زانيــاري و بةَلطــة نامــة   ئة-1

داواكراوةكان بؤ ئاطاداربوون لَييان و ئةو ثـةر ي نهَيـن  و ئاشـكراكردنيان دةشـَيت ئاساييشـي هـةرَي  تاتـة        
كايةتي خـؤيش يـان جَيطرةكـةى و    مةترسييةوةش ئةو كاتة سةرؤكي دةستة لَيذنةيـةكي لَيكؤَلينـةوة بـة سـةرؤ    
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ئةنداميةتي ثشكَينةري طشيت لة وةزارةتي ثةيوةنديدار و بةر َيوةبةري طشـيت دةسـتةيةك ثَيـك دةهـَييَن بـؤ      
 .وردبيين كردن لة زانياري و بةَلطةنامةكان

ني هةر فةرمانبةرَيك لـة فةرمانطـةكاني هـةرَي  و كـةرتي طشـيت و كارمةنـداني كـةرتي تَيكـةِوش لـة اليـة          -3
ياساييةوة ثابةندن بة هةواَلدان لة بارةى هـةر حاَلـةتَيكي طةنـدةَلي بَيتـة بـةر طوَييـانش بؤيـة ثَيويسـتة لـةم          
اليةنةوة هاوكاري دةستة بكةن و بة ثَيرةوانةى ئةمةوة هةر كةسَيك هةواَلَيك دةربارةى طةندةَلي بزانَيت و 

 .ارثَيكراوي سزاكاني عرياقي سزا دةدرَيتلة ياساي ك 147بيشارَيتةوةش بة ثَيي حوكمةكاني ماددةى 
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  الرابعة تشر

لالل اي حتقيق جتريه اهليئة، يكون ةققي ةا ا ننةاابي ا احلةق مل التحقيةق نة  اي نشةمول باحكةام هة ا         -1
ا  ي ا السرية اين كانت درجةة كتمان ةا، ا  ةب تسة يل     القانون ااميالع تل  املستناا  ا الوثائق الرمسية، مب

ن مةة دلةةوهلمل للةةاائر  املعنيةة نةة  امج ةةا  الةةيت تقتضةي ا يبيعةةة تملةة مل، ا تةو ري احلمايةةة هلةةمل ا م  ةةوز     
 .جترياهمل نو امج ا  املتعلقة بعمل مل

 ةا غايةة مل السةرية ا، ان    اذا دتت اجل ةة اخلاضةعة للتحقيةق ان املعلونةا  ا الوثةائق املطلوبةة لاليةالع تلي       -1
احتمال ا شائ ا قا يعرض امنو مل امقلةيمل للخطةر، يقةوم رئةيحمل اهليئةة بتشةكيل جلنةة حتقيةق برئاسةته، اا          
نائبه ا تضوية كل نو املفتع العام مل الوزار  املعنية ا ناير تام نو اهليئة للقيام بتاقيق تل  املعلونةا  ا  

 .الوثائق
ا القطاع العام ا ننتسيب القطاع املختلط نلام قانونةن باملبةار تةو ايةة حالةة       كل نوظف مل داائر امقليمل-3

 ساد تشل اىل تلم مل، ا تليه التعاان ن  اهليئة ب  ا الشاد، ا خبال ه يعاقب كل نو احجمل تو املبةار تةو   
 .نو قانون العقوبا  النا   147حالة الفساد تل ، ن  تلم ا ا قن محكام املاد  

 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 لَيذنةى نةزاهة رةئيتان؟
 :سةروةر عبد الرمحن علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ية لة ئةصَلي ثرؤذةكةش لة بر طةي يةكةمدا هـيض تَيبينيـةكمان لـةو    14كة ماددةى  13سةبارةت بة ماددةى 

نيـةش بـةِم لـة دةقـة عةرةبيةكـة      بارةيةوة نيةش لة بر طةى دووةمدا لـة دةقـة كورديةكـة هـيض تَيبينيـةكمان      
ش بر طةى سَييةمين (جلنة حتقيقة برئاسته)ش ببَيتة (جلنة حتقيق برئاسة) تةنها يةك وشة هةية كة طؤر ابَي

هــيض تَيبينيــةكمان لــة بارةيــةوة نيــةش بــةِم ئَيمــة ســةبارةت بــة وشــةي موــتن عــام كــة المــان نةدايــةش لــة  
لة بر طةى دووةمدا هةيةش ئَيمة لة خاَلي دووةمي راثؤرتةكةماندا  كؤمةَلَيك شوَيين ترين هاتووة و ئَيستاش

 .لة سةرةتادا ئيشارةاان ثَيدا بوو كةوا سةرجةم وشةكاني موتشي عام البدرَين
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى هاوبةش رةئيتان؟
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ماددةكة دةكةينش تةنها ضةند تَيبينيمان هةيةش يةكـةميان سـةبارةت بـة بر طـة يةكـةم لـة       ئَيمة ثشتطريي 

ر َيزي يةكةمش وشةي مندوب ش ثَيشنيار دةكةين كة الدرَي ئةم وشةيةش لة بر طةى دووةمين ر يزي سَييةم كة 
جلنةة حتقيقيةة   بكرَيتـة  باس لة لَيذنةكة دةكات و لَيذنةى نةزاهة ئاماذةى بةوةي كرد كة لَيذنةى تـةحقيد  

موـتن   رئاسةة نائبةه ا تضةوية   ش تةنها وشةي نائيب هاتيةش او رئاسة نائبهش او برئاسة الرئيحملش واتا برئاسته
ش لةبةر ئةوةي نابَي لَيذنـةى لـة سـَي ئةنـدام كـةمرت بـَي ي       تضوية اثنني نو املاراء العانينيعام البردرَيش و 

جلنةة حتقيقيةة   ش واتا ر يزي سَييةم بةو شَيوةى لَي بَيش بتشـكيل   اهليئةملبكرَيتة  اهليئة، ناير تام نو اهليئة
بتةةاقيق تلةة  املعلونةةا  ا  برئاسةةته اا رئاسةةة نائبةةه ا تضةةوية اثةةنني نةةو املةةاراء العةةانيني مل اهليئةةة للقيةةام 

وايةتـةش  دوائـر االقلـي ش دوائـر االقلـي  كي     كل نوظةف مل : ش سةبارةت بة بر طةى سَييةمش بيدايةتةكةي الوثائق
قطاع تام ا  الدرَيش واتا ئةو دوو دةستةواذةية املختلط ننتسيب القطاعالدرَيش و  ا القطاع العامئةوةي دواتر 
الدرَيش لةبةر ئةوةى دوائر االقلي  مونتةسيبةكاني هـةمووي كةرتـة طشـتيةكةي دةطرَيتـةوة و      قطاع خمتلط

 ش تةنها ئةو سَي تَيبينيةمان هةبوو لةسةر ئةو سَي ثَيويست ناكات دووبارة دةستةواذةيةكي نوَي بةكار بَين
 .بر طةية وش سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش ئةنداماني ثةرلةمانش كَي ئةيـةوَي موداخةلـة بكـات لـةو ماددةيـة؟ش ئـةم بةر َيزانـة ئةيانـةوَي قسـة          
حسـنش  .ظان امحـدش خليـل عومسـانش د   طةشة داراش قادر حسنش عبدالسـالم بـةرواريش صـباح بيـت اهللش شـ     : بكةن

امحد وةرتيش بةفرين حسـ ش شـلَير حممـدش كةسـي     .بشريش هاذة سليمانش د.جالل عليش تارا اسكديش ثةروينش د
 .تر ماوة؟ش فةرموو طةشة خان

 :بةر َيز طةشة دارا جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش ضــونكة ديــارة املسةةتناا  ا الوثةةائق الرمسيةةةااميةةالع تلةة  : لــة ر يــزي دووةم ئــي ئــةو ماددةيــةش كــة ئــةَلَي

وةسائيقي  ةير رةمسين بَيتة بةردةسيت ئةم هةيئةيةش ثَيويستة كة ئيتيالعيان هةبَي لةسـةريش لـة ر يـزي    
ش لة دوايي ئةوةي بؤ زياد بكرَيش و اي مكـان  ا  ب تس يل ن مة دلوهلمل للاائر  املعنية: دواي ئةوة كة ئةَلي

ش ضونكة شةرت نية كة ئةو شوَينةى كة ئـةمان ثَيويسـتيان ثـَي    اذن القاضيصول على يويد التحقيد بكد احل
بَي بؤ ئةو تةحقيقة و جةمكي ئةديلةيـة دائـرية بـَي يـان ئـةجهيزة بـَيش ئةشـَي شـوَينَيكي نـارةمسي بـَي كـة            
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محكةام قةانون   ا قةا  ش وا باشـرتة بطـوترَي   ا خبال ه يعاقب: سوودي هةبَي بؤيانش لة فةقةرةى سَييةم كة ئةَلي
 .ش زؤر سوثاس147ش نةك وفقا الحكام انادة العقوبا  النا  

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز كاك قادر حسن فةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ضــةندَيك بــَي يــةش ثلــةي نهَينيــان هــةر 13لــة ئةصــَلي ثرؤذةكــةدا كــة  14مــن ثَيشــنيار دةكــةم لــة مــاددةى 

 .هةَلبطريَيش ضونكة تةصةور دةكةم لةطةَل خاَلي يةكةم خودي ئةم ماددةية تَيك ناكاتةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز كاك عبدالسالم فةرموو
 :بةرواري نشطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مبةا  ) مةَلة كردني لةطةَل وةسـائيقي سـر ي ئـةكاتش بؤيـة فيكلـةن ئـةو       دووةم بة تةفصيل باسي ضؤنيةتي ما

هـةَلبطريَي بـة رةئـي مـنش يـةكش دووش ئةوةلـةنش مـن ئـةَلَي  مـاددةى          (  ي ا السرية ا اين كانةت درجةة كتمان ةا   
ةش زيـاد (  ي ا السرية ا ايةن كانةت درجةة كتمان ةا    مبا ) دووةمش باسي تةعامول لةطةَل سر يةتةكان ئةكاتش بؤية 

ــام           ــتن ع ــةن مو ــة دووةمش تةبك ــاتش ل ــريةتةكة دةك ــةَل س ــة لةط ــة مامةَل ــةرةى دووت هةي ــؤ فةق ــونكة ت ض
هةَلئةطريَيش لَيذنةكة على االقل فردي بَيتش سَي كةس و زياتر بَيـتش عيالجـي بكـةنش كَيـي تـر لةطـةَلي بـَيش        

ك يـان قـازي تـةحقيقَيكش    قازي تةحقيقَيك ئيختيار دةكةمش يةعين خؤي يان موديريك يـان نـائييب موديريَـ   
هةر موةزةفَيك مولزةم بيت بة دانـي مكلومـاتش   : ئةَلَي 147ئةوةي قوتاعةكةتان باس كردش ماددةى : سَييةم

كافيـةش ضـونكة بـةو قانونـة ئيلزاممـان      (. ب ة ا الشةاد  )ئةوة  عيقاا ئةكرَيتش واتا ئةطةر ئَيمة بيخوَينَين تا 
 .كارايةش زؤر سوثاس 147كردش ئةو كاتة 

 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .بةر َيز كاك صباح فةرموو
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش يكـون قققيهـا و منـدوبيهاش رةئيـا مـن      حتقيةق جتريةه اهليئةة   خـالل  : دةربارةى مـاددةى ئةولـةن دةبَيـذينت   

 .اتن نةكو مندواش سوثاسمةندوا بَيتة هةَلطرتنش ضونكة بةس موحةقيد حةقي هةن تةحقيقي بك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز شظان امحد فةرموو
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةيةش ئةو موفةتيشي عام حةقةتةن المان داوة شتَيكي باشـة الدانـيش لـة    ( 3)و ( 1)بر طةي  تَيبيني  لةسةر

مـن ثـَي  باشـة هـةردووك مبينـَينش ئـةو دوو قيتاعـة هـةر         ( خمتلط)م و قيتاعي ئةو قيتاعي عا( 3)بر طةي 
هةنةش ضـةند حاَلـةتَيكي قيتـاعي موختةلـةاان هةيـةش يـةعين بـؤ ئـةوةي شـامل بَيـت و هـةموو حاَلـةتَيكش             

اد  ا قةا  ألحكةام املة   )هةموو شوَينَيك بطرَيتةوةش مانةوةيان هيض زةرةرَيكـي تَيـدا نيـةش بـةَلكو سـوودي هةيـةش       
بنووسرَيش جوحنةكة بؤ خؤي كة بنووسـرَي  ( جنحة -)ئةو ذمارةيةش ماددةي ئةوةي جوحنةيةش .....( الفالنية

 .بؤ تةسهيلي خةَلك باشرتة بؤ ئةوةي زووتر برنة سةر ئةصَلي مةبةستش زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةر َيز خليل عومسانش فةرموو
 :محد أم  تثمانيل بةر َيز خل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة خاَلي سَييةم تؤ لَيرة بة قانون هةموو موةزةفَيك ئيجبـار دةكـرَي بـةوةي كـة ئةطـةر مةعلومـة       
يان خةبةرَيكي لةسةر جةرميةيةكي فةساد اليةش دةبَي بيدات بة هةيئةكةش بةِم من ثَي  باشـة يـان ئيزافـة    

كي تر لَيرانة ئةوة ئيزافـة بكـرَي كـة ئـةو موةزةفـة ثَيويسـيت بـة حيمايـةي شةخصـي و          بكرَيش يان بة خاَلَي
قانوني و وةزيوـي هةيـةش يـةعين موةزةفَيـك خةبـةرش يـان موخبريَيـكش يـان شـاهيدَيك لةسـةر موديرةكـةيش            

كـرَيش  لةسةر ر ةئيسي دائريةكةي ئةطةر خةبةر بداتش يةعين من ثَي  باشـة بةر اسـيت بر طةيـةك لَيـرة زيـاد ب     
ش ثَي  خؤشة هينَيكـي وا  (للهيئة التكول باحلماية القانونية و الشخصية بانبلي  و الشهود و انخربين)يةعين 

زياد بكرَيش خاَلَيكي ترين هةبووش بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةمانش ئَيمـة لـة دةسـةِتةكاني هةيئـة بامسـان كـردش        
ارم لَيـرة يـان لـة شـوَينَيكي تـر جَيـي بكرَيتـةوةش        بةاَلم ديار بـوو كـةس تةسـنيةي نـةكردش يـةعين مـن داواكـ       

ئةوين ئةو طةندةَليانةية كة لة ر ابردوو ر ووي داوةش من ثَي  باشة ئَيمة كار لةسةر ئةوانة بكةينش لةوانةية 
ئةو ياساية لة ئَيستا بة دواوة دةردةضَي رةدعَيك بَي بؤ داهاتووش بةِم ئةي ئةوانةي كة لة ر ابردوو كـراون؟  

وة لَيثيرينةوة لةو طةندةَليانـةش بكـرَي كـة لـةو كاتـةوة      (91)ي ساَلي (15/3)نياري ئةوةم كرد كة لة ثَيش
ر وويداوةش داواكارم كة لَيذنةي ياسايي صيا ةيةك بؤ ئةوة بدؤزنةوةش خالَيكي تـر بةر اسـيت جيـا لـةوةي كـة      

لـة طةندةَلييـةكامنان لـة بةشـَيك لـة       ئَيمة لَيرة قيتاعي عام و قيتاعي موختةلةت و ئةوانة الدراش بـةِم زؤر 
قيتاعي خاص دايةش ئةو قيتاق خاصـانةي كـة موشـتةرةكن لةطـةَل حكومـةتش لـة دروسـت كردنـي ئةبنيـة و          
وةحدةي سةكةني و كؤمةَلَيك شيت تر كة موشـتةرةكة لـة بـةيين حكومـةت و لـة بـةيين قيتـاعي خـاص داش         

 .ياساييش زؤر سوثاسئةوة ضؤن موعالةجة دةكرَيت؟ داواكارم لة لَيذنةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسنش فةرموو. وابزامن هةر زيادةش ئةطةر باش بريي لَي بكةنةوةش بةر َيز د( 3)ئةو فةقةرةي 
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 :بةر َيز حسن حممد سوورة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــاَلي   ــة خ ــةعلوماتَيكش ضــ     ( أام )ل ــي م ــة هةرض ــة ك ــةوةي هةي ــاي ئ ــة توان ــةو هةيئةي ــادام ئ ــةي م ةند دةرةج
سر ييةكةيشي هةبَيت بة دةست بَينَيتش بؤية لَيرة ثَيويستة ئَيمة بة ماددةيةكي قـانوني مولزةميـان بكـةين    
كة ئةو سريياتة بثارَيزنش ئةو هةيئةية ثَيويستة ئةو سر يياتة بثـارَيزنش بؤيـة مـن ئيقرتاحـي ئـةو ماددةيـة       

ا  ا الوثائق ا نسخ ا اليت ترد لل يئة أا يطل  تلي ا أي نةو  تعترب املعلونا  ا البيان)دةكةمش ئةو خاَلة دةكةم 
العةةانلني  ي ةةا حبكةةمل اظةةائف مل سةةرية ا أن متفشةة  أا تةةربز أا يسةةمح لليةةري بةةاإليالع تلي ةةا إم ا قةةا  ألحكةةام  

ش يـةعين ئـيرت   (نو ه ه املةاد  يعاقةب بةاحلبحمل نةا  متقةل تةو سةنة       ( أ)القانون، كل نو خيالف أحكام الفقر  
لة قانوني عقوباتين ئةوة هةبَيش دةتوان  ئيشـارةت بـة ماددةكـة بكـةينش لـة جيـاتي ئـةم سـاَلةش لـة          ئةطةر 

خاَلي سَييةمش مادام ئَيمة عقوبة بؤ موةزةفَيك دادةنَي  لة حاَلةتَيك كة تةبليييش حاَلةتَيكي فةسادي اليـة و  
تقوبةة التبليةغ الكةاذ     )انـة دابنـَي ش   دةيشارَيتةوةش لة هةمان كات دا ثَيويسـتة ئَيمـة عقوبةيـةكين بـؤ ئةو    

مةسـةلةنش تـةقريرَيك يـان شـةكةوايةك لةسـةر هـةر       ( إساء )ش يةعين يةكَيك بيةوَي بة نيةتي (بنية اإلساء 
كل نو بلغ ك با  بنية اإلساء  تو جر ةة  سةاد يعاقةب بةاحلبحمل ملةا  ميقةل       )يةكَيك تةسجيل بكاتش ئةوةش 

 .ش زؤر سوثاس(تو سنة
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .ش فةرمووتليسوثاس بؤ جةنابتش بةر َيز جالل 
 

 

 :بةر َيز جالل علي عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــَي   ــةرَيك لــة فةرمانطــةكاني هــةرَي   )لــة ســَيهةم لــة كوردييةكــة دةَل ــراوةش  (هــةر فةرمانب ش كــةرتي طشــيت الب
ــدان لــة بــارةي هــةر  ) ــةتَيكي طةنــدةَلي بَيتــة بــةر طوَييــان  لةاليــةني ياســاييةوة ثابةنــدة بــة هةواَل ش لــة (حاَل

ش شتَيكي مةعلومـةش بـةيين ر اسـيت و    (أحجمل تو األلبار تو أية حالة  ساد تشل إىل تلمه)عةرةبييةكة دةَلَي 
نار اسيت ضية؟ طوَيركة و ضاوةش هةرضييةكي طوَيـت لـَي بـوو فةسـادةش مـن ئـةوة بـة  ةَلـةت دةزامنش ضـونكة          

ية سةدان شتت بةرطوَي بكةوَيش ئؤمَيدةوارم لة لَيذنةي موشتةرةك ئـةوة ضـاك بكـةنش    بةرطوَيكةوتنش لةوانة
ــَين  ــةتي زؤر ثــَي دةكــرَيش زؤر   (كــة زانيــاري هــةبيَ )بَل ــةتَيكي مةفتوحــةش  ةَل ش بــةرطوَي  ةَلةتــةش ئــةوة حاَل

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةر َيز تارا ئةسكةديش فةرموو

 :َيز تارا حتس  ئةسكةديبةر 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نازامن خاَلي يةكةم كة باس لـةو تةحقيقـة دةكـاتش ئةطـةر خـؤي سـر ييةتي تيـا هـةبَيش خـؤي طةندةَلييةكـة           
ضــية؟ هةَلبةتــة شــتَيكي زؤر مــةعلوم نيــةش هــةر ســر ييةت لــة مةوزووعةكــة هةيــةش كــة دةضــي تــةحقيقَيك  

اية سر يةش نازامن بة زيادي دةبين  ئةصلةن شـةرح كردنـي لَيـرةداش لـة دوايـي      دةكةيتش هةَلبةتة دةبَي ئةو  
ئةطةر شتَيكي بؤ زياد بكةيش ئةي ئةطةر ئةو مةعلوماتةي بؤيـان ر ؤيشـتووة دواي تـةحقيد كـردن دةرضـوو      

يت طةندةَلي نيةش لةو كاتة ضي دةكةن يةعين؟ ئايا ئةو بةشةرة لة ناو قانونةكة هاتة بةردةم مةحكةمة و ش
لةسةر كرا و لة دائريةكةي خؤي ناو و ناتؤرةي ناشرييين لةسةر كرا و شت بـووش بـةِم موهيمةكـةيان كامـل     
نةبووش لةو حاَلةتة دةبَي عيالجَيك بكرَيش لةو حاَلةتةدا ضي بكرَي؟ بةر اسيت ئَيمة خؤمان هةر لـة نـاو ئـةو    

ي بــي ثاســاو دةبــَيش ئَيمــة دةبــَي بــزان   ثةرلةمانــة ئــةوةمان داهَينــاوة كــة مةســةلةن زؤرجــار كــة طرياوَيكــ  
ثاساومان ضية؟ بؤ ئةوةي كة طراانش بةس بة بَي ثاساو طراانش ثاساوي تـةواومان نـةبووش ئةديلـةي كامـلش     

من نـازامن هـةر وابـزامن وجـودي و عـةدةم      / كة نةطةيشتينة تةحقيد كة ئةو طةندةَليية هةيةش سَييةم خاَل
ئةوانة بة ثَيي قانونةكاني كة نافزةش ئةوانة تةحقيقةكـةي بـةو شـَيوةية    وجودي زؤر زةرووري نيةش ضونكة 

 .دةبَيتش ئةوةندةية موالحةزةكةمش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش (ايعاقب بالعقوبة ذاته كل نو ذكر تماا  بيانا  جوهرية غري  حيحة مل تلة  اإلقةرارا   ( )11)لة ماددةي 
 .وبةر َيز ثةروين عبدالرمحنش فةرمو

 
 

 

 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .    بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلال من بة نيسبةت خاَلي سَييةم لةو ماددةيةش وةكو ئـةوةي ئَيسـتا كـةرتي موختةلـةت ئَيمـة هـةر نيمانـة        

تـاعي عـام   قي( كل نوظف مل داائر الاالةة )كةرتي تَيكةِوش يان ئةوةتة وةكو ر اكةي لَيذنةي ياسايي بَيش هةر 
كةةل / )و موختةلةتةكــة البــدرَيش ئةطــةر هــةر الشــنابردرَيش قيتاعةكــة موختةلةتةكــة البردرَيــتش بووترَيــت 

نوظف مل داائةر الاالةة ا القطةاع العةام ا ننتسةيب القطةاع اخلةاص املتعاقةا نة  الةوزارا  ا نؤسسةا  داائةر             
 .ش زؤر سوثاس(اإلقليمل نلام باإللبار

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بشريش فةرموو.وثاس بؤ جةنابتش بةر َيز دس

 :بشري خليل توفيد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ش لـة حاَلـةتَيك بـاس لـةوة دةكـات ئةطـةر هـاتو        (ثانيةا  )ش لـة خـاَلي دووةم   (4)لة ئةصَلدا ماددةي ( 3)ماددةي 
وكـل مـن انوـتن    )ئيسـي هةيئةكـة   مةعلوماتةكة زؤر سر ي بَيش لَيذنةيةك تةشكيل دةكرَي بة ر يئاسـةتي ر ة 

موفةتين عام باسي لَيوة كراش وابزامن نةماوةش بةس لة هةندَيك وةزارةت ئَيستا موفةتيشي عام هةيةش ( الكام
بــؤ منوونــة لــة وةزارةتــي ئــةوقاف و كاروبــاري ئــاييين موفةتيشــي عــام هةيــةش لــة يــةكش دوو هةيئــةي تــر     

وة بكـرَيش لـة هـةمووان البـدرَيش نـةكرَيش بـةالي كـةم لَيـرة         موفةتيشي عام هةيةش جا دةبـَي موعالةجـةي ئـة   
كةل  )منـين ثَيموايـة نيـوةي زيـاتري ئـةوة زيـادةش لةبـةر ئـةوةي         ( ثالثةا  )ببَيتة مودير عام لـة وةزارةتةكـةش   

ئةوة خؤي لة قانون دا مةوجودةش ( اتليه التعاان ن  اهليئة ب  ا الشاد)هةتا دةطاتة ( نوظفي داائر الاالة
يعاقب كل نو أحجمل تةو اإللبةار تةو حةام      )ةوجودة ثَيويست ناكات تيكرار بكرَيتةوة لَيرةش بةِم مادام م

كاي نيةش ضونكة ئةطةر تةماشاي قـانوني  ( 147)ش بةِم ((147)ا قا  ألحكام املاد  )ش ئةوة با مبَييَنش (الفساد
تش بؤية بـة ثَيـي مـةوادةكاني    ش باسي نةفسي مةواد دةكا(151)و ( 141)و ( 147)عقوبات بكةين ماددة 

 .مامةَلةي لةطةَل بكرَيش زؤر سوثاس( 151)و ( 141)و ( 147)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةر َيز هاذة سليمانش فةرموو

 :نشطف بةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باسي ئةسةري رةجكي نةهاتووة لـة ثرؤذةكـةداش باسـي    بةر اسيت ئةوةي تَيبيين دةكرَي لةو ثرؤذة ياساية كة 

ئةســةري رةجكــي نــةكردووةش بــةو ثَييــةي كــة لــةو ماددةيــةدا بــاس لــة لَيكؤَلينــةوة و ئــةو اليةنانــةي كــة      
لَيكؤَلينةوةيان لةطةَل دةكـاتش بؤيـة بةر اسـيت منـين ثشـتطريي هاوكـارم كـاك خليـل دةكـةمش لـة ماددةيـةكي            

تي ثَيكرد كة ئَيمة لَيرة بر طةيةك دابنَي ش ياخود بة ماددةيةكي سةربةخؤ ترين بةفرين خان هةر ئيشارة
كة ئةسةري رةجكي هةبَي بةر اسيتش زؤر خةَلكانَيك هةية ئيستيياللي مةنصةبةكةي خؤيان كردووةش موَلـك  

نيار و ماَلي طشيت لة ثَينـاوي بةرذةوةنـدي خؤيـان بـةكاريان هَينـاوةش بؤيـة وا ثَيويسـت دةكـات كـة مـن ثَيشـ           
وة ئةسةري رةجكي هةبَي ئـةم قانونـةش بةر اسـيت ئـةو قانونـةي كـة قـانوني دةسـتةي         (1113)دةكةم كة لة 

نةزاهة كة لة بة داش دةرضـووة لـة حكومـةتي مةركـةزي لـة سـةردةمي دةسـةِتي كـاتي هاوثـةميانانش كـة           
ش يةعين ثَيويست (61)ي تةمموزي (17)ة ئةسةري رةجكي داناوة لة بةرواري (1114)ي ساَلي (55)ذمارة 

دةكات كة ئَيمةش ئةو ئةسةري رةجكي ية دابندرَيش تةسبيت بكرَي لة ناو ئةو قانونةداش من ثَيشنيار دةكةم 
 .وة بَي ئةسةري رةجكيش سوثاس(1113)كة لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـاَل وَيـران و كوشـنت    بةر َيز ئةوةي ئةسةري رةجكي داناش بؤ ئةو جةرائيمي جينؤسايد و قةتلي جةماعي و 
وة دابنـَين فـةرقي هةيـة لةطـةَل ئـةوةش بـةر َيز       (63)و بزركردنة بوو كة هَيشتا كةم بووش دةبوايـة لـة ثـَين    

 .أمحد وةرتَيش فةرموو.د
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 :أمحد إبراهي  وةرتَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةي كـة ئـةو قانونـة ئةسـةري رةجكـي      سةبارةت بةو ماددةية وةَلال منين هـةمان ثَيشـنيارم هةيـة ر اسـتية    

 لةبـةر  دةردةكـةينش  قانونـة  ئةو ئَيمة كة ناكات ثَي دةست ر ؤذةوة لةو دا ر اسيت لة فةساد حاِتي ضونكة شهةبَي

 ر استيةكةيش هةبَي رةجكي ئةسةري كة دةكات بةوة ثَيويست ئةوة لةبةر هةرَي ش لة قائيمة فةساد حاِتي ئةوة

 ئـةوة  لةبـةر  جـةرائي ش  بـؤ  نـةك  هةيـةش  رةجكييـةي  ئةسـةرة  ئـةو  ئـةوين  فةسادة بؤ عرياقي نةزاهةي قانوني

 لـة  بكـات  فةسـاد  حـاِتي  لـة  تـةحقيد  بتـوانيَ  هةيئةيـة  ئـةو  وة(1991) سـاَلي  لـة  كـة  دةكـةم  ثَيشـنيار  منين

 بـؤ  خازعـة  جيهـةتي  ئـةو  كـة  وةخـيتَ  ش(ثانيةا  ) فةقـةرةي  خـاَلي  بة سةبارةت يةكش ئةوة داش كوردستان هةرَيمي

 ئايـا  خةتـةرةوةش  دةخةنـة  هـةرَي   ئةمين وةسائيقانة و مةعلومات ئةو كة كرد ئةوةي ئيديكاي /دةَلَي تةحقيد

 لَيذنةيـة  ئـةم  هـةم  يةعين وةسائيقانةش ئةو ئةوة كة دةكات ئةوة تةقديري جيهةت كام شتَيكش ضي حاَلةتة لةو

 بـدات  وةسـائيقانة  و مـةعلومات  ئـةو  ةطـةر ئ فيكلـةن  ر اسـتة؟  ئيديكايـة  ئةو كة بكات ئةوة تةقديري دةتوانَيت

 عـامين  موفةتيشـي  هـةتا  ئةطـةر  لةوةش عزو دةبنة كة ئةوانةي ئةوة لةبةر خةتةرةوة؟ دةخاتة هةرَي  ئةمين

 نـاوخؤش  وةزارةتـي  ئـةوقافش  وةزارةتـي  وةكـو  هةيـة  دا وةزارةت هةنـدَيك  لـة  ثَيـداش  ئامـاذةي  بشري.د بةر َيز وةكو

 لَيذنةيـة  لـةو  كـة  دةكـةم  ثَيشـنيار  مـن  نيـةش  دا وةزارةتـةكان  لـة  زؤر لـة  ر استة شهةية عاميان موفةتين ئةوانة

 .سوثاس زؤر هةبَيش مالين ر ةقابةي ديواني سةرؤكي ئةندامَييت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز بةفرين حس  خةليوةش فةرموو
 
 

 

 :بةر َيز بةفرين حس  خةليوة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كــة بــاس لــة ثَيكهَينــاني لَيذنةيــةكي لَيكؤَلينــةوة دةكــات بــؤ ئــةو بةَلطةنامــة و    ( 1)بر طــةي ( 14)مــاددةي 

زانياريية نهَينيانةي كة ئاسايشي هةرَي  دةخاتة مةترسي يةوة ئةطةر ئاشكرا بكرَينش ئايا ئةوة لة دةسةِتي 
يشي هةرَي  تةنة مةترسي يـةوة؟  كَي ية تةقديري ئةوة بكات كة ئةو بةَلطةنامانة ئةوةندة نهَين  كة ئاسا

ئةو لَيذنةيةي كة ثَيك دَيت بة سةرؤكايةتي سـةرؤكي دةسـتةكة ثَيـك دَيـتش بـةِم      / ئةوة يةكش دووهةمين
ئَيمة لة ماددةكاني ثَيشرتدا ماددةيةكمان ثةسند كردش ئةوين ئةجنومةني دةستةكة بووش من ثـَي  باشـة بـة    

ي لَيكؤَلينةوةية ثَيك بَيتش لة بر طةي سَيهةم كة باس لة فةرمانبةراني ر اوَيذ لةطةَل ئةجنومةنةكة ئةو لَيذنة
هــةرَي  دةكــاتش كــة ملكــةض بــن بــؤ ئــةم ياســايةش مــن ثَيمــوابَي ئــةوة شــتَيكة تةحصــيل حاصــلة و هــةموو      
فةرمانبةراني هةرَي  ض نووسرابَيش ض نةنووسرابَي دةبَي ثابةند بن بة ياساكةوةش لةبةر ئـةوةي بـة طـوَيرةي    

وشــيت كــاري خؤيــان دةبَيــت بــةرثرس بــن لــة ثَيــداني زانيــاري لــة هــةر شــوَينَيكش لــة هــةر دياردةيــةكي   سر
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طةندةَليش هاور ام لةطةَل بةر َيزاني ثَين خؤش  كة باسيان لة دؤزَي كردش كة لةوانةية دؤزَيكي طةندةَليش يـان  
 .شوَيين بؤ بكرَيتةوةش زؤر سوثاس دؤزَيكي طةندةَلي لة ر ابردوو ر ووي دابَيتش ثَيويستة ئةوةش لَيرةدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتش بةر َيز شلَير حممدش فةرموو

 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش كةي دةطاتة ئةوةي كة ئةو لَيذنةش ئةوانة بر ؤنة دائريةكـانش  (14)بة نيسبةت ئةم ماددةيةش يةعين ماددةي 

لـة مـاددةي    ،((13)قةانون أ ةول اةاكمةا  اجلاائيةة رقةمل      )م جار بة ثَيي قانونَيك هةية لة عـرياق داش  يةكة
ــَي( ا)-(136) ــةك (حيةةث م حيةةق ألي ج ةةة إسةةتاتاء املوظةةف دان نوا قةةة الةةوزير  )/ دةَل ش ئةطــةر طةندةَليي

كـاتش ئينجـا بؤيـان هةيـة     هةبووش وةزير ئيمتيناعي كرد هةر كةسَيك لةوانة برَي يارمةتي ئةم مةوزووعة ب
برنة دائريةكةوةش ضونكة نابَي تؤ بة بَي موقةدمية كةس ناضَيتة ئـةو دائريانـةش دوايـَي ئـةو ئـامَيرةي باسـي       
دةكةنش ئةو كةسانةي كة ئةو ئامَيرانة بةكار دَينن وةكو جيهازي تةصوير بؤ ر يشـوةت وةرطـرتنش يـان شـتش     

بَي كـةس ثَيـي بزانـَيش لـة بة ـداش كـة ئـةو ريشـوةتانة كةشـف          ئةوانة باوةر كة هةمووي سر ي يةش يةعين نا
كراوةش هةمووي بةوة بووةش خؤ نةيوتووة من ئةوةمش ضـووة رةمسـي طرتـووةش ئينجـا تـةحقيد كـراوةش لةبـةر        
ئةوة يةكةم با هينَيكي تيابَي كة ئَيمـة ئايـا ئـةو دائـرية ئيمتينـاعي كـردووة تـؤ ئةوانـةي بةسـةردا تـةتبيد           

ئةوة دوايي وةكو تةشهريي لَي دَيتش لةوانةية شكات بكةن لةو جيهةيةش بَلَي من ئـةوة نـي ش   دةكةيتش ضونكة 
 .يةعين ئةي تؤ كة سومكةتي تياضووش دةرضوو هيري لةسةر نيةش ئةوة نابَيش زؤر سوثاس

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ينسان ئازادةش حةتا موتةهةم كـة  ش ئ(ثالثا )سوثاس بؤ جةنابتش بةر َيزان يةك موداخةلةي كورت بة نيسبةت 
دةضَيتة ثَين حاك  دةتوانَي قسة نةكاتش حـةقي خؤيـةتي قسـة ناكـاتش بـةِم ئةطـةر لَيـرةش تةحديديشـي         
بكةين بة قانون ئيجباريشي بكةينش ثَيويست ناكات ئَيمة ر َي بة حاك  دا نيشان بدةين بَلـَي  بـةو ماددةيـة    

ضيةش ئةواني تر ضيةش يةعين ئةوة بؤخؤي لَي بطةر َيتش بة ر ةئـي  ( 147)بيكةش حاك  خؤي دةزانَي ماددةي 
 .من ئةوة زيادة لَيرةش ئيرت كةيوي خؤتانةش لَيذنةي هاوبةش ر ةئيتان

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةي         ــة بر ط ــة ل ــرا ك ــةوة ك ــاس ل ــة ب ــةك لةوان ــنيارانةش ي ــيين و ثَيش ــةو تَيب ــةبارةت ب ــة  س ــةم دؤكيومَينت يةك

ش ئَيمة تةنها وةسـائيقي رةمسـي وةردةطـرينش لةبـةر ئـةوةي      (اثائق غري رمسية)نافةرمييةكانين زياد بكرَي 
ئةوة نافةرمييةش نار ةمسي يةش بة ئةديلةي سبوتي حيساا ناكرَي بة ثَيـي قـانوني ئيسـباتش لـةوَي بـة باشـي       
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ينـةوة و تـةحقيد ناكـاتش ثَيشـنيارَيكي تـر تايبـةت بـوو        نازان  زياد بكرَيش هيض خزمةت بة ثرؤسةي لَيكؤَل
بةوةي كة ئايا بر طةي يةكةم باس لة وةسـائيقة نهَينييـةكان دةكـاتش بر طـةي دووةمـين بـاس لـة وةسـائيقي         
نهــَيين دةكــات ر اســتةش بــةِم بر طــةي دووةم حةصــر كــراش تايبــةت كــرا بــة يــةك حاَلــةتش ئــةو دؤكيومَينتــة    

ي دةخاتة سةر ئاسايشي هةرَي ش بؤيـة بر طةيـةكي سـةربةخؤ هـاتووةش سـةبارةت بـة       نهَينييانةي كةوا مةترس
بر طةي سَييةم ئةو ثَيشـنيارة كـة كـرا لةاليـةن جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان كـة ئايـا بـوون و نـةبووني ئـةو             

ئـةو   بر طةيةش بةر َيزان ئَيمةش ثشتطريي لةوة دةكـةين كـة ئـةو بر طةيـة نـةمَييَن لةبـةر دوو هـؤش يةكـةميان        
بر طةية بؤ ئةو كةسـانةي كـةوا سةرثَيرـي جَيبـةجَي كردنـي ئـةو بر طـةي سـَييةم دةدةيـن كـة لـة ثرؤذةكـة             

ي ياساي سزاداني عرياقي دةكاتش واتـا ئةطـةر كةسـَيك سةرثَيرـي بكـاتش ئـةو       (147)هاتووة ئاماذة بة ماددة 
ــةتي      ــة حاَل ــةكردش ل ــةجَيي ن ــراوةش جَيب ــةدا دان ــةو بر طةي ــة ل ــةي ك ــاددةي  ئيلتيزام ــةش م ــيش موخالةف سةرثَير

ي لةسةر (147)ي عقوبات جَيبةجَي دةكرَيش باشة ئةطةر ئةو بر طة هةبَي و نةبَيش هةر ئةو ماددةي (147)
دةكـاتش  ( نكلةف خبانةة تانةة   )جَيبةجَي دةكرَيش هةر ملكةضي ئةو دةبـ ش لةبـةر ئـةوةي دةقَيكـة بـاس لـة       

إحجةام تةو   )ةش ر اسـتة هـةمووي لـة ذَيـر ناونيشـاني      ش هةيـ (149)ين هةيةش (141)بشري وتي .هةروةكو د
ش ئةواني تر حاَلةتي ترنش يةك لةو بةر َيزانة (نكلف خبانة تانة)تايبةتة بة ( 147)هاتووةش بةس ( اإللبار

هةبوو ض دةكةينش باس نةكراوةش يان بر طةيةكش يان ماددةيـةك زيـاد    (إلبار كاذ )ئاماذةي بةوة كرد ئةطةر 
( كةاذ  )ويست ناكاتش لةبةر ئـةوةي فةصـلي دووةم لـة قـانوني عقوبـات بـاس لـة ئيخبـاري         بكرَيش ئةوةش ثَي
ثَيويسـت ناكـات   ( كةاذ  )هـةمووي تايبةتـة بـة ئيخبـاري     ( 146)ش (145)ش (144)ش (143)دةكات لة مـاددة  

ةجَي عةينةن دةق بَينينة ئَيرةش يان سزايةك دانَي ش لةبةر ئةوةي قانوني عقوبـات لةسـةر هـةموومان جَيبـ    
 .دةكرَيش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي نةزاهةش فةرموو

 :بةر َيز ئةظ  عمر أمحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة هةَلبةتة لةطةَل ئةوةين كة بة ض شَيوةيةك خوَيندمانةوة هةر بةو شـَيوةية بـَيش ترَيتـة دةنطدانـةوةش     

بشـري  .َلَين موفةتيشي عام لة هةندَي وةزارةت هةية كـة بـةر َيز د  سةبارةت بةوةي كةوا باسي ئةوة كرا كة دة
باسي كردش بةِم ئةو حاَلةتة عام نيةش ناتوان  ئَيمة لة ياساكة دانيَي ش ضونكة زؤر وةزارةت هةية كة ئَيمة 

ةكـة  ثرسيارمان لَي كردووة موفةتيشي عاميان نةبووةش بةِم ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة ئةطةر موفةتيشـي عام 
ش لـة دوو مـوديري عـام كـةمرت نـةبَيش تـاوةكو تـاك بـَي بـؤ دةنطـدانش           (عـام   ناراء)كة لَيرة الدراش بكرَي بة 

ئَيمةش لةطةَل ئةوةين كة بةو شَيوةية دانرَيش بةر َيزان باسي ئةوة كرا كةوا قيتاعي خـاص ئـةو جيهاتانـةي    
ةت دا لَيـرةدا بـاس بكـرَيش مـن دواي ئـةوةي      كةوا ر ةبتَيكيان هةيةش يـاخود عةقـدَيكيان هةيـة لةطـةَل حكومـ     

باسي ئةو قيتاعة كـراوةش كةواتـة ثَيويسـت    ( 1)دا بر طةي (4)دار ذايةوة و صيا ة كرا ئةم ياساية لة ماددةي 
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ناكات ئَيمة جارَيكي تر لَيرة باسيان بكةينةوةش ضونكة وةكو ومت لة ماددةي ضوارةم دا باسي قيتـاعي خـاص   
هةية لةطةَل قيتاعي عام داش بة ض شَيوةيةك دةكةوَيتة جَيطاي ئـةوةي كـة موراقةبـة    كراوة كة كاتَي عةقدي 

بكرَيش هةندَي بةر َيزين باسي ئةوةيان كرد كة دةبَي ئةم ياساية ئةسةري رةجكي هـةبَيش مةبـدةئَيك هةيـة    
ــاية         ــةم ياس ــت و ئ ــةر بَي ــةوا ئةط ــرَي ك ــةوة دادةن ــؤ ئ ــي ب ــةري رةجك ــانون ئةس ــة ق ــانون دا هةميش ــة ق ــؤ ل ب

