
 1 

   عَيراق -هةرَيمي كوردستان 
 ثةرلةماني        

 عَيراق -كوردستان    
 
 

 

 ثرؤتؤكؤلةكان
96 

 

 

 شةست و نؤ بةرطي – 1111/ اَليس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1111ساَلي / يةكةم ضاثي                               



 1 

 
 عَيراق -كوردستان  ثةرلةمانيني لة بآلوكراوةكا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ثةرلةمانيي (1111)ثرؤتؤكؤلةكاني ساَلي: كتَيب ناوي

 عَيراق -كوردستان 
 96: بةرطي

 1111: ضاثي يةكةم
 151: ترياذ

 حممد حسن رؤذبةياني: ثَيداضوونةوة
 سنوبر صابر حسن: نةخشةسازي

 : ذمارةي سثاردني بة كتَيبخانةي نيشتمانيي هةرَيمي كوردستان
 



 3 

 ريستثَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 ل 16/5/1111ة شةمم يةك –هةَلبذاردن  ميسَيية خولي( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة    

  116 ل 13/5/1111شةممة  دوو –هةَلبذاردن  سَييةمي خولي( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة    

 152 ل 31/5/1111شةممة  سَي –هةَلبذاردن  سَييةمي خولي( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة   

  161 ل 12/9/1111شةممة  سَي –ةَلبذاردن ه سَييةمي خولي( 15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة   

 315 ل 15/9/1111ة شةمم ضوار – هةَلبذاردن سَييةميخولي ( 19)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة    

 

 



 2 

 



 5 

 

 

 
 
 
 
 

 ( 22)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2122\5\22رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/5/2122 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -كوردسـتان   ثةرلةماني  16/5/1111رَيكةوتي  شةممةيةك  رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11،31)كاتذمَير   
ي بـة اامـادةبوون  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 

ي ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(11)دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبـداهلل سـكرتَيري   
 .خؤي بةست

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

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةمانةتي دةستةي سةرؤكاي, عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 16/5/1111ي ثَيش نيـوةِرؤي رؤذي يـةك شـةممة رَيكـةوتي     (11،31)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :شَيوةية بَيت
بةردةوام بوون لةسةر طفتوطـؤكردن و بِريـاردان لةسـةر ثـرؤذة بودهـةي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ سـاَلي           -1 

 .ساكةيو يا1111
وتاري رَيزدار سَيرهؤن مَيجةر سةرؤكي اةجنومةني وةزيرانـي بـةريتاني ثَيشـدو دؤسـَ دَيـريين طـةلي        -1

 .كوردستان

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش بةرنامــةي كــارش خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردنش ســاَلي  
 :ش بةرنامةي كار16/5/1111ش رؤذي دانيشنت (11)دووةمش خولي طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هــةموار كــراوي ســاَلي (1)ي مــاددة بيســت لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ذمــارة (1)بــةثَيي حوكمــةكاني بِرطــة  
امــة  كــاري عَيــراقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريــدا كــة بةرن  -ي ثةرلــةماني كوردســتان 1661

ي ثـَيش نَيـوةرؤي رؤذي   (11,31)ي ااسايي خولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (11)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت 16/5/1111يةك شةممة رَيكةوتي 

بةردةوام بـوون لةسـةر طفتوطـؤكردن و بِريـاردان لةسـةر ثـرؤذة بودهـةي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ سـاَلي             -1
 .و ياساكةي1111

وتاري رَيزدار سَيرهؤن مَيجةر سةرؤكي اةجنومةني وةزيرانـي بـةريتاني ثَيشـدو دؤسـَ دَيـريين طـةلي        -1
 .كوردستان
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بةِرَيزانش اَيستا لةبةر اةوةي بةِرَيزيان ماوةكـةيان مةحـدودةوش اَيمـة ثَيشـد بةرنامـةي بودهـةمان هـةبووش        
يسَ بة دةنطداني اَيوةي بـةِرَيز هةيـةش كـة فةقـةرةي     بؤية اَيستا بةِرَيزيان دةخةينة ثَيشةوةوش اةوةش ثَيو

 .دوو دةهَينينة يةكش كة كارةكاني بة خؤشي تةواو بووش ثاشان اَيمة لةسةر كارةكامنان بةردةوام دةبني
بةِرَيزانش اَيستا كَي لةطةَل اةوةية وتاري رَيزدار سَيرهؤن مَيجـةر سـةرؤكي اةجنومـةني بـةريتانياي ثَيشـوو      

يةكةمش دةسَ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاسش  بَيتة خاَلي 
بةكؤي دةنـ  ثةسـند كـراش اَيسـتا دةضـينة سـةر بِرطـةي يةكـةم وتـاري رَيـزدار سـَيرهؤن مَيجـةر سـةرؤكي              

دذواردا اـةم   اةجنومةني وةزيراني بـةريتاني ثَيشـد دؤسـَ دَيـريين طةلـة كـةمانش كـة لـة رؤذانـي تـةن  و          
ــة       ــة مــاَلي طــةلي كوردســتانش ل بــةِرَيزة لــة طــةَلمان بــووةش بؤيــة بــةخَيرهاتنَيكي طــةرمي دةكــةينش اــةمِرؤ ل

 .ثةرلةماني كوردستان
اةنداماني بةِرَيزي ثةرلـةماني كوردسـتانش اـةمِرؤ لـة ثةرلـةماني كوردسـتاندا ميـوانَيكي رَيزدارمـان هةيـةش          

ازش دؤسَ ثِر شانازي طةلي كوردستانةش رَيـزدار هـؤن مَيجـةر سـةرؤكي     ميوانَيكي مرؤظ دؤست و دميوكراختو
 .اةجنومةني وةزيراني ثَيشدي بةريتانيا

اةنداماني ثةرلةماني كوردستانش اةم بةِرَيزة لة ذياني ااسايي و سياسـي خؤيـدا زؤر كـاري طرنطـي كـردووةش      
ســتة لــة دَلمــانش بــةِرَيزةوة ســةيري  كــاري طــرن  و بــةرزو ثــريؤزي اةجنامــداوةش بؤيــة زؤر اــازيزو خؤشةوي 

دةكــةينش خــةَلكي طشــت كوردســتان وةفــاو دَلســؤزي و هةوَلــداني اــةم بــةِرَيزةي لــة بــري ناضــَيتش لــة ذيــاني     
كـة  ( سـزهن ضـارتةر  )كةسايةتي خؤيدا كارَيك لة كارة طرنطةكاني ياساي ميساقي نيشتماني بـةريتاني بـووش   

ومةتي بةريتانيا بـةردةوام بَيـت و موحافـةزة بكرَيـت و كارةكـان      هةوَليدا بؤ اةوةي نةزاهة لة كاروباري حك
بة رَيك و ثَيكي بةِرَيوة بضَيتش كة اةمة يةكَيكة لة شاكارةكاني اةم بةِرَيزةو لة وةخَ خؤي اةجنامي داوةش 
هةر اةم بـةِرَيزة بـوو بـةردي بنا ـةي ثرؤسـةي ااشـَ دانـا لةطـةَل بـاكووري اريلةنـدا كـة تَييـدا طةيشـتنة              

 1668ش كة اةمـة لـة سـاَلي    (طود فرايدةي)و ثاشان طةيشتنة رَيككةوتين (داونين  ديكالرةيشن)َيككةوتين ر
 .بووش بةاَلم بةردي بنا ة لةاليةن اةم بةِرَيزة دانرا بووش كة لةسةري رؤيشنت و طةيشتنة اةو ااشتيية

تـةوةي كـوردش بةتايبـةتي لـة دواي     بةِرَيز سَيرهؤن مَيجةر ناسراوة بةكةسَيكي دؤست و ثاَلثشَ طـةورةي نة 
هةنطي كةنداوي يةكةمش اةويش بةكارة بَي وضانةكان و هةوَلداني بؤ رازي كردنـي نةتـةوة يـةكطرتووةكانش    
كــة ناوضــةيةكي اــامني بــؤ طــةلي كوردســتان دابــةزرَيتش كــة بــةو كــارة رذَيمــة دكتاتؤرةكــان نــةتوانن بــة      

انش هـةر اـةو سـةبةبة بـوو ناوضـةيةكي اـامن بـؤ كوردسـتان         فِرؤكةكانيان هَيِرش بَيننة سةر طـةلي كوردسـت  
دانراش مةترسي تراذيديايةك و مةااساتي تروهينؤسـايد دذ بـة طةلةكـةمان راوةسـتاش بؤيـة زؤر طرنطـةش زؤر       

( 2511)ثَيويستة هةموو وةختَيك بةخؤشي يادي بكةينةوةش هةموو دةزانن كة ثَيشد هةر اةو رذَيمة بـوو  
هةزار اينساني نَيرو مَي ( 181)طةَل خاك يةكسان كردش هةر اةو رذَيمة دكتاتؤرة بوو طوندي كوردستاني لة

و ثريو طةجني زيندة بةضاَل كردش شـوَينةكاني زؤربـةي هـةرة زؤريشـيان تـا اَيسـتا لـة بيابانـةكاني باشـوورو          
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وردستاني عَيراق شوَينةكاني تري عَيراق شاردراوةتةوةو ون بوونش هةر اةو رذَيمة بوو ضةكي كيميايي لة ك
 .بةكار هَينا لة هةَلةجبةو طشت شوَينةكاني تري كوردستانش كة هةموو ااطادارن و لةبريمانة

بؤية بةِرَيزانش اَيمة سوثاسي اةم ميوانة قةدر طرانة دةكةينش كة اةمِرؤ لَيرة لةالمانةش بةِرَيز هؤن مَيجـةر  
ة هَيطـاي خـؤي لـة مَيـذووي نةتـةوةيي كـوردو       زؤر بةسةربةرزانةوةش بة هةدارةتـةوةش زؤر بـة شـةهاعةتةو   

كورستاندا كردةوةش اةوةش شاياني تةقديرو رَيزلَيناني بَي ثايـاني نةتـةوةي اَيمةيـةش اةمـةش واي كـرد كـة       
ميللةتي كورد هارَيكي تر بَلَيت نةك تةنها ضياكان دؤسَ اَيمةنش بـةَلكو كةسـاني دميـوكراتي خـوازو مـرؤظ      

دار هؤن مَيجـةريشش دؤسـتمان هةيـة لـة هـةموو شـوَينةكاني تـري دنيـاش لةطـةَل          دؤست و دَلسؤزي وةكو رَيز
اةوةي اَيستا طةلةكةمان بة اازادي لة كةش و هةوايةكي دميوكراسي دةذَييت و دةوري هةية لةبـةرةو ثـَيش   
 بردني ثرؤسـةي دميـوكراتيش بـةاَلم هَيشـتا ثَيويسـَ زؤرمـان هةيـة بـة هـةوَلي دؤسـتانش بةتايبـةت رَيـزدار            
سـَيرهؤن مَيجــةرو دؤســتةكاني و خـةَلكي واَلتةكــةي و واَلتــاني دميوكراختــوازش بـؤ بــةهَيز كردنــي ثرؤســةي    
دميوكراسي لة هةرَيمي كوردستان و بة هينؤسايد ناساندني تاوانةكاني دذ بة نةتةوةكةمانش كـة لـة دادطـاي    

ــة      ــةماني كوردســتان ب ــة ثةرل ــراق و ل ــةراني عَي ــة اةجنومــةني نوَين ــراقش ل ــةاَلم  عَي هينؤســايد ناســَيندراش ب
ثَيويستمانة لة كؤِري نَيودةوَلـةتي بـة رة ـي بناسـرَيتش بؤيـة ثَيويسـتمان بـة هـةوَلي اـةو دؤسـتة بـةِرَيزو            
بةرزانةشةش كة بةردةوام بن لة ثاَلثشَ ميللةتةكةمان بؤ اةو كارة ثريؤزانةش اةم بـةِرَيزة وةكـو لـة ثَيشـةوة     

ي خؤشي هَيطةي ثةجنةكاني ديارةش لةبةرةو ثَيش بردنـي اـابووري بـةريتانياش    ااماذةمان ثَي كرد لة واَلتةكة
كاتَيك كة بووة سةرؤكي اةجنومةني وةزيران اابوورييةكي ناخؤشيان هةبووش بةاَلم بـةِرَيزيان اابوورييـةكي   

ؤر بـة  تةندروسَ تةسليمي طةلي بةريتانيا كـردش بـة هـةوَل و بـةردةوامي لةسـةر كارةكـانيش اـةم بـةِرَيزة ز        
ضاكي ناسراوة دةسَ بة ثرؤسةي ضاكساري لة واَلتةكـةي خـؤي كـردش بةتايبـةتي لـة بـواري ثـةروةردةو لـة         
زةماني ايجتيماعيش كة اةو كاتة وةكو بةِرَيزيانش وةكـو زؤر لـة نووسـينةكاني ايشـارةتي ثـَي دةكـاتش لةبـةر        

ةوانـةي دواي بةِرَيزيشـيان بـةردةوامن    كةمي دارايي نةيتواني هةمووي تةواو بكاتش بةاَلم دةسَ ثـَي كـرد ا  
لةســةريش اــةم بــةِرَيزة دؤســَ وةرزش كارانــةش زؤر كــةيفي بــة فوتبــؤَل دَيــتش طــوَي لــة مؤســي ا دةطرَيــتش     
خوَيندنــةوةي زؤر دةكــاتش موتاَلــةعاتي خــؤي هةيــةش حــةز لــة اــؤثَيرا دةكــات و دؤســَ اينســانةش دذي           

و بـةِرَيزيان و اةمسـالي هةيـةش كـة ثرؤسـةي دميوكراسـي لـة        توندوتيذيةش بؤية ثَيويستمان بة اينسـاني وةكـ  
كوردستان دةسَ ثَي كردووةو باش هَيطةي خؤي بطرَيت و ثـةرة بسـةنَيت و هةَلـةكاني لـَي البضـَيت و اـةو       
تةهروبة ثِر لـة قيمةتـةي كـة لـة واَلتَيكـي وةكـو اـةمِرؤي بـةريتانيا هةيـة ايسـتيفادةي لـَي بكـةينش وةكـو              

ساَل تةهروبةي دميوكراتي اَيمةش اينجا واي لَيهاتووةش بةاَلم ثَيويسـتة اَيمـة سـوود    ( 211)ت بةِرَيزيان دةَلَي
لة تاقيكردنةوةكانيان لة بةرهةمةكةي وةربطرين و سةبرمان هةبَيتش اةم بةِرَيزة يـةكَيك لـة كارةكـاني كـة     

شكسـتش هارَيـك شكسـتت    ثَيي سةركةوتووة سةبرةش خؤي دةَلَيـت سـةبروش هةوَلـدان وش تةسـليب نـةبوون بـة       
هَيناشهارَيكي تر سةر دةكةويتش دوو هار شكسـتت هَينـاش هـارَيكي تـر سـةر دةكـةويتش تةسـليب نـةبوون بـة          
شكست سةركةوتين لةثَيشةش من زؤر زؤر خؤشحاَلب اةمِرؤ اةم ميوانة قةدر طرانـة لَيـرة دةبيـنبش هـةروةها     
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سوَل و بةرثرسـي عةسـكةري و خـامني بـةِرَيز بـةيان      ثِر بةدَل بةخَيرهاتين هةنابي سةفريي بةريتانياو كون
 .خانيش دةكةينش كة هاوِرَييانةش هةموو بةخَير هاتن بؤ ثةرلةماني كوردستان

اَيسـتا داوا لـة بــةِرَيزيان دةكـةين كـةرةم بكــات بـؤ ثَيشـكةش كردنــي وتـارَيكي بـةنرة لــة ثـَيش ثةرلــةماني          
 .كوردستانش بؤ خةَلكي كوردستانش فةرموو

 :سةرؤكي اةجنومةني وةزيراني بةريتانياي ثَيشد/ سَيرهؤن مَيجةربةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةو ثةِري سوثاسطوزاري خؤم ااراستةي هةنابي سةرؤك بارزاني دةكةم بؤ داوةتكردنـي مـن تـاكو سـةرداني     
ةر ضـةند هؤكـارَيكي هيـا    كوردستان بكةمش دةمَيكة داوةتنامةي بةِرَيزيامن ثَيطةيشتووةش بةاَلم بةداخةوة لةبـ 

 .نةمتواني وةاَلمي اةو داوةتنامةية بدةمةوة تا اةمِرؤ
هةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمانش دةمـةوَي سوثاسـي بةِرَيزيشـتان بكـةمش كـة اـةم دةرفةتـةيان ثـَي بةخشـيبش تـا             

هـةم  وتةيةك ثَيشكةشي اةم ثةرلةمانة بكةمش شةرةفَيكي طةورةية بؤ من كة لَيرةمش هةم هَيطـةي شـانازي و   
هَيطةي خؤشحاَليمة كة من اةمِرؤ لَيرةمش شانازي بـةوة دةكـةم كـة بـةريتانيا رؤَلَيكـي بةرضـاوي بينيـوة لـة         
ثاَلثشَ كردني كوردستاني عَيـراقش هـةروةها خؤشحاَليشـب بـةو ثَيشـكةوتنةي اَيـوة بةدةسـتتان هَينـاوة لـة          

اــةم ســةردانة . طريي عَيــراق بةطشــَثةرةثَيــداني دميوكراســي و بنياتنــاني اــابووري و كــاركردن بــؤ ســةقام
 .يادطاري طةورةم بري دةهَينَيتةوةش هةروةك بةِرَيزيشتان ااماذةتان ثَيدا

ــةو كاتــةي ســةددام حوســَين تــاواني       هــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمانش لــة كؤتــايي هــةنطي يةكــةمي كةنــداوش ل
ؤخـةمان بةشـتَيكي ترسـناك و    هينؤسايدي لة دذي طـةلي كـورد اـةجنام دةداش اَيمـة لـة بـةريتانيا اـةو بارود       

بـؤ اـةو كـوردة    " ناوضـة اارامـةكان  "قَيزةوةن سةير دةكردش فشارةكاني خؤمـان بـةكارهَينا بـؤ دامةزرانـدني     
اازايانــةي كــة هَيِرشــيان دةكرايــة ســةرش يــةكَيَ اــةوروثاو كؤمــةَلطاي نَيودةوَلــةتي بةطشــَ اــةو بريؤكــةي   

زرَيندران و رَيطة لة تراذيديايةكي طةورة لة دذي مـرؤظ طـرياش   دامة" ناوضة اارامةكان"اَيمةيان ثةسند كردش 
اةو خؤثيشاندانانةي سـةر شـةقام بـةم دواييـة لـة رؤذهـةاَلتي ناوةِراسـت و بـاكووري اـةفري يا بـة هيهـاني             
ثيشانداش كة مليؤنةها خةَلك لةو ناوضانة دميوكراسيان دةوَيتش اةوانةي داواي اازادي و حكومةتي بةرثرس 

دةيانــةوَي كاريطــةريان هــةبَيت لــة شــَيوازي حــوكمِراني كردنيــان لــة اليــةن دةســةاَلتةوةش لــة دواي    دةكــةنش 
رووخاني سةددامش كوردستاني عَيراق و عَيـراق بةطشـَ رَيضـكةي هـةنطاونان بـةرةو دميوكراسـيان طرتـووةش        

ــك لــةو ااســتةنطانة بوونةتــةوةش كــة خــةَلكي تــر ايَ    ــوة لــة زووةوة رووبــةِرووي زؤرَي ســتا لــة رؤذهــةاَلتي  اَي
ناوةِراست وا خةريكن رووبةِروويان دةبنةوةش هةر واَلتَيك تايبةمتةندي خؤي هةيـةو مـائ اـةوةي هةيـة كـة      
بةو شَيوةي دةيةوَي ثَيش بكةوَيت بة كةلتوورو دابونةريَ خؤيةوةش ناكرَي رؤذااوا شَيوازةكاني طؤِرانكـاري  

نييـةش اةمـة شؤِرشـَيكي عةرةبيـةش مامةَلـة كردنـي شانشـيين         ديار بكات لة ناوضةكةش اةمـة شؤِرشـي رؤذاـاوا   
بةندة لةسةر رَيزطرتين هةميشةييمان لة شكؤمةندي و خواستةكاني طةالني عةرةبش ( بةريتانيا)يةكطرتوو 

اةزمووني عَيراق دةتوانَي رَيبةري واَلت بكـاتش اـةوةش ثيشـان دةدات كـة ضاكسـازي مةترسـي نييـة لةسـةر         
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دةستةبةرو زامين سـةقامطرييةش كاردانـةوةي زؤردارانـة لةاليـةن هـةر حكومـةتَيك تـةنها         سةقامطرييش بةَلكو
دةبَيتة هؤي زياد بووني داواكاري بةرةو طؤِرانكاري وااسَ ثَيويسَ اةو طؤِرانكاريانةش بـةرزتر دةكاتـةوةش   

ِرووي ناِرةزايةتيــةكان ليبيــاو ســوريا هَيشــتا فَيــري اــةم وانةيــة نــةبوونش بؤيــة بةشــَيوازَيكي دِرندانــة رووبــة
بوونةتةوةش دةبَي اةوة بزانن كة كؤمـةَلطاي نَيودةوَلـةتي لـةو خـراك بةكارهَينانـةي دةسـةاَلتيان ضـيد رازي        
نابَيش اةو خؤثيشاندان و راثةِرين و داواكاريانةي ضاكسازي كة بـاَلي بةسـةر رؤذهـةاَلتي ناوةِراسـتدا كَيشـاوة      

تؤتةوةش بةداخةوة اـةم حاَلةتانـة لـة كوردسـتاني عَيـراقيش روويانـداش       حاَلةتي تراذيدي و مردنيشي لَي كةو
 :بةاَلم لَيرة اةو حاَلةتانةي بوونةتة هؤي مردن هياوازن لة شوَينةكاني ترش ضونكة

 .لَيكؤَلينةوة لةم رووداوانة دةكرَي: يةكةم
اخؤ ضـؤن ضاكسـازي   كوردستان خةريكي طفتوطؤيةكي طةرم و طوِري سياسية دةربـارةي اـةوةي كـة اـ    : دووةم
 .بكرَيت

شانشيين يةكطرتوو بة تةواوي ثشتطريي لةو مشتوومِرة سياسية دةكـات و ثَيشوازيشـي لـَي دةكـاتش هـةروةها      
ثريؤزبايي لة هةنابي سةرؤك بارزاني و رَيزدار سةرؤكي حكومةت دةكةين بةبؤنةي كاركردنيـان بـؤ دانـاني    

ي لـة ميسـرو تـوني ثَيشـةكيةكة بـؤ اـةركَيكي قورسـي        اةهينداي ضاكسازي سـةرهةَلدان و راثـةِريين سياسـ   
ــاوةِرواني         ــةَلك و ضـ ــةكاني خـ ــةنَيوان ااواتـ ــة لـ ــَي هةيـ ــونكة ملماَلنـ ــابَيش ضـ ــان نـ ــةش ااسـ ــابووريش اةمـ اـ
سوودمةندبوونيان بة زووترين كات وش هةروةها ثَيويسَ طرتنةبةري ضةند رَيوشوَينَيكي قورس و بارطـاوي  

ا اابوورية داخراوانة بةرةو دةرفةتي باشدش ناكرَي رؤذاـاوا دةستةوةسـتان   بة مةبةسَ كردنةوةي اةو دةرط
بَينَيتــةوةش بــةَلكو هــةموو تواناكــاني دةخاتــة طــةِر بــؤ فةراهــةم كردنــي داهاتوويــةكي باشــد لــة ســةرتاثاي   

 .رؤذهةاَلتي ناوةِراست و باكووري اةفري يا
 :ي خوارةوةشانشيين يةكطرتوو دةتوانَي هاوكار بَيت بةم شَيوازانة

 :بؤ منوونة
 (.G8)لةرَيطاي رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكانش بةتايبةتيش طروثي  -
 .لةرَيطاي يةكَيَ اةوروثا -
 .واَلتةي ناوضةكة لة رَيطاي شةراكةتي اَيمةو عةرةب( 16)هةروةها بةشَيوازي دوواليةنة لةطةَل اةو  -

شـكةش دةكـةينش اـةوةي زؤر لـةوة طـرنطدة اةوةيـة كـة        طرن  نيية اَيمة بة ض شَيوازَيك يارمةتيةكامنان ثَي
اَيمة يارمةتيدةرينش هةرضةندة تةحةداو ااستةنطي زؤرمان لة ثَيشةش بةاَلم سوودةكاني زاَلبوون بةسةر اةم 

بــةهاري عــةرةبي بــة رووخــاني ( كــامريؤن)ااســتةنطانة يــةكجار زؤرنش ســةرؤك وةزيرانــي بــةريتانيا بــةِرَيز 
ضـوواندش منـيش هـاوِرام لةطـةَل بـةِرَيزيانش هـةروةك هـةنابي كـامريؤنش منـيش          ( 1661)يةكَيَ سؤظيةتي 

دةزامن اةو شؤِرشة لة كؤتاييةكـةي نزيـك بؤتـةوةش يـةكَيك لـة كاريطـةرترين رووداوةكـاني سـةدةي رابـردوو          
م (مؤسـكؤ )ساَل لة هةوروستةمش اةو كاتةي سـةرداني  ( 21)بريَ بوو لة رزطار بووني يةكَيَ سؤظيةت لة 

كرد كةمَيك دواي رووداوةكةش دواي شؤِرشةكةش خةَلك اةو ثةِري خؤشـحاَل بـوونش ضـونكة اـةو هةسـتةيان ال      
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دروست ببووش كة دواهار ستةمكاري و ضةوساندنةوة كؤتايي هاتش بِرواي تةواو هةبوو كة دميوكراسي رةطي 
اسـت و بـاكووري اـةفري ياش ببيـننيش     داكوتا بووش هةروةك اَيستا دةكرَي هةمان دياردة لة رؤذهـةاَلتي ناوةرِ 

بةهاري عةرةبي كاريطةري كردؤتة سةر هةندَي واَلتش كة سيستةمي كؤمةاَليةتي و سياسيان زؤر هياوازة لة 
هي اةوانش هيض وةاَلمَيكي طوجنـاو نييـةش كـة بـؤ هـةموويان بشـَيش طواسـتنةوة لـة سـتةمكاري بـةرةو اـازادي            

طواســتنةوة لــة اابووريــةكي داتــةثَيوو و زاَل بــةرةو بــازاِري اــازاد  ثرؤســةيةكي زةمحةتــة بــة هــةمان شــَيوة 
ثرؤسةيةكي قورسةش بةاَلم حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان و حكومـةتي عَيـراق دةتـوانن رؤَلـي سـةرةكي لـةم        
شؤِرشـة بةردةوامــةدا بطَيـِرنش تةنانــةت اـةو راســتيةش كـة اَيــوة شـةِرةئ اــةوةتان ثـَي بةخشــراوة بوونةتــة       

و توانيوتانة اةم دةستكةوتانة بة دةسـت بهَيـنن لـةم سـااَلنةي دواييـداش اةمـة خـؤي لـة خؤيـدا          منوونةيةك 
ــزو ستايشــةش بَيطومــان هَيشــتا زؤر شــت مــاوة بكــرَيش ســةركةوتن يــان ســةرنةكةوتين طفتوطــؤي       هَيطــاي رَي

ومةني نيشتمانيش نيشتماني دةربارةي ضاكسازي بةندة لةسةر اةو ياسايانةي كة لَيرةوة دادةِرَيذرَين لة اةجن
ياخود لة ثةرلةمانش اَيوة زامين اريادةي طشـتنيش بَيطومـان اةمـة اـةو ثـةِري بةرثرسـياريةتيةش بـة حـوكمي         
اـــةوةي كـــة وةك  اةنـــدامَيك لـــة ثةرلـــةماني بـــةريتانيا خزمـــةك  كـــردووةش ضـــاك دةزامن كـــة اـــةرك و    

دميوكراسـيش زؤرينـة بِريـار لةسـةر      بةرثرسياريةتيةكي قورستان لةسةر شانةش لة طشت سيستةمَيكي سياسي
سياسةتةكان دةداتش ثَيويسـتة هـةر واش بَيـتش بـةاَلم دةبـَي كةمينـةش قسـةي خـؤي هـةبَيتش اؤثؤزسـيؤني           
دميوكراتي رؤَلَيكي يةكجار طرنطي هةيةش حكومةت لةبـةردةم بةرثرسـياريةتي دادةنَيـتش باشـدين ياسـا اـةو       

واز دروست دةبَيش كةس ناتوانَي ذيري و حيكمةت بؤ خـؤي قـؤرة   ياسايةية كة لة دةرةاةجنامي بريوِراي هيا
( اةمةكـدار )بكاتش ثَيويستة زؤر ضاك بري بكةنةوة ثَيش اةوةي بِريار بدةينش ضـةمكي اؤثؤزسـيؤني دَلسـؤز    

زؤر طرنطة لة ثرؤسةي دميوكراسيش اةجنومةني نوَينةراني بةريتانيا زؤر بةهَيزة لةو كاتةي كة يةك دةنطي 
اَلم ضاالكدين و دةوَلةمةندين ساتة وةخَ اةو اةجنومةنة اـةو كاتةيـة كـة اةنـداماني طفتوطـؤ و      هةيةش بة

مشتوومِر لةسةر ديـدو ِرا هياوازةكانيـان دةكـةنش بـؤ بةرذةوةنـدي داهـاتووي نةتةوةكـةيانش لـة كاتَيكـدا كـة           
خؤشــحاَلب كــة دةبيــنب كوردســتاني عَيــراق خةريكــة سيســتةمي دميوكراســي تايبــةتي خــؤي دادةِرَيــذَيش زؤر 

 .دةكات( WFD)هةماهةنطي لةطةَل دةزطاي ويستمينستةر بؤ دميوكراسي 
يةكةم تةوةري هاوبةشيان بريَ بوو لة رؤَلي اؤثؤزسيؤنش ضؤن اةم رؤَلة ثَيناسة بكرَيت؟ اليةنةكان ضـؤن  

نةن بـؤ بـووني   بتوانن هاوكـاري يـةكد بكـةن لـة بةرذةوةنـدي نيشـتمان؟ اـةم ثرسـيارانة هـةوَيين راسـتةقي          
سيستةمَيكي ثةرلةماني نوَينةرايةتي ضاالكش هةروةها ااطاداري اةوةشب كـة لـة سـاَلي داهـاتووداش ثرؤطرامـي      

بـريَ دةبَيـت لـة بـةهَيز كردنـي ثـردي ثةيوةنـدي نَيـوان         ( WFD)دةزطاي ويستمينستةر بؤ دميوكراسـي  
ضـــؤن بتـــوانرَي ثـــةيامي ثةرلـــةماني  ش بـــة هؤرَيـــك كـــة (دةنـــ  ثَيـــدراوان)دةنطـــدةران و هةَلبذَيـــدراوان 

بطةيةندرَيتـة زؤرتــرَين هاوواَلتيـان و خــةَلكش هـةروةها ضــؤن بتـوانرَي توانــاي ثةرلـةمان بــةهَيز بكـرَي بــؤ       
لَيثرسـينةوة لـة دةسـةاَلتي هـَي بــةهَيكاريش واتـة حكومـةتش بةِراسـَ اةمانــة اـةركي طـرنطن و لـة هــةمان           

ســتاني عَيــراق لــة ماوةيــةكي كورتــدا رَيطايــةكي زؤري بِريــوةش كاتيشــدا اــةو راســتية ثيشــان دةدةن كــة كورد
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هةروةها لة رَيطـاي طفتوطؤكـامن لةطـةَل كؤنسـوَلي طشـَ بـةريتانيا اـةوةم بـؤ دةركـةوت كـة تةنانـةت ثـَيش             
بــةهاري عــةرةب مشــتومِري بــةردةوام و ضــِروثِر كــراوة لــة كوردســتاني عَيــراق بــة مةبةســَ ثةرةثَيــداني   

ين شَيوةش شانشيين يةكطرتوو بةردةوام دةبَيت لة ثاَلثشَ كردني اةم هةواَلنـةي اَيـوةش   دميوكراسي بة باشد
دةتوامن دَلنياتان بكةمةوة كـة لةطـةَل كشـانةوةي هَيزةكامنـان لـة عَيـراق ثشـتطريي اَيمـة بـةكؤتا نـةهاتووةش           

ة بةرهةستة بوو كاتَيك من بةَلكو ثشتطرييةكة لَيرة دةبَيت و درَيذخايةن دةبَيتش اةمةش دوَييَن لةو رووداو
بة فةرمي كونسوَلخانةي بةريتانيام بة ياوةري بـةِرَيز هـةنابي سـةرؤك بـارزاني  لـة هـةولَير كـردةوةش اـةم         
ــدة لةســةر بةشــداري سياســي و       ــةك كــة بةن ــدي هــَيطريش ثةيوةنديي ــؤ ثةيوةن كونســوَلخانةية ااماذةيةكــة ب

ي دوواليةنــةش اَيــوة اةمــة دةبيــنن لــة بــووني زانكــؤ   اــاَلوطؤِري كــةلتووري و ثــردي ثــةروةردةيي و بازرطــان 
بـة سـةرؤكايةتي شـاندَيكي بـااَلي كؤمثانيـا بةريتانيـةكان       ( سـَير اةنـدروكان  )بةريتانيةكانش ثارساَل بينيتان 

ــةتي كــردش كــة ســةركةوتنَيكي طــةورة بــووش اةمســاَل      بةشــداريان لــة ثَيشــانطاي بازرطــاني هــةولَيري نَيودةوَل
 .ة شاندَيكي طةورةتر بةشدار بَيتضاوةِروان دةكةم ك

اةم بةشدارية بةرضاوي ضاالكي بازرطاني و بزنسي شانشيين يةكطرتوو لـة هـةولَير بـة ااسـاني هةسـَ ثـَي       
دةكرَيتش اةمةش تةنها لة كـةرتي نةوتـدا نييـةش بـةَلكو لـة طشـت سـَيكتةرةكاندا رةنطـي داوةتـةوةش ديـزايين           

دانراوةش هةمان ( سكؤتي  ويلسن)يةن تةالرسازاني بةريتاني سةر بة فِرؤكةخانةي اةربيلي نَيودةوَلةتي لةال
كؤمثانيا اَيستا خةريكي ماستةر ثالنَيكن بؤ فِرؤكةخانةي سلَيمانيش سةرنج راكَيشدين ثَيشانطاي اؤتؤمبيل 

ايين لة هةولَير ماركةي الند رؤظةرو رَينج رؤظةرو ااخر مؤدَيل ماركةي هاطوار دةفرؤشَيتش اةمانة بـة ديـز  
كالسيكي بةريتاني دادةنرَيت كة باشدين نةريت و داهَينان و اةندازةي بةريتاني تياياندا رةنطي داوةتـةوةش  

لـةبوراي راوَيـذكاري   ( BTW Shilells)و ( Jones Lang LaSalle)كؤمثانيـا بةريتانيـةكاني وةكـو    
ة بـازاِرة هاوضـةرخةكاني هـةولَير    بةِرَيوة بردني مومتةلةكات كار دةكةن و شَيوةيةكي دةطمةني اةوتؤيان بـ 

 Parsons)بةخشيوةش كة واي كردووة تةواوي ناوضةكاني تري عَيراق اريةيي بة هةولَير ببةنش كؤمثانياي 

Brinkerhoff )   خةريكي داِرشتين ماستةر ثالنَيكة بؤ بةرهةمهَينان و دابني كردني كارةبـاش كؤمثانياكـاني
(Heritage ) و(Gulf keystone ) و(Sterling ) هةموويان وةبةرهَيناني طةورةيان كردووة لة بواري

و ( HSBC)هايدرؤكاربؤنش تةنها دوو بانكي بةناوبانطي هيهاني لة كوردستاني عَيراق هـةن كـة اـةوانيش    
(Standard Chartered )  بَيطومان بانكي تريش دَين اةم بانكة هةردووكيان بةريتانني و كارةكانيان لـة

 .فراوان بوونداية
هةموو اةم وةبةرهَينانة طرنطي سداتيذي هةية بؤ كوردستاني عَيراق و سةرتاثاي عَيراقش بةاَلم هَيشتا زؤر 
شت ماوة بكرَي بؤ ثةرةثَيداني بواري بازرطاني دوواليةنةمانش ضي ثَيويستة بكرَيش اَيمة لةاليةن خؤمانةوة 

و وةبـةرهَينان بكـةن لـة كوردسـتاني عَيـراقش      هةوَلي زياتر دةدةيـن بـؤ هانـداني كؤمثانيـا بةريتانيـةكان تـاك      
اَيوةش بةِرَيزانش هـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمانش لةاليـةن خؤتانـةوة ثَيويسـتة بـةردةوامش لـة باشـد كردنـي           
بواري وةبةرهَينانش هةنابي سةرؤك بارزاني باسي لـة ثَيويسـَ رووبـةِروو بوونـةوةي طةنـدةَلي كـردش اةمـة        
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َيشاني ضةند كؤمثانياي بتانةوَي لةم بوارةش اَيوة ثَيويستيتان بة ضوارضَيوةيةكي خاَلَيكي زؤر بةهَيزة بؤ راك
ــةكاني           ــةوةي ناكؤكيي ــؤ ا ــةفافيةتش ب ــرداري ش ــاني و ك ــارو بازرط ــتين ك ــؤ ثاراس ــة ب ــةهَيزتر هةي ــايي ب ياس

ةش طرَيبةستةكان لة دادطا ضارةسةر بكرَينش هـةروةها رَيككةوتنـة يـةكطرتووةكان ثَيشـكةش دةكـرَين و اـةو      
ياســـاكاني داهـــاتي هاوبـــةش و )طرنطـــة كـــة اَيـــوة فشـــار مةنـــة ســـةر حكومـــةتي عَيراقـــي بـــؤ روانـــدني  

ش اةم ضـاك كردنانـة بـوار بـؤ كؤمثانيـا بةريتانييـةكان دةِرةخسـَينَيتش بـؤ اـةوةي دَلنيـايي و           (هايدرؤكاربؤن
ثَيي ياســاي مرينشــيين دةسـتةبةرييان هــةبَيت و دارايــي خؤيـان مةنــة طــةِرو ثابةنـد بوونــة ياســاييةكان بـة    

يــةكطرتووش يــاخود شانشــيين يــةكطرتوو بــةدي بَيــنن و رَيطــةيان ثــَي دةدرَيــت لــة هــةناردة كردنــي كــةرتي    
هايدرؤكاربؤن دةست ثَي بكةنش بةطشـَ رَيطـة خـؤش دةكـات بـؤ كؤمثانيـا نةوتييـة هيهانييـةكان تـا كـاري           

ويستة ثةيوةندييةكان لةنَيوان بة ـداو هـةرَيمي   وةبةرهَينان لةسةرانسةري عَيراقدا بكةنش شتَيكي بةَلطة نة
كوردستان طرن  و يةكالكةرةوةنش اةطةر بتانةوَيت هةموو اةم ااماجنانـة بةدةسـت بَيـننش بـاوةِرم وايـة كـة       
ــةم          ــاتر ل ــة اةجناميشــدا دةســتكةوتي زي ــن و ل ــدي خــةريك ب ــةَل حكومــةتي ناوةن ــاتر لةط ــت زي ــوة دةبَي اَي

رةو ثـَيش ضـووني دميوكراسـي لـة بة ـدا بـؤ اَيـوة طرنطـة شـان بـة شـاني            ثةيوةندييانة بةدةست دَيـننش بـة  
دروست بووني دامةزراوةكان و دةستكردن بة دانوستان لةسةر كَيشة بةرضاوةكانش هيوادارم لَيـرةوة هـةنابي   
سةرؤكي ثةرلةمان لةم ثةرلةمانة هيوادارم بةردةوام وةك هاوثةمياني خؤتان سةيري بةريتانيا بكةنش اَيمـة  

ــات و       اا ــة ك ــداش ل ــة ثرؤســةي طةشــةثَيداني دميوكراســي و اابووري ــان بكــةين ل مــادةين يارمــةتي و هاوكاريت
سةردةمة ناخؤشةكانداش اَيمة دؤسَ كوردستان بووينش هةروةها لةكات و سةردةمي ااشتيداش كة اَيوة زيـاتر  

ان تَي نةكردوون و ثشتيشتان بةرةو اايندةيةكي طةشةدار هةنطاوتان ناوةش اَيمة هةر دؤسَ اَيوةين و ثشتم
تَي ناكةينش دةتوانني بةشَيوازة كردارييةكانيش يارمةتيتان بدةينش بؤ منوونة دةتوانني بة ضـةند شـَيوازَيك   

كةسـي تَيـدا مـردش حكومـةتي      33هاوكاريتان بكةينش دواي سووتاني ميواخنانةي سؤما لة شاري سلَيماني كة 
ي (بةرثرسـي اـاطر كوذَينـةوةو راوَيـذكاري رزطـار كـردن      )اني كـردش  هةرَيمي كوردستان داواي هاوكـاريي هيهـ  

اَيمة توانيان يارمةتي ثَيشكةش بكةنش بؤ اةمةش طةِرانَيكيان لة هةرَيب كـردو راثـؤرتَيكي تَيـرو تةسـةليان     
نووسي و تَييدا ضةندان راسثاردةيان خستةِروو بؤ باشد كردني رةوشـةكةش لـة اةجنامـدا بةرثرسـة بااَلكـاني      

طركوذَينةوةو بـةرطري شارسـتانيي هـةرَيمي كوردسـتان تـازة لـة بـةريتانيا طةِروانةتـةوةش كـة بةشـدارييان           اا
كردووة لة خولَيكي راهَينان و اَيمةش اامادةيي خؤمـان ثيشـاندا بـؤ رَيكخسـنت و ثَيشـكةش كردنـي اـامَيرو        

ةي تر هةن كة دةتوانني هاوكاري كةل و ثةلي ثَيويستش اةمة تةنها منوونةيةكة بةِراسَ زؤر بواري هاوشَيو
يةكد بكةينش واَلتي منيش بة خؤشحاَليةوة هاوكارتان دةبَيتش با بطةِرَيمةوة بؤ سياسةتش هـةنابي سـةرؤكي   
ثةرلةمانش من زؤر بةوة سةرسامب كة طةشةيةكي بوَيرانةو بةرضـاو لـة كوردسـتان بـةدي هـاتووة لـة بـواري        

ةكَيكـة لـةو شـوَينانةي كـة ثيـاوان نـاتوانن بـة بيـانووي اـةوةي ثَيـي           مافةكاني ذنان و اافرةتانش كوردستان ي
يان تاواني بةناو شةرةفش ذن و اافرةتان و كيذاني خؤيان بكوذنش بةِراسَ من دةستخؤشي " شةرةف"دةَلَين 
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لةم اةجنومةنة دةكةمش لةم ثةرلةمانة دةكةم اةم ياسايةي دةركردووةش كة رَيطة خؤش دةكات بـؤ بةشـةكاني   
 .ةي ناوضةكةديك

من خؤشحاَليش بووم كة اةو راثؤرتةي لة بارةي باشد كردني هَي بةهَي كردن اامارة كراوةش بـة هاوبةشـي   
( خـةبريَيكي )لةنَيوان شارةزاياني كوردو زانكؤي بريسل اامـادة كـراوةو حكومـةتي بـةريتانياش شـارةزايةكي      

وةش بــؤ اــةوةي كــار بكــات لةطــةَل وةزارةتــة  بــةناوبانطي لــةبواري مافــةكاني مــرؤظ و ثرســةكاني ذنــان نــاردو 
سةرةكييةكان دةربارةي كةم كردنةوةي توندوتيذي دذ بة ذنانش من دةزامن كة اةم ثةرلةمانة ثَيشـد ياسـاي   
تري دةركردووة بة مةبةسَ سـزاداني طوجنـاو بةرامبـةر بـة توندوتيـذي خَيزانـيش مـن هيـوادارم اـةم ياسـا           

كي ترة بؤ اةم ثةرلةمانةش بـؤ اـةوةي ببَيتـة ثَيشـةن  لـة بريكردنـةوةي       نوَييةش ثةسند بكةنش كة دةرفةتَي
 .بةرةو ثَيش ضوون لةناوضةكةدا

م كـردش تـةنيا وةك يـةكَيك لـةو هـةموو زانكؤيانـةي بـةريتانيا كـة طةيشـتوونةتة          (بريسل)من باسي زانكؤي 
ة بـؤ بةسـتين ثةيوةنـدي    كوردستانش من سةرسام بووم كة بينيب كوردستان اةو حةزو اارةزووة زؤرةي هةيـ 

لةطةَل هيهاني دةرةوةداش بةِراسَ تووشـي سةرسـامي بـووم كـة كوردسـتان زؤر حـةز دةكـةن لةطـةَل دةرةوة         
ثةيوةنديان هةبَيتش اةمةش هَيطاي تَيِرامـان و سةرسـاميةش بةِراسـَ ديـارترين اـةو ثيشـاندانةش لـةبواري        

ةشــةثَيداني تواناكــاني مــرؤظش كــة لةاليــةن ســةرؤك  ثةروةردةيــةش بةرنامــةي تواناســازييةش يــان ثرؤطرامــي ط 
وةزيرانةوة اةجنام دةدرَيت و ثشتيواني دارايي دابني دةكـات بـؤ خوَينـدني بِروانامـةي ماسـتةرو دكتـؤرا لـة        
دةرةوةش اةمة دووربيين بةِرَيزيانة هَيطةي هيواو دووربيين بةِرَيزيشيانةش بؤية ثالنةكاني سةربةخؤ كردني 

ؤ ثرؤطرامةكاني خوَيندني دكتؤرا كـة دةبَيـت لـة دةرةوة تـةواوي بكـةنش مـن زؤر خؤشـحاَلب        زانكؤكانتان و ب
بةوةي زؤرَيك لة قوتابيةكانتان شانشيين يةكطرتوويان هةَلبذاردووةش بـؤ اـةوةي لـةوَي مـوَينن و شـانازيش      

ي كـورد بـداتش   بةوة دةكةم كة شانشيين يةكطرتوو يارمةتي ثةروةردة كردني نةوةي داهـاتووي سـةركردةكان  
من هيوادارم و واش ضاوةِروان دةكةم كة اـةم قوتابييانـة بـة مَيشـكي ثـِر لـة بريؤكـةي نـوَي بطةِرَينـةوة بـؤ           

 .واَلتاني خؤيان داهَينان بكةن
لةكؤتاييدا هةموو اةوةي بة دةست هاتووة لةاليةن خةَلكي كوردستاني عَيراق لةم دواييةش سةرةِراي كة اةو 

داوةش بةِراسَ تةنها اةوةم بؤ دةمَينَيتةوة كـة سـةرةِراي اـةوةي لـة رابـردوو روويـداوةش       هةموو قوربانيةيان 
ثَيويستة اَيوة شانازي بةوة بكةنش بةوةي بةدةستتان هَينـاوة زؤر زؤر دَلطـةش و طةشـبني بـن و ضـاوةِرواني      

سَ كة سةيري كوردسـتان  زؤرتان هةبَيت و ثَيشبيين زؤرتان هةبَيت لةوةي كة لة ثَيشتانة لة داهاتووش بةِرا
دةكةي زؤر هياوازة لة كوردستاني بيست ساَل ثَيش اَيستاش بيست ساَل ثَيش اَيستا زؤربةتان طومانتان لـةوة  
هةبوو كة بش بة اةندام ثةرلةمانش اَيستا اةمِرؤ سةير دةكةينش اةطةر ااوِرَيك لة دواوة بدةينـةوة زؤر زؤر  

اازادترو دميوكراسي ترو باشد هةيةش اةمـة لةسـةرووي هةموويـةوةش    كوردستانَيكي دةوَلةمةندترو خؤشدو 
ــؤ        ــوةش زؤر ســوثاس ب ــاركردني طرنطــي اَي ــؤ ك ــةمانش اةمــةش دةطةِرَيتــةوة ب ــةِرَيز هــةنابي ســةرؤكي ثةرل ب

 .ميوانداريتان
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــر دة      ــزدار هــؤن مَيجــةرش كــة هــارَيكي ت ــؤ دؤســَ عــةزيزمان رَي ــةمِرؤ خــةَلكي  زؤر زؤر ســوثاس ب ــَيني ا َل

كوردستانش ثةرلةماني كوردستانش حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةموو شادن بة وهـودي لـةناومانش ضـونكة    
دةورَيكي هةبووة لةوةي كة كوردستان لة مةااسات دوور بكاتةوةو هةوَليش دةدا بؤ بةردةوام بوون و بةهَيز 

بة بةرزةوة سةيري دةكةين و سوثاسيشي دةكةينش كة  كردني ثرؤسةي دميوكراسي لة كوردستانش بؤية اَيمة
اةو دؤستةمان بوو كونسوَلطةري بةريتانيا بة فةرمي لة هةرَيمي كوردستان كـردةوةش دووبـارة بـةخَيرهاتين    

 .دةكةين
ــةعات     ــؤ سـ ــتنةكةمان بـ ــتانش دانيشـ ــةماني كوردسـ ــداماني ثةرلـ ــانش اةنـ ــكانش برايـ ــةِرَيزانش خوشـ ( 3,31)بـ

ةردةوام دةبينـةوة لةسـةر كـاري خؤمـان بـؤ طفتوطـؤ كـردن لةسـةر بودهـةي هـةرَيمي           دوادةخةينش ثاشـان بـ  
 .كوردستانش خوا ااطادارتان بَيت
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 دانيشتين دووةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةناوي خواي طةورةو مريةبان
بــةردةوام بــوون لةســةر : يةكــةم بــةردةوام دةبــني لةســةر دانيشــتنةكةمانش خــاَليبــةناوي طــةلي كوردســتانش 

ــؤ ســاَلي       ــاردان لةســةر ثــرؤذةي بودهــةي هــةرَيمي كوردســتان ب و  1111خســتنةِروو وطفتوطــؤكردن وبِري
 11ياساكةيش داوا لة ليذنةي ياسايي و دارايي دةكةين فةرموون بؤ سةر مةنةصةش كةرةم بكةنش لـة مـاددةي   

ي بضينة سةر ماددةكةش بةخَيرهاتين وةزيري دارايي و ثَيش اةوة 11لةاةصَلي ثِرؤذةكة كة دةكاتة ماددةي 
ثالندانان و بريكاري وةزارةتي دارايي دةكةينش زؤر زؤر بةخَيربَينش اَيستا هةنابي وةزير اةو موداخةالنةي 
كــة اةندامــةكان كرديــان و قســةيان تــةواو بــووش اةطــةر وةيمدانــةوةتان بؤيــان هــةبَيت سوثاســتان دةكــةينش  

 .فةرموون
 (:وةزيري دارايي و اابووري)ز شَيخ بايز تاَلةباني بةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيســبةت اــةو : ديــارة هةنــدَي ثرســيار هــةبوون و هةنــدَيكيش شــت هــةبوو تــةوز ي اةويســتش يةكــةم    

وة وابـزامن ميالكةكـةش اـةوة    (5331)ميالكةي كة دانراوة بؤ وةزارةتي داراييش من ثَيشووتريش باسب كـردش  
وةكــةي بــؤ وةزارةتــي دارايـي دابنــدرَيتش بــؤ اــةوةي ايحتيــاتي اــةو  (1331)وانـدرَيت تــةوزيك بكرَيـــتش  اةت

دةوااريانةي كة ايستحداس اةكرَين لة داهاتووداش يان لة نةتيجةي حةزف وايستحداس كة يةكَيكة لة ايشـة  
بـةكار بَيـتش اةوانـةش    طرنطةكاني وةزارةتي داراييش مةسةلةي حـةزف و ايستحداسـي وةزاايفـةش بـؤ اةوانـة      

ــةروةردةو ااســايش و         ــة ث ــدرَيت ب ــة ب ــاري لةســةر دةدةنش ك ــةِرَيزتان ضــؤن بِري ــةش ب ــي اَيمــة شــةرت ني ِرةا
تةندروسَ و اةوقاف و شارةواني وكارةباش ايد هةنابتان ضؤنتان ثَي باشة دابةش بكرَيتش ديارة باس لـةوة  

ةمـة لـة   ةوةندة تةهاوزاتة لةكوَيدا هَيطاي كراوةتةوةش ااةكراش كةطواية فةرق هةيةش اةم ميالكة كة اَيستا ا
ثةرلةمان بيسداو ايسـارة كـراش حـةز دةكـةم بـةِرَيزتان بـزانن ميالكـي وةزارةتـي          دووش سَي اةندامي بةِرَيزي

هةزار ميالك  11داراييش يان حكومةتي هةرَيب تةنها اةو ميالكة نية كة لَيرةوة بؤي دةستنيشان دةكرَيـتش 
هــةزار مــيالكش هةرضــةند تــةقاعود ببَيــتش اــةو تةقاعودانــة ميالكةكــةي   11ةزار مــيالكش يــان هــ 15يــان 

دةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتي دارايي وميالكةكانيان شـا ر اـةبَيتش وة ضـةند ن ـَل هـةبَيت بـؤ دةرةوةي هـةرَيبش        
يةكَيكة لةوانةي كة  ضةند فةصَل و ايست الة هةبَيتش اةوانة هةمووي ايزافة دةبَيتةوة سةر ميالكاتش اةوة
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تؤ دةَلَييش ميالكات اةوةندةي بؤ زياد دةكةي اةبَيت وابَيتش اةو حسابانة هةية بؤية واي لَيدَيت مالكـةكانش  
ديارة يةكَيك لةخوشكان زؤر تةاكيدي اةكردةوةش كـة اـةيوت اـةبَي وةزارةتـي دارايـي لةسـةر اةمـة حسـابي         

بةهَي كردووةش مـن حـةز دةكـةم بـةِرَيزان هـةمووتان بـزاننش       لةطةَلدا بكرَيتش اةم هةموو تةعيناتةي بؤ هَي
هيض وةزارةتَيك لةطةَليشياندا وةزارةتي داراييش وةزيري داراييش دةسةيتي تةعني كردني نيةش تـةعني كـردن   
ــةكراش         ــةعينات ا ــارة زؤر باســي ت ــتش دي ــةعني بكرَي ــة ت ــة ك ــةو موخةوةل ــةو ا ــةني وةزيرانةوةي ــة اةجنوم ل

سي ميالكمان كردش ضونكة ماددةكـة لةسـةر مـيالك بـووش نـةك مـاددةي تـةعيناتش بـةيم         هةرضةندة اَيمة با
بةهةرحاَلش اةوانةي كةباس دةكرا ناوضةي دابِراوةكـانش اةوانـةش حسـابيان بـؤ بكرَيـتش مـن ثـَيب وايـة كـة          

ها مةفروزة حسابيان بؤ بكرَيتش ضونكة اةوانة هطة لةوةي كة هـي خؤمـاننش بَيجطـة لـةوةش اَيمـة ضـةندة      
دةوااريمان هةية لةوَيش اَيستا حاليةن ايش اةكةن اةو دةوااريةي خؤمشان لةوَينش وة ضةندةها مامؤستامان 
هةية لـةوَيش ضـةندةها فةرمانبـةرمان هةيـة لـةوَيش تـةعيناتيش تـةبيَي اـةبَي هةموواليـةك اـةوة بـزاننش            

ة اةطـةر هـةبَيتش اـةوة    تةعينات ياساي خؤي هةيـةش تـةعني ضـؤن اـةكرَيتش بـةعزَيك هـار مـةهلي خدمـ        
لةِرَيطاي مةهلسي خدمـةوة دةبَيـتش اةطـةر مةهلسـي  خدمـة نـةبَيت بـةقانوني خدمـةي مـةدةني دةبَيـتش           
اةطةر ياساي خدمةي مـةدةنيش ايشـي ثَينـةكرَيتش بـةو شـَيوازة دةبَيـت كـةوا اةجنومـةني وةزيـرانش وةكـو           

تةعني بَيتش كةاَيستاكة ايختيار كـراوةش بـةو   دااريةيةكي تةنفيزي ايختياري اةكاتش بؤ اةوةي بةو شَيوةية 
شَيوةية تةعينات بكرَيـتش كة اةبينن و لةتةلةفزيؤنيش طوَيتان لَيبـووةش اـةويش اةوةيـة اـيَالن دةكرَيـتش      
فؤِرم ثِردةكرَيتةوةش حةتاكو مةهلسي خدمة دااةنيشـَيتش كـة مةهلسـي خدمـة لـةالي بـةِرَيزتان ياسـاكةيان        

هاتــة طــؤِرَي اــيد ثــَيب وايــة اــةو مةشــاكيالنةش اَيســتا كــة بــاس دةكرَيــت  تةصـدي  كــراش مةهلســي خدمــة 
 .نامَينَيتش اومَيدةوارم اةم دةرةهانةي كةدراوةش خةَلكي ايستيفادةي لَي بكات بةحةقش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي اـةي هـةنابتانش   بةِرَيز كاك دكتؤر علـي سـنديش هـةنابت موداخةلـةت نيـةش باشـة سـوثاسش ليذنـةي دارايـ         
 .فةرموو دكتؤر ااراس

 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةدةراةجنامي اـةو طفتوطؤيـةي كـة كـرا لةسـةر اـةو ماددةيـةش ضـةند خاَلَيـك لَيـرةدا وةكـو ليذنـةي دارايـي              
ِرةدَيكـيش هـةبَيتش اَيمـة ِرةدي    تؤمارمان كردووةش اةطةر بةِرَيزتان ِرَيطامان ثَي بدةن بيخةينـة ِرووش اةطـةر   

بدةينــةوةش لــةو بابةتانــةي كةخرايــة ِروو لةاليــةن اةندامــة بةِرَيزةكانــةوةش يــةكَيك لةوانــة هَيبــةهَيكردني  
عةدالةت لـة تةعينـداش هـةروةها خـاَلَيكي طرنطـي تريـان هَينايـة كايـةوةش سـةر لـةنوَي دابةشـكردنةوةي ثلـة             

لةنَيوان وةزارةتةكانداش هةروةها ثَيشنيارَيك هةبووش زيـاتر لـة يـةك     وةزيفيةكانش ايَادةي تةوزيَي ميالكات
هةزار ميالكةش اةوة  5ثَيشنيارش كة ذمارةي ثلة وةزيفيةكانش ذمارةي ميالك بؤ وةزارةتي دارايي كة زياتر لة 

تـر هـةبوو   هةزاري البربَيتش اةوة بؤضوونَيكي تر بووش ثَينشـيارَيكي  ( 3)هةزار يان (1)زؤرةش اةطةر بكرَيت 
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هةزار ثلةش هةروةها بابةتَيكي ترهاتـة كايـةوةش ِرَيذةيـةك دابنـدرَيت بـؤ       12هةزار ثلةكة بكرَيت بة  15كة 
ي اـةو ثالنـة بـدرَيت بـة     %15دامةزراندني ذنانش شان بةشاني ثيـاوانش بؤضـوونَيكي تـريش هـةبووش كـة لـة       

ي كؤي اـةو  %11ة وةكو بؤضوونَيك كة لة كةسوكاري شةهيدان بؤ تةعني بوونش ثَيشنيارَيكي تر هاتة كايةو
ثالنةش اةطةر بةهةَلة نةضـوو  لةاليـةن كـاك يـاوزو كـاك يةشـار بـوو كـة بـدرَيت بـة قةوميـةتي توركمـانش             
هةروةها بؤضوونَيكي تر هةبوو كةزياتر تـةركيز بكرَيـت لةسـةر دامةزرانـدني اـةو كةسـانةي كـة لةسـايني         

ةرضوونش هةروةها بؤضوونَيكي تريش هةبووش كة ليذنةيةك دروسـت  ثَيشووش يان ضةند ساَلَيك لةمةوثَيش د
هةزار ثلةيةش هةروةها بؤضوونَيكي تر هـةبوو كـة    15بَيت بؤ ضؤنيةتي هَيبةهَي كردني دامةزراندني اةو 

اةو كةسانةي بة عةقد دامةزراونش ضةند سـاَلَيكة دانةمـةزراون بـة عةقـد نةمَيننـةوةش اةطـةر بكرَيـت اـةو         
ت بةوانش لةِراستيدا اةوةي كةلةالي ليذنةي دارايي طرنطةش اةو دوو ثَيشنيارةية كة اايـا اَيمـة   ثالنةش بدرَي
هـةزارش لةِرَيطـةي هةنابتـةوة اـةم ثرسـيارة لـة بـةِرَيز وةزيـري          12هـةزارةوة بيكـةين بـة     15اةتوانني لة 

رايـيش سـةر لـةنوَي ايَـادةي     هةزارةي كة هةيـة لةاليـة وةزارةتـي دا    5دارايي دةكةين؟ش وة اايا تا ضةند اةو 
تــةوزيَي بكةينــةوة بةســةر وةزارةتةكانــدا؟ش لةِراســتيدا بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمانش اــةو بؤضــوونانةي كــة   
خراونةتةِرووش زياتر اةو بابةتانة اةوةندةي وةكـو بؤضـووني ليذنـةي دارايـي باوةِرناكـةم لـة ثـِرؤذة ياسـاي         

ي بةو ِرَينماييانةوة هةية كـة لةاليـةن دةوَلةتـةوة دةردةضـَيتش     بودهة هَيطاي ببَيتةوةش زياتر اةوة ثةيوةند
 .ها ايد دواتريش بِريار بؤ بةِرَيزتانةش ضؤن مامةَلة لةطةَل اةو خاينةدا بكرَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز كاك فرست موداخةلةيةكي هةيةش فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
وةَلآل من حةز دةكـةم هـةنابي وةزيـري دارايـي وةيمـب بداتـةوةش اـةوي مـن دةزامن بـة مـوه  دةسـتووري            
عَيراقيش ثةيوةندي حكومةتي ايتحاديش لةطةَل دةوااريي هةرَيب نيةش تةحديدي عةدةدي ميالكاتي بؤ بكاتش 

ــرة باســي وةزارات و دةوااــريي مومةوة   ــة مةركةزيــةنش ِراســتة حكومــةتي  عــةدةدي دةرةهــاتي وةزيفــيش لَي ل
ايتحادي مةمجوعةي دةوااـريي ايتحاديـان هةيـةش لـةناو هـةرَيب مةسـةلةن هنسـيةيةش اي امةيـةش طومرطـةش          
اةوة ِراستةش تةمويل دةكرَين مةركةزييةنش بةس ثةيوةنديان نيـة لةسـةر اـةوةي كـة مـن ضـةند دةرةهـةي        

ناوخؤش يان لةثةروةردةش ضـونكة سـةيحياتي حكومـةتي     وةزيفيب هةبَيت لةوةزارةتي ماليةي هةرَيبش يان لة
ي دةسـتووري عَيراقـي   111ي دةسـتووري عَيراقـيش خـارهي مـاددةي     111مةركةزيش مةحسورة بة ماددةي 

هيض ثةيوةنديةك وهيض سةيحيةتَيك و هيض ايختصاصَيكيان نيةش كة بَيت دةرةهـاتي مـيالك بـؤ هـةرَيمي     
ن اةوةيــة وةزاراتــي ايتحاديــان هةيــةش دةوااــريي كــة ثَيــي دةوترَيــت كوردســتان تةحديــد بكــاتش ســةيحياتيا

حـةقيان هةيـة تةحديـدي ميالكـاتي اةوانـة بكـةنش بةنيسـبةت هـةرَيب         ( احملافظات غري منتظمة يف االقليم)
 .بةِرةاي من اةوة موصادةرةي سةيحياتي هةرَيمةش تةهاوزة لةسةر دةسةيتي  حكومةتي هةرَيبش سوثاس



 11 

 :كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

 .هةنابي وةزير اةطةر ِروونكردنةوةت هةبَيت لةو بارةيةوة بؤمانش فةرموو
 
 
 

 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 تةبيَي اةو قسانةي هةنابي كاك فرسةتش سةبةب بووة كة اَيستا لـة ميالكاتةكـةدا فـةرق هةيـةش اَيمـة كـة      
هنسيةو سةفةرش هيا بووةتةوة لةناو ميالكي اَيمةدا نةماوةش كةمي كردؤتةوةش قسةكةي ِراستةش بـةيم اَيمـة   

هةزارةمان بؤ بكاتش اينجا اةوانـةي كـة تـةمويلي     15خؤمان داوامانكردبوو لة عَيراق كة موصادةقةي اةو 
هةزارةكـةمان كـردووةش اـةوة     15داواي مةركةزين لةناو ميالكي اَيمة خؤماندا دامان نةناوةش  بةيم خؤمان 

حةقي ةتةش اةو دةوااريانةي كة دةَلَيت تةمويليان مةركةزييةش اةوة شـارةواني وفِرؤكةخانـةو اـةو شـوَينانة     
 .كةلةناو هةرَيمدا هةيةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووبةِرة ي اةوة ناكرَيتش كاكة اةوة تةنازولة لةحةقي خؤمانش كاك فرسةتش فة
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
شـارةواني يةكةيـةكي المةركـةزي نيمضـة سـةربةخؤية لـةناو هـةرَيبش بـةخؤي واريـداتي زاتـي خـؤي هةيـةش             
حكومةتي هةرَيب تةمويلي اةكات لة ميزانيةي خؤيش حكومةتي بة دا اةطةر مينحةيـةكي ثـَي بـدات اـةوة     

تةبةر نية لةدةوااريي مومةوةلش مةركةزييـةنش اةطـةر حسـابيش بكرَيـت شـارةوانيش      باسَيكي ترةش بةس موع
ــاو هــةرَيمي   ( احملافظااات غااري منتظمااة يف االقلاايم  )اــةوة قةصــديان شــارةوانيةكاني   نــةك شــارةوانيةكاني ن

 .كوردستانش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دايـةش وةك كـاك فرسـت ِروونـي كـردةوةش تـاكو اـةوة        بةِرَيزانش ضونكة اةمة ماددةيةكة خةلةلَيكي ياسـايي تيَ 
ضاك بكةينةوةش اَيمة بةدةسَ خؤمان تةنازول لةمائ خؤمان نةكةين بؤ شوَينَيكي تـرش بؤيـة اـةم ماددةيـة     
دةنطي لةسةر نادةينش اةيهَيَلينةوة بؤ اةوةي ضاكي بكةينةوةش لةطةَل دةستوورو مائ اَيمة بطوجنَيـتش اَيسـتا   

 .ش فةرموو ليذنةي ياسايي بيخوَيننةوة13لة اةصَلي ثرؤذةكةش كة دةكاتة ماددةي  11ددةي دةضينة سةر ما
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 13لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةي  11ماددةي 
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ــةم ــةكاني      : يةك ــة فةرمانط ــةك ل ــة فةرمانطةي ــةر ل ــتنةوةي فةرمانب ــةكاتي طواس ــةي   ل ــة بودهةك ــةرَيبش ك ه
 .لةناوةندةوةية يان لةناوخؤية بؤ كةرتي تايبةت دابني دةكرَيت

وةزارةتي دارايي واابووري لةِرؤذي طواسـتنةوةكةيةوةش بـؤ مـاوةي سـَي سـاَل نيـوةي اـةو مووضـةية          - أ
دةطرَيتة اةسـتؤش كـة لـةو فةمانطةيـةي لَيـي طواسـداوةتةوة وةريـدةطرَيتش بةمـةرهَي  ثةيوةنـدي          

 .فةرمانطةكةيدا بثضِرَيت لةطةَل
ي اةو (أ)اةو فةرمانطةيةي كة فةرمانبةري لَيطواسداوةتةوةش نيوةي اةو مووضةيةي كة لة بِرطةي  - ب

 .ماددةيةدا هاتووةش دةدات بةاليةني كةرتي تايبةت كة بؤي طواسداوةتةوة

بةهَي كردني حوكمةكاني دةبَي وةزارةتي دارايي و اابووري ِرَينمايي ثَيويست دةربكات بؤ ااساني هَي -ج
 .اةم بِرطةيةو ثرةنسيث ومةرهةكاني دياريبكرَين

ــةداهاتي ســندوقي دةزطــاي خانةنشــني وبيمــةي      : دووةم ــابووريش ثشــتيواني ل ــي دارايــي وا ــةبَيت وةزارةت ا
زياتر نةبَيتش لةو اابوونانةي كة دراونةتة دةزطاكـةش  % 31كؤمةييةتي بكاتش بةتةرخانكردني بِرَيك كة لة 

 .اوةي ساَلي ثَيشووي دارايي لةنَيو ثارةي تةرخانكراوي وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةييةتيلةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيرزاد نوقتةي نيزامي هةبووش فةرموو
 :شريف عبداحلافظبةِرَيز شَيرزاد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ...اَيمة سَي كةس ثَيشنيارَيكمان هةبوو لةوةي كة كاك ااراس خوَينديةوة لة ثَيشنيارةكانداش

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ببورة كاكةش اةوةمان دواخسـت و ِرامـانطرتش ضـونكة هةَلـةي ياسـايي تَيـدا هـةبووش ثَيشـنيارةكان الي منـةش          
وةكو ِرؤذي ثَينج شةمة ناهَيَلني بةكةيفي خؤيان بِرؤنش اةطةر شتَيك نةبوو من ايزافةي دةكةمش هـةمووي  

 .ي منةش اَيستا كاك عوني بةردةوام بنال
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :عند نقل املوظف من دائرة من دوائر االقليم املمولة مركزيًا او ذاتيًا اىل القطاع اخلاص: اواًل
نهاا ملادة ثاسن اانوات     املنقاو  م  ةائرد نصاف راتباا الايت يتقا اا  مان الاد      تتحمل وزارة املالية واالقتصاا  -أ

 .اعتبارًا من تاريخ نقلا، على ان تقطع عسقتا مع دائرتا نهائيًا
اعس  مان ذاي  املاادة،    (أ () اواًل)تقوم الدائرة املنقو  منها املوظف بصرف نصف الراتب املنصوص عليا يف  -ب

 .اىل جهة القطاع اخلاص املنقو  اليها
التعليماات السزماة لتياهيل تن ياي ا هاام ذاي  ال قارة و دياد         علاى وزارة املالياة واالقتصااد ارادار      -ج

 . وابطها وشورطها
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على وزارة املالية واالقتصاد دعم موارد رندوق مؤاية التقاعد والضمان االجتماعي بتخصاي  مبلا    : ثانيًا
رة العمال  من االشرتاكات املدفوعة للمؤاية خس  الينة املالية اليابقة  من ختصيصات وزا% 31اليزيد على 

 .والشؤون االجتماعية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية ليذنةي دارايي ِرةايتان

 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذينةي دارايي ِرةزامةندة لةسةر اةو ماددةيةو بِرطةكانيش لـةو مونةتةلََةقـةوةي كـةوا ثَيشـبيين دةكرَيــتش      

ـــتش بةمةســَ     كــة ياســاي خانةنشــيين  ــةوة موناقةشــة بكرَي ــةتي لةاليــةن ثةرلةمان و دةســتةبةري كؤمةيي
ــو           ــة وةك ــة اَيم ــايةداش بؤي ــرِةؤذة ياس ــةو ث ــةَل ا ــةك طوجنــاوةش لةط ــةش تاِرادةي ــةو ماددةي ــي ا ــةند كردن ثةس

 .لةماددةكةدا هاتووةش خاَلةكان وبِرطةكاني ثَيمانة ثةسةندة وةكو خؤي بَينَيتةوةش سوثاس
 

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س
 .سوثاسش كاك عوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش ثشتطريي لةماددةكة دةكةين وةكو خؤي كة هاتووةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةنابي وةزير تكاية ِرةايتان
 (:اابووري وةزيري دارايي و)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة بةهةمان شَيوة ثشتطريي لةماددةكة دةكةينش كة وةك خؤي بَينَيتةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة اةصـَلي ثرؤذةكـة كةدةكاتـة مـاددةي       11بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمانش اةوةي دةيةوَيت لةسةر مـاددةي  
بـيالل  ) َ بَلند بكات؟ تا ناوتان بنووسبش اـةم بةِرَيزانـة دةيانـةوَيت قسـة بكـةن     قسة بكات تكاية بادةس 13

سليمانش طوَليزار قادرش دانا سَيد سؤئش اارام قادرش حسن حممدش بَيريظان سةرهةن ش تارا اةسَةديش سـيوةيل  
عةدنان عو انش عو انش شوان كريبش شظان امحدش سةردار ِرةشيدش عبدالسالم بةرواريش شَيروان حةيدةريش 

 .كاك بياللش فةرموو( عومةر نورةديينش شةومن حممدش هاوِراز خؤشناوش محدية مَروفش امحد وةرتي
 (:بيالل)بةِرَيز امحد سليمان عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مـة  من ثَيب وايـة اـةم ماددةيـة اةصـَلةن زيـادةش ثَيويسـت نيـةش مـن اـةو ماددةيـة بـةزياد دةزامنش ضـونكة ايَ            
ََ كة فةرمانبةرمان ثَيويستة بؤ حكومـةتش داوا دةكـةين كـة فةرمانبـةري تـازة دابـةزرَيننيش بـؤ اـةم          وةخ
ــتبةرداريان بـــنيش ضـــونكة بةتةاكيـــد اـــةم     ــاوةني تةهروبـــةن اَيمـــة دةسـ فةرمانبةرانـــةي كـــة ثَيشـــد خـ

ستنةوة دةكةن لـة كـةرتي   فةرمانبةرانةي كة اَيستا لةحكومةتنش ماوةيةك ايشيان كردووةش اةوانة داواي طوا
ــؤ كــةرتي تايبــةتش ضــونكة خــاوةني تةهروبــةو فكــرةي باشــنش اةوانــةش قــابيلي اةوةنــة كــة        طشــتيةوة ب
فةرمانطةكان تةماحيان تَي بكةنش كة فيكرةي باشـيان ثَييـةش لةوانةيـة بـؤ اـةوان موناسـب بَيـت كـة كـةرتي          

خاوةني فكرةنش اَيمة دةبَي دةستيان ثَيـوة بطـرين   طشَ بةهَي بهَيَلنش من بةثَيضةوانةوة دةَلَيب اةوانةي كة 
و هانيان بدةين كة لةكةرتي طشَ بَيننةوةو نةِرؤنش ضونكة اَيمة ثَيويستيمان بةوانـة زيـاترةش خـؤ اةطـةر     

هةزار فةرمانبـةر دادةمـةزرَيننيش اةطـةر ثَيويسـتيمان ثَييـان نيـةش لةبـةر اـةوة مـن           15وانيةش بؤضي اَيمة 
كة اةم ماددةية البربَيتش وة هيض كـةس ِرَيطـا نـةدرَيت بـةو شـَيوةية بطوازرَيتـةوة لةكـةرتي        ثَيشنيار دةكةمش 

 .طشتيةوة بؤ كةرتي تايبةتيش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز طوَليزار قادرش فةرموو
 :بةِرَيز طوَليزار قادر ا اعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
) دا من لةطةَليدامش بةيم ثَيشنيار دةكةمش اةوةي بؤ زيـاد بكرَيـتش   (أ ) لةبِرطةي يةكةمش لةخاَلي  11ماددةي 

اةطــةر هةركةســَيك لةهــةر فةرمانطةيــةك بطوازرَيتــةوة بــؤ هــةر كؤمثانيايــةكش لةكؤمثانياكــةش ثارةكــاني    
لةبِرطــةي  وة( وخزمةتةكةشــي بةخزمــةت بــؤ حســاب بَيــتش هــةر وةك ضــؤن لــة فةرمانطةكــة بــؤي حســابة  

اةبَيت وةزارةتـي دارايـي واـابووريش ثشـتيواني لـةداهاتي سـندوقي دةزطـاي خانةنشـني         : دووةمدا كةهاتووةش 
ـة من ثَيب باشـة كـة ِرَيـذةي مووضـةي خانةنشـيين      %31كةاةويش ِرَيذةكةي لة ( وبيمةي كؤمةييةتي بكات

بــةرةكان كــاتَي كــة ثــري دةبــنش زيــاتر  وبيمــةي كؤمةييــةتي زيــاد بكرَيــتش اــةوة لةبةرضــاو بطريَيــتش فةرمان 
ثَيويستيان بة مووضةو ثارةيةش هةر لةبةر اةوةشة كاتَي كة فةرمانبـةري اَيمـة دةطةنـة وادةي خانةنشـيينش     
خؤيان خانةنشني ناكـةنش ضـونكة مووضـةكةيان زؤر كةمـةش اـةوةش دةبَيتـة كؤسـث لـةِرَيطاي دامةزرانـدني          

 .طةجنان و كةساني شارةزاش زؤر سوثاس
 :ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .سوثاسش بةِرَيز دانا سَيد صؤئش فةرموو
 :دانا سَيد صؤئ. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيب واية اةوة يةكَيكة لةو ماددة باشانةي كةلةم ثرؤذةيةدا هاتووةش اةويش لةبةر اةو هؤيةي كـة ثـَيب   

َيـك هةيـة لَيـرةداش اـةويش طـرفَ هةيوسـاني ميالكاتـة        واية هةوَلَيك هةيةش بـؤ اـةوةي كـة دووسـةرة طرفت    
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لــةدةوااريةكانش هــةروةها طةشــةنةكردني كــةرتي تايبةتــةش ثــَيب وايــة اــةم ماددةيــة هةوَلــدةدات اــةو طرفتــة 
ضارةسةر بكاتش لةِرَيطاي اةوةي كة كؤمةَلَيك فةرمانبةرت هةيةش كةزؤر زيادةن و بَي ايشن لةدةوااريةكانـداش  

ة اةوانــة لةكــةرتي تايبــةت ثَيويســت بــنش ضــؤن وادةكــةي كــة اةوانــة بطوازيتــةوة بــؤ كــةرتي بـةيم لةوانةيــ 
تايبةتش بَيطومان لةِرَيطاي اةو دةعمةي كةحكومةت لةِرَيطاي اةو بودهةيةوة بؤيان تةرخان دةكـاتش نيـوةي   

اةو خاَلةي تَيدايـة  مووضةكةيان دةداتَيش هةروةها اةوة ثشتيواني كردني كةرتي تايبةتيشةش ثَيب واية تةنها 
ــي           ــة تووش ــرةدا اَيم ــةيم لَي ــةوةش ب ــات و دةيبووذَينَيت ــةت دةك ــةرتي تايب ــتيواني ك ــَيني ثش ــوانني بَل ــة دةت ك
ايشكالياتَيكي تر دةبنيش اـةويش اةوةيـة بةرنامـةي حكومـةت اةوةيـة لَيـرةدا هةنـدَي لـةو فةرمانبةرانـةي          

هـةزار ميالكـي تـازة     15ش بةيم لةهةمان كاتـدا اَيمـة   كةزياد لةدامودةزطاكان بطوازرَينةوة بؤ كةرتي تايبةت
هـةزارة بةشـَيك لةوانةيـة     15ايستحداس دةكةينش دةمانةوَيت خةَلك دابـةزرَيننيش اايـا وا باشـد نيـة لـةو      

ــت اــةو     ــةزمين اــةوةدا هَيطايــان   15بتــوانن خؤيــان كــار بدؤزنــةوة لةكــةرتي تايبــةيتش ناكرَي هــةزارةش ل
ــابَلَيني اــ   ــةوةش ب ــةدامودةزطاكاني       بكرَيت ــووبَينت ل ــةر ب ــة فةرمانب ــةوةي ك ــةبَي ا ــةوةش ب ــة بيانطرَيت ةو دةعم

حكومةتش اةطةر اَيسـتا بتـوانن كـار بـؤ خؤيـان بدؤزنـةوةش بـابَلَيني اـةو دةعمـةي حكومـةتيان بـؤ بكرَيـتش             
كي هـةزار كـةس تـةعني دةكـةينش لةاليـة      15يةعين مةبةستب اةوةيةش هؤرَيك اةو تةناقوزة نـاهَيَلني تـاكو   

تريشـةوة هةوَلـدةدةين بــابَلَيني اةوانـةي كـة زيــادةن لـةدامودةزطاكامنان بيانطوازينـةوة بــؤ كـةرتي تايبــةتش        
شتَيكي تريش هةيةش بؤ اةوةي اةو ماددةية بةخراثي ايستيفادةي لَي نةكرَيتش ثَيب وايـة دةكرَيـت هةنـدَي    

تةنها هةندَي خـةَلك بـؤ خـؤي بطوازَيتـةوةش     ِرَيكاري ياسايي بطرينة بةرش بؤ اةوةي كةرتي تايبةت نةتوانَيت 
وة سوودمةند بَيت لةو دةعمةي حكومةتش بـةبَي اـةوةي هـيض كـارَيكيش ثَيشـكةش بكـةنش بؤيـة ثـَيب وايـة          

 .دةبَيت هةندَيك ِرَيكاري ياسايي بؤ اةو ماددةية دابندرَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رش فةرمووسوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز اارام قاد
 (:اارام)بةِرَيز ايوب نَمت قادر
 .بةِرَيز سةرؤك ثةرلةمان

من ثرسيارَيكب هةية لة هةردوو وةزيري بةِرَيز سةربارةت بةم ماددةيةش كة اةم ماددةية ِرَيكارَيكة بؤ ضارةسةركردني كَيشةي 
ارةكةم اةوةيـةش اايـا لـةبِري فةقـةرةي     ميالكاتش اةو هاوويتيانةي كةِروو دةكةنة حكومةت بؤ مةسـةلةي تـةعني بـوونش ثرسـي    

ساَل نيوةي ِراتب بدات بةو كؤمثانيانةي كةفةرمانبةرَيك بؤي نةقَل دةبَيتش باشد وانيـةش اـةو هاوويتيانـةي كـة      3يةكةمش كة 
 لةكةرتي تايبةت دادةمةزرَيت بةخزمةت بـؤي حسـاب بكرَيـت؟ش كةاةمـةش وادةكـات لـةوةي كـة هاوويتيـان بـةو شـَيوةية ِروو          
لةحكومةت نةكةنش بؤ مةسةلةي دامةزراندنش اةوةش خزمةتَيكي زؤر زؤر طةورةشةش بـؤ هاوويتيـان و بـةهَيز كردنـي كـةرتي      

ــةثاش ســاَلي      ــةَلكو ل ــةش ب ــةم ثَيشــينة ني ــةرَيمي     1661تايبةتيشــةش اةمــةش يةك ــاو ه ــة ن ــةكان هاتن ــةِرَيكخراوة نَيودةوَلةتي ك
يان دةكــرد بةعةقــدش بــةيم دوايــي حكومــةت بــةِرَيكارَيكي ياســايي اــةو مــاوةي    كوردســتانش  زؤرَيــك لــةهاوويتيان لــةوَي ايشــ 

 .بةخزمةت بؤ حساب كردنش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز حسن حممدش فةرموو
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 :حسن حممد سورة. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نطـةش طرنطيةكـةي لةاليةكـةوة كاردةكاتـة سـةر طةشـةكردن       ديارة منيش ثَيب واية اةم خاَلة خـاَلَيكي زؤر طر 
وثةرةثَيداني كةرتي تايبةتش اليةنةكةي تريش اةوةية كةطرنطة بؤ مةسةلةي ايسآلحي ايداريش بةتايبةتي 
تةعينات ونةهَيشتين اةو بةتاَلة موقةنةعةي كةاَيستا لـةدةوااريو دةزطاكـاني هةرَيمـدا هةيـةش دةبيـنني كـة       

ة اَيستا فؤِرم ثِردةكةنةوة لةوانةن كة اَيستا لةكـةرتي تايبـةت كـار دةكـةنش لةبـةر اـةوة       زؤربةي اةوانةي ك
تةاسري دةكات لةسةر اةوةي كة اةوان تةِراهوع بكةن و لةكةرتي تايبةت بَيننةوةش بةيم من ثَيب واية اـةو  

نطيةكةشـي هـةر وةكـو    خاَلة زؤر طرنطدة لةوةي كـة بةماددةيـةك لَيـرة بَيـتش ضـونكة بابـةتَيكي طرنطـةش طر       
مةسةلةي تـةقاعودةش كـة بـةِراي مـن     : مةسةلةي ِراتبةش بةشةكةي تريش: با ان كردش دوو بةشةش بةشَيكيان

اةمة ثَيويسَ بةوة هةية كة هةردووكيان هَيطايـان بكرَيتـةوة لـةدوو ياسـاي زؤر طـرن ش يـةكَيكيان ياسـاي        
شـيان لةياسـاي زةمـاني ايجتمـاعيش نـةك لَيـرة       خزمةتي مةدةنيةش ياخود ياساي مةهلسي خدمةش اـةوي تري 

ش ياسايةكي كاتيةش بةيم اةوةي كة دةكرَيت بـؤ مةسـةلةي اـةو كـارة     اددةيةك بَيتش ضونكة ياساي بودهةبةم
 .شتَيكي داايميةش ثَيويستة لةياسايةكي تايبةتدا هَيطاي بكرَيتةوةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ز بَيريظان سةرهةن ش فةرمووسوثاس بؤ هةنابتش بةِرَي
 :بةِرَيز بَيريظان ا اعيل سةرهةن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو ماددةية بةباشدين ماددة دادةنَيبش بؤيـة بةتـةواوةتي ثشـتطريي لَيدةكـةمش بةباشـدين مـاددة لـة ثـرؤذة         

ويتـة ثَيشـكةوتووةكاندا   ش لةبةر ضةند هؤيةك بةباشي دةزامنش اـةو شـَيوة ماددةيـة لة   1111بودهةي ساَلي 
دةكرَيتش ضونكة يارمةتيدانة بؤ هةلي كار بؤ هاوويتيانش ِرَيكخستين كةرتي تايبةتةو بةستنةوةي بةكةرتي 
حكومةتش هةروةها دابـني كردنـي خانةنشـيين بـؤ اـةو فةرمانبةرانةيـة كةلةكـةرتي تايبـةت اـيش دةكـةنش           

ةتش طةشـةكردني كـةرتي تايبةتـةش بـةيم يـةك ثَيشـنيار       هةروةها بِروا ثَيكردنـي هاوويتيانـة بةكـةرتي تايبـ    
دةكةم اةو كةسانةي كةدةطوازرَينةوة لةكةرتي تايبةت ايش بكـةنش اـةو كةسـانة بـن كـة شـارةزاييان هةيـةش        
خربةيان هةيةش ضـونكة اةوانـة كـةرتي تايبـةت لـةالي اَيمـة تازةيـة لةهـةرَيمي كوردسـتانشكةرت  طشـتيمان           

ةطةر لةو بيست و ثَينج هةزار كةسة اةوانـة نـةبنش اةوانـة  كـؤن بـن لـة كـةرت         زياتر موسةيتةرةش بؤية ا
 .طشت  بطوازرَينةوةش دةست خؤش  لةو كةسة دةكةم اةوة  اةو مادة  دانايةش زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سوثاسش بةرَيز تارا اةسَةد ش فةرموو

 :بةرَيز تارا حتسني ياسني
 .نبةِرَيز سةرؤك  ثةرلةما
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بةراست  يةك دوو مةسج دةدا بة هاوواَلتيان  كةلة كوردستان  دةردةبِرمثشطري  تةواو  خؤم لةو ماددةية  
دةذينش يةكةم اةوة  طوَيضكةمان لةسةر  ِراهاتووة كة هةموو طةجنَيك كة تةخةروج دةكا هةردةم ضاو  لة 

جنَيك لـة نـاو هةرَيمةكـةش بـةاَلم     حكومةت دةبَيت تةعين  بكاتش اـةوةش راسـتة مـافَيك  خؤيـةت  وةكـو طـة      
لةطةَل ثَيشكةوتن  دنياو واَلت اَيستا ثَيويستمان ثَييـة كـة زيـاتر بووذانةوةيـةك بكـةين بـؤ اليـةن  كـةرت          
تايبةت كة بة هؤ  كةرت  تايبةتةوة هةر خؤمان وامان لَيدَيت زؤر هار لةطـةَل وواَلتـان  دةرةوة دَيـنني وة    

ةكةين بؤ بوذانةوة  اليةن  ايَماروش اليةن  ثَيشكةوتنش اليةن  دةروونـ  و  ايستيفادة لةو كةرت  تايبةت ا
لةبةر اةوة تشجيك كردمنان بؤ اةم بوارة يةكَيكـة لـة كارةكـان  بةراسـت      . مَيشك  هةركةسَيك كة كارمةندة

لـة سياسـةت  اَيسـتا  هـةرَيم  كوردســتان و حكومةتةكـة  و اـةو كةسـانة  كــة خؤيـان بـة دَلسـؤز  اــةوة           
دةنَين كة بةتاَلة  موقةنةعة بة شَيوةيةك  زؤر نةمَينَيتش لـة هـةمان كاتـدا وا بكـةن كـة كـةرت  تايبـةت        دا

شان بة شان  حكومةت ببَيتة هاريكار بـؤ  تـاكو بتـوانني هـواندين ثَيشـكةوتن بـؤ هةرَيمةكـةمان دروسـت         
مـةت تَينـ  بكـات لةبـةر     بةاَلم اةوة  كـة خـةَلك لَيـ  دةترسـَيت هـةردةم بؤضـ  ضـاو  لَييـة حكو        . بكةين

كـة بةراسـت    ( 21)  (36)تةقاعوديةكةيةت ش بوون  اةوة  كة قانون لة ناو واَلتةكـةدا هةيـة كـة قـانون      
فَيل كردن  اةو قانونة وة لة هةمان كاتدا دةرهَينان  رَينماي  تايبةت لة اليةن وةزارةتـ  داراييـةوة بـة    ةت

  اـةو كةسـانةن اايـا ضـؤن لـة قيطـاع  عامـةوة ضـؤن لـة          زووترين كات اةو شتة  كة لة ناو مَيشك و هـزر 
حكومةتةوة بضـنة تايبـةت؟ش اايـا ح وقيـان دةمَينـَ  يـان نـا؟ بـةَلَ  هـةموو ح وقَيكيـان دةمَينَيـتش وة اـةو             
سااَلنة  كة خزمةتيششان كـردووة بـة شـَيوةيةك  تـر لـة كـةرت  تايبـةت دَيـن خزمـةت دةكـةنش وة اليـةن             

ــة خــةَلك  ب  ــةقاعود  وا ل ــة        ت ــوانن ضــؤن بيم ــاكو بت ــةين ت ــةكان بك ــة خةلك ــا وا ل ــان بك ــةين ضــؤن زةم ك
كؤمةاَليةت  خؤيان كة ايشداك دةكةن لَي  بؤ خزمةت  خؤيانةش بؤ صاحل  خؤيانـةش بـؤ تةقاعـد  خؤيانـة     

لةبةر اةوة اةو مادةيـة مادةيـةك  باشـة اةطـةر بَيتـو بـة رَيـك و ثَيكـ  لةسـةر اـةو دوو           . لة كةرت  تايبةت
هــةر باسـ  كــرد اليـةن  راتبةكـة  بَلــَيني مووضـةكة  وش اليــةن      ( حسـن  . د)كـة هاوكاريشــب لَيـرة    بـوارة  

تةقاعديةكة  كة لة اليةن وةزارةتةوة بة زووترين كات تةحديد  زةوابـت و شـةرتةكان  بكـات تـاكو كـار       
 .خؤ  بة هوان  ثيشان بدات لة هةرَيمةكةدا سوثاس

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان 
 . ش فةرموو عثمانسيوةيل  بةرَيز 

 :امحد  عثمانبةرَيز سيوةيل  
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ثةيوةنـديان بـة يةكةوةيـةش اةطـةر دةمـج بكـرَ  باشـةش        ( أ و ب)بة نيسبةت اةو مادةية وا تةسةور دةكـةمش   
 وائر املنقاو  مان  ى يتقا ا  من الدبا اليتوزارة املالية واالقتصاد نصف را تتحمل: )لةبةر اةوة  يةكةم دةىَل

( أ)واتـة اةطـةر اـةو    ( تقوم الادائرة املنقاو  منهاا املوظاف بصارف نصاف الراتاب       ): يش دةىَل( ب)دواي  لة ( 
وابـزامن كيفايةتـةش هـةردوك تةقريبـةن     ( يصرف لاا نصاف الراتاب   )بكرَيتة ( ب)تةواو  بكةين و لة هيات  
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علاى وزارة املالياة و   : ثانياا )ش بـة نسـبةت   (ب)يـش اـةو كـات  دةبَيتـة     ( ج)يةك بابةتةش بـة نسـبةت فةقـةرة    
اةوة تـةواوةش بـةاَلم لَيـرةدا وابـزامن اـةو مواةسةسـةية لةوانةيـة اةمـة وةكـو ليذنـة  كاروبـار             ( االقتصاد 

كؤمةاَليةت  لَيرة هةندةك كةم تةرخةم بني لـةو بابةتـة  لةبـةر اـةوة  زؤر تةاكيـدمان نةكرديتـةوة اـةو        
ــة   ــةية  كـ ــةت% 3مواةسةسـ ــةو        حكومـ ــةوَ  لـ ــةران لـ ــة  فةرمانبـ ــةوردةكةمش مووضـ ــداتَ  وا تةسـ دةيـ

% 31مواةسةسةية وةردةطرنش ثَيويستة مووضة  فةرمانبةران لةوة  وةرنةطريَيتش لةبةر اةوة  حكومـةت  
لـة بـؤ اـةوة  دةيـداش كـة اةطـةر كرَيكـار        % 31  سندوق  زةمانة دةيداتة اةو سندوقةش اةو ثارة  دةداتـَ   

سوود  بؤ وةرطرَ ش بؤ اةوة  نايـداتش  اـةو فةرمانبةرانـة لـةوَ  كـار دةكـات موضـةكة         خانةنشني بكرَيت 
لةسةر اةوَ  بَ ش اةطةر كاك عبدالسالميش نازامن ضونكة لة يةك ليذنةينـة اـةويش اةطـةر ثشـتيوان  بكـا      

واةسةسـةي  يان رةايةكة  من  ةَلةت بَ  نازامنش اةمن و تةسةور دةكةمش بـةاَلم اـةو فةرمانبةرانـة  لـةو م    
ــؤ خانةنشــين       ــة ب ــارة  دةرنةكــةن ببتــة ل ــارة  ث ــةو ث ــةك   . كــار دةكــةن ل ــةرَيز ي ــة ب ثَيشنيارَيكيشــب هةي

ثَيشنياريشب هةيةش اةطةر اةو كةسانة  كةبَ  كارنش بَ  كارن كة كاريان دةست ناكةوَ ش اةطـةر حكومـةت وا   
خـاوةن كـارةش واتـة اـةو كةسـة  كـة        هةزار دينار بداتـة خـاوةن كـار يـان كؤمثانيـاش يـان       151بكات مانطانة 

هـةزار دينـارة  بـؤ سـةرف بكـاتش هـةتاكو ايشـ  دةداتـَ  اـةو           151بَيكارة هاوكار  بكاتش تا ماوةيةك اـةو  
 .زؤر سوثاس. كؤمثانيايةش يان اةو خاوةن كارةش دةكةوتة سةر ثَيو اةو كاتة دةتوان  بشيرِب 

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
تكايـةش لـة نـاو    ( هـةناب  وةزيـرو بريكـار  وةزارةت   )موناقةشـة لـة دةرةوة بكـةنش     تكا لـة بـةرَيزان اةكـةين   

هةلسة رهااةن بَيدةنطي موراعات بكرَيتش بؤ اةوة  طوَيمان لة يةكد بَيت رهاتان لَيئةكةينش بـةرَيز شـوان   
 .كريب فةرموو

 :بةرَيز شوان عبدالكريب هالل
 . بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اـةو هاوكارانـةمش كـة ثشـتطريي اـةو مادةيـة اةكـةمش وة بـة مادةيـةك  طرنطـ  اـةزامنش             منيش هاوِرام لةطةَل
ثَيمواية اةمة بري كردنةوةيةك  سةليبش هةنطاوَيك  سةليم  حكومةت  هةرَيم  كوردستانةش بؤ برةودان بة 

ةضـؤتة سـةر   كةرت  تايبةتش كة تا اَيستا لة هةرَيم  كوردستان وةكو ثَيويست كاركردن لة كـةرت  تايبـةت ن  
ديارة اةو فةرمانبةرانة  كة دةطوَيزرَينةوة يان بؤخؤيان دةضنة كةرت  تايبةتـةوةش حكومـةت   . سكة  خؤ 

ساَل دةداتش اةوانة وةكو لـة تةعـديل  ياسـا  خانةنشـيندا هـاتووةش خانةنشـين         3بةشَيك لة ثارةكانيان بؤ 
اـةو دافيَـةش لـة ال  اةوانـة دروسـت       كرَيكار وة كةرت  تايبةتش اـةوة بـؤ خـؤ  اـةوةش مسـؤطةر دةكـاتش      

دةكاتش كة لة كةرت  حكوميةوة بضن بؤ كةرت  تايبةتش ضونكة اةوة  كة تا اَيستا مةترس  بوو اةوة بـووش  
كة كاركردن لة كـةرت  تايبـةت زةمـانَيك  نيـةش تةقاعـد  نيـةش بؤيـة خـةَلك بـة زؤر  روو  اـةكردة دام و           

ةرت  تايبةتدا ايش بكاتش اةمة يةكَيكة لةو هةنطاوانة بةرةو اةو دةزطاكان  حكومةتش  اةترسا لةوة  لة ك
ااراستةيةوةش اةمة لةوانةية اَيمة ثَيمان وابَ  كـة لـةم دوو سـاَلةدا لـة سـَ  سـاَلةدا بةرهـةم  دةردةكـةوَيتش         
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تةوةش بةاَلم بةرهةم  اةم هةنطاوة  حكومةت بة ِرا  من لة دة ساَل  اايندةدا انجا بة تةواوةت  روون اةبَي
وة قازاجنةكة  هةموومان دةيبينن كة ضةندةش وة ضةند طرنطةش وةكو وتيشب اـةو تةعديلـة  كـة دةكرَيـتش     
لة مةسةلة  خانةنشين  بؤ كةرت  تايبةتش ثاَلنةرَيك  باش دةبَيتش بؤ اةوة  هان  اةو فةرمانبةرانة بدات 

رَيزان وةزيـر  دارايـ  وة ليذنـة     مـن يـةك ثرسياريشـب هةيـة لـة بـة      . كة دةيانةوَيت بضنة كـةرت  تايبـةت  
ثرسـيارةكة  مـن   (  عند نقل املوظف من دائرة من دوائر االقلايم )كة اةَلَ  ( أوال)دارايش؟ لة مادة  دوانزة 

اةوةية كَ  اةوة نةقل اةكات؟ش اايا اةو فةرمانبةرة بة ويست  خؤيةت  يا حكومـةت خـؤ  نـةقل  اـةكات؟ش     
بَيتش بة ثلة  سةرةك ش لةبـةر اـةوة مـن ثَيموايـة اـةو صـي ةيةش        ضونكة بةراست  خؤ  دةبَ  ويست  خؤ 

صي ةيةك  تؤزَ  ناشياوة لة روو  قانونيةوةش وا باشدة وا  لَيبكرَيت كة اةو فةرمانبةرة بة ويست  خـؤ ش  
اةوة وةكو مالحـةزة وكش اةطـةر هـوا  بدةنـةوةش     .... ضووة كةرت  تايبةت وة هةتا دوايي اةطةر نةقل بوو

 .ؤر سوثاسزؤر ز
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةرَيز شظان أمحد  فةرموو
 :بةرَيزشظان أمحد عبدال ادر
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ح ي ةتةن اةو مادةية مةوزوعَيك  زؤر طرن  باس دةكاتش منيش هاوِرامةش لةطـةَل اـةوة كـة اـةم مادةيـة       
ووةش بؤيـة اـةم موزوعـة مـن بـة باشـد دةبيـنب بـة ياسـايةك تـةنزيب           هةدةفةكة ناثَيكَ ش اةوة  كة بؤ  هات

بكرَينت بؤ اةوة  وزوحَيك  زياتر  تَيدا بَيت و خيارات  زياتر  ايحتمالة  تَيدا هةبَينتش ضونكة بةو مـادة  
ــنب       ــة قــانون  موازةنــة كــة تةشــريََيك  موةقةتــة مــن دةبي مــن دةبيــنب هةدةفةكــة تــةح ي  ناكــاتش وة ل

اةطةر هاتو اـةم مـادة مـن تَيبينـيب هةيـة      . رة نية دةبَ  بة ياسايةك تةنزيب بكرَيت وا باشدةهَييةكة  اَي
راتب  ض؟ كامة راتب؟ش راتب  ايسـمية؟ش  ( تتحمل وزارة املالية واالقتصاد نصف راتبا اليت( )أ)لةسةر بِرطة  

ديار بَيـتش وة منـيش هاوِرامـة    دةبَ  قانون بة وازح  ااماذة ثَيبكاتش بؤ اةوة  . يان لةطةل موخةصةصاتة؟
زؤر ( أ)لةطةَل اةوة كة اةم دوو مادةية دةكرَ  هةردووك هـةمك بكرَيـتش بةيـةك فةقـةرة ببَيتـة فةقـةرة        

 .سوثاس
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .  سوثاس ش بةرَيز سةردار رشيد فةرموو
 :بةرَيز سةردار رشيد حممد
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

رة ثةيِرةو كردن  سياسةت  طرنط  دان بة كةرت  تايبـةتش لـة اليـةن وةزارةتـ  دارايـ  و      مادة  سيانزة ديا 
اابووريةوة هَيطا  دةسخؤشية ح ي ةتةنش بة دابني كردن  نيوة مووضة  هةر فةرمانبـةرَيكش يـاخود هـةر    

ِراذةكـةيان   كرَيكارَيك كة ثَيشد كرَيكـار بـوونش بـؤ مـاوة  سـَ  سـاَلش اةطـةر لـة فةرمانطـةكان  حكومةتـةوة          
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بطوازنةوة بؤ كةرت  تايبةتش ديارة ايهتيمام دانة بة كةرت  تايبةت بؤ يةكةم هار لةم واَلتة  خؤمانداش كـة  
وةكو وك ديارة اةوةش هَيطا  شانازيةش خؤ اةطةر بكرَي ضوار ساَليش بَيـت هـةر بـؤ ايهتيمـام دانـ  زيـاتر       

واستنةوة  كرَيكار يان فةرمانبـةر بـة ثَيـ  ياسـا ديـارة      من ثَيمواية كارَيك  باشدةش هةروةك دةزانني ثاش ط
كة من ثَيمواية كة اَيستا لة ثةرلةمانة لة ليذنةكة  اَيمة ليذنـة   ( 1621)  ساَل  (36)اةو ياساي ذمارة 

كؤمةاَليةتية لة حاَلةت  هـةموار كـردن و طفتوطـؤو موناقةشـةداية لـة سـةر  بـؤ اـةوة  زيـاتر لةطـةَل اـةم            
َيت و بتوانني بـة ثَيـ  ياسـا بةراسـت  مـاف  اةوانـة دةسـةبةر بكـةين كـة اةضـنة كـةرت             سةردةمةدا بطوجن

  مووضـةكة  اـةدا وة   %5كة اةو كةسة  كة لةوَ  بؤ خـؤ   ( 1621)  (36)تايبةتش ديارة  ياسا  ذمارة 
يةش كـة حكومـةت بـؤ    % 31ش ثاشان اةو دةعمةش  كة ديسانةوة %12كة هةموو دةكاتة % 11خاوةن كارةكة 

سندوق  زةمانة  دةداش ديسـان اةمـةش ثالثشـتَيك  طةورةيـة بـؤ هَيبـةهَ  بـوون  اـةو كـارة  كـة لـة اـةو             
ــة ياســاكةدا هــاتووة   ــاخود     . بةنــدة  كــة ل ــؤدَيك  طــةورة ي ــارة هــةر بــؤ وةكــو خؤمــانش دةزانــني اَيســتا ل دي

َييــة كــة مــن قورســاييةك  زؤر طــةورة لةســةر كــةرت  طشــت  هةيــة كــة اــةو هــةموو فةرمانبــةرو اةوانــة  ل
ثَيمواية بةم هـةنطاوة اـةتوانني كـةمَيك لـة بـارو شـان  دام و دةزطاكـان  خؤمـان حكومـةت  خؤمـان كـةمد            
بكةينةوةش بةاَلم لة راستيدا من ثرسيارَيكب هةية ثاش اةو هـةموو ايهتيمامـة  كـة لـة اليـةن حكومـةت وش       

ةاَليةتيةوةش ثرسيارةكة اةوةية اةو سندوق  وةزارةت  داراي  و اابوور  وش وةزارةت  كاروش دابني كردن  كؤم
لة خاوةن كارةكة اةضَيتة سـةر بةريووةبةرايةتيـةكان  دابـني كردنـ      %  11و % 5زةمانة  كة لة اةساسةوة 

كارو دةسةبةر  كؤمةاَليةت ش هةندَ  لةو ثارة  سندوقة بة راست  اةكةن بة مكافةاـة بـؤ فةرمانبـةرةكان     
ضــةوانة  ياســاية كــة اَيمــة لــة زيارةتــة مةيدانيةكامنانــدا بــؤ ســةرهةم اــةو  خؤيــانش مــن ثَيموايــة اةمــة ثَي

بةرَيوةبةرايةتيانةش بةراست  اةو حالوةتـةمان ديـوة مـن تةمـةنا اةكـةم حكومـةت رَينمـاي  تايبـةت بـؤ اـةو           
 .مةبةستة دةركا بؤ اةوة  موعالةهةيةك  نيهاا  لةو ِرووةوة بكرَ ش زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .  سوثاس بةرَيز عبدالسالم بةروار  فةرموو

 :صدي  مصط ىبةرَيز عبدالسالم 
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

من وةكو بـة نـاو  خـؤم وةكـو اةنـدام  ثةرلـةمان و وةكـو سـةرؤك  ليذنـة  كاروبـار  كؤمةاَليـةت  قسـة              
م مادةية دابةش كراوة لة بةين  اةمةوَ  لة سةرةتاوة بَلَيب بة راست  من هةَلوَيستب لة بةرامبةر اة: دةكةم

يةكَيكة لة داخوازيةكان و لة ثرؤطرام  ليست  ( أ و ب و ج)لة اليةكةوة برطة يةكةم يةعن  . دوو هةَلوَيست
كوردستان  بووة لة سةرةتاوةش وة لة هةمان كاتدا داخواز  هةموومانة اـةو بـار طرانيـة  لةسـةر حكومـةت      

ن كةم كةن لة اليةك  ترةوةش من اةبينب اةطةر ياسـا اـارةزوو بيـت    هةية بة اةو ذمارة زؤرة  فةرمانبةرا
ثاشان دةق بيت ثاشان هَيبةهَ  كردن بَيتش بة تَيطةيشـتن  منـ  بةسـيت  نـا ثسـثؤرانة دةبـ  اريادةيـةكت        
هــةبَيت بــؤ تــةنفيز  فكرةيــةكش دةبــَ  نةســَيكت هــةبَيت تــةعبري لــةو اــريادة بكــاتش وة دةبيــت ميكــانزم    
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بكــةم اــةبينب هَيبــةهَ  نــاكرَ ش ( أ و ب و ج)ت هــةبَيتش اةطــةر وا تةماشــا  اــةو هةرســَ  هَيبــةهَي كردنــ
ضــونكة كــةرت  تايبــةت  اَيمــة رَيــك نــةخراوة نــا هؤشــياريةك هةيــة دةربــارة  خانةنشــين  و خزمــةت و    
طواستنةوة  خزمةت و دةست نيشان كردن  ثلةو مووضةش اةمة هةموو  تةسةور اةكةم ال  فةرمانبـةرَيك  

ة شارةزاي  ثةيدا كردووة لة بوار  كاركردن لة فةرمانطةيةك وا  ليئةكات اـةو هـةنطاوة نـةنوَينَيت واتـة     ك
اةوة لة اليـةك واتـة لـة    . اةطةر اةمة بيكةينة بِرياريشش بيكةينة ياساشش من زؤر بَ  اومَيدم لةوة  بكرَ 

فَلةن ايلزامية لةسةر هـةموو كـةس    هةَل و مةرهيكدا كة كةرت  تايبةت رَيكخراوة كة بيمة  كؤمةاَليةت 
لة كاتَيكدا كة سةنديكاكان  اَيمةو راطةياندن  اَيمة اةو هؤشيارية  بـاَلو كـردووة   : اةَلَ ( 36)وةكو ياسا  

  كـة باسـ    ( 36)لة كاتَيكدا كة ياسا  كارمان هةبيتش كة ياسا  كار لة عرياق تةقريبةن راوةستاوةش ياسا  
َينش اةويش تةقريبةن نيمضة يان سـَ  ضـارةك  هَيبـةهَ  نـةكراوةش مـن سـةرةِرا        بة بةذن و بااَل  قسة اةَل

وك لةطةَل اةوة  كة زؤر ثشتطري  اةوة اةكةم اَيمة هان  خةَلك بدةين وة االيات بدؤزينةوة بؤ اةوة  لة 
ةر كةرت  طشت  بضنة كةرت  تايبةت لة هةمان كاتدا من تةسةور اةكـةم اةطـةر هـةموومانيش دةنطـ  لةسـ     

بدةين وة حكومةت هةموو هةوَليش بدات من زؤر بَ  اومَيـدم كـة خـةَلك اـةو هـةنطاوة بنوَينَيـتش ضـونكة        
وةكو وك ذَيرخانةكة و  هةل و مةرهةكة قةت ناطوجنَيت لةطـةَل اـةو اـارةزووةي كـة هةيـةش مـن بـةدَلَيكي        

ةمش نةك لةبـةر اـةوةي ثرةنسـيثةكة    ناِرازييةوة دةَلَيب تةصةور دةكةمش من ناتوامن ثشتطريي اةو بِرطةية بك
ش اةطـةر  %31اةم ثَيشـنيارةي لـة   : دووةميان: ِرةفزةش بةَلكو كةم مةهالي هَيبةهَيكردني هةيةش اةمة يةكةم

هــاتوو ثةســةند كــراش تكايــة ليذنــةي ياســايي ضــةند هةَلــةي ياســايي تَيدايــةش اةمــة نووســراوة بةشــَيوةيةكي  
ي اةو اابوونانـةي دراونةتـة دةزطاكـةش نـةخَير اةمـة      %31وسيويانةش لة ناثسثؤِرانةش ِرَيزم بؤ اةوانةي كة نو

كةلـةكاتي عَيـراق الدرابـووش يـةك      1621سـاَلي  ( 36)ياساي ذمـارة  11لة ماددةي ( ز)طةِراندنةوةي بِرطةي 
ثِرؤذة ياساي هةمواركردني اةم ياساية هاتووةتة ثةرلةمان و اَيمة لـة ليذنـة ِراثـؤرتي كؤتايشـمان نـاردووةش      

لةداهاتي سندوقش زؤر هياوازة تؤ % 31لةوَي داوامان كردووة كة بَيتش بةيم خؤي دةقة اةصَليةكة اةوةيةش 
لـةو اابوونانـةش هـارَي وشـةي اابوونـة نيـة لـةوَيش بؤيـة تكـا          % 31لةداهاتي سندوق يـان لـة   % 31بَلَييت لة 

وقش لـةباتي اابوونـةي كـةدراوة    لـة داهـاتي سـند   % 31دةكةمش اةطةر هاتوو ثةسةند كراش اةمـة ضـاك بكـةنش    
ي داهـاتي  %31بةدةزطاش لةماوةي ساَلي ثَيشووي داراييش اةو دةقة ياسايية اةَلَيت لةطةجنينـةي طشـتيةوةش لـة   

ساَلي ثَيشوو دةدرَيتش نةك وةكو اةوةي لَيرةدا هاتووةش لةنَيو ثـارةي تـةرخانكراوي وةزارةتـي كاروكاروبـاري     
ي صـةدامش سـندوقةكة   151دوقةكة اةصـَلةن لةوةزارةتـةش ثـاش قـةراري     كؤمةييةتيش تَينةطةشتبش خؤي سن

اةوةندة بضووك كرايةوة لةباتي مواةسةسةيةكي نيشتماني كراوة بة بةشـَيك لـة بةِرَيوةبةرايةتيـةكش بؤيـة     
تَيضووي دارايي لةنيوة ثارةي تةرخانكراوي وةزارةتـي كاروكاروبـاري كؤمةييـةتي    )  اةوةي اةخري نووسراوة

بةِرَيزان من تةصةور دةكـةم اَيمـة ِرووبـةِرووي موهيمةيـةكي طـةورةتر دةبـنيش اةطـةر        ( ينةي طشَلةطةجن
اةمـــة بـــِروات اـــةبينب هانـــدةرَيك بَيـــت بـــؤ اَيمـــةش ضـــونكة ِرووبـــةِرووي ضـــةند كَيشـــةيةك دةبـــني لـــة    

هـةمواركردني  هَيبةهَيكردنيش اةوةش باشة تا ناضار بني اَيمةش ياساي كار بةزووترين كات دةربكـةينش يـان   
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لةماددةي دووةمـي باسـي هـةر ضـوار هـؤرة      (36)اةو ياساية لة عَيراق هةيةش بؤ مةسةلةي بيمةكانش ياساي 
بيمةكة اةكاتش اةوانةي كةزامن دةكرَين بؤ كرَيكـاراني كـةرتي تايبـةتش بيمـةي خانةنشـينيةش واتـة كرَيكـار        

مــةي تةندروســتيش هةيــةش بيمــةي اــيش بكــات و خــؤي زامــن بكــاتش بيمــةي هةيــةش خانةنشــيين هةيــةش بي 
ِرووداوةكاني كاري هةيةش بيمةي خزمةتطوزاري هةيةش اَيمة لةوهةمواركردنةي كة لـة ثرؤذةكـةي حكومـةت    
كردوومانــةش داوامــانكردووة بيمــةي بَيكــاريش بَيتــة نــاويش اةمــةي كــة هةنــدَي خوشــك وبــرا باســيان كــردش   

درَيت بةوانــةي كــة ســاَلَيك نــةبَيت ايشــي كردبَيــتش كــة  اةوانــةي كــة بَيكــارنش االيــةتَيك هةيــةش بيَةكــاري اــة 
مةزموون بوو لة فةترةي ايشكردني نادرَيت بةيةكَيك كة تازة تةخةروهي كردبَيتش بةيم اةتوانني اةطـةر  
باسي بودهةش نةبَيت لَيرةداش اةوانةي كة دةيانـةوَيت اـيش بكـةن و شـارةزايي نيـةش يـان اـةو شـارةزاييةي         

 ....هَيطاي بؤ نيةش بضَيتة دااريةكاني تةاهيلي ميهةني نيةش لةبازاِري كار
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرةلةمان

 .زؤر سوثاسش كاتت تةواوش بةِرَيز شَيروان حةيدةريش فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
قال املوظاف مان دائارة مان دوائار       عناد ن )لة اواًل دةَلَيـت  : بةحةقي ةت من دوو موالحةزةم هةيةش يةكةميان

خــؤي عةمةليةيــةكي ( املمولااة مركزيااًا او ذاتيااًا)خــؤي بةقةناعــةتي مــن ( االقلاايم املمولااة مركزيااًا او ذاتياااً 
حسابيةش ثَيويست ناكات لة ثَيشـةكي ماددةكـة بَيـتش ضـونكة هـةموو فةرمانبـةرَيك دةطرَيتـةوةش لـةدةوااريي         

هـةروةكو هةنـدَي لةبـةِرَيزان ايشـارةتيان ثَيـداش      : يبَيتش دووةميـان دةوَلةت ض تةمويلي زاتي هـةبَيت يـان نـة   
اةطةر فةرمانبةر بَيت ياساي خدمةو تةقاعودي فةرمانبةران لةسةري هَيبةهَي دةبَيتش اةطـةر كرَيكـاريش   
بَيتش ياساي تةقاعودي و زةماني ايجتمـاعي لةسـةري هَيبـةهَي دةبَيـتش واتـة نـةقَلي خـةدةمات لَيـرةدا بـة          

تي من هَيطاي اَيرة نيةش هَيطاي ياساي تةقاعد و خدمةي مةدةنيـةش تةقاعـد و زةمـاني ايجتماعيـةش     قةناعة
 .اةطةر هةنابي وةزير تةوز َيكمان بداتَي لةو بارةيةوةش زؤر سوثاس

 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

 .سوثاسش بةِرَيز عدنان عو انش فةرموو
 :حممد عثمانبةِرَيز عدنان 

 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي ث
لةِراستيدا وةكو بـرادةران باسـيان كـردش ماددةيةكـة اةهةميـةتي خـؤي هةيـة اـةم ماددةيـةش ثـار سـاَل لـةناو             

ساَلش من دةمةوَيت ثرسيار لةهةنابي  3ساَل دانرابووش نةك  1بودهةي عَيراقيدا دانرابووش اةطةر بريم بَيت 
دانرابـووش   1111ش بـةيم لةبودهـةي عَيراقـي سـاَلي     وةزير بكةمش كة اَيمة ثارساَل لةناو بودهةدا دامان نةنا

بابَلَيني هؤكارةكةي ضـية؟ش اايـا ديراسـةيةك كـراوة؟ش يـان بَلـَيني اـةو تةهروبةيـة لةعَيراقـدا نـاهح بـوو؟ش            
كةاَيستا اَيمة خستوومانةتة ناو بودهةي اةمساَلةوة؟ش اةمة ثرسـيارَيكي سـةرةتايي بـووش مةسـةلةيةكي تـر      
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ي نةقَل اةكاتش نةقَلي طواستنةوةي فةرمانبةر لة كةرتي طشتيةوة بـؤ كـةرتي تايبـةتيش    هةر لةسةرةتاوة باس
اةم نةقَلة هؤرَيكة لة فةرمانش يةعين اةمرش ايجرااَيكي وةزيفيةش ضؤن نةقَل اةكرَيت؟ش االيـةتي نةقَلـةكان   

ةت مةرهـةكاني  ضؤنة؟ش بةخوايشتة يان حكومةت خؤي لةطةَل كةرتي تايبةت ايتيفاق اةكات؟ش كةرتي تايب
ضية؟ش ض فةرمانبةرَيك وةردةطرَيت؟ش بؤية لةِراستيدا كَيشةي نةقَل ايشكاليةش هؤرَيـك لـةاريادةو ايختيـاري    
تَيدا نية؟ش مةوزوعي نيوةي مووضةكةيش نيوةي مووضةكةي لةدااريةكـةي خؤيـداش بـابَلَيني مةبلة َيكـةو لـة      

ضـية؟ش كـة فةرمانبـةرَيكش اةطـةر بةخوايشـَ خـؤي       كةرتي تايبةتيش مةبلة َيكي ترةش اةو اي رااة ماليـة  
بَيتش و فةرز نةكرابَيت بةسةريدا لةاليـةن حكومةتـةوةش اـةو اي رااـة داراييـة ضـية؟ كـة كةسـَيك دةضـَيتة          
كةرتي تايبةت و لـةوَي اـيش اـةكاتش اَيمـة دةزانـني خـةَلكَيكي زؤر كةدةيانـةوَيت تـةعني بـن لةحكومـةتش           

داهاتووةوةش زةماني داهاتووي خؤي و ماَل و منداَليش مةوزوعي خانةنشينيةش بةشَيكي اةساسي ثةيوةستة بة 
ساَل كةسَيك اةنَيري بؤ كةرتي تايبةتش اةم كةسة داي اةبِريت لةهةموو ايمتيـازة حكوميـةكانيش    3اايا تؤ 

ةر سـاَل اـةو كةرتـةش اـةو شـةريكةيةش اـةو دةزطايـةش اـةو كةسـة دةربكـاتش بةهـ            3لةهةموو مافةكانيش دواي 
هؤيةك لةهؤكارةكانش زةمانةتةكاني ذياني اةم كةسة ضية؟ش تؤ واي لَيدةكةي لة حكومةت دةسَ دةبَيتةوةش 
لةكةرتي تايبةتيش دةسَ دةبَيتةوةش اةمة زةمانةتةكاني ضية؟ش لَيرةدا هيض باس نةكراوةش لةوانةيـة خـاَلي   

اايا فةرزي دةكات لةسةر كـةرتي تايبـةتش    وةزارةتي مالية تةعليمات دةردةكاتش اةو تةعليماتانة ضية؟ش( ج)
سـاَلةكة كـة   3سـاَل تَيسـتَيكي طرنطـةش دواي     1ساَل لة ايش كردنش كـةمن ثـَيب وايـة     3كة اةم كةسة لةدواي 

فةرةزةن لَيرة وابَيتش دواي اةو ماوةيةش زةمانةتي مانـةوةي ضـية؟ش لةِراسـتيدا ايمـة ضـؤنش اـةو شـتة فـةرز         
سـاَلة لـة    11ش كة اةو كةسة لةالي خؤي قبـوَل بكـاتش يـةعين كةسـَيك اـةوة      دةكةين بةسةر كةرتي تايبةتدا

سـاَلش لةوانةيـة دةربكرَيـتش اةمـةش      3وةزيفةيةكي عامدايةش تؤ كة نةقَلي دةكةي بـؤ كـةرتي تايبـةت دواي    
بةقازاجني كةرتي تايبةتةش يةعين هةست دةكةيت اةم ماددةيـة زؤرتـر موراعـاتي كـةرتي تايبـةتي كـردووةش       

موراعاتي فةرمانبةرةكةش من ثَيب واية كةرتي تايبةت و كةرتي عام هياوازييةكةيان لةوةدايةش كة اـةم  نةك 
ــرةدا           ــةت لَي ــة دةوَل ــةتيش بؤي ــةتي خؤي ــدي تايب ــةويش بةرذةوةن ــَ دةداتش ا ــدي طش ــة بةرذةوةن ــي ب طرنط

خةمي هةبَيتش اةمة بةرذةوةندي اةو فةرمانبةرة ِرةضاو بكاتش بؤية كة دةضَيتة كةرتي تايبةتيشش هةمان 
ضــي بةســةر دَيــتش ضارةنووســةكةي ضــي دةبَيــتش بــةض االيــةتَيك وميكانيزمَيــك اــةم مةســةلةي ضارةســةر    
ــت؟ش مــن هيــوادارم كةهــةنابي وةزيــر باســي اــةوة بكــاتش كــة تةعليماتــةكان ضــية؟ش وة ضــؤن فــةرز       دةكرَي

وة كـة نـةقَلي دااريةيـةكي خـا      ساَل ايشكردني لـة دااريةيـةكي عامـة    11دةكرَيت؟ش كة فةرمانبةر لةدواي 
دةبَيتش زةمانةتي ذيان و حةياتي ضؤن اةبَيتش ضؤن بةردةوام دةبَيـت لةكةرتي تايبةتش اـةو شـةريكةي كـة    
اةو ايشي تَيدا دةكاتش اةطةر ايفالسـي كـرد يـان فةشـةلي هَينـاش هـارَيكي تـر بـؤ نـةتوانَيت بطةِرَيتـةوة بـؤ            

ية ايشي ثَي بَيتش يـةعين مةسـةلةكة لَيـرةدا اةوةيـة نابَيـت اَيمـة       دااريةكةي خؤيش داارة عامةكة كةلةوانة
ماددةيةك دابنَينيش كة حكومةت بـؤ خـؤ ِرزطـاركردن لةاـةو ِرَيـذة زؤرةي وةزيفـة كـةخؤي تـووش كـردووةش          

 .اَيمة بةشَيوةيةك ضارةسةري بكةين كة لةسةر حسابي فةرمانبةر بَيتش سوثاس
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 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

 .هةنابتش بةِرَيز عومةر نورةديينش فةرمووسوثاس بؤ 
 
 
 

 :بةِرَيز عمر محة امني خدر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةِراستيدا اـةو فكرةيـةي كـة اـةم مـاددةي بؤداِرَيـذراوةش فكرةيـةكي بـاش و ضـاكةش بـةيم شـَيوازي داِرشـتين             
طة نـةتوانَي بـاش اـةو مةبةسـتة بثَيكَيـت      هؤرَيك لة تةم و مذي و ااَلؤزي ثَيوة ديارةش كةااوا بَينَيتةوة ِرةن

كة بؤي دانراوةش بؤ منوونة باسي نةقَل و طواستنةوة دةكاتش بةِرَيزان كة كارمةندي حكومةت دةطوازرَيتـةوة  
هةم ناونيشاني وةزيفي دةمَينَيتش هةم ح وق و ايمتيازاتي دةمَينَيتةوةش بةيم كة دةضـَيتة كـةرتي تايبـةت    

دةداتش هـةم اـةو ح ـوق وايمتيازاتانـةي نـامَييَن كةلـةناو حكومةتـدا هـةيبووةش         هةم عينوانةكةي لةدةسـت  
بؤية لـةهياتي طواسـتنةوةش بةِراسـَ لـةباتي طواسـتنةوة وشـةيةكي تـر بَيــتش وةك دةسـتبةردار بـوونش يـان            

َيتة ِرؤيشتين يةكجارةكي لةحكومةت بؤ بةكار بَيتش ضونكة بةِراسَ اةوة نةقَل بوون نيةش بةِرةاي من ناضـ 
ضوارضَيوةي نةقَل بوونةوةش هةروةها كَين اةوانةي كة نةقَل دةبنش من كةرتي تايبةت  ش بةاةزموون ترين 
و باشدين كارمةند لةناو حكومةت دةبةم بؤ كةرتي تايبـةتش كـة اـةوةش ديسـان بـؤ خـؤي شـايةني لةسـةر         

مةَلةكردنــة لةســةر ديــاردةي  وةســتانةش هــةر ديــارة يــةكَيك لــةو ااماجنــةي كــة بــؤي دانــراوةش مةســةلةي ما   
هةيوسان و بَيكاريش بةيم اةو هؤرة بَيكاريية كة لَيرةدا اةم ماددةيـة عيالهـي دةكـاتش بَيكـاري داثؤشـراوة      
لةناو حكومةتداش هةيوساني ناو حكومةتـةش نـةك تـةعامولكردن لةطـةَل بَيكـاري نـاو كؤمـةَلطاش بؤيـة ِرةنطـة          

يـة بطـؤِرين بَلـَيني كـةرتي تايبـةتش لةدةرضـوواني زانكـؤو ثـةميانطاكان         اَيستا اَيمة هةوَل بـدةينش اـةم ماددة  
ساَلش بِرَيـك هاوكـاري دةكـةينش باشـد و دةقيـ  تـر        3كةلةالي خؤي ايشيان بؤ دةدؤزَيتةوةش اَيمة بؤ ماوةي 

وَي بَيت لةوةي كة اَيمة خةَلك بكةين بة فةرمانبةرش ثاشان هةوَل بدةين بينَيرينـة نـاو كـةرتي تايبـةتش لـة     
بةم شَيوةية ِراستةوخؤ دياردةي بَيكاري لةناو كؤمةَلطادا هةيةش لة ِرَيطةي كـةرتي تايبةتـةوة تـؤ ضارةسـةري     
دةكةيتش هـةروةها ثشـتيواني و هانـدانيش بـؤ كـةرتي تايبـةت دةكـةيتش سـةبارةت بةمةسـةلةي هاوكـاري و           

ــةيم د       ــةش ب ــةرتي تايبةت ــاني ك ــؤ دامودةزطاك ــاتر ب ــرةداش زي ــة لَي ــؤ    هاندانةك ــي ب ــك لةهاندانيش ــت هؤرَي ةبَي
كارمةندةكة تَيدا بَيت بةِراسَش بؤ اةوةي تةشجيك بَيتش هةوَل بدات كاري خؤيش كارمةندي خؤيش عينواني 
خؤيش شوَيين كاركردني خؤي لةناو حكومةتدا بطوازَيتةوة بؤ كـةرتي تايبـةتش وةكـو بـةِرَيزان باسـيان كـردش       

ؤرَيك لة ترس ودَلةِراوكَي لةاليةن فةرمانبةر بهَينَيتة ااراوةش اةطةر كارمةندَيَ و ثيشة لةناو حكومةتدا ه
زةمانةتي بةردةوامي اةم ح وق و ايمتيازاتة لةاليةن كةرتي تايبةتةوة نةبَيتش بؤية بةِرةاي مـن لـةهياتي   
 اةوةي بَلَيني نيوةي مووضةكةيش ِراسـتةوخؤ بـؤ كـةرتي تايبـةت دةضـَيت و اـةو هانـدةدةينش دةبَيـت هـةولَ         
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بــدةين بةشــَيك لــة مووضــةكةي بــدرَيت بــةو كارمةنــدةي كــة لــةناو حكومةتــةوة خــؤي دةطوازَيتــةوة يــان     
بةتةعبريَيكي تر حكومةت بةهَي دةهَيَليتش دةضَيت بؤ كةرتي تايبةتش واتـة ثَيويسـتة تةشـجيك و هانـداني     

 .كارمةندةكةشي تَيدا بَيـتش زؤر سوثاس
 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

 .نابتش بةِرَيز شةومن حممدش فةرمووسوثاس بؤ هة
 :بةِرَيز شومن حممد  ريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكاني من لةاليةن هاوِرَيكامنةوة كرانش بؤية ثَيويست ناكات دووبارةي بكةمةوةش زؤر سوثاس
 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

 .دةستخؤشش سوثاسش هاوِراز خؤشناوش فةرموو
 :امحدبةِرَيز هاوِراز شيخ 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بةو ماددةيةش ديارة دةقي اةو ماددةية لة ياساي بودهةي اةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق اةمسـاَل     
ثةسةند كراوةش هةروةكو بة دوو بِرطةش هاتووة لـةوَيش اـةوة بـؤ زانيـاريش نـازامن مـن لةسـةر اـةم ماددةيـة          

ن اةم ماددةيـة بـة ديراسـة كـراوة؟ش ضـونكة بةِراسـَ اَيمـة هةميشـة         ثرسياري اةوةم هةيةش اايا لةكوردستا
لةطةَل اةوةداينش كة هـةلي كـار زؤرتـر فـراوان بَيـتش زؤرتـر خـةَلكي دابـةزرَيتش بةتايبـةتي بـواري كـةرتي            
تايبــةت كــة بــوارَيكي طرنطــةش بــؤ اــةوةي اــةم قورســايية كــة هةيــةش اــةم هــةموو فةرمانبــةرةش اةطــةر ِرووة   

كةشــي نــةبَيت كــة لةسياســةتي بودهــةدا هــاتووةش ديــاري بكرَيــتش مــن نــازامن كــة اايــا حكومــةت  ِراستةقينة
لةخزمةتي فةرمانبةراني خؤي هَيندة بَي نيازة؟ش اايا اةوانة لة ض ثلةيةكن كة لة كةرتي حكومةتـةوةش يـان   

ب وايـة اةطـةر اَيمـة    كةرتي طشتيةوة ن َل دةبن بؤ كةرتي تايبةتش اةمانة لَيرة وازح نيـة بةِراسـَش مـن ثـيَ    
زياتر بـواري كـاركردنيش بِرةخسـَيننيش هـاني تـازة دامـةزراوان بـدةينش وة ايمتيـاز بـؤ اـةوان زيـاد بكـةينش             
لةهياتي اةوةي اةم كارة بكةينش ايمتيازات بؤ اةوان زياد بكةينش بـؤ اـةوةي لـةبوارةكاني كـةرتي تايبةتـدا      

اشـا دةكـةمش وةكـو كـاك عـةدنان وتـيش موراعـاتي زؤري بـؤ         كار بكةنش من بةِراسَ هَيندةي اةو ماددةية تةم
كةرتي تايبةت تَيدايةش من ثَيب واية نازامن كةرتي تايبةت لـةالي اَيمـة كـة هةيـةش هاوكـاري زؤري دةكرَيـتش       
ــة           ــذَيك دةردةضــَيتش ل ــة كؤلي ــة ل ــةجنَيكي اَيم ــة ط ــك ك ــت كاتَي ــتش بؤضــي نابَي ــؤ دةكرَي ــانكاري زؤري ب ااس

تش ثَيب واية توانايةكي باشي ثَييـة بـؤ كـاركردنش اايـا اَيمـة هَينـدة ناثَيويسـتني بـةو         ثةميانطايةك دةردةضَي
 .فةرمانبةرانةي كة هةمانة؟ش بةو شَيوةية بيانطوازينةوة بؤ كةرتي تايبةتش زؤر سوثاس

 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز محدية مَروفش فةرموو
 :بةِرَيز محدية مَروف امحد
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ش ثَيشنيار دةكةم اةوةشي بؤ زياد(ج)زؤربةي قسةكاني منيش كرانش بةيم اةوة ثَيشنيار دةكةم لةخاَلي 

بكرَيتش اةطةر وةزارةتي دارايي واابووري ِرَينمايي دةركرد ومةرهي داناش اةوة با بةسـةيحيةتي هـةردووال    
 .فةكاني هةردووالش بةتايبةت فةرمانبةري طواسداوش سوثاسبَيتش بةووردي و بةلةبةرضاو طرتين ما

 
 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز امحد وةرتيش فةرموو
 :امحد ابراهيب علي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هانـداني هاوويتيـان    لةِراسـتيدا ش لة ثرؤذة ياساي بودهةش 13كة دةبَيت بة ماددةي  11سةبارةت بةماددةي 

بؤ كاركردن لة كةرت  تايبةت و طواسـتنةوة  ايختيـار  كـارَيك  باشـة اـةم هاندانـة بـؤ اـةوة  كـة كـةرت            
تايبةت طرنط  ثَ  بدرَيتش بةِرا  من اةم طواستنةوةية طواستنةوةيةك  اارةزومةندانة بَيت باشةش سةرةتا  

واســتنةوة  فةرمانبــةر بةشــَيوة  اارةزومةندانــة لــة ماددةكــة لةطــةَل طواســتنةوةكةدا بنووســرَيت لــةكات  ط
فةرمانطةيةك لة فةرمانطةكان  هةرَيبش كة بودهةكـة  لـة ناوةنـدةوة يـان خؤبـةخؤ ديـارة لـة كورديةكـةدا         
شتَيك  ثةِراوة كة بودهةكة  لة ناوةندةوة يان خؤبةخؤ دةدرَيت يان تةمويل دةكرَيـتش اـةوة نةنووسـراوةش    

طواسـتنةوةيةك  اارةزوومةندانةيـة يـان بـة ايجبـار  حكومـةت  هـةرَيب كَيـ  بـوَ           اايا اةمة طواستنةوةية 
اةيطوازَيتةوة؟ بةِراست  لةبةراةوة من باشة اةم وشةية لةسةرةتا  ماددةكةوة زيـاد بكرَيـتش اةمـة يةكـةمش     

يذنـة  دارايـ    ثاشان هةردوو خاَل  أ و ب وةكو لة ثَيشنيارةكة  ِراثؤرت  ليذنة  ياساي  هاتبوو كة بةِرَيز ل
نةخيوَينـدةوةش ثَيموايــة هــةردووكيان يــةكن اــةو دوو خاَلــة دةكرَيــت بكــرَين بــة يــةكش هــةردووكيان لةيــةك  
بدرَينش بةيم سةبارةت بة نيوة  اةو ِراتبة  كة اةو دااريةية فةرمانبةر  بؤ نةقل دةكرَيتش اايـا بةِراسـت    

سليب بةو فةرمانطةيـة دةكرَيـت؟ بؤضـ  لةِرَيطايـةك      بؤض  اةم نيوة راتبة دةدرَيت بةم دااريةيةش بؤض  تة
ترةوة حكومةت نايـدات بةكارمةنـدان  خـؤ ؟ اةطـةر اـةو ثارةيـة بـدرَيت دااريةكـة خـؤ  ِرةنطـة منـةتَيك            
لةسةر اةو فةرمانبةرة دروست بكات كة ثارةكـة  ثـَ  دةداتش بةِراسـت  اايـا نيـوة  اـةو ِراتبـة لةطـةَل اـةو          

ةِراتبَيك  تةواو  اةو كارمةندة كة  بؤ اةو فةرمانطةية يان بؤ اةو كةرت  تايبةتـة  نيوةية ثَيكةوة دةبَيت ب
نةقل كراوةش يان نـا؟ لةبةراـةوة مـن ثـَيب باشـة بـة ِرَيطايـةك  ديكـة و بـة االيـةتَيك  ديكـة اـةم مووضـةية              

ة  تـر  لـةو   بدرَيت بة كارمةندةكان لةِرَيطـة  بانكـةوة تـا سـَ  سـاَل نيـوة ثارةكـة بـة خـؤ  بـدرَيت و اـةو           
شوَينة  كةبؤ  نةقل دةكرَيت لةكةرت  تايبةتةوة ثَي  بدرَيتش ديارة سةبارةت بة تةقاعود  اةمة بؤ خؤ  
زؤر طرنطة كة هاوكارامن باسيان كردش طرن  لَيرةدا اةوةية كة اةوكارمةندة  كـة دةطوازرَيتـةوة بـؤ كـةرت      

اين  خزمةت  بؤ حساب بكرَيـت يـان نـا؟ لَيـرةدا     تايبةت اايا زةمان  اةوة هةية كة خانةنيشني بكرَيت و س
ااماذة  ثَ  نةكراوةش ِرةنطة باس كردن لةمةسةلة  خانةنيشين  ثةيوةند  بة ياسا  خانةنيشيين و ياسـا   
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زةمانةوة هةبَ ش بةيم ثَيمواية لَيرةش طرن  بووش ضونكة لَيرة دواتر لة بِرطة  ج دا ااماذة بةوة دةكات كـة  
داراي  واابوور  تةعليمات دةردةكات بؤ هَ  بةهَ  كردنـ  اـةم فةقةرةيـةش واتـة اـةو كاتـة       دةبَ  وةزارةت  

زةوابتةكان لةوَيدا دةردةكةوَ  كة مةرهةكان  ضـيةش لةبةراـةوة اةطـةر ااماذةيـةك لَيـرة بـدرابا بـؤ اـةوة          
لـة تـةقاعود     كةماف  اـةو كارمةنـدة ثـارَيزراو بَيـت لـةكات  نـةقل كردنةكـةداش طرنطيشـة لـةوةدا كـة بـاس           

دةكرَيت تةمةن  تةقاعود  تةمةن  ساين  خانةنيشـين  كـةم بكرَيتـةوةش بـةيم ِرةنطـة زؤر ثةيوةنـد  بـة        
 .ماددةكة  اَيرةوة نةبَ ش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
اـةم  زؤر لة موداخةلة  بةِرَيزان اةوة بوو كة شةرحيان كـردش يـةعن  بـةديلَيك نـةبوو كـة ماوةيـةك  زؤرة       

ماددةية لة ليذنةكانة و لةبةردةستة موناقةشة كراوةش بةيم بةديل نـةبووش هةنـدَي تـةرح هـةبوو كـة ايل ـا       
 .بكرَيتش نيزام  كاك برهان فةرموو

 :نيبةِرَيز برهان رشيد حس
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ةر  منـ  وةرطـرت كـة      بودهة  عرياق  وةرطرياوةش بـةيم اـةوة  نـةز    11تةبيَ  اةم ماددةية لة ماددة 
هَي  سةرنج بوو لةال  من لةكوردستاندا لة وةزارةت  دارايـ  بةِرَيوبةرايـةت  طشـت  خانةنيشـينمان هةيـةش      
ِراستة دةزطا  ثَيشمةرطة دَيرينةكانيشمان هةيةش خانةنيشين ش بةيم اَيمة شتَيكمان نية ناو  مواةسةسـة   

ــةمزانيوة شــت    ــتش ن ــاع  بَي ــؤ    تــةقاعود و زةمــان  ايجتم ــةم بيســتووةش بةِراســت  اةمــة ب   وامــان هــةبَ ش ن
شـةش  ( )928)دا 1116باس لةوة دةكات كة لة  1111مةوزوعَيك  تر ِرامان دةكَيشَ ش كة لة تةخسيسات  

مليارَيك و حةوت سـةد و  )اةم ساَل ( حةوت سةد و هةشتا مليؤن) 31/9و تا ( سةد و ضل و هةشت مليؤن 
ِرا اةكَيشَ  بةخؤيةوةش اةو ثارانـة  كـة وةرطـرياوة سـاين  ثَيشـوو كـة بـة        ش اةمة شتَيك  تريش (دوو مليؤن

 .راتب دةدرَ  1691  ساَل   15ثَي  تةعليمات  
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ااراس فةرموو.كاك برهان بةسة تَ  طةيشتنيش نيزاميةكةت طةيشت دةست خؤشش كاك د
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤك  ث
هةروةكو بةِرَيزت فةرمووت دةربارة  بؤضوون  اةندامة بةِرَيزةكان اَيمةش هـةمان بؤضـوومنان ال دروسـت    
بووةش بة ثَي  بؤضوون  سةرؤكايةت  ليجنةش اةو ماددةية كة هاتووةتة ثرؤذة ياسايةكةوة لةو مونتةَلةقـةوة  

و دةستةبةر  كؤمةييةت  دةربكاتش بة ثَي  شني رَيب بةتةماية ثرؤذة ياسا  خانةنهاتووة كة حكومةت  هة
بؤضوون  اَيمة و بة ثَي  بؤضوون  سةرؤكايةت  ليجنـةش اـةو بؤضـوونانة  كـة اَيسـتا ايسـارة كـرا لةاليـةن         
ــراش         ــاتو ثةســةند ك ــةر ه ــةوة اةط ــة ياســاية ببينين ــةو ثرؤذةي ــةتوانني ل ــةوةش وةيمــ  ا ــة بةِرَيزةكان اةندام
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دةمَينَيتــةوة بــة كراوةيـ  اةوةنــدة  ســةرؤكايةت  ليذنـة تَيبينــ  كــردش   لةبةراـةوة اــةو بؤضــوونانة هـةروا   
 .اةوة  تريش بةهَ  اةهَيلَيب لةِرَيطة  هةنابتةوة بؤ بةِرَيز نوَينةر  حكومةت لَيرةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك خورشيد فةرموو
 

 

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةطةر بَيتو اَيمة دةرطا بكةينةوة خةَلك لـة دةوااـري    / اةو ماددةية وةكو بَلَي  دوو سةرةيةش يةك بةِراست 
حكومةت بضَيتة قتاع  خاسش اةوا هةرض  فةرمانبةر  زيرةك و مةحاسب  زيرةك و اةوانـة  بـة توانـا و    

هاتنـة كوردسـتانش   شيان لة كـةرت  حكـوم  دةضـنة كـةرت  تايبـةتش تةهروبـةش كـة ِرَيكخـراوة بيانيـةكان          
هةرض  موهةندس و فةرمانبةر  زيرةك هةبوو لة كةرت  عام ضوونة كةرت  تايبةتش اةمة لَيرة حكومةت 
زةرةرَيك  زؤر دةكاتش اةطةر بَلَيني دةرةهـات  شـا رش دةرةهـات  شـا ر ِراسـتة ايحتمالـة هةنـدَيك دةرةهـة         

اةسـَل  اـةو ماددةيـة    / م دةدرَيـتش دوو دروست بَ ش بـةيم لةسـةر حسـاب  اـةدا  حكومـةت اـةو شـتة اـةجنا        
شوَين  لَيرة نيةش ضونكة زؤر تةسااوالت  بةدواوةيةش مةسةلةن من لةكةرت  عام بضمة كـةرت  تايبـةتش دوو   
ساَل لة كؤمثانيايةك ثاش  خيالف بوو لة مابةين  من و كؤمثانياكةش دةركرام يان ايس الةم داش مةسريم ض  

دايةش لةبةراةوة بةِراست  اـةم خاَلـة هَيطـا و كـات  اـةوة نيـة اَيمـة ثَيشـنيار         دةبَيتش زؤر شت بة دوا  اةوة
دةكةين اةوة هةَلبطرَيت بؤ كاتَيك  تر هةتا اةو ياساية  اَيمة باس  لَيوة دةكـةين ثةسـةند دةكرَيـت و زؤر    

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

زةف ايجبارةن دةبَ  هةتا مردن لـة هَيـ  خـؤ     بةِرَيزان نوقتةيةك هةية كة باس  بكةينش كة عامل يان مو
بَيت اةمة طوناحة و دذ  ماف  مرؤظةش اينسان اازادةش مـةهالَيك  تـر هـةبَيت و ثَيـ  خـؤش بَيـت دةضـَيتش        
زؤر زؤر تةبيَيةش يةعن  اَيمة نابَ  خةَلك  خؤمان ثابةنـد بكـةينش تـةوق بكةينـة بـان تـؤ اـيلال بتـةوَ  و         

بــةس كــة ماددةكــة هَيــ  لَيــرة نيــةش اــةوة مةســةلةيةك  تــرةش هــةناب  وةزيــر   نةتــةوَ  اــةبَ  لَيــرة بيــتش 
 ِروونكردنةوةتان لةسةر ؟ 

 (:وةزير  داراي  و اابوور /)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةبان 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 ديارة اـةم ماددةيـة زيـاتر بـؤ اةوةيـة كـة هةنـدَ  زةخـت لةسـةر حكومـةت البضـَ  و لـة عـةين  وةختـيش              
تةشجيَ  كةرت  تايبةتش اةم مةوزوعة زؤر ديراسةت كراوةش ديارة لة ثَيشةوة كة اةم ماددةية بةو شَيوةية 

هاتووة اةمة عيالقة  بةو دااريانةوة هةيـة كـةوا تـةمويل     ( أوال)ديارة مةوزوع  أ كة لة ( أ و ب)هاتووةبة 
ربـح و خةسـارةيان هةيـةش اـةوة  تـر كـة        زات  دةكرَينش بؤ منوونـة دااـرية  كارةبـاش كـة اـةو دااريانـة  كـة       
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دا هــارَيك  تــر باســ  كردووةتــةوة اــةوة بــؤ اــةو دةوااريانةيــة كــة رةبتيــان بــة خةزينــة   ( ب)هــاتووة لــة 
مةركةزيةوة هةيةش بة خةزينةوة هةيةش مةوزوع  اةم نةقَلة اةمة شتَيك  ايختياريةش هةركةسَ  كة بيةوَ  

ف بـَ  و بيـةوَ  لـةوَ  بـَ  و مةعاشـةكة  لـةوَ  زيـاترة و ثَيويسـت          لة كةرت  تايبةت تةعني بَيت و موةزة
بةوةية لةوَ  بذيتش داوا ثَيشكةش دةكات بؤ حكومةتش اةو وةختةحكومةتيش ديراسـةت  دةكـاتش اايـا اـةو     
وةزيفةية تةاسري ناكاتة سةر وةزع  حكومةتش اةطةر بزانَ  اةو وةزيفةية ثَيويست  ثَ  نيةش اةو عنوانة  

ت نية موافةقةت دةكات و دةرواتش مةوزوعةكة لَيرة اةم طواستنةوةية بةو شَيوةية نيـة بـةو شـَيوة     ثَيويس
اةو خؤ  موةزةف بووة لة حكومـةت داو خزمـةت  خـؤ  هـةبووةش اَيسـتا دةضـَيتة كـةرت  تايبـةت لـةوَيش          

نون  تـةقاعود  عةين  خزمةت  خؤ  هةيةش ضونكة لةوَيش هةر مةمشولة بة قانون  تةقاعود و زةمان و قـا 
و زةمان كة لةوَ  وةر  دةطرَيتش لةطةَل اةو خزمةتة  اَيستا   يةك ايزافـة  سـةراةو  تـر دةكرَيـتش بـة      
ثَي  قانونش باس لةوة دةكرَيت كةوا داارية  تةقاعود و زةمان نيةش بةَلَ  داارية  تةقاعود و زةمـان هةيـة و   

  و زةمـان  عـاميش هةيـةش وة مـدير عامةكةشـ       مديريةت  تةقاعود  عام و تةقاعود و زةمـان  ايجتمـاع  
ةو ثارةشيان زؤرة و ثارةكةشيان اَيستا دةيانةوَ  ايستيسمار  ثَ  بكةنش اةم مةوزوعـة  (حاه  رسول)ناو  

كة اَيستا بةو شَيوةية هاتووةش بة نيسبةت  حكومةتيش كة بِريار  داوة كةوا دةعميان بكـات و بتـوانَ  اـةو    
ش يةعن  بؤ اةوة  كة هةموو كةسَيك مةمشول بَيت ...... بؤ اةوة  لةوَ  اةوانيش خةَلكة  كةوا ِرؤيشتووة

بة قانون  تةقاعود و زةمانش خزمةتكردنش بة نيسبةت  خزمةت  تةقاعوديةوة ض قانون  تةقاعود و زةمـان  
تيـا  بَيت ض قانون  تةقاعود  خدمـة  مـةدةن  بَيـتش بـة هـةمان شـَيوةيةش ِرةنطـة هةيـة هةنـدَ  تـة ريات            

هةبَ  لة ايشةكانداش اَيستا حكومةت ديراسةت  اةوة دةكات كةوا ايشةكانيان تةقاروب ثـَ  بكـات و بينَيـرَ     
 .بؤ ثةرلةمان  بةِرَيز بؤ اةوة  موسادةق  لةسةر بكرَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .كاك عبدالسالم نوقتة  نيزاميت هةيةش فةرموو

 :ي صد مصط ىبةِرَيز عبدالسالم 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

من نيزاميةكةم وةكو سةرؤك  ليذنة  كاروبار  كؤمةييةتية كة ضةند ضةمك و داتـا بـاس كـرانش دةترسـب     
وشـة  نـةقل توخـوا مـن لةطـةَل كـاك عمـريش        / بَينن لةناو اةو ياسايةش اةطةر ِرَيطام بدة  هةنابت؟ يةك

ةبَ ش اةمة نةقل نيةش اةوة كؤتاي  هَينانة بة اـيش كـردن   باسب كردش نةقَل لةناو فةرمانطةكان  حكومةت ه
لة فةرمانطة  ِرة ـ  و ضـوونة نـاو كـةرت  تايبـةتش هيـوادارم سـي ةيةك  بـؤ بدؤزنـةوةش تـةعني كـردن و            
خزمةت و ثلة و مووضة و خانةنيشني لة تايبةت زؤر زؤر هياوازةش هيض عيالقة  بـة حكومةتـةوة نيـة لـة     

ساية باس  اةو حاَلةتة ناكاتش باس  عةكسةكة  دةكاتش اةطةر يةكَيك ضةند ساَل لة ياسايةكة وازحةش اةو يا
لـة أ و ب  / كةرت  تايبةت ايش  كردو  بِريار  دا بضَيتة كةرت  حكومةتش بؤيـة اةمـةش وازح نيـةش سـَييةم    

دارايـ    وةزارةتـ  % 51تَ  طةيشتنَيك  سةير هةية اةطةر بـاش بيخـوَينن دةتـوانرَ  وا تةفسـري بكرَيـت كـة       
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دةداتـة اـةو كؤمثانيايـةش اةطـةر بيخوَيننـةوة اـةو       % 51دةيداتش اـةو فةرمانبـةرة و فةرمانطةكـة  خؤشـ      
يةكـة   %51مةعنايةش دةداتش ضيمان كرد هةمان ثارةمان دا كةض  من دةزامن مةبةست اـةوة نيـةش تـةنها    

دةقَيك دَيتش ِرةنطة اَيمـة دوو   وةكو 36دووةمةكةية وةكو ايشارةم ثَي  دا لة ثرؤذة  هةمواركردن  ياساي 
هةفتة  تر موناقةشة  بكةينش بؤية تةسةور ناكةم لَيرة سوود  هةبَ ش ضـونكة اـةوة بـؤ ثـرؤذة  ياسـايةش      

 .بؤية من داوا دةكةم بري  ىَل بكةينش اايا ثَيويستة اةمة؟
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .عل  فةرموو.طةيشت زؤر سوثاسش كاك د
 (:وةزير  ثالندانان/)د عل  سن.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
تةبيَ  اةو ثَيشـنيارة  كـة لـة رَيطـا  بـةِرَيزان وةزارةتـ  دارايـي و اابووريـةوة تـةرح كـراش هةرضـةندة لـة             
عرياقيش فكرةكة هةيةش بةيم خؤ  هةر فكرةكة لة ويتان  هيهانش هةموو حكومـات تـةعامول لةطـةَل اـةو     

ــةَل       ةن هةر بة سَ مةوزوعة دةكةنش عادةت ــجيك لةط ــانيش تش ــجيَةكة  ي ــةما تةش ــان ا ــةش ي شَيوازيش
وةكو اـةو حاَلةتـةش يـانيش كـة بارةكـةش يـانيش كـة ايشـةكةش كـة          ( ايني سةنتيظ)حةوافزةش لةطةَل هةندَ  

بارةكة زؤر قورس بوو اةبَ  بة ايجباريشش خؤ اةوةش هةيةش يـةعن  خـؤ اـةو زاهريةيـةش هةيـةش يـةعن        
وشكلة تةماشا  بكـةينش لةبةراـةوة بـة حةقي ـةت اـةوة  كـة لةتةرحـةكان باسـكرا خـؤ  اةمـة           اَيمة با بة

بةشكلَيك  عام حةمتةن اةمة دواتر بة تةعليمات كة تةنزيب دةكرَيتش تةعليماتةكان دةبَ  زؤر دةقي  بَيتش 
بــاش بــووةش بــةس اَيســتا وةكــو مةبــدةاَيك لَيــرة تــةرح كــراوةش اَيمــة لــةناو حكومــةت اــةم تةرحــةمان ثــَ    

هةرضةندة اةطةر وةكو موعادةالت  كيمياو  اةطةر اةم موعادةلة قانونية ايستناد  لةسةر موعادةالت  تر 
بة ِرَيكوثَيك  نةبَيت خةلةىل تَيدا دةبَيت حةمتةنش من نازامن ليذنـة  ياسـاي  ايحتمالـة مةسـةلةن تـةقيم       

لةطـةَل ياسـا  كـارو اـةوة  كـة بِريـارة لـة        ( دنيـة اخلدمـة ا  )اةوة بكةن كة اايا اةمة لةطةَل ياسا  قـانون   
نش اةطـةر لةطـةَل   اامـاذة  ثَيـداش كـة بَيتـة تـةرح كـرد      خيالىل اةم ماوةية اةوة  كة بـةِرَيز كـاك عبدالسـالم    

اةوانـة تـةعاروز  نـةبَينت حةمتــةن لـة تةفاسـيَل  تةعليماتـةكان  دةكرَيــتش تةعليماتـةكانيش ثَيشـ  اــةوة         
دانا تةرح  اـةوة   .يذنة  ياساي  بكةنش بةمةبةست  تةتبي  كردن ش بةِرَيز كاك دمةسةلةن ايستشارة بة ل

هةبوو مةسةلةن اةوة فةقةت بؤ ايزافة كردن لةسـةر ش بـةِرةا  مـن اـةوة شـتَيك  خـراك نيـةش مةسـةلة          
اةوةش اةطةر هاتو هةركةسَيك اةطةر ويست  لة قتاع  تايبةت ايش بكات هةتا اةطةر بة نيسبةتَيك  كةم 
تر بَيتش اةوة لةال  اَيمة تةرح نةكراش اةطينا ال  خؤمان طفتوطؤ  دةكـراش وة بـؤ اةوانـة  كـة بـةِرَيز كـاك       
ــرةش        ــةبَيتش اةطــةر لَي ــةناو تةعليماتةكــةش ن ــداش حةمتــةن اةطــةر حــدودَيك ل ــة اامــاذة  ثَيي خورشــيد ك

خـؤ  موافةقـةت  بةرثرسـ     دابندرَيت دةكرَيت بؤ اةوة  كة ايشةكة مادام تةهروبةيةك  نوَييةش حةمتةن 
دااريةكة يان بةِرَيوبةرة طشتيةكة مةتَلوبة بؤ اةوة  اةو شةخسة ايجازة  ثَ  بدرَيت كـة بـِرواتش دةكرَيـت    

هـةزار كـةس    15هةر بؤ اةوة  كة اةوان بؤ البردنـ  هةنـدَ  مةترسـ  تـر سـةقفَيك  ضـؤن بـؤ تـةعينات         
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 5اَلش مةسةلةن بَلَيت حكومةت  هةرَيب دةتوانَ  هةتا داندراش لَيرةش مةسةلةن سةقفَيك دابندرَيت بؤ اةمس
هةزار كةس بةو شكلة تةمويل بكات يـان ايجازةيـان بـداتَ ش حةمتـةن لـة خـيالىل        11هةزار كةس يان هةتا 

ســاَلَيك نةتاايجــةكان  مــةعلوم دةبَيــت اةطــةر موفيــد بــوو هــةم لــة هينــةكان ايســتفادة  ىَل دةكرَيــت و بــة  
 .عةكسيشةوةش زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  ياساي  ااخر ِرةايتان؟ كاك عون  فةرموو

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
اَيمــة لــة ســةرؤكايةت  ليذنــة  ياســاي  دوا  طــوَ  بيســت بــوون  ِراوبؤضــوون  اةنــدامان  بــةِرَيز لةســةر     

كةرت  تايبةت طرنط  ثَ  بدرَيتش ثشتطري  لةهةر بابةتَيك دةكةين  ماددةكةش اَيمةش لةطةَل اةوةداين كةوا
بةو شَيوةية كة باس  ىَل دةكرَيتش بةيم لَيرةدا اَيمة باس  ياسـا  بودهـة  هـةرَيم  كوردسـتان دةكـةين بـؤ       

ؤذةك واتة هةر ض االيةتَيك هةبَ  تةنها بؤ ساَلَيك دةبَيتش اَيمة لَيرة لةطـةَل اـةوةين كـةوا ثـر     1111ساَل  
كـة خوَيندنـةوة  يةكـةم  بـؤ      1621  ساَل   36لةبةردةم ثةرلةمان داية بة هةموار كردن  ياسا  ذمارة 

كراوة و ااراستة  ليذنةكان كراوة و اَيستا لةبـةردةم ليذنةكانـة بـؤ طفتوطـؤ كـردنش دةتـوانني اـةو ماددةيـة         
ةَل سةرؤكايةت  ليذنـة  ياسـاي  بةباشـ     لةوَ  ضارةسةر  بؤ بكةينش واتة لَيرة اَيمة دوا  وتوَيذ كردن لةط

دةزانني اةو ماددةيـة ايل ـا بكرَيتـةوة و نـةمَينَ  تـا اةجنامـدان  ثرؤذةكـةو طفتوطـؤ لةسـةر كردنـ  وش زؤر           
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ــةند      ــوون  ضـ ــةمان بؤضـ ــدامان  ثةرلـ ــة  اةنـ ــؤ و موداخةلـ ــةمانش دوا  طفتوطـ ــدامان  ثةرلـ ــةِرَيزان اةنـ بـ
انتارَيك  بةِرَيز هةية كة ايل ـا بكرَيـت اـةم ماددةيـةش دوو نوقتـة  نيزانـ  هةيـةش كـاك محـة سـَيد           ثةرلةم

 .وسؤزان خانش سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ةش خـؤ  ثاش تةوزيح كردن  بةِرَيز وةزير  ثالندانان و وةزير  داراي  دةركةوت كة اةمـة قةسـدةكة  خَيـر   
قةسدةكة  شةِر نية اـةم ماددةيـة لَيـرة دانـراوةش قةسـدةكة  اـةوة نيـة كـة خـةَلك بـة زؤر نـةقل بكرَيـتش             
قةسدةكةش  اةوة نية حكومـةت زةرةر بـدات لـة هاوويتيـان  خـؤ ش بـةَلكو بطـرة اَيسـتا فةرمانبـةر هةيـة           

ةو بِريارة  بةِرَيز  ليذنة  لةهةردوو كةرتةكة ايش دةكاتش كةرت  حكوميش و كةرت  تايبةتيشش اَيستا ا
داراي  تةواو ثَيضـةوانة  ثشـتطرييةكة  خؤيانـة لـةناو ِراثؤرتةكـة  خؤيانـدا بآلويـان كردووةتـةوةش بـةِرَيز          
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سةرؤك  ثةرلةمان اةطةر ااطادار بَيتش تةواو ثَيضةوانة  بريوِراكة  خؤيانـة كـة لـةناو ِراثؤرتةكـة  خؤيـان      
 .وتوويانة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك محة سَيد فةرموو
 
 

 

 :بةِرَيز محة سَيد محة عل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

/ هةناب  وةزير  داراي  وةيم  ضةند ثرسيارَيك  ثةرلةمانتاران  نةدايةوة كة ثَيمواية طرن  بـووش يةكـةم  
ك  دامةزراو يةعن  خةَل/ اايا اةم ماددةية بؤ ساَلَيكة اة  اةطةر ثرؤذة ياسايةك كة بؤ داايب بَيت؟ش دووةم

اايـا اةمـة نةقلـة يـان     / اةو خةَلكانة  كة اَيستا تةخةروهيان كردووة و دانةمةزراون ضؤن اةوانة؟ سَييةم
اايا اةو كةواديرة نةوعيانة كة شـوَينةكانيان شـا ر دةبَيـت    / كؤتاي  هَينانة بةِراذة  اةو موةزةفة؟ ضوارةم

خانةنيشين  بؤ اةو خةَلكة عامة  كة لـة كـةرت  تايبـةت     تةقاعود  و/ ضؤن موعالةهة دةكرَيت؟ ثَينجةم
دا ايش دةكةن وةكو ثيشةوةرانش مةسةلة  كةرت  تايبةت ثَيمواية لة ثرؤذة ياسايةك  خؤ  دةوَ  و ِراسـتة  
دةبَ  حكومةتش خـاَلَيك  تـر كـة هـواب  نةدايـةوةو زؤر طـرن  بـوو بـةال  منـةوة اـةو مووضـة و سـاينة              

و دووش سـَ  كةسـ  تـريش ثَيشـنياريان كـردش ثَيموايـة ثارةيـةك  زؤر   حكومـةت          خزمةتة كة كـاك عـدنان  
دةِروا و نيوة  مووضة دةدة  بة ماوة  سَ  ساَلش اايا ضؤن موعالةهة  دةكرَيت؟ش ِراستة كـةرت  تايبـةت و   

 ........... .دةعم  كةرت  تايبةت و هةىل كار
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ة نيسبةت اَيمة ثرؤذة ياسا موناقةشة دةكةين بة تةاكيد بـؤ سـاَلَيكش يـةعن  اـةوة     لة نيزام  رةتت كردش ب
ديارةش بة نيسبةت اةوة  هةنابت باست كرد كاك عبالسالم زؤر بة وازح  ِروون  كردةوة نـةقَل لـةناو اـةو    

ايحتمالـة   موزةفانة دةبَيتش اةمة حاَلةتَيك  خاسةش لةسةر اةو زروفة  كة هةية و كة تةشـ يل  زيـاد بـووة   
 .ااراس فةرموو.هةوَلَيك بدةن بؤ اةوة   موزةف بضَيتة شوَينَيك  ترش كاك د

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

لةِراست  دا سؤزان خان ااماذة  بة نوقتةيةك دا كة ليذنة  داراي  ثةشيمان بووةتةوة لة ِراوبؤضوونةكة ش 
داراي  نـةبووش ليذنـة  ياسـاي  بـووش ثـاش اـةو طفتوطؤيـة  كـة كـرا سـةرؤكايةت            لةِراست  دا اةوة ليذنة  

 .ليذنة  ياساي  اةو ِراية  الدروست بووش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك عون  فةرموو
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 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ماددةكة هةموار بكرَيت بـةو شـَيوةية  كـة لـة ِراثؤرتةكةمانـدا      ِراستةش لة ِراثؤرت  اَيمة ثَيشنيار كرابوو كة 
هاتووةش بةيم من كة قسةكامن كرد بةناو  سةرؤكايةت  ليذنة  ياساي  تةوز ب كـرد كـة اَيمـة ثـاش طـوَي      
بيست بوون  ِراوبؤضوون  اةندامان  ثةرلةمان  بـةِرَيز لةسـةر ماددةكـة وامـان بـةباش زانـ  اـةو ماددةيـة         

تش مةبةستمان لة ايل ا كردن  اـةوة نيـة كـة ايهتمـام نةدانـة بـة كـةرت  تايبـةتش نـةخَير اَيمـة           ايل ا بكرَي
لةطةَل اةوةينة كة كةرت  تايبةت ايهتمامَيك  باش  ثَ  بدرَيتش بةيم لَيرة لةو ماددةية هَيطري ناكرَيت اةو 

خدمةش / بة دوو بابةتش يةك تروحاتانة و اةو اةفكارانة  كة قسة  لةسةر كراش ضونكة ماددةكة ثةيوةستة
  هـةموار  1691سـاَل    12تةقاعودش واتة عيالقة  بة قانون  خدمة  مةدةن  عرياق  هةيـة ذمـارة   / دوو

/ ثرؤذة بِريار  اةجنومةن  وةزيران كة ثَيشكةش كراوةش سَ / كراو كة لة كوردستان ايش  ثَ  دةكرَيتش دوو
خوَيندنةو  يةكـةم  بـؤ كـراوةش اةمانـةمان لةبةردةمـةش       قانون  ِراذة  مةهلي خدمة كة ثَيشكةش كراوةش

اَيمــة لةطــةَل اــةوةين كــةرت  تايبــةت ايهتمــام و طرنطــ  ثــَ  بــدرَيتش بــةيم نــةك بةماددةيــةكش واتــة بــة     
 .كةموكورتيةك  زؤر دةردَيت اةطةر ثةسةنديش  بكةين

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ديفـاع  ىَل بكـات كـة بَينـَ  و دوو كـةس ديفـاع  ىَل بكـات كـة         بةِرَيزان اَيسـتا وازح بـووش اَيسـتا دوو كـةس     
 .البضَيتش ضونكة ضةند بةِرَيزَيك داواي ايل ايان كردووةش كاك ِرَيباز نيزاميت هةبوو؟ فةرموو

 :بةِرَيز ِرَيباز فتاح حممود

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ش يةعن  كةس داوا  نـةكرد  1ربَيت نةك خاَل  الب 1اةوةندة  من ااطادار  ثَيشنيارةكان بووم داواكرا خاَل  
كة خاَل  يةكةم البربَيتش اةوة  كـة داوا دةكـرَ  اـةوة  كـة نيـوة  ثارةكـة سـةرف دةكرَيـت بـؤ اـةوة  كـة            

 ......... .بضَيتة كةرت  تا
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ةيـة و بـةِرة   بؤمـان هـاتووة     ناش اةسَلةن بؤ ااطاداريت بة نووسني لةبةردةست  اَيمةيةش لةبةردةسـت  اَيم 
كة ضةند كةسَيك داوا دةكةن اةسَلةن اةو ماددةية البضـَيتش لـةوَ  هَيطـا  نيـةش اَيسـتا اـةوة  كـة دةيـةوَ          

 .ديفاع  ىَل بكات كة بَينَ ش سؤزان شهاب و كاك دلَيرش  فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

حكومةت لةناو اةم ياساية اةم بِرطةية  داناوةش مةبةست  لةوة بـووة هـةم اامادةكـار     بَ  طومان كاتَيك كة 
و هةم تةرخانكردن  اةو بِرة ثارةية يـاخود هياكردنـةوة  اـةو بـِرة ثارةيـة بـؤ تـةمويل كردنـ  سـندوق           

لَيـرة دةَلـَ     (هؤن مَيجـةر )زةمانش مةبةست لَيرةدا ضية؟ اَيمة اةمِرؤ اةم بةيانية لَيرة كةسايةتيةك  وةكو 
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ثشتطري  كةرت  تايبةت بكةن بؤ اةوة  ويتةكةتان زياتر ثَيش بكةوَ ش كةواتة كليل  سةركةوتن  هةرَيم  
كوردستان لةو ااراستةية بووة كة هةتا اَيستا طرتوويةتة بةر بؤ ثَيشخستن  كةرت  تايبـةتش نـة حةرامـة و    

رة حاَلــةتَيكت دةداتــَ  بةرامبــةر بــة مــوةزةفش نــة طوناحــةش تــؤ اةطــةر ثشــتطري  كــةرت  تايبــةت بكــة ش ليـَـ 
دانة سـاَل بـَ  هـةتاوةكو ثلةكـة  بـةرز دةبَيتـةو و دةبَيتـة         11موزةفَيك لةناو دااريةكة  خؤ  دا لةوانةية 

بةِرَيوبــةرَيك يــان بــة ياريــدةدةر  بةِرَيوبــةرَيكش بــةيم لــة كــةرت  تايبةتــدا طةشــة ومنــا و بةرزبوونــةوة     
( كتابنـا وكتـابكب  )ة ااسانيةش ضونكة اةو ِرؤتينة  كـة هةيـة لـةناو دةوااـري  دةوَلـةت      هاوويتيان زؤر زؤر ب

لـةِروو  زيـاد   / لـةِروو  ثلـةو ثايـةوةش دوو   /تةرشيح  فآلن كةس دةكرَيتش لةناو كةرت  تايبةت دا نيةش يةك
  % 51 كردن  مووضةو دةخل  اةو هاوويتيانةش اةو كةسـة كاتَيـك كـة دةضـَيتة كـةرت  تايبـةت حكومـةت       

مةعاشةكة  كة خؤ  لـةال  حكومـةت وةر  دةطرَيـت دةيهَينـَ  و دةينَيرَيتـة كـةرت  تايبةتـةوة بـؤ ش اـةو          
كةرت  تايبةتة خؤناضَ  نيوةكـة  تـر  بـؤ ثِربكاتـةوةش بـةَلكو بـة ثَيـ  اـةوة  كـة خـؤ  لـةناو اةوكـةرت              

ثةيـدا دةكـاتش لةبةراـةوة اةمـة     تايبةتةيةش لةوانةية دوو اةوةندةو سَ  اةوةندة  مةعاشـةكة  خـؤ  ثـارة    
بةِراست  بؤ قازاجن  هاوويتيانةش ضةندةها كةس هةية موزةف  دةوَلةتةش بةَلَ  موحاسبة لـة دوو شـوَين كـار    
دةكاتش بةيانيان لة دةوااري  دةوَلةتة و دوا  نيوةِرؤيان لة كةرت  تايبةتـةش نـاتوانَ  دةسـبةردار  وةزيفـة      

اـةو تةقاعوديـة  كـة لـةو سـةرةوة هةيـةت ش كـة ذيـان  دةثـارَيزَ ش بؤيـة            حكومةت ببَيتةوة لةبـةر زةمـان   
اةطةر اةمـة هـةنطاو  يةكـةم بَيـتش هـةنطاو  دووةم وامـان ىَل دةكـات دووبـارة  قسـةكان  كـاك عبدالسـالم            
دةكةمةوة وامان ىَل دةكات كة اَيمة لة ضةند هةفتة  اايندةدا هةوَل بدةين ياسايةكة مةينة طفتوطـؤوة لـة   

رلــةمان  كوردســتان و باشــدين ياســا  كارودةســتةبةر  كؤمةييــةت ش اــةوة  دةمَينَيتــةوة موالحــةزات     ثة
هةندَ  لة اةندامان  ثةرلةمان كة نةقَلةكة سي ةت  ايجبار  ثَيوة نةبَ ش بةَلكو سي ةيةك  ايختيار  ثَيـوة  

خاســةوةش بــةَلكو اةوســا اــةوة بــَ ش مــن طــةرةنت  اــةوةتان دةدةمــَ  باشــدين خــةَلك  اَيمــة ناضــَيتة قتــاع   
دةمَينَيــتةوة بــؤ بةِرَيوبــةرةكان و بةِرَيوبــةرة طشــتيةكان بــؤ موافةقــةت كــردنش اةمــة لــة قــازاجن  هــةرَيم   

 .كوردستانة كة واتَ  نةطا زةرةريةت  وش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك دلَير فةرموو

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤك  ث

مـن ديفــاع لـةوة دةكــةم كــة اـةم ماددةيــة بَينَييتـةوة لــةناو ثــرؤذة ياسـاكةش لةبةراــةوة  خـؤ  اةمــة ســَ        
ثاَلثشت  كةرت  تايبةتـةش كـة ثاَلثشـت  كـةرت  تايبـةتيش كـراش هةلَهبةتـة هـةىل         / مةوزوع دةطرَيتةوةش يةكةم
خؤمان زؤر باسـ  دةكـةين لـة دامودةزطاكـان       هةَلاوسان  فةرمانبةران و نازامن 3كاريش زياد دةبَيتش خاَل  

حكومةت دا كة دةَلَيني زؤر و بةو شَيوةية و طلةي  دةكةينش اةم هةَلئاوسانةش نامَينَ ش لةوكاتةشـدا ضـوون   
لةكةرت  طشتيةوة بؤ كةرت  تايبةت  زياد بكاتش خاَلَيك  تر من نامةوَ  بضـمةوة سـةر اةوانـة  كـة سـؤزان      
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اـةوة  بـةزؤر زؤر دةزامن لةزؤربـة  ويتـان  اـةوروثيش دا اةمـة بـؤ يـةك سـاَل          خان باس  كردش اةوة مـن  
هــار  وايــة بــؤ دوو ســاَلش اَيمــة كــة ماددةكــة هــةبوو دوايــ  ياســايةكان  كــار ش قــانون  عةمــةل طؤِرانكــار    

ار بـَ   بةسةردا هات و قانون  زةمان  ايجتماع  داندرا بؤ كةرت  تايبةتش اايا لة شوَينَيك  كاردا يةك كرَيكـ 
و دوو كرَيكار بَيت مشوىل تةقاعود  و زةمان بكات بة ثَي  اةو ايشداكاتة  كة خـؤ  كـة اةيـدات ثيـَي كـة      
ثَي  دةَلَين تةوقيفاتش بة ثَي  اةوة  كـة خـؤ  دةيـداتش لـةو كاتـة كـة اـةوةش هـةبوو و لـةناو ماددةكـةش           

ةيةكت نابَ ش اةطةر اةمة ناهيح بوو هةبوو و بودهةش  بؤ تةرخان كراوةش لة دوا  ماددةكة  تر موشكيةل
و ســةركةوتن  بةدةســت هَينــاش بــووة هــؤ  بــةهَيز بــوون  كــةرت  تايبــةت و اي تســاد  ويت اــةتوانرَ  بــؤ  
ساَلَيك  تر لةوانةية ببَ  بة ضوار ساَل هةر لة ماددةكة لةوانةية ببَ  بة دوو ساَل و لةوانةية ببـَ  بـة يـةك    

ك نيةش شـتَيك  تـر كـة بـاس اـةكرا اايـا لـة كـةرت  تايبـةت دا اـةم نيـوة             ساَلش لةبةراةوة هيض موشكيلةية
مووضةية اةدرَ  بـة كـةرت  تايبـةت بـة خـؤ ؟ لةكـةرت  تايبـةت دا سيسـتمَيك نيـة بَلـَ  اةمـة موحاسـبة             
مةعاشةكة  اةوةندةية و  اةمة بَ  شةهادةية و مةعاشةكة  اةوةندةيـةش اةمـة بـة ايتيفاقـة تـؤ دةضـيتة       

ةوة و ايش دةكة  بة اارةزوو  خؤتش لةوَ  ايتيفاق دةكة ش من اةوةنـدة اـيش دةكـةمش اـةو     كةرت  تايبةت
نيوةيــة هــةر دةطةِرَيتــةوة بــؤ اــةو كارمةندانــة  كــة دةضــَ  بــؤ اــةوَ ش لَيــرة خــؤ  لةخؤيــدا خــاَلَيك  تــر     

ت و لةو شوَينة بـَ   ِروودةداتش خةَلك اازاد دةبَ ش يةعن  اةوة نابَي تاوةكو مردن هةر اةبَ  لةو دااريةية بَي
و لة كةرت  طشت  دا بَيتش اازاديش اةوةية بضَ  كار  تر بكاتش بضَ  شت  تر بدؤزَيتةوةش بة تايبةت  اَيمـة  

ثؤرة اي تسـاديةكان ايشـارةت بـةوة دةدةن كـة بـةهَيز بـوون        سـ وابزامن زؤربـة  ويتـان  دونيـا وزؤربـة  ث    
ة هةموو ويتَيكش بؤ هـةرَيم  كوردسـتان  اَيمـةش كـة بـؤ      كةرت  تايبةت نيشانة  بةهَيز بوون  اي تسادة ل

اةوة  هةىل كار زياتر بَيت و بؤ اةوة  لةسةر اي تساد  خؤمان بذين و بِروامان بة خؤمـان هـةبَيت تـةنها    
لةسةر سامان  سروشت  نةذين كة نةوتةش شتَيك  زؤر زؤر ضاكة كـة اـةم ماددةيـة بَينيتـةوة لـةناو ثـرؤذة       

اةوة  كة دةمَينَيـتةوة لةناو ثرؤذة ياسا  بودهةدا با ياسا  بؤ دةربكرَيت وبـؤ سـاَلَيك  تـر    ياساكةش لةدوا  
 .بة شَيوة  تر دةتوانرَ  ضاك بكرَيتةوةوش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ك ا اعيل سوثاس بؤ هةنابتانش اَيستا دوو بةِرَيز كة بيانةوَ  ايل ا بَيتش اةم ماددةية لَيرة هَيطة  نيةش كا
 .و كاك خورشيدش كاك ا اعيل فةرموو

 :بةِرَيز ا اعيل سَيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةبَ  بثرسني هةدةف لة وهود  اةم ماددةية ضية؟ هةست دةكةم ناِرؤشنيةك هةيةش هةندَ  لـة خوشـك و   
يـان ثَييـان وايـة اةمـة بـؤ      برايان ثَييانواية اةمـة بـؤ ثشـتيوان  كـةرت  تايبةتـةش هةنـدَيك لـة خوشـك وبرا        

ضارةسةر كردن  هةيوسان  ايداريةش من ثَيمواية اةم ماددةية هيض كام لةو اةهدافانة ناثَيكَ ش نازامن ضةند 
هارَيك باس  اةوة كرا  اةم تةهروبةية كراوةش من بؤ خؤم نةمبيستووة و اةو خوشك وبرايانـةش كـة اـةم    
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بة منوونة هَينايةوة لة هيض شـوَينَيك  دنيـا باوةِرناكـةم ِروو      ماددةيان بؤ ثشتيوان  كردن  كةرت  تايبةت
دابَيت هطة لة عرياق كة ثَيمان واية من بة خؤم بة تةهروبةيـةك  سـةركةوتوو  نـازامن وش ثَيموايـة اةمـة      
هيض هاوكاريةك  كةرت  تايبةت ناكاتش هاوكار  كردن  كةرت  تايبةت شَيواز  خـؤ  هةيـةش شـَيواز  خـؤ      

ايَفا كردنة لة زةريبة و تةسهيالت  بانكية و ثَيدان  زةويـةو زؤر شـت  تـر هةيـةش يـةعن  اةمـة       هةية كة 
ِرَيطايةك نية بؤ كةرت  تايبةت بة قةناعةت  من با بضينة بةشةكة  دووةم اةطـةر ثَيمـان وابـَ  اةمـة كـةم      

  ايجتمـاع  دةرنةضـَيت   كردنةوة  هةيوسان  ايداريةش خوشك و برايان  بةِرَيز هةتا ياسا  بيمة و زةمـان 
اةمة خةياَلة و خـةَلك لـة كـةرت  حكوميـةوة بضـَيتة كـةرت  تايبـةت تـةنها كـَ  دةضَيــتة كـةرت  تايبـةت؟             
اةوانة  كة ساينَيك تةهروبةيان هةية و وةكو موهةندسةكان و وةكو موحاسبةكان و كة اةمةش بةِراست  

ن  كـادير  بـاش دواهـار ِرَيطـا  بـؤ خـؤش بكـةين و        اةمة هةَلةيةك  كوشندةيةش اَيمة بَيـنني بـؤ ثَيطةيانـد   
( ببورن اةطـةر بَلـَيب  )ايستفادةيةش يةعن  هاوكاريةك   اوءبِرواتة كةرت  تايبةتش اةمة لةِراست  دا يةعن  

ناشةرعية و نا مةشروعة بؤ اةوة  بؤ هاندان  كةرت  تايبةتش يةعن  ثشـتيوانيةك  نامةنت يـةش بؤيـة بـة     
و ضارةسةر  هةم ثشـتيوان  كـةرت  تايبـةت و هـةم كةمكردنـةوة  هةيوسـان اـةم        قةناعةت  من بؤ هةردو

ماددةية هةدةف ناثَيكَ ش ثَيويست دةكات بؤ اةوة  اَيمة كةمكردنةوة  هةَلئاوسان  ايدار  لةناو دةوااـري   
نيش بؤيـة  حكوم  دا بة اامانج بطاتش ثَيويست دةكات لةزووترين كاتدا قانون  زةمان  ايجتماع  تـَ  ثـةِرَين  

منيش لةطةَل اةوةدام اةم ماددةية البضَيت و هيض ااماجنَيك  نيةش هطة لةوة  اةبَيتة سةرضاوةيةك  تر بؤ 
 .طةندةَل ش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سؤزان خان نيزام  فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ا تةعلي دان لةسةر قسة  اةنـدام  تـر ِرَيطـة  ثـَ  نادرَيـتش اـةوة تـةعلي         لة ثةيِرةو  ناوخؤ  ثةرلةماند
بووش هةناب  كاك ا اعيل تةعلي   دا لة قسة  من و بةِرَيز وةزير  ثالندانانشكـة دةَلـَ  اـةو تةهروبةيـة     

 .وثاسلةويتان  تريش تاق  كراوةتةوةش هةناب  بة تةعلي ةوة دةَلَ  لة هيض كوَي  دنيادا نةكراوةش زؤر س
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ناش نا اةوة تةعلي  نةبووش اةوة ِرةا  خؤ  بووش زؤر تةبيَيةش كاك ا اعيل فةرموو

 :بةِرَيز ا اعيل سَيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 اةطةر تةعلي  بَيت داوا  ىَل بوردن دةكةمش بةس بةِراست  مةبةستب تةعلي  نةبووش مـن لـةذيان  خؤمشـدا    
 .ايمامن بة ايش  تةعلي  و تةعلي كار  نيةش ببورة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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 .من دَلنيا بووم بةس بة ثَي  مةعلومات  خؤ  قسة  كردش كاك خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ت  هيايةش ثشـتةوان  كـردن لـة كـةرت      ديارة دانوستاندن يان موناقةشاتش بةشَيوةيةك دةكرَيت كة دوو بابة
تايبةت و باس  اةم خاَلةش ثشتيوان  كردن لة كةرت  تايبةت هةدةفةكة و  اارماجنةكة هـةموومان كـار  بـؤ    
دةكةين وهةموومان سوورين لةسةر اةوة  دةبَ  كاراكردن  كةرت  تايبةت بكةينش بؤ اةوة  ببَيتـة مايـة    

اةمـة قةناعـةت  هةموومانـة و قةناعةتـةك  موتَلةقـة و هـيض طومـان         طةشةثَيدان و ثَيشكةوتن  اةو ويتةش
لةسةر  نيةش باس  اَيمـة لةوةيـة كـة اايـا اـةم خاَلـة هَيطـا  اَيرةيـة يـان نـا؟ اـةم خاَلـة بـةو شـكلة و بـةو                
تةرتيبة كة لَيرة هاتووة دروستة يان نا؟ بةِرةا  من وةكو باسيشب كرد كةرت  تايبةت ثَيويست  بة قـروزةش  

قروز  مةسرةفية و ايَفااات  طومرطية و خةدةمات  ااو و كارةباية و حيماية  طومرطيةش اةمة دةعمة كة 
بؤكةرت  تايبةتش اةمما فةرمانبـةرَيك بـة اـارةزوو  خـؤ  لـة كـةرت  طشـت  بضـَيتة كـةرت  تايبـةت اةمـة            

وا ناكـةم ثـَيش   شتَيك  ايختياريـة و بـة اـارةزوو  خؤيـةت  و وةك كـةرت  تايبـةت بـةو نةوعـة دةعمـة بـرِ          
بكةوَيتش ثاشان اـةم خاينـة زؤر تةسـااوالت  لةسـةرةش اـةو تةسـااوالتانة هـةموو  اـةم دَيـرة هـةواب  اـةو            
تةسااوالتة هةموو  نيةش خؤ اَيمة لةطةَل اةوةينة اةم نةقلة بكرَيـتش اَيمـة لةطـةَل اةوةينـة اـةم ايجرااـة       

خؤ  هةموو  لـة كـةرت  طشـت  بَيـتش بـةيم دةبَيـت       بكرَيتش تةسهيالت هةبَ ش خةَلك مةهبور نةبَ  ذيان  
بةشَيوةيةك  وا بَيت كة حكومةت بتوانَ  تةعاموىل لةطةَل بكات و هةم خةَلكيش ايستفادة  ىَل بكات و هةم 

 .حكومةتيش وةكو بَلَيني سةر  ثَيوة نةيةشَيت بةو ايجراااتانة وش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

وازح بووش دةخيةينة دةنطدانةوةش دوو بةِرَيز ِرةايان لةطةَل اةوة بـوو كـة طرنطـة و بةسـوودة     بةِرَيزان اَيستا 
بَينَ  و خزمةت  وةزع  اَيستا  كوردستان دةكاتش دوو بةِرَيزيش ثَييان وابـوو لَيـرة هَيطـة  نابَيتـةوة لـة      

يـةش كـَ  لةطـةَل    13ذةكـة مـاددة    كة لة اةسَل  ثرؤ 11شوَينَيك  تر بَيتش اَيستا كَ  لةطةَل اةوةية ماددة  
بةِرَيز لةطةَل اةوةيةش كَ  لةطةَل اةوةية ايل ا نـةبَيت  و   32اةوةية ايل ا بَيتش تكاية دةست  بةرزبكاتةوة؟ 

كةس لةطةَلة بَينَيتةوةش بؤيـة وةك خـؤ  مايـةوةش زؤر سـوثاسش اَيسـتا ليذنـة         28وةكو خؤ  بَينَيتةوة؟ 
 .ؤ اةوة  بيدةينة دةنطدانش كاك عون  فةرمووياساي  ماددةكة موَيننةوة ب

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 ..... .ثَيشنيار كرابوو بة ايَادة كردن  سيا ة  بةشَيك لة ماددةكانش 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ينش كاك عون  فةرمووتكاية دةنطدانة يةك دةقي ة  تر بةس سيا ةكة دةخوَينَيتةوة و دةن  دةدة

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
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 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :املادة الثالثة عشرة
 :عند نقل املوظف من دائرة من دوائر االقليم املمولة مركزيًا او ذاتيًا اىل القطاع اخلاص: اواًل

املنقو  منها ملدة ثسن انوات اعتبارًا تتحمل وزارة املالية واالقتصاد نصف راتبا اليت يتقا ا  من الدوائر  -أ
 .من تاريخ نقلا، على ان تقطع عسقتا مع دائرتا نهائيًا

اعس  من ذي  املادة اىل ( أ/اواًل)تقوم الدائرة املنقو  منها املوظف بصرف نصف الراتب املنصوص عليا فى  -ب
 .جهة القطاع اخلاص املنقو  اليها

اردار التعليمات السزمة لتيهيل تن يي ا هام ذي  ال قرة و دياد  اوابطها   على وزارة املالية واالقتصاد  -ج
 .وشروطها

على وزارة املالية واالقتصاد دعم موارد رندوق مؤاية التقاعد والضمان االجتماعي بتخصاي  مبلا    : ثانيًا
ختصيصات وزارة من ايرادات الصندوق املدفوعة للمؤاية خس  الينة املالية اليابقة  من % 31اليزيد على 

 .العمل والشؤون االجتماعية
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .نيزام  كاك امحد؟ فةرموو

 (:وةرت )امحد ابراهيب علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

مادام دةن  درا لةسةر اـةوة  كـة ماددةكـة بَينيــَتةوة ثَيويسـتة اـةو ِرةايانـةش مرَينـة دةنطدانـةوةش كـة           
 .ةا  هةبوو لةسةر ماددةكة وطؤِرانكار  لةسةر بِرطة  ماددةكةهةندَيك ِر

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك عون  اةو موالحةزاتانةتان وةرنةطرت؟  فةرموو

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بكةينش زؤر سوثاس ِرةا  حكومةت وةربطريَ  هةتا سيا ةكة  تةسبيت( ثانيا)ثَيب باشة فةقةرة  
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .؟ فةرموو( ثانيا)هةناب  وةزير ِرةيتان لةسةر 

 (:وةزير  داراي  و اابوور /)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةبان 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .نَيتةوةةش بةَلَ  وةكو خؤ  بَي(االشداكات)خؤ  من ( من االيرادات% )31هاتبوو ( ثانيا)بة نيسبةت  
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  ياساي  ااخر سيا ةتان؟  فةرموو
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 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :اَيستا سيا ةكة  كة بةو شَيوةي ايتيفاق  لةسةر كرا دةخيوَينمةوة
 :املادة الثالثة عشرة

 :دائرة من دوائر االقليم اىل القطاع اخلاص عند املوافقة على نقل املوظف خلدماتا من: اواًل
تتحمل وزارة املالية واالقتصاد نصف راتبا اليت يتقا ا  من الدوائر املنقو  منها ملدة ثسن انوات اعتبارًا  -أ

 .من تاريخ نقلا، على ان تقطع عسقتا مع دائرتا نهائيًا
اعس  من ذي  املاادة اىل جهاة   ( أ/اواًل)عليا فى تقوم الدائرة املنقو  منها املوظف بصرف الراتب املنصوص  -ب

 .القطاع اخلاص املنقو  اليها املوظف
على وزارة املالية واالقتصاد اردار التعليمات السزمة لتيهيل تن يي ا هام ذي  ال قرة و دياد  اوابطها    -ج

 .وشروطها
والضمان االجتماعي بتخصاي  مبلا    على وزارة املالية واالقتصاد دعم موارد رندوق مؤاية التقاعد : ثانيًا

من االشرتاكات  املدفوعة للمؤاية خس  الينة املالية اليابقة  من ختصيصات وزارة العمل % 31اليزيد على 
 .والشؤون االجتماعية
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

كـةس لةطـةَل    16نيـة؟  بةِرَيز لةطةَل دايةش كَ  لةطـةَل دا  53بةِرَيزان كَ  لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ 
دانيةش بةزؤرينة  دةن  ثةسةند كراش زؤر سوثاسش اَيستا بؤ باب  ثَينجةم اةحكام  خيتام ش فـةرموون بـؤ   

 .ِرؤذان فةرموو.ش د12لة اةسَل  ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددة   13ماددة  
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةي .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 13نووسراوة خـؤ     11اك لة ِريزبةند  ماددةكة هةية كة لة اةسَل  ثرؤذةكة ماددة  تةنها هةَلةيةك  ض
 :12ية و دةبَيتة 

 بةشي ثَينجةم
 (ضةند حوكمَيكي كؤتايي)

 :ماددةي ضواردةم
ــدان و ثيشخشــتن  توانــا مرؤييــةكان لــة     : يةكــةم بــةردةوام بــوون لــة هــَي بــةهَي كردنــي ثــرؤذةي ثةرةثَي

طةياندني كاديراني ثسثؤر لة بواري هياهياداش كة هـةرَيب ثَيويسـَ ثَييـةت ش لـة ِرَيـي      كوردستانش لةثَيناو ثَي
زةمالةو نَيردةو توَيذينـةوةو خـولي ِراهَينـان بـة سةرثةرشـَ دةسـتةي بـااَلش كـة بـة سـةرؤكايةتي سـةرؤكي            

( نسـَ و ثـالن  ثـةروةردةش خوَينـدني بـااَلو توَيذينـةوةي زا    )اةجنومةني وةزيران و هَيطرةكـةي و وةزيرانـي   
 .ثَيكهاتووةش بة ثَي  ثةيِرةوي ثةسةند كراو لةاليةن اةجنومةني وةزيران
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خةرج كردني اةو بِرة ثارةيةي بؤ سندوقي ثرؤذةكة تـةرخان كـراوةش بـةردةوام دةبَيـت و وةزارةتـي      : دووةم
ثَيويسـت دابـني    دارايي و اابووري بؤ ثشتيواني كردن لـة سـندوقةكة لـة كـاتي ثَيويسـتداش زَيـدة بـِرة ثـارةي        

 .دةكات
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك بة عةرةبيةكة ؟ فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 ال صل اخلامس

 (ا هام ختامية)
 :املادة الرابعة عشرة

وادر املتخصصاة يف  االاتمرار يف تن يي مشروع تنمية وتطوير قدرات كورداتان البشرية الجل اعداد اله: اواًل
اجملاالت املختل ة اليت حيتاجها االقليم عن طريق الزماالت والبعثات واالحبان والدورات التدريبية  ت اشراف 

الرتبياة، التعلايم العاالي والبحاع العلايم      )اهليئة العليا املشاهلة برئاااة رئايس  لاس الاوزراء ونائباا و وزراء       
 .ن قبل  لس الوزراءوفق النظام املصادق عليا م( والتخطيط

ييتمر الصرف على املباال  املخصصاة لصاندوق املشاروع وتقاوم وزارة املالياة واالقتصااد بتاغم  مباال           : ثانيًا
 .الزمة ا افية لدعم الصندوق عند احلاجة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اَيستا ليذنة  داراي  ِرةايتان؟  فةرموو
 

 

 :حممود ااراس حسني.بةِرَيز د

 .ز سةرؤك  ثةرلةمانبةِرَي

هـاتووةش   1111اةم ثابةندة بةبةردةوام بوون  حكومةتش لةطةَل ماددةيةك  ياساي  كة لـة بودهـة  سـاَل     
 .اَيمة دةقاودةق لةطةَل ماددةكةين و ثةسةندة ال  اَيمةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  ياساي  ِرةايتان؟  كاك عون  فةرموو

 :ل سَيد بةزازبةِرَيز عون  كما

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اَيمة ثشتطري  ماددةكة دةكةينش بةيم ثرسـيارَيك ااراسـتة  هـةناب  وةزيـر  دارايـ  دةكـةينش اايـا بؤضـ          
 .ثارةكة تةحديد نةكراوة وةكو اةوة  كة لة ِراثؤرتةكةمان ايشارةمتان ثَي  داوة؟

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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 .لةسةر اةو ماددةية؟ فةرمووهةناب  وةزير ِرةايتان 
 
 
 

 

 (:وةزير  ثالندانان/)عل  سند .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

لةبةراةوة  كة اةو ثارةية  كةبؤ  تةرخان كرابوو لة ثرؤسة  قبوَل واةوانةش هةندَيك  ماوةش يةعن  اةو 
ونةتة  تَيدا بةهَ  ماش هةر بة بِرة ثارة  كة تةخسيي كرابوو هةموو  سةرف نةكراوةش لةبةراةوة اةو مر

 .دةرفةت  دةزامن داوا دةكةم دةق  ماددةكة هةر وةكو خؤ  بَينَيـتةوة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بةِرَيزان اةندامان  ثةرلةمانش كـَ  دةيـةوَ  قسـة بكـات؟ اَيسـتا اـةم بةِرَيزانـة دةيانـةوَ  قسـة بكـةنشكاردؤش           
عبدالَزيزش بةفرينش طوليزارش مجالش تاراش ثةروينش ثـةميانش سـيوةيلش   امحدش محة سَيدش عمر.بشريش هاذةش د.د

 .ش  شلَيرش سةوةرش  ريةش صباحش عمر نورةدين ش شةومن حممدش كاك كاردؤ فةرمووعظيمة

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ديـار بكرَيـتش لةبةراـةوة  كـاتَ  دَيينـة      لة يةكةمش ثَيويستة اةو بـِرة ثارةيـة  كـة ماوةتـةوة      13لةماددة  
دةَلَ  لةكات  ثَيويست دا زَيدة بِرةثارة  ثَيويست دابني دةكاتش لـةكَو  و سةرضـاوةكة  كوَييـة اـةم      1خاَل  

 .ثارةية  بؤ دابني دةكات كة اَيستا ديار  كراونية؟ سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.د

 :دبشري خليل حدا.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بةِراســت  اةمــة ثرؤذةيــةك  طــرن  و ثَيويســتةش بةتايبــةت  بــؤ واقَــ  اــةمِرؤ  كوردســتان كــة زيــاتر           
ثَيويستيمان بة طةشةكردن هةية لة هةموو بوارةكانةوةش بؤ اةوة  اةم ثرؤذةية بـةردةوام بـَ  و هـةوروةها    

اةوةيـة كـة اـةم بـِرة ثارةيـة      / شـنيارَيكب هةيـةش يةكـةم   خةَلكَيك  زياتر سوود  ىَل وةربطـرَ ش مـن ضـةند ثيَ   
بدرَيت بة قوتاب  بؤ اةوة  بضَ  خوَيندنةكة  تةواو بكات و بَيتةوةش لة ثاشان وةكو قةرز لةسـةر  حسـاب   
بَيــت و بــؤ اــةوة  كــة دَيتــةوة و تــةواو  دةكــات بِروانامةكــة دَينيتــةوة دادةمــةزرَ  و بــة طــوَيرة  هةنــدَ   

دةربضــَ  و بيطةِرَينَيتــةوة ثارةكــة ش بــؤ اــةوة  ســندوقةكة  بــةردةوام ثــارة  تــَ  دابــَ  و    ِرَينمــاي  كــةوا 
لةساين  داهاتووش دا حكومةت ايجبار نةكةين بؤ اةوة  كةهةموو ساَلَيك اةم بِرة ثارةيـة دابنَيـت و هـةر    

بـاي و ليذنةكـة بـاش    لةِرَينماييـةكان  وةزارةتـ  خوَينـدن     / خؤ  لةخؤيدا بتوانَ  تةبـديل بكاتـةوةش دووةم  
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واية كة ِرةضاو  سةقفَيك بكرَيتش يةعن  اةوة  كة لـةثارة دانةكـة هـةموويان وةكـو يـةك نـةبنش بـةعزَيك        
ويت هةية كةوا ثَيويست  بة زياتر ثارة هةية وبةعزَيك ويت هةية ثَيويست  بـة ثـارة  كـةمد دةكـاتش بـؤ      

ا بةيـةك ضـاو تةماشـا نـةكرَيت لـة بـوار  سـةرف  داش        منوونة ويتـ  روسـيا لةطـةَل ويتَيكـ  وةكـو بـةريتاني      
هةروةها لة بوار  ثسثؤر  دا بـةعزَيك هةيـة لـةبوار  ثسـثؤر  وةكـو مةسـةلةن ثزيشـك  يـان اةنـدازيار           
لةوانةية اةمانة بةعزَيك ايختبارات  عةمةليشيان هـةبَ ش بـةعزَيك ايشـ  عةمـةليان هـةبَ ش بؤيـة اةمانـة        

رَيـت و لةوانـة  اينسـان  هةنـدَيك كـةمديان بـؤ تةخسـيي بكـرَ ش دةكـرَ           زياتر ثارةيان بؤ تةخسـيي بك 
اةطةر ثارةكة بووة قةرزش دةكرَيت بةعزَيك حـةوافز بـدرَيت بـة قوتـاب ش مةسـةلةن اـةوة  كـةوا لـة ثاشـان          

ة  بِروانامةكة  بة ثلة  ناياب دَينَيـتةوة دةكرَ  لة نيوة  ثارةكة خؤش بَ  و نيوةكة  بطةِرَينَيتـةوةش اـةو  
كة لةماوة  ديار  كراو  خؤيدا خوَيدنةكة  تةواو بكات و زياتر  ثـَ  نـةوَ ش دةكـا ديسـان لـة بةشـَيك لـة        
ثارةكة خؤش ببَ ش بةهةرحاَل من لةطةَل اةوةدام كة اةو بِرة ثارةية لةثاشان بةقـةرز حسـاب بكـرَ  وش زؤر    

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .هاذة خان فةرموو

 :مصط ىسلَيمان  بةِرَيز هاذة

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بَ  طومان يةكَيك لة خاَلة ايجابيةكان  بودهة  اةمساَل اةوةية كةبةردةوام بوونـة لـة هـَ  بـةهَ  كردنـ       
ثــرؤذة  بووذانــةوةو ثةرةثَيــدان  توانــا مرؤييــةكان  كوردســتانش لــةِرَي  نــاردن  قوتابيــان بــؤ زةمالــة و بــؤ  

وةش بةيم لَيرة شتَيك هةية دةمةوَ  ااماذة  ثَ  بكةمش اةويش اةوةية كة من زؤر توَيذينةوة و خوىل مةش ة
لةو قوتابيانةم بينيوةش اةبَ  حكومةت  هةرَيب هةماهةنطيةك لـةنَيوان اـةو زانكؤيانـة  كـة اـةو قوتابيانـة       

ر هار كَيشةيان دةضنش ضونكة زؤربةيان لةو قوتابيانة دةبَ  بةخؤيان موافةقةت وةربطرن لةو زانكؤيانةش زؤ
بؤ دروست بووةش بؤية دةبَ ش حكومةت  هةرَيب اةطةر اةوة بكات بؤ قوتابيان يـةعن  اـةوة  تـةبيَ  باشـد     
دةبــَ  اةطــةر اــةو هةماهةنطيــة هــةبَ  لــة نَيــوان حكومــةت  هــةرَيب و اــةو زانكؤيانــة  كــة اــةو قوتابيانــة  

يار دةكةم كة لَيرة ِرةضاو  هةندةر  بكرَيتش واتة دةتوانن لةوَ  خوَيندن تةواو بكةنش خاَلَيك  تر كة ثَيشن
بؤ كض و كـوِران وةكـو يـةك بَيـتش هـةروةها ِرَيذةيـةك ديـار  بكرَيـت بـؤ وارسـ  شـةهيدان لـةو ثرؤذةيـةداش              

خـــةرهكردن  اـــةو بـــِرة ثارةيـــة بةِراســـت  هةرضـــةندة لةطـــةَل   1بِرطـــة   1هـــةروةها دةربـــارة  خـــاَل  
مليار سـةرف نـةكرابَ ش ثَيويسـت دةكـات      111ثالندانامنش بةيم اةطةر ثار  ِروونكردنةوةكة  بةِرَيز وةزير 

اةو ثارةية تةدوير بكرَيت بؤ اةمساَل و بِرَيك  تر تةرخان بكرَيت بؤ اةوة  كة اـةو بـِرة ثارةيـة ديـار بـَ       
 .لةناو بودهةكةدا وش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .امحد فةرموو.د
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 (:وةرت )اهيب عليامحد ابر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ديارة اةوة  كة لةو ماددةيةدا هاتووةش بةردةوام بوونة لةسةر هَ  بةهَ  كردن  ثرؤذة  توناساز  مرؤيـ   
كة لة قانون  موازةنة  ثار ساَلدا هاتبووش لةبةراةوة مادام ايستمرارة بؤ اةو مةشروعةش ثَيويست بـوو اـةو   

من ثرسيارةكةم لَيرةدا اةوةية لة بةِرَيزان وةزيران اايا ضةند لةو بِرة لةساَل  ثار ديار  بِرة ديار  بكرَ  و 
كرابوو ضةند سةرف كـراوة و ضـةند  ماوةتـةوة بـؤ اـةوة  كـة بـزانني ضـةند  كـة لـةم سـاَلةدا ثَيويسـت              

 .ثَييةت ؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بهاءالدينيز بةِرَيز عمر عبدالَز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
منــيش ثَيموايــة اــةم ماددةيــة يةكَيكــة لــةو ماددانــة  كــة بايــةخ  خؤيــان هةيــةش بــة تايبــةت  كــة باســ      

زؤر درَيـذة بةِراسـت ش مـادام     1بِرطة  / بووذانةوة  توانا مرؤييةكانةش بةيم من تَيبينيب اةوةية كةش يةكةم
اليةن اةجنومةن  وةزيرانةوة هاتووةش اةم ثَينجش شـةش دَيـرة  ثـَ  نـاوَ ش مـن      اَيمة ثةيِرةوَيكمان هةيةو لة

ثــَيب باشــة اامــاذة بــة كــاديران  ثشــثؤر و زةمالــة و نَيــردة و توَيذينــةوة و خــوىل مةشــ  و تةنانــةت باســ    
 دةستة  باي و سةرثةرشت  دةكا و اةوانة هيض  ثَيويست ناكاتش يةعن  بة نيسـبةت كورديةكـةوة اةوةنـدة   

بـةردةوام بـوون لـة هـَ  بـةهَ  كردنـ  ثـرؤذة  بووذانـةوةو ثةرةثَيـدان  توانـا مرؤييـةكان             )بةسة بَلـَيني  
ش اةوةنـدة كافيـةش ضـونكة اَيمـة     (كوردستانش بة طوَيرة  ثَيِرةو  اةرَ  كراو لةاليةن اةجنومةن  وةزيرانةوة

نيزمةكانش تَيبينيةك  ترم اةوةيـة مـن   ثَيرةوَيكمان هةية لةزؤر شت  تريش دا ااماذةمان نةكردووة بة ميكا
ثرسيارم هةية لةبةِرَيز هةناب  وةزير  ثالنـدانان لةسـةر هـؤ  مانـةوة  اـةو ثارةيـةش اايـا ناهاوسـنطيةكة         
لةبِر  ثارةكة و هَ  بةهَ  كردن  ثرؤذةكانة يان خةمآلندن بـؤ ثارةكـة؟ يـةعن  ِروونكردنةوةيـةك بـدات      

ةِرَيز وةزير  داراي  كة اةو بِرة  بؤ كورتهَينان دابين  دةكـةن لةسـةر   ثرسيارَيك بؤ ب/ لةسةر اةوةش دووةم
 .ض اةساسَيك يةعن  اايا زةوابتَيكمان هةية لةسةر تةَلةب  اليةن  ثةيوةنديدارة يان ضؤنة؟ش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك محة سَيد فةرموو

 :بةِرَيز محة سَيد محة عل 

 .انبةِرَيز سةرؤك  ثةرلةم

اةم ماددةية تةبَةن طرنط  خؤ  هةية و هَيطة  دةست خؤشـية بـؤ مةسـةلة  تواناسـاز  و طةشـةدان بـة       
توانا  مرؤي ش بةيم اةوة  كة هَيطة  ثرسيارة اةو بِرة ثارةيـة  كـة ماوةتـةوة و بـةردةوام بـني لةسـةر        

نــةبووة؟ يـا بؤضــ  ســةرف  ضـةندة؟ بــؤ ماوةتـةوة؟ اايــا تةَلــةب كـةم بــووة؟ خــةَلك  قوتـاب  و كــةواديرمان     
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ضؤنة و زَيدة بِرة ثارة ثَيويست دابني دةكرَيتش من ( لةكات  ثَيويستة)نةكراوة؟ ش خاَلَيك  ترش بةِراست  اةو 
ــةو        ــ  كــة ب ــة ســةر حكومــةت و وةزارةتــ  داراي ــةركَيك  زؤر دروســت دةكات ثَيموايــة مةفتوحــةش اــةوةش ا

ةكة دانَ ش سةقف  بِرةكةش خاَلَيك  تـريش فةنيـةش اـةويش اـةو     مةفتوحية بَيهَيَلَيتةوةش اةبَ  سةقفَيك بؤ بِر
دةستةبايية  كة باسـ  دةكـات كـة بـةِرَيز سـةرؤك  حكومـةت وهَيطرةكـة  و ثـةروةدة و خوَينـدن  بـاي و           
ثالندانان ثَيمواية وةزير  داراييش ثَيويستة لةو دةستة بايية هةبَ  بؤ مةسةلة  فةن  و ااطادار بـوون لـة   

 .ةرفكان وبِرةكان وش سوثاسضؤنيةت  س

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةفرين خان فةرموو

 :بةِرَيز بةفرين حسني خةليفة

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ديــارة اــةم ماددةيــةش يةكَيكــة لــة مــاددة طرنطــةكان  بودهــة  اةمســانش ِريــذة  طرنطــ  دان بــة طــةجنان و  
لـة اامـادةكردن  كـاديران وثسـثؤرة هياهياكـان تـا بتـوانن        خوَيندكاران  هـةرَيم  كوردسـتان ثيشـان دةدات    

مليـار دينـار بـؤ     111خزمةت بة هةرَيم  كوردستان بكةنش ديارة لة ثرؤذة ياسا  بودهة  ثار سـاَلدا بـِر    
اةم ثرؤذةية كة بؤ ثرؤذة  تواناسـاز  الوان تـةرخان كـراوة وِرَيـذة  سـوودمةنداني بةهرةمةنـدانيش لـةم        

ذةيةك  باش بووش بةيم هةروةك ِراثؤرت  ليذنةيةك  تايبةت باس  دةكات كـة نيـوة  اـةم    سندوقة ديارة ِرَي
طوذمةية ماوةتةوةش اايااةم ِرَيذةية  كـة ماوةتـةوةش ضـ  ىَل بةسـةرهاتووةو ضـ  ىَل دةكرَيـت؟ هطـة لـةوةش         