ش نةك بؤ جةزا كردن و عقوبةدان ي (قانون األ لح للمت مل)موتةهةمةكة لة صاحلي موتةهةم دا بَيش يةعين 
بطةر َيتةوةش ئةوة مةبدةئَيكة لة قانوني جةزائي دا هةيةش لة هةموو شوَينَيك دا ( أثر رجعي)ئةو موتةهةمة 

 .ئيزافةي بكةينش زؤر سوثاسبةم شَيوةية ر ؤيشتووةش بؤية ئَيمة ناتوان  لَيرةدا ئَيستا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمرش فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ئةم ماددةيةوةش ئةوة خاصة بةو موةزةفـةي كـة موكةلةفـة بـة خيدمـةي عامـة و       (3)بة نيسبةت بر طةي 

ش ئةوة هةموو موةزةفَيـك ناطرَيتـةوةش بـةِم دةكـرَي     (بارتو أداء اإلل)مولزةمة بةداني ئيخبار و مومتةنيكة 
لَيرةش دا ئةم فةقةرةية نـةبَيش مـن ئـةوةم بـةس بـؤ تـةوزيَيك داش مـادام لـة قـانوني عقوبـاتي عرياقـي لـة             

دا باسي لةسةر كردووةش ئـةو موةزةفـةي موكةلةفـة بـة خيدمـةي عامـة و مولزةمـة بـةداني         (147)ماددةي 
ي بةسـةردا جَيبـةجَي دةكـرَيش بـة واتـا ئةطـةر ئَيمـة        (147)لة ئيخباردانش مـاددةي  ئيخبار و مومتةنيع بَي 

لَيرةش باسي نةكةين و موكةلةف بَي خؤيش خؤي موعةرةزة بةوةي كةوا عقوبة بدرَيش لةبةر ئـةوة دةكـرَي   
ياسـاكاني  ئةوة لَيرة هةَلطريَيش البربَيش باسي لةسةر نةكةينش بةِم من بة نيسـبةتي ئةسـةري رةجكـيش ئَيمـة     

كــة لــة ئيقليمــي كوردســتان موتابةعــةي دةكــةين و ئيصــداري دةكــةينش ئيشــي لةســةر دةكــةينش تــةنيا ياســا  
ماليةكانةش ئةو ياسايانةية كة ثارةي حكومةتي تيا دةمَييَنش بـة ئةسـةري رةجكـي دةطةر َيتـةوة سـةر خـةَلكش       

دةكـرَيش ئـةم ياسـايانة بـة تةبيكـةتي       ضونكة ثارةي دةوَلةت هيض تةقادومَيكي بةسةردا نايَيتش باسي لةسـةر 
ش بة واتـا ئَيمـة   (ينف  ه ا القانون نو تنري   ااره/ )دةرضوونةكاني خؤي لة ئاخريي هةموو ياساكان دةَلَي

ئةوة كـارَيكي زؤر قـور س و طرانيشـة و    ( 1991)ناطةر َيينةوة بؤ ئةوانةش ضونكة ئَيمة بطةر َيينةوة بؤ ساَلي 
 .ا بةو ئةسةرة بطةر َيينةوةش زؤر سوثاسياساش ر َيطامان ثَي ناد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا ئاخري صيا ةتان توَيننش بؤ ئةوةيش نيزاميش كاك عبدالسالمش فةرموو

 :بةرواري نشطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نو كان نلانا  قانونا  بإلبار )بةوةي دةست ثَي دةكات ( 147)ر َيزم هةية بؤ ر ةئي كاك عمرش نةصي ماددةي 

هةر يةكَيك بة ثَيي قانونَيكي تر مولزةم بووش / ش يةعين ئةو ماددةكة ئيلزام ناكاتش ماددة دةَلَي(أحا املكلفني
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يعاقةب بةاحلبحمل أا اليرانةة نةو كةان نلانةا        )ئةوة ئيجرائةش واتا دةبَي ئَيمـة نةصـَيكمان هـةبَي لـة قانونَيـك      
ش واتـا دةبـَي قانونَيـك هـةبَي بَلَيـت صـةراحةتةن       (إخل....ا املكلفني خبانة تانة تةو أنةر نةا   قانونَا بإلبار أح

تةفكيل بكرَيش ئةطينا هةر يـةكَيك  ( 147)ئةوانة مولزةمن مةعلومات بدةنة هةيئةي نةزاهة تاكو ماددةي 
ةبـَي نةصـَيكي قـانوني    ش د(من كـان ملزمـًا قانونـاً   )من مولزةم ني ش ئةوةية هةدةف لة وجودي ئةوةش / دةَلَيت

 .بَلَي تؤ مولزةميش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي لةطةَل نيةش كاك خليلش فةرموو(من) (نلام قانونا / )ش دةَلَي(نو كان نلانا )ناَلَي 
 :محد أم  تثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة بـؤ تـةعارووزي بـةيين دوو قانونـةش يـةعين      سةبارةت بة ئةسةري رةجكي وةكو ئةظ  خان باسي كردش 

ئةو قانونة تةتبيد دةكرَي كة لةصاَلحي موتةهةمةش بةِم تؤ لَيرة بـةم ياسـاية دةسـةِت دةدةي بـةوةي كـة      
لةو طةندةَلييانةش بكؤَليتةوة كة ثَيشـرت ر وويـداوةش يـةعين ثَيشـرت جةرميةكـة هـةبووةش تـؤ ئـةوة تـازة نيـة           

 ثَيشرت ئةوةي كة جةرميةي فةسادي كردووة زانيوَييت ئةوة جةرميةيةش بـةِم تـؤ   بيكةي بة جةرميةش يةعين
ئَيستا بة ماددةيةكي قانونيش بة فةقةرةيةكي قانوني تؤ قوةت دةدةيتة ئةو ياسـاية بـؤ ئـةوةي لَيثَيرـينةوة     

نـةش كـام   لةوانةي ثَين خؤشي بكاتش يةعين ئةوةي كة جةنابت باسي دةكةي بؤ تةعارووزي بـةيين دوو قانو 
 .ش زؤر سوثاس(أ لح لشا ح املت مل)قانون تةتبيد بكرَي ئةوة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .أمحدش فةرموو.كاك د
 

 

 (:وةرتَي)أمحد إبراهي  .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
امـةي لـة   منين هةمان ر اي كاك خةليل  هةية بةر اسيت ش لة وةختَيكدا دوو نةص هةيةش دوو قانون هةيةش ك

صاَلحي موتةهةم بوو ئةسـهةلةكةش ئـةوة بـؤ ئـةو وةردةطـريَيش بـةِم ئَيمـة بـؤ ئةسـةري رةجكـي لـة هـةموو             
قانونَيك داش لة قانونةكةدا تةسبيت دةبَي كة ئةوة ئايـا ئةسـةري رةجكـي هةيـة؟ لـة كـةي تـةنويز دةكـرَي؟         

نةشــرةكةيةوة لــة وةقــائيكي يــةعين ئةطــةر خــؤت نةنووســي لــة ئــاخريي قانونةكــةدا كــة ئــةوة لــة تــارخيي  
كوردستان كاري ثـَي دةكـرَيش خـؤت دةتـواني ئَيمـة هةنـدَيك قـانوني تـر هةيـةش بـؤ منوونـة قـانوني بودجـة              

ةوة كاري ثَي دةكرَيش ئةسةري رةجكـي هةيـةش لـة كاتَيكـدا ضـوارش ثَيـنج مـانطي        (1/1/1111)دةنووس  لة 
دةيــةك ئـةوة تةسـبيت بكـات كـة دةتـوانَي ئةســةري      بةسـةردا ر ةت بـووةش يـةعين ثةرلـةمان دةتـوانَي بـة ماد      

رةجكي هةبَيش هةندَيك جارين صاَلحي عامش يـةعين بةرذةوةنـدي طشـيت بةرضـاو دةطـريَيش لـة بـري ئـةوةي         
 .بةرذةوةندي كةسي تايبةت حةتا ئةطةر موتةهةمين بَيش زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كاك عمرش فةرموو

 :دالرمحن عليبةر َيز عمر عب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةم ياسايةي كة لةبةردةسيت ئَيمةدايةش ياساي تةشكيل كردني هةيئةتَيكة بؤ طةر ان بةدواي و لَيكؤَلينةوة و 
حاصَل كردني ئـةو موستةمسـةكاتانةي كـة لـة فةسـاد و طةندةَلييـةوة ئـاِوةش ئـةوة ياسـاي عيقـابي نيـة بـة             

ــؤ جةرميــةكان  ــي ب ــةري رةجك ــةداوةش    ئةس ــايَي ر ووي ن ــة ياس ــة ب ــتا جةرميةك ــؤ هَيش ــةوةش خ ــرت بطةر َيت ي ثَيش
لةمةودوا ئةم ياساية ياساي تةشكيلةي هةيئةتَيكةش ئين و كارةكةي تيادا تةحديد كراوةش لةبةر ئةوة ناكرَي 

السـالم  بة ئةسةري رةجكي لةم ياساية بطةر َيينةوةش بة نيسبةتش ئةطةر ر َيطام ثَي بدةي ئةوةي كـة كـاك عبد  
ش لـة نةصـي   (نكلةف خبانةة تانةة   ( )قةانون جنةائي  ) بةمـةعناى ( نةو كةان نلانةا  قانونةا  بإلبةار     )باسي كـردش  

ش خيدمـةي عامـة يـةعين    (كل نكلف خبانة تانة)ةكة مةخوَينةوةش باقيةكةي توَينةوةش (امتقربوا الشال )
 .موةزةفةكانش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اخةلةي هةيةش فةرمووبةر َيز كاك فرست مود

 :بةر َيز فرست أمحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أثر )وةكي من تَيطةيشت  لة قسةكاني كاك عمرش ئةطةر وابَيت دروستةش بة نيسبةي عقوبة عيالقةتي لةطةَل 

َيـتش  هةيةش نابَيت عقوبة بطةرَيت بة ئةسةرَيكي رةجكيش ئـيلال ئةطـةر لـة مةصـلةحةتي موتةهـةم ب     ( رجعي
ر ؤذي تـر ثـَي   ( 11)ش (15)ئةوة دةزطايةكي تةحقيقي يـةش ئيحتيمـال هةيـة بـؤ نةشـر كردنـي ئـةو قانونـة         

( أثر رجعي)بوَيتش باشة جةرميةيةك كة ئةمر ؤ ببَيتش حةقي نية تةحقيقي تَيدا بكات؟ ض عيالقةي لةطةَل 
سـاَل بـووةش   ( 3)يةك بكات ثـَين  نيةش نة عقوبةيةش دةزطايةكي تةحقيقي يةش دةتوانَيت تةحقيد لة جةرمية

 .ساَل بووةش زؤر سوثاس( 11)ثَين 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكايةش ر جائةنش تةواوش ئَيستا ئاخري نةصتان توَيننةوةش بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانش فةرموو

 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:13)ماددةي 

هـةر لَيكؤَلينةوةيةكـدا كـة دةسـتة دةيكـاتش لَيكؤَلـةرةوةكان مافيـان هةيـة لـة هـةر شـيَت            لة ميانـةي  / يةكةم
بكؤَلنةوة كة بكةوَيتة ذَير سَيبةري حوكمةكاني ئةم ياساية و ئاطاداري قةواَلة و بةَلطةنامة فةرمييةكان بنش 

مانطـةي ثةيوةنديـدار بـؤ    ثلةي نهَينيان هةرضةندَيك بَي و ثَيويستة ئاسانكارييان لـة ضـوونة ذوورةوةي فةر  
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بكــةنش بــةو ئامَيرانــة كــة سروشــيت كارةكــةيان دةخــوازَي و دةبــَي ثاســةوانيان بــؤ دابــ  بكــةن و نــابَي ئــةو  
 .ئامَيرانةيان لَي بستَينن كة ثةيوةندي بة كارةكةيانةوة هةية

يـاري و بةَلطةنامـة   ئةطةر ئةو اليةنةي لَيكؤَلينةوةي لةطةَل دا دةكرَيت ئيديكاي ئـةوةي كـرد كـة زان   / دووةم
داواكراوةكــان بــؤ ئاطــاداربوون لَييــان ئــةو ثــةر ي نهَيــن  و ئاشــكراكردنيان دةشــَيت ئاسايشــي هــةرَي  تاتــة  
مةترسي يةوةش ئةو كاتة سةرؤكي دةستة لَيذنةيةكي لَيكؤَلينةوة بة سةرؤكايةتي خؤي يان بـة سـةرؤكايةتي   

ةكاني دةستة ثَيك دةهَييَن بؤ وردبيين كردن لة زانياري و جَيطرةكةي و دوان لة بةر َيوةبةرايةتي ية طشيت ي
 .بةَلطةنامةكان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة عةرةبينش تكاية

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي سَيزدةم

أي نشةمول بنحكةام هة ا القةانون ا     لالل أي حتقيق جتريه اهليئة يكون ةققي ةا احلةق مل التحقيةق نة      / أام 
اإليةالع تلة  املسةتناا  ا الوثةائق الرمسيةة مبةا  ي ةا السةرية أيةا  كانةت درجةة كتمان ةا ا ةب تسة يل ن مةة                
دلوهلمل للاائر  املعنية ن  األج ا  اليت تقتضي ا يبيعة تمل مل ا تو ري احلماية هلمل ا م وز جتريةاهمل نةو   

 .األج ا  املتعلقة بعمل مل
إذا إدتت اجل ة اخلاضعة للتحقيق أن املعلونا  ا الوثائق املطلةو  اإليةالع تلي ةا غايةة مل السةرية ا إن       /ثانيا 

إحتمال إ شائ ا قا يعارض األنو مل اإلقليمل للخطةر يقةوم رئةيحمل اهليئةة بتشةكيل جلنةة حتقيقيةة برئاسةته أا         
 .اقيق تل  املعلونا  ا الوثائقرئاسة نائبه ا تضوية إثنني نو املاراء العانني مل اهليئة للقيام بت

 .سَييةمين الدرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

الضـَيت دةسـت بـةرز بكـات     ( 3)بؤ ئيليا دةخيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطـةَل ئةوةيـة فةقـةرةي    ( 3)فةقةرةي 
ئيليـا بكـرَيش   ئةندامي بـةر َيز لةطـةَل دا نيـة    ( 11)ئةندامي بةر َيز لةطةَلةش كَي لةطةَل دا نية؟ ( 44)تكاية؟ 

ر ؤذان بة عةرةبي خوَيندي دةخرَيتـة  .بؤية بة زؤرينةي دةنط ئيليا كراش ئَيستا ماددةكة بةو شَيوةيةي كة د
ئةندامي بةر َيز لةطةَلدايةش كَي ( 44)دةنطدانش ثاشان تةرجومة دةكرَيش كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكات؟ 

دا نيـةش بـة زؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراش بـةر َيزان ئَيسـتا لـة           ئةنـدامي بـةر َيز لةطـةلَ   ( 14)لةطةَل دا نية؟ 
 .ش بة خواتان دةسثَيرينش خوا حافيز(11)ينش دانيشتنةكة دوا دةخةين بؤ سبةي سةعات (15)ماددةي 

  
 

                                                                                                                                                                              
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
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 ثةرلةمانيسةرؤكي                    ةرؤكي ثةرلةماني   جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1122\4\16رَيكةوتي  سَي شةممة

 يةمي هةَلبذاردنخولي سَي
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  (9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 16/4/1122 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  16/4/1111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (ال كـةركووكي كم.د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 
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دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(9)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور لة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(9)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 16/4/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ون لةسةر خسـتنةر وو وطوتوطـؤكردني ثـر ٍِؤذة ياسـاي دةسـتةي نةزاهـةي طشـيت لـة هـةرَيمي          بةردةوام بو -1

 .كوردستان
ــاني       -1 ــةناو ر يزةك ــتنةحزبييةكان ل ــةكردني ر َيكخس ــاي قةدة  ــنياري ياس ــؤكردني ثَيش ــتنةر وو وطوتوط خس

 .ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيدا

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .و ميهرةبانبةناوي خواي طةورة

ئَيستا دانيشتنةكةمان دةكةينةوةش خولي سَييةمي هةَلبـذاردنش سـاَلي دووةمش خـولي    بةناوي طةلي كوردستانش 
 .ش بةرنامةي كار16/4/1111ر ؤذي دانيشنت ( 9)طرَيداني دووةم ذمارةي دانيشنت

ي 1991ســاَلي  ي هـةمواركراوي (1)لــة ثـةير ةوي نـاوخؤ ذمــارة  (11)ي مـاددة (1)بـةثَيي حوكمـةكاني بر طــة  
ــةي كــاري دانيشــتين          ــةمان بر ياريــدا بةرنام ــراقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرل ــةماني كوردســتاني عَي ثةرل

ي ثـَين نيـوةر ٍِؤي ر ؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي      (11)ي ئاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردنش لـةكات  (9)ذمارة
 :دا بةم شَيوةية بَيت16/4/1111

و وطوتوطـؤكردني ثـر ٍِؤذة ياسـاي دةسـتةي نةزاهـةي طشـيت لـة هـةرَيمي         بةردةوام بوون لةسةر خسـتنةر و  -1
 .كوردستان

ــاني       -1 ــةناو ر يزةك ــتنةحزبييةكان ل ــةكردني ر َيكخس ــاي قةدة  ــنياري ياس ــؤكردني ثَيش ــتنةر وو وطوتوط خس
 .ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيدا

نة سةر مةنةسةش ليذنةي هاوبـةش فـةرموون   ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي ونةزاهةت ودارايي دةكةين كة بَي
 .ش فةرموون بؤ خوَيندنةوةي بةكوردي و عةرةبي14لة ئةصَلي ثر ؤذةكةش كة دةكاتة ماددةي  15بؤ ماددةي 

 
 :بةر َيز عمر صديد هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:15)ماددةى 

 :يةكةم
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رى دارايى لة هـةرَي  و لةطـةَل ثشـكنةرى طشـتى     دةستة بةشَيوةيةكى سةربةخؤ و بة هاوكارى ديوانى ضاودَي
 .لةوةزارةتةكانى هةرَي  ئةركةكانى خؤى ئةجنام دةدات

 :دووةم
ديوانى ضاودَيرى دارايى بة ثَيى ياسا وردبينى دارايى ئةجنامدةدات لة بـوارى جَيبـةجَيكردنى ياسـادا هـةروا     

و بةدرةفتارى بؤ ثشكَينةرى ( التب ير)وى ثابةند دةبَيت بة رةوانةكردنى بةَلطةكانى ساختةكارى و دةستباَل
 .طشتى لة وةزارةتى ثةيوةنديدار و بؤ دةستة 

 :سَييةم
دةبَى ثشكنةرى طشتى تايبةاةند لَيكؤَلينةوة لة هةموو دؤزةكانى طةندةَلى بكـات و ئـةجنامى لَيكؤَلينـةوة و    

بكـات بـؤ ضاوثَيداخشـاندنةوةى     راسثاردةكانى بؤ ئاطاداربوون ثَيشـكةش بـة وةزيـرى ثةيوةنديـدار و دةسـتة     
 .كؤتايى و وةرطرتنى رَيوشوَينى طوجناو

 :ضوارةم
بةثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية دةستة دةزطايةكى رَيثَيدراوة بؤ ثةنابردنةبـةر رَيكـارة سـزاييةكان لـة ثَينـاو      

 .ةيةيةكالكردنةوة و بر ةياردان لةو دؤزانةى كة ثةيوةندييان بة طةندةَلى و بةدرةفتارييةوة ه
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:15)املاد 

تؤدي اهليئة ن ان ا بشكل نستقل بالتعاان ن  ديوان الرقابة املالية مل امقليمل انة  املفتشةني العمةونيني    : اام 
 .مل ازارا  امقليمل

انون، مل جمال تطبيق القةانون ايلتةام بنحالةة    يقوم ديوان الرقابة املالية بنتمال التاقيق املالي ا قا  للق: ثانيا 
 .مجي  امدلة تل  اتمال اليع االتب ير ااساء  التشر  اىل املفتع العام مل الوزار  ذا  العالقة ااىل اهليئة

تل  املفتع العام املختص التحقيق مل مجي  قضايا الفساد اتقايمل نتائج حتقيقا  اتو ياته اىل الوزير : ثالثَا
 .قة لاليالع ااىل اهليئة للمراجعة الن ائية االاذ التاابري املالئمة احب العال

ان اهليئة هي اجل از املخول مبوجب احكام ه ا القانون لالسةتعانة بةامجراءا  اجلاائيةة نةو اجةل البةت       : رابعا 
 .االفشل مل القضايا املتعلقة بالفساد ااساء  التشر 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هاوبةش ر ةئيتانش فةرموون تكاية ليذنةي
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسةر ر ؤشنايي ئةو ماددانةي كة تـا ئَيسـتا ثةسـةند كـراونش دواي ئـةوةي دةسـةِتةكاني سـةرؤكي دةسـتةو         

َيداضـوونةوةيةكمان بـؤ   ثَيكهَيناني ئةجنومةني دةستةو ثَيداني ضةند دةسةِتَيك بـة ئةجنومةنةكـةش ئَيمـة ث   
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ئةو ماددةو بر طانةي كرد كة تا ئَيستا ثةسةند نةكراونش بؤيـة ئةمـة ثَيشـنيارةكامنانةش سـةبارةت بـةماددةي      
لـة بر طـةي يةكـةم ئَيمـة تـةنها ثَيشـنيارمان ئةوةيـة كـة          14لة ئةصَلي ثر ؤذةكةش كة دةبَيت بة ماددةي  15

ئــةوة البربَيــتش ( ملفتشةةني العمةةونيني مل ازارا  امقلةةيملانةة  ا)ضــةند وشــةيةك لــة كؤتــايي بر طةكــة هةيــة  
ئَيمة ثَيشنيار دةكةين كة ئةو سَي بر طةية لة ماددةكة البربَيـتش تـةنها بر طـةي    (4و3و1)سةبارةت بة بر طةي

يةكةم مبَينَيتةوةش بر طةي يةكةمين ببَيـت بـة مـةنتوق و مـةتين ماددةكـةش بر طـةكاني تـر ثَيويسـت ناكـاتش          
دةسةِتانةي كة دةستة هةيةتي لة ماددةي ضوارةم هاتووة ثَيويست ناكات لَيرة باس بكرَيتش لة ضونكة ئةو 

قانوني ئصولي مةحاكةماتي جةزائي هاتووةش سةبارةت بة بر طةي سَييةم موتشي عام لةماددةكاني ثيًََشووتر 
وردبـيين   (ال التةاقيق املةالي  يقةوم ديةوان الرقابةة املاليةة بنتمة     )دةنطمان بؤ داوةش سةبارةت بة بر طـةي دووةم  

حســاباتي كؤتــايي و حســاباتي ئــةو دةســتةية كــارَيكي طرنطــةش لَيــرةدا ثَيشــنيار دةكــةين كــة ئــةو بر طةيــةش  
البربَيــتش بكرَيــت بــة ماددةيــةكي ســةربةخؤ لــة ر اثــؤرتي ليذنــةي هاوبــةش كــةتووة ببَيــت بــة ماددةيــةكي    

 .سةربةخؤش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر طةي يةكةم كة دةتانةوَي بة ض شَيوةيةك بَيتش تكاية بيخوَيننةوةنةصي ب
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:14)املاد  

 .تؤدي اهليئة ن ان ا بشكل نستقل بالتعاان ن  ديوان الرقابة املالية مل امقليمل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة ر ةئيتانليذنةي نةزاهة تكاي
 :بةر َيزئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة بـةثَيي ر اثـؤرتي ليذنةكـةمان هةَلبةتـة تَيبينيمـان نـةبوو لةسـةر ئـةم ماددةيـةش بـةِم ئَيسـتا ئَيمـةش             

 .ثشتطريي ر ةئي ليذنةي هاوبةش دةكةينش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةسـةر ئـةم ماددةيـة كـةس دةيـةوَيت قسـة بكـاتش كـاك عومـةر عبـدالرمحنش           بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان ل
 .فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كة بووة بـة  ( 15)لةبةر ئةوةي ئَيمة هةر سَي ليذنةكة هاور ا بووين لةسةر ئةوةي كةوا نةصي ئةو ماددةي 
ــت كــة لةســةري ر َيككــةوت  ( 14) بووينش ثَيويســتة جــةنابت بيخةيتــة دةنطدانــةوة تــا بــزان    بــةو شــَيوة بَي

 .ئةندامان ر ةئيان ضؤن دةبَيت؟ش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بَيريظان خانش نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو
 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َي ش ر اسـتة دةبـَي ترَيتـة دةنطـدانش بـةِم مـن شـتَيك هةيـة         ثَيويستة ئَيمة قسة بكةين و ر ةئـي خؤمـان بلَـ   

قةناعةمت ثَيي نيةش كة دةَلَيي ئةو دةستةية سةربةخؤيةش لةهةمان كاتيشدا نووسراوة بة هاوكـاريش مـةعناي   
واية سةربةخؤيي تَيدا نيةش بؤية ئةطةر جيا بكرَيـتةوة باشرتةش ئَيمـة ئـةو دةسـتةية دةَلـَي  سـةربةخؤ كـار       

 .اتش سوثاسدةك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

فـازَل  ) سوثاسش ئَيستا ئةوانةي كة دةيانةوَي قسة بكةن ناويان دةنووس ش ئةم بةر َيزانة دةيانةوَي قسة بكةن
بةشارةتيش دانا سكيدش حسن حممدش جالل عليش بَيريظان سـةرهةنطش شـظان امحـدش سـةمرية طـؤرانش ئةمحـةد       

 .كاك فازَل فةرموو( وةرتي
 :َيز فاضل حممد قادربةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةنها يةك موالحةزةم هةيةش ضونكة لةضةند بر طةيـةكي تريشـدا دووبـارة كراوةتـةوةش ئـةو خاَلـةش كـة        
زؤرجار دةَلَيت خاوةني كةسايةتي مةعنةوي خؤي بَيتش بةِم بة حةقيقةت من وشةي بةدر ةفتاري بةشـياو  

يان بسر َيتةوةش يان وشةيةكي تر لةجياتي دابندرَيتش ضونكة بةر اسيت وشـةيةكي   نازامن داواكارم ئةو وشةية
 .ناشياوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر داناش فةرموو
 :دانا سكيد صؤي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي سةربةخؤش بة باوةر ي من نازامن بة سةبارةت بةوةي كة تةنها بر طةي يةكةم مبَينَيتةوةو ببَيت بةماددةيةك

بــاوةر ي مــن تةقريبــةن ئــةو بر طةيــة شــتَيكي ئــةوتؤي تَيــدا نيــةش يــةعين هــةر ئةوةندةيــة كــة دةَلَيــت ئــةو   
دةستةية بةشَيوةيةكي سةربةخؤ كار دةكاتش بةهاوكاري لةطةَل دةزطايةكي تر كة ديواني ضاودَيري داراييـةش  

يةش باوةر  بكةن نازامن ضؤنة؟ هَيشتا مادةكاني تر زيـاتر طرنطـي دةدات بـة    نازامن ئةوة ض ئةهةميةتَيكي تَيدا
 شدةستةكةش لةكاتَيكيشدا كة ئةطةر بةسةربةخؤيي ئين بكات و بة هاوكاري لةطةَل ديواني ضـاودَيري دارايـي  
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دةسـتةي   نازامن ئةو هاوكاريية ضؤنة؟ش يةعين لة لَيكؤَلينةوةكان ضاودَيري دارايي لةطـةَلي بةشـدارةش لةطـةلَ   
نةزاهةش من ئةوة نازامن يةعين بة باوةر ي من بر طةي يةكةم ئةصَلةن هيض ئةهةمَيتَيكي نيةش مـن سـةبارةت   
بــة بر طــةي ضــوارةم تَيبينــي  هةيــةش ئــةوين ئةوةيــة كــةباس لــةوة دةكــات ئــةو دةســتةية دةزطايــةكي ر َيطــا  

رةبيةكةي كـةهاتووةش ئيجرائـاتي جـةزائيش ئايـا     ثَيدراوةش بؤ ثةنا بردنة بةر ر َيكارة سزاييةكانش ياخود لة عة
ئــةوة كــاري دادطاكــان نيــة؟ش بــةر ةئي مــن ئــةوة ناكرَيــت دةزطــاي نةزاهــة بــةو شــَيوةية بتــوانَي ئــةو ر َيكــارة   
سزاييانة بكاتش سزدان ئةبَي دادطاكان بيكةنش ئةوان تةنها دةبَي لَيكؤَلينةوة بكةنش بةدواداضوون بكةنش نةك 

 .هةبَيتش سوثاس ر َيكاري سزاييان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر حةسةنش فةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةشـَيوةيةكي طشـيت هـيض هَيزَيكـي ياسـايي نـادات بـة دةسـتةكةش بؤيـة          ( 15)منين ر ةئ  واية كـة مـاددةي   

 .بةر ةئي من ماددةكة هةمووي البربَيتش زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .كاك جاللش فةرموو
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَيت باشرتةش مةسةلةي كةليمةي ( هةماهةنطي)من بؤ ر است كردنةوةي بر طةي يةكةمش هاوكارييةكة

ليذنةي  ئةوة بةدر ةفتاري نيةش دةست بآلوييةش بؤية ئةوةش ضاكبكرَيتش ثرسيارَيكيش  لة( التب ير)
هاوبةش هةيةش جَيطةو مةكانةي ليذنةي نةزاهةي ثةرلةمان لةم ياسايةدا يان لة بر طةكانيدا ضية؟ش هةتا 

 .ئَيستا باسي دةستةي نةزاهةي ثةرلةمان لةم ياسايةدا نةكراوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بَيريظان خانش فةرموو
 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
ــةماددةي  ــراوةش   ( 14)ل ــةم نووس ــةي يةك ــة بر ط ــوانى    )ل ــارى دي ــة هاوك ــةربةخؤ و ب ــَيوةيةكى س ــتة بةش دةس

ش وةكــو ثَيشــرت باســ  كــرد بــةر ةئي مــن ئــةوة ر اســت نيــةش ضــونكة كــةدةَلَي    (ضــاودَيرى دارايــى كــار دةكــات
ئةطـةر بكرَيـت بـة دوو بر طـة باشـرتةش       سةربةخؤ يـةعين لةطـةَل كـةس ئـين ناكـاتش بةتـةنها ئـين دةكـاتش        

ديـواني ضـاودَيري دارايـي لةهـةرَي  هاوكـاري       -ا. دةستة بةشَيوةي سـةربةخؤ كـار دةكـات    -دةتوان  بَلَي  أ
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ــات  ــتةي نةزاهــة دةك ــةي . دةس ــاش   ( 4و3و1)هــةروةها بر ط ــةكاري دادط ــة ل ــونكة تَيكــةِو بوون ــادةش ض زؤر زي
 .ؤية داوا دةكةم كة ئةو بر طانة نةمَيننش زؤر سوثاسثَيويستة دةسةِت بدرَيت بةدادطاش ب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شظانش فةرموو

 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لــة بر طــةي يةكــةم تــا ضــوارةمش مــن بــةزيادي دةبيــن ش هــيض شــتَيكي تَيــدا نيــةش ئــةوة خــؤي    ( 14)مــاددةي 
ةم بر طانـة ثَيويسـت ناكـاتش بر طـةي يةكـةم ئـةكرا لـةزمين مـةهامي دةسـتة بـاس           تةحصيل حاصلةش بؤيـة ئـ  

بكرايةش نةك لَيرةدا باس بكرَيتش ئةطةر لَيرة مبَينَيتةوة ثرش و بآلويةك دروست دةبَيتش لةبةيين كارةكاني 
روست نيةش دةستةداش لةشوَينَيك بامسان كردووة بة بر طةيةك لَيرةش ببَيت بة ماددةيةكي سةربةخؤ ئةمة د

 .لةياسادا ئةمةش جائيز نيةش بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة هةموو ماددةكان نةمَيننةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةمرية خانش فةرموو
 :بةر َيز مسرية عبداهلل طؤران

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تَيــدا نيــةش بــؤ حمتــةواي ثــر ؤذة مــن هــةمووي بــةزياد دةزامنش ضــونكة هــيض ئيزافةيــةكي واي ( 14)مــاددةي

تؤدي اهليئةة ن ان ةا بشةكل    )ياساكةش هةر هةمووي البربَيتش خؤ ئةطةر النةضوو ئةوة خاَلي يةكةمش كة دةَلَيت
بؤيـة ئةطـةر وابـوو بـا سـييةكةي      ( مسـتقل و تـةعاون  )ئـةم دوو وشـةية يـةك ناطرَيتـةوة      (نستقل بالتعةاان 

زؤر  (يةةاان ملنةة  الفسةةاد ااملكا حةةه نةة  ديةةوان رقابةةة املاليةةة مل امقلةةيملتةةؤدي اهليئةةة ن ان ةةا مل امل)بطؤر درَيــتش 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش دكتؤر ئةمحةدش فةرموو
 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةية كة دابر َيذرَيتةوةش ضـونكة لَيـرةدا   وةَلآل من ثَي  وانية ئةو ماددةية زياد بَيت بةر اسيتش ثَيويسيت بةوة ه

باس لةوة دةكات كة دةستة لةطةَل ديواني ضـاودَيري دارايـي ثَيكـةوة كـار دةكـةنش يـةعين ديـواني ضـاودَيري         
هاوكاري ئةو دةستةية دةكاتش لة تةحقيد وئةو ئيجرائاتةي كة ثَيويسـتة دةسـتةكة بيكـاتش ضـونكة دةسـتة      

تةؤدي اهليئةة ن ان ةا    )ثـَي  باشـة كـة دابر َيذرَيتـةوةش بر طـةي يةكـةمش        خؤي تةحقيد دةكاتش لةبةر ئةوة مـن 
 .بشكل نستقل بالتعاان ن  ديوان الرقابة املالية مل امقليمل
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نـةك  . يقوم ديوان الرقابة املالية بنتمال التاقيق املالي ا قا  للقانون، ايتعةاان نة  اهليئةة مل التحقيةق    : ثانيا )
يقوم ديوان الرقابة املالية بنتمةال التةاقيق املةالي    ) ضونكة يةكةيار دةَلَيت( ونمل جمال تطبيق القان) بَلييت

يةعين ضؤن لـةبواري تـةتبيقي ياسـا هةَلدةسـتَيت بـة      ( مل جمال تطبيق القانون)دواين دةَلَيت (ا قا  للقانون
ةزف بكرَيـتش  تةدقيقي ياساش لةبةر ئـةوة واي لَيبكرَيـت بـةو شـَيوةي كـة خوَيندمـةوةش فةقـةرةي سـَييةم حـ         

فةقةرةي ضوارةمين من ثَي  واية مبَينَيتةوة باشرتةش ضونكة لَيرة باس لةوة دةكات كة ئيستيكانة ئةكات بة 
ئيجرائاتي جةزائيش يةعين خؤي ئةم ئيجرائاتة ناكاتش بـةس ئيسـتيكانة ئـةكاتش ئَيمـة لـةماددةكاني ثَيشـوو       

ام خــؤي تــةحقيد بكــاتش حــةقي هةيــة كــة   بامســان كــردش كــة دةســتة خــؤي هةَلدةســتَيت بةتــةحقيدش مــاد  
ئيستيكانة بكات لةثَيناو ئةو تةحقيقةدا بةو ئيجرائاتةي كة ثَيويستة بيكاتش بةِم بر ياري كؤتاييش قةراري 

 .باتش بؤ دادطايةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش تكايةش ر ةئيتان
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
لة نةتيجةي تَيبينيةكاني ئةو ئةندامة بةر َيزانةش هةندَيكيان كؤك بـوون لةسـةر ئـةوةي كـةوا ئـةو ماددةيـة       
هةمووي البربَيتش بةنةتيجةي ئةو تَيبينيايةش ئَيمة ثَيمان واية ئةو ماددةيةش ئةطةر هةر نةمَينَيت لَيرةشـدا  

تةؤدي  )ئةطةر بةتةنها فةقةرةي يةكـةمي مبَينَيتـةوةش   هيض كةموكورتيةك لةياساكةدا دروست ناكاتش ضونكة 
ديواني ضـاودَيريش ديـوانَيكي تايبةتـة وياسـاي     ( اهليئة ن ان ا بشكل نستقل بالتعاان ن  ديوان الرقابة املالية

تايبةتي خؤي هةيةش كة ثةيوةستة بة ثةرلةماني كوردستانةوة ر اسـتةوخؤش بـؤي هةيـة هـيض مـةعلوماتَيكي      
ئـةتوانَي ئـةو تةعاونـة نـةكاتش كةسـين      ( بشـكل مسـتقل بالتكـاون   ) بر طةيةك كة دةَلَي   خؤي نةداتش ئةم

ناتوانَي ئيلزامي بكات كة تةعاون بكاتش هةردووكيان لةيةك كاتداش دوو دةستةن سةر بةحكومةتي هـةرَيمنش  
ةر كـردش  كـة بـرادةران باسـيان لةسـ    (4و3و1)هةركةسةو مةهامي خؤي دياريكراوةش بةنيسـبةت فةقـةرةكاني   

لةبةر ئةوةي خستوومانةتة ئةحكامةكاني كؤتاييةوةش كة ديواني ضاودَيري دارايـي  (1)ئَيمة واان فةقةرةي 
بؤي هةية تةحقيد بكاتش ئةوة تةحصيل حاصلة ئيشي خؤيةتيش بةنيسبةت فةقـةرةي سـَييةم ئَيمـة واـان     

ــةم      ــة ج ــةكات ك ــةوة ئ ــاس ل ــةش ب ــةم فةقةرةي ــَلداش ئ ــةماوة لةئةص ــةر ن ــين ه ــةعلومات  موت ــةو م كي قةزاي
كؤدةكاتــةوةو دةيــدات بــة وةزارةتش ئــةوة هــةر ثَيويســت ناكــات لَيــرة بَيــتش فةقــةرةي ضــوارين بــؤ ئــةوةي   
بةرضـاوي بـرادةران ر ؤشـن بَيــتش ئـةم دةسـتةيةش دةســتةيةكي عيقـابي نيـةش نــاتوانَي عقوبـات بـدات بةســةر          

ئيزديواجيــةتَيك لةقــةزادا دروســت دةكــةين  خةَلكــداش ئةطــةر ئَيمــة بيكــةين بــة جيهــازَيكي عيقــابي بــةواتا  
ــت     ــي دةوترَي ــة ثَي ــةربةخؤمان هةي ــتةيةكي س ــة ئَيمــة دةس ــدا ك ــتانداش لةكاتَيك ــةِتي دادوةري )لةكوردس دةس

لةبــةر ئــةوة ئَيمــة لةســةر ئــةوة كــؤك  كــة ئــةو ماددةيــة هــةر بــةكولي هةرضــوار    ( لةهــةرَيمي كوردســتان
 .فةقةرةكةي البرَيتش سوثاس
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 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .دكتؤر بةشريش فةرموو
 بشري خليل توفيد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة وةكو ليذنةيةكي ثةيوةنديدار بةياساكةوةش ثَيمان وانية كة ئةم ماددةية زياد بَيـتش ئَيمـة هـةر ثابةنـد     

باسـي موتشـي عـام دةكـاتش     دةب  بةمانةوةي ماددةكةش بةِم هةنـدَي تَيبينيمـان هةيـةش ئـةو فةقةرانـةي كة     
ئَيمةش كؤك  لةطةَل ليذنةي هاوبـةشش كـة موتشـي عـام نـةما ئَيمـة لـةماددةكاني ثَيشـوو المانـدابووش ئـةو           
فةقةرانةشي كةتايبةتة بة موتشي عام ئةوين دةكرَيت نةمَينَيتش بةِم باس لةوة كـراش كـة بر طـةي يةكـةم     

ئةوةي ئةم دةستةية كاري خؤي بةسـةربةخؤيي دةكـاتش بـةَلَي     زياد بَيتش ئَيمة ثَيمان واية زياد نية؟ش لةبةر
دةستةكة سةربةخؤيةش بةِم هيض مانكَيكين نية لةكاتَي كة سةربةخؤ بَيتش بةِم تةعاون لةطةَل اليةنَيكي 
تر بكاتش بةتايبةتي ئةواليةنةي كة زؤر زؤر نزيكة لة ئيختصاصـي ئـةم دةسـتةيةش بةر اسـيت دةسـتة لـةزؤر       

دا ئيكتيمـاد لةسـةر ر اثؤرتـةكاني ديـواني ضـاودَيري دارايـي دةكـاتش بؤيـة ئـةم دوو دةسـتةية           شتةكاني خؤيـ 
ديواني ضاودَيري و دةستةي نةزاهة دوو دةزطاي زؤر لةيةك نـزيكن لـةكارةكاني خؤيانـداش بؤيـة ئةمـة مـانع       

ن خـاَلي دووةم تـا   نيةش ئةطةر سةربةخؤش بَيت و هاوكاريشي لةطةَل بَيتش ئَيمة هـةر واـان لةطـةَل ئـةوةداي    
ضــوارةم هــةَلبطريَيتش بــةِم بــةو مةرجــةي ئةوانــةي كــة باســي موتشــي عــامي تَيدايــةش ئــةطينا بــا ماددةكــة   

 .مبَينَيتةوة وةكو خؤيش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةظ  خانش فةرموو
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةي كرد كـة نـاوي ليذنـةي نةزاهـةي ثةرلـةمان لـةم ياسـايةدا بـةهيض شـَيوةيةك          ئةندامَيكي بةر َيز باسي ئة

نةهاتووةش ياخود مةوقيكي ضية؟ش كاتَي كةباسي ثةرلةماني كوردستان دةكـاتش هةَلبةتـة ثةرلـةمان دةسـتةي     
 نةزاهة وةكو هةموو وةزارةتةكاني ترين كةضؤن كاتَي موخاتةبةي ثةرلةمان دةكاتش تةنها هـي ثةرلةمانـةش   
نةك بةليذنةش بؤية لَيرة دا كةباسي ثةرلةمان دةكاتش باسي ئةوة دةكـات كـة ئـةوةي نووسـراويانة كةدةطاتـة      
ثةرلةمان ثاشان لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانـةوة ئؤتؤمـاتيكي خـؤي دَيـت بـؤ ليذنـةي تايبةاةنـدش بؤيـة         

وارد نيةش لةبةر ئةوةي ليذنـةي   هاتين ناوي ليذنةي نةزاهة ياخود باسكردني و مةوقيكي لةم ياسايةدا هيض
 .نةزاهةي ثةرلةمان دةطرَيتةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر فةرموو
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 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ا لةطــةَل ر َيــزم بــؤ ر ةئيةكــةي جــةنابي دكتــؤر بةشــريش ئةمانــة دوو دةســتةي جيــاوازن ئَيمــة نــاتوان  لَيــرةد 

بةياسايةك حةق بدةين بة دةستةيةك ئيلزامي بكات بةسةر دةستةيةكي تردا بَلَيـت دةبـَي تـةعاومن لةطـةَل     
بكةيتش لةكاتَيكدا ضاودَيري داراييش ئيشـوكارةكاني هـةمووي تايبةتـة بـةخؤي تـةنها ئاطـاداري سـةرؤكايةتي        

لَيــرةدا هــاتووة جةوازييــةش  ثةرلــةمانش ســةرؤكايةتي ئةجنومــةني وةزيرانــي ثــَي دةكــاتش وشــةي تــةعاون كــة 
ئةكرَي كاري ثَيبكرَيـت و ئـةكرَي كـاري ثـَي نـةكرَيتش لةبـةر ئـةوة ئـةم تةعاونـة لَيـرةدا ضـية كةلةكاتَيكـدا             
ضاودَيري دارايـي نةيويسـت ئـةو تةعاونـة بكـاتش ئـةو ماددةيـة تـةعتيل دةكرَيـتش ض حـوكمَيكي تَيدايـة كـة             

 .لةطةَل بكات؟ش سوثاس ئيلزامي ضاودَيري دارايي بكات ئةو تةعاونةي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤضـوونَيك   -1ئَيستا ضوار ثَيشنيار هاتووةش كة هةمووشي ليذنةكان و ئةنداماني بةر َيز ثشتيوانيان لَيكـردش  
 4و3و1بؤضـوونَيكي ترهةيـة كـة فةقـةرةكاني      -1هةية كة هةموو ماددةكة ئيليـا بكرَيـت و لَيـرة البرـَيتش     

بؤضــوونَيكي تــر هةيــة كــة فةقــةرةي ضــوار  -4وونَيكي تــر بــةس فةقــةرةي ســَي البرــَيتش بؤضــ -3البرــَيتش 
البرَيتش بؤيـة ئَيسـتا ئَيمـة بـؤالداني طشـت ماددةكـة ر َيطـا دةدةيـن بـةدوو بـةر َيز كـةديواعي لـَي بكـاتش دوو              

ةيةوَي ديواعي لـَي  بةر َيزين بؤ مانةوةي ر َيطاي ثَيدةدةين كة قسة بكاتش ئَيستا بؤ الضوونش دوو كةس كَي د
 .بؤ الضوونش كاك عبدالسالمش فةرموو( دكتؤرة ر ؤذانش كاك عبدالسالم)بكاتش 

 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر باش تةماشاي ئةم ماددةية بكةينش جارَي فةقةرةي دووةم و سَييةم باسـي ئيشـي ديـواني ضـاودَيري و     
يةكةمةكـة  : دووةم: عيالقةي بة ئَيمةوة نيـةش تـةنها ئيكالمـي دةسـتةيةش ئةمـة يةكـةم      موتش  دةكاتش هيض 

ئةم هـةموو ئيشـكالياتة بـاس كـراوةش وة هـةموو دةزطايـةكين تـةعاون لةطـةَل هـةموو كةسـَيك دةكـاتش مـن             
ةخـيَت  لةطةَل ئةو ر ةئية ني  كة ئةمانة ئيشةكانيان لةيةكرتي نزيكةش ئةصَلةن عيالقـةيان بةيةكـةوة نيـةش و   

دَيــت ئــةم دةســتةي نةزاهةيــة نــةمَينَيتش خــاَلي ضــوارةمش ياســا دةرضــووة بــؤ ئــةوةي ئــةو تــةخويل بكرَيــت   
 .بةوكارةش بؤية ئةوةش زيادةش بؤية ثَي  واية هةر ضوار بر طةكة زيادةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة ر ؤذانش فةرموو
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
ثشتطريي لـةو ثَيشـنيارة دةكـةم كـة ئـةو ماددةيـة زيـادةش ثَيويسـت ناكـات لَيـرة هـةبَيتش لةبـةر ئـةوةي ئـةو               
دةقةش نةبَيت هيض ر َيطرييةك نية لةبةردةم ئةم دةستةي نةزاهةيةدا هاوكاري لةطةَل هـةر اليـةنَيك بكـات    
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ةرةنطار بوونةوةي طةنـدةَليش كةسـةيري ياسـاي ضـاودَيري     بؤ ئةوةي زانياري كؤبكاتةوة بؤ بةدواداضوون و ب
ــي ثــَي            ــةرة؟ش ضيش ــيارَيتيةكي لةس ــات؟ش  ض بةرثرس ــي دةك ــارة كــة ض ــةكاني وادي ــة ئةرك ــةينش ل ــي بك داراي
ر اسثَيردراوة؟ش ئةركَيكي لةسةرة بؤ ئةوةي ئةو ئةركانةي كة ثَيي سثَيردراوة جَيبةجَيي بكاتش بؤيـة ئةطـةر   

نةبَيتش نةبوونةكةي باشرتةش لةبةر ئةوةي هاوكاري و هةماهةنطي بةدةقي ياسـا فـةرز    ئةو دةقة هةبَيت يان
ناكةينش هيض ر َيطريةكين نية لةبةردةم ئةم دةستةيةدا بؤ ئاسانكاري وجَيبةجَيكردني ئةركةكاني هاوكـاري  

طومـاني لةسـةر    وهةماهةنطي لةطةَل هةراليةنَيك بكاتش بؤ ئةوةي زانياري بةدةست بهَينَيت ئةو شتانةي كة
هةية بةَلطةي لةسةر ثةيدا بكات و كـؤي بكاتـةوةش ر َيكـارة ياسـاييةكان وةربطرَيـت بـؤ ئـةوةي بيانطةيةنَيتـة         

 .دادطا بؤية ثَيويست ناكات ئةو ماددةية هةبَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دكتــؤر بةشــريش ( ر ئةمحــةددكتــؤر بةشــريش دكتــؤ) دوو ئةنــدامي بــةر َيزين كــة ديوــاق لةمانــةوةي دةكــاتش  
 .فةرموو

 :بشري خليل توفيد. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ديواق لةوة دةكةين كة ماددةكة مبَينَيتةوةش بةِم ئةطـةر هةنـدَي فةقـةرةو وشةشـي لـَي البربَيـت مـانع        
 ئـةم  لةسـةر  خؤيان لةر اثؤرتي هاوبةش ليذنةي ئةوةي لةبةر :يةكةم شنيةش بةِم ماددةكة ثَيويستة مبَينَيتةوة

  جةوازييـةش  مةسـةلةيةكي  ئةوة تةعاونش كردش لَيوة باسي عومةر كاك ئةوةي :دووةم نةبووةش تَيبينيان ماددةية

 بكـات  لةطـةلَ  تـةعاومنان  كـةوا  داراييـةوةش  ضـاودَيري  ديواني بةسةر ئيلزام بة نايكةين واية مادام نيةش ئيلزامي

 ضـاوثَيكةوتنمان  ثَيشـرت  خؤمـانش  ليذنةكـةي  ر اثؤرتةكـةي  ئةجنامـداني  يـان  دانـان  بؤ ةئَيم ترش خاَلَيكي نا؟ش يان

 دانيشـتووينش  دارايـي  ضـاودَيري  ديـواني  لةطـةلَ  دانيشـتووينش  طشيت داواكاري لةطةَل كردووةش اليةن زؤر لةطةَل

 ئـةوةي  لةسـةر  وونبـ  كـؤك  ئةوانـة  هـةموو  ثةيوةنديدارةكانش اليةنة بؤ كرد فراوامنان كؤنورانسَيكي هةروةها

 لـةوة  باسيان ثَيدانش ئيشارةمت من كة لةوانةي ثةيوةنديدار اليةنَيكي هيض ضاكةش ر اثؤرتَيكي ئَيمة ر اثؤرتةكةي

 الواز ئاوا ئةبَي ئَيمة نَيوان ثةيوةندي و دارايي ضاودَيري نَيوان ثةيوةندي يان بَيت زياد ماددةية كةئةو نةكرد

 لةسـةر  بكرَيـت  طؤر انكـارين  ئةطـةر  بـةِم  دةكةينـةوةش  خؤمـان  ر اثؤرتةكـةي  رلةسـة  تةئكيـد  ئَيمـة  بؤية بَيتش

 .سوثاس نيةش مانع خاَلةكان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ئةمحةدش دكتؤر بةر َيز
 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 شـتَيكي  دامـةزراوةش  دوو يـان  جيهـاز  دوو لـةنَيوان  تـةعاون  بةر اسـيت  بةشـريش  دكتؤر قسةكاني لةسةر ئيزافةتةن

 و دارايـي  ضـاودَيري  ديـواني  لـةنَيوان  تـةعاون  دروسـتة  كـة  جةوازييـةش  شـتَيكي  بَلـَي   مادام ياساكانداش لة واردة
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 ئاماذةمـان  تريشـدا  لةشـوَيين  ئَيمـة  بكـةين؟ش  دياري بةياسا ئَيمة كة مانكَيكة ض ئةي هةبَيتش نةزاهةدا دةستةي

 مبراقبةةة اهليئةةة تقةةوم)كــةدةَلَيت بةيــةكش كــرا كــة شةشــةم و ثَينجــةم مــاددةي بــؤ بطةر َيينــةوة ئةطــةر َيكــردشث

 باس كة هةية ترين لةشوَيين يةعين(املالية الرقابة ديوان ن  بالتعاان ادارت ا ايريقة امقليمل بننوال التشر 

 يــةك لَيــرةدا كــة ئاســايية شــتيكي زؤر زؤر وايــة ثــَي  مــن مــاليش ر ةقابــةي ديــواني لةطــةَل دةكــاتش لةتــةعاون

ــتش ر وون كــة ئةوةيــة ياســايةك هــةموو لةبنــةماكاني  ديــواني لَيــرةدا بَيــت كــةر وون شــةفافيةتةش و ر وونــي بَي

 هاوكاري كة جائيزةش يان ثَيويستةش يان ئةركَييتش يان كراوة بةوة ئيشارةت لةياسادا كة بزانَيت دارايي ضاودَيري

 كـة  ئـةوةي  تـةنها  بةر اسـيتش  نزيكـة  لةيةكرتييـةوة  ئيشةكةيان هةردووكيان كة نةزاهةدا تةيدةس لةطةَل بكاتش

 وايـة  ثـَي   مـن  بـةِم  البربَيـتش  كة كؤك  ئةوة لةسةر هةموومان ئَيمة كة هةيةش عامةوة موتشي بة ثةيوةندي

 بةطرنطي كة ئةوةي لةبةر كردووةش تةسبيت لَيرة ئةمةي موشةرعين بؤية طرنطةش زؤر ماددةية ئةو مانةوةي

 .سوثاس زؤر زانيوةش
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو هةيةش موداخةلةي فرست كاك بةر َيز
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 مـنش  بـةر ةئي  بيـة وجو هاريكاري و يارمةتيدان لةبرادةرانش هةندَيك لةطةَل مب موختةلف لةوانةية من بةر ةئي

 بكــةنش يــةكرتي هاريكــاري كــة بةديهياتــة لــة ئــةوة ضــونكة ياســاييةنش وجوبيــة حكومــةت دةزطاكــاني يــةعين

 دارايـيش  ضـاودَيري  لةطـةلَ  دةسـتةية  ئـةو  وكـاري  ئـين  بَيـتش  نزيـك  لةيةكرتي ئاماجنةكانيان ئةطةر بةتايبةتي

 دوور هةيةش بةيةكرتي ثَيويستيان زؤر يةكرتيش لةطةَل موتةداخلة شت لةهةندَي يةكةو نزيكي زؤر من بةر ةئي

ــدَي نيــة ــةكات هةن ــدَي و موستةمس ــاري هةن ــةالي زاني ــواني ل ــاودَيري دي ــي ض ــت داراي ــدي بَي ــةَل وثةيوةن  لةط

 لَيـرة  جَيطـاي  تـرش  فةقـةراتي  هةنـديَ  بةِم واردةش ثَيرةوانةشةوة بة نةزاهةش لة هةبَيت تةحقيقي قةزيةيةكي

 ياسـاي  لـةناو  نةصـةكة  بـةِم  دةزطايةكش بؤ دابنَييت خوتةيةك يان ر َيطايةك تؤ بَيتنا تةشريكي ناحيةي نيةش

 ئـةو  بكـاتش  خـؤي  ئيشـي  دارايـي  ضـاودَيري  ديواني كةضؤن دةكات باس دوو فةقةرةي لَيرة بَيتش تر دةزطايةكي

 ناطوجنَيتش نةزاهة ياساي لةطةَل هيض بَيتش دارايي ضاودَيري ديواني لةياساي مةفروزة نيةش ئَيرة جَيطاي نةصة

 فةقـةرةي  مبَينَيـتش  نيـة  مةفروز نيةش وةزيوةمان ئةو ثلةو ئةو ئَيمة ئةكاتش طشيت موتشي باسي سَي فةقةرةي

 ئـةكات  شـكور  بيخوَينَيتـةوة  بيـةويَ  ئينسـان  كة هةندَيجار بةر اسيتش كراوة صيا ة نار وون بةشَيوةيةكي ضوارش

 بـة  بـدات  شـةرعيةتَيك  تاكو بَيتش بةكار جةزائي حماكمات ئصولي يقانون مةفروزة ئيجرائات لةهةندَي ر استةش

 الزمــة ر اســتة وةربطرَيــتش يــةكَيك ئيوــادةي بَيــت ئــةوة موحتــاجي ســبةي هةيــة ئيحتيمــال خــؤيش ئيشــوكاري

 لــة تةداخولــة شــَيوةي كــة ئــةكاتش شــكور ئينســان كــردووةش صــيا ةيان وا بةشــَيوةيةكي بــةس بــداتش ســوَيندي

 ئـةواني  مبَينَيتـةوةش  يةكةم فةقةرةي ئةوةدام لةطةَل من نيةش باش صيا ةكةي من بةر ةئي مةحاك ش ئيشوكاري

 .سوثاس ناكاتش تةئسري بكرَيت ئيلياش ئةطةر تر
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 ئيليـا  ماددةكـة  هـةموو  دةيـةوَيت  يـةكَيك  تةرةفـةش  دوو ثَيشـنيارة  ئـةو  هةمووتانش بؤ بوو ر وون ئَيستا بةر َيزان

 ئةوةدايـة  لةطـةلَ  كَي دةنطةوةش دةخيةمة ئَيستا مبَينَيتةوةش يةكةم فةقةرةي دةيانةوَيت تر تةرةفةكةي َيتشبكر

 ئةنـدامي  37 بكات؟ش بَلند بادةسيت تكاية البرَيتش هةمووي 14 دةكاتة كة ثرؤذةكة ئةصَلي لة 15 ماددةي كة

ئةنــدامي بــةر َيزي  16 مبَينَيتــةوة؟ش ةميةكــ فةقــةرةي بةتــةنها بــةس دةيــةوَيت كــَي فــةرموون لةطةَلدايــةش؟ش
 14لةئةصـَلي ثرؤذةكـة كـة دةكاتـة مـاددةي       15لةطةَلداية كة مبَينَيتةوة؟ش بؤية بةزؤرينةي دةنط ماددةي 

الفشةل الرابة    )ش 14لـة ئةصـَلي ثرؤذةكـةش كـة دةبَيتـة مـاددةي        16الدراش ئيليا كرايةوةش ئَيسـتا بـؤ مـاددةي    
 .فةرموون(الكسب غري املشراع

 
 :بةر َيز عمر صديد هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 

 بةشى ضوارةم
 حوكمةكانى داهاتى نامةشروق

 14كة دةكاتة ماددةي ( 16)ماددةى 
 يةكةم 

هةرسامانَيك كةسَيك لةوانةى ئـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوةش بـؤ خـودى خـؤى يـان بـؤ كةسـَيكى دى بةدةسـتى           
ةرايةتي طشيت يان ثَيسثاردني طشيت يان خاسييةتَيك يان لة ئةجنامي هَينابَى بة هؤى بةطةر خستين فةرمانب

 .رةفتارَيك ثَيرةوانةي دةقي ياسا يان ئادابي طشيت بَي بةداهاتَيكي نامةشروق ئةذمار دةكرَيت
ــرتين       : دووةم ــتؤ طـ ــة ئةسـ ــامان دواي لـ ــة سـ ــةك لـ ــةر زيادةيـ ــكرانش هـ ــةوة باسـ ــة ثَيشـ ــةي لـ ــةثَيي ئةوانـ بـ

ان ثَيسثاردني طشيت  يان دروستبووني ئةو خاسيةتة سـةبارةت بـة ملكةضـبوون بـؤ     فةرمانبةرايةتي طشيت ي
حوكمةكاني ئةم ياساية يان هاوسةري يان منداَلي ناكاميش بة قؤزتنةوةي هةل ئةذمار دةكـرَين كـاتَي لةطـةَل    

 .داهاتةكانيان هاوسةنط نةبَيت و نةتوانن سةرضاوة رةواكةي بسةنَينن
ووةم لةم ماددةيةدا بةسةر هةركةسَيكدا جَيبـةجَى دةكـرَي كـةش بةهـةر سـيوةتَيك      حوكمي بر طةي د: سَييةم

 .ساماني طشيت لةبةر دةستدابَي و سةرضاوةكةي داهاتي نامةشروق بَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون بة عةرةبين بيخوَيننةوة
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 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفشل الراب 

 احكام الكسب غري املشراع

 :املاد  الرابعة تشر     

يعترب كسبا  غري نشراع كل نال حشل تليه احا اخلاضعني ألحكام ه ا القةانون لنفسةه أا ليةريه بسةبب     : أام 
 .استيالل الوظيفة العانة أا التكليف العام أا الشفة أا نتيجة لسلوك خمالف لنص قانوني اا لألدا  العانة

عترب استيالم  ا قا  ملا تقام كل زياد  مل الثرا  تطرأ بعةا تةولي الوظيفةة العانةة أا التكليةف العةام أا       اي: ثانيا 
قيام الشفة تل  اخلاض  ألحكام ه ا القانون أا تل  زاجه أا أامده القشر نت  كانت متتناسب ن  نواردهمل 

 .اتجااا تو اثبا  نشار نشراع هلا

ا  نو ه ه املاد  تل  أي شخص حيوز بنية  فة أنوام  تانة نشارها كسةبا  غةري   يسري حكمل الفقر  ثاني: ثالثا 
 .نشراع

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش تكاية ر ةةئيتان؟ش فةرموون
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن هةيةش سةبارةت بة بر طةي يةكةمي ماددةكةش ئَيمة ثشتطريي لةماددةكة دةكةينش تةنها يةك تَيبينيما

كسب  ري )لةكؤتايي بر طةكة البدرَيتش لةبةر ئةوةي ئةو ماددةية باس لة ( ادا  العانة)ئةوين دةستةواذةي 
كسب  ري )دةكاتش ئةو ر ةفتارانةي كةوا ثَيرةوانةي دةقَيكي ياساينش ئةوة هةموو حوكمةكاني( مشروق
لةكؤتايي بر طةي يةكةمي ماددةكة ( ادا  العانة)ا بةوة بكرَيتش دةستةواذةي دةطرَيتةوةش ئيكتيو( مشروق

 .البدرَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي نةزاهة تكاية ر ةئيتان؟ش فةرموون
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر ئةم ماددةيةش بةِم ئةوةي دةمَينَيتةوةش ئَيمةش بةثَيي ر اثؤرتي ليذنةي نةزاهةش تَيبينيمان نية لةسة

 .ثشتطريي لةوة دةكةين كةوا ليذنةي هاوبةش ضي بر ياريداوة لةطةَل ئةوةداينش زؤر سوثاس
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قسة  بةر َيزان ئَيستا كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكاتش ناوتان دةنووس ش ئةم بةر َيزانة دةيانةوَيت
ذيان عمر شريفش كاوة حممد ام ش ئاسؤ كةري ش بَيريظان سةرهةنطش دانا سكيدش ) لةسةر ئةم ماددةية بكةن

 .ذيان خانش فةرموو( طوَليزار قادرش ئاواز عبدالواحدش عومةر نورةديينش خليل عومسان
 :بةر َيز ذيان عمر شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــت بــة حوكمــةكاني دةســتكةوتي   بةنيســبةت بةشــى ضــوارةم حوكمــةكا  نى داهــاتى نامةشــروقش باشــرتة بكرَي

ناياســاييش يــان ناثةســةندش ضــونكة كســب مانــاي دةســتكةوتة بــةكورديش نــةك داهــاتش بةنيســبةت هــةر ســَي   
ــؤي زؤر        ــة خ ــةش ئةم ــة زؤر ر ةكيك ــةش بؤي ــة عةرةبيةكةي ــراوي نةص ــة ك ــة تةرجوم ــونكة ئةم ــةشش ض بر طةك

ــَيوةيةك ت  ــتيارة ئـــةبَيت بةشـ ــةوة   هةسـ ــَيوةية نـــةبَيتش لـــةر ووي زمانةوانيـ ــة بـــةو شـ ةرجومـــة بكرَيـــت كـ
هةرسـامانَيك كةسـَيك لةوانـةى    )ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَيتش باشرتة بؤ منوونة لة بر طةي يةكـةمش كـة دةَلَيـت    

هـةر كةسـَيك داهـاتي بـؤ خـودي خـؤي يـان بـؤ كةسـَيكي تـر           )باشرتة بكرَيـت بـة   ( ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة
َينابَيتش لةئةجنامي ر ةفتارَيك ثَيرةوانةي ياسا يـان ئـادابي طشـيت بَيـتش بـة داهـاتَيكي نامةشـروق        بةدةست ه

ضونكة يةكةيار دةَلَيت هةر سامانَيك دواين دةَلَيت بةداهاتَيكي نامةشـروقش بؤيـة باشـرت    ( ئةذمار دةكرَيت
 .واية بكرَيتة بةداهاتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حممد ام ش فةرمووسوثاسش كاوة 
 :بةر َيز كاوة حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يـةش بر طـةي يةكـةمش    16كة ئةصَلي مـاددةي   15وةَلآل بةشَيك لة قسةكامن ذيان خان كرديش ئَيستا لةماددةي 

شـة  تةرجومةكةي زؤر زؤر خراثةش مانا ياساييةكان هةموو لَيرة بةدةستةوة نـاداتش لةبـةر ئـةوة مـن ثـَي  با     
عةرةبيةكة بكرَيت بة ئةساس بـؤ دةنطـدانش ضـونكة كورديةكـة زؤر زؤر خـراث تةرجومـة كـراوةش لةوانةيـة         

 .ئيشكاليات دروست بكاتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابتش بةتةئكيد عةرةبيةكة دةكةين بة ئةساسش ثاشان بة تةرجومةيةكي دروستش تةرجومـة  
 .ئاسؤ كةري ش فةرموو ئةكرَيتش بةر َيز

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كري  حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ايعتةرب اسةتيالم  ا قةا  ملةا تقةام      : ثانيا )من تةنها قسةم لةسةر بر طةي دووةمي ئةو ماددةية هةيةش كة دةَلَيت
تلة  اخلاضة  ألحكةام هة ا      كل زياد  مل الثرا  تطرأ بعا تولي الوظيفة العانة أا التكليف العام أا قيام الشفة
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القانون أا تل  زاجه أا أامده القشر نت  كانت متتناسب ن  نواردهمل اتجةااا تةو اثبةا  نشةار نشةراع      
يان با بَلَي  ئةوانـةي كـة منـداَلنش دةكرَيـت ئةوانةشـي كـة بـاَلينش        ( أا أامده القشر)ش من ثَي  واية ثاش (هلا

كردبَي بةشَيوةيةكي فةساد تَيوةطالبنش ئةطـةر نـةيانتواني ئيسـثاتي    بةر اسيت ئيستيوادة لة مةوقكي باوكيان 
ي تَيدا نيةش ثَيويستة ئةوانين بطرَيتـةوة  (كسب  ري مشروق)ئةوة بكةنش كة ئةوان سةرضاوةي داهاتةكةيان 

 .لةو حاَلةتةداش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ئةطرَيتةوةش بةر َيز بَيريظان سـةرهةنطش لَيـرة نيـةش    ئةم ياساية هةموو( أحكام ه ا القانون لنفسه أا ليريه)
 .باشة كاك دانا سكيد سويش فةرموو

 :دانا سكيد سوي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منـين ثـَي  وايـة هـةر البربَيـتش لةبـةر       ( ادا  العانةة )سةبارةت بةو ثَيشنيارةي ليذنةي هاوبةش بؤ الدانـي  
نيةش تؤ ناتواني لةسةر الدان لة ئادابي عام كةسَيك سـزا بـدةيتش سـةبارةت بـة      ئةوةي هيض قوةيةكي ياسايي

بر طةي دووةمش تَيبيين ئةوةم هةيـةش ئةطـةر يـةكَيك نـةتوانَيت بيسـةنَييَن كـة داهاتةكـةي ضـؤن زيـاد بـووةش           
انَيت هةست دةكةم بةثَيي ئةو ماددةية بة ناشةرعي دانراوةش يةعين ثـَين وةخـت تـؤش ئةطـةر يـةكَيك نـةتو      

بيسـةنَينَيتش بؤضــي ســةروةت و سـامانةكةي زيــاد بــووةش لةبـةر ئــةوةي لــة بابَيـك كؤكراوةتــةوة لَيــرةداش بــة     
يـةعين هةرضـي هةيـة تـؤ وات دانـاوة كـة مةشـروق نيـةش ئةطـةر تـؤ نـةتوانيت            ( احكام كسةب غةري نشةراع   )

تش ئينجـا بر يـار بـدرَيت لـةوةي     بيسةنَيينش من ثَي  واية دةبَيت ثَين ئةوة بتواندرَيت تـةحقيد لـةوة بكريَـ   
 .كةوا مةشروعة يان مةشروق نيةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز  طوَليزار قادرش فةرموو
 :بةر َيز طوَليزار قادر امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةوةي بـؤ زيـاد    ( ةي دةقـي ياسـا  لة ئةجنامي رةفتارَيـك ثَيرـةوان  ) لة بر طةي يةكةم ثَيشنيار دةكةمش لةدواي 
ضـونكة هـةر سـامانَيك لـة ئـةجنامي ر ةفتارَيـك ثَيرـةوانةي        (دةقي ياسايي و ثَيرةوانةي شةرق بَيـت ) بكرَيت

 .دةقي ياسايي يان شةرق بَيتش بةداهاتي نامةشروق بذمَيردرَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز ئاواز عبدالواحدش فةرموو
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 :لضرةر َيز ئاواز عبدالواحد ب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبيين منين لة بر طةي يةكةمش كة باسي داهاتي نامةشروق دةكاتش ثَيويستة لـة دَيـر ي يةكـةمش لةسـةرةتادا     
ئـةو داهاتةيـة كـة بةر َيطةيـةكي     : ثَيناسةيةكي ئةو داهاتة بكرَيتش بةم شَيوةية بطوترَيتش داهاتي نامةشـروق 

وق بؤ خودي خؤي يان كةسَيكي دي بةدةست هاتبَيتش ثَيويستة بـةدَير َيك ثيناسـةيةكي ئـةم داهاتـة     نامةشر
بكرَيتش ضونكة لة ماددةي دووةم و سَييةم باسي لة حوكمةكاني ئةم ياساية كـردووةش لـة بر طـةي دووةمـين     

ي نـاق  عزويـة دةذمَيردَيـتش    تةنها تَيبيني  لةسةر منداَلي ناكام هةيةش ضـونكة منـداَلي ناكـامش بـة منـداَلَيك     
 .ثَيويستة بة منداَلي خوار تةمةني ياسايي بنووسرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز عومةر نورةديينش فةرموو
 :بةر َيز عمر محة ام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكاني من كرانش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش بةر َيز خليل عومسانش فةرمووسوثاس
 :محة ام  تثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلآل من ثَيشنيار دةكةم لةطةَل ئةم دةقةدا هةندَي تاواني تازة ئيزافة بكرَيتش لةوانـةي كـة تـازة هاتووةتـة     

ةدات وموناقةصــاتش نــاو هــةرَيمي كوردســتانةوةش ئــةوين مةســةلةي تــاواني  ــةش ويــاري كــردن بــة موزايــ  
ــوات و هةنــدَي عةقــدي حكــومينش تــاواني تــةهرييب طــومرطي و زةريــيبش خــاَلَيكي تــر ر ةشــووةي           مواص
فةرمانبةراني بياني وفةرمانبةري حكومي و طشيتش بؤ ئةوةي كة كارَيك بكات يان ئيمتيناق لة كارَيك بكاتش 

ــت بــةواجيب فةرمانبــةرش بــة مةبةســيت دةســتكة    وتين مةنوةعةيــةكي مــادديش زؤر كــة ئةمــةش ئــيخالل بَي
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز بَيريظان سةرهةنطش فةرموو
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 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن كة بر طةي دووةم دةخوَينمةوةش وا ثيشان دةدات كة ئةو كةسة طةندةَلةش ثَين ئةوةي خؤي قسة بكاتش ثَي

ئةوةي ئةو تاكة كةسة بيسةنَييَن كة ئةو سةرضـاوةي هةيـةتي دروسـتة يـان نـا دروسـتةش بؤيـة ئـةوة ئيشـي          
 .دادطاية كة لَيكؤَلينةوة بكاتش ئَيمة با داي نةنَي  كة طةندةَلة يان طةندةَل نيةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةمووتانش ئَيستا ليذنةي هاوبةش فةرموو
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. ةر َيز دب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنياري يةكةم زياتر تَيبينيةكان لةسـةر دةقـة كورديةكـة بـووش دةقـة كورديةكـةش وةك فـةرمووتان وةك        
عةرةبيةكةي لـَي بكرَيــتش لـة بر طـةي دووةم تَيبـيين ئـةوة كـرا كـة هـةموو كةسـَيك طةندةَلـةش نـةخَير بـةو              

ش ئةطةر نةيانتواني بيسةنَيننش كـةوا لةسةرضـاوةيةكي ر ةواو مةشـروقش ئـةو داهاتـةيان يـان ئـةو        شَيوةية نية
مةشروعةيان بةدةست هَيناوةش ئةو كاتة وايـةش بـةس ئةطـةر نـا كـةس نـاتوانَي هـيض ر َيكـارَيكي ياسـاييان بـؤ           

ر طةكة زؤر بة وازحـي بـاس   دةربكاتش بةِم ئةطةر بةَلطةيان نةبوو ئةوة دةبَيتة كسب  ري مشروقش كؤتايي ب
ئةطـةر ئـةو سـةروةتةش ئـةو سـامانةي كـة بةدةسـتيان        ( اتجااا تةو اثبةا  نشةار نشةراع هلةا     )لةوة دةكاتش 

ــروق         ــري مش ــب   ــة كس ــة ب ــةو حاَلةت ــةوة ل ــةش ئ ــاوةكةي ر ةواي ــةوا سةرض ــةنَيننش ك ــةيانتواني بيس ــابوو ن هَين
تش نةك بةبَي بةَلطةش يان بةبَي هـيض داواكردنَيـك و   دادةندرَيتش ئةوين ر َيكاري ياسايي بةرامبةر وةردةطريَي

( اداا الكـام )ر َيكارَيكش بؤية ئَيمـة لةطـةَل ئـةوةداين كـة ماددةكـة وةك خـؤي مبَينَيتـةوة تـةنها دةسـتةواذةي          
 .لةكؤتايي بر طةي يةكةم البربَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز كاك عومةرش فةرموو
 :عمر عبدالرمحن عليبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باسكراوةش منداَلي طةورة باس نـةكراوةش  ( اوالد القاصر)بةنيسبةت ئةو موقتةرةحةي كةهاتش بؤضي بةتةنها 
باوك يان وةلي يـان وةصـيش بـؤي هةيـة شـيت بـؤ بكر َيـت و تةسـجيلي         ( اوالد القاصر)بةحوكمي قانون تةنها 

ساَل خـؤي سةربةسـتة كـة شـت بكرَيـتش بـةِم ئةطـةر بَيينـة سـةر           11سةرووي  بكات بةناوييةوةش كةضووة
سـاَلةوةنش   11ئةو  ةيرة يةعين ئةو منداِنـةي كةلةسـةرووي   ( لنفسه أا ليريه)فةقةرةي يةكةمش نووسراوة

سـاَل زميـةي مـالي سـةربةخؤيةش تـةنها قاصـر        11ضونكة لة قانوني عَيراقيدا لـة  ـةيري بـاوك كـةبوو بـة      
يان ئةوانةي كة بةحوكمي قاصرنش وةكو شَيت وكةم عـةقَل ومـةحجور و زةوي  ةفلـةو ئـةو شـتانةش       نةبَيت

ئةوانـةي كـة لـة ياســادا باسـيان كـراوةش بـة حــوكمي قاصـر ئـةوة وةلـيش وةصــي ئـةتوانن شـتيان بـؤ بكــر ن و             
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ووةش كـة باسـي   نـاوي بـرد  ( اوالد القاصـر )بةناويان تةسجيلي بكاتش لَيـرة موشـةريع كـة ئةمـةي هَينـاوةو بـة       
ــام   ــة ع ــردووة ب ــر)ك ــةوازحي و      ( اوالد القاص ــةكة زؤر ب ــة نةص ــرنش كةوات ــوكمي قاص ــة ح ــة ب ــي ك ئةوانةش

ســاَلن و  ــةيري ئــةوانين لةفةقــةرةي دووةمــين   11بةصــةريي هــاتووةش بــؤ ئةوانــةي كــة لــة ســةرووي  
لَيرةدا بؤ ئةوةي ئةو مـاَل  ئةوانةي كة باوكي و وةصي ئةتوانَيتش شتيان بؤ بكات بةناوةوةش دةسيت دةطريَيت 

و شتانةي بة  ةيري شةرعي بةدةسيت هَيناوة تةسجيلي نةكات بةناوي ئةوانةوةش تـا مشـولي ئـةوةش بكـاتش     
بةنيسبةت ئةوةي كة بؤضي تاواني تري تَيدا باس نةكراوةش ئةوانةي كة باس لة دةستكةوتين ماَل ئةكات بة 

لــة  ــنش ئيخــتالسش رشــوةش ئةوانــة ئــةحكامي   (311 تــا 315ش 317)نامةشــروعي لــة بابــةتي ماددةكــاني  
 .تايبةتي خؤيان هةية لة ياساي سزاكانش سزاي تابيةتي خؤشي هةيةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز ئةظ  عومةرش فةرموو
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سـبى  ـةيرى مةشـروق و ثَيناسـة بـؤ هةنـدَى حاَلـةتى تـرش         لَيرة باسى ئةوة كرا كةوا ثَيناسـة بكرَيـت بـؤ كة   

بةراستى ئةم ياساية تةنها ياسايةكة بؤ ئةوة دانراوة كةوا رَيكارى دائةنا بؤ هةيئةتَيك كةوا ضؤن كار دةكـاو  
ضؤن دروست دةبَى و ضؤن دادةمةزرَىش بؤية لَيرةدا جَيطاى ئةوانة دةبَيتةوة ئَيمـة ثَيناسـةى ئـةم حاَلةتانـة     

كـة طةنـدةَلى يـاخود هـةر حاَلـةتَيكى داهـاتى  َيـر مةشـروق بَيـتش بؤيـة ئـةوة ئـةبَيت لـة ياسـايةكى                بكةين
تايبةتدا بؤ بةرةنطار بوونةوةى طةندةَلى يان لةو شَيوانة ياسـايةكى تايبـةتى تـر هـةبَيت كـة ئـةو حاَلةتانـة        

تةوة ئةوةت نيشان دةدات كةوا ئـةو  باسى ئةوة كرا كةوا خاَلآ دووةم لَيرةدا هةر كة دةخيوَيني. ثَيناسة بكات
خةَلكةى كـة تـةعاموليان لةطـةَل دةكـا كـة بـة طةنـدةَلى ئيتيهـام دةكـرَين ثـَين ئـةوةى تـةحقيقيان لةطـةل              
بكرَيتش لَيرةدا باسى ئةوة دةكا كة دةَلَى ئيستيالَ مـاَ عـامش ئةطـةر هـاتو يـةكَيك وةزيوةيـةكى هـةبووش وة        

ةوردَيكى موحةدةدى هةيةش ضونكة بة هؤى ئةو وةزيوةوة ئةو مةوريـدة  سةروةتَيكى زياد كردش تؤ دةزانى م
وةردةطرَيتش ئةطةر هاتو ئةو مةوريدة زيادى كرد بة شـَيوازَيكى بَيبةرامبـةر بَيـت يـةعنى موسـاوى نـةبَيت       
لةطةَل ئةوةى كة وةريدةطرَيتش ئةوة لَيـرةدا دةكةوَيتـة جَيطـاى طومـان و شـكةوةش بؤيـة ئـةو خةَلكانـةى كـة          

زيوةى عاميان هةية لَيرةدا باس كراوةش بؤية ئَيمـة هـاور اين لةطـةَل ليذنـةى هاوبـةش كـةوا بـةو شـَيوةية         وة
 .مبَينَيتةوةش تةنهاو تةنها ئادابى عامى لَي هةَلطرَىش زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةش فةرمووبةرَيزان ئَيستا ئاخري سيا ة توَيننةوة بؤ ئةوةى بدةينة دةنطدانش ليذنةى هاو
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 :بةرَيز ئةظ  عمر امحد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 الفشل الراب        

 احكام الكسب غري املشراع    
 

 :املاد  الرابعة تشر     

يعترب كسبا  غري نشراع كل نال حشل تليه احا اخلاضعني ألحكام ه ا القانون لنفسه أا ليريه بسبب : أام 
 .أا التكليف العام أا الشفة أا نتيجة لسلوك خمالف لنص قانونياستيالل الوظيفة العانة 

ايعترب استيالم  ا قا  ملا تقام كل زياد  مل الثرا  تطرأ بعا تولي الوظيفة العانة أا التكليف العام أا : ثانيا 
نواردهمل  قيام الشفة تل  اخلاض  ألحكام ه ا القانون أا تل  زاجه أا أامده القشر نت  كانت متتناسب ن 

 .اتجااا تو اثبا  نشار نشراع هلا

يسري حكمل الفقر  ثانيا  نو ه ه املاد  تل  أي شخص حيوز بنية  فة أنوام  تانة نشارها كسبا  غري : ثالثا 
 .نشراع

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بكاتةوة؟ش  هةمووتان موتةفيقن لةسةر ئةوةش ئاخري سيا ةتانة؟ش بةرَيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز

ثةجناو ثَينج ئةندامى بةرَيز لةطةَلدايةش كَى لةطةَلدا نية؟ش يةك ئةندامى بةرَيز لةطةَلدا نيةش بَيريظان 
 .فةرموون بؤ مادةى هةذدة كة لة ئةسَلى ثرؤذةكة مادةى بيستةش فةرموو. سةرهةنط

 :بةرَيز عمر صديد هةورامي
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثرؤذةكةش كة دةبَيتة مادةى ثازدة مادةى حةظدة لة ئةسَلى
لة حاَلةتةكاني داهاتي نامةشروق سةبارةت بةسةرؤكي هةرَي  و جَيطرةكةي و سـةرؤك وةزيـران و   : يةكةم  

جَيطرةكةي و وةزيرةكان و بريكارةكانيانش و سةرؤك و ئةنداماني ثةرلةمان و سةرؤكي دةستة سةربةخؤكان 
يةكانش دةستة ئةجنومةني دادوةري ئاطـادار دةكاتـةوةش بـؤ ئـةوةى لَييـان      و بريكارةكانيان و بةرَيوةبةرة طشتي

 .بكؤَلنةوةو ئةطةر ثَيويست بووش بة ثَيى ياسا رةوانةى دادطايان بكةن
ي ئـةم ماددةيـةدا نـةهاتووةش دؤزةكـاني     ( يةكـةم )سةبارةت بة فةرمانبةرانى تر كـة لـةدةقي بةنـدي    : دووةم

تةكــة رةوانـةي دادطــاي تايبةاةنـدش يــان راسـتةوخؤ رةوانــةي دادوةري    داهـاتي نامةشـروق بــة طـوَيرةى حاَلة   
 .لَيكؤَلينةوة دةكرَين
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 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةرَيزان ماددةى بيست كة ئَيسـتا بـة عةرةبيةكـة دةخوَينرَيتـةوة لـة ئةسـَلى ثرؤذةكـة بيسـتةش بـةاَلم بؤتـة           

 .تة مادةى ثازدةش فةرموومادةى ثازدةش ئَيستا لة ئةسَلى ثرؤذةكة حةظدةية دةبَي
 :بةرَيز ئةظ  عمر

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املاد  اخلانسة تشر 

تتوىل اهليئة ابال  جملحمل القضاء مل حام  الكسب غري املشراع بالنسبة لرئيحمل امقليمل انائبةه، ا رئةيحمل   : اام 
اهليئةا  املسةتقلة ا اكالئ ةمل ا املةاراء      الوزراء انائبه، ، االوزراء ااكالئ مل، ارئةيحمل اأتضةاء الربملةان،  ارؤسةاء    

 .العانيني، ، للتحقيق  ي ا ااحالت مل اىل اةاكمل ا ق القانون إن كان هناك نقتض 
نةو هة ه   ( 1)حتال قضايا الكسب غري املشراع بالنسبة لسائر املوظفني غري املنشةوص تلةي مل مل البنةا    : ثانيا 

 .تحقيق نباشر  حسب امحوالاملاد ، اىل اةكمة املختشة أا إىل  قاضي ال
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةرَيزان ليذنةى هاوبةش رةئيتان لةسةر ئةمةش فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيى. بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة مادة حةظـدةى ئةسـلًََى ثرؤذةكـةش كـة بـووة مـادةى ثـازدة ئَيمـة ضـةند تَيبينيـةكمان هةيـةش لـة             

( اكةالء )ى يةكةمى مادةكة باس لـةوة دةكـرَى سـةرؤكى دةسـتة سـةربةخؤيةكانش سـةرؤكى دةسـتةكانش        بر طة
يـان هةيـة واتـة جَيطريـان     ( نواا)يان نية ( اكالء)هاتيةش ئَيمة ئةو ياسايانةى كة تا ئَيستا دةرمان كردووةو 

تش لةبـةر ئـةوةى بر طـةى دووةم    لَيرة البـدريَ ( ناراء تانيني)دةطؤر درَيت لة بؤ جَيطر ( اكالء)هةيةش وشةى 
دةيطرَيتةوة ثَيويست ناكا ناوى بَيتش هةروةها سةبارةت بة ثاشةو ثَين ناوى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيـران  
وش ســةرؤكى ثةرلــةمانش لــة دواى ســةرؤكى هــةرَي  و جَيطرةكــةىش بــاس لــة ســةرؤك و ئةنــدامانى ثةرلــةمان  

ةكةى وش وةزيرة بةرَيزةكانش بةو شـَيوةية دابر َيذرَيتـةوةش وة   بكرَيتش ئةوجا دواتر سةرؤكى وةزيران وش جَيطر
لة بر طةى دووةم تَيبينى ئةوةمان هةية كة مةحكةمةى موخةتةسة الدرَى ئةو دةستةواذةيةش لةبـةر ئـةوةى   
خؤى رَيكارة ياساييةكان ئةوةية كة دادطاى لَيكؤَلينةوة كةيسةكةش كَيشةكة لـةالى وى تـةواو دةبـَى و كؤتـايى     

دَيتش ئاراســتةى مةحكةمــةو داواكــارى طشــتى دةكــاش ثَيويســت ناكــا نــاوى مةحكةمــة بَيــت خــؤى رَيكــارة    ثَيــ
 .ياسايةكة بةو شَيوةيةش بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان لة هةرَيمى كوردستانش ئةو تَيبينيةمان هةيةش سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تكاية نةسةكةتان توَيننةوة ضى لَيدَيت
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيى.ز دبةرَي
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املاد  اخلانسة تشر

تتوىل اهليئة ابال  جملحمل القضاء مل حام  الكسب غري املشراع بالنسبة لرئيحمل امقليمل انائبةه، ا رئةيحمل   : اام 
انةواب مل، للتحقيةق  ي ةا    ااتضاء الربملان، ا رئيحمل الوزراء انائبه االوزراء ااكالئ مل، ارؤساء اهليئةا  املسةتقلة   