اوة بـةردةوام    ماددةكة دةَلَ  خةرهكردن  اةو بِرة ثارةية  بؤ سندوق  ثرؤذةكة تةرخان كـر  1لةبِرطة  
مليـار بـووش يـان     111دةبَيتش كام بِرة ثارةية؟ يةعن  دةست نيشـان نـةكراوةش اايـا هـةمان ِرَيـذة  ثـارة كـة        

 .اةوة  كة ماوةتةوة لَي  تةواو دةكرَيت؟ش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .طوَليزار خان فةرموو

 :بةِرَيز طوَليزار قادر ا اعيل

 .ةمانبةِرَيز سةرؤك  ثةرل

هَي  دةست خؤشية بةِراست  كة حكومةت  هةرَيم  كوردستان بةردةوام دةبَ  لةسةر ثـرؤذة  ثةرةثَيـدان    
تواناســـاز  مرؤيـــ ش بـــةيم طرفتَيـــك هةيـــة لـــة ناردنـــة دةرةوة  قوتابيـــان بـــؤ دةرةوةش اـــةويش اةوةيـــةش 

ان بـةس نيـةش بـةَلكو لــة    كةمةسـرةف  تـةواو  اةوانةيـة كـة دةضــنة دةرةوةش ضـونكة تـةنها ناردنـة دةرةوةيــ       
ــاوةكو            ــةبن ت ــاج ن ــة موحت ــةو قوتابيان ــة ا ــةوة  ك ــؤ ا ــة ب ــةت  و هةوَلدان ــاودَير  كردني ــدا ض ــةمان كات ه
بةشَيوةيةك  باش اةرك  سةرشان  خؤيان هَ  بةهآ بكةن و بؤ اةوة  بة شـارةزاي  و ثسـثؤر  تـةواوةوة    

 .بطةِرَينةوة بؤ ويتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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 .مجال فةرموو كاك
 
 
 

 

 :ابراهيب طاذربةِرَيز مجال 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

منيش هةمان بؤضوون  كاك عمرم هةية كـة لَيـرة نةسـةكة زؤر درَيـذة و اـةم مةشـروعة مةشـروعَيكة كـة         
/ أوال)سابي ة  هةيـةش داعـ  نيـة دووبـارة تـةعريف بكرَيـتش بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم نةسـة عةرةبيةكـة             

ار فى تن يي مشروع تنمية وتطوير قدرات كورداتان البشرية وفاق النظاام املصاادق علياا مان قبال       االاتمر
باسـ  سـةرف دةكـاتش ضـونكة اـةم ثارةيـة لـةال         / اـةوة  تـر ثَيويسـت ناكـاتش خـاَل  دووةم     (  لس الوزراء

ااتحصاا   )سـتة  ثةرلةمان ثـار تـةرخان كـراوةش هـةر تةخسيسـَيك  نـوَ  بـَينت ودووبـارة ايزافـة بَيـتش ثَيوي          
( عند احلاجة بعد ااتحصا  موافقة الربملان)دةبَيتش بؤية من ثَيشنيار دةكةم ااخر  هوملة ( موافقة الربملان

ش يةك لةو ِرستانة ايزافة بكرَيتش وابزامن ياسايي تر دةبَيـتش زؤر  (إعسم الربملان بيلك وعل )يانيش دةتوانن 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز تارا اةسَةديسوثاسش 

 :بةِرَيز تارا حتسني اةسَةدي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسَ يةكَيك لة خاَلة هةرة طرنطةكاني بةرنامةي ليسَ كوردستاني كة بة كار و بة كردار ثَيشاني داو و 

ة اَيمـة ضـي لـة    نيشاني دا بؤ هةموو اةو كةسانةي كة ايهتيمامَيكي زؤر بة تواناكاني مرؤيـي دةدةنش ضـونك  
ااوةدانكردنةوةي هاددة و بانةكامنان بكةين؟ ضـي لـة بينايـةي بـةرز بكـةن؟ ضـي لـة كؤلَيـذ و زانكؤكامنـان          
بكةين؟ اةطةر مَيشكَيك و توانايةكي وا نةبَي كة ِرؤذانة و ساينة بةرةو ثَيشضـوونَيكي وا بـِروات كـة لةطـةَل     

مــة و مةشــرووعةدا بــةدي دةكــرَيش كــة ســاينة ضــةند   اــةمِرؤ بطــوجنَيش اــةوة بةِراســَ لــة نــاو اــةو بةرنا  
قوتابييةك و فَيرخوازَيك دةنَيردرَي بؤ دةرةوةش بؤ اـةوةي سـوود وةربطـرن لـةو خاَلـة ثؤزةتيظانـةي كـة لـة         
دةرةوةي ويت هةيةش بؤ اةوةي بَين لَيرةدا ااوةدانكردنةوةي مَيشك و هزري اةو كةسـانة بكـرَي كـة لَيـرةدا     

دةيبينب بةِراسَ هَيطاي دَلخؤشي يةش خؤزطة هةموو ثارةيةك كة دادةنـرَي بـؤ زانسـت     دةذينش بةيم اةوةي
بَيش خؤزطة هةموو ثارةيةك كة دادةنرَي بؤ بودهة بؤ اةو هـؤرة كارانـة بـَي كـة خزمـةتي مَيشـكي مرؤيـي        

ةيم بــة بكــاتش كــة بةِراســَ اــةخري شــتة زؤر بايــةخي ثــَي دةدرَيش بــةَلكو بايــةة بــة زؤر شــَ دي دراوةش بــ 
خؤشحاَلييةوة اَيسـتا دةبينـدرَي اـةوةش بـة شـةفائ وةزيـري ثالنـدانان لَيـرةدا بةِراسـَ ثَيشـاني دا كـة ثـارة             
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ماوةتةوةش واتا يان اةوةتة اةوةي كة ناردراوة مومكينة ثَيويست بَي هَيشـتا زيـاتر اـيَالم دةور ببـييَنش اـةو      
ي اــةو كؤلَيــذةن؟ اايــا اــةو كةســانةن ســايني ثَيشــد كةســانة كــَين كــة دةنَيردرَينــة دةرَي؟ هــةر يةكةمــةكان

ويســتوويانة بــِرؤن و حــةز و ويســَ خؤيــانش زيرةكــي خؤيــان مــاوة لــة ِرَيطــا تــا بنَيــردرَينش اةطــةر بَيــت و   
وةزارةتي تةعليب عالي زياتر اةو شـتانة ِروون بكاتـةوة لةسـةر كةناَلـةكان بةِراسـَش وا لـة فَيرخوازةكامنـان        

ِرَيطا طرنطةي كـة حكومـةتي خؤمـان دةسـَ ثـَي كـردووةش كـة بـة بـَي هيـاوازي لـة نَيـوان              دةكةن زياتر اةو
هةمووان كة ساينة اةو ذمارة بكرَيش بـةيم اةطـةر بَيـت و دةوراتـي تـر بكرَيتـةوةش هَيشـتا وةكـو ضـؤن اـةو           

بـة بيـزني بـدرَي     لوبناني و اةوانةش كـة ايهتيمـامَيكي زؤر  -زانكؤية تايبةتيانةي لَيرة هةيةش وةكو فةرةنسي
بةِراسَش كة اةوِرؤ ايدارةي اةعمال يةكَيكة لة كارة طرنطةكاني كة لة ناو هةرَيمي كوردسـتان بايـةخي ثـَي    
بدرَيتش شةرت نية بضـنة دةرةوةش بـةَلكو لَيـرة زيـاتريش لةطـةَل اـةو خاَلـة طرنطـةي كـة بنَيردرَيــتة دةرَيش           

دةورات و خوالنــةش هــةوَل دان بــؤ خوَينــدني زيــاتر بــؤ  لَيــرةش زيــاتر هــةوَل بــدرَي كردنــةوةي اــةو هــؤرة  
بايكردني اةو بةكالؤريؤسةي كة هةيانةش بؤ زياتر بايةخـدان بـةو اليةنـةش دةبَيتـة كـارَيكي طـرنطدش ايزافـة        

 .دةكرَي لةسةر ليسَ كوردستاني بؤ خزمةتكردني هاوويتياني خؤي لة ناو هةرَيمةكةداش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز ثةروين عبدالرمحن
 :بةِرَيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 . بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسَ هَيطاي دةستخؤشي ية لة حكومةت كة زياتر طرنطي بـة طـةجنان و فَيرخـوازاني خؤمـان دةدات بـؤ      

باشة لَيرة اةو خـولي مةشـ ةية    زياتر شارةزا و ثسثؤري لة هةموو بوارةكاني ذيان داش بةيم اةوةي من ثَيب
كــة ديــاري نــةكراوةش اايــا لــة دةرةوةري هةرَيمــة يــاخود لــة نــاوةوةي هةرَيمــة؟ بــةيم كــاتي ســةردامنان بــؤ    
مةرزةكان بـة تايبـةتي ايـرباهيب خـةليلش ديـار بـوو كؤرييـةكان هـاتبوون موختةبـةرَيكي زؤر زؤر طـرن  و           

ثَيشكةوتووي تَيدا بووش بـةيم تـةنها فةرمانبـةرَيك نـةبوو      ثَيشكةوتوويان بؤ دروست كردبوونش اامَيري زؤر
بتوانَي اةو اامَيرانة بة كار بهَييَنش بؤية داوايان كرد اةو خوالنة بكرَيتةوة بـؤ ِراهَينـاني خـةَلكاني خؤمـانش     

ا هةيـة  داوايان كرد شارةزا و ثسثؤران لة دةرةوةي هةرَيب بَينش بؤ اةوةي ِراهَيناني ثَي بكةنش ضونكة كاتي و
كة فَيرخـوازاني خؤمـان ِرةوانـةي دةرةوة دةكـةنش بـةخت يـاوةري هةنـدَيكيان دةبـَيش هةندَيكيشـيان بـةخت           
ياوةريان نابَيش بؤية اةطةر هاتو اَيمة ثسثؤر و شارةزا لة دةرةوةي هةرَيممان هَيناش كؤمةَلَيكي زياتر و باشد 

 .لةو ناحيةوة سوودمةند دةبنش زؤر سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

 .سوثاسش بةِرَيز ثةميان عبدالكريب
 :عبدال ادر بةِرَيز ثةميان عبدالكريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بَيطومان ثشتطريي لة بةردةوامبووني اةو ثرؤذةية دةكةم لة تةرخان كردني اةو بـِرة ثارةيـةش بـةيم ضـةند     
 :تَيبيين يةكب هةية اةويش اةوانة

ضــةند كةسـانَيك دةضـنة ويتــاني دةرةوة بـؤ اـةم زةماالتــة و بيَسـانةش هؤرَيـك لــة       لـة كاتَيكـدا   / يةكـةميان 
تَيبــيين لةســةرة لةاليــةن خــةَلكي تــرش ضــونكة اــةوة وا دةكــات كــة مــوَلكي طشــَ تــةنها حةصــر بكرَيــت بــؤ 
كؤمةَلَيك شـةخ،ش كةضـي خوازيـاراني تـر كـة لةبـةر ضـةند هؤيـةك نـاتوانن بطةنـة اـةو ااواتـةي خؤيـانش              

 .ش بة هةمان شَيوة ثسثؤريان هةية لة زانست و تةكنةلؤذياي نوَي بَي بةش دةبن لةو بيَسانةاةواني
توَيذينةوةي زانسَ و خولي ِراهَينان لةو تةخصيصاتة دةوري زؤر زؤر كةمة بةِراسـَش اـةوةش   / دووةميان

سـتة زانسـَ يةكـةيان لـة     وا دةكات كة با بَلَيني اةواني كة ناتوانن بضن بةشـدار بـن لـةو ثرؤسـةيةش لَيـرة اا     
ََ يانيش وردة وردة بةرةو خوار دَيتش ضـونكة نـاتوانَي ايتيصـال بكـات بـة تةكنـةلؤذياي        حةددَيك ِرادةوةس

 .نوَيوة
دياري كردني تةمةن  ـةدرَيكي زؤر طةورةيـة دةرهـةق بـةو كةسـانةي كـة خوازيـاري بِروانامـةي         / سَيةميان

دني دكتـؤراش ضــونكة بةِراسـَ هــةروةك هـةموومان دةزانــني    بـةرزنش ض بــؤ خوَينـدني ماســتةرش ض بـؤ خوَينــ   
زانست شـتَيكة كـة فَيربـوون تَييـدا سـنووردار نـاكرَيش بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم كـة كورسـي تـةرخان كـراو بـؤ               
وةزارةتي خوَيندني باي و وةزارةتي ثةروةردة طةورةترين ثشك بَيش ضونكة اةو طؤِرانكارييةي لـة وةزارةتـي   

لــة سيســتةمي نــوَيي خوَينــدن هةيــةش ثَيويســت بــة ضــي دةكــات؟ ثَيويســت بــة طؤِرانكــاري   ثــةروةردة هةيــةش
بنـةِرةتي دةكـاتش يــةكَيك لـةو طؤِرانكارييانــةش بةرزكردنـةوةي ااســَ زانسـَ مامؤســتايانةش اـةوةش بؤيــة       

/ نثَيويست دةكات كة بةشدار بن لـةو ثرؤسـةيةش ذمارةيـةكي زيـاتر بةشـدار بـن لـةو ثرؤسـةيةش دووةمينيـا         
ثَيشـنيار دةكـةم كـة بِرَيكـي اـةو ثارةيـة تـةرخان بكرَيـت بـؤ هةنـدَيك ثسـثؤري كـة بـة مـةرج لـة نـاوةوةي                 
هةرَيمي كوردستان موَيننش بةيم مامؤستاياني ثسثؤر بة طرَيبةست بهَيننة ناو هةرَيمي كوردسـتانش تـاوةكو   

لـَي وةربطـريَيش بــة تايبـةتي اــةو     لـة خوَينـدني زانكــؤيي بنـةِرةتيش هـةروةها لــة خوَينـدني بـايش ســووديان      
 .ثسثؤرة زانستيانةي كة لَيرة بِروانامةي دكتؤراي تَيدا نيةش لةطةَل ِرَيزمش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤش سوثاسش بةِرَيز عةزمية جنب الدين
 :حسن جنب الدين عظيمةبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةش يةكَيكـة لـة مـاددة هـةرة باشـةكان كـة لـة نـاو         (11)لة اةصَلي ثرؤذةكة ماددةي كة ( 13)ديارة ماددةي 

دا هاتووةش من ثَيمواية اةو ماددةية لةطةَل اةو زيادكردنةي كة بـِري تـةرخان   1111ثرؤذة ياساي بودهةي 
بودهةداش  كراوة بؤ دروست كردني قوتامانة هاوشانن لةطةَل يةكد كة طرنطي بةاليةني مرؤيي دراوة لة ناو

ــة لــة خــاَلي يةكــةم دا وةكــو خاَلَيــك بــاس كــراوة لــة بابــةتَيك وةكــو وةســفَيكش يــان        مــن ثَيموايــة اــةو خاَل
ثَيناسةيةك بؤ ثةرةثَيـداني توانـا مرؤييـةكانش بـةيم اـةوةي كـة مايـةي قسـةكردنة لةسـةر خـاَلي دووةمـةش            
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ــاَل        ــةو س ــةناو بودهــةي ا ــةكراوة ل ــاري ن ــة دي ــة ك ــةو ثارةي ــيَ  خــةرهكردني ا ــاَلي دووةم دا دةَل ــة خ / داش ل
خةرهكردني اةو بِرة ثارةي بؤ سندووقي ثرؤذة تةرخان كراوةش بةردةوام دةبَيت بة بِري ضـةندَيك؟ دةبـَي   

مليـار دينـار لـة نـاو     ( 111)دياري بكرَي لة ناو ماددةكةدا بؤ اةوةي كة دَلنيابني بِري ثارةي تةرخان كـراو  
ة زةمانـةتَيك هـةبَيتش بـؤ ثشـتيواني كـردن لـة سـندووقةكة لـة كـاتي          سندووقي تواناسازي داش بـؤ اـةوةي كـ   

ثَيويست دا زيادة بِري ثارةي ثَيويست دابني بكرَيش بةيم اةوة حاَلةتَيكة اةو ثارةي كـة مـاوة لةطـةَل ثـارةي     
ش من ثَيمواية هةردوو ثارةكة زؤر ثَيويسنت بـؤ اـةوةي كـة توانـا و طةشـةكردني توانـا       1111اةم ساَليش لة 

مرؤييةكانش بؤ اةوةي كة تواناسازي زياتر طرنطي ثَي بدرَيتش هةوَل بدرَيت لة هـةموو بـوارة هياهياكـان دا    
سوود لةو ثرؤذانة وةربطريَيش هيوادارم بِرطةيةك لةماددةيةك دا شوَيين بؤ بكرَيتةوةش بِري ثارةي تيا دياري 

 .بكرَيش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش دةرضووة؟ سوثاسش بةِرَيز سةروةر عبدالرمحنحمي الدينبةِرَيز شلَير سوثاس بؤ هةنابتش 
 :سةروةر عبدالرمحن عمر. بةِرَيز د

 .  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة مةسةلةي طرنطي دان بة توانا مرؤييةكان يةكَيك لةخاَلة ِرووناك و ِرؤشـنةكاني اـةو بودهةيـة بـووةش     

اةمساَليش داش بؤية مايةي اةوةية كة لَيرةش دا طرنطي زياتري ثـَي بـدرَيش   هةم لة ساَلي ثار و هةم لة ساَلي 
زياتر و باشديش ِرَيك مرَيش اةم خاَلةش اةو بوارة كة بووة مايةي اةوةي بوار بِرةخسَييَن لةبةردةم طةجنان 

تا حةددَيكي زؤر  دا بةرةو دةرةوة بِرؤنش بة ااواتةكاني خؤيان بطةنش خوَيندن درَيذة ثَي بدةنش يةكسانيةكي
زؤر باشي تيادا بووةش كة هيض هياوازييةك نةكراوة لة نَيوان كةسَيك لةطةَل كةسَيكي ترداش ِرةطةزَيك لةطةَل 
ِرةطةزَيكي ترداش بةيم دةتوامن بَلَيب اَيمة بة ثَيي ياساكة كة تيايدا هـاتووةش طرفتَيكمـان هةيـةش يـاخود بَلـَيب      

بـؤي دانـراوة لـة شـَيوازي هَيبـةهَي كردنـي دا وةكـو ثَيويسـت نـةبووةش           هؤرَيك لةوة هةية كة اـةو ثالنـةي  
بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانش وةكو اةوةي هاتووة لة ياساكةش بؤ سَي بوارةش هةروةكو هاوكارم ثةميان خان باسي 
ــة ِرةايــةكاني دةكــةمش زةمالةيــةش توَيذينةوةيــةش خــوَلي مةشــ ةش اــةوةي اَيمــة        كــردش كــة ثشــتطريي تــةواو ل

ينيومانــة لــة ســاَلي اةمســاَل دا هَيبــةهَي كــراوةش تــةنها زةمالــة هَيبــةهَي كــراوةش نــة خــوَلي مةشــ  و نــة    ب
توَيذينةوة هَيبةهَي نةكراوةش كة اةم دوو بوارة زؤر طرنطة و اةهميةتيان زؤر زياترةش طرنطيـان زيـاترة لـة    

ي ثـاريش داوامـان كـردووة لـةم     خاَلي يةكةمش لةبةر اـةوة سـةبارةت بـة مةسـةلةي خـولي مةشـ ش اَيمـة سـالَ        
هؤَلةوة كةوا يةكسانيةك هةبَيش ثالنَيك هةبَي بؤ دابةش كردنيش بةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمانش اَيمـة بـاس لـة      
سيسةتةمي تازةي خوَيندن دةكةينش اَيمة باس لةوة دةكةين كةوا فشـار لـة زانكؤكـان كـةم بكةينـةوةش اَيمـة       

هـةزار خوَينـدكار لـة ثـؤلي شـةش تاقيكردنـةوة       ( 66)دا نزيكـةي   باس لةوة دةكةين كةوا لة ساَلي اةمسـالَ 
هةزار خوَيندكار اةطةر هةمووشي دةرنةضَيتش بةيم ذمارةيةكي زؤر زؤري دةردةضـَيش  ( 66)اةجنام دةداتش 

ضــؤن زانكؤكامنــانش ثــةميانطاكامنان دةتــوانن هــةزمي بكــةن؟ تاكــة ِرَيطــةمان اــةوة بــووة كــة بتــوانني اَيمــة    
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طرنطي ثَي بدةينش لةبةر اةوة ثَيويستمان بةوةية بةشي تازة بهَينينة كايةوةش اةو بةشانةي كة  ثيشةييةكان
تازة داهَيندراونش اةوةش ثَيويسَ بةوةية كةوا خولي مةش  ثَي كردن بؤ اةو مامؤستايانة كة اـةو زانسـتة   

امن لـة ياسـاكة هيـَي دةكرَيتـةوةش     تازانةيان ثَي نيةش لة دةرةوة ببيندرَيش اةوة وةكو مـةرهَيك دابنـدرَيش نـاز   
ياخود بة ثَيي ِراسثاردةش خاَلَيكي تر بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانش يةكَيك لة كَيشـةكاني اَيمـة اةوةيـة كـة لـةم      
بودهةيةدا دةبينني ثارةيةكي اةوتؤ بؤ توَيذينةوة دةستنيشان نـةكراوةش اـةوة بـؤ اَيـرة دةطةِرَيتـةوةش لَيـرة       

وَيذينةوة لةم ويتـةدا ثـارةي بـؤ دةستنيشـان نـةكرَيش اَيمـة ضـةند دةزطايـةكي زؤر         بؤي دابندرَيتش ناكرَي ت
طرنطمان هةيةش دةزطايةكمان هةية سةنتةري توَيذينةوةي زانسـَ يـة سـةر بـة وةزارةتـي خوَينـدني باييـةش        

طيان كـردووةش  اَيمة لةطةَل هاوكارامنان سؤزان خان ااطادارة ضووينةتة سةردانيانش بةِراسَ توَيذينةوةي طرن
ايخترياعاتي طرنطيان كردووةش لةسةر ااسَ دنيادا ايخترياعاتةكانيان ناسـراوةش توَيذينـةوةكانيان هيهـاننيش    
نةك هةر طرنطي ثَي نادرَيش اَيمة لَيرةدا دةبيننيش بـةَلكو هـةوَلي اـةوة هةيـة كـة اـةو سـةنتةرة داشـبخرَيش         

َيكي بودهة بـؤ اةوانـة دةستنيشـان بكـرَيش بةتايبـةتي اـةو       لَيرةوة من اةوة دووثات دةكةمةوةش ثَيويستة بِر
سةنتةرانةي كةوا تايبةمتةند بن ثَيوةش سةبارةت بةوةي كةوا كَين اةوانةي دةضنة دةرةوة؟ بَيطومان بـةِرَيز  
سةرؤكي ثةرلةمانش اةوة وةكو ِرَينماييةك ِرَينمايي خؤيان دةريان كردووةش ثَيب باش نية لَيرةدا تـةداخوالت  

ينش دةكرَيت لة ِرَيي لَيذنةكانةوة ضاودَيريان بكةينش ضونكة هةموو اـةو بابةتانـةي كـةوا هةشـن لةسـةر      بكة
 .ماَلثةِرةكةي خؤيان بآلو كراونةتةوةش سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز  رية عبداهلل
 :بةِرَيز  رية عبداهلل ا اعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةيةكي زؤر طرنطة و هَيي دَلخؤشي هةموو ( تطوير القدرات البشرية)لةو ماددةية كة ثرؤذةي تةمنيةي 

ش بةيم بة داخةوة كةوا ديـار  (زماالت، بعثات، أحبان، دورات تدريبية)اليةكمانةش ضوار بوار دةطرَيتةوة خؤيش 
ةحباس و دةوراتـي تـةدري  ايهمـال كرايـةش     بوو يةعين ثارساَل زياتر طرنطي بة زةماالت و بيَسـات دراوةش اـ  

خاصةتةن خـولي مةشـ  و ِراهَينـان زؤر طرنطـةش بـؤ منوونـة مـن لـة كؤمةَلطـةي فـاخري مَيرطةسـؤري بـوومش             
كؤمةَلطةيةك بوو كؤري دروستيان كردبووش ضةندةها اةههيزةي موتةتةويريان هَينـابووش مـةوادي كيميـاوي    

ريان لَي دةرنةدةضووش بةيم اةطةر اةو دةورانة هةبَي بـة بـةردةواميش   و فيزياويان هَينابووش مامؤستاكان سة
زياتر ايستيفادةي لَي دةكرَيش هةم قوتابي و هـةم مامؤسـتاش بـة خؤمشـان دةزانـني سيسـتةمي ثـةروةردة لـة         

ستة هيهان داش هةم لة كوردستانيش دا بةبةردةوام لة طؤِرانكاري دايةش ثَيويستمان بةو دةوراتانة هةيةش ثَيوي
لَيرة تةحديدي ثارة بكرَي بؤ دةوراتش كة ديار بكرَيتش اةواني تريش نيسبةكانيان ديار بَيش ثشكي وةزارةتي 
ثةروةدة ديار بَيش ثَيشد ديارة زياتر طرنطي بة وةزارةتي خوَيندني بـاي دراوةش بـةيم بـة ثـةروةدة نـةدراوةش      

بكـرَيش هـةروةها تةحديـدي عـومر نـةكرَيتش       ثَيويست دةكات لَيـرة حيصـةي وةزارةتـي ثـةروةردةش ديـاري     
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يةعين اةطةر من حةزم لة خوَيندن بَيش بؤ عومرةكةم دياري بكرَي؟ توانام هةبَي و اةوةم هـةبَي ضـةندةها   
تةقاعوديش ( مك الَلب)مامؤستا هةية بؤ منوونة تةقاعود بووينة اةوها ضووينة ويتان دكتؤرايان هَيناوةش 

ي بةرز بووةش لة هةمان كات دا اةطةر بكرَيت بةشي نيسبةي اـافرةت هـةر نـةك    بووينةش حةزيان لة شةهادة
يةكةمةكان بَي كة بنَيردرَينة دةرةوةش تؤزَيك ِرةضاوي نيسبةي اـافرةتيش بكـرَي بـؤ هةناردنـة دةرةوةش زؤر     

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةطةر دةرةهةشي نةبَي هةر بينَيرن؟ بةِرَيز صباح بيت اهلل
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةبارةي ظي ماددةي اةز بَيـذن تةحديـد كرنـا مةبلـة ي طةلـةكا لَيـرة بَيتـة تةحديـد كـرنش ضـونكة اةطـةر            
ييتمر الصرف على املبل  املخصا  لصاندوق املشاروع و    : )دبَيذينت( ثانيًا)مةبلةغ نةيَيتة تةحديد كرنش لة 

ش بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانش اةطةر مةبلةغ نةيَيتة (لية و اإلقتصاد بتغم  مبال  الزمة إ افيةتقوم وزارة املا
دةستنيشان كرنش ضةوا مةبال يت ايزائ دهَينة دةستنيشان كرنش خاَلة دي كا من دظَينت اـةز بـةحي بكـةمش    

اةطـةر قوتـابي نةبووينـة بؤضـي     اايا اةو بِرة ثارةية يا ماية اايا سةبةب قوتابي نةبووينة بِرةكينة دةرظة؟ 
اةو دةورات و اةظي ديكةي تةدري  لة كوردستاني نةهاتينة اةجنام دان؟ ب ِرةايـا مـن طرنطيـةكا بـاش ثـَي      
نةهاتية دانشحةتا كَيماتيش ِرةنطة ثَيظـة ديـار بـينتش ضـونكة ل كـةناَلَيت ِراطةيانـدنَي اـةظ بابةتـة اةصـَلةن          

ةر بَيتة بةحي كرنش زؤربةي قوتابيَيـت كوردسـتاني ثةرؤشـن كـة     وةكو ثَيويست نةهاتية بةحي كرنش اةط
بضنة دةرظة بؤ خوَيندنَيش لةبةر هةندَي اـةز داخـوازَي وةزارةتـي مـةعين دكـةمش ثةيوةنديـدارش ثـد طرنطـي         
اةظي بارَي بدةنش ضونكي اَيكة ل اةوان خااَل  كو هَيي شانازي يةش قوتابيَيت مةش خةَلكي مة بضنة دةرظـة و  

 .زانست بن و شةهادَيت مةزن بينن بؤ وةيتَي خؤش زؤر سوثاس فَيري
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز عمر نورةديينش فةرموو
 (:نورةديين)عمر محدامني خدر. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماذةمان بة ضـةند خاَلَيـك دابـووش يـةكَيك     اَيمة هةر وةكو لة ِراثؤرتي لَيذنةي ثةروةردة و خوَيندني بايدا اا

لةوانة هةروةكو لة خاَلي يةكةم دا هاتووةش هي اةم ماددةيةش اةم بِرة ثارةية بؤ ضـوار بـوار تـةرخان كـراوةش     
بةيم لة ِراسَ دا لة ساَلي ِرابردوودا بواري توَيذينةوة و بواري خولي ِراهَينـان ثـارةي بـؤ صـةرف نـةكراوةش      

نةكراوةش كاري لةسةر نةكراوة بة شَيوةيةكي عامش هةروةها وةكو لة ِراثـؤرتيش دا ااماذةمـان   ِرَينمايي بؤ دةر
ثَيداوةش زؤر طرنطة ثارة بؤ اةم بوارانة تةرخان بكرَيش هةروةها بةشي وةزارةتـي ثـةروةردة هـةم لـة ناردنـة      

وة ثَيشـنيار دةكـةين كـة    دةرةوة لة بةعسات دا زياد بكرَيش هةميش لـة مةسـةلةي خـولي ِراهَينـان داش بـؤ اـة      
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بِرطةيةك زياد بكرَي بةم شَيوةيةش ضونكة بةِرَيز هةنابي سةرؤكي ثةرلةمانش هةتا لة سيسـتةمةكةش دا كـة   
ــة       ــةوة موصــادةقة كــراوةش ِرَينمــايي ورد و تايبــةتي ســةبارةت ب لةاليــةن ســةرؤكايةتي اةجنومــةني وةزيران

بـواري خـولي ِراهَينـان تَيـدا نيـة لـة سيسـتةمةكةداش         ضؤنيةتي صةرف كردني ثارة بؤ بواري توَيذينةوةش بـؤ 
بـِري تـةرخان كـراو بـؤ بةرنامـةي      %( 11)زياد بكـرَيش لـة   ( 1)اَيمة ثَيشنيار دةكةين كة بةم شَيوةية بِرطة 

ي تـةرخان بكـرَي   %(15)تواناسازيش تةرخان بكرَي بؤ ثشتيواني كردن لة توَيذينةوةي زانسَش هةروةها لـة  
ني مامؤستايان لـة وةزارةتـي خوَينـدني بـاي و لـة وةزارةتـي ثـةروةردةش هـةروةها لـة بةشـي           بؤ خولي ِراهَينا

 .ي كورسييةكان بؤ وةزارةتي ثةروةردة تةرخان بكرَيش زؤر سوثاس%(15)ناردن و زةمالةدا لة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـةكرد دةبـَي ِراثـؤرت هـةبَيش     سوثاس بؤ هةنابتش لَيذنةي ثةروةردة و خوَينـدني بـاي اةطـةر ايشـيان بـاش      
بةدواضـوون هـةبَيش بــانطي وةزيـر بكرَيــت و بـؤ اَيــرة بيهَيـننش موناقةشـةي لةطــةَل بكـةنش ثارةكــة بـؤ كــوَي         

 .ِرؤيشتووة؟ كةرةمكةش فةرموو

 :بةِرَيز عمر نورةديين
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــان بــان  كــردووةش هــةروةها ســتائ اةنــداماني لَيذنــة دةزانــن اَيمــة ضــةندين هــار وةزيــري خوَينــدني باي
سةرثةرشَ كـةري هَيبـةهَي كردنـي اـةم بةرنامةيـةمان لـة وةزارةت بـان  كـردووةش مـن تةصـةور دةكـةم            
حكومةت هواب بداتةوةش دةنا اَيستا اَيمة دةزانني بـِري ثارةكـة ضـةند صـةرف كـراوةش ضـةند مـاوةش ضـةند         

بشري باسي كردش لةوَي دةرةهاتيش هةيـةش  . وابزامن كاك د كةس نَيردراوةتة دةرةوة؟ ضةندي وةكو بةِرَيزَيك
(A ) هةيةش(B )        هةيةش هةروةها بؤ بةرزكردنةوةي دةرماَلة بؤ اةوانـةي كـة لـة بـواري زةمالةيـةدا بـووش لـة

ماســتةردا ضــةندي بــةرز كراوةتــةوة موخةصةصــاتيان ثــَي دراوة؟ هــةروةها لــة بــواري دكتــؤرا ضــةند بــةرز  
 َ دا اـةو تةفاصـيلة الي اَيمـة هةيـةش بـةيم ثَيويسـت بـةوة هةيـة لـة ماددةكـة دا هَيـي             كراوةتةوةش لة ِراسـ

 .بكةينةوة باشدة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز شةومن حممدش فةرموو

 :بةِرَيز شةومن حممد  ريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة بِرطة هةرة هوانةكاني كة لةم ثرؤذةية هـاتووةش كـة    بَيطومان اةو بِرطةيةي اَيستا باسي دةكةينش يةكَيكة
لــة ثــار ســاَلدا حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان كــارَيكي باشــي كــردووةش بــةوةي كــة ذمارةيــةكي زؤر بــاش لــة  
قوتابيــاني ثســثؤري ناردؤتــة دةرةوةش لــة ماوةيــةكي نزيــك و داهــاتوودا ذمارةيــةكي زؤر بــاش لــةو كاديرانــة  

مةتي اةم ويتة دةكةنش وَيِراي دةستخؤشيمان بؤ اةو بابةتـةش بـةيم اـةوةي تَيبـيين     دَينةوة اةو ويتة و خز
دةكــةين اــةم بابةتــة وةك برادةرةكــامن باســيان كــردش لــة ســَي بابــةت ثَيــك هــاتووةش بــة تايبــةتي اــةحباس و  
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تايبـةتي  دةوراتي تةدري  كة هيضي كاري لةسةر نـةكراوةش منـيش هـةمان ِرام هةيـة لةطـةَل هاوِرَيكـامن بـة        
دةوراتي تةدري ش لةبةر اةوة داواكارم هةوَل بدرَي كةواديري وةسةتي كة بِربِرةي ثشَ دااريةكانن مرَينة 
ناو اةم دةوراتة تةدريبيانـةوةش تـةدريبيان ثـَي بكـرَيش ضـونكة هـةر كـاتش هةرضـةند تـؤ لةسـةرةوة بتـواني            

م اةطةر كةواديرة وةسةتيةكان ثـَي نةطةيـةني   كاديرةكاني سةرةوة تةدريب ثَي بكةيت و ثَيي بطةيةنيش بةي
ايشةكان ناِروات بةِرَيوةش بةشَيوةيةكي زانسـَ و سـةردةميانةش اـةوةش كَيشـةمان لـة داهـاتوودا بـؤ دروسـت         
دةكاتش لةبةر اةوة ثَيويستة شان بة شاني اةوةي كة كةواديرةكان دةنَيرين بؤ زةمالةش دكتـؤرا و ماهسـتَيرش   

يش دةوراتــي تـةدريبيان ثــَي بكرَيــت بــؤ دةوَلةمةنـد كردنــي زانيارييــةكانيان لةســةر   كـةواديرة وةســةتيةكان 
بابةتةكانش هةروةها ثشتطريي هاوِرَييامن كاك عمر و برادةرةكاني تريش دةكـةم كـة لـة سـَيكتةري تةربيـةدا      

َلطايـةنش  زؤر طرنطة بة بِرطةيةك داخيلي اةو بابةتـة بكـرَيش ضـونكة مامؤسـتايان بِربـِرةي ثشـَ اـةو كؤمة       
مامؤستايانن كة هيلةكة ثَي دةطةيةننش اةطةر هاتو مامؤستايان مةعلوماتي تةواويان نةبَي لةسةر تةربيةي 
تازة و هؤرةكاني سيستةمي تازة لة دونيادا ضؤن بةِرَيوة دةِروات؟ لة هةموو ناحيةكانةوةش بَيطومان نـاتوانن  

يـةك زيـاد بكرَيـت لَيـرةداش بـة تايبـةتي بـؤ سـَيكتةري         هيلَيكي باش ثَيك بَيـننش لةبـةر اـةوة هيـوادارم بِرطة    
تةربيةش هةموو مامؤستايان بطرَيتةوة نةك هةر اةوانةي كة كةفااةتيان هةية لـة دةوراتـة تةدريبيـةكان داش    

لــة ثــرؤذة ( 13)بــة طشــَ مامؤســتايان بطرَيتــةوةش هطــة لــةوة لــة بِرطــةي دووةم دا بَيطومــان لــة مــاددةي    
يياتمر الصارف علاى املبلا  البااقي      )داواكـارم بـةم شـَيوةي لـَي بكـرَيش      ..( يسـتمر الصـرف  : )اةصَلييةكة دةَلَي

ش ضـونكة اـةوةي دةزانـني لـة سـاَلي ثـاردا بِرَيـك ثـارة تةخصـي،          (املخص  لصندوق املشروع للينة الياابقة 
ــةو ثارةيــة صــةرف كــراوةش باقييةكــةي   %( 31)كــراوة بــؤ اــةو ســندووقةش اــةوةي ااطــادارين نزيكــةي لــة     ل

ماوةتةوةش اَيستا لة سندووقةكةوة ثَيمان باشـة اةطـةر الي بـةِرَيزان وةزيـري دارايـي و وةزيـري ثـالن دانـان         
ِروونكردنةوةيــةكمان لةســةر اــةوة بــدةنَيش اــةو بــِرة ثارةيــة تةحديــد بكــرَيش ضــونكة اــةو ثارةيــةي اَيســتا  

كاديرةكانش هـةروةها لـةو سـاَل دا    ماوةتةوة تةصةور دةكةم بةشي هةموو اةو ساَل بكات بؤ ناردنة دةرةوةي 
تةصةور دةكةم حكومةت دةسَ كراوة تر بَيش بتوانَي زياتر خةَلك بنَيرَيتة دةرةوةش ضـونكة اـةو كَيشـانةي    
كة يةكةم هاري تةهروبةكة ساَلي ثَيشوو بووش ساَلي ِرابردوو بووش كراش ِرةنطة هةندَي كَيشة دروسـت بـووبَي   

ي ايش و كارةكان داش بةيم اَيستا ثرؤسةكان سـاغ بؤتـةوة و تةصـةور دةكـةم     لة دةرةوةدا بة هَيبةهَي كردن
 .لةم ساَلة ذمارةيةكي باشد بتوانرَي بنَيردرَيتة دةرةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ هةنابتش اَيستا اةو بةِرَيزانةي كة ويستيان موداخةلة بكـةن تـةواو هـةموو قسـةي خؤيـان كـردش       
هةنابي وةزير دةكةين كة ِروونكردنةوة بدات لةسةر بؤضوونةكاني اةو بةِرَيزانةش نوقتةيـةك هةيـة   داوا لة 

تقاوم وزارة املالياة و اإلقتصااد بتاغم  مباال  الزماة إ اافية لادعم         ): دةَلـيَ ( ثانيًا)زؤر طرنطةش مةسةلةن لة 
باشةش يةعين عةدةدةكة ديار بـَيش كـة   اةو مةبال ة لة كوَي دةهَينرَي؟ بؤية ديار بَي  ،(الصندوق عند احلاجة

 .بزانني
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 :وةزيري ثالن دانان/ علي سندي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خؤي ضةند تةوز َيك طرنطة وابزامن باس بكرَيتش يةكـةم شـت اةوةيـة كـة ِراسـتة اـةم ثرؤذةيـةش ثـرؤذةي         

دا داخيـل بـووش   (1111)ي موازةنـةي سـاَلي   تواناسازي با بَلَيني بةو شكلة وةكـو ماددةيـةكي هـودا لـة قـانون     
إعداد املوازنة اجلارية املطابقة )بةيم سايني ثَيشد هةمان ضاالكي هةبووةش اةطةر اَيوة سةيري ايستيمارةي 

مـاددةي  ( 3)فةصـلي  ( 1)اةوةي وةزارةتي دارايي بكةنش لة فةصلةكاني لة قسمي ( GFS)سيستةمي ..( مع
ش هـةموو سـاَلَيك هـةبووةش تةنانـةت لـة      (بعثاات الطاسب  )ش لة بابـةتي  (1)عي تةفاصيلي نةو( 1)نةوعي ( 2)

قوتـابي بـؤ   ( 1291)يةعين ثـارش كـة هـي سـايني ثَيشـد بـووش نزيكـةي        ( 1111)بابَلَيني لة سةرةتاي ساَلي 
 بيَسات نَيردرابوونة دةرةوةش بةيم لة ناو قانوني موازةنـةدا لةسـةر اـةو فةصـلةش لةسـةر اـةو قسـمة لـةويَ        

قوتـابي يـة بـؤ ماهسـتَير و دكتـؤراش زياتريشـيانش زؤربـةي هـةرةزؤريان لـة          ( 1291)تةوزيح كرابوونش اةو 
هيند و فةرةنسا و روسيا بوونش اةوة كة حيساباتةكاني اَيستا لـة سـاَلي ثـارةوة واي لـَي هـات كـة بـةو شـكلة         

ةقـديري كـراش ايشـةكانيش    ملياري بؤ تةخصـي، بكرَيـتش لةبـةر اـةوةي كـة حيسـابَيكي ت      ( 111)بَيتش كة 
دواي ثةسندكردني قانوني موازةنة بة شَيوةيةك تةنزيب بـوو كـة وةكـو لـة قـانوني موازةنـةي ثـار هـاتووةش         
ــي        ــة وةزارةت ــة دوو وةزارةت ِراســثَيردرانش ب ــةوة اةركــةكان ب ــنج كةســةش دواي ا ــةو ثَي ــرا ل ــاي دان لَيذنــةي ب

بايش وةزارةتي ثالن دانانيش بؤ مونةتةسـيبيين هـةموو    خوَيندني باي بؤ مونتةسيبيين وةزارةتي خوَيندني
( 111)وةزارةتةكاني ترش ثارةكةش كة تةمخني كرابووش اةصَلةن خؤي هةر بـؤ مـةعلوماتي بـةِرَيزتانش اـةو     

مليارة بؤ مةمجوعةيةك مةصاريف هةية كة ديسانةوة لة ايستيمارةي ايَدادي موازةنة وازحنيش اةطـةر نـا   
اتي تــريش دةكةوَيتــة ســةر حكومــةتش كــة لــة نــاو اــةو ماددةيــة ايزهــار نــابنش اــةويش  كؤمــةَلَيك ايلتيزامــ

مةسةلةي مةعاشةش مةسةلةي ايجازةي ديراسي ية كة وةردةطريَيتش كة لَيرة ايزهـار نابَيـتش تةنانـةت هـةتا     
كـة  ش اةوانـة هـةمووي لـة نـاو خـودي ماددةكـة ايزهـار نـابن اةوانـةش          (زوجاة )يان ( زوج)حايتي ايلتيحاقي 

تةقديرةكة كرابووش زؤر لةو بةِرَيزانة ثرسياري اةوةيان كرد كة اـةو تةقـديرة بؤضـي كـرا؟ بؤضـي صـةرف       
مليـؤن دؤالرش  ( 111)مليار بوو كة بة تةقديرَيك دةكرَيـت بَلـَيني نزيكـي    ( 111)ش تةقديرةكة (إخل)نةكرا؟ 

ة طراندين شـوَين حيسـاب بكـةينش    مليؤن دؤالر حيسابي اةوة كرابوو كة اةطةر هةر قوتابيةكش اَيم( 111)
لة ويتَيكي وةكو اةمريكاش هةرضةندة هةمووشيان ناضن بؤ اـةوَيش بـةيم بـؤ ايحتيمـالَيكي لـةو شـَيوةش لـةو        

هـةزار دؤالر بـؤ سـاَلَيك    ( 51)بابةتةش ضونكة اةطةر كةمد بوو اةوة صةرفياتةكة كـةمد دةبَيـتش حيسـابي    
كةسة بة حيساب لة ( 1111)كةسش اة و( 1111)هةزار دةكاتة ( 51)مليؤن تةقسيمي ( 111)كرابووش كة 

دوو وةهبةدا دةست بة كارةكانيان بكةنش وةزارةتي خوَيندني باي ثَيشي اَيمة دةست بةكار بوون لة تـةنفيز  
كردني بةرنامةهةكةش اَيمة تؤزَيك دواكةوتني لةبةر اةوةي اَيمة مةسحَيكمان كرد لة هـةموو وةزارةتـةكانش   

حتياهامتـان وةرطـرتش هـةم تـةدقي ي ايحتياهامتـان كـرد لـة ثسـثؤرييةكان دا مةخصـةدمش نـةك لـة            هةم اي
عةدةدي مةقاعد و اةوانةش هةم بؤ اةوةي كة دابةش بوونةوةكة ثَيشي ايَالنيش كة ايَالمنان كرد لةسـةر  
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خـواش هـيض   انتةرنَيتش خةَلك تةقدميي كردش دةرطاي تةعنمان كردةوةش تووشي طرفـت نـةبنيش سـوثاس بـؤ     
ــةوان        ــان كــردش ا ــووش زووتــريش ايَالني ــر ب ــان زؤرت ــاي ذمارةي كَيشــةيةكمان نــةبووش وةزارةتــي خوَينــدني ب

كـةي فيلتـةر بـووةش لـة مةرحةلـةي      ( 211)حصةيَيكي زياتريـان اـيَالن كـردش اَيمـة هـةتا اـةوِرؤ نزيكـةي        
نــدني بـايش اـةوامنان تــةكليف   كؤتـاييش هـةر ديسـان بــة بةِرَيوةبةرايـةتي طشـَ بيَســات لـة وةزارةتـي خويَ       

كردووةش لة مةساايلي ااسانكاريش هةروةها ضونكة نيهايةتي بيَسةش كة لة نـاو حكومةتـةوة مونتةسـيبَيك    
ــةر         ــتش اةط ــة هــةر شــوَينَيك بَي ــة ل ــة موازةن ــة ل ــةدا دةِرواتش اةطــةر ماددةك ــةو دااريةي دةردةضــَيتش هــةر ب

َيمــة لَيذنــةي بــاي كــة دانيشــتنيش تــةعليماتَيكمان دةركــردش اةركةكــةش تةنانــةت بــة اَيمــة ِراســثَيردرابَيتش ا
ثرؤسةيةك كة دَيمة سةر هةندَيك لة خاَلةكاني كة بةِرَيزان تَيبينيشيان لةسةري هـةبووش وابـزامن هةنـدَيك    
لة تَيبينيةكانيش لة هَيي خؤيةتيش اَيمة بةو شكلة بؤضوونَيكي وا هةبووش لةبةر اةوةي كـة بـةعزَي كـةس    

واةسةسةكةي خؤي يارمـةتي بـدات لـة ثةيـداكردني قبـوَلش بـةعزَي كةسـي تـريش خـؤي هـةوَل           مومكينة م
بــداتش بةهــةر ِرَيطايــةكي تــرةوة بَيــتش ســةرؤكايةتي اةجنومــةني وةزيــران بِريــاري دا كــة اــةو بــِرة ثارةيــة   
 هــةمووي ســةحب بكــاتش لــة حيســابَيكي تايبــةت لــة ســةرؤكايةتي اةجنومــةني وةزيــران دابنرَيــتش نــةك لــة 

مليـار  ( 91)وةزارةتي داراييش بة ثَيي مةعلوماتي من با بَلَيني هي اةو مةبلة ةي كة صةرف بووةش نزيكةي 
دينار يان ايحتيمالة تؤزَيك زياتر بَيش دةقي  نيب اَيستا لةو لةحزةيةش بةيم مةعلومات هةية هةر وةختَيك 

ةبووةش اةطـةرةكاني صـةرف نـةبوونيشش    بَي دةتوانن بةدواداضووني بؤ بكةنش لةوَي ماوةتـةوة كـة صـةرف نـ    
تةبَةن يةكَيك لة اةطةرةكان اةوةبوو كة بابَلَيني ثار تؤزَيك درةن  دةسـت بـة ايشـةكة كـراش اةوانـةي كـة       
دةستيشيان بة ايشةكة كـردووةش يـان يـةكَيك لـة اةسـبابي سـةح  ثارةكـة اةوةيـة كـة نـةدةكرا مةسـةلةن            

مةرحةلةيـةكي موعةيـةن دابـنش ثَييـان بَلـَين هـارَي تـةمويل نابَيـت          اةطةر اةو قوتابيانةش اةو بةِرَيزانة لة
هــةتا قــانوني موازةنــة يــان اةوانــة موصــادةقةي لةســةر دةكرَيــتش ضــونكة اــةوان ايحتيمالــة لــة ناوةِراســَ 
ثرؤسةكة بنش ايحتيمالة لة مةرحةلـةي زمـان دابـنش يـان لـة هـةر مةرحةلةيـةكي تـرداش بـةِرَيز كـاك كـاردؤ            

ااماذةم ثَيـي داش اـةوةي تـر ضـةندي تـر بـابَلَيني       . ةكةي كرد كة ثارةكة ضةندة اةوةي كة ماوةثرسياري ثار
اةوةي كـة بةِرَيزيشـتان ااماذةتـان ثَيـدا كـة اةطـةر هـاتو ثـارةي زيـادة ثَيويسـت بـوو لـةكوَيوة دَيـت؟ خـؤي               

ةطـةر ايحتيـاتيش   تةبيَي كة اةم شتة دةطوترَيت بة عام لـة هـةر ماددةيـةكش مةبةسـت لـةوَي ايحتياتـةش ا      
بضَيتة سةر بابةتي عةهزش لةو حاَلةتةدا اةوة مةوزووعَيكي ترةش بةيم اَيمـة ثرؤسـةكة اَيسـتا حـاَلي حـازر      
ثرؤســةكة بةدةســَ خؤمانــةش يــةعين اَيمــة اَيســتا لــة اةســناي تــةنفيزش اَيمــة لــة هــةر مةرحةلةيــةك كــة   

ةي اةوةية كة مـومكني نيـة كـة واي لـَي     بانةوَيت بة وةهةبات ايَالني دةكةينش مةخصةدم موختةصةرةك
مليـارش اَيمـة لَيـرة اةمسـاَل كـة ديسـانةوة اـةوة مـانطي         ( 111)بَيتش كة لةبةر دةسَ لَيذنةي بايش لة بـاتي  

مليار صةرف بكةينش تةوةقوعاتي اَيمة لةبةراـةوةش بـِري   ( 511)شةشةش تةوةقوعي اةوة بكةين كة اَيمة 
بةو شكلةية كة اَيمة ايحتيمالة لةو ثارةي ( على األكثر)وةقوعاتي اَيمة ثارةي نوَيمان تةخصي، نةكردش تة

كة هةية تة تيةي مةشروعي اةمساَلةمان ثَي بكرَيش بةيم ومتان لة ايحتياتش لةبـةر ايحتيـات عيبارةتَيـك    
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ة لَيرة هةبَيتش اةطةر كورت بوونةوةيةك هةبَيتش شتَيك هةبَيت بؤ اـةوةي ضارةسـةرةكةي قـانوني بَيـتش لـ     
مـال بشـري ثرسـياري ويتـةكاني كـردش اَيمـة ويتـةكان بـة مـةهاميك          .ايتارَيكي قانوني دا بَيتش بةِرَيز كـاك د 

تةصنيف كراونش ايستينادةن لةسةر تةهروبةي عرياق و لةسةر تةهروبةي ويتـاني تـريشش ضـونكة اَيسـتا     
شـرائ لةسـةر دةكـاتش لـةالي     ضةند ثرؤطرامَيك هةية بـؤ مةنتي ةكـة هـةمووي كـة ِرَيكخـراوي يونيسـَيف اي      

مجال هةر داايمةن بةشـداري دةكـاتش تةصـنيفي ويتـةكان و مةصـاريفي ويتـةكان بـةو        .اَيمةشةوة بةِرَيز د
شكلة كراونش بابةتي تر مةسةلةي قةرز بوو كة بـةِرَيزيان ايشـارةتيان ثـَي داش خـؤي اـةوة قـةرز نيـةش اـةوة         

نحةيةش بةِرَيز هاذة خان ااماذةي بةوة دا كة ثَيويست دةكـات  وةكو بيَسةيةش وةكو قةرز نية بةهةر حاَلش مي
كــة حكومــةت يارمــةتي بــدات لــة ثةيــداكردني قبــوَلش حةمتــةن هةروايــة هــةتا حــةددَيكش دةرطــاي اــةوةش   
كراوةتةوة اةطةر خةَلك بؤخؤي بيهَينَيتش قبوَل تةحصيل بكاتش لـة ليسـتَيكي دوور و درَيـذي زانكؤكـان كـة      

اني اَيمة و خوَيندني باي هةيةش اةو ليستةشش اةو زانكؤيانةن كة لـة دةليلـي يونيسـَيف    لةسةر وَيب سايتةك
ــة       ــَينش هــةروةها لــة وةزارةتــي خوَينــدني بــاالي عــرياق موعتــةرةف بــنش ل بــة هاميَــاتي موعتــةرةف دادةن

ي اـةو  هةردووكيانش يونيسَيف يان يونسكؤ؟ وابزامن يونسكؤيةش موهيب اةو دةليلـة كـة هةيـةش اـةو تةحديـد     
هاميَانـة دةكــاتش اَيمــة تؤزَيـك زيــاتر ضــووينش بـةعزَيك ويت مةســةلةن تةوصــيةي ناكـةنش يــان بــا بَلــَيني     

(recommend)       ي ناكةين كة قوتابيةكان بضن بؤ اةوَيش بـة تةايـدي بـةِرَيزش مـن هةرضـةندة لةسـةرةتاي
ش بـةيم هةَلبةتـة دواي اـةو    خوَيندني دةقي ماددةكة كة قسةم كرد وكش تةايدي ماددةكة دةكةم وةكو خـؤي 

كردني ماددةكة بة موناقةشاتش من تةايدي هـاذة خـان دةكـةمش كـة ِرَيذةيـةك بـؤ واريسـي شـةهيدانش          ءاي نا
شةهيد و اةنفال بة هةر شـَيوازيك كـة اةطـةر اـةوة بَيـت دابنرَيـتش مةسـةلةي هةنـدةرش نـازامن مةسـةلةي           

ة مةسـةلةن اةطـةر حيصـةيةك دابنرَيـتش مونافةسـة      هةندةر لةوَي لة نـاو خـودي بةرنامةكـةش ضـونكة اَيمـ     
لةسةر اةساسي هةندةر ناكرَيتش يةعين اَيمة كؤمةَلَيك نوقامتان داناوة بؤ بـةعزَيك شـتش بـةيم لـةوَيش بـؤ      

( بالنتيجاة )مةسةلةي نَير و مَي هيض اةوةيةكي تةفزيلي نيةش لةبةر اةوة وةكـو يـةكن لـة شـرووتةكانش كـة      
أمحد وةرتي هـةر ديسـان دةَلـَي ضـةند ثـارة مـاوة كـة ايزافـة بكرَيـتش اـةوة           .ز كاك ددةكاتة يةك شتش بةِرَي

وابزامن وةيم درايةوةش هؤي مانـةوةي ثارةكـةش تـةوز ب داش زؤريـش لـةو بةرَيزانـة ضـةند هارَيـك تيكـرار          
اَيمة هةم لة  بووةوةش ثرسياري اةوةيان كرد كة خولي مةش ي تَيدا نيةش من بةِراشكاوانة بيَلَيبش لةوانةي كة

وةزارةتي خوَيندني بايش هةم لةالي اَيمة لة وةزارةتي ثالن دانان كة ضوون هةر هـةموويان بـؤ ماهسـتَير و    
دكتؤرا بوونش هيض كةسَيكيش بؤ توَيذينةوة نةضووةش هةرضةندة لة ماددةكةي ثاريش دا هةبووش بةيم اَيمة 

تةر و دكتؤراكة اةوة بكةينش هـةر بؤيـة اَيمـة داوامـان     نةطةيشتينة اةو ااستةي كة لة سةرةتاوة لةطةَل ماس
ــةتي طشــَ         ــانش بةِرَيوةبةراي ــالن دان ــي ث ــو وةزارةت ــة وةك ــردش اَيم ــران ك ــة ســةرؤكايةتي اةجنومــةني وةزي ل

كمان تةقديب كـردووة بـؤ وةزارةتـةكان بـؤ خـولي يـةك مـانطي و سـَي         (package)ثةرةثَيداني مرؤييش كة 
نة بة بةردةوامي ساينة بة شَيوازي موختةليف هةبوونـة كـة تـةنزيب بكـرَي     مانطي و شةش مانطيش كة اةوا

لة زميين اةوةش بةيم سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران ثَييان باش بووش تةوصـيةي اـةوةيان كـرد كـة اَيمـة      
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وةكو ثرؤذةيةكي هودا تةقديب بكةينش حةفتـةي ِرابـردوو اَيمـة ثرؤذةكـةمان نـاردووةش دةشـكرَيت بـة ثَيـي         
اَلةتي قانوني اةو ماددةية كة لة ناو ثـرؤذة ياسـاوة هـاتووةش ايسـتيفادةي لـَي بكـةينش حةمتـةن اـةم سـاَلة          ح

شتَيكي لةم بابةتة با بَلَيني مةش  و خولي مةش  و ِراهَينان داخيل دةبَيتش بةِرَيز سةمرية خان ااماذةي بـة  
اَيســتا لــة هــةموو ويتــاني هيهــان ( َمــرحتديــد ال)و نيســبةتي اــافرةت داش خــؤي بــةِرَيزان ( حتديــد الَمــر)

ةوة وةكو مةسةلةي دةرةهة نيةش يـةعين عـومر ناثرسـرَيت لـةو     (discrimination)دةضَيتة ذَير بابةتي 
بوارانةداش لة زؤر ويتيش هةر قةدة ةيةش من نازامن اةوة ايحتيمالة ديسان قةوانيين تر هةبَيتش يان ياساي 

ضارةسةر بكاتش اةطـةر نـا منـيش تةايـدي ثَيشـنياري بـةِرَيزيان دةكـةمش         تر هةبَيت كة لةم ثةرلةمانة اةوة
بةيم بة ثَيي ياسا زؤر لة كارةكان اةوةي كة عيالقةي بة قابليةتي هسمي نةبَيتش ِرَيطةي ثـَي دراوة لـة نـاو    

كــة هـةرَيمي كوردســتانش بـةِرَيز كــاك صـباح بيــت اهللش هـةروةها بــةِرَيز شـةومن خــانيش ايشـارةتيان بــةوةدا       
نةواقصي تَيدايةش من هةر لة كؤتايي قسةكةم دا اةوة بَلَيب كة بؤ زياتر تةفصيلي اةم ضـاالكي يـةش لَيذنـةي    
موختةصي ثةرلةمان اةطةر بةِرَيزيان من دةعـوةت بكـةن و وةزيـري خوَينـدني بـايش ايحتيمالـة تةفاصـيلي        

زَيك نةواقصـي زيـاتريش هـةبَيت كـة     زياتر هةبَيتش ايحتيمالة ايجاباتي زياتريش هـةبَيتش ايحتيمالـة بـةع   
 .لَيرة نةكرَيت باس بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشش لَيذنةي دارايي

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نةكانش دةربـارةي  لة ِراسَ دا بةِرَيز وةزيري ثالن دانان وةيمي هةموو ثرسيارةكاني دايةوةش وةيمي بؤضـوو 

تةفاصـيلي زؤرةش اـةو تةفاصـيلةي كـةم     ( أواًل)اةوةي ثَيشنيارَيك هةبوو لةاليةن دوو بةِرَيزةوة كة ماددةكـة  
بكةينةوةش بةِراسَ اَيمة وةكو سةرؤكايةتي لَيذنةي دارايي ثَيمان باشة وةكو خؤي بَينَيتةوة تةفاصـيلةكةش  

ةكــةش بؤيــة اَيمــة ثَيشــنيار دةكــةينش يــةعين لةطــةَل دةقــي  ضــونكة بةرضــاو ِروونــي زيــاتر دةبَيــت لــة بوده 
ماددةكةينش دواي اةوةي كة بةِرَيز وةزيري ثـالن دانـان وةيمـةكاني دايـةوةش لةبـةر اـةوة قسـةي كؤتاييمـان         

 .اةوةي كة بةِرَيزتان بة ثَيي ِرَينماييةكان مرَيتة دةنطدانةوة لةسةر اةو ماددةيةش سوثاس
 :نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

 .بةِرَيزان اَيستا ااخري صيا ةش فةرموو

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةو         ــة ِراســَ دا ا ــةبووش ل ــدامان ه ــابوو بةِراســَ ضــةند بؤضــووني اةن ــك م ــةمش خاَلَي ــووردن دةك داواي لَيب

طـاي نابَيتـةوةش بـةيم يـةك خـاَلي      بؤضوونانة وةكو ِرَينمايي وايةش اةو ِرَينماييانـة لـة نـاو ثـرؤذة ياسـاكة هيَ     
طرن  هةية لةو ثرؤذةيةش اةوةية اةو لَيذنةية كة دروست بووة لة بةِرَيز وةزيري خوَيندني باي و وةزيـري  
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ثالن دانان و وةزيري ثةروةردةش وةزيري ثالن دانان نوَينةري وةزارةتـةكاني كةيـةش كةواتـة دةتـوانني بَلـَيني      
لة ناو اةو لَيذنةدانش دةتوانرَي اةو ِرَينماييانة وةرطريَي بة نةزةري ايَتيبـارش   نوَينةري هةموو وةزارةتةكان

ــةن اةنــدام             ــارة كــرا لةالي ــرة ايس ــة اَيســتا لَي ــةن ك ــةو ِرَينماييانــة بك ــةيِرةوي ا ــاتر دةتــوانن ث ــةوان زي ا
 .ثةرلةمانةكانةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ددةكة بؤ اةوةي بيدةينة دةنطدانتكاية بةردةوام بن بؤ خوَيندنةوةي ما

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (12)كة دةبَيتة ماددةي ( 13)ماددةي 

 :أ هام ختامية
اإلاتمرار يف تن يي مشروع تنمية و تطوير قدرات كورداتان البشرية ألجل إعاداد كاودار متخصصاة يف    : أواًل

جها اإلقلايم عان طرياق الزمااالت و البعثاات و األحباان و الادورات التدريبياة  ات          اجملاالت املختل ة اليت حيتا
الرتبياة، التعلايم العاالي و البحاع     )إشراف اهليئة العليا املشهلة برئااة رئيس  لاس الاوزراء و نائباا و وزراء    

 .وفق النظام املصادق عليا من قبل  لس الوزراء( العلمي و التخطيط
ف على املبل  املخصا  لصاندوق املشاروع و تقاوم وزارة املالياة و اإلقتصااد بتاغم  مباال          ييتمر الصر: ثانيًا

 .الزمة إ افية لدعم الصندوق عند احلاجة
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةواوبوون؟ بةِرَيزان اَيستا طوَيتان لَي بووش بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوةش كَي لةطةَلـة تكايـة دةسـَ بـةرز     
لـة اةصـَلي ثرؤذةكـة    ( 12)ات؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نيـة؟ بـةكؤي دةنـ  ثةسـند كـراش بـؤ مـاددةي        بك

 .ش خةال  بووش تةواو(15)دةكاتة ماددةي 

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (15)ماددةي 
ــؤ ثشــتيواني كردنــي حيز   ( 111)بــِري  ــت ب ــار دينــار تــةرخان دةكرَي بــةكان و ثــرؤذةي ِرَيكخراوةكــاني  ملي

ناحكوميش خةرهكردني اةو بِرة تةرخان كراوةش بةِرَيكاري كاتي لةاليةن وةزارةتـي دارايـي و اابوورييـةوة    
ــت بــة مــةهَيك اــةو بــِرة ثارانــةي لةاليــةن حيــزب و ِرَيكخراوةكــاني ناحكومييــةوة لــة ســاَلي       1111دةبَي

دا وةردةطريَيت ثاكتاو كردنةكةي بة طـوَيرةي   1111وةي لة ساَلي وةرطرياونش ثاكتاو واتا تةسوية بكرَينش اة
ياساي ثشتيواني كردني حيزبةكان و ياسـاي ِرَيكخرواةكـاني نـاحكومي دةبَيـت لـة حاَلـةتي ثةسـند كردنيـان         

 .لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة
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 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة اخلامية عشر

مليار دينار لدعم األ زاب و مشاريع املنظمات غري احلهومياة و ياتم الصارف مان ذايا      ( 111)ختص  مبل  
التخصي  بإجراءات مؤقتة من قبل وزارة املالياة و اإلقتصااد علاى أن ياتم تياوية املباال  املياتلمة مان قبال          

وفق قانون دعام األ ازاب و    1111و اليت تيتلم يف انة  1111األ زاب و املنظمات الغري احلهومية يف انة 
  .قانون املنظمات غري احلهومية  ا  إقرارذما من قبل برملان إقليم كورداتان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي دارايي ِرةايتان؟

 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكـةين بـةس تـةنها خاَليـك هةيـة دةسـتةواذةي       دةربارةي دةقي اةم ماددةيةش لة ِراسـَ دا اَيمـة ثشـتطريي    

وفااق قااانون دعاام األ اازاب  ااا  إقاارار  و قااانون املنظمااات غااري    )اــةخريش لــة دَيــري اــةخري كــة دةووتــرَي   
ش اةوةش لةو مونتةَلةقةوة كة هَيشتا قانوني اةحزاب اي رار نةكراوةش بةيم قانوني مونـةزةماتي  (احلهومية

بةو شَيوةية دةستةواذةكة بطؤِردرَيتش يةعين بة كوردي واتا بة ثَيي ياساي   َير حكومي اي رار كراوةش بؤية
ثاَلثشَ ثارتةكان كاتَي بِرياري لةسةر دةردةضَيش ياساي ِرَيكخرواة ناحكومييةكانش بؤضوونَيكي تريش هةيـة  

ثارةيـة دابـةش   كةوا بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيتش تةنها اةوة بؤضووني لَيذنةي دارايي يةش يـةعين اـةو بـِرة    
 بكرَيش 

 .لأل زاب( --------)خيص  مبل  قدر  -(أ)
 .للمنظمات غري احلهومية( -------)خيص  مبل  قدر  -(ب)

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي

 :بةزازسَيد بةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كو اةوةي لة حكومةتةوة هاتووةش زؤر سوثاساَيمة ثشتطريي لة اةصَلي ماددةكة دةكةين وة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةنابي وةزير

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .اَيمةش ثشتطريي لة اةصَلي ماددةكة دةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةوانـةي دةيانـةوَي قسـة بكـةنش لَيـرةوة دةسـت ثـَي دةكـةينش فـةرمووش اـةو           بةِرَيزان اةنـداماني ثةرلـةمانش ا  
عبداهلل حاهي حممـودش أمحـد   : بةِرَيزانةي ناويان نووسراوة و دةيانةوَي موداخةلة بكةن لةسةر اةو ماددةية

ان وةرتيش يشار جنب الدينش هاذة سليمانش بشري خليلش إ اعيـل طـةيَليش برهـان رشـيدش كـاردؤ حممـدش كوَيسـت       
حممدش محة سَيدش بةفرين حسنيش دانا سَيد صـوئش بـيالل سـليمانش خليـل عو ـانش تـارا اةسـَةديش ااسـؤ         
كريبش سةرهةن ش سيوةيلش  رية طؤرانش سةرطوَلش  ـري سـليبش نةسـرين مجـالش عـدنان عو ـانش شـَيرزادش        

 .كاك عبداهللش فةرموو عبدالرمحن حسنيش ااشَ عزيزش طؤرانش عمر هةوراميش سةروةرش عمر عبدالَزيزش
 :بةِرَيز عبداهلل حاهي حممود

 . بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتيواني لة اةصَلي ماددةكة دةكةمش بؤ ثشتيواني لة حيزبةكان و ثرؤذة ناحكومييةكانش بـة لةبةرضـاو   

َيـرةن هـةنابي   طرتين اةو تَيبيين يةي لَيذنةي داراييش بةيم اةطةر طوجنـاو بـَي بـؤ وةزارةت كـة هـةنابيان ل     
ــة     ــاد بكــرَي ب ــة زي ــِرة ثارةي ــةو ب ــرش ا ــك لةطــةَل حكومــةت    ( 151)وةزي ــارش ضــونكة اَيمــة ضــةند هارَي ملي

ااسـاني بتـوانن   بـة  كؤبوونةوةمان كردش بؤ اةوةشي اليةني ثةيوةنديدار كة حكومةت و وةزارةتةش بؤ اةوةي 
هيــاش / ة ناحكومييــةكانش دووبــةو كــارة هةســنت بــؤ ثاَلثشــَ كردنــي حيزبــةكان و ثــرؤذةي ِرَيكخــراو        

نةكرَيتةوةش وةكو خؤي بَيت كة لة اةصَلي ماددةكة هاتووةش بؤ اـةوةي حكومـةت دةسـت كـراوة بـَيش ضـونكة       
ثرؤذة ياساكة دةرنةضووةش بة تايبةت بؤ اةحزابة سياسييةكانش حكومةت خؤي دةستكراوة بـَيش اـةوة وةكـو    

 .نَيتةوةش زؤر سوثاسخؤي كة لة اةصَلي ماددةكة هاتووةش وةك خؤي بَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشش بةِرَيز أمحد وةرتي
 :أمحد وةرتي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مليار دينار بـوو بـؤ دةعمـي اـةحزاب و مونـةزةماتي  ـةيري       ( 61)ديارة اةو بِرة ثارةيةي كة ساَلي ثار كة 

مليـارةوة  ( 61)زياتري صةرف كردووةش بؤية اةمسـاَل بِرةكـة لـة    حكومي دانرابووش ديارة حكومةت لةو بِرة 
 ......مليار بةرز بؤتةوةش داوامان لة نوَينةري حكومةت اةوةيةش ثرسيارةكة اةوةية كة( 111)بؤ 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .برهان تكاية بَي دةن  ِرهااةن
 :أمحد وةرتي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةوةية بةِرَيز وةزيري دارايي ِروونكردنةوةمان بداتَي كة اةو بِرة ثارةيةي كة ساَلي ثار دياري كرابووش داوام ا
ضةندي بؤ مونةزةمات خةرج كراوة؟ ضةنديشي بؤ اةحزاب بووة؟ ضونكة اةحزاب و مونةزةمات بةيةكةوة 

اسـَش ضـونكة بـة تَيكـةَلي     هاتووة هةردووكيش منيش ثشـتيواني لـةوة دةكـةم كـة بِرةكـان هيابكرَينـةوة بةرِ      
دانراوةش بِري اةحزاب بة هيابَيتش بِري مونةزةماتيش بـة هيـا بَيـتش مونـةزةماتي  ـةيري حكـوميش ديـارة        
ياساي ِرَيكخراةو ناحكومييةكان لة ثةرلةمان دةرضووةش بؤية منيش لَيرة ثشتيواني لةوة دةكةم كة ثَيويست 

ة كـة قـانوني اـةحزاب و قـانوني مونـةزةماتي  ـةيري حكـومي        ناكات لة كؤتايي ماددةكة كة باس لةوة كراو
دةردةضَيش قانوني اةحزاب ماوةش قانوني مونةزةماتي  ةيري حكومي دةرضووةش اةم ثاكتاوةش اةو تةسويةي 
كة بؤ بودهةي حيزبةكان دةكرَي لة ساَلي ِرابردوو كة بة شَيوةي سولفة ثَييـان دراوةش اايـا حكومـةت ضـؤن     

اةم تةسويةية دةكات؟ تةسوييةكة ضؤن دةبَيت؟ يةعين اايا هـيض ِرَيكارَيـك دانـرواة لةاليـةن     مامةَلة لةطةَل 
حكومةتةوة بؤ تةسويةي ساَلي رابردوو؟ كة ثارة بة سولفة دراوة بة حيزبةكانش مـن لَيـرةدا بةِراسـَ داوام    

ثَيـداني بودهـة بـة    اةوةية كة ياسـاي بودهـةي حيزبـةكان ثةلـةي لـَي بكـرَيش دةربكـرَيش لةبـةر اـةوةي لـة           
حيزبةكان شَيوازَيك ناعةدالةتي هةية بةِراسَش هياوازييةكي زؤر لة نَيواني اليةنَيك بؤ اليةنَيكي ديكـة لـة   
ثَيداني اةو بودهةيةدا هةيةش لةبةر اةوة تـا اَيسـتا هـيض ثَيوةرَيـك ديـاري نـةكراوة بـؤ ثَيـداني بودهـة بـة           

سـةر نـةكراوةش لةبـةر اـةوة حكومـةت بـة تةقـديري خـؤي اـةو          حيزبةكانش اةو بـِرة تـا اَيسـتا ايتيفـاقي لة    
بودهةية بة حيزبةكان دةداش لةبةر اةوة من ثَيب باشة كة ثةرلةماني بـةِرَيزيش ثةلـة بكـات لـة دةركردنـي      

 .اةو ياسايةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نش بة موناقةشـة نـةك سـةرؤكايةتيش    زؤر سوثاسش بةس لَيرة بؤ خؤتان ناردتانةوةش يةعين خؤتان بة دةنطدا
 .اَيوة لَيرة نةبوونش اةوة هيضش بةسةرضاوش يشار جنب الدين

 :نورالدين بةِرَيز يشار جنب الدين

 . بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مليــارة كـة بــؤ حيزبةكانــة و بــؤ مونـةزةمات  ــةيري حكــومي دانـراوةش ثــَيب باشــة هيــا    ( 111)ديـارة اــةو  

زةماتةكان قانوني تايبةت بة خؤيـان دةرضـووةش بـة ثَيـي قانونةكـةي خؤيـان ثـارةي        بكرَيتةوةش ضونكة مونة
وةردةطرنش بةيم هةرضي ثارتة سياسييةكانة هَيشتا هيض ياسايةك لة ثةرلةمان بؤيان دةرنةضـووةش اـةوةش   

َلة بـة  ةوة تا اةمِرؤ نزيكـةي بيسـت سـا   (61)بة كةم وكورتي دةزامن كة هةتا اَيستا لة تةمةني ثةرلةمان لة 
بَي ياسا اةو ثارةية بة حيزبـةكان دةدرَيش لَيـرةش دا هـاتووة بـة ايجرااـات موةقةتـةش لـة عةرةبييةكـةش بـة          
ايجرااات موةقةتة اةو ثارةية بدرَيتة حيزبةكانش اةو ايجرااات موةقةتةية سةقفَيكي زةمةني هةبَيش هةتا 

بةكان دابندرَي لةاليةن حكومةتةوةش ِراستة كةي ايجرااات موةقةتة بَي؟ ضونكة اةطةر ثَيوةرَيكيش بؤ حيز
ياسايةكة لة ثةرلةمان دةرنةضووةش خؤ هةر ياسايةك نةبَي دةكرَي حكومـةت و زةرووريـش دةبـَي اـةو كـات      
حكومةت ثَيوةرَيكي هةبَيش ثرسيار لَيرةدا اةوةية بـة ض ثَيوةرَيـك حيزبـةكان ثـارة وةردةطـرن؟ اايـا سـايني        



 21 

بةشــداري هةَلبذاردنــةكان؟ ايســتيح اقي اينتيخــابي؟ يــان ِرَيــذةي دةنطــةكاني خــةبات ِرةضــاو دةكــرَي؟ يــان 
اينتيخابي؟ ضؤن اةو ثارةيـة دةدرَيتـة اـةو حيزبانـة؟ بةِراسـَ منـيش هـاوِرام لةطـةَل كـاك أمحـد وةرتـيش            
هةست بة مة دووريةت دةكةينش كة هةندَيك حيـزب هةيـة لـة حـةقي خـؤي كـةمد وةردةطـرَيش لةوانةشـة         

هةبَي لة حةقي خؤي زياتر وةربطرَيش اـةويش ديسـان دةكةوَيتـة بةرثرسـيارَيكش ثَيـوةر ضـية تـا        حيزبي وا 
 .بزانني حةقي خؤمان اةوةندةية؟ يان لةوة زياترة؟ يان لةوة كةمد وةردةطرين؟ سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز هاذة سليمان
 :مصط ى بةِرَيز هاذة سليمان

 .ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
مليار دينارة بؤ ثشتيواني ( 111)كة اةو بِرة حكومةت تةرخاني كردووةش كة بِري ( 15)دةربارةي ماددةي 

كردني حيزبةكان و ثرؤذةكاني ِرَيكخراوةكاني ناحكوميش تةبيَي اةوة مةسةلةي حيزبةكانش يان ثرؤذةكاني 
ي ِرَيكخـراوة ناحكومييـةكان اـةوة ياسـاي ثـَي دةرضـووة لـة        ِرَيكخراوي ناحكوميش اةوة دوو مةوزووعةش اةوة

ثةرلــةمانش لــةوَي تةحديــد كــراوة كــة ضــؤن حكومــةت ثشــتيواني لــة ثرؤذةكــان بكــاتش ثــرؤذةي ِرَيكخــراوة    
ناحكومييــةكانش بــةوةي كــة ضــةند ثرؤذةكانيــانش ضــةند ضــاالكي يــان هــةبَيش اــةو كاتــة حكومــةت مةبلــةغ   

بدرَيت اةو ثشتيواني يـةش اـةوةي حيزبـةكان بةِراسـَ اَيمـة اـةو ثـرؤذةي        تةحديد دةكات بؤيان كة ثَييان 
دةعمي حيزبةكان لة ثةرلةمان قسة و طفتوطؤي زؤري لةسةر كـراوةش اَيمـة ثَيشـد سـةرؤكي فراكسـيؤنةكان      
ضةند هار كؤبوونةوةمان كردووةش كؤبوونةوةمان لةطةَل بةِرَيز سةرؤكي حكومـةت كـردووةش بـؤ اـةوةي كـة      

كةوين لةسةريش اةو ثَيوةرانة دابندرَيت كة لة ناو ثرؤذةكـةدا و بةِرَيككـةوتن بـَيش هةرضـةندة اَيسـتا      ِرَيك ب
اةو ثرؤذةية دواخراش بةيم هيوادارم كة بتوانني ِرَيككةوتنَيك لةسةر ثرؤذةكة بكةينش بةزووترين كات اـةو  

( 111)بـِري تـةرخان كردنـي اـةو      ياساية ثةسند بكرَيت لة ثةرلةمان داش بؤيـة بةِراسـَ مـن ثشـتطريي لـة     
 .مليار دينارة دةكةم كة لة ماددةكةدا هاتووةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز بشري خليل

 :تؤفي  بشري خليل.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤِرانكارييـةي كـة ثَيشـنياريان كردبـوو لـة      لةسةرةتا دا من ثشتيواني لةِراي لَيذنةي دارايـي دةكـةم بـؤ اـةو ط    
ماددةكــةدا بكــرَيش وةكــو دةقــاو دةقــي ثَيشــنيارةكة مــن لةطــةَلي دامش خــاَلَيكي تــر اَيمــة تةماشــا دةكــةين لــة   

مليـار  ( 61)مليار دينار دانراش بةيم حكومـةت مولتـةزيب نـةبوو بـةو     ( 61)بودهةي ثارساَل بؤ حيزبةكان 
كردش من لَيرة ثرسيار دةكةم بؤ زياتري صةرف كرد؟ بؤ ايلتيزامـي نـةكرد    دينارةش بةَلكو زياتريشي صةرف
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مليـارةي  ( 111)مليارةكةي خؤي؟ هةروةها زةمانةت ضي ية كة اةمساَليش ايلتيـزام دةكـات بـةو    ( 61)بة 
كة دايناوة و زياتر صةرف ناكات؟ بةِراسَ اَيمة لة اةداي حكومةت شتَيك دةبيـنني كـة ايلتيـزام نةكردنـة     

( 6)هةندَيك لةو ياسايانةي كة لةو ثةرلةمانة دةردةضَيش بؤ منوونـة لـة مةسـةلةي تـةعيناتيش ثارسـاَل       بة
 .....هةزاريان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ميزانيةيةش باسي ميزانيةيةش باسي تةعينات نيةش وةرةوة سةر بودهةكة ضاوةكةمش فةرموو
 :تؤفي  بشري خليل.بةِرَيز د

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
مليارةكة و ايلتيزامي نةكرد بة ذمارةكاني تريشةوةش ض زةمانةتَيك هةية؟ بؤيـة  ( 61)ايلتيزامي نةكرد بة 

من لَيرة ثَيشنيار دةكةم كةوا بة فةقةرةيةك يان بة ماددةيةك ايلزامي حكومةت بكةين بةو شتانةي كة لة 
تةكة نةِرواش تةهاوزي نةكاتش لة خاَلَيكي تريش دا من ياساكان دا هاتووةش بؤ اةوةي زياتر لةسةري مةصروفا

 .مليار دينارش زؤر سوثاس( 151)مليارة كةم بكرَيتةوة بؤ ( 111)ثَيب باشة اةو 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـوثاس بـؤ هـةنابتش هـةر بـؤ ااطـاداري اَيــوةي بـةِرَيز هـةموو ياسـايةكي حكومـةتش هـةموومان مــولزةمني            
اةطــةر نةقصــَيك هــةبووش نــا ايلتيزامييــةك هــةبووش لَيثرســينةوةمان نــةكردش خــةتاي   هَيبــةهَي ي بكــةينش

اَيوةيةش خةتاي اةنداماني ثةرلةمانةش يةعين بؤية ليجانةكان دةبَي اةو مةوزووعانة بة وردي دةرس بكـاتش  
ثةرلةمانــةش بضــَيت تــةرةئ ثةيوةنديــدار بيهَينَيــتش لَيــي بثرســَيتةوةش ِراثؤرتةكــةي ثــَي تةقــديب بكةنــة اــةم 

 .موناقةشةي لةسةر بكةينش زؤر سوثاسش بةِرَيز ايسماعيل طةيلةيي

 :بةِرَيز إ اعيل سَيد طةيلةيي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوشك و براياني بةِرَيزش ثَيمواية اَيمة اَيسـتا لةبـةردةم اـةو لـةحزة تـارخيي يـة دايـن كـة ثَيويسـت دةكـات           
د موتةمةسيكني بة ثرؤسةي دميوكراسي يـةوةش ضـةند موتةمةسـيكني بـة     نوَينةراني خةَلك بيسة َينن ضةن

دميوكراتيزةكردني فةرمان ِرةوايي لة هـةرَيمي كوردسـتان داش بؤيـة ثَيويسـت دةكـات اَيسـتا بِريـاري خؤمـان         
بدةينش بِرياري يةكاليي كردنةوةي خؤمان بدةينش من بؤ خؤم بةِراسَ وةكو اةندامي ثةرلةمانش هةست بة 

دةكةمش اةوةش وةكو هارةكةي تر نةبَيتة تةعلي ش من بؤخؤم دةَلَيبش وةختَيك ياسايةك دةردةضَي لـة  كةمي 
ثةرلةمانش بِريارَيك دةردةضَيش حكومةت ثَيشَيلي بكات يان ِرايطـرَي لـة شـوَينَيك داش لةوانةيـة لـة زرووفَيكـي       

ة اةو كاتة زؤر خةتةرناكةش زؤر ترسناكة تايبةتي دا ثةنا بؤ هةندَي اةسالي  نا مةنتي ي بربَيتش بةيم اةو
كــة بكــرَي بــة كلتــوورش ضــؤنيش دةكــرَي بــة كلتــوور كــة ايدامــةي هــةبوو بةِراســَش بؤيــة ثَيويســت دةكــات  
نوَينةراني طةل لَيرةدا ايد هةَلوَيستةيةك بطرن لةبـةردةم اـةو ثَيشـَيلكارييةي حكومـةت لـة ضـةند مـانطي        

ََ اينسـان وةكـو فـةرد     ِرابردوودا كردي بةرامبةر يارمةتي  دارايي حيزبةكانش خوشك و براياني بةِرَيز وةخـ
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ََ خَيزان كَيشةي ماددي دةبَيش ااسايشي كؤمةَلطا تَيك  كَيشةي ماددي دةبَيش كَيشةي خَيزان تَيك دةضَيش وةخ
دةضَيش وةختَيك كَيشةي ماددي بؤ حيزبةكان دروسـت دةكـرَي بةِراسـَ ثرؤسـةي سياسـي ثـةكي دةكـةوَيتش        
ََ و ثةكي دةكـةوَيش بؤيـة بـةِرةاي مـنش بـة قةناعـةتي مـن         ذياني دميوكراتيزةكردني فةرمان ِرةوايي دةوةس
ناشريين ترين خاَل لة سييستةمي اَيمةدا لة ضةند ساَلي ِرابردووداش اـةو ثةنابردنـة بـوو بـؤ سـزاي سياسـيش       

اكيـد دةكةمـةوةش ثَيويسـت دةكـات     هةروةها بؤ بِريين يارمةتي دارايي حيزبـةكانش كـة وةكـو هـارَيكي تـر تة     
اَيستا بِرياري خؤمان بدةينش اايا دةمانةوَي كوردستان بةِراسَ بةرةو دميوكراسي بةرين؟ اةوة زؤر طرنطةش 
ضونكة ايستي اللي ماددي بؤ فةردش بؤ خَيزانش بؤ حيزب زؤر طرنطةش بؤية من بة ثَيويسـَ دةزامنش داوا لـة   

بة خاَلَيك يارمةتي دارايي حيزبةكان سةريكش هةر دواي اـةوة بطةِرَيتـةوة    حكومةت بكرَي هةر لةم ياسايةدا
حكومـةت بـةردةوام بَيـت    / بؤيانش اةو ضةند مانطةي راوبردوو كة وةريشيان نةطرتووة ثَييان بدرَيتةوةش دوو

مـان ش بـؤ مـاوةي ضـوار مـان  بـة ثَيـي تةعليماتةكـةي كـة          ( 2)لة يارةمةتي دارايـي حيزبـةكان بـؤ مـاوةي     
هةيةتيش بةيم دواي ضوار مان  اةطةر اةو ياساية لة ثةرلةماني كوردستان بة هةر هؤيةك تَينةثةِريش ايد 

 .يارمةتي دارايي حيزبةكان تةمجيد بكرَيش بؤ هيض اليةك نةبَيش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز برهان رشيد
 :حسن رهان رشيدوبةِرَيز ب

 .ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
مليار دينارمان دانا بؤ دةعمـي اـةحزاب و مونـةزةماتي موهتةمـةعي مـةدةنيش بـةيم       ( 61)اَيمة ساَلي ثار 

مليار دينار صةرف كـراش بـة   ( 112)وةزارةتي دارايي بة بَي هيض قانونَيك كارَيكي ناقانوني كة كرا اةوةبوو 
ةر اـةو مةصـروفة زيادةيـان لةسـةر ضـي كـردووة؟ اـةوةي مـن لـة          بَي اةوةي هيض ِرَي و شوَينَيك بطريَيتة ب

دا دةبينبش كة باس لة ايجراااتي موةقةت دةكاتش لةطةَل حورمةتَيكي زؤرمش نازامن مـن  (12)نةصي ماددةي 
مليـار دينـار بـة ايجرااـاتي موةقـةت صـةرف       ( 111)اةوة ناوبنَيب مةاساتش تراذيدياش مةهزةلةش يةعين بـؤ  

ةطةر لة دونيادا هةيةش اةطةر لة ياساي ويتَيكي اةفري يش دا هةيةش لة ِرووةنـدا هةيـة كـة    بكرَي؟ شَ وا ا
هؤتؤ تووتسي يةك دةكوذَيش من مةمنوون دة  اـةو ويتـةم ثـَي نيشـان بـدةن كـة شـَ اـاوا هـةبَي تيايـداش           

ن و شـةوكةتي  بةِراسَ لةطـةَل حورمـةتَيكي زؤرم بـة بـَي هـيض تـةعلي َيكش اـةوة عةيبةيـةكي زؤرة بـؤ شـا          
 .......ثةرلةمانيش و حكومةتيشش

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ايجرااـي موةقـةت زؤر زؤر تـةبيَي يـةش     / رهان وةرة سةر مةوزووعةكـةش موحـازةرة مـةدةش اةوةَلـةن    وكاك ب

اَيستا رةفي ةكةي خؤت داواي كرد بؤ ضوار مان  بَيتش اـةويش ايجرااَيكـي موةقةتـة كـة بيبةسـَش تكايـة       
سةر ماددةكةش باشةش خراثةش كةمي بكةيش بيدةيش نةيدةيش بؤ نةيداوة؟ اةوانة مةسـةلةيةكي تـرةش كـة    وةرة 

نةيانداوةش ثارةيان بِريوةش زياديان داوةش اةوة دةتوانن لـة لَيذنـةي نـاوخؤ ِراثـؤرتي خؤتـان حـازر بكـةنش داوا        
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يبة لَيثيضينةوة بكةنش اةطةر يـةكي  بكةنش اةو وةزيرةي كة لَيرة دانيشتووة بانطي بكةنش اةطةر اةو موسةب
 .ترة بيكةنش بةيم اَيستا تكاية وةرة سةر ماددةكةش با بة هَيمين دةرباز بنيش فةرموو

 :نبةِرَيز بورهان رشيد حس
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

  من موحازةرة نادةمش بةس اةمة منوونة  نية لـة دونيـاش شـت  وانيـة دوو سـةد مليـار دينـارش بـة ايجرااـات         
 ......موةقةت سةرف بكرَيتش من داواكارم

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
لة قانون اةتوان  هةموو شت بكة ش بة ياساش اَيوة خؤتـان لـةم ثةرلةمانـة دةسـتتان هـةَلرِب  هـةمووتان كـة        

كـةس   نةوةت مليار بؤ ماوة  ساَلَيك بدرَيتش اَيستا زياد كراوةش ِراستةش بةس كةس لَيثَيضينةوة  نـةكردووةش 
ِراثؤرتَيك  نةهَيناوة بؤ زياد بـووة و بـؤ زيـاد نـةبووة؟ش تكايـة بـؤ اـةوة  ماددةكـان وةكـو خـؤ  موناقةشـة            

 .بكةينش كةرةمكة
 :بةِرَيز بورهان رشيد حسن
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اوةكو من ثَيشنيار دةكـةم اـةو ايجرااـات  موةقةتـة البربَيـتش دابنـدرَيت كـة اـةو ثارةيـة سـةرف ناكرَيـتش تـ            
ياسايةك  ثـَ  دادةنـدرَيتش بـةِرَيز سـةرؤك  ثةرلـةمانش مـةع ول نيـة سـَ  هـار اـةو ياسـاية بطةِرَيتـةوة بـؤ              
حكومــةتش اةمــة كوشــتن  كاتــةش بــؤ ع وبــة  سياســ  اليــةنَيك  سياســيةش ثــاريش لــة موراهةعــة كردنــ      

انون  بودهـة  سـاَل    فراكسيؤنةكة  اَيمة من شةخس  خـؤم هامتـة ال  بـةرَيزتش وتـت لةطـةَل اي ـرار  قـ       
 .ش قانون  دةعم  اةحزابيش اي رار دةكةينش وابزامن هةنابيشت لة بريتةش سوثاس1111

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بةس بةِرَيز هاتة ناو اةو ثةرلةمانةش هةنابت مةقاتةعةت كرد بووش  ايب بـوو ش لَيـرة موناقةشـة كـراش بـة      

ش بووش كـة بدرَيتـة حكومـةت لةطـةَل سـةرؤكايةت  اةجنومـةن        كؤ  دةن  بةِرَيزان اةو بؤضوونةيان ثَ  با
وةزيرانش لةطةَل سةرؤك  اليةنة سياسيةكانش ِرَيك بكةونش بيدةن هـةتاوةكو لـة كـاتَيك  موناسـيب ياسـايةكة      

 .دةردةضَيتش هةر بؤ مةعلوماتتش لَيرة تؤش كةمَيك موقةسر ش بةِرَيز كاك كاردؤ فةرموو
 :دبةِرَيز كاردؤ حممد ثريداو
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اَيمة باس لـة ماددةيـةك دةكـةين كـة ثةيوةنـد  بـة ثرؤسـة  سياسـ  و ثةرةثَيـدان  سياسـيةش خؤمـان ثـار             
بِريارمان لَي  داوةش بة ياساش بريارةكـةش اةوةيـة كـة كؤتـاي  سـاَل اـةوة اَيسـتا دةبوايـةش تةسـفية  هـةموو           

وايـةش اـةم سـةقفة زةمةنيـة اَيمـة ديارميـان كـردش بـؤ اةمسـاَلش          حيساباتةكان كرابوايةش ثَيوةرَيكيش دابندراب
َيك  تـرش كـة اةمـة خؤمـان هـةموومان دةزانـنيش       هارَيك  تر بة هةمان  شَيوة هاتؤتةوة اةميش دةخاتة سـالَ 

حكومةت دةبواية ثابةند بَيت بة بِري دياريكراو  ثارةش كـة فـةرق  كـردووةش زيـاد  سـةرف كـردووةش اةمـة        
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ثَيشـَيلكار  كـردووةش اةمـة لـة اليـةكيانش هـاتووة لةسـةر اةساسـ  هةَلوَيسـت  سياسـ ش لةسـةر            زؤر ديارة كة 
اةساســ  بِريارَيــك كــة ثةيوةنــد  بــة حيزبــ  سياســيةوة هةيــةش ضــةندين اــةحزاب  تــر  ســزا داوةش لــة ض   

تة عـامل   دؤخَيكداش لة دؤخَيكيدا وا كة لة كوردستان قةيران هةيةو كَيشة هةيةش حكومةت ضؤن دةبَيت ببَي
كَيشة دروست كردن؟ش اَيمة لة كاتَيكدا اومَيدمان وابـوو كـة لةمسـاَلداش بةتايبـةت  لـة بودهـةش اةمـة ببَيتـة         
خاَلَيك  سةرةتا بؤ ضاكسازيةك  طشت ش اةمةش تةنها بة شةفافيةت دةكرَيـتش بـة ثابةنـد بـوون  حكومـةت      

هةَلســوكةوت دةكــاتش اَيمــة دةبَيــت لَيــرة  دةكرَيــتش بــة ياســا  بودهــةش لــة كاتَيكــدا حكومــةت بــةم شــَيوةية 
عياله  بكةينش عيالهةكةش لَيرة بةو دةكرَيـتش كـة دةبَيـت ميكانيزمَيـك دابنـَينيش اـةم ميكانيزمـة ضـية         
لَيرة كة اَيستا حكومةت ثَيشَيلكار  لـة ياسـا  ثـار كـردووةش ثـار خؤمـان دةرمـان كـردووة ياسـايةكةش اَيسـتا           

ديسان درَيذة  ثَ  دةداتش هةقـة بـانط  سـةرؤك  حكومـةت بكـةينش ضـونكة       اةمساَل هاتووة بة هةمان دةق 
اَيستا حةمتةن وةزير  داراي  لَيرةيةش هواب  هةيةش بةاَلم بانط  سةرؤك  حكومـةت بكرَيـت بـؤ ثةرلـةمانش     
بة ض مافَيك هةم كوردستان دةخةيتة دؤخَيك  مةترسيدارش هةم ثابةند  ياساكان نـاب ش هـةم ثةرلـةمانيش    

نيزمَيك دانةنَيت كة سةقفَيك  زةمةن  بَيت ياساكة دةرناكاتش اةمة هارَيك بيانوويـان دؤزيـةوة وتيـان    ميكا
بابضَيتةوة حكومةتش بؤ اةوة  حكومةت رةا  خؤ  بداتش اَيمة ضووين لةطةَل حكومةت دانيشـتنيش رةاـ    

ك ياسـايةكة هاتـةوةش كـة    اةويشمان زانـ ش مـواف يش بـووش اينجـا هـارَيك  تـر هاتـةوة بـة تايبـةت  لـة كاتيَـ           
اؤثؤزسيؤن بايكؤت  كردبووش اةمة ثةيوةند  بـة طشـتيةوة هةيـةش يـةعن  ثةرلـةمان دةبَيـت لَيـرة اـةمِرؤش         
اةمة مةبةستب لَيرة اةوةنيةش با هةموومان موتـةف  بـنيش ثـارة بـؤ هـيض حيزبَيـك سـةرف نـةكرَيتش بـةس          

وون  ياسـا هَيبـةهَ  بكـة ش اةطـةرنا ميكانيزمَيـك      كاتَيك قةرار دةدة ش دةبَ  هةم عةدالةتش هةم ثابةنـد بـ  
 .دادةنَي ش بة خوا موناقةشةكامنان ااسن  سارد كوتانة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ــةِرَيز و طشـــت اـــةو بةِرَيزانـــة  كـــة بـــةو مةوزوعـــة     بـــايكؤتش ثةرلـــةمانش هـــةربؤ مـــةعلومات  اَيـــوة  بـ

م  ثةرلـةمان حـازر بـووش اَيمـة هةلسـة  خؤمـان       ثةيوةنديدارنش هةروةختَيك ثـةجنا زاايـدةن يـةكش اةنـدا    
دةكةينش ها بؤية اةندام  ثةرلةمانيشش اةركيةت ش واهبيةت  ِرةا  خؤ  بداتش هةوَل بداتش بةاَلم نـةوةك  

 .بايكؤت بكات و بَلَيت اةو  تريش نابَيت ايش بكاتش اةوة هَيطة  خؤ  ناطرَيتش كوَيستان خان فةرموو
 :اهللبةِرَيز كوَيستان حممد عبد
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ش بــِر  نــةوةت مليــار دينــار دانــرا بــؤ يارمــةت  حيــزب و  01لــة مــاددة   0202لــة ياســا  بودهــة  ســاَل  
ِرَيكخراوةكـانش بــةاَلم بــة ثَيـ  زانيــار  زؤر دروســت  اَيمــةش زؤر زيـاتر لــةم ثارةيــة سـةرف كــراوةش اَيمــة بــة     

زير  داراي  كردش كة بة خشـتةيةك بؤمـان ِروون بكاتـةوةش كـة اـةم      نووسراو و بة نامة داوامان لة بةِرَيز وة
ثارةيـة ضــؤن ســةرف كــراوةش بــة داخــةوة وةاَلم نــةبووش دواهـار لــة ســةردانَيك  مــن و كــاك ا اعيــل و كــاك   
ــ  كــردش ناضــمة تةفاســيلةوةش ضــونكة ديــارة اــةوة قســةيةك  هينــةش بــةاَلم       شــَيرزادش هــةمان ثرســيارمان لَي
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ينةوة كة بؤض  اةمة كراوةش بؤية من ثَيمواية ثَيويستة اةمِرؤ وةزير  داراي  اـةو خشـتةية   وةاَلمَيك  نةدا
ِروون بكاتةوةش اةو ثارةية  ضؤن سةرف كردووةش اـةو زيادةيـة  ضـؤن داوةش لـةكوَ  اـةو زيادةيـة  سـةرف        

بـؤ  كـردووةش تـا بـة     كردووةش ضونكة اةوة ثَيشَيلكارية وةكو برادةرةكامن باسيان كردش وة بةدواداضونيشـمان  
سةردامنان بؤ ال  بةِرَيزيانش خاَلَيك  تر  طرن  اةوةيةش من اةمـةوَيت لـة بـةِرَيز وةزيـر  دارايـ  بثرسـبش       
بةاَلم تكام واية وةاَلممان بداتةوةش بة ثشت بةسنت بة ض ياسايةكش بة ض بِريارَيـك بودهـة  حيزبـ  سياسـ      

ياسـايةك  دةركـردووةش كةهـةموو حيزبَيكـ  سياسـ  كـة        0111اةبِردرَيتش لة كاتَيك اةم ثةرلةمانـة سـاَل    
مؤَلةت  فةرم  هةبووش اةبَ  ثارةي تةرخانكراو  بؤ دابندرَيتش بةِرَيزيان ثشتيان بة ض ياسايةك بةست كـة  
اةم ثارةيان بِر ش اةبَ  بؤمان ِروون بكاتةوةش ضونكة هةروةكو هاوكارامن باسيان كردش كـاك ا اعيـل و كـاك    

ةمة زيان طةياندنة بة ثرؤسة  سياس ش اةمة ثَي شَيل كردن  ياساو اةو مةسةالنةية كة بانطةشة  كاردؤش ا
بؤ دةكةينش من لَيرة دوو ثَيشنيار دةكةمش دوو بِرطة زياد بكرَيتش يةكَيكيان اةوةية كة بة بِرطةيـةك ايزافـة   

ودهـة  حيزبـ  سياسـ  برِبَيـتش     بكرَيتش كة ش  بكرَيتةوةش كة حكومةت لةسةر هيض هةَلوَيستَيك  سياس  ب
مةفروزة ثةرلةمانش اةمة بكات بؤ اةوة  هيض كاتَيك حكومةت بودهة وةك كارتَيك  سياسـ ش بـؤ يـةكالي     
كردنةوة  هةَلوَيست  سياس  حيزبة سياسيةكان بةكارنـةهَينَيتش بِرطةيـةك  تـر ايزافـة بكرَيـتش حكومـةت       

يؤن طؤِرانش يةكطرتووش كؤمةَل بطَيِرَيتـةوة بةوانةشـةوة كـة    ايلزام بكاتش ثارة  بِردراو  سَ  حيزب  اؤثؤزس
ــارة        ــةو ثَيشــنيارة دووب ــةش هــةروةها ا ــافَيك  ياســاي  و شــةرع  خؤيان ــةوةش م ِرؤيشــتووةش هــةموو  بطَيِرَيت
دةكةمةوةش وةك كاك ا اعيل و كاك بورهـان باسـيان كـردش كـة اـةم ماددةيـة هـةموو موناقةشـةكان  تـةواو          

لةسةر  تـةاجيل بكرَيـتش هـةتاوةكو ياسـايةكة ثةسـةند دةكرَيـتش ثشـت بـة سـَ  مةسـةلة           بكرَيتش دةنطدان 
اةَلَيت اةمة بة سـولفة اةيانـدرَيتَ ش هـةتاوةكو ياسـايةكة دةردةضـَيتش لـة        0202اةبةستبش يةكةم لة ساَل  

اةوة  ياسايةكة  ياسايةكة دةرنةضووش هارَيك  تر لة هةمان ماددةش اةَلَي اةمة اةياندرَيتَ ش بؤ 0202ساَل  
دةربضَيت و تةسوية بكرَيتش بةِرَيزيشتان لةناو اةم ثةرلةمانةش سةرؤكايةت  بـةَلَينتان دا بـة ثةرلـةمانش كـة     
ثَيش ثةسةند كردن  بودهة  طشت ش اةم ياساية دةربكاتش ِراستة اَيمة بايكؤمتـان كـردووةش لَيـرة نـةبووينش     

  سةرؤكش اةطةر اةتوان  وةاَلمب بدةيتةوة دواي ش طومامن نية بةاَلم من طومامن نيةش با تةواو  بكةم هةناب
لَيــرةش بووينايــةش بايكؤتيشــمان نةكردايــةش ِرةت دةكرايــةوةش ضــونكة مةبةســت  سياســ  لــة ثشــت  اةمةيــةش 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ــة ثــَيش اــةو ثةرلةمانــةش وةعــدم بــة هــةنابت نــةداوة      ــرة ل ثــَيش بودهــة  يةكــةم خوشــك  بــةِرَيزش مــن لَي
دةردةضَيتش اةوة ثؤرؤتؤكؤل هةيةش بة دةن  و بة ِرةن  هةيةش اةتؤ طـوَ  بطـرةش لـة هَيطـة  خـؤت قسـةت       
كردش منيش با قسة  خؤم بكةمش ثرؤتؤكؤَل هةيةش موناقةشة كراوةش ضةند كةسَيك ديفاع  لَي  كردش ضةند 

منـة بـووش بـةفرين خـان بـووش كـة بـةو        كةسَيك دذ  بووش بؤضوونَيك هةبووش وابـزامن بؤضـوونةكةش اـةو خا   
شكلة تةرح  كردش كة ثَيش ميزانية بكرَيتش ثَيش ميزانية ياسايةكة دةربضَيتش اةندامان  تـر  ثةرلـةمانش   
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رةايان بةو شكلة بووش بؤ كاتَيك  موناسيبش اةوة ثرؤتؤكؤَلةكة وةكو خؤ  بة دةنـ  و بـة ِرةنـ  مـاوةش ال      
ةش بؤ اةوة  تووشـ  هةَلـة نـة ش بـؤ مـةعلومات  هـةنابتش اـةَلَييت        منةش ضةند هاريش موراهةعةم كردوو

اةم ياساية دةردةضَيت لة كاتَيك  موناسيبش بة تةاكيد هةنابيشت لَيرةش بوويتاية يان ناش ِرةا  شةخسَيك 
نيةش ِرةا  اةو اةندامانة  اَيرة  ثةرلةمانةش كة خوشك و برا  يةكنش ثَيكـةوة بؤخؤتـان طفتوطـؤ  خؤتـان     

 .نش بؤ اةوة  بتوانن بِريار بدةنش فةرمووبكة
 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةو بةَلَينة  كة سةرؤكايةت  داويـةت ش مـن نـازامن هـةنابت لَيـرة بـوو  يـان نـاش اـةو بةَلَينـة اـةزان  كـة              
ان كردبــووش اةوكاتــة بــةَلَين درا كــة دراوةش هــار  يةكــةم كــة ِرةت كرايــةوةش هــار  دووةم كــة اَيمــة بايكؤمتــ

بودهة ثةسةند ناكرَيتش هةتاوةكو ياسايةكة دةرنةضَيتش اةطةر اةو ثرؤتؤكؤالنة موراهةعة بكةنش من زؤر 
 .دَلنيام كة اةو مةسةلةية باس كراوةو لَيرة بةَلَين دراوة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
تـةواو نيزامـ  ِرؤيشـتش هـةنابتيش تـةواو بوويـتش       لة ه  خؤم مومتةانبش زؤر بـة ورديـش ديراسـةم كـردش     

 .اَيستا كاك حةمة سةعيد فةرموو
 :بةِرَيز حةمة سةعيد حةمة عل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
امحـد  .من مةبدةايةن لةطةَل ماددةكةمش ثشتطري  ِرا  هاوةَلةكامن دةكـةمش بةتايبـةت  كـاك عبـداهلل و كـاك د     

تةسـويةكة ش اةمـة    0202و كوَيستان خـانش بةِراسـت  باسـ  بودهـة      وةرت  و كاك ا اعيل و كاك كاردؤ 
  بودهـة    01طرنطةش حكومةت من ثَيمواية كةمتةرخةم  هةيةش ضونكة اَيمة ثار سـاَل بـة ثَيـ  مـاددة      

ش خؤ  دةَلَيت اةبَ  تةسوية  بكاتش اَيستا اةبواية تةسويةكة  بنارداية بؤ اةوة  لةبةرضاو  اَيمـة  0202
ةش وةزارةت  داراي  اةو تةسوية  بناردايـةش اـةو ثارةيـة  ضـؤن سـةرف كـردووة؟ش بؤضـ  زيـادة          ِروون بواي

سةرف كردووة؟ش بةكام حيزب ضةند  داوة؟ش ه  حيزب  تر ضةندة؟ش بـة ثـارت  و يةكيـةت  و حيزبـةكان      
ةزاهـةش داوا  تر هةريةكة ضةنديان وةرطرتووة؟ش اةوة اةبواية بة ااشكراو بـةِروون ش اَيمـة وةكـو ليذنـة  ن    

دةكــةين لــة ســةرؤكايةت  ثةرلــةمانش ناردوويةتيشــ  بــؤ ســةرؤكايةت  حكومــةتش كــة اــةم نــةوةت مليــارة    
اةحزاب ضؤن سةرف بووة؟ش بؤ اةوة  بزان  هةر حيزبة  ضةند  وةرطرتووة؟ش اةوة خاَلَيكش خـاَلَيك  تـرش   

لـةوَ  ديـارة حسـة  مونـةزةمات      تةبَةن ياسا  دةعم  مونةزةمات دةرضووة كة مونةزةماتَيك  زؤر هةيـةش 
ضةندة؟ش حسة  اـةحزاب ضـةندة؟ش مـن ثَيموايـة اـةو حيسـابة خيتاميـة اـةو هـةدوةل و ِرَيكـارة  سـةرف            
كردنة ببوايةش اَيستا اَيمة بةرضاومان ِروون دةبووش ضـؤن زيـاد  بكـةينش ضـ  ىَل بكـةين؟ش خـاَلَيك  تـرش مـن         

دةَلَيـتش دةبَيـت سـةرف      01لـة مـاددة     0202بـؤ سـاَل     ش اةمـة قانونـة  01ثَيمواية وةكو وك لة مـاددة   
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اةحزاب بكرَيتش اَيستا حكومةت ثارة  اةحزاب  ِراطرتووةش من اةَلَيب مةسئوليةت  ثةرلةمانةش بة تايبـةت   
ســةرؤكايةت  ثةرلــةمان وش بةتايبــةت  هــةنابت بةدواداضــوون بكــة  بــؤ ياســاكان  ثةرلــةمانش بــة تايبــةت    

ثرؤسة  دميوكراسيةتةوة هةبَيتش ِرةبت  بة ثرؤسـة  سياسـيةوة هـةبَيتش بـة سـيتةم       ياسايةك ِرةبت  بة 
سياســ  هــةرَيم  كوردســتانةوة هــةبَيتش ثَيشــَيلكردن  ياســايةش ثَيضــةوانة  دميوكراســيةتةش ثةرلــةمان و         
ســةرؤكايةت  ثةرلــةمانش مةســئووليةت  ياســاي  و مةســئووليةت  خؤيانــةش كــة بةدواداضــوون بــؤ ياســاكان     

يان بكـةنش خـاَلَيك  تـرش مـن ثَيموايـة ثَيويسـتة ياسـا  دةعمـ  اـةحزاب لـة زووتـرين كـات دةربضـووايةش              خؤ
تةبَةن لةسةر اةساسَيك  اةكادمي  و علم ش بة ثَي  زةوابتَيـك كـة اَيمـة بةرضـاومان ِروون بوايـةش اـةويش       

ةيـةش اَيسـتا تاكـات  اـةو     ايستينادمان كرداية سةر حيسابات  خيتـام  وش سـةر سـةرف كردنـ  اـةوة بـِرة ثار      
ياسايةش ياسايةكة دةربضَيت دةعم  اةحزابش يان زةوابتَيك  موةقةت دابنـدرَيت لـةم ثةرلةمانـةش بـؤ اـةوة       
بةرضاو ِروون بَيت كام حيزب ضةند وةردةطرَيتش كـام حيزبـ  تـر ضـةند وةردةطـرَ ش اـةو اةحزابانـة  كـة         

هةيـةش اةطـةر لَيـرة زةوابتَيكـ  موةقـةت دةربضـَيتش       هةست بةوة دةكةنش كةم اةدرَيت و فـةرق و فروقيـةك   
بةِراست  اةوة من ثَيشـنيار دةكـةم تـا ياسـا  دةعمـ  اـةحزابش خـاَلَيك  تـر مـن لةطـةَل اـةوةدام تـةحرمي              
ِراطرتن  بودهـة  اـةحزابش خـؤ  هـةر تةحرمييشـة يـةعن ش خـؤ  بـة ياسـا اـةبَ  بـدرَيتش يـةعن  اةمـة              

انة  ياسا بـووش مانـا  تةحرميـةش كةواتـة مـن داوا دةكـةم لـة سـةرؤكايةت          ثَيضةوانة  ياسايةش شتَيك ثَيضةو
ثةرلةمانش اةو ثَيشنيارانة  اَيمةش اةو ِرَيكارة ياساييانةش لةسةر حكومةت مولزةمة بةدواداضوون  بؤ بكـاتش  

 .لَيثرسينةوة  لةسةر بكاتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

حةمة سةعيدش تؤ لة ثةرلةمان هةَلة تَيطةيشتوو ش ثةرلةمان ليذنةكانيةت ش برايان  بةِرَيز اَيوة ديارة كاكة 
اةندامةكان  ثةرلةمانةش سةرؤكايةت  ثةرلةمان ايش  خؤ  هةيـة بـة ثَيـ  قـانونش اَيـوة اـةو مةوزوعانـة         

اةكـةن  هةتانةش لةناو ليذنةكانةكانتان موناقةشة  بكةنش بة ِرة   بيهَيـنن و بيـدةنش اـةَلَين بـِراوةش باسـ       
ــاو          ــةوة ن ــتش بَيت ــةش ناكرَي ــكايةت  خــؤت بك ــة ش ــة مةحكةم ــِرؤ ل ــةَلتب ب ــةش لةط ــت هةي ــةش قانون زؤر تةبيَي
ثةرلةمانيش هةر اليةنَيك  سياس  ثشتيوان  خؤ  اةبَيتش اةبَيتة طفتوطؤش اةو اةندام ثةرلةمانة زؤرينة  

ة كـةيف  خـؤ  نيـةش هـةر كةسـَيك      ضةند دةنط  داوةش وا دةردةضَيتش تؤ ناكرَيتش سـةرؤكايةت  ثةرلـةمان بـ   
 .بطرَيت و عي اب  بكاتش اةوة لة هيض ثةرلةمانَيك  دونيا نيةش فةرموو

 :بةِرَيز حةمة سةعيد حةمة عل 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

قسةكان  هةنابت ِراستةش بةاَلم بةدواداضوون  كار  ليذنةكان سةرؤكايةت  ثةرلـةمان اـةبَيت بيكـاتش اةمـة     
يِرةو و ثِرؤطرامــةش دةبــَي عــةفووم بكــة ش كــة اــةبَيت ســةرؤكايةت  ثةرلــةمان لــة ليذنــةكان  ماددةيــةك  ثــة

بثرسَيتش بؤ هةَلناسنت بة ايش  خؤيانش اةطةر نةيان كـردووةش اةمـة خاَلَيـكش خـاَلَيك  تـرش اةطـةر ايجـازةم        
وةش ض لة ِرَيطة  اسـوىل  بدة ش خاَلَيك  ترش اَيمة داوامان لة حكومةت كردووةش حكومةت ض لة ِرَيطة  ايَالمة
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خؤيةوةش داوا لة حكومةت كراوة اةم ثارةية بؤ بـِراوة؟ش اـةَلَيت مـن نـةمرِبيوة ثـارت  و يةكيـةت  بِريويانـةش        
 .بةِرَيز سةرؤك  حكومةت وا دةَلَيت

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ار  اـةو بِريـارة  داوةش   سةرؤك  حكومةت ال  من اةَلَيت لة اةجنومةن  وةزيرانش ايجتماع كراوةش كتلة  وز

اةوة بؤ مةعلوماتتش اةطـةر ال  هـةنابت شـتَيك  تـرت وترابَيـتش مـن خـؤم تةاكيـدم لَيـ  كردؤتـةوةش اـةو            
ثرسيارة اةكاتش هارَيك  تـر اةطةِرَيمـةوةش بةدواداضـوون  اـيشش ايشـ  اةنـدامان  ثةرلـةمان و ليذنةكانـةش         

 .يزاميةش كةرةمكةاَيمة تةنزمي  تةنسي ةكة دةكةينش كاك عبدالسالم ن
 :صدي  مصط ىبةِرَيز عبدالسالم 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
وةَلاله  وابزامن اةطةر نيزام  نةبَيتش اـةوة نيزامـ  نيـةش اَيمـة موناقةشـة  مـاددة  ضـواردة دةكـةين لـة          
ر ياســا  بودهــةش كةضــ  زؤر مــةوزوع موناقةشــات  هــانب  اــةكرَيتش ِرةهاتــان ىَل دةكــةم بطةِرَيينــةوة ســة    

 .مةوزوع  خؤمان
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .قةيناكةش زؤر تةاسري  كردبووش بؤية اةو مةهالةمان داش من لةطةَلتبش بةفرين حسني خةليفة كةرةمكة
 :بةِرَيز بةفرين حسني خةليفة

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
طايـةنش ذيـان  كؤمةاَليـةت     ديارة حيزب و ِرَيكخراوةكان دووبةش  طـرن  و بزوَينـةر  سـةرةك  اـةم كؤمةلَ    

ثَيك دةهَيننش ها بؤ زياتر طرنطيدان بة كـار  ِرَيكخراوةيـ  بـؤ دروسـت كردنـ  كؤمةَلطايـةك  مـةدةن ش بـؤ         
ــةش بةشــداريةك         ــةيِرةوة  كــة هةيان ــارو ث ــةو بةرنامــةو ك ــوانن ا ــة سياســيةكانش بت ــزب و اليةن اــةوة  حي

ةرضاويان هةبَيت لةو فـةزا سياسـية  كـة لـة هـةرَيم       بةرضاويان هةبَيت لة ذيان  سياسيداش بةشداريةك  ب
كوردستان هةيةش بَيطومان ثَيويستيان بة ثاَلثشت  داراي  اةبَيت بـؤ اـةوة  بتـوانن باشـد كارةكانيـان بـةِرَ        
بكةنش قورساي  خؤيان لة نَيو هَيطةو ثَيطة  هةرَيمدا هةبَيتش ها بةِرَيزان اَيمة ثَيويستمان بةوة هةية كـة  

ةوة طوذمةية  كـةوا ديـار  كـراوةش لـةنَيو مـاددة  ضـواردةش اةسـل  ثِرؤذةكـةش دوو سـةد مليـار دابـني            بِر  ا
كراوةش لة بودهة  ثـار سـاَليش بـِر  نـةوةت مليـار دابـني كـراوةش ديـارة اـةوة  كـةثار دابـني كـراوةش بةشـ               

َيذة  كة اَيستا ديار  كراوةش نةكردووة و ناضار بوون كة ِرَيذة  زيادة بكةنة سةر ش بؤية من ثَيمواية اةو ِر
زياد بكرَيـت بـؤ بـِر  دوو سـةدو ثـةجنا مليـار دينـارش بـةِرَيزان اَيمـة لـةيادمان نةضـَيت ذمارةيـةك  زؤر لـة              

ِرَيكخراو  نا حكوميمان هةيـةش   0022ِرَيكخراوة نا حكوميةكان لة هةرَيم  كوردستان كار دةكةنش زياتر لة 
هةيةش اةمانةش ثَيويستيان بة ثاَلثشت  دارايـ  هةيـةش تـاوةكو بتـوانن      اةحزاب  سياسيمان 02ش 12زياد لة 

كارةكانيــان لــةو كؤمةَلطايــة هَيبــةهَ  بكــةنش بــةِرَيز ســةرؤك  ثةرلــةمانش ديــارة اَيمــة ياســا  ِرَيكخــراوة نــا   
شـت   حكوميةكان لة دانيشتنةكان  ِرابردوو ثةسةندمان كردش بـة خؤشـحاَليةوةش بـةاَلم ماوةتـةوة ياسـا  ثاَلث     
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كردنــ  حيــزب و اليةنــة سياســيةكانش بــةاَلم اَيمــة هــةر خــود  خؤمــانش خــود  اةنــدامان  ثةرلــةمانش لــةم  
ــوانني        ــت بــؤ اــةوة  بت ثةرلةمانــةوة بــة كــؤ  دةنــ  داوامــان كــرد وةكــو ثــِرؤذة  ياســاكةش تــةاجيل بكرَي

بكرَينش بؤ اةوة  بتواندرَيت  ميكانيزمَيك  طوجناوش يان اةو ثَيوةرانة  كةوا ديار  نةكراون تا اَيستاش ديار 
باشد ِرَيذة  بِر  ثارةكة بؤ هةموو حيزبةكان ديار  بكرَيتش ديارة لة  يـاب  ياسـايةكةدا لةوانةيـة اليـةن      
سوودمةند و اليةن  زةرةرمةند هةبووبَيتش بةاَلم اومَيد دةكةم ثةلة بكةين لـة ثةسـةند كردنـ  ياسـايةكةش     

ةنطمــان دا كــة ثــِرؤذة  ياســايةكة تــةاجيل بكرَيــتش لَيرةشــةوة ثَيشــنيار اَيمــة  ثةرلــةمانتاران بــووين كــة د
دةكةمش بِر  اةوثارةيية  كة دابني كراوةش اَيستا لة ثِرؤذة  ياسايةكة دوو سةد مليـار دينـارةش زيـاد بكرَيـت     

 .بؤ دوو سةدو ثةجنا مليار دينارش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .دانا سَيد سؤف  كةرةمكة سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز
 :دانا سَيد سؤف .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ثَيمواية اةو ماددةية دوو بابةت  لة خؤ طرتووةش يةكَيكيان اةوةية كة ثةيوةند  بة بودهة  حيزبةكانةوة 

كــة بــة هةيــةش اــةويديش ثةيوةنــدة بــة تــةمويل كردنــ  ثــِرؤذة  ِرَيكخــراوة نــا حكوميةكانــةوة ش اــةوة     
حيزبةكان دةدرَيت مينحةيةش اةوة  كة بة ِرَيكخـراوة نـا حكوميـةكان دةدرَيـت ثَيشـد مينحـة بـووةش بـةاَلم         

  ِرَيكخراوة ناحكوميةكانش دةبَيت تةمويل  ثِرؤذة  ِرَيكخراوةكان بـَ ش  0200ساَل  ( 0)بةثَي  ياسا  ذمارة 
ةتةكة دةبَيت بةو شَيوةية بَيتش لةبةر اةوة  كةتا بةاَلم سةبارةت بةوة  كة حيزبةكانش من ثَيمواية كة االي

ــةاَلم          ــدرَيتش ب ــان ب ــة شــَيوة  ســولفة ثَيي ــت ب ــةر دةبَي ــة ه ــةكراوةش ثَيمواي اَيســتا ياســايةكةيانش ثةســةند ن
مةبلة ةكة  كةمة يان زؤرةش اةوة مةسةلةيةك  تـرةش ثَيموايـة بؤخؤيـان لـة وةزارةتـ  دارايـ  و حكومـةت        

ش بةاَلم مةسةلةيةك هةية اـةويش اةوةيـة كـة اَيمـةش دةنطمـان لةسـةر اـةوة داوةش        ديراسة  اةوةيان كردووة
اةو بودهةية بدرَيت بة حيزبةكانش مانطانة بة ثَي  ايستيح اق  خؤيانش ها بؤيـة مـن ثَيموايـة مةسـةلة      

دطـا  وةستاندن  بودهة  حيزبةكانش ثَيويستة اةوة لة دادطاوة يةكال بكرَيتةوةش حكومـةت بؤخـؤ  دةور  دا  
نـةبينَيتش بؤيـة مـن ثــَيب باشـة يـةعن  بودهةكــة اـةوة  كةوةسـتَيندراوةش بــةردةوام  ثـَ  بـدرَيت و بيــان          
درَيتةوةش سةبارةت بة مةسةلة  ِرَيكخراوة نـا حكوميـةكانش ثرسـيارَيكب هةيـة لـة هـةناب  وةزيـر  دارايـ ش         

ةم كـردووة بـةوة  كـة بودهةيـةك      لةبةر اةوة  اَيمة لة ياسا  ِرَيكخراوة ناحكوميةكانش حكومةمتان مـولز 
تايبةت بؤ تـةمويل  ثـِرؤذة  ِرَيكخراوةكـان سـااَلنة ديـار  بكـاتش اايـا زةرور  نيـة كـة بودهـة  ِرَيكخـراوة            
ناحكوميةكان بة ثَي  اةو ياساية هيا بكرَيتةوةش لة مينحـة  حيزبـة سياسـيةكانش اةطـةر هيـا دةكرَيتـةوةش       

دارايـ  ضـةند  مينحـة داوة بـة ِرَيكخـراوة نـا حكوميـةكانش يـاخود بـة          بةثَي  سااَلن  ثَيشـووش لـة وةزارةتـ     
ــار  كؤمــةَل  مــةدةن         ــة  كاروب ــة ليذن ــازامن اَيمــة ل ــانش ن شــَيوةيةك  طشــت  ضــةند  ســةرف كــردووة لَيي
تةمخينَيكمان هةبووش كة بيست مليارمان دانابوو بؤ اةمساَلش ليذنة  دارايش مةسـةلة  هيـا كردنةوةكـة     
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 ش بودهة  ِرَيكخراوةكان لة حيزبةكان هيـا بكرَيتـةوةش ثـيب باشـة بـةِرَيز هـةناب  وةزيـر         بة ثةسةند زان
داراي  مةعلومات  زياترمان بداتَ  لةسةر اةو مةسةلةيةش مةسـةلةيةك  تـريش هةيـة لـة اـاخري  كـة بـاس        

ياســاكةيان  لـةوة دةكــاتش حيزبـةكان و ِرَيكخــراوة نــا حكوميـةكان اــةو سـولفةية  كــة ثَييــان دةدرَيـتش تــاكو     
ثةسةند دةكرَيتش اةوكاتة تةسوية  سولفةكة بكةنش بـةاَلم اـةوة  اَيمـة بـزاننيش اـةوة  اَيمـة ااطـاداربنيش        
ِرَيكخـراوة ناحكوميـةكان مينحـةيان وةرطرتـووةش ســولفةيان وةرنـةطرتووةش لةبـةر اـةوة ثَيموايـة تَيكةَليــةك         

 .هةية لَيرةداش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ِرَيز بيالل سلَيمان كةرةمكةبة
 (:بيالل)بةِرَيز امحد سلَيمان عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ديـارة اــةم ماددةيـة باســة لةبـةرةو ثــَيش ضــوون  مونافةسـة  سياســ  و اـاَلوطؤِر  دةســةاَلت بةشــَيوةيةك       
 ......ااشت  خوازانةش كة اةويش هاوكار  كردن  اةحزاب و ِرَيكخراوة نا حكوميةكانة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .نوقتة  نيزام  كاك كاردؤ فةرموو

 :بةرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

هةنابت باسـ  اـةوةت كـرد وتـت حكومـةت لـة كابينـة  وزار  بِريـار  داوةش هـةنابت ضـؤن قبـوَل دةكـة              
 ......ينياسايةك دانراوةش كابينة بَلَي  اةو ياساية هَيبةهَ  ناكة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
نةش مةسةلة  اةوان لة خؤيان كة ايَالنيان كردووةش اةَلَيت اَيمةلة اةجنومةن  وةزيران كـة سـةالحيات بـة    
اَيمــة دراوةش ميزانيةكــةمان نــةماوةش لــة نةوةتةكــة تَيثــةِر  كــردووةش مةشــاكل  سياســ  ِروويــداوةش  ــةير    

وة بــة مةســلةحةمتان زانيــوة لــةم مةرحةلةيــة بيــرِبينش بــؤ اليــةن   سياســ  ضــؤتة تونــدو تيــذ ش لةبــةر اــة 
ثةيوةنديدار هةيةش خاوةن  قةزية بضَيت شكايةت  خؤ  بكاتش زؤر تةبيَيةش اةو اـةَلَيت اـةو سـةقفة  بـؤ     
من ديار  كراوة تةواو بووةش لةوة زياتر نايدةم هةتاكو لة دادطا يةكال نةبَيتةوةش اةتوان  بضيتة دادطاش كـاك  

 .ورهان فةرمووب
 :نيبةِرَيز بورهان رشيد حس
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

لةطةَل حورمةتَيك  زؤرمش طوَيب لة هةندَ  قسة بوو كة ثَيشد كراش موخالف  قانون بـووش اَيسـتا باسـ  اـةوة     
( 0)لـة قـانون  رةقـةم   ( 65)كرا كة اةو شتة لة دةنطدان لة حكومةت يةكالي  بؤتةوةش لةكاتَيك لة ماددة  
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ايش  ضاودَير  كردن  حكومةتش طةورةترين مواةسةسـةيةكش كةضـاودَير  حكومـةت دةكـات      0110ساَل  
 ...... اةطةر ورد بنةوة لَي ( 65)ثةرلةمانةش يةكَيك لةموهيمةكان  ثةرلةمانش كار  ثةرلةمان لة ماددة  

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
كَييـة؟ش اَيـوةنش اةنـدام  ثةرلـةمانن ليذنةكانـةش نـةوةك       كاك بورهان دانيشةش رةهااـةن دانيشـةش ثةرلـةمان    

تةنها سةرؤكايةت  ثةرلةمانش اَيوة بـةدوا  قةزيـةكان اـةِرؤن مةوزوعـةكان وةربطـرنش بيكةنـة مـةوزوعَيكش        
موناقةشة  لةسةر بكةنش اةطةر اةتانةوَ  لَيرة حةسب بَيتش لةناو اـةم ثةرلةمانـةش بـة زؤرينـةو كةمينـة       

ش اةطةر قةناعةتت اةوةية اليةن  هةنابت موخالف ش زؤرينـة  دةنـ  دَينَيـتش ضـونكة     دةن  حةسب اةبَيت
زؤرينة  اةندامان لةطةَلنيش اةضيتة دادطـاش دادطـا حـة   اـةكاتش يـةكَيك لـةو دوو ِرَيطايـةش خـؤ سـةرؤك           

 .ثةرلةمان ض  ىَل اةكاتش برا  اةزيزش فةرموو كاك بيالل بةردةوامبة
 (:بيالل)بداهللبةِرَيز امحد سلَيمان ع

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ديارة هةدةف لة دانان  اةو ماددةيةش دةرج كردن  اـةو مادديـة لـة ثـِرؤذة ياسـايةكةش دةعـب كردنـ  اليةنـة         
سياسيةكانة اةحزابش ِرَيكخراوة نا حكوميةكانة اةوةش هؤكارَيك  باشة بـؤ اـةوة  كـة اـاَلو طـؤِر  سياسـ ش       

  كوردسـتانش اــاَلو طـؤِر  دةســةاَلت بـة شــَيوةيةك  ااشـتيانة بَيتــة ثَيشــةوةش     مونافةسـة  سياســ  لـة هــةرَيم  
بــةوةش كــة مونافةســةيةك  سياســيانة لةبــةين  اليةنــة سياســيةكان دروســت دةبَيــتش ديــارة اــةوةش بــةوة   
دروست دةبَيت كة عةدالةت لـة بـةين  اليةنـةكان يـان اـةو ِرَيكخراوانـة  كـة اـةو مينحةيـة دةيانطرَيتـةوة           

ن بدرَيتش اةوةش ثَيويست  حةمتةن بة ياسا يا بة ضةند ثَيوةرَيك هةية كة داندرَيتش بـةاَلم بةداخـةوة   ثَييا
خؤم كؤمةَلَيك ثرسيارم بؤ دروست بـووةش بـة تايبـةت  هةنـدَيك ايجرااـات  سياسـ  كـراوةش بةتايبـةت  دذ          

اؤثؤزسـيؤنش يـةكطرتوو و    اؤثؤزسيؤنش لةبةرامبةر اـةم مينحةيـة  كـةدةدرَيتش بةتايبـةت هةرسـَ  اليـةن       
طؤِران و كؤمةَلش من ثَيمواية اةم بِرة ثارةية  كة ديار  كراوةش ثَيويستة عةدالةت  تَيدا هَيبـةهَ  بكرَيـتش   
ــا        ــتش بوةســتَيندرَيت ت ــد بكرَي ــة تةمجي ــةم ماددةي ــةوة دةكــةم بةِراســت  اةســلةن ا يةكــةرار ثَيشــنيار  ا

اــةم بــِرة ثارةيــةش بــؤ اــةحزاب بــة تايبــةت ش يــاخود ياســا    ثَيوةرةكــان ديــار  دةكــرَينش بــؤ دابــةش كردنــ 
يارمةتيدان  اةحزاب دةردةضـوَيندرَيتش وةكـو خوشـك  بـةِرَيزم كوَيسـتان خـان و ضـةند بـةِرَيزَيك  تـريش          
باسيان كردش دواي  من يةكش دوو ثرسيارم بؤ دروست بووةش داوا لة هةناب  وةزير دةكةم اةطةر لوتف بكات 

داتةوةش يةكةمش اةم بِرة ثارةية  كة ساَل  ِرابردوو نةوةت مليار بووش ضـؤن سـةرف كـراوة؟ش    دواي  هوابان ب
ِروونكردنةوةمان بـداتَ  دراوة بـةو اليةنانـة  كـة ايسـتيفادةيان لَيـ  كـردووةش كـَ  بـوون؟ش ضـؤن تـةوزيَ             

 .كردووة بةسةرياندا؟ش ثَيوةر ض  بووة؟
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

َيزش تؤ وةزيرت ايستيجواب نةكردووةش لةسةر ماددةيةكة موناقةشة  ميزانية دةكـة ش بـرا    كاك بياللش بةِر
اةزيزش اةطةر اةتةوَيت ايستيجواب  وةزير بكة ش ِرَيطةيةك  اسوىل ياساي  خؤ  هةيةش اـةوها بـانط ش بكـة    
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ةناب  وةزير  بكـةنش  اةو ثرسيارة كة اَيستا هةنابت و هةندَ  لةو بةِرَيزانة اةيكةنش اةو كات ااراستة  ه
اــةويش هــواب اةداتــةوةش اَيســتا اَيمــة ميزانيــةك ثَيشــكةش كــراوةش لةســةر اــةوة دةيكــةينش ايســتيجواب      
وةزيرمان نةكردووةش لةبةر اةوة ِرَيطة نادةم زياتر بضـنة سـةر اـةو بابةتـةش وةرنـة سـةر ميزانيةكـةش باشـةش         

بةِرَيزَيك  ترش كة اةَلَين ِرايبوةستَينةش كـات  هـات   باشةش خراثةش خراثةش ثَيشنيارةكان  هةنابت و ه  ضةند 
ــةَلك          ــوة خ ــةينش اَي ــةبة بك ــَيك موحاس ــاتوانني كةس ــةرؤكايةت  ن ــة لةس ــةاَلم اَيم ــةوةش ب ــة دةنطدان دةخيةين
موحاسةبة دةكةنش اَيوةنة خةَلك موحاسةبة دةكةنش اَيوة اةوانة  دانيشتوونش اَيمة يةك دةنطَيكمان هةيةش 

ةم قاعةيةش برا  بةِرَيزش مةحكةمةمشان هةيةش من خؤم سي ةم بة دادطا  خؤمان هةيةش دةن  لةناو ا 000
يان اةم ِرَيطةية دةطر ش يـان اـةو ِرَيطةيـة دةطـر ش بـةاَلم اَيسـتا تكـام لـة اَيـوة  بـةِرَيز هةيـةش وةرنـة سـةر              

 .ماددةكانش فةرموو
 (:بيالل)بةِرَيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .نبةِرَيز سةرؤك  ثةرلةما
بةس خؤزيا هةمووهار لةنؤرة  من اةوة دروست نةبووايةش بةهةرحاَلش ثَيشديش اَيمة لة هـةناب  وةزيـر   
ثرسيارمان كردووةش اةويش ضؤن  ثَ  خؤش بَ  هواب بداتةوةش ش ثَيش  خؤش نةبَ  هواب نةداتةوةش اَيمـة  

ؤم ِرَيـز  زؤرم بـؤ هـةناب  وةزيـر     زؤرمان لَي  نةكردووةش ناتوانني زؤر  ىَل بكةينش بةتايبةت  من وةكـو خـ  
هةيةش بةس خؤزية اةطـةر بتوانـدرَيت اـةو مةعلوماتانـةمان بـداتَ ش بـؤ اـةوة  اَيمـةش زيـاتر بةرضـاومان           
ِروون بَيتش بزانني ضؤن اةم ثارةية سةرف كراوةش اَ  خؤ اَيمةش هةق  خؤمانةش يةعن  ض  تيايـة اةطـةر   

ضارم وازيان ىَل دَينبش لةسـةر ثَيشـنيار  هـةنابت هةَلبةتـةش بـةس      بيزاننيش باشة هةندَيك لة ثرسيارةكامن نا
ثرسيار  اةوةم هةيةش بـؤ اـةو ثارةيـة  اَيسـتاش ثَيـوةر  بـةِرَيزيان ضـية بـؤ اـةو ثارةيـة؟ش ضـؤن تـةوزيَ              
دةكةنش لةمةودوا؟ش اايا وةكو ساَل  ِرابردوو تةوزيَ  دةكةن؟ش يا ثَيوةر  تريان هةية؟ش ضونكة بةِراست  اةو 
بودهة  اةحزاب كة وةستَيندراوةش ثَيمواية من لَيرة كةوتوومة طومانش اايا زةمان ض دةبَيت بؤ ِرَيكخراوة نا 

اةم فشارة سياسية بة هـؤ  فشـار  سياسـيةوةش اـةم      0200حكوميةكانيش ديسان لة ساَل  اايندةش لة ساَل  
ضونكة اةوةش ديسان هَيطـة  اـةحزاب   بودهة  ِرَيكخراوانةش ديسان بةكار ناهَيندرَيت بؤ فشار  سياس ش 

بةكاربهَينَ ش حةمتةن بؤ اـةو ِرَيكخـراوة ناحكوميانـةش ايحتيمالـة بةكاربهَينـدرَيتش بؤيـة ثَيويسـتة كارَيـك         
بكرَيتش بؤ اةوة  اةمة بةكارنةهَيندرَيتش ضونكة بةِراست  اةو هاوواَلتيانة  كة ايسـتيفادة لـةم بودهةيـة    

 ......هاوواَلت  اةم واَلتةنش نان بِرَين  اةم خةَلكةش بةِراست  دةكةنش بودهة  اةحزابش اةويش
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

كاك بياللش اَيمة اَيستا ومتانش بضؤ دوو ِرَيطةمان هةيةش هةموومان بةيان  زوَلب لة منيش بكرَيتش هـةر دوو  
يتـة نـاو ثةرلـةمانش وةزعةكـة اـةزان ش      ِرَيطة هةيةش دادطا هةية و لة ناو ثةرلةمانش لةوة زياتر نيةش اةطةر دَي

 .اَيستا واز لةوة بَينة وةرة سةر ماددةكة
 (:بيالل)بةِرَيز امحد سلَيمان عبداهلل
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 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
من اةندام  ثةرلةمامنش اةطةر لة ثةرلـةمان نـةيَلَيب نـازامن لـةكوَ  بيَلـَيب اـاخرش يـةعن  نابَيـت نةفةسـَيك          

ة بيَلَيبش يةعن  نةفةسَيكش تؤ ِرَيطا بدة  من اةطةر طلةييةكب هةيـةش موشـكيلةيةكب   هةبَيت اةوة  من ثَيم
 .....هةيةش لَيرة نةيَلَيبش لةكوَ ش نازامن لةكوَ  بيَلَيب؟

 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ة مــن لةطــةَلتبش زؤر اــازاد  بيَلَيــ ش بــةاَلم لــة شــوَين  خــؤ ش اةطــةر اــةو ماددةيــةمان دانــا بــؤ اــةوة  لَيــر    
 .موناقةشةيةك بكرَيتش اةوها اازاد ش بةاَلم لَيرة اةم هينةمان لةبةر دةستة برا  بةِرَيز

 (:بيالل) بةِرَيز امحد سلَيمان عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ــار  هــةنابت          ــةمش لةســةر بِري ــيان ناك ــةس هيض ــةت هةشــتش حــةوت ثرســيارم نووســيوةش ب ــة هةقي  مــن ب
ب بةِراســت ش اــةوة كــاك حةمــة ســةعيديش وتــ ش هــةق وايــة اــةم ثةرلةمانــة  بةسةرضــاوش بــةس اــةوة دةَلــَي

تةحرمي  اةم نا عةدليانـة بكـات كـة دةكرَيـتش بةتايبـةت بةرامبـةر بـة بودهـة  اـةحزاب كـة دةبِردرَيـتش            
كؤمــةَلَيك خــةَلك لَيــ  مــةحروم دةبَيــتش كؤمــةَلَيك هــاوواَلت  نــان بــِراو دةبَيــتش بةِراســت  شــتَيك  خراثــةش   

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كةرةمكة عثمانسوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز خليل 
 :محدامني عثمانبةِرَيز خليل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
سةرةتا من ثشتطري  لة بؤضوون  ليذنة  داراي  دةكةمش سةبارةت بةوة  كة اةو بودهةيان كة هـ  حيـزب   

اكــارم بةشــ  ِرَيكخراوةكــان  نــا حكــوم  هيابكرَيتــةوةش اةطــةر و ِرَيكخراوةكانيــان كردؤتــة دوو بةشــةوةش داو
س  ملياريان بؤ دابندرَيتش ضونكة اَيمة هةروةكو لة ثِرؤذة ياسـايةكة ثةسـةندمان كـردش    ( 12)بكرَيت بِر  

ــتيكار      ــاوةكو فةرمانطـــة  سةرثةريشـ ــ ش تـ ــدرَيتش لـــةوةزارةت  دارايـ ــندوقَيك  تايبـــةت دابنـ ــة سـ اـــةوة لـ
ك دةهَيندرَيتش خاَلَيك  تر من ثرسيارَيك دةكةم كة هيوادارم اةمة بةِراست  اةطةر بكرَيـت  ِرَيكخراوةكان ثَي

كؤمـةَلَيك كؤمةَلـة و سـةنديكاو يـةكَيتيمان هةيـةش ِراسـتة        01ايزافة بكرَيتش اايا اَيمة بةثَي  ياسا  ذمارة 
ةيةك  دميوكراســيا  بةشــَيك لةوانــة ِرَيكخــراو  حيزبــ  بــوونش بــةاَلم بةشــَيك لةوانــة لــة ضــةند ثرؤســ          

ــان كــردووةش وةكــو يةكيــةت  مامؤســتايانش ســةنديكا       ــةكيان طرتؤتــةوةش كؤنطرةي هةَلبــذاردنيان كــردووةش ي
ثارَيزةرانش كؤمةَلَيك ِرَيكخراو  تريش لةوانةية اةمساَل لة زةمينةيةك  باشش لة كةش و هةوايةك  طوجنـاو  

دةتــوامن بَلــَيب اــةو ســةنديكاو كؤمةاَلنــةش اــةو  كــؤنطرة  خؤيــان بكــةن و يــةك بطرنــةوةش بــة مانايــةك  تــر  
يةكيةتيانة نوَينةر  سةرهةم بريو بؤضوونةكان  تيايةش بؤية دةكرَيـت اَيمـةش لَيـرة بةِراسـت  هـةقلَيكيش      
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بؤ اةوان ديار  بكةينش ضونكة اةوانيش بةشَيكن لة موهتةمةع  مةدةن  اَيمةش كة هيـوادارم موالحـةزة    
سةبارةت بة ثةسةند كردن  ياسـا  بودهـةش يـةعن  قسـة  زؤر  لةسـةر كـراش لـة         اةوة بكرَيتش خاَلَيك  تر

ــايةك            ــة ياس ــة اةم ــةوة  ك ــةهين  ا ــك ب ــرة هارَي ــة لَي ــراش اَيم ــةر ك ــةحزاب قســة  زؤر  لةس بودهــة  ا
نيشتيمانيةوش دةكرَيت لة دةرةوة  ثةرلةمان تةوافوقَيك  طشت  لةسةر بكرَيتش بةِراست  اةمة بة بـريو ِرا   

ة  اةندامان  ثةرلةمان اةمة طفتوطؤ كردن لةسةر  دواخراش هار  دووةم دووبارة هاتةوة ثةرلةمانش زؤرين
اَيمة بةش بةحاَل  خؤمانش بةشَيك لةو برادةرانة هةر بة هةمان ثاساوش لةبةر اةوة  اةم ياساية بوعـدَيك   

ةبووش بـؤ موراعـات كردنـ     نيشتيمان  هةيةش لةبةر اـةوة  هةنـدَ  لـة برادةرانـ  اؤثؤزسـيؤنش حزوريـان نـ       
اـةوان هةَلســاين ياسـاكةمان دواخســتش يـةعن  اةمــة ناكرَيــت دووبـارة هينةكــة مرَيتـة ســةر حكومةتــةوةش      
خاَلَيك  ترش سةبارةت بة بِرين  بودهة  اـةحزابش مـن هيـوادارم بـة ثَيـ  اـةو ياسـاية  كـة هةيـةش تـاوةكو           

سيةكان بكرَيتش لة تةمويل كردنيان لةتةسةروفاتيانش لة اَيستا كار  ثَ  دةكرَيتش مامةَلة لةطةَل حيزبة سيا
 .هةَلسوكةوتيانش لة هةرَيم  كوردستانش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز تارا اةسَةد  كةرةمكة

 :بةِرَيز تارا حتسني اةسَةد 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

  خؤم دادةنَيب بةرامبـةر بـةوة  كـة اـةم ثةرلةمانـة  كـة اَيسـتا منـ          بةِراست  من لةو ماددةيةدا طةشبين
تيامش بةرهةم  اةو حيزبانةو نيزاَل  اةوانةش كة اةمِرؤ اَيمة  دروست كردووة لَيرةداش تـاوةكو بتـوانني بـة    

بـة   ِراشكاوانة هةريـةكَيك لـةو حيزبانـة  اَيسـتاش بـةو ثـةِر  دميوكراسـيةتةوةش بـةو ثـةِر  اـازاد  لـة ِراوةش           
هـةموو هؤرَيـك هةريةكـة ِراو بؤضــوون  خـؤ  لَيـرةدا دةســت نيشـان بكـاتش مــن هـةردةم تةماشـاكردمن بــة          
ثؤزةتيظانةيــةش بــؤ اــةو شــتانة  كــة خزمــةت  حيــزب دةكــاتش هــةر حيزبــة شــةِر  كــردووةش هــةر حيزبــة    

 .....طةياندوونيةتية
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ن تاراخانش وةرة سةر ماددةكة خوشـك  مـنش بـِرؤ لـة تةلـةفزيؤن لـة       تكايةش رةهااةنش مةحازةرةمان بؤ مةدة
 .ِرؤذنامة ض  اةَلَي  بَلَيش بةس وةرة سةر ماددةكةش فةرموو

 :بةِرَيز تارا حتسني اةسَةد 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

مات   ةير  من اةمةوَ  اةوة ثيشان بدةم كة اةو ثارةية  دانراوة بةِراست  بؤ دوو شتةش يةكَيكيان مونةزة
حكومية كة قانومنان ثَ  دةرهَيناوةش هَيطا  دةست خؤشية لةم خولة  خؤماندا بةِراست ش اَيستا لة واَلتان  
تريش ديراسةت  اةم قانونة دةكرَيت كة دةرضووةش وابزامن هةر هةمان ثةرلةمان قانون  دةعمـ  اـةحزابش   

اةوة  كة اةو قانونة دةرضووش هةَلبةتة اةو شـتانة  ديسانةوة دةبَيتة هؤ  اةوة  كة دةر  بهَينَيتش لةدوا  
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دةكرَيتش اةو ثارةية  كة هةية و دانراوةش من وا  دةبينب بؤ خـةره  حيزبـةكان وش ِرَيكخراوةكـان ثارةكـة     
هَيطا  خؤيةت ش تاوةكو وا  ىَل دَيت حيزب خؤ  تةمويل  خؤ  دةكاتش لة هـةموو واَلتـ  دونيـا حيزبـةكان     

  خؤيـان بكـةنش تـا اـةو كاتـة  دةطةينـة اـةو اليةنـة  كـة خؤمـان تـةمويل بكـةينش             اةبَيت خؤيان تـةمويل 
وهــود  اــةم ثارانــة زؤر طرنطــةش لــة هــةمان كاتــدا تــاوةكو دةعمــ  اــةحزاب دةردةضــَيت قانونةكــةش  اَيمــة   

ش بـؤ  لةطةَلني كة اةو بِرة ثارةية بؤ خزمةتكردن ش بانةوَيت و نةمانةوَيت هةر بؤ خؤمانةش بؤ اةم واَلتةيـة 
 ....خزمةتكردن  ثرؤسةكةمانة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .يةعن  هةنابت لةطةَل اةوة  بة حيزب هيض نةدرَيت

 :بةرَيز تارا حتسني اةسَةد 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

عةفوةنش تاوةكو قانون  دةعم  اةحزاب دةردةضَيتش اةو كاتة بريو ِراكان طةشة اةكات زياتر و دادةنـدرَيتش  
س من لةطةَل بريؤكة  اةوةم اةطةر حيزب هةبَ  هةَلبةتة دةبَيت تةمويل  خؤش  هةبَيتش بةاَلم اـةمِرؤ  بة

لة واَلت  اَيمـة وا ِرؤيشـتووة كـة اـةبَيت بـِرة ثارةيـةك هـةبَيتش بـؤ اـةوة  كارةكـان  ثـَ  ببـات بـةِرَيوة بـؤ               
 .دنةكة بؤ اةمِرؤخزمةتكردنش لةبةر اةوة من لةطةَليب كة اةو ثارةية باشة بؤ خزمةتكر

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سوثاسش بةِرَيز ااسؤ كةريبش بةس تكاية لةسةر بابةتةكةش فةرموو

 (:ااسؤ)بةِرَيز بكر كريب حممد
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ديــارة تــةرخانكردن  دوو ســةد مليــار دينــارش بــةال  منــةوة بِرَيكــ  طوجنــاوةش لةبــةر هؤيــةك كــة بــِر             
ساَل  ِرابردووش بةش  نةكردووةش هةربؤخؤ  ثَيمواية بةَلَي بِرَيك  طوجناوةش اةطةر ِرَيذةكةشـ    تةرخانكراو 

بؤ بودهة  طشت ش بة طشـت  وةر  بطـرينش يـةك ثؤينـت ضـل و سـَييةش ثَيموايـة مامؤسـتا عمـر نـورةدين ش           
تةش بة ثَيويستيش  دةزامن كةمامؤستا  علوم  سياسيةش اةو ِرَيذية بة ِرَيذيةك  مةع ول دادةندرَيت لةو واَل

تةرخانكردن  اةحزابش يةعن  اةحزاب دةعم  ماىل بكرَينش لةبةر دوو سةبةبش سةبةب  يةكةميان اَيمة لة 
ــةت          ــوون  تةعةدودي ــةكان  دميوكراســ ش ب ــة ثاي ــةكَيك ل ــ ش ي ــةرةو دميوكراس ــداينش ب ــا َيك  اينتي الي قؤن

يـة بـؤ دةعمـ  اـةو تةوةهوهةيـةش بـؤ قـوَل كردنـةوة          حيزبيةش بةِراست  بؤية تةرخانكردن  اةو بـِرة ثارة 
دميوكراسيةش اةمة لة ضةندين واَلت  تر  دونيادا ثةيِرةو  ىَل دةكرَيتش دووةمني شـت بةِراسـت  بـؤ اـةوة      
اةحزاب  سياس  بة شَيوةيةك  اازادانة هةَلبسووِرَينش ضونكة اةطةر هـاتو ايسـتي الىل ماليـان هـةبووش اـازاد      

سياس  نفوز  اةمالو اةو الش بة تايبةت  واَلتانش هيهةت  بيانيان لةسةر نابَيتش ضونكة لة  دةبنش تةاسريات 
قانون  دةعم  اةحزابيش يةكَيك لةو شـتانة  كـة اامـاذة  ثـَ  دةكرَيـت اـةو اليةنةيـةش بؤيـة لةطـةَل اـةو           

تش لَيـك نةكرَيتـةوة   تةخسيسةدامش سيَيةمني شت بةِراست  من لةطةَل اةوةم اةو بِرة ثارةيـة وةكـو يـةك بيَـ    
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اةوةندة  بؤ اةحزاب و اةوةندة  بؤ مونةزةمات يةعن ش هةروها اـاخري خـاَليش بةِراسـت  ثَيموايـة اةمـة      
اــةو بــِرة ثارةيــة بــة تــةواو  بــة اــةحزاب  سياســ  موهــاز بــدرَيتش ض اــةحزاب  ثةرلــةمان  بــنش ض  ــةيرة 

 .ثاسثةرلةمان ش هؤرَيك لة عةدالةتيش  تَيدا ِرةضاو بكرَيتش سو
 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز سةرهةن  فةرموو

 :بةِرَيز سةرهةن  فرج حممد
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةندمان  بةِرَيزش لةو مونتةَلةقةوة يةكَيك لة اةركة طرنطـةكان  ثةرلـةمان ِرةقابةيـةش ثَيموايـة ااسـايية لـة       
ار دؤالرة  ثار اَيمة بثرسـني بةِراسـت  لَيـرة ضـؤن سـةرف كـراوة؟ش       ضؤنيةت  سةرف كردن  اةو نةوةت ملي

اةوةش يةكَيكة لة ثرسيارةكامنش خاَل  دووةمش باسـ  اـةوة كـرا كـة ضـؤن ثـارة  حيزبـةكان بـِراوةو اةوانـةش          
اةوةندة  من تَيبينيب كردبَيت و بزامن هطة لة اليةنةكان  اؤثؤزسيؤنش هيض ثـارتَيك  سياسـ  تـر سـكااَل      

ووة لة دةست بِرين  بودهةكـة ش واتـة اـةو ثاسـاوة  حكومـةت كـة اـةَلَيت نـةوةت مليارةكـةم تـةواو           نةكرد
بووةش اةبوو بودهة  هةموو حيزبةكان  بربيباش بةس ه  اليةنةكان  اؤثؤزسـيؤن بـِراوةش اةمـة لـة اليـةكش      

ة  لةسـةر بكـةمش اـةويش    لةاليةك  ترش بةِراست  اةمة حاَلةتَيك  ترسناكةش من بة زةرور  دةزامنش هةَلوةست
اةوةية كة حكومةت بة ثارةو سامان  طشت  حة   خيالفاتة سياسيةكان  خؤ  هةَلَينايةش كة اةم حاَلةتة 
اةبَ  ِرَيطر  ىَل بكةين بةِراست ش ضونكة اةمة ثارةو سامان  طشتيةش اليةنَيك لة حـة   خيالفـات  سياسـ     

وةكـو كـارتَيك  طوشـارش اَيمـة اـةبَيت تـةهاوز  اـةو حاَلةتـة         خؤ  لةطةَل اليةنـةكان  تـرش بـةكار  بهَينَيـت     
بكةينش اةضمةوة سةر ماددةكةش خاَل  كؤتايب من ثشتيوان  اةو ِراية دةكةمش كة تةرخانكردن  اةوة ثارةيـة  
ِرابطريَيتش هةتا ميكانيزمَيك دةست نيشان دةكرَيتش بؤ دابةش كردن ش كة بة قةناعةت  منش اةو ميكانيزمة 

  كة حةىل اةو مةوزوعة دةكاتش اةو ياساية كةثَيويسـتة اَيمةبيهَينينـةوة ثةرلـةمانش بـة زووتـرين      طوجناوة
 .كات ثةسةند بكرَيت و سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .فةرمووش يةك دةقي ة نيزامية فةرموو عثمانسوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز سيوةيل 

 :بةرَيز عمر عبدالرمحن عل 
 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤك  ث

اةسلةن قسـةكان  اـةو بـةِرَيزة دةرضـوونة لـة نيزامـ  داخلـ ش دووةمش هـيض بِريارَيـك لـة حكومـةت تـا اـةم              
دةقةية دةرنةضووةش هـةر كةسـَيك لـةناو ثةرلـةمان قسـة بكـات ع وبـة دةدرَيـتش ضـونكة اةنـدام ثةرلـةمان            

م وتةيـة  بسـِرَيتةوة لـة ثرؤتؤكـؤَلش     اازادة لةسةر وتةكان ش هيض ع وبة نادرَيتش لةبةر اةوة داوا دةكةم اـة 
 .سوثاس
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 :امحد عثمانبةرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةمن لؤخؤم لة تةلةفزيؤنيش طوَيب لَي  بووةش بةاَلم اةطـةر موزايـةدة  سياسـ  بَيـتش وةكـ  ديكـة اةنـدام        
 .تثةرلةمان اازادة لةهةر قسةيةك  كة دةيكاتش اةطةر بؤ موزايةدة  سياس  بَي

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
اةندام  ثةرلةمانش سيوةيل خان اازادةش لة هةموو كاتَيك بريو ِرا  خؤ  لةناو ثةرلةمان بَلَيتش بةاَلم لةسةر 
اةو بابةتةش لة بابةتةكة دةرضووش موخالةفة  نيزام  كردووةش اةبَ  ِرابطريَ ش بَيتةوة سةر نيزامةكةش اَيستا 

ش لةسـةر  06لةسـةر مـاددة  ضـواردة لـة اةسـَل  ثِرؤذةكـةش كـة دةكـات مـاددة            هةنابت موناقةشـة دةكـة ش  
 .مليؤنش لةسةر اةوة قسة دةكة ش تكاية لةوة دةرمةضنش فةرموو022تةخسيس  مةبلة   

 :امحد عثمانبةرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ش اـةوة يـةكش ثـَيب باشـة اـةحزاب و      بةنيسبةت اةو ماددةية تةخسيسةكة باشةش با بة خاَل دةست ثَ  بكةين
ِرَيكخراوةكان هيا بكرَيتةوة نةسريةكانيان يان مينحةكانيان هيا بكرَيتةوةش ثَيب باشةش هـةموو حيـزبَيكيش   
بة ياسا اةطـةر مؤَلـةت  ياسـا  هـةبووش كةدةرضـوو لـة وةزارةتـ  نـاخؤش هـةق  خؤيـةت  مينحـة  بـدرَيتَ ش             

سيةش كوَيستان خان بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمانش اةو ق ساية  كردووةشكةض  لَيرةدا حكومةت ثَيشَيل  اةو يا
كرد ش كة بِريـار بـوو تـؤ بـةَلَينت داش ثَيشـ  موناقةشـة  بودهـة بِريـار بـوو دةعمـ  اـةحزاب تـةواو بَيـتش              

 .اةمنيش تةايد  دةكةمش لةبةر اةوة  زؤر باش لؤخؤمان لَيرة طوَيمان لَي  بوو
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

منش هةر نوقتةيةك  نيزام  لةسـةر قسـةكةتش ضـونكة موخـالف  ثرؤتؤكؤَلـةش لـةناو ثِرؤتؤكـؤَل تةسـبيت         خا
بووةش بةيان  دَييتة ال  براتش من بة ِرة ـ  بـؤت  دةردةكـةمش نيشـانت  دةدةمش بيخوَينـةرةوةش بزانـة بـة ض        

رةش ِرةنـ  و دةنطـيش هةيـةش    شكلَيك بووةش بة زمان  منةوة قسة مةكةش من خؤم لَيرةم اةوة ثرؤتؤكؤل حـاز 
هةر بؤ مةعلومات  هةنابتش زؤر واس بش ضونكة هةر بؤ مـةعلومات  هـةنابتش اـةم قسـةيةم بيسـتبووش بـة       
دةن  و ثرؤتؤكؤَلةكامن هَيناوةش ضةند هار خوَيندوومةتةوةش بؤ اةوة  دَلنيا   اـةو قسـةيةم كـردووة يـان     

 .ردش فةرموونا؟ش دَلنيابة بةو شَيوةية  كة من بؤتؤم باس ك
 :امحد عثمانبةرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
شةرت نية اةتوو ب ش بةس من لَيرة بيستبش ها يان اةتوو  يان كَي لة هَيطة  تؤ بووةش اةمة اةو قسـةمان  
بيستووةش تةواوش يـةعن  اـةو وةعـدةمان وةرطرتـووةش بـةِرَيز سـةرؤك  ثةرلـةمانش مـن كؤتـاي  بـة قسـةكامن            

ش وةنبش عةفووش يةك قسةم مايةش اةطةر هةر موناقةشةيةك  بكةين و بَلَينيش نان بِراو كراوش وا  ىَل هاتودةهَي
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ولايس   قتال االعنااق  )حيزبةكان و اليةنة سياسيةكان لة ماددة دةردةضَيتش بةاَلم مةسةلةيةك هةية دةَلَيتش 
 .ش زؤر سوثاس(قطع االرزاق

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .نابتش بةِرَيز  رية طؤران كةرةمكةسوثاس بؤ هة

 
 :بةِرَيز سةمرية عبداهلل ا اعيل

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .برا  بةِرَيزم كاك ااسؤ قسةكان  من  كردش نامةوَ  دووبارة  بكةمةوةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز سةرطوَل خان كةرةمكة

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك  
مةمنونش زؤر سوثاس بؤ هةنابتش اةو قسةية  سيوةيل خـان لةسـةر داخـواز  خـؤ  لـة ثرؤتؤكـؤل ِرةشـ         

 .بكةنةوةش فةرموو سةطوَل خان
 :حسن ر ا بةِرَيز سةرطوَل

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ش بكرَيـت بـة دوو   سةبارةت بة ماددة  ضواردة لة اةسَل  ثِرؤذةكةش من ثَيب باشة اةو مةبلة ة  كـة دانـراوة  

ــةو        ــة ليذنــة  كؤمــةَل  مــةدةن  ا ــةوة  ليذنــة  دارايــ  ثَيشــنياريان كــردووةش اَيمــةش ل فةقــةرةش وةكــو ا
ثَيشنيارةمان كردبووش لةبةر اةوة  ثِرؤذة  ِرَيكخراوةكانش اةو مةبلة ة  هيا بكرَيتةوة لةوة  حيزبـةكانش  

  اةوةمان كـرد كـة بـة ِرَيكـارَيك  كـات  بَيـتش       باس 0202سةبارةت بةوة  كة اَيمة ثار ساَليش لة بودهة  
من ثَيب باشة اةمساَل لـة ماددةكـةش اَيمـة ثَيوةرَيـك دابنـَيني بـؤ اـةوة  اـةو بودهةيـة بـدرَيتش تـا قـانون              
اةحزاب دةردةضَيتش مودةيةكيش دابنـَيني بـؤ اـةوة  قانونةكـة لـة ضـوار مـان  كـةمد نـةبَيت دةربضـَيتش           

اةوة  كة حيزبةكان بة عةدالةت و بة يةكسان  اةو بودهةيةيان بةسةردا دابةش ثَيوةرَيكيش دابنَينيش بؤ 
بكرَيتش اةو ثَيـوةرة  كـة موتةبةعـة زؤربـةمشان موتـةفي  بـني لةسـةر ش بـة ثَيـ  قـانون  اـةحزاب كةلـة             

دةرضووةش اةو حيزبانة  كة ايجازةيان هةية بكرَيت بة ثَيوةرش اةو حيزبانـة  كـة كورسـيان هةيـة      0110
ثةرلةمانش اَيمة بتوانني اةو ثَيوةرة لةو ماددةية هَيطة  بؤ بكةينةوةش بـؤ اـةوة  اـةو تةخسيسـة  كـة      لة 

دادةندرَيتش وةكو ثار  ىَل نةيةت زيادة  لةسةر سةرف نةكرَيتش لةوانةية وةزير  دارايـ  هوابةكـة  اـةوة    
موناقةلــةيان هةيــةش بــةاَلم اــةو  بَيــتش بَلَيــت اَيمــة اــةتوانني موناقةلــة بكــةينش ِراســتة اــةوان ســةالحيةت    

تةخسيسة  كة ثار دانرا بووش ديارة بة ثَيوةر نةبووش زؤر زياد لة حةد  ديار  كـراو  خـؤ  سـةرف كـراوةش     
من ثَيب باشة فةقةرةيةك زياد بكرَيت بؤ اةم ماددةيةش اةو حيزبانة  كـة اَيسـتا بودهـةيان ِراطـرياوةش اـةو      

ةش اَيمة مولزةمني وةكو ثةرلـةمانش كـة اـةو ثَيشـَيلكارية  كـراوة لـة سـةر        بودهة ِراطرياوانةيان بؤ بطةِرَيتةو
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ياساكة  ثارش ضاك  بكةينـةوة بـؤ اـةوة  فةقةرةيـةك زيـاد بكـةينش اـةو تـةبريرة  كـة بـاس دةكرَيـتش بـؤ             
ِراطرتن  بودهة  اةو حيزبانةش تا اَيستا سةرؤك  ثةرلةمانش ايَالن نةكراوة هؤكارةكة  ضية؟ش تا لة دادطـا  
سكااَل بكرَيـتش مـن ثـَيب باشـة وةزيـر  دارايـ  وةكـو كةسـَيك  موختـةس وش كـة ااطـادار  اةوةيـةش سـةبةب               
اةوةمان بؤ ِروون بكاتةوةش اايا اـةو حيزبانـة ثَيشـَيلكار  ياسـا  اـةحزابيان كـردووةش يـاخود ثَيشـَيلكار  ض         

 .هةكةيان ِرابطريَيتش زؤر سوثاسبِرطةو ماددةيةكيان كردووةش هةتاوةكو بةو شَيوةية ع وبة بدرَينش بود
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز سةمري سةليب كةرةمكةش سوثاسش بةِرَيز نةسرين مجال
 :مصط ىبةِرَيز نةسرين مجال 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
َيذراوةتـةوةش بـةاَلم حكومـةت    داش اةم ماددةية لة ثِرؤذة ياسايةكةدا بة هةمان شَيوة داِر0202ديارة لة ساَل  

بـِر  تةخانكراوةكـة    0202ش لـة سـاَل    0202هَيبةهَي  نةكردووةش تةنها فةرق  اةم ماددةية لةطةَل ساَل  
مليـار دينـارةش لَيـرة اَيمـة باسـ  اـةو بودهةيـة دةكـةينش اةمـة  كـة باسـ              022نةوةت مليار بووةش اَيستا 

ــتش باســ    ــةباس دةكرَي ــة ك ــةو ماددةي ــاَلة هــ   دةكــةين و ا ــة هــ   0200  بودهــة  اةمس ــةوةت مليارةك ش ن
دا 0200دا بـِراوةش هـ  هةرسـَ  اؤثؤزسـيؤنةكة  لـة سـاَل        0200يةش بودهة  اؤثؤزسيؤن لة ساَل  0202

يـةش  0202بِراوةش بةاَلم كة اَيمة باس  نةوةت مليارةكة دةكةينش ضؤن ضؤن  سةرف كراوةش اةمـة هـ  سـاَل     
ت باس  دةكاتش اةو سةرف كردنة  ثاساوةكةش ببورة لة هَيطة  خؤيدا نيةش كةواتة اةو ثاساوة  كة حكومة

اةمة يةكش دووةمش اَيمة هةر لـة هـؤَل  ثةرلـةمانيش و لـة زؤر شـوَينيش زؤر باسـ  شـةفافيةت و عةدالـةت         
ش كـة بـِر  نـةوةت مليـار دينـار      0202اةكةينش بةِراست  اةمة بؤضوون  منـة اةطـةر اـةو بوهةيـة  سـاَل       

ةطةر بة شةفافانةش اةطةر بة عةدالةت دابةش كرابوايةش اَيستا اةو تةزةمخـة دروسـت نةاـةبووش اـةو     بووةش ا
بِرة ثارةية وا بةو هؤرة زياد  نةاةكردش كة هني بَيتش من نازامن اةو نةوةت مليار دينارة كة سةرف كراوةش 

ارةكانيان ثَ  تةواو بكـةن؟ش اـةوة    لةكوَ  ثارة  تريان هَينا تةرخانيان كرد بؤ اةوة  ايزافة  ثَ  بكةنش ك
كة من دةمةوَ  لَيرة باس  بكةمش يةكةمش ثشتيوان  اةو ِرةاية  كوَيستان خان دةكـةم كـة دةبَيـت تـةحرمي      
اةوة بكرَيتش كة سزا  سياسـ  بـدرَيت و لةسـةر قةزيـة  سياسـ ش بودهـة  اةحزابـةكان برِبدرَيـتش دووةمش         

اةو بِريـارة دةربضـَيت كـة اـةو بـِرة ثارةيـة  بـِراوة لـة اؤثؤزسـيؤنش          ثَيويست بةوة دةكات لةم ثةرلةمانةوة 
بةِراست  اـةبَ  بؤيـان بطَيِرَيــتةوةش يـا اةوةتـة اـةبَ  بؤيـان بطةِرَيتـةوةش يـا اـةوةتا اـةم بودهةيـة تةسـفية              

ةو نةكراوةش ثَيويست بةوة اةكات بة زووترين كات تةسفية بكرَيتش بزانني اةو بِرة ثارةية  كة سةرف كراو
قةرزيش  بؤ كراوةو خراوةتة سةر ش بزانني ضؤن سةرف كراوةش دابةش كراوة بةسةر كَ ؟ش اـةو حيزبانـة    
كة بةركةوتةيان بةركةوتووة لةم بودهةيةش يةك  ضةنديان بةركةوتووة؟ش بؤية ثَيويست بـةوة دةكـاتش اـةو    

ةِراسـت  اـةبَ  بؤيـان بطةِرَيتـةوةش     ثارةية  كة بِراوةش ماوة  مانط  سَييةش ضوارةش ثَينجـةش هـ  اؤثؤزسـيؤن ب   
اةطةر بتانةوَيت اةمن و ااسايش بةرقـةرار بَيـتش اةطـةر بتانـةوَي اةمـة مةسـةلةيةك  نيشـتيمانيةش اةمـة         
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مةسةلةيةكة كة اَيستا دانوستان هةية لة بةينيانش يةعن  اةطةر اةوةش نةبَ ش اةطـةر دانوسـتانيش نـةبَ ش    
نش كة ايجازة  ثَ  درابَيتش هةق  خؤيةت  وةكـو هـةموو حيزبـةكان     اةم حيزبانةش حيزب  ايجازة ثَ  دراو

تــرش ثَيويســت بــةوة دةكــات كــة اــةو بودهــةيان بــؤ تــةرخان بكرَيــتش بودهةشــيان بــؤ بطةِرَيندرَيتــةوةش زؤر  
 .سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كةرةمكة عثمانسوثاس بؤ هةنابتش بةرَيز عدنان 
 :حممد عثمان بةِرَيز عدنان

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
من ديارة زؤر كورت  دةكةمةوةش من هاوِرا  ليذنة  دارايبش كة بابَلَيني اةو دوو شتة هيا بكرَيتـةوةش دعمـ    
حيزبةكان و مةشارع  ِرَيكخراوةكان لةيةك هيابكرَيتةوةش يةعن  دوو فةقةرة بَيتش بةاَلم لـة هـةمان كاتـدا    

ة اـةكرَيتش يـان دوو بِرطـة ايزافـة بكـةين بـؤ اـةو ماددةيـةش بِرطـةكان          ثَيشنيار  اةوة دةكـةمش كـة سـَ  بِرطـ    
اةوة بَيتش كة اَيمة تا دةرضوون  ياسا  ثاَلثشت  حيزبـةكان ودةعمـ  حيزبـةكانش حكومـةت ايلـزام      : يةكةم

بكرَيت بة ثَيدان  هةموو اةو بِرة ثارةية  كة لةو ماوةية ثَييـان دراوةش قـةرةبوو كردنـةوة  اـةو ماوةيـة       
ــزام بكــاتش تــاوةكو ياســايةكة     كــ ــتش ثةرلــةمان دةبَيــت حكومــةت ايل ة لَييــان بــِراوةش بةهــةر هؤكارَيكــةوة بَي

دةردةضَيتش تاوةكو مَيارَيك دادةنَيت لة ثةرلةمانش حكومةت مولزةم بَيت بـة ثَيـدان  ثـارة بـة حيزبـةكانش      
وةش ايزافة بكةين كة لـةماوة  دوو  من بة طرنط  دةزامنش اة: يان دراوةش دووةميشاةوانة  كة تا اَيستا ثَي

مانطداش يان با بَلَيني تا دوو مانط  ترش ثةرلةمان  كوردستان ياسا  ثاَلثشت  حيزبةكان دةربكاتش بـؤ اـةوة    
مةسةلة  دةعم  حيزبةكان و ِرَيكخراوةكان ناكرَيت لة ماوة  دوو ساَلدا بةدةربَيت لـة ياسـايةكش ياسـايةكة    

رةوش لةوانية هةندَ  شت  الوةك  يان فةن  مابَيتش ثَيموايـة لـة ماوةيـةك  كةمـدا     اامادةيةو ِراثؤرتةكان حاز
اةتوانني اةوةش دةربكةين و بيكةين بة خاَلَيك  ايلزام  خؤمان وةكو ثةرلةمانش هةوَل بدةين لةم ماوةيـة  

ــاَلش     ــَييةم خ ــةطرن  دةزامنش س ــةوة ب ــةينش ا ــةمَينَيت    : دةر  بك ــَيك ن ــيض ايلتيباس ــةر ه ــةوة  ه ــؤ ا ــة  ب ل
مةوزوعةكةش ثـَيب باشـة وةزارةتـ  دارايـ  ِراثؤرتَيـك بداتـة ثةرلـةمانش لةسـةر شـَيواز  سـةرف كردنـ  اـةو             
مينحةية  ثارش لةبـةر اـةوة  ياسـاكة نـةبووةش مَيارةكـة دانـةنراوةش وةزارةتـ  دارايـ  بـة ض مَيارَيـك اـةو            

 .ش زؤر سوثاس1111ثارةية  دابةش كردووة ساَل  ثار ساَل  
 :رؤك  ثةرلةمانبةِرَيز سة

 .كةرةمكة  افظبةِرَيز شَيرزاد 
 :شريف عبداحلافظبةِرَيز شَيرزاد 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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من بةِراست  تةاكيد لةوة دةكةمةوةش حةز دةكةم بةيان  اةطةر بكرَيت اةو هينـة بَينـ ش اـةو ثرؤتؤكؤلـة      
  كـة اـةوة لـة ثرسـيارَيكدا هـةبووش      كة باس  دةكة ش كة هةنابت وات نةوتووةش ضـونكة مـن تةاكيـدم لـةوة    

 .....ثرسيارَيك كراش وتت بةَلَ ش ثَيش بودهة من اةيهَينمةوةش اةوة يةك
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

هةر نيزاميةش ضـونكة اةمـة شـتَيك  دوور لـة هةقي ةتـةش بـرا  بـةِرَيز مـن وا لـة ثـَيش ثةرلـةمانش لـةثَيش             
لةبــةر دةســت  منــةش بــة دةنطــيش و  بــة ِرةنطــيشش ضــةندهار   خــةَلك  كوردســتانش ثَيــت دةَلــَيب ثرؤتؤكــؤل 

ثَيداضـوونةوةم بــؤ  كــردووةش زؤر زؤر وازحـةش زؤر ِروونــةش زؤر ااشــكراية كــة دةَلَيـت لــة كــاتَيك  موناســبش    
اةوكاتــة موناســبةش نــةيوتووة ثــَيش بودهــةش نةشــ  وتــووة ض وةختَيــكش كــاتَيك  موناســبش بــؤ مــةعلومات    

تةشريفت بَيتة ال  براتش من نوسخةيةكيش لة ثرؤتؤكؤلةكـةت بـؤ كـؤث  دةكـةمش      هةنابتش سبة  اةتوان 
 .اةيدةمة دةستتش فةرموو

 :شريف عبداحلافظبةِرَيز شَيرزاد 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

زؤر باشةش تةبَةن ثَيمواية اةو بودهة  ثار كة دانرابوو نةوةت مليارةكةش نا عةدالةت  لة دابةشـكردنةكةدا  
ــتش ديــارة      زؤر هــةب ــ  تــةوزيك بكرَي ــك نــةبووة كــة ثَي ووةش اــيد بــة طــوَيرة  هــيض شــتَيك نــةبووةش ثَيوةرَي

اةمســاَليش اةطــةر اــةوة دووبــارة ببَيتــةوة اــةوة شــتَيك  زؤر خراثــةش اةطــةر اــةو نــان بِرينــة  اَيســتاكة     
ردش اةمـة دذ   كردوويانة و كراوة بؤ حزبـةكانش بةِراسـت  اةمـة هـةروةكو دووش سـَ  بـرادةر  تـرم باسـ  كـ         

 .......دميوكراسيةتةش اةمة دميوكراسيةت دةخاتة ذَير
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

كاك شَيرزاد ماددةكة هيض باس  نان بِرين  تيا نيةش باس  دوو سةد مليار دةكاتش زؤرة يـان نـا؟ش تكايـة وةرة    
ر حةل دةبَيتش دَلنيات دةكـةم  سةر اَيرةش قسة لةسةر ماددةكة بكةش اةو مةوزوعة  هةنابت لة هَيطايةك  ت

لَيـرة حــةل نابَيـتش يــةعن  ايمــِرؤ لـة ميزانيــة  بودهــة حـةل نابَيــتش لـة هَيــ  تــر اةطـةر ضــارةيةك  بــؤ       
 .بدؤزرَيتةوةش وةرةوة سةر ماددةكةش هةماعةتيش هيالكن بةشكةم

 :شريف عبداحلافظبةِرَيز شَيرزاد 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ة لةناو ليذنةكان حـةل دةكرَيـت و كؤتـاي  ثـَ  دَيـتش بـةاَلم اةمـة مةسـةلةيةك          هةنابت ِراست دةكة ش اةو
اةوةندة طرنطةش كة سةرؤك  ثةرلةمان ِراستةخؤ ااطا  لةو مةسةلةيةش ِراستةوخؤ طوَ  بيست  بـووةش لةبـةر   

رةيـةش  اةوة اةبواية سةرؤك  ثةرلةمان ِراستةخؤش ضؤتة نـاو اـةو مةوزوعـةوةش بـةاَلم اـةوة شـتَيك  زؤر طةو      
كَيشةيةك  بضووك نيةش مةبةستب اةوةية اةو بودهة  اةحزاب بِرينة كارَيك  اةوةنـدة طةورةيـةش بضـووك    
نيةش لةبةر اةوة سةرؤك  ثةرلةمان اةبَ  ااطا  لةو بَيتش كة ااطاشـ  لَيـ  بَيـتش اـةبَ  ضارةسـةرَيك  بكـاتش       

رهةمب ثرسـيوة وا  طوتـووةش بـةاَلم نـازامن وا     بةدواداضوونَيك  بؤ بكرداية ثَيشدش هةنابت اةَلَي  لة كاك بة
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حةلةش تةبَةن سةرؤك  حكومةت باسـ  اـةوة  كـرد وتـ ش اةمـة بـةِرَيزان هـةناب  مـام هـةالل و هـةناب            
 11سةرؤك  هةرَيبش هةردوكيان بة اةمر  اةوان اةمة بِراوةش بةاَلم دوا  اةوة كاك اار  هةرسني لـة ل ـ    

سلَيمان ش وت  هةناب  سةرؤك  هـةرَيب نـةااطا  لَييـةش  نـة بيسـتوويةت ش        ثارت  دميوكرات  كوردستان لة 
زؤريش  ثَ  ناخؤشةش دوا  اةوة كةس  تر ثَي  نةوتنيش اة  باشة اـةوة خـةتا  كَييـة؟ش يـةكَيك  تـريش بـا       

ةدامش بَيت ديفاع بكات بَلَيت من ااطام لةوة نيةش بةِراست  اةوانة شت  خراثنش من لةطةَل ِراطرتن  اةو بوده
 .هةتا االيةتَيك اةدؤزرَيتةوة بؤ دابةش كردن ش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
برا  بةِرَيز هـةر بـؤ مـةعلوماتتش بـؤ مـةعلومات  اَيـوة  بـةِرَيزيشش بـؤ اـةوة  اينسـان تةفسـري   ةَلـةت             

لـةناو بودهـة نيـةش    نةكاتش ضونكة ثةميان خان ايشارةتَيكيداش يـةعن  لـةناو ثـِرؤذة ياسـا  بودهـةش يـةعن        
شوَين  تر  هةيةش مةهاىل تر هةيةش دانيشتن  تر اةبَيتش ثـِرؤذة  ياسـا  تـر حـازر دةكرَيـتش ديـالؤط  تـر        
اةبَينتش مةبةستب لةوانةية بؤ ااطادار  هةنابتانش بة نيسـبةت اـةو ميزانيـة  هـةنابت باسـت كـرد بـِراوةش        

ةك  بـة شـكلَيك اةوةيـةش بـةاَلم ضارةسـةرةكة       خؤشتان هةموو ايَالم و هةموو دونياش باسـ  كـردش هةريـ   
لةناو ياسا  بودهة نيةش لَيرة ناكرَيـتش شـوَين  تـر هةيـةش اـةخرييش اةطةِرَيتـةوة بـؤ ثةرلـةمانش دَلنيـا بـن           
ــنش قســة بكــةنش            ــةَل يــةكيش بؤخؤتــان دابنيش ــايةكان اَيرةيــةش هــا لةط ــةع  اةساســ  هــةموو ياس مةره

 .َيستا بابضينة ال  بةِرَيز عبدالرمحنش فةرمووِروونكردنةوة  زياتر بدةنش تةواوش ا
 :بةِرَيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بةِراست  اةم ماددةية ثةيوةنديةك  زؤر  هةية لةطةَل ثرؤسة  دميوكرات  لة هةرَيم  كوردستانش كـة اـةم   

ة كة دةعم  اـةحزاب بكرَيـتش بـؤ طةشـة     ماددةيةش داِرشتن  لةناو ثِرؤذة ياسا  بودهة  هةرَيبش بؤ اةوةي
كردن و زياد بوون و خؤ ِراطـرتن لةسـةر ثَيـ  خـؤش بـؤ اةوةيـة كـة دميوكراتيـةت طةشـة بكـات لـة هـةرَيم              
كوردستانش كة دميوكراتيةت ثَيش بكةوَيتش دوانةكةوَيتش اَيمة لةساَل  ثار لَيرانة نةوةت مليار دينار هةبووش 

  اــةوة ايشــ  حكومةتــة لةوانةيــة بزانَيــت كــة كــةم  كــردووةو بةشــ   مليــارش خــؤ111اةمســاَل كرديانــة 
نةكردووةش لةبةر اةوة زياد  كردووةش بةاَلم اَيمة ثرسيار لة وةزير  بةِرَيز دةكـةين كـة اـةو ثارةيـة  داوة     
بة ض حيزبَيك؟ش ضةند  داية؟ش ضؤن ضؤن  دايـة؟ش بـؤ ِرَيكخراوةكـانيش هـةروا بـزانني ضـؤن ضـؤن  بـوو؟ش         

وون كردنةوةيةكمان دةوَيت وةكو اةندام ثةرلةمانش  اةوةش نةوةك هـةر مةهانـة بـَيش وةكـو اةنـدام      اَيمة ر
ثةرلةمان ثَيمان باشةشبزانني بةض ثَيوةرَيك مةسةلةن داويةت ؟ش اةو سـولفانةش بـؤ تةسـوية  نـةكردووة؟ش     

َيطــا  خــؤ  بَينَيــتش بؤضــ  هــةتاوةكو اَيســتا نةهاتوونةتــةوة دووبــارة بداتــةوة؟ش هــةر اــةو ســولفانة لــة ه
اةوةش دةبَيتة نةوعة طةندةَليةكش يـةعن  لةسـةر يـةك تـةرةكوم ببَيـتش ثـَيب خؤشـة اـةوة تةاكيـد بكـاتش           
تةسوية بكرَيتش بؤ بودهة  سَ  حيزبةكانيش بةِراست  يةعن  اةوة ثَيشَيل كردن  ماف  دميوكراتيةتة لـة  

وةرَيــك دةبــِرنش بــؤ مةرهةعيــةتَيك وةكــو اَيســتا هــةرَيم  كوردســتانش ثَيمــان بــاش نيــة بةِراســت ش بــة ض ثيَ 
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هةنابت باست كردش هةر ثةرلةمانـة اةبوايـةش اـةو ياسـاية لَيـرة دةرضـووةش دةبوايـة لَيـرةش مةرهةعةكـة           
لَيرة بوايةش دةبواية اَيمة لَيرة قةرارَيكمان بداباش  يانيش دادطاش دةبواية بةدادطا  بكردباية نةوةك هةركةس 

يةعن  شتَيك بكاتش يان ااريشةيةك لة بةين  دوو حيزب دروست بـشش يةكسـةر بودهـة     لة هَيطا  خؤ ش 
برِبنش اةوة ياسا  هةيةش اَيمة هةموو دةبَيت بة ثَي  ياسا ايش بكةينش لـة هـةرَيب زؤر باشـةش منـيش اَيسـتا      

رة نووســراوَيك ثَيشـنيار دةكــةم بــؤ هــةناب  ســةرؤك  ثةرلــةمان و اةنــدام ثةرلةمانــة بــةِرَيزةكانش اَيمــة ليـَـ 
بكةين بؤ حكومةتش كة اةو بودهة  بِريوة ه  اةو سَ  حيزبانةش بطةِرَيننةوةو ثَييان بدةنةوةش بطةِرَينةوة 

 .سةر سيستةم  دميوكرات  و زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ااشت  عزيز كةرةمكةبةِرَيز 
 :بةِرَيز ااشت  عزيز صاحل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

رةت بةم ماددةية من ثشتطري  ىَل دةكةمش ضونكة دَلنياين هةموومانش بةدةر لةم ماددةيةش اةم ثارةيـة  سةبا
هةر سةرف دةكرَيتش بؤية اةطةر ضوارضَيوةيةك  ياساي  هةبَيتش لةوانةية بِرَيك لـةو ثارةيـة بطةِرَيتـةوة و    

يـة كـة مـاف  خؤمانـةش بـؤ اـةوة  لـة        هةنطاوَيك  باش بَيتش بةاَلم اـةوة  كـة اَيسـتا هَيطـا  ثرسـيارةش اةوة     
ضوارضَيوة  اةو ماددةية دةرنةضنيش وةكو هةنابت اةَلَييتش مةحكومني بةو بِريارةش ثرسيار لةسةر اةوةية 
كة اايا خةماَلندن بؤ زياد كردن  اةو ثارةية لةسةر بنةما  ضية؟ش لة كاتَيك كةاَيمة تةسـوية  حيسـابات    

ــةبينيوةش اةمــة خالَ   ــا      ســاَل  ثارمــان ن ــةش ااي ــةوة هةي ــةم ماددةي ــد  ب ــةوة  كــة ثةيوةن ــةعن  ا ــكش دووش ي َي
ايجراااتَيك  موسةدةق كراوش لة اليةن ثةرلةمانةوة كة ماددةيةك  اةرَ  كراو بووةش ساَل  ثار شـكاندن  تيـا   
بووةش خةرق  تيان كراوةش قوةت  اةو ايجراااتـة موةقةتـة كـةمد نيـة لـة ماددةيـةك  ياسـاي ش كةواتـة اـةو          

جراااتة موةقةتة  اةمساَليشش اةطةر  تَيك شكاندن  هةيةش كةواتة اَيمة ضؤن بتوانني بةرطة بطرين بـؤ  اي
اةوة  كـة هـارَيك  تـر اةمـة ِروو نةداتـةوةش بؤيـة مـن ثَيشـنياز  اـةوة دةكـةم كـة اـةم بِرطةيـة ثَيويسـتة               

تش دةبَيـت مرَيتـةوة بـةردةم    ايزافةيةك  بؤ بكرَيتش اـةوة بَيـت كةهـةر طؤِرانكاريـةك لـة ايجراااتـدا بكريَـ       
اةجنامـدان  ثةرلـةمان  ىَل ااطــادار بكرَيتـةوةش يـا هــارَيك  تـر لَيـرةوة تةســدي  بكرَيتـةوةش ضـونكة ناكرَيــت         
ثارةيةك  تةخسيي كراو بـؤ منوونـةش بـؤ وةزارةتَيكـ  كاروبـار  كؤمةاَليـةت ش دوو ثـِرؤذة  وةزارةتـ  كـارو          

سةرف بكرَيت بةرامبةرش دوو ثـِرؤذة  وةسـتاندرابَ ش اةطـةر كاروبـار      بار  كؤمةاَليةت  بةردةوام ثارة  بؤ 
كؤمةاَليةت  وةزارةتَيك ثارةكـة  ضـؤتة قؤنـا   حيجـزةوةش ثَيويسـتة هـةموو ثِرؤذةكـان  بةوةسـتَيندرَيتش         
بةاَلم اَيمة اةبينني اةطـةر ثارةكـة كةمـةش اةمـة وةاَلممـان اةوةيـة كـة بـؤ اـةوة  كـة خةماَلندنةكـة  ثـار             

نَيك  تةواو نةبووةش اةمسـاَل بـةو ثَييـة داوا  زيـاتر دةكـةنش بةشـ  نـةكردووةش كةواتـة بـؤ هةنـدَيك           خةماَل
باي يةك خةمالندنةكةش نا حةقي ية و دروسـت  . اليةن ثارةكة  نةوةستَيندراوةش هةندَيك  تر وةستَيندراوة

شَيَل كراوةش بؤيـة مـن داوادةكـةم    كراوةش دووش اةو اةهراااتانة  كة اَيمة ثار تةصدي مان لةسةر كردووةش ثَي
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وةكو اةنـدام ثةرلـةمانش هـةر ايجراااتَيـكش هـةر طؤِرانكارييـةك لـة هـةر ماددةيـةكي اـةم بودهةيـة بكـرَيش             
ثَيويستة اَيمةي لَي ااطادار بكرَيتةوةش بة دةنطي اةنداماني ثةرلةمانةوة بَيتش نـةك بـة دةنطـي اةجنومـةن      

 .وةزيرانش سوثاس
 :ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي ث

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز طؤران اازاد فةرموو
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر اةوة  رووحي اةم ماددةية لة رووي ياساييش دوو خاَلي اةساسي تَيداية اةطةر بانـةوَي اَيمـة قسـةي    

مليارش كة اايا  111ةت دياري كردووة بة لةسةر بكةينش يةكةمينيانش تةخصيصةش اةو مةبلة ةي كة حكوم
اةوة كةمة يان زؤرة؟ش دووةمينيانش سـةرئ اـةو ثارةيـة كـة بـة طـوَيرة  ايجرااـاتَيكي مواةقةتـة لـة اليـةن           
حكومةتةوة سةرف اةكرَيش من لةبةر اةو دوو خاَلةي كةوا لةو ماددةيـةدا هةيـةش ثشـتيواني اةكـةمش لةبـةر      

ة دةعـب كردنـي اـةحزاب دةبَيتـة هـؤي طةشـة و ايسـتي راري سياسـيش كـة          ضي؟ش خاَلي يةكةمش من ثـَيب وايـ  
اةمةش بـة دواي خؤيـداش طةشـةي سياسـي و اـابووري و رؤشـنبريي دَينيتـة كايـةوةش لـةو ثَينـاوةدا وش لةبـةر            

مليارة  دامانناوة كةم بووة وش اَيستا طلةيي اةوة دةكةين كة حكومـةت تـةهاوزي    61اةوةي ساَلي ثارش اةو 
لةسةريش بؤ اةوةي اةو حاَلةتة دووبارة نةبَيتةوةش اَيمة لةسةر اةو بـِرة  رَيـك بكـةوينش لَيـرةدا كـة      كردية 

مليـار بـة    111اةمساَل حكومةت بؤ دةعمي اـةو اةحزابـةش بةشـي طـرفَ تـةهاوزات نـةبَيش بؤيـةش اةطـةر         
ةكـةمش دووةم خـاَل كـة لـةو     طوجناو داندراوةش كة تةهاوزي ناكرَيتـة سـةرش لـةو ثَينـاوةدا مـن ثشـتيواني لـَي د       

ماددةيةدا رةنطي داوةتةوةش سةرف كردني اةو ثارةية بة ايجراااتَيكي مواةقةت لة اليةن حكومةتةوةش اَيمة 
اةطــةر طلــةييمان لةســةر نــا عةدالــةتي هةيــةش اَيمــة اةطــةر طلــةييمان لةســةر تــةهاوز هةيــةش اَيمــة اةطــةر   

دا هَيطـاي نابَيتـةوةش هـةر هـةمووي ثـَيب وايـة قسـة كردنـة         طلةييمان لةسةرف هةيةش ثَيب واية لةو ماددةيـة 
لةسةر قانوني دةعمي اةحزابش كة مةسئوليةتةكة بة بؤضووني من بـة ثلـة  يةكـةم لةسـةر اَيمةيـة وةكـو       
اةنداماني ثةرلةماني كوردستان كة لة رووي ياساييش اَيمة ثابةندين بة دةركردني اـةو قانونـةش دووةميـانش    

ل سةرهةم رَيكخراو و فراكسـيؤنةكاني هـةرَيمي كوردسـتانةش ضـونكة ثـَيب وايـة اةطـةر        مةسئوليةتةكة لة م
ياسايةك ثَيويسَ بة تةوافوقي سياسي هةبَي لة هةرَيمي كوردستان دةربضَيتش ثَيش هةموو شتَيكش بريتية 

اَيمـة   لة قانوني دةعمي اةحزابش يةعين ناكرَي قانوني دةعمـي اـةحزابش تـةوافوقي سياسـي لةسـةر بكـرَيش      
بيهَينينة ثةرلةماني كوردستان و دةنطي لةسةر بدةينش اةو كاتة هـةر اَيمـة قسـةي دةكـةين و دةَلـَين اةمـة       
بريتية بـؤ ثـةراوَيزكردني كؤمـةَلَيك اـةحزاب و بَيبـةش كردنـي كؤمـةَلَيك اـةحزابش بؤيـة مةسـئوليةتةكة           

 .رت و رَيكخراوةكانةضةندةش لة مل ثةرلةماني كوردستانةش بة هةمان شَيوة لة اةستؤي ثا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مليؤنـة    111كاك طؤران اازادش اَيستا قانون دةعمي اةحزاب موناقةشة دةكـةينش يـان ميزانيةيـةك و اـةو     
 .كة داندراوة بؤ حيزبةكةش كاكة وةرةوة سةر سيكة ضاوةكةمش دةرمةضوو

 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةرنةضوومش لةو ثَيناوةدا اةوة دةَلَيبش كة لة كؤتاييدامن 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةهااةن لة درَي ثَييان بَلَيش لة دةرةوة بؤيان باس بكةش اَيستا وةرةوة سةر ماددةكة رةهااةن
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

شنيار بكرَيش كة ثَيـداني اـةو ثارةيـةش لةبـةر اـةوةي اَيمـة دةكةوينـة نـاو         دةَلَيب لة كؤتايي ماددةكة اةوة ثَي
ثشووي هاوينةش ثَيب واية يةك دوو مان ش اةو اةركةمان قورس دةكاتش تا كؤتايي اةمسـاَلش قـانوني دةعمـي    
اــةحزاب لــة هــةرَيمي كوردســتان دةربضــَيتش اةطــةر دةرنةضــووش بــة ثَيضــةوانةوة ســاَلي ااينــدة اــةم ثارةيــة  

 .بطريَيترا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز عمر صدي  فةرموو

 :بةِرَيز عمر صدي  هةورامي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتيواني لة مانةوة و تةرخانكردني اةو بِرة ثارةية دةكةم بؤ بةردةوام بـوون لـة دةعـب كردنـي ذيـاني      

تانش اةمـة يةكَيكـة لـةو ااماجنانـة  كـة لـة كـؤي اامـاجني بودهـة           سياسي و دميوكراتي لة هةرَيمي كوردسـ 
اةمساَلي هةرَيمي كوردستان هةيةش لة ثاَل اةوةي كة بِري تةرخان كراوش بؤ وةزارةتةكان وش بؤ دةعب كردني 
اةو ثرؤذة هيا هيانةي كة لـة هـةرَيمي كوردسـتانةش لـة اليـةن مواةسةسـةكانةوةش لـة اليـةن هاوويتيانـةوة          

ــة ــؤ          هَيب ــيةكان و ب ــة سياس ــؤ حيزب ــرَي ب ــةرخان بك ــارة ت ــك ث ــة بِرَي ــةوة ك ــةوة كراوةت ــري ل ــرَيش ب هَي دةك
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطة  مةدةنيش هةر وةكو بةِرَيز كاك ااسؤش ااماذة  ثَيداش لة ثاش اةو لَيكدانـةوة  كـة   

مي كوردسـتانش كـة بـؤ    كؤي بودهـة  هـةريَ  % 1,21كردوومانةش بِري تةرخان كراو تةنها اةكاتة نزيكة  لة 
اةم مةبةستة  داندراوةش بة بةراورد لةطةَل اةو ويتانة  كـة سـاينة لـة كـؤي بودهـة  ويتةكـةي خؤيانـداش        
ثارةيةك تةرخان اةكةن بؤ دةعمي اةحزابي سياسيش اـةم بـِرة ثـارة  كـة تـةرخان كـراوة بـؤ اةمسـاَلش زؤر         

لةطـةَل اـةكرَيش لةطـةَل زؤرَيـك لـةو ويتانـةش يـةكش دوو        نيةش اةتوانني بَلَين لةو ضوارضـَيوةية كـة مامةَلـةي    
ثرسيارم هةية لة بةِرَيز وةزيري دارايـيش مـن ثـاش اـةوة  كـة تةماشـاي هةداويلـةكامن كـردش مـن اـةو بـِرة            
ثــارةي كــة هَينــدراوةو لــةناو ياســايةكة دانــدراوةش كــؤي اــةو ثارانةيــة كــة لــةناو هةداويلــةكان هةيــةش لــةناو  
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هاريش بةيم لَيرة هَيندراوةو كراوة بة يةكَيك لة ماددةكانش بة بـاوةِري مـنش حكومـةتي    هةدوةلي موازةنة  
هةرَيمي كوردستان اـةيتواني دةعمـي اـةحزابي سياسـي بكـاتش ضـونكة اـةوة لـة كـؤي بودهةكـة هةيـةش لـة             

تـريش  ضوارضَيوة  اةو ياساو اةو تةعليماتة  كة هةنش بةيم لَيرة بـة ماددةيـةك حكومـةت و اليةنـةكاني     
ثَيكــةوة طــرَي اــةداش مــن ثرســيارم لــة بــةِرَيز وةزيــري دارايــي اةوةيــةش كــؤي اــةو ثــارة  كــة دانــدراوة بــؤ      

مليـار بـؤ حيزبةكانـةش بـا اَيمـة       111مليار يان زياتر؟ش اةطةر تةنها  111رَيكخراوةكان و حزبةكان دةكاتة 
ضوو ش لة حيسابي مينةحش لة حيسابي رَيكخراوةكاني لَي بةدةر مةينش ضونكة من اةوةندة  كة بة دوايدا 

ش مونـةزةماتي عيلميمـان هةيـةش سـةقافيمان هةيـةش اوخرامـان هةيـةش        (سفر نؤ سَي سفر يةك –دوو شةش )
لَيرة اةو بِرة ثارانة هةنش تةرخان كراون بؤ اةو مونةزةمانةش اةطةر اـةو بـِرة ثارانـة  كـة بـؤ مونـةزةمات       

ش اةطـةر لـة   .مليارةش ااسايية اَيمة ناوي مونـةزةمات بهَيـنني   111كة  تةرخان كراوةش لة كؤي اةو بِرة ثارة 
مليارة نيةش من ثَيشنيار دةكةم ناوي مونةزةمات هـةَلطريَي لَيـرةش اةطـةر نـاش اةطـةر لـة كـؤي         111كؤي اةو 

َيمـة  مليارةكة بووش من ثَيشنيار دةكةم ماددةكة بةو شَيوةية دابِرذرَيتةوةش لةبةر ضيش لةبةر  اـةوةي ا  111
ش ضـةند مانطَيـك ثـَيش اَيسـتا دةرمـان كـردش لـةوَي        1111ي سـاَلي   1ياساي رَيكخراوة ناحكوميـةكان ذمـارة   

رَيكـاري ياسـايي دانـراوة بـؤ ثاَلثشـَ كردنـي رَيكخـراوة ناحكوميـةكانش بـةو شـَيوةية بَيـتش يةكـةمش مــاددة              
 :مليار تةرخان دةكرَي بؤ 111بِري : ثازدةهةم

ي حيزبةكانش خةرهكردني اةو بِرة تةرخانكراوةش بـة ثَيـي رَيكـاري كـاتي لـة اليـةن       ثشتيوان كردن: يةكةم
 .وزارةتي دارايي و اابووريةوة دةبَيت

 .ثاَلثشَ كردني ثرؤذة و ضاالكي رَيكخراوة ناحكوميةكان بة ثَيي ياسا:دوووةم
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمحن فةرمووسوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز سةروةر عبدال

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من سةرةتا بةوة دةست ثَيدةكةم كة خاَلي يةكةمش ثشتطريي لة راثؤرتةكةي لَيذنة  ياسايي دةكةمش سةبارةت 
يبـووش بـةاَلم   بة هياكردنةوة ش خاَلي دووةمش بةِرَيز لَيذنة  ياسـايي لـة راثؤرتةكةيـدا بـري و رايـةكيان دةربرِ     

سةيرة هةست دةكةم لَيرة ثاشطةز بووينةوةش من لةطةَل اةو ِرايةم كةوا لَيذنة  ياسايي دةريربيـوةش لَيذنـة    
ياسايي لة راثؤرتةكةي خؤيدا دةستنيشاني اةوة  كردووة كة ثَيويستة بِري اةو ثارةيـة كـةم بكرَيتـةوة بـؤ     

ضي كةم بكرَيتةوةش اَيمة ماوةيةكي زؤرة طفتوطؤ لةسةر مليار دينارش ثاساوي اةوةشي هَيناوتةوة كة بؤ  61
بودهة دةكةينش باس لةوة دةكةين كة ضؤن دةكرَيت اَيمة بـارودؤخي ذيـاني طـةجنان ضـاك بكـةين؟ هـةوَلي       

مليـار دينـارة    111كةم كردنةوةي بَيكـاري بـدةينش لةمـةودا كـةوا دةستنيشـان كـراوةش اةطـةر بَيـت  و اـةو          
ثَيشينةي هاوسةرطريي زياد بكرَيش دةكرَي ثَيشينة  خانووبةرةش قـةرزي الوانش اَيمـة    برِبدرَيتش اةوة دةكرَي
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مليـؤن دينـار بـؤ     15ياسايةكمان دةركردووة لةم ثةرلةمانة كاتي خؤي كة طفتوطؤمـان لةسـةري كـردش بـِري     
ة لـة مـاددة    مليـارة  لَيـرةش كـ    15اةو طةجنانة  كةوا ثرؤذةيان هةيةش بـؤ ثاَلثشـَ كردنيـانش بـةثَيي اـةو      

الو سـوودي لـَي    1911دواتريان طفتوطؤي لةسـةر دةكـةينش هـاتووةش اةطـةر بَيـت و لَيكـي بدةينـةوةش تـةنها         
وةردةطرَيتش لة ماوة  ساَلَيكداش بةيم اةطةر بَيت و بِري اةو ثارةية مرَيتة سةر اةوَيش اةوة دةتوامن بَلـَيبش  

ار الو سـوود لةمـة وةردةطرَيـتش اةطـةر بَيـت و اـةم       هـةز  6بة ثَيي اـةو حيسـابةي مـن كردوومـةش نزيكـة       
 25مـان ش اةطـةر مووضـةي ثـَي وةربطـرنش       11ثارةية مرَيتة سةر تـؤِري كؤمةييـةتيش لـةماوة  سـاَلَيكداش     

هةزار كةس سوودي لَي وةردةطرَيتش هةر بؤية ناكرَيت اَيمة لَيرةداش لـةو ماوةيـةدا كـةوا طفتوطؤمـان كرديـة      
ش لةسـةر كؤمـةَلَيك بابـةت نـاكؤك بـنيش بـةيم لَيـرةدا دةبيـنبش لةطـةَل رَيـزي زؤرم بـؤ            لةسةر ثـرؤذة ياسـاكة  

اؤثؤزيســيؤن و ليســتةكاني تــريشش كــةوا كــؤكني لةســةر اــةوةي اــةم ثارةيــة كــةم نةكرَيتــةوةش بؤيــة مــن      
دي خـةَلك  ثَيشنياري اةوة دةكةمش اةطةر دةَلَين بودهة موَلكي طشتيةش موَلكي خةَلكة و ثَيويستة بؤ بةرذةون

 .سةرف بكرَيش لَيرة لةخؤبردووانة تر بني نة وةكو حيزبةكان وش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز عمر عبدالَزيز فةرموو

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالَزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بينيب هةيةش يةكةمش من ثَيب واية كة رَيكخسنت ي بودهة  اةمساَلش من دووش سَي تَي13بة نيسبةت ماددة  
و دياري كردني بودهةش بة تايبـةتي كـة اَيسـتا رَيكخراوةكـانيش ياسـايةكي تايبـةتيان بـؤ دةرضـووةش رةنطـة          
كة ان نكوليمان نةبَيش كة كـارَيكي طـرن  و اةساسـي و زؤرتـريش بكرابايـةش ضـونكة بةراسـَ لـة دةعمـي          

رؤشنبريي وةكو اليةني تريش باسيان كردش كة كاريطةري باشي هـةبَيش مـن   طةشةي مةدةني و دميوكراسي و 
ثَيب سةيرة اةو قسةية كة خةَلك و حيزبةكان هيا بكةينةوة لـة يـةكش حيزبـةكان بةشـَيكن لـة كؤمةَلطـة        
اَيمة و ثشتيوانيان فاكتةرَيكي سةرةكية بؤ طةشةي سياسيش بؤ ثَيشكةوتين ثرؤسةي دميوكراسي لة هـةرَيبش  

ني بودهة بؤ حيزبةكان اةبَي بة شـَيوةيةك بَيـت كـة رَيطـري بكـات لـة دووبـارة بوونـةوة  طةنـدةَلي و          بوو
هةموو دياردةيةكي نا ياسايي وش بةكارهَيناني سـاماني طشـَ كـةش لةبـةر اـةوةي دةعمـي اـةحزاب خـؤي بـؤ          

ة بـةرش كـة لـة دةرةوةي    خؤيش بؤية حكومةتيش لة بودهة دايناوةش رَيطرَيكة لةوةي كة رَيطةيةكي تر بطرَيتـ 
ياسا بَيتش مـن وا اـةزامن سيسـتةمي بودهـة لـة بـؤ حيزبـةكان لـة زؤربـةي ويتـان هةيـةش بـا نةضـينة سـةر               
اةوانةش با نةوترَي موحازةرة اةدةينش بةيم لَيرة اةبَي موتةفي  بني لةسةر مةبـدةاَيكش دواي اـةوة لةسـةر    

وة  كـة بـووني بودهـة بـؤ اـةحزابش ثشـتطريي دةكـات لـة         زةوابيتيش قسة بكةينش اةبَي اَيمة دَلنيا بني لـة 
ثرؤسةي سياسي لة هةموو روويةكةوةش دةعمـي رَيكخراوةكـانيش ثشـتطريية بـؤ طةشـة دانش بـة تايبـةتي كـة         
اَيســتا ياســامان دانــاوة لةســةر اةساســي ثــرؤذة ثَيشــكةش كــردن و قــةرارة دةعميــان بكــرَيش مونافةســةيةكي 

يـةني رؤشـنبرييش لـة اليـةني هـةموو ضـاالكية مةدةنيـةكان بـة شـَيوةيةكي          هييدي باش دروست اةبَيش لة ال
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طشَش من وا اةزامنش ثَيمواية بِريين بودهة  حيزبةكانش بؤية اةمةوَي منيش اةوة تؤمار بكةم بؤ تةاريخ 
ي اـةم ثةرلةمانةشـةش بؤيـة لـة دةرةوةي بـاس نيـةش       1661كةوا ثَيشيلكاري ياساي بودهةي ثارساَلةو ياساي 

ةر اَيمة لَيرة ااماذة بةوة بكةينش اَيمة لَيرةش اةيَلَينش وا بزامن دةسـتثَيكَيكة بـؤ لَيثرسـينةوةي ياسـايي     اةط
هيددي تـر بـؤ اـةو مةوزوعـةش وا اـةزامن نـةبووني زةوابيـت و ثَيـوةر واي كـردووة كـة دوو هـار حكومـةت             

يؤنةكة لـة كوردسـتانش هـةم بـة     تووشي تةهاوزي ياسا ببَيتش هةم بة بـِريين بودهـة  سـَي اليةنـة اؤثؤزيسـ     
زيــادكردني بِرَيــكش ضــونكة بةشــي نــةكردووةش اــةوة مــةعناي وايــة تــا اَيســتا اَيمــة ســةركةوتوو نــةبووين و 
حكومةتي اَيمة و ثةرلةمانيش بةرثرسة لةوةش كة زةوابيتَيكي رَيك و ثَيك دابنَينش بؤ اةوةي كة بودهة بؤ 

تش اةبَي لَيرة اةمة تؤمار بكرَيش خةلةلَيك هةيـةش ناتةواويـةك   حيزبةكان و رَيكخراوةكان ضؤن دابةش بكرَي
هةيةش اةمة دةستثَيكَيكة بؤ لَيثرسينةوةي هيـدديش بـؤ اـةوةي ِراي طشـَ بزانـَي كـة ثةرلـةمان بةرثرسـةش         
ضاودَيرة لة حكومةتش اةبَي اةم باسة بكرَيش لةبةر اةوةش من ااخري خاَلب اةوةيةش بةو ثَييةي كة قةناعةتي 

صيب وايةش بووني بودهة بؤ حيزبةكان و رَيكخراوةكانش دةعمَيكي هيددي اةكات لة طةشةي سياسـي و  شةخ
مونافةسةيةكي هيددي دروست اةكاتش بة تايبةتي كة رَيكخراوةكـان يـةك رَيكخـراوةش اةطـةر رَيكخراوةكـان      