 .ااحالت ا اىل اةاكمل ا ق القانون إن كان هناك نقتض 
نةو هة ه   ( 1)حتال قضايا الكسب غري املشراع بالنسبة لسائر املوظفني غةري املنشةوص تلةي مل مل البنةا     : ثانيا 

 .املاد ، اىل قاضي التحقيق نباشر  حسب امحوال
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةرموونليذنةى نةزاهة ف
 :بةرَيز ئةظ  عمر امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة مادةى ثانزة كة حةظدةية لة ئةسَلى ثرؤذةكـةداش ليذنـةى ئَيمـة ثَيشـنيارى ئـةوةى كـردووة كـة        

وة هةروةها دةستةواذةى ثاشى دةسـتةواذةى بةرَيوةبةرَييـة طشـتيةكان    ( اخبار)بطؤر درَيت بة ( إبالغ)وشةى 
ةى بة ثلـةى هاوشـَيوةيانن زيـاد بكرَيـتش وة ثشـتطريى رةئـى ليذنـةى هاوبةشـين دةكـةينش زؤر          وشةى ئةوان

 .سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةرَيزان كَى ئةيانةوَى لةسةر ئةم ماددةية قسة بكات؟ش ناوةكانتان دةنووس ش ئةم بةر َيزانة دةيانـةوَيت قسـة   
ا سـؤفىش بـةفرين حسـ ش ذيـان عمـرش مسـرية طـؤرانش كـاوة         أمحد وةرتىش ئاسؤ كري ش حسن حممدش دانـ ).بكةن

 .أمحدش فةرموو. كةسى تر هةيةش بةرَيز د( ياهرحممد أم ش عبداهلل علىش لال 
 

 (:وةرتى)علي  أمحد ابراهي. بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وابـزامن ئـةوة بـوو كـة     سةبارةت بة مادةى حةظـدة كـة دةبَيتـة مـادةى ثـازدةش نـازامن ر اى ليذنـةى هاوبـةشش         
ــت ديــارة رايةكــةى خؤيــان طؤر يــوةش ئةطــةر فةقــةرةى يةكــةم وةكــو خــؤى      هــةردوو فةقةرةكــة دةمــج بكرَي

رئةيحمل  )عنى لـة ثَيشـدا   ةمبَينَيتةوةش لَيرةدا راستى ئَيمةش لةطـةَل ئـةوةم كـة ئـةوو ثـاش و ثـَين تـرَينش يـ        
ضونكة نائيب و سكرتَير نةنووسـراوةش وة  ( اء الربملانامقليمل انائبه، ارئيحمل الربملان انائبه، االسكرتري، اأتض

وكالو روئةساى هةيئاتى موستةقيلةو وكةالو مودةراى عامي ش ئةوانة البربَينش بةاَلم تَيبينيةك هةية لَيرة )
ئةطةر ئةمانة ئةَلَى ئيحالةى ئيبال ى مةجلسى قةزا ئةكاش كة من ثَي  باشة لة جياتى ئيبالغ ئيخبـار بَيـتش   

ئةطةر ئةو حاَلةتة بؤ رةئيسى مةجليسى قةزاو ئةعزاى مةجليسى قةزا بـووش ئةمانـة بـؤ كـوَى ئيـبالغ      باشة 
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دةكرَيتش يةعنى ئةمـةش خـؤى سـوَلتةى قـةزائين بةشـَيكة لـة سـَى سـوَلتةكان تةبكـةنش ئةمـة تـةنها لَيـرة             
مةجليسـى قةزايـة    سوَلتةى تةنويزى لةطةَل سوَلتةى تةشريكى باس كـراوةش ئـةدى بـؤ سـوَلتةى قـةزائىش كـة      

ئةمانة ئيبالغ دةكرَين بؤ مةجليسى قةزاش ئةدى ئةطةر ئةم حاَلةتة بؤ مةجليسى قةزا خؤى بووش ئةمانة بؤ 
مــن ثـَي  باشــة دار شـتنةوةكة بــةو    (حتةال : ثانيةةا )كـوَى ئيخبــار دةكـرَينش ئةمــة يةكـةمش بــؤ فةقـةرةى دووةم     

يا الفساد االكسب غةري املشةراع بالنسةبة لسةائر املةوظفني      حترك اهليئة الاتو  اجلاائية مل قضا)شَيوةية بَيت 
واتة لة جيـاتى  (  نو ه ه املاد ، اىل قاضي التحقيق نباشر  حسب امحوال( 1)غري املنشوص تلي مل مل البنا 

 .بَيتش زؤر سوثاس(  حترك اهليئة( )حتال)
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشش بةرَيز ئاسؤ كري ش فةرموو
 (:ئاسؤ)بكر كري  حممدبةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم ئةو مادةيةش هةردوو بر طةكةى بكةنة يةك وش بةم شَيوةية دابر َيذرَينةوةش لة حاَلةتةكانى 
داهاتى نـا مةشـروعدا هـةموو ئةوانـةى كـة مـادة ضـوارى ئـةم قانونـة دةيانطرَيتـةوةش ئـةوا دةسـتة بـة ثَيـى               

 .نةى دادطاى تايبةاةند يان قازى لَيكؤَلينةوة دةكاتش سوثاسحاَلةتةكان ر ةوا
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :حسن حممدش فةرموو. بةرَيز د
 :بةرَيز حسن حممد سورة

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من رةئي  واية كة هةموو قةزايةى فةسادش ئيحالةى مةجلسى قةزا بكـرَىش مةجلسـى قـةزا حـةقى هةيـة كـة       

بقرار جملةحمل القضةاء امتلة     )حكةمةى موختةس بكاتش بؤية بة رةئى من وا دابر َيذرَيتةوةش وة تةشكيلى مة
وة بة ( بناءا تل  يلب رئيحمل اهليئة تشكل هيئة اةكمة املختشة بالنظر مل قضايا جرائمل الفساد أينما اقعت

 .تش زؤر سوثاسنسبةت كةسَيكيشةوة بَيت يةعنى لة حاَلةتَيكدا ئةطةر مةحكةمة موختةس مبَينَي
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بةرَيز خورشيد أمحدش فةرموو
 :بةرَيز خورشيد أمحد سلي  

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ياسا هةموو كةسَيك دةطرَيت لة واَلتش لة سةرؤكى هةرَي  هةتا ئاخر فةرمانبةرش هةموو جارَيك ئَيمة دَيـ   

سةرؤكى هةرَي ش وش رةئيو وزةراوش ئةمة ئةم تةحديدةش بة  خسوسيةتَيك دةدةين مةسةلةن دةَلَي  ئةمة بؤ
رةئى من باش نينةش ضونكة ياساش ياساية ثَيويست ناكاش ياسا هةموو كةسـَيك دةطرَيتـةوةش  هـةر لـة سـةرؤكى      

زايدةش ئَيمة تةنها ئيكتيواء ( أوال)هةرَي  هةتا ئاخر فةرمانبةرش لةبةر ئةوة بةرةئى من خاَلى بةندى يةكةم 
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حتال قضايا الكسب غري املشراع بالنسبة لسائر املشمولني بنحكام ه ا القانون إىل )بكةين بةو شكلة ( ثانيا)بة 
 .  زؤر سوثاس (جملحمل القضاء أا اةكمة املختشة اإىل قاضي التحقيق نباشر  حسب امحوال

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةرَيز دانا سؤفىش فةرموو

 :دانا  سكيد سؤفى. دبةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيمواية تةئكيد كردنةوة لةسةر ئةوةى كة نـاوى بـا بَلـَي  ئـةو ثؤسـتانة هـاتووةش ئاسـايية ئَيمـة لةبـةر          
ئةوةى لة واَلتَيك دةذينش لةوانةية هةندَيك جارش يةعنى بة زةمحةت بتوان  ياساكان لة هةموو شـوَينَيك و  

بةاَلم ئةطةر قرارَيك ئةو ياساية ئـةو مادةيـة مبَينَيتـةوةش مـن ثَيموايـة      لةسةر هةموو كةسَيك ثيادة بكرَيتش 
دةبَى سةرؤكى وةحداتنى ئيداريشى بؤ ئيزافة بكرَيـتش لةبـةر ئـةوةى ئَيمـة لـة مادةكـانى ثَيشـوو ئـةوانين         

يـة  مةمشول كراون بؤ ئةوةى كة ئةو ياساية بةسـةرياندا تـةنويز دةبَيـتش بـةاَلم لَيـرة دةرخـراوةش مـن ثَيموا       
 .دةبَيت ئيزافة بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةست خؤشش بةرَيز بةفرين حس  خليوةش فةرموو

 :بةرَيز بةفرين حس  خليوة
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مــادةى حةظــدة بر طــةى يةكــةمش كــة بــاس لــة ثلــة تايبةتيــةكان دةكــاش مــن ثَيمباشــة نــاوى ثلــة تابيةتيــةكان   
لةبةر ئةوة ئةطةر لة يادم بَيت لة مـادةى ثَينجـى ئةسـَلى ثرؤذةكـةش ياسـاكة لـة رابـردووداش ئَيمـة         نةهَينرَىش 

ناوى ئةم ثلة تايبةتانةمان هةموو هَيناش كة دةرخستةى بةرذةوةندية داراييةكانـةش ثَيشـكةش بكـةنش كـة تـؤ      
ةشــروعة يــان نــاش دةرخســتةى بةرذةوةنــدى دارايــى خؤتــت ثَيشــكةش كــردش لــةو كاتــة زانيــت داهاتةكــةى م  

ثَيويست ناكا جارَيكيكة ناوى بهَينرَيتـةوةش ثَيمباشـة هـةردوو بر طةكـة لـة يـةكرت بـدرَيت و لـة بـرى ناوةكـة           
 .بنووسرَى هةموو ئةوانةى كة حوكمةكانى ئةم ياساية ئةيطرَيتةوةش زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .           دةست خؤشش بةرَيز مسرية طؤرانش فةرموو

 :بةر َيز مسرية عبداهلل طؤران
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددة ثازدة بة ر ةئي من هةردوو ماددةكة دةمج بكرَيتش لَيرة باسي دةزطاي عةسكةري و سةربازي نةكراوةش 
ــةوَي ر وودةداتش        ــاتر ل ــدةَلي زي ــة طةن ــة ك ــكةري هةي ــواي عةس ــةندةها لي ــت ض ــة بكرَي ــةوين ئيزاف ــةر ئ ئةط

لةطةَل موحةققي هةيئة ئةوانةش ئيزافة بكرَيـتش سـةرؤكي يةكـة ئيدارييـةكانينش زؤر     ئةجهيزةي ئةمينش 
 .سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز ذيان خانش فةرموو
 :بةر َيز ذيان عمر شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة وا بـــةباش دةزامنش لـــةدواي بةر َيوةبـــةرة طشـــتيةكانة 15كـــة دةكاتـــة مـــاددةي  17بةنيســـبةت مـــاددةي 
ئةجنومـةني ثارَيزطـاو ئةجنومةنـة خؤجَيييـةكانين ديـاري بكرَيـتش بةنيسـبةت خـاَلي دووةمش مـادام بــةثَيي          
ر َيكارة ياساييةكان ر ةوانةي دادطا كراوةش ئةم بر طةية زيادةش نـةك هـةر تـةنها دادطـاي تايبـةت البربَيـتش وةك       

 .البدرَيتش زؤر سوثاسدكتؤرة ر ؤذان وتيش بةَلكو هةموو بر طةكة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز كاوة حممد ام ش فةرموو
 :بةر َيز كاوة حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موعالةجة كراوةش كة لةماددةي ضوارةم دةَلَيت حوكمةكاني ئـةم ياسـايةش    4ثَي  واية لة ماددةي  15ماددةي 
لــة بر طــةي يةكــةمي  15َيبــةجَي دةكرَيــتش ئينجــا بر طــةي يةكــةمي مــاددةي بةســةر ئةوانــةي خــوارةوةدا ج

دا ناوي هةموو ئةو ثؤست و ثالنة هاتووةش كة حوكمي ئةم ياسايةيان بةسةردا جَيبةجَي دةكرَيتش 4ماددةي 
 .بؤية من بر طةي يةكةم بةزياد دةزامنش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليش فةرمووسوثاسش بةر َيز عبداهلل ع
 :بةر َيز عبداهلل علي ابراهي 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَي  واية هةمووجارَيك ناوهَينانةوةي لةسةرؤكي هةرَيمةوة تـا خـوارةوةش ئةنـداماني ثةرلـةمانش جَيطـرش      
بةر َيوةبةري طشيت و ئةمانةش هةر بةياسا خؤي ئةمة طومان خسـتنة سـةر هـةموو كةسـةش لةبـةر ئـةوة هـةر        

ساكة خؤي لة ثَيشةوة وتوومانة هةموو ئةوانةي كـة ئـةم ياسـاية دةيانطرَيــتةوةش ياسـا بـؤ هـةموو كةسـةش         يا
هةمووجار ناو هَينانةوةي خةَلك كة كَي دواي كَي دةكةوَيتش ئةمةش بؤ خـؤي طومـانَيكي تـرةش لةبـةر ئـةوة      

ؤر ئةمحةد باسـي كـردش ئةطـةر    من ثَيشنيار دةكةم ناوي كةس نةهَيندرَيتش خاَلي دووةميش  ئةوةية كة دكت
 .دةسةِتي دادوةري خؤي تووشي ئةوة بووش ئةو حةواَلةي كَي دةكرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز لال تاهرش فةرموو
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 :ابراهي  ياهر بةر َيز لال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (هليئة ابال  جملحمل القضاء مل حام  الكسب غةري املشةراع  تتوىل ا: اام )ئةطةر بَيت و سةيري ماددةكة بكةينش 
للتحقيق  ي ا ااحالت ا اىل اةةاكمل ا ةق القةانون ان    )وة ئةطةر بَي  و ئةخريي جوملةكة توَينينةوةش دةَلَيت 

ئةمة لَيرةدا تـةناقوزَيك هةيـةش لةسـةرةتاوة ئـةوة كةسـيب  ـري مشـروعةش ئةخريةكـةي          (كان هنال  نقتض 
للتحقيق  ي ا ااحالت ا اىل اةاكمل )ةطةر هاتو ثَيويست بووش بؤية من دةبين  كة يةكسةر بكرَيت بة دةَلَيتش ئ

ئةوة البربَيتش ضونكة خؤي لة ثَيشدا كةسب  ـري مشـروعةش بؤيـة    ( ان كان هنال  نقتض )وة ( ا ق القانون
 .سوثاسثَيويست ناكاتش ضونكة ئةوة جةرميةيةو جةرميةش موقتةزاي ثَي ناوَيتش زؤر 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ ئَيوةي بةر َيز ليذنةي هاوبةش تكاية ر ةئيتانش فةرموون
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دواي ئةو تَيبينيانةي كة درا لةسةر ئـةم ماددةيـةش بؤضـي هةنـدَي ثؤسـت و وةزيوـةي تَيـدا هـاتووةش لةطـةَل          

يا مةجليسةكاني تر يان هةيئةكاني ترش ياخود باقي مةجلسي قـةزاش يـان حاكمـةكان كـة باسـي      ناوةكانيانش ئا
لةسةر كراش ئةي ئةوانة ضيان لَي بةسةر دَيتش ئةمـة لَيـرةدا خاصـة بـة هةنـدَيك لـةو ثؤسـتانةش كـة ئةمانـة          

تش هـيض كةسـَيكي   ثؤسنت و ثَيويستة برَيتة مةجلسي قةزاش ر استة ياساكة بة عام هةموو كةسَيك مشول ئةكا
بـة عـام هَيناومانةتـةوةش لةسـةر     ( تسري احكةام هة ا القةانون   )دا وتوومانة 4نةهَيشتوةتةوةش ئَيمة لةماددةي 

هةر سَي دةسةِتةكةش تةشريكي و تـةنويزي و دادوةريش لةهـةنَي شـوَيندا بـاس لـة حوكـام و مـودعي عـام و         
ن هاتووةش بـةِم لَيـرةدا بؤضـي ئةمـة ئيحالـةي      ئيشراي عةدلي وهةموو مةحاك  و عامليين سوَلتةي قةزائي

مةجلسي قةزا ئةكرَيت؟ش ئَيمة ثَيمان باشة لَيرةدا ئةمة كـة هـي هـةر سـَي سـةرؤكايةتيةكةيةش ر اسـتة كـةس        
فةرقي نيةش هةموومان يةكسان  بةرامبةر بة ياساش هةموومان هاووِتي ئـةم وِتـةينش كـةمسان نامانـةوَيت     

كش ئةطةر خوا نةكردة كارَيكي ناشةرعي لَي وةشايةوة لةم ياسايةدا ثاساوَيكي بـؤ  هيض كةسَيك بةهيض ثاساوَي
بهَيندرَيتةوةش بةِم ثَيويستة حسابي ثؤست و ثلةكانيشيان بكرَيتش ضونكة ئةم ثؤست و ثالنـةش هةنـدَيكيان   

بَيـتش ئيحالـةي    حةسانةي تايبةتيان هةيةش هةر ئةو ر َيكارة نية كة دةستةي نةزاهة يان هةر دةزطايةكي تـر 
بكات بؤ هةر مةحكةمةيةكش ثَيويسيت بةوة هةيةش ضةند ر َيكارَيكي تايبةتي خؤي بطرَيتةبةرش يةكَي لةوانةش 
مةسةلةن سةرؤكايةتي هةرَيمةش ئةوة جَيطرةكةيةتيش ئةوة ثَيويستة برَيتة سـوَلتةيةكي قـةزائي بـةرزش لـةو     

ادوةريية سةربةخؤيةش ياساي تايبةتي خؤي هةيـةش سـةيري   سوَلتة قةزائيةدا كة ئَيمة هةمانةش سوَلتةيةكي د
كَيشةكة ئةكرَيتش بةطوَيرةي ئةوراقةكانيش لةطـةَل جـةنابي سـةرؤك وةزيـران وسـةرؤكي هـةرَي  و سـةرؤكي        
ثةرلةمان وجَيطرةكةيش ر ووبـةر ووي كـاري ياسـايي دةبنـةوةش هـيض فـةرقَيكي نيـةش بؤضـي لَيـرةدا سـكرتَيري           

َيري ثةرلـةمان وسـةرؤكي ثةرلـةمان وئةنـداماني ثةرلـةمان بـة حـوكمي ياسـاش هـةر          ثةرلةمان نايةتش سـكرت 
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هةموويان ئةندامي ثةرلةماننش بةِم لَيرةدا ثؤستَيك دراوة بةوش دةستةيةك دروسـت كـراوة ئـةوة سـةرؤكةش     
ئــةوة جَيطــرةش ئــةوة ســكرتَيرةش بةنيســبةت ئــةوةي تــر كةباســكراش ئــةو مةســئةالنة بؤضــي لَيــرةدا ئيحالــةي  

داش زؤر بامسـان لةسـةر كـردش كـة      6مةحكةمةي تايبةت يان مةحكةمةي تةحقيد ناكرَيتش ئَيمة لة مـاددةي  
هةموو قةزايةكاني ئةم دةستةي نةزاهةيةش ر ووبةرووي مةحاك  دةبَيتةوةش ئةو مةحكةمةيةش كة يةكسـةر  

مـات اجلزائيـةش بـةطوَيرةي    اكاقر ووبةرووي دةبَيتةوة مةحكةمةي تةحقيقةش ئةوة بةطوَيرةي قانوني اصـول  
ئةو دةسةِتةي كة دراوة بة سـوَلتةي قـةزائي ئـةم مةحكةمانـة كـة عائيـدي مةجلسـي قـةزانش مةحكةمـةي          
تةحقيقةش جوحنةيةش جينايةتةش باقي مةحكةمةكاني ترينش هةركةس بةثَيي ئيختصاصي خـؤي ئيجرائـاتي   

ن بةرامبـةر دةكرَيـتش ئَيمـة بةنيسـبةت     خؤي ئةكاتش ئيحالـةي مـةحاك  ئـةكرَيتش ئيجرائـاتي ياسـايي خؤيـا      
خؤمان وةكو ئةم ليذنة هاوبةشـةش كـؤك  لةسـةر ئـةو موقتةرةحـةي كـة ليذنـةي نةزاهـة ثَيشكةشـي كـردش           

 .هيض تَيبينيةكي ترمان لةسةري نيةش سوثاس( البار جملحمل القضاء) بكرَيت بة( ابالغ)لةسةر ئةوةي كة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شريش فةرمووسوثاسش دكتؤر بة
 :بشري خليل تؤفيد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان باسيان لةوة كردش كة ئةمة بؤ ناوي سةرؤكي يةكة ئيدارييةكاني تَيدا نيةش 

ولي هةروةها عةسكةريين تَيدا نيـةش دةبَيـت بـاس لـةوانين بكرَيـتش ئَيمـة ثَيمـان وايـة لـة خـاَلي دووةم مشـ           
ئةوانة هةموويان دةكاتش بةِم بؤ ئةنداماني ئةجنومـةني ثارَيزطـاش ئةطـةر بكرَيـت جَيطـاي بكرَيتـةوةش ئـةوة        

بالنسبة لسائر املوظفني غري املنشوص تلي مل مل )دةكرَيت لة دووةم ئةوة بكرَيتش لةثاش ئةوةي كة نووسراوة
لـةواني تـردا ئَيمـة     (ااتضةاء جمةالحمل اةا ظةا     حةاا  امداريةة  ونو ه ه املاد  مبا  ي مل رؤساء اال( 1)البنا 

 .لةطةَل ر اي ليذنةي هاوبةش ش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .....خواتان لةطةَل 1ن تا سةعات بةر َيزان دانيشتنةكة دوا دةخةي
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 دانيشتين دووةم
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ام دةب  لةسةر دانيشتنةكةمانش داوا لة هةر سـَي لَيذنـةي ياسـايي    بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبانش بةردةو
و دارايــي و نةزاهــة دةكــةين فــةرموون بــؤ ســةر مينةصــةش فــةرموون لَيذنــةي هاوبــةش ئــاخري صــيا ةتان     

 .توَيننةوة بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدان
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ة تشراملاد  اخلانس

تتوىل اهليئة إلبةار جملةحمل القضةاء مل حةام  الكسةب اليةري املشةراع بالنسةبة لةرئيحمل اإلقلةيمل ا نائبةه ا            / أام 
رئةةيحمل ا أتضةةاء الربملةةان ا رئةةيحمل الةةوزراء ا نائبةةه ا الةةوزراء ا اكالئ ةةمل ا رؤسةةاء اهليئةةا  املسةةتقلة ا نةةواب مل 

 .للتحقيق  ي ا ا إحالت ا إىل اةاكمل ا ق القانون
حتال قضايا الكسب اليري املشراع بالنسبة لسائر املوظفني اليري املنشوص تلي مل مل البنةا أام  نةو هة ه    / يا ثان

 .املاد  إىل قاضي التحقيق نباشر   حسب األحوال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيسـتا دةخرَيتـة    ر ؤذان خوَيندييةوةش موناقةشةي لةسةر كرابـووش .كة بةر َيز د( 15)بةر َيزان ئَيستا ماددةي 
دةنطدانش بةو شَيوةيةي بة عةرةبي خوَيندييةوةش ثاشـان تةرجومـة دةكرَيتـة كـورديش عةرةبييةكـة دةبَيتـة       

كةس ( 1)ئةندامي بةر َيز لةطةَلدايةش كَي لةطةَل دا نية؟ ( 56)ئةساسش كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكات؟ 
فـةرمووش ببـوورن   ( 14)نط ثةسند كراش ئَيستا بؤ ماددةي كاك خورشيد أمحد لةطةَل دا نيةش بة زؤرينةي دة

 .ش فةرموو(16)بؤ ماددةي 
 :بةر َيز عمر صديد هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:16)لة ئةصلي مةشروعةكة دةبَيتة ماددةي ( 11)ماددةي 

دةسـتة حجـزي   سةرؤكي دادطاي تايبةاةنـد بـة بينـيين داواي داهـاتي نامةشـروق بـؤي هةيـة لةسـةر داواي         
 .ئيحتياتي تاتة سةر ساماني تؤمةتبار يان هاوسةري يان منداَلة ناكامةكاني

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة عةرةبين فةرموو بيخوَينةوة
 :بةر َيز ئةظ  عمر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  السادسة تشر
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إيقاع احلجةا اإلحتيةايي تلة  أنةوال املةت مل أا       وز لرئيحمل اةكمة املختشة بنظر دتو  كسب اليري املشراع 
 .زاجته أا أامده القا ريو بناءا  تل  يلب اهليئة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي هاوبةش ر ةئيتان؟
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةي لـَي بكـةينش لةبـةر ئـةوةي لَيـرةدا      ئَيمة لة لَيذنةي هاوبةش ثَيمان واية ئةم ماددةية بةو شَيوةي خـوارة 

ي موتةهـةمي هَينـاوةش تـةبيكي    (أنةوال )و دووةم بة كةليمـةي  (  وز لرئيحمل اةكمة املختشة)باسي كردووة 
ئةو مةحكةمةي كة ئـةو قةزييانـةي بـؤ ئيحالـة دةكـرَي مةحكةمـةي تةحقيقـةش مةحكةمـةي تـةحقيد بـة           

هَيشـتا ئـةو كةسـةي ئيحالـة     / ك  ئيشـراي دةكـاتش دووةم  تةبيكةتي حال ريئاسةت نيةش هةيئة نيةش يةك حـا 
دةكرَي نةبؤتة موتةهةمش سيوةي موتةهةمي وةرنةطرتووةش لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة موتـةفق  بـةم صـييةيةي       

للمحكمة ا مل قضايا الكسب اليري املشراع إيقاع احلجا اإلحتيايي تلة  أنةوال املطلةو     )خوارةوةي لَي بكةينش 
 .سوثاس ،(ته ا أامده القشرالتحقيق نعه ا زاج

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي نةزاهة فةرموون
 :بشري خليل حداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ئةصلي ثرؤذةكةش وا بـة بـاش دةزانـَي كـة بـةم شـَيوة نـوَي يـة         ( 11)لَيذنةكةي ئَيمة بة نيسبةت ماددةي 

 :دابر َيذرَيتةوةش بة عةرةبيةكةي
ل  قاضي التحقيق املختص مل دتةو  الكسةب اليةري املشةراع إيقةاع احلجةا اإلحتيةايي تلة  أنةوال املةت مل أا           ت)

الااجةةة أا األامد القا ةةريو بنةةاءا  تلةة  يلةةب اهليئةةة تةةاا األنةةوال الةةيت م ةةوز حجاهةةا ا ةةق أحكةةام قةةانون    
 (.التنفي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

/ سةر ئةو ماددةية قسة بكاتش تةنها سَي ئةندامي بةر َيز دةيانةوَي قسة بكـةن بةَلَيش بةر َيزانش كَي دةيةوَي لة
 .أمحد وةرتيش فةرموو.شوان كري  كابانش عبدالسالم بةرواريش د

 :بةر َيز شوان كري  كابان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةحويل كــراوة بــؤ مـن يــةك ثرسـيارم هةيــة بـة تايبــةتي لـة بــةر َيزاني لَيذنــةي ياسـاييش ئــةم قةزييـة كــة تـ       

مةحكةمةي تايبةاةند يان مةحكةمةي موختةصش لةوة نةبؤتةوة هةيئةكة كة ئةم كةسة تاوانبارة؟ ئينجا 
داويةتي بة مةحكةمة؟ يان هَيشتا مةشـكوكة لـةوة؟ ئةطـةر لـةوة بووبَيتـةوة كـة ئـةو كةسـة تاوانبـارة بـةو           
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و طةندةَلي يـةش دةبـَي فيكلـةن موتةهةمةكـة      قةزييةي كة لة سةرَييتش ثارة خواردنة يان هةر شتَيكي فةساد
مبَينَيتةوةش بةِم ئةطةر ئةوة وانية حةق نية بةر اسيتش ر استة ئةوة ناكرَي موتةهةم بَيش من تكام وايـة ئـةو   

 .بةر َيزانة ئةوةمان بؤ زياتر ر وون بكةنةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش بةر َيز عبدالسالم بةرواريش فةرموو(هاملت مل بريء حت  تثبت إدانت)، سوثاس
 :بةرواري نشطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلال من تَيبينيةكةم دةكةمة ثرسيار لة نةزانيين خؤم دةربارةي ذن و مناَل لَيـرةش ئَيمـة لـة ثَيناسـةكردني     

نـي خـؤي يـان مناَلـةكاني كةسـيب  َيـر       كةسيب  َيـر مةشـروق زانيمـانش ضـونكة ر َيطـا هةيـة ئـةو بـة نـاوي ذ         
مةشــروق بكــاتش ئــةوة تــةحقيقي كــردووةش بــؤي ديــار بــووة كــَي عيالقــةتي موباشــريي لةطــةَل كةســب  َيــر   
مةشروعة هةيةش لَيرة زؤر ئيحتيمال هةية ذن و كور ةكان هيض عيالقةتيان ثَي نيـةش كةضـي ماددةكـة حـةق     

كسـب  ـري   )ن بكرَيش لةبـةر ئـةوةي ئةوانـةش مةصـادري     دةدات بة ئةوةي كة حةجزي ئةموالي ذن و مناَلي
كةل الة يو هلةمل     و)ةكة خؤيش قةزييةكة ئةطةر عيالقةتي ئَيمة لة باتي ئةوة بَلَي  (case)نش بةِم (مشروق

باشرت نية ئةوها بة ر ةها ر َيطا بـدةين بـة مةحكةمـةش بـَي ئـةوةي ر ةنطـة ذن و منـاَلي هـيض         ( تالقة بالقضية
 .ش من ثرسيارة زياتر(كسب)بَيتش ضونكة ئةوة جياوازة لةوةي تةعريوي  عيالقةتيشيان ثَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .أمحدش فةرموو.سوثاسش بةر َيز د
 :أمحد إبراهي  وةرتي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةحقيد ئـةو  منين لَيرة لةطةَل ئةوةم لة جياتي مةحكةمةي موختةصة قازي تةحقيد بَيش يـةعين قـازي تـ   

ش منـين  (تاا األنوال اليت م وز حجاها)نةزةري دةعوا دةكاتش ئيقاعي حجزي ئيحتياتيش لة ئةخريةكةشدا 
لةطةَل ئةو ر ةئيةمةش بةِم لَيرة موتةهةمش ديارة مةبةست تؤمةتبارة كة كةسَي لةو حاَلةتةي حاَلةتي فةساد 

ةرةد تؤمةتي لةسةرةش كة ئـةوة لَيـرة زؤر ئاسـايي يـة     تؤمةتبار دةكرَيش خؤ ئةوة نةبؤتة تاوانبارش بؤتة موج
 .ئةطةر ئةو وشةية لة شوَيين خؤي مبَينَيتةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ ئَيوةي بةر َيزش لَيذنةي هاوبةش فةرموون
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وان كـردي جـةنابت جوابـت دايـةوةش بـةِم بـة نيسـبةت ئـةوةي كـة كـاك           بة نيسبةت ئةو ثرسيارةي كاك شـ 
عبدالسالم و كاك أمحد ويستيان تةوزيي لةسةر بكةنش بؤضي لَيرة موشةريع هةوَلي ئةوةيةتي حجز تاتة 
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سةر ماَلي ذنةكةي و مناَلة قاصريةكاني؟ هةدةي موشةريع ئةوةية ئةو ماَلة ماَلي عامةش بـؤ ئـةوةي نـةر واتش    
ر َيتةوة بؤ عـامش بـؤ دةوَلـةتش ئـةو حيجـزةش كـة ئـةو مةحكةمةيـة دايـدةنَيش حيجزَيكـي ئيحتيـاتي يـةش             بطة

حيجزي تةنويزي نيةش حيجزي ئيحتياتي بة طوَيرةي قانون تةدابريي ئيحتريازي يةش هةندَيك ئيجرائاتة بـؤ  
ــةو   ــي ئ ــةزة كردن ــةوَيش   (case)حماف ــةوة دةك ــة اليةك ــو ب ــةتا وةك ــوز )ة ه ــد ز ــةو ت( ق ــةوها  ئ ــة ئ ةحقيقات

دةرنةضَيت حيجزة ئيحتياتةكةي لةسةر الدةضَيت و كؤتايي ثـَي دَيـتش بؤيـة موشـةريع لَيـرة داواي كـردووة       
ئةوراقةكاني دةضَيتة الش بـؤ ئـةوةي ئـةو طومـان لَيكـراوةي كـة ئيحالـةي ئـةو         ( نباشر  )ئةو مةحكةمةي كة 

ردنـي ئـةو ماِنـة بكـاتش ئـيرت موَلـك بَيـت يـان         مةحكةمة كراوة فرياي ئةوة نةكةوَي طؤر انكاري لة نـةقل ك 
حيسابي جاري بَيش يان نةقد بَيش يان ثارة بـَيش تـةدبريَيكي ئيحـتريازي بـؤ دادةنـَي ش موةقـةتي يـةش حيجـزي         
ئيحتياتي ثَي دةوترَيش لةبةر ئـةوة ئَيمـة وةكـو لَيذنةكـة هـيض كَيشـةيةكي لةسـةر نـابين  ئةطـةر حيجـزي           

سبةتي ئةوةي مةحكةمةي تةحقيد بَي يان ريئاسـةي مةحكةمـةش ئَيمـة واـان لـة      ئيحتياتي بَيش ئةوة بة ني
ش يـةعين ئـةو مةحكةمـةي كـة ئةوراقـةكاني      (حمكمة املختشة)ش كة واان (للمحكمة املختشة)ثَيشةوةش واان 

بؤ حةواَلة كراوةش تةحصيل حاصل بة طوَيرةي قانوني ئصـولي موحاكـةماتي جـةزائيش ئـةوراق يةكـةم جـار       
 .تة الي مةحكةمةي تةحقيدش ئيرت دواتر بؤ ئَيوةي بةر َيزةش سوثاسدةضَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةردوو لَيذنة ئَيستا دوو بؤضووني جياوازتان هةيةش ئةطةر ر َيكي تةن لةطةَل يةكش يان يةكش يةك تةينة 
 .دةنطدانةوة؟ فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

ش ئـةوي تـري وةكـو خـؤي     (للمحكمةة )ئَيمة وةكو لَيذنةي هاوبةش ر َيك كةوت  لةسةر ئـةوةي كـة بكـرَي بـة     
 .حيجزة ئيحتياتييةكة دةمَينَيتةوة تا كؤتايي بر طةكة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةمووي توَيننةوةش ئاخري صيا ة هةمووي توَيننةوة

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

للمحكمة ا مل قضايا الكسب اليري املشراع إيقاع احلجا اإلحتيايي تل  أنوال املطلو  التحقيق نعه ا زاجته )
 (.ا أامده القشر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة كـؤي  ئةندامي بةر َيز لةطةَلدايةش كَي لةطـةَل دا نيـة؟ بـ   ( 56)بةر َيزان كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكات؟ 

 .يةش فةرموو(19)لة ئةصَلي ثرؤذةكة ماددةي ( 15)دةنط ثةسند كراش كةس دذ نيةش ئَيستا بؤ ماددةي 
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 :بةر َيز عمر صديد هةورامي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:17)لة ئةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةي ( 19)ماددةي 
كةسـَيكي ديكـة بـة دةسـتهَينابَيتش بـة زينـداني       هةر كةسَيك داهاتَيكي نامةشروعي بؤ خؤي يان بـؤ  / يةكةم

 .كردن و بة  ةرامةي هاوتاي بةهاي داهاتة نامةشروعةكة سزا دةدرَيت
بةسةرضووني داواي سزايي لةبةر هؤي مردن بة حوكمي دادطاي تايبةاةند ر َيطـا لـة طةر اندنـةوةي    / دووةم

َي سـاَل دا لـة ر ؤذي مردنةكـةوة لـة سـاماني      داهاتي نامةشروق ناطرَيت و بة ثَيي داواي دةسـتة لـة مـاوةي سـ    
مَيردةكة و منداَلة ناكامةكانيان دةطةر َيتةوة بة جؤرَيك هاوتا بَيت لةطةَل ر ادةي سوود وةرطرتين لة داهاتـة  

 .نامةشروعةكة
دةبَي دادطاي تايبةاةند فةرمان لة ئاست مَيـرد و منداَلـة ناكامـةكان بـداتش ئةوانـةي سـووديان لـة        / سَييةم

اهاتي نامةشروق وةرطرتووة بة جَيبةجَي كردني حوكمةكة بة بر يين بر َيك لة سـاماني هـةر يـةكَيكيان بـة     د
 .  بر ي سوود وةرطرتنةكةيان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة عةرةبين
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :أ ل املشراع املاد  السابعة تشر، املاد  التاسعة تشر نو

يعاقب بالسجو ا بيرانة نسااية لقيمة الكسب غري املشراع كل نةو حشةل لنفسةه أا ليةريه تلة  كسةب       / أام 
 .غري نشراع

م  ن  إنقضاء الاتو  اجلاائية بو ا  نو رد الكسب اليةري املشةراع حبكةمل نةو اةكمةة املختشةة بنةاءا         / ثانيا 
تاري  الو ا  ا تسرتد نو أنوال الةااج ا األامد القا ةريو بقةار     تل  يلب نو اهليئة لالل ثالث سنوا  نو

 .إستفادت مل نو الكسب اليري املشراع
تل  اةكمة املختشة أن تننر مل نواج ة الااج ا األامد القشر ال يو إستفاداا نو كسب اليري املشةراع  / ثالثا 

 .بتنفي  احلكمل بالرد مل أنوال كل نن مل بقار نا إستفاد
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي هاوبةش ر ةئيتان لةسةري( 17)بةر َيزان ئَيستا ماددةي 
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 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة ثَيشنيار دةكةين تةنها سزايةكة ئةوة نةبَي كـةوا سـجنةكةش لةبـةر ئـةوةي     / سةبارةت بة بر طةي يةكةم

ئةو بر طة ثَيشنيار دةكةين كة البدرَيش سزايةكة ئةوة بَي ( لقيمة الكسب املشراع)لَيرة مساوي ية  ةرامةكة 
دةستكةوتَيكي بَي ئةوةي سةرضاوةكةي ر ةوا بَي وةري طرتـووة ئـةو   ( كسب  ري انشروق)ئةو ثارةي كة وةكو 

ةيـةكي قـازانج دةسـيت كـةوتووةش     ثارة بطةر َيتةوةش ئـةوة طـةورةترين سـزاية كـة ثَيـي بـدرَيش ئةطـةر بـر ة ثار        
نةيتواني بيسةنَييَن كةوا سةرضاوةكةي ر ةوايةش ئةوة ئةو بر ة ثارةية بطةر َينَيتةوةش ئةوجا دواتـر مةحكةمـة   

 :حوكمي دةدا بة سجن كردنش واتا بر طةكة بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة
ش سجن (برد نبلغ الكسب اليري املشراعكل نو حشل تل  كسب غري نشراع لنفسه أا ليريه يعاقب بالسجو ا )

وةك خؤي مبَينَيتةوةش بر طـةي سـَين هـةر وةك خـؤي مبَينَيتـةوةش      / و طةر انةوةي بر ة ثارةكةش بر طةي دووةم
 .ش ضونكة بر يار لةاليةن مةحكةمة دةردةضَيتش زؤر سوثاس(تقرر)بكرَيتة ( تأمر)تةنها وشةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة ر ةئيتانش فةرموولَيذنةي نةزاه
 :بشري خليل حداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئَيمةش ر امان ئةوةية كة ئةو ماددةية بةم شَيوةية صيا ة بكرَيتةوة بة عةرةبيةكةي
يعاقب بالسجو كل نو حشةل لنفسةه أا ليةريه تلة  كسةب غةري نشةراع ا إجبةاره بةرد املبلةغ املكتسةب            / أام )

 .هيض موالحةزةمان لةسةر نيةش زؤر سوثاس( ثالثا )و ( ثانيا )، (اتةبطريقة غري نشر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان كَي دةيةوَي لةسةر ئـةو ماددةيـة قسـة بكـات؟ ئَيسـتا ئـةم ئةندامـة بةر َيزانـة دةيانـةوَي موداخةلـة           
 ش ثـةروين عبـدالرمحنش تـارا    عماد حممدش عبدالسالم بةرواريش مسرية طؤرانش شـظان أمحـدش ئاسـؤ كـري    : بكةن

 .ئةسكةديش حسن حممدش دانا صويش بةفرين حس ش هاذة سليمانش كةسي تر ماوة؟ نيةش فةرموو
 :بةر َيز عماد حممد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـة لـة ئةصـَلي    ( 17)تةبكةن سـةرةتا ثشـتطريي ثَيشـنياري لَيذنـةي هاوبـةش دةكـةم سـةبارةت بـة مـاددةي          

يةش بةِم ثَيشنيار دةكةم هةردوو بر طةي يةكةم و دووةم دةمج بكرَيتش بةم شـَيوةية  (19)اددةي ثرؤذةكة م
 :صيا ة بكرَيت

ش ضـونكة  (تعادل قيمة الكسةب غةري املشةراع كةل نةو ثبةت      )ببَيتة ( نسااي( )يعاقب بالسجو ا بيرانة تعادل)
ليريه تل  كسب غري نشراع ن  احلكمل كل نو ثبت أن حشل لنفسه أا )لَير ببَيتة ( كل نو حشل)لَيرة وتي 

مبشادر  الكسب اليري املشراع سواء كان مل حسابه أا مل حسا  غريه ا م حيول إنقضةاء الةاتو  اجلاائيةة نةو     
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ش ضـونكة لَيـرة بـةس لـة حاَلـةتي      (رد الكسب اليري املشراع حبكمل نو اةكمة املختشةة ألي سةبب نةو األسةبا     
دان احلكمل مبشادر  الكسةب اليةري   )بَيش ( ألي سبب نو األسبا )رة ثَي  باشة وةفات بوون دا باسي كردووةش لَي

ش ئــةوة بر طــةي يةكــةم و دووةم بــةو شــَيوة دةمــج بكــرَيش ســةبارةت بــة بر طــةي ســَييةم وةك خــؤي  (املشةةراع
 .مبَينَيتةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سالم بةرواريش فةرمووثَيشنيارةكةت بة نووس  بنَيرة بؤيانش بةر َيز عبدال
 :بةرواري نشطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دةطةر َيمةوة مةوزووعي مناَل و ذنش ئةطةر تةماشاي سَييةم بكةينش صيية ئةصَليية دروستةكةي كة مـن  

واتا بة ر ةئي مـن لـة    ،(الااج ا األامد القشر ال يو إستفاداا نو الكسب اليري املشراع)مةبةست  بوو تَيدايةش 
هةر جَيطايةك ئيشارةت بؤ سزا خستنة سةر ذن و مناَلةكانيش بة مةرجَيك بَي كة ئةوانة موستةفيد بـن لـة   

ش خؤي ئيسبات بووة موتةهةمةش ضـونكة قةزييةكـة   (ثانيا )كةسيب  ري مةشروقش ئةطةر تةماشا بكةن دووةم 
بوونــةش ئــةطينا ئــةوانين ( بةةريء)ناَلــةكان و ذنةكــةي تــةواو بــووةش واتــا نةزةرييــةن مــن تــةوةقوق دةكــةم م

موتةهةم بوونش كةضي كة دةمريت دَييت و لة مناَل و ذن كة موتةهةم نينة شت وةردةطـريش مـن جيـاوازي    
دةخةمة بةيين عيقاا لة مةفهومي كؤن و تازةش هي كؤن ئينتيقامي بووش جةماعي بووش هي تازة فةردي يةش 

ة ئـةو بـة نـاوي ذنـي و منـاَلي كـردووةش مـن        (كسب غري نشةراع )نةبوو كة ئةو  تةعويزي يةش ئةطةر ئيسبات
وةردةطـرين؟ بؤيـة لـة مـاددةي     ( القصـر  أامد)و ( أمـوال الـزوك  )نازامن بة ض حةق ئَيمة لة دووةم دةَلَي  لـة  

ا نةو  الة يو إسةتفادا  )هـاتووةش  ( أامده ا الةااج )ثَيشووش من مةبةست  ئةم مةبةستة بووش لة جَيطايةك كـة  
ي تَيدابَيتش وازح دةبَيتش ئَيمة سزاي موتةهةمَيك دةدةينش بةِم ئةطةر هـات و ئـةوان بـةش    (الكسب املشراع

( ثالثةا  )نةبن تَيدا و ئةوها بة عمومي بَيتش ئَيمة عيقابَيكي جةماعي دةخةينة سـةر خـةَلكَيك كـة بـةريئنش     
( د نو أنوال الااج ا القا ريو بقار إسةتفادت مل اتسرت)ينش (ثانيا )دروستةش بؤية ئيقترياح دةكةم ئةطةر ما 

 .ن سوثاس(إستفادته)بَيتش نا بة قةدةر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش (بقةار إسةتفادته نةو الكسةب اليةري املشةراع      )لـة ئـةخري دا نووسـراوةش    ( ثانيةا  )سوثاس بؤ جةنابتش بةس لة 
 .بةر َيز مسرية طؤرانش فةرموو

 :عيلبةر َيز مسرية عبداهلل امسا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سزاي ئةو كةسةي كة خؤي ئاشكرا ناكاتش يان هةندَيك سامان و سةروةتةكةي لـةو بـر ةي كـة    ( 17)ماددةي 

زؤر كةمة ئاشكرا ناكاتش بة ر ةئي من ئةوة كةمة ئةو عقوبةي داندرايةش لة نيهايـةتي بر طةكـة زيـاد بكرَيـت     
 . ةرامةكةش دياري بكرَيت ثَي  باشةش سوثاس ش ماوةي سجن و(إبعاده تو ه ه الوظيفة)
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز شظان أمحدش فةرموو
 :بةر َيز شظان أمحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلال موقتةرةحةكةي كاك عيمـاد مـن ثشـتطريي لـَي دةكـةمش مـن هـةر ئـةوةم هـةبووش زائيـدةن دوو ئـةوةي            

ووسـرَي باشـرتةش قـانوني تـرةش ناحيـةي قانونيةكـةيش تـاريأ هـةمزةي لةسـةر دابنـدرَيت           بن( ل اته( )لنفسه)
بنووسـرَيتش  ( تةنري  )بَيتش ضونكة موحةدةدةش ر ؤذي وةفاتش ر ؤذي لة دايك بوون ديارةش موحةدةدةش ( تنري )

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز ئاسؤ كري ش فةرموو

 (:ئاسؤ)دبةر َيز بكر كري  حمم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطـةَل ثَيشـنيازي لَيذنـةي هاوبةشــ  سـةبارةت بـة بر طـةي يةكــةمش لـة دواي بر طـةي دووةم ثَيشـنياز دةكــةم          
دةقَيكي ديكةي قانوني بةم شَيوةيةش يةعين بر طةيةكي تر بةم شَيوةية زياد بكرَي بة عةرةبي دةخيوَينمـةوة  

 .ش ثَيشنياز دةكةم ئةو بر طةية زياد بكرَي(اائية املتعلقة جبرائمل الفسادم تسقط بالتقادم الاتاا  اجل)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز ثةروين عبدالرمحنش فةرموو

 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـن وةكـو كـاك عبدالسـالم     سةرةتا ثشتطريي لـة لَيذنـةي هاوبـةش دةكـةم بـة نيسـبةت خـاَلي يةكـةمش بـةِم          
فةرمووي لة بر طةي دووةم كاتَيك ئـةو شةخصـة كـة موتةهةمـة بـة كةسـيب نامةشـروقش كـة خـؤي مـردووة           
ئَيستاكة بؤ ذن و منداَلةكاني ئينتيقاميان لـَي وةربطريَيتـةوة؟ مـن وةكـو ر اكـةي كـاك عبدالسـالم ثـَي  باشـة          

بةسةرضـووني داواي سـزايي لةبـةر هـؤي     / )رَي بَلـيَ ئةطةر بر طةي دووةم و سَييةم دةمـج بكـرَي واي لـَي بكـ    
مردن بة حوكمي دادطاي تايبةاةند ر َيطا لة طةر انةوةي داهاتي نامةشرووق ناطرَيت و بة ثَيي داواي دةسـتة  
لة ماوةي سَي ساَل دا لة ر ؤذي مردنةكةيةوةش دادطاي تايبةاةند فةرمان بة مَيرد و منداَلة ناكامةكان بـدات  

ة سووديان لة داهاتة نامةشروعةكة وةرطرتووة بة بر ي بةشَيك لة ساماني هةر يةكةيان بـة بـر ي   ئةوانةي ك
 .ش زؤر سوثاس(سوود وةرطرتنةكةيان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز تارا ئةسكةديش فةرموو
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 :بةر َيز تارا حتس  ئةسكةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هاوبةش  كة لة تةصنيف كردن و بَلَي  كورت كردني قةزييـةكان لـة ر وويـةكي    بةر اسيت من لةطةَل لَيذنةي 
قانونييةوةش بةِم مـن ثرسـيارةكةم ئةوةيـةش زؤرجـار ئَيمـة لـة ضـووني سـجنةكانين دةبيـن  منـداَل و ذن           

  ري)طرياوة لةسةر قةزييةيةكش كة ئةو قةزييةية مَيردةكةي يان هاوسةرةكةي ثَيي هةستاوةش كة كةسبَيكي 
ةش يان موتاجةرةيةكة لة موخةدةراتش يان لة شيَتش ئايا لةو حاَلةتة نابَي ئَيمـة وا تةحديـدي بكـةين    (مشروق

دةكات لةو حاَلةتة بطريَيش ضونكة ئةطـةر بـة   (  ري مشروق)ئةطةر بَيت و ذنةكة زانيبَييت كة ئةو كةسبَيكي 
ك طوناحي ئةوي تر هـةَلناطرَيش مـن تَيناطـةم    ش هيض كةسَي(ام تار اازر  ازر الر )قورئان بَي و بة قانونش 

و منداِنة كة دةخرَينة ناو سجنش منداَلَي جارَي لة ناو بَيشكةيةش زؤرجار لة ناو النك بووة لـة  ةئةو ذنة و ئ
ناو سجن دايةش من تَيناطةم شتةكة ئةطةر قانونيةن من تَيـي بطـةم ضـية؟ مـردش دواي ئـةوةي مـرد منـداَل و        

ةكـة بـدةن؟ ئةوهايـة؟ حـةز دةكـةم ئـةوة ر وون بكرَيتـةوةش        ( ري مشروق)تي ئةو كةسبة ذنةكةي دةبَي لة با
ةش هةروا باس دةكرَيش بةس لة ر ووي قانونييةوة ثَي  خؤشة ئةطـةر زيـاتر   ( ري موهوم)يةعين شتةكة تؤزَي 

 .ر وون بكرَيتةوة تاكو بة جواني دةنطي بؤ بدةينش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسنش فةرموو.د بةر َيز

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ماددة باس لة عقوبـات دةكـاتش بـة ثَيـي ئـةو دار َيـذراوةي كـة لـة ماددةكـةدا هـاتووةش وا نيشـان دةدا كـة             
 حاَلةتةكة لة قانوني عقوبات هاتيَبش بؤية بة ر ةئي من ئةطـةر بـاس لـةو حاَلةتـة جةرائيمانـة بكـةن كـة لـة        

قانوني عقوبات دا هاتووةش خؤشي لةوَي عقوباتي بؤ داناوةش ثَيويست ناكات لَيرة دووبارة بَيتةوةش بؤية زياتر 
ي ئةم قانونة دةكةنش بؤية (14)ئةم ماددةية بؤ ئةو كةسانةية كةوا موخاليونش ياخود موخالةفةي ماددةي 

من لـة سـةرةتاوة داوا دةكـةم كـةوا ماددةكـة بـةو        دةبَي زياتر ئةم ماددةية لَيرة ر ةنط بداتةوةش وازح تر بَيش
ش لـةو حاَلةتـةدا   ( يما مل يةرد  يةه نةص مل قةانون العقوبةا  أا أي قةانون آلةر نا ة         / )شَيوةية دابر َيذرَيتةوة

ئةطةر لةوَي نةهاتيَبش لـة قـانوني عقوبـات نـةهاتيَبش ئَيمـة ئـةو عقوبـةي ئَيسـتا كـة لـةم ماددةيـة دانـدراوة             
ش ئــةوة خــاَلي يةكــةمش خــاَلي  (نةةو هةة ا القةةانون ( 14)كةةل نةةو خيةةالف نةةاد   )ةوانــةي كــةوا دايــدةنَي  بــؤ ئ

يشمل التخفيف نو العقا  كل نو سةاهمل مل  )بة باشي دةزامن تةخويوي عقوبة بؤ ئةوانة بكرَيش / دووةمين
نعلونةا  ا   أي جر ة نو جرائمل الفساد إذا بادر إىل إبال  السةلطا  املختشةة تةو اجلر ةة أا قةام بيانةا  أا      

 (.  ك ل 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دانا سكيد صويش فةرموو.سوثاسش بةر َيز د
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 :دانا سكيد صوي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبيين من سةبارةت بة بر طةي يةكةمة لة ماددةكةش لَيذنةي هاوبةش بة شَيوةيةكي تر دايان ر شـتووةش ثـَي    
ةية تازةيةش بةِم هةست دةكةم هَيشتا هةندَيك نوقصـاني تَيدايـة دار شـتنةوةكةش لةبـةر     ضاكة ئةو دار شتنةو

ئةوةي ئةو بر طةية دوو جؤر سزاي ديـاري كـردووة سـةبارةت بـة داهـاتي نامةشـروقش يـةكَيكيان زيندانييـةش         
هاوتـاي  )اوة ئةوي تريان  ةرامةيةش سةبارةت بة  ةرامةكة ميكانيزمةكـةي ديـاري كـراوةش بـا بَلـَي  نووسـر      

ش بةِم سةبارةت بة زينداني كردنةكة هيض ميكانيزمَيـك ديـاري   (بةهاي داهاتة نا مةشروعةكة سزا دةدرَيت
نةكراوةش سةقوَيك هةية ياخود نية؟ ئايا ثَيشرت لة قانوني عقوباتي عامي عرياقي دياري كراوة سةبارةت بـة  

كراوةش ثَيمواية ثَيويست ناكـات لَيـرة ئيشـارةي ثـَي      داهاتي نامةشروق؟ ئةطةر دياري كرابَي هةردوو ال دياري
بدةينش مادام بؤ سزاي  ةرامةكة دياري كـراوةش دةبـَي ميكانيزمَيـك بـة بـاوةر ي مـن بـؤ زيندانييةكـةش بـة          

 .هةمان شَيوة دياري بكرَيش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشش بةر َيز بةفرين حس  خةليوةش فةرموو

 :رين حس  خةليوةبةر َيز بةف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــة بــاس لــة زينــداني كــردن و  ةرامــة دةكــاتش   ( 16)ي ئةصــلي ثرؤذةكــة دةكاتــة مــاددةي  (19)مــاددةي 
ســةبارةت بــة زيندانةكــةش بــةر َيزان ئةطــةر لــة قــانوني عقوبــات هاتبَيــت ئــةوة ثَيويســت ناكــات لَيــرة بَيــتش    

ني كردن دةكـات و ماوةكـةي ديـار نيـةش ئايـا بـؤ مـاوةي ضـةنَيكة و         ئةطةرين نةهاتبَيتش بةس باس لة زيندا
ضةنَيك نية؟ ئايا لة دةسةِتي دادطاي تايبةاةند يان ئاوا بـة كراوةيـي لَيـرة جَيهَيَلـراوة؟ باسـي  ةرامةكـة       
دةكاتش باشةش بةهاي داهاتة نا مةشروعةكة كَي هةَلي دةسـةنطَينَيت ئـةو بةهايـة؟ ثَيوةرةكـةي ضـي يـة؟ لـة        

طةي دووةمين كة باس لة بةسةرنةضووني ئةو سزاية دةكـات كـة كةسـةكة ئةطـةر مبرَيـتش بـةر َيزان مـن        بر 
ــةرجةم       ــتَيكي طرنطيــان هةيــةش س ــة و ثؤس ــَي  ثلــة و ثاي ــوامن بَل ــةمان دا ذنــان دةت ــة هةرَيمةك نايشــارمةوة ل

ذنـان لـَي  زويـر نــةبن    ناوةنـدةكانيان تـةنيوةش لـة هـةموو ثلـة و ثؤسـتة باِكــان دا وجوديـان هةيـةش ئةطـةر          
دةمـــةوَي شـــتَيك بَلـــَي  لَيـــرةداش بـــاس لـــةوة دةكـــات لـــة ســـاماني مَيردةكـــة و منداَلـــةكان و ناكامـــةكانيان   
دةطر َينرَيتةوةش باشة ئايا تةنها مَيرد تَيوةدةطَلَي لة دياردةي طةندةَلي؟ ئةطةر ذنان زوير نةبنش ئايا ذنانينش 

بـاس لـةوة دةكـات جـؤري وةرطرتنةوةكـةي لةطـةَل ر اددةي سـوود        ئةي ئةطةر ذنان بوون؟ بـة هـةمان شـَيوة    
وةرطرتن لة داهاتة نامةشروعةكةش ئايا ئةوةش ر َيذة و ثَيوةرةكةي ضؤنة؟ لة بر طةي سـَييةمين بـة هـةمان    
شَيوة هاتووة باس لة مَيردةكة دةكاتش بؤية من تكـا دةكـةم لـة لَيذنـةي ثةيوةنديـدار موعالةجةيـةكي ئـةوة        
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وثاسش بةس باسي مَيرد دةكاتش ئةطةر بكرَيـت بـة هاوسـةر باشـرتةش يـان كةسـي تَيـوةطالوش زؤر        بكةنش زؤر س
 . سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاسش لة قانون جةمع هةيةش جةمع شةملي موئةنةسين دةكاتش موفرةد شةملي جةمع و موسةنا دةكاتش 
 .كاك فرست با تةوزيَيك بدات لةو بوارةوة

 :ت أمحد عبداهللبةر َيز فرس
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةبَيـتش  ( نؤنةث )شـاملي  ( نة كر )ئةوة مةبدةئة و لة هةندَي قةوان  نصوصي صةريي ثَي هةيـةش لـةفزي   
 .دةبَيت( مج  ا نثن )شاملي ( مورد)لةفزي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

 .سوثاسش بةر َيز هاذة سليمانش فةرموو

 :ف  طبةر َيز هاذة سليمان م
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــاددةي   ( 19)دةربــارةي مــاددةي  ــة ئَيســتا م ــة ئةصــلي ثرؤذةكــة ك ــةو   (17)ل ــين زيــاتر ئ يــةش بةر اســيت من
ــة ض           ــا ب ــة ئاي ــةش ك ــداني كردنةك ــةلةي زين ــةر مةس ــرد لةس ــةرحيان ك ــرت ت ــارامن ثَيش ــة هاوك ــةي ك تَيبينيان

ية؟ ماوةكةي ضةندة؟ سَي مانطة؟ شةش مانطة؟ بة  ميكانيزمَيك بَيت؟ ئايا بة ثَيي قانوني عقوباتي عرياقي
ثَيي توهمةكة دياري دةكرَي؟ ئةوة دياري بكرَيتش هةر دةربارةي ئةوةي كة ئَيستا بةفرين خـان باسـي كـردش    
دةربارةي ئةوةي كة زياتر تةئكيدي لةسةر ثياو كردووةش يةعين كةس دةتوانـدرَي وةكـو كـةس دابنـدرَي لـة      

كرَيش ثشتطريين لة ئيقترياحةكةي بةر َيز كاك ئاسؤ دةكةم بةوةي كة بر طةيةك زياد قانونةكة ئاماذةي ثَي ب
 .ش زؤر سوثاس(متسقط بالتقادم الاتااي اجلاائية املتعلقة جبرائمل الفساد)بكرَيش 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةرطرن برن لـة دةرةوة  تكاية لة ناو موناقةشة ئةطةر ئةوةي دةيةوَي قسة بكات ر جاتان لَي دةكةين ئيجازة 
قسة بكةنش بةِم لة ناو جةلسـة لـة قاعةكـة برـووكة طاَلـةطاَل دةكـةنش ئَيسـتا مـن نـازامن ئـةو خوشـكة ضـي             

 .وتووة؟ موالحةزةي ض بنووس ؟ لَيذنةي هاوبةش فةرموو ر ةئيتان

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيبينيانةي كة خرانة ر وو ئَيستاش ثَيشـنيارَيك تايبـةت بـوو بـة بر طـةي يةكـةم كـة        سةبارةت بةو ثَيشنيار و ت
باس لةوة كرا بسةنَيندرَي تاوانةكةش بةر َيزان سزا تةنها لةو حاَلةتانـة دةسـةثَيندرَيش ئةطـةر سـةنَيندرا ئـةو      

ــةوة بةد    ــةجنام داوةش ئ ــارةي ئ ــةو ك ــةش ئ ــة    تاوان ــاوان نيي ــةر ت ــزا بةرامب ــيض س ــة و ه ــةري   شيهيات ــةر لةس ئةط
نةسةنَيندراش ئةوة ناطةينة ئةو ماددة و جَيبةجَي ناكرَيش ئةو سزايةي لةسـةر نـابَيش بـاس لـةوة كـرا مـاوةي       
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ــةوة       ــاري نــةكراوةش ئ ــجنةكة دي ــانيزمي س ــراش ميك ــاري ك ــة دي ــانيزمي  ةرامةك ــرَيش ميك ــاري بك ــجنةكة دي س
باس لةوة دةكات كة سجن لة ثَينج ساَل ( 15)قةواعيدي عاممةي قانون عقوباتي عرياقيمان هةية لة ماددة 

تاكو بيست سـاَلةش بؤيـة ثَيويسـت ناكـات ئَيمـة لَيـرة هـةموو وردةكارييـةكان بـاس بكـةينش ضـونكة ئـةوة بـؤ              
سوَلتةي تةقديري لةوانةية ثَينج ساَل حوك  بدرَيت تا بيسـت سـاَلةكةش بؤيـة موددةكـة ديـاري نـةكراوةش لـة        

رياقـي وردةكارييـةكان لـةوَي بـاس كـراوةش ئـةو تَيبينيـةي كـاك عبدالسـالم          ي قانوني عقوباتي ع(15)ماددة 
فيكلـةن دةقةكـة زؤر ورد نيـةش    ، (بقةار اإلسةتفاد  نةو الكسةب اليةري املشةراع      )تايبةت بوو بـة بر طـةي دووةم   

ش ش واتا هةر يةكة و بة طوَيرةي ئةوةي كة سوودمةند بـووة (بقار إستفاد  كل نن مل نو الكسب اليري املشراع)
داهاتَيـك  (  ـري مشـروق  )باس لةوة كرا بؤ باسي منداَلةكان و ذنةكة كراوة؟ بةر َيزان ئةو كةسة كة بةكةسيب 

و دةستكةوتَيكي بةدةست هَيناوةش سةرضاوةكةي ر ةوا نيةش كةسـةكة باسـي حاَلـةتي وةفـات دةكـاتش كـة مـردش        
فيكلـةن عقوبـة شةخصـي يـةش      شمـرد ئةوة مرياتـة دةطةر َيتـةوة بـؤ وةرةسـةش ئةطـةر سـةنَيندراو شةخصـةكة        

كةسَيك لـة بـاتي كةسـَيك نـاطريَي لَيـرةش تـةنها بـاس لـةو حاَلةتـة دةكـةين حاَلـةتي وةفاتـةش حاَلـةتي مـردنش               
بةشَيك لة مرياتةكة يان هةمووي لة ر َيطايةكي نار ةوا بةدةسيت هَيناوةش ئةو كةسةي كة ئةو كارةي كرد مردش 

وةش موَلكةكـة مـاوةش طوازراوةتـةوة بـؤ ذنةكـة و منداَلـةكانيش ئـةوان ضـةند         بةِم مرياتةكةي ماوةش ثارةكـة مـا  
م تسقط )سوودمةند بوونةش ئةوة تةنها ئةوةندةيان لَي وةردةطريَيتةوةش باس لةوة كرا بر طةيةك زياد بكةين 

تـةقادوم   ئةوة ثَيويست ناكاتش ضونكة لةبةر ئةوة دةعواي جةزائي سقوت ناكاتش (بالتقادم الاتااي اجلاائية
ناكات تةنها حاَلةتي وةفات نةبَيتش لةبةر ئةوة بر طةيةك تايبةتة بة حاَلةتي وةفاتش ثَيويست ناكـات دةقَيـك   
زياد بكةينش ثَيشنياري ئةوة كرا كة ئةطةر سزاي تـر هـةبَي لـة قـانوني عقوبـات جَيبـةجَي بكـرَيش بـةر َيزان         

ش واتـا ئـةو سـزايانةي كـة لـةو      (لةالل بعقوبةة أشةا   دان اإل)ي ئةصلي ثرؤذةكة باس لةوة دةكـات  (11)ماددة 
ياساية هاتووةش ئةطةر سزايةكي توند تـر هـةبووش ئـةوة ئـةوان جَيبـةجَي دةكـرَيش ئـيخالل نيـةش بـةِم ئَيمـة           

ش بؤيــة دةبــَي لَيــرة ســزايةكة بــاس بكــرَيش بــاس كــرا ئــةو  (الجرميــة و ال عقوبــة إال بــن )دةقَيكمــان هةيــة 
لــة ئاشــكرا كردنــي ئــةو جــؤرة طةنــدةَلي و كةســبة  َيــر مةشــروعانة دةكــات   كةســانةي كــةوا هاوكــار دةبــن

هةر عةفوو كراوةش هيض سزايةك لةسةري ( 11)تةخويف بكرَي عقوبةكةيش نةك تةخويف كراوةش لة ماددة 
ناسةثَيندرَيش لةو حاَلةتةي كة باس كراوة هاوكاري دام و دةزطاكان بـووة بـؤ ئاشـكراكردني سةرضـاوةي ئـةو      

ش يان ئاشكرا كردني طةندةَلةكةش نةك تةخويوي عقوبةش عةفوو كـراوةش باسـي ئـافرةت و ئـةوةش كـراش      داهاتة
وابزامن سكرتَيري ثةرلةمان ر وونـي كـردةوةش لـة هـةموو شـوَينَيك ئَيمـة جـةخت دةكةينـة سـةر ئـةوةي كـة            

موزةكةر و موئةنةسش ئافرةت دابندرَيش ئةوة لةفزةكة هةموو كةسَيك دةطرَيتةوةش ئةطةر بة موفرةدين بَي 
ئةطةر نةشيَب ئـةوة واتـا ئـافرةت هـيض طةنـدةَلي ناكـات و كةسـيب  َيـر مةشـروق نيـة لـةناو ئـافرةتش ئـةوة              

 .شتَيكي باشةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي نةزاهةش فةرموو
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 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

متسةقط بالتقةادم   )بـةر َيز ئيقترياحـي ئـةوةيان كـرد كـة ئـةو عيبـارة ئيزافـة بكـرَي          دوو ئةندام ثةرلـةماني  
ش وابزامن ئةوة مةسةلةيةكي قانوني ضـةند فةقةرةيـةكي قـانوني هةيةكـةوا بـةيان      (الاتاا  املتعلقة بالفساد

ممةيـةش  ش مةسـائيلي مـالي و مةسـائيلي ئـةموال عا    (بالتقـادم  متسةقط )دةكات كامةنـة ئـةو دةعوايانـةي كـةوا     
وابزامن ئةطةر لَيرة زياد بكرَيش لةطةَل ئةوان دا نةوعـة تـةناقووزَيك دروسـت دةكـاتش بؤيـة ثَيويسـت ناكـات        
بةر ةئي ئَيمة ئةوة زياد بكرَيش تارا خـان باسـي ئـةوةي كـرد كـة ئةطـةر بـؤ لـة ثـاش مردنـي باوكةكـة دةبـَي             

ةي ئـةوان ئيسـتيوادةيان لـةو ماَلـة كـردووةش      منداَلةكان و ذنةكة ثارةكة بدةنةوة؟ ئةم تـةعويزةش لةبـةر ئـةو   
ئةطةر بابةكةش مبَييَن لة ثاش دا مرياتةكة هـةر عـةيين بـؤ ئةوانـةش مـادام مـريات و ئيسـتيوادةي بـاوك بـؤ          
منداَل و ذنةكانة دةبَي عةيين شتةكةش لة كاتي طةر اندنةوةدا ئةوان بيطةر َيننةوةش قاعيدةيـةكي شـةرعين   

ش يةعين كـَي ئيسـتيوادةي كـردووة دةبـَي ئـةو لـة ثاشـان تةعويزةكـةي         (اليرم باليرم)/ هةية لَيرةدا كة دةَلَي
ــة         ــة ثارةك ــان ذنةك ــةكاني ي ــةر منداَل ــة ئةط ــةش ك ــكيلةيةكي تَيداني ــيض موش ــةوة ه ــرةش ئ ــة لَي ــةوةش بؤي بدات

بـووش   بطةر َينَيتةوةش بةفرين خان ئاماذةي بـةوة كـردش باشـة ئةطـةر هـاتو طةندةَلكارةكـة ئافرةتةكـة بـووش ذن        
ثياوةكةش نةفسي شت دةطةر َينَيتةوة ثارةكة ئةطةر ئيستيوادةي لَي كردبَي؟ بةَلَيش لةبـةر ئـةوةي كةليمـةي    

ش بـة ثيـاوين دةوتـرَي    (زوك)زةوك لة زماني عةرةبين دا بة هـةردوو ر ةطـةز دةوتـرَيش بـة ذنـين دةوتـرَي       
 .ش زؤر سوثاس(زوك)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةتان تكاية؟ لَيذنةي هاوبةش فةرموونئَيستا ئاخري صيا 

 :بةر َيز ئةظ  عمر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:17)لة ئةصلي مةشروق بوو ماددةي ( 19)ماددةي 
 .يعاقب بالسجو ا برد نبلغ الكسب اليري املشراع كل نو حشل لنفسه أا ليريه/ أام 

الكسب اليري املشراع حبكمل نو اةكمةة املختشةة بنةاءا     م  ن  إنقضاء الاتو  اجلاائية بالو ا   نو رد / ثانيا 
تل  يلب نو اهليئة لالل ثالث سنوا  نو تاري  الو ا  ا تسرتد نو أنوال الةااج ا األامد القا ةريو بقةار    

 .إستفاد  كل نن مل نو الكسب اليري املشراع
ال يو إستفاداا نو كسب اليري املشةراع  تل  اةكمة املختشة أن تقرر مل نواج ة الااج ا األامد القشر / ثالثا 

 .بتنفي  احلكمل بالرد مل أنوال كل نن مل بقار نا إستفاد
 .سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بر طةي يةكةم ديقةتي زياتري دةوَيتش تكاية دووبارة بيخوَيننةوةش ناوي ماددةكة بَيننش بر طةي يةكيشـي بـة   
 .وازحي توَيننةوة

 :عبدالقادر دزةيير ؤذان .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 /املاد  السابعة تشر

 .يعاقب بالسجو ا برد نبلغ كسب اليري املشراع كل نو حشل لنفسه أا ليريه تل  كسب غري نشراع/ أام 
ءا  م  ن  إنقضاء الاتو  اجلاائية بالو ا   نو رد الكسب اليري املشراع حبكمل نو اةكمةة املختشةة بنةا   / ثانيا 

تل  يلب اهليئة لالل ثالث سةنوا  نةو تةاري  الو ةا  ا تسةرتد نةو أنةوال الةااج ا األامد القا ةريو بقةار           
 .إستفاد  كل نن مل نو الكسب اليري املشراع

تلةة  اةكمةةة املختشةةة أن تقةةرر مل نواج ةةة الةةااج ا األامد القشةةر الةة يو إسةةتفاداا نةةو الكسةةب اليةةري / ثالثةةا 
 .بالرد مل أنوال كل نن مل بقار نا إستفاداا املشراع بتنفي  احلكمل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان كَي لةطةَلة دةست بةرز بكات؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نية؟ بة كؤي دةنط ثةسند كراش ئَيستا بـؤ  
 .ماددةي ترش فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :(املاد  الثاننة تشر)كة دةبَيتة  (املاد  العشران)
يعف  الشري  مل جر ة الكسب اليري املشراع إذا بادر إىل إبال  السلطا  املختشة تةو اجلر ةة قبةل كشةف ا أا     

 .أتان أثناء البحث ا التحقيق مل كشف ا ا مخيل حكمل ه ه املاد  بوجو  احلكمل بالرد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة كوردين
 :ر َيز عمر صديد هةوراميبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي بيست لة ئةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةي هةذدة

ئةو كةسةي لـة تـاواني داهـاتي نامةشـروق دا بةشـدار بـووة دةبووردَيـت ئةطـةر دةسـت ثَيشـخةري بكـات لـة             
ر لة ئاشكرابووني يان لة كاتي طـةر ان و  ئاطادار كردنةوةي دةسةِتة تايبةاةندةكان سةبارةت بة تاونةكة بة
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لَيكؤَلينةوة بؤ ئاشكراكردني يارمةتيان بداتش حوكمي ئـةم ماددةيـة لـة ثَيويسـيت حوكمـدان بـة طةر انـةوةي        
 .بر ي سامانةكة بةدةر نية

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي هاوبةش ر ةئيتان

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

يكوـى  )ئَيمة ثشتطريي لـة ماددةكـة دةكـةينش تـةنها زيـادكردني يـةك وشـة لةوانةيـة هةَلةيـةكي ضـاك بـيبش            
ش (نو العقوبةة )دياري نةكراوة لة ض ئيكوا دةكرَيش بؤية ثَيشنيار دةكةين وشةي عقوبة زياد بكرَيش ( الشريك

بـؤ دواي  ( نو العقوبةة )ا كؤتايي ماددةكةش تةنها دواتر وةكو خؤي ت...( يعف  الشري  نو العقوبة مل جر ة)
 .وشةي شةريك زياد بكرَيش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي نةزاهة

 :بشري خليل حداد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئَيمة ر امان واية كة ئةو درَيذيية كورت بكرَيتةوة بةو شَيوةية
ش ئـةوة بكرَيتـة   (إخل...ارد  مل املاد  الثاننة تشر مل جر ة الكسب اليري املشةراع يعف  الشري  نو العقوبة الو)

 .بؤ ئةوةي لة جياتي ئةو درَيذةثَيدانةي ئَيرة بَيتش زؤر سوثاس( 11)ماددة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي هاوبةش ر ةئيتان

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسـةرةوة تـةوزيح كـراوة ئـةو عقوبةيـة ضـيةش       ( الشري  نو العقوبة مل جر ة الكسب اليري املشةراع يعف  )
تةنيا عقوبةكة نية كة ئةو ماددةيةي لة خؤوة طرتووةش ئيكواية لة عقوبةكة بة شـةرتي طةر اندنـةوةي ئـةو    

ماددةكــة بــة مةبلة ــةي كــة دةســيت كــةوتووةش يــان ئــةو ثــارةي كــة دةســيت كــةوتووةش لةبــةر ئــةوة خــؤي      
 .صيا ةيةكي زؤر باش هاتووةش ئةطةر وةك خؤي بيخةينة دةنطةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك دكتؤر بشري صيا ةتان هةية بيدةينة دةنطدان؟

 :بشري خليل حداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ديسان دووبـارة بَيتـةوةش ئَيمـة دةَلـَي       (شراعجر ة الكسب اليري امل)صيا ةي ئَيمة واان لة جياتي ئةوةي 
دا ديـاري  (11)ش لةبـةر ئـةوةي ئـةوة لـة مـاددةي      (يعف  الشري  نو العقوبةة الةوارد  مل املةاد  الثاننةة تشةر     )

 .كردووةش بؤ ديسان دووبارةي بكةينةوة؟ ماددةكة لة جياتي وةسوةكة بةكاربَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر ؤذانش فةرموو.د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر بةو شَيوةية بَيت لـة مـاددةي هـةذدةم باسـي عقوبةكـةمان كـردووةش باسـي سـجنمان كـردووة و باسـي           
طةر انةوةي ثارةكةمشان كردووةش ئةطةر ثارة بَيش هةر شتَيك بَي كة بة شَيوةيةكي نار ةوا بة دةسيت كةوتووةش 

ئَيمة تةنها لة عقوبةكة و ر ةددةكة عةفووي ناكةينش بؤية ثَيويسـتة لـة بـاتي ئـةوةي بَلـَي  لـة مـاددة         بةِم
هةذدة باسي كؤمةَلةك حاَلةت دةكاتش تةنها لة سـزايةكة واتـا لـة حةبسـةكة عـةفووي دةكـةينش لـة ر ةددةكـة         

 .هاتووةش سوثاسدا (17)عةفووي ناكةينش ثَيويست ناكات من هةموو سزايةكاني كة لة ماددة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالرمحنش فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـةفرووزة   ،(إذا بةادر إىل إبةال  السةلطا  املختشةة    )مةسةلة ئيكواي ئةو شةريكة بة شةرت كراوةش بة شةرتي 

(  ـري مشـروق  )جةرميةكـةي كـة دادةنـرَي عقوبـةي كةسـيب      ئةوةي تيا مبَينَيتةوةش ئةو شةريكة ئيكوايـة لـة   
ي ثَي دةوَيش لةبةر ئةوة ثَيويستة ئـةو ماددةيـة وةكـو خـؤيش بـةو      (إبال  السلطا  املختشة)بةِم بة شةرتي 

 .صيا ةية ئةطةر نةيَيت رةكيك دةبَي و ماناي خؤي نابةخشَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةنطدانش ئةطـةر دةنطـي نـةهَينا ئـةوة ئةوةكـةي تـر دةدةينـة دةنطـدانش          ئاخري صيا ةتان توَيننش دةيدةينة
فةرمووش داواي لَيبـووردن دةكـةينش ببـوورنش بـةر َيزان كـَي دةيـةوَي قسـةي لةسـةر بكـاتش فـةرمووش ئةوانـةي            

بَيريظـان سـةرهةنطش ثـةروين عبـدالرمحنش تـارا حتسـ ش جـالل علـيش خورشـيد          : دةيانةوَي موداخةلة بكةن
 .نا سكيد صويش عمر نورةديينش فازل بةشارةتيش قادر حسنش فةرموو بَيريظان خانأمحدش دا

 
 :بةر َيز بَيريظان إمساعيل سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ئةوة نابين  يةكَيك ئةطةر داهاتي نامةشروعي هةبَي و ليَيي ببوورينش ضونكة خؤ ئَيمة ناَلَي  ئيكدامي 

( قائمةةة السةةوداء)ي خؤشــب ش ئةطــةر حةبسيشــي نةكــةيش بــةِم ئــةوة دةضــَيتة نــاو بكــةنش بــةِم نــابَي لَيشــ
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ــةتي ثــاك نــةبووةش يــةعين        ــةر تــاواني كــردووةش يــةعين ني ــةو ئيشــة بكــاتش ئــةوةش ه جــارَيكي تــر نــابَي ئ
كردوويةتيش كة زانييت عقوبة دةدرَي ئةوجا دةطريَيتش يان ئةوة دةكرَيش بؤية لَيبـووردن بةرامبـةر طةنـدةَل    

 .قبوَل  نيةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةر دةطريَيش بؤ كـوَي دةر ؤن؟ هـةمووي هـةر     تةشجيكيشة بؤ ئةوةية خةَلك بَيت ئةوة بكاتش ضونكة دةزانَي
 .دةدؤزرَيتةوةش بةر َيز ثةروين خان

 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةت خاَلي ئةو ماددةية بر طةيةكي تري بؤ زياد بكرَيش بؤ ئةوةي وةكو تةشـجيكَيك بـؤ   من ثَي  باشة بة نيس

ئةوانةي كة بة طةندةَلي هةستاونش حكومةت هةَلنةسيَت بة ئاشكراكردني ئةو طةندةَلييةي كـة كردوويـةتيش   
كـةنش بـة بـَي    بؤ ئةوةي خةَلكان بةردةوام بن بةو ئيشة خةراثانةي كة كردوويانة بؤ خؤيان برن ئاشكراي ب

 .ئةوةي خةَلكَيكي تر برَيتة سةريان لَيكؤَلينةوةيان لةطةَل بكاتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز تارا ئةسكةديش فةرموو
 :بةر َيز تارا حتس  ئةسكةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ية شةريكنش لةطةَل يـةك ئـين دةكـةنش    من هاور ام لةطةَل ر ةئيةكةش بةس ئةوةي بؤ زياد بكرَيتش زؤرجار هة

حةتا لةسةر وةزعَيكي باشن هيض موشكيلةيان نيةش ئةطةر تَيكروو بةينةكـةيان دةضـَي خةبـةري لـَي دةداتش     
ئةطةر لة حاَلةتَي خةبةري لـَي دا خةبةرةكـة تـةواو نـةبووش يـةعين ئـةو شـَيوةية نـةبووش لـةو حاَلةتـة ضـي            

بل كشف ا أا أتان أثناء البحث ا التحقيق مل كشف ا يستثن  نو ذل  ق)دةكةيت؟ يةعين ئيزافةي ئةوة بكرَي 
 .سوثاس ،(نو أدىل مبعلونا  لايئة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةية لة قانون عقوبات هةيةش لـة نـاو ئـةو قانونـةش هةيـةش ئـةوةي مـةعلوماتَيكي نادروسـت بـدات عيقـاا           
 .ش فةرمووتليدةدرَيتش بةر َيز جالل 

 
 :ل علي عبداهللبةر َيز جال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة لةم ماددانة تاوانبار و كةس و كاري حـوكمي ياسـايان بـؤ دانـراوةش ئـةوةي كـة خةبـةر دةدات دانـراوةش         
بةر اسيت ئةو كةسةي كة تةقدي  دةكرَي بةو لَيذنةيةش يان بةو دةسـتةيةش كـة بـَي تـاوان دةردةضـَي حـوكمي       
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دةردةضـن  ( بةريء )من ئةطةر بكرَي ماددةيةك زياد بكرَي بؤ ئةو كةسـانةي كـة    ياسا بةسةريدا ضية؟ بةر اي
 .نةتيجةي ئيتيهامةكةيانش ماددةيةكي بؤ دابندرَيش قانونةكة تةواوتر و مةزبووترت دةبَيش زؤر سوثاس

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةرضَيت ماي خؤيةتي برَيتة ( ءبري)لة بريتانة؟ قانونَيكمان دةركرد ثَين ضةند وةختَيك كة هةر كةسَيك 
مةحكةمة داواي تةعويز بكاتش ماي خؤيةتيش ئةوة تةنها موجةرةد نيـة لـة طشـت ئـةو قةوانينانـةي كـة لـة        

 .تارخيي عرياق و كوردستان هةمانةش دةطةر َيينةوة بؤ سةر ئةوةكاني ترش خورشيد أمحدش فةرموو
 :بةر َيز خورشيد أمحد سلي 

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
من ثَيشنياري خاَلةك دةكةم كة ئةوة خاَلي يةكةم بَيتش خاَلي دووةمش ضونكة ئةم حاَلةتة ئيحتيمالـة ببَيـتش   

ش لةبـةر ئـةوة ئَيمـة لَيـرة دةبَيـت      (قصـد اييقـاق  )يةك بري شةراكةت لةطةَل يةك بكات قةصدي ئـةوة بَيـت   
نةو تقوبةة اجلر ةة ا حكةمل الةرد إذا ثبةت أن       م يعف  الشري  املخةرب  )خاَلَيك ئاماذة بةوة بدةينش بةو شكلة 

ش ضونكة ئيحتيمال هةية ئةوة برَيت شةراكةتَيك بكاتش ثاشان بَيـت  (قشاه نو ه ه الشراكة اإليقاع بشريكه
شـيت وا  ( رجال أعمـال )ئيخباري لَي بكاتش بؤ ئةوةي ئةو دةرطاية نةكةينةوةش ضونكة ئةوة لة تيجارةت و لة 

م يعف  الشري  املخرب نو تقوبة اجلر ة ا حكمل الرد إذا ثبت أن قشةاه نةو   )ةوة ئيحتيمالة ببَيتش لةبةر ئ
 (.ه ه الشراكة اإليقاع بشريكه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــدةنَيش       ــَي بكــاتش جائيزةيــةكي ب ــكاتي ل ــة بــا هــةموو كةســَيك ش ــَي طةندةَل ــال مــةجال بكةنــةوة ك بــةر َيز وةَل
كــوَي بَيــت بــا دةركــةوَيش يــةعين ئــاوا ر َيطــةيان لــَي مــةطرنش بــا بــَينش هةديةيــةكي بــدةنَيش طةنــدةَلكارَيك لــة 

وةَلالهي موكافةئةتيان بكة و مةداليةشيان ثَي بدةش ئةوةي بزانَي طةندةَلكارَيك لة كوَي يـةش تةسـاهوالتي بـؤ    
ــةم ثةرلةمانــة قانونَيــ      ــيان دةكــةينش يــةعين حماوةلــة بكــةين ئَيمــة ل ــَي مــةطرةش سوثاسيش ك بكــةش ر َيطــةي ل

دةربكةينش تةشجيكي خةَلك بدةينش ئةطةر طةندةَلكارَيك لة شوَينَيك هةيةش با بيهَيننش يان ئةطةر موخـاليف  
بوو بيةوَيت شةخصيةتي بشكَييَنش ئـةوة مةحكةمـة هةيـةش قـانون هةيـة عيقـابي دةداتش بـةر َيز دانـا سـكيد          

 .صويش فةرموو
 :دانا سكيد صوي.بةر َيز د

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
ئةطـةر زانيـت ئـةزم ئةطـةر     )وةَلال من هةست دةكةم ئةو ماددةية زياتر لةو ثةندة كورديية دةضَي كة دةَلَي 

ش نازامن يةعين لة هةموو ياساكان ئةوة هةيـةش يـةعين ثرةنسـيثي تـةخويوي حـوك  هةيـة لـة        (نةتزاني دزم
خود دانـي ثَيـداناوةش يـةعين تـةخويوي     حاَلةتَيك دا ئةطةر مةسةلةن تاوانبارَيك تاوانَيكي ئاشكرا كردووة يـا 
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حوك  هةيةش بةس ئيكوـا بةر اسـيت مـن ثَيموايـة هةسـت دةكـةم سـةخاوةتَيكي زؤري تَيدايـةش بؤيـة ثَيموايـة           
دةكرَي ثرينسيثي ئيستيكوايةكة بطؤر َي با بَلَي  ئيكوايةكة بطؤر َي بـؤ تـةخويوي حـوك ش يـةعين بةر اسـيت      