ةمة و منـيش ثشـتطريي   هيا بكرابانةوةش رةنطة قسةيةكي ترم هةبوايةش لةبةر اةوة من اةو مةبلة ةم ثَي ك
 .وش زؤر سوثاس 151بكرَي بة  111اةو ِراية دةكةم كة لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ طشت اَيوةي بةِرَيزش هـةموو اـةو بةِرَيزانـة كـةناويان نووسـيبووش موداخةلـةيان كـردش اَيسـتا         
 ستا هةنابي وةزير؟هةنابي وةزير و لَيذنة  دارايي و ياساييش اةويش اةهَيلينةوةش اَي

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مليارة ديارة موناقةشاتي زؤري لةسةر كراش بـة تةحديـد    61مليار دانراش اةو  61بة نيسبةتي ثارةكةوة كة 
سوية اةكرَيش بة دةرضـووني قـانوني   باسيش كرا كة اةوانة بة سولفة اةدرَي بة حيزبةكانش اةو سولفانة تة

اةحزابش اةو حيزبة زؤري وةرطرتبَيتش لَيي اةبِرينةوة لة تـةمويلي داهـاتووداش اةطـةر كـةمي وةرطرتبَيـتش      
مليـار   61بؤي ايزافة اةكرَيتش ثارةكة بةو شَيوةية و تةفسريةكةشي كراو وباسيشمان كردش بة سـولفةش اـةو   

ي نةكردش كة بةشـي نـةكردش وةزارةتـي دارايـي هـةر اـةبَي اـةوة هـةنابتان         دينارة كة سةرئ تَيدا دةكراش بةش
بزاننش وةزاةرتي دارايي اةو هيهةتة نية كة بودهـة دابـيَنش كـة زيـادي بكـاتش كـة بيرِبَيـتش كـة نةيـداتش كـة           

كة  طؤِرانكاري تَيدا بكاتش اَيمة طةِراينةوة سةر حكومةت وش ااطاداري حكومةمتان كرد بة نووسراوي رة يش
اــةو ثارةيــة بــةش ناكــات و يةكســةر حكومــةت كؤبوونــةوة  اةجنومــةني وةزيرانــي كــردش لــة كؤبوونــةوة    
اةجنومةن  وةزيراندا بِريار درا كةوا بةردةوام بني لة تةمويلي اةحزاب و بة كيتـابي رة ـيش ضـاك بـووة     

ؤي ايشـةكاني كـردووةش هـيض    بؤ اةجنومةن  وةزيرانش اةوة دةاللةت لةوة اةكاتش كة وةزارةتي مالية وةكو خ
مَيارَيك و ثَيوةرَيك لة اليةن وةزارةتي داراييةوة دانةندراوةش هـةموو اـةو بةِرَيزانـة  كـة اَيسـتا مونتـةمي       
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اةو حيزبانةنش اةزانن اايا ض وةختَيك وةزارةتي دارايي بِرياري داوة تةمويلي فالن حيـزب اةوةنـدة بَيـت؟ش    
لصرف نينةش لـة هـيض وةختَيكـدا وةكـو باسـب كـردش تةخصـي، و بـِرين و         اَيمة قااب بالصرفنيش اَيمة امر با

مليار دينارة اـةكرَيتش هـارَي ثـَيش     111اةوانة لة الي اَيمةوة نةبووةش اةوةي كة اَيستاكة لَيرة باسي اةو 
اةوةش تةسويةي اةم سولفانة ناكرَيت اَيستاكةش اةمانة سولفةية اي ثارةكةش ضـؤن تةسـوية اـةكرَيتش اةطـةر     
بَيت و قانوني اةحزاب دةرنةضووبَيت و دةستنيشان نـةكرابَيت اـةو حيزبـة ضـةندَيك موسـتةحةقة؟ش اـةو       
وةختة بة ثَيي قانونةكة دةراةكةوَينت اةو حيزبة اةوةندة موستةحةقةش تا اَيمةش وةكو وةزارةتي دارايـي  

ــة       ــدةت زيادةي ــووةش اةوةن ــدةت وةرطرت ــتةحةقيش اةوةن ــدة موس ــؤ اةوةن ــَين ت ــي بَل ــة و  ثَي ــدةت كةم ش اةوةن
ديارة لة نةتيجة  اةوةوة هاتووةش اةو ثارةي كـة ثارةكـة اَيمـة     111ايجراااتةكة بكةينش بة نيسبةتي اةو 

سةرفمان كردش ثارةكة كةم بوو و بةشي نةدةكردش بؤية اةمساَل اي ترياحي حكومـةت اـةوةبوو كـة اةمسـاَل     
حكومةت و بة وةزارةتي داراييشـةوة هةيـةش اةوةيـةش     ثارةكة زياد بكاتش وا بزامن من اةوة  كة عيالقةي بة

اَيمة ثَيمان باشة اةوة وةكو خؤي بينَيتةوة و اةو ثارةية موصادةقةي لةسةر بكاتش اةو ثارةية دانـراوةش  
لة شوَيين خؤيداش لةناو موازةنةكةدا مةوهودةش هةر وةختَيكيش اةم ايجراااتـة مواةقةتـة هـارَيكي تـريش     

شش قانوني اةحزاب موصادةقة كراش اةو وةختانة اةتوانني 1111وةختَيكش هارَيكي تر بؤ اةيَلَينش كة هةر 
اةو سولفانة هةمووي تةسوية بكةين وش ايال هةر بة سولفة اـةِرواتش اَيمـة نـاتوانني اـةمرَيك دةرمـةين و      

ر بـة سـولفة   بيكةين بة مينحةش لة اةصَلةوة خؤي بة سولفة موافةقةتي لةسةر هـاتووةش كـة نةشـتوانني هـة    
اةمينَيتــةوةش اينجــا تةســوية اــةكرَيش وة اــيال اةطــةر بــةو حاَلةتــة نــةبَيتش تةســوية كــردن اــةبَيت بــةوةش    
ســةنةداتي قةيــدي ثــَي اــةكرَي و اــةبَي وصــوالتي هــةبَي و موســتةنةداتي صــةرئ هــةبَيش اــةوة فةقــةرة بــة 

ة وةخَ خؤي لة قانونةكةدا هات كـة  فةقةرة اةبَيش اةوة سةنةدي ايستيالمي هةبَيش اةوانةش تةبيَي اَيم
 .بةو شَيوة موعالةهة بكرَيش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .علي شتَيكت هةية؟ لَيذنة  دارايي؟.سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز د

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةســةر كــراش بــة حةقي ــةت ِرةاــي ســةرؤكايةتي اــةوة ماددةيــةكي ياســايية هــاتووة و موناقةشــةيةكي زؤري ل

لَيذنة  دارايي اةوةية كة مرَيتة دةنطدانةوةش دةنـ  دةهـَييَن يـان دةنـ  نـاهَييَنش هيضـي ترمـان نيـة لـةوة          
 .زياترش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
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اَيمة لة لَيذنة  ياسايي كاتي خؤيش راثـؤرتي خؤمـان ثَيشـكةش كـردووةش وةكـو بـرادةران لَيـرة باسـيان كـرد          
لةسةر اةوةي كة راثؤرتةكةمان هةندي شَ تَيدا بوو كة با ان لةسةر نةكردووةش بةيم اَيمة بـة نيسـبةت   

كةينـةوة بـةوةي كـة تايبةتـة بـةم ماددةيـةوةش       لَيذنة  ياساييةوةش اامادةين سةح  راثؤرتةكـةي خؤمـان دة  
مليار دينار بؤ حيزبـةكان   61بؤضي؟ش لةبةر اةوةي اَيمة لة راثؤرتةكة كاتي خؤي با ان لةوة كردبوو كة 

و مونةزةماتي  ةيري حكومي دابنرَيش اـةو بـاقي اـةو ثارانـة تـةوزيك بكرَيتـةوة بةسـةر سـولفةي زةواج و         
سَي باسي لةسةر كراش بةيم ثَيش ضةند رؤذَي هةر لةم ثةرلةمانـة بـةِرَيزةش    عةقار و اةوانة  كة لة ماددةي

اةندامة بةِرَيزةكانش ماددة  سَي هةر لة هةمان ياساش بِريـاري لةسـةر دراش اـةوةي كـة اَيمـة ويسـتوومانة لـة        
َينـرا و  لـة بودهـة  وةطةِرخسـنت دابرِ   % 11راثؤرتةكة باسي لةسةر بكةينش اةو بِرة ثارة  كة بة نيسـبةتي  

تةوزيك كرا بة سةر سولفة  زةواج و سولفةي عةقار و بانكي زيراعي و بانكي عةقاري وش اةو فةقةراتانـة   
تر كة لةماددة  سَي هةبووش لةبةر اةوة راثؤرتةكةمان بة نيسبةتي اةم ماددةيةوةش هيض مةرهَيكي ياسـايي  

بكةنـةوة و دواتـر بـؤ اةنـداماني بـةِرَيز بـة        تَيدا نةماش لةبةر اةوةي اَيمة اـةو بةشـة داوا دةكـةين سـةح     
 .نيسبةت ماددة اةصَليةكةوةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مليارش ثَيشنياري تر بة  151بةِرَيزانش مةمجوعةيةك ثَيشنيار هاتش ثَيشنيار هات ميزانيةكة زياد بكرَي بؤ 
ارةكـان تـةرخان اـةكرَيش ثَيشـنياري تـر هـاتش       مواةقةت رابطـريَي تـا ياسـاكةش ياسـاي اـةحزاب دةراةضـَي و ث      

رَيكخراوةكان لة حيزبةكان هيا بَيتةوةش ثَيشنياري تر هاتش كة ثَيكـةوة بـنش رَيكخـراو و حيزبـةكان ثَيكـةوة      
بنش ثَيشنيارَيكي تر هاتش ثَيوةر دابنرَي و بة ثَيي ثَيوةرةكة اةم ثارةية سةرف بكرَيش ثَيشنياري تر هات كة 

بكرَي بـة هـيض شـكلَيك نـةتوانرَي راي بطرَيـتش اةطـةر لـة هـةر حاَلـةتَيك بَيـتش ثَيشـنياري            حكومةت ايلزام 
 .تريش هات كة بةردةوام بَيت و وةكو ثرؤذةكة لةسةري دةن  بدرَيت ها ثَيويستة اةمانةش فةرموو خامن

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ك كردي كة اةو بِرة ثارةي كة بردراوة لة اؤثؤزيسيؤنش بياندرَيتةوةثَيشنيارَيك هاتش بةِرَيزَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةويش وايةش فةرموو كاكة
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ونـةش تـؤ   اَيمة لةو ثرسـيارانة  كـة ااراسـتةي وةزيـري داراييمـان كـردش بـةِرَيزي وةيمـي نةداينـةوةش بـؤ منو          
ضةند مليار سةرف كـراوة؟ش  : ضةندين رَيكخراوي تر كة مليارات ثارة  بؤ تةرخان كراوةش اةمة يةكيانش دوو

مــان دانــاوةش دةمانــةوَي اــةوة روون بكرَيتــةوةش ضــؤن دابــةش كــراوة؟ نــابَي خشــتةيةكي اــةوةمان  61اَيمــة 
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مليـاري ديكـة     111هَيَليتـةوة؟ش اـةوة   بداتَي؟ش دوايي سولفةش تةسوية دةكرَي لةسةري ساَلداش بـؤ كـةي دة  
 .داناوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز هةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ولفانةي كـة دانـراوةش تةبيَـةتي    سولفة كة تةسوية اةكرَيتش سولفة لةسةر اةساس تةسـوية دةكـرَيش اـةو سـ    
اةو سولفانة  كة دانراوةش خؤي وا دانراوةش كة بةو شَيوةية بَيتش زياديان وةرطرتش وةراةطريَيتـةوةش كـةميان   
وةرطــرتش وةراةطريَيتــةوةش بــةس لــة تةصــفية كردنــي اــةبَي بــة ثَيــي وصــوالت بــَي و صــةرئ فيَلــي بَيــت و 

ة نيسـبةتي اـةوةي كـة تـةهاوزات ضـةندةش اـةوة لـة حيسـاباتي         سةنةداتي قةيدو صةرف و اةوانـة بَيـتش بـ   
 .خيتاميدا دةراةكةوَيش اينشااهلل حيساباتي خيتامي دَيتة بةردةستتان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيذنــة  ياســاييش اــةو ثَيشــنيارة  اةندامــةكاني ثةرلــةمان رةديــف بكــةنش بــؤ اــةوةي يــةكش يــةك بيدةينــة   
 .دةنطدانةوة

 :ذان عبدال ادر دزةييرؤ.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دواخســتين دةنطــدان لةســةر اــةو ماددةيــةش تــا ثةســند كردنــي ياســاي ثاَلثشــَ  : ثَيشــنياري يةكــةم اــةوةبوو
 .حيزبةكان لة ثةرلةمان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر نـةدةينش هـةتاكو ياســاكة   بـةِرَيزان اـةو ثَيشـنيارةتان طـوَي لـَي بـووش كـة اَيسـتا اـةو ماددةيـة دةنطـي لةسـ            
دةردةضَيتش كَي لةطةَل اةوةية كة اَيستا دةنطـي بـؤ نـةدةينش اـةم ماددةيـة رابطريَيـت؟ش تكايـة دةسـَ بـةرز          

بةِرَيز لةطةَلدايةش بؤيـة اـةوة    95بةِرَيز لةطةَلدايةش كَي لةطةَلدا نية و اةيةوَي بةردةوام بني؟ش  11بكاتةوةش 
 .بةردةوام دةبنيش تكاية با تةواو بني اَيستا سِرةي دةنطدانةكان دَيتش فةرموو ايل ا كرايةوة و راناطريَيتش

 :بةِرَيز برهان رشيد حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي اةمسـاَلةش كـة بِريـاري داش كـة كـاك      12/3دةنطدان لةسـةر اـةو ماددةيـةش موخـاليفي بِريـاري ذمـارة دووي       
ي كردش اةو شتانة  كة ِرةهةندي ياسـايي هةيـةش ثَيويسـَ بـة     اازادي اةندام ثةرلةمانيش تةايدي اةو قسة

 .تةوافوق
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان



 111 

اةوة اةمينَيت بؤ لَيذنةكاني ديالؤط كة ضؤن رَيك اةكةونش ثةرلةمان ايشي خؤي راناطرَيش بةردةوام اةبَيش 
ات و اـةم بةِرَيزانـة قـةرار    دانيشةش ثةرلةمان لةسةر ايشي خؤي بةردةوام دةبَيتش ايشي خـؤي تـةبيَي اـةك   

 .اةدةنش تكاية دانيشةش ثَيشنياري دووةمش فةرموو
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنياري دووةمش هوداكردنةوة  اةو بِرة ثارة  كة تةرخان كراوة بؤ رَيكخراوة ناحكوميةكانش لةطـةَل اـةو   
 .ؤ حيزبةكانش واتا ببَيتة دوو بِرطة  سةربةخؤ و دابةش بكرَيبِرة ثارة  كة تةرخان كراوة ب

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش كَي لةطةَل اةوةية كة ثـارةي حيزبـةكان لةطـةَل ثـارة  رَيكخـراوة ناحكوميـةكان هـودا بكرَيتـةوةش         
ويش بـة زؤرينـة  دةنـ  ِرةفـز     بةِرَيز لةطةَلي دايةش كَي لةطةَلدا نيـة؟ش اـة   15تكاية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ش 

كراش بؤية هيا ناكرَيتةوة و ثَيكةوة اـةمييَنش تكايـة لـةكاتي دةنطـدان بـَي دةنـ  بـن بـؤ اـةوةي لَيمـان تَيـك            
 .نةضَيش فةرموو

 :رَيباز فتاح حممودبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مينحـــة  رَيكخـــراوة هـــةر وةك كـــاك عومـــةريش باســـي كـــردش لـــةناو مينـــةحي وةزارةتـــي دارايـــيش باســـي 
مليارة اةو ثرسيارة وةيمي نةدراوةش اايا اةوة بةس اي حيزبةكانة يـان   111ناحكوميةكان كراوةش اايا اةو 

 .هي رَيكخراوةكانيشة؟ش ضونكة دوو هؤرة رَيكخراويش هةيةش سةنديكا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير هوابي اةو ثرسيارة؟
 :وةزيري دارايي و اابووري/ ةبانيبةِرَيز شَيخ بايز تاَل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةوة بؤ حيزبةكان و رَيكخراوة ناحكوميةكانة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رؤذان فةرموو.د
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مليـار   151ب و رَيكخراوة ناحكوميـةكان بـؤ   ثَيشنياري سَييةمش زيادكردني بِرة ثارة  تةرخان كراو بؤ حيز
 .دينار
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مليـارش اـةوة  لَيـرة دةستنيشـان كـراوةش       111بةِرَيزانش ضـةند اةنـدامَيكي بـةِرَيزي ثةرلـةمان ويسـتيان لـة       
 .مليارش نيزامية كاك عمر؟ش فةرموو 151بكرَيتة 

 :بةِرَيز عمر صدي  هةورامي

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

اَيمة لة ماددة  يةكةم و دووةم و سَييةمش دةنطمـان داوة لةسـةر كـؤي خـةرهي و كـؤي داهـاتش لةبـةر اـةوة         
مليـار زيـاد بكـةين لـةم تةخصيصـاتةش كاريطـةري اـةبَي لةسـةر كـؤي           51اةطةر اَيستا اَيمـة بِريـار بـدةينش    

 .خةرهيةكامنانش زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ديفاع بكاتش فةرموو يةكَيكي تريش
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةموو اي ترياحي زيادةيةكش دةبَي سةرضاوةكة  دياري بكرَيش بـؤ اـةوةي مرَيتـة بـِري اـةو زيادةيـةش اـةو        
كةســةي اــةو اي ترياحــةي كــردووةش دةبــَي سةرضــاوةكةي ديــاري بكــاتش اينجــا دةتــوانني بيخةينــة نــاو           

 .انةوةش زؤر سوثاسدةنطد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةصَلةن لة ماددة  ثَيشد لة دووةمش دياريش نةبوو و كردمانش بةِرَيز كاك عومـةر عبـدالَزيز و كـاك  ـري     
 .سليب فةرموون

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالَزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي بؤيان هةية كة اةو موناقةلة بكرَيش زؤر ااساييةمن وا اةزامن هةم لة ايحتياتي و هةم لة تةكميل
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك  ري سليب فةرموو
 :بةِرَيز  ري سليب امني بةط

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عةيين قسةم هةبوو
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان



 112 

د بكـرَيش لةطـةَل روونكردنـةوةي اـةو دوو     مليار دينـار زيـا   151باشةش بةِرَيزانش اَيستا كَي لةطةَل اةوةية بؤ 
بـةِرَيز لةطـةَلي دايـةش كـَي لةطـةَلي دا نيـة؟ش بـة         13بةِرَيزةش كَي لةطةَل اةوةية دةسَ بةرز بكاتةوة تكايـة؟  

 .زؤرينة  دةن  اةويش رةفز كراش بؤ ثَيشنيارَيكي تر فةرموو كةرةم بكة
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكي ثة

 .ثَيشنيارَيك كرا بؤ داناني ثَيوةرَيك بؤ ثَيداني اةو ثارةيةية بؤ حيزبةكان و رَيكخراوة ناحكوميةكان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَي كاكة فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاهي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةر بَيت و بة ثَيوةر نةبَيتش هَيطاي نيةش ضـونكة  من ثَيب واية خستنة دةنطي اةوةي كةوا سةرئ ثارة بة ثَي
اةمة بةِرَيز وةزيري دارايي رووني كردةوةش كة اةوة لة شَيوة  سولةف دةدرَيش يةعين باوةِر ناكـةم كةسـَيك   
زدي اةوة بَيت كة بة ثَيوةر بدرَي ثارةكةش بةيم لَيرةدا ثَيوةرةكان هَيطا ناكرَيتةوةش بؤيـة داوا دةكـةم اةمـة    

 .َيتة دةنطدانةوةنةخر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش زؤر مةع ولةش كة سولفة بَيتش ثَيوةري ضي بؤ دابيَن؟ش هةتا ياساكة دةربضَيش لـةناو ياسـاكة اةطـةر    
 ..ثَيوةر دابنَينيش كاك شَيرزاد فةرموو

 :شريف احلافظبةِرَيز شَيرزاد عبد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي كـة باسـي اـةكاتش مةع ولـةش بـةيم اـةو سـولفةيةش نـا عةدالـةتي تَيدايـةش اـةبَي اَيمـة             ديارة اةو سـولفةي 
 .االيةتَيك بدؤزينةوة بؤ نةهَيشتين اةو ناعةدالةتية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ا اعيل فةرموو
 :بةِرَيز ا اعيل سَيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 اةطةر وةكـو كـاك دَلشـاد فـةرموويش لةوانةيـة هَيطـاي اـةوة نةبَيتـةوةش         منيش تةاكيد دةكةمةوةش بةِراسَ 
نةتواننيش بةيم خؤ اـةبَي عةدالـةتي تَيـدا بـَيش مـن بـؤ خـؤم ثـار لةطـةَل كوَيسـتان خانـداش سـةرداني بـةِرَيز              
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وةزيري داراييمان كـردش لةسـةر ضـؤنيةتي سـةرفكردنيش اةطـةر تةماشـا بكـةينش اةطـةر تةماشـاي ضـؤنيةتي           
مليـؤن دؤالري وةرطرتـووةش    9مليارش يـةعين   551كردن بكةينش طؤِران ثاريش اةطةر حيساب بكةيش  سةرف

اةيكةين بة دؤالرش شةش مليؤن دؤالري وةرطرتووةش اةطةر اةمة بكةين بة م يـاس كـة يـةكَيَ نيشـتيماني     
ثارانـة بـؤ اـةو سـَي      ضوار مةقَةدي زياترة و ثارتي دميوكراتي كوردستان ثَينج مةقَةدي زياترةش كؤي اـةو 

مليـارش يـةعين اةطـةر كـؤي كةيتـةوةش هـةموو اـةو         31هَيزة اةساسيةي ناو ثةرلةماني كوردسـتانش ناضـَيتة   
مليـارش بـةيم تةماشـا     51ثارانة كة ثَيويست بوو ثـار بـة شـَيوةيةكي عاديالنـة سـةرف بكـرَيش نةاةطةيشـتة        

تةاكيـد دةكةمـةوةش اليـةني كـةم اةطـةر نـةتوانني       ملياريان وةرطرتـووةش بؤيـة    131اةكةينش تةنها دووهَيز 
 .ثَيوةر دانَينيش اةبَي بَلَينش اةبَي عةدالةتي هةبَي بؤ هَيبةهَي كردني اةم ماددةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 16بةِرَيزانش اَيستا اةم فةقةرةية اةخةينـة دةنطـدانش دوو كـةس ديفـاعي لـَي بكـاتش دوو كـةس دذي بَيـتش         
َل اةوةية كة بؤ اةو سولفةيةي كة اةدرَيتة حيزبةكان ثَيـوةر بَيـتش كـَي لةطةَلدايـة وةكـو خـؤي       بةِرَيز لةطة

بينَيت؟ش رةهااةن كاك حةمة سـَيد لـة هَيطـاي خـؤت موداخةلـة مةكـة وش بـة بـَي ايجـازةش قسـة مةكـةش            
مايــةوةش بــؤ  بــةِرَيز لةطةَليدايــةش بؤيــة وةكــو خــؤي  51تــةواوش كــَي لةطــةَل اةوةيــة وةكــو خــؤي بينَيــت؟ش   

 .ثَيشنيارَيكي تر فةرموون
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوو ثَيشنياري تـر مـابووش ثَيشـنيار دةكـةم ايزافـةي بِرطـة  يـةك بكـرَي كـة حكومـةت بـة هـيض شـَيوةيةك              
و كة ضـةند اةنـدامَيك   بودهة ش اةوةي تريشش تةعويز كردني اؤثؤزيسيؤن كة بِراوةش اةوة ضةند بِرطة بو

 .باسيان كرد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نيزامية؟ش فةرموو
 :بةِرَيز اازاد طؤران حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارَيكي تر هةبوو كة تا كؤتايي اةمسـاَلش اةطـةر قـانوني دةعمـي اـةحزاب دانةنـدرَيش اـةوة هيضـي تـر          

 .نداميش ثَيشنياريان كردبودهة  اةحزاب سةرف نةكرَيش ضةندين اة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةك كةس بوو و هةنابت بوويش يةك ثَيشنياري تريش هـةبوو كـة حكومـةت ايلـزام بكـاتش اـةو ثـارة  كـة         
داينا نةبِردرَي بة هيض شَيوةيةكش بـةردةوام بَيـت لـةدانان هـةتا دَيتـةوة ثةرلـةمانش كـَي لةطـةَل اةوةيـة كـة           

 32لةبةر هةر سةبةبَيك نةتوانَي اةو ثارةيـة بـرِبَيش تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ش       حكومةت ايجبار بكرَي 
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بةِرَيزي لةطةَلـةش وةكـو خـؤي     23بةِرَيز لةطةَلدايةش كَي لةطةَل اةوةية كة وةكو خؤي بييَن وةكو ماددةكة؟ش 
 .مايةوةش يةك ثَيشنياري تر مابووش اَيستا ش كاك عومةر نيزامية؟ فةرموو

 :بهاءالدينر عبدالَزيز بةِرَيز عم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن ثــَيب وايــة اــةم داواي دةنطدانــة نــا ياســاييةش ضــونكة باســي دوو صــي ةي هيــاواز ناكــةين لــة يــةكدش تــؤ 

 .هةنابت باسي ماددةيةك اةكةيش باسي ثَيشنياريك اةكةينش مةفرؤزة رةاي دووةم باسي اةوثَيشنيارة نية
 :نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

 .اةكَيد واية كة لةطةَلدا نييةش كاكة فةرموو
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةكة وةكو خؤي بينَيتةوةش هياوازة لةوةي كة ثَيشنيارَيك هةيةش هةية لةطةَلي نية و هةية لةطةَلَيَ

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

  اــةخريش كــَي لةطــةَل ثَيشــنيارةكة نيــة؟ش اــةوة  اــةخريش ايَــادةي   باشــةش دروســتةش هةماعــةت اــةو مــاددة 
دةكةينــةوةش نــا مــاوةش ماددةيــةك مــابوو رةهااــةنش اــةويش اــةوةبوو كــة ثــارةي اــةو ســَي اليةنــة بــِردراوةش   

 .بدرَيتةوة لةو هَييةش كَي لةطةَلة؟ فةرموو كاكة
 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاهي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
واية تا اَيستاش هؤكاري بِرين و نة بِرين و بة ض ثَيوةرَيك بِراوةش كـَي يـةكالي دةكاتـةوةو بـؤ بِرايـة؟       من ثَيب

برادةرانيش ثرسياريان هةيةش ثةرلةمانيش ثرسياري هةيةش اةم مةسةلةية يةكاليي نةبوويتـةوةش قـةراردان   
ــة بود      ــةوة  ل ــِراوةش اينجــا هَيطــا كردن ــةوا بؤضــي ب ــةم مةســةلةية ك ــة   لةســةر ا هــةداش هَيطــاي قــةرةبوو ل

ملياري ساَلي اايندة اي اةو ساَلة  كـة تَييـداينش لـة طةِرانـةوة بـؤ تـةعويزات بـةراي مـن          111تةخصيصي 
هَيطــاي اــةو ماددةيــة نيــةش هــةتا وةكــو يــةكاليي نةكرَيتــةوةش هؤكــاري اــةم بِرينــة ضــني و كــةي ثةرلــةمان  

 .سةلةيةقةناعةتي بةو هؤكارانة كردش اةو كات دةكرَي اةو مة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش طةشة خان فةرموو
 :بةِرَيز طةشة دارا هالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش اةمـة باسـي   املطلاق رارت علاى اطسقاا    اةم ماددةية بة موتَلةقي هاتووةش لة قانونيشـدا مةبـدةايك هةيـةش    
بِريارمـان لةسـةر اـةوة داوة ثَيضـةوانة      هةموو حيزبةكان اةكاتش يةعين ايد تةحصيل حاصلةش كـة اَيمـة   
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اةوة نية كة اَيمة دذي اـةوة بـني كـة هـةر حيزبَيـك اـةو مينحـة  لـَي برِبَيـتش بـة هـةموو حيزبـةكانش بـة              
 .موتَلةقي هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ايسماعيل فةرموو
 :بةِرَيز ا اعيل سَيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هاوشَيوةية لةطةَل هةمان ماددة كة ثار ساَل دةنطمان لةسةر داشلةسةر طةِرانةوة  نان بِراوةكانش اةم ماددةية 

 .يةعين هةمان هاوشَيوةيةش لةبةر اةوة اةكرَيت دةنطي لةسةر بدةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا كَي لةطةَل اةو دةن  اةدةين لةسةريش كاك دَلشاد شةرحي كردش اَيستاش هةنابتان ِرةايتان لةسةر داش 
ثَيشنيارةية تكاية دةسَ بةرز بكاتةوةش اةخيةينة دةنطدانةوةش تةواوش لةطةَل اةوةي كة اةَلَي ثارةمان بـِراوة  

ــة؟ش اةخيةمــة دةنطدانــةوةش ســَي اةنــدام ثةرلــةمانش     اةنــدام ثةرلــةمان  11و وةرمــان نــةطرتووةش كــَي لةطةَل
 .ةر ضي نةبراوة؟ش كاك دَلشاد رووني كردةوةش فةرمووتةلةبيان كردووةش لةبةر ضي براوة و لةب

 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاهي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيب وايةش اَيمة ثَيش اـةوةي اـةو مةسـةلةية بـَيش  ـةدرَيك لـة اؤثؤزيسـيؤن دةكـةينش بةراسـَش اَيسـتا           

ش يـةعين اـةم حةقـة فـةوتاش موسـبةقةن      اةطةر دةنطدان كرا و ثةرلةمان دةنطي بؤ نةدا كةوا تةعويز بكرَين
اَيمة قـةرارمان ثَيـدا كـة اـةو حةقـة فـةوتاش كـة طةيشـتة اةسـبابي يـةكال نةبووينـةوةش بـةَلكو اةسـبابةكان              

 .لَيكؤَلينةوةي لَي دةكرَي و تةعويزةكةش دةكرَي بة ثَيي اةو سةبةبانة  كةوا بِراون
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةموو اؤثؤزيسؤنة و دانيشتوونة و اةَلَين بيخةنة دةنطدانةوةش فةرموو خامنخؤيان اةيانةوَيتش اةوة ه
 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشـتيواني كـاك دَلشـاد اةكـةمش ضـونكة اَيمـة اـةبَي لةسـةر مةعلوماتـةوة بـزانني بـؤ بـِراوة؟ش اـةمرؤش              

ايـي لَيرةيـةش بؤمـان روون بكاتـةوةش ضـونكة اـةو بةرثرسـة لـة بـِريين          باشدين كاتـة كـة بـةِرَيز وةزيـري دار    
 .بودهةش بؤ بِريوةيةتيش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةطةر اةو بةِرَيزانة ثَيشنيارةكةيان سةحب نةكةنش من اةخيةمة دةنطدانش رةهااةن لة هَيي خؤتان قسة مةكةن
 :بةِرَيز بورهان رشيد حسن

 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
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اةنـدام   35من لةطةَل حورمةتَيكي زؤر بؤ هةنابتش يةك رةايب هةيةش كـة اـةو ثَيشـنيارانة دةنطـي حـةقي      
ثةرلةمان كة تةمسيلي سَي حيزب دةكـةنش بـةو شـَيوةية مرَيتـة دةنطدانـةوة و رةفـز بكـرَيش لةبـةر اـةوة           

من رةايب واية وةكو شةخصي خـؤم   عةدالةتش ويذدانش حةقي شةرعي بةرامبةرةكةت ناخرَيتة دةنطدانةوةش
 .بكرَيتة دةنطدانةوة و حةقي يةكَيَ و ثارتي بَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اي خؤت تؤ داوات كرد كاك بورهانش باشـة تـؤ سـةحبت كـردش باشـة سـةحبيان كـرد و ناخيةنـة دةنطدانـةوةش          
 .تةواوش اَيستا طشت ماددةكة موَيننةوة

 :ازبةِرَيز عوني كمال سَيد بةز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة اخلامية عشرة
مليار دينار، لدعم اال زاب و مشاريع املنظمات غري احلهومياة، و ياتم الصارف مان      111خيص  مبل  قدر  

ذيا التخصي  باجراءات مؤقتة من قبل وزارة املالية و االقتصاد، على ان يتم تيوية املبال  امليتلمة من قبل 
وفاق قاانون املنظماات غاري      1111و الايت تياتلم يف اانة     1111نظمات غري احلهومية يف انة اال زاب و امل

 .و قانون دعم اال زاب  ا  اقرار  يف الربملان 1111لينة ( 1)احلهومية رقم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 12كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ش    بةِرَيز لةطةَلدايـةش سـوثاسش    91بةِرَيزانش كَي لةطةَلداية تكاية دةسَ بةرز بكاتةوةش 
تـا سـبةي    بةِرَيز لةطةَلدا نيـةش بـة زؤرينـة  دةنـ  ثةسـند كـراش اَيسـتا دانيشـتنةكةمان كؤتـايي ثـَي دَيـنني           

 .خواتان لةطةَل 11سةعات 
   
 
 

                                                                                                                                                                       
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                   ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                        َيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان                                                  عَيراق                             – كوردستان
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 ( 22)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 2122\5\22رَيكةوتي  دووشةممة

 ةمي هةَلبذاردنخولي سَيي
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  (13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/5/2122 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  13/5/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (ل كـةركووكي كما.د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز 

ي خـؤي  ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(13)دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري    
 .بةست

 :بةرنامةي كار
 ي1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرةيلة ث( 11)ي ماددة (1)طة بةثَيي حوكمةكاني بِر
خـولي   ي(13)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شـَيوةية   دا 13/5/1111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَيت

بودهـة  هـةرَيم  كوردسـتانش بـؤ سـاَل       بةردةوام بوون لةسةر طفتوطـؤ كـردن و بِريـاردان لةسـةر ثـرؤذة       -1 
 .و ياساكة  1111

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناو  طةىل كوردستانش دانيشتنةكةمان اةكةينةوة خوىل سَييةم  هةَلبـذاردن سـاَل  دووةمش خـوىل طرَيـدان      
 :ةرنامة  كارش ب(31/5/1111)رؤذ  دانيشنت (. 13)دووةمش ذمارة  دانيشنت 

ــة    ــةكان  بِرط ــةثَي  حوكم ــادة (1)ب ــارة    ( 11)  م ــاوخؤ  ذم ــةيِرةو  ن ــة ث ــاَل    (1)ل ــراو  س ــةموار ك   ه
ــدا بةرنامــة  كــار         (1661) ــتة  ســةرؤكايةت  ثةرلــةمان بِرياري ــةمان  كوردســتان  عــرياقش دةس   ثةرل
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نيـوةِرؤش ِرؤذ  دووشـةممة     ثـَيش  (11)  ااساي  خوىل سَييةم  هةَلبذاردن لة كـات  (13)دانيشتن  ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت( 13/5/1111)رَيكةوت  

بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردن و بِريـاردان لةسـةر ثـرؤذة بودهـة  هـةرَيم  كوردسـتانش بـؤ سـاَل           -1
 .و ياساكة  1111

شـَيخ  )ز كـاك  نةسة فةرموونش بـةخَيرهاتن  بـةريَ  ش ليذنة  داراي  دةكةين بؤ سةر مةداوا لة ليذنة  ياساي 
. زؤر زؤر بـة خَيـر بـَين   ( رشيد تـاهري )وةزير  داراي  اةكةينش هةروةها بةرَيز بريكار  وةزارةت كاك ( بايز

دةنطمــان ( 11)كــة لــة اةســل  ثرؤذةكــةش بــوو بــة مــاددة  ( 11)ليذنــة  ياســاي ش ليذنــة  دارايــشش مــادة  
نيش ثاشان بضنة سةر ماددةكـان  تـرش ليذنـةي    لةسةر  نةداش تكاية بطةرَينةوة سةر  بؤ اةوة  كؤتاي  ثَيبين

 . ياسايي فةرموو
 
 
 
 :بةزاز سَيد ون  كمالبةرَيز ع

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
دوا  ِرةضاو كردن  اةو ثَيشنيارو ِراوو بؤضوونة  اةندامان  ثةرلـةمان كـة ثَيشكةشـيان كـرد سـةبارةت بـة       

 : ش دارشتنةوة  مادةكة بةم شَيوةيةية(11)مادة  
 ش  ضوارةمبة
 (ميالك)

 (:11)مادة  
وةزارةت  داراي  و اابوور  بة هةماهةنط  لةطـةَل وةزارةتـةكان  تـر وردةكـار  ميالكـ  هـةرَيب بـؤ        : يةكةم
  داراي  رَيكدةخاتش ثةسةند  دةكات لةبةر رؤشناي  تَيضوو  مووضـة  ثةسـةند كـراو بـؤ     ( 1111)ساَل  

 . ديار  كردووة 1111  وةزيف  لة نوَ  دامةزراو بؤ ساَل  هةزار ثلة( 15)هةرَيبش كة بةش  هةرَيب بة 
دةبَ  وةزارةتةكان وة اليةنان  طرَينةدراو بة وةزارةت ذمارة  ثلة وةزيفيةكان  لـة نـوَ  لـة ميالكـ      : دووةم

كراونةتـةوةش دادثةروةرانـة بـة طـوَيرة  ذمـارة  دانيشـتوانش وة بـة ثَيـ           1111دةزطاكان  هةرَيب بؤ سـاَل   
رَينماي  اةجنومةن  وةزيران بةسةر ثارَيزطاو يةكةكان  ايداريدا دابةش بكةنش تـا اـةو كاتـة  ياسـا       ياساو

اةجنومةن  طشت  ِراذة لة هةرَيب دةردةضـَيتش وة كـار  ثَيـدةكرَيت لةطـةَل ثَيـدان  تايبةمتةنـد  بـؤ منـاَل          
 .شةهيدان ش وة شةهيد  اةنفالكراو

ةيوةست نـني بـة وةزارةت ثابةنـد دةبـن بـةوة  خشـتة بدةنـة وةزارةتـ          وةزارةتةكان وة اليةنان  ث: سَييةم
داراي  و اابور  كة بريت  بَيت لة ذمارة  فةرمانبةران وش ناونيشان وش ثلة  وةزيفيانش اةوانة  كة لة ساىل 



 113 

 داش بة طـوَيرة  اـةو رَيذانـة  ثَيشـد ااماذةيـان ثَيكـرا دادةمـةزرَين لةطـةل فةرمانـةكان  تايبـةت بـة           1111
 .دامةزراندن

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .فةرموو بة عةرةبيش موَينةوة

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 
 الفصل الرابك

 ا الكات
 :املادة الثانية عشرة

يم لليانة املالياة   تتوىل وزارة املالية واالقتصاد بالتنييق مع الوزارات اآلخرى إعداد م ردات مسكات االقلا : أوال
ألاف درجاة    15واملصادق عليها يف  اوء كلاف الرواتاب املصادقة لمقلايم والايت  ادد  صاتا الباال            1111

 .1111وظي ية ميتحدثة لينة 
وزارة توزياع عادد الادرجات الوظي ياة املياتحدثة  امن ماس         لوزارات واجلهات غاري املرتبطاة با   على ا: ثانيا

الة على احملافظات و الو دات االدارية وفق عدد اهانها، و يب الضوابط بالعد 1111مؤايات االقليم لينة 
والتعليمات الصادرة من ِقبل  لس الوزراء حلا  رادور قاانون  لاس اخلدماة العاماة لمقلايم ون ااذ ، ماع          

 .اعطاء االولوية ألوالد الشهداء و املؤن ل 
تتضمن عدد اليت ويد وزارة املالية واالقتصاد باجلداو  تلتزم الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة بتز: ثالثا

وفاق النياب املشاار     1111نهم ودرجاتهم الوظي ية للايين ياتم تعييانهم يف اانة     ياملوظ   وأمسائهم وعناو
 . يإليها اعس  مع األوامر اخلارة باالتع

 : بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ليذنة  داراي  ِراتان فةرموو

 : حسني حممودااراس . بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ــاو دةق         ــة دةق ــةو ســي ةية اَيم ــاي  طةيشــتة ا ــة  ياس ــةرَيزةكان ليذن ــة ب ــؤ  اةندام ــة دةرةجنــام  طفتوط ل
 .لةطةَليانداينش سوثاس
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

روون  ليذنــة  ياســاي  ليذنــة  دارايــ  هةنــدَيك موداخةلــة  اةندامــة بــةرَيزةكان هــةبووش انجــا راتــان بــؤ   
 .كردنةوةيان تكايةش فةرموو

 :بةزاز سَيد ون  كمالبةرَيز ع
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 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
اَيمة اةو موداخةالنةش اةو ثَيشنيارانة كـة اَيسـتا لـة دانيشـتنةكان  ثَيشـوو لـة اليـةن اةنـدامان  ثةرلـةمان          

ة خوَيندمانـةوةش بـةاَلم   ثَيشكةش كرا بة نـةزةر ايَتيبارمـان وةرطـرت وة داخلـ  اـةو مادةمـان كـرد كـة تـاز         
هةندَيك ثَيشنيار هةية ماوة لة مادةكان  كؤتاييـدا ايزافـةمان كـردووة وة مادةكـانيش اامـادة كرايـةش بـةاَلم        
دواي  دةتوانني قسة  لةسةر بكةينش اَيستا اةطةر هةنابتان اةمر بفةرمون اةوانة يـان بيخوَينمـةوة ش يـان    

د  بكةينش يانيش اةو ثَيشنيارة كة ت ديب كرايـةش كـة كردوومانـة    اةو مادةية بدرَيتة دةنطدان هةتا ثةسةن
 .مادة  تايبةت اةوة نووسيتمان بيخوَينمةوةوش اةمر  هةنابتانة

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ثَيشــنيارةكان ش موداخةلــةكان  اةنــدامانش هةنــدَيك اــةوة بــوو كــة طرنطــ  بــة ناوضــة  طــةرميان بــدرَيتش     

يالكــ  وةزارةتــ  دارايــ  كــةم بكرَيتــةوةو مرَيتــة ســةر ميالكــ  ثــةروةردةش    هةنــدَيك اــةوة بــوو كــة لــة م 
تةندروست ش ناوخؤش لة هةدوةىل ملح ش هةندَيك موداخةلـة اـةوة بـوون كـة برادةرانـ  مةسـيح ش اَيزيـد ش        
توركمان رةضاو بكرَينش هةندَيك مداخةلة اةوةبوو كة رَيذة  اافرةت رةضاو بكرَيتش موداخةلة حيسـاب بـؤ   

ةياندنش  كؤمةَلناس ش  دةرووناس  بكرَيتش موداخةلة  تر هةبوو ضةند بةرَيزَيك كة بة ثيَه  ايختيسـاس  راط
بَيت و رةضاو بكرَيتش موداخةلة هةبوو كة رَيذة  سوكان  لة ناوضةكان و عةدالة رةضـاو بكرَيـتش هـةروةها    

تش عةدالـةت لـة دامةزرانـدن    كـةس بـؤ توَيـذةر  كؤمةاَليـةت  زيـاد بكريَـ      1111موداخةلة هةبوو كة رَيذةي
هةبَيت بؤ ثَيكهاتةكانش كةس و كار  شةهيدان حيساب  بؤ بكرَيتش دةرضوان  ثةروةردة لة بوار  ثـةروةردة  

بةو بكرَيتش حيساب بؤ اةوانة  كة بة طرَيبةست دامةزراون ( ضاو ثَيخشاندنةوة)دابةزرَينش ايَادة  نةزةر
هـةزار  15اةو دامةزراوانـة  كـة دايانيمةزرانـدووة كـة ثـَيش اـةو        بة نةزةر ايَتيبار وةربطريَيتش حكومةت

اةم بؤضونانة كـة ت ريبـةن   . ميالكة هةناب  وةزيريش اةو روون كردنةوةية بدات اةوة ضيان بةسةر دَيت
ه  اةو بةرَيزانة بـوو اةمـةوَيت روونكردنةوةيـةك  اَيـوة  ياسـاي  كـة اةمانـة بـة ض شـَيوةيةك تـةعاموىل           

 .ش فةرموو ناسك خانلةطةَل بكرَيت
 :بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريب

 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بةدةر لة ثَيشنيارةكان  كة بةرَيزت ريزت كرد اَيمة اةسَلةن تةاجيل كردن  اةم مادةيـة بـؤ تَيكـةَل بـوون      

رماندا اَيسـتا  هةزارةكة دةكرَيت كة لةوَيوة فةرز دةكرَيت بةسـة  15اةو سةاَلحيةتة بووش كة ومتان باس  لة 
هةزارةش هةر هةمان اةوة  ثَيشوو دةردةكةوَيتةوة كة اةسَلةن تةاجيل كردنةكة 15كة دةَلَي  بةش  هةرَيب 

بؤ اةوة بوو بؤ رَيكخستن  اةو تَيكةَل بوون  سةالحيةتة بـووش اَيسـتا اةخيوَينيتـةوة اـةلَي  بةشـ  هـةرَيب       
 .بةسةرماندا سوثاس هةزارش هةر دةردةكةويهت كة لة وَيوة فةرز كراوة15

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سوثاسش كاك شَيروان فةرموو
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 :بةرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

دةبَ  اةوة البضَ  بةراست  هةم لة كورديةكة هةم ( حدد حصة إقليب)منيش هةمان تَيبينيب هةية كة دةَلَ  
لـة اليـةن كـَ  بةراسـت  ديسـان تةفسـري  اـةوة        ( حـدد )ِرَيينـةوة  لة عةرةبيةكةش لةبـةر اـةوة  ديسـان دةطة   

( حـدد )ةكـةش اـةوة بـةس تـةنها     ( حـدد )دةكرَ  لة اليةن حكومـةت  ايتيحاديـةوةش بؤيـة بـة قةناعـةت  مـن       
 .   ةكةش بة طوَيرة  فاَلن شت حتديد كراوة زؤر سوثاس(15)لة (  صة اإلقليم)بنووسرَ  نةوةك بَلَ  

 :ةمانبةرَيز سةرؤك  ثةرل
ثَيشنيارَيكب لة بري ضووة اةويش بؤ ثَيشنيارَيك هات ضةند بةرَيزَيك قسةيان لةسةر كردش اةو ااوارانة  كة 
لــة اَيــران و توركيــا طةِراونةتــةوة حيســاب بــؤ اــةوانيش بكرَيــتش اةمــة كــؤ  ثَيشــنيارةكانة اَيســتا ليذنــة   

بابةتانـة دةكـةنش اةطـةر وةاَلممـان بدةنـةوةش      ياساي ش ليذنة  دارايـ  بـة ض شـَيوازَيك تـةعامول لةطـةَل اـةو       
 .فةرموو

 
 
 :بةزازسَيد ون  كمال بةرَيز ع

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بةشَيك  اةو ثَيشـنيارانة لـة مـادة  يةكـةم اـةوة  كـاك شـَيروان باسـ  كـردش اةمـة ضـاكمان كرديتـةوة كـة              

ــارة ســيا ةكة  دة     ــة دووب ــةش وات ــة نةماي ــردةوة تةحديدةك ــةوة ســيا ةكةمان ك تتااوىل وزارة املاليااة  )خوَينم
 1111واالقتصاااد بالتنياايق مااع الااوزارات اآلخاارى إعااداد م ااردات مسكااات مؤايااات اإلقلاايم للياانة املاليااة   

ش واتـة  ( 1111ألاف درجاة وظي ياة ليانة      15املصادق عليها يف  وء كلف الرواتاب املصادقة لمقلايم الباال      
ة فةقـةرة  دووةم عةدالـةمتان ايزافـة كرديـةش واتـة دابـةش       دوو بة نيسبةت عةدالةت ل. تةحديةكة نةماية

كردنش دامةزراندن بة عةدالةت و دادثةروةرانة دابةش دةكـةين لةسـةر هـةموو ثارَيزطاكـانش لةسـةر هـةموو       
ضني و توَيذةكانش لةسةر هةموو نةتةوةكانش وة هةر يةكة ايداريـةكانيشش بـة طـوَيرة  ذمـارة  دانيشـتوانش      

زؤربـة  زؤريـان مةسـيحينة واتـة     : ا منوونةيةك بَينني ناحية  عينكاوةش ناحية  عينكاوةواتة بؤ منوونة ب
دامةزراندن اةطةر لةوَ  ثَيشكةش كرا اةو فؤرمانة تةوزيك كرا يان قةرار دةرضوو بـة دامةزرانـدن  خـةَلك    

نسـبةية بـة    خةَلك  عـةنكاوة مةسـيحينة واتـة اـةو نسـبةية لـةوَ  بـةو       % 81لة ناحية  عةنكاوةش رَيذةيان 
طوَيرة  كة دةلَين عدد سكانها لةوَ  دامةزراندن بةو شَيوةية دةبَيـتش واتـة عةدالةتةكـة تـةح ي  دةبـ  لـة       
هــةموو اليــةنَيكش بــة نســبةت منــدااَلني شــةهيدو اــةنفالكراوةكان اــةويش ايزافــةمان كــردووة لــة اــةخري   

زةوابت  تـةعليماتيش كـة دةردةضـَ      ،(غن ل مع إعطاء االولوية ألوالد الشهداء وامل)هوملة  فةقةرة  دووةم 
لة اةجنومةن  وةزيران ش كة دةرضووة ايشارةت  بؤ اةوانـة دايـة مةنتي ـة  طـةرميان تةحديـدةن تةحديـد       
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ينقال املسكاات ال ائضاة يف وزارة املالياة واالقتصااد      )كرايةش دواي  مادةك  ايزافيمان هةية كة بـةو شـَيوةيةية  
 (.وظي ية وخيص  ملسكات وزارات الرتبية والصحة والداخلية واملناطق املتنازعة البالغة أربعة آالف درجة

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
راتان بة نيسبة  كة اةو خوشك و برايانة داوايان كرد بؤ رَيذة  اافرةت بؤ مةسيحيةكانش بؤ توركمانةكانش 

 .بؤ برا اَيزيديةكان
 :بةزازسَيد ون  كمال بةرَيز ع 

 .ةرؤك  ثةرلةمانبةِرَيز س
كة طومتان دادثةروانةش عةدالةت واتة هةموو  دةطرَيتةوةش بَ  هياواز  لة رةطةزو ضني و توَيـذو ديانـةت و   

 .تةواايف
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش ثةيام خانش فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز ثةيام أمحد حممد
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةوة نية يةكَيك لة شروتةكان  تـةعني بـوون اـةبَ  فـؤرم  خؤراكـت تـؤ        ديارة اَيمة باس  طةرميامنان كرد
سلَيمان ش يان هةولَيرش يـان دهـؤك بَيـتش بـةاَلم ناوضـة  طـةرميان زؤربـة  زؤريـان فـؤرمي بايـةعيان نـةقل            

  فــؤرم  بايةعيةكــةيان %21كردؤتــةوة بــؤ خانــةقنيش كةواتــة لةســةر ديالةيــةش لَيــرةدا ناوضــة  طــةرميان  
 .لةيةش لَيرةدا اَيمة ومتان حةلَيكيان بؤ دانَينلةسةر ديا

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ هةنابتش كاك عةون  وةاَلمت بؤ اةمة

 :بةزاز سَيد ون  كمالبةرَيز ع
 .بةِرَيز  سةرؤك  ثةرلةمان

( تناازع عليهاا  املنااطق امل )كة طومتان مادةك  ترمان داناوة مادةك  سةربةخؤية بة وازح  ايشارةمتان ثَيداية 
ينقل املسكات ال ائضاة يف وزارة املالياة واالقتصااد البالغاة أربعاة آالف درجاة وظي ياة        )دووبارة دةخيوَينمةوة 

وش هــةروةها لــة بِريــار    (وخيصاا  ملسكااات وزارات الرتبيااة والصااحة والداخليااة واملناااطق املتنااازع عليهااا       
رضوةش بـة وازحـ  لـة برطـة  يةكـةم ايشـارةت       دة 12/3/1111كة لة  3139اةجنومةن  وةزيران  ذمارة 

دةدا بة ايدارة  طةرميانش واتة اةو ثَيشنيارانة هةموو ضارةسةر كرايـةش ض لـة ياسـا  بودهـة ض لـة بِريـار        
 .اةجنومةن  وةزيراندا
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 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .طةشة خان فةرموو
 :بةِرَيز طةشة دارا هالل

 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ن لة عةدالةت كرد كاك عةون ش بةرَيزيت اةفةرموَيتش كة لة نَيـوان ثَيكهاتـةكان يـاخود بـة ثَيـ       اَيمة با ا

رَيذة  دانيشتوانش بةاَلم باس لةوة ناكات كة لة نَيوان هـةردوو ِرةطـةز  نَيـرو مـَ ش اـةو عةدالةتيـة ثـةيرةو        
 .بكرَيت واتة يةكسان  هَيندةر 

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ووكاك عةون  فةرم
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوَينـَ  طةشــة  (  املطلاق رارت علاى إطسقهاا    )كةليمـة  عةدالـةت كـة لـة قانونةكـة هـات بـة موتلــةق  دَيـت         
خانيش خؤ  ايشارةت  بةوة  دا واتة هةموو  دةطرَيتـةوةش رةطـةز هـيض فـةرق و هيـاواز  نيـةش ض بـةين         

 .مَيينةوش ض نَيرينة
 :ةرَيز سةرؤك  ثةرلةمانب

 .كاك شَيرزاد عبداحلافظ شريف فةرموو
 :شريف عبداحلافظبةرَيز شَيرزاد 

 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
كاك عةون  باس  اةو بِريارة  اةجنومةن  وةزيران  كردش اةكرَيت تكاية بةس اـةوةمان ثَيبلـَ  كـة لةسـةر     

 اس  طةرميان ض  اةكات؟طةرميان ض  اةَلَيتش تؤ وتت باس  طةرميان اةكاتش ب
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كوَيستان خانش فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
من ثَيمواية اةو ثَيشنيارانة  اةندامان  ثةرلةمان زؤر  لة نـاو اـةو سـيا ةدا هَيـ  نةبؤتـةوةش بـؤ منوونـة        

 1111ؤرةو بـةش كرَيتـةوة بـؤ منوونـة توَيـذةر  كؤمةاَليـةت         ةكة  وةزارةت  دارايـ  ز  5111اةوة  كة 
دةرضـوويان هةيــةو تـةنها يــةكَيكيان لـة حســةكة بـؤ دانةنــدراوةش اةمانـة اةطــةر هـَيش نابَيتــةوة اَيمـة بــة        
تةوسية بيـدةين بـة حكومـةت بـؤ اـةوة  دواتـر لـة تـةوزيك كردنةكـةدا وةك تـةعليمات هَيبـةهَي  بكـاتش             

 .ر  طرنطن سوثاسضونكة اةوانة ثَيشنيا
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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دةست خؤش بلفَل دةبـَ  بطاتـة حكومـةت بـة رَيطايـةك  تـرش ضـونكة هـةموو شـتَيك لـة نـاو ياسـاكة هَيـ               
 .نابَيتةوةش عزمية خان فةرموو

 :جنب الدين حسن عظيمةبةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

كةركووك و دوبزو اةو شوَينانةش با بَلَيني سلفة  زةواج و  بةرَيز اةو طةجنانة  كة لة ناوضة دابِراوةكانن لة
دامةزراندنش اايا مشولي اةوانة دةكات؟ زؤر ثرسيار  اةوة دةكرَيتش ضونكة بة ثَي  اـةوة  طـةرميان بَيـتش    
ايــدارة  طــةرميان بَيــت مشــوىل اــةوَ  ناكــاتش بــةاَلم اــةوان ثرســيار دةكــةن دةَلــَين اَيمــة دامةزرانــدمنان لــة  

 .ان بووةش سةر بة هةرَيمنيش بةالم اايا اةو هوابةش زؤر سوثاسكوردست
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اامينة زكر  فةرموو
 :بةرَيز اامينة زكر  سَيد
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

وةختَ  بةندةكَ  يَ  ياسايدا بةحسَ  هةندَ  دكةت كو تةوزيَا ظـان ميالكاتـا لسـةر ااكنجيـا بيـت بشـَيوةكَ        
ت و دادثةروةرانــة بوضــ  نــاظَ  وَ  مةنتةقــةك  خــاس اــيينش وةختــَ  بةحســَ  طــةرميان تــو بينــ    عةدالــة

بةحس  شَيخانذ  دظَيت بين  ضونك  اةوذ  هةر سةر ب ناوضَ  دابِرانةش مةسـةلةن اوسـا دَ  اَيزيـد  يـَ      
ــةم دة         ــا ضــَيبينت ا ــن ن ــا م ــاب ش ب ديتن ــة ن ــدا وه ــةعن  دوَ  حالةتي ــةش ي ــةقا وان ظةي ــانا ســةر مةنت سنيش

مةنتي ةكَ  بكةنش ضونك  يا وازحة يا ظَيتة كو ل  رَيـذا ااكنجيَيـت هـةر مةنتي ـةكَ  دهَيتـة دابـةش كـرنش        
اةظة يةعن  يا ثَيدظ  دطةهينينت اةطـةرنا هـةر مةنتةقـةك اـةم خـؤ زيـاد بكـةين وَ  طـاظَ  شـَيخان دَيتـة           

 .دطةل هةندَيمة وَيطاظَ  دَي طةلةك مةنتي ة ذ  دَينة تَيدا كو بةراست  اةز نة
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

سوثاس بؤ هةنابتش بـةس شـوَينةكة  كَيشـةدارةكان زةرورةش ضـونكة دةرةوة  اي ليمـة بـة ثَيـ  قـانون كـة          
 .ايزافة كراش كاك عمر صدي  هةورام  فةرموو

 :بةرَيز عمر صدي  حممد
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ارة كؤمــةَلَيك ثَيشــنياريان وةرطرتــووةش باســيان لــةوة كــرد ضــةند بــةرَيزان لــة ليذنــة  ياســاي  و دارايــ ش ديــ
مادةيةك دواتر ايزافة دةكةينش من ثَيشـنيار دةكـةم هـةر لَيـرةوة وةربطـريَ  بـؤ؟ لةبـةر اـةوة  لَيـرة باسـ            
ميالك دةكاتش وة اةو مادانة  كـة اَيـوة ايزافةشـ  دةكـةن هـةر بـؤ ميالكاتـة لةبـةر اـةوة ثَيويسـت ناكـات            

نووسـراوة بِرطـة    ( 11)كمة كؤتاييةكانش لَيرة اةتوانن هةر وةك ضؤن لة مادةكة هاتووةش مادة  برواتة حو
اةو مادانة  كة اَيوة ثَيشنيار  دةكةن بؤ زياد بوونش لةوَ  بـة بِرطـة زيـاد  بكـةن     ( يةكةمش دووةمش سَييةم)
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لـة ِروو  زجنـريةش هـةم     نةك لة حوكمة كؤتاييةكان زياد  بكةنش بؤ مةبةست  ض  بةمةبةست  اةوة  هـةم 
 .لةروو  ناوةِرؤكيشةوة اةم مادةو بِرطانة ثَيكةوة وابةستةنش زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .صدي  فةرموو مصط ىعبدالسالم 
 :صدي  مصط ىبةرَيز عبدالسالم 

 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
سـانة كـة كـراش مـن ال  خـؤم بـة يـةك        اةطةر اَيمة اةو مةزوعة  عةدالةت زؤربـة  زؤر  اـةو ثَيشـنيارو با   

مان  ياع اجلانس،    )ايزافـة بكـةم   ( بالعدالاة )ثَيشنيار وابزامن حةمل كرديةش بة تةسـةور  خـؤم كـة اـةَلَيت     
واتة بة دادثـةروةر  لـة روو  رةطـةزو نةتـةوةو     ( واإلنتماء القومي أو الديين، و اهان املنطقة، أو إ تياجاتها

 .ستيةكان ش تةسةور دةكةم هةموو اةو تةفاسيالنة بةم نةسةاايني و دانيشتوان  ناوضةو ثَيوي
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةتوان  بة تةوصيةوة وةك كوَيستان خان فةرموو  بنَير  بؤ حكومـةتش ضـونكة نـاكرَي لـة نـاو قـانون تـؤ        
هةيـة؟   شتَيك  وا دابنَي  ايحساي دةقي ت لةبةر دةست نيةش نازانيت ضةند نَيـرت هةيـة؟ ضـةندش اافرةتـت    

 .مشكيلةيةش كاك إ اعيل فةرموو
 

 :بةرَيز ا اعيل سَيد طةيَلي
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةهداف لة تةوزيف كردندا يةكةم هار ايَتيماد دةكرَيتـة سـةر ثَيداويسـت  وةزارةتـةكانش دوايـ  ايَتيمـاد       
ــؤ حكومــة       ــدة شــةرت و شــروت ب ــةش اَيمــة اةوةن ــ  بةتاَل ــةعن   دةكرَيتــة ســةر ضارةســةر كردن ــَيني ي ت دان
 . مةحكوم  دةكةين بة كؤمةَلة شت كة بةراست  دواهار اةهداف  خؤ  ناثَيكَ  تةوزيفةكة

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .كاك دَلشاد شهاب فةرموو

 :بةرَيز دَلشاد شهاب حاه 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيدةكـةمش تةكميلةكةشـ  بـةرَيز    نيوة  قسةكان  من برا  بةرَيزم كاك ا اعيـل كـرد  كـة مـن دةسخؤشـ  ل     
سةرؤك  ثةرلةمان تا اَيستا لة كوردسـتان كـةس نـة لةسـةر هـنيش نـة لةسـةر قةوميـةتش نـة لةسـةر ديـنش            
مةحروم نةكرايـة لـة تـةعني يـةعن  يـةكَيك نةضـووة فـؤرم  تـةعني ببـاو بَلـَ  كاكـة لةبـةر اـةوة  اـةتؤ               

تةعني بب ش يان تـؤ اـافرةت ش يـان تـؤ ثيـاو ش بؤيـة        موسَلمان  نابَ  تةعني بب ش يان تؤ قةومَيك  تر  نابَ 
اةمانة هةتا لة فؤرمةكةشش اةو فؤرمة  كة دابةش دةكرَيت نة قةوميةت  تَيدايـةش نـة اـايين  تَيدايـةش نـة      

 .هيضَيك لةم مةسةالنة  تَيداية ايختيساس  تَيدايةش لةطةل زةرورةت  اةم ايحتياهة هةر اةوةية سوثاس
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 :ةمانبةرَيز سةرؤك  ثةرل
 .سوثاس شةومن خانش فةرموو

 :بةِرَيز شةومن حممد  ريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس سةرؤك  ثةرلةمان قسةكان  من كراش نامةوَ  دووبارة  كةمةوةش سوثاس
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .عبدالرمحن حسني ابابكر فةرموو
 :بةرَيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .نبةرَيز سةرؤك  ثةرلةما
ايشارةت  بةوة نةدا كة اةو عةقدانة  لة ال  حكومةتنش اةو عةقدانةش اةطةر هَيطايةكيان بـؤ بكرَيتـةوة   
يةعن  اةوةش زؤر مهيمة كة اةو عةقدانة لة بري نةكرَين اةوة  لةال  حكومـةت دامـةزراونش وة اةوانـة     

ــ  ســناعةش   ــوون ثَيويســت      311لةســةر وةزارةت ــاد ب ــةوانيش زي ــوونَ  كــة ا ــةوانيش  داب ــان نــةبووش ا ثَيي
برطةيةك  هَييةك  بؤ ببيننةوةش دوا  اةوةش منيش هةروةها تةاكيد دةكـةم اَيمـة اـةو هـةموو شـروتانة      
لةسةر وةزارةتةكانش يةعن  تةركيز بكةين لةسةريان كـة اـةوة لةوانةيـة بـؤ خؤيـان نـةتوانن ايشـَيك  اـاوا         

دواي  كة اَيمة سةير بكةين بـة عةدالـةت بَيـت زؤر    بكةنش رَيك و ثَيك خؤيان بؤ خؤيان ايش رَيك مةن و 
 .باشةش سوثاس

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان 
 .سوثاس كاك كاردؤ فةرموو

 :بةرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بة نسبةت هةموو هاوواَلتيةك دةرفةت  يةكسان  بؤ بِرةخسَ  بـة ثَيـ  اـةو ثَيوةرانـة  كـة دادةنـرَي اةمـة        
كيانش ثشتيوان  بؤضوونةكة  كاك دَلشاد دةكةم لةسةر اةوة  لـة كوردسـتان اـةم رةضـاو كردنـة نيـة كـة        ية

 .ثةيوةندبَ ش بةس تةنها رةضاو كردن  سياس  هةيةش حةقة اةمة لة تةوسياتةكان بنووسرَ 
 : بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .                  فةرموو بورهان
 :    نبةرَيز  برهان رشيد حس
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةوة  هةيـة اَيمـة دي ـةمتان داوة اـةو ميالكانـة  بـؤ وةزارةتـةكان ديـار  كـراوة كـة ضـةند كـةس مـيالك              
تةعينيان كةنش هةندَ  وةزارةت هةندَ  كةس  بؤ دانراوة اةو عةدةدة  ثَيويست نيـةش هةنـدَ  وةزارةتـيش    

دووةم لةطـةل  . بـة ضـاو ثياخشـاندنةوة هةيـة يةكـةم      ثَيويستيةت  زؤر كةم  بـؤ دانـدراوةش اـةوة ثَيويسـت     
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اةوةدا نيب بة تةوسية دابنرَ  لةبةر اةوة  اةطةر هةر شتَ  مرَيتـة بـاب  تةوسـيةوة لـة روو  قانونيـةوة      
سَييةميش مـن بـة هـةمان شـَيوة      . تةوسية مولزةم نية بؤ هيض تةرةفَيك كة بةسةريا قةرارةكة دةردةكة 

قسةكان  كاك دَلشاد دةكةمش بةاَلم لة كوردستاندا نة هياكار  مةزهةب ش نة هنيش اةو دوو بةرَيزة تةايد  
 .نة قةوم  هةية بؤ تةعيناتش هياكار  سياس  هةية

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .نا نا شت  وا نيةش دانيشةش سؤزان خان فةرموو

 :بةرَيز سؤزان شهاب نور 
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ة هيض  اةو خااَلنة خاَل  نيزام  نةبوونش ضـونكة هـةموو  ثَيشـكةش كردنـ  ثَيشـنيار      بة داوا  لَيبوردنةو

بووش ايزافة كردن  قسةكردن بووش تةعلي  بووش لةبةر اةوة من داوا لة هةنابت دةكـةم ثـةيرةو  ثـةيرةو     
 .ناوخؤ بكةيت و زؤرش سوثاس

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بـةرَيزان روون بَيتـةوة كـة ضـؤن اـةو بؤضـوونانة  كـة هاتوونـة          بةرَيزان اةزامن ضؤن بوو بةس ويستب بؤ

اَيرة كة ضةند بةرَيزَيك زؤر بة زانا بوونةوة ايشارةتيان ثَيدا كة اةوة باب  تةوسـياتة نـةك لـة نـاو قـانون      
ة هَي  دةبَيتةوةش بؤ دَلنياي  اَيوة  بةرَيز من اةو مةهالةمش اـةو دةرفةتـةم ثَيتانـداش ثَيشـنيارَيكيش هـاتوو     

اةَلَ  اةو شوَينة كَيشةدارةكان ميزانيةيان لةسةر اَيرة نيةش ضؤن تـةعني بـن؟ش ثَيشـديش كردوومانـة لَيـرة      
تــةعني بوونــةش تةنســيب كراونةتــةوة شــوَين  خؤيــانش نابَيــت لــةوة  لةوَييــة بَيــتش لَيــرة تــةعني بَيــتش لــة   

ركوكش لـة دوبـزش لـةو نـاوة تـةعني      شوَينةكة  خؤ  لة دووزش لـة خانـةقنيش لـة سـنجارش لـة مةنـدةىلش لـة كـة        
دةبَيتش لَيرة تةنسيب  دةكةين اةضَ  لـةوَ  ايشـةكة  خـؤ  دةكـاش زؤر تةبيَيشـةش مةمجوعةيـةك زؤرمـان        

 .هةيةش اَيستا ااخري سيا ةتان ليذنة  ياساي  موَينن اةيدةينة دةنطدانش زؤر سوثاسش فةرموو
 :ون  كمال بةزازبةرَيز ع

 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .اَيستا ثاش اةوة  كة اةو ثَيشنيارة

 
 الفصل الرابك

 (ا الكات)
 :املادة الثانية عشرة

تتوىل وزارة املالية واالقتصاد بالتنييق مع وزاراة أخرى إعداد م ردات مسكاات مؤاياات اإلقلايم لليانة     : أوال
درجاة وظي ياة ليانة     15111واملصادق عليها يف  وء كلف الرواتب املصدقة لمقلايم والباال     1111املالية 
1111. 
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على الوزارات و اجلهات غري مرتبطة بوزارة، توزيع عدد الدرجات الوظي ية امليتحدثة  من مؤاياات  : ثانيا
ط بعادد ااهانها و ياب الضاوا    لبالعدالة، على احملافظات والو دات االدارياة وفقاا    1111مس  االقليم لينة 

ردور قانون  لس اخلدماة العاماة لسقلايم و ن ااذ  ماع إعطااء        والتعليمات الصادرة من  لس الوزراء حل 
 .األولوية ألوالد الشهداء و املغن ل 

تلتزم الوزارات واجلهات غري مرتبطة بوزارة، تزويد وزارة املالية واالقتصاد باجلدوا  اليت تتضمن عادد  : ثالثا
وفاق النياب املشاار     1111نهم يف اانة  املوظ   وأمسائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظي ياة الايين ياتم تعييا    

 .اليها اعس  مع االوامر اخلارة بالتعي 
 :رابعا

وزارة املالية واالقتصاد والبالغة أربعة آالف درجة وظي ية وخيص  ملسكاات وزارات  اىل ينقل املسكات ال ائضة 
 .الرتبية والصحة والداخلية واملناطق املتنازع عليها

  :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بةرَيزان كَ  لةطةلة تكاية دةست بةرزو بكاتةوة؟ش زؤر سوثاسش كَ  لةطةل دانيـة؟ش بـة كـؤ  دةنـ  ثةسـةند      

( 19)لـة اةسـل  ثرؤذةكـة كـة دةكاتـة مـادة        ( 15)زؤر سوثاس بؤ هةمووتانش اَيستا بضؤ سةر مادة  . كرا
 .فةرموو كوَيستان خان. فةرموو

 
 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .سةرؤك  ثةرلةمانبةرَيز 
 اةو ثَيشنيارانة بة تةوسيات دةنَيردرَيت؟

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
اةوانـة هــةموو  المانــة كــة هاتينــة ســةر ثَيشـنيارةكان هــةموو  دةرج دةكــرَ  يــةك يــةك دةياخنوَينينــةوة   

 .اةوها ايحالة  حكومةت دةكرَ 
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي. بةرَيزد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :مادة  ثازدةم لة اةسل  ثرؤذةكة كة دةكاتة مادة  شازدةم

 :وةزارةت  داراي  و اابوور  ثابةند دةبَيت بة دابني كردن  بِرة ثارة بؤ بةردةوام بوون لة: يةكةم
دابني كردن  قةرز  خانووبةرة بؤ هاوواَلتيان لـة ثارَيزطاكـان و قـةزاو ناحيـة و طوندةكانـدا ش بـة ثَيـ          _1

 .و رَيسا  رةضاو كراوو ثاَلثشت  كردن  حيسابةكة  لة كات  ثَيويستدارَينماي  
 .ثشتيوان  كردن لة ثرؤذةكان  كةرت  كشتوكال لة رَي  بانك  كشتوكاَلةوة _1
 .ثشتيوان  كردن لة ثرؤذةكان  بانك  ثيشةساز  _3
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مليـار  ( 151)َ  بـة بـِر    وةزارةت  داراي  و اابوور  ثابةند دةبَيت بة ثارةدان بة سندوق  نيشتةه: دووةم
دينــار لــة ثــال اــةوة  ثَيشــينة بــؤ اــةو ثرؤذةانــة  نيشــتةهَ  بــوون بــدرَيت كــة لــة ناحيــةو طوندةكانــدا     

 .دةيانطرَيتةوة
مليار دينار بؤ ثشتيوان  كردن لـة سـندوق  قـةرز  بضـووك و ثـرؤذة       ( 15)تةرخان كردن  بِر  : سَييةم

دا لـة اليـةن اةجنومـةن  وةزيرانـ  هـةرَيم  كوردسـتان       (1111)  دؤزينةوة  هةىل كار بؤ الوان كة لة سـالَ 
 .ثةسند كرا

  سـاىل  (12)قةرز  هاوسةرطري  كة لة ياسـا  ثَيشـينة  هاوسـةرطري  هـةرَيم  كوردسـتان ذمـارة       : ضوارةم
 .دينار ديار  دةكرَيت( 1,511111)هاتووة بة بِر  ( 1111)

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .كاك خورشيد لةسةرةوة بيخوَينةوةش مايكةكة ثَيبكةش فةرمووفةرموو بة عةرةبيش ش 

 :بةرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : املادة الياداة عشرة

 :تلتزم وزارة املالية واالقتصاد بتغم  املبال  لساتمرار يف: أوال 
ا ي والقاارى و يااب التعليمااات و  قاارا العقااارت للمااواطن  يف احملافظااات و االقضااية و النااو   التااغم   _1

 .الضوابط املرعية و تعزيز  يابا عند احلاجة
 .دعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق املصرف الزراعي _1
 .دعم مشاريع املصرف الصناعي _3

ملياار ديناار، ماع إعطااء االولوياة      ( 151)الية واالقتصاد بتمويل رندوق االاهان بمبل  املتلتزم وزارة : ثانيا
 .مشاريع اليهنية املشمولة يف النوا ي والقرىلل

مليار ديناار لادعم راندوق القاروا الصاغرية، ومشاروع ارااد فارص         ( 15111)ختصي  مبل  قدر : ثالثا
 (.1111)العمل للشباب املصادق عليا من قبل  لس وزراء اقليم كورداتان يف انة

( 1111)ليانة  ( 12)قليم كورداتان ا العاراق رقام    حيدد ال ة الزواج الواردة يف قانون ال ة الزواج ال: رابعا
 .دينار( 1,511111)بمبل  

 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ليذنة  ياساي  راتان لةسةرش فةرموو

 :بةرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

( أوال)ةنها لـة بِرطـة    تـ ( 19)  اةسل  ثرؤذةكة كة ذمارةكة  بوو بة مادة ( 15)اَيمة سةبارةت بة مادة  
تاغم  علاى   الماع إع ااء املقارتا مان شار       )لة يةكةم ايزافةكمان هةية لة اةخري  هوملةكة بةو شَيوةية 
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لـة اةسـل  ثرؤذةكـة كـة     ( 15)ش تَيبينيمـان لةسـةر مـادة     (3)هؤيةكةش  اةوةية اةمة لـة مـادة    (  احلياة
لـة اـةخري  هوملةكـة برطةكـة اـةوةمان ايزافـة       ( يـةك )يةكـةم  ( أوال)لـة برطـة    ( 19)ذمارةكة  بووة بة 

لة قـانون  بودهـة دةنـ  لةسـةر     ( 3)ضونكة لة مادة ( احلياةعلى تغم  المع إع اء املقرتا بشر  )كردية 
سـةبارةت بـة   ش نـةمينَ  بـؤ اـةو كةسـانة  قـةرز  عـةقار  وةردةطـرن       (  التغم  على احليااة )اةوة درا كةوا 

ملياردينار لادعم راندوق    15ختصي  مبل  قدر  )و شَيوةي داِرشتؤتةوةش بِرطةي سَييةمش صيا ةكةميان بة
القروا الصغرية ومشروع اراد فرص العمل للشباب املصادق عليا من قبل  لس وزراء اقليم كوردااتان يف  

لياانة ( 1)العااراق، رقاام  –، وفقااال لقااانون دعاام املشاااريع الصااغرية للشاااباب يف أقلاايم كورداااتان  1111ااانة 
واتة اةو دَيِرةي اةخري ايزافة كراش لةسةر فةقةرةكةش وة سةبارةت بـة فةقـةرةي ضـوارةمش ثَينشـيار      (1111

دةكةين اةو فةقةرةية نةمَينَيتةوةش ايل ا بكرَيـتش ضونكة بِري سولفةكة لة ماددةي سَييةم تةحديد كـراوةش  
 .مليؤن دينارش بؤية ثَيويست ناكات بَينَيتةوةش سوثاس( 5)بة 

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز
 .بةِرَيز هةنابي وةزير تكاية ِرةايتانش فةرموو

 (:وةزيري دارايي و اابووري) بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـة لـة   ( 151)اَيمة ثشـتطريي ماددةكـة دةكـةينش وةكـو اـةوةي كـة هـةنابي كـاك عـوني خوَينديـةوةش  اـةو            
 .ش سوثاس126اوةش اةوة تةعديل بكرَيت بة مان دان126اةصَلدا اَيمة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان اـةوةي كـة دةيـةوَيت موداخةلـة بكـاتش دةسـت بـةرز بكاتـةوةش تـا ناوتـان بنووسـبش اـةم  بةِرَيزانـة              
نيشتمان مرشدش دلَير حممودش حممـد شـارةزووريش النـة ضـةلةبيش     )دةيانةوَيت قسة بكةن لةسةر اةم ماددةية

ران اازادش قادر حسنش فازَل بةشارةتيش ناسك تؤفي ش كوَيستان حممدش كاردؤ حممدش برهان رشـيدش ا اعيـل   طؤ
طةيَليش بةشري خةليلش دَلشاد شهابش سامل تؤمـاش اـارام قـادرش شـَيردَل تةحسـنيش امحـد وةرتـيش محـة سـةعيد          

ااسـؤ كـريبش ثـةروين عبـدالرمحنش     محة عليش بةفرين حسنيش بيالل سليمانش طوَليزار قادرش خليـل عو ـانش   
ظيان عبدالرحيبش صباح بةرزجنيش صباح بيت اهللش ثةيام امحـدش ا اعيـل حممـودش بـةيان امحـدش ذيـان عمـرش        
 رية عبداهللش شلَير حممد جنيـبش شـظان امحـدش سـيوةيل عو ـانش سـةرهةن  فـةرةجش عبـداهلل مـةال نـوريش           

 .كانش ليذنةي ياسايي ِروونكردنةوةيان هةيةش فةرمووثَيش اةوةي بضينة سةر ناوة(عزمية جنب الدين
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش بِرطةكاني هةمووي ثَيشد دةنطمـان بـؤي داوةش بـِرة    19لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةي  15ماددةي 

ش ثرؤذةكــاني كشــتوكاَل وثيشةســازيي هــةمووي  ثارةمــان بــؤ تــةرخانكردووةش قــةرزي  عــةقارميان زيــاد كــرد  
دةةنطمان بؤ داوة لةماددةي سَييةمش تةنها بِرطةي يةكةمش تايبةتة بة ثابةند بووني وةزيري داراييش ايلزامـي  
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وةزارةتــي دارايــي دةكــةينش كــة ثارةكــةيان بــؤ تــةرخان بكــاتش اــةوة ســةبارةت بــة بِرطــةي يةكــةمش بِرطــةي     
دا ايل ا بكرَيتش لةبةر اةوةي اَيمة سولفةي زةوامجان زيـاد كـردو دةنطيشـمان    ضوارةميش كة ايشارةمتان ثَي

بؤ داوةش لة مـاددةي سـَييةم ثةسـةند كـراش تـةنها اـةو ِروونكردنةوةيـةمان هـةبوو لـة ليذنـةي ياسـاييش واتـة             
بِرطانـةي  ماددةكة تايبةتة بة ايلزامي وةزارةتي داراييش بؤ تةرخانكردني بِرة ثارة بـؤ هَيبـةهَيكردني اـةو    

 .كة لة ماددةي سَييةم ثةسةندمان كردووةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةِرَيز نيشتمان مرشدش فةرموو
 :بةِرَيز نيشتمان مرشد صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشـتيواني لـة ِراثـؤرتي ليذنـةي ياسـايي دةكـةمش ثشـتيوانيش لـة ثرؤذةكـاني كـةرتي صـناعةو كشـتوكاَل             
ــةمش ــني        دةك ــةموومان دةزان ــدرَيتش ه ــي زؤري ثَيب ــتة طرنط ــةش ثَيويس ــة زؤر طرنط ــياحةش كةرتَيك ــةرتي س ك

ــارم          ــن داواك ــة م ــةنش بؤي ــةريش ِرووي تَيدةك ــةَلكاني دةوروب ــياحيةش زؤر لةخ ــي س ــةش ويتَيك ــةي اَيم ويتةك
ك لةوانـةي كـة   هةرضةندة طرنطي ثَيبدرَيتش اةوة ويتةكةمان لةِرووي اابووريةوة بةرةو ثَيش دةضـَيتش يـة  

من ثَيشنياري دةكةمش ثشتيواني لة ثرؤذةكاني طةشتوطوزار دةكةمش لةِرووي دامةزراندني بان َيكي سياحيةوة 
كة بتوانَي قةرز بدات بة هاوويتيان بؤ اةوةي بتوانن ثـرؤذةي سـياحي لةسـةر دروسـت بكـةنش لةسـةر اـةو        

َيـت قـةزر وةربطرَيـت دةتـوانَي ثرؤذةكـان زيـاد       زةويانةي كة هةيانةش زؤر كةس هةية زةوي هةيةش طةر بتوان
بكاتش لةهـةمان كاتـدا فرسـةتي كـاريش بـؤ بَيكـاران و طـةجنان دةِرةخسـَيتش بؤيـة داواكـارم اـةم ثَيشـنيارةم             

 .ثشتطوَي نةخرَيتش ضونكة من زؤر بةطرنطي دةزامن بؤ ويتةكةمش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دش فةرمووسوثاسش بةِرَيز دلَير حممو
 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بِرطةي يةكةمش خاَلي يةكةمش كةباسي دابني كردني ثَيشينةي خانووبةرة دةكاتش بؤشارو قةزاو  19لةماددةي 
 ناحيةكان وطوندةكانش بةِراسَ اَيمة اةطةر باسي طوندةكان بكةينش دةبينني طوندةكان لةسةردةمَيكي زوودا
ــوَيين         ــوونش ش ــا يان ب ــوونش ضاوس ــان ب ــووةش هاوكاري ــتان ب ــمةرطةي كوردس ــزي ثَيش ــةوةي هَي شــوَيين حةوان

دؤالري  2511ناخنواردنيــان بــوونش اَيمــة لــة ســاَلي ثــاردا بِريــاري اةوةمانــداش كــة هةريــةكَيك لةدَيهاتــةكان  
ََش وةكو مينحة لة ثَيشةوةش بؤ منوونة سندوقي نيشتةهَيبوون لةشارةك اندا اةو زةوييـةي كـة دةيـدات    بدرَي

بة وةبةرهَينَيك شوقةي لةسةر دروست بكاتش هةر ثارةي اةو زةويية ناكاتش روبََيكي اةو زةوية دةكاتش كة 
ــندوقي         ــؤ سـ ــةي دووةم بـ ــةطوَيرةي بِرطـ ــتش بـ ــةهَي بكرَيـ ــةوةش هَيبـ ــوادارم اـ ــداتش هيـ ــي بـ بةالدَيكانيشـ

مليار دينار  151ثَيب باشة كة اةوة كراوة بَيتش نةك  مليار دينارة كةدانراوة من 151نيشتةهَيبوونش اةو 
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بَيتش لةهةمان كاتيشدا بِرَيكي لـَي دياريبكرَيـت بـؤ اـةوةي شـوقةو خـانووي بضـووك لـة قـةزاو ناحيـةكان و           
شارةكان دروست بكرَيـت بؤ خَيزانـي كـةم دةرامـةتش اةوانـةي كـةتواناي ثَيشـةكيان نيـةش بةقيسـَ مانطانـة          

ــَي بســة  ـــتة هــؤي اــةوةي كــة اةزمــةي نيشــتةهَيبوون تــا    ثارةكــةيان ل ندرَيتةوةش كةبةِراســَ اةمــةش دةبَي
ِرادةيةك ضارةسةر بكرَيـتش لةبةر اةوةي سندوقي نيشتةهَيبوونش هةتاكو اَيستا خةَلكة كـةم دةرامةتـةكاني   

راوة بـؤ الوان  مليار دينارةي كة تةرخانك 15خوارةوة نةيانتوانيوة سوودي لَي ببيننش لةبِرطةي سَييةمش اةو 
بؤ قةرزي بضـووكش اَيمـة اَيسـتا ياسـايةكمان لـةناو ثةرلةمانـدا ثةسـةند كـرد كـة بـريَ بـووش لـة سـندوقي              
ــت         ــة دةكرَي ــةم منوونةي ــةرارة ا ــة يةك ــةرزي بضــووكش بةراســَ اةم ــؤ ق ــةجنان و الوان ب ــؤ ط ثشــتيواني ب

ةوةش لةهـةمان كاتيشـدا اـابووري ويت    لةهةرَيمي كوردستانداش كارَيكي ضاكيشة بؤ اةوةي هةلي كار بدؤزرَيتـ 
بةرةو ثَيش بضَيتش لةخزمةتي طةجنانيشدايةش من ثَيب باشة لَيرةدا اةطةر بتواندرَيتش اةم بِري ثارةية هةر 
اةمسـاَل زيـاد بكرَيــتش لةضيشـةوة بــؤي بهَينـدرَيت اــةو زيـاد كردنــةش هةنـدَي ثــرؤذةي وةبـةرهَينان اةطــةر        

َي بكرَيتش لةوةشةوة بَيت ثارةي بؤ بهَيندرَيتش اةمةش هـةر دةوري هةيـة   هَيبةه 1111نةتواندرا لةساَلي 
وةك وةبــةرهَينانش خــؤي لةخؤيــدا اةمــةش وةبةرهَينانــةش لــةوَيوة اةتوانــدرَيت ن ــَل بكرَيــتش اةطــةر بَلــَيني 

 .لةكوَيوة اةو ثارةي بؤ بهَيندرَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ز حممد شارةزووريش فةرمووسوثاس بؤ هةنابتش بةِرَي
 

 :بةِرَيز حممد امحد علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةش منيش بةهةمان شَيوة داواي 19كة اَيستا لة اةصَلي ثرؤذةكةدا ماددةي  15سةبارةت بةماددةي : يةكةم
كة لةثاَل قةرزي هَيبةهَيكردني اةو بِريارةي حكومةت دةكةمش كة بؤ الدَيكاني داوةش لة ساَلي ثارش بؤ اةوةي 

دؤالر بـدات بـةو كةسـانةي كـة لـة الدَيكـان خـانوو دروسـت دةكـةنش بـةيم تـا اَيسـتا              2511عةقاريدا يةكي 
كاتةوة كة بؤضي هَيبةهَي نـةكراوة؟ش  بهَيبةهَي نةكراوةش اومَيد دةكةم كة بةِرَيز هةنابي وةزير اةوة ِروون

ثَيشـنيارَيكب  : خـةَلك بطةِرَيتـةوة بـؤ الدَيكـانش دووةم    ضونكة اةوة بةِراسَ هاندانَيكي حكومةتة بـؤ اـةوةي   
هةية بؤ بةِرَيز وةزيري دارايي اةوانةي كة اَيستا لـة الدَيكـانن و تـا اَيسـتا موعامةلـةي سـولفةي عـةقاريان        

 11كردووةش بةس وةريـان نـةطرتووةش مـن ثَيشـنياري اـةوة دةكـةم كـة لةسـةر كؤنةكـة نـةبَيتش بـةَلكو اـةم             
من لةوة دةضـَي اـةوةيان لةسـةر    : تةوةش اةطةر بكرَيت اةوانةي كة وةريان نةطرتووةش سَييةممليؤنة بيانطِرَي

ِروونكردنةوةكةي بةِرَيزان لةليذنةي ياسايي اةضمة خارجيي اةو مةوزوعـةش بـةس ثَيشـنياري اـةوة دةكـةمش      
نيارمان كـرد بـؤ   لةبةر اةوةي كـة ليذنـةي ثَيشـمةرطةيةو اَيمـة لةسـةرةتاي مـاددةي يةكـةم كؤمـةَلَيك ثَيشـ         

ــتش نــازامن هــةنابت      ــداين كةلــةم ماددةيــةدا هَيبــةهَي بكرَي ثَيشــمةرطةش هَيطايــان نــةكردةوةو وةعــديان ثَي
ِرَيطامــان دةدةيــت اــةو ثَيشــنيارانةي ليذنــةي ثَيشــمةرطة هــارَيكي تــر دووبــارة بكةينــةوةش يــان نــا؟ش ديــارة    
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كة هةموومان باسي اةوة دةكةينش كـة هـةمووي   مةسةلةي ثَيشمةرطةش اةوة هةموومان لةم هؤَلي ثةرلةمانة 
هيالكة وماندووبوونةش اةم اةزموونةش ثاراستينش دةستكةوتةكان هةمووي هي هَيزي ثَيشمةرطةيةش بةيم من 
بةداخــةوة دةَلــَيبش هطــة لــةليواكان اةوانــةي كــة اَيســتا دانــراونش اةوانــةي كــة ايســتيفادةي لــةم اةزموونــة  

هــةزار  311طةي كوردســتانةش منوونةشــب بــؤي اةوةيــة تااَيســتا مووضــةيان  وةرنــةطرتبَيت هَيــزي ثَيشــمةر
هـةزار ايـدارة    311هةزارةوش نازامن ضةندي ترةش اةوةش ِراست نيةش نـازامن كـَي لـة اَيمـة بـة       185دينارةش 

نة كة دةكات؟ش بةيم ثَيشمةرطة ايدارة دةكاتش بؤية اَيمة ثَيشنيارَيكمان هةية بؤ حكومةتش اَيستا اةو ليوايا
بـةدواوةش تـا    1115بةسوثاسةوة حكومةت دابـيين خةرهيـةكاني هَيـزي ثَيشـمةرطةي كـردووةش كـة لةسـاَلي        

اَيستاش حكومةتي مةركـةزي اـةو ثـارةي نـةداوةش داوا دةكـةين اـةو ليوايانـة تةشـكيل اـةكرَيتش كؤمـةَلَيك           
ة دَيـت شـتَيكي ِرةمـزي بـؤ هَيـزي      ثَيشمةرطة لة خارجيي اةم ليوايانةدا دةمَينَيتةوةش لة بودهةي تةكميلي ك

ثَيشنيارَيكي ترمـان هـةبوو بـؤ مةسـةلةي بةركـةوتوواني ضـةكي       : دوو: ثَيشمةرطة دابني بكرَيتش اةمة يةك
كيمياويش كة كؤمةَلَيك خةَلكي زؤر لة هةَلةجبة لة قةرةداغش لة باليسانش لة هةموو شوَينةكاني كوردستان لـة  

كيميـاوي كـةوتوونش اةمانـة تـا اَيسـتا ثارةيـةكيان بـؤ دابـني نـةكراوة           بادينانش كؤمـةَلَيك خـةَلك بةرضـةكي   
لةاليةن حكومةتةوةش بؤية داوا دةكةين وةك اةو سندوقانةي كةدانراونش حكومةت ثشـتيوانيةكي اةوانـةش   

زةوهييـة بـووش   : بكاتش بياننَيرَيتة دةرةوةش ضونكة ضةند ساَلَيكة زؤريان بةهؤي نةخؤشيةوة دةنـاَلَيننش سـيَ  
ناَل وذن بؤ شةهيد كة حكومةت ثَيشد سةرئ دةكـردش بـةيم بـة بِريارَيـك سـاَلي ثـار بـِراوة اـةو زةوهيـةش          م

 ةثَيشنيار دةكةينش كة حكومةت هارَيكي تر بةو بِريارةي خؤيدا بضَيتةوة بؤ طةِراندنةوةي دةرماَلةي زةوهي
 .بؤ منداَلي شةهيدش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيز النة ضةلةبيش فةرمووسوثاسش بةِر
 :بةِرَيز النة امحد ضةلةبي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثشتطريي لة ِراثؤرتي ليذنةي دارايي و اابووري دةكةمش بةيم خـاَلَيكي طـرنطد هةيـة بـةالي منـةوةش اـةويش       
ةزاننش ويتـي  كةرتي طةشتوطوزارةش حةزدةكةم اةو كةرتة ايهتيمامَيكي زؤري ثَي بدرَيتش ضونكة بةخؤتان د

اَيمة هةرَيمي كوردستان دةوَلةمةندة بة تةبيَةو بة اةو طةشتوطوزارةي كةهةيةتيش دةبينني كة دةوَلةتاني 
دةرةوة اةو طةشتوطوزارةشيان نيةش اةو تةبيَةشيان نيـةش دةبيـنني كـة سـووديان لـَي وةرطرتـووةش بـةيم لـة         

داوا دةكةم لةحكومةتش طرنطي بةو كةرتـة بـدرَيت    هةرَيمي كوردستان سوود لةو مةهالة وةرنةطرياوةش بؤية
لةِرَيطاي اةوةي كةبِرَيك ثارةي بؤ تةرخان بكرَيتش يان لةِرَيطةي بان َيك كـة تايبـةت بَيـت بـة طةشـتوطوزارش      
وابَيـت كةسوودي لَي وةربطرينش وة لةهةمان كاتيش هةلي كار دابني دةكرَيـت بؤهاوويتيان كة دةتوانن لـةو  

ر بكةنش اَيمة ضةند ثةميانطامان هةيةش لةمةهالي سياحةداش دةبينن خةرجيمان هةيـةش دةتـوانن   مةهالةدا كا
 .سوود وةربطرن و لةوكةرتة كار بكةنش سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش بةِرَيز طؤران اازادش فةرموو

 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 151ن كرانش بةس ايزافةيةك دةخةمة سةر قسةكانش لةبِرطةي دووةم كة باسي اةو هةرضةندة قسةكاني م
مليار دينارة دةكاتش كـة وةك ثَيشـينة بـؤ ثـرؤذةي نيشـتةهَيبوونش كـة بـدرَيت بةناحيـةو طونـدةكانش اَيمـة           

ركرد مليارمان دانا بؤ يارمةتي سندوقي ايسكانش دواتريش حكومةت بِريارَيكي دة111لةبودهةي ساَلي ثار 
دؤالرة بةالدَيكانش طرفتةكة اةوةية تا اَيستا خةَلكي الدَيكان ضاوةِرواني اةم ثارةيةنش  2511بؤ ثَيداني اةو 

من ثَيب خؤشة لةو ماددةيةدا ِرةاي سةراحةتي وةزارةتي دارايي وةربطرين و اةمة يـةكال بكةينـةوةش اةطـةر    
هَيطاي بكةينـةوة بـؤ اةمسـاَلش وة اةطـةر ناكرَيـتش       اةم ثارةية سةرف دةكرَيتش اةوة دةكرَيت لةم بِرطةيةدا

هؤكارةكان بؤ خةَلك ِروونبكرَيتةوة لةوة زياتر خـةَلك ضـاوةِرواني اةمـة نـةكاتش هطـة لـةوة مـن ثشـتيواني         
ي ثـَي هَيبـةهَي بكرَيـتش اةطـةر اـةو ياسـاية        1118ي سـاَلي  (2)اةوة دةكةمش كةلةو ثارةيةدا ياسـاي ذمـارة  

ة حكومةتش سة راتي تَيداية دةكرَيتش بـؤ كارااسـاني حكومـةت تةعديلةكـة بكـاتش      طرفَ هةية سةبارةت ب
هطة لةوةش ثَيشـنياري اـةوة دةكـةمش هـةر لـةم ثابةنـد بوونانـةش حكومـةت ثابةنـدبووني خـؤي بةهـةردوو            

 .ي ثَيشمةرطةو كةم اةندامي ثَيشمةرطة بكاتش زؤر سوثاس(32)و( 38)ياساي ذمارة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز قادر حسنش فةرموو
 :بةِرَيز قادر حسن قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي بودهـةي وةطةِرخسـنتش ضـةند ثةرلـةمانتارَيك ثَيشـنيارمان كـردش كـة        %11هةروةكو لة كةمكردنةوةي لة 

انةي توركياشش ش لة اَيران طةِراونةتةوةش هةروةها اةو1668تا  1661قةرةبووي اةو ااوارانة بكرَيت كة لة 
من ثَيشنيار دةكةم لَيرة بةبِرطةيةك ااماذة بةو قةرةبوو كردنةوة بدرَيتش هةروةها ثشتطريي لة ِراي بـةِرَيز  
كاك حممد شارةزووي دةكةمش بؤ هاوكاري كردن و خؤشطوزةراني وةزعي ثَيشـمةرطةش هـةروةها ثشـتطريي لـة     

 .كةرتي طةشتوطوزار بدرَيـتش زؤر سوثاسِراي نيشتمان خانيش دةكةمش لةوةي كة زياتر طرنطي بة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز فازَل بةشارةتيش فةرموو
 :حممد قادر فا لبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــداش        ــةِرَيزم ايشــارةتيان ثَي ــؤ قســةكانش كــة اــةو برايانــةي ب ــت ب ــت ثَيداضــوونةوة بكرَي بةِراســَ هــةر دةبَي

ــة ــِري     بةحةقي  ــةو ب ــةش ل ــنيارةكامن اةوةي ــة ثَيش ــةكَيك ل ــيش ي ــرؤذةي    151ت من ــةبؤ ث ــارةي ك ــار دين ملي
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نيشتةهَيبوون دانراش اةمة بةِراسَ شتَيكي زؤر زؤرباشةش بؤية ثَيب باش بوو كة قسةي لةسةر بكـةمش اةمـة   
رش بـة طونـدةكان   دؤال 2511بووة بة طرفتَيك لةالي طوندةكان بةتايبةتيش ضونكة سـاَلي ِرابـردوو قـةرار درا    

بدرَيت وةكو مينحةش دياري حكومةت بَيتش اةوة هَيبةهَي نةكراش من ثَيشنيار دةكةمش اةطةر هَيبةهَي كـراش  
اةمـة وةعـدة بةخـةَلكي دراش بـةس هَيبـةهَي نـةكراش هـةر لةهـةمان          1111ساَلي ِرابردوو بطرَيتةوةش سـاَلي  

مليـار دينـاري    15كومةتي هةرَيمي كوردستان كة بِري ماددةداش لة بِرطةي سَييةمش لةطةَل دةستخؤشيب بؤ ح
بؤ ثشتيواني كردن لة سندوقي قـةرز بـؤ ثـرؤذة بضـووكةكان تـةرخان كـردووةش مـن لَيـرةدا يـةك ثَيشـنيارم           
ــَيب         ــن دةَل ــكةر دةرضــووش م ــاري زؤر دَلخؤش ــةَلَيك بِري ــووداش كؤم ــتنةكاني ثَيش ــةت لةدانيش ــةش بةحةقي  هةي

ةري مزطةوتةكانيش زؤر ستايشي ثةرلةماني كوردسـتان كـراش كـة هـةمووماني     بةسوثاسةوة لة زؤربةي مينب
من ثَيشنيار دةكـةم  ( ثرؤذة بضووكةكان)دَلخؤش كردش من لَيرةدا يةك ثَيشنياري تر دةكةمش كة لَيرةدا اةَلَيت

بي اةو بِرة ثارةي كة وةك قـةزر دةدرَيـت ببَيـت بـة مينحـةش ضـونكة بةِراسـَ اةمـة دوو اليـةني زؤر ايجـا          
اــةو ثــرؤذة بضــووكانة دةبنــة : زيــاتر هــةلي كــار بــؤ طــةجنان دةِرةخســَينَيتش دووةميــان : تَيدايــةش يةكــةميان

ثــرؤذةي طــةورةش لةهــةرَيمي كوردســتانداش ضــونكة متــوح لــةالي خــةَلك دروســت دةكــاتش كــةوا زيــاتر كــاري     
بَيـت بـة مينحـة بـؤ طـةجنانش      وةبةرهَينان بكات لةهةرَيمي كوردستانداش اةمة كـارَيكي زؤر ايجابيـة اةطـةر ب   

خاَلَيكي تـر هـةر بـؤ ثشـتيواني لـةبرايامن كـاك حممـد شـارةزووري و كـاك قـادر حسـنش اـةو بةِرَيزانـةي كـة               
ثَيشديش مؤَلةتت ثَيداش بةرِوَيز سةرؤكي ثةرلةمانش بـاس لـةوةزعي ثَيشـمةرطة بكرَيـتش بةِراسـَ ثَيشـديش       

وا اَيمــة دةتــوامن بَلــَيب خؤشــبةختانة كَيشــةمان لــة ذيــان و  زؤر باســي لَيــوة كــراش بــة بــِرواي مــن لةمــة بــةد 
مووضةي اةو ثَيشمةرطانة نابَيت كة دةضنة ناو ليواكانش يان لة ليواكاندا تةشكيل دةبنش كَيشـةي اَيمـة اـةو    
ثَيشمةرطانة دةبن كة لةدةرةوةي ليواكاننش بةتايبةتي ثَيشمةرطةي بارةطاكـانش زَيِرةظـانيشش بـةِرَيز سـةرؤكي     

لةمانش هةتا اَيستا دةتوامن بَلَيب هيزَيكي زؤر تؤكمةي هةرَيمي كورستانةش هةتا اَيستا لةناو هيض كـام لـة   ثةر
باسةكاندا ننيش بؤية ثَيشنيار دةكةم لةضارةسةركردني كَيشـةي ثَيشـمةرطةش بـةعام كَيشـةكة هـي ثَيشـمةرطة       

شةو طرفت و ذياني ثَيشمةرطة نةكـةين  بَيتش كة هةشت ليواكةش ضارةسةر دةبَيتش با دواي اةوة باس لة كَي
بةيةكجاريش بؤية با هي اةواني تريش ضارةسةر بكرَيت بةيةكجاريش ااخر خـاَلبش كـة ثَيشـد لـةو بةِرَيزانـة      
باسيان لة طةِراوةكاني اريان كردش كة اةوانة بةِراسَ كَيشةيةكي زؤر طةورةيةش لةناحيةيـةكي بضـووكي وةك   

ةيةش لةو بةِرَيزانةي كـة لـة اـاوارةيي اَيـران طةِراونةتـةوةش هاوسـةرةكانيان       كَيشةي خَيزاني ه 151طةرمكش 
اريانيةش بةِراسَ زؤر شت مشوليان ناكاتش اةمة بووة بة كَيشةيةكش هةتا يةكَيك لةو طرفتانةي كـة هةيانـةش   

سـةرةش كـة   دةَلَينش اةو هاوسةرةي كة مووضة خؤرةو هاوسةرةكةي اريانيةش ثاشان مووضةكة نادرَيت بـةم هاو 
منــداَلي هةيــة لــةم ثيــاوةش اةمــة بةِراســَ كؤمــةَلَيك طرفتــةش لــةنفوس طــرفَ هةيــةش هــةوازي ثَينادرَيــتش   
هيوادارم اةم طرفتةش هي طةِراوةكاني اَيرانش كة فةزَليان بةِراسَ لةسةر اـةم اةزموونـة هةيـةش ضارةسـةر     

 .بكرَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ِرَيز ناسك تؤفي ش فةرمووزؤر سوثاسش بة
 :بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دؤالرةكــةش  2511ديـارة مــن ســةرةتا اــةو خاَلــةي كــة بـةِرَيزاني ثــَيش مــن ايشــارةتيان ثَيكــردش مــةوزوعي    

ثشـتطريي   كةوةك مينحة اـةدرا بـة الدَيكـانش بةِراسـَ اـةوة خـاَلي يةكةمـة كةنووسـيومةش بةِراسـَ منـيش          
ــر          ــاَلَيك دراوةش دوات ــةوة س ــَين ا ــدةكان زؤر دةَل ــةوة طون ــرش ضــونكة ا ــةوة هــارَيكي ت ــة نايَلَيم ــةمش بؤي لَيدةك

مةتريـةك ايجـازةي خـانووي     111وةستَيندراوةش خاَلَيكي تر وةزيري دارايـي ايشـارةتي دا بـةوةي كـة هـةر      
ََش اومَيدةوارم لةم ما ددةيةدا لةبِرطةي يةكةمداش اةوة زياد بكرَيتش هةبَيتش اؤتؤماتيكي سولفةكةشي دةدرَي

مـةتريش دةكـات كـة ايجـازةي خـانووي هـةبووش خـاَلَيكي تـر          111مادام بةثَيي ايجازةيةش بوترَيـت مشـولي   
اةوانةي ِرةقةمي شارةوانيان هةيةش بةس تاثؤ نيةش لةو شوَينانةش كة بةِراسَ حكومةت بةرثرسيارة تااَيستا 

ــة   ــةكردووةش اةمـ ــاثؤي نـ ــةش تةنانـــةت    تـ ــةتاثؤيان نيـ ــوَينانةي كـ ــةو شـ ــردووة لةزؤربـــةي خـــةَلكي اـ واي كـ
خانووةكانيشيان تاثؤيان نيةش زةوييةكانيان ِرةقةمي شارةواني هةيةش بـةس تاثؤيـان نيـةش لةشـوَينَيكي وةكـو      

ةكة هةَلةجبةش لةبةر اةوة كةمدين كةس ايستيفادة دةكات لةو سولفةيةش بؤية اةكرَيت مادام بةرثرسيارَيتي
لةاةستؤي حكومةتةش ضونكة تـا اَيسـتا تـاثؤ نـةكراونش اـةكرَيت اةوانةشـي كـة ِرةقـةمي شـارةوانيان هةيـةش           
بتوانن سوودمةند بـن لـةو عـةقارةش ضـونكة بةِراسـَ كَيشـة اةخاتـة اـةو شـوَينانةي كـة تـا اَيسـتا كَيشـةي              

ةم ماددةيةدا ثَيش اةوةي لة ماددةي تاثؤيان هةيةش لةزمنيان شوَينَيكي وةكو هةَلةجبةو سةيد صادقش اَيمة ل
سَييةمش اةو ِرَيذةية كةم بكةينةوةش اةم ماددةية خؤي لة حكومةتةوة بؤمان هاتووةش تةسبيت كراوةش كةواتة 
اَيمة دةتوانني اَيستاكة بةكةمكردنةوةكة بِرَيـك لـةم مادانـةمان ضارةسـةركردووةش اـةكرَيت اَيمـة بـةعزَيك        

اَيـرةش كـة دواتـر وةزارةت خـؤي دابـيين بِرةكـةي بكـاتش لةوانـة كـةزؤر باسـكراش           ماددةي تري زيادة بهَينينـة  
دةرماَلةي ثيشةيي بؤ توَيذةرة كؤمةييةتيةكانش كة بةِراسَ اَيمة زؤر ثَيويستيمان بة توَيذةري كؤمةييةتي 

ثَيويسـتيمان بـة   هةيةش ضونكة اَيمة لةسةردةمةكاني تردا نةمانثةرذاوةتة سةر اةم بوارةش بـةيم اَيسـتا زؤر   
توَيذةري كؤمةييةتي هةيةش اةو مووضةي كـةثَيي تـةعني دةبـن زؤر زؤر كةمـةش اـةكرَيت بـةخاَلَيك بَلـَينيش        

ي مووضـة ايسـميةكةيان كـةمد    %25دابني كردني دةرماَلةي ثيشـةيي بـؤ توَيـذةرة كؤمةييةتيـةكان كةلـة      )
و ياسا ناسـانش كةبةِراسـَ اةمـة كَيشـةيةكي لـةناو      ش خاَلَيكي تر دةرماَلةي ترسناكي بؤ مافثةروةران (نةبَيت

وةزارةتي داددا دروست كردووةش اةَلَين اةو بةِرَيوةبةرايةتيانةي كة سةر بـة اةجنومـةني دادوةريـنش اةمانـة     
يان بؤ سةرف دةكرَيتش بةيم اةوانةي تر كةسةر بةوةزارةتي دادنش هةر لةناو يةك دااريةدانش بـةيم  %51لة 

ابني ناكرَيتش اةمةش ناعةدالةتيةك دةخاتـة نَيـوان هـةمان  شـةهادةش عادةتـةن اينسـان مـن        ختورةيان بؤ د
هةمووهار اةم قسةيةش دةكةمش تةحةمولي نةبووني دةكاتش اةطةر عةدالةت بةرثا بَيـتش قورسة تؤ لةيةك 

ةرف دةكرَيـتش  ي بؤ سـ %51دااريةدا بيتش بةيةك شةهادةش بةيم يةكَيكيان سةر بة اةجنومةني داوةرييةش لة 
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اةمةي تر كةسةر بةاةوان نيةش بـؤي سـةرف ناكرَيــتش بؤيـة اةمـة حةقـة بةماددةيـةك ديـاري بكـةينش كـة           
 ...ختورةيان بؤ دابني بكرَيتش بؤ هةموو اةوانةي كة سةر بةمافثةروةران و ياسا ناساننش 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــةش اــةوةي كــة نةفــةقات ثَيشــكةش اــةكات اــةبَيت   تكايــة لــة بابةتــةكان دةرمةضــنش وةرنــةوة ســةر بابةتة 
واريدةكةش ديار بَيتش يةعين واريدةكةي لةكوَيوة دةهَيننيش ضونكة نةفةقات بِريارمـان لَيـداوة ديـاريكراوةش    
اةطةر نةفةقاتي تر هةبَيتش اةبَي بزانني واريداتةكةي لةكوَيوة دَيت؟ش بةس تكاية وةرنةوة سةر بابةتةكةي 

 .خؤمانش فةرموو
 :بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشت كةوك وكش لةبةر اةوةي اةم ماددةية خؤي ثَيشد لةحكومةتـةوة واهـاتووةش يـةعين اؤتؤمـاتيكي     
خؤي دابيين اةمانةي كردووةش بةيم اَيمة هاتني لةو ضاكسازييةي كة ثةرلةمان كرديش كة بِرَيكمان داشكاند 

اتــةكانش هــاتني ضارةســةري هةنــدَي شــتمان كــردش كةواتــة اَيمــة دةتــوانني اَيســتا لــةهَيطاي اــةوة    لــة نةفةق
 .بةعزَيك شَ تر دابنَينيش كةوةزارةت دواتر خؤي تةرتيباتي بؤ بكاتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز كوَيستان حممدش فةرموو
 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةم       ــةش يةك ــنيارانةم هةي ــةم ثَيش ــةميش ا ــةمش خــاَلي يةك ــةي يةك ــن لةســةر بِرط ــينةي   : م ــي ثَيش ــني كردن داب
مليؤن دينارةش ساَلي  11خانووبةرةش وةكو لةسةرةتادا بِرةكةي هةيةش ثَيويستة لَيرة بِرةكةي بنووسرَيـتش كة 

َيت لـةنَيوان ثارَيزطـاش قـةزاش ناحيـةش طونـدةكانش بةهـةمان شـَيوة        ثار اةوةمان تةسبيت كرد كة يةكساني هـةب 
ــةو     ــد ا ــؤ تةاكي ــرةدا بنووســرَيتةوةش ب ــتش    11اةمــة لَي ــؤ هــةموويان بَي ــة ب ــةش  )مليؤن ــاش قــةزاش ناحي ثارَيزط

 111يةكسان بَيتش هةروةها كَيشةيةك هةيةش كة ثَيشد زؤر لةاةندامان باسيان كـردش مةسـةلةي   ( طوندةكان
ــرةدا هَيطــاي    111اةوانــة اــةو خةَلكــة هــةذارةن كــة نــاتوانن زةوي   مةتريــةش  مــةتري بكــِرنش ثَيويســتة لَي

بكرَيتةوةش بؤ اةوةي اةمانيش سوودمةند بن لَييش ثشتطريي اةو ِرةايةي ناسـك خـانيش دةكـةمش مةسـةلةي     
اليي بكةينـةوةش بـؤ   زةوي بَيتاثؤ كة اَيمة نةمانتواني لَيرةداش اـةو ياسـاية دةربكـةينش كـة اـةو كَيشـةية يـةك       

هةيـة و هةنـدَي طـةِرةكيش هةيـة     ( قـةزاش ناحيـةش طونـد   )اةوةي اةوانيش سوودمةند بنش ضونكة كؤمـةَلَيك  
 25تاثؤي نيةش هةروةها من لة دانيشتين يةكةمش لةثَيشنيارةكاني فراكسيؤني طؤِران اةوةم باسكردش كة اـةو  

ايي لةساَلي ثَيشوو اةدراش اَيستاش هةر بةردةوام بَيت و وةرةقةيةي طوندةكانش كة بة بِريارَيكي وةزارةتي دار
وةرةقةيــة بــدرَيت بــة  25بــدرَيتش بؤيــة اــةو ثَيشــنيارةي فراكســيؤني طــؤِران دووبــارة دةكةمــةوةش كــة اــةو 
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طوندةكانش لةسةر خاَلي دووةم و سَييةم ثَيويسـتة اـةو بِرانـة ديـاري بكرَيـتش ضـونكة ثَيشـد دةستنيشـامنان         
مليار دينارةي كة دانراوة بؤ سندوقي نيشتةهَيبوونش من ثَيشنيار دةكةم  151اةو : ي دووةمكردووةش بِرطة

كةوةك لة دانيشتنةكاني ثَيشووش زؤر لةاةندامانيش باسيان كردش اَيمةش وةك فراكسيؤني طؤِران يةكَيك لـة  
نش بــةثَيي ياســاي مليــاري دابنــدرَيت بــؤ دروســتكردني يةكــةي نيشــتةهَيبوو  26ثَيشــنيارةكامنان بــووش كــة 

كة بةِراسـَ ياسـايةكي زؤر بـاش بـووش زؤر خـةَلكي هـةذار ايسـتيفادةي لَيدةكـةنش          1118ي ساَلي (2)ذمارة
ضونكة بة تةهروبة تَيطةيشتني اةم يةكةي نيشـتةهَيبوونانة كـة دروسـت دةكرَيـتش خـةَلكي هـةذار و اـةو        

مليــاري بــؤ اــةوة  26بــةثَيي اــةم ياســاية خَيزانــة تازانــةي كةدروســت دةبــنش ايســتيفادةي لَيناكــةنش بؤيــة  
دابندرَيتش لةسةر بِرطةي ضوارةمش كة اةطةر مايةوةش وةك اةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي النةبراش ثَيويسـتة  

مليؤنش اةو ثَيشنيارانةش كةمابوون ثَيويستة لَيرةدا هَيطاي بكرَيتةوةش وة  5مليؤن و نيوة بكرَيت بة 1اةو 
اني تر هةندَي لة اةنداماني ثةرلةمانيش باسيان كردش اَيمةش لة ِراثؤرتي فراكسيؤن و ثَيشد لة دانيشتنةك

لَيرةش با ان كردبووش ااراستةي هةنابيشتمان كردش بِرَيك دابنـدرَيت بـؤ بةركـةوتوواني ضـةكي كيميـاويش      
ــةي منــدايني شــةهيدش كــة ثَيشــد هــةبووش بــةيم دواي دةرضــووني    ياســاكةيان  هــةروةها طةِرانــةوةي دةرماَل

بةداخةوةش اةم دةرماَلةية بِراش كة ثَيويستة منداَلي شةهيد دةرماَلةي هةبَيتش هةروةها اةو ثَيشنيارة دووبار 
دةكةمــةوةش كــة مووضــةي هَيزةكــاني نــاوخؤ ِراســتة ثَيشــد زيادمــان كــردش بــةس بةِراســَ ثَيشــمةرطةش زؤر    

ةوةي سـلَيماني و هـةولَيرداش بؤيـة ثَيويسـتة     هـةزاري هةيـةش هيـاوازي هةيـة لةبـةيين اـ       321مة دورن كة 
اةمةش ضاك بكرَيتش هةروةها ثشتيواني اةو ِرةايةي ناسك خـان دةكـةمش كـة ثَيشـد بـاس كرابـوو لةاليـةن        
اةنداماني تريشةوةش توَيذةري كؤمةييةتي لَيرة هَيطاي بكرَيـتةوة كـة لَيـرة دةرماَلةيـةكيان بـؤ دةستنيشـان      

 .بكرَيتش زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز كاردؤ حممدش فةرموو
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تةاكيد لةسةر ثَيشنيارةكاني كوَيستان خان دةكةمةوةش سةبارةت بة خاَلي يةكةمش هـةم بـؤ يةكسـانيةكةش    
مـةتري دةَلـَينيش باشـة     111نة دةدةين كة ِروومان تَيدةكةنش بـؤ  هةم اةوةي كة اَيمة زؤر بةَلَين بةو خةَلكا

اةرارة ضارةسةري دةكةينش لةكاتَيكدا كة دَيتة سةر كاري ِرة ـي يةكسـةر نـابَيش حةمتـةن اةمـة ايجـازةي       
ــرةدا ض بــة بِريــاردانش ض       ــتش كَيشــةيةكة وةكــو اــةوة وايــة كــة بؤيــان نــةكرَيتش لةبــةر اــةوة حةقــة لَي دةوَي

بكةينةوة كة دةكرَيـت يـان ناكرَيـتش عـيالج كردنـ  اـةم كَيشـةية يـان          ااطاداريان نةكردش خةَلك  بةنةبوونش
ضارةسةركردن  كَيشة  سـةد مـةتر  دةتـوانَ  اـةم ِرووبـةرة  كـة هةيـة بِرَيكـ  ديـار  كـراو  بـؤ دانـراوة             

 3و  1  خـاَل   دابةش بكرَيت لةسةر هةردووكيانش اةمة هؤرَيك لـة ضارةسـةركردن بَيـتش بـؤ ديـار  كردنـ      
اةمانة حةقة بِرةكة ديار  كراو بـَ ش ضـونكة اةطـةر بِرةكـة ديـار  نـةكرابَ  لـة كـوَ  سةرضـاوةكة  دابـني           
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كة بِراوة هةر ديارميان كرد كة حةقة ثشتيوان  كةرت  كشتوكاَل  بكرَيتش بؤ % 11دةكات؟ لة ثَيشنيارةكة  
مليـار هـةروةكو    126ة مينـةح ديـار  كـراوة بـة     سندوق  دووةم يان ثارةدان بة سندوق  نيشتةهَ  بوون ل

بةِرَيز وةزير  داراي  طوت  بةس ثار دوو سـةد مليـار  بـؤ ديـار  كـراوةش دةمـةوَ  بـةِرَيز وةزيـر ثـَيب بَلـَ            
ية دانراوةش دوو سةدةكة ض  ىَل هات؟ اةمة خاَلَيكيانش خاَل  ترش اَيمة ياسايةك 151لةسةر ض اةساسَيك اةم 

ثــاريش تةاكيــدمان لَيــ  كــردةوة كــة خــةَلك  كــةم دةرامــةت يــةعن   2ياســا  ذمــارة  ةوة 1118هةيــة لــة 
حكومةت مولزةمة نةك بة اارةزوو  خؤ ش حكومةت قانونة و مولزةمـة كـة بِرَيكـ  ديـار  كـراو  بودهـة       

ش لةم ِرؤذانة  اَيمة ثرؤذة ياسـايةك هـات بـؤ يارمـةت  دانـ  فةرمانبـةران        2تةرخان بكات بؤ ياسا  ذمارة 
   2كةم دةرامةتش ليذنة  ياساي  اةم ياساية  ِرةت كـردةوةش طوايـة ضـونكة ياسـايةك هةيـة ياسـا  ذمـارة        

ش اةم كَيشةية  ضارةسةر كردووةش لة كوَي  ضارةسةركردووة كة ثارة  بؤ دانانرَ ش كة بودهـة  بـؤ    1118
ةينش ضــونكة اــةم ســندوق  ديــار  ناكرَيــت؟ لةبةراــةوة حةقــة اَيســتا اَيمــة لَيــرة عيالهــ  اــةم ياســاية بكــ

نيشتةهَ  بوونة سـةرةِرا  ثَيشـكةوتنَيك  طـةورة و ضارةسـةر  كَيشـة  نيشـتةهَ  بـوون بةشـَيك  دةكـاتش          
بةيم بةِراست  بؤ خةَلك  كةم دةرامةت نيةش يةعن  اةم ياساية بؤض  دانراوة؟ بؤ ضارةسةركردن  كَيشـة   

حكومــةت خــؤ  هــَ  بــةهَ    دةكــاتش وةزارةتــ     خــةَلكَيك دانــراوة كــة داهــات  كةمــة و كــةم دةرامةتــةش   
مليارة بؤ  15اةوة  كة ثةيوةند  بة بِر   3ااوةدانكردنةوةش لةبةراةوة اةمة دةبَ  يةكالبكرَيتةوةش خاَل  

مليـؤن   11ثرؤذة  سندوق  قةرز  بضووكش من لة وةزارةت  كاروبار  كؤمةييةتيب ثرسيار كردش وت  مـن  
اةمـة كـة دَلنيـام نرخـ      / سروشـتيةكان وةرطرتـووة بـؤ اةمـةش اةمـة يـةكش دوو       دؤالرم لة وةزارةت  سامانة

  كـة لـة قـانون  بودهـة  عرياقـ  دانـراوةش       % 11و نيو شتَيك  واش اـةم   29نةوت بةرز بؤتةوةو اَيستا بة 
بةها  نرخ  نةوت كة بةشـَيك  بـؤ كوردسـتانة اـةم ثشـتيوانية  قـةرز  بضـووك لـةوَ  دابـني كـراوةش كـة            

دابنَينيش بة منوونة وةكـو سةرضـاوةيةك     2مليارة بؤ ياسا  ذمارة  15هةيةش كةواتة دةتوانني اةم  اةمساَل
داراي ش ضونكة لَيرة هيض زةرورةتَيـك نيـةش خـؤ  ثارةكـة لـة بة ـدا هةيـة و دانـراوة بـؤ ش بـةِرة   و بـة            

 .مليار  تريش  بؤ تةرخان دةكات؟ سوثاس 15قانونش بؤ حكومةت لَيرة 
 :سةرؤك  ثةرلةمان بةِرَيز

 .كاك برهان فةرموو
 :حسن بةِرَيز برهان رشيد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
لة بودهـة دةبَيـتش سةرضـاوة      83وةَلآل ثَيش هةموو شتَيك من لةِروو  قانونيةوة دةزامن بة ثَي  ماددة  

كة  زيـاد بكـة ش   بدؤزَيتةوة اينجا خةره  زياد بكة  يان خةره  تر بكة  يان اـةم خةرهيانـة نيسـبةتة   
  ميزانية  تةش يليمان بِر ش هةروا بَيت بةِرَيز من اةثرسـب لـة هـةناب  وةزيـر سـاَل       %11بةيم اَيمة لة 
مليارمان دانا بؤ سندوق  ايسكانش  111  بودهة بِر  1111  ساَل  1لةقانون  ذمارة  16ثار لة ماددة  

مليارميـان دانـا بـؤ ايستسـمار       51بـؤ زراعـةتش    مليارمـان دانـا   51مليارمان دانا بـؤ سـلفة  عـةقار ش     61
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مليارمان دانا بؤ تةمنية  ريازةش اةطةر دينارَيك  سةرف نةكراش زؤر لةم ثارانة سةرف نـةكراوةش   11زراع ش 
  بودهـة ثـارة  بـؤ بدؤزيتـةوةش اةمـة بةِراسـت  ثارةيـةك  زؤر          83اةطةر اةَلَ  اـةبَ  بـة ثَيـ  مـاددة      

تةخسيي كراوةش زاايدةن بةِرَيز بؤ دؤزينةوة  داهات زؤر بةسـيتةش بةدةيـةها بـاب      هةرماوة لةو بابانة كة
بةهةدةردان  اةوة  ثَي  دةوتـرَ  ايهـدار  مـاىل عـامش بةهـةدةردان  مـاَل  طشـت  تيايـة لـةم بودهةيـةش بـؤ            

مليــار  بــؤ تةخســيي كــراوةش مــن نــازامن اــةو        115منوونــة مينــةح  مونــةزةمات  علمــ  و ســةقاف      
ةماتانــة كــَين؟ كــة حةقــة بةِراســت  يــا هــةر دوومليــار بــؤ  كيفايةتــة يــان هــةر هــةموو  بــة كــامل    مونةز

مليار دينار دادةندرَيت بؤ سندوق  قروز  سـة رية لـةكاتَيك دا دةوَلـةتَيك      15بسِرَيتةوةش من نازامن ضؤن 
اتش تؤ دَي  بؤ كَيشة  وةك ِروسيا بةس بؤ دةعم  سناعات  خةفيفة ساينة ضوار مليار دؤالر تةخسيي دةك

مليار دةدة  بة مينةح  مونةزةمات  علم  و سـةقاف    115مليار تةخسيي دةكة ش بةيم دَييت 15طةنج 
كـة مــن نــازامن اــةم مونةزةماتانـة كــَين و لــةكوَين؟ خــؤ اَيمـة دةزطــا  ناســاو اةمانــةمان نيـة تــا ثــارة  بــؤ     

ةلـةفزيؤن اـةم حكومةتـة يـةك تةلـةفزيؤن       تةخسيي بكةينش بؤ دؤزينةوة  داهـات سـيانة  مةحـةتات  ت   
مليارش ديَايةش نازامن ديَايـة بـؤ كـَ ؟     11مليؤنش سيانة  سةيارات  ساَلؤن  191هةيةش اةمة ه  ثةرلةمانة 

 ............. .مليارش  2مليؤنش ايحتفاالت  128
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

شـت مةسـرةف  تةلـةفزيؤن  ثةرلـةمان  كوردسـتان      تكاية كاك برهان وةرةوة سةر ماددةكةش هةر بـؤ ااطاداري 
مليؤن دينارةش هةربؤ ااطاداريتان زيـاتر نيـةش نـة مليـاردة و نـة مةاليينـةش فةقـةتش اـةويش بـؤ           13مانطانة 

ــة وةرةوة ســةر بابةتةكــة  خــؤتش       ــِرؤن ســةير  بكــةنش تكاي ــةش اــةوة حســابات ب موخةسةســات  موزةفةكان
 .فةرموو

 :حسن بةِرَيز برهان رشيد
 .ِرَيز سةرؤك  ثةرلةمانبة

بةِرَيز لة بابةتةكة الم نةداوةش دةبَ  سةرضـاوة  داهـات بدؤزيتـةوةش مـن ببـورة بـةِرَيز سـةرؤك  ثةرلـةمانش         
 2اةبَ  سةرضاوة  داهات بدؤزيتةوة من سةرضاوة  داهاتةكة بؤ اةو زيـاد كردنـة دةدؤزمـةوةش ايحتفـاالت     

يـار و نـؤ سـةد و بيسـت و حـةوتش اـةههيزة  تةسـوير         مليارش نةقل  موباشـر عـرب قةمـةر سـناع  دوو مل    
مايكرؤفيلب مليارَيك و ضوار سةد و سـ  و حـةوت مليـؤنش لـة شـوَينَيك  تـريش بـةِرَيز سـةرؤك  ثةرلـةمان          
اةههيزة  تةسوير  مايكرؤفيلب مليارَيك و ضوار سةد و س  و حةوت مليؤنش لةشوَينَيك  تريش نووسراوة 

ةد و س  و نؤ مليؤن دينارش بةِراست  مايكرؤ فيلب لـة دنيـا اةسـَلةن نـة بـاو       اةفالم  مايكرؤ فيلب ضوار س
مــاوةش اــةمِرؤ هــةموو هيهــاز  هاردةكةيــة كــة خــةزن دةبــَ ش مــن نــازامن حكومــةت  هــةرَيب شــتَ  لــة دنيــا    

 ........... .باو 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .انة باس  مايكرؤ و اةوانة دةكات؟ فةرمووكاك برهان وةرةوة سةر ماددةكة  خؤتش  دةبيخوَينةرةوة بز
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 :حسن بةِرَيز برهان رشيد
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

  181اةمة سةرضاوة  داهاتة دةيدؤزمةوةش اجور  مةهار  مليارَيك و سةدو ثةجنا و ضوار مليؤن تـا اَيـرة   
و قـةزا و ناحيـةكان و    دةربارة  ماددةكة باس  تةامين  قةرز دةكرَيت بـؤ حمافـةزات و سـةنتةر  شـارةكان    

مليؤن دينارةش لةكاتَيك دا مةواد  اينشاا  لةوَ  هةرزاندةش من داوا دةكـةم   31دَيهاتةكانش بةِرَيز لة بة دا 
وةرةقة حكومـةت  هـةرَيب ثـارش بِريـار  داوة كـة       25مليؤن دينارش دة تؤ تةماشا بكة  31لَيرةش بكرَيت بة 

ان بـؤ اـةوة  خـةَلك بضـَيتةوة دَ  و اـةو اةزمةيـة لـةناو شـاردا         بة هةدية بيـدات بةخـةَلك  طوندنيشـينةك   
مليـؤنش   11مليؤن بَيـتش نـةك    31نةمَينَ  و هةم خةريك  زراعةت بَ ش اةوةش تةسبيت بكرَيتش هةروةها 

لةبةراةوة  لة بة داش واية و مةواد  اينشاا  لةوَ  هةرزاندةش دةربـارة  مةشـاريَ  قتـاع  زراعـ  مـن      
يـش بـؤ ايستسـمار  زراعـ  كـة سـةرف نـةكراوةش         51مليـار بـؤ زراعـةت و     51كـرد ثـار   عةرز  هـةنابتب  

بةِراست  اةمة ويتَيك بيةوَ  زراعةت و سناعةت  ببوذَينَيتةوةو ببَيت بـةويتَيك  مـونتجش ناكرَيـت يـةعن      
 اةمــة ثارةكــة  بــؤ ديــار  نــةكرَيتش دةعمــ  مةشــاريَ  مةســرةف  ســناع  ثــار بةهــةمان شــَيوة ثــارة  بــؤ 
تةخسيي كراوةش كةض  اةمساَل ديار  نةكراوةش حةقة ديار  بكرَ  و بؤ  زياد بكرَيتش دةربارة  سـندوق   

مليــار  بــؤ  151ســندوق  ايســكان كــة ( ثانيااا)ايســكانش بــةِرَيز اةمــة ضــةند ثرســيارَيك دةهــوَلَينَ  اــةو   
ووهـار ثـارةش اـةو    مليـار  تـر  بـؤ تةخسـيي كـراوةش يـةعن  اةمـة د        126تةخسيي كراوةش لـة مينـةح دا   

اَيمة ثار موناقةشةيةك  توند ليََرة دروست بووش اةطةر بريمان / ثارةية دةضَ  بؤكوَ ؟  اةمة يةكةمش دووةم
بَيــت لــة ليذنــةكان و لــةناو ثةرلةمانــدا كــة اــةو ثارةيــة بةســوو بــة ســَر  فاايــدة نــةدرَيت بــة بانكــةكانش   

دةكةنش اةوة موناقةشةيةك  توند  دروست كـردش مـن    لةبةراةوة  بانكةكان خانوو  بة قةرز بؤ هاوويتيان
وةكــو ِرةاــ  خــؤم ثــَيب باشــة اــةو ثارةيــة اةطــةر نــةك بةقــةرز بــة هةديــة دراوةتــة هــاوويت  لــةوة باشــدة  
اةوثارةية بدرَيت سوو  بانكةكان  ثَ  بدرَيتش حةقة بؤمان ِروون بكةنةوةش اةمة سـوو  بـانك  تيايـة اـةم     

َلَيك  تـرم لـة سـلَيمان  بِريـاردراوة هةيئـة  ايستسـمار  سـلَيمان  ضـيد ايجـازة           ثارةية يان تيا  نية؟ خا
دروســت كردنــ  اــةم طونــد و شــارة هاوضــةرخانة نادرَيــتش لةبةراــةوة  ايجازةيــةك  زؤر دراوة و لــة اــيش  

ة   هـةرَيم  كوردسـتان  % 29كردندانش من نازامن كة ايجازة لة حمافةزةيةك  طةورة  وةكو سلَيمان  اةطةر 
وةستَينرا بَيتش اةم ثارة زؤرة بؤ تةخسيي دةكرَيتش اةمـة حةقـة بطوَيزرَيتـةوة بـؤ بـاب  تـرش مـن ِراموايـة         

 ..... .مليؤنش 5مليؤن و نيو دانراوة بؤ سلفة  زةواجش كة بِريار  دا بكرَيتة  1,5دةربارة  
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

وانة  كة بِريار  ىَل دراوةش لة نيزام دةرمةضـووش رهااـةن   مةطةِرَيرةوة سةر اة 1فةقةرة   59تكاية ماددة  
اةوان  تر لة هَيطا  خؤتان قسة مةكةنش تؤش بطةِرَيوة سةر اةوانة  كـة دةنطـ  بـؤ نـةدراوةش تكايـةش كـاك       

 .برهان فةرموو
 :حسني بةِرَيز برهان رشيد
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 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
با كةس نة موزايةدة بكةين بةسةر ثَيشمةرطة  22و  29كان  من ِرةايب واية ياساي ِراذة  ثَيشمةرطة ماددة
ةوة مةعاش  وةك بة دا  ىَل بكرَيتش اةطـةر ياسـايةكة    1118و نة خَير  ثَ  دةكةينش بِرياردراوة لة ساَل  

وةكو خؤ  حكومـةت هـَ  بـةهَ  بكـاتش هـيض ثَيويسـت بـةوة ناكـاتش اَيمـة ثـار شـةش ِرؤذ باسـ  مةعاشـ               
و ااسايشمان كردش بؤ ثؤليسيش حةق  خؤيانة هاوتا  بة دا بكرَينش دةربارة  اـةوة    ثؤليي و ثَيشمةرطة

مةتر  مشوىل سلفة  عةقار دةكاتش من اةوةش هةر يةكَيك  ترة لة موقتةرةحةكامنش دةربارة   111زةو  
 موخةسةسات  خةَلك  ح وق  لة دةوااري و لة وةزارةتـ  عـةدل و مةهلسـ  قـةزا سـَ  نـةوع موخةسةسـات        
هياوازةش اـةوةش ضـاك بكرَيـتش دةربـارة  كارمةنـدان  ايـدار  تةندورسـت  اـةوةش ضـاك بكرَيـت و هَيـ             

تـةفَيل بكرَيـتش لةبةراـةوة  ناكرَيـت      1118   2بكرَيتةوةش هةروةها ياسـا  خـانوو  نيشـتةهَي  ذمـارة     
هَ  بةهَ  نةكرابَ ش  ةوة دةرضووبَ  و ياسايةكة ماددةيةك  يان بِرطةيةك  حةرفَيك  ىَل 1118ياسايةك لة 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك ا اعيل فةرموو
 
 
 

 :حممد علي بةِرَيز ا اعيل سَيد
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

خوشك و برايان  بةِرَيزش ديـارة بـؤ هـةموومان مةعلومـة كـة سداكضـةر  اـابوور  لـة كؤمـةَلَيك سـَيكتةر            
نَيوان اةم سَيكتةرانةدا زؤر طرنطةش ِراستة اةهةم و زةرورية  ايحتياهـات  اابوور  ثَيك دَيتش هاوسةنط  لة

زؤرهار سـَيكتةرَيك زيـاتر فـةرز دةكـات لـة دانـان  بودهـةداش بـةيم اـةوة بـةو مةعنايـة نيـة كـة هـيض لـةو                
سَيكتةرانة فةرامؤش بكرَيتش ضونكة اةمانة بةِراست  كؤ  اـةم سـَيكتةرانة اـابوور  ويت دروسـت دةكـةنش      

ن بؤ خؤم يان بودهةكـةم خـراك خوَيندووةتـةوة يـان لَيـرة طـوَيب ىَل نـةبووة هطـة لـةوة  اَيسـتا وابـزامن            م
نيشــتمان خــان بــوو باســ  ســَيكتةر  طةشــتيار  كــردش كــة ثَيموايــة لــةم بودهةيــة لةوانةيــة طرنطــ  خــؤ    

ار   تةخسـيي  مليـ  26مليـارة  سـندوق  ايسـكان     126وةرنةطرتبَيتش بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم كـة لـةو     
بكةين بؤ سَيكتةر  طةشتيار ش ديارة طةشتيار  لة ويت  اَيمةدا لةسةر ااست  دةوىل رةقةمَيك  طةورة نيةش 
يان هةر رةقةم نيةش يان اةو اةهميةتة  نيةش بةيم خؤشبةختانة لةسةر هةو  عـرياق و  لـةناو عرياقـيش    

لةبةراـةوة  اـةم سـَيكتةرة بـة قةناعـةت  مـن        دا كوردستان اةو هةوة  هةيةت  بةِراست  هَيطا  سةرجنةش
مليارة بطَيِرينةوة بؤ سـَيكتةر  طةشـتيار ش قسـةيةك  تـر مـن دةمـةوَ         26حةقة طرنط  ثَ  بدةين و اةو 

لةســةر اــةو بــِرة ثــارة  دادةنــدرَيت بــؤ بــانك  ســناع ش مــن ديــارة بــة حــوكم  اــةوة  اةنــدام  ليذنــة       
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و وزة كة هاتنـة ال  اَيمـة باسـ  اـةو تةخسيسـة  ثارمـان لةطـةَل        ثيشةسازي و  وزةمش وةزارةت  ثيشةساز  
داكردنش بةِراست  هةتا طفتوطؤ  بودهة  اةمساَليش  اةو ثارةية ايتآلقةن نةكرابووش يـةعن  نةضـوو بـوو    
بؤ بـاب  هـَ  بـةهَ  كردنـةوةش اةمـةش بةشـَيك  طرنطـة و عيالقـة  بـةو ِرؤتينيـات  ايداريـةوة هةيـة كـة              

اهةية ديارة كؤ  وةزارةتةكان  ديكةش اةوةندة  من ااطادارم هةموو  اةو كَيشةيان هةبوو لةويت  اَيمة د
كة لةطةَل وةزارةت  مالية اةو كَيشةيان هةية و اةو ثارةيان بؤ ايـتآلق ناكرَيـتش كَيشـة  سـندوق  ايسـكان      

مــة لةبــةين  كَيشــةيةك  تــريش هــةبوو كــة ِراســتةوخؤ ثةيوةنــد  بــة وةزارةتــ  ســناعةوة هةيــةش بــةيم اة 
سةرؤكايةت  اةجنومةن  وةزيران و وةزارةت  ثيشةساز  و وزةش لةبةين  اةو ِرؤتينياتة زؤر زؤر تاخري بـوو  
بــووش دواهــار اةجنومــةن  وةزيــران بِريــار  دابــوو لةســةر اــةوة  اــةو ثارةيــة ضــؤن تةخســيي بكرَيــت بــؤ  

ارةيـة  كـة دانـراوة بـؤ سـندوق  ايسـكان       ثرؤذةكان  وةزارةت  سناعةش بؤية من ثَيشنيار دةكةمش اـةو بـِرة ث  
 .ِراستةوخؤ مرَيتة ذَير تةسةروف  وةزارةت  سناعة و ثيشةسازيةوة وش  زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.كاك د

 :تؤفي  بشري خليل.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

و ثشـتطري  لـة ِراثؤرتةكـةيان دةكـةمش بةنسـبةت      دةست خؤش  لة ليذنة  دارايـ  و ليذنـة  ياسـاي  دةكـةم     
ش اةم ثَيشينة  عةقارية شتَيك  باشة بةِراست  طرنطيشـةش  تام  قرا العقارى للمواطن /  1لة خاَل  /اوال

بةيم اةو كَيشةية  كةوا تا اَيسـتا مـاوة مةسـةلة  سـةد مةتريةكةيـةش منـيش ثشـتطري  لـة ِرا  هاوكـارامن          
ة حةل بكةينش ِراستة وةزارةت  داراي  عيالقة  بـةوة نيـة كـةوا سـةد مـةتر بَيـت       دةكةم كةوا اةو مةسةلةي

يان دوو سةد مةتر بَيتش اةو ثارةكة  داناوة دةيدات بـة ثَيـ  زةوابتةكـةش بـةيم وةزارةتـ  شـارةوان  اةمـة        
ش يـان  كَيشةكة لةوَييةش من ثَيب باشـة ايلزامـ  وةزارةتـ  شـارةوان  بكـةين كـة اـةم موشـكيلةية حـةل بكـات          

اةوةية كةوا سةدمةتريش بةهةمان شَيوة ايجازة  ثَ  بدرَيت و بؤ اةوة  سوودمةند بَ  لةمةش يـان هـاري   
واية دةبينني اةم زةوية بة نـاو  دوو كةسـةوةيةش نيـوة بـةناو  اـةوة و نيـوة بـةناو  اةوةيـةش اةطـةربَيتو          

شـينة وةرنـاطرنش هـار  واهةيـة يـةك      هةردووكيان نةضـن و ِراز  نـةبنش ايمـزا نةكـةنش اـةم بـِرة ثـارة  ثيَ       
دةيةوَ  و اةوة  ديكة نايةوَ ش اةوة  كة دةيةوَ  اةويش بَ  بةش دةبَيتش بؤية اةوةيـة يـان هـةردووكيان    
ثَييان بدرَيتش يانيش اةوةية بة مناسةفةتةن اةطةر يةك ويست  اةوة  ديكة نةيويست نيوةكة بدرَيت بةو 

لة مةسةلة  سةندوق  ايسـكان بةِراسـت  اـةم سـندوق      ( ثانيا)خاَل   و نيوةك  تريش با بؤخؤ  بَينَ ش لة
ايسكانة كة داندرا ثارةكة دوو سةد مليار  بؤ دانراش اةمة بؤ اةوة بوو كةوا كَيشة  نيشتةهَ  بـوون حـةل   
بكات بة تايبةت  بؤ اةوانة  كةوا كةم دةرامةتنش اةوانة  كـةوا كرَيضـني و نـاتوانن خـانوو دروسـت بكـةنش       

م كة تةماشا كرا لةسةر اةرز  واقك دا اةوة  كةوا سوود  ىَل وةردةطر  كـةم دةرامةتـةكان نـةبوون بـة     بةي
زؤر  اةوانــة  كــةوا خــانوو  طــةورةيان هةيــة و بــة ثــارة  زؤر ســوود  ىَل وةرطــرياوةش اةوانــة  كــةوا كــةم 
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سـت كـرا زؤر بـة كـواليت      دةرامةتن زؤر بة كةم  سوود  ىَل وةردةطرياش اةو خانووانـةش كـة بـؤ اـةوان درو    
خراك دروست كراش كة بةداخةوة طلةيي ىَل دةكةنش بؤية من لَيرة ثشتطري  اةوة دةكةم كةوا اةم بِرة ثارةية 

مليار دينارة  كة دانراوة اةمساَل بؤ دةعم  سندوق  ايسكان نيوة  بؤ تـةفَيل    126كةم بكرَيتةوةش اةم 
بـؤ خـؤ  خانووةكـان دروسـت بكـاتش ضـونكة لـةم دواييـةدا          كةوا حكومـةت  1118  ساَل   2قانون  ذمارة 

تةماشا دةكةين مةمجوعة شوقةيةك هةية كةوا حكومةت بؤ خؤ  دروست  كردووةش بةِراسـت  سـوود  زؤر   
اـةوةي كـة اَيمـة تةماشـا دةكـةين وةبـةرهَينان يـان        / زياتر بووة لة مةسةلة  وةبةرهَينانةكةش خـاَل  دووةم 

خانووانة وةبةردةهَينَ  و خانووةكان دروست دةكاتش ثارة  زةويةكة لةهاوويت  اةوة  كةوا اةم مةمجوعة 
وةردةطرَيتــةوةش لــةكاتَيك دا كــةوا زةويةكــة  بــةخؤِراي  لــة حكومــةت وةرطرتــووةش بؤيــة مــن دةَلــَيب مــادام   

اـةو  ثارةكان وةردةطرَ  با حكومةت زةويـةكان بـة ثـارة بداتـة وةبةرهَينـةر بـؤ اـةوة  كـة اـةويش بتـوانَ            
 .قازاجنة زؤرة  نةكات بِرَيك  بؤ حكومةت بطةِرَيتةوةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك دَلشاد فةرموو

 :حاهي حممد بةِرَيز دَلشاد شهاب

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
سـاي   لة اةسَل  ثرؤذةكةش يةكةمب من ثشتطري  اةو ِروونكردنةوةية ياخود ِراثؤرت  ليذنـة  يا  15ماددة  

دةكةم لةسةر اةوة  كة يةكةمش ثَيويست ناكات منيش دووبارة ثَي  دابَيمةوةش لة ضوارةميش هةرواش ضونكة 
هةردووك  ضارةسةر كراون ثَيشد و دةنطيش  لةسـةر دراوةش اةسـَلةن دةبووايـة مـةهاىل موناقةشـة بـةِرةا        

َيت خؤ عةكسـ  ناكةينـةوةش خـاَل     من زؤر لةسةر  نةبَيتش ضونكة تةسويت  لةسةر كراش هةرضيةك  بطوتر
هةر اةوةنـدة ايزافةيـة بكرَيـت زكـر  اـةو قـانون  دةعمـ  قـةرزة بضـووكةكان كـة لـة ثةرلـةمان ثَيشـ                3

ماوةيةك  كةم اي رار كراش اـةو ياسـاية اامـاذة  ثـَ  بكرَيـتش نـازامن اةطـةر كرابَيـت مـن ااطـام لَيـ  نـةبووش             
  اةو قانونةش اةوة  كة ثرسيارم لةسةر  هةية ياخود دةمـةوَ   اةطةر نةكرابيت ااماذة  ثَ  بكرَيت بة ثَي

مليـار بـةِرَيز وةزيـر      126اةويش تةمويل  سةندوق  ايسـكانة بـة مةبلـة       1قسة  لةسةر بكةم خاَل  
ية  ِروونكردةوةش ضونكة بةِراست  وةكـو دوو مةبلـةغش وا تـَ      151ية  126داراي  ايشَيك  باش  كرد اةم 

و لـة شـوَينَيك وةكـو اـةوة  كـة دووهـار تـةرخان كرابـَ ش سوثاسـ            151ةوا لـة شـوَينَيك   طةيشت بووين كـ 
ية و اةمة  اَيرة و اةوة  اةوَ  هةر دووك  هـةر يةكـةش اةمـة تـةبيَ  لـة       126دةكةينش اَيستا وازح بوو 

َيينـةوة  زمن  تةخسيسات  وةزارةت  ماليةيةش اةطينا خؤ  اةمة لة باب  نةفةقات خآلس بووينـةش يـةعن  د  
ديسانةوة تةخسيس  مـةبال  بـاس دةكةينـةوةش بـةيم ديـارة لـة زمنـ  اـةو بـِرة ثارانـةيان كـة لةبةردةسـت              

مليار دينار بؤ اةم بوارة تةرخان كراش بةِراست  سندوق  ايسـكان هـيض شـتَيك      111وةزارةت  ماليةيةش ثار 
مليـار تـةرخان كرابـوو     111بوون ضية؟ نةداية اَيمة كة اةوة ثالن  و ضارةسةر كردن  كَيشة  نيشتةهَ  

 2511بؤ ضارةسةركردن  كَيشة  نيشتةهَ  بوونش اَيسـتا بـاس لـةوة دةكرَيـت كـة حكومـةت قـةرار  داوة        
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مليارةكة  ثار بـؤ   111دؤالر وةكو مينحة بداتة اةوانة  كةوا طوندنيشيننش هطة لة قةرز  عةقار ش واتة 
اايـا حكومـةت بـؤ  هةيـة بِريـار بـدات       / رة دووش سَ  يةكةش يةكاةم بوارة تةرخان كرابووش ثرسيار  من لَي

ــران    111 ــةن  وةزي ــةرارَيك  اةجنوم ــار  بةق ــة   )ملي ــةرار  اةجنومةن ــة ق ــازامن قةرارةك ــة ن ــةرحاَل ( ك بةه
حكومةت دةتوانَيـت اـةم بِريـارة بـدات بـةبَ  اـةوة  كـةوا علمـ  ثةرلـةمان  ثـَ  بكـات و بـةبَ  اـةوة  لـة               

مليـارة ضـؤن دابـةش دةكرَيـت؟ يـاخود بـؤ ض بوارَيـك؟ ضـؤن كَيشـة            111كـةوا اـةم    قانونةكة زكر كرابَ 
نيشتةهَ  بوون  ثَ  ضارةسةر دةكرَيت؟ اةطةر اةمة لةِروو  دةسةيتةوة هاايزة ثةرلةمان ثَي  ثةسـةندةش  

امن مليـارة؟ بؤيـة دةثرسـب اـةطينا مـن دةز      111اينجا دَيمة سةر اةوة  كة ضةند  هَ  بةهَ  كـراوة لـةم   
ثرسياري شَيواز  سةرف لة موناقةشة  موازةنةدا نيةش بةيم ضونكو شَيواز  سةرفةكة اةسـَلةن لـة قـانون     
ثاردا ديار  نةكرابوو و حكومةتيش هيض  نةنارد كةوا بَلَيت موافةقةت  ثةرلةمان  ثَ  وةرطرَ  وبَلـَي بـةم   

اةطينا من دةزامن شَيواز  سةرف كردن لة شَيوةية سةرف  دةكةينش بؤية هَيطا  خؤيةت  كة اَيستا بثرسبش 
حسابات  ختامية نـةوةكو لـة موازةنةيـةش اةطـةر اةمـة تـةح ي  بـوو يـاخود اـةوة  كـةوا ضـةند ثـارة  ىَل             

 2511ماوةتةوة ياخود ضةند  ىَل ِرؤيشتووةش يةعن  ضةند  سةرف كرا يـان ضـةند  مـاوة لـةوة  كـة بـؤ       
سيار  اةخريم كة ثَيويستة يةعن  بؤ اةوة  بةرضـاومان ِروون  دؤالرةكة كةوا دابةش بكرَيتش اةوة  تر ثر

بَيت ثَيش اةوة  كـةوا دةنـ  لةسـةر اـةم مةبلة ـة بـدةين اايـا حكومـةت تةقـديرَيك  لـةال هةيـة لةسـةر             
مليار دينارة اةطةر هةموو  تةرخان بكرَيتش بةِروون  ايشارةت  ثَ  بدرَيت بوترَيت  151اةوة  كةوا اةم 
دؤالرةكةيـةش اينجـا    2511اةو ثاَلثشـتيةية كـة بـة خـةَلك  طوندنيشـينةكان دةدرَيـت كـةبؤ        اةمة تةنها بؤ 

حساب  اةوة كرابَ  كةوا ثار تةختية  ضـةند  كـراوة و اةمسـاَل تةختيـة  ضـةند  دةكـات؟ اايـا دةتـوانن         
يش بةردةوام  هةبَ ؟ش ضونكة بـة ديتنـ  مـن اةطـةر قـةرار درا و حكومـةت اي ـرار  كـرد كـةوا ثةرلـةمان          

دؤالر كة مـن مةبدةايـةن لةطـةَليبش وةكـو هاوكاريـةك بـؤ خـةَلك  طونـدةكان و بـؤ           2511موسادةقة  كرد 
اةوة  ببَيتة تةشجيك و اةم هةموو شتانة  كةوا هاوكارانيشب ثَيشد باسيان كرد كـة اةزمـة  ناوشـار كـةم     

ردةوام  اـةم ثرؤسـةيةش هـةبَ ش    ببَيتةوة و هان  خةَلك بدرَيت بضَيتةوة اةوَ ش بـةيم دةبـَ  زةمانـةت  بـة    
ضونكة ناكرَيت اةمة عيالقة  بة ساَلَيك و دوو ساَلةوة نيةش اةوة عيالقـة   بـة دةرضـوون و دةرنةضـوون      
بِريارةوة نيةش ناكرَيت اَيمة اةمساَل ثارة بدةين بة خةَلك ش ساَلَيك  تر بةيةكَيك بَلَيني اةمساَل كؤتـاي  ثـَ    

 .وةربطرينش ثَيب خؤشة اةوةش لة حساب دابندرَيتش سوثاسهاتش دةبَ  زةمانةت  اةوةش 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك سامل فةرموو

 :كاكؤ بةِرَيز سامل تؤما

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ش ااماذةيـان دا  19اةسـَل  ثرؤذةكـة كـة دةكاتـة      15لة مـاددة    1هاوكارامن لة طفتوطؤ كردن لةسةر بِرطة  

ش ويتةكـةمان ويتَيكـ  طةشـتيارية و ثَيشـان حكومـةت خـؤ  اـةو ثرؤذانـة  دروسـت          بةكةرت  طةشـتوطوزار 
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دةكــردش بــةاَلم اَيســتا كةوتووةتــة اةســتؤ  دةســتة  وةبــةرهَينان و بةرهةمهَينــةرةكانش بــةيم تــةنها اةوانــة 
 ثرؤذة  طةورة دةكةنش لـة بةشـ  زؤر  ناوضـةكان يـان هاوينةهـةوارةكان يـاخود ناوضـةكان  طةشـتيار  لـة         

زةو  خـــؤ  هةيـــةش بـــةيم / مومكينـــة خيـــربة  هةيـــةش دوو/ ويتةكـــةمان خـــةَلكَيك  زؤر هةيـــةش يةكـــةم
لةبةرنةبوون  بانكَيك  موختةس وةكو ثَيشةساز  وكشتوكاَل كة بتوانَ  قةرز  طةشتيار  و طةشـتوطوزار   

  ِرَيطايــةك  بــؤ بــداتَ  بــؤ دروســت كردنــ  ثــرؤذة  مامناوةنــد ش مــن ثَيشــنيار دةكــةم كــة وةزارةتــ  دارايــ 
ببينَيتةوةش لةِرَيطا  بانك  تيجار  رةشيد و رافيدةينش بة مةبةست  دان  قةرزَيك بة ثَي  مـةره  خؤيـانش   
هاوشَيوة  بانك  كشتوكاَل  و بانك  ثيشةساز  بؤ دروست كردن  ثرؤذة  مامناوةنـد  كـة نـة لـة ثـِرؤذة       

ىَل وةربطـريدرَ ش نـة ايمكانيـةت  هةيـة لـةثرؤذة      بضووكةكانة و نة لة ثشـتطري  ثـرؤذة بضـووكةكان سـوود      
بةشدار  دةكات لة وةثَيشخسنت و طةشةثَيدان  كـةرت   / طةورةكان وةكو وةبةرهَينةر ايش  لَيوة بكاتش يةك

بــة / بةشــدار  دةكــات لــة ضارةســةركردن  بةشــَيك لــة كَيشــة  بــَ  كــار ش خــاَل  دووةم   /طةشــتوطوزارش دوو
ثارةمـان بـؤ تـةرخان كـردش بـةيم بةداخـةوة ثـَيش دةسـبةكاربوومنان بـة           نيسبةت بانك  ثيشةساز  ثـاريش 

موناقةشة كردن  ثرؤذة  بودهةش بانك  ثيشةساز  دةسبةكار نةبووةش اةوة  تريش ديسان هةروةكو خـاَل   
ثَيشـوو ايشــارةت  ثــَ  دةكــةمش اَيمـة مةبةســتمان لــة تــةفَيل كردنــ  بـانك  ثيشةســاز  اةوةيــة كــة ثــرؤذة    

كان  لةكاركـةوتوو بـة تايبــةت  اةوانـة  كـة اَيسـتا دةيانــةوَ  دامـةزرَين سـوود  ىَل وةربطــرنش        مامناوةنديـة 
ــوانَ           ــرؤذة بضــووكةكان دةت ــةرز  ث ــتطري  ق ــرؤذة  ثش ــة ث ــات ل ــووك بك ــرؤذة  زؤر بض ــةوة  ث ضــونكة ا
ة ســوودوةربطرَيتش يــاخود وةبةرهَينانــة و ثارةيــةك  زؤر  هةيــة ســوود  ىَل وةرنــاطرَ  اةســَلةنش ضــونك        

ثَيويست  ثَي  نيةش مةبةستمان لةوة بوو كةثرؤذة بضووكةكان سوود  ىَل وةربطرن بة مةبةست  ثَيشخستن  
 .كةرت  ثيشةساز ش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك اارام فةرموو

 (:اارام)وب نيَمت بةِرَيز اةي

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

عةقار  ثَيشنيارَيكب هةيةش لة ليذنة  ياساي  اةوة  كة اامـاذة   تةامين  قةرز   1سةبارةت بة فةقةرة  
ثَي كراوة سةبارةت بةوة  كة اـةم قـةرزة بـدرَيت بـة ثَيـ  ِرَينمـاي  و بنـةما كارثَيكراوةكـانش ثَيشـنيارةكةم          
 اةوةية كة بطؤِرَ  بة ثَيـ  ِرَينمـاي  و بنةمايـةك كـة ااماجنـةكان بَينَيتـة د ش اـةويش لةبةراـةوة  كـة بـ َ          
طومان دان  قةرز  عةقار  بؤ هـَ  بـةهَ  كردنـ  ااماجنَيكـةش بـة تايبـةت  لةشـارةكان بـؤ ضارةسـةركردن           
كَيشة  نيشتةهَ  بوونةش بةيم اةطةر بَيتو سةير  ِرَينماييةكان بكـةينش اـةو هةدةفـة تـةح ي  ناكـاتش بـة       

َيزةكان باسيان كردش زؤرَ  لةشـار  تايبةت  مةسةلة  نةبوون  تاثؤ كة وةكو زؤرَيك لة اةندام ثةرلةمانة بةِر
و شارؤضكةكان تاثؤيان نية و زؤرَيك لة هاوويتيان مةحروم دةبن لةو قةرزةو هةروةها كَيشـة  نيشـتةهَ    
بوونيش ضارةسـةر ناكرَيـتش سـةبارةت بـة طونـدةكانش اَيمـة لـة ليذنـة  ياسـاي  تةعليماتـةكامنان بينـ  كـة             
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بريتية لة طةِرانةوة  هاوويتيان بؤ طوندةكانش بؤ ااوةدانكردنةوة  اامانج لة قةرز  عةقار  بؤ طوندةكانش 
طوندةكانةش بةيم اةطةر سةير  تةعليماتةكان دةكةين بةِراست  اةو ااماجنة ناهَينَيتـة د ش لةبةراـةوة ثـَيب    

انـة  كـة   باشة اةو فةقةرةية بطؤِرَي بة شَيوازَيك كة تةعليماتةكان بطؤِرَ  بؤ هَ  بةهَ  كردن  اـةو ااماجن 
هةمان ثَيشنيارم هةية بؤ قتاع  زراع ش اةطـةر سـةير     1قةرز  عةقاري ثَ  دةدرَ ش سةبارةت بة فةقةرة 

تةعليماتةكان بكةين اةويش بةهةمان شَيوةش يةعن  زؤرَيك لةو قةرزة بة خاوةن زةو  ثَيـنج دؤمن يـان دة   
ان اـةو ِرَيـذة زةويـةيان نيـةش اـةوانيش      دؤمن دةدرَيتش اةوةش زؤرَيك لة هوتيـاران بـة تايبـةت  لـة طونـدةك     

مةحروم دةبن لةو قةرزةش اةوةش دةبَيتة هؤ  اةوة  كة نةتوانرَ  هوتياران بة تايبةت  سوود لةو قـةرزة  
ثرسيارَيكب هةية لةبةِرَيز وةزير  ثالندانان  سةبارةت بة سندوق  ايسـكانش ثرسيارةكةشـب   / وةربطرنش سَ 

نراوة بؤ سندوق  ايسكانش باشد نية بدرَيت بة قةرز  عةقار  ياخود بدرَيتة اةوةية اايا اةو بِرة ثارة  دا
سةرف  بكاتش ضونكة اةو سندوق  ايسكانة كة يـةكَيك   2وةزارةت  ااوةدانكردنةوة كة بة ثَي  ياسا  ذمارة 

  كـة  لة ااماجنةكان  بؤ ضارةسةركردن  كَيشة  نيشتةهَ  بوونةش بةيم اةو سندوقة زؤربة  زؤر  اةوانـة 
كةم دةرامـةتنش هـةذار نـاتوانن سـوود لـةو خانووانـة وةرطـرنش بؤضـ ؟ ضـونكة وةكـو دةسـتة  وةبـةرهَينان             

  قازانج دةخرَيتة سـةر  بـؤ خـاوةن كؤمثانياكـانش كةواتـة      % 15خؤش  ااماذة  كردووة كة اةو خانووانة 
ة  خانووةكــةيان واتــة ســَر  لَيــرة كؤمثانياكــان زيــاتر ســوودمةند دةبــنش هــةروةها اــةو كؤمثانيايانــة ِرَيــذ 

خانووةكــةيان زؤر زؤر بــةرزة كــة هاوويتيــان بــة تايبــةت  شــارو شارؤضــكةكان و طونــدةكانيش نــاتوانن         
بَيـتش زؤر زؤر ااسـاندة بـؤ هاوويتيـان و      2اةوخانووانة بكِرنةوةش بةيم اةطةر بَيتو بة ثَيـ  ياسـا  ذمـارة    

 .باشدةش هيوادارم وةيمةكة وةرطرمةوةش زؤر سوثاسياخود بة ثَي  بدرَيتة سندوق  قةرز  عةقار  
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك شَيردَل فةرموو

 :حممد بةِرَيز شَيردَل حتسني

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ثشـتطري  لـة نيشـتمان خـان و كـاك سـامل دةكـةم بـؤ دانـان  بانكَيـك يـان بةشـَيك لـة              / من لـة خـاَل  يةكـةم   
ثَيشـنيارم هةيـة لـة ثشـتيوان  كردنـ  ثـرؤذة       / كردن لـة كـةرت  طةشـتوطوزارش دووةم    بانكةكان بؤ ثشتطري 

وةرزشيةكان خاَلَيك بَيت لة خاَلةكان  كة فةقةرة  يةكةم بة ثشتيوان  كردن  ثرؤذة وةرزشيةكانش ضـونكة  
كـة   اَيمة اَيستا لة كوردستان زؤر ثـرؤذة  وةرزشـ  هةيـة يـان وةرزشـ  دةكرَيـتش هةنـدَيك كـةرت دةيكـات         

بةنيوةضَل  بةهَ  دَيَل  يان نةقسَيك دةبَيت ثَيويست  بة ثشـتيوانية و بـؤ اـةوة ثشـتيوان  بكـرَي بـةثارة        
حكومةتش يةك لةو ثرؤذانة  كة اَيسـتا لـة كوردسـتان دةكرَيـت ثـرؤذة  هةدةفـة كـة ظيظـا دةيكـات لةسـةر           

ستفادة  طةجنان  كوردستان هةية حساب  خؤ  و اَيمة عةردمان داوةتَ  و ايستسمارة بؤ خؤ  دةيكات و اي
لة هةولَير اةوة يةكش دووةم شت اةو ثشتيوانية  اَيمة لة بؤ ثرؤذةكان زؤر لة وةرزشوانان دَلخؤش دةكاتش 
هةندَ  هَيطايان بةهَ  هَيشتووة و ِرؤيشتوونة سؤران و لةو هَيطايانةش بؤية من داوا لـة وةزارةتـ  دارايـ  و    
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ايانة بةهَ  هَيشداوةش ياريطا دروست كراوة هةندَ  ثارة  بـؤ تـةرخان بكرَيـت    ثالندانان دةكةم كة اةو هَيط
كـة دةسـتة  وةبـةرهَينان كـة عـةرد      / لة سؤران و لة سلَيمان  و بة هَييان هَيشـتووة و ِرؤيشـتوونةش سـَييةم   

 ........... .وةردةطرَيت و خانوو دةكات
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

سيس  ثارةية بؤ ايشش بؤ مةشروعش اةوة مةوزوعَيكة رهااةنش اةو ثارانة  كة كاك شَيردَل اةمة باس  تةخ
داندراوة لَيرة بؤ دةعم  مةشاريَ  سناعيةو زراعيـة وسـياحي دَيتـة سـةر ش ضـونكة زؤر موهيمـةش زؤر لـة        
ــ  كــردووةش زؤر لةبــةِرَيزان برووســكة  قاايم ــام  شــةقآلوةش هــاتووةش هــةر بــؤ      بــةِرَيزان ايشــارةتيان ثَي

اطاداريتان كة طرنط  ثَ  بدةنش ثارة  تةخسيي بؤ اةكةينش اَيستا نةك بضني اةو ض  بكات و اـةوة  تـر   ا
 .ض  بكات؟ش تكاية وةرةوة سةر بابةتةكةش فةرموو

 :حممد بةِرَيز شَيردَل حتسني

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ثشتطري  كـردن لـة كشـتوكاَلش خـاَل      ثشتطري  لة طةشتوطوزار دةكةم كة بانكَيك دابندرَيت بؤ / خاَل  يةكةم
 .ثشتيوان  كردن لةوةرزش و اةو هَيطايانة  كة ماون تةعمري بكرَيتةوةو نؤذةنبكرَيتةوةش سوثاس/ دووةم

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .كاك امحد فةرموو

 (:وةرت )امحد ابراهيب علي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ددةية ديارة زؤربة  اةو بِرطانـة لـة ماددةكـان  ثَيشـوو تـر قسـةمان لةسـةر         سةبارةت بة بِرطةكان  اةو ما
كردووةش بةيم سةبارةت بة سولفة  عةقار اةوة  كة بةِرَيز دبشري ااماذة  ثَييدا بؤ زةو  سةد مةتر ش بـؤ  

ريانة كة ضارةسةركردن  اةوة من ثَيشنيار دةكةم كة لة شوَينَيك دا ااماذة  ثَ  بكرَيتش اةو زةوي سةد مةت
دابةش  دوو كةس دةكرَينش دوو ماَل دةكرَيتش بؤ اةوة  كة هةردوو ال بتوانن لةو سـولفةية سـوودمةند بـن    
بة هيا بتوانن اةو سولفةية وةربطـرنش اـةوة كَيشـةيةكة بةِراسـت  هاوويتيـةك  زؤر داوا  ضارةسـةركردن        

رش اةوزةويانـة  دةرةوة  شـار كـة اـةوان     اةو مةسةلةية دةكاتش هةروةها سةبارةت بة ثَيدان  سولفة  عةقا
تـا اَيسـتا   ةوتوونةتة سـنوور  ماسـتةرثالن    تا اَيستا نايانطرَيتةوةش اةوانيش بطرَيتةوةش اةو زةويانة  كة ك

تاثؤيان نيةش اةوانيش بتوانن سوودمةند بن لةو سلفةيةش تا اَيستا بةو شَيوةية سولفةي عةقار دةدرَيـت كـة   
هةبَيش طوندةكانيش بة بَي تاثؤ ثَييان دةدرَيتش بةيم هـيض بِريارَيـك دةرنةضـووة بـؤ     شارةكان دةبَي تاثؤيان 

اةو خانووةش يان اةو زةوي يانةي كة تاثؤيان نيةش لة سنووري ماستةر ثالني شارةكان دان و تـاثؤ نـةكراونش   
نـاتوانن   لةسةر طونديش حيساب ننيش يةعين نة لةسةر شـار حيسـابنش نـة لةسـةر طونـديش حيسـابنش بؤيـة       

سوودمةند بن لةو سولفةي عةقارةش بؤيـة ثَيويسـتة اةوانـةش سـولفة بيانطرَيتـةوةش بـة ثَيـي زةوابتَيـك كـة          
دابنرَيتش سةبارةت بة سندووقي نيشتةهَي كردنش بةِراسـَ منـيش لةطـةَل اـةوةدام كـة تـا اَيسـتا ناحيـة و         
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ردنش بؤيـة ثَيويسـتة زيـاتر طرنطـي بـة      طوند و الدَي كان كةمد سوودمةند بوونة لة سندووقي نيشتةهَي كـ 
بؤ اةوةي كة ثرؤسةي اـاوةدان كردنـةوة بـةردةوام بَيـتش مـن ثَيموايـة سـولفةي عـةقار كـة           الدَيكان بدرَيتش

دةدرَيت بة هاويتيانش زياتر عةمةلي تـرة لـةوةي كـة اـةو سـندووقي نيشـتةهَي كردنـة كـة هـاويتي زيـاتر           
ََ كة اةو سـولفةي عـةقارة وةردةطـرَيش بؤيـة مـن ثَيشـنيار       دةتوانَي خؤي خانوو بؤ خؤي دابني بكا تش وةخ

ملياري كةم بكرَيتةوةش مرَيتة ( 51)مليارةي كة لَيرة دياري كراوة بؤ سندووقي ايسكان ( 151)دةكةم لةو 
سةر سولفةي عةقار كة بة هاوويتيان دةدرَيش بؤ اةوةي هاويتيان سوودمةند بن زيـاترش لةبـةر اـةوة اةمـة     

ةلي ترةش سةبارةت بة ااوارة طةِراوةكاني اَيران كة هةندَيك لة هاوكارامن ااماذةيـان ثَيـداش زؤربـةيان كـة     عةم
هاتوونةتةوة ناونووس كراون لة كـاتي خـؤي دا وةعـديان ثَيـدراوة زةويـان ثـَي بـدرَيش يـان كؤمـةكي مـاددي           

واني اةوةن كة حكومةت اليان لَي بكاتةوةش بكرَينش بةيم تا اَيستا نةكراونش تا اَيستا بة سةدان خَيزان ضاوةِر
اةطــةر لَيــرةش نــةبَي ثــَيب باشــةش ثَيشــنيار دةكــةم بــة ماددةيــةكي ايــزائ اامــاذة بكرَيــت يــان لــة تةوصــيات 

 .حكومةت مولزةم بكرَيت بة ضارةسةر كردني مةسةلةي ااوارة طةِراوةكاني اَيرانش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ز محة سَيد محة عليش فةرمووسوثاسش بةِرَي
 
 

 :بةِرَيز محة سَيد محة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة اةو ماددةية اَيمة وةك لَيذنةي ااوةدانكردنةوة ثةيوةندي زؤري بة اَيمةوة هةيـةش بؤيـة ثـَيب خؤشـة     

ان دةكـةنش دابـني   هةنابي وةزير لةبةر اةوةي خةَلكي ثةيوةندميان ثَيـوة دةكـةنش هةنـدَي هـاريش سـةردامن     
دا ديـاري كـردووة بـة    (16)كردني ثَيشينةي خانووبةرة ثَيمواية بِرةكة دياري بكرَيش ضونكة ثار لة ماددةي 

مليارش اةمساَل بِرةكة دياري نةكراوةش اايا بِرةكة ضةند دةبَيت؟ ثَيب باشة بِرةكـة زيـاد بَيـتش خـاَلَيكي     ( 61)
ين حةيامتان البردش لةبةر اةوة ثشتطريي اةو ثَيشنيارةي لَيذنـةي  ترش ثار سوودةكةمان البردش اةمساَل تةامي

ش بؤ اةوةي ضونكة فاايدةكة بةس بؤ ثـار  (مع إع اء تغم  احلياة و ال ائدة)ياسايي دةكةم بة ايزافة كردني 
بووش خاَلَيكي تر بةِراسَ ثشتطريي اةو ثَيشنيارةي ناسكة خان دةكةمش طرفتَيكـي زؤري دروسـت كـردووة بـؤ     

مـةتريش لـة   ( 111)هاوويتيانش كـة بةداخـةوة لـة مةسـةلةي نـةبووني تـاثؤش ايفـرازي زةوي لـة مةسـةلةي          
مةسةلةي سةهبش هةندَي كةس سةهميان هةية مشووليان ناكاتش بؤية اَيمة تةعليماتةكان قوِرسـنش مشـوولي   

مـةتري و مةسـةلةي    111طوندةكانيش ناكاتش داواكارم هةنابي وةزيري دارايي بة تـةعليماتَيك مةسـةلةي   
مةتر دوو سةهمةش مشووليان بكاتش مةسةلةي كاتَي كة ايجازةي بيناي ببَيتش ثَيمواية كـة  ( 151)سةهب كة 

ََ؟ يان  زةوي ايفراز بووش بةلةدية ايجازةي بيناي ثَي داش اايا ضارةسةر دةبَي بة بَي تاثؤ اةو عةقارةي بدرَي
وةرةقـةي الدَيكـانش طونـدةكانش كـة اـةوة كـار ااسـانييةكة        ( 25)مةسةلةي تاثؤش خـاَلَيكي تـر هـةر لـةم بابـة      
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ثارةكة اةمساَليش بةردةوام دةبني لةسةريش ثار ثَيمواية هَيبةهَي نةكراوةش يان زؤر كةمي هَيبةهَي كراوةش 
كة اةوة ثَيويست بةوة دةكـاتش تةعليماتـةكان زؤر قـورس بـووة بـؤ طونـد نشـينةكانش طونـد نشـينةكان كـةم           

وون لَييش ديسان اةو مةسةلةي ااوارةي اَيرانيش لَيرة بؤ اةوةي سوودمةند بن لةو مةسةلةيةش سوودمةند ب
بة نيسبةت بـِري ثشـتيواني كـردن لـة كـةرتي كشـتوكاَلش بـانكي ثيشةسـازي بِرةكـان ديـاري نـةكراوةش بـانكي             

ــار   ــة مــودةوةر      ( 31)ثيشةســازي ث ــَي ب ــةوة دةب ــا ا ــَي صــةرف نــةكراوةش ااي ــووش هيضــي ل ــار ب ؟ ضــةندي ملي
دةمَينَيتةوة؟ ضؤن تةصفيةي حيسابةكة دةكرَي؟ دياري كردنـي بـِري كـةرتي كشـتوكاَل بـِرة طشـَ يةكـةيش        
بِري طشتيش بة بَي تةعيين مةبلةغ ماوةتةوةش مةسةلةي سندووقي نيشتةهَي بوون بةِرَيزان بةِراسَ اَيمة 

مليـارة اَيمـة   ( 151)هـارَي سـةرةتا اـةو     لة لَيذنـةي اـاوةداني هـةموو بـرادةران اةنـداماني لَيذنـة دةزانـنش       
لةطةَل دةستةي وةبةرهَينان حةز دةكـةم اـةوة بـزانن دانيشـتني وةكـو لَيذنـةي ااوةدانكردنـةوة ضـوار هـارش          

مليارةكةي ثارمان لةطةَل دا كردنش بة شَيوةيةكي باش خشـتةكةيان ثَيشـكةش كـردينش    ( 111)باسي صةرئ 
افةزةي دهؤكش ضةندي بؤ سلَيمانيش بؤ طةرميانش بؤ هـةولَير ضـؤن   كة ضؤن صةرفيان كردووةش ضةند بؤ حم

مليـــارةش اــةوان بــة حيســـابات   ( 151)صــةرف كــراوةش اـــةوة اَيمــة ِراثؤرتيشــمان بـــةرز كردؤتــةوةش اــةم       
( 151)ايلتيزاماتيان هةيةش يةعين ايجـازةي هةنـدَي وةحـداتي سـةكةنييان داوةش بـة ايجازةكـة دةبـَي اـةو         

اَيمـة ثَيمـان وايـة اـةو     / بكرَيش بةيم لَيرة ايشكالةكة لة ضةند ِروويةكةش ِرووي يةكـةم مليارةيان بؤ صةرف 
دةفتـةرش  ( 5)ميكانيزمي كؤمثانيايانة بةِراسَ سوودي بؤ هاوويتيان نيـةش اةطـةر سـةير بكـةي خانوويـةك      

ةوانةي لةطةَل دةستةي هةزار دؤالر دةسَيننش ثَيمواية اَيمة وةكو لَيذنةي ااوةدانكردنةوةش اةو كؤبوون( 51)
دةفتـةر تـا   ( 3)وةبةرهَينان و  فةرعةكاني دانيشني لةطةَل ثارَيزطاكانيش دانيشنيش اـةو خانووانـة نزيكـةي    

دةفتـةري ريبحـةش اـةو فيكرةيـةش اـةو مةسـةلةي       ( 1)دةفتةر و نيوي تـَي دةضـَيتش دةفتـةر و نيـوَي تـا      ( 3)
تَيكي تيجـاري يـةش كَيشـةي نيشـتةهَي بـوون و كَيشـةي       كؤمثانياي وةبةرهَينان و يةكةي نيشتةهَيش اةوة شـ 

ميكانيزمةكـة بطـؤِردرَيش قسـةمشان لةطـةَل اـةوان      / هاوويتيان ضارةسةر ناكاتش بؤية اَيمة داواكارين يةكـةم 
كردووة كة بة حسَي  خشتة بَيش كةميات بَيش هةداول و سَرةكان دابني بكرَيش يان بةِراسَ مـن ثشـتطريي   

ذة بِريارَيكيشمان لةالية لَيذنةي ااودانكردنةوة بةرزي كردؤتةوة كة وةحـدةي سـةكةني بـؤ    لةوة دةكةمش ثرؤ
ي سـاَلي  (2)فةرمانبةر و خةَلكي كةم دةرامةت و خةَلكي هةذارش كة اةطةر اـةوة بـةديلي يـان ياسـاي ذمـارة      

يلي اـةوة هَيبـةهَي   هَيبةهَي بكرَيش يان اـةو ثـرؤذة بِريـارةي اَيمـة بـَ  بـة بِريـار و ببَيتـة بـةد         ( 1118)
بكرَيش ثَيمواية اةو مةسةلةي سندووقي نيشتةهَي بوونة اةطـةر ضارةسـةرَيك نـةكرَي بـة تةعـديلي ياسـاي       

ش 1118ي سـاَلي  (2)وةبةرهَينانش بة تةعديلي تةعليماتةكةي و هَيبةهَي كردن و كارا كردني ياساي ذمـارة  
( 15)مليار منيش ثَيمواية ( 15)ش بة نيسبةت بِري يان اةو ثرؤذة بِريارةي اَيمةش اةطينا ضارةسةري ناكات

مليار بؤ سندووقي نيشتةهَي بوون كةمةش باسي بـواري سـياحي دةكـرَي طةشـت و طـوزارش منـيش تةسـنيةي        
مليـار دانـراوة بـة    ( 96)دةكةمش ثشتطريي اةو ِراية دةكةمش اةو ثَيشنيارة دةكةمش اَيمة لة مةصاريفي اـوخرا  

مليـارة  ( 96)ضارةسةري اةو سياحي ية و لةطةَل اةوثرؤذةي طةجنان بضووكةش بـةو  ايحتياتش اةطةر بَيت و 
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بكرَيش كةوا اةوة ايحتياتة و هةيةش اةوة شتَيكي باشةش بة نيسبةت سولفةي زةواهيشةوةش اةوة بِريارمان دا 
صـةرف  بَ  بة ثَينج مليـؤنش بـةيم بـِرة طشـَ يةكـةي ديـاري نـةكراش اايـا مةفتوحـة؟ حكومـةت ضـةندَيك            

 .دةكات؟ يان بِرَيكي بؤ دياري بكرَيش سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز بةفرين حسني خةليفة
 :بةِرَيز بةفرين حسني خليفة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رييةوة كـراش سـةبارةت   ديارة بةشَيك لة قسةكامن لةاليةن بةِرَيزان و بة تايبةت كـاك دلَيـر و حممـد شـارةزوو    

دؤالرةي كة قةرار بوو بة طوندةكان بـدرَيش مينحـةش هـةروةها سـةبارةت بـة      ( 2511)بةو بِرة ثارةيةي بةو 
ثَيشمةرطةشش من دووبارةيان ناكةمةوةش بةيم خاَلَيكي تر بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانش اةو بِرة ثـارةي كـة بـؤ    

ةش مـن ثَيموايـة اةوانـة لـة توانـاي كةسـاني داهـات نـزم و         مليـار ( 126)سندووقي ايسكان دابني كـراوةش كـة   
سنووردار دا نيةش كة بتوانَي ايستيفادة لةو سـندووقة بكـاتش  بةَلكـة بـؤ كةسـاني خـاوةن داهـات بـةرزةش لـة          
توانــاي دا هــةبَي ايســتيفادة و بةهرةمةنــد بــَي لــةم ســندووقةش بؤيــة مــن ثــَيب باشــة اــةو بةِرَيزانــةي كــة     

ردش ثشــتطرييان دةكــةمش كــة بةشــَيكي ديــاري كــراوة لــةم ِرَيذةيــةي كــة دابــني كــراوة بــؤ ثَيشــديش باســيان كــ
مليار دينارة بتوانرَي ايستيفادةي لَي بكرَي بؤ هَي كردنةوةي ياساي ( 126)سندووقي نيشتةهَي بوون كة 

اهـاتَيكي  ش بؤ دابني كردني خانووي نيشتةهَي بوون بؤ اةو كةسانةي كـة خـاوةن د  1118ي ساَلي (2)ذمارة 
سنووردارنش خاوةن داهاتَيكي نزمنش لة توانايان دا نية كةوا بةشداري بكةن لـة سـندووقي نيشـتةهَي بـوونش     
بةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان اـةخري قسـةمش ثرسـيارَيكة بـؤ بـةِرَيز وةزيـري دارايـيش ديـارة اَيمـة لـة بودهـةي              

بةِرَيزيشــيان لــة داِرشــتنةكاني ِرابــردوو مليارمــان دابــني كــرد بــؤ ســولفةي عــةقارش  ( 61)ثارســاَل طوذمــةي 
اةوةندةيان صةرف كردووة لةوةش اايـا اـةم سـاَليش هـةمان بـِر و ِرَيذةيـة؟ يـان        ( 11)ااماذةي بةوة كرد كة 

ِرَيذةيةكي ترة؟ ض بؤ سولفةي عةقارش ض بؤ سولفةي زةواجش مةبلة ةكة دياري دةكرَيت لة نـاو ياسـاكة؟ يـان    
 .كؤي طشَ يةكةي؟ زؤر سوثاساةوة طوذمةيةكي ترة اةوةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز بيالل سليمان

 (:بالل)بةِرَيز أمحد سليمان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤشبةختانة زؤربةي قسةكاني من كراش اةطةر منيش تةاكيد لةسةريان بكةمةوة هارَيكي ترش سةبارةت بة 
ةش سولفةي عةقار بة تايبةت بؤ الدَيكانش اةوةي كة طرفتَيكي زؤر طةورةي بؤ الدَيكان ثَيشينةي خانوو و بةر

دروست كردووةش اةويش اةوةية اةو شةرت و مةرهانـةي كـة بـؤي ديـاري كـراوةش هاوويتيـاني الدَيكـان زؤر        
ايـة كـةمد   كةم دةتوانن سوودمةند بنش بة تايبةتيش اةو كةفيلـةي كـة ديـاري كـراوةش لـة الدَيكـان عـادةت و       
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خةَلك مـوةزةئ حكومةتـةش اـةوة واي كـردووة كـة خـةَلكي الدَيكـان نـةتوانن كـةفيل ثةيـدا بكـةنش يـان اـةو              
كةفيلــةي كــة داواي لــَي كــراوة بــِرة ثــارةي مووضــة ايســميةكةي زؤرةش اةطــةر بكــرَي كارااســاني بكــرَي لــة     

ــِري      ــانش ب ــؤ الدَيك ــةفيل دان ب ــة ك ــةت ل ــةكانش بةتايب ــةوة ضــةند   د( 2511)ِرَينمايي ؤالرةكــةشش بةِراســَ ا
بــةِرَيزَيكيش باســي كــردش داوا لــة هــةنابي وةزيــر دةكــةين كــة ِروونكردنــةوةمان بــداتَيش بــزانني اايــا اــةو     

ة صةرف دةكرَي لةمةودوا؟ يان اةطةر صةرف ناكرَيش بؤ؟ سةبارةت هةر ديسان بة سولفةي عةقار (2511)
َيوةي ماسـتةر ثالنـةوةش اةطـةر بـة منوونـة بَيـنني وةكـو        بة تايبةت اةو ناوضـانةي كـة كةوتوونةتـة ضوارضـ    

طوندي حةسارؤك لـة هـةولَيرش سـَي بـةردانش قـةيتش ضـةند شـوَينَيكي تـريشش بـةِرة ي لةاليـةن وةزارةتـي            
شارةواني يةوة زةويان بؤ دياري كراوةش بـةيم تـا اَيسـتا تـاثؤ نـةكراون اـةو شـوَينانةش طرفتةكـة لةوةيـة كـة           

ي ناتوانَي بة ااساني هةموو اةو شار و شارؤضكانةي كة تاثؤ ننيش تاثؤ بكـاتش لةبـةر اـةوة    وةزارةتي شارةوان
اةو شوَينانةش كة خةَلكي زؤر فةقري نشيين تَيدايـةش بؤيـة داوا دةكـةم كـة اـةو شـوَينانة ايستيسـنا بكـرَين         

اةوةي وةزارةتي شارةواني لةوةي كة تا اَيستا نة طوندنش نة شارنش حيسابيان بؤ بكرَي وةكو طوندش يان وةكو 
بِريــاري داوة كــة زةوي يــةكاني بــؤ ديــاري كــراوة ســولفةي عــةقار بيانطرَيتــةوةش بتــوانن ســوودمةند بــن لــة  
سولفةي عةقارش ديارة موَلكي سةد مةتريش كة باس كراش اةوةش ديسان طرفتَيكةش بةِراسَ اةوة اةطةرضـي  

ة مـولكي سـةد مـةتري بكرَيـت سـولفةيان ثـَي بـدرَيتش        ايشكالي هةيةش بؤ منوونة اةطةر لة شـارةكان بـاس لـ   
اَيمـة موشـكيةلةيةكمان هةيـةش اَيمـة كـة      / ديارة وةزارةتي شارةواني كة اَيمة قسةمان لةطةَل كردوونش دةَلَي

ماَلة حيسابي خةسـتةخانة و  ( 311)ماَلةش اَيمة بة قةدةر اةو ( 311)طةِرةكَيك دياري دةكةينش بؤ منوونة 
ش بؤ اَيمةش طرفتـةش بـؤ   (911)و شتةكاني خزمةتطوزارييةكان دةكةينش بةس اةوة ببَيتة مةدرةسة و هةمو

هاوويتيانيش دةبَيـة طرفتش لةبةر اةوة من ثَيب باشةش هةر شوَينَيك كة وةزارةتي شارةواني ايجازةي بيناي 
ر وةزارةتي شاةوارني داش ها سةد مةترة يان زياترة يان كةمدةش اةوة سولفةي عةقار بيطرَيتةوةش بةس اةطة

ِرَيطاي ثَي نةداش اةوة ديسان اـةو كاتـة طرفـت بـؤ هاوويتيـانيش دروسـت دةبَيـتش بؤيـة باشـد وايـة كـة هـة             
ركةسـَيك تـواني لةاليـةن وةزارةتـي شـارةواني يـةوة ايجـازةي بينـاي وةرطـرتش سـولفةي عـةقار بيطرَيتــةوةش            

 لةاليةن ِرذَيمي تا ووتيةوة خةَلكَيكي بؤ براوةش دواتر ديسان كؤمةَلَيك اؤردوطاي زؤرة ملَي هةيةش كة ثَيشد
اةو شوَينانة يان تَيكدراوةش يان طرفتيان بؤ دروست بووةش بة تايبةت بؤ منوونة لـة سـنووري ثشـدةر ضـةند     
ــة شــوَينةكةي خؤيــان دووبــارة       ــَي هةيــةش اــةو اؤردوطانــة اَيســتا خةَلكةكــة ضــوون ل اؤردوطايــةكي زؤرة مل

تةوةش بةيم سولفةي عةقار نايانطرَيتةوةش ضونكة نة لةسةر حيسابي طونـد حيسـابنش نـة لـة     ااوةدانيان كردؤ
شار حيسابنش تاثؤشيان نيةش داوا دةكةم اةو شوَينانةشش ضونكة بةِراسَ خةَلكي زؤر فةقري و هـةذارنش اـةو   

يـؤنش بـةس يـةك    سولفة عةقارة بيانطرَيتةوةش لةسةر سولفةي زةواهيش كة خؤشبةختانة بـوو بـة ثَيـنج مل   
طرفتَيكمان هةية نة لة ياساكةدا هَيي كراوةتةوةش نة لـة اـةو ِرَينماييانـةي كـة لـة وةزارةت ديـاري كـردووةش        
نايانطرَيتةوةش اةو ثياوانةي كة ذنيان تةيق داوةش ثَيشديش سوودمةند نةببوونش اَيستا ذني تازةيان هَيناوةش 

توانن ايستيفادة لـةو سـولفةية بكـةنش داوا دةكـةم اـةو سـولفةية       يةعين هاوسةري تازةيان هَيناوةش اةوانة نا
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اةوانيش بطرَيتةوةش وةكو ثَيشنيارَيكش سةبارةت بة سندووقي ايسكانش بةِراسَ ثَيمباشة سندووقي ايسـكان  
ستيفادةي لَي بكاتش وةكو ملياري لَي كةم بكرَيتةوةش ضونكة بةِراسَ كةمد خةَلك توانيويةتي اي( 26)بِري 
اَيمة بينيومانةش بؤ ضةند شوَينَيكي تر سـةرف بكـرَي كـة زيـاتر شـوَينةكانيان بـؤ ديـاري دةكـةنش          هروبةتة

سةبارةت بة سندووقي ايسكانيشش ديسان داوا دةكةم فيَلةن اةوة سندووق بـَيش نـةك ثارةكـة بـة دوو هـؤر      
ثـارةي كـة وةردةطريَيتـةوة لـة      بِرواش اَيستاكة اةوةي لة بةشي سلَيماني ثارةكة دَيتةوة بـؤ سـندووقةكةش اـةو   

هاوويتيان دَيتةوة سندووقةكةش بةس لة سنووري هةولَير و دهؤك ثارةكة نايَيتةوة سندووقش بةَلكو دةضَيت 
بؤ بابَلَيني وةزارةتي داراييش با هةردووكيان بَيتـةوة يـةك شـوَين كـة اـةويش سـندووقةكةيةش ضـونكة دةبـَي         

اةوةي كة خؤم لةطةَل بةِرَيز كاك هَيرش موحـةرةم قسـةم كـردووةش     اَيمة حيساب لةسةر اةوة بكةينش وةكو
اــةويش اــةو طرفتــةي هةيــةش بــاس لــةوة دةكــات كــة ديــواني ضــاودَيري دارايــيش نــةيتواني وةكــو ثَيويســت   
ضاودَيريان بكاتش اةو خؤي داوا دةكات كة ديواني ضاودَيري دارايي هيـددي تـر بَيـت و ضـاودَيري ضـاتريان      

ارة اةو ثارةي كة لة سندووق هةيانةش لةطةَل اةو ثارةي كة صـةرفيان كـردووةش بكاتـة كـؤي     بكاتش ضونكة دي
اةو ثارةي كة بؤيان دياري كراوةش بةس اَيستا اةو ثارةية وا ناكاتش اةوة سـةبارةت بـةو ثـارةي بـؤ ثاَلثشـَ      

مـةوة كـردووةش داوا   سندووقي زراعي و سندووقي سناعي كة دياري كراوةش هاوويتيان كـة ثةيوةنـديان بـة ايَ   
دةكةن كة اةم طةِرانةوةي بِرة ثارةية لة ضوار ساَلةوة بؤيان بكرَي بة شةش ساَلش لةبةر اةوة ثَييان واية بة 
ضوار ساَل ناتوانن اةو ثارةية وةكو ثَيويست بطةِرَيننةوةش بؤيان سةختة هطة لةوة ديارة لة ساَلي يةكةم كـة  

ةكةم كة هةموو زيادةيةكش يان هةموو سوودَيكش يان ريبايةكش ضـي ثـَي   حيسابيان بؤ نةكرَيش من ثَيشنيار د
دةوتــرَي؟ ِريبايــةك كــة هــةموو اــةو هاوكارييانــة هةيــة البضــَيش ضــونكة اَيمــة كــة دةمانــةوَي هاوكــاري اــةو  
كةرتانة بكةينش خةَلكَيك هةية ناتوانَي ايستيفادةي لَي بكاتش لةبةر اةوةي سوودي دَيتة سـةرش هـةم نابَيتـة    
ثشتيواني اةو كاتةش لةاليةكي ترةوة طرفتَيكي شةرعي بؤ دروست دةبَيتش ضونكة هاايز نية وةرطرتين اـةو  
ثارةية لةو كاتةداش من ثشتيواني لةو ِراية دةكةم كة ضةند بةِرَيزَيك باسي كرد لة مةسةلةي ثاَلثشَ كـردن  

ةرش ضـونكة اَيمـة هانـداني كـةرتي     لة كـةرتي طةشـت و طـوزارش مـن ثَيمباشـة كـةرتي شوَينةواريشـي بَيتـة سـ         
شوَينةوار بؤ اَيمة شتَيكي طرنطةش ضونكة هاوويتياني خؤمان هان بدةين كة لة شوَينةواريش كار بكةنش بـؤ  
اةوةي شوَينةواريش سةروةت و سامانَيكي طةورةية بؤ اَيمةش سةبارةت بة قةرةبوو كردنةوةي ااوارةكانيشش 

ةمش كة بةِراسَ مةبلة َيك دياري بكرَي بؤ قةربوو كردنةوةي ااوارةكان ديارة من ثشتيواني لةو ِرايةش دةك
بة شَيوةيةكي طشَش هةموو ااوارةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردسـتانش دةرةوةي عـرياق بـة طشـَ نـةك هـةر       
هةرَيبش ثَيشنيار دةكةم كة هاوكـاري بـؤ ضـاودَيري منـايني نـةخؤش و ايفلـيج بةتايبـةتيش بِرَيـك هاوكـاري          

رَي بؤ هةموو اةو مناينةي كة ايفليجنش يـان منـاَلي ضـاودَيرينش منـاين بـة شـَيوةيةكي طشـتيش ديسـانش         بك
ديــاري كردنــي بِريــك ثــارة بــؤ ثاَلثشــَ نــةخؤش و كــةم دةرامةتــةكان بــة طشــَش ضــونكة كؤمــةَلَي خــةَلكي  

ةكةم كة بِرَيـك ثـارة لـةم    نةخؤمشان هةية كة دةرامةتيان نيةش ناتوانن ضارةسةري خؤيان بكةنش بؤية داوا د
 .مليارة دياري بكرَي بؤ اةم كةرتةش زؤر سوثاس( 26)
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز طوَليزار قادر فةرموو

 :ا اعيل بةِرَيز طوَليزار قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضـوار ثشـتطريي لـةو ِرايـة      ش بِرطةي(3)و ( 1)و ( 1)ثشتطريي دةكةم لة خاَلي ( 1)لة بِرطةي ( 15)ماددةي 
ثشتطريي دةكـةم لـة قـةرزي بضـووك و     ( 3)دةكةم كة البضَيش ضونكة لة شوَينَيكي تر سابت بووةش لة بِرطةي 

دةرفةتي كار بؤ طةجنانش بةيم من داوا دةكةم اةم قةرزة وةكو بةخشني ثَييان بـدرَيش بـؤ طـةجناني خؤمـانش     
تا موعامـةالتي سـولفةي عـةقاريان كـردووةش بـةيم ايشـةكةيان       ثَيشنيار دةكـةم كـة اةوانـةي موَلكـة تـا اَيسـ      

 .ِراوةستاوةش اةوانيش بيست مليؤنةكة وةربطرن و اةو بِريارة بيانطرَيتةوة و سوودمةند بشش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز خليل عو ان

 :محد ام  راو  عثمانبةِرَيز خليل 
 .ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

وةَلال لةبةر اةوةي اةو ماددةية ثةيوةنـدي زؤري بـة لَيذنةكـةي اَيمـةوة هةيـةش تكـا دةكـةم كـاتي زياترمـان          
ََش تا ِراددةيةكيش بؤضوونةكامنان بة نةزةري ايَتيبار وةربطريَيش سةبارةت بة بِرطـةي يةكـةم لةسـةر     بدرَي

ي كة ناكرَي اَيمة كَيشةي نيشتةهَي بوومنان هةبَيت ثَيشينةي خانوو و بةرةش من دووبارةي دةكةمةوةش اةوة
و ِرَيطري بكةين لةوةي كة خانووي سةد مةتري دروست نةكرَيش كة اةوة كَيشـةيةكي طـةورةي هاوويتيانـةش    
اَيمة دانيشتووين لةو ثةرلةمانة بؤ طةياندني كَيشةي هاوويتيانش بؤية من داواكارم لـة وةزارةتـي شـارةواني    

ر ضـاوَيك بـةو ِرَينماييانـةدا مشـَينَيتةوةش بـؤ اـةوةي زؤرتـرين هاوويتيـاني كـةم دةرامـةت           و طةشت و طـوزا 
ســوودمةند بــن لــةو ثَيشــينةي خــانوو و بــةرةش ســةبارةت بــة بِرطــةي دووةمش قــةرزي كشــتوكاَلش ديــارة مــن    

ذَيرخـاني  دةستخؤشي دةكةم كة هةم بِرةكةي زياد كـراش هـةم قـةرزَيك بـووة بـؤ بووذانـةوةي كشـتوكاَلش كـة         
اابووري طرنطة لـة هـةرَيمي كوردسـتان دابنـدرَيش بـةيم اـةوةي كـة ثَيشـبيين دةكـرَي دووبـارة كَيشـةكة لـة             
ــَي         ــةوةي دةب ــَي دةدرَيش ا ــةي كــة قةرزةكــةي ث ــةو ِرَينماييان ــوَيرةي ا ــة ط ــة ب ــة كــة مــن ثَيمواي ِرَينماييةكان

من ثَيمواية اةوةش تا ِراددةيةك اةطةر بؤ هووتيارةكان دواي ساَلَيك دةست بة دانةوةي قةرزةكة بكةنش كة 
هوتيارَيك بيةوَي كاري ااذةَلداري ياخود با داري بةم قةرزة بكاتش ثَيموانية دواي ساَلَيك لـة بةرهةمةكـةي   
مواتش بؤيـة داوا دةكـةم كـة تةمـةني وةرطرتنـةوةي قةرزةكـة درَيـذ بكرَيتـةوةش بكرَيتـة دواي دوو سـاَل لـة            

ةش بؤ اةوةي هـاوويتي بتـوانَي كـة لـة بةرهةمةكـةي سـوودمةند بـوو اينجـا قةرزةكـة          قةرزةكة وةربطرِيَيتةو
مليار دينار دانراوة بؤ سندووقي نيشتةهَي بـوونش بـةِرَيز   ( 151)بطَيرَيتةوةش سةبارةت بة بِرطةي ضوار كة 

لَيذنــةي ســةرؤكي ثةرلــةمانش ديــارة وةكــو بــراي بــةِرَيزم كــاك حةمــة ســَيد اامــاذةي ثــَي كــردش اَيمــة وةكــو  
ااوةدانكردنــةوة ضــةند هارَيــك لةطــةَل دةســتةي وةبــةرهَينان دانيشــتووين كــة اــةوانيش بةِراســَ كَيشــةي  
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خؤيان هةيةش قسةي خؤيان هةيةش ثَيويستة لَيرة باسي بكةينش باس لة كةم كردنةوةي كراش يةكةم شـت اـةم   
دةســتةي وةبــةرهَينان ايلتيزامــي  مليــارة كــة لَيــرة ديــاري كــراوةش بةِراســَ( 126)مليـارة كــة اــةو  ( 151)

ثَيشوو تري هةيةش لة طرَيبةستةكاني كة ثَيشووتر اةجنام دراونش بؤ اةوةي اةو ايلتيزاماتة هَيبةهَي بكاتش 
ملياري بـؤ سـولفةي   ( 21)ثَيويستة اةو ثارةية وةكو خؤي بَينَيتةوةش هةروةكو خؤيان دةَلَينش ساَلي ثارةكة 

ي هةر دراوةتةوة بة ثَيشينةي خانوو و بـةرةش كـة اـةوة دووبـارة كَيشـةي بـؤ       مليار( 121)طوندةكان ضووةش 
دروست كردنش كَيشةيةكي تريشيان هةية كة اةو دووبـارة اـةو ثارةيـة تـةدوير نابَيتـةوة بةِراسـَش كـة مـن         

تةوة هيوادارم اةو ثارةية دووبارة تةدوير بكرَيتةوةش نةضَيتةوة سةر حيسابي وةزارةتي دارايـيش بـةَلكو بضـيَ   
سةر سندووقةكةش بؤ اةوةي دووبارة بدرَيتةوة بة سولفةش بؤ اةوةي هاوويتيان لَيي سوودمةند بنش خـاَلَيكي  

دؤالرةي كـة دةدرا بـة طونـدةكانش مـن ثَيموايـة اـةوة       ( 2511)تر كة هـةر سـةبارةت بةوةيـةش اـةويش اـةو      
بؤ خةَلكي هـةذار و كـةم دةرامـةتش كـة     بةشدارييةكي باشي لة ااوةدانكردنةوةي طوندةكان كردش بة تايبةتي 

تواناي دروست كردني خانوويان نيةش كة مـن هيـوادارم اـةو بِريـارة وةكـو خـؤي بَينَيتـةوةش بـة بِرطةيـةكي          
ياسايي صةريح لَيرةدا دياري بكرَي كة اةم بِرة ثارةية بةِراسَ دةبَي ثَيداني بةردةوام بَيش هةموو اليةكيش 

َيكي تـر هـةر سـةبارةت بـة سـندووقي نيشـتةهَي بـوونش ديـارة اَيمـة هـةموومان           مولةتةزيب بن ثَيوةيش خـال 
كؤكنيش هةم اَيمة و هةم دةستةي وةبةرهَينانش اةو يةكة نيشتةهَي بوونانة كة دةكرَيش اـةو طرَيبةسـتانةي   

ا لـة  كة دةكرَي لة ِرابردوودا كراونش بةِراسَ لة خزمـةتي خـةَلكي هـةذار و كـةم دةرامـةت نيـةش بؤيـة اَيسـت        
بةرنامةدايـــةش هـــةم اَيمـــة و هـــةم دةســـتةي وةبـــةرهَينان كـــة زجنريةيـــةك كؤبوونـــةوة بكـــةينش هـــةم بـــؤ  
هةمواركردني ياساي وةبةرهَينانش هةم بؤ دابةزاندني نرخي يةكةي نيشتةهَي بوون بة شَيوةيةك بَيـت كـة   

ــتش هــةم زؤرتــرين خــةَلكي هــةذار و كــةم دةرامــةت بتــوا   (quality)هــةم  نَي لــةو يةكانــة يةكــةي بــاش بَي
ســوودمةند بــنش ضــونكة اَيمــة هــةموو دةزانــني اــةو يةكانــةي كــة اَيســتاكة دةكــرَين بةِراســَ خــةَلك لَيــي   
سوودمةند نيةش بؤية هةوَلَيكي لةو هؤرة هةية كة تكا دةكةم ِرَيطري لـَي نـةكرَيش تةشـجيَي اـةوةي بكـةين      

ــة ِرَيطــةي ســندووقي نيشــتةهَي بوونــةوة بتــوانني ن    رخــي يةكــةي نيشــتةهَي بــوون دابطــرينش   كــة اَيمــة ل
بةهاوكاري لةطةَل دةستةي وةبةرهَينانش بؤية هيوادارم كة اةو بِرة ثارةية كةم نةكرَيتةوةش بةَلكو تةشجيَي 

 .اةو بوارة بكرَيش بؤ اةوةي زياتر هاوويتياني كةم دةرامةت لَيي سوودمةند بشش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَيز ااسؤ كريبدةستخؤشش بة

 (:ااسؤ)بةِرَيز بكر كريب 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت اةو ماددةية ديارة وةكو لةو ماددةيةدا ديارةش دوو ِرَيطةمان هةيـة بـؤ كـةم كردنـةوةي قـةيراني      

َيش دا هاتووة اةوةية كة حكومةت بةردةوام ب(1)نيشتةهَي بوونش يةكةميان اةوةية كة لة بةِرطةي يةكةمي 
مليـؤن دينـارش   ( 11)سولفةي خانوو و بةرة ثَيشكةش بكاتش هَيطةي دَلخؤشـي يـة كـة بِرةكـةي كـة كراوةتـة       
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ــة دووةم دا     بةِراســَ اــةوة شــتَيكي زؤر زؤر باشــةش ِرَيطةيــةكي زؤر زؤر ثةســندةش ِرَيطــةي دووةم بةِراســَ ل
ي (2)اسَ اةوة بة ثَيي قـانوني ذمـارة   مليار دينارة دةكرَيش من ثَيب باشة بةِر( 126)هاتووةش كة باس لةو 

كة تا اَيستا كاري ثَي نةكراوةش خانوو و شوق ةي ثَي دروست بكرَيش اةوةش بةِراسَ هةروةكو  1118ساَلي 
لة قانونةكةدا هاتووةش وةزارةتي ااوةدان كردنةوة و نيشتةهَي بوون اةو اةركة بطرَيتة اةسـتؤي خـؤيش كـة    

باش دةزامنش نةوةك مرَيتـة بةردةسـت نـاو سـندووقي نيشـتةهَي بـوونش اـيد         بةِراسَ من اةوة بة كارَيكي
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشش بةِرَيز ثةروين

 :عبداهلل بةِرَيز ثةروين عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ددةيةش ضونكة وا ديارة اةو سةرةتا من ثشتطريي لة لَيذنةي ياسايي دةكةم بة البردني بِرطةي ضوارةم لةو ما

ماددةية لة ماددةي سَييةم ضارةسةر كراوةش هةروةها ثشتطريي هاوةيمن دةكةم بة داناني بان َيكي تايبةت بة 
طةشت و طوزارش اةوةش بؤ بووذاندنةوةي اةو كةرتةش لةبةر اـةو شـتة زؤر طرنطـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاني       

م بة زياد كردني اةو ثَيشمةرطانةي كـة ناكةونـة اـةو ليوايانـةي     اَيمةداش هةروةها ثشتطريي كاك حممد دةكة
كة دروست دةكرَيش اةوانيش ضينَيكي مـةزلوومن لـة كؤمةَلطـةي اَيمـةداش كةضـي اـةركَيكي طرنطيشـيان ثـَي         
سثَيردراوةش كةضي راتبَيكي زؤر كةميشيان هةية كة نـاتوانن ذيانيـان ثـَي تـةرتيب بكـةنش هـةروةها صـةرف        

ةي خَيزان و منداَلي شةهيدش صةرف كردني تَيضووي تةواوي قؤنا ةكاني خوَيندني منـدايني  كردني دةرماَل
شةهيدش سةبارةت بة كَيشةي نيشتةهَي بوونش ديارة اةو ثارةي كة بؤ سندووقي نيشـتةهَي بـوون دانـدراوةش    

ةو شـتةش بـةيم   زياتر اةو كةسانة سوودمةند دةبن كة بِرة ثارةيـةكي باشـيان هةيـةش دةتـوانن بةشـدار بـن لـ       
ي (2)اةوانةي كة كةم دةرامةتن ناتوانن سوود لةم شتة ببيننش بؤية من داواكارم كـة كـار بـة ياسـاي ذمـارة      

بكرَي بؤ زياتر خزمةتكردني اةو خةَلكانةي كة كةم دةرامةتن و ناتوانن ببنة خـاوةن يةكةيـةكي   ( 1118)
 .نيشتةهَي بوونش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ستخؤشش بةِرَيز ظيان عبدالرحيبدة

 :عبداهلل بةِرَيز ظيان عبدالرحيب

 .  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَيطومان اةو ماددةية اةهميةت و طرنطيةكي تايبةتي خؤي هةيةش ضونكة لةو ماددةيةدا كؤمةَلَيك قةيراني 

خسـتين ياسـا بَيـتش يـاخود بـة      طرن  باس كراوة لة هةرَيمي كوردستان داش اةطةر بة هةر هؤرَي بـَي بـة ِرَيك  
دابينكردني ثارة بَيـتش بتـوانرَي تـا ِرادةيـةك اـةو قةيرانانـةي كـة هةيـة لـة بوارةكـاني نيشـتةهَي بـوون و             
كشتوكاَل و ثيشةسازي و دابني كردني سندووقي قةرزي بضووك بؤ طةجنانش بؤية بة بِرواي من اةطةر بَيمة 
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ة كةرتي كشتوكاَلي و ثيشةسازي كراوةش هطة لةوةي كـة اـةوة   سةر خاَلي يةكةمش كة اةوة هطة لةوةي باس ل
ثارةكان دياري نةكراونش واتا اةو مةبلة انة دياري نةكراون تا بزانني اَيمة ضـةند دةتـوانني بـةو مةبلة ـة     

( 31)مليـار و ثيشةسـازيش   ( 51)ثارةش اةو دوو كةرتـة بتـوانني ببووذَينينـةوة كـة ثـار كـةرتي كشـتوكاَلي        
ــؤ د  ــاري ب ــة بةِراســَ       ملي ــاري بكــةينش طرنط ــة َيك دي ــةوةي هــةر مةبل ــَيش ا ــة اَيمــة ث ابــني كــراوةش كةوات