ةي تـؤ نـاكرَيش يـةعين تاوانةكـة ئـةجنام دراوةش نـاكرَي هـةر لةبـةر ئـةوةي          ثَيمواية ئةوة باشـرتةش لةبـةر ئـةو   
ئاشكراي دةكات لَيي ببوورَيش بة تةواوي لَيي ببوورَيش ر استيةكةي هةست دةكةم ئةوة ياسـاكان دةخاتـة ذَيـر    

 .ثرسيارةوة بةو شَيوةيةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز عمر نورةديينش فةرموو
 (:نورةديين)بةر َيز عمر محد أم  

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش بـةس بـة ر ةئـي مـن تـةنها عقوبةكـة       (يعف  الشري  نةو العقوبةة  )ئةو ئيزافةية زؤر باشةش ئةوةي كة دةَلَي 

ئةوها نةمَينَيتةوةش ضونكة وابزامن مةبةستةكة ئةوةي تةنها لة عقوبـةي سـجن ئيكوـا بكـرَيش بؤيـة واي لـَي       
ش ضونكة لةوَي  ةرامةش هةيةش ئيرت رةددين هةيةش مةبةسـتتان  (يكوى الشريك من عقوبة السجن)كة بَيت 

 .تةنها سجنةكةيةش بؤية بة وازحي سجنةكة ئاماذةي ثَي بدرَيتش تةصةور دةكةم دةقيد تر بَيش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةكـةي لـَي دةسـةندنةوةش ئةطـةر ضـي بردبـَيش ئـةوة        سوثاسش وةَلال عقوبة سجنة كاكة عمرش بـةِم ئـةوةي ثا  
/ هةمووي لَي دةسةندنةوةش دةطةر َينَيتةوةش بةس لة سجنةكة حةبسـي ناكـةنش ئةطـةر ئيوادةيـةك بـدات بَلـيَ      

 .شةريكةكةي من يان فالن كةس ئةو كةسبة  َير شةرعييةي كردووةش بةر َيز فازل بةشارةتيش فةرموو
 (:رةتيبةشا)حممد قادر   اضلبةر َيز 

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةم ماددةية باس لةوة  دةكات كة زؤر لةو ئةندامـة بةر َيزانـة باسـيان لـَي كـرد كـة ئـةو كةسـةي لـة تـاواني           
داهاتي نامةشروق بةشداربووش دةبووردرَي ئةطةر تاوانةكةي كةشف كردش يةعين مـن لَيـرة يـةك موالحـةزةم     

كات خـؤي سـةبةبي تاوانةكـة بـووش يـةعين بةر اسـيت ملـي كؤمـةَلَيك         هةيةش ئةطةر ئةوةي تاوانةكة كةشف دة
خةَلك دةكات بة ثةتداش تاوانةكةشي كردووة و خؤيشي لَيي دةردةضَيش يةعين بة بر واي من ضونكة دائيمةن 
كةسي يةكةمين سةبةبة بةم جؤرة تاوانة لةطـةَل حورمـةمتش بـةم جـؤرة تاوانانـةي كـة بكـرَيش يـةعين بـة          

وةي كة تاوانةكة كةشف دةكاتش ئةطةر خؤي نةبَيت تاوانةكةي ئةجنام دابَيتش لةبةر ئةوةي بـة  بر واي من ئة
 .حةقيقةت من تؤزَيك لةو وةكو دةَلَي لةنطييةك دةبين ش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز قادر حسنش فةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كراش سوثاس قسةكاني من
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كاك فرست أمحدش فةرموو
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست أمحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة ر ةئي من ئةو نةصة لة جَيطاي خؤيةتيش تةشجيكي خةَلكَيك بكةينش ض شريك بيت ض بـة خـؤي سـةبةبي    

ائيمانة بكاتش عةفووي يةكَيك بكةي باشرتة كو مةلوعةيةك بـةردةوام لـة   تاوانةكة بيتش كةشوي ئةو جةر
وةكو ئةوةي / ناو موجتةمةعةكة بذين بَي عقوبةش بةردةوام بن لةسةر ئين و كاري خراثش ئةوة يةكش دوو

من دةزامن نةصَيكي قانوني هةيةش بريم نايَيـت بيززةبـت لـة قـانوني عقوباتـةش يـان لـة ئصـول موحاكـةماتي          
ئي يةش بة نيسةبي ئةو جةرميانة ئةوي ديـار نـةبن و زؤر  ـامز بـنش دةتوانَيـت مةحكةمـة عـةفووةكي        جةزا

خــاص بداتــة يــةكَيك لــة موتةهةمــةكانش كــو يارمــةتيان بــدةن بــؤ كةشــف كردنــي جةرميــةش ئــةو مةبدةئــة   
ان حةبسـة  مةبدةئَيكي ر ةوايةش بة ر ةئي من وةك خؤي مبَينَيتش عةفوةكةش لة عقوبةش عقوبةش مـةعناي يـ  

يان سجنةش رةد كردني ثارةكة قةزييةكي مةدةنيية بة عقوبة حيساا ناكرَيتش دةينة ثارةكـة وةري طرتـووة   
بة شكلةكي نامةشروق ئيكادةي دةكـات جـارَيكي تـرش ئـةوة نـة عقوبةيـةش ئـةوة حةقَيكـة هـي اليـةنَيكي تـرش            

 .ش عةفووش ناكرَيت لةو مةبلة ةحةقَيكي عامةش ئيكادةي دةكات جارَيكي ترش بة عقوبة حيساا ناكرَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز لَيذنةي هاوبةش ر ةئيتان
 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بةوةي كة باسي ئةوة كرا كة ضؤن ئةم شةريكة بةشـدارة لـة جةرميةكـة و ثاشـان ئيكوـا دةكرَيـتش       

َيت كة كاتَيك ثَين ئةوةي كة جةرميةكة كةشف بيَبش ئةو ببَيتة هـؤي ئـةوةي   ئةو شةريكة كاتَي ئيكوا دةكر
ئةو جةرميةي ثَي كةشف بكرَيش ياخود لة كاتي تـةحقيد دا ئةديلـةي زيـاتر بـداتش هةَلبةتـة زؤر ثرسـياري       
ئةوة كراش ئةو بؤضي ئةو هةموو موكتةسةباتة بدرَيتـة ئـةو شـةريكةي كـة هـاتو لـة كـاتي تـةحقيد داش يـان          

شي تةحقيد ئةو ببَيتة هؤي ئةوة كة ئةو جةرميـة كةشـف بكـاتش ئـةوة ماددةيةكـةش ماددةيـةك بـؤ ئـةوة         ثَي
دانراوة تةنها و تةنها ئييرائي ئةو خةَلكة بكرَي كة دةستيان هةية لة جةرائي  داش ئةطةر هاتو زانيان ئةوان 

ة كةشـف بكـةنش ئـةوةش واي لـَي     ئيكوا دةكرَينش ئةوان دةتوانن دةست ثَيشخةر بن بـؤ ئـةوةي ئـةو جةرميانـ    
دَيت كةوا خةَلكَيك تةشجيع بيَب بتوانَي بؤ ئةم جـؤرة تاوانانـة كـة تةبريئـة دةبـَي لـة كؤتـايي داش ئـةو ئـةم          
دةست ثَيشخةرييانةي هةبَيش بؤية ئةم ماددةية دانراوةش هةَلبةتة ضةند ئيكوائين دةكرَي وةك بةر َيز كـاك  

بةِم مولزةمـة ئةطـةر كؤتـايي ماددةكـة تـوَيننش مولزةمـة بـة رةددي         فرست ئاماذةي ثَي كرد لة عقوبةكةش
ئةو مةبلة ةي كـة بـردووَييتش كةواتـة ئـةو مولزةمـة بـة ثـارة طَير انةوةكـةيش تـةنها لـة عقوبةكـةي تـر كـة              
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حـةبو و شـتة ئيكوـا دةبــَيش كـاك خورشـيد جــةنابي باسـي ئـةوةي كــرد كـة ئةطـةر هــاتو ئـةو شـةريكة بــة            
كة ئةو خةَلكة خؤيان تَيوةطلَييَن بة موشكيلةكةش ئةو موسةبيب بَي كة ئةو كةسـة خـؤي    مةبةسيت ئةوة بَي

ش ئةطـةر هـاتو هـةر    (القةانون م حيمةي امليفلةني   )/ تَيوةطَلَييَنش هةَلبةتة لَيـرة مةبـدةئَيك هةيـة لـة ياسـا دةَلـيَ      
يـةتي ناكـاتش بـةَلكو خـؤي     كةسَيك بة تةحريزي يـةكَيكي تـر كةوتـة  ةَلةتَيكـةوةش وابـزامن لَيـرة ياسـا حيما       

دةبَيتة ئةصلي و خؤي تةحـةمولي ئـةعبائي  ةَلـةتي خـؤي دةداتـةوةش ئةطـةر هـاتو ئـةو كةسـة ئـةم مـاددة            
نةيطرتةوةش يةعين ئةطةر شةريك بووش سةبةبي نةبووش ياخود دةسيت نةبوو لـةوةي كـة كةشـوي جةرميةكـة     

نةي تةحقيقي داش هةَلبةتة ئةوة دةبَي بة تاوانبار بكاتش ياخود لة كاتي تةحقيد دا هاوكار نةبوو لةطةَل لَيذ
و ئةو عقوبةي لةسةر تاوانبـارة ئةصـليةكة جَيبـةجَي دةكـرَيش لةسـةر ئـةوين بـة هـةمان شـَيوة جَيبـةجَي           

 .دةكرَيش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي هاوبةش ر ةئيتانش فةرموون
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
ئَيمةش ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين وةكو خـؤيش وةك ئـةو دةقـةي كـة هـاتووةش هـيض تَيبـيين ترمـان نيـةش          

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضةند بةر َيزَيك ثَيشنياريان ئةوة بوو كة كةس لَيي عةفوو نةبَيتش ئةوة ئةطةر سةحيب بكـةن ر ةئيةكـةيانش   
 .نش فةرمووكاك عمر عبدالرمح

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَين ئةوةي باس لةو ئيكواية بكرَي كاك فرست تةوزيَيكي باشي داش ناكرَي طؤر انكاري لةوة بكرَيش ضـونكة  

 باسي لة هةموو ئيتيواقَيكي جينائي كردووةش ئةطةر يةكَيك هـات ( 59)قانوني عقوباتي عرياقي لة ماددةي 
دا باسـي  (57)و ( 56)و ( 55)ئيخباري داش ئةو ئيتيواقة جينائي ية بؤ ئـةو جةرميةيـة كـة لـة ماددةكـاني      

/ لَيوة كـردووة ئيكوـا بـَي لـة جةرميةكـةش لـة عقوبةكـة ئيكوـا بـَيش ئـةوة لَيـرة شةرتيشـي بـؤ دانـراوةش دةَلـيَ               
لـةالي بـَيش لةبـةر ئـةوة نةصـي      ئيكواشي دةكةين بة شةرتي ئيخبار و بة شـةرتي طةر انـةوةي ماَلةكـةش كـة     

 .ماددةكة زؤر باش هاتووةش هةر ئةوة ماوة بيخةينة دةنطدانةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيســتا يــةك كةســَيك مــاوةش يــةك كةســين ناخرَيتــة دةنطــدانش ئَيســتا ئةصــلي ماددةكــة توَينــةش بــؤ ئــةوةي 
 .بيدةينة دةنطدان
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 :دزةيير ؤذان عبدالقادر .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  الثاننة تشر

يعف  الشري  نو العقوبة مل جر ة الكسب اليةري املشةراع إذا بةادر إىل إبةال  السةلطا  املختشةة تةو اجلر ةة         
 .قبل كشف ا أا أتان أثناء البحث ا التحقيق مل كشف ا ا مخيل حكمل ه ه املاد  بوجو  حكمل بالرد

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
بةر َيزان كَي لةطةَلة دةست بةرز بكات؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نية؟ يـةك كـةس لةطـةَل دا نيـةش ئـةوين      

لـة ئةصـلي ثرؤذةكـةش كـة     ( 19)بَيريظان سـةرهةنطةش  بـة زؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراش ئَيسـتا بـؤ مـاددةي          
 .ش فةرموو(11)دةكاتة ماددةي 

 :بةر َيز عمر صديد هةورامي

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 (:19)لة ئةصلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةي ( 11)ماددةي 

هةر كةسَيك بة ئةنقةست دوا بكةوَيت لة ثَيشكةش كردني دةرخستةي بةرذةوةنديية داراييةكاني لـة كـاتي   
( 3)دياري كراوي خؤي دا بة  ةرامةيةك سزا دةدرَي كة لة مليؤنَيـك دينـاري عرياقـي كـةمرت نـةبَيت و لـة       

سَي مليؤن ديناري عرياقي زياتر نةبَيت يان بة يةكَيك لةو دوو سزايانةش هةروةها هةر كةسَيك بة ئةنقةست 
 .ثوختةي دةرخستةكاني بة هةَلة لةو بر يارانة دا باس بكات هةمان سزا دةدرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة عةرةبي
 :بةر َيز ئةظ  عمر

 . انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 :نو أ ل املشراع( 11)املاد   ،املاد  التاسعة تشر

كل نو للف تماا  تو تقايمل إقرارا  الكشف تو املشا ح املالية مل املواتيا املقرر  يعاقب بيرانة م تقل تو 
عقوبة ذات ا كةل نةو   النليون دينار ا م تايا تل  ثالثة ناليني دينار أا بإحا  هاتني العقوبتني، ا يعاقب ب

 .كر تماا  بيانا  جوهرية غري  حيحة مل تل  اإلقرارا ذ
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةي هاوبةش
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 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثةسند كـرا لـة بر طـةي حةفتـةم     ( 5)ئَيمة ثشتطريي لة ماددةكة دةكةينش هيض تَيبينيمان نيةش كاتَي ماددةي 

باس لة كةشوي مةصاحلي مالي كـراش كـة ثَيويسـتة ئيقـرار بـدةن كـة ضـيان هةيـة لـة عـةقارات و           ( 1)ي خاَل
مةنقوالت؟ وردةكارييةكة هةموو لةوَي باس كراوةش بؤية ئةو ماددة ماددةيةكة بة ر َيك و ثَيكـي و بـة باشـي    

اددة ثَيـنج داواي لـَي كـراوةش    هاتووةش ثشتطريي لَي دةكةين كة ثَيويستة ئةطةر سةرثَيري ئةوةي كرد كة لة م
سزايةكةي لَيرة داندراوة كة  ةرامةية و بر ةكةشي دياري كراوة لة مليؤنَيك كـةمرت نـةبَي و لـة سـَي مليـؤن      

لــة دةقــي ، (يعاقةةب بيرانةةة أا بإحةةا  هةةاتني العقةةوبتني)زيــاتر نــةبَيش بــةِم بــاس لــة دوو عقوبــة دةكــاتش  
ةكةش بـةِم نـاوي سـزايةكةي تـر نـةهاتووةش تـةنها  ةرامةكـة        ثرؤذةكة باس لةوة دةكـات يـةك لـة دوو سـزاي    

هةَلطرينش سزايةكة تةنها  ةرامـة بـَيش يـانين ئةطـةر ئـةو      ( إحدى هات  الكقوبت )هاتووةش بؤية يان دةبَي 
 .عيبارةية مبَينَيتةوةش ئةوة ثَيويستة عقوبةي دووةمين دابندرَيش كة حةبسةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر َيزان ثَيويست ناكات سةقوَيكي زةمةني لةو تةخةلوفة ديار بَيتش ضةند مانطَيك ئةطةر ئيكادةي نـةزةري  بة
 .لَي بكةين

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ردووة؟ لـة  ضـةندة و كـَي ديـاري كـ    ( نقةرر  )ش (املواتيا املقرر / )ثَيويستة ماوةكة دياري بكرَيش ضونكة دةَلَي

ياساكة دياري بكرَي باشرتة ئةوةي لَي بطةر َي  بؤ نيزام و تةعليماتش لَيـرة ماوةيـةك ديـاري بكـرَيش ماوةكـة      
ش لة دةقةكاني ثَيشرتين ديـاري  (ي انواعيد انقررة)لَيرة تةحديد بكرَي باشرتةش ضونكة لة دةقةكةدا هاتووة 

 ة ئـةو زانيـاري يـة ر اسـتانة بـدا و     كة لـة ض ماوةيـةك ثَيويسـت    نةكراوة ماوةكةش بؤية ثَيويستة لَيرة دابندرَي
 .ئةطةر تاخري بوو لةو ماوةيةش ئةوا ئةو كات ئةو سزايةى لةسةر دةسةثَيندرَى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بشري فةرموو.كاك د

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ن باشة كة ئةم ماددةية بةم شـَيوة تازةيـة دابر َيذرَيتـةوةش بـة عةرةبيةكـةى      ئَيمة وةكو ليذنةى نةزاهةش ثَيما
كل نو للف تماا  تو تقايمل اقرارا  الكشف تو املشةا ح املاليةة مل املواتيةا املقةرر  تعاقةب بيرانةة ناليةة        )
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نة  احلةبحمل   متقل تو ثالثة ناليني دينار امتايا تل  مخسة ناليني دينار تراقي، ايعاقب بالعقوبة ذات ةا  
لـة اليـةكى   ( نا  متقل تو سنة ااحا ، كل نو ذكر تماا بيانةا  جوهريةة غةري  ةحيحة مل تلة  امقةرارا       

ابامبعةاد تةو   )تريشةوةش ثَيمان باشة ئةطةر لة حاَلـةتى دووبـارة بوونـةوةى ئـةم شـتةش شـتَيك زيـاد بكرَيـت         
 .زؤر سوثاس (اظيفته    حالة التكرار

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
البربَيـتش تـةنها سـزايةكة  ةرامـة بَيـتش ماوةكـةش       ( باحـدى الكقـوبت   )دةكرَى بةو شَيوةية دابر َيذرَيتـةوة  

 :وةيةديارى بكرَيت لة ض ماوةيةك ئةطةر تةجاوزى كرد ئةو سزايةى لةسةر بسةثَيندرَىش بةو شَي
 19املاد   

كل نو للف تماا ملا  تايا تل  ثالثة اش ر تو تقايمل اقرارا  الكشف تةو املشةا ح املاليةة يعاقةب بيرانةة      
متقل تو نليون دينار امتايا تل  ثالثة ناليني دينار، ايعاقب بالعقوبة ذات ا كةل نةو ذكةر تمةاا بيانةا       

 .جوهرية غري  حيحة    تل  امقرارا 
 :ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

بةر َيزان كَى دةيةوَى لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات؟ ئةو بةر َيزانة دةيانةوَى قسة بكةنش حممد شـارةزوورىش  
امحـدش شـَيروان   .حسن حممدش بَيريظان سـةرهةنطش يشـار جنـ  الـدينش د    .داناش د.صباح بيت اهللش شظان امحدش د
 .حةيدةرىش كاك حممد فةرموو

 (:شارةزوورى)ليبةر َيز حممد امحد ع
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من سةرةر اى ثشتطريم بؤ ئةو ثوختةي كة ئةيارة ليذنةى ياسـايى دايانر شـتةوةش مـن ثَيشـنيار دةكـةم ئـةم       
ش يان يةك و دووش ئةوين بؤ جيـا كردنةوةيـةش ئـةوة هـةبَى لـة بـةينى       (أ وا)ماددةية بكرَيت بة دوو بةشش 

ةوَى و ئةوةشـى كـة مـةعلومات بـة  ةَلـةت دةداتش جطـة لـةوةى كـة ئـةوةي          ئةوةى كة بة ئةنقةست دوا ئةك
مةعلومات بة  ةَلةت دةدات بة قانونى عقوبات عقوبة دةدرَى و من ثَيشنيار دةكةم سزاكةى زياتر بَيتش لـة  
حاَلةتى يةكةمدا سـزاكةى دةبـَى لـة مليـؤن دينـارى عرياقـى كـةمرت نـةبَى و دوو مليـؤن زيـاتر نـةبَيتش ئـةم             

كةي زيــاتر بَيــتش هــيض نــةبَيت بكرَيــت بــة دوو مليــؤنش بــة ضــوار مليــؤنش ئــةوةى كــة يــةكَى بــة هةَلــة    ســزا
 .مةعلوماتةكان دةداتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك صباح فةرموو
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 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بيتـة ضـوار   باتية دانانش مليؤنةك و  سَى مليؤن بر ةئيـا مـن   وةَلآل موالحةزا من لسةر مةبلة َى ثارةيَى كو ه
 .مليؤن و حةفت هةتا هةشت مليؤنش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شظان فةرموو
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مة و ديـار نيـةش دةبـَى ديـار بكرَيـتش      حةقيقةتةن مةبهو(    املواتيا املقرر  اا املوتا املقرر) لة نةسةكة دا 

بة ضةند ماوةيةك و ضةند ر ؤذ وش يةعنى ئةوة ديار بكرَيـتش زكـر بكرَيـتش بـةوةى ديـار بَيـتش موالحـةزةى        
دووةم  لةسةر مةبلة ةكةيةش هى  ةرامةش  ةرامة حةقيقةتةن مليؤنَيك و دوو مليؤن و سَى مليؤن شـتَيك  

 .تبَي 5ـ 3نية ئَيستاش حةدى ئةدناى لة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نا فةرموو.كاك د
 :دانا سكيد سؤفى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةَلآل من ثَيمواية كةمرتين حةدى ئةوةى كة داندراوة مليؤنَيكة ياخود بة ثَيـى ئـةوةى كـة ليذنـةى نةزاهـة      

سـَى مليؤنـةوة دةسـت ثـَى بكـاتش بـةِم بـا        دةَلَين سَى مليؤنش من لةطةَل ئةوةدام كة سةقوةكة زياتر بَيت لة 
بَلَي  حةدى ئةدنايةكةىش بةِم حةدى ئةعاليةكةى ديارى نةكرَيتش لةبةرئةوةى ئةوانةى كة با بَلَي  ئـةو  
مةسـاَلحى ماليـان هةيــةش بـا بَلــَي  كـة بـة ئةنقةســت كةشـوى ئــةوة ناكـةنش يـاخود ر اثــؤرتى خؤيـان نــادةنش          

كى لةوانةية يةكجار ئةوةيان زؤر بَيتش داهـات و ئـةو مةسـاَلحة ماليةيانـةيان     لةوانةية فةرقى هةبَىش هةندَي
زؤر بَيت كةشوى نةكةنش بةِم هةندَى كةس هةيـة لةوانةيـة زؤر نـةبَيتش يـان بةر اسـتى مـن ثـَي  وايـة بـة          

موايـة  نيسبةى ميئةوى لةسةر ئةوةكانيان دابندرَيتش لةسةر ئـةوةى عائيـداتيان دابنـدرَيت لةسـةر ئـةوةش ثيَ     
زياتر مولزةم دةبن و ناضار دةبن كـة بـؤ خؤيـان بـابَلَي  ئـةو داهاتـةكانيان ئةطـةر ر اثـؤرتى خؤيـان زووتـر           
بدةنش يةعنى مةبةستى من ئةوةيةش كة حةدى ئةدنايةكة دانـدرَيتش بـةِم حـةدى ئةعاليةكـةى دانـةنرَيتش      

لــة نَيــوانى ئةوانــةى كــة بــا بَلــَي    وةكــو بــة نيســبةى ميئــةوى بهَيَلدرَيتــةوةش لةبةرئــةوةى جيــاوازى هةيــة 
 .داهاتةكانيانش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .حسن فةرموو.كاك د
 

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر اى من مةوعيدى موقةرةرة البرَيتش لةبةرئةوةى مادام لة جيهةتى هةيئةوة كةشف دةكرَيتش هينةكةش 
البربَيـتش ضـونكة   ( باحةا  هةاتني العقةوبتني   )ش لةبةرئةوة عقوبةكة هـةر بـدرَيت باشـةش    بة ئةنقةست كراوة

يةك عقوبةية خؤىش دوو عقوبة نيةش ر ةئي  وايـة ئـةم عيبارةتـةش ئيزافـة بكرَيـت لـة نيهايـةتى ماددةكـةش         
زؤر ( ءيعف  نو العقوبة نو بادر نو تلقاء نفسةه بتشةحيح البيانةا  الةوارد   ة  امقةرار قبةل كشةف اخلةط         )

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيريظان خان فةرموو
 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر ؤذان ر وونيان كردةوة لة ماددةكة نووسراوة دوو سـزاش بـةِم خـؤى يـةك سـزايةش      .حسن و د.قسةكامن كاك د

ين هةبَيتش ئةطةر هاتو دوو سزا بوو ئايا سزاكةى تر ئةطةر ئةوين  ةرامةيةش بةاَلم ئةطةر ر وونكردنةوةك
 . ةرامة نةبَيتش طرتنة؟ ئةطةر طرتن بوو ماوةى طرتنةكةى ديارى بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك يةشار فةرموو
 :بةر َيز يشار جن  الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـةوة بكـةينش ئةطـةر كةسـَيك لَيكؤَلينـةوةى لةطـةَل كـرا لـة سـةروةت           ثَيشنيار دةكـةم لـة بر طةيـةكى ئامـاذة    

ــةوةش        ــروق كؤنةكردووت ــا مةش ــةكى ن ــامانةى بةر َيطاي ــةروةت و س ــةو س ــةوت ئ ــار دةرك ــامانةكةى دا دواج وس
طةندةَلى نةكردووةش دةست ثاكة و نةزيهةش وةكو قةرةبوويةكةى مةعنةوى بةَلطةنامةى دةست ثاكى بـدرَيت  

 .ةن دةستةى نةزاهةوةش سوثاسبةوكةسة لةالي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد فةرموو.كاك د
 (:وةرتى)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دانـام هةيـة   .من لةطةَل ئةو دار شتنةى ليذنةى نةزاهة دام بةر استىش بةِم منين هةمان ئةو ر ايةى بةر َيز د

دارى طةورةنش ر ةنطة حةدى ئةقسايةكةى ئةو  ةرامة ماليـة كـةم بـَى بةر اسـتىش     كة بؤ ئةوانةى كة سةرماية
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يعاقةب بيرانةة متقةل تةو ثالثةة ناليةني       )تةنها لةطةَل ئةوةم كة اليةنى كةمةكةى ديـارى بكرَيـتش يـةعنى    
 .تةنها حةدى ئةدنايةكةى ديارى بكرَيتش حةدى ئةقسايةكةى ديارى نةكرَيتش زؤرسوثاس( دينار

 :سةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة لة ليذنةى هاوبةش ئةو موالحةزاتانةى كة ئَيستا درا نةمان بووش بةِم لةبةرئةوةى موالحةزةكان دراش 

الدرَيـتش ئَيمـة يـان    ( كقـوبت  باحـدى هـات  ال  )ئـةو  / منين ضةند تَيبنيةك  هةيةش بة حةقيقـةتش يةكـةم  
 ةرامةمان هةيةش يان حةبو و سجنمان هةيةش لَيرة تةنها  ةرامة هاتووة حةدى ئةعالو حةدى ئةدنايةكـة  

ر ؤذة لـة كـةى دةسـت ثـَى دةكـات؟ ئةطـةر لـة         91ئةو / تةنها ديارى بكرَيتش ئةوة موالحةزةى يةكةمش دووةم
ة وارد نيةش ضونكة مومكينة هةيكةليةتةكـة بـة سـَى مـانطى     تةئرخيى نةفازى قانونةكة دةست ثَى بكات ئةو

لـة جَيطـاى خـؤى    ( فى انواعـد انقـررة  )ديكة دانةنرَيتش بؤية من ثَي  باشة نةوةد ر ؤذةكة ئةطةر هةبَيت لة 
مبَينَىش ضونكة ئيحتماَ هةية بةيانةكى دةردَينى و دةَلـَى لـة تـارخيى ئـةو ئةوةندةيـة دةسـت ثـَى بكـةن بـة          

وةى ئةم ئيستمارانة ئةوةى ثر ى نةكاتةوة تووشى سزايةكة دةبَىش بؤية مواعيدى موقةرةر ثَيمواية ثر كردنة
ر ؤذةكة هات دةبَى مةواعيدى موقةرةرة لة جَيطاى خؤى مبَينَيتةوةش من هةر ئةوموالحـةزةم هةيـةو    91كة 

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
 :ورامىبةر َيز عمر صديد هة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثشتطريى لة قسةكانى كاك شَيروان دةكةمش بةس يةك ئيزافـةى برـووك  هةيـةش ئـةوين ئةوةيـة ئةطـةر       
كةسَيك لة ماوةى سَى مانطى يةكةمش ثابةند نةبوو بةوةى كـة حوكمـةكانى ئـةم ماددةيـة جـَى بـةجَى بكـاتش        

توو هةمان جار ثابةند نةبَيتةوة بة حوكمةكانى ئةم ياسـايةش  ئةطةر بؤ جارى دووةم واتة لة سَى مانطى داها
من ثَيشنيار دةكةم سـزاكةى بكرَيـت بـة دوو ئةوةنـدة بةاليـةنى كةمـةوةش يـةعنى شـَيوةيةك دار شـتنى بـةو           

 .شَيوةية بَيت وابزامن لة مةسَلةحةت دايةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ووليذنةى هاوبةش كةرةمكةنش كاك عمر فةرم
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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( ملا  تايا تل  ثالثة اش ر)ئةو موالحةزاتانةى كة كاك شَيروان كردى و كاك فرستين باسى لةسةرى كردش 
ئةو مودةية تةحديد دةكرَى و مةواعيدى موقةرةرين لة ياساكة هـةر مـاوة لـة نةسـى ماددةكـة النـةبراوةش       

ر استة ئَيمة يةك عقوبةمان هةيةش ئـةوين  ةرامةيـةش ئـةوة تـةواوة     ( هاتني العقوبتني احا )بةِم ئةوةى 
ََ الدةضَىش بةِم ئَيمـة ئةطـةر سـةيرَيكى ئـةم نةسـة بكـةينش ئـةم نةسـة نةسـَيكة          ( احا  هاتني العقوبتني)

و خاســة بــة كةشــوى مةقــدةرةى مــاَ ئــةو كةســةى تةقــدميى دةكــاتش ئــةو كةشــوى مةقــدةرة ماليــة كــة ئــة  
تةقدميى دةكاتش عقوبةيةكى  ةرامةى بؤ دانراوة ئةطةر هاتو لـة مةوعيدةكـةى الى دا لـة مليؤنَيـك كـةمرت      
نةبَى و لة سـَى مليـؤن زيـاتر نـةبَيتش يـاخود لـة ئـةخريى فةقةرةكـة بـاس كـراوة و دةَلـَى ئةطـةر ئـةخبارى              

وة بـؤ قـانونى عقوبـاتى عرياقـى     جةوهةرى كازيبة بة نةفسى عقوبة عقوبة دةدرَيتش ئَيمة ئةطةر بطةر َيينة
كة قانونة عامةكانش لة ئيخبارى كازيبة عقوبةى ئةخبارى كازيب حةبو و  ةرامةيةش يـةعنى لـة بيسـت و    
ضوار سةعاتدا حةبو دةست ثَى دةكات و  ةرامةكةش تةقديرى قازيةش لةوانةية بَلـَى مةسـةلةن بـة ثـارةى     

ســتايةش كــة ئةمــة ئيخبارَيكــة دةدرَيــت بــة مةحكةمــة و هــةزار دينــار و بيســت هــةزار دينــارى ئَي 11ئَيســتا 
قانونَيكى عامة نابَيت ئةو  ةرامةى كة لةوَى تةحديد دةكرَيتش من ثَيمواية قـانونى نيـة عقوبـةى نـةدانى     
مةعلوماتَيك ئةمةندة زياد بَيت وةضةند زيادى بكةين ئَيمة باشةش ئةطةر بة بةقةدةرى ئةو ماَلـةى كـة ئـةو    

ــؤ  ــةوتووة خ ــتى ك ــة       دةس ــة لَيرةي ــةى ك ــةم  ةرام ــة ئ ــةينش كةوات ــةى بك ــدة  ةرام ــةدةر ئةوةن ــت بةق ناكرَي
عقوبةيةكى راديكةش رةدعة بؤ ئةو كةسانة بؤ ئةوةى ثةلـة بكـةن مكلوماتـةكانيان بـدةنش خـؤ ئةمـة ئةطـةر        
مةعلوماتةكةش نةدا و  ةرامةكةش بداتش ئةطةر كةسبى  ري مةشروعى كردبَيت خؤ ئيكوـا نـةكراوة لَيـىش    

ئةكة بةدواى مةعلومات دا دةطةر َى مينحةى سـونةتى جـا ئةيدؤزَيتـةوة و دوايـى ئيحالـةى مةحكةمـةى       هةي
دةكــات كــةر ةتَيك بــة ئيخبــارى كازيــبش كــةر ةتَيك بــداتش بــةوةى كــةوا كةســبى  ــةير مةشــروعى كــردووةش    

( احةا  العقةوبتني  )لةبةرئةوة ئةو ماددةية لَيرة بؤ شوَينى خؤى بة شوَينَيكى باش هاتووة بؤ خـؤىش تـةنها   
كل نو للف تماا ملا  تايا تل  ثالثة اش ر تو تقايمل اقةرارا  الكشةف تةو    )البربَى و ئيزافةى  عيبارةى 

 .واخلش سوثاس.... .  املشا ح املالية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهة كةرةمكةنش كاك د

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د
 .ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

مةسةلةى زياد وكةمى  ةرامةكة ضوار ئةندام ثةرلةمانى بةر َيز باسيان لَيوة كرد كةوا كةمة و زياد بكرَيتش 
ئَيمةش ديارة لة ر اثؤرتى ليذنةكةى خؤماندا هةر ئةو ثَيشنيارمان كردووة كة زياد بكرَيـتش ئـةوةى كـة  لـة     

ةكة كةمرتين بَيت لةوةش بةِم لةبريمان نةضـَى لـةوَى   قانونى عقوبات هاتووة ئيخبارى كازيب ئةطةر  ةرام
سجنيشى لةطةَل دايةش يةعنى لةوَى كة هاتووة هةم بـة حـةبو و هـةم  ةرامـةشش ئـةوجا يـان بـة يـةك لـة          
عقوبةكانش لَيرة ئَيمة لةبةرئةوةى كةوا حةبسـمان نيـةش تـةنها  ةرامةيـةكى ماليـة و دةبـَى شـتةكة شـةديد         
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تى ترسَينةر بَيت بؤ ئةو كةسانةى كةوا مةساَلحى خؤيان كةشـف بكـةنش ئَيمـة ر امـان     بَيتش رادق بَي و بةر اس
ئةوةية كة بةَلَى زياد بكرَيتش ئةوةى كة لة ئيقرتاحى ئَيمةدا هـاتووة لـة سـَى مليـؤن تـا ثَيـنج مليـؤنش هـيض         

ايةتةكةى ديار بَيتش مانكين نية ئةطةر بة ثَيى ثَيشنيارى بةعزَيك لة بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان كة بيد
ئةدنايةكة سَى مليؤن بةِم ئةقسـايةكةى  ديـارين نـةبَى ئـةوا بـا مبَينَيتـةوة بـؤ ئيجتهـادى قـازىش ئَيمـةش           

 .الرميان لةطةَل ئةوة نيةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مة ثشتطريى لة ماددةكة دةكةينش بةِم ثَيشنيارَيك كرا سةبارةت بـةوةى ئةطـةر دووبـارة ئـةو كةسـة ئـةو       ئَي
ماوةيةى تَى ثةر ى جارى يةكةم سـزا درا بـةو سـزايةى لَيـرة دانـراش جـارى دووةمش ر َيكـارة ياسـاييةكانى ضـى          

ةدنا وئـةعالى سـزايةكة دانـراوةش    دةبَى و بةرامبةر بةو كةسـة وةردةطريدرَيـت؟ بـةر َيزان لَيـرة كـة حـةدى ئـ       
 ةرامةكة لة مليؤنَيك كةمرت نةبَى و لة سَى مليؤن زياتر نةبَيتش ئةطةر جارى يةكـةم دادوةر بـةوة بر يـارى    
دا كةوا مليؤنَيكى لةسةر فةرز بكرَيتش ئةوا جارى دووةم كة هةمان ماوة دووبـارة مـاوةكى بـؤ دانـراش كـة لـة       

ةكان ثَيشكةش بكاتش جارى دووةم ئةو زانياريةى ثَيشكةش نةكردش ئـةوا ئـةو   سَى مانط زياتر نةبَيت زانياري
جارة  ةرامةكة زياتر دةبَيت و دةطاتة حةدى سَى مليؤنش بةِم لةوةى تةجاوز ناكات ئةو سَى مليؤنة ئةطةر 

ئـةو  ضةسثَينرا لةناو ياساكةش ئَيمة دةقى قانونى عقوبااان هةيـةش دةقـى طشـتيمان هةيـة كـة هـةر كةسـَيك        
ــات         ــانونى عقوب ــةوة ق ــى ئ ــابَى ثَي ــد ن ــةكات و ثابةن ــةجَى ن ــَى ب ــة ج ــةوامر ك ــت ئ ــؤى دَي ــة ب ــةى ك فةرمانان

ئةسـَلى   11كـة   11دةيطرَيتةوةش مادام دةنطمان بؤى دا ئـةو سـزايانةى ئَيـرةش نـةخَير هَيشـتا مـاوة مـاددةى        
بر يــار بــدات بــة ثَيــى ياســاى   ثرؤذةكةيــةش ئــةو ســزايانةى ئَيــرة هــيض ر َيطرَيــك نيــة لةبــةردةم دادوةر كــةوا  

سزادانين سـزاى ئـةو كةسـة بـدات كـة سةرثَيرـيةك دةكـات يـاخود تاوانَيـك ئـةجنام دةداتش بؤيـة ماددةكـة             
 .بةشَيوةيةكى باش هاتووة وئةطةر بوةرموون بيدةنة دةنطدانةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيــنجش يــةعنى ئةوانــةى ضــوار كــة ســةحبى       ئــةو بةر َيزانــةى كــة وتيــان و هةنــدَى ضــوار بــوو تــاوةكو       
ثَيشنيارةكةيان بكةنةوة بؤ ئةوةى ئةطةر بيانةوَىش ئةوانةى داوايان كرد ضوار مليـؤن كـةمرت نـةبَيتش كـةس     

 .ر ؤذان فةرموو.نيةش بؤية ئَيستا نةسةن بيخوَينةوة وةكو ئةوةى دار َيذراوةش د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

 19انادة 
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كل نو للف تماا ملا  تايا تلة  ثالثةة اشة ر تةو تقةايمل اقةرارا  الكشةف تةو املشةا ح املاليةة  ة  املواتةا             
املقرر  يعاقب بيرانة متقل تو نليون دينار امتايا تل  ثالثة ناليني دينار ايعاقب العقوبة ذات ا كل نةو  

 .مقرارا ذكر تماا بيانا  جوهرية غري  حيحة    تل  ا
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـةس لةطـةَل دانيـةش بـة زؤرينـةى       4كَى لةطةَلة دةست بةرزبكاتةوة تكاية؟ زؤر سوثاسش كَى لةطـةَل دانيـة؟   
 .ش ئةظ  خان فةرموو11لة ئةسَلى ثرؤذةكة كة ئةكاتة ماددةى  11دةنط ثةسةند كراش بؤ ماددةى 

 :بةر َيز ئةظ  عمر
 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

 11/ نو ا ل املشراع املاد  11/ املاد 
ممتن  العقوبا  املقرر     ه ا القانون نو توقي  ا  تقوبة الر  اشا تكون نقرر  مل قةانون الةر نا ة  مل    

 .امقليمل
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر صديد هةورامى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 11/ ئةسَلى ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى لة 11/ ماددةى
ئةو سزايانةى لةم ياسايةدا هاتوون ر َيطا لة سةثاندنى هةر سزايةكى توندتر ناطرن كة لة ياسـايةكى ديكـةى   

 .كارثَيكراو لة هةرَي  دا هاتبَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.ليذنةى هاوبةش كةرةمكةنش د

 :لقادر دزةيىر ؤذان عبدا.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين و تَيبينيمان نيةش تـةنها ئةطـةر وشـةى تـةوقيع طـؤر درا بـة وشـةى فـةرز         
 .ئةوة بؤ سيا ةكةيةش ئةطينا هيض تَيبينيةكمان لةسةرى نيةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رمووليذنةى نةزاهة كةرةمكةنش ئةظ  خان فة

 :بةر َيز ئةظ  عمر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمةش وةكو ليذنةى نةزاهة هيض تَيبينيةكمان نيةش تةنها طؤر ينى وشةى تةوقيع بة ئيقاق
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن فةرموو.بةر َيزان كَى دةيةوَى لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات؟ تةنها د
 
 

 

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 .ئيزافة بكرَيت لة ثَين قانونةكة( أى)وشةى ( ا  قانون الر نا      امقليمل)تةنها وشةى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.ليذنةى هاوبةش كةرةمكةنش د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اددةكة دةكةين و وشةى توقيع بكرَيتة فةرز و وازحـة لةهـةر ياسـايةكى تـر كـةوا      ئَيمة ثشتطريى لة دةقى م

 .كارثَيكراوة لة هةرَي ش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشريفةرموو.ليذنةى نةزاهة كةرةمكةنش كاك د

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وشةى تةوقيع بطؤر درَيت بة ئيقاق ئَيمةش تَيبينيمان نية  ةيرى ئةوةى كة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش كةرةمكةنش كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة موتةفق  لةسةر تةوقيع بة فةرز نةك بة ئيقاق
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.د

 :عبدالقادر دزةيىر ؤذان .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
  11/ املاد 

ممتن  العقوبا  املقرر     ه ا القانون نو  رض اية تقوبة الر  اشا تكةون نقةرر   ة  قةانون الةر نا ة        
 .   امقليمل
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةنط ثةسةند كراش ئَيسـتا بـؤ    كَى لةطةَلة دةست بةرزبكاتةوة تكاية؟ زؤر سوثاسش كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤى
كـاك عمـر    11كـة دةكاتـة مـاددةى     13ئةحكامى عامة و خيتـامىش لـة ئةسـَلى ثرؤذةكـة مـاددةى       5فةسَلى 
 .فةرموو

 
 

 :بةر َيز عمر صديد هةورامى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بةشى ثَينجةم
 حوكمة طشتى و كؤتاييةكان

 
  11/ اددةىلة ئةسَلى ثرؤذةكة كة دةبَيتة م 13/ ماددةى

بة ثَيى ياسا دةرماَلةى مةترسى بة فةرمانبةرانى دةستة دةدرَيـت جطـة لـة بةر َيوبـةرة طشـتيةكان و خـاوةن       
 .ثلة تايبةتةكان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةظ  خان فةرموو

 :بةر َيز ئةظ  عمر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 الوصل اخلامو
 احكام عامة واخلتامية

  13/ و ا لن 11/ املاد 
 . نح نوظف اهليئة خمششا  لطور  ا ق القانون ناتاا املاراء العانون اا حا  الارجا  اخلا ة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.ليذنةى هاوبةش ر ةئيتان د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمــة ثَيشـنيار دةكــةين   11ةسـَلى ثرؤذةكــة كـة بـوو بــة مـاددةى     لــة ئ 13سـةبارةت بـةو ماددةيــة مـاددةى    
لةبةرئةوةى بر ى دةرماَلةكة لَيرة ديارى ناكرَيتش ثَيوةرَيكى بؤ دابنَي  كـة ئـةو دةرماَلةيـة ضـةندة و ضـؤن      
سـةرف دةكرَيـتش بؤيــة ثَيشـنيار دةكـةين ماددةكــة دابر َيذرَيتـةوة بةشـَيوةيةك كــة ثَيوةرَيـك بـؤ دةرماَلةكــة         

ندرَيتش كة وةكو ئةو فةرمانبةرانة بن كة لة ديوانى ضاودَيرى دارايى هةمان دةرماَلة وةردةطرنش ماددةكـة  دا
 :بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة
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 نح نوظف اهليئة نا يتقاضاه نوظف ديوان الرقابة املالية نو خمششا  ا ةق قةانون ديةوان الرقابةة املاليةة      
 .1111لسنة  9مقليمل كوردستان رقمل 

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان؟ د
 

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمةش ثشتطريى لة ر ايةكةى ليذنةى هاوبةش دةكةين و موالحةزةمان لةسةرى نية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و ماددةية كـَى دةيـةوَى قسـة بكـات؟ ئـةو بةر َيزانـة دةيانـةوَى قسـة         بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمانش لةسةر ئة
 .بكةنش شوان كري ش جالل علىش شظان امحدش عبدالسالم بةروارىش كاك شوان فةرموو

 

 :بةر َيز شوان كري  كابان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ية دةكةم كـة ليذنـةى ياسـايى    بة نيسبةت ئةوماددةيةوة من ثشتطريى ئةو ئيزافةية دةكةم يان ئةو طؤر انكار
يان ليذنةى موشتةرةك كرديانش بةِم لةو دائريةية هةموو ئةو موةزةفانة ئةو مةترسييةيان لةسةر نيةش كة 
ــاتبَيكى ئيكتياديــةش           ــة ك ــارى وا هةي ــةعنى ج ــنش ي ــدا دةض ــةدواى قةزيةكان ــةى ب ــةقد و ئةوان ــةر موح لةس

تورة وةرطرَى و وةكو ئةوةى كة دواى قةزيةيةك دةكةوَى تايثَيستَيكةش كةسَيكى ئيكتياديةش يةعنى ئةو بؤ خ
ــةو          ــةر ئ ــيةكة لةس ــةدقيقين دا مةترس ــة ت ــةيةش ل ــةو كةس ــةر ئ ــتى لةس ــيةكة بةر اس ــةحقيدش مةترس ــؤ ت ب
مودةقيقةيةش ئةو ختورةية مةسةلةن وةكو ئةوانـةى دائـريةى كارةبـاش فـةرقى هةيـة لـةوةى كـة دةضـَيت بـؤ          

ين لـة حماويلةيةكـدا دةكـاتش يـان ئـين لـة مةحةتةيـةك دا دةكـات وةك         ضاككردنى خةلةلَيكى كارةبا يان ئ
لةوةى لة دائرية دانيشتووة لةسةر كؤمثيوتةرَيك تايث دةكاتش ديارة هةمووى حةقى ئةوةى هةية كة ضـةند  
موخةسةساتى وةكو موستةحةقاتى هةية وةرى طرَيتش بةِم جياوازيـةك  دةبـَى بكرَيـت بةر اسـتىش ناكرَيـت      

ك لـةو دائريةيــة يـةكَيك موتابةعـةى قةزيةيــةك دةكـات يــان يـةكَيك بـة نهَينــى ئيشـَيك دةكــاتش        موحـةقيقيَ 
ــةمان           ــةبيكى ه ــتووة ت ــةش دانيش ــة دائريةك ــات و ل ــةش ناك ــةو ئيش ــة ئ ــوارتر ك ــَيكى خ ــةو كةس ــةن ئ عةين

بؤ  موخةسةساتى هةبَيتش لةبةرئةوة من ثَيمواية دةبَيت لةوةشدا ئةو تةوزية بدرَيت كة ئةوموخةسةساتة
 .كام موةزةفة وبؤ كامة بةش وةرى دةطرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ضاودَيرى دارايى ئةوانين وةكو نةزاهةنش ئةوانين ضاودَيرى خةَلك دةكـةنش خـةَلك دةدةنـة دادطـاو خـةَلك      
 .الدةدةنش سوثاس بؤ جةنابتش كاك جالل فةرموو يعيقاا دةكةنش لةكار
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 :اهللبةر َيز جالل على عبد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة من لةطةَل ثشتطريي  بؤ قسةكانى كاك شوانش يةكَى لة ر َيطرةكان ئةوانةى كة لة دائرية ئيشيان كردبـَى  
و طوَييان لةمنة وة ئَيستا دةيبيسنتش ر َيطرةكـانى بةر َيوةضـوونى ضـاودَيرى دارايـى بةر اسـتى ئـةو ر ؤذانةيـةش        

 15ئةو دائريةيةى كة دةضَىش ئةطةر هةفتةيةكى ثـَى برـَيت ئيحتمالـة بيكـات بـة       ضونكة ر ؤذانةى هةية بؤ
ر ؤذش ئةوةى كة ئةوان دةَلَين هى ضاودَيرى دارايىش وةزارةتى دارايى  ر َينمايى خؤى هةية بؤ ثَيدانى ختـورةش  

شتىش تةبيكى من تةئيدى قسةكانى كاك شوان دةكةم ئةو ختورةية بؤ موحةقق  بَى نةك بؤ دائريةكة بة ط
 .لة تايبةتةكان مشوَ ناكات و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شظان فةرموو

 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ا ةةق القةةانون ناتةةاا املةةاراء )مـن لةطــةَل دةقةكةمــةش بــةِم مــن دةبيــن  شــتَيك بـة ئيزافــة هــاتووةش يــةعنى   
( ناتةاا ا ةحا  الةارجا  اخلا ةة    )عامون خؤيان دةرةجة خاسةنةش ئةوة حةزف بكرَيتش  مودةراى (العانون

لة زمنـى دةرةجـات خاسـة مـودةراى عـامين نةفسـى دةرةجـاتنش دةرةجـة خاسـةنش بؤيـة ئةمـة بـة ئيزافـة              
 .دةبين 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك عبدالسالم فةرموو

 :صديد نشطف بةر َيز عبدالسالم 

 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

ــةمش       ــوة دةك ــةى ئَي ــن تةئيــدى ئــةو نةس ــكالة لو ةويــة دروســت نةبَيتــةوة لــةوةى ثَيشــووش م تــاكو ئــةو ئةش
ئينجـا ئـةم جوملـة درَيـذة بَيـتش      (  نح نوظفوا اهليئة تاا املةاراء العةانون اا ةحا  الةارجا     )بةمةرجَيك 

 ةنح نوظفةوا اهليئةة تةاا املةاراء      )دةكـاتش   ضونكة ئةطةر لـة ئـةخريةوة هـات وةكـو نةسـى كـؤنش ئةشـكالَيك       
 ............(.ش العانون اا حا  الارجا  اخلا ة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز موخةسةسات و رةقابةى ضاودَيرى دارايى هةيةش كاك فرست بؤ ئَيوةى بةر َيزى دةخوَينَيتةوةش ضونكة 
 .هةيةش فةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ئةو دةرماَلةيةى لةو ماددةيةدا هاتووةش دةرماَلـةى مةترسـى نيـةش وشـةى ختورةمـان الدا كـة خوَيندمانـةوةش        
ى 1كـة بـة بريـارى ذمـارة      1111ى سـاَلى  9ى ياساى ديوانى رةقابةى ماَ ذمـارة   15دةرماَلةكان لة ماددة 

ؤرة موخةسةسـات هةيـة و بـةو شـَيوةيةيةش ئـةوة قـانونى       ضـوار جـ   15دةرضـووةش لـة مـاددةى     1111ساَلى 
 :ديوانى رةقابةى مالية

  15/ املاد 
 :للمجلحمل ننح نوظفي الايوان املخششا  امتية: اام 
 .ة خمششا  رقابية متتجااز نسبت ا تو مخسني باملئة نو راتب املوظف1
ئةة نةو الراتةب للمةوظفني الة يو      خمششا  اخلطور  ان ةام لا ةة متتجةااز نسةبت ا مخسةة اسةبعني بامل       -1

 .يقونون مب ام الرقابة االتاقيق ايتعرضون للمخاير اثناء تمل مل
 .ة خمششا  املوق  اجليرامل متتجااز ثالثني باملئة نو الراتب3
 .ة خمششا  نن  ممارسة امل نة لارج ااقا  الااام الرمس  متتجااز نسبت ا مخسني باملئة نو الراتب4

 (.ليست هلا تالقة باملخششا  املمنوحة لباقي املوظفني بشكل تام هتالاملخششا  ا: ثانيَا)بر طةى دووةمى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.تكاية ئاخر نةس كة خوَيندتانةوة ديسانةوة بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيدةينة دةنطدانش د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

 الوصل اخلامو

 احكام عامة واخلتامية
 : 11/ املاد 

 نح نوظفوا اهليئة تاا املاراء العانون اا حا  الارحا  اخلا ة نا يتقاضاه نوظفوا ديةوان الرقابةة املاليةة    
 .1111لسنة ( 9)نو خمششا  ا ق قانون ديوان الرقابة املالية مقليمل كوردستان رقمل 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةسش بة زؤرينةى دةنـط   4بةر َيزان كَى لةطةَلة دةست بةرز بكاتةوة تكاية؟ زؤر سوثاسش كَى لةطةَل دانية؟ 
 .كاك عمر فةرموو  11كة دةكاتة ماددةى  14ثةسةند كراش ئَيستا بؤ ماددةى 

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :11/ املاد 
نعاقبة نوظفي ا اداريا  ام وز احتجازهمل اتوقيف مل بسبب ا عال تتعلق بوظيفت مل  م وز ليري رئيحمل اهليئة

 .أا بسبب ا ام بعا استئ ان رئيحمل اهليئة ناتاا مل حالة اجلر ة املش ود 
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مل )مـان البـردووةش   (أو بسـببه  )بةر َيز جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانش ئَيمة لةم ماددةيـة بـة ليذنـةى هاوبـةش     
 .زؤر سوثاس( مل حالة اجلنحة أا اجلناية املش ود )كردوومانةتة ( ش ود حال اجلر ة امل

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان؟ د

 :بشري خليل حداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ينئَيمة موالحةزةمان لةسةر ماددةكة نيةش ثشتطريى لة ر اى ليذنةى هاوبةشين دةكة
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش ر ةئيتان كاك عمر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمةش هةر وةكو ئةوةى خوَيندمانةوة هةمان ر امان هةية لةطةَل ليذنةى نةزاهةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئـةو ماددةيـة قسـة بكـات؟ ئـةو بةر َيزانـة دةيانـةوَى قسـة بكـةنش هـاذة سـليمانش            بةر َيزان كَى دةيةوَى لةسةر 
 .حسنش ئاسؤ كري ش شؤر ش سيد ييدش هاذة خان فةرموو.د

 :نشطف بةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةرؤكى دةسـتةكة  ش لةسةرةتا دةَلَى جطة لة سـ 11لة ئةسلًََى ثرؤذةكةش كة ئَيستا ماددةى 14دةربارةى ماددةى 
كةس بؤى نيـة سـزاى كـارطَير  يانـةى فةمانبـةران بـداتش بةر اسـتى ئَيمـة لـة ماددةيـةكى نـوَى ماددةيـةكمان             
ئيزافة كرد بؤ ئةم قانونة كة ئةجنومةنى دةستة ثَيك بَيت بؤية ثَيويسـت دةكـات كـة لَيـرة دةسـةِتى ر ةهـا       

اوَيذكردن لةطةَل ئةجنومـةنى دةسـتة كـةس بـؤى     نةدرَيت بة سةرؤكش بوترَيت جطة لة سةرؤكى دةستة بة ر 
 .نية سزاى كارطَير يانةى فةرمانبةران بداتش زؤرسوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن  فةرموو.كاك د

 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ون نــةبَيتش لــةو مــن دةثرســ  بــة نيســبةت عقوبــةى ئيحتيجــاز و تــةوقيف تةبكــةن ناكرَيــت ئــيلال بــة قــان  
    ََ حاَلةتةدا ضؤن ر ةئيسى هةيئة دةتوانَى ر ووبةر ووى قانون بوةستَيتش يةعنى لةو حاَلةتـةداش بـةر اى مـن وا 
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باستثناء حام  التلبحمل جبر ة م وز نالحقة اا توقيف نوظفي اهليئة ام بعا استئ ان نو جملحمل )بكرَيت 
 (.نو اةكمة)ش وةيان (القضائي

 :ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .كاك ئاسؤ فةرموو

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كري  حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَي  باشة ئةو ماددةية هةَلبطريَىش ضـونكة بةر اسـتى ئـةوة حةسـانة دانانـة بـؤ فةرمانبـةرانش لةبةرئـةوة         
 .ثَيويستة ئةو ماددةية هةَلبطريَى و حةزف بكرَيت

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اك شؤر ش فةرمووك
 :بةر َيز شؤر ش سيد ييد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بةو ماددةية من لةطةَل بر طةى يةكةمى هيض ئةشكاليةتَيك  نيـة جطـة لـة سـةرؤكى دةسـتة كـةس       
بؤى نية سزاى كارطَير ةيانةى فةرمانبـةران بـداتش بـةِم بـاقى ئـةوةى تـر ثشـتطريى لـة قسـةكةى كـاك ئاسـؤ            

ةوا ثَيــدانى حةســانة ئةطــةر لــةماددةى ثَيشــوو مةوزوعةكــة ثَيــدانى موخةسةســات بــوو بَيــت كــة   دةكــةم كــ
تةجزيئة كراش بةِم لةوةياندا حةسانة ناكرَيت بؤ هةر هةموو فةرمانبةرانى ئةو دةستةية وةكو يةك بَيـتش  

ةدواداضـوون دةكـةنش   تةنها با بؤ ئةوانة بَيت كة ئيشى تةحقيد دةكةن و ئيشى لَيكؤَلينةوة دةكـةنش ئيشـى ب  
فةرمانبةرَيكى سادة بـؤ حةسـانةى هـةبَى لـةر ووى دةزطاكـانى قـةزا و دةزطاكـانى تـةنويزىش بؤيـة تـةنها بـؤ            
ئةوانة بَيت كة ئيشةكةى خؤيان دةكةن كة لة ئةوةكة بؤيان ديارى كراوة كة ئيشـى تـةعقيب و لَيكؤَلينـةوة    

 .و بةدواداضوونةش زؤرسوثاس
 :نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما

 .ليذنةى هاوبةشش كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

حيكمةتى ئةم عقوبةية كة تةنها ر ةئيسى هةيئة دةتوانَى عيقابى ئيـدارى موةزةفـةكانى خـؤى بـداتش ئـةوة      
ش بةِم بؤضى لَيـرة  تةحسيَل حاسَلةش عقوبةيةكى ئيدارية ئةم عقوبةية و خاسة بة ر ةئيسى دائريةكةى خؤى

وا هاتووة كةوا كةي نةتوانَى حجزيان بكات يـان تـةوقيويان بكـاتش نـة حجـز بكـرَين و نـة تـةوقيف بكـرَين          
بؤضى؟ بـة سـةبةبَيك كـة ر ةبتـى بـة ئيشـةكةى خؤيـةوة هـةبَىش بـة تةئكيـد كـَين ئةوانـةى كـة هةَلدةسـنت               

وةى دةليلةكان و بةدواى ئةوانـة دةطـةر َين   ئةوكةسانةن زياتر كة دةضن بةدواى تةحقيقى ئةدلة و كؤكردنة
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كة ثَيويستى ئيشى دةستةكةية بؤ تاوانبار كردنى ئةوانةى كة طةندةَلى و فةساد دةكـةنش لةبةرئةوةيـة ئـةم    
ماددةية وا دار َيذراوة كة هيض كةسَيك بؤى نية بة سةبةبى كارةكانيانش بةِم ئةطةر هاتو بة ةيرى سةبةبى 

ةى كة ثَييان سثَيردرابووش ئةطةر موحةققين بَىش ئةطةر هةر موةزةفَيكى هةيئةكـة  كارةكان و ئةو موهيمان
بَيت بة جوحنةيةك يان بة جينايـةتَيكى مةشـهودة بَيـت وةكـو هـةموو ياسـاكانى تـرش ئـةوة دةطةر َيتـةوة بـؤ           

م قــانونى عــام و قــانون كــارى ياســايى خــؤى لةطــةَل دا دةكــاتش لةبةرئــةوة ئــةم حةســانةى كــة دانــراوة ئــة     
يةعنى وردةكارى تيا بكرَيتش ئةمـة تـةنيا ئـةو كةسـانةش زيـاتر دةطرَيتـةوة       ( تتعلق بوظيفت مل)حةسانةية 

لةناو هةيئةكة كة موتةخةسسن بةو ئيشانةى كة ثَيى دةوترَيت ئيشى لَيكؤَلينةوة و تةحقيقى لة هةيئةكةش 
ــة ســ      ــردن ب ــةرزمان ك ــةوة و ع ــةوةى خوَيندمان ــو ئ ــة وةك ــةم ماددةي ــةوة ئ ــاتووةو  لةبةرئ ــاش ه يا ةيةكى ب

 .لةبةرئةوة داواكارم بيخةنة دةنطدانةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيستا ئاخر سيا ة توَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانةوةش كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 11/ املاد 

ي ةةا اداريةةا ا م ةةوز احتجةةازهمل اتةةوقيف مل بسةةبب ا عةةال تتعلةةق    م ةةوز ليةةري رئةةيحمل اهليئةةة نعاقبةةة نوظف  
 .بوظيفت مل ام بعا استئ ان رئيحمل اهليئة ناتاا    حالة اجلنحة ااجلناية املش ود 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كَى لةطةَلة تكاية دةسـت بةرزبكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش كـَى لةطـةَل دانيـة؟ تـةنها يـةك كـةس لةطـةَل نيـةش بـة             
 .كاك عمر فةرموو 13ةى دةنط ثةسةند كرا بؤ ماددةى زؤرين

 :بةر َيز عمر صديد حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 13/ لة ئةسَلى ثرؤذةكة كة دةبَيـتة ماددةى 15/ ماددةى
ذمَيريــارى دةســتة ملكةضــى ضــاودَيرى دارايــى ديــوانى ضــاودَيرى داراييــةو ثةرلــةمان بــؤى هةيــة ثشــت بــة  

 .خاوةن تواناو شارةزايى بةرز لةو مةيدانةدا ببةستَىذمَيريارانى ياسايى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةظ  خان فةرموو

 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 13/ املاد 
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ان امسةتعانة مبحاسةبني قةانونني نةو ذاي الكفةاء       ملة للربالض  حسابا  اهليئة لرقابة ديوان الرقابةة املاليةة   
 .رب  العالية    ه ا الالااخل

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لضة   )ئَيمة لة ليذنةى هاوبةش ئةم ماددةية ضاككردنَيكمان بةسةردا هَيناوةش ئيكتوامان بةوة كردووة كـة  
وةكـو هـةموو هـةيئات و وةزارات دائريةكـانى كـة ثَيويسـت كـة        ( اليةة لرقابة ديةوان الرقابةة امل   حسابا  اهليئة

ََ      ، (تاقيق نو قبل ديوان الرقابةة املاليةة  للض  حسابا  اهليئة ل) تـةواومان كـردووةو ئـةو بةشـةى ترميـان 
 .البردووةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهةش كاك د

 :دبشري خليل حةدا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةبةرئةوةى مةسةلةكة حساباتةش ثةرلةمان عيالقةى بة مةوزوعةكـة نيـةش بؤيـة ثشـتطريى لـة ر اى ليذنـةى       
 .هاوبةش دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان لةسةر ئةو ماددةيـة كـَى دةيـةوَى قسـة بكـات؟ ئـةو بةر َيزانـة دةيانـةوى قسـة         
 .امحد فةرموو.امحد وةرتىش مسرية طؤرانش كاك د.بكةنش د

 (:وةرتى)امحد اراهي  علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لَيرة لةبةرئةوةى باس لة ئةوة كرا كة حساباتى هةيئـة خازعـة بـؤ رةقابـةى ديـوانى رةقابـةى مـاَش منـين         
ةرئـةوةى ثةرلـةمانش رةبتـى نيـةش دةَلـَى ئيسـتكانة       ثشتطريى لةوة دةكةم كة فةقـةرةى دووةم البربدرَيـتش لةب  

دةكات بة مةحاسبينى قانونى لـةو مةجالةيـةش لـةكام مـةجال؟ ئةطـةر لـة مـةجاَ رةقابـةدا ثَيويسـت ناكـات           
 .ثةرلةمانش خؤى رةقابةى ماَ حماسبى هةية و حساباتةكةى خازعة بؤ رةقابةى ماَش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ن فةرموومسرية خا

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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وة لـة هـةمان كـات دوو    ( لض  اهليئة لرقابةة ا تةاقيق ديةوان الرقابةة املاليةة     )ئيكادةى سيا ةكة بكرَيتةوة 
 ........ .ماددة هةية دةمةوَى ئيزافة بكةم بؤ ئةحكامى خيتامى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.ن تكايةش ليذنةى هاوبةش ئاخر سيا ةتان؟ دئةوة ثاشا

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 13/ املاد 

 .لض  حسابا  اهليئة للتاقيق نو قبل ديوان الرقابة املالية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهةش كاك د
 

 

 : خليل حةدادبشري.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هيض تَيبينمان نيةش ثشتطريى لة ر اى ليذنةى هاوبةش دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان كَى لةطـةَل ئـةو ماددةيـة؟ زؤر سـوثاسش كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـراش ليذنـةى              
 .ةرموور ؤذان ف.هاوبةش ثَيشنيارى تازةتان هةية؟ د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ماددةمان كردووة وةكو حوكمة كؤتاييةكانش ئةطـةر دةرفـةاان بـدةى مـاددةش      5ئَيمة ثَيشنيارى زياد كردنى 
 .ماددة توَيندرَيتةوةو دةنطى بؤبدرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ذان فةرموور ؤ.فةرموو بيخوَينةوةش د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةبَيت 14ثَيشنيار دةكةين ماددةيةك زياد بكرَيت كة بة ر يزبةندى ماددةى 
 14/ املاد 

 .لرئيحمل اهليئة ا اار التعليما  الالزنة لتس يل تنفي  احكام ه ا القانون
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.زاهة ر ةئيتان؟ش كاك دليذنةى نة
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 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمةش لةطةَل ئةو ماددةيةداين و لة ثاشان ماددةيةكى ديكةش ئيقرتاح دةكةين كة زياد بكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيندرايـةوة ئيزافـة بكرَيـت؟ تكايـة نةسـةكة      بةر َيزان ئةندامانى ثةرلـةمان كـَى لةطـةَل ئـةو نةصـةية كـة خو      
 .ر ؤذان فةرموو.توَينةوةش د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 14/ املاد 
 .لرئيحمل اهليئة ا اار التعليما  الالزنة لتس يل تنفي  احكام ه ا القانون

 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةرزبكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـراش بـؤ            كَى لةطةَلـة تكايـة دةسـت    
 .ر ؤذان فةرموو.ماددةيةكى ترش د

 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةبَيت 15كة بة ر يزبةندى ماددةى 
 15/ املاد 

 .يئة حسب نتطلبا  العمللرئيحمل اهليئة استحااث اا دنج اا الياء اقسام اشعب اهل
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهةش كاك د

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثشتطريى لة ر ايةكةى ليذنةى هاوبةش دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـَى لةطةَلـة تكايـة؟ زؤر سـوثاسش كـَى لةطـةَل        بةر َيزان كَى دةيةوَى قسـة لةسـةر ئـةو ماددةيـة بكـات؟ باشـةش      
 .دانية؟ بة كؤى دةنط ثةسةندكرا بؤ ثَيشنيارى ترش ئةظ  خان فةرموو

 :بةر َيز ئةظ  عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ئَيمة وةكو ليذنةى نةزاهة لة ر اثؤرتى خؤمان ئاماذةمان بةوة كردووة كة ماددةيةكى تـرى بـؤ زيـاد بكـةينش     
حـةزمان كـرد ئَيسـتا بيخةينـة ر وو ثـَين ئــةوةى بطةينـة ئـةو مـاددة بةديالنـةى كـة هـةموو جارَيــك             بؤيـة 

 :دادةندرَيتش ماددةكةش بةم شَيوةية
 :حيظر تل  مجي  ننتسيب اهليئة نايل / ااآل
 .ة العمل مل التجار  ا الة كان ام اكالة1
 .ة الوساية ااةسوبية1
 .ة ا شاء اسرار الوظيفة3
 .اهلاايا ااهلبا ة قبول 4
 .ة يلب ننفعة لنفسه أا ليريه5

يعاقب كل نو خيالف احكةام الفقةر  اام اتةاله بعقوبةة الفشةل تةو الوظيفةة اتطبيةق احكةام جاائيةة           /ثانيا
 .تليه

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش ر ةئيتان؟ كاك عمر فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

لةطةَل ر َيزم بؤ ئةو ر ةئيةى برادةرانى ليذنةى نةزاهةش ئةوة تةحصيَل حاصَلةش  هةموو دائرية وهةيئاتـةكان  
ئةوانة هةيةش باقى تريشى ئةوانى ديكة  ا( م وز اجلم  بني الوظيفة)هةية هةتا بة نيسبةت ثةرلةمانين 

ئـةوة ثَيويسـت ناكـات ئيزافـة بكـرَى و      نسوسى عقابى خـؤى تةحديـدى كـردووةش عقـابى خـؤى هةيـةش لةبةر      
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهة سةحبى دةكةن؟ش كاك د

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمــة ســوورين لةســةر ماددةكــة بةر اســتى لةبةرئــةوةى ماددةيةكــة لــة ســولبى مةوزوعةكةيــة و بةاليــةنى    
ثؤرى و ئَيمة وةكو ليذنةى نةزاهة ئاطادارين لة مةسةلةكةش وةنةبَى هـةموو شـتَيك هـةر ليذنـةى ياسـايى      ثس

 .بةسةرمان دا بسةثَينَى و بر واش ئَيمة لةوة سوورين لةسةر ئةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك فرست موداخةلةى هةيةش فةرموو

 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل
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 .رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة

ئةو ئةحكامانة وجودى هةية و نصوصى قانونى وازح و ديارى هةية لة قانون موةزةفى دةولة و لـة قـانونى   
خدمةى مةدةنى و لة قةوانينى تر مةنكى ئةو شـتانةى كـردووةش لـة قـانونين نابَيـت ئَيمـة هـةر تيكـرارى         

 . نصوص بكةينةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو امحد نوقتةى نيزامى كاك

 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيزد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .......... .من ثشتطريى لةوة دةكةم ئةوة زياد بكرَيت ئةوةى كاك فرست دةيَلَى مةوةزةفى 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ات فـةرموو لـةو   تكاية كة وةختى قسة كردن هات مةجالتان دةدةم ئةوة نيزامى نيـةش كـَى دةيـةوَى قسـة بكـ     
بابةتــة؟ داوا دةكــةم دوو بــةر َيز ثشــتيوانى لــة ماددةكــة بكــةن بــؤ ئــةوةى ئيزافــة بكرَيـــت ودوو بــةر َيزين   

ََ بكات كة ئيزافة نةكرَيتش كاك  د  .امحد فةرموو.امحد و كاك خليلش كاك د.ثشتيوانى 

 (:وةرتى)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةت بة قانونةكة دةكات ثَيمواية ئةوةى كة ليذنةى نةزاهة ثَيشنياريان كردووةش ئةوةى كة بـةر َيز  ئةمة خز
كاك فرست ئاماذةى ثَييدا خؤ موةزةفينى دةوَلةت هةمووى لةسةرى مـةنع نيـة كـة بازرطـانى بكـاتش يـاخود       

ةوا بوو نـاتوانَى لَيـى البـداتش    ئةوانة بكاتش بةِم لَيرة ئةمة قانونَيكى تايبةتة ئةطةر بة نةس ديارى بكات ك
بةِم ئةطةر نةس نةبَيت لَيرة دةقَيك نـةبَيت دةتـوانَىش مـن ثشـتيوانى لـةوة دةكـةم كـة ئـةو ماددةيـة زيـاد           
بكرَيـت زائيــدةن ئةمـة ضــةند ئةنـدام ثةرلــةمانَيكين ثَيشـنيارى زيــاد كردنـى ماددةيــةكى ترمـان كــرد كــة       

 .ـتة دةنطدانةوةو زؤر سوثاسقانونةكة ئةسةرى رةجكى هةبَيتش دواتر ترَي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةى قانونى ئةسةرى رةجكيةكةش بةر َيزان سةحبيان كردش ضونكة تـةوزيَيك هـةبوو بـة نووسـراو  دامـان      
 .ثَييانش كاك خليل فةرموو

 :تثمانبةر َيز خليل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

م ةوز  )كـةم و ثَيشـ  باشـة ئـةو بر طةيةشـى بـؤ زيـاد بكرَيـتش         ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى ليذنةى نةزاهة دة
ثـَي   ( لرئيحمل ااتضاء اهليئة با  حال نو امحوال اجلمة  بةني تضةوية اهليئةة اايةة اظيفةة تانةة أا لا ةة        
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خؤشــة ئةوةشــى بــؤ زيــاد بكرَيــتش بــةر َيز ســةرؤكى ثةرلــةمان ئيســتنادةن لةســةر قســةكةى جــةنابت ئَيمــة   
 . ...ن لة جةنابى كاك فرست دةثرساستى مةوزوعى ئةسةرى رةجكىش بةِم مسةحبمان نةكردووة بةر 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز جةنابت ئيشارةت بـة مـن داو موافةقـةتت كـردش سـةالمةت بـىش ئـةوةتا نـاردتش بؤاـان نـاردو موافـد            
 .بوونش هاذةش ئيشارةى كردش كاك فرست موداخةلةى هةية فةرموو

 :سكرتَيري ثةرلةمان/د عبداهللبةر َيز فرست امح

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من حةز دةكـةم ئةنـدامانى ليذنـةى قـانونين يارمـةتي  بـدةنش نةصـى سـةريى هةيـة مـوةزةف بـؤى نيـة             
تيجارةت بكاتش ر استة ئَيستا خةَلكَيك لة واقيكمان مومارةسةى ئةو ئيشة دةكةنش بـةس خةلـةل لـةوة دانيـة     

لـةل لـةوة دايـة تـةتبيد ناكرَيـتش لةبـةر ئـةوة تيكـرار كردنـى نصوصـى قـانونى            كو نةص وجـودى نيـةش خة  
مـةوزوعى ثَيشــنيارى بــةر َيز كـاك خليــل ئــةوة هــيض   / شـتَيكى  ــةيرة مةر وبــة لـة قــانون ثــَي نــاكرَىش دوو  

عيالقةيةكى لةطةَل ئةسةرى رةجكى نيةش دةزطايةكى دروست كردووة بؤ نـةهَيآلنى طةنـدةَلىش ئـةو دةزطايـة     
ةديهاتى قانونةش حةقى هةية حاَلةتةكانى ثَين وةخت تةحقيقى تَيدا بكاتش هيض مانكَيكى قانونى نيةش لة ب

هيض عةالقةى لةطـةَل ئةسـةرى رةجكـى نيـةش ئـةوة دةزطايـة و دروسـتت كـردووةش نـة ماددةيـةكى عيقابيـت            
ئيشـة بكـاتش بـة     داناوة كو لةسةريان تةتبيد بكـةى يـان تـةتبيقى نةكـةىش ئـةو دةزطايـة حـةقى هةيـة ئـةو         

نيسبةت نسوسى قانونى ئةطةر هاتو نصوصـى قـانونى و موحاسـةبة ئةطـةر نةسـةكة لَيـرة عقوبةكـة زيـاتر         
بَيت لة نصوصى قةوانينى ثَيشرتش قةوانينى ئـةو وةختـة تـةتبيد دةبَيـتش نةسـى جـةزائى نـاو ئـةو قانونـة          

دةبَيــت ئـةوةى ئةســلةح تــر بَيــت بــؤ  تـةتبيد نابَيــتش ضــونكة مةبــدةئَيك هةيــة دةَلـَى ئــةو قانونــة تــةتبيد   
موتةهةمش مةبدةئى دووةمش ض قانونَيك نافزى مةفكول بـوو وةختـى جةرميـة ئـةوة تـةتبيد دةبَيـتش يـةعنى        
ئةطةر ئَيستا شتَيكش فيكلةك بكةى ثَين ساَلَيك مةمسوح بَيت ئَيستا عقوبةى لةسةر دابنَيـى نـاتوانى ئَيسـتا    

ان لةسةر ئةو فكلة بكةى كة ثَين سـاَلَيك كـراوةش ئـةوة بـةديهياتى     مةنكى عقوبةى لةسةر ئةو ئيشة بكات ي
 .قانونةش يةعنى هيض مانكَيك نية ئةو دةزطاية دةست ثَى بكا و تةحقيد لة قةزايةكى ثَين ئَيستا بكات

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر جةنابت مابووى ديواق بكةى بؤ ئةوةى ئيزافة نةكرَيتش فةرموو

 :ر عبدالرمحن عليبةر َيز عم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ر ةئى خؤم داو تةئيدى ر ةئيةكةى كاك فرست دةكةمش لة قانونى ئينزباتى موةزةفينى دةولة و لة هةموو 
قانونةكانى تردا و بـة نيسـبةت هـةموو كارمةنـدةكانى دةوَلةتـةوة بؤيـان نيـة  ـةيرى ئيشـةكةى خـؤى كـة            

بَىش مـن مسـاَ ثةرلةمانيشـ  بـؤ خؤمـان هَينايـةوة  لـة نةسـى سـةريى          خةريكي كاسبى و وسـاتة و ئةمانـة  
الزوز اجلمع ب  وةزيوةى خؤمان وةزيوةيةكى ترش لةبةرئةوة ئةوة مةنع كراوة وةكـو  )خؤمشاندا هةية كة 
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كاك فرستين باسى كردش عةيب لة ياسايةكة نيةش عةيب لة تةتبيد كردنيةتى كـة تـةتبيد ناكرَيـت لةسـةر     
ةى كـة مــوةزةفن و كــارى تـر دةكــةنش ئةمـة وةهــا ر ؤيشــتووةش بـةِم نــاكرَى هةرضـى لــة قــانونى      ئـةو كةســان 

عيقابيةكاندا هةية لةم ياساية و ئةم ياساية بؤ جارَيكى ديكـةش تيكـرارى دةكةمـةوة ئةمـة ياسـاي دروسـت       
كةسـبى  ـري   كردنى هةيئةتَيكة هةَلدةستَى بة كؤكردنةوةى دةليل لةسةر ئةو كةسانةى كة ئيشـى فةسـاد و   

مةشروق دةكةن و دوايى دةدةينة دةست مةحكةمةى تايبةت لةبةرئةوة ثَيويست ناكات ئةو بر طةيـة لَيـرةدا   
هةبَىش ضونكة ئةوة خؤى لة قةواعيدة عامةكانة و ئَيمة بيشـى نووسـ  و يـاخود نةينووسـ  قـابيلى جـَى       

 .بةجَى كردنة خؤىش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

امحـد تةسـنيةى   .َيستا كَى لةطةَل ئةوةية ئةو نةسةى كة ليذنـةى نةزاهـة ثَيشـنيارى كـردو كـاك د     بةر َيزان ئ
كردش كَى لةطةَلة ئيزافة بكرَيت؟ دوو بةر َيز تةئيديان كردوش دوو كةسين دذى قسةى كردش كَى لةطةَلة تكاية 

بـة زؤرينـةى دةنـط بر يـار درا      بةر َيز لةطةَلةش كـَى لةطةَلـة كـة ئيزافـة نـةكرَيت؟      11دةستى بةرز بكاتةوة؟ 
 .ر ؤذان فةرموو.ئيزافة نةكرَيتش ليذنةى هاوبةش د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 16ثَيشنيار دةكةين ماددةيةك زياد بكرَيت بة ر يزبةندى ماددةى 
 16/املاد 

 .انونميعمل بن  نص قانون  اا قرار يتعارض ن  احكام ه ا الق
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان؟ كاك د

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة لة ماددةى ثَيشوو طواان ئةطةر هاتو عقوبةيةكى طةورةتر لـة قـانونَيكى ديكـة هـةبوو جـَى بـةجَى ى       
 (اخر ميعمل بن  نص. )نية؟دةكةينش ئايا ئةوة لةطةَلى موتةناقز 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش ر ةئيتان؟ فةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نةخَير دذ بةيةك نيةش ئةوة باس لة سزايةك دةكات كة سـزايةكة تونـد تـر بَيـت نـةك دةقَيـك يـان نةسـَيك         

ى ئةوةش بؤية نايطرَيتةوةش ئةوة دةقَيكة لة حوكمـة كؤتاييـةكانى هـةموو ياسـايةك     دذى ئةوة بَيت حوكمةكان
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هةية كةوا كار بة هـيض دةقَيـك ناكرَيـت يـاخود بر يارَيـك ثَيرـةوانةى حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية بَيـتش هـيض            
 .دذايةتى نَيوان ئةو دةقة و دةقةكةى ثَيشوو نيةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.اهة ئاخر ر ةئيتان؟ كاك دليذنةى نةز

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مادام هيض تةناقوزَيكى قانونى نةبَيت ئَيمةش ثشتطريى لة ر ايةكةيان دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نية؟ بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـرا       ر ؤذان خوَينديةوة؟ زؤر سوثاس كَى لةلةطةَلدا.كَى لةطةَل ئةوةية وةكو د
 .ر ؤذان فةرموو.بؤ ماددةيةكى ترش د

 
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 17ماددةيةكى ترين ثَيشنيار دةكةين كة زياد بكرَيت ماددةى 
 17/ املاد 

 .تل  اجل ا  ذا  العالقة تنفي  احكام ه ا القانون
 

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان؟ كاك د

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثشتطريى لة ر ايةكة دةكةين و هيض موالحةزةمان لةسةر ماددةكة نية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةطةَل تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان كَى دةيةوَى قسة بكات؟ كةس نيةش كَى 
 .ر ؤذان فةرموو.سوثاسش كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط ثةسةند كرا بؤ ماددةيةكى ترش د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 11املاد  
 (.تاناقائ  كوردس)نف  ه ا القانون اتتبار نو تاري  نشره    اجلريا  الرمسية ي

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان؟ كاك د

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لةطةَل ماددةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةندامانى بةر َيز كةس موالحةزةى هةية لةسةر ئةوة؟ يةك كةسش كاك عونى فةرموو

 :كمال سكيد بةزاز بةر َيز عونى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةبةر طرنطى ياسايةكة هةندَيك عقوبةى جةزائى تَيدايـةش ثَيشـنيار دةكـةم قانونةكـة ثـاش سـَى مـانط جـَى         
 :بةجَى بكرَيتش وة سيا ةكة بةو شَيوةية بَيت

. (اقةائ  كوردسةتان  )ينف  ه ا القانون اتتبار بعا نض  تسعون يونا تل  تاري  نشره     جريا  الرمسيةة  
 .لةبةر طرنطى ياسايةكة هةتا هةيئةكةش دادةمةزرَى قانونةكة لةو كاتةوة جَى بةجَى بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز بؤ ئةوةى زوو دةستى ثَى بكةين ئةو ثَينشيارة هةية كة ضةند زووتر تةواو بوو ئةو هةيئةتة دةست 
 .يزامية؟ كاك شظان فةرمووبة ئيشى خؤى بكاتةوةش ن

 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

قانونةكمان ئَيستا لة ماددةكانى ئةخري تةسويت كرد ئةو هةيئةمان تةشكيل نـةكردووةش بـة قـانون كردمـان     
يقى ئـةم  بةِم ئةم قانونة دةبَى لـة ناحيـةى عةمةليـةى تـةتبيقى ئـةم هةيئةيـة دروسـت ببَيـتش كـَى تـةتب          

قانونة دةكاتش ئةم هةيئةية ثَيى هةَلدةستَيتش بؤية مودةيـةكى زةمـةنى دةبـَى بـة الى كـةمى سـَى مـانطين        
 .كةمة يةعنى ضوار مانط كةمرت نةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بةر َيز ئةوة خؤى وةختَيك دةبَيت كة هةيئةتةكةش دروست دةبَى و دةست بةكار دةبَيتش تؤ قانونة نةشري
دةكةىش ئةوان دةست بةكاردةبن هةيئةتةكة دادةنَيـى و تـةواو دةبـَى و مـةعناى ئـةوة نيـة تـؤ لـة قانونةكـة          
نةشرت كردو بر وا يةخةى يةكَى بطرَى و بَلَى تؤ طةندةَلىش كـَى بطـريَىش  ـري دةبـَى هةيئةتةكـة هـةبَىش كـاك        

 .دَلشاد فةرموو

 :بةر َيز دَلشاد شهاا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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واخستنى هةيئةتين تةشكيل نابىش ضونكة ئةم قانونة دةبَى برَيتة بـوارى جـَى بـةجَى كـردن بـؤ ئـةوةى       د
هةيئةتة بة ثَيى ئةم قانونة تةشكيل ببَيتش خؤ ئةطةر قانونةكة وةقف بكرَيت ئـةى ضـؤن هةيئـة تةشـكيل     

 .دةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر ؤذان .خر سيا ة توَيننةوة بؤ ئةوةى بيدةينة دةنطدانـةوةش د ر استة قسةكةت لة جَيطاى خؤيةتىش ئَيستا ئا
 .فةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 11املاد  
 .ينف  ه ا القانون اتتبارا نو تاري  نشره    اجلريا  الرمسية اقائ  كوردستان

 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش كَى لةطةَل دانية؟ دوو كةس و شظان امحـد لةطـةَل دانـ ش بـة     كَى لةطةَلة دةست بةر
 .زؤرينةى دةنط ثةسةند كراش ئَيستا بؤ ئةسبابى موجبةش كاك عمر فةرموو

 

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 امسبا  املوجبة

االتمعا  يةؤدي اىل للةق حالةة نةو التخلةف االالتاالةة  ة          ان الفساد املالي اامدار  ال   يشيب احلكونا 
التمةة  امنةةر الةة   اد  باحلكونةةا  االشةةعو  املتقانةةة ااملتحضةةر  اىل ا ةةاار التشةةريعا  اىل احلةةا ننةةه ا     
نكا حته االقضاء تليه، اتنسيسا تل  ذل  ا لكون الشعب الكوردستان  يستحق احلكمل النايه الشفا  العادل ا 

  ان الشةةفا ية االنااهةةة تعةةازان الثقةةة بةةني املةةوايو ااحلكونةةة اللقةةان  ةةرص التةةوازن االعاالةةة  تنكيةةاا تلةة
امجتماتية ايفسحان الال انام جناح لطط التنمية االتطور امقتشادي، األهمية دار الرقابة تل  السلطا  

ة الفساد تل  مجي  األ عا  االت  تعا الركيا  امساسية    النظمل الا وقرايية احلقيقية احيث ان نكا ح
تتطلب اجود هيئة للنااهة العانة نستقلة تو اية ج ة كانت الاضعة لرقابة الربملان اننح ا املتشا ةا   

 .االشالحيا  الت  تقتضي ا امل ام املوكلة الي ا،  قا شرع ه ا القانون
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.ليذنةى نةزاهة ر ةئيتان؟ كاك د

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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تَيبينيمان لةسةر ئةسبابى موجبة نية و لةطةَل ئةسَلى ئةسبابةكة داينش بةر َيزان كَى ديةوَى لةسـةرى قسـة   
 .بكات؟ نيزامية؟ كاك دانا فةرموو