بةرضــاوِروونيمان هــةبَي لةســةر اــةوةي كــة اةوكةرتــةش طرنطــة بــزانني هــةدوا اابوورييةكــةي ضــةندة لــة     
انـةش  داهاتووداش بةيم اةوة خؤي لة خؤيدا دةماخناتـة ذَيـر اـةو ثرسـيارةي كـة ديـاري نـةكردني اـةو مةبةل         

كةواتة اةوة بؤ بووذاندنـةوةي كـةرتي كشـتوكاَل و ثيشةسـازي نيـةش بـةَلكو تـةنها بـؤ دةعمَيكـي ثيشةسـازي           
سادةيةش واتا ضةند ايشَيكي ثيشةسازي سادةي ثَي دةكرَيش ناتوانرَي ذَيرخاني اـابووري كـة بةِراسـَ كـةرتي     

ــة      ــك دا اةط ــة هــةر ويتَي ــةوة بنضــينةيةكن ل ــة ا ــابووري ك ــَي   كشــتوكاَل و ا ــابووري ث ــةوَي ذَيرخــاني ا ر بت
ببووذَينيتـةوةش كةواتـة لَيــرةدا بـة بــِرواي مـن اــةوة نابَيتـة هـؤي بووذاندنــةوةي اـةو ذَيرخانــةي كـة اَيمــة         
ضاوةِروامنان دةكردش ثاشـان يـةكَيك لـة تَيبينيـةكاني تـرمش كـة طرنطـة اَيمـة طرنطـي ثـَي بـدةين اةوةيـةش لـة              

كارطة هةية لة هـةرَيمي كوردسـتان داش كـة اةوانـة داخـراونش كـة       ( 111)هةرَيمي كوردستان داش كة نزيكةي 
اةطةر بَيت و اَيمة بتوانني اةو كارطانة مةينةوة طةِرش ضةندين كَيشة لة هةرَيمي كوردستان دا ِرووبةرووي 
ضارةسةر كردن دةبَيتش كة لةوانةية بَيكاري ضارةسـةر بَيـتش هـةم بـةرووبوومي خؤمـاَلي زؤر دةبَيـتش هـةم        

اهاتَيكيش دةبَيت بؤ هةرَيمي كوردستانش بة نيسبةت ماددةي دووةم كة باس لة سندووقي نيشتةهَي بوون د
دةكاتش بَيطومان سندووقي نيشتةهَي بوون اةهميةت يان طرنطي لة داناني ثارة بؤ دابني كردني خانووة بؤ 

ةهَي بـوون كـابني دةكرَيـتش اـةو     هاوويتيانش بةيم اةوةي اَيمة دةيبينني اةو ثارةي كة لة سـندووقي نيشـت  
ــة         ــَيش ضــونكة اَيم ــي ســوودمةند ب ــاتوانَي لَي ــة هــةرَيمي كوردســتان دا ن ــةكي زؤري خــةَلك ل ــة ذمارةي ثارةي
هاوويتيان ضينَيكي فةقريمان هةية لة هةرَيمي كوردستان داش كـة اـةو ثارةيـة اةطـةر سـندووقي نيشـتةهَي       

شي نةطرَي بة ِروويةك لة ِرووةكاني تردا زةرةرمةند دةبَيتش بوون وةربطرَي زةرةرمةند دةبَيتش اةطةر وةري
ضونطة خةَلكانَيكي زؤر هةية لة هةرَيمي كوردستان مووضة خؤر ننيش خةَلكي سادةيةش بؤية بـة بـِرواي مـن    

ة كـة حكومـةت خـؤي    (1118)ي سـاَلي  (2)ثَيويستة اةو ياسـاية بتـوانني تـةفَيل بكـرَي كـة ياسـاي ذمـارة        
( 151)ت و لةسةر هاوويتيان دا بتـوانَي دابةشـي بكـاتش هـةر لةسـةر اـةو ماددةيـةش اـةو         خانوو دروست بكا

مليارةي كة دانراوة بـؤ سـندووقي نيشـتةهَي بـوونش اةطـةر اَيمـة سـةير بكـةين بـؤ اـةو سـاَل دانـراوة اـةو              
ة اـةوة دةبَيتـة   مان  لة ساَلةكة ِرؤييش ماوةيةكي كةم ماوةتةوةش كةوات( 5)مليارةش بةيم اَيمة اةوة ( 151)

لــة %( 1)هــؤي دروســت بــووني وةفــرش بؤيــة وةفــريش اةطــةر تَيبــيين بكــةينش وةفــريش بــريَ دةبــَي لــة     
مليارة كة بؤ او سندووقة دابني كـراوةش بتـوانني بـة    ( 151)كورتهَينان لة ميزانيةش بؤية بة بِرواي من اةو 

ثشــَ كردنــي طــةجنانش يــةكَيك لــة  هؤرَيــك لــة هؤرةكــان مرَيتــة ســةر ســندووقي قــةرزي بضــووك بــؤ ثالَ   
تَيبينيةكاني ترمش بةِراسَ كة من ضةندين هاري تر ثرسيارم كردووة سةبارةت بة سـندووقيش سـندووقَيك   
هةية لة وةزارةتي شةهيدان كة اةو سندووقة دادةمةزرَي بة ناوي يارمةتيـداني كـةس و كـاري شـةهيدان و     
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ثشتطريي كةس و كـاري شـةهيدان بكـاتش ثاشـان يارمـةتيان       قوربانياني هينؤسايدش كة ااماجنةكةشي اةوةية
بدات بؤ بنياتناني ثرؤذةكانش تا اَيستا نةزانراوة اةو سندووقة ديار نيةش نة حيسابي خيتامي لـة بودهـةداش   
لة هيض شوَينَيك نةزانراوة اةو سندووقة ضـةند ثـارةي تيايـةش اـةو ثرؤذانـةش ضـني كـة بـؤ كـةس و كـاري           

 .وودمةند بن و ثشتطرييان لَي بكرَيتش زؤر سوثاسشةهيدان دةتوانن س
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صباح.سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز د

 :صباح حممد جنيب.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةمــةوَي بــاس لــةوة بكــةم كــة بودهــةي ســاينةي هــةرَيمي كوردســتان لــة بةرديــدي هاوويتيانــةش حــوكمي    

لةهـةر  هـةر هاوويتيـةك   ن بَلَيني تابلؤيةكي هةية كة هةموو كةس دةيةوَي خؤي تيـا ببـييَنش   ااوَينةيةكش يا
ضني و توَيذَيك  كوردستانش ضاوةِروان دةكات كة لة بودهـة  هـةرَيم  كوردسـتانش ثَيداويسـت  و نيازةكـان       

اكيـد لةسـةر اـةم    ش اةمـةوَ  تة 19اةويش ِرةضاو كرابَ ش بؤيـة مـن لـةم دةرفةتـةداش  سـةبارةت بـة مـاددة         
خااَلنة  بكةمش يةكةمش وةكو ذمارةيةك لة هاوكارامن تةاكيديان لةسةر طرنطيدان بة كةرت  طةشت و طوزار و 
شــوَينةوار بــدةمش بــةحوكم  اــةوة  اَيســتا لــة واَلتــان اةمــة بــوارَيك  زؤر طرنطــةش بــووة بــة ســنَةتَيك كــة    

كوردستان دروست بكاتش خاَلَيك  تـر كـة تةاكيـد      اةتوانَيت دةرامةتَيك  باش و طرنطيةك  باش بؤ ثَيطة 
لةســةر دةكــةم ســةبارةت بــة ســولفة  خــانوو بــةرةش قــةرز  خانووبــةرةش اــةوة  هَيطــة  دةســت خؤشــية      
بةِراست ش داوا دةكةم وةزارةت  داراي  لةكات  سـةرف كردنيـدا لـةكات  دانـان  تـةعليمات بـؤ اـةو سـولفةيةش         

اةوة  زؤرترين كـةس لـة دانيشـتوان  هـةرَيم  كوردسـتانش لةوانـة  كـة         مرونةتَيك  زياتر ِرةضاو بكاتش بؤ
كرَيضني و كَيشة  نيشتةهَيبوونيان هةية بطرَيتةوةش بؤ هةموو طوندو دَيهات و ااواييةكانيش بَيتش هـةموو  
كةســَيك كــة بةشــَيوةيةك لةشــَيوةكان ثَيويســت  ثَييــةت ش ســةبارةت بــة تةحديــد كردنــ  اــةو مةبلة ــة       

دةكرَيت بؤ كـةرت  كشـتوكاَل  يـان بـؤ كـةرت  ثيشةسـاز ش منـيش لةطـةَل اـةوةدام كـة تةحديـد            كةتةرخان 
ك دةكة  لة نةفةقات اةبَ  شوَينةكة  بـؤ ديـار  بكـة ش مـن ثَيموايـة      يةبكريَوتش كاتَيك كة ثَيشنيار  زيادة

ش يـةعن   (هـا ميرادع ال ـوس ل )وةزارةت  دارايـ  بؤخـؤ  اةوةنـدة ايختيساسـ  هةيـةش وةكـو عـةرةب اـةَلَيت         
خؤيان باش اةزانن اةو مةوزوعـة ضـؤن ضارةسـةر بكـةنش بـرادةرانيش بةشـَيكيان باسـ  اـةوةيان كـردش كـة           
ضؤن اةو تةخسيسات و ايَتيماداتة بةِراست  هَيطة  بكرَيتةوةش لةهةمان كاتـدا تةاكيـد اةكةمـةوة لةسـةر     

ة اَيرانـةوة دَينـةوةش ماوةيـةك  زؤر لـة     اةوة  كة ثشتيوانيةك  تةواو بكرَيـت لـة ااوارةكـانش اةوانـة  كـة لـ      
تةمةنيان لة ااوارةيدا بةسـةر بـردووةش اةوكةسـانة  كـة  ةريبايـةتيان ضةشـتبَ  باشـد اـةزانن كـة دةرد           
ااوارةي  ضؤنةش اَيستا كة دَينةوة بؤ اامَيز  نيشتيمانش بة ض ضاوةِروانيةكةوة دَينةوة؟ش حكومةت  هـةرَيم   

وانةش هيوادارم تةخسيس  مةبلـة َيكيان بـؤ بكرَيـت لـةم ماددةيـةداش لـة هـةمان        كوردستان هَيطة  ااوات  اة
كاتدا ضني و توَيذَيك  تر هةية كة اةوانيش بة ثةيوةند  كـردن بـة اَيمـةوةش وةكـو ثةرلـةمانتارش داواكـارن       
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عينوانـة  تةخسيس  مةبلة يان بؤ بكرَيـت لـةم ماددةيـةداش كـة ِرةنطـة هةنـدَيجار لـةبريكرابَ ش ِرةنطـة لـةناو          
طشتيةكانيشا ناويان هةبَ ش هَيطةيان ببَيتةوةش اةوانة كة قوربانيان  شـةِر  هةشـت سـاَلة  اَيـران و عـرياق      
بوون لةناوضة سنووريةكانش كةسيان ىَل شةهيد بووةش يا اةو كةسانة  كة لـة كـؤِرةو شـةهيد بـوونش يـان لـة       

بؤ بكرَيـتش كـة زؤر مايـة  دَلخؤشـ  ودةسـت       ذَير سةرما  زستان ِرةق بوونةتةوةش تةخسيس  مةبلة َيكيان
 .خؤشيةش هيوادارم هةموو اليةك سةركةوتوو بنش خواتان لةطةَل

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .بةِرَيز صباح بيت اهلل كةرةمكة

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
رة دووش فةقـةرة سـَ ش تظيـا مةبلـةغ بهاتبـا      ش اةوةلةن بة ِرةايا مـن فةقـةرة يـةكش فةقـة    19دةبارة  ماددة  

تةحديد كرنش ضةندةو ضةوا دَيتة سةرف كرن؟ش دةربارة  يةكة  نيشتةهَ  بوونَ ش اةز ثَيشنيار دكـةم كـو   
وَ  هارَ  طرنط  ثد قةزاو ناحيـا بَيتـةدانش بـؤ هنـدَ  ثـد خةَلكـةكَ  فـةقريو هـةذار تَيـدا سـوودمةند بـنش            

بةشـارةت  دكـةم   فا ل بكةمش ثشتةظانيا ل ثَيشنيارا بةِرَيزان حممد شارةزوور ش خاَلةكا ديكة من دظَيت باس 
دةربــارة  يارمــةتيَ  ثَيشــمةرطة ش هَيظيــدارم ضارةســةريا دميــاهيَ  بــؤ يارمــةتيَ  ثَيشــمةرطة  بَيتــة ديــنتش 

كردش ب ِرةايـا   بةِرَيز سةرؤكَ  ثةرلةمان ش دةربارة  ااوارةش برا  بةِرَيز كاك قادر حةسةن  بةحسيا ااوارة 
َ ش اـةو اـاوارة  سـااَل     1625من ااوارة دبنة سَ  بـةشش اَيـك اـةو ااوارَيـت كـو ضـوينة اريانـَ  ثشـت  سـااَل          

َ  ِرذَيما فاشيا طؤِر بةطؤِرش نزيكة   1628َ  ثشت  اةنفاال ضوينة توركياش ديسا ل ثشت دمياهيا سااَل 1688
واسنت بـؤ ناوةِراسـتَ  و ذَيريـا عرياقـَ ش تووشـ  كارةسـاتاو       طوند  وَيران كرنش خةلكَ  وان هاتة ظة ط 1211

مةاساتا بوونش من ثَيباشة ثشت  هنطَ  هاتنة اؤردوطاي  و اؤردوطايَ  ضـَ  كـر ش حيسـابةك بـؤ وان اـاوارة      
بَيتــة كــرنش دةربــارة  اــةوَ  حــةفت هــةزارو ثَيــنج ســةد دؤالرة  كةهاتيــة تــةرخانكرن بــؤ طونــدياش بــةِرَيز 

ةمان ش ب ِرةايا من طةلةك ايجاب  دناظداش اَيك هيجرةكا مةعاكي دَ  ل باذَيِرَ  ضَ  بيـت بـؤ   سةرؤكَ  ثةرل
طونداش دووش طرنط  ثـد دَيتـةدان ب كـةرتَ  كشـتوكاَل  كـةرتَ  مـةِرو مـااَلت ش بـؤ منوونـة ل سـنورا مةنتـةقا            

دايـةش ِرؤذةكـَ  برادةرةكـَ      سـةدَ ش مـةِرو مااَلتَيـت كوردسـتان  دوَيـر َ      21ش 31ااكرَ  بةردةِرةشش نزيكـة   
طؤتش طؤت  وةختَ  خؤ ماست و ذاذ  و ثـةنريَ  وَ  مـةنتي َ  هاتـة تةسـدير كـرنش بـؤ هـةم  عرياقـَ ش ظـَ           
ــنيارا         ــتةظان  ل ثَيش ــان ثش ــِرنش ديس ــةنريَ  دك ــةقَ ش ماســت و ذاذ  و ث ــةوة خــةَلكَ  مةنت ــات ا ــاظَ  مةاس ط

فةقةرةك بَيتة دةست نيشان كرنش بؤ ثشـتةظانيَ  ل طةشـت    نيشتيمان خانَ  دكةم بؤ هندَ ش ل اةظَ  مادة 
 .و طوزار ش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز ثةيام امحد كةرةمكة
 :حممدامني بةِرَيز ثةيام امحد
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 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
انسمان واية اةو ناوةِراستة اةبَ  لة ااخريةوة ديارة لة اليةن هاوكارامن زؤربة  قسةكامن كراش داميةن اَيمة ش

بنيش بؤ يةكـةم مـاددة ثَيشـينة  خانووبـةرةش ديـارة هاوكـارامن زؤر باسـيان كـردش كَيشـة  الدَيكامنـان هةيـةش            
بَيـتش اـةوة هـيض كةسـَيك لـة طونـد        1111دانان  اةو ثَيشينةية بـؤ طونـدةكانش اةطـةر بةهـةمان ِرَينمـاي       

ن لةم بِريارةش لةبـةر اـةوة  داوا  تـاثؤ دةكرَيـتش كـة تـؤ داوا  تـاثؤت كـردش ديـارة          نشينةكان سوودمةند ناب
اَيمة شارمان هةية تاثؤ  نيةش هَيشتا تاثؤكان تةواو نةبووة لة شارةكانش ض كـات اَيمـة دَيينـة باسـ  الدَيكـان      

هـيض سـوودمةند   ديارة اةمة كَيشةيةك دروست دةكاتش كة اةو قةرزة  كة باس دةكرَيـت لـة عـةقارش اـةوان     
وةرةقةيـةش كـراوةش كـة وةكـو مينحةيـةك بدرَيتـة خـةَلك  الدَيكـانش          25نةبن لةوةش هةرضةندة باسـ  اـةو   

بةاَلم تا اَيستا اةوة نـةدراوةش مـن نـازامن هؤكـة  ضـيةش ضـونكة اَيمـة لَيـرة كـة قـةرارَيك دةدرَيـتش يـان كـة              
مة ايشَيك  وا دةكةين بؤ اةو خةَلكةش بةاَلم دواتريش وةعدَيك دةدرَيت بة هاوواَلتيان و باَلو دةكرَيتةوةش اَي

ثاشطةز اةبينةوة لةو قسانةش اةوة بؤخؤ  وابزامن شتَيك  سلبيةو زؤر زؤر خراثة بؤ هـةموانش هـةر لةسـةر    
هةمان خاَلش اةو الدَ  نشينانة وةكو كاك بيالل باس  كرد داوا  كةفيل دةكـةنش ضـونكة زؤر كـة ان هةيـة     

ني داوا  كةفالةت دةكةنش اةو كةفيالنةش اةبَ  مةعاشةكة يان اـةو مووضـةية يـان ِراتبـ      اَيمةش موةزةف ن
ــة           ــةش ِراتب ــةس هةي ــة زؤر ك ــةنش بؤي ــة بك ــةو شةخس ــةت  ا ــوانن كةفال ــة بت ــت ك ــتَيكدا بَي ــة ااس ــميان ل ايس

ةكة ايسميةكةيان نةطةيشتؤتة اةمةش بؤية كةم كةس لَيرة بةو كةفالةتة سـوودمةند اـةبَ ش اـةويش كَيشـةي    
تكامان واية كة وزارةت  داراي  ِرَينماييةك دةربكات بؤ اةو مةبةستةشش دواتر خـاَل  دووش سـَ  ديـارة وةكـو     

ش ديـارة خـةَلك   (دعب مشاريك ا صرف الصـناع  )هاوكارامن باسيان كردش اةو ثارةية ديار  نةكراوةش سَ  اةَلَ  
مةشاريََيك  صناع  دةكات؟ش تكـام وايـة اـةوة     زؤر ثرسيار لةو دةكاتش اةو هاوكارية ضؤن ضؤنيةش مشوىل ض

ــةو       ــؤ ا ِروون بكرَيتــةوةش ضــونكة زؤر كــةس ِرؤيشــتووةش كــة باســ  اــةوة  كــردووة ثَيداويســت  هــةبووةش ب
مينحةيةك  كة بدرَيتَ ش بؤ اةو ايش كردنة  مةشروعة سناعيةش وتويانة مشوىل اَيوة ناكاتش تكاية اةويش 

نني مشوىل كَ  دةكاتش سَيهةمش دةربارة  سندوق  نيشتةهَ  بوونش ديارة اَيمة ِروون بكرَيتةوةش بؤ اةوة  بزا
هَيبةهَ  بكرَيتش ضونكة لةم ثةرلةمانـة اـةو    0221ساَل   7ثشتطري  لةوة دةكةينش كة وةكو ياسا  ذمارة 

لـة   وة تاوةكو اَيستا ايش  ثـَ  ناكرَيـتش هـؤ  اـيش نـةكردن بـةو ياسـايانة كـة         0221ياساية دةرضووةش لة 
ثةرلةمان دةردةضَيتش اةويش بؤخؤ  هةر خةلةلَيكة كة هةر بؤ ياسا دةركردنةش يان بـؤ هَيبـةهَ  كردنـةش    
ديارة اةوة ثَيويستة هَيبةهَ  بكرَيتش بؤ اةوة  خةَلكَيك  زؤر سوودمةند بَيت لـةوةش مـن ثَيشـنيار  اـةوة     

دةكـةم لةمـةوال اةطـةر موناقةشـةكان      دةكةمش كة بؤ هةنـدَ  وةزارةت يـان هةنـدَ  دةسـتةش ثَيشـنيار  اـةوة      
بكرَيـتش اـةو وةزيـرة بــةِرَيزة يـان اـةو ســةرؤك دةسـتةية خـؤ  لَيـرة اامــادة ببَيـتش بؤمـان ِروون بكاتــةوةش           
مةسةلةن اَيستا كاك هَيـرش لَيـرة بوايـةش زيـاتر بةرضـاو ِروونيـةك  اـةداينَ ش بـؤ اـةو مةسـةلة  سـندوق             

سةرف كراوة؟ش ض  كراوة؟ش هةروةها اةو ثارةيـة  كـة ثَيشـديش     نيشتةهَ  بوونش اةو دوو سةد  ثار ضؤن
من لة دانيشتنةكان  تريش باسب كردش اةو ثارةية  سندوق  نيشتةهَ  بوون اةيـدات بـةهاوواَلتيانش ديـارة    
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هاوواَلتيان بة سلفةيةك تةسليم  دةكةنةوةش اةدرَيتةوة اةو ثارةيـة اةِرواتـةوة بـؤ وةزارةتـ  دارايـ ش اـةبَ        
مدةوةر بَيت لةو سندوقةش بؤاـةوة  خـةَلكَيك  زيـاتر سـوودمةند بَيـت لـةو ثارةيـةش بـةاَلم بةداخـةوة          خؤ  

اةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةت  داراي ش كة ثَيشديش كاك هَيرش لة ليذنة  ااوةدانكردنةوة باس  اـةوة  كـردووة   
اوةش ديارة قةرار  لةسةر دراوة ضوارةميش باس كر ةيكة اةبَ  اةوة  ثارةية بطةِرَيتةوة بؤ سندوقةكةش اةو

 .كة ببَيتة ثَينج مليؤن دينارش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بةِرَيز بة نيسبةت كاك هَيرش هةقمان نيةش بةثَي  قانون بيهَينينة ناو ثةرلةمان و قسة  ثَ  بكةينش اـةبو  
ةكان بانطتان بكردبانةش بتـان طوتبـا اـةو    اةمة ليذنةكان ثَيش اةوة  بَيينة سةر بابةت  ميزانيةش لةناو ليذن

 .ثارانة ضؤن سةرف كراوة؟ش زؤر سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز بةيان اةمحد كةرةمكة
 :حسن كؤضةري بةِرَيز بةيان امحد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ةِرَيز حةمة ب ِراست  طوتنَيت من هةم  هاتنة كرنَ ش ب تنَ  من دظَيت اةز ثشتةظانيَ  ل وان ثَيشنيارَيت ب

سةعيدَ  بكةمش كو بؤ تةحديد كرنا بِرَ  ثارة  بؤ ظان كو ديار كر ش دظَي مادةيـداش هةروةسـا ثشـتةظانيَ  ل    
ثَيشنيارا طرنطيدانَ  ب كةرتَ  طةشتيار ش كو ب ِراست  اةظ سااَل ببيتة ثَينطـاظش اـةم طرنطيـةك  ثـَ  بـدةينش      

دؤالر بـؤ خـةلكَ  طونـداش خـةلك ب ِراسـت  ضـاظةِرَي          7622هةروةسا اةو بِريارَ  اةجنومةنَ  وةزيرانش كو 
ظَ  ثَينطاظَينةش حكومةتا مة خزمةتا وان بكةتنش تشتَ  د  اـةز دطـةل اـةوَ  ثَيشـنيارَيدامة و ثشـتةظانيا ىَل      

بـؤ ايسـكانَ ش هةروةسـا ثشـتةظانيا ل وَ  ثَيشـنيارَ  دكـةم        0221سـااَل   7دكةمش بؤ كارا كرنـا ياسـا  ذمـارة    
ار  كرنا ااوارةيانش ب ِراست  كو خةلكةكن طةلةك نةخؤشيَ  ديتينةش دظَينت اةم هاريكاريةك  بةرضاظ هاريك

بؤ وانة بكةينش تشتَ  د  ب ِراست  ل وَيرَ  ههَ  وةية اةم بَيذين كَيشةيا تاثؤيَ ش حكومـةتا مـة خةلكـةك     
َ  دةركةت و كَيشةيا تـاثؤيَ  ضارةسـةر   طةلةك مةزن ضاظةِرَيية كو ثةرلةمانَ  كوردستانَ ش اةظرؤكة بِريارةك

بكةتش اةز حةز دكةم اةظا هةنَ  تشتةك بؤ وانـة هـةبينتش اـةم بِريـار دةركـةظني اةظرؤكـةش هةروةسـا اـةز         
دطةل ثَيشنيارَيمةش كة تةعليماتَيت وازح و يَ  بةرضاظش او مرونةت تَيدا هةبيت ذ اليَ  وةزارةتا دارايـي ظـةش   

مش بؤ اةظَ  دوو قاتا مةسةلةن ااظا دكةنش هاريكاريةكان باش بـؤ خـةلكَ    022يَيت بؤ بابةتَ  قةرزَ  بؤ خان
طونداوش ناحيةو قةزا بَيتة كرنَ  زَيدةترش طةلةك كَيشـةيةكا كـو خـةلكَ  مـة ثةيونـديَيت ب مـة دكـةتنش اـو         

ة دانـانش كـو   ضاظةِرَينة ب ِراست  كو تشتَيت هـان دظـَ  بودهـةدا بَينـة بةضـاظ وةرطـرتنش بِريـار ل سـةر بَيتـ         
طةلةك خةلكةك  هةذار و كَيب دةرامةتش يَيت خانيَ  حكومةتَ  ظة دذينتش ااظاهيَيت حكومةتيـداوش ذيانـةكا   
سةخت ودذواردا دذينش ضاظةِرَينة ب ِراست  اةظِرؤكـة دظـَ  بوهةيَيـدا اـةم ضارةسـةريةكَ  بـؤ ببيـننيش ض د        

رينـةش ذ اليـَ  رذَيمـَ  هاتينـة تـةرحيل كـرنش اـو        سندوقا ايسكان  دابينتش تةبَةن اةظَيت هةنَ  تـةرحيل ك 
هارةكا د  دَيزظرنة ههَيت خؤ دناظ بينايَيت حكوميدانةش اةز اةظرؤكة داخازَ  دكةمش كو ههةك بؤ ظان ذ  

 .هةنَ  بَيتة ضارةسةر كرنش طةلةك سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .بةِرَيز ذيان عمر كةرةمكة

 :شريف بةِرَيز ذيان عمر
 .َيز سةرؤك  ثةرلةمانبةِر

منيش ثشتطري  هاوِرَيكامن دةكةمش بؤ اةو ثارةية  كة دانراوة بؤ سندوق  نيشـتةهَ  بـوون كـة بكرَيـت بـة      
بـؤ خـةَلك  كـةم     0221و لةسـاَل   ( 7)دوو بةشةوةش نيـوة  دابنـدرَيت بـؤ هَيبـةهَ  كردنـ  ياسـا  ذمـارة        

 7622رةكان  اَيران و توركيـا بكرَيـتش هـةروةها اـةو     دةرامةتش هةروةها ثشتطرييان دةكةم كة هاوكار  ااوا
 فا ال دؤالرة بدرَيت بة طوند نشـينةكانش ثشـتطري  كـاك صـباح بيـت اهلل و كـاك حةمـة شـارةزوور  و كـاك          

بةشـــارةت  دةكـــةمش بـــؤ هاوكـــار  كردنـــ  ثَيشـــمةرطةش بـــة تايبـــةت  اةوانـــة  ثاســـةوان  بارةطاكـــاننش كـــة 
ِرؤذانـة طلـةي  لـة اَيمـة دةكـةنش مـاَل و مناَليـان هةيـة كرَيضـنيش كـة            هةزارةش كـة  122مووضةكةيان كةمةش 

هيضيان بؤ ناكرَيتش هيض نـةبَ  دةرماَلةيـةكيان بـؤ دابـني بكرَيـتش تـا ضارةسـةرَيك دةكـرَ ش داخلـ  ليواكـان           
 .دةكرَينش بة ض شَيوةيةك ضارةسةر بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 . كةرةمكةبةِرَيز سةمرية عبداهلل

 
 

 :ا اعيل بةِرَيز سةمرية عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .قسةكامنان تةقريبةن هةموو  كرايةش هةر ثشتطري  برادةران دةكةم و دةستخؤشيان ىَل دةكةمش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز شلَير حممد كةرةمكة
 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب

 .ك  ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ
بةِراست  من ثشـتطري  اةوانـة دةكـةم كـة لـة بـانط  طةشـت و طـوزارش اـيد وةختـ  اـةوة هـاتووة كـة اَيمـة               
سناعة  سياحة دةست ثَ  بكةينش كة ثيشةسازيةش ناردوومة بؤ ليذنة  ياساي ش حـةز دةكـةم اـةوة  كـةمن     

دانةنرا اةمساَلش دواي  لة موقتـةرةحات  ناردوومة بؤ ليذنة  ياساي  بة هةند وةربطريَ ش اةطةر ثارةش  بؤ 
مائاة وسيا  ملياار ديناار ماع      )بَيت بؤ حكومةتش بـة نيسـبةت  مـاددة  دووةمش لـة عةرةبيةكـة  اـةَلَيت       

ش اةطــةر تَيبينــ  بكــةنش بــة نيســبةت  (إعطاااء األولويااة للمشاااريع اليااهنية املشاامولة بااا يف النااوا ي والقاارى  
مليــار دينــار لــة ثــاَل اــةوة  ثَيشــينة بــةو   062بــوون بــة بــِر    ســندوق  نيشــتةهَ )كورديةكــة  اــةَلَيت 

اةو تةرهومةية  ةَلةتةش ضونكة ثَيشينة لَيرة بـاس نـةكراوةش ايَتـا اةولةويـةش     ( ثِرؤذانة  نيشتةهَ  بوون
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يةعن  اةولةويةت بدة  بـة مةشـاريَ  سـةكةن ش مـن لَيـرة ثرسـيارَيك لـة بـةِرَيز وةزيـر  دارايـ  دةكـةمش            
ــةوة   اةطــةر باســ  م  ــة ا ــةر    001ةشــاريَ  ســةكةن  دةكــةينش كةوات ــةش اةط ــةح ني  7622مليارةكــة  مين

دؤالرةكة  كةدانراوة بؤ دَيهاتةكانش اةوة ايشَيك  ترةش لةبةر اةوة هةر نةسـ  ماددةكـةش اـةبَ  لـة نووسـينا      
بةو شـَيوةية  مليارة  001بطؤِردرَيتش بةنيسبةت  اةو حةوت هةزار و ثَينج سةدةش اةطةر بَيتو اةمساَل اةو 

هـةزارة   01هةزار عاايلة ايستيفادة  ىَل دةكاتش اةم  01بيدةينش هةر بة ايحسايةك  بةسيتش سةيرةكةين 
مليؤنةكـة  كـة با ـان كـردووةش يـةعن  اـةبَ         02مليـار اـةبَيت بـؤ سـولفة       152دواي  ثَيويسـتيان بـة   

مليؤنةكةش  بدةيتَ   02دوا  اةوة دةبَيت دؤالر  اةدةيتَ ش اةبَ   7622ااطامان لةم خاَلة بَ ش اةوة  كة 
وةكو سولفة  نيشتةهَ  بوونش كةواتة تؤ لَيرة هةموو ثارةكةت خةرج كردووةش لةطوندةكانيش اةطـةر اـةو   

طوندش لة ثَينج هـةزار طونـد ايسـتيفادة  ىَل دةكـاتش      152ماَل بكة  سةيرةكة   62هةزارةش تةقسيم   01
ت بؤ ايَمار  طوندةكانش تكاتان ىَل دةكةم اةم مةسةلةيةش زؤر لـةوة زيـاتر    كةواتة اَيمة هةَلمةتَيكمان اةوَي

ثَيويستة كةبة هةَلمةتَيك  نيشتيمان  اَيمة ايَادة  تةعمري  طوندةكان بكةينش ضونكة ِرةبتيش  هةيـة بـة   
ر زراعةتةوةش هـةردووك  يـةك شـنتش يـةكَ  تةكميلـة  اـةويد دةكـاتش ضـونكة يـةكَيك ناضـَيتة طونـد اةطـة            

زراعةت نةكاتش كةسيش ناطةِرَيتةوة اةطةر ماَل و مناَل  لَيرة موستةقر بَيت وش لة هاميَة بَيتش بةنيسبةت 
اةو سندوقة ايسكانة  لةطةَل سةرؤك  دةستة  وةبةرهَينان كة با ان كردش اةو اةمةىل اةوةيـة كـة اَيمـة    

ؤبـل  قـد  كـردووةش لـة هـةولَير لـة ن     مليارة بؤ تةكيملة  اـةو يةكـة نيشـتةهَ  بوونانـة  كـة عة      062اةو 
ش اَيمة هاتووين بؤ ليذنة  ااوةدانكردنةوةش ثَيمان اةَلَين كـوا اـةو نيوةيـة  كـة     سيت ش ااشت ش زَيِرينش اؤزال

حكومةت وةعد  داوة؟ش اَيستا وةبةرهَينةكة اةَلَيت مادةم حكومـةت نةيـداوةش هـةموو ثارةكـة اَيـوة نيـوة        
مليارة هةر بؤ سندوق   062ةوانة خةَلكَيكن كة مةحدود  دةخلنش تكاية اةو هاوواَلت  بيدات كة نيةت ش ا

نيشتةهَ  بوونش كةتا اَيستا تةعريف  اةو سندوقة نيةش لة عرياق اَيستا بـة تـةمان قانونَيـك دةربكـةنش ال      
نـَينيش  اَيمة تةعريف  نيةش اةبَ  ثارةكة  هةموو  تـةدوير بَيتـةوةش ضـونكة اَيمـة اةطـةر اةمسـاَل بـؤ  داب       

ساَلَيك  تريش كة تةدوير بوويةوةش باوةِربكةن خزمةت  خةَلكَيك  زؤر دةكرَيتش دوايـ  ثـارة  ناوَيـت اـيدش     
هةر تةدوير دةبَيتةوةش لةبةر اـةوة تكاتـان ىَل دةكـةمش بةنيسـبةت ياسـايةكة  كـة اـةَلَيت حكومـةت يةكـة           

بيكاتش ضونكة اةو يةكة نيشـتةهَ  بوونانـةش   نيشتةهَ  بوون بؤناكات؟ش حكومةت ناتوانَيت بةو ياساية زؤر 
اةو خزمةتطوزار  و شتة  هـةموو  لةطةَلدانيـةش اةطـةر بكرَيـت بـة ثـرؤذة  وةبـةرهَينانش وةكـو ثـِرؤذة           
وةبةرهَينانةكان  تر اةبَيتش اَيمة موقاولةكامنان لةو ااستةداننيش بةِراست  بتوانن لة ماوة  دووساَل و سـَ   

نيشتةهَ  بوونة دروست بكـةنش اَيـوة ِرةقةمـةكان وةربطـرنش بيسـت هـةزارو ضـوار         ساَلش اةو هةموو يةكة 
سةدو نةوةت و ثَينج يةكـة  نيشـتةهَ  بـوون بـؤ خـةَلك  كـةم دةرامـةت دروسـت كـراوةش اايـا اةمـة بـة ض             

 .م اولَيك اةكرَيت؟ش من هةر اةو ثرسيارة بؤ بةِرَيزتن دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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ر بابةتةكةش تةخسيساتةش دوايش خوشك  منش خةَلك  دَيش موسةقةفةش تـةنها موسـةقةف لـة    تكاية وةرة سة
شارةكان نيةش لة هةموو شوَينَيك اينسان  ِرَيك و ثَيك هةيةش موسةقةف هةيةش لة هـةموو شـوَينَيك هةنـدَ     

 .اينسان هةية بة شَيوازَيك  ترةش مانا  اةوة نية اةوة  لة دَ  بَيت موسةقةف نية
 :َيز شلَير حممد جنيببةِر

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
يةعن  اةوة با توخوا بة  ةَلةت نةطةيةندرَيتش ضونكة بة عةكسـةوةش مـن لـة نيشـتةهَي  طونـدةكان اـيش       

 .دةكةمش زياتر ايتيساَلب ثَييانةوة هةيةش حةز دةكةم شت  باشيان بؤ بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك ا اعيلش كةرةمكةباشةش سوثاس بؤ هةنابتش 
 :بةِرَيز ا اعيل سَيد حممد
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .....مليارش ثَيمواية 001اةطةر تةماشا  اةو مةبلة ة ثارةية بكةين 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .تؤ قسة اةكة  يان نوقتة  نيزاميت هةية؟
 
 
 

 :بةِرَيز ا اعيل سَيد حممد
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةسَل  دانانةكة كة دانراوة بةهةَلة دانراوةش اةمة بةناو  مينةحةوة هاتووةش مينـةح ناطةِرَيتـةوةش سـندوق     
 .ايسكانش قةرزة اةطةِرَيتةوةش يةعن  هةر دانان  لة باب  مينةح هةر خؤ   ةَلةتة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
.سوثاس بؤ تَيبينيةكةتش بةِرَيز شظان امحد

 :عبدال ادر امحدبةِرَيز شظان 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

و كـاك صـباح و كـاك قـادر     فا ال  من ثشتيطر  لة قسـةكان  بـرا  بـةِرَيزم كـاك حممـد شـارةزوور  و كـاك        
لة هةرسَ  بِرطة  اةوةلةن كةهاتووةش من اـةم سـَ  بِرطانـة     05دةكةمش لةبارة  كَيشة  ثَيشمةرطةش ماددة  

 ــامزنش نــة تةحديــد  كولفةكــة كــراوةش نــة تةحديــد  ســولفةكة يــان  بــة  ــامز دةبيــنب هةقي ةتــةنش زؤر 
قةرزةكة كراوةش ثَيويستة لَيرة هةم تةحديد  كولفةكة بكرَيتش هةم تةحديد  قةرز و سولفةكةش بكرَيتش 
بؤ اةوة  وازح بَيتش اةو حةوت هـةزار و ثَيـنج سـةد دؤالرة  مينحـةش هةقي ةتـةن تةشـجيَ  اةوةيـة كـة         
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ؤ طوندةكانش من هةرضةندة وةكو شـلَيرخان تةايـد دةكـةمش اةمـة نابَيتـة ضارةسـةركردن        خةَلك بضَيتةوة ب
ااوةدانكردنةوة  طوندةكانش كة كَيشة  زراعة و كَيشة  سةكةن وش كَيشـة  اةزمـة  سـةكةن و ضـؤن حـةل      
  دةكــاتش اةطــةر بَيتــو حةملةيــةك  وةتــةن  ِرَيــك و ثَيــك هــةبَيت بــؤ ااوةدانكردنــةوة  طونــدةكانش يــةعن   

بةحةملة  وةتةن  دةكرَيتش نـةوةك بـة مينحةيـةكش يـان قـةرز  عـةقار ش مـن ثَيشـنيار دةكـةم بِرطةيـةك           
ش 11و هةتاوةكو  0110ايزافة بكرَيتش لة هيات  ضوارةم كة حةزفمان كرد ِرابَةنش اةو ااوارانة  لة ساَل  

وة  اةطةر اةمسـاَل شـتَيك  هـوزا     كةلة توركيا طةِرانةوةش تةقسيب بةند  بكرَين لة بةين  ساَلةكانش بؤ اة
ــتش ســاَلةكان  تــر مــولزةم بكــرَينش بــؤ اــةوة  اــةو زةرةرةيــان ثــَ  كــةوتووةش ضــونكة اــةوان خــةَلك        بكرَي

يان ثَيشمةرطةش يان كةس و كار  شةهيدنش من دووبـارة دةسـت خؤشـ  لـةو ثَيشـنيارة       % 16موستةهةقنش 
 .سوثاس برادةران  خؤم دةكةم كة ثَيشد باسيان كردش زؤر

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ِرَيزدار سيوةيل خان كةرةمكة

 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

يارَيـك دةردةكـاتش هـةق وايـة هَيبـةهَي  بكـاتش لةبـةر اـةوة  زؤر لـة          بةنيسبةت حكومـةت اةطـةر هـةر بر   
دؤالرةيـان بـؤ سـةرف بكرَيـتش تةفاسيليشـ        خةَلك  طوندةكان داوا دةكـةنش اـةو حـةوت هـةزارو ثَيـنج سـةد      

مش اةوة ثةيوةند  بة وةزارةتـ   022نادةينَ ش ضونكة برادةران زؤر تةفاسيليان داوةش دووش بةنيسبةت زةو  
ــتش اةطــةر بــؤ       دارايــ  و ثــالن دانــةوة نيــةش ثةيوةنــد  بــة وةزارةتــ  شــارةوان  هةيــةش بــةاَلم اةطــةر بكرَي

رَيتش سولفة  عةقارةكة باشةش ثـَيب باشـة تةاكيـد  ىَل بكةينـةوةش خـاَلَيك       اةوساَليش بَيتش بؤيان سةرف بك
ترمان هةية بةنيسبةت  سندوق  ايسكانش سندوق  ايسكان ِرؤذ  يةكةم  بودهةش باسب كردش اةطةر اـةو  
سندوق  ايسكان نةدرَيتة كؤمثانياش اةطةر بدرَيتة كؤمثانياشش اةو كؤمثانيايانة هةق واية خانوو  بضووك 

م زياتر نةبَيتش يان شوقة  دروست بكات بؤ اةو كةسانة  كة كـةم دةرامـةتنش تةبَـةن اـةو     062اةطةر لة 
شارانة  كةدروست بووة بؤ خـةَلك  دةوَلةمةنـدةش موسـتةفيد بووينـة لَيـ ش خـةَلك  دةوَلةمةنـد موسـتةفيد         

تــة خــانوو يــان شــوقةش باشــةش دةبــَ  لَيــ ش بــةاَلم خــةَلك  هــةذار لَيــ  موســتةفيد نــابَ ش اةطــةر بكرَيــتش بكرَي
بةنيسبةت طةشت وطوزارش نازامن لَيرة هَيطة  دةبَيتةوة يان ناش خاَلَيكـة باسـ  دةكـةمش بةنيسـبةت طةشـت و      
طوزارش اةوة نيشتيمان خان و هاوكارامن باسيان كردش بةاَلم لَيـرةدا لـة ياسـا  طةشـت و طـوزار هةيـةش دةبَيـت        

م دوورب  لةهادة اةوكاتـة تَيـل بةنـد بكرَيـتش كةضـ       62نةهةوارةش اةو زةويانة  كة طةشت و طوزارة هاوي
ــل بةنــديان كــردووةش منوونــةمشان زؤر هةيــةش      زؤربــة  هَيطــة دةبيــنني زؤر نزيكــة لــةهادة خةلكــةكان تَي
بةتايبــةت ضــنارؤكش بؤخــؤ  هاوينــة هــةواربووش كةضــ  خــةَلك هــةموويان تةخشــان و ثةخشــان كــردش بــؤ     

ووةش كةض  موَلك  طشت  بووش زؤر ناياسايي بووش بةنيسبةت ااوارةكان  اَيران و بةرثرسةكان وتاثؤشيان كرد
توركيا و اةوانة لةشَيالزَ  و بةحركةو لةو هَيطايانة هةنةش بايةخيان ثَ  بـدرَيت باشـةش بةنيسـبةت كـةرت      
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َيدا بكرَيتش ثيشةساز  هةمانةش ضةند مةعمةلَيكمان هةيةش هةق واية مةعمةلةكان نؤذةن بكرَينةوةش ايش  ت
فةرمانبةر  زؤر  هةيةش لةوانةية ِرؤذانة اةطةر دةوام بكةن هَيطة نية لَي  دابنيشـنش لةبـةر بـَ  هَيطـةي ش     

 ....منوونةمان هةيةش مةعمةل نةسيجمان هةيةش مةعمةل مافورمان هةيةش مةعمةل ااوةتةماتةمان هةية
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

خسيســات بــؤ كــوَ  بكرَيــتش قةيناكــةش كــة  ويســتت كــةتوانيت بــِرؤ   ســيوةيل خــان باســ  تةخسيســاتةش تة
وةزارةت  سناعة بان  بكةنش ثَي  بَلَين ااوهاو اةوها بكةش لةطةَل  موناقةشة بكةنش بةاَلم لَيـرة اـةو ثاريـة     

 .كة باس كراوةش ضؤن تةخسيي دةكرَيتش ضؤن تةقسيب دةكرَيت؟
 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 
 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤك 

 .بابَلَيني مةسرةف  سناع  اةطةر ثارةكةش  ديار  بكرَيتش زؤر باشةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز سةرهةن  كةرةمكة
 :حممد جبةِرَيز سةرهةن  فر

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ؤ تةاكيد كردنةوةيةكش هاتووة اةَلَيت دابني ديارة زؤر بة كورت ش ديارة برادةرانيش باسيان كردووةش بةس ب

كردن  ثَيشـينة  خانووبـةرة بـؤ هاوواَلتيـان لـة ثارَيزطـاو قـةزاو ناحيـةكان و طونـدةكان بـة ثَيـ  ِرَينمـاي ش             
اــةوة  ِراســت  بــَ  اةوةنــد  اَيمــة بةدواداضــوومنان بــؤ  كردبَيــتش لةطــةَل خــةَلك قســةمان كردبَيــتش اــةو  

بؤ ثَيدان  ثَيشينة  خانووبةرةش ِرَينماييةكة كـة قورسـاي  دروسـت كـردووة لةسـةر       ِرَينماييانة  كة دانراوة
هاوواَلتيانش بؤ ااسان كردن  ثَيدان  سولفةش هةقة اةو ِرَينماييانة كةمَيك سووك بكرَيـتش يـةعن  بـؤ اـةبَ      

َيز وةزيـر   هةزار زياتر بَيتش من ثـَيب خؤشـة بـةرِ    122كةسَيك كةفالةت بكاتش كة مووضة ايسميةكة  لة 
داراي  لَيرة بة فرسةت  اةزامن اةو ثرسيارة  ااراستة بكةمش دواي  وةاَلمَيكمان لةسةر اةو حاَلةتة بداتةوةش 
مةسةلةن دانان  اةو ثَيوةرة بـؤ؟ش  اـةكرم مةسـةلةن لـة سـاَل  ِرابـردووش اـةوة يـةكَيك بـووة لـة كَيشـةكان             

نماييـةكان دةسـتكار  بكرَيـتش منوونـة      ووةش اةكرَ  ِرَيثَيدان  ثَيشينة  خانووبةرة بؤ زؤر كةس دروست ب
تر وةربطريَ ش اةكرَ  لة داهاتوو مةسةلة  كةفالةت هةر نةمَينَيتش خانووةكـة ببَيتـة زامنـ  وةرطرتنـةوة      
ثارةكةش دووةمش مةسةلة  ثشتيوان  كردن لة ثِرؤذةكـان  كـةرت  كشـتوكاَل و بـانك  ثيشةسـاز ش اـةوة  كـة        

  يةكةمش كة لة بةش  دووةم و سَييةمش بـة بـِروا  مـن اةمـة زيـادةش ضـونكة ثارةكـة اـةوة          هاتووة لة بِرطة
ساَل  ثار دانراوةش ناو هَينان  لَيرة شتَيك  زيادةيةش يـان دةبـوو ثارةكـة تةحديـد بكرايـةش بِرطـة  سـَيهةم لـة         

فـةت  كـار بؤطـةجنانش    ووك وش ثـِرؤذة  دؤزينـةوة  دةر  ضـ هةمان ماددةش باس  ثَيدان  قةرز دةكـاتش قـةرز  ث  
يةك خاَل هةية دةمةوَ  داواكاريةك تةاكيـد  ىَل بكةمـةوةش كـة اةمـةش بؤخـؤ  ِرَينماييـةك  طوجنـاو  بـؤ         
ــةوةك          ــةوةش ن ــة وةردةطرن ــة قةرزةك ــانة  ك ــةو كةس ــ  ا ــار  كردن ــة هاوك ــتش ل ــة موســاعد بَي ــت ك دةربكرَي
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ــةوةش ضــ     ــةرزةيان ىَل وةربطريَيت ــةو ق ــة ا ــبةتَيك  زؤرش مانطان ــةل   بةنيس ــة فةش ــةوة دواهــار بةرنامةك ونكة ا
 .اةهَينَ ش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز عبداهلل مةال نور  كةرةمكة

 :بةِرَيز عبداهلل حممد نور 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .قسةكامن كراش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ب الدين كةرةمكةجن عظيماسوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز 
 :حسن جنب الدين عظيمابةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ش حكومـةت هـةوَل  داوة كـة كَيشـة      00ديارة لةم ماددة ياسايية  كةهاتؤتـة بةردةسـت  اَيمـةش لـة مـاددة       

دانراوة بـؤ  نيشتةهَ  بوو و كَيشة  بَ  كار  ضارةسةر بكاتش بةاَلم بةثَي  اةو وردةكار  و ِرَينماييانة  كة 
اةو ثَيشينة  خانووبةرةش بؤ سندوق  نيشتةهَ  بوونش من ثَيمواية نـةيتوانيوة وةكـو ثَيويسـت ضارةسـةر      
اةو كَيشانة بكاتش اةو وردةكاريانة  كة كاك سـةرهةن  باسـ  كـرد ِرَينماييةكانـةش كَيشـةو طرفتـ  دروسـت        

كــةم دةرامـةت ســوود لـةو ثَيشــينةية    كـردووة بـؤ اــةوة  كـة هــةموو كةسـَيكش بةتايبــةت  خـةَلك  هـةذار و      
وةرنةطرنش من ثَيمواية كة اةو ثَيشينةية كة ثَيشينة  خانووبةرةيةش كة اةو ووردةكاريانة بةتايبـةت  اـةو   

م 022اؤردوطا زؤرةملَييانة  كة كات  خؤ  ِرذَيم  بةعي خةَلك  تيا نيشتةهَ  كـردووةش زةويـةكانيان بـة    
انة بؤخؤ  خةَلك  كةم دةرامـةتن لـةو اؤردوطايانـةش لَيـرة لـةو ِرَينماييانـة       ايفراز كراوةش تاثؤشيان نيةش اةو

ة  شــؤِرش لــة وضـ ة  ثشــدةروش لةناوضــبؤخـؤ  هــيض ضارةسـةرَيك  تيانيــةش بــؤ اـةو اؤردوطايانــة  كـة لةنا    
ضةمضــةماَلش اةمــة ثَيويســت  بــة ثَيداضــوونةوة هةيــةش خــاَلَيك  تــر اةوةيــة كــة طرنطــ  تــةواو بــدرَيت بــة   

ان كة طةِراونةتةوة كوردستانش بة تايبةت  ااوار كان  طةرمك و شيالدزَ ش كة لـة ذيـان و طـوزةرانَيك     ااوارةك
زؤر خراك دانش حكومةت اةتوانَيت لة ِروو  اةم سندوق  نيشتةهَ  بوونةوة هاوكاريان بكاتش خانوويان بؤ 

يسـتة قسـة  لةسـةر بكرَيـتش مـن      دروست بكاتش بة قيستَيك  زؤر كةم و درَيـذ خايـةنش خـاَلَيك  تـر كـة ثَيو     
ثَيمواية دروسـت كردنـ  خـانوو لـة ِرَيطـة  سـندوق  نيشـتةهَ  بوونـةوة بـؤ طونـدةكان  كوردسـتانش ديـارة             
اةطةر بانةوَيت الدَيكان  كوردستان بة شَيوةيةك  هاوضةرة دروست بكرَيتةوةش ثَيوسيتمان بةوةيـة كـة لـة    

شـَيوةيةك  مـؤدَيرنش بةشـَيوةيةك  هاوضـةرخانةش لـة طونــدةكان       ِرَيطـة  اـةم كؤمثانيايانـةوةش لـةالدَيكان بـة     
خانوو دروست بكرَيتةوةش هةروةها هةموو بنكة  تةندروسـت  و قوتامانـةو ِرَيطـاو بانـةكان دابـني بكرَيـتش       
من لةو بِروايةم اةطةر بةو شَيوةية دروست بكرَيتش زؤربة  خةَلك  الدَيكان زياتر اةطةِرَينةوة بؤ الدَيكـانش  

اوةدان اةبنةوةش نةوةك اةوة  كة اَيستا بِرة ثارةيةكيان اةدرَيتَ  بةش  دروست كردن  خانوو ناكاتش اـةو  ا
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ثَيويستيانة  كة لة الدَيكان هةيةش نةبوون  ااو و بنكة  تةندروست  و نةبوون  قوتامانة اةمانـة بؤخـؤ    
بـةم شـَيوازة اةتوانـدرَيت ضارةسـةر  اـةو       كَيشةنش تةنها اةوةنية تؤ بِرة ثارةيةكيان بـدةيتَ ش مـن ثَيموايـة   

 .كَيشانة بكرَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز ا اعيل حممود كةرةمكة
 :بةِرَيز ا اعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
انة  كـة كـرانش لـة    من سةرةتا ثشتيوان  لة ِرايةكة  ليذنـة  ياسـاي  دةكـةمش مـن ثَيموايـة هـةموو اـةو قسـ        

ماددةكان  ثَيشد هةموو قسةمان لةسةريان كردبوونش هةر هةموو  يـةك بـة يةكـة دَييـة خـوارَ  هـةموو        
قسة  لةسةر كراوةش تةنها لة ضوارةم نةبَ ش اةوةشيان كة ثَيش اَيستا ياسايةكمان دةركردش ياسـا  وةزارةتـ    

ليذنـة  ياسـاي  ايشـارةت  ثَييـداش بؤيـة مـن تـةنها        مليؤنةكـة بـؤ طـةجنانش اـةوة نـةبَ ش اةوةشـيان        06كارش 
دؤال  طوندةكانش ثشتيوان  لةو ِرايـة دةكـةمش يـةك لـة ثةرلـةمانتارة بـةِرَيزةكان       7622قسةيةك كرا لةسةر 

ناتوانن سوود لةم ثارةية وةربطرن؟ نةخري سـوود لـةو ثارةيـة وةردةطـرنش      باسيان لةوة كرد كة لة طوندةكان
هةرَيمي كوردستانش ثار بِرياري دةركرد و طوتي هةموو اةو طوندانة ش هـةموو اـةو   لةبةر اةوةي حكومةت  

شوَينانة  كة تاثؤشيان نيةش مـةمشولن بـةوة و دةتـواننش اةطـةر دوو شاهَيديشـيان هـةبَيتش دةتـوانن بـَين و         
 .تةقدميي بكةن و ثارةكةشي ثَي وةربطرن وش زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةنابتش بةِرَيز عمر عبدالرمحن فةرمووسوثاس بؤ ه
 :بةِرَيز عمر عبد الرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت اةم ماددةيةوةش من واي اةبينب لة اةساسداش اةم ماددةية ايلـزام كردنـي وةزارةتـي ماليةيـة بـؤ      

ةقاريش زيراعـيش صـيناعيش   تةامني كردني كؤي اةو بِرة ثارة  كة اـةدرَي بـةو قةرزانـةش سـولفةي زةواجش عـ     
صندوقي ايسكانش لةبةر اةوةش اةو وردة كاريية كة بِرةكة ضةند بَي و ضةند نةبَيش لَيرة بِراوةتةوةش ضونكة 

باس لةسةر بِرةكاني اةو هؤرة سولفة وقـةرز و مينحـة و هاوكاريانـة كـراش لةبـةر اـةوةي مـن         3لة ماددة  
ارةتي ماليةش تةنها تةامني كردني اةو بِرة ثارانةيان لةسةرةش بة ثَيب واية بِرطة  يةك زؤر ااشكراية كة وةز

نيسبةت بِرطة يةكي فةقةرة يةكةوةش كة باس لة تةمني كردني قـةرزي عـةقاري بـووةش هـةموو هاوويتيـاني      
كوردستان دةكاتش لةوانـة دَييـةكان و قـةزا و ناحيـةكانش زؤر شـتَيكي ااشـكراية و زؤر شـتَيكي باشـةش اةطـةر          

دَييةكامنان ااوةدان بكرَيتةوةش بـة ااوةدانكردنـةوةي دَييـةكانش اَيمـة سـَي حمـوةري اةساسـيمان دةسـت         اَيمة 
ذَيرخاني اابووري بةراسَ بة اـاوةدان كردنـةوةش هـةم لةطةَليـدا اةبووذَيتـةوة و دةبَيتـة       : دةكةوَيتش يةكةم
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ةبَيش بة تةاكيد بة ديار شوَينةكةي هؤي اةوةي كةخةَلك اةتوانَي لة دَييةكاندا شوَيين موالايمي سةكةني ه
دااةنيشَي  و بةربوومي زيراعيشي هةبَيش زيراعي و حةيوانيش اةو بةربوومة كشتوكاَلييةي كة باسي لةسةر 
اةكرَيش ااوةدان كردنةوةي دَييةكامنان زياتر بةردةوام اةبَي و اـاوةداند اـةبَيش حـةزاري تـر اـةبَيش سـَييةمش       

دؤالرةش من ثـَيب وايـة    2511َي بة دَييةكانش كة ثار ساَل با ان لةسةر كردش بِري اةو بِرة ثارةيةي كة اةدر
هاوكارييةكي قةرزة عةقاريةكة اةكات بـؤ دَييـةكانش ضـونكة ضـاكييةكي باشـي هةيـةش اةوةيـة كـة اـةو بـِرة           

ش هاوكاري بـرا  ثارةيةش بة بِرة ثارة  مينحة باسي لةسةر كراوةش كة ناطةِرَيتةوة و هاوكاري فةالحةكان اةكات
هووتيارةكان اةكاتش كة بتوانن سوود زياتر لة قةرزة عةقاريةكة وةربطرنش لة اليـةكي ديكةشـةوة بةراسـَ    
وةكو موكافةاةيةك واية بؤ اةو برا هووتيارانة وبؤ برا هووتيارةكانن كة سةرتاسةر دَييةكامنانش حةشارطة 

ة  شؤِرشي رزطارخيوازي كوردسـتان بـووةش اـةوةش اـةو     و مةَلبةندي هةموو ثَيشمةرطة بةِرَيزةكاني بزووتنةو
دؤالرة بةردةوامي هةبَيش من ثَيب واية هاوكارييةكي باشة وش ااوةدانكردنةوةكي باشي بـةدوادا دَيـتش    2511

بة نيسبةت بِرطة  دووةميان كة باس لـة سـندوقي ايسـكان دةكـاتش اـةو بـِرة ثارةيـةي كـة وةزارةتـي ماليـة           
ية لة تةمويل كردنش اةو بِرة ثارةية باس لةوة دةكـات كـة اـةو بِرانـة اةطةِرَينـةوة      تةخصيصي اةكاتش بريت

بؤ وةزارةتي ماليةش كةواتة اةو سندوقي ايسكانة اةبَي هةموو ساَلَيكش وةزارةتي مالية بِرة ثارة  بؤ تةامني 
ايسكان اةيدات بـةو   بكاتش اةطةر اةمة وةكو قةرز اةدرَيت اةو بِرة ثارةية بؤ سندوقي ايسكان وش سندوقي

كةسانةش بة واتا اةبَي حاَلي حاَلي سولفةي عةقاري و سولفةي زةواج و سولفة زراعيةكان بَيت و بطةِرَيتـةوة  
بؤش وةكو مدةوةر بطةِرَيتةوة بؤ اةوشوَينة وةكو خؤيش بة نيسبةت فةقةرة ضوارةوةش اَيمة فةقةرةكةمان بـة  

سَي بِريار درا دوو مليؤن و نيوةكة بكرَيتة ثَينج مليؤنش اةمة بة  ايل ا كردن هَيناش لةبةر اةوةي لة ماددة 
نيسبةت شتَيكي ديكـة هةيـة لَيـرةش مـن ثـَيب وايـةش لـةم ياسـاية ثَيويسـتة هـةموو ضـني و توَيـذةكاني طـةلي              
كوردستان سوودمةند بنش با فية اةو كةسانة  كة اـةو ِرؤذةيـان دروسـت كـردووةش اةوانـة اـةو ثَيشـمةرطة        

نةمردانــةن كــة ثَيويســتة موكافةاــة بكــرَينش ثَيويســتة بةرضــاوي اــةو دةورانــةيان بكــرَيش ثَيويســتة    اــازا و
بةنةزةري ايَتيبار سةير بكرَينش اةويش لَيرة من ثَيمواية ثَيويستة لةو ميزانية تةكميلية كـة كـاتي خـؤي    

رة بنا ةيةكي بؤ دابنـرَي لَيـرة   دَيتة كوردستانش اةطةر اَيستاش لةم ماددةيةدا باسي لةسةر نةكرَيش بةيم لَي
لة تةوصياتةكانش باس لةسةر اـةوة بكـرَي كـة بـارودؤخي ذيـاني اةوثَيشـمةرطة بةِرَيزانـة بتـوانني حـاَلَيكي          
باشديان ثَي بدةين وش وةكو موكافةاةيةك بؤ اةوانة  كة توانيويانة اةم رؤذة بَيننة ديش هةروةها تةايـدي  

كةمش كة ثَيشديش با ان لةسةري كردش بة ايزافة كردني اةوبِرطةية بؤ موقتةرةحةكةي لَيذنة  ياسايي دة
 .ي ماددة يةكش زؤر سوثاس(1)فةقةرة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش سوثاس بؤ طشتتانش تكاية ايد لةو ماددانة  ترش يـةك تيكرارتـان لـَي قبـول ناكـةمش بـة حةقي ـةت        
هار تيكـرار اـةبَيش تكايـة تيكـرار      11هارش  11و لةسةر مةوزوعَيك  بؤتان مةهامل دا و هةمووتان بينيتان

ََ قسة اةكاتش بَلي تةايدي دةكةمش ثَيويست  نةبَيش برايةكش خوشكَيك شتَيكي وتش اةو بةِرَيزة  كة هةَلئةس
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ةختَيكي ناكات اةويش بيَلَيتةوةش اةو اةيَلَيتةوةش اةوةكةي تريش اةيَلَيتةوة و اةوةكةي تريش اةيَلَيتةوةش و
بــالش اــةِروات و خؤشــتان هــيالك اــةبن و مةوزوعةكــةش درَيــذ اةبَيتــةوةش بؤيــة اــةمرؤ اَيمــة تــا درةنــ   
اةمَينَينش هةر بؤ ااطاداريتانش بةردةوام اةبنيش اَيستاش داوا لة لَيذنة  ياسـاييش لـة هـةنابي وةزيـر دةكـةمش      

 .كة اةو موداخةالنة وةيم بداتةوةش فةرموو
 :وةزيري دارايي و اابووري/ ز تاَلةبانيبةِرَيز شَيخ باي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مليـاري بـؤ    126مليار ثارةكة تةخصي، كراوةش اةمساَليش  111بة نيسبةتي سندوقي نيشتةهَيوةش ديارة 
ــَي كــردووةش ديــارة مــةوهودة        دانــراوة و بــاس لــةوة اــةكرَي كــة اــةو ثارةيــة ضــؤن ســةرف كــراوةش ضــيان ل

ر ضةندَي لة حيساباتي خيتاميات دةراةكةوَيش بةيم اةوة رةقابةي مالي هةيةش مةربووتة سةرفياتةكةيش هة
بة بةِرَيزتانةوةش اةتوانن بةِرَيزتان اةمر بكةنش تةوهية بكةنش با بزانن ضـييان لـةو ثارةيـة كـردووة؟ش اـةو      

ةش لة مينحة دانراوةش مليارةش كة اَيستاكة هاتووةش اةوة وةكو دةعمَيك واية بؤ هةمان  صندوقش بؤي 126
اةمة خؤي لة اةصَلدا اةوةيان زيـاتر بـؤ اةمـة دانـراوة كـةوا هةنـدَيك لـةو ايستيسـماراتانة  بـة نيسـبةت           
ســةكةنةوة كــراوةش خــةدةماتيان نيــة و اــةو خةدةماتانــة وةخــَ خــؤي لــة عةقدةكانــةوة نــةهاتووة و اــةو   

انة اةِروا و ناطةِرَيتةوةش باس لـةوة اـةكرَي كـة    خةدةماتانة مةفروزة حكومةت بيكات اَيستاكةش بؤية اةو ثار
اةو ثارانةي كة اةطةِرَيتةوة و ناطةِرَيتةوة بؤ سـندوقةكةش اةطةِرَيتـةوة بـؤ وةزارةتـي دارايـيش نـةخري اَيسـتا        

 25هةمووي اةطةِرَيتةوة بؤ سندوقةكة و لةناو خؤيدا هةموو تةدوير اةبَيتةوةش بة نيسبةتي مينحة  اةو 
لةكاتي خؤيداش لَيذنة  بايي وةبةرهَينانش كة ثَيك هاتووة لة سةرؤكي اةجنومةني وةزيـرانش   وةرقةيةش اةمة

سةرؤكي اةجنومةن  وةزيرانش وةزيراني تةختيت و شارةواني و هةروةها وةزيري تيجارة و وةزيـري دارايـي   
ة لــة طونــدةكان و ضــةند ثســثؤرَيكي تــرش اةلــةوَي بِريــار درا كــةوا اــةو مينحةيــة بــدرَيت بــةو خةَلكــةي كــ   

خانووةكانيان تةواو اةكةنش اةوةشيان ثَي بدرَي وةكو مينحةيةكش ديارة اةمة و بِريارَيكي رة يش هـاتووة  
بؤ وةزارةت و بؤ اةوةي هَيبةهَي بكرَيش تا اَيستاكة دةستةي وةبةرهَينان اةو شتانة  هَيبةهَي نـةكردووة  

ان نةهاتووةتـة اـةو فةترةيـةي كـة شـروتةكة بةسـةري       لةهةندَي شوَينش لةبةر اةوةي اةو خانووانةي زؤريـ 
تةتبي  بَ  و اةو ثارة  بدةييَن و ديارة موالحةزاتيش هـةبووةش لةسـةر اـةوةي كـةوا اـةو ثارةيـة تـةكليف        
ــرةش دارايــي هــةولَيرةوةش اــةوةش بــةرز كراوةتــةوة بــؤ       زؤر اــةكات و اةوانــةش بــة تايبــةتي لــة ماليــةي اَي

ــةب    ــن ا ــرانش م ــةن  وةزي ــة ســلَيمانيدا         اةجنوم ــدا ل ــةمان كات ــة ه ــةيم ل ــَيبش ب ــؤي بَل ــو خ ــةمووي وةك َيت ه
ايستيجابةيان هةبووةش لة دارايي سلَيماني بؤ اةوةي بتوانن هَيبةهَيي بكةنش بةو شَيوةيةش تةبيَي هـةولَير  

مــةتريش اَيســتاكة مــن هــارَيكي تــر  111تةفاصــيلةكاني نووســيوة بــؤ حكومــةتش بــة نيســبةتي اــةوةي كــة 
لةسةر اةوة دةكةمةوةش اةو مةوزوعة لة الي اَيمة نيةش اةو مةوزوعـة لـة وةزارةتـي شـارةوانيةش لـة      تةاكيد 

تاثؤيةش اَيستاش اةَلَيني و تيكراري اةكةمةوة بؤ بةِرَيزتانش هةر ثارضة اـةرزَيكش ايفـراز كرابَيـت وش تـاثؤي     
قاري ثــارة  ثــَي دةداتش اةوانــة  هــةبَيت وش ايجــازةي بينــاي ثــَي درا بَيــتش وةزارةتــي دارايــيش مةســرةئ عــة
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 211طوندةكانيش كة بة تاثؤ مةمشول نـنيش بـة ثَيـي اـةو زةوابيتانـة  كـة هةيـة بؤيـان دةكـرَيش بـاس لـة            
مةتري لـة هةنـدَيك شـوَين اـةكرَي و اـةكرَي بكرَيـت بـة دوو قيتَـةوةش اـةويش اةطةِرَيتـةوة بـؤ بةلةديـةش             

بداتَيش دوو ايجازة  بينـاي بـداتَيش بـة تةاكيـد هـةردوو ال      بةلةدةية ايفرازي بكاتش دوو تاثؤي سةربةخؤي 
مليار دينار ثارةكة لة وةزارةتي نـةوت درا سـامانة سروشـتيةكان و دراوة بـة      11وةريدةطرنش باس لةوة كرا 

مليـارة  اَيسـتا دانـدراوةش اةمــة لـة بة ـداوة وةرطـرياوة و لــةو        15وةزارةتـي كاروبـاري كؤمةييـةتي و اــةو    
مليارة وايـةش   11هارَيكي تريش اةمةوَي اةمة باس بكةمش ضونكة هارَيكي تر باسب كرديةش اةو ثارةيةش من 

ايزافيــة و دانــدراوة لةســةر داواي وةزارةتــي كــار و كاروبــاري   15فيَلــةن اــةوة رؤيشــتووة بــؤ اــةوَيش اــةم  
هةتاكو اَيستا لة بة دا كؤمةييةتيش اةمة داندراوة و اةوةي كة اةوترَي لةوةي بة دا كة وةراةطريَيش اَيمة 

عند حت ـ  االيـراداتش كـةي تةحـةقوقي     : هيض شتَيكمان وةرنةطرتووةش لة اةصَلي ماددةكةيدا هاتووة و اةَلَي
كرد لة بة داش حيصةي كوردستان هيا اةكرَيتةوةوش اةو وةختة اةدرَيتة اَيمة و اةو وةختـة بةرَيزتانيشـي   

مليار طواية بة نيسـبةتي ريازيـةكان اةبوايـةش هيضـي      11راوةش لَي ااطادار دةكةينةوة كة ضؤن اةوة سةرف ك
لــَي ســةرف نــةكراوةش هــارَيكي تــريش باســب كــردش دةســت بــة ســةرف كــراوة و طوايــة تــا اَيســتا اَيمــة هــيض    
ثارةيةكمان سةرف نةكردووةش نة اةوةو نة بؤ هيض شتَيكي تر سةرف نةكراوةش اةمانة وهودي نيةش وةيهـي  

عةقاري ض سةرف كراوةش بؤ سولفةي زةواج ضي سةرف كراوةش بـؤ اـةوةيش مـن نـازامن      بفةرموون اةبينن بؤ
بةراسَ بَلَيب ضيش مةوهودة حيساباتي خيتامي دَيتة بةردةستتانش دةبيـنن كـة ضـي سـةرف كـراوة و ضـؤن       

ةختـة  قةتَةن هيضي لَي سةرف نةكراوةش اـةو و : سةرف كراوة و اةو فةقةراتانة  كة هةندَيك بةِرَيز اةَلَين
ــة نيســبةتي ثــارةي       ــةو وةختــة هوابةكــةيان وةراةطرنــةوةش ب ــةبينن ضــؤنة وش ا ــةبينن و ا ســةرفياتةكان ا
ــة         ــةكان ب ــردووةش تةعليمات ــةمان دةرك ــةو تةعليماتةن ــة ا ــي ك ــي داراي ــة وةزارةت ــة ل ســيناعيش بةراســَ اَيم

لـة خؤيـةوة داينابَيـتش     لَيذنةيةكي موشـتةرةك داماننـاوةش اـةوة نـةبَي اـةو لَيذنـة موشـتةرةكة كـة داينـاوةش         
مومةسيلي وةزارةتي سيناعة بووةش مومةسيلي وةزارةتي مالية بووةش اةو تةعليماتانـةيان دةركـردووةش اَيمـة    
كة تةعليماتةكان دةر اةكةينش تةعليمات و بان ةكاني اَيمة هَيبـةهَيي دةكـاتش بـةيم كـةي ثرؤذةكـة خـؤي       

ة و تيجـارةوة بَيـتش اـةو ثرؤذةيـة كـة هاتـة الي اَيمـة و اَيمـة         اةبَي لة كوَي بَيتش اةبَي لة وةزارةتي سيناع
نةمانكردووةش لة وةزارةتـي دارايـي عةرقةلـةمان تَيكـردووة و يـاخود ِرةمتـان كردووتـةوةش اةطـةر شـتَيكي وا          
هةية ثرؤذةيةكمان ِرةت كردووتةوة و هاتووةش حةز دةكةم بةيان بكرَيش باسـي كـةفيل اـةكرَي بـؤ اةوانـة       

عةقاري وةردةطرن و ثَيش اةوة اةمةوَيت باسـي اـةوة بكـةمش عـةقاري كـةش اَيمـة بؤيـة وتوومانـة         كة ثارة  
تةحديد نةكرَي ثارةكةيش ضونكة ثارةكة تووشي اةو ايشكاالتة و فةوزا بووين لة ثارة  عةقاري و هةندَيك 

ــةوة         ــؤ ا ــرانش ب ــةني وةزي ــةر اةجنوم ــةوة س ــرد و طةِراين ــدا ك ــةهاوزمان تَي ــة ت ــةو بابةتان ــتني و ل ي نةوةس
ــَيبش     بــة  11خةَلكةكــةش لَيمــان نيطــةران نــةبَيش اةجنومــةن  وةزيــران بِريــارَيكي دةركــردو و اَيســتاش دةَل

قةدةري اةوةي كة تةخصيصمان كردووة اَيمة سةرفمان كـرد بـؤ عـةقاريش بـة كيتـابي رة ـي اةجنومـةني        
اري لةسةر دراوة كـة سـةرفمان كـردووةش    وةزيران و بة قةراري مةهليسي وزراش لة اةجنومةن  وةزيراندا بِري
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بؤية ناتواننيش ثَيمان باش بوو كة اةمساَليش تةحديـد نـةكرَيتش بـةيم اَيمـة ايلتيزامـي خؤمـان هَيبـةهَي        
اةكةينش موستةعةدين اةوانة هةمووي هَيبةهَي بكةين كـة عـةقاريش هـةر سـولفةيةك كـة بَيتـة الي اَيمـة        

ةوها دَيمة سةر مةسةلةي كةفيلش بةراسـَ مةسـةلةي اـةو زةوابتـةي كـة      لةو بابةتانةش اَيمة ِراي ناطرينش ا
و اةوةندة كةمد نةبَيش هةر كةفيلَيك اةطةر مةعاشي كةمد بَيـتش   311هاتووةش اةَلَين كةفيل مةعاشي لة 

ثارةي ايستي تاعي عةقاريةكة خومسي اةباتش رةنطة ثارةيةكي اةوتؤي نةمينَيتةوةش اةوة خـؤي اوصـوَلية   
 كــــــــــةمد نــــــــــةبَي 311ش بؤيــــــــــة اَيمــــــــــة اــــــــــةوةمان تةحديــــــــــد كــــــــــرد بــــــــــة  يــــــــــةعين

ــة       ــةوترَيت ل ــتش مةســةلةي وةرطــرتين ثــارةي عــةقاري كــة ا ــت و اــةوةش بطوجنَي ــدا بَي ش لةطــةَل قةرزةكةي
طوندةكان نةِرؤيشتووة و كةم اةِرواتش من ثَيب واية زؤر باش بةِرةو ثَيشةوة رؤيشـتووةش اَيسـتاكة ثارةيـةكي    

ة لــة طونــدةكان و هــةتاكو اَيســتاكة هــيض موعامةلةيــةكي طونــدةكان نةوةســتاوةش اــةوةي  زؤر بــاش وةرطــرياو
هاتووة مةطةر لةسةر هةندةك موافةقاتي يان رؤتينيات يان زةوابيتةكان وةستابَي وش اـيال هـيض شـتَيك لـةو     

ار كـراش اَيمـة   بابةتانة نةوةستاوةش بة نيسبةتي ااوارةكاني اَيران و توركيـا اـةوةي بـاس كـراوةش ديـارة ثرسـي      
ومتان وةكو وةزارةتي داراييش اَيمة الرميان نية اةوانة لة بودهةدا شـوَينَيكيان بـؤ بكرَيتـةوةش مةبلـة َيكيان     

 .بؤ دابنرَي وش سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز لَيذنة  دارايي فةرموون
 
 
 
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
دةربارة  اةو ثَيشنيارانة  كة كرا لة اليةن بـةِرَيز اةنـداماني ثةرلةمانـةوةش هـةروةها اـةو سـوااالنة  كـة         

كراش هةنابي وةزير وةيمي زؤري دايةوةش بةيم دةربارة  ثَيشنيارةكانش من لَيذنـة  ياسـايي لةطـةَل لَيذنـة      
ــةوة    ــةَل طؤِرين ــةنطي لةط ــة هةماه ــي ب ــنيارةكان ضــةند     داراي ــةتش ثَيش ــةراني حكوم ــةَل نوَين ــري و ِرا لةط   ب

ماددةيةكي ياساي بؤ دانراوةش مـن ثَيشـنيار دةكـةمش اةطـةر ثَيشـنيارةكةم قبـول بـَي لـة بـةِرَيزتش اةطـةر ِرَي           
 .بدةي بة لَيذنة  ياساييش اةو ثَيشنيارانة  بة ماددة ياساييةكان ضارةسةر كردووة وش سوثاس

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 

 .لَيذنة  ياسايي فةرموون
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اَيمة دواي ِرةضاو كردني اةو ثَيشنيارانة  كة لة اليةن اةندامـة بـةِرَيزةكان ثَيشـكةش كـراش صـيا ةيةكمان      
موَينمـةوةش بـة باشـي اـةزامن     ش بةيم ثَيش اةوة  اةو صيا ةي 19اامادة كردووةش بؤ داِرشتنةوة  ماددةي 

هةندةك باس كرا دةربارة  مووضةي ثَيشمةرطة و يةكساني كردني لةطـةَل مووضـةي قـواتي عرياقـيش وةكـو      
دةرماَلة و موخةصةصات و مووضـةي خـةَلكي كوردسـتان يةكسـاني بكرَيـت لةطـةَل عرياقـيش اَيمـة مـاددةكي          

 .موَينمةوة 19ة موَينمةوةش ثَيش اةوةي ماددةي سةربةخؤمان اامادة كردووةش ثَيب باشة صيا ةي ماددةك
 :ماددة  سةربةخؤ كة اامادةمان كردووةش ثَيشنيارةش كة ماددةكي سةربةخؤ

 :على وزارة املالية و االقتصاد يف االقليم،  قيق املياواة
هومااة باا  رواتااب و تصصااات العااامل  يف االقلاايم، مااع رواتااب و تصصااات اقاارانهم ماان العااامل  يف احل -1

 .اال ادية، بااتثناء املدرا  و املعلم  و الطلبة
 .ب  رواتب املتقاعدين يف االقليم، مع رواتب متقاعدت احلهومة اال ادية-1
ب  رواتب قوات البيشمركة و االاايش و الشرطة يف االقلايم، ماع رواتاب اقاارنهم افاراد القاوات امليالحة و        -3

 . اديةقوى االمن الداخلي يف احلهومة اال
 بةو شَيوةية داِرشداوةتةوةش  19سةبارةت بة ماددة  
 :املادة الياداة عشرة

 :تلتزم وزارة املالية و االقتصاد، بتغم  مبال  لساتمرار يف: اوآل
تغم  مبل  القرا العقاارت للماواطن  يف احملافظاات و االقضاية و الناوا ي و القارى،  ياب التعليماات و         -1

 .و تعزيز  يابا عند احلاجة، مع اع اء املقرتا من شر  التغم  على احلياةالضوابط املرعية 
 .دعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق املصرف الزراعي-1
 .دعم مشاريع املصرف الصناعي-3
 .دعم املشاريع الييا ية-2

، ماع اعطااء االولوياة    ملياار ديناار   126تلتزم وزارة املالية و االقتصاد، بتمويل راندوق االااهان بمبلا     :ثانيغ
 .للمشاريع اليهنية املشمولة با يف النوا ي و القرى

مليار دينار، لدعم راندوق القاروا الصاغرية و مشاروع ارااد فارص العمال         15ختصي  مبل  قدر  : ثالثغ
، وفقاغ لقاانون دعام املشااريع     1111اقلايم كوردااتان يف اانة    -للشباب املصادق عليا من قبال  لاس الاوزراء   

 .1111لينة ( 1)ة للشباب يف اقليم كورداتان العراق، رقم الصغري
مليار دينار لتعويض املر ل  مان ابنااء شاعبنا يف اياران و تركياا و ااوريا، و        11ختصي  مبل  قدر  :رابعغ

 .يتم تغم  ذيا املبل  من ا تياطي وزارة املالية و االقتصاد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش اةوانة  لةوَي طةِرانةتةوةش اةوة يـةكش بـةس ثـَيش اـةوةش فةقـةرة يـةك موَيننـةوةش        (يف توركيا)بةِرَيزش نا 
 .وازيح نةبووش هةندَيك موالحةزات هةبوو
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 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :19فةقةرة  يةكةمش واتا بِرطة  يةكةم لة ماددة  
 :تغم  مبال  لساتمرار يفتلتزم وزارة املالية واالقتصاد، ب: اوآل
تااغم  مبلاا  القاارا العقااارت للمااواطن  يف احملافظااات واالقضااية والنااوا ي و القاارى،  يااب التعليمااات    -1

 .والضوابط املرعية وتعزيز  يابا عند احلاجة، مع اع اء املقرتا من شر  التغم  على احلياة
 .دعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق املصرف الزراعي -1 

 .دعم مشاريع املصرف الصناعي -3
 .دعم املشاريع الييا ية -2

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش لة اةسناي موداخةلةكانش زؤر ثَيشنياري اةنـداماني بـةِرَيز هـاتنش هةنـدَيك لةوانـة كـة رةبـَ بـة         
وسـيوةو هةنـدَيكي   ماددةكةوة نييةش بةيم مـن هـةمووي اةخةمـة ثـَيش ضـاوتانةوةش اـةوةي موالحـةزاك نو       

ثَيويست بة دةنطدان اةكاتش ثَيش اةوةي بضينة سةر اةصَلي ماددةكةو بيخةينـة دةنطـدانش ضـةند ثَيشـنيار     
 1112هةبوو بؤ اةوةي طوندةكان تاثؤ بكرَيش اةوة لةناو اةم ثرؤذةية تاثؤ ناكرَيش رَيطاي تر هةيةش ياسـاي  

ثَيشمةرطة بكرَيتش طةشت و طوزارش اةوة وةرتان طرتووةش ثَيشنيار زؤر هةبوو كة هَيبةهَي بكرَيتش هاوكاري 
مليؤنةكةش اةوة بةردةوام بوو بدرَيش ثَيشنيار بووش تةعدودي زةوهاتيش مشـول بكرَيـتش اـةوة كـاك      2511

بــيالل اــةو ثَيشــنيارةي كــردش اةوانـــة  كــةش دةقي ةيــةكش دةســت بـــةرز كردنــةوة نيــة رةهااــةنش اـــةو           
ضـاوتان رةهااـةن اةندامـةكان وتويانـةش اـةوةي كـة ذنَيكـي هةيـةش ذنةكـةي           موالحةزاتانةية اةخيةمة ثَيش

اةمري خواي كردووةش ذنَيكي تر دَينَيتش اةكاتة تةعـةدودي زةوهـاتش مـةعناي اـةوة نيـة هـةردوو ثَيكـةوة        
 بَيتش ذنَيكي اةمري خواي كردووة و ذنَيكي تر دَييَنش لة سلَيماني ثارةكـة اةضـَيتة سـندوقي ايسـكانةوةش لـة     
ــةوةي        ــكانةوةش اـ ــندوقي ايسـ ــَيتةوة سـ ــةش بضـ ــةن اةمـ ــيش داوا اةكـ ــي دارايـ ــَيتةوة وةزارةتـ ــةولَير اةضـ هـ
اةيطةِرَيننةوة قةرزةكانش ثارةكان ديار بَيش اةوةي لَيرة اةَلَي ثارة بكرَي و مـةفتوح نـةبَيش حـةمجَيك هـةبَي     

ديـار بـَي و زيـاديش بكـرَيش اـةو       ديار بَيش بَلَي لةوةندة ثارةيـةش اةوةنـدة ثارةيـة سـةرف دةكـةينش سـولفةكة      
ــة مشــولي         ــت ك ــة وا بكرَي ــتش تكاي ــدةكان ناكرَي ــة مشــولي طون ــي واي ــةِرَيز ثَي ــدَيك ب ــةش هةن ثَيشــنيارانة هةي
طوندةكانيش بكرَيش ااسانكاريان بؤ بكرَيش ضونكة ثَيشنيارَيك هةبوو كة اةوة  كة موختار اةبَيتـة كـةفيلش   

ك نابنــة موختــاريش بــؤ اةمــةش ثــارة  كشــتوكاَل ديــار نــةكراوةش  بــةيم موشــكيلةي بــؤ دروســت دةبــَيش كةســَي
وةحدة  سةكةني بؤ فةرمانبةرانش اةم ثَيشنيارانة هاتووةش اةوانة  لةناو ماستةر ثالننش نة لة طوندن و نة 

 111لة شارنش مشوليان ناكرَيش رَيطايةك بؤ اةوة هةبَيتش صندوقي ايسكان ثشتيواني بكـرَي و زيـاد بكـرَيش    
مليـار كـةم بكرَيتـةوة لـةو ثارةيـة       51ييةكان مشول بكاتش سولفةي عةقار باشد بكـرَيش زيـاتر بكـرَيش    مةتر

مرَيتة سةر سـولفةي عـةقارش اـةم ثَيشـنيارانة هـةبووش حكومـةت شـوقة دروسـت بكـاتش نـةك بدرَيتـة اـةو             
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ر تيكـرار بـووةش اايـا    ثرؤذانة وةكو ثَيش اَيستاش دعمي قةرز بضووكةكان بكرَيش سندوقي ايسـكان هـارَيكي تـ   
حكومةت بؤي هةية اةو بِريارة بداتش وا بزامن كاك دَلشاد بوو اةو موالحةزةي نيشان داش ضةند لةو ثارةيـة  
هَيبةهَي كراوةش ضةندي ماوةش لة سندوقةكة اةمينَينت؟ش اايا مدةوةر ضؤنة؟ اـةوة روون نيـةش اـةو ثارةيـة     

وَي بؤ كوَي دَينت؟ مةعاشي ثَيشمةرطة وةك بة داي لَي بكرَيتش لة ض شوَينَيك دَيت؟ش يةعين لةو بابانة لة ك
كة اةمة زؤر هار باس كرا لةناو اةم قانونة ناكرَيش اَيمة هةموومان لةطةَل اةوةينش هـةموو ثَيشـمةرطةكان   
 بة زَيِرةظانيشةوةش كة وةزعيان زؤر باش و دروست بكرَيش بةيم ثَيويستة بة ياسا هةموومان اةو شتانة رَيك

ــةبوو    ــنيارَيك ه ــتش ثَيش ــِرواتنش       151مرَي ــةوةش ب ــدرَي و وةرنةطريَيت ــةعين ب ــةش ي ــة مينح ــة بكرَيت مليارةك
مليار دةكاتش قسمَيكي بؤ طةشتياري تةرخان بكرَي و  126كارمةندي تةندروستيش زياتر ثشتيواني بكرَيش 

ي كيميـاوي كـةوتوونش برينـدار    تةنها قسمَيك لَي هيا بكرَيتةوةش قسمَيك لةو ثارةيـة بـؤ اةوانـةي بـةر ضـةك     
بووينة لة هةَلةجبةش باليسانش شوَينةكاني تري ناو كوردستانش بؤ عيالهيانش مناَلي شـةهيد و ثَيشـمةرطة بـة    
نةزةري ايَتيبار وةربطريَي و هاوكاري بكرَينش حكومةت ثَيويستة ياساكان هَيبةهَي بكـاتش سـولفةي عـةقار    

ةرش هةنـدَيك ثَيـي وابـوو ضـؤن بـَي؟ش بـةِرَيزانش زؤربـةي لـةو ثَيشـنيارانةش          تةاكيدي لَي بكرَيتةوةش داناني ثَيو
 .فةرموو خامن

 :عبداهلل بةِرَيز كوَيستان حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةك ثَيشنيارمان كردش من و كاك كاردؤ و كاك برهانش كة سولفة عـةقاري طونـد و شـار و قـةزا و ناحيـةكان      

 .وةك يةك بَي
 
  
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س

زؤر دروســتةش ثَييــان وابــوو كــة هــةموو بــة يةكســانيش اــي طونــدةكان و قــةزا و ناحيــةكانش ســولفةي عــةقار   
 .تةاكيدي لَي بكرَيتةوةش وةكو يةك بَيتش زؤر سوثاسش كاك شَيرزاد فةرموو

 :شريف احلافظبةِرَيز شَيرزاد عبد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي كردش اي دؤالرةكةش كة سلَيماني وةري اـةطرَيش بـةيم بـؤ هـةولَير نـازانَيش      2511هةنابي وةزير باسي اةو 

ََ يــان نــا؟ اةطــةر      هــةنابي هَيطــري وةزيــريش نــاتواني قســة بكــاتش اَيمــة ضــؤن بــزانني هــةولَير اةيــدرَي
ََش بؤ نايدرَيَ؟ش سوثاس  .نايدرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةمووي هةيةش موداخةلةتان هةية؟ش فةرموون لَيذنة  ياساييبةِرَيزان اَيستا اةو ثَيشنيارانة 
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيارَيكي زؤر كراش بةيم ايمكان نية هةموو اـةو ثَيشـنيارانة مرَيتـة دةنطدانـةوةش بَلـَيني دةنطـي لةسـةر        
 .ةبدرَيش ضونكة هةندَيك ثَيشنيار موخاليفي قانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزش نةمانوتووة هةمووي اةخةينة دةنطدانـةوةش ومتـان اـةم ثَيشـنيارانة هةيـة تـةبوي  دةكـةينش اَيسـتا         
ش ضاكي اةكةينش اةوةي هي بِرياردان بَيـتش دَيـني لَيـرة دةنطـي لةسـةر      5دانيشتنةكة هةَلئةطرين بؤ سةعات 

ش اةيكةينة تةوصيةش بة ثَيي ياسـا و نيـزامش تـا سـةعات ثَيـنج خـوا       اةدةينش اةوةكاني تري هي تةوصية بَيت
 .ااطادارتان بَيت

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دانيشتين دووةم

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ن بةناوي طةلي كوردستانش لةسةر دانيشتنةكةمان بةردةوام دةبنيش داوا لـة ليذنـةي ياسـايي و دارايـي دةكـةي     
 .بَينة سةر مةنةصةش ليذنةي ياسايي فةرموون بةردةوام بن

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة         ــووش اَيم ــكةش كراب ــةوة ثَيش ــداماني ثةرلةمان ــةن اةن ــارة لةالي ــة دووب ــنيارانةي ك ــةو ثَيش ــةوةي ا دواي ا
ن ايمكانـة هـَيطري بكرَيـت لـةم ماددةيـةش كـة       ديراسةمان كـردوش تَيبينيمـان كـرد كـة بةشـَيك لـة ثَيشـنيارةكا       
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ش بةشَيكيشيان بة ماددةي سةربةخؤ هَيبةهَي دةكرَيتش ثَيشنيار كراوة كة 1111ماددةي بودهةية بؤ ساَلي 
بةماددةي سةربةخؤ ثَيشكةش بكرَيتش بةيم هةندَيك ثَيشـنيار ايمكـان نيـةش بـة مـاددةي ياسـايي هَيبـةهَي        

شكةشي حكومةت دةكرَيتش دوايي دَيينة سـةريش اَيسـتا ماددةكـة دةخوَينمـةوةش     بكرَيتش واتة بةتةوصيات ثَي
 ...اةطةر ِرةزامةنديتان لةسةر بووش مرَيتة دةنطدانةوة بؤ اةوةي دةنطي لةسةر بدرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـاِروون بَيـت و   تكاية اةوانةي بؤ بابي تةوصيات دةضَيت لـة ثَيشـنيارةكانش اةوانةشـي كـة بةياسـا دةضـَيتش       
صيا ةكةشي ديار بَيتش بؤ اةوةي بةرضاوي اةندامان ِروون بَيتش لةو كارةي كة دةكرَيت ثَيش دةنطدانةكـةش  

 .فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشـنيارانةي كـة    هةنابي سةرؤك قسةكةت زؤر ِراستةش بةيم با بَيينة سةر ماددةكةش دةخيوَينمةوةش بـؤ اـةو  

ايزافــة كــراوة لةســةريش اةطــةر اةنــدامان ِرازي نــةبوون لةســةري دووبــارة دةتــوانني صــيا ةي بكةينــةوةش    
سةبارةت بةو ثَيشنيارانةشـي كـة بـة مـاددةي سـةربةخؤ اامادةمـان كـردووةش لـة كؤبوونـةوةي بةيانيـدا مـن            

نيش نووسيومانةش دةتوانَيت دكتؤرة ِرؤذان خوَيندمةوةش اَيستاش دةخيوَينمةوة هيض مانَب نيةش تةوصياتةكا
 .بيخوَينَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة فةرموو بياخنوَينةوة بةس هةموويان ناش اةوةي كة ِرةبَ بةم ماددةيةوة هةيةش فةرموو
 
 
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةكران دةتوانني لةناو اةم ماددةية هَيطاي بؤ بكةينةوةش يةكَيك لةوانـة ثاَلثشـَ كردنـي ثـرؤذةي     سةبارةت بةو ثَيشنيارانةي ك

طةشتياري بووش كةزؤر لةاةندامان ثشتطريييان لَيكردش اَيمة دةتوانني لة بِرطةي يةكةمش كة لة سَي خاَل ثَيكهاتووة خاَلَيـك زيـاد   
ابةند دةبَيت وةزارةتي دارايي بؤ اةوةي بِرة ثارةي ثَيويسـَ بـؤ تـةرخان    بكةينش ثشتيواني لة ثرؤذةكاني طةشتياري بكةينش ث

بكــاتش هــةروةها ســةبارةت بــة خــاَلي دووةمش كــة اــةو بــِرة ثــارةي بــؤ ســندوقي ايســكان دانــراوةش تــةمويلي ســندوقي ايســكانش    
مليـار   26دوقي ايسكان بَينَيتةوةش ماليار بؤ سن 111مليار دينارة  126ثَيشنيارَيك هةية بؤ اةوةي اةو بِرة كةم بكرَيتةوةش 

مليـار بضـَيتة    26ش 1118ي سـاَلي  (2)بضَيتة سةر اةوةي هَيبةهَيكردني ياساي دابـني كردنـي يةكـةي نيشـتةهَيبوونش ذمـارة     
اــةوَيش بــةثَيي اــةو مةرهانــةي كــة لــة ياســاكةدا ديــاريكراوةش اــةو كةســانةي كــة كةمدةرامــةتنش ثَيويســتة حكومــةت يةكــةي    

مليـار لـةو بـِرة بضـَيتة سـةر هَيبـةهَي كردنـي ياسـاكةش بـةو مةرهانـةي كةلـة ياسـاكةدا              26نيان بؤ دابني بكاتش نيشتةهَيبوو
مليــار دينــار لــة يــةدةطي  11هةيــةش ســةبارةت بــة قةرةبووكردنــةوةي ااوارةكــانش اَيمــة دواي طفتوطــؤكردن لةطــةَل حكومــةتش  

ردنةوةي ااوارةكاني توركياو اَيران وسوريا كة دةطةِرَينةوة كوردستان وةزارةتي دارايي و اابووري تةرخان بكرَيت بؤ قةرةبووك
بــؤ قةرةبووكردنــةوةيانش اةوانــةي كــة خــةَلكي كوردســتانن و لــة اــريان و توركيــاو ســورياش طةِراونةتــةوة ثَيويســتة قــةرةبوو      
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مليـار دينـارةش لـة بِرطـةي      11ةكـةي  بكرَينةوةش ثارةكةمشان لة ايحتياتي وةزارةتي دارايي و اابووري بؤ دابني كـردوونش كـة برِ  
سَييةمش سةبارةت بـة ثرؤذةكـان ااماذةيـة ياسـاي سـندوقي ثاَلثشـَ ثـرؤذة بضـووكةكاني الوان بكرَيـت لـة هـةرَيمي كوردسـتان             

ش كةاَيسـتا بـةثَيي اـةو ياسـاية اـةو ثرؤذانـة دةعـب دةكـرَينش قةرزةكـةيان ثَيـدةدةرَيتش اـةوةش زيـاد             1111لةساَلي ( 1)ذمارة
َيــت لــة بِرطــةي ســَييةمش اــةو ثَيشــنيارانة لــةناو ماددةكــةدا هَيطــاي كرايــةوةش اةطــةر اــةمر بفــةرموون صــيا ةي كؤتــايي     بكر

 .موَينينةوةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
د كردنـي بـِرة ثـارةي دانـراو بـؤ هـةردوو بةشـي زراعـي و صـناعيش واتـة           هةندَي ثَيشنياريش كرا بة تةحدي

مةسرةئ زراعي و صناعيش اةوة هَيَلرايةوة بؤ اةو تةعليماتانـةي كـة حكومـةت و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان      
خؤيان ثَيي دةردةكةنش كة بِرةكة ضةندة؟ش ضؤنيشي ثَيدةردةكةن؟ش هةروةها ثَيشـنيارَيك لةسـةر باشـكردني    

ؤخي ثَيشــمةرطة و موخةصةصــاتي زةوهــي منــداَل و ذنــي ثَيشــمةرطة هــاتش اــةوةمشان هَيشــتةوة بــؤ  بــارود
 .اةوةي بضَيتة بابي اةو تةوصياتانةي كة لةم ياسايةدا تةوصيةي ثَيدةكرَيت بؤ حكومةتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةوةتان ضي لَيكرد؟ش فةرموواةوةي قةزاو ناحيةو طوندةكان كةوةك هي ثارَيزطاي لَيكربَيتش 
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وردةكارييةكان لـةِرَيطاي ِرَينماييـةكاني   ةرزةكة دةنطمان بؤداوةش اةوي تر اَيمة بِرة ثارةكةمان تةرخانكردش ق

ة ثارةكةيـةش كـة دةنطـي بـؤ بـدرَيت لـةم       وةزارةتي داراييةوة لةوَي باس دةكرَيتش لَيرة تةنها دابني كردني بِر
 .ماددةيةداش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةي اةوةي منداَل و ذني شةهيدان باسكراش فةرموون
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةوة دةتوانني ااراستةي حكومةتي بكةينش اةو ضارةسةري بكاتش سوثاس

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

اةوةي لةسلَيماني اةوترا ثارةكة دةطةِرَيتةوة بؤ سندوقةكةش لةهةولَير دةضَيتة سةر وةزارةتي داراييش اـةوة  
 .ِرةايتان لةسةري ضية؟ش ليذنةي ياساييش فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كي لةسةرداش دةَلَيت اةو ثارة هةمووي دةضَيتةوة ناو سندوقةكةش لة هةنابي وةزيري دارايي بةياني تةوز َي
 .هةولَيريش وةكو سلَيمانيش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكايةش هةنابي وةزير هارَيكي تر اةوةمان بؤ ِروون بكةرةوةش فةرموو
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكي ثة
 .اةو ثارةي كة دةطةِرَيتةوةش لة هةولَير و لة سلَيمانيش دةضَيتةوة ناو سندوقةكة خؤيش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كاك عومةر
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
و ناحيةكانش كة اايـا بةيةكسـانية   موقتةرةحَيكي تر هةبووش داوا كرا بةنيسبةت سولفةي عةقاريش شارو قةزا

 .يان هياوازة؟ش اةوة داوا كرا كة هةنابي وةزير وةيم بداتةوةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةنابي وةزيرش فةرموو
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .شار هةمووي وةك يةك وايةش واتة يةكسانةش سوثاس اةو سولفةية لة طوندش قةزاش ناحيةش

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كارمةندي تةندروسَ كةباسكراش اةو شةر ةية ِرةايتان بةرامبةر بة زياد كردنيان ضؤنة؟ش فةرموون
 :بةزاز سَيد بةِرَيز عوني كمال

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ووةش لــةوَي ضارةســةري بــؤ كــراوةش دوايــي عــةرزي اةنــداماني اــةو ماددةيــةي كــة ســةربةخؤ اامادةمــان كــرد

 .ثةرلةماني دةكةينش تا موناقةشةي لةسةر بكةنش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةي بؤ يةكةي نيشتةهَيبوون بؤ فةرمانبةران ِرةايتان لةسةر اةوة ضية؟ش فةرموون
 :بةزازسَيد بةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ش اـــةم ياســـايةش ياســـايةكي زؤر 1118ي ســـاَلي (2)كـــة ااماذةمـــان ثَيـــداش بةهَيبـــةهَيكردني ياســـاي ذمـــارة
ثَيشــكةوتووةش ياســايةكي باشــةش ضارةســةري كَيشــةي نيشــتةهَيبوون دةكــاتش بــؤ هاوويتيــاني كوردســتان ض     

 .فةرمانبةر بَيتش يان هاوويتي بَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اثؤ كةباسكراش اَيوة ضي دةَلَين بة اةنداماني ثةرلةمان؟ش هةنابي وةزير اةطةر تؤ اةوةمان وةيم بدةيتةوةش فةرمووكَيشةي ت
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةينش ســولفةي عــةقاري هــةروةكو بــةيانيش باســب كــردش بةنيســبةت اَيمــةوة وةكــو وةزارةتــي دارايــي اامــا    

بةهةموو هاوويتيةك بدةينش اةطةر بَيت و تاثؤي هةبَيتش لةهةمان كاتيشـدا ايجـازةي بينـاي هـةبَيتش اـةو      
 .مةتر بَيتش سوثاس 111بَيت يان  151مةتر بَيت يان  111مةرهةي هةبَيتش اَيمة سولفةكةي دةدةييَنش 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تاثؤيان نيةش اةوة ضؤن دةبَيت؟ش كةفيليشيان زةمحةتةش فةرموو اةي اةوانةي طوندةكان كة
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةوةي طوندةكان هةرخؤي هاتووةش باس لة تاثؤ ناكاتش اةوةش زةوابَ خاصي خؤي هةيةش تةسهيالتي تَيدا 

 .ي دةوَيت و بؤي سةرف دةكرَيتش سوثاسكراوةش كةفيلي فةرمانبةر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مةتري ضؤنة؟ش اةطةر اةمةش تةوز َيكي باشي ثَي بدةيتش فةرموو 111يةعين 
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةتري هاايزةش بيناية دةكرَيتش بةس لـةناو شـارش    111ستا تؤ هي ناو طوند دةَلَيي يان ناو شار؟ش لةطوند اَي

 .اةبَيت تاثؤي هةبَيت و ايجازةي بيناشي هةبَيتش ضونكة لة سنووري شارةوانيدايةش سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـةتريش اـةوة ضـؤن تـةعامولي لةطـةَل       111مـةتر بَيـت و بيكـةن بـة دوو ثارضـةي       111اةطةر شـوَينَيك  
 .فةرموو دةكةن؟ش

 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةطةر شارةواني ايفرازي بكاتش دوو تاثؤي سةربةخؤي بداتَيش اةوة هةردووكيان مةمشول دةبنش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان



 125 

نها نيزاميش اةطةر شةرح بَيت ِراتان دةطرمش تكايـة  اةوانةي كة نوقتةي نيزاميان هةبوو ناوتان دةنووسبش تة
 .بةس نيزاميش كاك دَلشادش فةرموو

 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاهي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ضةند نوقتةيةكي نيزاميب هةيةش يةكةمش ااوارةكان تةنها هي اريان و توركيانش نيمانة لـة سـوريا لـةخوا    
ةلـةي اؤردوطاكـانش اةوانـة نةموعامةلـةي طونـدة نـة هـي شـارةش تكـا دةكـةم           بةزياد بَيتش  اـةوةي تـر موعام  

كةاـةويش نيزاميـةش وةخـَ تةخصيصـات تـةواو بـووةش بـةِرَيز هـةنابي         : اةوةمان بؤ ِروون بكاتـةوةش دووةم 
سةرؤكي ثةرلةمانش اَيمة لة بابي نةفةقات و اريادات تةواو بـووينش دةنطمـان لةسـةري داوة لـة تةخصيصـات      

ل لة اةبوابش اَيستا وةخَ دياريكردني دةرماَلة واةو شتانة نيةش بؤية هةندَي لة ثرسـيارةكان لـةوة   لة فصو
 .دةكرَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش عةزمية خانش فةرموو
 :جنب الدين حسن عظيمةبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
قةرةبووي ااوارةكان دانراوةش اةو ااوارانةي كة لة ذَير خَيمةكاننش مليار دينارة بؤ  11ديارة اةو بِرة ثارةية 

ااوارةي طةِراوةي ارياننش اةوانةي كة اَيمة بينيووماننش لة بةحركـةش لـة طـةرمكش لةهةنـدَي هَيـي تـرش اـةو        
ااوارانـةي كـة لـةذَير خَيمـةكانن ذيانيــان زؤر خراثـةش اـةو ضـةند اةنــدام ثةرلةمانـةي كـةداوامان كـردش بــؤ           

ةوانــة بَيــتش خــاَلَيكي تــر لــة ثَيشــنيارةكانداش ضــةند اةنــدام ثةرلــةمانَيك ثَيشــنياري اــةوةي كــردش كــة بــؤ    ا
شوَينةوار بِرَيك دابندرَيتش كةضي لة ثَيشنيارةكاندا بةهيض شَيوةيةك لة ثَيشـنيارةكان و لـة بودهـةي سـاَلي     

 .هَيطاي بؤ نةكراوةتةوةش هيض بِرة ثارةيةك دانةنراوةش سوثاس 1111
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز عماد حممدش فةرموو
 

 :بةِرَيز عماد حممد حسني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بةااوارةكاني اَيستا كة لةذَير خَيمةدانش لة شيالدزَيش اةوان كَيشةكةيان ضارةسةر بووةش اَيمة قسـة  
 .بؤ كوردستانش زؤر سوثاس هاتوونةتةوة 1668تا  1661لةسةر اةوانة دةكةينش كة لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مةعلومةش بةِرَيز كاروان صاحلش فةرموو
 :بةِرَيز كاروان صاحل امحد
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةتري اةوةي كة هةنابي وةزير باسي دةكاتش بةِراسَ من حةزدةكةمش اَيمة لـة ثةرلـةمان    111مةسةلةي 

ةوةي حكومـةت خـؤي موافةقـةي كـردووةش شـارةواني بـؤ تـاثؤ و ايجـازةي بينـا          يةكاليي بكةينةوةش لةبةر اـ 
موافةقةي كردووةش اةطةر بكرَيت بة دوو بةشش لةكاتَيكدا حكومـةت خـؤي بـؤي دةكـات بـةدوو بـةشش اـةي        
ضؤن مةحرومي دةكات لةو سـولفةية؟ش بؤيـة بةِراسـَ حـةق وايـة شـارةواني ايلـزام بكـةين بـةوةش كـة اـةو            

لةسةر مةسةلةي ااوارةكانش بةِراسـَ  : اليي بكرَيتةوة لةنَيوان دارايي وشارةوانيش خاَلي دووةممةسةلةية يةك
مــن حــةز دةكــةم ضــاوَيك بةمةســةلةي اــاوارة بةهــدي مشــَيندرَيتش يــةكَيك لةوانــةي كــة اــاوارةي شؤِرشــن 

نـةي كـة بـة زروئ    اةوا: حسابيان بؤ بكرَيتش اةوانـة قوربانيـان داوة تـا اـةمرؤيان دروسـت كـردش دووةميـان       
شــةِري نــاوخؤش زروئ اينســانيش بــةزروئ هيــا هيــاش حــةتا بــة زروئ شةخصــيش ضــوونةتة دةرةوةش اــةمِرؤ   

 .دةطةِرَينةوة حةق واية اةوانيش حسابَيكيان بؤ بكرَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـةش تكايـة زؤر بـةوازحي شـةرحي     مةترية بؤ منـيش زؤر  وازح ن  111سوثاسش بةِرَيز هةنابي وةزيرش اةو 
مةتريـة مشوليـان دةكـاتش    111بكةش بؤ اةوةي خةَلكي كوردستانش اةوانةي ضاوةِرواني اةوةن تَيبطـةنش اـةو   

 .بةيم ضؤن؟ش فةرموو
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةحكومــةت موناقةشــة كــراوةش اــةو كيتابــةي كةتةوهيــ  كــراوة بــؤ بةِراســَ اــةوةي كــةمن ااطــام لَييــةتيش 

 111وةزارةتي داراييش لةوَي اةم مةسةلةية باسكراوةش اَيمة اةجنومةني وةزيران ثَيماني وتووةش بةنيسبةت 
مةتري ايفرازش اةوانـة ضـؤن اـةو ايشـة بكـةين؟ش اـةوةش لةسـةر داواي وةزارةتـي شـارةواني بـووش وةزيـري            

ؤبوونةوةي اةجنومةني وةزيراندا بةشداري اةو كؤبوونةوةي كردووةش باسـي اـةوةي كـردووةش    شارةواني لة ك
هارَي لةناو شاري هةولَيردا ايفراز ضؤنةش لة ضةند مةتر كةمد نيةش دواي اةوة اي راري اةوة كـراش اةطـةر   

ــتش اةتوانــدرَيت       ــدة بَي ــتش تاثؤكــةي اةوةن ــدة ايفــراز كرابَي ــت و ثارضــةيةك خــؤي اةوةن اــةوة ســولفة  بَي
وةربطرَيتش مـن هـارَيكي تـريش هـةر وةكـو وةزارةتـي دارايـي كـةبؤمان هـاتووةش لـة تةعليماتةكانـدا با ـان             

بَيت يـان سـةرترش اةطـةر تـاثؤي      111بَيتش يان  151مةتر بَيت يان 111كردووةش دةَلَيني هةر ثارضةيةك 
اتدا شارةواني ايجازةي بينـاي ثَيـدابَيتش   هةبَيتش ايفراز كرابَيش تاثؤي سةربةخؤي خؤي هةبَيتش لةهةمان ك

اةوة مةمشولة بة سولفةي عةقاريش اةطةر لة  ةيري اةوة هةنابتان لة ثةرلةمان ايلزامي حكومةت بكةنش 
كةوا مةسـرةئ عـةقاري تةسـليفي اةوانـة بكـات كـة لـة زمـين اـةو تةعليماتـة دةردةضـَيتش اـةوة هـةنابتان              

مةتري دةدةنش يان اةطةرتاثؤشي نةبَيت هةر ثَيي دةدةنش اـةوة   25ن بة دةتوانن لَيرة بِريارَيكي بؤ دةربكة
 .اارةزووي خؤتانةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نابَيتش اَيمة لة ميزانيةدا قةرار دةرناكةينش اةوة بة ياسا دةبَيـتش بةيم اَيمة دةمانةوَيت اةوة بزاننيش من ثَيب وتـن  
 .اةدرَيـتش دةمةوَي بزامن اةو ثَيدانة ضؤن دةبَيت؟ش سوزان شهابش فةرموومةتري مشولي دةكاتش 111وتتان 

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر اةوةي دةركةوت اةم بابةتة عيالقةي هةيةش بة وةزارةتي شـارةوانيةوةش اَيمـة دةتـوانني بةماددةيـةك     
لةبةر اةوةي شار ماستةر ثالنةكـةي تَيـك دةضـَيتش بـةيم     تةوصيةي حكومةت بكةينش من باسي شار ناكةمش 

مةترةكـة   311مةترش اةطةر دوو كةس  311لة قةزاو ناحيةكانداش يةعين بؤ ايال دةبَيت ايلزام بكرَيت بؤ 
ــةكَيكيان     151دةكــةن بــة دوو كةرتــةوةش يــةكي   ــرةدا اةوةيــةش اةمــة بةيــةك تاثؤيــةش ي مــةترش كَيشــةكة لَي

ةوي تريان بةزةوي ماوةتةوةش كاتَي كة دةضَيت موعامةلة اـةكاتش اـةوةي خانووةكـة    كردوويةتي بةخانووش ا
دةَلَيــت مــن وةرم نــةطرتووةش وةري نــاطرمش نايــدةي بــةوةي كــة خــاوةني زةوييةكةشــةش لةبــةر اــةوة مــن داوا  

دارايـش   لةهةنابت دةكةمش لةبةر اةوةي عيالقةي نيةش بةسةر وةزارةتي داراييةوةو ِرَينماييةكاني وةزارةتـي 
ــةت 151ش 111 ــة       25ش تةنانـ ــةمش لـ ــن داوا دةكـ ــةبَيتش مـ ــؤي هـ ــاثؤي خـ ــةرتَيك تـ ــةوةش بةشـ ــش دةطرَيتـ يـ

تةوصياتةكاندا داوا لةوةزارةتي شارةواني بكةينش من بؤ شـار داوا ناكـةمش لةبـةر اـةوةي ماسـتةر ثالنـي شـار        
مووي شـاخةش ثَييـان وتـوون    تَيك دةضَيتش باسي قـةزاو ناحيـةكان دةكـةمش لةشـوَينَيكي وةك هةورامانـداش هـة      

مـةتريش لـة طونـدةكان     111مـةتر بَيـتش هـةتاكو بِريارةكـةي حكومـةتيش دةرضـووش كـة بـة          111اةبَيت 
دةكرَيـتش لةشـوَينَيكي وةكـو هةورامانـدا وابـووش اــاخر خـؤي كَيشـةكة لةوةدايـةش تةعليماتةكـة دادةبــةزرَيتش          

ؤ اـةكاتش بؤيـة اَيمـة بةتةوصـية داوادةكـةين      هَيبةهَيكردنةكةي هةركةسةو بةاارةزووي خؤي تةفسـريي بـ  
 .اةو بابةتة دابندرَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش سيوةيل خانش فةرموو

 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةركـردووةش   منيش هاوِرام لةطةَل قسةكاني سؤزان خانش لةبـةر اـةوةي بـةِرَيز وةزيـري شـارةواني اـةمرَيكي      
مةتريش بَيت نابَي دابةشي دوو بكرَيـتش مـن لـَيب ثرسـي نةصـي اـةو قسـةيةم لَيثرسـيش وتـي           911اةطةر 
مةتريش بَيت قبوَلمان نيةش بةتايبةت لةناو شارةكان كة بكرَيـت بـةدوو خـانووش دوو تـاثؤش هـا       911اةطةر 

 .اةوة طةلَيك زؤرةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش فةرموونةسرين خان
 :مصط ىبةِرَيز نةسرين مجال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مةترية لةناو شارداش زؤرة بةتايبةتي لةناو  111مةتريةكةيةش اةو  111ديارة قسةكةي منيش هةر لةسةر 
ش اةمـةي كـةكراوةش ديـارة اـةو     111بـة   111مةترةش كراوة بـة دوو بةشـةوةش    111شاري سلَيمانيش كة اةم 

ــة (1238)ارةبِريــاري ذمــ ــدةنَيش بــةيم مةرهةكــة قورســةش     8/3/1111ل ــةَلَيت ثَيشــينةيان ب دةرضــووةش ا
مةرهةكة دةَلَيت ايفراز كرابَيتش وةكو بةِرَيز وةزيري ماليةش باسي كردش ايفراز كرابَيـت وتـاثؤي تايبـةتي    

بـة سـةهبش ضـؤن    خؤشي هةبَيتش بةيم اةمانة ايفراز نةكراونش بةهةردووكيشيان يةك تاثؤيان هةيةش بةس 
مةترةكةي تري بةناوي يـةكَيكي ترةوةيـةش بةسـةهب هةيـةش      111مةتري بةناوي هةنابتةوةيةش 111بَلَيني 

لةبةر اةوة يةكَيكيان مشولي اةكاتش اةوي تريان نايكاتش بؤية داوا دةكةين اةمة يةكاليي بكرَيتةوة لَيرةداش 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بيالل سليمانش فةرموو زؤر سوثاسش بةِرَيز
 (:بيالل)بةِرَيز امحد سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلــآل ثَيشــنياري مــن ثَيشــديش اــةوة بــووش اــةوةي كــة دةكةوَيتــة ضوارضــَيوةي شــارةكانةوةش ضوارضــَيوةي    
ةش ماســتةرثالنةوةش بــةس تــاثؤي نيــةش وةكــو دةوروبــةري هــةولَير بةتايبــةتيش ضــةند شــوَينَيكي تــريش هةيــ 

اةوانةش تاثؤ بيانطرَيتةوةش نة لةسةر الدَي حسابن نة لةسةر ناو شـاريش حسـابنش لةبـةر اـةوةي تـا اَيسـتا       
تاثؤيان بؤ نةكراوةش اةوانةش مةحروم نةبنش ضونكة اةوانةي اةو شوَينانة هةموو خةَلكي فةقري و هةذارةش 

كـة مَيـردي كردبـَيش دوايـي شـوو      اةوي تـريش لةسـةر مةسـةلةي زةواهـةش اـةوةي كـة اافرةتَيـك يةكـةرار         
بكاتةوةش يان بةثَيضـةوانةوةش ثياوَيـك ذنـي هَينـابَيش اـةو ذنـةي تةيقـدابَيش يـان ذنةكـةي مردبـَي و ذنـي تـر             

 .بهَينَيتةوةش اةوة سولفةي ثَي نادرَيتش اةوةش ِراست بكرَيتةوةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز دكتؤر امحدش فةرموو
 :امحد ابراهيب علي. ِرَيز دبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةنــدَي لــة تَيبينيــةكامن هاوكــارامن باســيان كــردش بةنيســبةت ااوارةكانــةوةش اةوانــةي مةبةســتة كــة لــةدواي 

هاتوونةتةوة بؤ كوردسـتان و هةنـدَيكيان زةوييـان ثَيـدراوةش هةندَيكيشـيان ثَييـان نـةدراوةش اـةواني          1661
ــان نا  ــريش زؤري ــةش     ت ــةوةش اةوان ــةوةش بــةس هــيض قــةرةبوو نةكراونةت ــةرةبوو بكرَين ونووســكرابوونش كةق

مليار دينارةش بؤ سندوقي نيشـتةهَيكردنش   26قةرةبوو بكرَينةوةش بةنيسبةت اةو ثارةية كة كةم بكرَيتةوة 
اامـاذةي   اةوة داواي اَيمة اةوة بـوو كـة مرَيتـة سـةر سـولفةي عـةقارش ضـونكة بـةِرَيز وةزيـري دارايـي ثـار           

بةوةداش كة لةبةر اـةوةي كـة خـةَلكَيكي زؤر داواي سـولفةي عـةقار دةكـاتش اَيمـة توانـاي اـةوةمان نيـةش كـة            
 111بتوانني ثارة بـةو هـةموو خةَلكـة بـدةينش لةبـةر اـةوة مرَيتـة سـةر سـولفةي عـةقارةوةش بةنيسـبةت            
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ن نيـةش كةوتوونةتـة دةرةوةي شـارش لـة     مةتري و اةوانةي كة تاثؤيان نيةش اةو زةوي و خانووانةي كة تاثؤيا
ماستةر ثالنش كَيشةكة لَيرةدا اةوةيـة كـة بـةِرَيز وةزيـري دارايـيش ِراسـتة كَيشـةكة لـةوةزارةتي دارايـي نيـةش           
ــي نيــةش ِرووةو حكومةتــةش حكومــةت اــةو كَيشــةية       بــةيم خــؤ اَيمــة ثرســيارةكةمان ِرووةو وةزارةتــي داراي

مةتري كة بةسةهب هةيانـةش دوو كةسـة نـاتوانَي اةطـةر اـةوي       111كة  ضارةسةر بكاتش كَيشةيةكة قاايمةش
مادام حكومـةت بِرياريـداوةش كـة اـةو خانووانـةي      : تر ِرةزامةندي نةدات لةسةري وةري نةطرَيتش اةمة يةك

يــان اــةو زةوييانــةي كــة بَيتاثؤشــن لــة طونــدةكان و قــةزاو ناحيــةكان اــةتوانن وةري بطــرنش اــةي بــؤ             
ةكان كة دةكةونة سنووري ماستةرثالنةوةش ِراستة كة هَيشتا تاثؤي وةرنةطرتووةش اةي اةو لةدةوروبةري شار

ــةمان          ــرة ثةرل ــدرَيت لَي ــةر بتوان ــةش اةط ــةيةكة قاايم ــةعين كَيش ــتش ي ــولفةية وةربطرَي ــةو س ــةتوانَي ا ــؤ ن ب
 .بةشَيوةيةك لة شَيوةكان تةوصيات بدات بة حكومةت كة ضارةسةري بكاتش زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

 .سوثاسش بةِرَيز عبداهلل مةال نوريش فةرموو
 :بةِرَيز عبداهلل حممد نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة         ــةِرَيز وةزيــري شــارةواني داويــةتيش كــة ل ــدوان كــة اَيســتا بــؤ هــةنابتب نــاردش كــة ب ــازةترين لَي بــةثَيي ت
مةتري كة ايفراز كرابَيت يان تاثؤي هةبَيتش اَيمة  111لَيدوانةكةيدا ِروونةش دةَلَيت هةر ثارضة زةوييةكي 

ــة       ــدةدةينش بــةس طرفتةكــة لةوةدايــةش اةوةنــدةي كــةمن ااطــادار  ش لــة طــةرميان و ل ســولفةي عــةقاري ثَي
مةتري دابةشـنةكراوةش واتـة ناِراسـتةوخؤ دةَلـَين نايـدةين ثَيتـانش يـةعين         111سلَيمانيش لة اةساسدا زةوي 

خؤ اةَلَين ثَيتان نادةينش اينجا حيكمةت لةمةدا اةوةيةش اَيمة دةزانني اةو كةسـانةي  بةشَيوةيةكي ناِراستةو
مــةتري بكــاتش لةبةرامبةريشــدا   111مــةتري دةكــةنش خــةَلكي هــةذارن زيــاترش يــةعين نــاتوانَي    111كــة 

ية بةدةقَيك وةزارةتي شارةواني اامادة نيةش قةرارةكةي خؤي بطؤِرَيتش بؤية اةركي اَيمة لة ثةرلةماندا اةوة
مةتريةكان كة  111مةتريشش  111وابكةين كة دةقَيكي ايلزامي بَيت وةزارةت ناضار بكةينش كة بيدات بة 
 .دابةشدةكرَينش تاثؤيان ثَي بدرَيتش اةو حةقةيان ثَي بدرَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز شظان امحدش فةرموو
 

 :دربةِرَيز شظان امحد عبدال ا
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اــةوةي طــوَيب لَيبــووش لــة ليذنــةي ياســايي كةخوَينديانــةوة : نوقتــةي نيزامــي مــن لةســةر دوو خاَلــةش يةكــةم
بةشَيوةي تةوصيات ااراستةي حكومةت بكرَيتش دةربارةي دةرماَلـةي زةوهيـةي شـةهيد بـووش مـن دةثرسـب       

يض منداَلي نةبَيتش اايا مووضـةيان وةكـو يةكـة؟ش اةمـة     منداَلي هةبَيتش شةهيدَيكيش ه 2شةهيدَيك اةطةر 



 181 

عةدالةتة؟ش اةمة ناعةدالةتي تَيدا دةبَيـت لةِرووي مووضةوةش بةتةاكيد اةمة ثَيويست بة ضارةسةر دةكـاتش  
بؤية بة شَيوةي تةوصية من نابينب اةمة ضارةسةر بكرَيتش حةقي خؤيانة اَيمة لَيرةدا قةرارَيكي نيهاايـان  

مةسـةلةي ثَيشـمةرطةش دةرماَلـةي ثَيشـمةرطةش وك يارمـةتي ثَيشـمةرطةش ضـونكة دةزانـني         : دووةمبؤ بدةينش 
مووضةي ثَيشمةرطة مةسةلةيةكي طةورةيـةش طرَيـدراوة بـة حكومـةتي ايتحادييـةوةش لةطـةَل اـةو ضارةسـةر         

ةوانـة هاوكارييـان   دةكرَيتش بةس داوامان كرد ومتان اةو ثَيشمةرطانةي كة دةمَيننةوة لةدةرةوةي ليواكـانش ا 
سـاَل   21بكرَيتش ضونكة لةوانةيـة ثـاش ضـوار سـاَلي تـريش اةمانـة تـةواو نـةبنش مـن ثَيشـمةرطة دةناسـبش            

خزمةتي هةيةش كوِري خؤي لة شةشي اامادةيي دةرهَيناوة لة قوتامانةش بؤ اـةوةي بتـوانن بـذين لةماَلـةوةش     
 .ةمة هيض عيالج ناكرَيتش زؤر سوثاسهةزار دينار ناذَيتش بةشَيوةي تةوصية ا 311تا  181بة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز محة سةعيد محة عليش فةرموو
 :بةِرَيز محة سَيد محة علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة بةِراسَ وةكو ليذنةي ااوةدانكردنةوةش اـةم طرفتـة زؤر ِروومـان تَيـدةكاتش بؤيـة مـن داوا لـة هـةنابي         
طوندةكانش بةِراسَ داواي موستةمسةكاتي زؤريان لَيدةكةنش : دةكةمش بةنيسبةت اةم خاينةوةش يةكةموةزير 

هـاوويتي مـةمشول نيـةش لةبـةر اـةو موستةمســةكاتة زؤرة       1111واي لَيهـاتووةشدةتوامن بَلـَيب لـة زيـاتر لـة      
ي تـر بةنيسـبةت اؤردوطـاوةش دوو    كةداوايان لَيدةكةنش بؤية با تةعليماتةكة بـؤ طونـد ااسـان بكرَيـتش خـاَلَيك     

هةندَيكيان لةسةردةمي ِرذَيمدا كة بةزؤرةملَي طواسـداونةتةوةش  : تاثؤيان نيةش دووةم: كَيشةيان هةيةش يةكةم
ــردوونش وةخــَ خــؤي      ــؤ ك ــةزاييان ب ــةكي هاك ــة     2511خانووي ــتا ب ــووةش اَيس ــريان وةرطرت ــاري سويس دين

وةو سةرلةنوَي بيناي دةكةنـةوةش اـةَلَين اَيـوة موسـتةفيدنش     موستةفيد حسابن كة خانووةكةيان تَيك دةدةنة
ــة          ــكال ل ــرش ايش ــاَلَيكي ت ــةش خ ــةي زؤري اؤردوطاكان ــرفَ زؤرب ــة ط ــةوةش خاَلَيك ــة ا ــةنش ك ــان ناك  111بؤي
 151مةتريةكةش اةوة هةنابي وةزير حةلي كردش بةيم ايشكال لـة سـةهمةكةيةش اةطـةر دوو كةسـي فـةقري      

ي بة سةهب دابةشي دةكةنش اةوة ثَيب واية هةردووكيان با مةمشول بنش خاَلَيكي مةتريان كِر111مةتر يان 
تر مةسةلةي تاثؤ و ايجازةيةش هةنابي وةزير دةَلَيت اةطةر تاثؤ و ايجازةي هـةبَيتش اـةمِرؤ زؤربـةي زؤري    

ندايـةش اـةو   قةزاو ناحيةكان بَي تاثؤنش يةعين زةوييةكي زؤريان هةية كة ايفـراز كـراوة لـةقؤنا ي تاثؤكرد   
ساَلي تري دةوَيتش بةيم ايجازةي بينـاي هةيـةش مـن ثـَيب وايـةش اةطـةر ايجـازةي بينـاي          2تا  3مةرحةلةية 

هةبووش لة زمين ماستةرثالن و تةهاوزدا نةبووش شارةواني ايجازةي ثَيـداش اةوةحةقـة سـولفةي ثـَي بـدرَيتش      
تش بؤية ايكتيفا بكةن بؤ قةزاو ناحيةكانش زؤر ساَل يان زياتري دةوَي 9تا  5ضونكة موعامةلةي تاثؤ هةية 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش طؤران اازادش فةرموو
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 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةتري اةوانةي كة لة اؤردوطاكـاننش هـةموو اـةو بابةتانـةي كةباسـكرانش هَيطـاي        111ديارة بابةتي زةوي 

هةم سةرؤكايةتيةش هـةم سـةرهةم اةنـداماني ثةرلةمانـةش تـا اَيسـتاش وةيمَيكـي ِروومنـان دةسـت           ايهتمامي
نةكةوتووةش لةبةر اةوةي وترا ثةيوةستة بـةوةزارةتي شـارةوانيةوةش اَيمـة لـةم ماددةيـةدا اَيسـتا بـاس لـةوة         

ة نني كة دةيدات بـةكَي  دةكةينش كة حكومةت تةنها بةردةوام دةبَيت لةثَيداني سولفةي عةقاريش لةسةر اةو
ونايدات بةكَيش بؤية من ثَيشنيار دةكةمش بؤ بةياني وةزيري شـارةواني لَيـرة اامـادة بَيـتش بـؤ وةيمدانـةوةي       
اةو ثرسيارانةش اةطةر ثَيويست بوو بةماددةيـةكي ايـزائ ايزافـةي بكرَيـتش ضـونكة شـةرت نيـة لـةناو اـةو          

 .ماددةيةدا بَيتش سوثاس
 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

بةِرَيز اَيمة باسي ميزانية دةكةينش بؤ اةوةش وةزيري دارايي بةرثرسةش لةطةَل ثالندانانش ثالنـدانانيش لـة   
اَيستاوة كاري تةواو بوو لَيرةش اةوي تر اةتوانن لة ليذنةكة بانطي وةزيري شارةواني بكةنش ِرَي و شوَيين بؤ 

 .دابنَينش بةِرَيز ا اعيل طةيَليش فةرموو
 :َيز ا اعيل سَيد طةيَليبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش كاك دَلشاد قسةكاني مين كردش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نابي وةزيـري ماليـة زؤر بـةوازحيش    مـةتريش مـن ثـَيب وايـة هـة      111بةنيسبةت سولفةي عةقار و داني بة 

بةِرووني باسي لةسةر كردش كة سولفة دةدرَيـت بـةو موستةمسـةكاتانةي كـة ثَيـي بَيـتش بـؤ هـةموو كةسـَيك          
كةداواي سولفة بكاتش واتة تاثؤش ايجازةش خةريتةي موصةدةقي شارةواني ثَي بَيتش وةزارةتي مالية نكولي لَي 

تش اةمة بؤ منوونةش سولفةكة دةدات اةمش بةيم لَيرةدا شـتَيك هةيـةش   مةتري موِرةبةعيش بَي11نيةش اةطةر 
اَيمة لةم ياسايةدا با ان لةسةر الدَيكان كردووةش الدَي اةصـَلةن اـةو شـوَينةي كـةخانووي لةسـةر دةكرَيـت       
تاثؤي نيةش ثَيب واية اةوة بةخشراوة لة مةسةلةي تاثؤ سولفةكةي خؤي وةردةطرَيـتش بينـاي خـؤي دةكـاتش     

ةمَينَيتــةوة مةســةلةي شــارةكانش شــارةكان مــةحكومن بــة تــة يمي اةساســيش بةماســتةر ثــالنش شــارةكان     ا
مــةحكومن بــة ياســايةكش كــةثَيي دةوتريــت ياســاي تةســجيلي عــةقاريش لــةم ياســاي تةســجيلي عةقارييــةداش   

اوضــةي مةســئةلةي ايفــرازو قيســمةي تَيدايــةش شــارةكان دابةشــكراون بــة ناوضــةي تيجــاريش ســةكةنيش بــة ن 
دةرةهـــة نايـــاب ودةرةهـــة يـــةك و دةرةهـــة دووش مةســـاحاتي هياوازيـــان هةيـــةش بـــةواتا مةســـةلةي اـــةم  
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مةتريـةك هيـا    111مةساحاتانةش كارَيكي اـاَلؤزو موعةقـةدة لَيـرةداش بةبِرطةيـةك اَيمـة نـاتوانني قةتَـةن        
اةنــدام ثةرلةمانــةكان و بكةينــةوة بَلــَيني هــا اــةوة ســولفةي عةقارييــةش لةكاتَيكــدا اــةم ياســايةو ســةرهةم  

بةوةزيري داراييشةوةش بةسةرؤكايةتي ثةرلةمانيشةوةش بةهةموومانةوة نكوَليمـان لـةداني سـولفةي عـةقاري     
نيةش بؤ هةموو كةسَيكش اَيمة اـةم ياسـاية بـؤ تةصـدي  دةكـةين؟ش بـؤ اـةوةي سةرتاسـةر كؤمـةيني خـةَلك           

ةدي هاتووةو بةدي دَيتش وةدةسَ دةكةوَيــتش بؤيـة   سوودمةند بَيت لةو واريداتةي كةلة ويتةكةي خؤيدا ب
هةموو كةسَيك دةبَيتة خاوةني يةكةيةكي نيشتةهَيبوونش كة دابنيشـَيت لةخانووةكـةي خؤيـداش سـوود لـةو      
سولفة عةقاريية وةربطرَيـتش بةيم ضؤن دةبَيت سوود وةربطرَيـتش اـةبَيت بـةثَيي ياسـاش ِرَيسـاش ِرَينماييـةكان       

/ مورتةبتــة بــة دوو قــانون  ســةرةكيةوةش يــةكَيكيان مةتريــة هــةنابي ســةرؤك 111 ةيبَيــتش اــةم مةســةل
قانون  تةسجيل  عةقارية كة وةزارةت  عـةدل موختةسـة ثَيـ ش اةمـة     / قانون  وةزارةت  بةلةديةيةش دووةم

( وزقـد جيـ  )لة باب  ايفراز قيسمدايةش اايا اةم دوو سةد مـةترة قابيلـة قسـب بكرَيـتش يـان قسـمة ناكرَيـت؟        
هةندَ  هارهاايزة ببَ  بة تاثؤوةش عيربةت لَيرة بةدان  سلفة  عةقارَيكة بة نيسبةت وةزير  ماليـة باسـ    
كرد سورةت قةيدَيك  موستةقل بة دةست هةركةسـَيكةوة بَيـت سـلفة  عـةقار  خـؤ  وةردةطـرَ  لـة طـةَل         

ةش اةمـة ايجرااَيكـة ِرووبـةِروو     ايجازة و خةريتة  موسةدةقةش اةمة ِرووبةِروو  وةزارةتـ  ماليـة نابَيتـةو   
وةزارةت   عةدل و وةزارةت  شارةوان  دةكرَيتةوةش اةوان دةتوانن اةم كَيشةية بةو شَيوةية حـةل بكـةن كـة    

م ه  111م هةندَ  برادةر لةال  واية كة وترا 111اايا ايفراز دةكرَيت يان نا؟ بةيم مةسةلة  اةوة  كة 
هةموو اةو موَلكانة  كة دوو كةس و سَ  كةس بةشدار دةبـن تيايـدا    م ةش نةخَير111دوو كةس بوو يةك  

شةرت نية بةمةساحة تةقسيب كرابَ ش بة اةسهوم تةقسيب دةكرَ ش لة دنيا  (على وجا الشيوع)ثَي  دةوترَ  
م 111م بَيـتش  111م   ه  يةكَيك  ديكة بَيتش لةوانةية 181م   ه  يةكَيكيان بَ  و 111م بَيت و 311

م ية اايا لَيرة اَيستا بؤ اَيمة هَ  111م   ه  يةكَيك  ديكة بَيتش حةىل اةم كَيشة  81كيان بَ  و   يةكَي
بــةهَ  ناكرَيــتش اةمــة ياســا  ميزانيةيــة خاســة بــة بودهــةش بــةيم اــةكرَيت اَيمــة تةوســيةيةك بكــةين لــة 

م   و بـة  111ن بـة  موستةقبةل بؤ حةىل اـةو كَيشـةية بـؤ اـةوة  سةرتاسـةر كؤمـةين  خـةلَهك  كوردسـتا        
 .م   موستةفيد بن لة سلفة  عةقار  وش زؤر سوثاس511

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ــدامان        ــة ثرســيارةكان الت وازحــنش اةطــةر نــةختَيك ِروونكردنــةوة لةبةردةســت  اةن ــر تكاي هــةناب  وةزي

 .ثةرلةمان هةبَيتش فةرموو
 

 (:وةزير  داراي  و اابوور )بةِرَيز بايز تاَلةبان  
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ديارة مةسرةف  عةقار  اَيمة هةموو اةو ِرَينماييانة  كة دةر  دةكةين ايستناد دةكةينة سةر اةو زةوابت 
و نووسراوانة  كـة لـة اةجنومـةن  وةزيرانـةوة بـؤ اَيمـة دَي و بـة ثَيـ  بِريارةكـان  اةجنومـةن  وةزيـرانش            
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اينتهــا دةدات بــة ثَيــ  اــةو زةوابتانــة  كــة دانــراوةش اــةو  مةســرةف  عــةقار  اَيمــة بــة هيهــةت  تــةمويل  
زةوابتانــةش مــن باســب كــردش هةنــدَيك  اَيمــة ســاحب  اــةو زةوابتانــة نــنيش بــةيم وايــان ىَل كــردووين اَيمــة  
داخلمــان كــردووة و بــة نووســراو  وةزارةتــ  دارايــ  دةرضــووةش لةبةراــةوة هــةر طؤِرانكاريــةك هــةبَ  لــةو    

ارةت  شارةوان  و وةزارةت  عةدل و اةجنومـةن  وةزيـران اـةو بِريـارة  لةسـةر بـدةنش       مةوازعانة اةبَ  وةز
اَيمة وةكو وةزارةت  داراي  هارَيك  تريش دةيَلَيني لة خزمةت  هاوويتيانداينش اَيمة هاوويت  حةزدةكةين 

  بكةين ايد اَيمـة  اَيستا اةمِرؤ بَيت و سلفةكةش مةمشول بَ  ثَي  و بؤش  سةرف بكةين و بِرواش بةيم ض
بةو شَيوةية بؤمان هاتووة و زةوابتةكانيشمان بةو شَيوةية داِرشـتووةش لةبةراـةوة هـةر طؤِرانكاريـةك هـةبَ       
لةو زةوابتانة كة ثَيمان بكرَيـت اَيمـة اامـادةين و هـَ  بـةهَ    دةكـةينش بـةيم عيالقـة  بـةو شـوَينانةوة           

 .هةيةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اب  وةزير اة  اؤردوطاكان باسكراش  فةرمووهةن
 (:وةزير  داراي  و اابوور )بةِرَيز بايز تاَلةبان  

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بة نيسبةت  اؤردوطاكانةوة لة كات  خؤ  دا اةمانة اةوانة  كة ثارة  مةسرةف  عةقاريان وةرطرتبووش اةوانة  كـة  

ران لــةو ثارةيــة  كــة وةريــان طرتــووةش اــةوة اَيســتا هةيــة اليــةزال لــةو    طةِرانــةوة بــؤ طونــدةكان  خؤيــان ايَفــا كــ 
اؤردوطايانة  ماونةتةوةش اةوانة لة وةخت  حكومةت  عرياق  دا موستةفيد بوونةش هةتاوةكو اَيستا اَيمة اةمرَيكمان 

لفة  عـةقاري بـا   بؤ نةهاتووة بَلَ  اةوانة كة موستةفيد بوونـة اـةوا ايَفايـان بكـةن لـةوة  لـةو موسـتةفيدية و سـ        
مشوليان بكاتش ضونكة بة نسبةت اَيمةوة اةوة سلفة  عةقار  بـووة و مشـوىل كـردووةش اَيمـة وةكـو وةزارةتـ  ماليـة        
ثَيمان باشة و ثَيمان خؤشةش اةو ايَفايةش بؤ اةوانيش دةربضَ  و  مةمشوليش بن بـةو شـَيوةية كـة بتـوانن مـاتوَل      

ن  ماونةتةوة بؤ اةوة  بتوانن اةوانيش بينايةك  تازة بة وةزعَيكـ  تـازةوة   لة شوَينةكان  خؤياندا ماونةتةوةش يةع
بــؤ خؤيــان بكــةنش اَيســتا زؤربــة  زؤر  اــةو خةَلكــة لــةوَيش نــةماونش ِرةنطــة خــةَلك  تــر هاتبَيتــة اــةو شــوَينانةش    

وافةقـة بكـةن   لةبةراةوة بة نيسبةت  اَيمةوة اةطةر هيهات  مـةعن  وةكـو باسـب كـرد اةوانـة موسـادةقة بكـةن و م       
 .اَيمة هيض مانََيكمان نية وةكو وةزارةت  داراي 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

هةناب  وةزير اة  اةوانة  بؤ هار  دووةم شوو دةكةن يان ذن دَيننش اـةوة ضـةند هـار تةاكيـد  لةسـةر      
 .كرايةوة و باس نةكرا ال  هةنابت؟ فةرموو

 
 (:اابوور وةزير  داراي  و )بةِرَيز بايز تاَلةبان  

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سلفة  زةواج يةك كةِرةت وةردةطريَ  و يةك  هاريش دةبَ  موستةفيد بَيت

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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هةناب  وةزير ثرسيار  ضةند اةندامَيك  ثةرلةمان  بة نووسراو بؤمان هاتووة كة دةَلـَين ضـؤن حكومـةت    
عـة و سـناعة و طةشـتيار  لـة كاتَيـك دا سـيولة  نةقـد  نـةماوة؟         ايلزام دةكة  بة دةعمـ  كةرتـةكان  زرا  

 .يةعن  اةطةر اةمة ِروونكردنةوةيةك بدة  كة لَيرة نووساندوومانة اةو سيولةية لة كوَ  دَيت؟ فةرموو
 (:وةزير  داراي  و اابوور )بةِرَيز بايز تاَلةبان  

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بؤ مةسرةف  سناع  و  زراع  و عـةقار  بـؤ هـةموو  سـةرف بكـةينش ديـارة       اَيمة ايلزام بووينة كةوا ثارة 

اةوة  كة هةنابت باس  دةكة  اَيمة بة نسـبةت  مةسـرةف  عةقاريـةوة ثـارة  خؤشـيان تـةداول دةكـات و        
هاتووةتةوة و اَيمة حساب  اةوةمان كردووة كة موازةنةكة لة ايحتياتات دةدةين و لة وفورات دةيدةين و لة 

  اـةو ماددةيـة دةيـدةين كـة طةِراوةتـةوةش هـةروةها اـةوة  زراعـ  و سـناعيشش اَيمـة بـة نيسـبةت              وفورات
اةوانةوة هةر ثةرلةمان كة اةمرَيكمان بؤ دةربكات ياخود بِريارَيك بدات كة بَلـَ  لـةكوَ  دةيهَيـنن؟ش اةطـةر     

ــداش اــةو ايح     ــة ايحتيات ــَ ش اَيمــة ثارةيــةك  موناســبمان هةيــة ل ــةو  ثارةكــة موناســب ب تياتــة زؤر زةرورةش ا
ايحتياتةش بؤ اةوة نية كة اَيستا اَيمة لَيرة بِريار  ىَل بدةين و  بؤ فـآلن شـت سـةرف  بكـةينش خـؤ  اـةو       
ايحتياتة بؤ تةواريةش بؤ فةيةزاناتةش بؤ وشكةساَليةش بؤ تةِرةساَلية كـة زؤرهـار بـة عةكسـةوةش اـةوةتا دةَلـَ        

ؤ اــةو مةوازيَانةيــةش بــةيم اةطــةر لــة حاَلــةتَيك دا ســلفةيةك   ثــارة  فةيــةزامن ســةرف كــردووةش يــاخود بــ
مةوزوعَيك  سناع  يان زراع  كة زؤر زؤر زةرور بَيت و ثَيويست بكات و ثارةكـة  بطـوجنَ  اـةوا اَيمـة لـة      

 .ايحتياتات وةر  دةطرينش لة ايحتيات  وةزارةت  داراي  وةر  دةطرَيت
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اَيستا اـاخر سـيا ةتان موَيننـةوةش بـةِرَيزان خـةالس بـوو اـةوة  ويسـتتان طةيشـتش سـورةتةكة ال             ليذنة  ياساي 
هةمووتان وازح بوو و وةيمةكانتان وةرطرتةوةش خـةَلك  كوردسـتانيش طـوَي  لـة دةنطتـان دةبـَ ش اَيسـتاش دةمَينَيـت         

 .اددةكة زؤر شت كراش فةرمووليذنة  ياساي  سيا ة  ماددةكة بكات كة نةختَ  زياديش لةسةر اةوة  م
 :بةِرَيز عون  كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :الياداة عشرةا ادة 
 :تلتزم وزارة املالية واالقتصاد بتغم  مبال  لساتمرار يف: اواًل
تااغم  مبلاا  القاارا العقااارت للمااواطن  يف احملافظااات واالقضااية والنااوا ي والقاارى  يااب التعليمااات       -1

 .وابط املرعية وتعزيز  يابا عند احلاجة، مع اع اء املقرتا من شر  التغم  على احلياةوالض
 .دعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق املصرف الزراعي -1
 .دعم مشاريع املصرف الصناعي -3
 .ا دعم املشاريع الييا ية2

مئة مليار دينار ماع اعطااء   ( مليار 111)تلتزم وزارة املالية واالقتصاد بتمويل رندوق االاهان بمبل  : ثانيًا
 .االولوية للمشاريع اليهنية املشمولة با يف النوا ي والقرى
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تياعة واربعاون مليااار ديناار لتاغم  اليااهن للماواطن  مان ذوى الاادخل       ( 26)ختصاي  مبلا  قاادر    : ثانياا 
 .1118لينة  2احملدود وفقا لقانون تغم  اليهن فى اقليم كورداتان رقم 

سية وعشرون مليار دينار لدعم رندوق القروا الصغرية ومشروع اراد ( 15)ختصي  مبل  قدر   :ثالثا
وفقاا لقاانون دعام     1111فرص العمل للشباب املصادق عليا من قبل  لس وزراء اقليم كوردااتان يف اانة   

 .1111لينة  1املشاريع الصغرية للشباب فى اقليم كورداتان ا العراق رقم 
عشرة مليار دينار ملياعدة من التجغ فى  يناا اىل اياران و تركياا و عااد أو     ( 11)  مبل  قدر  ختصي: رابعًا

يروم العودة اىل اقليم كورداتان ومل يتم تعويضهم اابقا، ويتم تغم  ذيا املبلا  مان ا تيااطى وزارة املالياة     
 .واالقتصاد

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

دةست بةرزبكات؟ زؤر سـوثاسش كـَ  لةطـةَل دانيـة؟ بـةكؤ  دةنـ  ثةسـةند         باشةش بةِرَيزان كَ  لةطةَلة تكاية
 .فةرموو  12لة اةسَل  ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددة   19كراش زؤر سوثاسش اَيستا بؤ ماددة  

 :ِرؤذان عبدال ادر دزةي .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 12كة دةبَيتة ماددة   19ماددة  
ش كــة بــةثَيي مــاددةي ثــازدةم لــة ياســاي نــةوت و  ــازي هــةرَيمي    (داهــاتي نــةوتســندوقي كوردســتان بــؤ  )

 .......... .كوردستاني عَيراق
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بةردةوام دةبني تا هةموو  اينشااةَلآل تةواو دةكةينش بة ثشتيوان  خواش تةوسياتةكان دةمَينَيتةوةش ضـونكة  
طدامنان دةبَ  اينشااةَلآلش ها بؤيـة خؤتـان حـازر بكـةن بـؤ هيالكـ ش        زؤرنش بةيان  تةوسياتةكان و ااخر دةن

 .فةرموو
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةي .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 12لة اةسَل  ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددة   19ماددة  

ي هةرَيمي كوردستان ش كة بةثَيي ماددةي ثازدةم لة ياساي نةوت و  از(سندوقي كوردستان بؤ داهاتي نةوت)
دا دامــةزراوةش اــةو داهاتانــة وةردةطرَيــتش كــة لــة ثرؤســةكاني نــةوتي  1112ي ســاَلي (11)ـــ عَيــراق ذمــارة 

تايبةت بة كيَلطةكاني نةوت بةدةست دَين و بةثَي  حوكمةكاني دةسـتووري عَيـراق و ياسـاي نـةوت و  ـازي      
 .هةرَيب

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .رشيد فةرمووبةعةرةبيةكة  كاك خو
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
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 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 :املادة اليابعة عشرة

املؤااس وفاق املاادة اخلامياة عشارة مان قاانون الان ط والغااز          ( رندوق كورداتان للعائدات الن طية)ييتلم 
 طيااة اخلارااة العائاادات امليتحصاالة ماان العمليااات الن 1112لياانة ( 11)العااراق رقاام  –القلاايم كورداااتان 

 .باحلقو  الن طية وفق ا هام الداتور العراقي وقانون الن ط والغاز لسقليم
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  ياساي  ِرةايتان لةسةر ؟ فةرموو
 :بةِرَيز عون  كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :َينمةوةاَيمة سيا ة  ماددةكةمان طؤِريوة بةوشَيوةية  كة اَيستا دةخيو
تقاوم وزارة املالياة واالقتصاااد وبالتنيايق مااع وزارة الثاروات الطبيعيااة باااتسم العائاادات التاى تتحقااق       /اوآل 

مباشرة من مبيعات الن ط اخلام فى االقليم، ومبيعات مشتقات الن ط وفق الدااتور العراقاى وقاانون الان ط     
اردات املتحققة واعسم الربملاان للمصاادقة عليهاا    وتضاف اىل الو 1112لينة  11والغاز القليم كورداتان رقم 

 .قبل التصرف بها
تودع مجيع مبال  املنح امليتحصلة من العقود الن طية والغازية فى االقليم فى  ياب خاص لدى وزارة : ثانيا

املالية واالقتصاد وختص  ذي  املبال  من قبل  لس الوزراء للمشااريع املخصا  هلاا  ياب العقاود الن طياة       
لك مشااريع البنياة التحتياة فاى االقلايم علاى ان تقارتن بمصاادقة         بالنيبة لعقود الن ط والغااز وكاي   والغازية

 .برملان كورداتان قبل التصرف بها
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  داراي  ِرةايتان؟ فةرموو
 :حممود كريب ااراس حسني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ش لةطةَل دةق  اةو طؤِرانكاريةية كة ليذنة  ياساي  ثَي  هةستاوةش سوثاسليذنة  دارايي

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .هةناب  وةزير ِرةايتان؟ فةرموو
 
 

 (:وةزير  داراي  و اابوور )بةِرَيز بايز تاَلةبان  
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اَيمةش تةايد  ماددةكة دةكةين دوا  طؤِرانكاريةكة
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 :َيز سةرؤك  ثةرلةمانبةِر

بةِرَيزان كَ  دةيةوَ  قسة بكات؟ اةو بةِرَيزانة دةيانةوَ  قسة بكةنش  رية طؤرانش عبداهلل مةال نور ش خليل 
 .ش امري طوطةش اةظني عمرش طؤران اازادش ناسك تؤفي ش  رية خان فةرمووعثمان

 :ا اعيل بةِرَيز  رية عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ةراةوة  ثدؤ دؤالر خراوةتة سةر بودهـة  طشـت  كـة دةبووايـة اـةو بـِرة ثارةيـة بـة هيـا بـؤ ثـرؤذة             لةب
خزمةتطوزار  اةو ناوضانة تةرخان كرابا كةنةوتيان ىَل بةرهةم دةهَيندراش بةيم اةمة نةكراش بؤية ثَيشنيار 

وة  كـة هـةر بـِرة ثارةيـةك لـة      ية اَيسـتا زيـاد بكرَيـتش بـؤ اـة     12دةكةم بِرطةيةك لةو ماددةية كة ماددة  
ثارة  موشتةقات  نةوت يان بؤ بودهة  تةكميل  كـة بِريـارة بَيتـة ثةرلـةمانش بـؤ ثـرؤذة  خزمـةتطوزار         

 .اةو ناوضانة تةرخان بكرَيت كة نةوتيان ىَل بةرهةم دةهَيندرَيت وش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك عبداهلل فةرموو
 :ال نور بةِرَيز عبداهلل مة

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ديــارة مــن لةطــةَل اةســَل  اــةو دةقــةم كــة لــة ثــرؤذة ياســا  بودهــة هــاتووة لةاليــةن حكومــةت  هــةرَيم      
ــرة ثَيشــنيار  بكــةينش هيــوادارم دواتــر      كوردســتانةوةش بــةيم لةطــةَل كؤمــةَلَيك طؤِرانكــار  دا كــة دةشــَ  لَي

  ياسـا  نـةوت و طـاز  هـةرَيم  كوردسـتان دا       15لـة مـاددة     ثشتيوان  بكرَينيش ديـارة اـةو سـندوقة كـة    
ااماذة  ثَيـدراوة و لـة ثـرؤذة ياسـاي بودهـة  اةمسـاَلدا هـاتووة تـا اَيسـتا دروسـت نـةكراوةش بـة ثَيـ  اـةو               
ِرَيكاريانة  كة لة ياسا  نةوت و طازدا هاتووة ثَيويست دةكـات لةاليـةن اةجنومـةن  وةزيرانـةوة سـتافةكة       

ــان  ــرؤظ و         دةســت نيش ــاف  م ــة و دةســتة  م ــرش دةســتة  ذينط ــةر دةســتةيةك  ت ــو ه ــر وةك ــت و دوات بكرَي
وةزارةتةكان اةم دةسـتةية بَيتـة ثةرلـةمان و متمانـة  ثـَ  بـدرَيتش لةِراسـت  دا مـن بؤيـة ثشـتيوان  اـةوة            

طرنطـ  اـةم   دةكةم كة وةكو لة دةق  ثرؤذةكة هاتووةش ثَيمواية اةطةر بةم شَيوةية  كة هـاتووة تـَي ثـةِرَ ش    
  ياسا  نـةوت   1لة ماددة   31سندوقة لةوةدايةش بابَلَيني ِراستةوخؤ هةموو اةو داهاتانة  كة لة بِرطة  

و طاز  هةرَيم  كوردستاندا هاتووة هةموو اةو داهاتانة دةرواتة ناو اةم سندوقةوةش اةهميةتَيك  تر  اـةم  
َير  ثةرلةمان  كوردستاندايةش واتـة دروسـت كردنـ     سندوقة لةوة داية كة كارةكان  ِراستةوخؤ لةذَير ضاود

اةم سندوقة هؤرَيك لة دَلنياي  دروست دةكات لةبةين  ثةرلةمان و حكومةتداش هؤرَيك لة متمانـة بـةهَيز   
بة ثَيي ِرَيكارة ياساييةكانش اةم سندوقة ِراسـتةوخؤ دةكةوَيتـة ذَيـر     ات لةبــةين  ثةرلةمان و حــكومةتدةك

مان  كوردستانش بؤية من ثَيمواية لـة بةرثرسـيايةت  اَيمـة لةااسـت اـةم ماددةيـة دةكرَيـت        ضاودَير  ثةرلة
اةوةية كة اَيمة لةِرَيطة  ياساي بودهـةوة  / دابةش  بكةين بؤ دوو بةرثرسياريةت ش بةرثرسياريةت  يةكةم

  بـني كـة   هان  حكومةت بدةين لةِرَيطة  تةسبيت كردنـ  اـةو دةقـةوةش هـان  حكومـةت بـدةين و هاوكـار       
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هةرض  زووة اةم سندوقة دروست بكاتش بةو شَيوةية  كة ِرَيكاريـةكان  لـة ياسـا  نـةوت و طـاز  هـةرَيم        
كوردستاندا هاتووةش ثَيشمواية بة ثَي  اةو زانياريانة  كة اَيمة هةمانة اةجنومةن  وةزيـران و اةجنومـةن    

َيك  باشة بؤ اَيمة لة ثةرلةمان  كوردسـتاندا  هةرَيم  حةزيان لَيية اةو سندوقة دروست بكةنش واتة دةرفةت
هاوكاريان بني كة هةرض  زووة اةم سندوقة دروست بكرَيت بؤ اةوة  بـابَلَيني لـة دوا  تـةارخي  دروسـت     
كردن  سندوقةكةوة كؤ  داهات  نةوت بةو شَيوةية  كة لة ياساي نةوت و طاز  هةرَيم  كوردستان هاتووة 

نةهامتان بَيت لة كردنةوة  حساب و اةو شتانة  كة لةِرابردوودا كار  لةسـةر  بضَيتة ناو اةم سندوقةوة و 
بــةِرةا  مــن بةرثرســياريةت  ثــَيش دروســت  / كــراوةش اةمــة بةرثرســياريةتيةكيانش بةرثرســياريةت  دووةم 

كردنــ  اــةو ســندوقةية كــة لــةِرابردوودا و تــاوةكو اَيســتا كؤمــةَلَيك ثرســ  هيــا هيــا هةيــة لــة هــةرَيم       
اندا كة بة تايبةت  كة اَيمة دةزانني ساَل  ثار لة ياسا  بودهـة دا دوو ماددةمـان تةسـبيت كـرد كـة      كوردست
اةطةر ض  بةِرَيز وةزير  داراي  لة قسةكان  هةفتة  ِرابردوو دا ثَي  وابوو كـة   11و ماددة   11ماددة  

  هَ  بةهَ  كـردووة بـةو ثَييـة     اَيمة اةو ماددانةمان هَ  بةهَ  كردووةش با بَلَيني حكومةت اةو ماددانة
مليــؤن دؤالر هاتووةتــة ثةرلــةمان  كوردســتان و ثةرلــةمان ثةســةند   151اــةو اامــاذةي بــةوة دةكــرد كــة 

كردووةش اةو ثَي  وابوو اـةم مةبلة ـة هـَ  بـةهَ  كردنـ  اـةو ماددانةيـة لـةكاتَيك دا كاتَيـك كـة اـةو دوو            
 151مليؤن دؤالرةوة نيةش ضونكة اـةو   151ك ثةيوةند  بة ماددةية  ساَل  ثار دةخوَينيتةوة دوور و نزي

مليؤن دؤالرة داهات  نةوت  ِرةش بووش لةكاتَيك دا ديارة سةرؤك  حكومةتيش كة اَيمة بينيمان خؤ  باس  
  ساَل  ثار بؤ اةوةية كـة بـابَلَيني شـريينيةكان     11و  11وت  اةمة داهات  نةوت  ِرةشةش لةكاتَيك دا ماددة  كردو 

ةو بةخشينانة  كة لة كؤمثانياكان دراوة و بَيت و بابَلَيني لةو ماددة و دوو ماددةية ِرَيك مرَيتةوةش واتـة اـةو دوو   ا
ماددةية  كة ساَل  ثار اَيمة تةسبيتمان كرد تا اَيستا هَ  بةهَ  نةبووةش بؤية من ثَيمواية بةرثرسياريةت  اَيسـتا   

تانة  كـة لـةِرابردوو دا هـةبووةش بـةِرَيز سـةرؤك  ثةرلـةمانش تكايـة مـن دةق         اَيمة كؤتاي  هَينانـة بـة اـةو اةشـكاليا    
دا اَيمـة وةكـو ليذنـة      1111  سـاَل   1دةَلَيمةوة اةطةر دةرفةك بدة ش ديارة هةنابتان ااطـادارن اَيمـة لـة مـانط      

  سـاَل    11ة مـانط   ثيشةساز  و وزة خؤشبةختانة بة كؤ  دةن  كتابَيكمان ااِراستة  اةجنومةن  وةزيران كرد لـ 
لةاليةن بةِرَيزتانةوة ااراستة  اةجنومةن  وةزيران كرابوو بؤ هةمان اةو بابةتة  كة ساَل  ثار لـة ثـرؤذة     1111

 ... .بودهة ياسامان بؤ دةركردش بةيم تا اَيستاش اَيمة اةم وةيمةمان وةرنةطرتووةتةوةش
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سندوقة بكةش اةو وةيمة لةشوَينَيك  ترش فةرموو كاك عبداهلل تؤ باس  اةم
 
 

 

 :بةِرَيز عبداهلل مةال نور 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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بؤض  ثَيويستة اةم سندوقة؟ مةبةستب اةوةيةش كاتَيك كة اةو كتابة  اَيمة ِرؤيشـتووةتة بـةردةم  بـةِرَيز    
روشـتيةكان و خؤشـيان داوايـان لـة وةزارةتـ       اةجنومةن  وةزيران كتابَيكيان كردووة بؤ وةزارةت  سـامانة س 

سامانة سروشتيةكان كردووة بؤ اةوة  زانياريان لةبارة  اـةو داهاتانـةوة ثـَ  بـدرَيتش عـةفوم بكـة ش كـؤ         
اـةم بابةتانــة ثَيمــان دةَلـَ  دروســت كردنــ  اـةم ســندوقة طرنطــةش بؤيـة مــن لــة كؤتـاي  قســةكامنا دةمــةوَ       

ِرووش هيوادارم بةِرَيزان اةندامان  ثةرلةمان ثشتيوانيمان بكـةن بـؤ كؤتـاي     ثَيشنيارةكة بةم شَيوةية مةمة 
 ......... .هَينان بة حيكايةت  نةوتش لةِراست  دا وةكو حيكايةتَيك  ىَل هاتووة و كؤتاي  ثَ  نايةش ثَيمواية

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاس تةواوش كاك خليل فةرموو

 :رسول محدامني عثمانبةِرَيز خليل 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

من ثشتطري  لة ثَيشنيارةكة  سـةمرية خـان دةكـةمش هـةروةكو اَيمـة لـةم ثةرلةمانـة بِريارمانـدا كـة ثـارة            
ثةترؤ دؤالر خراوةتة سةر بودهة  طشـت  لـةكاتَيك  كـة اـةو ثارةيـة بـة ثَيـ  ياسـا و دةسـتوور مـاف  اـةو            

هَيندرَ  و لَي  دةثاَلَيورَ ش لةكاتَيك دا كة نةوت  اةو ناوضـانة كـة   ناوضانةية كة نةوت و طاز  ىَل بةرهةم دة
اَيمة اابَلؤقة  اابوور  وسياسيمان لةسةربووةش بةِراست  دةعمَيك  زؤر  اي تسـاد  هـةرَيم  كوردسـتانيان    
كردووةش كة اةوانيش زياتر ناوضةكان  زاخؤ و بةردةِرةش و مةمخور و تـةق تـةق و كؤيـة و ضةمضـةماَل و     

ؤردوطا  شؤِرش و قادر كةرةم و بازيان و كفر  و اؤردوطا  رزطار ش اةطةر دي ـةت بـدةين زؤربـة  زؤر     ا
ِرَيذة  دانيشتووان لةو ناوضانةية و بةشَيك  طةورة  ثَيكهاتة  دانيشـتوان  هـةرَيب ثَيـك دةهَيـننش خـةَلك       

ثامشــاوة  قوربانيــان و وارســ  اــةو ناوضــانة خــةَلك  هــةذار و كــةم دةرامــةتن و زؤربــة  زؤريــان بةِراســت  
ــذاي     ــةذَير    13كةســوكار  اــةنفال كراوةكــاننش اــةو ناوضــانة بةدرَي ســاَل لــةدوا  ِراثةِرينــةوة بةشــَيكيان ل

دةسةيت  ِرذَيب دابوون و بةشَيكيشيان لةو خاَلة سنووريانة بوون كةلةطةَل ِرذَيمدا تـةماس بـووة و دةتـوامن    
و خزمةتطوزار  باش  بؤ نةضووةش بؤية من بةِراست  ثَيشنيار  اةوة  بَلَيب وةكو ثَيويست خزمةت نةكراون

دةكةم وةكو  رية خان يةعن  بِرطةيةك  ياساي  زياد بكرَيت لةم ماددةيةش بةِراست  تـةعويز  اـةو ثـارة     
 ثدؤ دؤالرةيان بؤ بكرَيتةوة كة لة بودهة  تةكميل  بَ  يان هةر ثارة  موشتةقاتَيك  نةوت كـة دَيتـة اـةم   
ثةرلةمانةش بةِراست  با ثرؤذة خزمةتطوزاريةكان  اـةو ناوضـانة  تيـابَ  و خزمـةت  اـةو ناوضـانة بكرَيـتش        
ضونكة وةكو ثَيشديش ااماذةمان ثَي  كرد لةِروو  ِرَيطاوبانةوةش لـةِروو  بيئـةوةش لـةِروو  خةَلكةكـةوة كـة      

يارميان دابوو بـؤ ناوضـة سـنووريةكان لـةم     ثَيويست  بة خزمةتطوزاريةش ثَيمواية زؤر ااساييةش ضؤن اَيمة بِر
بودهةية بِرَيـك ثـارة تـةرخان بكرَيـت و ثَيموايـة اـةمانيش بةهـةمان شـَيوة مـافَيك  ياسـاي  و دةسـتوور             

 ........... .خؤيانة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .تارا اةسَةد  تكاية بَ  دةن  بنش  فةرموو
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 :محدامني رسول عثمانبةِرَيز خليل 
 .ز سةرؤك  ثةرلةمانبةِرَي

لةو ثارةية شوَينةكان  خؤيان  ثَ  ااوةدان بكرَيتةوة كة اةو ثارةية بؤ اةو ناوضانة تةرخان بكرَيت و وةكو 
 .وك اةو ناوضانة  كة نةوتيان ىَل بةرهةم دةهَيندرَ  ياخود نةوتيان ىَل دةثاَلَيورَ ش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك امري فةرموو

 :يوسف عوديش بةِرَيز امري طوطة
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ثَيشةك  ثشتةظانيا ليذنا داراي  و ليذنا ياساي  دكةم بؤ وان ثَيشنيارَيت وانش هةروةسـا ثشـتةظانيا ل  ـرية    
خان  و كاك خليل دةكةمش بِراست  اةظة بابةتةكةشضونكة وةكو اةز دزامن ل مةنتي ا زاخـؤ هـةتا نوكـة اـةو     

ية  كو طاز ىَل دَيـنتش هـةتا نوكـة بـؤ مـاوة   سـَ  سـاَل و ضـوار سـاَل هـةتا نوكـة خـةَلكَ  وَينـدرا هـيض               هَيطا
تةعويزةك بؤوان نةهاتية كرنش هيض هاريكاريةك بؤو  خةَلكَ  اةوَ  كو نةفتيش ذ عةردَ  وَ  تَينة دةرَ  

اَلة هةنـدةك ذ وانـة زةويـةكا    هةتانوكة هيض تةعويز بؤ  نةهاتية كـرنش اةظـة نزيكـ  سـَ  سـاَلة و ضـوار سـ       
بتنَ  هةيةش اةظ زةوية بريَ  نةفتَ  و  تَيدا كوي ش بـةس هـةتا نوكـة خـؤدانَ  وَ  عـةردَ  هـيض هاريكـاري        
بؤ  نةهاتية كرنش هيض تشتةك بؤ  نةهاتية كرنش هيظ  دارم كو خاَلةك تَيدا بَيت ديـار كـرن و اـةظ خاَلـة     

ش تـةعويز كـرنش   ةةزارةتـا ههَيـت ثةيوةنـدار بكـات كـو اـةظ خةَلكـة بَينـ        كو ايلزاما وةزارةتَ  بكةتش ايلزاما و
ضونكة طةلةك ذ وان خةَلكا زةرةمةندنش اةظة سَ ش ضار ساَلة هيض تشتةك نية زَيدةتر زةرةرمةندش هةروةسا 
اــةو ههَيــت اــةظ نــةفتا ىَل دَيتــة دةراــَيخن اــةو ههــآ ذ  زةرةرمةنــد بــنيش نــةِرَيك وان خــةَلكَ  وان توشــ    

ا   بنش هَيظ  دارن اةظ بابةتة درست كرنا وان هةردوو خاَلَيت ثَيشنيار دطةل وَ  خـاَلَي  ـرية خـان و    نةس
 .كاك خليل  بَيت ايزافة كرنش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اةظني خان فةرموو

 :امحد فرج بةِرَيز اةظني عمر
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ية بةِرَيزم اةم تةنها و تةنها باسـ  اـةوة دةكـات كـة سـةندوقَيك دروسـت       اةوة  من تَي  طةيشتب لةم ماددة
ــةش اـةم   1112  سـاَل   11بكرَيتش كة بة ض شَيوةيةك اةم سندوقة دااةنرَ  اـةويش كـة بـة ثَيـ  مـاددة       

سةندوقة بؤ اةوةية اةو عاايداتة نةوتية  كة دةسـتمان دةكـةوَ  لـة موشـتةقات  نةوتـدا لـةم سـةندوقةدا        
َ  و سةر  ساَل دَ  لةم ثةرلةمانة  اَيمة كة ثارةكة كؤبووةوة لَيرة موناقةشة  دةكـرَ  كـة بـة ض    هةَلدةطري

شَيوةيةك سةرف بكرَيت و بة ض شَيوةيةك دابةش  سةر ثرؤذةكان بكرَيتش بؤية بة ِراسـت  مـن ِرَيـزم هةيـة     
يا بَ  ياخود هةرض  شتَيك لَيرة بؤ برادةرامنش بةيم اةطةر بَيتو اَيمة باس  اةوة بكةين اةمة تةعويزات  ت
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بكرَيـت وابــزامن لـةم ســندوقة دا اَيسـتا باســ  اـةوة ناكــاتش باسـ  اــةوة دةكـات كــة ضـؤنيةت  دامةزرانــدن         
سندوقةكةش بؤية مـن هـاوِرام لةطـةَل بـةِرَيز كـاك عبـداهلل مـةال نـور  كـة سـةد  لةسـةد اـةم ماددةيـة بـة ض               

ةية دانـرَ ش بــةَلكو اــةو ِرةايـة  بــةِرَيزان  ليذنــة  ياســاي    شـَيوةيةك خــؤ  لــة ثرؤذةكـة هــاتووة بــةو شــَيو  
بةِراست  من ثَيب ثةسةند نيةش داوا  ىَل بوردن دةكةمش بةيم اةوة  كة خؤ  ضؤن هاتووة لة دةقةكةش خؤ  
اــةو دةقــة لــة هــةموو شــَيوازَيك باشــدةش ضــونكة كَيشــةيةك ضارةســةر دةكــات كــة دةَلــَيني و اةوةيــة اَيمــة    

هةية لةالمان ياخود ناوازحيةك هةية لةال  اةندامان كة ضؤن اةو سندوقة حسـاب  بـؤ كـراوةش    ناِروونيةك 
يان بة ض شَيوةيةك حسابةكة كراوةتةوة يان نةكراوةتةوةش بـةيم اـةم سـةندوقة  اَيسـتا لَيـرة هـاتووة بـةم        

روسـت دةكـات لةاليـةن    شَيوةية لةناو ياسا  بودهة اةو كَيشةيةمان بؤ يةكالدةكاتةوة و ِروونكردنةوةيةك د
 .هةموو اليةكش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك طؤران فةرموو

 :حممد بةِرَيز طؤران اازاد
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

منيش سةرةتا ثشتيوان  ِرةايةكة  كاك عبداهلل و اةظني خان دةكةمش ديارة اَيمة ساَل  ثـاريش كـة قسـةمان    
ةيةك  زؤرمـان كـردش هةسـتمان بـة بـوون  بؤشـاييةك كـرد لـةِروو  ياسـاييةوة          لةسةر اةوة كـردو موناقةشـ  

لةبوار  تةتبي ـدا كـةوا هةيـة مةسـةلة  اـةو داهـات  نةوتانـة ضـؤن مامةَلـة  لةطـةَل بكرَيـت؟ش اـةوة بـوو              
ثَيشنيار  اةم دوو ماددة ايزافية كرا لة بودهة  ساَل  ثاردا كة هـةم فرؤشـتن  موشـتةقات  نـةوت بضـَيتة      

اةم سندوقةوةش هةم ثارة  اةو طرَيبةستانة مرَيتة ناو اةم سةندوقةش ديارة اَيمة تا اَيسـتا مامةَلـةمان    ناو
تةنها لةطةَل اةو ثارة  موشتةقاتة كـردووة كـة هارَيـك هاتووةتـة ثةرلـةمان  كوردسـتان قسـةمان لةسـةر          

وَيك  طـرن  ضـووةتة ثَيشـةوةش    كة حكومـةت ثَيشـنيار  كـردووة ثَيموايـة هـةنطا      19كردووةش ديارة ماددة  
ضونكة ثةرلةمان  كوردستان ياسايةكة  دةركردش ياساكة  اي رار كراوةش لة ثةرلةمان  كوردستان دةرضووةش 
ــة كــردن لةطــةَل       اَيســتا حكومــةت اامــادةي  خــؤ  ثيشــانداوة بــة طــوَيرة  اــةو ماددةيــة بــؤ اــةوة  مامةَل

دةَلَ  بة طوَيرة  اةم سندوقة من داهاتةكان وةردةطـرمش   مةسةلة  نةوت بة طوَيرة  اةم سندوقة بَيتش  كة
بــةيم اَيمــة دةزانــني دامةزرانــدن  اــةم ســندوقة ايجرااــات و ِرَيوشــوَين  خــؤ  هةيــةش اةوةيــة دةســتة و      
ســةرؤكةكة  بــةدةنط  اةنــدامان  ثةرلــةمان  كوردســتان متمانــة  ثــَ  دةدرَ  و دادةنــدرَيتش دةكــرَ  لَيــرة  

َيني بـؤ اـةوة  كـةوا اـةو ثـاَلَيوراوةش اـةو كةسـة بنَيردرَيـت بـؤ ثةرلـةمان بـؤ اـةوة              سةقفَيك  زةمةن  دان
سندوقةكة دابةزرَ  و مةسةلة  شةفافيةت و تةنانةت بة طـوَيرة  سـندوقةكة هـةموو خـةَلكيش دةتـوانَ       
 وردبين  مةسةلة  داهـات  نـةوت بكـاتش بؤيـة مـن ثشـتيوان  لـة مانـةوة  اةسـَل  ماددةكـة دةكـةم لةطـةلَ            

اةطةر اةو ِرةايـة   / ايزافة كردن  اةوة  كةوا كاتَيك دابندرَيت بؤ اةوة  اةم سندوقة  دروست بَيتش دوو
يةكةم نةماوةو ِرةايةكة  ليذنة  قانون  هَيطري بوو كة ثَيشنيار  دوو بِرطـة دةكـةن كةلـة بودهـة  سـاَل       
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َ  دا ايمكــان  اــةوة هةيــة كــة مــن ثــاردا هــاتووةش وةك طــوك بــة تــةواويش هــَ  بــةهَ  نــةكراوةش اــةوة لــةو
ثشتيوان  ِرةايةكة  كاك خليل و  رية خان دةكـةم كـة طرنطـ  بـدرَيت بـةو ناوضـانة  كـة نـةوتيان تَيـدا          
بةرهةم دةهَيندرَ  و نةوتيان تَيدا دةفرؤشرَ ش ضونكة لة مةسةلة  ثدؤ دؤالريش با ـان كـرد كـة اةوانـة     

ِروو  خزمةتطوزاري زؤر زةرةرمةند بوونةش اَيمة لـة مةسـةلة  ثـدؤ    لةِروو  ذينطةو لةِروو  ِرَيطاوبان و لة
دؤالر اةو ناوضانة اةو ساَل ضاوةِرَي  اةو داهاتةنش بةيم اةوة بوو خرايةوة ناو بودهة  عامش بؤيـة اةطـةر   

 .سندوقةكة نةماوة من ثيََشنيار دةكةم اةو ناوضانة لةبةرضاو بطريَ  و سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ناسك خان فةرموو

 :بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ديارة منيش بة هةمان شَيوة  هةردوو اةندامة بةِرَيزةكة  ليذنةكةمانش اةظني خان و كاك عبـداهللش تـةواو   
ة بـة ثَيـ  اـةو    لةطةَل اةم ماددةم بةيم لةو ِرووةوة لةطةَل  دانيب كة اـةم اـةَلَ  بـة ثَيـ  اـةو سـندوقة  كـ       

ياساية دامةزراوةش بةِراست  اةم سندوقة دانةمةزراوةش ضونكة اةطةر دامشـةزرا بـَ  ياسـاي  نيـةش وةكـو كـاك       
يتم تعا  رئايس واعضااء  لاس االدارة مان      )  دةَلَ   1بِرطة   15طؤران ايشارةت  ثَييدا بة ثَي  ماددة  

دانةمةزراوة تـا بَلـَيني    كةواتة اةم سندوقة( اء الربملانقبل  لس الوزراء بعد مصادقة االغلبية املطلقة العض
بــا داهاتةكــة بضــَيتة اــةو ســندووقةوة كــة دامــةزراوةش مــن ثَيموايــة اــةوة هةنطاوَيكــة لــةو هةنطاوانــةي كــة   

ش يةكَيكة لةو هةنطاوانةي (1111)ي (6)و ( 2)اةجنومةنة هةرَيميةكة دوو كؤبوونةوةي كردووة لة مانطي 
تـةكان كـؤ بكاتـةوةش اَيمـة دةكـرَي اـةو ماددةيـة وةكـو خـؤي بهَيَلينـةوةش بـةيم بَلـَيني دواي             كة دةيـةوَي داها 

دامةزراندني لة نزيكدين كات داش ضونكة بةِراسَ لةطةَل ِرَيزي زؤرم بـؤ لَيذنـةي ياسـايي و دارايـيش اـةوةي      
دا تـةرمحان كـردش   (11)دةي كة اةوان دةيَلَين هةر هةمان اةو دوو ماددةيةي ثارة كة بـة دوو بِرطـة لـة مـاد    

دةكرَي اةو ساَل هةنطاوَيكي هواند بنَينيش باشـد بنـَينيش اـةويش دروسـت كردنـي اـةو سـندووقةيةش دواتـر         
ِرؤيشتين اةو حيساباتانةية بؤ اةو سندووقةش بةِراسَ من تةواو لةطةَل ِرةاي كاك خةليل و سةمرية خـامنش  

زة تَيثــةِري اــةو مةوزووعــةش ضــونكة مــن لــة اــةوةَليش دا وكش  بــةيم اــةوة لَيــرة هَيطــةي نــةبووش اَيمــة تــا 
مــةوزووعي ثــيدؤدؤالر بــة فيَلــي ســاَلَيكي تــر بــة هــيض هــؤرَي تَيكــةَل بــة بودهــة نــةكرَيش ضــونكة اــةوة   
 ةدرَيكي طةورةية لةو ناوضانة دةكرَيش اةو ثيدؤدؤالرة خا  بؤ اةو شوَينانة دَيش اةوةي داهاتي عاممة و 

كةيـة كـة بؤمـان دَيش اـةوةي ثيدؤدؤالرةكـة      %(12)َيني اةوة نةوتة و هـي هةموومانـةش اـةوة    اةوةي كة دةَل
خا  بؤ اةو شوَينانةية بةِراسَ دةبَي ساَلَيكي تر بة هيض هؤرَي اةو مةوزووعة تَيكةَل بـة داهـاتي طشـَ    

صـفاي تيايـةش سوثاسـتان    نةكرَيش بة موستةقيلي دانرَي بؤ اةو شوَينانةي كة يان نـةوتي لـَي دةردَيش يـان مة   
 .دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ســوثاس بــؤ اَيــوةي بــةِرَيزش هــةنابي وةزيــر اــةوة موداخةلــةكان خــةي  بــووش اينجــا ثــَيش اــةوةي بضــينة  
موداخةلةكانش بةِرَيزَيك ثَيشنياري هةبووش كاتةكةي خؤي شةش دةقة زيـاتريش قسـةي كـرد بةشـي نـةكردش      

مـادةةي  / دةَلـَي   دةخيوَينمةوةش هةنابي وةزيريش طوَي بطرَيش اةنداماني بةِرَيزيشش ثَيشنيارةكاني ناردووةش 
يةكـةم لـة مــاوةي ضـوار مــان  دا سـندووقي كوردســتان بـؤ داهاتــة نةوتيـةكان دادةمــةزرَيت بـة ثَيــي        ( 12)

هاتانـة  اةو دا( 1112)ي ساَلي (11)عرياق ذمارة -لة ياساي نةوت و  ازي هةرَيمي كوردستان( 15)ماددةي 
وةردةطرَي كة لـة ثرؤسـةكاني نـةوت و  ـاز بةدةسـت دَيـن و بـة طـوَيرةي حوكمـةكاني دةسـتووري عـرياق و            

 .ياساي نةوت و  ازي هةرَيب
لةسةر اةجنومةني وةزيرانة لة ماوةي ضوار مـان  دا دةرخسـتةيةك ثَيشـكةش بـة ثةرلـةمان بكـات       / دووةم
تي هــةرَيمي كوردســتان دراونش يــاخود دةدرَيــن لــة  كــؤي اــةو بــِرة ثارانــةي كــة بــة حكومــة  / يــةك: لةســةر

كؤي اةو ثرؤذانـةي اـةجنام دراونش يـاخود بِريـارة اـةجنام بـدرَينش لـة        / ضوارضَيوةي ثرؤسةي نةوت داش دوو
 .ضوارضَيوةي ثرؤسةي نةوت داش اَيستا هةنابي وةزير وةيمي بةِرَيزتان بؤ موداخةلةكان

 :دارايي و اابووريوةزيري / بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو ماددةية كـة هـاتووة ديـارة اَيمـة لـة حكومـةتيش دا قةصـد اةوةيـة كـةوا لـةو سـندووقة اـةو داهاتانـة              
كؤبكرَيتةوةش زؤر بة واز يش هاتووة مةسةلةي اةو سندووقةش اَيمـة ثَيمـان باشـة ماددةكـة بـةو شـَيوةيةي       

اَيستا هةنابت خوَيندتةوةش ايلزامي حكومةت بكرَي بؤ ماوةي ضوار مـان ش اـةوة   هاتووة و بِرواش اةوةي كة 
من ثَيمواية موشكيلة نابَيتش ضونكة بةِراسَ كة نةوايةي خراك نية لةسةر مةسةلةكةش اةوةية كـةوا اَيمـة   

يـا دَيـتش   اامادةين وةكو حكومةت اةوةي كة هاتبَيت لةو سندووقةدا دابنرَيتش اةوةي كـة دَيتـيشش هاتبَيـت    
 .بةِراسَ اةوة مةعلومة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثرسيارَيك هةبووش اةو سندووقة شريينيةكانيش دةضَيتة ناوي؟ اةوةي هةية

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة موازةنـةي ثـار دا داوا كـرا دوو رةقـةم حيسـاب      اةوةي من مةعلوماك هةبَي هةنابي سةرؤكي ثةرلةمانش لـ 
بكرَيتةوةش اَيمة هةردوو رةقةم حيسابةكةمان كردةوةش رةقةم حيسابَيكيان اةوةبوو كةوا اةو ثارةيةي هاتـة  

مليـؤن دؤالرةكـة بـوو هاتـة اَيـرة و لَيـرة لةسـةر        ( 151)ناوي هارَيكي تريش باسـي دةكةمـةوةش اـةوة بـوو     
و ِرؤيشتش اَيستا اةوةي كة من مةعلوماك هةية هارَيكي تر ثارة دَيتة نـاو اـةو    ثرؤذةكاني موصادةقة كراو

سندووقةش وةلةو اةو مةوزووعة ِراستة حيسابةكة لة بان َيكي وةزارتي دارايـي دايـةش بـةيم لـةالي وةزارةتـي      
ةرلـةمان بـؤ   سامانة سروشَ يةكانةش دةبَي بؤ اـةوةي هـارَيكي تـريش اـةو ثارةيـة كـة كـؤ دبَيتـةوة بَيتـة ث         

 .اةوةي اي راري ثرؤذةكاني بكرَيتش بةيم اةوة اةو سندووقة ديارةش اةوة هياوازة لةطةَل اةو حيسابةدا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 اةوةي ثار هات موشتةقاتي نةوت بووش وا نية؟

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةَلَيش اةوةيان هي موشتةقاتي نةوت بووب
 :بةِرَيز ِرَيباز فتاح حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةبةســَ كــاك عبــداهلل لــة شــريينيةكان اةوةيــة كــة هةنــدَي لــةو شــريينيانة بــة شــَيوةي ثــارة نيــةش بــةَلكو   
دسـتان و هـيض اليـةنَيكي    كؤمثانياكة بـة شـَيوةي ثـرؤذة هَيبـةهَيي دةكـاتش بـةيم تـا اَيسـتا ثةرلـةماني كور         

ــةكراوة؟         ــةهَي كــراوة؟ ضــةندي هَيبــةهَي ن ــةو ثرؤذانــة ضــةندي هَيب ــا ا ــة ااي ــا نيــة ك ــةوة دَلني تــريش ل
 .....لةوانةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز كاك ِرَيباز نوقتةي نيزامي بؤ لة باتي كاك عبداهلل دةطري؟ خؤت هةستة نوقتةي نيزامي بطرة

 : حممد نوريبةِرَيز عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من اةو ثَيشنيارةم ناردووة ثَيمواية وازحةش ضونكة بةشـَيك لـةو ثارانـة بـة شـَيوةي ثرؤذةيـةش بـةس لـةوةي         
نوقتة نيزاميةكةي مـن لةسـةر ثرسـيارَيكي هـةنابت دا كـة لـة بـةِرَيز وةزيـري داراييـت كـردش لـة ِراسـَ دا             

اةوة نية بةِرَيزيان ضةند زانياريان هةيةش بةَلكو لةسةر اةساسي اةوةية  وةيمي ثرسيارةكة لةسةر اةساسي
بة ثَيي ياسا ض هؤرة داهاتَيك دةضَيتة نـاو اـةو سـندووقةوةش لـة ياسـاي نـةوت و طـازي هـةرَيمي كوردسـتان          
ــةو         ــةمووي دةضــَيتة ا ــاز و بةخشــني و شــريينيةكان و ه ــةوت و   ــارةي فرؤشــتين ن ــراوةش ث ــان ك دةستنيش

ةش واتا اةوة وةيمةكاني بـةِرَيزيان دةستنيشـاني ناكـاتش بـةَلكو ياسـا دةستنيشـاني كـردووة كـة لـة          سندووقةو
 .دا هاتووةش سوثاس(1)ماددةي ( 31)بِرطةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَيش زؤر سوثاسش هةنابي وةزيرش فةرموو

 
 
 

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .  َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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العائادات امليتحصالة مان العملياات الن طياة اخلاراة بااحلقو         / )وابزامن خؤي هـةر شـةرحي كـردووةش دةَلـيَ    
 (. الن طية وفق أ هام الداتور

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو

 :عبدالكريب بةِرَيز ناسك توفي 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
راندن و دانةمةزراندني سندووقةكةيةش يـةعين اَيسـتا اـةو سـندووقة دانةمـةزراوةش      اَيمة كَيشةمان لة دامةز

اةطينا خؤي زؤر زؤر باشةش اةصـَلةن اـةوة هةنطاوَيكـة بـؤ بـة ياسـايي كـردن و شـةفافيةت ِروو لـة نـةوت و           
ة  ـازي اةوهةرَيمـة دةكــاتش يـةكَي لـةو كَيشــانةي كـة هةيـة لــة نـةوت دا تـا اَيســتا اةوةيـة ضـوار شــةريكةك          

دامـةزراوةش  / دانةمةزراوةش اةو سندووقة دانةمةزراوةش بة ياسايي نةكراوةش اةوة هةنطاوَيكةش بـةيم كـة دةَلـيَ   
لة كوَي دامةزراوة؟ خؤ اةو ثةرلةمانةي اَيمة تيـاين كـةي دامـةزراوة؟ اَيمـة كَيشـةكان لـةو وشـةيةش اـةطينا         

 .سندووقةكة كة هةموو داهاتةكةي تَيدا زؤر باشةش عةي  نية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةنابت دةَلَيـي سـندووقةكة دامـةزراوةش دةَلـَي بـة       / هةنابي وةزير وازيح بوو ثرسيارةكة؟ ثرسيارةكة دةَلَي
 .قانون وتوومانة دابةزرَيش بةيم تا اَيستا دانةمةزراوة و لَيرةش دةوترَي دامةزراوةش يةعين اةو حةقي ةتة

 :ةزيري دارايي و اابووريو/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش تــَي (يياتلم رااندوق كوردااتان للعائاادات الن طياة   / )ماددةكـة واز ــة هـةنابي ســةرؤكي ثةرلـةمانش دةَلــيَ   
ش تَيطةيشـَ؟ يـةعين اـةوة لَيـرة بـةو      (املؤاس وفق املادة اخلامية عشار مان قاانون الان ط و الغااز     )دةطةي؟ 

 .دةكةش وا نووسراوةشَيوةية هاتووة ماد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةية؟ اَيمة هةمانة اةو سندووقة؟ حةز دةكةم لَيذنةي دارايي تةوز تان لةسةر اةو سواالة
 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وة دةضَيتة سةر حيسابَيك لة اةوة دةبَي وةزيري دارايي وةيم بداتةوةش اةو سندووقة هةية يان نا؟ بةيم اة

 .وةزارةت بة تةاكيد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك طؤران اازادش فةرموو
 :حممد بةِرَيز طؤران اازاد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اةوةي ثةيوةستة بة مةسةلةي سندووقةكة ياساي هةيةش ياسايةكي تايبةتي هةية لة ثةرلـةماني كوردسـتان   
ــةو     دةرضــووةش تــةنها ما وةتــةوة و دةسةيتيشــي هةيــةش هــةموو اــةو شــتانةش ديــاري كــراوة كــة دةضــَيتة ا

سندووقةش حكومةتيش ثَيي خؤشة سندووقةكة دابةزرَي و ثابةندي خؤي هةية كة هةموو واريـدات ماتـة   
نــاو ســندووقةكةش اــةو ايجراااتــةي دةمــَييَن دامةزرانــدني ســندووقةكة بــةريَ يــة لــة دةستنيشــان كردنــي  

كـة ثةرلـةماني كوردسـتان متمانـةي ثـَي داوةش واتـا دةكـرَي لَيـرة بَلـَيني دادةمـةزرَيش اـةوها اةطـةر              كةسَيك
االيةتةكة موددةي بؤ تةحديد دةكةينش يان دةنووسني لـة نـزيكدين كـاتش يـان مـان  دةستنيشـان دةكـةينش        

 .اةوة ِرةاي بةِرَيزتانةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وة ياساكة دةرضووة دابةزرَيش فةرموو(1112)ة بةِرَيز دةزانني ل
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو ماددةية هةر ِرَيك وةكو هاوكارم كـاك عبـداهلل مـال نـوري باسـي كـردش يـةعين نيـةتي حكومـةت لـةوةداش           

ش لة هيض بةندَيكي بودهةي ياساي نةوت و  ازمان هةبووةش سندووقةكة دروست نةكراوة( 1112)ِراستة لة 
وة هةتاكو اةو ساَل باسي لَيوة نـةكراوةش كةواتـة لـة بـاس كردنـي لـة بودهـةي اـةو سـاَلدا          (1112)لة ساَلي 

واتاي اةوةية حكومةت خؤي بة ثَيي اـةو مـاددة قـانوني يـة ثابةنـد دةكـات بـة دروسـتكردني سـندووقةكة          
كة كةسَيك دةستنيشـان دةكـات بـؤ ريئاسـةي سـندووقةكةش      اةوةي دةمَينَيتةوة تةنها ايجراااتة ياساييةكةية 

دَيــت لــة ثةرلــةماني كوردســتان ســوَيند دةخــواتش طــرن  اةوةيــة اَيســتا ثابةنــدبووني حكومــةت بــة ياســاي 
ةوة لةم ماددةيةدايةش ثابةندبووني بة داناني هةموو داهاتي نةوت لة ناو اةو سـندووقةدا بـة ثَيـي    (1112)

 .وة هيض ايشكاليةتَيكي تَيدا نيةاةو ماددةيةيةش لةبةر اة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيز بؤ هَيبةهَي كردني ياساش ياسا دةرناضَيت بةيم اَيـوة ثةرلـةماننش ليجانـةكاني ثةرلـةماني موختـة       
داوا بكــةن لــة ســةرؤكايةتي اةجنومــةني وةزيــرانش لــة وةزيــري موختــة ش دةبــَي بــةو كــارة هةَلبســتَيت لــة  

 .ياسيش اةطةر نةكرا دةيهَينينة ناو ثةرلةمان موناقةشةي لةطةَل دةكةينش فةرمووفةترةيةكي ق
 :حممدامني بةِرَيز ثةيام أمحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـاك عبـداهلل   / ديارة لة قسـةكان دا دةركـةوت كـة هَيشـتا دانةمـةزراوةش اـةو صـيا ةية دةبـَي بطـؤردرَيش دوو         

ش (املؤااس )ضـوار مـان  دابـةزرَيش حةقـة اـةو صـيا ة بطـؤردرَي نـةك         ثَيشنياري اةوةي كردووة كة ماوةي 
يةعين تةاسيي بووة و تةواو ايشي تيا دةكرَيش بةيم تؤ دةبَي بَلَيي لَيرةدا ماوةيـةكي بـؤ   ( املؤاس)ضونكة 

 .دابندرَيش لةو ماوةية دةبَي تةاسيي بكرَيش اةو ثارةي نةوتة بضَيتة ناو اةو سندووقةش زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
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 .كاك ايسماعيلش فةرموو
 :بةِرَيز إ اعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةوةي كة هاتووة يةعين هيض كَيشةي تَيـدا نيـة تـةنها دةَلـي سـندووقةكة سـندووقي كوردسـتان بـؤ داهـاتي          

ي سـاَلي  (11)ي عـرياق ذمـارة   م لة ياساي نةوت و  ـازي هـةرَيمي كوردسـتان   (15)نةوت كة بة ثَيي ماددةي 
 .دا دامةزراوةش بةيم دانةمةزراوة دةبَي دابةزرَيش فةقةت نوقتةكةيةش زؤر سوثاس(1112)

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عمر عبدالَزيزش فةرموو

 :بهْا  الدين بةِرَيز عمر عبدالَزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
/ سةت بَي اةو موشكيةلةية حةل دةبَيتش عيبارةتةكة وا لـَي بكـةين  بة تةعديلَيكي زؤر بةسيت اةطةر ِرووخ

مان إقارار ذايا القاانون وفاق      ( اةوةنـدة ) ييتلم رندوق كورداتان للعائدات الن طية املقرر تغايياا خاس   "
 املقرر تغايياا يف مادة اليتجااوز   "ش موشكيلةمان حةل دةبَيتش بةس ايتيفاق بكةين لةسةر ("اةوةندة) املادة

 ش حةل دةبَيتش ض موشكيلةيةكة؟ ("اةوةندة)خالل "ش يان ("دةاةوةن)
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك فرست موداخةلةيةكي هةيةش ااخر وتي ضؤن دةبَي؟ بؤيةش كاك عبدالسالمش فةرموو
 :صدي  رط ىمبةِرَيز عبدالسالم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـةبوو كـة اـةم ني اشـة هـةمووي تـةواو ببَيـتش نةصـة          كاك فرست مين ترساندش من اي ترياحَيكي شـةبيهب 

م لة ياسـاي نـةوت و   (15)كوردييةكة تا دةطةيتة سندووقي كوردستان بؤ داهاتي نةوتش كة بة ثَيي ماددةي 
داش كـة ثَيويسـتة لـة مـاوةي ضـوار مـان  دا       (1112)ي سـاَلي  (11) ازي هةرَيمي كوردسـتاني عـرياق ذمـارة    

اةو داهاتةي كة لة ثرؤسـةكاني نـةوتي تايبـةت بـة     / ردةطريت تا اةخريش كة دةَلَيدابةزرَيتش اةو داهاتة وة
تَيدايةش تةنها وةكو ناسـك   ينييكَيلةطةكاني نةوت وةرطرتش بة تةصةوري من داهاتي عةيين و نةقدي و شري

وةش بؤيـة  هارَي تةتبي  نةبو( 11)خانيش باسي كردش اَيمة زامنيشمان اَيستا اةو ماددةيةي هةية لة ياساي 
 .ثَيويستة لة ماوةي ضوار مان  دا دابةزرَيتش اةوة بة ِرةاي من حةلي مةوزووعةكة دةكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز كاك شؤِرشش فةرموو

 :بةِرَيز شؤِرش ريد حسني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة دةستش لـة كـوَي دابنـدرَي؟ بـاس لـة      قسة لةسةر اةوةية اةو داهاتةي كة لة ثرؤسةي دةرهَيناني نةوت دَيت
سندووقَيك دةكرَيش هةروةك برادةران باسيان كردش اةو سندووقة هَيشتا دانةمـةزراوةش بؤيـة اَيمـة قسـةمان     
لةسةر اةوة كرد كة ذمارة حيسابَيكي تايبةت بة داهاتةكاني نةوت بـؤ وةزارةتـي دارايـي كـراوةش هةرضـةندة      

ســةر اَيمــة كــراوةش بــةيم اَيمــة كردوومانةتــةوةش بــةيم تــا اَيســتا لــةالي  اَيســتا هــةنابي وةزيــر دةَلــَي بــؤ لة
وةزارةتي سامانة سروشـَ يةكانـةش مـن ثَيشـنيازي اـةوة دةكـةم تـا اـةو سـندووقة دادةمـةزرَي هـةموو اـةو             

 .داهاتانةي لة ثرؤسةي دةرهَيناني نةوت بضَيتة اةو سندووقةوة بة شريينيةكانيشةوةش زؤر سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر

 .صباحش فةرموو.بةِرَيز د
 :صباح حممد جنيب. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو ماددةيةي كة اَيمة باسي دةكةينش بةِراسَ بؤخؤي ايشارةيةكي تياية كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

ش بـةيم كَيشـةكة لةوةدايـة    دةيةوَي سندووقَيك بة ناوي سندووقي كوردستان بؤ عاايداتي نةفَ دابـةزرَيينَ 
كاتَي كة دةَلَي دامةزراوة اةوة دةبَي بة خيالئ واقيكش بؤية مـن اي ترياحـي اـةو نةصـة دةكـةمش اي ترياحـي       

 نةصَي دةكةم ِرةنطة لةو ايشكاالتانة نةهامتان بداتش 
 :املادة اليابعة عشر

ة مان قاانون الان ط و الغااز إلقلايم      يؤاس رندوق كورداتان للعائدات الن طية وفاق املاادة اخلامياة عشار    "
إلاااتسم العائادات امليتحصاالة مان العمليااات الن طياة اخلارااة    ( 1112)ليانة  ( 11)كوردااتان العاراق رقاام   

 ".باحلقو  الن طية وفق أ هام الداتور العراقي و قانون الن ط و الغاز لمقليم
نطة اةطةر هَيبةهَي نةكرَي لةو كاتـةدا  اةوة لة ايشكالةكة نةهامتان دةداتش تةحديدي وةقَ زةمةنيش ِرة

ش (إلستالم)اينجا لة خوارةوة بوترَي ( يؤاس)ة بكرَي بة (ييتلم)كَيشةمان بؤ دروست بَ ش بؤية اةطةر اةو 
 .ِرةنطة ضارةسةري صيا ةكة بكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز عدنان عو انش فةرموو

 :امحد عثمانبةِرَيز عدنان 

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س
لــة ِراســَ دا مــةوزووعي ســندووقةكةش يــةعين وةرطــرتين داهاتةكــة لةاليــةن ســندووقةوةش اــةوة تةحصــيل  
حاصلةش اةوة نةصـَيكي قـانوني يـةش ثَيشـد ياسـاي هةيـةش ياسـاي نـةوت و  ـازةش بؤيـة لةِراسـَ دا بـة هـيض              

بي اـةوةوةش يـان وةزارةتـي دارايـي وةري     شَيوةيةك نـابَي مرَيتـة نـاو وةزارةتـي دارايـي يـةوةش يـةعين حيسـا        
ش "تضااف إىل الاواردات احملتققاة   "بطرَيتش بة تايبةتيش اةوةي كة اي ترياح كراوة لةاليةن لَيذنةي ياساييةوة 

اةوة ايشكاليةتَيكي طةورةية لةبـةر اـةوةي دةخرَيتـة نـاو بودهـةي بـا بَلـَيني ميزانيـةي عـامي هةرَيمـةوةش           
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ةبدةاي هةية لةوةي كة عاايداتي نةوت و شـرييين يـةكاني بـؤ هةنـدَي ثـرؤذةي      ضونكة اَيمة ايتيفاقَيكي م
سداتيذي بَيتش بؤية بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانش من ثَيشنيار دةكةم اةو صي ةية ثَيشنيار دةكةمش تةقريبةن 

عبـداهللش   تةوفي َيكيش لةبةيين هةردوو صي ةكةيةش اةوةي لَيرةدا هاتووةش يةعين هاوِرام لةطةَل اةوةي كاك
ييتلم راندوق كوردااتان للعائادات الن طياة الايت      "/ ض اةوةي هةندَي فةقةرةي لَيذنةي ياساييش من دةَلَيب

لياانة ( 11)رااب تغاييااا وفااق املااادة اخلاميااة عشاارة ماان قااانون الاان ط و الغاااز إلقلاايم كورداااتان رقاام     
ــَيش يــان     ،("1112) العائاادات )ش (هايااة الياانة املاليااة قباال ن)يــةعين بــؤ ضــوار مانطةكــةي كــاك عبــداهلل دةيَل

اةطــةر هــةنابت مونتةبيــ  بيــتش اــةوةي بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمانش كؤتــايي اــةو هوملةيــة    ( امليتحصاالة
و ختصا  ذاي    "وةكو خؤي بَينَيتش بـةيم اـةوةي بـؤ ايزافـة بكـةين اـةو ماددةيـةش         (العائدات امليتحصلة)

هلا  يب العقود الن طية و الغازية بالنيبة لعقاود الان ط و   املبال  من قبل  لس الوزراء للمشاريع املخص  
ش واتا اـةو بِرطةيـة   "الغاز و كيلك مشاريع البنية التحتية يف اإلقليم على أن تقرتن بمصادقة برملان كورداتان

 .لة اي ترياحي لَيذنةي ياسايي ايزافة بكةين بؤ اةو ياسايةش ثَيموابَي ايشكالةكة حةل دةبَيت
 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر

 .سوثاسش بةِرَيز كاك فرست موداخةلةيةكي هةيةش فةرموو
 :سكرتَيري ثةرلةمان كوردستان/بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش (يستلب الصندوق)نة ( يف الصندوقيودع )ببَيتة ( يستلب الصندوق)موالحةزةي من لةسةر ماددةكة اةوةية 

بة ِرةاي من مادام قانونـةكمان هةيـة ثـَيش ضـوار سـاَلش اةرزييـةي قـانوني بـؤ اـةو          / وناحيةي لو ةويش دو
سندووقة دروسَ كردي ية كة تةاسيي بكرَيتش بةس وا ديارة تاكو اَيستا تةاسيي نةكراوةش نـة دةتـوانني   

بَلـَيني  ش ضونكة نةصةكة بة نةفسي مـةفهوم ثـَيش ضـوار سـاَل تةشـريك كرايـةش نـة دةتـوانني         (يؤاس)بَلَيني 
ضونكة قةرار هي اَيمة نيةش قةراري تةاسيسمان داوةش بةس عةمةليةن بؤ ( يقرر)، (يقرر خس  أربعة أشهر)

تةنفيز كردنةكـة قـةراري حكومةتـةش بـة ِرةاـي مـن نةصـةكة وةك خـؤي بَينَيـتش ثـاش طـؤِريين كةليمـةي             
ة تةاسيسةكة بكاتش ضونكة نابَيت ش كيتابَيك سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ حكومةت بنووسَيت ثةلةي ل(يستلب)

نةصَيكي قانوني دابنَيي بؤ تةنفيز كردني نةصَيكي ترش تـةعليمات دةردةضـن بـؤ تـةنفيز كردنـي نةصـَيكي       
 .قانونيش نابَيت اَيمة دووهار دوو نةصي قانوني يةك تةاكيدي يةكي تر بكاتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ااراسش فةرموو.بةِرَيز د

 
 
 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بة ثَيي ِراي سـةرؤكايةتي لَيذنـةي دارايـيش لـة ِراسـَ دا اـةو ماددةيـةي كـة هـاتووة ماددةيـةكي قـانوني يـة             
ــةو       ــذراوةش لةبــةر اــةوة ا لةاليــةن مــةهليي وزةراوة هــاتووةش لةاليــةن ضــةند كةســَيكي ياســايي يــةوة داِرَي

هـاتووةش بـةيم ض شـتَيك هةيـة ايسـثاتي اـةوة بكـات كـة         ( مؤاس)كراوةش ضونكة وشةي  سندووقة تةاسيي
 .تةاسيي نةكراوة؟ سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيز هةر شتَيك لة اةجنومةني وةزيران بَيت لَيرةيـة ِرةاـي اةنـداماني ثةرلـةمان اـاَلوطؤر بةسـةري دَيـتش        

ر مةعلوماتي كائ نية تةاسيي كراوةش اةطةر هةنابي وةزيـر اـةوة   شةرت نية وةك خؤي مابَيتش اَيمة اةطة
دةبَيت بزانَيش اَيستا ضةند موداخةلـةي تـر هةيـة ِرَيتـان ثـَي دةدةمش ضـونكة مـةوزووعَيكي حةساسـةش هـاذة          

 .خانش فةرموو
 :مصط ى بةِرَيز هاذة سليمان

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لـة ياسـاي نـةوت و  ـازي هـةرَيمي      ( 15)تي نةوت بة ثَيي ماددةي لة ِراسَ دا سندووقي كوردستان بؤ داها

هــاتووةش خــؤي هــاتووة بــةس ســندووقةكة دانةمــةزراوةش  ( 1112)ي ســاَلي (11)كوردســتاني عــرياق ذمــارة 
ثَيويستة لـة مـاوةي سـَي مـان  دا دابـةزرَيش بـؤ       "دةتوانني بةو نةصي دايرِبَيذينةوة كة لة ياساكةدا هاتووة 

اهاتانةي كة لة ثرؤسةكاني نةوتي تايبـةت بـة كَيلةطـةكاني نـةوت بـة دةسـت دَيـن بـة طـوَيرةي          داناني اةو د
 .ش سوثاس"حوكمةكاني دةستووري عرياق و ياساي نةوت و  ازي هةرَيب

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .عبداهلل مال نوري خاوةني موقتةرةحةكةيةش فةرموو

 :بةِرَيز عبداهلل حممد نوري

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
اـاراس هةيـةش كـاك فرسـت     . دوو نوقتةي نيزاميب لةسـةر قسـةيةكي بـةِرَيز كـاك فرسـت و هـةروةها كـاك د       

ااماذةي بةوة دا كة هةنابتان كتابَيك بكةن بؤ اةوةي حكومةت تؤزَي ثةلةي تيـا بكـاتش لـة ِراسـَ دا اَيمـة      
تانةوة ضةندين كتابان ااراستةي كردووةش بؤية لةو ِرؤذةوة كة بووم بة ثةرلةمانتار بِروا بكة لة ِرَيي هةناب

اةوةي وا دةكات بابَلَيني وةكـو لَيذنـة نـةك هـةر مـن بـة تـةنهاش اـةوةي وا دةكـات هـاني حكومـةت بـدةين و             
هاوكاريان بني اةوةية لَيرةدا بيكةين بة دةقَيكي ياساييش يةعين اةوةي كاك فرسـت اامـاذةي ثَيـداش وتـي بـا      

ين بؤ اةوةي بَلَيني ثةلـة بكـةش ياسـا هةيـةش يـةعين هيـاوازي بـةيين اـةو ياسـا و اـةو           بَلَيني ياسايةك دةركة
اـاراس  . ياسايةي كة دةري دةكةين اةوةية اَيمـة بَلـَيني لـة مـاوةي ضـوار مانطـةش اـةوة يـةكش اـةوةي كـاك د          

كة كـة مـن   اـاراسش اـةوة وةيمـي ثرسـياريَ    .ااماذةي ثَي دا وتي سندووقةكة هةيةش اَيستا من دَينب بـؤ كـاك د  
دروسـت نـةكراوةش اـةوة    / ناردوومة بؤ اةجنومةني وةزيران و هةنابي وةزيري سـامانة سروشـتيةكانش دةَلـيَ   

 .وَيِراي اةوةي كة خؤمان دةزانني دروست نةكراوةش سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز كاك خورشيدش فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب

 .انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم
ش يةعين شتةكة (ييتلم رندوق كورداتان للعائدات الن طية املؤاس)اةطةر اةو نةصة موَينني وةكو خؤي 

يةعين تةواو بووةش ايد بؤ اةوةنة ايفتريازي اـةوة دةكـةين تةاسـيي نـةكراش يـان دةبـَي ايسـبات        ( املؤاس)
يـةعين شـتةكة   ( مؤااس )هةيـةش  يـةعين شـتةكة   ( مؤاس)بكةين تةاسيي نةكرايةش يان وةكو هاتووة دةَلَي 

 .تةواو بووةش اَيمة ايفترياز دةكةين نية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز عمر عبدالَزيزش فةرموو
 :بهْا  الدين بةِرَيز عمر عبدالَزيز

 . بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي كـاك فرسـت دَل بـدات    مادام اَيمة باسي تةاسيي دةكةينش باسي فةتحش اَيمة عيبارةتَيكي تر اةطةر هةناب

يودع يف راندوق كوردااتان للعائادات الن طياة املقارر فتحاا وفاق        / "بة هوملةكةش بةو عيبارةتة بينووسني
يـةعين قـةرارة بكرَيتـةوةش    ( املقارر فتحاا  )ش شتَيكي حةلة لةو ميَزةلةية نةهامتان دةداتش ("اةوةندة) املادة

 .رَيتةوةش يةعين هةردووكي دةكرَيتةوةنةشكراوةتةوةش مواةسةسيش نيةش قةراريش دراوة بك
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عونيش فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .    بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي لـة قـانوني نـةفت و  ـاز بيخوَينينـةوة تـا اةنـداماني ثةرلـةمان بـة وازحـي           (15)من ثَيب باشـة مـاددةي   

 تَيدايةش  ااطايان لَي بي ماددةكة ض اةحكامي
 :املادة اخلامية عشرة

 .يؤاس رندوق كورداتان للعائدات الن طية و لا شخصية معنوية و إاتقس  مالي و إدارت: أواًل
يع  رئايس و أعضااء  لاس اإلدارة مان قبال  لاس الاوزراء بعاد مصاادقة األغلبياة املطلقاة ألعضااء             : ثانيًا

 .بقانونالربملان على أن  دد رس ياتهم و ميؤولياتهم 
بهافة املعلومات املالياة الضارورية   ( KOTO)على الوزارة تزويد رندوق كورداتان للعائدات الن طية : ثالثًا

 .املتعلقة باإلجازات و العقود
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ييتلم الصندوق العائدات امليتحصلة من العمليات الن طية اخلارة باحلقو  احلالية و امليتقبلية نياباًة  : رابعًا
من الداتور اإل ادت  يب األ هام الواردة يف ذيا ( 115)و ( 111)وجب أ هام املادت  عن شعب اإلقليم بم

 .القانون
حل  تن يي الشرو  املايكورة يف املاادة التاااعة عشار مان ذايا القاانون حيات ظ الصاندوق حبيااب ،           : خاميًا

احلقاو  احلالياة و اآلخار     أ دذما للعائدات امليتحصلة من العمليات الن طية اخلارة بااحلقو  احلالياة  ياب   
للعائدات امليتحصلة من العمليات الن طية اخلارة باحلقو  امليتقبلية  يابات احلقاو  املياتقبلية، احلياابان    

 .ايشهسن جزءًا من العائدات العامة لمقليم و خا عان للرقابة الربملانية
ًا للتادقيق املياتقل و يهاون اإلطاسع     يهون  ياب احلقو  احلالية و  يااب احلقاو  املياتقبلية خا اع    : ااداًا

متا ًا للمواطن  و ميارس الصندوق ميؤليتا وفق املبادتء و املعايري اخلارة باملبادرة الش افية يف الصاناعات  
 .اإلاتخراجية اليت وردت يف املصدر و أن يهون معقواًل و مواكبًا لألااليب املثلى يف الصناعة الن طية

 :ماددةي نؤزدةم
واتا كؤمةَلَيك  ،"س التعاون و اإلت اق امليكور يف املادة الثامنة عشرة من القانون وفق الشرو  اآلتيةتهون أا"

لة دةسـتووري  ( 111)شرووت و ايجراااتي تَيداية باسي لَي دةكاتش اَيمة مةعلومة المان كة بةثَيي ماددةي 
َيني اـةوة بةشـَيكة بـؤ كوردسـتانش يـان      عرياقي نةفت و  از مولكي هةموو شةع  عرياقةش اَيمة ناتوانني بلَـ 

بةو شَيوةية تةصـةروئ ثـَي بكـةنش اَيمـة لـة لَيذنـةي ياسـايي سـةرةتا اـةو ثَيشـنيارةكان ثَيشـكةش كـرد كـة              
هاتش وامان لَي كردش بةيم اَيسـتا ثـاش   ( 1111)صيا ةكة بطؤِرين وةكو اةوةي كة لة ياساي بودهةي ساَلي 

ِرَيز كــة قســة كــراش اَيمــة ثَيشــنيارةكةي خؤمــان ســةحب دةكةينــةوةش  اــةو قســةي اةنــداماني ثةرلــةماني بــة
ش كـة  (يودع يف رندوق كورداتان للعائدات الن طية املؤااس )ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين بةو شَيوةيةي كة 

َي كردنــي فيَلــةن بــة ثَيــي قــانون تةاســيي كرايــةش بــةيم االيةتةكــة مــاوة بــؤ هَيبــةه   ( املؤاااس)دةَلــَيني 
 .ماددةكة بةو شَيوةية ثشتطريي لَي دةكةمش زؤر سوثاس يش هةتا دواييدامةزراندن

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ساملش فةرموو

 :بةِرَيز سامل توما كاكؤ

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةطةر اَيمة فَيَل لة خؤمان نةكةين بة ياسا سـندووقةكة مواةسةسـةش لـة ياسـاي بودهـة مواةسةسـةش بـةيم        

تلازم  )نةكراوةش با اَيمة شَيوةيةكي واي بؤ دةربكـةين كـة تـةفَيل بكرَيـتش هـةر بـةو شـَيوةية بَيـت         تةفَيل 
احلهومة بت عيل رندوق كورداتان للعائدات الن طية املقرر وفق املادة اخلامياة عشارة مان قاانون الان ط و      

يتحصاالة ماان العمليااات و تااودع فيااا العائادات امل ( 1112)لياانة ( 11)الغااز إلقلاايم كورداااتان العااراق رقام   
 (.الن طية اخلارة باحلقو  الن طية وفق أ هام الداتور العراقي و قانون الن ط و الغاز لمقليم
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عمرش فةرموو
 :علي بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيرةش بةوةي كةوا سندووقي عاايـداتي نـةوتي    اةم نةصةش نةصي اةم ماددةية كة لة حكومةت دا هاتووة بؤ

مواةسيسةش اةطةر تةفسريي قانونيةكةي بكةين يةعين سندووقَيك هةيةش بةيم اةو سـندووقة بـة طـوَيرةي    
بِرياري لةسةر دراوةش االيةتَيكي تةشكيلي هةيةش تةشـكيل نـةبووةش   ( 15)قانوني نةوت و  از كة لة ماددةي 

ةوة دةرضووةش باس لة تةشكيليش لة دروستبووني اةو (1112)وةي اةو ياساية لة ضاكد واية اَيمة لةبةر اة
سندووقة دةكـاتش االيـةتي تايبـةتي خـؤي بـؤ دانـراوةش اَيمـة نـاكرَي لَيـرة هـيض تةوصـيةيةك بـدةينش هـيض              
 ايلزامَي بكةين بَلـَيني واي لـَي بكـةش بيطـؤِرةش دروسـَ بكـةش كـةي دروسـت دةبـَي؟ كـةي دروسـت نـابَي؟ اـةو             
ماددةية بة ضؤنيةتيةكةي خؤي كة هاتووة لة حكومةتةوة من ثَيمواية طؤِرانكاري تيا نةكرَيش بـةيم دوايـي   

 .دةكرَي لَيذنة تايبةمتةندةكان موتابةعةي هَيبةهَي كردن و تةنفيز كردنةكةي بكةنش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

قةشـة كـراوةش ِرةايتـان دراوةش زيـاتر اـةوِرؤ تـا بـةياني        بةِرَيزان اةو ماددةية بؤ دةنطـدان دوا دةخـةينش مونا  
ايستيشارة دةكةين لةطةَل حكومةتش بزانني ضيان كردووةش بـا هـةنابي وةزيـريش تةفصـيالتَيكي زياترمـان      

لـة  ( 12)بؤبهَييَنش سبةي يةكةم ايشمان دةطةِرَيينةوة سـةر اـةوةش اَيسـتا لَيذنـةي ياسـايي بـؤ سـةر مـاددةي         
 .فةرموو كةرةمكةناةصَلي ثرؤذةكةش 

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاتَي ِراثؤرت دةنووسرَي لة لَيذنةي ياسايي يان دارايي بةِراسَ نة فةردَيك لَيرة نة سةرؤكايةتيةكة ناتوانَي 

نش اـةوة كـاك   بَلَي اةوةمان سةحب كـردةوةش اـةوة بـة اـارةزووي خؤيـان ثَيشـنيار سـةحب دةكةنـةوةش دةيـدة         
ااراس هـةرواش كـاك عـةونيش لةبـةر اـةوة بةِراسـَ كـاتَي ِراثـؤرت دةنووسـرَي اـةوة ثَيشـنياري منـةش اةطـةر              

 .دةنطدان يان ثَيشنياري تر هات دةخرَيتة دةنطدانةوة و قبوَل دةكرَي
 : بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةونيش فةرموو 
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .    ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
اَيمة لَيرة سةرؤكايةتي لَيذنة نوَينةري لَيذنةينش من ثَيش اةوةي كة ثيشـنياري خؤمـان سـةحب بكةينـةوة     
نووسراوم ااراستةي سةرؤكي لَيذنة كـردش اةنـداماني لَيذنـة كـة اامادةنـة زؤربـةي زؤريـان ِرازي بـوون كـاك          
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ةن قسـة بكـةينش اَيمـة كـة لَيـرة دةَلـَيني نوَينـةري        ِرؤذانش من خؤمش مـةها ان ثـَي بـد   .طؤران و كاك عمر و د
 .لَيذنةينش سةرؤكايةتي لَيذنةش يةعين دةتوانني اةو حةقةمان هةية بة ثَيي قانون قسة بكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سؤزان خانش فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 /.........ؤ تةاجيل كردنةكةي تةنها دوو ضاككردن هةية تيايداش يةكةممن نازامن هيض داعيةك نابينب ب

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـةر عايـد  بـةِرَيزيان نييـةش      تةاجيل بووش خةي ش بضنة سةر ماددةكةي ترش ناِروونيةك هةيةش وةزيـريش 

ها قـةرار  ىَل دةدةيـنش   مةعلومات  تةواو  نيةش نةش اـةبَيت هـةتا بـةيان  مـةعلومات  تـةواو  هـةبَيتش اـةو       
 .اةوة تةواو كاك عبداهللش بة نيسبةت اةوة خةاَلسش فةرموو بةردةوام بن لةسةر ماددة تازةكة

 :ِرؤذان عبدال ادر دزةي .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .18لة اةسَل  ثِرؤذةكةش كة دةكاتة ماددة   12ماددة  
ودهة هةرَيم  كوردستاندا هات وةزير  داراي  و اابوور  دةسةاَلت  لة حاَلةتَيكدا طؤِرانكار  بةسةر بةشة ب

 :ثَ  دةدرَيت
 .كةم كردنةوة  تَيكِرا  بِر  بودهة  بةهةمان ِرَيذة بؤ ثِركردنةوة  كورتهَينان: يةكةم
لةحاَلةتي بوون  زَيدة لة بودهةدا ِرةزامةند  ثةرلةمان وةردةطريَيت سةبارةت بة ضـؤنيةت  خـةرج   : دووةم

 .دن لةسةر ثَيشنيار  اةجنومةن  وةزيرانكر
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 :املادة الثامنة عشرة

 :يف  الة  صو  تغري يف  صة موازنة اقليم كورداتان خيو  وزير املالية واالقتصاد با
 .خت يض املبل  االمجاىل للموازنة بن س النيبة لتغطية العجز: اواًل
 .يف  الة  صو  الوفر يف املوازنة تيتحصل موافقة الربملان على كي ية الصرف بناءًا على اقرتاح  لس الوزراء: يًاثان

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ليذنة  ياساي  ِرةايتان لةسةر

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ة  لةحكومةت هاتووةش هيض تَيبينيمان لةسةر  نييةاَيمة لةطةَل دةق  ماددةكةينش كة وةك اةو
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 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ليذنة  داراي 

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .هةروةها اَيمةش لةطةَل دةق  ماددةكةينش وةكو خؤ  بَينَيتةوةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز وةزير  داراي 
 :وةزير  داراي  و اابوور / بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةبان 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اَيمةش لةطةَل دةق  ماددةكةين كة وةكو خؤ  بَينَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ش بةِرَيزان لةسةر اةم ماددةيةش كَ  اةيةوَيت قسة بكاتش دوو كةسش فةرمووش هـاذة سـلَيمانش ثـةميان عزالـدين    
 .ش سَ  بةِرَيز ناويان تؤمار كردووةش كةس  تر هةيةش فةرموو هاذة خانعثمانعدنان 

 :مصط ىبةِرَيز هاذة سليمان 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

لة اةسـَل  ثـِرؤذة    12من تةنها ثرسيارَيكب هةية لة بةِرَيز وةزير  داراي ش لةسةر بِرطة  يةكةم لة ماددة  
وة  تَيكِرا  بِر  بودهة بة هةمان ِرَيذة بؤ ثِركردنـةوة  كـورت هَينـانش مـن     كةش اةويش اةوةية كةمكردنة

ــة هــةموو وةزارةتــةكان بــة يــةك بــِر بودهةكــة كــةم        ــرة اةوةيــة ل مةبةســتب اةوةيــةش اايــا مةبةســتيان لَي
ةتـة  دةكرَيتةوة؟ش اةطةر وابَيتش بةِراست  دةبَيت هةندَيك وةزارةت هةية ايستيسنا  تَيدا بكرَيتش اـةو وةزار 

ــ  كــةم      خةدةميانــةش بةتايبــةت  وةزارةتــ  تةندروســت  و ثــةروةردة و كارةبــا و اةوانــة ثَيويســت ناكــات لَي
 .بكرَيتةوةش لة حاَلةتَيكدا اةطةر طؤِران لة بودهة ِروويداش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .بةِرَيز ثةميان عزالدينش فةرموو

 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .ةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمانب

لة رووي ياساييةوةش لـة سـةرةتاي   / لةم ماددةيةش من دةمةوَيت لة دوو رووةوة قسةي لةسةر بكةمش يةكَيكيان
لـة  / ماددةكة هاتووةش كـة دةَلَيـت تـةخويلي وةزارةتـي ماليـة دةكرَيـت لـة دوو حاَلةتـةداش حاَلـةتي يةكـةميان          

بؤ اةوةي عةهزةكة ضاك بكاتش بةاَلم لة حاَلةتي دووةمداش هيض  حاَلةتي عةهز دايةش وةزير خمةوةل كراوةش
تةخويلَيكي وةزيري تيا نييةش دةطةِرَيتةوة بؤ موافةقةتي ثةرلةمانش يةعين كة اةمة لةو رووةوة ايشكالَيكي 
هةيةش كة دةبَيـت يـان اـةوةي خـوارةوةش خـاَلي دووةمـيش نةطةِرَيتـةوة بـؤ ثةرلـةمانش هـةر وةزيـرش ضـونكة             
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ل كراوةش يان دةبَيت لة اةساسدا تـةخويلي وةزيـر لـة اةوةَلـةوة البـدرَيت بـؤ هـةردوو حاَلةتةكـةش بـؤ          تةخوي
عةهزيش كة بطوترَيت لة كاتي رووداني هةر طؤِرانكارييةكدا لة موازةنـةي هـةرَيمي كوردسـتانداش ثَيويسـتة     

 موافةقةتي ثةرلةمان وةبطريَيتش بؤ؟
 .نة بكرَيتلة كاتي عةهزدا تةخفيزي موازة/ يةكةم
 .لةكاتي وةفردا موافةقةتي ثةرلةمان وةربطريَيت بة سةرف كردني/ دووةم

خاَلَيكي تري كة لَيرة هاتووةش باسي عةهز دةكاتش اةمة وةكـو حاَلـةتَيك دانـراوةش كـة اةطـةر طؤِرانكارييـةك       
ــة ك       ــة بيدايةتيشــةوة باســتان كــردش ل ــووة هــؤي عــةهزش يــةعين عــةهزيش يةكَيكــة وةكول ــداو ب َيشــة رووي

طةورةكاني موازةنةش اَيستا بة فيَلي عةهز هةيةش يةكَيك لة حاَلةتة فيَليةكان اةوةيةش كة ثةرلةمان خـؤي  
دة ملياري عـةهز بـؤ موازةنةكـة زيـاد كـردووةش لةبـةر اـةوة مـةفروزة لـة بيدايةتـةوة كـة تـؤ موناقةشـةي              

ي كـة تـؤ لـة كوَيـوة ثةسـندت      دةكةيت و عةهزت دروست كردووةش دواتر تةخويلي وةزير نةكةيت بـة اـةوة  
 .كردووةش لةوَي هةَليبطرَيتش بؤ اةو عةهزةي كة تؤ موسةبةب بووي تيايةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عدنان كةرةم بكة
 :حممد عثمانبةِرَيز عدنان 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
َيمـوا نييـة لـة ميزانيـةي كوردسـتان بـا بَلـَيني وةفرَيكـي تيـا          ش يةعين ث(ثانيًا)لةِراستيدا من لةسةر دووةمدا 

بَيـتش ضــونكة اةطـةر داهاتــة نةوتيــةكان بَيـتش اــةوة بـة بودهةيــةكي تايبــةت ناضـَيتةوة اــةو بودهةيــةوةش      
كـةي عَيراقـةش يـةعين اةوةيـةش بؤيـة مـن تـةنها        %11شتَيكي تري وامان نييةش بؤية هةر مةسةلةكة هةر لـة  

هةنابي وةزير رادةكَيشبش كة ماددةيةك هةية لة ياساي بودهةي عَيراقيداش كة ماددةي  سةرجني هةنابتان و
ـةش هةموو اةو وةفرةي دابةش كردووةش يةعين هيضـي واي نةهَيشـتؤتةوة بـؤ كوردسـتانش مةركةزيـةن      (19)

دةقيـ   و اةوانة هةمووي دابةش كردووةش بؤية من ثَيمـوا نييـة اةمـة    %12هةموو اةو وةفرةش بةبَي اةوةي 
بَيتش يةعين لَيرة خاَلَيكي عةمةلي بَيتش بة ضةند خاَلَيك وابزامن هةنابي وةزيريش ااطادارة هـةمووي اـةو   

 .وةفرةي لة فرؤشتين نةوتدا بةتايبةتي لة شةش مانطي يةكةمدا هةمووي دابةش كردووة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ةزؤر سوثاسش رَيزدار هةنابي وةزير رةايتانش كةرةم بك
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ش يةعين لـةو ثارةيـةي   (يف  الة  صو  تغري يف  صة موازنة اقليم كورداتان)ديارة لة ماددةكةدا كة دةَلَيت 

ش باسـي اـةوةي   كة لة عَيـراق دَيـتش قةصـدي اـةو زيـادو كةمةيـةش يـةعين لَيـرةدا باسـي عـةهزي نـةكردووة           
كردووة كـة لـة عَيراقـةوة دَيـتش اةطـةر مةبلة ةكـة زيـادي كـردش كـة مةبلة ةكـة كـةمي كـردش اـةو ثارةيـة               
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ــت بةنيســبةتش اةطــةر مةبلة ةكــة زيــادي كــرد دةســةاَلتةكة لــةالي وةزيــري دارايــي نييــةش دَيتــة       دادةطريَي
 .تي ماليةثةرلةمانش بؤ اةوةي اةو زيادةية تةوزيك بكات بة اي ترياحي وةزارة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمةش لةطةَل اةو بؤضوونةي بـةِرَيز وةزيـري دارايـنيش ضـونكة داهـاتي عَيـراق ايَتيمـادي لةسـةر نةوتـةش          

 .ية هاتووةش سوثاساةطةري دابةزيين نرخي نةوت هةيةش لةو مونتةلةقةيةوة اةو ماددة
 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش ليذنةي ياسايي ااخري صيا ة موَيننةوةش بؤ اةوةي بيدةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثامنة عشرة

 :ية واالقتصاد بايف  الة  صو  تغري يف  صة موازنة اقليم كورداتان خيو  وزير املال
 .خت يض املبل  االمجاىل للموازنة بن س النيبة لتغطية العجز: اواًل

 الة  صو  الوفر يف املوازنة تيتحصل موافقة الربملان على كي ية الصرف بناءًا على اقارتاح  لاس   يف : ثانيًا
 .الوزراء

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةنـدامي بـةِرَيز لةطةَلدايـةش زؤر    ( 92)ة دةسـَ بـةرز بكاتـةوة؟    اَيستا دةخيةمة دةنطدانـةوةش كـَي لةطةَلدايـ   
سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش بةكؤي دةن  ثةسند كراش تكاية ماددةكةي ترش 

 .كةرةم بكةنش فةرموو
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ي ثرؤذةكةش كة دةبَيتة ماددةي نؤزدةمماددةي هةذدةم لة اةسَل

ناكرَيت طرَيبةست بؤ كاركردن لة فةرمانطةكاني هةرَيمدا بكرَيتش بة تةنيا بة رةزامةندي وةزارةتـي دارايـي   
 .و اابووري

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بة عةرةبيش كةرةم بكةن
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 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :تااعة عشرةاملادة ال

 .الروز التعاقد للعمل يف دوائر االقليم اال بموافقة وزارة املالية واالقتصاد
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة بــةم شــَيوةية دابِرَيرَيتــةوة لةِراســتيدا راو بؤضــووني ليذنــةي دارايــي دةربــارةي اــةو ماددةيــة ااســاييةش كــ 

ش واتا تـةنها  (الروز التعاقد للعمل يف دوائر االقليم اال يف االختصارات النادرة وبموافقة رئااة  لس الوزراء)
 .لة ثسثؤرية دةطمةنةكان و بة رةزامةندي سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران بَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي

 :ِرَيز عوني كمال سَيد بةزازبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةينةوةش كة وةكو خؤي هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز هةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

مة لةطةَل اةوةداين كة وةكو دةقي خؤي بَينَيتةوةش بةو دةقةي كة هاتووةش هـارَي  بةِراسَ اةم ماددةيةش اَي
اةطةر مةسةلة ثسـثؤِري بـَيش راسـتة ثسـثؤِري ثَيويسـت بـةوة ناكـاتش ضـونكة اةوانـة خؤيـان تـةعني دةبـنش             

طرنش اةوةي كة ثسثؤِر بَيت و شةهادةي بةرزي هةبَيتش تةعني دةبَيـت و اـةو مووضـةو دةرمااَلنـةي وةريـدة     
اةوان خؤيان ثارةيةكي باش وةردةطرنش اَيمة تووشي هةندَيك ايشكال دةبني اَيستاكة لةناو حكومةتـداش بـؤ   
منوونة من دةيهَينب اَيمة اَيستا كة زؤر ثَيويسـتمان بَيـتش هةنـدَيك هـار دةكةوينـة اـةوةي رهـاش بكـةينش         

ش اـةم سـااي ة وةزارةتَيـك دةنووسـَيتش     سااي  نييةش سااي مان دةست ناكةوَيتش كة سااي َيك تـةعني دةكـةين  
دةبَيت بضَيتة مةهليسي وزةرا بؤ سااي َيك بؤ شةش مان ش يـان بـؤ سـَي مـان ش يـان بـؤ سـاَلَيك بـة عةقـدش          
دةبَيت بضَيتة مةهليسي وزةراو دواي اةوة بطةِرَيتةوةش اَيستا اةو ايشانة لةطةَل وةزارةتي مالية ثَيكهـاتووةش  

ي لـةالي خؤيـةوة يةكسـةر ميالكـةكاني تـةنزيب كـردووةش ضـونكة اـةزانَيت اـةو          وةزارةتـي ماليـةش توانيـةت   
وةزارةتة ضةند سااي   هةيةش بؤ ميسال سااي  اةهَينمةوةش ضةند سااي   هةية؟ش ضـةند  مـوةزةف هةيـة    
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لةميالكةكةيان؟ش اَيسـتا ثَيويسـت  بـة ضـةند هةيـة؟ش هـةروةها بةنيسـبةت  ميالكـات  تريشـةوةش اَيمـة اـةم            
عةمان لة اةجنومةن  وةزيران موناقةشة كرد زؤرش اةجنومةن  وةزيرانيش ثَي  بـاش بـوو كـة دةقـ      مةوزو

 .ماددةكة بةو شَيوةية بَيتش لة وةزارةت  داراي  بَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

دلَيــر  بــةِرَيزان كــَ  اةيــةوَيت لةســةر اــةم ماددةيــة موداخةلــة بكــاتش ناويــان بنووســنيش نيشــتيمان مرشــيدش
ش ِرَيبـاز  عثمانحممودش النة ضةلةب ش عمر نورةدين ش سةردار رشيدش سةمرية عبداهللش صباح بيت اهللش سيوةيل 

 .فةتاحش يشار جنب الدينش امحد وةرت ش اةم بةِرَيزانة اةيانةوَيت قسة بكةنش فةرموو نيشتيمان خان
 :صاحل بةِرَيز نيشتيمان مرشد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
َيب باشة اةوانة  كة بةعةقد دامـةزراونش يـان كـة بـوون بـة داايمـ ش داواكـارين مـاوة  خزمـةتكردن           من ث

 .عةقدةكةيان مرَيتة سةر خزمةت  داايميةكةيانش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز دلَير حممود كةرةمكة
 :دلَير حممودحممد بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ش ثَيمان ضاكة اةو عةقدانة تـةنها لـة ثسـثؤِرياش يـاخود لـةو      16كة بووة بة ماددة   18بة نيسبةت ماددة  

ثيشانة كة مووضةيان كةمة بة ثَي  سيستةم  مووضـة لـة اليـةن حكومـةت اةطـةر تـةعني بـوونش لةوكاتـة         
ثَيـ  ثَيويسـت  فيَلـ      وةكو شوفَير يان هؤرة شتَيك  تـرش اةوانـة  كـة فـةنني بـؤ اةوانـة بَيـتش يـاخود بـة         

فةرمانطةكة  خؤيان بَيت كة داوا  دةكـةن و ضـيان نةقسـةش لـة هـةمان كاتـدا ِرةزامةنديشـ  لـة دةسـةاَلت           
 . وةزارةت  داراي  و اابووريدا بَيت خؤ ش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز النة خان فةرموو
 :بةِرَيز النة امحد حممود
 .انبةِرَيز سةرؤك  ثةرلةم

ثشتطري  لة ِرةا  ليذنة  داراي  و اابوور  دةكةمش لَيرة خاَلَيك  طرن  هةية دةمةوَ  ايشارةت  ثـَ  بـدةمش   
اةويش هةندةك لة فةرمانبةران هةيةش كة وةخت  خؤ  دامةزراونش بة عينوان  تةعين  كات ش هةندةكيش 

ماوةيةكش هةية ثاش دوو سـاَلش هةيـة   بة عينوان  تةعين  طرَيبةست ش دواي  بووينة تةعين  داايم ش ثاش 
ثاش سَ  ساَلش اةوانة  بة عينوان  تةعين  كات  كراونش اةو سَ  ساَلةو اةو دوو ساَلةش بؤ منوونةش ايزافة  
سـةر خزمــةتيان كــراوةش بــةس اةوانــة  كـة لــة نةفســ  هَيطــا  خؤيــانش لـة نةفســ  شــوَين  خؤيــان كاريــان    

ت بووينـةش دوايـ  بوينـة تـةعين  داايمـ ش اـةو  هةيـة دوو سـاَلةش         كردووةش بة ناونيشان  تةعين  طرَيبةسـ 
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اــةوة  هةيــة ســَ  ســاَلةش اــةوة  هةيــة ضــوار ســاَلةش ايزافــة  خزمــةتيان نــةكردووة بؤيــانش داوا دةكــةم لــة  
حكومةتش يةعن  اةو دووسـَ  سـاَلة  بؤيـان ايزافـة  سـةر خزمةتةكـة  بكـاتش بةِراسـت  اـةو ناعةدالةتـة           

 .وعة  كة بةو نانيشانة  تةعني كراونش زؤر سوثاسبةرامبةر اةو مةمج
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز عمر نورةدين  كةرةمكة
 :بةِرَيز عمر محدامني خدر نورةدين 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .قسةكان  من كراش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز سةمرية عبداهلل كةرةمكة
 :ا اعيل رية عبداهلل بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
دةستخؤش  لة هةردوو ليذنة  داراي  و ياساي  دةكةمش ثشتيطريانيش ىَل دةكةمش لة هةمان كاتـدا ثشـتيطر    
ِرةا  النة خان و نيشتيمان خان دةكةمش بةاَلم موالحةزةيةك  ترم هةية كة ايزافة  بكةمة سةر ش اـةويش  

ساَلةش كة تةقاعد دةبنش بـةاَلم بةعةقـد دةيـان     95وونةش زؤريان عمريان لة هةوراز  تةحديد  عمرةش بؤ من
هَيننةوةش قةينا اةطةر ايختيساسات  نادر بَيت و زؤر ثَيويست بَيت ايَتياديةش بـةاَلم زؤربـة  زؤر  اةوانـة    

 .ش زؤر سوثاساةطةر بة عةقد دةيانطةِرَيننةوةش اةد  اةو هةموو طةجنةمان هةية بؤ تةعني ناكرَيت؟
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ِرةنطة شت  وا نةبَيتش اةطةر موستةمسةكت هةيةش يةكَيك ناوَيك بَلَي ش من باوةِرناكةمش نازامن اةطةر هـةبَ   
 .ثَيمان بَلَي

 :ا اعيل رية عبداهللبةِرَيز  
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ركةز  بوومش زؤربة  مامؤستايةكان كة دةكةتنـة حاَلـةت    بةَلَيش من كة سةردةمَيك بةِرَيوةبةر  مةعهةد مة
تةعاقدش يةك ساَل يان دووساَل ايَادةيان دةكردنةوة بة موافةقـة  هـةموو وةزارةتةكـة و وةزارةتـ  دارايـ ش      

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

تةمديـد  دةكـة    اةوة فةرقة لةطةَل اةوة  كة عةقد  لةطةَل بكة ش كـة خـؤ  بةردةوامـةش اـيش دةكـاتنش      
بؤ  لةبةر اةوة  ايحتياهـت بـة ايختيساسـةكة هةيـةش فةرقـة لةطـةَل اـةوة  بـِرؤ  يـةكَيك دةرضـووبَيتش           

 .دانيشتيبَيت تةعين  بكة ش زؤر سوثاسش بةِرَيز سةردار كةرةمكة
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 :حممد بةِرَيز سةردار رشيد
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

دةكةمش سةبارةت بة تةمةنش ضـونكة لـة هةنـدَ  شـوَين كـة دااـرية         ديارة من ثشتطري  اةو بؤضوونة  سةمرية خان
اينتاهيةش ثَيويستيان بة خيربة  اةو كةسة هةيةش بؤ منوونةش لة كارطة  فةرش  سلَيمان ش خةَلك هةية تةمـةن  لـة   

ةر  بطـرنش  ساَلةشة هَيندراوةتةوةش لةبةر اةوة  خيربةيةك  زؤر  لةو بوارة هةيةش ناضارن بةِراسـت  و  95سةرووي 
هـةزار طرَيبةسـتمان هةيـة هـةتاوةكو اَيسـتاش هةقـة        15ديارة طرَيبةستَيك  زؤرمان هةية لة كوردستانش من ثَيمواية 

بةِراســت  اةولةويــةتيان ثــَ  بــدرَيتش لةمةســةلة  اــةو تــةعني بوونــةش لةبــةر اــةوة  اــةزموونَيك  باشــيان كةَلةكــة  
ــةنش ه   ــدا كاردةك ــةو شــوَينانة  كةتياي ــابَلَيني     كــردووةش ل ــانش ب ــة بؤخؤي ــةش ك ــةو بةِرَيوةبةرايةتيان ــة بةِراســت  ا ةق

اينتاهيان هةيةش لةثارة  اةو اينتاهة لةوانةية اـةو طرَيبةسـتانة بكـةنش سـةالحيةتةكة نةطةِرَيتـةوة بـؤ وةزارةتـ         
الت طرَيبةسـت بـؤ   داراي ش اةو بةِرَيوةبةرايةتيانةش ياخود اةو بةِرَيوةبةرانةش بؤيـان هـةبَيت بـةثَي  خيـربةو مواةهـة     

 .اةو نةوعة خةَلكانة بكةنش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز صباح بيت اهلل كةرةمكة
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ش اةز ثَيشنيار دكةم ال مةركةزيةكَ ش يان هنـدةك سـةالحيةتا د  بدةنـة وةزارةتـَ  د      16دةربارة  ماددة  

 .امةزراندنَ ش نةك هةم  دامةزراندن ل وةزارةتا داراي  بَيتة حةصر كرنش سوثاسبؤ د
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز سيوةيل خان فةرموو
 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
لايم اال بموافقاة وزارة   الراوز التعاقاد للعمال يف دوائار االق    اةوةلةن بةنيسبةت  اةو ماددةيـة زؤر ديـار نيـةش    

اايا لَيرة ِراستة بـةِرَيز وةزيـر  دارايـ  ِروونـ  كـردةوةش بـةاَلم لـة ماددةكـة نـةهاتووةش بـؤ           املالية واالقتصاد، 
وةزيفةية يا بؤ ايستيسمارةش اةوة يةكش دووش وةكو كاك صباح طوت ش يةعن  اةطةر وةزير دةسةاَلت  اـةوة   

كةس  بةعةقدش كةشوفَيرة يان فةرمانبـةرة يـان اةنـدازيارةش كـا اةطـةر      نةبَيت دوو نةفةر بة عةقد يان سَ  
 .دةسةاَلت  نةبَيت دايبمةزرَينَيت بة عةقدش اةد  بة ض وةزيرةش باواز بَينَيت باشدةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك ِرَيباز فتاح فةرموو
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 :بةِرَيز رَيباز فتاح حممود
 .لةمانبةِرَيز سةرؤك  ثةر

لة ِراستيدا ثَيمواية دانان  اةو ماددةيةش سةبارةت بة عةقدش لة اةساسةوة قسة كردنة لةسةر اةو كةسـانة   
كة ثسثؤِر  دةطمةننش يةعن  اةم ماددةيـة بـؤ اـةوة كةسـانةيةش نـةوةك اـةوة  كـة بـةِرَيز وةزيـر  دارايـ            

كراوةش اةوة  كة اَيستاكة خةريكة بةسةر خؤمان باس  كردش كة شوفَيرَيكةش بةاَلم اَيستا اةو ايستيفادة  ىَل 
تَيدةثةِرَيتش كة لة ساَل  ثار وا بِريـار بـوو كـة عةقـد نـةمَينَيتش اةمسـاَل هةنـدَ  لـة اةنـدام ثةرلةمانـةكان           
داوا  اةوة دةكةنش هةندَيك لةوانة  كة عةقدن دابةزرَينش يةعن  وةكو اةوةية كة فَيَل لة ياسا بكرَيتش لة 

بِريار بوو كة عةقد نةبَيتش بةاَلم هةندَ  كةس كة بةعةقد كراوةش داوا دةكرَيت كة بة اةفزةَليةت كاتَيك وا 
و اةوانةش يةعن  اةطـةر بِريـار وايـةش اةطـةر دام و دةزطاكـان ثَيويسـتيان بـة خـةَلكَيك  لـةو بوارةيـةش اـةبَ             

اـةو عةقدانـة تـةنها بـؤ اـةو      بةدامةزراندن ضاك بكرَيتش نـةوةك اـةوة  كـةوا بةعةقـد ضارةسـةر بكرَيـتش       
كةسانةية كة ثسثؤِرنش من لةطةَل اةو ثَيشنيارةم كة تةحديد بكرَيتش بـؤ اـةو ثسـثؤِريانة  كـة دةطمـةنن و      
زةرورنش يةعن  اةوة تةنها مةهالَيك  زؤر كةم دةطرَيتةوةش ثَيشنيارَيك  تريش اةوةيةكة كةاةو سةالحياتة 

لة وةزارةتةكان بَينَيتةوةش بؤ اةوة  كة وةزارةتةكان بؤخؤيان دةزانن تةنها نةدرَيتة وةزارةت  داراي ش وةكو 
 .كة اةوان كَييان ثَيويستةش كَ  اةتوانن بة عةقد دابةزرَيننش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .امحد كةرةمكة.سوثاسش شوفَيريش ايختيساسةش يةعن  بةهد ش بةِرَيز د
 :امحد ابراهيب عل .بةِرَيز د

 .ز سةرؤك  ثةرلةمانبةِرَي
من ثشتطري  لة ثَيشنيارةكة  ليذنـة  دارايـ  دةكـةمش كـة تـةنها لـة ايختيساسـات  نـادرة بَيـتش بـةاَلم لَيـرة            
ثرسيارَيك هةية بةِراست ش ناكرَيت طرَيبةست بؤ كـاركردن لـة فةرمانطـةكان  هةرَيمـدا بكرَيـتش اايـا لَيـرةدا        

ستةش يان دةسةاَلت  ثةرلةمان و سـوَلتة  قـةزاايش مةبةسـتة    تةنها فةرمانطةكان  دةسةاَلت  تةنفيز  مةبة
لَيرة؟ش يةعن  اايا اةوانيش ناتوانن اةو طرَيبةستة بكةن؟ش ضونكة دةوااري  اي ليب هـةموويان دةطرَيتـةوةش   
ثَيموايـــة لَيـــرة هياكردنةوةيـــةك هـــةبَيتش دةســـةاَلت  دادوةر  اـــةو دةســـةاَلتة  نيـــة خـــةَلك بـــة عةقـــد  

اةمة يةكش دووةمشمنيش ثشتطري  لةو ثَيشنيارة دةكةمش اةوانة  كة اَيستا بة فيَل  بةعةقد دابةزرَينَيتش 
دامةزراون بـة طرَيبةسـتش اةولةويـةت بـؤ دامةزرانـدن بـؤ اـةوان بَيـتش ضـونكة اـةوان لةسـااَلن  ِرابـردوودا             

ماف  اةوةيان هةبَ   دامةزراونش بةفيَل  كاردةكةن لةدةوااريةكان هةنش بؤية لة دامةزراندن هةق  خؤيةت 
 .كة بؤ دامةزراندن اةولةويةتيان ثَ  بدرَ ش سةبارةت بة تةمةنيش

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
امحدش اَيمة باس  عةقدةكة دةكةينش عةقدةكة اايا ايختيساس بَيتش يان وةزير وةكو هةندَ  بةِرَيز .بةِرَيز د

؟ش كَيية؟ش اةوة اَيمة لَيرة باس  اةوة ناكةينش يةعن  ايشارةتيان ثَي  كردش سةالحيةت  هةبَيتش اينجا ضؤنة
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اَيمة اَيستا لةسةر اةو ، (الروز التعاقد للعمل يف دوائر االقليم اال بموافقة وزارة املالية واالقتصاد)ماددةيةكة
 .مةوزوعة قسة دةكةينش فةرموو بةردةوامبة

 :امحد ابراهيب عل .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

كة  منيش هةر لةسةر اةوةيةش باسب لـة مةسـةلة  عةقـد و طرَيبةسـتةش بـة طرَيبةسـت كـار كـردن لـة          قسة
فةرمانطــةكان  هةرَيمــداش اــةَلَي نــاكرَيش اــيال بــة موافةقــة  وةزارةتــ  دارايــ  و اــابوور  نــةبَيت لــة نةســ   

اةطـةر ثةرلـةمان بيكـاتش    ماددةكةش لة ثَيشنيار  ليذنة  داراي  اـةَلَيت بـة موافةقـة  مةهلسـ  وزةراش اايـا      
اةجنومةن  دادوةر  بيكاتش اةو كاتة بة ِرةزامةند  وةزارةت  داراي  اةبَيت بة ثَي  ماددةكـةش يـان اـةويش    
بة ِرازامةند  اةجنومـةن  وةزيـران دةبَيـتش سـةبارةت بةتةمـةنش تةمـةن طرنطـة لـة مةسـةلة  طرَيبةسـتش           

انبـةرَيت  تـةواو دةكـةنش يـةعن  مـاف  خانةنشـينيان       ضونكة زؤر لة فةرمانبةران وةختَيك كة مـاوة  فةرم 
بَيت بةثَي  تةمةنش هـارَيك  تـر لـة فةرمانطـةكان بـة عةقـد دادةمةزرَينـةوةش لةبـةر اـةوة ِرةنطـة اةمـة لـة             
هةندَيك حاَلةت ِرَيطر بَيت لةوة  كة خةَلك  تازة بتوانَيت دابةزرَيتش هةمان فةرمانبـةر لـة شـوَين  خـؤ      

 .مةزرَيتةوةش بؤية تةحديد كردن  تةمةن بة ِرةا  من لَيرة زؤر طرنطةش زؤر سوثاسبة طرَيبةست دااة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز يشار جنب الدين كةرةمكة
 :نورالدين بةِرَيز يشار جنب الدين

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ش اـةوة لـة سـةالحيةت  وةزيـر بَيـتش      من ثَيشنيار دةكةم اةو عةقدانة  كة لـة كـةمدين مووضـةش كـةمدن    

هةزارة ثَيويسـت بـة موافةقـةت  دارايـ  نـةكاتش بـةاَلم اـةو عةقدانـة  كـة لـة مووضـة             151هةزارةش  111
زياترنش اةوان ثَيويست بـة موافةقـةت  وةزارةتـ  دارايـ  و يـان اةجنومـةن  وةزيـران بكـاتش هيـوادارم اـةو           

 .ثَيشنيارة مرَيتة دةنطدانةوةش سوثاس
 :َيز سةرؤك  ثةرلةمانبةِر

 .هةناب  وةزير رةايت
 :وةزير  داراي  و اابوور / بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةبان 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ِرةن  هةية اةطةر بَلَينيش بضَيتة اةجنومةن  وةزيرانش اةوة اةركَيك لةسةر وةزارةت  مالية كـةم اةبَيتـةوةش   
مةوزوعةمان لة اةجنومـةن  وةزيـرانيش تـاوتوَ  كـردش اَيمـة مـيالك لـة        بةاَلم اةوة عةمةىل نيةش اَيمة اةم 

وةزارةت  داراييةش اَيمة اةزانني ضةند كةس لةوَ  هةيةش ضةند كةس ايش  كردووةش دواي  اـةوة باسـةكة    
هاتووة اةو وةزيفة دةطمةنانة كـة ثَيويسـت دةكـات دابـةزرَينش اةوانـة كـة ثَيويسـتة زؤرش خـؤ  اةوانـة لـة           

ةتــ  خوَينــدن  بــااَلش وةزيــر  خوَينــدن  بــااَل خــؤ  دةســةاَلت  وةرطرتــووةش بــةبَ  اــةوة  بطةِرَيتــةوة    وةزار
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وةزارةتــ  دارايــ  اةوانــة تــةعني دةكــاتش مةســةلةن وةزارةتــ  شــارةوان  خــؤ  دةســةاَلت  وةرطرتــووةش بــؤ    
ش وتوومانـة بـؤ وةزارةتـ     ثاككةرةوةو اةمانةش بةاَلم اَيمة لَيرة تةنها مةسةلةكة تةخسيسةش مةسـةلة ميالكـة  

دارايــ ش اــةو هةنــدَيك ميالكــات هةيــة دةطمــةنن دةســت ناكــةونش اــةوة شــةرت نيــة شــةهادات  عوليــا بَيــتش  
هةروةكو باسب كردش اَيستا حاليةن اَيمة سةيارةمان هةيةش لةيةكَيك لة دااريةكان  سلَيمان  وةستاوة سااي   

ت فةترةيةك ايش دةكاتش دوا  اةوةش اـةوة بـةثَي  عةقـدةش    نيةش ضونكة بةو شَيوية ايش ناكةن اةوانةش دَي
ــتش           ــان  ىَل دةبِرَي ــد و زةم ــةوة  كةتةقاع ــة ب ــةمشول ني ــتش م ــةعني دةبَي ــة ت ــت ك ــدا دةكرَي ــد  لةطةَل عةق
ايلتيزامات  لةسةر حكومةت كةمةش عةقدةكة  ايمزا كردووة كة ضؤن ايش دةكـاتش وة بـؤ مـاوة  ضـةنَيك     

هةر هةموو  موسةبةتن لةو عةقدةيةش دوا  اةوة كةباس  اةوة دةكرَيـتش كـة   ايش دةكات؟ش يةعن  اةوانة 
اةم مةوزوعة حةسر كردن  لةوةزارةت  داراي ش بةِراست  حةسر كردن  اةم مةوزوعة لة وةزارةت  دارايـ ش  
تةنها اةوةية هارَيك  تر اةطةِرَيمةوة سةر ش مةسةلة  ميالك و تةخسيي و ثَيويسـت ش اـةو وةزارةتانةيـة    

 .كة لة ال  اَيمة مةعلومة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش ليذنة  داراي  ِرةايتان
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اَيمة لةطةَل ِرةا  هةناب  وةزيرين ِراستة ثَيويستيان بةو تةعيناتـة هةيـةش بـةاَلم تـةنها اَيمـة موالحـةزة        
مةننش يان موتةقاعدنش اةو دةرفةتة لة طةجنان نةستَيننش بؤ اةوة  هةىل كار بؤ اةوة بكةينش اةوانة  بةتة

هةندَيك كةس بدؤزينةوةش هةنديك بة دامةزراندن هةندَيك بة عةقدش تةنها مةبةسـت لـةو تةرحـة  اَيمـة     
 .اةوةيةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش فةرموو
 :يري دارايي و اابووريوةز/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بةِراست  باس لةوة دةكرَيت كة اةوانة  تةقاعود دةبن هارَيك  تر تةعنينيان دةكةينةوةش بـة ثَيـ  قـانون     
وةزير  موختةس بؤ  هةيةش بؤ هةر موةزةفَيك كة ثَيويست  ثَي  بَيتش داوا دةكات دوو سـاَل   12تةقاعد  

تش بة موافةقةت  اةجنومةن  وةزيرانش مةطةر اةوانة بَيتش اَيمة بةنيسبةت  خؤمانةوةش تةمديد  بؤ دةكرَي
بة ثَي  تةدقي   وةزارةت  داراييةوةش زؤر تةدقي مان تيا كردووةش لة هـةر كوَييـةكيش ببيـنني يـةكَيك دوو     

 .مووضة وةردةطرَيت لة حكومةتش يةكسةر ايجرااات دةكةين
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ذنة  ياسا  ِرةايتانلي
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 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اَيمة ِرةا  خؤمان داش ثشتطري  لة ماددةكة دةكةينش وةكو خؤ  بَينَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ةعديلَيكـة لةسـةر   بةِرَيزان اَيستا دوو ِرةاـ  هةيـةش ِرةاـ  ليذنـة  دارايـ  هةيـةش كـة اَيسـتا اةخيوَيننـةوةش ت         
ماددةكةش ِرةا  ليذنة  ياسايش اةوةية وةكوخؤ  بَينَيتةوةش اةم دوو ِرةايـة اةدةينـة دةنطدانـةوةش يةكـةمش     

 .ليذنة  داراي  ااخري سيا ةتان موَيننةوةش بؤ اةوة  بيدةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :بطؤِرَيت بةم شَيوةية  خوارةوةِرةا  ليذنة  داراي  
 .الروز التعاقد للعمل يف دوائر االقليم اال يف االختصارات النادرة بموافقة رئااة  لس الوزراء

 .تةنها لة ثسثؤرية دةطمةنةكان وةبة ِرةزامةند  سةرؤكايةت  اةجنومةن  وةزيران
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

  ليذنةكة اةوة بكاتش اةخيةينة دةنطدانةوةش ِرةا  ليذنـة  دارايـ    اةطةر سةحب  بكةنش اةبَ  اةكسةرةيةت
كة بةو شكلة هاتووةش اةخيةينة دةنطدانةوةش كة خوَينديانةوة طوَيتان لَي  بووش كَ  لةطةَلداية تكايـة دةسـت    

ِرةفـز  كةس لةطةَلدايةش كَ  لةطةَلدانية تكاية دةست  بةزر بكاتةوة؟ش بـة زؤرينـة  دةنـ     11بةرز بكاتةوة؟ش 
 .كرايةوةش اَيستا نةسةكة موَيننةوةش ليذنة  ياساي  بيدةينة دةنطدانةوة

 :علي بةِرَيز عمر عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
  :ا ادة التاسَة عشرة

 .الروز التعاقد للعمل يف دوائر االقليم اال بموافقة وزير املالية واالقتصاد
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بــةِرَيز لةطةَلدايــةش كــَ  لةطةَلدانيــة تكايــة دةســت  بــةرز  22َلدايــة تكايــة دةســت  بــةرز بكاتــةوة؟ش كــَ  لةطة
لــة اةســَل  ثِرؤذةكــةش  16كــةس لةطةَلدانيــةش بــة زؤرينــة  دةنــ  ثةســةند كــراش بــؤ مــاددة     2بكاتــةوة؟ش 

 .فةرموو
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةي .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .11لة اةسل  ثِرؤذةكة كة دةبَيتة ماددة   16ماددة  
 :11ماددة  
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وةزارةت و فةرمانطةكان  هـةرَيب تَيكـِرا  حيسـاب  مانطانـةيان بودهـةكان  ثَيداضـوونةوة لـة وادةيـةك كـة          
ماوةكة  لة دة ِرؤذ لة دوايـ  كؤتـاي  هـاتن  هـةر مانطَيـك تَيثـةِر نـةكات ثَيشـكةش بـة وةزارةتـ  دارايـ  و            

 .وةبةرايةت  ذمَيريار  بكةناابوور  بةِرَي
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :املادة العشرون
اياام  ( 11)يف موعد ال تتجاوز مدتاا  ( موازين املراجعة)تقدم الوزارات ودوائر االقليم كافة  ياباتها الشهرية 

 .مديرية احملاابة/ من نهاية كل شهر اىل وزارة املالية واالقتصاد
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  داراي  ِرةايتان
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ليذنة  داراي  لةطةَل دةق  ماددةكةية وةكو خؤ  بَينَيتةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ليذنة  ياساي  ِرةايتان
 : بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .سةرؤك  ثةرلةمان بةِرَيز
 .ليذنة  ياسا  لةطةَل دةق  ماددةكةية

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .هةناب  وةزير ِرةايت
 :وةزير  داراي  و اابوور / بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةبان 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ايمةش لةطةَل دةق  ماددةكةينش وةكو خؤ  بَينَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ةِرَيزان اةندامان  ثةرلةمانش كَ  اةيةوَيت لةسةر اةو ماددةية قسة بكاتش كةس نييةش باشةش يـةك كةسـَيك   ب
 .هةيةش كاك نةرميان فةرموو
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 : بةِرَيز نةرميان عبداهلل قادر
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
تـةهاوز نـةكاتش اةطـةر     دانـاوةو ايلزاميشـمان كـردووةش كـة مودةيـةكي تَيدايـة و مودةكـةي       اَيمة ماددةكمان 

تةهاوزي كرد ثَيويستة سزايةكي بؤ دابنَين بةِراسَش بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم بـة بِرطةيـةك سـزايةكي بـؤ       
 .نةكردني ياسامان هةية لةم ويتة يدابنَينش اةطةر هَيبةهَيي نةكردش لةبةر اةوة  اَيمة كَيشةي هَيبةهَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ةزير؟سوثاسش هةنابي و
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
حيا  رئيس الدائرة لو دة االن اق اليت يتخلف عن تقديم احليابات اخلتامياة  : اةوةية 11ديارة لة ماددة  

ش كـة  نياة و التعليماات النافاية   لدائرتا، بعد ن اذ ذيا القانون، اىل التحقيق وفق االجراءات القانو 1111لينة 
 .اةمةش اةوةش اةطرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااخري صيا ة موَيننةوة تا بدرَيتة دةنطدان
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
جعاة يف موعاد ال يتجااوز    تقدم الوزارات و دوائر االقليم كافة  ياباتها الشاهرية، ماوزاين املرا  : املادة العشرون

 .مديرية احملاابة/ مدتا عشرة ايام، من نهاية كل شهر، اىل وزارة املالية و االقتصاد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيز لةطةَلدايةش كَي لةطةَلدا نيـة؟ش بـة كـؤي دةنـ  ثةسـند       58كَي لةطةَلداية تكاية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ 
 .11اةصَلي ثرؤذةكة كةدةبَيتة ماددة  لة  11كراش اَيستا بؤ ماددة  

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .11لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددة   11ماددة  

ي 1111ســةرؤكي فةرمانطــة  يةكــةي خــةرهكردن كــة لــة ثَيشــكةش كردنــي حيســابي كؤتــايي ســاَلي           
ــةَل كــ   ــةوَيتش لةط ــةي دوا دةك ــايي      فةرمانطةك ــايي و رَينم ــاري ياس ــي رَيك ــة ثَي ــايةداش ب ــةم ياس ــي ا ار ثَيكردن

 .كارثَيكراوةكانش لَيكؤَلينةوة  لةطةَل دةكرَيت
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة احلادية و العشرون
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لدائرتاا، بعاد    1111ة حيا  رئيس الدائرة لو دة االن اق اليت يتخلف عن تقاديم احلياابات اخلتامياة ليان    
 .ن اذ ذيا القانون، اىل التحقيق وفق االجراءات القانونية و التعليمات النافية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  دارايي؟
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنة  دارايي وةكو دةقي ماددةكةية وةكو خؤي هاتووةش سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

 .لَيذنة  ياسايي
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش تةايدي دةقي ماددةكة دةكةين وةكو خؤي هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و اابووري/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين كة وةكو خؤي بينَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي دةيةوَي لةسةر اـةو ماددةيـة قسـة بكـات؟ش كـةس نيـة؟ نةصـي ماددةكـة موَيننـةوة لَيذنـة  ياسـايي بـا             
 .بيدةينة دةنطدان
 :علي بةِرَيز عمر عبد الرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :العشرون املادة احلادية و

لدائرتاا، بعاد    1111حيا  رئيس الدائرة لو دة االن اق اليت يتخلف عن تقاديم احلياابات اخلتامياة ليانة     
 .ن اذ ذيا القانون، اىل التحقيق وفق االجراءات القانونية و التعليمات النافية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَلدا نية؟ش بة كؤي دةن  ثةسند كراش بؤ ماددة  كَي لةطةَلداية تكاية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ش سوثاسش كَي 
 .11كة لة اةصَلي ثرؤذةكة دةبيتة  11
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 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :11ماددة  

دةبَي اةجنومةني وةزيرانش دةرخستةي حيسابي  اةو قةرزانة  كة ثَيشكةش بـة حكومـةتي هـةرَيب كـراونش     
ردنةوةي شَيوة  خةرهكردنيان بؤ اةو ثرؤذانة  بؤيان تةرخان كراوةش ثَيشكةش بة ثةرلـةمان  لةطَل روونك

 .بكاتش بؤ ثةسند كردني
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :11املادة 
شااريع  على  لس الوزراء، تقديم كشف حبيابات القروا املقدمة حلهومة االقليم، مع بيان اوجا رارفها للم 

 .املخصصة هلا للربملان، للمصادقة عليها
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  دارايي رةايتان؟
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنة  دارايي لةطةَل دةقي ماددةكةية وةكو خؤي هاتووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  ياسايي؟
 :ال سَيد بةزازبةِرَيز عوني كم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنة  ياسايي لةطةَل دةقي ماددةكةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير؟
 :وةزيري دارايي و اابووري/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةينة وةكو خؤي بينَيتةوة

 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة

ــات؟ش نــةرميانش شــوان كــةريبش        ــةوَي قســة بك ــة و اةي ــَي موالحــةزةي هةي ــةمانش ك ــداماني ثةرل ــةِرَيزان اةن ب
 .امحد وةرتَيش كةسي تر هةية؟ش نيةش فةرموون.رَيبازشمجال تاهريش يةشارش د
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 :قادر بةِرَيز نةرميان عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
على  لس الوزراء تقديم كشف حبياابات  : بةيم ضةند ايزافةيةكب هةيةش دةَلَي من لةطةَل نةصي ماددةكةمش

اَيمة بةس قةرزمان نيةش كة اةدرَي بة حكومةت  هةرَيبش مينةحةمشان هةية و موساعةداتيشمان  القروا،
 لااس الااوزراء تقااديم كشااف حبيااابات القااروا و املاانح و علــ  : هةيــةش بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةمش بــوترَي

بؤيـة مـن داوا دةكـةمش     ملياعدات املقدمة حلهومة االقلايم، ماع بياان اوجاا رارفها للربملاان للمصاادقة عليهاا،        ا
مينةح و موساعةداتيش ايزافة بكرَيش لةبةر اةوةي اةوانةش اةدرَي بة حكومةتي هةرَيمي كوردسـتانش بـؤ   

 .اساةوةي اةو ثةرلةمانة بزانَي ضؤن سةرف دةكرَي و ضؤنيش بةكار دَيتش سوث
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز كاك شوان فةرموو
 :بةِرَيز شوان كريب كابان

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من يةك ثرسيارم هةيةش بةراسَ هةم لة لَيذنة  دارايي و ياسايي و هةم لة بةِرَيز وةزيرش اةو كةشفةي كـة  

دواي سـةرفش اةطـةر سـةرف كرابـَي اـةو قـةرزةش ضـي        تةقديب دةكرَي بؤ ثةرلةمانش مك بيان اوهـة صـرفهاش   
ايستيفادةيةكي هةية بَيتـة نـاو ثةرلـةمانش للمصـادقة عليهـا؟ش يـةعين كـة تـؤ ثارةكـة سـةرف كرابـَيش اَيمـة             
موسادةقة لةسةر ضي بكةينش يةعين من اةوةم بؤ تةوزيح بكةنش اةطةر سةرف نةكرابَي و بَيتـة ثةرلـةمانش   

ةقي ماددةكةمش بةس بةِراسَ اةطةر اةو قةرزة سةرفيش كرابَي بؤ اـةو ايشـةي   اةوة واريدة و من لةطةَل د
بؤي وةرطرياوة قةرزةكة بَيتة ثةرلةمانش لةسةر ضـي اَيمـة موصـادةقةي لةسـةر بكـةين؟ش لةسـةر شـتَيك كـة         

 .سةرف كراوة وتةواو بووة؟ش من ثرسيارةكةم اةوةية وش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيباز فةرمووبةِرَيز ر
 :رَيباز فتاح حممود بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي قسةكةي كاك نةرميان دةكةمش لةوةي كة مينةح و موساعةداتيش ايزافـة بكـرَيش بـةيم لةطـةَل     
ر اةوةشش اةطةر اةم قروزة  كة اةدرَيتش اةطةر ثَيشد بِريار درابَي لَيرة وةكو كاك شوان باسـي كـردش اةطـة   

ثَيشــد بِريــاردرابَي لــة مةشــاريَةكةش ثــَيب وا بــَي هــيضش تــةنها وةكــو ااطــادار كردنــةوةش اةطــةر نــا ثةرلــةمان  
تةاسريَيكي نابَيش بةيم باشد واية ثَيش اةوةي كة مةشاريَةكة بِرياري لـَي بـدرَي و بَيتـة ثةرلـةمانش وةكـو      

كة اةوةيـةش سـاَلي ثـاريش اـةو ماددةيـة       مةشروعةكاني تريش ثةرلةمان قةراري لَي بداتش قسةيةكي تريش
هةر نووسرابوو لةناو بودهةداش اَيمة هيض شتَيكمان نةبيين بَيتة ثةرلـةمانش اايـا تـا اَيسـتا هـيض وةرطـرياوة       

 .يان وةرنةطرياوةش اةبواية هوابي اةو ثرسيارة بدراباوة وش سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز كاك مجال فةرموو
 :ابراذيم حممد طاذرةِرَيز مجال ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قسةكامن كرانش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز كاك يشار فةرموو

 :بةِرَيز يشار جنب الدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
و قةرزة لة كوَي وةردةطرَي بةرلةوةي حكومةت هةر قةرزَيك وةربطرَيش دةبَي ااطاداري ثةرلةمان بكاتةوةش اة

و بؤ كـوَي وةردةطرَيـت و ضـةند وةردةطرَيـتش فـاايزي اـةو قـةرزة ضـةندة و ضـؤن دةيداتـةوة؟ بـةر لـةوةي             
قةرزةكــة وةربطــرَيش رةزامةنــدي ثةرلــةمان لةســةر اــةو مةســةالنة وةربطــرَيش اينجــا دواتــر كشــوفات و           

 .حيساباتةكةي بداتة ثةرلةمانش سوثاس
 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

 .امحد فةرموو.سوثاسش بةِرَيز د

 :وةرتَيابرهيب امحد .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش لةطةَل اةو اي ترياحة دام كة كاك نةرميان كرديش كة مينةح و موساعةداتيش لةطـةَل قةرزةكـة زيـاد    

ةجنومــةن  وةزيــرانش لــة ض بكــرَي بــؤ ماددةكــةش خــاَلَيكي ديكــة لَيــرةش كــات ديــاري نــةكراوة بــؤ اــةوةي كــة ا 
وةختَيكدا تةقدميي كةشفي حيساباتي خؤي دةكات بؤ ثةرلةمان؟ش اايا لة كؤتايي سةنةي مالية؟ يان با كـات  

 .دياري بكرَيش ضونكة بةبَي دياريكردني كاتش رةنطة لَيرة نةقسَيك لة ماددةكة هةبَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خةلةكانش هةنابي وةزير فةرمووزؤر سوثاسش تةواو بوو مودا
 :وةزيري دارايي و اابووري/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ثَيشةوة اةمةوَي اةوة بـاس بكـةمش اَيمـة هـيض قـةرزَيكمان وةرنـةطرتووة نـة سـاَلي ثـارو نـة اةمسـاَليشش            

تش لة ماددة  ثَينجداش مينةح و تةبةروعات لة دووةمش باس لة مينةح و تةبةروعات كراش اةويش داخل بكرَي
اـريادات بـاس كـراوة و وةزيـري دارايـي تـةخويل كـراوة كـةوا بـؤ اـةم مةبةسـتةي كـة وةراـةطريَيت بـؤ اـةم                
مةبةســتة ســةرئ بكــات و موصــادةقةي لةســةر بكــاتش لــةوَي مةســةلةي مينــةح و تــةبروعات اــيد هــاتووةش   

يةش قـةرزةكان اةطـةر بَيـتش اـةوة بـة ليسـتَيك تةقـدميي اـةكات و         لَيرةشدا اـةوة مةهليسـي وزرا بـةو شـَيوة    
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وةههي سةرفةكةشي تةقديب اةكاتش بؤ اةوةي موصادةقةي لةسةر بكاتش بؤية نةصي ماددةكة بةو شَيوةية 
 .هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيـتش ثةرلـةمان بيزانَيـتش    بةس قةرز ثَيش اةوةي وةربطريدرَيش لة ناو قانون شتَيكي وا هةبَيش ثَيش وةريبطر
ضــونكة اــةوة مةســةلةيةكي زؤر حةساســةش ثةرلــةمان بيزانَيــتش ثاشــانش مــن اــةزامن ناتانــدةنَيش اينجــا           
صيا ةيةكي وا حازر بكرَيت اةطةر حكومةت ويسَ قةرز وةربطرَيش اـةو مةهالـةي هـةبووش بـا ثةرلـةماني      

 .كوردستان ااطادار بَي
 :يري دارايي و اابووريوةز/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

قةرز وةرطرتنش اَيمة وةكو حكومةتي هةرَيبش بؤمان نية قةرز وةربطرينش ايال لة رَيطاي حكومـةتي عرياقـي   
 .فدراَلةوة نةبَيتش هةر وةختَيكيش وةربطريَيتش اةوة بؤ ماددةكةي تيدا اةكرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةش قــ  ــةرز        زؤر تةبيَي ــدة ق ــةرَيب اةوةن ــةتي ه ــَيش حكوم ــةمان بزان ــةيم ثةرل ــةنابتبش ب ــةَل ه ــن لةط ةينا م
 .وةراةطرَيش بؤ اةوةي تووشي ايشكاليات نةبَي ضاكةش زؤر تةبيَيةش كاك نةرميان فةرموو

 :قادر بةِرَيز نةرميان عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دا ضارةسـةري اـةوة كـراوةش بـةيم لـة       5دش كة لـة مـاددة    بةِرَيز هةنابي وةزيري دارايي ااماذة  بةوةي كر

ت يد مبال  التربعاتش بةس تربوعاتـة و اـةوةش متـنح للـوزارات و     : دا ضارةسةر نةكراوةش بؤ؟ش اةَلَي 5ماددة  
ش بؤية اَيمة قسةمان لةسةر حكومةتةش اةوانة  كة ثَيشكةش اةكرَي بةحكومةتش قةرز املرتبطةالدواار  ري 
موساعةداتةش بؤية اةمة هياوازة لةوةي كة بةِرَيز هةنابي وةزير باسي كردش بؤيـة مـن ثَيشـنيار     و مينةح و

 .دةكةم اةوة مرَيتة دةنطدانةوة
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اي اةو قةرزة دةربارة  وةرطرتين قةرزش لة حةقي ةتداش اةطةر هات و بابةتَيكي سداتيجي بَيش حكومةت داو
بكات وش عيبئَيكي سداتيجي ماتة سةر دةوَلةتش اةو كاتة اةتوانَيت ثَيشـد داواي رةزامةنـدي لـة ثةرلـةمان     
بكاتش بةيم اةطةر لة قةرزي خؤيش كة ناشيةتش لة حكومةتي ايتيحاديةوةش بةراسَ اةوة ضـؤن ااطادارمـان   

ةبَيتـة هـؤي تـةاخري بـووني ايجرااـاتي وةرطـرتن و       بكاتةوة؟ اـةو ااطـادار كردنـةوة و موصـادةقةي اَيمـةش ا     
 .هَيبةهَيكردني قةرزةكةش سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

واهلل بــة عةكســةوةش مــن اــةبينبش قــةرزش قــةرزةش زةرااــي  لةســةرةش رســوم دَيتــة ســةريش بــؤ اــةوةي خــؤت     
ش يـان وةرينـةطرَيش بؤيـة زؤر    نةبةستيتةوةش ثةرلـةمان مةسـئوليةتي لةسـةرةش قـةرار بـداتنش يـان وةريبطـريَ       

تةبيَية كة صيا ةيةكي وا بكرَيـتش اـةوة رةاـي منـة وةكـو يـةك لـة اةنـدام ثةرلـةمانش بـةيم اةمينيتـةوة            
 .ثةرلةمان قةراري لةسةر بداتش نيزامية؟ش فةرموو

 :رَيباز فتاح حممودبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نةطرياوةش قسةكة لةسةر اةوةنا كة حكومـةتي ايتيحاديـة يـان نـا؟     لةسةر اةوة  كة قةرز وةرطرياوةش يان وةر

بةيم من ااطادارم لةسةر اةوةي كة اَيستا تةواريةكانش تةواريش موستةشفا كة ايشي لةسـةر دةكـرَيش اـةوة     
 .من زانيبَيتبش لةسةر قةرزي بانكي نَيودةوَلةتيةش اةوة منوونةيةك كة من ااطادارم كة وةرطرياوة

 :وةزيري دارايي و اابووري/خ بايز تاَلةبانيبةِرَيز شَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة هيض قةرزَيكمان وةرنةطرتووة وش تةاكيد دةكةمةوة وش مةوزوعَيكي اةوةي كة كاك نةرميان باسي كردش 
ومةتـدا  اةمة باسي  وةزارات و دةوااري دةكاتش وةزارات يةعين حكومـةت بـةقوربانش اةوةاـةَلَي لـة حك    : اةَلَي

 .هيايةش وةزارات يةعين حكومةتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةوة اةَلَيش قةرزمان وةرنةطرتووةش و نيشة وش اينجا اةطةر موستةمسةكت هةيةش بَينةش ثَيمان خؤشة
 :وةزيري دارايي و اابووري/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

قةرز خةستةخانةيةك اةكرَيش اَيمة لَيرة قةسدمان مةبالي ي نةقدية كة بـؤ حكومـةت    اةطةر هاتوون و بة
بَيش اَيمة هيض مةبلة َيكي نةقدميان وةرنةطرتووةش كة بَيت بؤ حكومةت و رةايسـي وزرا ليسـَ ثـَي بكـاتش     

 .اةوة بؤ مةشاريَةش مةشاريَي ثَي اةكةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اييش ااخري صيا ةتاندةست خؤشش لَيذنة  ياس
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :صيا ةي ماددةكة بةم شَيوةية بوو

 .على  لس الوزراء ااتحصا  موافقة الربملان، قبل اقرتاا اية مبال ، مع بيان املشاريع اليت ختص  هلا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةدةينـة دةنطـدانش كـَي لةطةَلدايـة تكايـة دةسـَ بـةرز بكاتـةوة؟ش زؤر سـوثاسش كـَي           بةِرَيزانش اةو ثَيشـنيارة  
 .لةطةَلدا نية؟ش يةك كةس لةطةَلدا نيةش بة زؤرينة  دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددة  دواتر تكاية

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :13كة دةبَيتة ماددةي  11ماددة  

هةموو وةزارةتةكان و اةو فةرمانطانة  كة بة وةزارةتةوة نةلكاونش ثابةند دةبن بة دابةش كردني خةرهي 
وةطةِرخســنت و وةبــةرهَينانش بةســةر ثارَيزطاكــاني هــةرَيبش بــة ِرضــاو كردنــي رَيــذة  دانيشــتواني هــةر           

 .ةرهي ناو وةزارةتثارَيزطايةك و اةو ناوضانة  زياني زياتريان بةركةوتووةش دواي دةركردني خ
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : 13ا ادة 
تتوىل مجيع الوزارات و الدوائر غري املرتبطة بوزارة، بتوزيع الن قات التشغيلية و االاتثمارية، على حمافظات 

 .ااتبعاد مصاريف مركز الوزارة االقليم، بمراعاة الهثافة اليهانية لهل حمافظة و املناطق االكثر تضررا، بعد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  دارايي رةايتان؟
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . لَيذنة  دارايي ثةسندي ماددةكة اةكات وةكو خؤي كة هاتووة وبينَيتةوة وش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نلَيذنة  ياسايي رةايتا
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين كة وةكو خؤي بينَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير؟
 :وةزيري دارايي و اابووري/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كة وةكو خؤي بينَيتةوة اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ش دوو كـةس قسـةي   11كـة لـة اةصـَلي ثرؤذةكـة مـاددة        13بةِرَيزانش اةنداماني ثةرلةمانش لةسةر ماددة  
 .هةيةش كاك شَيرزاد و كاك فازَلش فةرموون

 :شريف احلافظبةِرَيز شَيرزاد عبد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكةمةوة كة هنيش اةوة دانيشتووانش بؤ ضِري دانيشتووان تةوزيك دةكـرَي اـةو مةبلة ـةش    من اةوة دووبارة 

زؤر زةرووية كة باسي اةوة بكرَيتةوةش طةرميان و ضةمضةماَل و كةالر و كفـريش اـةو وةزعـة سياسـيةية كـة      
يان زةرةمةنـدن  ثَيشديش باسب كردش اةوة مرَيتة ناوةوةش ضونكة اةوة مةسةلةي زةرةر بوون نيةش هةنـدَيك 

و هةنــدَيكيان ِرةنطــة زةرةرمةنــد نــةبنش بــةيم لــةو بةينــة زةرةمةنــد دةبــنش لــةو دانيشــتوانة  كــة كــؤثي     
 .خؤراكةكانيان هةموو لة كةركووكة وش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز كاك فازل فةرموو
 (:بةشارةتي)حممد قادر فا لبةِرَيز 

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س
اــةم ماددةيــة هــةر ضــةند بــة يــةك دَيــر هــاتووةش باســي يةكخســتين تَيكــِراي اــةو هينــة اــةكاتن بودهــة      

 دامةزراوةي يةك نةخراوةي لة ماوةيةكداش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش زؤر سوثاسش قسةي نيةش بةِرَيز لَيذنة  دارايي رةايتان11بازتداش بِرؤوة سةر ماددة  
 :ااراس حسني حممود.ز دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة تَيبيين خؤمان داش ماددةكة وةكو خؤي ثةسندة بينَيتةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة رةاي خؤمان دا لةسةر ماددةكةش اَيستا داوا دةكةين مرَيتة دةنطدانةوةش سوثاس

 :ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

 هةنابي وةزير؟
 :وةزيري دارايي و اابووري/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش لةطةَل ماددةكةين وةكو خؤي بينَيتةوة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة موَين       ــتا اةصــَلي ماددةك ــةطرتش خــةال ش اَيس ــيان وةرن ــةبووش موداخةلةكةش ــة ه ــةك موداخةل ــةوة و ي ن
 .اةخيةينة دةنطدان

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تتوىل مجيع الوزارات و الدوائر غري املرتبطاة باوزارة، بتوزياع الن قاات التشاغيلية و االااتثمارية،        : 13ا ادة 

ررا، بعد ااتبعاد مصااريف  على حمافظات االقليم، بمراعاة الهثافة اليهانية لهل حمافظة و املناطق االكثر تض
 .مركز الوزارة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلة تكاية دةسـَ بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ش بـة كـؤي دةنـ  ثةسـند كـراش بـؤ              
 .12لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددة   13ماددة  

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي ث
مـان    9يةكخستين بودهة  هةموو اـةو دامةزراوانـةي يـةكيان نةطرتووتـةوةش لـة ماوةيةكـدا كـة لـة          :12ماددة  

 .تَيثةر نةكات
 :علي بةِرَيز عمر عبد الرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اشهر 9تو يد موازنة مجيع املؤايات اليت مل تتو د، خس  مدة ال تتجاوز  :12املادة 

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 هةنابي وةزير؟
 :وةزيري دارايي و اابووري/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل اةوةداين كة ماددةكة وةكوخؤي بينَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ِرَيزانـة اةيانـةوَي موداخةلـة بكـةنش     بةِرَيزان كـَي اةيـةوَي لةسـةر اـةم ماددةيـة قسـة بكـات؟ش بـةَلَيش اـةم بة         
ش نـةرميانش تـةواوش كةسـي تـر     عظيماة امحدش بياللش كاردؤش برييظانش شَيرزادش فازَلش .كاروانش سيوةيلش بةيانش د

 .هةية؟ش نيةش فةرموو كاك كاروان
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 :امحد بةِرَيز كاروان صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َينمةوةش اةوة لة خولي دووي ثةرلةمانيش اةو خاَلة تةاكيـدي لةسـةر   ثَيب باشة اةوةي بة بريي بةِرَيزتان ب

كراوةش هةروةها ايلتيزاماتي بـؤ حكومـةت دروسـت كـردووةش حكومـةت هَيبـةهَيي نـةكردووةش هـةروةها لـة          
ش حةز دةكةم هةنابي وةزيري دارايي كـة نوَينـةري حكومةتـة لَيـرةش كؤمـةَلَيك      1111ساَلي ثار لة بودهة  

ــةو بِرطــة ي ــة بودهــة   ل دا حكومــةت ايلتيزامــاتي خــؤي بةرامبــةر بــة بِريارةكــاني   1111اســايانة  كــة ل
ثةرلةمان هَيبةهَي نةكردووةش بة تايبةتي اةو خاَلةش مـن ثـَيب وايـة اـةو خاَلـة ثَيويسـت بـةوة دةكـاتش مـن          

 .بةش بة حاَلي خؤم داوا لة حكومةت بكةم دةست لة كار بكَيشَيتةوة
 :نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

تؤ موازةنة اةكةيتش اةطةر اةتةوَي حكومـةت دةسـت لـة كـار بكَيشـَيتةوةش اـةو وةزيـرة ايتيجـواب بكـرَي و          
ثاشان دةنـ  ناهَينيـت و اةضـَيتةوة و تةهديـدي سـي ةي ثـَي اةكرَيتـةوة و قبولـة لةسـةريش تكايـة تـةواوش            

 .بةِرَيز سيوةيل خان فةرموو
 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
بة نيسبةت اةو ماددةيةش تةبَةن ثاريش با ان كردش دوو ااسايشةكة تةوحيد نةكرايةش اةو ساَليش اةطـةر  

تو يد موازنة مجياع املؤاياات الايت مل تتو اد، خاس        :هةر ياسيةكة دةري بكةينش ايستيفادة  نيةش دةَلَي
 .؟ سوثاسة اعس ؟، فما ذي االجراءاتاذا جتاوزت املداةمنيش دةَلَيبش و اشهر،  9مدة ال تتجاوز 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش اةمة بؤ تةوحيـدةش اـةوةي نـةكراوةش ثَيشـد قـانون هـةبووةش اةطـةر هيهـةتي ثةيوةنديـدارتان لـة           
 .لَيذنةكان داواتان نةكردووةش خةتاي اَيوةيةش خةتاي اَيمة نيةش رَيزدار بةيان امحد فةرموو

 :حسن كؤضةري امحدبةِرَيز بةيان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دا هاتيـة بـؤ ايكطـرتيَن هـةمي دام و دةزطـاش كـو حـةتا هةنوكـة          1116لة راسَ اةظ بابةتَي هةنَي لة ثرؤذا ياسـايي  

 .نةهاتينة يةكطرتنش اةز ثرسياري لة ثةرلةمانَي بةِرَيز دةكةمش اايا بؤ ضي هةتا هةنوكة بِريارا ثةرلةمانَي
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س

 .تكاية بةرنامةش اايا بؤش اةوة مةهالَيكي ترةش تكاتان لَي دةكةم وةرنةوة سةر ماددةكة تا زوو
 :بةِرَيز بةيان امحد كؤضةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةبَيكي        ــةظ ســاَلةش داواي يــةكطرتن بكــةينش كــو يــةكطرتن مةتَل ــذم زةمــان ضــية ا ــةز دةبَي ــةش ا هــةر اةظةي

 .اةز بنوسني لةظَيرَي هةماوةريةش
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوشكبش قانونَيك هـاتووة لَيـرةش رةايـت لةطةَلـة يـان لةطـةَل نيـةش باشـة يـان خةراثـة؟ش اةطـةر خةراثـة الي             
 .امحد وةرتَي.اةدةينش اةطةر باشة حةولي بؤ اةدةينش بةِرَيز د

 :امحد ابراهيب وةرتَي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـان  بودهـةي اـةو دامةزراوانـة  يـةك نـةخرانش ايجرااـات         9ثرسيارةكةي من اةوةيةش اةطةر لة مـاوة   

 ضية؟
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوها اةتواني لة لَيذنةكةي خؤت بة دواداضووني بؤ بكةي بة رَيطاي اوصوَلي لـة ثةرلـةمان ايشـي لةسـةر     
 .بكةنش بةِرَيز بيالل سلَيمان فةرموو

 (:بالل)ز امحد سلَيمان عبداهللبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكخسـتين تَيكـراي اـةو    : من ثَيشنيار دةكةمش تةنها كةليمةي بودهة  لَي البـربدرَيش يـةعين واي لـَي بكـريَ    

 .مان  تَيثةر نةكاتش سوثاس 9دامةزراوانة  رَيك نةخراونش لة ماوةيكدا كة لة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .باسي بودهة اةكةين اَيمة
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيب واية هةموومان لةطةَل اةو دةقةينش بـة اامـاجني يةكخسـتين بودهةكـة بـؤ اـةوةي دامـةزراوةكان يـةك         
مرَينش تةبَةن اةمة كـار ااسـاني دةكـات بـؤ دمـةزراوبوون بـؤ كـاري رةقـابيش هطـة لـةوةشش بـةالي منـةوة             
طرنطة اَيمة لة ثةرلةمانش بؤ هَيزي ثةرلةمانش يان بـا بَلـَين بـؤ بـةهاي ياسـاكان و بريارةكامنـانش ياسـايةك و        
بِريارَيك دةرنةكةين كة دةزانني هَيبةهَي ناكرَيش يةعين ضةندين ساَل اَيمة تةاكيد دةكةينـةوةش هَيبـةهَي   

دةكرَيـتش   اـةركي ثةرلةمانـةش اَيمـة ثَيمـان وايـة     ناكرَيش ميكانيزمَيك دانَينيش اةطةر هَيبةهَي نـةكراش اةمـة   
 نـةكراش  مانطا لةشةش دانَينيش اةوة ميكانيزمي نةكرا اةطةر اةوةش بؤ هةية قانون خرَيشبيةك بودهة دةكرَي
  بكرَيش اةوةي بؤ هاندانَيكةش اةمة واية ثَيب اةكةينش بودهةكةيان تةمجيدي اَيمة

- :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .برييظان بةرَيز دو ،ري جتت اءلوا باخل

 :سةرهةن  ا اعيل بَيريظان بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 .كرا قسةكامن  سوثاس زؤر شثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
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 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .حافز شَيرزاد بةرَيز سوثاس زؤر

 :شريف عبداحلافظ شَيرزاد بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 دا ماوةيةك لة نةخراون يةك دامةزراوانةي اةو تَيكِراي بودهةي يةكخستين لَيبكةينش ااوهاي باشة ثَيب من
 ثار اةوةي وةكو اةوةش با بةيم برِبَيتش لَي بودهةيان مووضة  ةيري بة شنةكات تةاخري مان  شةش لة كة

 ليذنةي ماليةو ليذنةي َبةراس دووةميانش بكةنش اةوشتة نةهَيَلني بكةينش اةوة خؤمان با ثةرلةمان نةبَيش
  سوثاس زؤر شكرد كفري كةالرو و ضةمضةماَل لة  ةدريان ياسايي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .بةشارةتي فازَل بةرَيز سوثاس

 (:بةشارةتي) قادر حممد فا ل بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 كـة  دامةزراوانـةي  اـةو  تَيكـِراي  دهـةي بو يةكخسـتين  ماددةية لةم اةكةمش ثَيشووم لةهةَلةي لَيبوردن داواي 

 مـن  ش؟ثَيئـةكات  دةسـت  مانطـةوة ( 9) كـام  لـة  بـةيم  شنـةكات  تَيثـةرِ  مـان   شـةش  لـة  اةَلَي كة نةخراون يةك
 لةيةكخسـتين  بـاس  ماددةيـةدا  لـةو  هةر شدووةم يمانطةكة( 9) شنةكات تَيثةر ساَل كؤتايي لة اةكةم ثَيشنيار

َ  ضـونكة  شبودهةكـةيانا  لةطةَل يةكبخرَين مةزراوةكانيشدا اومَيدةوارم من دةكات بودهةيان  اةمـة  بةراسـ
 يةكخســتين هــةم بودهةكــة يةكخســتين هــةم هاوويتيــانيش بــؤ هــةتا كــردووةش دروســت طــةورةي طرفتَيكــي

 دةكةمـةوةش  دووبـارة  ثَيشـنيارةكةم  وة شبكـريَ  طرفتة اةم ضارةسةري و طرفتَيكة اةمة ضونكة شدامةزراوةكان
 . سوثاس زؤر ؟مان  شةش كام نةكراوة دياري ضونكة مانطةش شةش اةم نةكات تَيثةِر ساَل كؤتايي لة
 : ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 تـةواو  ميزانييةكـة  مـانطيش  شـةش  لةطـةلَ  مـاوة  مـان   شـةش  شهَيهَيشـتووة  بـة  مانطمـان  شةش اَيستا خؤي
 اـةوة  اةطـةر  داهـاتوو  سـاَلي  لـة  بَينن بةرَيزانة اةم بَيش باقي عومريش اةطةر شدابنرَي ِرادعَي اةطةر شاةبَي

 .فةرموو خان عظيمة دروستةش هةبَيش ِرادعَي يةعين شبكرَي لةطةَل تريان حيسابَيكي اةوها نةبووش
 :حسن الدين جنب عظيمة بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 كوردسـتاندا  ميهـةريَ  لـة  دامـةزراوةكان  نةطرتنـةوةي  يـةك  كـة  دةراةخات اةمة ماددةية اةم بؤخؤي ديارة 

 لةشـةش  كـة  لةماوةيةكـدا  كـراوةش  ديـاري   ماوةكةشي كة راستيدا لة نيطةرانيية مايةي اةمة خؤي بؤ هةيةش
 مــان  شــةش اَيسـتا  شكــرد تَيثـةري  ســاَليش لـة  دانــراو بــؤ مـاوةي  ثــاريش سـاَلي  اةمــة شنـةكات  تَيثــةِر مـان  

 سـوودي  اةمَينَيتةوةوش خؤي وةكو هةر ةبَيتن ايجراااتَيك هيض يةكخنةستنةوةية اةم بةراسَ شدابنرَيتةوة
 . سوثاس شنييةو
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 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .فةرموو نةرميان كاك سوثاس

 :قادر عبداللة نةرميان بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 دانيشـتنمان  كـاتي  لـة  اَيمـة  وشنـةكرا  هَيبـةهيَ  وشبودهـة  ثـِرؤذةي  لـة  هـةبوو  بةنـدمان  هةمان ثارساَل اَيمة
 سـيَ  داواي ثارسـالَ  خؤيـانش  داواي لةسـةر  ااسـايشش  بةتايبـةتي  نةطرتؤتـةوة  يـةكيان  كة اةواليةنانةي طةَللة

 ســَي اــةم ثارســاَل اَيمــة شزيــاتر لــةوة نييــة ثَيويســت هيضــمان كافييــة ةواــة وتيــان شكــرد اَيمــة لــة مانطيــان
 اةمسـاَليش  بؤيـة  نةطرتؤتةوةش يةكيان و تَيدةثةِرَي مانطة سَي اةم بةسةر ساَلَيك اَيستا شو ثَييان مانطةماندا
 يــةكيان مــان  ســَي بــة شمــانطيش شــةش بــة مانــةوكردو ش بــةَلكودانــاوة مانطمــان ســَي نــةك شــَيوة بةهــةمان
َ  اـةكات  ثَيويسـت  اةمـة  بؤيـة  ؟ةطرنـةوة د ديـةك  كـةي  بؤ شمانطةكة شةش بة شساَلَيك بؤ نةطرتةوةش  بةراسـ
 و كاردؤ كاك بةِرَيز بؤضوونةي اةو لةطةَل من بؤية شدابنرَي زايةكس دةكات ثَيويست بؤية شدابنرَي ِرادعَيك

 نـةك  شدابنـريَ  مـانطيش ( 3) ش بـؤ اـةوةي  نـةبَيت  مووضـة  تـةنها  شبـرِبيَ  لَي بودهةكةيان بةيم شَيرزادامش كاك
 شمـان   9 دوايهـةم   خَيـرة  اَيمـة  اَيسـتا  شكـرد  مانطييـان  سـيَ  داواي خؤيان اةوان ثارساَل اَيمة شمان  شةش

 شبرِبَي اةوةي بؤ ِرادعَيك بكرَيتة كة دةكةم ثَيشنيار من بودهةيةش اةو وة ش؟دادانَيينةوة بؤ تريشيان ساَلَيكي
 بــةرَيز شبودهــة ســةر كردؤتــة زؤري كاريطةريــةكي يةكنةطرتنةوةكــةيان اةمــة ثاشــان نــةبَيش مووضــة تــةنها

 اــةم ناردؤتــة ثرؤذةيــان كؤمــةَلَيك كوردســتاندا هــةرَيمي لــة مــني دةزطــاي منوونــة بــؤ شثةرلــةمان ســةرؤكي
َ  هـاتووةش  سـَيكتةرةكاندا  لة كة ثةرلةمانة  بـؤ  شنييـة  ديـار  ثَيـوة  روونييـةكي  هـيض  نامةتي يـةوش  زؤر بةِراسـ

 هـيض  بـةبيَ  شدانراوة بؤ مليؤني 328 مليارو19 ثِرؤذةيةش( 19) كة نؤزدة بِرطةي تا يةك بِرطةي لة منوونة
 نةطرتؤتــةوةش يــةكيان كــة لةبةراــةوةي مــني دةزطــاي كــة اةكــةم بــاس منوونةيــةك ضــةند مــن روونييــةك
 ضـي  اةمة اةكاتش ي هَيبةهَي ش(نَيت بَيستون) كؤمثانياي كة 91 سلَيماني /طةرميان 11 بِرطةي نووسراوة

ــةعين ؟ يــة ــة؟ ضــي ســلَيماني شطــةرميان ي  نووســراوة 13 ش 93 ثَينجــوين نووســراوة 11 بِرطــةي ثاشــان ي
 بـيَ  بـة  ثِرؤذيـة  11 نزيكـةي  اةمـة  يـةعين  ش95 ثَينجوين طةرميان نووسراوةش 12 ش 92 قورةتوو شارباذَير
 زةرورةش زؤر بؤيـة  شبؤمـان  بكةنـةوة  روونيشـي  ثةرلةمانـةوةوش  ضـادوَيري  ذَيـر  بكةوَيتـة  بَيت ديار كة اةوةي
  مـان  سـيَ  لـة  وة نةطرتؤتـةوة  يـةكيان  كـة  دةزطايانـة  اـةو  يةكطرتنـةوةي  بـؤ  بكـةين  زةخـت  زؤرترين اَيمة

 .تَينةثةِرَي
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 . لةوبارةيةوة هيض وةزير هةنابي بووش تةواو موداخةلةكان اَيستا سوثاس
 : اابووري و دارايي وةزيري/تاَلةباني بايز شَيخ بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز
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 مديرياتي و وةزارةت و ايةتيبةِرَيوةبةر دةزطاو اةو ااوا كة اةوةداين لةطةَل حكومةت وةكو اَيمةش وةيهي
 كـة  اةوةشـييان  وة نةطرتؤتـةوةش  يـةكي  َيسـتا ا هةيـة  تَيدا هةندَيكيان اةمانة فَلةن وة يةكبطرنةوةش عامانة
 نةطرتؤتـةوة  يـةكيان  فَلـي  بـة  كـة  وةزارةتانـةي  اـةو  بطرنةوةش يةك بةفَلي با نةطرتؤتةوةش يةكيان بةفَلي
 اـةو  هةيـةش  تكايةم اةو هةر شخصيش هةروةكو خؤم من بكرَيش ةاةو لةسةر تةاكيد هةنابتان باشةش ثَيمان

 تةاكيديش من وة دةكةمش سوثاستان بةراسَ يةكبطرنةوة كةوا بدرَي هةوَل هةقة اةوة كة هةيةش رهايةشب
ــةم  وة ثَيــدراش مانطيــان( 9) موازةنــةيا لــة ثَيرارةكــةش وشثَيــدرا مانطيــان( 9) موازةنــةيا لــة ثارةكــة دةك

 ثَيش هاتؤتة تري مانطي شةش ستااَي اةمساَليش
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .موَينةوة سيا ةتان ااخر ياسايي ليذنةي اَيستا شسوثاس زؤر
 :بةزازسَيد  كمال عوني بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 .دةبَي شَيوةية بةم 12 ماددةي سيا ةي
 .31/11/1111 ااقاراذ مدة خس  تتو د مل اليت املؤايات مجيع موازنة دتو 

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .رةفي  كاك فةرموو سوثاس زؤر

 :قادر صابر رةفي .د بةرَيز
 . ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 مرَيــتة  نةطرتـةوة  يـةكيان  اةطـةر  ثةرلـةمانش  دابنـريَ  ِرادعَيـك  كـة  كـرد  اةوةي ثَيشنياري برادةرَيك ضةند
 .دانةوة دةن 

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .نةرميان كاك فةرموو هةبووش نوقتةت كاروان كاك ثاسسو زؤر

 :قادر عبداللة نةرميان بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 نـةخَير  شدانـا  مانطمـان  شـةش  ثـار  وتـي  كـة  دارايي وةزيري هةنابي بةِرَيز بؤ بووش كردنةوةيةك راست هةر 

 دةرضـووش  سـيَ  مـانطي  لـة  بؤيـة  شدانـا  مـان مانط سـيَ  شهـات  كؤتـايي  1/9 لة داانودةرمانضو سَي مانطي لة اَيمة
  بووش ةمانط( 3)اةو لةسةر داكؤكيمان زؤر بووينش تايبةتدمةند ليذنةكة اَيمة اةوة لةبةر شبوو 1/9 تا بةيم

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 دووكةسـيش  ؟ضـي  نـةكرا  اةطـةر  دابنـريَ  ِرَيطايـةك  اـةوةي  لةطـةلَ  بكـات  قسـة  اةمانـةويَ  بـةِرَيز  دوو اَيستا

ــ ــة ةوةيا ــةوَينت ك ــو اةي ــةو وةك ــنيارةي ا ــةِرَيز ثَيش ــةي ب ــي ليذن ــانش داراي ــَي كردي ــةَل ك ــة لةط  ِرادع اةوةي
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 ليذنـةي . هـةبَيت  ِرادع اـةبيَ  دةنـ   بـةكؤي  سـوثاس  زؤر......  ؟نييـة  لةطةَلـدا  كَي. سوثاس زؤر.... ؟هةبَيت
  هةبَيتش ِرادع اةوةي بؤ بكةن سيا ةيةكي ياسايي

 
 :بةزازد سَي كمال ونيع بةرَيز
 . ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

  دةبيش بةوشَيوةية دابنرَي ِرادع درا بِريار كة اةوةي ثاش (12)ماددةي سيا ةي
- :والعشرون الرابعة املادة

 االلتازام  عادم   الة يف و ، 31/11/1111 اقصاذا ةمد خس  تتو د مل اليت املؤايات مجيع موازنة تو يد
  .الرواتب بغاتثناء املؤايات تلك ةموازن ررف توقف احملدد وعداملب
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 بكرَي؟ اةوة اةطةر توحد نا دتوح
 :بةزاز سَيد كمال عةوني بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 االلتازام  عادم   الة يف و ، 31/11/1111 اقصاذا ةمد خس  تتو د مل اليت املؤايات مجيع موازنة تو يد
  .الرواتب بغاتثناء املؤايات تلك موازنة ررف توقف احملدد وعداملب
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .دةبَيت خةالس ميزانييةكة 31/11 لة
 :بةزازسَيد  كمال عوني بةرَيز
 . ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 :والعشرون الرابعة املادة
 احملادد  وعاد املب تازام لاال عادم   الة ويف اشهر سية مدة خس  تتو د مل اليت املؤايات مجيع وازنةم تو د
 .الرواتب بااتثناء املؤايات تلك موازنة ررف توقف

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 ةقةلـةن ا شبَيـت  مـان   يـانزة  بـا  مانطـة  شـةش  اـةم  سـةر  مـة  اشـهر  مخسة بيش سةالمةت مانطة شةش اَيستا

 بكـةينش  بـؤ  حيسـابَيكيان  بتـوانني  داهاتوو ساَلي ميزانييةي بؤ هةتاكو بَ  اةوة تووشي راتبةكةيان مانطَيك
  يانزةش مانطي بيكة اةقةلةن يةعين

 :بةزازسَيد  كمال عوني بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .دةخيوَينمةوة نوَيية سيا ة اةم
 :والعشرون الرابعة املادة   
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 عادم   الاة  يف و ،1111 املالية ينةلل الثاني تشرين شهر لغاية تتو د مل اليت املؤايات مجيع موازنة تو د
 .الرواتب بااتثناء املؤايات تلك موازنة ررف توقف احملدد وعداملب لتزاماال
 
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 دةنـ   بةزؤرينـةي .....  ؟نييـة  لةطةَلـدا  كـيَ  سـوثاس  زؤر. ؟بكاتـةوة  بـةرز  دةسـت  تكاية لةطةَلة كَي بةرَيزان
 .فةرموو تر ماددةيةكي بؤ. نيية لةطةَل كةس ثَينج تةنها ثةسند كرا

 :دزةيي عبدال ادر رؤذان بةرَيز
  .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .وثَينجةم بيست ماددةي دةبَيتة كة ثِرؤذةكة اةسَلي لة كة ضوارةم و بيست ماددةي
 خؤيان ناوي بة تايبةتةوة كةرتي و هةرَيب فةرمانطةكاني لةاليةن وكاييانةي ثةل كةل اةو هةموو -1
 .وةرناطريَيت لَي رة يان دةكرَين ردةهاو خؤيان بةكارهَيناني بؤ و

 فةرمانطــةكاني بــؤ كــة دةطرَيتــةوة وكاييانــةش ثــةل كــةل اــةو ســةرةوة وةرنةطرتنــةي رةســب اــةو -2
 .كراون هاوردة بةخشةرةوة دامةزراوةي يان حكومةت لة تايبةت كةرتي و هةرَيب

 :سليب امحد خورشيد بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 :َشرونوال اخلامسة ا ادة
 و بامسهااا العااام  قطاااعال و االقلاايم دوائاار قباال ماان امليااتوردة ياالعال و ئعالبضااا كافااة الراااوم ماان تع اايااا 1

 .ااتخدامها

 املؤاياات  أو احلهوماات  مان  العاام  قطااع ال و االقلايم  لدوائر امليتوردة يلعال و عئالبضا  اعس ع اءالا يشملا 2
 ااملاحن

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .فةرموون راييدا ليذنةي

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .سوثاس زؤر شبَينَيتةوة خؤي وةكو ياسايةكةية ماددة لةطةَل دةق دةقاوق دارايي ليذنةي
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

  .فةرموون ياسايي ليذنةي
 :بةزاز كمال عةوني بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .ماددةكةية لةطةَل شَيوة هةمان بة يشياسا ليذنةي
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 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 . فةرموو وةزير هةناي

 
- :دارايي وةزيري/ شَيخ بايز تاَلةباني بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .بَينَيتةوة خؤي وةكو ماددةكةين دةقي لةطةَل اَيمةش
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .بفةرموون ش؟بكات قسة ماددةية اةم لةسةر اةيةوَي كَي ثةرلةمان اةنداماني بةرَيزان
 شحممـد  شـلَير  بـةرواريش  عبدالسـالم  سـةليبش   ري بةرزجنيش صباح د بكةنش داخلةوم اةيانةوَي بةرَيزانة اةم

 .اةمحةد بةيان شتوفي  ناسك
 :بةرزجني صباح بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 كـةرتي  وش هـةرَيب  فةرمانطـةكاني  وَيِراي كة اةكةم اةوة شنيازيثَي من بِرطةكةيا هةردوو لة ماددةية اةم بؤ
 و زانسـت  ثةرةثَيـداني  لةبـةر  لةرسـووم  بكرَين ايَفا اةوانيش رحبني  ةيرة كة اةهليانةي زانكؤ اةو طشَ

 ديـارة  كـة  رحبني  ةيرة كة اةهلييانةي زانكؤ اةو لَيبَيت واي يةعين كوردستانداش هةرَيمي لة باي خوَيندني
 لة كة ثرؤذةيةش اةو تةنانةت ثَيي بة رحبي  ةيرة اةهلي زانكؤي بؤ دادةنرَي عايرةم و دةردةكةوَي اييدو

 .سوثاس زؤر. ثةرلةمان بَيتة انشااللة كة بةدةستةوةيةش باي خوَيندني ياساي ثِرؤذة
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
  سةليب سةمري كاك فةرمووش 
 :امني بةط سةليب سةمري بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي َيزبةر

 .سوثاس زؤر اةكةمش حباص. د كاك رةايةكةي ثشتطريي من
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .فةرموو عبدالسالم كاك تايبةتةش كةرتي اةهليش زانكؤي
 :صدي  مصط ى عبدالسالم بةرَيز

 .ثةرلةمان بةرَيزسةرؤكي
 ثـةلي  و كـةل  اـةو  هـةموو  اـةَليَ  كـة  يـةك  تَيدايـةش  يمـاددة  اـةو  ااماذةكاني هةموو يةكةم لة اةكةم صورةت

 فةرمانطـةو  باسـي  ضـونكة  شطشـتطرية  :دوو دةكـرَينش  هـاوردة  اةوانةي دةطرَيتةوةش هةمووي دةكرَينش هاووردة
 يـان  بَيـت  شـتَيك  هـةر  يـان  بَيـت  هامَـة  بـدةينش  تةفصـيلَيك  هيض نيية داعي كةواتة دةكاتش تايبةت كةرتي
 دووةمةكـةش  اةكـةم  صـور ةت مـن  موَيننيش دووةمةكة بةوردي اةطةر :ةمسَيي فةرمانطايةش يان تايبةتة كةرتي
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 هـاوردة  اـاخري  لـة  فةرمانطـةكاني  كاييانـةي  و ثـةل  و كةل اةو هةموو اةَلَيت ماماد ضونكة هاتووةش لةيةكةم
ــؤ نييــة داعــي دةكــرَينش ــي ت ــة اةوانــةي كــة بكــةيش خصــي،ةت شــتَيك بَي ــة يــان حكومةتــةوة ل  هَيطــةي ل

 لـة  موتةزةمنة ضونكة زيادةش دووةمةكة صوردةكةمةت من بؤية هةموويش اةيَلَيي لةوَي ونشهاتو بةخشينةوة
 .سوثاس. يةكةم

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .خان شلَير فةرموو هةنابتش بؤ سوثاس

 :جنيب حممد شلَير بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 روونكردنةوةيـةك  داواي هـةر  بـةس  هـاتووةش  دا ايتحـادي  موازنةي لة هةردووكي بِرطانة اةم خؤي بةراسَ
 تايبةت كةرتي لة موتةنةفزن هةية خةَلكَيك بةراسَ بؤاةوةي حةساسة ماددةكي زؤر ضونكة اةمة بكرَيت
 .  سوثاس زؤر بَيش دةقي  زؤر ِرَينماييةكان لَيبكةنش ايستفادةي نةتوانن

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .خان ناسك فةرموو هةنابتش بؤ سوثاس

 :عبدالكريب توفي  ناسك بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 وا اَيمـة  اـاخر  اةكاتش مشول تايبةت كةرتي نياةَلَي كة دةكةمش صباح. د كاك قسةكاني ثشتطريي هةر منيش
 ش ـةير  كـة  اةهليانـةي  زانكـؤ  اـةو  بكـرَيش  خفيزةتـ  با اةَلَيني بؤية وانييةش شوَينا هةندَي لة دةكةين هةست
 ماددةيـةوش  بـةم  بـن  مـةمشول  بـا  رحبـني   ـةيرة  كـة  اةوانـةي  شيـة  رحبي هةية اةهلي زانكؤي نكةضو شرحبني
 .سوثاس

  :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .خان بةيان فةرموو هةنابت بؤ سوثاس

 :امحد حسن كؤضةري بةيان بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 بعد بَيذم زاة ااخريةكةي لة ةعيني ةيةكيايزاف دوويَي لة دةكةم صباح. د كاك بؤضووني ثيشطريي اةزيش
 بـيَ  تَيـدا  اةوةشـي  يـةعين  ،الصاحية  شارو  ال تاوفر  مان  كاد غتال و نوعياة ال يايطرة ال دائارة  ملراقبة اخضاعها
  باشةش شتَيكي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .خان سؤزان فةرموو سوثاسش زؤر

 :نوري شهاب سؤزان بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
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 القطااع ) عةرةبيةكـةيا  لةدةقـة  بـةيم  شتايبةت كةرتي هاتووةش كوردييةكة بةدةق خوَيندوةكةشاش لة هةَلبةتة
 بـؤ  نـةخَير  ةشتايبةتـ  كـةرتي بـؤ   كـة  كـردش  باسيان لـةوة  لةبرادةرانيش زؤر بؤية شطشَ كةرتي يةعين( العام

 ع ولةمـ  دةهـَييَنش  خـؤي  فةرمانطةكاني بؤ حكومةت كة دةطرَيتةوةش كاييةنةش اةو تةنها يةش طشَ كةرتي
 وش بسـتَيينَ  شخـؤي  لة طومرط بَييَنش ختةبةريوم منوونة بؤ موادَيكي خؤي فةرمانطةكةي بؤ حكومةت نيية

 .سوثاس زؤر دانراوةش ماددةية اةم لةبةراةوة خؤي خةزَينةي ناو بيشيهَينَيتةوة
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .هةورامي عومةر كاك فةرموو سوثاسش زؤر
 :صدي  حممد عومةر بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 اةطـةر  عةرةبيةكـةياش  دةقـة  كورديةكةو دةقة نَيوان لة هةية هياوازي ضونكة هةبووش تَيبينب هةمان منيش
 .سوثاس زؤر شكردبَي اةوةيان تَيبيين ياسايي ليذنةي لة بةِرَيزان

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
  ااسؤ كاك فةرموو سوثاسش زؤر

 :(ااسؤ)كةريببكر  بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 . سوثاس زؤر هةبووش ثَيشنيارم هةمان
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .وةزير هةنابي فةرموو خؤشش دةستان بووش شت يةك هةبووش نيزامي سَي
  :دارايي وةزيري/ شَيخ بايز تاَلةباني بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

  ديارة
 و بغمسهااا العااام قطاااعالو االقلاايم دوائاار قباال ماان امليااتوردة ياالعال و عئالبضااا كافااة الراااوم ماان تع اايااا 1

 .داارةكة خؤشييانة بةناوي وة هَينن اةيان بؤخؤيان كة دةوَلةتة دةوااري بؤ اةمة. ألاتخدامها
 املؤاياات  أو احلهوماات  مان  العام القطاع و االقليم دوائرالب امليتوردة يلعالو عئالبضا  اعس  ْءاالع ا يشملا 2

 اَيمـةوةش  مةنفةزةكاني لة اةكةن وةداخلي و اةدةنَي شتمان ماحنة مواةسةساتي و حكومات هار زؤر ،ااملاحن
 .سوثاس. بكةين ايَفا اةوانةش اةبَي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .فةرموون ياسايي ليذنةي

 :عوني كمال سَيد بزاز بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
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 هامَة بة تايبةت كرد تةايديان كة برادةري سَي دوو و صباح د كاك كةهةنابي ناقةشانةيم اةو بةنسبةت
 لـة  اةهليانـة  هاميَـة  اـةو  اةصـلةن  شرسـوومانة  لـةو  كـردن  ايَفـا  بـة  بـن  مشولةم كةاةوانيش اةهلييةكان

 تانةيشـ  لـةو  كراوونش ايَفا طومرطيش لة مولةرسو نةك كراوةش لةسةر باسي خؤي كاتي ايستسمارا قانووني
 سـاَلَيك  ضةند ثاش شتةكانيشيان ترش هارَيكي تازةكردنةوةي بؤ هةتا كراوةش دياري بؤ مودةشيان كةاةيهَينن

 زيـاتر  هاميَانـة  اـةو  تـرش  لةاليـةكي  لةاليـةك  اةمـة  طومرطش و رسوم لة كراوونش ايَفا تريش هارَيكي هةم
 كــاك زيــادةش كــة دووةمــة بِرطــةي اــةو بةنســبةت حســابة اــةو ســةر بَيتــة اةطــةر تَيدايــةش رحبيشــي قصــدي

 دةوَلـةي  دةوااـري  اـةوة  هةيـةش  فةرقـة  اـةو  كـردةوة  لةسـةر  تةاكيـدي  وةزيـر  هةنابي كردش باسي عبدالسالم
 .سوثاس زؤر كراونش ايَفا بؤية اةبةخشنش ثَيمان كة مواةسةسانةية و حكومةت اةو هي خؤمانةش

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .موونفةر دارايي ليذنةي سوثاسش زؤر

 :ااراس حسني حممود.د بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 . سوثاس دانةوةش دةن  مرَيتة طفتوطؤيةش اةو دواي ماددةكة دةكةينش ثَيشنيار اَيمة
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 .بيخوَينةوة ياسايي ليذنةي سيا ة ااخر
 :عوني كمال سَيد بزاز بةرَيز

- :والعشرون اخلامية املادة
 و بغمسهااا العااام القطاااع و االقلاايم دوائاار قباال ماان امليااتوردة الياالع و البضااائع كافااة الراااوم ماان  ااىتعااا 1

 .ألاتخدامها

 ؤاياات امل أو احلهموماات  و العاام  قطااع ال و االقلايم  لادوائر  املياتوردة  واليالع  البضاائع   اعس االع اء يشملا 2
 .ااملاحن

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 دةنـ   كـؤي  بـة  شسـوثاس  زؤر....  ش؟نييـة  لةطةَلـدا  كـيَ ...  ش؟كاتـةوة  بـةرز  دةسـت  تكايـة  لةطةَلة كَي بةرَيزان
 .ماددةية اةو لةسةر بنش بةردةوام فةرموون. ثِرؤذةكةدا اةسَلي لة ش22 ماددةي بؤ كراش ثةسند

 :دزةيي عبدال ادر رؤذان. د بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

  شةشةمش و بيست ماددةي بَيتةدة كة ثرؤذةكةش اةسَلي لة ش22 ماددةي
 بــةدواوة لَيــرة ثؤســتانةي اــةو بـؤ  دا هــةرَيب لــة خانةنشــيين مووضـةي  دةرماَلــةو مووضــةو ديــاريكردنيــ  1

 وةزيرانـي  اةجنومـةني  لةاليـةن  كـة  دةوَلةت ثرساني بة طةورة يمووضة ياساي ثِرؤذة بةثَيي روو خراونةتة
 و ثةرلـةمان  سـةرؤكي  هَيطرةكـةيش  و هـةرَيب  سةرؤكي كراوةش هاوثَيض دانةيةكيشي كراوةش ثةسند فيدراَلةوة
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ــةيش  هَيطرانــيش و دادوةري اةجنومــةني ســةرؤكي هَيطرةكــةيش و وةزيــران اةجنومــةني ســةرؤكي هَيطرةك
 بريكاري وةردةطرنش وةزير مووضةي اةوانةي وش اةواندان ثلةي لة اةوانةي و وةزيران ثةرلةمانش اةنداماني

 خاوةن راوَيذكاران وةردةطرنش وةزارةت بريكاري مووضةي اةوانةي دانشااةو ثلةي لة اةوانةي و وةزارةتةكان
  دانش اةوان ثلةي لة اةوانةي وش طشَ بةِرَيوبةراني طشَش داواكاري اةنداماني و دادوةران تايبةتش ثلةي

 لةيةكةمدا ثَيكراو ةذمااا ياساي ثِرؤذة لة دةق بة كة ديش دةرماَلةيةكي هةر و تايبةت ناااسايي دةرماَلةيـ 2
 .دةكرَين ايل ا ياساكة ثَيكردني كار لةثاش نةكراوةش باسي

 لـة  بَي داهاتووةش لةسةرةوة لةيةكةمي اةوةي ثَيي بة دةبِردرَيتش وةزيفي ثلةي مووضةي لة% 11 ِرَيذةيـ 3
  َيتشوةردةطر اةو دةرماَلةي و مووضة اةوةي دايةوش اةو ثلةي لة اةوةي و طشَ بةِرَيوةبةري

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
 .فةرموون دارايي ليذنةي سوثاس زؤر

 :سليب امحد خورشيد بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

- :العشرون و الياداة املادة
 قاانون  مشاروع  يبقاى  أدناا   املبينة ائفظللو  االقليم يف التقاعدية الرواتب و خصصاتاملو الرواتب  ديدا  1

 طياال  مناا  نياخة  ملرفاق او اال اادت  الاوزراء  سلا   قبال  مان  علياا  املصادق الدولة يف لي امليئوو كبار رواتب
 و نواباا،  و القضااء   لاس  رئايس  نائبا، و الوزراء  لس رئيس ونائبا، الربملان رئيس ونائبا، االقليم رئيس
 ومان  بادرجتهم،  نوما  الاوزارات  ووكاسء  الاوزير  راتاب  ايتقا ا  ومان  بادرجتهم  ومان  الوزراء و الربملان، اعضاء
 واملادراء  العاام  االدعااء  عضااء وا والقضااة  اراة اخل درجاتالا  راحاب أو وامليتشاارين  الوزارة، وكيل راتب ايتقا 
  بدرجتهم ومن العام 

 املشاارة  القاانون  مشروع يف ن  بها يرد ملما خرىأ تصصات واية واخلارة االاتثنائية خصصاتامل تلغىا  2
 .اذ ن  بعد اعس  اوالل يف اليا
 ومن العام املدير ماعدا اعس  اوالل يف ماجاء وفق ي يةظالو الدرجات الرواتب من% 11 نيبة تيتقطعا  3

 .راتبا ىيتقا  ومن بدرجتهم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكايةش ليذنةي دارايي ِرةايتان

 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

قاانون  )اددة ياساييةو بِرطةكانيش ثشت دةبةستَيت بة ثرؤذة ياسايةك كـة ثَيـي دةَلَيـت    دةربارةي دةقي اةم م
لةاليةن حكومةتي ايتحادييةوة ثَيشكةش دةكرَيـتش كـة لةبة ـداد ثةسـةند     ( رواتب كبار امليؤول  يف الدولة

ؤذة ياسـاية لةاليـةن   بكرَيـتش ِراي ليذنةي دارايي كة كار بةم ماددة ياسايية نةكرَيتش تـا اـةو كاتـةي اـةم ثـر     
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ثةرلةماني بة داداوة ثةسةند دةكرَيتش اةويش بةمةبةسَ تةوحيد كردنيش لةطةَل بة ـدادش تـا اةوكاتـةي    
 .ثةسةند دةكرَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش ليذنةي ياسايي تكايةش ِرةايتان لةسةر اةو ماددةية
 :بةزاز سَيد بةِرَيز عوني كمال

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
اَيمة ثشتطريي لةِراو بؤضـووني ليذنـةي دارايـي دةكـةينش لةهـةمان كاتـدا صـيا ةيةكمان اامـادةكردووةش كـة          

واملاوظ ي  تو ياد مجياع رواتاب وتصصاات اعضااء      )بةديلي اةو ماددةيةيةش بةم شَيوةية كة دةخيوَينمةوةش 
 والعااامل  يف نهم ماان اعضاااء واملااوظ  مؤايااات ااالطات االقلاايم مااع رواتااب وتصصااات اقااراوالعااامل  يف 

 .سوثاس (مؤايات الطات احلهومة اال ادية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةنابي وةزير تكايةش ِرةايت لةسةر اةو ماددةيةش فةرموو
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا خوَيندرايةوةش كة لةدةقي ماددةكةدا هاتووةش تـا اَيسـتا مةشـروعةو لـة ثةرلـةماني      ديارة اةوةي كة لةثَيشد
عَيراقي موصادةقةي لةسةر نةكراوةش اةمـةي كـة اَيسـتا دةخوَيندرَيتـةوةش اةمـة مـن بـؤ ثةرلـةماني بـةهَي          

 .دةهَيَلبش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةر اةم ماددةية قسة بكاتش ناوتـان دةنووسـبش هـةنابي كـاك     بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمانش كَي دةيةوَيت لة
 .فرسةتش موداخةلةي هةيةش فةرموو

 :سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان/بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

راقـيش  اةو ماددةية خؤي دةبةستَيتةوةش لةطةَل ثِرؤذة ياسايةك كة هَيشـتا اي ـرار نـةبووة لـة ثةرلـةماني عيَ     
وابزامن لة مةسَلةحةتي اَيمةدا نيـةش لـة مةسـَلةحةتي طشـتيدا نيـةش اَيمـة كـار بةنةسـَيك بكـةينش ايسـتيناد           
بكةين لةسةر ثرؤذة ياسايةكي عَيراقي كة هَيشتا ثةسةند نةكراوةش بةِرةاي من اةو ماددةيـة ايل ـا بكرَيـتش    

 .هةتا كاتَيكي تري موناسبش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

عومـةر  )اةوانةي تر كة دةيانةوَيت قسة بكةنش ناوتان دةنووسبش اةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت موداخةلة بكةنش 
هــةوراميش فــازَل بةشــارةتيش قــادر حســنش طــؤران اــازادش عزميــة جنــب الــدينش عبــدالرمحن حســنيش ش ســيوةيل   

دش هاذة سلَيمانش اارام قـادرش امحـد   عو انش شوان كريبش سةروةر عبدالرمحنش ش  رية عبداهللش كوَيستان حمم
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( وةرتيش عمر عبدالَزيزش عبدالسالم بةرواريش نةرميان عبداهللش شظان امحدش خليل عو انش ا اعيل حممود
 .كاك عومةر فةرموو

 :حممدبةِرَيز عمر صدي  
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةبَي اــةوةي اي ــرار بكرَيــت لةاليــةن تةبَــةن بةداخــةوة بــةِرَيزان لــة حكومــةتش اــةم ثرؤذةيــان نــاردووةش 
ثةرلـةماني عَيراقــةوةش بـةثَيي دةســتوور هـةرقانونَيك لــةعَيراق كــة اي ـرار كــراش اةطـةر حكومــةتي هــةرَيب      
بيةوَيت لةكوردستان تةنفيز بكرَيتش دةينَيرَيتة ثةرلةماني كوردسـتان لـة ثةرلـةمان اي ـرار دةكرَيـتش بـةم       

شتان لةاليةن اةجنومةني وةزيراني حكومةتي فيدراَل ِرةوانةي ثةرلـةمان  شَيوةية دةبَيتش اةمة ثرؤذةية هَي
نةكراوةش لةثةرلةماني عَيراقي بِرياري لةسةر نـةدراوةش بؤيـة مـن لةطـةَل اـةوةدا نـيب كـة بِرطـةي يةكـةم و          

ش بـؤ؟ش  دووةم لة ماددةكة بَينَيتش بةهةمان شَيوة لةطةَل اةو ثَيشـنيارةي  بـةِرَيزان لـة ليذنـةي ياسـايي نـيب      
لةبةر اةوةي اَيمة لةثَيش اةوةي بزانني دةر اةجنامي اةو ثرؤذة ياسايةي كة ِرةوانةي ثةرلـةماني عَيراقـي   
كراوةش ضؤن بِرياري لَي دةدرَيتش مووضةو دةرماَلةي اـةو كةسـانةي كـة بةرثرسـنش لةسـةرؤكي كؤمـارةوة تـا        

لةماني كوردستان بِريار لةوة بدات كة اَيمة ؤن دةبَيت ثةرضدةطاتة وةزير و بةرثرسة بايكاني تر ضةندة؟ش 
ثابةندي اةو بِريارة دةبنيش يان اـةو ياسـاية دةبـنيش اَيمـة دةبَيـت خصوصـيةتي قـانوني ايـداري و سـيادةي          
هــةرَيمي كوردســتان لةبةرضــاو بطــرينش اَيمــة ياســايةكمان دةركــردش ســاَلَيك لةمــةو بــةر بــووش بــؤ مووضــةو    

ستانش هـةر اـةم ثةرلةمانـةش دةتوانَيـتش ياسـايةك دةربكـاتش بـؤ مووضـةو         دةرماَلةي سةرؤكي هةرَيمي كورد
دةرماَلةي ثةرلةمانتارانش وةزيرةكانش اةوانةش كة لة ثلةي تايبةتـدانش اةمـة لةاليـةكش لةاليـةكي تريشـةوةش      
ــان           ــك ي ــة وةزيرَي ــةي ك ــب ودةرماَلةي ــةو ِرات ــان ا ــةيش ي ــة اابووريي ــةو وةزع ــا ا ــةوةش ااي ــةِرووي  اابووريي ل

لـــةمانتارَيك لـــة حكومـــةتي فيـــدِرالي وةري دةطرَيـــت هـــةمان اـــةو مووضـــةو دةرماَلةيةيـــة كـــة لَيـــرة   ثةر
وةردةطريَيتش وة دةكرَيـت اَيمـة يـةكي مـةينش بَيطومـان نـةخَيرش لةبـةر اـةوة مـن لةطـةَل بِرطـةي يةكـةم و             

لـة مووضـةي ثلـةي    % 11دووةمي نيبش تةنها ثشتطريي لة بِرطـةي سـَييةمي دةكـةمش كـة هـاتووةش ِرَيـذةي لـة        
وةزيفـي برِبدرَيـتش اةمـةش بةمةبةسـَ ضـي؟ش تـا اــةو كاتـةي اـةجنامي اـةو ثـرؤذة ياسـايةي كـة ِرةوانــةي             
ثةرلةماني عَيراقي كراوةش حةمتةن تا كؤتايي سـاَل اَيمـة دةزانـني كـة دةراـةجنامي اـةو ثـرؤذة ياسـاية ضـي          

تر ثةرلةماني كوردستان خؤي ثِرؤذةيةك اامـادة  لَيدَيتش اةو ايختيارةمان لةبةردةستدايةش يان ايختيارَيكي 
 .بكاتش تايبةت بة مووضةو دةرماَلةي ثلة بايكانش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز فازَل بةشارةتيش فةرموو
 :حممد قادر فا لبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ردوو ليذنـةي ياسـايي و دارايـي دةكـةمش لةسـةر اـةو       من سةد دةر سةد تةايـدي ثَيشـنيارو ِراو بؤضـووني هـة    
ــرةدا بــَيني بيخةينــة بــواري       ــةماني بة ــداد تةصــدي  نــةكراوةش اَيمــة لَي ماددةيــةش ضــونكة تااَيســتا لةثةرل
هَيبةهَيكردنةوةش ثَيشديش زؤر با ان لةسـةر اـةم باسـة كـردش لَيـرةدا ثـَيب وايـة مةبةسـتةكة اـةوة نيـةش           

تايبةتانة كةم بكرَيتـةوة يـان نـاش ثـَيب وايـةش بـةتَيكِراي اةنـداماني ثةرلـةمان و         مووضةي هةر يةك لةو ثلة 
هةموو ثلة تايبةتةكانيش زؤر موتةف ني لةسةر اةوةيش اةطةر لةهةر كون و قوذبنَيكي هةرَيمي كوردسـتان  

لة % 11 زةرووريةتَيك هةبَيتش بؤ كةمئةندامان بؤ ثَيشمةرطةي كوردستان بؤ خانةوادةي شةهيدانش نةك لة
ي مووضةكاني اَيمة برِبدرَيتش زؤر بةفةخرةوة شانازي ثَيوة دةكةين كة برِبدرَيتش بةس منـيش لةطـةَل   91%

اةو ِرةايـةدام كـة اـةو دوو بِرطةيـة ِرابطريَيـتش هـةر لةهـةمان مـاددةدا بـةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان ثَيشـنيار             
وردستانش لةبةر اةوةي ِرَيذةيةكي زؤر بَيكـاري  دةكةمش تةمةني خانةنشني كردنش دياري بكرَيتش لةهةرَيمي ك

بـةرز بكرَيتـةوة بـؤ لـة     % 11لةناو الوان و طةجناندا هةية لةم هةرَيمةداش بؤيـة ثَيويسـتة اـةو ِرَيذةيـةي لـة      
ش ضونكة اةو كةسانةي كـة خانةنشـني دةكـرَينش لةمووضـة وةرطـرتن سـوودمةند نـةبوون لةحكومـةتش         11%

هةلي وةرطرتين سولفةي عـةقار هةيـةش هـةلي وةرطـرتين سـولفةي زةواهـيش       بةَلكو هةلي وةرطرتين زةويش 
هةيةش بؤية ثَيشنيار دةكةم تةمةني خانةنشيين دياري بكرَيتش ثَيب واية اةمةش دةبَيتـة ضارةسـةرَيكي زؤر   

 .باش بؤ كةمكردنةوةي ِرَيذةي بَيكاري لةهةرَيمي كوردستانداش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيز قادر حسنش فةرمووبةِر
 :قادر بةِرَيز قادر حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دةقاودةق ثشتطريي لة ثَيشنياري بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكـةمش تااـةو كاتـةي لةثةرلـةماني عَيـراق      

 .يةكاليي دةكرَيتةوةش اةم ماددةية دوا مرَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَيز طؤران اازادش فةرمووسوثاسش بة
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لــةو : منــيش ثشــتطريي اــةو ِرةايــة دةكــةمش كــة اــةو ماددةيــة ايل ــا بكرَيتــةوةش بــةس لةبــةر ضــي؟ش يةكــةم   
وو ماددةيةدا ثَيشَيلَيكي وازحي فةصَلي سوَلتات هةيةش كةوا حكومـةت هـاتووة قسـةي لةسـةر مووضـةي هـةم      

كـاتَي قسـة لةسـةر مووضـةي اةنـدامي      : دةسةيتةكان كردووةش بةدادوةريش بةتةشريَيش بة تـةنفيزيش دووةم 
ثةرلةمان دةكرَيتش اةنـدامي ثةرلـةمان بـةراورد دةكرَيـت بـة دوو فيئـةي بـةخؤيش يـةكَيكيان دادوةرةكانـةش          

ي بـؤ دادوةرو  %51ة كة ضي لة مان لَي نةبِريو% 11حكومةت هَيشتا لة  18/3اةوي تريان وةزيرةكانةش لة 
مـودير عامـةكان هـةر لَيـرةدا لـة ثرؤذةكـةدا هـاتووةش كـة لـةناو          : داواكاري طشَ لةهةرَيب زيـاد كـردش دووةم  
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بِرينةكة دةرهَينراوةش لةبةر اةوة من لةطةَل اةوةدا نيبش تا اـةو كاتـةي كـة ياسـاكة لـة عَيـراق دةردةضـَيتش        
ماددةيةي كة اَيمة خؤمان ببةستينةوة بةم ياسايةوةش اةطةر زياتر كـراش  اةمة ِرابطريَيتش ايزافة كردني اةو 

من لةطةَل اةو بؤضوونةشدا نـيبش ضـونكة اـةوةي كـة اَيسـتا اَيمـة لةثةرلـةماني عَيراقيـدا دةيبـنني و اـةم           
بِرينــةش كــة لــةم ماددةيــةدا لةياســاي بودهــةي ثةرلــةماني عَيراقيــدا وةرطــرياوةش لَيــرة داخــَل كــراوةش اــةم   

 1/2علوماتةي كة هةمانة ها نازامن تا ضةند دةقي ةش مووضةي ثةرلةمانتاري هةرَيمي كوردستان ناطاتة مة
ي مووضةي ثةرلةمانتاري بة دادش بؤية اةم حاَلةتة لـةوَي ثَيشـنيار كـراوةش اةطـةر اـةم ياسـايةش تةعـديل        

ثةرلةمانتار زؤر لةوة زياتر نابَيت بكرَيت لةعَيراقش اَيمة خؤماني ثَيوة ثابةند بكةينش كَي دةَلَيت مووضةي 
كة اَيمة اَيستا لةهـةرَيمي كوردسـتان وةريـدةطرينش بؤيـة اـةم خصوصـيةتة بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان بَيــتش           

 .يةعين ايحتيفاز بةوةوة نةكةين كة ثارةكة زياتر بَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز عزمية جنب الدينش فةرموو
 :جنب الدين حسن عظيمة بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل اةوةدام كة اةم ماددةية ايل ا نةكرَيتةوةو وةكو خؤي بَينَيتةوةش تا هَيبةهَي كردني اةو ياساية 

يـةش لـة   %11يـة لـةم مووضـانة لـةهَيطاي خؤيدايـةش اـةو لـة        % 11لة بة دادش من ثَيب واية بِريين اةم لـة  
بِرياردان لةسةري كة لة بة داد هَيبةهَي بووش لةثةرلةماني كوردستانيشدا هارَيكي تـر اـةو   كؤتاييداش دواي 

ية بضـَيتةوة بـؤ تـؤِري ضـاودَيري كؤمةييـةتيش ثـرؤذةي قـةرزي بضـووكي طـةجنانش اةمـة يارمـةتي            % 11لة 
 .دةرَيكي باشة بؤ اةو دوو كةرتةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خانش فةرمووبةِرَيز سيوةيل 
 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك فرسةت دةكةمش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز شوان كريبش فةرموو
 :بةِرَيز شوان عبدالكريب هالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ليذنةي ياسايي دةكةمش كة لة ِراثؤرتةكـةي خؤيانـدا هـاتووةش يةكـةم و     من ثشتطريي لة اةصَلي اي راحةكة

لـة مووضـةي اةوانـة برِبدرَيـت مـن باسـي ثةرلـةمان        % 11دووةمي ايل ا كردووةش سَييةميشي كة دةَلَيـت لـة   
لةطةَل اةو موقتةرةحةدا نيب كة ليذنةي ياسـايي ثَيشـنياري كـردووةش    : دةكةم باسي اةواني تر ناكةمش دووةم
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ة مووضةي اَيرةو بة داد بكرَيت بة يةكش خؤي اَيستا واهي نيةش اةو هةموو طلةيي و طازندةية هةية كـة  ك
ايد حةقة يان ناش من باسي اةوة ناكةمش بةيم بةِراسَ تةوحيد كردني لةطةَل بة داد كؤمةَلَيك كَيشةي تر 

ةي ليذنةي ياسايب كـة لـةناو ِراثؤرتةكـةدا    لةطةَل خؤيدا دةهَينَيتش لةبةر اةوة من لةطةَل اةصَلي ثَيشنيارةك
 .ي مووضةي ثةرلةمانتاران كةم بكرَيتةوةش سوثاس%11هاتووةش يةكةم و دووةم البربَيتش سَييةميش لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز دكتؤر سةروةرش فةرموو
 .سةروةر عبدالرمحن عمر. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةية لـةِرووي ياسـاييةوةش ايشـكالَيك هـةبَيتش لةبـةر اـةوةي تـا اَيسـتا ثرؤذةيـةو لـة بة ـداد هَيبـةهَي             لةوان

نةكراوةش بةيم دةكرَيت اَيمة شَيوازَيكي تري بؤ دابِرَيذينةوةش اَيمـة خؤمـان ثرؤذةيـةكمان هةبَيــت بـؤ اـةو       
اوازييـةي كـةوا طلـةيي هةيـةش لـةنَيوان      بابةتةش لةثَيناو اةوةي كةوا عةدالةتَيكي كؤمةييةتي هةبَيت اةو هي

ثلة بةرزةكان و نزمةكانـدا هؤرَيـك لَيـك نزيـك بوونـةوة هـةبَيتش لةطـةَل اـةوةدام كـةوا اـةو ماددةيـة ِرةت            
نةكرَيتةوةش بةَلكو داِرشتنةوةيةكي باشدي بؤ بكرَيتش ضونكة طلةييةكي زؤر هةية لةسةر اـةوةش اَيمـة هـةم    

رةكـانش هـةم اةوانـةي بـةو ثالنـة خانةنشـني كـراونش زؤرنش اةطـةر بَيـت و          اةنداماني ثةرلـةمانش هـةم وةزي  
لَيكدانةوةيــةكي كــورتي بــؤ بكــةين لــةِرووي ِرةقةمــةوةش اَيمــة تــاكو اَيســتا نزيكــةيش اةطــةر اــةم خولةشــي    

اةندامي ثةرلةمانش اةطـةر اةمـة لَيـك بدةينـةوة سـاينة اةكاتـة نزيكـةي         211بَيتةسةر دةضَيتة نيزيكةي 
ر دينارش اةطةر بَيت واَيمة وةزيرةكان و اةوانـةي كـة بةثلـةي وةزيـر خانةنشـيننش كـةوا خـةَلكَيكي        مليا 18

زؤر زؤر هةية بةناحةق اةو ثلةيان ثَيدراوةش كة خانةنشني كراونش بيهَينينة سةري بةِراسَ سـاينة اةطـةر   
هـةر بؤيـة لَيـرةدا مـن ثـَيب وايـةش        ضةند ساَلَيكي تري تَيثةِرَيت بودهةي اةم ويتة تةنها بؤ اةوانة دةبَيـتش 

دةكرَيت اةمةي بة داد هَيبةهَي نةكةينش بةيم لَيـرة لةثةرلـةماني كوردسـتاندا بـؤ خؤمـان ثرؤذةيـةكمان       
ي اةو مووضةية كةم بكةينةوةش بةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمانش مـن    %11هةبَيتش هيض نا كارَيك بكةين كةوا لة 
ــَيب ِرةخنةيــةكيش   ااراســتةي خؤمــان بكــةينش ض وةكــو ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانش ض وةكــو   لَيــرةدا دةتــوامن بَل

ثةرلــةمانش اَيمــة لــة ســاَلي ثاريشــداش اــةو بابةتــةش كــةهاتبوو تَييــدا لــة ثــرؤذة بودهةكــة ومتــان حكومــةت 
ناتوانَيش بةَلَي حكومةت ناتوانَي اةم زؤر هةَلةية كة لة ثرؤذة ياساكةدا هاتووةش كة ناتوانَيت بَيـت مووضـةي   

اماني ثةرلةمان دةستنيشان بكاتش بةيم اَيمـة لَيـرةدا ثـرؤذة بِريارَيـك خوَيندنـةوةمان بـؤ كـردش بـةيم         اةند
تاكو اَيستاشي لةطةَلدا بَيت اةو ثرؤذة بِريارةش اةو ثرؤذة ياسايانة نازامن بابةتَيكي لةو هـؤرة بـووش نةهاتـة    

ي اـةو ِرايـة دةكـةمش كـةوا مووضـةكة      بواري هَيبـةهَي كـردنش قسـةي لةسـةر نـةكراش هـةر بؤيـة مـن ثشـتطري         
 .ي لَي كةم بكرَيتةوةش زؤر سوثاس%11دةستكاري بكرَيتش كة لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِرَيزش سةرؤكايةتي ثةيوةندي ثَيوة نيةش اَيـوة اةنـدامي ثةرلـةمانن لـة ليذنـةكاننش موتابةعـةتان بكردايـةش        
امـةي كـارو موناقةشـةمان لةسـةر دةكـردش بـةِرَيز  ـرية خـانش         ثرؤذةيةكتان بناردايةش اَيمة دةماخنستة بةرن

 .فةرموو
 :بةِرَيز  رية عبداهلل طؤران
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثرؤذة ياساي بودهةي طـةورة بةرثرسـاني    15من ثشتطريي ِراي كاك فرسةت دةكةمش سةبارةت بةماددةي 
َيويســتة ثةرلــةماني كوردسـتان ِرازي بَيــت لةســةر  دةوَلـةتش لــةكاتي دةرضـووني لــة اةجنومــةني نوَينـةرانش ث   

هَيبةهَيكردنيش اةوسا حكومةت دةتوانَيت ثيـادةي بكـاتش اةمـة لةاليـةكش لةاليـةكي تـريش كةمكردنـةوةي        
مووضة كاتَيك ثةناي دةبرَيتة بةرش كة بودهة كورتي هَيناش داهات كةم ببَيتةوةش بةيم لةهةرَيمي كوردسـتان  

تــةكان و بودهــة لــة زيــاد بووندايــةش بؤيــة ثَيويســتة مووضــةي ثلــة نزمــةكان بــةرز     بةثَيضــةوانةوةيةش داها
بكرَيتةوةش بةهاوسةنطي نةك مووضـةي ثلـة بـةرزةكان نـزم بكرَيتـةوةش بةثَيضـةوانةش اةطـةر بودهـة كـورتي          
هَيناش اةوة دةكرَيت لةهةموو خةرهيةكان دةسـتكاري بكرَيـتش اةطـةر هـاتو يةكسـان بـوو مووضـةي هـةموو         

 .انبةراني كوردستانش لةطةَل عَيراقش اةو كاتة دةتوانني اةمة  هَيبةهَي بكةينش زؤر سوثاسفةرم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز كوَيستان حممدش فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرؤكي هةرَيب وهَيطرةكةيش سةرؤكي حكومةت و ي ثلة بايكانش %11من ثشتطريي اةو ِراية دةكةمش كة لة 

وةزيرةكانش سةرؤكي ثةرلةمان و ثةرلةمانتارانش برِبدرَيتش ثَيشنياريش دةكةمش اةو ثارةيـة اـةو عجـزةي ثـَي     
مليـارةي لـةزياد كردنـي ثةرلـةمان خسـتمانة سـةر بودهـةي هـةرَيبش اةطـةر ثـار            11ثِربكرَيتةوةش كـة اـةو   
برِبين اةمساَل عجزمان دروسـت كـردووة خؤمـانش بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم بـةو        كة % 11مةهبور نةبووين لة 

 .ثارةية اةو عجزةي ثَي ثِر بكرَيتةوةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

قسة كردن لةسةر ِرابردوو دروست نيةش تؤ اةندام ثةرلةماني اةوة تَيثةِري و لة ياسا و قانون دةزانيش بؤيـة  
كــةيت بــؤ داهــاتووش بــةس نــاتواني لةســةر ِرابــردوو قســة بكــةيتش بــةِرَيز هــاذة ســليمانش  اــةتواني ثَيشــنيار ب

 .فةرموو
 :مصط ىبةِرَيز هاذة سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بِرطةي يةكةم و دووةمش ثشتطريي لةِراي بةِرَيز كاك فرسةت دةكةمش ضونكة بةِراسَ  15سةبارةت بةماددةي 

عَيـراق دةرنةضـووةش ناكرَيـت اَيمـة ايسـتيناد لةسـةر ياسـايةك بكـةين كـة لـةوَي            اةوة هَيشـتا لةثةرلـةماني  
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دةرنةضووبَيتش بةيم دةكرَيت اَيمة وةكو هةنـدَي لـة هاوكارانيشـب ايشـارةتيان ثَيـداش اـةو نـا هاوسـةنطيةي         
ينش كةهةيـة لـةنَيوان مووضـةي ثلـة بـةرز ونزمةكانـداش اَيمــة بـة ثـرؤذة ياسـا لـة ثةرلـةمان ثَيشكةشـي بكــة            

ي ثلـةي وةزيفـي برِبدرَيـتش    %11بتوانني اةو ناهاوسـةنطية ِرابطـرينش دةربـارةي بِرطـةي سـَييةمش ِرَيـذةي لـة        
منيش لةطةَل اةوةدام كة برِبدرَيتش هةروةكو ثار كة ثَيشنيار كرابوو ببَيت بةداهاتش يان مرَيتة سـندوقَيك  

 .كة سوودي لَي وةربطريَيتش سوثاس
 :نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

 .بةِرَيز اارام قادرش فةرموو
 (:اارام) بةِرَيز ايوب نَمت قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش لةطـةَل اـةوةدام كـةدةقي ياسـاكة تـةنها فةقـةرةي سـَييةمي بَينَيتـةوةش كـة اـةويش بـاس لـة بـِريين               

بَيـتش بـة بؤنـةي اـةو      %11ي مووضةي ثلة تايبةتةكان دةكاتش بةيم ِرَيذةكة ثَيشنيار دةكةم كـة لـة   %11لة
ــووة       ــةش بةِراســَ اــةوةش ب ــدا هةي ــة تايبةتــةكان و هاوويتيان ــةنَيوان مووضــةي ثل هياوازييــة زؤرةي كــة ل
بةطلةييةكي زؤر زؤر لةكوردستانداش بؤ كةمكردنةوةي اةو طلةييـةش ضـونكة اَيسـتا اَيمـة لـة بِريارةكامنانـداش       

شـَيوةيةكي وا بـةرز بكةينـةوة كـة دادطةرييـةك دروسـت       لةناو ثةرلةمان نةمانتواني مووضةي هاوويتيان بة
 .بكاتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز دكتؤر امحدش فةرموو
 (:وةرتي)امحد ابراهيب علي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســةر دةكرَيــتش لةاــةجنامي اةوةدايــة    ديــارة باســكردن لــة بــِريين مووضــةش اــةو ِرَيــذةي كــة لــةعَيراق و لَيــرةش باســي لة          

كةناهاوسةنطي هةيةش يان هياوازييةك هةيـةش لـةنَيوان مووضـة نزمـةكان و مووضـة بـةرزةكانش بؤيـة بةِراسـَ منـيش لةطـةَل           
اــةوةدام كــة ثَيويســت بــةوة دةكــات اةوانــةي كةمووضــة نــزمنش بةياســا مووضــةكانيان بــةرز بكرَيتــةوةش اــةو هياوازييــة زؤرة   

تش اةوانةي كةمووضة بةرزن كةم بكرَينةوةش دةربارةي بِرطةي يةكةم ودووةم منيش ثشتطريي لةِراي ليذنةي ياسايي نةهَيَلدرَي
دةكةمش كة اةو دوو بِرطةية البربَيتش ضونكة ياسـاكة هَيشـتا لـة اةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق موصـادةقةي لةسـةر نـةكراوةش          

كةموصادةقةي لةسةر كراوةش نابَيت بةياساو ناكرَيت هَيبةهَي بكرَيتش سـةبارةت  تةنها لة اةجنومةني وةزيرانةش اةويش لةوَي 
ية برِبدرَيـتش بةيم ثَيب باشة مودير عام نةطرَيتـةوةش اةوانةشـي كـة    % 11بة بِرطةي سَييةمش منيش لةطةَل اةوةدام كة اةو لة 

سَش اةطةر ايستي تاع  لة مووضـةي مـودير عـام    مووضةي وةكو مودير عام وةردةطرنش لةبةر اةوةي مووضةكانيان كةمة بةِرا
 .بكرَيتش ثَيب واية زوَلمان لَيكردبَيتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز عمر عبدالَزيزش فةرموو
 :بهاء الدينبةِرَيز عمر عبدالَزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بِرطةيـةش بةنيسـبةت    3ش مةعلومـة كـة   19وة بـؤ مـاددةي   كة اَيستا ذمارةكـةي طـؤِرا   15بةنيسبةت ماددةي 
بِرطةي يةك ودووش اـةو قسـةية مـةنت ي وعيلمـي و واقَـي و ياسـاييةش كـة اةصـَلةن نـةدةبوو حكومـةت لـة            
ثرؤذةي ياساكة باسي لَيوة بكاتش مادام لةوَي حةسب نةبووةش بؤية من لةطـةَل البردنـي بِرطـةي يـةك ودوومش     

ــةبووني سياســةتَيكي    خــؤي  3بةنيســبةت بِرطــةي   كَيشــةي اةساســي لةكوردســتان بةنيســبةت مووضــةوة ن
هاوسةنطة لة سيستمي مووضـةداش بؤيـة اـةو طلـةيي و طازندةيـةي كـة لـةخوارةوة دروسـت بـووةش لـة توَيـذة            
هياهياكانش مووضةخؤران بةتايبةتيش اَيمة تا ياسايةك دةردةضَيت اةو هاوسةنطية دروسـت اـةكاتش كـة لـة     

َيت نزيكدين حاَلةت بَيت بؤ عةدالةتش اَيمة ناتوانني عةدالةتي ِرةها تـةح ي  بكـةينش بـةيم    اةساسةوة دةب
اةوةش واقيَة كة وبنَيك هةية لـة كوردسـتانداش مووضـةي ثلـة بايكـان موقاِرةنـة ناكرَيـت لةطـةَل ثلـةكاني          

البـربَينش بـةس تةعـديلي    ترداش لةبةر اةوة من ثشتطريي خاَلي سَييةم دةكـةمش كـة بَينَيتـةوةش يـةك ودووش     
ثَيويستةش اةو كةمكردنةوةية وةكو هةنطاوَيكي سةرةتايي بؤ بةرةو اةوة بضني كة موراهةعةيـةكي هـدي و   
اةساسي لة بودهةدا بكرَيـت بؤ سياسةتَيكي هاوسةن  كة ثةيِرةو بكرَيتش بةيم اي راحي اـةوة دةكـةم كـة    

وةش لة ثةرلةمانتارانش وةزيرانش تـا ثلـة بايكـانش لةسـةر اـةو      اةو برِوة كة دةبِردرَيت هةموو ااستةكان بطرَيتة
يـة تـةرخان   %11اةساسة هةنابت ثَيشنيارت كرد كة باسـي ِرابـردوو نةكـةينش مـن اـي داح دةكـةم اـةو لـة         

هـةزارش كـة طرفتَيكـي طةورةيـةو داواكارييـةكي       151بكةين بؤ زياد كردني دةرماَلةي قوتابيـانش بكرَيـت بـة    
ةيةش وةكو هةنطاوَيكي سةرةتايي اـةكرَيت دوايـي كـة اـةو ياسـايةي عَيـراق دةرضـوو اَيمـة         زؤريشي لةسةر ه

 .قةسة لةسةر اةو حاَلةتة بكةينش كة لَيرةدا نووسراوة موعالةهة بكرَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز عبدالسالم بةرواريش فةرموو
 :صدي  مصط ىبةِرَيز عبدالسالم 

 .ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
هةرضةندة من بةنووسراو شتَيكب ناردش بةيم ثاش تةوز اتي كـاك فرسـت و اةنـدامانش منـيش هامتـة اـةو       

اَيمـة  : قةناعةتةو لَيي ثةشيمان بوومةوةش لَيرةدا دةمةوَيت هةخت بكـةم لةسـةر دوو ثرةنسـيثش يـةكَيكيان    
ياسايي ودارايي خؤمان وةكو هةرَيب بكةينةوةش اةوة ِراستة ثَيويستة شةو وِرؤذ هةخت لةسةر سةربةخؤيي 

مةوزوعَيكة هةندَيجار لةبريمان دةضَيتةوةش قةت نابَيت اَيمة ثابةندي بة داد بني لةهةموو شتَيكش بـةثَيي  
دةستوور اةو ياسايانةيةش وةكـو كـاك عومـةر شـةرحي كـردش زؤر لةسـةري ناضـبش ثةسـةنديان دةكـةينش يـان            

لةسـةر اةوةيـة   : دةكـةينش اـةوة مـافَيكي دةسـتووري اَيمةيـةش هـةخت كردنـي دووةمـب         طؤِرانكارييان لةسةر
هةســتَيك ثةيــدا بــووةش كةهياوازييــةكي زؤر و ناعةدالــةتي هةيــة لــة مةســةلةي مووضــةداش مــن ثــَيب وايــة    
 سيستمي مووضةش بةضةند بنةمايةك دادةندرَيتش عةدالةت لةوةدا نيةش يةكَيك تازة تةعني كرابَيت و مودير

ساَلي وةكو يةك يان نزيك يةك وةربطرنش اـةو هةسـتة لـة دةرماَلـةدا ديـار بـووةش بؤيـة كـورتي          15عامَيكي 
ــوو           ــان داب ــار بِريارَيكم ــة ث ــَييةمش اَيم ــربَينش س ــةم و دووةمش الب ــاَلي يةك ــةوةدام خ ــةَل ا ــن لةط ــةوةش م دةكةم
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: شنياري دوو شـت دةكـةمش يةكـةم   ي مووضة بةرزةكان كةم بكةينةوةش من ثَي%11بةقةناعةتةوة كة اَيمة لة 
اَيمةي اةندام ثةرلةمانش هةر لة ثاش تةواو بووني طفتوطؤكردني بودهـةش بريَيكـي هـدي بكةينـةوة لـةوةي      
كةخؤمان بـةخؤمان ياسـايةكي تايبـةت دةربكـةين لةسـةر دووبـارة ِرَيكخسـتين مووضـةكانش لـةوَي مـةها ان           

بةنيسـبةت خـاَلي دووةم كـةمن    : تـةتبي  بكـةينش دووةم   هةية باسي هةموو اةوانة بكةين و اـةو بنةمايانـة  
لةطةَل اـةوةدام كـة بَينَيـتش بـةيم مـن ثَيشـنيارَيكب هةيـةش مووضـةكان بةسيسـتب دانـراونش وةكـو وك اـةو             
هةستةي ناعةدالةتي و اةو فةرقة طةورةيةش لةدةرماَلةو موخصصات دةردةكةوَيتش ثَيشـنيار دةكـةم اـةو لـة     

لةدةرماَلةش تـاكو اـةو كاتـةي كـة اَيمـة بةدواداضـوون وضاوثَيداخشـانَيك لةهـةموو         % 11بكرَيت بة لة % 11
سيستمي مووضةدا دةكةينش بةِرةاي من با مووضةكان وةكو خؤي بَينَيتةوةش ضـونكة سـةرطَيذييةكي طـةورة    

روةها اةطـةر بـةرزي بكةينـةوةش اـةوة بـا لةدةرماَلـةكان بَيـتش هـة        % 11دةكةين بؤ ضةند دةزطايةكش اةو لة 
كاتيشــة بــؤ اــةوةي هــةموومان بــري بكةينــةوة لــة ياســايةكي تايبــةت بــةخؤمان بــؤ دووبــارة ِرَيكخســنت يــان   

 .كةمكردنةوةي مووضةكانش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز نةرميان عبداهللش فةرموو
 :بةِرَيز نةرميان عبداهلل قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

راش كـة اَيمـة اــةو ماددةيـة ثشــَ بةسـتووة بـة ثــرؤذة ياسـايةك كـة هَيشــتا اي ـرار نــةكراوةش         بـاس لـةوة كــ   
لةهــةرَيمي كوردســتان زؤرهــار بــاس لــةوة دةكــةينش كةناعةدالــةتي هةيــةش يةكســاني نيــة لــةنَيوان مووضــة    

وةكـو   ودةرماَلة و مةنسةب لةهةرَيمي كوردستانش لةبة داشش زؤرهاريش داكؤكي دةكةين لةسةر اةوةي كـة 
يةكي لَي بَيتش لةكارمةندان وفةرمانبةران ودةوَلةتيشةوة زؤرهار زةختمان لَي دةكرَيـتش كـة اـةو مووضـةي     
لةحكومةتي عَيراقي هةيةش باشدة لةوةي كة لةهةرَيمي كوردستان هةيةش لةهةندَي ِرووةوةش بؤ اةوةي اَيمة 

اسَ نةصَيك لَيرةدا دابنَينيش كـة يةكسـاني و   زياتر ثشت ببةستني بة عةدالةتَيكش اَيمة ثَيويست دةكات بةِر
نــةبووني هيــاوازي لــةنَيوان اــةو ياســاو نيزامانــةي تايبــةت بــة مووضــةو دةرماَلــة و دةرماَلــةو مةنســةبيش  
دةردةضَيت لة حكومةتي عَيراقي لَيرة نـافز بَيـتش اَيمـة لةهةنـدَيك لةياسـاكان هةيـة لةحكومـةتي عَيراقـي         

نافزي بكـةينش بؤيـة اةمـة اـةو عةدالـةت واـةو دةنطـة دةنطـة زؤرةش كـة هةيـة           دةردةضَيت دةتوانني لَيرة 
نايهَيَلَيتش بؤية با يةكسـاني بكةينـةوةش بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم اةمـة بـةدوو فةقـةرة هَيطـاي بكةينـةوةش            

 يف اقلايم ) بةفةقةرةيةك هةموو اةو ياسـايانةي كـة لـة حكومـةتي عَيراقـي دةردةضـَيتش بـؤ منوونـة بَلـَيني          
كورداتان يتم تن يي قانون ونظام الرواتب واملخصصات بما فيها املنصب ويف مجيع النوا ي اليت تصادر فياا   

ــةتي       (احلهومااة ال دراليااة  ــةش بةتايب ــةمان هةي ــةَلَيك دةرماَل ــة كؤم ــدا اَيم ــةي دووةم ــة بِرط ــةوة ل ــةيم بَيين ب
ةوةي اـةو دةرماَلةيـة اَيمـة لـةناكاو     لةمامؤستايان و هةندَيك لةشـةر ةكاني تـرش دةرماَلـةيان زيـاترةش بـؤ اـ      

ا خصصـات الزااـدة حاليـًا ئ االقلـيب اىل ان يـتب      ( 1)اليشـمل الف ـرة   ) نةيرِبينش بنووسني بةفةقةرةيةكي تر
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بـؤ اـةوةي وةكـو خـؤي     ( مساواتها مك احلكومة الفدرالية عند زيادة ا خصصـات ئ احلكومـة الفدراليـة الح ـاً    
دةرماينة لةحكومةتي عَيراقي زيادي كردش لَيـرة يةكسـاني بكةينـةوةش ثـَيب وايـة      بَينَيتةوةش اةو كاتةي اةو 

لةهةموو ِروويةكةوةش اَيمة مووضةمان لَيرةدا لة حكومـةتي عَيراقـي بـةزياد كـردن وبةكةمكردنيشـةوةش كـة       
كةمـة  ياسايةك دةردةضَيت تةنفيزي بكةينش ايد اةوةندة باس لة مووضة نةكـةينش كـة لَيـرة زيـادة ولـةوَي      

يان بة ثَيضةوانةوةش بؤية اَيمة لة حكومةتَيكداين كة فيدراليةو سةرضاوةي دارايـي و بودهـةمشان يةكَيكـةش    
بةثَيي ذمارةي دانيشتوانيش دابةشدةكرَيتش بؤية هَيطاي خؤيةتي لةهةموو ِروويةكةوة يةكسـان بكرَيتـةوةش   

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .محدش فةرمووزؤر سوثاسش بةِرَيز شظان ا
 :بةِرَيز شظان امحد عبدال ادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل ماددةي بةديلب اةوةي كة بةِرَيز كاك فرست خوَينديةوةش هـةتا اـةو دةمـةي كـة سـورةتةكة وازح      
دةردةضــَيت لةبة ــدادش ضــونكة اَيمــة يــةك وةحــدةي نةقــدميان هةيــة لــة ويتَيكــدا كةعَيراقــةش اةطــةر ضــي  

مَيكني لة عَيراقداش وةكو بةِرَيز كاك عبدالسالم وتيش داناني ِرةواتب لةسةر اةساسةش تةبيَي بةثَيي اةو هةرَي
زروفةش بةثَيي اةو شتانةي كة اةو ويتة تَييدا دةذيش بؤية من بةباشي دةزامن كـة اَيسـتا اـةو ماددةيـة لـةم      

ةتةكة لـةوةدا بَيـتش ضـونكة لةوانةيـة اَيمـة      كاتةدا تةاجيل بكرَيتش بةهةموو بِرطةكانيةوةش بؤ اةوةي عةدال
اةطةر اةوة بكةينش  ةدر لة هةندَيك حاَلةت دةكةينش اَيمة لةكاتَيكدا كة داواي دةرماَلةو مووضةي يةكسـان  
دةكةين لةطةَل حكومةتي ايتيحاديش اَيستا دَيني اَيمة عةكسـي اةمـة هَيبـةهَي دةكـةينش بؤيـة مـن لةطـةَل        

 .ثاسماددةي بةديلدامش زؤر سو
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز خليل عو انش فةرموو
 :محة امني عثمانبةِرَيز خليل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاك فرست دةكةم كة تاوةكو اَيستا اةو ياساية لةبة دا هَ  بةهَ  نةكراوةش بؤية ي لة قسةكاني من ثشتطري

انا  اةوة نيةش يةعن  اَيمة بـؤ ثشـت بـة بة ـدا ببةسـتنيش بـؤ       لة فةقةرة  يةكةم و دووةمش بةيم اةوةش م
ياسايةك  خؤماَل  اَيمة بؤ بةديهَينان  عةدالةتَيك  كؤمةييةت  و بؤ نةمان  اةو ناهاوسةنطية  كـة هةيـةش   
اَيمة ياسايةك  خؤماَل  وةكو ثةرلةمان  كوردستان اَيمة طةيَلـة  بكـةينش هيـوادارم بتـوانني كـار بـؤ اةمـة        

نش بؤ اةوة  كة اةو هياوازية  كة هةست  ثَ  دةكرَ  وةكو برا  بةِرَيزم كاك عبدالسـالم وتـ  لةسـةر    بكةي
دةكـةم و   3مـن ثشـتطري  لـة خـاَل       3اةساسَيك اةمة تاِرادةيةك  زؤر كةم بكرَيتـةوةش سـةبارةت بـة خـاَل      

نـدة زؤر بَيتــش بؤيـة مرَيتـة     هيوادارم كة اةو نسبةتة  كة دةبِردرَيـت مـن ثَيموانيـة اـةوة نسـبةتَيك  اةوة     
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سةندوقَيكةوة بؤ هةندَيك ضني و توَيذةكان يان بؤ هؤرَيك لةو نةخؤشية درَيذخايةنانة سةرف بكرَيـت كـة   
اةمِرؤ لة كوردستان دا هةنش ياخود اةوانـة  كـة تووشـ  تاالسـيما يـاخود نةخؤشـ  هيمؤفيليـا و هـةروةها         

 .َيك دابندرَين لةو بابةتة سةرف بكرَ ش زؤر سوثاسكؤمةَلَيك كَيشة  لةو بابةتة بوون لة سندوق
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك ا اعيل فةرموو
 :عبداهلل بةِرَيز ا اعيل حممود

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
من ثشتيوان  لةبةِرَيز سكرتَير  ثةرلةمان دةكةمش دةقاودةق اةوة وةكو خؤ  دوامرَيـت تـا اـةو كاتـة  لـة      

رؤذةية ثةسـةند دةكـرَ  و اـةو كـات اَيمـة دةتـوانني لَيـرة لةسـةر هـةموو ثلـة بـةرزةكان قسـة             عرياق اةو ث
بكةينش لةبةراةوة  اَيمة لة كوردستاندا دةرةهة دوو ننيش اَيمة خةَلك  عرياقني و هةموومان لة كوردستان 

ن بـة دةرةهـة دوو   دةذين و هةموومان عرياقني و بةيةكةوة حساب دةكرَينيش ناكرَيت اَيمة هيض  تـر خؤمـا  
حساب بكةين لة كوردسـتانش بـا مووضـةكامنان يةكسـان بَيـتش مـادام اَيمـة داوا  يةكسـان  مووضـة دةكـةينش           
يةكسان  رةواتب دةكةينش موخةسةسـات دةكـةين لـة هـةموو عـرياقش بـا هـةموو كوردسـتان وةكـو عرياقـ  ىَل           

د كـرا اـةو كـات اَيمـة دةتـوانني لَيـرة       بَيتش لـةدواي   دا كـة دوا  اـةوة  اـةو مةشـروعة لـة عـرياق ثةسـةن        
لـة هـةموو ثلـة بـةرزةكان  كوردسـتان دابـةزَينني وش زؤر       % 31دةتوانني بَلـَيني  % 11لةهيات  اةوة  بَلَيني 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

زؤر ســوثاس بــؤ طشــت اَيــوة  بــةِرَيزش بــةِرَيزان بــة حةقي ــةت ِراســتة عرياقــنيش بــةيم دةســتوور  عرياقــ     
ــةش        ــة و ســةرؤك  هــةرَيممان هةي ــة و حكومــةمتان هةي ــةمامنان هةي ــة اَيمــةش اَيمــة ثةرل ســةيحيةت  داوةت
دةستوورمان دةبَ  و قانون  خؤمان دةردةكةينش بـؤ اـةو ثرؤذةيـة  كـة لةسـةر  ِرَيـك ناكـةون اَيمـة بـَيني          

َيتـو راتبـ  اةنـدامَيك     لةناو قانونةكة داينـَينيش مـن خـؤم شـةرم لـة خـؤم دةكـةم اـةوة لـةوَ  بـَ ش اةطـةر ب           
هـار اةوةنـدة  اَيوةيـةش اةطـةر هـ        5اةجنومةن  نوَينةران  عرياق بة ه  اَيوة  بةِرَيز موقارةنة بكـةيت  

هـار اةوةنـدة  هـ  سـةرؤك  ثةرلـةمان  كوردسـتانةش        13سةرؤك  ثةرلةمان بة ه  اَيمة موقارةنة بكـة   
مليؤن دينار راتب وةردةطرَ ش  اةمة بؤ  115رياق هةر بؤ مةعلوماتش ه  سةرؤك  اةجنومةن  نوَينةران  ع

وا  ىَل بكةن نة ضاوةِرَي  ثرؤذةكةش  بكـةنش   نمةعلوماتتانش اَيمة وةك اَيوة وةردةطرينش يةعن  اةوة اَيوة
بؤية بؤخؤتان شتَيك اـي داح بكـةن اةسـَلةن اةوةهـةر فـِرَ  بدةنـة دةرةوةش اي داحَيكـ  هـوان  مـةع ول          

ــ َ  ــت و ضــيتان ث ــةوة بكــةنش   بكرَي ــَينش % 51باشــة ا ــَينش % 21  دةَل ــَينش %11  دةَل ــَينش % 11  دةَل   دةَل
ثَيشنيار  خؤتان بكةنش ثرؤذةيةك كة لةوَ  نةبؤتة قانون خؤيان موتةف  نني لةسةر ش اةكرَ  يان ناكرَ ش 

ني اـةوان ضـ  دةكـةنش    اَيمة بَيني دايبنَيني و بَلَيني اَيمةش دةبَ  وا بكـةينش يـان ِراوةسـتني هـةتاوةكو بـزان     
دواي  اَيمة اةوة دةكةينش اةوة هةَلةيةش ايحدامب بؤ ِرةا  هةموو اَيوة  بةِرَيز هةيةش ِرةا  منـيش لةطـةَل   
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اةوةيــة اــةوة اليبــدةينش خؤمــان شــتَيك دابنــَينيش ثرؤذةيــةك دانــَيني و اــةوة بــؤ اَيــوة  بــةِرَيز ماوةتــةوةش   
 .هةناب  وةزير تؤ ض  دةَلَي ؟ فةرموو

 
 (:وةزير  داراي  و اابوور )بايز تاَلةبان  شَيخ ِرَيز  بة

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
من لة اةوةَلةوة باس  اةوةم كرد كة اةوة  كة هاتووة كة هَيشتا لة ثةرلةمان  عرياق موسـادةقة  لةسـةر نـةكراوةش    

برِبدرَيتش منيش هـةر  % 11وة بةيم اةوة  مةوزوع  ايست تاعةكةش اةوة اي داح  اةجنومةن  وةزيرانة كة هاتو
كة هـاتووةش بـةيم اـةوان  تـر كـة اَيسـتا هـةنابتان باسـ  لَيـوة دةكـةن و مـةوزوع             % 11لةطةَل اةو اي داحةم كة 

 .يةكسان  ِرةواتب  اَيرة لةطةَل ه  عرياقدا بؤ ثةرلةمان  بةهَ  دةهَيَلب
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

َيمة مواتن  دةرةهة دوو ننيش دةرةهة يةكنش بةيم نـازامن اةمـة ضـةند هـَيطري     اةو بؤ ضوونة لةو مونتةَلةقةوةية ا
ي دةدرَيتة كوردستان بةش ناكاتش لة حةقي ةتدا كاف  نيةش بؤ اةو وةزعـة  كـة اـةمِرؤ    % 12دةكات؟ش اةو ميزانية 

يـران لةطـةَل حكومـةت     لة كوردستانة و ايش  ثَ  دةكاتش حةق  نوَينةرةكاني اَيمة و هةنابتانة لة اةجنومـةن  وةز 
ايتيحاد  دابنيشن و قسة بكةن بَلَين اَيمة بةو وةزعة  هةمانة اـةوة كـاف  نيـةش حماوةلـة بكـةن اـةوة زيـاد بكـةنش         

 .دةدةنش كاك كاردؤ فةرموو% 11ـةكةش نادةنش % 12ميزانيةكة بؤ خةَلك  كوردستان زياد بكةنش 
 :ثريداود بةِرَيز كاردؤ حممد

 .ةمانبةِرَيز سةرؤك  ثةرل
اَيمة بؤ ضاككردن  سيستةم  مووضة لة كوردسـتان هةموواليـةك ثَيمـان وابـوو يـةعن  بؤشـاييةك  طـةورة        
لةطةَل ثةلة نزمـةكان و بـةرزةكان هةيـةش مـن ثشـتوان  اـةوة دةكـةم كـة اـةم ِرَيكخسـتنة بةطشـت  بكرَيـتش             

ةممان بـؤ كـردش بةِراسـت     اةوة  اَيستاش دةيكـةين هـةر ثشـتيوان  دةكـةمش بـةيم اةمـة خوَيندنـةوة  يةكـ        
دوامان خست اةو ثرؤذة ياساية  كة ثةيوةند  بة ضاككردن  سيستةم  مووضةوة هـةبوو لـة كوردسـتان و    

 .خوَيندنةوة  يةكةميش  بؤ كراو ثاريش لة هةمان كاتيشدا با ان كردةوةو ايد نةمان خستة عةمةلةوة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ِرَ ش ليذنة  ياساي ؟ كاك عون  فةرمووااخر با قسة نةكةمش لَي  طة
 :بةِرَيز عون  كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ضةند ثَيشنيارَيك ثَيشكةش كراش اَيستا لة ال  كاك عمرةوة تةوزيح دةكرَيت ثَيشنيارةكان
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
 :علي بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤك  ث
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اةو ثَيشنيارة  كة اةندامان  بةِرَيز ثَيشكةشيان كردش اةوةش  كة هةناب  كـاك فرسـت باسـ  لةسـةر كـردش اَيمـةش       
هةمان ِرامان هةيةش ثـرؤذة ياسـايةك هَيشـتا نةبووةتـة ياسـا هـيض ثَيويسـت ناكـات اَيمـة لةسـةر زةواـ  اـةو ياسـاية              

عمر هةوراميش باس  لةسةر كردش ِراستة زؤر تةواوة اَيمـة اَيسـتا   بِرؤينش اةمة زؤر با ان لةسةر  كردش وةكو كاك 
ثَيويست ناكات اةطةر اـةم ماددةيـة ايل ـا بكـةينش هـيض سـيا ةيةك  ديكـة دابـةزَيننيش ضـونكة نـازانني اـةو ياسـاية             

اَيمـةش  مةسري  بة ض  دةطاتش كـةم دةبـَ ش زيـاد دةبـَ ش نسـةبت بِرينةكـة زيـاد دةبَيـتش كـةمد دةبَيـتش لةبةراـةوة            
 .هاوِراين لةطةَل اةوة  كة اةو ماددةية لة اةساسةوة ايل ا بكرَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  ياساي  كةرةمكةنش كاك عون  فةرموو
 :بةزازسَيد بةِرَيز عون  كمال 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
وا دةكةم مرَيتة دةنطدانةوةش هـةتا بتـوانني   ثَيشنيار  ايل ا كردن  فةقةرة  يةكةم و دووةم لة ماددةكةش دا

 .بكةين 3دواي  كار لةسةر فةقةرة  
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ايل ا بكرَيت لةو ثرؤذةيـة  كـة دانـدراوة؟ش بـةِرَيزان هـةموو ماددةكـة        1و  1بةِرَيزان كَ  لةطةَلة فةقةرة  
كَ  لةطةَل اةوةية هةموو ماددةكة ايل ا بكرَيـت  ايل ا  هةية دواي  شتَيك  تر دادةنَينيش هةر لةم ثرؤذةيةش 

بةِرَيز لةطةَل دانيةش بؤية بةزؤرينـة    11بةِرَبز لةطةَل دايةش كَ  لةطةَل دانية؟  26و لة ثرؤذةكة نةمَينَ ؟ 
 .دةن  اةو ماددةي نةماش ها اَيستا بةديل ضية؟ كاك عون  فةرموو

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤك  ث

 ........ . 19بربدرَيت بةو شَيوةية  كة اَيستا دةخيوَينمةوةش واتا ماددة  % 11ثَيشنيار كرا كةوا 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةو ماددةية الدراش ماددةيةك  بةديل حازر بكةنش ليذنة  داراي  ِرةايتان ضية؟ كاك عمـر نيزاميـت هةيـة؟    
 .فةرموو

 :يعل بةِرَيز عمر عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

وفق مااجرى فاى اوال   )اةطةر اَيمة بة ورد  بيخوَينينةوة ايست تاع  اةو نسبةتة دةكرَيت دةَلَ   3ماددة  
يشـ  لةطـةَل   (أوال)يةعن  كة اَيمة اَيستا هةموو ماددةكةمان خستة دةنطدانةوة بؤ ايل ـاش   (ماعدا مدير عام

 .وةش ضؤن بةديل  بؤ دانَيني؟ايل ا بووةش ايد بةديل  نابَيت اة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك عمر بةديل دااةنَينيش اةطةر ماددةيةك  بةديل اَيستا حازرتان هةيةش دايدةنَينيش فةرموو
 :ظان امحد عبدال ادرشبةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ان كرد كة بةِرَيز كـاك فرسـت خوَينديـةوةش    اةندام زياتر تةايد  اةو ماددة بةديلةم 11اَيمة دةتوامن بَلَيب 

 .هةر اةوة مرَيتة تةسويت باشة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ماددةكة  بةديل  هةنابت ضية؟
 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
كـةم كـة سـةرؤكايةت     وابزامن سيا ة  اةو ماددةيـة كـة ثَيشـنيار كـراوةش وةقتَيكـ  دةوَ ش بؤيـة ثَيشـنيار دة       

ثةرلةمانش اةو ماددةية سيا ةكة  بة شَيوةيةك  تر بةديل  بؤ دابنَينيش مرَيتـةوة بـةيان  لةطـةَل مـاددة      
 .ماوة سبة  كة دةنطمان لةسةر  نةداوةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بةيان  لةطةَل اَيوة بكرَيش بضؤ  بِرؤ ماددةكة  ترش اةوة باشد ديراسة  بكةنش بؤ اةوة  خؤتان حازر بكةنش

 .لة اةسَل  ثِرؤذةكة 19سةر ماددة  
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةي .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .12لةاةسَل  ثِرؤذةكةش كة دةبَيتة ماددة   19ماددة  

ر لـة ياسـا  وةزارةتـدا يـان     دامةزراندن لةهيض ثؤستَيك  سةركردة لةبةِرَيوةبةر  طشت  بةرةو ذووردا ناكرَيتش اةطـة 
 .ثةيكةر  ِرَيكخستنيدا نةبَيت ثاَلثشت بة ياسا  وةزارةت يان اةو اليةنة  بة وةزارةتةوة نةلكاون

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .بةعةربيش بيخوَيننةوة

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :املادة اليابعة والعشرون
مامل يوجد هلا درجاة يف قاانون الاوزارة واهليهال     ( مدير عام وما فوق)ية وظائف قيادية من عدم التعي  يف ا

 .التنظيمي الصادر ااتنادًا اىل قانون الوزارة او اجلهة غري املرتبطة بوزارة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  داراي  رةايتان
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
اـةو ماددةيــة بـوون  ثةســةندة لــة المـانش ضــونكة شـَيوةيةكة لةتــةنزمي  مــيالكش لـةناو هةيكــةىل تــةنزمي       

 .وةزارةتش ثَيمان باشةش اةبَ  وةكو خؤ  بَينَيتةوة
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 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ليذنة  ياساي  ِرةايتان

 
 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .َل اةوة داينش ثَيشنيار دةكةين اةو ماددةية ايل ا بكرَيتش زةرور  نيةش زؤر سوثاساَيمة لةطة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .هةناب  وةزير

 :وةزير  داراي  و اابوور / بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةبان 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اَيمة ثَيمان باشة ماددةكة وةكو خؤ  بَينَيتةوة
 :ؤك  ثةرلةمانبةِرَيز سةر

 .بةِرَيزان اةندامان  ثةرلةمانش نوقتة  نيزاميت هةية فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .....دوو ثَيشنيار هةبووش دةبَ  بيخةينة دةنطدان اةو ثَيشنيارانة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
لَير حممد جنيـبش عمـر هـةورام ش قـادر حسـنش صـباح       ش شؤرش ريدش شظان امحدش شعثمانفةرمووش سيوةيل 

 .بيت اهللش دلَير حممودش اةم بةِرَيزانة اةيانةوَيت موداخةلة بكةنش فةرموو
 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ة مان  عادم التعاي  يف اياة وظاائف قياديا     تةنها يةك تَيبين  زؤر طضكةم هةيةش لة عةرةبيةكـة  نووسـراوةش   

باشدةش لةبةر اةوة  لة وةقـايَ  كوردسـتان دةردةضـَيتش لـة     ( فما فوق)ش اةطةر بكرَيتة(مدير عام وما فوق)
 .سوثاس( فما فوق)ثةرلةمان دةردةضَيتش وابزامن ِرَيك ترةش 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .بةِريز كاك شؤرش

 :حسني بةِرَيز شؤرش ريد
 .بةِرَيزسةرؤك  ثةرلةمان
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هةموو وةزارةتةكان و هةموو اةو دةسـتانة  كـة لـةو ثةرلةمانـة دةرضـووةش ذمـارة  بةِرَيوةبـةر          لة ياسا 
طشت  بة ثَي  ميالكات بـؤ  تةحديـد كـراوةش ديـارة اةطـةر طومـان هـةبَ  لـة اليـةك  تـر دابـةزرَيتش اـةوة             

 .ددةية ايل ا بكرَيتةوةشتَيك  ترةش بةاَلم من ثشتيوان  لة ثَيشنيارةكة  ليذنة  ياساي  دةكةمش كة اةو ما
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةلةمان

 .بةِرَيز شظان امحد كةرةمكة
 :عبدال ادر بةِرَيز شظان امحد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
فَلةن مادديةك  حتصيل حاصلةش اةو دةقة  كةهاتووةش دةقَيك  موفتةرةزةش مةفروزة وابَيتش يـةعن  هـيض   

 .ثَيويست بةو اةوة ناكاتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز شلَير خان كةرةمكة
 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 اةوة  بؤ ايزافة بكرَيتش لةهيات ( عدم التعي  يف اية وظائف من الدرجات اخلارة)بةِرةا  من كة اةَلَيت 
قانون الوزارة واهليهل التنظيمي الصادر اااتنادًا  مامل يوجد هلا درجة يف ( مدير عام وما فوق)من )ش (قيادية)

يـةعن  اـةوة    ( اىل قانون الوزارة او اجلهة غري املرتبطة بوزارة عن طريق ا ادى وااائل االعاسم يعا  فيهاا     
اَيستا حكومةت  هةرَيب ثةيِرةو  دةكاتش هَيطة  دةست خؤش كةريةش كة اةو دةرةهـة تايبةتانـة هـةموو     

 .بؤ  دةكةنش زؤر سوثاس لة ِرَيطة  ايَالنةوة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةِرَيز عمر صدي  هةورام  كةرةمكة
 :بةِرَيز عمر صدي  هةورام 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

دامةزرانــدن لــة هــيض )اــةو وشــةية البــدرَيتش ( دامةزرانــدن)مــن لةطــةَل مانــةوة  ماددةكــةمش بــةس تــةنها  
دامةزرانــدن لــة ) البــدرَيتش تــةنها بنووســرَيت  ( َيك  ســةركردانةهــيض ثؤســت)اــةو ( ثؤســتَيك  ســةركردانة

تـةنها  ( بةِرَيوةبةر  طشت  بةرةو ذوور ناكرَيت اةطةر لةياسا  وةزارةت يان ثةيكـةر  ِرَيكخسـنت نـةهاتبَيت   
 .اةوةندةش اةطةر بكرَيت لَيثَيضينةوة شتَيك ايزافة بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .قادر حسن كةرةمكةبةِرَيز 

 :قادر بةِرَيز قادر حسن
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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من هةست دةكةم اةو ماددةية زياد بَيتش ضونكة لةياسا  وةزارةتةكان دةسةاَلت  وةزيرة بـةِرَيزةكان دةسـت   
 .نيشان كراوةش بؤية تةايد  ِرةا  ليذنة  ياساي  دةكةمش بؤ ايل ا كردن  ماددةكةش سوثاس

 :رؤك  ثةرلةمانبةِرَيز سة
 .سوثاسش بةِرَيز صباح بيت اهلل كةرةمكة

 
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .اةز بَيذم اةظ ماددةية تةحصيل حاصلةش ثَيويستة نةمَينَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .بةِرَيز دلَير حممود كةرةمكة

 :دلَير حممودحممد بةِرَيز 
 .ؤك  ثةرلةمانبةِرَيز سةر

من ثشتطري  ماددةكة دةكةمش اةويديشيان با ان كردووةش كة داوا  دابـةزين  ثؤسـتة قياديـةكامنان دةكـردش اـةمان      
ــ  اــةو       وت بةِرَيوةبــةر  طشــت  لةبــةر اــةوة  بــةثَي  ســااَلن  خزمــةت  خــؤ ش بــة ثَيــ  شــةهادة  خــؤ  وش بــة ثَي

اَلَيك خزمــةت  هةيــةش اةمــة ثَيويســتة بــة ثَيــ  ثَيداويســت  اــةو  ِرَينماييانــة  كــة هةيــة بــةرز دةبَيتــةوةش ضــةند ســ 
وةزارةتش اةو شوَينة خؤ  بَيـتش بةِراسـت  لـةم اـةخرية كـة بـؤ اـةو ثؤسـتانة  وةكـو مـدير عـام و بـةرةو ذوورش لـة              

ةوة  كاتَيكدا كة داوا  اةوة دةكريََت س ش ظ  خؤيان ثَيشكةش بكةنش اةمةش خؤ  لة خؤيدا هةنطاوَيك  باشةش بؤ ا
اةو خةَلكانة  كة شياون بضنة شوَين  خؤيانش بة شـَيوةيةك دانةنـدرَين كـة فـةرز بكـرَين بةسـةر وةزارةتةكـةش اـةو         

 .سيفةتانةيان تيا نةبَيت كة بؤ مدير عام و بةرةو ذوور اةطوجنَينش سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز هةناب  وةزير
 :وةزير  داراي  و اابوور / ن بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةبا

 .بةِرَيزسةرؤك  ثةرلةمان
اةو ماددةية ديارة ثَيويست  اةكردش بؤية لة حكومةتةوة هاتووةش اَيستا ضةندةها مدير عام و قامي ام هةية 
موعةوةمنش وةهةندَيك وةزاايف هةيةش لة بةعزَيك شوَين هةية اليةزال تا اَيستاش دوو مـدير عـام  ديـوان    

كة كـة وةزارةتـةكان دةمـج بوونـةش اـةو مـدير عامانـةو اـةو موستةشـارانة تـا اَيسـتا موعالةهـة             هةيةش ضون
 .نةكراونش مةوهودنش بؤية ثَيويست  كردش اةبَ  ميالكيان هةبَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .بةِرَيز ليذنة  داراي  ِرةايتان

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د
 .نبةِرَيز سةرؤك  ثةرلةما
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هــةروةكو ثَيشــديش ِرا  خؤمــان ِروون كــردةوةش اَيمــة وةكــو ليذنــة  دارايــ  بــة باشــ  دةزانــني دةقــ  اــةو  
 .ماددةية وةكو خؤ  بَينَيتةوةش شَيوةيةكة لة تةنزمي  ميالك لةناو وةزارةتةكانش لة ناو حكومةتداش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ايل ا بَيتش اَيستاش ايل ـا دوور تـرة لةهـةموو بؤضـوونةكان  اَيـوة        بةِرَيزان ليذنة  ياساي  داوا  كردووة

لـة اةسـَل  ثِرؤذةكـة     19بةِرَيزش بؤية اةو ايل اية دةدةينة دةنطدانةوةش كَ  لةطةَلداية اةو ماددةيةش ماددة  
ل ا بَيتش كَ  بةِرَيز لةطةَلداية كة اي 11ش ايل ا بكرَيت؟ش تكاية دةست  بةرز بكاتةوة؟ش 12كة دةكاتة ماددة  

لةطةَلدانية؟ تكاية دةسـت  بـةرز بكاتـةوةش مايـةوة وةكـو خـؤ ش بـة كـؤ  دةنـ ش زؤر سـوثاسش اَيسـتا اـاخري             
 .موداخةلة  ليذنة  داراي  و ياساي ش لةسةر ااخري سيا ة  اةو ماددةية

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ةبَيتسيا ة  ماددةكة بةو شَيوةية د
 :املادة اليابعة والعشرون

مامل يوجد هلاا درجاة يف قاانون الاوزارة اواجلهاة      ( مدير عام فما فوق)عدم التعي  يف اية وظائف قيادية من 
 .غري املرتبطة بوزارة او يف ذيهليها التنظيمى

 :بةِرَيزسةرؤك  ثةرلةمان
ثاسش كــَ  لةطةَلدانيــة تكايــة دةســت  بــةرز بــةِرَيزان كــَ  لةطةَلدايــة تكايــة دةســت  بــةرز بكاتــةوة؟ش زؤر ســو 

 .بكاتةوة؟ش سوثاسش بة كؤ  دةن  ثةسةند كراش اةوة  خوَيندرايةوة
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةي .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 :ماددة  بيست و هةشتةم

ياسـاية و ديـاريكردن    دةبَ  وةزير  داراي  و اـابوور  ِرَينمـاي  ثَيويسـت بـؤ ااسـان هَيبـةهَ  كردنـ  اـةم         
 .......دةسةاَلت  خةرج كردن بؤ فةرمانطةكان  حكومةت دةربكات لةماوةيةكدا

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
تكاية اةوانة ش ضونكة هَيشتا ماددةمان ماوةش ثَيش اةوة  ماددةكان دةنط  لةسةر بدرَيتش ثةسةند بكرَيتش 

تَيك هوان نيةش لةبةر اةوة اَيستا اةو ماددةيـة  ثَيشـنيار   اةوة اةمر دةربكةين بؤ هَيبةهَ  كردنيانش نةخ
 .ال  كاك عونيةش فةرموو بيخوَينةوة

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيزسةرؤك  ثةرلةمان

تلتاازم  هومااة اقلاايم كورداااتان بعاادم اجااراء املناقلااة ماان املوازنااة االاااتثمارية اىل املوازنااة     : مااادة مضااافة
 .التشغيلية
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 :ز سةرؤك  ثةرلةمانبةِرَي
 .ليذنة  داراي  رةايتان لةسةر اةوة

 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اَيمة الرميان نية لةطةَل ايزافة كردن  دةق  اةو ماددةين
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .هةناب  وةزير
 :وةزير  داراي  و اابوور / بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةبان 

 .ةِرَيزسةرؤك  ثةرلةمانب
 .اَيمةش تةايد  ماددةكة دةكةينش اةوة ناكرَيتش اةوةش هةر نةكراوة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
باشةش زؤر سوثاسش بةِرَيزان كَ  اةيةوَيت قسة لةسةر اةو ماددةية بكاتش بةِرَيزان كَ  لةطةَل اةو ماددةيـة؟ش  

رز بكاتةوةش سوثاسش بة كؤ  دةن  ثةسةند كـراش زؤر سـوثاس   زؤر سوثاسش كَ  لةطةَلدانية؟ تكاية دةست  بة
بؤ طشت اَيوة  بةِرَيزش اةوةكان  تر ماونش زؤر ماددة  زؤر تةبيَيةش لةطةَل اةوة  ِراتبةكان و لةطةَل اـةوة  

اةلَيرة اامادة بـنش اينشـااةَلاَل بـة سـةعاتَيكش دوو     ( 11)ماددانة  ماوةش لةطةَل ثَيشنيارةكانش سبة  سةعات 
 . سةعات تةواو  دةكةينش خواتان لةطةَل

 
 

 

 

                                                                                                                                                                    
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                  ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                       َيري ثةرلةماني                       سكرت       

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

 2122\5\22رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/5/2122 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــوةِرؤي ي (11)كاتــذمَير    ــَيش ني ــةماني  31/5/1111رَيكــةوتي  شــةممةســَي  رؤذي ث  -كوردســتان  ثةرل
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 
ي ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم ولي خـ  ي(12)دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان فرست أمحد عبـداهلل سـكرتَيري    بةِرَيز

 .خؤي بةست
 :بةرنامةي كار

ي 1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولة ثةيِر( 11)ي ماددة (1)ني بِرطة بةثَيي حوكمةكا
خـولي   ي(12)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شَيوةية  دا 31/5/1111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)ن لة كات سَييةمي هةَلبذارد
 :بَيت
بةردةوام بـوون لةسـةر ط توطـؤكردن و بِريـاردان لةسـةر ثـرؤذة بودهـة  هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ سـاَلي            - 1

 .و ياساكةي 1111

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــةناوي طــةلي  ــةوةش خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردنش ســاَلي دووةمش خــولي      ب كوردســتانش دانيشــتنةكةمان اةكةين
 :ش بةرنامةي كار31/5/1111ش رؤذي دانيشنت  12طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)ي مـاددة بيسـت لـة ثـةيِرةوي نـاوةخؤي ذمـارة       (1)بة ثَيي حوكمةكاني بِرطة  
اني كوردســتاني عــرياقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِريــاري دا كــة بةرنامــة  كــاري  ي ثةرلــةم1661

ي ثـَيش نَيـوةرؤش بـةيم دواخـرا بـؤ      11ي ااسـايي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كـات       12دانيشتين ذمـارة  
 :دا بةم شَيوةية بَيت 31/5/1111رؤذي سَيشةممة رَيكةوتي  11,15

ردن و بِريــاردان لةســةر ثــرؤذة بودهــة  هــةرَيمي كوردســتان بــؤ ســاَلي بــةردةوام بــوون لةســةر ط توطــؤك-1
 .و ياساكةي 1111
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بـةخَير هــاتين بـةِرَيز وةزيــري دارايــي و اـابووري كــاك شـَيخ بــايز وش بريكــاري وةزارةت كـاك رةشــيد تــاهري      
 .دةكةينش زؤر بةخَير بَين

 .بفةرموون داوا لة لَيذنة  ياسايي و لَيذنة  دارايي دةكةين بؤ سةر مينةصة
 12لــة اةصــَلي ثرؤذةكــة كــة دوَيــيَن دوامــان خســتش كــة دةكاتــة مــاددة     19لَيذنــة  ياســايي بــؤ مــاددة  

 .فةرموون بةردةوام بن
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ش بةم شَيوةية بوو12لة اةصَلي ثرؤذةكة كة ذمارةكةي بووة ماددةي  19صيا ةي ماددةي 

يودع يف رندوق كورداتان للعائدات الن طية، املنصوص علياا يف املاادة اخلامياة عشارة مان قاانون الان ط و        
، العائادات امليتحصالة مان العملياات الن طياة اخلاراة       1112ليانة   11العاراق، رقام   -الغاز القليم كورداتان

 .ليمباحلقو  الن طية وفق ا هام الداتور العراقي و قانون الن ط و الغاز لسق
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش دوَييَن زؤر موناقةشة كراش اَيستا بـةو شـيكلة دارَيذرايـةوةش مـن خؤشـب شةخصـي لةطـةَل وةزيـر و         
لةطةَل حكومةت قسةم كـردش بِريـارة كـة  بـة زووتـرين وةخـتش تةشـكيلةكة بنَيـرن بؤمـان بـؤ اـةوةي لَيـرة             

ة خوَيندرايــةوةش دوو نيزامــي هةيــةش عبداللــة مــةال نــوري و موصــادةقةي لةســةر بكــةينش اةمــة بــةو شــَيوةي
 .ش فةرموونعثمانخةليل 
 :نوريحممد بةِرَيز عبداهلل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوَييَن اةو ثَيشنيارةي كة كردمانش لة دوو بِرطة ثَيك هاتبوو وش ضةندين ثةرلةمانتاري بـةِرَيزيش ثشـتيوانيان كـردش    

َينديةوةش يةك بِرطةيانةش اةمـة هطـة لـةوةي كـة اَيمـة داوامـان كـرد كـة ثرؤسـةي نـةوتو           اةمةي كة كاك عةوني خو
و ازش تةنها نةوت هاتووةش ضونكة  از بؤ خؤي شتَيكي ترةش هيوادارم  ازةكةشي بـؤ ايزافـة بكـرَيش بِرطـة  دووةمـي      

 .ةش سوثاسثَيشنيارةكةشش ياخود موناقةشة بكرَيش ياخود موَيندرَيتةوة و مرَيتة دةنطدانةو
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَيش كاك خةليل فةرموو
 :عثمان محدام بةِرَيز خليل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة دوَيين هةردووالش طفتوطؤكاني سةر اةم ماددةيةش ذمارةيةك لة اةنداماني ثةرلـةمانش داوامـان كـرد كـة     

مة ثارة  ثدؤدؤالرمان خسـتووتةوة سـةر بودهـة  طشـَ و     بِرطةيةكي تري بؤ زياد بكرَيش بؤ اةوةي كة اَي
داوامان كرد كة فةقةرةيةك زياد بكرَي وش حكومـةت ايلـزام بكـرَي كـة هـةر ثارةيـةكي تـر اةطـةر بودهـة           
تةكميلي بَي يان موشتةقاتي نةوت بَيش لةبةر اةوة  حةقي اةو ناوضانة خـوراوة كـة نـةوتيان لـَي دةردَي و     
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رَيتةوةش اةو ثارةية بةشَيكي بـؤ اـةو ناوضـانةش ضـونكة اَيمـة ثـارة  ثدودؤالرةكـة كـة         بة ثاكيجَيكي هيا م
 .مافَيكي ياسايي و دةستوورية كة هيناومانةو خستوومانة سةر بودهةش بؤية داواكارم اةمة زياد بكرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناسك خان فةرموو
 :بةِرَيز ناسك توفي  عبدالكريب

 .ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
 1112اَيستا نةصةكة لة رووي ياساييةوةش باش داِرَيذراوةش تةواوة و موشكيلةي نيةش بـةيم اـةم نةصـة لـة      

دا لة ياساي  از و نةوت هةيةش يةعين اَيمة اةبَي يةك فةقـةرة زيـاد بكـةين بـؤ اـةوةي ايلزامـي حكومـةت        
تةشـكيل بكـرَيش اَيسـتا نةصـةكة لـة رووي       بكةين لـةكاتَيكي ديـاريكراوداش بـؤ اـةوةي سـةريك اـةم صـندوقة       

داِرشتنةوة تةواوةش ضونكة رزطارمان بوو لةوةي كة اةَلَي دامةزراوةش بةيم اةبَي فةقةرةيةكي تر زياد بكةين 
بؤ اةوةي ايلزامي حكومةت بكةين بؤ اةوةي سةريك اةم صـندوقة دروسـت بكـرَيش ضـونكة اـةم نةصـة لـة        

 .ة لةناو ياساكةش سوثاسةوة هةية و هَيبةهَي نةكراو1112
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك اارام فةرموو
 (:اارام)بةِرَيز ايوب نَمت قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثرسيارَيكب ااراستةي بةِرَيز وةزيري سامانة سروشتيةكان كردووةش اةو صندوقةش هوابةكةي هاتووتـةوة  

ــاك د   ــةِرَيز ك ــة ايمــزاي ب ــت  بةرهةمــة و بــةم .و ب ــة   : شــَيوةية هــاتووةش دةَلَي ــؤ داهات صــندوقي كوردســتان ب
ــةَليَ  ــةو كــات ثَيويســتة دابــةزرَيش يــةعين دانةمــةزراوةش كــة ياســاي دابةشــكردني داهــاتي      : نةوتيــةكانش ا ا

نةوتةكان لة عرياقدا دةربضَيت وش بةشي كوردستانيش بَيتة ناو اةو صندوقةش نةبووني اةو ياسـاية يةكَيكـة   
 .كاني هةرَيب و حكومةت  فيدراَللة كَيشة طةورة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من اةمرؤ روومن كردةوة و لةطلَةيان قسةم كردووةش لة خياللي نزيكدين فورسةتتدا اةبَي دابـةزرَيش اَيمـة   
عيالقةمان نيةش بة دا قانون دةراةكاتش دةر ناكاتش اةمة قانونَيكي هـةرَيمي كوردسـتانةش هـةموو اليـةكمان     

ســرينش اَيمــة وةك ثةرلــةمانش بــاش بةدواداضــوومنان بــؤ نــةكردووة و حكومــةتيش موقةصــريةش دةبــوو موقة
 .بةكارةكانيان هةَلبستَيتش كاك حةمة سةعيد فةرموو

 :بةِرَيز محة سَيد محة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان



 193 

ش اةم ماددةيـة و   11اددة  اةم ماددةية لة بودهة  ثارداش ثرؤذة ياساي بودهة  ثاردا كة بوو بة ياسا لة م
ماددةيـةش هَيبـةهَي نـةكراونش حكومـةت هَيبـةهَيي نـةكردووةش اايـا         6،8ضةند ماددةيةكي تر كة دةبواية 

 .ايجراااتي ثةرلةمان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة سوثاسش دانيشةش من روومن كردةوة بؤتش خؤ اَيستا بةشةرة لَيرة قسة اةكاتش وةعدمان لَي وةرطرتوونـة كـ  
 .بة زووترين كاتش اةطةر ناش اَيوة  ثةرلةمان اةبَي بةدواداضووني بؤ بكةنش كاك عمر فةرموو

 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محدامني خدر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لــة راســتيدا بــةو شــَيوة  كــة كــاك عــةوني خوَيندييــةوةش زؤر دروســتةش ضــونكة بــةِرَيزانش اةطــةر صــندوق    

 .اهاتي دةخةية ناوي؟ش واتا دامةزراندنةكة و خستنة ناو داهاتةكةي بةيةكةوةدانةمةزريش تؤ ضؤن د
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا نصــو  ئ ال ــانونش باســي اــةكات اــةَلَي لــة قانونةكــة هةيــةش لــة حكومــةت  : بــةِرَيز ناَلَيــت دامــةزراش اــةَلَي
م فـةترة نزيكـةش ثـَيش اـةوةي بضـينة نـاو       وةعدمان وةرطرتووة كة بة زووترين كاتش اةبَي دايبمةزرَييَنش لـة 

 .ثشووة وةش ناكرَي تؤ لةناو قانون دابنَيي و بَليَي قانونَيكي تر هَيبةهَي بكةنش كاك طؤران فةرموو
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـاردووة و خؤيشـي   من لةطةَل نةصةكة ايشكامل نيةش بة فيَلي نةصةكة دروستة و مادام حكومةتيش خؤي 

ثابةندة بةوةي كة كةسَيك دةستنيشان بكاتش بؤ اةوةي اَيمة متمانة  ثـَي بـدةينش بـةيم ثرسـيارةكةي مـن      
اةوةيةش اَيمة لة قانوني ميزانيةي ساَلي ثارش قسةمان لةسةر اةوة كردووةش كة حيسابَيكي خا  دةكرَيتـةوة  

 اةدةينش و اتا اةو حيسابة ضي لَي دَي؟ش يـةعين لةمـةوال   و داهاتةكاني تَي دةكرَيش اَيمة اَيستا اةو نةصة ال
ضؤن مامةَلة لةطةَلة نـةوت دةكـرَي؟ش يـةعين اـةو صـندوقة تـةاخري بـوو و دروسـت نـةكرا؟ش اايـا هـةر اـةو             

 .حيسابة بةردةوام دةبَي؟
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تة  و سةرؤكي اةجنومةن  وةزيران اةوها اَيوة ثةرلةمانن و بةدواداضووني بؤ بكةنش بانطي وةزيري موخ
بكةن و بَينة اَيرة و قسةي لةسةر بكةنش لَيذنةي ياسايي ااخري صيا ة و اةيدةينة دةنطدانةوةش فةرمووش بة 

 .كوردي و بة عةرةبيش بةيم  ازةكةي بؤ ايزافة بكةن
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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-لـة ياسـاي نـةوت و  ـازي هـةرَيمي كوردسـتان       15بؤ داهاتي نةوت كـة لـة مـاددة     لة صندوقي كوردستان 
دا هاتووةش اةو داهاتانة دادةندرَيت كة لة ثرؤسةكاني نةوت و  ازي تايبةت 1112ي ساَلي 11عرياقش ذمارة 

 .َيببة كيَلطةكاني نةوت بة دةست دَين و بة ثَيي حوكمةكاني دةستووري عرياق و ياساي نةوت و  ازي هةر
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة اليابعة عشرة

يودع يف رندوق كورداتان للعائدات الن طية، املنصوص علياا يف املاادة اخلامياة عشارة مان قاانون الان ط و        
ن طياة و الغااز   ، العائادات امليتحصالة مان العملياات ال    1112ليانة   11العاراق، رقام   -الغاز القليم كوردااتان 

 .اخلارة باحلقو  الن طية وفق ا هام الداتور العراقي و قانون الن ط و الغاز لسقليم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةس لةطةَلدا نيةش بة  2بةِرَيزان كَي لةطةَلداية تكاية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ش زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نية؟ش 
 .بةردةوام بن بؤ ماددةكاني ترزؤرينة  دةن  ثةسند كراش فةرموون 

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ش اةم صيا ةيةمان داِرشتووةش19ثرؤذةكةش كة ذمارةكةي بووة  15سةبارةت بة ماددة  

 :املادة الياداة و العشرون
نائباا و الياهرتري و اعضااء    من رواتب كل من رئيس االقليم و نائبا ورئايس الربملاان و   % 11تيتقطع نيبة 

الربملان و الوزراء و من ذم بادرجتهم و مان يتقا اى راتاب وزيار و وكاسء الاوزارات  و مان بادرجتهم و مان           
 .اب الدرجات اخلارة و القضاة و اعضاء االدعاء العامحيتقا ى راتب وكيل وزارة و ميتشارين و ار

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تان اةو ماددةية لة ثرؤذة بوو و لة ثرؤذةيةكي عرياقي بوو و لة قانوني موازةنةيانش بةِرَيزانش دوَييَن هةموو
اَيمة المان دا ش لَيرة روومنـان كـردةوةش لَيـرة با ـان كـردش ومتـان لةبـةر اـةوةي اَيمـة خؤمـان ثةرلـةماننيش            

كي اــةوانش كــة كــةوادري بــةهَيزمان هةيــةش اــةتوانن شــتَيكي بــاش دابنــَينش خــؤ بةدةســَ نــا ثــرؤذة ياســاية 
نةبوويتة ياساش بةداخةوة زؤر لة هةندَيك بةِرَيز  و لة هةندَيك اـيَالم كةاةنـةما ثةرلـةمان حـازر نيـة لـة       
راتبةكاني خؤيان برِبنش بة عةكسةوة وا نيةش وةكو دوَييَن وةعدمان دا و اَيسـتاش بـةو شـَيوةيةي كـة بـةِرَيز      

ست بةرز بكات؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نية؟ يةك كةس كاك عةوني خوَينديةوةش كَي لةطةَلداية تكاية دة
لةطةَل دا نيةش بة زؤرينةي دةن  ثةسند كراش بؤ ماددةيةكي تـر بـةردةوام بـنش ثاشـان هـؤي اـةو مـاددةش بـة         

 .كورديش بَيخوَيننةوةش فةرموو
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ماددةي بيست و شةشةم
لة مووضةي هةر يةك لة سةرؤكي هةرَيب و هَيطرةكةيش سةرؤكي ثةرلةمان و هَيطرةكـةي و  %( 11)ِرَيذةي 

سكرتَيري و اةنداماني ثةرلةمانش وةزيران و اةوانةي لة ثلةي اةواندانش هةر كةسـَيك كـة مووضـةي وةزيـر     
رَيـتش ِراوَيـذكارانش خـاوةن    وةردةطرَيتش بريكاري وةزارةتـةكان و اـةوةي مووضـةي بريكـاري وةزارةت وةردةط    

 .ثلةكاني تايبةت و دادوةران و اةنداماني داواكاري طشَ دةبِردرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ااسؤش فةرموو
 (:ااسؤ)بةِرَيز بكر كريب حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةو مووضـانة بـؤ ض مـةهالَيك     ية كة دةبردرَي%(11)دةبِرَيش بةيم اةو %( 11)بةِراسَ شتَيكي بة هَي ية 

 صةرف دةكرَي؟ حةقة اةو مةهالةش بةِراسَ تةحديد بكرَي بؤكَي ية؟
  

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شوانش فةرموو

 :بةِرَيز شظان أمحد عبدال ادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

رؤذةكةدا هةبووةش باسي رةاـيي  لةو دةقةددا باسي سةرؤك وةزيران و هَيطرةكةي نةكردووةش كة ثَيشد لة ث
 .وزةرا و هَيطرةكةي نةكرا كة ثَيشد تَييا هةبووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــودير عــام         ــة م ــةش ل ــاني لةطةَل ــةش وةزيرةك ــةي لةطةَل ــةش هَيطرةك ــيي وزةراي لةطةَل ــةش ِرةا ــةن تكاي ــاملي بك ك

بـؤ مةعلوماتيشـتان ِرةاـيي وزةرا يـةعين      بةسةرةوة هةموو ثلةدارَيكي لةطةَلةش اةوة وا دةيَلَين تـةواوش هـةر  
 .وةزيرش وةزيري اةوةلةش فةرموو بيخوَينةوةش فةرموو طوَي بطرن كوردييةكة دةبَيتة اةصَل

 :ِرؤذان عبدال ادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي بيست و شةشةم

رةكةيش سةرؤكي ثةرلةمان و هَيطرةكـةي و  لة مووضةي هةر يةك لة سةرؤكي هةرَيب و هَيط%( 11)ِرَيذةي 
سكرتَير و اةنداماني ثةرلةمانش سةرؤكي اةجنومةني وةزيران و هَيطرةكةي و وةزيران و اةوانةي لة ثلـةي  
اةواندانش هةر كةسَيك كة مووضةي وةزير وةردةطرَيتش بريكاري وةزارةتـةكان و اـةوةي مووضـةي بريكـاري     

ــذكاران ش خــاوةن ثلــةكاني تايبــةت و دادوةران و اةنــداماني داواكــاري طشــَ اــةو   وةزارةت وةردةطرَيــتش ِراوَي
 . دةبِردرَيت%( 11)ِرَيذةية 
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سؤزان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نور 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ك  هةيـةش ثـاش اـةوة  كـة     هارَيك  تريش من هـةمان قسـة اةكةمـةوةش اـةم بـِرة ثارانـة  كـة دةبِردرَيـتش مة زايـة         
دةبِردرَيتش من ثَيب باشة لةم ماددةيةدا مرَيتة سندوقَيكةوةش يةعن  لة سندوق  شةهيدانش لة وةزارةتـ  شـةهيدانش   
اةطةر مرَيتة سندوق  هاوكار  شةهيدانةوةش هةم سندوقةكةش دةبووذَيتةوةش هةم كةس وكـار  شـةهيدان سـوود     

رمش نـاردن  اـةو بـِرة ثارةيـة بـؤ شـوَينَيك  ديـاريكراوش دةبَيـت لـةناو اـةم ماددةيـةدا            ىَل وةردةطرنش لةبةر اةوة داواكـا 
 .هةبَيت

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
اــةوة هــةر خــؤ  بــؤ اــةوَ  اــةِرواتش بــةاَلم ماددةكــة تةســويَ لةســةر كــراش ايَــادة ناكةينــةوةش دةتــوانني      

و شـوَينةش اةضـَيتة سـندوق  شـةهيدانةوةش كـاك      فةقةرةيةك ايزافة بكرَيتش اةو ثارةية  كـة دةبِردرَيـت لـة   
 .ا اعيل فةرموو

 :بةِرَيز ا اعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

كةوة دةبِرَيـتش كـات  تـةنفيز كردنةكةيـةوةش اـةوة دةبَيـت اي ـرار        1/1من تةنها لةسةر وةختةكة ش اايا لة 
 .كةوةية يان لة تةنفيزةوة 1/1بكرَيتش لة 

 :سةرؤك  ثةرلةمانبةِرَيز 
 .كاك عون  كةرةم بكة

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .هَيبةهَ  دةكرَيتش واتة لةو كاتةوة هَيبةهَ  دةكرَيت 1/1/1111ياسا  بودهة لة 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةلةمان

 .كاك شوان كةرةمكة
 :بةِرَيز شظان امحد عبدال ادر

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤك  ثة
اةبوا لة دةقةكة ايشارةت كرابوايةش اةو ايسـتي تاعة لـة خـود  مووضـة  ايسـميةش يـان لةموخةسةسـات و        

 .مووضة ثَيكةوةية
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اَ  اَيوة طوَ  ناطرنش قسة دةكةنش وا اةخيوَينَيتةوة وازحةش تةواوش كاك مجال فةرموو
 :ابراهيب طاذربةِرَيز مجال 
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 .سةرؤك  ثةرلةمان بةِرَيز
 1/2لة قانون  عرياق  ايَتبارةن من واحد اربَة هَيبةهَ  دةكرَيتش قانون  عرياق  اةطةر موَينينةوةش لة 

 .وة هَيبةهَ  دةكرَيتش اةو ايستي تاعانة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سيوةيل خانبةِرَيزان بة دةست  اَيوةيةش حةز دةكةن لة ثار ساَلةو هَيبةهَي  بكةنش فةرموو 
 :امحد عثمانوةيل يبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤ  ثةرلةمان
بطَيِرنةوةش بـةس اَيمـة ثَيـنج مانطـة مووضـةمان وةرطرتـووةش اايـا دوا ـي         % 11اَيمة مانَمان نية اةطةر لة 

و حيسـاب  بكـةين هـةر باشـةش دةنـا       1/9بةسولفة دةيطَيِرنةوة لة مووضـةكةش ثارةكـة ِرؤيشـتيةش اةطـةر لـة      
 .وش سوثاس% 31مان نيةش حةز دةكة  لة مانَ

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 :كاك عمر صدي  كةرةمكة

 :بةِرَيز عمر صدي  حممد
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

هةروةكو بةِرَيزان ااماذةيان ثَي  كردش اةم ياساية بؤ يةك ساَل دياريكراوةش بةاَلم ضؤنيةت  بِرين و اةوانة  
ةكرَيــتش بــؤ هــةر يــةك لــةو دةســةاَلتانةش لةبــةر اــةوة اَيمــة بانةضــينة نــاو اــةو   بــة تــةعليمات ضارةســةر د
هَيبـةهَ  دةكرَيـتش وردةكاريةكـة  اـيش و كـار  ذمَيرياريـةش        31/11تـا   1/1وردةكاريانةش اةم ياساية لة 

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نيزامية فةرموو

 :بةِرَيز ا اعيل حممود عبداهلل
 .ةرؤك  ثةرلةمانبةِرَيز س

لَيرة اةطةر مةعاش زيادة ببينتش تةقاعدةكانيش زياد دةبَيتش اةطةر كةم بَيتش دةبَيت تةقاعـدةكانيش كـةم   
 .بَيتش هةموو  وةكو يةك بطرَيتةوة ه  ثةرلةمانش ضونكة لة عرياقيش واية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكة هــاتووةش اَيمــة اــةوة هَيبــةهَ  دةكــةينش   كاكــة اَيمــة عيالقــةمان بــة عرياقــةوة نيــةش بــةم شــكلة نةســ    
اينشااةَلاَل دوايي ثِرؤذةيةك  كامل و موكةمةل حازر بكةنش اةمة بؤ يةك ساَلةش ثِرؤذةيةك حازر بكـةنش لـة   
بان  ديراسة بكةنش لة ليذنةكانش خوبةرا بَيننش بيكةنة شتَيك  داايم ش كاكة عرياق خـؤ  بـاوةِر  بـة خـؤ      

لةسةر ش هةر بـؤ مـةعلوماتتش اـةوان موزايـةدة دةكـةنش ِراتبةكـةيان ضـوار اةوةنـدةو         نيةش موزايةدة دةكةن 
نيو  اَيوةيةش هةر بؤ مةعلوماتتانش ِراتب  ثةرلةمان  عرياقش ضوار اةوةندةو نيوةش ه  سـةرؤك  ثةرلـةمانش   
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ايكـةنش  بيست و سَ  هار اةوةندة  سةرؤك  ثةرلةمان  اَيرةيةش موزايةدة دةكةن شـت دةنووسـن اينجـاش ن   
 .تكاية نيزام  نةماش بيخوَينةوة اةوة دةدةينة دةنطدانةوةش اةوة  ِراز  نية با دةن  نةداتش فةرموو

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :املادة ميتقلة
تقطاع اعتباارًا  ختص  املبال  امليتقطعة بموجب املادة الياداة والعشرون ملن عة رندوق الشهداء و،يهون االا

 1/2/1111من 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

كـةس   3كَ  لةطةَلداية تكاية دةست  بةرز بكاتةوة؟ش سوثاسش كَ  لةطةَلدانية تكاية دةسـت  بـةرز بكاتـةوة؟ش    
 .لةطةَلدانيةش سوثاسش بة زؤرينة  دةن  ثةسةند كراش بِرؤ بؤ ماددةيةك  تر

 
 

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
 .َيز سةرؤك  ثةرلةمانبةِر

ي ياسـاكةش ثَيمـان باشـة ضـةند ماددةيـةك هةيـةش ثـَيش اـةوة  دةنـ            18ثَيش اةوة  بضينة سـةرماددة   
 .ش ايشارةت  ثَ  بدةم مرَيتة دةنطدانش اةطةر اةندامان  ثةرلةمان قبوَليان كرد18بدةين بؤ سةر ماددة  

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو بةردةوام بن

 :َيز عون  كمال سَيد بةزازبةِر
 .بةِرَيزسةرؤك  ثةرلةمان

 :ضافةمادة م
شامركة واالااايش والشارطة    يعلى  هومة اقليم كورداتان  قيق املياوات ب  رواتب وتصصاات قاوات الب  

يف االقليم مع رواتب وتصصات اقرانهم من افراد القاوات امليالحة وقاوى     والفرياكةوتن ر طوالربوالزيرفانى 
 .الداخلى يف احلهومة اال اديةاالمن 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بــةِرَيزان كــَ  لةطةَلدايــة تكايــة دةســت  بــةرز بكاتــةوة؟ش زؤر ســوثاسش كــَ  لةطةَلدانيــة تكايــة دةســت  بــةرز   

 .بكاتةوة؟ش بة كؤ  دةن  ثةسةند كرا بؤماددةيةك  ترش فةرموو
 :بةٍرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .لةمانبةِرَيز سةرؤك  ثةر
 :ماددة  زياد كراو  تر
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على  هومة اقليم كوردااتان  قياق امليااوات با  رواتاب املتقاعادين يف االقلايم، ماع رواتاب املتقاعادين يف           
 .احلهومة اال ادية، على ان اليؤدت ذلك اىل انقاص رواتبهم

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
سش كَ  لةطةَلدانية تكاية دةست  بةرز بكاتـةوة؟ش بـةكؤ    بةِرَيزان كَ  لةطةَلداية دةست  بةرز بكاتةوة؟ش سوثا

دةن  ثةسةند كراش كورديةكةيان حازر نةكردووةش ضونكة اةم بةيانية حازريان كردش اةمانة موناقةشة كراش 
ِرةاــ  اَيــوة  بــةِرَيز بــووش لــةناو تةوســيةكانتانش لــةناو ماددةكــان موناقةشــة كــراش هــةموومان دةركــرد اــةم   

 .كخراوةش بؤية هةر بةو زمانة دانراوةش فةرموو بةردةوام بنبةيانيةش ِرَي
 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .ماددة  زياد كراو  تر

علااى  هومااة اقلاايم كورداااتان  قيااق املياااوات باا  رواتااب وتصصااات العااامل  يف االقلاايم مااع رواتااب       
مة اال ادية، على ان ال يؤدت ذلك اىل انقاص رواتب وتصصاات ات  وتصصات اقرانهم من العامل  يف احلهو

 .منهم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةمة مةبةست  مامؤستاكانةش مامؤستا ال  اَيمة زياتر وةردةطرنش تةلةبة شتَيك  هةية كة اةوة كةم نةكاتش 
 .نيزامية فةرموو
 :عبداهلل بةِرَيز كوَيستان حممد
 .مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

اــةو ماددةيــة زؤر باشــة اةطــةر دةرةهــة خاصــةكان نةطرَيتــةوةش ضــونكة اةطــةر اــةوة دةرةهــة خاصــةكان    
ــَي بــَيش بةِراســَ اــةوة       ــة هــةرَيمي كوردســتان يــان وةزيــر وةك عرياقــي ل بطرَيتــةوةش اةنــدامي ثةرلــةمان ل

بكاتـةوةش اـةوة بـةو دةسـت      لـة اَيمـة دةبِريـتش بَلـَين ثةرلـةمان لـةوَي زيـادي       %( 11)كارةساتةش تـؤ لَيـرة لـة    
 ........دةيرِبيت و بةو دةست ديدةيتةوةش من ثَيمواية اةوةي بة دا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة تةاكيد ثةرلةمان ناطرَيتةوةش اـةوة دَلنيـات دةكـةينش وةزيـريش ناطرَيتـةوةش اـةوة موةزةفةكانـةش اـةواني         
 .ووترةش اةوة ناطرَيتةوةش تةواوش كاك عمر صدي ش فةرم

 :بةِرَيز عمر صدي  هةورامي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر اةوةي بة ماددةيةكي خا  بؤ ثلة تايبةتةكان هاتش اةوة اةوان ناطرَيتةوةش ثلة تايبةتةكان ناطرَيتـةوةش بـةس   
 .تةنها اةوانةي كة فةرمانبةر و ايش دةكةن لة دةوااريي حكومةتش اةوان دةطرَيتةوةش زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز

 .فةرموو بة كوردي بيخوَيننةوة با وازيح بَي
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 :ِرؤذان عبال ادر دزةيي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةِرَيزان دةقة عةرةبيةكةم لةبةر دةستةش هةوَل دةدةم بيكةم بة كوردي تاكو زياتر ِروون و ااشكرا بَيش
 :ماددةيةكي سةربةخؤ

كوردستان يةكساني بةدي بهَييَن لة نَيوان مووضة و دةرماَلةي كارمةنـداني هـةرَيب    ثَيويستة لةسةر هةرَيمي
لةطةَل مووضة و دةرماَلةي هاوتاكانيان لة حكومـةتي ايتيحـادي بـة مـةرهَيك نةبَيتـة هـؤي كةمكردنـةوةي        

 .مووضة و دةرماَلةي هيض كاميان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةوةش سةرؤكايةتيةكان ناطرَيتةوةش وةزيريش ناطرَيتةوةش موةزةفةكانة بؤ اةوة موةزةفةكانةش ثةرلةمان ناطرَي
 .ااطاداريش ااشَ خانش فةرموو

 :صاحل بةِرَيز ااشَ عزيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تَيبيين يةكب هةية اةطةر لة نَيواني اةو فةرمانبةرانـةدا توَيـذةري كؤمةييـةتي حاَلـةتَيكي تايبةتـة لـة       
 .......دةرماَلةيةكيان نيةش بؤية اةو موالحةزةيةش توَيذةري كؤمةييةتي ناطرَيتةوة بة دا هيض

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةشةرتَيك كـة لـة راتـ  هـيض مـوةزةفَيكي      / ااشَ خان ِروومنان كردةوةش لة ناو قانونةكةش دا هةيةش دةَلَي

ةش لةوَي نيانـةش اـةو دةرماَلةيـةي خـؤي دةمَينَيـتش      هةرَيب كةم نةبَيش مةسةلةن مامؤستا لَيرة دةرماَلةي هةي
 .كةم ناكرَيتةوةش كاك رفي  صابرش فةرموو

 :صاحل بةِرَيز ااشَ عزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ببـوورة هـةنابي سـةرؤكش اةطـةر ِرَيطـام ثـَي بـدةيش مةبةسـتب لةوةيـة توَيـذةري كؤمةييـةتي لَيـرة داوامـان              

بةيم لة اةساس دا لة بة دا اةوان دةرماَلةيان هةر ني يةش كةواتـة دةبـَي لَيـرة     كردووة كة دةرماَلةي هةبَيش
 .بؤيان زياد بَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك رفي  صابرش فةرموو
 :قادر رفي  صابر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
قــانوني خزمــةتي عرياقــي ثلــة اــةو دةقــة ياســايي يــة بــة شــَيوةيةكي موتلــةق هــاتووةش فةرمانبــةر بــة ثَيــي 

خاصصةكانيش فةرمانبةرنش بةو شَيوةية دةرفةتي اةوة دةهَيلِرَيتةوة بة هؤرَيكي تر تةفسري بكرَيت و ثلـة  
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تايبةتــةكانيش بطرَيتــةوةش بــؤ اــةوةي بــةو موتلةقييــةوة نةمَينَيتــةوة تَيكســتةكةش مــةهالي تةفســري كردنــي 
 ......ةت بةو ِرستةيةموتلةقانة نةداتش من ثَيشنيار دةكةمش ايشار

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ســوثاسش بــةس ِروومنــان كــردةوةش نايطرَيتــةوةش لــة مــودير عــام بةســةرةوة ناطرَيتــةوةش هــةنابي وةزيــرش  
 .فةرموو

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةزير و نة اةندامي ثةرلةمان موةزةف نني بة ثَيي قانوني خدمةي مةدةني نة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك برهان فةرموو
 

 :حسني بةِرَيز برهان رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة بة دا كارمةنداني ايداري تةندروسَ موخةصةصاتيان نيةش لَيـرةش نيانـةش بـةيم مةعاشـةكةيان اَيسـتا      

لـة  ( خطاورة )هـةزار وةردةطـرَيش بةِراسـَ موخةصةصـاتي     ( 221)موةزةفـة  ساَلة ( 11)من خةَلك دةناسب 
هةية بؤ كارمةنداني تةندروسَش بؤ كارمةندة ايدارييةكان نية لَيـرةش لـة كاتَيـك دا يـةكَيك اةطـةر      %( 51)
يةكي هةبَي نةخؤشَيش ثَيش اةوةي بضَيتة الي كارمةندة تةندروسَ يةكة دةضَيتة الي كارمةنـدة  (خطورة)

ــي بكرَيتــةوة بــؤ كارمةنــداني ايــداري     ايد ارييةكــةش بؤيــة حةقــة اــةو ماددةيــة ايستيســنايةكي تيــابَيش هَي
 .تةندروستيشش سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خانش فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيـذةكان ثَييـان وايـة لـة عـرياق باشـدةش هةرضـةندة اَيمـة         اَيمة زؤر لـة داواكارييـةكامنان و زؤر لـة ضـني وتو    
دةزانني لة ناو هةرَيمي كوردستان مووضة و موخةصةصاتي هاوويتيان و موةزةفش يـةعين بَلـَيني مـوةزةفش    
زؤر زؤر زياترة لةوةي عرياقش بؤية لةبةر اةوةي اةو طومانة نةمَييَنش لة دَلي موةزةفيين دةوَلـةتي هـةرَيمي   

ايزافــةي اــةوة بكــرَيش ( مااع إ ااافة)كــةوا فــةرقيان هةيــة لــة مووضــةدا اــةو نةصــة زؤر باشــةش   كوردســتانش
ش يةعين نة مودير عامةكان بطرَيتـةوةش نـة موستةشـارةكان بطرَيتـةوةش نـة      (ييتثنى من ذلك املدراء العامون)

ين هـةموو طومانَيـك   وةزيرش نة اةندام ثةرلةمان هارَيكي تريش دةيَلَيمةوةش بؤ اةوةي طومان نةكرَيتش يـةع 
مان كةم كردةوةش لَيرةوة اةم نةسـةمان دانـاوةش طومـان بـا نـةمَييَنش      %(11)بسِرَيتةوةش ضونكة اَيمة اَيستا لة 
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مةســةلةي موخةصةصــاتيش اةطــةر هــاتو حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان لَيــرةوة داوايــان لــَي دةكــةينش لــة  
اَيمة دةمانـةوَي وةزعـي مةعيشـي    خةصةصاتيان نييةش ي كة بةِراسَ مووةزيري بةِرَيز اةو ضني و توَيذانة

باش بَيتش بةَلكو هةوَلمان بؤ بدةن لةوانة توَيذةري كؤمةييةتيش كارمةنداني ايداريش تةندروسَ و اـةواني  
 .تريش

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سةروةرش فةرموو.هةنابي وةزير قسةت هةبوو؟ بةِرَيز د

 :سةروةر عبدالرمحن.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة اةوة ماددةيةكي زؤر باشةش بةيم اةوة ياساية بؤية نـاكرَي بـة مـةتاتي بَينَيتـةوةش بـة ثَيـي اـةوة كـة         
ش اَيمة هةموومان دةطرَيتةوةش بؤ اةوةي بةدحاَلي بوونَيك نةبَيش من ثَيشنياري اةوة (مجيك الَاملني/ )دةَلَي

ةفي  سابرييش دةكةمش كةوا يةك بِرطةي بؤ زياد بكرَيش بةوةي كةوا اةوانـةي  ر.دةكةمش ثشتطريي لة ِراكةي د
اةوانــةي كــة لَيمــان بِريــونش سوثاســتان ( 19)دا هــاتوونش اةوانــة نةطرَيتــةوةش لــة مــاددةي (19)لــة مــاددةي 

 .دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناسك توفي ش فةرموو
 :عبدالكريب بةِرَيز ناسك توفي 

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
من لةطةَل اةو خاَلةدام كة سؤزان خان باسي كردش بؤ اةوةي اةو ناهاوسةنطي ية دروست نةبَيش اةطةر بَيـت  
و مودير عاممةكان وةكـو بة ـداي لـَي بكـرَيش بـةرزتر بـَيش اـةو كاتـة بـةرزتر دةبـن لـة وةزيرةكـانش لـةوةدا              

شـتطريي ِراكـةي كـاك دكتـؤر دةكـةمش بـةيم بةِراسـَ        ناهاوسةنطي دروست دةبَيش اةوة خاَلَيكش لةبـةر اـةوة ث  
توَيذةرة كؤمةييةتي يةكان لة بة دا وةكو مامؤستا وانش اةوان لةوَي موخةصةصـاتيان نيـةش لَيـرةش نيانـةش     
اــةوانيش و مــةوزووعي ياساناســانش اةطــةر اــةوة بــووة ماددةيــةكي موســتةقيلش بؤيــان بكــةينش كارمةنــدي    

 .....كانش لةطةَل فةرمانبةرة دادييةكانشتةندروسَ لةطةَل توَيذةرة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ذيان عمرش فةرموو

 :شريف بةِرَيز ذيان عمر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة هةنابي وةزير يان هةنابتان دةَلَين دةرماَلة يةكسان بكرَيش بة نيسبةت سةنديكاي ذمَيرياران و اابووري 
يان نية ذمَيريارانش لَيرة اةطةر اَيمة يةكسانيان بكةينش اةوة شةش هةزار كةسة ناسان كة لة بة دا دةرماَلة
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ذمارةيانش دوو مانطة مانيان طرتووة ذمَيريـارانش ضـةندين كؤمثانيـا ايشـي ِراوةسـتاوةش لةبـةر اـةوة مـن داوا         
 .دةكةم اةطةر بة شَيوةيةكي هيا شتَيكيان بؤ بكرَيش زؤر سوثاست دةكةم

 :رلةمانبةِرَيز سةرؤكي ثة

بةداخةوة ديارة حازريةكي باشتان نية وةكو اةنـداماني ثةرلـةمان لـة ليجانـةكانش اـةو مةوزووعـةتان بـاش        
ديراسة نةكردووةش بةسةر ثَي ييش اـةم شـةر ة و اـةو شـةر ة ايزافـة نـاكرَيش هـةر كةسـَي شـةر ةيةك          

كاك ِرَيبازش فـةرمووش ثاشـان   . ش نابَيبَييَنش هيض حيساباتت نةكردووةش نازاني ضةند تةكليف دةكاتش ضي دةوَي
 .كاك دَلشاد
 :حممود بةِرَيز ِرَيباز فتاح

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لَيذنــةي ثــةروةردةش لَيذنــةي ِرَيكخراوةكــاني كؤمــةَلي مــةدةنيش لَيذنــةي ياســا ثشــتيواني داواكارييــةكاني          

 .توَيذةراني كؤمةييةتي كردووةش هةر بؤ مةعلومات
 

 :ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
اةوة حيساباتةش نةفةقاتـةش تـؤ ميزانيـةت هةيـةش نـاتواني نةفـةقات لـة خؤتـةوة ايزافـة بكـةيت بـة خـاريج             
تاقةتي خؤتش بؤية من تكام لة اَيوةي بةِرَيز هةيـةش ديراسـةتَيكي بـاش بـؤ اـةو بابةتانـةي كـة فكـر دةكـةن          

 .ش كاك دَلشادش فةرمووثَيويستة شتَيكي حازر هةبَي كة بة شَيوةيةكي ِرَيك و ثَيك بَي
 :حاهي حممد بةِرَيز دَلشاد شهاب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيمواية زيادكردني اةو ماددانة لة نةتيجةي موناقةشةيةكي دوور و درَيـذي نزيكـةي بيسـت ِرؤذي اـةو     

سةعاتي تريش  هةموو دانيشتنانةيةش لَيذنةي قانوني تةكليف كراية هةر ِرؤذَي بَيجطة لة مةوعيدةكةي دوو
تةاخريي دةكةين بؤ اةوةي صيا ةيةكي بؤ بدؤزنةوةش بة ديتين مـن اَيسـتا كـاتي باسـكردنيش دابةشـكردني      
موخةصةصات نيةش اةوةلةن موخةصةصات لة ياسادا ثةرلةمان تةشريك بووش دانـاني موخةصةصـاتي فيئـةش    

وة كـةوا موخةصةصـات و اـةوةكان    فيئةش شةر ةش شةر ة دةرناكاتش اةوة مةسئةلةيةكة بة موتلةقي هـاتو 
هاوتـا بكــرَينش بؤيــة دةكرَيــت اةطــةر هةنــدَيك حـاالتي وا هــةنش لــة تةوصــيات دا هَيطايــةكي بــؤ بكرَيتــةوةش   
تةوصيةي حكومةت بكرَيت كةوا لة اايندة ديراسةيةكي اةو حالةتانةي كة ثةرلةمان ثَيي واية مة دوورنش 

 .دةكرَيتديراسةي حالةتةكةيان بكرَيتش هةر اةوةندة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش لَيذنةي ياسايي ااخري صيا ة موَيننةوةش لَيي دةرباز دةبنيش فةرموون
 :بةزازسَيد بةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :املادة احلادية و الثسثون
امل  يف اإلقلاايم مااع رواتااب و علااى  هومااة إقلاايم كورداااتان  قيااق املياااواة باا  رواتااب و تصصااات العاا  

تصصات أقرانهم من العامل  يف احلهومة اإل ادية على أن الياؤدت ذلاك إىل إنقااص رواتاب و تصصاات أت      
 .منهم و ييتثنى من ذلك املدراء العامون و املشمول  بغ هام املادة الياداة و العشرين من ذيا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةَلة دةسَ بةرز بكات؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نية؟ يةك كةس لةطةَل دا نيةش بـة زؤرينـةي   باشة كَي لةط

 .دةن  ثةسند كراش زؤر سوثاسش بؤ ماددةيةكي تر
 :بةزاز سَيد بةِرَيز عوني كمال

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ماددةي زياد كراوي تر بةو شَيوةيةيةش

 (ربعة أشهر إىل الربملان  و  نيب تن يي املشاريععلى وزارة التخطيط تقديم تقرير كل أ)
 
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيويستة لةسةر وةزارةتي ثالن هةر ضوار مان  هارَيك ِراثؤرت ثَيشكةش بة ثةرلـةمان بكـات سـةبارةت بـة     

 .ِرَيذةي هَيبةهَي كردني ثرؤذةكان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان كَي لةطةَل داية تكاية دةست بةرز بكات؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نية؟ بةكؤي دةن  ثةسند كـراش  
 .فةرموو بؤ ماددةيةكي تر
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي زيادكراوي تر

ية يف نهاية اليانة املالياة ياودع املتبقاى منهاا يف      يف  الة عدم ررف اإلعتمادات املخصصة للمشاريع اإلاتثمار)
 (رندوق خاص بإام رندوق تن يي املشاريع امليتمرة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةنابي وةزير قسةي هةيةش فةرموو

 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر نةكرَي باشةش ضونكة اةو سندووقة اةسَلةن لـة هـيض شـوَييَن اـةو سـندووقة      اةم ماددةية من ثَيمواية زيك

نيةش اةطةر بَيت و ثارةكة لة سندووقَيك ايداع بكرَيت يةعين ثارةكـة بطةِرَينينـةوة بـؤ بة ـداش لـة ثارةكـةش       
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تووشـي  دةمَينَيتةوة اةوةي كةوا لَيرة هارَيكي تريش من بـةياني اـةوة دةكـةمش تـؤ لةسـةري سـاَل دا اةطـةر        
عةهز بوويتش اةو ثارةيةي كة اةو عةهزةي ثَي دادةثؤشيش خؤ تـؤ دواي سـةري سـاَل نـاتواني اـةو ثارةيـة       
نةدةيتةوةش هارَيكي تـر ثارةكـةت دادةنَييتـةوةش بـةيم عةهزةكـة بـؤ اـةو ضـةند ِرؤذةش تـؤ عةهزةكـةي بـؤ            

 .ثَي قةثات دةكةي يةعين( 31/11)
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةت هةبَي دةبَي ديار بَي لة كوَي ية؟ اـةوة ضـةندة؟ اـيد نـاكرَي ثـارة هـةبَي و باسـي نةكـةيش كـاك          وةَلال ثار
 .دَلشادش فةرموو
 :حاهي حممد بةِرَيز دَلشاد شهاب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
طـة  اةو ماددةية تةبيَي موناقةشةيةكي زؤري لةسةر كراش هةَلطرياش تةايدَيكي زؤريشي من بـاوةِر دةكـةم ِرةن  

اةنــدامي ثةرلــةمان تةاكيــد و تةايــداتي لةســةر ( 11)زيــاتر ( 15)بــة عةرزةكــة و بــة تةايدةكــةوة هــةتا 
اةو ثارة تةدوير نيةش مةبةستب مودةوةر نيةش تةخصيصةش بـؤ مةشـاريَةش   : كرابَيش مةبةست اةوة نيةش يةك

ن هـةبَيتش بـؤ اـةوةي كـةوا     بؤ اةوةي كةوا زةمانةتي بةردةوام بووني ثـرؤذة بةردةوامـةكا   شحيفازة لةسةري
ثارةي ايستيسماري نةضَيتة سةر نةفـةقاتي تةشـ يليش مةعلومـة هـةموو تـةهاوزةكانش يـاخود هـةموو اـةو         
عيجزةي كة دروست دةبَيش لة نةفةقاتي تةش يلي دروست دةبـَيش نـةك لـة نةفـةقاتي ايستيسـماريش ضـونكة       

تا لة نيهايةتي ساَل تيكراري دةكةمةوة ش اَيمة نةفةقاتي ايستيسماري ثارةي خؤي ماوة صةرئ نةكردووةش وا
ة هـي ايستيسـماري بـؤ تةشـ يليش يـان تةشـ يلي بـؤ        (35)بة ( 95)نامانةوَي بة خةَلكي بَلَيني ِرَيذةي اَيمة 

بَيش اةوةش بةوة تةح ي  دةبَي كةوا اةو ثارةيةش اينجا اةوةي ( 15)بة ( 85)ايستيسماريش لة واقَيش دا 
لةش اَيمة نةمانوتووة اةو ثارةية لة ناو سندووقَيك دابندرَيت و قوفل بكرَيت و كـةس  كةوا مةوزووعي سيوو

بؤي نةبَي دةستكاري بكاتش ياخود با بَلَيني وةكـو نةقـدش وةكـو وةرةقـةي نةقـدي بـةكاري بَيـننيش مـةوزووع         
ماوةتةوةش بـؤ  اةوةية لة نيهايةتي ساَل بزاندرَيت لة نةفةقاتي ايستيسماري ضةندي خةرج بووةش ضةنديشي 

 .اةوةي زةمانةتي بةردةوامي ثرؤذةكان هةبَي لة ساَلي اايندة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةس سندووق هةبَي بة قانون دايبنَينش نةك اةطةر بَلَيي حيسابَيكي خا ش بةَلَي
 :حاهي حممد بةِرَيز دَلشاد شهاب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةسئةلةية ايشكال دروست ناكاتش اَيمة منوونـةي تواناسـازميان لـة ثَيشـةش     بؤ تةاكيديش بوو اةوةش كة اةم 

يشـي هـةَلطريا بـؤ    (95)مليؤني صـةرف بـووش   ( 35)ثارساَل ثارةي تواناسازي نزيكةي سةد مليؤن دؤالر بووش 
 .اةمساَلةش نةضووة بؤ بة دا و نة كةميش كرايةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةِرَيز عمر صدي ش فةرموو
 :حممدبةِرَيز عمر صدي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ااشكراية الي هةمووان كة بةشي هةرَيمي كوردستان مانطانة لة بة داوة دَيتش لة بةنكي مةركةزييةوةش بـة   

ضةند دةفَةيةك بؤ هةر مانطَيك دَيتش واتا اةو ثارةية ِراستةوخؤ لَيرة نيـةش بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم لـة       
ة صي ةكة اةوها بَيت بةو شَيوةي لَي بَيتش اـةويش بـؤ؟ لةبـةر اـةوةي وةكـو بـةِرَيز وةزيـري        بري اةوةي ك

ياودع  "دارايي وتيش اَيمة تووشي اةو ايشكالة نةبنيش كة تـةدوير دَيتـةوة بـؤ بة ـداش بـةم شـَيوةي لـَي بَيـت         
ــةك " مجيااع املبااال  للمشاااريع اإلاااتثمارية يف  ياااب خاااص    منااا لغايااة  و يااتم الصاارف  "ش (يف رااندوق)ن

ش اةوةش بة مةبةسَ ضي؟ بة مةبةسَ اةوةي يةك ساَل فةراهةم بكةين بؤ اةو ثـرؤذة  "(31/9/1111)
ايستيسمارييانةي كة لة كوردستان دا هةيةش مةبةستمان لةوة ضي ية؟ اَيمة اةو قانونـة ِراسـتة بـؤ سـاَلَيكةش     

بـةم شـَيوةيةش اَيمـة لـة بـري شـةش مـان          يةش بةيم اةطةر اةو ماددة لَيرة هَيطري بكـةين (1111)بؤ ساَلي 
ساَلَيك بؤ مةشاريَة ايستيسمارييةكان دةستةبةر دةكةينش اةو ثارةي كة مانطانة دةضَيتة سةر اةو حيسابة 
صةرف نابَيت ايلال بؤ مةشاريَي ايستيسـماريش بـةم شـَيوةية نـة ثارةكـة دةِرواتـة نـاو صـندووقش نـة باسـي           

انة اـةو ثارةيـةي كـة دَيـت ايـداع دةكـرَي لـة كوردسـتان بـؤ مةشـاريَي           تةدويريش دةكةينش اَيمة مةبةستم
ايستيسماريش كورتهَينـاني ثـَي ثـِر نةكرَيتـةوةش كـاتَيكي زيـاتر كـة يـةك سـاَلة فةراهـةمي بكـةين بـؤ اـةوةي              
حكومةتي كوردسـتان بتـوانَي يـةك سـاَلي لةبـةر دةسـت بـَي بـؤ تـةتبي  كردنـي مةشـاريَةكاني خـؤيش بـةو              

ور دةكةم اَيمة لةو كَيشة مالية نةهامتان بَيت لـة مابـةيين اي ليمـي كوردسـتان و حكومـةتي      شَيوةية تةصة
فيــدراَليش منوونــةمشان هةيــةش ثارســاَل اَيمــة حيســابَيكي خاصــمان دانــا بــؤ اــةو داهاتانــةي كــة حكومــةتي      

 .كوردستان دةيبَيت لة نةتيجةي فرؤشتين نةوتي ِرةشش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز سةرهةن ش فةرموو
 :حممد بةِرَيز سةرهةن  فرج

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة لة ماددةي ثَيشووتر قةرارمان لةوة دا كة بـة هـيض شـَيوةيةك لـة ميزانيـةي تةشـ يليش لـة ميزانيـةي          

بةِراسَش نـابَي   ايستيسماري نةبِرَي بؤ ميزانيةي تةش يليش اةوة قةرارمان داش اينجا مةوزووعَيكي تر هةية
عيجزي ثَي ثِربكرَيتةوةش لة ميزانيةي ايستيسماري نابَي عيجز ثِركرَيتةوةش اةوة لةاليةكش لةاليةكي تريش 
لةم ِرؤذانةي ثَيشوو بةِرَيز وةزيري دارايي لة ناو اةم ثةرلةمانة باسـي اـةوةي كـردش موناقةشـة كـرا لةسـةر       

َيمة اةنواع و اةشكال حيسابامتان هةيةش با اةوةش بضـَيتة نـاو   مةسةلةي ثارةش وتي اَيوة قةراري لَي بدةنش ا
 .يةكَي لةو اةنواع و اةشكال حيساباتانةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .هةنابي وةزيرش فةرموو
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تَاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة نةوعَيك تةاويل دةكرَيتش باس دةكرَيـتش مـن دةمـةوَي باسـي اـةو مةوزووعـة       ديارة اةو قسةي منة زؤر ب
بكةمش بةَلَي كة من دةَلَيمةوة حيساباتش من وتوومة بـؤ اـةوةي كـةوا اـةو ثارةيـة نةطةِرَيتـةوةش بـة اـةمانات         

ي لـة  وةربطريَيتش اَيستا اَيمة مةوزووعةكـةمان اـةوة نـي يـة كـةوا دَيـني اـةو ثارةيـة مةينـة سـةر تةشـ يل           
ايستيسمارييةوةش اةوة ناكرَيش اَيمة ايلزام كراينش بةيم لة نيهايةتي سةري ساَل داش اَيمـة كـة تووشـي اـةوة     
دةبَينش بةو عةمةلييةتة نةقدييةي اَيمة تةنها دةتوانني اةو عيجزة بثؤشـنيش اـةوة مـةعناي اـةوة نيـة لـة       

تياقط بإنتهااء اليانة املالياة و     )ةش بـةَلكو خـؤي   ساَلي داهاتوودا اَيمة ثارةي ايستيسمارميان خـواردوو ( 1/1)
 (.ختص  ببدء الينة املالية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز كوَيستان حممدش فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكـةمش ضـونكة يـةكَيك    من لةطةَل دةقي اةو ماددةيةم كة لَيذنةي ياسايي نووسـيويةتيش دةستخؤشـييان لـَي    

( 1125)لةو كَيشانةي كة لةم ثةرلةمانةدا زؤربةي اةنداماني ثةرلـةمان قسـةيان لةسـةر كـردش ثـارةي اـةو       
ثرؤذةية بوو كة ثار ساَل نةضـووةتة بـواري هَيبـةهَي كردنـةوةش بةداخـةوة الي زؤرَيكمـان طومـاني دروسـت         

دةكةمش اَيمة سندووقي نيشتةهَي بوومنان هةيـةش   كردبووش اَيستاش من تةايدي هةموو قسةكاني كاك دَلشاد
ثارةي طةِراوةي ثةرةثَيداني مرؤييمان هةيةش بؤ اةوانة ناطةِرَيتةوة؟ بؤ اةوة دةطةِرَيتةوة؟ بؤ اـةوةي اَيمـة   

ــي ِراثــؤرتي لَيذنــةي دارايــي و لَيذنــةي ياســايي لــة    ي وةبــةرهَينان ضــووةتة بــواري %(35)ســاَلي ثــار بــة ثَي
وةش بؤية من ثشتطريي اةوة دةكةمش اةوة حاَلةتَيكي زؤر باشة بؤ اةوةي اةو ثارةية تـةنها و  هَيبةهَي كردنة

نةضـوونةتة بـواري    1111وةكـو اةوانـةي    1111تةنها بؤ ايستيسمار بَيش بؤ اةو ثرؤذانة بَي كة لة سـاَلي  
 .ن ثرؤذة بَيش سوثاسهَيبةهَي كردنةوةش اةوانةي كة ناضَيتة بواري هَيبةهَي كردنةوة ثارةكةيان بؤ هةما

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااراسش فةرموو.بةِرَيز د
 :ااراس حسني حممود. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة ثــاريش كــة ميزانيــةمان ثةســند كــرد و بــؤ اةمســاَليشش لةطــةَل اةندامــة       اــةوة ِراي شةخصــي خؤمــةش ل

اددةيةكي واش بة ثَيي بؤضووني مـن لةوانةيـة هةَلـة  ش    بةِرَيزةكان ضةندين موناقةشةمان كردووةش اةطةر م
اةطةر ماددةيةكي وا بَيننيش دةرهي بكةين لة ياساي موازةنةش هةَلةيةكي طةورة بةرامبـةر خؤمـان دةكـةينش    
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ضونكة ثارةي اَيمة لةسةر صةرئ فيَلي دَيتش لة ِرَيطـاي اـةو موازةنـة شـةهرييةي كـة تةصـفياتي شـةهري        
كة ثارةيةك مايـةوةش دةبـَي اَيمـة ايخبـاري بة ـدا بكـةين كـة اـةو         ( 31/11)ؤ بة داش لة تياية و دةِروات ب

ثارةية ماوةتةوة و بة قةدةر اةو ثارةية لة داهاتوودا لَيت دةشكَييَنش لةبةر اةوة هـةموو بـةِرَيزان ِرةزامةنـد    
 .وثاسبن لةسةر اةوةش من وةكو خؤم وةزيريش ِرازي بَيش دةن  نادةم بؤ اةو ماددةيةش س

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز سامل تؤماش فةرموو
 :كاكؤ بةِرَيز سامل تؤما

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
هةناب  وةزير  داراي  ايشارةت  ثَييـدا كـة بـة كؤتـايي سـاَل هـةموو ايَتمـادات  ميزانيـة تـةواو دةبَيـت و           

موازةنةيـةش اَيمـة كَيشـةيةكمان هاتـة ثـَيش       س وت دةكاتش ِراست دةكاتش اةوة قـانون  حماسـةبةيةو قـانون    
دا دةكةوَيتة تةنفيزةوةش كَيشة  هَ  بةهَ  كردنـ    2و 9و  5لةبةراةوة  موازةنة هةموو ساَلَيك لةمانط  

اَيمـة باوةِرمـان بـة وةزارةتةكانـة     / ثرؤذةكامنان هةية ولةبةر كورت  مـاوةش لَيـرة دوو شـتمان هةيـةش يةكـةم     
ثرؤذةكانيان هَ  بـةهَ  بكـةن وةكـو تةخةسوسـ  خؤيـان يـاخود وةزارةتـ  دارايـ           ودةبَ  دةسةيتدار بن و

بةشَيكة لة هَ  بةهَ  كةر  اةو ثرؤذانةش بة قةناعةت  من اةطةر هـةر وةزارةتَيـك ثرؤذةكـان  خـؤ  هـَ       
بةهَ  بكا و بـة ثَيـ  ياسـا  خـؤ  و بـة ثَيـ  نيزامـ  داخلـ  خـؤ  كـة بةشـَيكة لـة تـةقيم ش اـةو وةختـة                

انني تةقيم  تـةواو  وةزارةتةكـة بكـةينش كـة بةشـَيكمان بةسـتووةتةوة بـة وةزارةتـ  دارايـ  لةسـةرف           دةتو
كردن  حساب  نهاا  و تةسويات  ثرؤذةكةش وةزارةتيش لَيـ  بةرثرسـيار نـابَ  بـؤ تـةقيبش دواكـةوتنيش لـة        

حـةيز  تـةنفيزةش لـة    ةوة بضـَيتة   2هَ  بةهَ  كردن  ثرؤذةكامنان دةبَ ش اةطةر خـؤ  ميزانيـة لـة مـانط      
ةوة تةقريبةن دةبَ  بوةستَ  و حسابات  خؤ  داماتش كةواتة وةزارةت هيض  لةثَيش نيةش بؤيـة   11مانط  

بــة  (راارف اعتمااادات احليااابات الرئيياية بضاامنها  ن قااات املشاااريع )كــة موناقةشــةمان كـرد   9لـة مــاددة   
  هةية هَ  بةهَ    بكات لةسةر اـةو بنةمايـةش   قةناعةت  من دةبَ  بدرَيتة وةزارةتةكانش وةزارةت دوو شت

/ اـةوة وةزارةتـ  تـةختيت  بة ـداش دووةم     (شرو  عمل املقاوالت اهلنداية بغمسها االو  والثانى)/ يةكَيكيان
 1ِرَينماييــةكان  هــَ  بــةهَ  كردنــ  طرَيبةســتة حكوميــةكان كــة لــة وةزارةتــ  ثالنــدانان  خؤمــان مــانط    

دةبَ  كار  ثَ  بكةنش اةطةر بةو دوو ياسـاية كاربكـةين بـة قةناعـةت  مـن اَيمـة       ِرؤذ  61دةرضووةش خيالىل 
كَيشةمان نابَيتش ضونكة دةتوانني هةر ثرؤذةيةك كة ِرةزامةندميان لةسةر  دا و وةزارةت  دارايـ  ثارةكـة    

و  دةسـت  وةزارةتةكـة كـراوة دةبـ َ     31/11بؤ تةرخان كرد حسابَيك  خاسـ  بـؤ بكاتـةوةش اـةو وةختـة تـا       
بؤ تةسوية  سلفةكان  و زياتر ماوة   31/3اةتوانَ  ايستفادة لة فةترة  تةسويات  ختاميش وةربطرَ  تا 

دةبَيت بؤ هَ  بةهَ  كردنـ  ثرؤذةكـانش زيـاتر دةسـةيت  وةزيـريش ديـار دةبـَ  و زيـاتر دةتـوانَ  تـةقيم            
 .وةزارةتةكانيش بكاتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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 .اعيل فةرمووكاك ا 
 :بةِرَيز ا اعيل طةيَل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
مـان دةداتـَ  و اـيد كـةيف      % 12لة حةقي ةت دا اَيمة هةَلةيـةك هةيـةو وا تَيـ  طةيشـتوونش اَيمـة عـرياق       

ااراس ايشارةت  ثَيدا و هةناب  وةزيـريش باسـ  مـةوزوعَيك  كـرد     .خؤمانة ضؤن سةرف  دةكةينش وانيةش د
 ةت دا ثَيمواية ثةيامةكة نةطةيشتش اَيمة هةر اةوةنية كة اةو تةخسيسة بؤ اَيمة دةكرَ  و اـيد  لة حةقي

لـة عرياقـدا كـة كَيشـة  اـةمن  هـةبوو لـة         1118و  1112اَيمة ضؤن  سةرف دةكةينش وانيةش اَيمة سـاَل   
  اةوتةخسيساتة سةرف تةمنية  اةقاليب و حمافةزاتش اةو حمافةزاتانة  كَيشة  اةمنيان هةبوو نةيانتوان

بكةنش دواهار طةِرايةوة بؤ مةركةزش يةعن  هةتا بـة نيسـبة و تةناسـوب وةريـانطري كـة كوردسـتان وةزعـ         
اةمن  باش بوو و سةرف  كردش دواي  بـة مةقةسـة اةوةشـيان لـة اَيمـة بـِر ش يـةعن  هـةتا كَيشةشـيان بـؤ           

زؤر ِراسـتةش بـةيم اَيمـة بـؤ اـةوة  خؤمـان       دروست كردينش لةبةراةوة اةوة  هةناب  وةزيـر باسـ  دةكـات    
رزطار بكةينش لةو كَيشةيةش من ثَيشنيار دةكةم كة اةو تةخسيسـاتة  كـة اـةدرَ  بـؤ هـةر وةزارةتَيـكش هـةر        
وةزارةتَيك خؤ  دةتوانَ  رةقةم حسابَ  بكاتةوة لة بانكَيـكش يـةعن  اةطـةر تـؤ تةماشـا بكـة  لـة نيهايـةت          

ةتـةوةو دةطاتـة مةبلـة َيك  زؤر زؤرش بـةيم كـة تـةوزيَ  دةكـة  بةسـةر بيسـت          ساَلدا ترليؤنَيك دينـار ماو 
ــتيان         ــةكانيش دةس ــةوة  وةزارةت ــؤ ا ــةوة ب ــةوَ ش لةبةرا ــةم  بةردةك ــبةتَيك  ك ــة  نس وةزارةت دا هةريةك
بكرَيتةوة لةو طرَي ايداريـةش رزطارمـان بَيـتش مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـاك سـا يش ايشـارةت  بـةوة داش هـةر            

ــةو        وةزارة ــر تةســةروف  ا ــة بضــَيتة ذَي ــةو ثارةي ــانك  خــؤ  هــةبَ  دواهــار ا ــك ِراســتةوخؤ حســابَيك  ب تَي
 .وةزارةتةوة خؤ  تةسةروف  ثَ  بكاو زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ فةرموو
 :ثريداود بةِرَيز كاردؤ حممد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ةين بؤ بوار  وةبـةرهَينانش اةطـةر وةكـو بـةِرَيز وةزيـر  دارايـ  دةَلـَ         اَيمة كاتَ  اةو ثارةية تةخسيي دةك

اةطةر عجز  ثَ  ثِربكةينةوة كةواتة اةو بؤضوونة  كـاك دَلشـاد زؤر زؤر ِراسـتةش اَيمـة نسـبةت  تةشـ يل        
 يـة نـابَ ش بـةَلكو   % 31سةر دةخةينش يةعن  هةَلكشانةكة زؤر زؤر زياتر دةببَيت كةواتة ايستسـمارةكة اـةو   

بَيــتش اــةم ثــارة  خــةرج دةكرَيــتش تــؤ ضــؤن % 111دةبــَ ش اةمــة خاَلَيــكش باشــة اةطــةر اــةم تــةنفيزة % 15
ش من ثرسيارَيكب لةبةِرَيز وةزير  داراي  كردش سـةبارةت  %111ايَتماد  عجز لةسةر اةوة دادةنَي ش اةطةر 

شـةش  )ؤذةيـةك  زؤر بـوو ش   بةوة  كة ثار لةو ثرؤذانة  كة تةخسيس  بؤ كراوة و هـَ  بـةهَ  نـةكراوة ثر   
بـووش باشـة اـةم ثارةيـة اَيسـتا لـة كوَييـة؟ اةمـة ثرسـيارةش لةبةراـةوة اـةم دةقـة زؤر             ( سةد و شةست مليار
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دةقَيك  ثَيويستة و ديار  كردنة و اةمة لة يةكَيك لة كَيشةكان  ايستسمار رزطارمان دةكات و اةو نسـبةتة  
 .ادةطرَ  و سوثاسكةمةشة كة هاوسةن  نية لةطةَل تةش يليةكة ِر

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ااراس فةرموو.كاك د
 :حممود ااراس حسني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
اةطةر هةَلةم بةِرَيز وةزير  داراي  ِراستب بكاتةوةش اةو ثارةية  كة بؤمان يةتش بةيةكجار بؤمان نايةتش تـا  

ة بـؤ وةزارةتـ  فآلنـةش اـةو ثارةيـة اةوةنـد  مـن زانيـاريب هـةبَ           بَلَيني اةمة هـةموو ثارةكةيـة و اـةو سـالَ    
هار بؤمان دَيتش واتة  21هار بؤ  31لةدةراةجنام  اةو ِراثؤرتانة  لة وةزارةت  داراييةوة بؤمان دَيتش بة 

تؤ ثارةيةكت موسةبةقةن لةبةردةست دانية تـاكو داينَيـي و لـةماوة  سـاَلَيك دا وةزارةتَيـك لـةو وةزارةتانـة        
لةسةر بكةنش لةبةراةوةهارَيك  ديكة تيكـرار  دةكةمـةوةش ماددةيـةك  اـاوا ِرَيطـر دةبـَ  لةبةرامبـةر         سةرئ

تــةنفيز  بــةرار  حكومــةت و هةَلةيــةك  طةورةيــة بةرامبــةر خؤمــان و حكومــةت و خــةَلك  دةيكــةين و  
 .سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .حسن فةرموو.كاك د
 :سورة بةِرَيز حسن حممد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
اَيمة هةروةكو ثَيشديش با ان كردش مةبةست لة تـةدوير  اـةم ثارةيـة بـؤ سـاَل  اايينـدة بـؤ اةوةيـة كـة          
ضيد تةراكومات  مةشاريَ  ايسستمار  لةسـةر حكومـةت  هـةرَيب نـةمَينَ ش ضـونكة اـةو هةداوالنـة  كـة         

ترليــؤن اَيمــة ثــارة   5كن لــة قانونةكــةش واتــة اَيســتا  اَيســتا لةطــةَل اــةم قانونانــة دةِروا هــةموو  هــوزايَ 
ايستسمار  قةردارين يةعن  عجزمان هةيةش اَيستاش اةطةر ساينة بةردةوام بني لةسـةر اـةو شـَيوة بـةِرَ      
كردنة عجزةكة دةبَيتة دوو قات و سَ  قات  اةوةشش بؤية بؤ مةبةسـت  كـةم كردنـةوة  اـةم تةراكوماتانـة      

تش اَيمـة ِرةايمـان وايـة كـة اـةم ثـارة ايـداع بكرَيـت لـة حسـابَيك  اـةمانات بـؤ اـةوة               بؤ اةوة  زياد نـةكا 
تةدوير  هةبَ  بؤ ساَل  ااييندةش نسبةت بةوة  مـن هؤرَيـك لـة تـةناقوزات لـة قسـةكاندا دةبيـنبش يـةكَيك         

بش يـةعن   لةوانة هةندَ  هار بة دا بؤ خؤ  اةشكاىل هةية لـةناردن  اـةم ثارانـة  كـة دةينَيـرَ  بـؤ هـةريَ       
موازةنــة  هــةرَيب كــة دةنَيــرَ ش ســاَل  واهةيــة تــةاخريدةبَ  بــؤ ســاَل  اايينــدةش باشــة كــة خــؤ  موازةنــة      

بؤتـة قـانون و   % 12نةناردووة ضؤن ايست تاعات  تةبَةن موازةنة  كوردستان دةكات؟ من تةسةور دةكـةم  
بؤتة قانونش حاَلةتَيك  تريش % 12اةطةر حساب  تايبةت  هةبَ  بة دا هيض ثةيوةند  نية بةوة ش ضونكة 

و تةناقوزاتَيك  تريش اةوةية كة وةزارةت  داراي  بؤ دةتـوانَ  لـة موازةنـة  تةشـ يل  تـةدوير بكـات و بـؤ        
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ناتوانَ  لةموازةنة  ايستسمار  تةدوير بكات؟ حاَلةت  سَييةميش اةوةيةش وةزارةت  داراي  بـؤ خـؤ  داوا    
ةت  ايتيحـاد ش اةطـةر عجزةكـة  لَيـرة ثِربكاتـةوةش ضـؤن بـةردةوام        عجز  ثَيشمةرطة دةكات لةسةر حكومـ 

 .دةتوانَ  داوا  اةو عجزة بكات لة حكومةت  ايتيحاد ؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك شوان فةرموو
 :بةِرَيز شوان كريب كابان

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 لةسةر ِرؤح  اةو ماددةيـة  كـة بـرادةران لـة ليذنـة       ديارة ثَ  دةضَ  هةموومان مةبدةايةن موتةف  بني

ياساي  دايانِرشتووةش بةيم اةو تةوز ة  بةِرَيز وةزير  داراي  و هةروةها سةرؤك  ليذنة  داراي  تووشـ   
دَلةِراوكَييةك  كردووين بةِراسـت  كـة اَيسـتا مـن ثَيموايـة دةبـَ  تـةوز َيك  وردتـر لةاليـةن وةزيـرةوة بـؤ            

رَيتةوةش بـؤ اـةوة  اَيمـة بةِراسـت  دَلنيـا بـني لـةوة  كـة لةسـةر ضـ  دةنـ  دةدةيـنش دةنـا مـن               ماددةكة بك
 .ااراسب و زؤر سوثاس.نةتيجة لةطةَل ِرةايةكة  كاك د

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ااراس فةرموو.كاك د
 :حممود ااراس حسني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
يش ضؤن اَيمة بة دةفَات وةر  دةطـرين اـةويش بـة دةفَـات ثـارة وةردةطـرمش       لةِراست  دا حكومةتي عرياق

هةر عةينةن اَيمة فةرقمان نيةش فةرقةكة اةوةية اَيمة لة بة داوة بؤمان دَيت اةو لة بانك  مةركةز  داوا 
ركـةز   دةكاتش بؤ مةعلومات  بةِرَيزتان تا اَيستا ِرةايس  وزةرا  عرياق  سةيحيةت  نيـة بةسـةر بـانك  مة   

 .عرياق  دا بؤ تةمويل
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .نيزام  نةما بؤ اةوة  لةم ماددةية تةواو بنيش هةناب  وةزير فةرموو
 (:وةزير  داراي  واابوور )بةِرَيز بايز تاَلةبان  

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
كةيةك و هـيض م اولَيـك كـة    اَيمة اةوة دووثات دةكةينـةوة هـةتاكو اَيسـتا هـيض سـلفةيةك هـ  هـيض شـةري        

هاتووةتة وةزارةت  داراي  اَيمة نةمان وةستاندووة و حةق  خؤيان وةرطرتووةش هةركةسَيكيش هةبَ  كة لة 
وةزارةت  داراي  ِراطريابَ  حةز دةكةم بةيان بكرَيتش اةوة سةبةب اةوةية كة اَيمة سةبةب نيمان بؤ اـةوة   

ةينش اـةوة لةاليـةكش لةاليـةك  تـر كـة دَيتـة سـةر مةشــاريَ         كـةوا ثـارة  شـةريكات و موقـاوىل سـةرف نةكـ      
موســتةمرة لــة ســاَل  اايينــدة دا اَيمــة ثــارة  مةشــاريَ  موســتةمرة دابــني دةكــةين هــةموو ســاَلَيكش اــةو    
مةشاريَة موستةمرانةش قةد ناَلَيني اةو مةشروعة  ايس ات ثَ  بكةنش بةيم اةمة كة نيسبةت اينجاز كةم 
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ارانة دةمَينيتةوةش كة عـةهزيش هـةبَ  كـة تةسـدي  كرابـَ  لـة ثةرلةمانـةوة كـة عـةهزت          بَيت ديارة اةو ث
ــَيني اــةم عــةهزة بــةو ثارةيــة ثِردةكةينــةوة كــة لــة وةزارةتــ       هــةبَ  تــؤ ايختيارةكــة  اَيمــة اةوةيــة دةَل
ثَيشــمةرطة وةر  دةطرَيــتش اــة  باشــة اةطــةر اــةوة نــةبَ ش حكومــةت عجزةكــة بةضــ  ثــِر دةكاتــةوة؟ خــؤ   

ةرلــةمان  بــةِرَيز وةكــو اــةو عجــزة كــة اي ــرار دةكــات اــةبَ  بــةديليش هــةبَ  بــؤ اــةوة  خوانةخواســتة   ث
حكومةت اةو ثارةية  حكومةت  عرياق  اـةو ثارةيـة  نةدايـةوةش اـةو وةختـة حكومـةت  كوردسـتان ثـةنا         

 .بباتة بةرض  بؤ اةوة  عةهزةكة ثِربكاتةوةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

م حساب خاسة و اةو ثارةية دياربَ  اةوةندة  بؤ عجزةكة دةِرواتش يةعن  اةشكالةكة  ضـية؟ مـن   باشة اة
 111دةمةوَ  لةوة تَ  بطةمش اةطةر اةشكالَيك هةيـة لـة ال  بـةِرَيزتانش مةسـةلةن مةشـروعَيك بـؤ ميسـال        

دا  اـةنَي  ثـِر    مليار  بؤ دابنَيـ ش بـةيم ثـةجنات سـةرف كـردووةش ثةجناكـة تـؤ بـؤت هـاتووة كـةبؤ عجـز            
بكةيتةوةش اةطةر ديار بَيت لة حسابَيك  خاسش ديار بَيت المان ض زةرةرَيك  هةية بةنيسبةت لةطةَل بة داش 
ضونكة قةواعيد  حسابية واةو لةمن باشد دةيزانَ ش مـن نـايزامنش رهااـةن هـيض نيزامـ  نـةمانش هـةناب         

 .وةزير  فةرموو
 

 (:راي  و اابوور وةزير  دا)بةِرَيز بايز تاَلةبان  
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اَيمة كة اةو عجزة كة اَيستاكة خؤ ميزانية اريادومةسروف وةكو يةك نيةش بؤتـة سـةبةب بـؤ اـةوة  كـةوا      
اةو عةهزة دةرضـووةش لـةو حاَلةتـةدا اَيمـة تةاكيـد دةكةينـةوة لةسـةر اـةوة  كـة قـةد ثرؤذةيـةك ثـةجنا             

ةكـة  تـريش لةسـاَل  ااينـدة دا دابينـ  دةكةينـةوةش        15كرابَ ش اَيمـة     سةرف  15مليار  بؤ دانرابَ  و 
بةيم كة دابين  نةكةينش اةو وةختة حةقة اةو حسابة بكرَيتش اةم مةوزوعة بة نيسبةت  تةسـديد  اـةو   

 .عةهزةوة عةمةليات  حسابيةش اةوانة عمةليات  حسابية كة اَيمة ثَي  هةَلدةستنيش سوثاس
 :لةمانبةِرَيز سةرؤك  ثةر

هةناب  وةزير اةوة وةكو لة ِراثؤرت  ليذنة  داراي  هاتبوو ثَيشد هةر ِرةبتـ  بـةم مةوزوعةيـة كـة اَيسـتا      
دا حكومـةت   1111ثـرؤذة لـة سـاَل      1311ثـرؤذة  بـةردةوام كـؤ      1365اَيمة باس  دةكةينش لـة كـؤ    

ةم ثارةية كة بؤ  سـةرف نـةكراوة   داوا  ِروونكردنةوةش يةعن  ا% 55ثارة  بؤ خةرج نةكردووةش بةِرَيذة  
 .لةوَ  نةهاتووة يان عةهزمان هةبووة؟ اةطةر بؤمان وازح بكة  سوثاست دةكةينش هةناب  وةزير  فةرموو

 (:وةزير  داراي  و اابوور )بةِرَيز بايز تاَلةبان  
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ايتساَل بة وةزارةتةكانـةوة بكـات لةيـةك     هةناب  سةرؤك  ثةرلةمانش اَيستاكة هةنابت يةكَيك تةوسية بكة
و  1111دا ه  ساَل   31/11وةزارةت يةك سلفةيةكيان وةستا بَ ش ثارة  يةك موقاوالمتان وةستاندبَ ش لة 
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اَيستاكةش كة ثارة نةهاتووةش تةبيَ  هيض مةشروعَيك  تازة ثارةكة  نايَيت هةتاوةكو لةبة ـدا موسـادةقة   
ن هةتاوةكو اَيستاش كة بةردةوامة ه  اةمسـاَليش اةطـةر يـةك ثـرؤذة وةسـتا      نةكرَيتش بةيم مةشاريَ  كؤ

 .بَ  اَيمة اةو مةوزوعة  كة ضؤن اي رار  دةكةم خؤتان اي رار  بكةن
 :بةزاز سَيد بةِرَيز عوني كمال

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
عااقب  بالعقوباات اليياااية،    تصرف رواتب مجيع املاوظ   امل ) ماددةي ثَيشنيار كراوي زيادش بةم شَيوةيةية

 .سوثاس (بعد ثبوت رحة ادعاءاتهم
 :ِرؤذان عبدال ادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مووضةي هةموو اةو فةرمانبةرانة خةرج دةكرَيتش كة بةسزاي سياسي سزا دراونش اةمةش دواي سة اندني 

 .ِراسَ داواكانيانش سوثاس
 :ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل

 .نوقتةي نيزامي سَي كةس هةيةتيش كوَيستان خانش فةرموو
 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوانةي كة سزاي سياسي دراونش اَيمة نووسيوومانة سزاي سياسي دواي اةوةي كة سة َيندرا ِراسـَ  : يةكةم
مووضـةيان لـةالي    12وانـةي كـة طةِراونةتـةوة اَيسـتا يـةكي      ايديَاكةيانش من اةوةم ثَي زيـادة بةِراسـَش اة  

حكومةتةش بةِرَيز وةزيري دارايي دةَلَيتش يةك كيتا  بؤ بَيـنن مـن ثارةكـةيان بدةمـةوةش ضـونكة ثارةكـةيان       
هةيةش اةوةي طرنطة كـة ثةرلـةمان بيكـات اـةو تـةعويزةيان بدرَيتـةوةش ثارةكةشـيان لـة وةزارةتـي داراييـةش           

ة كيتابَيكي اةجنومةني وةزيرانةش ثَيويستة ثةرلةمان اةمة بكـات بـؤ اـةوةي اـةو تـةعويزةيان      ثَيويستيان ب
 .بدرَيتةوةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بورهانش فةرموو
 :بةِرَيز برهان رشيد حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــان   12اَيمــة داواي : وةش يةكــةميانوةَلــآل مــن دةمــةوَيت دةربــارةي اــةو ماددةيــة دوو خــاَل ِروون بكةمــة
مـن  ( بعاد ثباوت راحة ادعااءاتهم    )عيبـارةتي  : تةعويزمان بؤ كردوونش نةك طَيِرانةوةي مووضـةش دووةميـان  
مان  نوَينـةري بزووتنـةوةي طـؤِران بـووم لـة       2حةز دةكةم شتَيك بؤ اةندامان ِروون بكةمةوةش من ماوةي 

ي سةرؤكايةتي هةرَيبش ضوارمان  تةح ي ي تَيدا كراش موقابةلةي سةرؤكايةتي هةرَيبش الي موديري عيالقات
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هار ثاك نووس كراش اةو شتة ايسثات بووش كة ايسثاتيش بوو ايد  3خةَلك كراش ذمارةي مؤبايليان وةرطرياش 
 ...تةواو

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

فةرموو دانيشـةش تـةواوش بـةزؤر نيـةش      اَي باشةش باشةش مادام ايسثات بووةش بؤضي لَيي دةترسيش زؤر تةبيَيةش
 .سيوةيل خانش فةرموو

 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكاني من كوَيستان خانش و كاك برهان كرديانش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشةش ثةيام خانش فةرموو
 :بةِرَيز ثةيام امحد حممد

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل
داش 31اــةوةي ســزاي سياســي هةيــةش اَيمــة ثــاريش لــة هــؤَلي ثةرلةمانــداش لةياســاي بودهــةي ثــار لــةماددةي  

تةســبيتمان كــردووةش كــة اةبوايــة اــةو مووضــة فةوتاوانــةي اةوانــةي كــة ســزاي سياســي دراونش قــةرةبوو      
ــاوخؤ         ــري ن ــةِرَيز وةزي ــدي لَيكــردةوةش ب ــي تةاكي ــري داراي ــةِرَيز وةزي ــةوةش ب ــراوي بــؤ   بكرَين ــةم نووس يةك

طةِراندنةوةش نووسيويةتي بؤ قةرةبووكردنةوةيانش بةيم تا اَيستا قـةرةبوو نةكراونةتـةوةش اـةو كةسـةي كـة      
ــي دةركــراوةش           ــزاي سياس ــةهؤي س ــةوة ب ــةعين ا ــةش ي ــثاتي حةقي ةتةكةي ــةوة ايس ــؤدةوامش ا ــةوة ب دةطةِرَيت

 .طةِراوةتةوةشش كةواتة دةبَي قةرةبوو بكرَينةوةش سوثاس
 :ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .اةزاني ضؤنةش مادام ايسثات بووةش ايد تةواوش كاك كاردؤش فةرموو
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سيفةتةكة لة فةرمانبةر بطؤِرنش شـةرت نيـة هـةر فةرمانبـةر بَيـتش ثـؤليي هةيـةش ااسـايش هةيـةش يـةعين           
 .ؤِرنش لةبةر اةوة فةرمانبةرةكة البربَيتش ثَيب باشةش زؤر سوثاستَيكةَلةش بؤية سيفةتةكة بط

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك عومةرش فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـةبَيتش   لةاليةك ِرةنطبَيتش تةنها فةرمانبـةر (( تصرف رواتب مجيك ا وظفني)اةم ماددة ايزافيةي كة دةَلَيت

اـةوة  ( تصـرف رواتـب   )ش بةيم كةدةَلَيت(مجيك ا َاقبني)كرَيكاريش هةبَيتش اةمة واريدة اةطةر بكرَيت بة 
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تصـرف رواتـب   )حةقَيكي موكتةسةبة بؤ اةو فةرمانبـةرةش يـان اـةو كرَيكـارةش حـةقي خؤيـةتيش كـة دةَلَيـت         
قـةرةبوو بكرَيتـةوةو سـةرفيش بكرَيـتش      بةواتا اةو مووضانةي كة لَيي مةحروم بووةش هةمووي دةبَي بـؤي (

ضـونكة ِراتبـةكاني اةطـةر    ( تَـويض )هاتووة ناكرَيـت بكرَيـت بـة    ( تصرف رواتب)لةبةر اةوة اةو نةصةش بة 
ََش اةم ماددةية حةقي دةداتَي كـة  هـةموو مووضـةكةي بـؤ سـةرف بكرَيـتش اةمـة       (تصـرف رواتـب   ) نةدرابَي

ــان كرَيكــ    ــت بــة فةرمانبــةر ي ــة   اــةوةي كــة بكرَي ــت ب ــَيب وايــة بكرَي مجيــك ا َــاقبني بَ وبــة  )ار منــيش ث
 .اةوة باشدةش سوثاس(سياسية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش ثةيام خانش فةرموو
 :بةِرَيز ثةيام امحد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ومـةني وةزيـران   اةطةر اةم ماددةيةش تةسبيت بووش اايـا دووبـارة اَيمـة دةبَيـتش نووسـراوي سـةرؤكي اةجن      
بـــةرين بـــؤ وةزيرةكـــان تـــا هَيبـــةهَيي بكـــةنش يـــان اـــةبَي هَيبـــةهَي بكرَيـــتش ضـــونكة اـــةوة بِريارَيكـــةو  

 .لةثةرلةمانةوة دةرضووةش سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزير وةكو هةنابتان دةزاننش ضةندهار لَيرة طوَيمان لَيـي بـووش وةزيـر حـةقي سـةرئ نيـةش يـةعين يـةكَيك         
 .مري ثَيدةكاتش اةبَيت بيكاتش بةيم كةبوو بةياساش بةدواداضووني كارةكان بكةنش كاك شَيروان فةرموواة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

( تصـرف مجيـك رواتـب   ) بةتةسةوري من يـةك كةليمـة ايزافـة بكرَيـت حـةلي هـةمووي دةكرَيـتش اـةويش         
 .بوونش اةوانةي ثاشي اةويشش سوثاس ضونكة اةوانةي كةمةحروم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بيالل فةرموو
 (:بيالل)بةِرَيز امحد سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلآل من هةر ثرسيارَيكب هةية لة ليذنةي ياسـاييش اَيسـتا لـة خانةنشـيناني ثَيشـمةرطةي دَيـريين كؤمـةَلي        

 .اوةش اايا اةوانةش دةطرَيتةوة يان نا؟ش سوثاسايسالميش ِراتبةكانيان ِراطري
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك نةرميانش فةرموو
 :بةِرَيز نةرميان عبداهلل قادر
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اـةوة اةشـكالَيكمان بـؤ دروسـت     ( تصارف جيماع رواتاب   )من ثشتطريي لة تةرحةكـةي كـاك شـَيروان دةكـةمش     

لةبةر ( بعد ثبوت رحة ادعاءاتهم واليين مت اارتجاعهم)بةيم لةكؤتاييدا اةَلَيت  ناكات و ضارةسةر دةبَيتش
اـةوةي بـؤ زيـاد بكرَيـت      (اليين مت اارتجاعهم)اةوةي هةندَيك هةية تازة صحة و شَ ناوَيت طةِراوةتةوةش 

 .لةطةَل اةوةي كاك شَيروان وتيش بةمةش كؤتايي بة مةوزوعةكة دَيتش سوثاس
 :ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي

 .تكايةش با اَيستا ااخر صيا ة موَينَيتةوةش دوايش دةخيةينة دةنطةوةش فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

، الغااراا ايااااية للاايين مت اعااادتهم اىل ةتصاارف مجيااع الرواتااب املوقوفاا)صــيا ةكة بــةم شــَيوةية دةبَيــت
 .سوثاس( وظائ هم، بعد ثبوت رحة ادعاءاتهم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةسـي لةطةَلـدا نيـة؟ش     3اَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسَ بَلنـد بكـات؟ش فـةرموون  كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ش       
 .بةزؤرينةي دةن  وةرطرياش بؤ خاَلَيكي تر

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تلتازم  هوماة االقلايم بتن ياي املشااريع وفاق اخلطاة املعلناة يف         )بـةم شـَيوةيةش   ماددةي تـر كـةزياد دةكرَيـت    

املوازنااة االاااتثمارية ماان قباال الااوزارات و يااب اختصارااها وال رااوز ألت وزارة تن يااي مشاااريع خااارج           
 .سوثاس(اختصارها

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن  كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةكؤي دةن  ثةسةند كـرا؟ش  اَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسَ بَلند بكات؟ش فةرموو
طوَي ناطرنش قسة دةكةنش دوايش دةَلَين تَيناطةينش خؤ اَيرة قوتامانة نيةش بةردةوام بـنش كـاك دكتـؤر امحـد     

 .نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو
 :امحد ابراهيب علي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ِرَيطا بدرَيت بة موناقةشة كردنيش دوايي مرَيتة دةنطدانةوةش سوثاسكةماددةكان دةخوَيندرَيتةوة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوة ساَلَيكة موناقةشة دةكةنش لةيةكةم رؤذةوة ضةند سةعات موناقةشـةي دةكـةنش اةوةنـدة موناقةشـةتان     
 .كردووةش نةبَيتةوةش فةرموون

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز
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 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
ي ثرؤذةكــةش داوا لةســةرؤكايةتي ثةرلــةمان دةكــةمش كــةِرَيطام بــدات لةطــةَل   12اَيســتا دَيينــة ســةر مــاددةي 

سـكرتاريةتي ثةرلــةمان ِريـز بةنــدي ماددةكـان بكــةينش ضــونكة هةنـدَي مــاددة ِرةقـةممان بــؤ دانــةناوةش زؤر      
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثاشان ِرةقةمةكان ِرَيك مةنش فةرمووبةتةاكيد باشةش زؤر باشةش 
 :بةزازسَيد بةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
على وزارة املالية واالقتصاد اردار التعليمات السزمة )اَيستا ِرةقةمةكةي ناخوَينينةوة دوايي ضاكي دةكةينش 

 15احلهومياة، خاس  فارتة التتجااوز     لتيهيل تن ي ا هام ذيا القانون ولتحديد رس يات الصارف لاسدارات   
 .سوثاس ،(يومًا من تغريخ نشر ذيا القانون يف اجلريدة الرمسية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو
 

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .؟ش سوثاساَيمة اَيستا ماددةيةكمان زياد كردش اةو ضي لَيهات
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ِراستةكات كاك عوني اةو ماددةيةي كة دواماخنست با يةكاليي بكرَيتةوةش ثاشان دَيينةوة سةر اةمانةي تـرش  
 .كاك بيالل فةرموو

 (:بيالل)بةِرَيز امحد سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
انةوةش بِريـاربوو دوايـي دةنطـي لةسـةر بـدرَيتش يـان       ديارة ضةند ثَيشنيارَيكي تريش كرابووش لةاليةن اةندام

اةوةتا بةسةريدا تَيدةثةِرنش يـان بةتةوصـيات دةبَيـت؟ش اـةو كاتـة خـؤت داوات لـة فراكسـيؤنةكان كـردش كـة           
 .حازري بكةنش اَيستاش لةبةردةممان هةيةش  سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةك بؤ ماددةيةش ثَيشنيار هَيشـتا نةهاتووينةتـة سـةريانش دوايـي     بةِرَيز اةوة بؤ ثَيشنيار بوو كةداوامانكردش ن
دةخيوَينينةوة كؤمةَلَيكةش ثاشان تةحويلي حكومةتي دةكةينش مةرج نيةش هةمووي ِرةديـف دةكرَيـتش اـةوةي    

 .كَيشةي لةسةرهةبوو دةخرَيتة دةنطدانةوةش كاك عوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
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 .نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما
اــةو مــاددةي كــة مايــةوةش ومتــان دوايــي قســةي لةســةر دةكــةينش بــةِرةاي مــن مرَيتــة دةنطدانــةوةش اةطــةر    

 .اةندامان قبوَليان كرد دةبَيـت بةماددةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بيخوَينةوةش ااخر صيا ةي
 :بةزازسَيد بةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
الة عدم ررف االعتمادات املخصصة للمشاريع االاتثمارية يف نهاية الينة املالية، ياودع املتبقاى منهاا يف    يف  )

 .سوثاس(  ياب خاص بغام  ياب تن يي املشاريع امليتمرة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةسـي لةطةَلـدا نيـة؟ش     12كَيي لةطةَلـدا نيـة؟ش   .  اَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسَ بَلند بكات؟ش فةرموون
 .بةزؤرينةي دةن  ثةسةند كراش مةوقيفي وةزيري دارايي و اابووري تةسجيل دةكةينش فةرموو

 
 
 

 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زة اـةبَيت حسـابي بـؤ    سةري ساَل هةر مةوزوعَيك ِرووبداتش دةربارةي عةهزو تةسديد نةكرَيتش اةو عـةه 
 .بكرَيتش تةراكومةكة لةكوَيوة دَيتش تةراكومي اةو عةهزانةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةطةر سةري ساَل حسابةكةت بةتاَل بووش اةوة خؤ لةتؤي نابِرنش سـوثاسش اةمـة ثةرلةمانـةش زؤرينـة دةنـ       
 .دةداتش كة تةواو دةنطي هَينا اةوة تةواوش فةرموو

 :بةزازسَيد عوني كمال  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
على وزارة املالية واالقتصاد اردار التعليمات السزمة لتيهيل تن اي ا هاام ذايا القاانون ولتحدياد راس يات       

ش يومًا من تغريخ نشار ذايا القاانون يف اجلريادة الرمسياة      15الصرف لسدارات احلهومية، خس  فرتة التتجاوز 
 .سوثاس

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

اَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسَ بَلند بكات؟ش فةرموون  كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةكؤي دةن  ثةسـةند كـراش فـةرموو بـةردةوام     
 .بن

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اليعل بغت ن  يتعارا مع ا هام ذيا القانون

 :نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

 .اَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسَ بَلند بكات؟ش فةرموون  كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةكؤي دةن  ثةسةندكراش بؤ خاَلي دواتر
 :بةزازسَيد بةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .على  لس الوزراء واجلهات ذات العسقة تن يي ا هام ذيا القانون

 :ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل

اَيسـتا كَيـي لةطةَلدايـة تكايــة بادةسـَ بَلنـد بكــات؟ش فـةرموون  كَيـي لةطةَلـدا نيــة؟  كـاك شـَيرزاد نوقتــةي           
 .نيزامي هةيةش فةرموو

 :شريف عبداحلافظبةِرَيز شَيرزاد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ....اةندام ثةرلةمان ايمزامان لةسةر اةوة كردش  51دوَييَن اَيمة 
 

 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة

ــتش         ــةماددة ناكرَي ــة ب ــةوةي الي اَيمةي ــت ا ــةوة ناكرَي ــي دانيشــةش ا ــة ِراوةســتةهارَيش ســةالمةت ب باشــة كاك
 .بةِرَيطايةكي تر اةيكةين بة تةوصيةش كاك عوني لةبةردةم بةِرَيزتانة بؤيان موَيننةوةش فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددة لةياساكة تةواو بكةينش اينجا اةوي تربا ااخر 

 .1/1/1111ويعترب نافيال من ( وقائع كورداتان)ينشر ذيا القانون يف اجلريدة الرمسية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسَ بَلند بكات؟ش فةرموونش  كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةكؤي دةن  ثةسـةند كـراش   
 .ت هةية فةرموو كاك برهاننيزامي

 :بةِرَيز برهان رشيد حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هــةموو اةنــداماني ثةرلــةمان و فراكســيؤنةكانش كــة ثَيشــنيارمان نــاردووةش بــؤ اــةوةمان نــاردووةش كــة قــوةي 
ش ياسايي هةبَيتش اةطةر بيكةن بةتةوصية بةِرَيزتان اـةوة تةوصـية قـوةتي مـولزةمي نيـة لةسـةر حكومـةت       

اةتوانَي هَيبةهَيي نةكاتش بؤية داواكارين ببَيت بةبةشَيك لةياسـاكة نـةك تةوصـيةش تةوصـية مـولزةم نيـة       
 .حةز دةكةم بةرضاوتان ِروون بَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةِرَيز كاك فرسةت موداخةلةيةكي هةيةش فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ِراستة تةوصية مـولزةم نيـةش بـةس خـؤ شـةرت نيـةش هـةموو ثَيشـنيارَيك بضـَيتة نـاو ياسـاش ثَيشـنيارم ديـوة              
ثةيوةندي لةطةَل ياساي ميزانية نيةش ثَيشنيارم بيين دةبَي ثرؤذةي بؤ هـةبَيتش نابَيـت بةسـةرثَيي بكرَيـتش     

ش قةزايةي فـةني بـوونش لةطـةَل ِرَيـزم     اةو موناقةشاتانةي كةلةم دواييةدا كراش قةزايةية حسابي سةرف بوون
بــؤ هــةموو اةنــدامانش زؤر شــت بةســةرثَيي ايســارة كــرانش ايحتيمــال هةيــةش ببَيتــة ســةبةبي اــةوةش كــة      

 .كَيشةيةك لةناو بةيين ثةرلةمان وحكومةت دروست بكاتش  لةمةهالي تةنفيز كردنيش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي فةرموون
 
 
 

 :بةزازسَيد بةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
داوا دةكةم لة بةِرَيزتان كةوا كؤي ياساي بودهة مرَيتة دةنطدانةوةش اينجا دوايي دَيينة سةر تةوصياتةكانش 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ نوقتةي نيزاميت هةيةش فةرموو
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة لةموناقةشـةكردني سـةرهةم ماددةكـاني بودهةكـةداش بـة هيـاوازي ثةرلـةمانتاران و بؤضـوونةكانيانش         
هةنــدَي ماددةمــان ثةســةند كــردووةش هةندَيكيشــمان ِرةت كردؤتــةوةش هةنــدَيك كــة ثةيوةنــدي بةمووضــةي   

ماَلـةوة هـةبووةش هةنـدَي بـة ااسـايش و ثَيشـمةرطة       هةموو كارمةندانةوة هةبووةش هةندَي ثةيوةندي بة دةر
ثةيوةنــدي هــةبووةش يــان ثةيوةنــدي بــة تــؤِري ثاراســتين كؤمةييةتيــةوة هــةبووةش بــة ثَيشــينةو ســولفةوة    
هةبووةش اةوانة هةمووميان قبـوَل كـردووةش هةندَيكيشـي ِرةت كراوةتـةوةش اةمـة حـةقي هـةموو اةندامانـةش         

كؤي ثرؤذةكة هارَيكي تر مةيتة دةنطدانةوةش من نـاتوامن دةنطـي بـؤ بـدةمش      اةمة لةثةيِرةويشدا نيةش كةتؤ
 .ضونكة هةندَي ماددةش كة ثةيوةندي بةداهاتةوة هةيةش بة خةرهكردنةوة هةيةش لةطةَلي نةبوومش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةاي خؤت دةربرِبيش بـةيم اصـوَل   من ِرَيزم بؤ ِرةاي هةنابت هةيةش وةكو اةندامَيكي ثةرلةمان اازاديت كة ِر
كةاَيمــة لةســةري ِرؤشــتووينش بــةثَيي ياســا و بــةثَيي عــورئ ثةرلــةماني كوردســتانش هــةر ثــرؤذة ياســايةكش   
كةموناقةشةي لةسةر كراوةش ماددة بةماددةش هةندَيك لةسةر ماددةيةك دةنطي داوةش هةندَيكي تريش دةنطي 

دةنطـةوةش اةطـةر زؤرينـةي لةطـةَل بـووش اـةوة ثةسـةند دةكرَيـتش          نةداوةش لةكؤتايدا كؤي ثرؤذةكة دةخرَيتة
اةطةر واش نةبووش اةوة ثةسةند ناكرَيتش اةوةشي ثَيي ناِرازيية دةتوانَي دةنطي خؤي نـةداتش زؤر ااسـاييةش   
اَيستا كَي لةطةَل اةوةدايةش كة كؤي ثرؤذةكـة بةهـةموو ماددةكانيـةوة مرَيتةدةنطدانـةوة؟ش تكايـة بادةسـَ       

بةِرَيزيشــي لةطةَلــدا نيــةش بةزؤرينــةي دةنــ   15بــةِرَيزي لةطةَلدايــةش كَيــي لةطةَلــدا نيـة؟ش   98نـد بكــاتش  بَل
ثةسةند كراش اَيستا ثريؤزبايي لةطةلي كوردستان دةكةينش سوثاس بؤ هةموو ثةرلةمانتاران بـؤ اةوانـةي كـة    

اش ايشـتان كـردش هةَلـةكانتان ضـاك     لَيرةدابوون و زؤر بةهدي كاريان كردووةش لةسةر اـةم ثرؤذةيـةش زؤر بـ   
كردةوةش ثارةتان لةزؤر هَيطا طةِراندةوةش بة نةفَي خةَلكي كوردسـتان و بةنـةفَي ثـرؤذة ايستسـمارييةكانش     
نةفَي حكومةتي هةرَيبش نةفَي طشت تـاكَيكي اـةم كوردسـتانةش هَيطـاي شـانازين اَيـوةش سوثاسـتان دةكـةين         

نةي كةشوو دةكةنش اةوانةشي كة ذن دَيننش اةوانةي قةرز وةردةطرنش ثريؤزبايي لةطةجنانةكان دةكةينش اةوا
ي مووضـةي بةرثرســة  % 11لةفةرمانبـةرانش لةهـةر هــةموويانش سـوثاس بـؤ ثةرلــةمانيش كـة بِرياريـدا لــة       

بايكان كةمبكرَيتةوةش بيخاتة سةر بودهةي شةهيداني اةنفالكراوش دةستخؤشيتان لَيدةكةينش دةستخؤشي لة 
ــة       كؤمــةَلطاي  ــر مــاوةش اَيم ــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان دةكــةينش كؤمــةَلَيك ثَيشــنياري ت مــةدةني و ل

لةسةرؤكايةتي ثةرلةمانش ِرَيكي دةخةين و بةكيتابَيكي ِرة ي ااراستةي حكومةتي دةكةينش دةستخؤشـيتان  
 .لَيدةكةينش بؤ دانيشتين دواتر ااطادارتان دةكةينةوةش سوثاس

ثريؤزة بؤ اةوانيشش زؤر سوثاسش زؤر زؤر سوثاسي بةِرَيز وةزيري دارايي و اابووري ثريؤباييان لَي دةكةينش 
كاك شَيخ بايز دةكةينش هةروةها وةزيـري ثالنـدانان كـاك دكتـؤر عـةليش بـةِرَيز كـاك رشـيد تـاهري بريكـاري           

ليذنـةكان و   وةزارةتي دارايي و اابووريش كة اةم ماوةية لةطةَلمان هـيالك بـوونش سوثاسـيان دةكـةين لةطـةلَ     
لةطــةَل اةندامــةكاني ثةرلــةمانش اــةم ماوةيــة بــة يانيــان و اَيــواران ايشــَيكي زؤر وردو بــةتوانايان كــردووة    
لةبواري داراييش هةرَيمي كوردستان ثَييان سةربةرزةش سوثاسيان دةكةين و خؤشحاَلني بـة اـةداي كارةكانيـان    

نيش بـةو تةنسـي ة باشـةي لـة بـةيين ثةرلـةماني       و تةمةنا دةكـةين باشـديش بَيـت لـة ااينـدةو بـةردةوام بـ       
 .كوردستان و وةزارةتي دارايي و اابووري و حكومةتي هةرَيمي كوردستانش زؤر سوثاس

 
                                                                                                                                                                            

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                   ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                       َيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان                                                  عَيراق                             – كوردستان
 

 



 161 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 163 

 
 ( 25)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2122\6\22رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/6/2122 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــوةِرؤي ي (11)كاتــذمَير    ــَيش ني ــةماني  12/9/1111رَيكــةوتي  شــةممةســَي  رؤذي ث  -كوردســتان  ثةرل
 مـادةبووني بـة اا , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 
دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , هَيطري سةرؤك و ارسالن بايز ا اعيل.د بةِرَيز
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(15)ذمارة 

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

خـولي   ي(15)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 12/9/1111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
صـباح  ) ي وةزيـران بةثَيـداني متمانـة بـة بـةِرَيز     ثَيش ضاوخستين داخوازي سةرؤكايةتي اةجنومةن: يةكةم 

 .بة وةزيري شةهيدان و اةنفالكراوان و سوَيند خواردني ياسايي( مامؤستا اارام( )امحد حممد
 : دووةم
محـة  )لـة ليذنـةي نةزاهـةت لـة هَيطـاي     ( قصـاد  بهاء الدينعمر عبدالَزيز ) داناني اةندامي بةِرَيز -1

 (.سَيد محة علي
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 .لة ليذنةي ثَيشمةرطة( اوة حممد امني حسنيك)داناني بةِرَيز  -1

- :خوَيندنةوةي يةكةم بؤ اةم ثرؤذة ياسايانة: سَييةم
 1112ي ساَلي (15)ثَيشنياري هةمواركردني ياساي باهي خانووبةرة ذمارة -1
ي ســاَلي (12)ثَيشــنياري هــةمواركردني دووةمــي ياســاي يــةكَيَ ثةرلــةمانتاراني كوردســتان ذمــارة  -1

1119. 

 (.الداللة والتعقيب)ياساي دةيَلي و بةدواداضوونثَيشنياري  -3

 (.اةي ِرةقيب)عَيراق –ثَيشنياري ياساي سروودي نيشتماني بؤ هةرَيمي كوردستان  -2

( 11)بةِرَيز سةرؤكي هةرَيب لةسةر بِرطةي ( اعراض)ثَيش ضاوخسنت و طفتوطؤكردني ناِرازيبووني : ضوارةم
 .1111ي ساَلي (12)و الوان ذمارة لةماددةي دووةمي ياساي وةزارةتي رؤشنبريي

 .ثَيش ضاوخسنت و طفتوطؤكردن لةسةر ياساي اةجنومةني ِراذة: ثَينجةم

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــةناوي طــةلي كوردســتانش   ــذاردنش ســاَلي دووةمش خــولي    ب ــةوةش خــولي ســَييةمي هةَلب دانيشــتنةكةمان دةكةين
 ش بةرنامةي كار12/9/1111ش رؤذي دانيشنت (15)ذمارةي دانيشنت طرَيداني دووةمش 

ي 1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة( 11)ي ماددةي(1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة
ثةرلـــةماني كوردســـتان عَيـــراقش دةســـتةي ســـةرؤكايةتي ثةرلـــةمان بِرياريـــدا بةرنامـــةي كـــاري دانيشـــتين 

ي ثَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة ِرَيكـةوتي     (11)لي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتي ااسايي خو(15)ذمارة
 :دا بةم شَيوةية بَيت 12/9/1111

صـباح  ) ثَيش ضاوخستين داخوازي سـةرؤكايةتي اةجنومـةني وةزيـران بةثَيـداني متمانـة بـة بـةِرَيز       : يةكةم
 .و سوَيند خواردني ياساييبة وةزيري شةهيدان و اةنفالكراوان ( مامؤستا اارام( )امحد حممد

 : دووةم
محـة  )لـة ليذنـةي نةزاهـةت لـة هَيطـاي     ( قصـاد  بهاء الدينعمر عبدالَزيز ) داناني اةندامي بةِرَيز -3

 (.سَيد محة علي
 .لة ليذنةي ثَيشمةرطة( كاوة حممد امني حسني)داناني بةِرَيز  -2

- :خوَيندنةوةي يةكةم بؤ اةم ثرؤذة ياسايانة: سَييةم
 1112ي ساَلي (15)واركردني ياساي باهي خانووبةرة ذمارةثَيشنياري هةم -5
ي ســاَلي (12)ثَيشــنياري هــةمواركردني دووةمــي ياســاي يــةكَيَ ثةرلــةمانتاراني كوردســتان ذمــارة  -9

1119. 

 (.الداللة والتعقيب)ثَيشنياري ياساي دةيَلي و بةدواداضوون -2

 (.اةي ِرةقيب)راقعَي –ثَيشنياري ياساي سروودي نيشتماني بؤ هةرَيمي كوردستان  -8
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( 11)بةِرَيز سةرؤكي هةرَيب لةسةر بِرطةي ( اعراض)ثَيش ضاوخسنت و طفتوطؤكردني ناِرازيبووني : ضوارةم
 .1111ي ساَلي (12)لةماددةي دووةمي ياساي وةزارةتي رؤشنبريي و الوان ذمارة

 .ثَيش ضاوخسنت و طفتوطؤكردن لةسةر ياساي اةجنومةني ِراذة: ثَينجةم
تين وةزيــري رؤشــنبريي كــاك كــاوةو مامؤســتا ســةعد مونةســي  لــةنَيوان ثةرلــةمان و حكومــةتي   بــةخَيرها

( صـباح حممـد  )هةرَيبش هةروةها بةخَيرهاتين بـةِرَيز كانديـد بـؤ وةزيـري شـةهيدان و اـةنفالكراوان بـةِرَيز        
ثَيش ضاوخستين : بةخَيرهاتنيان دةكةينش اَيستاش بِرطةي يةكةمي بةرنامةي كار(مامؤستا اارام)ناسراو بة 

مامؤسـتا  )ناسـراو (صباح امحد حممـد )داخوازي سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران بةثَيداني متمانة بة بةِرَيز
داوا لة بةِرَيزيان دةكةين بـؤ سـوَيند   . بة وةزيري شةهيدان و اةنفالكراوان و سوَيند خواردني ياسايي( اارام

زة كــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان و اةجنومــةني  خــواردنش  ببــوورن ثــَيش ســوَيند خــواردن اــةم بــةِريَ  
وةزيران و سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران بةم نووسراوة كة ااراستةي ثةرلـةماني كوردسـتانيان كـردووةش    

 :كة اةمة دةقةكةيةتي
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 ثَيشنيار/ بابةت
ياساي اةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ذمارة لة ( 9و 5)لةبةر رِةؤشنايي اةحكامي هةردوو ماددةي 

ش تايبـةت بـة   12/11/1111لـة بـةرواري   (112)ش وة ااماذة بة فةرماني هةرَيمي ذمـارة 1661ي ساَلي (3)
وةزيـري ثَيشـووي كاروبـاري    ( ريـد محـة امـني مجيـل    . د) ثةسةند كردني دةست لة كاركَيشانةوةي بـةِرَيز  

كومةتي هةرَيمي كوردستانش بـةهؤي وةرطـرتين ثؤسـَ وةزيـري تةندروسـَ      شةهيدان و اةنفالكراوان لة ح
ش وةك (مامؤستا اارام)ناسراو بة ( صباح حممد)حكومةتي فيدِرالش ثَيشنيار دةكةين بة باوةِرثَيدان بة بةِرَيز 

ةكـةين كـَي   وةزيري كاروباري شةهيدان و اةنفالكراوان لةهةرَيمي كوردستانش اَيسـتا داوا لـة اَيـوةي بـةِرَيز د    
ش ببَيــت بــة وةزيــري شــةهيدان و  (مامؤســتا اــارام)ناســراو بــة ( صــباح حممــد)لةطــةَل اةوةدايــة كــة بــةِرَيز  

اةنفالكراوةكانش تكاية كَيي لةطةَلداية بادةسَ بَلند بكات؟ش فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةزؤرينـةي دةنـ    
ريؤز بَيت دةستخؤشي لَيدةكـةينش اَيسـتا داوات لـَي    كةسي لةطةَلدا نية؟ش زؤر سوثاسش ث 3ثةسةند كراش تةنها 

 .دةكةين كة سوَيندي ياسايي مؤيتش فةرموو
 :بةِرَيز صباح  امحد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش وةزيـري شـةهيدان و   (مامؤسـتا اـارام  )ناسـراو بـة   (صباح امحد حممـد )بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان من 
ــة يــةكَيَ طــةل و خــاكي    اــةنفالكراوان بــةخواي مــةزن ســويَ  ند دةخــؤمش كــة بــة دَلســؤزييةوة ثارَيزطــاري ل

كوردســتاني عَيــراق بكــةم و ِرَيــز لةياســا بطــرم و بةتــةواوي ضــاودَيري بةرذةوةندييــةكاني طــةل بكــةمش زؤر   
 .سوثاس

 :بةرٍوَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةو اةركـة ثـريؤزة بةِراسـَ وةزارةتـي     اَيستا بةِرَيزيان وةزيري تازةش ثريؤزبايي لَي دةكةينش تةمةنا دةكةين ل
شةهيدان و اةنفالكراوةكان وةزارةتَيكي طرنطةش اةو وةزارةتةية كة بةخوَيين اةوان اـةمِرؤ اـةم اـاوةداني و    
تةهروبةي ثَيشكةوتنةي دميوكراسي لةكوردستاندا بةدي هاتووةش بؤية تـةماناي سـةركةوتين بـؤ دةكـةين و     

اــةنفالكراوكان دةكــةينش لةخــةَلكي كوردســتانيشش اَيســتاش داوايــان    ثريؤزبــايي لــة كةســوكاري شــةهيدان و 
لَيدةكــةين كــةوا بضــنة ســةر وةزارةتةكــةي خؤيــان و دةســت بــةكار بــنش خــوا ااطادارتــان بَيــتش زؤر ســوثاسش  

( عمر عبدالَزيز بهـا  الـدين صـادق   ) بةِرَيزان اَيستا بِرطةي دووةم لة بةرنامةي كارش داناني اةندامي بةِرَيز
ش بـةِرَيز كـاك محـة سـةعيدش ايسـتي الةي ثَيشـكةش       (محة سَيد محـة علـي  ) ليذنةي نةزاهةت لة هَيطايلة 

 :كردووةش كة اةمةش دةقةكةيةتي
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 دةست لةكاركَيشانةوة/ بابةت
( اسـت الة ) نةوةاةندامي ليذنةي نةزاهةتش داواي دةسـت لةكاركَيشـا  ( محة سَيد محة علي)من ثةرلةمانتار 

دةكةمش لة ليذنةي نةزاهةت بـةهيواي ِرةزامةنـديتانش بـةِرَيزان اَيسـتا كَيـي لةطةَلدايـة كـة كـاك محـة سـَيد           
دةست لةكار بكَيشَيتةوة لة ليذنةكةي با دةسَ بَلند بكات تكاية؟ش فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةزؤرينـةي  

كَيشانةوةكةي قبوَل كـراش هيـوادارين لـة ليذنةيـةكي تـر بـة       كةسي لةطةَلدا نية؟ش دةست لةكار 3دةن  تةنها 
كــة داواكارييــةكي نووســيوة بــؤ  (عومــةر عبــدالَزيز بهــا  الــدين )كــاري خــؤي هةَلبســتَيتش اَيســتاش  كــاك  
 :سةرؤكايةتي ثةرلةمانش اةمة دةقةكةيةتي

 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 طؤِريين اةندام/ بابةت

ــةِرَيز ــا   )تان كـــة ِرةزامةنـــدي بفـــةرموون بـــةداناني ثةرلـــةمانتار داواكـــارين لـــة بـ عومـــةر عبـــدالَزيز بهـ
لـة ليذنـةي نةزاهـةتي ثةرلـةماني كوردسـتانش      ( محـة سـَيد محـة علـي    ) لةشوَيين ثةرلةمانتار بـةِرَيز (الدين

فراكسيؤني يـةكطرتووي ايسـالمي لـة ثةرلـةماني كوردسـتانش تكايـة كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـَ بَلنـد بكـات؟ش            
بةِرَيزي لةطةَلـدا نيـةش بةزؤرينـةي دةنـ  ثةسـةند       12كةسي لةطةَلداية؟ش كَيي لةطةَلدا نية؟ش  55فةرموون 

كراش ثريؤز بَيتش تةمةنا دةكةين كة هَيطا دةسَ ديار بَيت لة ليذنةي نةزاهةتش اَيستا بؤ بِرطـةي دووةم لـة   
كـة داواكـاري هـاتووة اةمـة     . ي ثَيشـمةرطة لـة ليذنـة  ( كـاوة حممـد امـني حسـني    )خاَلي دووةمش داناني بـةِرَيز  

 :دةقةكةيةتي
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 دةستبةكار بوون لة ليذنة/ بابةت
بةِرَيزان داواكـارم وةك اـةركي اةنـدامي ثةرلـةمان لـة يـةكَيك لـة ليذنـةكان اـةركب ثـَي بسـثَيردرَيتش خـؤم             

ش دوا بِرياريش الي اَيوةي (ثَيشمةرطةو ااوةدانكردنةوة)  اارةزوومة كة لةيةكَيك لةم دوو ليذنةية كار بكةمش
 . بةِرَيزةش لةطةَل ِرَيزمدا
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ثَيشنياري سةرؤكايةتي اةوةية كة بةِرَيزيان لة ليذنةي ثَيشمةرطة دةست بةكار بَيتش اَيستا كَيي لةطةَلدايـة  
د كـراش اَيسـتا دةضـينة خـاَلي     بادةسَ بَلند بكات تكاية؟ش فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةكؤي دةنـ  ثةسـةن  
ش داوا لة 1112ي ساَلي (15)سَييةم لةبةرنامةي كار ثَيشنياري هةمواركردني ياساي باهي خانووبةرة ذمارة

 .ليذنةي ياسايي دةكةين كةرةم بكةن بَينة شوَيين خؤيانش فةرموون
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ني ثةرلةمانش اَيستا دةقي داواكاري ذمارةي ياسايي لة اةنداماني ثةرلةمانتان ثَيشكةش دةكةينش سةبارةت بـة  بةِرَيزان اةنداما

 :ش ياساي باهي خانووبةرةش اةمةش دةقةكةيةتي1112ي ساَلي (15)ثرؤذة ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 ثرؤذةي ياسا/ بابةت
 ...و ِرَيزمانسآل

ثـرؤذةي ياسـاي هـةمواركردني    ) اَيمةي اةنداماني ثةرلةماني كوردستانش هاوثَيضمان طةيَلة كردووةش بةناوي
تكاية مرَيـتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةماني ( 1112ي ساَلي (15)يةكةمي ياساي ذمارة

 .كوردستانش لةطةَل ِرَيزماندا
 .وويان لةسةر اةو داواكاريية كردووةاةو اةندامانةي كة واذ

شـَيردل  -9 .صـباح بـةرزجني  . د-5 .ثـاار عبداالحـد  . د-2 .سؤزان يوسـف -3 .اةمري طؤطة-1 .سامل تؤما-1
-11.يةشار جنب الـدين -11.هيهان ا اعيل. د-6.سةروةر عبدالرمحن. د-8.امحد وةرتي. د-2 .تةحسني

 .اارام شاهني-13.بةشري خليل. د-11. رية عبداهلل
 .داوا لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةينش كة اةو ثرؤذةية ااراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان بكاتش لةطةَل ِرَيزماندا

 :بةرٍوَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي داراييش ياساييش اةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان دةكـةينش اَيسـتا     
 .مش فةرمووبؤ خاَلي دووة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ساَلي (12)خاَلي  دووةمش ثَيشنياري هةمواركردني دووةمي ياساي يةكَيَ ثةرلةمانتاراني كوردستان ذمارة

ــكةش كــراوةش اَيســتا دةقــي          . 1119 ــارةي ياســايي اةنــداماني ثةرلةمانــةوة ثَيش ــة اــةويش لةاليــةن ذم ك
 :رييةكةتان بؤ دةخوَينمةوةداواكا

 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 ثرؤذةي ياسا/ بابةت

 ...سآلو ِرَيزمان
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ثـرؤذةي ياسـاي هـةمواركردني    ) اَيمةي اةنداماني ثةرلةماني كوردستانش هاوثَيضمان طةيَلة كردووةش بةناوي
رنامـةي كـاري كؤبوونـةوةي داهـاتووي     تكايـة مرَيــتة بة  ( دووةمي ياساي يةكَيَ ثةرلةمانتاراني كوردسـتان 

 .ثةرلةماني كوردستانش لةطةَل ِرَيزماندا

 :اةو اةندامانة بةِرَيزانةي كة واذوويان لةسةر اةو داواكاريية كردووة
ــدةري-1 ــَيروان حةيــ ــةزاز-1:شــ ــةوني بــ ــني. د-3.عــ ــاراس حســ ــي. د-2.اــ ــةروةر . د-5.رؤذان دزةيــ ســ

بورهـان  11.ظيـان عبـدالرحيب  -6.طـؤران اـازاد  -8.بارشـيالن عبـدا   -2.شؤِرش سيد ريد-9.عبدالرمحن
 . كاردؤ حممد-11رشيد

داوا لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةينش كة اةو ثرؤذةية ااراستةي ليذنـة ثةيوةنديـدارةكاني ثةرلـةمان بكـاتش لةطـةَل      
 ..ِرَيزماندا

 :بةرٍوَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ندامة بةِرَيزةكان دةكـةينش اَيسـتا بـؤ خـاَلي سـَييةم لـة       بةِرَيزان اةم ثرؤذةية ااراستةي ليذنةي ياسايي و اة
 .بِرطةي سَييةمي بةرنامةي كارش فةرموون

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش اةم ثرؤذةية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني (الداللة والتَ يب)ثرؤذةي ياساي دةيَلي و بةدواداضوون
 .ش كراوةش اةوانةي كة ثَيشكةشيان كردووة ناوةكانيان دةخوَينمةوةثةرلةمانةوة ثَيشكة

 
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 ثرؤذةي ياسايي/ بابةت
 ...سآلو ِرَيزمان

تكاية ( قانون الداللة والتَ يب) اَيمةي اةنداماني ثةرلةماني كوردستانش هاوثَيضمان طةيَلة كردووةش بةناوي
 .اري كؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةماني كوردستانش لةطةَل ِرَيزماندامرَيـتة بةرنامةي ك

 .اةو اةندامانةي كة واذوويان لةسةر اةو داواكاريية كردووة
 .عوني بةزاز -1
 .بَيريظان سةرهةن  -1

 .ثةروين عبدالرمحن -3

 .تارا اةسَةدي -2

 .تارا عبدالرزاق -5

 .صبيحة امحد -9

 .ذيان عمر شريف -2

 .ساالر حممود -8
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 .طاذرمجال  -6

 .بااسؤ كري -11

ــة   ــة ل ــةم ثرؤذةي ــاكةش داوا لةســةرؤكايةتي       12ا ــةكاني دةرضــواندني ياس ــةَل هؤي ــاتووةش لةط ــك ه ــاددة ثَي م
 ..ثةرلةمان دةكةمش ااراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني بكاتش لةطةَل ِرَيزماندا

 :بةرٍوَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان دةكـةينش هـةر بـؤ ااطـاداري اَيـوةي      بةِرَيزان اةم ثرؤذةيـة ااراسـتةي ليذنـةي ياسـايي واةندامـة بـةِرَيزةك      
ضونكة اريتيباتي مالي ثَيوةيـةش اَيمـة لةسـةرؤكايةتي بةنووسـراوي     ( 3و 1)بةِرَيزش لة بِرطةي سَييةمش خاَلي 

ِرة ي ااراستةي سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيراني دةكةينش بؤ اةوةي اةوانيش ديراسةي بكةنش كـة دَينـة   
ــةك  ــان دةكــةنش ضــونكة     ليذنةكــةش اةطــةر اامادةكاريي ــةكان بانطي ــة ليذن ــةو كات ــان هــةبَيت ا ــةواوي خؤي ي ت

اريتيباتي مالي تَيدايةش بؤ ااطاداري اَيوةي بةِرَيزو اةجنومـةني وةزيـران اَيمـة لةسـةرؤكايةتي بةنووسـراوي      
 .ِرة ي ااطاداريان دةكةينةوةش بؤ خاَلي دواتر

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اــةي ) ثــرؤذة ياســاي ســروودي نيشــتماني هــةرَيمي كوردســتان ) بِرطـةي ضــوارةمش خوَيندنــةوةي يةكــةم بــؤ  

 :اةم ثرؤذةية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش اةمة دةقةكةيةتي((ِرةقيب
 

 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 ثرؤذةي ياسايي/ بابةت
 ...سآلو ِرَيزمان

ــةناوي    ــة كــردووةش ب ــةماني كوردســتانش هاوثَيضــمان طةيَل ثــرؤذة ياســاي ســروودي  ) اَيمــةي اةنــداماني ثةرل
ــب ) نيشــتماني هــةرَيمي كوردســتان  ــةي ِرةقي ــاتووي    (( ا ــةوةي داه ــاري كؤبوون ـــتة بةرنامــةي ك ــة مرَي تكاي

 .ثةرلةماني كوردستانش لةطةَل ِرَيزماندا
 .و داواكاريية كردووةاةو اةندامانةي كة واذوويان لةسةر اة

 .طؤران اازاد -1
 .عوني بةزاز -1

 .رؤذان دزةيي -3

 .شَيروان حةيدةري -2

 .شيالن عبدا بار -5

 .عمر عبدالرمحن -9

 .نيشتمان مرشد -2
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 .ثةروين عبدالرمحن -8

 .اامينة زكري -6

 .ساالر حممود -11

ة و ماددةو هؤيةكاني دةرضـوواندني ثَيـك هـاتووةش وة هاوثَيضـة لةطـةَل نؤتـةي مؤسـي اك        5اةم ثرؤذةية لة 
سروودةكةشش داوا لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكـةم كـةوا ااراسـتةي ليذنـة ثةيوةنديـدارةكاني بكـاتش لةطـةَل        

 ..ِرَيزماندا
 :بةرٍوَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان اةم ثرؤذةيـة ااراسـتةي ليذنـةي ياسـاييش رؤشـنربيش اةندامـة بـةِرَيزةكاني ثةرلـةماني كوردسـتاني          
 .تكاية؟دةكةينش بؤ خاَلي دواتر 
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
( 11)بِرطــةي ضــوارةمش ثةيوةنــدي هةيــةش بــة اــيَدازي بــةِرَيز ســةرؤكايةتي هــةرَيبش ســةبارةت بــة بِرطــةي  

اَيسـتا  دةقـي ِراثـؤرتي    . 1111ي سـاَلي  (12)لةماددةي دووةمي ياسـاي وةزارةتـي رؤشـنبريي و الوان ذمـارة    
 :اسايي دةخوَينمةوة سةبارةت بةم ايَدازةليذنةي ي

 عَيراق -سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 ِراثؤرتي ليذنةي ياسايي/ بابةت

ي كؤضـــيش بةرامبـــةر بـــة 1211ي طـــويني 2ليذنـــةي كاروبـــاري ياســـايي رؤذي يـــةك شـــةممة ِرَيكـــةوتي  
رَيمي كوردســتان لةسـةر ثــرؤذةي  زايـين كؤبــوةوة بـؤ تــاوتوَيكردني تانةلَيـداني ســةرؤكي هـة     12/2/1111

ياساي وةزارةتي رؤشنربي و الواني هةرَيمي كوردستان كة لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة ثةسةند كراش لـة  
ش طةِرايـةوة  1111ي سـاَلي  (16)ش دواتر بِرياري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ذمارة11/11/1111بةرواري 

بطؤِردرَيــت بةدةســتةواذةيةكي كــوردي يــان عــةرةبي يــان ( هَينــدةر)بــؤ ثةرلــةمان بــؤ اــةوةي دةســتةواذةي 
 :ثَيناسةيةكي ِرووني اةم دةستةواذةية بكرَيتش ليذنةش بةم شَيوةية ِراي خؤي دةردةبِرَيت

 :ثَيش اةوةي بضمة سةر ِراثؤرتةكة ثَيب باشة دةقي بِريارةكة موَينمةوة
 2121ي ساَلي (22)بِرياري ذمارة

ــراقش  –ي ياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيمي كوردســتان  (11)ي مــاددةي(1)ةي بــةثَيي خــاَلي دووةمــي بِرطــ  عَي
ي ياسـاي وةزارةتـي   1111ي سـاَلي  (12)ي هةمواركراوش بِريارماندا كة ياساي ذمارة1115ي ساَلي (1)ذمارة

ي لـة  (12)رِةؤشنبريي و الوانـي هـةرَيمي كوردسـتانش كـة ثةرلـةماني كوردسـتان لـة دانيشـتين ااسـايي ذمـارة          
تةشـــريَي كـــردووةش بطةِرَينينـــةوة بـــؤ ثةرلـــةماني كوردســـتان بـــؤ اـــةوةي دةســـتةواذةي   11/11/1111
كة لة بِرطةي دةيةمي ماددةي دووةمدا هاتووةش بطؤِردرَيت بة دةستةواذةيةكي كوردي يان عةرةبي (هَيندةر)

 ..ياساكةدا ثةسةند كراو لةزماني كورديداش يان ثَيناسةيةكي ِرووند بؤ دةستةواذةي هَيندةر بكات لة
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 زانيرمةسَود با
  سةرؤكي هةرَيمي كوردستان     

 :اَيستا دَيمةوة سةر دةقي ِراثؤرتةكةي ليذنةي ياساييش كة ِرةايةكةي بةم شَيوةيةية
لةِرووي ِرووخسارةوة ثَيشـنيار دةكـةين تانةطرتنةكـة قبـوَل بكرَيـتش لةبـةر اـةوةي لـةماوةي ياسـاييدا           -1

ةرواري وةرطرتين ثرؤذةكة لةاليةن سةرؤكايةتي هةرَيمـةوةش بـةثَيي   رؤذ لةب(15)ثَيشكةش كراوةش كة 
ي 1115ي ســاَلي (1)لةياســاي ســةرؤكايةتي هــةرَيبش ذمــارة ( 1)ـــةم فةقــةرةي(1)يــةم (11)مــاددةي 

 .هةمواركراو
 :ثَيشنيار دةكات بِرطةكة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة: دوو ِرا هةيةش لةسةر تانةكةش ِراي يةكةم -1

ايةخداني تايبةت بة بوارةكاني كلتورو هونةر و وةرزشي ذنانةو كـاركردن لـةثَيناو بآلوكردنـةوةي    ب: دةيةم)
كةلــة ( هَينــدةر)واتــة الدانــي دةســتةواذةي  (كلتــوري يةكســاني لــةنَيوان اــافرةت و ثيــاوش لــة اــةرك ومافــدا  

شــنيار دةكــةنش كــة زؤرينــة ثَي: بِرطةكــةدا هــاتووةش ضــونكة دةبَيتــة هــؤي دروســت كردنــي كَيشــةش ِراي دووةم 
 :بِرطةكة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة

ــةم)  ــةثَيناوي     : دةيـ ــاركردن لـ ــةو كـ ــي ذنانـ ــةر و وةزرشـ ــورو هونـ ــاني كلتـ ــة بوارةكـ ــةت بـ ــداني تايبـ بايةخـ
ش بـؤ ااطـاداريش  تانـةي    (لةاـةرك ومافـدا  ( يةكساني لةنَيوان اافرةت و ثيـاو ) بآلوكردنةوةي كلتوري هَيندةر 

اي ليذنةي ياسايي لةم بارةيةوة مرَيتة بةردةم ثةرلةماني بةِرَيزش بـؤ اـةوةي طفتوطـؤي    سةرؤكي هةرَيب و ِر
 .لةسةر بكات و دةربِريين ِراي طوجناو لةو بارةيةوةوش دةنطداني لةسةر بداتش لةطةَل ِرَيزماندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
. ستة موَيندرَيتةوةش بؤية اَيستا بةردةوام بنبةِرَيزان ايَدازةكةي بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستانش ثَيوي

 .ليذنةي رؤشنبريي بؤ نةهاتنة هَيطاي خؤتان فةرموون
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيســتا ِراي ليذنــةي ياســايي ســةبارةت بــة تانــة لَيــداني ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان بــؤ ياســاي وةزارةتــي    
 :زماني عةرةبي دةخوَينمةوةِرؤشنبريي و الوان بة

 العراق_رئااة برملان كورداتان/ اىل
 تقريراللجنة القانونية / م

 
كاااوردت املصاااادف لياااوم                                     1211/ طاااوالن / 2اجتمعااات جلناااة الشاااؤون القانونياااة ياااوم اال اااد               

ان على قانون وزارة الثقافة والشباب القلايم  ميسدت لدرااة اعرتاا رئيس اقليم كوردات 1111/   2/ 12
،وقااد اعاارتاا رئاايس االقلاايم علااى     11/11/1111كورداااتان الاايت اقاار    برملااان كورداااتان بتاااريخ      
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الوارد يف القانون وأقرتح تبديلا بمصطلح كوردى او عرباي او تعري اا بشاهل وا اح وتقادم      (جيندر)مصطلح
- :اللجنة رأيها بهيا الشهل 

- :أواًل
نا ية الشهلية تقرتح قبو  االعرتاا لتقدميا خس  املدة القانونية البالغة سية عشر يوماًامن تااريخ   من ال

 1115ليانة  (1)مان قاانون رئاااة االقلايم رقام      1/أواًل/ورولا اىل رئااة االقليم ااتنادًاحلهم املادة العاشرة 
 .املعد  
 :ذنا  رأيان  و  االعرتاا :ثانيًا

 :اغتها بهيا الشهل تقرتح ري:الرأى االو 
 :عاشرًا

امليااواة با  املارأة    )االذتمام اخلاص بمجاالت الثقافة وال نون والريا ة النيوية ،والعمل من أجل نشر ثقافة  
 ( والرجل يف احلقوق والواجبات 

 .من ال قرة(جيندر)اى  يف مصطلح 
 :نقرتح رياغة ال قرة بهيا الشهل (االغلبيا:)الرأى الثاني 

 : عاشرًا
املياواة ب  )االذتمام اخلاص بمجاالت الثقافة وال نون والريا ة النيوية ،والعمل من أجل نشر ثقافة  اجلندر

 (املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات 
راج  الت ضل باألطسع بعرا أعرتاا رئيس االقليم و رأت اللجنة القانونية بشغنا على الربملان للمناقشة 

 .والتصويت   بصدد وأبداء الرأى املنااب
 مع التقدير

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيزان اَيستا ِراثؤرتي ليذنةي ِرؤشنبريي لةسةري موَيننةوةش فةرموون

 (:ااسؤ)بةِرَيز بكر كريب حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دةقي ِراثؤرتةكة بةم شَيوةيةية
ــة ليذنــةي ثةيوةنديــةكان ورؤشــنبريي و ِراطةيانــدن و شــ   ــة  9/2/1111وَينةوارش ل ــووةوة ســةبارةت ب ش كؤب

ي ياساي (1)ي ماددةي (11)ي سةرؤكي هةرَيب كة ثةيوةندي بة بِرطةي 1111ي ساَلي (16)بِرياري ذمارة 
ي  وةزارةتي رؤشـنبريي و الوانـةوة هةيـةش كؤبوونةوةكـة لةطـةَل بةرضاوخسـتين        1111ي ساَلي (16)ذمارة

ايةخــداني تايبــةت بــة بوارةكــاني رؤشــنبريي وهونــةرو وةرزشــي خامنــان   ب: اــةو دوو ِرايــةدا بــوونش يةكــةم 
وكاركردن بؤ بآلوكردنةوةي كلتوري يةكساني و ِرةخساندني دةرفةتي وةك يـةك لـةنَيوان هـةردوو ِرةطـةزي     

 .لةكؤمةَلطةداش كة ثَيشد ليذنةكةمان ثةسةندي كردبوو(نَير و مَي)
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بايةخــداني تايبــةت بــةبوارةكاني رؤشــنبريي وهونــةرو : ) َيتــةوةاــةم بِرطةيــة بــةم شــَيوةية دابِرَيذر: دووةم
بـةماناي ثَيسـثاردني رؤَلـي كؤمةييــةتي    ( هَينـدةر )وةرزشـي خامنـان وكـاركردن بـؤ بآلوكردنـةوةي كلتـوري       

 (.بةهةر كةسَيكش بةثَيي تواناو ليهاتوويي و شارةزايي بَيطوَيدانة ِرةطةزي اةو كةسة
 .لةطةَل ِرَيزماندا

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س
( 11)بِرطةي( 1)كة لةماددةي (هَيندةر)بةِرَيزان اَيستا ايَدازي ِرَيزدار هةنابي سةرؤكي هةرَيب بؤ وشةي 

هاتووةش دوو ثَيشنياريان كردووةش يةكَيك دةَلَيت البربَيتش اةوي تر دةَلَيـت ِروونبكرَيتـةوةش يـةعين تـةوز ي     
ا البدرَيتش اةوة دوورترة لةوةي كة دةَلَيت با تةوزيح بكرَيـتش بؤيـة   بكرَيتش اَيستا بؤ اةوةي كة دةوترَيت ب

بةِرَيزيش بؤ اةوةي كة البدرَيتش تا دوايـي   2بةِرَيز دةكةين كة قسةي لةسةر بكات بؤ مانةوةش وة  2داوا لة 
سةر اـةوةي  بيخةينة دةنطدانةوةو بِرياري لةسةر بدةنش اَيستا اةو بةِرَيزانةي كة دةيانةوَيت ديفاع بكةن لة

اةمانـة دةيانـةوَيت   ( سؤزان شهابش ااشَ عزيزش ساالر حممودش ثةريهان قبالي)كة بَينَيتش ناويان دةنووسبش 
ديفاع لةمانةوةي بكةنش اةوانةي كة دةيانـةوَيت البضـَيت ضـوار كةسـيش ديفـاع لـة الضـووني بكـاتش ناوتـان          

 .اَيستا سؤزان شهابش فةرموو(ارام قادربةشريش ا. صباح بةرزجنيش د. عمر عبدالَزيزش د)دةنووسبش 
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل تَيكةيو بووني كلتورو عةولةمةو هاتنة كايةي كؤمةَلَيك ضةمكي نوَي بؤناو كؤمةَلطاكةمانش بَيطومـان  
اةمانة هةمووي وشـةنش  ( َيتفةيي بووكش تويتةرش اةنتةرن) يش يةكَيكة لةو وشانةش وةك (هَيندةر)وشةي 

ايطليزيشن بةس هاتوونةتة ناو كؤمةَلطاي اَيمةوةش هةتا اَيستا كـةس نـةيوتووة بـا فـةيي بـووك تةرهومـة       
بكةينش كةس نةيوتووة با تويتةر تةرهومة بكةينش انتةرنَيت كة اَيستا هةر هـةموومان بـةكاري دةهَيـننيش    

تةرهومة بكةين بـؤ وشـةيةكي كـورديش ضـونكة اـةم وشـةية       كةس رؤذَيك لةِرؤذان نةيوتووة با اةنتةرنَيت 
وشـةيةكة عالةميـةو وةكـو هـةموو وشـةكاني      ( هَيندةر)اةهنةبيةو هاتووةتة ناو كايةي زمانةواني اَيمةوةش 

تــرش اةهنــداي سياســيش اةهنــدا تااَيســتا نــةبووة لــةناو كلتــوري زمانــةواني اَيمــةداش هــاتووةو خؤشــي فــةرز  
ي اينطليزيةش كةس وشةي كوردي بـةكار ناهَينَيـت هـةموو دةَلـَين بـايكؤتش بـؤش بـؤ        كردووةش بايكؤتش وشةيةك

كةوةك هةموو وشةكاني تـرةش اـيَداز هـةبَيتش اـةو عةقلـة      ( هَيندةر)اةوانة ايَداز نية؟ش بةيم بؤ وشةي 
بؤيـة  ثياو ساالريية ضية؟ش كة لةثشـَ اةوةيـة كـة قبـوَل ناكـات تةنانـةت بـة وشـةش اةمـة قبـوَل بكرَيـتش            

بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانش زؤر بة وازح و سةر ي من لةطةَل اـةوةدام اـةم وشـةيةش وةك خـؤي بَينَيتـةوةو      
تةعريف بكرَيـتش بـؤ اـةوةي هـيض كةسـَيك تةفسـريي  ةَلـةتي بـؤ نـةكاتش برييشـمان نةضـَيتش هـةموو اـةو              

بـــؤداش يـــةكَيك لـــةداواكاري  خاَليةكـــةدا كـــة دةنطمـــان 12بةِرَيزانـــةي كـــة لَيـــرة بـــووين لـــةِرؤذي بِريـــاري 
خؤثيشاندةران اةوة بووش كـة يةكسـاني هَينـدةري بثارَيزرَيـت لةهـةرَيمي كوردسـتانداش اـةوة داواكـاري اـةو          
خةَلكة بووش اَيستاش دةتوانن بطةِرَينةوة بؤ داواكارييةكان لةوَي سةيري بكةنش خةَلك لـةوَي داواي كـردووةش   
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ؤشـيارنش نـةيانوتووة نـابَي بَينَيـتش وتوويانـة كـة زانيويانـة دةبَيتـة         هادةي اَيمة هؤشيارةش خـةَلكي اَيمـة ه  
ـــت لــةناو هــةرَيمي كوردســتانداش اــةوة      مشــت و مــِر وتوويانــة دةبَيــتش ثــةيِرةوي يةكســاني هَينــدةري بكرَي

خاَليةكــةش  12داواكــاري خؤثيشــاندةران بــووةش هــةمووش ِرَيزمــان لَيطرتــووةو دةنطيشــمان داوة بــؤ بِريــارة    
شمان داوة بؤ داواكارييةكانيانش هةر بؤ ِرَيزطرتن لة اارةزووي اةوانش اـةمِرؤ اـةو وشـةية بَينَيتــةوةش     دةنطي

 –تةعريفَيك بكرَيتش كة اةو تةعريفة هيض مةهالي تةفسريَيك نةهَيَلَيتةوةش رؤشنبريي هؤري كؤمةييةتي 
ةزةري ايَتيبــارةوة وةردةطــرينش هَينــدةر يــةعين اَيمــة ايَدازةكــةي بــةِرَيز ســةرؤكي هــةرَيمش زؤر بةنــ   

لةهةردوو حاَلةتةكةداش داواي وشةيةكي كوردي كردووةش تةعريفيشي دةكةينش رؤشنبريي هؤري كؤمةييةتي 
ماناي واية هؤري كؤمةييـةتي تـةعريف كـردن يـان طؤِرينيـةتيش تةرهومـة كردنـي وشـةي هَينـدةرةش دواي          

يةكسـاني بـؤ تاكـةكانش لةسـةر بنـةماي شـارةزاييش ثسـثؤِريش        بـةماناي تَيـِروانيين   ) اةوة قةوسَيك دةكرَيتةوة
ش دوايــي قةوســةكة دادةخةينــةوةش ضــونكة اةمــة   (توانــاش دوور لــةهياكاري ِرةطــةزي وثَيطــةي كؤمةييــةتيان  

لةزمين ماددةيةكداية كة هي وةزارةتةكةيةش كة اـةويش يـةكَيك لـة مةهامةكانيـةتيش كـة قةوسـةكة داخـراش        
اوكردني ثالن و ثرؤذةكاني هونةري و رؤشنبريي ووةرزشي وةزارةتش اةمـة بـةِرةاي   اةمة دةنووسرَيتش ِرةض

من هيض تةفسريَيكي تر هةَلناطرَيتش  ةيري اةوةي كة اَيمةي ذنان كة داوا دةكةين يةكسان بنيش لةطةَل برا 
ثيـاوةش تـةفزيلي    ثياوةكامنان لةسةر بنةماي شارةزاييش ثسثؤِري و تواناكامنانش نا لةبةر اةوةي مـن ذمنش اـةو  

 .اةو بكرَيت بةسةرمداش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز ااشَ عزيزش فةرموو
 :بةِرَيز ااشَ عزيز صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةِراستيدا لةوانةيـة بـةرطري كـردن لةوشـةيةكي اـاوا بـةرطري كردنةكـة شـَيوازَيكي هيـا وةربطرَيـتش بـةيم            
ةدا اةوةي كة من بةثَيويسَ دةزامنش بةرطري لةم وشةية بكةم بؤ مانةوةيش لةوةوة سةرضـاوة دةطرَيـتش   لَير

لةطةَل ِرَيزي زؤرم بؤ اـةو هياوازييانـةش اـةو تَيِروانينـة هياوازانـة لةسـةر اـةم وشـةيةش بـةيم بـِروام بـةوة            
دا وايتـر بَيـتش دةرطاكـان كراوةتـر     هةيةش كة ثَيويستة دةست و زماني موشةريك لةناو ثةرلـةماني كوردسـتان  

بَيتش ضونكة ناكرَيت موشةريك كة لةناو كوردستاندا تةشريَي ياسايةك دةكـات ثابةنـد بَيـت بةهـةمان اـةو      
ســاَل بــةر لةاَيســتا بــةكارهاتووةش واتــة دةكرَيــت لةاَيســتادا وشــةيةك لــةناو   11فةرهــةن  و زاراوانــةي كــة 

ساَلي تر زاهريةيةك بَيتة ثَيشةوةش طؤِرانكارييـةك بَيتـة ثَيشـةوةش     5ت كوردستاندا قبوَل كراو نةبَيتش دةكرَي
كؤمــةَلَيك وشــةي تــر لةكوردســتاندا خــؤي فــةرز بكــاتش هةميشــة موشــةريك اــةو كةســةية كــة ثَيشــةنطة لــة  
كؤمةَلطاداش بؤية اةو سيفةتي ثَيشةنطيةش كة اةدرَيت بة موشةريك لةكوردستانداش يان دةدرَيت بة كةسـايةتي  

رلةمانتار لةناو ثةرلةماني كوردستانداش اةو حةقة دةدات بة اةندام ثةرلةمان كة بتـوانَي كؤمـةَلَيك وشـة    ثة
بةكار بهَينَيتش وةكو ثَيشةن  كة اةمة ماناي اةوة نيـةش ِرةد كردنةوةيـةكي كؤمةييـةتيش سياسـيش ديـين بـؤ       
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دياردةيـةك دَيتـة ثَيشـةوة وشـةكان      كؤمةَلطاكةي خؤي بَيتش اةوةندةي زياتر دةيةوَيت وةكو ثَيشـةن  هـةر  
ــتش اايــا وشــة            ــبش لــةوَيوة سةرضــاوة دةطرَي ــاتش لَيــرةدا بــةرطري دووةم ــت و ايســتيفادةي لــَي بك وةربطرَي
ــةكار          ــدا ب ــة وشــةكةي تَي ــةو ِرســتةيةداية ك ــة ســياقي ا ــان ل ــة؟ش ي ــة خــودي وشــةكة خؤيداي قيمةتةكــةي ل

؟ش (هَيندةر)ناو اةم ثرؤذةيةدا داومانة بة موصتةَلةحي دةهَيندرَيت؟ش اايا اةو وةزيفةية ضية؟ش كة اَيمة لة
ََ؟ش بـة وشـةكة خراوةتـة ثـاَليش يـان بةتـةنها وةزيفةيـةكي بايـةلؤهي             اايا وةزيفةيـةكي كؤمةييـةتي دةدرَيـ

كـة اةمةيـة كَيشـةكة؟ش لـةناو كؤمةَلطـةي كورديـدا دروسـت دةكرَيـتش         (هَينـدةر )بةحتة خراوةتة ثاَل وشةي 
ية بةهاي هةموو وشةيةكش سةرضاوةكةي لةوَيوة وةردةطرَيـتش لـة سـياقي اـةو وشـةو اـةو       بؤية من بِروام وا

وةزيفةيةي كة بةو وشةية دةبةخشدرَيتش لةناو ِرستةكةداش بؤية من بِروام واية هـةموو قيمـةت و دةاللـةتي    
شـدرَيت بـة   اةم ثرؤذةيةش كة ثَيشكةش كراوةش تةنها هؤري كؤمةييةتيةش يةكسانيةكي كؤمةييةتيـةش اةبةخ 

ََ كـة بتوانَيـت           وشةكةش من متمانةم بة موشةريك هةية لـة هـةرَيمي كوردسـتانداش كـة اـةو اازادييـةي بـدرَي
كؤمةَلَيك وشـةي تـازة وةكـو ثَيشـةن  بـةكار بهَينـدرَيتش لةبةرامبةريشـدا بـؤ اـةوةي اـةو ضةواشـة كارييـة             

ــوانني ل     ــةو وشــةيةداش دةت ــةدةور ا ــة دةوري بةســتووة ل ــةمَينَيتش ك ــةتي  ن ــةهؤري كؤمةيي ــداش ب ةكةوانةيةك
ثَيناسةي بكةينش لةتةنيشتيةوة دابندرَيتش بؤية مانةوةي اةو وشةيةش هؤرَيكة لـة ثَيشـةنطي و هؤرَيكـة لـة     
متمانةدان بةو زمانة تازةيةي كة عةولةمةو هيهـان بـوون هـةموو سـنوورةكان دةبـةزَينَيتش اةمـة هؤرَيكـة        

دةرطامـان لةبةزانـدني سـنوورةكاني تـر كردؤتـةوةش لَيرةشـدا ثَيمـان         لةبةزاندني سنوورةكانش ثَيويستة ضـؤن 
 .ااسايي بَيتش زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش ِرَيزدار ساالر مةمحودش فةرموو
 :بةِرَيز ساالر حممود مراد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وا بكةمش دةرفةتةكةي خؤم ببةخشب بة كاك دكتؤر داناش يان لةِراستيدا اةطةر ايجازة هةبَيـتش من دةتوامن دا
كــاك عبدالســالمش باشــة خــؤم قســة دةكــةمش مــادام نــاتوامنش لةِراســتيدا اــةم دةســتةواذةي كــةهاتووةش ضــةمكي  

اةبَيت بطةِرَيينةوة بؤ اـةو سـياقةي كـة لـةناو اةصـَلي ثرؤذةكـةدا هـاتووةش كـة ياسـاي وةزارةتـي           ( هَيندةر)
وانةش وة بطةِرَيينةوة بؤ اةو بِرطةي كة بة ض مةبةستَيك تَييدا تةوزيف كراوةش كـة لةِراسـتيدا   ِرؤشنبريي و ال

ِرةخساندني دةرفةتي كارو ثَيوةري يةكسانية لة نَيوان هةردوو ِرةطةزي نَيرو مَيداش بؤية لـة سـياقي خؤيـداش    
َي لـة ِرابـردوودا طوَيمـان لَيبـووش بـؤ      بَيطومان هيض تةفسريَيكي ناهؤر هةَلناطرَيتش وةكو اةوةي كة لَيرةو لـةو 

اةم ساتة وةختةش بةِرَيزان سـةرؤكي ثةرلـةمانش اةنـداماني ثةرلـةمانش اَيمـة لةسـاتة وةختَيكـي مَيذوويـدا         
دةذينش كةدونيا لةزؤر ِرووةوة ثَيكةوة طرَيدراوةش اةم ثةيوةنديية اينسـاني و تةكنـةلؤهي و مةدةنيانـة واي    

هيهاني لؤكاَلي بووةش ضةندين ثرسي لؤكاَليش وةكـو دؤز و بابـةت بـةهيهاني    كردووةش زؤر ضةمك و بابةتي 
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بووةش لةوبارةيةوة دةبيـنني بـةهيهاني بـووني ضـةمك و دةسـتةواذةكان لـة دونيـاي طَلؤباَلـداش مةسـةلةيةكي          
حةمتيـــةش دذايـــةتي كردنـــي اـــةو دةســـتةواذانةو قةدة ـــةكردنيانش دةضـــَيتة ضوارضـــَيوةي فةرهـــةنطي         

وشة لة زماني كوردةواريداش تةهروبةش هةية لةِرابردوودا تةنانةت بـؤ اـةو ضـةمكانةي كـة     قةدة ةكردني 
ثةيوةندي بة مةسةلة ماددييةكانةوة هةبووش يـان االةتةكانـةوة هـةبووش بـؤ منوونـة لةبةرامبـةر تةلةفؤنـدا        

كـو زؤر ضـةمكي تـر    وشةي هاتف بةكارهَينرا لة زماني عةرةبيداش بةيم اةمة بةثَيي تَيثةِرووني رؤذطـارش وة 
لةبــةر هــةذبووني بــةهيهاني بــووني ثرةنســيثة نوَييةكانــدا خــؤي نــةطرتش بؤيــة مــن ِرام وايــة اةطــةر اــةم  
دةســـتةواذةيةش بةمـــةرامَيكي تـــر لَيكدانـــةوةي بـــؤ نـــةكرَيتش تةســـةورم وايـــة بـــة مةســـةلةيةكي ااســـاييش   

برييشــمان نةضــَيت لةكؤمةَلطــةي   بةدةســتةواذةيةكي ااســايي بةِروونكردنةوةيــةكي نــوَي و بابــةتي هــاتووةش  
كوردةواريداش ِراستة لةِرابردوودا تـا اَيسـتاكةش كـة لةهةنـدَي هَيطـادا بةتايبـةتي لـة الدَيكـاني كوردسـتانداش          
هةلي كار بؤ ذن و ثياو وةكو يـةك ِرةخسـاوةش ذنـان لةبةرامبـةر ثياوانـدانش لـةكارو لةهاوبةشـي كـردن و لـة          

خؤيان بطَيِرنش بةيم بةداخةوة بـةهؤي هةنـدَي ثرسـةوةش وةك طةِرانـةوة بـؤ      هةرةوةزيداش توانيوويانة ِرؤَلي 
هةندَي عادات و تةقاليدش كة بارطاويية بةهةندَي نةريت كة لة ِراستيدا هةَل ويوي ناو كوردةواري و كلتوري 

ر اـةو  كوردةواري نيةش اـةم مةسـةلةية دةبيـنني بةرةبـةرة خةريكـة لـة تـةرازوودا دةبَيـتش بؤيـة لةبةرامبـة          
هةذبوونة نَيودةوَلةتي و اةو طةشـةكردنانةي كـة اَيسـتا هـةنش ناشـكرَيت لةوَيـدا اَيمـة بةربةسـت دابنـَينيش          
بؤية اةمة بؤ خزمةتكردن بةِرةطةزي ترش بةتايبـةتي ذنـان و كضـان لـةم ويتـةي اَيمـةداش هـةر كةسـَيك كـة          

ذيان لةهةرَيمي كوردستاندا دةوترَيتش ذن بؤ  دةضَيتة ويتاني دونياش لة اَيمة مانانش يةكةم ثرسيار لة ااسَ
ِرؤَلي نية لة كؤمةَلطاداش لةناوةندةكاني بِريارداش لة بازاِرداش لة كةرتة هياهياكاني طةشةكردن و ثَيشكةوتنداش 
بؤية بـؤ اَيمـة وةكـو بـةِرَيز ااشـَ خـان اامـاذةي ثَيكـردش موشـةرعي كوردسـتاني اـةبَيت بةهـدي بـري لـةم               

ش كة لةدةرةوةي هةرَيمي كوردستانش ااراستةي هةرَيمي كوردسـتان و كؤمةَلطـةي كوردسـتاني    ثرسانة بكاتةوة
دةكرَيتش لةو ِروانطةيةوة اةمةش اةطةر تةفسريي تري بؤ نةكرَيتش يةكَيكة لةو هةنطاوانةي كة اةبَيت اَيمـة  

ؤ هـةر تاكـة كةسـَيكش    بةبَي دوو دَليش لة حةريسـيمانةوة بـؤ ِرةخسـاندني هـةلي كـارو مـاف و اازادييـةكان بـ        
لةسةر بنةماي ثاراستين هاوويتي بوونش لةناو ثرسة ياسـاييةكانداش اةمـة بـة دوو دَليـةوة تةماشـا نـةكرَيتش       
اايا ترس لة هَيندةر بؤ؟ش لةثاي ضي؟ش اةو تةفسريانةي كة دةكرَينش تةفسريَيكي واقَـي و مـةنت نيش لةسـةر    

ش اةطــةر لةبةرامبــةردا قةناعــةتَيكي لــةو هــؤرة هــةبَيتش  بنةمايــةكي سؤســؤلؤذينش بَيطومــان اةطــةر وابَيــت 
هةموومان لةطةَل اـةوةين كـة كؤمةَلطاكـةي اَيمـة بـةقؤنا َيكي ِراطـوزةردا تَيدةثـةِرَيتش لـةِرووي فكريشـةوة          
وةكـــو كؤمـــةَلطاي اَيمـــةش لةبةرامبـــةر اايينةكانـــداش هـــةموو ِرَيـــز وتةقـــديرَيكي هـــةبووةش وة هـــةموو ِرَيـــز  

َيتش لة هةموو ثرسَيكدا بـةر لةهـةموو اليـةكش بـؤ منوونـة لـةناو ثةرلـةماني كوردسـتانداش         وتةقديرَيكي هةب
زؤرينةي ليست ليسَ كوردستانيةش لةهةموو بِرطةو بابةتةكانداش لـة ياسـاكاني ِرابردووشـدا و اَيسـتاش اـةو      

و ايَتيبارانـةمان بـة   ياسايانةي كة لةبةرنامةي كاردان و اةو ثرؤذانةشي كة لة داهاتوودا دةبن بة ياسـاش اـة  
نةزةري ايَتيبار وةرطرتووةش اةو مةسةالنةمان بة مةسةلةيةكي بةهةند وةرطرياو تةماشا كـردووةش بةشـَيك   
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بـووة لةبةرنامــةكاني خؤمـانش وة ثرســة مـةدةني و ثرســة دميوكراسـي وثرســةكاني ثةيوةسـت بــة اــازادي و      
ــيَ   ــوان ذن و ثيـــاويش بةشـ ــارو يةكســـاني نَيـ كة لـــة بةرنامـــةي هةرةزؤرينـــةي اـــةم  ِرةخســـاندني هـــةلي كـ

ثةرلةمانتارانــةو اــةو ليســتانةي كــة لَيــرةنش بؤيــة هــيض دوو دَليــةك هــةَلناطرَيتش بؤيــة ثشــتيواني لــة            
بؤضوونةكاني هةردوو خاتووني بةِرَيز سؤزاني خاَلة شهاب وخاتوو ااشَ عزيز دةكةمش اومَيدةوارم بِرطـةي  

ثةســةند بكرَيــتش كــاري لةســةر بكرَيــتش تةقديريشــب بــؤ       دووةمــي ليذنــةي ياســايي مرَيتــة دةنطــةوةو     
ــةماني كوردســتان        ــؤ ثةرل ــاري ب ــةش كــةدواهار بِري ــةِرَيز ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان هةي بؤضــوونةكةي ب

 .هَيشتووةتةوةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز ثةريهان قباليش فةرموو
 :بةِرَيز ثةريهان قبالي حممد

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س
بؤضي؟ش لةبةر ( هَيندةر)من لةطةَل اةوةدامش ديفاع لةوة دةكةم كة اةو وشةية وةكو خؤي بَينَيتةوةش وشةي

اةوةي اَيمة اةطةر بَيينة سةر اةوةي لةِرووي زمانةوانيةوة اَيمة زؤر وشة هةيةش زؤر موراديفات هةيةش لـة  
لة ياساي وةزارةتي رِةؤشنبريي زؤر : دووةم: نَيتش اةمة يةكةمزؤر ِرستةدا بةكار دَيتش كة مةعناي تر اةطةية

زؤر بةوازحي هاتووةش كة وشةي هَيندةر ماناي ضيةش اةويش نةهَيشـتين ِرةخسـاندني دةرفـةتي وةكـو يـةك      
لةنَيوان هةردوو ِرةطةزي نَيرومَيداش يةعين البردني اةم وشةيةش يان اةوةتا داناني وشةيةكي ترش بةهاي اةو 

لةم ماددةيةدا نامَينَيتش اَيمة نيـةتي موشـةريك لةوَيـدا طرنطـةش اَيمـة خؤمـان اـةزانني كـة ياسـايةك           ياساية
دادةندرَيت طرن  اةوةيـة لـةو ياسـايةداش لـةو ماددةيـةدا تـؤ نيةتةكـةت ضـؤنةش يـان اـةو مانايـةي كـة ثَيـي              

خـانش داوا دةكـةم وةكـو     دةطةيةنيش لةبةر اةوة من تةايدةن بؤ قسةكاني كاك سـاالر وااشـَ خـان و سـؤزان    
خؤي بَينَيتةوةش لةطةَل البردني نيبش لةبةر اةوةي اَيمة لة هةرَيمي كوردستاندا اَيستا زؤربـةي وشـةكامنان   
هةر اينطليزييةش زؤر وشـةي تـر هةيـة مـوراديفي هةيـة لـة ِرسـتةي تـرداش لةبـةر اـةوة مـن داوا دةكـةم كـة              

 يةكساني ذن و ثياوش كة هـةردووكيان لةهـةمان كاتـداش هـةمان     بَينَيتةوةش لةبةر اةوة ثاراستين حةق و مائ
قودرةيان هةيةش هةمان شهادةيان هةيةش ليهاتنيشيان هةروةك يةكةش بؤية داوا دةكةم وةكو خؤي بَينَيتـةوةش  

 .بةبَي طؤِران وةك خؤي كة هاتووةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيدةكةن كة نةمَينَيتةوةو البربَيتش بةِرَيز عمر عبدالَزيزش فةرمووسوثاسش اَيستا اةوانةي كة ديفاعي ل
 :بهاء الدينبةِرَيز عمر عبدالَزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسَ اةم مةوزوعة بةِرةاي من اةوةندة قوَل نية بيكةين بة كَيشةو مشتومِري زؤري لةسةر بَيتش بةس 

ــؤ    وههــة نــةزةري بةرامبــةريش بزانــدرَيت با  شــدةش مــن ســةرةتا دةستخؤشــي لةســةرؤكي هــةرَيب دةكــةم ب
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ــةو           ــتانيش ا ــةَلطاي كوردس ــي كؤم ــؤ واقَ ــةتي ب ــةقي خوَيندنةوةي ــارة لةمونتةَل ــةوة دي ــة ا ــةوةيش ك طةِراندن
ــَيكي         ــةش باس ــدي سياســي ني ــةم مةســةلةية ِرةهةن ــةوةش ا ــةم هــؤرة موصــتةَلةحانةدا دةكةوَيت مشــتومِرةي ل

ة زيـــاترش لـــةوةي كـــة مـــةرامَيكي سياســـي لـــة ثشـــت هَيشـــتنةوةي يـــان   يةكـــةرار زانســـتيةش كؤمةييةتيـــ
نةهَيشــتنةوةي هــةبَيت لةهــةردوو حاَلةتــداش مــن ســةرةتا موالحةزةيــةكي نيــزاميب هةيــةش لةســةر ِراثــؤرتي   

كـــةس لـــةم ِراثؤرتـــةي كـــة     11ليذنـــةي ياســـايي بـــةِرَيزش بـــؤ ااطـــاداري ثةرلـــةمانتاراني بـــةِرَيزش لـــة        
 .....َيز لةطةَل ِراي دووةمدايةبةِر 2لةبةردةستماندايةش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيز كاك عومةر من باش موالحةزةم كـردش دواي اـةوةي كـة موالحـةزةي هـةنابتب بـةياني ثَيطةشـتش لـة         
اةنـدامي ليذنـةي ياسـاييش بـؤ طفتوطـؤ كـردن كـة دةكاتـة          9كـةس حـازر بـووةش     9اةسناي اـةو دانيشـتنةدا   

زر نـةبووةش اـةوة بـة  اايـب دا اةنـدرَيتش كةسـَيكيش بـة  اايـب دابنـدرَيت ايمـزاي           زؤرينةش اةوةي كة حـا 
اةنـدامي بـةِرَيز ايمزايـان كـردووةش      9نةكردبَيتش حسابي بؤ ناكرَيتش بؤية ِراثؤرتةكة زؤر بةِرَيكي هاتووةش 

ةسـةي كـة حـازر    ك 9يةكَيك تةحةفوزي هةيةش كة بةِرَيز دكتؤر اةمحةدةش هَيطاي ِرَيزةش طرن  اةوةية اـةو  
بوون زؤرينةيان لةطةَل اةوةدا بـوون ِراثؤرتةكـة بـةو شـَيوةية بَيـتش تكايـة وةرةوة سـةر بابةتةكـةي خـؤتش          

 .فةرموو
 :بهاء الدينبةِرَيز عمر عبدالَزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 2ياســايي اةنــدامي ليذنــةي  11مةبةســتب اــةوة نــةبوو كــة ناياســاييةش موهــةِرةد تَيبينيــةك بــووش كــة لــة  

اةندامي لةطةَلةش اةوي تر كة  اايب بووة يان  اايب نةبووة اةوي تر مةسةلةكة هَيطـاي سـةرجنةش كـة لـة     
مةسةلةيةكي وا حةساسش اةبواية ِراي ليذنةمان بةزؤرينة بزانيايةش بةهةرحاَل من اـةوة عـةرز دةكـةمش كـة     

كةاةمـة دةرهاويشـتةي واقََيكـي كلتـوري      وك زانسَ كؤمةييةتيـةش وةرطةِراندنـة كؤمةييةتيةكـةي ديـارةش    
كؤمةَلطاي خؤرااوايةش وةكو اةو دةستةواذةو زاراوانةي تر نيةش كة هـيض كَيشـةيةك دروسـت ناكـاتش لـةِرووي      
زمانةواني يان رؤشنبريي بؤ اَيمةش بةيم وةرطَيِراني وشةي هَيندةر بةهةر واتايةكي ترش كة هةَلي نـةطرَيتش  

اينطليز يان فةرةنسي يان اةَلمانيش بَيت وشةيةكي كـوردي اَيمـةش خـؤي تةفسـريي      وةكو اةوة وايةش كةسَيكي
بكات بؤ خؤيش وشةي هَيندةرش ناتوانني اَيمة لَيـرةدا تةفسـريي بكـةينش بة ـةيري اـةو واتايـةي كـة وشـةي         

ةيوةنـدي  هَيندةر اةيطةيةنَيتش هةركاتَيكيش اةو واتايةمان كرد لةوَيوةش اةو كَيشةية دروست دةبَيتش كـة ث 
يان بوعدة سةقائ و كؤمةييةتيةكةي زةق دةبَيتةوةش لةبةر اةوة نابَيت اَيمـة تةفسـري بـؤ هَينـدةر بكـةينش      
اةبَيت زمان زانان بَلَين هَيندةر يةعين ضي؟ش كة اةوة نية لةهيض كام لةو دةسـتةواذانة كةباسـي لَيـوة كـراش     

ــة كــة اةكَيشــَيتةو       ــي هــؤري ِرةطةزييــةو هيــاوازي نةوعي ــةو كَيشــةيةي كــة اــةو بةِرَيزانــةي      باس ة بــؤ ا
ايختصاصيان هةية دةزانن كة لةكوَيوة سةرضاوةي طرتووةش كـة نةخوَيندنـةوةي اـةو كلتـورة اايينيةيـة بـة       
شَيوةيةكي طشَ باس لة ايسالميش نية لـة خؤرااواشـةوة اةصـَلةن اـيَداز هةيـة لةسـةر وشـةي هَينـدةر         
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ؤمةييةتي و سةقائ تَيدايةش اَيمة دةستة ثاضة نني لة بـةكارهَيناني  لةاليةن اةوانةي كة دةزانن بوعدَيكي ك
وشةي خؤمانش اةوة نية خودي ليذنة دةستةواذةي تري داناوةش كةليمةي هواني هَينـاوةش اَيمـة بؤضـي بـاس     
لة عةدالةت لة اةرك و مائ ذنان و ثياوان نةكةينش بؤضي باس لـة ثاراسـتين هاوسـةنطي اـةركي ذن و ثيـاو      

ينش بؤضــي بــاس لــة ِرةخســاندني هــةلي كــار بــؤ ذن و ثيــاو نةكــةينش يــةعين كــةي طريمــان خــواردووة   نةكــة
بةدةست اةوةوة كة وشةيةك يان بةديلَيكمان نيةش من تَيناطةم يةعين اةم هةدةلة سةقافيةش ايجتماعية بؤ 

نةوروذَينـدرَيتش   خؤمان دروست بكةينش لةبةر اةوة من ثَيب باشةش اـةم مشـتومِرةش اـةم مةوزوعـة اةوةنـدة     
تةفسرياتي هؤراوهؤر هةَلئةطرَيتش بةدلَهنياييةوة مـن عـةرزتان دةكـةمش اةمـة مرَيتـة نـاو ياسـاي وةزارةتـي         
رؤشنبريي دوو ِرةخنةي طةورةمان دَيتة سـةرش ِرةخنةيـةك لـةوةي كـة خؤمـان بـةاارةزووي خؤمـان تةفسـري         

يتي خؤيـان دةزانـن اـةوة ناطةيـةنَيتش كـة اـةوة       دةكةين بؤ وشةيةك كـة داِرَيـذةراني يـان بةكاربـةراني لـةو     
ِرةخنةيــةكي زانســتية دَيتــة ســةر ثةرلــةمانيشش كــة ضــؤن تَيثــةِري بةســةر اــةم هــةموو خوَينــدةوارو            
اةكادمييةداش خؤيـان بـؤ خؤيـان وشـة تةفسـري دةكـةنش اـةوة موالحـةزةي يةكـةم بـؤ اـةوةي نةكةوينـة اـةو              

شي كة بةتةاكيد لة بةعزَيك هانبيـةوةش باسـي مةسـاايلي اـايين     اةو بوعدة كؤمةييةتية: هةَلةيةوةش دووةم
دةكاتش ضونكة باس لةوةية كة دةستكاري اةو اةرك و فةرمانة كؤمةييةتية بكرَيت كة كلتـور و رؤشـنبريي   
اةو كؤمةَلطانة كردوويةتي بة بةشَيك لة واقيكش كة لةوَيوة بوعدَيكي اايـدؤلؤذي و فكريشـي تـَي دةكـةوَيتش     

و موالبةسـاتةي كةدروسـَ دةكـاتش اةوةنـدة ناهَينَيـت كـة اَيمـة لةكاتَيكـدا كـة بـةداايلي بامشـان            اةم هةمو
هةيةو وشةي هوامنان هةيةش ثَيشنيار دةكةمش كة ِرةاي يةكةمي ليذنة مرَيتة دةنطدانةوةش تَيبـيين اـةخريم   

ش خؤيـان لةطـةَل اـةوة    1111اةوةيةش كة ليذنةي رؤشـنبريي بـةِرَيز لـة ِراثؤرتةكـةي ثَيشـووياندا هـي سـاَلي        
بوون كة اةم وشةية البربَيتش اَيستاش زؤرينةي ليذنةكة لةطـةَل اـةوةدان كـة البربَيـتش كـةمن اةوةشـب ثـَي        
سةيرةش كة لةِراثؤرتي ليذنةكةدا نووسراوة زؤرينة لةطةَلي نيةش لةبـةر اـةوة مـن ثشـتيواني لـةِراي يةكـةمي       

 .ية تَيثةِرَيندرَيتش زؤر سوثاسليذنةي ياسايي دةكةمش هيوادارم بةو شَيوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش بةِرَيز دكتؤر صباح بةرزجنيش فةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا دةستخؤشي لة بـةِرَيز سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان دةكـةينش كـة هـارَيكي تـر دةرفـةتي دايـةوة بـة            

كوردستانش بؤ طفتوطؤكردن لةسةر اـةم بابةتـةش ببَيطومـان كةسـةيري تانةكـةي بـةِرَيز سـةرؤكي        ثةرلةماني 
هةرَيب دةكةينش هةنابيان وشةي تةبديليان ثَيش خستووةش يةعين خيـاري يةكـةمش خيـاري تةبديلـةش اينجـا      

هيـاوازي   برؤينة سـةر تـةعريفي هَيشـتنةوةي بةشـَيوةيةكي وازحش مـن ثـَيب وايـةش مةسـةلةي وشـةش اـةبَيت          
بكةين لةنَيوان اةو وشانةي كة بـؤ دةسـتاوةردة تةكنـةلؤذي و زانسـتيةكان بـةكار دةهَينـدرَيتش لةطـةَل اـةو         
وشانةي كةبةكار دةهَيندرَين بؤ ضةمكة كؤمةييةتي و ضـةمكة مرؤظايةتيـةكانش زؤر سروشـتية كـة يـةكَيك      
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ــووكش ا      ــةيي ب ــةرش وشــةي ف ــةفؤنش وشــةي تويت ــان تةل ــةفزيؤنش ي ــيض   وشــةي تةل ــتش ه ــةكار بهَينَي ــة ب ةمان
كَيشةيةكيشــي لــَي نةكةوَيتــةوةش هــةموو شارســتانيةتة هياوازةكــان وةري بطــرنش بــةيم كاتَيــك وشــةيةك كــة 
دةاللةتَيكي كؤمةييةتي يان ياسـايي اـةداتش لـة عورفَيكـةوة بـؤ عورفَيـك هيـاوازش رِةةنطـة هيـاوازي دروسـت           

ة دروست بكاتش تةنانةت اَيمة اَيسـتاكةش بـؤ وشـةي دميوكراسـي     بكاتش ِرةنطة اةمة لةهةندَي كؤمةَلطادا كَيش
وردة وردة خةريكــة لةكؤمــةَلطا ايســالميةكاندا هَيطــاي خــؤي دةكاتــةوةش كاتَيــك كــة وردة وردة خــةَلك اــةو  
قةناعةتةي بؤ دروست دةبَيتش كة دميوكراسي واتة بةهةند وةرطرتين ِراي زؤرينةو ثاراستين مـائ كةمينـةش   

ية بةنيسـبةت وشـةي هَينـدةرةوةش هَيشـتا بـةو شـَيوةية دروسـت نـةبووةش هَيشـتا خـراك حـاَلي            اةو هؤشياري
بوونَيك لةذمارةيةكي زؤر لةناو خةَلكدا هةيةش سةبارةت بةو وشةيةش بةثَيي اةو ثيناسةو اةو تةعريفاتـةي  

بؤ خـؤي لـةبوارَيكي   كةبؤي كراوةش هامن ثَيب واية هيض كةسَيك كَيشةي لةطةَل وشة نيةش كاتَيك اةو وشةية 
تةكنةلؤذيش لة بوارَيكي زانستيدا بةكار بهَيندرَيتش بةيم كةوشة هـاتش هـةَلطري بـاري ذيـاريش يـان هـةَلطري       
بــاري شارســتانيش يــان هــةَلطري مــةفهومَيكي سياســي بووشيــان مــةفهومَيكي فةلســةئ بــووش اةوكاتــة اَيمــة لــة  

اتر ثَيويسـتيمان بـة كـؤ دةنطـي هةيـةش ااطـادارين كـة ثـَيش         كؤمةَلطاي كوردستانداش اَيستا لةهةموو كاتَيك زي
ماوةيةكش هةر لةسةر اةم وشةية هةندَي طَيرةو كَيشة لةكوردستاندا دروسـت بـووش بـةِرَيز سـةرؤكي هـةرَيب      
هاتـة ســةر خـةتش وةكؤنفرانســَيكي زؤر طرنطـي لــةنَيوان مامؤسـتاياني اــاييين و رؤشـنبرياندا ِرَيكخســنتش وة      

ة تـةفاهومَيكش اَيمـة لةِراسـتيدا ثَيويسـتيمان بـةو تـةفاهوم و كؤدةنطيـة هةيـةش بةتايبـةتي          هةردووال طةشتن
اَيمة هةندَي بنةماي ياسايشمان هةيـةش كـةوامان لَيـدةكاتش هـةر وشـةيةك كَيشـةمان بـؤ دروسـت بكـات لَيـي           

(  باالل ااظ واملبااني  العاربة باملقاراد واملعااني ال   ) بةدةر بـنيش بـؤ منوونـة اَيمـة قاعيدةيـةكمان هةيـةش دةَلَيـت       
خـؤي كـة ِرةخنـةيان    (يمةال خدري طةورةي خدري شـارةزوور ( )نالي)وةكاتي خؤشي شاعريي طةورةي كورد 

مـةعنا بـنش مـةعناو نـاوةِرؤك       َللَيطرتووةش كاتَي كة شَري بة كوردي وتووةش بةيم اةو وتوويـةتي اَيـوة تـا   
بةِراسـَ اـةو وشـةية بهَيَلينـةوةش تةفسـريَيكي ياسـايي       طرنطةش اةولةويةتي هةية بةسةر وشةداش اينجا اَيمـة  

لةثاَلدا لة كةوانةيةكدا بؤ بكةينش اةمة الي  نيـة بـة دةقَيكـي ياسـاييش كـةدةقي ياسـايي حـةق وايـةش كـةمد          
تةفسريي لةطةَلدا بَيتش اَيمة سـةيري ياسـاكامنان دةكـةينش حـةدي ايمكـان هـةوَل دةدةيـنش تةفسـريي لةطـةَل          

يةكي ترمان هةيةش اَيمة لةكاتي ثَيويستيدا اةضني بؤ اةو تةفسريات و اةو تةعريفاتةش اـةو  نةبَيتش قاعيدة
هةر شتَيك طومانت بؤ دروست اةكات وازي لَي بَينة بضـؤ بـؤ   (يربكالدع ما يريبك اىل ما ) قاعيدةية اةوةية

ةسـةنةش فةرهةنطَيكـة   اةو شتةي كة طومانت بؤ دروست ناكاتش بةِرَيزان فةرهـةنطي كـورديش فةرهـةنطَيكي رِ   
ثَيويست بةوة ناكات لةمالو اةوالوة وشـةي بـؤ بهَيـننيش كاتَيـك كـة اَيمـة تـةركيز لةسـةر مانـةوةي زمـان و           
ِرةسةنايةتي زمـاني خؤمـان دةكـةينش اَيمـة نابَيـت هـةر وشـةيةك لـةمالو اـةوالوة هـاتش بـةبَي لةبَيذنطـدان             

ش بةِراسَ عةولةمةش بؤ اَيمة لةبواري عةولةمـةدا  يةكسةر وةري بطرينش اينجا كةباسي عةولةمةش دةكرَيت
تةنها هةر وةرطر بنيش هةر موتةلةقي بنيش هةر اةوة بني كة بَلَيني اادةي ختـوا ض وشـةيةك هةيـة بـا وةري     
بطرينش اةي بؤ خؤمشان دةستَيكي وامان نةبَيتش بةشـداربوو هاوكـار بـني لـة مةسـةلةي اةمـةداش بـؤ نَيـرةر         
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َييةتي دةكرَيتش يةعين بةثيَهي زانسَ زمان هةر وشةيةك كةاَيستا تؤ بةنوَيي دةزانيش نةبنيش باسي كؤن ونو
بةِرَيز عزيز )ِرةط وِريشةيةكي لة مَيذووي دَيريين اةو زمانةدا هةيةش هةر اةم وشةي هَيندةرة كاتي خؤيش 

ةري اـةدةبيمان هةيـةش   لة تةرهومةي دا ستاني مندا بةكاري هَيناوةش وةكو ذانةرش بةماناي هؤرش ذانـ (طةردي
هيض كَيشةيةكي نيةش بةيم كةبَيتة سةر بواري زانستة كؤمةييةتيةكانش كةبَيتة سةر اةوةي خؤتان دةزانـنش  
هةندَي كَيشةو هةندَيك ايستينتاهاتي خراثي لَيدةكةوَيتةوةش اينجا هةندَي تةاسرياتي هةية لةسةر خَيزانش 

اطامان لةوةش بَيتش وشة لةزمانةوة دَيتش بةَلَي لةزمانةوة دَيتش بةيم لةداهاتووي درَيذ ماوةداش ها بةِرَيزان ا
بة كارخانةي عورئ زانسَ وعورئ تايبةتيدا تَيثـةِر دةبَيـتش اينجـا مـةعناو دةاللـةتَيكي تـازة وةردةطرَيـتش        

وةردةطرَيتش يةعين كاتَيك كةوشةيةك بةكار دةهَينني لةدةقَيكي ياساييداش اةوكاتة مانايةكي ياسايي تايبةت 
بؤية دةبَيت اَيمة زؤر ااطادار بنيش اةم وشةي هَيندةرةش اةطةر الشي ببةين هـيض كَيشـةيةكمان بـؤ دروسـت     

االذتمام اخلااص  ) ناكاتش بةتايبةتي اي داحي يةكةمش كة هاتووة اي داحَيكي زؤر طوجناوةش كاتَيك كةبَلَينيش 
والرجال يف كال    اجال نشار ثقافاة امليااواة با  املارأة      عمل من بمجاالت الثقافة وال نون والريا ة النيوية، وال

باشة ض مافَيك هةية كة اةم دةقة دةستةبةري نـةكات بـؤ ذنش اايـا بةتـةنها وشـةي هَينـدةر اَيمـة        (الواجبات
دةتوانني بَلَيني مافةكاني ذمنان دةستةبةر كردووةش مافةكاني ذمنان سة اندووةش ضةندين ساَلة لةكوردستاندا 

ــــةوةش لةخ    1661َلي لــة ســا ــت تةمـ ـــوا بــةزياد بَي ـــاشا دةكـ ـــَةين ذن ِرؤلـ ـــي هةبـ ـــووةش كارايـ ـــي هةبـ ووةش ــ
مان ــةر اَيمة ثَيــووةش اةطــةبــــارادا نـــدةريش لةاـــةي هَينــووةش وشـــةشداري هةبــووةش بــــةبــتةاسيريي ه

ان فـةتح كـردووة بـؤ خوشـكامنانش بـؤ ذنـانش اــةوة       وابَيـت بـة تـةنها وشـةيةكش اـةوة اَيمـة قـةيي خةيبـةرم        
 .فيَلةنش بةيم بةتةنها وشةيةكش وة بةتةنها طوَلَيك بةهار نايةتش زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز مةال بةشريش فةرموو
 :بشري خليل تؤفي . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش كة اَيستا كؤمةَلطاي اَيمة لةمةرحةلةيةكي اينتي اليدا دةذينش لةزؤر لةبوارةكاني سياسي طومان لةوةدا نية

واابووري وكؤمةييةتيداش لةو مةرحةلةيـةدا زؤر طؤِرانكـاري كـراوةش زؤر هـةنطاوي مـةزن نـراوةش بةتايبـةتي        
اكش بةتايبـةتي لـة بـواري    لةبواري كؤمةييةتيداش زؤر داب و نةريَ خراك لة طؤِر نراوة و طؤِراوة بةشَ ضـ 

اــةو طؤِرانكاريانــة لــة مةيــدان  اافرةتــدا زؤر ثَيشــكةوتنَيك  طــةورة  بــة خؤيــدا بينيــوةش لةطــةَل  اافرةتــداش
اــةوةش كــة هَيشــتا زؤر كَيشــةمان مــاوةو زؤر داب و نــةريت  نــةرَينيمان مــاوة كــة ثَيويســتة بطؤِردرَيــتش لــة 

ةموو اليةكيش كار بؤ اةوة دةكةينش كة بةِراست  دادثـةروةر   تَيطةيشنت لة مةسةلة  مافةكان  اافرةتداش ه
و يةكسان  و ِرَيز بؤ مافةكان  اافرةت بطةِرَينينةوةش اةويش ديارة بة شةو ِرؤذَيك يان بة ياسـايةك نـاكرَ ش   
بةَلكو بة باَلو كردنةوة  وشياريةك  زؤر لة ناو كؤمةَلطادا بـؤ هـةموو تاكـةكان  كؤمةَلطـة اةمـة دةسـتةبةر       



 313 

دةبــَ ش بؤيــة مــن لَيــرة دةمــةوَ  اــةوة بَلــَيب كــة تــرس لــةوة دانيــةش كــة اــةمِرؤ بــة مانــةوة  وشــةيةك يــان   
بةالضوون  وشيةيةك ثياو سـاالر  بضةسـثَ  لـة كوردسـتانداش يـان مافـةكان  اـافرةت لـة دةسـت بضـَيتش كـة            

بـةوة هةيـة كـة اـافرةت     اةمِرؤ اةمة لة هـةموو اليةنـةكانش يـان لةهـةموو ضـني و توَيذةكانـدا قةناعـةمتان        
ثَيويستة ِرؤَل  تةواو  ِراستةقينة  خؤ  لةناو كؤمةَلطادا ببييَنش لة واقَ  اةمِرؤمشاندا لة كوردستان اةمة 
ايسثات دةكات كة لةم قؤنا ةداش بةِراست  اافرةت لة زؤر بوارةكاندا بةشدارةش لـة بـوار  سياسـيش لـة بـوار       

ار  بازرطان  و اابووريداش لة زؤر بوارةكانداش اةمة هيض كةسيش طلةي  ايدار ش لة بوار  كؤمةاَليةت ش لة بو
يةك  تيجار  لتةقاىَل نةكردووةش ضةند ِرؤذَيك ثَيش اَيستا اَيمة بيستمان كةوا ضةند اافرةتَيك  كورد لة مو

(businss man )  لة خةليج لة دةوَلةتةكان  كةنداو بةشدار بوونش اةمة هَي  دةست خؤش  و خؤشـحاَل 
هةموو اليةكمان بووةش بؤية اةم زاراوةيةش بةِراست  مانةوة  اةم زاراوةيـةش هـيض لـة موعادةلةكـة ناطؤِرَيـتش      
كة اةطةر زاراوةكة نةمَينَيت لةوانةية ترس لة مةسةلةكان بَيتة طؤِرةوةش بوون  هةندَيك زاراوة  ترش اَيمـة  

نـةش بـوون  مةسـةلة  زاراوة  تـر كـة اَيسـتا       اَيستا لة سةردةم  عةولةمةينش لة سـةردةم  هيهـان طةرايداي  
بةكاردَيننيش اَيمة هيض موشكيلةيةكمان نيةش لةبةر اةوة  اـةوان بـة ياسـا نةضةسـثاونش بـةاَلم اـةم وشـةية        
ــدا دةوَ ش بــري كردنةوةيــةك و       دةيــةوَ  بــة ياســا بضةســثَ ش بؤيــة اةمــة بةِراســت  وردبينيــةك  زيــاتر  تَي

شةكان  ترش اةوانة  كة بةكاردَيتش مةسـةلةنش عةولةمةيـةش فـةيي بووكـةش     حيكمةتَيك  زياتر  ثَيويستةش و
لةطةَل ِرَيزم اةمة ِرةا  خؤمة وةاَلم دانةوة نيةش اةمانة ثـاش خـانَيك  فكريـان نيـةش اةمانـة ثـاش خـانَيك         
كؤمةاَليــةتيان نيــةش بــةاَلم وشــة  هةنــدةرش ثــاش خــانَيك  فكــر ش ثــاش خــانَيك  كؤمةاَليــةت  هةيــةش بؤيــة  
ثَيويستة زؤر بة دي ةت و زؤر بة حةساس و بة حيكمةتةوة ايش  لةطةَلدا بكةينش اَيمة كَيشةكةمان لةطةَل 
اةم وشةية نيةش بةَلكو لةطةَل تةفسريات  وشةكةدا هةيةش بؤية وشـةكة اةطـةر بينَيـت و يـان نـةمينَيت بـؤ       

  واَلتـان  ديكـة مانـا  ديكـة  ىَل     اةوة  لة شـوَينان  ديكـةش يـان لـة فكـر  ديكـةش لـة سيسـتةم  كؤمةاَليـةت         
دراوةتةوةش اةجنا اةم ماناية بؤخؤ  بَ  يان بؤخؤ  نـةبَ ش مـن بَلـَيب ضـ  كـةوا شارسـتانيةتَيك لـة واَلتـان          
ِرؤذااوادا هةندَيك دياردة  زؤر ناشايستةو نامؤيان كـردووةش ايَتيمـاد لةسـةر اـةم وشـةو زاراوةيـةش منـيش        

  نـةطرَيتش بـةاَلم اـةوان بةسـتوويانةتةوة بـةو وشـةيةوةش اةمـة لـة اليـةكش لـة           لةوانةية بَلَيب زاراوةكة هةَل
اليةك  ديكةوةش اَيمة تةماشا دةكةين اةمِرؤش يةعن  بة ِراشكاوانة دةَلَيب اةم وشةية زياتر لة يـةك مـةفهوم   

طةم ضية بؤ اةوة  هةَلدةطرَ ش بؤية ثَيويست ناكات لةناو ياسادا بَينَيتةوةش وةكو وشةيةك  مةتات  بَ ش بةَل
كة لة يةك مانا زياتر هةَلدةطرَ ش طةِراندنـةوة  اـةم ياسـاية لـة سـةرؤكايةت  هـةرَيبش اةمـة مانـا  اةوةيـة          
ديارة سةرؤكايةت  هةرَيميش دوو دَليةك  هةية لة بةكارهَينان  اةم وشةيةداش دووهةمش بوون  دوو ِرا لةناو 

ِرؤشنبرييداش اةمةش مانا  اةوةية كـة زيـاتر لـة ِرايـةك  هةيـةش      ِراثؤرتةكان  ليذنة  ياساي  و لةناو ليذن  
اةمة دووش بؤية اةطةر اَيمة بَيني بَلَيني اةم دوو ِرايةش ِرا  يةكةم وةربطرينش هيض لة كَيشـةكة ناطؤِردرَيـتش   

  ليذنـة   لَيرة بة زةرور  دةزامن كةوا بَلَيب ثَيشنيار  اةوة دةكةم كة اةو ثَيشنيارة  يةكةم كة لـة ِراثـؤرت  
ياساي  و ِرؤشنبري  هاتووةش اةو بةكاربَيننيش ضونكة اةطةر تةماشا  هةردوو ثَيشنيارةكةش بكةينش كـة لـة   
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لـة  ( نشر ثقافة املياوات ب  املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات) ِراثؤرت  ليذنة  ياسايشداش لة يةكةم دةَلَ  
نشاار ثقافااة املياااوات باا  املاارأة والرجاال يف )َيتــة دووةمــيش هــةمان شــت اةطــةر هةندةرةكــة  البــةينش دةب

نةفس  شتةشهةمان شتةش كةواتة بةس وشةكةية موشكيلةكة دروسـت دةكـاتش بؤيـة اـةم     ( احلقوق والواجبات
ــةموو           ــة ه ــةية ك ــةم وش ــةكان  ا ــة ماناي ــةك ل ــَيتش ضــونكة ي ــةوا البض ــة زةرور  دةزامن ك ــن ب وشــةيةش م

نَيوان ذن و ثياودا يةكسان بكاتش كة اةمـةش اةطـةر هـيض نـةبَ ش      يةكسانيةكان  بايةلؤه  و سؤسياليز  لة
زؤر ( ولايس الايكر كااالنثى   )هيض نةبَ  بة اليةن  كةم خيالف  لةطةَل يةك اايةت  قورااندا دةبَ ش كة دةَلَ  

 .سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةلةمان

َيطـة  خـؤت بـةو شـَيوةية مةبـةش ِرةهااـةنش       سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز اـارام قـادرش تكايـة هـارَيك  تـر لةه     
 .فةرموو

 (:اارام)بةِرَيز ايوب نَمت قادر
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

سةبارةت بة طفتوطؤ لةسـةر مةسـةلة  زاراوة  هةنـدةرش كَيشـةكة لـةوة دانيـة كـة اَيمـة ضـةند زاراوةيـةك           
ــ  دةوتــرَ  ودا دانيشــتوبَينينــة نــاو زمــان  كــورد ش ضــونكة اــةو دةســةاَلتة  كــة اَيمــة خؤمــان تَيــ     ينش ثَي

زاراوةيةك  اينطليزيةش كةسيش كَيشة  لةسـةر بـةكارهَينان  نيـةش ضـونكة مانـاو مةفهومةكـة        ( ثةرلةمان)
زؤر زؤر وازحة ديارة كة بؤض  بةكاردةهَيندرَيتش هةروةها اةبَ  اَيمة هياواز  بكةين لةو زاراوانة  كة بؤ 

ةها اةو زاراوانة  كة ضةمكَيك  فةلسةف  يان كؤمةاَليـةت  هةيـةش كـة    ميكانيزمَيك بةكاردةهَيندرَيتش هةرو
بَيطومان هةندةر يةكَيكة لةو زاراوانة  كة ضةمكَيك  فةلسـةف  و كؤمةاَليـةت  هةيـةش اـةبَ  اَيمـة اـةوةش       
بسة َينني كـة كَيشـة  تةفسـري كردنـ  اـةم زاراوةيـة لـة كوردسـتان سةرضـاوة  نـةطرتووةش بريتـ  نيـة لـة              

  هـيض مـةرامَيك  سياسـ ش يـاخود بـري كردنةوةيـةك  اـاين ش بـةَلكو اـةو زاراوةيـة كـة لـة اـةوروثا              مةسةلة
ــة     ــةبارةت بـ ــراوة سـ ــةندين تةفســـري  كـ ــاوازةش ضـ ــةوَيوة تةفســـريةكة  هيـ ــووةش هةرلـ ــاوة  وةرطرتـ سةرضـ

ذنـة   بةكارهَينان ش هـةروةها هَيبـةهَ  كردنـ ش مـن ثَيشـنيار  اـةوة دةكـةم كـة ثَيشـنيارةكة  يةكـةم  لي          
ياســاي  مرَيتــة دةنطدانــةوةش ضــونكة اةســَل  كَيشــةكة لةســةر تةفســريةكة دروســت بــووةش نــةوةك لةســةر      
زاراوةكةش اةطةر بَيتو اَيمة بةو ماناية دايبنَينيش خةَلكيش اةَلَ  نةخَير هةنـدةر مانايـةك  تـر هةَلـدةطرَ ش     

انش لةبـةر اـةوة مـن وا  بـة بـاش      كة هةق  خؤشيةت ش اةو كاتة كَيشةيةك  تريش دروست دةكةين بؤ خؤم
دةزامن كةوا خاَل  يةكةم مرَيتة دةنطدانةوةش اةطةر مةسةلةش بريت  بَ  لة داكؤك  كردن لةماف  اافرةتش 
بَيطومان بة ياسا دةبَ ش كة اَيمة هةوَل بدةينش هةخت بكةينةوة لة ماف  اافرةتش كـة اـةوةش بـة ياسـايةك     

ةبةرةنطار بوونةوة لـة تونـدو تيـذ  بةرامبـةر بـة خَيـزانش كـة اـةوةش         لةبةر دةستمان دايةش كة بريت  ية ل
 .ِراثؤرتةكة  اامادةيةوش لةو كاتةدا اةتوانَي هةموو اليةك ثشتطري  بكةينش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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َيز وةزيــر  ســوثاس بــؤ بــةِرَيزتانش اَيســتا اةندامــة بــةِرَيزةكان  ثةرلــةمان تــةواو بــوونش اَيســتا داوا لــة بــةِر
 .ِرؤشنبري  كاك كاوة دةكةينش فةرموو ِرةا  هةنابتانيش

 :وةزير  ِرؤشنبري  والوان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةوة  لة ايَتريازةكة  هةناب  سةرؤك  هةرَيب و سةرؤكايةت  هـةرَيب هـاتووةش قةدة ـة كـردن و البردنـ       
ة  داوا  اةوة دةكات بة كورد  بناسرَيت و ثَيناسـة بكرَيـتش اةمـة هةوهـةر      ضةمكةكة نيةش بةقةدةر اةو

داواكاريةكة  سةرؤكايةت  هةرَيمة كة هاتووةش نةوةك البردن  مةفهومَيكش وةكـو اـةو مةفهومـة كـة هةيـةش      
ش وةتةنانةت لة وانةية لة شوَين  تر هةناب  سةرؤك  هةرَيب وةكو مةفهوميش بةكار  هَينـابَ ش اةمـة يـةك   

دووةمنيش اةرك  مـن وةكـو اـةرك  وةزيـر  ِرؤشـنبري ش لـة ضـوار ضـَيوة  سياسـةت  حكومةتَيكـدا كـة اـةو             
سياسةتة بةرةو مةدةن  كردن  كؤمةَلش بةرةو دميوكرات  كردن  كؤمةَلـةش اـةرك  مـن لـةم بـوارةدا داكـؤك        

لـة حوريـةت  ايبـداعش    كردنة لـة مـاف  مـرؤظش بـة مانـا فراوانةكـة  مـاف  مـرؤظش دووةمـني داكـؤك  كردنـة            
نةهَيشتن  كةلتور  قةدة ةكردن  ضةمكةكانش اةم كةلتورة اةطةر باَلو بَيتةوة لة ناو كؤمةَلطا  اَيمـةش كـة   
خؤش بةختانة لة كؤمةَلطا  اَيمة ثَيشد نةبووةش اةو حاَلةتانةش كـة لـة كؤمـةَلطا  عـةرةب  ايسـالم  كـة       

ؤر كةم بووةش اةطةر بةراورد  بكة  لةطـةَل كؤمـةَلطا    مةحاكم  تةفتيش هةبووةش شت  قةدة ة كردووةش ز
ِرؤذااواي ش كة مةحاكم  تةفتيشيان هـةبووةش لةبـةر اـةوة اَيمـة ناطةرَيينـةوة بـؤ اسـلوب  كـؤن  كؤمـةَلطا           
ِرؤذااواي  بؤ مةحاكم  تةفتيشش كة موستةلةحات و ضةمك و مةفاهيميان قةدة ة كردووةش خؤشـبةختانة  

  بووةش من ثَيب واية اةبَ  هةوَل بدةين وةكو اةم ضةمكانة  كة هةيةش بـة ثَيناسـة    اةم كؤمةَلطاية موتةف
خؤمان و بة ثَيناسة  كة هةيةش بـة ثَيـ  دةسـتكةوتةكان  زانسـتية كؤمةاَليةتيـةكان بيخةينـةِرووش هـةر لـة         

 )كـة اـةَل َ   ضوارضَيوةي اةوة  كة ثَيويستة شتةكان ِروون بكرَيتةوة بؤ سةر اةساس  اـةو قاعيـدة ف هيـة    
من هةر لةو ضوار ضـَيوةيةوة باسـ  اـةوة دةكـةمش اةطـةر طومـان       ( واملبانى باالل اظ ال واملعاني باملقارد العربة

هةبَ  لة نَيـوان موسـتةلةح و لـةنَيوان شـةرح كردنـ  موسـتةلةحش اـةبَ  تـؤ بطةِرَييتـةوة بـؤ شـةرح كردنـ              
ووةش اةَلَ  بؤ اةوة  كـة اـةم اـةلفازو مةبانيـة كـة      موستةلةحش سةرؤكايةت  هةرَيب ثشت  بةو حاَلةتة بةست

هةية طومان  تيا نةبَ ش تؤ بـؤم تةفسـري بكـةش بطـةِرَيرةوة بـؤ مةقسـةدو مةعناكـةش بـؤ اـةوة  ِروون بـَ  بـؤ            
 مااال  اىل يريباك  ماا  دع)خةَلكش اةمة يةكش دووةمش اةو حاَلةتةش اةو قاعيدية في هيةمان بؤ دروسـت دةكـاتش   

ةكة  بؤ اةكة ش اةض  لةوة  كة تؤ طومانت تَيدايةش تةفسريت كردش اةض  بؤ شتَيك كة تؤ تةفسري( يريبك
طومــان  تَيدانيــةش كــة اــةو شــةرحةو اــةو ثَيناســةية  كــة هــاتووةش حاَلــةت  ســَييةمش زؤر طرنطــة كــة باســ     

تيجاهـة   مةرحةلة  اينتي اىل دةكةينش كة اَيمة بة ض ايتيجاهَيك اةضني بؤ مةرحةلة  اينتي اىلش بـةو اي 
كة لةسةرةتاوة باسب كردش كة سياسة  حكومةتـةش زؤر فـةرق هةيـة لـة بـةين  اـةو موسـتةلةحةش لةبـةين          
هيــاواز  بايــةلؤه  وهيــاواز  سؤســيؤلؤه  كــة اةمــة بــؤ مــةهالَيك  تــةعريفَيك  تــر اةطةِرَيتــةوةش كــة     

ش ديسـانةوة تةاكيـد   ش هـني هيايـةوش مـةفهومي هنسـيش هيايـة     (هني)تةعريفةكان هةيةش كة ثَي  اةَلَين 
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لــةوة  كــة لــة قوراــان  ثــريؤز كــة ِرةضــاو  تايبةمتةنديــةكان  كــردووةش لــة ضوارضــَيوةي ســةقافة  ســاايدش 
اـةبَ  بـزانني لـة ض    ( كااالنثى  الايكر  لايس )كةلتور  ِرؤشنبري ش ديسانةوة اةو اايةتة كة باس  اةوة دةكـاتش  

ك اةكاتش اـةَلَ  خةَلكةكـة هيـاواز  اـةكات لـة نَيـوان       سورةتَيكش لة ض اايةتَيك باس كراوةش باس  كؤمةَلطاية
نَيرو مَ ش وة بالفَل اةسلةن ناوةِرؤك  هياكار  هةندةر  اةو اايةتة دةخاتةِرووش كة اةو سـةقافةية  لـةو   
مةرحةلةية هةبووةش خوازيار نةبووة كة كض  ببَ ش ضونكة كوِرو كض لةو سةقافة ساايدة لةيةك ااستدا نيةش 

مةسةلةكةية كة بوعدَيك  كؤمةاَليةت  اةداتَ ش لةبةر اةوة اةوة  اَيمة لة كؤمةَلطا  اَيمة  اةمة هةوهةر 
بةشــَيكني لــة موهتةمــةع  نَيودةوَلــةت ش اــةو موســتةلةحة لــة بةَلطةنامــةكان  نةتــةوة يــةكطرتووةكان         

وويـانش اةمـة تةاكيـد    بةكارهاتووةش اةو ثَيناسةية  كة تةماشا  تاك دةكاتش بةثَي  كةفااات و بة ثَيـ  لَيهات 
دةكةين كة حاَلةت  دووةمش وة ثَيشب وابوو باشد بوو كـة ايحتيمـاىل يةكـةم نةخرَيتـةِرووش زيـاتر ايحتيمـاىل       
دووةم بَ ش كة ثَيناسةكة  بؤ بكرَيتش خؤش بةختانةشش اَيمة لة كؤمةَلطا  اَيمة اـةوة  كـة ثةيوةنـد  بـة     

ىل شةخسـ  هةيـة تـةعريف  كـردووةش وة موحةرةماتيشـ       ثَيناسة  زةواهـةوة هـةبَ ش اـةوة قـانون  اـةحوا     
داناوةش هطة لةوة اَيمة قانون  ع وبامتان هةيةش لةبةر اةوة اَيمة تةعامول لةطةَل اةم ضةمكة اةكةينش لةو 
سيا ة  كة لة قانونةكة هـاتووةش لـة سـيا ةيةك لـة ماددةكـة باسـ  كـردووةش اـةم سـيا ةيةش نـاكؤك نيـة            

 .لةطةَل قانون  اةحواىل شةخس ش زؤر سوثاس لةطةَل قانون  ع وباتش
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيزان اَيستا هةموو اةو بةِرَيزانة قسةيان كردش اةوة  ناويان نووسـرابووش شـت    
دةرش اـةو  وانيةش زيادش خةالسش لة ايَتريازةكة  ِرَيزدار سةرؤك  هةرَيبش زؤر وازحة اةَلَ  دةسـتةواذة  هةنـ  

هةندةرة  كة لة شةش حةرف ثَيك هاتووةش لة بِرطة  دةيةم ماددة  دةيةمدا هـاتووةش بطؤِردرَيـتش يـةعن     
اةو وشةية لةوَ  هةَلكةندرَيت اةو هةندةرةش البضَيت لة بات  وشةيةك  كورد  ِرةسةنش يان عةرةب  اةطةر 

 ويسـتيان  اةوانـة   كـردش  ديفاعتـان  بـةِرَيز  وة ايَـ  موناقةشـةكة  اَيسـتا  هةيـةش  اةطةر شهةية هَيطة  بطرَيتةوة

 بـات   لـة  تـر  دةسـتةواذةيةك   اةوةيـة  لةطـةلَ  كـ َ  دةنطدانـةوةش  اةخيةينـة  اَيسـتا  لَيرانـةش  بوو ِروون بطؤِردرَيت

 دووةم حاَلـةت   بـةاَلم  بَينَيتـةوةش  خـؤ   وةكـو  يـةعن   النةضـَيتش  هةنـدةر  وشـة   يـةعن   دابندرَيتش هةندةر

 لةسـةر   ديسـان  هـةم  اـةوهار  وةسفةكة  شةرحةكة ش بَينَ ش هةندةر وشة  اةَلَ  كة  اةوة ثاش اةمَينَيت

 هةنـدةر  وشـة   لةطةَلـة  كـ َ  بكـرَ ش  شةرح بةاَلم بَينَ ش هةندةر وشة  اةوةية لةطةَل كَ  اَيستا دةكةينش قسة

 سـةر  اةضـَينة  اينجـا  ةشلةطةَلدايـ  بـةِرَيز  13 بكاتـةوة؟ش  بـةرز  دةسـت   تكايـة  لةطةَلـة  كـ َ  عـةفوةنش  بكرَ  ايل ا

 دةكرَ ش تةفسري دةكرَ  شةرح بةس اةمَينَ ش هةندةر وشة  اةمَينَيتش يةعن  لةطةَلدانيةش كَ  ترش بابةتةكة 

 اـةمَينَ ش  ياساكة ناو لة هةندةر وشة  دةن  زؤرينة  بة سوثاسش بكاتةوة؟ش بةرز دةست  تكاية لةطةَلداية كَ 

 كـردووة  اامادةتان سيا ةية  اةو ياساي  ليذنة  تةفسريةكة  بؤ اَيستا شدةكرَي تةفسري دةكرَ  تةوزيح بةاَلم

 .بكرَ  لةسةر موناقةشة  اةوة  بؤ بيخوَيننةوة
 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز
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 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
  كردووةش اامادة صيا ةمان اةو ِرؤشنبري  ليذنة  لةطةَل ياساي  ليذنة  لة اَيمة

 امليااوات  ات) اجلنادر  ثقافاة  نشار  اجال  من والعمل النيوية والريا ة وال نون الثقافة بمجاالت اصاخل االذتمام)

 (.ال رص ؤوتهاف والواجبات احلقوق يف والرجل املرأة ب 
 بـاَلو  ثَينـاو  لـة  كـاركردن  ذنانـةو  وةرزشـ   و هونـةر  كةلتورو بوارةكان  بة تايبةت دان  بايةة) كورديةكة  بة

 دةرفـةت   و هـةولَ  وة مافـداش  و اـةرك  لـة  ثيـاو  و اافرةت نَيوان لة يةكسان ) واتة هةندةر كةلتور  كردنةوة 

 (.يةكسان
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .لةسةر  ِرةايتان ِرؤشنبري  ليذنة 
 (:ااسؤ)بةِرَيز  بكر كريب حممد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .سيا ةيةم اةو لةطةَل من

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 طةشـة  عزالـدينش  ثـةميان  وةرتـ ش  امحـد  بكاتـةوة؟ش  بـةرز  دةسـت   تكاية بكاتش موناقةشة اةيةوَيت كَ  ِرَيزانبة

 اةيانـةوَيت  بةِرَيزانـة  اـةم   سـؤف ش  سَيد دانا الدينش جنب عزمية حممدش شةومن اةسَةد ش تارا عبدالسالمش داراش

 .فةرموو امحد.د ِرَيزدار بكةنش قسة
 
 
 (:وةرتي)ب عل امحد ابراهي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 خرايـة  ديـارة  اـةوة  البربَيـتش  وشـةكة  كـة  اةوةية يةكةم ِرةا  هةرَيبش سةرؤك  ايَتريازةكة  ِراستيدا لة ديارة

 لةدانيشـتن   ثَيشـووش  لـةهار   اَيمـة  وشـةكةيةش  كردنـ   ثَيناسـة  بةِراست  لَيرةدا مةبةست بةاَلم دةنطدانةوةش

 يـةعن    كرابـووش  ثَيناسة لةوَيش كراش ثةسةند دةن  زؤرينة  بة لَيرة اةوة كة مانشثةرلة   11/11/1111

 كـة  بنووسـرَ ش  كؤمةاَليـةت   هـؤر   كةوانة لةناو اةوة  لةهيات  ثَيناسةكة نةهاتووةش طؤِرانكاريةك هيض لَيرة

 اـةرارة  كـة  اـةوة   لةطـةلَ  دانرابـووش  كؤمةاَليـةت   هؤر  مانا  كةوانة لةناو هاتبووش هةندةر وشة  اةوكاتة

 وشـةكة  لـة  طؤِرانكاريـةك  نـةبووةش  هياوازيةك هيض يةعن  مافداش و اةرك لة ثياو و اافرةت نَيوان لة يةكسان 

 ثـةيابووش  هةنـدةر  وشـة   ضـةمك   لةسةر اَيمة كؤمةَلطا  لةناو كة كَيشةية  اةو راستيداش لة نةبووةش دروست

 بـوو  ثَيويسـت  بؤيـة  اَيمـةش  كؤمـةَلطا   لـة  اةمَينَيتـةوة  بـاق   كَيشـةية   اـةو  هـةمان  ثَيموايـة  من خؤ  لةكات 

 اـةم  ضـونكة  البرابـةش  وشـةية  اـةم  وةربطريَيـتش  ايَتبـار  نـةزةر   بـة  هـةرَيب  سـةرؤك   يةكةم  ِرةا  بةِراست 

 كـة  فةقةرةيـة   اـةو  ضونكة ناكاتش ضارةسةر كَيشةيةك هيض الوانش و ِرؤشنبري  وةزارةت  ياسا  لةناو وشةية
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 ثةرةثَيـدان   و وةرزشـ   بـوار   بـة  طرنطيـدان  لـة  بـاس  هـاتووةش  الوان و ِرؤشـنرب   وةزارةت  دووةم  لةماددة 

 اةمـة (اجلنادر  ثقافاة  نشار  اجال  مان  العمل) كراوةش زياد بؤ  كة دووةم فةقةرة  اةم يةعن  اافرةتانةش اليةن 

 لة كة كراش ثةسةند تَيدا كة ياسا ثِرؤذة كة ثةرلةمان ثَيشووتر  كؤبوونةوة  لة كرد باسب من خؤش  لةكات 

 يف اجلنيا   با   امليااوات  ثقافاة  نشار  اجال  مان  والعمال ) تـةنها  نـةهاتووةش  هةنـدةر  وشـة   دةقةعةرةبيةكة 
 بؤية كورديةكةش دةقة نةوةك اةسَل بة كردووة عةرةبيةكةمان دةقة اَيمة هةمووكاتةكان لة كة اةمة (اجملتمع

 بـووة  ِراسـت  يةكـةممان  ثَيناسـة   اايا اةكةينش ضةمكة اةم ثَيناسة  اةوةية مةبةست اةطةر بةِراست ش لَيرةدا

 لـةنَيوان  يةكسـاني  كـردووةش  كورديـدا  لـة  اةرارةمان ناسة ثي اةم يان كردووةش مانا كؤمةاَليةتيمان هؤر  كة

 نـاب ََش  ااسـانية  بـةو  كورديـدا  زمان  لة وشةية اةم كردن  ثَيناسة ثَيمواية من مافداش و اةرك لة ثياو و اافرةت

 نـةيانتوان   كـردش  وشـةية  لـةم  باسـيان  تـرش  كؤنطرةكـان   لـة  قـاهريةو  كـؤنطرة   لـة  خـؤ   كات  اةوانة  ضونكة

 بـة  واَلتـان  لـة  زؤرَيـك  هـاتووة  كـة  داو سـي  لـة  ثَينجةم لةماددة  تةنانةت بةِراست ش بكةن وازح  ثَيناسةيةك 

 اةمـة  تَيـدابووش  تـري  مةساال  و ايجهال ةسةلة م دةربِر ش لةسةر  تةحةفوزيان ايسالميةكان واَلتة تايبةت 

 اـةم  مانـةوة   لَيـرةدا  ثَيموايـة  مـن  بؤيـة  بكـرَ ش  وشـةية  اـةو  بـؤ  وازح ثَيناسـةيةك   نـةتوانرا  كـة  هاتش لةوةوة

 ايجتيمـاع ش  نـةوع   لـة  كـة  ثَيشـووتر  ثَيناسة  لة ض هاتووةش اةرارة كة بكةي بؤ اةمة  ثَيناسة  ض وشةيةش

 .ِرَيزمدا لةطةَل نةكراوةش ضارةسةر اَيمةو كؤمةَلطا  لةناو باقية كَيشةية اةم بووش ت كؤمةاَلية هؤر  يان
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 هَيطـة   لـة  البضَيت اةطةر كة داوة ثَيشنيارةكة  سةرؤك هةناب  بةِرَيز كراش حةسب اةوة بةِرَيز سوثاسش زؤر

 دووةمـ ش  خـاَل   اَيسـتا  دةنطيانـداش  شـَيوةية  بـةو  لـةمان ثةر اةنـدامان   زؤرينـة   دةنطدانـةوةش  خرايـة  اةوة بَ 

 قسـة  بةِرَيزانـة  اـةو  اَيسـتا  دةكرَيـت  داوا يـةعن   ِروونـدش  ثَيناسـةيةك   بـةِرَيزيانش  دووةمـ   ثَيشـنيار   يةعن 

 تيـا  سـلبيات   دةكـات  تـةوةقوع  اَيمـة  كؤمةَلطا  كة اليةنانة  اةو بَ ش ِرووند ثَيناسةيةك  اةوةش لةسةر اةكةن

 بكـةنش  حـازر  وا شـتَيك   اةوةيـة  دةقي  لَيرة مةبةست يةعن  نةطرَيتةوةش بابةتة اةو اةترسَ ش لَي  يان ةشهةي

 ثـةميان  بـةِرَيز  لَيرةش نةكات مشوىل اةترسَينش لَي  كة اةكةنش باس  كة سلبياتة اةو بطرَيتةوةش اةوة هَيطة  كة

 .عزالدين
 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن

 .ؤك  ثةرلةمانبةِرَيز سةر
 زيـاتر  ِراسـتيةكة   حيسابش بة هةندةرة زاراوة  بؤ كة ناوةش دايان ليذنة هةردوو كة ثَيناسةية  اةو بةِراست 

 كردبـَ ش  (كـةباب  نـة  بسـووت َ  نةشـيش ) ثةنـد   لةسـةر  ايشـيان  بؤيـانش  ِرَيـزم  لةطـةلَ  ليذنة هةردوو اةضَ  ثَ 

 وشـةكة  اةوةية وةكو هةندةرةوةش وشة  كردن  ثَيناسة  ضَيوة ضوار ناضَيتة شَيوةيةك هيض بة اةمة ضونكة

 كـردووةش  لةسـةر   قسـةمان  اَيمـة  يةكـةم  خـاَل   اةوةية وةكو بَينَيتةوةش ثَيناسةية اةو اةطةر يةعن  البرابَ ش

 كـة  اَيمة وتتش هةنابيشت كة اةوة  بؤية نةمابَ ش اةوة اةوةية وةكو هةندةرش مانةوة  وةكو دا بؤ  دةنطمان

 كـة  الببـات  تةاويالنـة  و تةفسـري  و دَلـةِراوك َ  و طومان اةو هةموو شَيوةيةك بةهةموو كة دابنَيني ةيةكثَيناس
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 الببـاتش  هـةموو   اةمانة وانية ثَيناسة  يةعن  وانيةش شت  كة دةكةمةوة دَلنيات من اةيكاتش اَيمة كؤمةَلطا 

 طـو َ  بـ َ  كؤمةاَليـةت   هـؤر  ) بوترَ  َ اةكر كؤمةاَليةتيةش هؤر  موقابيل  لة هةندةر بؤخؤ  اةوة  لةبةر

 تةفسـريانة  لـةو  اَيمـة  اةطـةر  ضـونكة  (ِرةطةزيـةوة  هياكـار   بنةما  ناو ضوونة يان كردن حيساب بَ  يان دانة

 هـةبووب َ  هةندةر وشة  بةبَ  هةية اةوانة هةموو اةِرواتش بؤ  زؤربةمان خةياَل  كة لةوانة  يان بدسَينيش

 نـةالبردن   بؤيـة  هةنـدةرش  كةليمة  بةبَ  اةكرَيت مومارةسة هةموو  هةية موو هة اَيمةش موهتةمةع  لة

 اةوة  بؤ زةمانةت تاكة اةداتش ثَ  شةرعيةت  و اةكات زياد  نةهَيشتنةوةش  الاةباتش اةودياردانة هةندةرش

 تاكـة  ةشبدرَيتـةو  لَيـك   ةَلـةت  بـة  اةترسـني  كـة  بـؤ ش  هةمانـة  خةمانـة   اـةو  اةترسـنيش  لَي  شتانة  اةو كة

 تريش ساَل  دة بؤ كوردستان ثةرلةمان  لة نيةش ايمكان كة اةوةية اَيمة موهتةمةع  واقَ  اةوةية زةمانةت

 زؤر طرةنتيـةك   اةمـة  كـة  بكرَيـتش  موناقةشـة  اَيـرةو  بَيتـة  مسـل   زةواهـ   ثـِرؤذة   تـريش  سـاَل   بيست بؤ و

 وةزيـر   بـةِرَيز  كـة  اـةوة   زاايـدةن  نَيتـةوةش بِرةوَي ترسانةمان اةو كة موهتةمةعةكةمانش واقَ  بؤ طةورةية

 هةرميـة   هةيةش وازح  بة شةخس  اةحواىل قانون  لة زةوامجان تةعريف  اَيمة ثَييداش ايشارةت  ِرؤشنبري 

 كـة  اـةوة   بؤ زةمانةتنش اةمانة بؤية عرياق ش ع وبات  قانون  لة كراوة حيساب تاوان بة لواتة فَل  يان لواتة

 .سوثاس زؤر بضوَيننيش وشةكة خراك ثَيناسةيةك  بة اَيمة اةوة  نةوةك َلنةطرَ شهة تةفسريانة اةو
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .دارا طةشة بةِرَيز هةنابتش بؤ سوثاس
 
 
 

 :بةِرَيز طةشة دارا هالل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 ثةرلةمان  اليةن لة بةكارهَينرا كة وشةية اةم كرا تةفسريَيك بةداخةوة هةَلطرتش زؤر  طفتوطؤ  اةمة ديارة

 اَيمـة  ثَيموايـة  كـة  كـردش  باسـيان  خـانيش  ثـةميان  و خـان  ااشـت   كة موشةريك اريادة  لة بةدةر كوردستانةوةش

 هةند بة طرنطةو بةالوة كؤمةاَليةتيةكانيان بةها كة خَيزانانةين اةو ثةروةردة  ثةرلةمان اةندامان  هةموو

 يـةكَيك  هـةر  لـة  بيثـارَيزين  بـزانني  طرن  يةكةيةك  بة خَيزان كة لةوة  ننيدةر بة كة ان طرتووةش وةريان

 كؤمةاَليـةت   و سياس  ِرةهةندَيك  هةندةر ديارة بةاَلم بةداخةوةش هةندةرش بؤ نةداوة دةنطيشيان كة لةوانة 

 مـةال  كـاك  كة ةبةداخةو بؤمنوونةش بةكارهَينراوةش كة هيهان  ستاندارد  لة كة اةوة  بةثَي  هةيةش كلتور  و

 .....هياواز  و هني باس  اةكاتش لةوة باس بةشري
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 باسـ   بكـةرةوة  مايكةكـةت  ِرةهااـةنش  بـدةش  خـؤت  ِرةاـ   مةهَينـةش  بةشـري  مـةال  مامؤستا ناو  ِرةهااةنش تكايةش

 .مةكة كةس
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 :بةِرَيز طةشة دارا هالل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 هـنيش  كـة  ايجتيماعـةش  علمـ   مةوسوعةيةك  كراوةش تةرهومة كة اةَلمانيةش وسوعةيةك مة تةعريف  اةمة

 ثيـاو  و ذن نَيوان لة هنسيانة  اةركة اةو ثياوش و ذن نَيوان لة هةية هياواز  كة بايةلؤهيةكة اةساسة لةسةر

 بؤمـان  بيطـؤِرين  اتواننينـ  كة ان واقَةكةو ناو دَيتة اةبَ ش لةدايك بوومنان لةدايك لةطةَل كة كردووةش ديار 

 دَيـت  لَيـرة  بطـؤِرينش  شت هةندَ  ياسا بة ناتوانني اَيمةش ِرؤذهةاَلت  كؤمةَلطةيةك  لة بةتايبةت  بيطؤِرينش نية

 كؤمـةَلطا  كةواتة (والرجا  النياء ب  اجملتمع قبل من امليتحدثة االختسفات ) اةَلَ  اةكاتش هةندةر تةعريف 

 االط ا ) ثياوةكةيةت ش لة كة لةوة  بَ  هياواز من لة تةوةقوعيةت  اةوة  كة شكردووة دروست من بؤ اةمة 

 ختتلاف  النياوى  او الرجااىل  اليالو   او الات هري   ياع  مان  منهم املرأة مايتوقع ويتعلمون واالوالد فتيات يولدون

 الن اوذ  ميتلك من  دد اانه كما الزمن بمرور وتتغري اخر واجملتمع ثقافة اىل واجملتمع الثقافة من التوقعات ذي 

 هـامك  كـة  تـةعريفَيك  بـةِرَيزةش  ليذنـة  دوو اـةو  اةوة  اَيمةش ثَيويستة كةواتة (ذا  او االمر ذيا على واليلطة

 .سوثاس زؤر دراوةش لةسةر بِريار  و عالةمية مةوسوعةيةك  كة تةعريفةدابَ  اةم لةضوارضَيوة  بَ ش مانك
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بةروار  عبدالسالم َيزبةِر سوثاسش
 :صدي  مصط ىبةِرَيز عبدالسالم 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 لـة  كة بِريارة  اةو اةويش بابةتةكةمانش خؤد  ناو بضينة هاتووةش اةوة وةخت  دةكةم تةسةوِر كراش قسة زؤر

 شـتش  دوو لةسـةر  كـةين ب طفتوطـؤ  اَيمـة  ثةرلـةمان   لـة  اـةكات  داوا كة دةرضووةش هةرَيب سةرؤك  بةِرَيز اليةن

 كـراو  ثةسـةند  عـةرةب   يـان  كـورد   دةسـتةواذةيةك   اـةو  بـات   لـة  هةندةر وشة  يان نيةش تر  مةهاىل هيض

 دة  بِرطة  اةو لةناو بهَيَلينةوة هةندةر وشة  اَيمة يانيش مةسريةكة ش لةسةر دا دةنطمان اَيمةش دابنَينيش

 قســة قســة اةكــةم تةســةوِر تــرش مةســاايل  هــةموو بكــةينش ثَيناســة  ياســايةكة لــةناو بــةاَلم دووةمش مــاددة 

 نـة  هةيـةش  ااين بة نةعيالقةت  زانستيةش وشةيةك  علميةش وشةيةك  هةندةر بةِرَيزان اةَلَينش وةكو اةكَيشيت

 كـة  بةِرَيزانـة   اـةو  و صـباح .د لةطـةلَ  هـاوِرَيب  لةطـةلَ  من كؤمةاَلية  مةساايل  هةيةش اةخالق بة عيالقةت 

 لةطـةلَ  لةاليةكـةوة  كؤمةاَليـةت ش  وشـةيةك   دةراةجنام  لة هياوازة تةكنةلؤه  وشةيةك  راةجنام دة وتيان

 كـردش  باس  هوان بة زؤر خان ااشت  ضةندةش زمان هَيز  كلتورو هَيز  اةزانني هةموومان اَيمة بةاَلم اةوامنش

 مـن  بؤيـة  وشـةكةيةش  ثشـت  لـة  ةوة ا كؤمةَلطا لةناو طةورة  كاريطةر  الاةضَيتش وشةية اةو اةخريةوة لة كة

 نةهاتووةش بود  و مةسيح  و ايسالم  كةلتور  لة و كورد  و عةرةب  زمان  لة وشةكة مادام دةكةم تةسةوِر

 زانسـتة   واتـة  كؤمةَلناسـ ش  سـةرةكيانة   سةرضـاوة  بـةو  بكـةينش  بِروا ثَيويستة هاتووةش كؤمةَلناس  زانست  لة

 اينسـكلؤثيديانة   اةو هةموو اةكةمش قسة خؤم ثسثؤِر  بةثَي  اَليةتيةكانشكؤمة زانستة يان بَيتش مرؤييةكان

 لةيةكد  تةعريف لةتةفاسيل  اةزاننش كردووة علميان حبوس  اةوانة  ايجراا ش تةعريف  يةك لةطةَل ِرَيكن
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 بة نيا اةيدؤلؤهيةيةك بة مةشحون نة هيض اةزاننش علم  اةوسات  لة عةلةيهيش موتةف  تةعريف  هودانةش

 ......... دكتؤر وةكو اةكرَيني هودا اَيمة اةَلَيت ترش اةخالق  تةوةهوهَيك 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 تـةواو  تـر  اـةو   اةكـةينش  موناقةشـة  سيا ةكة اَيمة خوَيندرايةوةش سيا ة  اَيستا عبدالسالمش هةناب  بةِرَيز

 .نا تكاية ِرؤيشتش بوو
 :صدي  مصط ىبةِرَيز عبدالسالم 

 .ِرَيز سةرؤك  ثةرلةمانبة
 ضـونكة  بـدةمش  موقةدميةيـةك  اةكـةم  ثَيشـنيار   مـن  سـيا ة   اـةو  هةوَلـةدةمش  ثةرلـةمان  سـةرؤك   بةِرَيز من

 موعـةليبش  وةكـو  خـؤم  ايختيساسـ   لة ش ايختيساسةبني لةو هةموومان نية شةرت ايختيساسيةش مةسةلةيةك 

 تَيِروانينـ   هةنـدةر  نـادةمش  خـؤم  ِرةاـ   مـن  عيلميـةش  ايختيساس  اةمة بةاَلم هةيةش ايختيساسب ياسازان وةكو

 بـة  كـة  ِرؤَلـ   نـاو  اـةو  ثيـاوةش  يـان  اافرةتـة  واتـة  بايةلؤهيةكـة ش  هؤرة اةساس  لةسةر تاكةكان بؤ كؤمةَلطاية

 بــةَلكو نــاكرَينش تةماشــا ضــاو يــةك بــة موهةنــدس دوو واتــة اــةبَيتش اةساســة اــةو لةســةر اــةزان  شايســتة 

 زيرةكـةش  و دلَير شَيرو و بةدرخان اةوة تريسكةوش نازدارو و نازك ناوةكامنان بؤيةش هةيةش  ِرؤَلَيك اافرةتةكة

 ثـالَ  اةخةمة دةنطب منيش بؤية منش اةساس  لةسةر اةبينَ  شايستة ِرؤَلَيكب اةداتَ  سيفةتَيكب كؤمةَلطا واتة

 هـةناب   ِرؤشنبري ش ليذنة  و اساي ي ليذنة  بةِرَيزان  بؤ هةية زؤرم ِرَيز  خانش طةشة و خان ثةميان دةنط 

 باس  بةشَيوةيةك خانيش سؤزان كة خوارةوة ثَيشنيارة  اةو اةَلَيب من اةكاتش كردنةوةكة ش  داوا  سةرؤك

ــة طةشـــةخانيشش كـــردش ــَ  اةبينـ ــاتووة كـــةسش سـ ــاركردن لـــةوَ ش هـ ــةثَيناو كـ ــةلتور  كردنـــةوة  بـــاَلو لـ  كـ

 سـةرؤكش  هـةناب   داخوازيةكـة   هـةردوو  كردنـ   هَيبـةه َ  بـؤ  دةكـةم  ثَيشنيار (كؤمةاَليةت  هؤر )هةندةر

ــَيني ــاَلو بَل ــةوة  ب ــةت  هــؤر  كــةلتور  كردن ــدةرش-كؤمةاَلي ــةب  يةكــةمني اةمــة هةن ــةِرَيزيان مةتل ــووش ب  ب

 بـة  زؤر تـر  هـارَيك   شـاهؤ .د زمانـةوةش  ِروو  لة هؤر موتةفةقةش كة بدؤزينةوة بؤ كورد  شايستة  وشةيةك 

 هـؤر   كـةلتور   كردنـةوة   بـاَلو  سـَ ش  بووينـة  كـة  موحـةدةد  منـ   ثَيشنيار  واتة كردش باس  بؤمان تةفسيل

ــةت  ــدةر-كؤمةاَليـ ــةوس هةنـ ــاوةكو قـ ــة تـ ــةرح هةندةرةكـ ــةين شـ ــةوة  بكـ ــة اـ ــةناب  كـ ــةرؤك هـ  داوا  سـ

 نـةوةك  شـارةزاي ش  و لَيهـاتووي   و ثسـثؤِر   بنـةما   لةسـةر  كؤمـةَلطا  تاكةكان  بؤ يةكسان تَيِروانين )كردووةش

 لـة  اةمـة  بكـةينش  ايزافة اةطةر كردن  ِرةضاو علميةنش هةندةرة تةعريف  اةمة (كؤمةاَليةت  ثَيطة  ِرةطةزو

 .سوثاس بينووسنش تاوةكو بَلَيب بؤ نةسةكةتان وةزارةتش ِرؤشنبري  و هونةر  و وةرزش  ثالنةكان 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كةرةمكة اةسَةد  تارا بةِرَيز
 :حتسني اةسَةد بةِرَيز تارا 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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 خؤ  كوردستان هةرَيم  لةناو كة دادةنَيبش وشةيةك  بة كةمن وشةيةش اةم لةسةر كرا زؤر قسةيةك  بةِراست 

 بـَ ش  بةاَلنسـ   هةنـدةر  كـة  اـةَلَيبش  شانازيةوة بة ايسالم  كؤمةَلطايةك  وةكو ايسالميش ااين  لة هةيةش هةر

 (احلجارات ) سـورة   لـة  وابزامن هةية قوراان لةناو خؤ  هةر ذنش و ثياو نَيوان لة بَ  ان يةكس كردن  باس يان
 (.......كبوجعلنا نثىوا ذكر من خلقناكم انا الناس هااي يا ()الر يم الرمحن اهلل بيم) اةَلَ  خؤ 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 ثَيناسـةيةكت  دةرمةضـووش  لـةوة  ِرةهااـةنش  اترشزيـ  لـةوة  نـادةم  مةهال اةوَيتش ثَيناسةيةكمان ومتان رةهااةنش

 .دانيشة نيةش فةرمووش هةية
 :بةِرَيز تارا حتسني اةسَةد 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 يـان  دةَلـ َ  هـةرَيبش  سةرؤك  هةناب  اةطةر اةوة لةبةر ديارةش بةنامؤ وشةكة بةاَلم هةيةش كؤمةَلطاكةمان لةناو

 بؤ هةية تةايدم كردش وابزامن هةردوكمان لةبات ش هةَلبذَيرن كورد  شةيةك و ثَيك  و بةِرَيك بكةنش ثَيناسة 

 هـؤر   كةلتوريـةك   وةكـو  ِرؤشـنبرييةكش  وةكـو  هةنـدةر  ثَيناسـة   اَيمـة  كة عبدالسالمش كاك بؤ و خان سؤزان

 لـة  انـا تو و ثسـثؤر   و شـارةزاي   بنـةما   لةسـةر  تاكـةكانش  بـؤ  يةكسـان   بـة  تَيِروانني كةبةمانا  كؤمةاَليةت ش

 بنــةماكان  تةماشــا  اَيمــة اةطــةر بطرَيتــةوةش وةرزشــ  هونــةر ش و كؤمةاَليــةت  ثَيطــة  ِرةطةزةكــةش هــةردوو

 لةطةَل  ذنيش اةطرَيتةوةش ذن ثَيش ثياو كةوابزامن اةطرَيتةوةش شت ضوار كؤمةاَليةت ش هؤر  بنةما  بكةينش

 (ال ارص  تهاافؤ  يف العدالاة ) دووةمش(واملارأة  الرجال  با   والواجباات  احلقوق يف املياوات) يةكةمش بؤ ش تةواوكةرة
 ماس  ضؤن بكة فَير  بطري بؤ ماسيةكة  تؤ اةوة  لةبات  اةَلَ ش هةية سين  مةسةلةيةك  (التمه ) سَييةم

 اـةم  دوا  وابـزامن  اَيسـتا  بالفَل (يريبك ماال اىل مايريبك دع) المانش لة نامؤية زؤر وشةية اةم اَيمةش بطرَ ش

 لة هوان  بة خؤيان ِرؤَل  اةوة  بؤ ذن لة ثياو لة بةشانة  اةو كردن  توانا بة و كردن تةمكني ردنةشك شةرح

 ضؤن واتة ةش(أدوار تهاملى)طرنطة زؤر زؤر كة خاَل ضوارةم هةندةرةش وشة  هةدةف  اةمة ببيننش كؤمةَلطا ناو

 .....يةكد  بؤ تةواوكةرن ذن و ثياو
 :بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .بدةرَ  ثَيشنيارةكةمان مةكةش بؤ شةرحب ضونكة دانيشةش يان ِرةهااةنش ضية؟ش ثَيشنيارةكةت خانش راتا
 :بةِرَيز تارا حتسني اةسَةد 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 ثَيناسـة   اةيلَيمـةوةش  اةشـيَلَين  اةطـةر  وابـزامن  وتش خـؤم  ثَيشـنيازةكة   مـن  سـةرؤكش  هـةناب   ش بـةِرَيز  برا 

 تاكـةكان  بـؤ  يةكسـان   تَيِروانينـ  ) بـةمانا   وشـةيةش  بـةو  طـؤِرين   (كؤمةاَليـةت   هـؤر   نبري ِرؤش)هةندةر 

 هـةروةها  وةرزشـ ش   هونةر ش كؤمةاَليةت ش ثَيطة  ِرةطةزش هةردوو تواناي ش ثسثؤِر ش شارةزاي ش بنةما  لةسةر

 بـؤ  بوو من ثَيشنياز  ةاةم ش(مردن بؤ كارة سةبةب كة نةخؤشيةكان هةموو لة كردنةوةش دوور تةندروست ش

 .سوثاس ثَيناسةكةش
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 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .كةرةمكة خان شةومن بةِرَيز

 :بةِرَيز شةومن حممد  ريب
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 هاوِرَييـان   و خـان  طةشة و عبدالسالم كاك كة اةكةم هاوِرَيكامن بؤضوونة  اةو بؤ لة تةواو ثشتطري  بَيطومان

 كـراش  ىَل كةباسـ   شـَيوةية   بـةو  ِروونكردنـةوة  وشةكةو مانةوة  هةندةرش ثَيناسة  وونكردنةوة ِر بؤ كة  ترش

 بـةرز  لـة  كـردن  طـوزارش  بـؤ  بـةكارهاتووة  خـؤ   وشـةية  اـةم  بكرَيـتش  اةطـةر  لَيرةش بكةم ايزافة يةك اةمةوَ 

 بـةب َ  مـ َ  نَيرو ِرةطةزةكةش هةردوو بؤ ذيانداش لةكايةكان  يةكسان هةىل ِرةخساندن  وش ذنان ثَيطة  كردنةوة 

 .سوثاس لةنَيوانيانداش هةبآ ِرةطةز  هياواز  اةوة 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كةرةمكة الدين جنب عظيمة بةِرَيز سوثاسش
 :جنب الدين حسن عظيمةبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 هاتؤتة كة وشةية اةم ثَيمواية من تؤتةوةشكةو ىَل زؤر  مِرَيك  و موشت كةاَيستا هةندةر وشة  بؤخؤ  ديارة

 دروسـت  كَيشـةيةك  هـيض  ثَيمواية هيهانيةش وشةيةك  اةمة نيةش نامؤ وشةيةك  اَيمةوةش زمان  و فةهةن  ناو

 و فةرهـةن   لـة  وشـةية  اـةم  كـة  اـةوة   لةسةر بكةين لةسةر ورد  لَيكؤَلينةوةيةك  بَيني اَيمة اةطةر ناكاتش
 دابنـَينيش  بـؤ  شـَيوةيةك   بـةو  ثَيناسـةيةك   اـةتوانني  اَيمـة  ضؤنةش طوجناويةكة  مةاَي نةريت  و داب كةلتور 

 كـة  ماناكـة   بـة  اَيمـة  شـَيوةية   بـةو  نيـةش  ترسـناك  وشةيةك  وشةيةش اةم بةاَلم ببيننيش ىَل سوود  اةتوانني

 وشـة   ثَيموايـة  مـن  كـراوةش  بـؤ  تةفسـري   هيـا  هيا شَيوةي بة زمانَيك و فةرهةن  هةر ناو لة شوَينَيك لةهةر

 زيـاتر  بايةخـدان   اـةَل َ  لَيـرة  بايةخـدانش  زياتر بؤ بةكارهاتووة وشةية اةم ِرؤشنبري  لةوةزارةت  كة هةندةر

 بــؤ تايبةتــة بايةخدانــة اــةم ذنــانش بــة كؤمةاَليةتيــةوة ِروو  لــة و ِرؤشــنبري  و وةرزش هونــةرو بـةبوارةكان  

 و نـةوةرزش  نةهونـةرو  هَيشـتا  اَيمـة  كؤمةَلطا  كة ةتةدايةحاَل لةو بَ ش دروست هةندةر  يةكسان  كة اةوة 
 كؤمـةَلطاياش  لـةناو  كـردووة  دروسـت  نايةكسـانيةك   اةمة نةبووةش بةشدار تيا  ذن ثَيويست وةكو ِرؤشنبري  نة

 اـةدرَيت  مـاف  و اةرك ضاوةكانةوة و دةم ثشت  لة واتة هةندةر وشة  كؤمةاَليةتيشةوة ِروو  لة شَيوةية بةم

 بةاَلم هؤرَيكةش ض حاَلةتةش لةم نابينَيت دةور هؤر واتة ِرةطةزَيكةش ض اةمة كة اةوة  لةسةر نةوةك سانشاين بة

 اـةو  بـؤ  ثَيناسـة  يـةك  لَيرةدا من دةكرَيتش سةير يةك وةكو ِرةطةز هةردوو واتة مافش و اةرك اةَلَي  كة لَيرةدا

 ثشـت   لـة  واتـة  (مافـدا  و لةاـةرك  يةكسان ) واتة كؤمةاَليةت  هؤر  واتة هةندةر وشة  ثَيمواية من حاَلةتةش

 ِروو  لــة كــة اــةوة  ِروو  لــة بــةاَلم اــةدرَيتش ثــَ  اــةرك  و ِرؤَل دةكرَيــتش اينســان ســةير  ضــاوةكانا و دةم

 لـةم  هةنـدةر   يةكسـان   واتـة  اةطةيـةنَ ش  يةكسـان   واتة كؤمةاَليةت ش كار  و وةرزش و هونةر  و ِرؤشنبري 

 .سوثاس اةركانةداش



 312 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .كةرةمكة سؤف  سَيد دانا بةِرَيز سوثاسش

 :دانا سَيد سؤف .بةرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 بؤيـة  هـا  داش لةسـةر   دةنطمـان  بَينَيتـةوةش  هةنـدةر  وشـة   كـة  اـةوة   لةسـةر  كرد ايتيفاقمان اَيمة ثَيمواية

 دةبـَ ش  ياسـاي   نـا  ثَيمواية اةوة بكرَيش اةوة ثَيش كورديةكة تةرهةمة اةوة  بؤ تر ثَيشنيارَيك  هةر ثَيمواية

 هـؤر  ) بنووسـني  دةبـ َ  بكـةين  كـورد   تةرهةمـة   بانـةو َ  اةطـةر  بَينَيتـةوةش  دةبـ َ  هةنـدةر  وشة  بؤية

 هةَلةيـةك   ثَيموايـة  دووةميـان  يةكـةمش  اـةوة  بكـةوَ ش  هةندةر ثَيش  كؤمةاَليةت  هؤر  نةوةك (كؤمةاَليةت 

 هةنـدةر   كلتـور   اةوةيـة  ِرؤشـنبري   وةزارةتـ   اةركـةكان   لة يةكَيك وابَ  ثَيمان اَيمة اةطةر يةشطةورة زؤر

 تـؤ  اـةوة   لةبـةر  ضـ ؟ش  لةبـةر  دةبـَ ش  ِرؤشـنبري   وةزارةتـ   اةرك  تناقضى تةواو اةوة  لةبةر بكاتةوةش باَلو

 اةوة  ساالر ش باوك دةَلَين ثَي  كة اةوة  واتةش ِرؤشنبري  وةزارةت  بكةيةوةش باَلو هةندةر  كةلتور  اةطةر

 دووبـارة  واتـة  ثيـاوش  بـة  و ذن بـة  دراوة بـةهياواز   وةخـت  ثـَيش  كـة  كؤمةاَليةتيانة  ِرؤَلة اةو دةَلَين ثَي  كة

 بـةَلكو  دةكاتـةوةش  بـاَلو  هةنـدةر   كـةلتور   بَلـَيني  اَيمـة  طةورةيـة  زؤر هةَلةيـةك   بؤيـة   دةكةيـةوةش  اينتاه 

ــوانني ــَيني دةت ــاَل بَل ــةوة  وب ــت  كردن ــدةر  زانس ــةعن  ش هةن ــةلتور  ي ــدةر  ك ــةموو هةن ــةك ه  كؤمةَلطاي

 دةور  موهتةمةعـةش  لةو هةيةت  كة كؤمةاَليةتيانة  نؤرمة اةو ثَي  بة يةعن  هةيةش هةندةر  كةلتورَيك 

 مةمةِرةش ةول اَيستا اةطةر خؤمان كؤمةَلطا  لة اَيمة منوونة بؤ كردووةش ديار  هياواز  بة ثياو  دةور  و ذن

 بوتلة ثياوةكة كة اةوةية ضاوةِروانيمان بِرؤن بةوَيدا ثياوَيك و ذنَيك بيطوازينةوةش بانةوَ  هةبَ   از بوتَلَيك

 ببــَ  كوِرَيكمــان اةطــةر شــَيوةش يةهــةمان دانــاوةش هياوازيةكــةمان يــةعن  ذنةكــةش نــةوةك بطوازَيتــةوة  ازةكــة

 كــةلتور  اــةوة يــةعن  دةكــِرينش بــؤ بووكؤكةيــةك  بــَ  َيكمانكضــ اةطــةر دةكــِرينش بــؤ فوتبــؤَل  كةرةســتة 

 ِراسـت   بكاتـةوةش  بـاَلو  بـؤ  كـةلتورةمان  اـةو  بَ  ِرؤشنبري  وةزارةت  اةطةر بةاَلم كؤمةَلطايةكةش هةر هةندةر 

 َ دةبـ  نووسراوةش هةَلة بة زؤر زؤر تةعريفَيك  تةعريفةكة لة ثَيمواية بؤية ها باشدةش هةرنةبَ  اةركة  اةو
 كـة  مةترسـيانة   اـةو  بؤيـة  بـَ ش  هةنـدةر   زانسـت   دةبـ َ  بـَ ش  هةنـدةر   كـةلتور   كردنةوة  باَلو لةهيات 

 تةماشـا   زانسـتَيك  وةكـو  اَيمـة  اةوكاتـة  اـةوة   لةبـةر  دةِرةوَيتـةوةش  مةهالـة  لـةو  هةيانـةش  لَيـرة  هاوكارانيشب

 زانكؤكـان   هـةموو  لـة  منوونةش بؤ وةكو وبةَلك اايدؤلؤذيايةكش بةهيض ناكةين بارطاو  هةندةر وشة  دةكةينش

 دةكات وا اةوةية اَيمة لةموهتةمةع  كة ماناية  بةو دةخوَيندرَ  دةخوَيندرَيش هةية دةرسةد  ضةند دونيا

 نؤرمــة اــةو كاتــدا هــةمان لــة بــةاَلم بكــةينش ثيــاو ِرؤَلــ  و ذن ِرؤَلــ  تةماشــا  هياهيــا شــَيواز  بــة اَيمــة كــة

 دابنَيني هياكار  هياواز  بة مافدا و اةرك لة اَيمة كة اةوة  هؤ  ببنة ناكات ويستثَي هةيةش كؤمةاَليةتيانة

 دةكـةم  ثَيشـنيار  مـن  بؤيـة  ثيـاوداش  و ذن لةبـةين   دابنـَيني  هيـاواز   كـاردا  هـةىل  لـة  ثيـاوانش  و ذنـان  بـةين   لة

ــَي اــةوة  لــةهيات  كرديــانش ياســاي  ليذنــة  بــابَلَيني ســيا ةية  اــةو هــةمان لــةهيات   باَلوكردنــةوة  نيبَل

 كــةلتور  طــوك وةكــو اــةوة  لةبــةر مةبةســتَيكش ض بــة هةنــدةر  زانســت  بــة بكرَيــت هةنــدةر ش كــةلتور 
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 مانايـة  بـةو  هيض اةوة ثياوش و اافرةت لةنَيوان يةكسان  دانراوة كة تةارخية  اةو لةطةَل دذة تةواو هةندةر 

 و اـةرك  لـة  ثيـاو  و اـافرةت  يةكسـان   هَينان  بةدةست ت بةمةبةس هةندةر ش زانست  بَلَيني دةبَ  بةَلكو نيةش
 .سوثاس زؤر دةبَ ش دروست تةعريفَيك  تةعريفةكةش كاتة اةو ثَيمواية كارداش هةىل لة و ماف

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 بةيةكــةوةش هــةردووالتان ِرؤشــنبري  و ياســاي  ليذنــة  اَيســتا بــووش تــةواو بــةِرَيزش اَيــوة  طشــت بــؤ ســوثاس

 .بةِرَيز ثةرلةمان  اةندامان  ثَيش مةنة يا ةتانس
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 لةطـةلَ  اَيمـة  بةِراسـت   بـووينش  بؤضـوون  لـة  هةنـد َ  بيسـت   طـو َ  اـةوة   دوا  ثةرلةمانش اةندامان  بةِرَيزان

 سـيا ةكة  عةرةبيةكة  بة دةكةينش بةِرَيزتان   عةرز اَيستا كردووةش اامادة سيا ةيةكمان ِرؤشنبري  ليذنة 

 :دَ  ىَل شَيوةية  بةم
 النااوع ثقافااة نشاار اجاال ماان والعماال النيااوية والريا ااة وال نااون الثقافااة بمجاااالت اخلاااص االذتمااام :عاشاارًا

 مياز الت دون واالختصااص  واخلاربة  اله ااءة  ااااس  علاى  االفاراد  اىل املياوات نظرة بم هوم ات) اجلندر االجتماعي

 .االجتماعي واملوقع اجلنس اااس على بينهم
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ِرةهااةن مةكةش قسة خؤت هَيطة  لة تكاية خان سؤزان بيخوَيننةوةش كورديش بة اَيستا
 
 
 

 (: ااسؤ)بةِرَيز بكر كريب حممد
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 كردنــةوة  بــاَلو ثَينــاو لــة كــردن كــار ذنانــةو زشــ وةر هونــةرو و كــةلتور بوارةكــان  بــة تايبــةت بايةخــدان 

 و لَيهاتووي  و شارةزاي  ثَي  بة تاكةكان بؤ يةكسان تَيِروانين  مانا  بة)هةندةر-كؤمةاَليةت  هؤر  كةلتور 
 .كؤمةاَليةتيان ثَيطة  و ِرةطةز  لةهياكار  دوور ثسثؤِر 

 :بةِرَيزسةرؤك  ثةرلةمان
 ترةهومةيةك  با ثاشانش اةساس اةيكةينة بيخوَيننةوةش هار ااخري عةرةبيةكة بة شَيوةية بةو بةِرَيزان اَيستا

 .موَينةرةوة عةرةبيةكة  بكرَ ش دروست
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 :دةبَيت شَيوةية بةم صيا ةكة
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 النااوع ثقافااة نشاار اجاال ماان والعماال النيااوية والريا ااة وال نااون الثقافااة بمجاااالت اخلاااص االذتمااام :عاشاارًا

 التمياز  دون واالختصااص  واخلاربة  اله ااءة  ااااس  علاى  االفاراد  اىل املياوات نظرة بم هوم ات) اجلندر االجتماعي

 .االجتماعي واملوقع اجلنس اااس على بينهم
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 00 بكاتـةوة؟ش  بـةرز  دةسـت   تكايـة  ةطةَلدانيـة ل كـ َ  سـوثاسش  بكاتةوة؟ بةرز دةست  تكاية لةطةَلة كَ  بةِرَيزان

 شـَيوةية  بـةو  اَيسـتا  بـةِرَيزش  اَيـوةي  طشـت  بـؤ  سـوثاس  زؤر كـراش  ثةسـةند  دةن  زؤرينة  بة لةطةَلدانيةش كةس

 .بَ  ااطادارتان خوا بةيان    (02) سةعات سبة  بؤ اةخةينش دوا اةمِرؤمان دانيشتن  بووش تةواو
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 

 (وكيكمال كةركو.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز ا اعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      هَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 26)تين ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيش

 2122\6\25رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (19)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 25/6/2122 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةِرؤي ي (11)كات ــَيش ني ــةماني  15/9/1111رَيكــةوتي  شــةممةضوار رؤذي ث  -كوردســتان  ثةرل
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 
دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , هَيطري سةرؤك و ارسالن بايز ا اعيل.د بةِرَيز
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(19)ذمارة 
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 :ي كاربةرنامة
ي 1661ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

دانيشـتين ذمـارةي   بةرنامةي كـاري  ا ي دبِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
 15/9/1111ذي ضوارشةممة رَيكةوتي ي ثَيش نيوةِرؤي رؤ(11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات خولي  ي(19)
 :بةم شَيوةية بَيت دا
 .ثَيش ضاوخسنت و طفتوطؤ كردن لةسةر ياساي اةجنومةني راذة - 1

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ي بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش بةرنامــةي كــارش خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردنش ســالَ  
 :ش بةرنامةي كار15/9/1111ش رؤذي دانيشنت (19)دووةمش خولي طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هــةموار كــراوي ســاَلي (1)ي مــاددة بيســت لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ذمــارة (1)بــةثَيي حوكمــةكاني بِرطــة  
ة  كاري دانيشتين عَيراقش دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنام -ي ثةرلةماني كوردستان 1661
ي ثـَيش نَيـوةِرؤي رؤذي ضـوار شـةممة     (11)ي ااسايي خولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (19)ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت 15/9/1111رَيكةوتي 
 .ثَيش ضاوخسنت و طفتوطؤ كردن لةسةر ياساي اةجنومةني راذة -1

م كـةرةم بكـةن بـَين بـؤ اَيـرةش فـةرموو ليذنـةي ياسـايي         اَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكة
 .دةست بةكار بن

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اَيستا راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي دةخوَينمةوة
 عَيراق -سةرؤكايةت  ثةرلةمان  كوردستان / بؤ

 -لةبارةي ثرؤذةي ياساي راذةي طشَ لة هةرَيمي كوردستان  راثؤرت  ليذنة  كاروباري ياساي / بابةت
 عَيراق 

ــ      ــة ِرؤذان ــار  ياســاي  زجنريةيــةك كؤبوونــةوة  ل   كــورد  1211/طــؤاَلن/ 16و 19و 15ليذنــة  كاروب
اةجنومةن  راذة  )  زايين  سازداش بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثِرؤذة ياسا  8/5/1111و 5و 2بةرامبةر بةرؤذان  

كة لةاليةن ذمـارة  ياسـاي  اةنـدامان  ثةرلـةمان ثَيشـكةش كـراوةو        ش(عَيراق -رَيم  كوردستان طشت  لة هة
ــارة        ــاي  ذم ــتن  ااس ــة دانيش ــةمان ل ــة ثةرل ــةم  ل ــةوة  يةك ــؤ  16/3/1111  رؤذ  (1)دوا  خوَيندن ب

 : دةكاتليذنةكةمان هاتووةش دوا  لَيكؤَلينةوةو تاوتؤكردن ش ليذنة ثَيشنيازةكان  خوارةوة  ثَيشكةش 
 (عَيراق -ثرؤذة ياساي اةجنومةن  راذة  طشت  لة هةرَيم  كوردستان )

 .ثَيشةك  ماددةكة دابِرَيذرَيتةوة: ليذنة ثَيشنيازدةكات: ماددة  يةكةم
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لـة ماددةكـان و بِرطـةكان     ( دةسـتة )لةماددةكة البدرَي بـؤ دووبـارة نةكردنـةوة  طـوزارة      ( سَييةم)بِرطة  
 :ةكةين داِرشتنةوة  ماددةكة بةم شَيوةية  خوارةوة بَيتثِرؤذةكةش ثَيشنياز د

 
 :مةبةست لةم زاراوانة  خوارةوة ماناكان  بةرامبةريانة بؤ مةبةست  اةم ياساية :ماددة  يةكةم

 .هةرَيم  كوردستان:هةرَيب : يةكةم
 .اةجنومةن  ِراذة  طشت  لة هةرَيمدا: اةجنومةن: دووةم
 .ك  اةجنومةن  ِراذة  طشت  لة هةرَيمداسةرؤ: سةرؤك  اةجنومةن: سَييةم

 بةش  دووةم
 دامةزراندن و ااماجنةكان

 : ماددة  دووةم
ليذنة ثَيشنياز دةكات كة اةجنومةن  ِراذة بة اةجنومةن  وةزيرانةوة بلكَ  لة هيات  اةوة  بـة ثةرلـةمان    

 :كوردستانةوة بلكَ  وش ماددةكةش بةم شَيوةية دابِريذرَيتةوة
اةجنومةن  ِراذة  طشـت  لـة هـةرَيم     )لة هةرَيمدا اةجنومةنَيك دادةمةزرَيت ثَي  دةطوترَ   :ماددة  دووةم

وش كةسـايةت  مةعنـةو  و سـةربةخؤي  دارايـ  و كـارطَيِر  خـؤ  دةبـَ   و سـةرؤكةكة  يـاخود          (كوردستان
 (.اةوة  دةسةاَلت  ثَيدةدات نوَينةرايةت  دةكات و بة اةجنومةن  وةزيرانةوة دةلكَ 

 : ددة  سَييةمما
 .ليذنة ثشتطري  ماددةكة دةكات و هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية
 بةش  سَييةم

 ثَيكهاتة  اةجنومةن و ميكانيزم  كاركردن
ليذنة ثَيشنياز دةكـات باسـ  ثسـثؤِرايةت  نـةكرَ ش تـةنيا بطـوترَ  بِروانامـة  زانكـؤ  هـةبَ ش بـةبَ             :يةكةم

 .اةوة  باس  ثسثِؤراتيةكان بكرَ 
ليذنة ثَيشنياز دةكات كة سةرؤك  ليذنـة بـة ثلـة  بريكـار  وةزراةت بـَ  و هَيطـر  سـةرؤكيش بـة         : مدووة

 .و اةندامان  اةجنومةنيش بة ثلة  بةِرَيوةبةر  طشت  بن( أ)ثلة  تايبةت  
الدرَيش كـة لـة كؤتـاي     ( مل كةض دةبَ  بؤ ثةسةند كردن  ثةرلةمان)ليذنة ثَيشنياز دةكات طوزارة  : سَييةم

 :بِرطةكةدا هاتووةو بةم شَيوية  خوراةوة دابِرَيذرَيتةوة
اةجنومةن  وةزيرانش سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  و اةندامةكان  بةثَيآ اةو مةرهانة  لـةم   :سَييةم)

 (.ياسايةدا هاتوون دةثاَليوَ 
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية :ضوارةم
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات :ثَينجةم
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لة دة ساَل كـةمد  )زياد بكرَ  و ماوة  ِراذةكة ( ِراذة)لة دوا  وشة  ( كردةن  و كار تَيدا كردن )طوزارة   -أ
دوو ساَل داشكَيندرَ  وش ثَيـنج  ( ماهستَير)وش سةبارةت بة هةَلطر  بِروانامة  ( ثازدة ساَل)لة هيات  ( نةبَ 

 .كةم بكرَيتةوة( دكتؤرا)ساَليش بؤ هةَلطر  بِروانامة  
ةشاندنةوة  اةم بِرطةيةش ضونكة ثَيويست بة مةره  تةمةن ناكاتش بةَلكو اةوةندة بـةس بَيـت كـة    هةَلو -ب

 .لة بِرطة  ثَينجةمدا لة مةره  ساَلةكان  ِراذةدا هاتووة
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية :شةشةم
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية: حةوتةم
 .رَيسا  طشت  هةيةش كة اةم مةسةلةية ضارةسةر دةكات اةم بِرطةية هةَلوةشَيتةوةش ضونكة لةوَ : هةشتةم

 :ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددة  ضوارةم بةم شَيوةية  خوراةوة دابِرَيذرَيتةوة
 بةش  سَييةم

 ثَيكهاتة  اةجنومةن و ميكانيزم  كاركردن
 : ماددة  ضوارةم

ــةم ــة     : يةك ــدام  خؤتةرخانك ــر  ســةرؤك و حــةوت اةن ــة ســةرؤك و هَيط ــةن ل ــة   اةجنوم ــدَ  لةوان ر ثَيك
 .بِروانامة  بةراي  زانكؤيان لةو ثسثؤرانةدا هةبَ ش كة ثةيوةند  بة كارو اةرك  اةجنومةن هةبَ 

 : دووةم
 .دةبَ ( بريكار  وةزارةت)سةرؤك بة ثلة   -أ

 .وةردةطرَ ( أ)هَيطر  سةرؤك بة ثلة  تايبةت  دةبَ  و مووضة  تايبةت   -ب
 .ة  بةِرَيوةبةر  طشت  دةبناةندامان  اةجنومةن بة ثل -ج

اةجنومــةن  وةزيــرانش ســةرؤك و هَيطرةكــة  و اةنــدامان  بــةثَي  مةرهــةكان  كــة لــةم ياســايةدا    :ســَييةم
 .هاتوون دةثاَلَيوَ 

لـةم ماددةيـةدا هـاتووةش بـةثَي  اـةم ميكانيزمـة  خـوارةوة        ( سـَييةم )اةو ثااَلوتنة  كة لة بِرطـة    :ضوارةم
 :دةبَيت

بيسـداو و بينـراو و   )ةزيران دةرطا  داوا ثَيشـكةش كـردن لـة هـةموو هؤيـةكان  ِراطةيانـدن       اةجنومةن  و -أ
 .بؤ ماوةيةك لة س  ِرؤذ زياتر نةبَيت ِرادةطةيةنَ ( خوَينراو

 .ِراطةياندنةكة هةموو مةرهةكان  ثااَلوتن  كة لةم ياسايةدا هاتوون ِرادةطةيةنَ  -ب
 :وة لة سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  و اةندامان  بَينةد ثَيويستة اةم مةرهانة  خوارة :ثَينجةم

ــارةزاي  -أ ــَ  خــاوةن ش ــات وش        يدةب ــةِرَيوة بب ــة ب ــةم فةرمانان ــت ا ــات بتوانَي ــة وا  ىَل بك ــت ك ــياو  وا بَي و ش
سـاَل كـةمد نـةبَ   و دوو    ( 11)خزمةتطوزاري  كردةن  و كاركردن  لة بوار  ثسثؤريةكةيدا هةبَيت كة لة 

كـةم  ( دكتـؤرا )و ثَيـنج سـاَليش بـؤ خـاوةن  بِروانامـة       ( ماهسـتَير )اوةية بؤ خاوةن  بِروانامة  ساَل لةو م
 .بكرَيتةوة
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 .دةبَ  خؤِرةوشت  باش بَيت -ب
 .نابَ  بة تاوانَيكش يان كةتنَيك  اابِرووبةر حوكب درابَ  -ج

ثَينج ساَل دادةمـةزرَين و   سةرؤك و هَيطر  سةرؤك و اةندامان  اةجنومةنش بةثَي  ياسا بؤ ماوة  :شةشةم
 .قابيل  نوَ  كردنةوةية بؤ يةكجار

سةرؤك  اةجنومةن دةسةاَلت  وةزير  تايبةمتةند بةكاردَينَ  لةوانة  ثةيوةنديدارن بة كاروبار   :حةوتةم
 .كارطَيِر  و داراي  تايبةت بة اةجنومةن

 : ماددة  ثَينجةم
 .ةو زجنرية  ماددةكان بةو ثَيية بطؤِردرَ ليذنة ثَيشنيازدةكات اةم ماددةية هةَلوةشَيتةو

 .هيض تَيبين  لةسةر نيية(: زجنريةكة  دةبَيتة ماددة  ثَينجةم)ماددة  شةشةم 
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات(: زجنريةكة  دةبَيتة ماددة  شةشةم)ماددة  حةوتةم 

 .بانطهَيشت بؤ كؤبوونةوة لةسةر داوا  سةرؤكش يان هَيطرةكة  دةبَ : يةكةم
بِريارةكان  اةجنومـةن بةزؤرينـة  اةنـدامان  دةبـَ  لـة هيـات  بـة زؤرينـة  ِرةهـا و ماددةكـة بـةم            : وةمدو

 :شَيوةية  خوراةوة دابِرَيذرَيتةوة
 : ماددة  شةشةم

 .اةجنومةن لة سةر داوا  سةرؤكش يان هَيطرةكة  كة سةرؤك اامادةنةبوو كؤدةبَيتةوة :يةكةم
ؤرينة  اةندامة اامادةبووةكان بةالن  كةم دةردةضن وش اةطةر دةنطـةكان  بِريارةكان  اةجنومةن بةز :دووةم

 .وةكو يةك بوونش اةوا اةو اليةنة ثةسةند دةكرَ  كة سةرؤك دةنط  لةطةَل داوة
 : ليذنة ثَيشنياز دةكات(: زجنريةكة  دةبَيتة ماددة  حةوتةم)ماددة  هةشتةم 

زيـاد بكـرَ    ( ِراذة  شارستان  و ميالك)و طوزارة  ( دانان طشت  بؤ هةرَيب لة كات )الدان  طوزارة  : يةكةم
 (.ياسا  ِراذة)لة دوا  
 (.ِراذة  طشت )مرَيتة دوا  طوزارة  ( زياد كردن  ِراذة)طوزارة  : دووةم
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نية: سَييةم
 .زياد بكرَ  بؤ كؤتاي  بِرطةكة( واليةنة ثةيوةنديدارةكان) طوزارة  : ضوارةم

 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية: َينجةمث
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية: شةشةم
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية: حةوتةم
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية: هةشتةم
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية: نؤيةم
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بِرطةكـة   لـة كؤتـاي   ( و بةرزكردنـةوة  بـؤ ثةرلـةمان  كوردسـتان و سـةرؤكايةت  هـةرَيب      )طـوزارة   : دةيةم
ش لةبـةر اـةوةي اـةم    (بة بةرزكردنةوة  ِراثؤرتةكة بؤ اةجنومةن  وةزيـران )البربَ  وش تةنيا اةوةندة بَينَ  

 .اةجنومةنة بة اةجنومةني وةزيرانةوة لكاوة
لــة دَيــِر  دووةمــ  ماددةكــة وش طــوزارة  ( ثةرلــةمان  كوردســتان و ســةرؤكايةت  هــةرَيب)البردنــ  : يــازدةم

 .زياد بكرَ  بؤ كؤتاي  بِرطةكة( ي تواناي مرؤيي و طةشةثَيدان  لة ِراذة  شارستان بةِرَيوةبردن)
لَيـك بـدرَين و بكرَيتـة دةقــي بِرطـة  دوازدةم لةطـةَل زيـاد كردنـ  طــوزراة         ( أوب)هةردووبرطـة   : دوازدةم

ــِر  يةكــةم دوا  اامــادةكرد ( بةهةماهــةنط  لةطــةَل وةزارةتــ  دارايــ  و اــابوور   ) ن  ثــرؤذة  بــؤ دوا  دَي
 .بودهة
 .هيض تَيبينةك  لةسةر نيية: سَيزدةم
 .هيض تَيبينةك  لةسةر نيية: ضواردةم

 :  مرَيتة سةر و بةم شَيوةية  خوارةوة بَي(ثازدةم)ثَيشنياز دةكةين برطةيةك بةزجنرية  
  لة راذةكةدا كة ياخود هةربابةتَيك  ترش كة ثةيوةنديدار بَي بة بةِرَيوةبردن  تواناي مرؤيي و طةشةثَيدان)

وش ليذنـة ثَيشـنياز دةكـات كـة مـاددة  حةوتـةم بـةم شـَيوةية  خـوارةوة          (اةجنومةن  وةزيران بؤ  دةنَيـريَ 
 :دابِرَيذَيتةوة

 
 بةش  ضوارةم

 اةركةكان  اةجنومةن
 :ماددة  حةوتةم

 :اةجنومةن اةم اةركانة  خوارةوة دةطرَيتة اةستؤ
ستان  وميالك و هَيبةهَي كردن  هةرضـيةك  ثةيوةنديـدارة بـة    هَيبةهَي كردن  ياسا  راذة  شار: يةكةم

 .فرمان  طشت  لة ياساكان  ديكة  ثةيوةنديدار
دامةزراندن و دووبارة دامةزراندنةوةو بةرزكردنـةوةو خسـتنة سـةر راذةوش اةمـةش تـةنيا لـة كـار         : دووةم

 .  دةبَيتتايبةت  اةجنومةن دةبَي وش لةسةر بنةما  ثَيوةر  ثيشةي  و لَيهاتووي
نةخشةكَيشان  كاروبار  فرمانة طشتيةكان و سةرثةرشت  كردن و ضـاودَير  كردنـ  لـة دةزطاكـان      : سَييةم

هةرَيب و نةخشة كَيشان  سياسةتةكان  راذة  طشت  و دةست نيشان كردن  هؤيةكان   هَيبـةهَي كردنـ  و   
 .هةَلسةنطاندن  ااست  هَيبةهَي كردنةكة 

ثرؤذةكــان  ياســاكان و ثَيــرةوة تايبةمتةنــد بــة رَيكخســنت وثةرةثَيــدان  كاروبــار   ثَيشــنيازكردن  : ضــوارةم
فرمانة طشتيةكان و دةربِرين  ِرا لةبارةيـةوة بـة هةماهـةنط  كـردن لةطـةَل وةزارةتـ  دارايـ  و اـابوور  و         

 .اليةنة ثةيوةندارةكان
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ــةلك     : ثَينجــةم ــة ن ــةكان و اليةن ــؤ وةزارةت ــان  ب ــةىل فرم ــي هةيك ــادة كردن ــةموو  اام ــة وةزارةت و ه اوةكان ب
 .دةزطايةكش كة فرمان  طشت  تَيدابَيت وش اةمةش بةهةماهةنط  دةبَيت لةطةَل اليةنة ثةيوةنداركاندا

وةسف كردن  فرمانـة طشـتيةكان و مةرهـةكان  ثِركردنـةوة  بةهةماهـةنط  كـردن لةطـةَل دةزطـا         : شةشةم
 .ةكان  ديكةتايبةكان لة وةزارةت  ثالندانان و اليةنة ثةيوةندار

ــؤ فةرمانبــةران  هــةرَيب وش     : حةوتــةم ــةكات  راذةدا ب نةخشةكَيشــان  سياســةت  شــياندن و مةشــ  كــردن ل
 .اةمةش بة هةماهةنط  دةبَيت لةطةَل وةزارةت  ثالندانان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان  ديكةدا

هاوسـةنط  لـةنَيوان ذمـارة      دانان  سياسةت و بةرزةفتكار  وا كة دةستةبةر بَيت بؤ بـةديهَينان  : هةشتةم
 .فةرمانبةران لة فةرمانطة هياوازةكان  هةرَيب و اليةنة ثةيوةنديدارةكان  ديكةدا

دةسـتكردن بـة لَيكؤَلينـةوةو اةجنامـدان  اـةو باسـانة  كـة ثةيوةنديـدارن بـة ثةرةثَيـدان  فرمـان             : نؤيةم
وةنـدارةكان لـة هةرَيمـداوش اةمـةش بـة      طشت  و ثَيشكةش كردنـ  راسـثاردةكان لةبارةيانـةوة بـؤ اليةنـة ثةي     

 .هةماهةنط  دةبَي لةطةَل وةزارةتة تايبةمتةندةكان
اامــادةكردن  راثــؤرت  ســاينة لــةبارة  كارةكــان  اةجنومــةنش كــة اةجنامــةكان  ثَيداضــوونةوة بــؤ     : دةيــةم

ة  ااسـت  راذة   كارةكان  دامةزراندن و راسـثاردةكان  تَيـدابَيش كـة بـة ثَيويسـت  دةزانـَي بـؤ بـةرز كردنـةو         
 .طشت  و بةرزكردنةوة  بؤ اةجنومةن  وةزيران

اامــادةكردن  راثــؤرت  ســاينة لــةبارة  هــةر وةزارةتَيــكش يــاخود اليــةن  نــةلكاو بــةوةزارةت و          : يــازدةم
بةرزكردنةوة  بؤ اةجنومةن  وةزيرانش كة راسثاردةكان و ثَيشنيازة ثَيويستةكان  بؤ دةسـتةبةركردن  هـَي   

 .كارةكاني بة رَيكوثَيكي و بةِرَيوةبردن  تواناي مرؤيي و طةشةثَيدان  لة راذة  طشتيدابةهَي كردني 
اامادة كردنـ  ثـِرؤذة  بودهـة  اةجنومـةن تـاكو لـة نـاو بودهـة  طشـت  هةرَيمـدا دابنرَيـتش بـة             : دوازدةم

كان لـةبارة  ثـرؤذة    هةماهةنط  لةطةَل وةزارةت  داراي  و اابوور  و لَيكؤَلينةوة  ثَيشنيازةكان  وةزارةتة
ياسا  بودهة  هةرَيب اةوة  ثةيوةنديدارة بة تةرخان كردن  ثارة  ثَيويست بؤ فةرمانبـةران و خـةره    

 .كارطَيِري  و ثةسند كردن  و ثَيشكةش كردن  بة اةجنومةن  وةزيران
ةكان  كـــة هَيبـــةهَي كردنـــ  رَي ثَيـــوو لَيكؤَلينـــةوةو اامـــاركردن و ثَيشـــكةش كردنـــ  ثَيشـــنياز: ســـَيزدةم

ثةيوةندارن بة هَينانةد  هاوكَيشةي  لة نَيوان هةيكةىل مووضةكان و نَيوان ااست  ذيان و طوزةران  طشـت ش  
لةبةر رؤشناي  تَيضوو  ذيان و طوزةران و نرخ  كايو خزمةتطوزارييةكان و ثَيوانة اابوورييةكان و دةسـت  

ان  طشــتيداش بــة هةماهــةنط  لةطــةَل اليةنــة  نيشــان كردنــ  رادة  نــزم بــؤ ذيــان و طــوزةران  تــاك لــة فرمــ 
 .ثةيوةنديدارةكاندا 

اةجنومةن بؤ  هةية توانستةكان  اةو كةسـانة  كـة مةبةسـتة دابـةزرَينش يـاخود دابةزرَينـةوة       : ضواردةم
تاق  بكاتةوةش ض بة بةرةو رووبوونةوةش ياخود بة اةزموون  بةنووسـني بـَيش يـاخود بـة هـةردووكيانش تـاكو       

شـياويان بزانَيـتش اـةوةي راذةي ثَيشـووي هـةبَيت لـة فـةرمانَيك كـة تَييـدا ضةسـثا بَيـتش يــاخود            سـيفةت و  
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بِروانامةي بااَلي هةبَيت بةدةر دةكرَينش مةطةر ذمارة  اةوانة  داوايان كردووة دابةزرَين لة فرمانطـةكانش  
 .كة ثَيويستة ثِربكرينةوة ثدبن لة ذمارة  اةو فرمانانة

ةتَيك  تر كة ثةيوةنديداربَي بة بةِرَيوةبردن  تواناي مرؤيي و طةشـة ثَيـدان  لـة راذةكـةداش     هةر باب: ثازدةم
 .كة اةجنومةن  وةزيران بؤ  دةنَيرَي

 
 بةش  ثَينجةم

 هةيكةىل رَيكخسنت
 .هيج تَيبينيةك  لةسةر نيية( زجنريةكةي دةبَيتة ماددة  هةشتةم: )ماددة  نؤيةم
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات( تة ماددة  نؤيةمزجنريةكةي دةبَي: )ماددة  دةيةم

ســاَلةكان  راذة  البــربَيش ضــونكة بنــةما  طشــت  هةيــة بــؤ دامةزرانــدن  بةِرَيوةبــةرة طشــتيةكان و   : يةكــةم
 :بِرطةكة بةم شَيوةية  خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة

لة ماددة  ( م و ضوارةم يةكةم و دووةم و سَيية)اةو فرمانطانة  كة دةق  ناوةكانيان لة بةندةكان  : يةكةم
دةيةمدا لةم ياسايةدا هاتووةش بةِرَيوةبةرَيك  طشت  بةِرَيوةيان دةباتش كة بِروانامة  بةراي  زانكـؤ  بـةالن    

 .كةم هةبَيت و خاوةن شارةزاي  وثسثؤري  بَيت
 .هيج تَيبينةك  لةسةر نيية: دووةم
  كؤتاي ش ضـونكة اـةم ماددةيـة لـة ثَيكهاتـةكان       اةم بِرطةية بطوازرَيتةوة بؤ ماددةيةك  سةربةخؤ: سَييةم

 .اةجنومةنةوة لةخؤ دةطرَي
اةم بِرطةية البربَيش ثَيشنياز دةكةين دوو ماددة  ديكة بة زجنرية  ماددة  دةيةم و يازدةم مرَيتة : ضوارةم

 .سةر  و زجنرية  ماددةكان بةم شَيوةية خوارةوة بطؤِردرَي
 :ماددة  دةيةم

 .رةو  ناوخؤ  تايبةت بة اةجنومةناامادة كردن  ثَي
 :ماددة  يازدةم

اةجنومةن بؤ  هةية بةِرَيوةرايةت ش يان هؤبةش يان بةشةكان لة كات  ثَيويستدا لة نوَي دابـةزرَين ش يـاخود   
 .لَيكيان بدات

لةدواي دةبَيتة زجنريةي ماددةي دوازدةمش ليذنة ثَيشنياز دةكات بة زياد كردني وشةي بِريار : ماددةي يازدةم
 :وشةي ياساييش ماددةكة بةم شَيوةيةي خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة

 
 :ماددة  دوازدةم

 .كار بةهيج دةقَيك  ياساي  يان بِريارَيك ناكرَي كة ناكؤك بَيت لةطةَل حوكمةكان  اةم ياساية
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ردن  دوا  دةبَيتــة زجنــرية  مــاددة  ســَيزدةمش ليذنــة ثَيشــنياز دةكــات مــاوة  هَيبــةهَيك  : مــاددة  دوازدةم
 .و ماددةكة بةم شَيوةية  خوارةوة دابِرَيذريتةوة(نةوةد رؤذ)بَيت لة هيات  ( شةست رؤذ)تَيثةِربوون  

 :ماددة  سَيزدةم
دا (وةقـااَ  كوردسـتان  )شةسـت رؤذ لـة رؤذي بآلوكردنـةوة  لـة رؤذنامـة  فـةرم        (91)اةم ياسـاية دوا   
 .هَيبةهَي دةكرَيت

 .هيج تَيبنيةكيان لةسةر نيية: ن هؤية ثَيويستةكان  دةرضوواند
تكاية بفةرموون و دةق  ثرؤذة اةسليةكةو را  لَيذنة لةبارةيةوة مةنة بةردةم ثةرلةمانش بؤ را  شـياو لـة   

 .بارةيةوةو دةنطدان لةسةر ش لةطةَل رَيزمانداش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة عةرةبيةكةش موَيننةوة
 :ان ناصح حةيدةريبةِرَيز شَيرو

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمان

اَيستا دةقي راثؤرتي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ثرؤذةي اةجنومةني راذة لة هةرَيمي كوردستان بة زمـاني  
 :عةرةبي دةخوَينمةوة

 العراق -رئااة برملان كورداتان / اىل
 العراق -دمة العامة يف اقليم كورداتان تقرير  و  مشروع قانون  لس اخل/ م

كاوردت املصاادف    1211/طواَلن/16و19و 15عقدت جلنة الشؤون القانونية اليلة من االجتماعات يف االيام 
( العاراق  - لس اخلدمة العامة يف اقليم كورداتان )امليسدية لدرااة مشروع قانون  8/5/1111و5و2ليوم 

العضااء الربملاان واحملاا  اىل جلنتناا بعاد القاراءة األوىل لاا يف الربملاان  لياتا          املقدم مان قبال العادد القاانوني     
 :وبعد الدرااة، تقدم اللجنة مقرت اتها بالشهل اآلتي 16/3/1111يف ( 1)االعتيادية املرقمة 

 العراق -مشروع قانون  لس اخلدمة العامة يف اقليم كورداتان 
 ال صل االو 
 التعاريف

( اهليئة)من املادة لعدم تهرار تعبري ( ثالثا)تقرتح اللجنة اعادة رياغة مقدمة املادة  يف ال قرة : املادة االوىل
 :يف مواد وفقرات املشروع، وتقرتح اعادة رياغة املادة بالشهل اآلتي

 :يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعاني املبينة ازائها الغراا ذيا القانون: املادة االوىل 
 .العراق –اقليم كورداتان : االقليم: اواًل

 . لس اخلدمة العامة يف االقليم: اجمللس: ثانيًا
 .رئيس  لس اخلدمة العامة يف االقليم: رئيس اجمللس: ثالثًا
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 ال صل الثاني
 التغايس واالذداف

 : املادة الثانية
ان كوردااتان واعاادة راياغة    تقرتح اللجنة ان يرتبط  لس اخلدمة بامجلس الوزراء بداًل مان ارتباطاا بربملا   

 :املادة بالشهل اآلتي
ويتمتااع (  لااس اخلدمااة العامااة يف اقلاايم كورداااتان  )يؤاااس يف االقلاايم  لااس يياامى بااا  : املااادة الثانيااة)

 (.بالشخصية املعنوية واالاتقس  املالي واالدارت وميثلا رئييا او من خيولا ويرتبط بمجلس الوزراء
 .ة املادة وال توجد عليها اية مس ظةتؤيد اللجن: املادة الثالثة

 
 ال صل الثالع

 ذيهل اجمللس وآلية العمل
 : املادة الرابعة

تقرتح اللجنة عدم ذكار االختصاراات وا اا االكت ااء باان يهاون  اراًس علاى شاهادة جامعياة دون ذكار            : اوال
 .االختصارات

واعضااء  ( أ)ائاب الارئيس بدرجاة خاراة     تقرتح اللجنة ان يهون رئيس اجمللس بدرجاة وكيال وزارة ون  : ثانيا
 .اجمللس بدرجة مدير عام

الواردة يف نهاياة ال قارة واعاادة راياغتها     ( وخيضع ملصادقة برملان كورداتان)تقرتح اللجنة الغاء عبارة : ثالثا
 :بالشهل اآلتي

 (.لقانونيرشح  لس الوزراء رئيس اجمللس ونائبا واالعضاء وفقًا للشرو  الواردة يف ذيا ا: ثالثا)
 .ال توجد عليها اية مس ظة: رابعا

 :تقرتح اللجنة: خاميا
بدال ( تال تقل عن عشر انوا)وجعل مدة اخلدمة ( خدمة)اىل ما بعد كلمة ( فعلية ومماراة)ا افة عبارة  -أ

  من ذي  املدة انت  بالنيبة حلاملي شهادة املاجيتري وسس انوات بالنيبة وتنز( سية عشرة انة)من 
 .املي شهادة الدكتورا حل
الغاء ذي  ال قرة نظرًا لعدم احلاجة اىل شر  العمر وا اا االكت ااء بماا ورد يف ال قارة الياابعة مان شار          -ب

 .انوات اخلدمة
 .ال توجد عليها اية مس ظة: ااداا
 .ال توجد عليها اية مس ظة: اابعا
 .امليغلةالغاء ذي  ال قرة الن ذنا  قواعد عامة تعاجل ذي  : ثامنا

 :تقرتح اللجنة اعادة رياغة املادة الرابعة بالشهل اآلتي
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 ال صل الثالع

 ذيهل اجمللس وآلية العمل
 : املادة الرابعة

يتهون اجمللس من الرئيس ونائب الرئيس وابعة اعضاء مت رغ  ممن حيملون شهادة جامعية اولياة يف  : اواًل
 .االختصارات ذات العسقة بمهام اجمللس

 :ثانيًا
 (.وكيل وزارة)يهون الرئيس بدرجة  -أ 
 (. أ)يهون نائب الرئيس بدرجة خارة ويتقا ى راتب الدرجة اخلارة  -ب
 .يهون اعضاء اجمللس بدرجة مدير عام -ج

 .يرشح  لس الوزراء رئيس اجمللس ونائبا واالعضاء وفقًا للشرو  الواردة يف ذيا القانون: ثالثًا
 :من ذي  املادة وفق اآللية اآلتية( ثالثًا)رد ذكر  يف ال قرة يهون الرتشيح الوا: رابعًا

، ول رتة ال تزيد (املرئي وامليموع واملقروء)يعلن  لس الوزراء عن فتح باب التقدم يف مجيع واائل االعسم  -أ
 .على ثسث  يومًا

 .يتضمن االعسن كل شرو  املرشح  الواردة يف ذيا القانون -ب
 :وفر يف رئيس اجمللس ونائبا واالعضاء الشرو  اآلتيةرب ان يت: خاميا

ان يهون من ذوت اخلربة واله اءة اليت تؤذلا لشغل ذي  الوظي ة وممن لا خدمة فعلياة وممارااة يف  اا      -أ
اختصارا مدة ال تقل عن عشر انوات وتنز  من ذي  املدة انت  بالنيبة حلاملي شهادة اجملااتري وساس  

 .دة الدكتورا انوات حلاملي شها
 .ان يهون  ين اليرية واليلو  -ب
 . اال يهون حمهوما عليا  ناية او جنحة تلة بالشرف -ج

يع  الرئيس ونائب الارئيس واعضااء اجمللاس وفاق القاانون ملادة ساس اانوات قابلاة للتجدياد ملارة            : ااداا
 .وا دة
 .لشؤون االدارية واملالية اخلارة باجمللسميارس رئيس اجمللس رس ية الوزير املخت  فيما يتعلق با: اابعا

 : املادة اخلامية
 .تقرتح اللجنة الغاء ذي  املادة وتغيري تيليل املواد تبعا ليلك

 .ال توجد عليها اية مس ظة(: وتصبح بتيليل املادة اخلامية: )املادة الياداة
 :تقرتح اللجنة(: وتصبح بتيليل املادة الياداة: )املادة اليابعة

 .ان تهون الدعوة لعقد االجتماع بناء على طلب رئيس اجمللس او نائبا: اواًل
 .قرارات اجمللس تصدر باغلبية اعضائا بداًل من االغلبية املطلقة: ثانيًا
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 :واعادة رياغة املادة بالشهل اآلتي
 :املادة الياداة)

 .رتمع اجمللس بدعوة من رئييا او نائبا عند غياب الرئيس: اواًل
تصدر قرارات اجمللس باغلبية اعضائا احلا رين على االقل واذا تياوت االراوات يارجح اجلاناب الايت     : ثانيًا

 (.روت معا الرئيس
 

 ال صل الرابع
 مهام اجمللس

 :تقرتح اللجنة(: وتصبح بتيليل املادة اليابعة: )املادة الثامنة
 (.قانون اخلدمة)اىل ما بعد ( دنية واملس اخلدمة امل)وا افة ( العامة لسقليم عند تشريعا) يف عبارة : ًاوال

 (.اخلدمة العامة)اىل ما بعد عبارة ( وإ افة اخلدمة)ا افة عبارة : ًثانيا
 .ال توجد عليها اية مس ظة: ًثالثا
 .اىل نهاية ال قرة( واجلهات ذات العسقة)ا افة عبارة : ًرابعا

 .ال توجد عليها اية مس ظة: خاميًا
 .ليها اية مس ظةال توجد ع: ًااداا
 .ال توجد عليها اية مس ظة: ًاابعا
 .ال توجد عليها اية مس ظة: ثامنًا
 .ال توجد عليها اية مس ظة: تااعًا
يف نهاية ال قرة وا ا االكت اء برفع التقرير ( ورفعا اىل برملان كورداتان ورئااة االقليم) يف عبارة : عاشرًا

 .يا اجمللس بمجلس الوزراءاىل  لس الوزراء، نظرا الرتبا  ذ
وادارة املوارد )يف اليطر الثاني من املادة، وا افة عبارة ( برملان كورداتان ورئااة االقليم) يف  : ادت عشر

 .اىل نهاية ال قرة( البشرية وتنميتها يف اخلدمة املدنية
التنييق مع وزارة املالياة  ب)وجعلها متنا لل قرة ثاني عشر مع ا افة عبارة ( أوب)دمج ال قرت   :ثاني عشر
 .اىل ما بعد اليطر االو  بعد اعداد مشروع املوازنة( واالقتصاد
 .ال توجد عليها مس ظة :ثالع عشر
 .ال توجد عليها مس ظة :رابع عشر

 :وبالشهل اآلتي( خامس عشر)نقرتح ا افة فقرة بتيليل ال قرة 
 (.ا يف اخلدمة حييلها اليا  لس الوزراءات مو وع آخر يتعلق بادارة املوارد البشرية وتنميته)

 :تقرتح اللجنة اعادة رياغة املادة اليابعة بالشهل اآلتي
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 ال صل الرابع
 مهام اجمللس

 :يتوىل اجمللس املهام اآلتية: املادة اليابعة
رى ذات تن يي قانون اخلدمة املدنياة واملاس  وتن ياي كال ماا يتعلاق بالوظي اة العاماة يف القاوان  االخا          : اواًل

 .العسقة
التعي  واعادة التعي  والرتقية يف اخلدمة العامة وا افة اخلدمة ويهاون ذلاك مان اختصااص اجمللاس      : ثانيًا

 . صرًا وعلى اااس املعايري املهنية واله اءة
ختطيط شؤون الوظي ة العامة واالشاراف والرقاباة عليهاا يف مؤاياات االقلايم وراام اياااات اخلدماة         : ثالثا
 . ة و ديد واائل تن ييذا وتقييم ميتوى االجنازالعام
اقرتاح مشروعات القوان  واالنظمة اخلارة بتنظيم وتطوير شؤون الوظي ة العامة واباداء الارأت فيهاا    : رابعا

 .بالتنييق مع وزارة املالية واالقتصاد واجلهات ذات العسقة
تبطااة بااوزارة وكاال مؤايااة فيهااا وظي ااة عامااة  اعااداد اهليهاال الااوظي ي للااوزارات واجلهااات غااري املر: خاميااًا

 .وبالتنييق مع اجلهات املعنية
ورف الوظائف العاماة وشارو  اشاغاهلا بالتنيايق ماع األجهازة املختصاة يف وزارة التخطايط واجلهاات          : ااداًا

 .األخرى ذات العسقة
وزارة التخطايط واجلهاات    رام ايااة التغذيل والتدريب أثناء اخلدمة ملوظ ي االقلايم وبالتنيايق ماع   : اابعًا

 .االخرى ذات العسقة
و ع الييااات والضوابط اله يلة بتحقيق التوازن ب  عدد املوظ   يف دوائر االقلايم املختل اة وبا     : ثامنًا

 .اخلدمة املؤداة
ت إجاراء الدرااااات والبحاون املتعلقااة بتطاوير الوظي اة العامااة وتقاديم التوراايات يف شاغنها اىل اجلهااا      : تاااعاً 

 .املعنية يف االقليم وبالتنييق مع الوزارات املختصة
اعداد تقرير انوت عن اعماا  اجمللاس يتضامن نتاائج املراجعاة لعملياات التوظياف والتورايات الايت          : عاشرا

 .يراذا  رورية لرفع ميتوى اخلدمة العامة ورفعا اىل  لس الوزراء
مرتبطة بوزارة ورفعا اىل  لس الاوزراء يتضامن   اعداد تقرير انوت عن كل وزارة او جهة غري :  ادت عشر

 .التوريات واملقرت ات السزمة لضمان  ين اداء العمل وادارة املوارد البشرية وتنميتها يف اخلدمة العامة
اعااداد مشااروع موازنااة اجمللااس لاادرجها يف املوازنااة العامااة لسقلاايم بالتنياايق مااع وزارة املاليااة    : ثاااني عشاار

قرت ات الوزارات  و  مشروع قانون موازناة االقلايم فيماا يتعلاق باالعتماادات املطلوباة       واالقتصاد ودرااة م
 .للموظ   والن قات االدارية واملوافقة عليها وتقدميها اىل  لس الوزراء
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اجراء امليو ات والدرااات واال صاءات وتقديم املقرت اات املتعلقاة بتحقياق التاوازن با  ذيهال       : ثالع عشر
 امليتوى املعيشاي العاام يف  اوء تهااليف املعيشاة واااعار اليالع واخلادمات واملعاايري االقتصاادية           الرواتب وب 

 .و ديد احلد االدنى ملعيشة ال رد يف الوظي ة العامة بالتنييق مع اجلهات املختصة
تحااان للمجلااس اختبااار مااؤذست االشااخاص املااراد تعيياانهم او اعااادة تعيياانهم باملقابلااة او باالم   : رابااع عشاار

اتهم ويياتثنى مان ذلاك مان لاا خدماة ااابقة يف وظي اة         ياقا التحريرت او بهما معا للوقوف على ر اتهم ول
مثبت فيهاا او حيمال شاهادة علياا اال اذا كاان عادد املتقادم  للوظاائف املطلاوب اشاغاهلا اكثار مان عادد تلاك               

 .الوظائف
 .تها يف اخلدمة حييلها اليا  لس الوزراءات مو وع آخر يتعلق بادارة املوارد البشرية وتنمي: خامس عشر

 
 ال صل اخلامس
 اهليهل التنظيمي

 .ال توجد عليها اية مس ظة(: وتصبح بتيليل املادة الثامنة: )املادة التااعة
 :تقرتح اللجنة(: وتصبح بتيليل املادة التااعة: )املادة العاشرة

 .  املدراء العام يف انوات اخلدمة نظرًا لوجود قواعد عامة لتعي : اواًل
 :واعادة رياغة ال قرة بالشهل اآلتي

مان ذايا القاانون    ( اواًل وثانيًا وثالثاا ورابعاا مان املاادة العاشارة     )يدير الدوائر املنصوص عليها يف البنود : اواًل)
 .مدير عام  ارل على شهادة جامعية اولية على االقل ومن ذوت اخلربة واالختصاص

 .مس ظةال توجد عليها : ثانيًا
 .نقل ذي  ال قرة اىل مادة ميتقلة  من اال هام اخلتامية الن ذي  املادة تتناو  تشهيست اجمللس: ثالثًا
 .الغاء ذي  ال قرة: رابعًا

 :نقرتح ا افة مادت  بتيليل املادة العاشرة واحلادية عشرة وتغيري تيليل املواد تبعا ليلك بالشهل اآلتي
 .نظام الداخلي اخلاص باجمللساعداد ال: املادة العاشرة)

 :املادة احلادية عشرة
 (.للمجلس ااتحدان او الغاء او دمج مديريات او شعب او اقيام عند االقتضاء

 (: وتصبح بتيليل املادة الثانية عشرة: )املادة  احلادية عشرة
 :لشهل اآلتيواعادة رياغة املادة با( قانوني)اىل ما بعد كلمة ( قرار)تقرتح اللجنة ا افة كلمة 

 (.ال يعمل بغت ن  قانوني او قرار يتعارا مع ا هام ذيا القانون: املادة الثانية عشرة)
 (: وتصبح بتيليل املادة الثالثة عشرة: )املادة  الثانية عشرة

واعادة راياغة املاادة بالشاهل    ( تيع  يوما) بداًل من ( ات  يوما)تقرتح اللجنة جعل مدة الن اذ بعد مضي 
 :اآلتي
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) اات  يوماًا مان تااريخ نشار  يف اجلريادة الرمسياة        ( 91)ين ي ذيا القانون بعد مضي : املادة الثالثة عشرة
 ( .وقائع كورداتان
 .ال توجد عليها مس ظة: االاباب املوجبة

راج  الت ضل باالطسع وعرا أرال املشاروع ورأت اللجناة القانونياة بشاغنا علاى الربملاان للمناقشاة وأباداء          
 .ى املنااب والتصويت، مع التقديرالرأ

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش ليذنةي دارايي راثؤرتتان موَيننةوة
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .راثؤرتي ليذنةي دارايي تةنها بة زماني كورديية

 
 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان/ بؤ

 (22)كؤنووسي ذمارة / ب
 

( 31/3/1111)لـة بـةرواري   ( 323/ك)ااماذة بة نووسراوي بةِرَيوةبةرايـةتي كاروبـاري ثةرلـةمان ذمـارة     
ي (1)ش كة لة دانيشتين ذمارة (اةجنومةني راذةي طشَ لة هةرَيمي كوردستان)دةربارةي دةقي ثرؤذة ياساي 
يةكـةمي بـؤ كـردووةش بـؤ     ثةرلةماني كوردسـتان خوَيندنـةوةي   ( 16/3/1111)رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 
ش بــؤ (ش12/2/1111)هــةمني كؤبوونــةوةي ااســايي خــؤي اةجنامــدا لــة   (21)اــةم مةبةســتة ليذنةكــةمان  

 :لَيكؤَلينةوةو بِرياردان لةسةر ثرؤذة ياساي ناوبراو وش بةزؤرينةي دةن  طةيشتنة اةم بِريارانةي خوارةوة
 بِريار

 .دةربارةي ماددةي يةكةمش ثةسندة: يةكةم
ويارتبط  )بـؤ  ( ويرتبط بربملان كوردااتان )دةربارةي ماددةي دووةمش دةستةواذةي كؤتايي بطؤِرَيت لة  :دووةم

 (.برئااة  لس الوزراء
 :دةربارةي ماددةي سَييةم: سَيةم

 .ثةسندة( اواًل)لة  -1
 :ةوةشوَينةكةي بطؤِرَيت لة دةستةواذة ياساييةكةش بةم شَيوةيةي خوار( االشراف)وشةي ( ثانيًا)لة  -1
 (.ختطيط واشراف شؤون الوظي ة العامة والرقابة عليها: ثانيًا)
 .لة دةستةواذة ياساييةكة البربَي( االجتماعية)وشةي ( ثالثًا)لة  -3

 :دةربارةي ماددةي ضوارةم: ضوارةم
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 (.سية اعضاء مت رغ )ببَيت بة ( ابعة اعضاء مت رغ )دةستةواذةي ( اواًل)لة  -1
 .ندةثةس( ثانيًا)لة  -1
وخيضاع رئايس اجمللاس ونائباا     )بطؤِرَيـت بـؤ   ( وخيضع ملصادقة برملان كوردااتان )دةستةواذةي ( ثالثًا)لة  -3

 (.ملصادقة برملان كورداتان
 (.التقل عن ثسث  يومًا)بطؤِرَيت بؤ ( التزيد على ثسث  يومًا)دةستةواذةي ( أ/رابعًا)لة  -2
 (.التعي  شرو )بطؤِرَيت بؤ ( ملرشح ا شرو  كل)دةستةواذةي ( ب/رابعًا)لة  -5
 .ثةسندة( أ، ب، ج/ خاميًا)لة بِرطةكاني  -9
 (.جرمية تلة بالشرف)بطؤِرَيت بؤ ( جنحة تلة بالشرف)دةستةواذةي ( د/خاميًا)دةربارةي  -2
 :بةم شَيوةية( خاميًا)بِرطةيةك زياد بكرَيت بؤ  -8
 .ان يهون من ااكين االقليم -ذا

 :بارةي ماددةي ثَينجةمدةر: ثَينجةم
 (.يؤدت رئيس اجمللس اليم )بطؤِرَيت بؤ ( يؤدت رئيس اجمللس ونائبا اليم )دةستةواذةي -1
 (.واالخسص دون التحيز)............ زياد بكرَي بؤ ( دون التحيز)وشةي  -1

 .دةربارةي ماددةي شةشةمش ثةسندة: شةشةم
 :دةربارةي ماددةي حةوتةم: حةوتةم

 (.حبضور ثسثة اعضاء)بطؤِرَيت بؤ ( حبضور سية اعضاء)دةستةواذةي ( اواًل)لة 
 .دةربارةي ماددةي هةشتةمش ثةسندة: هةشتةم
 .دةربارةي ماددةي نؤيةمش ثةسندة: نؤيةم
 .دةربارةي ماددةي دةيةمش ثةسندة: دةيةم
 .دةربارةي ماددةي يازدةمش ثةسندة: يازدةم
 .ثةسندةدةربارةي ماددةي دوازدةمش : دوازدةم
 .ش ثةسندة(االاباب املوجبة)دةربارةي : سَيزدةم

 .بةم هؤرة كؤنووس داخراش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي ياسايي اَيستا ماددةي يةكةم لـة اةسـَلي ثرؤذةكـة بـة زمـاني كـوردي و عـةرةبي موَيننـةوةش ثاشـان          
 .رةاي ليذنةكان لةسةري بدةنش فةرموو
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 :َير حممودبةِرَيز حممد دل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ثرؤذة ياساي اةجنومةني راذةي طشَ لة هةرَيمدا
 بةشي يةكةم
 ثَيناسةكان

 :مةبةست لةم زاراوانةي دادَين ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسَ اةم ياساية: ماددةي يةكةم
 .اةجنومةني راذةي طشَ لة هةرَيمي كوردستان: اةجنومةن: يةكةم
 .سةرؤكي اةجنومةني راذةي طشَ لة هةرَيب: سةرؤكي اةجنومةن: دووةم
 .دةستةي سةؤكايةتي اةجنومةني راذةي طشَ لة هةرَيب: دةستة: سَييةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبيش موَيننةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 مشروع قانون

 إقليم كورداتان  لس اخلدمة العامة يف
 ال صل األو 
 التعاريف

 :يقصد باملصطلحات االتية املعاني املبينة ازاءذا :(1)املادة 
 . لس اخلدمة العامة يف إقليم كورداتان: اجمللس: أواًل

 .رئيس  لس اخلدمة العامة يف االقليم: رئيس اجمللس: ثانيًا
 .القليمذيئة رئااة  لس اخلدمة العامة يف ا: اهليئة: ثالثًا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي رةايتان

 :بةرِةَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ايَادةي صيا ةي موقةدميةي ماددةكةمان كردووة/ اَيمة دوو موالحةزةمان هةيةش يةكةميان
هةيئـة اةسـَلةن لـة مةشـروعةكةدا     حةزئ فةقةرةي سَييةممان كردووةش لةبةر اـةوةي تـةعبريي   / دووةميان

 :نييةش بؤية اَيمة هارَيكي تر ايَادةي صيا ةمان كردؤتةوة بةم شَيوةية
 :مةبةست لةم زاراوانة  خوارةوة ماناكان  بةرامبةريانة بؤ مةبةست  اةم ياساية :ماددة  يةكةم

 .عَيراق -هةرَيم  كوردستان : هةرَيب: يةكةم
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 .ذة  طشت  لة هةرَيمدااةجنومةن  ِرا: اةجنومةن: دووةم
 .سةرؤك  اةجنومةن  ِراذة  طشت  لة هةرَيمدا: سةرؤك  اةجنومةن: سَييةم

 :عةرةبيةكةشي بةم شَيوةية ايَادةي صيا ةي كراوتةوة
 :يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعاني املبينة ازائها الغراا ذيا القانون: املادة االوىل

 .العراق –تان اقليم كوردا: االقليم: اواًل
 . لس اخلدمة العامة يف االقليم: اجمللس: ثانيًا
 .رئيس  لس اخلدمة العامة يف االقليم: رئيس اجمللس: ثالثًا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اددةي يةكةم نييةو ثةسندة لةاليش سوثاسليذنةي دارايي هيض تَيبينيةكي دةربارةي م
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشةكي بةخَيرهاتين هةنابي وةزيرو مونةسةقي نَيوان ثةرلةمان و وةزارةتيش دةكةينش كاك كاوة رةايتان 
 .لةسةر اةو ماددةية

 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل رةاي ليذنةي قانوننيش كة دةبَيت اةوةي يةكةم اي ليب زياد بكرَيت
اةوةي كة لة هةيئـةت نووسـراوةش اـةو هةيئةتـة هـيض شـوَينَيك و هـيض كـارَيكي نييـة لةقانونةكـةش           / دووةم

ي تـر لـة   سةالحياتي  نييةش لةبةر اةوة زيـادةش لـة حاَلةتَيكـدا هـةبَيتش اةطـةر كاتَيـك اـةم مةهليسـة خـةَلك         
دةرةوةي مةهليســةكة بةشــدار بَيــت تيايــداش لــة ديــواني وةزارةتــةكاني تــرش بــةاَلم لةبــةر اــةوةي اــةم خــؤي  

 .مةهليسةكة خؤيةتيش هيض سةالحياتَيك نيية بؤ اةوةش كةواتة اةو هةيئةتة زيادة لَيرةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

َي لةسـةر مـاددةي يةكـةم و نـاوي ثرؤذةكـة دةيـةوَيت قسـة        سوثاسش اةنداماني بةِرَيزي ثةرلـةمانش اَيسـتا كـ   
بكات؟ ناويان دةنووسـنيش اـةم بةِرَيزانـةي ناويـان تؤمـار كـردووةش دةيانـة وَيـت موداخةلـة بكـةنش رَيـزداران            

ش بــةيان امحــدش عبدالســالم بــةرواريش هــاوِراز  عثمااانش رَيبــاز فتــاحش ســيوةيل طاااذربــةفرين حســنيش مجــال )
ةية؟ نييةش بةِرَيزانش ضوار دةقي ة كات تةحديـد دةكـةينش تكايـة ايلتيـزام بـة وةخـت       ش كةسي تر ه(خؤشناو

بكةن و تيكراريش نةبَيتش تيكرار هةبَيت مةهبورين راتان بطرينش تكاية هةوَل بدةن طوَيتان لة يةك بَيـتش  
 .بؤ اةوةي تيكرار نةبَيتش فةرموو بةفرين خان
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 :بةِرَيز بةفرين حسني خةليفة
 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة

ديارة من سةرةتا قسةم لةسةر ناوي ثرؤذةكة هةيةش اةجنومةني راذةي طشَ لة هةرَيمداش ديارة لة ثَيناسةي 
اةجنومةندا زاراوةي لة هةرَيمدا هارَيكي تـر هـاتووةش بؤيـة ثَيويسـت ناكـات لَيـرة هـارَيكي تـر لـة هةرَيمـدا           

تش لةبــةر اــةوةي لــة ثَيناســةي زاراوةكانــدا اــةوة شــي   دووبــارة بَيتــةوةش هــةر اةجنومــةني راذةي طشــَ بيـَـ 
كراوةتةوةش هةروةها لة ثَيناسةي زاراوةكانيشدا ثَيناسة بؤ زاراوةي هةرَيمدا نـةهاتووةش لـة هـةمان كاتـدا كـة      
ثَيويســتة اــةوةش بَيتــة ثَيناســة كــردنش ثشــتطريي لــة رةاــي ليذنــةي ياســايي دةكــةم لــة ثَيناســةي زاراوةي     

ــة هــةرَيمي كوردســتاندا بكرَيتــة لــة هةرَيمــداش هــةروةها    اةجنومــةن لةطــةَل ســ  ةرؤكي اةجنومــةنش وشــةي ل
ثَيناسةي دةستةواذةي دةستةش لةنَيو اةم ثرؤذةيةدا هةَلبطريَيتش لةبةر اةوةي هيض دووبارة بوونةوةيـةكي  

 .لةنَيو ثرؤذةكةدا نييةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة رطاذزؤر سوثاسش رَيزدار هةمال 
 :ابراهيب طاذربةِرَيز مجال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةطةر بَيتو بَيني سةيري اةم ماددةية بكةينش اةوةلةن مـن ثشـتطريي لـة رةاـي ليذنـةي قـانوني دةكـةم بـة         
ــارة        ــنني دوو موســتةلةح زؤر دووب ــة هــةمووي بكــةينش دةبي ــو ســةيري قانونةك ــةر بَيت ــةش اةط ــي هةيئ الدان

 (.العامة الوظي ة/ )يةك دةبَيتةوةش
 (.العامة اخلدمة/ )دوو

بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةم اــةم دوو دةســتةواذةية بــَين لَيــرة خدمــةي عامــة ضــية؟ وةزيفــةي عامــة ضــية؟  
ات / اخلدماة العاماة  )نةصةكةم ناردووة بؤ ليذنةي قانوني لة رَيطـةي هـةنابي سـكرتَيرش ثـَيب باشـة بكرَيتـة       

ات وظي اة ميارااها   / والوظي ة العامة)، (  ذيئاتها بقصد اشباع  اجة عامةخدمة تقدمها احلهومة من خس
 .ش زؤر سوثاس(موظف  هومي يف  ا  تقديم اخلدمة العامة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار رَيباز فتاح كةرةم بكة

 :رَيباز فتاح حممود بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةسةر اةوةية كة ناوي اةجنومةن لَيرة هاتووةش لةِراستيدا اَيمة كَيشـةيةكمان هةيـة    لةِراستيدا قسةكةي

لة كوردستانداش كة اةويش كَيشةي دامةزراندنةش بةاَلم اةطةر دواترش من لةسةر كؤي ثرؤذةكة قسة بكةم كة 
ةدةفمان لـة دروسـت   دروست كردني اةجنومةنَيكي راذةيةش لَيرةش ناوي اةجنومةنةكة هـاتووةش اايـا اَيمـة هـ    

كردن اةوةية كة دةزطايةكي تازة دروست بكـةينش يـان هـةدةفمان اةوةيـة كـة كَيشـةيةك ضارةسـةر بكـةين؟         
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اةطةر لة دواتردا مةهامةكاني اةم ثرؤذةية موَينينةوةش بةشَيكي زؤري اةو مةهامانة  وةزارةتي ثالنـدانان  
اايـا ثةرلـةمان بـة ثَيويسـَ دةزانَيـت لـةوةي كـة         هَي بةهَيي دةكاتش لةبةر اةوة من ثرسـيارةكةم اةوةيـةش  

 ..................دةزطايةكي نوَي دروست بكات و اةم دةزطاية تا ااسَ اةوة دةِروات كة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزش اَيستا لة بـابي تـةعريفنيش لةسـةر اـةوة قسـة بكـةش كـةي ضـووينة اـةوَي باسـي بكـةش تَيدةطـةم ضـي              
اَيمة دادةنَيني اةم ثرؤذةية بؤ اةوةية كـة تـةعيينات دةبَيـت بـة يةكسـاني بَيـتش بـةثَيي قابليـةت          دةَلَييتش

بَيتش هياوازي نةبَيتش اليةني سياسي تةاسريي لةسةر اـةم و اـةو نـةبَيتش اـةو دااريةيـة ثَيويسـَ بةضـيةش        
ت لـة وةخـَ خـؤي دةبـوو لـة      بةوةيةش اةوة دروستةش بةالَوم اَيستا لةسةر ماددةكـةش اـةو موداخةلـةي هـةناب    

ليذنةكان تةرحت بكردايةش اَيسـتا ثرؤذةكـةمان لةبـةر دةسـتدايةو رةاـي ليذنـةكان هةيـةش مـاددةي يةكةمـة          
 .لةطةَل ناوةكةيش كةرةم بكةش فةرموو

 :بةِرَيز رَيباز فتاح حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكةمش اةمة يةكمن اةندامي ليذنةي ياسايي نيب تا لةوَي تةرحي خؤم / يةك
لة اَيستاوة اةطةر ناومان نا بـة اةجنومـةني راذةي طشـَش كةواتـة اَيمـة بِريارمانـداوة كـة دةزطايـةكي         / دوو

 ...............نوَي دروست بكةينش قسةكةي من لةسةر اةوةية كة اايا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةي ياسايي نيتش بـةاَلم تـؤ اةنـدامي ثةرلـةماني و     بةِرَيزش اَيستا موناقةشةي ماددةكة دةكةينش اةندامي ليذ
راثؤرتةكةت هةيـةش نوَينـةرت لـة ليذنةكـة هةيـةش دةبـوو لـة وةخـَ خـؤي اـةوة بكـةيتش اَيسـتا وةرة سـةر              

 .ماددةكةش ماددةي يةك تةعريفةكان موناقةشة دةكةينش ناضينة هيض بابةتَيكي ترةوةش فةرمووش كةرةم بكة
 :بةِرَيز رَيباز فتاح حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .................ببورةش من هيض قسةم لةسةر تةعريفةكة نييةش بةس تةنها
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة عثمانمادام دانيشةش تةواوش بةِرَيز سيوةيل 
 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رئايس  لاس اخلدماة    )ووسـراوة رةايسـي مـةهلييش اةطـةر بنووسـريت      ن( ثانيااً )بةنيسبةت اـةو ماددةيـة   

ش اي ليمةكة الببةينش ضونكة دووبارة كراوةتةوةش يةعين هةم ناونيشانةكة اي ليمي تَيدايةش (العامة يف االقليم
 .ش واتا دووبارةية( لس اخلدمة العامة يف اقليم كورداتان)هةم لة اةوةلةن 
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البردرَيتش هاوِرام لةطةَل ليذنةي ياساييش كةدةَلَيت البربَيـتش لةبـةر اـةوةي    ( ذيئة: ثالثًا)بةنيسبةت سَييةمش 
 .هةموو قانونةكةي موَينينةوة ناوي دةستةي تَيدا نييةش زؤر سوثاس

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

 :بةِرَيز بةيان امحد كؤضةري
 .انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

بةِراسَ سةبارةت ظَي بابةتيش من ثَيب باشة ثَيشنيارَيك ثَيشكةش بكةم كو بةِراسَ اةجنومةني راذةش اةظـة  
تشتةكي طةلةك باشةش هةدةفا سةرةكي ذي بةرز كرنا اةدااا وةزيفيـا بـؤ فةرمانبـةرَي هـةرَيمي كوردسـتانَيش      

اـةز ثَيشـنيار دكـةم اةظـة     ( العاماة  الوظي ة هدمع)تةاهيل و تةدريبش مادام اةظ اةهدافةما هةنة ثَي تي ظيا 
لَيرة هةبينتش بة طرنطي دزامن لة بابةتَي تةعريفا هةبينت و يةعين بَيتة ثةسند كرن اي ل ظَيـرَيش ضـونكي   

ََ فةرمانبةرا لة هةرَيما كوردستانَي  .وةكي مة طوتن بةرز كرنا ااس
ؤ تةح ي ا ظَي هةدةَئ بة ثَيويستيا دزامنش كؤ اةظ تةاهيل و تةدريبةش يةعين وةكو وةسيلةيةك ب/ خاَلة دوَي

 .مةعهةدا وةزيفا عامة بَيتة ناو وي بابةتَيداوش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة
 :صدي  مصط ىبةِرَيز عبدالسالم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةم ياسايةش تَيكةَليةك و نا وزوحيـةك لـةخودي هـةموو ياسـاكةدا هةيـةش لـةكاتي       دةربارةي ماددةي يةكةمي 

ــي          ــةن باسـ ــةنش اةجنومـ ــةرؤكايةتي اةجنومـ ــتةي سـ ــةو دةسـ ــاتش اـ ــَ دةكـ ــةني راذةي طشـ ــي اةجنومـ باسـ
دةمودةزطايةكةيـة هــةموويش بــةاَلم دةســتةي سـةرؤكايةتي هةيــةش كــة ثَيكهــاتووة لـة ســةرؤك و اــةو حــةوت    

ماشاي بكةينش كة باسي اةجنومةن دةكاتش من باسي هةموو ياسـاكة دةكـةمش بؤيـة دةبَيـت     اةندامةش اةطةر تة
لة ماددةي يةكةمش كة اَيمة شت تةسبيت بكةينش ضونكة ناتوانني بطةِرَيينةوة بؤيش بؤية رهاتان لـَي دةكـةم   

ياسـا كـة باسـي    لة هةردوو ليذنةش تؤزَيك سةرجني اةوة بدةنش باسـي اةجنومـةنش وةكـو دةزطايةكةيـةش لـةناو      
اةركةكاني اةجنومةن خؤي دةكات وةكو فةرمانطةو باسي اةركةكاني دةسـتةي سـةرؤكايةتي دةكـاتش هـةمان     
وشة بةكار دَينَيتش بؤية تةحديد كردنـي لـة سـةرةتاوة اـةو شـتانة دةبَيـت لـةوَي بطؤِردرَيـتش مـن ثَيشـنيار           

ت بووش لةبةر اةوةي لـةناو ياسـاكة هـيض لـةو     دةكةم اةو الداني دةستةش اةوةي ثَيشنيارتان كرد بوو زؤر راس
 :دةقةي اَيستا دةستة نييةش من ثَيشنيار دةكةم دوو زارةوة لَيرة بنووسرَيت

 .دةكاتة دةستةي سةرؤكايةتي اةجنومةني راذةي طشَ لة هةرَيب/ دةستةي سةرؤكايةتي/ يةك
دةي نـؤ باسـي فـةرمانطاكان دةكـاتش     دةكاتة دةستةي كارطَيِريش بـؤ؟ ضـونكة لـة مـاد    / دةستةي كارطَيِري/ دوو

لةوَي دَيني باسي دةكةينش ثَيشنيارةكةم تَي بطةنش لةوَي هةيكةليةتَيكي ايداري هةيةش بَيجطة لة اةجنومـةنش  
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خؤ دةبَيت موديريةتي اـةو هةيكـةل ايدارييـة وةكـو مـوديري تـةنفيزي اةنـدام بَيـت لـة اةجنومـةنش تـاكو            
ار دةكةم هةر لة اَيستاوة هةردوو دةستة ناوي بنووسرَيت و لةبريمان حةلةقةي وةسَل بَيتش بؤية من ثَيشني

بَيت كة اَيمة باسي اـةو اةجنومةنـةي لـةوَي هـاتووة باسـي دةسـتةي سـةرؤكايةتي دةكـاتش اـةو تةعديالتـة           
ثَيويسـتة بكـةينش لـة مـاددةي نؤيـةم بـري لــةوة بكةينـةوة كـة ثَيويسـَ بـة بةِرَيوةبـةرَيكي طشـَ كــارطَيري             

تةنفيزي كة ببَيتة اةندامي دةستةش خؤزطة اَيمة ياسايةكي راذةي طشتيمان دةركردباش ثَيش اةوةي  موديري
ياســاي اةجنومــةني راذة دةربكــةينش ضــونكة ياســاي راذةي طشــتية ديــار دةكــات ضــؤن خــةَلك دادةمــةزرَيت و 

 .......تيةمةرهةكان و ضؤنيةتي ايش كردنش اةم اةجنومةنة بؤ هَي بةهَي كردني ياساي راذةي طش
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية وةرة سةر تةعريفةكـةش تـةوز ي دةرةوةي بابةتةكـة مةكـةش رهااـةنش بـةِرَيز هـاوِراز خؤشـناو كـةرةم          
 .بكة

 :بةِرَيز هاوِراز شَيخ امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

او بةرنامةش اةم ثرؤذة ياساية كـة  ديارة اةجنومةني راذةش ثَيمانواية شتَيكي زؤر طرنطةش بؤية زوو خراوةتة ن
ــانوني مةهليســـي خدمـــةي عامـــةي ايتيحادييـــةش بـــةم طؤِرانكارييانـــة تـــةنها     ــاودةق قـ ــاتووة رَيـــك دةقـ هـ

 .........ايتيحادييةكة كراوةتة اي ليب و مةعهةدي وةزيفي كراوةتة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ددة يةكةش سَي تةعريف دراوةش ايزافةي دةكةيش تكاية شةرحب بؤ مةكةش تةعريفةكامن بؤ باس بكةش اةمة ما
كةمي دةكةيش رهااةن لة ماددةكة نابيَوت دةر بضيتش شةرحيشي مةكةش دةبوو لة ليذنةكة باست كرد بوايـةش  

 .سوثاسش ليذنةي ياسايي رةايتان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اــةو دةســتةية نــاوي لــة ثــرؤذةي دةســتووري هــةرَيمي كوردســتان   ســةبارةت بــةو موالحــةزةي كــة دراش كــة  

 .نةهاتووةش هارَي دةستوورةكة ثةسند نةكراوةش اةوة يةك
دةسةاَلت دراوةش كة بتوانرَيت هطة لـةو هةيئاتانـةي تـر كـة ديـاري كـراوةش وةكـو رةقابـةي مـاليش          / دووةمني

موالحةزةكاني تر تةايدي ليذنةي قـانوني  نةزاهةش دةسةاَلتي اةوةش هةية كة دةستةي تر دروست بكرَيتش 
 .بوو

سةبارةت بةوةي خدمةي عامةو وةزيفةي عامة لةو قانونة زيكر بكرَيتش راسـتة تـةعريفَيكمان بـؤ هـاتووةش     
بةاَلم من موتةاةكيدم تةعريفي خدمةي عامةو وةزيفةي عامة لة زؤربةي زؤري ياساكاني اَيمـةدا هـاتووةش   

 .ةر اةو تةعريفانة بكةين بؤ هَي بةهَي كردني اةم ياسايةدةتوانني اَيمة ايَتيماد لةس
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بةنيســبةت مةعهــةدي تــةتويري ايــداريش اَيمــة بةنيســبةت تــةتويري ايــداري دةســةاَلمتان داوةتــَيش ضــؤن     
موعامةلةي دةكاتش بةم شَيوةية با موعامةلةي خؤي بكـاتش دةيـان نَيرَيتـة دةرةوةش لَيـرة تـةدريبات دةكـاتش       

 .ةمة بؤ اةجنومةنةكةمان بةهَي هَيشتووةمةعهد دةكاتةوةش ا
بةنيسبةت دةستةي سةرؤكايةتيش بة قةناعةتي اَيمة اةوة بةطوَيرةي ياساكة دةستةي سةرؤكايةتي بةشـَيكة  
لة اةجنومةنةكةو هيا نةكراوةتةوةش واتا سةرؤك و هَيطرةكةي لةطةَل اةندامةكاني اةجنومةنةكـة تةشـكيل   

ي بـةهيا بَيـت وش اةجنومةنةكـةش بـة هيـا بَيـتش اةمـة رةدي اَيمةيـة         دةبَيتش نـةوةك دةسـتةي سـةرؤكايةت   
 .بةنيسبةت اةو موالحةزاتانةي كة درا

بةنيسبةت تةعاريفيشش اةوةي كة زؤر دووبارة بؤتةوةش اَيمة دةست نيشامنان كـردووةش بةنيسـبةت ليذنـةي    
 .ةزةي هةبَيتش زؤر سوثاسياسايي اةوةندة موالحةزةيةمان هةيةش نازامن اةطةر ليذنةي داراييش موالح

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي دارايي فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبــةر اــةوةي بابةتةكــة زؤرتــر ثةيوةســتة بــة ياســاوةش اَيمــة تةايــدي رةاــي ليذنــةي ياســايي دةكــةينش زؤر  
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر بؤ اةو موداخةالتانة رةايتش تكايةهةنابي وةزي

 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة لةطةَل رةاي ليذنةي ياساينيش بةنيسبةت موةزةئ عام و خدمةي عامـة لـة ضـةند هَيطايـةك تـةعريف      
 .ي سلوكي موةزةئ عامة ايشارةتي ثَي كراوةكراوة لة قوانيين هياوازداش هةتا اةخري شت لة قةواعيد

بةنيسـبةت مةعهــةدي وةزيفــةش اـةوة تــةتويري ايــداري هةيـةش كراوةيــة بــؤي كـة هــةر ميكانيزمَيــك بــةكار     
 .بَينَيتش هةتا مةعهةديش دابنَيتش ثَيويست ناكات لة قانونةكةدا هةبَيت

ةبارةت بــة ايشــةكةش ايشــي اــةو  بةنيســبةت اــةو تَيبينيــةي كــة كــاك عبدالســالم بــةرواري باســي كــردش ســ   
هةيكةليةتةش هةر بةشَيكة لة ايشي مةهليسةكةش لةوانةية موعالةهةي تري بؤ بكرَيت لة قانونةكةش اَيمة 
ثَيشنيازمان هةية بؤ موعالةهة كردنش بؤ اةوةي هةم موديريات زياد نةبَيتش ضونكة اةو مةهليسة ديسـان  

 .وعالةهة دةكرَيت لة ماددةيةكي ترداش سوثاسلة هةيكةليةتةكة اةو ايشانة دةكاتش واتا م
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ااخري صيا ةتان
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اَيستا ااخري صيا ة بة عةرةبي دةخوَينمةوة
 :نة ازائها الغراا ذيا القانونيقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعاني املبي: املادة االوىل

 .العراق –اقليم كورداتان : االقليم: اواًل
 . لس اخلدمة العامة يف االقليم: اجمللس: ثانيًا
 .رئيس  لس اخلدمة العامة يف االقليم: رئيس اجمللس: ثالثًا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكورديش موَينةوة

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 :مةبةست لةم زاراوانة  خوارةوة ماناكان  بةرامبةريانة بؤ مةبةست  اةم ياساية: ماددة  يةكةم
 .عَيراق –هةرَيم  كوردستان : هةرَيب: يةكةم
 .اةجنومةن  ِراذة  طشت  لة هةرَيمدا: اةجنومةن: دووةم
 .ة هةرَيمداسةرؤك  اةجنومةن  ِراذة  طشت  ل: سةرؤك  اةجنومةن: سَييةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيزانش اةسَلي عةرةبيةكة دةكةينة اةساسش بؤ اةوةي ثاشان بة كوردييةكي باش تةرهومـة بكرَيـتش بـةو    
شـَيوةيةي كـة كـاك شـَيروان خوَينديـةوة دةخيةمـة دةنطدانـةوةش كـَي لةطةَلدايـة دةسـَ بـةرز بكاتــةوة؟ زؤر            

بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش بةكؤي دةنـ  ثةسـند كـراش بـؤ فةسـَلي دووةمش       سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسَ
 .ماددةي دووةمش فةرموون

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 
 بةش  دووةم 

 دامةزراندن و ااماجنةكان
 :ماددة  دووةم

دادةمةزرَيت خاوةن ( وردستاناةجنومةن  ِراذة  طشت  لة هةرَيم  ك)لة هةرَيمدا اةجنومةنَيك بةناوي 
كةسايةت  مةعنةو  و سةربةخؤ  داراي  و كارطَيِر  دةبَ ش سةرؤكةكة ش يان هةر كةسَيك اةو راي 

 .بسثَيرَيت نوَينةرايةت  دةكات و بة ثةرلةماني كوردستانةوة طرَي دةدرَيت
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبيش كةرةم بكةن

 :بةزاز بةِرَيز عوني كمال سَيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 
 ال صل الثاني

 التغايس واالذداف
ويتمتع بالشخصية (  لس اخلدمة العامة يف اقليم كورداتان)يؤاس  لس يف االقليم ييمى (: 1)املادة 

 .املعنوية واالاتقس  املالي واالدارت وميثلا رئييا او من خيولا و يرتبط بربملان كورداتان
 :كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةمانش       ــت بــة اةجنومــةني وةزيــرانش نــةوةك ثةرل اَيمــة لةطــةَل اــةوة دايــنش كــة اةجنومــةني راذة رةبــت بَي

 :ماددةكةمان صيا ة كردووة بةم شَيوةية
اةجنومةن  ِراذة  طشـت  لـة هـةرَيم     )دادةمةزرَيت ثَي  دةطوترَ  لة هةرَيمدا اةجنومةنَيك  :ماددة  دووةم

و كةسايةت  مةعنـةو  و سـةربةخؤي  دارايـ  و كـارطَيِر  خـؤ  دةبـَ   و سـةرؤكةكة ش يـاخود         ( كوردستان
 .اةوة  دةسةاَلت  ثَيدةدات نوَينةرايةت  دةكات و بة اةجنومةن  وةزيرانةوة دةلكَ 

 :بة عةرةبيةكةشي بةم شَيوةية 
ويتمتع بالشخصية (  لس اخلدمة العامة يف اقليم كورداتان)يؤاس يف االقليم  لس ييمى با: املادة الثانية

 .املعنوية واالاتقس  املالي واالدارت وميثلا رئييا او من خيولا ويرتبط بمجلس الوزراء
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ويارتبط )رةاي ليذنةي دارايي وةكو لة راثؤرتدا هاتووةش دةربارةي مـاددةي دووةمش دةسـتةواذةي كؤتـايي لـة     
 .ش سوثاس(ويرتبط برئااة  لس الوزراء)بطؤِرَيت بؤ ( كورداتان بربملان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي
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 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حةيدة
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــاري          ــة ك ــةمووي اةمان ــةاهيل ه ــةلةي ت ــةو مةس ــةلةي تةرقي ــةعينات و مةس ــةلةي ت ــة مةس ــة ثَيمانواي اَيم
تةنفيزينش كاري ثةرلةمان نييةش دةسةاَلتةكاني ثةرلةمان هةمووي دياري كراوةش بؤية اَيمة لةطةَل اةوةداين 

 .كة رةبَ اةجنومةني وةزيران بَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةنابي وةزير رةايتان
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو اةركانةي كة تةرخان كراوة بؤ اةم مةهليسةش اةركي تةنفيزييةش تـا اَيسـتا اـةم اةركانـة لـة وةزارةتـي       

كي لة مةهليسي وزةرا هَي بةهَي دةكرَيتش اةم مةهليسة هةر هةمووي ثالندانان بةشَيكي لةدارايي و بةشَي
كؤ دةكاتةوةش بةاَلم اةركةكان تةنفيزييةش هةنابيشتان لة اَيمة شـارةزاترنش كـة اـةركي ثةرلـةمان ضـية لـةو       

 .بارةيةوةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـةر مـاددةي دووةم موداخةلـة بكـات؟ ناويـان      زؤر سوثاسش اةنداماني بـةِرَيزي ثةرلـةمانش كـَي دةيـةوَيت لة    
عظيماة،  ش عثماان اةم بةِرَيزانة دةيانةوَ  موداخةلة بكةنش بَيريظانش هاللش شظان امحدش سيوةيل دةنووسنيش 

 .دلَيرش بَيريظان خان فةرموورباح، عبداهلل، قادر، فا ل، 
 :بةِرَيز بَيريظان ا اعيل حممد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
  لة ليذنة  ياساي  دةكةمش بةوة  اةو اةجنومةنة ثَيويست ناكات بة ثةرلةمانةوة ببةسدَ ش بة من ثشتطري

ــةوة دةكــةين كــة        ــدنش خؤمــان داوا  ا ــؤ دامةزران ــة ب ــةمان ني ــةرك  ثةرل هــيض شــَيوةيةكش ضــونكة اــةوة ا
يش لـة  متمانةمان بة حكومةت هـةبَ  و بـة اـيش و كاروبـار  خـؤ  هةسـتَيتش ثَيويسـت ناكـات زؤربـة  اـ          

 .ويتان  تريش اةو اةجنومةنة كةحكومةت بستَينينةوة و بيدةين بة ثةرلةمانش لة 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

تكاية شةرحيان كردش تيكرار مةكةنةوةش رهااةن اةوة  تةايد  دةكات و دةسـت خؤشـ  دةكـات و ليذنةكـة     
ةمش بـؤ اـةوة  وةختةكـة ايسـتفادة  ىَل     داوا  كردووة ِرةا  هـةردوو ليذنةكـة وازحـة و بَلـَ  تةايـديان دةكـ      

 .بكةينش كةرةمكةش بَيريظان خان فةرموو
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 :بةِرَيز بَيريظان ا اعيل سةرهةن 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ــك دا       ــة كاتَي ســةربةخؤي  دارايــ  و ســةربةخؤي  كــارطَير  هةيــة دةتــوانَي هةســتَ  بــة كارةكــان  خــؤ ش ل
ةت  هةيــةش اــةو وةختــة ثَيداضــوونةوة دةكــاتش بؤيــة دووبــارة دةَلــَيب  ثةرلــةمان اةطــةر هــاتو بينــ  ناعةدالــ

 .ثشتطري  دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك هالل فةرموو

 :بةِرَيز هالل عل  عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
وةزيرانـةوة   ثشطري  لة ثَيشنيارةكة  هةردوو ليذنة دةكةم كة اـةو دةسـتةية بـة سـةرؤكايةت  اةجنومـةن      

ببةسدَيتةوةش ثَيشنيارَيكيشب هةيةش هةرضةندة هةنابت وتت عةرةبيةكة دةكةين بة اةساسش بةيم اريتبات 
لةبةراةوة اةطـةر بكرَيـت اريتباتةكـة بكرَيـت اةبةسـدَيتةوة يـان       ( الصاق)كراوة بة لكاندنش لكاندن يةعن  

 .وثاسثةيوةست دةبَيت يان طرَ  دةدرَيت لة كورديةكة ش زؤر س
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك شظان فةرموو

 :بةِرَيز شظان امحد عبدال ادر

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

وتتمتاع  )بـةو سـي ة  كـة هـاتووة مـن هةنـدَيك تـاخري بـوومش ثـَيب باشـة بـةو شـَيوةية بَيـتش               1لة مـاددة   
ماىل بةو ماناية دَيت كـة هـيض اـةوة نـةبَيتش     نازامن ايست الىل ( بالشخصية املعنوية واالاتقس  املاىل واالدارى

يةعن  نةضَيتة بن رقابة  مـاىلش اـةم اسـت اللي ماليـة هـةموو هةيئةيـةك و هـةموو وةزارةتَيـك و هـةموو          
ولا ميزانية خارة  امن ميزانياة االقلايم    )موديرية عامةيةك هةيةش لة هيات  ايست الىل ماىل بنووسرَيت 

منيش تةايد  ليذنة دةكةم بـة مةهلسـ  وزةرا رةبـت بكرَيـتش     ( س الوزراءواالاقس  االدارى، ويرتبط بمجل
من دةيبينب تةحسيَل حاسَلة اةوةش بنووسرَ  و ( وميثلا رئيس او من خيولا)زؤر زؤر دروستةش بةيم اةوة  

نةنووسرَيت شتَيك  ايزافيةش رةايي و اةوة  كة تةخويل دةكرَيت داايمةن كة تةمسيل  اةو هةيئة دةكات 
 .ان اةو وةزارةتة دةكاتش زؤر سوثاسي

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بــا لــة بــن دةســت كــةس نــةبَيتش ايســت الليةتَيك  المةركــةز  هــةبَيت بــؤ اــةوة  بــة عةدالــةت خةَلكةكــة   
 .تةوزيَ  تةعيناتيان بكاتش سيوةيل خان فةرموو

 
 



 355 

 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك شظان كرد  و سوثاسقسةكان  من 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .خان فةرموو عظيمةسوثاسش 

 :جنب الدين حسن عظيمةبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

منيش ثشتطري  لة ليذنة  ياساي  دةكةم لةسةر اةو طؤِرانكارية  كة بة ثةرلةمان  كوردستانةوة نـةلكَ  و  
 .ثاسبة اةجنومةن  وةزيرانةوة بَ  وش سو

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك صباح فةرموو

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ااخافتنَيت من كاك شظانَ  كرنش زؤر سثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك عبداهلل فةرموو

 :بةِرَيز عبداهلل عل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ِراية دةكةم كة سةر بة حكومةت بَيت نةك ثةرلةمانتةايد  اةو 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك قادر فةرموو

 :بةِرَيز قادر حسن قادر

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ثشتطري  ِرايةكة  ليذنة  ياساي  دةكةم كة سةر بـة اةجنومـةن  وةزيـران بـَ  و بودهةكـةش سـةربةخؤ و       
 .بةت  و زؤر سوثاسبكرَيتة بودهةيةك  تاي

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .فةرموو فا لسوثاسش كاك 

 :بةشارةت  فا لبةِرَيز 

                                                                                                  .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .قسةكامن كراش زؤر سوثاس
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 :مانبةِرَيز سةرؤك  ثةرلة

 .سوثاسش كاك دلَير فةرموو

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اَيمة وةكـو حكومـةت  هـةرَيب كـة حكومـةت  دميوكراسـ  و هـةنطاويش دةنـَيني بـةرةو دميوكراسـ  و قـوَل            
ن و بوونــةوة  دميوكراســ  زؤر كــةِرةت اَيمــة ثَيويســتيمان بــة زؤر دةســتة دةبــَ  لةمــةودوا دروســت  بكــة    

دةستة  زياتريشش لة هةمان كاتدا باس  اةوةش دةكةين كة تةرشي  بكرَيت لة حكومـةت و وةزارةتةكانـداش   
لةبةراةوة من بة باش  دةزامن اةم اةجنومةنة سةر بة وةزارةت  ثالندانان بَيـتش لةبةراـةوة  كـة سـةر بـة      

ةفـةقات  مـاليش كـةم دةكاتـةوة و     وةزارةت  ثالندانان بوو اةبَيـتة هؤ  كةمكردنةوة  حةمج  ايـدار  و ن 
 .بةهةمان اةرك وااماجنيشةوةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

سوثاس بؤ هةنابت وةَلآل فكرةكة باشة بةس با هارم فَير بـني ثاشـان لـة موسـتةقبةل ضـاك  دةكـةينش زؤر       
 .سوثاس بؤ هةنابتانش ليذنة  ياساي  ِرةايتان؟ كاك شَيروان فةرموو

 

 :شَيروان ناصح حةيدةر بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

تةقريبةن هةموو هةر ثشتطريي لة بؤ ِرةايةكة  ليذنة  ياساي ش بةس بة نيسـبةت اـةوة  كـاك هـالل بـة      
نةزةر  ايَتبار وةردةطرين لة كورديةكـة ش بـةيم بةنيسـبةت كـاك شـظان كـة دةَلـَ  خـازع  رةقابـة  مـاىل           

كو هةر دةزطايـةك  حكـوم  خـازع  رةقابـة  مـاىل دةبَيـتش بـةيم مةسـةلة          دةبَيت يان نابَيت؟ اةمةش وة
ايست الىل ماىل و ايدار  شتَيكة و مةسةلة  خازع بوون بؤ رةقابة  مـاىل شـتَيك  تـرةش اةمـة عيالقـة  بـة       
شةخســية  مةعنــةو  هةيــةش اــةوة عيالقــة  بــةو مةوزوعــةوة نيــةش بؤيــة اــةوة  كــاك دلَيــر بةشــَيكة لــة  

مـان باشـة لةبةراـةوة  هـةموو وةزارةتـةكان لـةوَ  تـةعيناتيان هةيـة و سـةر بـة اةجنومـةن             حكومةتش ثَي
 .وةزيران بَ  وش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش ليذنة  داراي ؟ كاك خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

طؤِرينةكة اةوة بَيت و اريتبابةتةكة  بة اةجنومةن  وةزيرانةوة بَيت اَيمة لةسةر رةا  خؤمانني كة تةنها 
 .نةك بة ثةرلةمان و هيض تَيبين  ترمان نيةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش ليذنة  ياساي  ااخر سيا ةتان؟ كاك شَيروان فةرموو
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 :بةِرَيز شَيروان  ناصح حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

  1ددة  ما
لة هةرَيمدا اةجنومةنَيك دادةمـةزرَ  ثَيـ  دةطوترَيـت اةجنومـةن  ِراذة  طشـت  لـة هـةرَيم  كوردسـتان وة         
كةسايةت  مةعنةو  و سةربةخؤ  داراي  و كارطَيِر  خؤ  دةبـَ  و سـةرؤكةكة  يـاخود اـةوة  دةسـةيت       

 .تثَ  دةدات نوَينةرايةت  دةكات و بة اةجنومةن  وةزيرانةوة دةبةسدَي
 1املادة 

، ويتمتاع بالشخصاية املعنوياة    ( لس اخلدمة العاماة فاى اقلايم كوردااتان    )يؤاس فى االقليم  لس ييمى 
 .رئييا أو من خيولا ويرتبط بمجلس الوزراءاتقس  املاىل واالدارى وميثلا واال

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

تكايـة دةسـت بةرزبكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسش كـَ        بةِرَيزان بـةو شـَيوةية  كـة نةسـة عةرةبيةكـة  كـَ  لةطةَلـة       
 .فةرموو 3لةطةَل دانية؟ بة كؤ  دةن  ثةسةند كراش بؤ ماددة  

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

  3ماددة  
 :ااماجن  اةجنومةن اةمانةية كة دادَين

ِراذة  طشت  و دابني كردن  دةرفـةت    بةرزكردنةوة  ااست  فةرمانش فةرمان  طشت  و ثةرةثَيدان / يةكةم
 .يةكسان و مسؤطةركردن  بنةما  يةكسان  بؤ اةوانة  شياو  وةرطرتن  اةون

 .نةخشةكَيشان بؤ كاروبار  فةرمان  طشت ش هةروةها ضاودَير  كردن و سةرثةرشت  كردن / دووةم
ةزيفــ  هــةرَيب و ثةرةثَيــدان  ثةرةثَيــدان  دةزطــا  كــارطَيِر  و بةرزكردنــةوة  ااسـت  ثةيكــةر  و / سـَييةم 

توانا  فةرمانبـةران  ِراذة  طشـت  و دابـني كردنـ  ضـاودَير  كؤمةَلايـةت  طوجنـاو بؤيـانش بـة هةماهـةنط            
 .لةطةَل اليةنان  ثةيوةندار

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك عون  فةرموو

 :بةِرَيز عون  كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :مايلي اىل اجمللس يهدف: الثالثة دةاملا
 املياواة مبدأ و مان املتياوية ال رص وإتا ة العامة اخلدمة وتطوير العامة الوظي ة ميتوى رفع: أواًل

 .الشغاهلا للمؤذل 
 .عليها واالشرافوالرقابة  العامة الوظي ة شؤون ختطيط: ثانيًا
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 العامة اخلدمة موظ ي ك اءة وتطوير سقليمل الوظي ي هلاهلي ميتوى ورفع االدارت اجلهاز تطوير: ثالثًا
 .املختصة اجلهات مع بالتنييق هلم وتوفري الرعاية االجتماعية املسءمة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  ياساي  ِرةايتان؟ كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان  ناصح حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 3دةق  ماددةكةين و هيض تَيبينيةك  اةوتؤمان نيـةش تـةنها مواةسةسـات  اي لـيب لـة فةقـةرة        اَيمة لةطةَل
 (.ذيهل الوظي ي ملؤايات االقليم)داخل بكةين لة دوا  

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  داراي  ِرةايتان؟ش كاك خورشيد فةرموو
 

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةوةلةن ثةسةندةش دووةمش لـة وشـة  االشـراف شـوَينةكة  بطؤِردرَيـت لـة دةسـتةواذة          3ةربارة  ماددة  د
ش لة سَييةم (التخطيط واالشراف على شؤون الوظي ة العامة والرقابة عليها)ياسايةكةدا بةم شَيوة  خوارةوةش 

وير ك ااءة ماوظ ى اخلدماة العاماة     رفع ميتوى اهليهل الوظي ى لسقلايم وتطا  تطوير اجلهاز االدارى و)وشة  
لَيـرة بـة ِرةاـ  ليذنـة  دارايـ  و ِرةاـ  اَيمـة اـةو وشـة  ايجتماعيـة زيـادة و            ( وتوفري الرعاية االجتماعية

 .البربدرَيتش ضونكة هيطا  اَيرة نيةش مةعنايةك بؤ  نية بؤ اةوة  لَيرة بَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .هةناب  وةزير فةرموو

 (:وةزير  ِرؤشنبري  و الوان)كاوة حممود شاكر .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اَيمة لةطةَل البردن  ( ختطيط شؤون الوظي ة العامة)) 1بِرطة   3اَيمة تَيبينيةكمان هةية لةسةر ماددة  
رةقابـة  ايـدار  و   ش يـة وشة  رةقابةينش ضونكة رةقابة دةزطايةك  تر  رةقابةمان هةيةش اةو دةزطـا رةقابة 

داراي  دةكات و هةيكةليةت  تةواو  خؤ  هةية و دةستبةكارةش تَ  كةَلكردن  اةمة لةطةَل مةهلس  خدمـة  
 .رةقابةكة دةزطا  تر  هةية( ختطيط شؤون الوظي ة العامة واالشراف عليها)ثَيمواية 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

يةوَ  لةسةر اةوماددةية قسة بكـات؟ اـةو بةِرَيزانـة دةيانـةوَ      سوثاسش بةِرَيزان اةندامان  ثةرلةمان كَ  اة
ش نــةرميانش فا ال امحـدش عبـدال ادرش اــارام قـادرش اـةظنيش النــةش     .قسـة بكـةنش محــة سـَيدش مجـالش بَيريظــانش د    

 .سيوةيلش شوانش شظانش سةردارش كاك محة سَيد فةرموو
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 :بةِرَيز محة سَيد محة عل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ةراةوة  اةمة يةكَيك لة ااماجنة ِرةايس  و  طرنطةكان  دامةزراندن  اةم اةجنومةنة باس  دامةزرانـدن  لةب
وردبوونـةوة لـة   / و تةعينةش بؤية من ثَيشنيار  زيادكردن  دوو خان دةكـةم بـؤ اـةم مادديـةش خـاَلي يةكـةم      

حزب  و اينتما  اايدؤليؤه  و  ليست  اةو كةسانة  كة داوا  دامةزراندن دةكةن بة بَ  طوَيدانة تةزكية 
دين  و مةزهةب  و قةوم  و بة بَ  واستة و مةحسوبيةت و مةنسوبيةتش بـةَلكو بـة شـَيوةيةك  عادالنـة و     
ــؤ         ــتةكة ب ــةوة  ليس ــان بةرزكردن ــتان و ثاش ــةرَيم  كوردس ــوون  ه ــاوويت  ب ــةما  ه ــةر بن ــان و لةس يةكس

ة ااماجنَيك  ِرةايسيةش ااماجنَيك  تر كردنةوة  خول بـؤ  اةجنومةن  وةزيرانش اةوة ااماجنَيك  ترة و ثَيمواي
مةش  و ِراهَينان  ثسثؤر  فةرمانبةران بؤ ااستةكان  بةِرَيوبةر  طشت  و بةِرَيوةبةر و بةرثرسـ  هؤبـة و   
بةش و يةكة كارطَيِر  و داراي  و ذمَيرياريةكانش لةو سَ  بوارةدا ثَيويست دةكات تةمنية  موةزةفين  بكات 

 .سئوىل هؤبة و مودير  عامنش سوثاسكة مة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاس بةس لة بريتان نةضَ  ضوار دةقي ةتان هةيةش كاك مجال فةرموو

 :ابراهيب طاذربةِرَيز مجال 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

تةعينــةش  ثَيشــنيار دةكــةم فةقــةراكا د  ايزافــا ظَيــرَ  بكــةنش اــةويش مةبةســت لــةم اةجنومةنــة نــة تــةنها  
مةبةست لَي  اةوةية كة نةهَيشـتن  طةنـدةَل  ايـداريش وابـزامن دةكةوَيتـة اـةو بـوارةش بؤيـة مـن ثَيشـنيار           

( حماربة ال ياد االدارى بهل اشهالا واحلد مان اثاار   / ضوارةم)دةكةم فةقةرةيةك  تر ايزافة بكرَيت اةويش 
 .لَيرةش ضاكد دةبَيتش زؤر سوثاسهةرضةندة اةمة لة دةستة  نةزاهةش هاتووةش بةيم وابزامن 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش بَيريظان خان فةرموو

 :بةِرَيز بَيريظان ا اعيل سةرهةن 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
مةبةسـتمان دامةزرانـدن و ااماجنـةش بـةيم هـيض باسـ  دامةزرانـدن لـةو ااماجنانـة           1لة بةش   3لةماددة  

فةرمانبـةر  تـازة    يـة ةا  مـن اامـاجن  سـةرةكي اـةو اةجنومـةن  دامةزراندنـة بـؤ اةوة       نةكراوةش بؤية بة ِر
دابةزرَيتش اةو اةجنومةنة تاكة شوَين دةبَيت بؤ ثَيشكةشكردن  كار بؤ فةرمانبةر  شياو لة شوَين  شـياوش  

كـة بتـوانن داوا     ضاالككردن  هاوويتيانة بؤ اةوة  دةرفةت  كاريان هةبَ  و بزانن اةو شوَينة تاكة شوَينة
 .كار  ىَل بكةنش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .امحد فةرموو.سوثاسش كاك د
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 (:وةرت )امحد ابراهيب علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ديارة اةو ماددةية كة باس لة ااماجنةكان دةكاتش لَيرة من ثَيشـنيار دةكـةم كـة اـةو خاَلـة  كـة كـاك مجـال         
بؤ زياد بكرَيتش لةطةَل البردن  وشة  رةقابة وةكـو هـةناب    ( حماربة الفساد ا اىل واالدار )  ثَي  دا ايشارة

رةقابـة لَيـرةدا نـةبَ ش مـن ثَيموايـة       (ختطيط الشؤون الوظي ة العامة واالشراف عليها)وةزير ايشارة  ثَييدا 
هـاتووة   8لةطةَل مةهامةكان ش كة لة ماددة  هةندَيك تَيكةَل  هةية لة نَيوان  ااماجنةكان  اةم اةجنومةنة 

ختطاايط الشااؤون الوظي ااة العامااة )ش لَيــرة بــاس لــة رةفَــ  مســتةوا  وةزيفــة  عامــة دةكــاتش  2لــة فةســَل  
اةطـةر سـةير    ( واالشراف عليهاا، تطاوير اجلهااز االدارى، مياتوى ذيهال الاوظي ى لسقلايم و ك ااءة اخلدماة         

شاؤون الوظي اة   ختطايط  )دةَلـَ    3لـةوَيش بـة هـةمان شـَيوة لـة       2  بكةينش لـة فةسـلَ   8بِرطةكان  ماددة  
اقاارتاح مشااروعات القااوان  واالنظمااة )لــة ضــوارةمش ( العامااة واالشااراف والرقابااة عليهااا  يف مؤايااات االقلاايم

اجاراء الدراااات   /هةمان شت دووبارة بووةتةوةش لة نؤيةم ( اخلارة بتنظيم وتطوير الشؤون الوظي ة العامة
ديسـانةوة لــة  ( ون املتعلقاة بتطاوير الوظي اة العاماة وتقاديم التوراايات فاى شاغنها اىل اجلهاات املعنياة         والبحا 
ش يـةعن  هـةموو اـةو خاينـة  لَيـرةدا هاتوونـة لـة        (لرفك مستو  اخلدمة الَامة)لة كؤتاي  دا دةَلَ  / دةيةم

ش دا دووبارة بوونةتةوةش بؤية ي 8لة ااماجنةكان  اةجنومةن بة هؤرَيك لة هؤرةكان لة ماددة   3ماددة  
مـن ثَيشــنيار دةكــةم يــا اــةوةتا اةوانــة لــةوَ  دةربكــرَين يــان اــةم فةســَلة تــةنها ناوةكــة  تةاســيي بَيــت و  

ش (اهـداف ومهـام اسلـي   )اةهدافةكان لةطةَل مةهامةكان  تَيكةَل بكرَينش ببنـة فةسـَلَيك  سـةربةخؤ بـةناو      
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش عبدال ادر فةرموو

 :بةِرَيز عبدال ادر مجيل بازرطان

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

داهــاتووة و تةاكيــد دةكاتــةوة كــةوا دامةزرانــدن  يــةعن  دةبــَ     3لــة مــاددة   1ســةبارةت بــة فةقــةرة   
سـةتة  فورسةت  يةكسان  هةبَ ش يةعن  بة سةراحةت اـةوةش شـتَيك  ايجابيـةش اـةمما اايـا اـةم هـؤرة فور       

ايجابية ضؤن دةبَ  و بة ض شَيوةيةك دةبـَ ؟ هـةروةكو خـؤم اـي داح دةكـةم كـة دةبـَ  دامةزرانـدن لةسـةر          
اةساس  شةهادةو خيربة و ثَيداويست  دامودةزطاكان  هةرَيب بَ  و بة طوَيرة  ذمارة  دانيشتوان  هةر سـَ   

ةرضـووان  كؤَليـذ و زانكؤكـان و لةسـةر     دةبـَ  بايـةة بـدرَيت بـة دامةزرانـدن  د     / شارةكة  هـةرَيب بـَ ش دوو  
/ دةبَ  بايةة بدرَيت بة دةرضووان  ساين  ثَيشوو لة كؤليـذ و ثـةميانطاكانش ضـوارةم   / اةساس  شةهادةش سَ 

اةبَ  بايةة بدرَيت بة دامةزراندن  اامادةيية ثيشةييةكانش ضونكة بـة سـةراحةت ضـةند سـاَلَيكة اامـادةي       
بايةخــدان بــة / ةتيش ايحتمالــة ثَيويســت  بــةو نةوعــة هــةبَ ش ثَينجــةم ثيشــةييمان هةيــةش اةوانــة حكومــ 

دامةزراندن  اةو قوتابيانة  كة لة كؤليـذ و ثـةميانطاكان كـة تةخـةروهيان كـردووة كـة عةشـرة اـةواايلنش         
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اةوانة دةبَ  يةكةم ودووةم و سَييةميان بة تةاكيد  تةعني بن لة زانكؤكان  هةرَيبش يةعن  اةواني تريش 
بــة تةاكيــد  تَــني بــنش ضــونكة اةوانــة ثَييــان دةَلــَين عةشــرةت اــةواايلش دةبــَ  بايــةة بــدرَيت بــة     دةبــَ 

دامةزرانــدن لــة دامودةزطاكــان  وةزارةتــ  تةندروســت ش ضــونكة بــة ســةراحةت اَيســتا هــةرَيم  كوردســتان    
دةبـَ   / ةمثَيويستيةك  زؤر  هةية بة دكتؤر و اةوانـة  كـة لـة بـوار  تةندروسـت  دا اـيش دةكـةنش شةشـ        

بايةة دان بة دامةزراندن  مامؤستايانش خاسةتةن اةساس  و اامادةي ش ضونكة اَيستا هةرَيم  كوردستان بة 
سةراحةت ثَيويسـت  بـة مامؤسـتا هةيـةش بـة نيسـبةت دةرضـوان  كؤليـذ و ثـةميانطاكان اةوانـة  فورسـةت             

 .نَ  بؤ ساَل  داهاتووش زؤر سوثاسدامةزراندنيان حاسَل نية لةم ساَلةداش دةبَ  اةولةويةتيان بدةي
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بةِرَيز اةوانة عمومياتةش تكاية اةوة  اةمة اةساسَيكة و تةعليمات ثَي  دةدرةضـَ  و بـة نيـزامش اـةو شـتانة      
 .نايةتة ناو قانونةوةش زؤر سوثاس بؤ هةنابتش كاك اارام فةرموو

 

 (:اارام)بةِرَيز ايوب نَمت قادر

 .سةرؤك  ثةرلةمان بةِرَيز

دروست كردن  هاوسةنط  لة نَيوان سيسـتةم  مةركةزيـةت   / من دوو ثَيشنيارم هةية بؤ ااماجنةكانش يةكةم
و سيستم  المةركةزيةت لـة بـوار  خزمـةت  طشـت ش بةهةماهـةنط  لـة نَيـوان ثارَيزطاكـان لةسـةر بنـةما            

ة  كة اةطـةر بَيتـو سـةير  ياسـاي  ثارَيزطاكـان      ذمارة  دانيشتووان و ثَيداويستيةكانش اةوةش لة ثَيناو اةو
ــاددة     ــة م ــةين ل ــة        5و 1بك ــدار  داش ل ــاايل  اي ــة مةس ــات ل ــةت دةك ــتم  المةركةزي ــةر سيس ــد لةس تةاكي

بـاس لـةوة دةكـات بـة حةسـر  هـةموو دامةزرانـدنَيك         1بِرطة   8ايختساسات  اةم مةهلسةش لة ماددة  
يض دةسـةيتَيك بـؤ ثارَيزطاكـان نامَينَيتـةوةش هـا بـؤ دروسـت        لةسةر اةم مةهلسـةيةش اةطـةر بَيتـو وابَيـت هـ     

ــةو       ــوان اــةم مةهلســة و موحافــةزات ا ــة نَي ــوان مةركةزيــةت و المةركةزيــةتش ل ــة نَي كردنــ  هاوســةنط  ل
ااماجنةش زياد بكرَيتش هةروةها ثَيشنيارَيك  تريشب هةية بؤ دروست كردن  هةماهةنط  لة نَيـوان كـةرت    

با ان لةوة كـرد كـة    1111ارةكان  خزمةت  طشت ش اَيمة لة ثرؤذة  بودهة  ساَل  طشت  و تايبةت لة بو
ميكانيزمَيك زياد بكةين بةوة  كة فةرمانبةران لة كةرت  طشت  نةقل بكرَين بؤ كةرت  تايبـةتش هـةروةها   

خزمـةت   تةوةهوهَيكيش هةية بةوة  كة اَيمة هةوَل بدةين اةوة  كة لة كةرت  تايبةتة لة ثاشةِرؤذدا بـة 
حساب بكرَ  و هةروةها مةسةلة  تةقاعوديش  بؤ دابني بكرَيـتش لةبةراـةوة ثـَيب باشـة اـةو هةماهةنطيـة       
دروست بكرَيت بؤ اةوة  لة داهاتوو دا كَيشة بؤ فةرمانبةران دروست نةبَيت بة تايبةت  بؤ اةم مةهلسـةو  

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

تةقريبـةن هَيطـة  دةبَيتـةوةش اـةظني خـان       8ة بـةس لـة مـةهام لـة مـاددة       اةوة  بةِرَيزت طوتـت دروسـت  
 .فةرموو
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 :بةِرَيز اةظني عمر امحد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بةِراست  هةدةف  اةساس  لة دامةزراندن  ياخود لة دروست كردن  اةم مةهلسة سـةرةتا بـؤ اةوةيـة كـةوا     
يتياندا ياخود لةوانـة  كـة دةيانـةوَ  دابـةزرَينش بؤيـة بـة       فورةس  موتةساو  دورست بكات لة نَيوان هاوو

ببــَ  بــة خــاَل  يةكــةمش لةبةراــةوة اةمــة هــةدةف  اةساســ     ( اتا ااة ال اارص املتياااوية )ِرةاــ  مــن اةطــةر  
و  امان مبادأ    اتا اة ال ارص املتيااوية   )دامةزراندن  اـةم اةجنومةنةيـةش بؤيـة اةطـةر بَيتـو اةوةَلـةن  لـة        

ميتوى تطوير ورفع )ببَيتة دووةم و بكرَيتة ( ورفع ميتوى الوظي ة العامة)خاَل  يةكةمش ببَ  بة ( التياوى
تا اَيرة و كؤتاي  ثَ  بهَينـدرَيش ضـونكة تـةتوير  خدمـة  عامـة خـؤ  بـة ياسـايةك و بـة          ( الوظي ة العامة

ةم مةهلسـة و لةوَيـدا   ِرَينماي  تةنزيب دةكرَيتش بؤية ثَيويست ناكات اَيمة لَيرة بيكةين بة هـةدةفَيك بـؤ اـ   
زكر  بكة ش هةروةها من لةطةَل ِرةا  وةزيـر  ِرؤشـنبرييب كـة باسـ  اـةوة  كـرد لـة دووةم دا كـة رةقابـة          

ش لة سَييةم باس  اـةوة  (تنظيم وختطيط شؤون الوظي ة العامة واالشراف عليها)هةَلبطريدرَيتش بةَلكو ببَيتة 
است  لَيرةدا من ثرسياريشب هةية و هَيطة  طومانة بؤ من دةكات تةوفري  رةعاية  ايجتماع  بكرَيتش بةِر

اايا اةم مةهلسة ض ثةيوةند  بة ِرةعاية  ايجتماعيةوة هةية؟ يةعن  ريَاية  ايجتماع  لَيرة هيض باوةِر 
 .بكةم هَيطا  نيةش بؤية البردن  باشدة لة دانان ش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .النة خان فةرموو

 :ز النا امحد ضةلةبيبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

خـاَل  يةكـةم هـيض تَيبيـنب لةسـةر  نيـةش بـةيم بـة نيسـبةت خـاَل  دووةم ثَيشـنيار             3بة نيسبةت ماددة  
ختطايط و تنظايم شاؤون الوظي اة العاماة وتقيمهاا       )دةكةم كة بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوةش اـةويش بكرَيتـة   

بؤ؟ لةبةراةوة  ثَيويستة لة هةموو دامودةزطاكان  حكوم  بة نيسـبةت وةزاافـ     (والرقابة واالشراف عليها
ــا ل           ــةفات  ش ــةَل مواس ــةبَ  و لةط ــان ه ــف  وةزيفيم ــة وةس ــةو وةزاايفان ــت ا ــةقيب بكرَي ــةعن  ت ــةش ي عام
وةزيفــةمان هــةبَ ش بــؤ خــاتر  كــة اــةو دووانــة هــةبوو دةتــوانني تــةقيم  وةزيفــة  عامــة بكــةين هــةر ض   

بـة  ( الوظي اة العاماة وتقيمهاا   )بَيت لة دامودةزطاكان  حكوم ش لَيـرة ايزافـة بكرَيـت لـة ثشـت        وةزيفةيةك
يـةعن  كـة اـةو مةهلسـة هـةدةف  اةوةيـة و ِراسـتة بـة         ( تطاوير واراسح اجلهااز االدارى   ) 3نيسبةت خاَل  

  دارايـ  دةكـةم   ثَيشكةوتن  هيهاز  ايدار  بةس ايسالحيش  لةناو ِرووبداتش هةروةها ثشتطري  لة ليذنة
هيض ثَيويست نية لةو خاَلة  كة باس كراوةش اةوة البربدرَ ش ( توفري الرعاية االهتماعية)كة وشة  خوارةوة 

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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 .فةرموو فا لكاك 
 

 (:بةشارةت )حممد قادر فا لبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ــاددة   ــاس لـــ   3مـ ــةم  بـ ــة  يةكـ ــةو     بِرطـ ــازامن اـ ــاتش نـ ــةت  دةكـ ــت  فةرمانبةريـ ــةوة  ااسـ ة بةرزكردنـ
بةرزكردنةوةية اةطةر مةبةست لَي  بةرزكردنةوة  مسـتةوا  فةرمانبـةر بَيـتش ثَيموايـة سـاينة بـة دةيـان        

باسـ  بِروانامـة     2هةزار دادةمةزرَ ش ضونكة هَيطاكـة  ديـار  نـةكراوةش اايـا دةورات دةبـَ  و لـة مـاددة         
ةوة  كة دةرضوو  زانكؤ بَيت بة تةاكيد لة بوارَيك دا ثسـثؤر  هةيـةش لَيـرةش باسـ  ااسـت       زانكؤ دةكات ا

ِروون بكرَيتــةوة و  3بةرزكردنـةوة  فةرمانبةريــةت  دةكـاتش بؤيــة ثَيشـنيار دةكــةم اـةو خاَلــة لـة مــاددة       
 .تةوز   زياتر  لةسةر بدرَ  وش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .رمووكاك نةرميان فة

 :بةِرَيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

من سةرةتا ثشتطري  لة ِرا  كاك محة سَيد دةكةم بةوة  كة يـةكَيك لـة ااماجنـةكان  اـةم مةهلسـة دةبـَ        
تةح ي   مساوات بَيت كة اةويش بَ  اليةنيةش بةِراست  اةو خاَلة  كة فةرموو  ثَيب باشة ايزافة بكرَ  و 

  دووةميشــ  كــة فــةرموو  دةوراتش بــةَلَ  دةوراتــيش ثَيويســتة بــةوة  يــةكَ  لــة ااماجنــةكان بــَ  بــؤ   خــاَل
تةتوير  ايدارةش هةروةها ثشتطري  لة بؤضوونةكة  مامؤستا مجـال دةكـةم سـةبارةت بـةوة  كـة طةنـدةَل        

لةبةراـةوة  ( وا ـالك  ومكافحـة الفسـاد االدار   )ايدار  ثَيويست دةكات بةِراست  اامـاجن  اـةم مةهلسـة بـَ ش     
تايبةتة بة ميالكات اةم مةهلسة فةساد  و ناتةبيَيةك  خراث  لة هةرَيم  كوردستاندا لة ميالك دا هةية 
و لــة تــةوزيَاتيش دا هةيــةش مــن ثــَيب باشــة اامــاجنَيك  تــر بــؤ اــةم مةهلســة زيــاد بكرَيــت كــة بتــوانَ  بــة  

ي َيك  ترة بـؤ يةكسـان  كـردن لـة نَيـوان هاوويتيـان و       شَيوةيةك  باش اةركةكان  خؤ  ِرابثةِرَينَ  و تةح 
 قياق  )يةكَيك لة خاَلةكان  تر كـة بـؤ  زيـاد بكرَيـت     : يهدف اسلي اىل مايل )بةندَيك  بؤ زياد بكرَيت و 

بةِراست  اَيمة ثَيويستمان بة حكومةت  مواتةنة وهاوويت  بوون  ( هومة املواطنة فى مجيع  االت التع 
بؤ مسـؤطةركردن  اـةوة  كـة يةكسـان       1لة بِرطة   3ةكسان  دابني بكاتش هةروةها لة ماددة  هةية كة ي

  دا لة كؤتاييةكة  دا كة دةَلَ  مسـؤطةركردن    1دابني بكات اةم بةِرَيوبةرايةتية لةو ااماجنة  لة بِرطة  
َيـرة دروسـت  بكـةين بَلـَيني     بنةما  يةكسان  بؤ اةوانة  شياو  وةرطرتن  اةوةنش بةيم ثَيوةرَيك زةرورة ل

تـةنها ثَيــوةريش توانــا و لَيهــاتووي  و طوجنــاو  شــارةزاي  و ثَيويســت  كةســةكان بَيــت بــؤ دامةزرانــدنش زؤر  
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سيوةيل خان فةرموو
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 :امحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ر دةكةم اةطةر بَلَيني اةو مةهلسة دابـةزرَ  و وابـزامن مةهلسـَيك  نـوَ      بةنيسبةت اةو ماددةية وا تةسةو
نية لةبؤ تةعينات اةطةر نازامن بةِرَيز وةزير بتوان  هواب بداتةوةش وةلةو بؤ موسااةلة نيةش بـةس وابـزامن   

اةطـةر  اةوانة  كةسان  ثسثؤرن لةو مةهلسة دادةندرَ ش واتـة ثَيشـد خيربةيـان هةيـة و كةفااـةيان هةيـةش       
اةمة تةعينَيك  نـوَ  لَيـرة دابنـَيني وابـزامن نـة خيـربة  هةيـة و نـة كةفااـة  هةيـة و ضـؤن اـةو خاينـة              

و اةوانةش بة تةسةور  من واية ها نـازامن اـةوة بـةِرَيز     (ك اءة موظ ى اخلدمة العامةتطوير )دةيطرَيتةوة؟ 
اةطـةر رةقابـة البـربدرَ ش رةقابـة ايشـ        (ختطيط شؤون الوظي اة العاماة  )وةزير دةزانَ ش بة نيسبةت دووةم 

 3ديــوان  ضــاودَير  دارايــ  و ثةرلةمانــةش بــة نيســبةت ســَييةم وةك هاوكــارم كــاك نــةرميان باســ  كــرد لــة  
ك اءة ماوظ ى اخلدماة العاماة وذلاك     هليهل الوظي ى لسقليم و تطوير تطوير اجلهاز االدارى و رفع ميتوى ا)

 .اسسوث.........( ب تح دورات تغذيلية
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك شوان فةرموو

 :بةِرَيز شوان كريب كابان

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .قسةكان  من كرا زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك شظان فةرموو

 :بةِرَيز شظان امحد عبدال ادر

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 دماة العاماة واتا اة ال ارص املتيااوية     ظي اة العاماة وتطاوير اخل   رفع ميتوى الو) 1لة بِرطة   3لة ماددة  
مةبـدةاَيك  زؤر طـرن  ترمـان هةيـة لـة ثـاَل مةبـدةا  مسـاوات مةبـدةا  كةفااـةش           ( و مان مبادأ امليااوات  

اــةم  (ختطاايط شااؤون الوظي ااة العامااة والرقابااة و االشااراف عليهااا ) 1اةمــة  بــؤ ايزافــة بكرَيــتش بِرطــة   
ةورَيك  رقاب  هةية لة ماددةكان  ديكةدا هـاتووة تـةقيم  هـانب  ايـدار  دةكـاتش      مةهلسة حةقيةقةتةن د

لـة اـاخر دَيـِر كـة      3بؤية رقابة لَيرة مَينَينتش من لةطةَل اـةوةم اـةو دةورة ري ابيـة هـةر هـةبَيتش بِرطـة        
ش اـةوة وةكـو   اةمة اةم تةوفرية لـة ثـيَ  ( وتطوير ك اءة موظ ى اخلدمة العامة وتوفري الرعاية االجتماعية)

يــةعن  ببَيتـة اـةوة  كــار بكرَيـت بـؤ اــةوة  تـةوفري  ريَايــة      .....( والَمـل علـ   )شـتَيك  حةمتيـةش بــةيم   
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اةوة ثَيويسـت ناكـات   ( بالتنسي  من ا هات ا ختصة)ش ...(الرعاية املسئمة هلم)ايجتماعيةكة ثَيويست ناكات 
 .وةش زؤر سوثاساةوة تةحسيَل حاسَلةش يةعن  لة االيةت  ايش كردنة اة

 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك سةردار فةرموو

 :بةِرَيز سةردار رشيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

لــة اامــانج هطــة لــة دامةزرانــدن بةشــَيوةيةك  دادثــةروةر  مــن ثَيشــنيار دةكــةم ديــارة حكومــةت تووشــ    
ــ َ     ــةوة و بـ ــةِروو  دامةزراندنـ ــاتووة لـ ــةزةخومَيك هـ ــان و تـ ــة    هةيوااسـ ــناك لـ ــاراوة و ترسـ ــةك  شـ كاريـ

دامودةزطاكان  حكومةت دا هةية كة زؤرَيك لةو دامةزراندنانـة كـار  وةبـةرهَين ناكـةنش بؤيـة حةقـة لَيـرة        
بةِراست  موعالةهة  اةو تةزةخوم و اةو حاَلةتـةش بكـةن كـة حكومـةت تووشـ  هـاتووة ببَيتـة يـةكَ  لـة          

 .ااماجنةكان  اةم دةستةيةش زؤر سوثاس
 :ز سةرؤك  ثةرلةمانبةِرَي

 .زكية  خان فةرموو

 :بةِرَيز زكية سيد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اةم دزانني اةهدافا ِرةنطظةدانا سةر مةهاما و مةهاما ذ  ِرةنطظةدانا هة  لسةر اةهدافاش ذ بةر هةنـدَ  ذ   
سـتانَ  بـؤ تةرشـي  كردنـَ      اةز دطةل ثَيشنيارا يـا كـاك سـةردارميةش مـادام سياسـةتا حكومـةتا هـةرَيما كورد       

ثَيتظيا اةم هـةدةفَ  لظَيـرَ  دا بهَيتـة ديـار كـرنش دروسـت كرنـا حكومةتـةكا بضـووك كـراو  شـياو يـةك لـة              
اةهدافةكان بَ ش هةدةفةكا د  ذ  كو ل ِراثؤتايا ليذنا ياساي  دا زؤر ااماذة ثَيدا ش مةواردَيت بةشـةر  لظـَ    

ة زَيدة كرنش ِرَيكخسنت و دانانـا سـداتيذيةتا مـةواردَيت بةشـةر ش يـا د       دركَ  ثَيتظيا  اَيك ذ وان خاي بهَيت
دا  هـات  كـو وةزيفـا     3تر اةز دطةل ليذنايا داراي  مة كو اةظ ِريَاية ايجتماعية البضيتش ضـونكو ل خـاي   

ظَيـرَ   عام كو رةقابة وايشرافش وة اةز دطةل هةندَيمة كو رةقابة بينَيتةظةوةش هةرضةندة هندةك هـةظاي ل 
ايشارةت ثَي دا ش ضونكو اةم دزانني كو ِرَيكارَيت يةت ايدار  تةختيتة و تةنزمية و تةوهيهة و موتابةعة 
و تةقيمةش ذ بةر هةندم ذ  اةظ رةقابة هةرضةندة مةهاما ذ  دايا هات  مـة طـؤت  ذ  ِرةنطظـةدانا مـةهاما     

 .يتةوة وش زؤر سوثاسسةر اةهدافا ذيا هة ش ثَيتظيا ل ظَ  دا اةظ رةقابا ذ  بين
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .اَيستا ليذنة  ياساي  ِرةايتان؟ كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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اَيمة ثـَيش اـةوة  بضـينة سـةر اـةو موالحةزاتانـة  كـة دراش لَيـرة اَيسـتا ِرةايـةك دروسـت بـوو كـة هـؤرة               
ش اَيمة لـة زؤر لـة ياسـاكان مـةهاممان بـة هيـا هَينـاوة و لـة         8و ماددة   3ية بةين  ماددة  تةداخولَيك هة

هةمان كات دا اةهدافيشمان بة هيا هَينـاوةش بـةيم لـة زؤر لـة ياسـاكانيش دا وتوومانـة يتـوىل فـآلن هةيئـة          
  دووةم اَيمـة تةسـويتمان   هةردووكيشمان دةمج كردووةش لَيرة اَيستا اَيمة لـة فةسـلَ  ( املهام واالذداف االتية)

تةاسيسةكةمان كردش مةعنا  وايـة اةهدافةكـة   ( التغايس واالذداف)كرد لةسةر عينوان  فةسَلةكة كة دةَلَ  
كةواتـة اَيمـة دةبـَ  لَيـرة ضارةسـةر       ( مهـام اسلـي  )لـةوَ  دةَلـَ     8ماوة لَيرةش بةينةما كة دةضية مـاددة   

كة اَيرة هةتا اَيستا تةسويتمان لةسـةر  نـةكردووةش دةبـَ  اَيمـة     ش ضون8مةسةلةكة بكةينش نةك لة ماددة  
اينجـا اةطـةر هـؤرة تـةداخولَيك هـةبَ  بـةين  هةنـدَ         ( يتاوىل اجمللاس االذاداف واملهاام االتياة     )لَيرة بَلـَيني  

اينجــا عيالهــ  بكــةين ثــَيش اــةوة  وةيمــ  اــةو بةِرَيزانــة  8بِرطــةكان  اَيــرة لةطــةَل بِرطــةكان  مــاددة  
 .ينةوةش دوا ِرةايش ِرةا  اَيوة  بةِرَيز اةندامان  ثةرلةمانةبدة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  داراي  ِراةيتان؟ كاك خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

لةطـةَل اـةوةين ِرَيكـ     بةِراست  ديارة كة تَيكةيويةك هةية لة مابةين  اةهداف و مـةهام لةبةراـةوة اَيمـة    
 .مةين بؤ اةوة  تةعاروز دروست نةبَيت و دووبارة لة ياسا نةبَيت و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .هةناب  وةزير ِرةايتان؟ فةرموو

 :وةزير  ِرؤشنبري  و الوان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ني اةهدافـةكانش اـةو اةهدافانـة بنةمايـةك واةساسـَيكةش لةسـةر اةساسـ  اـةو         تَيكِرا  اةوة  كة ثَيـ  دةَلـيَ  
اةهدافانة اةو مةبةستة  كة دةمانةوَ  هَ  بةهَ    بكةين اـةو اةجنومةنـة كؤمـةَلَيك اـةرك  بـؤ مـةهام       

ك هَ  بةهَ  دةكاتش واتة لَيرة اةهدافةكان كة توانراوة هيـا بكرَيتـةوة هةَلبةتـة بنةمايةكـةش هـةر هـةدةفيَ      
مةسةلةن هةدةف  يةكةم ضوار خاَل بطرَيتةوة لة مةهامةكانش هـةدةف  دووةم كؤمـةَلَ  خـاَل  تـر بطرَيتـةوة      
لة مةهامةكانش لةبةراةوة اةو تَيبينيانة  كـة هـةنابيان باسـيان كـرد لـة بـةِرَيزان هـةموو  تَيبينـ  وردةش         

اـةت بكرَيـتش كةفااـةت زةروريـةش بـةيم      بةيم دةمَينَيتةوة اةساسةكة  هاتووةش مةسةلةن اةطةر باسـ  كةفا 
كةفااةت مَيارةش بةيم اةساسةكة موساواتةش مةبدةاةكة موساواتةش لةبةراةوة اةهدافـةكان لـة ضوارضـَيوة     
مةبادا  طشَ بَينَيتـةوة باشـةش بـةم شـَيوةية موتـةناقزيش نـابَ  لةطـةَل اةوانـة  تـر كـة لـة مةهامـةكان             

بةيم لة وردةكاريةكان  (ميتوى الوظي ة العامة)هةدةف هاتووة بةطشت ش هاتووةش لة هةدةفةكاندا مةسةلةن 
دةضـَيتة هينةكانـةوة تـةعني و ايَـادة      ( تن ياي قاانون املدنياة واملاس     )دا ضؤن اةمة بةرز دةكةينةوة بة 
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 مةهامةكاندا وردةكاريةكان دَيت كـة تـؤ ضـؤن ايشـةكان هـ َ      تةعنيش لَيرة شتة طشتيةكان هاتووةش بةيم لة 
بةهَ  دةكة ش اةو اةهدافان هَ  بةهَ  دةكة ش لةبةراةوة اَيمة ثَيمان وانية كة موتـةناقزَيك هةيـةش هطـة    
لــةوة اــةو تةعديالتانــة  كــة ليذنــة  قــانون  كردوويــةت ش تةعــديالت  ليذنــة  قــانون  نــةك اــةوة  لــة    

ــةوة  ليذنــة  قــانون  كردوويــةت  تةعديالتــةكان اةطــةر اــةوة      ــة  مةتنةكــة دا هةيــةش ا ــت ل اي ــرار بكرَي
مةهامةكان دا دةطوجنَ  لةطةَل هةدةفةكانداش يةعن  نةك اةوة  كةلة مةتنةكة  هةيةش لة دراثت  يةكةم دا 
هةيةش بةيم اةو تةعديالتانة  كة ليذنة  قانون  كردوويةت  لةسةر ثرؤذة  قانونةكة طوجناندوويةت  كة 

 .ؤك نةبَ مةهامةكان وردبكاتةوة  لةطةَل هةدةفةكانيش دا ناك
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ليذنة  ياساي  ثَيشنيارَيك هةبوو كة كاك محة سَيد كرد  و كاك نـةرميان ثشـتيوان  لَيـ  كـردش وةيمتـان      
 .بؤ  نةبوو ِرةايتان لةسةر ؟ كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

مواتةنة و تةعينةش هةموو مواتنَيك بة نيسبةت تـةعني مسـاوات  تَيدايـةش اـةوة      اةوة  اَيمة تَي  طةيشتني
نةسَيك  دةستووريةش لة ثرؤذة  دةستوور  هةرَيم  كوردستانيش تةاكيد  لةسةر كراوةتةوةش بةيم مَيـار  

 .و زةوابتةكة دةمَينَيتةوة بؤ اةم ياساية
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ننةوة؟ كاك شَيروان فةرموواَيستا ااخر سيا ةتان موَي

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

اَيمةش لةطةَل اةوةينة ري ابة هةَلبطريدرَيتش بةيم اـةوة  هـةناب  وةزيـر ايشـارةت  ثَييـدا       1بة نيسبةت 
ةوة  تةوفري  ريَايـة   بة نيسبةت تةوفري  ريَاية  ايجتماع  تةاكيد لةوة دةكات كة بَينَيـتةوةش لةبةرا

ايجتماع  لة بؤ موةزةفني لة وةزارةتـ  دارايـيش هةيـة و لـة اةجنومـةن  وةزيـرانيش هةيـةش اةطـةر لَيـرة          
 .تةاكيد  لةسةر بكرَيتةوة مةبةستةكة اةوةيةش ها من وا  تَ  طةيشتب نازامن؟

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

يض عيالقة  بةو دةزطايةوة نيةش بؤض ؟ هـةر دوو شـت    ريَاية  ايجتماع  بةِرةا  اَيمة لة سةرؤكايةت  ه
 .هودانش كاك خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بةِراست  اَيمةش لةطةَل اةوةين وشة  رةقابة هةَلطرينش بةيم  مةسةلة  ريَاية  ايجتماع  اَيمـة سـورين   
اـةو ايجتماعيـة هـيض هَيطـا  لَيـرة نيـة و كـة دةَلـَيني ريَايـة            لةسةر رةاي خؤمان وةكـو ليذنـة  دارايـ    
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ايجتماع  شت  تر بة بريمان دَينَيتةوةش ايحتمالـة موشـةريك مةبةسـتَيك  هـةبَ ش بـةيم اـةو مةبةسـتة كـة         
 .لَيرة دةخوَيندرَيتةوة ريَاية  ايجتماع  بةد  ناكرَيتش يةعن  ديار نابَيت

 
 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .  وةزير ِرةايتان؟ فةرمووهةناب

 :وةزير  ِرؤشنبري  والوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ــةو        ــة دةرةوة  ســنوور  ا ــة  ايجتمــاع  اَيســتا فةرمانبــةر كــة ثَيويســت  ل ــة نيســبةت مةســةلة  ريَاي ب
  ايجتماعيـةوة و يارمـةت  دان   مووضةية  كة هةيةت  كة ثَيويست  بة شتَيك بَ  كة بضَيتة قـاَلب  ريَايـة  

بَيــت دوو سةرضــاوة  هةيــةش هةنــدَ  دةســةيت هةيــة سةرضــاوةكة  دةضــَ  بــؤ دارايــ ش هةنــدَيكيش هةيــة  
ودةضَ  و دةبَ  موافةقة  اةجنومةن  وةزيران  بؤ بكرَيتش لةم حاَلةتة كة اـةم حاَلةتـة بةردةوامـةش هـار      

هار  وا هةية فةرمانبـةرَيك نةخؤشـ  تايبـةت  دةبـَ ش      واهةية فةرمانبةرَيك كة تووش  حاديسةيةك دةبَ 
ــة ريَايانــة كــة اَيســتا مومارةســة دةكــرَ  لةاليــةن وةزارةتــ  داراييــةوةو لةاليــةن اةجنومــةن         اــةم حاَلةت
وةزيرانةوةش اةطةر لَيرة لة مةهلس  خدمة دابَ  اةو اةركة دةضَيـتة مةهلس  خدمةوة ايشـَيك  تـةنفيز    

لة سنوور  اةو دوو وةزارةتة نامَينَيـتةوةش يةعن  وةزارةتـ  دارايـ  و اةجنومـةن     مةهلس  خدمة دةبَ  و 
 .وةزيران نامَينَ 

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك فرست موداخةلة  هةية فةرموو

 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

يَاية  ايجتماع  بكاتش بةس مةعنا  اةوة نية كةس لة اَيمة دذ  اةوةنية كو فةرمانبةرَيك فاايدة  لة ر
ش مةهلسـ   بَيـت  كة وةزارةت  ماليةش يان اةجنومةن  وةزيران اةو شتة بكات و الزمة تابَ  مةهلس  خدمـة 

خدمة دوو ايش  سةرةك  هةيةش تةعينات و تةرقية و تةرفيك و تةتوير  وةزيفةش اةو ايشة زؤر دوورة لـة  
ةوة بةِرةا  من عيالقـة  لةطـةَل اـةو اةجنومـةن  نيـةش مـةفروزة لَيـرة        ايختساس  مةهلس  خدمةش لةبةرا

 .نةمَينَ ش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

كاك شَيروان ااخر سيا ةتان و اةوة  رةقابيةكـة كـة داوا كـرا البضـَيت لةطـةَل اـةوة  ريَايـة  ايجتمـاع          
 .اةطةر موراعات  بكةنش كاك شَيروان فةرموو

 :وان ناصح حةيدةر بةِرَيز شَير
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 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

( تــــوفري الرعايــــة االهتماعيــــة)اَيمــــة لةســــةرةتاوة ومتــــان اَيمــــة لةطــــةَل اــــةوةين ري ابةكــــة البضــــَ ش 
 .بؤ مةساايل  تةعينات اةوة نازامن( توفري الرعاية ا الامة هلب)يةكة البضَ ش اةطينا (االهتماعية)

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ان اَيستا دوو بؤضوون هةيةش بؤضوونَيك هةية كة ريَايـة  ايجتمـاع  لَيـرة هَيطـة  نيـة و البضـَ  و       بةِرَيز
بؤية دةخيةينة دةنطدانةوةش ثَيش اةوة  بيخةينة دةنطدانـةوة دوو بـةِرَيز دةمانـةوَ  لةسـةر  قسـة بكـةنش       

بضـَيتش اـةوة  دةيـةوَ     بؤض  البضَ  و دووانيش بؤض  بَينَيتـةوة؟ كـاك فرسـت و كـاك شـوان دةيانـةوَ  ال      
 .خان فةرموو عظيمةجنب الدين و كاك كاردؤش اَيستا اةو بةِرَيزانة  كة دةيانةوَ  بَينَ ش  عظيمةبَينَيتش 

 :جنب الدين حسن عظيمةبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بةراـةوة  تـؤ اـةو    من ثَيب واية اةوة كاريطةر  خؤ  دةبَيـت لـةناو اـةو ياسـاية دا ريَايـة  ايجتمـاع ش لة      
كةسانة  كـة بـؤ دامةزرانـدن ثَيشـكةش دةكـةن كـة دابـةزرَين ايحتمالـة اـةوة كةسـَ  بـَ  كـة تةخـةروه               
كردبَ  و داوا  دامةزراندن بكاتش بةيم لةِروو  اةوة  كة موقابةلة دةكرَيت يان كةسَيك  شياو بـَ  و شـياو   

و  هةستةييةوة اةطةر بة ثَيـ  اـةو ثـرؤذة ياسـاية      نةبَ  بؤ دامةزراندنش نة لةِروو  دةروونيةوة نة لةِرو
داش بـةيم دةتـوانني لـةِرَي  ريَايـة  ايجتماعيـةوة اـةو كةسـة         8كة لة ضةند خاَلَيك دا تيايةت  لة ماددة  

اةطةر شياو  دامةزراندنيش نةبَ  ضارةسةرَيك  بؤ بدؤزَيتةوة لة وةزارةتـ  كـار بـَ  يـان خؤيـانش مـن ثـَيب        
زةرورة لةبةراــةوة  اــةو كةســانة  كــة داوا  دامةزرانــدن دةكــةن لــةِروو  دةروونــ  و   وايــة اــةوة بــوون  

لةِروو  هةستةييةوة ايحتمالة كةسانَيك هةبن كةشـياو  دامةزرانـدن نـةبن لـةناو دةمودةزطاكانـدا مـن بـة        
 .ثَيويست  دةزامن بَينَيتةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ فةرموو

 :ردؤ حممد ثريدوادبةِرَيز كا

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

من ثَيمواية ثَيداويست  بةرزكردنةوة  ااست  توانا و ثسثؤر  و هةموو اةو ثَيداويسـتيانة  كـة دةكةوَيتـة    
سةر دامةزراوةكة ثَيويست  بةوةية اةم دامةزراوةية اةو ضاودَيرة كؤمةييةتيةش  وةزيفةدارةكـة بكـات كـة    

ة  بــةِرَيز وةزيــر دةكــةم كــة ثَيموايــة مــادام ثةيوةنــدارة بــة اامــانجش ااماجنمــان   مــن ثشــتيوان  بؤضــوونةك
ثةرةسةندن و دابني كردن  ثَيداويستيةكانةش ثَيويستة اةم هيهازة اـةم بةرنامـة و اـةو نةخشـةية  هـةبَ       

 .كة خزمةت  وةزيفةدار  دةكاتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .كاك فرست فةرموو
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 :فرست امحد عبداهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

وةَلــآل ايزافــةم نيــة لةســةر قســةكان  خــؤم و تيكــراريش مةمنوعــةش بــةيم مــن دةَلــَيب ريَايــة  ايجتمــاع   
اةركةك و اارماجنةك  ثـريؤزةش بـةس اـيَدازم لةسـةر اةوةيـة اـةوة ايشـ  مةهلسـ  خدمـة  نيـةش ايشـ             

بَيتش ض اةجنومةن  وةزيران  بَيتش ض دااريةيةك  تايبةت بَيتش ايَدازم دةزطايةكان  ترةش ض وةزارةت  مالية 
 .هةر موهةرةد لةسةر اةوةية و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

تيكرار نيةش اةمة ديفاع  موستةقيلة لة هةردوو تةرةف حةق  خؤتة ِرةايةكـة  خـؤت بـة تـةواو  بـدة ش      
 .كاك شوان فةرموو

 :كابانبةِرَيز شوان كريب 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بَيـت بـة   ( تـوفري الرعايـة االهتماعيـة   )من دةقاو دةق ثشتطري  كاك فرست دةكةمش اةطـةر مةسـةلةكة لَيـرة    
مةعناكة  خؤ ش اَيمة يةكةم شت وةزارةتَيكمان هةية وةزارةت  كار و كاروبـار  كؤمةييةتيـةش اةمـة يـةكش     

اةطـةر تـةوفري  ريَايـة  ايجتمـاع  بَيـت بـؤ فةرمانبـةر        / وةش دوواةطةر بةو مةعناية بَيت كة لَيـرة هـاتو  
بةِرَيز وةزير بؤ خؤ  ِروونكردنةوةيةك  دا من ثَيمواية دةعم  بؤضوونةكة  اَيمةية كة نـةمَينَ ش اـةويش   
كــة دةَلــَ  لــة دةرةوة  مووضــة  فةرمانبــةر هاوكــار  فةرمانبــةر دةكرَيــتش هــةموو اــةو وةزارةتانــة خــؤ    

ارةتةكان و وةزارةت  مالي و هةموو وةزارةتةكان  تـريش اـةو وةزيفةيـة دةبيـنن كـة يارمـةت        وتويةت  وةز
فةرمانبةرَيك لة كات  ثَيويست  دا لة دةرةوة  وةرطرتن  مووضةكة  خؤ  و لـة حاَلـةت  تايبـةت داش باشـة     

و هـارَيك  ديكـة    كة من وةزارةتةكان اةو اةركة هَ  بةهآ بكةن بؤض  اةو اةركة لة وةزارةتان بسَينمةوة
بيدةمة دةست شوَينَيك  تر؟  كة بؤ خؤ  لة بنةِرةتدا اةو اةركة تا اَيستا هةية و هـَ  بـةهَ  كـراوةش اـةو     

 .وةزارةتانةش ثَي  هةستاونش لةبةراةوة من ثَيمواية اةوة اةو لةو دةقة نةمَينَ ش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

  خؤتان كـردو ِرةاـ  خؤتـان دا بـؤ اـةوة  كـة ريَايـة  ايجتمـاع  البضـَيت          بةِرَيزان اَيستا هةر دووال قسة
 .هةناب  وةزير ااخر موداخةلة  هةية فةرموو

 (:وةزير  ِرؤشنبري  و الوان)كاوة حممود شاكر .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .... .....تةنها اةو خاَلة نةبوو كة من باسب كردش اةوة يةكَيك بوو لة خاَلةكانش 
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 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .دواي  دَينيش اَيستا اَيمة لة ثَيش دةنطدان داينش هةناب  وةزير فةرموو
 

 

 :وةزير  ِرؤشنبري  و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ق التااوازن باا  ذيهاال اجااراء امليااو ات والدرااااات واال صاااءات وتقااديم املقرت ااات املتعلقااة بتحقياا)ببــورةش 
ش اةمة بةشَيكة لة هةدةف  ريَاية  ايجتماع ش اةمةش هةر بةشَيكة لة (الرواتب وب  امليتوى املعيشى العام

 .اةمة موهيمةيةكة لة موهيمة  مةهلس  خدمة داندراوة( تهاليف املعيشة وااعار اليلع)هينةش 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

تانش نيزام  نية لةناو دةنطدانةش تةواوش هةردووال قسة  خؤتان كردش كـَ  لةطـةَل   اَيستا بةِرَيزان وازح بوو بؤ
اةوةية ريَاية  ايجتماع  كة لة سَييةم هاتووة لَيرة البضَ ؟ تكاية كَ  لةطةَل اةوةية البضَيت دةسـت بـةرز   

طـةَل اةوةيـة بَينَيتـةوةش    بـةِرَيز لة  33بةِرَيز لةطةَلة البضَيتش كَ  لةطةَل اةوةية بَينَيتةوة؟  35بكةنةوة؟ 
الضووش ليذنة  ياساي  ِرةايتان لةسةر رةقابة؟ ااخر سيا ةتان رةقابة  لةطةَلة يان نا؟ اةطةر لةطةَل نـةبَ   

 .بيخةينة دةنطدانةوةش كاك شَيروان  فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

رفع ميتوى اهليهل / ثالثا)داو لة هةمان كاتدا لة  1ة البضَيت لة بِرطة  اَيمة لةطةَل اةوة دابووين كة رةقاب
مواةسةسات ايزافة بكرَيتش اةطةر ايجازةمان بدة  ماددةكة دةخوَينينةوة دوا   (الوظي ى ملؤايات االقليم

 .اةو طؤِرانكاريانة  كة بةسةر  داهاتووة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .فةرموو كةرةمكة

 :روان ناصح حةيدةر بةِرَيز شَي

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 :مايلي اىل اجمللس يهدف: الثالثة املادة
 املياواة مبدأ و مان املتياوية ال رص وإتا ة العامة اخلدمة وتطوير العامة الوظي ة ميتوى رفع: أواًل

 .الشغاهلا للمؤذل 
 .عليها واالشراف العامة الوظي ة شؤون ختطيط: ثانيًا
 اخلدمة موظ ي ك اءة وتطوير القليمؤايات امل الوظي ي اهليهل ميتوى ورفع االدارت اجلهاز تطوير: ًاثالث

 .املختصة اجلهات مع بالتنييق هلم العامة
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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لةطـةَل  بـةِرَيز   2بةِرَيز لةطةَلة دايةش كَ  لةطـةَل دانيـة؟    53بةِرَيزان كَ  لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ 
 .كاك شَيروان  فةرموو 2دانيةش بة زؤرينة  دةن  ثةسةند كراش بؤ ماددة  

 
 

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 بةش  سَييةم

 ثةيكةر  اةجنومةن و ميكانيزمي كار
 2ماددة  
تةرخانكـةر كـة   اةجنومةن ثَيك دَيـت لـة سـةرؤك  اةجنومـةن و هَيطرةكـة  و حـةوت اةنـدام خـؤ         / يةكةم

بةال  كةمةوة خـاوةن  بِروانامـة  بـةراي  زانكـؤ بـنش دوانيـان خـاوةن بِروانامـة  ياسـا و دوانيـان خـاوةن             
 .بِرواننامة  كارطَيِر  و اابوور  و يةكَيك لةهةريةك لة ثزيشك  و اةندازة و كشتوكاَلدا

 .أ ـ سةرؤك  اةجنومةن بة ثلةيةك  تايبةت دةبَيت/ دووةم
 .سةرؤك  اةجنومةن و اةندامانيش بة ثلة  بةِرَيوبةر  طشت  دةبنب ـ هَيطر  

اةجنومةن  وةزيران سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  و اةندامانيش بـة طـوَيرة  اـةو مةرهانـة      / سَييةم
 .لةم ياسايةدا هاتوون كانديد دةكات و دةبَ  ثةرلةمان  كوردستانيش اةرَي  بكات

ة  اـةم ميكانيزمـةي دادَيـت    يةم  اةم ماددةية دا هاتووة بة طـوَير  3طة  ضوارةم اةو كانديد كردنة لة بِر
 :دةبَيت

أ ـ اةجنومةن  وةزيران لة هةموو دةزطاكان  بينراو و بيسداو و خوَيندراو  ِراطةياندنةوة دةرطا  ثَيشكةش  
 .ِرؤذ زياتر نةبَيت دةكاتةوة 31كردن بؤ ماوةيةك كةلة 

 .انة  لةم ياسايةدا هاتوون دةطرَيتة خؤب ـ ااطاداريةكة هةموو اةو مةره

 :دةبَ  سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  و اةندامان اةم مةرهانةيان تَيدا بَيت كة دادَين :ثَينجةم
دةبــَ  خــاوةن شــيان و شــارةزاي  بَيــت كــة كــة شــياو  وةرطرتنــ  كارةكــة بــَ  و لةوانــةش بــَ  لــة بــوار      -أ

سـاَل خزمـةت بَيـت دواي بةدةسـتهَينان  بِروانامـة        15وةن  ثسثؤريةكة  خؤيـدا بـة اليـةن  كةمـةوة خـا     
ــت و بــؤ اةوانــة    11مــاوة  خزمةتةكــة ( ماهســتَير)بــةراي  زانكــؤش بــؤ اةوانــة  بِروانامــة     ســاَل دةبَي

 .ساَل دةبَيت 11شيان هةية ماوة  خزمةتةكة (دكتؤرا)بِروانامة  
 .ساَل كةمد بَيت 32نابَ  تةمةن  لة  -ب
 .نامة و ِرةفتار  باش بَيتدةبَ  ذيان -ج

 .د ـ نابَ  بة تاوان يان كةتنَيك  اابِروبةر حوكب درابَيت
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سةرؤك و هَيطر  سةرؤك و اةندامان  اةجنومةن بةثَي  ياسا بؤ ماوة  ثَينج ساَل كة بؤ يـةكجار  : شةشةم 
 .قابيل  تازة كردنةوةية دادةمةزرَين

كاروبار  كـارطَيِر  تايبـةت بـة اةجنومةنـةوة هةيـة      سـةرؤك  اةجنومـةن هَينـدة  ثةيوةنـد  بـة      :حةوتةم 
 .دةسةيت  وةزير  هةية

سةرؤك  اةجنومةن يان هَيطرةكة  يان هةر اةندامَيك  اةجنومةن لةسةر ثَيشنيار  اةجنومـةن   / هةشتةم
وةزيران و اةرَ  كردن  ثةرلةمان  كوردستان الدةدرَيت بة ثشـت بةسـنت بـة ناتوانـاي  يـان سـةر ِراسـت  يـا         

َيشَيلكار  مةزن لة اةركةكان  وةزيفة و بة ثَي  ياساش  لة دةستكةوتةكان  اةم كارة  ثَي  سثَيردراوة بَ  ث
 .بةش دةكرَيت لة كات  دةرضوون  بِريار  الدانةكة

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 

 الثالع ال صل
 العمل وآلية اجمللس ذيهل

 (: 2) املادة
 على أولية جامعية شهادة محلة ومن  مت رغ  أعضاء ابعة و نائبا و اجمللس رئيس من اجمللس يتهون -أواًل

 كل يف وا د و واالقتصاد االدارة يف منهم اثنان( 1) و القانون شهادة محلة من منهم اثنان( 1) يهون االقل
 .الزراعة و واهلنداة الطب من

 .خارة بدرجة اجمللس رئيس يهون/ أ -ثاانيًا
 . عام مدير بدرجة واالعضاء اجمللس رئيس نائب يهون/ ب     
 وخيضع القانون ذيا يف الواردة للشرو  وفقًا واالعضاء ونائبا اجمللس رئيس الوزراء  لس يرشح -ثالثًا

 .كورداتان برملان ملصادقة
 :اآلتية ليةاآل وفق املادة ذي  من( ثالثًا) ال قرة يف ذكر  الوارد الرتشيح يهون -رابعًا

 تزيد ال ول رتة واملقروء، وامليموع املرئي االعسم واائل مجيع يف التقدم باب فتح عن الوزراء  لس يعلن-أ
 .يومًا ثسث  على

 .القانون ذيا يف الواردة املرشح  شرو  كل االعسن يتضمن-ب

 :اآلتية الشرو  واألعضاء ونائبا اجمللس رئيس يف يتوفر ان رب -خاميًا
 التقل مدة اختصارا  ا  يف خدمة لا ممن و الوظي ة لشغل تؤذلا اليت واله اءة اخلربة ذوت من يهون ان-أ

 انة ةعشر ىاثن( 11) اخلدمة مدة وتهون. االولية اجلامعية الشهادة على احلصو  بعد انة 15  عن
 .دكتورا ال شهادة على للحارل انوات( 11) و اجيتريامل شهادة على للحارل

 .انة وثسث  ابعة( 32) عن عمر  يقل ال نأ -ب
 .واليلو  اليرية  ين يهون أن -ج
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 .بالشرف تلة جنحة أو  ناية عليا حمهومًا يهون ال أن -د
 ملرة للتجديد قابلة انوات سس( 5) ملدة للقانون ًاوفق اجمللس أعضاء و الرئيس ونائب الرئيس يع  -ااداًا
 .وا دة
 .باجمللس اخلارة واملالية االدارية بالشؤون يتعلق فيما املخت  الوزير رس ية لساجمل رئيس ميارس -اابعًا
 ومصادقة الوزراء  لس من اقرتاح على بناًء اجمللس أعضاء من أت او نائبا أو اجمللس رئيس يعز  -ثامنًا
 من وحيرم وظي ةال بواجبات اجلييم االخس  أو االاتقامة أو اله اءة عدم اىل ااتنادًا كورداتان برملان

 .العز  قرار ردور  الة يف القانون بموجب فيها املع  الوظي ة امتيازات
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .ليذنة  ياساي  ِرةايتان؟ كاك شَيروان  فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ليذنـة ثَيشـنياز دةكـات باسـ  ثسـثؤرات       / يةش يةكـةم بـةم شـَيوة   2ِرةا  ليذنة  ياساي  سةبارةت بـة مـاددة   
ليذنة / نةكرَيت تةنها بطوترَ  بِروانامة  زانكؤي  هةبَ  بةبَ  اةوة  باس  ثسثؤرايةتيةكان بكرَيتش دووةم

ثَيشنياز دةكات كة سةرؤك  ليذنة بة ثلة  بريكار  وةزارةت بَيت وة هَيطر  سةرؤكيش بة ثلة  تايبةت  أ 
وة )ليذنـة ثَيشـنياز دةكـات طـوزارة      / جنومةنيش بة ثلـة  بةِرَيوةبـةر  طشـت  بـنش سـَييةم     و اةندامان  اة

البدرَيت كة لة كؤتاب  بِرطةكة هاتووة و بـةم شـَيوةية  خـوارةوة دابِرَيذرَيتـةوة     ( ملكةض دةبَ  بؤ ثةرلةمان
  اةو مةرهانة  لةم اةجنومةن  وةزيرانش سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  و اةندامةكان  بة ثَي: سَييةم)

ياساية داهاتوون دةثاَلَيوَ ش خاَل  ضوارةم ليذنة هيض تَيبينيةك  لةسةر  نيةش خاَل  ثَينجةم ليذنة ثَيشـنياز  
ساَل كةمد  11طوزارةكردن و كارتَيدا كردن  لة دوا  وشة  ِراذة زياد بكرَيت و ماوة  ِراذةكة لة ( أ)دةكات 

ارةت بة هةَلطر  بِروانامة  ماستةر دوو ساَل داشكَيندرَ  و ثَينج سـاَليش  ساَل و سةب 15نةبَ  و لة هيات  
بـؤ  هـةَلطر  بِروانامـة  دكتـؤرا كـةم بكرَيتـةوةش ب ـ هةَلوةشـاندنةوة  اـةم بِرطةيـةش ضـونكة ثَيويسـت بـة              

ووةش هـاتووة لـة مـةره  سـاَلةكان  ِراذةدا هـات      5مةره  تةمةن ناكاتش بةَلكو اةوةندة بةسة كة لـة بِرطـة    
اةم بِرطةية هةَلوةشَيتةوةش ضـونكة لـةوَ    / شةشةم و حةوتةم ليذنة هيض تَيبينيةك  لةسةر  نيةش هةشتةم

ِرَيسا  طشت  هةية كة اةم مةسةلةية ضارةسةر دةكاتش ليذنة ثَيشنيار دةكات كة كؤ  ماددةكة بةم شـَيوةية  
 :دابِرَيذرَيتةوة

ةن و هَيطرةكة  و حةوت اةندام  خؤ تةرخان كةر ثَيـك  اةجنومةن ثَيك دَيت لة سةرؤك  اةجنوم/ يةكةم
دَيت لةوانة  بِروانامة  بةرايي زانكؤيان لةم ثسثؤريانةدا هةبَ  كة ثةيوةنـد  بـةكار و اـةرك  اةجنومـةن     

 . هةبَ 
 .أ ـ سةرؤك بة ثلة  بريكار  وةزارةت دةبَ / دووةم

 .وةردةطرَ ( أ) ب ـ هَيطر  سةرؤك بة ثلة  تايبةت دةبَ  و مووضة  تايبةت 
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 .ج ـ اةنداماني اةجنومةن بة ثلة  بةِرَيوبةر  طشت  دةبن
اةجنومةن  وةزيران سةرؤك و هَيطرةكة  و اةنداماني بة ثَي  مةرهةكان  لـةم ياسـايةدا هـاتوون    / سَييةم

 .دةثاَلَيوَ 
نيزمـة  خـوارةوة   يـةم  اـةم ماددةيـة دا هـاتووة بـة ثَيـ  اـةم ميكا        3اةو ثايوتنة كة لة بِرطـة   / ضوارةم
 .دةبَيت

بيسـداو وبينــراو  )أ ـ اةجنومــةن  وةزيـران دةرطـا  داوا ثَيشــكةش كـردن لــة هـةموو هؤبـةكان  ِراطةيانــدن        
 .ِرؤذ زياتر نةبَيت ِرادةطةيةنَ  31بؤ ماوةيةك لة ( وخوَيندراو

 .ب ـ ِراطةياندنةكة كة هةموومةرهةكان  ثايوتن  كة لةم ياسايةدا هاتوون ِرادةطةيةنَ 

 :ثَيويستة اةم مةرهانة  خواراوة لة سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  و اةندامان بَينة د  :ثَينجةم 

دةبَ  خاوةن شارةزاي  و شياو  وابَيت كة كة وا  ىَل بكات اةم فةرمانة بةِرَيوة ببات خزمةتطوزار  كردن  -أ
ةبَ  و دوو سـاَل لـةو ماوةيـة بـؤ خـاوةن      سان كةمد ن 11و كاركردن  لةبوار  ثسثؤريةكة  دا هةبَ  كة لة 
 .انامة  دكتؤرا كةم بكرَيتةوة,وبِروانامة  ماستةر و ثَينج ساَليش بؤ خاوةن بر

 .دةبَ  خوِرةوشت  باش بَيت -ب

 .نابَ  بة تاوانَيك يان كةتنَيك  اابِرووبةر حوكب درابَيت -ج

ياسا بؤ ماوة  ثَينج ساَل دادةمةزرَين و سةرؤك و هَيطر  سةرؤك و اةندامان  اةجنومةن بةثَي  : شةشةم 
 .قابيل  نوَ  كردنةوةية بؤ يةك هار

ســةرؤك  اةجنومــةن دةســةيت  وةزيــر  تايبةمتةنــد بــةكاردةهَينَ  لةوانــة  ثةويةنديــدارن بــة   :حةوتــةم 
 .كاروبار  كارطَيِر  و داراي  تايبةت بة اةجنومةن

اددةية بـة زمـان  كـورد  اةطـةر ثَيتـان باشـة بـة زمـان          اةمة داِرشتنةوة  ليذنة  ياسايية سةبارةت بةو م
 .عةرةبيش دةخيوَينمةوة

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .فةرموو بيخوَينةوة
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 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةش  سَييةم

 ثةيكةري اةجنومةن و ميكانيزم  كار
 : ماددة  ضوارةم

َي لة سةرؤكي اةجنومـةن و هَيطرةكـةي و حـةوت اةنـدام  خؤتـةرخانش كـة بـةالي        اةجنومةن ثَيكد: يةكةم
وانيان خاوةن بروانامـة   وكةمةوة خاوةني بِروانامة  بةراي  زانكؤ بنش دووانيان خاوةن بروانامة  ياساو د

 .كارطَيِري و اابووري و يةكَيك لة هةر يةك لة ثزيشكي و اةندازةو كشتوكاَلدا
 : دووةم

 .اةجنومةن بة ثلة يةكي تايبةت دةبَ  سةرؤكي -أ
 .هَيطر  سةرؤكي اةجنومةن و اةندامانيش بة ثلة  بةِرَيوةبةري طشَ دةبن -ب

اةجنومةن  وةزيران سةرؤكي اةجنومـةن و هَيطرةكـة  و اةنـدامانيش بـةطوَيرة  اـةم مةرهانـة        : سَييةم
 .نيش اةرَيي بكاتلةم ياسايةدا هاتوون كانديد دةكات و دةبَيت ثةرلةماني كوردستا

ي لةم ماددةيةدا هاتووةش بةطوَيرة  اةم ميكانيزمة  دادَي (سَييةم)اةو كانديدكردنة كة لة بِرطة   :ضوارةم
 :دةبَيت

ــاني     -أ ــةموو دةزطاك ــة ه ــران ل ــةن  وةزي ــراو و بيســداو و خــوَينراو  )اةجنوم ــا   (بين ــةوةش دةرط ي راطةياندن
 .ياتر نةبَيت دةكاتةوةثَيشكةش كردن بؤ ماوةيةك كة لة س  ِرؤذ ز

 .ااطاداريةكة هةموو اةو مةرهانة  لةم ياسايةدا هاتوون دةطرَيتة خؤ -ب
 :دةبَي سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  و اةندامانش اةم مةرهانةيان تَيدا بَي كة دادَين :ثَينجةم

ــتش لةوانــةش     -أ ــتش كــة  شــياو  وةرطــرتين كارةكــة بَي ــت لــة بــواري   دةبــَ  خــاوةن شــيان و شــارةزاي  بَي بَي
ســاَل خزمــةت بَيــتش دواي بةدةســت هَينــاني بروانامــة   15ثســثؤريةكةي خؤيــدا بــةالي كةمــةوة خــاوةني 

ساَل دةبَيت وش بؤ اةوانـة    11بةرايي زانكؤش بؤ اةوانة  بِروانامة  ماهستَيريان هةيةش ماوةي خزمةتةكة 
 .تساَل دةبَي 11بِروانامة  دكتؤراشيان هةيةش ماوة  خزمةتةكة 

 .ساَل كةمد بَيت 32نابَي تةمةني لة  -ب
 .دةبَي ذيان نامةو رةفتاري باش بَيت -ج
 .نابَي بة تاوان يان كةتنَيكي اابِرووبةر حوكب درابَي -د

سةرؤك و هَيطر  سةرؤك و اةندامان  اةجنومةنش بةثَي  ياسا بؤ ماوة  ثَيـنج سـاَلش كـة بـؤ يـةك       :شةشةم
 .ادةمةزرَينهار قابيل  تازة كردنةوةيةش د
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سةرؤك  اةجنومةن هيندة  ثةيوةندي بة كاروبار  كارطَيِر  و دارايـ  تايبـةت بـة اةجنومةنـةوة      :حةوتةم
 .هةيةش دةسةيتي وةزيري هةية

ســةرؤكي اةجنومــةنش يــان هَيطرةكــة ش يــان هــةر اةنــدامَيكي اةجنومــةنش لةســةر ثَيشــنياري          : هةشــتةم
اني كوردسـتانش الدةدرَيـتش بـة ثشـت بةسـنت بـة ناتوانـاييش يـان         اةجنومةن  وةزيران و اةرَي كردني ثةرلةم

سةر ِراسَش يان ثَيشَيلكاري مةزن لة اةركةكاني وةزيفةوش بة ثَيـي ياسـاش دةسـتكةوتةكاني اـةم كـارة  ثـَي       
 .سثَيردراوةش بَي بةش دةكرَيتش لةكاتي دةرضووني بِرياري الدانةكة

 :بةِرَيز عوني كمال سَيد بةزاز

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
 ال صل الثالع

 ذيهل اجمللس وآلية العمل
 (: 2)املادة 
يتهون اجمللس من رئيس اجمللس ونائبا وابعة اعضاء مت رغ  مان محلاة شاهادة جامعياة اولياة علاى       : اوال

ب االقل، يهون اثنان منهم من محلة شهادة القانون، واثنان منهم يف االدارة واالقتصاد، و وا د يف كل مان الطا  
 .واهلنداة والزراعة

 :ثانيا
 .يهون رئيس اجمللس بدرجة خارة -أ 
 . يهون نائب رئيس اجمللس واالعضاء بدرجة مدير عام -ب

يرشح  لس الاوزراء رئايس اجمللاس ونائباا واالعضااء وفقاًا للشارو  الاواردة يف ذايا القاانون وخيضاع            : ثالثًا
 .ملصادقة برملان كورداتان

 :من ذي  املادة وفق اآللية اآلتية( ثالثًا)وارد ذكر  يف ال قرة يهون الرتشيح ال: رابعًا
، ول رتة ال تزيد (املرئي وامليموع واملقروء)يعلن  لس الوزراء عن فتح باب التقدم يف مجيع واائل االعسم  -أ

 .على ثسث  يومًا

 .يتضمن االعسن كل شرو  املرشح  الواردة يف ذيا القانون -ب
 :يتوفر يف رئيس اجمللس ونائبا واالعضاء الشرو  اآلتيةرب ان : خاميا

ان يهون من ذوت اخلربة واله اءة اليت تؤذلا لشغل الوظي اة وممان لاا خدماة يف  اا  اختصاراا مادة ال         -أ
تقل عن سية عشرة انة بعد احلصو  على الشهادة اجلامعية االولية، وتهون مدة اخلدمة اثنى عشارة اانة   

 .املاجيتري وعشر انوات للحارل على شهادة الدكتورا للحارل على شهادة 
 .انة 32ان ال يقل عمر  عن  -ب
 .يهون  ين اليرية واليلو  -ج
 . ان ال يهون حمهوما عليا  ناية او جنحة تلة بالشرف -د
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يع  الرئيس ونائب الارئيس واعضااء اجمللاس وفاق القاانون ملادة ساس اانوات قابلاة للتجدياد ملارة            : ااداًا
 . دةوا

 .ميارس رئيس اجمللس رس ية الوزير املخت  فيما يتعلق بالشؤون االدارية واملالية اخلارة باجمللس: اابعًا
يعز  رئيس اجمللس او نائبا او ات من اعضاء اجمللاس بنااء علاى اقارتاح مان  لاس الاوزراء ومصاادقة         : ثامنًا

االخااس  اجلياايم بواجبااات الوظي ااة وحياارم ماان  برملااان كورداااتان ااااتنادا اىل عاادم اله اااءة او االاااتقامة او
 .امتيازات الوظي ة املع  فيها بموجب القانون يف  الة ردور قرار العز 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ليذنة  ياسايي رةايتان؟
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :م شَيوةيةرةاي ليذنة  ياسايي سةبارةت بة ماددة  ضوار بة

ليذنة ثَيشنياز دةكـات باسـ  ثسـثؤِرايةت  نـةكرَ ش تـةنيا بطـوترَ  بِروانامـة  زانكـؤ  هـةبَ ش بـةبَ             :يةكةم
 .اةوة  باس  ثسثِؤراتيةكان بكرَ 

ليذنة ثَيشنياز دةكات كة سةرؤك  ليذنة بة ثلـة  بريكـار  وةزراةت بـَ  وش هَيطـر  سـةرؤكيش بـة       : دووةم
 .دامان  اةجنومةنيش بة ثلة  بةِرَيوةبةر  طشت  بنو اةن( أ)ثلة  تايبةت  

الدرَي كـة لـة كؤتـاي     ( مل كةض دةبَ  بـؤ ثةسـةندكردن  ثةرلـةمان   )ليذنة ثَيشنياز دةكات طوزارة  : سَييةم
 :بِرطةكةدا هاتووةوش بةم شَيوية  خوراةوة دابِرَيذرَيتةوة

اةندامةكان ش بةثَيآ اةو مةرهانة  لـةم   اةجنومةن  وةزيران سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  و :سَييةم)
 (.ياسايةدا هاتوون دةثاَليوَ 

 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية :ضوارةم
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات :ثَينجةم

لـة دة سـاَل كـةمد    )زيادبكرَ  و مـاوة  ِراذةكـة   ( ِراذة)لة دوا  وشة  ( كردةن  و كارتَيداكردن )طوزارة   -أ
دوو ساَل داشكَيندرَ ش و ثَيـنج  ( ماهستَير)وش سةبارةت بة هةَلطر  بِروانامة  ( ساَل ثازدة)لة هيات  ( نةبَ 

 .كةم بكرَيتةوة( دكتؤرا)ساَليش بؤ هةَلطر  بِروانامة  
هةَلوةشاندنةوة  اةم بِرطةيةش ضونكة ثَيويست بة مةره  تةمةن ناكاتش بةَلكو اةوةندة بةس بَيتش كـة   -ب

 .ه  ساَلةكان  ِراذةدا هاتووةلة بِرطة  ثَينجةمدا لة مةر
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية: شةشةم
 .هيض تَيبينيةك  لةسةر نيية: حةوتةم
 .اةم بِرطةية هةَلوةشَيتةوةش ضونكة لةوَ  رَيسا  طشت  هةيةش كة اةم مةسةلةية ضارةسةر دةكات :هةشتةم

 :َيذرَيتةوةليذنة ثَيشنياز دةكاتش كة كؤي ماددةكة بةم شَيوةية  خوراةوة دابِر
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 بةش  سَييةم
 ثَيكهاتة  اةجنومةن و ميكانيزم  كاركردن

 : ماددة  ضوارةم
ــةم ــة         :يةك ــدَ  لةوان ــةر ثَيك ــدام  خؤتةرخانك ــر  ســةرؤك و حــةوت اةن ــة ســةرؤك و هَيط ــةن ل اةجنوم

 .بِروانامة  بةراي  زانكؤيان لةو ثسثؤرانةدا هةبَ ش كة ثةيوةند  بةكارو اةرك  اةجنومةن هةبَ 
 : دووةم

 .دةبَ ( بريكار  وةزارةت)سةرؤك بة ثلة   -أ
 .وةردةطرَ ( أ)هَيطر  سةرؤك بة ثلة  تايبةت  دةبَ  و مووضة  تايبةت   -ب
 .اةندامان  اةجنومةن بة ثلة  بةِرَيوةبةر  طشت  دةبن -ج

اســايةدا اةجنومــةن  وةزيــرانش ســةرؤك و هَيطرةكــة  و اةنــدامان  بــةثَي  مةرهــةكان  كــة لــةم ي   :ســَييةم
 .هاتوون دةثاَليوَ 

لـةم ماددةيـةدا هـاتووةش بـةثَي  اـةم ميكانيزمـة  خـوارةوة        ( سـَييةم )اةو ثااَلوتنة  كة لة بِرطـة    :ضوارةم
 :دةبَيت

بيسـداو و بينـراو و   )اةجنومةن  وةزيران دةرطا  داوا ثَيشـكةش كـردن لـة هـةموو هؤبـةكان  ِراطةيانـدن        -أ
 .ؤذ زياتر نةبَيت ِرادةطةيةنَ بؤ ماوةيةك لة س  ِر( خوَينراو

 .ِراطةياندنةكة هةموو مةرهةكان  ثااَلوتن  كة لةم ياسايةدا هاتوون ِرادةطةيةنَ  -ب
 :ثَيويستة اةم مةرهانة  خوارةوة لة سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  و اةندامان  بَينةد  :ثَينجةم

ــة وا  ىَل دةكــ     -أ ــتش ك ــارةزاي  و شــياو  وا بَي ــَ  خــاوةن ش ــات وش    دةب ــةِرَيوة بب ــة ب ــةم فةرمان ــت ا ات بتوانَي
سـاَل كـةمد   ( 11)خزمةتطوزاري  كردةن  و كاركردن  لـة بـوار  ثسـثؤريةكةيدا هـةبَيتش كـة ماوةكـةي لـة        

و ثَيــنج ســاَليش بــؤ خــاوةن بِروانامــة  ( ماهســتَير)نــةبَ   و دوو ســاَل لــةو ماوةيــة بــؤ خــاوةن بِروانامــة  
 .كةم بكرَيتةوة( دكتؤرا)
 .بَ  خؤِرةوشت  باش بَيتدة -ب
 .نابَ  بة تاوانَيكش يان كةتنَيك  اابِرووبةر حوكب درابَ  -ج

سةرؤك و هَيطر  سةرؤك و اةندامان  اةجنومةن بةثَي  ياسا بؤ ماوة  ثَينج سـاَل دادةمـةزرَين و    :شةشةم
 .قابيل  نوَ  كردنةوةية بؤ يةك هار

بةمتةند بةكاردَينَ  لةوانة  ثةيوةنديدارن بة كاروبار  سةرؤك  اةجنومةن دةسةاَلت  وةزير  تاي: حةوتةم
 .كارطَيِر  و داراي  تايبةت بة اةجنومةن
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اةمة داِرشتنةوةي لَيذنة  ياساية سـةبارةت بـةو ماددةيـة بـة زمـاني كـورديش اةطـةر ثَيتـان بـاش بَيـتش بـة            
 .زماني عةرةبيش دةخوَينمةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو موَينةوة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ال صل الثالع

 ذيهلية اجمللس وآلية العمل
 : املادة الرابعة

تقرتح اللجنة عدم ذكار االختصاراات وا اا االكت ااء باان يهاون  اراس علاى شاهادة جامعياة دون ذكار            : اوال
 .االختصارات

واعضااء  ( أ)بدرجاة وكيال وزارة ونائاب الارئيس بدرجاة خاراة       تقرتح اللجنة ان يهون رئيس اجمللس : ثانيا
 .اجمللس بدرجة مدير عام

الواردة يف نهاياة ال قارة واعاادة راياغتها     ( وخيضع ملصادقة برملان كورداتان)تقرتح اللجنة الغاء عبارة : ثالثا
 :بالشهل اآلتي

 (.و  الواردة يف ذيا القانونيرشح  لس الوزراء رئيس اجمللس ونائبا واالعضاء وفقًا للشر: ثالثا)
 .ال توجد عليها اية مس ظة: رابعا

 :تقرتح اللجنة: خاميا
بدال ( ال تقل عن عشر انوات)وجعل مدة اخلدمة ( خدمة)اىل ما بعد كلمة ( فعلية ومماراة)ا افة عبارة  -أ

اانوات بالنيابة    تنز  من ذي  املدة انت  بالنيبة حلاملي شهادة املاجياتري وساس  ( سية عشر انة)من 
 .حلاملي شهادة الدكتورا 

الغاء ذي  ال قرة نظرًا لعدم احلاجة اىل شر  العمر وا ا االكت ااء بماا ورد يف ال قارة اخلامياة مان شار         -ب
 .انوات اخلدمة

 .ال توجد عليها اية مس ظة: ااداا
 .ال توجد عليها اية مس ظة: اابعا
 .د عامة تعاجل ذي  امليغلةالغاء ذي  ال قرة الن ذنا  قواع: ثامنا

 :تقرتح اللجنة بعد ذي  االقرتا ات اعادة رياغة املادة بالشهل اآلتي
 ال صل الثالع

 ذيهلية اجمللس وآلية العمل
 : املادة الرابعة
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يتهون اجمللس من الرئيس ونائب الرئيس وابعة اعضاء مت رغ  ممن حيملون شهادة جامعية اولياة يف  : اوال
 .العسقة بمهام اجمللس االختصارات ذات

 :ثانيا
 (.وكيل وزارة)يهون الرئيس بدرجة  -أ 
 (. أ)يهون نائب الرئيس بدرجة خارة ويتقا ى راتب الدرجة اخلارة  -ب
 .يهون اعضاء اجمللس بدرجة مدير عام -ج

 .يرشح  لس الوزراء رئيس اجمللس ونائبا واالعضاء وفقًا للشرو  الواردة يف ذيا القانون: ثالثًا
 :من ذي  املادة وفق اآللية اآلتية( ثالثًا)يهون الرتشيح الوارد ذكر  يف ال قرة : رابعًا

، ول رتة ال تزيد (املرئي وامليموع واملقروء)يعلن  لس الوزراء عن فتح باب التقدم يف مجيع واائل االعسم  -أ
 .على ثسث  يومًا

 .ا القانونيتضمن االعسن كل شرو  املرشح  الواردة يف ذي -ب
 :رب ان يتوفر يف رئيس اجمللس ونائبا واالعضاء الشرو  اآلتية: خاميا

ان يهون من ذوت اخلربة واله اءة اليت تؤذلا لشغل ذي  الوظي ة وممن لا خدمة فعلياة وممارااة يف  اا      -أ
ااتري وساس  اختصارا مدة ال تقل عن عشر انوات وتنز  من ذي  املدة انت  بالنيبة حلاملي شهادة اجمل

 .انوات حلاملي شهادة الدكتورا 
 .ان يهون  ين اليرية واليلو  -ب
 . اال يهون حمهوما عليا  ناية او جنحة تلة بالشرف -ج

يع  الرئيس ونائب الارئيس واعضااء اجمللاس وفاق القاانون ملادة ساس اانوات قابلاة للتجدياد ملارة            : ااداا
 .وا دة
. الوزير املخت  فيما يتعلق بالشؤون االدارياة واملالياة اخلاراة بااجمللس    ميارس رئيس اجمللس رس ية : اابعا

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش لَيذنة  دارايي رةايتان؟
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.بعة اعضاء مت رغ يتهون اجمللس من رئيس اجمللس ونائبا وا: اواًل)دةربارة  ماددة  ضوارش لة 
ش بـةِراي اَيمـة اـةم    (سياة اعضااء مت ارغ    )ببَيت بـة   (ابعة اعضاء مت رغ )ثَيشنياري ليذنةي داراييش 

 .ذمارةية زؤرة
 .ثةسندة( أ  و ب)بة هةردوو بِرطة  ( ثانيا)
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انون وخيضاع  يرشح  لس الوزراء رئايس اجمللاس ونائباا واالعضااء وفقاًا للشارو  الاواردة يف ذايا القا         : ثالثًا 
 .رئيس اجمللس ونائبا ملصادقة برملان كورداتان

وخيضع رئايس اجمللاس ونائباا ملصاادقة     ) اَيمة، (خيضع ملصادقة برملان كورداتانو)لة اةصلي ياساكة دةَلَيت 
 (.برملان كورداتان

 :من ذي  املادة وفق اآللية اآلتية( ثالثًا)يهون الرتشيح الوارد ذكر  يف ال قرة : رابعًا
ول رتة ال تزياد  ( املرئي وامليموع واملقروء)يعلن  لس الوزراء عن فتح باب التقدم يف مجيع واائل االعسم  -أ

 .على ثسث  يومًا

 (.يوما 31ولفدة الت ل عن )ثَيشنياري ليذنة  دارايي و اابووري 
 .يتضمن االعسن كل الشرو  الواردة يف ذيا القانون -ب

 :و اابووريثَيشنياري ليذنة  دارايي 
 (.يتضمن االعسن كل شرو  التعي  الواردة يف ذيا القانون)
 (.جرمية تلة بالشرف)بطؤرَيت بة ( جنحة تلة بالشرف)دةستةواذة  ( د/خامسا)
 .سوثاس، (ان يهون من ااكين االقليم): بةم شَيوةية( خامسا)بِرطةيةك زياد بكرَي بؤ ( ثامنغ)

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش هةنابي وةزير؟سوثاس
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةســةرةتاوة كــاك عبدالســالم تَيبينيــةكي كــردش ايشــارةتي بــة تَيبينيــةك كــردش اَيســتا وابــزامن شــوَيين اــةو   

ؤيان اةو اةركانـة هَيبـةهَي   تَيبينيةية كة موعالةهةيةكي بؤ بكرَيش ضونكة اةو اةنداماني مةهليسةكة خ
دةكـــةنش كـــة ثةيوةنـــدي بـــة اـــةركي مةهليســـةكةوة هةيـــةش لةبـــةر اـــةوة لـــة كاتَيكـــدا لـــة هةيكةليـــةتي   
مةهليسةكةشش كؤمةَلَيك مودير عامي تريش دادةمةزرَي هةر هةمان اـيش و اـةركي مةهليسـةكة دةكـةنش     

ر عامانة  كة دادةمةزرَينش ثَيويسـت ناكـات   لَيرةدا اةطةر كةليمةي موتةفةري  ال بةرينش اةو كاتة اةو مودي
دابةزرَينش خودي اةنداماني مةهليسةكة راستةوخؤ اةركةكان هَيبةهَي دةكةنش حةلةقةيةكي ايداري كةم 
اةبَيتةوةوش ايشةكان بة باشد اةِرواتش اةركةكاني خؤشـيان هَيبـةهَي اةكـةنش لةسـةرووي اةركـةكان نـابنش       

ت تَيبينيةكاني ليذنة  قانوني لةطةَل تَيكِراي تَيبينيةكامنش ماعدا تَيبـيين  اةنداماني مةهليسةكةش بةنيسبة
ش خـؤي تةرشـيحي ناكـاتش اـةو     ( لس الوزراء رئيس اجمللس ونائباا واالعضااء وفاق   يرشح : )سَييةم كة اةَلَي

بينَيرين تةعيين دةكاتش ضونكة اَيمة رةبتمان كرد بة مةهليسةكةوةش اةم هوملةية اةبَيت كة كاتَيك اَيمة 
بؤ ثةرلةمانش لة كاتَيكدا اَيمة ومتان ناينَيرين بؤ ثةرلةمانش هةر لة دةسةيتَيكي تةنفيزيةوة ثةيوةندي بـة  

ضوارةم هَيي سـَييةم  ( يكون الدشيح)اةجنومةن  وةزيرانةوة هةيةش لةبةر اةوة سَييةم البربَيش يةكسةر بَلي 
 .ربَيبطرَيتةوةش واتا بِرطة  سَي لة ماددة  ضوار الب



 383 

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاسش بةِرَيزانش اَيستا اةوةي دةيةوَيت موداخةلة بكات لةو مةوزوعـة؟ ناوتـان بنووسـن اـةوةي اةيـةوةي      
شــَيرزاد حــافزش صــباح بيــت اهللش  )موداخةلــة بكــاتش اــةم بةِرَيزانــة دةيانــةوَيت موداخةلــة بكــةنش رَيــزداران   

يش ناسك تؤفي ش عمر هةوراميش قادر حسنش حممد شارةزووريش عةزميـة  صباح بةرزجن.عبدالسالم بةرواريش د
جنب الدينش سيوةيل عو انش كاوة حممد امنيش شلَير حممدش زكية سيد صـاحلش محـة سـَيدش بـةفرين حسـنيش      

ش كةسـي تـر مـاوة؟ نييـةش     (امحد وةرتـيش عمـر عبـدالَزيز   .طوَليزار قادرش بَيريظان سةرهةن ش هاذة سليمانش د
 .رزاد فةرمووكاك شَي
 :شريف عبداحلافظ بةِرَيز شَيرزاد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددة  ضوارةم

يتهون اجمللس من رئيس اجمللس ونائبا وابعة اعضاء مت رغ  من محلة الشهادة اجلامعية االولية على  :اواًل
قتصاد، و وا اد يف كال مان الطاب     االقل، يهون اثنان منهم من محلة شهادة القانون، اثنان منهم يف االدارة واال

ية ثَيويست ناكاتش خؤ اةطـةر اـةوة دابنـرَيش    (وزراعة طب وذنداة)ش من ثَيب وايةش اةم (واهلنداة والزراعة
بدرهة مدير   يهون نائب رئيس اجمللس واعضاء -ب/ ثانيغ)، دةبَي لة هةموو ايختيصاصةكاني تري تَيدا بَي

ساَل خزمةتي هةبَيش اينجا ببَيت بة مودير عامش بـةيم لَيـرة    12اةبَي  ش لَيرة مودير عام اَيمة اةزانني(عام
ــة  ــةش       ( أ/خامســ )ل ــؤراي هةي ــةوةي شــةهادة  دكت ــاتش ا ــاتش باســي وةزيفــةكان دةك ــةكان دةك ــة باســي هين ك

سـاَلش كـة مـادام مـودير عـام بـنش مـودير عـام          11بـة   11بة  15ماهستريي هةيةش تةخصيصي كردووة كة 
ساَل و ايد ثَيويست ناكات اةو هياوازيةي بـؤ   12ش ثَيمواية اةمة هةمووي هةر بكرَي بة ساَل بَي 12اةبَي 

 .ي بؤ زياد بكرَي وش زؤر سوثاس(من ساكين االقليب)بكرَيش من لةطةَل ليذنة  داراييب كة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز صباح فةرموو
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س
ش بـة رةاـي   (يتهون اجمللس من رئيس اجمللس ونائباا واابعة اعضااء مت ارغ     : اواًل)دةربارة  ماددة  ضوارش 
بة رةايـا مـن كةليمةيـةكي زَيدةيـة لَيـرةداش كـة ايختيصاصـات هاتينـة         ( متفر ني)من ببَيتة ثَينجش ضونكة 

بَيتــة نوَينـةري وةزارةتــا كــار و ثالنــدانان و  بـةحي كــرن هــةر وةكـي كــاك شــَيرزاد طــوتيش اةطـةر وة بَيــتش    
ش بة رةايا من (أ و ب/ثانيا)نوَينةري سةنديكايةو اةظي ديكةش بةناو كرنش بة رةايا من اةوة اةبَيتة الدانش 

تةايدا ثَيشنيارا ليذنـة  ياسـايي دةكـةمش كـة تةعـديل تَيـدا هاتينـة        ( خامسا)وةكي خؤي بينَيتةوة باشدةش 
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ش بـة  (ان يكـون مـن سـاكين االقلـيب    )ذنا دارايي كة دبَيذَينتش خاَلَيك بَيتـة ايزافـة كـرن كـة     كرنش هةر وةسا لَي
 .رةايا من اةظة ثَي باشةش ايزافة كرنش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز عبدالسالم بةرواري فةرموو
 :صدي  مصط ىبةِرَيز عبد السالم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش تـةرخان كـراو   (متطاوع )وشةي خؤتةرخانكـةرش هيـاوازة لـة تـةرخان كـراوش خؤتةرخانكـةر يـةعين         سةرةتا
ش كة من وةكو اةوها خوَيندم وك خةَلكَيكة هاتووةو موتةتةوع بووةش حةز دةكـةم اةمـة لـة    (متفرغ)يةعين 

 متفـرغش  نةصي كـوردي ِرةضـاوي بكـةنش تـةرخان كـراو يـةعين يـةكَيك اـةوي دانـاوة بـؤ اـةم ايشـةش يـةعين             
 .خؤتةرخانكراو اةوة موتةتةوعةش اةمة موالحةزةي سةرةكي من

ــةو         / دووةم ــة ل ــةمش تكاي ــة ثَيشكةشــي بك ــازم هةي ــتا ني ــة اَيس ــنيارة  ك ــةو ثَيش ــن ســةرنةكةوك ل ــةر م اةط
اةندامانة  هةيةش دووش سَي اةندام هةنة كة ثَيويسنت و زةروورينة لة هةر مةهليي خدمةيةكش نوَينـةري  

الندانانش نوَينةري وةزارةتي كارش نوَينـةري سـةنديكاكانش نوَينـةري ذوورةكـاني بازرطـاني و ثيشـة       وةزارةتي ث
سازيش ضونكة اةمة مةهليسَيكة سياسات دااةنَيتش ياساكة تةتبي  اةكاتش بؤيـة ثَيشـنياري يةكـةمب اةطـةر     

و سةنديكاو ذوورةكـاني تَيـدا   مةهليسةكة بةو شَيوةي داندراوةش ثَيويستة نوَينةري وةزارةتي ثالندانان و كار
سوثاسـي دكتـؤر كـاوة    / بيتش دَيمة سةر ثَيشنياري خؤمش اةم مةهليسة وةكو ياسـا هـةمووي مـوَيننيش يـةك    

اةكةمش اةوةي ويستب لة ماددة  يةكةم بَلـَيب تـاكو تـةالئ بكـةين و لَيـرة حـةلي بكـةينش يـان اـةم دةسـتةي           
شي كارطَيري اةكةنش اةطةر ايشي كارطَيري بكةنش دةبَي هـةر  سةرؤكايةتيةش سياسات دااةنَيتش يان خؤيان اي

اةندامَيكي اةو سـةرؤكايةتية بةرثرسـي فةرمانطةيـةك بيـتش واتـا سـةرؤكي اةجنومـةنش بةرثرسـي هـةموو          
مةســئوولةكاني فةرمانطةكانــةش اــةو كاتــة اةمــة يــةكَيك ايختيصاصــي ياســا بيــتش يــةكَيك ثزيشــكي بيــتش     

فةرمانطـةكاني خـؤتش مةسـئوولةكاني اـةو شـوعةبةو فةرمانطانـةش اةنـدامن         هةمووي زيادةش ضونكة بـةثَيي 
سةرؤكةو بةرثرسي فةرمانطةكاني كة لـة مـاددة  نؤيةمـدا هاتوونـةو اـةتواني      : تَييداش اةمة وا اةتوانَي بَلَي

ان دانـَينش  هةندَي نوَينةري ايزائ تَييدا دابيَنش اةو كاتة اةتوانني مةسةلةي نوَينةري اليةنة ثةيوةنديدارةك
اةمة اةركي سةركردايةتي هةبَيت و / اةمة رَيطايةكة بؤ داناني اةم اةجنومةن  سةرؤكايةتيش رَيطاي دووةم

سياسةت دانان و دةستةي كـارطَيِريش يـةكَيك بةِرَيوةبـةري طشـَ سـةرؤكايةتي هـةموو فـةرمانطاكان دةكـاتش         
ــة دةســتةي ســةرؤكاي     ــةو كات ــةم دةســتةي ســةرؤكايةتيش ا ــةثَيي مــؤدَيلي دووةمش ســةرؤكةش  اةندامــة ل ةتي ب

نوَينةري اليةنةكانن وش بةرثرسي فةرمانطةكانةش اةو كاتة اةو اؤتؤماتيكيةن رةنطة بكرَيتة ناايـب رةاـييش   
 ....تكاية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صباح فةرموو.سوثاسش بةِرَيز د
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 :صباح حممد جنيب.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
شــي ســَييةمة بةِراســَ رؤح و بِربــِرةي ثشــَ ياســاكةيةش بؤيــة اــةوة دةهــَييَن زؤر بــة طرنطــي و بــة   اــةم بة

حةساســيةتَيكي زيــاترةوة كــاري لةســةر بكــةينش مــن ثَيشــنياز دةكــةم ثَيكهاتــةي اــةم اةجنومةنــة بةِراســَ    
يـة بكـرَيش كـة    مةوصوف بَي بة هةموو بـَي اليـةني و بـة هـةموو ثسـثؤريةكش يـةعين ِرةضـاوي اـةو ثَيكهاتة        

بةِرَيز كاك عبدالسالم باسي كردش نوَينةري سةنديكاكاني تيا بَيش وةزارةتة ثةيوةنديدارة اةساسيةكاني تَيـدا  
بَيش اةطةر ااماذةشي ثَي بكرَي باشةش ياخود اةطةر لـة الايحةشـدا اامـاذةي ثـَي بكـرَي باشـةش ثشـتطريي اـةو         

كات تةحديدي اةو ايختيصاصاتة بكرَي بةو شَيوةي كـة  بؤضوونةي ليذنةي ياساييش دةكةمش كة ثَيويست نا
لَيرةدا هاتووةش ثشتطريي ليذنةي داراييش دةكةم كة دةَلَي ثَيويست ناكات حةوت اةندام بـَيش حـةوت اةنـدام    
زؤرةش بةيم اي ترياحَيكب هةيـة كـة سـةرؤكي اةجنومةنةكـة بـة ثلـةي وةزيـر بـَيش ضـونكة اـةم اةجنومةنـة            

نطة لة زؤر لة ويتاندا بة ثلةي وةزيرش سةرؤكي اةجنومةنةكة دياري دةكرَيتش ضونكة اةجنومةنَيكي زؤر طر
دةبَي اةو هةميةنةيةي هةبَي بةِراسَ كة حيسـابي وةزيـري بـؤ بكرَيـتش ضـونكة كارةكـاني كـارَيكي طرنطـةش         

ــة بِرطــ       ــة ثــرؤذة ياســاكةدا هــاتووة كــة ســةرؤكي اةجنومــةن ل ةي ااماجنــةكاني اامــاجني طــرنطنش خؤيشــي ل
حةوتةمداش سةرؤكي اةجنومةن دةسةيتي وةزيري تايبـةت دةطرَيتـة اةسـتؤ لـةبارةي اـةوةي ثةيوةنـدي بـة        
كاروبــاري كــارطَيري و دارايــي تايبــةت بــة اةجنومةنــةوة هةيــةش يــةعين اَيمــة ض زةرةرَيــك دةكــةين اةطــةر    

 .سوثاسسةرؤكي اةجنومةني ِراذةي طشَ لة هةرَيمي كوردستان بة ثلةي وةزير بَي؟ زؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز ناسك توفي ش فةرموو
 :بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة من لة ماددةي ضوارةم لة بِرطةي يةكةمش ثشتطريي تةواوي ليذنةي دارايي دةكةمش كة بةِراسـَ حـةوت   

ثارَيزطاية حةوت كةسي دانـاوةش اَيمـة   ( 15)مةهليسي خدمةي عرياقي كة كةس زؤر زؤرةش ضونكة اةوة لة 
نازامن بؤ سَي ثارَيزطا حةوت كة ان بؤ ضي ية؟ لةبةر اةوة تةواو ثشتطريي ليذنةي دارايي دةكـةم بـؤ اـةو    
ــةعين         ــدرَيش ي ــةو ايختيصاصــاتانة الب ــة ا ــةي ياســايي دةكــةم ك بةشــةيش بةشــي دووةمــيش ثشــتطريي ليذن

سـةرؤكي  ( أ)رَي بـة يـةكش اـةوة بكرَيتـة ثَيـنجش اـةويش اـةوة البـرَيش بِرطـةي دووةم فـةرعي           هةردووكي بك
اةجنومةن بة ثلةي وةزير بَيش بـؤ اـةوةي دواتـر كـة سـَيهةم هـاتووةش مـن لةطـةَل مانـةوةيب لةطـةَل ليذنـةي            

اسـَ دةبـَي اـةو    ياسايي نيب لةوة كة اةوة البربَي كة ملكةض دةبَي بؤ ثةسند كردني ثةرلـةمانش ضـونكة بةرِ  
اةجنومةنة لة ذَير ِرةقابةي ثةرلةمان دةرنةضَيش اةوةش هيض تةناقوزَيك لةطةَل مةسةلةي تةنفيزي بووني 
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ناكاتش ضونكة هةموو حكومةت اةجنومةنَيكي تةنفيزييةش لة ذَير ِرةقابةي ثةرلةماندايـةش بؤيـة دةكـرَي بـة     
ةض بَي بؤ ثةسند كردني ثةرلةمانش بؤ اـةوةي دواتـر بَيتـة    ثلةي وةزير بَيش خاَلي سَيهةم اةوة بَييَن كة ملك

ذَير ِرةقابةي ثةرلةمانش سةبارةت بـةوةي كـة ليذنـةي ياسـايي اي ـراري كـردووة هَيطـري سـةرؤكي ثلةيـةك          
بةرزتر داناوة لة اةندامانش من بة ثَيويسَ نازامنش ضونكة ثَيمواية هَيطري سةرؤك هةر لة كاتَيكدا اـةركي  

ك اامادة نةبَيش كةواتة اةركي اةم هيض زيادةيةكي نيية لة اةندامانش بؤيـة هـةر لـة فـةرعي     هةية كة سةرؤ
هـيض ثَيويسـت ناكـاتش    ( ب)وةكو خؤي بَييَنش خاَلي اةخري تةواو لةطةَل ليذنةي ياسـاييدام كـة فـةرعي    ( ب)

شـي ديـاري   ضونكة تةحصيل حاصلةش كة تؤ سةنةواتي خدمـةو اـةوةت ديـاري كـردش اؤتؤمـاتيكي تةمةنةكة     
زيادةيةش خاَلي هةشتةمش ثَيمواية مانةوةي باشدة لةوة لةطةَل لَيذنةي ياسايي نيبش ( ب)دةكرَيش بؤية فةرعي 

خاَلي هةشتةم وةكو خؤي بَييَنش بـةيم اـةوةي كـة دةَلـَي ثةسـند كردنـي ثةرلـةماني كوردسـتان بـةثَيي بـَي           
سةرؤكي اةجنومةنش يان هَيطرةكةيش يان هةر يةكَيك / َيتواناييش دةبَي بَلَيي بةهؤي بَي تواناييش ضونكة دةَل

لة اةنداماني اةجنومةن لةسةر كارةكانيان الدةدرَين لةسةر ثَيشنيازي اةجنومةني وةزيـران و ثةسـندكردني   
ثةرلةماني كوردسـتان بـةثَيي بـَي توانـاييش اـةوة تؤزَيـك ِرةكيكـةش بَلَيـي بـةهؤي بـَي توانـاييش يـان بةِراسـَ              

 .ش سوثاستان دةكةم...ي ياخود زيان طةياندنيش هتدكارنةكردن
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز عمر هةوراميش فةرموو
 :بةِرَيز عمر صدي  حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةها مـن لةطـةَل اـةوةم كـة ثسـثؤِري ياسـايي و هـةر       / تَيبينيةكاني من لةسةر اةو ماددةية لة بِرطةي يةكةم
ايــداري و اــابووري لــة اةجنومةنةكــة ِرةضــاو بكــرَيش واتــا بةاليــةني كةمــةوة بنووســرَي دوو كــةس ياســاييش  
دوانيشي ايداريش ضونكة بة حةقي ةت اةوة بةو ماناية نـايَي بَلـَيني ثسـثؤِرةكاني تـر طـرن  نـنيش نـةخَيرش        

ةكـات لةسـةر ضـؤنيةتي هَيبـةهَي     اةوانةي كة لةو مةهالةدا ايش دةكةن شارةزايي و ثسـثؤِري كاريطـةري د  
كردني اةركةكاني اةم اةجنومةنةش اةو كةسانةشي كة ثسثؤِرن لـةو مةهالـة باشـد دةتـوانن بـة حةقي ـةت       
لةطةَل هَيبةهَي كردني ياساي ِراذةي طشَ كار بكةن لة داهـاتووداش بؤيـة مـن لةطـةَل اـةوةم كـة بَينَيتـةوة        

نةخَير ثَيويست ناكاتش بِرطةي دووةم سةرؤك و هَيطرةكةيش اةطـةر  اةو بابةتةش بةيم بؤ ثسثؤِرييةكاني تر 
تةماشاي اةصَلي ثرؤذةكة بكةين دةَلَي سةرؤكةكةي با بة ثلةي تايبةت بَيش هَيطرةكةي بةِرَيوةبـةري طشـَ   

 (أ)بَيش اةوانة  كة ثِرؤذةكةيان نووسيوة ااطادار بوون لةوة  كة اَيمة دوو صنفمان هةية لة ثلة  تايبـةتش  
زياتر بؤ اةو كةسانةية كة لة ِراوَيذكار بةرةو سةرنش دوو مليؤن و اةوةندة مووضة  ( ب)مان هةيةش ( ب)و 

بنةِرةتيانةش من باس لة موخةسةسات ناكـةمش واتـة لـة ِراوَيـذكارو بريكـار  وةزارةت هـةتا اةطاتـةوة وةزيـرش         
ةش بؤيـة بـة هةقي ـةت اةكةوينـة هةَلـةوةش      نش لة وةزير بةرةو سةر دةطرَيتةو(أ)بةاَلم اةوانة  كة لة صنف  

ني سةرؤكةكة  هَيطر  وةزير بَيـتش بـةاَلم هَيطرةكـة  يـةعن  سـةرؤك  اةجنومةنةكـة هَيطـري        اةطةر بَلَي
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ش بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم اـةوة بـة كراوةيـ       (أ)وةزير بَيتش بةاَلم هَيطرةكة  ثلة  تايبةت بَيت لة صنف  
خؤ  بهَيَلينةوة لةسةر اةسـَل  ثِرؤذةكـةش يـان بَلـَيني سـةرؤك و هَيطرةكـةي بـة        بهَيَلينةوةش يان اةوةتا وةكو 

ــةر اــةوة             ــان لةس ــة  بنــةِرةت  كارةك ــةكةيانش مووض ــد كردنــ  مووض ــر تةحدي ــةت بــنش دوات ــة  تايب ثل
ناونيشانةكة  ض  دةبَيتش اايا وةزير دةبَيت يان هَيطر  وةزيـر دةبَيـت؟ش تَيبينـ  اـةخريم لةسـةر ذمـارة        

سـاَل دانـراوةش بـةِرَيزان لـة ليذنـة  ياسـاي  ثَيشـنيار          06كان  خزمةتةش بةِرَيزانش لة اةسَل  ثِرؤذةكة ساَلة
ساَلش اةطةر مةبةستةكة لةوة بَيت كة دةورة  عةمـةل خَيـرا بكرَيـت وش     02اةوةيان كردووة كة بكرَيت بة 

ةو مةهلسةيا تةح ي  نابَيـتش تـؤ   فورسةت  عةمةل بةهؤ  اةمةوة زياد بكرَيتش من تةسةوِر دةكةم تةنها ل
دةتوان  اةمة بؤ هةموو خدمة  فةرمانبةر  لة كوردستان اةمة فةراهةم بكة ش اةمة كات  دةوَيتش اةطةر 

 00مةبةستيش بَيت اَيمة هةر ايسرار بكةين لةسةر اةوة  كة ساَلةكان كةم بكةينةوةش بة بـاوةِر  مـن لـة    
 .ساَل كةمد خراثد دةبَيتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .بةِرَيز قادر حسن كةرةمكة

 :بةِرَيز قادر حسن قادر
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

وَيِراي ثشتطرييب بؤ ماددة  ضوارش هةر وةكو ضؤن هاتووةش تةنها ثشتطري  لة ِرةا  ليذنـة  ياسـاي  دةكـةمش    
سـاَلش   02سـاَلةوة بـؤ    06ااَلن  ِراذة لـة  بـؤ كـةم كردنـةوة  سـ    ( أ)سةبارةت بة بِرطة  ثَينج  اةم ماددةيـةش  

ســاَل كــة دةَلَيــ  كــةمد نــةبَ ش ضــونكة لةوانةيــة خــةَلكانَيك هــةبَ     17تةمــةن لــة ( ب)هــةروةها البردنــ  
 .ساَل بَيتش كةفااات و مواةهةالت  باشيشيان هةبَ ش زؤر سوثاس 17تةمةنيان لة خوار 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .شارةزوور  كةرةمكةسوثاسش بةِرَيز حممد 
 (:شارةزوور )بةِرَيز حممد امحد علي

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
سةرةتا من ثشتطري  ليذنة  داراي  دةكةمش بؤ اةوة  كة حةوت سـةرؤك و هَيطـرو ثَيـنج اةنـدام بَيـتش لـة       

دةكةم اـةو   ش بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمانش من ثَيشنيار(تفرغ)هةمان كاتدا وشة  خؤ تةرخانكةرش بة عةرةب  
بـة ثَيـ  قـانون  اةطـةر لَيكـ  بدةينـةوةش يـةعن  اةمـة ايشـَيك  تـر  ثـَ             ( تفـرغ )وشةية البربَيتش ضونكة 

دةكةينش بؤية يةعن  بةثَي  قـانون  عَيراقـ  و بـةثَي  قـانون  حكومـةت  هـةرَيم  كوردسـتانيشش يـةعن          
 .هةر البربَيتش اةمة يةك( تفرغ)وشة   ناكرَيت كة يةكَيك دوو ايش  هةبَيتش بؤية من ثَيشنيار دةكةم اةو

اةطــةر ســةرجن  خــاَل  يــةك و خــاَل  ثَيــنج بــدةينش لَيــرة مــن لةطــةَل اــةوةم كــة ايختيساســات ديــار   / دوو
نــةكرَيتش بــةاَلم لــة خــاَل  ثَينجيشــدا اــةَلَ  اــةو مةرهانــة  كــة لــة ســةرؤك  اةجنومــةن و هَيطرةكــة  و     

دابَيتش خـةرجي  هاميَـةو اةوانـة  تيايـةش بؤيـة مـن ثَيشـنيار        اةندامان هةيةش دةبَيـت اـةم مةرهانـة  تيَـ    
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دةكةمش خاَل  يةكةم تةنها بةس شةرح  اةوة دةكاتش سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  ثَينج اةنـدام بَيـتش   
دوا  اةوة لة خاَل  ثَينج ديار  بكرَيت كة خةرجي  هاميَة بَيتش من ثَيشنيار دةكةم لةطةَل خـاَل  يةكـةمش   

ليسة تةنها ايش  دامةزرانـدن نييـةش بـةَلكو كؤمـةَلَيك ايشـ  تريشـ  هةيـةش لـةكات  دامةزراندنـدا          اةم مةه
ايستيشارة بةوة  بة نوَينـةر  سـةنديكاو اةوانـة كـة هـةناب  كـاك عبدالسـالم ايشـارةت  ثَييـداش لـة خـاَل             

ن ديار  كـراوةش بـةاَلم   منيش لةطةَل اةوةدام كة تةمةن ديار  نةكرَيتش ضونكة اةوة ايختيساسةكا/ ثَينجةم
حتصيل حاصلةش ضونكة لة هةموو قانونَيك كة بؤ دامةزراندن اةبَ  ِرةوشت  باش بَيت و بة ( د)و( ج)خاَل  

تاوانَيك يان كةتنَيك  اابِرووبةرش بةاَلم اةطةر اـةوة لـة ِرَينماييةكـةش دةتوانَيـت تيـا  بَيـتش مـن بـؤ خـاَل           
و هَيطرو اةندامان ش بةثَي  ياسا بؤ ماوة  ثَينج ساَل دادةمـةزرَين   سةرجنَيكب هةيةش اةَلَي سةرؤك/ شةشةم

و قابيل  نوَيكردنةوةية بؤ يةكجارش يةعن  دةبَيت خؤ بةثَي  اةو بنةمايـة بَيـت كـة لـة ِرَيكـارة ياسـاييةكان       
اـةو  اةوة  بؤ زياد بكةين كة ديار  دةكرَيتش بؤ اـةوةي هةَلسـةنطاندن  هـةبَيت بـؤ اـةو ثَيـنج سـاَلة  كـة         

من ثرسيارَيكب لة بةِرَيزانش ليذنة  ياسايي هةيـةش  / كةسة هارَيك  تر هينةكة  تازة دةبَيتةوةش ااخري خاَلب
لَيرة كة اةَلَيت سةرؤك  دةستةكة بة ثلـة  هَيطـر  وةزيـر بَيـتش بـةاَلم لـة خـاَل  حةوتـةم اـةَلَ  سـةرؤك            

َلة تـةعاروز  يـةك ناكـةن لـةوَ  تـؤ دايـدةنَي        اةجنومةن دةسةاَلت  وةزير  تايبةت  هةيةش اايا اةو دوو خا
 .ثلةكة  ديار  بكة  وةزير بَيتش لَيرةش هارَيك  تر اةَلَي  دةسةاَلت  وةزير  هةبَيتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 .جنب الدين كةرةمكة عظيمةسوثاسش بةِرَيز 

 :جنب الدين حسن عظيمةبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بِرطــة  يةكــةم  اةجنومــةن ثَيــك دَيــت لــة ســةرؤك  اةجنومــةن و هَيطرةكــة  و حــةوت / ضــوارةممــاددة  
اةندامش من ثَيمواية لةناو اةو حةوت اةندامة كة ديار  كراوة كة خاوةن  بِروانامـة  ياسـاي  و دوانيشـيان    

رك و ااماجنةكانش اـةرك و  كارطَيِر  و اابووريةش بةيم لةطةَل اةوةدام كة لةناو بِرطةكان  ماددةكان  تردا اة
ــاددة       ــة م ــراوة ل ــاذة  ثَيك ــتةية اام ــةو دةس ــان  ا ــةم     12كارةك ــة ا ــردووة ك ــةوة  ك ــان  ا داش دةســت نيش

اةجنومةنةش يان اةم دةزطاية بة تاق  كردنةوة  زارةك  و بة نووسـني دةتـوانَ  تـاق  كردنـةوة بـؤ سـيفةت       
بؤية ثَيويستمان بة كةسان  ثسثؤر و شارةزا هةية  وهةَلسةنطاندن  اةوكةسانة  كة موقابةلة دةكرَين واتةش

لةبوار  دةروون ش ثسثؤرَيك  بوار  دةروون  زؤر طرنطةش ضونكة لـة زؤربـة  دامودةزطـاو اـةو دةزطايانـة ش      
يان اةو اةجنومةنانة  كة ثةيوةند  بة اليةن  مرؤييةوة هةيةش ثَيويسـتة كةسـ  ثسـثؤرو شـارةزا  بـوار       

اةوة  تـؤ مـادام اـةَلَي  كـة هةَلسـةنطاندن يـان تـاق  كردنـةوة  كةسـايةت  و شـياو            دةروون  تيابَ ش لةبةر
اةوكةسة بؤ اةرك و كارَيك كة ثَي  دةسثَير  كَ  دةتوانَ  اةو هةَلسةنطاندنة بكـاتش تـاق  كردنـةوة بكـاتش     

 .من ثَيمواية كةسَيك  ثسثؤر  دةروون  ثَيويستة لةناو اةم اةجنومةنة هةبَ  و زؤر سوثاس
 :ةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمانب
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 .سوثاسش سيوةيل خان فةرموو
 

 :امحد عثمان بةِرَيز سيوةيل
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ثـَيب باشـة اةطـةر    ( يتهون اجمللس من رئايس اجمللاس ونائباا واابعة اعضااء     : أوال)بة نيسبةت اةو ماددةيةش 
رة كؤتاي  ثَ  بَيتش اةو وةسفة  كة دةَلَيت بَيت باشدةش موتةفةر ين  الببةينش لَي( سية)نةبَ  و ( ابعة)
يتاوفر فايهم   )هـاتووة  ( خامسـا )و اةوانـةش لـة   ( على االقل اثنان منهم يف القانون)يان ( شهادة جامعية اولية)

ش واتة اةوانة ثَيويست ناكات شهادةكةيان ديار  بكريََتش اةطةر بةثَي  اةو ديار  كردنة  كة (الشرو  االتية
ن منهم من محل شهادة القانون، اثنان منهم من ادارة واالقتصاد، و وا اد فاى كال مان الطاب      اثنا)نووسراوة 

اةوة كردية حةوتش نة  كردة نؤش بة ِرةايس  مةهلي و ناايـب رةايسـ  مةهلسـةكة     ( واهلنداة والزراعة
َيك دَيـت  اةطةر كؤ  بكةينةوةش كاك محة شارةزوور  باس  كردش اةطةر موتةفةر نيش موتةفةرغ لة بـؤ يـةك  

اةطةر كادير  حزب  بَيت تةفةروغ بكات لة بؤ كارَيكش يان تةوع  بَيتش يـةعن  بـؤ خـؤ  موةزةفـةش بـةيم      
بــةبَ  راتبــةش بــةس اةطــةر موتةفــةرغ بَيــت واتــة مووضــة  نييــةش تــةنها يــةك مووضــة  وةردةطــر ش اــةوة   

خيضاع ملصاادقة برملاان    : ثالثاا )موتةفةرغ نييةو بؤ خؤ  وةزيفةكة ش اةطةر البربدرَيـت باشـةش بـة نيسـبةت     
ش لة ماددة  دوو ثةرلـةمان  كوردسـتامنان البـردش مـادام وايـة دةبـَ  لَيـرةش اليـدةين بةنيسـبةت          (كورداتان

لةطـةَل ِرا  ليذنـة  دارايـيب كـة باسـ       ( التقل عن ثسثا  يوماا  )لة كؤتاي  اةطةر بنووسني باشدةش ( رابَا)
ان يهاون  ياان الياارية   -ج)هةمانــة ( خامسـا )ش بةنيســبةت (يوماا  التزيااد عان ثسثاا  )دةكـةنش نــةك لةطـةَل   

اةطةر ايزافة بكرَيت باشةش اينجا ض بة بِرطـةك بـَ ش ض لةطـةَل و  بـَ  و زيـاد      ( واليلو  ومن ااكين االقليم
ش اةو هنحة موخيلـة بـة   (ان اليهون حمهوم عليا  ناية أو جرمية تلة بالشرف -د)بكرَيتش زؤر ايَتياديةش 

وةك كـاك حممـد شـارةزوور     ( سـابَا )اةوة هـيض ثَيـنج سـاَل  بـؤ دانـدراوةش بةنيسـبةت       ( سادسا)ش لة شةرةف
باس  كردش اةطةر سةيحيةت  وةزير  دةدرَيتَ ش يـةعن  ِراسـتة هـار  وا هةيـة دةسـةيت هةيـةش دةسـةيت         

ش بـةيم هةنـدةك تـةعاروز    وةزير  دةدرَيتَ  يةكَيك يان بةِرَيوبةرَيك دةسةيت  بةِرَيوبـةر  طشـت  دةدرَيتـ َ   
زيـادةش تةحصـيل حاصـلةش لةبةراـةوة      ( ثامناا )دةكاتش اةطةر سةيحيةتةكةش  ديار بـَ  باشـةش بةنيسـبةت    

ــَيني عةكســ    ( ثامنااا) ــا بَل ــةن ب ــةر    ( خامســا)داايم ــة اةط ــوان  مةهلســةكة و اةجنومةنةك دةردةضــَيتش دةت
 .ةطةر البربدرَيت باشةش سوثاسبةِرَينماي  بَ  و قةواعيد  هةية و اوسوس  خؤ  هةيةش ا

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك كاوة فةرموو
 :بةِرَيز كاوة حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
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مــن ثشــتطري  لــة هــةناب  وةزيــر دةكــةمش كــة فيَلــةن ثَيويســتة اــةو اةندامانــة  اةجنومــةن  ِراذة خؤيــان  
  هةم بةخؤيان بةكاروبارةكة هةَلبسنت و لـة نزيكـةوة ااطايـان    ايشةكان بكةنش موتةفةرغ نةبنش لةبةر اةوة

ــتش اــةو       ــنني تةفــةرو   بكــةين زيــاتر هةيوســان دروســت دةبَي ىَل دةبــَ  و ايشــ  خؤيانــةش خــةَلك  تــر بَي
تَيبينيانــة  ليذنــة  قــانون  داايمــةن ثشــتطري  هــةموو تَيبينيــةكانيان دةكــةم وش هــةروةها بةتايبــةتيش     

  ثلــة  ســةرؤك  اةجنومةنةكــةو هَيطرةكــة  و اةنــدامان  اةجنومةنةكــةش ضــونكة  ثشــتطري  ديــار  كردنــ
بةِراست  اةطةر بَيتو اَيمة ثلةكان بـة كراوةيـ  بَينينـةوة هـارَيك  تـرش يـاخود بكـرَين بـة وةزيـرو هَيطـر            

كــة وةزيــرو اةوانــةش وةكــو اةوةيــة كــة اَيمــة وةزارةتَيكــ  تــر ايزافــة بكــةينش لةاليــةك اَيمــة داوا دةكــةين    
حكومةت ضةند وةزارةتَيك لة كابينةي حكومةت لَيك دراوةش بةيم اةطةر بَيـت و وا بـةكراوةيي بيهَيَلينـةوة    
ــت و ســةرؤكي       ــر بَي ــةك دابــةزرَيتش ســةرؤكي دةســتةكة وةزي هــةر دةســتةيةك دابــةزرَيت و هــةر ليذنةي

ــة       ــو ا ــن وةك ــةري طشــَ ب ــر هَيطــرو بةِرَيوةب ــةواني ت ــتش ا ــر بَي ــة اَيمــة ضــةند  اةجنومةنةكــة وةزي وةي ك
وةزارةتَيكمان ايزافة كردش اةوةي كة ثَيشتووتر كردمان بؤ تةرشـي ي حكومـةت لةاليـةكي تـرش بةِراسـَ لـة       
دذي ايش دةكةينش لةبةر اةوة من تةايدي اةو ِراية دةكةم كة اةو ثالنـة لَيـرة دابنـدرَيت وديـاري بكرَيـتش      

 .بةنادياري كراوي نةمَينَيتةوةش زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .سوثاسش بةِرَيز شلَير حممدش فةرموو
 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 12بةنيسبةت ماددةي يةكةمش من لةطةَل اةوةدا نيب اةو ايختيصاصاتانة البربَيتش ضونكة دوايي لةماددةي 
توانَيـت شـارةزايي دكتـؤرو ثزيشـك و اةمانـة      ثَيويسَ بة تاقي كردنةوة هةيةش لةبةر اةوة هـيض كةسـَيك نا  

اةوة ااساييةش يـةكَيكي   5بَيتش اةطةر يةكَيكي تَيدا نةبَيت لةو ايختيصاصةش بةيم اةطةر كةم بكرَيتةوة بؤ 
ياساييش يةكَيكي كارطَيِري و اابووريش يةكَيكي ثزيشكيش يةكَيكي اةنـدازياريش لةطـةَل كشـتوكاَليش بةنيسـبةت     

ساَل بَيتش ضونكة بةِرَيوةبةري طشـَ باسـيان كـرد كـةنابَيت لـة       15بَيت خزمةتةكةي سةرؤكةكةش هةر اة
( من ااكين االقليم) 5ساَلي هةبَيتش بِرطةي  15ساَل كةمد خزمةتي هةبَيتش بؤية اةويش هةر دةبَيت  15

 .زياد بكرَيتش قسةكاني تريشب كرانش زؤر سوثاس( د)دواي بِرطةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز ذيان عمر شريفش فةرموو
 :بةِرَيز ذيان عمر شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ساَل بَيـتش سـةرؤك و هَيطرةكـةي باشـدة      5زؤربةي قسةكامن كرانش تةنها خاَلي شةشةم كة دةَلَيت ماوةكةي 
سـاَل بَيـتش    2بؤيـة بـا   سـاَلةش   2ساَل بَيتش ضـونكة خـؤي ِرةبتـة بـة اةجنومـةني وةزيرانـةوةش اـةويش         2كة 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز زكية سيد صاحلش فةرموو
 
 

 :بةِرَيز زكية صاحل عبداخلال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــت ثســثؤِري ديــاري نــةكرَيتش بــةَلكو بِروانامةكــة       مــن بــؤ خــاَلي يةكــةم لةطــةَل ليذنــةي ياســاييبش كــة دةَلَي
كةسش هـةنابي وةزيـريش باسـي     5بةس بَيتش اةوي تر لةطةَل ليذنةي دارايدام كة بش بة  دياريكراوة اةوة

 5كردش كو ثَي دظية كار بؤ اةوانة بَيتة راسثاردنش اَيمة لة تةشـكيالتي اـةم اةجنومةنـةدا باسـي كـراوةش كـة       
كـةسش لةطـةَل    2بـة   كةسةش كة دياري بكرَينش بؤية من لةطةَل اةوةدام كة بش 5كةس دياري كراوةش بؤ اةو 

دةَلَيـت كـة سـةرؤكي اةجنومةنةكـة ثلـةي تايبـةت       / كةسش خاَلي دووةم 6سةرؤك و هَيطرةكةش نةك بش بة 
لةطـةَل   5بَيتش من لةطةَل اةوةدام كةوةك خـؤي بَينَيتـةوةش نـةك ببَيـت بـة ثلـةي وةكيلـي وةزارةتش خـاَلي         

اةطـةر سـةر بـة    ( يرشح  لس الاوزارة  )كة دةَلَيت 3اةوةدام كة نيشتةهَيي هةرَيمي كوردستان بَيتش خاَلي 
ش بةس مادام اةجنومةن خؤي دايدةنَيتش بؤية اةوةي ثَي ناوَيتش لةطـةَل  (يرشح)ثةرلةمان بَيت اةوة دةبَيتة 

سـاَل ضـية؟    5سـاَل دابنـَينيش حيكمـةت لـة ديـاري كردنـي        5بؤضـي اَيمـة    9ِرةاي ذيان خانيشـبش لـة خـاَلي    
ساَل هارَيك طؤِرانكاري بةسةردا دَيتش بؤية  2ينةي وةزارةت و ثةرلةمانيش هةمووي ضونكة دةزانني كة كاب

 .باشدةش سوثاس 2بكرَيت بة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز محة سَيدش فةرموو
 :بةِرَيز محة سيَد محة علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 2كـةس بـنش    5طـةَل اـةوةدام كـة سـةرؤك و هَيطرةكـةي      بِرطةي يةكةمش من لة/ بةنيسبةت ماددةي ضوارةم
/ بؤيـة كافيــةش خـاَلَيكي تــر   5فةرمانطــةي هةيـةش لةطــةَل نووسـينطةي سـةرؤك اــةوة     2زؤرةش ضـونكة خـؤي   

لةطةَل اةوةدام كة ثسثؤِريةكة بَينَيتش ضونكة اةمة ضاوثَيكةوتن ودامةزرانـدني اـةنواع توَيـذو ثسـثؤِرَيَ     
اني هةرَيمي كوردستانةش بؤية ثسـثؤِرَيَ تـريش وةك اـةوةي كؤمةَلناسـي و دةروون     فةرمانبةران و دانيشتو

ناسي بؤ ايزافة بكرَيتش كة اةمةش طرنطةش خاَلَيكي ترش اةطةر بِرطةيةك لـة كؤتـايي اـةم ثَيناسـةي بِرطـةي      
ــدا         ــةكاتي اةجنام ــةت ل ــنش بةتايب ــةربةخؤ ب ــةن و س ــانة بيالي ــةو كةس ــت ا ــتش دةبَي ــاد بكرَي ــدا زي ني يةكةم
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كارةكانيانش بةنيسبةت سةرؤكي اةجنومةن مـن ثَيموايـة بريكـار بَيـتش هَيطرةكـةو اةندامـةكاني هـيض تَيـدا         
نييةش ثلةيان بةِرَيوةبةري طشَ بَيتش اةطةر بانةوَيت هَيطـر هيـا بَيــت لـة اةندامـةكانش بـا هَيطرةكـة بـة         

دةكات سةرؤك و هَيطرو اةندامانش ملكـةض   ثلةي بةِرَيوةبةري طشَ ديوان بَيتش خاَلَيكي ترش اةوةي كةباسي
بن بؤ ثةسند كردني ثةرلةمانش من ثَيمواية تةنها سةرؤكةكة كافيةش كة لَيـرة متمانـة يـان سـوَيندي ياسـايي      
لةناو ثةرلةمان مواتش ضونكة اَيمة بؤ سةرؤكي دةستةكان واةجنومةنةكاني تر وامـان كـردووةش بةنيسـبةت    

سـاَل بـؤ دكتـؤراش     11سـاَل بـؤ ماهيسـتةر و    11ساَل كـةمد نـةبَيتش    15ي لة اةو بِرطةي كة دةَلَيت خزمةت
 8اةوة وةك خؤي بَينَيتةوة من تةايـدي ثرؤذةكـة دةكـةمش اـةوةي ياسـايي زؤر كةمـةش بةنيسـبةت بِرطـةي         

سةرؤكي اةجنومةنش يان هَيطرةكةيش يان هةر يةك لة اةنداماني لةسةر كارةكانيان الدةبرَينش اةطةر يةكَيك 
لةو سيفةتانةيان هَينايةديش يان خةلةلَيك هةبووش من ثَيمواية بَينَيت باشدةش ضونكة ِرادعَيكةش بـؤ اـةوةي   
 .هةم ياسا ِرادع بَيتش بؤ اةوةي اينسان بتوانَيت بةشَيوةيةكي ِرَيكوثَيك ايشةكاني اةجنام بداتش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو سوثاسش بةِرَيز بةفرين حسنيش

 :بةِرَيز بةفرين حسني خليفة
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش قسةكامن كران
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز طوَليزار قادرش فةرموو
 :بةِرَيز طوَليزار قادر ا اعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةرهانـةدام كـة بـؤ سـةرؤك و هَيطرةكـةي و       لةطـةَل اـةو  ( أ)خاَلي  5بِرطةي / سةبارةت بة ماددةي ضوارةم

ــةو كةســة         ــة ا ــةي ليذنــةي ياســاييدامش ك ــةو ِراي ــةَل ا ــةيم منــيش لةط ــراونش ب اةندامــةكاني اةجنومــةن دان
ثَيويست ناكات تةمةن ديـاري بكرَيــتش بؤيـة    ( ب)ساَل كةمد نةبَيتش سةبارةت بةخاَلي  11خزمةتةكةي لة 

 .دام كة وةك خؤي بَينَيتةوةش سوثاس(ج و د)ي ثَيب باشة كة البربَيتش لةطةَل خاَل
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز بَيريظان سةرهةن ش فةرموو
 :بةِرَيز بَيريظان ا اعيل سةرهةن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـن زؤر   بِرطةي يةكةمش هةندَي ثسثؤِري دامةزرانـدن بـؤ اةندامـةكان ديـاري كـراوةش الي     / لةماددةي ضوارةم

طرنطةش ثزيشكي تَيدا بَيتش كؤمةييةتي تَيدا بَيتش كؤمةييةتيش توَيذةري كؤمةييةتي تَيدا بَيـتش ثزيشـكي   
بؤ اةو كةسانةيةش ضونكة ثَيداويسَ تايبةمتان هةيةش اةوانيش داواي دامةزراندن دةكـةنش بـةطوَيرةي اـةوة    
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ؤ بدؤزنةوة لةكاتي اةنتـةرظيو كـة بـان  دةكـرَينش     بَيت كة لةطةَل باري تةندروسَ بطوجنَيتش اةو ايشةي ب
اةو ليذنةية اةوانةي كة لـة تةندروسـتني اـةزاننش اـةوة ضـةند ثَيويسـتةو دةتـوانَي كـار بكـاتش بةنيسـبةت           
كؤمةييةتيش زؤر طرنطةش كة هةَلسةنطاندن بكات بؤ اـةو كةسـةي كـة دادةمـةزرَيتش بؤيـة بـواري توَيـذةري        

مـة زؤر طرنطـةش بةنيسـبةت بةشـي سـَييةمش لـةماددةي ضـوارةمدا نووسـراوةش اـةو          كؤمةييةتي تَيدا بَيـتش اة 
ــةر        ــاتش اةط ــةوة ثَيويســت ناك ــاتش ا ــةرَي  دةك ــةمان ا مةرهــة ياســايانة  اةطــةر هــةبَ  دادةمــةزرَ  و ثةرل

ا  مةرهةكان  تَيدا بيت ثةيوةند  نيية بة ثةرلةمانش بةِرةا  منش هةروةها دةَلَ  ِرةفتار  باش بَيتش بـةِرة 
ــَ  و دوايــ ش اــة  ضــؤن         ــاش ب ــار  ب ــت ِرةفت ــادةش ضــونكة هــةر كةســةك كــار بكــاتش دةبَي ــةو شــتة زي مــن ا

 .هةَلسةنطاندن دةكةين؟ كة اةوة ِرةفتار  باشةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

 .هاذة خان فةرموو
 :مصط ىبةِرَيز هاذة سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ةم لة ماددة  ضوارةمش منيش لةطةَل اـةو ِرايـةم كـة لـة حـةوت اةنـدام بكرَيتـة ثَيـنج         دةربارة  بِرطة  يةك

اةندامش بةِراست  اةو ثسثؤريانة تةنها ثسثؤرَيك لة بوار  ياسـاي  و ثسـثؤرَيك لـةبوار  دارايـ  زؤر طرنطـة      
ــتش دةربــارة  دووةم     رؤك  ســة/ كــة هــةبَ ش اــةوان  تــر يــةعن  مــةرج نييــة كــة ثســثؤريةكان ديــار  بكرَي

اةجنومةن بة ثلة  تايبةتش من ثَيمواية اةطةر بة ثلة  وةزير بَيت باشدةش ضونكة هةر لةهةمان ماددة لـة  
بِرطة  حةوتةم داهاتووةو دةَلـَ  سـةرؤك  اةجنومـةن هَينـدة  ثةيوةنـد  بـة كاروبـار  كـارطَيِر  و دارايـ           

يت  وةزيـر  هـةبَ  مـن ثَيموايـة هـةر      تايبةت بة اةجنومةنةوة هةية دةسةيت  وةزير  هةيةش اةطةر دةسة
ثشتطري  لة ِرا  ليذنة  داراي  دةكةمش كة ماوةكة  ( أ/)بة ثلة  وةزير دابةزرَ  باشدةش  دةربارة  ضوارةم

بؤ ماوةيةكةش نةك لة س  ِرؤذ زياتر بَيتش لة س  ِرؤذ كةمد نةبَيتش دةربارة  ثَينجةمش ثشتطري  لة ليذنة  
كةسانة  كة خاوةن شيان وشارةزا  بن و ثسثؤريةكةيانش واتـة بةاليـةن  كةمـةوة لـة     ياساي  دةكةم كة اةو 

ــة    11 ســان وش اــةوة   8ســاَلش اــةوة  بِروانامــة  ماهســتَير  هــةبَ  لــة    15ســاَل كــةمد نــةبَيتش نــةك ل
 ثشـتطري  لـة ليذنـة  ياسـاي  دةكـةم بـةوة  كـة       ( ب)ساَلش دةربـارة  خـاَل     5دكتؤراش  هةبَيت بكرَيت بة 

البربدرَيتش مةسةلة  تةمةنةكةش هةروةها بةِراست  يةكَيك لةو مةرهانة اةوة بَيت كة دةبَ  لة دانيشـتوان   
هةرَيم  كوردستان بَيتش اةوةش زؤر طرنطةش دةربارة  بِرطة  شةشةمش منيش هـاوِرام لةطـةَل هاوكـارامن كـة     

ضونكة وةكـو هاوكارانيشـب ايشـارةتيان ثَييـدا     ساَل نةبَيتش تةنها ضوار ساَل بَيتش  5اةو ماوةية كة داندراوة 
ثةرلةمانيش هةر بؤ ضوار سانش يةعن  خولةكة  دووبـارة دةبَيتـةوةش بؤيـة هـةر لَيـرةش بكرَيـت بـة ضـوار         

ثَيويسـت ناكـاتش بؤيـة وةكـو اـةوة  باسـب كـرد اةطـةر لَيـرة لـة دووةمـدا دةسـةيت               8و  2ساَلش دةربـارة   
 .يستة البربدرَيت لة ماددةكةداوش زؤر سوثاسثَيو 8و  2وةزير  ثَ  بدرَيتش 
 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان



 362 

 .امحد فةرموو.كاك د

 (:وةرت )امحد ابراهيب علي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

سةبارةت بة ماددة  ضوارةم لة بِرطة  يةكةمداش سةبارةت بة ثَيكهاتة  اةجنومةنةكةش منـيش لةطـةَل اـةوة    
كـةس ثَيـك بَيـتش بَيجطـة لـة سـةرؤك و        5داراي  ثةسةند ترة كة اةندامان  اةجنومةن لـة   دام ِرا  ليذنة 

ش ديارة لَيرة لةبةر اةوة  3هَيطر واتة بة سةرؤك و هَيطرةكة  دةبن بة حةوت كةسش سةبارةت بة بِرطة  
سةر بة اةجنومـةن   اةجنومةن ثَيشد لة ثرؤذة ياسايةكة سةر بة ثةرلةمان بوو و  لَيرة ثَيشنيار كراوةش كة 

ــة      ــة بِرط ــة ل ــَيش بؤي ــران ب ــة  و     3وةزي ــةن وهَيطرةك ــةرؤك  اةجنوم ــران س ــةن  وةزي ــَ  اةجنوم ــة دةَل ش ك
اةندامةكان  بة ثَي  اةو مةرهانة  لةم ياسايةدا هاتوون دةثاَلَيورَيـت و دادةمـةزرَيتش لةبةراـةوة سـةر بـة      

ــَي( أ)ضــوارةمش خــاَلي  اةجنومــةني وةزيرانــةش دايدةمــةزرَيننش ســةبارةت بــة بِرطــةي   دةرطــاي داواي / كــة دةَل
ثَيشكةش كردن لة هةموو هؤيـةكاني ِراطةيانـدن دةشـكرَي بكرَيتـة دةزطاكـاني ِراطةيانـدن بيسـداو بينـراو و         

( 31)ِرؤذ زياتر نةبَي ِرادةطةيةنَيش من ثَيب باشة هةر اةوة بَينَيتةوةش بؤ ( 31)خوَيندراوش بؤ ماوةيةك لة 
ِرؤذ كـةمد نـةبَيش لـة    ( 31)نةبَيش نةك اةوةي كة ليذنةي دارايـي ثَيشـنياري كـردووة كـة لـة       ِرؤذةكة زياتر
يتضامن  )ةكة البـدرَي و تـةنها   (كل)دةكرَي ( يتضمن اإلعسن كل شرو  املرشح  يف ذيا القانون)خاَلي ثاش 

و قانونـةدا هـاتوونش   ش يـةعين تـةنها بـوترَي اـةو مةرهانـةي كـة لـة       (اإلعسن شرو  املرشح  يف ذيا القانون
اةوة لة خؤ بطرَي ِراطةياندنةكةش لة خاَلي ثَيجةميشـدا مـن ثشـتطريي لـةوة دةكـةم كـة لـة ِراثـؤرتي ليذنـةي          

( أن يهون من اااكين اإلقلايم  )دارايي هاتووةش كة اةم بِرطةيةي بؤ زياد بكرَيش كة اةو خاَلةي بؤ زياد بكرَيش 
بارةت بـة زيـاد كردنـي وشـةي ِراذة لـة دواي وشـةي كردةنـي و        لة دانيشتوواني هـةرَيمي كوردسـتان بـَيش سـة    

كارثَيدا كردني لةدواي وشةي ِراذةش لة ليذنةي ياسايي لـة ِراثؤرتةكـةدا هـاتووةش مـن ثشـتطريي اـةوة دةكـةمش        
ساَل و سةبارةت بة هةَلطري بِروانامـةي  ( 15)ساَل كةمد نةبَي لة هياتي ( 11)هطة لةوة ماوةي ِراذةكة لة 

ساَليش بؤ هةَلطري بِروانامـةي دكتـؤراش مـن لَيـرة ثشـتطريي لـَي دةكـةمش        ( 5)ساَل دابشكَيندرَيش ( 1) ماستةر
 .دا هاتووةش لةطةَل ِرَيزمانداش سوثاس(ب)لةطةَل اةوةشدام كة خاَلي تةمةن لَيرة البربَيتش لة خاَلي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووسوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز عمر عبدالَزيزش فة
 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالَزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ماددةي ضوارةوةش من سةرةتا دوو تَيبينيب هةيةش ثةيوةندي بة ثةيكةري بَلَيني اةجنومةنةكـةوة  

تَيكـةَل يـةك دَيـتش ضـونكة لـةوَيش باسـي هةيكـةلي        ( 6)هةيةش كة وابزامن لةطةَل فةصـلي ثَيـنج و مـاددةي    
زميي كراوةش يان دةبَي لَيرة اةو باسة لةوَي بوايةش يان دةبواية اةو لَيرة بواية بةِراي منش ضونكة تَيكـةَل  تةن

اةوةش لـةوَيش هـةر عـةيين عيبـارةت هاتؤتـةوةش      .....( اسلي يتكون من/ )بووةش اَيستا لة هةردووي دا دةَلَي
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خؤي لَيرة بَييَنش دةبَي ااماذة بـة دةوااريةكـان    اةوة بة نيسبةت ناونيشانةكةوةش اةطةر قةرار بَي هةر وةكو
بكةنش ضونكة لَيرة لة تةعريفةكةداش لة ثَيكهاتةكة باسي ضوار دااريةكة نةكراوة كة سةر بةو اةجنومةنةيةش 

سةبارةت بة ناونيشـانةكة اةوةيـة كـة لـةم ماددةيـة باسـي مـةرهي ثـاَلَيوِراوان كـراوةش كـة           / تَيبيين دووةمب
اَلَيكي هةوهــةري يــة لــة ماددةكــةش لةبــةر اــةوة ثَيويســتة لــة ناونيشــانةكة بنووســرَيت    هةوهــةري يــةش خــ 

ثةيكةر  اةجنومةنةكةو مةرهي اةندامان ش يةعن  لةناونيشانةكة اةو عينوانة  تيابَيتش ضـونكة خـاَلَيك    
  اعضاء  ذيهل اجمللس وشرو)اةساسيةش بِرطةيةك  اةساسية لةناو ماددةكةش يةعن  عةرةبيةكة بكرَيت بة 

وش هةروةها كورديةكةش بؤ  ايزافة بكرَيتش بةنيسبةت بِرطة  يةكةوةش اةو خوشـك و برايانـة   (والية العمل
ااماذةيان كرد بة عةدةدش من دووبارة  ناكةمـةوةش بـةاَلم مـن ثَيشـنيار دةكـةمش يـان اـةو ثَيشـنيارانة ِرةضـاو          

ة بكرَيـت بـؤ اةجنومةنةكـة خـؤ  لـة ثـةيِرةو        بكرَينش كة ايختيساسات  هؤراو هؤر  تيا بَيـتش يـان ايحالـ   
ناوخؤ ااماذةيان ثَ  بكاتش ضونكة اةنواع  ايختيساسات ثَيشنيار كراش اَيمة لَيرة تةنها ااماذةمان بة تـوب و  
هةندةسةو زراعة كردووةش لةبةر اةوة اةطةر ايختيساسـات الزمـة بـوترَ ش اـةو ايختيساسـات  مـةعن ش يـان        

ة خؤيان اةجنومةنةكة ااماذة  بؤ بكةنش مةسةلة  بِرطة  ضـوارةم لـة عةرةبيةكـة    زةرور  لةناو ثةيِرةوةك
ضاك كردنَيك  اةوَيتش اةطةر برايان  ليذنـة  ياسـاي  لـَيب وةربطـرنش ضـونكة هةَلةيـةك  زمانـةوان  تيايـة         

بةنيسـبةت   (املرئاى واملياموع واملقاروء   )ش نـةوةك  (مجيع واائل االعسم املرئية وامليوعة واملقروئاة )زةقيشةش 
بِرطة  ثَينجةمش منيش ثشتطري  ليذنة  ياساي  دةكةمش مةره  تةمةن البربَيتش ضونكة لةمةره  خزمةت 
كةسانَيك دةردةضنش كة اةَلَين كاراو ثسثؤِربوون و ساَل دانراونش ثَيويست ناكات ااماذة بة تةمـةن بكـةين وش   

َلينـةوة بـؤ اةوانـة  كـة كـاراو ثسـثؤِرنش بـةاَلم        ساَل كةمد نةبَ ش بؤاـةوة  فـورةس بيَ  11لةطةَل اةوةشب لة 
ــة ثَيويســت ناكــات اامــاذة بــةوة بكــةينش بةنيســبةت بِرطــة         8تةمــةنيان ِرةنطــة زؤر موســاعد نــةبَ ش بؤي

لةماددةكةش كة نووسراوة الدان  سةرؤك  اةجنومةن  اةندامان لةسةر ثَيشنيار  اةجنومةن  وةزيـران بَيـتش   
لةسـةر داوا  اةجنومـةن  وةزيـران بَيـتش ضـونكة بـاس لـة بـَ  توانـاي  و بـاس لـة             من ثَيمواية اةبَ  بَلـَيني 

ثَيشَيلكار  مةزن  وةزيفةية اةركةكةيـةت ش ناكرَيـت بـؤ شـت  وا ثَيشـنيار بـةكاربَيتش اـةبَ  بـوترَ  لةسـةر          
 .داوا  سةرؤكايةت  اةجنومةن  وةزيرانش سوثاس هةر اةوةندة بوو

 :بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
س بــؤ طشــت اَيــوة  بــةِرَيزش هــةموو اةوانــة  ويســتيان موداخةلــة بكــةنش قســةي خؤيــان كــردش اَيســتا  ســوثا

ش بضن ايسراحةت بكةنش دووبارة وةرنـةوةش بـةردةوام دةبـننيش زؤر    ( 5)دانيشتنةكة دوا دةخةين بؤ سةعات 
 .سوثاس بؤ طشت اَيوة  بةِرَيزش خوا ااطادارتان بَيت
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 دانيشتين دووةم
 :ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبانش بة ناوي طةلي كوردستانش بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةمانش داوا لـة  
لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي دارايي دةكةين فةرموون بـؤ شـوَيين خؤتـانش لَيذنـةي ياسـايي فـةرموون بـةردةوام        

 .بن
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .وي خواي طةورة و ميهرةبانبة نا
 .بةِرَيز سةرؤكي اةجنومةن

 .....بةِرَيزان اةنداماني اةجنومةنش
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةجنومةن نةماوةش ثةرلةمانش سةالمةت بي
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش اَيمـة  (2)الحةزاتـةكي زؤر درا سـةبارةت بـة مـاددة     بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمانش لة دانيشـتين بـةياني مو  

ــداماني        ــةِرَيزان اةن ــة ب ــةو ِراو بؤضــوونانةي ك ــي دانيشــتنني و هــةوَلمان دا ا ــةي داراي ــةَل لَيذن ــةمِرؤ لةط ا
ثةرلةمان ايشارةتيان ثَي داش هةوَلمان دا لة ناو ماددةكة هـَيطريي بكـةينش بـةيم اـةوةي كـة اَيمـة ويسـتمان        

 مةسةلةي تةفةرو ةكة بـوو كـة بـة دةرةهـةي اةساسـي لةبـةر اـةوةي هـةموومان لةطـةَل          بيكةين بةِراسَ
اــةوةين كــة تةرشــي ي ايــداري بكــرَي لــة دام و دةزطاكــاني حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتانش تــةبيَي اــةوةي 
موقتةرةح بوو حةفت عزو بوو بة نيسبةت اةم اةجنومةنـةش ثاشـان موقتـةرةح هـةبوو ببَيتـة ثَيـنجش اَيمـة        

وامان كرد كة هةمان هةيكةلي تةنزميي ايداري ببَيتة هةمان اةندام لـة مةهليسـةكة كةواتـة     ءةكو مةبدةو
مـودير عـامش بـة اةنـداماني مـةهليي و بـة       ( 9)مودير عامةوة دةبَيتة نزيكـةي  ( 11)بةو عةمةلييةية لة 

/ اـةوةبوو كـة دةَلـيَ    هةيكةلي تةنزميي اـةم دةزطايـةش هطـة لـةوةش هةنـدَي ثَيشـنيار كـرا كـة يـةك لةوانـة          
ثَيويستة اةوانةي كة تةرشيح دةكرَين هاوويتي هةرَيمي كوردستان بـنش اـةوةمشان هـَيطري كـردووة لـة نـاو       
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ــةر         ــوارَيش اةط ــة خ ــيحاتةكةش هاتووين ــةش و تةرش ــةلةي تةعيناتةك ــات دا مةس ــةمان ك ــة ه ــةرةكانش ل فةق
 .ان ِرشتؤتةوة اَيستا بيخوَينمةوةسةرؤكايةتي ثةرلةمان ايجازةمان ثَي بدات ماددة ضوار كة دام

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرمووش كةرةمكة
 
 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ذيهلية اجمللس وآلية العمل

 :يتهون اجمللس من :أواًل
 .رئيس اجمللس -1
 .نائب رئيس اجمللس -2
 .املدراء العامون يف اجمللس -3
 .شار اجمللسميت -4

 : ثانيًا
 (.وكيل وزارة)يهون رئيس اجمللس بدرجة  -أ

 .يهون نائب رئيس اجمللس واالعضاء بدرجة مدير عام -ب
 :يرشح  لس الوزراء رئيس اجمللس ونائبا واالعضاء، ويعينون بمراوم اقليمي وفق الشرو  التالية :ثالثًا

 .ان يهون من مواطين االقليم ومقيمًا فيا -أ

يهون من محلة شهادة جامعية أولية، ومن ذوت اخلربة واله اءة اليت تؤذلا لشغل الوظي اة ولاا خدماة    ان  -ب
 .يف  ا  اختصارا

 .ان يهون  ين اليرية واليلو  -ج
 .ان ال يهون حمهومًا عليا  ناية او جنحة تلة بالشرف -د

 :دة وفق اآللية اآلتيةمن ذي  املا( ثالثًا)يهون الرتشيح الوارد ذكر  يف ال قرة  :رابعًا
، ول رتة التزيد على (املرئي وامليموع واملقروء)يعلن  لس الوزراء فتح باب التقدم يف مجيع واائل االعسم  -أ

 .ثسث  يومًا

 .يتضمن االعسن كل شرو  املرشح  الواردة يف ذيا  القانون -ب
سس انوات قابلة للتجديد ملرة ( 5)ون ملدة يع  الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اجمللس وفقا للقان :خاميًا
 .وا دة
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ميارس رئيس اجمللس رس ية الوزير املخت  فيما يتعلق بالشؤون االدارية واملالية اخلاراة بااجمللس،    :ااداًا
 .ولا ختويل نائبا بعض من رس ياتا

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةش مةسـةلةي مـودير عـام و دةرةهـاتي خاصـة      ديارة ايختيصاصةكان هـةر بـؤ مةهليسـةكة هَيمـان هَيشـتوو     

هةمووي ِرَينمايي خؤي هةيةش ض بة نيسبةت سةنةواتي خيدمةش ض بة نيسبةت خيربة و ايختيصـا ش بؤيـة   
اةوة لةاليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة هةمووي تةنزيب كراوةش بة ثَيويستمان نةزاني دووبارة اَيمـة  

سـاَل خزمـةتي هـةبَيش مـودير عـام      ( 15)سـاَل خزمـةتي هـةبَيش يـان     ( 11)شرووتةكان لَيـرة دابِرَيذينـةوةش   
ةكــةي (أ)شــرووتةكاني مــةوهوودةش دةرةهــاتي خاصــة مــةوهودةش اَيمــة تةاكيــدمان كــردةوة كــة دةرةهــة     

بةِرَيزَيك ايشارةتي ثَي داش دةرةهـةي وةزيـر نيـةش دةرةهـةي مـودير عامـةش بؤيـة اـةو مةسـةلةمشان ِراسـت           
 .ةيكةليةتي اةو مةهليسةكردةوة لة زميين ه
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش هـةموويان بـة يـةك دةرةهـة؟     (نائب رئيس اجمللس و األعضاء بدرجاة مادير عاام   )يةك ِروونكردنةوةيةكش 
 .اةطةر اةوةمان بؤ تةوزيح بكةن

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يب ِرةايسةكة و اةعزايةكان بة دةرةهةي مودير عامنبةَلَيش هةموويان يةك دةرةهةنش ناا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةنابي وةزير ِرةايت لةسةر اةوة
 :وةزيري ِرؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة لةطةَل تَيبينيةكان و دةستكاريةكاني لَيذنةي قانونني

 :ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي

بــةِرَيزان اــةو ثَيشــنيارانةي كــة هــةنابتان كردتــانش وابــزامن لــةو خاينــة هَيطايــان كردؤتــةوةش اَيســتا اــاخري 
صيا ةي موَينَيتـ يةك شت مابوو لَيرة باسي بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمان داواي اةوةيان كرد خيربةيان لة 

 .ساَل كةمد نةبَيت( 11)
 :ةيدةريبةِرَيز شَيروان ناصح ح

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةروةكو ايشارةك ثَي داش بة نيسبةت مـودةرااي عـامني زةوابـَ تايبـةت هةيـة لـة اةجنومـةني وةزيـران و         
كاري لةسةر دةكرَيش بؤية بة طوَيرةي اةو زةوابتة تةعيناتةكة دةكرَيش ثَيويست ناكات اَيمـة لَيـرة تيكـراري    

 .سبةت دةرةهاتي خاصةشبكةينةوةش بة هةمان شَيوة بة ني
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااخري هار بيخوَيننةوة بؤ اةوةي بةِرَيزانش سيوةيل خانش فةرموو
 :أمحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ضـةند   ،(يع  الرئيس و نائب الارئيس وأعضااء اجمللاس وفاق القاانون ملادة أرباع اانوات        )بة نيسبةت اةوةي 

ثَيشنياري كردش بةس ديارة لَيذنةي قانوني و دارايي يةكسةر هةر ثَينجةكةيان داناوةش واتا ثَيمان بـاش  كةس 
 .بوو بيخةنة دةنطدانةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ناش نا ِرةايةكةتانيان وةرطرتووةش هةنابت اةوة لةبةر دةسَ منةش داوات كـردووة ثَيـنج كـةس بَيـتش لةطـةَل      
كة و هَيطرةكــة حــةوت بــَيش مةســةلةي ضــوار ســاَلةكةشش ِرهااــةن دانيشــةش ضــوار ســاَل خــؤ اــةوة     ِرةايســة

ثةرلةمان نية هةَلبذَيرَيش اةوة دةزطايةكة بؤ كاروبار دادةنرَيش بةردةوام دةبَيتش بيست ثةرلةمانيش بطوِرَي 
ت من ِرَيزم هةية بؤ اةو اةو بةردةوام دةبَي لة ايشي خؤيش ثَيويست بة تةحديد ناكاتش يةعين بة حةقي ة

بؤضوونانةش هةندَيكيش ضوار سـاَل بـَيش بـؤ ضـوار سـاَل بـَي؟ يـةكَيك موةزةفَيكـة داي دةنَييـتش ايشـي خـؤي            
دةكاتش لة وةختَيكيش دةيطؤِرَينتش بةِرَيزان دوو بؤضـوون هةيـةش بؤضـوونَيك هةيـة وةكـو اـةوةي اَيسـتا لـة         

ثَينج ساَل بَيش هةندَي اةندامي بةِرَيزيش داوايان كرد ماوةكة  لَيذنةي ياسايي و دارايي كة خوَيندرايةوة كة
ضوار ساَل بَيش اَيستا دةخيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَل اةوةية ماوةكةيان ضوار ساَل بَيت دةسَ بـةرز بكـات   

نج بَيـت؟ بـة   بةِرَيز لةطةَل اةوةية ضوار ساَل بَيتش كَي لةطةَلة ضوار ساَل نةبَي؟ كَي لةطةَلة ثَي( 16)تكاية؟ 
 .زؤرينةي دةن  ثَينج ساَل مايةوةش فةرموو ااخري صيا ة موَينةوة بيدةينة دةنطدان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 

 : املادة الرابعة
 ذيهلية اجمللس وآلية العمل

 :يتهون اجمللس من :أواًل
 .رئيس اجمللس -1
 .نائب رئيس اجمللس -2
 .دراء العامون يف اجمللسامل -3
 .ميتشار اجمللس -4

 : ثانيًا
 (.وكيل وزارة)يهون رئيس اجمللس بدرجة  -أ
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 .يهون نائب رئيس اجمللس واالعضاء بدرجة مدير عام -ب
 :يرشح  لس الوزراء رئيس اجمللس ونائبا واالعضاء، ويعينون بمراوم اقليمي وفقًا للشرو  التالية :ثالثًا

 .واطين اإلقليم ومقيمًا فياأن يهون من م -أ
أن يهون من محلة شهادة جامعية أولية، ومن ذوت اخلربة واله اءة اليت تؤذلا لشغل الوظي اة ولاا خدماة     -ب

 .يف  ا  إختصارا

 .أن يهون  ين اليرية واليلو  -ج
 .أن ال يهون حمهومًا عليا  ناية أو جنحة تلة بالشرف -د
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكات؟ بةردةوام بةكَي 
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :من ذي  املادة وفق اآللية اآلتية( ثالثًا)يهون الرتشيح الوارد ذكر  يف ال قرة  :رابعًا

، ول رتة التزيد على (ع واملقروءاملرئي وامليمو)يعلن  لس الوزراء فتح باب التقدم يف مجيع واائل االعسم  -أ
 .ثسث  يومًا

 .يتضمن االعسن كل شرو  املرشح  الواردة يف ذيا  القانون -ب

سس انوات قابلة للتجديد ملرة ( 5)يع  الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اجمللس وفقا للقانون ملدة  :خاميًا
 .وا دة
فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية واملالية اخلاراة بااجمللس،   ميارس رئيس اجمللس رس ية الوزير املخت   :ااداًا

 .ولا ختويل نائبا بعض من رس ياتا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلة تكاية دةسَ بةرز بكات؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نية؟ يةك كةس لةطةَل دا نيةش بة زؤرينـةي  
ووش ضـونكة لـة نـاو دةنطـدان نوقتـةي نيزامـي هـةبووش        دةن  ثةسند كراش اةويش بةِرَيز كاك دكتؤر أمحـد بـ  

لةبةر اةوة ناكرَيش كة خراية دةنطدانةوة تكاية موراعاتي اةو وةزعة بكةنش بةردةوام بن بؤ مـاددةي ثَيـنجش   
 .فةرموو

 :بةرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَينجةم
لة كارةكةيان دا دةست بةكاربن سوَيند  ياساي  لةبةردةمي  سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  بةر لةوةي

 :ثةرلةمان  كوردستان دا بةو شَيوةيةي دادَيت دةخؤن



 211 

سوَيند بة خوا  مةزن دةخؤم كة اةركي خؤم بة دةستثاك  و بَ  اليةن  و سةربةخؤي  و دَلسؤزييةوة بة }
ِرَيسـا و ِرَينماييـةكان و نهـَيين و شـكؤي     هَي بطةيةمن و سووريش   لةسةر ثيادةكردن  دةسـتوور و ياسـا و   

 .{كاريشب بثارَيزم 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة عةرةبيش
 
 
 

 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ...اخلاميةا ادة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هاريش تيكراري دةكةمـةوةش ِرهـا لـةو خوشـك و      تكاية بةِرَيزان بَيدةن  بنش اينجا ناوان دةهَينبش دووش سَي
برايانة دةكةم با ماددةكةش ثرؤذة ياساكةمان اةو شةو تةواو بكةينش زؤر زؤر داواي لَي بووردنتان لَي دةكةمش 
تكايــة مــةهال بــدةن بــا بيخوَيننــةوةش اةندامــةكاني ثةرلــةمان طوَييــان لــَي بــَي ضــي دةوتــرَي هــةتا بتــوانن   

 .ةنش فةرموودةنطدانَيكي دروست بك
 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:5)املادة 

يؤدت رئيس اجمللس و نائبا اليم  القانونية قبل مباشرتهما اعماهلما أمام برملان كورداتان 
 :وبالصيغة اآلتية

تطبيق أقيم باهلل العظيم أن أؤدت واجباتي بغمانة و ياد وإاتقس  وإخسص وأن أ رص على } 
 .{الداتور والقوان  واألنظمة والتعليمات وأ افظ على أارار الوظي ة وكرامتها

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاسش لَيذنةي ياسايي ِرةايتان؟

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زتان دةزانن بةياني اَيمة دةنطمان دا كـة  اَيمة لةطةَل ايل اكردني اةو مادةةينش لةبةر اةوةي هةر وةكو بةِرَي
اةو دةزطاية ِرةبَ ثةرلةمان بَيش اةو وةختة سوَيندةكة لة ثةرلةمان دةبـووش اَيسـتا ِرةبـَ بـة اةجنومـةني      
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وةزيرانةش وةزعي اةجنومةنةكة هةر وةكو وةزعي دةرةهاتي خاصةي لَي دَيش سةبارةت بة مةسةلةي سوَيند 
 .ايل اي ماددةكةمان كردووةخواردنش بؤية اَيمة داواي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي دارايي
 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش تةايدي بؤضووني كاك شَيروان دةكةينش بةِراسَ ثَيويست ناكات اةو ماددةية لَيرة بَينَيتش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو هةنابي وةزيرش
 :وةزيري ِرؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةمان ِرا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةِرَيزان اةنـداماني ثةرلــةمانش كـَي دةيــةوَي لةسـةر اــةو ماددةيـة موداخةلــة بكـات؟ ســَي بـةِرَيز دةيانــةوَي        
 .ش كاك شَيرزادش فةرمووعليش حةمة سَيد حةمة عثمانش سيوةيل  افظشَيرزاد : موداخةلة بكةن

 :شريف عبداحلافظبةِرَيز شَيرزاد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـن ثَيموايـة اــةو موهيممةيـة موهيممةيــةكي زؤر طةورةيـةش ِراسـتة ســةر بـة اةجنومــةني وةزيرانـةش بــةيم        

 .مورَيش زؤر سوثاسايشارةتَي بةوة بدرَي كة لة اةجنومةني وةزيران دا اةو سوَيندة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش فةرمووعثمانسوثاسش بةِرَيز سيوةيل 
 :أمحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منــيش هــاوِرام لةطــةَل ِرةاــي لَيذنــةي ياســايي و دارايــي كــة اــةو ماددةيــة مــةفَولي نــامييَن مــادام ســةر بــة  

 .ثةرلةمان بَيش سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

 .ش فةرمووعليبةِرَيز حةمة سَيد حةمة 
 :بةِرَيز حةمة سَيد حةمة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مــن لةطــةَل اــةوةم كــة ســةرؤكي اةجنومةنةكــة لــة نــاو ثةرلــةمان اــةو ســوَيندة ياســايي يــة مــواتش متمانــة  
ةرلةمان ني يـةش وةكـو دةسـتةي مـائ     وةرطرَيش ضونكة زؤر دةستةي تر و اةجنومةني ترمان هةية سةر بة ث

 .مرؤظ و دةستةي ذينطةش كة اةوانة سةر بة اةجنومةني وةزيراننش لَيرة سوَيندي ياسايي دةخؤنش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
عـامني و بـة نيسـبةت دةرةهـاتي خاصـةش سـوَيند لةبـةردةم         ءمـودةرا هةر وةكو ايشارةك ثَي دا بة نيسبةت 

ثةرلةمان نـاخؤنش بؤيـة بـة حةقي ـةت اَيمـة لةطـةَل اـةوةين كـة اـةو ماددةيـة ايل ـا بكرَيتـةوةش بـة دةيـان               
دةرةهاتي خاصة تةعني بووةش ِرؤذَيك لة ِرؤذان نةهاتينة لةبةردةم ثةرلـةمان سـوَيند مـؤنش بـة سـةدانيش      

ــة اَيمــة لةطــةَل      مــودير عــام تــ  ــةمان ســوَيند مــؤنش بؤي ــة ثةرل ــة ِرؤذان نةهاتينــة ل ــك ل ةعني بوونــة ِرؤذَي
 .ايل اكردني اةو ماددةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دارايي
 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش هةمان بؤضووني لَيذنةي ياساييمان هةية هةنابي سةرؤك

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س

 هةنابي وةزير ِرةايتان؟
 :وةزيري ِرؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةمان بؤضووني لَيذنةي ياسايي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ايل ـا بكـرَيش دةخيةينـة    بةَلَيش بةِرَيزان اَيستا اةم ماددةية كة هةردوو لَيذنة داوايان كـردووة لَيـرة البضـَي و    
دةنطدانةوةش كَي لةطةَل اةوةية ماددةي ثَينجش سوَيند خواردنةكة لَيـرة نـةبَيت و البضـَي دةسـَ بـةرز بكـات       
تكاية؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نية؟ سـَي كـةس لةطـةَل دا نيـةش بـة زؤرينـةي دةنـ  مـاددةي ثَيـنج ايل ـا           

 .ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةي ثَينجش فةرموولة اةصَلي ( 9)كرايةوةش اَيستا بؤ ماددةي 
 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي شةشةم
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 .هَيطري سةرؤك لة كاتي اامادةنةبوون دا هَيي سةرؤك دةطرَيتةوة
 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الياداة
 .يس عند غياباحيل نائب الرئيس حمل الرئ

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي ياسايي ِرةايتان؟
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نيةش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي
 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س

 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض تَيبينيمان لةسةر نية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزيرش ِرةايت؟
 :وةزيري ِرؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ردووةش مـاددةي شةشـةش وانيـة؟ دةبَيتـة     ماددةي شةش وابزامن خؤيان لَيذنـةي قـانوني تةعـديالتيان تيـادا كـ     
ماددةي ثَينجش تةعديالتيان تيادا كردووةش لةبةر اةوة ثَيمواية يـةعينش اَيمـة لةطـةَل تةعديلـةكاني لَيذنـةي      

 .قانونني كة كردوويانة لة ماددةي شةشش بةَلَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةيــة قســة بكــات؟ اــةو بةِرَيزانــة دةيانــةوَي   بــةِرَيزان اةنــداماني ثةرلــةمانش كــَي دةيــةوَي لةســةر اــةو   
 .ش كاك بشريش فةرمووطاذربشري خليلش اةظني عمرش مجال . د: موداخةلة بكةن

 :بشري خليل توفي .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من وادةبينب كة اةو ماددةية زياد بَيش لةبةر اةوةي حاصل تةحصيلةش هَيطـري سـةرؤك باشـةش ايشـي ضـية      
ةطةر هَيطةي سةرؤك نةطرَيتةوة لـة كـاتي اامادةنـةبووني؟ اـةوة ماددةيـةكي بـة تـةنياي طـةورة و طرانـي          ا
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ناوَيش بؤية اةوة هةر بؤخؤي ايشي هَيطر اةوةية كة لة كاتي اامادةنةبووني سةرؤك اةوا هَيطرةكةي دةبَي 
 .و ثَيويست بةوة ناكات زيكر بكرَيش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز اةظني عمرش فةرموو

 :بةِرَيز اةظني عمر أمحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشتطريي ِرةايةكةي دكتؤر بةشري دةكةمش هةمان بؤضوومن هةية كة اـةو ماددةيـة ايل ـا بكرَيتـةوةش زؤر     
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش فةرمووطاذربةِرَيز مجال 
 

 :بإبراهي طاذر بةِرَيز مجال
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

حيال نائاب الارئيس حمال الارئيس و مياارس راس ياتا عناد         )من اي ترياح دةكةم دووبارة صيا ة بكـرَينت  
ــة شــوَيين اــةوةش بــةيم      (غيابااا ــتش ِراســتة ناايبةكــةي ل ش زؤرهــار ســةرؤكي دااــرية يــان هــةر ســةرؤكَيك بَي

حـةتا بــؤ تةايكــد كــردن نــة تــةنها ايشــ ال كردنــةش  صـةالحياتي اــةو مومارةســة ناكــاتش بؤيــة لَيــرة باشــدة  
 .حةتا هوملةكة تةواو بينتش زؤر سوثاس( و ميارس رس ياتا عند غيابا)ثِركردني شوَينَيكش بؤية دةبَيت 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياساييش فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيمة كة ِرةاـيي  ايـب دةبـَيش ناايبةكـةي مومارةسـةي صـةالحياتةكان دةكـاتش اـةو ماددةيـة          بة قةناعةتي ا

ماددةيةكي ثرؤتؤكؤلي ية لة زؤربةي زؤري ياساكاني اَيمةدا هاتووةش قةتَةن بةو نةصة نةبووةش مةسـةلةي  
صــةالحيات و دانــي صــةالحيات لــة كــاتي وهــودي هــةردووكيان مةســةلةيةكةش بــةيم مةســةلةي  يــاب           

ةســةلةيةكي تــرةش بؤيــة مــن ثَيموايــة كــة ناايــب هَيطــةي ِرةاــيي دةطرَيتــةوة لــة اةســناي  يــابي هــةموو  م
 .صةيحياتَيكي دةتوانَي ايستيَمال بكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ايزافة بكرَي زةرةري هةية؟ ( وميارس رس ياتا)باشة اةطةر 
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل
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 .هيض مانيك نية
 :نةصةكة بة شَيوةي لَي دَي

 (حيل نائب الرئيس حمل الرئيس عند غيابا و ميارس رس ياتا/ املادة الياداة)
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكات؟ زؤر سوثاسش كـَي لةطـةَل دا نيـة؟ زؤر سـوثاس بـة كـؤي دةنـ         
 .ا بؤ ماددةي حةوت لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةي شةشثةسند كراش اَيست
 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددة  حةوتةم لة ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةي شةشةم

دانيشتنةكان  اةجنومةن بةاامادةبوون  ثَينج اةندام سةرباري سةرؤك  اةجنومةن و هَيطرةكة  :يةكةم
 .درَينطرَي دة
بِريار  اةجنومةن بة زؤرينة  ِرةها  اةندامان  دةردةضَيت و لة كاتي يةكسان بووني دةنطدا اةو : دووةم

 .اليةنة ثةسةند دةكرَ  كة دةنط  سةرؤكي لةطةَل داية
 :بةِرَيز خورشيد سليب أمحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (: 2)املادة 

 .اء ا افة اىل رئيس اجمللس ونائباتعقد جليات اجمللس حبضور سية أعض -أواًل
يصدر قرار اجمللس باالغلبية املطلقة لألعضاء وعند تياوت األروات يرجح اجلانب اليت روت معا  -ثانيًا

 .الرئيس
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : ثَيشنياري لَيذنةي ياسايي بةم شَيوةية

 .لةسةر داواي سةرؤك يان هَيطرةكةي دةبَيبانطهَيشت بؤ كؤبوونةوة  -1
بِريارةكاني اةجنومةن بة زؤرينةي اةنداماني دةبَي لة هياتي بة زؤرينةي ِرةها و ماددةكـة بـةم شـَيوةي     -1

 :خوارةوة دادةِرَيذرَيتةوة
 :ماددةي شةشةم

 .وةاةجنومةن لةسةر داواي سةرؤك يان هَيطرةكةي كة سةرؤك اامادة نةبوو كؤدةبَيتة: يةكةم
ــةر      : دووةم ــةني كــةم دةردةضــن و اةط ــان بةالي ــةي اةندامــة اامادةبووةك ــة زؤرين ــاني اةجنومــةن ب بِريارةك

 .دةنطةكان وةكو يةك بوون اةوا اةو اليةنة ثةسند دةكرَي كة سةرؤك دةنطي لةطةَل داوة
 :عةرةبيةكةشي بةم شَيوةية
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 :املادة الياداة
 .با عند غياب الرئيسرتمع اجمللس بدعوة من رئييا أو نائ: أواًل

تصدر قرارات اجمللس بغغلبية أعضاء احلا رين على األقال و إذا تيااوت األراوات يارجح اجلاناب الايت       : ثانيًا
 .روت معا الرئيس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي دارايي
 :بةرَيز خورشيد أمحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي اةندامان كرا هي اةجنومةنش اَيمة لةطةَل ِرةاي لَيذنةي ياساينيلةبةر اةو طؤِرانكارييةي لة ذمارة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةنابي وةزيرش فةرموو
 :وةزيري ِرؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةتَيكش بؤ اـةوةي ايكتيمـالي نيصـاب و    اَيمة لةطةَل طؤِرانكارييةكاني لَيذنةي قانوننيش بةيم بة ايزافةي حاَل

ش يـةعين  (يهتمل النصاب حبضاور األغلبياة  )تةصويت تَيكةَل نةكرَيش لةبةر اةوة دةبَي ايشارةت بكرَي بَلَيني 
 .نيصاب هياية و تةصويت هياية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـاددةي شةشـة موداخةلـة    دروستةش بةِرَيزان كـَي دةيـةوَي لةسـةر مـاددةي حـةوت لـة اةصـَلي ثرؤذةكـة كـة          
عماد حممدش عمر هةوراميش مجال تاهريش كـاوة حممـد أمـنيش    : بكات؟ اةو بةِرَيزانة دةيانةوَي موداخةلة بكةن

 .أمحد وةرتيش كةسي تر هةية؟ نيةش فةرموو كاك عماد.د
 :بةِرَيز عماد حممد حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كردنةم اةوةي كة لَيذنةي قانوني كرديش بةيم ديسان من هـةمان  سةبارةت بةم ماددةية من لةطةَل اةو زياد

ِرةايب هةية لةطةَل هةنابي وةزيرم دةبَيت بِرطةي يةكةم بَينَيتش ضونكة اـةوة باسـي نيصـاب دةكـاتش واتـا      
 .ش سوثاس(تعقد جليات اجمللس حبضور أغلبية أعضاء احلا رين إ افًة إىل رئيس اجمللس و نائبا)

 :ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي

 .دةست خؤشش بةِرَيز عمر هةوراميش فةرموو
 :بةِرَيز عمر صدي  هةورامي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةمان قسةكاني كاك عمادش زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش فةرمووطاذرسوثاسش بةِرَيز مجال 
 :إبراهيب طاذربةِرَيز مجال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اايا تةنها يةك قةرارة؟ ايصداريش اـاخري مةرحةلـةي قـةرارةش    ( يصدر قرار اسلي)اَلي دووةمش سةبارةت خ

تتخاي قارارات اجمللاس باألغلبياة املطلقاة لألعضااء و عناد تيااوت         )ش (تتخاي القارارات  )بؤية بة باشـد دةزامن  
 .ش زؤر سوثاس(األروات يرجح اجلانب اليت روت معا الرئيس

 :انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 .سوثاسش بةِرَيز كاوة حممدش فةرموو
 

 

 :بةِرَيز كاوة حممد أمني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة صـيا ة كردنـةوةي    ( 1)ة فةقـةرةي  (علاى األقال  )هةمان بؤضووني كاك مجال تةايـد دةكـةمش بـةيم اـةو     
 .زيادة( قلتصدر قرارات اجمللس بغغلبية أعضاء  احلا رين على األ)لَيذنةي قانوني ثَيب زيادةش 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .أمحد وةرتَيش فةرموو.سوثاسش بةِرَيز د

 (:وةرتَي)أمحد إبراهيب علي .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيب باشة بَينَيتةوة بؤ اةوةي كة نيصابي قـانوني هـةبَي لـة كـاتي دانيشـتنةكانش      ( أواًل)دةربارةي خاَلي 
حبضاور سياة أعضااء إ اافًة إىل رئايس اجمللاس و       )يان ( حبضور أغلبية أعضاء اجمللستعقد جليات اجمللس )

اةجنومـةن لةسـةر داواي سـةرؤك يـان     )ش سةبارةت بـة خـاَلي يةكـةميش لـة ِراثـؤرتي لَيذنـةي ياسـايي        (نائبا
ــيَ (هَيطرةكــةي كــة ســةرؤك اامــادة نــةبوو كــؤ دةبَيتــةوة    ــة عةرةبيةكــةي دةَل ــة (عنااد غيابااا: )ش ل ش بؤيــة ل

كوردييةكة باشد واية اةجنومةن لةسةر داواي سةرؤك يان هَيطرةكـةي لـة كـاتي اامادةنـةبووني سـةرؤك دا      
ش (عناد غيااب الارئيس   )ش نةك كة سةرؤك اامادة نةبووش يةعين موتابي ي لةطةَل عةرةبييةكـة  (كؤ دةبَيتةوة
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووسوثاسش بةِرَيز لَيذنةي ياساييش فة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ينعقد اجمللس حبضور أغلبية أعضائا و تتخي قرارات اجمللس بغغلبية األعضااء  ): صيا ةكة بةم شَيوةية دةبَي
 (.احلا رين و إذا تياوت األروات يرجح اجلانب اليت روت معا الرئيس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيذنةي داراييش فةرمووبةِرَيز ل

 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةو صيا ة موشتةرةكةش هةردووكمان صيا ةمان كردووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةنابي وةزيرش فةرموو
 

 

 :وةزيري ِرؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رتماع اجمللاس   )دةبَي بَلَيب كـَي داواي اينَي ادةكـة دةكـاتش يـةعين باشـدة اَيمـة بَلـَيني        ( ينَ د)َيني كة دةَل

بدعوة من رئييا أو نائبا عند غيابا و يهتمل النصاب القاانوني حبضاور األغلبياة و تصادر قارارات اجمللاس       
 (.بغغلبية أالعضاء احلا رين

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ز لَيذنةي ياساييش فةرمووسوثاسش بةِرَي

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
/ اـةوها دةَلـيَ  (: ثانيااً )ش (رتمع اجمللس بدعوة من رئييا أو نائبا عند غياب الرئيس: )دةَلَي( أواًل)ماددةكة 

 (.ينعقد اجمللس حبضور أغلبية أعضائا)
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة موَينن بؤ اةوةي بيدةينة دةنطدانااخري صيا 
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الياداة

 .رتمع اجمللس بدعوة من رئييا أو نائبا عند غياب الرئيس: أواًل
إذا تيااوت   ينعقد اجمللس حبضور أغلبية أعضائا و تتخي قرارات اجمللس بغغلبية األعضااء احلا ارين و  : ثانيًا

 .األروات يرجح اجلانب اليت روت معا الرئيس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِرَيزان كَي لةطةَلة تكاية دةسَ بةرز بكات؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَل دا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـ  ثةسـند كـراش       
 .اَيستا بؤ ماددةي هةشت لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةي حةوتش فةرموو

 :مد دلَير حممودبةِرَيز حم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 
 بةش  ضوارةم

 اةركةكان  اةجنومةن
 : ماددة  هةشتةم لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةي حةوتةم بؤ اَيستا

 :اةجنومةن اةم اةركانةي دادَين دةطرَيتة اةستؤ 
بةهَ  كردن  هةر شتَيك  كردن  ياسا  ِراذة  طشت  هةرَيب لةكات  دةرضووني و هَي هَيبةهَ  : يةكةم

 .ثةيوةند  بة وةزيفةي طشتييةوة هةية لة هةرَيمدا بةثَي  ياساي كارثَيكراو
دامةزراندن و دامةزراندنةوة و بةرزكردنةوة لة ِراذة  طشت  دا و اةمةش تةنيا اةركي اةجنومةن : دووةم

 .دةبَيت و لةسةر بنةماي ثيشةي  و توانا 
بار  وةزيفةي طشت  و سةرثةرشت  كردن و ضاودَير  كردن  لة دةزطاكان  نةخشةكَيشان بؤ كارو: سَييةم

هةرَيب دا و دياري كردني سياسةت  ِراذة  طشت  و دةستنيشان كردني اامرازةكاني هَيبةهَ  كردني و 
 .هةَلسةنطاندن  ااست  تةواوكردن

ثَيدان  كاروبار  وةزيفةي طشت  ثَيشنياركردن  ثِرؤذة ياسا و ِرَيساي تايبةت بة ِرَيكخسن و ثةرة: ضوارةم
 .يان دةربِرين  ِرا لةبارةيةوة بة هةماهةنط  لةطةَل وةزارةت  داراي  دا 

اامادةكردن  ثةيكةري وةزيفي بؤ وةزارةتةكان و اليةنان  طرَي نةدراو بة وةزارةت و : ثَينجةم
 .نديدار هةردةزطايةك  وةزيفةي طشت  تيادابَيت بةهةماهةنط  لةطةَل اليةناني ثةيوة

وةسف كردن  وةزيفة طشتيةكان بةمةرهي ثِركردنةوةيان بة هةماهةنط  لةطةَل دةزطاكاني : شةشةم
 .تايبةتني لة وةزارةت  ثالن و اليةنان  ديكة  ثةيوةنديدار 

دياري كردني سياسةت  شياندن و مةش  بؤ فةرمانبةراني هةرَيب لة كات  ِراذةدا بة هةماهةنط  : حةوتةم
 .ارةت  ثالن و اليةناني ديكةي ثةيوةنديدررلةطةَل وةز
دانان  سياسةت و ثرةنسيثيدا كة بةديهَينان  هاوسةنط  لةنَيوان ذمارة  فةرمانبةران : هةشتةم

 .لةفةرمانطةكاني هؤربةهؤري هةرَيب و اةو ِراذةية  هَيبةهَي دةطةيَيندرَيت مسؤطةر دةكات
وةي طرَيدراو بة ثةرةثَيدان  وةزيفةي طشت  و ثَيشكةشكردن  بةهَي طةياندني لَيكوَلينةوةو توَيذينة: نؤيةم

ِراسثاردة لة بارةيانةوة بؤ اليةناني ثةيوةنديدار لة هةرَيب داش بة هةماهةنط  لةطةَل وةزارةتةكاني 
 .تايبةمتةند
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ان  اامادةكردن  ِراثؤِرت  سااَلنة لة بارة  كارةكاني اةجنومةنةوة كة بريَ بَيت لة اةجنامةك:  دةيةم
ثَيداضوونةوة بة ثرؤسةكاني تةوزيف و اةو ِراسثاردانة  بة ثَيويستيان دةزانَيت بؤ بةرزكردنةوة  ااست  

 .ِراذة  طشت  و بةرزكردنةوة  بؤ ثةرلةمان  كوردستان و سةرؤكايةت  هةرَيب و اةجنومةن  وةزيران 
ان اليةن  طرَي نةدراو بة وةزارةت و اامادةكردن  ِراثؤِرت  سااَلنة لة بارة  هةر وةزارةتَيك ي:  يازدةم

بةرزكردنةوة  بؤ ثةرلةمان  كوردستان و سةرؤكايةت  هةرَيب و اةجنومةن  وةزيران كة بريَ بَيت لة 
 .ِراسثاردة و ثَيشنيار  ثَيويست بؤ مسؤطةر كردني باش بة هَي طةياندني كار

 :دوازدةم 
 .تا لة نَيو بودهة  طشت  هةرَيمدا تومار بكرَيتاامادةكردن  ثِرؤذة بودهة  تايبةت بة اةجنومةن  -أ

لَيكوَلينةوة  لة ثَيشنيار  وةزارةتةكان لة بارة  ثِرؤذة  بودهة بؤ هةرَيب هَيندةي ثةيوةندي بة  -ب
ثشتةوانةي ثَيويست بؤ فةرمانبةران و خةرهي كارطَيِري هةبَيت و ِرازي بوون ثَيي و ثَيشكةشكردني بة 

 .اةجنومةن  وةزيران 
 :َيزدةيةم س

بةهَي طةياندني رووثَيوو توَيذينةوةو اامار  ثَيشكةشكردن  اةو ثَيشنيارانةي ثةيوةنديدارن بة بةديهَيناني 
هاوسةنط  لة نَيوان ثةيكةري مووضة و ااست  طشَ و طوزةران لةبةر ِرؤشناي  تَيضووي طوزةران نرخ  

دين ااسَ طوزةراني تاك لة وةزيفةي طشتيدا بة كاي و خزمةت و ثَيوةرةكان  اابوور  و دياري كردني نزم
 .هةماهةنط  لةطةَل  اليةناني تايبةمتةند 

 : ضواردةم 
اةجنومةن بؤ  هةية شياني اةو كةسانة تاق  بكاتةوة كة دةخوازرَيت دابةزرَيندرَين يان دووبارة 

وكيان ثَيكةوة بؤ ااشنابوون دامةزرَيندرَينةوة بة ديدةني يان بة تاقيكردنةوةي بة نووسني يان بة هةردو
بة سيفةت و لَيوةشاوةييانش اةمةش اةوانة ناطرَيتةوة كة ِراذةي ثَيشديان هةية لة وةزيفةيةكدا كة تيايدا 
هَيطريبوون يان خاوةن بِروانامةيةكي باينش تةنيا مةطةر ذمارة  اةو كةسانةي بؤ ثِركردنةوةي اةو 

 . وونةتة ثَيش لة ذمارةي اةو وةزيفانة زياتر بَيتوةزيفانةي داواكراوة ثِر بكرَينةوة هات
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة عةرةبيش
 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 
 ال صل الرابع

 مهام اجمللس
 :يتوىل اجمللس املهام اآلتية(: 8)املادة 
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شريعا وتن يي كل ما يتعلق بالوظي ة العامة يف تن يي قانون اخلدمة العامة لسقليم عند ت -أواًل 
 .االقليم بموجب القوان  النافية

التعي  وإعادة التعي  والرتقية يف اخلدمة العامة ويهون ذلك من اختصاص اجمللس  صرًا  -ثانيًا 
 .وعلى أااس املعايري املهنية واله اءة

عليها يف مؤايات االقليم ورام ايااات  ختطيط شؤون الوظي ة العامة واالشراف والرقابة -ثالثًا 
 .اخلدمة العامة و ديد واائل تن ييذا وتقييم ميتوى االجناز

اقرتاح مشروعات القوان  واالنظمة اخلارة بتنظيم و تطوير شؤون الوظي ة العامة أو ابداء  -رابعًا 
 .الرأت فيها بالتنييق مع وزارة املالية

لوزارات واجلهات الغري املرتبطة بوزارة و كل مؤاية فيها وظي ة اعداد اهليهل الوظي ي ل -خاميًا 
 .عامة وبالتنييق مع اجلهات املعنية

ورف الوظائف العامة وشرو  اشغاهلا بالتنييق مع األجهزة املختصة يف وزارة التخطيط  -ااداًا 
 .واجلهات األخرى ذات العسقة

ة ملوظ ي االقليم وبالتنييق مع وزارة التخطيط رام ايااة التغذيل والتدريب أثناء اخلدم -اابعًا 
 .واجلهات االخرى ذات العسقة

و ع الييااات والضوابط اله يلة بتحقيق التوازن ب  عدد املوظ   يف دوائر االقليم  -ثامنًا 
 .املختل ة وب  اخلدمة املؤداة

ديم التوريات يف شغنها اىل إجراء الدرااات والبحون املتعلقة بتطوير الوظي ة العامة وتق -تااعًا 
 .اجلهات املعنية يف االقليم وبالتنييق مع الوزارات املختصة

اعداد تقرير انوت عن اعما  اجمللس يتضمن نتائج املراجعة لعمليات التوظيف والتوريات  -عاشرًا 
و  اليت يراذا  رورية لرفع ميتوى اخلدمة العامة ورفعا اىل برملان كورداتان و رئااة االقليم

 . لس الوزراء
إعداد تقرير انوت عن كل وزارة او اجلهة غري املرتبطة بوزارة ورفعا اىل برملان  - ادت عشر 

كورداتان ورئااة االقليم و  لس الوزراء يتضمن التوريات واملقرت ات السزمة لضمان  ين اداء 
 .العمل

  -ثاني عشر 
 . من املوازنة العامة لسقليم إعداد مشروع املوازنة اخلارة باجمللس لدرجا(: أ)
درااة مقرت ات الوزارات  و  مشروع املوازنة لسقليم فيما يتعلق باإلعتمادات املطلوبة (: ب)

 .للموظ   والن قات االدارية واملوافقة عليها وتقدميها اىل  لس الوزراء
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قة بتحقيق التوازن ب  إجراء امليو ات والدرااات واال صاءات وتقديم املقرت ات املتعل -ثالع عشر
ذيهل الرواتب وب  امليتوى املعيشي العام يف  وء تهاليف املعيشة وأاعار اليلع واخلدمات واملعايري 

 .االقتصادية و ديد احلد األدنى ملعيشة ال رد يف الوظي ة العامة بالتنييق مع اجلهات املختصة
هم أو إعادة تعيينهم باملقابلة أو باالمتحان للمجلس اختبار مؤذست األشخاص املراد تعيين -رابع عشر

التحريرت أو بهما معًا للوقوف على ر اتهم ولياقتهم وييتثنى من ذلك َمن لا خدمة اابقة يف 
وظي ة مثبت فيها أو حيمل شهادة عليا اال إذا كان عدد املتقدم  للوظائف املطلوب  اشغاهلا أكثر من 

 .عدد تلك الوظائف
 :رلةمانبةِرَيز سةرؤكي ثة

 .لَيذنةي ياسايي ِرةايتانش فةرموو
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :سةبارةت بة ماددةي هةشتةم كة زجنريةكةي دةبَيتة ماددةي حةوتةمش لَيذنة ثَيشنيار دةكات

زيـاد  ( سـتاني و مـيالك  شار)و طـوزارةي ِراذةي  ( طشـَ بـؤ هـةرَيب لـة كـاتي دانـان      )البردني طوزارةي : يةكةم
 .بكرَي لة دواي ياساي ِراذة

 (.زيادكردني ِراذة مرَيتة دواي طوزارةي ِراذةي طشَ)طوزارةي : دووةم
 .هيض تَيبيين يةكي لةسةر نية: سَييةم
 .زياد بكرَي بؤ كؤتايي بِرطةكة( و اليةنة ثةيوةنديدارةكان)طوزارةي : ضوارةم

 .و نؤيةم هيض تَيبيين يةكمان لةسةر نية ثَينجةم و شةشةم و حةوتةم و هةشتةم
لـة كؤتـايي بِرطةكـةدا    ( و بةرزكردنةوةي بؤ ثةرلـةماني كوردسـتان و سـةرؤكايةتي هـةرَيب    )طوزارةي : دةيةم

لةبـةر اـةوةي اـةو    ( بة بةرزكردنةوةي ِراثؤرتةكة بؤ اةجنومـةني وةزيـران  )البدرَي و تةنيا اةوةندة بَييَن 
 .زيرانةوة بةسداوةاةجنومةنة بة اةجنومةني وة

لــة دَيــري دووةمــي ماددةكــة و طــوزارةي  ( ثةرلــةماني كوردســتان و ســةرؤكايةتي هــةرَيب )البردنــي : يــازدةم
 .زياد بكرَي بؤ كؤتايي بِرطةكة( بةِرَيوةبردني تواناي مرؤيي و طةشةثَيداني لة ِراذةي شارستاني)

ــةي  : دوازدةم ــدرَينش بكرَيتــ  ( ب)و ( أ)هــةردوو بِرط ــةك ب ــة ي ــادكردني   ل ــةَل زي ــةي دوازدةم لةط ــي بِرط ة دةق
بــة هةماهــةنطي لةطــةَل وةزارةتــي دارايــي و اــابووري بــؤ دواي دَيــري يةكــةمش دواي اامــادةكردني  )طــوزارةي 

 .ثرؤذةي بودهة
 . هيض تَيبيين لةسةر نية: سَيزدةم و ضواردةم

 : ارةوة بَيمرَيتة سةر و بةم شَيوةي خو( 15)ثَيشنياز دةكةين بِرطةيةك بة زجنرية 
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ياخود هةر بابةتَيكي تر كة ثةيوةنديدار بَي بة بةِرَيوةبردني توانـاي مرؤيـي و طةشـةثَيداني لـة ِراذةكـةدا      )
كة اةجنومةني وةزيران بؤي دةنَيرَي و لَيذنة ثَيشنياز دةكات كة ماددةي حةوتةم ثاشان دابِرَيذرَيتـةوة بـةم   

 .ر سوثاسشَيوةيةي كة دواي طفتوؤكردن عةرزي دةكةينش زؤ
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز لَيذنةي داراييش فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد أمحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ِراثؤرتي اَيمة ثَيش اةو طؤِرانكارييةي كة لة ياسادا دروست بووة لة اةصَلي ثرؤذةكة اَيمة هـيض تَيبينيمـان   

 .بابةتةكة بةهَي دةهَيَلني بؤ اةنداماني ثةرلةمانش زؤر سوثاسلةسةر نيةش بةيم ثاش اةو طؤرانكارييةش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز هةنابي وةزيرش فةرموو
 :وةزيري ِرؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـةي قـانوني سـةبارةت بـة اةركـةكاني      اَيمة لةطةَل اـةو طؤِرانكاريانـةين كـة اـةجنام دراوة لـة تـةقريري لَيذ      

ــةبووني           ــة ن ــةي ل ــةو بريؤكةي ــةوةي ا ــؤ ا ــرَي ب ــة بك ــة ايزاف ــةم عيبارةي ــداين ا ــةَل اةوةش ــةن لةط اةجنوم
التعي  و إعادة التعي  و الرتقية يف اخلدماة  )باسي اةوة دةكات / المةركةزييةت بِرةوَيتةوةش لة خاَلي دووةم

ش (إختصااص اجمللاس  صارًا و علاى أاااس املعاايري املهنياة و اله ااءة         العامة و إ افة اخلدمة و يهون ذلك مان 
ش اـةو  (و مان  قيق التوازن التنموت يف مجياع حمافظاات اإلقلايم   )اةوةي كة اَيمة ايزافةي بؤ بكةين باشة 

كاتة اةو مةترسي ية دةِرةوةَيتةوة سةبارةت بةو مةسةلةيةش ِرةضاوي هـةموو موحافـةزات دةكـرَيش خـاَلَيكي     
هةية لة سَييةمش كةليمةي ِرةقابةش ضونكة لة اةهدافةكة المان بـرد كـة اـةوة موهيمةكـةي ِرةقـابي نيـةش       تر 

كةليمـةي ِرةقابـة البـربَيش زؤر    ( ختطيط شؤون الوظي اة العاماة واالشاراف   )دةبَي ديسانةوة لة سَييةم اةوةي 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةر اةو ماددةية موداخةلة بكات ناويان دةنووسـنيش اـةو بةِرَيزانـةي     سوثاسش بةِرَيزان اَيستا كَي دةيةوَي
ش شـظان أمحـدش شـلَير حممـد جنيـبش سـةردار       عثماان جنب الـدينش سـيوةيل    عظيمة: دةيانةوَي موداخةلة بكةن

ش طااذر أمحـد إبـراهيب وةرتـيش أمـري طوطـاش هـاذة سـليمانش بَيريظـان سـةرهةن ش مجـال           .رشيدش بةيان أمحـدش د 
ش نةرميان عبداهللش شةومن حممد  ريبش عمر هةوراميش حممد دلَيرش كةسي تر هةية؟ نيةش عبداحلافظاد شَيرز

 .فةرموو عةزمية خان
 :جنب الدين عظيمةبةِرَيز  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من تَيبينيةكةم لةسةر بِرطةي دووةم هةية لة مـاددةي هةشـتةمش اـةويش لةسـةر اـةوةي كـة دامةزرانـدن و        
ةزراندنةوة و بةرزكردنةوة لة ِراذةي طشـَش اـةوةش تـةنيا لـة تايبةمتةنـدي اةجنومـةن دةبـَي و لةسـةر         دام

بنضينةي ثَيوةري ثيشةيي و شياويش لَيرةدا اةو اةجنومةنةي كة دروست بـووةش اايـا ض ثَيـوةرَيكي هةيـة بـؤ      
مةزرانـدن دةبـَيش بـة تايبـةتي     اةوةي كة لة ِرووي ثيشةييةوة بتوانَيت شياوي يان اةو سيفةتانةي كـة بـؤ دا  

بَلَيني بؤ مامؤستايان لة ناو اةو اةجنومةني ِراذةية كة مامؤستا دادةمةزرَيش اايـا اـةو اةجنومةنـة كةسـَيكي     
ثسثؤِري تيا نةبَي لة ِرووي ثيشةييةوةش لة ِرووي اةوةي كة هةَلسةنطاندنَيك يان تاقي كردنةوةيةك بـؤ اـةو   

ني اَيمة اَيستا لة ناو بواري ثةروةردةدا دةيان مامؤستاي نـةخؤمشان هةيـة كـة    كةسانةي وةردةطريَينش با بَلَي
لة ِرووي دةروونييـةوة تـةواو نيـةش وةكـو اـةوةي كـة لـة شاشـةي تةلةفزيؤنـةكان دا بينيمـانش كـة تـةعزي              

ر بـة  نةفسي مناَل دةداتش سةداني وامان هةية اَيمة اةطـةر بـَيني ثَيـوةر دابنـَيني بـؤ اـةوةي كـة هـارَيكي تـ         
هةَلةدا نةضينةوة لة دامةزراندن دا بؤ اةوةي كة لةناو دام و دةزطاكان داش بة تايبةتي لة بواري ثـةروةردةدا  
كةســي شــياو و بــاري تةندروســَ و دةروونــي تةندروســت بــَيش بتــوانني لــة نــاو دام و دةزطاكــان دا هَييــان     

ناو اةو دةزطايةدا كةسي ثسثؤِري تيا نـةبَيش   بكةينةوةش من تَيبينيب لةسةر اةوةية بة ض ثَيوةرَيك اةطةر لة
كة تؤ بتواني اةو هةَلسةنطاندنة يان اـةو تـاقي كردنةوةيـةش يـان اـةو سـيفةتانةي كـة ثَيـي دادةمـةزرَيننيش          
خاَلَيكي تر كة لة ماددةي ضواردةهةم تَيبينيب لةسةر هةيةش اةجنومةن بؤي هةية تواناي اةو كةسـانةي كـة   

ةوةش يـان دووبـارة دايامنةزرَينيتـةوة بـة ضـاوثَيكةوتن يـاخود بـة تـاقي كردنـةوةش بـة           دادةمةزرَين تاقي بكاتـ 
نووسني يان هةردووكيانش تاوةكو لة سيفةت و شياويان بطـاتش اـةويش بـة هـةمان شـَيوة ومتـان ثَيويسـتمان        

هةر لة هـةمان   بةوةية توَيذةرَيكي كؤمةييةتي تَيدا بَيش بؤ اةوةي كة بتوانرَي سوود لةو شياندنة وةرطرَيش
بِرطــةدا اةوانــةش بــةدةردةكرَين كــة ِراذةي ثَيشــوويان هةيــةش باشــة اةطــةر بَيــت و اَيمــة هــةر تــةنها اــةو      
ــةو          ــان ا ــياندن و ي ــةو خــولي ش ــَيني ا ــا بَل ــان و ب ــادةكردن و ِراهَين ــرَينش اام ــازة دةك ــة ت ــةي ك دامةزراندنان

ون اَيمة ضؤن دةتـوانني دةسـتكاري و طؤِرانكـاري    هةَلسةنطاندنانة بكرَيش اةي اةوانةي كة لة ثَيشوو دامةزرا
لة ناو اةو كةسـانة بكـةينش كـة لـة نـاو دام و دةزطاكـان دا هـَيطري كـراون؟ ايحتيمالـة اَيسـتا دةيـان كـة ان             
هةبَيش بة سةدامنان هةبَي بة شهادةي تةزويرةوة لة ثؤسـتَيكي ايـداري دا بـَيش لـة هَيطايـةك دا بـة مامؤسـتا        

طايةك دا بة بةِرَيوةبةرَي دامةزرابَيش يةعين ايحتيمالة اةوانة هةموو بووني هةبَيش بـةيم  دامةزرابَيش لة هَي
كة اَيمة دةستكاري اةوانة نةكةين بةدةر لةوانةي كة ِراذةي ثَيشوويان هةيةش مـن ثَيموايـة اـةم خاَلـة هَيـي      

ة دروست دةبَيش اةم اةجنومةنة طرنطي ثَيدانة و وةكو اةوانةي تر ثَيداضوونةوةش مادام اَيمة اةو اةجنومةن
وةكو دةزطايةك بتوانَيش يان بةشَيكي تَيدا بَيش يان بةِرَيوةبةرييةكي تَيدا بَيت كة بةدواداضـوونَيك بكـات بـؤ    
هةموو اةوانةي كة لة دام و دةزطاكان و وةزارةتةكان دامةزراونش بؤ اةوةي هارَيكي تر بةشَيوةيةكي ِرَيـك و  

 .سثَيك دابندرَينةوةش سوثا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عثمانسوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز سيوةيل 
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 :أمحد عثمانبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةطـةر   (ختطايط شاؤون الوظي اة العاماة و اإلشاراف و الرقاباة      )هةمانـةش  ( ثالثااً )بة نيسـبةت اـةو ماددةيـة    
اةطـةر لَيـرةش رةقابـة الببـةين باشـةش ضـونكة لـةوَيش المـان         المـان بـردش   ( ثانيااً )لة ماددةي دووةم ( رقابة)

مـان هةيـةش تةبَـةن مـادام اةجنومةنـةش      ( ادت عشار )و ( عاشرًا)بردية لة ماددةي دووةمش بة نيسبةت خاَلي 
ســةر بــة اةجنومــةني وةزيرانــةش ثَيويســت ناكــات ِراثــؤرت بــؤ ثةرلــةمان و ريئاســةي اي لــيب بــةرز بكاتــةوةش 

طةر الببةين باشةش هاوِرام لةطةَل وابزامن لَيذنـةي قـانونيش وايـان كـردووةش بـة نيسـبةت       ثَيمواية اةويش اة
ماؤذست األشاخاص املاراد    )مان هةيةش لة كؤتاييةكـةي اـةو مـةهليي كـة دادةمـةزرَييَن بـة ثَيـي        (رابك عشر)

كرَي زؤر باشةش لةبةر دياري ب%( 11)ش ثَيب باشة لَيرة ِرَيذةيةك بؤ كةم اةندام دابندرَيش اةطةر لة (تعيينهم
اةوةي كةم اةندامان لةوانةية كةمد سوودي لَي وةربطرن لة تةعينات و شَ واش اةطةر لَيرة ِرَيذةيـةكي بـؤ   

 .دابندرَي ثَيب باشةش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز شظان أمحد
 :بةِرَيز شظان أمحد عبدال ادر

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل
تن ياي  )كة لة اةصَل دا بووش ثاشان بووة ماددةي حةفتش لة ثاش تة يريةكةش لة بِرطةي يةكـةم  ( 8)ماددةي 

اـةوة هَيشـتا مةشـروعةش هَيشـتا ثرؤذةيـةش هَيشـتا نــةهاتووةش       ( قاانون اخلدماة العاماة لمقلايم عناد تشاريعا      
نَيـك ايشـارةت بـةو مةشـروعة بـدةين كـة       موصادةقة نةكراوةش بة ِرةاي اَيمة ثَيويست ناكـات اَيمـة بـة قانو   

هَيشتا موناقةشة نةكرابَيت و موصادةقةي لةسةر نةكرابَيتش هـيض لـة مةعناكـةش ناطؤِرَيـت اةطـةر اـةوةي       
ش (تن يي كال ماا يتعلاق بالوظي اة العاماة يف اإلقلايم بموجاب القاوان  النافاية         : )هةموو حةزف بكةين بَلَيني

زطار دةكةينش بِرطةي دووةمش مـن بـة عةكسـي برادةرانـي خـؤم كـة باسـي        اةوة كافيةش خؤمان لة خاَلةكةش ِر
ِرةقابةيان كردش من نووسـيبووم كـة اـةو مـاددة تيكـرارةش فيَلـةن تيكـرارة لةطـةَل اةهـدافش كـة داواي ايل ـا            
بكةنش ضونكة رةقابةي تَيدايةش من داوا دةكةم اةو رةقابة بَينَيتش ضونكة اةو مةهليسـة دةورَيكـي رةقـابي    

اـةوة نةتيجـةي   ( إعاداد تقريار اانوت عان كال وزارة     )(/  اادت عشار  )ةيةش دةليل بؤ اةوةش بِرطـةي يـازدة   ه
رةقابة دَيـتش اةطـةر نـا ضـؤن دةتـوانن تـةقريري سـةنةوي لةسـةر هـةموو وةزارةتَيـك تةقـديب بـة هيهاتـة              

و كـة زؤر بـة قـوةت     مةعنييةكان بكةنش بؤية ثَيويستة اةو بِرطـة بَينَيـت و تةمنيـةي رةقابـةي تَيـدا بَيـت      
مااملقصاود باجلهاات   ش (إىل اجلهاات املعنياة يف اإلقلايم   )ش لـة دَيـري اـاخريي هـاتووة     (تااعًا)دةبَيش بِرطةي نؤيةم 

؟ كَينــة اةوانــة؟ لَيــرة زيكــر بكرَيــتش  ــامزةش مــن ثــَيب باشــة زيكــر بكرَيــت بــؤ اــةوةي وازح بَيــت و  املعنيااة
 .ثاسقانونيش بة وازحي تةنفيز دةكرَيتش زؤر سو

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز شلَير خان
 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلال من لة ماددةي يةكةم يةك سواال لة لَيذنةي ياسايي دةكةمش كة بةِراسَ مادام ياساي ِراذةي هةرَيب بـؤ  
ش لَيـرة اَيمـة بؤضـي هـةر يةكسـةر ايشـارةت بـةش نـابَي يـةعين          اةو كاتة كـة دةردةضـَيت تـؤ لةسـةري دةِرؤي    

ش ضـونكة اـةو قانونـة زؤر موهيمـة و هـةتا      (ا َـدل ) 1691ي سـاَلي  (12)قانوني خدمـةي مـةدةني رةقـةم    
اَيســتاش لــة بة ــدا لــة هــةموو عــرياق دا ايشــي لةســةر دةكــرَيش تةعديالتيشــي دةكــرَي لةبــةر كؤنييةكــةي  

ش اةوة لةبةرضي دةبـَي اَيمـة زؤر تـةركيز بكةينـة سـةر اـةوة؟ ضـونكة تـةنيا         تةعديالتي زؤر لةسةر دةكرَي
ياسايةكة اَيمة لةطةَل تةعديالتةكةي ايشي لةسةر دةكرَيش بةيم ناشارةزايي زؤربـةي اـةو موةزةفانـةي كـة     

ي كة لة ايدارة و زاتييةكان دا ايش دةكةن واي لَي كرد اَيمة خؤمان مةاساتةكةمان بيين كة اةو مةعاشانة
درايةوة بة موةزةفني اةطةر نةزاني نةبَيت بؤضي واي لَي هـات؟ لةبـةر اـةوة اةطـةر اـةوة دابنـرَي و دةورة       
رةقابييةكةيشي بَييَنش ضونكة لة ماددةي تردا اَيمة دةَلَيني دةبَي تةقريري سةنةوي لةسةر اةدااي هـةموو  

 .ةوةش دةوري زؤر نامَييَنش زؤر سوثاسشوَييَن بكرَيش باشة اَيمة هارَيكي تر رةقابةي لَي وةرطرين
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز سةردار رشيدش فةرموو
 :بةِرَيز سةردار رشيد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة لةم ماددةيةداش ماددةي هةشتش هؤرَيك لـة ضارةسـةر كـراوة بـؤ اـةو هـةموو حـايتي هةيوسـانةي كـة          
ااماذةي ثـَي بكـرَي كـة    ( 1)ة دام و دةزطاكاني حكومةت داش بةالم وا باشدة لة بِرطة بةيانيش ااماذةم ثَيدا ل

يةكَي لة اةركةكاني دةستة ضارةسةري اـةو هـةموو حـايتي هةيوسـانةية لـة ِرووي زؤري فةرمانبـةران كـة        
ةم بؤ هـةردوو  اَيستا دةزطاكاني حكومةتي طرفتار كردووةش بؤية تةاكيد لةو حاَلةتة دةكةمةوة و ثَيشنيارةك

 .لَيذنةي بةِرَيزش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز بةيان أمحد
 :بةِرَيز بةيان أمحد كؤضةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةز ثشتةظانيَي لة بؤضوونا هةنابي وةزيري دكةم بةِراسَش كو اةو ايزافة وي كـريش  / سةبارةت خاال دووَي

إعااداد األوراااف الوظي يااة لهافااة وظااائف األجهاازة )مــن ثــَي باشــة ظــي شــَيوةي بَيتــة داِرشــنت / شــَيخــااَل شة
ََ(احلهومية اـةز ثرسـياري ليذنـة بـةِرَيز دكـةمش ض االيـةت       ( رام اياااة التغذيال و التادريب   / )ش خاال حةف

َيـوةي بـةِرَيز بكـةمش    تةدريب و تةاهيل دَيتة كرنَيش هةروسـا ضـةندين ثَيشـنياري ديـب ثـَي باشـة ااراسـتةي ا       
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اإلطاسع علاى الياجست و املل اات املتعلقاة بااملوظ   و بشاؤون اخلدماة العاماة يف أت دائارة إذا دعات            / )يةك
بناء و تطوير قاعدة بيانات مركزياة و أنظماة معلوماات إلدارة املاوارد البشارية يف      / )ش دوو(احلاجة إليا ليلك

/ ش سـيَ (خلارة بالوظي ة و املاوظ   بالتعااون ماع الادوائر املعنياة     اخلدمة العامة و تو يد أنظمة املعلومات ا
إعاداد ااجل مركازت جلمياع ماوظ ي      / )ش ضـار (و ع القواعد و الطارق السزماة إتباعهاا يف إجاراء الرتفيعاات     )

إعداد دليل اخلدمة العامة يف اإلقليم و تو يح واجبات املوظاف و  قوقاا   )/ ش ثَينج(اخلدمة العامة يف اإلقليم
 .زؤر سوثاس ،(يت يتضمنها ذيا القانون، واائل التشريعات املعمو  بها و اليت رب على املوظف اإلملام بهاال

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .أمحد وةرتيش فةرموو. سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز د
 
 
 
 (:وةرتي)أمحد إبراهيب .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش خـاَلي دووةم دامةزرانـدن و دامةزراندنـةوةش بةرزكردنـةوة لـة ِراذةي طشـَ       سةبارةت بـة مـاددةي هةشـتةم   

ــَيش       ــوةري ثيشــةيي و شــياوي دةب ــة تايبةمتةنــدي اةجنومــةن دةبــَي و لةســةر بنضــينةي ثَي اــةوةش تــةنيا ل
 ثرسيارةكةم لَيرة اةوةيةش اايا دامةزراندنةوة هارَيكي تر دواي فةصـلة يـان دواي دابِرانـةش لَيـرة ضـونكة بـة      
شـــَيوةيةكي ِرةهـــا هـــاتووةش دامةزرانـــدن و دامةزراندنـــةوةش ديـــارة كةســـَيك مـــوةزةف بـــووة هـــارَيكي تـــر    

ختطايط شاؤون   / )دادةمةزرَينرَيتةوةش لَيرة ديـارة بةشـَيوةيةكي ِرةهـا هـاتووةش سـةبارةت بـة بِرطـةي سـَيهةم        
دةقةكةي لـة مـاددةي   ( رقابة عليهاوال)ش ديارة (الوظي ة العامة و اإلشراف و الرقابة عليها يف مؤايات اإلقليم

دووةم بووش كة ثَيشـنيارمان كـرد كـة تَيكةَلييـةك هةيـة لـة نَيـواني اةهـداف و مـةهامش نَيـوان ااماجنـةكان و            
اةركـةكان داش بـةيم اةطــةر لَيـرة بَينَيتــةوةش مـن ثَيشــنيار دةكـةم كــة لَيـرة ِرةقابــةي لةطـةَل دا بَينَيتــةوةش        

ةنة هؤرَيك لة ضاودَيريشي هةية بةسـةر دام و دةزطاكـان داش بـة تايبـةت اَيمـة      ضونكة بةِراسَ اةم اةجنوم
اةطةر خاَلي يازدةهةم موَينينةوةش كة باس لة اامادةكردني ِراثؤتَيك دةكـاتش اامـادةكردني ِراثـؤرتي سـاينة     

ةماني كوردسـتان  لة بارةي هةر وةزارةتَيك يان اليةنَيكي كة بة وةزارةتةوة نةلكابنش بةرزكردنةوةي بؤ ثةرل
ــة راســثاردة و        ــرانش ك ــة اةجنومــةني وةزي ــرة دةبَيت ــة لَي ــرانش ك و ســةرؤكايةتي هــةرَيب و اةجنومــةني وةزي
ثَيشنيارةكاني ثَيويست بطرَيتة خؤ بؤ دةستةبةر كردني هواني هَيبةهي كردني كارةكةش هـواني هَيبـةهَي   

اةجنومةنة دةبـَي لةسـةر وةزارةتـةكانش بؤيـة     كردني كارةكة ديارة لة اةجنامي بةدواداضووني ضاودَيري اةو 
من ثَيب باشة لَيرة اةو ِرةقابةية بَينَيتةوة اةو ضاودَيرييةش ضونكة لَيـرة مةهامةكانـةش طرنطـي اةركـةكاني     

ش شةشـةمش كـة لـة    (سادسـاً )اةو اةجنومةنـةش لـةو ماددةيـةش لـةو خاينـة دةردةكـةوَيش سـةبارةت بـة بِرطـةي          
تا كؤتاييش لة كوردييةكةيدا ديسان هةر تـةنها  ....( لوظائف العامة و شرو  إشغاهلاورف ا)عةرةبييكة دةَلَي 
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وةصف كردني هاتووةش يةعين هيض مةعنايةكي بة كوردي نةدراوتةوةش وةصف كردني فةرمانة طشَ يـةكان  
نـة  و مةرهةكاني طرتنة اةستؤيان بة هةماهةنطي لةطةَل دةزطـا تايبةتـةكانش مـن ثَيموايـة اـةو وةصـف كرد      

بكرَيتة دياري كردني يان دةستنيشان كردني فةرمانة طشَ يةكانش ضونكة وةصـف كـردن لـة كـوردي دا بـؤ      
 .تةنها بةرامبةر وةصفي عةرةبي لَيرة ِرةنطة زؤر لة شوَيين خؤي دا نةبَيش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز أمري طؤطا
 :فبةِرَيز أمري طؤطا يوس

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
للمجلاس إختباار   / املاادة الراباع عشار   )ثَيشةكي ثشتطريي ِراي لَيذنةي ياسايي و بةِرَيز هةنابي وةزير دكـةمش  

مؤذست األشخاص املراد تعيينهم أو إعادة باملقابلة أو إمتحاان  ريارت أو بهماا معاًا للوقاوف علاى را اتهم و        
علاى أذلياتهم   )اـةز بَيـذم هـةردووك موراديفَيـتش اةطـةر      ( ب و ليـاقتهب وقوف عل  صـفاته )يةعين ( لياقتهم

للوقااوف علااى )هــواندةش ضــونكة لياقــة ض عيالهــة بــة وةزيفــةت نينــةش ( الوظي يااة أو مااؤذستهم الوظي يااة
 .ش سوثاس(أذليتهم الوظي ية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز هاذة سليمان

 :مصط ىيمان بةِرَيز هاذة سل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةربارةي بِرطةي سَييةم لة ماددةي هةشتةمش مةسةلةي نةخشـة كَيشـان بـؤ كاروبـاري وةزيفـةي طشـَش مـن        
ثَيمواية زؤر طرنطة كة بة هاوكاري بَيت لةطةَل وةزارةتي ثالن دانانش ضونكة تاكو اَيستاشي لةطـةَل دا بَيـتش   

ركــةي لةســةر شــانةش ثَيويســت دةكــات لَيــرة كــة بــة هاوكــاري بَيــتش يــان بــة     وةزارةتــي ثــالن دانــان اــةو اة 
هةماهةنطي بَيت لةطةَل وةزارةتي ثالن دانانش هةرضةندة لة بِرطةي شةشةمدا هاتووة وةسف كردني وةزيفة 
طشَ يةكان بة هةماهةنطي بَيت لةطةَل وةزارةتي ثالن دانانش بةيم وةصف كردني وةزيفةي طشَ هياوازي 

ية لةطةَل نةخشةكَيشان بؤ كاروباري وةزيفيش بؤية طرنطة كة لة ماددةي سَييةم دا بـة هةماهـةنطي بَيـت    هة
لةطةَل وةزارةتي ثـالن دانـانش لـة بِرطـةي نؤيـةم دا كـة بـاس لـة بـةهَي طةيانـدني لَيكؤَلينـةوة و توَيذينـةوة             

ــة زانكؤكــاني كوردســتان   دةكــاتش بةِراســَ زؤر طرنطــة كــة لةطــةَل اــةو لَيكؤَلينــةوة و توَيذينةو    انــةي كــة ل
دةكرَيتش ياخود اةوانةي كة ِريكخراوةكاني كؤمةَلي مةدةني ثَيي هةَلدةسنتش اـةوة هةماهةنطييـةك بكرَيـت    
لةطةَل زانكؤكان و ِرَيكخراوةكانش ضونكة اـةو لَيكؤَلينةوانـة و توَيذينةوانـة زؤر طـرنطن و زؤرهـار لةاليـةني       

كؤَلينةوانةي لة زانكؤكان دةكرَين سوودَيكي زؤريان لَي وةردةطريَيش دةربارةي ايداري و كارطَيري يةوة اةو لَي
لة يةك بـدرَينش  ( ب)و ( أ)من ثشتطريي لة لَيذنةي ياسايي دةكةم بةوةي كة هةردوو خاَلي / بِرطةي دوازدةم

ــت لةطــةَل وةزارةتــي دارايــيش ضــونكة مةســةلةي د    انــاني ضــونكة بةِراســَ زؤر طرنطيشــة بةهةماهــةنطي بَي
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ثرؤذةي بودهة زؤر سوود وةردةطريَيت لـة وةزارةتـي دارايـي بـؤ اـةوةي كـة ثـرؤذةي بودهـة دابنرَيـتش زؤر          
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز بَيريظان سةرهةن 

 :بةِرَيز بَيريظان إ اعيل سةرهةن 
 .   بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة بِرطـةي سـَييةم بةشـي كـة نووسـراوة نةخشةكَيشـان و كاروبـاري وةزيفـةي طشـَش          لة ماددةي هةشتةم دا ل
هةروةها سةرثةرشَ كردن و ضـاودَيري كـردنش بـة ِرةاـي مـن ضـاودَيري كـردن زيـادةش ضـونكة اـةركي اـةو            

يم اةجنومةنة نيةش هةروةها لة ماددةي يازدةم لةطةَل لَيذنةي ياساييب كة ثةرلةماني كوردستان نةمَييَنش بـة 
لــة مــاددةي ضــواردةهةم كــة تَيبينــيب هةيــة لةســةر اــةوةي اــةو كةســانةي داواي دامةزرانــدن دةكــةنش يــان   
دةطةِرَينةوة بؤ دامةزراندن ثَيويستة بةس بة ديدةني بَيش بة موقابةلة بَيش ثَيويست ناكات تاقي بكرَيتـةوةش  

وانامـةي ثـَي يـةش اـةوةش بةَلطةيــةش     ضـونكة اـةو كةسـةي كـة داواي دامةزرانـدن دةكـات بةَلطــةي ثـَي يـةش برِ        
اَيمةش دةبَي بِروا بكةين بة بةَلطةنامةكاني هةرَيمي كوردستانش كة بِروانامةي ثَي بووش يةعين سـةركةوتوو  
ــة          ــاتش بؤي ــدن دةك ــتش داواي دامةزران ــةهادة وةربطرَي ــةتي ش ــةعين توانيوي ــكش ي ــؤري و ثراكتي ــة تي ــووة ل ب

يب بة هيض شَيوةيةكش عةدالةتي تَيدا نـابينبش هـةروةها اةطـةر هـاتو     تاقيكردنةوة بة نووسني لةطةَل اةوة ن
بؤ ديدةني دةتواني اةو كاتة لة كاتي ديدةني كةسةكةش كةسايةتي اةو كةسـة بتـواني موَينيـةوةش كـة اـةوة      

 .دةتوانيش تواناي تَيدايةش شياوة بؤ اةو كارةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طاذرِرَيز مجال سوثاس بؤ هةنابتش بة

 :إبراهيب طاذربةِرَيز مجال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةم شت موالحةزةي سةرةكيب هةيةش اةطةر بَيت و سةيري ماددةكة بة طشـَ بكـةين لـة اةوةلـةن هـةتا      
ةزانني ايشي اةم مةهليسة هةر دووبارة بووةش وةك اَيمة د( بالتنسي )و ( بالتنسي ( )رابك عشر)تةقريبةن 

ثَيويسَ بة تةنسي ة لةطةَل زؤربةي شوَينةكانش بؤية هةتا لة دووبارة كردنةوةو تيكرار كردن نةهات بنيش 
يتوىل اجمللس وبالتنييق مع اجلهاات املختصاة او ذات العسقاة    )ديباهةي ماددةكة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوةش 

 .رتد دةبَيتش اةمة يةكش هةر تةنسي َيك لةمةودوا البدرَيتش واتا كو(املهام االتية
وعلى اااس املعاايري املهنياة   )ااخري هوملة ( التعي  واعادة التعي  والرتقية يف اخلدمة العامة/ )خاَلي دووةم

بَيتة سةريش ضونكة بةثَيي ميالك الزمة تةعني بَيتش كـة شـا ريت   ( واحلاجة  يب املس )باشدة ( واله اءة
 (.يب املس واحلاجة  )هةبَيتش ايزافة بكرَيت 

 (.ورف الوظائف/ )خاَلي شةشةم
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هةبابي سةرؤكش وةك ايدارييةنش اةوةلةن تةحليلةش ثاشي تةوزيفةش ثاشي وةزعي شروتي ايش الةش بؤية بة 
او  اشاغاهلا  و و اع شارو    العامة الوظائف ليل وتوريف : )بةم شَيوةية بَيتة خوارَي( ااداًا)باشد دةزامن 

 (.غلهااملؤذست املطلوبة يف شا
ش اــةو هوملةيــة تةقريبــةن تؤزَيــك رةكيكــةش باشــد (رااام ايااااة التغذياال والتاادريب أثناااء اخلدمااة /ســابًَا)

 (.اخلارة بتدريب وتغذيل موظ ي اخلدمة العامة يف االقليم الييااات و ع)دةبَينت 
ةش يـةعين لَيـرة   ش مةبةسـتيان ضـي  (و دياد احلاد االدناى ملعيشاة ال ارد     )ااخري شت نووسراوة / خاَلي سَيزدةم

و ديد متطلبات احلد االدنى ملعيشة ال رد يف )باشدة  ،(و ديد احلد االدنى ملعيشة ال رد يف الوظي ة العامة)
 .ش زؤر سوثاس(الوظي ة العامة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار شَيرزاد حافز كةرةم بكة
 

 :شريف عبداحلافظ بةِرَيز شَيرزاد

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
بؤ كةمئةنـداماني كوردسـتان دابنرَيـتش    % 11منيش ثشتطريي رةايةكةي سيوةيل خان دةكةمش بؤ اةوةي لة 

بؤ اةو وةزيفانةي كة هةيةش رةنطة هةندَيك اةنـدام ثةرلـةماني بـةِرَيز وا بـري بكاتـةوةش كـة اـةوة يةكسـاني         
يب بكاتش ض كةم اةندام بَيـتش ض اـةواني تـريش    ايش كردنةش يةعين بؤ هةموو كةسَيك هةر دةتوانَيت تةقد

بَيتش بةاَلم هةموومان دةزانني لة شةرقي اةوسةتدا كـة يـةكَيك تةقـدميي ايشـَيك دةكـاتش كـة طوتيـان كـةم         
اةندامــة يةكســةر زةربَيــك لةســةر اــةو كةســة بةناوضــةواني خــؤي دادةهَينَيــتش كــة اةمــة كــةم اةندامــةو    

ض ثَي ناكرَيتش بةاَلم لةطةَل اةوةشدا هةيةكةم اةندامة شـةهادةي زؤر  ثارضةيةك لة لةشيدا نييةو ايشي هي
بةرزي هةيةش هةية كةم اةندامة دةتوانَيت لة هةندَيك شوَيين زؤر تايبةتدا ايشي زؤر باش بكاتش سةرةِراي 
ََش لــةو كاتــةدا اــةو مووضــةيةكي لــة   اــةوةش اــةو كــةم اةندامــةي كــة تــؤ تــةعني دةكــةيت و ايشــي دةدةيــ

دا هةيةش تؤ اةو مووضةيةش دةطةِرَينيةوة بؤ حكومةتش اةويش لةوَي تةعني دةكةيتش لةبةر اةوة حكومةت
 .من داواكارم اةو ثَيشنيارة مرَيتة هينةوةش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار نةرميان عبداهلل كةرةم بكة
 :بةِرَيز نةرميان عبداهلل قادر

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل
 عناد )ش لَيرةدا اَيمة اـةو  (تن يي قانون اخلدمة العامة لسقليم عند تشريعا)دةَلَيت ( اواًل)لة ماددةي هةشتش 

ش بـةاَلم كـة اَيمـة ثرؤذةكـةمان     (تشريعا عند)بؤ اةو كاتةي كة ثرؤذةيةش اةمة دةنطوجنَيتش بَلَيني ( تشريعا
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ش بؤيـة اـةو دوو كةليمةيـة زيادةيـةش لـةوَي البربَيـتش       نامَينَيـت ( تشاريعا  عناد )دةرضوواندو كردمان بة ياسا 
 .ثَيويست ناكاتش ضونكة كة ياساكةمان دةركردش اةوة وهودي نامَينَيت

ش اةمـةي بـؤ   (إعداد مشروع املوازنة اخلارة باجمللس لدرجا  من املوازنة العامة لسقلايم  -أ)لة بةندي دةيةم 
اَيمة لـة هـيض شـوَينَيك ااماذةمـان نـةداوة بـةوةي كـة         ،(اليةوختضع  يابات اجمللس للرقابة امل)زياد بكرَيت 

 .حيساباتةكةي ايخزاع دةكات بؤ رةقابةي ماليش بؤية ثَيويست دةكات اةوةي بؤ ايزافة بكرَيت لةوَيدا
لة بِرطةي ضواردةمش من ثشتطريي لة رةاي هاوِرَييامن سيوةيل خـان و كـاك شـَيرزاد دةكـةمش ثَيويسـت دةكـات       

بكـةينش خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكانش بـؤ منوونـةش        (ذوت اال تياجات اخلاراة )مة موِراعاتي بةِراسَ اَي
للمجلاس اختباار   )اَيمة لة نيسبةتةكة دةكرَيت رَيـك بكـةوين لةسـةري كـة ضـةند بَيـتش بـةاَلم اَيمـة بَلـَيني          

حريرت أو بهما معاًا للوقاوف علاى    مؤذست األشخاص املراد تعيينهم أو إعادة تعيينهم باملقابلة أو باالمتحان الت
 ويراعاى يف ذلاك ذوت اال تياجاات   )ش اَيمـة اةمـةي بـؤ زيـاد بكـةين      (وليااقتهم )ش لـة دواي  (ر اتهم ولياقتهم

اةوةي ضةندَيك ( وخيص  لا يف ذلك نيبة التقل عن)اةوانةي بؤ زياد بكرَيت ( مراعاة مع)ش بةَلَي (اخلارة
ش ثَيموايـة لـة ليياقـةو لـة ايمتيحـاني      (ذوت اال تياجاات اخلاراة  ) كة لةسةري رَيك دةكةوينش لةبـةر اـةوةي  

تةحريري و لة موقابلةو اةوانةش لةوانةية نةتوانن وةكو خةَلكانَيكي تـر كـة هـةموو اـةو مواةهيالتانـة بـة       
 .دةست دَيننش بؤية موراعات كردنيان كارَيكي ثَيويستةو بة زةروري دةزامنش زؤر سوثاس

 :انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم
 .زؤر سوثاسش رَيزدار شةومن حممد كةرةم بكة

 :بةِرَيز شةومن حممد  ريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من يةكش دوو ثَيشـنيارم هةيـةش كـة ليذنـةي ياسـايي بـةِرَيز هَيطـاي بـؤ بكاتـةوة لـةنَيوان مةهامـةكاني اـةم             
لـةناو دااريةكـاني دةوَلةتـداش ضـونكة     اةجنومةنةيةش يةكَيك لةوانة اَيمة هةَلئاوسانَيكي زؤر طـةورةمان هةيـة   

هةنــدَيك لــة دااريةكــان وةك دةزانــني ذمارةيــةكي زؤر فةرمانبــةراني هةيــةش هةنــدَيك لــة دااريةكــاني ديكــة   
ذمـارةي فةرمانبـةراني كةمــةش بـةاَلم لةبـةر اــةوةي لـة هةنـدَيك لــة دااريةكانـدا رَيـذةي مــةعاش باشـدة لــة          

ةكان اامادة نني لةو دااريانةوة نةقل بكرَين بؤ دااريةي ترش يةكَيك لة دااريةي دووةمش لةبةر اةوة فةرمانبةر
اةركةكاني اةم اةجنومةنة اةوةية اةو كَيشةية ضارةسةر بكـاتش لةبـةر اـةوة مـن ثـَيب باشـة بـة بِرطةيـةك         
 لَيرة هبهطةي بؤ بكرَيتةوةش كة سةالحيةت بدرَيت بةو اةجنومةنةش كة اةو كارة هـَي بـةهَي بكـاتش تةبَـةن    
دواي اــةوةي ديراســةي خــؤي دةكــات و اــيش و كــاري خــؤي دةكــات لةطــةَل وةزارةتــي ثةيوةنديــدارةكان و     

 .وةزارةتي ثالنداناندا
اَيمــة ثــَيش ماوةيــةكي كــةم بودهــةمان ثةســند كــردش لــة بودهــةدا ايشــارةت بــةوة درا كــة   / بِرطــةي دووةم

نـةوَيت لـة دااريةكانـةوة بـرِؤن بـؤ      حكومةت هاوكـاري قيتـاعي خـا  بكـات و اـةو فةرمانبةرانـةي كـة دةيا       
قيتاعي خـا ش حكومـةت هاوكاريـان بكـات و مووضـةيان بـؤ دابـني بكـات بـؤ ماوةيـةك تـاوةكو كَيشـةكةيان             
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ضارةســةر دةكرَيــتش قيتــاعي خــا  دةتوانَيــت اــيش و كاريــان بــؤ دابــني بكــاتش ثــَيب باشــة لَيرةشــدا هــةر     
كـارة هـَي بـةهَي بكـات بـة هاوكـاري لةطـةَل قيتـاعي         سةالحيةتَيك بدرَيت بةم اةجنومةنةش بـؤ اـةوةي اـةو    

 .خاصداش ضونكة بةِراسَ اةو دابةش كردنةو طؤِرانكارييانة لة سةالحيةتي اةم اةجنومةنةية
تَيبينيةكي ترم هةية بةنيسبةت بِرطةي يةكةمةوةش بةِرَيز ليذنـةي ياسـايي داوايـان كـردووة بِرطـةي يةكـةم       

اي راذةي شارستاني و ميالكش من ثـَيب باشـة اةسـَلي ثرؤذةكـة كـة ياسـاي       بطؤِرَيت بؤ هَي بةهَي كردني ياس
راذةي طشــتييةش باشــدَيكة لةبــةر اــةوةي هــةموو ياســاكان دةطؤِرَيــتش ضــونكة ياســاي راذةي زانكــؤيي هةيــةش   
هةروةها ضةند ياسايةكي راذةي دةرةكي هةيةش اةطـةر طشـتيةكة بَيـت هـةموويان دةطرَيتـةوةش بـةاَلم اةطـةر        

 .بةتي تةخصيصي بكةين بؤ اةو دوو حاَلةتةش اةو بابةتانةي تر ناطرَيتةوةش سوثاسبةتاي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عومةر هةورامي كةرةم بكة
 
 

 :بةِرَيز عمر صدي  حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ســةرةتاوة دةكرَيــت بَلــَيني دةكــةم بــةوةي كــة هــةر لــ طاااذرمــن ثشــتيواني لــة رةايةكــةي مامؤســتا مجــال 
مةهليي اةم مةهامانةي خوارةوة دةطرَيتة اةستؤ بة هاوكاري و تةنسي  لةطةَل اليةنـة ثةيوةنديـدارةكانش   
ضونكة اةو مةهامانةي كة هاتوونش لةِراستيدا اةطةر تةنسي  و هاوكـاري لةطـةَل اـةههيزةكاني تـر نـةبَيتش      

 .انة تةح ي  بكات و بطاتة اةجنامَيك دةربارةيانمةهليي ناتوانَيت خؤي بة تةنها اةو مةهام
لةسةر راثؤرتي بةِرَيزانة لة ليذنـةي ياسـاييش مـن ثـَيب باشـة بِرطـةي دوازدةم وةكـو خـؤي         / تَيبيين دووةمب

بَينَيتةوةش لةبةرضي؟ لةبةر اةوةي اةو دوو بابةتة لَيك هياوازنش بابةتي يةكةميان ثةيوةندارة بـة خـةرج   
ةو مةهليسةش اَيمة لة ماددةي دووةم طوتوومانة اةو مةهليسة شةخصـيةتيش كةسـايةتي   كردني موازةنةي ا

مةعنةوي تايبةتي خؤي هةيةو ايستي اللي مالي و ايداري هةيةش واتا وةكو هةر دةزطايةكي تر اي ترياحـي  
ة موازةنـةي خــؤي دةكــات بــة تةنســي  لةطــةَل وةزارةتــي ماليــة تةقــدير دةكرَيــت و لــة ثةرلــةمان موصــادةق 

كـة لـةناو   ( ب)دةكرَيت لةناو ضوارضَيوةي بودهةي هةرَيمي كوردستاندا دةبَيتش اةمة ثةيوةنـدار بـة خـاَلي    
ثرؤذةكـةدا هـاتووةش بــةِرَيزان لـة ليذنـةي ياســايي هـوان رَيكيــان خسـتووةش بـةاَلم مــن ثَيشـنيارةكةم اةوةيــة         

( ب)ش لةبــةر اــةوةي وةزيفــةي   ثَيكــةوة دةمــج نــةكرَين  ( أ وب)ثَيكــةوة دةمــج نــةكرَينش يــةعين بِرطــةي     
وةزيفةيةكي زؤر طةورةترو شاملدةش ثةيوةندارة بة هةموو اةو دةرةهات و وةزيفانةي كة لـةناو حكومـةتي   
هةرَيمي كوردسـتاندا هةيـةش اـةو خةرهيانـةش كـة دةكرَيـت سـااَلنة بـؤيش بؤيـة زؤر هـوان هـاتووةش دةَلَيـت             

دا موافةقـة دةكـات لةسـةريش لةبـةر اـةوة اةطـةر اةمـة        ديراسةي موقتـةرةحاتي وةزارةتةكـةوش لـة ااخرييشـ    
 .لةطةَل اةوةي سةرةوةدا بَيتش من تةسةور دةكةم وةكو خؤي بِرطةكة اةهميةتي نامَينَيت
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 .اةمة حةصريةن مةهامي اةو مةهليسة دةبَيتش زؤر سوثاس/ دووش
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار دلَير حممود كةرةم بكة
 :َيز حممد دلَير حممودبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسَ ثَيكهَيناني اةم اةجنومةنةش وةكو اةجنومةني راذةي طشَ لة هةرَيمي كوردستانداش مـن بـة شـتَيكي    
زؤر طرنطي دةزامنش تاكو دةبَيتة هؤي اةوةي لة كؤتايي دةبَيتة مةسةلةي ناعةدالةتيش مةسةلةي طةندةَلي لة 

دا كـةم بكاتـةوةش لةبـةر اـةوة اـةركي اـةم مةهليسـة ضـةند فراوانـي بكـةين و طرانـي بكـةين             بواري ايداريـ 
لةسةريان طران كردن نييةش بةَلكو لة ثَينـاوي بةرذةوةنـدي اـةمِرؤي هـةرَيمي كوردسـتانةش لةبـةر اـةوة مـن         

اَلـةش بريتيـة   وةكو خؤم دوو خاَلب هةيةش كة ثَيب باشة ايزافة بكرَيت بؤ سةر ماددةي هةشتةمش اةو دوو خ
 :لة

بـةهَي طةيانـدني لَيكؤَلينـةوةو توَيذينـةوةي زانسـَ طرَيـدراو بـة بـارودؤخي اـابووري و سياسـي و           / يةكةم
كؤمةاَليةتي هةرَيمي كوردستان لـةثَيناو دؤزينـةوةو ديـاري كردنـي هـةلي كـار لـة كـةرتي طشـَ و تايبـةتش           

وة تـا سـَي سـاَلش تايبةمتةنـدي بـدرَيت بـة خـاوةن        دياري كردني بة ذمارة بؤ سـااَلني داهـاتوو لـة يـةك سـاَلة     
 .ثَيداويستية تايبةتيةكان لةم توَيذينةوانةدا بة مةبةسَ دؤزينةوةي هةلي كار بؤيان

بةهَي طةياندني لَيكؤَلينةوةي زانسَ بة مةبةسـَ ضارةسـةري هةَلئاوسـاني وةزيفـيش كـة لـة       / خاَلي دووةم
ةيةكي رووثؤش و بَي بةرهةمنش تا لة كاتي طؤِرانكاري بةسةر نرخـي  دامودةزطاكاني هةرَيمدا هةنش كة بةتاَل

 .فرؤشتين دراوي عَيراقي بة راذةيةكي زؤر تووشي كَيشةي اابووري و وةزيفي و بذَيوي كارمةندان نةبني
اةمة اةوةش لة هةمان كاتدا هةر لة ماددةي هةشتةم بِرطةي سَييةمداش اةمة دووبارةيةش ضـونكة دووبـارة لـة    

 .ةي سَييةمدا لة بِرطةي دووةمدا هاتؤتةوةش سوثاسمادد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ طشت اَيوةي بةِرَيزش ليذنةي دارايي
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةم    ــرادةرانش يةك ــياري ب ــدَيك ثرس ــبةت هةن ــةم      / بةنيس ــة ا ــة ل ــةك هةي ــردنش دااريةي ــةعني ك ــؤنيةتي ت ض

ش كـةي هاتينـة سـةر بابـةتي     (دااـرة التنسـي  وا تابَـة مـك الـوزارات وا هـات احلكوميـة       )ةجنومةنة بةناوي ا
تةعيين هةر وةزارةتَيكش يان موةزةفني ثةيوةند بة وةزارةتَيكش اةوان داواي نوَينةري اةو وةزارةتـة دةكـةن   

 .اريةية موكةلةف بكاتلةطةَلي تةنسي  دةكةن بؤ دامةزراندنش يةعين االيةتي تةنسي  اةو دا
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بةنيسبةت فةقةرةي يةكش زؤر داخوازي هةبووش ضونكة ياساي خدمةي عامةي اَيستا لة هةرَيب نييـةش  / دوو
داوايةك هةبوو كة ناكرَيـت اَيمـة ثشـت ببةسـتني بـة ياسـايةك كـة هارَيـك نييـةش لةبـةر اـةوة رةاـي اَيمـة              

 .سايةكة نييةاةوةية اةوةلةن البدرَيتش يةعين نةمَينَيتش ضونكة يا
االذتمام بتعاي  ذوت اال تياجاات اخلاراة    )بةنيسبةت تةعيين اةوانةي ايحتياهاتي خاصةش اَيمة لةطةَلني 

ش اةمةش ببَيتة خاَلَيكش وةكو طرنطيدان بةو ضينةش ضـيين  (يف الوظائف اليت تتنااب مع قدراتهم ومؤذستهم
 .ايحتياهاتي خاصة

ش (يتوىل اسلي ا هام االتية وبالتنسي  مك ا هات ا َنية)بيدايةت بَلَين  ثَيشنيارَيك هةبوو هةر لة اةوةلش لة
ي تَيدا هةيةش بةاَلم لة هةندَيك خاَل تَيدا نينةش يةعين اةمة بؤ (مك ا هات ا َنية بالتنسي )هةندَيك خاَل 

التية وبالتنسي  مك ا هات يتوىل اسلي ا هام ا)هةموو خاَلةكان نابَيتش دةكرَيت اةوة لة اةوةلةوة بنووسني 
 .هات ايل ا بكرَيتش يةعين كورت بكرَيتةوة( بالتنسي  مك ا هات ا َنية)ش لة هةر شوَينَيك (ا َنية

ش زيـــاتر (ســابَاً )ش ثَيشــنيارَيكي مَ ولــةش اــةوة لــة     (اشااغاهلا  وشاارو   العامااة  الوظااائف  لياال وتوراايف   )
يةك اةندام ثةرلةمان هاتش لةبةر اـةوة نـاتوانني اَيمـة    تَيبينيةكانيش يةعين فةردي بوونش يةعين هةر لة 

 .ايَتيمادي لةسةر بكةينش يان طؤِرين لة اةسَلي ثرؤذةكة بكةين لةسةر اةساسي يةك ثَيشنيارش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ضةند اةندامَيك باسي كةم اةنداميان كرد
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل
االذتمام بتعي  ذوت اال تياجات اخلارة يف الوظاائف الايت تتناااب ماع     )اةم خاَلة ايزافة بكرَيت بؤ مةهام 

 .ش سوثاس(قدراتهم ومؤذستهم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةدي دةرووناسينيش كرا
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــرة   يــةعين اةطــةر بضــينة ايختيصاصــ  اتش ايختيصاصــات زؤرةش نــاتوانني هَيطــاي هــةموو ايختيصاصــات لَي
بكةينةوةش لةبةر اةوة اَيمة لةطةَل اـةوة نينـة بضـينة بابـةتي ايختيصاصـاتش بةِراسـَ اـةوة كَيشـة بؤمـان          

 .دروست دةكاتش ضونكة ايختيصاصات زؤرةوش بابةتةكة فراوانةش ناتوانني كؤندؤَلي بكةينش سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

 .كاك دلَير فةرموو
 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةم اةجنومةنــة ببَيتــة هؤيــةك كــة ديراســةيةكي مةســةلةي        ــةوةي  كــردش كــة ا ضــةند كةســَيكيش باســي ا
هةَلئاوساني وةزيفي هةية لـة دامودةزطاكـاني حكومـةت و تـا دؤزينـةوةي هـةلي كـار و ضـؤنيةتي ديراسـةت          

دني اةوةي كة اةمانة وةكو بةتاَلةيةكي رووثؤش و بةرهةمهَينانش لة كاتَيكدا كة بَيتو طؤِرانكـاري لةسـةر   كر
نرخي دراوي عَيراقيدا بَيتش اةمانة كَيشة زؤر بـؤ هـةرَيب وش كَيشـةي اـابووري زؤر بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان        

هةزارش لة بازاِردا نرخي ( 151)ت بة دروست دةكةنش بؤ منوونة نرخي دراوي عَيراق بةرامبةر بة دؤالر ببَي
هةموو شتةكان طران دةبَيتش نرخي هَيزي كاري دةرةوة طران دةبَيتش لةم كاتةدا تؤ اةو ثارةية دةدةيـت بـة   
فةرمانبةرانش اةمة ناِرةزاييةكي طةورةي لَي دروست دةبَيتش لةبـةر اـةوة لـة اَيسـتاوة ثَيويسـتة ضارةسـةري       

ضةند كةسَيكيش داواي كردش نةوةكو يةك كةسش تةقريبـةن ضـوار كـةس داواي    اةو كَيشةية بكرَيتش ضونكة 
 .اةوةي كرد لةطةَل كةرتي تايبةتش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةطةر سةيرَيكي بكةن( ب)ليذنةي ياسايي ماددةي دوازدة فةقةرةي 

 
 

 :بةرِةَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةو موالحةزاتانة كة براي بةِرَيزم كاك خورشيدو بةِرَيزان دايانش هةندَيك موالحةزة درا سةبارةت سةرةِراي 
بة ضؤنيةتي دابني كردني ثَيوةر بؤ تةعيناتش داواي اةوة كرا كة توَيذةري موختةس لةو دةزطايـة هـةبَيتش   

خـؤي ايختيصاصـي دابنَيـت بـؤ     اَيمة دةسةاَلمتان داوةتة اةجنومةنةكةش كة بـةثَيي تايبةمتةنـدي ايشـةكةي    
دةزطايةكانش اةكيد لةم بارةيةوة تةعليمات دةردةضَيتش نيزام دةردةضَيتش يةعين هةر ايكتيفـا بـةو قانونـة    

 .ناكرَيت
مةسةلةي رةقابة دةبَيت البدرَيتش هةروةكو براي بةِرَيزم كاك خورشيد ايشارةتي ثَيـداش تـةدريب و تـةاهيل    

كي عـامي تـةتويري ايـدارميان دانـاوةش بـة تةاكيـد اـةو موديريةتـة عامـة          ضؤن دةكرَيت؟ اَيمـة موديريـةتيَ  
 .هةَلدةستَيت مةسةلةي تةتويري ايداريةكة لة اةستؤي اةوداية

هةندَيك ثَيشنيار كرا سةبارةت بة ايتياَلع لةسةر سجالت و اـةو قةواعيـدة ضـية دادةنرَيـت بـؤ ايجرااـاتي       
ةمووي ايمكان هةية لة نيزامدا اةوانة شي بكرَيتةوةش يةكـةش  تةرفيَات و ايَداد سجلي مةركةزيش اةوانة ه

يةكة خاَلـةكان دابنرَيـتش يـةعين ناكرَيـت اَيمـة هـةموو خاَلَيـك بَيـت و مةسـاايلي ايـداري تَيـدا بَيـت لَيـرة              
 .داخيلي بكةينش ايمكان هةية اةوة هةموو بة نيزام عيالج بكرَيت

ر ثارةيةك لة زميـين موازةنـةي عـام بَيـت خـازيك بَيـت بـة        مةسةلةي حيساباتي اةو دةزطايةش بة تةاكيد هة
 رةقابةي ماليةش لَيرة زيكر بكرَيتش يان زيكر نةكرَيت؟
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بش اَيمــةش موالحــةزامتان هةيــةش ديراســةت و موقتــةرةحاتي وةزارةت لةســةر  / بةنيســبةت مــاددةي دوازدة
و اةجنومةنـة نييـةش اـةوة هـةر     مةشروعي موازةنةي اي ليبش بةِراسَ لةالي اَيمةش هـيض عيالقةيـةكي بـة   

وةزارةتَيــك عايــدي خؤيــةتي مةســاايلي موازةنــةو لةطــةَل وةزارةتــي ماليــة تةنســي  دةكرَيــتش نــةك لةطــةَل  
 .اةجنومةنش بؤية اةطةر ايل ا بكرَيتش وابزامن شتَيكي باشة

ش بةنيسـبةت  اةمة بةِراسَ موختةسةري موالحةزةكان بووش بةنيسبةت تةرقيةو تةرفيَاتيش خـاَلي تَيدايـة  
تةرقيةو تةرفيَاتش اةويش موعالةهة كراوة لة زميين قانونةكةش بةنيسبةت ايَادةي تةعنيش ياخود اةطـةر  
يةكَيك فةسَل كراش تـةبيَي مةسـةلةي فةسـَل و مةسـةلةي ايَـادةي تـةعنيش اـةوة قـةوانيين تايبـةت هةيـة           

ناكرَيـت؟ قـةوانيين تايبـةت هةيـة اـةو      اةمانة عيالج بكاتش اةطةر فةسَل كرا ايَـادة دةبَيـتش ضـؤن ايَـادة     
مةسةالنةي موعالةهة كردووةش ايَادةي تةعني اةكيـدةن زةوابـَ بـؤ دادةنـَينش مةسـةلةي خدمـة حيسـاب        
دةكرَيتش سةرةِراي اةوةش فةرمانبةريش كة تةعني بووش من حةز دةكـةم اـةوة بـزاننش كـة تـةعني بـوو لـة        

بـة مةهليسـي خدمـةوة نامَينَيـتش بـةَلكو عيالقـةي بـة        مةهليسي خدمةوةش بة تةاكيد اةوةنـدة عيالقـةي   
وةزارةتةكــةي خؤيــةوة دةمَينَيــتش بــة دةزطايةكــةي خــؤي دةمَينَيــت لــة رووي ايدارييــةوةش اةمــة كــؤي          

 .موالحةزةكاني من بوو لةسةر اةو بابةتة
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .َيرةية بة رةايتانش اةمة هَيطةي ا(ب)موالحةزةتان لةسةر ماددةي دوازدة فةقةرةي 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ايشـــارةك ثَيـــداش اـــةوة عيالقـــةي بـــة موازةنـــاتي وةزارةت هةيـــةش ثَيموايـــة موازةنـــةي وةزارةتـــيش هـــيض  
ايل ـا بكـةين باشـدةش بـةاَلم اـةوة      ( ب)عيالقةيةكي بة اةجنومةني راذة نييةش بـة تةسـةوري مـن فةقـةرةي     

 .يذنةي دارايي لةالم دانيشتوونش اةوان با رةاي خؤيان بدةنش سوثاسل
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراسَ اَيمةش رةايمان اةوةيةش ضونكة هـةر وةزارةتَيـك وةزعـي خـؤي باشـد دةزانَيـتش ثاشـان بـاري اـةم          
هةموو وةزارةتة مةينة سةر اةم مةهليسةش بارَيكي زؤر قورسةو ثَييان ناكرَيتش لةبةر اةوة اَيمةش لةطةَل 

 .اةوةينة اةم فةقةرةية ايل ا بكرَيتش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةنابي وةزير رةايت
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 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د
 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي

براي بةِرَيزم لة ليذنةي قانوني بة وردي كؤمةَلَيك تَيبيين و شَ روون كـردةوةش منـيش لةطـةَل اـةو روون     
كردنةوةيـةم كـة بــةِرَيزي ثَيشكةشـي كــردش تةاكيـد لــةوة دةكةمـةوة لــة فةقـةرة دوو لــة تـةعني و ايَــادةي        

و امان  قياق التاوازن    )ايشارةت بـةوة بكـةين   ش (على اااس املعايري املهنية واله اءة)تةعني لة اةخريةكةي 
 .ش بؤ اةوةي اةم مةترسية نةمَينَيت و بِرةوَيتةوةش اةمة يةك(ب  حمافظات االقليم

هةندَيك مةسةلة هةيةش من ثَيمواية تؤزَيك ثَيويسَ بة روون كردنةوة هةيةش اةطةر بةِرَيزت بوارم بدةيتش 
ة بؤ كةم اةندامان دابنرَيتش بـةاَلم نـةك لـةم قانونـةش شـوَينةكةي      من لةطةَل اةوةم بة هةموو دَلةوة كة رَيذ

اَيرة نييةش ضونكة اةطةر موالحةزة بكةين رَيذة دابنرَيت بـؤ خامنـانيش رَيذةيـةكي زؤرش بـةاَلم شـوَينةكةي      
اسـةتي  لَيرة نابَيتةوةش لةم قانونة شوَيين نابَيتةوةش ضونكة اةم قانونة قانوني ايدارة كردنَيكي عامةش بـؤ سي 

تةش يلي حكوميش لةبةر اةوة اةو خااَلنةي كة ثةيوةندي بة كةرتي تايبةتةوة هةيةش ديسانةوة لـةم قانونـة   
هَيي نابَيتةوةش ضونكة سياسةتي تةش يل فراواندة لة سياسةتي تةش يل بـة طشـَ فـراواندة لـة سياسـةتي      

 .ذةتةعني كردن و كة بةشَيكة لة اةركةكاني اةم مةهليسةش مةهليسي را
بةنيسبةت ايشـارةت كـردن بـة كؤمـةَلَيك بابـةتش لةوانةيـة تـةزةخومي وةزيفـي كؤمـةَلَيك بابـةتي ديكـةش            
هةيةش ايشكالياتة لة بابةتي وةزيفيش اةمانة هـةر هـةمووي دةتـوانني دوازدة بابـةتي تـرش مـةوازيَي تـريش        

ة كراوةيي بَينَيتـةوةش كـة اـةو    دابنَينيش هةمووشي طرنطةش اةمة بوار دةدرَيت بؤ مسوحات و بؤ ديراساتش ب
مسوح و ديراساتة بة عموميةت هاتووةش قةزايةي تةزةخوم و قةزايةي تريش دَيتة ثَيشةوةش ديسـان اـةوةش   

 .دةطرَيتةوة
بةنيسبةت ايمتيحان و تاقي كردنةوةش ثَيويستة هةندَيك هار بكرَيت بةثَيي هةندَيك ثَيوةرش ضونكة هـاري  

مةعايريي اةوةي كة ثَيي دةَلَين كةفااةت و شةفافيةت اةجنام بدرَيتش هطة لةو  وا هةية بةثَيي زةماني اةو
 .روون كردنةوانةي تر كة بةِرَيز ليذنةي قانوني ايشارةتي ثَي كردش سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
انوني كاك شَيروان اةطةر بة هددي وةري بطرنش ضـونكة تـةناقوز لةطـةَل قـ    ( ثانيًا)زؤر سوثاسش بةنيسبةت 

 .مةهليسي موحافةزاتيش هةيةش فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
راستةش وةزاايف حةسر بووة بة مةهليسي خدمةش يان اةجنومـةني راذةش بـةاَلم هـةروةكو    ( ثانيًا)بةنيسبةت 

دش هةنــدَيك دةســةاَلمتان داوةتــة بــةِرَيزتان دةزانــنش اَيمــة قــانون موحافــةزامتان لــةو ثةرلةمانــة ثةســند كــر 
حمافةزين و مةهاليسـي موحافـةزاتش ثَيويسـتة لَيـرة اـةوةي لـة زميـين اةوانـة خؤيـان هـَي بـةهَيي بكـةنش             
اةوةي لة دةسةاَلتي اةجنومةني راذة خؤيان هَي بةهَيي بكةنش ضونكة لَيرة فيَلةن تةعاروز دةبَيتش اةطةر 
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 التعاي  : ثانيًا)ثَيمواية اةطةر ماددةكة بةو شَيوةية دابِرَيذيتةوة حةسر بَيت لة اةجنومةني راذةش بؤية من 
وبما اليتعارا مع اختصاراات   واله اءة املهنية املعايري أااس وعلى العامة اخلدمة يف والرتقية التعي  وإعادة

 (.اجملالس احمللية للو دات االدارية مع  قيق التوازن ب  احملافظات
 :انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

زؤر باشةش اَيستا اةطةر ايَادةي صيا ةكة بكةنةوةو خيوَيندرَيتةوةش بـؤ اـةوةي مةينـة دةنطدانـةوةش باشـةش      
بةِرَيزانش اَيستا سةعات حةوتةش سةعات حةوت و ضارةك وةرنةوة اَيرةش ضـونكة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي     

زةتــان دةدةمــَيش بــا نيــو ســةعات بَيــتش  دارايــي ثَيويســتيان بــة داِرشــتنةوةي ماددةكــة هةيــةش ضــارةكَيك ايجا 
 .سةرضاو

 
 
 
 
 

 دانيشتين سَييةم
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةناوي خواي طةورة و ميهرةبانش بةناوي طةلي كوردستانش بةردةوام دةبـني لةسـةر دانيشـتنةكةمانش داوا لـة     

بــؤ اــةوةي بيخةينــة  لَيذنــة  ياســايي و لَيذنــة  دارايــي دةكــةينش فــةرموون بــؤ اــاخري صــيا ةي ماددةكــة   
 .دةنطدانش فةرموون

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ااخري صيا ة  ماددةكة بةم شَيوةية
 :املادة الثامنة

 :اآلتية املهامب وبالتنييق مع اجلهات املختصة او ذات العسقة اجمللس يتوىل 
واحلاجاة وبماا    واله ااءة  املهنياة  املعاايري  أاااس  وعلاى  العاماة  ماة اخلد يف والرتقياة  التعاي   وإعاادة  التعي  -2

 .اليتعارا مع اختصارات اجملالس احمللية للو دات االدارية مع  قيق التوازن ب  احملافظات
 .رام ايااات اخلدمة العامة و ديد واائل تن ييذا وتقييم ميتوى االجناز -1
 .فيها الرأت ابداء أو العامة الوظي ة شؤون وتطوير يمبتنظ واالنظمة القوان  مشروعات اقرتاح -3
 .عامة وظي ة فيها مؤاية وكل بوزارة املرتبطة الغري واجلهات للوزارات الوظي ي اهليهل اعداد -2
 .اشغاهلا و و ع شرو  العامة الوظائف ليل وتوريف  -5



 231 

 .اخلارة بتدريب وتغذيل موظ ي اخلدمة العامة الييااات و ع -9
الييااات والضوابط اله يلة بتحقياق التاوازن با  عادد املاوظ   يف دوائار االقلايم املختل اة وبا            و ع -2

 .اخلدمة املؤداة
 يف املعنية اجلهات اىل شغنها يف التوريات وتقديم العامة الوظي ة بتطوير املتعلقة والبحون الدرااات إجراء -8

 .االقليم
 يراذاا  الايت  والتورايات  التوظياف  لعملياات  املراجعاة  نتائج تضمني اجمللس اعما  عن انوت تقرير اعداد -6

  لااسرئاااة  و ورئاااة برملاان كوردااتان    االقلايم  رئااااة اىل ورفعاا  العاماة  اخلدماة  مياتوى  لرفاع   ارورية 
 .الوزراء

 برملاان  ورئاااة  االقلايم  رئااة اىل ورفعا بوزارة املرتبطة غري اجلهة او وزارة كل عن انوت تقرير إعداد -11
 .العمل اداء  ين لضمان السزمة واملقرت ات التوريات يتضمن الوزراء  لسرئااة و كورداتان

 .لسقليم العامة املوازنة  من لدرجا باجمللس اخلارة املوازنة مشروع إعداد -11
 تاب الروا ذيهال  با   التوازن بتحقيق املتعلقة املقرت ات وتقديم واال صاءات والدرااات امليو ات إجراء -11

 احلاد  و ديد االقتصادية واملعايري واخلدمات اليلع وأاعار املعيشة تهاليف  وء يف العام املعيشي امليتوى وب 
 .العامة الوظي ة يف ال رد ملعيشة األدنى

 أو التحريارت  االمتحاان  أو باملقابلاة  تعييانهم  إعاادة  أو تعييانهم  املراد األشخاص مؤذست اختبار للمجلس -13
 مثبت وظي ة يف اابقة خدمة لا َمن ذلك من وييتثنى ومؤذستهم تهماولياق ر اتهم على لوقوفل معًا بهما
 .الوظائف تلك عدد من أكثر اشغاهلا املطلوب للوظائف املتقدم  عدد كان إذا اال عليا شهادة حيمل أو فيها
 .هم ومؤذستهماالذتمام بتعي  ذوت اال تياجات اخلارة يف الوظائف اليت تتنااب مع قدرات -12

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةِرَيز لَيذنــة  ياســاييش بــؤ ايتــيالع اــةو راثؤرتــة  بــؤ ســةرؤكايةتي هــةرَيب و ثةرلــةمان دَيــت لــة رووي     
 ثرؤتؤكؤليةوةش تةسةلسولةكةي هةَلة بووش اةطةر اةوة ضاك بكرَيتةوةش هةنابي وةزير موداخةلةت هةبوو؟

 :يري رؤشنبريي و الوانوةز/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خاَلَيـك هةيــة كــة لـة تةعــديالتي ثَيشــووي لَيذنـة  قــانوني ايشــارةتي ثَيكردبـووش كــة زؤر طرنطــةش اــةويش     
هَيبةهَي كردني قانوني خيدمةي مةدةنيش نةك مةشروعي قانوني خدمة  مـةدةني كوردسـتانش بـةَلكو لـة     

ش و قـانوني خيدمـة  مـةدةني يةكَيكـة لـة      بة تن يي قانون اخلدمة املدنيةة تةعديالتةكة ايشارةتيان كردوو
اةساس كة اَيستا اَيمة بة بةردةوامي ايشي ثَي اةكةينش لةبةر اةوة اةو مةهليسة مةرهةعيةتَيكي قانوني 
هةيةش لةبةر اةوةي قانوني خيدمة  مةدةني زؤر زةرووريـة ايشـارةتي ثـَي بـدرَيش اةطـةر طـؤِرا و تةعـديل        

 .كراش شتَيكي ترةش بةيم اَيستا اةوة مةرهةعيةتَيَ
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دووةمــني بــة نيســبةت اــةم مةهليســةوةش اــةم اةجنومةنــةش اةجنومةنَيكــة ســةر بــة اةجنومــةني وةزيرانــةش   
قيادة  اةكاتش مةرهةعيةتيَش اةمة اليةنَيكش لةبةر اةوة راثؤرتـةكاني ااسـايية تةقـدميي مةرهةعةكـةي     

زارةكش كة وةزارةت مستواي وةكو مستواياتي وةزيفيش وزارات لة مةهليسـةكة  خؤي بكاتش سبةي رؤذش من وة
بةرزترة وةكو وةزاراتش اةم وةزارةتة مادام مةرهةعةكةي اةجنومةن  وةزيرانةش راثؤرتةكـةي ثَيشـكةش بـة    

اـةم   اةجنومةني وةزيران دةكاتش دةمَينَيتةوة ليجاني ثةرلةماني هةيةش ليجاني ثةرلةمان دةتـوانَي سـةرداني  
مةهليســة بكــاتش كؤبوونــةوة  لةطــةَل بكــاتش موتابةعــةي بكــاتش يــةعين ثةيوةنــدي ثةرلــةمان لةطــةَل اــةم  
مةهليسةش من ثَيب واية دةبَي لة رَيي اةو ليجانة بَيتش نةك اـةم مةهليسـة تـةقرير تةقـدميي ثةرلـةمان و      

 .رااسةي اي ليب بكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرمووسوثاسش لَيذنة  ياسايي 
 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيب واية اَيسـتا قـةوانني خيدمـة  مـةدةني بـة بـَي اـةوةي اـةو ياسـايةش هـةبَيش لـة هـةموو هـةرَيمي              
كوردستان نافيزة وش لة هةموو دام و دةزطاكـان هَيبـةهَي دةكـرَيش هـةروةها اـةو تةعديالتـةي كـة بـة سـةر          

ةشدا هاتية لة هةرَيمي كوردسـتان هَيبـةهَي دةكـرَيش راسـتة بـة نيسـبةت ثلـة وةزيفيـةكان تؤزَيـك          قانونةك
دةستكاري كرايةش بؤية بة قةناعةتي من تةحصيل حاصلةش ثَيويست ناكات اَيمة لة قانوني خيدمة ايشارةت 

ؤي نـافيزةش بـةيم   بةوة بدةين كة ثَيويستة قانوني خيدمةي مةدةني تةنفيز بكرَيش ضـونكة اـةو قانونـة خـ    
ََ بة هَيبةهَي كردني اةم قانونة خيدمةيـةش نـةك    اةو االيةتةي كة دامةزراوة لةو دةزطايةش اةمة هةَلدةس

 .دام و دةزطاكاني تر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 اةوةي اامادة كراوةش اَيستا ااخري صيا ة بيخوَيننةوة بزانني ضي بةسةر هاتش هةمووي موَيننةوة هارَيكي
 .تر

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :الثامنة املادة
 :اآلتية املهامب وبالتنييق مع اجلهات املختصة او ذات العسقة اجمللس يتوىل 
واحلاجاة وبماا    واله ااءة  املهنياة  املعاايري  أاااس  وعلاى  العاماة  اخلدماة  يف والرتقياة  التعاي   وإعاادة  التعي  -2

 .را مع اختصارات اجملالس احمللية للو دات االدارية مع  قيق التوازن ب  احملافظاتاليتعا
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 .رام ايااات اخلدمة العامة و ديد واائل تن ييذا وتقييم ميتوى االجناز -1
 .فيها الرأت ابداء أو العامة الوظي ة شؤون وتطوير بتنظيم واالنظمة القوان  مشروعات اقرتاح -3
 .عامة وظي ة فيها مؤاية وكل بوزارة املرتبطة الغري واجلهات للوزارات الوظي ي لاهليه اعداد -2
 .اشغاهلا و و ع شرو  العامة الوظائف ليل وتوريف  -5
 .اخلارة بتدريب وتغذيل موظ ي اخلدمة العامة الييااات و ع -9
ئار االقلايم املختل اة وبا      و ع الييااات والضوابط اله يلة بتحقياق التاوازن با  عادد املاوظ   يف دوا      -2

 .اخلدمة املؤداة
 يف املعنية اجلهات اىل شغنها يف التوريات وتقديم العامة الوظي ة بتطوير املتعلقة والبحون الدرااات إجراء -8

 .االقليم
 يراذاا  الايت  والتورايات  التوظياف  لعملياات  املراجعاة  نتائج يتضمن اجمللس اعما  عن انوت تقرير اعداد -6

  لااسرئاااة  و ورئاااة برملاان كوردااتان    االقلايم  رئااااة اىل ورفعاا  العاماة  اخلدماة  مياتوى  رفاع ل  ارورية 
 .الوزراء

 برملاان  وئاااة  االقلايم  رئاااة  اىل ورفعاا  باوزارة  رتبطاة م غري جهة او وزارة كل عن انوت تقرير إعداد -11
 .العمل اداء  ين لضمان السزمة واملقرت ات التوريات يتضمن الوزراء  لسرئااة و كورداتان

 .لسقليم العامة املوازنة  من لدرجا باجمللس اخلارة املوازنة مشروع إعداد -11
 الرواتاب  ذيهال  با   التوازن بتحقيق املتعلقة املقرت ات وتقديم واال صاءات والدرااات امليو ات إجراء -11

 احلاد  و ديد االقتصادية واملعايري ماتواخلد اليلع وأاعار املعيشة تهاليف  وء يف العام املعيشي امليتوى وب 
 .العامة الوظي ة يف ال رد ملعيشة األدنى

 أو التحريارت  االمتحاان  أو باملقابلاة  تعييانهم  إعاادة  أو تعييانهم  املراد األشخاص مؤذست اختبار للمجلس -13
 مثبات  وظي ة يف اابقة خدمة لا َمن ذلك من وييتثنى ومؤذستهم ولياقتهم ر اتهم على للوقوف معًا بهما
 .الوظائف تلك من أكثر اشغاهلا املطلوب للوظائف املتقدم  عدد كان إذا اال عليا شهادة حيمل أو فيها
 .االذتمام بتعي  ذوت اال تياجات اخلارة يف الوظائف اليت تتنااب مع قدراتهم ومؤذستهم -12

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلة تكاية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نية؟ش بةِرَيزان بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة 
 .بة كؤي دةن  ثةسند كرا بؤ ماددةيةكي ترش دةست خؤش

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةش  ثَينجةم
 ثةيكةري ِرَيكخسنت
 : ماددة  نؤيةم لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددة  هةشتةم
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 :اةجنومةن لةم ثَيكهاتانة  دادَين ثَيكدَ  
 .فةرمانطةي كارطَيِري و داراي  و ياسايي:  يةكةم
 .فةرمانطة  توَيذينةوة و لَيكوَلينةوة  كارطَيِريي :  دووةم
 .فةرمانطة  ثةرةثَيدان  كارطَير  :  سَييةم
 .يةنةكاني ديكةي حكومةتفةرمانطة  هةماهةنط  و بةدواداضوون لةطةَل وةزارةتةكان و ال:  ضوارةم
 .نووسينطة  سةرؤك  اةجنومةن :  ثَينجةم

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 اخلامس ال صل
 التنظيمي اهليهل

 :اآلتية التشهيست من اجمللس يتهون(:  6) املادة
 .والقانونية واملالية االدارية الدائرة -أواًل 
 .االدارية والدرااات البحون دائرة -ثانيًا 
 .االدارت التطوير دائرة -ثالثًا 
 .االخرى احلهومية واجلهات الوزارات مع واملتابعة التنييق دائرة -رابعًا 
 .اجمللس رئيس مهتب -خاميًا 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 لَيذنة  ياسايي رةايتان؟

 
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مة هةندَيك طؤِرانكارميان لةسةر اةم ماددةية كرديةش لةسةر رؤشنايي اةو تة رياتةي كة لة هةيكةليـةتي  اَي
مواةسةسةكة كردمانش كة مودرْا  عـاميني و موستةشـارمان داخيلـي هةيئةتةكـة كـردش هـةم ببنـة اةنـدامي         

اةجنومةنــة بــنش بؤيــة  مةهليســةكة و هــةميش لــة هــةمان كاتــدا هةيئــةي كــارطَيِري و بــةِرَيوةبردني اــةم    
 :نةصةكة بةم شَيوةيةي لَي دَي

 :املادة التااعة
 :يتهون اجمللس من التشهيست االتية

 .دائرة الشؤون االدارية و املالية و القانونية -1
 .دائرة البحون و الدرااات االدارية -1
 .دائرة التطوير االدارت -3
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 .ت احلهومية االخرىدائرة التنييق و املتابعة مع الوزارات و اجلها -2
 .ميتشار اجمللس -5

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ماددة  هةشتةم بووش هةنايت نؤيةمت خوَيندةوةش لَيذنة  دارايي رةايتان؟
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن كرداةوةي لَيذنة  ياسايي خوَيندييةوةش بة ايتيفاق دروستمان كردش ثَيكةوة اامادةما
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير؟
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل تَيبينيةكاني لَيذنة  دارايني
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بورهان فةرموو بةِرَيزان كَي اةيةوَي لةسةر اةم ماددةية قسة بكات؟ش زؤر سوثاسش كاك
 :بةِرَيز برهان رشيد حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة رةاي منش دااريةيةك ايزافة بكرَي بؤ اةم ماددةيةش وةكو خاَلي شةشـةمش بـةناوي دااريةيـةك بـؤ شـواوني      
بةتاَلــةي موقةنةعــة زاايــدةن هَيــزي كــارش لةبــةر اــةوةي طــةورةترين موشــكيلةي اــةم حكومةتــةش بةتاَلــةي   

ختطايط  : ةعة و هَيزي كارةش اةطـةر بطةِرَينـةوة بـؤ مـاددة  هةشـتيشش لـة هةشـتةمش سـَييةمدا اـةَليَ         موقةن
: ، ثامناغ عليهاش مادةم تةختيَ شواوني وةزيفـةي عامـة اـةكات و    شؤون الوظي ة العامة و االشراف و الرقابة

ش م املختل ة وب  اخلدمة املاؤداة و ع الييااات والضوابط اله يلة بالتوازن ب  عدد املوظ   يف دوائر االقلي
لةبةر اةوةي بؤ تةسهيلي اةو دوو بِرطةية لة ماددة  هةشتش بـةراي مـن ثَيويسـت دةكـات كـة اـةم ياسـايةش        
طةورةترين موشكيلةمان وةك وك بةتاَلةي موقةنةعةية لةطةَل هَيزي كارةش دااريةيةكي بؤ بكرَيتـةوةش هـيض   

موقةنةعة ضةندةش عةدةدي هَيزي كار ضةندةش تاوةكو بتـوانني اَيمـة    نةبَي خؤمان بزانني عةدةدي بةتاَلةي
اةو وةختة لة رَيطاي وةزارةتي كاريشةوة بتوانني ضي بةرناري بـؤ موسـتةقبةلي وةزيفـة بـؤ دةوااريةكـانش      
وةك وك بــؤ تةســهيل كردنــي اــةو بِرطةيــةي مــاددة هةشــَش بِرطــةي ســَي و بِرطــةي هةشــتش زةروورة اــةو   

 .بَي وش زؤر سوثاسدااريةية هة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز شوان فةرموو
 :بةِرَيز شظان امحد عبدال ادر
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددة  نؤش كة بوو بة ماددة  هةشتش لة ثاش تة رياتش بِرطـة  يةكـةمش مـن دةبيـنب كـة قانونةكـة ايزافـة        
ــرةش االدارة ا    ــادة لَي ــتَيكي زي ــراوةش ش ــةش  ك ــة و االداري ــة     بمثابااةالي ــةو دوو هانيب ــةن ا ــوان داايم ــةش دي ديوان

: ، اادااغ دةطرَيتةوةش قانون ناطرَيتةوة بة ديـوانش بؤيـة مـن قانونةكـة مـن بِرطةيـةكي دي بـؤ ايزافـة دةكـةم         
شةرت نيـة موديريـةتي عـاميش     مديرية الشؤون القانونية يديرذا موظف  ارل على شهادة جامعية اولية،

االداريش  التطاوير َي موديرية بَيتش بِرطة  دووةم هيض تَيبينيب لةسةر نيةش بِرطة  سـَييةمش دااـرية   بَيش دةكر
تةتوير زؤر اةوةية وةكو دةَلَينش تةتوير لة ض ثَيك هاتووة؟ لة تةدريب و تةاهيل ثَيكهـاتووةش هـةر ناوةكـةي    

ةكـة شـةرحي بكةينـةوةش وةكـو بَلـَيني شـي       ش تةتويرادارة التدريب و التغذيال االدارت لَي بنَين باشةش بنووسني 
 .بكةينةوةش هةر اةو تَيبينيانةم هةبووش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز عيماد حممد فةرموو
 

 :بةِرَيز عماد حممد حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كرَيـتش بـةم شـَيوةية صـيا ة بكرَيـتش      سةبارةت بةم ماددةيةش ثَيشنيار دةكةم ماددة  نؤيةم و دةيةم دةمج ب
يتهون اجمللس من التشهيست االتية و يدير كل منهاا، مادير عاام  ارال علاى شاهادة جامعياة        : املادة التااعة

 :اولية على االقل و من ذوت اخلربة و االختصاص
 .الدائرة املالية  و االدارية و القانونية-1
 .اريةدائرة اال صاء و البحون و الدرااات االد-1
 .دائرة التطوير االدارت-3
 .دائرة التنييق و املتابعة مع الوزارات و اجلهات احلهومية االخرى-2
 .مهتب رئيس اجمللس-5

ــتش ضــونكة بةِرَيوةبــةري نووســينطة       ضــونكة لــة بِرطــة  دووةمــي مــاددة  دةيــةمش ثَيويســت ناكــات بينَي
فةرمانطةكاني هةيةش دووةميشش ضونكة بِرطـة    سةرؤكي اةجنومةنش هةمان ثلة و مةرهةكاني بةِرَيوةبةري

سَييةمي ماددة  دةيةمش ثَيويستة بضَيتة اةحكامة خيتاميةكان و بِرطة  ضوارةمي ماددةكة ديسـان زيـادة و   
ثَيويستة ايل ا بكرَيتش واتا اةطةر اةم سَي بِرطةية نةميينش اةبَيت اةم هةردووماددةية دةمج بكرَيت و بةو 

 .نيارم كردووةش سوثاسصيا ة  كة من ثَيش
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز لَيذنة  ياسايي فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بةوة  كة فةرمانطةكي ديكة بكرَيتةوة بة ناو  بةتاَلـة موقةنةعـة و اـةو هـؤرة شـتانةش مـن ثـَيب        
ََ لـةم اةجنومةنـةش بؤيـة بـة قةناعـةتي اَيمـة            و دير حباون واية دااـرية    اسـاتي ايـداري بـةم كـارة هةَلدةسـ

ثَيويست ناكات اةم دااريةية ايزافة بكرَيش بة نيسبةت مةسةلةي موديريةتي شواوني قانوني دابنرَيش اَيمة 
دةســـةيمتان داوة بـــة اةجنومةنةكـــة كـــة ايستيحداســـي موديريـــات بكـــاتش ايستيحداســـي اةقســـام بكـــاتش   

تيحداسي شوعةب بكاتش اةتوانَي و اةو دةسةيتة  هةيـةش اةطـةر ويسـَ موديريـةتي شـواوني قـانوني       ايس
ــيَ    ــة دةَل ــةوةش ك ــاتش هطــة ل ــوانَي  دائاارة الشااؤون املاليااة و االداريااة و القانونيااة  : ايســتيحداس بك ش خــؤ دةت

ةي هةيــةش بــة شــوعبةيةكي بكاتــة اــي قــانوني لــة زمــين موديريــةي عامــة  ديــوانش اــةوة ايمكانيــةتي اــةو 
نيسبةت دةرةكةش اَيمة لةطةَل دةرةكة ننيش ماددةي دة دامانِرشتووة لةسةر رؤشـنايي اـةو طؤِرانكارييـةي    
كة لة ماددة  ثَيشد كراوةش ثاشان كة دَيينة سةريش اةو وةختـة ةاـي خؤمـان دةبـي بـة نيسـبةت مـاددة دةش        

 .سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 َيش رةايتان لةسةر اةوة؟زياد بكراةو داارية  
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من طوك لةطةَل اةوة نينة هيض دااريةيةك زيـاد بكـرَيش لةبـةري اـةوةي اَيمـة تةقريبـةنش تةشـكيالتةكةش        
بكـرَيش دااـرية    تةصويتمان لةسةر كرديةش اةندامن لة اةجنومةن  ِراذةش بؤية اَيمة لةطـةَل اـةوةدا نـني زيـاد    

 .هةية هَيطاي اةوة دةطرَيتةوة كة ايشارةتي ثَي درا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةَلَيش لَيذنة  دارايي رةايتان؟
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةتـةش زؤر  هةمان رةاي لَيذنة  ياسييمان هةيةش اـةوةي باسـي لـَي كـرا بـة رةاـي مـن شـتَيكي تـةواوة و كيفا         
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير موداخةلةت هةية؟
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةطةَل بؤضوونةكةي لَيذنة  قانونيبش بؤ اـةوةي بطـوجنَي لةطـةَل اـةو ثَيكهاتـةي كـة لـة ثَيشـةوة بِريـاردراش          
شـوعةب و موديريـاتي فـةرعي بكرَيتـةوة لـة هـةموو اـةو بوارانـة  كـة هةيـةش سـةبارةت بـة              مةهال هةيـة 

مةسةلةي بةتاَلةي موقةنةعة و تةزةخومش اةركَيكة لةوانةية سَيش ضـوار موديريـات بطرَيتـةوةش ايشـي يـةك      
انةوة موديريةت نةبَيش هةم بوحوس و ديراسات و هةم تةتويري ايداري و هـةم تةنسـي  و موتابةعـةش ديسـ    

 .اةمة دابةش دةبَي بةسةر اةو موديرياتانةوة اةم ايشانةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  ياسايي و داراييش رابَ  ش درَيذ نية عينوانةكة؟
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة    ــةنها كردوومان ــ ش ت ــة نيســبةت رابَ ــي  و ا  : ب ــرة التنس ــةر    داا ــردووةش اةط ــا ك ــان ايل  ــةوةي ترم ــةش ا تابَ
 .ايجارزةمان ثَي بدةي ماددةكة دةخوَينمةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل اخلامس

 اهليكل التنظيمي
 : املادة الثامنة

 :ةيتهون اجمللس من التشهيست االتي :أواًل
 .دائرة الشؤون االدارية و املالية و القانونية -1
 .دائرة البحون و الدرااات االدارية -2
 .دائرة التطوير االدارت -3
 .دائرة التنييق و املتابعة -4
 .ميتشار اجمللس-2

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نيـة؟ش بـة كـؤي دةنـ  ثةسـند كـراش       بةِرَيزا كَي لةطةَلداية تكاية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ش سوثاسش كَي لةطةَلـدا  
 .اَيستا بؤ ماددة  دة لة اةصَلي ثرؤذةكة كة اةكاتة ماددة  نؤش فةرموون

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :لة دواي ضاككردن: ماددة  دةيةم لة اةسَلي ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددة  نؤ
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يةكــةم و دووةم و ســَييةم و ضــوارةمي مــاددة  دةيــةمي اــةم  اــةو فةرمانطانــة  بــة دةق لــة بةنــدةكاني  -1
ياسايةدا هاتوونش بةِرَيوةبةرَيكي طشَ بةِرَيوةيان دةباتش كة بةالي كةمةوة لـة بـواري ثسـثؤرايةتي خؤيـةوة     
بِروانامة  بةرايي زانكؤي بةدةست هَينا بَيش و لةوانة  خاوةن شارةزايي و ثسـثؤري و خزمـةتَيكي كردةنـي    

ساَل كةمد نيية كة بِروانامة  ماهستَيري بةدةست هَيناوة و لة  13ساَل كةمد نيية و لة  12ة هةية كة ل
 .ساَل كةمد نيية بؤ اةوةي بِروانامة  دكتؤراي بة دةست هَيناوة 11
نووســينطة  ســةرؤكي اةجنومــةنش فةرمانبــةرَيك كــة بــة ثلــةي بةرَيوةبــةر كــة بــة الي كةمــةوة خــاوةن    -2

 .يي زانكؤية بةرَيوةي دةباتبِروانامة  بةرا
 .اةجنومةن بؤي هةية رَيساي ثَيويست بؤ ااسان هَيبةهَي كردني حوكمةكاني اةم ياساية دةربكات -3
 .ميالكي اةجنومةنش بة ثَيشنياري اةجنومةن و بة راستاندني وةزارةتي دارايي دياري دةكرَيت-4

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (: 11) ملادةا

 ذيا من( العاشرة املادة من ورابعًا وثالثًا وثانيًا أواًل) البنود يف عليها املنصوص الدوائر يدير -أواًل
 اخلربة ذوت ومن االختصاص  ا  يف االقل على أولية جامعية شهادة على  ارل عام مدير القانون

 عشرة ثسثة( 13) عن قلوالت انة سيةعشرة(15) عن التقل فعلية خدمة ولا واالختصاص
 .الدكتورا  شهادة على للحارل انوات عشر( 11) عن والتقل املاجيتري شهادة على للحارل انة
 .األقل على أولية جامعية شهادة على  ارل مدير بدرجة موظف اجمللس رئيس مهتب يدير -ثانيًا
 .ونالقان ذيا ا هام تن يي لتيهيل السزمة االنظمة إردار للمجلس -ثالثًا
 .املالية وزارة ومصادقة اجمللس من باقرتاح اجمللس مس  حيدد -رابعًا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  ياسايي رةايتان؟
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةش بؤ تةنسـي ي  ثَيش اةوةي رةايمان بدةينش موقتةرةحَيكمان هةية اةطةر لَيمان قبوَل بكةنش اةويش اةوةي
هةيكةليةتي اةو دةزطايةش اَيمـة ثَيشـان لـة مـاددة ضـوار هةيكةليـةتي تـةنزيب و االيـةتي عةمـة ان دانـاوةش           
مــودةراي عاميمــان دانــاوةش ثــَيش اــةوة  اَيمــة هةيكةليةتةكــة يــان هةيكــةلي تــةنزميي لــة ثَينجــةم اي ــرار 

فةصَلي سَييةمش قانونةكة زؤر بـة مونةسـةقي    بكةينش بؤية بة قةناعةتي من فةصَلي ثَينجةم بضيتة هَيطاي
دَيتة دةرَيش يةكَيكيان كة ثةيوةندي هةية بة هةيكةلي تةنزمييش اةوةي تريان بة هةيكةليةتي مـةهليي و  

 .االيةتي عةمةل
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةو موقتةرةحـةي  باشةش بةيم هارَي با فةصَلةكة تةواو بَيتش كةي موناقةشة لةسـةري تـةواو بـووش اـةوها اـ     
 .هةنابت اةكةينش اَيستا بةردةوام اةبني لةسةر موناقةشة و رةايتانش فةرموون

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ماددة  نؤيةم بةم شَيوةي لَي دَيش دواي صيا ة كردني
، يف املادة العاشرة من ذيا القانون، (غاوآل و ثانيا و ثالثغ و رابع)يدير الدوائر املنصوص عليها يف البنود - أ

 .مدير عام  ارل على شهادة جامعية على االقل يف  ا  االختصاص و من ذوت اخلربة و اله اءة
 .يدير مهتب رئيس اجمللس موظف بدرجة مدير  ارل على شهادة جامعية اولية على االقل - ب

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةِرَيز لَيذنة  دارايي؟
 :خورشيد امحد سليب بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةم طؤِرانكارية بة ايتيفاق كرا لة بةيين اَيمة و لَيذنة  ياسايي
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير؟
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل ِراي هةردوو لَيذنةم
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .بةِرَيز كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة ثَيمان واية ايَدادي نيزامي داخيلي و اةوانة بضَيتة اةحكامي خيتاميش بؤية اَيمة لة زمين هةيكـةلي  
 .شمان هَينا وش زؤر سوثاستةنزميي نةمانهَيناوةش لةطةَل يةكش دووش ماددةي ايزافي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةرَيزانش اةنداماني ثةرلـةمانش كـَي اةيـةوَي لةسـةر اـةم ماددةيـة قسـة بكـات؟ش فـةرموو ناوتـان بَلـَينش اـةم             
امحـد وةرتـَيش طـوليزارش بـةيانش اـاراسش بَيريظـانش فـةرموو        .بةِرَيزانة اةيانةوَي موداخةلة بكـةنش سـيوةيلش د  

 .سيوةيل خان
 :عثمان امحدبةِرَيز سيوةيل 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

( أ)بِرطــةي  خاميااغ،بــة نيســبةت اــةو ماددةيــةش وا بــزامن اةولــةن زيــادةش لةبــةر اــةوةي لــة مــاددة  ضــوارش    
تةعديلَيكي تَيدا كراش اةوةي شةهادة و سـايني خزمـةت و شـَ وا ديـار نييـةش اـةوة يـةكش دووش بةنيسـبةت         

) يدير الادوائر املنصاوص عليهاا يف البناود      :اوآلوالحةزةك بكةنش راثؤرتي لَيذنة  ياساييش راثؤرتيش اةطةر م
نقال  نووسـيتتانش   ثالثاغ بةندةكانتان تَيـدا ديـاري كرديـةش بـةيم لـة       من املادة العاشرة،( اوال، ثانيا، ثالثغ، رابعغ

ش واتا اةطةر يةك الغاء ذي  ال قرة: ان نووسيتت رابعغش لة ذي  ال قرة اىل مادة ميتقلة  من اال هام اخلتامية
يدير الدوائر املنصوص عليها يف البناود  : دةبَي بنووسني اوآلن ل بَيت و يةكَيك ايل ا بَيت لةو فةقةرةيةش لة 

ش يةك ن ل بَيت و يةكَيك ايل ا بَيتش وا بزامن تَيدا نانووسرَيش لـة فةقـةرةي   ثالثا و رابعاضونكة اوال و ثانيغ، 
ش موستةقل  من اال هام اخلتامية، ان ذي  املادة تتناو  تشهيست اجمللس: نةقلي دةكةنش نووسيتتانكة  ثالثغ

نـازامن علـ  اسـاس     ثالثاغ، بَيش لةوةي راثؤرتي لَيذنة  ياسايي هيض لة اةحكامي خيتـامي تَيـدا نـةبووش ف ـرة     
 .ماددةيةكي موستةقيلة بةس تَييدا نةبوو لة راثؤرتةكةيان وش زؤر سوثاس

 :ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .امحد فةرموو.دةست خؤشش بةِرَيز د
 
 (:وةرتي)امحد ابراهيب علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةاَل من يةك تَيبينيب هةبوو لةسةر موستةشاري مةهلييش كة اةطةر لَيرة اايا هَيطاي مةكتـةبي  رةايسـي   
و مةكتةبي رةايسي مةهليي هةية لةطةَل موستةشاري مةهليي دةطرَيتةوةش يان رةايسي مةهليسي هةية 

 موظاف خؤيش ضونكة لة فةقةرةي دووةمش كاك شَيروان هةر اةوةي خوَيندةوةش يدير مستشار رايي اسلـي  
بدرهة مدير عام حاصل عل  شهادة هامَية اولية عل  االقلش يةعين لَيرةدا كة موستةشاري مةهليي زياد 

يي لة خامسا اةو هَيي اةطرَيتـةوةش يـان اـةويش اـةمييَن لـة هَيـي خـؤي؟ش        كراوةش مةكتةبي رةايسي مةهل
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سش بةِرَيز طوَليزار خان فةرمووسوثا
 :بةِرَيز طوَليزار قادر ا اعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي لَيذنةي ياسايي دةكةمش كة ثَيويست دةربارة  ماددةي دةيةم لة اةصَلي ثرؤذةكةش لة بِرطة  يةكةم ثشتطري
ناكات ساَلي خزمةتي بةرَيوةبةري طشَ فةرمانطةكة لَيرةدا باس بكرَيش بةَلكو تةنها ااماذة بـةوة بكـرَي كـة    
بةِرَيوةبةرة طشتييةكان كة خاوةني بروانامة  بةرايي بَيتش بِرطة  سَييةم بطوازرَيتةوة بؤ مـاددة  سـَييةمش   
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س لـة ثَيكهاتـةكاني اةجنومـةن دةكـاتش نـةك دانـاني ثـةيِرةوي نـاوةخؤي اةجنومـةنش          ضونكة اةم ماددةية با
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز بةيان اةمحةد فةرموو
 :بةِرَيز بةيان امحد كؤضةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

االااتعانة بايوت   للمجلـي  : ية بـَينت تةنَي من ثَيشنيارَيكي هةي كو ايزافةيةكيان بكةينش اةويش بـةو شـَيوة  
 .ش طةلةك سوثاساخلربة و االختصاص يف اعداد الدرااات و البحون املتعلقة يف شؤون الوظي ة العامة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةِرَيز ااراز حسني فةرموو
 :ااراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةية اَيستا لة حكومـةتي هـةرَيب كـة بـةرةو تةرشـي ي ايـداري اـةِرواتش اةوةنـدة          لة راستيدا بؤضوونةك ه
تَيبيين اةكةمش لة اةصَلي ماددةكة ماددة  ضوار لةطةَل اةم ماددةي اَيستا اةصَلي ماددةي نـؤش اةطـةر بـَيني    

عام بؤ مودير  11سةيري اةو تةشكيلة ايدارية بكةين بة مةهليي و بة هةيكةلي تةنزمييةكةوةش نزيكة  
مودير عاممان هةبَيش لة راستيدا اةوة تةزةخومَيكة لة وةزاايفي عوليا بة نيسبةت اـةو ايـدارةش نـازامن     11

اةطةر طؤِرانكاري لَي كرابَيش لةبةر اةوة بؤضووني من واية لة هةيكةلي تةنزمييةكة و تةشكيالتي هةيكةلي 
ااريةيـةش دةرهـةي مـودير بـَي نـةك دةرةهـةي       تةنزمييش اةوانة  كة بةرثرسـي اـةو دااريانـةن اـةو ثَيـنج د     

 مودير عامش سوثاسش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيز ديار بوو لة دةرةوة بوويش تةرشي  كراش بووة ضوارش كةم كرايةوةش سوثاسش بةِرَيز بَيريظان سةرهةن  
 .فةرموو

 :بةِرَيز بَيريظان ا اعيل سةرهةن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش لـة بةشـي اةركـةكاني اـةم اةجنومةنـة اةوةيــةش      للمجلاس ارادار االنظمااة  : عةرةبيةكـة  كـة دةَلـيَ    لةطـةلَ  
ثَيويستة ِرَيساي تايبةت دابـةزرَيش يـةعين دةبـَي ثَيويسـت بَيـت نـةك هـةر تـةنها بـؤي هةيـةش دةبـَي بَلـَيني             

 .م ياسايةش زؤر سوثاسثَيويستة ِرَيساي تايبةت هةبَي بؤ ااسانكاري و هَيبةهَي كردني حوكمةكاني اة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس بؤ هةنابتش بةِرَيز لَيذنة  دارايي؟
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةو تَيبينيانة  كة هةبووش بةراسَ اةو تةعديلـةي اَيمـة ايتيفاقمـان لةسـةر كـرد وا بـزامن شـتَيكي باشـةش         
اَيستا كراش دةبَيت بة ثَيي اةو طؤِرانكارية وةكو خاي رَيـك مرَيـتش راسـتة اَيمـة لـة      ضونكة طؤِرانكاري ثَيش 

بَيـتش مـن لَيـرة      ارل علاى شاهادة اولياة جامعياة    ثَيش اَيستاش باسي اةوةمان كرد كة مودير عام دةبَيت 
وةخؤ و يــان تــةنها وةكــو تيكرارَيكــي موفيــدةش زةرةري تَيــدا نيــةش اةمــة لــة زمــين ثــةيِرةو و ثرؤطرامــي نــا   

تةعليماتي اةوةي كة دةردةكةنش سةرؤكي اةو دةزطاية دةتوانَيت مةكتةبةكة  خؤي رَيك بيةخيت بة ثَيـي  
اةو دةسةيتةي كة هةيةتيش اةمما بؤ مةهليي كة بؤي هةية ايستيَانة بـة خـةَلكَيكي دةرةوةي مـةهليي    

هيمة  تةتوير و موتابةعة و ديراسات بكات بؤ اةوة  اةمة شتَيكي زؤر تةبيَي  و عاديةش ضونكة اةوان مو
حةمتةن يان خةبري و شارةزاي خؤيان دةبَيتش يان اةتوانن ايستيَانة بة هةندَي شةريكات و كةرتي تايبةت 
بكةن بؤ اامـادةكردني هةنـدَي داتـا و ايحصـااات كـة ايسـتيفادة  لـَي بكـةنش بـة نيسـبةت اـةوة  كـة كـاك              

تةرشـي َيكي بامشـان كـردووة ثـَيش اَيسـتاش ايحتيمالـة هـةنابي لَيـرة          ااراس باسي لَي كردش وا بـزامن اَيمـة  .د
نةبووش اةو دوو خاَلة  ماية سَييةم و ضوارةمش ثَيمان باشة اةوة بضَيتة اةحكام خيتاميةش ضـونكة عيالقـةي   

 .لةطةَل اةو بابةتةي اَيستا نيةش زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كاك شَيروان
 :َيروان ناصح حةيدةريبةِرَيز ش

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اــةو راثؤرتــة  اَيمــة تةقــدميمان كرديــة لةطــةَل اــةو ماددةيــةي كــة ثَيشــنيارمان كرديــة هــةردووك يــةك     
دةطرَيتةوةش هيض خيالفمان نيةش لةبةر اةوة  لـة فةقـةرةي يةكـةم حـةزئ سـةنةواتي خيدمـةمان كرديـة و        

كرديـةش اـةوةمان بـؤ زةوابيتـة طشـتيةكة هَيشـتووتةوةش صـيا ةكةمان        لَيرةش حةزئ سةنةواتي خيدمـةمان  
لةسةر اةو اةساسة كرديةش بة نيسبةت موديري مةكتةبةكةشش بةهَيمان هَيشتية لةبـةر اـةوةي دةرةهـة     
موديرةش حةتا اةطةر ايل اشي بكةينش يةعين مةهليي دةتوانَي بة نيزامـي داخيلـي اـةم مةكتةبـة دروسـت      

بـــؤ دابـــيَنش بـــةيم لةبـــةر اـــةوة  لـــة ثرؤذةكـــةدا هـــاتووة و اَيمـــةش لـــة ثرؤذةكـــة   بكـــات و موديريشـــي 
هَيشتوومانةتةوةش بة نيسبةت اةنزمية  داخيلـيش اَيمـة ثَيمـان وايـة لـة اـةحكامي خيتـامي باسـةكة بكـرَي          

كامي باشةش نةوةك لة هةيكةلي تةنزمييش اَيستا اَيمة موقتةرةحَيكمان هةيةش كة فةصَلي ثَينجةم ببَيتة اةح
 .خيتاميش سيََش ضوار ماددةمان هةية وش يةكش دووةكي موقتةرةحة و يةكش دووةكيان ثرؤتؤكؤلية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاسش هةنابي وةزير؟
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اةندامي مةهليسةكةنش ِراستةوخؤ ايدارة  موديري دةوااريةكـان  اَيمة لة ثَيشةوة بِريارمان داش اةوانة  كة 
يتوىل اعضااء اجمللاس   : بنش لةبةر اةوة بؤ ااسانكاري زياتر و بؤ اةوة  ايَادةش نةبَيتةوةش دةتوانني وا بَلَين

ةهاوز  ش اةو كاتة ثَيويست ناكات بَلَيني مودير عام و شهادة و اةوانةش يةعين تادارة الدوائر التابعة للمجلس
 .اةو ايَادة  اةوة دةكةينةوةش ضونكة سيفاتةكان لة ثَيشةوة هني كردووةش يةعين بؤ ااسانكاري زياتريش

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش اةنداماني ثةرلةمانش اَيستا كَي اةيةوَي موداخةلة بكات با ناوي بنووسنيش داواي لَيبوردن دةكةينش 
 .ياسايي ااخري صيا ة  موَيننةوةان كردش تةواو بووش لَيذنة  راستة اةو بةِرَيزانة قسةي
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةنــدَي لــة بــةِرَيزان اةنــداماني ثةرلــةمان ايشــارةتيان بــةوة دا كــة مةســةلةي مــودير عــام ايشــارةتي لــة      
نابي وةزيـر اـةم صـيا ةمان داِرَيشـت بـؤ اـةوة        ماددةكاني ثَيشـوو ثَيـدراوةش بؤيـة بـة تةنسـي  لةطـةَل هـة       

بتوانني اةعزاي مةهليي ضؤن ايدارةي دةوااريةكان دةكاتش بؤية صيا ةي ماددة  نؤيةم بـةم شـَيوةيةمان   
 :كردووة

يف املاادة الثامناة   ( اوال وثانياا وثالثاا ورابعاا   )يتوىل اعضاء اجمللس، ادارة الدوائر املنصوص عليها يف البنود : اوال
 .ذيا القانونمن 
 .األقل على أولية جامعية شهادة على  ارل مدير بدرجة موظف اجمللس رئيس مهتب يدير :ثانيا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانش كَي لةطةَلداية تكاية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ش زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نية؟ش بة كـؤي دةنـ  ثةسـند    
 .كراش بؤ ماددة  تر فةرموو

 :شَيروان ناصح حةيدةري بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةو موقتةرةحة  كة لة سةرةتا ايشارةك ثَيـداش ثـَيش اـةوة  بضـينة سـةر ماددةكـة اةطـةر بكـرَي فةصـَلي          
سَييةم و فةصَلي ثَينجةم هَيطايةكانيان ااَلوطؤِر بكةنش اةويش بة تةصويت دةبَيش داوا لة هةنابتان دةكةين 

 .رَيتة تةصويت وش زؤر سوثاساةو فةقةرةية بد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةايتان ضية بةِرَيزان اةندامان ثةرلةمان لةسةر اةو ااَلؤطؤِرية؟ش دوو كةس هةيةش كاك عومةر نـورةديين و  
 .كاك عومةر هةوراميش فةرموون

 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محدامني خدر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ماددةيـة بطـؤِرينش دةبـَي ديسـان ايَـادة  صـيا ةي بكةينـةوةش ضـونكة ااماذةمـان ثَيـداش           اةطةر شـوَيين اـةم   
 .فةقةرة  يةكةم و دووةم و سَييةم لة ماددة  ثَيشووترش كةواتة دةبَي ديسان اةوة ضارةسةر بكرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نييةش كاك عومةر هةورامي فةرمووعيالقةي بةوةي 
 :ةوراميبةِرَيز عمر صدي  ه

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .....هةر هةمان تَيبيين بةِرَيز كاك عومةر نورةديينش اَيمة لةم ماددةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش دانيشــةش اَيسـتا اةخيةينــة دةنطدانـةوةش كــاك شـَيروان بــة دةقي ـي بيلَيــةوة تـا بيخةينــة      ؤنـا دانيشــة اـةت  
 .دةنطدانةوة

 :يدةريبةِرَيز شَيروان ناصح حة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة            ــَييةم ك ــاي فةصــَلي س ــَيتة هَيط ــةش بض ــةلي تةنزميي ــة هةيك ــةم ك ــةين فةصــَلي ثَينج ــنياز دةك ــة ثَيش اَيم
 .هةيكةليةتي مةهليي و االيةتي ايش كردنة

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ش بـة كـؤي دةنـ        بةِرَيزان كَي لةطةَل اةو ثَيشنيارةية دةسَ بةرز بكاتةوة؟ش زؤر سوثاسش 
 .ش فةرموون11لة اةصَلي ثرؤذةكة كة اةكاتة ماددة   11ثةسند كراش زؤر سوثاسش اَيستا بؤ ماددة  

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 11لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددة   11ماددة  
 .لةطةَل حوكمةكاني اةم ياساية ناكؤك بآ كار بة هيض دةقَيكي ياسايي ناكرم طةر

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  ياسايي؟
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةبـَي فةصـَلَيك دةستنيشـان بكـةين بـة فةصـَلي ثَينجـةمش        : ثَيش اةوة  بضينة سـةر اـةو بِرطةيـةش اةوةلـةن    
للمجلـيش  : دوو ماددة  ايزافيمان هةيـةش يةكـةميان اةوةيـة   : ةكش دووةمنيبةناوي اةحكام خيتاميش اةمة ي
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للمجلاس ارادار   اةوة اي نيزام داخيلي بوو كـة ايحالـة  اَيرةمـان كـردش ثَيويسـتة لَيـرة هَيطـاي بكةينـةوةش         
 .ش اةوة يةك لة ماددةكانةاالنظمة السزمة لتيهيل تن يي ا هام ذيا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير رةايتان؟
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل تَيبينيةكةي لَيذنة  ياساييبش ذمارة  فةصَلةكة شةشةش نةك ثَينج
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ةية؟لَيذنة  ياسايي رةايةكةتان موَيننش لَيذنة  دارايي موالحةزةتان ه
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة لةطةَل رةاي لَيذنة  ياسايينة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون لَيذنة  ياسايي
 
 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش اـةوةش   لتياهيل تن ياي ا هاام ذايا القاانون     للمجلس اردار االنظمة السزماة  ماددةكة بةم شَيوةية دةبَيتش 
 .دةبَيتة بةشَيك لة فةصَلي شةشةم كة اةحكامي خيتامية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان لةسةر اةم بؤضوونة كَي موداخةلةي هةية؟ش كاك حممد شارةزووري فةرموو
 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد امحد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ياسـاكاني ديكـةش بـة تايبـةت ياسـاي وةزارةتـةكان كـة دةرمـان كـردووةش ِرَيطامـان بـة وةزيـر داوة كـة              اَيمة 

دةســةيتي هــةبَي لــة خــارجيي وةزارةتةكــةي خــؤيش يــان لــة خــارجيي هةيئةتــةكان ايستيشــارة بــة خــةَلكي     
وَينَيكدا اامـاذة  موختة  بكاتش بةيم اةم قانونةي كة دةرمان كردووةش دةستةيةكي زؤر طرنطةش لة هـيض شـ  

بةوة نةدراوة رةايسي اةم ليستة بتوانَي ايستيَانة بة خوبةرا بكاتش بيهَينَيتة مةهليي و ايستيشارة  ثَي 
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بكاتش بؤية من ثَيشنيار دةكةم لةطةَل اةو ثةيِرةوة بِرطةيةكي بؤ زياد بكرَي كة رَيطة بة رةايسي مـةهليي  
 .بدات ايستيَانة بة خوبةرا بكاتش سوثاس

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سوثاسش كاك نةرميان فةرموو
 :بةِرَيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

منيش ثشتطريي لةو رةايةي كاك حممد شـارةزووري دةكـةمش ثَيويسـت دةكـات لـة دواي سـَييةم لـة ماددةكـةش         
ةكي تـري بـؤ زيـاد بكـةين و بيكةينـة      بِرطةيـ  للمجلس ارادار االنظماة السزماة لتن ياي ا هاام ذايا القاانون،       

اسلـيش بؤيـة مـن ثـَيب وايـة اـةوة زةروورةش        للمجلس االاتعانة باخلرباء و املختص  لتحقيق اذدافضوارةمش 
 .بؤية اةوة ايستيَانة ثَيويست دةكات لة خيربةكان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ فةرموو
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
 .من ثَيب واية مةهليي ناتوانَي اةنزمية دةربكاتش دةتوانَي تةعليمات دةربكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسش بة دروسَ اةوة  كاك كاردؤ دروسـتةش نيـزام دةتوانيـت دابنَيـت و بـة تـةعليمات دةري بكـاتش        
للمجلاس  دةنطدانش ِرةنطة زةلـةت ليسـان بـووبَيش خـؤي     كاك شَيروان ااخري صيا ة موَينةبؤ اةوةي بيدةينة 

ش لةبةر اةوة  اةنزميـة لـة اةجنومـةني وةزيرانـةوة     اعداد االتظمة السزمة لتيهيل تن يي ا هام ذيا القانون
 .ثةسند دةكرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َلـة دةسـت بـةرز بكـات؟ش زؤر     بةِرَيزان كـَي لةطةَلـة؟ش اـةو ثَيشـنيارة  كـة كـاك شـَيروان خوَينـدي؟ش كـَي لةطة         

 .سوثاسش كَي لةطةَلدا نية؟ش اةويش بة كؤي دةن ش فةرموون بةردةوام بن
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةيةكي ايزافيمان هةية اةويش اةوةية

 (.للمجلس ااتحدان او الغاء او دمج مديريات او شعب او اقيام عند االقتضاء
 :ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 بةِرَيزانش لَيذنة  دارايي رةايتان؟
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة لةطةَل اةو رةايةينة هةنابي سةرؤكي ثةرلةمان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان كَي موداخةلةي هةية؟ كاك نةرميان و سيوةيل خان فةرموون
 :نةرميان عبداهلل قادر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةطةر اَيمة بَيت و اةم دةسةيتة  بدةينة مةهليسةكة كة هةتا اةتوانَي موديرياتي تر دروست بكاتش اةوة 
لة هةيكةلةكة دَيتة ذوورةوةش اةو موديريانة دةبنة عوزو لة مةهليسةكة و اةو كاتـة ذمارةكـة زيـاد اـةكات     

 .تبةو شَيوةية بَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سيوةيل خان فةرموو
 :عثمان امحدبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
او دمجش لَيرة نووسراية للمجلـيش نـاكرَي    ااتحداناَيمة لة ياساكاني دي نووسيمان اةطةر وةزير بَيش للوزير 

 .بَلَين لرايي اسلي؟ش سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شَيروان فةرموو كاك
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت موديرياتش شـتَيكي ايَتياديـة لـة زمـين هةيكةليـةتي هـةر مواةسةسـةتَيك دةسـتكاري بكرَيـتش          
ي اةوانة نابنة عوزو لةو اةجنومةنةش ضونكة اةوانة سيفةتيان سيفةتي مودير عاميان هةيةش اةوانة سيفةت

مودير عاميان نيةش تةنها سيفةتي موديريان هةيةش اةمة يةكش اةوةي ترش بة قةناعـةتي مـن هـةر اةوةنـدة     
بوو اةو ثرسيارةش لؤ مةهليسي بطةِرَيتةوة باشدةش نةك لؤ رةايسي مةهليي و لةوَينـدةري قـةراري لةسـةر    

 .دةدةين لة بؤ دةستكاري كردني هةيكةلياتي ناو دةزطاكة
 :ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي

 .ااخري صيا ة موَيننةوةش فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.للمجلس ااتحدان او الغاء او دمج مديريات او شعب او اقيام عند االقتضاء
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

طةَلدا نيـة؟ش بـة كـؤي دةنـ  ثةسـند كـراش       بةِرَيزان كَي لةطةَلة تكاية دةسَ بةرز بكات؟ش زؤر سوثاسش كَي لة
 .بةردةوام بنش فةرموون

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةربووني   ــاية دوا  تَيثـ ــةم ياسـ ــةرم    (61)اـ ــة  فـ ــة رؤذنامـ ــةوة  لـ ــة بآلوكردنـ ــةوةد رؤذ لـ ــااَ  )نـ وةقـ

 .دا هَيبةهَي دةكرَيت (كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .روان ليذنةي ياساييكاك شَي
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :رؤذش و صيا ةكةش بةم شَيوةية بَيت 91رؤذ زؤرةش بؤية ثَيشنياز دةكةين ببَيتة  61اَيمة ثَيمان واية 

 (.كورداتان وقائع) الرمسية اجلريدة يف نشر  تاريخ من يومًا( 91) مضى بعد القانون ذيا ين ي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير؟
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لةطةَل بؤضوونةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزانش اةندامانش كَي اةيةوَي موداخةلة بكات؟بَيريظان سةرهةن  و سيوةيل عو ان فةرموون
 :َيز بَيريظان ا اعيل سةرهةن بةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رؤذ باشةش سوثاس 91رؤذ زؤرة و  61من ثشتطريي لَيذنة  ياسايي دةكةمش 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش سيوةيل خان فةرموو
 :عثمان امحدبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رؤذ بَيـتش هـةتا ثةسـند دةكـرَي و دةبَيتـة       61ةكةمش لةبةر اةوة  اةطةر منيش ثشتيواني لَيذنة  ياسايي د

 .هةزار كةسةكةش تةعني نابَيش سوثاس 15ياسا و هةتا هَيبةهَي دةكرَيش ساَلَيكيش تةواو دةبَي و 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .لَيذنة  ياسايي فةرموون
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما
تةبيَي اةو دةزطاية ثَيويست بة تةشكيالت دةكاتش هةتا تةشكيالتي بؤ دادةنرَيش دةزطايةكي تازةيةش وةخَ 

ــة اَيمــة   ــتش بؤي ــة    61دةوَي ــووش بؤيــة كردمان ــة   91رؤذةكــةمان ثــَي زؤر ب رؤذ  91رؤذش وا بــزامن اةطــةر ب
 .دابةزرَي زؤر باشة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير؟
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.ز دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 15هةزارةكة ضاوةِرَيي اةو مةهليسـة ناكـاتش    15بةس تةوز َيك لةبةر اةوة  هةلسةكة بآلودةكرَيتةوةش 

 .نونةهةزارةكة دةست بةكار دةبَيش حكومةت كؤمةَلَيك رَينمايي داناوة كة اةطوجنَي لةطةَل روحي اةم قا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز اَيستا ااخري صيا ة موَينةوة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.وقائع كورداتان)يومًا من تاريخ نشر  يف اجلريدة الرمسية ( 91)ين ي ذيا القانون بعد مضى 

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثةسـند كـراش    ايـة دةسـَ بـةرز بكـات؟ش زؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ش بـة كـؤي دةنـ            كَي لةطـةَل دايـة تك  
 .فةرموو بةردةوام بن

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رةنطة لة اةجنامي ايزافة كردني اةو دوو ماددةيةش اةو ماددانة  اةخري تةسةلسولةكاني طؤِرانكاري بةسـةر  

 :وة هةنابي سكرتَيري ثةرلةمان دةبَي ااطاداري اةو مةسةينة بَيش اَيستا دةضينة اةسباب موهيبةدابَيش اة
 املوجبة األاباب

 دوائر يف العمل تطوير مهمتها مؤاية وتشهيل العامة الوظي ة شؤون وتنظيم املؤايات دولة بناء أجل من
 وإعادة التعي  يف اله اءة معايري و مان ياديةواحل العدالة وتغم  اليليمة واالاس القواعد وبلورة االقليم
 .القانون ذيا شرع فقد ،والرتقية التعي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 لَيذنة  دارايي تَيبينيتان؟
 

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة هيض تَيبينيمان لةسةر نيةش لةطةَل دةقي ماددةكةينة

 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر

 لَيذنة  ياسايي؟
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لةطةَل دةقي اةسبابي موهيبةين وش هيض موالحةزةمان نية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةنابي وةزير؟
 :وةزيري رؤشنبريي و الوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
س لة بؤ تةشكيل مواةسةسةش بيكةين بة تةشكيل مةهلييش ضـونكة خـؤي مةهليسـة بـؤ اـةوة  طرفـت       بة

 .بكرَيت بة مةهليي ةدروست نةبَي لة ثَيناسةكةش يةعين لة هياتي مواةسةس
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةكـاني و  بةِرَيزان كَي اةيـةوَي لةسـةر اـةوة قسـة بكـات؟ش كـةس نيـة؟ اَيسـتا طشـت ثرؤذةكـة بـة طشـت             
بةوانة  ايزافة كرانش لةطةَل اةسباب موهيبة دةخةينة دةنطدانش كَي لةطةَل داية تكاية دةسَ بةرز بكات؟ 
زؤر سوثاس بؤ اَيوة  بةِرَيزش كَي لةطةَلدا نية؟ش بـة كـؤي دةنـ  ثةسـند كـراش اَيسـتاش ثـرؤذة ياسـاي ِراذة          

خؤشـي لـة اَيـوة  بـةِرَيز اةنـداماني ثةرلـةمانش لـة         طشَ لة هةرَيمي كوردستانش اةمِرؤ ثةسند كراش دةست
طشت ليست و فراكسيؤنةكان يةكةش يةكة اةكةينش زؤر هيالك بوونش زؤر بة دَلسؤزي كارتان كرد بـؤ اـةوة    
هةرَيمي كوردستان اةم ياسايةي هةبَيت كة خزمةتي هةماوةري كوردستان بكاتش بؤية ثريؤزبايي لـة طشـت   

لة طشت دانيشتوواني بـة طشـت ثَيكهاتـةكانيش كـة اـةمِرؤ ثةرلـةماني كوردسـتان         خةَلكي كوردستان دةكةينش
كـاوة اةكـةينش كـة لةطـةَلمان زؤر     .اةم ياسايةيان ثةسند كرد بؤيانش دةست خؤشي لة هـةنابي وةزيـر كـاك د   

بؤضــووني بةســوودي ثَيشــكةش كــردش ســةركةوتوو بــَيش ثريؤزبــايي لــة حكومــةت  كوردســتان و طشــت دام و   
ني اةكةين و تةمةنا اةكةين خةَلكي كوردسـتان بـة شـَيوةيةكي حـةزاري و بـة يةكسـاني سـوود لـةم         دةزطاكا
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ياســاية وةربطــرَي و بكرَيتــة بــابي هَيبــةهَي كــردن و بــة خواتــان اةســثَيرين و كؤتــايي بــة دانيشــتنةكةمان 
 . داهاتووش خوا ثشتيوانتان بَيتاةهَينني تاكو ااطادارتان دةكةينةوة بؤ دانيشتين

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز ا اعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      هَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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