 :دانا سكيد صؤفى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اددةيةك ئيزافة بكرَيتش بؤ ئةوةى كة ئةو دةستةية كاتَيـك كـة دادةمـةزرَى  بتـوانَى     ئَيمة داوامان كردبوو م
 .لَيكؤَلينةوة لةسةرثَيريةكانى ثَيشى دامةزراندنى خؤى بكاتش ئةوة نةدرا دةنطدان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك فرست وةِمى هةيةش فةرموو

 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

وةِمةكةى من بؤ بةر َيز كاك خليل خؤ نةفسى ثرسيارى كردش هيض مانكَيكى قـانونى نيـة كـو ئـةو دةزطايـة      
دةست بةكاربَيت بة نيسبةى ئةو ئين و كارانةى ثَين ئَيستا كراونش زؤر اعتيادية و هيض عيالقـةى لةطـةَل   

قـةى لةطـةَلى هـةبَيتش ئـةوة     ئةسةرى رةجكى نيةش ئةسةرى رةجكى بـة نيسـبةى نسوسـى جةزائيـة كـة عيال     
 .بةديهَيكى قانونيةش موحتاك ناكات نةسَيكى تَيدا بَيت

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لةسةر ديباجة كَى شتَيكى هةية؟ سَى بةر َيز كاك لال و شوان و مسرية خانش كاك لال فةرموو

 :ابراهي  ياهربةر َيز لال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ال   يعان  احلكونةا   )بكرَيت بة ( ان الفساد املالي اامدار  ال   يشيب احلكونا )نيار دةكةم بيدايةت ثَيش
تطلةب اجةود   )ئَيمـة ناوميـان طـؤر ى كردمـان بـة      ( تطلب اجود هيئة النااهة العانةة )ئاخر دَير ( االتمعا 

موستةقلة ماناى ئةوةيـة  داعى نية بيخةنة ناوىش ضونكة ( عن اى جهة كانت( )هيئة  تانة للنااهة نستقلة
 .ش زؤر سوثاس(اخل .......تو ا  ج ة كانت الاضعة لرقابة الربملان )كة سةربةخؤية داعى نية 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شوان فةرموو

 :بةر َيز شوان عبدالكري  جالل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاوكارم كاك لال قسةكانى منى كردش زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

 .مسرية خان فةرموو
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 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليةرض تاكيةا  اسةتقالل هيئةة النااهةة اتقويت ةا مبةا يتضةمو امسةتجابة اىل          )من سييةيةكى تـرم دار شـتووة   
لفسةاد انكا حتةه التوضةيح    نتطلبا  إتفاقية امنمل املتحةا  ملكا حةة الفسةاد بشةنن اجةود هيئةة تتةوىل ننة  ا        

ن ان ا ا اظائف ا ا الحيت ا مبةا  نة  تةاالل بين ةا ابةني اجل ةا  التحقيقيةة االرقابيةة املةر ، اليةرض           
التوسي  االتطوير املتشا   التحقيقي االتحشيلي ضا التعاي تليه، ااضة  امسةحمل القانونيةة إلسةتعمال     

دلة احتايث قيمت ا القانونية، اليرض جتريمل كسب اليةري  آم  ااسائل التقام التقين مل التحقيقا  امج  األ
 .املشراع اتوضيح اجراءاته التننني التاام املكلفني بالكشف تو ال نمل املالية اقا شرع ه ا القانون

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش ر ةئيتان؟ فةرموو
 

 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

ئةو ثَيشنيارانة شتى باش بوونش هؤيةكانى دةرضوواندنى ياسايةكةمان دار شـتةوةش ضـونكة بـاس لـة هةنـدآ      
دةركردنــى ئــةم ياســاية و   لــة وردةكــارى كــراش ثَيويســت ناكــات ضــةند كــورت بَيــت باشــرتةش مةبةســت ضــية   

 :ثَيكهَينانى ئةم دةستةيةش بةو شَيوةية داى دةر َيذينةوة
 امسبا  املوجبة

ان الفساد املاىل اامدار  ال   يعاني ننه احلكونا  االتمعا  يؤدي اىل للق حالة نةو التخلةف االالتاالةة مل    
التم  األنر ال   اد  باحلكونا  االشعو  املتقانة ااملتحضةر  اىل ا ةاار التشةريعا  احلةا ننةه انكا حتةه       

ا الركيةا  امساسةية  ة  الةنظمل الا قراييةة      االقضاء تليةه، امهميةة دار الرقابةة تلة  السةلطا  االتة  تعة       
احلقيقية، احيث ان نكا حة الفساد تل  مجي  األ عا  تتطلب اجود هيئة تانة للنااهةة الاضةعة لرقابةة    

 .الربملان اننح ا املتشا ا  االشالحيا  الت  تقتضي ا امل ام املوكلة الي ا  قا شرع ه ا القانون

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.نةزاهة ر ةئيتان؟ كاك د ليذنةى

 :بشري خليل حةداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .موالحةزةمان نية و ئةو سيا ةى ئةخري ئَيمةش لةطةَلى داين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــة د    ــَيوةيةى ك ــةو ش ــةر َيزان ب ــة دةخية    .ب ــت قانونةك ــةَل طش ــة لةط ــبابى موجب ــةوةش ئةس ــة ر ؤذان خوَيندي ين
دةنطدانةوةش كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ زؤر سوثاسش كَى لةطـةَل دانيـة؟دوو كـةس لةطـةَل دانيـةش      
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بةزؤرينةى دةنط ثةسةند كراش ثريؤزبايى لة خةَلكى كوردستان و ئةندامانى ثةرلةمان و لة هةموو كةسـَيك  
داوا لــة  11يشــتنى بــةيانيمان ســةعات دةكــةين كــة لــة دواى نةزاهــةو ثــاكى دةطــةر َينش ســةركةوتوو بــنش دان

سةرؤكى ليذنةى ناوخؤ و سةرؤكى ليذنةى ثَيشمةرطة و سةرؤكايةتى ليذنـةى ياسـايى دةكـةين ئَيسـتا ثـاش      
بـةردةوام دةبـ  لةسـةر بةرنامـةى كـارش       11ئةم دانيشتنة ئةطةر تةشريويان بَيتة الى منش بةيانى سةعات 

 . خواتان لةطةَل
 
 

                                                                                                                                                                             
 (ال كةركووكيكم.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 21)ين ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشت
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 1122\4\17رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 17/4/1122 رَيكةوتي شةممةضوار

 -ان كوردسـت  ثةرلـةماني   17/4/1111رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11945)كاتذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

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

 :نامةي كاربةر
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور ةيلة ث( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 17/4/1111رشـةممة رَيكـةوتي   ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي ضوا  (11945)سَييةمي هةَلبذاردن لة كـات  

 :شَيوةية بَيت
خستنةر وو و طوتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي قةدة ة كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو ريزةكـاني       -- 1

 .ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيدا
ةرطـرتين  سةبارةت بـة و  15/4/1111لة ( 151)بةرضاوخستين نووسراوي ئةجنومةني دادوةري ذمارة  -1

( ثَيشـةوا تؤفيـد  )رةزامةندي ثةرلةمان بة مةبةسيت جوواَلنـدني رَيطـاي ياسـايي دذ بـة ئةنـدامي ثةرلـةمان       
 .1969ي ساَلي(111)لة ياساي سزاي عَيراقي ذمارة ( 365)بةثَيي ماددةي 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
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ــتنةكةما   ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ــولي    ب ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ن دةكةين
 :ش بةرنامةي كار17/4/1111ش رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1991 ــةماني كوردس ــراقش  –ي ثةرل ــاري      عَي ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س دةس

ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي ضـوار    (11)ي ئاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتـذمَير  (11)دانيشتين ذمارة 
بةم شَيوةية  17/4/1111ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي ( 11945)شةممةش بةاَلم دواخرا بؤ 

 :بَيت
و طوتوطؤ كردني ثَيشنياري ياسـاي قةدة ـة كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو ريزةكـاني         خستنةر وو --1

 .ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيدا
سةبارةت بـة وةرطـرتين    15/4/1111لة ( 151)بةرضاوخستين نووسراوي ئةجنومةني دادوةري ذمارة  -1

( ثَيشـةوا تؤفيـد  )ي دذ بـة ئةنـدامي ثةرلـةمان    رةزامةندي ثةرلةمان بة مةبةسيت جوواَلنـدني رَيطـاي ياسـاي   
 .1969ي ساَلي(111)لة ياساي سزاي عَيراقي ذمارة ( 365)بةثَيي ماددةي 

ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنةي ماي مرؤظ دةكـةينش فـةرموون بـؤ سـةر مةنصـةش      
ةرموون ليذنةي ياسايي بؤ دةست بة كار بوونتانش يةكةمش بة عـةرةبي و بـة كـوردي    بؤ بةردةوام بوون لةسةر بةرنامةي كارش ف

بيخوَيننةوةش ثاشان رةئي ليذنةي ثَيشمةرطة وةردةطرين لةسةر راثؤرتةكانش يةكةم جار بة كـوردي و بـة عـةرةبي توَيننـةوةش     
 .فةرموون

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

ئَيســتا دةقــي راثــؤرتي ليذنــةي ياســاييتان بــؤ دةخوَينمــةوةش ســةبارةت بــة ثــرؤذةي ياســاي قةدة ــة كردنــي  
 .رَيكخستين حزبي لةناو ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ

ــةممة     ــنج شـ ــايي رؤذي ثَيـ ــاري ياسـ ــةي كاروبـ ــةرماوةز/4ليذنـ ــة رؤذي   ي 1711/سـ ــةر بـ ــوردي بةرامبـ كـ
ي زايين كؤبووةوة بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثرؤذة ياساي قةدة ة كردني رَيكخسـتين حزبـي لـةناو    15/11/1111

ــتان      ــةرَيمي كوردس ــاوخؤ لةه ــي ن ــاني ئاسايش ــمةرطةو هَيزةك ــايي     –ثَيش ــارةي ياس ــةن ذم ــة لةالي ــراقش ك عَي
ي يةكـةمي لـة ثةرلـةمان لـة دانيشـتين ئاسـايي       ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشـكةش كـراوةو دواي خوَيندنـةوة   

بؤ ليذنةكةمان هاتووةو دواي وتووَيذو تاوتوَي كردنيش ليذنة طةيشـتة   17/11/1119ي رؤذي (11)ذمارة 
 :ئةمةي خوارةوة

بريؤكة لة ثرؤذةكةدا طرينطي تايبةتي خؤي هةيةو ثَيويسـتة لةسـةري بوةسـرتَي و بةدواداضـووني قةدة ـة      
ؤ بكرَيش ضونكة بابةتةكة لةناو ماددةكاني هةندَي ياساي جَي بـةجَي كـراو لـة هةرَيمـدا     كردني بابةتةكةي ب

 :ضارةسةر كراوة لةوانة
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 :ي بةم جؤرةية(9/3)ي هةموار كراوي حزبةكان كة دةقي ماددة 1993ي ساَلي (17)ياساي ذمارة / يةكةم
ي ي كـة دةَلـَي   (11/1)و مـاددةي  (وةنابَي حزا بارةطا لةناو فةرمانطةي فةرمي و دةزطا حكوميةكان بكاتة)
 (.ئةجنامداني كاري حزبي لةناو ثَيكهاتةكاني وةزارةتي ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ قةدة ةية)

ي ســاَلي (31)ي ذمــارة (ثاســةواني هــةرَي )لــة ياســاي راذةو خانةنشــيين ثَيشــمةرطة ( 47)مــاددةي / دووةم
 (.وان ريزةكاني هَيزةكاني ثَيشمةرطة ئةجنام بدرَينابَي ضاالكي حزبي لةنَي: )دةَلَي 1117
ي هةموار كراو بة ياساي هةموار كردني ثَينجـةمي ياسـاي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني     (15)لةماددةي / سَييةم

 :ي هةموار كراودا هاتووة1991ي ساَلي (1)كوردستان ذمارة 
نطةكاني هـةرَي  و هـةموو شـوَينَيكي كـارو     بةكارهَيناني ئةو بينايانةي كة وةزارةتةكان و فةرما: 1/ضوارةم)

 (.فرمان بؤ كاري حزبي و رَيكالمي هةَلبذاردن قةدة ة دةكرَي
كةواتة  لَيـرةدا هـيض بؤشـاييةكي ياسـاكاريي نييـة بـؤ دةرضـوواندني ياسـاي تايبـةت و ضارةسـةر كردنـي وش            

ان و طرتنةبةري سلوكي ياسايي ئةوةي لةو كارةدا طرنطة بةدواداضووني جَي بةجَي كردني ياسا كارثَيكراوةك
 .دروسيت بؤ رَيطرتن لة روودانيش بؤية ثَيشنيار دةكةين ثرؤذةكة رةفز بكرَيش لةطةَل رَيزماندا

 
 :بةر َيز عوني كمال سكيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيستا راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 العراق –ن رئاسة برملان كوردستا/ اىل
 اقو  امنو الااللي الثيشمةرطةتقرير حول نشراع قانون نن  التنظيما  احلابية مل  فو  / م

 15/11/1111كةوردي املشةاد  ليةوم     1711/سـةرماوةز /4اجتمعت جلنة الشؤان القانونية يوم اخلمةيحمل  
امنو الةااللي مل اقلةيمل   اقو   الثيشمةرطةامليالدي لاراسة نشراع قانون نن  التنظيما  احلابية مل  فو  

العراق املقام نو قبل العاد القانوني متضاء الربملان ااةال اىل جلنتنا بعةا القةراء  اماىل لةه مل     –كوردستان 
 :، ابعا املناقشة ااملااالة تو لت اىل نايلي17/11/1119مل ( 11)الربملان جبلسته امتتيادية املرقمة 

 ا اخلا ة ايستوجب الوقو  تناها انتابعة نوضوع ننع ا من املوضوع نعاجل ان الفكر  مل املشراع هلا اهميت
 :ضمو نواد بعض القوانني النا    مل امقليمل انن ا

 :ننه، تل  نايلي( 9/3)املعال حيث تنص املاد   1993لسنة ( 17)قانون امحاا  رقمل : اام 
ننةه، تةنص تلة     ( 11/1)ااملةاد   ( احلكونيةة  م وز للحا   تح نقرا  لةه مل الةااائر الرمسيةة ااملؤسسةا     )

 :نايلي
 (.اقو  امنو الااللي الثيشمةرطةحيظر ممارسة العمل احلابي دالل تشكيال  ازار  )

اليت تةنص   1117لسنة ( 31)رقمل ( حرس امقليمل) الثيشمةرطةنو قانون لانة اتقاتا ( 47)املاد  : ثانيا 
 :تل  نايلي
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 (.الثيشمةرطةبني  فو  قوا   م وز ممارسة النشاط احلابي)
 1991لسةنة  ( 1)املعالة بقانون التعايل اخلانحمل لقانون انتنخةا  برملةان كوردسةتان رقةمل     ( 15)املاد  : ثالثا 

 :مبا يلي1/رابعا )املعال اليت تنص مل الفقر  
للعمةل احلابةي    ن  استخاام امبنية الةيت تشةيل ا الةوزارا  اداائةر امقلةيمل اكا ةة نواقة  العمةل االوظيفةة          )

 (.االاتاية امنتخابية
اذن ليحمل هناك  را  تشريعي لسو قانون لاص انعاجلته اامل مل مل امنر هو نتابعة تنفية  القةوانني النا ة      

 .ن  التقاير. ل ا تقرتح جلنتنا ر ض املشراع. االاذ السلوك القانوني السليمل ملن  حااث ا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةسَلي ثرؤذةكة نةخوَيندرايةوةش ضونكة ثَيشرت خوَيندنةوةي بؤ كرا بوو بة كامليش بؤية ئَيستا بةر َيزانش كة 
 .ئيكتيوامان كرد بة راثؤرتي ليذنةكانش ليذنةي ثَيشمةرطة كةرةم بكةن بة كوردي و بة عةرةبي فةرموون

 (:شارةزووري)بةر َيز حممد امحد علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اماني ثةرلةمانبةر َيزان ئةند
 .دةقي راثؤرتي ليذنةي ثَيشمةرطةو شةهيدانتان بؤ دةخوَينمةوة

 عَيراق –بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
راثؤرتي ليذنة دةربارةي قةدة ة كردني رَيكخستنة حزبييةكان لةناو ريزةكاني ثَيشمةرطةو / بابةت

 راقعَي –هَيزةكاني ئاسايشي طشتييدا لة كوردستان 
 ..ساَلوَيكي طةرم

كؤبــووةوة بــؤ  1/11/1111ليذنــةي كاروبــاري ثَيشــمةرطةو شــةهيدان و قوربانيــاني جينؤســايد لــة رؤذي  
لَيكؤَلينةوة لة ثرؤذة ياساي قةدة ة كردني رَيكخستين حزبي لةناو ثَيشمةرطةو هَيزةكـاني ئاسايشـي نـاوخؤ    

ــتان   ــة كوردس ــايي ئةنــ    –ل ــارةي ياس ــةن ذم ــة لةالي ــراقش ك ــراوةو دواي  عَي ــي ك ــةوة ثَيشكةش داماني ثةرلةمان
بـــؤ  17/11/1111ي رؤذي (11)خوَيندنـــةوةي يةكـــةمي لـــة ثةرلـــةمان لـــة دانيشـــتين ئاســـايي ذمـــارة   

ليذنةكةمان هاتووةش ليذنةيةكمان ثَيك هَيناوة بؤ سةرداني وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطة بؤ طوتوطـؤ كـردن   
ةي بريو را لةطةَل وةزارةت و دواتر لة كؤبوونةوةي ليذنةكةمان بة لةسةر ئةو ثرؤذة ياسايةو دواي طؤر ينةو

 :زؤرينةي دةنطي ئةندامان طةيشتينة ئةم ئةجنامةي الي خوارةوة
بريؤكةي ثرؤذةكةدا طرينطي تايبةتي خؤي هةيةو ثَيويستة لةسةري بوةسـرتَي و بةدواداضـوون بـؤ قةدة ـة     

هةندَي ياساي جـَي بـةجَي كـراو لـة هةرَيمـدا ضارةسـةري بـؤ         كردني بكرَيش بةاَلم بابةتةكة لةناو ماددةكاني
 :كراوةش بؤية ثَيويسيت بة دةرضووني ياساكة نييةش لةوانة

ي ســاَلي (31)ي ذمــارة (ثاســةواني هــةرَي )لــة ياســاي راذةو خانةنشــيين ثَيشــمةرطة ( 47)مــاددةي / يةكــةم
 (.ي ثَيشمةرطة ئةجنام بدرَينابَي ضاالكي حزبي لةنَيوان ريزةكاني هَيزةكان: )دةَلَي 1117
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 :ي بةم جؤرةية(9/3)ي هةموار كراوي حزبةكان كة دةقي ماددة 1993ي ساَلي (17)ياساي ذمارة / دووةم
ي ي كـة دةَلـَي   (11/1)و مـاددةي  (نابَي حزا بارةطا لةناو فةرمانطةي فةرمي و دةزطا حكوميةكان بكاتةوة)
ش (زارةتي ثَيشـمةرطةو هَيزةكـاني ئاسايشـي نـاوخؤ قةدة ةيـة     ئةجنامداني كاري حزبي لةناو ثَيكهاتةكاني وة)

 .بوةرموون لةطةَل وةاَلمي ئَيمةو ئةسَلي ثرؤذةكة ترَيتة بةردةمي ئةنداماني ثةرلةمانش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ كةرةم بكةن
 :بةر َيز  قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اثؤرتي ليذنةكةمانة سةبارةت بة ثـرؤذة ياسـاي قةدة ـة كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو        ئةمة دةقي ر

 .هَيزةكاني ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ
 عَيراق –بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 راثؤرتي ليذنة/ ا
ي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي    (11)ثـاش ئـةوةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان لـة دانيشـتين ذمـارة         

ثــرؤذة ياســاي قةدة ــة كردنــي رَيكخســتنة حزبيــةكان لــةناو  )خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ  17/11/1119
بــة نووســراوي ذمــارة  19/11/1119كــراو لــة رؤذي ( ريزةكــاني ثَيشــمةرطةو هَيزةكــاني ئاسايشــي نــاوخؤ 

ة لــة رؤذي دوو شــةممة رَيكــةوتي ئاراســتةي ليذنةكــةمان كــراش ليذنةكــةمان ثــاش ســَي كؤبوونــةو ( 161ك)
 :سةبارةت بة ثرؤذة ياساكة راي خؤي بةم شَيوةية دةخاتة روو 17/9/1111

 :سةبارةت بة ناوي ثرؤذة ياساكة ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكات: يةكةم
ي بـؤ زيـاد   (دامودةزطافةرميـةكان )ناوي ثرؤذة ياسـايةكة وةك خـؤي مبَينَيتـةوةو لـة كؤتايييةكةيـدا وشـةي       

ياساي قةدة ـة كردنـي رَيكخسـتنة حزبيـةكان لـةناو هَيزةكـاني ثَيشـمةرطةو نـاوخؤو         : )تش بةم شَيوةيةبكرَي
 (.دامودةزطا فةرميةكاني هةرَيمي كوردستان

 :سةبارةت زاراوةو ثَيناسةكان لةماددةي يةكةم ليذنة ثَيشنياز دةكات: دووةم
 .وةك خؤي مبَينَيتةوة( 3ش 1ش 1)بر طةكاني  -1
ميالكـي  )بكرَيـت بـة   ( ميالكي دائريةكـان )ارةم وةك خؤي دةمَينَيتةوةش بةاَلم لة جياتي وشةي بر طةي ضو -1

 (.فةرمانطةكان
 .ي بؤ زياد بكرَيت(دةزطا هةواَلطرييةكاني تر)بر طةي ثَينجةم وةك خؤيش بةاَلم وشةي  -3
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات بر طةي شةشةمي بؤ زياد بكرَيت بةم شَيوةية -4

دامودةزطا فةرميةكاني هةرَي  هةموو فةرمانطةو دةزطاكاني سـةر بـة هةرسـَي سـةرؤكايةتي     : ةشةمبر طةي ش
 .هةرَي  دةطرَيتةوة
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لة بةشي دووةم كة ميكانيزمي كاري هَيزة ضةكدارةكانةش ليذنة ثَيشنياز دةكاتش مـاددةي دووةم بـةم   : سَييةم
 :شَيوةية دابر َيذرَيتةوة

ي ئاسايشي نـاوخؤ لـة هـةرَيمي كوردسـتانش هَيـزي فـةرمي و نيزامـي هـةموو         هَيزةكاني ثَيشمةرطةو هَيزةكان
عَيراق ئةركيان ثارَيزطاري كـردن و ثاراسـتين طـةل و خـاكي      –ثَيكهاتةو طروثَيكي طةلي هةرَيمي كوردستان 

 .هةرَيمي كوردستانةو سةروةري ياساو ئاساين و ماف و ئازادييةكاني هاوواَلتيان داب  دةكةن
 :ددةي سَييةم ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوة دابر َيذرَيتةوةما: ضوارةم

بؤ هـةموو حـزا و قـةوار سياسـي و تـةوذمَيكي ئـايين قةدة ةيـة كـاري حزبـي و دامةزرانـدني رَيكخسـتين            
حزبي لةناو هَيزةكاني ثَيشمةرطةو هَيزةكاني نـاوخؤ و دامودةزطـا فةرميـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان ئـةجنام       

 .بدةن
 .سةبارةت بة ماددةي ضوارةم ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكات وةك خؤي مبَينَيتةوة: ثَينجةم
 .سةبارةت بةماددةي ثَينجةم ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكات وةك خؤي مبَينَيتةوة: شةشةم

سةبارةت بـة مـاددةي شةشـةم ليذنةكـةمان ثَيشـنياز دةكـات البـدرَيتش ضـونكة نـاوةر ؤكي هـةردوو           : حةوتةم
ماددةية ثَيويسيت بة ثرؤذة ياسايةكي تايبةت دةبَي بة يةكخسنت و نةهَيشتين هَيزي ضةكدار  بر طةكةي ئةو

 .لة دةرةوةي ياسا
 :سةبارةت بة ماددةي هةشتةم ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة: هةشتةم

َيشـمةرطةو نـاوخؤ و دامودةزطـا    دامةزراندن و ثَيـداني ثاداشـت و ثلـةو ثايـة لـة هـةموو ئاسـتةكاني هَيـزي ث        
فةرميةكاني هةرَيمي كوردستان لةسةر بنةماي ياساو توانا و لَيهاتوويي و خزمةت و ثلة دةبَيتش قةدة ةيـة  

 .لةسةر بنةماي ثشتطريي حزبي بَيت
 (:سزاكان)سةبارةت بة بةشي سَييةم : نؤيةم

 :ةية دابر َيذرَيتةوةلة ماددةي هةشتةم ليذنة ثَيشنياز دةكات بر طةي يةكةم بةم شَيو
هةر حزبَيكش يان قةوارةيةكي سياسي لة سـةري سـاغ ببَيتـةوة كـة كـاري حزبـي و سياسـي لـة ريزةكـاني           -1

هَيزي ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ناوخؤدا كـرد بَيـت و لـةناو دامودةزطـا فةرميـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان كـاري         
دةبردرَيــت و لــة كــاتي دووبــارة بوونةوةيــدا  ســَي مــانط ثشــتطريي دارايــي( 3)حزبــي كــرد بَيــت بــؤ مــاوةي 

 .سزاكةي دووبةرابةر دةبَيت
سةبارةت بة بر طةي دوو لةماددةي هةشت وةك هةردوو بر طةي مـاددةي شـةش ثةيوةنـدي بـة ياسـايةكي       -1

 .تر هةية كة لة ماددةي شةش ثَيشنياز كراوة
 :سةبارةت بة بر طةي سَي ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكات -3

ك لة مـاوةي كاركردنيـدا لـةناو هَيزةكـاني ثَيشـمةرطةو نـاوخؤش يـان هـةر كةسـَيكي دةرةوةي ئـةو           هةر كةسَي
هَيزانة لةسةري ساغ ببَيتةوة كة كاري حزبي ئةجنامداوة سزا دةدرَيت بة بةنـد كـردن بـؤ ماوةيـةك كـة لـة       

سزا دةدرَيـت كـة لـة     شةش مانط زياتر نةبَيتش يان بة بر ة ثارةيةك( 6)يةك مانط كةمرت نةبَيت و لة ( 1)
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شةش مليؤن دينار زياتر نةبَيت و لةكاتي دووبارة بوونةوةيـدا لـة   ( 6)مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة ( 1)
 .دةكرَيت( يرد)كارةكةي دةر 

 .سةبارةت بة ماددةي نؤيةم ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكات وةك خؤي مبَينَيتةوة: دةيةم
 .نةكةمان ثَيشنياز دةكات وةك خؤي مبَينَيتةوةسةبارةت بةماددةي دةيةم ليذ: يازدةم

ــةمان ثَيشــنياز دةكــات بــةم شــَيوةية         : دوازدةم ــةبارةت بةهؤيــةكاني دةرضــوواندني ئــةو ياســاية ليذنةك س
 :دابر َيذرَيتةوة

بــؤ ئــةوةي هَيزةكــاني ثَيشــمةرطةو ئاســاين و نــاوخؤ و دةزطــا فةرميــةكاني تــري هــةرَي  ئــةركي سةرشــاني  
هةرَي  و طـةلي كوردسـتان و دةسـتكةوتةكاني بكـةن و دوور بـن لـة كاريطـةري و دةسـت          خؤيان لة ثاراستين

تَيوةرداني سياسي اليةنةكان و ثاراستين سةروةري ياساو ماف و ئازادييةكان و يةكساني هاوواَلتيان و طةشـة  
دةسـتووري   كردني دميوكراسي و كؤمةَلطةي مةدةني و ثاراستين هةَلوَيسيت بَي اليةني بـة ثشـت بةسـنت بـة    

نؤيةمــدا ثَيكهَينــاني ميليشــياي ســةربازيي لــة دةرةوةي هَيــزة ( 9)ي مــاددةي (ا)عَيراقــي فيــدراَلي بر طــةي 
ضةكدارةكاندا قةدة ة كردةوةش جا بؤ ئةوةي كة هاوشان بةطشيت لةطةَل ياسـاي حزبـة سياسـيةكاندا كـة بـة      

ةوة دةرضـووة ئيلتيزامااـان هـةبَيش كـة     دا لـة ثةرلـةماني هـةرَيمي كوردسـتان    (1993)لة ساَلي ( 17)ذمارة 
لةو ياساية طروثي سةربازي يان نيمجة سةربازي لة حزبة سياسيةكان قةدة ـة  ( 37)بر طةي ( 15)ماددةي 
 .لةطةَل رَيزماندا. كردووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش ليذنةي ماي مرؤظ

 :بةر َيز بةفرين حس  خةليوة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ــي        ــة كردن ــاي قةدة  ــرؤذةي ياس ــنياري ث ــة ثَيش ــةبارةت ب ــة س ــاي مرؤظ ــةي م ــؤرتي ليذن ــي راث ــةش دةق ئةم

 .رَيكخستنة حزبيةكان لةناو هَيزةكاني ئاسايشي طشتيدا
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 راثؤرتي ليذنة/ بابةت
قةدة ة كردني رَيكخستنة حزبيـةكان لـة   )سةبارةت بة ثرؤذة ياساي  3/5/1111ليذنةي ماي مرؤظ رؤذي 

كؤبؤوةش دواي ئةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا لة ( تيداشناو ريزةكاني ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ئاسايشي ط
دواتر ئاراستةي ليذنةي ماي مرؤظ كـراش   17/11/1119لة رؤذي ( 11)دانيشتين  ئاسايي ثةرلةمان ذمارة 

واي ئةوةي كة ثشتطريي لة ثرؤذةكة كراش ثاش طوتوطؤو راطؤر َينةوة لةنَيوان زؤربةي ئةنداماني ئامادة بوو د
 .بةم تَيبيين و دار شتنةوةي خوارةوة ثرؤذةكةمان ال ثةسند بوو

 .ماددةي يةكةمش سةبارةت بة ماددةي يةكةم ليذنة هيض تَيبينيةكي نيية -1
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 .بكةن( عَيراق –ئاطاداري سةربةخؤي كوردستان )واذةي البردني دةستة: ماددةي دووةم -1
 (.لةناوياندا)و داناني وشةي ( لةناو ئةوانةدا)البردني دةستةواذةي : ماددةي سَييةم -3
 .سةبارةت بةم ماددةيةش ليذنة هيض تَيبينيةكي نيية: ماددةي ضوارةم -4
وش زيـاد  (بـة هـيض حاَلـةتَيك   )اي دةسـتةواذةي  لة دو( بةكار بهَينرَين)زياد كردني وشةي : ماددةي ثَينجةم -5

 .دا(حزبي و ئايين)لةنَيوان هةردوو وشةي ( نةتةوةيي)كردني وشةي 
 .رؤذ بؤ بر طةي يةكةم( 91)داناني ماوةي : ماددةي شةشةم -6
مةرجي تةزكيةي حزبي بؤ دامةزراندن لة ريزةكاني ثَيشـمةرطةو هَيزةكـاني ئاسايشـي    : ماددةي حةوتةم -7

 .قةدة ةيةطشتيدا 
 .ليذنة هيض تَيبينيةكي لةسةردا نيية: ماددةي هةشتةم -1
 .ليذنة هيض تَيبنيةكي نيية: ماددةي نؤيةم -9

 زؤر سوثاس. ليذنة هيض تَيبينيةكي نيية: ماددةي دةيةم -11
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنـةي ياسـايي داواي رةفـزي     سوثاسش بةر َيزانش ئَيستا ليذنةي ثَيشمةرطة داواي رةفزي ثرؤذةكةي كردووةش
 .ثرؤذةكةي كردووةش ليذنةي ناوخؤ رةئيتان لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي ئةو دوو ليذنة بةر َيزة

 
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و دواي ئةوةي رةئي هةردوو ليذنةي ياسايي و ثَيشمةرطةمان بيستش كة ياساي كار ثَي كراو لةم بوارةدا هةية

زؤربةي ئةو خااَلنةي لة راثؤرتةكةماندا هاتووة لةوَي جيا كراوةتةوةش ئَيمةش ثاَلثشـتيان دةكـةين بـؤ رةفـز     
 .كردنةوةي ئةم ثرؤذة ياسايةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش ليذنةي ماي مرؤظ رةئي كؤتايي ليذنةكةتان لةو بارةيةوةش فةرموو

 :خةليوة بةر َيز بةفرين حس 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديــارة ليذنــةي مــاي مــرؤظ لــة مَيــذة راثــؤرتي خــؤي ئامــادة كــردووةو نزيكــةي ســاَلَيك دةبَيــتش لةبــةر ئــةو    
ــةي     بمو ــةي ياســايي و ليذن ــةي بــةر َيزش ليذن ــايانةي كــة هــةردوو ليذن ــةو هؤكــارة ياس ةريراتــة ياســاييانةو ئ

ة بؤ ئامادة كردني راثؤرتةكان خستيانة رووش بةوةي كـةوا ضـةند   ثَيشمةرطةش كة ليذنةي مةعين ترن لة ئَيم
نةصَيكش ضةند ماددةيةك لة ضةند ياسايةكي كارثَيكراو لة هةرَيمي كوردستاندا سةبارةت بةم بابةتة هةيةش 
بؤية ئَيمةش وةكو ليذنة ثشتطريي رةئي ليذنةي ياسايي و ليذنـةي ثَيشـمةرطة دةكـةينش بـةاَلم ثَيشـنيارين      

راستة ئةوة كؤمةَلَيك ماددة هةية لةنَيو كؤمةَلَيك ياساي كراثَيكراو لة هـةرَيمي كوردسـتانداش بـةاَلم     دةكةين
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ثَيويستة ئةوانة تةفكيل بكرَين و زياتر كاري بؤ بكرَيتش ثَيويسـتة جـَي بـةجَي بكـرَينش ئةمـةش لـة دانـاني        
ش بـةَلكو طـرنط لةوةيـة بتوانيـت لـة      ياسا ئةوة نيية تؤ هـةر ياسـايةكت هـةبَيت دايـيَن و كـاري ثـَي نةكـةيت       

داهاتوودا كاري ثَي بكةيتش بؤية ثَيشنيار دةكةين لة داهاتوودا برَيتة بواري جَي بـةجَي كردنـةوةو ئَيمـةش    
 .ثشتطريي لة رةئي ليذنةي بةر َيزان دةكةينش داواي رةفز كردني ثرؤذةكة دةكةينش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ت ئَيوةي بـةر َيزش ئَيسـتا ئـةو ثَيشـنيارةي هةرضـوار ليذنـة ثةيوةنديـدار دةخةينـة ثـَين          زؤر سوثاس بؤ طش

ئَيوةي بةر َيزش دوو كةس لةطةَلي بَيت ئةوةي دةيةوَيت رةفز بكرَيتش دوو كةس لةطةَل بَيت ئةوةي دةيةوَيت 
دَلشـاد شـةهااش لةطـةَل     مبَينَيتش كَي لةطةَل ئةوةية كة دةيةوَيت رةفز بكرَيت؟ كاك حممد شارةزووري و كاك

ئةوةن كة رةفز بكرَيتش كـَي دةيـةوَيت مبَينَيـت و بـةردةوام بـ  و موناقةشـةي بكـةين؟ ديوـاعي لـَي بكـاتش           
كةس هةية؟ ديارة كةس نييةش مادام كةس نييـةش دةخيةينـة دةنطدانـةوةش كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئـةم ثرؤذةيـة         

اني تـري ثَيشـمةرطة لـة شـوَيين تـر هـاتووةو بـة روونـي         رةفز بكرَيتش لةبةر ئةوةي ئةو ماددانةي لـة ياسـاك  
ئةنـدامي بـةر َيز   ( 67)دياري كراوة وةكو ئيشارةتيان ثَيدا؟ كَي لةطةَلة رةفز بكرَيت دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟   

لةطةَل ئةوةية رةفـز بكرَيـتش زؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش بـةكؤي            
بر طـةي دوو لـة بةرنامـةي كـارش تكايـة فـةرموونش زؤر سـوثاس بـؤ ئَيـوةي بـةر َيزش تكايـة             دةنط ثةسند كـراش 

 .برنةوة شوَيين خؤتانش ليذنةي ياسايي ئَيوة مبَيننةوة
بةرضاوخستين نووسراوي ئةجنومةني دادوةري ذمارة / بةر َيزانش ئَيستاش بؤ بر طةي دووةم لة بةرنامةي كار

بة وةرطرتين رةزامةندي ثةرلـةمان بـة مةبةسـيت جوواَلنـدني رَيكـاري      ش سةبارةت 15/4/1111لة ( 151)
لـة ياسـاي سـزاي عَيراقـي  ذمـارة      ( 365)بةثَيي ماددةي ( ثَيشةوا تؤفيد)ياسايي لةسةر ئةندامي ثةرلةمان 

 .1969ي ساَلي (111)
 .ليذنةي ياسايي فةرموون بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتةكة

 :بةر َيز عوني كمال سكيد بةزاز
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .ثةرلةمانتاراني بةر َيزي كوردستان
ــارة    ــراوي ذم ــة نووس ــةني دادوةري ب ــة ( 151)ئةجنوم ــةمان   15/4/1111ل ــتةي ثةرل ــراوَيكي ئاراس نووس

 :كردووةش ئةمة دةقةكةيةتي
 ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 وةرطرتين رةزامةندي/ بابةت
ثَيشـةوا  )ينـةوةي تايبـةت بـة تـاوان خـراوة ثـاَلش ئةنـدامي ثةرلـةماني كوردسـتان          هاوثَيض لةطةَل نووسراوماندا دؤسـيةي لَيكؤلَ 

بؤتـان رةوانـة دةكـةينش بـة مةبةسـيت       1969ي سـاَلي  (111)لـة ياسـاي سـزاي عَيراقـي ذمـارة      ( 365)بةثَيي ماددةي ( تؤفيد
راوي سـةرةوة ثاَلثشـت بـة مـاددةي     وةرطرتين رةزامةندي ثةرلةماني كوردسـتان لةسـةر جوواَلنـدني رَيكـاري ياسـايي دذ بـةناوب      

 .ي هةموار كراو بوةرموون لةطةَل رَيزدا1991ي ساَلي (1)لة ياساي ثةرلةماني كوردستان ذمارة ( 1)ي بر طةي (41)
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموون ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي    ( 76)بـةثَيي مـاددةي    دةنطدان لةسةر هةَلطرتين حةصانة لةسةر ئةندامي ثةرلةمان
ثةرلةمان دةبَيت بة دةنطداني نهَيين دةبَيتش بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةينش كة ثرؤسـةكة بـة   

 .دةنطداني نهَيين بةر َيوة بباتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــان      ــت نيش ــةر َيز دةس ــدامي ب ــتا دوو ئةن ــةر َيزانش ئَيس ــوثاسش ب ــة    س ــة ل ــيت دةنطدانةك ــؤ سةرثةرش ــةين ب دةك
سةرؤكايةتي ثةرلـةمان ثَيمـان باشـة بـةر َيز كـاك دكتـؤر امحـد و بـةر َيز كـاك عبـدالقادر بازرطـان بـةو كـارة              
هةَلبسنتش دةخيةينة دةنطدانةوةش ثَين ئَيوةي بةر َيزش ئةطةر موافيقن لةسةري ئةو دوو بةر َيزة سةرثةرشـيت  

َي لةطةَلة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز          دةنطدانة نهَينيةكة بكةنش ك
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط ثةسند كراش زؤر سوثاسش فةرموون

بةر َيزانش ثَيشـنيار كـرا ئـافرةتَيكين لةطةَلـدا بَيـتش بؤيـة هـاذة سـليمانين دةخةينـة بـةر دةنطـدانش ئةطـةر             
كةنةوة؟ زؤر سوثاسش بةكؤي دةنط هاذة سلَيمان ثةسند كـراش هـاذة خـان كـةرةم     لةطةَلدا بن دةستتان بةرز ب

ش ئةوةي موافيد بَيت دةنووسَيت (نةخَير)بكةش بةر َيزانش لةسةر كا ةزةكة ئةوةي موافيد نةبَيت دةنووسَيت 
تـوانن بـةكار   ش هـةردوو وشـةكة دة  (نكـ ش ال )ش نةخَيرو بةَلَي بةكار بَيننش ئةوةي بيةوَيت بـة عـةرةبي   (بةَلَي)

بَيــننش كــةرةم بكــةنش بــةر َيزانش بــَي دةنطــي بثــارَيزنش ضــونكة ئــةوة لــة ئــيكالم دةردةضــَيتش ئيحتريامــي نــاو   
 .ثةرلةمان هدوئي ثَيويستةش رجائةن

بةر َيزانش يةكَيك تةوقيكي نةكردووةش لةبةر ئةوة ئيكادةي دةنطدانةكة دةكةينةوةش تكاية هةمووتان ئيمـزاي  
 .رةي ئامادة بووان ديار بَيتش ئةوة يةكذما/ بكةنش يةكةم

تكاية ئةوانةي لة دةرةوةن بانطيـان بكـةن بـا بَينـةوة ذوورَيش ئَيسـتا هةنـدَيك لـة دةرةوةن بـا بَينـةوةش كـاك           
عبدالقادر ثَينج دةقيقةي تر سةبر دةطرين ضارةكي بووَيت بؤ يةك حيساا دةكةينش كَي لـة ذوورةوة بَيـتش   

ر امحدش كاك عبدالقادرش لةناو بةرنامةي كار نـ ش هـيض نوقتـةي نيزامـي نييـةش      ئةوةندة حيسابةش كاك دكتؤ
ليذنةيةكي سةرثةرشيت ئةوان ئيشةكة دةكةنش دانيشةش تكايةش تكاية هةر بةر َيزَيك كة دَيتش ئةيارة نابَيـت  
 بــةس ئيمــزا بكــاتش نــاوي خــؤي بــة دةســت خــؤي بنووســَيت و لــة ثَيشــي ئيمــزا بكــات بــة تةسةلســول دَيتــة 

 .خوارةوةش ئَيستاش وةرةقةكان دووبارة تةوزيع دةكرَيتةوة
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 (:وةرتي)امحد ابراهي  علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سثي( 4)دةنط نةخَيرش ( 1)دةنط بة بةَلَيش ( 65)ئةجنامي دةنطدانةكة بةو شَيوةيةش ئَيستا بؤتان دةخوَينينةوةش 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةَلَيش بـؤ الدانـي حةصـانة     ( 65)ئَيستا نةتيجةكة ئيكالن كرا وةك لة ثَين ضـاوي ئَيـوةي بـةر َيز     بةر َيزانش
لةسةر ئةو ئةندامة بةر َيزةي ثةرلـةماني كوردسـتان لـة ليسـيت طـؤر انش بـؤ ئـةوةي رَيكـاري ياسـايي لةاليـةن           

يـن  (4)كـارة ئـةجنام بـدرَيتش    ش ئةوةي كة ثَيـي رازي نـةبوو كـة ئـةو     (نةخَير)دادطاوة لةطةَلي بكرَيتش يةك 
وةرةقةي سثي بووش كة دةنطيـان نـةداوةش سـوثاس بـؤ ليذنـةي سةرثةرشـيت و دةستخؤشـيتان لـَي دةكـةين وش          

 .ش بةخواتان دةسثَيرينش خواتان لةطةَل(11)دانيشتنةكة كؤتايي ثَي دةهَين ش بؤ رؤذي دوو شةممة سةعات 
                                                                                                                                                                            

 
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       رتسك       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان


