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  (2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
22/9/2222 رَيكةوتي شةممةسَي   

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   21/9/2111رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (3)كاتذمَير   
بـةِرَيز فرسـت د ـد عبـدار سـكرتَيري      , جَيطـري سـةرؤو و   ارسـنن بـايز اعاعيـ    .دبة سةرؤكايةتي بـةِرَيز  

 .ي خؤي بةست( 2111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(2)دانيشتين ذمارة , ةرلةمانث
 :بةرنامةي كار

ي 1992ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 21)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك
خـولي   ي(2)ي درا دانيشـتين ذمـارة  ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بـةم شـَيوةية    دا 21/9/2111ي ثاش نيوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي    (3)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو طفتوطؤكردني ثر ٍِؤذة ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي - 1

كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة  ي ياساي باجي دةرامةت لةهةرَيمي كوردستان،2117ي ساَلي (22)ذمارة
 .ثَيشكةش كراوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خولي سَييةمي هةَلبذاردن، ساَلي سَييةم، خولي ، بةناوي طةلي كوردستان

ي (1)، بةثَيي حوكمةكاني بِرطةي 21/9/2111ِرؤذي دانيشنت ( 2)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت
ي  ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، 1992ي هةمواركراوي ساَلي (1)لةثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة( 21)ماددةي

ي خولي سَييةمي هةَلبذاردن (2)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة
 :بةم شَيوةي خوارةوة بَيت 21/9/2111شةممة، ِرَيكةوتي  سَي ةرؤ، رؤذيي ثاش نيو3لةكات 

ي (22)بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو طفتوطؤكردني ثر ٍِؤذة ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة-1
ي ياساي باجي دةرامةت لةهةرَيمي كوردستان، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش 2117ساَلي 
 .كراوة

ليذنةي دارايي و ياسايي بابفةرموون بَينة جَيطاي خؤيان، بةخَيرهاتين جةنابي وةزيري دارايي و 
 .هاوةَلةكاني دةكةين، بةخَيربَين، بةخَيرهاتين مامؤستا سةعديش دةكةين، كاو عةوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ةي خوارةوةية، ماددةي يةكةمي ثِرؤذةكة بةم شَيو
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، وة هةمواركردني 2117ي ساَلي (22)لة ياساي ذمارة( 2)لةماددةي (2)ثوضةَلكردنةوةي بِرطةي : يةكةم
تعفى من الضريبة )، ، بةم شَيوةي خوارةوة لةجياتي دةقة بنةِرةتيةكةي1987لة بِرياري ساَلي ( 2)بِرطةي 

ا يتكرر وبغض النظر عن جنس العقار واستخدامه معامالت اهلبة بني االبوين واالبناء اوبني الزوجني مهم
 (وبغض النظر عن كون االواهب واملوهوب له مقيمًا او غري مقيمًا

، واتة طةِرانةوة بؤ 2117ي ساَلي (22)ي ياساي ذمارة(3)لةماددةي( 2)ثوضةَلكردنةوةي فةقةري: دووةم
ي هةمواركراو، وة 1982ي ساَلي (113)ي ياساي باجي دةرامةت ذمارة(7)ي ماددةي (21)بِرطةي

 :هةمواركردني بةم شَيوةي خوارةوة
 (:21)الفقرة 

الدار او الشقة املعدة للسكن عند نقل ملكيتها بالبيع او بأي طريقة من طرق نقل امللكية مهما بلغ بدل  -أ
 .البيع
مرتا ( 811)قطعة ارض واحدة معدة للسكن على ان ال تزيد مساحة االرض املعدة للسكن املذكورة على  -ب

 .مربعًا، فان زادت مساحتها عن هذا احلد خضعت الزيادة للضريبة
من هذه الفقرة االمرة واحدة خالل مخس سنوات ( أ،ب)ال يستفيد املكلف من االعفاء الوارد يف البندين  -ج

 .من تاريخ التمتع باالعفاء
 .من املادة السابعة اعاله( 21)من الفقرة ( د،هـ،و،ز،ح،ط،ى)تلغى  -د

 .2117ي ساَلي (22)ي ياساي ذمارة(2)كاركردن بةحةوتةم لةماددةي : سَييةم
و خوَيندنةوةي بةم  2117ي ساَلي (22)ي ياساي ذمارة(2)لة ماددةي( 8)هةمواركردني بِرطةي : ضوارةم

 :شَيوةي خوارةوة
م قانون تفرض ضريبة  مقطوعة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار او حق التصرف فيه املقدر وفق احكا)

او البدل ايهما اكثر على مالك العقار او صاحب حق  1987لسنة ( 85)تقدير قيمة العقار و منافعه رقم 
التصرف فيه عند نقله امللكية او حق التصرف بأية و سيلة من وسائل نقل امللكية او كسب حق التصرف او 

تصفية الوقف او املساطحة و يعامل املستأجر نقله كالبيع و املقايضة و املصاحلة و التنازل و ازالة الشيوع و 
 :معاملة املالك عند اجيار العقار الذي دخل يف تصرفه بعقد املساطحة و حيتسب و فقا ملا يأتي

 .من قيمة العقار املقدر او البدل ايهما اكثر قبل احتساب الضريبة%( 51)تنزل نسبة  -1
 :خيضع للضريبة املبلغ املتبقي و حتتسب كما يلي -2
 .مائة مليون دينار عراقي( 111,111,111)لغاية %  1 -
مائيت مليون ( 211,111,111)مائة مليون دينار عراقي و لغاية( 111,111,111)ما زاد عن % 2 -

 .دينار عراقي
ثالمثائة مليون   311,111,111مائيت مليون دينار عراقي و لغاية (  211,111,111)ما زاد عن % 3 -

 .دينار عراقي



 9 

 .ثالمثائة مليون دينار عراقي 311,111,111مازاد عن% 5  -
اعاله على احلصص او السهام املباعة من العقارات املفرزه بصورة غري رمسية ايضا ( 1)تطبق الفقرة  -3

 .بنسبة السهام او احلصص
مامل يكن  اعاله اذا كان البائع قد نقل ملكية حصة او سهم مما ميلكه من عقار( 1)التسرى احكام الفقرة  -4

 . قد مضى اكثر من سنة على تاريخ نقل احلصة او السهم
جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، ئةو دةقةي كةخوَيندمةوة، دةقي ئةو ثرٍِِؤذةية كة لةاليةن حكومةتةوة 
ثَيشكةي ثةرلةمان كراوةتةوة، ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي لةِراثؤرتي خؤمان دوَييَن، ئاماذةماندا بةضؤنيةتي 

 .بةو ثرٍِِؤذةية، سوثاس كاركردن
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .نوقتةي نيزاميت هةية سؤزان خان، فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اري و من لَيرةوة داواي ئةوة دةكةم، كة ئةم بابةتة تةئجي  بكرَيت، لةبةر ئةوةي بابةتَيكة زؤر وردةك
فةنياتي تَيداية، ثةيوةستة بةضةند ياسايةكي زةرييب ئةمة هةموو تاكَيكي ئةم كؤمةَلطاية ئةطرَيتةوة، ض 
بةفةقري و ض بةهةذار وض بةدةوَلةمةندةوة كَيشةي زؤريشي لَي دةكةوَيتةوة، ضونكة هةندَيجار باوو و 

ةكاني، منداَلَيكي تري لَي بَيبةش دةبَيت، دايكةكة ئةو موَلكةي كةهةيةتي هيبةي ئةكات بؤ يةكَيك لة منداَل
بؤية لةو مونتةَلةقةوة لةثاش ئةوةي كة ئَيمة ثَيويستة ديراسةتَيكي زؤر ضِرو ثِر بكرَيت، يان ئةوةتا ئَيمة 
لة كؤتاييدا بِريار بدةين، كة ئةو بِريارو ياسايانةي كة كاتي خؤي كاري ثَيكراوةو خةَلكي لَيي سوودمةند 

وة ياخود ئةوةتا تةعديلةكة بةشَيوازَيك بَيت كة ئةم ياساية ضارةسةري زؤرَيك لةكَيشةكان بووة بطةِرَيتة
بكات، ئةمة عينقةي نية بةسةر ضينَيكي تايبةتةوة، ئةم ياساية هةموو تاكةكاني كؤمةَلطا دةطرَيتةوة، 

ةيةكَيك لةمنداَلةكاني هةموو كةسَيك ئةطرَيتةوة كة بيةوَيت ِرؤذَيك لةِرؤذان موَلكَيكي خؤي هيبة بكات ب
خؤي، كَيشةي تريش هةية، كة خةَلكَيكي تريش هةية، داوا دةكات خوشك و براش بطرَيتةوة، ئةمة زياتر 
فراوان دةبَيتةوة ئةم بابةتة، بؤية من لَيرةوة داواي تةئجي  دةكةم بؤ ئةم بابةتة، هةتاكو طفتوطؤي تةواوي 

 .وان فراكسيؤنةكانيشدا، زؤر سوثاسلةسةر دةكرَيت، ض لةنَيوان خؤمانداو ض لةنَي
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .هاذة خان، فةرموو
 :مصطفىمان بةِرَيز هاذة سلي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش ثشتطريي لةِرةئيةكةي سؤزان خان دةكةم، ضونكة بةِراسيت مةسةلةي زةريبة مةسةلةيةكي زؤر زؤر 

وة ثةيوةندي بة هةموو ئةو ئيشة هونةريانةوة هةية، كة لةو اليةنةوة دادةِرَيذرَيت بؤ مةسةلةي  طرنطة،
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زةريبة، وة ثةيوةندي بةهةموو ضني و توَيذةكاني ناو كؤمةَلطاوة هةية، زؤربةي ئةو بِرطانةي كة لة 
داِرَيذراوة، بةِراسيت ئةو  ياساكة 1982ثر ؤذةكةدا هاتووة، ئيستيناد دةكاتة سةر ياسا كؤنةكةي كة لةساَلي 

ئَيستا  ،ئيشرتاكي بووة% 111ياساية كاتَيك بووة كة سيستمي ئيقتصادي لة عَيراقدا سيستمَيكي لة 
سيستمي ئيقتصادي طؤِرانكاري بةسةردا هاتووة، بؤية بةِراسيت ئةو مةوزوعة مةوزوعي زةريبة 

لةسةر بكرَيت، وة ثِرؤذة ياسايةكي تايبةت بة مةوزوعَيكي زؤر  طرنطة، من ثَيم واية، ئةبَيت زياتر قسةي 
 .زةريبة لةسةر هةموو بوارةكان دابرٍَِِيذرَيت ئةوكاتة ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكرَيت زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سوثاس، ناسك خان، فةرموو
 :بةِرَيز ناسك تؤفيق عبدالكريم

 . ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
ئةمر ؤ ناكرَيت ئةوة  21/9بةِراسيت من هيض داعي نابينم بؤ تةئجي  كردن، ضونكة ئةمة ناكرَيت ئةمة 

مانطَيك تةواو ئةبَيت لةم خولةدا، وة يةو دونيا ثِرؤذة ياساي تر هةية كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، 
ن تةئجيلي بكةين، من ثَيم واية تةئجي  كردني بةرنامةكة دائةندرَيت بةم ثِرؤذة ياسايانةو ئَيستا ديسا

ئةمة هةروا كاتةكامنان دةبات و خولةكةش تةواو دةكةين، ئةو ثِرؤذة ياسايانةي كة طرنط و ثَيويستة، 
ناكةوَيتة بةر باس ولَيكؤَلينةوة، بؤية ثَيم واية يان ئةبَيت بةرنامةكة سةرةتا، ضونكة ئةمة ضووةتة 

اوة، ِراثؤرت بةرزكراوةتةوة، ئةي بؤ لة ليذنةكاندا ئةم طفتوطؤيةي كةلةسةري ليذنةكان طفتوطؤي لةسةر كر
 .كراوة اليةني ثةيوةنديداري بانط نةكردووة، بؤ ئاوا كاتي ثةرلةمان بةزايع بضَيت، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سوثاس، كوَيستان خان، فةرموو
 :ستان حممد عبداربةِرَيز كوَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش ثشتطريي ِرايةكةي ناسك خان دةكةم، ديارة ئةمة دوو ثِرؤذةية، يةكَيكيان لةاليةن ذمارةي ياسايي 
ئةنداماني ثةرلةمانةوة ئامادة كراوة، كة ئةم ثِرؤذةيان لة خولي ثَيشووش ئامادة كرابوو، دووجار 

ة، دووجار جةنابي وةزير بانط كراوة، طفتوطؤي زؤر تَيروتةسةلي لةسةر خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراو
كراوة، ثرؤذةي دووةميش كةهاوشَيوةي ثرٍِِؤذةي يةكةمة، هي حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، ديارة 
ئةوانيش بةدواداضوونيان بؤ كردووة، سةرباري ئةوةي ئَيمة لةنووسينطةي سلَيماني، لةطةَل هاورَيكامن 

ةَل ئةو بةِرَيزانةي زةريبة دانيشتووين، ئةم هةموارةيان ثَي باش بووة، ديارة ئةمة ماوةيةكي جارَيك لةط
زةمةني زؤر زؤري بةسةر ضووة، كة ئةم دوو ثِرؤذةية تةقديم كراوة، وة طفتوطؤي زؤري لةسةر كراوة لة 

ن دةزانني بارودؤخي ليذنةكان، لة نووسينطةش طفتوطؤي لةسةر كراوة، سةرباري ئةوةي كة ئَيستا هةمووما
زةريبة زؤر طؤِرانكاري بةسةردا هاتووة، وة ئةركَيكي زؤر زؤرة لةسةر هةموو ضني و توَيذةكاني 
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كؤمةَلطاكةمان، بةتايبةتي لةسةر خةَلكي هةذار، ئَيستا مةسةلةي بازاِري فرؤشتين خانوو وزةوي 
من داوا دةكةم بؤ كار ئاساني و كةم بةشَيوةيةو وةستاوة، لةبةر ئةوةي كة زةريبة زؤر زؤر بووة، بؤية 

كردنةوةي زةريبة لةسةر ضني و توَيذةكاني كؤمةَلطاكةمان داخَلي موناقةشةكان ببني لةوَي خينفةكامنان 
بزانني ضية جارَي؟، ئةو كاتة ضارةسةري دةكةين، ضونكة ناكرَيت لةوة زياتر تةئجيلي بكةين، ضونكة وةكو 

اووشَيوةي ئةوةي حكومةتة لة خولي يةكةم ئامادة كراوة، ضوار ساَلي باسم كرد ثِرؤذةي يةكةميان كة ه
 .بةسةردا ر ٍٍِِؤشتووة، يةعين دواي ضوار ساَل ئَيمة نةمانتواني بطةينة نةتيجةيةو، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو ساالر، فةرموو
 :بةِرَيز ساالر حممود مراد

  .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
لةِراستيدا ئةم بابةتة، ئةم ثر ؤذة ياساية، زؤرتر ِرةهةندي مالي وئابووري وئيداري هةية، من تةصةورم 
واية، دةبوو ليذنة ثةيوةنديدارةكان لةم مةسةلةيةدا بة ثشت بةسنت بة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني 

تر عومقَيكي هةية ثةيوةندي بة ِرَيذةيةكي زؤري كوردستان، ِراثؤرتي هاوبةشيان ئامادة بكرداية، ئةمة زؤر
دانيشتوانةوة هةية، لةبةر بنةماي دابني كردني عةدالةتي كؤمةآليةتي وردةكاري زؤر زؤر تَيداية، لةو 
رٍِوانطةيةوة من واي دةبينم تةقصري لةوانةية لة ليذنةكاندا بَيت، بؤ ئةوةي ئَيمة بةحاَلةتي دانيشتين 

ني داهاتووش بةو بارة نةضَيـت، لة ليذنةكاندا كؤمةَلَيك ثرسي طرنط بةتايبةتي ئةو دوَييَن و دانيشتنةكا
ثرسانةي كة ِرةهةندي سياسيان نية، لة ٍِئَيستاشدا هةر خوَيندنةوةيةو بةديوَيكي سياسي بؤ ئةم بابةتانة، 

كة ثَيويستيان تةسةورم واية خوانةخواستة لةوانةية تووشي ئيجحاف بني لة حةقي كؤمةَلَيك ضني وتوَيذ 
بةوة هةية كة لةبارو طوزةرانيان حكومةت بةثَيي ِرَيكارة ياساييةكان، وةدةسةآلتي ياسادانان بةثَيي رٍَِِيكارة 
ياساييةكان بتوانَيت ئاوِردانةوةيان لَي بداتةوة، بؤية من ثشتطريي بؤضوونةكةي خاتوو سؤزان وبةِرَيز هاذة 

 .تا باشرت ئةم مةسةلةية ديراسة بكرَيت، زؤر سوثاس خان دةكةم، كة ئةم دانيشتنة دواخبرَيت،
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د 

 .زؤر سوثاس، دكتؤر ئة ةد وةرتي، فةرموو
 (:وةرتي)ا د ابراهيم علي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ركردنة لة ئةجنامي ثَيداويستيةكي ناو كؤمةَلطاي ئَيمة من ثَيم واية بةِراسيت ئةو ثرٍِِؤذة ياساية، ئةو هةموا

هاتووة، كة ثَيويستيةكي خةَلكة، باج زؤرة بؤ ئةوةي ئيشوكاري خةَلك كارئاساني بؤ بكرَيت و بِروات، لة 
ليذنةكانيشدا موناقةشة كراوة، وابزامن اليةني ثةيوةنديداريش بانط كراوة، طفتوطؤ كراوة بةتَيروتةسةلي، 

ئاطادار مب لة ليذنةي ياسايي، وة داراييش بةهةمان شَيوة ِراثؤرتيان هةية، ئةبَيت ِراي ئةوانيش ئةوةي من 
وةربطريَيت، من ثَيم باشة موناقةشة بكرَيت، ضونكة ماددةكان ئةوةندة زؤر نني تةواو ئةبن، دةكرَيت 
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ئَيمة ماتَ  بني لة  بضينة سةر ئةو ثِرؤذة ياسايانةي كة ِرةهةندي طشيت سياسيان هةية، ثَيم وانية
موناقةشةكردني ئةو ياسايانة، تةنانةت ياسا عَيراقيةكةش وابزامن لةبةرضاو طرياوة لةو هةمواركردنةدا، 
ثَيم واية ئةوةي هةرَيمي كوردستان لةطةَل ئةوةي عَيراقيدا جياوازييةكي واي نية، ئَيمة ثشتطريي لَي 

 .هاتووة، من ثَيم باشة موناقةشة بكرَيت، زؤر سوثاس دةكةين وةكو ئةوةي لة ِراثؤرتي ليذنةي ياساييدا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سوثاس، دكتؤرة ِرؤذان، فةرموو
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةرَيمةوة، لةِرووي شكليةوة تَيبيين سةبارةت بةو ثِرؤذة ياسايةي كة ثَيشكةش كراوة لةاليةن حكومةتي ه

لةسةرة نةو تةنها لةِرووي بابةتي و مةوزوعيةوة، لةبةر ئةوةي كَلَيشةكة كَلَيشةي ثر ؤذة ياسا نية، لةاليةن 
وةزارةتَيكةوة ثرؤذةكة ثَيشكةش كراوة، هةرضةندة نووسراوي ئةجنومةني وةزيراني لةطةَل هاوثَيض كراوة، 

ثشتطريي لةو ثرؤذةية دةكات، بةآلم لةِرووي بابةتيةوة ثِرؤذةيةكي زؤر  كةوا ئةجنومةني وةزيرانيش
هةستيارة، ئةطةر جةنابت ِرازي بيت لةسةر ئةوةي كة وةزيري دارايي ِروونكردنةوةيةكمان بؤ بدات لةسةر 

ي دةستووري هةميشةيي 111سياسةتي دارايي حكومةت، لةبةر ئةوةي بةثَيي بِرطةي سَييةمي ماددةي 
ِرةنط ِرَيذكردن و سياسةتي دارايي لةدةسةآلتي حةصري حكومةتي ئيتيحاديية، هةَلوَيسيت عَيراق 

حكومةت بةرامبةر بة باج، مةوقيفي ضية؟، دةيةوَيت ئةو باجة بةض شَيوةيةو فةرز بكرَيت ودابندرَيت؟، 
ي ساَلي (22)لةبةر ئةوةي لةماوةي ضوار ساَلدا هةَلوَيسيت حكومةت زؤر جياوازة، ئَيمة ياساي ذمارة 

دةرةجة جياوازة، طؤِرانكاري بةسةردا  181، ياساكةمان ثةسةند كرد، ئَيستا سياسةتي حكومةت 2117
دةرضووة ئَيستا ثِرؤذةيةو زؤر ثَيضةوانةي ئةو ثَيشكةش كراوة، ئةو 2117هاتووة، كة ئةو ياسايةي ساَلي 

ئَيستا هةمان بِرطةي ياساكةية كة  2117اَلي ماددانةي كة ئَيمة ِرامانطرتبوو كاري ثَي نةكرَيت، لة ياساي س
حكومةت داوا دةكات كاري ثَيبكرَيـت، بةآلم هةتا كَلَيشةكةش بةو شَيوةية هةَلوةشانةوةية، كار ثَيكردنة، 
بةآلم لةطةَل هةمواركردن، كة هةموار دةكات ناوةِرؤو وثرةنسيثةكان كة ياساكةي لةسةر داِرَيذراوة 

هاتووة كار كردني ثَي  2117ة نةو تةنها ئةو بِرطةو مادانةي كة لةياساي ساَلي هةمووي زؤر جياوازة، وات
ِراطرياوة، داواي دووبارة كاركردنةوة دةكات بةمةرجَيك ماددةكان دووبارة دابِرَيذرَيتةوةو هةموار بكرَيت، وة 

ت لةباج، ئةو سةبارةت بة بِرطةي يةكةمي ثِرؤذةكةي حكومةت، نووسراوة هيبة عةفوو بكرَيت، ببةخشرَي
ياسايةي كة ثَيشرت كؤمةَلَيك مةرجي بؤ دانرابوو، ياساي عَيراقي كة لة كوردستان كاري ثَيدةكرا، بةآلم داوا 
كراية كةدووبارة كار بةو ماددةية بكرَيت، بة هةَلطرتين هةموو ئةو مةرجانةي كة تَييداية، يةعين 

رتووة، بةشَيوةيةكي موتَلةقي هَيناوَيتيةوة كة تةقريبةن باج لةسةري نامَينَيت، وة مةرجةكاني هةَلط
هةموو هيبةيةو حةتا مةحةالتي تيجاري، نةو تةنها سةكةني كة لةئةصَلي ياساكة جياوازي كراوة لةنَيوان 
سةكةني و جتاري، ئةو ثِرؤذةية ئةو مةرجةشي هةَلطرتووة، وة سةقفي زةمةني دانراوة، ئةويشي البردووة، 
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ئةو ( موهوب لة)كة تايبةتة بة شوَينةكةو ضؤنيةتي تةصةِروف كردن بةنيسبةت هةروةها ئةو مةرجانةي 
كةسي كة هيبةي بؤ دةكرَيت هيض مةرجَيكي نةهَيشتووةتةوة، هةموو هيبةيةو لةنَيوان ئةو كةسانةي 
كةدياري كراوة، بةبَي هيض مةرجَيك بةبَي هيض قةيدَيك ئةو سنوورةي كةدانرابوو هةمووي هةَلطرتووة، لة 

ةريبة عةفوو دةكرَيت، بؤية ئةطةر جةنابت ِرةزامةندي بفةرموويت با وةزيري دارايي ِرونكردنةوةيةكمان ز
بؤ بدات، لةسةر سياسةتي دارايي و مةوقيفي حكومةت لةباجةكة بةض شَيوةيةكةو ئةو طؤِرانكاريية 

ةرامبةر باج بةو لةبةرضي ِروويداوة، ضي ِروويداوة كةواي كردووة حكومةت هةَلوَيست و مةوقيفي ب
 .شَيوةية بطؤِردرَيت؟، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، كاو كاردؤ، فةرموو
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةخنةمان هةبوو لة شَيوازي ئَيمة دوَييَن كاتَيك قسةمان كرد لةسةر بةرنامةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ِر

داِرشتين بةرنامةكة، بةِرَيزتان جوابتان داينةوة سةبارةت بة ضؤنيةتي داِرشتين بةرنامةكة، ناكرَيت 
لةثةرلةمان بةِراسيت مةبةستم ئريادةي هةموو ثةرلةمان هةبَيت، دةوري هةبَيت لة تةئجي  كردن، ئَيمة 

، من لةوَي ئةو ثرسيارةم كرد، ئةو بةِرَيزانةي لةليذنةكان خؤمان موناقةشةيةكي زؤرمان كردووة
حكومةتيش لةوَي بوون، وتيان ئَيمة هةركاتَيك ثرٍِِؤذةيةو ثَيشكةش دةكةين دةبَيت ئاماجنمان زؤر زؤر 
ِروون بَيت لة ثِرؤذةكة، كَي قازاجني لَيدةكات، واتة ئاماجنةكة زؤر سادةو ِروون بَيت بةرامبةر هاووآلتي، 

ؤذةية ثَيشكةش دةكةين، كاتَي كةثِرؤذة ثَيشكةش دةكرَيت، ِراثؤرتي بؤ دةنووسرَيت، ئينجا ئَيمة بؤ ئةم ثِر
دَيينة ناو ثةرلةمان بةشَيوةيةو لة شَيوةكان جارَيكي تر ِرةفز دةكرَيتةوة، يان تةئجي  دةكرَيت، منيش 

يستة زؤر ِروون بَيت لةطةَل ئةوةدام كة ئةمة زةريبةية، وة زةريبةش مةسةلةيةكي ئاَلؤزة، طرنطة، ثَيو
لةالي خةَلك، ئاماجنمان لةهةمواركردني ضية؟، بةآلم ناكرَيت ثةرلةمانتاران موناقةشةي نةكةن، نةزانن 
كَيشةكان ضية؟، وة بؤ تةئجيلي دةكةن؟، لةثِر بةبةرنامةيةو دةخرَيتة بةرنامةي كارةوة، كة دةيان 

َي ئةم ثرؤذةيةش دةخةنة بةرنامةي كارةوة، دواي ثِرؤذةي طرنط هةية ناخيةنة ناو بةرنامةي كارةوة، كات
ر ؤذَيك، دواي ِراثؤرت نووسني دَيني بةبَي موناقةشةي ئةنداماني ثةرلةمان دةَلَين با تةئجي  ببَيت، يةعين 
سَي، ضوار كةس حوكم لةسةر طَيِراني دةوري ئةو ثةرلةمانةية، كة تةئجي  كردن وداناني بةرنامةية، ئةوة 

 ...ضؤن دةبَيت؟
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ببورة جارَي سَي، ضوار كةس نية؟، هةموو شتةكان لَيرة بة دةنطدان دةبَيت، قةيناكة ِرةئيت هةية لةسةر 
ئةوةي كة تةئجي  بَيت يان تةئجي  نةبَيت، بةآلم لةسةر ئةساسي دوو كةس يان سَي كةس نية، كة تةئجي  

سةر ئةساسي دةنطدانة، ئريادةي خؤتانة، ئريادةتان ئةوة بَيت كة زؤرينةي دةنط بَلَين تةئجي  دةبَيت، لة
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بَيت، ئةوة تةئجي  دةبَيت، بَلَين با تةئجي  نةبَيت ئةوة تةئجي  نابَيت، ئةوة ئريادةي دوو كةس يان سَي 
 .كةس نية، فةرموو كاو اعاعي 

 :بةِرَيز اعاعي  سعيد طةآلَلي
 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر

، لةطةَل نةصي ثر ؤذةكةدام كة لة حكومةتةوة هاتووة، بةآلم ءخوشك وبراياني بةِرَيز من وةكو مةبدة
جانيب ياسايي ودةستوورييةكة بةِراسيت ئةوة خوشك وبرايامن لة ليذنةي ياسايي ئةبَيت قسةي لةسةر 

سةالحيةتي مةركةزيدا بَيت، بةآلم بكةن، من بةخؤم مةشكوكم لةسةر ئةوةي كة طومامن هةية كة ئةمة لة
بؤضي لةسةر مةبدةئي ياساكة، ئَيمة ر ؤذانة دةبينني كوردستان لة ئةزمةيةكي ئابووري طةورةداية، 
بةِراسيت تةنطةذةمان هةية، خةَلك خؤي دةخنكَينَيت، ر ؤذانة ئةم حاَلةتانة هةية، يةعين ئَيستا مةسةلةي 

بؤتة كَيشةيةكي كؤمةآليةتي ئاسايشي كؤمةآليةتي و ئاسايشي  بَيكاري، مةسةلةي طراني، كؤمةَلَيك شت
خَيزاني تَيكداوة، زؤر جار حكومةت لةم حاَلةتانةدا ثةنا بؤ ئةوة دةبات كة زةريبة دةستكاري بكات، زةريبة 
يةكَيكة لةو وةسائيننةي كة حكومةت ئاسايشي كؤمةَلطاي ثَي دةطَيِريتةوة، وةزعي ئابووري خةَلكي ثَي 

دةكات، خؤشبةختانة ئَيستا لةعَيراق و لةكوردستاندا، وةزعي بازاِري نةوت بازاِرَيكي باشة، بودجة  ئاسان
لةحاَلةتَيكي باشداية، حكومةت ناتوانَيت، ضونكة مةسائيلي ئابووري، مةسةلةن ثرؤذةي ئيسترياتيذي هةم 

ؤ ضارةسةركردني كَيشةي وةكو كشتوكاَل هةم وةكو  ثيشةسازيي، ئةمة زةمةني دةوَيت، كاتي دةوَيت ب
بةتاَلة، من ثَيم واية حكومةت يةكَيك لةم هةنطاوانةي بؤ ضارةسةركردني كَيشة ئابوورييةكان بؤ كةم 

ةن وةكو ئةوةي كة كردنةوةي ئةو قورسايية، ثةناي بؤ ئةم ِرَيطايية بردووة، بؤية من ئةم ثرؤذةية نةص
و ياسايي ِرَيطر نةبن، ثَيم باشة دةنطي لةسةر بدةين  ةتي قبوَلمة، ئةطةر جانيب دةستووريحكومةت هَيناوي

 .بؤ ئةوةي وةكو ومت ئةركَيك لةسةر شاني خةَلك كةم بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، دكتؤر ِرةفيق، فةرموو
 :ِرفيق صابر قادر. بةِرَيز د

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل
بةِراسيت سياسةتي باج ِرةنطدانةوةي سياسةتي دارايي هةروآلتَيكة، من ثَيشم واية لةهةر سياسةتَيكي باجدا، 
دةبَيت باآلنسَيك هةبَيت لةنَيوان بةرذةوةندي طشيت وبةرذةوةندي تاكدا، ئَيمة ئةوةندةي كة ثةيوةندي 

الةت خوازانةترة، زؤر زياتر بةرذةوةندي موَلكةوة هةية، قانونَيك هةية كةزؤر عةدوبةمةسةلةي خانوو 
طشيت لةبةرضاو دةطرَيت لةو ثرؤذة ياسايةي كة لةحكومةتةوة هاتووة، لةم ثرؤذة ياسايةدا ئةوةي  كة 

: لةبةرضاو طرياوة، بةذةوةندي كؤمةَلَيك خاوةن موَلك وخاوةن تةالرة بة ثلةي يةكةم، وة هةوَلدانَيكة يةكةم
هةوَلدانة بؤ ئةوةي : ، دووةم%1وة تةصاعدي بؤ سةر، بؤ نيسبةتي % 3سبةتي بؤ كةم كردنةوةي باج لة ني

كة كةسَيك، ئةطةر موَلكَيكي زؤري هةبَيت وبيةوَيت لة زةريبة بدزَيتةوة، ئةو موَلكة بةئارةزووي خؤي 
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بةبَي هيض مةرجَيك بةسةر ئةنداماني خَيزانةكةي خؤي دابةش بكات و ئةوانيش بةبَي دياري كردني 
 11يةكي زةمةني بةئارةزووي خؤيان بيفرؤشنةوة، لةبري ئةوةي لة ياسا ئةصَلةكةدا هاتووة، لةماوةي مودة

كة وةردةطرَيت بؤي هةبَيت تةصةِرويف ثَيوة بكات، ئةو دةتوانَيت رٍِؤذي (هبة)ساَلدا كةسَيك كة ديارييةكة،
قةيةو يان خانوويةو بدات بة سنووري دانةناوة كة ئايا كةسَيك دةتوانَيت شو: دووةم بيكات، سيََيةم

كوِرةكةي يان منداَلةكاني يان ذنةكةي، يان هؤتَيلَيكي ثَينج ئةستَيرةيي كة بايي مليؤنةها دؤالر بَيت؟، 
لة ئةصَلي ياساكةدا دةَلَيت، هبة كاتَيك لة زةريبة دةبةخشرَيت كة بدرَيت بةكةسَيك كةخؤي : ضوارةم

كةسَيكة، خزمَيكة يان كوِريةتي يان كضيةتي، خانووي نةبووة، بؤ خانووي نةبَيت، كة ئةمة زؤر ئينسانية، 
خؤي دةيداتَي ئةوة حةقي خؤيةتي لةباج ببةخشرَيت، بةآلم بؤ خؤي ضةند خانووي هةبَيت جارَيكي تر 
خانوو وةربطرَيتةوة، لةبةر ئةوة ئَيمة فةراغَيكي ياساميان نية بؤ ئةم مةسةلةية، تا ثَيويست بةم ياساية 

َيمة ياسايةكمان هةية لةمة عةدالةت خوازانةترة، ئةمة سياسةتَيكي مالي لة ثشتةوةية، كةزؤر بكات، ئ
بةداخةوة دةَلَيم كةمرت بةرذةوةندي طشيت لةبةرضاو دةطرَيـت، بةثَيضةوانةوة بةرذةوةندي طشيت خستؤتة 

ةمَيش و خؤَل ذَير بةرذةوةندي تاكةوة، ئةمة لةدابةشكردني سةدان هةزار دؤمن زةوي بةنرخي خؤَل
دؤالر وبة (511)دةردةكةوَيت كة دةدرَيت بةكؤمثانيا دوايي بةمةتر دةيفرؤشَيتةوة بةخةَلك مةتري بة 

دؤالر، ئةمة سياسةتَيكي مالي لةثشتةوةية، كةنةيتوانيوة باآلنسَيك لةنَيوان بةرذةوةندي طشيت و (1111)
ةِرةتدا داوا دةكةم كة ئةمة هةر ِرةد بكرَيتةوة، بةرذةوةندي تاكدا ِرابطرَيت، لةبةر ئةوة من ئةصَلةن لةبن

وة كار بكرَيت بؤ ئةوةي ثرؤذة ياسايةكي تر، ئةطةر ثَيويست بَيت دةستكاري بكرَيت لةسةر ئةساسي 
 .ِراطرتين باآلنسي بةرذةوةندي نَيوان طشيت  و تاو بَيت، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، كاو سةمري، فةرموو

 :بةِرَيز عري سليم  ة بةط
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةو ثَييةي كة ئَيمة لةضوارضَيوةي حكومةت و وآلتَيكداين كة فيدِراليةو : سةبارةت بةم مةوزوعة يةكةم
ةعديلَيك لة سياسةتي ئابوورييةكةي مةركةزيية، دووةم وآلتَيكي نةوتيشة، بةهةردوو ئيعتيبارةكة هةر ت

هةر ياسايةو يان هةر ياسايةو كة خزمةت بةهاووآلتيان بكات و خزمةت بةهةرَيم بكات، لةِرووي البردني 
زةريبة لةسةر هاووآلتيان، ئيشَيكي طةورةية و خزمةتَيكي طةورةية بةم وآلتة ئةكرَيت، ئةم ياساية هةم 

ةبَيتة مةخزونَيك بؤ ئَيرة، خاَلَيكي تر حةرةكةتي جتاري تةنشيت ئةكات، هةم داهاتي هةرَيم بؤ خؤي د
هبة حةقَيكي ياسايية بؤ ئةو كةسانةي كة ئةهليةتي ياساييان هةية لة ِراستيدا، تؤ بَييت ئةطةر ئةو حاجز 
و تةخةوفانةي كة هةندَيك لة برادةران هةيانة، ئةتوانني لةناو بِرطةكاندا جَيطاي بكةينةوة، مةسةلةن 

  دان بؤ منداَلَيك و منداَلةكاني تر مةحروم بكات، ئةمة حاجزَيكي مةعقول و ناعةدالةتي لةبارةي تةحوي
مةنتقية، وة سةر لةناعةدالةتي ئةكَيشَيت، ئَيمة ئةتوانني لةوَيدا جَيطاي بكةينةوة، خاَلَيكي تر مةسةلةي 
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ن ثَيم واية جتاري ئةتوانني جنسي عةقارةكة تةحديد بكةين، لةناو بِرطةكةدا، زؤر ئاسايية لةبةر ئةوة م
ئةم تةعديلة ئةم مةسةلةي البردني زةريبةية خزمةت بةهاووآلتيان دةكات و بةهةرَيميشي دةكات، بؤية 

 .داوا دةكةم كة بةردةوام بني لةسةر طفتوطؤ كردن لةسةري، زؤر سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .زاميت هةية، فةرمووزؤر سوثاس، كاو دَلشاد، نوقتةي ني
 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من نوقتةي نيزاميةكةم ثرت لةسةر ئةوةية كةهةندَيك لة موداخةالتي ئَيمة خةريكة دةضَيتة بواري ئةوةي 
زان كة ئَيمة موناقةشةي ياساكة دةكةين، ضةند ثَيويستةو ضةند ثَيويست نية، ئةو تةرحةي كةلةاليةن سؤ

خانيشةوة كرا، ثَيم واية ِروون وئاشكرا بوو، بؤ ئيلغا كردني يان ِرةفز كردني ياساكة نية، هةمووي لةيةو 
مونتةَلةقةوةية، مةرجيش نية، ئةطةر ثَيشنيارَيكي وا لةتةرةيف فراكسيؤنَيكةوة يان ضةند ئةندامَيكي 

ي وثرسياري بةدواوة بَيت، بؤ دةبَيت ثةرلةمانةوة كرا، ئين دةبَيت مةغزايةو و خوَيندنةوةيةكي سياس
وابَيت،؟، بؤ دةبَيت وا نةبَيت؟، خؤ هيض لة دوَييَن نزيكرت نية، شت ثَيشكةش كرا لَيرة، بةشَيكي زؤريش لة 
ئةندامان مةسةلةن كة تةبةنيشيان كردووة، دةنطيشي لةسةر درا، بة عةكسي ِرةئي ثَيشنيارةكةش تةسبيت 

بؤية من ثَيم واية طوتنةكان لةضوارضَيوةي طرنطيدان بَيت بةياساكة، نةو كراو قاَلبَيكي تري وةرطرت، 
ئةوةي كة ئَيمة بةموتَلةقي ِرةدي بكةينةوة، نة هي ئةوانيش كة ئَيمة بةخَيرايي بةسةريدا تَيثةِر ببني، 

ةم كة لة ِراستة ماوةيةكي زؤرة ئةما لةطةَل ئةوةشدا، ئةطةر دةرفةتَيكي تر بدرَيت من ثَيشنياري ئةوة دةك
دةرئةجنامدا ئَيمة ياسا ياخود بة تةعديلَيكي ثوخيت ئةو بِريار و ياسايانةي كةهةن دةربضني، منيش 
ثشتطريي ئةوة دةكةم، ثَيم واية بةشي ئةوة قسة كرا، مببوورن، كة ئةمة دةسةآلتي جةنابتانة، بةآلم ئةطةر 

ئيلغاية، نة بؤ تةئيد كردنة، بةَلكو بؤ مومكني بَيت خبرَيتة دةنطدانةوة، دووثاتيشي دةكةمةوة نة بؤ 
 .ئةوةية كة دةرفةتي باشرت لةبةردةستدا بَيت، تا شتَيكي ثوخت تر ثَيشكةش بكةين، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .دوا كةس دكتؤر صباح، فةرموو

 :صباح حممد جنيب. بةِرَيز د
 .انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

ئةم ثِرؤذةية طرنطي تايبةتي خؤي هةية، وة ثةيوةندي هةية بة سياسةتي طشيت و سياسةتي ئابووري 
لةهةرَيمي كوردستاندا، وة زؤر ِرةهةند و اليةني تريشي هةية، اليةني كؤمةآليةتي، اليةني ثةروةردةيي 

ت، ضونكة هةم ئةوانةي كة زؤر، بؤية من ثَيم باشة بةديدطايةكي فراوانرتةوة سةيري ئةم مةوزوعة بكرَي
دةَلَين با ئيلغا بكرَيت، ثاساوي بةهَيزيان هةية، هةم ئةوانةشي كة دةَلَين بابةردةوام بني بةهةمان شَيوة، 
بةآلم من تةئيدي ئةوة دةكةم كة زؤر بةشَيوةيةكي هَيمنانة موناقةشة بكرَيت، ئةطةر بكرَيت مةسةلةن 
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كاتَيكي تر، ئةوة زؤر باشرتة، ضونكة هةر ئةم مةوزوعي هيبةية تةئجي  بكرَيت بؤ هةفتةي داهاتوو يان 
كة باس دةكرَيت، وةكو حةقَيكي شةرعي و ياسايي بؤ هةركةسَيك ِرةواية، بةآلم بؤني ئةوةي لَيدةكرَيت كة 
ئةمة تةحايولي تَيدا بَيت لة داني زةريبة، بؤني ئةوةي لَيدةكرَيت كة ئةمة ثَيضةوانةي ئةو سياسةتة 

دووة بَيت كة لة ئابووري كوردستان و بازرطاني كوردستاندا ِرةضاو دةكرَيت، بؤية تةئيدي ئةوة طةشةسةن
دةكةم كة ئةمة نةو ِرةفز بكرَيت يان تةبةنا بكرَيت بةشَيوةيةكي موتَلةق، بةَلكو تةئجي  بكرَيت بؤ 

 .زؤر سوثاس ئةوةي بة ديدطايةكي فراوانرتةوة ديراسة بكرَيت، ئينجا دةنطداني لةسةر بكرَيت،
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

دةَلَيت با طفتوطؤي لةسةر بكةين، : طفتوطؤي زؤرمان لةسةر كرد، سَي بؤضووني جياواز هةية، يةكَيكيان
َيت دوو ئةوي تر دةَلَيت با دواخبرَيت، يةو كةسيش دةَلَيت با ِرةد بكرَيتةوة، لةبةر ئةوة بةثَيي نيزام دةب

بؤضوونةكةي يةكةم خبةينة دةنطةوة، ئةوةي كة دةَلَيت با طفتوطؤي لةسةر بكرَيت تكاية بادةسيت بَلند 
كةسي  48كةسي لةطةَلداية؟، ئةوةي كة دةَلَيت با دواخبرَيت تكاية بادةسيت بَلند بكات؟،  24بكات؟، 

، بؤية كؤتايي بةدانيشتنةكةي ئةمِرؤمان لةطةَلداية، كة دواخبرَيت، بةثَيي دةنطدانةكة طفتوطؤ دوادةخرَيت
 .دَينني تا ئاطادارتان دةكةينةوة بةخواتان دةسثَيرم، خواتان لةطةَل

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

      ارسنن بايز اعاعي            .د                                          ست ا د عبدار                فر           
                 ةرلةماني      ةرؤكي ثجَيطري سَيري ثةرلةماني                                                       سكرت                
 عَيراق                            – عَيراق                                                               كوردستان – كوردستان       
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 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2222\9\22رَيكةوتي  دووشةممة

 يةمي هةَلبذاردنخولي سَي

 
 
 
 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 

 
  (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/9/2222 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  22/9/2111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
بـةِرَيز فرسـت د ـد عبـدار سـكرتَيري      , طـري سـةرؤو و  جَي ارسـنن بـايز اعاعيـ    .دبة سةرؤكايةتي بـةِرَيز  

 .ي خؤي بةست( 2111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(3)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمان
 :بةرنامةي كار

ي 1992ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 21)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك
خـولي   ي(3)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان تةي سـةرؤكايةتي  دةسـ , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شـَيوةية   دا 22/9/2111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَيت

 .عَيراق –ميوانداري بةِرَيز وةزيري كارو كاروباري كؤمةاَليةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان  -1 
 . وَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي طواستنةوةو طةياندن لة هةرَيمي كوردستانخ -2
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي ئوسـولي دادطاييـة سـزاييةكان سـةربازي           -3
ي عَيراقــي فيــدراَل لــة هــةرَيمي 2117ي ســاَلي (31)ذمــارة ( قــانون اصــول اااكمــات ا زائيــة العســكرية )

 .دستانكور
خوَيندنةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي راذةو خانةنشـيين هَيزةكـاني ئاسايشـي            -4

ي عَيراقي فيدراَل لة هةرَيمي 2111ي ساَلي (18)ذمارة ( قانون خدمة وتقاعد لقوى االمن الداخلي)ناوخؤ 
 .كوردستان

ياسـاي   2118ي سـاَلي  (7)ياسـاي ذمـارة    خوَيندنةوةي يةكةمي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي      -5
 .دابني كردني يةكةي نيشتةجَي بوون لة هةرَيمي كوردستان

خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياسـاي ئوسـولي دادطاييـة سـزاييةكان      -2
ي سـاَلي  (17)ذمـارة  ( يقـانون اصـول اااكمـات ا زائيـة لقـوى االمـن الـداخل       )بؤ هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ 

 .ي عَيراقي فيدراَل لة هةرَيمي كوردستان2118

خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي سـزايي هَيزةكـاني ئاسايشـي         -7
ي عَيراقــي فيــدراَل لــة هــةرَيمي 2118ي ســاَلي (14)ذمــارة ( قــانون عقوبــات قــوى االمــن الــداخلي)نــاوخؤ 

 .كوردستان
 .لة هةرَيمي كوردستان( مأذون الشرعي)خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي  -8
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :، بةرنامةي كار22/9/2111، رؤذي دانيشنت (3)رَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت ط

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 21)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1992 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي دوو شـةممة    (11)ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (3) ذمـارة  دانيشتين
 :بةم شَيوةية بَيت 22/9/2111رَيكةوتي 

 .عَيراق –ميوانداري بةِرَيز وةزيري كارو كاروباري كؤمةاَليةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان  -1
 . ةياندن لة هةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي طواستنةوةو ط -2
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي ئوسـولي دادطاييـة سـزاييةكان سـةربازي           -3
ي عَيراقــي فيــدراَل لــة هــةرَيمي 2117ي ســاَلي (31)ذمــارة ( قــانون اصــول اااكمــات ا زائيــة العســكرية )

 .كوردستان
َي بـةجَي كردنـي ياسـاي راذةو خانةنشـيين هَيزةكـاني ئاسايشـي       خوَيندنةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي جـ     -4

ي عَيراقي فيدراَل لة هةرَيمي 2111ي ساَلي (18)ذمارة ( قانون خدمة وتقاعد لقوى االمن الداخلي)ناوخؤ 
 .كوردستان

ياسـاي   2118ي سـاَلي  (7)خوَيندنةوةي يةكةمي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة         -5
 .ردني يةكةي نيشتةجَي بوون لة هةرَيمي كوردستاندابني ك

خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياسـاي ئوسـولي دادطاييـة سـزاييةكان      -2
ي سـاَلي  (17)ذمـارة  ( قـانون اصـول اااكمـات ا زائيـة لقـوى االمـن الـداخلي       )بؤ هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ 

 .لة هةرَيمي كوردستان ي عَيراقي فيدراَل2118

خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي سـزايي هَيزةكـاني ئاسايشـي         -7
ي عَيراقــي فيــدراَل لــة هــةرَيمي 2118ي ســاَلي (14)ذمــارة ( قــانون عقوبــات قــوى االمــن الــداخلي)نــاوخؤ 

 .كوردستان
 .لة هةرَيمي كوردستان( مأذون الشرعي)ي خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياسا -8

بــةخَير هــاتين وةزيــري كــارو كاروبــاري كؤمةاَليــةتي و مونةســيقي نَيــوان حكومــةتي هــةرَيم و ثةرلــةماني  
كوردستان دةكةين، ئَيستاش بِرطةي يةو لة بةرنامـةي كـاري ئـةمِرؤمان جـَي بـةجَي دةكـةين، سـةرؤكايةتي        

د هةفتـةي داهـاتوودا، هـةر هةفتـةي جارَيـك، يـان ضـةند هةفتـة         ثةرلةمان واي ثَي باش بـوو كـة لـةم ضـةن    
جارَيك يةكَيك لة وةزيرة بةِرَيزةكان ميوانداري بكات لة ثةرلـةمان، بـؤ ئـةوةي بـزانني لـةو ضـةند مانطـةي        
رابردوودا ئيش و كارةكانيـان ضـي كـردووةو، ضـيان لـةو ثرؤذانـة ئـةجنام داوة؟ كـة وةخـيت خـؤي وةعـديان            
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ش ئةو ثرؤذانة ضني لةبةردةستيان داية بـؤ جـَي بـةجَي كـردن، ئَيسـتا داوا دةكـةين بـةِرَيز        داوةو، لة ئايندة
وةزيري كارو كاروباري كؤمةاَليةتي هةرَيمي كوردستان بفةرمووَيت بؤ ئةو ميوانداريةو، ئةو راثؤرتـةي كـة   

ئَيمـة بةرنامـةي    ئامادةي كردووة، با ثَيشكةش بة ثةرلـةماني كوردسـتاني بكـات، شـياوي باسـة دواي ئـةوةي      
كارمان دانا، نووسراومان ثَيطةيشتووة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان، كة ذمارةيةو لـة ثةرلـةمانتارة بـةِرَيزةكان    
داوايـان كـردووة وةزيــري كـارو كاروبــاري كؤمةاَليـةتي و وةزيـري ثننــدانان لةسـةر هةنــدَيك ثرسـيار بَينــة        

ثةرلةماندايةو ديراسـةي دةكـات، ئينشـائةلَن لـة داهـاتوودا      ثةرلةمان، بةاَلم ئَيستا لةبةردةسيت سةرؤكايةتي 
ئةوةش بةثَيي بِرياري سةرؤكايةتي ثةرلةمان جَي بةجَي دةكةين، فةرموو جةنابي وةزيـر بـةخَير بَييـت و،    

 .فةرموو بؤ راثؤرتةكةتان
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةاَليةتي/ بةِرَيز ئاسؤس جنيب

 .بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
 .بةِرَيزان سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان

 .ئةندامانى ثةرلةمان
 .ئةم كاتةتان باش

بةختةوةرم بةم ميوانداريةى ثةرلةمانى كوردستان و رةخساندنى ئةم دةرفةتة، تـاكو لةبـةردةم ثةرلـةمانى    
نوَينةرانى طـة    كوردستان بتوامن كارو ثرؤذةو بةرنامةكانى وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةاَليةتى بؤ ئَيوةى

كوردستان خبةمةِروو، هةروةها لةم ميوانداريةدا دةمةوَيت هةوَلةكانى ئةم وةزارةتة لةماوةى كـةمرت لـة دوو   
ساَلى حكومةت كةثِرة لةدةستكةوت و بةرنامةو ثرؤذةى طرنط بؤ خةَلكى كوردستان، بةتايبةت ئةو ضني و 

 . ردن هةية بؤتان خبةمةِرووارى كتوَيذانةى زياد لةثَيويست ثَيويستيان بةهاوك
ــى        ــكةش كردنـ ــةِرَيطاى ثَيشـ ــادا لـ ــى دونيـ ــةر واَلتَيكـ ــةتى لةهـ ــةثَيدانى كؤمةاَليـ ــةى طةشـ ــةِرَيزان، ثرؤسـ بـ
خزمةتطوزاريية كؤمةاَليةتييةكانةوة بةدى دةكرَيت، بةاَلم ثَيويستة خزمةت طؤزارييةكانيش لةطةَل ئاسـتى  

جنَين و تةواوكةرى يـةكرت بـن، بـؤ ئـةم مةبةسـتةش وةزارةتـى       تَيطةيشنت و وشيارى تاكةكانى كومةَلطادا بطو
ى 34كارو كاروبارى كؤمةاَليةتي يةكَيكة لة وةزارةتةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و بـة ياسـاى ذمـارة    

ئةم وةزارةتة اليةنَيكى طةورةو طرنطـى كـارى حكومـةت و    . لة ثةرلةمانى كوردستان دامةزراوة 2114ساَلى 
ــؤ  ــة بـ ــةتي و       كؤمةَلطايـ ــؤرة كؤمةاَليـ ــةو تيـ ــةموو ئـ ــى هـ ــتة كردنـ ــتى بةرجةسـ ــان و بةزانسـ ــة دانـ بةرنامـ

خزمةتطوزاريانــةى كــة هؤكــارن بــؤ بــةرةو ثــَيش بــردن و طــؤِرينى ذيــانى كؤمــةَلطاو خؤشــطوزةرانى زيــاترو  
ســةردةميانة بــؤ دابينكــردن و ثَيشكةشــكردنى خزمةتطوزرايــة كؤمةاَليةتيــةكان، هــةروةها كــاركردن لةطــةَل 

وو ئــةو بوارانــةى كةثةيوةنــديان بــةذيانى تــاو و كؤمــةَل هةيــة لةاليــةنى كؤمةاَليــةتى و دةروونــى و    هــةم
 .ئابوورى و هؤشيارى و تةندروستى و ثةروةردةو فَيركردندا

بـؤ بةرزكردنـةوةى ئاسـتى كـارو توانـاى ئـةم وةزارةتـة بةشـَيوةيةو ئـةو ثرؤذانـةى            ...ئةندامانى ثةرلـةمان 
وة جَيبةجَييان بكةين بة مةبةستى خزمةتكردنى خـةَلكى كوردسـتان، لةطـةة دةسـت     بةرنامةمان بؤيان دانا
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بةكاربوومنان لةوةزارةتى كارو كاروبـارى كؤمةاَليـةتى بةثَيويسـتمان زانـى ئـةو ياسـاو بِريـارو سيسـتةمانةى         
ةرَيمى كةثَيشووتر كارى لةسةر كراوة هةموارى بكةينةوة، ضـونكة بةشـَيكيان لةطـةَل بـارودؤخى ئَيسـتاى هـ      

ــت  ــتان ناطوجنَيـ ــارو     . كوردسـ ــاو بِريـ ــةوةى ياسـ ــةوةزارةت، هةمواركردنـ ــان لـ ــةمى كاركردمنـ ــةنطاوى يةكـ هـ
سيستةمةكان بوو، كة بةسوثاسـةوة هـةوَل و مانـدوو بـوونى ئةنـدامانى بـةِرَيزى ثةرلـةمانى كوردستانيشـى         

 .ثَيوة ديارة
تان و دةسـتةبةركردنى مافـةكانيان، ياسـاى    لة يةكةم هةوَلدا بةئاراستةى خزمةتى زياترى كرَيكارانى كوردس

ــَيك        ــدانى كؤنفرانس ــةوةو ئةجنام ــةندين كؤبوون ــاران دواى ض ــةتى كرَيك ــتةبةرى كؤمةاَلي ــني و دةس خانةنش
هةموار كرايةوة، لةم ثرؤذة ياسايةدا كة ئَيستا لةبةردةمى ئَيوةداية، ضةندين ماف بـؤ كرَيكـاران دةسـتةبةر    

ى نزيكــدا خبرَيتــة بةرنامــةى كــارى دانيشــتنةكانى ثةرلــةمان بــؤ ثةســند  كــراوة، هيــوادارين لــة داهاتوويــةك
كردني، بةطوَيرةى ئةم ثرؤذةية كرَيكـار لـة كـةرتى تايبـةت بةهـةمان شـَيوةى فةرمانبـةرانى كـةرتى طشـتى          
سوودمةند دةبن لةو مافانةى كةفةرمانبةران هةيانة، هةروةها بةهةمان ثَيوةري فةرمانبةراني حكومةتيش 

ي تَيضـووني سـندووقي زةمـان دةطرَيتـة ئةسـتؤ      %31دةكرَين و حكومةتي هةرَيميش رَيـذةي لـة    خانةنشني
ثـرؤذة ياسـاى   جطة لةم ياسـاية لـة ئَيسـتادا     .وةكو هاوكاريةو بؤ ئةو كةسانةي لة كةرتي تايبةتدا كاردةكةن

ردسـتان كـراوة بـؤ    ضاودَيرى و شياندنى كةمئةندامان لةاليةن حكومةتى هةرَيمةوة ئاراستةى ثةرلةمانى كو
ــردن ــة    . ثةســـند كـ ــتانة، كـ ــةكانى كوردسـ ــراوة كةمئةنداميـ ــةى رَيكخـ ــؤكراوةى راى زؤربـ ــة كـ ــةم ثرؤذةيـ ئـ

لةكؤبوونةوةيةكدا سةرجةم رَيكخراوةكان راى خؤيان لةسةر ئةم ثرؤذةية خستةِروو و دةنطيان بؤ دا، دواتر 
ــةوة بــؤ ئةجنومــةنى وةزيــران    ــةم ثرؤذةيــة ثاريَ  . بةرزكراوةت زطــارى و دةســتةبةركردنى مــاف و   ئامــانج ل

ثَيداويستيةكانى خاوةن ثَيداويستى تايبةتة، هةروةها ضؤنيةتى مامةَلـة كردنيـان وةكـو كةسـَيكى ئاسـايي و      
لـة بِرطـةكانى ثرؤذةكـةدا بـاس     . ثَيدانى كةسـايةتى سـةربةخؤى خؤيـان بـةثَيى سـتانداردة نَيودةوَلةتيـةكان      

َيذةى كةمئةنداميةكةيان بَيت و لةهةر فةرمانطةيةكى حكومى و لةوةكراوة مووضةى كةمئةندامان بةثَيى ر
كةرتى تايبةتدا رَيذةى ديارى كراو بؤ كةمئةندامان ديارى بكرَيت بؤ دامةزرانـدن، هـةروةها لـة ثرؤذةكـانى     
نيشتةجَيبوون ثشكى كةمئةندامان لةبةرضاو بَيت، جيا لـةوةش هاوكـاريكردنى كةمئةنـدامان لـةثرؤذةكانى     

 .ؤشنبريى و ثةرةثَيدانى تواناكانيان لةو بوارةداو ئاسانكاري كردن بؤيانوةرزشى و ر
لة ثاَل ياساكاندا دركمـان بـةوة كـرد بةشـَيك لـة سيسـتمةكانى وةزارةتـيش لـة بـوارة جياجياكانـدا            بةِرَيزان،

 17ة لـة  سيسـتمى دايـةنطاكان كـ   )ثَيويستيان بة طؤِرانكارى هةية لةو ثَيناوةشدا لة مـاوةى ئـةم دوو سـاَلةدا    
ماددة ثَيكهاتووة دةستكارى كراو طوجنَينراوة لةطةَل بارودؤخى ئةمِرؤى كوردستان و، ئَيستا ئةم سيستمة لـة  

سيسـتمى ضاكسـازى كؤمةاَليـةتى    )و بةم نزيكانة بِريارى لةبارةوة دةدرَيت، هـةروةها  ( ئةجنومةنى وةزيرانة
يش لــة ئةجنومــةنى وةزيرانــة بــؤ بِريــاردان  مــاددة ثَيكهــاتووة، ئــةو ( 47)كــة لــة  2111ى ســاَلى 2ذمــارة 

بِرطـة   14و لـة  (شـةَلتةر )سيستمى ماَلي داَلدةدانى ئافرةتانى هةِرةشة لَيكراو كة ثَيى دةوترَيـت  )و (لةسةرى
ثَيكهـاتووةو لــة ئةجنومـةنى شــووراية، بـؤ دةرضــوونى بِريــارى كؤتـايى لةبارةيــةوة، ضـونكة لــة شــةَلتةرةكان      
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دروستى و كؤمةاَليةتى و رؤشنبريى و خزمةتطوزارى ثاراسـتنى ذيـان ثَيشـكةش    خزمةتطوزارى ياسايى و تةن
بةو ذنانة دةكةين، كة هةِرةشةى كوشتنيان لةسةرة، لةِرَيطاى دادطـاو توَيـذةرانى كؤمةاَليـةتيش كَيشـةكانيان     

ةى ثـرؤذة  دواى هةمواركردنـةوةى زؤربـ   . ضارةسةردةكرَيت و دةطةِرَينرَينةوة ناو كؤمةَلطـةو خَيزانـةكانيان  
ياساو سيستمةكان دةستبةجَى لةاليةن لَيذنةى تايبةمتةندى ياسايى و بةئةزموونةوة رَينمايى ثَيويستيان بؤ 

دةركردنــى رَينمــايى )ثــرؤذة دةركــردووة، لةوانــة ( 2)دةكــراوة، لــة مــاوةى دوو ســاَلدا وةزارةت رَينمــايى بــؤ 
خانــةى بةسااَلضــووانى ئــةهلى و خَيرخــوازى،   مؤَلــةتى ســزادراوانى ضاكســازيةكان، رَينمــايى بــؤ كردنــةوةى 

 (.رَينمايى بؤ ثَيدانى قةرزى بضووو و دؤزينةوةى هة  كار بؤ بَى كاران و دابينكردنى بيمةى بَي كارى
 .بةِرَيزان سةرؤكايةتى و ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان

وةزارةمتـان تـا ئـةمِرؤ     لة ماوةى دةسـت بـةكاربوونى كابينـةى شةشـةمى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان لـة        
ذمارةيــــةو ثــــرؤذةى ثَيويســــت جَيبــــةجَيكراون و بِرياريــــان لــــةبارةوة دراوةو بةشَيكيشــــيان لــــةذَير         
جَيبةجَيكردنـدان، ضــونكة ئةطـةر مبانــةوَيت خزمةتطوزارييــة كؤمةاَليةتيـةكان ثــَيش خبـةين دةبَيــت بينــاو     

تـةكان وةو خؤيـان ثَيشـكةش بكـرَين، لـةو      باَلةخانةى طوجناو، شـوَينى شـياو دةسـتةبةر بكـةين، تـاكو خزمة     
 .ثرؤذة جَيبةجَيكراون و بةشَيكيشيان لةقؤناغى تةواوبوون دان( 28)ماوةيةدا 

ى وةزارةت دروسـتكردنى سـةنتةرى ثاراسـتنى منـدااَلن بـة جيـا لـة        2111لة ثرؤذة ئةجنامدراوةكانى ساَلى 
و كفـرى و هةَلةةـةى شـةهيدو هةَلةةــةى     قـةاَلدزَى و راثـةِرين و ضةمضـةماَل و شـؤِرش و كــةالرو رزطـارى     

تــازةو ســةيد ســادق و ثَينجــوَين، هــةروةها بــةردةوام بــوون لــة ثــرؤذةى دروســتكردنى باَلةخانــةى مةشــق و  
راهَينانى ثيشةيى لةكةالر بةبِرى زياتر لة سَي مليار دينـار، دروسـتكردنى سـةنتةرى رَينمـايى دةروونـى لـة       

اســتنى منــدااَلن لــة كؤيــةو دةربةنــدخيان و، نؤذةنكردنــةوةى هــؤَلى       ثارَيزطــاى ســلَيمانى و ســةنتةرى ثار  
 .ثةروةردةو راهَينانى مندااَلن لة كةالر

لة ثارَيزطاى دهؤو سةنتةرى ثاراستنى مندااَلن لة ئامَيدى و سَيمَيَ  و زاخؤ و ئاكرَى دروستكراون، هةروةها 
يناى ماَلى خةنـدةو طـؤِرينى بـؤ دايةنطـةى     دروستكردنى دايةنطةيةو لةثارَيزطاى دهؤو و نؤذةنكردنةوةى ب

بـرييت بـووة لـة     2111ذين لةشارى هةولَير، كة كؤى بودجةى ثـرؤذة ئةجنامـدراوةكانى وةزارةت بـؤ سـاَلى     
ى وةزارةت كــة ئَيســتا بةشــَيكيان لــةقؤناغى  2111لــة ثرؤذةكــانى ســاَلى  .  مليــؤن دينــار 211مليــارو  17

اغى تةواو بوون داية، دروسـتكردنى باَلةخانـةى مةشـق و راهَينـانى     جَيبةجَيكردن دان و بةشَيكيشيان لةقؤن
ــةى    ــةبِرى نزيك ــؤران ب ــة س ــةيى ل ــةولَير و دوو    3ثيش ــةوااَلن لةه ــةى ه ــتكردنى دايةنط ــارو دروس ــار دين ملي

سـةنتةرى ثاراسـتنى منـدااَلن لـة هـةولَير لةطــةِرةكى شـارةوانى و طـواَلن و سـةنتةرى ثاراسـتنى منـدااَلن لــة           
سؤران، هةروةها دروستكردنى باَلةخانةى بةِرَيوةبةرايةتى ضاكسازى طةوران لةهةولَير، كة ئَيسـتا  شةقَنوةو 

مليـار دينـار جَيبـةجَي     47ى كارةكانى تةواو بووة بةبِرى نزيكـةى  % 18لةقؤناغى جَيبةجَيكردن دايةو لة 
دةكرَيـت، بـةاَلم نـةو بـؤ      دةكرَيت، هاوشَيوةى ئةم ثرؤذية بؤ يةكةم جارة لة هةرَيمى كوردسـتان جَيبـةجيَ  

هاندانى تاوان، بةَلكو بؤ ضاكسازى و فةراهةمكردنى كةشَيكى طوجناو بؤ بةنـد كراوةكـان، دواى طةِرانـةوةيان    
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بؤ ناو كؤمةَلطا، هةروةها دروستكردنى ثرؤذةى باَلةخانـةى كـارو دةسـتةبةرى كؤمةاَليـةتى لـة سـلَيمانى كـة        
ى كارةكـانى تـةواو بـووةو، يةكَيكـة لـةثرؤذة      %94َي دةكرَيـت و لـة   مليـار دينـار جَيبـةج    2بةبِرى زياتر لـة  

طرنطةكانى بوارى وةبةرهَينانى لةسةر سندووقى دةسـتةبةرى كؤمةاَليـةتى، هـةروةها دروسـتكردنى خانـةى      
بةسااَلضووان لة ناحيةى شـؤِرش و سـةنتةرى ضـاالكيةكان بـؤ منـدااَلنى تةوَيَلـةو، دروسـتكردنى باَلةخانـةى         

كةمئةندامان لة دهؤو، هةر لةبوارى مةشق و راهَينانى ثيشةيى و بة ئاماجنى خزمـةت طةيانـدن   كؤمةَلطاى 
بة طةجنان و بَى كارانى زاخـؤ و دةوروبـةرى، ثـرؤذةى بنكـةى مةشـق و راهَينـانى ثيشـةيى زاخـؤ ئَيسـتا لـة           

ــؤ ثيَ          ــاَلةدا ب ــةم دووس ــاوةى ئ ــة م ــوون ل ــة ب ــةو ثرؤذان ــة ئ ــة، ئةمان ــةجَيكردن داي ــاغى جَيب ــنت و قؤن شخس
 . فراوانكردنى خزمةتطوزارية كؤمةاَليةتيةكان جَيبةجَيكراون

بــةِرَيزان، وةزارةتــى كــارو كاروبــارى كؤمةاَليــةتى لــةبوارى دؤزينــةوةو رةخســاندنى دةرفــةتى كــاركردن بــؤ    
طةجنان و الوان و بَى كـاران لـة هـةرَيمى كوردسـتان ضـةند بةرنامةيـةكى جَيبـةجَي كـردووة، ئةطـةر رَيطـةم           

 . ن دةمةوَيت باسى بةشَيكى ئةو ثرؤذانةتان بؤ بكةم و دةرئةجنامةكانى خبةمةِرووبدة
لة درَيذةى هةوَلةكانى وةزارةمتان بؤ كةمكردنةوةى دياردةى بَى كارى و بةمةبةستى ثَيطةياندنى طـةجنان و  

هــةرَيمى  الوانــى هــةرَيمى كوردســتان، لــة ســةرةتاى ئةمســاَلةوة بنكــةكانى مةشــق و راهَينــانى ثيشــةيى لــة   
كوردســتان خرانةوةطــةِر، بــؤ ئةمــةش بودجةيــةكى تايبــةت بــؤ ئــةو بنكانــة تــةرخانكراوة، تــاكو طــةجنان و   

بــةثَيى   دةرضــووانى زانكــؤ و ثــةميانطاكان لــةم بنكانــةوة بةشــداربن و خــول ببيــنن، لــةو ضوارضَيوةيةشــدا  
بةكردنةوةى خولةكانى مةشق  وةبِريارَيك لة هةرسَى شارةكةى هةرَيمى كوردستان بةِرةعى دةست كراوةتة

لــة ئَيســتادا طــةجنان دةتــوانن نــاوى خؤيــان لــة بةِرَيوةبةرايةتيــةكانى بةكارخســنت و   . و راهَينــانى ثيشــةيى
راهَينانى ثيشةيى لة هةولَيرو سـلَيمانى و دهـؤو تؤمـار بكـةن بـؤ بةشـداربوون لـةم خوالنـة، كـة خولـةكان           

بَيتة هاندةرَيك بؤيان، تاكو لةرَيطاى ئـةم خوالنـةوة ئاشـناى كارَيـك     بةيانيان و ئَيواران بةردةوام دةبَيت و دة
 -دروومـان   -كارةبـا   -بةنارمةي كاب  -زمانى عةرةبى  -كؤمثيوتةر )بكرَين، كة خولةكانيش بريتني لةخو  

خولةكان بةخؤِراين و خةرجى رؤذانةى هةر بةشـدار بـووَيكيش   ( لكاندن -موةليدة  -دارتاشى  -كةرةوة دسار
 .دابني دةكرَيت

خـول لـة بنكـةكانى    ( 57)لة سةرةتاى ئةمساَلةوة كـة خولـةكان دةسـتيان ثَيكـردووة، تـا ئـةم سـاتةى ئَيسـتا         
هةزار طةنج  1111كراونةتةوة، كة تيايدا نزيكةى ( دهؤو -سلَيمانى  -هةولَير )مةشق و راهَينانى ثيشةيى 

 .َيبةخشراوةو خولةكانيش بةردةوامنخوليان بينيوةو فَيرى كاركردن كراون و بِروانامةيان ث
دواى بةدةستهَينانى رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران بؤ دابينكردنى كةلوثـة  ثَيويسـت، بـةَلَين دةدةيـن لـة      
داهاتوويةكى نزيكدا هةريةو لة بنكـةى مةشـق و راهَينـانى ثيشـيةيى سـؤران و، هـةروةها بنكـةى مةشـق و         

ويستيان بؤ دابني بكرَيت و، ئةو بنكانةش خبرَينـة خزمـةت كردنـى    راهَينانى ثيشةيى طةرميان كةلوثة  ثَي
خةَلكى كوردستان و طةجنان، بةاَلم تاكة طرفتَيك كة جَيطاى ئامـاذة ثـَي كردنـة نـةبوونى سـتافى ثَيويسـت و       

 .مامؤستاى راهَينةرة بؤ دةستثَيكردنى خولةكان
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ى راهَينانى ثيشـةيدا لـة ضـةند رؤذى رابـردوو     جَيطاى خؤيةتى لةم دةرفةتةدا ئاماذةى بؤ بكةم هةر لة بوار
وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةآليةتي ياداشتنامةيةكى لةيةو تَيطةيشتنى لة طـةَل كؤمثانيـاى سـكانياى وآلتـى     
سويد و رَيكخراوى يونيدؤ ئيمزا كرد بؤ راهَينان و طةشةثَيدانى توانـا مرؤيـةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا،      

ِرى زيــاتر لــة ضــوار مليــار دينــار لــة رَيطــاى رَيكخــراوى نةتــةوة يــةكطرتووةكان بــؤ    ئــةم ياداشــتنامةية بــةب
طةشةثَيدانى بوارى ثيشةسازى و طةشةثَيدانى بازرطانى، كة بة يونيدؤ ناسراوةو كؤمثانياى سكانياى سويدى 

هةزار  3111جَى بةجَى دةكرَيت و خةرجى ثرؤذةكةى لة ئةستؤ طرتووةو لةداهاتوودا دةتوانرَيت زياتر لة 
 .كةس لَيى سوودمةند بَيت

ئامانج لةم ثرؤذةية دامةزراندن و دروست كردنى ئةكادمييايةكى مةشـق و راهَينـانى ثيشـةيية لـة هـةرَيمي      
كوردســتان، كــة مةبةســت لــةو ئةكادمييايــة بــةهَيزكردن و هاوكــارى بنكــةكانى مةشــقى ثيشــةيى ســةر بــة     

وةى خولــة بــؤ بَيكــاران، بــؤ ئــةوةى لةطــةَل ئاســتى بــازاِرو  وةزارةتــى كــار و كاروبــارى كؤمةاَليــةتى و كردنــة 
مجوجوَلى ئابووريدا طوجناو بَيت، ئةم رَيكةوتنة بؤ ماوةى ضوار ساَلةو، هةموو كةل و ثةل و ئامَيرةكـان لـة   

 . ئةستؤى كؤمثانياى سكانياى سويدية
 .ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان

رؤذة بضووكةكانى الوان و ثةسـند كردنـى بودجـةى طشـتى     دواى ثةسند كردنى ياساى سندووقى ثشتيوانى ث
 .هةرَيم لةاليةن ثةرلةمانى كوردستان، رَينمايى و رَيوشوَينى ثَيويستمان بؤ ثَيدانى قةرزى بضووو دةركرد

بـةروارى  لة ئَيستادا لة سةرجةم شارو شارؤضكةكانى كوردستاندا فؤِرمى قةرزى بضووو دابةش دةكرَيت، لة 
ةرسَى ثارَيزطاكةى هةرَيمى كوردستان فؤِرمى ثَيدانى قةرزى بضـووو بةسـةر طـةجنان و    لة ه 12/7/2111

دةرضووانى زانكؤ و ثةميانطاكان و بنكةكةكانى مةشقى ثيشةيى و ئةوانـةى بـَى كـارن و خـاوةن ثَيداويسـتى      
بـةاَلم توانـاى   تايبةتن و سوودمةندانى تؤِرى ثاراسـتنى كؤمةاَليـةتى و ئـةو الوانـةى كـة بِروانامـةيان نييـة،        

بـة مةبةسـتى ئاسـانكاريش بـؤ بـَى كـاران ضـوار بنكـةى         . بةِرَيوةبةردنى ثرؤذةيـان هةيـة دةسـتى ثَيكـردووة    
ســةرةكى و نــؤ بنكــةى الوةكــى لةســةرجةم شــارو شارؤضــكةكاندا بــؤ دابةشــكردنى فــؤِرمى قــةرزى بضــووو    

 .ثَيشوازى لة طةجنانى بَى كار كردووة
ةيِرةوى ئةجنومةنى وةزيران بـؤ ثَيـدانى قـةرزى بضـووو رَينمـايى ثَيويسـت       ثاَلثشت بة ياساى ثةرلةمان و ث

هةر هاوواَلتيـةو دانيشـتووى   بةثَيى رَينمايةكان . لةاليةن وةزارةت بؤ جَيبةجَيكردنى ئةم ثرؤذةية دةرضوو
كان و ساَل بَيت و كارمةند نةبَيت لة دةزطا حكومية 35بؤ  12تةمةني لة نَيوان هةرَيمى كوردستان بَيت و 

ــت      ــنووردار بَي ــان س ــي الواز، ي ــاى داراي ــاوةنى  توان ــةت و خ ــةرتي تايب ــت   ك ــوودمةند بَي ــت س ــةوا دةتوانَي ، ئ
ثَيكهاتوون لة دةرضوواني ناوةنـدةكانى  لةوةرطرتنى قةرزى بضووو، كة سوودمةندانيش بةشَيوةيةكى طشتى 

ــةميانطاكانى      ــةييةكان و ث ــة ثيش ــةيي و ئامادةيي ــياندنى ثيش ــان و ش ــاوةن   ِراهَين ــان و خ ــةكنيكي و زانكؤك ت
ثَيداويستية تايبةتيةكان، بةمةرجَيك بتوانَيت ثرؤذة ئةجنام بدات، هةروةها سوودمةندانى تؤِرى ثاراسـتنى  
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كؤمةاَليةتى و ئةو الوانةى كة بِروانامةيان نيية، بةاَلم تواناى بـةِرَيوةبردنى ثرؤذةيـان هةيـة، جيـا لـةوةش      
 . وَيت طةشةي ثَي بدةن، بة مةرجَيك هةلي كاري نوَي دابني بكةنئةوانةي ثِرؤذةيان هةيةو دةيانة

هةرضةندة زةمينة سازى ثَيويست بؤ جَيبةجَيكردنى ئةم ثرؤذةية لـة هـةرَيمى كوردسـتان نـةكرابوو و، لـة      
ياساكةشدا هيض بودجةيةو تـةرخان نـةكرابوو بـؤ هةيكةليـةت و ضـؤنيةتى بةِرَيوةبـةردنى ئـةم ثرؤذةيـةو         

اويشمان نةبوو، بؤ ئةوةي بتوانني ثرؤذةكة جَي بةجَي بكةين، بةاَلم لةبةر طرنطى و بايـةخى  ستافى راهَينر
ثرؤذةى قةرزى بضووو و لة ثةرؤشيمان بؤ طةجنانى بَى كـار ئةمانـة نةبوونـة رَيطـر بـؤ شكسـتى ثرؤذةكـة،        

زى بضووو ضووة بوارى بةَلكو لةِرَيطاى فةرمانبةر و ستافى بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ترى وةزارةت ثرؤذةى قةر
ــؤنيةتى        ــرَين بةض ــنا بك ــاكو ئاش ــةوة، ت ــةكان كراي ــدى بنك ــؤ كارمةن ــوليش ب ــةندين خ ــةوة، ض جَيبةجَيكردن
ــارى      ــدا رَيكخــراوى ئاينــدةى طــةش بــة سوثاســةوة هاوك ثِركردنــةوةى فــؤِرمى قــةرزى بضــووو، لــةو بوارةش

ل بــؤ كارمةنــدى بنكــةكان و ســةرةكيمان بــوو بــؤ سةرخســتنى ئــةم ثرؤذةيــة، بةتايبــةت لــة كردنــةوةى خــو
ئاشناكردنيان بة ضؤنيةتى ثِركردنةوةى ئةو فؤِرمانة، مـةرمجان دانـاوة ئـةو الوةى، يـاخود ئـةو بـَى كـارةى        
سوودمةند دةبَيت بؤ وةرطرتنـى قـةرزى بضـووو ثرؤذةيـةو جَيبـةجَي دةكـات، ثرؤذةكـةى بريتـى بَيـت لـة           

ود خزمــةتطوزاري و طةشــت و طــوزار، هــةروةها ئــةو بــواري ثيشةســازي، يــان بازرطــاني، يــان كشــتوكاَلي، يــاخ
ثرؤذانةشـي كــةوا دةبنــة مايــةي طةشـةي ئــابووري هــةرَيم و كــةم كردنـةوةو ســنوورداركردنى بــَى كــارى لــة    
هةرَيمى كوردستان قةرزى بضووو دةيانطرَيتةوة، هةروةها ئةم قةرزة بؤ ماوةى ثَينج ساَل لة هةموو بـاج و  

 .   رةعَيكيش دةبووردرَيت
ؤ ثةيِرةو كردنى بنةمايةكى شةفاف و ئاشكرا لة فؤِرمةكاندا، هةر بَى كارَيك دواى ئةوةى فؤِرم لـة يـةكَيك   ب

ــت،       ــؤ دةكرَي ــوونةوةى ب ــدا ثَيداض ــة بنكةكان ــابوورى ل ــوودى ئ ــةى س ــةوة لةاليــةن لَيذن ــة بنكــةكان ثِردةكات ل
ردبينى دةكرَيت و، ئينجا بِريار دواتريش سةرجةم فؤِرمةكان بؤ جارَيكى تر لةاليةن ئةجنومةنى سندووق و

 .لةسةر ثَيدانى قةرز دةدرَيت
مةبةست لةم ثرؤسةيةش مسؤطةركردنى شةفافيةت و دَلنيايية، كة ثرؤسـةكة بـة هـةموو شـَيوةيةو دوورة     
لة دةست تَيوةردان، دَلنياشتان دةكةمةوة تاكو ئَيستا بةهيض شَيوةيةو دةست تَيوةردان و واستةو واستةكارى 

ةيةدا نةبووةو بوونيشي لة كةس قةبوة ناكرَيت، بةثَيى ئامارةكانى وةزارةت، تا ئَيستا لة سنوورى لةم ثرؤس
طـةنج ضـةكى قـةرزى بضـووكيان وةرطرتـووة، كـة        321شارةكانى هـةولَيرو سـلَيمانى و دهـؤو و طةرميانـدا     

ى، لـةم هةفتةيةشـدا   جؤرى ثرؤذةكانيان بريتى بووة لة ثيشةسازى و بازرطـانى و خزمـةتطوزارى و كشـتوكالَ   
هـةزار   21زيـاد لـة   . ذمارةيةكى تـرى ضـةكى قـةرزى بضـووو كـة ئيمزايـان لةسـةر كـراوة دابـةش دةكرَيـت          

فـؤِرميش تـا    2811طةجنيش سةردانى ئةو بنكانةيان كردووة بؤ سوودمةند بوون لةم ثرؤذةيةو زيـاتر لـة   
 . دةدرَيتئَيستا بةرسةركةوتوويى ثِركراونةتةوةو لة داهاتوودا قةرزيان ثَي

بةِرَيزان، لة ثَيناو كةمكردنةوةى دياردةى بَى كارى و رةخسـاندنى هـة  كـاري زيـاتر بـؤ كـار كـردن بـؤ بـَى          
كاران، هةروةها ئامادة كردنى دةرضووانى زانكؤ و ثةميانطا حكوميـةكان بـؤ كاركردنيـان لـةبازاِر، حكومـةتى      



 29 

ؤمةاَليةتى ثرؤذةى بيمـةى بـَى كـارى بـؤ دةرضـووانى      هةرَيمى كوردستان لةِرَيطاى وةزارةتى كارو كاروبارى ك
ي /23/8لـة  ( كةرتى طشتى يـان كـةرتى تايبـةت   )زانكؤ و ثةميانطاكانى حكومةت، تاكو دةبنة خاوةن كار لة 

 1/9/2111ئةمساَلةوة خستؤتة بوارى جَيبةجَيكردنةوةو، بةثَيى بِريارةكـةى ئةجنومـةنى وةزيـرانيش لـة     
 .ر دةكرَيتبيمةى بَى كاريان بؤ هةذما

ئامانج لةم ثرؤذةية، تةنها ثَيشـكةش كردنـى هاوكاريـةكى مـاددى نييـة بـؤ طـةجنَيك كـة تـازة زانكـؤ، تـةواو            
دةكات، بةَلكو ئاماجنى سةرةكى ثرؤذةكة هاندانى دةرضووانة، تاكو دواى تةواو كردنى قؤناغةكانى خوَيندنى 

كـدا بطـةِرَين و بـة بـةخاوةنى ثيشـةيةو، كـة       زانكؤ، يـاخود ثـةميانطا بةسـةركةوتوويى، ضـؤن بـةدواى كاريَ     
سوودى بؤ خؤى و دةوروبةرةكةى هةبَيت، ضونكة ئةم ثرؤذةية ئةوانة دةطرَيتةوة كة لة كـةرتي حكـومي و   
تايبةتدا كاريان دةسـت نةكـةوتووةو خـاوةن ثيشـةيةكي تايبـةت بـةخؤيان نـني و، تـا ئـةو كاتـةي كارَيكيـان            

 151111نطانـة لـة ضوارضـَيوةى تـؤِري ثاراسـتين كؤمةآليـةتي بـِري        دةست دةكةوَيت، حكومةتي هةرَيم ما
 . سةدوثةجنا هةزار ديناريان ثَيدةدات

بةثَيى رَينمايةكان مةرجة ئةو دةرضـووةى سـوودمةند بَيـت لـةم ثرؤذةيـة، لةبيمـةى بـَى كـارى هـاوواَلتى و          
ةدةسـتةى خوَينـدنى تـةكنيكى    دانيشتووى هةرَيمى كوردستان بَيت و دةرضووى زانكؤ و ثةميانطاكانى سةر ب

ساَل زياتر نةبَيت و هيض كارَيكى نةبَيت لـة كـةرتى    32هةروةها تةمةنيشى لة . بَيت لة هةرَيمى كوردستان
طشتى، يان كةرتى تايبةت، يـاخود خـاوةن كـارَيكى سـةربةخؤ، ميكانيزمـةكانى وةرطرتنـى بيمـةى بـَى كـارى          

بؤيـة لـة   . او رَينمايةكاندا دةضَيتة بوارى جَيبةجَيكردنـةوة وةكو ثرؤذةو بةرنامةكانى تر لةضوارضَيوةى ياس
ثاَل مةرجةكاندا ثَيويستة سوودمةندى بيمةى بَى كـارى فـؤِرمى داواكردنـى بيمـة لـة بةِرَيوةبةرايةتيـةكانى       
طةشــةثَيدانى كؤمةاَليــةتى ثارَيزطاكــان ثِربكاتــةوةو نــاوى خؤشــى لــة يــةكَيك لــة بةِرَيوةبةرايةتيــةكانى          

ثارَيزطاكان لة ليستى بَى كاران تؤمار بكات و كؤدَيكيشي ثَي بدرَيت، بؤ ئةوةى سوودمةند بَيت  بةكارخستنى
لــةم ثرؤذةيــةو، بــؤ ئــةم مةبةســتةش ضــةندين بنكــة لةشــارو شارؤضــكةكاندا كراونةتــةوة، تــاكو دةرضــووان  

ــؤِرم    ــةوةى ف ــؤ ثِركردن ــةن ب ــةردانى بك ــِرى    . س ــدانى ب ــردن و ثَي ــةجَي ك ــةزار 151دواى جَيب ــة   ه ــار ب دين
دةرضووانى زانكؤ و ثةميانطا حكوميةكان، وةزارةمتان بة هةماهةنطى دامةزراوةكانى ترى حكومةت و كةرتى 
تايبةت بةطوَيرةى توانا هةَلدةستَيت بة كردنةوةى خو  راهَينانى طوجناو بؤ شياندنى سوودمةندانى بيمةى 

 .بَى كارى، بؤ ئةوةى كارى طوجناويان بؤ بدؤزرَيتةوة
وةها بةِرَيوةبةرايةتيةكانى بةكارخستنيش لـة هةرسـَى ثارَيزطاكـانى هـةرَيم لـةِرَيطاى لَيذنـةكانى طـةِران        هةر

بةدواى دؤزينةوةى هة  كار هةَلدةستَيت بة دؤزينةوةى كارى طوجناو بؤ هةريةو لة سوودمةندان، ئـةويش  
 .لةِرَيطةى قةرزى بضووو و ثرؤذةكانى ترةوة

 12رؤذى يةكةمى دةست ثَيكردنى ثرؤسةكةدا، تا ئَيسـتا زيـاد لـة     21ت لة ماوةى بةثَيى ئامارةكانى وةزارة
هةزار دةرضووى زانكؤ و ثةميانطا  بةتةواوى مةرجةكانةوة فؤِرميان ثِر كردؤتـةوة، لةداهاتوويـةكى نزيكـدا    
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بةاَلم لة . تهةزار دينارى مانطانةكةيان بؤ خةرج دةكرَي 151لةهةولَيرو دهؤو لةِرَيطةى بانكةكانةوة بِرى 
 . ثارَيزطاى سلَيمانى تائَيستا ئةم كَيشةيةمان هةية، كة ناتوانني لةِرَيطةى بانكةكانةوة مووضة دابةش بكةين

 .ئةندامانى بةِرَيزي ثةرلةمانى كوردستان
وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةاَليةتى لـة ثـاَل دؤزينـةوةو رةخسـاندنى دةرفـةتى كـاركردن بـؤ طـةجنان و بـَى          

و دةرضووانى زانكؤ و ثـةميانطاكان، هـةوَلى بـؤ ئـةوةش داوة ذيـان و طـوزةرانى كرَيكـاران لـة هـةرَيمى          كاران 
بةاَلم وةو لة سةرةتاوة ئاماذةم بؤى كرد تـاكو ئـةو ياسـايةى كـة ئَيسـتا لةثةرلـةمانى       . كوردستان باش بكات

مـة نـاتوانني خزمـةتى زيـاتر     ثةسند نـةكرَيت، ئيَ ( ياساى خانةنشني و دةستةبةرى كؤمةاَليةتى)كوردستانة 
ثَيشكةش بكةين و، دةستمان كـراوة بَيـت، ضـونكة ئـةم ياسـايةى ئَيسـتا كـارى ثَيـدةكرَيت، ياسـايةكى كؤنـةو           

بؤية لةم مينبةرةوة داواتان لَيدةكـةم ئـةم ياسـاية خبرَيــتة بةرنامـةى      . لةطةَل بارودؤخى ئَيستادا ناطوجنَيت
كردني، بؤ ئاطادار بوون لة ذيـانى كرَيكـاران و ضـؤنيةتى مامةَلـةى      كارى دانيشتنةكانى ثةرلةمان بؤ ثةسند

خاوةن كار لةطةَل كرَيكارةكان لَيذنةكانى ثشكنينى تايبةت بـة وةزارةت بـة بـةردةوامى سـةردانى ثرؤذةكـان      
 .سةردانى ثرؤذة لةاليةن لَيذنةكانى ثشكنينةوة ئةجنام دراوة 5211دةكةن، تا ئَيستا نزيكةى 

ثرؤذةيــان كــردووة، كــة دةســتةبةر نــةكراون، جيــا لــةوةش ســةردانى    2111نــةكان ســةردانى هــةروةها لَيذ
ثـرؤذةش بـةهؤى    53ثرؤذةيان كردووة، كـة بِرطـةكانى ياسـاى دابينكـردن دةيانطرَيتـةوة، هـةروةها        1127

رةى لــة بــا. ثابةنـد نــةبوونيان بةمةرجـةكانى وةزارةت و ثَيشــَيلكردنى مــافى كرَيكـار رةوانــةى دادطــا كـراون    
مؤَلـةتيش بـؤ    234مؤَلـةت بـةخاوةن ثيشـة دراوةو     212ثَيدانى مؤَلةتى ثيشة، تا ئَيسـتا لـةِرَيطاى وةزارت   

كــؤى . لةوانــة رةتكراوةتــةوة 31خــاوةن ثيشــةكان تازةكراوةتــةوة، بــةهؤى نــةبوونى مــةرجى ثَيويســتيش   
بَيكـارة، لـةو    هـةزار  53كـةى  وة ناويـان تؤمـار كـراوة لـة بنكـةكامنان نزي     2114ذمارةى بَى كـاران لـة سـاَلى    

ئــةوانى تــريش لــةِرَيطاى كــةرتى تايبــةت و . كــةس دؤزراوةتــةوة 22111ذمارةيــةدا هــة  كــار بــؤ زيــاتر لــة
هةرضةندة تا ئَيستا رَيذةيـةكى ديـارى كـراو نييـة، تـاكو دةرى خبـات       . طشتيةوة كاريان بؤخؤيان دؤزيوةتةوة

ى وةزارةتـى ثننـدانان   2117ةاَلم بـةثَيى ئامـارى سـاَلى    رَيذةى بَى كارى لـة هـةرَيمى كوردسـتان ضـةندة؟ بـ     
 .ية% 14رَيذةى بَى كارى لة كوردستان نزيكةى 

بؤ ئةجنامدانى رووثَيوَيكى سةرتاسةرى لة هةرَيمى كوردستان وةزارةمتان داواى هاوكارى لة رَيكخراوى كـارى  
بـؤ ئةجنامـدانى رووثَيـوَيكي نـوَي بـؤ بـَي       نَيودةَلةتى كردووة، ئةوانيش بةَلَينيان داوة كة هاوكارميـان بكـةن   

 .كاري لة هةرَيمي كوردستاندا
بةِرَيزان، وةزارةمتان هةردةم هةوَلى داوة دةستى كارى ناوخؤ لة ثرؤذةكان خباتـة بـوارى جَيبةجَيكردنـةوةو    

ى بيانى بؤ بؤية لةضوارضَيوةى مةرج و رَينمايةكاندا هاتنى كرَيكار. هة  كار بؤ بَيكارى خؤمالي بدؤزَيتةوة
هةرَيمى كوردستان سنووردار كراوة، ئةو كرَيكارةى دَيتة كوردستان، دةبَيـت كرَيكـارى هونـةرى بَيـت و، ئـةو      

بةاَلم بةداخةوة ئةوةى دةيبينني رؤذانـة  . ثيشةيةى كارى لةسةر دةكات لة هةرَيمى كوردستان دةطمةن بَيت
طاى خـواروو و ناوةِراسـتى عَيـراق دةهَينرَيتـة هـةرَيمى      كرَيكارى بيانى بة قاضاغ و دوور لةرَينمايةكان لـةِريَ 
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كوردستان، هةروةها بةثَيى ياساكانيش رَيطة دراوة بؤ ثرؤذةكـانى وةبـةرهَينان، كؤمثانيـا بيانيـةكان خؤيـان      
لةكاتى ئةجنامدانى ثرؤذةكانيان كرَيكارى بيانى لةطةَل خؤيان بَيننة كوردستان، كة ئةمةش هة  كار بؤ بَى 

كوردستان كةم دةكاتةوة، هةروةها ئةوةى دةمةوَيت ئاماذةى بؤ بكةم ئةوانـةى لةِرَيطـةى وةزارةتـةوة    كارانى 
داخ  نةبوونة، ئَيمة لة هاتنيان بةرثرس نني، بةاَلم كاتَيك رووبةِرووى رووداوَيك دةبنـةوة، ئةطـةر بَيـت و    

َيمـة لَيـى بةرثرسـني ئةوةيـة لـة      ئةوةى راسـتةوخؤ كـة ئ  . دةستةبةريش نةكرابن ئَيمة داكؤكيان لَي دةكةين
ــاَلى  ــةوة  2111سـ ــةِرَيطاى وةزارةتـ ــة    2145لـ ــةكانى وةزارةت  هاتوونةتـ ــةثَيى مةرجـ ــانى بـ ــارى بيـ كرَيكـ

يان كرَيكارى ثـرؤذة بوونـة، لـة مـاوةى شـةش      1534يان كرَيكارى خزمةتطوزار بوونةو 211كوردستان، كة 
 .طةى وةزارةمتانةوة هاتوونةتة هةرَيمى كورستانكرَيكارى بيانى لةِرَي 1511مانطى يةكةمى ئةمساَليش 

يةكَيك لة بِريارةكانى كابينةى شةشةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة ثـرؤذة ياسـاى بودجـةى     بةِرَيزان،
ــاَلى    ــؤ س ــتان ب ــةرَيمى كوردس ــتى ه ــدامان    2111طش ــةى كةمئةن ــى مووض ــاد كردن ــة زي ــوو ل ــى ب ــةو . بريت ئ

هـةزار   51بوو، بؤ ئـةو كةمئةندامانـةى فةرمانبـةر بـوون، هـةروةها       هةزار دينار 31مووضةيةى كة تةنها 
 111هـةزارةوة بـؤ    31خؤشبةختانة ئةم مووضـةية لـة   . دينار بوو بؤ ئةو كةمئةندامانةى فةرمانبةر نني

ــة   ــةزارو ل ــؤ   51ه ــةزارةوة ب ــان      151ه ــةكةش وةزارةمت ــى مووض ــاد كردن ــرا، دواى زي ــاد ك ــار زي ــةزار دين ه
بــؤ ئــةوةى ســوودمةندى  . ثَيكهَينــا بــؤ ثَيداضــوونةوة بــة ســوودمةندانى ئــةم مووضــةية  لَيذنةيــةكى بــااَلى 

 .راستةقينةى مووضةى كةمئةندامان دةست نيشان بكرَيت
كةمئةنــدام لــة ( 53422)بــةثَيى داتايــةكى وةزارةت ثــَيش بِريــارى زيــاد كردنــى مووضــةى كةمئةنــدامان   

ووة، بـةاَلم دواى دةسـت بـةكاربوونى لَيذنـةكان و زيـاد      هةولَيرو سلَيمانى و دهؤو مووضةى مانطانـةيان هـةب  
 -بريكــؤَل  -نابينــا ) كةمئةنــدامى ( 82917)كردنــى بــِرى مووضــةى مانطانــةى كةمئةنــدامان، لــة ئَيســتادا  

مووضـة لـةوةزارةتى   ( كةمئةندامى فيزيايى، كورتـة بااَلكـان   -نابيست  -ئيفليجى مَيشك  -تاالسيما  -مةنغؤل 
ثرؤذة ياسـاى  مةاَليةتى وةردةطرن، بةدةر لةزياد كردنى مووضةى كةمئةندامان لة ئَيستادا كارو كاروبارى كؤ

ئةم . ضاودَيرى و شياندنى كةمئةندامان لةاليةن ئةجنومةنى وةزيران ئاراستةى ثةرلةمانى كوردستان كراوة
رةكى ثرؤذةيـــةش يـــةكَيك دةبَيـــت لـــة دةســـتكةوتةكان بـــؤ كةمئةنـــدامانى كوردســـتان، كـــة ئامـــاجنى ســـة  

بـؤ  لـة هـةنطاوَيكى تـازةو ثَيويسـتداو     . دةستةبةركردنى ماف و ثَيداويستيةكانى خاوةن ثَيداويسـتى تايبةتـة  
زيـاتر خزمـةتكردن بـة كةمئةنـدامان لةسـةر داواكـارى وةزارةتـى كـارو كاروبـارى كؤمةاَليـةتى، ئةجنومــةنى           

انبــةرَيك لــة ثرســطةى هـــةر    وةزيرانــى هــةرَيمى كوردســتان بِريــارَيكى دةركــرد بـــؤ تــةرخانكردنى فةرم      
لة ئَيستادا ئةم بِريارة ضؤتة بوارى . فةرمانطةيةو بؤ رايى كردنى كاروبارى كةمئةندامان لةو فةرمانطةيةدا

جَيبةجَيكردنةوةو كارى ثَي دةكرَيت لةِرَيطـةى تابلؤيـةو و هةَلواسـينى باجَيـك بـةو فةرمانبـةرةى تايبـةت        
هيـوادارم ثةرلـةمانى   . رايى بكـةن و ئـازارو مانـدوو بـوون نةكَيشـن      كةمئةندامان دةتوانن كارةكانيان. كراوة

كوردســتانيش ئــةم بِريــارة ثيــادة بكــات، تــاكو كةمئةنــدامان ســوودى لــَي وةربطــرن، ئةمــة تابلؤكةيــة كــة لــة 
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ثرســطةكاندا داماننــاوة، ئــةم ئارمةيــة، ئــةم باجةيــة كــة ئــةو فةرمانبــةرةي ئاســانكاري بــؤ كاروبــاري كــةم      
 .ت لة ياخةكةي دةدات، ثَيشكةشي ثةرلةماني دةكةم بؤ ثيادة كردنيئةندامان دةكا

ــةن         ــى لةالي ــند كردن ــةتى و ثةس ــتنى كؤمةاَلي ــؤِرى ثاراس ــةى ت ــى مووض ــاد كردن ــارى زي ــةِرَيزان، دواى بِري ب
 151هـةزار دينـارة كـرا بـة      31ثةرلةمانى كوردستان مووضـةى تـؤِرى ثاراسـتنى كؤمةاَليـةتى بِرةكـةى لـة       

بِرياريش درا ضةندين خَيزانى تر سوودمةند بن لةم بِريارةى حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان،   هةزار دينارو،
ئــةم بِريــارة لــةوةوة سةرضــاوة دةطرَيــت كــة حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان بةردةوامــة لــة هةوَلــةكانى بــؤ   

لـة   .ةمانباشكردنى بذَيوى ذيـانى خـةَلك و طرنطـى دانـى زيـاتر بةخـةَلكى هـةذارو كةمدةرامـةتى هةرَيمةكـ         
ــةى     ــتا نزيك ــاكو ئَيس ــتاندا ت ــةرَيمى كوردس ــةم     41ه ــوودمةندن ل ــةت س ــةذارو كةمدةرام ــى ه ــةزار خَيزان ه

ــت         ــةش دةكرَي ــةردا داب ــةيان بةس ــةتى مووض ــارى كؤمةاَلي ــارو كاروب ــى ك ــةن وةزارةت ــةو لةالي دواى . ثرؤذةي
ودمةندانى نــوَيى تــؤِرى دةرضــوونى بِريــارى زيــاد كردنةكــة وةزارةمتــان رَينمــايى ثَيويســتى دةركــرد بــؤ ســو 

بــةثَيى رَينمايــةكانيش ضــةندين خَيزانــى تــر ســوودمةند دةبــن لــةم ثرؤذةيــة، كــة  . ثاراســتنى كؤمةاَليــةتى
بةمـةرجَيك خـؤى بةخَيوكـةرى خَيـزان بَيـت،      : بَيـوةذن : رَينماييةكان ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كـةبريتني لـة  

و لةكةرتى تايبةت، هةروةها ئـافرةتى جيـابؤوةو   هيض مووضةيةو وةرنةطرَيت لةحكومةت، يان هيض كرَيية
و قوتابى خَيزاندارو خَيزانى حوكم دراو بةمةرجَيك دةستطريكردنةكةى لة ساَلَيك كـةمرت نـةبَيت و هـةموو    

سـاَل كـةمرت نـةبَيت و بةخَيوكـةرى نـةبَيت، هـةروةها        18كضَيكى بَى دايك و باوو بة مةرجَيك تةمةنى لة 
جيـا  . سـاَل بـؤ ذنـان كـةمرت نـةبَيت     ( 21)سـاَلة بـؤ ثيـاوان و    ( 25)ةى تةمةنيان ثريو ثةككةوتة ئةو كةسان

ئـةو منداَلـةى دايـك و بـاوكى نـةماوة، يـان بـاوكى نـةماوةو دايكـى          ( اليتيم القاصـر : )لةمانةش منداَلى ناكام
 . شووى كردووة

ؤربةى شـارو شارؤضـكةكان   لة ئَيستادا بِريارى زياد كردنى ئةم مووضةية ضؤتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة لة ز
و، بةثَيى تايبةمتةندى شوَينةكان قؤناغ بةقؤناغ زيادةى مانطـةكانى ئةمسـاَليان بـؤ خـةرج كـراوة، هـةروةها       
ناونووسينيش لةشارو شارؤضكةكاندا دةستى ثَيكردووة، بـؤ وةرطرتنـى سـوودمةندى نـوَيى مووضـةى تـؤِرى       

جَي كردنى رَينمايةكاندا تَيبينى هةندَيك حاَلةمتان كردووة، بةاَلم ئَيمة لةكاتى جَيبة. ثاراستنى كؤمةاَليةتى
كة ئةم حاَلةتانة ثَيويستى بةبِريارلَيدان هةية، ض لةاليةن ثةرلةمان، يـاخود لةاليـةن ئةجنومـةنى وةزيـران،     

هةزار دينار وةردةطرَيـت، هـةروةها    151بؤ منوونة، هةندَيك سوودمةند كة خاوةنى شةش منداَلى هةتيوة 
ئـةوةش بؤتـة مايـةى نيطـةرانى     . ةنديش هةيـة هـيض منـاَلى نييـة هـةر هـةمان مووضـة وةردةطرَيـت        سوودم

بةشَيك لةسوودمةندان و طلةيةكةش ئاراستةى ئَيمة كراوة،منيش لَيرةوة ئةم طليةية دةطةيةمن بةئَيوة تاكو 
 .ضارةسةرى ثَيويست و بةثةلةى بؤ بدةن
 . ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمانى كوردستان

ةوةى لَيرةدا دةمـةوَيت ئامـاذةى بـؤ بكـةم، ئـةم مووضـةية تـةنها بـؤ خـةَلكى هـةذارو كةمدةرامـةت و ئـةو             ئ
ضينانةى كة ثَيويستيان بةهاوكارى هةيـة، بـا خؤمـان بـةدوور بطـرين لـة قـؤر  كردنـى ئـةم مووضـةية بـؤ            
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وَينَيكى كوردسـتان  خةَلكى دةوَلةمةندو فةرمانبةر، ضونكة ئةوةى لة مـاوةى رابـردوو بينيمـان لـة ضـةند شـ      
بؤية دةسـتبةجَى لَيذنـةى   . ئةم مووضةية قؤر  كرا بؤ سوودمةند بوونى خةَلكى دةوَلةمةندو ناموستةهةق

ــاوة   ــوَينانة ثَيكهَين ــةو ش ــةوةمان ل ــة      . لَيكؤَلين ــةي  و ل ــا ب ــة دات ــةية دةبَيت ــةم مووض ــةينم ئ ــرةوة رايدةط لَي
ةم شارةكانى هـةرَيمى كوردسـتان ثَيكـدةهَينني بـؤ     داهاتوويةكى نزيكيشدا لَيذنةيةكى سةرتاسةرى لة سةرج

ثَيداضوونةوة بةهةموو ئةو مووضانةى بةناعةدالةتى و نايةكسانى خـةَلكى دةوَلةمةنـدو ناموسـتةهةق لَيـى     
 .سوودمةندن، دةبَى برِبدرَين

بؤيـة   .ضونكة سياسةتى ئَيمة ئةوة نيية كةسى دةوَلةمةند ماَلى فةقريو هةذار خبوات، ياخود قـؤرخى بكـات  
من لةمينبةرى ثةرلةمانى كوردستان بةَلَينتان ثَي دةدةم من وةو وةزير دةبَيت ئةوة طشتطري بكةم كـة ئـةم   
مووضةية تةنها بؤ خةَلكى هةذار بَيت، هةر كةسـَيكى تـر بـةدةر لـة رَينمايـةكان ئـةم مووضـةية وةربطرَيـت         

، ئةو كاتة هةَلوَيسـتى روون و تايبـةتى خـؤم    هةركاتَيكيش نةمتوانى ئةم كارة بكةم. ئةوا لَيى قبوَل ناكرَيت
 . دةبَيت

ــةِرَيزان، ــةند         ب ــةتى ض ــارى كؤمةاَلي ــارو كاروب ــى ك ــدا، وةزارةت ــوارى مندااَلن ــة ب ــان ل ــدانى تواناك ــؤ ثةرةثَي ب
ثرؤذةيةكى ئةجنامداوة، لةوانة ثَيكهَينانى ليذنةى بااَلى ثاراستنى مافةكانى منداَل بة سةرؤكايةتى وةزيـرى  

ئةوقاف، ئةجنومةنى دادوةرى، )ارى كؤمةاَليةتى و ئةنداميةتى نوَينةرى هةريةو لة وةزارةتةكانى كاروكاروب
ــاوخؤ       ــرؤو، ن ــةكانى م ــةربةخؤى ماف ــتةى س ــتى، دةس ــنبريى، تةندروس ــةروةردة، رؤش ــةردوو  ( ث ــةروةها ه ه

ى كــارطَيِرى و ئــةم ليذنةيــة ثَيكهاتةيــةكى ياســايية لــة روو (. يونســَيو و منــداَلثارَيزى جيهــانى)رَيكخــراوى 
دارايى يةوة بةسرتاوةتةوة بـة سـةرؤكايةتى ئةجنومـةنى وةزيـران و بةرثرسـيارةتى ضـاودَيرى منـداَليان لـة         

 (. ضةوسانةوة، توندوتيذى، طرذى هةَلسوكةوت)ئةستؤية لة 
نةى ئاماجنى سةرةكى ئةم لَيذنةية، هةماهةنطى كردنة بؤ دانانى بةرنامةو ثننَيك لةطةَل هةموو ئةو اليةنا

كة باية  بة طةشة ثَيدانى منداَل و كؤمةَل دةدةن، بؤ داكؤكى كـردن لـة بـةديهَينانى دةسـكةوتى زيـاتر لـةم       
ــدالَ    ــة من ــةت ب ــانى تايب ــوارة جياجياك ــةموو ب ــوارةو لةه ــتا   . ب ــاوةكو ئَيس ــتة ت ــةم مةبةس ــؤ ئ ــانزة ( 11)ب ي

فتوطـؤ و بِريـارى لةسـةردراوة، وةكـو     كؤبوونةوة ئةجنامدراوة، بابةت و ثِرؤذةكانى ثةيوةنديدار بـة منـداَل ط  
ــى         ) ــِرؤذةى خَيزان ــداَل، ث ــةوتنى من ــى فرياك ــِرؤذةى هَيَل ــداَل، ث ــةكانى من ــتنى ماف ــاى ثاراس ــى ياس رةشنووس

 (. جَيطرةوة، ثاراستنى مافةكانى منداَل لة ياساى كار
ةوتنى منداَل، كة ئـةم  يةكَيكى تر لة ثرؤذة بة نرخةكانى وةزارةت بؤ مندااَلن دانانى هَيَلى طةرمة بؤ فرياك

هَيَلة يةكَيكة لةو رَيطايانةى وةو ئامرازَيكى نوَى لة كوردستان بةكار دَيت بؤ ثاراستنى منداَل لةهـةر جـؤرة   
توندوتيذى و كَيشةيةو كة رووبةِرووى دةبَيتةوة، لة هـةر شـوَينَيك كـة تيايـدا دةذى، يـان دةخوَينَيـت، يـان        

يـة لةاليـةن   ( 112)كـة ذمارةكـةى   ( نؤرماَل، يان مؤباي )كى تةلةفؤن كاردةكات بة ثةيوةندى كردن بةهَيَلي
ــةوة بــؤ ليذنةيــةكى تايبةمتةنــد لــة بــوارى مندااَلنــدا   ئــةم ثرؤذةيــة تــةنها بــؤ منــااَلن نييــة، بــةَلكو   . منداَل

ي، ثَيشكةشكردنى رَينمايى و هؤشيارية بؤ دايكان و باوكان و مامؤستايانى ثةروةردةو توَيـذةراني كؤمةاَليـةت  
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هةر كةسَيك لةو بوارة تايبةتة تايبةمتةندي هةبَيت، ثاش ئـةوةي ثةيوةنـدي دةكـةن بـةو هَيَلـةوة رَينمـايي       
ئَيســتا ئـةو هَيَلــة وةو قؤنــاغى ســةرةتا لـة شــارى هــةولَير كةوتؤتــة بــوارى   . ثَيويسـتيان ثَيشــكةش دةكرَيــت 

ردن، بـةم ثَيـةش هـةرَيمى كوردسـتان     جَيبةجَيكردنةوةو لة داهاتوودا لة سـلَيمانى و دهـؤو دةكةوَيتـة كـارك    
 .يةمن واَلت لة هَيَلى فرياطوزارى منااَلنى جيهانى و، ثةيوةندى كردنيش بةم هَيَلة بةخؤِرايية151دةبَيتة 

بةِرَيزان، ئامادة كردنى سيستمى خَيزانى جَيطرةوة بؤ ئةو مندااَلنةى بَيسةرثةرشنت و لة ذَير زةبرو زةنـط  
ؤمةاَليةتى و ئابوورى دان، دةبَيتة ثرؤذةيةو بؤ بةخَيو كردنى ئةو مندااَلنـة لـة   و توندوتيذى دةروونى و ك

ضوارضَيوةى خَيزان و بؤ ضارةسةر كردنى ئةو كَيشانة تـاكو لـة كةشـَيكى تةندروسـت طةشـة بكـات و ببَيتـة        
ةخرَيتـة  داِرشـتنى كؤتـايى بـؤ ئـةم ثـرؤذة ئةجنامـدراوةو لـة داهـاتوودا د        . خاوةن كاسةيةتيةكى كؤمةاَليةتى

بةرنامــةى كــارى ئةجنومــةنى وةزيــران، وةزارةتــى كــارو كاروبــارى كؤمةاَليــةتى لــةِرووى كؤمةاَليـــةتى و          
ضـةندين دايةنطـةى حكـومى لـةذَير سةرثةرشـتى دان و ئاسـانكاريش بـؤ        . دةروونيةوة طرنطى بةمنداَل داوة

ةمى نـاوخؤى دايةنطـةكان بـؤ    كردنةوةى دايةنطةى ئةهلى كراوة، ئةويش بةثَيـدانى مؤَلـةت و دانـانى سيسـت    
زياتر بة بةرنامـة كـردن و خزمـةت طةيانـدن بـة منـدااَلن بةشـَيوةيةكى زانسـتى و ئـةكادميى، هـةروةها بـة            
بةردةوامى خو  تازة بؤ دايةنةكانى نـاو دايـةنطاكان دةكرَيتــةوةو، رادةهَينرَيـت لةسـةر ضـؤنيةتى شـَيوازى        

 .انمامةَلة كردن لةطةَل منااَلن و خزمةت كردني
دايةنطـةى حكـوميش    7دايةنطـة مؤَلـةتيان ثَيـدراوةو    ( 117)بؤ ئةم مةبةستةش تاكو ئَيستا لة كوردسـتان  

. منداَلي كوِرو كض لةم دايةنطانـةدا سـوودمةند بوونـة    281كة . لةذَير ضاودَيرى و سةرثةرشتى وةزارةتداية
ــةو       ــاودَيرى بةسااَلضــووانى ه ــوارى كؤمةاَليةتيــةوة خانــةكانى ض ــةر لــة ب لَيرو ســلَيمانى خزمــةتطوزارى  ه

بةخَيوكردن و ضاودَيرى كردن ثَيشكةش بة بةسااَلضووان دةكةن و، لةم بوارةشـدا بـةثَيى رَينمايـةكى نـوَيى     
وةزارةت رَيطا دراوة بة كردنةوةى خانـةى بةسااَلضـووانى ئـةهلي لـة يةكـةم هةنطاويشـدا خانةيـةكى ئـةهلى         

ايــةوة، واش ضــاوةروان دةكــةين بــة هــةمان شــَيوةية لةشــارو  خَيرخــوازي لــة عــةنكاوة لــة شــاري هــةولَير كر
شارؤضكةكاني تر خانةى هاوشَيوةى ئةهلى بكرَيتةوة، هةروةها كردنةوةى سةنتةرى تايبـةت بـة منـداَل بـة     
مةبةستى كةمكردنةوةى كَيشةى كؤمةاَليةتى و دةروونى لةِرَيطاى خو  هؤشيارى بؤ مندااَلن لةاليـةو و بـؤ   

ةاليةكى تر، هةروةها ضارةسةركردنى رةفتـارى السـارى نةوجـةوانان و سـةر لـةنوَى دروسـت       خَيزانةكانيان ل
ــك      ــةثَيى ئامارَيـ ــةوةيان، بـ ــةتى كردنـ ــة كؤمةاَليـ ــايةتيان و، بـ ــةوةى كةسـ ــارو  ( 22)كردنـ ــة شـ ــةنتةر لـ سـ

 .منداَل لةم سةنتةرانةدا سوودمةند بوونة 1321شارؤضكةكانى هةرَيمى كوردستان كراونةتةوةو 
ى منــدااَلنى ئيشــكةرةوة لةاليــةن وةزارةتــةوة ثــِرؤذةى دانــانى ســنوورَيك بــؤ ئيشــكردنى منــداَل بــة  لــة بــارة

منـداَل سـوودمةند   ( 811)هةماهةنطى لةطةَل رَيكخـراوى منـداَلثارَيزى كوردسـتان ئةجنامـدراوة، كـة تيايـدا       
كردن و طةِرانـةوةيان بـؤ   خَيزان دراوة بـة مةبةسـتى دابِرانـدنى منـدااَلنيان لـة كـار      ( 322)بووةو، يارمةتى 

رووثَيـوَيكى تايبـةت ئةجنامـدراوة بـة مةبةسـتى زانينـى       ( 2111)لةو ضوارضَيوةيةشدا لة سـاَلى  . قوتاخبانة
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ذمارةى منداَلى ئيشكةر لة اليةو و هؤكارة سةرةكيةكانى كاركردنيان لةاليةكى ترةوة بةراوردكردنى رَيذةى 
 .و كاركردن لةسةر راسثاردةو بِريارةكانى ئةم رووثَيوية( 2117)منداَلى ئيشكةر لةطةَل رووثَيوى ساَلى 

بــؤ ئــةوةى سياســةت و ســرتاتيجى الســارى نةوجــةوانان ســةرلةنوَى خبرَيتــة بــةر طفتؤطــؤكردن و داِرشــتنى    
ثرؤطرامَيكى كاراو بةرزكردنةوةى ثَيشنيار بـؤ ضارةسـةركردنى ديـاردةى السـارى نةوجـةوانان، ئةجنومـةنى       

كـارَيكى تـرى ئـةم    . ان بةثَيى ماددةى شةشةم لة ياساى ضاودَيرى نةوجةوانان دامةزراوةضاودَيرى نةوجةوان
 .ئةجنومةنة سةرثةرشتى كردنى نةوجةوانانة لةبةِرَيوةبةرايةتيةكانى ضاكسازى ذنان و مندااَلن

 .ئةندامانى بةِرَيزي ثةرلةمان 
بؤية حكومةت و ثةرلـةمانى  . ثَى دةكات بة مةدةني كردنى كؤمةَلطا لة خَيزانَيكى تةندروست و ئازاد دةست

ــتانى دةدات و       ــى كوردس ــة خَيزان ــةكى زؤر ب ــدى طرنطيي ــرتين بةرذةوةن ــتنى باش ــةى ثاراس ــتان لةِرَيط كوردس
لـةم ضوارضَيوةيةشـدا وةزارةتـى كـارو     . جةخت لةسةر ئازادى ئةندامى تـاكى نـاو خَيـزان و كؤمـةَلطا دةكـةن     

يةى سااَلنة لة بودجةى طشتى هةرَيمى كوردسـتان بـؤى دابينكـراوة    كاروبارى كؤمةاَليةتى بةثَيى ئةو بودجة
ــة  . خزمــةتطوزارى بــؤ ثــةميانطاو خانــةو ســةنتةرو دايــةنطاكان ثَيشــكةش دةكــات    بــةثَيى ئامــارى وةزارةت ل

كـوِر و  ) 928( كؤيـة  -دهـؤو   -سـلَيمانى   -هـةولَير  ) هةريةو لة خانـةكانى نةوجـةوانانى كـورٍِِان و كضـانى     
ثةرشت لةم خانانة دةذين و سةرجةم خزمةتطوزاريةكانيان بؤ فةراهـةم كـراوة، هـةروةها بـة     ى بَى سةر(كض

ئامــاجنى فَيركــردن و شــياندن و راهَينــاني كةمئةنــدامان و بةرزكردنــةوةي ئاســيت خوَينــدن و رؤشــنبريي و  
و تــاكو ثشــت ئامــادة كردنيــان بــؤ تَيكــةَل بوونــةوةيان لةطــةة كؤمــةة لــةرٍَِِيي فَيربــووني ثيشــةيةكي طوجنــا   

ــنت  ــةخؤيان ببةس ــةميانطاكانى  . ب ــةِرَيطاى ث ــك و    )وةزارةت ل ــةروةردةى مَيش ــؤ ث ــاوات ب ــتان و ئ ــواى نابيس هي
ثــةروةردةو فَيركــردن و شــياندن ئاراســتةى منــداَلى ( روونــاكى نابينايــان و هانــا بــؤ شــياندنى كةمئةنــدامان

ان لـة شـارةكانى هـةولَير و سـلَيمانى و     ذمـارةى سـوودمةندانى ثـةميانطاك   . خاوةن ثَيداويستى تايبةت دةكـات 
 . قوتابى خاوةن ثَيداويستى تايبةتة 211دهؤو نزيكةى 

 .ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان
لة بوارى ضاكسازى كؤمةاَليةتيداو بؤ جَيطريكردنى ئةو كةسانةى بة سزايةكى ياسايى لةاليـةن دادطـاوة سـزا    

مــــاوةى ســــزاكةيان، ئــــةركى وةزارةمتــــان لــــة     دةدرَيــــن و بةمةبةســــتى تــــةواوكردن و بةســــةربردنى    
بةِرَيوةبةرايةتيــةكانى ضاكســازي طــةورانى هــةولَيرو ســلَيمانى و دهــؤو، هــةروةها بةِرَيوةبةرايةتيــةكانى        
ضاكسازى ذنان و مندااَلنى هةولَيرو سـلَيمانى و دهـؤو بريتيـة لةِرةخسـاندن و دابينكردنـى سـةرجةم مافـة        

و ِرؤشنبريييةكان بؤ سزا دراوان، بةجؤرَيك لةدواى تةواو كردنى ماوةى  ياسايى و تةندروستى و كؤمةاَليةتى
سزاكةيان و طةِرانةوةيان بؤ ناو كؤمـةَلطا كةسـَيكى ثـَوزةتي  و بةرهـةم هـَين بـن و نةطةِرَينـةوة بـَو الدان و         

و ضاودَيرى سةركَيشى ياسايى و كؤمةاَليةتى، ئةويش بة ثَيدانيان بةدةرضوونى بةمةرج، مؤَلةت، لَيبووردن  
خَيزانى، هةروةها ضاودَيرى دواتر بؤيان لةناو كؤمةَلطـة بةِرةخسـاندنى خـو  فَيربـوونى خوَينـدةوارى يـان       

 . تةواو كردنى خوَيندنيان و كردنةوةي خو  ثيشةيى و وةرزشى و ِرؤشنبرييى
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دا ذمـارةى بةنـدكراوان   بةثَيى دواين ئامارى بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ضاكسازي لةهةرَيمى كوردسـتان لـة ئَيسـتا   
بـة   922طـرياو و راطـرياوى ذنـان و منـدااَلن و طـرياوى طـةوران، لـة سـلَيمانى          212لة هـةولَير  : بةم شَيوةية

طرياو و راطـرياو، كـؤى طشـتى بةنـدكراوان لـة بنكـة        224هةمان شَيوة طرياو و راطرياو دةطرَيتةوة، لة دهؤو 
لــةم . بةنــد كــراو 2198ااَلن و طــرياوى طــةوران بريتيــة لــة ضاكســازيةكان بــةطرياو و راطــرياوى ذنــان و منــد

بـــوارةداو لـــةثَيناو باشـــرت جَيبـــةجَيكردنى بنـــةماو ثرةنســـيثة  نَيـــو دةوَلةتيـــةكان و مـــافى مـــرؤو لـــةنَيو  
بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ضاكسازي كوردستان، هةستمان بةوة كرد هةردوو بنكةى ضاكسازى طةورانى هـةولَيرو  

 .ني لةطةَل ذمارةو جَيبةجَي كردنى بنةماكانى ضاكسازى كؤمةاَليةتىسلَيمانى طوجناو ن
بؤ ئةم مةبةستة بةِرَيوةبةرايةتى ضاكسازى طةورانى هةولَير لة قؤناغى جَيبةجَي كردندايةو لة ثننيشـمان  

ضـونكة ديزاينـى ئـةم    . داية لة داهاتوويةكى زؤر نزيكدا هةمان ثرؤذة لـة شـارى سـلَيمانى جَيبـةجَي بكـةين     
ةِرَيوةبةرايةتيانة بةشَيوازَيك دانراوة كة طوجناو بَيت لةطةة بنةماكانى مافى مرؤو و ثَيوةرة جيهانييةكان، ب

ديزاينى ثرؤذةكان بةم شَيوةية ئامادة كراوة كةسزادراوان بةثَيى مادةو جؤرى تاوانةكانيان جيـا بكرَينـةوةو   
ؤشــيارى و بنكــةى راهَينــانى ثيشــةييان بــؤ هــؤَلى وةرزش و مةلةوانطــةو بنكــةى تةندروســتى و ســةنتةرى ه

هـةروةها لــة ثننيشـمان دايــة بتــوانني سـةنتةرَيكى ضارةســةر كردنـى ئــاَلودةبووانى مــاددة     . دابـني دةكرَيــت 
ــا بكةينـــةوة، بـــة مةبةســـيت     ــؤ ســـةروةرى ياسـ ــةكَيتى ئـــةوروثا بـ ــبةرةكان بـــةهاوكارى رَيكخـــراوى يـ هؤشـ

بـةاَلم لةبـةر نـةبوونى    . ان بـة يارمـةتى و شـياندنةوة هةيـة    ضارةسةركردنى ئةو سزاردراوانةى كة ثَيويسـتي 
كارمةنـدو ضـاودَيرو ثاسـةوانةكانى    . بيناى طوجناو تا ئَيستا نةمانتوانيوة ضارةسةري ئةم سـزادراوانة بكـةين  

ضاكسازي لة هةرَيمى كوردستان لة ثاَل ئةو ئةركةى لة بةِرَيوةبةرايةتيـةكانى ضاكسـازى ئـةجنامى دةدةن لـة     
ودَيرى كردن و هؤشيارى و شياندنةوةو جَيبـةجَي كردنـى بنـةماكانى ضاكسـازى كؤمةاَليـةتى، زؤر      بوارى ضا

بؤية بةنووسـراوى رةعـى داوامـان لـة ئةجنومـةنى وةزيـران كـردووة        . جار رووبةِرووى مةترسى بوونةتةوة
خـةرج بكرَيـت،   دةرماَلةى مةترسي هاوشَيوةى دةرماَلةى مةترسى بةندينخانةكانى حكومةتى ناوةند بؤيـان  

بؤيــة . ئةمــةش بــؤ ئــةوةى ضــاودَيرو كارمةنــدى ضاكســازيةكان كــارى خؤيــان بةدَلســؤزى جَيبــةجَي بكــةين   
 . ثشتطريى خؤمان بؤ داواكاريةكانيان دووثاتدةكةينةوة لة ضوارضَيوةى ياساو رَينمايةكاندا

رةتى كارو كاروبارى كؤمةاَليةيتة بِروام واية توَيذةرى كؤمةاَليةتى بِربِرةى جَيبةجَي كردنى ئةركةكانى وةزا
لة دامةزراوةكاندا، بةاَلم بةهؤى نةبوونى جياكارى و دةرماَلة توَيذةرانى كؤمةاَليةتى بؤ دامةزرانـدن كـةمرت   

 . روو لة وةزارةمتان دةكةن
بؤية بؤ سةرخسنت و فراوان كردنـى خزمةتطوزراييـة كؤمةاَليةتيـةكان هاوكـارم بـن، بـؤ ئـةوةى توَيـذةرانى         

ةاَليةتى روو لة دامةزراوةكامنان بكةن و خزمةت ثَيشكةش بكةن لـة ثـاَل خزمةتةكةشـيان وةو ضـني و     كؤم
 . توَيذةكانى ترى كؤمةَلطا دةرماَلةيان بؤ دابني بكرَيت، لَيرةدا من داواي هاوكاريتان لَي دةكةم

 :ؤمةَلَيك ثرؤذةمان بةدةستةوةيةبةِرَيزان، لة ثننى داهاتووماندا لة وةزارتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتيدا، ك
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تائَيستا هةرَيمى كوردستان خاوةن ياسـاى كـارى تايبـةت بـةخؤى نييـة، بؤيـة لـة ثنمناندايـة كوردسـتان           -1
ــدراوةو          ــؤثَيك ئةجنام ــةند وؤرو ش ــاية ض ــةم ياس ــتنى ئ ــؤ داِرش ــةت، ب ــارى تايب ــايةكى ك ــاوةن ياس ــة خ ببَيت

بةردةوامــةو لــة خــؤ ئامــادة كردنــداين بــؤ ئةجنامــدانى كؤبوونــةوةكانيش بــؤ داِرشــتنى رةشنووســى ياســاكة 
 .كؤنفرانسَيك بة مةبةستى تةواو كردنى رةشنووسى ياساكة

ــر،   -2 ــةكي تـ ــاوطرتنى     ثرؤذةيـ ــة لةبةرضـ ــداَل بـ ــةكانى منـ ــتنى مافـ ــاى ثاراسـ ــرؤذة ياسـ ــة ثـ رَيككةوتننامـ
بـؤ مـاوةى زيـاتر لـة مانطَيـك      دواى ئةوةى لةسةر سـايتى وةزارةت  نَيودةوَلةتيةكانى تايبةت بةبواري منداَل، 

داوامان لةِراى طشتى و رَيكخراوةكـانى بـوارى منـدااَلن كـرد، كـة راى خؤيـان لةسـةر داِرشـتنى ئـةم ثرؤذةيـة           
لة ئَيستادا رةشنووسى ثرؤذة ياساكة ئامادةيةو لة داهاتوويـةكى نزيكـدا وؤرو شـؤثى بـؤ ئـةجنام      . خبةنةِروو

دنى و دواتر ثَيشكةشـى ئةجنومـةنى وةزيـران دةكرَيـت، دواتـر بـؤ       دةدرَيت بةمةبةستى زياتر دةوَلةمةند كر
 .ثةرلةمان

يــةكَيكي تــر لــة ثرؤذةكــانى وةزارةمتــان كــة لــةقؤناغى كؤتايدايــة، داِرشــتنى سياســةتى بةكارخســتنة بــؤ   -3
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ضونكة بوونى سياسـةتى بةكارخسـنت لـةم قؤناغـةدا بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان        

و رةنطدانــةوةى راســتةوخؤى دةبَيــت لةســةر بــازاِرى كــارى كوردســتان و دؤزينــةوةى هــة  كــارو    كاريطــةرى
كةمكردنــةوةى بــَى كــارى لــة كوردســتان و، ثةرةثَيــدانى كــةرتى تايبــةت بــؤ رةخســاندنى دةرفــةتى زيــاترى   

وايـن  بـؤ ئـةم مةبةسـتةش دوايـن رةشنووسـى سياسـةتى بةكارخسـنت ئامادةيـة وابِريـارة ئـةمِرؤ د           .كاركردن
كؤبوونةوةى داِرشتنى سياسةتى بةكارخسنت ئةجنام بدرَيت و دواتر ثَيشكةشى ئةجنومةنى وةزيـران بكرَيـت   

. لة بنةماكانى سياسةتى بةكارخسنت دةستةبةركردنى هة  كـارى طوجنـاوة بـؤ بـَى كـاران      .بؤ ثةسند كردنى
ديدارو اليةنى حكـومى و نـاحكومى،   ناوةِرؤكى داِرشتنى ئةم سياسةتة ثابةندة بة ضةندين وةزارةتى ثةيوةن

بـازاِرى كـارو    -راطةياندن  -دانيشتوان  -كة خؤى لة ضةندين سياسةت دةطرَيتةوة، لةوانة سياسةتى ئابوورى 
ديالؤطى كؤمةاَليـةتى، بؤيـة لَيذنـةى بـااَلى بةكارخسـنت رؤَلَيكـى سـةرةكى و طرنطـى دةبَيـت لـة بـةديهَينانى            

ــةر  ــةتة، لةسـ ــةم سياسـ ــةكانى ئـ ــةتى و    ئاماجنـ ــارى كؤمةاَليـ ــارو كاروبـ ــى كـ ــدا وةزارةتـ ــتى دامةزراوةيشـ ئاسـ
بةِرَيوةبةرايةتيــةكانى رؤَلــى هةماهــةنطيان دةبَيــت لــةم ثرؤســةية، بــؤ دةســتةبةركردنى دانــانى ثننــى كــار، 
ــة         ــاتوون ل ــة ثَيكه ــةم، ك ــنت بك ــةتى بةكارخس ــتنى سياس ــداربووانى داِرش ــى بةش ــةتى دةزامن سوثاس بةردةرف

 .رةتة ثةيوةنديدارةكان و مامؤستايانى زانكؤ و ذوورة بازرطانيةكان و سةنديكاى كرَيكارننوَينةرانى وةزا
ثرؤذةيةكي تر، كة ئَيستا سةرقالني لة وةزارةت داِرشتين ثرؤذة ياسايةو، كة بؤ دةركردنى لَيبووردنَيكى  -4

ةين، ثاشـا ئـةوةي كـة    طشتى لةسةرتاسةرى هةرَيمى كوردستان، بؤ ئـةوةي لَيبـووردنَيكي سةرتاسـةري دةربكـ    
ثَيشكةشي ئةجنومـةني وةزيرانـي دةكـةين ولةاليـةن ثةرلـةماني بـةِرَيزةوة ثةسـند بكرَيـت، بـةثَيى ثَيـوةرو           

هةروةها ثشتطريى لة هةر ثرؤذةيةكى هاوشَيوةش . رَينمايى و رَيكارة ياساييةكانى ثاراستنى مافةكانى مرؤو
 . دةكةين بؤ بةرذةوةندى طشتى
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بةزوو جَيبةجَيكردنى بةرنامةكامنان، ثنمنان واية ئةو ثرؤذانةى كـة خراونةتـة بـوارى     بؤ خَيراكردن و -5
جَيبةجَي كردن و، ئَيستا لة قؤناغي جَي بةجَي كردن دان، بةردةواميان ثَيبدرَيت، بةشَيوةيةو لة خزمـةتى  

 . كوردستانداخةَلك و طةشة ثَيدانى خزمةتطوزارية كؤمةاَليةتيةكان بَيت لةضوارضَيوةى كؤمةَلطاى 
دووبارة زؤر سوثاس بؤ ئةم ميوانداريةى ثةرلةمانى كوردستان و رةخساندنى ئةم دةرفةتة  تـاكو لةِرَيطـةى   
ئَيوةى نوَينةرانى طةل بتـوامن ئةطـةر كـةمَيكيش بَيـت بـاس لـة ثـرؤذةو بةرنامـةكانى وةزارةتةكـةم بكـةم و           

 ...دووبارة زؤر سوثاس . ثرؤذةكان بةئَيوة ئاشنا بكةم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .ِرَيز دبة

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز وةزيري كارو كاروباري كؤمةاَليةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، كة ئـةو راثؤرتـةي   
ثَيشـكةش كــرد، ض باســي لــة ثرؤذةكـاني دوو ســاَلي رابــردوو كــرد، كـة لةاليــةن وةزارةتةكةيانــةوة ثَيشــكةش    

ؤذانــةي كــة لــة ئاينــدةدا لةبــةر دةســتدان، يــان بريؤكــةي ثــرؤذةي ئاينــدةيان هةيــة، بــةَلي كــراوة، ض ئــةو ثر
 فةرموو نوقتةي نيزاميت هةية؟

 :بةِرَيز رَيباز فتاح حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نوقتةي نيزامي من لةسةر ئةوةية، كة لـة بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ئـةمِرؤ، دوَيـيَن هـةروا دانـرا بـوو كـة           
طهَيشت كردنةكة تةنها ميوانداري وةزيري كارو كاروبـاري كؤمةاَليةتيـةو هؤكارةكـةي ديـاري نـةكرا بـوو،       بان

بةاَلم دواتر لة روون كردنةوةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة وامان بيست كة ميواندارييةكة بؤ بابةتي، ياخود 
سـتا، يـاخود ئـةو كوشـتنانةي كـة      لةسةر داواي ئةنداماني ثةرلةمانة، سةبارةت بة ئةو خؤكوشتنانةي كـة ئيَ 

ئَيستا لة كوردستاندا روو دةدات، يةعين ئةمة روون كردنةوةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانـة، بـةو شـَيوةية بـوو،     
يةعين قسةكةي من لةسةر ئةوةية كاتَيك كة ميوانداري دةكرَيت، ئةطةر هؤكارةكةي دياري نةكرَيت، ئَيسـتا  

ين، كة لةوانةية هيض ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان خـؤي لةسـةر ئـةو بابةتـة       ئَيمة هاتووين طوَي لة بابةتَيك دةطر
 .حازر نةكرد بَيت، ضؤن دةتوانرَيت موناقةشةي لةسةر بكرَيت؟ زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
ن وازحيـة، كـة بـؤ ئـةوةي     لة بةرنامةي كارةكة ديارة، كة ميوانداريية، ميوانداريش لـة هـةموو ثرؤتؤكؤلـةكا   

ئةو وةزيرةي كة ميوانداري دةكرَيـت بـاس لـة كارةكـاني خـؤي بكـات و، لـةو ضـوار ضـَيوةيةي كـة باسـي لـَي             
دةكات، ثةرلةمانتارةكان دةتوانن دواتر، هةندَيك لة ثةرلةمانتارةكان ثرسياري لَي بكةن، ئَيستا ذمارةيةو لة 

ــوان    ــدود، دةت ــةكي مةح ــةمانتارةكان، ذمارةي ــاري      ثةرل ــارو كاروب ــري ك ــةي وةزي ــَيوةي بةرنام ــةو ضوارض ن ل
 ثرسـيارةكان  بـةاَلم  بكـةن،  ثرسـيار  كـرد،  ثَيشـكةش  خـؤى  بةرنامةكةى كة كؤمةاَليةتى............كؤمةاَليةتي

ــةم داوا ــةو دةك ــَيوةيةبَى، ل ــةوة ضوارض ــوةى ئ ــةمانتارة ني ــةِرَيزةكان ثةرل ــةوَى ب ــيار دةيان ــةن، ثرس ــة بك  ئَيم
 .فةرموو بةَلَى نيزامية، نوقتةى دةكةين، تةحديدى

 :نورى شهاب سؤزان بةِرَيز
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 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز
 ئةوانـةى  بكات، ثرسيار ئةندام سَى تا دوو خؤى، قةبارةى بةثَيى فراكسيؤنَيك هةر لة بكرَيت داوا دةتوانرَى

ــياريان كــة ــة يــةكَيك هــةموو نيــة مــةرج هةيــة، ثرس ــةبَى، ثرســيارى ئَيمــة ل ــونكة ه  زؤر زؤر تةكــةبابة ض
 وةزيـرى  بـةِرَيز  ِراثؤرتةكـةى  كـة  دةكـةم،  بـةِرَيزتان  لـة  داوا فـةرمى  بة لَيرةشةوة بؤية هةر بوو، دةوَلةمةند

 نـاو  خبرَيتـة  دجييتـالَ  كـؤثى  بـة  يـاخود  ئامارةكانـةوة،  و داتـا  بـة  بكرَيـت  كـؤثى  كؤمةاَليـةتى،  كاروبارى كارو
 .سوثاس زؤر بوو، تياى كة نةىبابةتا لةو وةرطرتن سوود بؤ ئةندامانةوة سندوقى

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 سَى طؤِران بكات، ثرسيار هةبَى هةقى ضواركةس كوردستانى ليستى باشة، ثَى ئةوةمان سةرؤكايةتى لة ئَيمة

 ليستةكانيشـيان  وانةىئة يةو، مةسيحيةكان برا يةو، توركمانةكان برا يةو، كؤمةَل يةو، يةكطرتوو كةس،
 .فةرموو دةدةيت، هةندَيكيان بة ِرَيطا دواتريش يةكة،

 
 :رشيد برهان بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 ثةرلـةمان  ئةنـدام  ئـةَلىَ  هـاتووة  تيايـدا  نـاوخؤ،  ثـرِيةوى  لـة  ة( 52) يـان ( 52) مـاددةى  نةضوبَيتم هةَلة بة
 ئـةو  يةكـةمى  بِرطـةى  خـؤى،  ِراكـةى  بـريو  بةرامبـةر  نيـة  شبةرثرسـي  خـؤى،  ِراى بـريو  دةربِرينـى  لـة  ئازادة

 هةيـة  بؤيـان  ثةرلةمانـةكان  ئةنـدام  بكـرَى،  تةحديد ناكرَى يةعنى كردنى، قسة لة ئازادة ئةَلَى كة ماددةية،
 تـةواو  خؤمـان  قسـةكانى  ئةطـةر  دووةمـيش  يةكـةم،  ئةمـة  بكرَى، تةحديد ئةوةى بةبَى هةمووى بكةن، قسة

 .سوثاس كرد، تةواو نيزاميةكةم دةكةم، سوثاست بكةم
 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز

 .فةرموو عبدار، كاو نيزامية
 :نورى مةال عبدر بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 لـة  ةرئةطـ  بابـةتَيك  هـةر  هـاتووة،  نـاوخؤ  ثةيِرةوى لة وةكو كردن قسة ثَيدا، ئاماذةى بورهان كاو وةكو من
 نوقتـةى  يـةو،  ئةمة بكات، لةسةر قسةى هةية ئةوةى مافى ثةرلةمان ئةندامَيكى هةموو بَى، كار بةرنامةى
 هاتؤتـة  ئـةمِرؤ  بكـةين،  قسة ثرسانة ئةم لةسةر ئَيمة ئَيرة نايةتة وةزير جةنابى ِرؤذَيك هةموو دووةميان،

 بـؤ  داية دةست لةبةر دةرفةمتان ئةمِرؤ ؤخ بيكات، هةية قسةى هةركةسَى ئةوةى بؤ باشة دةرفةتَيكى ئَيرة
 هـةبىَ  ثرسـيارم  يـةو  هـةبَى،  قسـةم  يـةو  بؤخؤم من ِرةنطة ئةوةية، سَييةميان نوقتةى بكةين، قسة ئةوةى
 ضـوار  فراكسـيؤنَيك  هـةر  لـة  بـابَلَيني  بكـةين،  تةحديـدى  و برتسني لةوة ناوَى كاتى ئةوةندة ثَيمواية بيكةم،

 بِرةخسـَى،  ثةرلـةمانتارةكان  بـؤ  دةرفـةت  ئازادانـة  ثَيـوةرَيكى  بـة  داواكـارم  كؤتـايى  لـة  بؤية بكات، قسة كةس
 .بكةين دةوَلةمةند زياتر بابةتةكة هةبَى، خؤيان ثرسيارى و خؤيان قسةى
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 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 دانيشـتنةكة  ئيـدارةى  شـَيوةية  بـةو  هـةر  كـردن  بـاس  بؤمان كة ئةوةى داوة، بِريارمان سةرؤكايةتى لة ئَيمة

 خـؤت  نـاوى  طـؤِران،  ليسـتى  دواى ئـةوة،  بـؤ  بنووسـن  ناويـان  كةس، ضوار دةتوانن كوردستانى ليستى بكةين،
 بـةيان  عبـدالكريم،  ثةميان ،عثمان سيوةي  ا د، خورشيد دارا، طةشة ار، بيت صباح حممدامني، كاوة بَلَى،

 .فةرموو كاوة مامؤستا سليمان، اذةه بةفرين، كاكؤ، سامل بينل، ا د،
 :امني حممد كاوة بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 ضـاكانةى  كـارة  ئـةو  بـؤ  دةكةين وةزارةتةكةيان مونتةسيبى سةرجةم و وةزير جةنابى لة خؤشى دةست زؤر
 ىخـــةَلك خزمـــةتى كـــة هَينــاوة،  بةدةســـتيان وةزارةتةكـــةيان لـــة كــة  ثَيشـــكةوتنةى ئـــةو كردوويانـــة، كــة 

 وةكـو  كردوويانـة،  ئـةوان  كة زؤرانةى ئيشة ئةو هةندَى لة كرد تَيبينيم من بةاَلم كردووة، ثَى كوردستانيان
 كـة  ئةوةى شَيوةى لة ياخود ِراطةياندنة، لة زياتر تةخسريةكة نازامن نةكردووة، ئاشنا ثَى خةَلكيان ثَيويست
 ئـةو  كرد تَيبينيم من منوونة، بؤ بكةن، ئاشنا كخةَل زياتر ئةوةى بؤ بكةن، ئيستيغنل ِراطةياندن كارةكانى

 لـة  خـةَلك  كردنـى  ئاشـنا  و خـةَلك،  ِراهَينـانى  بـؤ  وةزارةت لةطـةلَ  كـردووة،  عةقـدى  كـة  سويديةى ِرَيكخراوة
 ثَيـى  خـةَلك  زؤر ئةوة موهيمة، زؤر زؤر شتَيكى هةية، كوردستان  هةرَيمى لة كة ثَيشكةوتنانةى ئةو بازاِرو
 نيـة،  شـارةزا  زؤر خةَلكةكـة  هةيـة  ِراهَينان بنكةى و مةشق هةندَى تر، ميسالَيكى ميسالَيك، وةكو نية، ئاشنا

 حـةز  مـن  ببيـنن،  َ  سوودى بتوانن ئةوةى بؤ بَين بنكانةوة ئةو ثري بة بتوانن كارةكة بَى خةَلكة ئةوةى بؤ
 نـةبووة،  ئاشـنا  ثَيى باش نكوردستا خةَلكى ثَيويست وةكو ض وةزارةت، لة ض ثَيويست وةكو ِراطةياندن دةكةم

 تـريش،  جـارَيكى  دةكةين َ  خؤشيتان دةست بَى، خؤش دةستان كردووة، باشتان زؤر ئيشى سةرةتا حةمتةن
 .سوثاس بن، سةركةوتوو هةر و بكةن ئاشنا ثَى خةَلكى زياتر ئةوةى بؤ هيوادارين

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو صباح كاو

 :شكري  ار بيت صباح بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 دابـةش  ئايـا  هةيـة،  ثَيشـنيارَيكم  ثرسـيارو  ضـةند  دةكـةم،  كؤمةاَليـةتى  كاروبارى كارو وةزيرى بةخَيرهاتنى
 تــةعليماتى بــةثَيى يــان شــارةكانة، نفوســى ِرَيــذةى ثَيــى بــة كؤمةاَليــةتى ثاراســتنى تــؤِرى يارمــةتى كردنــى

 خةَلكانـةى  ئةو بؤ دوو، بدات، كردنةوةيةو ِروون بارةيةوة لةم وةزير جةنابى ئةطةر دةكةم حةز ةتة؟،تايب
ــة ــة ك ــة ل ــان ناوض ــة دابِراوةك ــةرَيمى هاتوونةت ــتان، ه ــة كوردس ــن ك ــةتى داواى دةض ــتنى يارم ــؤِرى ثاراس  ت

 بيست حدودى ِرةش، بةردة و ئاكرَى قةزاى سنوورى لة منوونة بؤ ناكات، مشولتان دةَلَى دةكةن، كؤمةاَليةتى
 ثـَيم  ناكـات،  مشولتان دةَلآ دةكةن يارمةتية ئةو داواى دةضن كة كردووة، مةنتيقة لةو ِروويان نفوس هةزار
 ئةوانــةى كؤمةاَليــةتى، كاروبــارى كــارو وةزارةتــى ياســاى بــةثَيى ســَى، بكرَيــت، ئةوانــة بــؤ ئاســانكارى باشــة
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 بكرَيتـة  هةقـة  زؤرة، طةلةو ِرَيذةيةكى ئةمة من بةِرةئى بَيت،% 09 ئةبَى هةية، دةماغيان شةلة  عةجزى
 و تــر قــورس شــتَيك هــةموو لــة هةقيقــةت بــة كردنيــان بــةخَيو ئةوانــة ضــونكة%( 09) هــةتاوةكو%( 22)

 نيـة،  تـةئهي   بنكـةي  ناحيـةكان  قـةزاو  زؤربةى لة بةاَلم ثارَيزطاكان، لة هةية تةئهي  بنكةى ِراستة طرانرتة،
 .سوثاس ناوضانة، لةم بكرَى زياد تةئهي  ةكةىبن دةكةم داوا

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو خان طةشة

 :جنل دارا طةشة بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 منثرسـيارةكا  مـن  كؤمةاَليـةتى،  كاروبـارى  كـارو  وةزيـرى  دةكـةم،  خـان  ئاسـؤس  بـةِرَيز  بـةخَيرهاتنى  سةرةتا
 كـراوة،  هـةموار  ثةرلـةمان  لة كة( 5992) ساَلى ى( 52) ذمارة كراوى هةموار ياساى بة سةبارةت يةكَيكيان

ــة ــاددةى ل ــةرة( 90) م ــاس( 4) فةق ــةوة ب ــةكات ل ــةتان كــة ئ ــندوقَيك وةزارةتةك ــاخود س ــى ي ــاودَيرى بَلَي  ض
 ئةدؤزرَيتـةوة،  بـؤ  ئيشـيان  تاوةكو بكرَين رعايةت مَيردةكانيان، لة ئةبنةوة جيا كة ذنانةى ئةو كؤمةاَليةتى

 بـةرَيز  بَلـآ  ثـىَ  هؤيةكـةميان  نـةكردووة،  كـارةى  ئـةو  وةزارةت ئَيستا تاوةكو كة دةكةن، تر زةواجَيكى ياخود
 خــان ئاســؤس هةيــة كــوِرى و كــةم بةِراســتى كــرد، باســت جــةنابت كــة شــةَلتةرةكان بــة ســةبارةت وةزيــر،

 ثةيوةنـدى  كـة  كةسـَيك  ِرؤذانـة  لـةم  هـةر  جةنابتـةوة،  ةتةكةىوةزار الى بةتايبةتى شةَلتةرةكان، بةنيسبةت
 وةرتــان بــةِرَيزتان وةربطــريَى، كــة كــردووة، ئَيــوةوة بــة ثةيوةنــدى ِرَيكخراوَيــك اليــةن لــة كــردووة بةمنــةوة

 ئـةوة  لةبـةر  جادةيـة،  لةسـةر  ذنـة  ئـةو  ئَيستا كراوة، ِرَيكخراوةكة تةسليمى دوايى ِرؤذ، دة ماوةى بؤ طرتووة
 كارَيكتـان  ض ئايا نةبَى، ِرؤذ 59 ماوةى بؤ تةنها نةطرتووة، وةرتان بةِرَيزيشتان نية، شةَلتةرى كخراوةِرَي ئةو

 ئـةو  نيـة،  ذيانيـان  مةصدةرَيكى هيض نية، مةئوايةكيان هيض جادة، سةر ئةكةونة كة ذنانةى ئةو بؤ كردووة
 مـةرج  بـةثَيى  بـَى،  خؤش دةستان ديارة ،دينار هةزار 529 بؤ كرا زياد كرد، باست بةِرَيزت كة ثارةيةى بِرة

ــايي و ــوة ِرَينم ــةتان ئَي ــارى ئةوان ــردووة، دي ــةاَلم ك ــة ب ــةو ب ــة الى موستةمس ــة ئَيم ــةَلكانَيك هةي ــة خ ــا ك  ن
 ِرَيكارانـة  ئـةو  يـةعنى  نـاطرَى،  وةرى هةقـة  موسـتة  كة خةَلكَيكيش وةرئةطرن، مووضةية ئةم موستةحةقن،

 بيمـةى  ئـةو  بةنيسـبةت  بةِرَيزت، دا ئاماذةت ثَيشرتيش وابزامن دةية،ديار ئةوة بؤ بةر ئةيطرنة ضؤن ضية؟،
 كـارى  بـىَ  كةبيمةيـةكى  دونيـا  هـةموو  لـة  بةِراسـتى  بِردراوةتـةوة،  طـةجنان  بـؤ  كـة  هـةزارةى  529 كـارى  بَى

 مـة ئَي كـة  طةجنان، بؤ تايبةتى بة نةطةِرَيتةوة، توَيذة ئةو بؤ زةرةر بة كة بَى بةشَيوةيةو ئةبَى ئةبِرَيتةوة،
 كردوويـةتى،  حكومـةت  كـة   باشـة  كـارَيكى  ئةمـة  ِراسـتة  كؤمـةَلطا،  بنيـادى  بـؤ  توانايةكن طةجنان واية ثَيمان
ــةزار 529 ــني ه ــة دةكــات داب ــا ئابووريــةوة ِرووى ل ــك ت ــةاَلم ئةدؤزَيتــةوة، كارَي ــية ميكــانيزم ب  لــةالى ض

 حكومةتـةوة  اليـةن  لـة  ض كـار،  اىدو بـة  بطـةِرَيت  ئـةوةى  بؤ بكرَيت، طةجنة ئةو ضاودَيرى كة حكومةتةوة؟،
 كـار،  بـةدواى  بطـةِرىَ  كـة  بكرَى ضاودَيرى خؤشى ض بكرَيت، ضاودَيرى و بدؤزرَيتةوة بؤ كارى هة  ثَيويستة

 ئــةِرؤين، جادةكــان بةســةر هــةموومان كــة ِرؤذانــة خــان ئاســؤس بةِراســتى منــاَل، كردنــى كــار بــة ســةبارةت
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 ثــَى كــارى منــاَل بـَنو  بــةر شــَيوةيةكى بــة سـةيرةكةين  بــني، ثيــادةش بــة يـاخود  ئــةخوِرين، لــَي سـةيارةكان 
 دانـراوة  بـؤ  بةرنامـةى  وةزارةتةكةتانـةوة  اليـةن  لة ضؤن دياردةية ئةم نازامن ئةكرَيت، ثَى سواَلى و ئةكرَيت

 .سوثاس زؤر كردنى، ِرَيطرى بة
 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز

 .وفةرمو خورشيد كاو
 :سليم ا د خورشيد بةِرَيز
 .ثةرلةمانى سةرؤكى بةِرَيز

 ئـةو  بؤ دةكةم وةزارةت كارمةندانى و وةزير جةنابى لة خؤشى دةست دةكةم، وةزير جةنابى هاتنى بةخَير
 ثارةيـةكى  ئَيمـة  5955 سـاَلى  بودجـةى  لـة  يـةو،  وةزيـر،  جةنابى بؤ هةية ثرسيارم سَى من ثريؤزانة، كارة

 وةزيـران  ئةجنومـةنى  سـةرؤكايةتى  لـة  بِريارَيـك  كةضـى  كؤمةاَليـةتى،  تـؤِرى  بـؤ  كـرد  خانتةر سنووردارمان
 و زانكـؤ  بؤدةرضـوانى  دينار هةزار 529 كردنى تةرخان ثريؤزة، و دةكةم َ  ثشتيوانى بِريارةكةش دةرضوو،
 بـؤ  دووةكـر  تؤمـار  خـؤى  نـاوى  كـةس  هـةزار  59 نزيكـةى  دةزانـني  ئَيمـة  ئـةوةى  ئَيسـتا  هةتاوةكو ثةميانطا،

 وةزيـر،  جـةنابى  بـؤ  ئةوةيـة  ثرسـيارةكةم  دةكات، دينار مليار سَى مانطانة ثارةية ئةم ثارةية، ئةم وةرطرتنى
 ئةطـةر  نـا؟،  يـان  دةكـات  كةسـانةش  ئـةو  بةشـى  5955 بودجـةى  لة كردووة تةرخامنان ئَيمة ثارةى ئةو ئايا

 دةكـةن؟،  دابـني  ثارةيـة  ئـةو  شـوَينَيك  ض لـة  ياسـاييةوة  ِرووى لـة  ئَيوة نةكات، بةش ئةطةر باشة، بكات بةش
 ئـةو  ضـؤن  ياسـايية،  ِرووى لـة  كارَيـك  بـؤ  بودجةيـةو  كردنـى  دابـني  ياسـاى  ِرووى لة ئةوةية ثرسيار يةعنى
 تةختيـةى  بةسااَلضـووان،  خانـةى  ذمارةى ئايا ئةوةية، ترم ثرسيارى دوو، يةو، ئةمة دةكةن؟، دابني ثارةية
 مـن  وةكـو  ثَيتظيـة؟،  ئاسـتى  بـة  يـةعنى  ضـؤنة؟،  شـوَينة  لـةو  طـوزارى  خزمـةت  ئاسـتى  دةكات، ئةوان هةموو
 ضـينة  ئـةم  ضـونكة  بكـات،  موتابةعـةى  وةزيـر  جـةنابى  هيـوادارم  هةيـة،  تَيـدا  كاسـَيت  و كةم هةندَى دةزامن

 درَيذخايـةن  و سـةرةتان  نةخؤشى ئةوانةى كؤمةاَليةتى تؤِرى هةية، باشرت و زياتر خزمةتةكى بة ثَيويستى
 اليـةنى  مةبةسـتم  نيـة،  عينج اليةنى مةبةستم نية، عينج مةبةستم طرَيتةوة؟، دةيان هةية، بةها طران و

 .سوثاس زؤر نا؟، يان نةخؤشانة ئةم طرَيتةوة، دةيان ئةوة ِرؤذانة، مةعيشةتى طوزةرانيان، خؤش
 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز

 .فةرموو خان سيوةي 
 :ا د عثمان سيوةي  بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 كرديتيـان،  ضـاالكيانةى  كـارو  ئـةو  بؤ دةكةم َ  خؤشيشى دةست دةكةم، وةزير جةنابى بةخَيرهاتنى سةرةتا
 كردنةوةيـةكمان  ِروون وةكـو  يـان  ثَيشـنيارَيك  وةكـو  بَلـَيني  هةنـدَيك  بةاَلم كردووة، ئامادةيان ثِرؤذانةى ئةو

 طـةنج  هـةزار  يـةو  و بيست كرد، باسى وةزير جةنابى تةبعةن طةجنان، بؤ بضووو رزىقة بةنيسبةت هةية،
  بووة، سوودمةند طةنج بيست سةدو سَى بووة سوودمةند ئةوةى بةاَلم بضووو، قةرزى بؤ كردووة، تةقدميى
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 لة كة ييانةرَينما ئةو ناكرَيت نةيطرتةوة، طةجنةكان زؤرى زؤربةى قورسة كة ِرَينماييانةى ئةو بةثَيى باشة
 زؤرتـرين  بةَلكو بكةن، طؤِرانكاريةكي يان بكةن، تةعديلَيك دةريانضوواندية، كؤمةآليةتي كاروباري وةزارةتي

 ِرَيـذةى  دةتـوانن  نـةطؤِري،  رَينماييـةكانيان  هـةر  ئةطـةر  وةريـدةطري،  كـة  قـةرزةى  لـةو  بـيَ  سوودمةند طةنج
 رَينماييةكان ئةطةر جا بَيت، كةم زؤر هةية وا اريج مليؤن 52 لةوانةية ئةوةي لةبةر بكةن، زياد ثارةكةى

 ثاراسـتين  تـؤري  نيسـبةت  بـة  دةبـن،  سـوودمةند  لَيـى  زيـاتر  طةجنـةكان  ئـةوةي  لةبةر بكرَي، تَيدا طؤِرانكاري
 وةزارةتـي  تةبعـةن  هاتيـة،  هةمانـة،  بةغـدا  لـة  كة كؤمةآليةتي ضاودَيري مووضةى ئةو هةمانة، كؤمةآليةتي

 و 90299 هةيـة  هةية، جؤريشي دوو بزامن وا و مووضةيةي ئةو بوو وا حةق دةكات، ثَي تةصةرويف دارايي
 ناوضــةي تايبــةت بــة هةيــة هةنــدَيكيان كؤمةآليــةتي، ثاراســتين تــؤِري نــاوي  بــة ئةوانــة ، 29999 هةيــة

 بـوو،  كانحيزبـة  ئيشـي  نا، ئَيستا ثَيشرت ثارةية ئةو دوايي نادرَييَت، زيادةكةيان بزامن وا طةرميان و سلَيماني
 جيهـةنَيك  هـيض  ناكةين قبوَل كرد باسي وةزير جةنابي بةس نووسرابوو، ناوانة ئةو حيزبةكانةوة اليةن لة

 ئـةو  بكـةن،  لةسةر كاري ئةطةر باشة ئيشَيكي ئةوة بَيت، اليةني بَي دةدةين ئةوةي هةوَلي و بكات تةداخول
 ضـونكة  دارايـي،  وةزارةتي نةو كؤمةآليةتي، كاروباري وةزارةتي خةزينةى يان خةزينة دةشدرَينت، ثارةيةي

 ئـةو  دةكـةم  بـاس  دوايـي  ئةوة هةية، دميان خاَلَيكي نيسبةت بة نية، كارةوة وبة ثةيوةندي دارايي وةزارةتي
 هـةموو  هاوكاريـة  ئـةو  ئايـا  نـازامن  ثـةميانطاكان،  و زانكـؤ  دةرضـوواني  بـؤ  هاوكاري ثَيداني كؤتاييدا، لة خاَلة

 باشـة؟،  يـان  خراثـة  ئابووري باري دةرضووة ئةو ئايا دةزانن ئةساسَيك ض لةسةر يان ،دةطرَيتةوة دةرضووةو
 ئــةو بيطرَيتــةوة دةرضــووةو هــةموو ئةساســةية ئــةو لةســةر يــان نيــة، دةرامــةت كــةم يــان دةرامةتــة كــةم

 لـة  زؤر ،5955 بودجـةى  لةسـةر  كـردن  موناقةشـة  كـاتي  لـة  كؤمةآليـةتي،  توَيذةري نيسبةت بة هاوكاريية،
 جـةنابى  وةكـو  ئـةوةى  لةبـةر  طرنطـة،  توَيـذةرَيكى  كؤمةاَليـةتى  توَيـذةرى  كـرد،  باسيان ثةرلةمانةكان ندامئة

 لةوانةيـة  ضـونكة  دةكـةن،  ثـةروةردة  لـة  ِروو زيـاتر  كةمـة،  دةرماَلـةيان  ئـةوةى  لةبـةر  كـرد،  باسى وةزيريش
 كـرا،  ثةسـةند  نـةمب  هةَلـة  ئةطـةر  كـرا،  لةوة باس كرد، باسيشمان بودجة لةكاتى ئةمة بى، زياتر موضةكةى

 لَيبــوردنى بةنيســبةت مةركــةزى، ناوةنــدى لةطــةَل بــابَلَيني كؤمةاَليــةتى، توَيــذةرى مووضــةى لةطــةَل بكرَيــت هاوتــا
 لــة بكرَيـت  ثةسـةند  دوايـى  وةزيـران،  ئةجنومـةنى  بـؤ  دةكــةين تةقـدميى  طشـتى  لَيبـوردنى  هةيـة  ثِرؤذةكمـان  طشـتى، 

 نةهاتؤتـة  ئَيسـتا  تـاوةكو  كـراوة،  سـةرؤكايةتى  تةقـدميى  ياسـايةو  ثِرؤذة دةبَى، نيوةو و ساَل ماوةى ئةمة ثةرلةمان،
 ياسـاى  كردنـى  هـةموار  ياسـاى  ثـِرؤذة  بةنيسـبةت  كراوة، تةقديم ياسا ثِرؤذة طشتى لَيبوردنى كردن، جَيبةجَى بوارى

 لَيـرةوة  مـن  بـا  ئـةوة  ،دةكات ِراست وةزير جةنابى ،5005 ساَلى( 90) ذمارة كؤمةاَليةتى دةستةبةرى و خانةنشينى
 ياسـاية  ثـِرؤذة  ئـةو  زياترة، ساَلَيك زؤرة ماوةيةكى ثةرلةمانة، سةرؤكايةتى هى كةمتةرخةميةكة يان هةَلةكة بيَلَيم،

 كـراوة،  بـؤ  خوَيندنـةوةى  بـابَلَيني  بـوارى  نةخيسـتؤتة  ثةرلـةمان  سـةرؤكايةتى  ئَيسـتا  تـاوةكو  بةاَلم ثةرلةمان، هاتؤتة
 ياســاية، لـةو  دةبــن سـوودمةند  كرَيكـارة،  ضــينى هـةرةزؤرى  زؤربـةى  ئــةوةى لةبـةر  بكرَيـت،  لةســةر طفتوطـؤى  بـةاَلم 

 كاروبــارى وةزارةتــى ســتافى لةطــةَل كــرا شــؤثيش وؤرو زؤر ماوةيــةكى هةيــة، تَيــدا باشــى زؤر بِرطــةى مــاددةو
ــزان، و منــداَل و كؤمةاَليــةتى ليذنــةى كؤمةاَليــةتى، ــوة باســى زؤر خَي  بــةاَلم كــراوة، ئامــادة ِراثؤرتةكــةش كــراوة، لَي
 ترمـان  خـاَلَيكى   بكـرَى،  لةسـةر  موناقةشـةى  ئـةوةى  بـؤ  كـردن،  جَيبـةجىَ  بـوارى  نةخيستؤتة ثةرلةمان سةرؤكايةتى
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 ئةوانـة،  و كـارى  بَى و خَيزان و منداَل لة بوارةكان، هةموو لة كرد، كاروضاالكيةكانى باسى زؤر وةزير جةنابى هةية،
 ِراسـتة  ثةيوةندى ئةوة زؤربةى ضونكة كوردستان، هةرَيمى لة خؤسوتاندن و كوشنت و خؤكوشنت ِرَيذةى باسى بةاَلم

 ئـةو  ئةطـةر  بـوو  بـاش  ثَيمـان  هةية، كؤمةاَليةتيةوة كاروبارى وةزارةتى بة ثةيوةندى هةية، ناوخؤوةش وةزارةتى بة
 بةتايبـةت  بووة، زؤر سوتاندن، خؤ و كوشنت و كوشنت خؤ بَلَيني ِرابردوو، ماوةى لةو ضونكة بكرداية، باس ِرَيذةيةى

 .سوثاس زؤر بواية، ال لة ئامارةكى ئةطةر بوو َ  حةزمان ئافرةتان، لةناو
 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز

 .خان ثةميان
 :عبدالقادر عبدالكريم ثةميان بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

ــةخَيرهاتنى ــةِرَيز ب ــؤس ب ــ ئاس ــةم، انخ ــةند دةك ــيارَيكم ض ــة، ثرس ــو هةي ــدامى وةك ــةى ئةن ــارى ليذن  كاروب
 كةوتؤتـة  زؤرى زؤر ثرسـيارَيكى  تـؤِرة  ئـةم  بةِراسـتى  كؤمةاَليـةتى،  ضـاودَيرى  تـؤِرى  يةكةميان كؤمةاَليةتى،

 ةوي دَين، ئَيمة بؤ داواكاريش زؤر و دةكةن ثرسيار زؤر خةَلك بةرضاوان، كةتيتة بابَلَيني جَيى بوةتة سةر،
 لــة كــة هــةزارى99 لــة بوونــة ودمةنــد ســو ثَيشــرت ئةوانــةى خــةَلك، لــةناو كَيشــةية بــابَلَيني خااَلنــةى لــةو

 ئةمـة  ِرادةيةو ض تا نازامن تؤِرة، ئةوة بؤ طوازراونةتةوة ئةوانة دةطرت، وةريان حيزبةكان يان مةَلبةندةكان
 ضـونكة  تـؤِرة،  لـةو  دةبـن  سوودمةند كة زانانةىخَي ئةو بؤ هةبَى، تايبةتى ثَيوةرى دةبَى واية ئةطةر ِراستة،

ــتى ــةر بةِراسـ ــَى ئةطـ ــةدةردانى وابـ ــامانى هـ ــتية، سـ ــةش طشـ ــاَلى ئةمـ ــةر ِرةش خـ ــةمان دةخاتةسـ  و ثةرلـ
 لةاليـةكى  بكات، زياد خَيزان ئةندامةكانى بةطوَيرةى ثارةية بِرة ئةو كة ئةوةدام لةطةَل زؤر حكومةتيشةوة،

 هةَلمـةت  بة طةِرةكةكان لة كة ناكات بةوة ثَيويست ئايا دةكات، ديار انانةخَيز ئةو كة ثَيوةرةى ئةو ضؤن تر
 دةبـن،  سـوودمةند  كة خَيزانانةى لةو ئاطاداربن طةِرةكةكان ئةجنومةنى مةسةلةن موختارو هةتاوةكو بكرَى،

 لـة  َليانمنـدا  بوونى لةبةر نزمة، زؤر كؤمةاَليةتيان وةزعى هَيشتا هةنة خَيزانان لة زؤر ذمارةيةكى ضونكة
ــرَى، بــؤ جــدى خشــانةوةيةكى ضــاو هيــوادارم هةيــة، يارمةتيــة بــِرة بــةو ثَيويســتيان كــة خوَينــدطاكان،  بك

 لةطـةلَ  مامةَلـةى  ضـؤن  كؤمةاَليةتيـة،  كاروبـارى  وةزارةتـى  بـة  سةر وابزامن خانةنشينى، سندوقى دووةميان،
 شــةلتةرةم ئــةو ســةردانى ضــونكة ،هةيــة تَيبينــيم ذنــان، شــةلتةرى بــة ســةبارةت طلدراوةكــة، ثــارة دةكــرَى،
 شـةلتةرة  و لـة  نيـة  جيهـانى  سـتانداردى  دةكـرَى،  ثَيشـَي   تاِرادةيـةو  ذنـان  كَيشـةى  شـةَلتةرةدا  لـةو  كردووة،

 دةبـَى،  شـةم  ثَيـنج  و جومعة كة كاتَى مةسةلةن كةيسةكان، دواكةوتنى وةكو كرابَى، ثةيِرةو تَييدا مةسةلةن
 لـةناو  نيـة  وشـيارى  مبَيننـةوة،  دةيانـةوىَ  مبَيننـةوة،  نايانـةوىَ  كةسـانة  ئـةو  نيـة،  كَيشـةكان  لة ئاطاى دادوةر
 بـؤ  ثسـثؤر،  ليذنـةى  بـة  نةديتيـة  خـؤى  دةورى كؤمةاَليـةتى  كاروبـارى  وةزارةتـى  ئَيستا هةتاوةكو بؤ خةَلك،

 بةرامبـةر  دةوَى جـدى  زؤر زؤر هةنطاوَيكى بةِراستى ئةمة يةعنى شةلتةرةكان، بةِرَيوةبةرى  تةرخانكردنى
 ئـةوةتا  بوونـةوة،  كـةم  لـة  نـةوةو  دايـة  زيـادبوون  لـة  بـةِرؤذ  ِرؤذ كَيشـةكان  تـابَلَيى  ضـونكة  شـةلتةرانة،  ئةو

 دةطرَيتــةوة، شــةلتةرانة ئــةو كَيشــانة ئــةو هــةموو كــردن، ئينتحــار ئــةوةتا كوشــنت، ئــةوةتا  خؤســووتاندن،
 ثةرلـةمان  لـة  ئـةوة  ضـونكة  ؟،كـراوة  تـةرخان  ضؤن ضية؟، بَيكارى بيمةى ثارةى سةرضاوةى تر، ثرسيارَيكى
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  لةسـةرة،  طلـةيى  ِرادةيـةو  تـا  بةسااَلضـوان  خانـةى  تـر  ثرسـيارَيكى  بـزانني،  ئَيمة ثَيويستة نةكراوة، تةرخان
 ضـؤن  خانانـة؟،  ئـةو  بـؤ  ضـؤنة  ئَيـوة  بةدواداضـوونى  تَيـدابووة،  تـرى  حاَلـةتى  تَيـدابووة،  سووتانى مةسةلةن

 بـة  سـةبارةت  تـر  ثرسـيارَيكى  وةردةطريَيـن،  خانانـة  لـةو  كـة  ضـوان بةسااَل لةطـةلَ  دةكـةن؟،  لةطةَل مامةَلةيان
 بَلَيـى  وةكـو  كـردووة،  سـةردامنان  خؤمـان  ثيـاوان،  هـى  ض ذنـان،  هـى  ض ضاكسـازيةكان  بَيطومان ضاكسازيةكان،

 ئَيمة، بؤ نية بةس ئاو و نان تةنها دةَلَين، زيندانيةكان دةمى لة خؤيان تَيدانة، كة نية ضاو زؤر حاَلةتَيكى
 زؤر زؤر ئةوانـة  تةحقيقيةكان، ليذنة دادوةرو مامةَلةى ِراطرتنمان، ماوةى كردنى ئةذمار كَيشةكامنان بةَلكو

 بؤ لةخوَيندن بوونيان بةردةوام خوَيندن، بة كردنيان ثةيوةندى زيندانيانة، ئةو لةبةردةم كَيشةية بابَلَيني،
 كـة  ئةوةيـة  مةحكومـةكان  زمـانى  لـة  كومـةكان، مةح خَيزانـى  طـرنط،  زؤر خـاَلَيكى  سـةرةِراى  مةحكومةكان،

 لَيـرة  بؤيـة  بوونـة،  طرفـت  جؤرةهـا  توشـى  ببـات،  بـةِرَيوة  ذيانيـان  بذَيوى كة كةسَيك نةبوونى لةبةر دةَلَين،
 كـةوتووة،  مةحكومانـة  لـةو  زؤر بـة  ضـاوم  نزيكـةوة  لـة  كـة  كؤمةاَليـةتى  كاروبـارى  ليذنـةى  ئـةدامَيكى  وةكو

 بكرَيتـةوة،  جَيطـةيان  كؤمةاَليـةتى  تـؤِرى  لـةناو  بنرَيـت،  جةنابتانـةوة  يـةن ال لـة  هـةنطاوة  ئةو هةقة يةعنى
 .سوثاس ئيرت ئينسانى، شتَيكى وةكو كة بكرَيت، تةرخان بؤ يارمةتيان

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو كاردؤ كاو

 :ثريداود حممد كاردؤ بةِرَيز
 .مانثةرلة سةرؤكى بةِرَيز

 دةكـات،  ياسـا  ثِرؤذة هةناردنى لة باس كؤمةاَليةتى كاروبارى كارو وةزيرى بةِرَيز كاركردنى دووساَل لة ثاش
 لـة  ئةطـةر  بَيكـارى،  كَيشـةى  ضارةسـةركردنى  يـان  كـار  هـة   دؤزينـةوةى  دةزانـني،  خؤمـان  ئَيمة كة لةكاتَيك

 بِريار بة نةوةو دابَى، تةشريع ياساو رضَيوةىلةضوا وةردةطرَيت، تر جَيطري دؤخَيكى بَى ياسادا ضوارضَيوةى
 ئاسـايى،  نـا  دؤخـى  ثَيشـى  هاتنـة  بـؤ  هـةم  كردنـى  تـةموي   بـؤ  هـةم  كـاتني،  زؤر ئةمانـة  كة ِرَينمايى، بة يان

 كؤمةاَليـةتى  كاروبـارى  كـارو  وةزارةتـى  ئةركى وةكو ثَيويستة ئةوة لةبةر ِرابطريَيت، ِرَينماييانة ئةم دةتوانَى
 ياسـاكة،  نـاردنى  لـة  بكرابايـة  ثةلـة  ئةمانـة  كـردووة،  ديـارى  وةزارةت ياسـاكةى  لـة  خـؤى  انىئاماجنـةك  لة كة

 بـىَ  بيمـةى  بـة  سـةبارةت  ثةرلـةمان،  نةهاتوونةتـة  ياساكان هَيشتا ئينجا دووساَل ثاش نةوةو كردنى جَيطري
 لــة تــر توَيــذى توَيذَيكــة بــؤ ئةمــة يــةعنى كؤمةاَليــةتى، ثاراســتنى تــؤِرى خســتنة خوَينــدكاران تــةنها كــارى

 سيسـتةمى  دؤزراوةتـةوة،  بـؤ  ضارةسـةرَيكى  ض هةيـة،  طرفتيـان  و نةهامـةتى  هـةمان  كة هةن، ئةوة دةرةوةى
 وةزارةت اليـةن  لـة  بكـات،  كارى بَى كَيشةى يان و نةهامةتى ضارةسةرى دةيةوَى كة كؤمةاَليةتى دةستةبةرى

 هةيـة  ديـوى  دوو بَلَيم دةتوامن ثَيخسنت، كار هةم نية، ِروون سياسةتَيكى يةعنى ضونكة الوازة، سيستةمَيكى
 قسـةى  ئةمـة  دؤزراوةتـةوة،  بـؤ  كاريـان  ئةوانـةى  طشـتى  لـةكؤى  منوونـة،  بـؤ  هـةذارى،  كردنةوةى كةم لةطةَل
 ضـوونةتة  كـة  ئةوانـةى  كار، بَى سَى هةفتاو و هةزار ضوار لة بريتية كؤمةاَليةتية، كاروبارى وةزيرى بةِرَيز
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 كـارى  بـىَ  ِرَيـذةى  ئةدايـة  جـؤرة  ئـةم  هـةبىَ  كارى بَى سوثايةو واَلتَيك، كةسن، نةوةت سةدو شةش كار سةر
 .سوثاس ئةكاتةوة؟، كةم

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو خان بةيان

 : كؤضةري ا د بةيان بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 وَى ئاراستةى ثرسيارةكا ضةند دوَيت ذى من ِراستى ب دوَى يا دكةم، رَىوةزي جةنابَى بةخَيرهاتنا دةسثَيكَى
 خَيزانـىَ  ثاراستنا تؤرَى بةحسَى وَيرَى ل من بةرى برادةرا طةلةو وَيرَى، ل ئةم دزانني دةرفةت ب كو بكةم،

 وـىَ  سـةر  يـىَ  عـاردا  هـةمى  ل طازنـدة  و طلـةيى  طةلـةو  هةى، تَيدا وازح ناعةدالةتيَى جؤرةكَى ِراستى ب كر،
 بنكـةهىَ  ئـةو  تةبعةن حيزبى، بابةتَيت و ناعةدالةتيَى بةر ل سؤران، بَيذين ئةم دةوةرا ل هةتا هةى، تؤرى
 ضـية؟،  وةزارةتـىَ  ثننـا  ئايـا  دكـةم،  َ  ثرسـياريَ  ئةز وَيرى نةكر، ثَى ئاماذة وةزيرَى جةنابَى طرَيدان، هاتية

 خَيزانــى ثاراســتنا تــؤِرَى ئــةو بــؤ كــرن، بَيتــة تــةوتةرتيبا ضــونةو، ديــو بــؤ ضــية وان ثننــا بَيــذين ئــةم
 دى ثرسـيارا  لـَي،  بـة  سـودمةند  كـو   يـةعنى   موسـتةهةقة،  خةلكـةكىَ  كـو  بطـرينت،  كةسا ئةوان دةرستاهى

 كـار  و كوردسـتانىَ  دَينـة  كـو  بيـانى  كؤمثانيَيـت  بَيذين ئان شةريكَيت، ئةو بيانى، كرَيكارَيت ئةوان سةبارةت
 نةهاتيـة  دروسـتاهى  ب تةبعـةن  كـو  ثَيـدا،  ئامـاذة  ذى وَى جـةنابىَ  هـةنىَ  كةسـَيت  وـان  بؤ بَيذين ئةم دكةن،

 كاردكةن دَين، خؤوة ب كو بيانى كؤمثانيَيت ئةو بيانى، كرَيكارَيت يا مةزن ذمارا وَى بؤ هةر كرن، كؤنرتؤل
 داخلـى  سـنووردار  َىِرَيذةيةك هةنَى خةلكَى فعلةن كو هندَى؟ بؤ ضية حكومةتَى ثننا و سياسةت بَيذين ئةم

 هـةرَيما  ل كـارى  بـىَ  يـا  ِرَيـذة  بـؤ  ثَينطاوةو دةبيتة ئةوةش و ببيت سودمةند مة خةلكَى ببينت، كوردستانَى هةرَيما
 كـو  هـةى،  سـةر  ل نـاكؤكى  دةوـةرَيت  يـىَ  خـةلكَى،  كَيشـاوى  ئةوةيـة  تـرىَ  دى ثرسـيارا  بكـةين،  كـَيم  ئـةم  كوردستانَى،

 تةبعـةن  كـرن  دَينـة  تشـتَيت  ئـةو  هـةمى  هـةنَى،  خـةلكىَ  ئـةو  تةبعـةن  مةنـة،  كَىخـةل  و كوردستانَى هاتينة ئةورؤكة
 يــَى كوردســتانَى، هــةرَيما هاتينــة ئةورؤكــة كــو ئةنــدام كــةم بضــوو، قــةرزى ثــِرؤذَين منوونــة، بــؤ نينــة، ســودمةند
 ئـةوىَ  مة خةلكَى نَى،كر حةل بَيتة كَيشة ئةو هةتاوةكو بكةين ض ئةم ئةرَى خَيزانَى، ثاراستنا تؤِرَى نينة، سودمةند

 وـَينت  دووة، دةرةجـة  هاوواَلتيةكَى يةعنى نةكاتن، دوو دةرةجة بة هةست سةر، ل ناكؤكى دةوةريت وَيرَى، هاتية كو
% 54 ِرَيـذةيا  تـرَى،  دى خـاال  بينت، هةذى ئاستةكَى ل تةبعةن، خةلكَى وان بؤ حكومةتَى خزمةتا و حكومةتَى كارَيت

 سـةر  ل هةيـة  ِراوةسـتيانةو  ثَيتظـى  ئـةرىَ  زؤرة، ِرَيذةيـةكا  ِراسـتى  ب دا، ثـىَ  ئامـاذة  ذى كاردؤ كاو كاريَى، بَى
 ئاشـكرا  و وازح سياسةتةكا كرن، بَيتة سةر ل هةذى هةلوَيستةيةكى وَيت كاريَى بَى كَيشا تةبعةن حكومةتَى،

 ثننـةكا  ثَيتظـى  كـةين،  كَيم َ  دَى سااَلنة ئةم هةنَى رَيذا ئةو كةنطني، تا بَيذين ئةم هةبينت، ثنن هةبينت،
 يـةعنى  دبيـنني،  هـةورؤ  ئـةم  دياردةيـةكا  زارؤكـادا،  ذنـاو  ناو و كرنَى سوئال دياردا هةروةسا ديارة، يا و وازح

 كؤمةَلطـةهىَ  دنـاو  ناشـريين  ديـاردةيىَ  وَى نـةهَيننا  بـؤ  هةيـة،  ثـنن  ض كار وةزارةتا بَيذين ئةم مة حكومةتا
 ض داخَييـة  جهـىَ  بـةالون،  ئةورؤكـة  يـةعنى  كـو  هؤشبةر مادَيت بونا بنو ترَى، ثرسيارادى كوردةوارى، مةى

 يَيــت ضــنة؟، ئيجرائــات بيــذين ئــةم بكــات، هــةنَى ئــةوَيت تةحديــدا كــو نينــة، تايبةمتةنــد موئةسةســةيَيت
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 اىياسـ  ِراسـتى  ب كـو  ددةم هندَى ئاماذةيَى ئةذى هةنَى، بابةتَى ئةوَى كرنا كَيم ئان نةهَينن بؤ كار وةزارةتا
 كوردسـتانَيية،  هـةرَيما  ثَيتظيـةكا  كو كار ياسا كرنَى، دَيتة كارَى بةحسَى طاوا هةمى بورى، دووساَلَى ئةوة كار

 ِراسـتى  ب بـة َ  كـرن،  بَيتـة  كوردى، مةيَى موجتةمةعا كورداو واقعا بؤ هاوضةر  كار ياساى زةرورية طةلةكا
 كـو  وَيـرَى،  ل دكـةم  داخـازا  ئـةز  بوينـة،  مـةتلوب  تَىئاسـ  ل نـة  هـاوَينت،  هاتينـة  نوكـة  هـةتا  ثَينطاويَيـت  ئةو

 هـةنَى،  ياسـايىَ  ئـةو  كـو  هةندَى بؤ كرن  ديارى بَيتة زةمةنى سةقفةكَى فعلةن هاوَيتنَى، بَينة بلةز ثَينطاوَى
 بـؤ  تةبعةن جدية، ثَينطاوةكا كو ثَينطاوةكة ذى ئةوة فعلةن كو كوردستانَى، ثةرلةمانَى بَيتة و ببينت ئامادة

 .سوثاس زؤر  كوردستانى، هةرَيما ل و كارى كخستناِرَي
 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز

 .فةرموو بينل كاو
 (:بينل)عبدار سليمان ا د بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 ِراثؤرتـة  لةو دةكةم لَي يدةستخؤش دةكةم، وةزير جةنابي بةخَيرهاتين ثَيشةكي ،(الرحيم الر ن ار بسم)
 ثَيموايـة  مـن  كـة  طرفـت  كؤمـةَليَ  سـةر  خسـتة  ثةجنةشـي  ضـاالكييةكاني  كردنـي  ئـةدا  لةطـةلَ  واية ثَيم من ،

 لــة هةيــة ثرســيارَيكم ضــةند مــن دا ئــةوةش لةطــةَل دةكــةم، لــَي دةستخؤشــي بؤيــة بــوو، تَيــدا جورئــةتَيكي
 كـرا،  ثَي ئيشارةي و هاتبوو ِراثؤرتةكةدا لة وةو بطرم،وةر ئينشاَلن وةآلمةكان ئةطةر دةكةم حةز جةنابيان،

 ثـيَ  تةصـةرويف  شـوَين  هةنـديَ  لـة  هاووآلتيـان،  بؤ كؤمةآليةتي سوودي لة هةزارة 151 كة ثارةيةي بِرة لةم
 دةكـريَ  طرتـووة،  بـؤ  لَيذنـةيان  كـة  كـرد  لـةوة  باسـيان  نةكراوة، صةرف خؤي شوَيين لة ثَيويست وةكو كراوة
 كردووة، لَي ئيستيفادةي خةَلكَيك كراوة؟ ثَي تةصةرويف ناحةق بةشَيوةي كة كوَين شوَينانة ةوئ بَلَين ثَيمان

 شـوَينانة  ئـةو  ئايـا  دةسـتة،  لةبـةر  شـوَينمان  كؤمةَليك ئَيمة ضونكة بَي، ِروون بةرضاومان ئَيمةش ئةوةي بؤ
 نـةيانتوانيوة  ئـةوان  بؤضـي  ايـا ئ ئةوةيـة  لَيرة ثرسيار نا؟ يان ئةوان بةرنامةي ضوارضَيوةي كةوتؤتة بزانني

 سـوودي  وةكـو  كـة  ثارةيـة  بـِرة  ئـةم  نـاو  بضـَيتة  يـة  طةنـدةَلي  ئـةو  داوة ِرَيطايـان  و بكـةن  كـارة  ئةم كؤنرِتؤَلي
 بِرَيكـي  يةكـةم  جاري كة وةرطرتووة ثارةيان ئةو ناهةق بة ئةوانةي ئايا هاووآلتيان؟، بة دةدرَي كؤمةآليةتي

 كـاري  واسـتة  و واسـتة  وةريـانطرتووة؟  ناحـةق  بـة  كة ئةوانةي دةسةنرَيتةوة لَي ثارةيان ئةو ئايا بووة، باش
 بنكــة و شــوَين لــة هةنــدَي ئَيســتا تــا نــةدراوة؟ ثَييــان و موســتةحةقن كــة كةســانةي ئــةو دةدرَيتــةوة بــووة،

 دووبـارة  حيزبـي  بارةطـاي  و بنكـة  هةنـديَ  لة بانكةكان، لةباتي دةكةن، صةرف ثارةية بِرة ئةو حيزبييةكان
 ئايـا  كؤمةآليـةتي،  سـوودي  وةكـو  ثارةيـة  بِرة لةم بن سوودمةند دةيانةوَي كة دةكرَي كةسانة ئةو ناونووسي

 ِرَيذةيـةي  ئـةو  ثَيـي  بـة  كاتَيكدا لة ضؤن؟ دراوة، ثَي ِرَيطةي ئةطةر دراوة؟ ثَي ِرَيطةي ئَيوةوة وةزارةتي ِرَيطاي لة ئةوة
 تـا  بـةآلم  بـَي،  يـة  ثـيَ  بـةو  ئةندامـة،  كـةم  كوردسـتان  هـةرَيمي  تيـاني هاووآل ي%21 ِرَيذةي كرد، باستان بةِرَيزتان كة

 ديسـان  بَي ئامارة ئةم ثَيي بة بؤضي؟ ئةندامي، كةم لة نةبووة سوودمةند هةية تريش ئةندامي كةم ضةندين ئَيستا
 كـةس  ضـةندين  ئَيستا تا بةآلم كؤمةآليةتي، تؤِري لة سوودمةندن كوردستان هةرَيمي هاووآلتياني ي%11 لة نزيكةي

 حممـد  نـاوي  بـة  كةسَيك سلَيماني زينداني لة بؤضي؟ نةبووة، سوودمةنديش بةآلم بَي سوودمةند موستةحةقة هةية
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 ئَيـوة  ئايا خةتةرداية، لة ذياني بَي توبييةكان تةقريري ثَيي بة خواردن، لة طرتووة ماني حةفتةيةكة ماوةي عبدار
 ئـةركي  لـة  تـر  ثرسـيارَيكي  هاووآلتييـة،  ئـةم  تايبـةتي  بـة  كارانـة؟  ؤرةجـ  ئـةم  بؤ كردووة ضيتان خؤتان ئةركي وةكو

 كؤمةآليـةتي  ديـاردة  بـارةي  لة تايبةت لَيكؤَلينةوةي و باس هانداني) هاتووة دا(17) بِرطةي لة( 2) ماددةي وةزارةت
 تـا / ئةوةيـة  لَيـرة  ارةكةثرسـي  ئَيستا تا ديارة بةآلم بكرَيت، يان بدرَيت، ثةيوةنديدارةكان اليةنة لةطةَل جياجياكان و

 طرفتـة  ئـةو  ضارةسـةري  بؤ ئَيوة ئايا هةية، دا ئافرةت ِريزةكاني ناو لة تايبةتي بة خؤكوشنت زؤري ِرَيذةيةكي ئَيستا
  .سوثاس هاتووة؟ دا(17) بِرطة( 2) ماددةي لة كة هةستاون خؤتان ئةركةي بةو

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز
 .فةرموو خان، بةفرين

 :حممد حسني ةفرينب بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

ــةرةتا ــةخَيرهاتين س ــةنابي ب ــر ج ــةم وةزي ــي و دةك ــَي دةستخؤش ــةم ل ــؤ دةك ــةي ب ــؤ و ِراثؤرتةك ــاَلي دوو ب  س
 بـة  ئـةوة  ديارة برِبن، باشرتيش هةنطاوي كة دةكةم ئومَيد و بِريوة باشيان هةنطاوي ديارة كاريان، ِرابردووي

 ئـةوةش  ديارة دا، كوردستان كؤمةَلطاي لة بكةين بَيكاري دياردةي لةسةر باسَيك الَيرةد كة دةزانني فورسةت
 ِرووي لــة بــةاَلم هةيــة، تــر شــوَيين زؤر لــة بةَلكــة كوردســتان، هــةرَيمي بــة نيــة تايبــةت تــةنها دياردةيةكــة

 ندةردةســتا ئــةو ثَيــي بــة ديــارة تــر، شــوَينَيكي تــا شــوَينَيك لــة هةيــة جيــاوازي ضــؤنيةتييةوة و ضــةندَييت
 و داتا ئةو ثَيي بة بةآلم ،%2 بؤ% 5 دا كؤمةَلطايةو هةر ناو لة بَيكاري ِرَيذةي ِرَيذةكة هةية كة جيهانييةي

 بـة  ثَيويسـيت  و مةترسـيدارة  ئامـارَيكي  ئـةوةش  بةِراسـيت  ،%14 كوردسـتان  هةرَيمي لة هةن كةوا ئامارانةي
 نَيـوان  لـة  ِرَيذةكـةش  كـة  تايبـةتي  بـة  دا، دسـتان كور هـةرَيمي  لـة  هةيـة  تؤكمـة  ئابووري سياسةتَيكي و ثنن

 هةنـديَ  كـة  ئـةوةي  سـةرباري  هةيـة،  زؤريان طلةيي و قسة بارةيةوة لةم طةجنانيش بَيت، بةربآلو دا طةجنان
 ضارةسـةرَيكي  نـةتوانراوة  ئَيستا تا بةآلم دةكرَي، جَيبةجَي بةِرَيزيانةوة وةزارةتي لة تايبةت ِرَينمايي و ياسا

 قـةرزي  ثَيـداني  ياسـاكاني  سـةرباري  بدؤزرَيتـةوة،  كوردسـتان  هـةرَيمي  لة بَيكاري دياردةي بؤ اوتةو ِريشةيي
 بـة  ئةطـةر  دا ئةمسـالَ  بودجـةي  لـة  ئـةوة  كة كار، دةرفةتي دؤزينةوةي و بَيكاري بيمةي طةجنان، بة بضووو

 بارةيـةوة  لـةم  طازنـدة  و طلـةيي   ئَيسـتاش  تا بةآلم كرا، دابني بؤ ديناري مليار 25 مةبلةغي نةضوومب هةَلة
 كَيشة لة زؤرَيك طرَيي بَيكاري دياردةي كة ديارة بدرَيت، زياتر هةوَلي بتوانرَي كة دةكةم ئومَيد هةية، هةر

 شـتَيك  هـةموو  لةوانةيـة  بَيـت،  دا بـةدواي  كةسـانَيك  مـةرطي  كـة  تايبـةت  بـة  ئَيسـتادا،  لة كؤمةآليةتييةكانة
 دةرفـةت  بـة  لَيـرة  مـن  بؤيـة  نابَيتـةوة،  ثِر شوَينةكةي هةرطيز ةسَيكك مةرطي بةآلم ثِرببَيتةوة، شوَينةكةي

 لـةوة  برييـان  ضـةند  تـا  بـةِرَيزيان  وةزارةتـي  وةكـو  بكـةم،  وةزيـر  جـةنابي  ئاراستةي ثرسيارَيك ضةند دةزامن
ــةوة ــة كردؤت ــنت ك ــة هةس ــاني ب ــذةري دان ــةتي، توَي ــان كؤمةآلي ــذكاري ي ــةتي ِراوَي ــؤ كؤمةآلي ــةكاني ب  كةناَل

 توندوتيـذي،  لـة  بَي دوور كؤمةَلطا بَيت، بةرقةرار كؤمةَلطا ئاسايشي و ئةمنيةت زياتر ئةوةي بؤ دن؟ِراطةيان
 تريش ثرسيارَيكي هةروةها ِراطةياندن؟ كةناَلةكاني بؤ بكةن دابني ئةوة كة كردؤتةوة لةوة برييان ضةندَيك

 كـة  ديارة بةآلم بوون، سوودمةن لَيي زؤر طةلةكي خَيزان كة ية كؤمةآليةتي ثاراستين تؤِري بة سةبارةت كة
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 ِرابـردوودا  مـاوةي  لة زؤريش طازندةيةكي و طلةيي و ثرؤسةكةوة نَيو خزَينراونةتة تر خَيزانَيكي كؤمةَلَيك
 كردووة خؤيانيان ئيجرائاتي ئَيستا تا ديارة دةكرا، بةدي بوارة لةم بوون سوودمةند كة هاووآلتيان نَيوان لة

 ئيجرائاتةي ئةو بزامن دةمةوَي من بةآلم لَيذنةشن، هَيناني ثَيك خةريكي كرد، ثَي ةيانئاماذ بةِرَيزيان وةكو
 كـة  دا خَيزانـةكان  نَيـوان  لـة  بكـةن  جيـاوازي  كـة  كردؤتـةوة  لـةوة  برييشـيان  بـووة؟  ضـي  كـراوة  ئَيسـتا  تا كة

 151 بـِري  طـرن، وةرب مةبلـةغ  هـةمان  بـَي،  كـةس  دوو خَيزانَيك لةوانةية بَي، كةس 11 خَيزانَيك لةوانةية
 ذمـارةي  نَيـوان  لـة  بكرَيـت  جيـاوازي  يان بكرَي، زياد مةبلةغةكة يان كة كردؤتةوة لةوة برييان دينار، هةزار

 سـزا  بةشـي  تايبـةت  بـة  و ضاكسـازي  بةِرَيوةبةرايةتييةكاني ديارة ثةرلةمان، سةرؤكي بةِرَيز دا؟، خَيزانةكان
 مـاوةي  لـة  بـةِرَيزيان،  وةزارةتةكـةي  كؤمةآليـةتي  اروبـاري ك وةزارةتـي  بـة  سةر تايبةت بةشَيكي وةكو دراوان

 ســةرةكيان بَلــَيم دةتــوامن كَيشــةي كــردبن، ســةردامنان مــرؤو مــايف لَيذنــةي ئَيمــة كــة ئةوةنــدةي ِرابــردوودا
 ئةوةي لةبةر دهؤو، لة تر تايبةتي بة دهؤو، و هةولَير لة تايبةت بة بوو، كؤمةَلناسي توَيذةراني نةبووني

 ئـةوة  خـةمي  كـة  كـرا  ثةسـند  ئـةوة  دا بودجـةش  لـة  نني، زؤر دةرضووانيشيان نني، زؤر لةوَي انةكؤلَيذ ئةو
 سـزادراوان  وةكـو  ضاكسـازييةكان،  وةكـو  داوة هةوَليان ضةندة تا بكرَين، دابني ئةوانة داهاتوو لة كة خبورَيت

 شـياندنةوةي  بـؤ  ئةسـاس  َيكيبةشـ  وةكو بكةنةوة ثِر دةروونناسان و كؤمةَلناسان لة ِرَيذةية ئةو تايبةتي بة
 دووبارةيـة،  هـةمووي  ماومـة  كة ئةوانةي سوثاس، زؤر كؤمةَلطادا، لة كردنةوةيان قبوَل دووبارة كةسانة ئةو
 .سوثاس زؤر

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 .فةرموو سامل، كاو
 : كاكؤ توما سامل بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 و ِروونكردنـةوة  ئـةو  لةسـةر  دةكـةم  دةستخؤشي دةكةم، كؤمةآليةتي يريوةز جةنابي بةخَيرهاتين ثَيشةكي
 ئَيمـة  مومكينـة  كـردةوة،  ِروون شـيت  زؤر بـوو،  تةسةل ِراثؤرتَيكي فيعلةن كرد، ثَيشكةشي كة ِراثؤرتةي ئةو

 ةَللةط فراوانة، وةزارةتَيكي كؤمةآليةتي كاروباري و كار وةزارةتي نةبوو، ال تةفاصيلةمان ئةو زؤرمان بةشي
 نـاو  كَيشـةكاني  كردنـي  ضارةسـةر  مةبةسـيت  بـة  هةمووشـي  هةية، تةعامولي كؤمةَل توَيذي و ضني ضةندين
 مةبةسـيت  بـة  فراوانـة  زؤر بةرنامـةكاني  لـةو  لةوانـةي  تايبـةتي  بـة  قورسة، زؤر ئةركةكاني يةعين كؤمةَلة،

 بيمـةي  ضارةسةركردني و تيكؤمةآلية كَيشةي كردني ضارةسةر و هاوكاري لة كَيشانة، ئةو كردني ضارةسةر
 يـةكَيكيان  هةيـة،  داوام دوو لَيرة من بؤية هاتووة، لَي مووضةيان وةكو تةقريبةن هةروةها بَيكاري، دياردةي
 بـةردةوامن،  و فـراوان  بةرنامـةكاني / موحـةدةدة  كؤمةآليـةتي  كاروبـاري  و كـار  وةزارةتـي  بودجـةي  حةمتةن

 زيـاتر  وةزارةت هاوكـاري  كـة  وةزيرانـة  ئةجنومـةني  سةرؤكايةتي لة اوامد بؤية لَيهاتووة، مووضةى وةكو بةرنامةكاني
 و 9 كـات  ئـةو  ئـةوة  نـاكريَ  لَيهـاتووة،  مووضـةي  وةكـو  زؤري بةشي ضونكة بةرنامانة، ئةو بووني بةردةوام بؤ بكرَي

 لـة  ئةطـةر  تاهـة  دارايـي  وةزارةتـي  و وةزيـران  ئةجنومـةني  سـةرؤكايةتي  دةبـيَ  نةماوة، ثارةي ئةوةي لةبةر برِبَي 11
 خؤي ئةصلةن هةية ،خةَلكَيك هةية كَيشةية ئةو دووةميان بن، بةردةوام بةرنامانة ئةو بَي، كوردستانيش ئيحتياتي
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 طةِراوةتـةوة  ئَيسـتا  ِرابـردوو،  سـاَلةكاني  لـة  عـرياق  تـري  ثارَيزطاكاني ضؤتة هةبَي هؤيةو هةر بة كوردستانة، خةَلكي
 هـةردوو  لـة  نيـة  سـوودمةند  تـرة،  جَيـي  يـان  كةركووكـة  يـان  بةغدايـة،  انيـ  موصـلة  خـؤراكي  ثسوولةي و كوردستان

 مومكينـة  موحتاجيشـن،  خـةَلكَيكي  بضـووو،  قـةرزي  و كؤمةآليـةتي  ضـاودَيري  تـؤِري  بةرنامةي تايبةتي بة بةرنامة،
 سـةرَيك ضارة ضـؤن  كـة  وةزيرة جةنابي لة داوام من نةخؤشيشة، بكات، كار دةتوانَي نة و هةية كاري نة هةية خةَلك

  .سوثاس زؤر بن؟ هاوكارييان و دةدؤزنةوة خةَلكة ئةو بؤ
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 .فةرموو خان، هاذة
 :مصطفى سليمان هاذة بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 ئــةو بــؤ دةكــةم لــَي دةستخؤشــي دةكــةم، كؤمةآليــةتي كاروبــاري كــارو وةزيــري بــةِرَيز بــةخَيرهاتين ســةرةتا
 خــاَلم يةكــةم وةزارةتةكــةيان، ضــاالكييةكاني و كــار لةســةر تةســةلةي تَيــرو ِراثؤرتــة ئــةو و ةوانــةِروونكردن
ــةوة دةمــةوَي ــت ب ــَي دةس ــةم ث ــارةي بك ــي دةرب ــاران وةزع ــة كرَيك ــةرَيمي ل ــتان، ه ــيت كوردس ــن بةِراس  زؤر م

 كـة  دةكرَي ثَيوة ةنديمثةيو كرَيكاران لة زؤر ِرَيطاي لة ياخود كرَيكاران، سةنديكاي لةطةَل هةية ثةيوةنديم
 ئـةوةي  كـاتي  لـة  هةية كرَيكار زؤرجار بَي، باش زؤر وةزعَيكي كة نية وةزعة ئةو بةِراسيت كرَيكاران وةزعي

 دةبَيتـة  كـة  دةبَيـت  ِرووداوَيـك  تووشي كة كاتَي ية تةكسي شوفَيري منوونة بؤ دةبَيت، ِرووداوَيك تووشي كة
 ئـةو  بةِراسـيت  كة نية ئةوةيةو هيض دةكةوَيت، ماَلةوة لة بدات، دةست لة لةشي ئةندامَيكي كة ئةوةي هؤي

 وآلتَيكـي  وآلتـَيكني  لـة  ئَيمـة  بةِراسـيت  يـةعين  كاتـة  لـةو  بكات، بةخَيو خَيزانةكةي كة نية بيمةيةكي كةسة
 ئـةو  كـة  بكـةين  ئـةوةي  بـؤ  كـار  هةيـة  كـة  داهاتةي ئةو ِرَيطاي لة ئَيمة كة دةكات بةوة ثَيويست دةوَلةمةند،

 يـاخود  دا، كاركردنيـان  كـاتي  لـة  ِرووداوَيـك  هـةر  ِروودانـي  كاتي لة كة كرَيكارانة ئةو شَيوةية، بةو انةيكةس
 بـة  مووضـةكانيان  دةكـةن،  لـيَ  غـةدريان  زؤرجـار  كارةكانيـان  خـاوةن  لـة  كرَيكارانـة  ئةو كة دةبينني زؤرجار
 بكـات  ئـةوة  بـؤ  كـار  كار، وةزارةتي اترزي كة بكرَيت، ئةوة بؤ كار كة دةكات ثَيويست بؤية نادةن، ثَي تةواوي

 بـة  بـدرَيت  بـاش  ئيمتيـازي  هـةموو  و مـاف  هـةموو  كة سةردةمةدا، ئةو لةطةَل بطوجنَي كة كار ياسايةكي كة
ــاران ــوَييَن، كرَيكـ ــان بةِراســـيت ضـــونكة دةربضـ ــة دةزانـــني خؤمـ ــازووي و دةســـت بـ ــة كرَيكارانـــة بـ ــةو كـ  ئـ

 باش كاري ياسايةكي كة بكرَيت ئةوة بؤ كار بةِراسيت بؤية ن،دةذي تَيدا ئَيمةي هةموو كة خؤشطوزةرانييةي
 بــة كــاركردن دةربــارةي بكــرَي، دةســتةبةر كرَيكــاران مــايف ياســايةدا ئــةو ضوارضــَيوةي لــة بكــرَي، ثَيشــكةش

 و 11 و 11 سـةعات  دةوري شـةوانة  دةبيـنني  ئَيمـة  ثَيـدا،  ئاماذةيـان  هاوكارانيشـم  لة زؤر بةِراسيت منداآلن
 وآلتَيكـي  بـؤ  نيـة  شـياو  بةِراسـيت  يـةعين  جاددةكـان،  لةسـةر  دةكـةن  كـار  كـة  منداآلنةي ئةو اسيتبةِر ئةوانة

 بؤ هةبَيت ياسايةو ئَيمة كة دةكات ثَيويست بؤية بكات، كار شَيوةية بةو منداَل كة ئَيمة وةكو دةوَلةمةندي
 شـَيوةكان  لـة  شـَيوةيةو  بـة  ا،د كوردسـتان  هةرَيمي لة مبَينَيت منداآلن كاركردني كة بكرَيت قةدةغة ئةوةي
 خَيزانةكـةي  ذيـاني  بـذَيوي  دةبـيَ  دةكرَيـت،  ثـيَ  كـارةي  ئةو كة بَيت هؤكارَيك هةر لةبةر منداَلة ئةو ئةطةر
 قــةرزي ثَيــداني دةربــارةي نــةكرَيت، ثــَي كــاري و بــةركار نةخرَيتــة منداَلــة ئــةو ئــةوةي بــؤ بكرَيــت، دابــني
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 لـة  وتـي  كـرد،  كَيشـةيةو  لـة  باسـي  بةآلم كرد، باسي تةفصيليش بة و كرد باسي بةِرَيزيان بةِراسيت بضووو،
 بانكـةكاني  لـة  بضـووو  قـةرزي  ثَيـداني  لـة  هةيـة  ضـي  كَيشـةي  نـازامن  هةيـة  كَيشـةكان  بانكةكان لة سلَيماني

 بـةِرَيزي  بةِراسـيت  كؤمةآليـةتي،  ثاراسـتين  تـؤِري  مووضـةي  دةربارةي بكاتةوة، ِروون بؤمان ئةطةر سلَيماني؟
 كـة  بـةوةي  نيـة  موستةحةق كة تؤِرة ئةو ناو ضؤتة خةَلكَيك يةعين زؤر دواييانةدا لةو كة دا بةوة ئاماذةي

 خةَلك زؤر ضؤمان و سؤران و ِرةواندز لة ماوةيةو بة جةذن ثَيش خؤم وةكو من وةربطرَيت، مووضةية ئةو
 نيـة،  موسـتةحةق  كة ةمووضةي لةو بووة موستةحةق خةَلكَيك كة كردووة ئةوةي سكاآلي و من الي هاتؤتة

 خــةَلكَيكي زؤر هةيــة، بةنزينخانــةي ئيمكانيةتــة، بــة كــة تَيدايــة خــةَلكَيكي ذنــي تَيدايــة، ليــواي ئــامر ذنــي
 بـؤي  تـر  ئـةوةي  طةِراوةتـةوة،  بـؤي  ذنَيكيان هةية، ذني دوو كة كرد يةكَيكيان باسي كة ئةوةي دةوَلةمةندة،

 بةِراسـيت  نـةهاتووة؟  ذنـة  ئـةو  بـؤ  هاتؤتـةوة،  ذنـة  ئـةو  بـؤ  بؤضـي  كـة  كـردووة،  سكاآلي ضووة نةطةِراوةتةوة
 بكرَي، مةوزووعة ئةو لةسةر كار جيددي بة زؤر كة دةكةم لَي ثشتطريي من و دا بةوةش ئاماذةي بةِرَيزيان

 ِرَيطـاي  لـة  موسـتةحةقن،  بةِراسـيت  كـة  بـن  كةسـانة  ئـةو  مووضـةية  لـةو  دةبـن  موسـتةفيد  كة كةسانةي ئةو
ــ ــي بــة ةوةبةِرَيوةبةرايةتييةكان ــةو ثَي ــَي ِرَينماييانــة ئ ــات، دةري وةزارةت كــة ب ــتطريي دةك ــيت ثش ــة بةِراس  ل

 نامةوَي دةكةم، لَي ثشتطريي شيلتةرةكان، و ذنان مةسائيلي كة ئةوةي دةربارةي دةكةم، خان طةشة قسةكاني
 لةطـةلَ  لَيـرة  نيبيـا  كرَيكاري كة دةبينني زؤرجار بياني، كرَيكاراني مةسةلةي دةربارةي بكةمةوة، دووبارةي

 هـةرَيم،  نـاو  دَينـة  كؤمثانيانـة  ئـةو  ِرَيطـةي  لـة  دةكـةن،  كـار  دا هـةرَيم  لـة  زؤر بيـاني  كرَيكـارَيكي  كة ئةوةي
 ياخود نادرَي، ثَي مووضةيان كارةكانيان، خاوةن ِرَيطاي لة دةكرَي ثَي سووكايةتييان يةعين زؤرجار دةبينني

 شـتانةي  ئـةو  يةعين ئةطةر كاتة لةو دةبَي هةَلوَيستَيكي ض كار تيوةزارة ئايا دةكرَي، بةرامبةر توندوتيذيان
 خـاوةن  بةرامبـةر  دةبـيَ  ئةوةيـةكي  ض يـان  هةَلوَيسـتَيك  ض كـراوة،  بةرامبـةر  توندوتيـذيان  يـان  ِروويداوة كة

 ،بكـةم  باسـي  دةمـةويَ  هةيـة  تـر  خاَلَيكي هَيناوة، بيانيةي كرَيكارة ئةو كة كؤمثانيايةي ئةو يان كارةكانيان،
 خانةيـةكي  ئَيسـتا  تـاكو  فراوانة، زؤر ناوضةيةكي مَيرطةسؤر و ضؤمان و ِرةواندز و سؤران ناوضةي بةِراسيت

 لـةو  خانةيـةكي  ناوضـةية  لةو كة بكرَي ئةوة بؤ كار كة دةكةم بةِرَيزيان لة داوا بؤية نية، لَي بةساآلضوواني
 .سوثاس زؤر بكرَيتةوة، بابةتة

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 .فةرموو بدةيتةوة، ثرسيارةكان وةآلمي دةتواني وةزير جةنابي ستائَي
 :كؤمةآليةتي كاروباري و كار وةزيري/ جنيب ئاسؤس بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 لةاليــةن دةكــرَى لــَيم كــة ثرســيارةو هــةموو وةآلمدانــةوةى بــؤ بــووم ئامــادة لَيــرة مــن ئــةمِرؤ ديــارة بــةَ 
 ثرؤذةكانـة  دةرخسـتنى  ئـةمِرؤ  ِراطةيـةنراوة  ثـَيم  كـة  ئـةوةى  خؤكوشنت، و كوشنت بة سةبارةت بةِرَيزانةوة،

 زؤر بابـةتَيكى  مـن  بـةِراى  كوشـنت  وخـؤ  كوشـنت  داهـاتوو،  مـاوةى  بـؤ  وةزارةمتانـة  ثننـى  و ِرابردوو لةماوةى
 كانىضارةسـةرية  وباسـى  بكـةم  هؤكارةكـانى  باسـى  بتـوامن  جةلسـةيةو  بة تةنها نةتوامن من لةوانةية طرنطة
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 ئامادة ثةيوةندارةكان وةزارةتة لة زؤرَيك كة دةكات فراوان زؤر كؤنفرانسَيكى بة ثَيويست بابةتة ئةم بكةم،
 بابةتـة،  ئـةم  لةسـةر  بكـةين  توَيذينةوة ضةندين ئَيمة دةكات بةوة ثَيويست و طةورة زؤر كؤنفراسَيكى و بن

 بتـوانني  يـاخود  وةزارةت سـتافى  لةطـةلَ  دةتوامن تردا فةرمى بانطهَيشتَيكى لة بدةن بوارم ئةطةر خؤشة ثَيم
 ئامـادة  ِروونكردنـةوة  و بكـةم  ئامادة بابةتَيك بتوامن وةزارةتن لة كة ئةوانةى كؤمةآليةتى توَيذةرانى لةطةَل

 ثرسـيارى  كـاوة  كـاو  بـةِرَيز  ثرسـيارةكان  بـة  سـةبارةت  بكـةين،  لَيـوة  باسى و بةِرَيزتان بةردةم بَيمة و بكةم
 سكانيةى كؤمثانياى لةطةَل و( يونيدؤ) ِرَيكخراوى لةطةَل تَيطةيشتنَيكة لَيك ياداشتةكة ردووة،ك ياداشتةكةى

 هــةمان ثاشــان ئةكادمييايــةو دةبَيتــة واتــة ثيشــةيية، مةشــقى بنكةيــةكى كردنــى دروســت بــؤ كــة ســويدى،
 لة كة ئةوةية يشتنةكةطة تَى لَيك بكةينةوة، دهؤو لة و سلَيمانى لة دةتوانني بنكة هةمان ياخود ئةكادمييا

 ئـــةوةين ضـــاوةِروانى كوردســـتان، هـــةرَيمى بطاتـــة هـــةمووى كةلوثةالنـــة ئـــةو كـــة ِرؤذدا شةســـت مـــاوةي
 كاتــة ئــةو بنكةكــة لــة كــراوة وةســو و هــات كةلوثةلــةكان كــة كاتــة ئــةو بكرَيــت بــةجَى جــَى ياداشـتنامةكة 

 لـةو  بـن  سـوودمةند  دةيانـةوىَ  ئةوانـةى  ةكـ  دةكرَيــت  ِراطةيانـدن  و بكـةين  بؤ زياترى ِراطةياندنى دةتوانني
 بـة  سـةبارةت  خوالنـة،  لـةو  بكـةين  ثـىَ  بةشـداريان  بتـوانني  و بنكـةكان  لـة  بكةن تؤمار خؤيان ناوى خوالنة

 لـة  و كضـان  لـة  بةرضـاو  ذمارةيـةكى  ِراطةياندنةكانـةوة  لـة  ئَيمـة  توانيومانـة  ثيشـةييمان،  مةشـقى  بنكةكانى
 لـة  دةكـةن  تؤمـار  خؤيـان  نـاوى  تـازة  سـوودمةندى  ِرؤذانـة  بـن،  دمةندسـوو  و خوالنـة  لـةو  بـن  ئامـادة  كوِران

 كـردووة  ثَيـى  ئامـاذةم  ِراثؤرتةكة لة وةكو كضان و كوِران خولةكان، لة دةبن بةشدار و بةِرَيوبةرايةتيةكامنان
 و دةكرَيت سةرف بؤ طريفانيان ِرؤذانةى خةرجى لةوةش جطة خؤِرايني، لة خولةكان جؤراوجؤرن، خولةكان

 سياسةتة ئةو نةبن، حكومةت هاوكارى ضاوةِرَيى تةنها طةجنانة ئةو ئَيمة بتوانني ئةوةى بؤ هاندةرَيك كووة
 كـةلتورة  ئـةو  دةبـىَ  بكـات،  طـةجنان  بـة  ثَيشـكةش  هاوكـارى  تـةنها  سةرشانيةتى ئةركى حكومةت كة بطؤِرين
 سـةر  بكةنـة  ئيعتمـاد  وةرطرن، انخؤي تواناكانى لة سوود بتوانن طةجنان كة بتوانني هةمووانةوة بة بطؤِرين

 و خوالنة لةو بةشدارن دَلخؤشية مايةى كة كضان لة و كوِران لة بةرضاو ذمارةى ِرؤذانةش خؤيان، تواناكانى
 ناوضــة بــؤ ديكــة ثرســيارَيكى بــة ســةبارةت هةيــة، بــةردةوامى و دةكــرَى بــةجَى جــَى خولــةكانيش ِرؤذانــة

 ثـرؤذةى  ئاشـكراية  هـةمووان  الى ناوضانة؟ ئةو بطةيةنينة تطوزارىخزمة ئَيمة نةمانتوانيوة بؤ دابِراوةكان،
 بِرطـةكانى  لـة  يـةكَيك  كـرا،  ثةسةند بةِرَيزةوة ثةرلةمانى لةاليةن الوان بضووكةكانى ثرؤذة كردنى ثاَلثشتى

 لـةو  كردنَيـك  هـةموار  هـةر  ئةطةر بَيت، كوردستان هةرَيمى هاووآلتى و دانيشتوو دةبَى كة ئةوةية ثرؤذةكة
 ئـةوةى  بـؤ  دةكـةين  بؤ زةمينةسازى كاتة ئةو ئَيمة بطرَيتةوة هةرَيم دةرةوةى ناوضةكانى كة هةبَى طةيةبِر

 و ياسـايةكة  ثـرؤذة  ثَيـى  بة ضونكة بكةين، بةجَى جَى هةرَيم دةرةوةى ناوضةكانى لة ثرؤذةية ئةو بتوانني
 شـةلةل  بـة  سـةبارةت  ناوضـانة،  ئةو بؤ بكةين فراوان ثرؤذةية ئةو ناتوانني هةمانة دةسةآلتةى ئةو ثَيى بة

 وةزارةتـى  ثسـثؤرانى  لةطـةلَ  ِرَينماييـةكان  و كـردووة  بـةجىَ  جـىَ  ِرَينماييمـان  كؤمـةَلىَ  ئَيمـة  ةو% 91 دةماغ
 مووضـةى  ناشـارمةوة  لَيتـان  كةمئةنـدامان،  مووضـةى  لة بن سوودمةند كَى كة ئةوانةى دانراوة تةندروستى

 كةمئةنـدامى  مووضـةى  كةمئةندامانةوة بةناوى كة بوو تيا زؤرى كىموستةحةقَي ثَيشتانة لة كةمئةندامان
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 هـةبىَ  ثَيشنيارَيكيش هةر ئةطةر بةآلم داناوة، ِرَينماييمان كؤمةَلَيك و داناوة ثَيوةرمان كؤمةَلَيك وةردةطرن،
 ليذنـة  وئـة  لةطـةلَ  بكـةين  لةسـةر  طفتوطـؤى  دةتوانني ئَيمة بةِرَيزتانةوة لةاليةن ياخود شوَينَيكةوة هةر لة

 بــؤ دانــراوين ئَيمــة كــة لةبةرئــةوةى بكةينــةوة، هــةموار بِرطةيــة ئــةو دةتــوانني و ثَيكهــاتووة كــة باآليــةى
 لة بدةين، ئةندامَيك كةم هةموو يارمةتى كة خؤشة ثَيم من بَيت من دةةسةآلتى دانراوين، خةَلك خزمةتى

 بـةآلم  نـةبينم،  دةرامـةت  كةم خَيزانى يةو ،نةهَيَلم وآلتة لةو هةذار يةو دةدا هةوَلم بوواية من دةسةآلتى
 دةكرَيـت  تـةرخان  بؤمـان  سـاآلنة  كـة  بودجةيـةى  ئـةو  ثَيـى  بـة  و دانـراوة  بؤمان كة دةسةآلتةى ئةو ثَيى بة

 ِرَينماييةكان و خبةين ِرَيك ثَيوةرةكان ئَيمة داوة هةوَلمان هةية كة ئيمكانياتةى بةو بودجةية، بةو ثابةندم
 بــة ســةبارةت دةرضــَيت، بةرنامةيــة لــةو ناموســتةحةق كةســانى كــة ئةوانــةى واننيبتــ ئــةوةى بــؤ دانــَيني

 ئـةو  بن هاوكارم بكةم، دابني بؤ ستافيان بن هاوكارم ناحيةكان، لةقةزاو كةمئةندامان شياندنى ثةميانطاكان
 يـةو ناحية و قـةزا  هـةموو  لـة  و ثـةميانطاكان  هـةموو  لـة  بتـوانني  ئـةوةى  بـؤ  بكـةين،  تـةجهيز  ثةميانطايانة

 دَيتـة  داواكـارى  ِرؤذانـة  و كـردووة  ثَيى هةستيشمان و كةموكوِريةكة بكةين، كةمئةندامان خزمةتى بتوانني
 دووبــارة بــةآلم بكــةين، ضارةســةرى نــاتوانني كــة دةخــؤين، كَيشــانة لــةم خــةم ئَيمــة ِرؤذانــة بةردةســتمان،

 خزمـةت  شـَيوةية  بـةو  ناتوامن هةية كة مادديةى ئيمكانياتة ئةو و دراوة ثَيم كة دةسةآلتةى ئةو دةيَلَيمةوة
 ضـونكة  و ثَيويسـتة  مامؤسـتاى  و سـتافة  يةكـةم  بكةينـةوة،  قـةزاكان  لـة  شـَيوةية  بةو ثةميانطا ناتوامن بكةم،
 لـةو  مامؤسـتايانةى  ئـةو  بَلَيتـةوة،  بينايـةو  نا ياخود نابيستَيك بة دةرس ناتوانَى مامؤستايةو هةموو ئةوة

 ئةوكةمئةندامانـة،  لةطـةلَ  كردن مامةَلة ضؤنيةتى بة سةبارةت ِراهَينراون وىهةمو دةكةن كار ثةميانطايانة
 بينايامنـان  و هةيـة  مناآلمنـان  ثاراستنى سةنتةرى ئَيمة ثةميانطايانة ئةو بؤ بكةم دابني ستاف بتوامن ئةطةر
 ثرؤذةيـة،  ئـةو  بـؤ  بكـةين  ى بـةجآ  جـىَ  و خبـةين  ِرَيك سةنتةرانة ئةو بةشَيكى دةتوانني كاتة ئةو و هةية

ــيارَيكى بــة ســةبارةت ــان طةشــة ثرس ــندوق خ ــة س ــى وةزارةتــى ل ــؤ داراي ــةتى ب ــةو دانــى يارم ــةى ئ  كــة ذنان
 سـندوقَيك  هـيض  ئَيسـتا  تاوةكو ياخود نية ِرَينماييةو هيض دارايى وةزارةتى لة ئَيستا تاوةكو جيابوونةتةوة،

 لـة  جيادةبنـةوة  كـة  بـني  ذنانـة  ئـةو  هاوكـارى  بتـوانني  ئَيمـة  ئـةوةى  بـؤ  نةكراوة، تةرخان مةبةستة ئةم بؤ
 و بودجةكــةش هــةموو ئَيمــة ضــؤنة، وآلتــة لــةم دارايــى سيســتمى دةزانــن جةنابيشــتان وةكــو مَيردةكانيــان،

 ئَيمـة  لةبةردةسـتى  سندوقةكة ئةطةر دارايى، وةزارةتى بؤ بطةِرَيينةوة دةبَى هةمووى تةخسيساتَيك هةموو
 كَيشـــة شـــةَلتةرةكان، بـــة ســـةبارةت دةكـــةين، ذنانـــة ئـــةو ىهاوكـــار ئَيمـــة كـــة لـــةوةى بـــة دَلنيـــا بووايـــة

 كـردووة  ئامـادة  خؤمـان  وا ئَيمـة  ئَيسـتا  هةيـة،  كَيشـةمان  نـني،  شـةَلتةرةكان  تةنها زؤرن، كؤمةآليةتيةكامنان
 بتــوانني كـة  ثَيــداوين بـةَلَينى  ِرَيكخراوَيــك دةطـةِرَيني  هاوكــارى بـةدواى  و وةرطرتــووة زةوميـان  ثارضـةيةكى 

 بـةرز  داواكارميـان  ئَيمـة  دةكـةين  دروسـت  ئـةوة  تـاوةكو  بـةآلم  بكةين، دروست هةولَير لة طةورة ىشةَلتةرَيك
 خانـةى  نؤذةنكردنـةوةى  بـؤ  و وةرطرتـووة  ِرةزامةنديشـمان  بِريـارى  و وةزيـران  ئةجنومـةنى  بؤ كردووةتةوة

 نـؤذةنى  تـوانني ب ئـةوةى  بـؤ  كـؤن  بةساآلضـووانى  خانـةى  دةكـةم  باسـى  هـةولَير  لة منوونة بؤ بةساآلضووان،
 باسـى  خـؤم  مـن  كـة  تيايـة  ذنانـةى  ئـةو  ئَيسـتا  شـةَلتةرة  ئـةو  ضـونكة  ئـةوَى،  بةرينـة  ذنانة ئةو و بكةينةوة
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 بـؤ  بكـةين  يـان  بـةجىَ  جـىَ  هةمانة كة متوحانةى ئةو ثَيى بة و ثَيوةرانة ئةو ثَيى بة شةَلتةرة ئةو دةكةم،
 وا شـَيوةيةكى  بـة  شـوَينةكة / يةكـةم  بكةين، ةتيانخزم شَيوةية بةو ناتوانني بكةين خزمةتيان و ذنانة ئةو

 هـةموو  لـة  ذيانيـان  ثاراسـتنى  لةبـةر  ناشـتوانني  بـةآلم  و بضووكة خانووةكة نية، تيا تةندروستى سةالمةتى
 لـةِرووى  كـات  هـةمان  لـة  بتـوانني  و بثـارَيزين  ذيانيـان  ئَيمـة  بَيـت  شوَينَيك لة ئةبَى بنَيني، دايان جَيطايةو

 لةطـةلَ  النـةن،  بـىَ  كـة  ذنانـةى  ئـةو  هةيـة،  ترمـان  كَيشةيةكى بني، ئاطاداريان دروستيةوةتةن و كؤمةآليةتى
 سـتاف  بـة  ثَيويسـتى  كـة  كـردووة  زؤرمان طفتوطؤيةكى ذنان بوارى بة تايبةت ِرَيكخراوةكانى ِرَيكخراوةكاندا،

 لـة  بكةينـةوة  نـة بنكا ئـةو  بتـوانني  ئـةوةى  بـؤ  بـن  هاوكـارم  هةيـة،  مـاددى  ئيمكانيـاتى  بة ثَيويستى و هةية
 ذنانـة  ئـةو  ذيـانى  بتـوانني  ضـؤن  كـة  ئةوةيـة  شـةَلتةرةكة  ئيشـى  و جيـاوازة  زؤر ضـونكة  شارةكان، سةنتةرى
 بَى بةآلم و نية لةسةر هةِرةشةيان كة بثارَيزين ئةوانةش ذيانى و دان كوشنت هةِرةشةى لةذَير كة بثارَيزين

 خبـةين  بـةدووريان  دووةم و بثـارَيزين  ذيانيـان  شـت  ميةكـة  وبتوانني ئاطاداربني كة ئَيمةشة ئةركى النةشن،
 دةبَيتـةوة،  كؤمةآليـةتى  طريوطرفتـى  زؤر تووشـى  بَيـت  النـة  بـىَ  و نـةبىَ  جَيطةى كةذنَيك طومان بَى لةالدان،

 ئامـادة  سيسـتمَيكمان  دةمَيكـة  هةيـة  شـةَلتةرةكان  لـة  ئَيسـتا  كـة  خزمةتطوزاريـةى  ئةو كردنى ضاو بؤ بةآلم
 ثَيـى  بـة  ئـةوكات  خبرَيـت،  ِرَيـك  شـةَلتةرانة  ئةو كارى بتوانني بؤئةوةى شوراية، مةجلسى لة دةمَيكة و كردووة

 بطةنـة  بكـات  بـةوة  ثَيويسـت  كـة  ذنانـةى  ئـةو  بتـوانني  بةالمـةوة  طرنطـة  كـةزؤر  لةبِرطـةكانى  يـةكَيك  سيستةمةكة
 ئـةو  ثَيـى  بـة  ةرطريَيـن، و بَيـت  شـةو  دوانـزةى  ياخود بَيت شةو سَيى ئةطةر و بثارَيزرَى ذيانيان شةَلتةرةكةو

 هةيـة  بـةوة  ثَيويستيشـمان  بطـرين،  وةريـان  نـاتوانني  ِرَينماييانـة  ئةو ثَيى بة و هةمانة ئَيستا كة سيستمةى
 كـة  لـةوةى  بـووة  ِرَيطـر  ئيمكانيـات  و بودجـة  نـةبوونى  بـةآلم  لـةوَين،  كـة  بكةينـةوة  سـتافةش  ئـةو  بـؤ  خول

 بـةوة  ئامـاذةم  ِراثؤرتةكـة  لـة  خؤم من كة دينار هةزار 151 بةوةى سةبارةت بكةينةوة، بؤ خوليان بتوانني
 حـةوت  ئـةو  زيـادةى  و كـراون  داخـ َ  ليسـتةكان  لـةناو  ناموسـتةحةق  كوردسـتان  ناوضةى هةندَى لة كردووة

 بؤناردوون ليذنةمان بةجَى دةست طةيشتووة ثَى زانيارميان هةشتاية، و مليؤنَيك كة وةرطرتووة، مانطةشيان
 زانياريـةكان  ِروانـدوز،  ضـؤمان،  سـؤران،  لةناوضـةى  تايبـةتى  بـة  ِراطـرياوة،  هةمووى هةر مووضانة ئةو ئَيستا
 بتـوانني  هـةتا  ناموستةحةق و موستةةحةق ِراطرياوة، ومووضةكان لَيكؤَلينةوةية ليذنةى لةبةردةستى ئَيستا
 دةبـىَ  ةحةقةناموسـت  ئـةوةى  و بطرَيـت  وةرى  موسـتةحةقة  كَى و بكةينةوة ناوانة بةو خشانةوة ضاو ئَيمة

 ئاماذةشـم  ثَيشـرت  حكومـةت،  بـؤ  بيطةِرَينَيتـةوة  زيادةكـة  طرتـووة  وةرى كـة  ثارةشى ئةو و دةركرَى تؤِرة لةو
 ثاراسـتنى  تـؤِرى  ئـةو  و ثـارة  ئةو كة ئةوةية ئاسؤسيش وةكو و وةزير وةكو ئَيمة سياسةتى كة كردووة بةوة

 نـا  يـاخود  و تـؤِرة  ئـةو  دةسـتوةرداتة  كـة  ناكـةين  قبـولَ  كةسَيكيشـى  هيض لة هةذارانة، بؤ تةنها كؤمةآليةتى
 هـةوَلى  بؤيـة  دةبَيـت،  خـؤم  هةَلوَيسـتى  مـن  كـات  ئـةو  نةكرا بؤم ئةطةر ليستةكانةوة، ناو خباتة موستةحةق

 ناموسـتةحةق،  نـةو  بَيـت  سـوودمةند  تـؤِرة  لـةو  موسـتةحةقة  ئـةوةى  بتـوانني  كـة  دةدةيـن  خؤمان تةواوى
 مانطانـة  هاوكاريـةكى  كـة  وةزيرانـة  ئةجنومـةنى  بِريارى ئَيمة كارى بَى ىبيمة كارى، بَي بيمةى بة سةبارةت

ــةزار 151 ــار ه ــؤ دين ــووانى ب ــؤ دةرض ــةميانطاكان و زانك ــني ث ــت، داب ــَيوةى بكرَي ــؤِرى لةضوارض ــتنى ت  ثاراس
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 سةرف كارى بَى بيمةى ضؤن ئةوةية كؤمةآليةتى ثاراستنى تؤِرى زةوابتى بِرطةكانى لة يةكَيك كؤمةآليةتى،
 ئَيمـة  دارايـى  وةزارةتـى  لـة  ِراطةيانـد  ثَيمـان  كـة  ئيمكانيانـةى  ئـةو  ثَيـى  بة كارن، بَى كة ئةوانةى بؤ رَيتبك

 ئـةويش  وةرطرتـووة  توَيـذَيكمان  تـةنها  يةكـةم  قؤنـاغى  لـة  تـؤِرةوة،  ئـةو  خبةينة كاريةو بَى هةموو ناتوانني
 تـةنها  كـة  نيـة  ئـةوة  بـؤ  مادديـة  وكاريـة ها ئـةو  بةآلم حكوميةكان، ثةميانطا ثةميانطاكانة، و زانكؤ دةرضووى

 كـة  ئةوةيـة  بـؤ  نـةخَير  بكات، حكومةت هاوكارى ضاوةِرَيى دةرضووة ئةو مانطانة و بَيت ماددى هاوكاريةكى
 لةطةَل دةدةين ئةوة هةوَلى ئَيمة كات هةمان و ببَيت دروست طةجنانة ئةو و حكومةت لةنَيوان ثةيوةنديةو

 بكةينـةوة  طةجنانة ئةم بؤ خول ئَيمة كة مةدةنى كؤمةَلطةى َيكخراوةكانىِر و حكومةت ترى دامودةزطاكانى
 بكـةن  تؤمـار  بةكارخسـنت  بةِرَيوبةراتيـةكانى  لـة  خؤيـان  ناوى كة بدةين طةجنانة ئةو هانى كات هةمان لة و

 كـات  هـةمان  و بدؤزرَيتـةوة  بؤ كاريان هة  كار، هة  دؤزينةوةى ليذنةكانى لةاليةن ئةوةى بؤ كارن، بَى كة
 كـة  بكةين َ  وايان بتوانني ئةوةى بؤ هةية، وةزارةمتانةوة لةاليةن كة خوالنةى لةو بكةين بةشداريان بتوانني ئَيمة

 نيـة،  مـاددى  هاوكـارى  تـةنها  يةكة، تةواوكةرى كة ثرؤذةية كؤمةَلَيك واتة بضووو، قةرزى ثرؤذةى لة بن سوودمةند
 بكـات،  بنـربِ  كـارى  بـىَ  ديـاردةى  نـاتوانىَ  وآلتَيـك  هـيض  كـة  بتوانني ةوةىئ بؤ كردووة بةجَى جَى ثرؤذةمان كؤمةَلَيك

 كـاركردنى  بة سةبارةت بكةينةوة، كةم كوردستان هةرَيمى لة كارى بَى ِرَيذةى كة دةكةين وا ئَيمة توانا ثَيى بة بةآلم
 لةطـةلَ  بكـةين  بـةراوردى  بتـوانني  ىئةوة بؤ كوردستان مناَلثارَيزى ِرَيكخراوى لةطةَل داوة ئةجنام ِرووثَيوَيكمان مناَل

 ئةمسـالَ  ئيشـكةر  منـاَلى  بةراوردةكةدا لة ِرووثَيويةكة دراوة، ئةجنام مةبةست هةمان بؤ كة 2117 ساَلى ِرووثَيوَيكى
 ئَيمـة  كـة  ناطةيـةنىَ  ئـةوة  ئـةوةش  بـةآلم  ، 2117 سـاَلى  لـة  دراوة ئـةجنام  كـة  ِرووثَيـوةى  لـةو  بـوو  كةمرت 2111 لة

 لـةو  كـةمرتة  دةرضـووة  ِرووثَيويةكـة  لـة  ئَيسـتا  كـة  مناآلنةى ئةم ذمارةى لةبةرئةوةى بَلَيني ةستنيبو وةستان دةستة
 و كـردووة  بـؤى  ئيشـمان  مناَلـةوة  مـافى  ثاراسـتنى  ليذنـةى  لةاليـةن  نةكـةين،  بـؤ  هيضـى  و دانيشـني  ثَيشوو ِرَيذةيةى

 كـةم  كوردسـتان  هـةرَيمى  لـة  ئيشـكةر  منـاَلى  ىِرَيـذة  ئَيمة بتوانني ئةوةى بؤ و يةكن كةتةواوكةرى ثرؤذةية كؤمةَلَى
 ثرسـيار  مناَلـة  ئةو كة ئةوةية دةبَيتةوة ِرووبةرومان كة ئةوةى بووم، بةشدار ِرووثَيوية لةو خؤشم بةآلم بكةينةوة،

 مـن  بـة  خَيزانةكة خاوةن دةكةين بانط مناَلةكة خَيزانى دا خوَيندن بوارى بضيتةوة دةبَى دةَلَيم كة دةَلَيت و دةكات
 هـةزار  151 ناكـات،  خؤمـان  ذيانى بذَيوى بةشى و بذَيوى مناَلة ئةو بتوامن من دةكات ئةوة بةشى هةزار 151 دةَلَى

 بينَيـرم  نـةتوامن  وة بكـات  تـةواو  خوَينـدن  كورسى بِرواتةوة و مب مناَلة ئةو دةستبةردارى من نادات ئةوةم يارمةتى
 ئـةم  كردنـى  ضارةسـةرى  بـؤ  بـن  هاوكـارم  ئَيـوة  دةبـىَ  كة هةية كةموكوِرى و كَيشة كؤمةَلَيك كردن، ئيش بؤ

 سـواَلكردنةوة  بةناوى و جادةن لةسةر مناآلنةى ئةو زؤربةى كة مناآلنةى ئةو هةية تر دياردةيةكى كَيشانة،
ــيش بيــانوى بــة يــاخود ــادة لةســةر كردنــةوة ئ ــي    ج ــةر خراث ــةرَيمي كوردســتانن، لةب ــداَلي ه زؤربــةيان من

ناوةِراسيت عرياق دا هةموويان ِروو لة كوردسـتان دةكـةن، ئةطـةر تةماشـا بكـةن       بارودؤخي ئةمين خواروو و
نةو تةنها منداَل، ِرؤذانة ذنـيش دةبيـنني، بـة بيـانووي جؤراوجـؤرةوة بـة بيـانووي ئـةوةي كـة كلينكسـَيك           

َينماييانةي دةفرؤشَي، ياخود ثارضة بنَيشتَيك دةفرؤشَي سواَل دةكات، كَيشةكاني ئَيمة ئةوةية، بة ثَيي ئةو ِر
كـة هةمانـة لـة وةزارةتـي دارايــي يـاخود لـة بِريـاري ئةجنومـةني وةزيــران، ئَيمـة نـاتوانني ئةوانـةي كـة لــة             
ــة         ــيت ب ــةوة ثَيويس ــةتي، ئ ــتين كؤمةآلي ــؤِري ثاراس ــة ت ــةين ب ــةمشوليان بك ــةرَيمن م ــةكاني ه دةرةوةي ناوض
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اماني ثةرلةماني بةِرَيز بِريار لةو بارةوة بِريارَيكي لة سةرووي خؤمةوة هةية، لةوانةية ثَيويست بكات ئةند
بدةن، ئةوانةي كة لة دةرةوةي ناوضةكاني ترةوة دَين ضؤن ضارةسةري ئةو كَيشانةيان بـؤ بكـةين؟ بـة ثَيـي     
ئةو دةسةآلتانةي ثَيم دراوة من ناتوامن هاوكاري ئةو خَيزانانة بكةم، ثَيم خؤشة ئةو طريوطرفتة لَيـرة بـاس   

وةش هاوكارم بن و لة نزيكةوة بزانني طريوطرفتةكان ضي يـة؟ ديـارة لَيـرة ثرسـيارةكان     دةكرَي بؤ ئةوةي ئَي
هةنــدَيكي دووبــارة بؤتــةوة، بــؤ تــؤِري ثاراســتين كؤمةآليــةتي بيمــةي بَيكارييةكــة، لــة ضوارضــَيوةي تــؤِري    

( database)ثاراستين كؤمةآليةتي دا ثنمنـان هةيـة ئَيمـة بتـوانني تـؤِري ثاراسـتين كؤمةآليـةتي بكةينـة         
وةو ئةوةي كة ئاماذةم ثَي كردووة، دَلنيام لةوةي ذمارةيةكيش لةو موستةحةقانةي كة ئَيسـتا سـوودمةندن   
لةو تؤِرة لةو بةرنامةية دةردةكرَي، سةبارةت بة خانةي بةساآلضووان، ضـةندة و ئاسـتيان ضـؤنة؟ هـةوَلمان     

لة خانةكان بـة شـَيوةيةكي زؤر بـاش بـووة،     داوة ئةو خزمةتطوزارييانةي كة ثَيشكةش بةساآلضووان دةكرَي 
خانةي بةساآلضوومان هةية، بةساآلضووي ئاساييمان هةية، ثةككةوتةمشان هةية، ثَيم خؤشـة جـةنابتان لـة    
نزيكةوة سةرداني ئةو خانانة بكةن، بزانن ضي خزمةتطوزارييةكيان ثَيشـكةش دةكـرَي، بـؤ يةكـةم جـار لـة       

بةساآلضـووان ِرَي بـدةين كـة لةاليـةن ِرَيكخـراوي خَيرخـوازي و ئـةهلي        ماوةي دوو ساَل دا توانيمان خانـةي  
بكرَيتةوة، كة ثرؤذةيةكي زؤر سةركةوتووة، ئةزموونَيكي زؤر سةركةوتووة كة ئَيسـتا لـة طـةرةكي عينكـاوة     
كراوةتةوة، بةآلم بة سةرثةرشـيت وةزارةت دةبَيـت، ليسـيت خواردنيـان تايبةتـة كـة ثزيشـكي ثسـثؤر ليسـيت          

يان بؤ ئامادة كردووة، هـةروةها ثزيشـكَيك لـةوَي ئاطـاداري تةندروسـيت بةساآلضـووان دةبـَي، ئةطـةر         خواردن
نةشــتةطةري بَيــت، ئــةوة ئَيمــة ئــةو هــةموو خزمةتطوزارييــةيان   ،ثَيويســتيان بــة هــةر خزمــةتَيكي تــر بــيَ 

خانـــةي  ثَيشــكةش دةكـــةين، لةطـــةَل وةزارةتــي تةندروســـيت ئةوانـــةيان بــؤ فةراهـــةم دةكـــةين، جطــة لـــة    
بةساآلضووان لة هةولَير دةستمان كردؤتة ثرؤذةيةو، ئةويش سةنتةري ِرؤذاني بةساآلضـووانة، سـةنتةرةكة   
تةنها بؤ ئةوانة ني ية كـة ئـةو بةساآلضـووانةي كـة لـة خانةكـةن ئةوانـةي كـة خزمـةتطوزارييان ثَيشـكةش           

كة كؤ دةبنـةوة ضـايةو دةخـؤن، يـاخود     دةبَي، بةَلكو لة دةرةوةي خانةكة، لة طةِرةكةكةوة دَين، لة سةنتةرة
طفتوطؤ دةكةن لةطةَل ئةو بةساآلضووانةي كة هاوتةمةني خؤيانن، ثرؤذةيةكي زؤر سـةركةوتوو بـووة تـاكو    
ئَيسـتا، هـةوَلي ئــةوةش دةدةيـن كــة ئَيمـة بتــوانني ئـةو بنكانــة لـة شــوَيين تـريش بكةينــةوة، سـةبارةت بــة         

ين كؤمةآليةتي نايانطرَيتةوة، ِرؤذانة داواكاري دَيتـة وةزارةمتـان   نةخؤشي سةرةتان كة ئةوانةي تؤِري ثاراست
بؤ هاوكاري كردنـي جؤرةهـا نةخؤشـي، نـةو تـةنها نةخؤشـي سـةرةتان، نةخؤشـي تـريش هةيـة، نةخؤشـي            
سةدةفيية هةية، تاكو ئَيستا بِريارَيك نةهاتووة بؤ ئةوةي ئةوان مةمشول بكرَين بة هاوكارييةكة، بةآلم مـن  

مةوة موعاناتَيكي زؤرم هةية، ضونكة داواكارييةكة دَيتة بةردةسـتمان و سندووقَيكيشـمان نييـة    لةاليةن خؤ
بؤ هاوكاري كردني ئةو نةخؤشانة، ِرؤذانة داواكاري ئةوةمان هةية كة بؤ ناردنـة دةرةوة بَيـت، بـؤ دةرةوةي    

ين دةرزييــةو، بــةآلم وآلت يــاخود داواي هاوكارييــةكي مــاددي دةكــات بــؤ ضارةســةر كردنــي، يــاخود بــؤ كــِري
كَيشةي ئَيمة ئةوةية سندووقَيكي تايبةمتان نية لة وةزارةتي كارو كاروبـاري كؤمةآليـةتي كـة يارمـةتي ئـةو      
كةسانة بدةم كة ثَيويستيان بة هاوكاري هةية، ِرؤذانة داواكاري دَيتة بةردةستم، بةآلم وةآلمـم نيـة بـؤ ئـةم     
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م بتوانني لة ئايندةيةكي نزيك دا لة ثرؤذةي كـةم ئةنـدامانيش   كةسانة، كة بؤتة مايةي نيطةرانيم، هيوادار
ــاخود         ــؤ دةرةوةي وآلت، ي ــة ب ــةو كةمئةندامان ــاردني ئ ــؤ ن ــرَي ب ــيب بك ــندووقَيك تةخص ــوانني س ــت بت بَي
هاوشــَيوةي ئةوانــةي كــة نةخؤشــي ســةرةتانيان هةيــة، بتــوانني هاوكاريــان بــني، كَيشــةي ئَيمــة ئةوةيــة كــة  

شيان ثَيشكةش بكةين و ناشتوانني لة ئازارةكانيان كةم بكةينةوة، بةوةي ئةطةر مـن  ناتوانني هاوكاري ماددي
بتوامن دةرزييةكيان بؤ بكِرم، سةبارةت بة ثرسيارةكاني سيوةي  خان، بؤ قةرزي بضووو لـة ِرَينماييـةكان و   

ن بـة ثـرؤذة   ئةو ثةيِرةوةي لة ئةجنومةني وةزيران دةرضووة بؤ جَيبـةجَي كردنـي ثـرؤذة ياسـاكة، ثابةنـدي     
مليـؤن دينـارة، لةوانةيـة ِرؤذانـة داواكـاريش      ( 15)ياساكة، لة ثرؤذة ياساكة هاتووة بةرزترين ئاسـيت قـةرز   

مليؤن دينار، بةآلم ئَيمة ثابةنـدين  ( 25)هةبَي ئةو طةجنانة داواي ئةوة بكةن بكرَيتة بيست مليؤن، ياخود 
ادةين بــؤ ئــةوةي بتــوانني جَيبــةجَيي بكــةين، ئــةو بــة ثــرؤذة ياســاكة، ئةطــةر هــةموار بكرَيتــةوة ئَيمــة ئامــ

ِرَينماييانةي كة هةية بؤ ئةوةي زؤرتـرين ذمـارة وةرطـرين، ثابةنـدم لَيـرة دووبـارةي دةكةمـةوة بـة ثـرؤذة          
ــةوة لةوانةيــة       ــرَي ئ ــاتر بك ــة زي ــةر تةمةنةك ــردووة، ئةط ــاري ك ــؤم دي ــي ب ــيت تةمةنيش ــونكة ئاس ياســاكة، ض

زيــاتري بــَي كــاران ســوودمةند دةبــن، لــة كــاتي طفتوطــؤش لةســةر ثــرؤذة  ذمارةيــةكي، بَيطومــان ذمارةيــةكي
سـاَل، ئةطــةر هـةر هــةموار   ( 41)ســاَلةكة تَيثـةِر بكـات بــؤ   ( 35)ياسـاكةدا ئـةوةمان كــرد ئَيمـة بتــوانني لـة     

كردنَيك لةو بِرطة ياسايانة هـةبَيت ئـةوة ئَيمـة ئامـادةين وةكـو سـتايف وةزارةت جَيبـةجَيي بكـةين، ضـونكة          
ــةبارةت بــة      ئَيمــ ــةين، س ــة بك ــةتي ئــةو طةجنان ــني بكــةين و خزم ــار بــؤ بَيكــاران داب ــةلي ك ــتمان ه ة مةبةس

هةزاريشـمان هةيـة، كؤمـةَلَيك مووضـةمان     ( 31)هةزاري، ( 21)هةزارين، ياخود (37)مووضةكان، ئةوانةي 
استين كؤمةآليـةتي،  هةية، ثَيشرت لة ِراثؤرتةكة ئاماذةشم ثَي كردووة كة ناموستةحةقمان هةية لة تؤِري ثار

ي بـؤ ئامـادة دةكـةين، بتـوانني لـة زاخـؤوة تـاكو        (database)ثننيشمان هةية سةرقاَلني بةوةي كة ئَيستا 
كفري يةو ِرَينمايي جَيبةجَي بكرَي، ئةوانةي كة موستةحةقن داخيلـي ئـةو تـؤِرة بـن، ثَيشـرتيش وتوومـة،       

ــة  ئــةم وتةيــة بــؤ هــةذار و فةقريانــة، بــؤ منــداَلي دةوَلةمة   نــد و ثاســةوان و فةرمانبــةر نــةكراوة، بــؤ منداَل
مةسئولةكان نةكراوة، ئةطةر بؤم نةكرا، دووبارةي دةكةمـةوة بـةَلَينتان ثـَي دةدةم هةَلوَيسـيت خـؤم دةطـرم،       
ضونكة ئَيمة بؤ خزمةت دانيشتووين، خزمةتي خةَلكي كوردستان بكةين، خزمةتي خةَلكي هةذاران بكـةين  

ةَلوَيسيت خؤمان، ثنمنان هةية كـة ئةوانـة هةرهـةمووي خبةينـة تـؤِري ثاراسـتين       كة بؤمان نةكرا خؤمان ه
كؤمةآليةتييةكة و بة ثَيوةرةكاني تؤِرةكة بتوانني ئةو مووضانة ضاو بكةين، سةبارةت بة بيمةكة، بِريـاري  

ئةوانـةي كـة   ساَل تَيثةِر نةكات، سةبارةت بـة بيمـةي بـَي كارييةكـة،     ( 32)ئةجنومةني وةزيران كة دةبَي لة 
دةرضووي زانكؤ و ثةميانطا حكومييةكانن، ثرسيارَيك هةية سةبارةت بة توَيـذةري كؤمةآليـةتي، مـن ثَيشـرت     
لة ِراثؤرتةكة ئةوةم باس كردووة، بة بِرواي مـن توَيـذةري كؤمةآليـةتي بربـِرةي ئيشـةكاني وةزارةتـي كـارو        

يـاخود جياكارييـةو نيـة بـؤ ئـةو توَيذةرانـة،        كاروباري كؤمةآليةتي يـة، بـةآلن لةبـةر ئـةوةي دةرماَلةيـةو،     
كةمرت ِروو لة وةزارةمتان دةكةن، ئةو كاتيش باسي ئةوةم كـردووة، داواي هاوكـاري جـةنابتامنان كـردوو، كـة      
هاوكارمان بن دةرماَلةيـةو بـؤ توَيـذةراني كؤمةآليـةتي دابـني بكـرَي، بـؤ ئـةوةي ِروو لـة وةزارةمتـان بكـةن،            
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رمان ثَييانة لة ضاكسازييةكان، لـة بةِرَيوةبةرايةتييـةكاني طةشـةثَيدان، لـة هـةموو      ضونكة ثَيويستييةكي زؤ
بربــِرة و لــة هــةموو بةِرَيوةبةرايــةتي تــةوةرَيكي ئــةو وةزارةتــة، بــؤ لَيبــووردني طشــيت، بــؤ ثــرؤذة ياســاي     

ةكراوة، ئَيمـة  لَيبووردني طشيت، جةنابت ئاماذةت ثَي كرد كة لة ثةرلةمانةوة تاكو ئَيستا طفتوطؤي لةسةر نـ 
ثرؤذةيةكمان ئامادة كردووة، بةم نزيكانة بةرز دةكرَيتـةوة بـؤ ئةجنومـةني وةزيـران، ثاشـان بـؤ ثةرلـةمان،        
ثشتطريي خؤشم ئاراستةي هةر هاوشَيوةي ئةو ثرؤذانة كردووة، ئةطةر لة ثةرلـةمان بكرَيـت، سـةبارةت بـة     

ييانـةي كـة هةيـة بـؤ ئـةوةي نـة بـة ئاسـتَيكي         ياساي خانةنشني و دةستةبةري كؤمةآليةتي، ئةو كـةم و كورِ 
طوجناو، ياخود نةمانتوانيوة خزمةتي ضيين كرَيكراران بكـةين، ئةوةيـة كـة ياسـاكان بـةو شـَيوةية سـنووري        
دةسةآلمتانيان دياري كردووة، لة يةكةم هةنطاودا بة ئامادةبووني ذمارةيةكي بـةِرَيزي ئةنـداماني ثةرلـةمان    

رؤذة ياسـاكة هـةموار بكةينـةوة، دةمَيكـة لـة ثةرلةمانـةوة داواي ئـةوةم كـردووة         لة كؤنفراسةكة توانيمان ثـ 
خبرَيتة بةرنامةي كاري ثةرلةمانةوة، ضونكة هةتاكو ئةم ياساية ثةسند نـةكرَي لَيتـان ناشـارمةوة نـاتوانني     

اوة، هــيض بــؤ كرَيكــاران بكــةين، لــة ثــرؤذة ياســاكة ضــةندين مــاف و ئيمتيــازات بــؤ كرَيكــاران دةســتةبةر كــر 
ئاشكراشة ضيين كرَيكاران ضةند ماندوون، بـةآلم بـةثَيي ثَيويسـت نـةمانتوانيوة خزمـةتيان بكـةين، ثـرؤذة        
ياساكة ثةسةند بكرَيت، ئةو كاتة ئَيمة دةسـةآلمتان زيـاتر دةبَيـت و دةسـت كـراوةش دةبـني، لـة بِرطةكـةش         

قي زةمـان بةشـدار دةبَيـت بـؤ     ي تَيضـووني صـندو  %31ئةوة دياري كراوة كـة سـاآلنة حكومـةتي هـةرَيم لـة      
كرَيكاران، لةصندوقي زةمان هةر كرَيكارَيك تووشي ِرووداو بَيــت ئةوانـةي كـة دةسـتةبةر كـراون، هـةروةها       
بِري خانةنشينيشيان ئةتوانني زياتر بكةين، سةبارةت بة ثرسيارَيكي سيوةي  خان بؤ خؤكوشنت و كوشـنت،  

ةطةشتووة، بـةآلم وةو ثَيشـرت ئامـاذةم ثَيكـرد، ئةطـةر بـوارَيكم ثـَي        ئامارمان هةية تاكو ئَيستا ئامارمان ثَي ن
بدةن لـة بانطهَيشـتَيكي فـةرمي تـردا ئـةتوامن، لةطـةَل سـتايف وةزارةت لـةِرَيطاي توَيـذةراني كؤمةآليةتيشـةوة           

تان بـؤ  بابةتَيك ئامادة بكةين، وة بتوانني ِراي ثسثؤِران لـةو بارةشـةوة ئامـادة بكـةين، بَيمـة بـةردةم بـةِرَيز       
طفتوطؤكردن لةسةري، سةبارةت ثرسيارةكاني ثةميان خان، وابزامن لة ثرسيارَيكي ئةندامَيكي بةِرَيز جـوابي  
ئةو ثرسيارةم داوةتةوة كة تؤِرةكة بة ض ثَيوةرَيكة، ثَيوةرةكامنان ِروون وئاشكراية، لةطةَل وةزارةتي داراييدا 

َيت لةهةموو شوَينَيك بةثَيي ئةو ِرَينماييانة ئةوانةي كة دةستنيشامنان كردووة، جَيبةجَيشمان كردووة، دةب
ثَيويستيان بة هاوكاري ماددي هةيةو ثَيويستيان بة هاوكاري تؤِرةكة هةية، بةثَيي ئةو ِرَينماييانة مـةمشول  

هـةزارةوة   31هةزار دينارة، ئَيمة داواي زياد كردمنان كـردووة، لـة    151بكرَين، سةبارةت بةوةي كة بؤضي 
هةزار، ثابةندين بة بِريـاري ثةرلـةمان،    151هةزار، ثاشان لة ثةرلةماني بةِرَيز كرا بة  75د بكرَيت بؤ زيا

ئةو بِريـارةي كـة درا لةيـةن ثةرلـةماني بـةِرَيزةوة، هـيض دةسـةآلتَيكم ثـَي نـةدرا كـة ئـةو كاتـةي بِريارةكـة              
كاروكاروباري كؤمةآليةتي بَيت، ثَيشرت لـة   دةكةوَيتة بواري جَيبةجَيكردنةوة بةثَيي ِرَينماييةكاني وةزارةتي

ِراثؤرتةكةش ئاماذةم بةوة كرد، كة طلةييةكي زؤر ئاراستةي وةزارةمتان دةكرَيـت، دايكمـان هةيـة كـة شـةش      
هـةزار   151هـةزار وةردةطرَيـت، وة خـةَلكي سـوودمةندي تريشـمان هةيـة هـةر ديسـان         151منـداَلي هةيـة   

لة بـِرة مووضـةكان، ثَيويسـيت بـةوة هةيـة، كـة ئـةو بِرطةيـة لةاليـةن          وةردةطرن، هيض جياوازييةو نةكراوة 
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ــندوقي          ــةين، ص ــني بك ــانةدا داب ــةو مووض ــاني ل ــوانني يةكس ــةوةو بت ــةموار بكرَيت ــةِرَيزةوة ه ــةماني ب ثةرل
خانةنشيين ئيشي ضية؟، ئةوةي كة بةشداري مانطانـة لةاليـةن خـاوةن كـارو كرَيكارانـةوة دةكرَيـت بـؤ ئـةو         

كرَيكارَيك تووشـي ثَيكـان بَيـت يـان ِرووداوَيـك بَيـت، ئـةوة ئةطـةر دةسـتةبةر كرابَيـت لـةو             صندوقة، ئةطةر
صندوقة، ثارةي بؤ سةرف دةكرَيت، وة كرَيكاري خانةنشني كراويشمان هةية، لةو صندوقة خانةنشـيين بـؤ   

ثَيويسـتمان بـةوة    ئةكرَيت، بةثَيي ياساكان ئَيمة دةتوانني وةبـةرهَينان لـة صـندوقي زةمانـدا بكـةين، بـةآلم      
هةية كة ثرؤذة ياسـاكة هـةموار بكرَيـت بـؤ ئـةوةي بتـوانني ئَيمـة ئـةو هاوكارييـةي كـة حكومـةتي هـةرَيم             
ساآلنة بةشداري دةكات لة تَيضووني ئةو صندوقة، هاوكارييةكي زؤر طةورة دةبَيت بؤ ئةوةي ئَيمـة بتـوانني   

نديةكةي و ئةجنامي ئةو ثرؤذانـة ئةوةيـة بـؤ    ثرؤذةي طةورة لةسةر حسابي صندوقةكة بكةين، كة بةرذةوة
كرَيكاران دةبَيت، بؤ بةرذةوةندي كرَيكاران دةبَيت، سةبارةت بة شةَلتةرةكان، خؤمشان دركمان بةوة كردووة 
كة شةَلتةرةكامنان بينايةكانيان طوجناو نني، نةقسمان هةيـة لـة سـتايف ِراهَينـةر بـؤ ضـؤنيةتي مامةَلـةكردن        

ةثَيي توانا هةوَلمانداوة لةطةَل ِرَيكخراوةكـان كـة خوليـان بـؤ بكةينـةوة، بـةآلم ثَيويسـت        لةطةَل كةيسةكان، ب
بةوة دةكات ئةو سيستمةي كة ئامادةمان كردووة، دةمَيكة لة مةجلسي شوراية تا ثةسةند بكرَيت، بؤ ئةوةي 

انةي بةساآلضـووان،  بتوانني ئةركي زياتر جَيبةجَي بكةين و بتوانني خزمةتي زياتر بكةين، سةبارةت بة خ
كةوا ئاستيان خراثـة، بـةثَيي ئـةو ِرَيكخراوانـةي كـة سـةرداني خانـةكان دةكـةن، ئـةو ِراثؤرتانـةي كـة دَينـة             
بةردةستمان ياخود لةِرَيطاي ئةو سةردانانةي كـة بـؤ خانـةكاني دةكـةم، لـة ئاسـتَيكي باشـدايةو ئةطـةر هـةر          

ةدواداضـووني بـؤ بكـةم، سـةبارةت بـة ضاكسـازييةكان،       كةموكوِرييةو هةبَيت، ثَيم خؤشة طوَي بيسـيت مب، ب 
ضاكسازييةكان ثَيشرت لة ِراثؤرتةكةدا ئاماذةمان ثَيكردووة، دركمان بةوة كـردووة، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة بتـوانني      
مةفهومي ضاكسازي بةمانا تةواوةكـةي خـؤي جَيبـةجَي بكـةين و فةراهـةمي بكـةين لةكوردسـتان، نـاتوانني         

بةجَيي بكةين تاكو ئةم بينايانةمان بـةم شـَيوةية بَيـت، بينايـةي طـةوراني سـلَيماني       فةراهةمي بكةين و جَي
بةنـدكراو   25ضاكسازي طةوراني سلَيماني ِرؤذانة بةندكراو دَيتة ئةو ضاكسازيية، لةهؤَلَيكـدا ر ؤذي واهةيـة   

بكـةين، بـةآلم ئَيمـة     دةكرَيتة هؤَلَيكةوة، كةموكوِرييةكي زؤر طةورة وة نـاتوانني ضاكسـازي لـةوَي جَيبـةجيَ    
ــاش       ــةكي زؤر ب ــتا ثرؤذةي ــة، ئَيس ــةموكوِري هةي ــدةين زانيومانــة كــة ك ــةجنام ب ــاش ئ ــرؤذةي ب توانيومانــة ث

مليؤن  47لةهةولَير جَيبةجَيكراوة، لةقؤناغي جَيبةجَيكردنداية، توانيومانة بةردي بناغةي بؤ دابنَيني كة 
َيي ستانداردة نَيودةوَلةتيةكان ديزايين بؤ ئامادة كراوة، ديناري تَيدةضَيت، طرنطي ئةو ثرؤذةية ئةوةية، بةث

مةلةوانطـــةي تَيدايـــة، هـــؤَلي وةرزشـــي تَيدايـــة، بنكـــةي تةندروســـيت تَيدايـــة، هؤَلـــةكانيش بـــةو شـــَيوةية  
جَيبةجَيكراون ياخود بـةو شـَيوةية دروسـت كـراون كـة ئَيمـة بتـوانني تـاكو ئَيسـتا ئـةوةي بؤمـان نـةكراوة،             

دراوان بةثَيي ماددةكان ياخود تاوانةكانيان تةصنيو بكرَيت، نـةمانتوانيوة لةبـةر ئـةوةي     نةمانتوانيوة سزا
مانطـدا تـةواو بكرَيـت     21بيناي طوجناومان نةبووة، بةآلم ثـاش ئـةوةي ئَيمـة ئـةو بينايـة دةبَيـت لـةماوةي        

ان ثــرؤذة لــة زؤربــةي كَيشــةكامنان ضارةســةر دةكرَيــت، وةلةهــةمان كاتيشــدا لــة ئايندةيــةكي نزيكــدا هــةم   
سـلَيمانيش جَيبـةجَي دةكـةين بةهـةمان ديـزاين، سـةبارةت بـة ثرسـيارةكةي كـاو كـاردؤ، كـة سـةبارةت بــة             
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ياساكان بوو، هةوَلي تةواوي خؤمانداوة كة ثـرؤذة ياسـاكان رٍِِاي تـةواوي خـةَلك وئةوانـةي كـة ثسـثؤِرن لـةو         
ؤر طرنطة، هـةروةها ثـرؤذةي خانةنيشـني و    بوارةدا وةربطرين، لةبةر ئةوةي ثرؤذة ياساي كار، ثرؤذةيةكي ز

ــتةبةري        ــني ودةس ــة خانةنش ــردووة، ك ــتمان ثَيك ــةم دةس ــرؤذةي يةك ــة ث ــرت ب ــةتي ثَيش ــتةبةري كؤمةآلي دةس
كؤمةآليةتية، بِرطةيةكي طرنطمان هةمواركردؤتةوة كة دةمَيكة لةثةرلةمانةوة ضاوةِرواني ئـةوةين ثةسـةند   

ةي ثَيويسيت بـة ِراي ثسـثؤِران هةيـة ِراي شـارةزايان هةيـة، ِرؤذانـة       بكرَيت، سةبارةت بةياساي كار لةبةر ئةو
ئةجنام دراوة، بؤ ئـةوةي بتـوانني ِراي   ( ؤرو شؤث)ئَيمة توانيومانة ياخود ِراي ثسثؤِران وةربطرين وة ضوار 

ن لـةو  كؤتايي وةربطرين و داِرشتين كؤتايي لة كؤنفرانسَيكي طةورةدا كة بة ئامادةبووني ئةوانةي كة ثسثؤِر
بوارةدا ئةوكاتة خبرَيتة بـةردةم ئةجنومـةني وةزيـران و ثاشـان بـؤ ثةرلـةمان ِرةوانـة بكرَيـت، سـةبارةت بـة           
بيمــةي بَيكارييةكــة، كــة تــةنها بــؤ توَيذَيكــة، بــةَلَي ئَيمــة لةهةوَلــداين بــؤ ئــةوةي بتــوانني تــؤرٍِي ثاراســتين  

توانني لـةثِر بيمـةي كؤمةآليـةتي بـؤ هـةموو      كؤمةآليةتي لةهةرَيمي كوردسـتان جَيبـةجَي بكـةين، بـةآلم نـا     
بَيكارَيك دابني بكةين، لةبةر ئةوةي ئةو بودجةيةي كة تةرخان كراوة، لةوانةية بةشي نيـوةي هـةموو ئـةو    
بَيكارانة نةكات، وةكو قؤناغي يةكةم دةستمان ثَيكردووة، لةبةر ئةوةي ثرؤذةيةكي نوَييـة بَيطومـامن لـةوةي    

ــت، ب  ــةموكوِريش دةبَي ــوَين و    كــة ك ــةي ن ــان زؤرب ــونكة ثرؤذةك ــووكيش، ض ــة و قــةرزي بض ــةي بيكارييةك يم
ــتمي       ــة، سيس ــةو ثرؤذان ــةركةوتين ئ ــؤ س ــن ب ــان دةدةي ــةواوي خؤم ــةوَلي ت ــت، بــةآلم ه ــمان دةبَي كةموكوِريش
دةستةبةري كؤمةآليةتي الوازة، ئَيمة ثَيشرت هةستمان بةوة كردووة، كة ثَيويسـتمان بـة هاوكارييـةو هةيـة،     

ــَيكدا    ثَيويســـتم ــاكةمان لةكؤنفرانسـ ان بـــةوة هةيـــة دةســـةآلمتان كراوةتـــر بَيـــت، بؤيـــة ئَيمـــة ثـــرؤذة ياسـ
هةمواركردؤتةوةو ثَيشكةشي ثةرلةمامنان كردووة، سياسةتي بةكارخستنيش تاكو ئَيستا حكومةتي هةرَيمي 

دايـة، بـةآلم   كوردستان سياسةتَيكي بةكارخستين ِروون و ئاشكراي نية، هةسـتمان كـردووة كةكـةموكورتي تيَ   
لةهةمان كاتدا دةستمان كردووة بة داِرشـتين سياسـةتةكة، كـة وابِريـارة ئـةمر ؤ كؤتـايي دانيشـتنةكان بَيـت،         
لةئايندةيةكي نزيكدا ثَيشكةشي ئةجنومةني وةزيران بكرَيت بؤ ثةسةند كردني، سياسـةتي بةكارخسـتنةكة   

َيويستة وةكـو وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكان، بـؤ     ئةوة دةخاتة ِروو كةضيمان ثَيويستة وةكو وةزارةت، ضيمان ث
ئةوةي بتوانني ثَيكةوة كار بكةين، بؤ دؤزينةوةي هةلي كار بؤ بيكاران، تـاكو ئَيسـتا مـةفهومَيك هـةبوو كـة      
تــةنها وةزارةتــي كاروكاروبــاري كؤمةآليــةتي ثابةنــدة بــةوةي كــة هــةلي كــار بــؤ بيكــاران بدؤزَيتــةوة، بــةآلم   

ــة  ــان دواي ئ ــةموو وآلت ــاري     لةه ــراوي ك ــتةوخؤي ِرَيكخ ــاري ِراس ــووة و هاوك ــثؤِرامنان وةرطرت ــةِراي ثس وةي ك
نَيودةوَلــةتي ئاماذةيــان بــةوة كــردووة كــة حكومــةتي هــةرَيم ثَيويســت بــةوة ئــةكات ئَيمــة بتــوانني هةنــدَي  
ميكانيزم دابنَيني بؤ دؤزينـةوةي هـةلي كـاري زيـاتر بـؤ طـةجنان، ئـةوةي كـة دةسـةآلمتاني سـنووداركردووة           
ئةوةية كة ناتوانني بة تةواوةتى لة كةرتى تايبةت داواى هة  كارى تايبةت بكةين بؤ بـَى كـارى، بؤيـة ئـةم     
ثرؤذانـة هـةمووى تةواوكـةرى يـةكن بـة ثةسـةند كردنــى ثـرؤذة ياسـايةكة، بـة ثةسـةند كردنـى سياســةتى            

ةو سياسـةتة تـةنها   بةكارخسنت كة هةموو  حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان ثابةنـد دةكـات بـةو سياسـةتة، ئـ       
وةزارةتَيك ثةيوةست ناكـات يـاخود ثابةنـد ناكـات بـة دؤزينـةوةى هـة  كـار، بـةَلكو هـةموو وةزارةتـةكان و            
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ئةجنومةنى وةزيران ثابةند دةبَى لةوانةية ثَيويست بكات ئةومةنهةجةى كـة ئَيسـتا لةاليـةن وةزارةمتانـةوة     
يى دةكرَيت، لةوانةية ثَيويسـت  بكـات كـارى تـَى     ثَيشكةش بة سوودمةندانى خولةكانى بنكةى مةشقى ثيشة

بكةين، لةوانةية ثَيويست بةوة بكات حكومةت سياسةتى خؤى ئاشكرا بكات لة كـاتى دامةزارنـدن، هـةروةها    
لةوانةية ثَيويست بكات بؤ منوونة باسـى دةكـةم كـة وةزارةتـى ثيشةسـازى هةنـدَى كارطـة هةيـة وةسـتاوة و          

اتة كة سياسةتى بةكارخسنت هةوَلةكان كؤدةكاتةوة، بة ئاماجنى ئةوةى كة هة  خباتةوةطةِر، كؤمةَلَيك سياس
كارى طوجناو بؤ بَى كاران بدؤزينةوة، زؤر جار كة ليذنةكامنان هة  كار بؤ طةجنان دةدؤزنةوة لةاليـةن ئـةو   

رتى تايبـةت  طةجنانةوة ئةو كارة رةد دةكرَيتةوة، لةوانةيـة لةبةركـةمى مووضـة بـَى كـة نـةتوانني ئَيمـة كـة        
ثابةند بكةين بةوةى سنوورى مووضةكان ضةند بن، بؤ ئةوانةى كة لـة كـةرتى تايبـةت كـار دةكـةن، يـاخود       
ئةو هة  كارةى كة دؤزراوةتةوة بؤ ئـةو طةجنـة نـةطوجناوة لةطـةَل ئـةو كـارةى كـة دةسـتى كـةوتووة، بؤيـة           

ؤزينـةوة، هةوَلـةكامنان بةردةوامـة بـؤ     سياسةتى بةكارخسنت ئةوةية كة هة  كارى طوجناو بؤ بـَى كـاران  بد  
كةم كردنةوةى ِرَيذةى بَى كارى، لة هـيض وآلتَيكـيش تـا ئَيسـتا نـةتوانراوة ديـاردةى بـَى كـارى بنـرِب بكرَيـت،           
داواى هاوكاريشمان لة ِرَيكخراوى كارى نَيودةوَلةتى كردووة و هاوكـارى وةزارةتـى ثننـدانان كـة ِرووثَيـوَيكى      

بةآلم ئةوةى كة طرنطة باسى بكةم ئةوةية هةندَيك لةم ثرؤذانة ثرؤذةيةكى دوو مانط  نوَى ئةجنام بدرَيت،
و ساَلى نية، بؤ منوونة قةرزى بضووو لةوانةية دواى ضوار، ثَينج ساَلى ديكـة ئَيمـة ئـةجنامى ئـةم ثرؤذانـة      

كـارى كـةم دةكاتـةوة لـة      ثننـى درَيذخايةنـة، بـةآلم دَلنيـام لـةوةى كـة ِرَيـذةى بـىَ        ببينني، زؤربةى ئـةم ثرؤذانـة   
هةرَيمى كوردستان، سةبارةت بة ثرسيارى بةيان خان تؤِرةكة ناعةدالةتى تياية، بةَلَى من لة ِراثؤرتةكة ئاماذةم بـؤى  
كردووة، تؤِرةكة لة كاتى جَى بةجَى كردن ناعةدالةتى تَى كةوت و نايةكسانيشى تياية، ليذنةمان ثَيك هَينـاوة ئَيسـتا   

رتى ليذنةكةم، بةآلم وةو ئةوةى كة ئاطام لة ئيشـى ليذنةكـة هةيـة، مووضـةكان هـةمووى ِراطـرياون،       ضاوةِروانى ِراثؤ
ثَيداضــوونةوة بــة هــةموو ناوةكــان دةكرَيــت، ثننَيكيشــمان هةيــة، ئــةو كــاتى كــة داتــا بةيســةكةش ئــةجنام بــدرَيت     

َيت بؤ ئـةوةى ثَيداضـوونةوة بـة هـةموو     ثننَيكمان هةية، لةسةرتاسةرى هةرَيمى كوردستان ليذنةى باآل ثَيك بهَيندر
مووضــةكان نــةو تــةنها مووضــةى تــؤِرى ثاراســنت، بــةَلكو مووضــةى كةمئةنــدامانيش جؤرةكــانى ديكــةى مووضــةش  
ــة           ــانى ئَيم ــارى بي ــاتنى كرَيك ــة ه ــةبارةت ب ــت، س ــان دةكرَي ــة هاووآلتي ــكةش ب ــةوة ثَيش ــة وةزارةمتان ــة ل ــةى ك ئةوان

، لة ِراثؤرتةكةش ئاماذةم ثَيى كردووة، خروقات هةية كة لـة خـواروو و ناوةِراسـتى    ِرَينماييةكامنان ِروون و ئاشكراية
عرياقةوة بة قاضاغ داخلى هةرَيم دةبَيت، كَيشةى ئةوةمان هةية و وةكو طومت ئَيمة لة هاتنى ئةو كةسـانة بـةرثرس   

انـةوة دةكـةين، ديـارة ثَيويسـت     نني، بةآلم وةكو ئةوةى كة تووشى ِرووداوَيك بـن، ئَيمـةين داكـؤكى لـة مافـةكانى ئةو     
بةوة دةكات كة ليذنةيةكى هةمةاليةنانة ياخود بِريارَيكى تايبةت لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةربكرَيت بـؤ قةدةغـة   
كردنى هاتنى كرَيكارى بيانى بؤ هةرَيمى كوردستان، ضونكة تاوةكو ئةوان بَينة هةرَيمى كوردسـتانةوة هـة  كـار بـؤ     

ةم دةبَيتةوة، سةبارةت بة قةرزى بضـووو بـؤ نـاتوانني بـؤ ئةوانـةى كـة لـة دةرةوةى ناوضـةكانى         كرَيكارى خؤماَلى ك
هةرَيمن سوودمةند بن و ثابةنـدين بـة ثـرؤذة ياسـايةكةى ثةرلـةمانى بـةِرَيز كـة لَيـرة ثةسـةند كـراوة ئةطـةر هـةر             

ةبارةت بــة ديــاردةى ســواَلكردن، هـةموار كردنَيــك لــة بِرطـةكانى بكرَيــت ،ئَيمــة ئامــادةين بـؤ جــَى بــةجَى كردنــى، سـ    
كؤمةَلَيك ثرؤذةمان جَى بةجَى كردووة و كؤمةَلَيك ِرووثَيوميان هةية، كؤمةَلَيك طرفتمان هةيـة لـةوةى كـة ياسـاكان     

ئـةو كةسـانة بـني وةو ثَيشـرت باسـم كـرد ئةوانـةى كـة سـواَل دةكـةن زؤربـةيان لـة              ِرَيطةنادةن ئَيمة هاوكـارى 
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تة هةرَيمى كوردستانةوة، ئةطةر دةسةآلمت ثَى بدرَيت بؤ هاوكارى ئةو خَيزانانة خوارووى عرياقةوة هاتوونة
ئةو كاتة ليذنةى تايبةمتةند دةتوانن سـةردانى خَيزانـةكان بكـات و وايـان َ  بكـةين كـة سـوودمةند بـن لـة          

خود تؤِرى ثاراستنى كؤمةآليـةتى، سـةبارةت بـة دروسـت كردنـى سـةنتةرَيك بـؤ مـاددة بـَى هؤشـكةرةكان يـا           
ئةوانةى كة ئاَلوودة بوون بـة مـاددة بـَى هؤشـكةرةكان، ثَيشـرت كةموكوِريـةكامن لـة ِراثؤرتةكـة دةرخسـتووة،          
لةبةرئةوةى كة بينايةى طوجناومان نية لة ضاكسازيةكان من لَيرةوة باسى دةكـةم و ئاشـكراى دةكـةم نـةمان     

ن بة ماددة بَيهؤشكةرةكانةوة، تاوةكو ئَيمـة  توانيوة ضارةسةرى ئةو سزادراوانة بكةين كة ثَيشرت ئاَلوودة بوو
بينايةى طوجناومـان نـةبَى نـاتوانني ئـةو بنكةيـة دروسـت بكـةين، بـةآلم لـة هـةمان كـات لةطـةَل ِرَيكخـراوى              

كارمان لةسةر ئةوة كردووة سةبارةت بة ضؤنيةتى دروسـت كردنـى بنكـةكان، سـةبارةت بـة      ( ئيجَى كلَيك )
ــردن لةطــةَل ئــ   ــة ك ــك دا   ضــؤنيةتى مامةَل ــردووة و لــة داهاتوويــةكى نزي ــزادراوانة ئيشــمان لةســةرى ك ةو س

ِرَينماييةكان و شَيوازى ئةو كةسانةى يـاخود شـَيوازى مامةَلـة كـردن لةطـةَل ئـةو كةيسـانة ئاشـكرا دةكـةين،          
سةبارةت بة ثرسيارةكانى كاو بـينل، ديـارة زؤر لـة ثرسـيارةكان دووبـارة بوونةتـةوة، بـؤ تـؤِرى ثاراسـتنى          

آليةتى كة بة ناهةق وةريان طرتووة، ئةوانةى كة بة ناهةق وةريـانطرتووة دةبـَى ئـةو ثارانـة هـةمووى      كؤمة
ى وآلت كةمئةندامة و هَيشتا ذمارةيةو لـة كةمئةنـدامان سـوودمةند نـةبوون،     % 21بدةنةوة بة حكومةت، 

كوردسـتان، ئةوانـةى كـة     كؤمةَلَيك ِرَينماييمـان هـةبووة، ِرَينماييـةكان هـةر هـةمووى طشـتطرية لـة هـةرَيمى        
كةمئةنــدامن، بــةو ثَيوةرانــة و بــةو ِرَينماييانــةى كــة دامــان نــاوة كةمئةنــدام ســوودمةند دةبــن، هــةر             
ــت دةتــوانى ســةردانى بةِرَيوبةراتيــةكان بكــات و      كةمئةنــدامَيك كــة ثَيوةرةكــان لةســةرى جــَى بــةجَى بكرَي

كة فعلةن موستةحةقن كـة سـوودمةند بـوون لـة     سوودمةند بَى لةو مووضانة، بؤضى تاوةكو ئَيستا ئةوانةى 
تؤِرى ثاراسنت تاوةكو ئَيستا مووضةيان وةرنةطرتووة؟، ثَيشرت تؤِرى ثاراستنى كؤمةآليةتيمان نةبووة، ثَيشرت 
ضاودَيرى خَيزان بؤ ذمارةكان تةحديد كـراوة، بـةآلم ثـاش ئـةوةى كـة بِريـارى ثةرلـةمانى لَيـدرا كـة كرايـة           

ة ئَيستا كراوةية، هةركةسَيك موسـتةحةقة، هـةر كةسـَيك ِرَينماييـةكان بةسـةرى دا      هةزار ئةو ذمارةي 151
جـَى بـةجآ دةكرَيـت دةتـوانَى سـوودمةند بـَى لـةو تـؤِرة، لةوانةيـة كَيشـةى ئـةوة هـةبَى ليذنةكـة بــِروات و              
ســةردانى خَيزانــةكان بكــات، يــاخود نــاوى نووســـيوة و ضــووةتة وةزارةتــى دارايــى و ئــابوورى و هَيشـــتا          
ــةردانى      ــوانن س ــتةحةقن دةت ــة ناموس ــةآلم ئةوانــةى ك ــةبَى، ب ــةوةمان ه ــة كَيشــةى ئ نةطةِراوةتــةوة، لةوانةي
بةِرَيوبةراتيةكةمان بكةن بتوانن سوودمةند بن لةو تؤِرة، ضونكة وةكو طومت ئةو مووضةية بـؤ هةذارانـة و   

ى ِرَينماييـةكان ديـارى كـراون    كةمدةرامةتانة، هةر كةسَيك و كةمدةرامةتَيك ياخود ئةو كةسانةى كة بة ثيَـ 
دةتوانن سةردانى بةِرَيوبةراتيةكان بكةن بؤ ئةوةى سوودمةند بن لةو تؤِرة، سةبارةت بةوةى سزادراوَيك كة 

يـــة و مـــانى طرتـــووة لـــة خـــواردن، زانيـــارى وام ثـــَى نةطةيشـــتووة، بـــةآلم مـــن ( حممـــد عبـــدار)بـــةناوى 
ؤنة و لَيكؤَلينةوةى لةسةر دةكةم، بة هةموو شـَيوةيةو ئَيمـة   بةدواداضوونى بؤ دةكةم بزامن ئةو كَيشةية ض

هاوكاريان دةبني، سةبارةت بة خؤكوشنت و كوشنت بؤ توَيذةرانى كؤمةآليةتى، تاوةكو ئَيستا هيض ئامارَيكيان 
لةبةردةست دانية، ثَيشرت باسم كرد بؤ بانطهَيشتَيكى ترى فةرمى ثةرلةمان ئامـادةم ئةطـةر ثَيويسـت بكـات،     
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آلم ثَيويستم بةوةية كة لةطـةَل سـتافى وةزارةت هةنـدَى لَيكؤَلينـةوة و توَيذينـةوة بكـةين سـةبارةت بـةو         بة
دياردةيــة، ضــونكة بابةتةكــة زؤر طرنطــة و ئــةوةش هةَلــدةطرَى كــة ماوةيــةكم ثــَى بــدةن بــؤ ئــةوةى بتــوامن 

كة ِرَيذةى بَى كارى زؤرة، تـا   زانيارى تةواو سةبارةت بةم بابةتة كؤبكةمةوة، ثرسيارَيكى بةفرين خان هةية
ئَيستا هيض وآلتَيك نةيتوانيوة رَيذةى بَى كارى، ياخود بَى كارى لة وآلتةكةى بنرِب بكات، بةآلم ئَيمـة هـةوَلى   
تةوامان داوة كة ِرَيذةكة كةم بكةينةوة، بؤضى تاوةكو ئَيسـتا ذمارةيـةكى كـةم سـوودمةند بـوون لـة قـةرزى        

ارن بودجةكــة درةنــط ثةســةند كــرا، ماوةيةكيشــى ثَيويســتة هــةتاوةكو لــة   بضــووو، وةكــو جــةنابتان ئاطــاد 
وةزارةتــى دارايــى و ئــابوورى ثةســةند دةكرَيــت يــاخود ئيجرائــاتى مــا  هةيــة هــةتاوةكو ئــةو تةخسيســاتة   
دةطاتةوة وةزارمتان، ئَيمة ماوةيةكى زؤرمان لةبةردةست بووة ثَيشرتيش باسى ئةوةم كردووة طرفت هةبووة 

ة سازى بؤ ئـةم ثـرؤذة ياسـاية نـةكراوة جـَى بـةجَى ى بكـةين، ثَيشـرت سـتافى ِراهَينـدراو نـةبووة،            كة زةمين
ثَيشــرت ثــةيِرةومان نــةبووة، ئَيمــة توانيومانــة بــة ماوةيــةكى قياســى فةرمانبــةران بتــوانني وا َ  بكــةين و     

ةزارةت بكةينـةوة، لـةم   بتوانني بة هاوكارى ِرَيكخراوى ئايندةى طـةش كـة دةتـوانني خـول بـؤ كارمةنـدانى و      
ثرؤذةيـة و بـؤ ئـةوةى ئـةم ثرؤذةيـة سـةربكةوَى و بتـوانني ئـةم ثرؤذةيـة جـَى بـةجَى بكـةين لـة هـةرَيمى               
كوردستان كارمةنـدانى زؤربـةى بةِرَيوبةراتيـةكامنان خسـتووةتة ئـةم ثرؤذةيـةوة، خو ـان بـؤ كارمةنـدةكان          

َينَيت و جَيبةجَى بكرَيت، طريو طرفتمان هةبووة، كردؤتةوة، بؤ ئةوةى ئةو ثِرؤذةية نةوةستَيت، شكست نةه
بةاَلم سةبارةت بةم طريو طرفتة ئَيمة هةوَلمان داوة ثِرؤذةكـة جَيبـةجَى بكرَيـت، بـة تـةواوةتى سـةركةوتوو       
بووة، بةاَلم طرنطى ئةم ثِرؤذةيـة ئةوةيـة وةسـتانى بـؤ نيـةو ِرؤذانـة بةردةوامـة، ئةوانـةى كـة ِرَينماييـةكان           

ة، ِرؤذانة سةردانى بةِرَيوةبةرايةتيةكان ئةكةن، بنكةكان ئةكةن، فؤرم وةردةطـرن و سـوودمةند   ئةيانطرَيتةو
دةبن، سةربارةت بة توَيـذةرى كؤمةاَليـةتى كـة ئـةركيان لـة وةزارةت كةمـة، يـاخود ذمـارةى توَيـذةر كةمـة،           

ؤيـان، تـاوةكو ئَيسـتا    توَيذةرى كؤمةاَليـةتيمان كةمـة، لةبـةر ئـةوةى هـيض دةرماَلةيـةو و جياكاريـةو نيـة ب        
توَيذةرانى كؤمةاَليةتى كةمرت ِروولةوةزارةت دةكةن بؤ دامةزراندن، ديسان ثرسيارَيك هةية، وةكو ثَيشـرت نـا   
موستةهةقى تَيداية، بةَلَى نا موستةهةقى تَيداية و ضاكى دةكةين، سةبارةت بة ثرسيارةكانى كاو سامل، بـؤ  

راوة بؤ دةرةوةى هةرَيمى كوردستان؟، ثابةندين بةو ثـِرؤذة ياسـايانة،   ئةم ثِرؤذانة تاوةكو ئَيستا فراوان نةك
ثابةندين بة دةسةاَلتةكان، لةوانةية ئةوةى ئـةو ثِرؤذانـة لـة ناوضـةكانى دةرةوةى هـةرَيم، جـَي ناكؤكـةكان        
جَيبةجَى بكةين، ثَيويسـتى بـة دةسـةاَلتَيكى سـةرووى خؤمـةوة هةيـة، هـةركات بِريـارَيكى لـةو هاوشـَيوةية           
دةرضوو، ئةوكاتة ئَيمة ثابةند ئةبني بـة جَيبـةجَى كردنـى، ضـونكة ئـةو كةسـانةى كـة لـة جـَي ناكؤكـةكان           
دائةنيشن هةر هاوواَلتني و هةر هاوواَلتى كوردستانيشن، بةاَلم ثَيويستى بة بِريارى سياسى سةرووى خؤمة، 

تيان بـة خزمـةتطوزارى هةيـة،    بؤ ئةوةى بتـوانني ئَيمـة خزمـةتطوزاريان ثَيشـكةش بكـةين، فيعلـةن ثَيويسـ       
ِرؤذانة داواكارى دَيتة بةردةستمان، ئةوانةى كة لـة دةرةوةى هـةرَيمى كوردسـتان ئـةذين بؤضـى سـوودمةند       
نني لةو ثِرؤذانة؟، هةر بِريارَيك لةو شَيوةية دةربضَيت ئَيمـة ئامـادةين بـؤ جَيبـةجَى كردنـى، سـةبارةت بـة        

لـة قـةرزى بضـووو نووسـراوة هـاوواَلتى نيشـتةجَيى هـةرَيم بـَى،         قةرزى بضووو، ثَيشرت ئاماذةم بـةوة كـرد   
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سةبارةت بة بيمةى بَيكارى ياخود تؤِرى ثاراستنى كؤمةاَليـةتى، ئـةوةيان ثَيويسـت بـة بِريـارى ئةجنومـةنى       
وةزيران دةكات، ديارة ئةويش ثابةندة بةو بودجةى كة بؤمان تةرخان كراوة، ئايا ئةتوانني تؤِرى ثاراسـتنى  

يــةتى لــة جــَي ناكؤكــةكان جَيبــةجَى بكــةين يــاخود نــا؟، ســةبارةت بــة ثرســيارى هــاذة خــان، ئةطــةر   كؤمةاَل
كرَيكارَيك تووشى ِرووداو بَيت؟، ِرؤذانة ئَيمة هةوَلى ئةوةمان داوة كة كرَيكاران خؤيـان نـاونووس بكـةن لـة     

زةمـان، ضـونكة بـةوة مـافى      بةِرَيوةبةرايةتيةكانى كارو دةستةبةرى كؤمةاَليةتى، مانطانةش بدةنة سـندوقى 
خؤيان و خَيزانةكانيان دةستةبةر ئـةكرَيت، تـاوةكو ئَيسـتا لـة اليـةن وةزارةمتانـةوة ضـةندين ِراطةيانـدمنان         
بــَنو كردؤتــةوة، ضــةندين جــار ئاطادارميــان بــَنو كردؤتــةوة، داوامــان لــة كرَيكــاران كــردووة بــرؤن خؤيــان    

ةكانيان زامـن بكـةين، بتـوانني مافـةكانيان دةسـتةبةر بكـةين،       ناونووس بكةن، بؤ ئةوةى ئَيمة بتـوانني مافـ  
ئةطـةر بةشــدار بَيـت ئــةوا لــة سـندوقى زةمــان كـة تووشــى هــةر ِرووداوَيـك بَيــت ئَيمـة يارمــةتيان ئــةدةين،       
هةروةها خانةنشينيش ئـةكرَيت، بـةاَلم كرَيكارَيـك ئةطـةر تووشـى ئـةوةهات لةطـةَل خـاوةن كارةكـةى مـافى           

سكااَلى بةرز نةكردةوة بؤ وةزارةمتان، ئَيمة ضؤن بتوانني مافةكةى زامن بكةين و داكؤكى ثَيشَي  ئةكات كة 
َ  بكةين؟، سةبارةت بةو خااَلنةش هةر كرَيكارَيك دةستةبةريش نةكرابَى، ئَيمة بةثَيى ثَيويست داكؤكيمـان  

ن بـؤ كـةم كردنـةوةى كـار     لة مافةكانى كردووة، سةبارةت بة كـاركردنى منـداَل، بـةردةوامني لـة هةوَلـةكامنا     
كردنى مناَل، ثِرؤذة ياسامشان ئامادةكردووة، لة ِرَيطةى ئةو ثِرؤذانةى كة لةبـةر دةستيشـمانة ِرؤذانـة، ئَيمـة     

بكةينةوة، بةاَلم وةكو ثَيشـرت باسـم   هةوَلى ئةوة دةدةين كة ِرَيذةى مناَلى ئيش كةر لة هةرَيمى كوردستان كةم 
، يـاخود لـةو دةسـةاَلتانةى ثَيمانـدراوة نـاتوانني بـةثَيى ثَيويسـت خزمـةتيان بكـةين،          كرد هةنـدَيك لـة ِرَينماييـةكان   

كرَيكارى بيانى ِرَينماييمان دةركردووة، نايةَلني هةموو كرَيكـارَيكى بيـانى داخلـى هـةرَيم بـَى، بـةَلكو ئـةو كرَيكارانـة         
ؤمثانيايانـةى كـة ثَيويسـتيان بـة كرَيكـارى      كرَيكارى فةنني، كرَيكارى خؤماَلى ناتوانن ئةو كـارة بكـةن، يـاخود ئـةو ك    

خؤماَلى هةية، كرَيكارى خؤماَلى ناضن ئةو ئيشة بكةن، ياخود ِرازى نابن بةو هة  كارة، لةدواى ئةوةى كة ئاطـادارى  
بَنو دةكةنةوة، دواى ئـةوةى كـة ثةيوةنـدى بـة بةِرَيوةبةرايةتيـةكانى بةكارخسـتنمان ئةكـةن، كـة ئةوانـةى بَيكـارن           

ناونووس كردووة، كة كةس نةبوو ئةوكات كرَيكـارى بيـانى داخـ  دةكرَيـت بـؤ ئـةو ثِرؤذةيـة، سـةبارةت بـةو          خؤيان 
شوَينانةى كة خانةى بةسااَلضووانى َ  نيية، ئَيمة لةسةر داواكارى خـةَلك خانـةى بةسااَلضـووان دةكةينـةوة، تـاوةكو      

ردنةوةى ثِرؤذةى خانةى بةسااَلضووان لة هةر شوَينَيك ئَيستا داواكاريةو نةهاتؤتة بةردةستمان نةماخنستبَيت، بؤ ك
بَى، كة بةدةنطيةوة نةهاتبَيتني، ئةطةر لة هةر شوَينَيك، لة هةر قةزايةو داوا كرا، ئةوكاتة ئَيمة داخلى ثِرؤذةكـانى  

ةين، وةو ئةكةين، ديارة كة داخلى ثِرؤذةشى دةكـةين، ئَيمـة سـتافى بـؤ ئامـادة دةكـةين، ثَيداويسـتى بـؤ ئامـادة دةكـ          
ثَيشم ِراطةيةندراوة لة هةَلةةة تازة خَير خوازَيك ئَيستا داواى ئةوةى كردووة كة خانـةى بةسااَلضـووى خَيرخـوازى    
لة هةَلةةةى شةهيد بكاتةوة، وةو ثَيشرت ئاماذةم بؤى كـرد لـة مـاوةى ئـةم دووسـاَلةدا توانيمـان ِرَينمـايى ثَيويسـت،         

خَيرخـوازى لـة هـةرَيمى كوردسـتان، كـة ثَيشـرت        بةسااَلضـووانى ئـةهلى و   سيستةم دابنَيني بؤ كردنةوةى خانـةى 
باسم كرد ومت ئةزموونَيكى زؤر سةركةوتوو بووة، هيوادارين شَيوازى ئةو خانانة زياد بكرَين، هةركاتَيك لة 
ــةى          ــةوةى خان ــؤ كردن ــتمان ب ــة دةس ــوَينَيك بطات ــةر ش ــة ه ــةَلك، ل ــةَلَيك خ ــارى كؤم ــاخود داواك ــةو ي قةزاي

اَلضووان لة هةر شوَينَيك بَيت، ئَيمة ئامادةين ئيشى لةسةر بكةين، داخلى ثِرؤذةكامنانى بكةين، ستافى بةسا
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بؤ ئامادة بكةين، سوثاسى هةمووتان ئةكةم ديارة هةر ئةوةنـدة ثرسـيارةم َ  كـراوة، هـةر كاتَيـك ثرسـيارى       
 .ستان دةكةمتريش هةبَى ئامادةم لَيرة وةاَلمى هةموو ثرسيارةكان بدةمةوة، سوثا

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
ســـوثاس بـــؤ وةزيـــرى كـــارو كاروبـــارى كؤمةاَليـــةتى بـــؤ ئـــةو ِراثؤرتـــةى ثَيشكةشـــى ئـــةم خوشـــك و بـــرا   
ــةى        ــة وردى موتابةع ــة ب ــوة ك ــؤ ئَي ــيش ب ــةين، سوثاس ــى دةك ــى وةاَلمةكانيش ــرد، سوثاس ــةى ك ثةرلةمانتاران

ى ئَيــوارة كؤبوونةوةكــةمان كؤتــايى ثــَى دَيــنني، ( 5)مــى ثرســيارةكانتان كــرد، تــا ســةعات ِراثؤرتةكــةو وةاَل
 .ئةمِرؤ دادةنيشينةوة، سوثاس وةزيرة خان بةخَير بَييت هةر بذى( 5)سةعات 

 
 
 
 

 
 دانيشتين دووةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان

 2ناوى طة  كوردستان، بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةمان ئَيستاش بؤ جَى بةجَى كردنى بِرطةى بة
ى بةرنامةى كارى  7و  2داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةين بفةرموون، بؤ طفتوطؤكردنيش لةسةر بِرطةكانى 

بَى لة طفتوطؤكان، زؤر ئةمِرؤمان وةزيرى ناوخؤى حكومةتى هةرَيمى كوردستان هاتووة بؤ ئةوةى بةشدار 
لة بةرنامةى كارى  2بة طةرمى بةخَيرهاتنى وةزيرى ناوخؤ دةكةين، كاو عونى فةرموو بؤ بِرطةى 

 .ئةمِرؤمان
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةى  ــت      2بِرط ــى طواس ــاى وةزارةت ــرؤذة ياس ــةمى ث ــةوةى يةك ــةمِرؤمان خوَيندن ــارى ئ ــةى ك ــة بةرنام نةوة و ل

طةياندنة لة هةرَيمى كوردستان، ئةم ثرؤذةية لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، سةبارةت بة 
ــة       ــاكة ل ــرؤذة ياس ــتان، ث ــةرَيمى كوردس ــة ه ــدن ل ــتنةوة و طةيان ــاى طواس ــة   11ياس ــاتووة، داوا ل ــاددة ثَيكه م

 .ت زؤر سوثاسسةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم ئاراستةى ليذنةكانى تايبةمتةندي بكا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئةم ثرؤذة ياسـاية بـة ثَيـى تايبةمتةنـدى ئاراسـتةى ليذنـةى شـارةوانى و طواسـتنةوة و طةيانـدن و ليذنـةى           
 .لة بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان 3ياسايى دةكةين، كاو عونى فةرموو بؤ بِرطةى 

 :ةزازبةِرَيز عونى كمال سعيد ب
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى بةرنامـةى كـار خوَيندنـةوةى يةكـةمى ثـرؤذة ياسـاي جـَى بـةجَى كردنـى ياسـاى ئسـوَلى دادطـا              3بِرطةى 

ى عرياقــى  2117ى ســاَلى  31ذمــارة ( قــانون اصــول اااكمــات ا زائيــة العســكري)ســزاييةكاني ســةربازى 
ــتان دا  ــا ئةســَليةكة لــة    5ة ئــةم ثــِرؤذة لــ  .فيــدِراَل لــة هــةرَيمى كوردس مــاددة  118مــاددة ثَيكهــاتووة، ياس

ثَيكهاتووة، داوا لة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان دةكـةم ئاراسـتةى ليذنـة تايبةمةنـدةكانى ثةرلـةماني بكـات، زؤر         
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

مةرطة و ليذنةى ياسايى دةكـةين، كـاو عـونى فـةرموو     بة ثَيى تايبةمتةندى ثرؤذةكة ئاراستةى ليذنةى ثَيش
 .لة بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان 4بؤ بِرطةى 

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

خوَيندنــةوةى يةكــةمى ثـــرؤذة ياســاى جــَى بــةجَى كردنــى ياســـاى ِراذة و       )ى بةرنامــةى كــار    4بِرطــةى  
ى سـاَلى   18ذمـارة  ( قانون اخلدمة والتقاعد لقوى االمـن الـداخلى  ( )ناوخؤخانةنيشينى هَيزةكانى ئاسايشى 

ــتان    2111 ــةرَيمى كوردس ــة ه ــدِراَل ل ــى في ــدامانى     (. ى عرياق ــايى ئةن ــارةى ياس ــةن ذم ــة لةالي ــةم ثرؤذةي ئ
ــ ويـان   3ـ كاروان صاحل ا ـد،  2ـنةرميان عبدار قادر، 1ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة كة واذوويان كردووة، 

ــ شـَيردَل نيسـني    7، حـاف  ــ شـَيرزاد   2ـ عبـدار مـةال نـورى،    5ـ ئاشتى عزيز صاحل، 4بدالرحيم عبدار، ع
ــ شـينن عبـدا بار    11ــ ناسـك تؤفيـق عبـدالكريم،     11ـ سةرهةنط فرج، 9ـ كاردؤ حممد ثريداود، 8حممد، 

ــ بَيريظــان ســةرهةنط،  12عبــدالغنى،  ــ شــلَير حمــى الــدين،  13ـ ــ شــظان ا ــد، ثرؤ 14ـ مــاددة  2ذةكــة لــة ـ
ماددة ثَيكهاتووة، داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم ئاراستةى ليذنـة   91ثَيكهاتووة، ياسا ئةسَليةكةش لة 

 .تايبةمتةندةكانى ثةرلةماني بكات، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ليذنةى ناوخؤى ثةرلـةمان دةكرَيـت، كـاو عـونى فـةرموو بـؤ        ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و
 .لة بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان 5بِرطةى 

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى  7خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياسايى هةموار كردنى يةكةمى ياساي ذمارة ) ى بةرنامةى كار  5بِرطةى 
ابني كردنـى يةكـةى نيشـتةجَى بـوون لـة هـةرَيمى كوردسـتان، ئـةم ثرؤذةيـة لةاليـةن           ياساى د 2118ساَلى 

 :ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، دةقى نوسراوةكةتان بؤ دةخوَينمةوة
 :سآلو و ِرَيز/ بابةت
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ى يةكــةم هــةموار ئَيمــة ئةنــدامانى ثةرلــةمانى كوردســتان هاوثَيضــمان طةآلَلــة كــردووة بــةناوى ثــرؤذة ياســا 
كردنـى ياسـاى دابـني كردنــى يةكـةى نيشـتةجَى بــوون بـؤ هاووآلتيـانى هــةرَيمى كوردسـتان، تكايـة خبرَيتــة          

 بةرنامةى كارى كؤبوونةوةى داهاتووى ثةرلةمانى كوردستان،
 .لةطةَل ِرَيزماندا

ــ  4يد ا ـد سـليم،  ــ خورشـ  3ـ شَيروان حةيدةرى،2ـ عةونى بةزاز، 1)ئةم ئةندامانةى كة واذوويان كردووة 
ــ  9، عثمـان ــ سـيوةي    8ــ ثـةيام ا ـد،    7ــ عبـدالر ن حسـني،    2ـ كاردؤ حممد ثريداود، 5ِرؤذان دزةيى، .د

ــ  14عبداالحـد،   ثـائر .ــ د 13ــ سـامل تؤمـا،    12ـ شـَيردَل نيسـني،   11ـ هاوِراز شَيخ ا د، 11ناسك تؤفيق، 
كهاتووة، داوا دةكةم لـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان    ماددة ثَي 2، ثرؤذةكة لة (بشري خلي .ـ د15ياووز خورشيد، 

 .ئاراستةى ليذنة تايبةمتةندةكانى ثةرلةماني بكات و زؤر سوثاس
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ئاوةدانكردنةوة و شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن دةكرَيت
 .لة بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان 2كاو عونى فةرموو بؤ بِرطةى 

 
 

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساى جَى بةجَى كردنى ياساى ئسوَلى دادطايى سـزاكان   2بِرطةى 
 (.ااكمات ا زائية لقوى االمن الداخلىقانون اصول ا)بؤ هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ، واتة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كاو عونى بيخوَينةوة. كاو عةونى بة يارمةتيت، داوا لة ليذنةى ناوخؤ دةكةين بفةرموون
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كردن لةسةر ثرؤذة ياساى جَى بـةجَى كردنـى ياسـاى ئسـوَلى دادطاييـة سـزاييةكان بـؤ         خستنةِروو و طفتوطؤ

 2118ى سـاَلى   17ذمـارة  ( قانون اصول ااكمات ا زائية لقوى االمن الداخلى)هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ، 
 .ى عرياقى فيدِراَل لة هةرَيمى كوردستان

هاوبةش كة ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤيـة لةاليـةن    جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان ئَيستا ِراثؤرتى ليذنةى
 .ِرَيزدار صباح بيت ار دةخوَيندرَيتةوة بة زمانى عةرةبى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو صباح فةرموو
 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 العراق -ن رئاسة برملان كوردستا/ اىل

لسنة ( 21)تقرير حول مشروع قانون انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية لقوى االمن الداخلي رقم/ م
 فى االقليم  2222

 2711/طةالوَيذ/31اجتمعت  نة الشؤون القانونية و نة الشؤون الداخلية واألمن واجملالس االية بتاريخ 
لدراسة مشروع قانون انفاذ قـانون اصـول اااكمـات ا زائيـة      ى ميالدى22/9/2111كوردي،املصادف ليوم 

العراق  وااـال اىل اللننـتني بعـد     –يف أقيلم كوردستان  2118لسنة (17)لقوى االمن الداخلي العراقي رقم 
ت وبعد املناقشة واملداولة توصل. 19/1/2111فى ( 1)القراءة األوىل له يف الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة 

 : من املشروع( الثالثة)اللننتان اىل تأييد انفاذ القانون وتقرتح الصياغة التالية للقانون بعد الغاء املادة 
 2111لسنة )    ( قانون رقم 

 يف االقليم 2118لسنة ( 17)قانون انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية لقوى االمن الداخلي العراقي  رقم 

يف  2118لسنة ( 17)نون اصول اااكمات ا زائية لقوى االمن الداخلي العراقي رقم انفاذ قا: املادة األوىل
  .العراق و العمل باحكامه –اقليم كوردستان 

 :من القانون اعاله و حيل حملها ما يلي( 28)من املادة ( ثانيا ) يوقف تطبيق الفقرة  :املادة الثانية
العراق تشكيل حمكمة او اكثر يف االقليم وحيل حمل وزير  –ستان لوزير الداخلية يف اقليم كورد/ أ / ثانيا  

 .الداخلية االحتادي
حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل املؤسسات والدوائر االحتادية و شاغلي } :املادة الثالثة

 .{املناصب اينما ورد ذكرها يف القانون
 .ات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونعلى جملس الوزراء وا ه: املادة الرابعة
 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون:املادة اخلامسة
وقائع )يوما من تاريخ نشره يف ا ريدة الرمسية ( ثالثني)ينفذ هذا القانون بعد مضي  :املادة السادسة
 ( .كوردستان

املشرتك ورأي اللننتــان بشأنه على الربملان للمناقشة وأبداء الرأى راجني التفضل باالطالع وعرض التقرير 
 .مع التقدير. املناسب والتصويت

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو بة كورديةكةش بيخوَيننةوة
 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ى ثةرلةمان، ياساكة بة كوردى دةخوَينينةوةبةِرَيزان ئةندامان

 عَيراق -سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ
ناوخؤ   راثؤرت دةربارةى جَيبةجَى كردنى ياساى بنةما دادطايية سزاييةكان بؤ هَيزةكانى ئاسايشى / بابةت

 عَيراق –لة هةرَيمى كوردستان  2222ى ساَلى (21)عَيراقى ذمارة 
ارى ياســايى و لَيذنــةى كاروبــارى نــاوخؤ و ئاســايش و ئةجنومةنــة خؤجييــةكان ِرؤذى ثَيــنج   لَيذنــةى كاروبــ

ى زايينى كؤبوونةوة بؤ تـاوتوَى كـردن    2111/ 22/9ى كوردى بةرامبةر بة 2711/طةالوَيذ/ 31شةممة 
يشــى جَيبــةجَى كردنــى ياســاى بنــةما دادطاييــة ســزاييةكانى عرياقــى هَيزةكــانى ئاسا )لةســةر ثــِرؤذة ياســاى 

ــارة   ــى ذم ــاوخؤى عَيراق ــاَلى (17)ن ــتان   2118ى س ــةرَيمى كوردس ــة ه ــراق -ل ــة د (عَي ــةوةى ك واى خوَيندن
ِرةوانــةى هــةردوو لَيذنــة ( 19/1/2111)لــة ثةرلــةمانى كوردســتان لــة ( 1)يةكــةمى لــة دانيشــتنى ذمــارة 

اساكة دةكةن و ثَيشنيارى دواى طفتو طؤ و تاوتوَى كردن، هةردوو لَيذنة ثشتطريى جَيبةجَى كردنى ي. كرابوو
 :لة ثِرؤذةكة( سَييةم)ئةم داِرشتنةوةى خوارةوة دةكةن ثاش هةَلوةشاندنةوةى  ماددةى 

 2222ساَلى )    ( ياساى ذمارة 
ياساى جَيبةجَى كردنى  ياساى بنةماى دادطايية سزاييةكان بؤ هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى عَيراقى ذمارة 

 عَيراق -مى كوردستان لة هةرَي 2222بؤ ساَلى ( 21)
جَيبةجَى كردنى ياساى بنةماى دادطايية سزاييةكاني هَيزةكـانى ئاسايشـى نـاوخؤى عَيراقـى     : ماددةى يةكةم

 .عَيراق و كاركردن بة حوكمةكانى –لة هةرَيمى كوردستان  2118بؤ ساَلى ( 17)ذمارة 
سةرةوة ِرادةطريَى و ئةمةى خوارةوةى  لةياساى( 28)لة ماددةى ( دووةم)ثيادةكردنى بِرطةى :ماددةى دووةم

 :لة جَى ى دادةنرَى
عَيـراق دادطايـةو يـان زيـاتر لـة هـةرَيم ثَيـك دةهَينـَى و          –وةزيرى ناوخؤ لة هةرَيمى كوردسـتان  / د/دووةم

 .شوَينى وةزيرى ناوخؤى فيدراَل دةطرَيتةوة
ةكانيان شـوَينى دامـةزراو و فةرمانطـة    دامةزراو و فةرمانطةكانى هـةرَيم و بةِرَيوةبـةرى ثايـ   :)ماددةى سَييةم

 (.فيدراليةكان و بةِرَيوةبةرى ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياساكةدا هاتبَى
ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيـران و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية        :ماددةى ضوارةم
 .جَيبةجَى بكةن
ةقَيكـى ياسـايى يـان بِريارَيـك نـاكرَى كـة لةطـةَل حوكمـةكاني ئـةم ياسـايةدا           كار بـة هـيض د   :ماددةى ثَينجةم

 .ناكؤو بن

ســى ِرؤذ لــة مَيــذووى بَنوكردنــةوةى لــة ِرؤذنامــةى ( 31)ئــةم ياســاية دواى تَيثــةِربوونى  :مــاددةى شةشــةم
 .جَيبةجَى دةكرَى( وةقائيعى كوردستان)فةرمى 
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ــن لــةم بارةيــةوة    ــةرى و   ئاطــادارى ِراثــؤرتى هاوبــةش ب ــةردةم ثةرلــةمان بــؤ طفتوطــؤكردن لةس و خبرَيتــة ب
 .دةِربِرينى ِراى طوجناو لةبارةيةوة و دةنطدان لةسةرى

 .لةطةَل ِرَيزدا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

وردسـتان و  خؤى لة بنةِرةتـدا ئـةو ياسـاية ياسـايةكى عرياقيـة، بـةآلم بـؤ ئـةوةى بطـوجنَى لـة طـةَل واقعـى ك            
ــة         ــةو ِراثؤرت ــةر ئ ــةوتوون لةس ــردووة و ِرَيكك ــةوةيان ك ــة كؤبوون ــةردوو ليذنةك ــتان، ه ــيةتى كوردس خسوس
هاوبةشة، بؤية ئَيستا ئَيمة دةبَى ئةم ِراثؤرتة هاوبةشة خبةينة دةنطةوة و بـزانني ثةرلـةمانتارة بـةِرَيزةكان    

ةين يان نا؟، بةو سـياغةيةى كـة ئَيسـتا ئـةوان     ِرازين لةسةر ئةم ِراثؤرتة هاوبةشة كة موناقةشةى لةسةر بك
دايانِرشتووة، كَى ِرازية لةسةر ئةو سياغةيةى كة ئَيستا خوَينديانةوة بة كوردى، بة عةرةبى ببَيتة ئةسـاس  
بؤ موناقةشة كردن تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ فةرموون، كَى ناِرازية؟ بة كؤى دةنـط فـةرموون مـاددة بـة     

 .ماددة بيخوَيننةوة
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ثةرلةمانتارانى كوردستان، عينوانى قانونةكة بةو شَيوةيةية

 2222لسنة )    ( قانون رقم 

 يف االقليم 2222لسنة ( 21)قانون انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية لقوى االمن الداخلي العراقي  رقم 

يف  2118لسنة ( 17)نفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية لقوى االمن الداخلي العراقي رقم ا :املادة األوىل 
 . العراق والعمل باحكامه –اقليم كوردستان 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموون بة كورديةكةش بيخوَيننةوة؟
 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .ؤكى ثةرلةمانبةِرَيز سةر
 2222ى ساَلى ) ( ياساي ذمارة 

ياساى جَى بةجَى كردنى ياساى بنةما دادطايية سزاييةكان بؤ هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى عَيراقى ذمارة 
 لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق 2222ى بؤ ساَلى  21

ئاسايشـى نـاوخؤى عَيراقـى    دادطاييـة سـزاييةكاني هَيزةكـانى     جَيبةجَى كردنى ياساى بنـةما : كةمماددةى ية
 .عَيراق و كاركردن بة حوكمةكانى –لة هةرَيمى كوردستان  2118بؤ ساَلى ( 17)ذمارة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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ئَيستا كَى تَيبينى هةية يان دةيةوَى لةسةر ئةو ماددةية طفتوطؤ بكات تكاية دةستى بةرزبكاتةوة؟ كاو عمر 
 .ةرمووف

 :بهاءالدينعمر عبدالعزيز . بةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسةر ماددةي يةكةمى ئةم ياساية من تَيبينيةكم هةية، كةسَى ئةم ماددةية بة جيا ببينَى وادةزانـَى ئَيمـة   
ى عرياقمـان كـردووة، لةبةرئـةوة مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة         2118ى سـاَلى   17ئيقرارى كـؤى ياسـاى ذمـارة    

ماعـدا مـا اشـري عليـه فـى هـذا       )قةرةيةو لَيرة ئيزافة بكرَيـت، يـةعنى هـةر لـة كؤتـايى ماددةكـة بـوترَى        فة
، ضـونكة ئةطـةر ئـةم دةقـة     (جطة لةو بِرطانةى كة لةم ياسـاية ديـارى كـراون   )لة كورديةكةش بَلَين ( القانون

ئيستسـنامان كـردووة، بــةآلم    خبوَينينـةوة هـيض ئيستسـنايةكى تيـا نيـة، ِراسـتة ئَيمـة لـة فةقـةراتى داهـاتوو          
كةسَيك ئـةم فةقـةرة بـة جيـا لـةم ياسـاية دةربَينـَى واى دةخوَينَيتـةوة كـة ثةرلـةمانى كوردسـتان ئيقـرارى             

 .هةموو ياسايةكةى كردووة، نازامن من لةِرووى ياساييةوة ئةو تَيبينيةم هةية بؤ برادةرانى ليذنة
 :ثةرلةمانجَيطري سةرؤكي / ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .برادةرانى ليذنة فةرموون، كاو عونى فةرموو

 :عونى كمال سعيد بةزاز بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةَلةن ياسايةكة بة يةو ماددة حيساب ناكرَيت، بة شةش ماددة كة لـة ِراثؤرتةكـةمان دةنطمـان بـؤى داوة     
والعمـ   )اتة لَيرة لة ماددةى يةكـةم كـة دةَلـَيني    كة ِراثؤرتى ليذنةى هاوبةش ببَيتة ئةساس بؤ موناقةشة، و

ئــةوة تــةنها بــؤ دانــى مةشــروعيةتة بــة جــَى بــةجَى كردنــى ياســايةكة لــة هــةرَيمى كوردســتان،    ( باحكامــه
ماددةكانى دواتر جياوازى كردووة لةو دةسةآلتانة يـان لـةو ئيجرائاتانـةى كـة لـة ياسـايةكة دا باسـكرا، واتـة         

ئةو فةقةرةية ئيزافة بكةين كة جةنابى كاو عمر عبدالعزيز ئاماذةى ثَيى كـرد، زؤر  ثَيى ناوَيت ئَيمة لَيرة 
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير هيض تَيبينيةو و شتَيكت هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ كاو كريم فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)كريم سنجارى  ةِرَيزب

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي
 .نةخَير ثشتطريى َ  دةكةين

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ئاخر سياغة بة كوردى و بة عةرةبى بَيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدانةوة، كاو فةرموو

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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يف  2118لسنة ( 17)انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية لقوى االمن الداخلي العراقي رقم  :املادة األوىل
 . العراق و العمل باحكامه –اقليم كوردستان 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموونةرميان كاو 

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
جَى بةجَى كردنى ياساى بنةماى دادطايية سزاييةكانى هَيزةكانى ئاسايشى نـاوخؤى عرياقـى   / ماددةى يةكةم

 .لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق، كاركردن بة حوكمةكانى 2118بؤ ساَلى  17ذمارة 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 2ةرز بكاتةوة؟ كَى دذة؟ بة تَيكِراى دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةى ئَيستا كَى لةطةَلة تكاية دةست ب
 .كاو عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :من القانون اعاله و حيل حملها ما يلي( 28)من املادة ( ثانيا ) يوقف تطبيق الفقرة : املادة الثانية

العراق تشكيل حمكمة او اكثر يف االقليم و حيل حمل وزير  –اخلية يف اقليم كوردستان لوزير الد/ أ / ثانيا  
 .الداخلية االحتادي

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةى دووةم

لةياسـاى سـةرةوة ِرادةطـريَى و ئةمـةى خـوارةوةى لـة جـَى ى        ( 28)لـة مـاددةى   ( دووةم)ِرطةى ثَيادةكردنى ب
 :دادةنرَى

عَيـراق دادطايـةو يـان زيـاتر لـة هـةرَيم ثَيـك دةهَينـَى و          –وةزيرى ناوخؤ لة هةرَيمى كوردسـتان  / د/دووةم
 .شوَينى وةزيرى ناوخؤى فيدراَل دةطرَيتةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/  ارسنن بايز اعاعي.بةِرَيز د

 .كاو عونى فةرموو

 :عونى كمال سعيد بةزاز. بةِرَي
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــرادةران          ــو ب ــت و وةك ــَيوةية بَي ــةو ش ــياغةكةى ب ــة س ــةوة داوة ك ــان ب ــةش ئاماذةم ــؤرتى هاوب ــة ِراث ــة ل ئَيم

تشـكل حمكمـة او اكثـر بقـرار     )ةَلـَى  د( د/ ثانيا)و  28خوَينديانةوة، لةبةرئةوةى ئةسَلى قانونةكة لةماددةى 
ئَيمة ئةو ماددةيةمان طوجناند لةطةَل هةرَيمى كوردستان، بـةو  ....... ( من وزير الداخلية فى املناطق التالية

العـراق تشـكيل حمكمـة أو اكثـر فـى       -لـوزير الداخليـة يف اقلـيم كوردسـتان     / ثانيا)شكلةى كة خوَيندمانةوة، 
واتـة ئـةو دةسـةآلتةى كـةوةزيرى فيـدراَلى عرياقـى ئيتحـادى         (اخليـة االحتـادي  االقلـيم وحيـل حمـل وزيـر الد    

 .هةيةتي لَيرة درا بة وةزيرى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .صباح فةرموو.كَى تَيبينى يان ِروونكردنةوةى لةسةر ئةم ماددةية هةية؟ كاو د

 :صباح حممد جنيب.دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــة بــةراورد كردنــى دةقــى كــوردى و دةقــة عةرةبيةكــة، دةقــة كورديةكــة جياوازيــةكى هةيــة لةطــةَل دةقــة  
يــةتى وعةرةبيةكــة، لــة دةقــة كورديةكــةدا حوكمةكــة حــوكمَيكى وجوبيــة، بــةآلم لــة نةســة عةرةبيةكــة وتو

دوويةتى بـة حـوكمَيكى جـةوازى، جـا بؤيـة دةبـَى عةرةبيةكـة وا َ         كر( لوزير الداخلية يف اقليم كوردستان)
، داواكـارم ئـةو   (تشكل حمكمة او اكثر فى االقلـيم مـن قبـل وزيـر الداخليـة فـى اقلـيم كوردسـتان        )بكةين كة 

 .طوجناندنةو ئةو تةتبيقة بكرَى، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ميان فةرمووكاو نةر

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بـؤ  )صـباح داى، لـة تةرجومةكـة هينَيـك هةيـة دةبـَى بـوترَى        .من ئةو تَيبينة بة تةواو دةزامن كـة بـةِرَيز د  
 (.لوزير الداخلية فى اقليم كوردستان)، لةبةرئةوةى لةوَى دةَلَى (وةزيرى ناوخؤ هةية

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ سنن بايز اعاعي ار.بةِرَيز د

 .صباح، كاو خلي  نوقتةى نيزاميت هةبوو؟ فةرموو.تَيبينيةكةت وةرطريا د

 :حممدامني  عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ة ئيجـاب  دةمَينَيتـةوة، يـةعنى ئةمانـةى تـر ثَيموايـة لَيـر      ( د)من ثَيشنيارَيكم هةبوو ئةطةر ئةمة هةر خاَلى 

تا دةطاتة سةر سَييةم، نازامن ئةطةر ليذنةى ياسايى ئةمة وةكو ( ب و ج و د و ه)ناكات ئَيمة لَيرة فةقةرةى 
 .ى ناوَى ئةطةر وابَى(د)خؤى مبَينَيتةوة لَيرة يان فةقةرةى 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عونى فةرموو

 :ِرَيز عونى كمال سعيد بةزازبة

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة ئاماذةمان ثَييداوة تةنها فةقةرةى ا بة تـةنها دةسـتكارميان كـردووة، واتـة     
 .فةقةرةكانى ديكة وةكو خؤى دةمَينَيتةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ير هيض تَيبينيتان هةية؟ فةرمووجةنابى وةز

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هيض تَيبينيمان نية
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .دوا سياغةى خبوَيننةوة بة كوردى و عةرةبيةكةى، كاو عمر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :من القانون اعاله و حيل حملها ما يلي ( 28)من املادة ( ثانيا ) يوقف تطبيق الفقرة : املادة الثانية

العراق تشكيل حمكمة او اكثر يف االقلـيم و حيـل حمـل وزيـر      –لوزير الداخلية يف اقليم كوردستان / أ / ثانيا 
 .الداخلية االحتادي

 
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ نن بايز اعاعي ارس.بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةياساى سةرةوة ِرادةطريَى و ئةمةى خوارةوةى ( 28)لة ماددةى ( دووةم)َثادةكردنى بِرطةى : ماددةى دووةم
 :لة جَى ى دادةنرَى

عَيراق بـؤى هةيـة دادطايـةو يـان زيـاتر لـة هـةرَيم ثَيـك          –لة هةرَيمى كوردستان وةزيرى ناوخؤ / د/دووةم
 .بهَينَى و شوَينى وةزيرى ناوخؤى فيدراَل بطرَيتةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .تكاية كَى لةطةَل ئةوةية دةست بةرزبكاتةوة؟ كاو عونى فةرموو

 :يد بةزازبةِرَيز عونى كمال سع

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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صباح فعلةن لة جَي بوو، ئَيمـة دةبـَى سـياغةى ماددةكـة لـة عةرةبيةكـة بكةينـةوة، موتـابق         .تَيبينيةكانى د
بَيــت لةطــةَل ئــةو ســياغةى كــة لــة كورديةكــة دا هــاتووة واتــة لَيــرة جةوازيــة و لــةوَى وجوبيــة ئــةوة دةبــَى 

 .موعالةجة بكرَيت
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ بايز اعاعي  ارسنن.بةِرَيز د

 .كاو مجال فةرموو

 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئــةوةى تــر هــةموو ( ثانيــا)لَيــرة ئةســَلةن مبَينَيــت، مــةفروزة د البــدرَيت، هــةر يةكســةر ( د)ثَيويســت ناكــات 
يش لةطةَل داهةيـة، بؤيـة مـن نـابينم د     (ب و ج و د)، ئةوة تايبةتة بة هةرَيمى كوردستان( د/ ثانيا)دةِروات، 

( من ااكمـة .......لوزير الداخلية فى االقليم )ئيلغا دةكرَيت، لة جياتى ئةوة ( ثانيا)لَيرة بَيت، هةريةكسةر 
 .و خواحافيز

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو شظان فةرموو

 :بدالقادربةِرَيز شظان ا د ع

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو سيغةيةى بة كوردى خوَيندرايةوة لةطةَل عةرةبيةكةى هيض فـةرقَيكى نيـة، مـن لةطـةَل ئـةو بؤضـوونة       
 .نيمة كة لَيرة جةوازية و لَيرة وجوبية، هةردووكيان جةوازينة و وجوبى نينة

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .وَيستان خان فةرمووك

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثشتطريى ئةو ِرةئيةى كاو شظان دةكـةم يـةو شـتة عـةرةبى و كورديةكـةى، بـةس هةلَهةيـةو هةيـة و دةبـَى          
و  ِراست بكرَيتةوة سياغةكة ض لة عةرةبى و ض لة كورديةكة، يةعنى ئةمةى كـة نووسـراوة ض لـة كورديةكـة    

عةرةبيةكة، مةفهومةكةى واية كة دادطايةو ثَيك بهَيندرآ جَيطاى وةزيرى داخلى ئيقليم دةطرَيتةوة، بةآلم 
دةطرَيتةوة، بؤية سياغةكة  تيحاديمةبةستةكة ئةوةية كة وةزيرى داخلى هةرَيم جَيطةى وةزيرى داخلى ئي

 .غةَلةتة ثَيويستة عةرةبى و كورديةكة ضاو بكرَيتةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ رسنن بايز اعاعي ا.بةِرَيز د

 .كاو ا د فةرموو

 (:وةرتي)ا د ابراهيم علي.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تطبيـق الفقـرة   يوقـو  )خؤى دةقةكة من ثَيمواية فعلةن ئةو تَيبينيةى هةنـدَى لـة هاوِرَيكـامن دروسـتة كـة      
كـةوا بـوو هـةموو فةقـةرةكان بـة د و ب و ج لـة       ( ل حملـها مـايلى  يف القـانون اعـاله وحيـ    28الثانية من املـادة  

يـةعنى  ( ثانيـا )، يـةعنى د ةكـةش الدةضـَى تـةنها     (ا/ ثانيـا )هةمووى الدةضَى و ثَيويست ناكات بَلَيني ( ثانيا)
 .دووةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ــياغةكة   ــاوةِرؤكى س ــةر ن ــة لةس ــؤى تَيبينيةك ــياغة   خ ــة س ــَى ناوةِركةك ــياغةكة غةلَهةتــة، دةب ــاوةِرؤكى س ية، ن
 .بكرَيتةوة جارَيكى ديكة، كاو دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيمواية هـةر ثـاش و ثَيشـيةو كـراوة، بـؤ منوونـة مةبةسـت لَيـرة ئةوةيـة كـة وةزيـرى نـاوخؤ لـة هـةرَيمى               
زيرى ناوخؤى فيـدراَل دةطرَيتـةوة، دواتـر دةسـتةواذةكةى يةكـةم دةسـت ثـَى بكرَيـت و         كوردستان شوَينى وة

بؤى هةية دادطايةو يان زياتر لة دادطايةو لة هةرَيم ثَيك بهَيندرَى، يةعنى ئةوة ثاش و ثَيش كراوة، تةنيا 
 .هةر ئةوةندةية

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ايى فةرموون كوردى و عةرةبيةكة خبوَيننةوة، فةرمووليذنةى ياس

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :سياغةكة بةو شَيوةية دةبَى
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو شؤِرش نوقتةى نيزامى هةية فةرموو

 :بةِرَيز شوِرش سيد جميد

 .سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز 

ئَيمة لةو ماددةية كة باس لة دةسةآلتَيك دةكةين وةزير كة دةسةآلتى وةزيرى نـاوخؤى حكومـةتى فيدِراَلـة    
دةدرَى بة وةزيرى نـاوخؤى هـةرَيمى كوردسـتان لـة ِراثؤرتةكـة دا هةرضـةندة مـن خـؤم بةشـدار بوومـة لـة            

َيش باسم كرد، كاتَيك كـة ئَيمـة دةَلـَيني مـاددةى     موناقةشةكانى هةردوو ليذنة، بةآلم ئةو ِرةئيةى هةمة لةو
تايبةتـة بـة دةسـةآلتَيك كـة هـي سـةرؤكى كؤمـارة و دابـووى بـة سـةرؤكى            3مان ئيلغا كـردووة، مـاددةى    3

ئةســَلى  4هــةرَيم، مــادام ئَيمــة دةســةآلتى ســةرؤكى هــةرَيم بــاس نةكــةين لــةو ياســاية، ضــونكة لــة مــاددةى  
َلَى دامةزراو و فةرمانطةكانى هةرَيم و بةِرَيوبـةرى ثارَيزطاكانيـان كةواتـة،    دة 3ثرؤذةكة كة بووةتة ماددةى 

هةم بةِرَيز سةرؤكى هةرَيميش دةطرَيتةوةو هةم هةموو دةسةآلتدارةكان و ثلةو ثايةكان و مةنسـةبةكانيش  



 77 

ةرسـوم  دةطرَيتةوة، نوقتة نيزاميةكةى من لةسةر ئةوةية مادام ئَيمة ئةوةى كة ثةيوةسـتة بـة دةركردنـى م   
كة تايبةتة بة سةرؤكى كؤمارو لَيرة دةبَيتة سةرؤكى هةرَيم ئيلغـاى دةكةينـةوة، ض ئيجـاب دةكـات بـاس لـة       

ِراثؤرتةكـة دا دةسـت نيشــان كراوةتـةوة هــةمان ئـةو دةســةآلتةية      ي3سـةآلحيةتَيك بكـةين كــة لـة مــاددةى    
كومةتى فيـدراَلى دةبـَى بـة هـي     هةرضى ثلة و ثاية هةية لةسةرؤكى كؤمارةوة تا دةطاتة وةزيرى ناوخؤى ح

سةرؤكى هةرَيم و بة هى وةزيرى ناوخؤش، مادام هى سةرؤكى هةرَيممان زيكر نةكرد، ثَيويست ناكـات هـى   
 .وةزيرى ناوخؤش زيكر بكرَيت، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ئةو مةوزوعانة زؤر باسكران، سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من سةيرم لةوة دَيت ثاش ئةوةى كة دةنطمـان دا لةسـةر ئـةم بِرطةيـة ئينجـا ِرةئـى و موالحـةزات دةدرَيـت،         
 .دةنطمان بؤى دا

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ِرؤذان فةرموو.د

 :قادر دزةيىِرؤذان عبدال.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 28زؤر ســوثاس، بــةِرَيز ســةرؤكى ثةرلــةمان بــة نيســبةت قانونــة ئةســَليةكةوة  لــة قــانونى عرياقــى مــاددة  
هـةموومان الدا،  ( د و ب و ج)،  تشكل حمكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخليـة فـى املنـاطق االتيـة    ) 2بِرطةى 

تشكل حمكمة او اكثر بقرار من وزير الداخليـة فـى اقلـيم كوردسـتان والـذى      / ثانيا)سياغةكة بةو شَيوةيةى 
 (.حيل حمل وزير الداخلية االحتادي

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو سةروةر فةرموو

 :سةروةر عبدالر ن عمر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

يـش لةمـةدا نـةماوة،    3ضى َ  دَيت؟ خؤ بِرطـةى   3الدةدرَى و ِرةت دةكرَيتةوة، بِرطةى  2بِرطةى  كة دةَلَيني
 .ئاخر نةهاتووة تيايداو يةعنى ئةويش وجودى نية و كةضى دانراوةتةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عونى فةرموو

 :ل سعيد بةزازبةِرَيز عونى كما

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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مان ِراطـرت بـا بؤتـان خبوَينمـةوة هـةتاوةكو وازح      ( د/ ثانيا) 28با ئَيمة ئاطامان لةوة بَيت، كة ئَيمة ماددةى 
تشكل حمكمة او اكثر بقرار من وزير )دةَلَى ( د/ثانيا) 28بَيت بؤ ِرامان طرتووة، لة ئةسَلى قانونةكة ماددةى 

واتـة   (املنطقة االوىل وتشمل اقليم كوردسـتان ويقـع مقرهـا فـى مدينـة اربيـل      / ، داملناطق االتية الداخلية فى
ــتان،           ــةرَيمى كوردس ــاوخؤى ه ــرى ن ــة وةزي ــرة بدرَيت ــريَي لَي ــةوان وةربط ــة ئ ــةالحيةتة ل ــةو س ــةوَى ئ دةمان

ة ماددةكـة واتـة   لـ  5و  4و  3ئَيمة ثابةنـدين بـة فةقـةرةى    / لةبةرئةوةى ئةم سياغةيةمان وا كردووة، دوو
مان ِراطرت و ئةو سياغةيةى كة ئَيستا دةخيوَينمةوة بة زمانى عةرةبى وابزامن زؤر ِرَيـك  ( د)تةنها فةقةرةى 

 .و ثَيكة و ئةطةر قبوَلى بكةن
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عونى فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .ةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز س

 :من القانون وحيل حملها ما يلي( 28)من املادة ( ثانيا)يوقف تطبيق الفقرة : املادة الثانية

فى تشكيل حمكمة االحتادي العراق حمل وزير الداخلية  –حيل وزير الداخلية يف اقليم كوردستان / أ / ثانيا 
 .أو اكثر فى االقليم

 :طري سةرؤكي ثةرلةمانجَي/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سؤزان خان فةرموو
 
 

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوسا ماددةكة هةر هةمووى دةطرَيتةوة، لَيرةدا لـةو ماددةيـة ئسـوَلى تةشـكي      ( 28يوقو ا ادة )كة دةَلَيى 

ل حملها مايلى، لـوزير الداخليـة فـى    أ، وحي/ يوقف العمل بثانيا)كردنى مةحكةمةي تياية، بةآلم ئةطةر بَلَيى 
 (.اقليم كوردستان ـ العراق تشكيل حمكمة أو اكثر وحيل حمل الوزير الداخلية االحتادى الغراض هذا القانون

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عمر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالر ن عمر

 .رؤكى ثةرلةمانبةِرَيز سة

، بةآلم لَيـرة ئـيرت   (28 أ من املادة/ يوقف تطبيق الفقرة ثانيا) نةسى ماددةكة بة سةرحيى هَيناومانة، دةَلَى 
 .نةسى ماددةكةية( ثانيا)ئةوةى ناوَيت هةر  (أ/ ثانيا)ثَيويست ناكات بينووسينةوة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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 .بدالسنم فةرمووكاو ع
 :صديق مصطفىبةِرَيز عبدالسنم 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

باسى ضةند مةنتيقةى كـردووة،  ( ب و ج و د و ه)ئَيمة كة دووةممان لةغو كردووة، تةماشا بكةن لة دووةم 
نـاطق  للوزير صالحية فـك ارتبـاط حمافظـة أو اكثـر مـن منطقـة مـن امل       / ثالثا)مان هَيشتووةتةوة، لة (ثالثا)

باسى هيض مةنتيقة نةكراوة، بؤية من تةسةور دةكةم  (البند ثانيا)ئَيمة لة ( املنصوص عليها فى البند ثانيا
نـة باسـى مـةناتقمان    ( ثانيـا )يش دةبى ببَى، ضونكة ئَيمـة بـة ثَيـى نةسـى تـازةى      (ايقاف العمل بالبند ثالثا)

ئيشـارة  / افـةزة ثَيـك دَيـت، ئـةوة يـةو، دووةم     كردووة، نة باسى ئةوةمان كردووة ئةو مةنتيقةية لة ض موح
هيض باسـى مـةناتقمان نـةكردووة    ( منصوص عليها فى البند ثانيا)دةكات بة شتَيك كة نية لة دوومى ئَيمة، 

 .يش ئيقافى تةنفيزة، سوثاس(ثالثا)بؤ موحافةزات، تكاية ليذنةى ياسايى  باش تةماشاى بكةن و 
 :طري سةرؤكي ثةرلةمانجَي/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عمر فةرموو

 :عمر عبدالر ن عمر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 2فةقةرةى  (من القانون اعاله 28يوقف تطبيق الفقرة الثانية من املادة )ئَيمة كة لة ِراثؤرتةكة كة دةَلَيني 
ــةرة    ــى ئيتحــادى دا فةق ــَلى ياســايةكةى عرياق ــتى ثَيكــردووة، ئَيمــة  ( د و ب و ج و د و ه)ة بــ 2لــة ئةس دةس

ئيلغا دةكةين هةر بة كاملى تةتبيقى ناكةين لةالى خؤمان و خؤمان بؤ خؤمان ئيقافى تـةتبيقى   2فةقةرة 
حيل حمل )فةقةرةية يةو فةقةرة دَيتة ثَيشةوة ئةويش بة يةو ماددة ئةوةيةكة  5دةكةين، لة جياتى ئةو 
 (.، وزير داخلية حكومة اقليم كوردستان لتشكيل حمكمة أو أكثرالوزير الداخلى االحتادى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو برهان فةرموو
 :برهان رشيد حسن بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

قـانونى دا زؤر زؤر   بةِراستى ئةم مةوزوعة ئةوةندة موناقةشة نـاهَينَى، لةبةرئـةوةى لـة تـةقريرى ليذنـةى     
جوان هـاتووة و لـة نةسـى مةشـروعةكةش دا كـة هـاتووة دةَلـَى ئةشـخاس و موئةسةسـاتى هـةرَيم  جَيطـةى            
ئةوانةى بةغدا دةطرَيتةوة، كـة ئـةوة جَيطـةى ئـةوةى طرتـووة ئؤتؤماتيكيـةن هـةمووى دةبـَى بـة تةحسـيَ            

 .حاسَ  ض ثَيويست دةكات بةو موناقةشةية، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ نن بايز اعاعي ارس.بةِرَيز د

 .كاو شوان فةرموو

 :بةِرَيز شوان كريم كابان
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثانيا تشكل حمكمة أو أكثر بقـرار مـن   )دا كة ماددةيةكة دواى ئةمة، لة دةقة عةرةبيةكة دةَلَى  3لة ماددةى 

لـة كورديةكـة كـة ضـاككراوة جـةنابى وةزيـرى نـاوخؤى         ئةمة لة دةقة عةرةبيةكة،( اخل..... وزير الداخلية 
هــةرَيم هــاتووة كــة جَيــى وةزيــرى نــاوخؤى حكومــةتى فيــدِراَل دةطرَيتــةوة لــة دةقــة ئةســَليةكةى قانونــة     

 لحتـ )ى ياساكةى خؤمان هى ثةرلـةمانى كوردسـتان جـارَيكى ديكـة هـاتووة       3عرياقيةكة، دوايى لة ماددةى 
شـاغلي املناصـب اينمـا ورد    املؤسسات والدوائر االحتاديـة و  املناصب فيها حمل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلى

باسى وةزيرى ناوخؤ دةكرَى كةواتة، لةبةرئـةوة بـة تةسـةورى مـن      2، بؤضى لة ماددةى (ذكرها فى القانون
هةر ثَيويستة دةقة عةرةبيةكة ضؤن هاتووة لة كورديةكةش دا هةر بةو دةقـة تةرجومـة بكرَيـت، ثَيويسـت     

لةو ياسايةى كـة خؤمـان    3، ضونكة دواتر لة ماددةى 2ناكات ناوى وةزيرى ناوخؤى هةرَيم خبرَيتة ماددةى 
 .ئَيستا موناقةشةى دةكةين ئةوة هاتووة ثَيويست ناكات جارَيكى ديكة دووبارة بَيتةوة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

َين ئةمة دوو ماددةى لَيك جياوازة و هةردوو ماددة هةردووكى دةوَى، خؤى بة كـورتى ئَيمـة   قانونيةكان دةَل
دةمانــةوَى ئــةو دةســةآلتة لــة وةزيــرى فيــدرَلى عــرياق وةربطرينــةوة و بيدةينــة وةزيــرى نــاوخؤى هــةرَيمى 

 .فةرموو كوردستان، جا ئةوة ضؤن سياغةى دةكةنةوة؟ فةرموون سياغةى بكةن و بيخوَيننةوة، كاو عونى
 :عونى كمال سعيد بةزاز. بةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :سياغةكة بةو شَيوةية دةبَيت
 :من القانون اعاله و حيل حملها ما يلي( 28)من املادة ( ثانيا ) يوقف تطبيق الفقرة : املادة الثانية

قى فى تشكيل حمكمة أو اكثـر فـى   العراق حمل وزير الداخلية العرا –حيل وزير الداخلية يف اقليم كوردستان 
 .االقليم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم
ةى خـوارةوةى لـة جَيطـةى    لةياساى سةرةوة ِرادةطريَى و ئةمـ ( 28)لة ماددةى ( دووةم د)ثيادةكردنى بِرطةى 

 :دادةنرَى

عَيـراق جَيطـاى وةزيـرى نـاوخؤى عرياقـى فيـدِراَل دةطرَيتـةوة لـة          –وةزيرى ناوخؤ لـة هـةرَيمى كوردسـتان    
 .ثَيكهَينانى دادطايةو يان زياتر لة هةرَيمى كوردستان

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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 .كاو عبدالسنم  فةرموو
 :صديق ىمصطفعبدالسنم . ةِرَيب

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

قـانونى عرياقـى رةعـى كـاو عمـر       3نامةوَى دووجار باسى هةمان مـةوزو  بكـةم، مـن كـة دةَلـَيم مـاددةى       
ى قـانونى عرياقـى نـة هـى ئَيمـة، جـوا رجائـةن جـارةكى دى بيخـوَينن، باسـى            28يةمى ماددةى  3بِرطةى 

باسى مةناتق و موحافةزات  2مان ِراطرتووة، لة بِرطةى  2ِرةئى ئَيمة، ئَيمة بِرطةى شتَيك دةكات نةماوة بة 
كة ماوة ئَيستا بة ثَيى ئةم نةسة، ضـونكة ِرامـان نـةطرتووة، باسـى مـةناتق و موحافـةزات        3دةكات، بِرطةى 

ةوة، رجائةكـةم  بةندى دووةم تةنها ئةمـة بـوو كـة ئَيسـتا خوَيندرايـ     ( منصوص عليها فى البند ثانيا)دةكات 
 .بكةن لة ئةسَلة عرياقيةكة، ئةوةش دةبَى ِراطريَى( ثالثا)جارَيكى تر تةماشاى 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةِرَيز جةنابى وةزير؟ فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةرة زيادة، ضونكة ئَيمة ئَيستا دوو مةحكةمةمان هةية ئةم موحةفازاتانةى كة لـة  بة تةسةورى من ئةو فةق
فةقةرةى ثَيشوو باسى كردووة نامَينَى، ئةمة تةنها بؤ هةرَيمى كوردستانة، ئـةم موحافةزاتانـةى ثَيشـوو كـة     

ريَى و هـةر هـةَلبط   3فةقـةرةى   3باس دةكةن نةماوة، بؤية بـة ِرةئـى مـن تةئيـدى دةكـةم كـة ئـةم مـاددةى         
 .نةمَينَى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ا د فةرموو.كاو د
 (:وةرتي)ا د ابراهيم علي.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

( ج و ه)بـة كامـ  خاَلةكانيـةوة هـةتا     ( 2)فعلةن ِرايةكةى كاو عبدالسنم دروستة يـةعنى ئَيمـة فةقـةرةى    
( د و ب و ج و ه( )د/ ثانيــا)دووة، يـةعنى هيضــى نـةماوة بؤضـى ثَيويسـت ناكــات ئَيمـة بَلـَيني       هـةمووى البـر  

لَيرة كة باسى سةآلحيةتى ( ثالثا)هةمووى الضووة، فعلةن لَيرة ثَيويستة عةينةن كاو عبدالسنم ضؤن وتى 
ناتقى مةنصوصـة لـة   زياتر لة مةنتيقةيةو لـة مـة   يانوةزير دةكات و بؤى هةية فةكى ئريتباتى موحافةزة 

ئةوة المان بردووة كة المان بردووة، لَيـرة ضـؤن سـةآلحيةتى هةيـة بـة ثَيـى       ( ثانيا)، ضونكة بةم 2بةندى 
حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيهـا  )هةمان ئةو قانونةى خؤمان كة ثَيشرت كردوومانة دةَلَى 
هـةتا هـى وةزيـرى     (اينمـا ورد ذكرهـا فـى هـذا القـانون      حمل املؤسسات والـدوائر االحتاديـة وشـاغلي املناصـب    

دا هةيـة و   28داخليش كةوا بوو لَيرة سةآلحيةتى وةزير ئةوة نية كة لةو بةندانة هاتووة كـة لـة مـاددةى    
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دةيهَيَليةوة، ثَيويست بة طؤِرانكارى دةكات و ( ثالثا)لةو فةقةراتانة، فةقةرةكامنان هةمووى الداوة ضؤن لَيرة 
 .دةبَى بطؤِرى( ثالثا)

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عري فةرموو

 :بةِرَيز عري سليم امني بةط
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

املـادة  )منيش هةر ثشتطريى لة ِرايةكةى كاو عبدالسنم دةكـةم، لَيـرة لـة ئـةوةى خؤمـان كـة ئامـادة كـراوة،         
 .ئيزافة بكرَى ئيرت كافية و تةواو دةبَى( لفقرتان ثانيا وثالثايوقف تطبيق ا: الثانية

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالر ن عمر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ايةكةى كاو عبدالسنم و تةوزحيةكةى جـةنابى  ليذنةى ياسايى لةطةَل ليذنةى ناوخؤ لَيرة هاوِراين لةطةَل ِر
وةزير، لةبةرئةوة لةسةر ئةوة لة فةقةرةى سةرةوة باس لةوة كرا كـة جـةنابى وةزيـر سـةآلحيةتى دروسـت      
كردنى مةحكةمةيةو و ضةند مةحكةمةيـةكى هةيـة، بـة واتـا كـة دروسـت كردنـى ضـةند مةحكةمةيـةكى          

ئةطةر لةكاتى ثَيويست دا ثَيويستى كرد، لةبةرئةوة فةقةرة هةبَى دةتوانَى مةحكةمةكانيش تةوحيد بكات، 
ئيزافية لَيـرة، ئَيمـة موتـةفقني و هـاوِراين لةطـةَل ئـةو ِرةئيـةى ئـةو          2باسى مةناتق دةكات و لة بةندى  3

 /ئةندامة بةِرَيزانة بؤ البردنى، سياغةكة بةم شَيوةيةى َ  دَيت
 :من القانون اعاله و حيل حملها ما يلي( 28)من املادة ( ثانيا ) يوقف تطبيق الفقرة : املادة الثانية

العراق حمل وزير الداخلية العراقى فى تشكيل حمكمة أو  –حيل وزير الداخلية يف اقليم كوردستان / ثانيا 
 .اكثر فى االقليم

 .من هذه املادة 3تلغى الفقرة / ثانيا

 :نجَيطري سةرؤكي ثةرلةما/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بة كورديةكةى بيخوَيننةوة، كاو نةرميان فةرموو
 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم

لةياساى سةرةوة ِرادةطريَى و ئةمـةى خـوارةوةى لـة جَيطـةى     ( 28)لة ماددةى ( دووةم د)ثيادةكردنى بِرطةى 
 :دادةنرَى
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عَيـراق جَيطـاى وةزيـرى نـاوخؤى عرياقـى فيـدِراَل دةطرَيتـةوة لـة          – وةزيرى ناوخؤ لـة هـةرَيمى كوردسـتان   
 .ثَيكهَينانى دادطايةو يان زياتر لة هةرَيمى كوردستان

 .ِرادةطريَيت و كارى ثَى ناكرَى 28لة ماددةى  3بِرطةى / دووةم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

س و لةسةر ئةساسى عةرةبيةكة كَى لةطةَل داية تكاية دةست بةرزبكاتـةوة؟  ئَيمة عةرةبيةكة دةكةينة ئةسا
 .دةنط دذة، فةرموون بؤ ماددةيةكى تر، كاو صباح فةرموو 1سوثاس، كَى دذة؟ 

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

املؤسسات والدوائر االحتادية وشاغلي حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل  :املادة الثالثة
 .املناصب اينما ورد ذكرها يف القانون

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو
 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةى سَييةم
ةبـةرى ثايـةكانيان شـوَينى دامـةزراو و فةرمانطـة فيدراليـةكان و       دامةزراو و فةرمانطـةكانى هـةرَيم و بةِرَيو  

 .بةِرَيوةبةرى ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياساكةدا هاتبَى
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى هيض تَيبينيةكتان هةية؟ كاو عةونى فةرموو

 :سعيد بةزازبةِرَيز عونى كمال 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة لة ليذنةى هاوبةش ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين بةو شَيوةيةى كة خوَيندرايةوة، بـة زمـانى عـةرةبى    
 .و كوردى

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير ِرةئيتان؟ فةرموو
 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين ضؤن هاتووة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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 .كةس تَيبينى لةسةر ئةو ماددةية هةية؟ سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

حةز دةكةم لـة بـةِرَيزان ئةوانـةى كةدةقـة      جارَيكى تر دَيينةوة سةر ئةشكالياتى نةبوونى دةقى كوردى، من
كورديةكةيان تةرجةمة كردووة بةس بزامن بةِرَيوبةرى ثاية ضية؟ هةتا ئَيستا من نةمبيستووة بةِرَيوبـةرى  

 .نابَيتة بةِرَيوبةرى ثاية؟( شاغلى ا ناصب)ثاية، 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ا سياغة خبوَيننةوة، كاو عونى فةرمووليذنةى ياسايى دو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

عةرةبيةكــةى دةخوَينمــةوة، ئــةو ببَيتــة ئةســاس و دوايــى تةرجومــةى دةكةينــةوة هــةتا ســوود لــة وةخــت    
 .وةربطرين

ؤسسات والدوائر االحتادية وشاغلي حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل امل :املادة الثالثة
 .ناصب اينما ورد ذكرها يف القانونامل

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كورديةكة ئامادةية؟ يان عةرةبيةكة دةكةنة ئةساس؟ كورديةكة دوايى لةسـةر ئةساسـى عةرةبيةكـة سـياغة     
دةسـت بةرزبكاتـةوة؟ سـوثاس، كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة تَيكـِراى          دةكةينةوة، كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية تكايـة 

 .دةنط، فةرموون بؤ ماددةيةكى تر، كاو عونى فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون: املادة الرابعة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ يز اعاعي ارسنن با.بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةى ضوارةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن

 :ي سةرؤكي ثةرلةمانجَيطر/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى دوا ِرةئيتان؟ كاو عونى فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال بةزاز
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةش ثشتطريى لة ماددةكة دةكات بةو شَيوةيةى كة خوَيندرايةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .تان؟ فةرمووجةنابى وةزير ِرةئي

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثشتطريى ماددةكة دةكةين
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كةس تَيبينى هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ تكاية كَى لةطةَل داية دةست بةرز بكاتـةوة؟ كـَى لةطـةَل دانيـة، بـة      
 .ةى دةنط، بؤ ماددةيةكى تر تكاية، كاو صباح فةرمووزؤرين

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون: املادة اخلامسة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :َيز نةرميان عبدار قادربةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةى ثَينجةم
 .كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤو بن دةقَيكى ياسايى يان بِريار ناكرَيككار بة هيض 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ة دةسـت بةرزبكاتـةوة؟ كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـةكؤي دةنـط        كَى تَيبينى لةسةر ئةو ماددةية هةية؟ كـَى لةطةلَـ  
 .ثةسند كرا، كاو صباح فةرموو

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 : املادة السادسة
 ( .وقائع كوردستان ) يوما من تاريخ نشره يف ا ريدة الرمسية ( ثالثني)ينفذ هذا القانون بعد مضي 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ بايز اعاعي  ارسنن.بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةى شةشةم
وةقـائيعى  )سـى ِرؤذ لـة مَيـذووى بَنوكردنـةوةى لـة ِرؤذنامـةى فـةرمى        ( 31)ئةم ياساية دواى تَيثةِربوونى 

 .جَيبةجَى دةكرَى( كوردستان
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .ز دبةِرَي

 .كةس تَيبينى هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ كاو عبدالسنم فةرموو
 :صديق مصطفىبةِرَيز عبدالسنم 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هيستؤرى، يةعنى )جارَيكى تر كَيشةى تةرجومةية، عةرةب كة باسى تاريخ دةكةن باس لة دوو شت دةكةن، 

، بؤية لة كوردى ئةم وشةى مَيذوو زؤر عةنتيكةية بة تةسةورى من هةَلبطريَى كورديةكـة  (يرؤو، ِرَيكةوتد
 .رؤذ لة بآلوكردنةوةى لة ِرؤذنامة 31ِرَيك دةكةوَى، ئةم ياساية دواى تَيثةِربوونى 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .وَيتننةوة؟ كاو عونى فةرمووليذنةى ياسايى دوا سياغة خب
 :عونى كمال سعيد بةزاز بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وقائع ) يوما من تاريخ نشره يف ا ريدة الرمسية ( ثالثني)ينفذ هذا القانون بعد مضي : املادة السادسة
 (.كوردستان 

 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

َل دايــة دةســت بــةرز بكاتــةوة؟ كــَى لةطــةَل دانيــة؟، بــة تَيكــِراى دةنــط، ئَيســتا تَيكــِراى قانونةكــة  كــَى لةطــة 
دةخةينة دةنطةوة، كَى لةطةَل داية؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة تَيكراٍِى دةنط ثةسةند كـرا و دةسـت خؤشـيتان َ     

ن، ئـيرت بـؤ ثةرةطرافةكـةى    دةكةين و سةركةوتوو بن، دةست خؤشى و ثريؤزبايى لة وةزارةتى ناوخؤ دةكـةي 
 .تر، كاو عونى فةرموو

 :عونى كمال سعيد بةزاز بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

خسـتنةِروو و طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي جـَى بـةجَى كردنـى ياسـاى سـزايى هَيزةكـانى              7بِرطةى 
ى عرياقــى فيــدِراَل لــة  2118ى ســاَلى  14ذمــارة ( قــانون عقوبــات قــوى االمــن الــداخلى)ئاسايشــى نــاوخؤ، 

 .هةرَيمى كوردستان
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عمر فةرموو
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 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اىل

 إنفاذ قانون عقوبات قوى األمن  تقرير حول مشروع قانون/ م
  ـ العراق يف إقليم كوردستان 2222لسنة ( 21)رقم  العراقى داخليال

كــوردى  2711/طةالوَيــذ/31اجتمعــت  نــة الشــؤون القانونيــة و نــة الداخليــة بصــورة مشــرتكة بتــاريخ   
عقوبات قوى االمن الداخلى العراقى املرقم دراسة مشروع قانون انفاذ قانون م ل 22/9/2111املصادف ليوم 

العراق، وااال اىل اللنان املعنية بعد القراة االوىل له فى الربملـان   -فى اقليم كوردستان  2118لسنة  14رقم 
وبعـد املناقشـة واملداولـة  توصـلت اللننتـان اىل تأيـد انفـاذ         19/9/2111فـى   1جبلسته االعتيادية املرقمـة  

ون انفـاذ قـانون عقوبـات قـوى     قـان  2111لسـنة  )  ( القانون وتقرتح الصياغة التاليـة للمشـروع قـانون رقـم     
 .العراق -فى اقليم كوردستان  2118لسنة  14االمن الداخلى العراقى رقم 

 -فـى اقلـيم كوردسـتان     2118لسـنة   14انفاذ قانون عقوبات قوى االمن الـداخل العراقـى رقـم    / املادة االوىل
 .العراق والعمل باحكامه

اغلى املناصب فيها حمل املؤسسـات والـدوائر االحتاديـة وشـاغلي     حتل مؤسسات ودوائر االقليم وش :املادة الثانية
 .املناصب فيها اينما وردت ذكرها فى القانون

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ واحكام هذا القانون :املادة الثالثة
 .احكام هذا القانونواليعمل باى النص قانونى او قرار يتعارض  :املادة الرابعة

 .ينفذ هذا القانون بع مضى ثالثني يوما من تاريخ نشره فى ا ريدة الرمسية :دة اخلامسةاملا
ــراى املناســب         راجــني  ــداء ال ــان للمناقشــة واب ــى الربمل ــر املشــرتك بشــانه عل ــاالطالع وعــرض التقري تفضــل ب

 .والتصويت، مع التقدير
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .رميان فةرمووكاو نة

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ
ى  21ِراثؤرت دةربارةى جَى بةجَى كردنى ياساى سزايى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى عرياق ذمارة / بابةت

 .لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق 2222ساَلى 
ى  31سايى و ليذنةى كاروبارى نـاوخؤ و ئاسـايش و ئةجنومةنـة خؤجَييةتيـةكان ِرؤذى     ليذنةى كاروبارى يا

ى زايينى كؤبوونـةوة بـؤ ديراسـةت كردنـى ثـرؤذة       22/9/2111ى كوردى بةرامبةر بة  2711طةالوَيذى 
لـة   2118ى سـاَلى   14ياساي جَى بةجَى  كردنى ياساى سزايى هَيزةكانى ئاسايشى نـاوخؤى عرياقـى ذمـارة    
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لـة   1رَيمى كوردستان ـ عرياق، لة دواى خويََندنةوةى يةكةمى لة ثةرلـةمان لـة دانيشـتنى ئاسـايي ذمـارة       هة
ِرةوانةى ليذنة ثةيوةندارةكان كراوة، دواى طفتوطؤ و تاوتوَى كردن هةردوو ليذنة ثشـتطريى   19/9/2111

ةكةن بؤ ثرؤذةكة، ياساى ذمـارة  جَى بةجَى كردنى ياسايةكة دةكةن و ثَيشنيارى ئةم داِرشتنةوةى خوارةوة د
ى ساَلى  14جَى بةجَى كردنى ياساى سزايي هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى عرياقى ذمارة  2111ى ساَلى )  ( 

 .لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق 2118
 /ماددةى يةكةم

هـةرَيمى   لـة  2118ى ساَلى  14جَى بةجَى كردنى ياساى سزايى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى عرياقى ذمارة 
 .كوردستان ـ عرياق و كاركردن بة ئةحكامةكانى

 /ماددةى دووةم
ئةو بةِرَيوبةراتيانةى كة باعان كرد تةواو نية، دامـان  )دامةزرا و فةرمانطةكانى هةرَيم و ثلة و ثايةكانيان 

نطـة فيدِراَليـةكان   ثلةو ثايةكانيان شوَينى دامةزراو فةرما( نا بة ثلة و ثايةكانيان، ثَيم واية ئةوة طوجناوترة
 .و ثلة و ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياسايةكة دا هاتبَى

 /ماددةى سَييةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان و حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى بكةن

 / ماددةى ضوارةم
 .لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية دا ناكؤو بن تناكرَي كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك

 /ماددةى ثَينجةم
ِرؤذ لـة بآلوكردنـةوةى لـة ِرؤذنامـةى فـةرمى وةقـائيعى كوردسـتان جـَى          31ئةم ياسـاية دواى تَيثـةِربوونى   

، ئاطادارى ِراثؤرتى هاوبةش بـن لـةم   (لةوَى مَيذووةكةمان البرد كة هةَلةيةكى زمانةوانى بوو)بةجَى دةكرَى 
ــةوة       با ــة بارةي ــاو ل ــى ِراى طوجن ــةرى و دةربِرين ــردن لةس ــؤ ك ــةمان و طفتوط ــةردةم ثةرل ــة ب ــةوة و خبرَيت رةي

 .ودةنطدان لةسةرى، لةطةَل ِرَيزدا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عةونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كة ئةسَلةن لة دوو ماددة ثَيكهاتبوو ئَيمة لة ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ ثرؤذةكـةمان كـردة بـةو    ثرؤذة

شَيوةية كة لة ِراثؤرتةكـة دا هـاتووة، داوا دةكـةم لـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان ئةمـة خبرَيتـة دةنطدانـةوة بـؤ           
 .ئةوةى ِراثؤرتةكة ببَيتة ئةساس بؤ موناقةشة و زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ رسنن بايز اعاعي ا.بةِرَيز د
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ديارة وةكو ليذنةى ياسايى باسيان كرد ئةم ثرؤذةية، لة ئةسَلدا بؤ هَيزةكانى ئاسايشى نـاوخؤى عرياقـة، بـؤ    
ئةوةى لةطةَل تايبةمتةندى هةرَيمى كوردستان بطوجنَى و لةطـةَل تايبةمتةنـدى وةزارةتـى نـاوخؤى هـةرَيمى      

ةردوو ليذنة ئةو ِراثؤرتة هاوبةشةيان ثَيشكةش كردووة، بؤيـة ثَيويسـتة ئـةم ِراثؤرتـة     كوردستان بطوجنَى ه
خبةينة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةى جةنابتان ِرةزامةندى بفةرموون لةسـةر موناقةشـة كردنـى وةكـو ِراثـؤرتَيكى      

فـةرموون بـؤ    موشتةرةو، تكاية كـَى لةطةَلـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة تَيكـِراى دةنـط،           
 .ماددةى يةكةم لة ثرؤذة هاوبةشةكة، كاو صباح فةرموو

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 2118لسـنة   14قانون انفاذ قانون عقوبات قوى االمن الداخلى العراقـى رقـم    2111لسنة ) ( قانون رقم 
 فى اقليم كوردستان ـ العراق

 -فـى اقلـيم كوردسـتان     2118لسـنة   14انون عقوبات قوى االمن الـداخل العراقـى رقـم    انفاذ ق/ املادة االوىل
 .العراق والعمل باحكامه

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جَى بةجَى كردنى ياساى سزايي هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى عرياقى ذمارة  2111ى ساَلى )  ( ياساى ذمارة 
 .لة هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق 2118ى ساَلى  14

 /ماددةى يةكةم
لـة هـةرَيمى    2118ى ساَلى  14جَى بةجَى كردنى ياساى سزايى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى عرياقى ذمارة 

 .ةكانىكوردستان ـ عرياق و كاركردن بة ئةحكام
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عةونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة لة ليذنةى هاوبةش ثشتطريى ماددةكة دةكةين بةو شَيوةيةى كة خوَيندرايةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان /ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير ِرةئيتان؟ فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ئَيمة ثشتطريى ماددةكة كة ضؤن هاتووة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .مووكةس تَيبينى لةسةر ئةو ماددةية هةية؟ كاو عمر فةر

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من تَيبينيم لةسةر ئةسَلى ئاليةتى تَيثةِراندنى ئةم قانونة هةية، ئَيستا ئةوة كـة سـةيرى دةكـةين نـةدراوة     
 مـاددةى  119بة ئةندام ثةرلةمانةكان و ئةمة ثَيشرت دةبوواية لـة سـندوقى ثةرلـةمانتاران بووايـة، لةسـةر      

َيمـة  ئةم ياسا عرياقية بة بَى ئيتن  ئَيمة تـةنها بـة تةعـديلَيكى بةسـيت، يـةعنى وةكـو تَيبينيـةو نـازامن ئ        
 لةسةر كوَيى دةنط دةدةين؟

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سكرتَيرى ثةرلةمان ِروون كردنةوةى هةية، كاو شَيروان فةرموو

 :صح حةيدةرىبةِرَيز شَيروان نا

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
و  17و ض ياساى ذمارة  14ئَيمة هةردوو ياسامان لةناو سندوقى ئةندامانى ثةرلةمان داناوة ض ياساي ذمارة 

 .بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان وابزامن وةريان طرتووة هةركةسَيك لة بؤكسى خؤى بووة لة ثةرلةمان
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى دوا سياغةى خبوَيننةوة بةكوردى و بة عةرةبى؟ كاو عونى فةرموو
 

 

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /املادة االوىل
لعراق والعمل ا -فى اقليم كوردستان  2118لسنة  14انفاذذ قانون عقوبات قوى االمن الداخلى العراقى رقم 

 .باحكامه
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /ماددةى يةكةم
مى لة هـةريَ  2118ى ساَلى  14جَى بةجَى كردنى ياساى سزايى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى عَيراقى ذمارة 

 .كوردستان ـ عرياق و كاركردن بة ئةحكامةكانى
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كَى لةطةَل داية؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة تَيكراٍِى دةنط، فةرموو بؤ ماددةى دووةم، كاو صباح فةرموو
 :بةِرَيز صباح بيت ار شكرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة الثانية

اغلي املناصب فيها حمـل املؤسسـات والـدوائر االحتاديـة وشـاغلي املناصـب فيهـا اينمـا         حتل مؤسسات االقليم وش
 .وردت ذكرها فى القانون

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /ماددةى دووةم
ــةزراوة و ف ــة و      دام ــةكان وثل ــة فيدِراَلي ــةزرا و فةرمانط ــوَينى دام ــةكانيان ش ــة ثاي ــةرَيم و ثل ــةكانى ه ةرمانط

 .ثايةكانيان دةطرَيتةوة لةهةر شوَينَيكى ياسايةكة دا هاتبَى
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عةونى فةرموو
 
 

 

 :ةزازبةِرَيز عونى كمال سعيد ب

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة وةكو ليذنةى هاوبةش ثشتطريى ماددةكة دةكةين بةو شَيوةيةى كة خوَيندرايةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير ِرةئيتان؟ فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة ثشتطريى لةو ماددةية دةكةين بةو شَيوةيةى كة هاتووة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .صباح فةرموو.كَى تَيبينى هةية لةسةر ئةو ماددةية، كاو د
 :صباح حممد جنيب.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لةبِرطـةى ب دا   3شوَين يةو كةليمةى تَيدايـة كـة لـة مـاددةى      من كة سةيرى ياسايةكةم كرد تةنها لة يةو
وشةى دةولـةى تيايـة كـة ئَيمـة بيكـةين بـة ئيقلـيم ئـيرت لـة هـيض شـوَينى تـر تيـام نـةبينيوة كـة ئةوةنـدة                 
موستةَلةحاتَيك هةبَى و باسى موئةسةساتى دةوَلةت بكات كة ئَيمة بيكةين بة موئةسةساتى ئيقليم، يةعنى 

نةدا ئــةو وشــةية هــاتووة، دةتــوانرَى و يــةعنى يــةكَيك ئةطــةر ســةيرى ئــةو ماددةيــة بكــات  تــةنها لــةو شــوَي
وادةزانَى ئةسَلى قانونةكة ثِرة لة باسى موئةسةسات و فةرمانطة و وةزارةتةكان، لة حاَلَيك دا كة من سةيرم 

وصـورها   قهشياء وثائحصل على ا)كرد ثَيم خؤش بوو دوو حاَلةتى تيا بَى كةضى يةو دانةى تياية و دةَلَى 
هـيض  ، و تـةواو ( علـى سـنمة االقلـيم   )تةنها ببَى بة ( وهي معلومات تبقى مكتومة حرصا على سالمة الدولة

 .شتتَيكى ترى تَيدا نية و زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عةونى فةرموو

 :يد بةزازبةِرَيز عونى كمال سع

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطةر تَيبينى مـاددةى يةكـةمى ياسـا ئةسـَلةكة بكـةين دةبيـنني لـةوَى باسـكراوة زابـت كَييـة و مونتةسـبى            
قيواى ئةمنى داخلـى كَييـة و موتةقاعـد كَييـة و موتةخـةرج كَييـة؟ واتـة ئَيمـة كـة دةَلـَيني دامودةزطاكـانى            

اكانى حكومةتى عرياقى فيدِراَل دةطرَيتةوة مةبةستمان ئةوةية هـةموو  هةرَيمى كوردستان شوَينى دامودةزط
 .دامودةزطاكان وهةموو ئةو كةسانةى كة ثلةو ثايةيان هةية  لة هةرَيمى كوردستاندا

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو قادر فةرموو

 :بةِرَيز قادر حسن قادر

 .مانبةِرَيز سةرؤكى ثةرلة

هةرضةندة لةوانةية تةحسـيَ  حاسـَ  بـَى، بـةآلم بـؤ تةئكيـد مـن ثـَيم باشـة ئـةوة ئيزافـة بكـرَى كـة دةَلـَى               
ــةكان و        ــة فيدِراَلي ــةزرا و فةرمانط ــوَينى دام ــةكانيان ش ــةرى ثاي ــةرَيم و بةِرَيوب ــةكانى ه ــةزرا و فةرمانط دام

ا هـاتة بـة هـةمان دةسـةآلتكانيانةوة، زؤر     بةِرَيوبةرى ثايـةكانيان دةطرَيتـةوة لةهـةر شـوَينَيكى ياسـايةكة د     
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وائر االحتادية وشـاغلي املناصـب   حتل مؤسسات االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل املؤسسات والد :املادة الثانية
 .فيها اينما وردت ذكرها فى القانون
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /ماددةى دووةم

ــةكانيان   ــة ثاي ــةرَيم و ثل ــةكانى ه ــةزراوة و فةرمانط ــة و    دام ــةكان وثل ــة فيدِراَلي ــةزرا و فةرمانط ــوَينى دام ش
 .ثايةكانيان دةطرَيتةوة لةهةر شوَينَيكى ياسايةكة دا هاتبَى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

تـر،  كَى لةطةَل داية تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة تَيكـراٍِى دةنـط، فـةرموون بـؤ مـاددةى      
 .كاو صباح فةرموو

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون :املادة الثالثة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /ماددةى سَييةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى بكةن

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كراى دةنط، بـؤ ماددةيـةكى تـر تكايـة؟     ئةمة ماددةية ثرؤتؤكؤَلية، كَى لةطةَل داية؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة تَي
 .كاو عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :املادة الرابعة
 .اليعمل باى النص قانونى او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كاو نةرميان
 :َيز نةرميان عبدار قادربةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ماددةي ضوارةم
 .كار بةهيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤو بن

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتركَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات؟، كَيي 

 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يومَا من تأريخ نشره يف ا ريدة الرمسية( 31)ينفذ هذا القانون بعدة مضي :املادة اخلامسة
 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
جَيبــةجَي ( وةقــائيعي كوردســتان)ِرؤذ لــة بآلوكردنــةوةي لةر ٍِؤذنامــةي (31)دواي تَيثــةِربوونيئــةم ياســاية 

 .دةكرَيت
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، ئَيستا هةموو 
ساكة دةخةينة دةنطدانـةوة، كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـيت بَلنـد بكـات تكايـة؟، فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟،            يا

بةكؤي دةنط وةرطريا، دةستان خـؤش بَيـت، ثريؤزبايتـان لـَي دةكـةين، دةسـتاخنؤش بَيـت بـؤ مانـدووبونتان،          
ئامــادة بــوو، ثريؤزبــايش ثريؤزبــايش لــةوةزارةتي نــاوخؤ و وةزيــري نــاوخؤ دةكــةين، سوثاســي دةكــةين كــة  

لةدةزطاني وةزارةتيش دةكةين بؤ جَيبةجَي كردني ئةو دوو ثرؤذة ياسـاية، فـةرموو جـةنابي وةزيـر ئةطـةر      
 .قسةيةكت هةية
 (وةزيري ناوخؤ)بةِرَيز كةريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةمان بكةم، بؤ تَيثةِراندني ئةم بةِراسيت دةمةوَيت سوثاسَيكي طةرمي ئةو خوشك وبرايانةي ئةنداماني ثةرل

 .ياساية، ضونكة دوو ساَلة ئَيمة لةوةزارةتي ناوخؤ ضاوةِرَيي ئةم ياساية دةكةين، زؤر سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

ةوقاف، بَينـة شـوَيين   هَيشتا كاتةكة زووة ثَيتان باشة بةردةوام بني، باشة بةردةوام دةبني، فةرموو ليذنةي ئ
 .خؤتان، كاو عوني فةرموو، قسةت هةية

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةطةر ئةمر بكةيت بِرياردةري ليذنةي ياسايي ئامادة بَيت لَيرةدا سوثاست دةكةين
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .بَيت، ليذنةي ياسايي فةرموو ِراثؤرتةكةتان خبوَيننةوةفةرموو با ئامادة 
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 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيستا ِراثؤرتي ليذنةي ياسايي بةزماني عةرةبي دةخوَينمةوة، كة ئةمة دةقةكةيةتي

 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اىل

 تقرير حول مشروع قانون املأذون الشرعي/ م
ــوم       ــة يـــ ــؤون القانونيـــ ــة الشـــ ــت  نـــ ــة/ 3اجتمعـــ ــانخـــ ــوم                                     2711/ رمانـــ ــادف ليـــ ــوردي املصـــ كـــ

املقـدم مـن قبـل العـدد القـانوني العضـاء       ( املأذون الشرعي) امليالدية لدراسة مشروع قانون  2011/ 7/ 25
. 29/2/2111يف ( 3)ملان جبلسـته االعتياديـة املرقمـة    الربملان و ااال اىل  نتنا بعد القراءة األوىل له يف الرب

 :وبعد املناقشة واملداولة
 : تقرتح اللننة رفض املشروع لالسباب التالية

( 15)املعـدل بالقـانون رقـم     1959لسـنة  ( 188)من قانون االحوال الشخصـية املـرقم   ( العاشرة) ان املادة  -1
و ان . سـنيل عقـد الـزواج بااكمـة املختصـة بـدون رسـم       الصـادر مـن برملـان كوردسـتان حصـر ت      2118لسنة 

القانون يعاجل تنظيم حاالت الزواج للعراقيني و االجانب وفق احكامه و القوانني االخرى و ااكمـة هـي ا هـة    
 .االكثر اختصاصا يف تنظيمه و ااافظة على اطراف العقد يف احلقوق الزوجية و النسب و البنوة

الزواج لدى اااكم يف اقليم كوردستان و ان االجراءات ال تفرض على طالبـي عقد الزواج  سهولة ابرام عقد  -2
دينـار اىل املـأذون    75.111اىل  51.111اية تكاليف ماليـة تـذكر يف حـني بوجـب املشـروع عليـه دفـع مبلـغ         

 .الشرعي
ملـأذون الشـرعي و مـن ثـم     ان املشروع يفرض اعباء اضافية على مربمي عقد الزواج حيث عليهم مراجعة ا  -3

 .مراجعة حمكمة االحوال الشخصية مرة اخرى لتوثيق عقد الزواج وهذا هدر للنهد والوقت
 .ان املشروع يؤدي اىل خلق نوع من االزدواجية بني عمل اااكم و ا هات املخولة بابرام عقود الزواج  -4
الزواج يف حالة طلب املعلومات املتعلقة بالزواج  صعوبة الرجوع اىل الوثائق و السنالت اخلاصة بتوثيق عقد  -5

 .1983لسنة ( 71)يف حني ان سنالت االقليم الرمسية حتف  وفق قانون احلفاظ على الوثائق رقم 
صعوبة االلتزام بالشروط الصحية و القانونية و تقديم املستمسـكات الالزمـة و ايـة شـروط اخـرى يفرضـها        -2

 .القانون
الصـادر مـن برملـان     2111لسـنة   17كل امام تنفيذ قانون سلفة الزواج يف االقليم رقـم  يؤدي اىل خلق مشا -7

ان يربم عقد الزواج لدى اااكم املختصـة يف  " من املادة الثانية منه على ( ثالثًا)كوردستان حيث تنص الفقرة 
 .  تفيدون من سلفة الزواج، وهذا يعين ان مربمي عقد الزواج خارج اااكم املختصة يف االقليم اليس"االقليم

زيادة اعباء مالية على ميزانية االقليم وميزانية السلطة القضـائية حيـث بوجـب املشـروع ينبغـي تـأمني         -8
 .ميزانية خاصة لتنفيذ احكام املشروع يف حالة قبوله
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قشة وأبداء الرأى راجني التفضل باألطالع وعرض أصل املشروع ورأي اللننة القانونية بشأنه على الربملان للمنا
 .املناسب والتصويت

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ

 راثؤرتى لَيذنةى ياسايى/ بابةت

ى زايينـى   2011/ 25/7ى كـوردى بةرامبـةر بـة    2711/  خـةرمانان / 3لَيذنةى كاروبارى ياسايى ِرؤذى  
كـة لةاليـةن ذمـارةى ياسـايى ئةنـدامانى      (  ِرَيثَيـدراوى شـةرعى  )ؤبووةوة بؤ تـاوتوَى كردنـى ثـِرؤذة ياسـاى     ك

ى (3)ثةرلةمانةوة ثيشكةش كراوة، دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لـة ثةرلـةمان لـة دانيشـتنى ئاسـايى ذمـارة       
 . ِرةوانةى لَيذنةكةمان كراوة 29/2/2111ِرؤذى 

ــؤ وِرا  ــةش دواى طفتوط ــةى       لَيذن ــةم هؤيان ــةر ئ ــة لةب ــةوةى ثِرؤذةك ــة ِرةتكردن ــات ب ــنيار دةك ــةوة ثَيش طؤِرين
 :خوارةوة

ى سـاَلى  (15)كـة بـة ياسـاى ذمـارة      1959ى ساَلى ( 188)لة ياساى بارى كةسى ذمارة ( دةيةم)ماددةى  -1
نيا ى هةمواركراو لة ثةرلـةمانى كوردسـتانةوة دةرضـووة، تؤمـاركردنى طرَيبةسـتى هاوسـةرطريى تـة        2118

و ياساى ئاماذةثَيكراو ضارةسةرى ِرَيكخستنى هاوسةرطريى عَيراقيـان  .داوة بة دادطاى تايبةمتةند بةبَى ِرةسم
و بيانيةكان دةكات بةثَيى برطةكانى و ياساكانى ديكة و دادطا  زياتر اليـةنى ثةيوةنديـدارة بـة رَيكخسـنت و     

 (. البنوة)و كوِرايةتى ( النسب)ى و ثشتةبابثاراستنى اليةنةكانى طرَيبةستةكة لة مافةكانى هاوسةرطري

ــانيش      -2 ــانة و، ِرَيكارةكـ ــتان ئاسـ ــةرَيمى كوردسـ ــانى هـ ــة دادطاكـ ــةرطريى لـ ــتى هاوسـ ــدانى طرَيبةسـ ئةجنامـ
مةسرةفَيكى ئةوتؤى دارايى ناخاتة سةر داواكارى طرَيبةستى هاوسةرطريى، لة كاتَيكدا بـةثَيى ئـةم ثِرؤذةيـة    

 .دينار بدةن بة ِرَيثَيدراوى شةرعى( 75,111)تا ( 51,111)ثَيويستة لةسةريان بِرى 

ئةم ثِرؤذةية قورساييةكى زياتر دةخاتة ئةستؤى ئةجنامدةرانى طرَيبةستى هاوسةرطريى، ضونكة دةبَيـت   -3
ــةوةى          ــؤ ئ ــى ب ــارى كةس ــاى ب ــنة دادط ــت بض ــارة دةبَي ــةويش دووب ــةرعى و، دواى ئ ــدراوى ش ــنة الى ِرَيثَي بض

 .ند بكات، بةمةش هةم ماندوو دةبن،هةميش كاتيان بة فرِيؤ دةِرؤاتطريٍَِبةستةكةيان ثةسة

ئةم ثِرؤذةية، جؤرةدووفاقييةو لة نَيوان ئيشى دادطاكان، و ئيشـى ئـةو اليانـةنادا دةنَيتـةوة كـة ِرَيطايـان        -4
 .ثَيدراوة طرَيبةستى هاوسةرطريى ئةجنام بدةن
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ةرطريى، طةِرانةوة بؤ ديكومَينت و سجلةكانى تايبةت لة كاتى داواكردنى زانياريةكانى ثةيوةست بة هاوس -5
بة ئةجنامدانى طرَيبةسـتى  هاوسـةرطرييةكةوة ئةسـتةم دةبَيـت،  لـة كاتَيكـدا تؤمـارة فةرمييـةكانى هـةرَيم          

 .دةثارَيزرَين( ياساى ثاراستنى ديكومَينتةكان) 1983ى ساَلى ( 71)دةمَينيتةوة و ، بةثَيى ياساى ذمارة 

ى ثَيويسـت  ( ا ستمسـكات )بة مةرجةكانى تةندروستى و ياسايى و ثَيشكةشـكردنى دةسـتاوَيذ  ثابةندبوون  -2
 .و، هةر مةرجَيكى دى كة ياسا بيسةثَينَيت ئةستةم دةبَيت

ى سـاَلى  (17)ئةم ثِرؤذةية، كَيشة لـة بـةردةمى جَيبـةجَى كردنـى ياسـاى ثَيشـينةى هاوسـةرطريى ذمـارة          -7
لــة ( ســَييةم)نى كوردســتان دةرضــووة دةنَيتــةوة بــةثَيى دةقــى بِرطــةى لــة هةرَيمــدا كــة لــة ثةرلــةما 2111

بة مةرجَيك طرَيبةستى هاوسةرطرييةكة لة دادطـا تايبةمتةنـدةكانى   "ماددةى دووةمى ثَيشينةى هاوسةرطريى
، ئةمــةش مانــاى وايــة كــة ئــةوةى لــة دةرةوةى دادطــا تايبةمتةنــدةكانى هةرَيمــدا   "هةرَيمــدا ئةجنامــدرابَيت

 .ى هاوسةرطيرييان ئةجنامداوة سوود لة ثَيشينةى هاوسةرطريى وةرناطرنطرَيبةست

قورساييةكى دارايى زياتر دةكةوَيتة سةر بودجةى هةرَيم و بودجةى دةسةاَلتى دادوةرى، ضونكة بـةثَيى   -8
ئةم ثِرؤذةية ئةطةر بَيت و قبوَل بكرَيت ثَيويسـتة بودجةيـةكى تايبـةت بـؤ جَيبـةجَى كردنـى حوكمـةكانى        

 . ؤذةكة دابني بكرَيتثِر

ئاطادارى ئةسَلى ثِرؤذةكة و ِراى لَيذنةى ياسايى بن لةم بارةيةوةو خبرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ طفتوطؤكردن 
 .سوثاس. لةسةرىو دةِربِرينى ِراى طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لةسةرى

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .ئَيستاش ليذنةي ئةوقاف وكاروباري ئاييين ِراثؤرتي خؤيان خبوَيننةوة، فةرموون سوثاس، با
 
 

 :بةِرَيز عرية عبدار طؤران
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا بةزماني عةرةبي دةخيوَينمةوة
 .رئاسة برملان كوردستان ـ العراق/ إىل

 (املأذون الشرعي)تقرير اللننة حول مشروع قانون / م
لدراســة مشــروع قــانون ( 22،21،21/9/2111)أجتمعــت  نــة األوقــاف والشــؤون الدينيــة بتــاريخ         
، املقدم من قبل العدد القانوني ألعضاء الربملان، و ااـال إىل  نتنـا بعـد القـراءة األوىل لـه يف      (املأذون الشرعي)

مناقشـات مستفيضـة  مـن قبـل أعضـاء      ، وبعـد  ( 29/2/2111)يف ( 31)الربملان جبلسته االعتيادية املرقمـة  
اللننة، وكذلك االستئناس باألراء اإلجيابية للسادة رئيس وأعضاء جملس شورى األقليم و جملـس القضـاء، ورأي   
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وزارة األوقاف والشؤون الدينية واحتاد علماء الدين االسالمي يف كوردستان، و معرفة رأي املختصني من السادة 
 :االحوال الشخصية توصلت اللننة  بشأن  مشروع القانون إىل مايلي القضاة وااامني يف حمكمة

  :أوال
ذو أهميــة بالغــة للمنتمــع الكوردســتاني يف الوقــت الــراهن، وضــرروري  ( املــأذون الشــرعي)ان مشــروع قــانون 

لتنظيم جانـب مهـم مـن جوانـب مشـروع الـزواج، و يـؤدي اىل حـل كـثري مـن املشـكالت واملعضـالت القانونيـة              
تماعية، منها وضع حد لألشخاص غري املؤهلني بـاجراء عقـود الـزواج يف خـارج ااـاكم، و كـذلك ضـمان        واالج

 .احلقوق الشرعية والقانونية للمرأة يف عقد الزواج
 :ثانيا
 :أما ما يتعلق بواد و بنود مشروع القانون يف اللننة توصي با يلي 

، حيـث تـرى اللننـة    (املـأذون الشـرعي  )سـوى تعريـف مصـطل     ال مالحظات للننة على املـادة،  : ـ املادة األوىل1
 :من التعريف، و إعادة صياغته كما يلي( الطالق)حذف كلمة 

 (.عامل الدين املخول باجراء عقود الزواج للمسلمني: املأذون الشرعي)
 .ال مالحظات عليها: ـ املادة الثانية2
 : ـ املادة الثالثة3
 :من املادة كاآلتي( 2)قرة تقرتح اللننة اعادة صياغة الف/ أ

 (.سنة 25أن يكون متزوجا، و ال يقل عمره عن )ـ 2
 :من املادة كاآلتي( 3)تقرتح اللننة اعادة صياغة الفقرة / ب
 (.أن يكون حممود السرية، و غري حمكوم جبناية عمدية، أو جرمية خملة بالشرف)
 :ادة صياغتها كاآلتيمن املادة الثالثة و إع( 2،5)ترى اللننة دمج الفقرتني / ج
أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس، أو الدبلوم يف العلوم الشرعية، أو ما يعادهلا، وتقبل اإلجازة العلميـة  )

 (.املعدلة يف خارج مراكز ااافظات
 :تيوكاآل( دورة)بعد كلمة ( تأهيلية)، تقرتح اللننة إضافة كلمة (2واليت تكون ( )7)وفيما يتعلق بالفقرة / د
 (. أن جيتاز دورة تأهيلية هلذا الغرض حتت اشراف جملس القضاء)
 .ال مالحظات عليها( 8،4،1)الفقرات / ه

 :املادة الرابعة
اىل آخـر  ( الصـحية )و إضافة كلمـة  ( انتفاء)ب ( انقضاء)من املادة، تقرتح اللننة تبديل كلمة ( 1)يف الفقرة / أ

 :الفقرة، كاآلتي
يب الــزواج، و تكلــيفهم بتقــديم الوثــائق الرمسيــة، و انتفــاء املوانــع الشــرعية و   التحقيــق مــن شخصــية طــال )

 (.القانونية و الصحية
 .زائدة، و جيب حذفها، حيث إن الفقرة اليت تليها تتضمن فحواها( 3)ترى اللننة أن الفقرة / ب
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بعـد كلمـة   ( ة مـن قرابتـه  إىل الدرجـة الثالثـ  )، تقرتح اللننة اضافة عبـارة  (4واليت تصب  ( )5)يف الفقرة / ج
 :الزواج، و حذف ما بعدها، و كاآلتي

 (.ال جيوز للمأذون اجراء عقود الزواج اىل الدرجة الثالثة من قرابته) 
 (.من)ب ( يف)، ترى اللننة تبديل حرف ا ر (الصادرة)، بعد كلمة (8واليت تصب  )9الفقرة / د
 .ليهاال مالحظات ع( 11،8،7،2،2)و ما يتعلق بافقرات / ه

 .ال مالحظات عليها: املادة اخلامسة
 :املادة السادسة

 :من املادة كاآلتي( 1)تقرتح اللننة إعادة صياغة الفقرة / أ
تشكل اللننة من قبل رئيس جملس القضاء، برئاسة قاض يف حمكمة التمييز، و عضوية مدير عـام يرشـحه   ) 

لعلوم االسالمية، و احتاد علمـاء الـدين االسـالمي يف    وزير األوقاف والشؤون الدينية، و ممثل عن كل من كلية ا
كوردستان، ممن حيملون شهادة جامعية أولية على األقل يف العلوم الشـرعية، و هلـم خدمـة فعليـة ال تقـل عـن       

 (.سبع سنوات
 .ال مالحظات عليها(: 2)الفقرة / ب
، (التمييـز )اىل ما بعد كلمـة  ( ليغمخسة عشر يوما من تاريخ التب 15خالل )اضافة عبارة (: 3)يف الفقرة / ج

 :و كاآلتي
مـن تـاريخ التبليـغ، ويكـون     ( مخسـة عشـر يومـا   15)قرار اللننة قابل للطعـن لـدى حمكمـة التمييـز خـالل      ) 

 (.قرارها باتا بذلك
 (.أربع سنوات)ب ( ثالث سنوات)، تبديل عبارة (4)الفقرة / د
 :ـ املادة السابعة7
 .اال مالحظات عليه(: 1)الفقرة / أ
 (.عدمها)اىل ما قبل كلمة ( أو)، و كذلك إضافة (من اااكم)ترى اللننة حذف عبارة (: 2)الفقرة / ب
 (.عن طريق اااكم)تقرتح حذف عبارة (: 3)الفقرة / ج
 (.مشفوعا)ب  ( مشفوعة)ال مالحظات على املادة، سوى تبديل كلمة  :ـ املادة الثامنة8
 :ـ املادة التاسعة9
 .ال مالحظات عليها( 2،1)الفقرات / أ
 :، ترى اللننة صياغتها كاآلتي(3)الفقرة / ب
 (.على طريف عقد الزواج مراجعة ااكمة لتصديق العقد الصادر من املأذون)

 :و اعادة صياغة املادة كما يأتي( 2،1)تقرتح اللننة دمج الفقرتني  :املادة العاشرة
 (.ت يف زيادتها أو إنقاصها حسب احلالة االقتصاديةلرئيس جملس القضاء حتديد اجور املأذون و الب)

 :املادة احلادية عشرة
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من هذه املادة زائدة وجيب حذفها، حيث إن ااكمة ال تتعامل مع اي عقـد غـري   ( 1)ترى اللننة أن الفقرة / أ
 .الصادر من املأذون الشرعي

ب ( ثالثـني )وكلمـة  ( املخالفـة )ب ( لفـة خما)تقرتح اللننة  تبـديل كلمـة   (: 1)و اليت تصب  )، (2)الفقرة / ب
 (.ثالثة)

 .اىل آخر املادة( اىل حني تعيني مأذون آخر حيل حمله)ترى اللننة اضافة عبارة  :ـ املادة الثانية عشرة12
 .ال مالحظات عليها: ـ املادة الثالثة عشرة13
 .ال مالحظات عليها: ـ املادة الرابعة عشرة14
و ( الـدول االسـالمية  )ب ( الـدول اجملـاورة  )ملوجبـة، تقـرتح اللننـة تبـديل عبـارة      ـ و فيما يتعلق باألسباب ا15

و خباصة الـذين يسـكنون يف املنـاطق النائيـة ، و للمصـلحة العامـة شـرع هـذا         : )صياغة العبارة األخرية كاألتي 
 (.القانون

قشة وأبداء الـرأي املناسـب   راجني التفضل باالطالع وعرض أصل املشروع ورأي اللننة بشأنه على الربملان للمنا
 .والتصويت

 .....مــــــع التقــديـــر
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .فةرموون بةكورديش بيخوَيننةوة
 :بةِرَيز يشار جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مان هةيـة لـة مةشـروعةكةدا ياسـاي مـةالي شـةرعي       ثَيش ئةوةي ِراثؤرتةكةمان خبوَينينـةوة، موالحةزةيـةك  

ِراسـرتة، تكايـة لـةو ياسـاية لـة هةرشـوَينَيك مـةالي شـةرعي هاتبَيـت          ( ِرَيثَيدراوي شةرعي)نووسراوة، خؤي 
 .، ئةمةش دةقي ِراثؤرتةكةمانة(ِرَيثَيدراوي شةرعي)بطؤِردرَيت بة 

 
 بةرَيز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ

 (الشرعي املأذون)ي ليذنة دةربارةى ثرؤذة ياساى رَيثَيدراوى شةرعى راثؤرت/ بابةت
ــى          ــايينى ِرؤذان ــارى ئ ــةوقاف و كاروب ــةى ئ ــاوتوَيكردن و  ( 22،21،21/9/2111)ليذن ــؤ ت ــوةوة ب كؤب

كـة لـة اليـةن ذمـارةى ياسـايى      ( الشـرعي   املـأذون رَيثَيـدراوى شـةرعى ـ    )طفتوطؤ كردن لةمةِر ثـرؤذة ياسـاى   
وة دواى ئـةوةى كـة خوَيندنـةوةى يةكـةمى بـؤ      . ى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش بة سـةرؤكايةتى  كرابـوو  ئةندامان

 .ئاراستةى ليذنةكةمان كراوة( 29/2/2111)لة ( 31)كرا، لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة 
 ثاش طفتوطؤيةكى تَيرو تةسةل لة اليةن ئةندامانى ليذنةكةمان و هةروةها زانينى راى ئةرَينى ئةجنومـةنى 

ــةرَيزان       ــة ب ــةو ل ــان و ذمارةي ــةكَيتى زاناي ــةوقاف و ي ــى ئ ــةنى دادوةرى و وةزارةت ــةرَيم و ئةجنوم ــوراى ه ش
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دادوةرو ثــارَيزةر كــة لــةم بــوارةدا كاريــان كــردووة لــة دادطــاى بــارى كةســي، راى ليذنةكــةمان بــةم شــَيوةية    
 :دةخةينة ِروو

 :يةكةم
وردسـتان، وة دةبَيتـة مايـةى ضارةسـةر كردنـى زؤر لـة        ئةم ثرؤذة ياساية طرنط و ثَيويستة بؤ كؤمةَلطاى ك 

كَيشةى كؤمةاَليةتيةكان و نةهَيشتنى دياردةى مارة بِرين لة دةرةوةى دادطاو دانـانى سـنوورَيك بـؤ كةسـانى     
نةشياوكة بة ناوى شةرعةوة ئةم كارة ئةجنام دةدةن، وة هةروةها دةبَيتة مايةى ثاراستنى مافةكانى شةرعى 

 .ةت لة بوارى هاوسةريداو ياسايى ئافر
 :دووةم

ســةبارةت بــة ثــرؤذة ياســاكة ليذنةكــةمان ثَيشــنيار دةكــات بــةم شــَيوةيةى خــوارةوة مــادةو برطــةكانى            
 .ضاكبكرَيتةوة

بـةم شـَيوةية   ( رَيثَيـدراوى شـةرعى  )ليذنة ثَيشنياز دةكات كة ثَيناسـةى  : سةبارةت بة مادةى يةكةم -1
 .دابِرَيذرَيتةوة

 (.زاناى ئايينى رَيثَيدراو كة طرَيبةستى هاوسةرى بؤ موسَلمانان بكات :رَيثَيدراوى شةرعى)

هــةروةو لــة دةقــة عةرةبيةكــةدا ( زانــاى ئــايينى)بــة ( ثيــاوى ئــايينى)واتــة طــؤِرينى دةســتةواذةى 
 (.تةاَلق)هاتووة، وة هةروةها البردنى وشةى 

 .ليذنة هيض تَيبينيةكى لةسةر نية: مادةى دووةم  -2
 :نة تَيبينى لةسةر ئةم خااَلنة هةيةليذ: مادةى سَييةم -3

 .خاَلى دووةم بةم شَيوةية دابرَيذرَيتةوة/ د

 (.ساَل كةمرت نةبَيت( 25)ثَيويستة خَيزاندار بَيت و تةمةنيشى لة )

 .بةم شَيوةية دابرَيذريَتةوة: خاَلى سَييةم/ ب    
 .   وبةر حوكم نةدرابَيتوئابِر ثَيويستة ذياننامةى باش بَيت و بة تاوانَيكى ئةنقةست يان كةتنَيكى-3

 :هةردوو خاَلى ثَينجةم و شةشةم لَيك بدرَيت و بكرَيت بة يةو خاَل بةم شَيوةيةى خوارةوة/ ج
بروانامةى بةكالؤريؤس يان ديبلؤم لة زانستى شةرعى يان شتى يةكسان بةوانى بة دةست هَينابَيـت، وة لـة   )

 (. راوى زانستى قبوَل دةكرَيتدةرةوةى سةنتةرى شارةكاندا مؤَلةتى يةكسان ك
 (.لة خولَيكى شياندندا)بطؤِردرَيت بة ( خولَيكدا)دةستةواذةى لة (: كة دةبَيتة شةشةم)خاَلى حةوتةم / د
 .ليذنة هيض تَيبينيةكى نية( كة دةبَيتة حةوتةم)خاَلةكانى يةكةم و ضوارةم و هةشتةم / ه
 :خاَلةكانى هةية ئةم تَيبينيانةى خوارةوة لةسةر: مادةى ضوارةم -4

ــةم / د ــاَلى يةك ــةى : خ ــةمانى)وش ــة  ( ن ــت ب ــةبوونى)بطؤِردرَي ــةى  (ن ــى وش ــاد كردن ــتى)، وة زي ــة ( تةندروس ل
 :كؤتاييداو بةم شَيوةية دابرَيذرَيتةوة
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لَيكؤَلينةوة لة داواكارانى هاوسةرى بكات و داواشيان َ  بكـات بةلطةنامـةى فـةرمى ثَيشـكةش بكـةن، وة      ) ـ 1
 (.نةبوونى رَيطرى شةرعى و ياسايى و تةندروستى دَلنيا بَي لة

 .ليذنة راى واية كة خاَلى سَييةم زيادة، وة ثَيويستة البربَيت، ضونكة لة خاَلى ضوارةمدا هاو ماناى هةية/ ب
 :بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة(: كة دةبَيتة خاَلى ضوارةم)خاَلى ثَينجةم / ج
 (.ةستى هاوسةرى تا ثلة سَيى خزمةكانى خؤى ئةجنام بداترَيثَيدراوى شةرعى بؤى نية طرَيب)ـ 4
 (.سةرثةرشتى شةرعى)بطؤردرَيت بة ( وةلييايةتى)وشةى (: كة دةبَيتة هةشتةم)خاَلى نؤيةم / د
 .ليذنة تَيبينى لةسةر نية( دووةم و شةشةم و حةوتةم و هةشتةم و دةيةم)خاَلةكانى / ه
 .نيةليذنة تَيبينى لةسةر : ـ مادةى ثَينجةم5
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات كة: ـ مادةى شةشةم2

 :خاَلى يةكةم بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة/ د
ليذنةكة لـة اليـةن سـةرؤكى ئةجنومـةنى دادوةرييـةوة ثَيـك دةهَينرَيـت بـة سـةرؤكايةتى دادوةرَيـك لـة            )ـ 1

ئايينى كانديـدى دةكـات و    دادطاى تةميز و ئةندامَيتى بةرَيوةبةرَيكى طشتى كة وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى
نوَينةرَيك لة هةريةو لة كؤليذى زانستة ئيسنميةكان و يةكَيتى زانايانى ئايينى ئيسنمى، كة بة النى كةم 
هةَلطرى بِروانامةى بةرايى زانكؤ بن لة زانستى شةرعيدا، وة راذةى كردةنييان هـةبَيت كـة لـة حـةوت سـاَل      

 (. كةمرت نةبَيت
 .ة تَيبينى لةسةر نيةليذن: خاَلى دووةم/ ب
تانـة  )زياد بكرَيت بؤ وشةى ( رؤذ لة كاتى ئاطادار كردنةوة وة 15بؤ ماوةى )دةستةواذةى : خاَلى سَييةم/ ج

 (.لَيدان
 (.ضوار ساَلة)بكرَيت بة ( سَي ساَلة)ليذنة راى واية : خاَلى ضوارةم/ د

 :ليذنة راى واية: مادةى حةوتةم
 .نية تَيبينى لةسةر: خاَلى يةكةم/ د

 .البربَيت( لة دادطاكانةوة)وشةى : خاَلى دووةم/ ب
 .البربَيت( لة رَيى دادطاكانةوة)دةستةواذةى : خاَلى سَييةم/ ج
 .تَيبينى لةسةر نية: خاَلى ضوارةم/ د
 .تَيبينى لةسةر نية: ـ مادةى هةشتةم8
 : ـ مادةى نؤيةم9
 .تَيبينى لةسةر نية: خا  يةكةم و دووةم/ د 

 (.ثَيويستة لةسةريان)بكرَيتة ( بؤيان هةية)وشةى : سَييةم لة خا / ب
ليذنة ثَيشـنياز دةكـات كـة هـةردوو خـاَلى مادةكـة بكرَيتـة يـةو و مادةكـة بـةم شـَيوةية            : ـ مادةى دةيةم11

 .دابرَيذرَيتةوة
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راوةوة سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى بؤى هةية كرَيى ئةجنامدانى طرَيبةست لة اليةن رَيثَيـد : مادةى دةيةم)
 (.ديار بكات، وة بة طوَيرةى رةوشي ئابوورى بِريار لة بارةى زياد كردن يان كةمكردنةوةى بدات

 :مادةى يازدةهةم
ــة زيــادةو ثَيويســتة البربَيــت، ضــونكة دادطــا مامةَلــة لةطــةَل    : خــاَلى يةكــةم/ د ليذنــة راى وايــة كــة ئــةم خاَل

 .طرَيبةستى تر ناكات جطة لة رَيثَيدراوى شةرعى
 .تَيبينى لةسةر نية: خاَلى دووةم/ ب

تا كاتى دامةزرانـدنى رَيثَيـدراوَيكى تـر    )ئةم رستةية بؤ كؤتايى مادةكة زياد بكرَيت : ـ مادةى دوازدةهةم12
 (.لة شوَينةكةيدا

 .ليذنة هيض تَيبينيةكى لةسةريان نية: ـ مادةى سَيزةهةم و ضواردةهةم13
 .نية ليذنة تَيبينى لةسةر: ـ هؤيةكانى دةرضون14

بفةرمون بـؤ ئاطـادارى و ئةسـَلى ثرؤذةكـة و راى ليذنةكـةمان لـةم بارةيـةوة خبرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمان بـؤ            
 .طفتوطؤ كردن لةسةرى و دةربِرينى راى طوجناو لة بارةيةوة و دةنطدان لةسةرى

 ....قديرمانةلةطةل رَيزو ت  
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

ســوثاس، بــةِرَيزان دواي ئــةوةي كــة هــةموومان طوَيمــان لةخوَيندنــةوةي هــةردوو ِراثؤرتةكــة بــوو، ِراثــؤرتي 
ليذنةي ياسايي و ِراثؤرتي ليذنةي ئةوقاف، بةئاشكرا دةردةكةوَيت كـة دوو بؤضـووني جيـاواز هةيـة لةسـةر      

ي خـؤي بكـات، ثَيمـان باشـة كـة بـؤ       ئةم مةسةلةية، بؤ ئةوةي هةريةكَيك لةو اليةنانة بتوانَيت ديفا  لـةِرةئ 
كةس قسة بكات، ثاشان دةخيةينةوة بةردةمي جةنابتان بؤ ئةوةي يةكنيي بكةينةوة، ئَيستا  3هةر ِرةئيةو 

بةشري خةلي ، صـباح  )كةس كة ديفا  لةِراثؤرتةكةي ليذنةي ئةوقاف بكةن، تكاية با دةستيان بَلند بكةن، 3
ــي  ــد وةرت ــةرزجني، ا  ــي كةلة( ب ــم   ئةوانةش ــان بنووس ــا ناوي ــايني ب ــةي ياس ــؤرتي ليذن ــنم )طــةَل ِراث عبدالس

 .دكتؤر بةشري فةرموو( بةرواري، طةشة دارا، برهان رشيد
 
 

 :بةشري خلي  تؤفيق. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اي بـاري  ِراسـتة كـة ئَيمـة ياسـ    : يةكـةم : ئَيمة ثَيمان واية ئةم ثِرؤذة ياساية ثَيويستة لةبةر ضـةند هؤكارَيـك  
، يــةكَيك لــةماددةكاني ئــةو ياســاية دةَلَيــت، نابَيــت 2119لةســاَلي (15)كةســيمان هــةمواركردةوة بــة ذمــارة

طرَيبةسيت هاوسةرطريي لةدةرةوةي دادطا بكرَيت، هةروةها سزاشي دانـاوة بـؤ ئةوانـةي كـة ئـةجنامي دةدةن،      
ئــةجنام دةدرَيــت، ئةجنامدانةكةشــي   بــةآلم تــا ئَيســتا ســةير دةكــةين ئــةم هاوســةرطرييية لــةدةرةوةي دادطــا  

ــةوةي         ــةر ئ ــدرَين، لةب ــزا ب ــة س ــةم ك ــرة داوا ناك ــن لَي ــةدراوة، م ــيش ن ــزاي كةس ــتا س ــا ئَيس ــة، وة ت بةردةوام
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ئةجنامــداني هاوســةرطريي الي مامؤســتايةكي ئــاينيي لةاليــةن شــةرعةوة حــةتا لةاليــةن ياساشــةوة، ئةطــةر    
ة، بـةآلم مـن ئـةوة دةَلـَيم كـةمادام ئـةو دياردةيـة هـةر         دخولةكة هـةبوو دةضـَيتة بـواري جَيبـةجَي كردنـةو     

بةردةوامة وة كؤمةَلطاي ئَيمةش كؤمةَلطايةكي موسـوَلمانة، كؤمةَلطايةكـة ئـايني ثـةيِرةو دةكـات، بةتايبـةتي       
ياسـاي تـريش دةربكـةين، كـة بَلـَيني نابَيـت خـةَلك لـةدةرةوةي         ( 11)لةمةسةلةي باري كةسيدا، بؤية ئَيمة 

ين بكات، ئةوة ئةم خةَلكة هةر دةيكات، مادام هـةر دةيكـات، بـؤ ئـةوةي بـوار بـةجَي نـةهَيَلَيت        دادطا مارة بِر
ــة           ــة لةوانةي ــةالوة ك ــةناوي م ــةرعةوة، ب ــاي ش ــةناوي زان ــانَيك كةب ــةثَيش كةس ــةهَيَلني ل ــةجَي ن ــةجال ب م

نـني بـؤ مـارةبِرين،    هةندَيكيشيان هةر مةال نني، لةوانةية ئيمام نةبن لةوانةية ثَيش نوَيذ نةبن، موئةهةل 
ئَيمــة تةماشــا دةكــةين لــةزؤر شــوَيندا مــارة دةبــِرن، ئــةو مــارة بِرينــةي كةلةاليــةن كةســانَيكي نةشــياوةوة    
دةكرَيـت زؤرجار تووشي كَيشةو طرفيت كؤمةآليةتيمان دةكـات، ئـةو حاَلةتانـةي كةمنـداَل مـارة دةكـات، يـان        

ةكـات، يـان مارةبِرينَيـك كـة بةثَيضـةوانةي ياسـاو شـةر         لةناو بَيشكةدا كض مارة دةكات، يان ذن بةذن مارة د
دةكات، ئةوانة لةاليةن خةَلكانَيكي نةشياوةوة ئةجنام دةدرَين نةو لةاليةن مامؤستايةكي تةواو، لةبةر ئةوة 

هةبَيـــت بــؤ ئــةوةي بــةثَيي ياســاو شــةر  ( مــأذون الشــرعي)تــا ئَيمــة ِرَيطــا بطــرين لــةو دياردةيــة، ثَيويســتة 
ئَيمة لةكاتي ثةيوةنديكردمنان بةزؤربةي دادوةراني دادطاي باري كةسـي،  : ؤي بكات، خاَلي دووةمكارةكاني خ

هةروةها لةطةَل مةجلسي شورادا، بؤمـان ِروون بوةتـةوة كـة بةِراسـيت قةرةباَلغيـةكي زؤر لةسـةر مةسـةلةي        
زةختةش لةسةر دادطا، مارةبِرين هةية، بةتايبةتي لةثاش دةرضووني سولفةي زةواج، بؤ كةمكردنةوةي ئةو 

ثَيويستة ئةم ثِرؤذة ياساية جَيبةجَي بكرَيت، خاَلَيكي تريش ئةوةية، ئةم ثـِرؤذة ياسـاية بـةهيض شـَيوةيةو     
ش نيـة، بـةَلكو   2111ي سـاَلي  (8)نيـة، هـةروةها دذي ياسـاي ذمـارة     2119ي سـاَلي  (15)دذي ياساي ذمارة

وة فاكتةرَيكة بؤ زياتر جَيبةجَيكردني ئةم دوو ياساية،  ئَيمة واي دةبينني كة ئةمة عاميلَيكي يارمةتيدةرة،
، بؤية ئَيمة داوا دةكةين، بةِراسيت داوا دةكةين كة 2111ي ساَلي (8)و ياساي ذمارة( 15)واتة ياساي ذمارة 

ئةمة بكرَيت، وة زؤر لةكَيشةي كؤمةآليةتيمان لة كؤَل دةكاتةوة، لةثاشان تةماشـا دةكـةين لـةزؤر لـة وآلتـان      
شتة كراوة، نةجاحةتيشي هَيناوة، ئةوةتا لةئَيران هةية، لةمصر هةية، لةسوريا و لة ئوردن هةية، ئـةم   ئةم

ة لةضوارضــَيوةي ياســا كــار دةكــات، كــةس وا تَينــةطات ئةمــة مانــاي ئةوةيــة يــةعين ئــةوة ( مـأذون الشــرعي )
ي دادطا مارةبِرين دةكرَيت، ئةم لةدةرةوةي دادطا مارة بكرَيت، نةخَير ئةمة ئةصَلةن بؤ ئةوةية كة لةدةرةوة

ة بـؤ خـؤي   ( مأذون الشرعي)ياساية بؤ ئةوة دةردةضَيت تا لةدةرةوةي دادطا مارةبِرين نةكرَيت، ضونكة ئةم 
ثابةنـدة  ( مـأذون الشـرعي  )كار دةكـات، يـةو لـةماددةكان دةَلَيـت     ( 15)سةر بةدادطاية، لةزمين ياساي ذمارة 

، بؤيـة ئةمـة لـةدةرةوةي دادطـا نيـة، لـةدةرةوةي ياسـاي        (15)اساي ذمـارة لةهةموو كارةكانيدا بةماددةكاني ي
ش نيـــة، خـــاَلَيكي تـــريش هةيـــة، ئَيمـــة تةماشـــا دةكـــةين لـــة كوردســـتان بـــرا مةســـيحيةكان،  (15)ذمـــارة

ي خؤيان دةكةن، واتة لة كةنيسة ئةجنام دةدرَيـت،  (مأذون )ئيشوكارةكانيان لة باري كةسَييت عةينةن لةالي 
ة ( مــأذون)ن لــة مةحكةمــة بــؤ تةصــديق كردنةكــة، ئَيمــةش داواي ئةوةنــدةمان كــردووة، ئــةو تــةنها دةيبــة
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كارةكاني خؤي بكات، لةثاشان مةحكةمة تةصـديقي بكـات، بؤيـة ثَيمـان وايـة ئةمـة هـيض كَيشـةو طرفتَيكـي          
 .ياسايي نية، وة نابَيتة هؤي ئةوةي كة لةسولفةي زةواجيش بَيبةش بكرَيت، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . دبةِرَيز 

 .سوثاس، دكتؤر صباح، فةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةر ياسايةو كة دةربضـَيت لةثةرلـةمان ثَيويسـتة بـؤ ثِركردنـةوةي فـةراغَيكي تةشـريعي بَيــت، يـاخود بـؤ           

ةركَيشةيةكي تـر بَيـت، ثـَيم وايـة ئـةم ثـِرؤذة ياسـاية كـة هـاتووة،          ضارةسةري كَيشةيةكي كؤمةآليةتي يان ه
بةشَيك لةو كَيشانةي كة ثَيي دةوترَيت زةواجي دةرةوةي دادطا ضارةسةر ئةكات، تـةنزميي ئـةوة ئـةكات كـة     
ــةهلي         ــاني ئ ــان وكةس ــةالي دادوةرةك ــةن ب ــة، وة فيعل ــتا هةي ــة ئَيس ــَيوةي ك ــةو ش ــا زةواج ب ــةدةرةوةي دادط ل

يــان وايــة فيعلــةن كَيشــةيةو هةيــة، وة قــانوني ئــةحوالي شةخصــي و مــةحاكمي ئــةحوالي   ئيختيصــاث ثَي
شةخصي نةيتوانيوة ِرَيطة لةزةواجي دةرةوةي مةحكةمة بطرَيت، يةعين تةنانةت كةسانَيك كةزؤر ثابةندن 

ي بـــة مةســـائيلي قـــانوني، وة زؤر لـــةو بةِرَيزانـــةي كةئَيمـــة قســـةمان لةطـــةَل كـــردوون، وة ِرةنطـــة ِرةفـــز  
ثِرؤذةكةشيان كردبَيت، ئةَلَين بؤ خؤمان ثَيش مةحكةمة دةضني لةالي مةاليةكي ئاييين زةواجةكة ئةكةين 
بةشَيوةيةكي شةرعي، بةشَيك لةو زةواجةي كة لةمةحكةمةدا دةكرَيت شـروتة شـةرعيةكةي تَيـدا نيـة، كـة      

خـةمي هةيـة، لـة ئيجـراي شـكلي      بريتية لة ئريتيباتي ئيجاب و قبوَل لة عةقدةكةدا، يةعين هةندَي كةمتةر
عةقدي زةواجدا لة مةحكةمةكانـدا، بؤيـة لةِراسـتيدا ئـةبَيت ئَيمـة ثَيـداطريي بكـةين لـةبووني صـيغةيةكي          
شةرعي، بةآلم ئةو صيغة شةرعية ئةبَيت تَيك نةطريَيت، لةطةَل ئـةو ياسـايةي كـة لةوآلتـدا بـةركارةو كـاري       

ببَيت بةياسا ئـةتوانَيت بةشـَيكي زؤر لةوطريوطرفتانـةي كـة ثَيـي      ثَيدةكرَيت، بؤية ئةم ثِرؤذة ياساية ئةطةر 
دةوترَيت زةواجي دةرةوةي دادطا ضارةسةر بكات، لةاليةكي ترةوة ئَيمة لةِراستيدا ئيسـتيئناعان كـرد وةكـو    
لةِراثؤرتةكةدا هاتووة، بة كةسانَيك كة ئةهلي ئيختيصاصـن، بةكةسـانَيكة كـة شـارةزان وِرؤذانـة ِراسـتةوخؤ       

روباريان لة مةسئةلةي زةواجـدا هةيـة، ئـةوانيش ثَييـان بـاش بـووة كـة ئَيمـة صـيغةيةو بدؤزينـةوة بـؤ            كا
وةكو كاو دكتؤر بةشري باسي كرد، لةهةندَي وآلتدا وةكو تةجروبةيةكي باش ئـةم  ، (مأذون الشرعي)زةواجي

كاني باري كةسَييت هةيـة،  مةوزوعة هةية، هةندَيك لةو قةرةباَلغي ولةو ئةركة طرانةي كة لةسةرشاني دادطا
ضارةسةر دةكرَيت، ئةكرَيت ئَيمة بةم ياساية، جطة لة موعالةجـة  ( مأذون الشرعي)لةِرَيطةي بووني دائريةي 

كردنـي ئــةو كَيشـانة ئــةتوانني تةجرةبةيـةكي باشــيش ثَيشـكةش بكــةين، وة حةرةكـةتَيكي عيلمــيش لــةناو      
مـــأذون )ة ئةوانـــةي كـــة دةيانـــةوَيت بـــة بـــة  هـــةَلطراني بِروانامـــةي شـــةرعيدا دروســـت بكـــةين، ضـــونك 

ئةبَيت لةِرووي ياسايي و لةِرووي شةرعيةوة بةتةواوي تةئهي  بكرَين، وة دةورةيان بـؤ بكرَيــتةوة،   (الشرعي
ئةمة حةرةكةتَيكي عيلميـة لـةناو ئةوانـدا دروسـت دةبَيـت، وة جؤرَيـك لـةو ِرةهـا بـوون و ئينفينتـةي كـة            

َيت نةمَينَيت، بؤية بةِراسيت بـةدةركردني ئـةم ياسـاية ئَيمـة دةتـوانني كـارَيكي       ِرةنطة جاروبار بةرضاو بكةو
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باش ثَيشكةش بكةين، سةبارةت بةو موالحةزاتةي كة لةِراثؤرتي ليذنةي ياساييدا هاتبوو، كـة ئـةَلَيت ئةمـة    
بؤ ئةكرَيت،  ئةركَيك دةخاتة سةرشاني هاووآلتي، ضونكة ئَيستا خةَلك دةضَيت لة دادطا بةخؤِرايي عةقديان

بةآلم ئَيمة ئةتوانني ئةوة بةبري ئةو بةِرَيزانة  بهَينينةوة، كةلةطةَل ئةوةشدا لة دادطـا بةبـةالش يـاخود بـة     
ثارةيةكي زؤر ِرةمزي عةقـدي زةواج ئـةجنام دةدرَيـت، بـةآلم لةهـةمان كاتـدا زؤربـةي ئـةو خةَلكـة ئةضـَيت           

ات و ثـارةش دةدات بـة مامؤسـتا ئايينيةكـة، يـةعين      لةدةرةوة الي مامؤستايةكي ئـاييين عةقـدي زةواج ئـةك   
لةِراستيدا ئةمة نابَيت بةبةهانةيةكي بةهَيز بؤ ِرةد كردنةوةي ئةم ثِرؤذ ياسـاية، لةاليـةكي تريشـةوة بـاس     
ئةكات يةعين ترسي ئةوة هةية، كة ئةمة تةعاروزو تَيطرياني هةبَيت، لةطـةَل ئـةو ياسـايانةي كـة بـةركارن،      

كمدا لةكاتَيكدا كة ئَيمة دةزانـني كـة ئةمـة دةتوانَيـت ئةَلقةيـةو بَيـت بـؤ ثةيوةنديـةكي         لةطةَل كاري مةحا
 (مـأذون الشـرعية  )طورجوطؤَلرت لةنَيوان دادطاكاني باري كةسَييت و لةنَيوان جةماوةردا، يةعين ئـةم دائـريةي   

ن بَيت، كةواتة ئةو ترسةش بةثَيي ئةو زةوابتةي كة لة ياساكةدا هاتووة، ئةتوانَيت تةواوكةري كاري دادطاكا
لــة مةوزوعةكــةدا لــةئارادا نيــة، ديــارة ثاســاوي تــريش هةيــة، بــةثَيي ئــةو موالحةزاتــةي كــة هةيــة، ئَيمــة    
هيوادارين، بةم ياساية وة لةكاتي موناقةشةكردنيدا، ئةطةر موشـكيلةيةكي تَيـدا بَيـت ئـةتوانني ضارةسـةري      

بــاري كؤمةآليــةتي، بــة ِرةوشــي كؤمةآليــةتي ناكــات،  بكــةين، بؤيــة ِرةفــز كردنــي بــةِرةئي مــن خزمــةت بــة  
بةثَيضةوانةوة تةبةنا كردن وثةسةند كردني ئةبَيتـة مايـةي ئـةوةي كـة بةشـَيك لـة كَيشـةو طريوطرفتـةكان         

 .ضارةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، دكتؤر ئة ةد وةرتي، فةرموو
 (:وةرتي)ا د ابراهيم علي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من ثَيم باش بوو وةزيري ئةوقاف لَيـرة ئامـادة بوايـة، ضـونكة وةبـزامن وةزيـري ثةيوةنديـدارة لـةو         
 مةسةلةيةدا، ليذنةي ئةوقاف هةم ِراي وةزارةتي ئةوقافيان وةرطرتووة، هةم يةكَييت زانايان كة ثِرؤذةكةيان

) ناردووة، ثَيم باش بوو وةكو اليةني ثةيوةنديدار بانط بكراية، منيش ثشتيواني لةِراكاني هةردوو هاوكارم 
ــباح    ــري و دكتــؤر ص ــؤر بةش ــةموو      ( دكت ــة لةه ــةيةكي طرنط ــةي زةواج ثرؤس ــارة ثرؤس ــان دي ــةم، بَيطوم دةك

ي ئاييين شـان بةشـاني بـووني دادطـا     كؤمةَلطاكاندا، ئَيمة لةكؤمةَلطا ئيسنميةكاندا لة كؤنةوة خةَلك الي زانا
كة ئةجنامداني ثرؤسةي هاوسةرطريي لةدادطاكاندا ئةجنام دةدرَيـت، شان بةشاني ئةوةش خةَلكي ئَيمة لةالي 
زاناي ئاييين ذنـي مـارة بِريـوةو عةقـدي زةواجـي كـردووة، بـؤ ِرَيكخسـتين ئـةم اليةنـة طرنطـة لةكؤمـةَلطاي             

كراوة، واتة ثَيشكةش كردني ئةم ثِرؤذة ياساية خزمـةت بةِرَيكخسـتين    خؤماندا ئةم ثرؤذة ياساية ثَيشكةش
ــدي زةواج        ــئةلةي عةق ــة مةس ــووديان ل ــراث س ــانَيك خ ــة كةس ــدا، ِرةنط ــةزؤر حاَلةت ــة ل ــات ك ــوارة دةك ــةو ب ئ
وةرطرتبَيت، وةخةَلكانَيك كضي بضووكيان مارة كـردووة، يـان ذن بةذنـةو ئةوانـةي تـريش كـة هةيـة، لـةالي         

ييين بةشتَيكي خراث لةقةلَهةم دةدرَيت، هةم لـة ِرووي ياسايشـةوة قةدةغـةكراون، بـؤ ِرَيطـا طـرتن       زاناياني ئا
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لةو كارة البةالييانة، وة بؤ ِرَيكخستين ئةو بوارة طرنطة لةكؤمةَلطاي خؤماندا ثـَيم وايـة ئـةو ثـرؤذة ياسـاية      
ةسـةر بكرَيـت، لةطـةَل ئةوةشـدا     باشة، بؤية منيش ثشتيواني لَي دةكةم، كة موناقةشـة بكرَيـت وطفتوطـؤي ل   

ديارة هةم ِراي وةزارةتي ئـةوقايف لةطةَلـة هـةم يـةكَييت زانايـانيش، كـة ثيشـتيواني لـة ثر ٍِؤذةكـة دةكـةن، وة           
زؤرَيك لة دادوةرةكانيش ثشتيواني لَيدةكةن، لةطةَل ئةوةي كـة لةدادطاكانـدا زؤرَيـك ئـةم ثرؤسـةية ئـةجنام       

َيكخستين ئةو بـوارة دةكـات، لةطـةَل ئـةوةدا ِراسـتة هاوكـارامن لةليذنـةي        دةدةن، ثَيم واية ئةمة خزمةت بةِر
ياسايي كة من تةحـةفوزم لةسـةر ئـةو خاآلنـة هـةبووة كةبووةتـة هـؤي ِرةد كردنـةوةي ئـةم ياسـاية، بـةآلم            
لةطةَل ئةوةشدا لةبةرامبةريدا ليذنةي ئةوقاف هةندَي ثاساوي تريـان هَيناوةتـةوة، كـة ئةمـة ئةبَيتـة هـؤي       

كخستين ئةو جانيبة طرنطـة ئةبَيتـة هـؤي حـةل كردنـي كؤمـةَلَيك لـة طريوطـرفيت ياسـايي وكؤمةآليـةتي           ِرَي
لةوانــة دانــاني ســنوورَيك بــؤ ئــةو كةســانةي كــة موئةهــةل نــني بــؤ ئةجنامــداني عةقــدي زةواج لــةدةرةوةي 

قدي زةواجدا، بؤيـة  دادطاكاندا، هةروةها بؤ دةستةبةركردني مافة شةرعي و ياساييةكاني ئافرةت لةكاتي عة
من ثَيم واية ئةمة لةخزمةتي ئافرةتداية بةدةرةجةي يةكةم كة زؤرجـار دةبَيتـة هـؤي ضةوسـاندنةوة يـان      
زوَلم كردن لة ئافرةت لةالي خةَلكانَيكةوة كة عةقدي زةواج دةكةن، ِرةنطة مةرجةكاني ئةجنامداني عةقدي 

ي زاناي ئاييين ئةجنامي دةدةن، ضونكة مةرج نية هةر زةواجيشي تَيدا نةبَيت كة لةدةرةوةي دادطاكان بةناو
كةسَيك عةقدي زةواجي ئةجنامدا شياو بَيت، شايستة بَيت لةِرووي شـةرعيةوة، بؤيـة ثةسـةند كردنـي ئـةو      
ياساية ِرةنطة زياتر خزمةت بة خوشكان و دايكامنان بكات، بؤية من ثشـتيواني لـة ثرٍِِؤذةكـة دةكـةم، ئةطـةر      

 .كة موناقةشة بكرَيت وثةسةند بكرَيت، زؤر سوثاسبكرَيت داوا دةكةم 
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

زؤر ســوثاس، ئَيســتا ئةوانــةي كــة ثشــتيوانيان لــةثر ؤذة ياســاكة كــرد قســةي خؤيــان كــرد، نــؤرة دَيتــة ســةر  
 .ئةوانةي كة دةيانةوَيت ِرةدي بكةنةوة، كاو عبدالسنم فةرموو

 :صديق مصطفىَيز عبدالسنم بةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرؤسةي هاوسةرطريي و ثَيكهَيناني خَيزان دوو اليةني سةرةكي هةية، اليةنَيك ياسايية، لةِرووي ِرَيكخسـتين  
ئيشوكارو ثةيوةندي و مريات وئةو اليةنةوة، كة ثَيويستة لةدةزطايةكي فةرمي بكرَيت تاوةكو وةسـيقةيةكي  

كار بهَيندرَيت، بؤيةش ياساكاني ئَيمة زؤربةيان جةخت لةسـةر مةسـةلةي زةواج لـةدادطا دةكـةن،     فةرمي بة
بةآلم ئةم ثرؤسةية اليـةنَيكي تـري هةيـة ئـةويش اليـةني كؤمةآليةتيـة، شـةرعيةت دان بـة ثةيوةنديـةكي          

م كؤمةَلطايــة تايبــةت لــةنَيوان دوو كــةس كــةنَيرو مَينــة، بــؤ ئــةوةي مةســئةلةي منــداَل هَينــان بــؤ نــاو ئــة   
شـةرعيةتي ثــَي بـدرَيت، وة ئةمــة لــة مَيـذووي بةشــةريةت ِرَيكخـراوة بــة كلتــور، بةياسـا، بــة موئةسةســاتي      
فةرمي ِرَيك نةخراوة، بةرزترين تومخي كلتور كة خؤي لةو مةوزوعة داوة ئايينة، بؤية بـةِرةئي مـن ئَيمـة    

كَيكيان لـةجياتي ئـةوي تريـان تـةفزي  بكـةين      بَيني ئةم هةردوو اليةنةي ئةم ثرؤسةية تَيكةآلو بكةين، يـة 
ئةوة هةَلةيةكي طـةورة دةكـةين، بةشـةر هةميشـة ثةيوةندييـةكي لةطـةَل دةوَلـةت هـةبوو لةاليـةكي تـرةوة           
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ثةيوةندي لةطةَل كؤمـةَلطاي خـؤي هـةبوو بةتايبـةتي بـةخواي خـؤي، لـةِرَيطاي تـةدةيووني و مـةوقيفي لـة           
بـةواجيب   هـةبَيت يـان نـةبَيت خـةَلكانَيك هـةن     ( مأذون)وام دةبَيت، ئايني، لةم ثرؤسةيةش ئةوة هةر بةردة

خؤيــاني دةزانــن ديانــةت وداب ونــةرَييت خــؤي بةكــةم ئــةزانَيت، ئةطــةر ثــةنا نــةبات بــؤ ئــةو ِرَيطايــة كــة      
كلتورةكةي بؤي داناوة، ئةويش مةالية، دةوَلةتيش ئيلتيزاماتي خـؤي هةيـة بةرامبـةر بةخـةَلك، بؤيـة ئـةم       

ةي ئةو ثرؤسةية تةسةور دةكةم وا ئةكات كة ئَيمة لةيةكرتي تَيبطةين، ئةوانةي كة ئةم ياساية بة تَيِروانين
موجب دةزانن و ئةوانةشي كة بةموجيب نازانن، بؤ؟، ئةطةر تةماشا بكةين ثرؤسةيةو دةكرَيت لـةدةرةوةي  

ةبــت و ِرةبتــة، ئَيمــة دادطــا ئــةويش ثرؤســة كؤمةآليةتيةكةيــة، كــة وةكــو كؤمةَلطايــة، نــةوةو دةوَلــةت بــة ز
شةرعيةت دةدةين بةو ثرؤسةية، ئةيكةينـة جَيطـر بـؤ ثرؤسـة ئيدارييةكـةي كـة دةوَلـةت ثَيويسـتيةتي، وة         
لةزؤر ياساش ناوي هاتووة، واتة ئةو كاتـة زؤربـةي زؤري مةرجـةكان بـؤ ئةوانـةي كـة متـزوجن بـؤ ئـةوةي          

طةيـةكي دادطاييـان نيـة، ئـين ئـةوةي كـة       بضن سوود وةربطرن لةزؤر شت لةمانـة تـةتبيق نـابن، ضـونكة بةلَ    
زةواجي لةسةر دةسيت ِرَيطة ثَيدراوةكة كردبَي كة جارَيكي تر بردية دادطا تاكو تةصديق بكرَيـت و بةَلطـةي   

ئةمة هةوَلَيكة بؤ ئيلغائي دةوري مةحكةمة، بةآلم تَيكداني سيسـتةمة  : ِرةعي هةبَيت، ئةمة يةكةم، دووةم
وا ئـةكات ثـةنا بردنـي    ( مـأذون الشـرعي  )ئةطةر ئَيمة تةسةور بكةين زةواج لة ِرَيطـاي  : ِرَيكخراوةكة، سَييةم

خةَلك بؤ زةواج لـةدةرةوةي مةحكةمـة ِرَيطـاي لـَي دةطريـت، مـن مـزطَيين دةدةمـة هـةموو خـةَلك، نـةخَير،            
سانةي ئةكرَيت وةكو ئَيستا ضؤن سةيري مةحكةمة دةكرَيت، واتة ئةو كة( مأذون الشرعي)ضونكة تةماشاي 

كة تةسةور دةكةن كة دينيـان كامـ  نابَيـت، ئةطـةر لةِرَيطـةي مةاليـةو بةشـَيوةي بـاوو و باثريامنـان زةواج          
ئـةم كـارة دةكـةن، كـة      (مـأذون الشـرعي  )نةكةين هةميشة ئةضن لةباتي ئةوةي بَينة مةحكةمة، دَين لـةالي  

لـةالي مـةالش ئةمـة دةكـةن، ضـونكة       خةَلكي تةسةور دةكةن ئةمة بؤ بةَلطةكانة، بةآلم بـاوةِر بكـةن ئةضـن   
ئةوةية كة لةدةرةوةي دادطا : مةال الي ئةوان ئةساسة، بؤية هؤيةكاني سةرةكي دةركردني ئةم ياساية يةكةم

ئةكرَيت و ئيعرتايف ثَي ناكرَيت، من ئةوة بةشتَيكي تةبيعي دةزامن لةبةر ئـةو هؤيـةي كةسـةرةتا ومت، ئةمـة     
ةوي تريش ئيلتيزامة بةشةريعةت وعوريف خؤي، من تةسـةور دةكـةم ئَيمـة    ئيلتيزامي ئينسانة بةدةوَلةت، ئ

بؤمان نية ِرَيطا بطرين لةوةي كة خةَلك ثةنا بةرَيت بؤ مةالو زةواج بكـات، بـةآلم وةكـو ياسـا وةكـو دةوَلـةت       
سـاي  ئَيمة داخوازميان هةية لةو خةَلكة، ئةتةوَي ئيعرتافت ثـَي بكـةم كـة تـؤ متزوجـي ئةمـة ِرَيطاكةيـة بةيا       

عةمةليةكـة ناطؤِرَيـت، ئـةوة بـةِرةئي مـن، بـةآلم ئَيمـة ئةطـةر         ( مـأذون الشـرعي  )من، واتة بوون و نةبووني 
ئةمةمان كرد وةكو ومت ئيلغاي دةوري مةحكةمةية، كَيشةيةكي ياسـايي دوورودرَيـذمان بـؤ دروسـت ئـةكات،      

ةوة وةرةقةيـةكي ِرةعيـان ثَييـة،    وةخؤيان زةرةرمةند دةبن ئةوانةي كةوا تةسةور دةكـةن لـةِرَيطاي مـةال ئـ    
ئةم ياساية بريؤقراتيـةكي زيـادو مةسـرةفَيكي زيـاد     : ضونكة دةبَيت ياساكان هةمووي هةموار بكرَيت، دووةم

دةخاتة سةر حكومةت، تةعينيان بكةو ئةجنومةني بؤ دابيَن وِرَيطايةكي تر دابيَن، وة هةمووشي لةدةرةوةي 
نكة ئــةم ســيفةتةي هةيــة ئــةم ئةركــة ئــةكات، بــةآلم ئــةوي تــر          موئةسةســاتة، ئيتيفاقَيكــة تــةنها ضــو    

مةحكةمةيةو ئصولي خؤي هةية، بؤية بةِرةئي من هيض ِرَيطـري نيـة لـةوةي كـة خـةَلك ثـةنا ببـات لةسـةر         
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دةسيت زانايةكي ئاييين زةواج بكات، ياساكان كة دةرضوون بؤ تةنزميي عينقةتة لةطةَل دةوَلـةت، ئـةوي تـر    
َل ئاييين خؤي وكؤمةَلطا زةبيت كردووة، ئةوة هيض موشكيلةيةكمان  نية، يةو شيت تر عينقةتي خؤي لةطة

هةية، كة طوايـة وةكـو بيسـتم ئـةو شـَيوازةي هاوسـةرطريي لـة مةحكةمـة طوايـة لـةدةرةوةي شـةرعة، ئـةوة             
ضـونكة  ناكرَيت قبوَلي بكةين، هيض نةبَيت ئةطةر كةس قسة نةكات، ئةبَيت ئـةم ثةرلةمانـة قبـوَلي نـةكات،     

لةبنةماي ئةساسي ياساي ئَيمة نابَيـت ئَيمـة دةرةوةي شـةر  بـني، ئةطـةر فيعلـةن وايـة لـةدةرةوةي شـةرعة          
ليذنةي ئةوقاف باشرتين ليذنةية بضَيت لةوَي بانطيان بكـات، لةطـةَل مةجلسـي قـةزا دابنيشـَيت وبَلَيـت لـةو        

ئةوةيـة، بـةآلم مـن تةسـةور دةكـةم كـة       ِروةوة دذي شةرعة تا بةم شَيوةية زةواج بكرَيت، ضونكة هةدةفيش 
هيض شتَيك دذي شةر  نية، بةتايبةتي لة زةواج، هةدةيف سةرةكي لة زةواج ئيشهارة كـة دوو شـاهيد هـةبَيت    
ئيرت ئةوي تر شكلياتة، لةئيسنم خواي طةورة لةئاييندا ئةوةندةي ئاسان كردووة كـة نيـةت و حيكمـةت لـة     

ة كـة ثةيوةندييـةو دةكـةن لةطـةَل     َيت خةَلك بزانن ئـةم كـض و كـورِ   تةشريعة دينيةكة ئةساسة، واتة دةمةو
يةكرتي، كة لةطةَل يةكرتي دةخةون شةرعية، ضونكة زةواجيان كردووة، ئينجـا بـةض شـَيوةيةو بَيـت، بؤيـة      
ئةطةر ِراستةو دذي شةرعة فيعلةن ئةوانةي كـة لـةمن باشـرت لـة شـةر  دةزانـن ئـةوة نابَيـت قبـوَلي بكـةن،           

انة مةحكةمة هةية و دروسيت دةكةن، ئةطةر خينف لةسةر شـَيوازة ئـةوة موختةليفـة ئيسـنم     ئةوكاتة ئاس
: ئةمــة هـيض نـاطؤِرت لــة مـةوزوعي ثــةنا بردنـة دةرةوةي ئَيمــة، دووةم    : يةكـةم تَييـدا، بؤيـة مــن تةسـةور دةكــةم    

: لغــا ئــةبن، ضــوارةمقةوانينــةكان هــةمووي ئي: ئيلغــائي مةحكةمةيــةو دةكــات وهــي مةنزومةيــةكي ئاســايي، ســَييةم
: خةَلكةكة ئازادة بؤ بضني ِرَيطايةو دابنَيني با بضَيت مومارةسةي ديين خـؤي بكـات، شةشـةم   : بارطرانييةكة، ثَينجةم

يش هةبَيت هةر خةَلكةكة ئةضنة الي مةال ئيشةكةيان دةكةن، بؤيـة تةسـةور دةكـةم ياسـاكة     (مأذون)تةسةور دةكةم
ش حةل ناكات، هيض فةراغي ياساييمان نية، بـةو شـَيوةية كَيشـةيةكيش ئةطـةر     هيض ثَيويست ناكات و هيض كَيشةيةك

 .هةبَيت هيض حةل نةكراوة، زؤر سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، طةشة خان، فةرموو
 :بةِرَيز طةشة دارا جنل حةفيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وردة هةنطاو دةنَيني بـةرةو ئـةوةي كـة ثةيوةندييـة كؤمةآليةتيـةكامنان بةياسـايي بكـةين         ديارة ئَيمة وردة

وهةوَلي بة موئةسةسة كردني دامودةزطاكان دةدةين، بـةآلم سـةير دةكـةين ئـةم ثـِرؤذة ياسـاية ثَيضـةوانةي        
كخـراوة ئةيـدات   ثرةنسيثي جياكردنةوةي دةسةآلتةكانة لةيةكرت، دةسةآلتي دامودةزطايةكي تر كة بةياسا ِرَي

بــة دامودةزطايــةكي تــر و ئــةو دامودةزطايــة دروســت ئــةكات وةكــو بــةِرَيزان ئيشــارةتيان ثَيــدا كــة دةبَيتــة     
بارطرانيةكي زؤر بؤ سةر هاووآلتيان وِرؤتينَيكي زؤر و مةسروفات لةسةر حكومةتيش زياد دةكات، من وةكو 

ام ثةرلةمانَيكيش ثَيم واية دةبَيت ئـةم ياسـاية   سةرؤكي ليذنةي بةرطري لةمايف ئافرةت هةروةها وةكو ئةند
ِرةد بكةينةوة، لةبةر ئةم هؤيانة، بةِراسيت ئَيمة هةموومان دةزانني كة ياساي باري كةسَييت كـة طرَيبةسـيت   
هاوســةرطريي ِرَيكخســتووة، بةطشــيت ياســاكاني عَيراقــي موســتةميدة لةئــةحكامي شــةرعي ئــاييين ئيســنم و  
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كــة ئَيمــة ئــةمِرؤ قســةي لةســةر دةكــةين، كةواتــة ئــةو ِروكنانــةي كــة لــة عةقــدي    بةتايبــةتي ئــةم ياســاية 
زةواجَيكي صةحيحدا هةية لة ئةحكامي شةرعي ئيسنميدا دةقاو دةق دانراوة لة ياساي باري كةسيدا، واتة 
ئةو عةقـدة زةواجـةي كـة لـة مةحكةمـة دةكرَيـت شـةرعية، ئَيمـة فـةراغَيكي شـةرعيمان نيـة، بـَي لـةوةش              

ــاك ــتةي        ياس ــةو طرَيبةس ــةوةش ئ ــراوة، ئ ــةريع دان ــريادةي موش ــة ئ ــة ب ــايةكي مةوزوعي ــة ياس ــة، ك ةمان هةي
ِرَيكخستووة، ِرؤذانة لةدادطاكان دةيان طرَيبةسيت هاوسةرطريي دةبةسرتَيت، هةروةكو لة دةستوريشدا هـاتووة  

جَيطريةكـاني ئـاييين    لة فةقةرةي يةكةم، كة دةَلَيت نابَيـت هـيض ياسـايةو ثَيضـةوانةي حوكمـة      2لةماددةي 
ئيسنم بَيت، لةبةر ئةوة تكاية دواي ئةمة ئيرت بة ِرةفـز بَيـت يـان بةهـةر شـَيوةيةو بَيـت، تةفسـريي هةَلـة         
نةكرَيت بؤ ئةوةي كة ئَيمة ِرةدي ئةم ياساية دةكةينةوة، ئَيمـة دذي بنـةماكاني ئـاييين ئيسـنم نـني، ئَيمـة       

سـيت لـةو ِروانطةيـةوة كـة ئةمـة ِرؤتـني زيـاد دةكـات بـؤ خـةَلك وة           خةَلكي ئةم كؤمةَلطة موسوَلمانةين، بةِرا
بارطراني زياد دةكات، ئةو هؤكارة ياساييانةمشان بةدةستةوةية بؤية ئَيمة دةَلَيني ِرةد بكرَيتةوة، بـَي لـةوةي   

ذني كة ئَيمة هةنطاوي بامشان ناوة، بؤ منوونة هةمواركردني ياساي باري كةسَييت، كة باسي ئةوة ئةكات فرة
ــةِرَيطاي        ــي ل ــة فرةذن ــردن ل ــري ك ــونكة ِرَيط ــةوة، ض ــؤش ئــةكات بــؤ ئ ــا خ ــاية ِرَيط ــات، ئــةم ياس مةرجــدار بك
مةحكةمةي تايبةتةوة ئةبَيت، كة مةحكةمةي ئةحوالي شةخصية، لةكاتَيكدا كة ئَيمة هـةر ماوةيـةكي كـةم    

تـا ِرَيطـري بكـةين لـةمارة      لةمةوثَيش ياساي بةرةنطاربوونةوةي تووندوتيذي دذ بةخَيزامنان ثةسـةند كـرد،  
بِريين سةر بَيشكةو طةورة بة بضووو وذن بةذن و ئةو دياردانةي كةبوون بةحاَلةت ئَيستا تاِرادةيـةو ئَيمـة   
هاتني بةياسايةو قةدةغةمان كـرد، ئَيسـتا بةياسـايةكي تـر ِرَيطـاي بـة قةدةغةكراوةكـةي نـاو ياسـايةكي تـر           

نةي ياسايي نووسيويةتي من ثشتيواني تـةواوي لَيدةكـةم، كـةزؤر    بدةين، بَي لةوةي كة ئةو تةبريرانةي ليذ
لةمامةَلةكان ئـةو ياسـاي كـة خؤمـان ثةسـةندمان كـردووة، ثَيـداني سـولفةي هاوسـةرطريي، تـةنها ئـيش بـة             
عةقدي زةواجي مةحكةمةي ئةحوالي شةخصي دةكرَيت، هـةروةها مةسـةلةي سـولفةي عـةقارة، مةسـةلةي      

زؤر شت كة هةمووي داواي ئةو عةقدة موصةدةقانة ئةكات كـة لةمةحكةمـةي   مرياتة مةسةلةي نةفةقةية، 
ئةحوالي شةخصي كراوة، ئةو ِرايةي كـةثَيي وايـة كـة مـادام هـةر ئـةكرَيت بـا ئَيمـة لةثةرلـةمان ياسـاي بـؤ            
دةربكةين، باشة ضؤن ئةكرَيت ياسايةو ثَيضةوانةي حوكمَيك بَيت كة لةياسايةكي تـردا هةيـة دةري بكـةين    

ثةرلةمانة، بةِراسيت ئةمة ناياسايي ئةبَيت ئةطةر ئَيمة بيكةين، من ثشتطريي قسةكةي كـاو عبدالسـنم   لةم 
دةكةم، كة بةرٍَِِيز دكتؤر صباح باس لةوة دةكات خةلةلي شةرعي هةية لـةكاتي عةقـدي زةواجةكانـدا، ئَيمـة     

تةتبيق دةكرَيت لـة مةحاكمـدا،   وةكو ئةندامي ثةرلةمان، ئةركي ئَيمة ضية لةو ياسايانةي كة دةردةضَيت و 
ئايا ئةطةر خةلةل هةية ئَيمة ضؤن دةبَيت ِرَيطا بدةين ئةوة هـةبَيت، بةِراسـيت حـةق نيـة ئَيمـة لـة شـةئين        
مةحاكمي دادطاي باري كةسي كةم بكةينةوة، كةلةِرووي شةرعيةوة خةَلكاني شارةزاو ثسثؤِرن لة شةريعةتي 

ِرَيزي ئايني هيض كةمرت بن، يان كةمتةرخةم تر بن، يان كـةم زانـا تـر    ئيسنم، ثَيم وانية لة مامؤستاياني بة
بن، من لةبةر ئةم هؤكارانة و لةبةر بارطراني زياتري ماددي و لةِرووي ماندووبونةوة بؤ هاووآلتيـان، ئَيمـة   
هـةموو داواي ئـةوة دةكـةين كـة نةفـةقاتي تةشـغيلي كـةم بكةينـةوة، بـةس دةزطايـةكي تـازة دادةنـَيني، كــة             
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ةبَيتة هؤي زياد كردني نةفةقاتي تةشغيلي هةر لةبةر ئةم مةسةالنة من ثَيم واية ئةبَيت ئةم ياسـاية ِرةد  د
 .بكرَيتةوة، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو بورهان، فةرموو
 :بةِرَيز برهان رشيد حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تؤزَيك سةريح بني لة موناقةشةي ئةم مةشروعةي كـة ثَيشـكةش كـراوة، مـن ئةوةنـدةي ئـةم مةشـروعة        با 
دةبينم كة ثَيشكةش كراوة بؤ خزمةتي ضينَيكي ديـاريكراو ثَيشـكةش كـراوة، بـؤ خزمـةتي تـةواوي خـةَلك        

تر بَيــت بــؤ ثَيشــكةش نــةكراوة، مــن وام ِرائــةبيين كــة مةشــروعَيك بَيتــة ثةرلةمانــةوة بــؤ تةســهينتي زيــا  
ئينقــازي زيــاتري ئــةو طةجنانــة و ئــةو بَيوةذنانــةي كــة لةوآلتــدا وجوديــان هةيــة، نــةو بــؤ قورســكردن و     
طرانكردني مةوزوعةكة بَيت، خؤتان باش دةزانن ئةمة ثَيويست بةياسا ناكات، لةبةر ئةوةي هةموو كةسَيك 

دةضـَيتة دادطـا، بـةآلم تـؤ ئةطـةر ئـةم       بووة بـةعورف و عـادةت ثَيشـرت لـةالي مـةال ذن مـارة ئـةبِرَيت دواتـر         
ثارةيـةكي زيـاتر بـدات بـة مـةال، كـة ثَيويسـت بـةوة ناكـات كـة           : مةشروعةت هَينا ئةبَيت ئةو كةسة يةكـةم 

ساَلي تةواو كردبَي ئةبَيت، ئةوةش قـازي دةسـةآلتي شـةرعي هةيـة لةطـةَل دةسـةآلتة        18هةموو كةسَيك كة
مارةي برِبَيـت، لةبةشـيكي تـري ئـةو ثِرؤذةيـةدا باسـي ئـةوة ئـةكات         ياساييةكةيدا لة دادطا، بؤي هةية لةوَي 

بـاس لـة وجـودي وةلـي     : ضوونة الي مةالو دواتر بؤ دادطا، بؤ تةصديق كردني ئةو عةقدي زةواجـة، سـَييةم  
 2ساَلت تةواو كرد ثَيويستيت بةوةلي نية،  18ئةكات، جةنابتان ئةزانن لة ياساي باري كةسي عَيراقيدا كة 

سـاَليش هةنـدَيجار قـازي ئيزنـي ئـةدات كـة مـارةي برِبَيـت بـةبَي           17ةبةيت و بؤت مـارة دةبِرَيـت،   شاهيد د
ئةوةي بطةِرَييتةوة بؤ وةلـي، مـن ثـَيم بـاش بـوو ئـةم مةشـروعة، ئةطـةر مةشـروعةكة بـةو شـَيوةية بوايـة             

اشـرت بـوو، ثَينجـةم    تةسهينتي زياتري بؤ طةنج و بؤ خةَلك بواية يان ثِرؤذةيةكي زةواجي مـةدةني بوايـة ب  
شت دروست كردني فةرمانطةيةو لةسةر مةجلسي قةزا، سةرةِراي ئةوةي كة ضةندةها فةرمانبةري دةوَيت، 
كة وآلتان ئَيستا ئَيمة دةزانني ئةطةر نةوت نةبواية ئَيمةش وةكو هةموو ئةوروثا ئةزمـةي ماليمـان هـةبوو،    

ة فةرمانطة ناوَيكي طةورةية لةياسادا، فةرمانطةيةو تووشي ئةزمةي مالي ئةبووين، لَيرة فةرمانطةيةو، ئةو
دروست بكةيت و ميزانيةيةكي خاصي لةزمين ميزانيةي مةجلسي قةزا بؤ تةخصيب بكةيت، ئةمة لةطةَل 
سياسةتي مالي ئةمرٍِِؤدا ناطوجنَيت، كةسَيك كة ئـافرةتَيكي مـارة بـِري لـةالي مةاليـةو، دوايـي بضـَيتة دادطـا         

جرائاتة بكات، ثَيشرت هـةر عـورف بـووة، يـةعين ئةمـة لـةزيادة دةكرَيـت، خـةَلكَيكي عـام لَيـي           ئةوة بؤ ئةم هةموو ئي
سوودمةند نابَيـت، لةبةر ئةوة من بةش بةحاَلي خؤم ثشتطريي هةر ثِرؤذةيةو دةكةم كة بؤ زةواجـي مـةدةني بَيـت    

َي شت هاتووة لـة ياسـاي ئـةحوالي    يان بؤ تةسهينت بَيت، كة هةموو خةَلك ئيستيفادةي لَي بكات، نةو ئةوةي هةند
شةخصيدا عـينج كـراوة، ِرؤتينيشـي كـةمرت تَيدايـة، ئةمـة ِرؤتينـةكانيش زيـاتر ئـةكات، مـن وا هةسـت دةكـةم ئـةم              

 .ثِرؤذةية تةنها بؤ موستةفيدي ماددي جيهةتَيكة، نةو بؤ عامي خةَلك، بؤية ئةمة ِرةئي منة، سوثاس
 (:ري سةرؤكي ثةرلةمانجَيط) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
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 .ليذنةي ئةوقاف هيض ِراي ترتان هةية؟، كاو يةشار فةرموو
 :بةِرَيز يشار جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــؤديلَيكي ســةقةت بوايــة وةو ئــةو  (مــأذون الشــرعي)مــن تــةنها ثرســيارَيك دةكــةم، ئةطــةر ئــةو شــَيوازةي 

مليـؤن كةسـة،   (81)مليؤن كةسة، وآلتَيكي وةكو ئَيران(81)َيكي وةكو مصر بةِرَيزانة باسي لَيوة دةكةن، وآلت
مليــؤن كةســة، ضــؤن ضــةندين ســاَلة بــةم شــَيوازة بــةِرَيوة دةضــن؟، كــة وآلتــي     (81)وآلتَيكــي وةكــو توركيــا 

 .موسوَلمانيشة وةكو ئَيمة، ئةطةر ئةم شَيوازة سةقةتة ئةو وآلتة ضؤن بةِرَيوة دةضَيت؟، سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .ليذنةي ياسايي دوا ِرةئيتان، فةرموون
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة ثابةندين بةِراثؤرتي خؤمان، وة داواي ِرةفزي ثِرؤذةكة دةكةين، زؤر سوثاس

 (:ثةرلةمانجَيطري سةرؤكي ) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

بةِرَيزان هةردوو اليةنةكة قسةي خؤيان كرد، ئَيوةي بةِرَيزيش طوَيتان لـةو دوو ِرةئيـة جيـاوازة بـوو، بؤيـة      
بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ئةبَيت بيخةينة دةنطةوة، يةكةجمار ئةوة دةخةينة دةنطةوة كة ئايا كـَي  

كةسـي لةطةَلدايـة كـة ِرةد بكرَيتـةوة؟، ئَيسـتا       54تكايـة؟،  لةطةَل ِرةد كردنةوةكةداية، با دةسيت بَلند بكـات  
كةسـي لةطةَلدايـة لةبـةر ئـةوة ثِرؤذةكـة       9كَيي لةطةَلدا نية كة ِرةد بكرَيتةوة، با دةسيت بَلند بكات تكاية؟، 

 ِرةد كرايةوة، ئَيمة دةستخؤشيتان لَي دةكةين كة ئةمِرؤ هينو بوون، دانيشتنةكةمان كؤتايي ثـَي دَيـنني تـا   
 .ئاطاداركردنةوةتان بؤ دانيشتين دواتر، بةخواتان دةسثَيرم

 
                                                                                                                                                                              

      ارسنن بايز اعاعي            .د                               د عبدار                ست افر                  
                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                                           سكرت                      

 عَيراق                            – كوردستان                                                عَيراق  – كوردستان              
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  (4)شتين ذمارة ثرؤتؤكؤلي داني

 3/22/2222 رَيكةوتي شةممةدوو



 112 

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  3/11/2111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
بـةِرَيز فرسـت د ـد عبـدار سـكرتَيري      , جَيطـري سـةرؤو و   ارسـنن بـايز اعاعيـ    .دبة سةرؤكايةتي بـةِرَيز  

 .ي خؤي بةست( 2111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(4) دانيشتين ذمارة, ثةرلةمان
 :بةرنامةي كار

ي 1992ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 21)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك
خـولي   ي(4)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شـَيوةية   دا 3/11/2111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)بذاردن لة كات سَييةمي هةَل
 :بَيت

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساى هةموار كردنى يةكةمى ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان  --1 
 .كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 2119ى ساَلى (4)ذمارة 

خوَيندنةوةى يةكـةمى ثـرؤذة ياسـاى ضـاودَيرى كـردن و شـياندنى خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكان لـة            -2
 .هةرَيمى كوردستان ـ عرياق كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ثاراستنى تةندروستى دةروونى كة لةاليةن ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة   3
 .َيشكةش كراوةث
قانون  اية الغابـات فـى   )ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساي ثاراستنى دارستان لة هةرَيمى كوردستان، 4

 .اقليم كوردستان ـ العراق كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ــد    5 ــدانى ئــةمنى و ئي ــاآل بــؤ ثةرةثَي ــةمى ثــرؤذة ياســاى ثــةميانطاى ب ــ خوَيندنــةوةى يةك ــةرَيمى ـ ارى لــة ه

كـة لةاليـةن ئةجنومـةنى    ( قانون املعهد العاىل لتطوير االمن االدارى فى اقليم كوردسـتان )كوردستان ـ العراق،  
 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

ـــ خســتنةِروو و طفتوطــؤ كــردن لةســةر ثيََشــنيارى ياســاى جــَى بــةجَى كردنــى ياســاى ِراذة و خانةنيشــينى  2
ى عرياقـى   2111ى ساَلى  18ذمارة ( قانون اخلدمة وتقاعد قوى االمن الداخلى) هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ

 .فيدِراَل لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق
ى سـاَلى   22ــ خسـتنةِروو و طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة             7

 .ياساى باجى دةرامةت 2117
ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياساي ئوسولي دادطاييـة سـزاييةكانى   ـ خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر 8

عَيراقـي فيـدراَل كـة لـة      2117ي سـاَلي  (31)ذمـارة  ( قانون اصول اااكمات ا زائيـة العسـكرية  )سةربازى 
 .اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

قـانون  )ي ياسـاي سـزايي سـةربازى    ـ خسـتنةِروو و طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـ         9
ي عَيراقي فيدراَل لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـة لةاليـةن ئةجنومـةنى       (19)ذمارة ( العقوبات العسكرى العراقى

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
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ـــ خســتنةِروو و طفتوطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤذة ياســاي طواســتنةوةو طةيانــدن لــة هــةرَيمي كوردســتان كــة 11
 .وةزيرانةوة ثَيكشةش كراوةلةاليةن ئةجنومةنى 

ياساى  2118ى ساَلى  7ـ خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياسايى هةموار كردنى ياساى ذمارة 11
 .دابني كردنى يةكةى نيشتةجَى بوون بؤ هاووآلتيان لة هةرَيمى كوردستان

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .رةو ميهرةبانبةناوي خواي طةو

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :، بةرنامةي كار3/11/2111، رؤذي دانيشنت (4)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي 1992ي سـاَلي  ي هـةموار كـراو  (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 21)ي ماددةي (1)بةثَيي حوكمى بِرطة 
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة        -ثةرلةماني كوردستان 

ــات    (4) ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــايى خ ــةوتي   (11)ي ئاس ــةممة ِرَيك ــوةِرؤي رؤذي دوو ش ــَيش ني ي ث
 :دا بةم شَيوةية بَيت 3/11/2111
ياساى هةموار كردنى يةكةمى ياساى هةَلبـذاردنى ئةجنومـةنى ثارَيزطاكـان    خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة  -1

 .كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 2119ى ساَلى (4)ذمارة 
خوَيندنةوةى يةكـةمى ثـرؤذة ياسـاى ضـاودَيرى كـردن و شـياندنى خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتيـةكان لـة            -2

 .اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق كة لة
ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ثاراستنى تةندروستى دةروونى كة لةاليةن ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة   3

 .ثَيشكةش كراوة
قانون  اية الغابـات فـى   )ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساي ثاراستنى دارستان لة هةرَيمى كوردستان، 4

 .دستان ـ العراق كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةاقليم كور
ــةرَيمى      5 ــدارى لــة ه ــدانى ئــةمنى و ئي ــاآل بــؤ ثةرةثَي ــةمى ثــرؤذة ياســاى ثــةميانطاى ب ــ خوَيندنــةوةى يةك ـ

كـة لةاليـةن ئةجنومـةنى    ( قانون املعهد العاىل لتطوير االمن االدارى فى اقليم كوردسـتان )كوردستان ـ العراق،  
 .يرانةوة ثَيشكةش كراوةوةز
ـــ خســتنةِروو و طفتوطــؤ كــردن لةســةر ثيََشــنيارى ياســاى جــَى بــةجَى كردنــى ياســاى ِراذة و خانةنيشــينى  2

ى عرياقـى   2111ى ساَلى  18ذمارة ( قانون اخلدمة وتقاعد قوى االمن الداخلى)هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ 
 .فيدِراَل لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق

ى سـاَلى   22وو و طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة           ــ خسـتنةرِ  7
 .ياساى باجى دةرامةت 2117
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ـ خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياساي ئوسولي دادطاييـة سـزاييةكانى   8
عَيراقـي فيـدراَل كـة لـة      2117ي سـاَلي  (31)ذمـارة  ( قانون اصول اااكمات ا زائيـة العسـكرية  )سةربازى 

 .اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

قـانون  )ـ خسـتنةِروو و طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي سـزايي سـةربازى             9
مـةنى  ي عَيراقي فيدراَل لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـة لةاليـةن ئةجنو     (19)ذمارة ( العقوبات العسكرى العراقى

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ـــ خســتنةِروو و طفتوطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤذة ياســاي طواســتنةوةو طةيانــدن لــة هــةرَيمي كوردســتان كــة 11

 .لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيكشةش كراوة
ياساى  2118ى ساَلى  7ـ خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياسايى هةموار كردنى ياساى ذمارة 11

 .دابني كردنى يةكةى نيشتةجَى بوون بؤ هاووآلتيان لة هةرَيمى كوردستان
ليذنةى ياسايى بفةرموون بؤ ئَيرة، زؤر بـةخَيرهاتنى جـةنابى وةزيـر كـاو كامـةران دةكـةين بـةخَير بـَى           

لةطةَل مامؤستا سعد مونةسقى نَيوان ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةخَير بـَين، فـةرموون بـؤ    
 .وَيندنةوةى بِرطةى يةكةم لةبةرنامةى كارى ئةمِرؤ، كاو عونى فةرمووخ

 :بةِرَيز عونى كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساى هةموار كردنى يةكةمى ياسـاى  )بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كارى ئةمِرؤ 
كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشـكةش   2119ى ى ساَل(4)هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان ذمارة 

 27/9/2111لـة  ( 2413)، ئةم ثرؤذةية بة نووسراوى سـةرؤكايةتى ئةجنومـةنى وةزيـران ذمـارة     .(كراوة
 :ئاراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كراوة، دةقى نووسراوةكة

 بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان
 ثرؤذة ياسا/ بابةت

هــاوثَيض ثــرؤذة ياســاى هــةموار كردنــى ياســاى هةَلبــذاردنى    17/8/2111لــة  1328/نووســراوتان ذمــارة
بؤتـان دةنَيـرين،    2119ى سـاَلى  4ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و قةزا و ناحيةكان لة هةرَيمى كوردستان ذمـارة  

 بةمةبةستى خستنة بةردةستى ثةرلةمان بؤ بِرياردان لةسةرى 
 

 .لةطةَل ِرَيزدا                                        
 بةرهةم ا د صاحل.د                                                                                      

 سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران
 

ئةم ثرؤذةية لة دوو ماددة ثَيك هاتووة لةطةَل هؤيةكانى دةركردنى ياسايةكة داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
 .م ئاراستةى ليذنة تايبةمتةندةكانى ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمان بكات، زؤر سوثاسدةكة
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

بـــة ثَيـــى تايبةمتةنـــدى ثرؤذةكـــة ئاراســـتةى ليذنـــةكانى نـــاوخؤ و ليذنـــةى ياســـايى و ســـةرجةم ئةنـــدام   
 .رموو بؤ بِرطةى دووةمثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان دةكرَيت، فة

 .كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

خوَيندنـةوةى يةكـةمى ثـرؤذة ياسـاى ضـاودَيرى كـردن و شـياندنى خـاوةن         )بِرطةى دووةمى بةرنامـةى كـار   
وةزيرانـةوة ثَيشـكةش    ثَيداويستية تايبةتيـةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتان ـ عـرياق كـة لـة اليـةن ئةجنومـةنى          

 15/9/2111لــة  2254ئــةم ثرؤذةيــة بــة نووســراوى ســةرؤكايةتى ئةجنومــةنى وةزيــران ذمــارة  ( كــراوة
مــاددة ثَيــك هــاتووة و لةطــةَل هؤيــةكانى دةركردنــى، داوا لــة   35ئاراســتةى ثةرلــةمان كــراوة، ثرؤذةكــة لــة 

بكـات،   يرلـةمان و ئةنـدامانى ثةرلـةمان   سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم ئاراسـتةى ليذنـة تايبةمتةنـدةكانى ثة   
 .زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ــة       ــةرجةم ئةندام ــايى و س ــةى ياس ــةتى و ليذن ــارى كؤمةآلي ــتةى ليذنــةكانى كاروب ــاية ئاراس ــرؤذة ياس ــةم ث ئ
 .ونى فةرمووكاو ع .ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان دةكرَيت، فةرموون بؤ بِرطةى داهاتوو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

قـانون الصـحة   )ثرؤذة ياساى تةندروسـتى دةروونـى لـة هـةرَيمى كوردسـتان      )بِرطةى سَييةمى بةرنامةى كار 
ئةمة ثرؤذةية بة هةمان نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمـارة   (.النفسية فى اقليم كوردستان

ــة  2254 ــة      15/9/2111ل ــاكة ل ــرؤذة ياس ــراوة، ث ــةمان ك ــتةى ثةرل ــةَل    52ئاراس ــاتووة لةط ــاددة ثَيكه م
هؤيــةكانى دةركردنــى ياســايةكة، داوا لــة ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان دةكــةم ئاراســتةى ليذنــة تايبةمتةنــدةكانى 

 .ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمانى بكات، زؤر سوثاس
 :َيطري سةرؤكي ثةرلةمانج/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنـةى تةندروسـتى و ياسـايى و سـةرجةم ثةرلـةمانتارة بـةِرَيزةكان دةكرَيـت،        
 .كاو عونى فةرموو .فةرموون بؤ بِرطةى داهاتوو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

قانون  اية الغابات فى )استنى دارستان لة هةرَيمى كوردستان، ثرؤذة ياساي ثار)ى بةرنامةى كار 4بِرطةى 
ئـةم ثرؤذةيـة بـة هـةمان نووسـراوى سـةرؤكايةتى ئةجنومـةنى وةزيـران ذمـارة          ( اقلـيم كوردسـتان ـ العـراق     

ــة  2254 ــة      15/9/2111ل ــاكة ل ــرؤذة ياس ــراوة، ث ــةمان ك ــتةى ثةرل ــةَل    32ئاراس ــاتووة لةط ــاددة ثَيكه م
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ياسايةكة، داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم ئاراستةى ليذنـة تايبةمتةنـدةكان و   هؤيةكانى دةرضوواندنى 
 .ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمانى بكات، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ارة بـةِرَيزةكان  ئةم ثـرؤذة ياسـاية ئاراسـتةى ليذنـةكانى كشـتوكاَل و ليذنـةى ياسـايى و سـةرجةم ثةرلـةمانت         
 .دةكرَيت، فةرموو بؤ بِرطةى داهاتوو

 .كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .......... .5بِرطةى 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كانى ديكةش ئيستفادةى َ  بكةنكة دةَلَيني سةرجةم ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان دةتوانن ليذنة
 .كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

، ئـةم  (املعهـد العـاىل لتطـوير االمـن االدارى فـى اقلـيم كوردسـتان       ثـرؤذة ياسـاى   )ى بةرنامةى كـار،   5بِرطةى 
ــارة       ــران ذم ــةنى وةزي ــةرؤكايةتى ئةجنوم ــراوى س ــة نووس ــة ب ــة  2254ثرؤذةي ــتةى  15/9/2111ل ئاراس

ماددة ثَيكهاتووة لةطـةَل هؤيـةكانى دةركردنـى ياسـايةكة داوا      12سةرؤكايةتى ثةرلةمان كراوة، ثرؤذةكة لة 
ــدامانى         ــةمان و ئةن ــدةكانى ثةرل ــة تايبةمتةن ــتةى ليذن ــة ئاراس ــةم ثرؤذةك ــةمان دةك ــةرؤكايةتى ثةرل ــة س ل

 .ثةرلةمانى بكات، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ بايز اعاعي ارسنن .بةِرَيز د

ئــةم ثــرؤذة ياســاية ئاراســتةى ليذنــةكانى نــاوخؤ و ليذنــةى ياســايى و ســةرجةم ثةرلــةمانتارة بــةِرَيزةكان     
ليذنةى ناوخؤ بَين و هاوكارى بكةن لةطـةَل ليذنـةى ياسـايى بـؤ جـَى بـةجَى        2دةكرَيت، فةرموو بؤ بِرطةى 

 .اتنى بةِرَيز وةزيرى ناوخؤ دةكةين بةخَير بَيتكردنى ئةو ثرؤذة ياساية، بةخَيره

 .ِرؤذان فةرموو.د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

طفتوطؤ كردن لةسةر ئةو ثرؤذة ياسايةى كة لةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى )لة بةرنامةى كار  2بِرطةى 
نةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ كراوة و ِراثـؤرتى هاوبةشـى هـةردوو    ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة و ئاراستةى ليذ

 :ليذنة
 سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ



 121 

 18ِراثؤرت دةربارةى ياساى جَى بةجَى كردنى ياساى ِراذة و خانةنيشينى هَيزةكانى نـاوخؤى عـرياق ذمـارة    
اوبةشـى لةطــةَل ليذنــةى نــاوخؤ و  لــة هــةرَيمى كوردســتان، ليذنـةى كاروبــارى ياســايى بــة ه  2111ى سـاَلى  

ى كــوردى بةرامبــةر بــة    2711ى ِرةزبــةرى  2ئاســايش و ئةجنومةنــة خؤجَييــةكان ِرؤذى ضوارشــةممة    
ــى كؤبــووة بــؤ تــاوتوَى كردنــى ثــرؤذة ياســاى جــَى بــةجَى كردنــى ياســاى ِراذة و           28/9/2111 ى زايين

هةرَيمى كوردستان كة ِرةوانـةى ليذنـة    لة 2111ى ساَلى  18خانةنيشينى هَيزةكانى ناوخؤى عرياق ذمارة 
ِرؤذى  3ثةيوةنــدارةكان كــراوة لــة دواى خوَيندنــةوةى يةكــةمى لــة ثةرلــةمان لــة دانيشــتنى ئاســايى ذمــارة  

دواى طفتوطؤ و تاوتوَى كردن هةردوو ليذنة ثشتطريى جَى بةجَى كردنى ياسايةكة دةكةن لة  22/9/2111
ى دةكةن بةو شَيوةيةى كة ثَيشكةش كراوة و ياسايةكة بةم شَيوةية هةرَيم و هةروةها ثشتطريى ناوةِرؤكةكة

 :دادةِرَيذن
ى 18ياساى جَى بةجَى كردنى ياساي ِراذة و خانةنيشينى هَيزةكانى ناوخؤى عرياقى ذمارة  2111ياساى 

 لة هةرَيمى كوردستان 2111ساَلى 
 /ماددةى يةكةم

لــة  2111ى ســاَلى  18كـانى نــاوخؤى عرياقــى ذمـارة   جـَى بــةجَى كردنـى ياســاى ِراذة و خانةنيشــينى هَيزة  
 .هةرَيمى كوردستان كاركردن بة حوكمةكانى

 /ماددةى دووةم
دامةزرا وو فةرمانطةكانى هةرَيم و خـاوةن ثلـة و ثايـةكانيان شـوَينى دامـةزرا وو فةرمانطـة فيدراَليـةكان و        

 .هاتبَىخاوةن ثلة و ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياساكة دا 
 /ماددةى سَييةم

دةبَى وةزيرى دارايى و ئابوورى و وةزيرى ناوخؤى هةرَيم ِرَينمايي هاوبةش دةربكةن بؤ جَى بةجَى كردنى 
 .ئةم ياساية

 /ماددةى ضوارةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى بكةن

 /ماددةى ثَينجةم
 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤو بن

 /ماددةى شةشةم
 .جَى بةجَى دةكرَى( وةقائيعى كوردستان)ئةم ياساية لة ِرؤذى بآلوكردنةوةى لة ِرؤذنامةى فةرمى 

ن بـؤ طفتوطـؤ كـردن و دةربِرينـى ِراى     ئاطادارى ِراثؤرتى هاوبةش بن لةم بارةيةوة خبرَيتـة بـةردةم ثةرلـةما   
 .طوجناو لةبارةيةوة و دةنطدان لةسةرى، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بة عةرةبيةكةش خبوَيننةوة، كاو عونى فةرموو
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 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ـ العراق رئاسة برملان كوردستان /اىل

فى  2222لسنة  22تقرير حول قانون انفاذ قانون اخلدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلى العراقى رقم / م
 اقليم كوردستان ـ العراق

ى  2711 رةزبــةر 2اجتمعــت  نــة الشــؤون القانونيــة و نــة الداخليــة واالمــن واجملــالس االيــة بتــاريخ    
اسة مشروع قـانون انفـاذ قـانون اخلدمـة والتقاعـد لقـوى االمـن        م، لدر 28/9/2111الكوردى املصادف ليوم 
العـراق وااـال اىل اللنـان املعنيـة بعـد القـراءة        -فى اقليم كوردستان  2111لسنة  18الداخلي العراقى رقم 

وبعـد املناقشـة واملداولـة تؤيـد اللننتـان       22/9/2111فى  3االوىل له فى الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة 
 :شكل املقدم، ويكون كاالتىلنفاذ القانون فى االقليم وكذالك تؤيد مضمونه باا

لسنة  18قانون انفاذ قانون اخلدمة والتقاعد لقوى االمن الداخل العراقي رقم  2111لسنة )  ( قانون رقم 
 فى اقليم كوردستان ـ العراق 2111

 /املادة االوىل
فـى اقلـيم كوردسـتان ـ      2111لسـنة   18لـداخلي العراقـى رقـم    انفاذ قانون اخلدمـة والتقاعـد لقـوى االمـن ا    

 .العراق والعمل بأحكامه
 /املادة الثانية

حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلى املناصب فيها حمل املؤسسات والدوائر االحتادية وشـاغلى املناصـب اينمـا    
 .وردت ذكرها فى القانون

 /املادة الثالثة
 .والداخلية اصدار تعليمات مشرتكه لتنفيذ احكام هذا القانون على وزيرى املالية واالقتصاد

 /املادة الرابعة
 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 /املادة اخلامسة
 .اليعمل بأى النص قانونى أو قرار يتعارض احكام هذا القانون

 /املادة السادسة
 .يخ نشره فى ا ريدة الرمسية وقائع كوردستانينفذ هذا القانون اعتبارا من تار

التفضل باالطالع وعرض التقرير املشرتك بشأنه على الربملان للمناقشة وابداء الراي املناسب والتصويت  راجني
 .مع التقدير
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

نووسـيوة بؤيـة دواى خوَيندنـةوةى هـةردوو ثـرؤذة ياسـاكة       ديارة هـةردوو ليذنةكـة ِراثـؤرتَيكى هاوبةشـيان     
ئَيستا ماددة ماددة دةخيوَينينةوة و دةخيةينة بةردةسـتى ثةرلـةمنتاران بـؤ موناقةشـة كـردن، فـةرموون بـؤ        

 .ماددةى يةكةم ئاواز خان فةرموو
 :خضربةِرَيز ئاواز عبدالواحد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 /ماددةى يةكةم

لــة  2111ى ســاَلى  18دنـى ياســاى ِراذة و خانةنيشــينى هَيزةكـانى نــاوخؤى عرياقــى ذمـارة    جـَى بــةجَى كر 
 .هةرَيمى كوردستان و كاركردن بة حوكمةكانى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بة عةرةبيةكةش خبوَيننةوة، كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

فـى اقلـيم    2111لسـنة   18انفاذ قـانون اخلدمـة والتقاعـد لقـوى االمـن الـداخل العراقـى رقـم          /املادة االوىل
 .كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى دوا ِرةئيتان؟ كاو عونى فةرموو
 :عونى كمال سعيد بةزازبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين وةكو ئةوةى كة خوَيندرايةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ناوخؤ ِرةئيتان؟ ئاواز خان فةرموو

 :خضربةِرَيز ئاواز عبدالواحد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مةش بة هاوبةشى لةطةَل ليذنةى ياسايى موتةفقني لةسةر ئةم خاَلةئَي
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير ِرةئيتان؟ كاو كريم فةرموو
 (:وةزيرى ناوخؤ/)بةِرَيز كريم سنجار

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثشتطريى لة دةقى ماددةكةين دةكةم
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .ز دبةِرَي

ئَيستا كَى تَيبينى هةية يان دةيةوَى طفتوطؤ لةسةر ئةو  ماددةية بكات؟ كـاو ئـارام و كـاو ا ـد دةيانـةوَى      
 .قسة بكةن؟، كاو ئارام فةرموو

 (:ئارام)بةِرَيز ايوب نعمت قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـة بـاس لـة سـولفةى      29ليذنةى ياسايى هةية لة دةقى ئةسَلى ياسـايةكة مـاددةى   من تةنها ثرسيارَيكم لة 
ــة       ــتا ل ــة ئَيس ــةرطريى ك ــينةى هاوس ــانى ثَيش ــة و ماددةك ــة بِرط ــدَى ل ــةوانةية لةطــةَل هةن ــات، ثَيض زةواج دةك

كردنـي   كوردستان كارى ثَى دةكرَيت، ئةوة تةبعةن دةبَيتة تةناقوز لةكاتَيكدا كـة ئَيمـة دةَلـَيني جـَى بـةجىَ     
 .حوكمةكانى ئةم ياسايةو، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو ا د فةرموو

 (:وةرتى)ا د ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

الـداخل العراقـى   انفاذ قانون اخلدمـة والتقاعـد لقـوى االمـن     )وةَلآل من يةو تَيبينم هةية لة ماددةى يةكةم 
تةبعـةن ئةطـةر كـاركردن وةكـو كـاو      ( فى اقليم كوردستان ـ العـراق والعمـل بأحكامـه     2111لسنة  18رقم 

ئارام ئاماذةى بةو ماددةية دا ئيزافةتةن لةسةر ئـةوة كـة لـة ئـةخريى مـاددةى قانونـة عرياقيةكـة دةَلـَى لـة          
ة كؤتـايى ياسـايةكة دا نووسـيومانة لـة ِرؤذى     دا ئةم قانونة جَى بةجَى دةكرَيت، بةآلم ئةمة لـ  1/1/2111

بآلوكردنةوةى لة وةقائيعى كوردستان جَى بةجَى دةكرَيت، ئةطـةر حـوكم بـة ئةحكامـةكانى بَيـت دةبـَى لـة        
مـانطى   9ةوة جَى بةجَى بكرَيت، وةزارةتى ناوخؤى عرياقيش ِرايانطةياندووة كة جيـاوازى مووضـةى   / 1/1

 .انى ئاسايشى ناوخؤ سةرف دةكرَيت، زؤر سوثاسِرابردوو بةم زووانة بؤ هَيزةك
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى دوا ِرةئيتان؟ كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــاددةى        ــة م ــارة دةدات ب ــة ئيش ــارام ك ــاو ئ ــيارةكةى ك ــة ثرس ــةبارت ب ــة     29س ــتا ك ــرؤذةى ئَيس ــة ث ــة ل ئَيم
واتـة  ( اليعمل باى نص قانونى او قرار يتعارض و احكام هـذا القـانون  )خوَيندمانةوة ماددةيةكمان داِرشتووة 

 .يةكة جَى بةجَى دةكرَيت لة كوردستانيش، زؤر سوثاس 29ماددة 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .نيزامى هةية، فةرمووشلَير خان نوقتةى 
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 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بؤ ئَيمة دةست نادات، ئـةوة بـؤ   (  9/4/2113تسرى احكام هذا القانون على من أستشهد بعد ) 57ماددةى 
 .ةوة 1991عرياقة دةبَى ئَيمة لة ساَلى 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ناوخؤ ِرةئيتان؟ كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل نةسى ماددةكةين

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ/)بةِرَيز كريم سنجارى

 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكى 

 .لةطةَل دةقى ماددةكةين
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ِرؤذان فةرموو.دوا سياغةى خبوَيننةوة ليذنةى ياسايى، د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ِروونكردنةوةيـةو بـدةم، ئَيمـة مـودةى نفازمـان       ا ـد وةرتـى كـردى دةمويسـت    .سةبارةت بةو ثَيشنيارةى كة كـاو د 
خؤمان لة كوردستان ديارى كردووة لة ماددةى كؤتايى هةروةكو ئاماذةى ثَيى كرد، بؤيـة ثةيوةنـدى بـةوةوة نيـة كـة      
لة عرياق ياساكة لة ض بةروارَيك جَى بةجَى كرا ئَيمة خؤمان ماوةيةكمان ديارى كردووة بؤ جـَى بـةجَى كردنـى ئـةم     

 :لة هةرَيمى كوردستان، دوا دانيشتنةكةىياساية 
فـى اقلـيم    2111لسـنة   18انفاذ قانون اخلدمـة والتقاعـد لقـوى االمـن الـداخلى العراقـى رقـم        / املادة االوىل

 .كوردستان ـ العراق والعمل باحكامه
ى سـاَلى   18جَى بةجَى كردنى ياساى ِراذة و خانةنيشينى هَيزةكانى ناوخؤى عرياقى ذمارة / ماددةى يةكةم

 .لة هةرَيمى كوردستان و كاركردن بة حوكمةكانى 2111
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .نوقتةى نيزامى؟ كاو سةروةر فةرموو
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 :سةروةر عبدالر ن عمر.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لــة هــةردوو ليذنــةى بــةِرَيز هةيــة ســةبارةت بــة  لةبةرئــةوةى ئــةوة قانونةكــة ئينفــاز دةكرَيــت ثرســيارَيكم
ئــةوةى كـة شــلَير خـان باســى كـرد زة ــةت نـةبَى ئةطــةر بيخوَيننـةوة و بــزانن ئةمـة لةطــةَل        57مـاددةى  

ــمان  1991ةوة بــاس دةكــات ئَيمــة لــة   2113بــارودؤخى ئَيمــة دةطوجنَيــت؟ ضــونكة ئةمــة لــة    ةوة ثؤليس
ةسةلةى شةهيد دا ئةطةر بيخوَيننـةوة هةوَلوَيسـتَيكمان لةسـةر    هةبووةو ئاسايشمان هةبووة بةتايبةتى لة م

 .ئةوة بؤ ِروون بكةنةوة؟
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عةونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مـن   9/4/2113بعـد  هـذا القـانون علـى مـن استشـهد       احكـام  يتسر)لة ئةسَلى قانونةكة دةَلَى  57ماددةى 
جملس الوزراء أو استشهد على ابـواب مراكـز التطـوع فـى     الشرطة او من عد شهيدا بأوامر ديوانية عن رئيس 

ومكافئة االستشهاد على اساس رتبته  يقوى االمن الداخلى نتينة عمل ارهابى على ان حيتسب راتبه التقاعد
ر حاَلةتى وا هةبَى لة كوردستانيش جَى بةجَى دةكرَى، كة دةَلـَيني ئينفـاز كردنـى    واتة ئةطة( برتبتني اعلى

 .ياسايةكة، ئةوة جةنابى وةزيرى ناوخؤ دةتوانَى تةوزحيَيكمان بداتَى لةو بابةتة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:ناوخؤوةزيرى /)بةِرَيز كريم سنجارى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شةهيد بوونة موعامةالتيان و ئيشيان هةمووى تةواوكراوة، يةعنى هيض ئـةوة نـابَى،    2113ئةوانةى ثَيش 
دووةم باسى حادسةى ئريهابى دةكات، حةوادسى ئريهابى، حةواديسى ئريهابى لة عرياق و لة كوردستان ثاش 

 .باس دةكةن، سوثاس 2113زيادى كرد، بؤية ئةوان ثاش  2113
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بؤ ماددةى دووةم بة عةرةبيةكةى خبوَيننةوة، كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /املادة الثانية
ؤسسات والدوائر االحتادية وشـاغلي املناصـب اينمـا    حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل امل

 .وردت ذكرها يف هذا القانون
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 /ماددةى دووةم
دامةزراوة و فةرمانطةكانى هةرَيم و خاوةن ثلة و ثايـةكانيان شـوَينى دامـةزرا وو فةرمانطـة فيدراَليـةكان و      

 .خاوةن ثلة و ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياسايةكة دا هاتبَى
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ/)بةِرَيز كريم سنجارى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لةطةَل ناوةِرؤكى ماددةكةين
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سةر ئةوة؟، كاو عونى فةرمووليذنةى ياسايى هيض تَيبينتان هةية لة

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِراثؤرتةكةمان هاوبةشة لةطةَل ليذنةى ناوخؤ و هيض تَيبينمان لةسةر ماددةكة نية
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

بـةرز بكاتـةوة؟ كـةس تَيبينـى نيـة، كـَى لةطـةَل ماددةكةيـة          كَى تَيبينى هةية لةسةر ماددةكة تكايـة دةسـت  
 .ئاواز خان فةرموو 3تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة تَيكِراى دةنط بؤ ماددةى 

 :خضربةِرَيز ئاواز عبدالواحد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /ماددةى سَييةم
ى هةرَيم ِرَينمايى هاوبةش دةربكةن بؤ جآ بةجَى كردنى دةبَى وةزيرى دارايى و ئابوورى و وةزيرى ناوخؤ

 .حوكمةكانى ئةم ياساية
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /املادة الثالثة
 .ة اصدار تعليمات مشرتكة لتنفيذ احكام هذا القانونوالداخلي على وزيرى املالية واالقتصاد

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير فةرموو
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 (:وةزيرى ناوخؤ/)بةِرَيز كريم سنجارى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لةطةَل ناوةِرؤكى ماددةكةين
 :رؤكي ثةرلةمانجَيطري سة/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كَى تَيبينى لةسةر ماددةكة هةية؟ ئةو بةِرَيزانـة دةيانـةوَى قسـة بكـةن، ئاشـتى عزيـز، كـاردؤ حممـد، بشـري          
 .خلي ، شوان كريم، عبدالر ن حسني، سيوةي  خان، ئاشتى خان فةرموو

 :بةِرَيز ئاشتى عزيز صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة هيض تةعليماتَيك لة هيض وةزارةتَيك دا دةرناضَى ئةطةر هاتو ئاطـادارى  سةبارةت بة ماددةى سَييةم هةَلبةت
ــةَل       ــيق هةيــة لةط ــة تةنس ــك ل ــةو تةعليماتانــة جؤرَي ــبةقةن ئ ــان موس ــى ي ــى داراي ــوَينةكانى وةزارةت ِرَي وش
وةزارةتى دارايى دا، بؤية سـةبارةت بـةم ماددةيـة واى بـة باشـرت دةزامن كـة ثَيويسـتة تـةواوى تةعليماتةكـة          

ةذَير دةسـةآلتى وةزيـرى نـاوخؤ دا بَيـت، بـؤ ئـةوةى هـةر كـةم كردنةوةيـةو هـةبَى بـؤ ئيمتيـازات و هـةر              ل
زيادكردنَيـك هــةبَى هةَلبةتــة بـة ســوود وةرطــرتن لـة هــةموو ئــةو ِرَي وشـوَينانةى ثَيشــرت وةزارةتــى دارايــى     

ا، بؤيــة وا باشــة تــةواوى ئــةم داينـاوة لــةو تةعليماتانــة تــَي ناثـةِرَيت، كؤمــةَلَيك ئســوَل هةيــة لــةو مةجالـةد   
دةسةآلتة بة ِرةئى من لةالى وةزيرى ناوخؤ بَيت، ضونكة ئَيستا يةكَيك لة كَيشةكان ئةوةية كة تةعليماتَيك 
ــةم         ــةوة ك ــةِرووى ئيمتيازات ــةوة ل ــى دارايي ــةن وةزارةت ــَيت لةالي ــةس دةردةض ــى موخت ــة وةزارةت ــار ل زؤر ج

وست دةكات، بؤ ئـةوةى كـة جـارَيكى تـر تووشـى ئـةو كَيشـانة        دةكرَيتةوة و كَيشة بؤ وةزارةتى موختةس در
نـةبني و بةريـةو كــةوتن لـة نَيــوان تةعليماتةكانـدا، مــن ِرام وايـة كــة ئةمـة تــةواوى سـةآلحيةتى وةزيــرى        

 .ناوخؤية، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو كاردؤ فةرموو

 :ثريداودبةِرَيز كاردؤ حممد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثشتيوانى بؤضوونةكةى ئاشتى خان دةكةم و سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بشري فةرموو.كاو د

 :بشري خلي  حةداد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

يسـتة ِرَينماييـةكان تـةنها لـة وةزارةتـى نـاوخؤ       منيش ثشتيوانى لـة ِرايةكـةى ئاشـتى خـان دةكـةم كـةوا ثَيو      
يةكـة  (علـى ( )على وزيري املالية واالقتصاد والداخليـة )دةربضَيت، خاَلَيكى ديكة لة نةسة عةرةبيةكةى دةَلَى 
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وشةيةكى زؤر رةكيكة لة كوردى دا ثَيم باشة ببَيتـة ثَيويسـتة لةسـةر    ( دةبَى)، (دةبَى)لة بؤ ئيلزامة و لَيرة 
 .ؤ كة ِرَينمايى دةربكات، زؤر سوثاسوةزيرى ناوخ

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو شوان فةرموو

 :بةِرَيز شوان كريم كابان

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةبةرئةوةى ياسـايةكة زيـاتر ثةيوةسـتة و هـةر ثةيوةستيشـة بـة وةزارةتـى نـاوخؤ          3بةِراى من لة ماددةى 
ببـَى بـة   ( ماليـة واالقتصـاد  )ئينجـا  ( علـى وزيـرى الداخليـة   )اية كة وةزيـرى نـاوخؤ ثـَيش خبرَيـت،     مةنتق و

دووةم، ضونكة بةِراستى ياساكة ثةيوةستة بة وةزارةتـى نـاوخؤ، بؤضـى وةزارةتـى ماليـة ثـَيش خـراوة؟ زؤر        
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ةرمووكاو عبدالر ن ف

 :بةِرَيز عبدالر ن حسني ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِراستى من هةمان بؤضـوومن هةيـة كـة وةزيـرى دارايـى و ئـابوورى عةالقـةتى بـةوةوة نيـة، يـةعنى ئـةوة            
ثةيوةستة بة وةزيرى ناوخؤ خؤى لة خؤيةوة ِرَينمايى دةردةكات و وةكو ئةوةى لة ياساي عرياقيش هـاتووة  

هاتووة كة وةزيـرى دارايـى و ئـابوورى تيـا نيـة، منـيش هـةر تةئيـدى ئـةو برادةرانـة دةكـةم كـةوا             و هةروا 
 .جياية، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سيوةي  خان فةرموو

 :ا د عثمانبةِرَيز سيوةي  

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 كة ثةيوةندى بة وةزارةتى داراييةوة نية تةنها بة وةزارةتـى نـاوخؤ هةيـة و    منيش هاوِرام لةطةَل هاوكارامن
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زى ثةرلـةمان هـاتووة كـة وةزيـرى ماليـة و ئيقتسـاد ثَيويسـت ناكـات مـن          لة تَيبينى ضةند ئةندامَيكى بةِرَي
 2و بِرطـةى   89لةِراستى دا ثشتطريى لةو ِراية دةكةم و هـةروةها مـن ثَيموايـة لـة ياسـاكةش دا لـة مـاددةى        
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بؤيـة وةزيـرى موختـةس ثَيموايـة مـةعنى تـرةو        (للوزير اصدار التعليمات لتسهيل احكام هذا القانون)دةَلَى 
وانةية تةعاروزيش بكات لةطةَل ئةو ماددةيةى كة هاتووة لة ئةسَلى ياسايةكة، ئَيمة تةنفيز بة ياسـاكةش  لة

لة د و ب يةكةى  89دةكةين، من لةطةَل ئةوةم كة وةزيرى مالية و ئيقتسادةكة ثَيويست ناكات و لة ماددةى 
تةوة دادةنـدرَيت، بؤيـة ئةمـة يةكَيكـة     بةهةردوو شَيوة هاتووة كة ئةنزميةى داخلى دادةندرَى لةاليةن وةزار

لة ِرةئيةكان كـة ئـةوة نـةمَينَى، مـن بؤضـوونَيكم هةيـة لـةوةى كـة هـةر مـاددةى سـَييةم ئةسـَلةن زيادةيـة،              
 89لةبةرئةوةى نةسى ياسايةكة تةنفيز دةكةين و لة ياساكةشدا هاتووة و دةَلـَى بِرطـةى دووةم لـة مـاددةى     

 .، بؤية من ثَيمواية ئةو ماددةية ئةسَلةن هةر زيادةية(القانونهذا احكام للوزير اصدار التعليمات لتسهي  )
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟، كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ابةتةكــة ئةســَلةن ثةيوةســتة بــة مــةزوعى دارايــى، بؤيــة ئَيمــة كــاتى موناقةشــة كردنــى بابةتةكــة ديتمــان ب
ويستمان وةزيرى دارايـى و ئـابوورى هـةرَيمى كوردسـتان ئاطـاى لـة بابةتةكـة بَيـت، بـة دةركردنـى ِرَينمـايى            

 .هاوبةش لةطةَل وةزارةتى ناوخؤ بؤ جَى بةجَى كردنى ياسايةكة، زؤرسوثاس
 :ثةرلةمانجَيطري سةرؤكي / ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ/)بةِرَيز كريم سنجارى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من سوثاسى ئةو برادةرانة دةكةم كة ثَيشنياريان كرد و ثَيشنيارى ضاكن، بةآلم من ض تةعليماتةو دةربكةم 
بــة تةنســيق و بةيةكــةوة  ئةطــةر وةزيــرى دارايــى موافــق نــةبَيت، جــَى بــةجَى كردنــى زؤر زة ةتــة، بؤيــة 

 .تةعليماتةكة دةربكةين بةِرةئى من باشرت جَى بةجَى دةكرَى، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو شَيروان نوقتةى نيزامى هةية، فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وقتةى نيزام نية، بـةآلم ثـاش ئـةو موناقةشـانة بةِراسـتى مـن واى دةبيـنم قانونةكـة دوو         وةَلآل مةسةلةكة ن
جانبى هةية، جانبَيكى ئيدارى هةية و جانبَيكى ما  هةية، بة نيسـبةت جانبـة ئيداريـةكان تةعليماتـةكان     

ارايـى دةرى  دةبَى وةزيرى ناوخؤ دةرى بكات و الم و جيم نية، بة نيسبةت تةعليماتـة ماليةكـةى وةزيـرى د   
دةكات بؤية ثَيمواية هةر وةزيرَيك ِراستةوخؤ حةقى هةية تةعليمات بة نيسـبةتى ئـيش و كارةكـةى خـؤى     
دةربكات، وةزيرى ناوخؤ بة نيسبةت مةسـائيلى ئيـدارى تـةعليمات دةردةكـات بـة شـَيوةيةكى موسـتةقي  و        
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ةشـَيوةيةكى موسـتةقي  و زؤر   وةزيرى ماليةش تةعليماتى موستةق  دةكات بـة نيسـبةتى مةسـائيلى مـا  ب    
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو برهان فةرموو

 :بةِرَيز برهان رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من بةش بة حاَلى خؤم دةست خؤشيتان َ  دةكةم لة نةطةِرانةوة بـؤ وةزارةتـى دارايـى لـة دةركرنـى ياسـا و       
ى ياساى ثةيِرةوى نـاوخؤ   83ثةرلةمانى كوردستان، تةبيعى طةِرانةوة بؤ وةزارةتى دارايى ماددةى بِريار لة 

باسى دةكات ئةويش تةنها لة بابى بودجةدا باسى دةكات و تـةنها بـؤ مـةوزوعى بودجـة ئَيمـة بؤمـان هةيـة        
طةِرانةوةيـة مـن دةسـت    بطةِرَيينةوة بؤ ِرةئى وةزارةتى دارايى حكومـةت، ئةمـةى ئـةمِرؤ كردووتانـة لـةو نة     

خؤشيتان َ  دةكةم و ثايةدار كردنى هةيبةتى ثةرلةمان، بةآلم طلةييةكةم زؤر مةشروعى ئَيمة هةية ِرةئـى  
 .حكومةت و وةزارةتى مالية وةردةطرن كة ئةمة وةكو بانَيك و  دوو هةوا واية، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زان خان فةرمووسؤ

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بَى طومان ثرس كراوة بة وةزارةتى دارايـى ثـَيش ئـةوةى كـة بِريـار بـدرَيت ئـةم ياسـاية وةربطـريَى، ضـونكة           
تى اليةنى دارايى تياية، بة بَى ثرس كردن بة وةزارةتى دارايى قةت ناتوانرَى ياسـايةو دةربكرَيـت تةبـةعيا   

كؤمةَلَيك ياساى تر بة تايبةتى  82دارايى هةبَى، بةآلم ئةوةى كة بة نةزةرى ئيعتبار وةربطريَيت لة ماددةى 
 27املعـدل وقـانون التقاعـد املوحـد رقـم       1921لسنة  24طبق احكام قانون اخلدمة املدنية رقم )ئةوانةى 
او أى قـانون حيـل    2118لسـنة   22قـم  املعدل و قانون رواتب موظفى الدولـة والقطـاع العـام ر    2112لسنة 

، بؤية يةعنى تةنها ئةم ياساية نية كؤمةَلَيك ياسـاى تـر هةيـة كـة     (حملهما فيما مل يرد فيه نص خاص بهذا
ثةيوةستة بة وةزارةتى داراييةوة كة عينقةى هةية بة سةر تةقاعودييةوة، ضونكة مةسةلةى هةر كةسـَيك  

عود دةبَيــت كارةكــانى و يــاخود تةعليماتةكــةى دةضــَيتةوة ســةر  لــة هــةر ض ثلــة و ثايةيــةو بَيــت كــة تــةقا 
وةزارةتى دارايى بؤ جَى بةجَى كردنى، بؤية من ثَيم باشة ئـةو ماددةيـة وةو خـؤى مبَينَيتـةوة، تـةعليماتى      
موشتةرةو دةردةكةن بؤ ئةوةى هةم اليةنة ئيداريةكة و هةم اليةنة ماليةكة ثَيكةوة هاوشانى يةكرتى جَى 

 .رَى و زؤر سوثاسبةجَى بك
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ِرةئيةكانى خؤتان طوت، بةآلم ِرةئى وةزيرى ناوخؤ دةيةوَى بة تةنسيق لة نَيوان هةردوو وةزارةتةكـة بَيـت،   
 .ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، جةنابى وةزير تَيبينى ترت هةية فةرموو
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 (:وةزيرى ناوخؤ) بةِرَيز كريم سنجارى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وةزيرى ناوخؤ ثَيش خبرَيت لة وةزيرى مالية، ئةوة نةختَيك مةشغو  تَيداية
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئيقتسـاد  ئَيستا بةو سيغةيةى لة ثرؤذة ياسايةكة هاتووة بة مةرجَى وةزيرى ناوخؤ ثـَيش وةزيـرى ماليـة و    
كـةس لةطـةَل دانيـة، بـؤ      14بكةوَى، كَى لةطةَل ثرؤذة ياسايةكةية بةو شَيوةية تكاية دةست بةرز بكاتـةوة؟  

 .ماددةيةكى تر ئاواز خان فةرموو
 :خضردالواحد ببةِرَيز ئاواز ع

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 /ماددةى ضوارةم

 .ةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندار
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :املادة الرابعة
 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ رسنن بايز اعاعي ا.بةِرَيز د

 .كاو طؤران فةرموو

 :بةِرَيز طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بؤية نوقتة نيزاميةكةم ئَيستا دةطرم ثَيش ئةوةى بَيينة سـةر ثةسـةند كردنـى ئـةو ماددةيـة ثَيموايـة  بـة        
 1كى قانونى دةبينةوة لة هةرَيمى كوردستان، لة ماددةى ئينفاز كردنى ئةو قانونة ئَيمة ِرووبةِرووى طرفتَي

كة باسى ثَيناسةى ئةو هَيزانـةى كـردووة كـة ئـةم قانونـةى لةسـةر جـَى بـةجَى دةبَيـت، باسـى            3لة بِرطةى 
ئاسايشى نةكردووة، باس لةوة دةكات هةر تةشكيلةيةو كة سةر بة وةزارةت بَيت لة عرياق دا ئاسـايش سـةر   

ة، لة هةرَيمى كوردستان ئاسايش سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة، ئةطةر وابـَى ئـةم ياسـاية    بة وةزارةتى داخلي
ثةسةند بَيت هَيزةكانى ئاسايش ناطرَيتةوة، بؤية ئةطةر ئَيمة بة نياز بني ئاسايش بطرَيتةوة لةو ئيمتيازات 

ئـةمنيمان لـة هـةرَيمى    و لةو ياسايانة دةبـَى ئاسـايش ئيزافـة بكـرَى، ئةطـةر نـا ئَيمـة لـة تةشـكينتى قـوةى           
كوردستان فـةرقى هةيـة لةطـةَل عـرياق دا، ئاسـايش لـة عـرياق سـةر بـة ئةجنومـةنى وةزيـران نيـة سـةر بـة               

 .وةزارةتى ناوخؤية، كة دةَلَى تةشكينتى ئوخرا سةر بةوةزارةت بَيت ئيرت ئةمان ناطرَيتةوة، سوثاس
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

باسى ئـةوةمان   2قيواى ئةمنى داخلى تةعريو كراوة، ئَيمة لة ثرؤذةكة لة ماددةى  3بِرطةى  1لة ماددةى 
اغلى حتـل مؤسسـات ودوائـر االقلـيم وشـاغلي املناصـب فيهـا حمـل املؤسسـات والـدوائر االحتاديـة وشـ            )كردووة 

دوايـى كـة سـةالحيامتان داوةتـة جـةنابى وةزيـرى نـاوخؤ ئـةو         ( املناصب اينمـا وردت ذكرهـا يف هـذا القـانون    
دةتـوانَى لَيـرة موعالةجـة بكـات بـة       ئةوةيـة كـاو طـؤران    دةتوانَى ئةوانة تةحديد بكات، واتة ئةو مةبةستى

 .ئيزافة كردنى هةر بابةتَيك
 :ي سةرؤكي ثةرلةمانجَيطر/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطـةر فةقةرةيـةو ئيزافـة     57من ثَيشنيارَيكم هةية هةرضةندة ماددةكة تَيثةِر بـووة بـة نيسـبةت مـاددة     
ةوة تـا   1991هيد بـووبَى، لـة   بـة ئريهـاب لـة كوردسـتان شـة      2113بكرَى كة مشو  ئةوانةش بكات ثـَيش  

2113. 
ئةطــةر ماددةيــةو ئيزافــة بكــةين، دواى ضــةند تَيبينــةو لــة ثةرلــةمانتارة بــةِرَيزةكان و دوايــى ثَيشــنيارى   
جةنابى وةزير بة هاوبةشى تَيبينيةكانى ليذنةى ياسايى و ليذنةى نـاوخؤ ئَيسـتا ئـاخر سـياغة خبوَيننـةوة،      

 .كاو عةونى فةرموو

 :ال سعيد بةزازبةِرَيز عونى كم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسةر ثَيشنيارى ئةندامة بةِرَيزةكان سياغةكمان ئامادة كردووة ماددةيـةكى زيـاد دةخرَيتـة سـةر ثرؤذةكـة      
القليم كوردستان العراق ونيـ  حملـها مايـ،تى،     2111لسنة  18قانون  57ا ادة  تطبيقتعدل )بةو شَيوةية 
مـن افـراد قـوى االمـن الـداخلى االسـايش        23/11/1991ى مـن استشـهد بعـد    القـانون علـ   هذاتسرى احكام 

تقاعدى الراتب الاحتساب  لغرض بالوزارة مرتبطةتشكينت  ايةزيرفانى وبركرى وفرياكةوتن، و و طهوالشر
 (.ومكافئة االستشهاد على اساس راتب رتبتة برتبتني اعلى

 :رلةمانجَيطري سةرؤكي ثة/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عبدالسنم  فةرموو
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 :صديق مصطفىبةِرَيز عبدالسنم 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تَيبينيةكةى كاو طؤران وابزامن موتةعةلقة بة ثَيناسةكة كة لة ماددةى يةكةم هـاتووة، نـة بـةس تـةنها بـؤ      
نها لـة مةسـةلةى تـةقاعودة،    تةقاعود، كة ئةم  ياساية هةموو ياسايةكيش بطرَيت، يةعنى ئةم ثَيشـنيارة تـة  

كةضــى ئةطــةر بَيينــة مــاددةى يةكــةم و تــةعريفى قيــواى ئــةمن دةكــات ئاسايشــى تَيــدا نيــة و وة ئةيــةتى     
ــة،       ــة وةزارةت ني ــةر ب ــايش س ــة ئاس ــةمنى تَيدايــة، بــةس الى ئَيم ــةوَى ئ ــة وةزارة ل ــكينت مورتةبتــة ب تةش

 .سايشيش دةطرَيتةوة، من واى تَيطةيشتوومضاوةِروان بووم لةوَى بطؤِردرَيت كة ياسايةكة هةمووى ئا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عمر فةرموو

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شـةيةى  بةنيسبةت ئةو فكرية باشة، بةس من تَيبينى ئةوةتان عةرز دةكةم كة بةوة رزطارمان نـابَى لـةو كيَ  
كاو طؤران و برادةران باسيان كرد، من ثَيشنيارى تر دةكةم لةبةردةم بةِرَيزتان وابزامن رزطارمان دةكـات لـة   
هةموو ئةو كَيشانة و ئةو تةعاروزاتانةى لة بةينى ئةم ياساية و لةطةَل ياساكانى هةرَيم هةيـة، ئَيمـة دةبـَى    

وتار بكةين، بؤية من ثَيشنيار دةكـةم لةطـةَل مـاددةى    باسى ئةوة بكةين نةو خؤمان تةنها لة يةو حاَلةت ق
وةكو بِرطةيةكى ئيزافى ئةمة ئيزافة بكةين و كـار بـة هـيض مـاددة و بِرطةيـةكى ئـةم ياسـايةوة ناكرَيـت،          5

ئَيمة باسى ئةوة دةكةين هةنـدَى مـاددة و بِرطـةى ئـةم ياسـاية دذ بـة بـةعزَى بِريـارى خؤمانـة لـة هـةرَيم،            
برادةران، منوونةى تريشى تياية كة من ئَيستا سةيرم كرد مةسةلةى سوَيندى ئةفسةران  منوونةى هَينايةوة

هةية كة ئَيمـة هـةم سـيغةى سـوَيندةكةى جيايـة و هـةم لَيـرة باسـى هةرَيمـة و لـةوَى باسـى عرياقـة، بؤيـة              
ت كـة لـة لةطـةَل    شتَيكى طشتطري بَلَيني و رزطارمان ببَى و كار بة هيض ماددة و بِرطةيةكى ئةم ياسـاية ناكريَـ  

حوكمةكانى هةر ياسا و بِريارَيكى هةرَيم ناكؤو بَى، ئةطةر لةِرووى ياساييةوة ئةشكال نةبَى ئةمة رزطارمان 
 .دةكات لة هةموو ئةو حاَلةتانةى كة باسكران

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ناسك خان فةرموو

 :ريمفيق عبدالكوبةِرَيز ناسك ت

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيمواية لةبةرئةوةى قانونةكة قانونَيكى فيدِراَلية دةكرا ماددة بة ماددة مبان خوَيندبايةوةو دةنطدامنان 
لةسةرى بكردباية، نـةو ِراثؤرتةكـة خبوَيندرَيتـةوة، هـةر ياسـايةكةمان مـاددة بـة مـاددة ئـةو كـات لـة هـةر             

 .دا تةعاروزمان هةبوو تةعديلَيكمان بؤ تةرتيب بكردبا خاَلَيك دا و لة هةر ماددةيةو
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو حممد فةرموو

 (:شارةزوورى)بةِرَيز حممد ا د علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

د نيـة، ضـونكة ئةمـة    ديارة مةبةستةكةى كاو طؤران بؤ هَينـانى نـاوى ئاسـايش تـةنها بـؤ خزمـةتى تـةقاعو       
زيادة مووضةية و مناَل و خزمةت و ئةوانةش لةمةودوا نايانطرَيتةوة، بؤية من ثَيشنيارى ئةوة دةكـةم ئـةو   
ماددةيةى كة زياد كراوة بةنيسـبةت خانةنيشـني و ئةوانـة فعلَيكـى ديكـةى بـؤ زيـاد بكرَيـت، كـة ئاسايشـش           

حةت، ضـونكة ئاسـايش لـة عَيـراق عايـدى وةزارةتـى       بطرَيتةوة، يةعنى ئاسايش ببَيتة زمنى ئةوةى بة سةرا
ناوخؤيـة، بـةآلم لَيــرة عايـدى ئةجنومـةنى وةزيرانــة، بؤيـة لةوانةيــة ئةشـكاَ  بـؤ بــةِرَيز وةزيـرى نــاوخؤ و         

 .وةزارةتي ناوخؤ دروست بَيت لةو ماددةية كة زياد كراوة ئاسايشيشى بؤ زياد بكرَيت و، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان /ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو اعاعي  فةرموو

 :بةِرَيز اعاعي  حممود عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مشـو  بكـات كـة جـةنابى      2113ةوة تـا   1991لةبةرئـةوةى لـة    57ئةوةى شلَير خان باسى كـرد مـاددةى   
ةوة ياسـايةكة دةرضـووة،    2113ةوة خزمةت هةية لة عرياق لة  1991وةزير ثَيشنيارى كرد بيانطرَيتةوة، 

ئةوة جياية ئةوةى كة كاو طؤران باسى كرد كة ئاسايش بطرَيتةوة، لةبةرئةوةى دةَلَى قيواى ئـةمنى داخلـي   
هةروا موتةبة  بووة و قيواى ئةمنى داخلى ئاسايشيش دةطرَيتـةوة، يـةعنى هـيض جيـاوازى نيـة لـة بـةينى        

 .ةبةرئةوةى لة زمنى قيواى ئةمنى داخلية، زؤر سوثاسثؤلي  و ئاسايش كة دةَلَى قيواى ئةمنى داخلى ل
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةوة جـَى بـةجَى    9/4ة بةِراستى ئةو مةوزعة دوو بابةتى لَيك جياوازن، يةكَيكيان ئةوةية كة ئةم قانونـة لـ  
دةكرَى لة هةرَيمى كوردستان، ئةمة بابةتَيكة لةِرووى داراييةوة بـة تةفسـيَ  باسـى لَيـوة كـراوة، حكومـةتى       
عرياقى فيدِراَل ثارةكةى ناردووةتـة وةزارةتـى ماليـة و واتـة ئةمـة يـةكن كراوةتـةوة، ئةمـةيان ئَيسـتا ئَيمـة           

كةين بة قةناعـةتى مـن ئَيمـة ئيلتزامَيكـى مـا  تـازة دروسـت        ةوة داخلى ئةو مةسةلةية ب 1991بَينني لة 
ةوة  1991دةكةين، كة هيض حسابَيكمان بؤ نةكردووة، هـيض داتايـةكمان ثـَى نيـة، ضـؤن دةكرَيـت ئَيمـة لـة         

حسابى بكةين كة ئيلتزامَيكى ما  زياتر لةسةر حكومةت دابنـَيني كـة هـةتا ئَيسـتا ضـاوِرؤنيمان بـؤى نيـة،        
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ةوة بـة نيسـبةت ئـةو ثرؤذةيـة مةسـةلة ماليةكـة جـَى بـةجَى كـراوة           9/4ةتى من ئَيمـة لـة   بؤية بة قةناع
نافزى بكةين، بةآلم ئةوةى تر ديراسةتَيكى بكةين، بة بِريارَيكى ثةرلةمان بِريارَيكى طوجناو و مةدروسـى َ   

تبيقى قانونةكــة بــدةين، نــةو بِريــارَيكى ئــانى، ئةمــة خــاَلى يةكــةم، خــاَلى دووةم، مــةوزوعى تةعــديلى تــة 
وتسرى احكام هـذا  ) ( تعدل تطبيق احكام الفقرة )دةتوانى بكرَيت، دةتوانني بِرطةيةو زياد بكةين و بَلَيني 

 .نةجامتان دةبَى لةو مشتومِرةى كة ئَيستا هةية و زؤر سوثاس( ئاسايش داخ  بكةين.......  القانون
 :ةمانجَيطري سةرؤكي ثةرل/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو طؤران فةرموو

 :بةِرَيز طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت بة ِرةئيةكةى كاو عونى ئَيمة باس لة قانونةكة دةكةين ئَيستا باسى موئةسةساتةكان كراوة كة لة 
شـَيوةيةو   قانونةكةى ئيتحادى هاتووة و لة هةرَيمى كوردستان نـةهاتووة، لـة قانونـة ئيتحاديةكـة بـة هـيض      

باسى ئاسايش نةكراوة، سةبارةت بة ِرةئيةكةى كاو اعاعي  هةموو قانونَيـك دةطةِرَييـةوة بـؤ ثَيناسـة، كـة      
ثَيناسةى قوةى ئةمنى داخلى ئاسايشى تَيـدا نـةبوو، ئاسـايش ناطرَيتـةوة، ئـاخر قسـةم ئَيمـة لـة ثةرلـةمانى          

ةوة  1/1/2111متـان سـولفةى زةواج لـة    كوردستان لة ثةسةند كردنى ياساى بودجة زؤر بة سـةراحةت طو 
هةموو خةَلك دةطرَيتةوة، بؤ تةفسريى ئةم نةسة ضوار تـةعليمات لـة وةزارةتـى ماليـة دةرضـوو بـؤ خؤمـان        

 .تووشى ئةو ئةشكالة بكةين لة تةتبيق دا، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سؤزان خان فةرموو

 :ن شهاب نورىبةِرَيز سؤزا

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـاس لـة    2113لَيرة تَيكةآلويةو هةية لة نَيوان دوو فكرةدا لةناو ياسايةكةدا، ئةوةى كة باس دةكرَيت هى 

على  تسرى احكام هذا القانون) 57شوهةدا دةكرَيت كة دةَلَى ئةطةر هاتو رةجو  شورتة شةهيد كرا مادةى 
ئـةوة  ( ن الشرطة او من عد شهيدا باوامر ديوانية عن رئيس جملس الـوزراء م 9/4/2113استشهد بعد  من

بابةتَيكة، بةآلم بابةتةكةى كاو طؤران باسى كرد، بةو نةسى ماددةيةى كة كاو عونى خوَينديةوة ضارةسةر 
دةبَى كة تـؤ نـاوت هَينـا و وتـت قيـواى ئـةمنى داخلـى باسـى ئاسايشـت كـرد، باسـى زيِرةوانيـت كـرد، باسـى               

طرى و فرياكةوتنت كرد، ئةحكامى ئةم ياساية ضى هاتووة بة بِرطة وماددةكانةوة مشو  ئةوانـة دةكـات،   بةر
ئةطةر ناوت نةهَينان ناتوانى بَلَيى بة زؤر كة دةبـَى ئةمانـة مشوليـان بكـات، لةبةرئـةوةى سيسـتمى بـةِرَيوة        

ردنى ئاسـايش لـة عـرياق دا، لـةوَى     بردنى ئاسايش لة هةرَيمى كوردستان جياوازة لةطـةَل سيسـتمى بـةِرَيوةب   
سةر بة وةزارةتى ناوخؤن، لَيـرة سـةر بـة ئةجنومـةنى وةزيـرانن، بـؤ ئـةوةى ئـةوانيش سـوودمةند بـن لـةم            

 .ياساية، ئَيمة بة زةرورى دةزانني بةو سيغة ماددةية بَيت كة كاو عونى خوَينديةوة و سوثاس
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 :لةمانجَيطري سةرؤكي ثةر/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .دانا فةرموو.د

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ِراستيةكةى دوو طرفتى سةرةكى هةية لةو ياساية دا ئةويش ئةوةية كة ئَيمة هَيـزى ئـةوةى كـاو طـؤرانيش     
ايـةكى  باسى كرد، هَيزةكانى ئاسايشمان هةية سةر بة وةزارةتَيكى ترن، سةر بة وةزارةت نـني، سـةر بـة دةزط   

ئـةوة وةزارةتـى دارايـى و وةزارةتـى      3ترن، هةموو هَيزةكانى تر سةر بة وةزارةتى ناوخؤن، جا لـة مـاددةى   
ناوخؤن ِرَينماييةكان دةردةكةن، ئَيمة ئةطـةر لَيـرة بنووسـني كـة بـا بَلـَيني ئـةو ماددةيـةى كـة بِريـارة زيـاد            

ِرَينمـايى بـؤ ئـةوان دةردةكـات؟ جـا بؤيـة        بكرَيت، ئةطةر بشنووسـني هَيزةكـانى ئاسايشـيش دةطرَيتـةوة كـىَ     
بةِراستى وةكو ثَيشنيارَيك ثـَيم باشـة ئـةو ماددةيـةى كـة ئيزافـة دةكـرَى بنووسـرَى كـة هَيزةكـانى ئاسـايش            

ئـةوةش   3دةطرَيتةوة، ياخود دةزطاى ئاسايشيش دةطرَيتةوة، وة لة هـةمان كـاتيش دا ثَيويسـتة لـة مـاددةى      
ايةكــة كــة ِرَينماييــةكان بــؤ ئــةوان دةردةكــات، لةبةرئــةوة لــة ســآلحيةتى   ئيزافــة بكرَيــت كــة ئــةوة ض دةزط 

وةزارةتى ناوخؤ نية ئةوان ِرَينمايى بؤ هَيزةكانى ئاسايش دةربكةن لة كاتَيك با بَلَيني سـةر بـة ئـةوان نـني،     
ددةى ثَيمواية دةبَى ئةوةش موعالةجة بكرَيت لة هةمان كاتدا هةرضةندة شتَيكى تر هةية بؤ خؤمان لة مـا 

موعالةجةى ئةوة كراوة ئةطةر بة ناو بَيت كة دةَلَى هةموو ئةو دامودةزطايانـةى كـة لـة ياسـا عرياقيةكـة       2
هــاتوون، شــوَينةكانيان دةطــؤِرَى بــةو دامودةزطايانــةى كــة لــة هــةرَيم هةيــة، بــؤ منوونــة ئةطــةر هَيزةكــانى    

ةآلم لــة هــةمان كاتــدا ديســانةوة ئــةو  ئاسايشــى عرياقمــان هــةبَى، دةبــَى بــة هَيزةكــانى ئاسايشــى هــةرَيم، بــ  
موشــكيلةمان ِرووبــةِروو دةبَيتــةوة، ثَيشــنيارةكةى مــن ئةوةيــة بنووســرَى لــة مــاددة ئيزافيةكــة مةســةلةى    
زَيِرةوانى و ئةوانةى تَى نةكرَى، لةبةرئةوة ئةوانة ثَيش وةخت سـةر بـة وةزارةتـى نـاوخؤن، تـةنها دةزطـاى       

ياسـاية دةزطـاى ئاسايشـيش دةطرَيتـةوة، بـةآلم ديسـانةوة ثَيويسـتة         ئاسايشى بؤ ئيزافـة بكـرَى، يـةعنى ئـةو    
دةزطايةو هةبَى ئةو دةزطايـةى ئاسـايش سـةر بـة ئةوَييـة، دةبـَى ئـةوان ِرَينمـايى بـؤ ئـةوان دةربكـةن نـةو             

 .وةزارةتى ناوخؤ، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو  ة سعيد فةرموو

 :َيز  ة سعيد  ة علىبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةشكال و نـاِروونى و غمـوزى زؤرى    2111ى ساَلى  18من ثَيمواية لة بِرطة و ماددةكانى ئةو ياساى ذمارة 
تياية، من ثَيشنيار دةكةم بة دوو شَيوة ضارةسةر بكرَيت، ليذنةى ياسايى ئةو دوو شَيوةية كاميـان ئاسـانة و   

ماددةيةو زياد بكةين لةماددةكة بنووسني ماددةكان و بِرطـةكانى  / ية ِرةضاوى بكةن، يةكَيكيانكاميان ياساي
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بةم شَيوةية هةموار دةكرَين، يـةعنى بـةم شـَيوةيةى َ  دَيـت،      2111ساَلى  18فآلن وفآلن لة ياساي ذمارة 
نـاو تةفاسـيَلى ياسـاى     ئةوة بكةين بة ماددةيةو ئيرت خؤيان دوايـى سـةيرى بكـةن، ضـونكة ثَيموايـة بضـيتة      

ةوة بِرطة و ماددةى  زؤر هةية غموز و ئةشكالياتى تياية ئةمان ديارى بكةن، ئةمة ثَيشنيارَيكيان  18ذمارة 
يان ئةسـَلى ياسـاكة هـةموار بكـةين، بـة شـَيوةيةو هـةموارى بكـةين،         / بة ماددةيةو زيادى بكةن، دووةميان

مى كوردستان بَينني ياساكة هةموار بكـةين كـة بـة شـَيوةيةو     نةو ئينفازى دةقاو دةقى ئةو ياساية لة هةرَي
 .بطوجنَى لةطةَل ياساكان و وةزعى هةرَيمى كوردستانةوة، ثَيمواية ماددةكة ئاسانرتة و زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو كاردؤ فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .رؤكى ثةرلةمانبةِرَيز سة

يان دةبَى هَيزةكانى ناوخؤ قوةى ئةمنى داخلى تةعريو بكةينـةوة ئةطـةر وابـَى، بـؤ ئـةوةى بـزانني بـةالى        
منةوة طرنطة كة بة ئاسايش بةِروونى ديار بكرَيت كة ئةمة ياساية ئةوانيش دةطرَيتةوة، ضونكة جيهازَيكى تايبةتـة  

ضارةسـةر كـراوة،    2دةزطايةو شوَينى دةطرَيتةوة ئةمـة لـة مـاددةى    و سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة، بؤ مةسةلةى ض 
ةوة هةيـة ئـةم ياسـاية ثةيوةنـدى بـة خزمـةت و خانةنيشـينى و بـة ثلـةوة           1991خاَلَيكى تر ئةوةي ثةيوةندى بة 

ةوة حسابى بؤ بكةى، لةبةرئةوة ئةم دةقـةى ليذنـةى ياسـايى سـياغةى كردبـوو، زؤر زؤر       2114هةية، ناكرَى تؤ لة 
 .ةوةوة خزمةتى هَيزةكانى ناوخؤ دةكةن و سوثاس 1992ثَيويستة بؤ ئةوةى هةموو ئةو خةَلكانة بطرَيتةوة كة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .شلَير خان فةرموو

 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دا، لةبةرئـةوة داواى َ  بـوردن دةكـةم لـة      85ردووة و لة ماددةى خؤيان عنجيان ك 57بةنيسبةت ماددةى 
دا ئيشارةت بة  85دا هةموو كةسَي مشول دةكات هةتا ئةوانةى ثَيش ئةو تارخيةش، لة ماددةى  85ماددةى 
 .بكةين، زؤر سوثاس 1991دةدات، لةبةرئةوة ثَيويست ناكات باسى ساَلى  44ماددةى 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ي ارسنن بايز اعاع.بةِرَيز د

زؤر موناقةشة كرا، ئَيستا ليذنـةى قـانونى سـياغةيةكى تـازةى هةيـة بـزانني ئـةو سـياغة تازةيـة دةخةينـة           
بةردةستتان ئةطةر تَيبينى هةبوو دةكرَى دوو، سَى كةس قسةى لةسةر بكات، ضونكة ئةوة تةقريبةن نيوةى 

 .ى قانونى كاو عونى فةرمووثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان قسةيان كرد، ليذنة
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

القانون علـى   هذاتسرى احكام )ئَيمة وةكو ليذنةى هاوبةش سياغةكمان ئامادة كردووة، ئَيستا دةخيوَينمةوة، 
نى و بركـرى و  و زيرفـا  طـه من افراد قوى االمن الـداخلى، االسـايش والشـر    23/11/1991من استشهد بعد 
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راتـب التقاعـدى و مكافئـة    الاحتسـاب   لغـرض االقلـيم  بؤسسـات   مرتبطـه فرياكةوتن، دو دية تشكينت دخرى 
 (.امتيازات دخرى ممنوحة فى االقليم اية برتبتني اعلى دو رتبتهاالستشهاد على اساس راتب 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .مووسؤزان خان فةر

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من جارَيكى تر دةيَلَيمةوة، ئةوة يةو بِرطةية، ئَيمـة باسـى دوو بِرطـةمان كـردووة، ئـةم ياسـاية هـةر كةسـَى         
خوَيندبَيتيةوة باس لة دوو بابةت دةكات، يةكةم موستةحةقاتةكانيان كة ثاش تـةقاعودى و شـةهيد بوونـة    

تريشى ئةوانةى كة لة حةيات داماون، ئَيستا ئَيمة هينى شـةهيدةكان بـةو بِرطـة ماددةيـة، بـةآلم      و بةشَيكى 
ئةوانةى لة حةيات دان، ثَيويستة و مادام دةزطاى ئاسـايش و بـةرطرى فرياكـةوتن و زيِرةوـانى لـة ياسـاكانى       

زة ئَيمـة ســيغةيةكى  تـريش دا ناومـان هَينـاون و لـة بودجــةش دا بـة ديـارى كـراوى ناومــان هَينـاون مـةفرو         
عمومى بدؤزينةوة، نةو بَينني كةرت كةرتى بكةين، يةو سيغةى عـام بدؤزينـةوة و بَلـَيني ئـةحكامى ئـةم      
ياساية جَى بةجَى دةبَيت بةسةر قيواى ئةمنى داخلى و هَيزةكانى ئـةمنى نـاوخؤ، دةزطـاى ئاسـايش يـةعنى      

وانى، كة تؤ ناوت هَينان بـةم شـَيوةية كـة لـة كـاتى      وةكو دةزطا ناوى بهَيندرَى، بةرطرى و فرياكةوتن و زيِرة
تةعليماتيش دا خةلةل دروست نابَى، ضونكة زؤر لة برادةران وتيان تةعليمات، خـؤى لـة ماددةيـةكى تيايـة     

، يةعنى قابيلة مةجلسى وزةرا دةزطايةو سةر (على جملس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون)ياسايةكة دةَلَى 
قانونَيك بَيتة بةر دةستى تةعليماتى بؤ دةرنةكات؟ بؤية بؤ ئاسانكارى جَى بةجَى كردنى بةو بَى ئةحكامى 

 .ئةم ياسايةو زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو مجال فةرموو

 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة و تةشكينتى ئةمنى ئةوانةى تر نةهاتوونة، بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم، ئـةم    واديارة ناوى ئاسايش نةهاتوو
قـوى االمـن الـداخلى،    : تعـدل الفقـرة الثالثـة مـن املـادة االوىل ثالثـا      )فةقةرة بـةم شـَيوةية تةعـدي  بكرَيـت،      

ت االمنيـة غـري   الشرطة االية، شرطة احلدود، الدفاع املدنى، املرور، وشرطة احلراسات، واالسايش، والتشـكيال 
 .، ئاسايش و هةموو تةشكينتى تر دةيةخةنة ناو بابةتةكة(املرتبطة بوزارة فى االقليم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عمر فةرموو
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 (:نورةدينى)عمر  دامني خدر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ش بـة وازحـى و بـةِروونى دةكـرَى ئَيمـة بـؤ الدانـى ئـةو غمـوزة هـةوَل بـدةين            سةبارةت بة ناوهَينانى ئاساي
ئيزافةيةو خبةينة سةر ماددةى دووةم لـة ثـرؤذةى هـةموار كردنةكـة ئـاوا جـارَيكى تـر دايربَيذينـةوة، ئـةم          

ةم ياساية بةسةر هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ لة هةرَيم جَى بةجَى دةبـَى و  وة دامـةزراوة و فةرمانطـةكانى بـ    
شَيوةية كة دةَلَيني هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ لة هةرَيم هـةموو ثَيكهاتـةكانى دةطرَيتـةوة، بـة ئاسايشيشـةوة      

 .ئةم ئةشكاليةتة نامَينَى، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد ا د سليم

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكى ثة

ديارة بؤضوونى جؤراوجؤر هةبوو الى برادةران، ئةمة ياسايةكة بةِراستى ياساية و بةرذةوةندى زؤر خةَلكى 
تَيداية و من ثَيم باشة ثةلةى َ  نةكةين و ماوةيةو بدةينة ليذنةى ياسايى ئةم بؤضوونانة هـةمووى يـةو   

ك دةربكـةين و ثاشـان ثةشـيمان بينـةوة يـان      خبرَين و بةشَيوةيةكى لةسةرخؤ نةو ثةلةى َ  بكـةين و شـتيَ  
ئةشكالةكى قانونى دروست بكةين، لةبةرئةوة ئَيمة بة تايبةتى ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى ياسايى ثَيويسـتيان  

 .بة كات هةية بؤ ِرَيكخستنةوةى ئةم بؤضوونانة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو اعاعي  فةرموو

 :ِرَيز اعاعي  حممود عبداربة

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوة دةبوواية جةنابى وةزير ِروونكردنةوة لةسةر ئةو مةسةلةية بدات، كة دةَلَيى قوةى ئةمنى داخلى يـان  
كة ناوى زيِرةوانى دَينى وناوى بةرطرى و فرياكةوتن دَي زمنى قـوةى ئـةمنى داخليـة و سـةر بـة وةزارةتـى       

َيستا كَيشةمان ئاسايشة، لةبةرئةوةى ئاسايش ياسايةكى تايبةتى هةية و دةزطاى ئاسـايش تـةنها   ناوخؤنة و ئ
ئاسايش و هَيزةكانى ناوخؤ، كـة طوتـت هَيزةكـانى نـاوخؤ بـةرطرى و فرياكـةوتن دةطرَيتـةوة و زَيِرةوـانيش         

ونكردنـةوة لةسـةر ئـةو    دةطرَيتةوة، ضونكة ئةوانة سةر بة وةزارةتى ناوخؤنة و ثَيويستة جةنابى وةزير ِرو
 .مةسةلةية بدات و زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو حممد فةرموو
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 (:شارةزوورى)بةِرَيز حممد ا د علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دا ئةوانـة هـةمووى   من ثشتطريى قسةكةى كاو اعاعي  دةكةم، لةبةرئةوة لة تةشكينتى وةزارةتـى نـاوخؤ   
باس كراوة، بؤية جارَيكى ديكة ثَيويسـت بـة بـاس كـردن ناكـات، بـةرطرى و فرياكـةوتن و زَيِرةوـانى، بـةآلم          
كَيشةكةى ئَيمة لَيرة ئاسايشة، تةنها ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ ضارةسةرَيك بدؤزنةوة بؤ ئةوةى ناوى 

 .ئاسايش بَى و نةبَيتة كَيشة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سةروةر فةرموو.كاو د

 :سةروةر عبدالر ن عمر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة ئةو ياساية ياسايةكى باشة دةكرَى ئَيمة كار بؤ ئةوة بكةين ض ذيان و طوزةرانى هَيزةكـانى نـاوخؤ و ض   
لة دةست داوة باش بكرَيت، من وَيِراى دةسـت خؤشـيم لـةو بةِرَيزانـة      ئةوانةى كةوا شةهيد بوون و طيانيان

ثَيشكةشيان كردووة، بةآلم دةكرا وردتر بني لةو مةسةلةية، ضونكة لـة كؤمـةَلَيك شـوَين دا هةسـت دةكـةين      
 جؤرَيك لة هاودذى تياية، تاكة كَيشةش ئَيستا كَيشةيةكى زةق بَى و ديار بَى مةسـةلةى هَيزةكـانى ئاسايشـة،   

ض لـة   3يـاخود   2ئةمةيان هةم ئـةوةى كـاو مجـال كـة وتـى موعالةجـة دةكـات و هـةم دةكـرَى لـة مـاددةى            
ئاماجنةكان و ض لةوانةى كةوا دةيانطرَيتةوة لةوَى تةنها وشةى ئاسايش زياد بكـةين، ئَيمـة ئـةو كَيشـةيةمان     

ضـاككردنى دواخسـتنةكةى بـة     نامَينَى، بؤية بةِراستى مـن لةطـةَل ئـةوة دانـيم كـةوا دواخبرَيـت، مةطـةر بـؤ        
جؤرَيــك بَيــت هــةر ئــةمرؤ بَيــت و ئــةمرؤ دةكــرَى بيخةينــة ئَيــوارة، نــةوةو دواتــر خبرَيــت، تــةنها ضــةند     

 .سةعاتَيك ئةطةر بَيتو ئةومةسةالنة يةكنبكرَيتةوة و ئةو كَيشانة بةسةرماندا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو جةنابى وةزير

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

احلـدود   ةطو شر االية ةطقوى االمن الداخلى، الشر/ ثالثا)ئةم قانونة ئةطةر بيخوَينينةوة لة تةعريفةكة 
، (لوزارةبـا تـرتب   خـرى  ا وايـة تشـكيالت   احلراسـات  ةاالحتاديـة و شـرط   ةو الشـرط و الدفا  ا ـدنى، وا ـرور،   

مةعناى ئةوةية ئـةم قانونـة بـؤ وةزارةتـى داخليـة، ئـةو دةزطايانـةى كـة مورتـةبتى وةزارةتـى نـاوخؤ نـني،             
وتسرى احكام هذا القـانون  )مشوليان ناكات، بؤية من ثَيشنيار دةكةم فةقةرةيةو كاو شَيروان ئيزافةى كرد 

، ئـةوة بـرادةران ئـةوةكيان نـارد مـن      (ردستانعلى كافة قوى االمن الداخلى أو االجهزة االمنية االخرى فى كو
نةخموَيندووة، جا بؤية بة ِرةئـى مـن ئـةوة ئيزافـة بكـرَى، ضـونكة ئةمانـة مـةمشول نـني بـةم قانونـة، ئـةم             

تسرى احكـام قـانون   )قانونة تةنها بؤ ئةوانةية كة مورتةبتى وةزارةتى داخلني، جا بة ِرةئى من ئةوة باشة، 
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على مجيع تشكيالت قوى االمـن الـداخلى    2111لسنة  18لداخلى العراقى رقم اخلدمة وتقاعد قوى االمن ا
ــتان   ــيم كوردس ــا     -القل ــة املرتبطــة به ــراق بصــرف النظــر عــن ا ه ــةمووى   (الع ــايش و ه ــة ئاس ــةو وةخت ، ئ

 .دةطرَيتةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو دَلشاد فةرموو

 :اب حاجىبةِرَيز دَلشاد شه

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بؤ ئةوةى زؤر مةجا  ئةم هةموو  ثَيمواية زؤر قسة لةسةر ئةو مةوزوعة كرا، فعلةن ئةوةندةش هةَلدةطرَى
تةفسرياتةى تَيدا نةبَيتةوة، ئةوةى من تَيى دةطةم هةموو ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان كؤكن لةسةر ئةوةى 

لةف بة ثاراسـتنى ئةمنيـةتى هـةرَيمى كوردسـتان مـةمشول بـن بـةو ياسـاية         كة هةموو دامودةزطاكانى موكة
وئــةو ئيمتيازاتانــة بطرَيتــةوة، بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةم ئــةو دةقــةى كــةوا بــةِرَيز وةزيــرى نــاوخؤ ئَيســتا   

ةوة خوَينديةوة، ئةطةر ض ثَيويست بة ِرَيكخستنَيكى ياسايى بكات، ليذنةى ياسايى ِرَيكى خبات و داوا دةكةم ئ
خبرَيتــة دةنطدانــةوة، ضــونكة ئــةوة ثَيموايــة مومجــة  ثَيشــنيارةكان دةطرَيتــةوة و كَيشــةكة حــةل دةكــات و 

 .سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :وةيةماددةيةكى سةربةخؤ بةو شَي
على مجيع تشكيالت  2111لسنة  18تقاعد قوى االمن الداخلى العراقى رقم  و تسرى احكام قانون اخلدمة

 .قوى االمن الداخلى القليم كوردستان ـ العراق، بصرف النظر عن ا هة املرتبطة بها
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة تَيكـِراى دةنـط دةسـتتان خـؤش         ئَيستا كَى لةطةَل ئةو ما
دَيتـة دواوة و وردة   3مـاددةى   3بَيت، بة ثَيى ئةهميـةتى ماددةكـة ئـةو ماددةيـة دةضـَيتة شـوَينى مـاددةى        

 .وردة ماددةكان بةرةو دواوة دَينةوة، ئاواز خان فةرموو
 :خضربةِرَيز ئاواز عبدالواحد 

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

 :5لة ئةسَلى ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى  4ماددةى 
 .ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان، حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى بكةن
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار قادر

 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ئةوة ماددةيةكى ثرؤتؤكؤلية و كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددة ثِرؤتؤكؤَليةكان ماددةيةكى تر ئيزافة دةكةين وبةو شكلةيةثَيش ئةوةى بطةينة 
 .23/11/1991تسرى احكام هذا القانون اعتبارا من 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو شؤِرش فةرموو

 :بةِرَيز شؤِرش سيد جميد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

و بِرطةيةى كة ئيزافة كـرا بـؤ ئـةوةى ئاسايشـيش بطرَيتـةوة و بـةو تةعريفـة        سةبارةت بة ئيزافة كردنى ئة
مشوليةى كة كرا، ئةوة كارَيكى باش بوو كة دةزطاى ئاسايشيش دةطرَيتةوة، هةر دةزطايةكى تر كة ثةيوةست 
بَيت بة ثاراستنى ئةمن وئاسايش يـةو شـت مـاوة بـةِرَيز جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان، تـةعليماتى تايبـةت          

وةى كة ثةيوةندى بة هَيزةكـانى سـةر بـة وةزارةتـى ناوخؤيـة وةزارةتـى نـاوخؤ دةرى دةكـات، بـؤ ئـةوةى           ئة
تووشى ئةشكال نةبني لة دوا ِرؤذدا، تةعليماتى ئةو هَيزانةى كة سةر بة وةزارةتى ناوخؤ نني وةكو ئاسايش 

 .كَى دةرى دةكات؟ ئةوة دةبَى شتَيكى بؤ ئيزافة بكرَيت، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .ز دبةِرَي

ئَيستا ئةو ماددةيةى كة ليذنةى هاوبةش خوَينديانةوة بؤ تةئرخيى حسـاب كردنةكـة، كـاو عـونى جـارَيكى      
 تر بيخوَينةوة بؤ ئةوةى بةرضاومان ِروون  بَيت و بزانني جةنايى وةزير ِرةئى ضية بؤ ئةو مةسةلةية؟

 .كاو عونى فةرموو

 :َيز عونى كمال سعيد بةزازبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . 23/11/1991تسرى احكام هذا القانون اعتبارا من 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سَيوةي  خان فةرموو
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 :ا د عثمانبةِرَيز سيوةي  

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

  23/11/1991القـانون اعتبـار مـن     هـذا تسـرى احكـام   )وة، تةواو نية، ئةوةى تازة كة كاو عونى خوَيندية
 .كَى؟ لةسةر كَى ئةحكامى ئةو قانونة تةتبيق دةبَيت؟....... على 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ساَل لةمةوثَيش بَيت، شتى واى تيا نةبووة  21ا نةبووة ياسايةو دةربضَيت ئةسةرى رةجعيةكةى هةتا ئَيست
و لة تةئرخيا شتى وا نةبووة، هةندَى مةوادى تيا هةية ئَيمة جـارَيكى تـر باسـى دةكةينـةوة و دةيَلَيمـةوة و      

لــةو ماددةيــةدا ئَيمــة  هيــوادارم ليذنــةى ياســايى قســةكة بــة ئيعتبــار وةربطــرَى، كــة باســى شــوهةدا دةكــات،  
ةوةيـة،   1991ئةو تةرخيةى باسـى كـرد كـة لـة     ...........  من ءيشم  الشهدا)دةتوانني و زؤر ئاسايية بَلَيني 

دةبَى لة تةئرخيى ئيسداريةوة بَى قةد نةبووة شتى ئةوها، بةِراستى زؤر نا ( تنفيذ احكام هذا القانون)بةآلم 
اية كة باس لة شةهيد و ئيمتيازاتى شةهيد و رةجلى شورتة دةكـات بـا   قانونية ئةو قسةية، بةآلم بِرطةى تي

ــة  ــةمووى          1991ل ــة ه ــة، ئةم ــة، خزمةت ــةغرازى تةقاعودي ــة ئ ــةآلم ئةم ــة، ب ــةمان ني ــيض كَيش ــَى ه ةوة ب
 .هةَلدةوةشَيتةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو دَلشاد فةرموو

 :حاجي بةِرَيز دَلشاد شهاب

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 1991من ثَيمواية تَيكةآلويةو هةية، ئةويش لة بةينى ئةوةى كة ئةطةر ئـةحكامى ئـةم ياسـاية لـة سـاَلى      
 21ةوة حساب بكرَيت ئايا مةبةست تةعويز كردنى ئةو كةسـانةية بـةو مووضـة و ئيمتيازاتانـةى لـةماوةى      

جنانـدنى مةرتةبـة و ئيمتيازاتيانـة كـة لـة دواى دةرضـوونى       ساَلى ِرابردوو؟ يـاخود مةبةسـت تةعـدي  و طو   
ةوة حسـاب   1991ياسايةكة كارى ثَى دةكرَيـت، مـن بـاوةِر ناكـةم ئـةوانيش مةبةسـتيان ئـةوة بَيـت كـة لـة           

ساَلى كارمةندةكانى هَيزةكانى ناوخؤ بداتةوة، ثرسيارَيكى تر لَيرةدا  21بكرَيت و ئيرت حكومةت تةعويزى 
ثَيى ئةم ياساية كةسَيك ئَيستا دامةزرا، كةسَيكى دةرضووى كؤليذ بة ثلةيةكى موعةيةن لة هةية، ئةطةر بة 

قانونى خدمةى ئةم ياسايةدا هاتووة و بة بةراورد لةطةَل كةسَيك كةوا دة ساَل لةمةوثَيش خزمـةتى هةيـة،   
ؤ غـةرةزى تـةعويزى ماليـة    ِرةنطة ئيمتيازاتى هاوتا نةبَى، يةعنى لةم حاَلةتةدا طةِرانةوةى ياسايةكة ئايـا بـ  

مةسةلةن لةو مودةتةى ِرؤيشتووة؟ يان بؤ موعادةلة كردنى هى ثلة و ثاية و خزمةتةكانة؟ ئةمة بةِراسـتى  
 .ِروونكردنةوةى لةسةر بدرَى، سوثاس
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئـةوةى عـرياق بـووة لـةوَى      2114من ثشتطريى ئةو نةسةى ليذنةى ياسايى دةكـةم، لةبةرئـةوةى ديـارة كـة     
ةوة حسـابى بـؤ بكرَيـت، ضـونكة      1991هَيزى ناوخؤ و لةوَى حسابى بؤ دةكرَيت، بةآلم دةبَى هى ئَيمـة لـة   

لةطـةَل عـرياق، بؤيـة ثَيويسـتة حسـاب بكرَيـت، ئةمـة         فةرق هةية لةبةينى ئةو مةرحةلـة زةمةنيـةى ئَيمـة   
يةو، دووةم، ئةطةر بَييتة سةر مةسةلةى ئةسةرى رةجعى خـؤى لـة ئةسـاس دا ياسـايةكة ئةسـةرى رةجعـى       

قبوَل بَى و بؤ دةبَى بؤ  2111ية بؤ دةبَى ئةسةرى رةجعى بؤ  2111دةكةى ئَيستا  2114هةية تؤ باسى 
يـش، ئةمـة    1991يـش و   2114يان يـةو شـتة و ئةسـةرى رةجعيـة و     قبوَل نةبَى؟ كـة هـةردووك   1991

حسـاب كــرد و هــةر   2111ئَيمــة ثـار لــة ياسـاى بودجــةدا ثَيشــينةى هاوسـةرطريميان لــة    / حاَلـةتَيك، دووةم 
ئةسةرى رةجعى بوو و زؤر ئاسايى وةرمان طرت، بؤية من ثشتطريى ئةو نةسةى ليذنةى ياسـايى دةكـةم كـة    

 .اب بكرَيت، سوثاسةوة حس 1991لة ساَلى 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالر ن ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من لةطةَل ِرَيزم بؤ ئةو موقتةرةحةى ثَيشكةش كرا، ئةم ياسايةى كـة لةبةردةسـت ئَيمةدايـة ياسـاى ئينفـاز      
ى قـانونى خدمـة و تـةقاعودى قيـوةى ئةمنيـة كـة لـة عـرياق دةرضـووة، مةسـةلة            18ة كردنى ياساى ذمـار 

ئةطةر لةسةر ئةسةرى رةجعى بَيت، ِراستة ئةسةرى ِرةجعى لة ياساكان دا نيـة و تـةنها لـة ياسـاى جنـائى دا      
بَى، نةبَى كة ئةسَلةحيش بَى بـؤ موتةهـةم، يـاخود لـة ياسـا ماليـةكان دا كـة ئيلتزامـاتى مـا  حكومـةت هـة           

دةشكرَى، بةآلم ئةمة مانع نية بؤ ياسايةو كة بَلَيى ئةم ياساية بة ئةسةرى رةجعـى تـةنفيز دةكـرَى، بـةآلم     
ئةطةر ئَيمة بطةِرَيينةوة سةر ئةم ياسايةى كة ئَيستا لةبةردةستمان داية و ئينفازى دةكةين، ئـةم كَيشـةيةى   

يــة ئينفــاز دةكــةين، يــةكَيك لــة  18/ذمــارة كــة ئَيســتا باســى لةســةر دةكــةين حــةل كــراوة، ئَيمــة ئــةم ياســا
حيتسـب الراتـب   )ى ناو ياسايةكةية، كة باس لـةوة دةكـات و دةَلـَى    85/ ماددةى 18/ ماددةكانى ياساى ذمارة

اىل  ااـال رجـل الشـرطة   / من هذا القانون فـى احلـاالت التاليـة، اوال    44 /لرجل الشرطة وفق املادة يالتقاعد
، يةعنى ئةمة خؤى لة خؤيدا ئةم ياساية ئةسةرى رةجعى داوةو تـةنفيزيش  (انونلتقاعد قبل نفاذ هذا القا

حتـل مؤسسـات   )دةكرَى ثَيش ئةوة، ئَيمةش داواى تةنفيز كردمنان كردووة و هيضـمان لَيـى نـةطؤِريوة تـةنها     
 دةكـات لةبةرئـةوة ثَيويسـت ناكـات هـيض نةسـَيكى ديكـةى ئيزافـى لةسـةر          (الحتـادي ؤسسـات ا املاالقليم حمـل  

 .بكرَى
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وةَلآل قسةكانى من كاو عمر كردى، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو مجال فةرموو

 :ابراهيم طاهرِرَيز مجال بة

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

/ خـاَلى  44/ ئةطةر بَيتو سةيرى قانونةكة بكةين، قانون موعالةجةى كردووة، ئةطةر بَيني سةيرى مـاددةى 
يعاد احتساب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة أو خلفه الذى احل اىل )بكةين، ئةطةر نةسةكةى خبوَيننةوة  3

علـى اسـاس راتـب الرتبـة      9/4/2113هذا القـانون وخللـف الشـهيد الـذى استشـهد قبـل        التقاعد قبل صدور
مةوزوعةكة لَيرة ئةسةرى رةجعـى داوة و خؤيـان بـَين و قـانون خـؤى موعالةجـةى ئـةم        .( اخل....... املقررة 

 .3/ فةقةرةى 44/ كَيشةيةى كردووة، ماددةى
 :ةمانجَيطري سةرؤكي ثةرل/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ا د فةرموو.كاو د

 :ا د وةرتى.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وةَلآل من هةر تَيبينيةكةى كاو عمر و كاو شَيروامن هةبوو، تةبةنى ئةوة دةكةم و زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى ياسايى؟ كاو عونى فةرموو

 :نى كمال بةزازبةِرَيز عو

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بـا مــن نوقتةيــةو تــةوزيح بكــةم، مةبةســتمان ئــةوة نــةبوو بَلــَيني بــةو شــكلةى كــة خوَيندرايــةوة تةقــديم  
سـةبارةت   57طومتان ئـةحكامى مـاددةى    57بكرَيت، مةبةست لَيرة موناقةشةيةكى زؤر كرا لةسةر ماددةى 

ئةوة حساب بكرَيت، لةو تارخيةى نا ياسـايةكة كـؤى ياسـايةكة،    ( بتهرتمكافئة استشهاد على اساس راتب )بة 
مةبةستمان ئةوة بوو با برادةران ئاطايان لةو نوقتةية بَيت، ئَيمة ئيتآلقةن وةكو ليذنةى قانونى و ليذنـةى  
 هاوبةش ئةوةمان تةرح نةكرد، بةآلم بؤ سؤزان خان جوامب ئةوةية ثةرلةمان دةتوانَى قةوانني دةربكـات بـة  

ئةسةرى رةجعى، ناتوانني بَلَيني ئةوة ناكةين، بـة تايبـةتى قانونةكـة خـؤى ئةسـةرى رةجعـى هةيـة، بـةآلم         
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ئَيمة وةكو ليذنةى هاوبةش مةبةستمان ئةوة نـةبوو بَلـَيني هـةموو ئيمتيـازاتى قانونةكـة بطةِرَينينـةوة بـؤ        
اقةشةى زؤرى لةسةر كـرا، ئايـا   ، ضونكة تةرح كرا مةوزوعةكة و مون57تةنها بؤ ئةو ماددةى  1991ساَلى 

 .ئَيستاش ثَيشنيارةكة مبَينَيتةوة يان ئَيمة هيض مانعمان نية و سةحبى دةكةينةوة و تةواو
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير ِرةئيت؟ فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاو عمر عبدالر ن باش تةفسيَلى كرد، ماددةكة تَييدا هةية و ئَيمة دةَلَيني ئينفازى ئةو قانونـة بكـةين،   
 .بؤية من ثشتطريى لة ِرةئى كاو عمر دةكةم و هةر ئةوة بِروات و زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .او عونى فةرمووليذنةى هاوبةش ئاخر ِرةئيتان؟ ك

 :بةِرَيز عونى كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةعدي  بكةين و سياغةكة خبوَينينةوة؟ يان تـةنها ئيكتفـا    57بة وازحى ئَيستا بؤمان ِروون نية ئايا ماددة 
 .بكةين بةو مةوادانةى كة لة قانونةكة داهاتووة؟

 :ثةرلةمانجَيطري سةرؤكي / ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بة ِرةئى من ئينفازةكة مةسةلةى تـةقاعودى حـةل كـردووة، ئةطـةر مةبةسـت تةقاعوديةكـة بَيـت، ئـةوا لـة          
اوة، ئةطـةر  ئةسَلى قانون حةل كراوة وةكو جـةنابى وةزيـر و كـاو عمـر ئيشـارةتيان ثَييـدا، ئةمـة حـةل كـر         

ةوة بـؤى   9/4مةوزو  شوهةدا بَى كة ئَيستا ئةو موقتةرةحة لة طؤِرَيية، بـة نيسـبةت حقـوقى شـوهةدا لـة      
ةوة حساب دةكرَيـت، مـةفروز وايـة ئـةو موقتةرةحـة       23/12حساب كراوة، موقتةرةحةو هةية و دةَلَى لة 

 .سئَيستا موناقةشة بكرَى و بِريارى طوجناوى لةسةر بدرَيت، زؤر سوثا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو كاردؤ فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةمة ئَيستا دوو بؤضوون هةية، ئةم سياغةى كاو حممد هةم ئةوةى كاو عونى خوَينديةوة، هةم ئةوةى كة 
 .نة دةنطدانةوةبرادةران دةيَلَيني، ثَيم باشة بيخة



 148 

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالر ن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةكة، بةآلم يةو موالحةزةم هةية، لَيرة  85ئةوةى كة كاو شَيروان وتى تةئكيدى بكةينةوة لة سةر ماددةى 
ةكة ئةطـةر بَيينـة سـةر بةشـى دووةمـى، بـاس لـة شـوهةدا          85، بةآلم لة ماددة ئينفازى ئةو ياساية دةكةين

، ئةوةى كـاو شـَيروان وتـى، دةبـَى     2112ى ساَلى 3دةكات بة طوَيرةى قانونى موئةسةسةى شوهةداى ذمارة 
 .ئَيمة دةسكارى ئةم فةقةرة دووةمةشى بكةين، ضونكة ئةوة تةئرخيَيكى ديكةية و ياسايةكى ديكةية لَيرة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .ةِرَيز دب

 .ليذنةى هاوبةش ئاخر ِرةئيتان؟ كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ئاخر سياغةمان بةو شكلةى دةبَيت ئةطةر ئةندامانى ثةرلةمان قبوَلى بكةن
 :وحتل حملها مايلى 2111لسنة  18من القانون رقم  57تعدل تطبيق املادة 

 .من افراد قوى االمن الداخلى واالسايش 23/11/1991تسرى احكام هذا القانون على من استشهد بعد 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو كاردؤ فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

طؤِرى ئةو سياغةيةى خوَيندويتيةوة ضـوار، ثَيـنج كـةس ثشـتيوانى َ  كـردووة، ئـةو سـياغةية        سياغةكةيان 
 .لةطةَل ئةو سياغةى كة كاو عونى خوَينديةوة جطة لةو تةعديلة ثَيمان باشة خبرَيتة دةنطدانةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عونى فةرموو

 :كمال بةزازبةِرَيز عونى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

احتسـاب راتـب التقاعـدى و مكافئـة االستشـهاد علـى اسـاس        )ثَيشنيارةكةى تر كة خوَيندمانةوة، بة نيسبةت 
ــى  ــيم  2111لســنة  18مــن القــانون رقــم   57تعــدل تطبيــق املــادة  )، (راتــب رتبــتني بــرتبتني اعل فــى اقل

مـن   23/11/1991ى احكام هذا القانون على من استشهد بعد تسر: العراق وحتل حملها ماياتى -كوردستان 
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افراد قوى االمن الداخلى واالسايش لغرض احتساب الراتب التقاعدى ومكافئـة االستشـهاد علـى االسـاس راتـب      
 (.رتبته برتبتني اعلى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ى وةزير ِرةئيت؟ فةرمووئاخر سياغةتان طوَى َ  بوو، جةناب

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من تةئيدى ئةو ثَيشنيارة دةكةم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

لةطةَل دانية؟  ئَيستا ئاخر سياغةى كة خوَيندرايةوة كَى لةطةَل داية دةستى بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَى
 .ئاواز خان فةرموو

 :بةِرَيز ئاواز عبدالواحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 كة لة ئةسَلى ثرؤذةكة ماددةى ثَينجةمة، 2ماددةى 
 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤو بَيت

 :طري سةرؤكي ثةرلةمانجَي/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /املادة اخلامسة
 .اليعمل بأى نص قانونى أو قرار يتعارض و احكام هذا القانون) 2اصب  املادة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ة دةست بةرز بكاتةوة تكاية؟ كَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة كـؤى دةنـط، بـؤ ماددةيـةكى تـر،         كَى لةطةَل ئةو ماددةي
 .ئاواز خان فةرموو

 :بةِرَيز ئاواز عبدالواحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 / ماددةى حةوتةم
 .ئةم ياساية لة ِرؤذى بآلوكردنةوةى لة ِرؤذنامةى فةرمى وةقائيعى كوردستان جَى بةجَى دةكرَيت

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .دبةِرَيز 

 .كاو نةرميان فةرموو

 :بةِرَيز نةرميان عبدار
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 /ا ادة السادسة
 .فى ا ريدة الرعية وقائع كوردستاننشره القانون اعتبارا من تاريخ هذا  ينفذ)اصبح ا ادة السابعة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/  ارسنن بايز اعاعي.بةِرَيز د

كَى لةطةَل داية تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنـط ثةسـةند كـرا، ئَيسـتا ثرؤذةكـة      
 .هةمووى دةخةينة دةنطدانةوة، كاو شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .4ا دةنطدانةوة يان نا؟ ماددةى در (على جملس الوزراء )نازامن 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــرد      ــكرتاريةتى ثةرلــةمان دوو ماددةمــان ئيزافــة ك ئةطــةر جــةنابت موافةقــة بكــةى بــة تةنســيق لةطــةَل س
 .كان ضاو دةكةينةوة دوايى، زؤر سوثاسِرَيزبةندى ماددة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئَيمة ثَيشرت ئةوةمان خستة دةنطدانةوة و طومتـان تةسةلسـو  ماددةكـان دةطـؤِردرَى، ماددةكـان كـة زيادمـان        
نةوة، كـَى لةطـةَل دايـة دةسـت     كرد، موافةقةتيان لةسةرى كرد، ئَيستا كؤى ياساكة هةمووى دةخةينة دةنطدا

دةست خؤشيتان َ  دةكةين و سةركةوتوو .بةرزبكاتةوة تكاية؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط ثةسةند كرا
بن، موناقةشةى باشتان كرد، ثريؤزبايى لة وةزارةت و لة مونتةسبى وةزارةتـى نـاوخؤ و ئاسـايش دةكـةين و     

 .ة فةرموو؟ئَيستا بزانني جةنابى وةزير ئاخر قسةى ضي

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةِرَيز كريم سنجارى 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من سوثاسى خوشك و برايانى ئةندامانى ثةرلةمان دةكـةم بـؤ موافةقـةت كـردن لةسـةر نـةفاز كردنـى ئـةم         
لـة  قانونة، بةِراستى ئَيمة مةشاكلَيكى زؤرمان هةبوو، بةآلم ئَيستا ضارةسـةرى دةكـةين و ئـةو برايانـةى كـة      

 .ثؤلي  بوون دةزانن ض موعاناتَيكمان هةية، زؤر زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةخَير بَيى و سةرضاوان
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سؤزان خان فةرموو
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكى ثةر

تةبعةن بة هؤى ئةوةى كة بووةتة عورفَيك كة كاتَى باسى ياسـايةو دةكـةين وةزيرةكـة لَيـرة ئامـادة دةبـَى،       
ئَيستا ئةطةر بة ثَيى خشتةى بةرنامةى كار بَيـت، بـاس لـة خسـتنةِروو و طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ثَيشـنيارى         

و  9و  8رايى لَيرة نية و لةسةر خـاَلى  وةزيرى دا ، بةآلمثرؤذة ياساى هةموار كردنى باجى دةرامةت دةكةن
خؤشـبةختانة بـةِرَيز وةزيـرى     11بةِرَيزان وةزيرى دارايى و وةزيرى طةياندن لَيـرة نـني، بـةآلم خـاَلى      11

يـة بَيتـة    11ئاوةدانكردنةوة لَيرةية، بؤية من داوا لة بةِرَيزتان دةكةم كة بيخةنة دةنطدانةوة، ئةم ماددةى 
 .لةسةر ئةو بِرطةية بكةين و زؤر مةمنون ثَيشةوة ئَيستا طفتوطؤ

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

لةبارةى وةزيرى داراييةوة عوزرى خواستووة بة ِرةعـى ضـونكة تةعزيـةى هـةبووة، ئَيمـةش عوزرةكـةميان       
َيـرة نـةبَى لةوانةيـة نـةتوانني     قبوَل كردووة بةِراستى، لةبةرئةوة خؤشتان بِريار دةدةن كة وةزيرى دارايى ل

جـارَى تـةئجي  بكـةين تـا وةزيـرى       7موناقةشةى ئةو ماددةية بكةين، جا كَى لةطةَل ئةوةدايـة كـة مـاددةى    
بَيتـة شـوَينى    11دارايى دَيت تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ كَى لةطةَل دانية؟ئَيستا كَى لةطةَل ئةوةية بِرطةى 

امادةية بؤ موناقةشة كردن تكاية دةست بةرزبكاتةوة، كَى لةطةَل دانيـة؟  كة جةنابى وةزير لَيرة ئ 7بِرطةى 
فةرموون ئَيستا ماددةكان ئاوا جَى طؤِركَى ثَى دةكـةين، ليذنـةى ئاوةدانكردنـةوة و شـارةوانى لةطـةَل دارايـى       

 .فةرموون، ثرؤذة ياسايةكة خبوَيننةوة، كاو عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال بةزاز

 .ؤكى ثةرلةمانبةِرَيز سةر

ِراثؤرتَيكى هاوبةش ئامادة كراوة لةاليةن هةر سَى ليذنةوة، ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى ئيعمـار و ئيسـكان و      
 .ليذنةى بةلةديات، ئَيستا بة زمانى عةرةبى دةخيوَينمةوة

 
 رئاسة برملان كوردستان ـ العراق/ اىل

 1لسكن للمواطنني فى اقليم كوردستان رقم تقرير حول مشروع قانون التعديل االول لقانون تأمني ا/ م
 2222لسنة 

ــة والنقــل        ــة اخلــدمات البلدي ــف و ن ــار واالســكان وعصــرنة الري ــة و االعم اجتمعــت  ــان الشــؤون القانوني
املـيالدى لدراسـة قـانون     27/9/2111كوردى املصـادف ليـوم    2711 رزبةر 5واالتصاالت والسياحة بتاريخ 
املقـدم مـن    2118لسـنة   7السكن للمواطنني فى اقليم كوردستان ـ العـراق رقـم     التعديل االول لقانون تامني

  3قبل اعضاء الربملان وااال اىل اللنان املعنية بعد القـراءة االوىل لـه فـى الربملـان جبلسـته االعتياديـة املرقمـة        
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خل ااـدود  ومشروع قرار تـأمني الوحـدات السـكنية للمـوظفني واملـواطنني مـن ذوى الـد        22/9/2111فى 
املقدم من قبـل العـدد القـانونى العضـاء الربملـان وااـال اىل اللنـان املعنيـة بعـد القـراءة االوىل لـه فـى الربملـان              

ــراب  وتواصــل بــني       29/3/2111جبلســته  ــوزارة ولوجــود ت ــل ال ــار و وكي ــر االســكان واالعم وحبضــور وزي
ــواردة فــى  املشــروعني قــررت اللنــان توحيــدهما وتقــديم تقريــر موحــد بشــانه    ما واالســتفادة مــن االفكــار ال

 .املشروعني، وبعد املناقشة واملداولة توصلت اللنان اىل الصياغة التالية للقانون
 2222لسنة )   ( قانون رقم 

 2222لسنة ( 1)العراق رقم -قانون التعديل االول لقانون تأمني السكن للمواطنني يف إقليم كوردستان
 :املادة االوىل
 :اىل املادة الثانية من القانون ، وكاآلتي( ثالثًا)بتسلسل تضاف فقرة 

 .تلتزم ا هات ذات العالقة بتأمني اخلدمات االساسية للوحدات السكنية -:ثالثًا
 :املادة الثانية

 :تعدل املادة الثالثة من القانون وتقرأ كاآلتي
 :يشرتط على طالب التملك

 .وساكنًا فيهالعراق -ان يكون من مواطين إقليم كوردستان -5

 .ان الميلك شقة أو دار سكنية على وجه االستقالل -5

 .ان اليكون مستفيدًا من اي مشروع سكين آخر يف اإلقليم -9

 .ان اليكون مستفيدًا من السلفة العقارية املقدمة من حكومة االقليم -4

 :املادة الثالثة
 :يليمن املادة الرابعة من القانون ، وحيل حملها ما( أواًل)تلغى الفقرة  

للمـواطنني مـن   ( شـقق و دور سـكنية  )تعلن وزارة األعمـار واالسـكان عـن بيعهـا الوحـدات السـكنية       : أواًل       
املوظفني واألهالي من ذوي الدخل اادود و بدون دفع مقدمة ، ويقدم طلب الشراء اىل الوزارة ويسنل لـديها  

 .حسب اقدمية تقدميها
 :ادة وتقرأ كاآلتيمن امل( ثانيًا)تعدل الفقرة : ثانيًا

يسدد طالب التملك بدل شراء الشقة او الدار السكنية اليت  ترتب بذمته باقساط شهرية أو سنوية خالل مدة 
 .التزيد على مخسة وعشرين  سنة

هلـا وتضـاف اليهـا ثـالث فقـرات بتسلسـالت       ( أواًل)تكون اصل املـادة اخلامسـة مـن القـانون فقـرة       :املادة الرابعة
 :وكاآلتي( رابعًا)و ( ثالثًا)و ( ثانيًا)

العـراق مبلغـًا سـنويًا ضـمن امليزانيـة العامـة للقلـيم لتـأمني بنـاء           -ختصص حكومة إقليم كوردسـتان   -:ثانيًا
 .الوحدات السكنية تنفيذًا ألحكام هذا القانون
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املبالغ املخصصة  يف وزارة االعمار واالسكان ، وتودع فيه سنويًا( صندوق االسكان)تؤسس صندوق بأسم  -:ثالثًا
 .ضمن امليزانية العامة للقليم لدميومة بناء الوحدات السكنية

من هـذا القـانون   ( ثانيًا/الرابعة)تودع ما يتم اسرتجاعه من املبالغ وفق ما هو منصوص عليه يف املادة  -:رابعًا
 .يف الصندوق أعاله
 :املادة اخلامسة

 :كاآلتيمن القانون ، وتقرأ ( املادة السادسة)تعدل 
الشـقق و دور سـكنية يف   )و ( الشقق يف مراكز ااافظات)تلتزم وزارة االعمار واالسكان ببناء الوحدات السكنية 

وتسليمها خالل مدة ال تتناوز سنتني من تاريخ تسنيل الطلب لـديها اال يف حالـة   ( االقضية والنواحي والقرى
 .وجود مربر قانوني

 :سابعة من القانون وتقرأ كاآلتيتعدل املادة ال :املادة السادسة
تسنل الشقة أو الدار السكنية بأسم طالب التملك يف دائرة التسنيل العقـاري املختصـة ملكـًا صـرفًا و مرهونـًة      

( الرابعـة )من املادة ( ثالثًا)رهنًا تأمينًا لصاحل الوزارة حلني تسديد القس  األخري من البدل مع مراعاة الفقرة 
 .من هذا القانون

 :ادة السابعةامل
على جملس الوزراء وا هات ذات العالقـة كـل حسـب اختصاصـه إصـدار األنظمـة والتعليمـات الالزمـة لتسـهيل          

 .تنفيذ أحكام هذا القانون
 :املادة الثامنة

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون
 :املادة التاسعة

 (. وقائع كوردستان)ريخ نشره يف ا ريدة الرمسية ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تا
 

 االسباب املوجبة
لكل شخص احلق يف مسـتوى معيشـي كـاف حليـاة كرميـة بـا يف ذلـك السـكن و لتـأمني السـكن املالئـم ملـواطين             
االقليم من ذوي الـدخل ااـدود دون دفـع ايـة مقدمـة، و ملعا ـة ازمـة السـكن بقيـام حكومـة االقلـيم ببنـاء             

 .فقد شرع هذا القانون. ات السكنيةالوحد
راجـني التفضــل بـاألطالع و عــرض التقريــر املشـرتك بشــأنه علـى الربملــان للمناقشــة و أبـداء الــرأى املناســب و      

 مع التقدير .التصويت
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

وةيةكي ثَيشرت وةعدمان ثَيـدان كـة ئَيمـة ئـةم ثـرٍِِؤذة      ديارة ئةمة ِراثؤرتَيكي هاوبةشة، هةروةكو لة كؤبوونة
ياساية بةزووترين كات بَينينـةوة بةردةسـتتان بـؤ موناقةشـة كـردن، ئةمـة ِراثـؤرتَيكي هاوبةشـي هـةر سـَي           
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ليذنةكةيـــة، بةيةكـــةوة ِراثؤرتةكـــةيان نووســـيوة، ئَيمـــةش خؤشـــحاَلني بـــةو جـــؤرة طفتوطـــؤو يةكخســـتين 
 .ماددة موناقةشةي دةكةين، فةرموو كاو عةوني قسةت هةيةبؤضوونةكان، ئَيستا ماددة بة

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ئيستفادةمان لةهةردوو ثِرؤذةكة كردووة، صياغةكةميان داِرشتووة لة ياساكان، داوا لةبـةِرَيزتان دةكـةم   
 .ببَيتة ئةساس بؤ موناقةشةكردنةكة، زؤر سوثاسكة ئةو بابةتة خبرَيتة دةنطدانةوة كة ِراثؤرتي هاوبةش 

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

ئَيستا ئةو ِراثؤرتة هاوبةشةي هةر سَي ليذنةكـة دةخةينـة بةردةسـيت خؤتـان بـؤ دةنطـدان لةسـةري، ئَيسـتا         
دا نيـة؟ن بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، فـةرموو      كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟، فـةرموون كَيـي لةطةلَـ   

 .ماددة بةماددة بيخوَيننةوة بؤ موناقةشة كردن
 : ة امني عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 2111لسنة )   ( قانون رقم 

 2118لسنة ( 7)العراق رقم -قانون التعديل االول لقانون تأمني السكن للمواطنني يف إقليم كوردستان
 :ادة االوىلامل

 :اىل املادة الثانية من القانون ، وكاآلتي( ثالثًا)تضاف فقرة بتسلسل 
 .تلتزم ا هات ذات العالقة بتأمني اخلدمات االساسية للوحدات السكنية -:ثالثًا

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .ضية؟، فةرمووئَيستا جةنابي وةزير لةسةر ئةو ماددةية ِرةئيت 
 (:وةزيري ئاوةدانكردنةوة)بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من لةطةَل ئةو دةقةدام كةهاتووة لةِراثؤرتةكةدا، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات، كاو كاروان، فةرموو
 :بةِرَيز كاروان صاحل ا د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من ثَيم واية كة مادام عةرةبيةكة خوَيندرايةوة دةبواية كوردييةكةش خبوَيندرايةتةوة، سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
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سـتا كـَي دةيـةوَيت قسـةي لةسـةر بكـات       ببورة كاو كاروان ضونكة كوردييةكة نية بؤيـة نةخوَيندرايـةوة، ئيَ  
جـنل علـي، شـوان كـريم، سـةرهةنط فـرج،       ) ناوتان دةنووسم ئةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت قسةي لةسـةر بكـةن  

 .، كاو جةالل فةرموو(ساالر حممود، شظان ا د، عومةر نورةديين، شةومن حممد، كاو دلَير، بةفرين خان
 

 :بةِرَيز جنل علي عبدار
 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س

ــةي      ــاووآلتي زؤر كــةس دةطرَيتــةوة، زؤرب ــاكة، ديــارة وشــةي ه مــن موالحةزةيــةكم هةيــة لةســةر نــاوي ياس
هاووآلتيان دةطرَيتةوة، من ثَيم باشة ئةم ياساية لةبةرذةوةندي خةَلكي بَيدةرامةت يان كةمدةرامـةت بَيـت،   

ثــرٍِِؤذة ياســاكة بــؤ ئــةو هاووآلتيانةيــة كــة    ئــةو ئيزافةيــة بكرَيــت، بــؤ هاووآلتيــاني بــَي دةرامــةت، ضــونكة  
 .دةرةامةتيان كةمة يان نيانة، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو شوان فةرموو
 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جنل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةمـة  .( ات العالقـة بتـأمني اخلـدمات االساسـية للوحـدات السـكنية      تلتـزم ا هـات ذ   -:ثالثـاً )سَييةم كة دةَلَيت 

لةئةصَلي ياساكةدا مادام ئةم يةكـة نيشـتةجَيبوونانة حكومـةت خـؤي دةيكـات، عـادةتي وايـة حكومـةت كـة          
خــؤي هــةر شــتَيك بكــات، مولزةمــة بــةوةي كــة خــةدةماتيش دابــني بكــاتن، ئــةم كَيشــةية لــة كَيشــةي              

ئةمة لة كَيشةي كؤمثانيا وةبةرهَينانةكان دروست ئةبَيت، كة ئَيستا هةندَي كَيشة وةبةرهَينانداية بةِراسيت، 
هةية لةكوردستاندا، ئةو وةبةرهَينانة يةكةي نيشتةجَيبوونيان دروست كردووة، بـةآلم خـةدةماتيان بـةجَي    

ة، كَيشـةكة  هَيشتووة، طوايـة لةعةقـدةكانيان دةبَيـت حكومـةت بيكـات، ئةمـة كَيشـةكة لـة بنةِرةتـدا لةوةدايـ          
لةوةدا نية كة حكومةت خؤي يةكةي نيشتةجَيبوون دروست ئةكات بةثارةي خؤي و لةسةر ئةركي خـؤي و  
بة ئةندازيار و مةكائيين خؤي، مةعلوميشة كة خةدةماتي بؤ دابني ئةكات، بؤية بةِرةئي من ئةمة زيادةية، 

 .سوثاس
 (:نجَيطري سةرؤكي ثةرلةما) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو سةرهةنط، فةرموو
 :بةِرَيز سةرهةنط فرج حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةية كة بة بِرطةيةو ئةوة زياد بكرَيت، ئةمة حةقة لةماددةي يةكةم زؤر بةسةرحيي 

دةكرَيـت، هـةموو   ئَيمة ئاماذةي ثـَي بـدةين، لةسـةر ئـةو ثـارةي كـة يةكـة نيشـتةجَيبوونةكاني ثـَي دروسـت           
خزمةتطوزارييةكان دابني بكرَيت، ضونكة دوايي ئيشـكاليةت دروسـت ئـةكات بةِراسـيت، ضـةند منوونةيـةكي       
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زةق هةية لةبةردةستماندا، ئَيستا يةكـةي نيشـتةجَيبوون دروسـت كـراوة جـا لةاليـةن هةركةسـَيكةوة بَيـت،         
ة بةردةم ئةو موشـكيلةية، مـن ثـَيم باشـة     بةآلم موشكيلةي خزمةتطوزاري هةية، بؤ ئةوةي ئَيمة نةكةوينةو

زؤر بةسةرحيي ئاماذةي ثَي بدرَيت، كة لةسةر ئةو ثارةية هةموو خزمةتطوزارييةكان بؤ ئةو شوَينانة دابني 
بكرَيت، مةسةلةن ئةطةر وانةكةين دوايـي لـةدائريةي كارةبـا داوا بكـةي بـؤ ئـةوةي كارةبـا بـؤ ئـةو شـوَينانة           

ةكات ئةَلَيت من بودجةم نية، ئةو شتانةي خؤم هةية كة ناردوومة لةسةر بودجة بَينَيت، ئةو طلةيي ئةوة ئ
تةصديق كراوة ئةوةي تَيدا نية، بؤية لةوَيـدا ئيشـكاليةت دروسـت ئـةبَيت، وةزارةتـي شـارةوانيش بةهـةمان        

ي تووشـي  شَيوة، ئةو ئيشكاليةتةي بؤ دروست ئةبَيت، ِرةنطة خزمةتطوزاري نةطةيةنَيتة ئةو جَيطايانة، دوايـ 
موشكيلة ئةبَيت، بؤية من ثَيشنياز دةكةم هةر لةسةر ئةو ثارةية هةموو خزمةتطوزاريةكان بؤ ئةو جَيطاية 

 .دابني بكرَيت كة شوقةكةي لةسةر دروست ئةكرَيت، زؤر سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو ساالر، فةرموو
 :ر حممود مرادبةِرَيز ساال

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا ئةم ثر ؤذةية ثرؤذةيةكي طرنطة، خزمةت بةثرؤسةي ئاوةدانكردنـةوةي كوردسـتان دةكـات، بـةآلم     
ئَيمــة لةبةرامبــةر بِرطــةكاني ئــةم ثــِرؤذة ياســايةدا كؤمــةَلَيك موالحــةزةي جــدي هــةن كــة ثةيوةســتة بــةو   

ذانة كراوة، ئةوةي كة ثةيوةندي بة هاووآلتيان و فةرمانبةران و خةَلكي ِرابردووةي كة ئيش لةسةر ئةم ثِرؤ
كةم دةرامةتةوة هةية، واتة هةموو شةرحيةكان دةطرَيتةوة، وة شةرحيةي كةم دةرامةت و ئةو شةرحيانةشـي  
كة دةخليان هاي كؤستة نةو لؤكؤست، ئةم لةو وآلتانةي كة ئيعتيماديـان لةسـةر وةبةرهَينانـة، بـؤ منوونـة      
وآلتَيكـي وةكــو توركيـا لــةناو توركياشــدا بـؤ منوونــة ئةسـتةمبول و ئةنقــةرة، لــةوآلتَيكي وةكـو ئــةردةن، بــؤ      
منوونة عةمان، لةثاَل دةعـم كردنـي ثـِرؤذةي نيشـتةجَيبوون بـؤ خـةلَهكي كـةم دةرامـةت لةهـةمان كاتـدا بـؤ            

َيبوون لةسةر بنةماي  عةمودي، خةَلكَيك كة دةرامةتي باشرتة، ئةتوانَيت بةدةر لةمةسةلةي شوَيين نيشتةج
لةسةر بنةماي ئاسؤيش بؤ جوانكاري لةوآلت و ثرؤسةي ئاوةدانكردنةوة، وة دةرفةتدان بؤ هةموو توَيذةكان 
ئةم ثرسة لةبةرضاو بطريَيت، ئةطةر ناونيشـانةكة وةكـو بـةِرَيزان ئاماذةيـان ثَيكـرد، ئـةوة لةناوةِرؤكـدا ئـةو         

توَيـذةكان، بـةآلم حكومـةت تـةركيزي ِراسـتةوخؤي بـؤ خـةَلكي كـةم          ثرةنسيثانة تةسـهي  بكـات بـؤ هـةموو    
دةرامةت هةبَيت، واتة ئةو دةعمانةي كةحكومةتي هةرَيمي كوردسـتان لةِرَيطـةي ئـةم ثِرؤذانـةوة بـؤ دابـني       
ــت كــة دةخليــان مةحــدوودة، يــان ثَييــان       كردنــي شــوَيين نيشــتةجَيبوون دةيكــات، تــةنها بــؤ خــةَلكانَيك بَي

خاَلَيكي تـر ئـةوةي كـة ثةيوةنـدي بـة ثَيدانـةوةي قيسـتةكةوة هةيـة، كـة زيـاتر نـةبَيت لـة             (ستلؤكؤ)دةَلَين
ساَل، ئَيمة لةواقيعَيكـدا دةذيـن سـاَل بةسـاَل ِرَينماييـةكان لةدةرئـةجنامي ياسـاكان دةردةكـرَين مـوزادن          (25)

يـة ئيعتيمـاد كـردن    لةطةَل يةو، يةعين تةجروبةي طرنط هةية لةهةرَيمي كوردسـتاندا سـةبارةت بةمـة، بؤ   
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ساَل، ضونكة بـةثَيي ِرَينمـايي كـةتؤ    (25)لةسةر ئةم بِرطةية، ئةكرَيت بوترَيت زياتر و كةمرتيش نةبَيت لة 
 ......ساَل زياتر نةبَيت،(25)دةَلَييت 

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

شوَينةكة، ماددةي يةكةم باس لةو مةسةلةية دةكات، تـؤ   كاو ساالر ئةوة ئيلتيزاماتة بةنيسبةتي خةدةماتي
 .دةضيتة بابةتةكاني تر، تكاية وةرة سةر بابةتةكةي خؤت، فةرموو

 :بةِرَيز ساالر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةي يةكةم، بِرطةي دووةم، من قسة لةسةر ئةوة دةكةم، سوثاس

 (:طري سةرؤكي ثةرلةمانجَي) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .كاو شظان، فةرموو
 :بةِرَيز شظان ا د عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش لةسةر عينواني ياساكة دةمةوَي قسة بكةم، بةحةقيقةت لة ليذنة كاو عومةر داكـؤكي كـرد، ميـنش    

هـاووآلتي هـاتووة، ئـةو بـَي     ثشتطرييم لَيكرد، بةس ئةوة تةسبيت نةكرا، من ثَيم باشة بـةو موتَلةقيـةي كـة    
سنوورية بةهيض دةوَلةتَيك ناكرَيـت، كـة بتـوانَي تةختيـةي سـةكةن بكـات بـؤ هاووآلتيـان، دةبَيـت تةحديـد           
بكرَيت ئةو هاووآلتية كَيية، تةحديدةكةش هةر لة خودي ياساكة ديار بكرَيت، بؤ ئةوةي تووشـي بـةربآلوي   

قـانون التعـديل االول لقـانون تـأمني السـكن      ) شـَيوةية بَيـت،  نةبني لة ياسـاكةدا، مـن ثـَيم باشـة ياسـاكة بـةو       
ئةو دةخـ  مةحـدوودة ئَيمـة بـؤ جـةنابي وةزيـر       (العراق -للمواطنني ذوي الدخل اادود يف إقليم كوردستان

بةجيََه بهَيَلني، بؤ تةعليمات بـةنيزامَيك دةخلـي مةحـدوود لـةوَي تـةعريو نةكـةين، خؤمـان تووشـي ئـةوة          
ي ديــار بَيــت دةخلــي مةحــدوود لــةالي وةزارةت، ضــونكة ئةطــةر وابــَي ســبةييَن بــةدةيان  نةكــةين، بــؤ ئــةوة

هاووآلتي خـانووي خؤيـان دةفرؤشـن و خؤيـان بـَي خـانوو دةكـةن، ئـةو وةختـة بـا وةزيـر خـؤي تـةعليمات              
 .دةربكات، خزمةتي ئةو ضينة تايبةتة بكات، زؤر سوثاس

 (:ي ثةرلةمانجَيطري سةرؤك) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو عومةر نورةديين، فةرموو
 (:نورةديين)بةِرَيز عمر  ة امني خدر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةي          ــتان كَيش ــةرَيمي كوردس ــاكةية، لةه ــِرؤذة ياس ــاني ث ــةر ناونيش ــةميان لةس ــن يةك ــةرجني م ــتيدا س لةِراس

ئـةوة نيشـان دةدةن، كـة زيـاتر لـةناو ضـني و       نيشتةجَيبوون واقعَيكةو هةية، بـةآلم زانيارييـةكان و داتاكـان    
توَيذو خةَلكي كةم دةرامةتدا هةية، هةم لة ثِرؤذةي تةعديلةكة كةئامادةكراوة، جةخت لةسةر ئـةوة كـراوة   
كة يةكةي نيشتةجَيبوون بؤ خةَلكي كةم دةرامـةت دروسـت بكرَيـت، هـةم ئـةو مـةرج و خاآلنـةي كـة لـةناو          
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ديسان جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة يةكةي نيشتةجَيبوون بؤ خةَلكي  ِراثؤرتي هاوبةشيشدا دياريكراون،
كةم دةرامةت دروست بكرَيت لةاليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة، لةكاتي طفتوطؤشدا ئةم ثَيشنيارةكرا 

نـةو  (ياساي دابني كردني يةكةي نيشتةجَيبوون بؤ هاووآلتيـاني كـةم دةرامـةت   )كة ناوي ياساكة بكرَيت بة 
نها بـــؤ هاووآلتيـــان بـــة موتَلـــةقي ئـــاوا بهَيَلدرَيتـــةوة، لةِراســـتيدا زؤربـــةي زؤري بةشـــداربووان لـــةناو   تـــة

كؤبوونةوةكةشدا تةئيدي ئةوةيان كرد، بةآلم ديسان بة نةزةري ئيعتيبار وةرنةطرياوة، بؤية منيش جـةخت  
ياسـاي دابـني   )كة بكرَيـت بـة   لةسةر ئةوة دةكةمةوة وةكو كاو جنل و كاو شظان، كة ناونيشاني ثِرؤذة ياسا

ئةوةية كـة  : ، خاَلي دووةم(كردني يةكةي نيشتةجَيبوون بؤ هاووآلتياني كةم دةرامةت لةهةرَيمي كوردستان
منيش ثَيم باشة وةكو ضـؤن لـةماددةي يةكةمـدا هـاتووة، دابـني كردنـي خزمةتطوزارييـةكاني لةطـةَل بَيـت،          

فت بؤ ئةو هاووآلتيانة دَيتة ثَيشةوة، جطة لةو منوونانـةي  ئةطينا دواي تةوكردني يةكةي نيشتةجَيبوون طر
كة ئامـاذةي ثَيـدرابوو، بـؤ منوونـة دروسـت كردنـي قوتاخبانـة، لةوانةيـة ئـةركي وةزارةتـي ثـةروةردة بَيـت،             
ئةوكات وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة ئةطةر ئاوا بةِرووني لةناو ياساكةدا نةيةت، دةَلَيت دابني كردني قوتاخبانة 

ةم شوَينة ئـةركي وةزارةتـي ثةروةردةيـة، نـةو ئـةركي وةزارةتـي ئاوةدانكردنةوةيـة، بـةآلم ئةطـةر بـةم           بؤ ئ
شــَيوةية بــةِرووني وةكــو دةقــي ثَيهــاتووة، بَلَيــت بــةدابني كردنــي هــةموو خزمةتطوزارييةكانــةوة، ئــةو كــات  

رييـةكاني بـؤ دابـني بكـات،     وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة مولزةم دةبَيت بةوةي هةموو ثَيداويسيت و خزمةتطوزا
 .زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، شةومن خان، فةرموو
 :بةِرَيز شةومن حممد غريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو   وَيِراي طرنطي ئـةم ثِرؤذةيـةو هاوكـاري كردنـي لـةدابني كردنـي جَيطايـةكي نيشـتةجَيبووني اليـةق بـؤ          

ي ِراثؤرتةكـةي ليذنـةي ياسـاييدا    2هاووآلتيانةي كةم دةرامةتن لةهةرَيمي كوردستاندا، هةروةها لة بِرطـةي  
هــاتووة، ضــةند نوقتةيــةكي دانــاوة بــؤ دةســت نيشــان كردنــي ئــةو هاووآلتيانــةي كــة ســوودمةند دةبــن لــةم  

بـؤ دروسـت ئـةكرَيت، بـةآلم لةطـةَل      ثِرؤذانةدا، كة دةبَيـت ئـةو خاآلنـةي تَيـدا هـةبَيت، كاتَيـك شـوقةكانيان        
ئةوةشدا لَيرةدا دةستنيشاني ئةوة نةكراوة كة خةَلكي كةم دةرامةت كَيية لةم وآلتةدا، ضـونكة ئةطـةر ئَيمـة    
دةستنيشاني خةَلكي كةم دةرامةت نةكةين ئةم ثِرؤذةيةش ِرةنطة  وةكو زؤر لة ثِرؤذةكاني تري لَيبَيت لـةم  

َيوةرطرتـووة، بـؤ منوونـة ئـةو ثارةيـةي كـة بـؤ تـؤِري كؤمةآليـةتي سـةرف           وآلتةدا كـة خـةَلكي تـر سـوودي ل    
دةكرَيت، ذمارةيةكي زؤر خةَلك وةري دةطرَيت كة ثَيويسيت ثَيي نية، كة بةمة حةقي خةَلكي تـر ئـةخوات،   
لةبــةر ئــةوة مــن واي دةبيــنم كــة خةَلكــة كــةم دةرامةتــةكان ديــاري بكــرَين كــة كــَين؟، ئايــا بــة مســتةواي     

يانــة، ئةطــةر فةرمانبــةربَيت مووضــةكةي ضــةندة؟،، يــان ئــةو هاووآلتيــة لــةدةرةوةي    ةان كــة همووضــةكةي
دةوائريةكاني حكومةتـدا بَيـت، ض واريـداتَيكي هةيـة، ضـةند ثةيـدا دةكـات مانطانـة، يـاخود سـاآلنة؟، لةسـةر            
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نيـة، بؤيـة ثـَيم    ئةساسي ئةوة بَيت، بؤية ثَيم باشة، ضونكة لة ئةصَلي ثِرؤذةكةشـدا خـةَلكي كـةم دةرامـةت     
باشة ثَيناسةيةو بكرَيت بؤ خةَلكي كةم دةرامةت، هـةروةها ثشـتطريي لـة قسـةكةي كـاو عومـةر نـورةديين        
دةكةم، كة ثَيويستة ئةمة تةحديد بكرَيت بؤ هاووآلتياني كـةم دةرامـةت، نـةو بـؤ هاووآلتيـان لـة هـةرَيمي        

ةوةي هةيـة كـة بَيـت و داواي ئـةو شـوقانة      كوردستاندا، ضونكة بةثَيي ياساكة هةموو هاووآلتيـةو حـةقي ئـ   
 .بكات، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو دلَير، فةرموو
 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبـةر ئـةوةي   (ني كـةم دةرامـةت  هاووآلتيا)منيش ثشتطريي لةوة دةكةم كة ناونيشاني ياساكة بطؤِردرَيت بؤ 
حكومةت ناتوانَيت بؤ هةموو هاووآلتياني دابني بكات ئةمة لةاليةو، لةاليـةكي تريشـةوة كـة ئَيمـة دةَلـَيني      
ــبةت          ــةين، ض بةنيس ــاني بك ــة دةستنيش ــتة ئَيم ــنووردارة ثَيويس ــاتي س ــةو داه ــنووردار، ئ ــاتي س ــاوةن داه خ

ةعين بةواقيع ئـةم ياسـاية، بـةم تةعـدي  كراوييـةي ئـةمِرؤ       هاووآلتيانةوة، ض بةنيسبةت فةرمانبةرانةوة، ي
شتَيكي باشـة، لةبـةر ئـةوةي سـاآلني ثَيشـوو كةسـانَيك هـةبوو كـة ثارةيـةكيان بةدةسـتةوة بـوو دةيـانتواني             
بةشــداري لــة شــوقةي نيشــتةجَيبووندا بكــةن، بــةآلم ئَيســتا كةســانَيك هــةن كــة ثارةيــان بةدةســتةوة نيــةو   

ئاوا هاوكارييان دةكات، ئةوة شتَيكي باشـة، هـةر لـة ثـرؤذة ياسـاي بودجـةي سـاَلي         ثَيشةكيان نية، حكومةت
مليار دينار دابني كرابوو بؤ ئةوة، بةآلم دوايي موناقةلة كرا بؤ مةسةلةي سولفةي (211)شدا، بِري  2111

جَيبوون عــةقار، لــة ئةمساَليشــدا ئــةو بــِرة ثــارةي كــة ئَيســتا تــةحوي  كــراوة بــؤ ثاَلثشــيت ثــِرؤذةي نيشــتة   
، بـةم تةعـدي  كراوييـةي ئَيسـتا ئةمـة لـة قـازاجني ئـةو         2118ي سـاَلي  (7)بةتايبةتي بةثَيي ياساي ذمارة 

خةَلكانةن كة هيض ثَيشةكيةكيان نية، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا من بةضـاكي دةزامن مةسـةلةي خـةَلكي خـاوةن     
ةرمانبـةر نةطرَيتـةوة، خـةَلكي دةرةوةش    داهاتي سنووردار تةعريفي بؤ بكرَيت، كة كَي دةطرَيتـةوة، تـةنها ف  

بطرَيتةوة، واتة ئةوانةي كة فةرمانبةر نني ئةوانيش سوودمةند بن، ئةو تةعريفةش تةنها ئةوة نةبَيت كة 
شوقةي نيشتةجَيبووني نية، ياخود ئةوةي كة تا ئَيستا موستةفيد نةبووة، كةسانَيك هةية بةو شَيوةيةشةو 

 .اسباري دارايشيان باشة، زؤر سوث
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .هان نوقتةي نيزامي هةية، فةرمووسوثاس، كاو بر
 :بةِرَيز برهان رشيد حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي دةستووري هةميشةيي عَيراقدا، لة خاَلي سَييةم هاتووة، (111)من شتَيك ئَيستا بريم كةوتةوة، لةماددةي 
ِرةعي سياسةي دةولي طـومرطي ئيصـداري عوملـة تـةنزميي سياسـةتي تيجـاري لةسـةر سـنوورةكان         ) َيتدةَل
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ئةمانـة لـة   ( وثارَيزطاكان لة عَيراقدا، وةزعي ميزانيةي عامـة، ِرةعـي نةقـدي و ئينشـائي بـانكي مةركـةزي      
ـــ  ت، ئــةوة ئــةم ســةآلحيةتي حكومــةتي مةركةزدايــة، كــةِرةعي سياســةي مــالي لــة ســةآلحيةتي مةركــةز بَي

ماددةية تةفسري زؤر هةَلدةطرَيت، بةشي يةكـةمي ماددةكـة، ئـةكرَيت زةريبـةي دةخـ  و عـةقار بكرَيـت بـؤ         
ئَيمة بَيت داهاتةكةي يان ياساكةي، ئةكرَيت بؤ ئَيمةش نـةبَيت، بـةآلم وةزارةتـي دارايـي حكومـةتي هـةرَيم       

 .....ثَيشرت 
 (:ؤكي ثةرلةمانجَيطري سةر) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سؤزان خان، فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــداماني       ــةِرَيزان ئةن ــةم ب ــةوة، حةزناك ــارة كراي ــة زؤر دووب ــةيةو ك ــةر قس ــة لةس ــزاميم هةي ــةكي ني نوقتةي
الدولـة للفـرد   تكفـل  )لةدةستووردا هاتووة، ( 31)ثةرلةمان، خؤيان خبةنة هةَلةي دةستوورييةوة، لة ماددةي

حرة كرمية قومات االساسية للعيش يف حياة  واالسرة وخصوصا الطفل واملرأة الضمان االجتماعي والصحي وامل
سةكةن بؤ هـةموو هاووآلتيةكـة، يـةعين كـاري حكومةتـة، بـةثَيي       ( دخل املناسب والسكن املالئمالوتأمن هلم 

ة بــؤ كــةم دةرامةتــةو ئةمــةش بــؤ خــةَلكي  دةســتووري عَيراقــي لةبــةر ئــةوة جياكردنــةوةي ئــةوة كــة ئةمــ 
دةرامةت باشرتة، هةَلةي دةستووريية، بؤية ئَيمة دةكرَيت بَلَيني ئةم ثـرؤذة ياسـاية هاووآلتيـان دةطرَيتـةوة،     
ئةوانــةي كــة دةخليــان ســنووردارة، هــةروةها وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوة لــة دةركردنــي ِرَينماييةكانــدا، ئــةو  

خود ئـةو مةعايرانـة دةربكـات كـة كـَين؟، ئةوانـةي ئـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوة، زؤر          ِرَينماييانة دةربكـات، يـا  
 .سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

خؤي لة ئةصَلدا ئَيمة موناقةشةكةمان لةسةر تةنها ماددةي يةكةمة، نةو ناونيشانةكةي، جارَي با بـةفرين  
 .سةي خؤي بكات، فةرمووخان ئةخري كةسة ئةويش ق

 :بةِرَيز بةفرين حسني خليفة
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ديارة تَيبينيةكةي منيش تةنها لةسةر ناونيشاني ياساكة بوو، بةِرَيزان ئاماذةيان ثَيكرد، سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .كاو فرسةت قسةي هةية، فةرموو
 :َيز فرست ا د عبداربةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةو بةنــدةي جَيطــاي موناقةشــةية ئــةوة فةقــةرةي ســَييةمة، بــرادةران لــة فةقــةرة ســَي دةرضــوون دةضــن    
موناقةشةي ناونيشانةكةي دةكةن، تةعديلي ناونيشانةكة حةتا لـة ثـِرؤذةي ئةصـَلي نـةهاتووة، كـةس داواي      
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لـيس  قاصـد واملعـاني و  العـربة بامل  )ئَيمة مةبدةئَيكمان لةياسـا هةيـة، ئـةَلَيني    :نةكردووة، ئةمة يةكةم، دووةم
يةعين طرنط ئةوةية يـةكَيك بزانَيـت ئـةو ثِرؤذةيـة بـؤ سـةكةنة، نـةو بـؤ تةندروسـتية،          ( بااللفاظ واملباني

دةخلـي   وةكو تر لة مةزموونةكةي ديارة كة مشولي كَي دةكات يان هـي كـَي ناكـات، ئَيمـة ئةطـةر لَيـرة باسـي       
مةحدوود بكةين، كَي تةحديدي دةكات، دوور نية بَلـَيني جـةنابي وةزيـر تةحديـدي دةكـات، باشـة جـةنابي        
وةزير ئةتوانَيت حةدَيكي وا دابنَيت سبةي مةزمووني ياساكة هيض بؤي نةمَينَيتـةوة، بـةِرةئي مـن بـا ئَيمـة      

ووآلتيـةو ئةطـةر هـاتو مةرجـةكاني     وةكو ثةرلةمان خؤمان داخلي ئـةو ئـرياد و مةسـرةفة نةكـةين، هـةر ها     
لةسةر جَيبةجَي كرا، خانووي نةبَيت ئيستيفادةي لـة سـولفة نـةكردبَيت، زةوي وةرنـةطرتبَيت خانوويـةكي      
سةربةخؤي نةبَيت ئةوة حةقي هةية، بـةآلم دةخلةكـة مةحـدوود بَيـت، ئـةوة بةضـةند مةحـدوود دةبَيـت،         

 .ند سنووردارةو ضةند سنووردار نية، زؤر سوثاسناتوانني ئَيمة تةحديدي ئةو دةخلة بكةين، كة ضة
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .كاو خةلي  فةرموو
 : ة امني عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر واالسـكان ببنـاء   تقـوم وزارة االعمـا  ) سةبارةت بةو خاَلة لة ماددةي يةكةمي ياسا كؤنةكـةدا هـاتووة، دةَلَيـت   
ملـواطين اقلـيم كوردسـتان مـن ذوي     شقق ودور سكنية للمـواطنني يف اقلـيم كوردسـتان لغـرض تـأمني السـكن       

 .يةعين لةماددةي يةكي ئةصَلي ياساكةدا هاتووة، زؤر سوثاس( خل اادود ومتليكها هلمالد
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .ةي نيزامي كاو عومةر نورةديين، فةرمووئاخر نوقت
 :بةِرَيز عمر  ة امني خدر نورةدينى

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا، ِراستة ئَيمة دةستمان كرد بة طفتوطؤ لةسةر خاَلي يةكةم لةِراثؤرتةكـة، بـةآلم ئـةي لـةكوَي قسـة      

ةبَيت قسة لةسةر ناونيشاني بكةين، لَيرةش لةسةر ناونيشاني ياساكة بكةين، بَيطومان لة سةرةتاي طفتوطؤ د
ئةندام ثةرلةمان تةئيدي ئةوة دةكةن، يان ثَيشنياري ئةوة دةكةن، كة هـةمواري   3لةناو هؤَلةكةدا زياتر لة 

ناونيشاني ثِرؤذة ياساكة بكرَيت بةو شَيوةي كة ثَيشنيارمان كرد، بؤية لةِراسـتيدا لـةباري ثـةيِرةوي نـاوخؤ     
 .ةلةسةكة مةسةلةيةكي ئصوَلي وياسايية، هيض غموزَيكي تَيدا نية، زؤر سوثاسلةباري طفتوطؤوة م

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

وةكو ِروونكردنةوةيةو، هةر خةَلكَيك ئيمكانيةتي هةبَيت ئةوة خانووي هةيـة، ئـةو شـتة بـؤ ئةوانةيـة كـة       
خؤيان هةية، زةوي خؤيان هةية، دوايش  كؤمـةَلَيك شـت لـةماددةي     كةم دةرامةتن، خةَلكةكاني تر خانووي

دواتر تةحديد كراوة، دةَلَيت مشولي ئةوانـة ناكـات كـة خانوويـان هةيـة، كـة زةوييـان هةيـة، كـة سـولفةيان           
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وةرطرتووة، ئةو ماددةية زؤر بةوازحي باسي كردووة، لة ئةصَلي ماددةكةش ئـةوةي كـة كـاو فرسـةت باسـي      
 .ري ئةو مةسةالنة نةكراوة بةِراسيت، كاو جةمال فةرمووكرد، ثَيشنيا

 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشةكي موبةِريِر ئةوة بوو كة ئايا  ياسايةو هةية؟، ياسا نةكةوتووةتة جَيبةجَي كردن، بؤيـة كـة ثـِرؤذةي    
وو كة ياسايةو هةية، ئَيمة ناتوانني ياسـايةو  كؤن ثَيش ئةم تةعدينتة هات، حجةي ئةم ثةرلةمانة ئةوة ب

بة بِريارَيك جَيبةجَي بكةين، ضونكة هَيزي ياسا لة بِريار بةهَيز ترة، بؤية لةبـةر ئـةوة ئـةو بريوبؤضـوونة     
هاتة كايةوة، كة مةشرو  تةعدي  كرا، كةوتة موناقةشةكردن لةنَيوان هةر سَي ليذنةكةدا، ئَيمة نةهاتووين 

ؤِرين، ئةطةر بَيت و سةيري بابةتةكة بكةين، لةماددةي يةكةم لة ئةصَلي ثِرؤذةكة هاتووة، ناونيشانةكةي بط
ئةطةر سـةيري ئةسـباب موجةبـةش بكـةين، هـةر هـةمان كـات لَيـرة مةبةسـت ضـية؟، ئـةم مـاددةي دةخلـي              

موو مةحدوودة ضية؟ ضؤنة؟، وابزامن ئـةوة مـةعايري هةيـة، ئَيمـة نـاتوانني بـَيني بةتةفاصـي  بـِرؤين هـة         
و ِرَيكخـراو وئةوانـة لـةو    ( u.n)شتَيك دابنَيني، خةتي فوقر هةية، ئيستيفتائات هةيـة، ئيحصـائيات هةيـة،    

ئيشانةدا لة ئَيمة شارةزاترن، ضؤن ئةزاني ئةمة خةتي فوقرة، موعةدةلي دةخلي فةرد لةسـاَلَيكدا ضـةندة؟،   
ةِرؤنة ناو بابةتةكـة، ضـونكة مةبةسـتةكة    مانطانة ضةند دةبَيت؟، بؤية من هيوادارم ئةوةندة بة تةفاصي  ن

ديــارة ئةوانــةي كــة دةرامــةتيان مةحــدوودة، ئةوكاتــة ئَيمــة دةســةآلت دةدةيــن بــة حكومــةت وشــوَيين            
ثةيوةنديدار، دةتوانن ئةم ثةرلةمانة بة هةماهـةنطي لةطـةَل حكومـةت ئـةو ضـينانة دةستنيشـان بكـةن كـة         

 .دةخليان سنووردارة، سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) بايز اعاعي  ارسنن. بةِرَيز د

 .سوثاس، ليذنةي ياسايي، فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ زياتر ِروونكردنةوةي بابةتةكة، ئَيمـة لـة ليذنـةي هاوبـةش كـة ئـةو فةقةرةيـةمان ئيزافـة كـرد، لـةدواي           

تلتزم ا هات )وة، بةبامشان زاني كة ئةم بِرطةية زياد بكرَيتموناقةشة لةطةَل جةنابي وةزيري ئاوةدانكردنة
ئةندام ثةرلةمانَيك ثرسياري كرد، ئايا ئةو ثارةي ( .ذات العالقة بتأمني اخلدمات االساسية للوحدات السكنية

دابني كردني خةدةماتي ئةساسي لةسةر خانووةكـة يـان شـوقةكة حسـاب دةكرَيـت، نـةخَير حسـاب ناكرَيـت،         
ولزةمة بودجةي بؤ تةئمني بكات، بةتايبةتي لةماددةيةو لةماددةكاني ثِرؤذةكة ئاماذةمان بةوة حكومةت م

ــة      ــةو موَلكان ــؤ ئ ــاو ب ــةجاري، ئ ــا، م ــان، كارةب ــاو ب ــة ِرَيط ــردووة، وات ــة ك ــي   ل ــة، وةزارةت ــتؤي حكومةتداي ئةس
ة وةري دةطرَيـت دواي  ئاوةدانكردنةوة كة بيناي دةكات، بينايةكة بة كؤمثلَيت تةسليمي ئةو كةسة دةكات كـ 

دابةشكردني، سةبارةت بة ناونيشـاني ياسـاكةش، تـةبيعي زؤر قسـةي لةسـةر كـرا، ئَيمـة بـة بامشـان نـةزاني           
ناونيشانةكةي بطؤِرين، ضونكة لةماددةي يةكةم وةو كاو مجال ئيشـارةتي ثَيكـرد، بـةوازحي ديـاري كـراوة،      
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ت دياري دةكرَيت، هةندَيكي تر دةَلَين ئـةو كةسـانةي   دةرامةتي سنووردار، واتة ئةو كةسانة كَين بة تةعليما
كةهيض خانوويان نية، شوقةيان نية، واتة فةقرين، ئـةو كةسـةي كـة شـوقةي هـةبَيت يـان خـانووي هـةبَيت،         

 .ئيعتيبار ناكرَيت بة فةقري يان كةم دةرامةت، زؤر سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .ي وةزير، فةرمووجةناب
 

 (:وةزيري ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن)بةِرَيز كامةران ا د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ ئةو موناقةشةيةو ئةو كاتةي كة ئةندامة بةِرَيزةكان ثَيياندا، بةِراسيت من بـةكورتي لةسـةر سـَي    
لةسـةر مةسـةلةي   : كـةم كـة هـاتووة، دووةم   ثشـتطريي دةقـي ئـةو طؤِرانكارييـة دة    : بابةت قسة دةكةم، يةكـةم 

ئــةوةي ئــةم ياســاية بؤضــي لــة ناونيشــانةكةيدا وا نــةهاتووة؟، تــةبيعي غةرةزةكــةي زؤر بــةوازحي هــاتووة،  
سةبارةت بةجَيبةجَيكردني خزمةتطوزارييةكان، ئةطةر ئةم ياساية ئةركي : لةماددةي يةكةمدا هةية، سَييةم

يــري ئاوةدانكردنــةوة، ئــةو كاتــة وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوة مــولزةم جَيبةجَيكردنةكــةي دَيتــة ئةســتؤي وةز
ــِرؤذة          ــةجَيكردني ثـ ــةي جَيبـ ــت موتابةعـ ــاية، بَيـ ــةم ياسـ ــي ئـ ــةجَي كردنـ ــةتي جَيبـ ــؤ نةجاحـ ــت بـ دةبَيـ
خزمةتطوزارييةكانيش دةكات، ئةطينا ئةو ثِرؤذةية ئةطةر ئةوانةي بؤ نةكرَيت ئةوة بة ثِرؤذةيـةكي فاشـي    

ئيعتيبـــار دةكرَيـــت بـــةوةي كـــةوةزارةتي ئاوةدانكردنـــةوة ســـةركةوتوو نـــةبووة       حيســـاب دةكرَيـــت، وة  
لةجَيبةجَيكردنيدا، بؤية ثَيمان باش بوو كـاتَي كةموناقةشـةمان كـرد، خـاَلي سـَييةمي بـؤ زيـاد بكـةين، كـة          

ان جيهاتي مةعين بؤ منوونة ئاو و مةجاري شارةواني دةيكات، كارةبـا، وةزارةتـي كارةبـا دةيكـات، دوايـي ئـةو      
صيانةي دةكةن، ناكرَيت وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة هةَلبستَيت بةو كارانةي كة لةزمين ضاالكي وةزارةتةكاني 
ترداية، تةنها ئةو ِروونكردنةوانةم هةبوو، بةآلم ئَيمة خؤمان موتابةعةي دةكةين، لةطةَل وةزارةتـةكاني تـر   

 .يية وةكو ئةوةي كةهاتووة، زؤر سوثاسبؤ جَيبةجَيكردني، بؤية ثشتطريي لَيدةكةم، لةو طؤِرانكار
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

مةسةلةي دةخلي مةحدوود، لة ضةندين بِرطةو ماددةي تر هاتووة، بةآلم ضونكة زياد لة سَي كـةس داوايـان   
ــة دةنطدانــةو     ــةوة دةخيةين ــان ســوورن ئ ــنيارةكةي خؤي ــةر لةســةر ثَيش ــةر ه ــت  كــرد، ئةط ــَي دةَلَي ــتا ك ة، ئيََس

 .باشة فةرموو كاو ساالر.. ناونيشانة ئةساسيةكةي
 :بةِرَيز ساالر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا من تةوزحيَيكم لةسةر قسةكاني جةنابي وةزير هةيـة، ِراسـتة لةضـةند بِرطةيةكـدا باسـي دةخلـي       

ــراوة،     ــاووآلتي ك ــي ه ــةآلم باس ــراوة، ب ــدوود ك ــةش     مةح ــةو دةخنن ــةيري ئ ــراوة، غ ــةريش ك ــي فةرمانب باس
دةطرَيتةوة كةواتـة هـةموو كةسـَيك مـايف هةيـة لـةو ثِرؤذةيـة سـوودمةند بَيـت، كـة وتـت هـاووآلتي هـةموو               
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كةسَيك لة ئَيمـة مانـان و خـةَلكي تـريش لةهـةر ئاسـتَيكدا بَيـت هاووآلتيـة، لـةو ِروانطـةوة ثَيويسـت دةكـات             
 .نةكة بكرَيت و خبرَيتة دةنطدانةوة، سوثاسبةديقةت قسة لةسةر ناونيشا

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .ليذنةي ياسايي دواين ِرةئيتان لةسةر ئةو مةسةلةية
 
 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــة ئــةو ياســاية  2118ي ســاَلي (7)ياســاكةي ذمــارةنيــةتي موشــةريع زؤر ِروون وئاشــكراية، هــةتا لــةكاتي  
دةرضوو، بةمةبةسيت ضي دةرضوو، دابني كردني يةكةي نيشتةجَيبوون بؤ ئةو كةسـانةي كـةخاوةن داهـاتي    
ســنووردارن، داهاتةكــةيان ســنووردارة، ماددةيــةكيش بــؤ ِروونكردنــةوةي ئــةو مةبةســتةو نيــةتي موشــةريع  

هةروةها لةماددةي سَيش، كة جةخت لةسـةر ئـةوة كـراوة لـةِراثؤرتي      دانراوة كة ماددةي يةكةمي ياساكةية،
هاوبةشيش هاتووة، دووبارة تةئكيد لةوة كراوةتةوة، فةرمانبةر بة موتَلـةقي نيـة، بةشـَيوةيةكي ِرةهـا نيـة،      
تةنها ئةوانـةي كـة داهاتيـان سـنووردارة، لـةهاووآلتيان وفةرمانبـةران و هـةموو خـةَلك، ئةوانـةي كـةداهاتي           

 .وردار بَيت ئةوانة دةطرَيتةوة، سوثاسسنو
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

تكايـة بادةسـيت   ( للمـواطنني ذو الـدخل ااـدود   )ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةداية كة ناونيشانةكةي بطؤِردرَيت بة 
كةســي لةطةَلدايــة بةزؤرينــةي دةنــط 27كةســي لةطةَلدايــة، ئَيســتا كَيــي لةطةَلــدا نيــة؟،   22بَلنــد بكــات؟ن 

وةرطــريا كــة وةو خــؤي مبَينَيتــةوة، ئَيســتا ئــاخر صــياغةي ماددةكــة خبوَيننــةوة تــا بيخةينــة دةنطدانــةوة،    
 .فةرموون

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اىل املادة الثانية من القانون ، وكاآلتي( ثالثًا)تضاف فقرة بتسلسل 

 .تلتزم ا هات ذات العالقة بتأمني اخلدمات االساسية للوحدات السكنية -:ثالثًا
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

كـةس،   1كةسي لةطةَلداية، كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ تـةنها      52ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟، 
 .ية بؤ ماددةي دواتربةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكا

 : ة امني عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية
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 :تعدل املادة الثالثة من القانون وتقرأ كاآلتي
 :يشرتط على طالب التملك

 .العراق وساكنًا فيه-ان يكون من مواطين إقليم كوردستان -5
 .ان الميلك شقة أو دار سكنية على وجه االستقالل -5

 .ان اليكون مستفيدًا من اي مشروع سكين آخر يف اإلقليم -9

 .ان اليكون مستفيدًا من السلفة العقارية املقدمة من حكومة االقليم -4

 
 

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير ِرةئي جةنابتان
 (:كردنوةزيري ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي)بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من لةطةَل دةقي ثَيشنيار كراوم كةهاتووة، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

ئَيستا كَي دةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةية قسة بكات ناوتان دةنووسم لة ئةخريةوة تكاية ناوتان بَلـَين، شـةومن   
 .خان، فةرموو

 :ز شةومن حممد غريببةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةم بِرطةيةوة دواي ئةو سَي خاَلةي كة هةية، ثَيم باشة خـاَلَيكي تـر لَيـرةدا ئيزافـة بكرَيـت، بـؤ       
منوونة من خانوويةكم هةية، كة بزامن بةدةرضووني ئةم قةرارة، دةضـم خانووةكـةم دةفرؤشـم، بـؤ ئـةوةي      

ؤذةية، ئينجا هةدةيف ئةم ثر ؤذةيةش ئةوةية كة هـاووآلتي كـةم دةرامـةت ئيسـتيفادةي     سوودمةند مب لةم ثر ٍِ
لَي بكات، ئةطةر بكرَيت لَيرةدا ثَيم باشة ليذنةي ياسايي صياغةيةو بؤ ئةوة بدؤزنةوة، ئةطةر قسـةكامنيان  

ثــَيش بــةباش زانــي، صــيغةيةو بدؤزرَيتــةوة بــؤ ئــةوةي ئــةو كةســة لــة فةترةيــةكي زةمــةني موعةيةنــدا،   
دةرضــووني ئــةم قــةرارة شــوقةيةكي نــةبووبَيت، مــوَلكَيكي نــةبووبَيت فرؤشــتبَييت، دواي ئــةوة بةنيســبةت   

ــت   ــة دةَلَي ــةوة، ك ــةي ضوارةميش ــة   )بِرط ــلفة العقاري ــن الس ــتفيدًا م ــون مس ــة   ( ان اليك ــة، بؤي ــةوةش وازح ني ئ
ة، بــؤ ضــةند جؤرَيــك تــةوزحياتَيكي لةســةر بــدرَيت، ضــونكة وةرطــرتين ســولفةي عــةقاري بةضــةند جؤرَيكــ 

 .بةكارهاتووة، سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .كاو عومةر عبدالر ن، فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مـن السـلفة العقاريـة     ان اليكون مسـتفيداً )من ثَيم واية لةم ماددةيةدا فةقةرةي ضوارم ئيزافةية كة دةَلَيت، 
جــائيزة ســولفةي عــةقار وةرطريابَيــت بــؤ يــةكَيك كــة خــاوةني زةوي بَيــت و   ( املقدمــة مــن حكومــة االقلــيم

ساَل لةمةو ثَيش  59ساَل لةمةو ثَيش،  59زةوييةكةي لة مرياتي بؤ مابَيتةوة، يان وةخيت خؤي كِريويةتي 
يحتيـاجي لةوانةيـة فرؤشـتبَييت، ئَيسـتا نـةخانووي      سولفةيةكي عةقاري بؤ وةرطرتووة، لةبـةر نـةبووني و ئ  

سةكةني هةيةو نة دةخلَيكي باشي هةية، بةآلم كاتَي كة داواي لَيدةكـةن بـؤ ئـةوةي تةسـجي  بكـات بـؤ ئـةم        
ــولفةيةكي         ــة س ــةَلَيت ئةم ــةدات، ئ ــدَيك ئ ــةقاري تةئي ــانقي ع ــة، ب ــدَيك بَين ــةَلَين تةئي ــةكةنية، ئ ــدة س وةح

لةبـةر نـةبوونى خانووةكـةي فرؤشـتووة      5999منوونة، بةآلم كابرا لة ساَلي  ، بؤ5002وةرطرتووة لةساَلي 
ئَيستا هيض شوَينَيكي نيشتةجَيبووني نية، فةرمانبةرة، مامؤستاية، دةخلَيكي مةحدوودي هةية، لةبةر ئةوة 

، بنوورسَيت من ثَيم واية ئةو فةقةرةي ضوارة لَيرةدا هةَلبطريَيت، تةنها بة فةقةرةي سَييةم ئيكتيفا بكرَيت
كـة تـؤ وشـةي موسـتةفيدت هَينـا      ، (ان اليكون مستفيدًا من اي مشروع سكين آخر او قطعة ارض يف االقلـيم )

بةماناي قانووني موتَلةق، موستةفيد هـةر موسـتةفيدة لـة حكومـةت جـا ض لـةخانوو بَيـت، يـان زةوي، يـان          
د، ئيرت ثَيويست ناكات ئَيمة ئـةم خاَلـة   سولفةي عةقاري بَيت، ئةوة بةنةسي قانوني ثَيي دةوترَيت موستةفي

 .بَلَيينةوة، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .طةشة خان، فةرموو

 :بةِرَيز طةشة دارا جنل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةيةكي طشيت، بةآلم خـؤي  ديارة ئَيمة مةبةستمان دابني كردني شوَيين نيشتةجَيبوونة بؤ هاووآلتيان بةشَيو
بريؤكــةي هــةمواركردني ئــةم ياســاية لــةوةوة هــاتووة كــة ثــريؤذة بربيارَيــك ثَيشــرت هــةبوو بــؤ خــةَلكي كــةم    
دةرامةت، بةرباسيت ثَيويستة لةمةرجةكانيشـدا ئَيمـة زؤر ثـَي لةسـةر ئـةوة دابطـرين، كـة حكومـةت دةسـيت          

رةدا لة بربطةي دووةم مـن ثشـتطريي قسـةكاني شـةو      لةوةدا كراوة بَيت كة كَيية خةَلكي كةم دةرامةت، لَي
ان الميلـك شـقة أو دار سـكنية علـى     )خان دةكةم، كة ثَيويستة ئَيمة تةئرخيَيك دابنَيني بؤ ئةوةي كـة دةَلَيـت  

يــةعين ربةنطــة خــةَلكانَيك هــةبَيت لــةدواي دةرضــووني ئــةم ياســايةوة، شــوقةكةي يــان    ( .وجــه االســتقالل
ئةوةي موستةفيد بَيت لةمةدا، بؤ ئةوةي ئَيمة بتـوانني ريؤحـي ياسـاكة جَيبـةجَي     خانووةكةي بفرؤشَيت بؤ 

بكةين، ثَيويستة ربَيطة نةدةين كة ياساكة بةشَيوةيةكي تر بَيت، بةو شَيوةية بَيـت لـةدواي دةرضـووني ئـةم     
خةَلكاني فـةقري  ياساية يان مَيذوويةكي بؤ دابنَيني كة ربَيطة لةو خةَلكانة بطرين كة نةبنة هؤكاري ئةوةي 

 .و هةذار سوودمةند بَيت لةم ثرؤذةية، زؤر سوثاس
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 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، كاو حممد شارةزووري، فةرموو

 :بةِرَيز حممد ا د علي شارةزووري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

او قطعـة ارض  ان الميلـك شـقة أو دار سـكنية    ، كة دةَلَيت من لة ماددةي دووةم لةخاَلي دووةم تَيبينيم هةية
ــت، ضــونكة ئَيمــة بــؤ دةخلــي مةحــدوود و بــؤ خــةَلكي هــةذار ئــةم ياســاية      ( ســكنية ئــةوةي بــؤ زيــاد بكرَي

دةردةكةين، من قسةم لةسةر خاَلي سَييةمة ئةوةي كاو عومةر باسي كرد، ئَيستاش لةحكومةتي هةرَيم كـار  
ــةلةن فة  ــةكرَيت مةس ــةوة ئ ــاَلي    ب ــة س ــدوود ل ــ  مةح ــةَلكَيكي دةخ ــةرَيك، خ ــان   29رمانب ــان ي ــان  09ك ةك

موســتةفيد بووبَيــت بــة ثارضــةيةو زةوي يــان شــتَيكي تــر، بــةآلم لــة نةبوونيــدا فرؤشــتوويةتي، ئَيســتا كــة  
موراجةعةي دةوائريةكاني دةوَلةت ئةكات بة موستةفيد حساب دةكرَيت، بةآلم نيةتي موشةريع، نيةتي ئـةم  

ة، لةطةَل وةزارةتي ئاوةدانكردنـةوة بـؤ خزمةتكردنـة بةخـةَلكي هـةذار، بةخـةَلكي كـةم دةرامـةت،         ثةرلةمان
بؤية من ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم بـؤ ليذنـةي ياسـايي و ئاوةدانكردنـةوة لـةخاَلي سـَييةمدا تةحديـدَيك يـان            

ةذاريـدا فرؤشـتوويةتي   ةكان خانوويةكي هةبووة لةه 09حةلَيك بؤ ئةوانة دابنَين كة خةَلك هةية لة ساَلي 
ئَيستا لة كرَيضيداية، ئةطةر بةثَيي ئةم ياساية بَيـت مشـولي ناكـات، بؤيـة دةبَيــت ضارةسـةرَيكي ياسـايي بـؤ         

 .ئةمة بدؤزينةوة، بةثَيي ِرَينمايي وةزارةت بَيت يان لةياساكةدا هةبَيت، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .لَير فةرمووكاو د

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة مةبةست لةم ياساية كة ئَيمة دةمانةوَيت بيخةينة بواري جَيبةجَيكردنةوةو حكومـةتيش ثَيـي باشـة،    
ئةوةية كة يارمةتي خةَلكي كةم دةرامةت و هةذار بدرَيت، لةبةر ئـةوة مـن ئـةو ضـوار مةرجـةي كـةدانراوة       

ويم ثَي باشة، لةطةَل ئةوةشدا ثَيويستة خـاَلَيكي تـري بـؤ زيـاد بكرَيـت، كـة بـرييت بَيـت لـةوةي ثـَيش           هةمو
ساَلَيك كِرين و فرؤشتين بةهيض خانوو و زةوييةو نةكردبَيت، لةهةمان كاتـدا بـةو ثَيـنج خاَلـةي كـةبؤمان      

بَيـت، لةهـةمان كاتـدا ثَيويسـت     زياد كرد، بةو ثَينج مةرجة نابَيتة هؤي ئةوةي كةبؤ خةَلكي كةم دةرامـةت  
ــة        ــةوةو فةرمانطـ ــي ئاوةدانكردنـ ــةن وةزارةتـ ــت لةاليـ ــت ببَيـ ــارةكان دروسـ ــة لةشـ ــة ليذنـ ــةكات، كـ ــةوة ئـ بـ
ثةيوةنديدارةكان وشارةوانيةوة، بةتايبةتي لةسةرةتادا بؤ ئةو كةسانة بَيت كة ئَيسـتا زؤر كـةم دةرامـةتن و    

 .ر سوثاسلةبينا حكوميةكاندا دةذين و وةزعيان خراثة، زؤ
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 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، نيشتمان خان، فةرموو

 :بةِرَيز نيشتمان مرشد صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ماددةي دووةم من لةطةَل ئةو مةرجانةم كة تَييدا دياري كراوة، بةآلم لةهـةمان كاتـدا، ثشـتطريي    
كارامن دةكةم، كة ثَيويستة ليذنةي تايبةت دروست بكرَيــت بـؤ دةستنيشـان كردنـي خـةَلكي      لة قسةكاني هاو

كةم دةرامةت، ضونكة هـةموو ئـةو مةرجانـة ئـةو خةَلكـة كـةم دةرامةتانـة ناطرَيــتةوة، ئـةم ليذنةيـةش لـة            
ــاري بكر       ــدا دي ــتةحةقي تَي ــةَلكي موس ــت، وة خ ــت بكرَي ــدارةكان دروس ــة ثةيوةندي ــت، وةزارةت و فةرمانط َي

ةكـانيش خـةَلكَيكي زؤر ثارضـة    09و دواي  09وةشتَيكي تريش هةية، ئَيمة هةموومان دةزانـني لـة سـاآلني    
هةزار ديناري سويسري داوة، بؤيـة ثـَيم    5زةوي وةرطرتووة، بةآلم زؤر ثارةيةكي كةمي كردووة، هةبووة بة 

ئـةوة خـةلَهكَيكي زؤر زؤرمـان لـةو      باشة ئةوانة نةخرَينة نـاو ئـةو بابةتانـةي كـة موسـتةفيد بـووبن، لةبـةر       
بابةتانة هةية، بؤية ثـَيم باشـة ئةوانـةش بـة موسـتةفيد حسـاب نـةكرَين، ئةطـةر خـةَلكي كـةم دةرامـةت و            

 .فةقري بن لةم ثِرؤذةيةدا سوودمةند بة، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .شينن خان، فةرموو

 :ينن عبدا بار عبدالغينبةِرَيز ش
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئارماجنا هةموار كردنا وَي ياسايا ئةو ذي بؤ دابني كرنا جيهَي ذيانَي بؤ خـةَلكَي كـةم دةرامـةت، خمـابن ئيـ       
ثَيناسَي دانةهات و دةنطي زؤري نةهينا، مةراما كو ئةو نةوارؤكة وَيـدا هـاتي مـاددة دوَي، بـةس مـاددة دوَي      

ا نة ئةو مةرجةي كة هاتني، نة خةَلكَي كةم دةرامةت بـة تـةنَي طـرَينت، بـةلكي هةنـة شـوقة نينـة،        هةروةس
يان نة خاني نينة، يان نة موستةفيدة سولفة عةقاري ثَيشرت، بةس مانـاي ئـةوة نينـة ئـةو كةسـة كةسـةكي       

ؤتؤمبَيلـــة، كــةم دةرامةتـــة، بــةلكي موةزةفَيكـــة هةيظانـــة ضــةند مليؤنَيـــك وةردةطـــري، يــانيش خـــودان ئ    
ئؤتؤمبَيلَيت ضـةند هـةزاري، يـان ذي زةوي هةيـة، يـانيش رةصـيدةكي بـانكي هةيـة، ئـةرَي بـةس ئةوـة كـو             
هةندَي ماددةي دي ئيزافة بكةن، كو بةستيَن تةحديـد بَيتـة كرنـَي بـؤ كةسـب كرنـَي ئـةوي كـةم دةرامـةت،          

 .سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .وثاس، بةِرَيز شلَير خان، فةرمووس

 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ماددةي دووةم، بةِراسيت ماددةيةكي زؤر هةستيارة، وة ئَيمـة دةمانـةوَيت خزمـةتي خـةَلكي كـةم      

اييـةو دةري بكـات،   درامةت بكةين، لةبةر ئـةوة هـةر بـةِرةئي مـن ئـةوة بطةِرَينينـةوة بـؤ وةزارةت بـة ِرَينم        
بةِراسيت ضونكة ئَيمة لَيرةدا حةتا باسي خَيزاندار و ئةوةي كة خَيزاني نيـة ئـةوةمشان نةنووسـيوة، نـةمان     

ــردوودا     ــاَلةي ِراب ــةند س ــةم ض ــانة ئَيمــة ل ــةو كةس ــووة ئ ــتةي    29وت ــة دةس ــتةجَيبوون ل ــةزار يةكــةي نيش ه
بؤ ئةو خةَلكةي كة كةم دةرامةتة، بـةآلم كـة    هةزاري صندوقي نيشتةجَيبوون بوو 55وةبةرهَينان كرا، وة 

سةيرت دةكرد باوكَيك ئةهات لةبةر ئةوةي ئيمكانيةتي هةبوو، بـةعزة مـةرجَيكي تَيـدا بـوو كـة خَيزانـدار       
نية، ئةضوو بؤ كوِرةكاني ئةكِري و هةمووي داخرا بوو ئةياندا بةكرَي، لةبةر ئةوة ئةو ثـِرؤذةي ئَيمـة ئـةو    

ينا وةبـةرهَينان ئيشـي خـؤي بةباشـي ئـةجنام دةدا، بؤيـة بـةِرةئي مـن ئـةم مةرجانـة           هةدةفةي نةثيََكا، ئـةط 
ضـةند دابنَييــت ئــةوة خـةَلكانَيك هةيــة ئيســتغنلي ئـةكات، بــةِرةئي مــن ئـةوة بطةِرَينينــةوة بــؤ وةزارةت و     

ي جــةنابي وةزيــر بــةنيزامَيك خــاَل هةيــة، ِريزبةنــدي بكرَيــت، وة خؤشــي ليذنــةي هةيــة، لةطــةَل وةزارةتــ   
كاروباري كؤمةآليةتي، لةطةَل وةزارةتةكاني تـر كـة بةِراسـيت ِرَيـذةي خـةَلكي بَيكـارو كـةم دةرامـةتيان اليـة،          

 .بطةِرَينةوة بؤ ئةو كارانة باشرتة، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .دكتؤر سةروةر، فةرموو

 :كرةسةروةر عبدالر ن باو. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من بةشَيكي زؤر لةقسةكامن كرا، وَيِراي ثشتطريي هاوكارامن كة قسةي ئةوةيان كرد، لةبنةِرةتدا ئـةم ياسـاية   
هةرضةندة سؤزان خان باسي كرد، بـؤ دروسـت كردنـي يةكـةي نيشـتةجَيبوونة بـؤ دانيشـتوان، بـةآلم تَييـدا          

مةتن، بؤية تا ئةمة ورد تر بكرَيتةوة كةم دةرامـةت كـَين ثـَيم وايـة     ئةولةويةت بةوانة بدرَيت كة كةم دةرا
ئَيمـة  ( شوقة يان خانووي نيشتةجَيبووني نـةبَيت ) هَيشتا كةمة، سةبارةت بةخاَلي دووةم كة هاتووة، دةَلَيت

 منوونةمان زؤرة لةو حاَلةتانةي كة خانوو يان شوقةي نيشتةجَيبوون دةستنيشـان كـراوة بـؤ خـةَلكانَيك كـة     
ئةو مةرجانةي تَيدا بووة، بةآلم ثَيشرت ضوون خانووةكةيان فرؤشتووة، يان بةناوي كةسَيكي تـري، كـوِرَيكي،   
يان برايةكي يان هةر كةسَيكي تري كردووة، بؤ ئةوةي ِرَيطا لةوة بطرين منيش ئةو بريوِرايةم ثَي باشة، كـة  

ندرَيت، بؤ منوونة دوو ساَل ثَيش ئةمـة خـانوو   بتوانني هيض نةبَيت ئةوةي بؤ زياد بكةين كة كاتَيكي بؤ داب
يان شوقةي بةناو نةبووبَيت، يان سَي ساَل من ئـةوةم ثـَي باشـة كـة كاتَيـك ديـاري بكرَيــت، خـاَلَيكي تـر كـة           
طرنطة لَيرةدا جَيطاي بكرَيتةوة بةنيسبةت خاَلي سَييةم و ضوارةم، كة دةَلَيت سوودمةند نةبووبَيت، لـةهيض  

ني لةهةرَيمدا، ئةوةي تريشيان ثَيشينةي خانووبةرةي وةرنةطرتبَيت، ئةمة ِراستة بـةآلم  مةشروعَيكي سةكة
خاَلَيــك دَينينــة بةرضــاو ئَيمــة لَيــرةدا حةقــة ئافرةتــاني بــَي هاوســةر لةبةرضــاو بطــرين، جــا نــازامن ئــةوة     
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ثياوَيـك ئةطـةر    بةِرَينمايي موعالةجة دةكرَيـت يـان لَيـرة بـةخاَلَيك ضارةسـةر دةكرَيــت، ضـونكة هـةر ذن و        
هاتبَيت وثَيشينةي خانووبةرةيان وةرطرتبَيت و دوايي لَيك جيا بووبنةوة، ئةمةش لةسةر ذنةكـة بةهـةمان   
شَيوة ثةيوةستة بة منداَلَيكةوة كةزؤر حاَلةتي وامان هةية، كة ئَيسـتا شـوَيين نيشـتةجَيبوونيان نيـة، بـةآلم      

نايطرَيتةوة، بؤيـة مـن ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم لةمةشـياندا       لةرؤذطارَيك سوودمةند بووة، بؤية ئةمة لَيرةدا 
 .ِرَيطا ضارةيةو بؤ ئةوةش بدؤزرَيتةوة، زؤر سوثاس

 

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، كاو ساالر فةرموو

 :بةِرَيز ساالر حممود مراد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي ئةو ضوار مةرجةي كةدانراوة ئَيمة تَيدةطـةين كـة شـةرحيةيةكي طرنطـي خـةَلكي      لةِراستيدا لةخوَيندنةو
كوردستان ناتوانن سوودمةند بن لةم ياسايةي كةلةثةرلةماني كوردستانةوة دةردةضَيت، كة ئةويش خـةَلكي  

سـتكةوتانةي  ناوضة دابِرَيندراوةكانن، ئةو خةَلكانة لةِراستيدا ئةتوانني بَلَيني زؤرينةيان مـةحرومن لـةو دة  
كة هةم لةِرَيطاي حكومةتي ئيتيحادي هةم لةِرَيطاي هـةرَيمي كوردسـتانةوة دةردةضـن، بـة خوَيندنةوةيـةكي      
ــة       ــةوة هةيــة، ك ــةورةيان بةســةر ئَيم ــي ط ــانة، ئيلتزام ــةَلكي ئــةو ناوض ــت دةردةكــةوَيت كــة خ ــيش بَي واقيع

وردسـتاندا بـةتَيكِراي دةنـط هةَلوَيسـيت     زؤرينةيان خةَلكي كةم دةرامةتن، بؤ بريهَينانةوةش لةثةرلـةماني ك 
ئةم ثةرلةمانة وة خةَلك سةبارةت بـة ثشـتيواني خـةَلكي ئـةو ناوضـانة لةهـةموو بوارةكانـدا تةسـبيت كـرا،          
بؤية ئومَيد دةكةم كة لةم ياسايةوة ببَيتة بنةمايةو بؤ ئةو ياسايانةي تر كة ثةيوةندي بة هاوكاري كردني 

وارة جياجياكاندا كة ثةرلةماني كوردستان هةَلوَيسيت لةبارةوة دةربِريـوة، وة  خةَلكي كوردستانةوة هةية لةب
ثِرؤذةيةو هةية بةِرَيز سـةرؤكي كؤمـار و سـةرؤكي هـةرَيم وحكومـةتي هـةرَيميش ديراسـةتي دةكـةن، مـن          

ة دةسـتمان بـ  % 599تَيدةطةم لة بابي دةستووريةوة موعةوةقات هةية بؤ ئةم ثرسة، بةآلم ناكرَيت ئَيمة لة 
ضمكي دةستوورةوة بَيت، لةم مةجاالنةدا نةتوانني دةسيت هاوكاري بؤ خةَلكي ئةو ناوضانة درَيذ بكةين كـة  
ر ؤذانة بةرامبـةر نـةبووني شـوَيين نيشـتةجَيبوون و طـرفيت تةندروسـيت و ثـةروةردةيي و زؤر بـواري تـردا          

وةي ثةيوةندي بة دابني كردني شوَيين ئةناَلَينن، بؤية ثةرلةماني كوردستان ضي تر نابَيت لةم مةسةالنة ئة
نيشتةجَيبوونةوة هةية، بؤ خةَلكي ئةوَي وة بـؤ طةِرانـةوةي تـةوازن لـةو ناوضـانةدا، ئـةم ثرؤذةيـة بكرَيتـة         

 .بنةمايةو بؤ هاوكاري كردني خةَلكي ئةو ناوضانة، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .خان، فةرموو سوثاس، ذيان
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 :بةِرَيز ذيان عمر شريو
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

منيش ثشتطريي كاو ساالر دةكةم، كةثَيويستة ئَيمةش خةَلكي ناوضة دابِراوةكان لـةياد نةكـةين، وة خؤمـان    
بةخاوةني ئةوان بزانني، سـةرةِراي خراثـي بـاري ئـةمنيان و ئـةو دَلـة ِراوكَييـةي كـة تَييـدا دةذيـن، فـةقريو            

ةذاريشن، كة زياتر ميللةتي كورد دانيشـتواني ئـةو ناوضـانةية كـة كـةم دةرامـةت و فـةقرين، بؤيـة منـيش          ه
ثشتطريي كاو ساالر دةكةم، ئةبَيت جَيطايةكيش بؤ ئةوان بكرَيتةوة لةم ياسايةدا، وة ثشتطريي طةشة خان و 

فرؤشت يـان زةوي فرؤشـت    شةومن خانيش دةكةم، كة لةدواي دةرضووني ئةم ياسايةوة هةركةسَيك خانووي
 .مشولي ئةم ياساية نةكات، ضونكة تا خةَلكي هةذار لةم ياساية سوودمةند بن، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، بةفرين خان، فةرموو 

 :بةِرَيز بةفرين حسني خليفة
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيويسيت دةزامن كة ثرسيارَيك ئاِراستةي جةنابي وةزير بكـةين، كـة ئايـا ثَيداويسـيت     ديارة لةسةرةتا من بة 
هةرَيمي كوردستان بؤ دابني كردني يةكةي نيشتةجَيبوون وشوقة، بةثَيي ئةم مةرج و بةستانةي لةم ياساي 

دجـةي سـاَلي   هةموارةدا هاتووة ضةندة بةطوَيرةي ئـةو ئامارانـةي كـة لـةالي جـةنابيان هةيـة؟، ديـارة لـة بو        
، بــؤ 5992ســاَلي ( 0)مليــار دينارمــان ديــاري كــرد بــؤ دابــني كردنــي ياســاي ذمــارة  40ئَيمــة بــِري  5955

دروســت كردنــي يةكــةي نيشــتةجَيبوون بــؤ خــةَلكي كــةم دةرامــةت، ديــارة بــةو ثَييــةي كــة مــن بيســتوومة،  
ــةي      ــةرةتايي نزيك ــاغَيكي س ــو قؤن ــووة، وةك ــةواو ب ــتانة ت ــةم ش ــزايين ئ ــةزار 5دي ــتةجَيبوون   ه ــةي نيش يةك

بةِرَيطاوةية، بةثَيي ئةو ثارةي كة دابني كراوة، بةآلم سةبارةت بةمةرجةكان كة دانراوة، سةرةِراي ثشتيواني 
كــردمن لــة هاوكــارامن كــاو ســاالر و ذيــان خــان، ئَيمــة نابَيــت بةِراســيت ِرَيطــة لةكوردســتاني بــووني ناوضــة     

وومان وةز  و بــارودؤخي ئــةوان دةزانــني، كــة حكومــةتي      دابِراوةكــان بطــرين و ئيهماليــان بكــةين، هــةم    
مةركةزيش تةواو ئيهمالي كـردوون، لـةوةز  و بـارودؤخَيكي زؤر خراثـدان، بـؤ ئـةوةي ئـةوان هةسـت بـةوة          
نةكةن كة هةرَيمي كوردستانيش ئيهمالي كردوون يان ثشـتطوَيي خسـتوون، مـن ثَيشـنيار دةكـةم ِرَيذةيـةكي       

لةهــةرَيمي كوردســتان دابــني دةكرَيــت ِرَيذةيــةكي ديــاري كــراوي بــؤ ناوضــة   ديــاري كــراو لــةو يةكانــةي كــة
دابِراوةكان بَيت، ديارة يةكَيك لةمةرجةكاني تر ئةوةية كة نابَيت ئةو كةسة سوودمةند بووبَيت لة سولفةي 

ة عةقار، بةآلم ديارة لةوانةية زؤر كةس سولفةي عةقارةكـةي وةرطرتبَيـت، لةاليـةن حكومـةتي هةرَيميشـةو     
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نةبَيت لةاليةن رذَيمي ثَيشوو وةري طرتووة، بةآلم ناضاري واي لَيكردووة، كة ئةو يةكـةي نيشـتةجَيبوونةي   
كة دروسيت كردووة بيفرؤشَيتةوة، بؤ ذةمَيك نان يان بؤ فةردةيةو ئارد يان بةرميلَيك نةوت واي لَيهـاتووة  

َيك ئامادة نية كة يةكةي نيشـتةجَيبووني  خانووةكةي بفرؤشَيتةوة، تاكو ذياني خؤي دابني بكات، هيض كةس
هةبَيت و ذيانَيكي شايستةو شةرةف مةندانـةي هـةبَيت بَيـت داوا بكـات يةكـةي نيشـةجَيبووني بـؤ دروسـت         
بكرَيت، بؤية من داواكارم ئةو مةرجة هةَلبطريَيت، سةرةِراي ئةوةي مةرجي يةكـةميش بةهـةمان شـَيوة كـة     

ــت ــةرَيمي كو ) دةَلَي ــت    لــةهاووآلتياني ه ــت و لَيــي نيشــتةجَي بَي ــةوةي كــورداني ناوضــة    ( ردســتان بَي بــؤ ئ
دابِراوةكانيش سوودمةند بن لَيي، ليذنةي ياسايي بتوانن بةجؤرَيك ِرَيكي خبةن كة ئةوانيش سوودمةند بن، 

 .زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .، فةرمووديارة جةنابي وةزير تةوزحياتي هةية 

 (:وةزيري ئاوةدانكردنةوة)بةِرَيز كامةران ا د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

باس لةوة دةكـةين كـة بـا ئـةو توَيـذة بيطرَيتـةوة       : من دةمةوَيت يةو تةوزيح بدةم لةسةر ئةوةي كة يةكةم
يةكاني ئَيمة لةخـةَلكي  ئةوةيان بيطرَيتةوة، يان ئةو تةعليماتة واي لَي بَيت، بةِراسيت ئةطةر ئَيمة ثَيداويست

هةزار شوقة  59هةزار كةس بَيت و ئَيمة ئةمساَل بِريارمان دابَيت كة  59خاوةن دةرامةتي سنووردار تةنها 
بكةين، بَيني بَلَيني با ئةوانة بطريَيتةوة يان نةيطرَيتـةوة، ئَيمـة بـةقؤناغ دةكـةين، هـةر بـةثَيي ئـةو ئامـارة         

سـاَلي تـر بـةردةوامني لةدروسـت كردنـي       2تـا   2ئَيمة لة ئَيسـتةوة تـا   سةرةتاييانةي كة دةستمان كةوتووة، 
هةزار شوقة لة هةرَيمي كوردستان دروست بكةين، هَيشتا ناطةينة ئـةوةي كـة ئةوانـةي     2تا  4شوقة، ساَلي 

 زؤر زؤر وةزعيان خراثة و ثَيويستيان ثَييةتي بيانطرَيتةوة، بؤية لة ئَيسـتادا بةِراسـيت وردكردنـةوةي ئـةوة    
بابَلَيني ئةوةي كة سولفةي عةقاري وةرطرتووة، با بيطرَيتةوة يان نةيطرَيتةوة، من ثَيم وايـة خـةَلكَيكي زؤر   
هةية كة ئَيمة بةثَيي ِرَينمايي تةبعـةن ِرَينمـايي بـؤ دةردةكـةين، ِرَينماييةكـة هـةر حـةز دةكـةم بنـةماكاني          

ةر بنةماي ئةو دانيشتنةي ِرؤذي ثَينج شةممة، جةنابتان بيزانن، ئَيمة دانيشتووين ِرؤذي يةو شةممة، لةس
ي مانط كة لةطةَل ئةو سَي ليذنة بةِرَيزةي ثةرلةمان دانيشتني، هةندَيك بنـةمامان دانـاوة، وة ِراي هـةر    50

رؤذمان داناوة تا ِراي ئةوانيشمان دةست دةكةوَيت، بؤ بنةماكاني  52سَي ثارَيزطاكةي تَيدا وةرطرياوة، ماوةي 
ة، دوايي دةطةِرَيينةوة بؤ ئةو سَي ليذنة بةِرَيزةو عةزَيتيان دةدةينةوة، ثَيكةوة دادةنيشني يةعين ِرَينماييةك

بةهةموومان ثَيكةوة بنةماكاني ئةو ِرَينمايية دادةنَيني، كة ثَيوةرةكانة، بؤ منوونة يةكَيك لةوانة ئايا ضةند 
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ة؟، بـةآلم ضـةند سـاَلة كرَيضـية، ضـونكة ئَيمـة       ساَل كرَيضية؟، ذمارةي خَيزاني ضةندة؟، ِراستة كةم دةرامةتـ 
شوقةية جَيبةجَيي دةكةين ئةمساَل، ئَيستا داواكارييةكة ئَيستا بيكةينةوة لةوانةيـة   5999ئةطةر بَيت ئةم 

هةزار داواكـاري دةسـت ثـَي بكـات، ئـةي ضـؤن تةسةلسـولي دةدةيـيَت، بؤيـة بةِراسـيت بـا خؤمـان زؤر              0تا  2
ثَيوةرانةوة، ئةم ضوار ثَيوةرةي كةهةية، بةِراي من ثَيم واية بتوانني ئةواني تري موقةيةد نةكةين، بة ئةم 

هـةزار شـوقة    59بة ِرَينمايي دةربكةين، وةكو ومت ئةو ذمارةية نيـة كـة تـؤ ئَيسـتا ثَيـي ِرةهـا بيـت، بَلَييـت         
 .دروست دةكةم، ئَيمة بةقؤناغ دروسيت دةكةين، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، دكتؤر ا د وةرتي، فةرموو

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

ديارة ئامانج لةو ياساية ئةوةية كة قةيراني نيشـتةجَيبوون نةهَيَلـدرَيت، بؤيـة لَيـرةدا ئـةو مةرجانـةي كـة        
َلكي كةم دةرامةت بطرَيتةوة، لَيرةدا من لةطةَل ئـةوةدام كـة خـاَلي    دانراوة، ديارة بؤ ئةوةية كة زؤرترين خة

ديارة بؤ خؤي خاَلةكة خاَلَيكي باشـة، كـة نابَيـت    ( ان الميلك شقة أو دار سكنية على وجه االستقالل)دووةم، 
شوقة يان خانوويةكي نيشتةجَيبووني سةربةخؤي هةبَيت، بةآلم ئايـا هـيض ثَيوةرَيـك هةيـة؟ ضـونكة ئَيمـة       
ثَيناسةي دةرامةت سنووردارمان نةكرد، ئةو كةسةي كـةداهاتي سـنووردارة، ضـونكة داهـاتي سـنووردار بـؤي       
هةية كةسَيكي فةرمانبةر و كةسَيكي تريش كة داهاتةكةي لة يةو حاَلةتدا ِراوةستاوة، ئةويش هـةر خـاوةن   

ةتي سـنووردار بكـةين، وة لـة    دةرامةتَيكي سنووردار بَيت، من ثَيم بـاش بـوو كـة ثَيناسـة بـؤ  خـاوةن دةرامـ       
ماددةي يةكةم نوقتةي نيزاميشم طرت، بةآلم ديارة بوار نةبوو كة قسة بكةم، من ثَيم باش بوو كـة ثَيناسـة   
بكرَيــت، لَيـــرةدا ئةطــةر كةســـَيك بــؤ منوونـــة كؤمـــةَلَيك دوكــاني هةيـــة، كــة نـــة شــوقةية، نـــة خـــانووي       

دا دةكرَيت؟، بؤ ئةوةي كة ئةو سـوودمةند بَيـت لـةم    نيشتةجَيبوونة، ئةمة ضؤن تةعامول لةطةَل ئةو كةسة
خانووي نيشتةجَيبوونةدا، تةنها شـوقةو خـانووني نيشـتةجَيبوون باسـكراوة لـة ثر ؤذةكـةدا، ئةمـة هيضـيان         
ناطرَيتةوة ئـةوةي كـة خـاوةن دوكانةكةيـة، بـؤ خـاَلي ضـوارةم تةئيـدي ِرةئيةكـةي كـاو عومـةر دةكـةم، كـة              

واتـة سـوودمةند نـةبَيت لـة     ( مـن السـلفة العقاريـة املقدمـة مـن حكومـة االقلـيم        ان اليكون مسـتفيداً )دةَلَيت
ســولفةي عــةقاري كــة لةاليــةن حكومــةتي هةرَيمــةوة دةدرَيــت، ئــةو خاَلــة البربَيــت ثَيويســت ناكــات، تــةنها   
سوودمةند نةبَيت لةهـةر ثِرؤذةيـةكي تـري نيشـتةجَيبوون لةهةرَيمـدا، ضـونكة ئَيمـة هـةر كةسـَيك ثَيشـرت           

وودمةند بووبَيت، ئَيستا نة شوقةي هةية، نة خـانووي هةيـة، هةذاريشـة، بـة هـةموو ثَيوةرةكـان هـةذارة،        س
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: تؤش دةتةوَيت قةيراني نيشتةجَيبوون نةهَيَليت، بؤضي ئةم كةسة سوودمةند نةبَيت، ئةمة يةكـةم، دووةم 
ةوانــة ثَييـان نادرَيــت،  ئـةو كةسـانةي كــة ثَيشـرت سـوودمةند بــوون لةسـةردةمي حكومــةتي بـةع ، ئَيسـتا ئ       

موشكيلةيةكمان هةية لةكؤمةَلطا زؤرةملةكاندا، لةكاتي موناقةشةكردني بودجةشدا نـةمانتواني ضارةسـةري   
بكةين، ئةوانة كَيشةيان هةيـة كـاتي خـؤي لةطونـدةكان بـةزؤرةملَييي ِراطـوَيزراون، لةكؤمـةَلطا زؤرة ملَيكـان         

دواتر دةطةِرَيتةوة سةر دَيهاتةكةي خؤي، تؤ دةبَيت تةشجيعي نيشتةجَي كراون، بةئارةزووي خؤيان نةبووة، 
بكةيت بطةِرَيتةوة زَيدي باو باثرياني، طوندةكةي خؤي ئاوةدان بكاتةوة، بؤضي سولفةي نةدرَييَت سوودمةند 
 نةبَيت بؤ ئةوةي بتوانني لةو كؤمةَلطايانة بيطةِرَينينةوة بؤ زَيدي باو باثرياني خـؤي، بؤيـة مـن ثـَيم باشـة     

 .تَيبيين ئةو حاَلةتانة بكرَيت، ئةطةر لة بِرطةيةكدا، يان لةماددةيةكةدا جَيطايان بكةينةوة، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
ــوَيين          ــةكةنية، ش ــروعي س ــة مةش ــةس ئةم ــات، ب ــاريش دةك ــولي الدَي و ش ــولفة مش ــؤر س ــوثاس، دكت زؤر س

 .خةَلكةكان، هاذة خان، فةرمووبؤ  نيشتةجَيبوونة

 :مصطفىبةِرَيز هاذة سليمان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةرضةندة بةِرَيز جةنابي وةزير ِروونكردنةوةيةكي دا لةسةر ئةوةي كة ئةو ثَيوةرانة بـةِرَينمايي دةربضـن،   
انني بةباشي كاري لةسةر بةآلم من ثَيم واية، ئةطةر بكرَيت لةياساكة تةسبيت بكرَيت باشرتة، بؤ ئةوةي بتو

بكةين، يةعين لةضوارضَيوةي ياساكةدا، لـةخاَلي سـَييةمدا، مـن ثشـتطريي لـةو هاوكارانـةم دةكـةم كةباسـيان         
ضـونكة بةِراسـيت زؤر خـةَلك هةيـة،     ( ان اليكون مستفيدًا مـن اي مشـرو  سـكين او قطعـة ارض سـكنية     )كرد، 

دةفتـةر بكـات، يـةعين سـوودمةند بـووة       59ةفتـةر يـان   د 52زةوي وةرطرتووة ئةو زةويية ئَيستا لةوانةيـة  
بةِراسيت لةحكومةت، بؤية ثَيويست دةكـات كـة ثارضـة زةوييةكـةي لةطةَلـدا بَيـت، دةربـارةي خـاَلي ضـوارةم          
ئةويش هاوكارامن زؤر باسيان كرد، مةسةلةي سوودمةند بـوون لـة سـولفةي عـةقار، يـةعين هةنـدَي خـةَلك        

يد بووة، ئَيستا لَيرة نووسراوة، ئةطةر تةوزحيَيك بدرَيت لةو بارةيةوة باشرتة، كان موستةف29هةية لة ساَلي 
، ئةطةر لة حكومـةتي هـةرَيم بَيـت ئـةوة     (االقليم حكومةمن السلفة العقارية ا قدمة من )ضونكة نووسراوة 

، ئايا ئةوانة كان موستةفيد بوون29دةطرَيتةوة، يةعين ئةوانة ناطرَيتةوة كة لةساآلني  5005دواي ساآلني 
 .دةطرَيتةوة يان نا؟، بؤية باتةوزحيَيك بدرَيت باشرتة، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، بَيريظان خان، فةرموو

 :بةِرَيز بَيريظان اعاعي  سةرهةنط
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ان الميلك شقة او دار سكنية علـى وجـ    )ةسانة دةطرَيتةوة كة لةماددةي دووةم يةكةي نيشتةجَيبوون ئةو ك

يةعين ئةو كةسانةي كة بَي خـانوون، بـةآلم بةشـي دووةم دةَلَيـت ئـةو كةسـانةي كـة سـوودمةند          (االستقنل
بةآلم دةستيان كورت . بوون ئةوانة ناطرَيتةوة، من ضةند هاووآلتيةو دةناسم كةلةِرابردوو سوودمةند بوون

ئابووريان زؤر خراث بووة، هةذار بوون ئةو ثارضة زةويية يان ئةو خانووةيان فرؤشتووة، ئَيستا  بووةو باري
كةئَيسـتا   ةكةم دةرامةتن و بَي خانوون، بؤية ثَيويستة ئةوانيش بطرَيتةوة، ئـةم ياسـاية بـؤ هـةموو كةسـَيك     

، كـة كـةم دةرامـةتن وبـَي     خانووي نية، ضونكة ئةركي حكومةتة كةخانوو دابني بكات بؤ هةموو هاووآلتيـان 
خانوون، هةروةها دةستووريش دةَلَيت كة خانوو دابني بكةين بؤ ئةوانة، ئَيستاش ثرؤذة ياساكة كة دةنطمان 
بؤداو دةنطي هَينا بؤ ئةوةيـة كـة يةكـةي نيشـتةجَيبوون بـؤ هاووآلتيـان دروسـت بكرَيـت، مانـاي ئـةوة نيـة            

ئةوة دةكةين كة ئةوكةسة بَي خانووةو كةم دةرامةتـة، زؤر   كةسوودمةند بووبَيت يان نةبَيت، حاليةن باسي
 .سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، كاو ئاسؤ، فةرموو

 (:ئاسؤ)بةِرَيز بكر كريم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس قسةكاني من كران

 (:كي ثةرلةمانجَيطري سةرؤ)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، ئاشيت خان، فةرموو

 :بةِرَيز ئاشيت عزيز صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ماددةي دووةم كؤمةَلَيك تةعليماتة، جَيطري كردني ئةم تةعليماتانة طرنطي خؤي هةيـة، لةبـةر   
كات كة ئـةوةي كـةم دةرامةتـة    ئةوةي من لَيرةدا تَيبيين ئةوة دةكةم، كة ِرؤحي ياساكة ئيش لةسةر ئةوة دة

ت، زياتر فةلسةفةي ئةم ياساية لةسةر ئةوة ئيش ئةكات كةدابني كردنـة، بـةآلم ئةمـة    خانووي بؤ دابني بكا
تَيكةَل ئةكات لةطةَل ئةو ياسايةي كة بريتية لة دابني كردنـي قـةرزي درَيذخايـةن، يـةعين رٍٍِِِؤحـي هـةردوو       

بؤهاوكـاري   ياساكة زؤر زؤري فةرقة، ئةمةيان بةشـَيوةي هيبةيـة، شـَيوازَيك لـة هيبـة بةخؤيـةوة دةبينَيـت       
كردني ئةو كةسانةي كة كةم دةرامةتن، لةبةرامبةردا ئةوةي كة تايبةتة بـة ياسـاي قـةزري درَيذخايـةن، وة     
ئةو سولفةي عةقارة كة دةدرَيت بةخـةَلك كـة لَيـرةدا وةكـو مـةرجَيكي زؤر سـانةوي دانـراوة، بـةبِرواي مـن          
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كـة وةو ثَيشـرت هاوكـارامن وتيـان، ثَيويسـتة       ئةمة دةستكاري كردني ِرؤحي ئةم ياسايةية، كة ئةوة ثَيويستة
ِرؤحي ياساكة لةسةر بنةماي هيبة بَيت، لةسةر بنةماي بةخشني بَيت، دابني كردني ئةو سةقامطرييية بَيت 
بؤ ئةو خةَلكةي كة خانووي نية لة هةرَيمي كوردسـتاندا، بـةآلم جـارَيكي تـر كـة تـؤ هاوشـاني دةكةيتـةوةو         

فةي عةقارةوة، ئةمة جؤرَيكة لة قةرز، ئةو هاووآلتية زمةي ئازاد نابَيـت تـاكو   ثةيوةسيت دةكةيتةوة بة سول
قةرزةكــة دةداتــةوة، بؤيــة مــن لةطــةَل ئــةوةدام كــة ثَيويســتة ئــةم بِرطةيــة هــةَلبطريَيت، وةكــو هاوكارانيشــم  

ةم بةشــَيوةيةكي جــوان ِروونيــان كــردةوة، زؤرجــار ئــةو حاَلةتــة هةيــة كــة لةدؤخَيكــدا ئــةو كةســة لةبــةر كــ 
دةرامةتي خانووةكةي فرؤشتووة، نةيتوانيوة سوودمةند بَيت تا ئَيستا، بؤية با ببَيتةوة بـةِرَيطر بـؤ ئـةوةي    
ذمارةيةو خةَلك لة خةَلكي بَي خانوو كةم دةرامةت هةية ئَيمة بةم ياساية بةربةستَيكيان بؤ دادةنـَيني كـة   

ة ثَيوةرَيك هةبَيت بـؤ مةسـةلةي ديـاريكردني    نةتوانَيت سوودمةند بَيت، تةئيدي ئةوةش دةكةم كة ثَيويست
كةم دةرامةتي، ضونكة بةتةنها مةرجي نةبووني خانوو يان ئـةوةي خـانووي بـةناوةوة نـةبَيت، مانـاي ئـةوة       
نية كة ئةو كةسة كةم دةرامةتة، دةكرَيت كـِرين و فرؤشـتين ثَيـوة بكـات، دةكرَيـت كةسـَيك بَيـت بـةردةوام         

كي زؤر باشي هةبَيت، بواري ئةوةي نةبَيت كـة بيكـات بـةناوي خؤيـةوة، بؤيـة      لةسةفةردا بَيت، بةآلم دةخلَي
ــرة وةكــو ثَيوةنــد لــةم      ــت، وة ثشــتطريي ئــةوة دةكــةم دةخلةكــة لَي ثَيويســتة مةســةلةي دةخــ  ديــاري بكرَي
تةعليماتـــةدا دابنـــدرَيت، ضـــونكة بةِراســـيت مـــن وةكـــو ئةنـــدام ثةرلـــةمان موعانـــامت هةيـــة، لةطـــةَل ئـــةو 

ــ ــو      تةعليماتان ــة، وةك ــةمان هةي ــةَلَيك منوون ــَيت، وة كؤم ــار دةردةض ــةوة زؤرج ــة لةوةزارةتةمةعنيةكان ةي ك
ثرؤذةي سـولفةي هاوسـةرطريي، كـة دةمَيـك دةيـان وت هـاووآلتي مشـولي دةكـات، دةمَيـك دةيـان وت مشـولي            

سـنوورداري   ناكات، ضؤن ئةم ثرؤذةية لَيرة بةكؤي دةنط دةِروات، تةواوي تةعليماتةكان لَيـرةدا جؤرَيـك لـة   
 .بؤ بكرَيت بؤ ئةوةي زؤر بةئاساني ياري ثَيوة نةكرَيت، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .زؤر سوثاس، كوَيستان خان، فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدار
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اددةيـة ثَيويسـتة مبَينَيتـةوة، ضـونكة ئـةم ماددةيـة زؤر جيـاوازي        منيش ثشتطريي لةو ِراية دةكةم كة ئةم م
هةية لةطةَل ئةو تةعليماتانةي كة وةزارةت دةري دةكات، وةزارةت كؤمةَلَيك تةعليمات دةردةكات بؤ ئـةوةي  
كة بيسة َينَيت كَين ئةوانةي كة دةخليان مةحدوودةو ياساكة مشوليان دةكات، بةآلم ئةم خاآلنـةي كـة لَيـرة    

ةن، طرنطة كة مبَيننةوة، بةآلم بة دةستكارييةوة، منيش ثشـتطريي ئـةو ِرايـة دةكـةم كـة بـووني زةوي يـان        ه
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وةرطرتين زةوي نةبَيتة ِرَيطـر لةبـةردةمي ئـةوةي كـةخانووي بـؤ دروسـت نـةكرَيت، ضـونكة كةسـَيك هةيـة           
بـؤ دابـني كردنـي ذيـاني،     زةوي وةرطرتووة، لةيةكَيك لة قؤناغةكاني ذيانيـدا زؤر بةهـةرزان فرؤشـتوويةتي    

داويةتي بة فةردةيةو ئارد، خؤمان ئةوة دةزانني كةكاتي خـؤي ضـؤن بـووة وةزعةكـة، ئةوةشـي كـة ِرةنطـة        
ثارضــةيةو زةوي هــةبَيت ئَيســتا بــةآلم ِرةنطــة لةشــوَينَيكي دوورة دةســت بَيــت و هــةتا مــاوة بــؤي ناكرَيــت   

ةرجةكان، بةآلم دةكرَيت ئـةوة دواتـر بيـدرَييَت لـة     بةخانوو، با بةهيض شَيوةيةو ئةمة مةرجَيك نةبَيت لةم
تةسةلسولةكةدا، ئةوانةي كة زةوييان هةية با تةسةلسولةكةي دواتر بَيت، هةروةها ثشتطريي ئةوةش دةكةم 
كة خـاَلي ضـوارةم البربَيـت، بةداخـةوة ئَيسـتا سـولفةي عـةقاري بـووة بةمـةرجَيك بـؤ شـتَيك، كـة سـولفةي              

تَيك لةم هةرَيمة مشولي ناكات، سولفةي عةقار خؤي لة ئةساسدا قةرزة، يـةعين  عةقاري وةرطرتبَيت هيض ش
زؤر هةيـة كـة سـولفةي عـةقاريان     : دووةم: ئةمة نية كـة سـوودمةند بَيـت، قـةرزةو دةيداتـةوة، ئةمـة يـةو       

وةرطرتووة، بةس ئةبَي بثرسني بؤ يةكةي نيشتةجَيبووني نية؟ كةواتة سوودي لة عةقارةكـة وةرنـةطرتووة   
نـةوة بـؤ   يبةر هةذاري، بؤية نةيتوانيوة خانووةكةي دروست بكات، بيجطـة لـةوةي كـة ئَيمـة ئةطـةر بطةِريَ     لة

دواتريش، ئةوانةي كة لة كؤمةَلطا زؤرة ملَيكاندا هةن، كاتي خؤي موستةفيد بوون لة وةرطرتين خانوو يـان  
ئــةوَي، يــةعين بةخواســيت خــؤي  زةوي، بــةآلم ئَيســتا مشوليــان ناكــات، بــةآلم ئةمانــة بــةزؤرةملَي براونةتــة 

نةبووة، براوةتة ئةوَي و وةحدةي سةكةني مشولي ناكات، لةبةر ئةوةي ئةوترَيت لةقؤناغَيك لـة قؤناغـةكان   
 .سوودمةند بووة، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، دكتؤر بةشري، فةرموو

 :ؤفيقبةشري خلي  ت. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ماددةية بةِراسيت طرنطي خؤي هةية، وةكو هاوكارامن ئاماذةيان ثَيـدا، رؤحـي ياسـاكة لَيرةدايـة، لـةخاَلي      
ان الميلـك شـقة أو دار سـكنية علـى وجـه      )دووةم، باس لةوة دةكات، لـة ِراثؤرتةكـةي ليذنـةي ياسـايي دةَلَيـت     

وا هةية، مرؤوي كةم دةرامةت خانووي هةية، بةآلم خانووةكـة مـوالئيم نيـة     ئَيمة دةَلَيني جاري( االستقالل
مـةترة،   29سـةر خَيـزانن، لةخانوويـةو دةذيـن كـة       2بؤ سةكةني، خانوويةكي قوِرة، مرؤوـي وا هةيـة كـة    

سةر خَيزانةكة دةشَيت، بؤية مـن ئـيقرتاح دةكـةم كـة بَلـَيني       2يةو ذووري تَيداية، ئايا ئةم يةو ذوورة بؤ 
يةعين موالئيم بَيت لةطةَل واقيعةكةي خؤي، خاَلي سَييةم وضوارةم، ( مالئمةان الميلك شقة أو دار سكنية )

ان اليكــون )بــةالي منــةوة زؤر لةيــةكرتي نــزيكن، بؤيــة دةكرَيــت لَيــك بــدرَين، بكرَيــت بةيــةو خــاَل، ئــةو    
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اليكون مستفيدًا مـن اي مشـروع اخـر او     ان) ئةوة لة هةردوو حاَلةتدا نةمَينَيت، واي لَي بكرَيت، ( مستفيدَا
بةمـة هـةردوو خاَلةكـة لَيـك دةدرَيـن و دةبَيـت       ( من السلفة العقاريـة املقدمـة مـن حكومـة أقلـيم كوردسـتان      

بةيةو خاَل، خاَلَيكي تـري بـؤ ئيزافـة بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي كـةوا خـةَلكانَيك ئيسـتيفادة لـةوة نةكـةن بضـَيت             
ؤ ئةوةي بَي خانوو بَيت و بضَيت داوا بكـات، تـا سـاَلَيك يـان دوو سـاَل      يةكسةر خانووةكةي خؤي بفرؤشَيت ب

ثَيشــرت موعامةلــةي كــِرين و فرؤشــتين نــةكردبَيت، جــةنابي وةزيــر ئامــاذةي بــةوة كــرد كــة ئــةم ثرؤذانــة     
بةردةوام دةبن، هةروةها ديارة نةخشةتان هةية بؤ ساآلني داهاتووش، لـةماددةكاني ياساكةشـدا وا ديـارة كـة     

ثرؤذةية بةردةوام دةبَيت، كة بةثشتيواني خواي طةورة بؤ ماوةي ضةند ساَلَيكي داهاتوو وا دةكرَيت كة ئةم 
لةكوردســتان كرَيضــي نــةمَينَيت، كةواتــة مــادام بةردةوامــة بــا ئَيمــة دةســت ثَيبكــةين بةوانــةي كــة زؤر زؤر  

وةرطرتــووة، يــان ثارضــة  موحتــاجن، بــةَلَي ِراســتة ئةوانــةي كةضــةند ســاَل لةمــةو ثــَيش ســولفةي عــةقاري 
زةوييةكي هةية با مشولي ئةوانيش بكات، منيش ِرام وايـة كـة ئَيسـتا مشـولي ئةوانـة نـةكات، ئَيسـتا مشـولي         
ئةوانة بكات كة زؤر موحتاجن، كة نةسولفةي وةرطرتووة، نة زةويشي هةية، بةآلم دةكرَيـت ثـاش دوو، سـَي    

ةعدي  بكرَيتةوة، جا بؤ ئةوةي ياساكة تةعدي  نةكرَيتةوة، ساَلي تر كة ِرَيذةي ئةوانة كةم بوويةوة ئةمة ت
من ثَيم واية ئةوانة ببَيت بة تةعليمات و ِرَينمايي وةزارةت، لةبةر ئةوةي وةزارةت ثاش دوو، سَي سـاَلي تـر   
ئــةتوانَي ِرَينماييــةكاني خــؤي دةســتكاري بكــات، بــةآلم ئَيمــة دوو ســاَل جارَيــك بــَيني ئــةم ياســاية هــةموار     

ةوة ئةمة زة ةتـة، بؤيـة مـن ثـَيم باشـة كـة ببَيـت بـة تـةعليمات، ماددةكـة واي لـَي بكرَيـت، بَلـَيني              بكةين
ئةمـة هـةمووي بةتـةعليمات    ( حتدد شروط طالب التملك بتعليمات تصدر من الوزارة) لةسةرةتاي ماددةكة، 
 .دةكرَيت، زؤر سوثاس

 :(جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، سؤزان خان، فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةعين ئَيمة ئَيستا لة موناقةشةي ماددةيةكـداين كـة لـة ئةصـَلي مةشـروعي ياسـاكةدا هـاتووة، بـةس تـةنها          
ــة         ــةم و دووةم، ل ــدا يةك ــةَل دوو خاَل ــاتووة، لةط ــةكيةو ه ــَليةكةدا ثَيش ــا ئةص ــة لةياس ــةرق ئةوةي ــَلي ف ئةص

يشرتط على مقدم طلب التملك ان الميلك شقة او دار سكين على وجه االستقالل او ان )مةشروعةكةدا دةَلَيت
السـلفة العقاريـة املقدمـة مـن قبـل حكومـة       : اي مشروع سكين اخر يف االقلـيم، ثانيـاً  : اواًل: اليكون استفاد من

ارحم )سةيرةوة، لةهةندَي حاَلةت بؤ هةندَي كةس لَيرةدا خؤمان خستووةتة حاَلةتَيكي عاتفي زؤر  (االقليم
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ئةمة ياسا بةو شـَيوةية داناندرَيــت، ئـةبَيت ئَيمـة ِرا طشـتيةكة      (شديد العقاب)بؤ هةندَيكي تريش( الرا ني
دروست بكةين، ياخود بَلَيني بةرذةوةنديية طشتيةكة دروست بكةين، بةرذةوةندييـة طشـتيةكة لةكوَيدايـة؟،    

وي كؤمةَلةي كرَينشينةكانة، كؤمةَلةي كرَينشينةكاني هةرَيمي كوردستان، ئاماري الية كة كؤمةَلة هةية كةنا
ضةند كةس كرَينشينة، سةبةبةكةشـي نةنووسـيوة كـة ئةمـة لةثَيشـدا خـانووي هـةبووة، زةوي وةرطرتـووة،         

ازردا ئـةو  عةقاري وةرطرتووة، وةري نةطرتووة، موستةفيد بووة يـان موسـتةفيد نـةبووة، بـةَلكو لـةحاَلي حـ      
هةزار كةسـيان ال نـاونووس كـراوة، وةزارةتـي      09كةسانة كرَيضني، ئةوةي كة من لَيي تَيطةيشتووم نزيكةي 

ئاوةدانكردنةوة دةبَيت لةدواي دةرضووني ئةم ياساية، دةست كراوة بَيت، بؤ دةركردنـي كؤمـةَلَيك ِرَينمـايي،    
ــت ثَيب     ــارَي دةس ــات، ج ــةوة بك ــدي ئ ــةدا تةحدي ــةو ِرَينمايي ــة    ل ــتة هةي ــة، ِراس ــيمان هةي ــةَلكي كرَيض ــات خ ك

سـةر خَيزانـي تَيـدا دةذي، بـةآلم هـي خؤيـةتي، بـةآلم         2خانوويةكي هةيـة، بضـووكة، قـوِرة، تاقـة ذوورَيكـة      
خةَلكمان هةية كرَيضية هةموو ِرؤذَيك خاوةن خانووةكة دةضـَيتة سـةر سـةري و سـعري مانطانـةي بـؤ زيـاد        

ابرا فةرمانبـةرة ثارةكـةي بةشـي ئـةو هـةموو زيـاد بـووني كرَييـة ناكـات،          دةكات، كرَيكةي بؤ زياد دةكات، كـ 
دؤالر،  5299يةعين نا مةعقولة زياد بـووني كـرَي لةهـةرَيمي كوردسـتاندا، شـوقةي وا هةيـة طةيشـتووةتة        

ئاخر كة ئةوة زيادي  كرد خانووي ئاسايش زياد دةكـات، بؤيـة مـن ِرةئـيم وايـة تـةعليمات بـةجَيبهَيَلني بـؤ         
رةتي ئاوةدانكردنةوة بةِرةضـاو كـردن يـان بةهةماهـةنطي كـردن لةطـةَل سـةرؤكي يةكـة ئيدارييـةكان و          وةزا

ثارَيزطارةكان و كؤمةَلةي كرَينشينان بؤ ئـةوةي ئـةوانيش بـةثَيي ئـةو ئامـار و فؤِرمانـةي كـة خـةَلك لـةالي          
ةعايري ثَيشـكةش كردنـي   ئةوان خؤي ناونووس كردووة بةو ثَيية بتوانَيت دةستكراوة بَيت لة تةحديدي مـ 

 .خانوو، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، ثةروين خان، فةرموو

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة كـةباس لـةهاووآلتيان   بَيطومان ديارة ئةم ثر ؤذةية بؤ خزمةتكردني كةساني كةم دةرامـةت و هـةذارة، ئَيمـ   
دةكــةين ديــارة هاووآلتيــان ســةرجةم دةطرَيتــةوة، جــا ئــةوةي موســتةفيد بــووة يــان نــةبووة، ئَيمــة جــاران     
خةَلكمان هةبووة، ديارة ثارضة زةوييةكي وةرطرتووة، بةآلم بةهؤي كـةم دةرامـةتي و نـةبووني ذيـان ناضـار      

ي خـؤي دابـني بكـات، دووةم شـت بةنيسـبةت خـاَلي       بووة ئةو ثارضة زةويية بفرؤشـَيتةوة تـا بتوانَيـت ذيـان    
ئَيمة خةَلكمان هةبووة ( ان اليكون مستفيدًا من السلفة العقارية ا قدمة من قب  حكومة) ضوارةم كة دةَلَيت



 181 

لةزةماني ِرذَيمدا ديارة ثارضة زةوييةكي وةرطرتووة، لة سلفة عةقارةكةش موستةفيد بووة، بةآلم ديسـانةوة  
ةتي خؤيةوة هةستاوة بةفرؤشتين خانووةكة، ئَيستا كةوتووةتة خانووي كرَيضـيةوة، ئـةي   بةهؤي كةم دةرام

 .بؤ ئةوانة ضي ِرَينماييةو دةردةكرَيت، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، ئةوني خان، فةرموو

 :بةِرَيز ئةوني عمر ا د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ِراستة، باسي ئةوة زؤركرا كة ئةم ماددةية ِرؤحي ئةم ياسايةية، منيش لةطةَل ئةوةدام، ضونكة ئَيمـة لَيـرةدا   
هةنــدَي ثَيــوةر دادةنــَيني كــة بــةثَيوةري ســةرةكي دادةنــدرَيت، ضــونكة دةبَيــت دةستنيشــاني بكــةين كــة ض    

، بؤية من لةطةَل ئةوةدام هةرضـةند  فيئةيةو دةتوانَيت زؤرترين كةس بَيت كة ئيستيفادة لةم ياساية بكات
بَيت ئةو خاَلة سةرةكيانة ياخود ئةو ثَيوةرانة دياري بكةين، بؤ ئةوةي ئـةو خةَلكانـة كـَين كـة دةرامـةتيان      
ســنووردارةو حســابي بــؤ ئــةكرَيت بــؤ ئــةوةي بتوانَيــت زيــاترين كــةس يــاخود ئــةو فيئةيــةي كةهــةموومان  

، وةزيـاترين موعاناتيـان هةيـة، بتوانـدرَيت ئـةو كةسـانة زيـاتر        دةزانني لةهةموو خةَلك كةم دةرامةت تـرن 
ئيستيفادةي لَي بكةن، بؤيـة بةِراسـيت ئـةم ثَيوةرانـة لَيـرةدا بةياسـاكة دابنـدرَيت، بـةآلم ئةطـةر هـاتو وةكـو            
ئةوةي جةنابي وةزير باسي كرد، ئةو خةَلكةي كة لةذَير هَيَلي هةذاريدان، ئةطةر هـاتو ئةوانـة جَيطايـان بـؤ     

ابـــني كـــرا، ئةتوانـــدرَيت ئـــةم ياســـاية تةعـــدي  بكرَيـــت و هةنـــدَي دةســـت كراوةتـــر بـــني لـــةوةي كـــةوا  د
ان يكون )تةعليماتةكاني بؤ دادةندرَيـت، من دَيمة سةر خاَلةكان، لةيةكةم خاَلةوة دةست ثَيدةكةم، كة دةَلَيت

لةدةسـتووري عَيـراق، يةكـةم     52ي بةِرَيزينة بةثيَهي ماددة( العراق وساكنًا فيه-من مواطين إقليم كوردستان
ئةطــةر هـاتو جنســيةي عَيراقــي بــةثيَهي  ( راقــي وهــي اسـاس املواطنــة ا نســية العراقيــة حـق لكــل ع  )دةَلَيـت 

دةستوور مواتةنة بوو، ئةي لَيـرةدا مانـاي هـاووآلتي هـةرَيمي كوردسـتان، ضـؤن دةبَيـــت، تـؤ ضـؤن ثَيـوةري           
ز دةكـةم لةسـةر ئـةوة ِروونكردنةوةيـةو بـدرَيت، ثاشـان دَيمـة        مواتةنة لَيرة دياري دةكةيت؟، بؤية من حـة 

ان اليكـون مسـتفيدًا مـن اي    )سةر ئةوةي كةوا بةِرَيزان زؤر باسيان كرد، منيش ثشتطريي ئةوة دةكةم، كـةوا  
لةبةر ئةوةي دةزانني خةَلكَيكي زؤر هةبووة ئيستيفادةيان لة زةوي كردووة، با ( وقطعة ارضمشروع سكين 

ةونة مةرحةلةيةكي ترةوة، بائةوةش ببَيت بة ثَيوةرَيك بؤ ئـةوةي كـةوا بةربةسـت بَيـت بـؤ ئـةو       ئةوانة بك
 .كةسانةي كةوا دةيانةوَيت موستةفيد بن لةم ثرؤذةيةدا، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .ليذنةي هاوبةش تكاية ِرةئيتان

 :قادر دزةييِرؤذان عبدال. بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بةو ماددةيةي كةتايبةتة بة مةرجـةكاني ئـةو كةسـانةي كـةمافيان هةيـة داواي ئـةو جـؤرة يةكـة         
نيشتةجَيبوونانة بكةن، كة حكومةت دابيين دةكات بـؤ كـةم دةرامةتـةكان، مـةرجي سـةرةكيمان هـةبوو كـة        

بؤ تةرخان كرد كة كةم دةرامـةت بَيــت، ثَيشـنياري ئـةوةش كـرا      لةماددةي يةكةم، كة ماددةيةكي تايبةمتان 
كةية ياسا يان ِرَيسا، يان ِرَينمايي مةرجةكان دياري بكرَيت، ئَيمة ثَيمـان باشـة مةرجـة ئةساسـيةكان بةياسـا      
 دياري بكرَيت، بةآلم وردةكارييةكان هةروةو جةنابي وةزير ِرووني كردةوة، با وردةكارييـةكان لـَي بطـةِرَيني   

بؤ ِرَينماييةكان لةوَي ِرَيك خبرَين، ثرسيارو ثَيشنياري زؤر كرا، سـةبارةت بـة سـولفةي عـةقار، كـة ئايـا كـَي        
دةطرَيتةوة، سولفةي عةقار ئةوةي لةو مةرجة لةم ماددةيةدا هاتووة، تةنها ئةوانةي كة سـولفةي عـةقاريان   

تةجَيبوون بكـةن، واتـة ئـةو منوونـةي كـة      لة حكومةتي هةرَيم وةرطرتووة، ئةوان ناتوانن داواي يةكةي نيش
كان يةكَيك سولفةي عـةقاري وةرطرتـووة، ئَيسـتا دةتوانَيـت داواي يةكـةي       29هاذة خان، باسي كرد، لةساَلي 

نيشتةجَيبوون بكات، ضونكة لة حكومةتي هةرَيم داواي سولفةي عةقاري نـةكردووة، مةرجـةكاني سـولفةي    
ة قةرزة دةكات زةوي هةية، داواي سـولفةكة دةكـات، داواي قةرزةكـة    عةقاريش ديارة، ئةوةي داواي ئةو جؤر

دةكات بؤ ئةوةي خانوو دروست بكات، مةبةستةكة زؤر وازحة، ثَيشنياري ئـةوة كـرا ئايـا ثارضـة زةوي زيـاد      
بكرَيت لةخاَلي سَييةم يان نا؟، كاتي طفتوطـؤكردن لـة ليذنـةكانيش ئـةو ثَيشـنيارة كـرا، بـةآلم ئَيمـة لةطـةَل          

ةدا نةبووين، ئةوةي كةزةوي هةية يان زةوي وةرطرتووة، موستةفيد بووة لةوةرطرتين زةوي مايف ئةوةي ئةو
نةبَيت داواي يةكةي نيشتةجيٍِبوون بكات، منوونةكـةش نيشـتمان خـان، زؤر بةتريوتةسـةلي باسـي كـرد، كـة        

ـــ   اوةني يةكـــةي خـــةَلك هةيـــة زةوي وةرطرتـــووةو فرؤشـــتوويةتيةوة بـــةنرخَيكي ديـــاري كـــراو، ئَيســـتا خ
نيشــتةجَيبوون نيــة، بؤيــة ئَيمــة بــةبامشان نــةزاني كــةوا ثارضــة زةوي زيــاد بكــةين، واتــة ئــةوةي كــةزةوي   
وةرطرتووة ثَيشرت دةتوانَيت سوودمةند بَيت لة داواكردني يةكـةي نيشـتةجَيبوون، ديـاري كردنـي ماوةيـةو      

يـاري بكرَيـت ئَيمـة الرميـان نيـة، داوا      يان فةترةيةكي زةمةني سةبارةت بة بِرطةي دووةم، ئـةوةش ئةطـةر د  
دةكةين جةنابي وةزير ِرةئي خؤي لةسةر ئةو ثَيشنيارة بدات، كة ئايا كات دياري بكرَيت يان نا؟، بؤ منوونة 
دوو ساَل ثَيش جَيبةجَي كردني ئةو ياساية خاوةن يةكةي نيشتةجَيبوون نةبَيـت، ماوةكة دياري بكرَيت، وة 

بةجَي دةهـَيَلني، وة مـةرجي يةكـةم كـةهاووآلتي هـةرَيمي كوردسـتان و نيشـتةجَيي        بؤ دةنطداني ئةنداماني 
هةرَيم بَيت كة باسي ئـةوةش كـرا، مةرجةكـة زؤر ِروون و ئاشـكراية، كـة ئَيمـة تـةنها بـؤ خـةَلكي هـةرَيمي           
ــةي          ــان يةكـ ــانوو يـ ــةوا خـ ــات، كـ ــة دةكـ ــةو هاوكارييـ ــات، ئـ ــانكاريية دةكـ ــةو ئاسـ ــةت ئـ ــتان حكومـ كوردسـ

وونيان بؤ دروست بكرَيـت، نةو يةكَيك لةكوردستان نةبَيت لةدةرةوةي هةرَيم بَيـت، بـؤ منوونـة    نيشتةجَيب
لةثارَيزطاكاني تري عَيراق بَيت و بَيت سوودمةند بَيت لةم ثِرؤذةية، كَيرِبكَيي ئةو كةسانة بكـات كـةوا كـةم    

 .دةرامةتن لةهةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)عي ارسنن بايز اعا. بةِرَيز د
 .كاو عةوني فةرموو
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 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيار كرا ئـةو ماددةيـة ئيلغـا بكرَيـت، بةتـةعليمات موعالةجـة بكرَيــت، بـةو شـَيوةي كـة خوَيندرايـةوة،            
ــك بتعليمــات تصــدرها وزارة االعمــار واالســكان   ) ــرا،   (حتــدد شــروط طالــب التمل ئــةو ثَيشــنيارة ثَيشــكةش ك

لـة مـاددةي يةكـةم، ثَيشـنيارَيكي تـريش       9و 5ثَيشنياري تريش هةبوو، سةبارةت بة دةمج كردنـي بِرطـةي   
دكتؤرة رؤذان ئاماذةي ثَيكرد، كةجةنابي وةزير ِرةئـي خـؤي بـدات، كـة عةجـةبا ئـةو كةسـانةي كـةموَلكيان         

ودمةند بن و خـاوةن موَلـك بـوون ئـةوانيش بطرَيتـةوة، يـان       هةبووة لة ساَلَيك يان دوو ساَل ثَيش ئَيستا سو
نةطرَيتةوة؟، ثَيم باشة جةنابي وةزير ِرةئـي خـؤي بـدات، تـا ئَيمـةش بتـوانني لةسـةر ئـةو ثَيشـنيارة ِرةئـي           

 .ئةنداماني ثةرلةمان وةربطرين وبيخةينة دةنطةوة، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .جةنابي وةزيري فةرموو ِرةئيتان

 (:وةزيري ئاوةدانكردنةوة)بةِرَيز كامةران ا د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ساَل دابندرَيت بؤ ئةوةي كة مامةَلةي كِرين و فرؤشنت نةبووبَيت بـؤ ئـةوةي    9من ثشتطريي لةوة دةكةم كة
ة ئةمانةي تـر وةكـو بنةمايـةو مبَينَيتـةوة،     سوودمةند بَيت لة ثِرؤذةكة، سةبارةت بةوانةي تر، من ثَيم واي

نةو هةمووي ئيلغا بكرَيـت ئةمانة لة بنةما سةرةكيةكة بن ودواي ئةوةش ِرَينمايي دةربكرَيت بةو شـَيوةي  
 .كة ومت لةطةَل يةكة ئيدارييةكان تةنسيق دةكةين، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .ان، نوقتةي نيزاميت هةية، فةرمووطةشة خ سوثاس،

 :بةِرَيز طةشة دارا جنل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمــة ســَي كــةس ثَيشــنياري ئــةوةمان كــرد كــة لــةِرؤذي دةرضــووني ياســاكةوة هــيض مامةَلةيــةكي كــِرين و     
ئةم ياساية عيلمـي  فرؤشتين بة موَلكةكةيةوة نةكردبَيت، ضونكة خةَلكَيك هةية لةوانةية ثَيش دةرضووني 

بةم ياساية نةبووة تووشي فةقريي و هةذاري بووة، بةآلم ئَيستا شوَيين نيشتةجَيبووني نية، بؤ ئـةم ياسـاية   
 .نةيطرَيتةوة؟، لةبةرئةوة با لةر ؤذي دةرضووني ياساكة بَيت، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .وكاو عبدالر ن، فةرمو

 :بةِرَيز عبدالر ن حسني ابابكر
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِراي من سَي ساَل زؤرة لةر ؤذي دةرضووني ئةم ياسايةوة، بؤية با دوو ساَل بَيت باشرتة، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .كاو خةلي ، فةرموو

 : ة امني عثمانبةِرَيز خلي  
 .ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب

ثَيشنيارَيك هةبوو لةاليةن ضةند ئةندامَيكي بةِرَيزةوة، بؤ بِرطةي دوو يان سـَي ثارضـة زةوي زيـاد بكرَيـت،     
 .يان عةقار زياد بكرَيت، ضونكة عةقار دوكانيش دةطرَيتةوة، زةويش دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 (:لةمانجَيطري سةرؤكي ثةر)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .كاو جةمال، فةرموو

 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة خؤمان خةريكي هةندَي شت دةكةين كة ئيختصاصي ئةم ثةرلةمانة نية، بةتايبةتي داناني تةعليمات، 
وا هـات ذات  علـى جملـس الـوزراء    ) ئةطةر بَيت و سةيري مـاددةي تاسـعًا بكـةين لـة ئةصـَلي ياسـاكة، دةَلَيـت       

بؤيـة ثـَيش   ( العالقة كل حسب اختصاصه اصـدار االنظمـة والتعليمـات الالزمـة لتسـهيل تنفيـذ هـذا القـانون        
ئَيستا ئةم كارة موعالةجة كراوة، ئـةوة حكومـةت بـا خـؤي ئـةو ئيشـة بكـات، ئَيمـة ئةطـةر وةكـو ثةرلـةمان            

وتـة بـواري جَيبةجَيكردنـةوة، فيعلـةن     مبانةوَيت بةدواداضووني بـؤ دةكـةين، ئايـا فيعلـةن ئـةو ثرؤذةيـة كة      
خاوةن دةرامةتي سنووردار سوودي لَي بيين يان نا؟، ئةو كاتة ئَيمة دةتوانني موحاسةبةي حكومةت بكةين، 

 .زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سؤزان خان، فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 

بةِرَيز كاو عوني باسي لةوة كرد، كة هةندَي لة ئةنداماني ثةرلةمان باسي ئةوةيان كردووة كة مـودةي سـَي   
تـا ئـةمِرؤ بـازاِري عـةقارات لةهـةرَيمي       5999ساَل يان دوو ساَل بَيت، سةقفة زةمةنيةكة، بةِرَيزان لةسـاَلي  
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، ثارضة زةوي وا هةية، لـة نةتةوةيـةكطرتووةكاني   كوردستاندا طةورةترين بةرزبوونةوةي بةخؤيةوة بينيوة
ئةمريكاش بةو نرخـة نافرؤشـرَيت، بؤيـة كـةتؤ نةصـَيك دةخةيتـة نـاو ياسـاكةوة، دةبَيـت تـؤ لـةوةو ثـَيش             
ديراسةت كردبَيت، كة بازاِري عةقارات لةوآلتةكةي تـؤدا ضـؤن بـووة بةرزبوونـةوةي ضـؤنة ؟، بـةَلَي خـةَلك        

وةرطرتووة، لةباشرتين شوَيين شارةكةدا، فرؤشتوويةتي بـةزؤرترين مةبلـةغ،   هةبووة موستةفيد بووة زةوي 
وة بـازاِري عـةقارات    5999ئَيستا ضؤن دةكرَيت يةكَي بَلَيت دوو ساَل يـةكَيكي تـر بَلَيـت سـَي سـاَل، لةسـاَلي       

ةكان، تكايـة  لةهةرَيمي كوردستاندا ئينفجاري كـردووة، بؤيـة مـن داواكـارم ئـةوة بـةجَي بهـَيَلني بـؤ ِرَينماييـ         
ِرَينماييةكان بةثَيي ياساكة دةردةكرَيت و حساب دةكرَيت، موعةدةلي بةرزبوونةوةي ِرادةي مووضةي خةَلك 
كةضةند بةرزبووةتةوة لةهةرَيمي كوردسـتاندا؟، ئةوانـة دةبَيـت هـةمووي بةنـةزةري ئيعتيبـار وةربطريَيـت،        

 .زؤر سوثاس

 (:كي ثةرلةمانجَيطري سةرؤ)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .ليذنةي هاوبةش تكاية ِرةئيتان

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيارَيك كرا سةبارةت بةو كةسانةي كةم دةرامةتن ولةدةرةوةي هةرَيمي كوردستانن لةو ناوضـانةن كـةوا   
توانن داواي يةكةي نيشتةجَيبوون بكةن؟، يـان  كَيشةي لةسةرة، ئايا ئةوانة مةمشول دةبن بةم ياساية يان دة

نا؟، ئَيمة ئةوانة خةَلكي كوردستانن كَيشةكة سياسية ئةو ناوضـانة تـا ئَيسـتا نةطةِراونةتـةوة سـةر هـةرَيمي       
كوردستان، بؤية ثَيويستة سوودمةند بن لةو يةكة نيشتةجَيبوونانةو داواي بكـةن وبـةثَيي ئـةو مةرجانـةي     

ئةطةر ئةو ثرسة جةنابي وةزير بؤمان ِروون بكاتةوة، بزانني تاضةند تواناي هةيـة؟،   كة لةياساكةدا هاتووة،
 .زؤربةي زؤري خةَلكي كةم دةرامةت بتوانن سوودمةند بن لةم ياساية، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
سةر ناوضة كَيشة لةسةرةكان، ئةطةر ئيمكان هةبوو لـةو  وةَلآل ئَيمة وةكو سةرؤكايةتي تَيبينيةكمان هةية لة

شوَينانة خانوو دروست بكةين ئةوة خَيـر لةسـةر خَيـر، بـةآلم ئَيمـة تةشـجيعي كـةس ناكـةين بَيـت جَيطـاو           
شـوَيين خـؤي بـةجَي بهَيَلَيـت و بَيتـة يـةكَيك لةشـارو شارؤضـكة طـةورةكان، ئةمـة كـارَيكي زؤر زؤر خراثـة،             

ةمشان هةر ئةوةيان دةوَيـت، بـةآلم ئةطـةر حكومـةت ئيمكـاني هـةبوو لةشـوَينة كَيشـة         ناحةزةكاني ميللةتةك
لةسةرةكان خانوويان بؤ دروست بكات يان شوقةيان بؤ دروسـت بكـات، ئـةوة باشـرت، ئـاخر ِرةئيتـان ليذنـةي        

 .هاوبةش، فةرموون
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 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نيارة دةكةين،  سـةبارةت بةماددةكـةش، ئةطـةر دةَلـَين دووبـارة دةخيوَينينـةوة بـؤ        ئَيمةش ثشتطريي لةوثَيش
 :ئةوةي بيخةينة دةنطةوة، ئةواني تريش مبَينَيتةوة بؤ تةعليمات كة وةزارةت دةري دةكات

 :املادة الثانية
 :تعدل املادة الثالثة من القانون وتقرأ كاآلتي

 :يشرتط على طالب التملك
 .العراق وساكنًا فيه- إقليم كوردستانان يكون من مواطين -2

 .على وجه االستقالل مالئمة ان الميلك شقة أو دار سكنية -2

 .يف اإلقليم او قطعة ارض سكنية ان اليكون مستفيدًا من اي مشروع سكين آخر -0

 .ان اليكون مستفيدًا من السلفة العقارية املقدمة من حكومة االقليم -2

 (:َيطري سةرؤكي ثةرلةمانج)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
ثَيشنيارَيك هةبوو ئةوةي زةوي وةرطرتووة، مومكينة زةوييةكةي يان زؤر هـةرزان فرؤشـتبَيت كـاتي خـؤي،     
لة فةترةيةو لةفةترةكان، يان ئَيستا زةوي هةيـةو ناتوانَيـت خـانووي لةسـةر دروسـت بكـات، ئـةو ِرةئيـةش         

 .هةبوو، فةرموو كوَيستان خان

 :مد عبداربةِرَيز كوَيستان حم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــةس، لةطــةَل ئــةوةدا بــوو كــةخاَلي ضــوارةم  59كؤمــةَلَيك ئةنــدامي ثةرلــةمان كــة تةســةوردةكةم زيــاد لــة 
البربَيت، دووةم ئةوةي سَييةم خؤي زةوي نيشتةجَيبووني تَيدا نةبوو، ليذنةي ياسايي بؤيان زياد كرد، ئَيمة 

 .خؤ نةخراية دةنطةوة، سوثاسومتان هةر نةمَينَيت، ئاخر 

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .كاو عوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ئةوة ِرةئي بوو خوَيندمةوة خؤ نةمان خسـتؤتة دةنطـةوة، مـن بـةجَيم هَيشـتووة بـؤ ئةنـداماني بـةِرَيز         
 .لةسةر بكةن ودةنطي لةسةر بدةن، سوثاس كةئةوان قسةي

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
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 .ئةوة لة ئةصَلي ِراثؤرتة هاوبةشةكةدا نية، سؤزان خان، فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةرَيمي كورد     ــةتي ه ــوارةم، حكوم ــاَلي ض ــةالبردني خ ــةبارةت ب ــاَلي  س ــتان لةس ــةكردووة   1991س ــيت ن دةس
ةوة تةقريبةن تؤزَيك  2111وة، بطرة لة ساَلي  2113بةثَيداني سولفةي عةقار، بةهةمووي لة دواي ساَلي 

ان اليكـون مسـتفيدًا مـن    ) دةسيت كردووة بةداني سولفةي عةقار، يـةعين بـةم شـَيوةية، ئةطـةر ئَيمـة بَلـَيني      
ئــةوة البــةرين، خةَلكةكــة زةوي وةرطرتــووة، خــانووي  ( كومــة االقلــيمالســلفة العقاريــة ا قدمــة مــن قبــ  ح 

دروســت كــردووة، ســوودمةند بــووة لــة ســولفةي عــةقاري  حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان ئةيفرؤشــَيتةوة،  
ئةضَيت ناوي لة كؤمةَلةي كرَينشينان تةسـجي  ئـةكات، ئـةَلَيت مـن كرَيضـيم و سـوودي لـَي وةرئةطرَيتـةوة،         

بهَيَلني بؤ تةعليماتي وةزارةت، خؤيان دايرِبَيذن، دةست كراوةبن، بـةآلم ئـةم ضـوار مةرجـة      تكاية با بةجَيي
سةرةكيةي كة لةناو ئةم ثرؤذةيةدا هاتووة با ئةوةي تَيـدا مبَينَيتـةوة، مـةوزوعي زةوييةكـةش ِراسـتة بـاس       

ريي لـَي بكةنـةوة،   تكايـة بـ  ( كرا، منيش ومت بؤ بـةعزَيك ارحـم الـر ني و بـؤ بـةعزَيكيش شـديد العقـابني       
ساَلةكاني حةساردا خةَلك هةبوو ثارضة ئةرزةكةي وةرطرت ضـوو فرؤشـيت، بـؤ ئـةوةي فـةردة ئـاردَيكي ثـَي        

ـةوة خةَلك بـؤ ئـةوة نةيفِرؤشـتووة، تكايـة حيسـاباتي خؤمـان بكـةين لةسـةر         2113بكِرَيت، بةاَلم لة ساَلي 
 .وةرطرتبَيت و نةيفِرؤشت بَيت، زؤر سوثاسئةوةي لة ضةندةوة دةسيت نةكرد بَيت، لة ضةندةوة ئةرزي 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .فةرموو كاو شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دووة، يـةو  بةِراسيت دوو خاَل ئيسارة كرا، هـةر خـاَلَيكيش دوو، سـَي ئةنـدامي ثةرلـةمان ثشـتطرييان لـَي كـر        

عنـد نفـاذ   )ثَيويسـتة  ( ان الميلك شقة او دار سكنية علـى وجـه االسـتقالل   )لةوانة خاَلي دووةمة، كة دةَلَينت 
ئيزافة بكرَيت، ئةوة ثَيشنيار كرا لةاليةن طةشة خان و ضةند ئةندامَيكي ثةرلـةمان ثشـتطريي   ( هذا القانون

اتي نةفازي ئةم قانونة هيضي نةبَيت، نةو سةقفَيكي لَي كردووة، منيش ثشتطريي لَي دةكةم، زةروريية لة ك
 .زةمةني دابندرَيت دوو ساَل، يان سَي ساَل ثَيشي قانونةكة، ئةمةيان خاَلَيكيان

ئةوةي سؤزان خان طوتي دةقاودةق منيش ثشتطريي خاَلي دووةم دةكةم كة سؤزان خان ئَيسـتا  / خاَلي دووةم
ت ئةم دوو خاَلـة بدرَيتـة دةنطدانـةوة، بـؤ ئـةوةي بـزانني ئةنـداماني        ئيشارةتي ثَيدا، بؤية من ثَيمواية دةبَي

 .ثةرلةمان رةئييان ضيةو زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كاو عةوني
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةكاني كــ     ــةر قس ــة لةس ــةزةم هةي ــن موالح ــاش     م ــت؟ ث ــةفاز دةكرَي ــةي ن ــة ك ــةن قانونةك ــَيروان، تةبع او ش

دةرضووني، ثاش بَنو كردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميدا، واتا ثَيويست ناكات ئَيمة لَيرة ئةم جوملةية ئيزافة 
، (عند نفاذ هذا القـانون )بكةين، كة ئيشارةتي ثَيدةدا دةَلَيت طةشة خانيش وا داوا دةكات بةو شَيوةية بَينت 

، زيـاد  (ينفذ من تاريخ نشره يف ا ريـدة الرمسيـة  )ا خؤي قانونةكة، كؤي قانونةكة كةي نةفاز دةكرَيت؟ وات
 .كردني ئةو بِرطةية زيادة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 كاو جةمال قسةت هةبوو؟
 :ابراهيم طاهربةِرَيز جةمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــوارةم        ــاَلي ض ــو خ ــةر بَيت ــت، ئةط ــةِري بَي ــةموومان تَيث ــةر ه ــة لةس ــةم، لةوانةي ــارة بك ــةو ئيس ــن فةقةرةي م

، زؤر كـةس هـةبوو   (ان ال يكون مستفيدًا من السلفة العقارية املقدمة من قبـل حكومـة االقلـيم   )خبوَينينةوة، 
يزافة بكةين و نةكةين، خاَلي ضـوارةم  داواي كرد ئةوة نةمَينَيت، مبَينَيت، ئةرز ئيزافة بكرَيت، ئَيمة ئةرز ئ

ماناي ئةوةيـة كـابرا ثـَيش ئَيسـتا ئـةرزي      ( ان ال يكون مستفيدًا من السلفة العقارية)ئةطةر بَيتو بَيني بَلَيني 
هةبوو سولفةي وةرطرتووة، ئةطةر سولفةي وةرنةطرتبَيت، ماناي وايـة ئـةرز نييـة، ئـَي ئـةوة ئيشـةكة يـةو        

 .تةواوكةري يةكرتة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

مومكينة خةَلكي وا هةبَيت سولفةي عةقاريشي وةرطرتبَيت ئةرزيشي وةرنـةطرتبَيت مةسـةلةن، حاَلـةتي وا    
 .هةية، ئَيستا هةندَيك لة ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان طلةييان لة خاَلي ضوارةم هةبوو، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ ز كامةران ا دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةاَلهي زؤر باس كراو رةئي جياواز هةبوو، بةاَلم من بةِراسيت لةطةَل ئةوةدام كة ئةو ضوار خاَلة مبَينَيتةوة 

دروسـت   لةبةر يةو سةبةب، وةكو عةرزم كردن ئَيمة ئَيستا ناتوانني دة هةزار، بيست هةزار شـوقة ثَيكـةوة  
بكةين، وةحدةي سةكةني، ئَيمة بة قؤناغ دةِرؤين، لة كاتَيكي تردا، يـةعين خـةَلكَيك هةيـة راسـتة سـولفةي      
عةقاري وةرطرتووة، ئَيستا كةم دةرامةتة، بةاَلم هةشة موستةفيد نةبووة بـة هـيض شـَيوةيةو لةمـة، ئةطـةر      

يية، بةاَلم كاميـان ئةولةويـةتي هةيـة؟ ئـةوة     بيخةينة تايةكي تةرازووةوة من ناَلَيم ئةوةيان كةم دةرامةت ن
ئةولةويةتي هةية كة هيض موستةفيد نةبووة، لةوانةية موستةفيد بوو بَيـت لـة سـولفةي عـةقار، بـةاَلم لـة       
ئَيستادا كةم دةرامةت بَيت، بةاَلم خؤ ئةو هةر لة فورسةتَيك موسـتةفيد بـووة، ئـةي ئـةو كةسـةي كـة هـةر        

ئةولةويةت بؤ ئةوة، بؤية ئَيستا من دةَلَيم ذمارةكـة ئةطـةر ئَيسـتا ئةمسـاَل      هيض موستةفيد نةبووة، كةواتة
بِريارمان دابَيت دة هةزار يةكةي نيشتةجَي، يان بيست هةزار يةكةي نيشتةجَي دروست بكةين، ئةوة باشـة  
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نني تةعـدي   زؤر ئةم وردةكارييةي دةوَي، بةاَلم ئةطةر وا نةبَيت بة قؤناغ بَيت، لة قؤناغَيكي خؤيـان دةتـوا  
 .لةوةيان بكةين، ئةمة يةو

سةبارةت بة ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان بةثَيي ئـةم ياسـاية دةَلـَيني دةبَيـت ئـةم زةويانـة       / دوو
تــةمليك بكرَيــت لةســةر وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوة، بــؤ غــةرةزي ئــةوةي دوايــي تــةمليكي بكاتــةوة لةســةر    

رةوةي هةرَيمي كوردستاندا دةتوانرَيت تةمليكي زةوي بكرَيـت لةسـةر   سوودمةندةكان، ئايا لة ناوضةكاني دة
 .وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة؟ زؤر سوثاس بؤ ئةمة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئَيســتا دوو رةئــي هةيــة، يــةكَيكيان جــةنابي وةزيــر داوا دةكــات و ذمارةيــةو لــة ثةرلــةمانتارةكان و ليذنــة    
اوبةشــةكةش كــة ئــةو خاَلــة وةكــو خــؤي مبَينَيتــةوة، واتــا ماددةكــة بــة هةرضــوار خــاَلي مبَينَيتــةوة، بــةاَلم ه

رةئيــةكي تــر هةيــة دةَلــَين بِرطــةي ضــوار بطؤِردرَيــت، نــةمَينَيت، البربَيــت، جــا لةبــةر ئــةوةي ئــةوان رةئــي    
ر لةو ماددةية البربَيت؟ كـَي لةطـةَل   موعاريزن، لةبةر ئةوة جارَي ئةو دةخةينة دةنطدانةوة، ئايا بِرطةي ضوا

كـةس لةطةَلدايـة، زؤر سـوثاس، كـَي     ( 21)ئةوةية بِرطةي ضوار لةو ماددةية البربَيت دةسيت بةرز بكاتـةوة؟  
لةطةَلدا نيية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةكـو خـؤي مايـةوة، فةقـةرة ضـواري           

 .دةكة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوةماددةكة وةكو خؤي مايةوة، ئَيستا ماد
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية

 :تعدل املادة الثالثة من القانون وتقرأ كاآلتي
 :يشرتط على طالب التملك

 .العراق وساكنًا فيه -ان يكون من مواطين إقليم كوردستان  -5

 .شقة أو دار سكنية على وجه االستقاللان الميلك  -5

 .ان اليكون مستفيدًا من اي مشروع سكين آخر يف اإلقليم -9

 .ان اليكون مستفيدًا من السلفة العقارية املقدمة من حكومة االقليم -4

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
اددةية تكاية دةسيت بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا     ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو م

كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسـند كـرا، دانيشـتين    ( 8)نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 
 .بةخواتان دةسثَيرين سةركةوتوو بن( 11)ئةمِرؤمان كؤتايي ثَي دةهَينني، تا بةياني سةعات 
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      ارسنن بايز اعاعي            .د                                            ست ا د عبدار                فر  
                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                                                         سكرت       

 عَيراق                            – عَيراق                                                             كوردستان – كوردستان
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 ( 5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2222\22\1رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1/22/2222 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةِرؤي ي (11)كات ــَيش ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  4/11/2111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
بــةِرَيز فرســت د ــد عبــدار  , جَيطــري ســةرؤو و ارســنن بــايز اعاعيــ  .دبــة ســةرؤكايةتي بــةِرَيز  عَيــراق 

 .ي خؤي بةست( 2111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(5)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانسكرتَيري 
 :بةرنامةي كار

ي 1992ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرة ثةيل( 21)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك
خـولي   ي(5)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شَيوةية  دا 4/11/2111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَيت

 .  ري جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان بةبؤنةي ساَليادي بةياننامةي راطةياندني يةكَييت فيدراَليوتا --1 
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي       -2

ــارة  ــاَلي (7)ذم ــة هــ       . 2118ي س ــان ل ــؤ هاوواَلتي ــوون ب ــتةجَي ب ــةي نيش ــي يةك ــني كردن ــاي داب ةرَيمي ياس
 .كوردستان

خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياساي ئوسولي دادطاييـة سـزاييةكاني    -3
ي عَيراقـي  2117ي سـاَلي  (31)ذمـارة  ( قـانون انفـاذ قـانون اصـول اااكمـات ا زائيـة العسـكري       )سةربازي 

 .يرانةوة ثَيشكةش كراوةفيدراَل لة هةرَيمي كوردستان، كة لةاليةن ئةجنومةني وةز

قـانون  )خستنةِروو و طفتوطؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي سـزايي سـةربازي            -4
ي عَيراقي فيدراَل لة هةرَيمي كوردستان، كة لةاليـةن  2117ي ساَلي (19)ذمارة ( عقوبات العسكري العراقي

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي طواستنةوةو طةياندن لة هةرَيمي كوردستان، كة لةاليةن خستنةِروو  -5

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ي سـاَلي  (22)خستنةِروو و طفتوطؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة           -2

 .ياساي باجي دةرامةت 2117

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ عاعي ارسنن بايز ا.بةِرَيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتين ئةمِرؤمان دةست ثَي دةكةين، خولي سَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي سـَييةم،    
 :، بةرنامةي كار4/11/2111، رؤذي دانيشنت (5)خولي طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 
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ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 21)ي مـاددةي  (1)طـةي  بةثَيي حوكمـةكاني برِ 
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1992
 ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي     (11)ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (5)ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 4/11/2111
 .  وتاري جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان بةبؤنةي ساَليادي بةياننامةي راطةياندني يةكَييت فيدراَلي -1
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي       -2

ــارة  ــاَلي (7)ذم ــة  . 2118ي س ــي يةك ــني كردن ــاي داب ــةرَيمي     ياس ــة ه ــان ل ــؤ هاوواَلتي ــوون ب ــتةجَي ب ي نيش
 .كوردستان

خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياساي ئوسولي دادطاييـة سـزاييةكاني    -3
ي عَيراقـي  2117ي سـاَلي  (31)ذمـارة  ( قـانون انفـاذ قـانون اصـول اااكمـات ا زائيـة العسـكري       )سةربازي 

 .كوردستان، كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة فيدراَل لة هةرَيمي

قـانون  )خستنةِروو و طفتوطؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي سـزايي سـةربازي            -4
ي عَيراقي فيدراَل لة هةرَيمي كوردستان، كة لةاليـةن  2117ي ساَلي (19)ذمارة ( عقوبات العسكري العراقي

 .رانةوة ثَيشكةش كراوةئةجنومةني وةزي
خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي طواستنةوةو طةياندن لة هةرَيمي كوردستان، كة لةاليةن  -5

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ي سـاَلي  (22)خستنةِروو و طفتوطؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة           -2

 .جي دةرامةتياساي با 2117
بةخَيرهاتين جةنابي وةزيري ئاوةدانكردنةوةو رَيكخةري نَيوان ثةرلةمان و حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان    

 .دةكةين، بةخَير بَين
 .َيزةكانثةرلةمانتارة بةِر

بةبؤنةي ساَليادي راطةياندني فيدراَليزم لةم ثةرلةمانةي خؤتان، سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيي باش بـوو بـةم   
 :ةوة وتارَيك ثَيشكةش بة بةِرَيزتان و كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان بكات، ئَيستاش لةطةَل ئةم وتارةبؤنةي

 خوشكء برايانى بةِرَيز 

 كوردسـتان وةو مةرجـةعي بِريـارة ضارةنووسـازةكانى طةلةكـةمان لـة       يساَل بةر لةئـةمِرؤ، ثةرلـةمان   (19)
يزمى بـؤ   ضارةى خؤنووسينى طةالن، بِريارى فيـدرالَ هةنطاوَيكى طرنط و ميذوويدا بؤ مومارةسةكردنى مايف

 . راق راطةياندنيشانكردنى ثةيوةنديى قانوني هةرَيمى كوردستان لةطةَل دةسةاَلتى ناوةنديى عَي دةست
 ،بةم بؤنةيةوة جوانرتين ثريؤزبايى ئاراستةى طة  كوردسـتان و كةسـوكارى سـةربةرزى  شـةهيدان دةكـةين     

ــة ــداكا  ك ــةبات وفي ــربةخ ــتةكامنان     ى ئ ــانج و خواس ــَيكى ئام ــةمِرؤ بةش ــةمان ئ ــؤِراطريى ميللةتةك ةوان و خ
 .بةديهاتوون
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ــة       ــونكة ل ــوو، ض ــتان ب ــة  كوردس ــةرانى ط ــةى نوَين ــتَيكى ئازايان ــةمان هةَلوَيس ــارةى ثةرل ــةم بِري ــى  ئ دؤخَيك
ســتان دام بــؤ ســةر كورددةشــةو مةترســييةكانى رذَيمــى ديكتــاتؤريى ســةهةِر كــة ،هةســتيارو ناســك وةرطــريا

 راق و ئابَلؤقــةى رذَيمــى لــة يــةكطرتووةكان بةســةر تــةواوى عَيــ  لةاليــةو  و بــوونى دوو ئابَلؤقــةى نةتــةوة 
ئةمـةش دؤخَيكـى قورسـى ئـابوورى و     . ناوضووى بةع  لةسـةر كوردسـتان لةاليـةكى تـرةوة بـةردةوام بـوو      

ــةرَيم دروســتكرد   ــةزموونى ه ــةر ئ ــوو سياســيان لةس ــةما  ،ب ــةاَلم ئــةم بِريــارةى ثةرل ــوَيى ب ــةكى ن ن دةروازةي
لةبةردةم خةباتي طة  كوردستان كردةوة بؤ هةنطاونان بةرةو ئايندةيةكى رؤشن و دامةزراندنى بنةماكانى 

 .راق و ناوضةكةداعَي دواتر بووة منوونةيةكى نوَيى حوكمِرانى لة كة ،ئةزموونى دميوكراسى و فيدراَليةت
نةى نوَينــةرانى طــة  كوردسـتان بــوو، هاوكــات هــةنطاوَيكى  ئـةم بِريــارة جطــة لــةوةى دةربِرينَيكـى راســتطؤيا  

كــردن لةثةيوةنــدى  كــردن و ثارَيزطــاري راق و ثتــةوطــرنطيش بــوو بــؤ ثاراســتنى يــةكَييت نيشــتمانيى عيـَـ  
 .عَيراقدا برايانةى مَيذوويى نَيوان هةردوو طة  كوردو عةرةب لة

 كوردســتان كــة هــةرَيمي دايةتى سياســيســةركر 2113نيســاني  دواى رووخــانى رذَيمــى ديكتــاتؤري لــة  لــة
ى راق و رووخانـدنى رذَيمـى ديكتاتؤريـدا كـرد، هاوكـات رؤلَـ      كردنى عيَـ  ثرؤسةى ئازاد ضاالكانة بةشدارى لة

و 2114قــانونى ئيــدارةى دةوَلــةت لةســاَلى   يــةت لــةضةســثاندنى سيســتمى فيدراَل بةرضاويشــى هــةبوو لــة
بـوون  بـةو دةسـتوورة زامنـى سـةرةكي ثاراسـتنى        ثابةنـد  راقـدا، كـة  دواتريش لةدةستوورى هةميشـةيى عيَ 

 .راق و طشت ثَيكهاتةكانيةتىيةكَيتى عَي
دابةشكردنى دةسةاَلتةكان و  واَلتانى ثَيشكةوتوو ء دميوكرات ئةوةى سة اندووة كة تةجروبةى فيدِراليزم لة

 ،ذيـانى ميللةتانـة   و ثَيكـةوة بـووني واَلتـان    ئـريادةى سةربةسـتانةى ميللـةتان فاكتـةرى بـةهَيز      رَيزطرتن لـة 
 .ضةندين نةتةوةى جياواز ثَيكهاتوون لة بةتايبةتى بؤ ئةو واَلتانةى كة

يـةت و سـوودةكانى   ضـةمكى فيدرالَ  بـةِرؤذ تَيطةيشـنت لـة    عَيراقي نوَيدا رؤذ لة ئةمِرؤ مايةى خؤشحاَلية كة
ةنـة سياسـييةكان زيـاتر جَيـى خـؤى      اَلتيـان و الي وراقـدا لـةالى هاو  عَي ئةم سيستةمة نوَييةى حـوكمِرانى لـة  

ناوةراسـت و باشـوورى عَيـراق زيـاتر بـةرز دةبَيتـةوة،        لـة  كردؤتةوةو دةنطى دامةزرانـدنى هـةرَيمى فيـدرالَ   
هـةرَيمى   كـة  ،ضونكة ضاودَيران و دؤستةكامنان و عَيراقييةكانيش هةست بةو ثَيشكةوتنة بةرضـاوة دةكـةن  

سياسى و ثاراستنى ئازادييةكان وطةشةى ئابوورى و ثةروةردةيى و  ووىيةتدا لةِرسايةى فيدراَل كوردستان لة
 . كؤمةاَليةتى و ئاوةدانكردنةوة بةخؤوةى بينيوة

 كـة  ،يـاد بضـَيت   هاوكات نـابَى ئـةو راسـتيةمان لـة     ،يادى ئةو رؤذة مَيذوويية دةكةينةوة كاتَيكدا كة ئَيمة لة
ــتةنطى زؤرو ريَ  ــتا ئاسـ ــة  طهَيشـ ــذمان لـ ــةكى درَيـ ــا  ايـ ــَيش مـ ــة   ثـ ــت و مافـ ــةواوى خواسـ ــةوةى بةتـ وة، بؤئـ

هةلوَيسـتى طةلةكـةمان و اليةنـة سياسـيةكان دةبَيـت بـؤ        نةتةوةييةكامنان بطةين، ئةمةش بةثاراسـتى يـةو  
ةى دكردنـى مـاد   بؤ طَيِرانةوةى ناوضة دابِرَينراوةكانى كوردسـتان و جَيبـةجيَ   ،درَيذةدان بةخةباتى نةثساوة

َيردراوةكانى نَيوان حكومةتى هةرَيمى كوردستان و حكومةتى فيـدراَل  و ضارةسةركردنى كَيشة هةَلثةس141
 .راق جَيطريكراوندةستوورى هةميشةيى عَي لة و ثاراستنى دةسكةوتةكانى طةلةكةمان كة
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ــةين      ــةمان دةك ــةمان و طةلةك ــةمى ثةرل ــو  يةك ــدامانى خ ــايي لةئةن ــر ثريؤزب ــارَيكى ت ــة ،ج ــارة   ك ــةم بِري ئ
خـوَينى ئاَليـان خـةباتى     بـة  كـة  ،ةوازشيش بؤ شةهيدة سةربةرزةكان دادةنةوَيننيبوَيرةياندا، سةرى رَيزو ن

 .زؤر سوثاستان دةكةين، طةلةكةمانيان بةم قؤناغة طةياند
ئَيسـتاش بـةردةوام دةبـني لةسـةر طفتوطــؤي ئـةو بِرطانـةي كـة مــاون، فـةرموون ليذنـةي ياسـايي و ليذنــةي           

نصـة، فـةرموون ليذنـةي ياسـايي، ئَيمـة طةيشـتينة مـاددةي        ئاوةدانكردنةوةو ليذنةي شـارةواني بـؤ سـةر مة   
 .سَييةم، فةرموون

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثةرلةمان، دوَيـيَن دوو مـاددة لـة ياسـاي يةكـةم هـةموار كردنـي ياسـاي نيشـتةجَي          (4)لة دانيشتين ذمارة 
 :ئَيستا ماددةي سَييةم بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوةبوون ثةسند كرا، طةيشتينة ماددةي سَييةم، 

 :املادة الثالثة
 :من املادة الرابعة من القانون، وحيل حملها مايلي( أواًل)تلغى الفقرة 

للمواطنني من املوظفني ( شقق ودور سكنية)تعلن وزارة األعمار واالسكان عن بيعها الوحدات السكنية  :أواًل
ادود وبدون دفع مقدمة، ويقدم طلب الشراء اىل الوزارة ويسنل لديها حسب واألهالي من ذوي الدخل ا

 .اقدمية تقدميها
 :من املادة وتقرأ كاآلتي( ثانيًا)تعدل الفقرة  :ثانيًا

يسدد طالب التملك بدل شراء الشقة او الدار السكنية اليت  ترتب بذمته باقساط شهرية أو سنوية خالل مدة 
 .ن  سنةالتزيد على مخسة وعشري

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموون بةكورديةكةي خبوَيننةوة
 : دامني عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي سَييةم

 :ى ماددةي ضوارةمي ياساكة الدةبرَيت و، ئةمةي خوارةوة جَيطاي دةطرَيتةوة(يةكةم)بِرطةي 
شـوقةو خـانووي   )كـردن   كردن، فرؤشتين يةكةكاني نيشتةجآ زارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجآوة: يةكةم

داواي  ،دةرامـةت ِرادةطةيـةنَيت بـةبآ ثَيشـةكي     بؤ هاووآلتيـان لـة فةرمانبـةران و خـةَلكاني كـةم     ( نيشتةجآ
 .مار دةكرَينتؤ( أقدمية)كردني لةبةرتر  كِرينةكةش ثَيشكةش بة وةزارةت دةكرَيت و، بةثَيي ثَيشكةش

 :لة ماددةكة هةموار دةكرَيت و، بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة( دووةم)بِرطةي : دووةم
يين خانووةكـة كـة دةكةوَيتـة سـةري بـة      يان نرخـي كـرِ   ،داواكاري بة موَلككردنةكة نرخي كِريين شوقةكة) 

 (.ثَينج ساَل زياتر نةبَيت قيسيت مانطانة، يان ساآلنة، لة ماوةيةكدا دةداتةوة كة لة بيست و
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير
 

 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رن، سوثاس، من تةنها لةسةر بِرطةي يةكةميان تَيبينيـةكم هةيـة، ئةطـةر جـةنابتان بفـةرموون لـَيم وةربطـ       

، ئةمة لةوانةية ئيجتيهادات دروسـت بكـات   (ويسنل لديها حسب اقدمية تقدميها)ئةويش ئةوةية كة دةَلَيني 
بؤ ئةو كةسانةي كة لة ثَيشةوة تةقدميي دةكةن، خـةَلكَيك هـةبَيت، ليجانَيـك هـةبَيت بتوانَيـت ئةولةويـةت       

ة ئةطةر جةنابتان قةبوَلتان بَيت، ئـةو  بدات بةو كةسانةي كة يةكةم جار تةسجيليان كردووة، بؤية ثَيم باش
 .، زؤر سوثاس(وينظر يف الطلبات وفق ضواب  حتددها الوزارة بالتنسيق مع ااافظات)عيبارةية بطؤِرَيت بة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ــوانن راو و تيَ   ــةمانتاران دةت ــَييةم خوَيندرايــةوة، ثةرل ــاددةي س ــتا م ــان   ئَيس ــا ناوةكاني ــَين، ب ــان بَل ــيين خؤي ب
عبـدالر ن  )بنووسني، لةدواوة دةست ثَي دةكةين، ئةم خوشك و برايانة ناوي خؤيـان نووسـيوة، رَيـزداران    

، نةسـرين  عثمـان بةشارةتي، عمر عبدالر ن، عماد حممد، شَيرزاد حافز، عـدنان   فاضلحسني، قادر حسن، 
، كـاروان صـاحل، ثـةيام ا ـد، بَيريظـان      عثمـان ظان ا ـد، سـيوةي    جةمال، هاوِراز خؤشناو، ساالر حممـود، شـ  

سةرهةنط، شينن عبدا بار، خورشيد ا د، طوَليزار قادر،  ة سةعيد، كاردؤ حممد، دَلشاد شهاب، ئـةوني  
 .، فةرموو كاو عبدالر ن(عمر

 :بةِرَيز عبدالر ن حسني ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةيــةكي زؤر باشــة بــؤ خــةَلكي كوردســتان كــةوا دةرمــان كــردووة، وابزانــة ئَيســتا لــةناو  بةِراســيت ئةمــة ثرؤذ

خةَلكةكة دةنطي داوة، كة خةَلكةكة زؤر ثَيي خؤشة، بةاَلم من دوو تَيبينيم هةيـة لةسـةر ئـةم ماددةيـة لـة      
كـِريين  بِرطةي دووةم كة باسي كردووة داواكاري بـة موَلـك كردنةكـة نرخـي كـِريين شـوقةيةو، يـان نرخـي         

ئَيمـة ئـةم قيسـتة ديـار بكـةين، يـةعين لـة        ( خاوةنةكةي كة دةكةوَيتة سةري بة قيسيت مانطانة، يان سااَلنة
بَيت، ضونكة لةوانةية ئةوةي ثَي دةدةين ثَيي نةكرَيت، يان كرَيضي بَيـت داهاتةكـةي   % 5بَيت، يان لة % 11

َيت ئةو قيسـتة بداتـةوة، ئةطـةر ئَيمـة كـةمَيكي      كةم بَيت، وةزارةت زؤري لةسةر دابنَيت ئةو كاتة ثَيي نةكر
 .دياري بكةين، يةعين بةشَيوةيةو بةنيسبةيةكي كةم نةتوانَيت بدرَيت ثَيمواية باشرتة

بِرطةيةكي تريش زياد بكرَيت بيكةينة بِرطةي سَييةم، ئةطةر خاوةن يةكةي نيشتةجَي بوون ثَيش دانةوةي 
ضي دوايي كرد، مرياتطرةكان لـةو طوذمانـة دةبـوردرَين، يـةعين     ئةو طوذمانةي لةسةر ئةستؤي ماوةتةوةو كؤ

لَيي عةفو بكرَين، يةعين لَيي ببةخشرَين، ضونكة مانةوةي ئةو طوذمةي كة دةمَينَيتةوة لةسـةر ئـةوةي كـة    
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مردووة لةسةر ئةو دةمَينَيت، واتا مرياتطرةكان لَيي عةفو بكرَين، من ثـَيم باشـة ئـةوةش زيـاد بكرَيـت، زؤر      
 .سوثاس

 
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

من تكام واية، بؤ ئةوةي زياتر ئيستيفادة لة وةقت بكةين، بةبَي موقةدميـة وةرةنـة سـةر بابةتةكـة باشـرتة،      
 .كاو قادر فةرموو

 :بةِرَيز قادر حسن قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة بَيطومــان لـة خزمـةتي هـةذاران و كـةم دةرامـةت دةبَيـت، بــةاَلم       وَيـِراي دةستخؤشـيم بـؤ ئـةو ثرؤذةيـة، كـ      

هةروةكو دوَينَيش ثةرلةمانتارة بـةِرَيزةكان ئاماذةيـان بـة ثَيناسـةي كـةم دةرامـةت كـرد، مـن لَيـرة دووبـارة           
تةئكيدي لةسةر دةكةمةوة، ضونكة كابرا هةيـة، نةفـةر هةيـة، فةرمانبـةر هةيـة مووضـةكةي كةمـة، بـةاَلم         

ة، يةعين هةذار نيية، خـةَلكَيك هةيـة فةرمانبـةريش نييـة، بـةاَلم زؤر دةسـت كـورت و هـةذارة،         وةزعي باش
لةهيض شوَينَيك فةرمانبةر نيية، بؤ ئةوة هةرضةندة دوَييَن باس كرا كة دةطةِرَيتةوة بؤ حكومـةت و دةزطـا   

ووني بـةردةوام هـةبَيت، كـة    ثةيوةنديدارةكان، بةاَلم من ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةم بابةتة ليذنةيةكي بةدواداض
طؤِرانكاري بة ذياني خةَلكيش دادَيت، كابرا هةية ئةمساَل وةزعي باشة، ثاش دوو ساَلي تر تووشي حاَلـةتَيك  
دةبَيت زؤر فةقري دةبَيت، يةعين ئةمة بةدواداضوونَيكي بةردةوام هةبَيت، بـؤ ئـةوةي حـةق بطاتـة خـاوةني      

 .حةق و، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ايز اعاعي ارسنن ب.بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، كاو فازل فةرموو
 (:بةشارةتي)حممد قادر فاضل بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةية كة لة سةر ناوةِرؤكي ثرؤذةكـة بـا بَلـَيني،    / بةِراسيت من دوو ثَيشنيارم هةية لةم ثرؤذةية، يةكَيكيان

ة شـوقةو خـانووي نيشـتةجَي بـوون بـؤ هاوواَلتيـاني هـةرَيمي كوردسـتانة،         مانشَييت ثرؤذةكة وا نووسراوة ك
بةبِرواي من لة رابردووش كؤمةَلَيك ثرؤذةي زؤر باش لة هةرَيمي كوردستان دةركراوة، بةاَلم دةتـوامن بَلـَيم   

شـتووي  بة رَيذةيةكي كةم خةَلكي هةذارو كةم دةرامةت لَيي موستةفيد بووة، بؤية نةوترَيت بؤ خةَلكي داني
هةرَيمي كوردستان، ضـونكة بةِراسـيت ثرؤذةكـاني رابـردوو زؤر خـةَلكي خـاوةن دةرامـةت ئيسـتيفادةيان لـَي          

 .كردووة تا بَي دةرامةتةكان، بؤية ئةمة بة بِرواي من تةحديد بكرَيت
ار ساَل قةرزةكة هني بكرَيـت، بـةاَلم مـن يـةو ثَيشـني     ( 25)لة بِرطةي سَييةميش باسي ئةوة دةكات لة ثاش 

دةكةم، كةوا تةحديد بكرَيت ثاش ضوونة ناو شوقة، يان خانووةكـة، كـةي دةسـت بـة دانـةوةي مانطانةكـةي       
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بكات، من ثَيشنيارم ئةوةية ئةطةر تةحديد بكرَيت دواي ثَينج ساَل لة نيشتةجَي بـوون، ئينجـا ئـةو قـةرزي     
 .مانطانةية بدات زؤر شتَيكي باشة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ عاعي ارسنن بايز ا.بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، كاو عمر عبدالر ن فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيســبةت فةقــةرة يــةكي ئــةم ماددةيــةوة لــة ئاخريةكــةي بــاس لــةوة دةكــات تةقــديم كردنــي تةَلــةبات بــؤ  

قديم كردووة، من ثَيمواية ئةمة جؤرة غـوبنَيكي تَيـدا   تةسجي  كردن بةوة بَيت كَي زووتر ئةو تةَلةبةي تة
دروست دةبَيت لةنَيوان ئةو كةسانية كة تةَلةبات تةقـديم دةكـةن، حـةق و عةدالـةت وا باشـرتة، ئـةوةي كـة        
جةنابي وةزير ئَيسـتا ثَيشكةشـي كـرد، مـن ثَيموايـة ئـةوة عـادلرتةو حـةقانيرتة، بـةطوَيرةي ئـةو زةوابتانـة،            

ة ئةو ياسـايةمان دةركـردووةو دةريدةكـةين ياسـاي تةخصـيب كردنـي شـوقةو خـانووي         بؤضي؟ ضونكة ئَيم
سةكةنيية بؤ خةَلكي كةم دةرامـةت، شـةرت نييـة هـةر ثَيشـكةش كردنـي عةريزةكـة بـؤ داوا كردنـي ئةمـة           
ببَيتة سةبةب، نوقاتي تريشي لةطةَل داية كة ئيسثاتي كةم دةرامةتةكـة دةكـات، بـؤ ميسـال، لـة دواييـدا كـة        

عليماتي ثَي دةردةضَيت، ئةو كةسة دةبَيت خانووي نـةبَيت، رةصـيدي بـانقي نـةبَيت، مـوَلكي تـري بـةناو        تة
نةبَيت، ئاالت و ئةداوات و مةكائيين لة دائريةي مرور بةناوي تةسجي  نةكرا بَيت، حةمتةن ئةمة وةزارةتي 

وردسـتاندا ئـةم رَي و شـوَينة    موختةس بة يارمـةتي دان بـة هاوكـاري كـردن لةطـةَل ثارَيزطـاري شـارةكاني ك       
رَيكارة ياساييانة دادةنَين، بؤ ئةوةي ئةمانة هةمووي كؤ ببَيتةوةو ببَيتة نوقتة زائيدةن ئـةوةي كـة دةخلـي    
مةحدودةو راتيب كةمي هةية لة دائريةكان، ببَيتة سةبةبي وةرطـرتين ئـةم شـوقةية، ئةمـة عةدالـةت زيـاتر       

ةكات، عةريزةكة تةقديم بكات؟ ئةمة لَيرة رةنطة دةسـتكاري ئـةوة   تةحقيق دةكات لةوةي كة كَي زووتر را د
كرا بَيت ئةسبةقيةت ئةمِرؤ كَيي راي كردووة، لةوانةية بة دةسةاَلت بَيت، لةوانةيـة يـةكَيكي بـة دةسـةاَلتة     
ناوةكةي خبرَيتـة ثَيشـةوة نـاوي ئـةو دَيتـة دةرَي، حـةق و عةدالـةت لَيـرة وا دةخوازَيـت، بـؤ ئـةوةي نيـةتي             

شةريع و هةدةيف موشةريع باشرت بَيتةدي، ئةو موقتةرةحةي كة جةنابي وةزير كـاو كامـةران ثَيشكةشـي    مو
 .كرد ئةم فةقةرةية البربَيت ئةوةي خبرَيتة شوَين و ثَيمواية عةدالةت زياتر دةبَيت، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ةرمووزؤر سوثاس، كاو عماد ف
 :بةِرَيز عماد حممد حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش هةمان رةئيم هةبوو سةبارةت بة بِرطةي يةكةمي راثؤرتةكة ثشتطريي رةئي جةنابي وةزير دةكةم، 

شقق و )تعلن وزارة األعمار واالسكان عن بيعها الوحدات السكنية  :أواًل)بةاَلم بةم شَيوةية صياغة بكرَيتةوة 
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للمواطنني من املوظفني واألهالي من ذوي الدخل اادود وبدون دفع مقدمة وفق ضواب  ( كنيةدور س
 .، زؤر سوثاس(حتددها الوزارة مع مراعاة اعطاء االولوية من املواطنني االكثر احتياجًا

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، كاو شَيرزاد فةرموو

 

 

 :شريو عبداحلاف ةِرَيز شَيرزاد ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ويقدم طلب الشراء اىل الوزارة ويسنل لديها )لة ماددةي دووةمدا، بِرطةي يةكةميان كة باس دةكات دةَلَيت 
تةبعةن لةو كاتةدا ئةو كةسةي كة ثَيشرت فؤرمةكةي تةقديم كردووة، يةعين واي ، (حسب اقدمية تقدميها

كة دةَلَيت ئةوةي ثايةدار وةريدةطرَيت و بَي ثايةداريش هيضي دةست ناكةوَيت، ئةوة كؤمةَلَيك لَي دَيت 
خةَلك هةية رةنطة بتوانَيت زووتر ئةو فؤرمانة ثِر بكاتةوة، بةاَلم خةَلكي فةقري و هةذارةكة لةوانةية 

ان هةية، ئةوانة ئةوةيان كةمرت دةست بكةوَيت، بؤ حةلي ئةمة يةكَييت كرَي نيشيناني كوردستامن
هةموويان ناوي ئةو كرَيضيانةيان لةال هةية، دةزانن دةخليان ضؤنة، لة كةيةوة كرَيضني و ضيان هةية؟ 
دةتوانني ئيستيفادة لةوة بكةين باشرتة لةوةي كة ئيعنني بؤ بكةين و كَي زوو تةقدميي بكات، ئةوة شتَيكي 

 .باش نيية بةالي منةوة
ساَلة، رةنطة ( 25)ن باسي كرد، بةِراسيت ئَيمة حيسابي ئةوة بكةين كة ئةو ئةوةي كاو عبدالر / دووةم

زؤر بَيت، حيسابي دةخلي ئةو كةسة، يان مووضةكة، يان ئةو دةخلةي كة هةيةتي ضةندة؟ بةطوَيرةي ئةو 
، ضونكة نيسبةتَيكي بؤ دابنَيني، ساَلَي ئةوةندة لة دةخلةكةي كةم بكةينةوة، ئةو كاتة زةرةرَيكي واش ناكات

هةزار كرَي ( 311)ساَلدا ئةطةر خانوويةو بة دة دةفتةر بَيت، رةنطة مانطانة ( 25)ئةطةر لة ماوةي 
 .خانووةكةي بدات، كة بةِراسيت ثارةيةكي زؤرة بؤ كارمةندَيك كة نيو مليؤن وةربطرَيت، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عدنان فةرموو زؤر سوثاس،
 :حممد عثمانبةِرَيز عدنان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اي كـاو عومـةرم هةيـة، جـةنابي زؤر جـوان تـةوزحيي ئـةو        ِرلةسةر فةقةرةي يةكةم هـةمان بـريو   لةِراستيدا

 .زؤر نا عاديننةيةو ئيشكاليةتي طةورة دروست دةكات( تقدميها)مةوزوعةيدا، بةِراسيت حةسب 
ةرةي دووةم، دةمــةوَيت قســةيةو بكــةم، بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان، لةِراســتيدا حيكمــةت لــةم   لةســةر فةقــ

ثرؤذةية هاوكاري كردني ئةو كةسانةي كة خاوةني دةخلَيكي كـةمن، يـةعين ئيمكانيـةتيان كـةم هةيـة، مـن       
هـةزار  ( 211)دوَييَن بة حيسابَيكي كورت تةقريبةن تَيطةيشتم مانطانة دةبَيت ئةو كةسـة بـة اليـةني كـةم     

ــةر       ــةين، قســة لةس ــرة قســة لةســةر حكومــةت دةك ــة، ئَيمــة لَي بــدات بــة حكومــةت بــؤ طةِراندنــةوةي ئةوان
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كؤمثانيايــةو ناكــةين، جيــاوازي لــةنَيوان كؤمثانيايــةكي ئــةهلي كــة خــانوو دروســت دةكــات دةبَيــت هــةموو  
نـات و داراييـة بةشـَيكة لـة     ثارةكة وةربطرَيـت بـة هةنـدَيك تةسـهينتةوة لةطـةَل حكومةتـدا، كـة ئـةو ئيمكا        

ئيستيحقاقاتي خةَلكةكة، بةشَيكة لة داهاتي خةَلكةكـة، جياوازييـةكي زؤري هةيـة، بؤيـة لةِراسـتيدا دةبَيـت       
سـاَلداو بـةو شـَيوةية مانطانـة بيـدات،      ( 25)لـة مـاوةي   / ئةمة بة تـةواوةتي دةسـتكاري بكرَيـت، مـن يةكـةم     

تةكـةي ئـةو كةسـة بـدرَيت بـة حكومـةت هـةموو مـانطَي و،         يدا داها%21، يان %51دةبَيت تةقريبةن نزيك 
هةموو ثارةي ئةو خانووة، ثارةي ئةو شوقةية دةبَيت بداتةوة بة حكومةت، من ثَيمواية زؤر لـةو بةِرَيزانـة   
كــة لــة ئــةوروثا ذييــا بــن، يــان ئــةوروثايان بــيين بَيــت، حكومــةت بةشــَيك لــة تةســيهنتةكاني ئةوةيــة كــة    

ةم نيـوةي عـةفو دةكـات بـؤ ئـةو كةسـانة، تةنانـةت لـة زؤر واَلتـي جيهانـدا ئةسـَلةن            قيستةكاني بةاليةني ك
بةطوَيرةي داهاتي كةسةكة بةشـدار دةبَيـت لـة كرَيـي خانووةكـة، ئَيمـة       % 51، لة%41، لة %31حكومةت لة 

نـةي  قسةمان لةسةر كرَيي خانوو نيية، من ثَيمواية حكومةتيش دةبَيت بةشدار بَيت لة كرَيـي خـانوو، ئةوا  
هـةزار دينـار بـدات بـة كرَيـي خـانوو،       ( 411)هةزاري هةية، ( 511)كة دةخلةكةيان مةحدودة، ئةوةي كة 

 :بةاَلم لةسةر ئةم مةوزوعة من ثَيمواية دةبَيت تةعديلَيكي بكةين بةو شَيوةية
التزيد  يسدد طالب التملك بدل شراء الشقة او الدار السكنية اليت  ترتب بذمته باقساط شهرية أو سنوية)

يش بَيت بةطوَيرةي %5بَيت، دةكرَيت لة % 11، مةبةستم ئةوة نيية (من دخله شهري%( 11)عن 
، يةعين (من دخله الشهري وملدة فق  عشر سنوات%( 11)التزيد عن )يش بَيت، بةاَلم %8دةخةلةكةي، 

ة لةسةر كةسةكة ساَلةكةي تر لةوانةية مةبلةغَيك مبَينَيتةو( 15)ساَل، ( 11)ساَل بكةين بة ( 25)
حكومةت عةفوي بكات، لةبةر ئةوةي ئةمة ثارةي ميللةتة، بةشَيكة لة بودجةي طشيت، ناكرَيت ئةو كةسة 

ي ثارةي خانووةكة، شوقةكة بداتةوة، %31دةخلي مةحدودة هةموو ثارةكة بة كاملي بداتةوة، دةكرَيت 
لةوةي كة ئةم ثرؤذةية بؤ خةَلكي خاوةن ، بةطوَيرةي ئيمكاناتي خؤي، بةاَلم دةبَيت تَي بطةين 51%، 41%

 .دةخلي مةحدود نووسراوة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، نةسرين خان فةرموو

 :مصطفىبةِرَيز نةسرين مجال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةيـة كـة دةَلَيـت داواي كِرينةكـةش ثَيشـكةش بـة       ديارة مـن لةسـةر مـاددةي سـَييةم بِرطـةي يةكـةم، لـةو بِرط       
وةزارةت دةكرَيــت، لَيــرة وةكــو هاوكــارامن باســيان كــرد، ئــةو كــةم دةرامةتــة لــة هــةر ناحيــةو و لــة هــةر ض  
قةزايةكةوة بَيت بؤ وةزارةت، ديارة زياتر دةكةوَيت لةسةري، نازانَيت ئايا ئةو داواكاريية دةطاتة دةست ئـةو  

نا؟ بؤية وا باشرتة يةكة ئيدارييةكان، ياخود ئـةو دةزطايانـةي كـة سـةر بـة وةزارةتـي        ليذنةي وةزارةتة، يان
ئاوةدانكردنةوةية بةرةو رووي ئةوة بكرَيتةوة، ئةو ياداشت و ئةو داواكاريية ئةوان كؤي بكةنـةوةو بـة بـة    

نبــةري كــةم هاوكارَيــك بــؤ وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوة، ضــونكة زؤر دةكــةوَيت لةســةر ئــةو كةســانةي فةرما   
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دةرامةت و هاوواَلتياني كةم دةرامةت، لةبةر ئةوة ئةطةر ئـةو تةقـديم كردنـي داواكارييانـة بدرَيتـة دةسـت       
دامو دةزطاكاني سةر بة وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة كار ئاسانييةكي تـرة بـؤ فةرمانبـةران و هاوواَلتيـاني كـةم      

 .دةرامةت
% 11ةكـةي كـاو عـةدنان دةكـةم، بةِراسـيت كـة دةَلَيـت لـة         بةنيسبةت بِرطةي دووةمةوة، من ثشتيواني رةئي

يــش بَيــت ئةمــة كــةمرت تةئســري دةكاتــة ســةر داهــاتي ئــةم   %2، لــة %5زيــاتر نــةبَيت، واتــا بــؤي هةيــة لــة  
 .فةرمانبةرة، ياخود ئةو هاوواَلتية كةم دةرامةتة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .وثاس، هاوِراز خان فةرمووزؤر س
 :بةِرَيز هاوِراز شَيخ ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئةم ثرؤذة ياساية يةكَيكة لة هـةرة ثـرؤذة ياسـا باشـةكان بةِراسـيت، لـة هـةرة ثـرؤذة ياسـا باشـةكان و           
خؤشــي طرنطــةكان كــة راســتةوخؤ ثةيوةنــدي بــة خــةَلكي هــةذارو كــةم دةرامــةت هةيــة، ئةمــةش جَيطــاي دلَ 

خةَلكــة، جَيطــاي دَلخؤشــي ئَيمةشــة، ضــونكة ئةمــة ثرؤذةيــةكي طرنطــة بــؤ خــةَلكي كــةم دةرامــةت، مــن دوو  
تَيبينيم هةية لةسةر بِرطةي دووةم، لةوَي كة دةَلَيت داواكاري بـة موَلـك كردنةكـة نرخـي كـِريين شـوقةكة،       

لةدواي ئةوة بةِراسيت ئـةوةي بـؤ    يان نرخي كِريين خانووةكة كة دةكةوَيتة سةري بة قيسيت مانطانة، لةوَي
زياد بكرَيت بةبَي زيادة خستنة سةر، ئةوة دةزانني كاتَيك كة قـةرزي عـةقاري بـؤ هاوواَلتيـان ثةسـند كـرا،       
كَيشةيةكي زؤري لَيكةوتةوة كة زيادةي لةسـةر بـوو، لةبـةر ئـةوةي خـةَلكي ئَيمـة زؤر جورئـةتي نـةدةكردو         

دواييدا زيادةكةي لةسةر الضوو، ئينجـا خـةَلك وةريطـرت، لةبـةر ئـةوة       بووة كَيشة ئةم قةرزة وةربطرَيت، لة
ئةمة بؤ خةَلكَيكي كةم دةرامةتة، بةِراسيت ئةم زيادةيةي لةسةر نةبَيت، ئةمةي بؤ زياد بكةين بةبَي زيـادة  
خستنة سةر، ضونكة دوايي ديسان كَيشةيةكمان بؤ دروست دةكةن، ناتوانني وةكو ثَيويست خزمةتي خةَلكي 

سـاَل زيـاتر نـةبَيت، مـن     ( 25)كةم دةرامةت بكةين، كة دةَلَيـت يـان سـااَلنة لـة ماوةيةكـدا دةداتـةوة كـة لـة         
ثَيمواية لةوَيشدا ئةوة بكةين، ضونكة ئةمة ياساية، ياسا دةبَيـت دةقـاودةق تةحديـد بَيـت، مـةجالي ئـةوةي       

سـاَل كـةمرت   ( 25)ؤ دةكرَيـت كـة لـة    تَيدا نةبَيت، ضونكة ئةطةر بَلَييت بة ديوةكةي تريش خوَيندنـةوةي بـ  
سـاَل دةدرَيتـةوة، واتـا قةرزةكـة لـة      ( 25)ساَلمان بؤ داناوة واي بنووسـني لـة مـاوةي    ( 25)بَيت، مادام ئَيمة 

 .ساَل بدرَيتةوة، سوثاس( 25)ماوةي 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، كاو ساالر فةرموو
 :ز ساالر حممود مرادبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةِراســتيدا ئــةوةي ثةيوةنــدي بــة بِرطــةي يةكــةمي ماددةكــةوة هةيــة، ئامــاذة كــردن بــةبَي ثَيشــةكي ئةمــة    
مةسةلةيةكة زؤر طرنطـةو هانـدةرَيكي زيـاترة، بـؤ ئـةوةي خـةَلكي كـةم دةرامـةت بـةرةو رووي ئـةم ياسـاية            

اَلم لة هةر هةمان بِرطةدا ئةو ثَيوةرةي كة دةسـت نيشـان كـراوة بـة حـوكمي      ببنةوةو ثَيشوازي لَي بكةن، بة
ــاكةو         ــودي ياس ــةو خ ــردوو نيي ــة ك ــردن طةش ــار ك ــردن و تؤم ــدي ك ــةلؤجياي ثةيوةن ــتاكة تةكن ــةوةي ئَيس ئ
ماددةكةش هاندةرَيكي زياترة بؤ بة ثـريةوة ضـووني خـةَلك بـؤ ئـةو مةكسـةبةي كـة حكومـةتي هـةرَيم لـة           

ةوة تةسبييت دةكـات، تةسـةورم وايـة وةكـو دةطوترَيـت سـةرة طـرتن و قةرةباَلغيـةكي زؤري         رَيطةي ثةرلةمان
لةسةر دروست دةبَيت، لةمةدا ثرةنسيثي عةدالةت دةكةوَيتة ذَير ثرسيارةوة، لةو روانطةيـةوة بـؤ وةزارةتـي    

مــةَلَيك ثَيــوةري بــةِرَيز، هــةروةها ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان كــة دواجــار لــة داِرشــتنةوةي تةعليماتةكانــدا كؤ 
 .دةقيق تر تؤمار بكةن كارَيكي باشة

ئةوةي ثةيوةندي بة بِرطةي دووةمةوة هةية، من رةئيم وايـة لـةناو ياسـاكةدا مةسـةلةي قيسـت هـةر زيكـر        
نةكرَيت، لة تةعليماتدا ئةمة ثِر بكرَيتةوة، لةسةر مةسةلةي ثَيداني قيست بة مانطانة، يان بة سـااَلنة، مـن   

ــةي    رةئــيم وايــة مةســ  ــي ئةوان ــونكة دةخل ــةلةي مانطانــة، ض ــت، نــةو مةس ــاوتر بطريَي ــااَلنة لةبةرض ةلةي س
ساَل، من ( 25)سوودمةند دةبن لةم ثرؤذةية زؤر مةحدودة، هةروةها ئةوةي ثةيوةندي بة ماوةكةوة هةية 

فشار خبرَيتة ساَل زياتر نةبَيت، دةرفةتي داوة، دةكرَيت بةثَيي تةعليمات ( 25)تةسةورم واية كة دةَلَيت لة 
ــت، بــة       ــت، لــةم روانطةيــةوة تــا ســةقفةكة دوور مــةوداتر بَي ــةمرت ببَي ــةب دةكــةن ك ــةي كــة تةَل ســةر ئةوان
ثَيضةوانةوة نابَيت كةمرت بَيت، دةرفةتي زيـاتر بـؤ هـاوواَلتي دةِرةخسـَينَيت، كـة بتوانَيـت باشـرت موشـارةكة         

رةش لةبةردةسـت دايـة، حكومـةتي هـةرَيمي     بكات بةبَي ئةوةي فشـاري خبرَيتـة سـةر، ئـةو مـاوة زةمنيـة زؤ      
باشرت بَى ئةوكاتة ئةتوانَى لةو ميزانيـةي كـة دواجـار  مـوَلكي     ، ئةطةر لة رووي دةخلةوة ميزانية كوردستان

 .خةَلكة بةخشينى َ  بَيتة  كايةوة، سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو شظان فةرموو
 :شظان ا د عبدالقادربةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من بِرطةيةو بة ثَيويست دةزامن، ثَيشنيار دةكةم بِرطةى يةكةم، ببَيتة بِرطةى دووةم، دووةم ببَيتـة سـَييةم   
ــة ثَيداويســتى يةكــةى        ــةو قــةبارةى ك ــةو حةمجــة و ئ ــى ئ ــة ثَي ــرا، مــن طومــامن هةيــة ب ئةطــةر ثةســةند ك

هاوواَلتيـانى كـةم دةرامـةت و بـؤ فةرمانبـةران، لةطـةَل توانـاى وةزارةتَيـك كـة           نيشتةجَيبوان ثَيويسـت بـوو  
توانايةكى مةحدودى هةية، بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةم بِرطةيـةو ئيزافـة بكرَيـت، تـةنيا وةزارةت ئـةم كـارة          

ةت نةكات، وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة ِراستةوخؤ يـان بـة هـؤى كـةرتى تايبةتـةوة، بـة ئيشـراف كردنـى وةزار        
شوقةو خانوو دروست دةكات، بِرطةيةو ئةوها ئيزافة بكرَيت، بؤ ئـةوةى تـةنيا وةزارةت ثَيـى هةَلنةسـتَيت،     
بؤ ئةوةى ئةو قةبارة طةورةيةى كة هةمانة، وةزارةت من شـوبهةم هةيـة ئـةوة ببَيـت بـة ضـةند سـاَلَيكيش،        
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وةكـو خـؤى كـة هـاتووة، لـة ثـاش        ئةطةر ثةسةند كرا تةبيعى بِرطةكان دةطؤِردرَيـت، مـن لـة بِرطـةى يةكـةم     
ــةندى دةزامن و زؤر      ــةران، مــن بــة ثةس ــراوة بــؤ هاوواَلتيــان و فةرمانب خــانووى نيشــتةجَيبوو، كةوانــة داخ
ثَيويست دةبيـنم، ئةفزةَليةتةكـة بـة كـةم دةرامـةت بـدرَيت، ضـونكة دائيمـةن مـوةزةف وشـيار تـرة، ئةطـةر             

وى خؤيان بنووسن، بةاَلم ناتوانن ثريةذنَيك و بَيوةذنَيك و ياساكة دةرضوو، بةهةزاران فةرمانبةر دةتوانن نا
كةم دةرامةتَيكى تر هيض ئةوةى نية، ناتوانَيت و ناطاتة ئةوة، بؤية من بة ثَيويست دةزامن بةو شيوةيةي َ  

بـة  بكرَيت، بؤ هاوواَلتيان لة خةَلكى كةمدةرامةت و فةرمانبةران، ئةوهاى َ  بكرَيت، بؤ ئةوةى ئةفزةَليةت 
كةم دةرامةت بدرَيت، من تةئيدى قسةكانى جةنابى وةزيـر دةكـةم بـة ثَيـى زةوابـت بَيـت، نـةوةو بـة ثَيـى          

 .ئةقدةميةت بَى، زؤر سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سيوةي  خان فةرموو
 :ا د عثمانبةِرَيز سيوةي  

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تةبعةن ئةطةر ( ويقدم طلب شراء اىل الوزارة)سَييةم بة نيسبةت ئةوةلةن هاتووة، لة كؤتاييةكةى  لةماددةى

وةزارةت بَى خةَلكى كةم دةرامةت هةية، جارى وا هةية ثارةى كرَيى سةيارةكةى نية بيـداتن، ض جـا لـةوةى    
لةوةى كـة لـةناو هـةموو دام و     كة لة ئامَيديةوة دَيتة وةزارةت، كة لة سيد صادق و ئةو شوَينانة دَيت، جطة

دةزطاكانى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، بـة ثةرلةمانيشـةوة، كَيشـةى ِرؤتينـى طةلـةو زؤرة، واتـة ئةطـةر           
بكرَيت لة قةزاو ناحيةكانيش ليجان هةبَى، بة تةنسـيق لةطـةَل وةزارةت يـان لةطـةَل ثارَيزطاكـان، واتـة ئـةو        

ةبؤ كِرينى خانوو يان شوقة، لـةو شـوَينانة نـاوى خـؤى تةسـجي       كةسةى كة تةَلةب دةكات، داواكارى هةية ل
بكات، حةسةب ئةقدةميةكة، ئةطةر بةثَيى كاو شظان باسى كرد يان كاو عمر و ئةوان، بةثَيى ئةقدةميـةى  

هةمانـة ئةطـةر ئةقسـاتةكة لؤخـؤى دائيمـةن ئةطـةر        ثانيًائةوةى كة زؤر زؤر ثَيويستى ثَييةتى، بةنيسبةت 
ــ ــااَلنة     هةركةســَيك ئةط ــاوواَلتى بــوو، س ــةاَلم ئةطــةر ه ــرن مانطانــة، ب ــوو، قيســتى َ  وةردةط ةر فةرمانبــةر ب

قستةكةى دةدات، لـة سـولفةى عـةقار و ئةوانـةش ديـارى كـراوة زؤرجـار، هـاوواَلتى سـااَلنة دةيـدات، ئةطـةر            
ةرمانبـةرانيش، كـاو   هاوواَلتى لؤى ديارى نةكرَيت، واتة قستةكى وابَى بتوانَي سـااَلنة بيـدات، بةنيسـبةتى ف   

نةبَى باشرتة، بةنيسبةت عةفوو كردنى هاوواَلتى، % 11عدنان و هةندَى لة هاوكارامن باسيان كرد، ئةطةر لة 
لةكاتى بودجة كة موناقةشةمان كرد، لةسةر سولفةى عةقار، ئةو كةسةى كـة سـولفةى عـةقار وةردةطرَيـت،     

بِرَين عةفوو دةكرَيـت لـةوة،  بةياسـا هةيـة،     لة دةكات وابزامن لة ياسادا هةية، ئةو كةسةى كة كؤضى دوايى 
 .ئةطةر لَيرةش تةتبيقى دةكةن بة هةمان شَيوة زؤر باشرتة،  سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو كاروان فةرموو
 :بةِرَيز كاروان صاحل ا د
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
يةم، بِرطةى يةكةم، من ثَيمواية جؤرَيك لة تَيكـةاَلو بـوون هةيـة لـة بِرطةكـة، بـؤ ئـةم        دةربارةى ماددةى سَي

مةسةلةية من ثَيمواية دةبَى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة بة هاوكارى لةطةَل سةرجةم وةزارةتةكانى حكومةتى 
َيشى ئَيسـتاش،  وةختـى   هةرَيمى كوردستان، كة داوا بكات بةثَيى ئةو ثَيوةرةى موتةبةعة لة دائريةكان، كة ث

زةمانى كؤنيش حكومةت كاتَيـك كـة خـانوو يـان عـةرزى داوة بـة يـةكَيك خـاَل بةنـدى كـردووة، كـَى خـاَلى             
زياترى هةية لةوةى كة ضةند ساَل خزمةتى هةية؟، تةمةنى ضةندة؟، هةروةها ضةند منداَ  هةيـة؟، ئـةوة   

ة كـة  لـة زؤر شـوَين ئـةو خاَلـة جَيبـةجَى دةكرَيـت،        ثَيوةرَيكى زؤر ِراسـتةقينةية، وابـزامن ثَيـوةرَيكى طشـتي    
لةطةَل وةزارةتةكان ئةوة لةكؤَل خؤى بكاتةوة، كـة هـةموو فةرمانبـةران بـؤ منوونـة،  وةزارةتـى ثَيشـمةرطة        
سااَلنة ليستى خؤى بداتة وةزارةتـى ئاوةدانكردنـةوة، بـؤ ئـةوةى بَلـَى ئةوةنـدة كةسـةم لـةو خاَلبةنديـة، بـؤ           

خا  هةية، بؤ ئةوةى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة حسةى وةزارةتى ثَيشـمةرطة بـؤ دابـني     منوونة بيست و سَى
كردنى يةكةى نيسشتةجَيبوون بؤ ثَيشمةرطة لة  وةزارةتى ثَيشمةرطة وةربطرَيت، وةزارةتى ناخؤ بة هةمان 

ةسثَى لةو واَلتـة، لـة   شَيوة، وةزارةتةكانى تر بة هةمان شيوة، بؤ هاوواَلتيان من ثَيمواية ئةطةر عةدالةت بض
ِرؤتني دةربضني وةكو بةِرَيزان باسيان كرد، خؤتان دةزانن واستةو واستةكارى تاوةكو ئَيستا، خزم خزمخَينة 
تاوةكو ئَيستا لةناو واَلتى ئَيمة باوة، بؤ ئةو مةسةلةية هاوواَلتيان ثَيوةرةكانيان لة دادطا دادنووسةوة، ثشـت  

دل، ئةو ثَيوةرانةى بؤ ئةوة بكرَيت كـة زةوى وةرنـةطرتووة ، بيسـة َينَى كـة     ِراست بكرَيتةةوة الى كاتبى عة
موستةفيد نةبووة لة سولفةى عةقار، بيسة َينَى كة خاوةنى ماَل و مناَلة، بؤ ئـةوةى نـاوى بكةوَيتـة ليسـتى     

َلى ئةو كةسانةى كـة لـة وةزارةتـى ئاوةدانكردنـةوة ضـةند يةكـةى نيشـتةجَيبوونى بـؤ دروسـت دةكـرَى، خـا           
دووةم، لة ماددةى سَى، ثشتيوانى لة  كاو عدنان و كاو عمر دةكةم، بةِراستى هـةق وايـة بـؤ     دووةم، بِرطةى

ئةم مةسةلةية هةندَى ضاو خبشَينينةوة كة ئةو قورسـايية لةسـةر هـاوواَلتى بةشـَيوةيةكى وا بارسـووكيةتى      
ةو ئةرو و قورسايى و طرانية حكومةت وةها بكةين، كة حكومةت بة ئيلتيزاماتى خؤى هةَلبستَى، بةشَيك ل

 .بَيت هةر شتَيكى باشة، هةر وةكو هاوكاريةو، زؤر سوثاس% 11تةحةمو  بكات، ئينجا ئةطةر لة 
 :بةِرَيز ثةيام ا د حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لديه حسب  يقدم طلب الشراء للوزارة ويسنل)لة ماددةى سَى فةقةرةى يةو لةم ماددةية، باسى ئةوة دةكات 

حســب )وةكــو بــرادةران باســيان كــرد، زؤر لةســةرى ئــةوة ناكــةم، بــةاَلم  ( قدميــةالحســب ا)، ئــةم (االقدميــة
كة ديارة تووشى كَيشةيةكمان ئةكات، لةوانةية هةندَى كةس زووتر دةستى بِروات و زووتـر بطاتـة   (االقدمية

نةوةو كةم، بةَلكو زؤر فةرق هةبَى لـةناو   ئةو شوَينةو تةَلةبةكةى تةقديم بكات، كة ئةمة وا ئةكات تؤزَيك
خةَلكةكاندا، هةذار نةتوانَى بة ئاسانى بطاتة ئةو شوَينةو تةَلةبةكةى تةقديم بكات، بؤيـة ثَيويسـتة بـةثَيى    
زةوابت، هةروةها ثَيوةرَيك هةبَى بؤ ئةوةى تةوزيع بكرَيت، ضـونكة ِراسـتة لـةماددةى دووةم ئـةو ثَيوةرانـة      

هةمووى ئيجرائاتى خؤى هةية، قانونى خؤى هةية، الى كاتـب عـدل و ئـةو شـتانةية، تـؤ      دانراوة، ئةوانةش 
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ئةتوانى بَلَيى ئةمة عةرزةى نية، يان ئةمة سولفةى وةرنةطرتووة، يان ئةوةى نةكردووة، بةاَلم تؤ زةوابتَيك 
، وةكـو بـةِرَيز   دابنَيى تةنسيق لةطـةَل موحـافز و ئةجنومـةنى موحافـةزة تةنسـيقَيك بكرَيـت لةطـةَل ئةوانـة        

وةزير ئاماذةى ثَيى كرد، ئةمـة بؤخـؤى باشـرتَيكة ئةطـةر ئـةوة البرَيـت و ئـةو تةنسـيقة لةطـةَل موحافـةزة           
بَى، % 11خبرَيتة سةرى، لة دووهةم فةقةرة من ثشتيوانى لة هاوكارامن دةكةم كاو عدنان، بؤ ئةوةى كة لة 

خانووانة تةقديم ئةكةن كـةم دةرامـةتن، لةوانةيـة    ضونكة ئَيمة هةموو ئةوانةى كة باعان كردووة بؤ ئةم 
لَيـى بـرِبَى، هـةروةها    % 11ى دةخلةكةى كةمرت بَى، بةاَلم زياتر نةبَى لـة  %11فةرمانبةريش نةبن، بؤية لة 

بة قستى مانطانـة يـان سـااَلنة ئةمـة لَيـرة تـةخويلى كـردووة، يـةعنى ئةمـة زؤر باشـة لـة خاَلةكـة هـاتووة،              
نة بَى، ئةوةى ئيمكانيةتى هةية، مانطانة ئةتوانَى ثارةكةى بدات، ئةوةى ئيمكانيةتى نية مانطانةبَى يان سااَل

كــة مــوةزةف نيــة ئيشــَيكى دةرةوة ئــةكات، ئــةتوانَى بــة ســااَلنة ثارةكــة تةســليم بكــات، ئةمــة وةكــو خــؤى     
 .، زؤر سوثاسزياتر نةبَى لةو بِرة دةخلةى كة دةستى دةكةوَى% 11مبَينَيتةوة، ثَيم باشة، بةاَلم لة 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .بَيريظان خان فةرموو

 :بةِرَيز بَيريظان اعاعي  سةرهةنط
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــتنى      ــردن و فرؤش ــى ئاوةدانكردنــةوةو نيشــتةجَى، ك ــآ وةزارةت ــَييةمدا لــة بِرطــةى يةكــةم، دةَل لــةماددةى س
بوون و شوقةو خـانووى نيشـتةجَى بـوونى بـؤ هاوواَلتيـان و فةرمانبـةران و خـةَلكانى         يةكةكانى نيشتةجَى

كةم دةرامةت، بةِرةئى من وشةى هاوواَلتيان زيادة، ضونكة فةرمانبةريش هةر هاوواَلتية، ضـونكة لَيـرة زؤر   
ش الى من زيـادة،  الم سةيرة كة دةَلَين هاوواَلتى و فةرمانبةر هةردوكيان يةو شةخسن، هةروةها ِرستةيةكي

حةز دةكةم بسِرَيتةوة نةبَى، بةثَيى ثَيشكةش كردنى ئةقدةمية تؤمار دةكرَين، ئـةوة بـةمن غةَلةتـة، ئَيمـة     
موسابةقةمان نية، كَى زوو تةسجي  دةكات زوو جائيزةى بدةيتَى، زوو خانووى بدةيَى، ضـونكة هةيـة مـاَلى    

تةسـجي  دةكـات، هـةتا ئـةوِراقى كـؤ دةكاتـةوة، ضـونكة        دوورة، هةية هةواَلةكة درةنط دةزانـَى، هةيـة هـةتا    
هةردوو كةس ئةوةى درةنط طةيشت و ئةوةى زوو طةيشت، عـةينن سـيفاتى تَيدايـة، بـؤ وةرطرتنـى خـانوو،       

يــةتى، هــةروةها يــةو ِرةئــيم هةيــة، ئــةوة زيــاد بكرَيــت فةقــةرةو ئةطــةر هــاتو تــةنها  عــةينن ثَيويســتى ثَي
تةنســيق بكــات لةطــةَل وةحــدةى ئيــدارى شــارةكان، بــؤ منوونــة، موحــافز   وةزارةت هةَلنةســتَيت بــةو ئيشــة،

قاميةقام، يان مدير ناحية، ضونكة ئةوانة شارى خؤيان و جَيطاى خؤيان باشرت دةزانن، خةَلكةكة دةزانن كَى 
كةم دةرامةتة، لةالى وان ئيحسائية هةية، هةروةها تةجروبةيـةكى سـةركةوتوو هـةبوو لـة هـةولَير، هـةزار       

بــةش كــرا، زؤر بــةِرَيك و ثَيكــى طلــةيى ئــةوتؤ نــةبوو، بؤيــة ثَيويســتة ئــةوانيش بةشــدار بــن، زؤر  داة شــوق
 .سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .شينن خان فةرموو
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 :بةِرَيز شينن عبدا بار عبدالغين
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةية ل سةر ماددا سَييَى بِرطا ئَيكَى، ئةوذى ل سـةر فةرمانبـةران مـوةزةفني،     ب ِراستى من بتنَى تَيبينيةو
ئةو زَيدةية ئةطةر هاتو شارحية فةرمانبةران هاتة تةحديد كرنـَى، ل وَيـرة دبيـت يـَى دى ذ بَيتـة تةحديـد       

مشوليــة  كرنـَى، وةكـى مامؤســتايان و ثَيشـمةرطة و ئاســايش ، يـا ذمــة هـةر باشــرتة وةاَلتيـَين كــَيم دةرامـةت       
 .هةموو ضينَين كؤمةَلطةهَى دطرينت، سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد ا د سليم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
واجبـات تَيـدا    بةِراستى ئةوخاَلة خاَلـةكى طرنطـة، تؤزَيـك تَيكـةاَلوى تَيـدا هةيـة، ضـونكة هةنـدةو ئـةرو و         

هةنة، بةتَيكة اَلوى هاتينة، لةسةر ِرؤشنايى ئةو نيقاشةى لة ثةرلةمان كرا، من ثَيشنيارى ئةوة دةكـةم ئـةم   
تتـوىل وزارة االعمـار واالسـكان بيـع     ( )د)ببَيت بة سـَى فةقـةرة، يـةو، فةقـةرة      ثالثا، اواًلخاَلة، خاَلى ماددةى 

القليم من ذوى الدخل اادود بدون دفـع املبـالغ النقديـة مقـدمًا و     الوحدات السكنية الشقق والدور ملواطين ا
ئَيمة دةَلَيني مواتنني، ثَيويسـت ناكـات بضـني بَلـَيني مـوةزةف و غـةيرى       ( وفق الظواب  التى حتددها الوزارة

ق تتوىل وزارة االعمار واالسكان بيع الوحـدات السـكنية الشـق   )موةزةف، كة طومتان مواتنني خةالس، بةو شكلة
ذوى الـدخل ااـدود و بـدون دفـع املبـالغ النقديـة مقـدمًا و وفـق الظـواب  التـى           ين االقليم مـن  والدور ملواط

تقــدم طلبــات الشــراء اىل الــوزارة او الــدوائر وا هــات التــى حتــددها الــوزارة وحســب  ( )ب)، ( حتــددها الــوزارة
ملعلن هلا للبيع تلتـزم الـوزارة باجيـاد املعـايري     راغبني عدد الوحدات السكنية ااذا جتاوز عدد ال( )ج( )التعليمات

اواًل ببَيت بةو تةرتيبة سَى فةقةرةية، بةنيسبةت ( ثالثًا)، وة ئةم خاَلة (تحديد املستحقنيلالدقيقة والعادلة 
ثَيويسـت ناكـات بَلـَيني    ( ادسـ يسدد طالـب التملـك بـدل شـراء الوحـدة السـكنية املرتتبـة بذمتـه مـن االق         )ثانيًا

سةنةوية، ئةمة با بؤ ِرَينماييةكان مبَينَيـت، ئيحتيمالـة لـة ناحيـة بـة شـكلةو بَيـت، لـة قـةزا بـة           شةهريةو 
شــكلَيك بَيــت، موحافــةزة بــة شــكلَيك بَيــت، ئَيمــة نةضــينة نــاو ئــةو وردةكاريــة بــة ئةقســات شــةهرية ئــةو   

بــؤ ئــةوةى (خالهلــا جتــاوز)نــةوةو  (خــالل املــدة التقــل عــن مخســة وعشــرين ســنة)ســةنةوية بــى ئةقســات، 
ضـونكة دوو  ( اعتبارًا من التأريخ اسـتالم الوحـدة السـكنية   )حكومةت ثابةند بَيت بة بيست و ثَينج ساَلةكة، 

مـن تـاريخ اسـتالم    )تارخيمان هةية، تارخيى تةسجي  و تارخيى ئيستينم، لةبةر ئةوة دةسـت نيشـان بكـةين،    
 .ثَيك دةبَى و شتةكان وازح دةبن، زؤر سوثاسبةرٍِِةئى من بةو شكلة يةعنى زؤر ِرَيك و ( الوحدة السكنية

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .طوَليزار خان فةرموو

 :بةِرَيز طوَليزار قادر اعاعي 
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر بـة باشـى    سةبارةت بة ماددةى سَييةم، ثشتطريى ئةم ماددةية دةكـةم، بةتايبـةت البردنـى ثَيشـةكى، كـة     

يارمةتى فةقريو هةذاران دةدات، مـن لةطـةَل ئـةوةدام ئةطـةر هـاتو خـاوةن قةرزةكـة وةفـاتى كـرد، لـة بـاقى            
قةرزةكةى كة لةسةرى ماوة ببةخشرَى، لةبةر ئةوةى دةبَيتـة يارمةتيـةكى بـاش بـؤ مـاَل و منداَلـةكانى، بـؤ        

ووة سوودمةندةكة بة قيستى مانطانـة، قةرزةكـة   مناَلة هةتيوةكانى كة جَى ماون، لة بِرطةى دووةمدا كة هات
دةداتةوة، ديارة ئةو قةرزة سوودى لةسةر نية، بةاَلم من ثَيم باشـة لَيـرة ئيشـارةتى ثـَي بـدرَيت، بـؤ ئـةوةى        

 .ودى ناكةوَيتة سةرو حةرام نابَى، سوثاسوهاوواَلتيان بةرضاويان ِروون بَى، ئةو قةرزة س
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو حةمة سعيد فةرموو
 :بةِرَيز  ة سعيد  ة على

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةسةر بِرطةى يةكةم منيش ثَيم باشة بَى ثَيشةكى و بَى هـيض زيادةيـةو بـَى،  ئـيرت زيادةكـة سـوو بـَى يـان         

ئـةوة خاَلَيـك، خـاَلَيكى تـر بةنيسـبةت      قازانج بَى يان هـةر شـتَيك بـَى، بـَي ثَيشـةكى و زيـادة باسـى بكـةين،         
نةمَينَى، هـةموو كـةس تةسـجيلى بكـات، بـةاَلم تةوزيعةكـةى       ( تقدمها)تةسجي  كردنةوة حةسةبى ئةقدةم، 

طرنطة، تةوزيعةكةشى ثشتيوانى ِراى برادةران و ِراى جةنابى وةزير دةكةم، كة بةثَيى زةوابت و مةعيارَيكى 
تةعليمات ديارى ئةكات، دواى ئةوةى كة لةاليةن هاوواَلتيانةوة ئةو شتانة دةقيق و عادل بَى كة وةزارةت بة 

تةقديم دةكرَيت كة موسةدةق بَى لةاليةن جهاتى مةعنيةوة، مةسةلةن مةزبةتةى طةِرةو، قةزا، ناحية ئةو 
شـوَينانةى كـة ئايـا ئةمـة خــانووى نيـة، سـةيارةى نيـة، دواى ئـةو شــروتانةى كـة هـاوواَلتى تةقـدميى كــرد،            
هةروةها تةئيدى ِراى طوَليزار خان دةكةم، ئةطةر قةرزارةكة مرد، لةباتى قةرزةكة عةفو بكرَيت، بةنيسبةت 
فةقةرةى دووةمةوة من ثَيمواية مودةكة ديارى نةكرَيت، ضونكة ئةطةر ئَيمة مودةكـةمان ديـارى كـرد، ئـيرت     

مودةكـة  دةكـةين، ئـيرت ئةوكاتـة      مةلزةمة هاوواَلتى ضؤن بيداتةوة، ضونكة مةبلةغى تَيضـونةكة تةقسـيمى  
ــَيني   ــةر بَل ــاَلة،  25مةســةلةن ئةط ــَيت خانووةكــة،   51مليــؤن، 41س ــؤنى تــَى بض ــيمى 51ملي  25كــة تةقس

مليؤن بدات، كةواتة ساَل ديارى نةكرَيت، بةنيسبةت هـاوواَلتى و  2ساَلةكةى دةكةين، ئةبَى مولزةم بَى ساَلى 
ى ضةندة؟، يةعنى ئايا دةخلى مانطانةى سااَلنةى ضةندة؟ سااَلنة موةزةفةوة، هاوواَلتى تؤ ضوزانى دةخلةكة

بــَى، ئةوكاتــة بــؤ % 11حــةدَيكى مــةعقول دابنــدرَيت بــؤ هــاوواَلتى، بةنيســبةت موةزةفــةوة، نيســبةتى لــة   
، بؤ هاوواَلتيش بة ثَيى داهاتةكةى نيسبةتَيك سـاَلى نيـو مليـؤن، مليؤنَيـك ضـونكة ئةطـةر       %11موةزةف لة 
 .بَى هاوواَلتى و موةزةف فةرقى هةية، مودة ديارى نةكرَيت،  سوثاس بةو شَيوةية

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو كاردؤ فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اية ثَيويستة حةسةب ئةقدةمية مبَينَيت، من سةرةِراى ثشتيوانيم لة ثَيشنيازةكةى بةِرَيز وةزير، بةاَلم ثَيمو

يـةعنى بـؤ تةسـجي  كــردن، ئينجـا دوايـى قسـة لةســةر خاَلـةكان دةكرَيـت، يـان خــاَل بةنـدى دةكرَيـت، يــان            
هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتةكان دةكـات بـؤ تـةعليمات دةركـردن بةشـَيوةيةو، بـةاَلم بـؤ تةسـجي  كردنةكـة          

ةرةِراى جَيكردنـةوةى ئـةو ثَيشـنيارةى بـةِرَيز وةزيـر باسـى كـرد،        حةسةب ئةقدةميةكة زةرورية مبَينَيت، س
خــاَلَيكى تــر، مــن زؤر لةطــةَل ئــةو ِرةئيــةى كــاو عــدنامن، ئَيمــة لــة دابــني كــردن يــان لــة جَيبــةجَى كردنــى  
بةرنامةى ئيستيسمارى بةتايبةتى لة ِرووى عةقاريةوة، حكومةت نيـوةى ثارةكـة هاوكـارى دةكـات، لـةكاتَيك      

ة بؤ خةَلكى كةم دةرامةت نية، بؤ دةبَى بؤ خةَلكى كةم دةرامةت حكومةت تةنها زةمـةن بداتـة   كة خانووةك
خةَلكى كةم دةرامةت، بَلَى بة بيست و ثَينج ساَل هةموو ثارةكةت َ  وةردةطرمةوة، بؤ حكومـةت لـة نيـوةى    

يـان نـاتوانى يةكسـةر     خؤش نابَى، يةعنى هاوكارى كردن ئةوةية نةوةو من بة دة سـاَل لَيـت وةرناطرمـةوة،   
بيكِرى  بة بيست و ثَينج ساَل، من ئةو ِرةئيةم زؤر ثَى طوجناوة، كة دةتوانَى حكومةت، خـؤى هاوكاريةكـةى   
واية، لةنيوةى خؤش دةبَى ئينجا زةمةنيشى دةداتَى، بؤ ئةوةى خةَلكى كةم دةرامةت بتوانَى ئيسـتيفادةى َ   

 .بةسةريان كة ناتوانن دةفعى ثارةكة بكةن، سوثاس بكات، لةو خانووانة نةبَيتة بارَيكى قورس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو دَلشاد فةرموو
 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاجى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــة ئيعتبــ           ــةب ب ــدميى تةَل ــبةقيةتى تةق ــةوزوعى ئةس ــة م ــةدام ك ــةو ِرةئي ــةَل ئ ــيش لةط ــة من ــن ثَيمواي ار م
وةرنةطريَيت، هيض ثَيوةرَيك نية بة ديتنى من، يةكَيك دووربـَى، يـةكَيك نزيـك، يـةو زوو طةيشـتَى، يـةكَيك       
درةنط طةيشت، يةكَيكيشة لةو شتانةى كة بةِراستى مومكنة تةالعوبى تَيدا بكرَي، مومكينة  حجزى ِرةقةم 

ى ئـةو زةوابـت و تةعليماتانـةبَى، كـةوا     بكرَيت، مومكنة طةَ  شتى تر ئةطةرى دةخاتة بـةردةم ، بؤيـة بـةثيَ   
وةزارةت لةطــةَل موحافــةزات ئــةوةى كــة ثَيشــنيار كــراوة، جــةنابى وةزيــر لةطــةَل موحافــةزات، يــان لةطــةَل   
وةحةداتى ئيدارى بابَلَيني، لةطـةَل موحافـةزات كـة تـةعليماتى ثـَى دةردةضـَيت، بـةاَلم تةقـدميى تةَلـةب بـؤ           

ثةرلةمان، وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة وةزارةتَيكى فةنى هةندةسية ثرت لةوةى وةزارةت نةبَى، بةِرَيز سةرؤكى 
كةوا وةزارةتَيك بَى ثرت خةريكى كاروبارى كؤمةاَلتى و هةَلسةنطاندنى بارى بذَيوى خةَلكى، ياخود خـةريكى  

ميسـا ،  ئيداريات و  كؤ كردنةوةى فـؤرم و ئـةو مةسـائيننةبَى، ِرةئـى دروسـت بـةِرةئى مـن ئةوةيـة، ِرةئـى          
وةزارةت بةثَيى ئةو ثارةيةى كةوا سااَلنة بؤى تةرخان دةكرَيت، وةحـةداتى سـةكةنى دروسـت بكـات، دةورى     
وةزارةتـى ئاوةدانكردنــةوة لــةوَى ئةســلةن كؤتــايى دَى، بـةثَيى ِرَيــذةى دانيشــتوان ئــةم وةحــةداتى ســةكةنية   

مـةعنى هةيـة، دةوائـريى سـةر بـة وةزارةتـى       دابةشى سةر ثارَيزطايةكان بكرَيت، لةئاستى ثارَيزطـا دةوائـريى   
كاروبارى كؤمةاَليةتى هةية، موديريةتى مةعنى هةية كةوا مومكينة فؤرميـان لـة البـَى، مومكينـة زانيـارى      
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ثَيشرتيان لة البَى، باحسى ئيجتيماعيـان هةيـة، تةئكيـدى سـةحةتى ئـةم زا نياريانـة دةكةنـةوة، لـة داهـاتى          
ــة ســ     ــذَيويان، ل ــارى ب ــة ب ــةَلك، ل ــى      خ ــن،  وةزارةت ــى م ــة ديتن ــة ب ــةو مةرجان ــةحةتى ئ ــةدةم س ةحةت و ع

ئاوةدانكردنةوة نة ئيشى ئةوة، نة ستافيشـى ئـةون بضـَيت بـة دوايـدا بطـةِرَيت، بزانَيـت ئـةو كةسـة دةخلـى           
مةحدودة يان مةحدود نية، ِرةئى دروست ئةوةية ديسان دووثات دةكةمةوة، بِرَيـك ثـارة تـةرخان دةكرَيـت،     

نبة فةنيةكةى هةَلبستَيت، لـة تـةئمني كردنـى زةوى لةطـةَل وةزارةتـى بةلةديـة، لـة دروسـت         وةزارةت بة جا
كردنى وةحةداتى سةكةنى بةشَيوةيةكى ِرَيك و ثَيك، باقى ئيرت شروت و تةوزيع و ئةم مةسائيننة، هةم بؤ 

مـة وةلـةو مةوزوعةكـة    كةم كردنةوةى ِرؤتني، هةم بؤ دابةزينى دةسةاَلتةكان، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئَي
لمان دروسـت كـرد، جةطـة لـة     يِرةنطة ضةند ِرةبتى ثَيوةية يان نـا، ئَيسـتا مةمجوعةيـةو ئيـداراتى موسـتةق     

موحافةزات كؤمةَلَيك ئيداراتى تر كـة ئيـداراتى سـةربةخؤن، ئينجـا ئَيمـة شـتةكان هـةمووى بينينـةوة نـاو          
سياسةتةى كةوا حكومةت خؤشى لة بةرنامةى  وةزارةتةكان، ئةى هةدةف لة دروست كردنى وةحةدات و لةو

خؤيدا باسى لَيوة دةكات، دابةزينى دةسةاَلتةكان ضية؟، بؤضى مةسةلةن يةكَيك لة ناحيةيةو مةجبور ببى 
بَيتة وةزارةت تةقدميى تةَلةب بكات، ئينجا وةزارةت ض ئاليـةتَيكى هةيـة لةناحيـة تـةدقيقى سـةحةتى ئـةم       

ديم وابَى، من ثَيموايـة دةبـَى لـة ِرَيطـةى وةحـةداتى ئيداريـةوة بَيـت، ئـةركى         حاَلةتة بكات، بؤية ئةطةر تةق
وةزارةت بة شَيوةيةكى طشتى لة مةسئةلة فةنيةكان، لـة مةسـةلةى كـواليتى، لـة مةسـةلةى تـةئمني كردنـى        
ئةم مةسـائيننةى خـةدةمات و ئةوانـةوة بَيـت، نـةوةو خـةريكى ئيدارياتةكانـةوة بَيـت، ئـةوةى مـةوزوعى           

ةقيةش، باسم كرد كةوا من لةطةَليدانيم، ئةوى تر مةوزوعى ئيمكانيات، ئةمة مةسةلةيةكة بةِراسـتى  ئةسب
لة غيابى وةزارةتى مالية مومكني نةبَى باس بكرَيت، ياخود قةرارى لةسةر بدرَيت، ئةمة وةجهةت نـةزةرى  

زةكان بيـت، وةحدةيـةكى   سـاَل حـةدى ئةقسـاى دانـةوةى قـةر      25تَيداية، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئةطـةر  
هةزار دؤالر دروست بكرَيت، بة سعرى ئَيستاى دؤالرو ثارة ئةو وةزعةى كـة دةبـَى خـاوةنى     35سةكةنى بة 

مـانط،   311ساَل كـة دةكاتـة    25هةزار دينار بداتة حكومةت بؤ ئةوةى بة مودةتى  151تةَلةبةكة مانطى 
هـةزار   151دؤالرة، دةكاتـة نزيكـةى     117بةت مانط دابةش بكرَيت، تةقري 311هةزار دؤالر بةسةر  35

 151دينار، منيش ثَيمواية ئةو ثَيناسةى كة ئَيمـة بـؤ زةوى دةخـ  مةحـدودمان دانـاوة، مانطانـة دانـةوةى        
هــةزار دينــار زة ةتــة، يــةعنى ئــةوة وادةكــات، كــة خــةَلكَيك فيعلــةن زةوى دةخــ  مةحــدودة، ناشــتوانَيت  

يان لة مةسةلةكة بَيتة ثَيشةوة، بةاَلم تةقدير كردنى ئةو نيسـبةتةى   ئةسلةن موشارةكةى مةسةلةكة بكات،
كةوا حكومةت لة ض ئريادَيك، لـة ض وةزعَيزَيـك دةتوانَيـت، يـان نيسـبةى ضـةند دةتـوانَى موسـاهةمةى تَيـدا          
بكات؟، ئةمة جَيطاى باسة، بـةاَلم مـن ثَيوايـة بـةبَى وةزارةتـى ماليـة ِرةنطـة مـومكني نـةبَى تةحديـدى ئـةو            

 .نسبةية بكرَيت، زؤر سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ئةوني خان فةرموو
 :بةِرَيز ئةوني عمر ا د
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةَلبةتة ِرةئيةكانى من لةسةر خاَلى يةكةم ئةوةلةن، هةمان ئةو بؤضوونانة بـوون كـة كـاو دَلشـاد تـةرحى      

تطريى لة بةِرَيزيان دةكةم، تـةنها ئـةوة ئةمَينَيتـةوة كةباسـى بكـةم، ئـةلَيرةدا كـة باسـى ئـةوة          كرد، بؤية ثش
، ئةطــةر بَيتـو ئَيمــة لَيــرة لــة  (للمــواطني واملـوظفني واالهــاىل )دةكـةين، ئــةَلَى ئــةو شـوقةق و دور ســةكةنية،   

ــتَى ئيزافــ       ــوانني ش ــرة بت ــاخود لَي ــات، ي ــاتَى وةزارةت دةرى دةك ــةكان، ك ــوان   ِرَينمايي ــاوازى نَي ــةين، جي ة بك
فةرمانبةر و ئةها  بكـةين، ضـونكة بـؤ فةرمانبـةران ئةتوانـدرَيت ئـةو نسـبةتةى كـة ديـارى ئـةكرَيت، كـة            

 151بةِرَيز كاو دَلشاديش باسى كرد، ئةرطةر بَيت و لَيكى بدةينةوة تةقسـيم و جةمعةكـة بكـةين، دةكاتـة     
َيت لةبـةر مووضـةكةى، بـةاَلم  بـؤ ئـةها  بةتايبـةتى ئـةو        هةزار دينار، بؤ موةزةف  ئةتواندرَيت ديارى بكر

ئةهاليةى كة نسبةى دةخلى زؤر زؤر كةمة، بةِراستى ئةوة ئةبَيتة عـةبئَيكى زؤر طـةورة لةسـةر شـانى ئـةو      
هاوواَلتية كةم دةرامةت و كةم دةخلة، بؤيـة نـاتوانَى ئـةو نسـبةية بـةو شـَيوةية دابـني بكـات، بؤيـة ئةطـةر           

يماتيش بَى وةزارةت خؤى بتوانَيت جياوازى تةرح بكـات لـة بـةينى مـوةزةف و ئـةها  كـةم       بكرَيت لة تةعل
 .دةرامةت، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .ا د فةرموو.ئاخري كةس، د

 :ا د ابراهيم على.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيموايـة  ( دخل اادودالللمواطنني من املوظفني واالهالي من ذوى )م كة دةَلَى سةبارةت بة بِرطةى يةكة
تقـوم وزارة االعمـار   )هةر خؤى ياساكة لة ماددةى يةكةم كة ئَيمة دةستكارميان نةكردووة، بـاس لـةوة بكـات    

واطين االقليم مـن  يف اقليم كوردستان لغرض تأمني السكن مل مواطننيللواالسكان ببناء الشقق والدور السكنية 
يةعنى لةوَى باسى مـوةزةف نـةكراوة، باسـى مـواتني كـراوة بةشـَيوةيةكى       ( ذوى الدخل اادود ومتليكها هلم

ئةوانةى كة داهاتيـان سـنووردارة، بؤيـة بـةِرةئى منـيش ثَيويسـت ناكـات        ( من ذوى الدخل اادود)موتلةق، 
وةكو ضـؤن  ( ور السكنية للمواطنني من ذوى الدخل اادودشقق و د)تَيدابَى، تةنها (املوظفني واالهالي)لَيرة 

لة ماددةى يةكةمدا هاتووة، موتابقة لةطةَل ماددةى يةكـةمى قانونةكـة، ئةمـة تـةواوة بةِراسـتى، دواتـر كـة        
ثشـتطريى ِرايةكـةى بـةِرَيز    ( ويقدم طلب الشراء اىل الوزارة ويسنل لديها حسب اقدمية تقـدميها )باسى ئةوة، 
حسـب اولويـة   )يـر دةكـةم، بـةاَلم ثـَيم باشـة لـة بـِرى ئةقدةميـةت، ئةولةويـةت بـَى، بنووسـرَى            جـةنابى وةز 

، يـةعنى بـة   (تقدميها وفق الضواب  التى حتـددها الـوزارة بالتنسـيق مـع ا هـات املعنيـة وجمـالس ااافظـات        
ــان بةيةكــةوة، كــ    ــةنى ثارَيزطاك ــدارةكان و لةطــةَل ئةجنوم ــة ثةيوةندي ــرت تةنســيق لةطــةَل اليةن ة ئــةوان باش

يسدد طالب التملـك بـدل   )ئاطادارى هاوواَلتيانن لة سنوورى ثارَيزطاكانى خؤيان، سةبارةت بة بِرطةى دووةم، 
وية خـالل مـدة التزيـد علـى مخسـة      شراء الشقة ا و الدار السكنية والتى ترتتب بذمتها باقساط شهرية أو سـن 

بـَى باشـرتة لـة بـرى ئـةوةى كـة ال تزيـد،        ( ين سنةعلى مدار مخس وعشر)من ثَيمواية لَيرة ( عشرين سنةو
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سـاَل زيـاتر نـةبَى، ئةوةشـى بـؤ زيـاد بكرَيـت،         25سـاَل، نـةوةو لةماوةيةكـدا كـة لـة       25يةعنى لـة مـاوةى   
بةبَى هيض سوودَيك كـة بَيتـة سـةرى، ضـونكة     ( دون فوائد)ثشتطريى لة هاوكارامن دةكةم كة دةبَى بنووسرَى 

سوودى تَيدا نيـة، بـةاَلم بـؤ ئـةوةى كـة وازح بـَى و زؤر ِرؤشـن بـَى لـة قانونةكـة،            ئةسَ  واية لةو قانونة كة
بِرطةيةو لَيرة بة وازحى بنووسرَى دون فةوائيد، يةعنى بةبَى هيض سوودَيك كة دَيتة سةرى، وابـزامن ئـةو   

وائيديان سندوقى ئيسكانيش حكومةتى ئيتيحادى هةية، كة شوقةو خانوو بؤ هاوواَلتيان دروست ئةكات، فة
 .لةسةر البردووة بة هةمان شَيوة، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .جةنابى وةزير ويستى ِروون كردنةوة بدات، فةرموو

 : وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ن بةِراستى ضةند ِروون كردنةوةيةو ئةدةم لةسـةر ئـةو تَيبينيانـةى    سوثاس جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، م

كة باس كرا، كة لة اليةن ئةندام ثةرلةمانة بـةِرَيزةكان بةهةنـد وةربطريَيـت ئـةو ِروون كردنةوانـة، لـةوةوة       
َلَى دةست ثَى دةكةم، ئَيمة بِرطةى يةكـةى بـابَلَيني لـةماددةى دووةم، لـة ياسـا بنةِرةتيةكـةيان نووسـراوة، ئـة        

تةحديدى كولفةكة، لةسةر ض بنةمايةكة، كةواتة ئَيمة كة باس لةو طؤِرانكاريانـة دةكـةين، تـةنها ئـةوة نيـة      
ئةمة ثَيشنيارى ياسايةو بَى، ئةمـة هـةموار كردنـى ئـةم ياسـا بنةِرةتيةيـة، بؤيـة ياسـا بنةِرةتيةكـة ئةطـةر           

لةسةر ئةساسى مةساريفى فعلية، زائيدةن  سةيرى بكةين، تيايدا نووسراوة، ئةَلآ تةحديدى كولفةى بيناكة،
ى كولفةى ئيدارى، كةواتة بؤ هيض كةسَيك نية دواى ئةوة فائيدةى خباتة سةر، يان زيادةيـةكى خباتـة   %1لة 

سةر، بةهيض شَيوةيةو ئةمة لة ماددةى دووةم ديارى كراوة، ِروون كردنةوةيـةكى تـر درا لةسـةر ئـةوةى لـة      
رابعـةن نووسـراوةو   ( املـادة الرابعـة  )ةطـةر سـةيرى ياسـا بنةِرةتيةكـة بكـةين،      حاَلةتى وةفات ضـى َ  دَيـت، ئ  

ــان يةكـــة      ــووة، يـ ــات ئـــةو كةســـةى  كـــة شـــوقةكةى وةرطرتـ ــةَلَى لـــة حاَلـــةتى وةفـ ئيشـــارةتى ثَيـــدراوة، ئـ
نيشتةجَييةكةى وةرطرتووة، ئيعفـا دةكرَيـت لـة هـةموو قيسـتةكان، كةواتـة هةنـدَيك لـةو ثرسـيارانةى الى          

دروست بووة، خؤى لة خؤيدا ياسا بنةِرةتيةكـة معالةجـةى كـردووة، ئةمـةى ئَيسـتا باسـى دةكـةين        بةِرَيزان 
هةموار كردنةكةية، ئينجا دَيمة سةر ئةو خااَلنةى تر، بةِراستى لةوةوة دةست ثَى بكةين كة ئايا ئـةم يةكـة   

بـَى،  مـن وةكـو ِرةئيـةكى      سـالَ  51سـاَل بـَى يـان بـة      25نيشتةجَييانة بة دةعم بَى يان بةخؤِرايى بـَى، بـة   
شةخسى خؤم بيَلَيم، من حةز دةكةم هةر بة خؤِرايى بَى، ثارةى كارةباش نـةبَى، ثـارةى هـيض شـتَيك نـةبَى،      
بــةاَلم ئايــا ميزانيــةى كوردســتان، ســاَلى ثــار وةزارةتــى ئاوةدانكردنــةوة بــايى يــةو مليــارو دووســةد مليــؤن   

بانةكانة، ئةطةر لةمن بثرسن بَلَين ِرَيطاكان لة ض ئاسـتَيكداية،   ثِرؤذةمان تةقديم كردووة، كة زؤربةى ِرَيطاو
مليارمـان   89ى دةدةمـَى، بـةاَلم ئَيمـة ثـار     31مببوورن ئةوةندة هةر بؤ ِروون كردنةوةية،  ئاستى دةرةجـة  

 مليار دينار، كةواتة خؤ ئةطةر بتوانني ئةمانة بة خؤِرايى بؤ خةَلك بكـةين و ثارةكـةى  َ   89بةركةوتووة، 
وةرنةطرينةوة، بةِراستيةكةى زؤر زؤر باشة هةر هيضى َ  وةرنةطرينةوة، نـةوةو قيسـتةكانى زيـاد بكـةين،     
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يان لة نيوةى خؤش ببني، يان ئةوةى بكةين، لةبةر ئةوة ئةطةر قسـة لةسـةر يةكـةى نيشـتةجَيكان بكـةين،      
يـة، يـةكَيك لـةو تةعليماتانـةى كـة      ئَيمة تا ئَيستا ئيحسائيةكمان نيـة، ِراسـتة كؤمةَلـةى كـرَى نشـينامنان هة     

دةرى دةكةين، لةوانـةوة  زانياريـةكان وةردةطـرين، ئـةَلَيني بـة تةنسـيق لةطـةَل ثارَيزطاكـان، بَيطومـان سـاَلى           
كرَيضيةتيةكةشى هةر بة نةزةرى ئيعتبار وةردةطريَيت لة تةعليماتةكة كة دةرى دةكةين، ئةطةر بـاس لـةوة   

ؤ يةكةى نيشـتةجَيبووةكان، كـة ئيحسـائيةو نيـة، سـةر ذمَيـرى نـةكراوة،        بكةين ئايا سةر ذمَيريةو هةية ب
لةسةر ئةساسى حةسر و تـةرقيم و ئـةو داتايانةيـة كـة ئَيمـة و وةزارةتـى ثـنن دانـان و هـةروةها لـة كـرَي            
نشينةكانيشةوة وةرطرياوة، ئَيمة دواى ئةوةى كة ئيعننـى ئـةوة دةكـةين، جـا كـة دةَلـَيني وةزارةت، وةزارةت       

ة هةمووى لةناو مةركةزى وةزارةت، كة ئَيمـة دةَلـَيني بـة تةنسـيق لةطـةَل ثارَيزطاكـان، بَيطومـان وةزارةت        ني
وةكــو ئاماذةيــان ثَيــدا وةزارةتَيكــى فةنيــة، جَيبــةجَى ئــيش دةكــات، بــةس خــؤ دةبــَى ئــةم ياســاية اليــةنَيك   

كة هـةمووى لةطـةَل كَييـة، نـةوةو     جَيبةجَيى بكات، اليةنَيك بَي بةرائى جَيبةجَيى بكـات، ئـةطينا تةنسـيقة   
تةنها لةطةَل ثارَيزطاكان، سةرؤكى يةكة ئيداريةكانة، بؤ منوونة، ئةطةر ئةمـة جَيبـةجَى كـرا، ئةطـةر ضـووة      
قةزايةكةوة ئةبَى ئَيمة تةنسيق لةطةَل قاميقامى قةزاكة بكةين، فؤرمةكان كة ئةَلَيني ثَيشـكةش بكرَيـت بـة    

بـةاَلم زةوابتةكــة دةبــَى  ( لرؤسـاء الوحــدات االداريــة )ريةكى بكــةين، بَلــَيني وةزارةت، ئـةتوانني ئــةوة دةسـتكا  
ــة       ــةرؤكى يةك ــةزةكان و س ــيق لةطــةَل موحاف ــة تةنس ــةبَى، ب ــةو زةوابت ــى ئ ــةجَى كردن ــةبَى جَيب ــوَينَيك ه ش

ة ئيداريةكان، كاتَيك كة ئيعننى ئةمة دةكرَيت، بَيطومان خةَلك تةَلةبيةكى زؤر تةقـديم دةكـات، ئَيمـة بؤيـ    
دةَلَيني با ئةسبةقيةت، وابزامن زؤربةى زؤرى ئةندام ثةرلةمانـة بـةِرَيزةكان تةئيـدى ئـةوةيان كـرد، بـةثَيى       
ئةسبةقيةت نةبَى، بة ثَيى زةوابت بَى، ئةو زةوابتة لةطةَل سةرؤكى يةكة ئيداريـةكان دادةنـدرَيت، ئةوكاتـة    

شتةجَى هةية، كـةم دةرامـةتن هـةر خـؤى     ذمارةى ئةو كةسانةى كة ثَيويستيان بة دروست كردنى يةكةى ني
ئةبَى بة ئيحسائيةكة، هةر لةساَلى يةكةم كة ئَيمة ئيعننى بؤ دةكةين، خـةَلك دَيـت لـةماوةى سـاَلَيك فـؤرم      
تةقديم دةكات، بَيطومان ئةمة كارَيكى ئاسان نية، داتا بةيسَيكى بؤ دادةنـَيني، ئَيسـتا ئيشـى لةسـةر دةكـةين      

ةعنى شتَيك نية بَلَيني بة دةست بكرَيت، ِرَينماييةكان ئَيستا كارى لةسةر دةكـةين،  لةسةر ئةو داتا بةيسة، ي
ِرؤذ ئــةو  15هــةر ئــةمِرؤ نووســراوَيكمان ئيمــزا كــردووة بــؤ هــةموو ثارَيزطاكــان، ثَييــان دةَلــَيني لــةماوةى    

جَيبـةجَى كردنـى ئـةم     ِرَينماييانةو ئةو زةوابت و ثَيوةرانةمان ثـَى بَلـَيني، كـة دةبـَى ِرةضـاو بكرَيـت لةطـةلَ       
ياساية، ئَيمة لةطةَليان دادةنيشينةوةو تةوحيديان دةكةين، ثَيويستى بة دائريةى ئيحسا هةية، ثَيويستى بـة  
دائريةى عةقارى هةية، ثَيويستى بة كؤمةَلَيك دائريةو فةرمانطةى تـر هةيـة، لـة نـاو يةكـة ئيداريـةكان، كـة        

ساَل، ئةوةش  25كاتَيك كة باس لة ئةقساتةكان دةكةين،  لةماوةى لةمةيان تةنسيقمان لةطةَلدا بكةن، بؤية 
كة ِرَينماييةكانى بؤ دادةنَيني، ئةو كةسانةى كة دةخلةكانيان مةحدودة، خؤ دةبَى ئةوةش تةسنيو بكرَيت، 
كة ئةَلَيى دةخلى مةحدود، هةية مةسةلةن دوو كةس موةزةفن، دةتوانن مانطى سَى سةد هةزار بدةن، وةكـو  

هـةزار يةكـةى نيشـتةجَى     111هةر ثـَيم باشـة هـةر هيضـى َ  وةرنةطرينـةوة، بـةاَلم دةتـوانني ئةطـةر         ومت 
هةزار دؤالر دايبنَيني، ئَيمة باس بةس  51حسَيب بكةين، بة خزمةتطوزاريةكانيةوة كة ثَيويست دةكات، بة 
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وكاريــةكان دةكــةين، لــة نرخــى يةكــة نيشــتةجَيييةكة ناكــةين، بــاس لــة كولفــةى خزمةتطوزاريــةكان و تةوا 
مليـار دؤالر، وةكـو عـةرزم     5هةزار يةكةى نيشـتةجَى ئةكاتـة ضـةند،     111هةزار دايبنَيني،  51ئةطةر بة 

ــان       ــار دينارم ــردووة، نــةوةت ملي ــكةش ك ــان ثــِرؤذة ثَيش ــك و دووســةد مليؤمن كــردن ئَيمــة ثــار بــايى مليارَي
سـت لَيـرةدا بةقيسـت دانـةوةى ئةوةيـة كـة تـؤ        بةركةوتووة، ئايا دةتـوانني ئـةو ثارةيـة دابـني بكـةين، مةبة     

سندوقَيك دادةنَييى ناضَيتةوة طريفانى حكومةت، ماناى ئـةوةش نيـة كـة تـؤ ئةمسـاَل ئـةو ثارةيـةت خـةرج         
كرد، ئيرت تةواو ئةبَيت و يةكةى نيشتةجَيبوون ثَيويست نابَيت، ئةمة ِرَيطانية، بَلـَيني ئـةم ِرَيطايـةمان كـرد     

ئيرت ِرَيطات ثَيويست نـابَى، يةكـةى نيشـتةجَيبوون لةهـةموو دونيـادا، بـة بـةردةوامى        لة بةينى فنن شوَين، 
مليـار،   49ثَيداويستية، ئةو ثارةية كة سااَلنة نايَيتةوة بؤ حكومـةت، ئةطـةر تـوانى ئـةو ثارةيـة لـة جيـاتى        

ت، ضوار هةزارةكة مليار دابنَى، ئةوة بة ماناى ئةوةية كة وةحدةى سةكةنى ثَى جَيبةجَى دةكرَي 251ساَلى 
كة بؤ خزةتطوزاريةكانيةتى، ئةطةر بتـوانني سـااَلنة لـة ضـوار هـةزار بـؤ       51مليارةكةية،  211مةبةستم لة 

سـاَل،   11سـاَل بـؤ    5هةزار يةكةى نيشتةجَي دروست بكةين، بة بةردةوامى ثَيويسـتت ثَيـى دةبـَى، لـة      11
ةَلةكة بووة، ئنجا دايبثؤشني ئـةو ثارانـة كـة دواى    ئينجا ئةتوانى ئةم ئيحتياجة فيعليةى كة ئَيستا هةية، ك

دَيتةوة ناو ئةو سندوقة، جارَيكى تر بؤ يةكةى نيشتةجَيبوون سةرف دةكرَيتةوة، ئةمـة كارَيـك نيـة بَلـَيني     
سـاَل، بـة بةربـةردةوامى تـؤ ثَيويسـتت بـةم ثارةيـة هةيـة، ئـةو           25سـاَل يـان    15سـاَل يـان     11لة مـاوةى  

ؤ دةطةِرَيتةوة، جارَيكى تر بؤ يةكةى نيشتةجَى سـةرف دةكرَيتـةوة نـةوةو بـؤ شـتى      سندوقة كة ثارةكةى ب
تر، ئةوة تةنها ِروون كردنةوةبوو، ضونكة زؤر باس لةوة كرا كة ئايـا سـاَلةكانى ضـؤن بـَى قيسـتةكةى ضـؤن       

كردنـى ئـةم    بَى، دةربارةى ئةوةى ئايـا فرؤشـتنةكة الى كـَى دةبـَى، ئَيمـة نـاَلَيني وةكـو ومت راعـى جَيبـةجىَ         
ياساية، كة واجبة لةسةر كَيية، قةزيةتةكة لـة وةزارةتـة، بـةاَلم خـؤ هـةمووى نايـةت بـؤ وةزارةت، ئـةوة لـة          
ِرَيطةى يةكة ئيداريةكان و لة ِرَيطةى ثَيكهاتةكانى وةزارةتةوة جَيبةجَى دةكرَيت، عةرزى جةنابتم كـرد ومت  

، كـة ئـةَلَيني وةزارةت،   (حـدات االداريـة  رؤسـاء الـو  ) ثَيشكةش بكرَيت بة ضى، بة سةرؤكى يةكـة ئيداريـةكان،  
يةعنى وةزارةت و ثَيكهاتةكةيةتى، قستةكانيان مانطانةبَى يان سااَلنة بَى، بةِراستى ئةويش لة تةعليماتةكـة  
ديارى دةكرَيت، بةنيسبةت ئةوةى كة موةزةفة، ئةوةى كة ئَيستا ديارى كـردووة لةسـةرى، مـوةزةف واى ثـَى     

مووضةكةى برِبدرَيـت مانطانـة، ضـونكة ئـةبَى ئـةو يةكـة نيشـتةجَيية بـة نـاوى ئـةو تةسـجي             باشرتة كة لة 
ناكرَيــت، بــةِرةهن ئةمَينَيتــةوة لةســةر وةزارةت مانطانــة، بــةاَلم هةنــدَيكى تريــان باشــة كــة بةســااَلنة بــَى،     

يماتـةكان، ئَيمـةكارَيك   بةتايبةت ئةوانةى كة هاوواَلتني و كاسب كارن، بؤية مانطانةو سـااَلنةكة بـةثَيى تةعل  
ــةركى         ــة ئ ــة ك ــني و توَيذةي ــةو ض ــان و ئ ــةتى هاوواَلتي ــؤ خزم ــة ب ــتى ئَيم ــةكان بةِراس ــة تةعليمات ــةين ل ناك
هةموومانة ئةركى حكومةتة كة خزمةتيان بكات، بة تةئكيـد كـةس كارَيـك ناكـات لـة تةعليماتـةكان كـة وا        

 . من ئةوةبوو ِروونكردنةوةكةم، زؤر سوثاسقورسى بكةين لةسةر ئةو ضني و توَيذة سوودى َ  نةبينن، 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د 

 .ليذنةى هاوبةش فةرموو
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 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ندامــة  جــةنابى وةزيــرى ئاوةدانكردنــةوة ِروونكردنةوةيــةكى باشــى دا ســةبارةت بــةو ِراو بؤضــوونةى ئة       
 .بةِرَيزةكانى ثةرلةمانى كوردستان

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو عونى، بزانني كاو كاردؤ نوقتةى نيزامى ضى هةية

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هـاوواَلتى تةقـدمييان كـردو     111كـةس،   111هةر بؤ ئةو ِرةئيةى بةِرَيز وةزير، من لَيـى ئةثرسـم ئةطـةر    
 .هةموو خاَلةكانيان وةكو يةو بَى، ئايا حةسةب ئةقدةمية ِرؤَلى نابينَى لةوة؟

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .فةرموو جةنابى وةزير

 : وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة كة دةَلَيني و بةِراستى زةوابتةكان دادةنَيني، بةثَيى تةعليماتةكـة، خـؤ لـة تةعليماتةكـة دةتـوانني زؤر      
ئيش بكـةين، ئَيمـة بـا لـة ئَيسـتاوة بـة ثَيـى ئةطـةر بَيـت و بنووسـني بـة ثَيـى ئةقدةميـةت لـة تةلةبيةكـة،                

زم كردن ئةمة لةطةَل كآ دادةنَيني، دوَينَيش بةِراستى ئيرت دواى ئةوة وا بةستة ئةبني ثَيى، بةاَلم وةكو عةر
باســم كــرد لةطــةَل ســةرؤكى يةكــة ئيداريــةكان، دواى ئــةوةش تةعليماتــةكان دةهَينينــةوة، لــة الى بــةِرَيزان  
ليذنــةى ياســايى و ليذنــةى ئاوةدانكردنــةوة، ليذنــةى دارايــى، كــة ئــةم هةمواركردنــة كــراوة بةيةكــةوة، بــة   

نماييةكان، بة هـةموومان بةيةكـةوة ِرَينماييـةو دةردةكـةين، كـة بةباشـى ئـةم        يةكةوة دادةنيشني لةسةر ِرَي
 .ياساية جَيبةجَى بكرَيت

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .فةرموو ليذنةى هاوبةش

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةن خزمــةت كردنــى هاوواَلتيــانى كــةم دةرامةتــة، هــةروةها هــةموار   مةبةســت لــة دةركردنــى ياســاكة ئةســل 
كردنةكةشى هةمان مةبةست بةدى دَينَى، ثَيشنيارى وا كرا كةوا ئةو كةسانةى كة بةنيازن موشارةكة بكـةن  
لــةو مةشــروعةى كــة وةزارةتــى ئاوةدانكردنــةوة دةيكــات، حكومــةت هــيض ثارةيــان َ  وةرنــةطرَيت، جــةنابى  

كردنةوة تةوزحيَيكى ِروونيدا سةبارةت بةو نوقتةية، دوو، باس لةوة كـرا ئـةو كةسـانةى كـة     وةزيرى ئاوةدان
دةمرن عةفوو بكرَين، جةنابى وةزير دووبارة ئـةوةى تةئكيـد كـردةوة لـةجياتى ئَيمـة ئـةو قسـةيةى  كـرد،         
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( 4)اددةى كةوا ئةو كةسانةى كة دةمرن عـةفوو دةكـرَين لـة قسـةكان، لـة ئةسـَلى قانونةكـة بـاس كـراوة، مـ          
يف حالة وفـاة مالـك الوحـدة السـكنية قبـل تسـديد االقسـاط املرتتبـة بذمتـه          )باس كراوة، دةَلَيت ( 4)بِرطةى 

ثَيشـنيارى وا كـرا كـة دةَلـَى جيـاوازى لـؤ بكرَيـت بـةينى فةرمانبـةر و          ( يعفى الورثة مما تبقى من االقسـاط 
ى كـةم دةرامـةت، كـةم دةرامـةت فةرمانبـةر بَيـت كـةم        هاوواَلتى، ئَيمةش لةطةَل ئةوةداين، كة دةَلَى هـاوواَلت 

دةرامةت بَى، هاوواَلتية، هاوواَلتى فةرمانبةرة، فةرمانبةر هاوواَلتية، هةردووكيان واردة، ئَيمةش لةطةَل ئةو 
ا د ئيشارةتى ثَييـدا، لـةماددةى يةكـةمى قانونةكـةدا،     .ثيشنيارةين كة فةرمانبةر البدرَيت، ضونكة وةكو د

ارة االعمار واالسكان ببناء شقق ودور سـكنية للمـواطنني يف اقلـيم كوردسـتان لغـرض تـأمني السـكن        تقوم وز)
واتة لَيرةش با سياغةكة مونةسق بى لةطةَل ماددةكـة،  ( ملواطين االقليم من ذوي الدخل اادود ومتليكها هلم

واطنى االقلـيم مـن ذوي الـدخل    ملـ )ئَيمةش لةطةَل ئةو ثَيشنيارةين كة موةزةف البضـَيت، هـاوواَلتى بـة تـةنيا    
واتــة هــاوواَلتى كــةم دةرامــةت، ثَيشــنيارى وا كــرا كــةوا ئــةو كةســانةى كــة ســوودمةند دةبــن لــةو   ( ااــدود

ثِرؤذةية، ثـاش ثَيـنج سـاَل ئـةو قةرزانـةيان َ  وةربطريَيتـةوة، ئايـا ثـاش تؤمـار كـردن يـان ثـاش وةرطرتنـى              
ة كة هةندَيك لة ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزةكان ئيشـارةتيان ثَييـدا،   خانووةكان؟، ئَيمة لةطةَل ئةو ثَيشنيارةين

لة دواى وةرطرتنى خانووةكة يان شوقةكة قسـتةكانيان َ  وةربطريَيتـةوة، دواى ئيسـتنم واتـة، ثَيشـنيارى وا      
ةوة، زياتر نةبَى لة مووضـةيان، ئةطـةر مانطانـة بـَى يـان سـااَلنةبَى، ئةمـة بـة تةعليماتةكـ         % 11كرا كةوا لة 

جةنابى وةزير ئةويش ِروونى كردةوة، بة تةعليماتةكة كة دةردةكرَيت ئـيش دةكرَيـت، بـؤ تةقـديم كردنـى      
داواكاريــةكان، ئايــا بــؤ ض جيهــةتَيك بــؤ وةزارةت بَيــت، فيعلــةن ئــةوة كَيشــةكى طــةورة دروســت دةكــات بــؤ     

ــت، كــة وةحــة    ــت، بــةاَلم ئةطــةر ســياغةكة بــةو شــَيوةية بَي داتى ئيــدارى و روئةســاى مةركــةزى وةزارةت بَي
وةحةداتى ئيدارى ئةوان ئةو داواكاريانة وةربطرن، دوايى ِرةوانةى وةزارةت بكرَين، وةزارةت بة طوَيرةى ئةو 
تةعليماتةى كة دةرى دةكاتةوة، تةحديدى دةكات، ضؤن تةعامول دةكـات لةطـةَل ئـةو داواكاريانـة، هةنـدَيك      

دا كةوا زيـادة لةسـةر ثارةكـة هةيـة، هـيض زيادةيـةو لةسـةرى نيـة،         ئةندام ثةرلةمانى بةِرَيز ئاماذةيان بةوة
فائيدةى قـانونى لةسـةر نيـة، تـةنها لـةماددةى يةكـةم، دووةمـى ئةسـَلى قانونةكـة باسـى ئـةوةمان كـردووة،             

ئـةويش زمنــى كولفةكةيـة، واتـة هـيض فائيـدةى قــانونى نيـة، هـةتا لـة ناحيــةى         % 1نةفـةقاتى ئيـدارى، لـة    
مة يان حةاَلَلة، بة تةئكيد ِرةئـى مامؤسـتايانى زانايـانى ئـاينى وةرطـريا كـاتى خـؤى، بـةو         شةرعى بَلَين حةرا

وةكـو نةفـةقاتى ئيـدارى    % 1شَيوةية، زؤربةى زؤرى قبوَلى ئةوةيان كردكة ئةو سياغةية بةو شكلةى كة لـة  
شـةرعةن، هةنـدَيك    زياد بكرَيت لةسةر كولفةكة، ئيعتيبار ناكرَيت بة فائيدةى قانونى، حةرام نيةو حةاللة

برادةر ئاماذةيان بةو دا كةوا وةكو باعـان كـرد ئةطـةر تةقـدميى وةزارةت بكرَيـت، واسـتةو واسـتةكارى زؤر        
دةكرَيت، مةعلومة ئةوة هةموو بة تةعليماتةكـة ضارةسـةر دةكرَيتـةوة، ئَيمـةش لةطـةَل ئـةوةداين كـة تـازة         

ةزة، قائيمقـام، ناحيـة بـة تةنسـيق لةطـةَل وةزارةت،      باعان كرد، لة رَيطاى وةحـةداتى ئيـدارى بَيـت، موحافـ    
ئةوكات وةزارةت ئيشةكانى خؤى جَيبـةجَى دةكـات، ثَيشـنيارى وا كـرا كـةوا كاتـب عـةدل تةسـديقى ئةوانـة          
بدات كة ئةو  كةسانةى دةيانةوَى موشـارةكة لـةو ثِرؤذانـة بكـات،  ئـةوةش دةكرَيـت، هـةر لـة تةعليماتةكـة          
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ى ئـةو داواكاريانـةى ئةنـدام ثةرلةمانـة بـةِرَيزةكان ثَيشكةشـيان كـرد، ضارةسـةر         دةكرَيت، واتة زؤربـةى زؤر 
دةكرَين بة تةعليمات نةوةو بة ياسا، وردةكارى زؤر كردن لة ياسا وارد نية، بةهيض مونتةَلـةقى داواكردنـى   

تـوانن  ياساكان، ئـةوةى ئـةمن لةبـةر دةممـة هـةر ئةوةنـدة بـوو، ئةطـةر بـرادةران موالحـةزةتيان هـةبوو، دة           
 .ِروونى بكةنةوة، سوثاس

 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كاو مجال
 :ابراهيم طاهربةِرَيز مجال 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثةرلةمانتارَين بةِرَيز، كاو عةونى تةقريبـةن  زؤربـةى ثرسـيارةكانى وةاَلم دايـةوة، مـن تـةنها دةِرؤمـة نـاو         

ساَل و نسبةو تةناسوب و ئةوانة، ئةم خاَلة دةبـَى ئَيمـة بـة وردى تـةعامو      25بةتَيك، ئةويش مةوزوعى با
لةطــةَل بكــةين، ئةطــةر بَيينــو ســةيرى ئــةو فةقةرةيــة بكــةين، ئَيمــة لةوانةيــة جةماعــةتى ئيقتيصــادى و     

فاكتةرى سوكانة، ئةمة يةو، حيسابات لة بابةت باشرت تَي بطةن، ئَيمة تةعامول لةطةَل سَى فاكتةر دةكةين، 
فاكتةرى نةقدة، فاكتةرى زةمةنة، كة ضةند ساَل دابنَييت و نسبةى ضةند دابنَيى؟، ئةم هةرسَى فاكتةرانـة،  
كؤنرتؤَل ناكرَيت، ئةمة يةو، فاكتةرى سابت نينة، فاكتةرَيكة لة طؤِرانكاريداية، بؤية ئةطةر بَيتو زةمـةنَيك  

ــة   ــة ئَيم ــةين، ئيحتيمال ــد بك ــتوانى      تةحدي ــتان، دانيش ــوكانى كوردس ــا س ــةلةن ئاي ــةو، مةس ــة هةَلةي بكةوين
سـاَل نسـبةى ضـةند زيـاد دةبـَى؟، ئةمـة        25سـاَل   21كوردستان ئَيستا هةر ئـةو ذمـارة دةبـَى، يـان خـين       

حاجةى سةكةنى هةر دووبارة دةبَيتةوة، نةقد، دةخ ، ئةمِرؤ من فةقريم بةيانى ئيحتيالـة مـن زةنطـني مب،    
َيم و لةناو ئةو شوقةية مبَينم نابَى، يةعنى ئةمة لة طؤِرانكارى داية، ئةطةر بَيتو هةندَى زةوابـت  من هةر ب

سـاَلةكة زؤرة، تـؤ خـةَلكَيك هــان     25سـاَل،   25دابنيـى، تـةعليماتَيكى موحـةدةد، ئيحتيمالـة كـابرا مبَينَيــت      
، باسـى دابةزانـدنى سـَى سـفر     نادةى وةزعةكةى خؤى باشرت بكـات، وةو ئَيمـة دةزانـني باسـى ئـةوة دةكـةين      

لةسةر دينارى عرياقى، ئةوكاتة كَيشة ديار نابَى، بؤية من ثَيموانية بة تةفاسي  بِرؤن، بـة تةفاسـي  بـِرؤين    
كوشتنى بازاِرين زةمينيش تةئةسوف دةبَى بةم حاَلةتـة، بؤيـة مـن    ثانيًا، ئيحتيمالة بكةوينة ناو هةَلةيةو، 
نةسـى قـانون، ئةوكاتـة دةتـوانني تـةعليماتى تـر و زةوابتـى تـر دابنـَيني           لةطةَل ئةوةمة كة ضؤن هاتووة لة

بةثَيى طؤِرانكارى ئابوورى، ئيجتيماعى، سوكانى، ئةوكاتة ئَيمة دةتوانني تةحةكومَيك بكةين، هةتا حـةدَيك  
 .كؤنرِتؤ  وةزعةكة بكةين، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .ليذنةى هاوبةش بزانني ئاخري سياغةتان ضية؟

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لة ئةجنامى ئةو ِراو بؤضوونةى ئةندامانى ثةرلةمانى بـةِرَيز، قانونةكـة بـةو شـَيوةية دةخيوَينمـةوة، ئةطـةر       
 تَيبينيان هةبوو لةسةرى دووبارة دةتوانني دةستكاري بكةين، 

 :ادة الثالثةامل
 :تلغى الفقرة اواًل من املادة الرابعة من القانون وحيل حملها مايلى

شـقق والـدور السـكنية للمـواطنني مـن ذوي      التعلن وزارة االعمـار واالسـكان عـن بيعيهـا الوحـدات السـكنية       -1
وزيـع حسـب   الدخل اادود وبـدون دفـع املقدمـة ويقـدم طلـب الشـراء اىل رؤسـاء الوحـدات االداريـة ويـتم الت          

عدالـة بـني طـاليب متليـك الوحـدات      الجمالس الوحدات االدارية وبالشكل الـذى حيقـق   وبالتنسيق مع  الضواب 
 .السكنية

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .فةرموو كاو شَيرزاد

 :شريو عبداحلاف بةِرَيز شَيرزاد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةردوو ليذنةكة ئةوانةى ئَيمةيان وةرطرت، ئةوانةى كة ئةو برادةرانة قسةيان لةسـةرى كـرد،   بةسوثاسةوة 
بــةاَلم بــةطوَيرةى ثــةيِرةو ئةطــةر ســَى ئةنــدامى ثةرلــةمان لةســةر مــةوزوعَيك قســةى كــرد، ئــةبَى خبرَيتــة   

،  ئـةوة رةئـى   دةنطدانةوة، ئةوة هيضى نةخراية دةنطدانةوة، بةس باسيان كرد كـة ئـةو خراثـة و ئـةو باشـة     
 .هةموو ئةندامانة نةوةو بةس ليذنة

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةن، موح      ــؤ  عادةت ــة ِرووى ثرؤتؤك ــة ل ــةميان ئةوةي ــةزةى يةك ــة، موالح ــةزةم هةي ــن دوو منح ــان م افزةك
وةحةداتى ئيـدارى كؤنتاكيـان لةطـةَل موحـافز هةيـة،       ءكؤنتاكيان لةطةَل وةزارةت هةية، وة بةقيةى روئةسا

بؤية من ثَيمواية موحافز دابندرَيت تةنسيقة بكـات، تـاوةكو ئَيسـتا ئةقزيـةو نـةواحيمان نيـة، ئةمـة يـةو،         
تـةمليك، دةبـَى لةِرَيطـةى وةزارةتـةوة بـَى،      بةنيسبةت تةمليك ئةوةى كاو دَلشاد طوتى، دوو بابةتة، يـةكيان  

ضونكة وةزارةت هينةكة وةردةطرَيت، بةاَلم دانانى ثَيوةرةكان ئـةبَى بـة تةنسـيق بـَى لةطـةَل موحافـةزةكان،       
ضونكة موحافةزةكان شارةزايى وةزعى هاوواَلتيانن لةوةى كة وةكو لة وةزارةتَيك، سَييةميشيان، بةنيسـبةت  

ةوة نيم كة بة نيسبةى ميئةوى ئيستيقتاعات بكرَيت، بةَلكو ئَيمـة حـةدى ئـةعنى    ميئةويةكة من لةطةَل ئ
ساَلة ئةوةى كة دةيـةوَى ئيسـتيفادة بكـات لـةم ثِرؤذةيـة، ئـازادة        25كة دامان ناوة بيست و ثَينج ساَلة، لةو 

لةسـةر فـةرز   ى %5ماوةيةو بؤخؤى ئيختيار دةكات، بةثَيى ئيمكانيةتى ماددى خؤى، تـؤ نـابَى لـة ئَيسـتاوة     
ى لةسةر فةرز بكةى، ئةمة بة موجيبى عةقدَيك دةبَى بةينى وةزارةت و بةينى %21، يان % 11بكةى، يان 
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ئةوةى كة دةيةوَى تةمليك بكات، بؤية من لةطةَل ئةوةمة كـة تةنسـيقةكة بـةينى وةزيـر و بـةينى موحـافز       
 .ائةكان عايدى موحافزن، زؤر سوثاسبَى، بة ئيعتيبارى ئةوةى موحافز مةسئو  مودةرائى نةواحى و قةز

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .سؤزان خان فةرموو

 
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةحـةدات ئيـدارى،    ن هاتؤتـة نـاو ناوانـةوة، خـؤى رئةسـي     تةبعةن كةس ناوى مةجالسى نةهَينا، نـازامن ضـؤ  
َيمة ئيـداراتى سـةربةخؤمان هةيـة، ئـةم ئيـدارة سـةربةخؤيانةش بـَى بـةش دةبـن، كةواتـة كـة تـؤ             ضونكة ئ

زؤر لة قانون ديارة، ِرةئي  وةحدةى ئيدارى لة ثارَيزطا جةنابى موحافزة، لة ( الوحدات االدارية رؤساء)وتت
ى بــا خؤمــان ئيــدارة ســةربةخؤكة ئــةو كةســةية كــة ســةرؤكى ئيــدارةى ســةربةخؤكةية، بؤيــة تكايــة يــةعن 

يةكسـةر خـؤى ئـةو مةعنايـةو ئـةو مةفهومـة ئـةطرَيت هـةر         ( الوحـدات االداريـة   رؤسـاء )نةخةينة هةَلـةوة،  
 .كةسَيك لة قانون بزانَيت، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو كاردؤ فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريدواد
 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكى ثة

جارَى هيض كةس باسـى سـةرؤكى ثارَيزطاشـى نـةكردووة، ئةمـة ثَيشـنيارى وةزيـر بـووة، تةنسـيقى وةزارةت          
لةطةَل موحافةزات، موحافةزات كَى دةطرَيتةوة، ئةجنومةنةكان دةطرَيتـةوة، ئَيسـتا ِراسـتة ئـةَلَيني ثارَيزطـار،      

يـة، زؤر تةنسـيقَيكى ديـاريكراوة، لةبـةر ئـةوةى      بةاَلم ثارَيزطار بةهيض قانونَيك ئـيش ناكـات، زؤر زؤر فةرد  
وةحةداتى تريش هةية كـة ثةيوةنـدى بةوةيـة لـة ِرَيطـاى ئةجنومةنـةكان هـةم عةدالـةتى تَيـدا دةبـَى، هـةم            
نوَينةرايةتى هـةموو خةَلكةكـة دةكـةن، لةبـةر ئـةوة ئـةم ِرةئيـة طوجنـاو تـرة، هـيض ثَيشـنيارَيكيش نيـة بـؤ              

 .موحافز، سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/رسةالن بايز اعاعي ئة.بةِرَيز د

 .كاو ِرَيباز فةرموو
 :بةِرَيز ِرَيباز فتاح حممود

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من دوو قسةم هةية، يةكيان ئةوةية كة بةداخةوة هةموو ئةو موناقةشاتانةى كة لةناو ثةرلـةمان دةكرَيـت،   

ئَيمـة دانيشـتووين زؤربـةى ئةنـدامانى ثةرلـةمان قسـةيان        ثَيمواية زيادةن، يةعنى ئةوة نزيكةى سةعاتَيكة
كردووة، لة كؤتايدا دوو كةس لة ليذنةكان بـةئارةزووى خؤيـان زةرب ئـةدةن بةسـةر ِرةئـى مةمجوعةيـةو،       



 219 

ِرةئيةكيش ئؤكةى دةكةن كة خؤيان بة ئارةزووى خؤيان ئةيانةوَيت، ئةوة ئةسلةن هةر حساب نةكردنة بـؤ  
ونكة عورف هةية و ثةيِرةوى ناوخؤش هةية، ئةطةر سَى كةس تةئيدى ِرايـةكى كـرد،   ِراى ثةرلةمانتاران، ض

ثَيويستة خبرَيتة دةنطدانةوة، يةعنى ناكرَيت بة ئارةزووى ئةو كةسة ئةطةر ويستى بيخاتة دةنطدانةوة يـان  
، لـة ياسـاى   نةخياتة دةنطدانةوة، قسةيةكى تريش ئةوةية، كة ئَيمة ياسـاى ئةجنومـةنى ثارَيزطاكامنـان هةيـة    

ئةجنومةنى ثارَيزطاكان، هةم مةجل  هةية لة موحافةزات، هةم مةجلسيش هةية بؤ قةزاو ناحيةكان، ئـةو  
قسةيةى كة ئَيستا دةكرَيت كة طواية قةزاكان مةجلسى نية، ئةوة نيةتى ئةوةنية كـة هةَلبـذاردن بـؤ قـةزاو     

دسـتان، ضـاودَيرة بةسـةر وةزارةتَيكـةوة،     ناحيةكان بكرَيت، يةعنى ناكرَيـت موحـافز ئةطـةر ثةرلـةمانى كور    
ئةوا مةجلسى موحافةزةش ئةبَى ضاودَير بَى بةسةر موحافزةوة، نـاكرَي موحـافز بـة ئـارةزووى خـؤى ضـى       

 .ويست بيكات تةنسيقةكة تةنها لةطةَل ئةو بَى، سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سؤزان خان فةرموو
 :ز سؤزان شهاب نورىبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
رَيباز بسـِرَيتةوة، ئَيمـة لَيـرة بـة نيـةت قسـة ناكـةين، ئَيمـة لَيـرة          .من داوا دةكةم ئةو نةسى قسةيةى كاو د

نــةهاتووين بــة نيــةت باســى بكــةين، هــةتا ئَيســتا لــة عرياقيشــدا هةَلبــذاردنى ئةجنومــةنى قــةزاو نــةواحى    
تيهــام كردنــى ئــةوةى كــة بــة نيةتانــة، بةتــةمانني بكرَيــت، بةِراســتى ئــةوة دةســت نــةكراوة، لةبــةر ئــةوة ئي

 .ِراكَيشانى دةستى ئيتيهامة، من داوا لة جةنابت دةكةم كة بيسِرنةوة
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ثةيام خان فةرموو
 :بةِرَيز ثةيام ا د حممدامني

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكى ثةر
ا ديش وابزامن هةر تةئيدى ئةو ِرةئيةى كـرد، باسـى   .ديارة من بؤخؤم باسى مةجلسى موحافةزةم كرد، د

مةجلسى موحافةزةى كرد، ضةند كةسَيكى تريش هـةر تةئيـديان كـرد، بؤيـة ئـةو قسـةية كـرا لـةناو هـؤَلى          
 .ثةرلةمان، تةئيديشمان لةسةرى كرد، ثَيويستة خبرَيتة دةنطدانةوة

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .ز دبةِرَي
 .فةرموو كاو عونى

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةندَيك ئةندام ثةرلةمان ئَيمة لةسةر مةنةصة ئيتيهام دةكات، كةوا تةَلةباتةكان وةردةطرين بـة ئـارةزووى   
وزيح بـدةم، لـة بيدايـةتى قسـةكامن مـن طـومت، ئـةو سـياغةيةى         خؤمان سياغةى دةكةين، ئةمن دةمـةوَى تـة  
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دةخوَينمةوة ئةوة قابيلى دووبارة ضاو ثَيخشاندنةوةية، دووبارة ديراسةت كردنة، نـةوةو تةسـبيتى دةكـةم    
 .بةو شكلةى كة دةضةسثَينني بةسةر ئةندامة بةِرَيزةكان، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمان جَيطرى سةرؤكى/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .فةرموو كاو دَلشاد

 
 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاجى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيمواية خةريكة طؤتنةكان بة ئاراستةيةكدا دةضن، كةسـَيك يـان جيهـةتَيك لةبـةر ضـاو دةطـريَى، ئةمـة        
ئاستى ئةوةى كـةوا  ثِرؤذةيةكى موستةقبةلية، ئةمة ئةمِرؤ دةست ثَى بكات، ِرةنطة دوو ساَلى تريش نةطاتة 

وةحةداتى سةكةنى دابةش بكرَيت، تَيِروانني لةسةر ئةوةى كة ئةمِرؤ مةجلسى موحافةزة ضؤن كار دةكـات،  
يان موحافز ضؤن كار دةكات، هَيشتا ئينتيخابات نةكراوة، هَيشتا مةعلوم نية كَى موحـافزة، هَيشـتا مـةعلوم    

ة زاويةيةكى زؤر بضووكةوة سةير دةكرَيت، لة واقعدا نية ئةعزايةكانى مةجل  كَين، بةديتنى من شتَيكة ل
ِرةنطة ئةمِرؤ لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى تر جياوازي هةبَى، بؤية عيربةت لةوة دانية ئةطةر تةعليماتَيك و 
زةوابتَيكى ِرَيك و ثَيك دابندرَيت، هةركةسَيكيش جَيبةجَيى ئةو تةعليمات و زةوابتة بكات، بةمةرجَيك لةو 

ضَيوةية دةرنةضَيت، ئةو ثةرلةمانةى ئَيمةش دةورى خؤى ببينَيت، بة ِرةقابة بةسةر ئةو تةعليمات و ضوار
جَيبــةجَى كردنــةو ئــةو زةوابتانــةى كــة  هةيــة، بؤيــة ئَيمــة تــةركيز لةســةر جةوهــةرى بابةتةكــة بكــةين،   

ئينجـا وةكـو عـةرزى     بةديتنى من دروست ترة، زةمانةتَيك وةربطرين كـة تـةعليماتَيكى عادالنـة دةربضـَيت،    
 .جةنابتامن كرد، ئيشى ثةرلةمانيشة بةدواداضوون بكات، بؤ ضؤنيةتى ثةيِرةو كردنى، سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشكةشى كرد، لَيرة تةئيد كرا من تةئيدم كرد، كاو عـدنان تةئيـدى   ئةو موقتةرةحةى كة جةنابى وةزير 
كـرد، كـاو كـاروان تةئيـدى كـرد، وةكـو باسيشـى لةسـةر دةكرَيـت بـة ثَيـى ثـةيِرةوى نـاوخؤ، ثَيويسـتة ئــةو               
موقتةرةحةى كة سَى ئةندام زياتر تةئيدى لةسةر دةكةن، خبرَيتة دةنطدانةوة، ئةمة لـة اليـةو، لـة اليـةكى     

وةكو باس لةسةر ئةوة دةكرَيت بؤ ِروون كردنةوةيـةكى زيـاتر و دةرضـوون لـةم وةزعـةى كـة ئَيسـتا        ترةوة، 
باسى لةسةر دةكةين، وةزارةت بة تةنسيق لةطةَل روئةساى وةحةداتى ئيدارى، روئةساى وةحةداتى ئيـدارى،  

ــة م         ــودير ناحي ــام و م ــد قائيمق ــة تةئكي ــةزة، ب ــارةكان وة موحاف ــة ش ــةوة ل ــافز دةطرَيت ــة  موح ــةبنت ب ورت
ــَى         ــدودة، ك ــى مةح ــَى دةخل ــةر ك ــة لةس ــةم تةئكيدات ــاو ئ ــةم ئيحس ــةعلومات و ئ ــةم م ــة ئ ــةزةوة، بؤي موحاف
موستةحةقة و كَى موستةحةق نية، ناضَيتة وةزارةت، بة تةئكيد روئةساى وةحةداتى ئيـدارى ئـةوان لَيـزان    
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ة وةزير ثَيشكةشـى كـرد، ضـوار    ترن لة ناوضةكان بؤ كؤكردنةوةى مةعلومات، ثَيويستة ئةو موقتةرةحةى ك
 .كةس، ثَينج كةس تةئيدمان كرد، خبرَيتة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةى كؤتايى ثَى بَيت، سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو عدنان فةرموو

 
 :حممد عثمانبةِرَيز عدنان 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
حافةزةكان، خؤتان ئةزانن ليجانى تايبةت هةية، يةعنى ليجانَيك هةية كة تايبةتة يةكةم لة ئةجنومةنى مو

بةم ئيشانةوة، دةكرَيت باشرت تةنسيق بكرَيت، باشرت عةدالةتى و هةماهةنطى لة مةوزوعةكة بكرَيت، دووةم 
دةبـَى هةنـدى   خاَل، لة ِراستيدا هةندَى مةسائي  هةية، كة ياسا هةية، بةتايبةت لة مةوزوعى بةم ضةشـنة،  

َخاَل هةية تةحديد بكرَيت لة قازاجنى هاوواَلتيان، يةعنى هةنـدَى مةسـائي  هةيـة ناكرَيـت بدرَيتـة دةسـت       
وةزارةتةوة و بة تةعليمات بكرَيـت، بؤيـة هةنـدَيجار هـةموو ئيشـةكان بدةينـة دةسـتى وةزارةت بـؤ ئـةوةى          

ةر مةسـةلةى دانـةوةى قةرزةكـة، شـَيوازى     تةعليمات دةربكات بؤ ئةم مةوزوعة، بةتايبةت بـؤ منوونـة، لةسـ   
دانةوةى قةرزةكة، لـة ِراسـتيدا ئةمـة وةزيفـةى ثةرلةمانـة، نـةوةو وةزيفـةى وةزارةت، وةزارةت تـةعليمات         
دةردةكات بؤ تةسهي  كردنى ئيشةكانة، ياساكة بِرطةكان دةبَى لة ِراستيدا لة ثةرلةمانةوة ثةسـةند بكرَيـت،   

 .، سوثاسبةشَيك بَيت لة ثِرؤذة ياساكة
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سياغةى ترمان ئامادة كردووة، دووبارة قابيلى دةستكارية، با نةَلَين تةسبيتمان لةسةر دةكةن

 :املادة الثالثة
 :تلغى الفقرة اواًل من املادة الرابعة من القانون وحيل حملها مايلى

ار واالسكان عـن بيعيهـا الوحـدات السـكنية شـقق والـدور السـكنية للمـواطنني مـن ذوي          تعلن وزارة االعم: أواًل
الدخل اادود وبدون دفع املقدمة ويقدم طلب الشراء اىل رؤسـاء الوحـدات االداريـة وتنظـر يف الطلبـات وفـق       

 .ضواب  حتددها الوزارة بالتنسيق مع  ااافظات
أو الـدار السـكنية الـيت ترتـب بذمتـه باقسـاط شـهرية أو سـنوية         يسدد طالب التملك بدل شـراء الشـقة   : ثانيًا

 .خالل مدة التزيد على مخس وعشرين سنة من تأريخ استالم الوحدة السكنية
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير لةسةر ئةو سياغةية جةنابت ِرةئيت ضية؟
 : ي ئاوةدانكردنةوةوةزير/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .من ثشتطريى لةناوةِرؤكى ئةو دةقة دةكةم كة خوَيندرايةوة
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عمر فةرموو
 
 

 :بةِرَيز عمر عبدالر ن
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هيض ثَيويست ناكات، خؤ تةحسي  حاسـلة  ( م شقة او وحدة سكنيةمن تأريخ استال)ئةو فةقةرةى ئيزافيةى 
هـةتاوةكو ئيسـتينمى شـوقةكة نـةكرَيت و بيناكـةى ثــَى نـةدرَيت، كـابرا ئيلتيزامـات نايةتـة سةرشـانى، بــؤ           
ئةوةى خؤى تةحسي  حاس  بكات، كابرا لةو دةقيقةيةوة مولتةزميـة، ئيلتيزامـات بـة وةزارةتـى مةعنيـةوة      

 .بكات، سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .ةِرَيز دب

 .فةرموو كاو كاردؤ
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريدواد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بةو ثَيشـنيارةى كـة هـةبوو لـة اليـةن سـَى ئةنـدامى ثةرلةمانـةوة بـؤ لَيخـؤش بـوون، ئةمـة دةبـَى              

تــة ســولفة حكومــةت دةيــدات لــة زةمــةنَيكى ديــاريكراو، هــيض  خبرَيتــة دةنطدانــةوة، ضــونكة ئــةوى تــر ئةبَي
 .تةسهينتَيكى ترى تيا نية

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
ثَيم خؤشة ئةوةى ئةو ثَيشنيارةى تةقديم كرد، بزانـَى ئـةو عـةفوة نسـبةتى ضـةند بـَى؟، ئـةبَى تةحديـدى         

 .اواز هةية، فةرموو كاو دَلشادبكةن، ضونكة كؤمةَلَيك ِرةئى جي
 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاجى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيمواية تةحديد كردنى ثارةيةو، كةوا وةو ثـارة دةدرَيتـة خـةَلك، وةكـو مةبـدةة باوةِرناكـةم كةسـَيك        
َيـت، بـةاَلم دووثـاتى    لةناو ئةو هؤَلى ثةرلةمانة داهةبَى لةطةَل ئةوة دانةبَى كـةوا تةسـهينت بـؤ خـةَلك بكر    

دةكةمةوة، لَيخؤش بوون لة بةخشينى ثارة، بةثَيى وةزارةتى مالية، بةثَيى تةقديرات و بةثَيى ئةم وةزعانة 
 .تةسةورى من واية ئةم مةسةلةية ِرةنطة زؤر طوجناو نةبَى

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
ئةو مةسةلةية، دةَلَيت حكومةت ئيمكانيةتى ئةوةى نيـة كـة ئـةو مةسـةلةية     جةنابى وةزير تةوزحيى دا بؤ 

بة مينحةبَى، ضونكة جي  لة دواى جي  دَيت هةمووى ثَيويستى بـة سـةكةنة، ئـةبَى ئـةو ثارةيـة هـةمووى       
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بضَيتةوة سندوق، ساَل بة سالَ سةكةن دروست بكرَيتةوة، خؤ ِرةئى حكومةت ئـةوة بـوو بـةِرةعى، فـةرموو     
 .دنان تةحديدى هينةكان بكة بزاننيكاو ع

 
 
 

 :حممد عثمانبةِرَيز عدنان 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جارَى مةسةلةى ِرةئى، ئةوة ِرةئى وةزارةتة، بةاَلم ِرةئى ثةرلةمان ئةوةية كـة دةكـرَى هاوكـارى وةزارةت بـَى     
ؤ ئـةم مةسـةلةية، هاوكـارى    بؤ ئةوةى كة لة بودجةى داهـاتوودا مةبلـةغَيكى بـاش، موعتةبـةر دابنـدرَيت بـ      

وزارةت بني بؤ ئةوةى مةبلةغَيكى باش دابندرَيت بـؤ ئـةم مةسـةلةية، ئةمـة وةزيفـةى ثةرلةمانـة و ئيشـى        
ثةرلةمانــة، دووةم، مــن داكــؤكى لــةوة دةكــةم كــة ئــةم مةوزوعــة لــة ِراســتيدا دةبــَى ئــةم بِرطةيــة خبرَيتــة     

مـن الـدخل الشـهرى ملـدة عشـرة سـنوات       % 11يـد عـن   التز)دةنطدانةوة، ئةويش ئةوةية كة بةو شـَيوةية بـىَ  
سـاَلةكة ئـيرت عـةفوو بكرَيـت، لـة هـةموو ئـةو         11ساَل ئةو كةسة ثارةكة بدات، لـة دواى   11واتة تا ( فق 

ثارةية، ئةمة وةزيفةى حكومةتة، بةشَيكة لة واجبـى حكومـةت، بةرامبـةر بـة هـاوواَلتى، يـةعنى ئةمـة نـة         
ة بةشـَيكة لـة ئيسـتيحقاقى هـاوواَلتى، ئةمـة بةشـَيكة هـى ئـةم واَلتـة كـة           مةكرومةية، نة مينحةيةكة، ئةمـ 

داهاتى نةوتة و موَلكى هةموومانة، لة ِراستيدا من نامةوَى بكرَيتة موزايةدة وةكو ئةوانة، من ئةمةوَى باس 
حكومـةت   لة ئيستيحقاقاتى خةَلكى بكةين كة ئةمة لة واَلتانى ئةوروثاو لة هةموو واَلتَيكى دميوكراسى، كة

 .خةخمؤرى هاوواَلتيةكانى بَى ثيادةى دةكات
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ــؤن       ــد دةكــرَى، ض ــوةزةف نيــة، ضــؤن تةحدي ــر كــة م ــة، بةنيســبةتى خــةَلكى ت ئــةوة بةنيســبةتى موةزةفين
 .تةحديدى دةخلةكةى دةكرَيت؟

 :حممد عثمانبةِرَيز عدنان 
 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكى

 .كرَيكارة دةخلى دياريكراوى هةية، كارمةندة دةخلى دياريكراوى هةية
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ى دةخ  بؤ ماوةى %11لةبةر ئةوةى دوو رةئى جياواز هةية، ِرةئيةكيان سَى كةس زياتر دةَلَين با نيسبةتى 
، ئَيمة ِرَيطا دةدةيـن دوو كـةس ديفـا  لـةوة بكـات، دوو كةسـيش بـاس لـةوة         ساَل باقى تر عةفوو بكرَيت 11

دةخيةينـة دةنطدانـةوة بـؤ     ةية، يان ئةوة ضةند ئيجابية، دواييبكات كة ئايا حكومةت ئيمكانيةتى ئةوةى ه
 .ئةوة مةسةلةية، فةرموو كاو اعاعي 

 : بةِرَيز اعاعي  سعيد طةاَلَلي
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 . بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تةئيــدى نةســى ثِرؤذةكــة دةكــةم كــة لــة حكومــةت هــاتووة بةِراســتى، ئــةو ثَيشــنيارة ئةبوايــة خبرايــة     مــن

دةنطدانــةوة، ئةطةرضــى مــن لةطةَليــدانيم، بــةاَلم نةصــى ثِرؤذةكــة كــة هــاتووة، بةِراســتى زؤر بةشــَيوةيةكى  
ن دادةنَيـى، ئـةبَى شـتَيك    ئيقتيصادى بة شَيوةيةكى علمى داِرَيذراوة، تؤ دامية كـة ثَيشـنيار دةكـةى كـة قـانو     

بكةى كة ئيدامةى هةبَى، مةسةلةى كرَيضى شتَيكى موزمينـة، يـةعنى هةميشـة سـةرمايةت دةوَى، ئةمسـاَل      
بابَلَيني نسبةى كرَيضى يان دةخلـى مةحـدود، ثـةجنا هـةزارمان هةيـة، دَيتـة ضـ ، ئةضـيتةوة ضـ  و ثَيـنج،           

ردةوامى هةميشـة ثَيويســتت بـة ميزانيةيةكــة،   يـةعنى بـةزر و نزمــى ئـةكات، يــةعنى ئةمـة شــتَيكة بـة بــة     
ميزانيةش نابَى مةعدوم بَى نابَى لةناوبضَى، هةميشة ئةبَى بطةِرَيتةوة، لةبةر ئةوة من ئةوةى كة لة نةصى 
ثِرؤذةكةى حكومةت بينم بة ِراستى، هـةتا مـودةى بيسـت و ثَيـنج سـاَلةكة كـة حيسـاب كـراوة بـة تةقـدير،           

مةترى كـة تةقـدير دةكـةى لـة دةورى ضـ  بـؤ ضـ  و ثَيـنج هـةزار دؤالرة،           75بؤ  71نزيكةى شوقةيةكى 
ــن      ــة م ــذراوة، بؤي ــادى داِرَي ــى ئيقتيص ــى بةشــَيوةيةكى ديراس ــَيوةيةكى علم يــةعنى هــةمووى بةِراســتى بةش

 .بةِراستى تةئيدى ِرةئيةكةى حكومةت دةكةم، هيوادارم دةستكارى نةكرَيت، زؤر سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/اعي ئةرسةالن بايز اع.بةِرَيز د

 .ثةميان خان فةرموو
 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالر ن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى %11من تةئيدى ئةو ِرةئية دةكةم كة كاو عدنان و هةنـدَى لـة بـرادةران تةئيـديان كـرد، ئـةوةى كـة لـة         

م ثِرؤذةيـة لـة ئةسـاس هـةدةف لَيـى، كـة تـؤ        ساَل، بؤ؟، لةبةر ئةوةى يةكةم، ئـة  11دةخلةكة بَى، بؤ ماوةى 
وةختَيك ثِرؤذةيةو دادةِرَيذى ئةبَى بزانـى هـةدةف لـة ثِرؤذةكـة ضـية؟،  هـةدةف لةمـة يةكـةم بـؤ دةعمـى           
خةَلكى كةم دةرامةتة، بة موةزةف و بة هاوواَلتيانةوة، دووةم، بؤ ئةوةية كـة قـةيرانى نيشـتةجَى بـوون لـة      

َينى، كة هةم ئةركى حكومةتة ئـةو قةيرانـة كؤتـايى ثـَى بَينـَى، هـةم مـافى        هةرَيمى كوردستان كؤتايى ثَى ب
هاوواَلتيانيشة كة بةركةوتـةى خؤيـان لـةو خَيـرو بَيـرةى هةيـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان لـة نيشـتةجَيبوون            
سوودى َ  وةربطرن، ئةوةى كة ئةمَينَيتةوة كة ضؤن تةقديرى ئةوة بكرَيـت، يـان كـة ضـؤن بـَى كـة دةخلـى        

نية، ياخود موةزةف نية، ئَيمة كؤمةَلَيك ياساى ترمان هةية، كة ديسانةوة ئةوانةى كة دةخليان ديـارى   ديار
كراو نيةو  موةزةف نني ثَيى تةقدير دةكرَيت، بة منوونة لة ياساى بارى كةسَيتى، لةكاتى جيابوونةوة، ئةو 

خلةكةى دةكرَيت بؤ ئـةوةى مـارةيى   ثياوةى كة لة ذنةكةى جيا ئةبَيتةوة و موةزةف نية، ضؤن تةقديرى دة
َ  دةربكرَيـت، كــة ئةمانــة هـةمووى كؤمــةَلَيك حيســاباتى ئاسـانة، حكومــةت دةتــوانَى بؤخـؤى ِرَيكــى خبــات،     
شةرت نية ئةمانة بكةين بةكؤَل بةسةر خؤمانةوة، دووةم، بؤ ئةوةى كةقسـة لةسـةر ئةمـة دةكرَيـت، ئـةبَى      

 11تؤ ئيلتيزامَيـك لةسـةر كةسـَيك دروسـت دةكـةى بـؤ مـاوةى         ماف و ئةرو هاوشانى يةكرت بن، كاتَيك كة
ساَل بيداتةوة، ئةمة هةم ئيلتيزامى خؤيةتى بةرامبةر بة هةرَيمى كوردسـتان، بةرامبـةر بـة حكومـةت كـة      
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ساَل، هةم ئةو مةترسةيى كة كاو اعاعيليش هةيةتى بؤ ئةم ثِرؤذةيةى لةناو  11ثارة دةداتةوة بؤ ماوةى 
، بةشَيك لة ثارةكة ئةطَيِرَيتةوة ئةمة بؤ ئيدامـة دانيشـة جـارَيكى تـر بـؤ ثِرؤذةكـة، لةبـةر        ساَل 11بضَى لة 

 .ساَل بَى 11ى دةخ  و بؤ ماوةى %11ئةوة من تةئيدى ئةوة دةكةم كة لة 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عمر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي
هةموو ياسايةو كة دةردةكرَيت موشـةريع نيـةتَيكى هةيـة لـة دةركردنـى و هةدةفيشـى هةيـة لـة تـةحقيق          
كردنــى ئــةو ياســاية، ئاشــكراية بــة وازحــى لــةم ياســاية نيــةتى موشــةريع ئةوةيــة كــة وةحــةداتى ســةكةنى،  

ة بكات كة مسـتةواى دةخليـان نزمـة، ض    ئةزمةى سةكةن نةهَيَلَى، هةدةفيشى ئةوةية كة هاوكارى ئةو كةسان
هاوواَلتى بن، ض فةرمانبةران بن، كـة هـةردووكيان هـةر هـاوواَلتى واَلتةكـةن، ئةطـةر بَيتـو ئةمـة جَيبـةجَى          

هةر نسبةتَيكى بؤ ثَينج ساَل بدرَيت، دوايى كؤتايى ثَى بَى، وةكو كـاو اعاعيـ    % 5يان % 11بكرَيت كة لة 
وةى مــةدعوم بــَى، مةعــدوم ئــةبَى، مــةفروزة ئــةم ثِرؤذةيــة بــؤ بــةردةوامى طــوتى ئــةم ثرؤذةيــة لــةباتى ئــة

خزمةتةكةى كة ثَيشكةشى دةكان دةعمى ماددى بكرَيت، ئةطةر دةعمـى مـاددى نـةكرَيت، ميزانيـةى نـةبَى،      
ثــارةى بــؤ تةخســي  نــةكرَيت، ئــةم ثِرؤذةيــة يــةو وةجبــة بــةردةوام دةبــَى، يــةو كــةرةت ئــةتوانَى ضــةند  

ت بكات، لة بانك ثارةى نامَينَيت و هيضى بةدةستةوة نامَينَيت، ثِرؤذةكـة ناكرَيـت، ِراسـتة    وةحدةيةو دروس
ميزانيةى عام غةسبة لةسةرى ميزانية سااَلنة ثارة بـؤ ئـةم ثِرؤذةيـة تةخسـي  بكـات، بـةاَلم خـؤ هـةر لـة          

ةيـة، ئاسايشـت   واَلتةكةى ئَيمة تـةنيا ئـةم ثـِرؤذة وةحـدة سـةكةنيانةمان نيـة، تةربيـةت هةيـة، سـةحةت ه         
هةية،  خةدةماتى ترت هةيـة، رَيطـاو بـان هةيـة هـةمووى ثَيويسـتى بةوةيـة كـة لـة ميزانيـةى عـام سـااَلنة             
ميزانيةى بؤ تةخسي  بكرَيت، وة بة تةئكيديشةوة سااَلنة هةرَيمى كوردستان و هةموو شوَينةكانى تر، لـة  

ــاترى ثيَ    ــات، خــةدةماتى زي ــةدةدى زيــاد دةك ــات و ع ــِرى   نفــوس زيــاد دةك ــتة ب ــةوة ثَيويس ــةر ئ ــتة،  لةب ويس
ميزانيةكان بؤ هةموو بةشـة خزمةتطوزاريـةكان سـااَلنة زيـاد بكـات، كـة سـااَلنة زيـادى كـرد بـة تةئكيـدةوة            
وةحــدةى ســةكةنى، يةكــةى نيشــتةجَي، لــة داواكردنــى زيــاد كردندايــة، ضــونكة هــةمووكات، هــةموو ســاَلَيك 

سةرطريى زياد دةكات، ذمارةى دروست بوونى خَيزان زياد دةكـات،  ذمارةى دانيشتوان زياد دةكات، ذمارةى هاو
ثَيويستى بة يةكةيـةكى نيشـتةجَى هةيـة، لةطـةَل ئـةم زيادبوونـةش زيـاد بـوونى فـةقريى مـوةزةفى دةخـ             
مةحدوديش هةر زياد دةكات، ئةطةر بَيتو ئةم ثِرؤذةية دةعمَيكى ماددى لة ثشـتةوة نـةبَى، ئـةو ثـارةى كـة      

خسي  دةكرَيت، ئةو قيستانةى كة داويةتى وةكو قـةرز بـؤى نةطةِرَيتـةوة، بؤيـةو كـةرةت      ميزانية بؤى تة
ئةتوانَى وةحةدةى سـةكةنى و خـةدةمات ثَيشـكةش بـة هاوواَلتيـان بكـات، دواتـر ئـةم ثِرؤذةيـة بـة فةشـةل            

افـةى كـة   كؤتايى ثَى دَيت، خوانةخواستة، لةبةر ئةوة ثَيويستة وةكو ثِرؤذةكة خؤى ضـؤن هـاتووة، بـةو ئيز   
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لةسةرى كرا بة نيسبةتى ئةسبةقيةت و ئةقدةميةت كؤتايى ثَى بَيت و خبرَيتة دةنطدانـةوة، ثَيموايـة ئةمـة    
 .زياتر لة خزمةتى كؤمةاَلنى خةَلك داية، سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو سةرهةنط فةرموو

 
 

 :ج حممدبةِرَيز سةرهةنط فر
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

ئاشــكراية الى هــةموومان يــةكَى لــة موشــكيلة طــةورةكانى ئــةمِرؤى خــةَلك مةســةلةى نيشــتةجَيبوونة، زؤر  
تةبيعية ئَيمة لةم ثةرلةمانة لة ئَيستاكة ئةم ياساية دةردةكةين بةنيسبةتَيك ئةم ياساية تةسهينتى تيا بَى 

سـاَل،   11بـةو نيسـبةتة لـةماوةى    % 11وة دةكـةم كـة لـة    كة هاوكارى خةَلك بكات، بؤيـة مـن ثشـتيوانى ئـة    
ئةكرَيت ئَيمة لة مةرحةلةى يةكةم نيسبةتَيكى زؤر لةنيشـتةجَيبوونى هاوواَلتيـان دابـةزَينَى، ئةطـةر ئةمـة      
بوو، ئَيمة ئامارمان هةية، وةزارةتى تةختيتيمان هةية، ئةوكاتة ئةتوانَى بةرضاو روونى بدات بة ثةرلةمان، 

توانَى ثةرلةمان دةستكارى ئةو نيسبةتة بكـات، ئـةو تةناسـبة بطؤِرَيـت بـة تـةواوى، بـةاَلم ئَيسـتا         ئةوكاتة ئة
تواناسازى الوامنـان هةيـة، توانـا سـازى طـةجنامنان هةيـة، ئـةوةش ثارةيـةكى بـؤ تـةرخان نـةكراوة مةطـةر؟،             

بلـةغَيكى بـؤ تـةرخان    مةسةلةن خوَيندنى بةاَلمشان هةيـة، بـةخؤِرايى ئـةخوَينن لـة الى ئَيمـة، ئةمـةش مة      
نــةكراوة، مةســةلةن لــة بودجــة؟، ئــةى بودجــة ضــية ئةطــةر مةبلــةغَيكى بــاش بــؤ ئــةم مةوزوعــة تــةرخان  
نةكرَيت؟، بؤية هةقة لـةم مةرحةلـة تةسـهينتَيكى زيـاتر بكرَيـت بـؤ ئـةوةى ئـةو نيسـبةتة زؤرةى كـة بـَى            

 .داهاتوو دةستكارى بكرَيت، سوثاسخانووى و بَى جَيطةيى هةية، دابةزَيندرَيت، بةاَلم ئةكرَيت لة 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد ا د سليم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة هةموومان لةطةَل ئةوةين ئةوةى بكرَيت تةسهينت تةقديم بة خةَلكى كةم دةرامةت بكرَيـت، وابـزامن   

و ئةندامــة بةِرَيزانــة هــةموويان ســةد دةر ســةد لةطــةَل ئــةو بؤضــوونةن، بــةاَلم ئَيمــة ئَيســتا لةبــةر دةم   ئــة
ثرؤسةيةكني دةمانةوَى بةردةوامى ثَى بدةين، بةردةواميةكة ئةوةية كة ئاليةتةكة دروست بَى و سةحى بَى 

ردةوام بـَى، ئةمـة يـةو، دوو،    و تةندروست بَى، ئةطةر ئاليةتةكة دروست نةبَى مـومكني نينـة ئـةو كـارة بـة     
ئةطةر ئَيمة بَيني تةماشاى ماددةى دوو كة ثَيش ئَيستا موناقةشةمان كرد، ماددةى دوو لة فةقـةرةى ضـوار،   

باشـة ئَيسـتا خـةَلك هةيـة كـةم دةرامةتـة بـة هـةزاران         ( ان اليكون مستفيدًا من سلفة عقارية مقدمة)دةَلَى 
سـولفةى عـةقارى وةرطرتبَيـت، طونـاهى ضـية ئـةو موسـتةفيد         خةَلك سولفةى عـةقارى وةرطرتـووة، ئةطـةر   
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نةبَيت لةو دابةزينة، ئةمة ئيشكالَيك بؤ ئَيمة دروست دةكات، ئةمِرؤ لة كوردستان بةهـةزارن خـةَلك هةيـة    
دةخلى مةحدودة، هةذارة، بةاَلم سولفةى عةقارى وةرطرتـووة، بـةثَيى ئـةم ياسـاية ئـةم كابرايـة موسـتةفيد        

ة ئَيستا ئَيمة باسى دةكةين، لةبةر ئةوة منيش لةطةَل ئةوةم ياساية كة وةكو خـؤى مبَينَيـت،   نابَيت لةوةى ك
 .بؤ ئةوةى بتوانني بةردةوامى بةو كارة بدةين، زؤر سوثاس

 
 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
ةئيةو هةية دةَلَى ثِرؤذةكة لةو بارةيـة وةكـو   موناقةشة زؤر كرا، دوو لةم ال، دوو لةوال قسةى خؤيان كرد، ِر

سـاَل، بؤيـة ئَيمـة     11لـة يارمةتيةكـةى برِبدرَيـت بـؤ مـاوةى      % 11خؤى بِروات، ثَيشنيارَيكيش هةيـة دةَلـَى   
لـة يارمةتيةكـةى مانطانـةى برِبدرَيـت بـؤ مـاوةى       % 11ئَيستا ئةوةى ئةخري دةخةينة دةنطةوة، كَى دةَلَى لـة  

َيى عةفو بكرَيت، كَى لةطةَل ئةوةداية دةستى بةرز بكاتةوة تكاية؟، سـوثاس، كـَى دةَلـَى    ساَل، باقى ئيرت ل 11
 .وةكو خؤى بِروات، تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ثةرلةمانتارانى كوردستان، سياغةى ماددةكة بةم شَيوةية دةبَى
 :املادة الثالثة

 :غى الفقرة اواًل من املادة الرابعة من القانون وحيل حملها مايلىتل
تعلن وزارة االعمار واالسكان عن بيعيها الوحدات السكنية شقق ودور سكنية للمواطنني من ذوى الـدخل  : أواًل

ب  ضـوا االدارية وتنظـر يف الطلبـات وفـق    اادود وبدون دفع املقدمة ويقدم طلب الشراء اىل رؤساء الوحدات 
 .حتددها الوزارة بالتنسيق مع  ااافظات

 :تعدل الفقرة الثانية من املادة وتقرأ كالتى: ثانيًا
يسدد طالب التملك بدل شراء الشقة أو الدار السكنية اليت ترتب بذمته باقساط شهرية أو سنوية خالل مدة  

 .التزيد على مخس وعشرون سنة
 :  دامني عثمانبةِرَيز خلي  

 .رؤكى ثةرلةمانبةِرَيز سة
 :ماددةى سَييةم

 :بِرطةى يةكةمى ماددةى ضوارةمى ياساكة الدةبرَيت و ئةمةى خوارةوة جَيطةى دةطرَيتةوة
وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن فرؤشتنى يةكةكانى نيشـتةجَى كـردن خـانوو و شـوقةى     : يةكةم

ثَيشـةكى، داواكـارى كِرينةكـةش ثَيشـكةش بـة       نيشتةجَى بـؤ هاوواَلتيـانى كـةم دةرامـةت ِرادةطةيـةنَي بـةبىَ      
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سةرؤكى يةكـة ئيداريـةكان دةكرَيـت و داواكاريـةكان بـةثَيى ِرَيسـايةو كـة وةزارةت بـة هةماهـةنطى لةطـةَل           
 .ثارَيزطاكان دايدةِرَيذَيت، مامةَلةى لةطةَلدا دةكرَيت

 .دةخوَيندرَيتةوة بِرطةى دووةم لةماددةكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة: دووةم
داواكارى بة موَلك كردنةكة نرخى كِرينـى شـوقةكة يـان نرخـى كرَيـى خانووةكـة كـة دةكةوَيتـة سـةرى بـة           

 .ساَل زياتر نةبَى 25قيستى مانطانة يان سااَلنة لة ماوةيةكدا دةداتةوة كة لة 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

اية دةستى بةرز بكاتةوة؟، ثةجناو سَى كةس لةطةَلداية، كَى لةطةَلدانية تكاية دةسـتى بـةرز   كَى لةطةَلداية تك
كةس لةطةَلدانية، كةواتة بةزؤرينةى دةنط ئةو ماددةية ثةسةند كـرا، بـِرؤن بـؤ ماددةيـةكى      11بكاتةوة؟، 

 .تر
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة الرابعة

كون أصل املادة اخلامسة من القانون فقرة اواًل هلا وتضاف اليها ثالث فقرات بتسلسالت ثانيًا و ثالثًا و رابعًا و ت
 :كالتي
نــاء يزانيــة العامــة لالقلــيم لتــأمني بالعــراق مبلغــًا ســنويًا ضــمن امل-قلــيم كوردســتانا ختصــص حكومــة: ثانيــًا

 .الوحدات السكنية تنفيذًا الحكام هذا القانون
خصصـة  املسكان يف وزارة االعمار واالسـكان و تـودع فيـه سـنويًا املبـالغ      السس صندوق بأسم صندوق اؤت: الثًاث

 .ناء الوحدات السكنيةلالقليم لدميومة بضمن امليزانية العامة 
يف من املبالغ وفق ما هو منصوص عليه يف املادة الرابعـة ثانيـًا مـن هـذا القـانون       تودع مايتم اسرتجاعه: رابعًا

 .هصندوق اعال
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .تكاية بة كورديةكةشى خبوَيننةوة
 :  دامني عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةسَلى ماددةى ثَينجةمى ياساكة دةبَيتة بِرطةى يةكةمى ياساكة و سَى بِرطةى ديكةبـة زجنريةكـانى دووةم و   

 .سَييةم و ضوارةم بؤى زياد دةكرَيت وةو ئةمةى خوارةوة
بؤ جَيبةجَى كردنـى حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتانى عـرياق بِرَيـك ثـارةى           : دووةم

 .سااَلنة لة بودجةى طشتى هةرَيم دادةنَيت بؤ دابني كردنى بنيات نانى يةكةكانى نيشتةجَى بوون
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ــردن    لــةوةزارةتى ئاوة: ســَييةم  دانكردنــةوةو نيشــتةجَى كردنــدا ســندوقَيك بــةناوى ســندوقى نيشــتةجَى ك
دادةمةزرَيت و سااَلنة ئةو بِرة ثارةيةى تَيدا دادةندرَيت كة لة بودجةى طشتى هةرَيمدا بؤ بـةردةوام بـوونى   

 .يةكةكانى نيشتةجَى بوون تةرخان دةكرَيت
ةقى ماددةى ضوارةم دووةمى ئةم ياسـاية بـة سـندوقى    ئةو بِرة ثارانةى كة وةردةطريَيتةوة بةثَيى د: ضوارةم

 .ناوبراوى سةرةوة دةسثَيردرَين
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابى وةزير ِرةئى جةنابت
 : وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةركؤى ثةرلةمان
 .دام كة خوَيندرايةوة، سوثاس بةَلَى، من لةطةَل ئةو دةقة

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .فةرموو كاو عةونى

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة ليذنةى هاوبةش بـة باشـى دةزانـني سـياغةكة بـؤ تةسةلسـو  ماددةكـة دةسـتكارى َ  بكرَيـت، ضـونكة           
تكـون  )ى مةبلةغ ثَيش ئةوةية كة وةزارةتى دارايى ئةم بابةتة تةموي  بكات، واتة بةو شـكلة دةبـىَ  تةخسيس

فقـرة ثانيـًا هلـا وتضـاف اليهـا ثـالث فقـرات بتسلسـالت اواًل وثالثـًا ورابعـًا           الاصل املـادة اخلامسـة مـن القـانون     
 .ئةوانى تر وةكو خؤى دةمَينَيتةوة، زؤر سوثاس( وكاالتي

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/رسةالن بايز اعاعي ئة.بةِرَيز د
ئَيستا ماددةى ضوارةم خوَيندرايةوة، كَى دةيةوَى لةسـةر ئـةو ماددةيـة قسـة بكـات نـاوى بنووسـَيت، ثـةميان         
عزالدين، هاذة سليمان، بةفرين، خورشـيد ا ـد، كـاوة حممـدامني، شـظان ا ـد، عبـدالر ن حسـني، دلَيـر          

 .برايانة دةيانةوَى قسة بكةن، فةرموو ثةميان خان ا د، ئةم خوشك و.حممود، د
 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالر ن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ......ئةم ماددةية لةبةر ئةوةى تايبةتة بة 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .نوقتةى نيزاميت هةية؟ ببورة ثةميان خان فةرموو

 :ز ثةميان عزالدين عبدالر نبةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ــَلى         ــابَلَيني ئةس ــة، ب ــةوةى ك ــؤ ئ ــةغَيك ب ــى مةبل ــي  كردن ــة تةخس ــة ب ــةوةى تايبةت ــةر ئ ــة لةب ــةم ماددةي ئ
مةوزوعةكــة ئةمةيــة، ئــةم مةبلةغــة كــة تةخســي  دةكرَيــت ئــةوة طرنطــة ئــةو ماددةيــة دابِرَيــذرَيت، يــان   

ببَيتة مايةى جَيبةجَى كردنى ثِرؤذةكة، بةتايبةتى كة ئَيمة لة بودجةى سـاَلى   زةمانةت بكرَيت، كة بةفعلى
ئةزانني تةخسيسى فةقةرةيةو هةبوو، مادةيةو هـةبوو بـؤ ثـِرؤذةى وةبـةرهَينان، بةشـَيك ئـةبَيت        2111

ة لةو، ديسانةوة دروست كردنى وةحةداتى سةكةنيية، بؤية ئةبَى بـابَلَيني دذ بـة يةكيـةو يـاخود ئـةوةى كـ      
تةخسي  كـراوة نةبَيتةمايـةى بـةتاَل كردنـةوةى ئةمـة، يـان ئةمـةى كـة دةكرَيـت كـة تةخسـي  دةكرَيـت             
لةمةودوا سااَلنة، ثِرؤذةى وةبةرهَينانةكة ضـى َ  دَيـت، لةبـةر ئـةوة مـةفروزة ئـةو ماددةيـة تؤزَيـك ِرؤشـن          

و بارةيــةوة، بةنيســبةتى بكاتــةوة، لــةكاتى موناقةشــة كردنــى بودجــة ِرووبــةِرووى كَيشــةيةو نةبينــةوة لــة  
سَيهةمةوة كة باسى سندوقَيك ئةكات، دروسـت كردنـى سـندوقَيك بـةناوى ئيسـكان، ئَيمـة ديسـان لـة ثـِرؤذة          
ياساى بودجة كة موناقةشةمان كرد لة موناقةشة كردنيا، بِريارماندا بة زؤرينـةى دةنـط سـندوقى تـةدوير     

ثِرؤذة جَيبـةجَى نـةكراوةكان ئةمَينَيتـةوة، خبرَيتـة     دروست بكرَيت، بؤ ئةوةى ئةو ثارانةى كة لة تةدويرى 
ــة            ــة ل ــةن، ئَيم ــةر بك ــى لةس ــاتوو ئيش ــاَلى داه ــة س ــوانن ل ــدارةكان بت ــة ثةيوةندي ــا وةزارةت ــندوقة ت ــةو س ئ
بةدواداضوونَيكمان بؤ الى بةِرَيز وةزيرى دارايى ومتان ئةو سندوقة ئايا دروست بووة يان دروسـت نـةبووة؟   

ى بة ئَيمةى ِراطةياند كة تةئسي  كردنى سةندوق ثَيويستى بة قانونة، ئَيمـة نـاتوانني   بةِرَيز وةزيرى داراي
بةبَى دةركردنى ئةو قانونة سندوقَيك دروست بكةين، لَيرة ئَيمة دَيينةوة بةر دةمى ئـةو ثرسـيارة، كةواتـة    

، لةبـةر ئـةوةى   ئةو سندوقى تةدويرةى كة بَلَيى دةنطمـان لةسـةرى داوة، بـؤ خؤشـى دةنطمـان لةسـةرى داوة      
قانونَيكى ثَى دةرنةضووة، لة كؤَل خؤمان كردؤتةوة وتوومانة سندوقَيك دروسـت ببـَى، بـةاَلم باسـى ئـةوةى      
كرد كة حيسابَيكى كردؤتةوة، حيسابى بانكيى بؤ ئةوةى ثارةى تةدويرى تـَى بضـَيت، لةبـةر ئـةوةى لةمـةدا      

ةِرووى ليذنةى ياسـايى ئةبَيتـةوة، ئةطـةر تةئسيسـى     ئَيمة دةبَي لةسةرى ِرابوةستني، ئةطةر ثرسيارةكة ِرووب
سندوقَيك ثَيويستى بة دةركردنى ياسايةكى تايبةت هةية، زةرورةتـى لَيـرةدا ضـية؟، ئةطـةر واش نيـة لَيـرة       
فورسةتَيكى تـر دروسـت ئـةكات بـؤ ئـةوةى موسـائةلةى وةزيـرى ماليـة بكـةين بؤضـى ئـةو سـندوقةى تـرى              

ة لةسةرى ِرابوةستني بزانني ئةطةرى دروست كردنى هةية يان نيـةتى،  دروست نةكردووة، بؤية ئةو سندوق
 .ئةطةر نية بة موعالةجةيةكى تر موعالةجةى بكةين، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .هاذة خان فةرموو

 :مصطفىبةِرَيز هاذة سليمان 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

م تةنها لةسةر مةسةلةى تةخسي  كردنةكةية، بةِراستى مةسةلةى تةخسيسةكة زؤر طرنطـة  منيش تَيبيني
بؤ ثِرؤذةيـةكى وةهـا، تةخسيسـةكة لَيـرة زؤر بـةِروونى دانـةنراوة، بـؤ منوونـة، كـَى ئـةو ثارةيـة تةخسـي              

ئةساسـَيك   ، ضـ  و نـؤ مليـار دينـار تـةرخانكرابوو، لةسـةر ض       2111دةكات؟ ئَيمة ِراستة لة ميزانيةى ساَلى 
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ئةو مةبلةغة تةرخان دةكرَيت، من ثَيم باشة لة ياساكة ئاماذة بةو بكرَيت، كة ئةو اليةنة ثةيوةنديدارانةى 
كـــة تةخسيســـى مةبلةغةكـــة دةكـــةن، بـــؤ منوونـــة، وةزارةتـــى شـــارةوانية، وةزارةتـــى ماليةيـــة، وةزارةتـــى  

تانة داتايان لة الية، بؤ منوونة، لـة هـةولَير   ئاوةدانكردنةوةية، ئةو وةزارةتانة وةزارةتى مةعنني، ئةو وةزارة
ضةند شـوقة ثَيويسـتة؟، كولفةكـةى ضـةندة؟، ئـةوة بـة تةقـدير دابنـدرَيت، ئـةو وةزارةتانـة موكةلـةف بـن             
بةوةى كة تةخسيسى ئةو مةبلةغة بكةين، لة ياساكةدا بة بِرطةيةو بَيت كة كَين ئةو وةزارةتة مةعنيانةى 

ى ئةو مةبلةغة، بؤ ئةوةى بتوانني بة ئاسانى مةبلةغةكة لةبـةر دةسـتمان   كة موكةلةفن بة تةخسي  كردن
 .بَى لةكاتى تةخسي  كردندا لة ميزانيةش، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .بةفرين خان فةرموو

 
 :بةِرَيز بةفرين حسني حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كردنى ئـةو طوذمـة ثارةيـةى كـة سـااَلنة لـة بودجـة ديـارى دةكرَيـت، تـاوةكو ئَيمـة نـةزانني              ديارة بؤ ديارى

ثَيويستى دانيشتوانى هةرَيم لة هاوواَلتيانى كةم دةرامةت ضةندة، سااَلنةش ثَيويستمان بـة دروسـت كردنـى    
ارى كردني بِرةكـةى  ضةند يةكةى نيشتةجَيبوون هةية، ئيرت ئَيمة ضؤن بتوانني سااَلنة طوذمةيةو بةبَى دي

ئَيمة دابنـَيني، يـةعنى حيسـابَيكى كراوةبـَى، بـةبَى ئـةوةى ئَيمـة بـزانني، ِرَيـذةى سـوودمةندان بـؤ دروسـت             
كردنى يةكةى نيشتةجَى بوون ضةندة؟ سااَلنةش ضـةند يةكـةى نيشـتةجَيبوومنان ثَيويسـتة؟ ئَيمـة هـةروا       

ت، بؤية من ثَيم باشة بِرى ثارةكة، طوذمةى ثارةكة، بِرَيكى كراوة دابنَيني و دواتر ثةخشان و تةخشان بكرَي
مليارمـان بـِرى لــة سـندوقى نيشـتةجَيبوون، بــؤ      49لـة بودجـةى طشـتى ديــارى بكرَيـت، ضـونكة ئَيمــة ثـار       

جَيكردنةوةى ئةم ياساية، ئَيستا ثارةكة مةوجودةو هَيشتا شتَيكيش دةست بـةكار نـةبووة، بؤيـة ثـَيم باشـة      
 .و بة كراوةيى نةهَيَلدرَيتةوة، زؤر سوثاسبِرةكةى ديارى بكرَيت 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .كاو خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد ا د سةليم
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

املـادة  )ندوقبة ِرةئى من ئةو خاَلة ثَيويستى بة ِرَيكخسنت هةية، لَيرة بةو شكلة دةبَى بـؤ تـةنزميى كـارى سـ    
يـةعنى  ( سس يف وزارة االسكان واالعمار صندوق بأسم صـندوق اسـكان ذوى الـدخل ااـدود    ؤت: ثالثًا: الرابعة

صندوق اسكان ذوى الدخل اادود وتودع فيـه سـنويًا املبـالغ املخصصـة للصـندوق مـن       )تةعريفةكة ديار بَى 
، مةسةلةن، ثةجنا مليار، شةسـت مليـار، سـةد مليـار     ئةم سندوقة سااَلنة ثارةيةكى زؤر دَيت( امليزانية العامة

يـدار  )ثَيويستى بة ئيـدارة هةيـة، بـؤ ئيـدارة كردنـى ئـةم سـندوقة، دةبـَى ئامـاذةى ثـَى بـدةن لـة ياسـايةكة              
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دةبَيـت ئةجنومـةني وةزيـران ئاطـاي لـة      ( املصادق عليها جملس الوزراء تقرتحها الوزارة املعنية بأليةالصندوق 
قة بَيـت، ضـؤن ئيـدارة دةكرَيـت؟ ضـؤن ثارةكـة سـةرف دةكرَيـت؟ ثَيويسـتة ئةجنومـةني           ئيدارةي ئةو صندو

ــةني          ــةِرَيطاي ئةجنوم ــش ل ــي داراي ــات، وةزارةت ــندوق بك ــدارةي ص ــةتي ئي ــةر ئالي ــادةقة لةس ــران موص وةزي
من  حيتف  الصندوق باملبالغ املتبقية: خامسَا)وةزيرانةوة بةشدار دةبَيت لة موصادةقة كردني ئةو ئاليةتة، 

 3مليار لة ئةمساَلدا تةخصـيب كـراوة، ئيحتيمالـة     51تا  49ئيحتيمالة ( التخصيصات السنوية املرصود هلا
حيــتف  الصــندوق باملبــالغ املتبقيــة مــن  ) مليــاري ســةرف بكرَيــت، باقيةكــةي دةبَيــت مبَينَيــت لــة صــندوق، 

 ( التخصيصات السنوية املرصود هلا
اط املسـتحقة علـى املسـتفيدين يف صـندوق اإلسـكان لدميومـة بنـاء        سـ قتودع مايتم اسـرتجاعه مـن اال  : سادسًا)

ثَيشنيار دةكةم ئةو خاآلنة بةنيسبةت صندوق زياد بكرَيت، ضونكة كاري صندوق كـاري  ، (الوحدات السكنية
 .ئَيمة كة دةبَيت، ئاليةتي ئيشكردنةكةي ديار بَيـت، زؤر سوثاس

 :ؤكى ثةرلةمانجَيطرى سةر/ ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، كاو كاوة فةرموو

 :بةِرَيز كاوة حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل تا ِرادةيةو كاو خورشيد قسةكاني مين باس كرد، بةس بؤ تةئكيد كردنةوة لة هةندَي خاَلي دةمةوَي 
بِرة ثـارةي كـة سـاآلنة بـؤي     قسة بكةم، ثِرؤذةي نيشتةجَيبوون ثِرؤذةيةكي بةردةوامةوةو درَيذخايةنة، ئةو 

ئةو بـِرة ثـارةي كـة بـؤي دانـرا       2111تةرخان دةكرَيت، بةقةناعةمت لةوانةية مةسةلةن بؤ منوونة لةساَلي 
هةمووي سةرف نةكراوة، صندوقي خؤشي هةية كة ئةو ثارةية لةو صـندوقة دادةنـدرَيت، حةقـة ئَيمـة بـة      

ار بكةين، كة ئةو بِرة ثـارةي كـة تـةرخان دةكرَيـت،     فةقةرةيةو ئيلزامي حكومةت يان وةزارةتي ثةيوةنديد
ئةو قستانةي كة بؤي دَيتةوة، لـةو ميزانيـةوة و سـاآلنةش كـة قيسـتةكاني دَيتـة سـةر دةسـتكاري نـةكرَيت،          
يةعين هيض دةسةآلتَيك تواناي سةحب كردني نةبَيت لةو صندوقة بؤ ئةوةي وةزارةت بتوانَيت ئةو ثننةي 

ني خانووي نيشتةجَيبوون بـؤ كةمدةرامـةت و هـةذاران بتوانَيـت لَيـي بـةردةوام       كة هةيةتي بؤ دروست كرد
بَيت لة ثارةكةدا، بةآلم ئةطةر هاتو ِرؤذَيك لةِرؤذان اليةنَيكي دةسةآلت لةسةرووي وةزارةتـةوة ثارةكـةي لـَي    

ثننةكـةي   سةحب كرد، بؤ وةزعَيكي تر بؤ ضارةسةر كردني كَيشةيةكي تر  لةوانةية ئةو كاتـة وةزارةت لـة  
خؤي لةو ثرؤذة درَيذخايةنانـة نـةتوانَيت ئـةو ئةزمةيـةي كـة ئَيسـتاكة ئَيمـة هةمانـةو دةمانـةوَيت حـةلي           
بكةين، لةوانةية خةلةلي تَي بكةوَيت وتووشي ئيشـكاليةت بـني، بؤيـة سـاآلنة ئـةو بـِرة ثـارةي كـة تـةرخان          

تةصـديقي بودجـة كـراو ئـةو      2مـانطي  ئةطـةر   2111دةكرَيت لةو صندوقة مبَينَيتةوة، مةسةلةن ئةمساَل 
ثارةي بؤ تةرخان كرا، ثَيم وانية هةمووي سةرف كرابَيت، بةحوكمي ئةوةي كة ثَيويسيت بة تةندةر هةيةو 
بة جَيطاو ِرَيطا و قسة كـردن لةطـةَل ثارَيزطاكـان وناحيـةكان و قةزاكانـدا هةيـة، بؤيـة ثـارةي لـَي ماوةتـةوة،           

ش دَيتة سةري حةقة هةر لـةو صـندوقة مبَينَيتـةوة    2112و ثارةي كة لة كةواتة با دةستكاري نةكرَيت، ئة
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تا ئةوان بتوانن لة ثرؤذةي دريذخايةن سةريف بكةن، تا خزمةتي خةَلكي كةمدةرامـةت و هـةذار بكـةن، زؤر    
 .سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان / ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .زؤر سوثاس، كاو شظان فةرموو

 :شظان ا د عبدالقادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بِرطةي دووةم و سَييةم، من ثَيم باشة كة دةمـج بكرَيـت، ضـونكة هـةدةيف جَيبـةجَيكردني حوكمـةكاني ئـةم        
بؤ جَيبةجَي كردني حوكمـةكاني ئـةم   ) ياساية لة بِرطةي يةكةم و دووةم دةكرَيت دةمج بكرَيت بةم شَيوةية

مي كوردستان بِرَيك ثارةي ساآلنة لةبودجةي طشـيت هـةرَيم دادةنَيـت لـة صـندوقَيك      ياساية حكومةتي هةرَي
لة وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشـتةجَيكردن دادةمـةزرَيت، بـةو شـَيوةية     (صندوقي نيشتةجَيكردن)بةناوي 

ات، ضونكة دةمج بكرَيت، لةجياتي ئةم دوو بِرطةية بكرَيت بة يةو بِرطة، ضونكة ثَيويست بة دوو بِرطة ناك
ئــةو ثارةيــة بــؤ ئــةو صــندوقةية، وة صــندوقةكةش هةيــة ئةمــة ئةطــةر ياساشــي بــؤ دةرنةضــووبَيت ئــةوة    
تةعامول هةر لةطةَل صندوقةكة كراوة، ثَيشرت هةر هةبووة، بِرطةي ضوارةم، كة ئةطةر دةسـتكاري كـرا ئـةو    

ت، هةروةها ئةوةي كـة ثَيشـووتر لـةم    من داوا دةكةم كة ئةوةي بؤ زياد بكرَي: كاتة دةبَيت بة بِرطةي سَييةم
صندوقة لة دةستةي وةبةرهَينان دراوة بةخةَلك ئةو ثارةش هةر تةدوير بكرَيت بؤ ناو ئةم صندوقة، نةو 

 .ئةم ثارةية بَيت بةتةنها، ئةوةي كة ئَيستا داوامان كردووة تةدوير بكرَيت بؤ ئةم صندوقة، زؤر سوثاس
 :َيطرى سةرؤكى ثةرلةمانج/ ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو عبدالر ن، فةرموو
 :بةِرَيز عبدالر ن حسني ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قسةكاني من كران، زؤر سوثاس

 : جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د
 .سوثاس، كاو دلَير، فةرموو

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة

لةماددةي ضوارةم كة دةَلَيت، ئةصَلي ماددةي ثَينجةمي ياساكة دةبَيتة بِرطةي يةكةمي ياساكة، بِرطةي تـري  
زجنريةي دووةم و سَييةم و ضوارةمي بـؤ زيـاد دةكرَيـت، مـن لـةالي خـؤم بـةم شـَيوةية ِرَيكـم خسـتووةتةوة،           

يـةو لـة بِرطـةكان دابنـدرَيت، ئـةم سـَي بِرطةيـةي كـة         ئةصَلي ماددةكة كة هةية، ثَيويست ناكـات وةكـو بِرطة  
) دانراوة ثَيويستة بكرَيت بـة يةكـةم و دووةم و سـَييةم، لةبـةر ئـةوةي ئةصـَلي ماددةكـة خـؤي ئـةَلَيت ضـي          

ئــةَلَيت وةزارةتــي دارايــي ثــارةي ثَيويســت بــؤ بنياتنــاني شــوقةو خانووةكــاني نيشــتةجَيبوون بــؤ وةزارةتــي  
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كةواتة لَيرةدا لة بِرطةي دووةم واي لَيهاتووة لة ماددةكةدا ( َيكردن  تةرخان دةكاتئاوةدانكردنةوةو نيشتةج
لةاليةن ليذنةي هاوبةشةوة كة من دةَلَيم ببَيت بةيةكةم، دووةم، سـَييةم، خـؤي نةصـةكةي تةقريبـةن ئـةو      

حوكمـةكاني ئـةم    بـؤ جَيبـةجَيكردني  )ماناية دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوة ئةو بِرطةية زيادةية هةر ئةوة بةسة، 
ياساية حكومةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق بِرَيك ثـارةي سـاآلنة لـة بودجـةي طشـيت هـةرَيم دادةنَيـت بـؤ         

ئةمــة ئــةوة بةنيســبةت ئــةوةي كــة ليذنــةي هاوبــةش   (دابــني كردنــي بنياتنــاني يةكــةكاني نيشــتةجَيبوون 
ــيويةتي ثَيــي دةَلــَين بِرطــةي ســَييةم     لــةوةزارةتي )طــةي دووةم، ئــةَلَيت  كــةالي مــن دةبَيــت بــة برِ   : نووس

ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردندا صندوقَيك بةناوي صندوقي نيشتةجَيكردن دادةمةزرَيت، ساآلنة ئةو بِرة 
ثارةيــةي تَيــدا دادةنــدرَيت كــة لةبودجــةي طشــيت هةرَيمــدا بــؤ بــةردةوام بــووني بنياتنــاني يةكــةكاني            

ةدا هــةموو ســاَلَيك بِرَيــك ثــارة دادةنــدرَيت بــؤ ثاَلثشــيت  لةياســاي بودجــ( نيشــتةجَيبوون تــةرخان دةكرَيــت
ــي        ــةن وةزارةتـ ــة لةاليـ ــةيان كـ ــةم بةشـ ــة ئـ ــتةجَيوون ئةمـ ــندوقي نيشـ ــا صـ ــتةجَيوون، جـ ــندوقي نيشـ صـ
ئاوةدانكردنــةوةوة دروســت دةكرَيــت بــؤ خــةَلكي كةمدةرامةتــة، بــةآلم لةهــةمان كاتيشــدا بةشــَيكي تريشــي   

تا شوقةكان بة مواصةفاتَيكي تر دروست بكرَيت، لةبةر ئةوة بة ِرةئي ئةوةية كة دةدرَيت بؤ كةرتي تايبةت 
من ئةو بِرة ثارةي كة دادةندرَيت ساآلنة بؤ ثاَلثشيت صندوقي نيشتةجَيبوون شةرت نيـة هـةمووي خبرَيتـة    
ئــةم صــندوقةوة بةشَيكيشــي بــؤ ثاَلثشــيت كــةرتي تايبــةت بَيــت، ئةوانــةي كــة شــوقة دروســت دةكــةن، بــة     

ياواز، بةِرةئي من واباشرتة بوترَيت بـةناوي صـندوقي نيشـتةجَيبووني كةمدةرامـةت، يـةعين      مواصةفاتي ج
ئةو بةشة هةمووي نةضَيت بؤ ئةوَي، ئاطامان لـةوة بَيـت كـة سـاآلنة بـةض شـَيوةيةو لَيـرةدا دايرِبَيـذين، كـة          

 .سوثاس دوايي نةتوانني طةشة بة ثِرؤذةي نيشتةجَيكردن بكةين بؤ صنفةكاني تري كؤمةَل، زؤر
 :ارسنن بايز اعاعي  جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، ليذنةي هاوبةش، فةرموو
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةبةســت لــة هــةمواركردني مــاددةي ثَينجــي ئةصــَلي ياســاكة ضــية؟، مــاددةي ثَيــنج بــاس لــةوة دةكــات، كــة  

رايي و ئابووري تةمويلي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة دةكات بة بِرة ثارةيةكي تةرخانكراو بـؤ ئـةو   وةزارةتي دا
مةبةســتة، ئَيمــة لــةكاتي ئامــادةكردني ثِرؤذةكــةدا كَيشــة زؤر بــوو لةســةر ضــؤنيةتي جَيبــةجَيكردني ئــةو    

مـةت، هةوَلمانـدا   ثِرؤذةية، ثرؤذةي دروست كردني يةكةي نيشتةجَيبوون و شـوقة بـؤ هاووآلتيـاني كةمدةرا   
كة ئيلتزامَيك لةسةر حكومةت دروست بكةين، كةوا ساآلنة لةياسـاي بودجـة ثَيويسـتة بِرَيـك ثـارة تـةرخان       
بكرَيت، بؤ جَيبةجَيكردني ئةم ثِرؤذةية، وة ثَيشنياري ئةوة كرا، كةلةناو ئةو ياساية بِرةكة ديـاري بكرَيـت،   

كةي، ثارةكة ضةندة؟، بِرةكةي ضةندة؟، بؤية هةر سـاَلَيك لـةكاتي   بةِرَيزان ئةو بِرة ساآلنة دةطؤِردرَيت ِرَيذة
ثةسةند كردني بودجة بِرة ثارةيةو دياريكرابَيت و دانرا، ئةوة ثَيويستة ئَيمة بَيينةوة ئةو ياساية هـةموار  

ودجـة  بكةينةوة، بؤية ثَيمان باش نية لةناو ئةو ياسايةدا بِرة ثارةكة دياري بكرَيـت، باشـرت وايـة لةياسـاي ب    
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مليـار   9لـة مـاددةي شـازدة بِرطـةي يةكـةم، بـِري        2111دياري بكرَيت، هةر وةو لةياسـاي بودجـةي سـاَلي    
يةكـةي نيشـتةجَيبوون دروســت    2118ي سـاَلي  7دينارمـان تـةرخان كـرد بـؤ ئـةوةي بــةثَيي ياسـاي ذمـارة        

ا ديـاري بكرَيـت، فيعلـةن    بكرَيت، باس لةوة كرا لةاليةن ثةميان خانةوة، كة دامةزراندني صندوقةكة بةياسـ 
لةياسـاكة، كةواتـة بةياسـا صـندوقةكة دادةمـةزرَيت،       5ئةوة بةياسا دياري كرا، ئةوةش ماددةيةكـة مـاددةي   

لةهةر ياسايةو بِرطةيةو يان دةقَيك هاتبَيت ماناي دروست كردني صندوقة، بؤية ثَيويست بةوة ناكات كـة  
ةزرَينني، ئــةو ماددةيــة بةشــَيكة لةياســايةو كــةوا  ياســايةكي تايبــةت هــةبَيت بــؤ ئــةوةي صــندوقةكة دامبــ  

صـندوق  )صندوقة دادةمةزرَيت، ثَيشنياري ئةوة كرا كة ناوي صندوقةكة دةستةواذةيةكي بـؤ زيـاد بكرَيـت،    
ئـةوةش زؤر لـةناوةر ؤو ومةبةسـتةكة ناطؤِرَيـت، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة ياسـاكة         ( اإلسكان لذوي الدخل اادود

و ئاشكراية ماددةي يةكمان بؤ تةرخانكردووة، كـة كـَين ئةوانـةي كـة مـةمشولن بـة       نيةتي مشر  زؤر ِروون 
حوكمةكاني ئةم ياساية، بؤية ئةوة لةناوةرٍِِؤكي بابةتةكة ناطؤِرَيت، طرنط ئةوةية صـندوقةكة دامبـةزرَيت و   

ر ئامـاذةي  ثارةكة بَيتة ئةو صندوقةوة، بؤ ئـةو مةبةسـتةي لـة ياسـاكة ديـاري كـراوة بـةكار بَيـت، كـاو دليَـ          
بةوةكرد كة تةمويلي وةزارةتي ئاوةدانكردنـةوة، ئـةوة جـةنابي وةزيـر لَيرةيـة كَيشـةيان زؤرة لةدواخسـتين        
ئةو تةمويلة، بؤية هةر مةبةست ئةوة بوو لةداناني صـندوقةكة، بـِري ثارةكـة بضـَيتة ئـةو صـندوقة، تـاكو        

واكان وةردةطرن، دةست بـة ثِرؤذةكـة بكـةن و    بتوانن لةو ماوةي كة بةَلَين بةخةَلك دةدةن، لةو ماوةي كة دا
ــةن، ســةبارةت بــة      ــي هاووآلتيــاني بك ــةماوةي ديــاري كــراو ثَيشكةش ــةجَيي بكــةن ل ئــةجنامي بــدةن،  و جَيب
ضؤنيةتي بةِرَيوةبردني صندوقةكة، ثَيشنيارى ئَيمة ئةوةية كة ئةطةر بـة نيـزام ئةجنومـةنى بـةِرَيوةبردنى     

ةين، بةنيزامـةو بـةرَيزان ضـؤنيةتى بـةِرَيوةبردنى سـندوقةكة بـةنيزام       سندوقةكة واتة بِرطةيةو زيـاد بكـ  
ِرَيك خبرَيت و بةِرَيوةبضَيت، ئةوة تَيبينيةكانى ئَيمة بوو، زؤر سوثاس، ئةطةر لةسةر ئةوة ِرَيك كةوتن كةوا 

ب  باسـم صـندوق اإلسـكان يـرت    )بةنيزام، ئَيمة دةقَيكمان ئامـادةكردووة كـة تةئسيسـى سـندوقَيك دةكرَيـت      
بوزارة اإلعمـار واالسـكان ويتمتـع بالشخصـية املعنويـة وحيـدد بنظـام جملـس ادارتـه ورئاسـته وكيفيـة اختـاذ             

 (.القرارات يف اجمللس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةى هاوبةش ئاخري صياغةتان خبوَيننةوة
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَيز د

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي
 : املادة الرابعة

العــراق مبلغــًا ســنويًا ضــمن املوازنــة العامــة للقلــيم لتــأمني بنــاء   -ختصــص حكومــة إقلــيم كوردســتان / أوآًل
 .الوحدات السكنية تنفيذًا ألحكام هذا القانون

زمـة لبنـاء الشـقق و دور    تقوم وزارة املاليـة بتمويـل وزارة اإلعمـار و اإلسـكان بالتخصيصـات املاليـة الال      / ثانيًا
 .السكن
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تؤسس صندوق بإسم صندوق اإلسكان يف وزارة اإلعمار و اإلسكان و تودع فيـه سـنويًا املبـالغ املخصصـة     / ثالثًا
ضمن املوازنة العامة للقلـيم لدميومـة بنـاء الوحـدات السـكنية و يتمتـع بالشخصـية املعنويـة و حيـدد بنظـام           

 .اذ قراراتهجملس إدارته و رئاسته و كيفية إخت
تودع يف الصندوق ما يتم إسرتداده من املبالغ وفق ماهو منصـوص عليـه يف املـادة الرابعـة أواًل مـن هـذا       / رابعًا

 .القانون
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كورديةكةتان هةية بيخوَيننةوة
 : دامني عثمانبةِرَيز خلي  

 :لةمانبةِرَيز سةرؤكى ثةر
ئةسَلى ماددةي ثَينجةمى ياسـاكة دةبَيتـة بِرطـةى دووةمـى ياسـاكةو، سـَى بِرطـةى ديكـة بـة          : ماددةى ضوارةم

 :زجنريةى يةكةم و سَييةم و ضوارةم بؤ زياد دةكرَيت، وةكو ئةمةى خوارةوةى لَيدَيت
ق بِرَيـك ثـارةى   عـريا -بؤ جَيبةجَي كردنـى حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية، حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان       : يةكةم

 .سااَلنة لة بودجةى طشتى هةرَيم دادةنَيت بؤ دابني كردنى بنياتنانى يةكةى نيشتةجَيبوون
لـــة وةزارةتـــى ئاوةدانكردنـــةوةو نيشـــتةجَيكردندا ســـندوقَيك بـــةناوى ســـندوقى نيشـــتةجَيكردن  : ســـَييةم

شتى هةرَيمدا بؤ بـةردةوام بـوونى   دادةمةزرَيت و سااَلنة ئةو بِرة ثارةيةى تَيدا دادةندرَيت كة لة بودجةى ط
 .....بنيادنانى يةكةكانى نيشتةجَيبوون تةرخان دةكرَيت و

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
ئَيوة تةسةلسو  خاَلةكانتان جَي طؤِركَى كرد، ئَيستا وةكو قةدميةكةيت خوَينـدةوة، تكايـة تةسةلسولةكةشـى    

كتـؤرة موقةدميةكـةت نةخوَينـدةوة جـةنابت، سـةرلةنوَى عةرةبيةكـةى خبوَيننـةوة، دوايـي         ِرَيك خبةنةوة، د
 .كورديةكةى خبوَيننةوة

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 : املادة الرابعة
الت أواًل، ثالثـًا، رابعـًا و   تكون أصل املادة اخلامسة من القانون الفقرة ثانيًا هلا وتضاف إليها ثالث فقرات بتسلس

 :كاآلتي

العــراق مبلغــًا ســنويًا ضــمن املوازنــة العامــة للقلــيم لتــأمني بنــاء   -ختصــص حكومــة إقلــيم كوردســتان / أوآًل
 .الوحدات السكنية تنفيذًا ألحكام هذا القانون

زمـة لبنـاء الشـقق و دور    تقوم وزارة املاليـة بتمويـل وزارة اإلعمـار و اإلسـكان بالتخصيصـات املاليـة الال      / ثانيًا
 .السكن
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يؤسس صندوق بإسم صندوق اإلسكان يف وزارة اإلعمار و اإلسكان و تودع فيـه سـنويًا املبـالغ املخصصـة     / ثالثًا
ضمن املوازنة العامة للقلـيم لدميومـة بنـاء الوحـدات السـكنية و يتمتـع بالشخصـية املعنويـة و حيـدد بنظـام           

 .اذ قراراتهجملس إدارته و رئاسته و كيفية إخت
تودع يف الصندوق ما يتم إسرتداده من املبالغ وفق ماهو منصـوص عليـه يف املـادة الرابعـة أواًل مـن هـذا       / رابعًا

 .القانون
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموون بة كورديةكةى بيخوَيننةوة
 : دامني عثمانبةِرَيز خلي  

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكى
 ....ماددةى ضوارةم

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .توخوا بزانني كاو كاردؤ نوقتةى نيزامى هةية، فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ارمـان تـةرخان كـرد، مـن ثـَيم      ملي 49هةرضةندة ئةمة شتَيكى ياسايية، بـةاَلم ئَيمـة لـة بودجـةى ئةمسـاَل      
 .خؤشة ئةمة ِروون بكرَيتةوة، ئايا دةضَيتة ئةم سندوقة، يان ئةمساَل طواية جَيبةجَى دةكرَيت؟

 : دامني عثمانبةِرَيز خلي  
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديكةى بـة   لة ئةسلى ماددةى ثَينجةمى ياساكة، دةبَيتة بِرطةى دووةمى ياساكة، سَى بِرطةى: ماددةى ضوارةم
 :زجنريةكانى يةكةم و سَييةم و ضوارةم بؤ زياد دةكرَيت، وةو ئةمةى خوارةوةى لَيدَيت

عرياق بِرَيك ثارةى سـااَلنة  -بؤ جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية حكومةتى هةرَيمى كوردستان: يةكةم
 .جَيبوونلة بودجةى طشتى هةرَيم دادةنَيت بؤ دابني كردنى بيادنانى يةكةكانى نيشتة

ــَييةم ــتةجَيكردن     : سـ ــندوقى نيشـ ــةناوى سـ ــندوقَيك بـ ــتةجَيكردندا سـ ــةوةو نيشـ ــةوةزارةتى ئاوةدانكردنـ لـ
دادةمةزرَيت و سااَلنة ئةو بِرة ثارةيةى تَيدا دادةندرَيت كة لة بودجةى طشتى هةرَيمدا بؤ بـةردةوام بـوونى   

تى مةعنةويـةو سـةرؤو و ئةجنومـةنى    بنيادنانى يةكةكانى نيشتةجَيبوون تةرخان دةكرَيت و خاوةن كةسَي
 .بةِرَيوةبردن و ضؤنيةتى بِرياردانى بةِرَيسا ديارى دةكرَيت

ئةو بِرة ثارانةى كة وةردةطريَيتةوة بةثَيى دةقى ماددةى ضوارةم، دووةمى ئةم ياساية بـة سـندوقى   : ضوارةم
 .ناوبراوى سةرةوة دةسثَيردرَيت

 :سةرؤكى ثةرلةمانجَيطرى /ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .فةرموو كاكة نوقتةى نيزاميت هةية
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 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

،  2111بةنيسبةت ئةو سندوقى نيشتةجَيبوونةوة كة ئَيستا لةوَى ناونراوة، ئَيمة لة كـاتى بودجـةى سـاَلى    
ون، ئةطةر ئَيمة هةمووى خبةينة ناو ئةو مليار دينار دانراوة بؤ مةوزوعى ثاَلثشتى سندوقى نيشتةجَيبو49

سندوقةوة، ئَيمة دوو جؤر ثِرؤذةى نيشـتةجَيبوومنان هةيـة، بةشـَيكيان ئةوةيـة بـؤ خـةَلكى كـةم دةرامـةت         
بةشــَيكى تريشــى ئةوةيــة كــة لــة اليــةن كــةرتى تايبةتــةوة دروســت ( دخل ااــدودالــذوى )ئةكــةين يــةعنى 

نويان نية، بةاَلم بِرَى ثارةيان هةية بة ثَيشةكى و بة قيستة، لةبةر توَيذةكانى تر كة خا ني ودةكرَيت، بؤ ض
ئةوةى بة ِرةئى من ئةطةر ئَيمة ياساكة بةو شـَيوةية دابنـَيني بَلـَيني سـندوقى نيشـتةجَيبوون بـؤ وةزارةتـى        

نيـة،   ئاوةدانكردنةوة، ئةو ثِرؤذانةى كةرتى تايبةت لةمةو دوا ئةوةستَيت، كة بؤ خةَلكى ترة كةم دةرامـةت 
بـة مواسـةفات، بـةاَلم بــة قيسـت ئةيـدرَيتَى ئــةويش هـةر ثَيويسـتى بـة نيســتةجَيبوونة، كةواتـة لَيـرة ئــةم           
سندوقى نيشتةجَيبوونةى وةزارةتى ئاوةدانكردنـةوة بـةِرةئى مـن وا ناوبنـدرَيت، سـندوقى نيشـتةجَيبوونى       

 ......ردار، ئةوكاتة ئةو ثاَلثشتية وكةم دةرامةت، يان خاوةن داهاتى سنو
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئةو هةمووى شةرحة، ئةوة كةينَى نوقتةى نيزامى بووة، سةرلةنوَى شـةرحى دةكةيتـةوة، فـةرموو دانيشـة،     
 .جةنابى وةزير ئاخري ِرةئيت لةسةر ئةوةى كة خوَيندرايةوة

 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

سةبارةت بةو سندوقة هةر دةمةوَى ِروونكردنةوةيةو بدةم، ئةم سندوقة كة دةَلـَيني سـندوقى ئيسـكان، بـؤ     
دةخلى مةحدود، ئةمة لةناو سندوقَيكة ئةضَيتة ثَيكهاتةى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة، جياية لـةو سـندوقةى   

يشتةجَيبوون، لةِرَيطةى وةبةرهَينانةوة لة قانونى ئيستيسمار تر كة وةزارةتى دارايى دايناوة، بؤ يةكةكانى ن
دةكرَيــت، ئةمــة دةضــَيتة ثَيكهاتــةى وةزارةتــى ئاوةدانكردنــةوة، لةبــةر ئــةوةى جيــاواز دةبــَى لةطــةَل ئــةوة،   

 49تةمويلةكةى لة اليةن وةزارةتى داراييةوة دةبَى، ئةو بِرة ثارةيةى كـة لـة ياسـاى موازةنـة تـةرخانكراوة      
دؤالرةكة، بَيطومـان غةرةزةكـةى بـؤ ضـية؟، غةرةزةكـةى هـةر بـؤ ئيسـكانة، ئةمـة هـةموار كردنـة بـة              مليار

ــةو         ــَيتة ئ ــةين، بض ــى بك ــى داراي ــة وةزارةت ــةتوانني داوا ل ــراوَيك ئ ــة نووس ــة ب ــةرفةكةيةتى، ئَيم ــَيوازى س ش
 .سندوقةوة، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د
كاية لةدواى خوَيندنةوةى ئاخري سياغة، تكاية كةس دةست بةرز نةكاتةوة، لةبةر ئةوةى سـةرلةنوَى دةبـَى   ت

بطةِرَينةوة سةرى و جارَيكى تر بيخوَينينةوة بةِرَيطةى قانونيةوة، فةرموو ئاخري سياغة بيخوَيننـةوة، كـاو   
 .دكتور جةنابت لةوَى دانيشتووى، ئةندامى ليذنةكةى، فةرموو بزامن

 (:وةرتى)ا د ابراهيم علي.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةندَيك بِرطة لَيرة زياد ئةكرَيت، يةعنى كة لَيرة زياد ئـةكرَيت هـةقى خؤمانـة كـة قسـةى لةسـةر بكـةين،        
لَيرة باسى سندوقى ئيسكان كرا كة شةخسيةى مةعنةوى هةية، وابزامن غةَلةتـة شةخسـيةى مةعنـةوى بـؤ     

، يةعنى ئةمة دواى دةنطدان، دوايى ناتوانني قسةى لةسةر بكـةين،  بؤيـة مـن ئـةَلَيم مـةجل       سندوق نابَى
هةية ئةبَى شةخسيةى مةعنةوى بؤ مةجلسةكة بَى، بةاَلم بةثَيى ئةوةى كة خوَيندرايةوة، سندوقى ئيسكان 

 .سئةَلَى شةخسيةى مةعنةوى هةية، ضؤن سندوقى ئيسكان شةخسيةى مةعنةوى هةية؟، زؤر سوثا
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو ئاخري سياغة بيخوَيننةوة
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة الرابعة

، ثالثًا، رابعـًا و  تكون أصل املادة اخلامسة من القانون الفقرة ثانيًا هلا و تضاف إليها ثالث فقرات بتسلسالت أواًل
 :كاآلتي
العــراق مبلغــًا ســنويًا ضــمن املوازنــة العامــة للقلــيم لتــأمني بنــاء    -ختصــص حكومــة إقلــيم كوردســتان  : أواًل

 .الوحدات السكنية تنفيذًا ألحكام هذا القانون
لغ املخصصـة  يؤسس صندوق بإسم صندوق اإلسكان يف وزارة اإلعمار و اإلسكان و تـودع فيـه سـنويًا املبـا    : ثالثًا

ضمن املوازنة العامة للقليم لدميومة بناء الوحدات السكنية و يكون للصندوق جملس إدارة يتمتع بالشخصية 
 .املعنوية و حيدد بنظام جملس إدارته و رئاسته و كيفية إختاذ قراراته

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
يخوَينـةوة، صـياغةكةي خبوَينـةوة، تكايـة ئـاخري صـياغةي بكـةين بـة بـَي هـيض           دكتؤرة تكاية لة سةرةتاوة ب

 .ئيشكالَيك ئينجا بيخوَيننةوة
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
و  تكون أصل املادة اخلامسة من القانون الفقـرة ثانيـًا هلـا و تضـاف إليهـا ثـالث فقـرات بتسلسـالت أواًل و ثالثـاً         

 :رابعًا و كاآلتي
العــراق مبلغــًا ســنويًا ضــمن املوازنــة العامــة للقلــيم لتــأمني بنــاء    -ختصــص حكومــة إقلــيم كوردســتان  : أواًل

 .الوحدات السكنية تنفيذًا ألحكام هذا القانون
صـة  يؤسس صندوق بإسم صندوق اإلسكان يف وزارة اإلعمار و اإلسكان و تـودع فيـه سـنويًا املبـالغ املخص    : ثالثًا

ضمن املوازنة العامة للقلـيم لدميومـة بنـاء الوحـدات السـكنية و يتمتـع بالشخصـية املعنويـة و حيـدد بنظـام           
 .جملس إدارته و رئاسته و كيفية إختاذ قراراته
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ما هو منصوص عليه يف املادة الرابعة ثالثـًا مـن هـذا     قيودع يف الصندوق ما يتم إسرتداده من املبالغ وف: رابعًا
 .القانون

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كوردييةكةشي خبوَيننةوة
 : دامني عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةصلي ماددةي ثَينجةمي ياساكة دةبَيتة بِرطةي يةكةمي ياساكة و بِرطةي دووةمي ياساكة / ماددةي ضوارةم

 :كاني يةكةم و سَييةم و ضوارةم بؤ زياد دةكرَيت و وةو ئةوةي خوارةوةو سَي بِرطةي ديكةي بة زجنرية
بؤ جَيبةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياسـاية، حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتاني عـرياق بِرَيـك ثـارةي        / يةكةم

 .ساآلنة لة بودجةي طشيت هةرَيم دادةنَيت بؤ دابني كردني بنياتناني يةكةكاني نيشتةجَي بوون
وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَي كردن دا سندووقَيك بة ناوي سةندووقى نيشتةجَي كردن لة / سَييةم

دادمةزرَيت و ساآلنة ئةم بِرة ثارةي تَيدا دادةنرَيـت كـة لـة بودجـةي طشـيت هـةرَيم دا بـؤ بـةردةوام بـووني          
و ئةجنومـةنَيكي   بنياتناني يةكةكاني نيشتةجَي بـوون تـةرخان دةكرَيـت و خـاوةني كةسـَييت مةعنـةوي يـة       

 .بةِرَيوةبردني دةبَيت و سةرؤو و ضؤنيةتي بِريارداني بةِرَيسا دياري دةكرَيت
ئـةم بـِرة ثارانـةي كـة وةردةطريَينـةوة بـة ثَيـي دةقـي مـاددةي ضـوارةم و دووةمـي ئـةم ياسـاية بـة               / ضوارةم

 .سندووقي ناوبراوي سةرةوة دةسثَيردرَي
 :ي سةرؤكي ثةرلةمانجَيطر/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

تكاية ئاخري صياغة خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلداية دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـط          
 .ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة اخلامسة

 :قرأ كاآلتيتعدل املادة السادسة من القانون و ت
تلتزم وزارة اإلعمار و اإلسكان ببنـاء الوحـدات السـكنية الشـقق يف مراكـز ااافظـات و شـقق و دور سـكنية يف         
األقضية و النواحي و القرى، و تسليمها خالل مدة التتناوز سنتني من تاريخ تسنيل الطلب لديها إال يف حالة 

 .وجود مربر قانوني
 : دامني عثمانبةِرَيز  خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ثَينجةم

 :ماددةي شةشةمي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة
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وةزارةتي ئـاوةدان كردنـةوة و نيشـتةجَي كـردن ثابةنـد دةبَيـت بـة بنياتنـاني يةكـةكاني نيشـتةجَي كـردن،            
ي نيشتةجَي بوون لة قةزا و ناحية و طونـدةكان دا و لـة   شوقةكان لة مةَلبةندي ثارَيزطاكان شوققة و خانوو

زياتر نةبَيت لة بةرواري تؤمار كردني داواكارييةكـةوة دةيانـدات بـة كِريارةكـة،      ماوةيةو دا كة لة دوو سال
 .لة حاَلةتَيك دا ئةطةر ثاساوَيكي ياسايي نةبَيت

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .وو كاو عةونيفةرم
 
 
 
 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة لةوَي الضوو، دةبـَي  ( تاريخ و يسنل هلا حسب أقدمية تقدميها)ئَيمة لة ماددةي ثَيشوو دةستكارميان لة 
من )ن كةوا ببَيتة واتا ثَيشنيار دةكةي( من تاريخ تسنيل الطلب)لَيرة دةستكاري لةو صياغةية بكةين، دةَلَي 

 (. يف حالة قبول الطلب)لة ئةخريي ماددةكة ( تاريخ قبول الطلب إال يف حالة وجود مربر قانوني
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ضؤنتان صياغة كرد توخوا؟ بزانني ئةوة ضؤن ضؤني ية؟ فةرموو جةنابي وةزير
 :يري ئاوةدانكردنةوةوةز/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بةو ِروونكردنةوة بـةَلَي، لةبـةر ئـةوةي لـةو ِروونكردنةوانـةي ثَيشـوودا ئـةوةمان البـردووة، ئـةوة          

وونـة ئَيمـة سـاَلي    ئَيستا ئيشكالَيكمان بؤ دروست دةكا، هةموو كةسَيك كة تةَلةبةكةي تةسجي  كردبَي، بؤ من
هــةزار كــةس تةســجيلي تةَلبةكــةي 11دةكــةين، لــة هــةزار يةكــة، ئةطــةر وققة دروســت شــ(1111)داهــاتوو 

مـن  )ئـةوة ثَيمـان باشـة بكـرَي بـة      ةق دةبـن، لةبةر هةزارةكةيان موسـتةح دةكردبَي كةواتة لةو ِرؤذةوة هةر 
ي يةعين لة كاتَيكدا كة موستةحةق دةبَي بة ئةو كةسةي كـة تةَلةبةكـة  ( تأريخ قبول إستحقاق مقدم الطلب

تةقديم كردووة، لةو ِرؤذةي كة ئيعنن دةكرَيـت كـة موسـتةحةقة بـة وةرطـرتين يةكـة نيشـتةجَيكة، تـةنها         
 .ئةوانة بطرَيتةوة، يةعين ئةو كاتة ئةو ذمارة زؤرة نايطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 ةي تةقدميي تةرحي فرؤشنت دةكةن؟ جةنابي وةزير سوئالَيك هةية، ئَيوة ك

 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بة نيسبةت وةزارةتةوة بة ثَيي ئةو ِرَينماييانةي كة دايدةنَيت، دواي ئةوةي كـة ئَيمـة ئيعننـي دةكـةين بـؤ      
َي، ذمارةكاني مةعلوم دةبَيت، ئيعنن دةكةين، كة ئةوةي لة ِرَيي بةَلَيندةرايةتي يةوة، تةبعةن ئيشةكة دةكر

ذمارةكةي مةعلوم دةبَي، كة ضةند شوققة دةكةين و لة كوَي دةيكةين، ئيعنني بؤ دةكةين، دةَلَيني ئةوةندة 
شوققةمان هةية، ضونكة ئةطةر ئَيستا ئَيمة كة ئيعنني دةكةين بؤ منوونة ئةمساَل نزيكـةي هـةزار يةكـةي    

هـةزار كـةس تةقـديم    ( 51)صةورمان واية يةكسةر وةكو ثَيشرتيش ئاماذةم ثَيدا لةوانةية نيشتةجَي ية، تة
َيـك، تـؤ هـةزار دانـةت هةيـة، لةسـةر ئةساسـي ئةولةويـةت         (data base)بكات، تؤ ئةوةي هةموو دةكةيتة 

كردنـي   هةزار كةسة واي حيساب بكةين بة ثَيي ئةوة، لـة ِرؤذي تةسـجي   ( 51)دةيدةييَت، بةآلم ئةطةر ئةو 
ناوةكةيةوة، كة ناوةكةي تةقدميي كردووة، كةواتة هةر ثةجنا هةزارةكة بة ثَيي ئةم بِرطةية دةبَي ثاش دوو 

لـة تـةئرخيي ئيسـتيحقاقي    ( مـن تـ،ريخ  )ساَل من خانووي بدةمَي، يةكةي نيشتةجَيي بدةييَت، بؤيـة دةَلـَيني   
ئةوةندة كـةس بـةري كـةوتووة و ئةوانـة تـةنها      / يموقةدميي تةَلةبةكةوة، ئةو كاتة ئيعنن دةكرَيتةوة دةَلَي

 .مشول دةكات بؤ ماوةي دوو ساَلةكة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كاو دَلشاد
 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاجي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ماددةكــة خوَيندراوةتــةوة، بــوار بدرَيتــة  مــن ثَيموايــة جــارَي هَيشــتا وةخــيت مشــوورةت بِرَيــك مايــة، تــاز  

ئةندامان ناوي خؤيان بنووسن موناقةشةي لةسةر بكةن، بةَلكو ئةفكاري تـريش دَيتـة طـؤِرَي و لـة ئـةخريي      
 .دةطةين، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئةو ماددةيـة قسـة بكـات و نـاوي بنووسـني، ناوتـان        ئَيستا ماددةكة خوَيندرايةوة، بزانني كَي دةيةوَي لةسةر
كـاو دَلشـاد، سـؤزان خـان، كــاو جـنل، كـاو خورشـيد، كـاو شــؤرش، كـاو شـظان، شـينن خـان، كــاو             :  بَلـَين 

 .، سيوةي  خان، كاو عمر، شةومن خان، كاو دَلشاد فةرمووفاضلعبدالسنم، ناسك خان، كاو 
 :بةِرَيز دَلشاد شهاب حاجي

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكى
من ثَيمواية دةست كردن بة كارى بينا كردن و كؤتايى هَينان بة كارةكة هيض ثةيوةنديةكى بة عةقـد و بـة   
ئيعننى عةقد و ئيعننى نووسني و فةرزكردنى ناوةكانةوة نية، كارى وةزارةت ئةو ِرؤذة دةست ثَى دةكـات،  

َيت، وةزارةت لـة خـن  ئـةم مودةتـة و بـة      ئةوةى كةوا تةخسيسى ئيمكيانيات و تةخسيسى عةردى بؤ دةكر
ثَيى ئةو بِرة ثارةى كةوا بؤى تةرخان كـراوة، دةبـَى لـة خـين  مودةيـةكى زةمـةنى ئيشـةكةى خـؤى تـةواو          
بكات، عينقةى بة نووسينى عةقـد و ضـوون و نةضـوونى هاووآلتيانـةوة نييـة طومـان لـةوة دانيـة وةزارةت         

ئيستحقاقاتى زياتر لةو عةقدةدا هةيـة، كةواتـة مورتـةبت نيـة بـة      ضةند وةحدةى سةكةنى بكات، تةَلةب و 
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مةوزوعى عةقدةكةوة، نة بة قبوَلى عةقدةكة و نة بة نيهايةتى عةقدةكةوة، ئةمة لةاليةو، لةالى دووةمى 
ضونكو موستةفيد يان ئةوةى كة عةقد دةكات هيض ثارة نادات لة ئةسناى بيناكردن، بؤ ئةوةى تؤ ئريتبـاتى  

مودةيةكى زةمةنيةوة، ئةم سـيغةية لـة عةقـدى ئيستسـماراتةوة هـاتووة، عقـودى ئيستسـمارى كـة         بكةى بة 
يةكَيك دةضَيت ناوى خؤى الى موستةعرَيك دةنووسى لة خين  مودةيةكى زةمةنى دا دةبَى ئةوةندة ثارة 

ةكةى تةسليم بدات و لة خن  ئةو مودةتةش دا جيهةتةكة موكةلةفة بةو مودة زةمةنية، وةحدةى سةكةني
بكات، لَيرة خاوةنى عةقد يان بَلَيني كةسة موستةفيدةكة داواكار هيض ثارةيةو نـادات، هـيض ئيلتزامَيكيشـى    
لةسةر نية هـةتاوةكو مورتـةبت بَيـت بـة ئيلتزامَيكـى تـرى زةمةنيـةوة، ئيلتزامـى وةزارةت مورتةبتـة بـةو           

ــَيني  ِرؤذةى كــةوا حكومــةت و وةزارةتــى ماليــة ثــارةي بــؤ تــةرخان دة   كــات و لةطــةَل تــةرخان كردنــى بــا بَل
ثَيداويستيةكانى تر وةكو مةوزوعى زةوى و شـتى وا، ضـونكو بـةوةوة مورتةبتـة وةزارةت، مومكينـة دةسـت       
بةناو نووسني بكرَيت و ئةشكاليةتى زةوى هَيشـتا حـةل نـةبى، مةسـةلةيةكى تـر يـان ثـاش و ثـَيش بوويـة          

ة عةقدةكانةوة نية، ثرت بةوةية كة زةمينة بؤ كارةكـة خـؤش   ِرةبت كردنى مودةى زةمةنى هيض عينقةى ب
دةكرَيــت و وةزارةت ئينجــا ضــةند تةحديــد دةكــات لــةماوةى دوو ســاَل دا وةزارةت ئــةو وةحــدة ســةكةنيانة  

 .دروست بكات لةو وةختةى كةوا تةخسيساتى بؤ تةرخان دةكرَيت
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/بةِرَيز ئةرسنن بايز
 .ةرمووسؤزان خان ف

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم بؤ ثاَلثشتى بؤ قسةكةى كاو دَلشاد ئَيمـة لَيـرةدا بةرامبةرةكـة مولتـةزم نيـة بـة دةفعـى        
ثارةوة، بؤية ئةطةر هاتو ئَيمة ئةركَيك كة دةخيةينة سةر وةزارةت كة دةبَى جَى بةجَى ى بكـات لـة مـودةى    

ساَل دا ئةم ثرؤذةية دةبَى لة ماوةى دوو ساَلدا بؤ ئةوةى خةَلك تووشى حاَلةتى نةفسى ئةوة نةبَى هةر دوو 
ضاوةِرَى بَي و ضاوةِرَى بَيت و ناوى تةسجي  كردووةو مةعةلعيلم ئةو لةوانةيـة ثـاش دة سـاَلى ديكـة بـةرى      

تلتـزم وزارة االعمــار واالسـكان ببنــاء   )كـةوَى و بـةثَيى ئــةو زةوابتانـةى كـة دادةنــدرَى، بؤيـة ئةطــةر بـوترَى       
الوحدات السكنية الشقق فى مراكز ااافظـات والشـقق ودور السـكنية يف االقضـية والنـواحي وتسـليمها خـالل        

 (.ت المتام املشاريعءاعااوز السنتني من تاريخ ختصيص االدمدة التتن
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د

 .كاو جنل فةرموو
 :بةِرَيز جنل علي عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مـدة التتنـاوز سـنتني مـن تـاريخ تنفيـذ املشـروع وحسـب         )من بة بَى ثَيشةكى داواى ئةوة دةكـةم كـة بَلَيـى    

 (.االستحقاق
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د

 .كاو خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد ا د سليم

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي
لَيرة بابةتَيك هةية و دةبَى يةكنى بكةينةوة، دةَلَى تقوم الـوزارة، ئايـا وةزارةت ئـةم ئيشـانةى هـةمووى بـة       
خؤى دةيكات بة تةنفيز موباشر يان بة مقاولينيش دةكات، ئةطةر بة موقاولينيش بكـات دةبـَى لَيـرة ئَيمـة     

ى بنـاء الوحـدات السـكنية وتسـليمها للمسـتحقني فـى مـدة التتنـاوز         تقوم الوزارة ببناء أو االشراف علـ )بَلَيني 
ئـةوة زؤر موهيمـة، ضـونكة زؤر كؤسـي هةيـة هـةتا وةزارةت دةسـت        ( السنتني من تـاريخ املباشـرة باملشـروع   

بةكار دةبَيت، هةتا عارد تةئمني دةكات و ئاسن دَينن و نـازامن يـةعنى ئيشـةكى زؤر بـؤ دةوَيـت، بـؤ ئـةوةى        
دةبـَى لـة خـين  دوو سـاَل و ئـةوةش يةكنبكرَيتـةوة،       ( مـن تـاريخ ا باشـرة با شـرو     )بَيت  شتةكة مونسو

ئةطةر وةزارةت هةمووى بة خؤى دةكات بة بينا ِراستة، ئةطةر وةزارةت بة موقـاو  دةكـات دةبَيـت ئامـاذةى     
للمسـتحقني خـالل مـدة    تقـوم الـوزارة ببنـاء أو االشـراف علـى بنـاء الوحـدات السـكنية وتسـليمها          )ثَى بدةين، 

 (.التتناوز السنتني من تاريخ املباشرة باملشروع اال فى حالة وجود مربر قانونى
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د

 .كاو شؤرش فةرموو
 :بةِرَيز شؤرش سيد جميد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس سةرؤكي ثةرلةمان، قسةكاني من كران

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د
 .سوثاس، كاو شظان، فةرموو

 :بةِرَيز شظان ا د عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نــازامن مــن دةبيــنم لَيــرةدا مــودةي زةمــين زيــادة كــة دانــراوة، ئــةوة هــةر هــةَلبطريَيت باشــرتة، ئــةوةي كــة     
ارةت بة قورعة كَيشي بيكات، بةِرَيطاي قورعـة كَيشـي   موستةحةقة ذمارةيان زؤرترة، ئةو وةختة دةبَيت وةز

نـــةبَيت دةرحـــةقي ئـــةو وةزعـــة نايـــةت، ضـــونكة ذمـــارةي موســـتةحةقةكان زيـــاترة لـــة ذمـــارةي يةكـــةي 
 .نيشتةجَيبوون، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د
 .سوثاس، شلَير خان، فةرموو

 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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ضونكة جةنابي وةزير خـؤي  ( تلتزم وزارة االعمار واالسكان تعلن اشرافه)قسةكاني كاو خورشيد كة دةَلَيت، 
دةزانَيت، ئةطةر تةنفيز مباشر بَيت ئةو سةآلحيةتةي نية ئةو مةشروعة طةورانة بكات، كة لَيرةش دةَلَيـت  

ــاوز )  ــدة التتجـ ــنل مـ ــليمها خـ ــةن بَي( وتسـ ــاريعي    فيعلـ ــؤ مةشـ ــةكةني تـ ــداتي سـ ــةي وةحـ ــة بينايـ ــة لـ جطـ
خزمةتطوزاريت هةية، كَي دةَلَيت ئةو ثارةي بؤ تةرخان ئـةكرَيت و ئـةو تةنسـيقة بـةو خَيراييـة ئـةكرَيت،       
خؤي ئَيستا بةِرَيوةضووني ثرؤذةكان ئةو مةشاكيننةيان هةية ئةمة بةردةوامة، لةبةر ئةوة بةِرةئي مـن بـا   

نةوة، ضـةند ئـةتوانَيت لـةِرَيطاي ضـاودَيري ثةرلةمانـةوة، مـةعناي وايـة وةزارةتةكـةي         نةضَيتة ذَير ئةو بارا
موقةصر نية، لةبةر ئةوة با ئةو ماوةية البربَيت و بيناي يةكةي نيشتةجيَهبوونةكةش بكرَيـت بـة ئيشـراف،    

 .سوثاس
 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د
 .سوثاس، كاو عبدالسنم، فةرموو

 :صديق مصطفىبةِرَيز عبدالسنم 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

جارَي من نازامن ماددةي شةشي ئةصَلي ضي بوو، تـاكو موبـةِريِر بَيـت ئَيمـة بـةم شـَيوةية بيطـؤِرين، ئةطـةر         
لـةبري بكــةين مــاددةي شةشـي ئةصــَلي، مــن ئـةَلَيم نــة ئةمــة، نـة مــاددة ئةصــَليةكةش حاجـةت هــةبَيت كــة      

مةسـةلةي دووسـاَل هـي ئيمـزا كـردن يـان       : بـةِرةئي مـن تؤزَيـك بـريي لـَي بكةينـةوة يةكـةم       ئةصَلةن هةبن، 
تةقديم كردن، تؤ ضوزانيت ضـةند كـةس تةقـدميي كـردووة؟، ضـوزاني ضـةند ثـارةت هةيـة؟، لةخؤمانـةوة          

لـة   ئَيمة وةعد بةخةَلك بدةين كة بةدوو ساَل شوقةت دةدةييَن، بةِرةئي من ئةوة هةر نةبَيت ئةو مةوزوعة
كؤن و تازةكةشدا، تؤ ناتواني بةخـةَلك بَلَييـت لـة مـاوةي دوو سـاَل مـن شـوقةت بـؤ ئامـادة دةكـةم، ضـونكة            

هةزار كـةس تةقـدميي كردبَيـت بـةس دةبـَي بزانيـت كـة صـندوقةكةت ضـةند           21هةزار يان  11لةوانةية 
مةسـئةلةي ئـةوةي   : ة، دووةمثارةي تَيداية، يةعين موبةِريِرامت بؤ ئةوةي كة ئةمة هةر نةبَيت ئـةم ماددةيـ  

كة ئايا خؤي دةيكات يان لةِرَيطاي مقاولةوة دةيكات، لةبةر ئةوةية تاكو ئيلزامي بكةين، ئةم ياساية مةجالي 
ئةوة نية حكومةت خؤي تةعليماتي خؤي هةية، ميكانيزمي خؤي هةية، بؤ تةنفيزي مةشـاريع ئَيمـة لَيـرة    

، بـة تةسـةوري مـن ئـةوة زيـادةي نةصـية، دووةم شـت ئَيمـة         بَيني بيزةبت باسي تةنفيزي مةشـاريع بكـةين  
كة خـؤي مةشـروعةكة تةقـديم    : بةهةر شَيوةيةو بةِرةئي من ئيلتيزامي حكومةت بة ماوة نةكةين، يةكةم

دةكات، ئةوة ماليةو ئةجنومةني وةزيران بؤ خؤيان تةعليمات دةردةكةن، بؤية من نامةوَي قسةكامن دووبارة 
ي لَي دةكةمةوة ض هةدةفَيك هةية لةم ماددةية، ضونكة هةموو ئـةو نةصـانةي كـة تـؤ     بكةمةوة ئةوةندة بري

دةينووسي لة كَيشة دروست كردن و ثةشيمان بووني حكومةت لـة بةَلَينـةكاني هـيض ئـةجنامَيكي تـري نيـة،       
ين بـؤ  باس لة دةستثَيكردن كرا، باشة دةست ثَيكردني ضي، ئةمة ثرؤسةيةكي بةردةوامة ئَيمة ياسا دةرناكة

يــةو ثــرؤذة، بــةردةوام ثــرؤذة دروســت دةكرَيــت، خــةَلك داواي كردبَيــت يــان داواي نــةكردبَيت، مــن نــازامن  
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حةزدةكةم ليذنةي ياسايي يان ئةو برادةرانة بؤمان شةرح بكـةن، كـة ئـةم ماددةيـة هـيض فائيدةيـةكي نيـة،        
 .هةر نةمَينَيت، سوثاسبؤية ثَيشنيار دةكةم كة هةر نةمَينَيت، بري بكةينةوة كة هي كؤنةكةش 

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د

 .سوثاس، ناسك خان، فةرموو
 :فيق عبدالكريموبةِرَيز ناسك ت

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديــارة قــوةي هــةموو ياســايةو لــة جَيبــةجَي كردنيدايــة، ئــةكرَيت ئَيمــة ئــةو مادانــةي كــة دايــدةنَيني لــةم   

ان لةوة بَيـت كـة ئايـا تـا ضـةند دةتوانـدرَيت جَيبـةجَي بكرَيـت، ئـةوةي كـة الي مـن جَيطـاي             ياسايةدا، ئاطام
ثرســـيارة، وابـــزامن كـــاو خورشـــيد ئيشـــارةتي ثَيـــدا، ئةوةيـــة كـــة تـــؤ دةَلَييـــت لةبـــةرواري تؤمـــاركردني   

خـةَلك دةسـت   داواكارييةكان، مةسةلةن بؤ منوونة ئةمة لة وةقائيعدا مانطَيكي تر بآلو دةبَيتةوة، ئيعتيـادي  
دةكات بةناو نووسني، ئايا لةو كاتةوةية، يان لةدواي ئةوةي كـة يةكـةكان دروسـت دةكرَيــت، ئينجـا دةرطـاي       
تةسجي  كردن دةكرَيتةوة، يةعين ئةمة مةتاتيةو دةهَيلٍَََِيتـةوة نـازانني ضـؤن دةبَيـت وة ضـاوةِروانيش زؤر      

ةتَيكـدا كـة ئةطـةر ثاسـاوَيكي ياسـايي نـةبَيت، ئةمـة        كاتَيك كة دةَلَيـت لةحالَ : دووةم: موشكيلةية، ئةمة يةو
ئةطةر دواي ئةوةي كة يةكةكان تةواو دةكرَيت ئةوجا تةسجي  دةسـت ثَيبكـات، ئـةوة دوو سـاَلي بـؤ ضـية؟،       
ئينجا ئةطةر ثاساوَيكي ياسايي نةبَيت زؤرجار دواكةوتن و شت ِروودةدات ثاساوي ياسـايي بـؤ ئةدؤزرَيتـةوة،    

ددةية داِرشتنَيكي تري ئةوَيت بةشَيوازَيكي تر بؤ ئةوةي دوايي لة جَيبةجَيكردندا ئاسـان  لةبةر ئةوة ئةم ما
 .بَيت، زؤر سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د
 .سوثاس، سيوةي  خان، فةرموو

 :ا د عثمانبةِرَيز سيوةي  
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكامن كران، زؤر سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.َيز دبةِر

 .سوثاس، كاو فازي ، فةرموو
 ((:بةشارةتى))حممد قادر فاضلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرةئي من هةرضةند ِراو بؤضووني جياواز هةية لةسةر ئةم ماددةية، بةحةقيقةت بة ضـوار بِرطـة هـاتووة    

لةسةر دوو بِرطةيان قسة دةكةم، كة خؤشبةختانة ناوي ناحيةو طوندةكان ناوةِرؤكي ئةم ماددةية، بةآلم من 
هــاتووة، بــؤ خــانوو و شــوقةي نيشــتةجَيبوون، بةحةقيقــةت ئةمــة بِريــارَيكي زؤر زؤر باشــة، ئــةويش دوو    

ئةمة زيـاتر ئاوةدانكردنـةوة لةكوردسـتان زيـاد دةكـات،      : حاَلةتي زؤر طرنط لةخؤيدا دةبينَيتةوة، يةكةميان
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ئةم بِريارة بَيتة جَيبةجَيكردن، لةناحيةو طوندةكاندا، هةرضةند دةَلَيت لة مةَلبةنـدي ثارَيزطاكـان و    ئةطةر
لةقةزاكانيش، بةآلم بؤ ناحيـةو طونـدةكان بةحةقيقـةت ئةمـة زيـاتر ئاوةدانكردنـةوة لةكوردسـتان دروسـت         

ةورةكان، بؤيـة مـن ثَيشـنيار    ئةرو و زةخت كةمرت دةكاتةوة لةسةر ناوةنـدي شـارة طـ   : دةكات، اليةني دووةم
دةكةم ئةوةي ناحيـةو طونـدةكان ئيهتيمـامَيكي زيـاتر يـان حـةقَيكي زيـاتري ثـَي بـدرَيت، ضـونكة بةِراسـيت            
ــؤ        ــية ب ــاي دةستخؤش ــَيم زؤر جَيط ــوامن بَل ــرا، دةت ــك دةرك ــتان بِريارَي ــةماني كوردس ــة لةثةرل ــةِرابردوو ئَيم ل

لفةي خانووبةرةية، كة ئَيستا ئاوةدانكردنةوةيةكي زؤر حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئةويش مةسةلةي سو
ــاو ئةمــةدا ِرؤحيــةتَيكي زؤر باشــي           ــوان لةطوندةكانــدا دةبينــدرَيت، يــةعين لةض ــاش بــة سيســتمَيكي ج ب
ئاوةدانكردنةوةي لةطوندةكان دروست كردووة، ئةمةش بة حةقيقةت دةبَيتة زياتر بةهَيز بووني ذَيرخـاني  

 .اندا، زؤر سوثاسئابووري لةهةرَيمي كوردست
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو عومةر، فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة ( تلزم وزارة االعمار)ئةم ماددةية ئةطةر ئَيمة بَيني سةيري بكةين، لة ئةصَلي ثرؤذةكةدا بؤية نووسراوة 

جانيبةينة، وةزارةت لةطـةَل ئـةو كةسـةي كـة شـوقةكة يـان خانووةكـةي لـَي دةكِرَيـت، ضـونكة           ئيلتيزامَيكي 
ــدا شــةرتي دةفعــي ثَيشــةكي لةســةرة، بةشــةرتي دةفعــي ثَيشــةكي كةواتــة وةزارةت ئيلتيزامَيكــي تــري     لةوَي

بـةآلم لَيـرةدا   موتةباديلي لةسةرة كة لة زووترين كاتدا كة لة دووساَل تَينةثةِرَيت شوقةكة ثَيشكةش بكـات،  
كة ثَيشةكي نةما لةم تةعديلةي كة ئَيستا هةية، بةواتا ئةو ئيلتيزامةي كة لةسةر داواكـاري شـوقةكةية كـة    
دةيكِرَيت، ئيلتيزامَيكي لةسةر نةما، كةواتة دةبَيت ئةم ئيلتيزامةي سةر وةزارةتـيش هـةَلبطريَيت و جَيطـاي    

عنـد وجـود   )رضـي ضـةند بةمـةتاتي باسـي لـةوة كـردووة،       نةماوة لةم ماددةيةدا و ثَيويست بةوة ناكـات، هة 
خؤي لةخؤيدا موبةِريِري ياسايي كة لَيرةدا زؤر بة مةتاتي هاتووة خؤ ئةطةر بَيت و وةزارةت ( مربر قانوني

هةر سةبةبَيكي بةدةستةوة بَيت بؤ نةداني ئةبَيت لة ئةصَلدا موبةِريِرةكة ياسـايي بَيـت، بيَلَيـت و نـةيَلَيت،     
َيكيش هةبوو خارجيي ئريادةي وةزارةت بوو ئةضَيتة بـابي قـوةي قـاهرية، ئـةوة لـة ياساشـدا باسـي        ئةطةر شت

لةسةر بكرَيت يان نةكرَيت هةر مةعفيـةو هـةر ِرؤشـتووةو تَيثـةِريوة، لةبـةر ئـةوةي ئـةو ئيلتيزامـة نـةما،          
ةكــات، ئةمــة خــؤي لــةماددةي ســَيدا ئَيمــة ومتــان وةزارةت ئيعننــي دةكــات بــؤ فرؤشــنت، تةَلــةب تةقــديم د  

لةخؤيدا ئيلتيزامي سةر وةزارةتي دروست كرد، كة بةبَي ثَيشةكي شوقةيةو يان خانوويةكي سةكةني بدات 
بة هاووآلتي، لةبةر ئةوة من هاوِرام لةطةَل ِرايةكةي كاو عبدالسنم كة ئةم ماددةية جَيطـاي نـةماوة لَيـرةدا    

 .ئةبَيت البربَيت، سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسنن بايز.بةِرَيز د
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سوثاس، دوو كةس ماوة قسة بكةن، سَي كةسيش داواي كردووة كة قسة بكـات، هـةر ئةصـَلةن ئـةو ماددةيـة      
نةمَينَيت، بؤية سةرؤكايةتي ثَيمان باشة بيخةينة دةنطةوة ئةوةي كة دةَلَيت ماددةكة هـةر نـةمَينَيت، كـاو    

 .عوني قسةت هةية، فةرموو
 :سعيد بةزازبةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــي          ــي وةزارةت ــة ئيلزام ــة ك ــةدةفمان ئةوةي ــونكة ه ــاكةية، ض ــي ياس ــة ِرؤح ــديري ئَيم ــة تةق ــة ب ــةو ماددةي ئ
ئاوةدانكردنةوة بكةين كةوا هةَلبستَيت بةدابني كردني يةكـةي نيشـتةجَيبوون بـؤ هاووآلتيـاني كوردسـتاني      

كي ديـــاريكراودا، ضـــونكة خـــةَلك ئةطـــةر بَلـــَيني وةزارةتـــي كـــةم دةرامـــةت، وة تةســـليم كردنـــي لةماوةيـــة
ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيبوون هةَلدةستَيت بة بيناكردني شوقة يان خانوو، ئينتيزار دةكات كة كـةي ئـةو   
بينايــة تــةواو دةبَيــت، زؤر بــةَلَين دةدرَيــت بــةس جَيبــةجَي ناكرَيــت، لَيــرة مةبةســتمان ئةوةيــة كــة ئةمــة   

بارةت بة قسةكاني كاو دَلشاد، كة ئاماذةى بةوة دا كـة دةَلـَي وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوة هـيض      مبَينَيتةوة، سة
عينقةي بةوةي نامَينَيتةوة تةنها و تةنها ئوموري فةنية، نةخَير وةنية، لة بيدايةتي ماددةى يةكةم، دةلـَي  

دةكاتــةوة، وةزارةتــي   وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوة مولزةمــة بــة تــةمليك كردنــي ئــةو موَلكــة، بــة ناويــان         
ئاوةدانكردنــةوة مولزةمــة بــة جَيبــةجَي كردنــي ئــةو عةقــدة موتةبادةلــة كــة لــة بــةيين ئــةو كةســانةى كــة  
داواكــاري دةكــةن، ئــةو شــوقانة بكــِرن و لةطــةَل وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوة ثةيوةنــديان هةيــة، نــةو لةطــةَل  

ني تةخصيصـــي دةكـــات، بـــؤ وةزارةتـــي  وةزارةتَيكـــي تـــر، ضـــونكة ئـــةو عاردانـــةي كـــة وةزارةتـــي شـــارةوا 
ئاوةدانكردنةوة دةكرَي و بةناوي ئةويش دةكرَي، ئينجا وةزارةتي ئاوةدان كردنةوة بةناوي ئـةو هاووآلتيانـة   

 .تؤماري دةكاتةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ن بـة ئةوانـةى كـة نوقتـةى نيزاميـان هةيـة،       كةواتة ئةو دوو كةسة با قسةكانيان بكةن و دواتـر قسـة دةديـ   
 .شةومن خان فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةيفي جةنابتة..... سةبارةت، با ئةو تةوزحيةي بدةم
 :بةِرَيز شةومن حممد غريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةوة ثَيويست ناكات دووبارةى بكةمةوة و زؤر سوثاسقسةكاني من لة اليةن شلَير خانةوة كرا، لةبةر ئ

 :بشري خلي  حداد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة دةزانني كـة ئـةمِرؤ ئةوانـةي داواي خـانوو دةكـةن زؤرن، كـرَي نشـينةكان زؤرن، هـةر ئـةمِرؤ ئـيعنن           
ار كـةس نـاوي خـؤي نووسـي،     هـةز  111هةزار كةس ناوي خـؤي دةنووسـَي، باشـة كـة      111بكرَي لةوانةية 

هةزار وةحـدةى سـةكةني دروسـت بكـات؟،      111وةزارةتي شارةواني، وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة تواناي هةية 
: نةخَير، زؤر زؤر سَي هةزار يان ضوار هةزار وةكو مةرحةلةي يةكةم دروسـت بكـات، ئةمانـة ئةطـةر بَلـَيني      

هةزار كةسة هةموويان تةسـجيلي   111، ئةو الطلبجي  وتسليمها خنل مدة ال تتجاوز سنتني من ت،ريخ تس
هةزار خانوويان بدةييَن؟، نةخَير، كةواتة ثـاش   111تةلةبيان كردووة، باشة ثاشي دوو ساَل ئَيمة دةتوانني 

ئةوة مـن دةَلـَيم بـا ئـةو ناوانـة بنووسـرَي، لـة ثاشـان بـة قورعـة، بـا وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوة خانووةكـان               
واوى بكات، ئينجا با تةقدميي تةلةب بكرَي، ثاش تةواو بـووني، خانووةكـان حـازرة، ضـةند     دروست بكات، تة

خانوومان هةية، لةسةر ئةوةندة قورعة دةكةين، يان ئةوةندة كةسةمان دةوَي لة دانـاني، ئـةوة مةرحةلـةي    
 .يةكةمة و، زؤر سوثاس

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ستان خان فةرمووكوَي
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي ئـةو رةئيـةي كـاو عـةوني دةكـةم، بـةَلي ئـةم ماددةيـة روحـي قانونةكةيـة، ئةطـةر ئَيمـة ئـةم              

نط ماددةية لَيرة تةسبيت نةكةين، ئةو هةموارة بة دةردي ياسايةكة ئةضَي، كة ئَيستا سَي سـاَل و شـةش مـا   
زياتر تَيثةِري لةسةر ئةم ياساية و نةضوويتة بواري جَيبةجَي كردن، بؤية ئةطـةر ئـةم مـاددةي تَيـدا نـةبَي      
من دَلنيام سَي ساَل و شةش مانطي ديكة ئـةم ياسـاية ناضـَيتة بـواري جَيبـةجَي كـردن، بؤيـة ثشـتطريي ئـةو          

 .رةئية دةكةم كة ئةم ماددةية مبينَيتةوة و، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دةزامن لة مونتةلةقي ضييةوة هةندَيك دةَلَين ثَيويست ناكات ئةم ماددةيـةي تَيـدا بَيـت، بـؤ ئـةوةي كـة       

نةفسي دروت نةبَيت بؤ خةَلكةكـة، يـاخود ئةطـةر هـات و      هيض ئيلزامَيك دروست نةكرَيت ياخود حاَلةتَيكي
حكومةت نةيتواني لة دوو ساَلدا تةواوي بكـات لـة دوو سـاَل و نيـودا تـةواوي دةكـات بـؤ منوونـة، مودةكـةي          
زياتر دةبَي، ئةمانة ئوموري فةنيـة بةِراسـيت، بـةجَيي ئـةهَيَلني بـؤ وةزارةت خـؤي، بـةآلم روحـي قانونةكـة          

ؤ ضؤن ئيلزامي وةزارةت دةكةي هةَلسَيت لةو مودةية، ياخود، تةبعـةن ئةمانـة ئةيـدةن بـة     لَيرةدا ضيية؟، ت
مقاول، ضؤن ئيلزامي موقاولةكة بكرَي كة لةو موددةية بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، لةو مودةية دةبـَي تـةواو   
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ثـرؤذة هةيـة دراوةتـة     بكرَي، ئَيمة لةبةر ضاومانة، بينيومانة، لة مـةريخ نـاذين ئَيمـة، لـةم وةآلتـة ئـةذين،      
مقاول، مقاول ِراي كردووة و بةجَيي هَيشتووة، جاددةكةي ضاَل كردووة و كوني كردووة، عالةمةكة باز ئـةدا  
بةسةري، ئاو خةريكة مناَل ئةخنكَييَن بةجَيي هَيشتووة، كةس نية موحاسةبةي بكات، بؤ؟، بؤ ئـةوةى ئـةم   

ضونكة ئةمـة حـةياتي خةَلكـة، ئينسـان ئةضـَيت لـةناو ئـةم        حاَلةتة بةسةر ئةم ثرؤذةى ئيسكانةدا نةيةيت، 
خانووانة ئةذَيت، كةسَيك نةيطرَيتة دةست كة ئيستيهانة بكات بة حةياتي خةَلكي، كةم و كورتي تَيدا بكات، 
وةزارةت ئيشرايف تةواوي لةسةر دةكات، بة ثَيي معيارة ِراستةكان ئةوة بكات و بـة مـودةش، خـؤي لةوانةيـة     

ثَيي خؤش بَي، وةزارةت خؤشي ثَيي خـؤش بَيـت، ئيلزامـي تَيـدا بـَي مـودةي دوو سـاَلةكة،         حكومةت خؤشي
بةآلم لَيرة قسةكة لةسةر يةو شتة، ئايا تةسجيلي تةلةب ببَيت ياخود لة دواي تةواو بوونةوة بَيـت؟، ئـةوة   

ووانـة لـة مـوددةى    شتَيكي ديكةية بةس مانةوةي ئةم ماددةية بةرةئي من، زةمانَيكة بؤ ئةوةي كـة ئـةو خان  
 .خؤيدا تةواو بكرَيت، تةهةروب نةكرَي لة تةواو بووني

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو خةلي  فةرموو
 : دامني عثمانبةِرَيز خةلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كردووة، يةعين ئَيمة لـة كؤبوونـةوةى   ئةوماددةية بةراسيت مةغزايةكي تريشي هةية كة ئيلزامي وةزارةتي 

هةرســَي لَيذنــة ثةيوةنديــدارةكان زؤر زؤر تةئكيــدمان لةســةر كــردةوة ئــةويش، ديــاريكردني دروســتكردني  
شوقةية لة مةَلبةندي ثارَيزطاكان، هةروةها شوقة و خـانوو و نيشـتةجَيبوون لـة قـةزا و ناحيـةكان، يـةعين       

ئـةوةي كـة ئَيمـة فةترةيةكـة هـةموو دةزانـني كـة ذمارةيـةو،         ئةمةش هةر ئيلزامَيكـة بـؤ حكومـةت لةبـةر     
يــةعين رووبــةرَيكي فــراوان لــة ئــةرزي كشــتوكاَلي ئَيمــة بــؤ يةكــةي نيشــتةجَيبوون كوذاوةتــةوة و كَيشــةى   
دابينكردني زةوميان هةية، بؤية لة مةَلبةندي شارة طةورةكاندا، بة تايبةتي لة ثارَيزطاكاندا، حكومـةت لـةو   

م كراوة كة شوقة دروست بكات، يةعين ئةو ئيلزامةشي بؤ حكومةت تيداية يةعين هـةر ئـةوة   ماددةية ئيلزا
نية كة مةسةلة ئةوةي كة حكومةت راستة ئةوة دةبَي حكومةت ئيلزام بكات كة لة ماوةى دوو ساَلدا يةكةي 

دارم بـةِرَيزان  نيشتةجَيبوون دروست بكات و رادةسيت دةسيت هاووآلتي بكات، ئةمةشي تَيدايـة، يـةعين هيـوا   
ــةر        ــارَي، ه ــة ج ــة ب ــةَلطرتين ماددةك ــةر ه ــةو ه ــةعين ن ــةن، ي ــةوةش بك ــاتي ئ ــةمان موراع ــداماني ثةرل ئةن
فةقةرةكي ئاخريي لـة بـةرواري تؤمـاركردني ماددةكـةوة قسـة هـةَلبطرَي و دةسـتكاري بكـرَي، بـةآلم روحـي           

 .ماددةكة بة تةواوي من ثَيم واية لةطةَل ئةوة نيم و زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز اعاعي .َيز دبةِر
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دوو ِرةئي جياواز هةية، هةردوو اليةكان قسةيان كرد، ثَيشنياري ئةوة هةية ئةصَ  ئةو ماددةية هـةَلبطريَي،  
ئةوة ثَيشنيارةكةية، كَي لةطةَل ئةوةيـة ئـةو ماددةيـة هـةَلبطريَي؟ كـَي لةطةَلدايـة ئـةم ماددةيـة مبَينَيتـةوة؟          

 .مَينَيتةوة و ئاخري صياغةكةي خبوَيننةوةدة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا صياغةكة دةخوَينمةوة، بةآلم دووبارة تةئكيدي دةكةمةوة ئةو صياغةية ئةطةر موالحةزاتي لةسةر 
رة دةتوانني موعالةجةي بكةينةوة، هةبوو با نةَلَين لَيذنةي هاوبةش لَيرة تةسبييت لةسةرمان دةكات، دووبا

 .زؤر سوثاس
 :املادة اخلامسة

 ...تعدل املادة السادسة من القانون
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

فةرموو كاو حةمة سعيد، ئةطةر ئةوةية تةواو بووة حةسم كراوة، نابَي قسةي لةسةر بكةي، هةموو 
 .نةنووسيبوو جةنابت، تةواو بووة ناوي خؤت نةنووسيبوو موناقةشة كرا ناوي خؤت

 :بةِرَيز  ة سعيد  ة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ...نوقتة نيزامييةكة لةسةر ئةوة بوو خستمانة تةصويتةوة، دةَلَيت حةسم

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اخلامسة
 :ادسة من القانون و تقرأ كاآلتيتعدل املادة الس

تلتزم وزارة اإلعمار و اإلسكان ببنـاء الوحـدات السـكنية الشـقق يف مراكـز ااافظـات و شـقق و دور سـكنية يف         
األقضية و النواحي و القرى و تسليمها خـالل مـدة التتنـاوز السـنتني مـن تـاريخ املباشـرة باملشـروع و إعـالن          

 .ر قانونياإلستحقاق إال يف حالة وجود مرب
 .داوا لة سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم ئةو صياغةية خباتة دةنطدانةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كوردييةكةشــي خبوَيننــةوة، كــاو عبدالســنم ئةطــةر موالحــةزةت هةيــة ئَيســتا، ضــونكة دواي خوَيندنــةوةي  
 .فةرموو نيزامييةكةت بَلَي ماددةكة لة ِرووي قانونييةوة حةقت نيية، دة

 :صديق مصطفىبةِرَيز عبدالسنم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نيزامييةكةم لةوةية ثَيش ئةوةي ئَيمة بيخةينة دةنطدان ئَيمة دةنطمان دا لةسةر يةو شت، دةنطمان دا ئةم 
ئـةوةي ئَيمـة دةنـط لةسـةر      ماددةية مبَينَيت يان نةمَينَيت، بؤية ئيحتريامي ئةو ِرةئية دةطرين، بةآلم ثَيش

نةصةكةي بدةين ِرجات لَي دةكةم مةجال بدة ثَيشنيارَيك طةآلَلـة بكـرَي، ضـونكة ئـةوةي كـاو خـةلي  وتـي        
باشة، ثَيويستة لة هيض جَيطاي تر لة ياسـا نـةهاتووة، ضـوار فـاريزة ئـةوةي دوو سـاَلةكة ِرجاتـان لـَي دةكـةم          

و سـاَلةكة ثـاش مـاوةي مـاددة كؤنةكةيـة كـة ثَيشـينةي        خوشك و برايان ئةوةي كـاو عمـر وتـي ئةساسـي دو    
هةبوو، ِرجاتان لَي دةكةم ئةوة جياوازة لةوةي خوشكة كوَيستان و خوشكة سؤزان وتيان ئيلزامـي حكومةتـة   
دوو ساَل، ئةطةر ِرَيطةم ثَي بـدةي بـةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان، مـن لـةم ياسـاية بـةم شـَيوة تـَي طةيشـتوومة،            

ن دةكات بـؤ سـندووقَيك، وةزارةت دةسـت ثـَي دةكـات بـة ئيلـزام بـةو ياسـاية خـانوو و           حكومةت ثارة تةرخا
شوققة دروست بكات، كةس ثَيشكةش، داواكار هةبَيت و نةبَيت، با ئَيمة بةس تَيبطةيةنني، ئةوة نة ثرؤذةي 

بكـات، ئـةو    وينكاني فنن شار و فنن طوندة، ئةوة ئيلزامي حكومةتة ئةو ثارةية خباتة طِر شوققة دروسـت 
مةسةلةي ئيلزام، ئةي من و تؤ لة ثةرلةمان ئيشمان ضي ية؟ ياسامان دةركردووة بضـني ئيلزامـي حكومـةت    
بكةين بةردةوام بَيت، واتا ئاوةدانكردن و دروست كردني خانوو عةمةلييةيـةكي بةردةوامـة، هـةر وةختَيـك     

ةو بَيت، خانووةكان دةست ثَي دةكـةن  خةَلك ثَيشكةشي كرد خانوويةو ئامادة بوو، مةرجةكان بة دةسيت ي
بة دابةش كردن، بؤية ِرجاتان لَي دةكةم من ثَيشنيار دةكةم، لةبـةر ئـةوةي مةسـةلةي دوو سـاَلةكة نـة ئـةو       
غةرةزة تةحقيق دةكات ئةوةي خوشك و برايان باسيان كـرد، نـة هـةدةيف ماددةكةيـة، ئةساسـَيكة ثامشـاوةي       

َي ئةطةر بة باشي دةزانن بَلَين ثرؤسـةي ئاوةدانكردنةوةكـةش بـةردةوام    ثَيشينةية، تاكو لة طوندةكان دا لةو
دةبَيت حكومةت مولزةمة بة ثَيي ئةو ثارةي داويةتي، تةَلةباتةكان وةربطرَيـت، تـاكو عةمةلييةكـة زؤر زؤر    
وازح بَيــت، ئــةو كاتــة ئَيمــة ماددةكــةش مــاوة، بــةآلم هــةدةيف ماددةكــةش تــةحقيق بــوو لــة قســةكاني كــاو    

يش بوو، ئةو دوو ساَلةش بريي لَي بكةين هةدةفةكة ئةو بوو ئةو دوو سـاَلة لـةوَي مـاوة، تـؤ نـاتواني،      خةليل
مةعقول نية ياسـا دةربكـات ثةرلـةمان، لـة هـةر ياسـايةو ماددةيـةكي هـةبَيت، دةبَيـت و بـةو مـاددة و بـةو             

ن بـةردةوام بَيـت لـة تـةنفيز     ماددة، تؤ كة ياسات دةركرد دةبَي ئيلزامي حكومةت بكـةي لـة ِرَيطـاي لَيذنـةكا    
 .كردني، ثَيشنيارةكةم وازحة؟ سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .مامؤستا عمر، فةرموو

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

م هةيـة ئايـا بـةرواري موباشـةرة بـة      وةًلن من لةسةر ئةو ئيزافةيةي كاو عـةوني تَيبينييـةكم بـيين، ئـةوة    
مةشروعةكة لةطةَل ئيعننـي ئيسـتيحقاقةكة يـةو بـةروارة؟ ضـونكة ئـةوة دووبـارة كَيشـة دروسـت دةكـات،           
يـةعين سـةرةتاي دةسـت ثـَي كردنـي ثرؤذةكـة لةطـةَل راطةيانـدني ئيسـتيحقاقةكة يـةو كاتـة؟ تـا تـؤ بَلَيــي              

 .ئةطةر كا عةوني وةآلمم بداتةوة ساَلةكة لةوَيوة دةست ثَي دةكات، ئةوة ثرسيارة
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كاو  ة سعيد
 :بةِرَيز  ة سعيد  ة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
جــارَي مــن طلــةيي دةكــةم كــة دواي دةنطــدان ِرَيطــةت دا نوقتــةي نيزامــي بطــرن، بــةس ِرَيطــةي منــت نــةدا،   

، طةردةنت ئازاد بَيت، سةبارةت بة من ثَيمواية دياري كردنـي ئـةو دوو سـاَلة زةروورة، ضـونكة كـاو      قةيناكة
و بـة  ( bill)كامةران جةنابي وةزير و هةموو ئةو برايانةي كة لة مةشرو  و لة هةندةسة دةزانن بـة ثَيـي   

اري بكـرَي بـؤ كردنـةوةي    و بة ثَيي فةقةرات و ئةو مةشرو  و خانوو كردنة دةبَي زةمـةن ديـ  ( time)ثَيي 
ئةو وةحدة سةكةنييانة، بةآلم نوقتةكةي من ئةوةية كـة نـةو لـة تةسـجيلي تةَلةبـةوة، خـةَلك بـؤي هةيـة         
شةش مانط تةسجي  تةَلـةب بكـات، هَيشـتا موباشـةرة بـة مةشـرووعةكة نـةكرابَي، لـة ِرؤذي موباشـةرة بـة           

يش تةبعـةن وةزارةت خـؤي دةزانـَي كـة ئـةو      مةشروعةكة وةحداتي سةكةني دوو ساَلةكة دياري بكـرَي، ئـةو  
مةشرووعة ئيحالة دةكات و ثَينج هةزار وةحدةية، ضوار هةزار وةحدةية، زةمةنةكةي بؤ ديـاري دةكـات بـؤ    

 .فةقةرةكاني، لةبةر ئةوة بؤ تةئرخيي مةشرووعةكة بَي و سوثاس
 
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .صياغةي بكةن لَيذنةي هاوبةش، ئاخري صياغةي بكةن و دةخيةينة دةنطةوة تكاية ئاخري
 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةنها بؤ ِروون كردنةوةيةو، ثَيمواية ئةطةر ئـةو ماددةيـة مبَينَيتـةوة باشـرتة بـؤ دوو سـاَلةكة، بـةآلم وا        

ةرزم كردن كة لة دواي ئةوةي ئيعنني ئيستيحقاقيان دةكـرَي لـة تةقـدميي تةَلةبةكـة     صياغة بكرَي وةكو ع
ئةوةش ئيزافة بكرَي، بةآلم لَيرةدا تَيبينييةكي تر هةيـة دةمـةوَي بيخةمـة بـةردةمي     ( و ا باشرة با شرو )

ثَيشوودا وتوومانة كـة  طوندةكان، ئَيمة لة ماددةكاني ( و القرى)بةِرَيزتانةوة ئةويش ئةوةية لَيرة نووسراوة 
ئـةو زةوي يــة تـةرخان دةكــرَي لــة وةزارةتـي شــارةواني، تـاثؤ دةكــرَي لةســةر وةزارةتـي ئاوةدانكردنــةوة بــة      
مةبةســيت تــةمليك كردنــي بــؤ ســوودمةندةكان، لــة طونــد دا ئةمــةيان ناكرَيــت، بؤيــة ناوهَينــاني طونــد لــةم  

لَيرة جَيي نابَيتةوة، ثَيمواية ئَيمة لة شوَينَيكي  ثرؤسةية بؤ دروستكردني يةكةي نيشتةجَي، ناوهَينانةكةي
تر لة سندووقي نيشتةجَي ثارة دةدرَي بة مينحة بؤ طوندةكان، ئةوانةي كة دةطةِرَينةوة و خانوو بةشَيوةي 

 .خؤكر دروست دةكةن، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ةنفةرموون ئاخري صياغةي بك
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اخلامسة
 :تعدل املادة السادسة من القانون و تقرأ كاآلتي

تلتزم وزارة اإلعمار و اإلسكان ببناء الوحدات السكنية الشقق يف مراكـز ااافظـات، و الشـقق و دور سـكنية يف     
 .............دة التتناوز السنتني من تاريخ املباشرة باملشروع إالاألقضية و النواحي و تسليمها خالل م

 :املادة اخلامسة
 :من القانون ، وتقرأ كاآلتي( املادة السادسة)تعدل 

الشقق و دور سكنية يف )و ( الشقق يف مراكز ااافظات)تلتزم وزارة االعمار واالسكان ببناء الوحدات السكنية 
وتسليمها خالل مدة ال تتناوز سنتني من تاريخ تسنيل الطلب لديها اال يف حالة ( االقضية والنواحي والقرى

 .وجود مربر قانوني
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .تكاية بة كورديةكةش خبوَيننةوة
 

 : دامني عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ثَينجةم

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيـتةوة ،ى ياساكة هةموار دةكرَيت و(ةشةمش)ماددةي 
شوقةكان )كردن  وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجآكردن ثابةند دةبَيت بةبنيادناني يةكةكاني نيشتةجآ

يةكدا داو، لة ماوة (شوقةو خانووي نيشتةجآبوون لة قةزاو ناحيةو طوندةكان)و ( لةمةَلبةندي ثارَيزطاكان
دةياندات بة كِريارةكة، لةحاَلةتَيكدا دةست ثَي كردني ثرؤذةكةوة  كة لة دوو ساَل زياتر نةبَيت لةبةرواري

 .ئةطةر ثاساوَيكي ياسايي نةبَيت
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
تةنها تَيبينيم لةسةر دةقةكان هةية، ئةوة كِريار نيية لة كورديةكةدا، لة كورديةكةدا نووسراوة كِريار، 

 .بةَلي عةرةبيةكة ئةساسة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .عةونيعةرةبيةكة ئةساسة، كاو 
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة اخلامسة

 :من القانون، وتقرأ كاآلتي( املادة السادسة)تعدل 
الشقق ودور سكنية يف )و ( الشقق يف مراكز ااافظات)تلتزم وزارة االعمار واالسكان ببناء الوحدات السكنية 

 .شرة ببناء الوحدات السكنيةوتسليمها خالل مدة ال تتناوز سنتني من تاريخ املبا( االقضية والنواحي
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

تكاية دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، تكاية ماددةيةكي تر فةرموون

 :َيز عوني كمال سعيد بةزازبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لةطةَليةتي( اال يف حالة وجود مربر قانوني)موبةريري قانوني لةطةَليةتي، 

 :املادة السادسة
 :تعدل املادة السابعة من القانون وتقرأ كاآلتي

 ةختصة ملكًا صرفًا ومرهونتسنل الشقة أو الدار السكنية بأسم طالب التملك يف دائرة التسنيل العقاري امل
من املادة ( ثالثًا)ًا لصاحل الوزارة حلني تسديد القس  األخري من البدل مع مراعاة الفقرة ينيرهنًا تأمي

 .من هذا القانون( الرابعة)
 : دامني عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي شةشةم

 :ت و، بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيـتةوةلة ياساكة هةموار دةكرَي( حةوتةم)ماددةي 
بوونةكة بةناوي داواكاري موَلكداركردنةكةوة دةكرَيت لة فةرمانطةي  شوقةكة يان خانووي نيشتةجآ

تايبةمتةندي تؤماركردني خانووبةرة بةشَيوةي موَلكي صرف و بؤ دَلنيايي لةسةر وةزارةتةكة رةهن 
ى ماددةي (سَييةم)كردني برطةي  رخةكةي، لةطةَل ضاودَيريدةكرَيت تا دانةوةي قيسيت كؤتايي ن

 .ى ئةم ياساية(ضوارةم)
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من لةطةَل ناوةِرؤكي ماددةكةم، زؤر سوثاس
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .ةِرَيز دب

كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نيية، ئاخري صياغةي خبوَينةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة 
 .دةنطدانةوة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة السادسة

 :أ كاآلتيتعدل املادة السابعة من القانون وتقر
تسنل الشقة أو الدار السكنية بأسم طالب التملك يف دائرة التسنيل العقاري املختصة ملكًا صرفًا ومرهونة 

( الرابعة)من املادة ( ثالثًا)رهنًا تأمينيًا لصاحل الوزارة حلني تسديد القس  األخري من البدل مع مراعاة الفقرة 
 .من هذا القانون

 :ني دام عثمانبةِرَيز خلي  
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي شةشةم
 :لة ياساكة هةموار دةكرَيت و، بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيـتةوة( حةوتةم)ماددةي 

شوقةكة يان خانووي نيشتةجآ بوونةكة بةناوي داواكاري موَلكداركردنةكةوة دةكرَيت لة فةرمانطةي 
موَلكي صرف و بؤ دَلنيايي لةسةر وةزارةتةكة رةهن  تايبةمتةندي تؤماركردني خانووبةرة بةشَيوةي

ى ماددةي (سَييةم)دةكرَيت تا دانةوةي قيسيت كؤتايي نرخةكةي، لةطةَل ضاودَيري كردني برطةي 
 .ى ئةم ياساية(ضوارةم)

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

يت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس
 .را، تكاية ماددةيةكي تر فةرموونبكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند ك

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة السابعة

األنظمـة والتعليمـات الالزمـة لتسـهيل     على جملس الوزراء وا هات ذات العالقـة كـل حسـب اختصاصـه إصـدار      
 .تنفيذ أحكام هذا القانون

 : دامني عثمانبةِرَيز خلي  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةوتةم
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ثسثؤِرايةتي خؤي،  ثَيي ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان، هةريةكةو بة
 .كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربكةن كردني جَيبةجآ و ِرَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان ثةيِرةو

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كَي تَيبيين هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، تكاية ماددةيةكي  سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر

 .تر فةرموون

 :ابراهيم طاهربةِرَيز جةمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثامنة

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون
 (:وةرتي)ا د ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :هةشتةمماددةي 

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجآ بكةن
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كَي تَيبيين هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ نيية؟ ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز 
ةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، تكاية بكات

 .ماددةيةكي تر فةرموون
 :ابراهيم طاهربةِرَيز جةمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة التاسعة

 (. انوقائع كوردست)ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تاريخ نشره يف ا ريدة الرمسية 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةكورديةكةي فةرموون
 (:وةرتي)ا د ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم
 .ةوة جَيبةجآ دةكرَيت(وةقايعي كوردستان)ئةم ياساية لةبةرواري بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .دبةِرَيز 
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كَي تَيبيين هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، تكاية ئةسباب 

 .موجيبةكةي

 :ز عوني كمال سعيد بةزازبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 االسباب املوجبة

لكل شخص احلق يف مستوى معيشي كاف حلياة كرمية با يف ذلك السكن ولتأمني السكن املالئم ملواطين االقليم 
ات من ذوي الدخل اادود دون دفع اية مقدمة، وملعا ة ازمة السكن بقيام حكومة االقليم ببناء الوحد

 .فقد شرع هذا القانون ،السكنية
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةكورديةكةي تكاية
 
 
 
 

 (:وةرتي)ا د ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هؤيةكاني داناني ئةم ياساية

 بة ِرَيز بذي و جَيطايةكي نيشتةجآ هةموو كةسَيك مايف خؤيةتي ئاستَيكي ذياري بةشي خؤي هةبَيت كة
وآلتياني هةرَيم ئةوانةي كة داهاتيان وكردني نشينةيةكي طوجناو بؤ ها جا بؤ دةستةبةر ،بووني هةبَيت

بووندا كة  سنووردارو كةمة، كة هيض ثَيشةكييةكيش نةدةن و لة ثَيناوي ضارةسةركردني كَيشةي نيشتةجآ
 .َيندراونيات دةنَيت، ئةم ياساية دةرضوحكومةتي هةرَيم يةكةي نيشتةجآ بوون ب

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من ثشتطريي لة دةقةكان دةكةم، زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ثةرلةمانجَيطري س/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ــة           ــة دةخةم ــبابي موجيب ــةَل ئةس ــةمووي لةط ــاكة ه ــتا ياس ــة؟ ئَيس ــةو ماددةي ــةر ئ ــة لةس ــيين هةي ــَي تَيب ك
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    
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اليةو دةكةين و دةسـتتان خـؤش بَيـت، دوو     سوثاس، بةكؤي دةنط ياساكة ثةسند كرا، ثريؤزبايي لة هةموو
رؤذة ماندوو بوون، ثريؤزبايي لة كةم دةرامةتةكاني كوردستان و كؤمـةاَلني خـةَلكي كوردسـتان دةكـةين بـة      
ئومَيدي ئةوةين لة ئايندةيةكي نزيك كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةو يةكة نيشتةجَي بوونانة ئامادة 

 .دةكةين، ئَيستا ئةطةر جةنابي وةزير قسةيةكي هةية با بفةرمووَيتبكات، سوثاسي جةنابي وةزيريش 
 :وةزيري ئاوةدانكردنةوة/ بةِرَيز كامةران ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةِراسيت من لَيرةوة دةمةوَيت سوثاسَيكي زؤري هةموو ئةنداماني ثةرلةمان بكةم، كة بةِراسيت 
انـدا بـةو ياسـاية، ديـارة هؤكارةكـةش ئةوةيـة ئـةو ياسـاية ثةيوةنـدة بةضـني           دوو رؤذة طرنطيةكي زؤر زؤري

ــايي و         ــةي ياس ــؤ ليذن ــوثاس ب ــةين، زؤر س ــةتييان بك ــة خزم ــاني هةموومان ــةركي سةرش ــة ئ ــةوة ك وتوَيذَيك
ئاوةدانكردنةوةو دارايي، كة سةرةتا ئةو ثَيشنيارانةيان بؤ هةموارةكة تةقديم كرد بوو، جارَيكي تر سوثاس 

 .موو ئةنداماني ثةرلةمانبؤ هة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

لـة كؤبوونـةوةكان بـةردةوام دةبـني، بـة خواتـان       ( 2)دانيشتين ئَيستامان كؤتايي ثَي دةينني، ئَيوارة سةعات 
 .دةسثَيرين سةركةوتوو بن، زؤر سوثاس

 
 

 دانيشتين دووةم
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/عي ارسنن بايز اعا.بةِرَيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةسـت ثـَي دةكةينـةوة، بـةردةوام دةبـني لةسـةر بةنامـةي كـار كـة          
بةياني دةستمان ثَي كرد، ئَيستا داوا دةكةين ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة بفةرموونة ئَيرة، بـةخَير  

ةنابي وةزيـري ثَيشـمةرطة دةكـةين، بـةخَير بَيـت، بـةخَير بَيـي مامؤسـتا سـةعد رَيكخـةري نَيـوان            هاتين جـ 
 .ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ليذنةي ياسايي فةرموون بةرنامةكة خبوَيننةوة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

و طفتوطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤذة ياســاي جــَي بــةجَي كردنــي ياســاي بةرنامــةي كــاري ئَيســتامان، خســتنةِروو 
( قـانون انفـاذ قـانون اصـول اااكمـات ا زائيـة العسـكري العراقـي        )ئوسولي دادطايية سـزاييةكاني سـةربازي   

 .لة هةرَيمي كوردستان، كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 2117ي ساَلي (31)ذمارة 
 :ية بةهةردوو زمان، زماني كوردي و عةرةبي سةبارةت بة ثرؤذةكة، ئَيستا دةخيوَينمةوةراثؤرمتان ئامادة
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 العراق -رئاسة برملان كوردستان / اىل
فى اقليم 2221لسنة ( 32)تقرير حول انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية العسكري العراقي رقم/ م

 العراق–كوردستان 
ــاريخ   الَثيشـــمةرطةنـــة شـــؤون اجتمعـــت  نـــة الشـــؤون القانونيـــة و   ــايد بتـ والشـــهداء وضـــحايا ا ينوسـ

مـيالدى لدراسـة مشـروع قـانون انفـاذ قـانون اصـول        22/9/2111كوردي، املصادف ليوم  2711/ِرةزبةر/4
العـراق املقـدم بوجـب     -يف أقلـيم كوردسـتان    2117لسـنة  ( 31)اااكمات ا زائية العسـكري العراقـي رقـم    

وااال اىل اللنان املعنية بعـد القـراءة األوىل لـه يف     29/2/2111يف  1218يم املرقم كتاب جملس وزراء االقل
وبعــد املناقشــة واملداولــة، تؤيــد اللننتــان انفــاذ   . 22/9/2111يف ( 3)الربملــان جبلســته االعتياديــة املرقمــة  

ية اىل الكتابية واتباع نفس القانون يف االقليم وتقرتح الصياغة التالية للمشروع بعد تبديل تسلسل املواد الرقم
 :االسلوب املتبع يف صياغة وتشريع القوانني يف برملان كوردستان

 2222لسنة )   ( قانون رقم 
 –يف اقليم كوردستان  2221لسنة ( 32)قانون انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية العسكري العراقي رقم 

 العراق
 :املادة االوىل

العراق  –يف اقليم كوردستان  2117لسنة ( 31)ات ا زائية العسكري العراقي رقم انفاذ قانون اصول اااكم
 .والعمل باحكامه
 :املادة الثانية

حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل املؤسسات والدوائر االحتادية وشـاغلي املناصـب اينمـا    
 .ورد ذكرها يف القانون

 :املادة الثالثة
 .راء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونعلى جملس الوز
 :املادة الرابعة

 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون
 :املادة اخلامسة

 (.وقائع كوردستان)يوما من تاريخ نشره يف ا ريدة الرمسية ( ثالثني)ينفذ هذا القانون بعد مضي 
أصل املشروع والتقرير املشـرتك بشـأنه علـى الربملـان للمناقشـة وأبـداء الـرأى         راجني التفضل باالطالع وعرض

 .مع التقدير .املناسب والتصويت
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموون بة كورديةكةي خبوَيننةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق_يةتى ثةرلةمانى كوردستانسةرؤكا/ بؤ

لة  2221ى ساَلى (32)بنةماى دادطا سزاييةكانى سةربازي عَيراقى ذمارة  راثؤرت دةربارةى / بابةت
 عَيراق -هةرَيمى كوردستان 

ليذنــةى كاروبــارى ياســايى و ليذنــةى كاروبــارى ثَيشــمةرطة و شــةهيدان و قوربانيــانى جينؤســايد ِرؤذى         
ى زايينـى كؤبـووةوة بـؤ ديراسـةت كردنـى ثـِرؤذة       2011/ 22/9ى بةرامبةر بة  ى كورد2711/ِرةزبةر/4

 -لة هـةرَيمى كوردسـتان    2117ى ساَلى (31)بنةماى دادطايية سزاييةكانى سةربازي عَيراقى ذمارة )ياساى 
ن ، كة لةاليةن  ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، لة دواى خوَيندنةوةى يةكـةمى لـة ثةرلـةما   (عَيراق

دواى طفتوطـؤ و  . ِرةوانةى ليذنـة ثةيوةنديـدراةكان كـراوة    22/9/2111لة ( 3)لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة 
تاوتوَى كردن هةردوو ليذنة ثشتطريى جَيبةجَى كردنى ياسـاكة دةكـات لـة هـةرَيمى كوردسـتان و ثَيشـنيارى       

مارةوة بؤ نووسني و ِرؤيشنت لةسةر ئةم داِرشتنةوةى خوارةوة دةكات دواى طؤِرينى ِريزبةندى ماددةكان لة ذ
 :  هةمان شَيوازى داِرشتنةوةو دةرضوواندنى ياسا لة ثةرلةمانى كوردستان

 
 

 2222ى ساَلى )   ( ياساى ذمارة 
 2221ى ساَلى (32)ياساى جَيبةجَى كردنى ياساى بنةماى دادطايية سزاييةكانى سةربازي عَيراقى ذمارة 

 عَيراق -لة هةرَيمى كوردستان 

 :ماددةى يةكةم
لــة  2117ى سـاَلى  (31)جَيبـةجَى كردنـى ياسـاى بنــةماى دادطاييـة سـزاييةكانى سـةربازي عَيراقــى ذمـارة        

 .عَيراق و كاركردن بة حوكمةكانى -هةرَيمى كوردستان 
 :ماددةى دووةم

و ثلــةو  دامــةزراو و فةرمانطــةكانى هــةرَيم و ثلــةو ثايــةكانيان شــوَينى دامــةزراو و فةرمانطــة فيدراَليــةكان  
 .ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياساكةدا هاتبَى

 :ماددةى سَييةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن

 :ماددةى ضوارةم
 .ئةم ياسايةدا ناكؤو بنكار بة هيض دةقَيكى ياسايى، يان بِريارَيك ناكرَى كة لةطةَل حوكمةكاني 

 :ماددةى ثَينجةم
( وةقـائيعى كوردسـتان  )سـى ِرؤذ لـة مَيـذووى بَنوكردنـةوةى لـة ِرؤذنامـةى فـةرمى        ( 31)ئةم ياسـاية دواى  

 .جَيبةجَى دةكرَى
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ــةرى و      ــةردةم ثةرلــةمان بــؤ طفتوطــؤكردن لةس ــن لــةم بارةيــةوة و خبرَيتــة ب ئاطــادارى ِراثــؤرتى هاوبــةش ب
 .لةطةَل ِرَيزدا. وجناو لةبارةيةوة و دةنطدان لةسةرىدةِربِرينى ِراى ط

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
ديارة ئينفاز كردني ئةو ثرؤذة ياساية لة ئةسَلدا لة حكومةتةوة هاتووة، هةردوو ليذنةش بة هاوبةشي ئةم 

ــاددة دةخيويَ    ــة م ــاددة ب ــتا م ــة ئَيس ــيوة، بؤي ــةيان نووس ــةمانتارة  راثؤرت ــيت ثةرل ــة بةردةس ــةوةو دةخيةين نين
 .بةِرَيزةكان بؤ موناقةشة كردن، فةرموون لةطةَل ماددةي يةكةم

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 2222لسنة )   ( قانون رقم 

 –اقليم كوردستان  يف 2221لسنة ( 32)قانون انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية العسكري العراقي رقم 
 العراق

 :املادة االوىل
العراق  –كوردستان يف اقليم  2117لسنة ( 31)ي رقم انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية العسكري العراق

 .والعمل باحكامه
 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 2222ى ساَلى )   ( ياساى ذمارة 

 2221ى ساَلى (32)َى كردنى ياساى بنةماى دادطايية سزاييةكانى سةربازي عَيراقى ذمارة ياساى جَيبةج
 عَيراق -لة هةرَيمى كوردستان 

 :ماددةى يةكةم
لــة  2117ى سـاَلى  (31)جَيبـةجَى كردنـى ياسـاى بنــةماى دادطاييـة سـزاييةكانى سـةربازي عَيراقــى ذمـارة        

 .مةكانىعَيراق و كاركردن بة حوك -هةرَيمى كوردستان 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةَلي، فةرموو
 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةنيا تَيبينيم لةسةر ئةوة هةيـة، يـةعين عادةتـةن ئةطـةر راثـؤرتي هاوبـةش بكرَيتـة بنـةماي طفتوطـؤ          

ني ثةرلـةماني لةسـةر دةوَيـت، ثَيموايـة ثَيشـرتيش ئـةوة هـةر لَيـرة         كردنةكان، ثَيمواية رةزامةنـدي ئةنـداما  
موتةبة  بووة، جا بؤية ثَيش ئةوةي ماددةكان خبرَينة طفتوطـؤ كـردن و دةنطدانـةوة، لـة ليذنـةي ياسـاييش       

 .دةثرسم لةوانةية ثَيويست بكات رةزامةندي ئةنداماني لةسةر وةربطريَيت، سوثاس
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي.بةِرَيز د

ئةو راثؤرتة هاوبةشة، كة ئَيستا خوَيندرايةوة دةخيةينة بةردةسـيت ئَيـوةو دةيكةينـة راثـؤرتي ئةساسـي بـؤ       
موناقةشة كردن، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟   

 .رموو كاو شظانزؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فة
 :بةِرَيز شظان ا د عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةثَيي بةرنامةي كار بِرطةي سـَييةم بةسـةريدا تَيثـةر بـووين نةماخنسـتة دةنطدانـةوة، كـة بةسـةردا تَيثـةِر          

بِرطـةي  ببني، يةعين تةئجي  بكرَيت بؤ موناقةشةكة، دةبواية بة دةنطدان تةئجي  كرا بواية بؤ موناقةشة، 
 .سَييةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كاو عةوني
 
 
 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو مةوزوعة بة دةنطدان حةسم بووةو دواخرا بـؤ بِرطـةي ئـةخريي بةرنامـةي كـاري رؤذي ثَيشـووتر، زؤر       

 .سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/نن بايز اعاعي ارس.بةِرَيز د

 .كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي يةو قسة بكات؟ فةرموو
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةرضــةند زؤر زؤر زة ةتــة ئــةوةي كــة مــن دةيَلــَيم، لــةو ياســايةي كــة دةَلَيــي كــَي تَيبــيين هةيــة؟ رةنطــة 

كردنةكــة بَيــت، بــةاَلم بةِراســيت ئــةم دةقــةي كــة ئينفــاز دةكــةين لــةم ياســاية، لــة     تَيبينيــةكان بــؤ ئينفــاز
حةقيقةتدا دةبَيت ماددة بة ماددة بيخوَينينةوة، بؤ ئةوةي بزانني ضـي تيايـة، كـة ئَيمـة ثَيمـان بـاش نييـة        

ئـةو قسـةية   ئينفاز بكرَيت، يةعين ئةمة قورسة، من ناَلَيم زة ةتيشـة، رةنطـة زؤر نيطـةران مب كـة ئَيسـتا      
دةكةم، بةاَلم هةندَيك شيت تياية كة هيض عينقةي نة بة ثَيشمةرطةي ئَيمة هةية، نة بةكاري ئَيمـة هةيـة،   

 .نة بة وةزارةتةكةي ئَيمةوة هةية، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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ــَيتة بةردةســـيت     ــت، دةضـ ــؤ دةكرَيـ ــةمي بـ ــةوةي يةكـ ــة خوَيندنـ ــؤي كـ ــةموو  خـ ــدارو هـ ــةي ثةيوةنديـ ليذنـ
ثةرلةمانتارَيكي بةِرَيز، حةق واية ئةوان لةوَي لة موناقةشةكاندا ماددة بة ماددة، بةنـد، بةنـد موناقةشـةي    
بكةن لةنَيوان خؤيان، بؤية راثؤرتي موشتةرةو هاتووةو، راستة ئةو ياساية هي حكومـةتي عَيراقيـة، بـةاَلم    

 .مانة لةطةَل واقيعي كوردستان، فةرموو كاو حةمةئَيمة ئينفازمان كردووةو طوجناندوو
 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد ا د علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ئةو ثرؤذة ياساية هاتؤتة ليذنةي ئَيمةو ليذنةي ياسايي دانيشتووين، ديارة ليذنةي ئَيمةش ديراسةتي 

دةرضووة، يةعين ئةوة نيية باسي ثَيشمةرطة بكات، كردووة، ئةم ثرؤذة ياساية بؤ وةزارةتي ديفاعي عَيراقي 
باسي سةرباز دةكات، ئَيمةش ئةم ثرؤذةي كـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ناردوويـةتي ئينفازةكةيـة بـؤ        
وةزارةتي ثَيشمةرطةية، يةعين ئةطةر بِرطةو ماددةكاني دوايـي برادةرانـي ثةرلـةمان بيخوَيننـةوة، جطـة لـة       

ةمـةي سـةربازي و ئوسـول موحاكـةماتي سـةربازي شـتَيكي ديكـة بـةدةر نييـة،          مةسةلةي سةربازي و موحاك
بؤية كة حكومةت ناردوويةتي بؤ وةزارةتي ثَيشمةرطة، ئَيمةش لـة ليذنةكـة ديراسـةيةكي بامشـان كـردووة،      

 .تةنها ئةو دوو ماددةيةي ثَيويسيت بة طؤِران هةية، زؤر سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانجَيطري سةر/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
وةزارةتي ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ثَيشمةرطة بةثَيي دةستوور بةشَيكن لة مةنزومةي ديفاعي عَيراقي، لةبـةر  

زات هةيـة لةسـةر ئـةوةي مةسـةلةن باسـي سـفوني       ئةوة ئةو ياسايةي كة لـةوَي هةيـة، ئةطـةر ضـي موالحـة     
حةربي و نازامن ضي و ئةم شتانة دةكات، ئةطةر ئَيمةش نةمانبَيت، بةاَلم ئةم خااَلنةي كـة عينقـةي هةيـة    
بةسةر دادطايي كردنةوة، ضونكة ئةمـة هـي دادطـايي كردنـة، بؤيـة ئَيمـة دةبَيـت رةضـاوي ئـةوة بكـةين كـة            

 .عَيراقي، دةبَيت ئةم ياساية وةو خؤي تةنفيز بكةين، زؤر سوثاسبةشَيكني لة مةنزومةي ديفاعي 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةَلَي، فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةنطـي خـؤي لةسـةر    راثؤرتي هاوبـةش خرايـة دةنطدانـةوةو    / نوقتة نيزاميةكةي من لةسةر شتَيكة، يةكةم

هَينا، لةسةر ض شتَيك؟ لةسةر ئينفاز كردني ئةو ثرؤذةية، ئةم ثرؤذةية بة ئينفاز لـة حكومةتـةوة هـاتووة،    
ئةمة ثرؤذةيةو نيية بـؤ ئيصـدار كـردن، ثرؤذةيةكـة بـؤ ئينفـاز كردنـي ئـةو ياسـايةية كـة لـة ثةرلـةماني             
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ــة موئةسة    ــاري ل ــةش طؤِرانك ــةي هاوب ــووة، ليذن ــةوة دةرض ــةو   عَيراق ــةكاني ئ ــةكان و عينوان ــات و شةخص س
ثرؤذةيةي كردووة، بؤ ئةوةي بطوجنَيت لةطةَل بارودؤخي هةرَيمي كوردسـتان، ئـيرت موناقةشـة هـةَلناطرَيت،     
تةنيا راثؤرتةكة نةبَيت، كة كراوة بة ئةساسـي موناقةشـة كـردن بةزؤرينـةي دةنطـي ئةنـداماني ثةرلـةمان،        

 .ة قسة بكرَيت، زؤر سوثاسلةبةر ئةوة ثَيويستة لةسةر راثؤرتةك
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

انفـاذ قـانون اصـول اااكمـات     )ئَيمة وةكو سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيمان باشـة ئـةم رسـتةية ئيزافـة بكـةين،      
ا خيـص قـوات   العـراق والعمـل باحكامـه فيمـ     –يف اقليم كوردسـتان   2117لسنة ( 31)ا زائية العراقي رقم 

 ، ليذنةي ياسايي، جةنابي وةزير لة ماددةي يةكةم دةَلَيي ضي؟(العراق –اقليم كوردستان  ثَيشمةرطة
 :وةزيري ثَيشمةرطة /مصطفىبةِرَيز جعفر شَيخ 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيكني لــة ديــارة ئَيمــة لةطــةَل ثرؤذكــةين، وةو برادةرانــي ئةنــداماني ثةرلــةمانيش باســيان كــرد، ئَيمــة بةشــ 

سيستةمي بةرطري عَيراق، بةثَيي سيستةمي بةرطري عَيراق حةرةسي ئيقلـيم هةيـة، بؤيـة مـن ثـَيم باشـة       
ئةوة وةكو لة ماددةي دووةمدا هاتووة ئةو موستةلةحانة، كة لَيرة دةطؤِرَين لة كـوَي نـاوي ثَيشـمةرطة دَيـت     

 .دةستوور نةبَيت، سوثاسلةنَيوان قةوسَيكدا حةرةسي ئيقليم بنووسني، بؤ ئةوةي خينيف 
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .وبةش ئاخري صياغةتان خبوَيننةوةليذنةي ها
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
شـمةرطةش  ئَيمة وةكو ليذنـةي هاوبـةش ثشـتطريي لـةو ثَيشـنيارة دةكـةين، بةتايبـةتي جـةنابي وةزيـري ثيَ         

 :ئاماذةي ثَيدا، ئَيستا صياغةكةي بةو شَيوةية دةخوَينمةوة
 :املادة االوىل)

العراق  –كوردستان يف اقليم  2117لسنة ( 31)انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية العسكري العراقي رقم 
 .((حرس االقليم) الثَيشمةرطةوالعمل باحكامه فيما خيص قوات 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اعاعي  ارسنن بايز.بةِرَيز د
 .فةرموو مامؤستا
 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من نوقتةي نيزاميةكةم لةسةر ئةوةية، كة ئايا ئةم دةستةواذةيةي كة ئيزافةمان كرد مـةفهومي موخالةفـة   

ئَيمة لةطـةَلي نـةبني،   ( الخيب الثَيشمةرطة) دةطةيةنَيت بة ئيستينحي قانوني؟ بةو واتايةي يةعين ئةوةي
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ضونكة ئةوة مةفهومةكةي من خؤم تَي ناطـةم، ئايـا مةبةسـتمان ئةوةيـة تـةنها ئـةو بةشـةي كـة ثَيشـمةرطة          
 دةطرَيتةوة؟ يةعين بةو مانايةي ئيستيسنائات هةية لةم ياساية، ئَيمة لةطةَليدا نني، يان ضؤنة؟

 :طري سةرؤكي ثةرلةمانجَي/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئيستيفادة لةو قانونة دةكةين، بؤ ئةوةي مشولي ثَيشمةرطة بكـات، بـةاَلم ئايـا ئَيمـة     ( فيما خيب)كة دةَلَيني 
دةتوانني موحاكمةو موحاسةبةي جةيشي عَيراقي بكةين؟ ئةمة تايبةتة بةس بؤ ثَيشـمةرطة، بـؤ حةرةسـي    

 .حدود، فةرموون ئاخري صياغة خبوَيننةوة
 :ز عوني كمال سعيد بةزازبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة االوىل

العراق  –كوردستان   اقليميف 2117لسنة ( 31)انفاذ قانون اصول اااكمات ا زائية العسكري العراقي رقم 
 .(حرس االقليم) الثَيشمةرطةوالعمل باحكامه فيما خيص قوات 

 :ةرؤكي ثةرلةمانجَيطري س/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةكورديةكةي بيخوَيننةوة
 
 

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةى يةكةم

لــة  2117ى سـاَلى  (31)جَيبـةجَى كردنـى ياسـاى بنــةماى دادطاييـة سـزاييةكانى سـةربازي عَيراقــى ذمـارة        
حةرةسـي  )ة تايبةتـة بـة هَيزةكـاني ثَيشـمةرطة     عَيـراق و كـاركردن بـةو حوكمانـةي كـ      -هةرَيمى كوردستان 

 .لة كوردستان( ئيقليم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
 .يية، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تركةس لةطةَلدا ن( 3)بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية
حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل املؤسسات والدوائر االحتادية وشـاغلي املناصـب اينمـا    

 .ورد ذكرها يف القانون
 :روين عبدالر ن عبداربةِرَيز ثة
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم

دامــةزراو و فةرمانطــةكانى هــةرَيم و ثلــةو ثايــةكانيان شــوَينى دامــةزراو و فةرمانطــة فيدراَليــةكان و ثلــةو    
 .ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياساكةدا هاتبَى

 :كي ثةرلةمانجَيطري سةرؤ/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 جةنابي وةزير لةسةر ماددةي دووةم رةئيتان؟
 :وةزيري ثَيشمةرطة /مصطفىبةِرَيز جعفر شَيخ 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل دةقي ماددةكةم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ةي بيخةينة دةنطدانةوةة، بؤ ئةوكَي دةيةوَيت قسة لةسةر ئةو ماددةية بكات؟ خبوَينةو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثانية

حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل املؤسسات والدوائر االحتادية وشـاغلي املناصـب اينمـا    
 .ورد ذكرها يف القانون

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز

 :ماددةى دووةم

دامــةزراو و فةرمانطــةكانى هــةرَيم و ثلــةو ثايــةكانيان شــوَينى دامــةزراو و فةرمانطــة فيدراَليــةكان و ثلــةو    
 .ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياساكةدا هاتبَى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

طدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز ئَيستا دةخيةمة دةن
ــةنيا    ــوثاس، ت ــةوة؟ زؤر س ــؤ       ( 2)بكات ــةرموون ب ــرا، ف ــند ك ــط ثةس ــةي دةن ــة، بةزؤرين ــدا نيي ــةس لةطةَل ك

 .ماددةيةكي تر
 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة

 .جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون على
 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى سَييةم

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو
 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيمواية ثَيشـي ئـةوة، لةوانةيـة هةنـدَيك ثَيويسـت بـةوة بكـات وةزارةتـي ثَيشـمةرطة هةنـدَيك رَينمـايي            
ر هةيـة، بـؤ ئـةوةي    دةربكات بؤ ئةو ياساية، مـن ثَيموايـة ثَيشـي ئـةو ماددةيـة، ثَيويسـيت بـة ماددةيـةكي تـ         
 .وةزارةت بتوانَيت رَينمايي دةربكات، ثَيش ئةوةي ئةو ماددةية تةسبيت بكرَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كاو  ة
 
 

 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد ا د علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ية، وةزارةتي ثَيشمةرطة ض رَينماييةو دةربكـات بـؤ مـةحاكمي عةسـكري،     ئةمة ئوصولي موحاكةماتي جةزائ

بؤية ثَيويست بة رَينمايي ناكات، كـة وةزارةتـي ثَيشـمةرطة دةريبكـات، ئةمـة قـانوني ئوسـولي موحاكـةماتي         
 .جةزائية، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ؤ ئةوةي خبةينة دةنطدانةوةئاخري صياغة خبوَيننةوة، ب
 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى سَييةم

 .وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
ــةنيا    ــوثاس، ت ــةوة؟ زؤر س ــؤ       ( 2)بكات ــةرموون ب ــرا، ف ــند ك ــط ثةس ــةي دةن ــة، بةزؤرين ــدا نيي ــةس لةطةَل ك

 .ماددةيةكي تر

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة
 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى ضوارةم

 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايى، يان بِريارَيك ناكرَى كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤو بن
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كَي تَيبيين هةية؟ ئاخري صياغةي خبوَيننةوة
 

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة
 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى ضوارةم

 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايى، يان بِريارَيك ناكرَى كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤو بن
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ن بايز اعاعي ارسن.بةِرَيز د

ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل

 :املادة اخلامسة
 (.وقائع كوردستان)يوما من تاريخ نشره يف ا ريدة الرمسية ( ثالثني)ينفذ هذا القانون بعد مضي 
 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى ثَينجةم
وةقـائيعى  )ة ِرؤذنامـةى فـةرمى   سى ِرؤذ لـة مَيـذووى بَنوكردنـةوةى لـ    ( 31)ئةم ياساية دواى تَيثةِر بووني 

 .جَيبةجَى دةكرَى( كوردستان
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كــَي تَيبــيين هةيــة؟ ئَيســتا دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي  
ةنــط ثةســند كــرا، ئَيســتا قانونةكــة بةطشــيت  لةطةَلــدا نييــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــةكؤي د 

دةخةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز             
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنـط ثةسـند كـرا، ثريؤزبـايي دةكـةين، هيـوادارين سـةركةوتوو بـن، ئَيـوةش          

 .دةستتان خؤش بَيت، فةرموون
 
 
 
 

 :ِرَيز عوني كمال سعيد بةزازبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خسـتنةِروو و طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي           / بِرطةي تري بةرنامةي كـار 

ي عَيراقي فيـدراَل لـة هـةرَيمي كوردسـتان،     (19)ذمارة ( قانون العقوبات العسكري العراقي)سزايي سةربازي 
 .ني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لةاليةن ئةجنومة

 :راثؤرتي هاوبةمشان ئامادة كردووة، ئَيستا بة زماني عةرةبي دةخيوَينمةوة
 العراق -رئاسة برملان كوردستان / اىل

 تقرير حول قانون انفاذ قانون العقوبات العسكري العراقي/ م
 العراق-يف إقليم كوردستان 2221لسنة  29رقم 

ــاريخ   البيشـــمةرطةنونيـــة و نـــة شـــؤون اجتمعـــت  نـــة الشـــؤون القا ــايد بتـ والشـــهداء وضـــحايا ا ينوسـ
ميالدي لدراسة مشروع قانون أنفـاذ قـانون العقوبـات     22/9/2111كوردي املصادف ليوم 2711/ِرةزبةر/4

العـراق، املقـدم مـن قبـل جملـس الـوزراء يف        -يف أقلـيم كوردسـتان   ( 2117لسـنة   19)العسكري العراقي رقـم  
وااــال اىل اللنــان املعنيــة بعــد القــراءة االوىل لــه يف الربملــان  29/2/2111يف  1218ابــه املــرقم االقلــيم بكت

وبعـد املناقشـة واملداولـة توصـي وتقـرتح اللننتـان بتأييـد         19/9/2111يف ( 1)جبلسته االعتياديـة املرقمـة   
مـن الرقميـة اىل الكتابيـة واتبـاع     انفاذ القانون يف االقليم وتقرتح الصـياغة التاليـة بعـد تبـديل تسلسـل املـواد       

 .نفس االسلوب املتبع يف صياغة وتشريع القوانني يف برملان كوردستان
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 2222لسنة )    ( قانون رقم 

 العراق -ستان يف اقليم كورد 2221لسنة ( 29)قانون انفاذ قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 
 

 :املادة االوىل
ــيم كوردســتان  2117لســنة ( 19)انفــاذ قــانون العقوبــات العســكري العراقــي رقــم    العــراق والعمــل  –يف اقل

 .باحكامه
 :املادة الثانية

حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل املؤسسات والدوائر االحتادية وشـاغلي املناصـب اينمـا    
 .القانون ورد ذكرها يف
 :املادة الثالثة

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
 :املادة الرابعة

 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون
 :املادة اخلامسة

 (.ئع كوردستانوقا)يومًا من تاريخ نشره يف ا ريدة الرمسية ( ثالثني)ينفذ هذا القانون بعد مضي 
راجني التفضل باالطالع وعرض أصل املشروع والتقرير املشـرتك بشـأنه علـى الربملـان للمناقشـة وأبـداء الـرأى        

 .مع التقدير. املناسب والتصويت

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق -سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ
لة  2221ى ساَلى (29)دةربارةى جَيبةجَى كردنى ياساى سزايى سةربازى عَيراقى ذمارة  راثؤرت/ بابةت

 عَيراق -هةرَيمى كوردستان 
ليذنـــةى كاروبـــارى ياســـايى و ليذنـــةى كاروبـــارى ثَيشـــمةرطةو شـــةهيدان و قوربانيـــانى جينؤســـايد ِرؤذى 

ديراسـةت كردنـى ثـِرؤذة     ى زايينـى كؤبـووةوة بـؤ   22/9/2011ى كـوردى بةرامبـةر بـة    2711/ِرةزبةر/4
لة هةرَيمى كوردسـتان   2117ى ساَلى ( 19)جَيبةجَى كردنى ياساى سزايى سةربازى عَيراقى ذمارة )ياساى 

ثَيشـكةش   29/2/2111لـة  ( 1218)، كة لةاليةن  ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة نووسـراوى ذمـارة   (عَيراق -
 19/9/2111لــة  ( 1)انيشـتنى ئاســايى ذمــارة  كـراوة، لــة دواى خوَيندنــةوةى يةكـةمى لــة ثةرلــةمان لــة د  
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دواى طفتوطؤ و تاوتوَى كـردن هـة ردوو ليذنـة ثشـتطريى جَيبـةجَى      . ِرةوانةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان كراوة
كردنى ياساكة دةكات لة هةرَيمى كوردسـتان و ثَيشـنيارى ئـةم داِرشـتنةوةى خـوارةوة دةكـات، دواى طـؤِرينى        

ةوة بـؤ نووسـني و ِرؤيشـنت لةسـةر هـةمان شـَيوازى داِرشـتنةوةو دةرضـوواندنى         ِريزبةندى ماددةكان لة ذمار
 :  ياسا لة ثةرلةمانى كوردستان

 2222ى ساَلى )   ( ياساى ذمارة 
 -لة هةرَيمى كوردستان  2221ى ساَلى (29)ياساى جَيبةجَى كردنى ياساى سزايى سةربازى عَيراقى ذمارة 

 عَيراق
 

 :ماددةى يةكةم
لــة هــةرَيمى كوردســتان و  2117ى ســاَلى (19)دنــى ياســاى ســزايى ســةربازى عَيراقــى ذمــارة  جَيبــةجَى كر

 .كاركردن بة حوكمةكانى
 :ماددةى دووةم

دامةزراو و فةرمانطـةكانى هـةرَيم و بةِرَيوةبـةرى ثايـةكانيان شـوَينى دامـةزراو و فةرمانطـة فيدراَليـةكان و         
 .َينَيكى ياساكةدا هاتبَىبةِرَيوةبةرى ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شو

 :ماددةى سَييةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن

 :ماددةى ضوارةم
 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايى، يان بِريارَيك ناكرَى كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤو بن

 :ماددةى ثَينجةم
وةقـائيعى  )سـى ِرؤذ لـة مَيـذووى بَنوكردنـةوةى لـة ِرؤذنامـةى فـةرمى        ( 31)ئةم ياساية دواى تَيثةِربوونى 

 .جَيبةجَى دةكرَى( كوردستان
ــةرى و        ــؤكردن لةس ــؤ طفتوط ــةمان ب ــةردةم ثةرل ــة ب ــةوةو خبرَيت ــةم بارةي ــن ل ــةش ب ــؤرتى هاوب ــادارى ِراث ئاط

 .ةسةرىدةِربِرينى ِراى طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان ل
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةردوو ليذنة ثَيشنيار دةكةين، كةوا راثؤرتي هاوبةش بكرَيتة بنةماي طفتوطؤيةكان، ئةطةر ئـةو ثَيشـنيارة   
 .بدرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .َيز دبةِر
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ديارة ئينفاز كردني ئةو ثرؤذة قانونة لة ئةسَلدا لة حكومةتـةوة هـاتووة، دواي ديراسـةت كـردن و تةنسـيق      
لةطةَل حكومةت، هةردوو ليذنةكـة يـةو راثـؤرتي هاوبةشـيان داوة بـؤ ئـةو داِرشـتنة تـازةي كـراوة لةاليـةن           

ة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةي ببَيتة ئةساس بؤ موناقةشة كردن، كَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز    ليذنةكةوة دةخيةين
بكاتـةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، يــةو كــةس لةطةَلــدا نييــة،  

 .بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموو ماددةي يةكةم خبوَيننةوة، بؤ موناقةشة كردن
 :صباح بيت ار شكريبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 2222لسنة )    ( قانون رقم 
 العراق -يف اقليم كوردستان  2221لسنة ( 29)قانون انفاذ قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 

 :املادة االوىل
ــيم كوردســتان  2117لســنة ( 19)انفــاذ قــانون العقوبــات العســكري العراقــي رقــم    اق والعمــل العــر –يف اقل

 .باحكامه
 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 2222ى ساَلى )   ( ياساى ذمارة 

 -لة هةرَيمى كوردستان  2221ى ساَلى (29)ياساى جَيبةجَى كردنى ياساى سزايى سةربازى عَيراقى ذمارة 
 عَيراق

 :ماددةى يةكةم

لــة هــةرَيمى كوردســتان و  2117ى ســاَلى (19)زى عَيراقــى ذمــارة جَيبــةجَى كردنــى ياســاى ســزايى ســةربا
 .كاركردن بة حوكمةكانى
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيار دةكةين فةقةرةيةو ئيزافة بكرَيت، وةكو ئةوةي لة قانوني ئوسول موحاكةمات جةزائي عَيراقي لة 

 :ئاخريي ماددةكة بةو شَيوةية بَيت، كة ئَيستا دةخيوَينمةوةكوردستان جَي بةجَي كرا، لة 
 :املادة االوىل]

ــيم كوردســتان  2117لســنة ( 19)انفــاذ قــانون العقوبــات العســكري العراقــي رقــم    العــراق والعمــل  –يف اقل
 [.(حرس االقليم) الثَيشمةرطةباحكامه فيما خيص قوات 

 :ثةرلةمان جَيطري سةرؤكي/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .جةنابي وةزير

 :وةزيري ثَيشمةرطة /مصطفىبةِرَيز جعفر شَيخ 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل ثَيشنارةكةم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كَي دةيةوَيت قسة لةسةر ئةو ماددةية بكات؟ فةرموو
 :بةِرَيز رَيباز فتاح حممود

 .ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
من لةوانةية لةم بوارةدا موختةس نةمب، بةاَلم من تةنانـةت لةوانةيـة وةكـو ثرسـياريش بَيـت، يـةعين ئـةم        
ياساية لةوانةية زؤرتر بةو ئاراستةية داِرَيذرا بَيت لة واَلتَيك كة وشةي سةربازي ئيلزامي بَيت، لةبةر ئةوة 

ةعين ثرسيارةكةي من ئةوةية ئايا ئةو بريو بؤضـوونةي  لةوانةية عقوباتةكان تا رادةيةكي زؤر قورس بن، ي
ئَيمة بؤ دروست كردني دةوَلةتَيكي لةو شَيوةيةي كة باسي دةكةين، كة تيايدا ثيشةي سـةربازي، ثيشـةيةكة   
زياتر بةسرتاوة بة حةزي كةسةكةو بةو ئيمتيازةي بةرامبةري وةريدةطرَيت؟ يةعين ئةمة لةطـةَل واَلتَيكـي   

بوون ئيلزامية، جياوازي دةبَيت، يان جياوازي نابَيت، كـارَيكي ئاسـايية، يـاخود نـا؟ تـةنها       ديكة كة سةربازي
 .تَيبينيةكةم لةسةر ئةوة بوو

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، كاو عبدالسنم فةرموو
 
 

 :صديق مصطفىبةِرَيز عبدالسنم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـة عـةرةبي مانـاي    ( فيمـا خيـب  )من يةو تَيبينيم هةبوو، بـةس بـووة دوو تَيبـيين، لـة ياسـاي رابـردووش       

وتطبيق احكامـه  ]ئةوةية ئةو شتانةي لةناو قانونةكةية ثةيوةندييان ثَيوة هةية، من ثَيشنيار دةكةم بَلَين 
ــَيني ( امــه فيمــا خيــص العمــل علــى احك)، يــةعين لــة جيــاتي  ([حــرس االقلــيم)الثَيشــمةرطة  علــى قــوات بَل

، ئةطــةر ئيجــازة هــةبَيت بــؤ تَيبــيين دووةم، ([حــرس االقلــيم)الثَيشــمةرطة  وتطبيــق احكامــه علــى قــوات]
عَيراق بةثَيي دةستوور و بةثَيي خدمةي ئيلزامي نيية، يةعين بةس ويستم ئةو مةعلوماتة بَلَيم، واتا ئـةو  

 .مةترسية نيية، ئةوةي كاو دكتؤر دةَلَيت، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةشَيكة لة مةنزومةي ديفاعي عَيراقي، ئةو ئةحكامانةي لةوَي هةية، ئَيمة ( حرس االقليم)ثَيشمةرطة، واتا 
حــرس )ة جــَي بــةجَي دةكرَيــت لةســةر ئــةفرادي ثَيشــمةرطة واتــا مةبةســتمان ئةوةيــة ئــةو ئةحكامانــةي كــ

، تةنها ئةوان جَي بةجَي دةكرَيت، هةندَيك ماددة هةيـة ثَيضـةوانةي ئةوانةيـة، كـة ئَيمـة كـاري ثـَي        (االقليم
دةكةين، بةاَلم خدمةي ئيلزامي لة عَيراقيش نةماوةتةوة، ئةطةر قانون دةرضوو و جَي بةجَي بكرَيت، ئـةوة  

 .ختة حيسابَيكي ديكةي بؤ دةكرَيتةوة، سوثاسئةو وة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو كاروان فةرموو
 :بةِرَيز كاروان صاحل ا د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
حـدودتان  من ثَيمواية ئَيمة ئةو ياساية تةنها بؤ وةكو طوَيم لة جةنابت و برادةرانيش بوو تةنها بؤ حةرس 

داناوة، يةعين ثَيتان واية بـةس بـؤ حـةرةس حـدودة، حـةرةس ئيقليمـة، ئةطـةر بـةس بـؤ ئةوةيـة، يـةعين            
كةواتة ئَيمة هَيشتا دوو هَيزي ثَيشمةرطةمان هةية يةكمان نةخستؤتةوة، جؤرةها هَيزي ضةكدارميان هةيـة  

ة دةكــةين، ئــةويش ثاســةواني يـةكمان نةخســتؤتةوة، ئَيمــة تــةنها لةســةر ثشــكَيكي بضـووكي ئــةو هَيــزة قســ  
ســنوورة، عــةفو ثاســةواني هةرَيمــة، حــةز دةكــةم روونــي بكةنــةوة، ئَيمــة وا تــَي نةطةيشــتني لــة قســةكةي    

 .جةنابت، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كوَيستان خان
 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد ثريداود

 .مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
ئةوةندةي هةر لة ماددةي يةكةمةوة كاتَيك كة سةيري دةكةيت، هةر كة تـةعريفي جـةيش كـراوة، دةزانـي     
ئةمة لةطةَل ئةم هةرَيمةي ئَيمة طوجناو نيية، ضونكة باسي قواتي بةحري و جةوي و بةري دةكات، يـةعين  

ا ناطوجنَيـت، دواتـر كـة داخلـي     ئةم ياساية كؤمةَلَيك لة مةعانيةكان و كـة سـةيري دةكـةيت لةطـةَل هةرَيمـد     
عقوبات و ئةوة دةبيت، بةِراسيت كؤمةَلَيك شيت نا مـةدةني تيايـة لةسـةر مةسـةلةي ئيعـدام و ئـةو سـجن و        
شتانة، بؤية داوا دةكةم كة ئةم دانيشتنة دوا خبرَيت، بؤ ئةوةي باشرت ديراسة بكرَيت، بؤ طوجناندني لةطةَل 

ت، من باسم كرد هةر لة ماددةي يةكةمـةوة كـة باسـي جـةيش دةكـات      هةرَيمدا، هةر هيض نةبَيت وا بطوجنَي
دةَلَيت قوةتي بةحري و جةوي، كـة ئَيمـة ئـةوةمان نييـة وةو هـةرَيم، ناكرَيـت تـؤ بَلَيـي لةبـةر ئـةوةي لـة            
عَيراق هةية نافيزي بكةم، بةاَلم شتَيك بَيت كة لة هةرَيمةكةي تؤ وجودي نييـة، جـا بةِراسـيت لـةناوةخؤدا     

َي شيت نـا مـةدةني تيايـة لةطـةَل ئـةو بانطةشـةيةي ئَيمـة ناطوجنَيـت، بؤيـة مـن داوا دةكـةم تـةئجيلي             كؤمةَل
 .بكةين، بؤ ئةوةي باشرت ديراسةي بكةين، ئةطةر نافيزيشمان كرد بة كؤمةَلَيك هةموارةوة بَيت، سوثاس
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرمووكاو  ة شارةزووري 
 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد ا د علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من كة سةرؤكي ليذنةم و ديارة هينيان كردووة، من حةز دةكةم تةوزحيَيكي زياتر بدةم، ئةوةي كاو كاروان 

ت حةرةسي ئيقليمة، بـةِرَيز وةزيـري ثَيشـمةرطةش ئيشـارةتي ثَيـدا، ئَيمـة بـةثَيي دةسـتووري عَيراقـي نابيَـ          
شتَيك موخالةفة بكةين، ضونكة دةستووري عَيراقي دةَلَيت ثَيشمةرطة لةناوخؤ حةرةسي ئيقليم، بؤية بـةو  
حةرةسي ئيقليمة ئـةوة، ئينجـا ئةمـة دانـراوة بـؤ وةزارةتـي ديفـاعي عَيراقـي، بـؤ موحاكةمـةي عةسـكةري            

َيراقـي قـوةي بـةحري هةيـة،     وةزارةتي ديفاعي عَيراقي، ئَيمةش بةشَيكني لة مةنزومة، وةزارةتي ديفاعي ع
قوةي بةِري هةية، قوةي جةوي هةية، هةموو قواتةكاني هةية، يةعين موحاكةمات هةر يةكَيك قوةي بةري 
مةحكةمةي خؤي هةية، قوةي جةوي مةحكةمةي خؤي هةية، بؤية ئَيمـة ئةوةنـدةي كـة نـةفازي دةكـةين،      

ةرطةوة هةية لة هةرَيمي كوردستان، تـةنها ئَيمـة   دةَلَيني عينقةي بة ثَيشمةرطةوة هةية، عينقةي بة ثَيشم
يةو مةحكةمةي عةسكةرميان هةية، مةحكةمةي عةسكةري ثَيشمةرطة، ئةويش لةسـةر هـروب و نـازامن را    
كردن و ئةوانةي كة موحاكمةي عةسكةرين، بةاَلم لةبةر ئةوةي لة مـةوادةكانيان راسـتة كـة كوَيسـتان خـان      

تياية، بةاَلم ئةطةر ئةوة بيخوَينَيتةوة بة تةفاسـي  كؤمـةَلَيك شـيت تيايـة     باس دةكات ئيعدام و ئةو شتانةي 
دةضَيتة نازامن موخيلة بة شةرةف و بة خيانةت و ضي و حـوكمي ئيعدامةكـةيان تيايـة، سوثاسـتان دةكـةم،      

 .من هةر ئةو تةوزحيةم هةية
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .خان فةرموو ثةميان
 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالر ن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيش ئةوةي رةئي خؤم بَلَيم ثرسيارَيكم هةية لة ليذنةي ياساو ليذنةي ناوخؤ، كة ئايا بـة وردي ئـةوان   
ديراسةي ئةو قانونةيان كردووة، يان بة تةنيا قسةيان لةسـةر ئينفـاز كردنـي كـردووة؟ ضـونكة ئةطـةر دوو       

دا كـة تـةعريفي عـةدو    (7)، لـة مـاددةي   (11)و مـاددةي  ( 7)ماددة بة تةنيا ئيشارةت ثـَي بكـةين، مـاددةي    
دةكات، يـةعين ئَيمـة ئةطـةر وردي بكةينـةوة، رةنـط بَيـت لـة مةرحةلةيةكـدا، لـة قؤناغَيكـدا ئـةو دوذمنـة             

يـة لـةوةي كـة لـة مـاددةي      كورديش بطرَيتةوة، خؤمان بطرَيتةوة لة دذي خؤمـان بـةكار بهَينردرَيتـةوة، جيا   
دا، كة لة عقوباتةكاندا باسي ئيعدام دةكات، يةعين ئَيمـة هـةتا ئةطـةر مجهوريـةي عَيـراق بـة منوونـة        (11)

وةربطرين، كة ئةم قانونـة لـة عَيـراق دايـة، تـةوةجوهي رةئيسـي مجهوريةكـة ئةوةيـة كـة عقوبـةي ئيعـدام            
ةوةي بــةرةو دميوكراســيةت دةِرؤيــن و مبانــةوَيت  نــةبَيت، واتــا دذي عقوبــةي ئيعدامــة، ئَيمــة لــة جيــاتي ئــ 
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عقوبةي ئيعدام لةقانوني عقوباتي عَيراقيشدا الببةين، لةمـةدا جـارَيكي تـر دايبنَينينـةوة، بةِراسـيت ئةمـة       
زؤر ناكؤكةو، بؤية منيش ثشتيواني ثَيشنيارةكةي كوَيستان خان دةكةم، كة تةئجي  بكرَيت بؤ ديراسةيةكي 

 .وردتر، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .ز دبةِرَي

 .مامؤستا عومةر فةرموو
 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تَيبينيم ئةوةيـة ثـَيش ئـةوة فيعلـةن ئـةو ماددةيـة جةوهـةري مةوزوعةكةيـة، ضـونكة ئةطـةر بِريـاري            

دن، تؤزَيـك شـةفاف لـةم مةوزوعـة قسـة بكـةين، ئةطـةر ئةمـة لـة          ئينفازمياندا مةجال نامَينَيت بؤ قسة كـر 
زميين سةالحياتي حةسري عَيراقةو ئَيمة ناتوانني بةنيسبةت هَيزةكاني خؤمانةوة شـتَيكمان هـةبَيت ئـةوة    
قسةيةكمان نيية، بةاَلم ئةطةر قةرار بَيت بتوانني ئةوة خؤ شتَيك بكةين، يان تةعديلي ئةمـة بكـةين، ئـةم    

، (ثغرات)شةرعي عَيراقي لةطةَليمةو شتَيكي زؤر باشيشي تياية، بةاَلم بةِراسيت ثِرة لة سةغةرات ياساية، مو
( 24)من يةو، دوو تَيبيين بؤ منوونةي ئةوةي برادةران باسيان لَي كرد عـةرز دةكـةم، لـة بةشـي ئيعدامـدا      

حاَلةتي ئيعدامي تيايـة كـة   ( 24))حاَلةتي ئيعدامي تياية، ئَيمة دةَلَيني بؤ هَيزي ثَيشمةرطة ئةمة دةكةين، 
لةوالوة تةوةجوهَيك هةية ئةسَلةن باس لة هةَلطرتين ئيعدام بكات، يـةكَيك لـةو حاَلةتـة بةسـيتانة ئةوةيـة      
دةَلَيت بة سِر كةشو كردنَيك عقوبةي ئيعدام جَي بةجَي دةكرَيت، يـةعين مـن تـَي ناطـةم لةطـةَل رَيـزم بـؤ        

ةندارةكان، بةتايبةتي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشـمةرطة، ئايـا حـةرف    براياني هةردوو ليذنةو ليذنة ثةيو
بة حةرف ئةمةيان خوَيندؤتةوة؟ ئةطةر خوَينديتيانةوة، ئةو تَيبينيانةي ئَيستا بـؤ ثةرلـةمانتاران دروسـت    
بووة، بؤضي وةكو ياساي ثَيشووةكة نةنووسرا، ئَيمة ئةو بةشةي كة ناخوا بـة موشـةر  و بـةبري كردنـةوةي     
موشةريعي كوردستان، كة سةالحيةتيشـمان هةيـة دةسـتكاري بكـةين، بؤضـي ئةوتَيبينيانـةيان نةنووسـيوة؟        
ــة         ــةوة ب ــةم قانون ــةين ب ــزام بك ــت ئيلتي ــيرت دةبَي ــت، ئ ــاز دةكرَي ــَيني ئينف ــة بَل ــةو ئيتينق ــةر ب ــونكة ئةط ض

ةن تـةئجي  بكرَيـت، يـان    حةزافريهي، لةبةر ئةوة منيش رةئيم لةطةَل ئةو برادةرانةية، كة داواي ئةوة دةكـ 
بةاليةني كةم ئَيستا مةجال بدرَيت ئةو موالحةزانةي خؤيـان بؤيـان دروسـت بـووة برايـاني هـةردوو ليذنـة        

 .قسةي لةسةر بكةن بة شةفايف، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
هةندَيك بابةتي تياية، من جـارَيكي تـر دةيَلَيمـةوة هَيـزي ثَيشـمةرطةي كوردسـتان بةشـَيكة لـة مةنزومـةي          
ديفاعي عَيراق، ئةطةر ئَيستا حاَلةتَيكي ناتةبيعي هةية لةوةي كة ئةو تَيكةاَلو بوونـة دروسـت بَيـت، سـبةي     
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دا ثَيي ناَلَين ئَيمة بة قانونةكةي هـةرَيمي كوردسـتان   رؤذَي سةربازي ئَيمة، سةربازي كورد، كة رؤيشتة بةغ
ئةوةي كة خؤمان دامانناوة موحاكةمة دةكةين و عقوبةت دةدةين، دةبَيت بةو قانونة بَيت كـة لـة عَيراقـدا    
هةية، هةر خؤي مةنتيق وا دةَلَيت، لةبـةر ئـةوةي تـؤ بةشـَيكي لـة مةنزومةيةكـدا، دةبَيـت بـؤ ئـةوةي ئـةو           

ةوي دةكات، تؤش ئةو بةشةي هي خؤتة بة هةمان شَيوة ثةيِرةوي بكةيت، ناكرَيت، راسـتة  مةنزومةية ثةيِر
هةتا ئَيستا ئَيمة سفر نيسبةمتان هةيـة لـةناو جةيشـي عَيراقيـدا، بـةاَلم سـبةي رؤذَي كـة ئـةو مةنزومةيـة          

ةسـتكاري  هةمووي بؤوة بـة يـةو، دةبَيـت يـةو ياسـا حـوكمي لةسـةر بكـات، جـارَيكي تـر دةيَلَيمـةوة هـةر د            
كردنَيكــي ئــةم ياســاية دةماخناتــة حاَلــةتَيكي تةعقيــدي دةســتوورييةوة، لةبــةر ئــةوةي هَيــزي ثَيشــمةرطةي  
كوردستان بـةثَيي دةسـتوور بةشـَيكة لـة مةنزومـةي عَيـراق، راسـتة هـةتا ئَيسـتا عَيـراق ئةمـةي نةطرتؤتـة             

ة هـةمووي راسـتة، بـةاَلم لةياسـاو     بةرضاو، راستة هةتا ئَيستا عَيراق بودجةكـةيان بـؤ سـةرف ناكـات، ئةمانـ     
 .قةوانيندا هيض نةبَيت ئَيمة ثابةند بووني خؤمان بة وةزارةتةوة دياري بكةين، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وردستان هةتا ئَيستا بةشـَيكة لـة عَيراقـي فيـدراَل، ثَيشـمةرطة كـة حةرةسـي ئيقليمـي ثـَي دةَلـَين           هةرَيمي ك

ــة         ــةاَلم ئَيم ــة، ب ــةوة واقيعَيك ــةَلَيني ئ ــَيني و ن ــي، بَل ــواتي عَيراق ــة ق ــَيكة ل ــي بةش ــتووري عَيراق ــةثَيي دةس ب
ي شةرحيةي ثَيشـمةرطة، واتـا   تايبةمتةندي ثَيشمةرطةمان ثاراستووةو كارمان كردووة لة ثَيناو خزمةت كردن

لَيرة باسي ئةوة دةكةين ئةطةر ثَيشمةرطة موخالةفةيةكي كرد بة ض قـانونَيكي ئَيمـة موحاكةمـةي بكـةين؟     
تةبعــةن دةبَيــت بطةِرَيينــةوة بــؤ قــانوني عقوبــاتي عةســكةري عَيراقــي، لةبــةر ئــةوةي قانومنــان نييــة لــة     

 .ةرطة، ئةوة يةوكوردستان تايبةت بَيت بة عقوباتي عةسكةري ثَيشم
ئةنــدام ثةرلــةمانَيك ئيشــارةت بــةوة دةدات دةَلَيــت عقوبــةي ئيعــدام بــةنيازة ئيلغــا بكرَيــت، عقوبــةي  / دوو

ــة،        ــؤي هةي ــةتي خ ــةتَيكي تايب ــكةري حاَل ــاوازة، عةس ــكةري جي ــاتي عةس ــاوازة، عقوب ــةدةني جي ــدامي م ئيع
سـتا ثـةيِرةوي نيزامـي فيـدراَلي دةكـةين      ئةحكامةكاني قورسةو توندة، لة هـةموو دنيـادا وايـة، ئَيمـة كـة ئيَ     

لةعَيراق بةو وةزعة تةعامول دةكةين لةطةَل قةوانيين عَيراقي، واتـا دووبـارةي دةكةمـةوة ئَيمـة بةشـَيكني      
لةعَيراق، ثَيشمةرطةش بةشَيكة لة مةنزومةي ديفاعي عَيراقي و جَي بةجَي كردنـي ماددةكـة بـةو شـَيوةية     

، ئَيمـة لـة ليذنـةي    (حـرس االقلـيم  )شـمةرطة، واتـا بَلـَيني نـاو دوو كةوانـة      كة بطوجنَيـت لةطـةَل سـيفةتي ثيَ   
هاوبةش بةباشي ديراسةتي ئةو ياسايةمان كـردووة، كـة لـة اليـةن حكومةتـةوة ئاراسـتةي ثةرلـةمان كـراوة         
بةِرَيطةي ئةجنومةني شووراوة هاتيتةوةو، ئةحكامةكاني بـةو شـَيوةية صـياغة كـراوة بـة مةبةسـيت ئةوةيـة        

ــةر ــةو       ئةط ــمةرطة، ئ ــاني ثَيش ــةناو هَيزةك ــرا ل ــكةري ك ــةوانيين عةس ــةي ق ــوو، موخالةف ــةفات ب ــاتو موخال ه
 .ياسايانةي كة ثةيوةستة بةوان جَي بةجَي دةكرَيت، زؤر سوثاس
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو عةدنان فةرموو
 :حممد عثمانبةِرَيز عدنان 

 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
من بةجيا لةوةي كة تةئجي  دةكرَيت، يان تةئجي  ناكرَيت، هةرضـةندة هـاوِرام لةطـةَل قسـةكاني كوَيسـتان      
خان و ثةميان خان، بةاَلم لةِراستيدا مةوزوعةكة بةو شَيوةية نيية، مةسـةلةكة ئةوةيـة ئةطـةر ئـةم ياسـاية      

ةرطة لـة رووة جةزائيـةكان وعقوباتةكانـةوة،    طرنطة بؤ واقيعي كوردستان و بؤ تةنزيم كردني هَيـزي ثَيشـم  
ئةوة ثةرلةماني كوردستان قسـةي لةسـةر دةكـات و ئينفـازي ئـةو ياسـاية دةكـات، مةسـةلةن كـة ثةرلـةماني           
عَيراق دةريكردووةو ئَيسـتاش ثيـادة دةكرَيـت لـة عَيراقـدا، ئةطـةر ئةمـة بةشـَيكة لـة سـةالحياتي حةسـري            

تمان بةوة نيية كة ئَيمة ئَيستا لَيـرة ئينفـازي بكـةين، لةبـةر ئـةوةي      حكومةتي مةركةزي، لةِراستيدا ثَيويس
ئةطةر سةالحيات حةسري حكومةتي عَيراقيـة، ض ثَيويسـت دةكـات ثةرلـةماني كوردسـتان ئَيسـتا بِريـارَيكي        
لةســةرداوة، واتــا ئــةوة هــةر خــؤي نــافيزة، يــةعين ئؤتؤماتيكيــةن نــافيزة، ضــونكة بةشــَيكة لــة ســةالحياتي  

اَلم ئةطةر بةشَيك نيية لة سةالحياتي حةسري، ئةوة ثةرلةماني كوردستان بـؤي هةيـة هةنـدَي    حةسري، بة
بةندي تةعتي  بكات، هةندَي بِرطةي تةعتي  بكات، هةندَي مـاددةي تـةعتي  بكـات، هةمواريشـي بكاتـةوةو      

 .هةندَي بةندي تريشي بؤ ئيزافة بكات، تةنها ئينفاز كردنةكةي نيية، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/رسنن بايز اعاعي ا.بةِرَيز د

 .كاو  ة شارةزووري فةرموو
 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد ا د علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا ديارة براي بةِرَيزم كاو عةوني ئيشارةتي ثَيدا ئةم ثرؤذة ياساية لة حكومةتـةوة هـاتووة، ديـارة لـة     

ــي   ــة وةزارةت ــةي    حكومةتــةوة هــاتووة ل ــة رَيط ــوة ل ــايةيان بيني ــةم ياس ــكةري ئ ــمةرطةو مــةحاكمي عةس ثَيش
مةجليسـي شــوورا، ئَيمـةش خوَيندوومانــةوة، يــةعين وةنـةبَيت هــةر لةخؤمانــةوة لةطـةَل ليذنــةي ياســاييدا     
دانيشتووين بـةنيو سـةعات جوابيـان بدةينـةوة، مـن حـةز دةكـةم بـةوةي كـة بـزانن ئوسـولي موحاكـةماتي             

دا جيــاوازة لــة ئوسـولي موحاكــةماتي مــةدةني، ئوسـولي موحاكــةماتي عةســكةري   عةسـكةري لةهــةموو دنيـا  
كؤمةَلَيك زةوابت دادةنَي بؤ عةسكةر، يةعين ئةطـةر بيخوَينيتـةوة مةسـةلةي ئيعـدام، مةسـةلةي خيانـةتي       
تياية، نازامن سِري تياية، برادةرَيك نازامن من حورمـةمت هةيـة لةسـةر قسـةكةي تـَي ناطـةم دةَلَيـت هـي واي         
تياية لةسةر سِرَيكي بضووو، ئَي باشة عةسكةرَيك، ليوايةكة يةو سِري بضووو دةردةكات بؤ دوذمن هةموو 
ــة         ــة ك ــاتووة ئَيم ــرة ه ــة لَي ــةدةني، بؤي ــةكي م ــة عقوبةي ــارمرتة ل ــارة س ــةي دي ــت، عقوبةك ــة دةطريَي ليوايةك

وةي كـة جـةنابي وةزيـري    ديراسةمان كردووةو ثرسيشمان كردووة، ئةوانةمشان طؤِريتةوة، دَيمـةوة سـةر ئـة   
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ثَيشمةرطة ئيشارةتي ثَيدا ئَيمة موشكيلةكةمان لةطةَل حكومةتي ناوةندة، بةوةي كة ثَيشمةرطة بةشَيكة لـة  
دةرضـووة لـة كوردسـتاندا نـةفاز نـةبووة، يـةعين        2117مةنزومةي ديفاعي عَيراقي، ئةم ياسـاية لـة سـاَلي    
سـاية نـةفاز نـةبووة، بؤيـة ئَيسـتا حكومـةت و وةزارةتـي        يةكَيك لةو شتانةي كة ثَيمـان دةفرؤشـنةوة ئـةم يا   

ثَيشمةرطةش دةيةوَيت ئةم ياساية نةفاز بكات، بؤ ئـةوةي ئـةو ئاَلؤزيـةو هةنـدَي شـت هةيـة لةطـةَل ئةوانـة         
 .بةِراسيت هني بَيتةوة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ئاخري قسة كاو رَيباز فةرموو
 :بةِرَيز رَيباز فتاح حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وابزامن يةكةم قسة خؤم كردم، با ئاخريةكةش كؤتايي ثَي بَينم، من يةو ثَيشنيار دةكـةم، ئةطـةر بِرياريشـة    
ئَيمة ئةم ياساية دةربكةين بؤ هةرَيمي كوردستان، كةس هيض كَيشةي لةطةَل ئةوة نيية كة ياسايةو نـةبَيت  

بةتة، بةاَلم دةكرَيت ئَيستا ئةم بابةتة دوا خبرَيت، دواتر ثةرلةماني كوردستان بؤ خـؤي مـاددة بـة    بؤ ئةو با
ماددة، بةند بـة بةنـد موناقةشـةي لةسـةر بكـات، كامـةي بـةدَل بـوو ئؤكـةي دةكـات، كامةشـي بـةدَل نـةبوو              

بةشـَيكي زؤري نةخيوَينـد   دةتوانَيت دةنطي لةسةر نةدات، بؤ ئَيسـتا ئَيمـة هـةموو ثـرؤذة ياسـاكة، لةوانةيـة       
بَيتةوة، يةعين بـؤ دةبَيـت يةكسـةر هـةموو ياسـاكة خبرَيتـة دةنطدانـةوة، كـة ئةمـة ئينفـاز بكرَيـت، يـاخود             

 .نةكرَيت، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو جةنابي وةزير ئَيستا دوو رةئي جياواز هةية، يةكَيكيان دةَلَيت ماددةكة وةكو خؤي بَيت،
 :وةزيري ثَيشمةرطة /مصطفىبةِرَيز جعفر شَيخ 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيســتا كــة وةزارةتــي ثَيشــمةرطة بةِراســيت بؤشــاييةكي ياســاييمان هةيــة، ئَيمــة بــة ياســايةكي زؤر كــؤن كــار  
ارةتـي ثَيشـمةرطة ئيشـي ثـَي     دةكةين، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيويستيمان بة ياسايةكي وا هةيـة كـة ئَيمـة لـة وةز    

بكةين، بؤ مةعلوماتي بةِرَيزت و هةموو برادةراني تريش، ئَيسـتا يـةو دادطـاي سـةربازي ثَيشـمةرطة هةيـة       
لةهةموو كوردستاندا، هيض دادطاييةكي سةربازي نيية، هةموو ثَيشمةرطةيةكيش لة سةرتاسـةري كوردسـتان   

ة، ثَيشـمةرطة بـة ثـؤلي  بَيـت ئـةو دادطاييـة دادطـايي        موخالةفةيةو بكات، ئةطةر ثَيشمةرطة بـة ثَيشـمةرط  
ــة قانونَيكيشــمان ناوَيــت، جــا وةزارةتــي             ــةو قانونــة نةكــةين و بَلــَيني ئةم ــات، ئةطــةر ئَيمــة ئــيش ب دةك
ثَيشمةرطةمشان بؤ ضية، با لةطةَل وةزارةتي ديفاعدا بيكةين بة يـةو و هـةر وةزارةتـي ديفـا  بَيـت، لةبـةر       

ؤذة ياساية هةية، كة لَيرة دةنطي لةسةر بدرَيت و ببَيت بة ياسـايةو بـؤ كـاركردني    ئةوة ثَيويستمان بةم ثر
 .حماكمي ثَيشمةرطة لة هةرَيمي كوردستان، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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رةئيـةكي تـريش    بةِرَيزان، رةئيةو هةية دةَلَيـت ئـةم ماددةيـة وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوةو موناقةشـة بكرَيـت،        
هةية ثَيشنيار دةكةن دةَلَين موناقةشة كردني ئةم مةسةلةية، ئةم ثرؤذة ياساية بؤ ئينفاز كردنـي تـةئجي    
بكرَيت، تاكو باشرت ديراسة بكرَيت، باشرت ئةسَلي ماددةكة موناقةشة بكرَيت، لةبةر ئةوةي ضوار كةس داواي 

نطدانةوة، كة دةَلَيت ئةم ثرؤذة ياسـاية بـؤ ئينفـاز كردنـي     ئةوةيان كردووة، ئَيستا ئةو ثَيشنيارة دةخةمة دة
ثَيويسيت بة ديراسةي زياتر هةية، بة وردبوونةوةي زياتر هةية، بؤ ئةوةي باشرت بطوجنَيـت لةطـةَل واقيعـي    

كـةس لةطةَلدايـة، زؤر   ( 25)كوردستان، كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية بؤ تةئجي  كردن دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 
كـةس  ( 44)َي لةطةَلداية بةردةوام بني لةسةر ئينفاز كردني ثرؤذة ياساكة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، ك

 .لةطةَلداية، كةواتة ئاخري صياغةي خبوَيننةوة، فةرموون
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة االوىل

ــيم كوردســتان  2117لســنة  (19)انفــاذ قــانون العقوبــات العســكري العراقــي رقــم    العــراق والعمــل  –يف اقل
 [.(حرس االقليم) الثَيشمةرطةباحكامه فيما خيص قوات 

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى يةكةم

لــة هــةرَيمى كوردســتان و  2117ى ســاَلى (19)جَيبــةجَى كردنــى ياســاى ســزايى ســةربازى عَيراقــى ذمــارة  
 .لة كوردستان( حرس االقليم)كاركردن بة حوكمةكانى كة تايبةتة بة هَيزةكاني ثَيشمةرطة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كـةس لةطةَلدايـة، زؤر سـوثاس، كـَي     (51)ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟   
كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنـط ثةسـند كـرا،    ( 15)ز بكاتةوة؟ لةطةَلدا نيية دةسيت بةر

 .فةرموون بؤ ماددةيةكي تر
 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية

صـب اينمـا   حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل املؤسسات والدوائر االحتادية وشـاغلي املنا 
 .ورد ذكرها يف القانون

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم
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دامةزراو و فةرمانطـةكانى هـةرَيم و بةِرَيوةبـةرى ثايـةكانيان شـوَينى دامـةزراو و فةرمانطـة فيدراَليـةكان و         
 .اساكةدا هاتبَىبةِرَيوةبةرى ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ي

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير لةسةر ماددةي دووةم رةئي جةنابتان
 :وةزيري ثَيشمةرطة/ مصطفىبةِرَيز جعفر شَيخ 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل دةقي ماددةكةين
 :ةمانجَيطري سةرؤكي ثةرل/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كَي لةسةر ئةو ماددةية قسةي هةية؟ ئاخري صياغةي خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية

ينمـا  حتل مؤسسات ودوائر االقليم وشاغلي املناصب فيها حمل املؤسسات والدوائر االحتادية وشـاغلي املناصـب ا  
 .ورد ذكرها يف القانون

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم

دامةزراو و فةرمانطـةكانى هـةرَيم و بةِرَيوةبـةرى ثايـةكانيان شـوَينى دامـةزراو و فةرمانطـة فيدراَليـةكان و         
 .ةدا هاتبَىبةِرَيوةبةرى ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكى ياساك

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
 .ي تركةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةك( 2)بكاتةوة؟ 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثالثة

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةى سَييةم

 .ةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ث
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كَي قسةي لةسةر ئةم ماددةية هةية؟ ئاخري صياغةي خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .على جملس الوزراء وا هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون :الثةاملادة الث
 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيويستة لةسةر ئةجنومـةنى وةزيـران و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية         :ماددةى سَييةم
 .جَيبةجَى بكةن

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ز اعاعي ارسنن باي.بةِرَيز د

ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز 
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون :املادة الرابعة

 
 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كار بـة هـيض دةقَيكـى ياسـايى، يـان بِريارَيـك نـاكرَى كـة لةطـةَل حوكمـةكاني ئـةم ياسـايةدا              :ماددةى ضوارةم

 .ناكؤو بن
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ن بايز اعاعي ارسن.بةِرَيز د

 .كَي قسةي لةسةر ئةم ماددةية هةية؟ ئاخري صياغةي خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون :املادة الرابعة

 :ِرَيز ثةروين عبدالر ن عبداربة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كار بـة هـيض دةقَيكـى ياسـايى، يـان بِريارَيـك نـاكرَى كـة لةطـةَل حوكمـةكاني ئـةم ياسـايةدا              :ماددةى ضوارةم

 .ناكؤو بن
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدا
 .كةس موعاريزة، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر( 1)بكاتةوة؟ 

 :بةِرَيز صباح بيت ار شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وقـائع  )ومـًا مـن تـاريخ نشـره يف ا ريـدة الرمسيـة       ي( ثالثـني )ينفذ هـذا القـانون بعـد مضـي      :املادة اخلامسة
 (.كوردستان

 :بةِرَيز ثةروين عبدالر ن عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســى ِرؤذ لـة مَيـذووى بَنوكردنـةوةى لـة ِرؤذنامــةى     ( 31)ئـةم ياسـاية دواى تَيثـةِربوونى     :مـاددةى ثَينجـةم  

 .جَيبةجَى دةكرَى( وةقائيعى كوردستان)فةرمى 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .ِرَيز دبة

 .كَي قسةي لةسةر ئةم ماددةية هةية؟ ئاخري صياغةي خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ز
كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا، ئَيسـتا كـؤي ثـرؤذة ياسـاكة         ( 8)بكاتةوة؟ 

دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز            
ية، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، دةستخؤشيتان لـَي دةكـةين،   كةس لةطةَلدا ني( 18)بكاتةوة؟ 

سةركةوتوو بن ئينشائةَلَن، دةستخؤشي و سوثاسي جةنابي وةزيـريش دةكـةين، كـة بةشـدار بـوو لةطـةَلمان،       
 .ئةطةر جةنابي وةزير قسةيةكي هةية، فةرموو

 :وةزيري ثَيشمةرطة/ مصطفىبةِرَيز جعفر شَيخ 

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي

سوثاســي جــةنابت و هــةموو خوشــك و برايــاني ئةنــداماني ثةرلــةمان دةكــةم، كــة بةِراســيت ئــةو ثرؤذةيــان   
 .روواند، كة بةنيسبةت ئَيمةوة زؤر زةروور بوو، زؤر زؤر سوثاستان دةكةم و دةستخؤشيتان لَي دةكةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

بـة خواتـان دةسـثَيرين، سـةركةوتوو بـن،      ( 11)انيشتين ئةمِرؤمان دةهَينني، تا بةياني سةعات كؤتايي بة د
 .سوثاس
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 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2222\22\5رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 5/22/2222 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةِرؤي ي (11)كات ــَيش ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  5/11/2111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
عبــدار بــةِرَيز فرســت د ــد  , جَيطــري ســةرؤو و ارســنن بــايز اعاعيــ  .د بــة ســةرؤكايةتي بــةِرَيز عَيــراق 

 .ي خؤي بةست( 2111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(2)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانسكرتَيري 
 :بةرنامةي كار

ي 1992ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 21)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك
خـولي   ي(2)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شَيوةية  دا 5/11/2111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَيت
خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن لة هـةرَيمي كوردسـتان،    - 1

 .وة ثَيشكةش كراوةكة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانة
ي سـاَلي  (22)خستنةِروو و طفتوطؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة           -2

 .ياساي باجي دةرامةت 2117
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ن دةست ثَي دةكةين، خولي سَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي سـَييةم،    بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتين ئةمِرؤما
 :، بةرنامةي كار5/11/2111، رؤذي دانيشنت (2)خولي طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 21)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
راق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين عَي -ي ثةرلةماني كوردستان 1992
ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي ضـوار شـةممة رَيكـةوتي      (11)ي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لـة كاتـذمَير   (2)ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 5/11/2111
دن لـة هـةرَيمي كوردسـتان،    خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي وةزارةتي طواستنةوةو طةيان -1

 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ي سـاَلي  (22)خستنةِروو و طفتوطؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة           -2

 .ياساي باجي دةرامةت 2117
ــةمان بــةخَيرهاتين جــةنابي وةزيــري طواســتنةوةو طةيانــدن دةكــةين، بــةخَيرهاتين رَيكخــ    ــوان ثةرل ةري نَي

وحكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان و هاوكارةكانيـان دةكـةين، بـةخَير بـَين سةرضـاوان، ئَيسـتا داوا لـة ليذنـةي           
ياسايي و ليذنةي طواستنةوةو طةياندن دةكةين بفةرموون بؤ سةر مةنصة، ليذنةي طواستنةوةو طةيانـدن و  

 .جيشارةوانيش با بفةرموون بؤ سةر مةنصة، فةرموو كاو حا
 (:بنل)بةِرَيز ا د سليمان عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمــة لــة ليذنــةي طواســتنةوةو طةيانــدن ســةبارةت بــةم ثــرؤذة ياســايةي طواســتنةوةو طةيانــدن لــة تــارخيي   

ــة       28/9/2111 ــتووة، ل ــت طةيش ــة دةس ــايةمان ب ــةم ياس ــةعين ئ ــتووة، ي ــَي طةيش ــراومان ث ش 28/9نووس
ج شــةممةو هــةيين و شــةممةي بةســةر داهــاتووة، ئَيمــة نــةمانتوانيوة كؤبوونــةوةي   جــةنابتان دةزانــن ثَيــن

ثَيويســت بكــةين، ديــارة كؤبوونةوةيــةكمان كــردووة، بــةاَلم ئَيمــة ثَيمانوايــة بــؤ تةكميلــةي ئــةم ياســاية، بــؤ  
ادة بَيـت،  راثؤرتي ليذنة، ثَيويستمان بةوة بووة كة وةزارةتي مةعين، كة وةزارةتي طواستنةوةو طةياندنة ئام

لةبةر ئةوةي ئَيمة هةندَي ثرسيارو ئيستيفسارمان هةبووة، ئـةوان بتـوانن وةاَلممـان بدةنـةوة، ئةطـةر بـاس       
لةوةش بكرَيت، ئَيمة بؤية ثَيشنيار دةكةين ئةم ثرؤذة ياساية دوا خبرَيت بؤ هةفتةيةو، بؤ ئـةوةي مؤَلـةت   

خؤمان ئامادة بكـةين و بنووسـني، ئةطـةر مةسـةلة      بَيت بؤ ئَيمةو بتوانني لةماوةي ئةم هةفتةيةدا راثؤرتي
باس لةوة بَيت كة ماوةكة تَيثةِراندراوة، راستة ئةم ياسـاية زؤر تـاخري بـووة، بـةاَلم بـة هةفتةيـةكيش بـِروا        
ناكةم تةئسري بكـات و، بـؤ دةوَلةمةنـد كردنـي ياسـاكة، ئَيمـة بـة زةروري دةزانـني وةكـو ليذنـة ئـةم ياسـاية             

 .ةي داهاتوو، سوثاستان دةكةمدواخبرَيت بؤ هةفت
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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 .ئةمة رةئي ليذنةكةية
 (:بنل)بةِرَيز ا د سليمان عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَي

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو سيوةي  خان
 :ا د عثمانوةي  بةِرَيز سي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي 28ي مانطـةوة هـاتووة،   28بةنيسبةت ئةو ثرؤذة ياسايةي بؤمان هاتووة، وةو حاجي بنل باسي كرد لـة  

مانط واتا رؤذي ثَينج شـةممة لـةناو بؤكسـةكامنان بـووة، جـةنابي وةزيـر دانيشـتين كـردووةو كؤبوونـةوةي          
اَلم ليذنةي مةعين تاكو ئَيسـتا كؤبوونـةوةي خـؤي نـةكردووة، بِريـار بـوو       كردووة لةطةَل ليذنةي ياسايي، بة

رؤذي دوو شةممةو سَي شـةممة بيكـةين، بـةاَلم رؤذي دوو شـةممةو سـَي شـةممة كؤبوونـةوةي ثةرلـةمامنان         
هةبوو، دانيشتنمان هةبوو، هةتا ئَيوارةش دانيشتنمان هةبوو رَيك نةكـةوت، ئَيسـتا ليذنـةي مـةعين لةطـةَل      

رةت نة دانيشتووة، نة راثؤرتي بةو شَيوةية ئامادة كردووة، لةبةر ئةوة منيش داوا دةكةم ئةطةر ماوةي وةزا
يةو هةفتة دواخبرَيت، بةَلكو بتوانني لةطةَل ستايف وةزارةت كؤبوونـةوةي بكـةين و راثـؤرت ئامـادة بكـةين،      

 .سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .رموو كاو شوانفة
 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جنل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة يارمةتي هاوكارامن لـة ليذنـةي خزمةتطوزارييـةكاني شـارةواني، ئَيمـة كؤبوونـةوةمان كـردووة بـة مانـاي          
ــةنها           ــةبووة، ت ــادة ن ــر ئام ــةِرَيز وةزي ــة ب ــة كؤبوونةوةك ــةاَلم ل ــاكة، ب ــرؤذة ياس ــي ث ــةر دةق ــةوة لةس كؤبوون

والحةزةكــة ئةوةيــة، لةبــةر ئــةوة راثؤرتةكــةش نةنووســراوة، يــةعين راثؤرتةكــة ضــاث نــةكراوة خبرَيتــة    م
بةردةســيت ســةرؤكايةتي، بــؤ ئــةوةي بيداتــة بــةِرَيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان، هــةر بــؤ روون كردنــةوة، زؤر   

 .سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 تةوَيت قسة بكةيت؟كاو شَيروان دة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمــة وةكــو ليذنــةي ياســا لةطــةَل جــةنابي وةزيــر كؤبوونــةوةمان كــرد، راو ســةرنج و تَيبينيــةكاني خؤمــان  
 .ئاراستةي وةزير كردو راثؤرتيشمان ئامادةية، ئةمة يةو

ابةتي نيية، مةسةلةي هةيكةليةتي وةزارةتَيكة، ئيمكان هةيـة  ئةم مةسةلةية، مةسةلةيةكي زؤر زؤر ب/ دوو
لَيــرة لةســةر رؤشــنايي ئــةو قســانةي جــةنابي وةزيــر كردوومانــة، لَيــرة بيخةينــة روو، بــؤ ئــةوةي بتــوانني   
بةهةموو اليةو ثةسندي بكةين، لةبةر ئةوةي بةِراسيت ئةم ثرؤذة ياساية زؤر تاخري بـووةو، زيـاتر لـة دوو    

 .َيثةِريوة، ثَيمان باشة كة موناقةشة بةردةوام بَيت، زؤر سوثاسساَلي بةسةر ت
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو سةرهةنط فةرموو
 :بةِرَيز سةرهةنط فرج حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي طواسـتنةوةو طةيانـدن دائـيم لـة     ديارة ئَيمةو زؤربةي برادةراني ليذنة دةتوامن بَلَيم كؤي برادةراني ليذن

لَيدوانـةكامنان، لـة قســةكامنان طلـةيي ئــةوةمان هـةبووة كـة وةزارةت ياســاي نييـة، دةبَيــت بـةزووترين كــات        
ياسايةو بؤ وةزارةت دةربكرَيت، هاتين ئةم ياسـاية مايـةي خؤشـحاَلي هةموومانـة، بـةاَلم ئَيمـة دةمانـةوَيت        

كــةين، ياســايةو ثــرس و رايــةكي تــةواو لةطــةَل وةزارةت و ســتايف   وةكــو ليذنــة ياســايةكي موتــةكامي  دةرب 
وةزارةت بكةين بةِراسيت، ضونكة ئةم ياساية رَيكخستين فِرؤكةخانةكانيشي تَيدايةو، ئيستيحداسي هةنـدَيك  
موديريةتي تازةي تياية، ئَيمة داواكارييةكةمان ئةوةية لةنَيوان قةوس بـؤ مـاوةي يـةو هةفتـة ئـةم ياسـاية       

َيت، من وةكو وةاَلمدانةوةيةكيش نةبَيت، بةاَلم ليذنةي ياسايي بةِرَيز تةنها تَيبينيةكانيان ثَيويستة دوا خبر
لةسةر تةكيفة قانونيةكة بَيـت، لةسـةر مةسـةلة ياسـاييةكان بَيـت، ئـةوةي كـة ثةيوةنـدي بـة هةيكةليـةتي           

ــدريَ     ــَي بهَيَل ــةوة ج ــة ئ ــة، حةق ــاكةوة هةي ــتين ياس ــةلةي رَيكخس ــد  وةزارةت و مةس ــةي تايبةمتةن ــؤ ليذن ت ب
و،  بةِراسيت، بؤية دةبوو ئةو كؤبوونةوةية لةطةَل وةزيرو لةطةَل سـتايف وةزارةت لةطـةَل ليذنـةي ئَيمـة بَيـت     

ئَيمـة داواكارييةكـةمان بــؤ مةسـةلةي دواخسـنت بــؤ هةفتـةي داهــاتوو، بـؤ ئـةو كؤبوونةوةيــة لةطـةَل ســتايف         
 .ةسةل بَيت، ئيرت سوثاسوةزارةت، بؤ ئةوةي ياساكة ياسايةكي تَيرو ت

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئَيمة لة سةرؤكايةتي لةنَيوان خؤمان ديراسةمان كرد، لةبةر ئةوةي ليذنةي مةعين درةنط راثؤرتةكاني بة 
وةي دةســت طةيشــتووة، ديراســةي باشــيان نــةكردووة، بؤيــة ئَيمــة ئــةم مةوزوعــة تــةئجي  دةكــةين بــؤ مــا    

هةفتةيةو و، هةروةها بؤ ياساي بـاجي دةرامـةتيش، ئَيمـة بةرنامـةمان نـةبووة، كـة ئَيسـتا ئـةوان بـَين بـؤ           
موناقةشة كردن، لةبةر ئةوة دانيشتين ئةمِرؤمان كؤتايي ثَي دَينني بؤ هةفتةي داهاتوو بةخَير بَين بةسةر 

 .بةخَير بَين( 11)ضاوان، رؤذي دوو شةممةي داهاتوو سةعات 
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      ارسنن بايز اعاعي            .د                                    ست ا د عبدار                فر            
                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                                                 سكرت                
 عَيراق                            – ستانعَيراق                                                        كورد – كوردستان        
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2222\22\22رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/22/2222 رَيكةوتي شةممةدوو

ــذمَير    ــي (11)كات ــوةِرؤيث ــةماني  11/11/2111رَيكــةوتي  شــةممةدوو رؤذي َيش ني ــتان  ثةرل  -كوردس
بــةِرَيز فرســت د ــد عبــدار  , جَيطــري ســةرؤو و ارســنن بــايز اعاعيــ  .دبــة ســةرؤكايةتي بــةِرَيز  عَيــراق 

 .ي خؤي بةست( 2111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(7)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانسكرتَيري 
 :بةرنامةي كار

ي 1992ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 21)ي ماددة (1)اني بِرطة َيي حوكمةكبةث
خـولي   ي(7)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

ــات    ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــةوتي   (11)س ــةممة رَيك ــوةِرؤي رؤذي دووش ــَيش ني ــةم  دا 11/11/2111ي ث ب
 :شَيوةية بَيت

خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن لـة هـةرَيمي كوردسـتان،     -1
 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

َلي سـا  ي(22)خستنةِروو و طفتوطؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة           -2
 .ياساي باجي دةرامةت 2117
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتين ئةمِرؤمان دةست ثَي دةكةين، خولي سَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي سـَييةم،    

 :، بةرنامةي كار11/11/2111دانيشنت ، رؤذي (7)خولي طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 
ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 21)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   

عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1992
ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي دوو شـةممة رَيكــةوتي    (11)كاتـذمَير   ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة    (7)ذمـارة  

 :بةم شَيوةية بَيت 11/11/2111
خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن لـة هـةرَيمي كوردسـتان،     -1

 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ي سـاَلي  (22)ر ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة        خستنةِروو و طفتوطؤ كـردن لةسـة   -2

 .ياساي باجي دةرامةت 2117
فــةرموون ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي طواســتنةوةو طةيانــدن، بــةخَيرهاتين جــةنابي وةزيــري طواســتنةوةو    

 .طةياندن و ستافةكةي دةكةين، بةخَير بَين سةرضاوان، فةرموون ليذنةي ياسايي
 
 

 :روان ناصح حةيدةريبةِرَيز شَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ئَيستا دةقي راثؤرتي ليذنةي ياساييتان بؤ دةخوَينينةوة سةبارةت بـة ثـرؤذة ياسـاي وةزارةتـي طواسـتنةوةو      

 .عَيراق –طةياندن لة هةرَيمي كوردستان 
 

 راقسةرؤكايةتيى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَي/ بؤ
 راثؤرت دةربارةي ثرؤذة ياساي/ ةتباب

 عَيراق -وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن لة هةرَيمي كوردستان 
ى زايينـى  28/9/2111ى كـوردى بةرامبـةر بـــــــة    2711/رةزبــــةر /2رؤذي  ليذنةى كاروبارى ياسايى لة

كـة   (عَيراق-رَيمي كوردستانثرؤذة ياساى وةزارةتــي طواستنةوةو طــةياندن لة هة)َلينةوة لة ؤكؤبؤوة بؤ لَيك
اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، لة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة دانيشـتنى   لة

ــارة  ــةمان كــراوة  22/9/2111ى ِرؤذى (3)ئاســايى ذم  هــةروةها دواى طفتوطــؤو تــاوتويَ . ِرةوانــةى ليذنةك
 - ؤكةخانـةكاني شارسـتاني هـةرَيمي كوردسـتان    طـاي فرِ ياسـاي دةز  2118ي سـاَلي  (18)ة كردني ياساي ذمار
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ةية ذبووني بةِرَيز وةزيري طواستنةوةو طةياندن لة هةرَيم، ليذنةكةمان تةئيدي ئةو ثرؤ عَيراق ، بة ئامادة
 :دةكات كة لة حكومةتةوة هاتووةو، ئةم ضةند ثَيشنيارةش دةخاتةِروو

 .ى ماددةي يةكةمي ثرؤذةكة البربَيت(4)و (9)و (5)لة بِرطةكاني ( هةرَيمي كوردستان)رستةي  -5

( ضـوار )دا هـاتووة ، بكـرَين بـةوةي كـة ذمارةيـان لـة       (سَييةم)ى ماددةي (9)ئةو راوَيذكارانةي لة بِرطةي  -5
 .زياتر نةبن

ؤكةخانةكاني مةدةني لة هةرَيم، بؤ ئةندامةكاني ئةجنومةني راوَيـذكاري كـة   سةرؤكي دةزطاي طشتيي فِر -9
 .بكرَين ى ئةم ياسايةدا هاتوون، زياد(ضوارةم) لة ماددةي

و، هــةمان ئــةو شــَيوازة ( الكتابيــة)بكــرَين بــة نووســني ( الرقميــة)ريزبةنــدي بِرطــةكان لــة رةنووســةوة  -4
كردنةوةي رَيزمـانييش   بطريَيتةبةر كة لة داِرشتين ياساكاني ثةرلةماني كوردستاندا ثَيِرةو دةكرَين و، راست

 بـةم شـَيوةيةى خـوارةوة زيـاد    ( األسباب املوجبة)كاندا بكرَيت و، هؤي داناني ياسايةكةش هةندى لة بِرطة لة
 .نيية بكرَيت، ضونكة ثرؤذةكة هؤي داناني تَيدا

 

 

 ــ هؤيةكاني داناني ئةم ياساية ــ

ئةوةي وةزارةتـةكاني طواسـتنةوةو طةيانـدن لـة هةرَيمـدا لـة دوو وةزارةتـدا كـراون بـة يـةو وةزارةت            لةبةر
ثَينــاوي رَيكخســتين ثَيكهاتــةكاني ئــةم وةزارةتــة تازةيــةو،   و، لــة5992ي ســاَلي (55)ياســاي ذمــارة  َييةثبــ

 .وَيندراولةم ياساية، ئةم ياساية دةرض( 0)ماددةي  بةثَييثةيكةرةكةي 

بـؤ   بفةرموون بؤ ئاطادارى  و ئةسَلى ثِرؤذةكة و ِراى ليذنةي ياسايى لةبارةيةوةو، خبرَيتة بةردةم ثةرلـةمان 
 .لةطةَل ِرَيــزدا .طفتوطؤكردن لةسةرى و، دةِربِرينى ِراى طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لةسةرى

 :ئَيستاش دةقي راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة
 

 العراق - رئاسة برملان كوردستان/ اىل

 تقرير حول مشروع قانون/ م
 قالعرا - وزارة النقل واالتصاالت يف إقليم كوردستان
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مـيالدي   28/9/2111كـوردي املصـادف ليـوم     1271/رةزبـةر /2بتاريخ  اجتمعت  نة الشؤون القـــانونية
املقـدم مـن قبـل جملـس      ،(العـراق  - وزارة النقـــل واالتصـاالت يف إقــــليم كـــوردستان    )لدراسة مشـروع قـانون   

وبعـد  . 22/9/2111فـى  ( 3)ديـة املرقمـة   الوزراء، وااال اىل  نتنا بعد القراءة األوىل له يف ا لسـة االعتيا 
حبضـور وزيـر    2118لسـنة  ( 18)املناقشة واملداولة ودراسة قانون مؤسسـة املطـارات املدنيـة لالقلـيم املـرقم      
 :النقل واالتصاالت يف االقليم تؤيد اللننة املشروع الوارد من احلكومة وتقرتح

 .من املادة االوىل( 4)و (9)و (5)من الفقرات ( إقليم كوردستان)حذف مجلة -1

 (.الثالثة)من املادة ( 9)يف الفقرة ( اربعة)جعل املستشارين اليزيد عددهم عن  -5

اضافة رئيس املؤسسـة العامـة للمطـارات املدنيـة يف اإلقلـيم اىل أعضـاء اجمللـس االستشـاري الـواردة يف املـادة            -9
 .من القانون( الرابعة)

ىل الكتابية واتباع نفس االسلوب املتبع يف صياغة وتشريع القوانني يف تبديل تسلسل الفقرات من الرقمية ا -4
برملان كوردستان، واجراء التصحيحات اللغوية يف بعض الفقرات، وإضافة األسباب املوجبة التالية للقانون خللـو  

 .املشروع من األسباب املوجبة

 

 

 ـ األسباب املوجبة ـ

، 2119لسـنة  ( 11)ارة واحـدة يف االقلـيم بوجـب القـانون املـرقم      نظرًا لدمج وزارتي النقل واالتصاالت بوز
 . فقد شرع هذا القانون. منه( 7)وبغية تنظيم تشكيالت الوزارة املستحدثة وهيكليتها وفقًا للمادة 

راجــني التفضــل بــاألطالع وعــرض املشــروع والتقريــر املشــرتك علــى الربملــان للمناقشــة وأبــداء الــرأى املناســب  
 .ع التقـــديرمــــ.بصدده

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي طواستنةوةو راطةياندن راثؤرتي خؤتان خبوَيننةوة
 (:بنل)بةِرَيز ا د سليمان عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ن و طةشـت و طـوزار بـ   ئَيستاش دةقي راثؤرتي ليذنةي خزمةتطوزاريةكاني شارةواني و طواستنةوةو طةيانـد 

 .زماني كوردي ثَيشكةشتان دةكةين
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 سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ
 ثرؤذة ياساى طواستنةوةو طةياندن لة هةرَيمى كوردستان/بابةت

ليذنةى خزمةتطوزاريةكانى شارةوانى وطواستنةوة وطةياندن وطةشت وطوزار كؤبؤوة بة ئامادة بوونى بةرَيز 
ثـرؤذة  )، بة مةبةستى تاوتوَى كردنى 9/11/2111لة رؤذى ( دنور جةبة ) طةياندن  وةزيرى طواستنةوةو

، كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانـةوة  (عَيراق  -ياساى وةزارةتى طواستنةوةو طةياندن لة هةرَيمى كوردستان 
، دواى 28/9/2111لة بةروارى ( 1185)ثَيشكةش كراوة، بةثَيي نووسراوى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ذمارة 

دواى . ى ثةرلــةمان رةوانــةى ليذنةكــةمان كــرا   ( 3) خوَيندنــةوةى يةكــةم لــة دانيشــتنى ئاســايي ذمــارة      
، 2118بـؤ سـاَلى   ( 18)طفتوطؤكردن وتاوتوَى كردنى ياساى دةزطاى فِرؤكةخانةى مةدةنى لة هةرَيم ذمارة 

شـنيارى ئـةم هةمواركردنانـةى    ليذنة ثشتطريى ثرؤذةى هاتووى ئةجنومةنى وةزيران دةكات، ليذنةكـةمان ثيَ 
 :كة لة خوارةوة هاتووة كرد

 :ماددةى يةكةم
 (.5)البردنى بِرطةى  -

 (. 4و  9)عَيراق لة بِرطةكانى  -البردنى رستةى هةرَيمى كوردستان  -

 : ماددةى دووةم
 .بؤ ناونيشانى ماددةكةو بكرَيتة ئامانج و ئةركةكانى وةزارةت( ئةرو)زياد كرنى وشةى  -

 -:بةم شَيوةيةى خوارةوة( 0)بارة داِرشتنةوةى بِرطةى دوو -

، لَيـرة بـة هةَلـة نووسـراوة     (وشـكانى و ئاعـاني  : )ثَيدانى مؤلةت بؤ هةموو بوارةكانى طواستنةوةو طةياندن
لَيــرة كــة دةَلــَيني ثَيــداني مؤَلــةت بــؤ هــةموو بوارةكــاني طواســتنةوةو طةيانــدن (. ئاعانييــة)، ئــةوة (ئــاوي)
 .تا ئاخريي( اعانيوشكاني و ئ)

 -:بةم شَيوةيةى خوارةوة بَيت( 0)دووبارة داِرشتنةوةى بِرطةى  -

 .رَيكخسنت و ثةرةثَيدانى تةكنةلؤذياى زانيارى و تؤِرى ئينتةرنيت لة هةرَيمداو سةرثةرشتى كردنى
 :ماددةى سَييةم

 .طؤِرينى زجنريةى بِرطةكان لة ذمارةوة بؤ نووسني
لـة ذَيـر يـةو دةسـتةواذةو داِرشـتنى بـةم       ( 4)ية طشـتييةكانى هـاتوو دواى بِرطـةى    نووسينى بةِرَيوةبةرايةت

 : شَيوةيةى خوارةوة
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ــةم ــاتووة  : ثَينج ــوارةوة ه ــة خ ــتييةكان ل ــة طش ــةى   : بةِرَيوةبةرايةتيي ــة ثل ــةرَيك ب ــة فةرمانب ــةو لةمان هةري
نــا بَيــت لةوانــة خــاوةن بةِرَيوةبــةرى طشــتى بــةِرَيوةى دةبــات، كــة بِروانامــةى بــةرايي زانكــؤى بةدةســت هيَ  

 : شارةزايي و ثسثؤرى بَيت
 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَيرى و ذمَيريارى -5

 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ثؤستةو طةياندن -5

 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ثنندانان و بةدواداضوون -9

 .ام واىبةِرَيوةبةرايةتى طشتى طواستنةوةى سةر زةوى و هَيَلى ئاسن و تر -4

 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كةشناسى وضاودَيرى كردنى بوومةلةرزة -2

 :ماددةى ضوارةم
البردنى زجنرية ذمارةيةكان و زيـاد كردنـى سـةرؤكى دةزطـاى فرٍِِؤكةخانـةكانى مـةدةنى لـة هـةرَيمى         : يةكةم

 .كوردستان بؤ ئةجنومةن راستةوخؤ دواى زجنريةي وةزير
و ال بردنـــى ( ثَيكهاتــةكانى وةزارةت )بــؤ  ( ثَيكهاتـــة تايبةمتةنــدةكان )ةى طــؤِرينى وشــ  ( 2)زجنــرية  : دووةم

 .ذمارةكان
 

 .ليذنة تَيبينى لةسةر نيية( 7، 2، 5)ماددةكانى 
بـةم شـَيوةيةى   ( 2)طؤِرينى زجنرية ذمارةيةكان و دووبـارة نووسـينى دةسـتةواذةى زجنـرية     : ماددةى هةشتةم

  -:خوارةوةى َ  بَيت
ــاف و ثةي -2 ــوو    هــةموو م ــدنى ثَيش ــتنةوةو طةيان ــى طواس ــةردوو وةزارةت ــى ه ــةبووةكان و مينك ــت و ه وةس

 .دةخرَيتة سةر ئةستؤى ئةو وةزارةتة

 .ليذنة تَيبينى لةسةرنيية( 11، 9)ماددةى 
 

 هؤيةكانى ثَيويست
لةبةر نةبوونى ديارى نةكردنى هؤيةكانى ثَيويست لةم ياسا، ثَيشـنيار دةكـةين هؤكـارى دةرضـوواندنى ئـةم      

 -:اساية بةم شَيوةيةى خوارةوة بَيتي
لةبةر تَيكةَل كردنى هةردوو وةزارةتى طواستنةوةو طةياندن لة هةرَيم بؤ يةو وةزارةت بةثَيي ياساى ذمارة 

ى ياســاكةدا (7)و، بةمةســتى دووبــارة ثَيكهَينــانى وةزارةتَيكــى نــوَى كــة لــة مــاددةى  2119بــؤ ســاَلى ( 11)
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ى بةرز بـؤ خزمـةتطوزارى طواسـتنةوةو طةيانـدن و، بطاتـة ئاسـتى ثَيويسـتى        هاتووة، بؤ ئةوةى بطاتة ئاستَيك
 .قؤناغى ثةرةثَيدان كة هةرَيم ثَييدا تَيثةِر دةبَيت، ئةم ياساية دةرضووة

تكامان واية تاوتوَى بكرَيت و ثرؤذةكةو راثؤرتةكة خبرَيتة بـةردةم ثةرلـةمان، بـؤ ئـةوةى طفتوطـؤى لةسـةر       
 .ةر بدرَيتبكرَيت و راى طوجناوى لةس

 .ئةطةر ئيجازة بَيت جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان كاو جةمال دةقة عةرةبيةكة خبوَينَيتةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو
 :ابراهيم طاهربةِرَيز جةمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ةئَيستاش دةقي راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةو

 
 العراق –رئاسة برملان كوردستان / اىل

 تقرير  نة اخلدمات البلدية والنقل واالتصاالت والسياحة/ م 
 العراق -حول مشروع قانون وزارة النقل واالتصاالت يف اقليم كردستان 

 اجتمعت  نة اخلدمات البلدية والنقل واالتصـاالت والسـياحة، وحبضـور السـيد وزيـر النقـل والسـيدة مـديرة        
، لدراسـة مشـروع قـانون    9/11/2111كـوردي، املصـادف    2711/رةزبـةر / 17مطار أربيل الـدولي بتـاريخ   

، املقــدم مــن قبــل جملــس الــوزراء وااــال اىل  نتنــا  (العــراق –وزارة النقــل واالتصــاالت يف أقلــيم كردســتان )
ىل لـه يف جلسـة الربملـان    بعـد القـراءة األو   28/9/2111يف ( 1185)بوجب كتـاب رئاسـة الربملـان ذي الـرقم     

) ، وبعد املناقشة واملداولة ودراسة قانون مؤسسة املطارات املدنية يف األقليم ذي الـرقم  (3)اإلعتيادية املرقمة 
 :تؤيد اللننة املشروع الوارد من احلكومة وإقرتح اجملتمعون اجراء التعديالت التالية عليه 2118لسنة ( 18

 :املادة األوىل
 (.2) حذف التسلسل -

 (. 4، 3)من التسلسالت ( أقليم كردستان) حذف مجلة  -

 :املادة الثانية
 (.اهداف ومهام الوزارة)إضافة كلمة مهام اىل عنوان املادة ليصب   -
 : لتصب ( 7)اعادة صياغة التسلسل  -

 ( ..............الربي، ا وي)من  الرتاخيص لكافة جماالت النقل 
 :لتصب  كاالتي( 9)اعادة صياغة التسلسل  -
 .تنظيم وتطوير تكنلوجيا املعلومات وشبكة االنرتنيت يف االقليم واإلشراف عليها -

 :املادة الثالثة
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 .تبديل تسلسل الفقرات من الرقمية اىل الكتابية -
 :حتت عبارة واحدة وصياغتها كاالتي( 4)ادراج املديريات املذكورة بعد التسلسل  -

التالية ويدير كل منها موظف بدرجة مدير عام حاصل علـى شـهادة جامعيـة أوليـة      املديريات العامة: خامسَا
 . ومن ذوي اخلربة واالختصاص

 .املديرية العامة للشؤون االدارية واملالية -
 . املديرية العامة للربيد واالتصاالت -
 . املديرية العامة للتخطي  واملتابعة -
 . حلديدية والرتام واىاملديرية العامة للنقل الربي والسكك ا -
 .املديرية العامة للرصد الزلزالي -

 : املادة الرابعة
 :أواَل
 .حذف التسلسالت الرقمية وإضافة رئيس مؤسسة املطارات املدنية يف االقليم اىل اجمللس بعد الوزير مباشرة -

 :ثانيَا
 .وحذف التسلسالت الرقمية( تشكيالت)استبدال كلمة املكونات ب ( 2)تسلسل 
 .التوجد عليها مالحظات( 7، 2، 5)املواد 

 : املادة الثامنة
 :منها لتصي  كاالتي( 2)حذف التسلسالت الرقمية وإعادة صياغة التسلسل   -
 .تؤول مجيع حقوق والتزامات وموجودات ومالكات وزارتي النقل واألتصاالت السابقتني اىل هذة الوزارة  - 

 .اتال توجد عليها مالحظ( 11، 9)املواد 
 :نظرَا لعدم ورود اآلسباب املوجبة مع القانون أقرتح اجملتمعون الصياغة التالية

لســنة ( 11)نظـرَا لــدمج وزارتـي النقــل واالتصـاالت يف االقلــيم بــوزارة واحـدة بوجــب القـانون ذي الــرقم      ))
خـدمات النقـل    منـه والجـل االرتقـاء بواقـع    ( 7)وبغية اعادة هيكلـة الـوزارة املسـتحدثة وفقـَا للمـادة       2119

 ((.واالتصاالت وجعلها تتالءم ومتطلبات املرحلة التنموية التى مير بها االقليم، فقد شرع هذا القانون
مـع   .راجني التفضل باالطالع وعرض املشروع والتقرير على الربملان للمناقشـة وإبـداء الـرأى املناسـب بصـدده     

 .التقدير
 

 :رؤكي ثةرلةمانجَيطري سة/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ديــارة هــةردوو ليذنةكــة تةئيــدي ثــرؤذة ياســاي حكومــةت دةكــةن لــةبارةي ياســاي وةزارةتــي طواســتنةوةو     
طةياندن، بةاَلم ضةند تَيبينيةكيان لةسةر هةية، بؤيـة ئَيمـة ثـرؤذة ياسـاي حكومـةت دةكةينـة ئةسـاس بـؤ         
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ننةوة، بـؤ ئـةوةي قسـةي لةسـةر بكـةين،      موناقةشة كردن، داوا دةكةم ليذنةي ياسايي ماددة بة ماددة بيخوَي
 .فةرموون

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة االوىل

 :يقصد باملصطلحات التالية املعاني املبينة ازائها الغراض هذا القانون
 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم -1
 .العراق –كوردستان جملس الوزراء يف اقليم : جملس الوزراء -2
 .العراق –وزارة النقل واالتصاالت القليم كوردستان : الوزارة -3
 .العراق –وزير النقل واالتصاالت القليم كوردستان : الوزير -4
 .اجمللس االستشاري للوزارة: اجمللس -5

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :م دةخوَينمةوةبةزماني كوردي ماددةي يةكة

 :يةكةم ماددةى
 :ياساية ئةم مةبةستةكانى بؤ بةرامبةريانة واتاكانى دادَين زاراوانةى لةم مةبةست

 .عَيراق ـ كوردستان هةرَيمى: هةرَيم -5

 .عَيراق ـ كوردستان هةرَيمى وةزيرانى ئةجنومةنى: وةزيران ئةجنومةنى -5

 .عَيراق ـ كوردستان َيمىهةر طةياندنى طواستنةوةو وةزارةتى: وةزارةت -9

 .عَيراق ـ كوردستان هةرَيمى طةياندنى طواستنةوةو وةزيرى: وةزير -4

 .وةزارةت راوَيذكاريى ئةجنومةنى: ئةجنومةن -2

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي ياسايي فةرموو تَيبينيتان
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
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تَيبينيةكاني ئَيمة بةم شَيوةية، ديارة هةرَيمي كوردستان لة بِرطـةي يـةو تـةعريو كـراوة، واتـا لـة بِرطـةي        
ــة         ــت، ئَيم ــةرَيم بكرَي ــة ه ــا ب ــةنها ئيكتيف ــةوة، ت ــادة ببَيت ــارة ئيع ــات دووب ــت ناك ــوار ثَيويس ــَي و ض دوو و س

 .ن هةية، زؤر سوثاسبةنيسبةت ماددةي يةكةم تةنها ئةو موالحةزةيةما
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي طواستنةوةو طةياندن
 

 (:بنل)بةِرَيز ا د سليمان عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ئَيمة تَيبينيمان لةسةر ئةوة هةية البردني بِرطةي دوو لة دةقي ماددةكـة لةسـةر مةجليسـي وزةرا، ضـونكة    
ئةو مةجليسي وزةراية دووبارة نةبؤتةوة لـةناو ياسـاكةدا، يـةو جـار هـاتووة، كةواتـة لَيـرة ثَيويسـت ناكـات          
تةعريو بكرَيـت، لةسـةر ئـةوةش هـاتووة كـة ئةسـَلي ياسـاكة بـؤ ضـية، دوايـيش البردنـي رسـتةي هـةرَيمي              

بؤتـةوة، ثَيمانوايـة ثَيويسـت    كوردستاني عَيراق، يةعين لةناو رستةكان هةرَيمي كوردستاني عَيراق دووبـارة  
 .ناكات، لةبةر ئةوةي لة دةقي ياساكةدا هاتووة، دووبارة كردنةوةي دةبَيتة شتَيكي زيادة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كاو كاردؤ كَي دةيةوَيت لة ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات؟ دوو كةس، فةرموو
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةجنومةني راوَيذكاراني وةزارةت، ضونكة دوايي دَيينة سةر ماددةكاني تـر، بـؤ ئـةو راوَيـذكارة زةرووريـةتي      

 .نيية؟ ثَيم باشة بكرَيتة ئةجنومةني وةزارةت، راوَيذكاري نةبَيت، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ اعي ارسنن بايز اع.بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، كاو حةمة شارةزووري فةرموو
 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد ا د علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :من دوو تَيبينيم هةية

 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق، بة تةنها دةبَيت بنووسرَيت وشةي هةرَيم، ئةوة تَيبيين يةكةم/ يةكةم
ارةتة جَيطري وةزارةتي نيية، من ثرسيار دةكةم بؤ؟ تؤ ئةم قانونة دانانَيي بؤ ئَيستا، بةَلكو ئةم وةز/ دووةم

ئةم قانونة دادةنَيي بؤ داهـاتووي ئـةم وةزارةتـة، ئـةم وةزارةتـةش بـةبَي جَيطـر، ئَيمـة موناقةشـةي قـانوني           
 ئـةوةم هةيـة كـة جَيطـري     وةزارةتةكاني ترمان كردووة، هةمووي جَيطري هـةبووة، بـةاَلم لَيـرة مـن تَيبـيين     

 .نيية، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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 .ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيكهاتـةي ئةجنومةنةكــة ســيفةتي راوَيــذكاري هةيــة لــة مـةتين قانونةكــةو وةزارةتــيش تةَلــةبي كرديــة كــة   
ئةجنومةنةكة ئةجنومةني راوَيذ بَيت، نةو ئةجنومـةني وةزارةت، بؤيـة ئَيمـة تةئيـدي وةزارةمتـان كـردووة،       
بةنيســبةت ئــةو فةقةرةيــةي كــة بــراي بــةِرَيزم كــاو كــاردؤ ئيشــارةتي ثَيــدا، بؤيــة ئَيمــة لةطــةَل ئــةو             

ــة      ــداماني ثةرلةمان ــةِرَيزو ئةن ــوةي ب ــي ئَي ــيش رةئ ــانني، دوا رةئ ــةي خؤم ــ   موالحةزاتان ــبةت وةكي ، بةنيس
 .وةزارةتيش، ئةوة جةنابي وةزير لَيرةية، ئيمكان هةية وةاَلم بداتةوة لةو مةوزوعة، سوثاس

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي طواستنةوةو طةياندن رةئي خؤتان بَلَين
 (:بنل)بةِرَيز ا د سليمان عبدار

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

ئَيمة ثشتطريي دةكةين وةكو خؤي بَيت، لةبةر ئةوةي ئةم وةزارةتة، وةزارةتَيكة زياتر خةَلكي ئيختيصاصي 
لـة مةسـةلةي مـةتار، لـة ئةوانـة كةمـة لـة كوردســتان،        ( تـرام واي )ئَيمـة لـةم جـؤرة شـتانةي كـة مةسـةلةن       

اري بكرَيـت، بـؤ ئـةوةش لـة دةرةوةي واَلت     دةكرَيت بة راوَيذ زياتر ئيستيفادة لة راوَيـذ بكرَيـت، لـة راوَيـذك    
زياتر ئَيمة دةتوانني ئيستيفادة بكـةين، بؤيـة ئَيمـة ثشـتطريي ئـةوة دةكـةين وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة، نـةو           
ئةجنومةن بَيت، ضونكة ئةطةر ئةجنومـةن بـوو، دةبَيـت تـةعني و دامـةزراو و هـةر ئةوانـة بَيـت، بـةس كـة           

يا بكرَيت، بؤية ئَيمة ثشتطريي دةكةين وةكو خؤي مبَينَيتـةوة، سـةبارةت بـة    راوَيذ بوو، دةكرَيت ئاَلوطؤِري ت
وةكي  وةزيريش، ئةوة جـةنابي وةزيـر خؤيـان ئـةوةيان ثَيشـنيار كـردووة، ئَيمـة قسـةمان تَيـدا نـةكردووة،           

 .ئةوان دةتوانن تةوزيح بدةن لةسةر ئةو بابةتة لةو بارةيةوة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير
 

 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةِرَيز انور جةبةلي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراســـيت بةنيســـبةت جَيطـــري وةزيـــر، ئَيمـــة بريمـــان لـــَي نةكردؤتـــةوة، خـــؤي وةزارةمتـــان وةزارةتَيكـــي   

بواري طةياندن بَيت، ياخود لة بوارةكاني تر ئيختيصاصية، زؤربةي زؤري ئيش و كاري وةزارةمتان ئةطةر لة
ــة        ــة، ب ــةورةي هةي ــةلَيكي زؤر ط ــة هةيك ــنني، ك ــة دةيبي ــتاوة ئَيم ــة ئَيس ــات، ل ــةِرَيوةي دةب ــةت ب كــةرتي تايب

 .ثَيضةوانةوة ثَيويسيت بة تةقليب كردني هةبوو، بةاَلم نةو بة داناني جَيطر بؤ وةزير، زؤر سوثاس
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو كاو شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت كابينةي شةشةمةوة، ئَيمة لةم ثةرلةمانة ضةندين ياسامان لَيرة ثةسند كردووة، بؤ ئةو قؤناغة 

نها يـةو، دوو وةزارةت نـةبَيت، وةكيـ     زؤربةي هةرة زؤري وةزارةتةكان وةكيلـي وةزيـري بـؤ دانـةنراوة، تـة     
وةزارةت عةفو، بؤية ئةم ثرؤذةيةي كة هاتووة هةمان خاَلي بة نةزةري ئيعتيبار وةرطرتووة بةنيسبةت ئةو 
ــةم       ــين ئ ــةنراوة لــة زمي ــني، هــةر بؤيــةش وةكيلــي وةزارةت دان ــةِر دةب ــدا تَيث ــتا ثَي ــة ئَيمــة ئَيس قؤناغــةي ك

 .رةتي طواستنةوةو طةياندن، زؤر سوثاسهةيكةليةتةي بؤمان هاتووة لة وةزا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ئاخري صياغةي موشتةرةو خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة االوىل
 :املبينة ازائها الغراض هذا القانون يقصد باملصطلحات التالية املعاني

 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم -1
 .وزارة النقل واالتصاالت يف االقليم: الوزارة -2
 .وزير النقل واالتصاالت يف االقليم: الوزير -3
 .اجمللس االستشاري للوزارة: اجمللس -4
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير رةئيتان
 

 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةِرَيز انور جةبةلي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَيمان ثةسندة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

يـة دةسـيت   ئَيستاش دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا ني   
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةيةكي تر
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية
 :أهداف الوزارة

ملعتمدة من انشاء وتشغيل وتطوير املطارات املدنية يف االقليم وادارتها واالشراف عليها وفق املعاير الدولية ا -1
 .واملعاير االية( ICAO)قبل منظمة الطريان املدني الدولي 

يف مدن االقلـيم وشـبكات السـكك احلديديـة بـني مـدن االقلـيم        ( الرتام واي)انشاء وتشغيل وتطوير شبكات  -2
 .وربطها خبارج االقليم

شـراف عليهـا حسـب املواصـفات     يف مـدن االقلـيم وتأجريهـا واال   ( املرائب)انشاء وتشغيل وتطوير كافة انواع  -3
 .العاملية املتطورة واستيفاء االجور والرسوم القانونية

 (.السلكية والالسكلية)تأمني ادارة وتشغيل وتطوير انظمة االتصاالت الثابتة واامولة  -4
انظمة  انشاء وتنظيم وتطوير مراكز الربيد واصدار الطوابع الربيدية وتقديم اخلدمات الربيدية باستخدام -5

 .داخل االقليم وخارجه( السطحي وا وي)الربيد العادي والسريع 
انشاء مركز التنبؤ ا وي وكذلك الرصد الزلزالي وتوسيع وتطوير حمطات االنـواء ا ويـة ورصـد النشـاط      -2

 .الزلزالي يف االقليم وادارتها واالشراف عليها وتأمني كافة املستلزمات الضرورية هلا
ص لكافة جماالت النقل واالتصاالت والربيد للشـركات املسـتثمرة االيـة واالجنبيـة ومتابعتهـا      من  الرتاخي -7

 .بوجب عقود تربم بني الوزارة وتلك الشركات والميكن للوزارة قبول اي شرط تؤدي اىل االحتكار
ــة ضــمن حــدود اال      -8 ــرتددات املســتخدمة يف انظمــة االتصــاالت الصــوتية واملرئي ــيم تنظــيم وختصــيص ال قل

 .وبالتنسيق مع ا هات ذات العالقة
 .االشراف وتنظيم وتطوير تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنيت يف االقليم -9

االشراف على مكاتب النقل بـا فيهـا مكاتـب النقـل يف كافـة املعـابر احلدوديـة لالقلـيم واسـتيفاء االجـور            -11
 .التنسيق مع ا هات ذات العالقةوفقا للقوانني وب( املنفيست)والرسومات واستخدام 

 .تدريب وتأهيل منتسيب الوزارة يف مجيع اجملاالت -11
التنسيق مع وزارة النقل واالتصـاالت الفدراليـة يف تنفيـذ مشـاريع النقـل واالتصـاالت االسـرتاتينية الـيت          -12

يف اعداد التصاميم وكافة تكون اية حمافظة من حمافظات االقليم جزءًا من رقعتها ا غرافية وتشارك الوزارة 
 .مراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة ضمن حدود االقليم

تشنيع االستثمار يف جماالت النقـل واالتصـاالت الـيت حتـددها الـوزارة بالتنسـيق يف هـذا الشـأن مـع هيئـة            -13
 .االستثمار يف االقليم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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 .كةشي تكايةبةكوردية
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 -:وةزارةت ئاماجنةكانى :دووةم ماددةى

ــت -5 ــردن دروس ــنت و ك ــدانى و وةطةِرخس ــةكانى ثةرةثَي ــةدةنى فِرؤكةخان ــة م ــداو ل ــةِرَيوةبردن هةرَيم  و ب
 فِرؤكـةوانيى  نَيودةوَلـةتيي  رَيكخـراوى  اليـةن  لـة  كـة  ،نَيودةوَلـةتى  ثَيـوةري  بةطوَيرةى كردنيان سةرثةرشتى

 .دةكرَين ثةيِرةو ـةوة(لؤكاَل) ناوخؤ ثَيوةري و(ICAO) مةدةنى

 هَيَلـى  تؤِرةكانى هةرَيمداو شارةكانى لة( واي ترام) تؤِرةكانى ثةرةثَيدانى و وةطةِرخسنت و كردن دروست -5
 .هةرَيم دةرةوةي بة طرَيدانى و هةرَيمدا شارةكانى لةنَيوان ئاسن

 هةرَيمـداو  شـارةكانى  لة( طةراج) ترميناَل جؤرةكانى هةموو ثةرةثَيدانى و وةطةِرخسنت و كردن دروست -9
 و كــرَي وةرطرتنــى و جيهــانى ثَيشــكةوتووى خةســَلةتةكانى بــةطوَيرةى ،كردنيــان سةرثةرشــتى و بةكرَيــدان

 .ياسايى رةعي

 ناودةسـت  جـَيطريو  طةيانـدنى  سيسـتةمةكانى  ىثةرةثَيـدان  و وةطةِرخسنت و بةِرَيوةبردن كردنى مسؤطةر -4
 (.بَيتةل و بةتةل)

 كردنـى  ثَيشـكةش  ثؤسـتةو  ثوولي دةركردنى ثؤستةو بنكةكانى ثةرةثَيدانى و رَيكخسنت و كردن دروست -2
 لـة ( ئاعـانى  و زةوي سـةر ) خَيرا و ئاسايى ثؤستةى سيستةمةكانى بةكارهَينانى بة ،ثؤستة خزمةتطوزاريى

 .دةرةوةيدا و هةرَيم ناوخؤي

ــدنى -2 ــةى دامةزرانـ ــي، بنكـ ــةروةها كةشناسـ ــةنتةري هـ ــةرزةو سـ ــراوان بوومةلـ ــردن فـ ــدانى و كـ  ثةرةثَيـ
 سةرثةرشـتى  و بـةِرَيوةبردن  هةرَيمـداو  لـة  بوومةلـةرزة  جوولةى كردنى ضاودَيري و كةشناسي وَيستطةكانى

 .بؤيان ثَيويست ثةلَيكى و كةل هةموو كردنى دابني و كردنيان

 خؤماَلى وةبةرهَينى كؤمثانياكانى بة ثؤستة و طةياندن طواستنةوةو بوارةكانى هةموو بؤ مؤَلةت ىثَيدان -0
 ،و دةكرَيـت  مـؤر  كؤمثانيايانةدا ئةو و وةزارةت لةنَيوان كة طرَيبةست بةطوَيرةى بةدواداضوونيان و بيانى و

 .كردن قؤر  مايةى دةبَيتة كة بكات قبوَل مةرجَيك هيض نيية بؤي وةزارةت
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 لــة رةنــط و دةنــط طةيانــدنى ىنسيســتةمةكا لــة بــةكارهاتوو لةرينــةوةى كردنــى تــةرخان و رَيكخســنت -2
 .ثةيوةنديدار اليةنانى لةطةَل هةماهةنطى بة هةرَيمداو سنووري ضوارضَيوةي

 .هةرَيمدا لة ئينتةرنَيت تؤِري و زانيارى تةكنةلؤذياي ثةرثَيدانى و رَيكخسنت و سةرثةرشتى -0

ــتىسةثة -59 ــى رش ــدا طواســتنةوة نووســينطةكانى كردن ــة طواســتنةوة نووســينطةكانى لةنَيويان  تَيكــِراى ل
 بــة ياســاو بــةطوَيرةى مانفَيســت بــةكارهَينانى و رةســم و كــرَي وةرطرتنــى هةرَيمــداو ســنووري دةروازةكــانى
 .ثةيوةنديدار اليةنانى لةطةَل هةماهةنطي

 .بوارةكاندا هةموو لة رةتوةزا كارمةندانى شياندنى و كردن ثَى مةشق -55

ــةنطى -55 ــردن هةماه ــةَل ك ــى لةط ــتنةوةو وةزارةت ــدنى طواس ــدا طةيان ــة فيدراَل ــةجَى ل ــى جَيب ــرؤذة كردن  ث
ــرتاتيذييةكانى ــتنةوةو س ــدن طواس ــة ،طةيان ــةر ك ــةو ه ــة ثارَيزطاي ــانى ل ــدا ثارَيزطاك ــة هةرَيم ــَيك دةبَيت  بةش

 كردنـى  ئامادة لة دةبَيت بةشدار هةرَيمدا سنووري يضوارضَيوة لة وةزارةتيش و جوطرافييةكةى ووبةرةلةِر
 .كردنةوةدا ضاو و وةطةِرخسنت و كردن جَيبةجَى قؤناغةكانى تَيكِراي و ديزاين

 بة رووةشةوة لةم دةكات، دياريى وةزارةت كة طةياندندا طواستنةوةو بوارةكانى لة وةبةرهَينان هاندانى -59
 .هةرَيمدا لة وةربةرهَينان دةستةى لةطةَل هةماهةنطي

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو ياسايى ليذنةى

 :حةيدةرى ناصح شَيروان بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 هةيـة،  لؤغةوى مةسائيلى بةعزَيك تةنها نية، ئةوتؤمان موالحةزةيةكى هيض ماددةكةين، دةقى لةطةَل ئَيمة
 .سوثاس زؤر دؤتةوة،كر تةصليحمان

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .طةياندن طواستنةوةو ليذنةى

 
 (:بينل)عبدار سلَيمان ا د بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 ةوةئـ  لةبـةر  ئةهدافـة،  هـةم  مةهامـة،  هـةم  ئةمـة  وايـة  ثَيمـان  ئَيمـة  دووة، مـاددةى  كة ماددةية ئةم تةبعةن
 ئــةوة، وشـةى  كردنـى  زيـاد ( 5) بِرطـةى  لــة ماددةكـة،  لـة  بكـرىَ  زيـاد  بــؤ مةهاميشـى  كةليمـةى  باشـة  ثَيمـان 
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 بـوو  بـاش  ثَيمـان  هةَلنةطرَى، تر تةعريفى ئةوةى بؤ( 0) بِرطةى لة بكرَى، زياد ئةركةكان ئةبَيتة بةكوردى
 شــَيوةيةى بــةم كــة( 0) بِرطــةى ةىداِرشــتنةو دووبــارة بكــرَى، زيــاد( ئاعــانى و وشــكانى)كةوانةيــةو لــةناو

 رةكيكة، تؤزَيك واية ثَيمان ضونكة بكرَى، دةستكارى كورديةكةى لة هةم عةرةبيةكةى، لة هةم بَى، خوارةوة
ــدانى و ِرَيكخســنت ــةلؤذياى ثةرةثَي ــؤِرى و زانيــارى تةكن ــةرنَيت ت ــداو لــة ئةنت ــتى هةرَيم ــى، سةرثةرش  كردن

 .سوثاس
 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ عي اعا بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز

 .فةرموو وةزير جةنابى
 :طةياندن طواستنةوةو وةزيري/ جةبةلي انور بةِرَيز

 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز
 مـةهامى ( الـوزارة  ومهـام  اهـداف ) دةَلـىَ  ،(5) مـاددةى  لـة  بكـرىَ  زيـاد  ئةوة تةنها خؤى وةو ثةسةندة ثَيمان

( عليهـا  فاشـرا ) ئةطـةر  قةواعيـدى  مةسـةلةيةكى  شتة، هةمان هةر نؤ بِرطةى لةطةَلني، بكرَى، زياد وةزارةت
 .ثةسةندة ثَيمان كرد، ثَيى ئاماذةى بينل كاو وةو ئةخري بكةوَيتة

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 كـاردؤ  شـةهاب،  ؤزانسـ  سـليمان،  هـاذة  كـاكؤ،  سـامل  م،ااكـر  عبـدالقادر  بكـات؟،  قسـة  دةيةوَى هةية تَيبينى كَى

 كـاوة  ن،عبـدالر   سـةروةر  ا ـد،  بـةيان  ،عثمـان  خليـ   ن،عبـدالر   ثـةروين  سـةرهةنط،  بَيريظان حممد،
 قـادر،  كـاو  بةشـارةتى،  فاضل حممد، شةومن خؤشناو، هاوِراز بةروارى، عبدالسنم ار، بيت صباح حممدامني،

 .اكرم عبدالقادر كاو فةرموو ة،كردوو كردنيان قسة داواى بةِرَيزانة ئةم ئةسعةدى، تارا
 :مجي  اكرام عبدالقادر بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 دةكةم حةز ئَيستا ئةما بةهَيزة، زؤر ئةوةكانيان بةِراستى هةموويان يةعنى هاتووة،( 5) ماددةى لة وابزامن
 اعــداد) عةرةبيــة، بــة فةقةرةكــةش تــةبيعى بــَى، ئــاوا فةقةرةيــةش ئــةو يــةعنى بكــةين، زيــاد فةقةرةيــةو
 فالربيد الالسلكية واالتصاالت احلديد وسكة والربي ا وي النقل ملشاريع والفنية قتصاديةالا ا دوى ديراسات
 ئـةو  دةمـةوىَ  يـةعنى ( االغـراض  بتلـك  املتصـلة  واخلـدمات  االعمـال  جبميـع  والقيام املشاريع تنفيذ والتصميم
 .سوثاس ،(5) ماددةى لة بى زياد فةقةرةية

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د َيزبةِر
 .سامل كاو بةِرَيز

 .كاكؤ تؤما سامل بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 مـاددةى  لـة  دةبيـنني  لَيـرة  بـةاَلم  وةزارةتة، ضاالكيةكانى كردنى سةرثةرشتى و ضاودَيرىتَيبيين من لةسةر 
( طـارات امل تطويرو تشغيلو انشاء) وةزارةتة، ضاالكيةكانى اندنىهةَلسوِر و كردن دروست زؤرى بةشى دووةم،
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 ئةهــدافى لةطــةَل بــِرة يــةكرت وابــزامن تــر، ضــاالكيةكانى هــةروةها( رتامالــ شــبكات تطــويرو تشــغيلو انشــاء)
 موئةسةساتةكانى ئةوجا(  تشغيلو تطويرو انشاء على االشراف) بكرَى شَيوةية بةم باشة ثَيم بؤية وةزارةت،

 .سوثاس زؤر وةزارةت، ترى ضاالكيةكانى و طةراج و مةتارات َىثَيداب
 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز

 .فةرموو خان هاذة
 :مصطفى سليمان هاذة بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 ئاماجنـةكانى  و ئـةرو  ببَيتـة ( ئـةرو ) وشـةى  كردنـى  زياد بة دةكةم، شارةوانى ليذنةى لة ثشتيطرى سةرةتا
 و كـردن  دروسـت  مةسـةلةى  دووةم، لـةماددةى ( 9) خـاَلى ( 9) برٍِِطةى دةربارةى دا،( 5) ماددةى لة وةزارةت،

 هةرضـةندة  بةِراسـتى  هةرَيمدا، شارةكانى لة طةراج، تةرميناَل جؤرةكانى هةموو ثةرةثَيدانى و وةطةِرخسنت
 دةزامن فرسـةتى  بـة  بكـةم،  باسـى  لَيـرة  دةمـةوىَ  مـن  ئـةوةى  بـةاَلم  وةزارةتـة،  ئاماجنـةكانى  و ئةرو لة ئةوة

 وةزارةت زوويـى  بـة  يـةعنى  ئـةبىَ  خـراثن،  زؤر زؤر طةراجى ئَيستا، هةرَيم طةراجةكانى زؤربةى كة ئةوةية
 طةراجانـةى  ئـةو  بةِراسـتى  ضـونكة  بكـات،  دروست باش ئاستَيكى لةسةر باش طةراجى كة بكات، ئةوة بؤ كار
 ئينتيـزارى  نةفـةر  ئـةبىَ  ثةجنايةكانـة،  سـاَلى  وةكـو  كـة  هةيـة،  طليـةيان  لةوة خةَلك ةىزؤرب هةن، ئَيستا كة

 ئَيسـتا  ثَيشـكةوتنى  ئاسـتى  موسـتةواى  لـة  بةراسـتى  ئةوةيـة  ياخود دابنيشَى، سةيارة لةناو سةعات بة بكات،
 نةفـةر،  بـؤ  كـات ب هـاوار  سـايةق  ئةبَى كة ئةوةي ياخود نية، ئَيستا تةكنةلؤذيياى ثَيشكةوتنى ئاستى لة نية،

 بكـات،  ئةوة بؤ كار جدى بة وةزارةت ئةبَى بةِراستى دانية، ئَيستا ثَيشكةوتنى ئاستى لة بةِراستى ئةوانة كة
 بةِراسـتى  دةربـارةى  بطـوجنَى،  ئَيسـتا  ثَيشـكةوتنى  ئاسـتى  لةطـةلَ  كـة  شـَيوةية  لةو طةراجى كات، زووترين بة

 هةيـة،  لـةوة  طلـةييان  خـةَلك  ثاسـةكان  هةولَير،  لة رىزؤ زؤربةى ئَيستا ثاسةكان مةسةلةى ثاسيش، ئةوةى
 ئـةو  يـان  خـؤى  لـةكاتى  كـة  هةيـة  لـةوة  طلـةييان  زؤر ناكـةن،  جَيبـةجىَ  ئةركـةكانيان  بـاش  بةشَيوةيةكى كة

 خؤيـان،  شـوَينى  ناطةنـة  خؤيـان  لـةكاتى  كـة  ئـةوةى  هـؤى  بـة  دةبـن  تاخري زؤر هةية، دةواميان كة كةسانةى
 وة طةيانـدن،  طواسـتنةوةو  بوارةكانى هةموو بة مؤَلةت ثَيدانى مةسةلةى ِراستىبةٍِ حةوتةم، خاَلى دةربارةى

 خـةَلك  كوردسـتاندا،  هـةرَيمى  لـة  هةية مؤبايلمان كؤمثانيايةكى ضةند ئَيمة وةبةرهَينان، كؤمثانياى ثؤستة
 سـيم  ؤرز بكـات،  باشـى  بـة  خـؤى  بةدواداضـوونى  بكـات،  ئةوة بؤ كار وةزارةت ئةبَى هةية، لةوة زؤرى طلةيى

 زؤرى كَيشـةى  بازاِرةكـان،  لـة  دةفرؤشـرَين  سانسـؤر  بـةبىَ  بةشـَيوةيةكى  كارتـةكان  سـيم  يـةعنى  هةيـة،  كارت
 بـازارِ  لـة  ناكرَى، كةسَيك هيض بةناوى كة كارتانةوة سيم ئةم ِرَيطةى لة خةَلك، بؤ بةِراستى كردووة دروست

 دةبـىَ  بؤيـة  دةكـرَى،  دروسـت  بـؤ  مةشاكيلى كخةَل دةكرَى، تةهديد خةَلك علوج، كارتى سيم دةوترَى ثَييان
 و سةرثةرشـتى ( 0) خـاَلى  دةربـارةى  بكـات،  كَيشانة ئةو بؤ بةدواداضوون كة بكات، ئةوة لةسةر كار وةزارةت

 ئـةو  كـة  طرنطـة  زؤر بةِراسـتى  هةرَيم، لة ئينتةرنَيت تؤِرى و زانيارى تةكنةلؤذياى ثةرةثَيدانى و ِرَيكخسنت
 ضـونكة  ئَيمـةدا،  كؤمةَلطاى لةطةَل نني طوجناو كة سايتانةى ئةو لةسةر ضاودَيريش ،بكرَى زياد بؤ وشةيةكى
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 زؤر ئةمـة  هـةرَيم،  لـة  نيـة  لةسةر سانسؤرَيكى هيض ئَيمةدا، لةطةَل نية طوجناو كة هةية سايت زؤر بةِراستى
 .وثاسس زؤر وةزارةت، ئةركةكانى لة بَى يةكَيك ئةوة بكرَى، زياد بؤ ضاودَيرى وشةى كة طرنطة

 
 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز

 .فةرموو خان سؤزان
 :نورى شهاب سؤزان بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 كـة  طرنطـةكانى  بابةتـة  لـة  يةكَيكـة  طواسـتنةوة  و طةيانـدن  بابـةتى  بَيطومـان  ثةرلـةمان،  ئةندامانى بةِرَيزان
 هـيض  ِرَيكخسـتنةكةية،  تـةنيا  ئةركةكـةى  حكومـةت  دةِروات، تايبـةت  كـةرتى  وبـةرة  زيـاتر  دونياش لة ئَيستا
 يةكةمةوة لةخاَلى من بؤية هةر دةكات، سةرثةرشتيان تةنها بةَلكو بةِرَيوةبردنةكة، لة تةرةف  ناكاتة خؤى

 ةرةىثـ  خبـات،  وةطـةِرى  بكات، دروست مةتار ناتوانَى طواستنةوة و طةياندن وةزارةتى قةت دةكةم، ثَى دةست
 كوردسـتان،  هـةرَيمى  لـة  نـةبووة  ئَيستا هةتاوةكو يةعنى دةيكات، تايبةتة كةرتى هةمووى ئةمانة بدات، ثَى

 يةكـةم  خـاَلى  داواكـارم  مـن  ئـةوة  لةبـةر  كردن، دروست مةتار بة بَى موختةس كة نية كارمةندمان ئةسلةن
 مةسـائلى  كردنـى  ضـاودَيرى  بـؤ  هاتـةن  بـن  تـةرةفَيك  بـن،  ئاطـادار  وةزارةت يـةعنى ( اشـراف  علـى ) بة بكرَيت

 بـةعنى  كردنةكةى، دروست بةتايبةتى ئةكات، تايبةت كؤمثانياى هةموو ئةوانة باقى ما ئةطينا ثةرةثَيدان،
 خـاَلى  بـة  سـةبارةت  بيكـات،  نـاتوانىَ  نيـة،  وةزارةتةكـة  توانـاى  لـة  دةزانـني  سـوور  كـة  نةَلَيني شتَيك ئَيمة با

 وةزارةت ئةيَلَيمـةوة،  تـر  جـارَيكى  ثةرةثَيـدانى،  و وةطةِرخسـتنى  و ردنك دروست ئاعانى، و وشكانى دووةم،
 ئةهليـة  كؤمثانيـاى  ئـةكات،  دروسـت  خةتـةكان  ئـةهلى  كؤمثانيـاى  لة ئةكات، ئيشرافى تكاية ناكات، دروستى
 ضـونكة ( علـى  اشـراف )  بة بيكةن نايكات، وةزارةت كردن دروست تكاية ئةكات، ديزاينةكةشى يةو تةنانةت

 و كـردن  دروسـت  ثَينجـةم،  خـاَلى  دراوة، كؤمثانيـا  بـة  ديزاينةكـةى  بكـات،  دروسـتى  نـاتوانىَ  وةزارةت، ناكرَى
 بوارةكـانى  لـة  تايبـةت،  كةرتى حزورى بؤ ئةطةِرَيمةوة تر جارَيكى ثؤستة، بنكةكانى ثةرةثَيدانى و ِرَيخسنت
 دةسـتوورى  ى 559 مـاددةى  ةىثَيضـةوان  بـة  ثَيموايـة  مـن  كـة  دةبيـنم  شـتَيك  لَيـرة  بةاَلم طةياندن، ثؤستةو

 ثـول،  دةركردنـى  بةريدا لة دةزانني خؤمشان( والربيد بثية ترددات سياسة تنظيم: سادسًا) بةتايبةت عرياق،
 ياسـايى  ليذنـةى  لـة  داواكـارم  لَيـرة  ئـةوة  لةبـةر  ِرَيكخسـتنةكةيةتى،  بةريـدو  ثـالَ  لة كة شتانةى لةو يةكَيكة

 خـاَلى  بـة  سـةبارةت  سـةرحية،  زؤر ساديسـةن  559 مـاددةى  ونكةضـ  بـدةنَى،  تـةوزحيمان  بابةتـة  ئـةم  لةسةر
 بـة  ثؤسـتة  و طةيانـدن  طواسـتنةوةو  بوارةكـانى  هـةموو  بـؤ  مؤَلـةت  ثَيـدانى   شتة، يةو 59 خاَلى و حةوتةم

ــانى ــةرهَينانى كؤمثانياك ــاَلى، وةب ــة خؤم ــةَلَيت، 59 ل ــدانى ئ ــةرهَينان هان ــة وةب ــانى ل ــتنةوةو بوارةك  طواس
 مـادام  دةكـات،  وةبـةرهَينان  دةسـتةى  لةطـةلَ  هةماهةنطى ِرووةشةوة لةم ئةكات ديارى رةتوةزا كة طةياندندا

 ثـَيم  ئةوة لةبةر طواستنةوة، و طةياندن بوارى لة دةكةن، وةبةرهَينان بابةتى باسى شنت يةو خاَلة دوو ئةم
 طيانـدن،  طواسـتنةوةو  نىبوارةكـا  لـة  وةبةرهَينان هاندانى بوترَى كة تر بةشَيوازَيكى بكرَيتةوة، سياغة باشة
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 نـةوةو  بوارةكـان  بـؤ  مؤَلـةت  ثَيـدانى  كوردسـتاندا،   هـةَيمى  لـة  وةبـةرهَينان  دةسـتةى  لةطةَل بةهةماهةنطى
 ئةم بةِرَيزان بةِراستى ضونكة وةبةرهَينان، كؤمثانياكانى ثؤستةو و طةياندن طواستنةوةو بوارةكانى هةموو،

 ئةركـةى  ئـةو  وةزارةت كة خااَلنةية ئةو ثَيضةوانةى تةواو دابنَيى، خاَلة ئةم بَييت ئةطةر ِراستة، خؤى خاَلة
 دروسـت  ئـةو  ثَيموايـة  مـن  ئةوة لةبةر بكات، دروستى خؤى كة  بكات، دروستى كة خؤى سةرشانى خستؤتة
 وةبةرهَينان باسى ضونكة خاَل، بةيةو بكرَيت 59 و 0 دووخاَلةى ئةم ئيشراف، بة ببَيت هةمووى كردنانة
 تؤِرةكــانى سةرثةرشــتيارى دونيــا كــوَيى هــيض لــة ئَيســتا هــةتاوةكو بــةِرَيزان نؤيــةم، بــة ارةتســةب دةكــات،

ــةرنَيت  كوردســـتان، لةهـــةرَيمى هيـــوادارم دانانـــدرَيت، لةســـةر سانســـؤرى ِرَيزمـــا لةطـــةَل نـــاكرَى، ئينتـ
 و ادىئـاز  هةرباسـى  ئَيمـة  دابنـدرَيت،  ئينتـةرنَيت  لةسـةر  سانسـؤر  كـة  بـارةى  بـةو  نةضـَيت  تةوةجوهةكةش

 نةخراوةتـة  سانسـؤرى  دونيـا  كـوَيى  هـيض  لـة  بوارانة، لةو يةكَيكة ئينتةرنَيتيش دةكةين، دةربِرين ِرا ئازادى
 وةزارةت و وةزارةت لـة  دةكـةن  تةلـةب  تةقـدميى  ثَيمواية دةكةنةوة، سايتةكان كة كةسانةى ئةو بةَلكو سةر،

 نني لةطةَلى ئَيمة جؤرَيك بةهيض كردن، نسؤرسا و كردن وضاودَيرى كردن سةرثةرشتى ئةطينا بَى، ئاطادارى
 طةيانــدنى كؤمثانياكــانى و خةتــةكان ِرَيكخســتنى وةزارةت دةتــوانَى بــةَلَى، ،.. خةتَيكــة ئةمــة كــة ناشــبَى و

 طلـةيى  خـةَلك  كـة  كارةكانيـان  بزانـىَ  بكـات،  سةرثةرشـتيان  بـدات،  ثَى مؤَلةتيان دةتوانَى ئةوانة ئينتةرنَيت،
 تؤِرةكـان  سةرثةرشتى بةاَلم هةية، ئةمانة بضَيت، خةَلكةوة داواى بةدةم ئينتةرنَيت، كىكؤمثانياية لة هةية
ــدَى  و بكــات ــؤر تــؤِر هةن ــة ئَيســتا هــةتاوةكو نيــة ئةمــة بكــات، سانس ــتان، هــةرَيمى ل  بــة ســةبارةت كوردس

 لـة  تَيكـِرا  لـة  طواسـتنةوة  نووسينطةكانى دَيهاتةكان، نَيوان لة طواستنةوة نووسينطةكانى كردنى سةرثةرشتى
 مــةتارات مــادام يةكــةم، خــاَلى بــةثَيى دةيَلَيمــةوة تــر جــارَيكى كوردســتان، هــةرَيمى ســنوورى دةروازةكــانى
 سـةر  كـة  كؤمثانياكـانى  كردنةكـةيان،  سةرثةرشـتى  وةزارةت، ئةركى سةر خستؤتة كردنةكةيان سةرثةرشتى

 طةيانـدن  وةزارةتـى  لـة  مؤَلـةت  دةبـىَ  انـة ئةم هاوواَلتيـان،  بـة  دةفرؤشـن  ثليـت  ئةوانةى مةتاراتن، بوارى بة
 هةيـة،  موشـكيلةيةكمان  كوردسـتان  هـةرَيمى  لـة  بـةِرَيزان  ضونكة ئاطاداربَى، طةياندنيش وةزارةتى وةربطرن،

 بـةو  نـني  مولتـةزم  هـيض  بـةاَلم  طرتـووة،  بةكرَى تةيارةيان ِراستة كردووة، عةقديان ِراستة كؤمثانيايانة ئةو
 هـةموو  لـة  هةية، كارَيكى ئَيرة كةدَيتة هاوواَلتيةو هةية وا جارى هاوواَلتيان، ؤب دايئةنَين كة جولةى سكة

 مـةفروزة  نـاِروات،  مةوعيد بة مةتارةكانيان  لة كوردستان هةرَيمى لة تةنها ئةِروات، مةوعيد بة شت دونيا
 لـةم  سـيان  و ندوا و حاَلـةتَيك  كـة  كؤمثانيايـةى  ئـةو  مـةفروزة  بكـات،  سـةفةر  خؤيا مودةتى لة زةالمة  ئةو

 شـةو  مبَينَيتـةوة  هـاوواَلتى  نية مةعقول يةعنى بكرَيتةوة، سةحب َ  ئيجازةكةى دةبى بووة، تووش جؤرةى
 لةبـةر  بكـةن،  دروسـت  بـةدي   تـةيارةى  توانيـوة  نـةيان  نـةبووة،  تـةيارة  ئةوةى لةبةر مةتار، لة بةيانى هةتا
 لـة  طواسـتنةوة  نووسـينطةكانى  نووسـيويانة،  كـة  ئـةوةى  لـةثالَ  سةرثةرشـتى  كةوا لَيرةوة، داواكارم من ئةوة

 و رةســم و كــرَي وةرطرتنـى  لــة دةبــَى ئـةوة  مــةتاريش، لةنَيوانيانــدا هـةرَيم،  ســنوورى دةروازةكــانى تَيكـِراى 
 دةيكـةم،  وةزارةت لـة  ثرسـيارَيكة  ئةمة هةية، تر خاَلى يةو نةكرَين، بةش بَى ئةوانيش شتانة، ئةو هةموو
 و شـارةوانيةكان  ثَيموايـة  كوردسـتان  هـةرَيمى  لـة  دةكـات،  طواسـتنةوة  ثةرشـتى  ةرسـ  وةزارةت ئةوةى بةثَيى
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 خؤى ئةسلةن ضةترانة ئةو دانراوة، كة ضةترانةى ئةو داناوة، ثاسيان مةحةتةى كؤمةَلَيك موحافةزاتةكان،
 ئـةدات،  نـة حمةتا ئـةو  عةزيةتى زؤر زؤر خةَلك كة الوة ئةو خبةرة بووةكةى وَيران ئةوة بووة، وَيران دةبَى،
 هـيض  دانـراوة،  بةسـةرا  ضـوونى  و هـاتن  مةوعيـدى  نـة  ئةِروات، ثيا خةتَيكى ض ئةمة دانراوة، قتعة نة بةاَلم

 تيـا  تـرى  شـتَيكى  هـيض  ئـةطينا  شارةكة، ديكؤرى لة بةشَيك بؤتة مةحةتانة ئةم تةنها بةس نية، تيا شتَيكى
 بـة  و بةسـةعات  كـة  نـةكراوة،  تـةنزيم  شـَيوةية  وبة طواستنةوة كوردستان هةرَيمى لة ئَيستا ِراستة نةكراوة،
 هــاوواَلتى دةتـوانىَ  دةِروات، ثَييــدا خةتانـة  ئــةم ثاسـةيا  مةحةتــةى لـةم  بــوترَى دةكـرىَ  خــؤ بـةاَلم  دةقيقـة، 

 ثيا ثاسَيكى ض مةحةتةية ئةو بثرسى لَيم ئَيستا من بةرضاوِروونيةكة، كردنةوةيةكة ِروون بَى، سوار لةوَيوة
 سةرشـانى  بضـَيتة  ئةركـة  ئـةو  نـةبىَ  هـيض  دانـةنراوة،  لةسـةر  قتعةيـةكى  هـيض  ئـةوة  لةبةر ،نايزامن ئةِروات،

 مـن  موالحـةزاتى  ئـةوة  بةِرَيوةبـةرن،  كارةكانيـان  باشرت خبات، ِرَيك كارة ئةم ئةوةى بؤ طواستنةوة، وةزارةتى
 .سوثاس زؤر ماددةية، ئةم لةسةر بوو

 :ثةرلةمان كىسةرؤ جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو كاردؤ كاو

 :ثريداود حممد كاردؤ بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 باسـى  بـةاَلم  تَيثـةِرى،  يـةو  مـاددةى  كـة   كـاتىَ  هةيـة،  دة و نـؤ  خـاَلى  لةسةر خان سؤزان تَيبينى هةمان من
ــةنى ــذكارميان ئةجنومـ ــرد، ِراوَيـ ــةماددةى كـ ــى دوو لـ ــت باسـ ــردن دروسـ ــنت و كـ ــدانىثة و وةطةِرخسـ  رةثَيـ

 منـةوة  بـةالى  ثةرةثَيدانـة،  و وةطةِرخسـنت   و كردن دروست ئةم دةكات، هةرَيم لة مةدةنى فِرؤكةخانةكانى
 بؤيـة  يـةعنى  كوردسـتان،  هـةرَيمى  لـة  مـةدةنى  فِرؤكةخانةى دةزطاى ياساى حوكمةكانى لةطةَل دةبَى ناكؤو

ــووت ــا دةم ــذكار ب ــةبَى، ِراوَي ــةن ن ــَى، ئةجنوم ــؤ ب ــةوةى ب ــةالى ئ ــةوةم ب ــةكَيك ن ــة ي ــةكانى ل ــى كَيش  وةزارةت
 وةزارةت، لة بةشَيك ببَيتة طرنطة ئَيمةوة بةالى كوردستان، لة مةدةنية فِرؤكةخانةى طةياندن، طواستنةوةو

 كـرا،  ئَيسـتا  كـة  ِراوَيـذكارى  ببَيتـة  ئةوة لةبةر كردووة، ديارى ِروونى بة زؤر زؤر لَيرة ئاماجنةكةى بؤخؤشى
 يةكـةم  ئامـاجنى  لـة  كة بكات، وةطةِرخستنة و سةرثةرشتى ئةو ناتوانَى نةبَى َيذكارىِراو تةوسياتى دةورَيكى

 .سوثاس زؤر كردووة، ديارى
 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/ اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز

 .فةرموو خان بَيريظان
 

 :سةرهةنط اعاعي  بَيريظان بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 ضـونكة  طرنطـة،  مـن  الى زؤر ياسـاية  ثـِرؤذة  ئـةو  دةكـةم،  ثشتطريى بؤية كردى، خان ؤزانس قسةكامن لة زؤر
 زؤر هــةرَيممان يــةعنى هــةبَى ئةوانــةمان ئةطــةر واَلت، ثَيشــكةوتنى لــة طرنطــة زؤر طواســتنةوة و طةيانــدن
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 دةكـةم،  سـة ق ئـةوة  بةنيسـبةت  بـةاَلم  بوايـة،  ئَيسـتا  ثـَيش  دووساَل دةبواية درةنطة هةرضةندة ثَيشكةوتووة،
 باســى لَيــرة تــةرميناَل، جؤرةكــانى بــوونى دروســت وةطةِرخســنت، و كــردن دروســت( 9) بِرطــةى(5)مــاددةى

 هـةموو   لـة  ئـةوة  بكـات،  دروسـتى  حكومـةت  نةوةو كة دايدةنَيم، تايبةت بةئةركى منيش كراوة، تةرميناَل
 و بـةِرَيك  زؤر تايبـةمتان  لَيـرة  ةاَلمبـ  دةبـات،  بـةِرَيوةى  تايبـةت  كةرتى طواستنةوة و طةياندن جيهان واَلتانى

 بةتايبـةتى  بكـات،  سةرثةرشتى طواستنةوة و طةياندن وةزارةتى ئةوة دةكةم حةز بؤية بةرَيوة، نايبات ثَيكى
 ِراوةسـتانى  بـؤ  هةيـة  جوامنـان  شـوَينى  زؤر ئَيسـتا،  نيتمـان  ثاس هةتا ثاسةكان، بؤ تةرميناَل كردنى دروست

 كـاتى  لـة  ثـاس  ثَيويسـتة  زؤر دةزانـني،  شـوفَيركان  نة دةناسى، ثاسةكان نة انى،دةز ثاس كاتى نة بةاَلم ثاس،
 كـة  دةكةينـةوة،  بـَنوى  خـةَلك  بـؤ  كـة  ِرؤشـنبريية  ئـةوة  ضونكة دابنرَيت، بؤ تةعليماتى خؤى كراوى ديارى
  طرتؤتـةوة،  كوردستانيشـى  جيهانيـة،  كَيشـةيةكى  ذينطـة  ئَيسـتا  ئـةوة  لةبـةر  ثـاس،  بـة  بكـات  هاتوضـؤ  خةَلك

 هـيض  ثـاس  باسـى  نووسراوة، كة ئاماجنانةى هةموو لةم بةاَلم بكات، هاتوضؤ ثاس بة فَيربَى خةَلك ثَيويستة
 نوقتـةى  ئَيمـة  كة ناكةين ثاس باسى نية، هةر قيتارمان كة دةكةين، قيتار باسى موهيمة، زؤر كة نةهاتووة

 خـةَلك  ئةوكاتـة  هـةبوو،  ثاسـةكان  راجىطـة  جاران، وةكو  تايبةت، هةبَى شوَينيان هاتو ئةطةر هةية، ثاعان
 كـردن  دروست ئةطةر كردن، دروست دةَلَى لَيرة يان كردنى، سةرثةرشتى بؤية بكات، هاتوضؤ بةوة فَيردةبى

 ذينطـة،  بـوونى  ثـي   بوونـةوةى  كـةم  بـؤ  دةرة يارمةتى ئةوة طرنطة، زؤر ثاس بة  تايبةت تةرميناَلَيكى بَى
 .سوثاس زؤر

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/اعاعي  يزبا ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو خان ثةروين

 : عبدار عبدالر ن ثةروين بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 لةبـةر  ثاسـةكان،  بـة  تايبـةت  تةرميناَلى بوونى بة كة دةكةم، خان بَيريظان و خان سؤزان داواكانى ثشتطريى
 كـردووة،  ثـىَ  هاتوضؤى كردووةو َ  ئيستيفادةى زؤر َيكىخةَلك كة هةبووة ثاس جاران دةزانني ئَيمة ئةوةى
 طرنطـى  ديارة ئةمةش كارة، بةم هةَلدةستَى ثَيى تايبةت اليةنى ياخود بووة، كةم زؤر بوونى دةبينني ئَيستا
 دةكـات،  دةرى سـةيارة  كـة  وكةَلةىد ئةو بؤئةوةى دةثارَيزَى، ذينطة كة ديارة ئةوةية شت يةكةم هةية، خؤى

 ئةوةنـدة  خـةَلك  ئةوكاتـة  بكـرَى،  ديارى ثاسةكان لةسةر تايبةت شوَينى ئةوكاتة هةبَى، تايبةت ىثاس ئةطةر
 ثاســةكة خـؤى،  تايبــةتى كـارى  شــوَينى بطاتـة  ئــةوةى بـؤ  بــةكاربَينَى، بـةخؤى  تايبــةت سـةيارةى  نــابَى ئـةوة 

ــةكاربهَينَى، ــت، دووةم ب ــةو ش ــةموو ئ ــؤ ِرووداوةى ه ــة هاتوض ــة ك ــةيارةو ل ــى س ــ خَيراي  ِروودةدات، وِرينلَيخ
 .سوثاس زؤر دةبَيتة، كةم ِرووداو ئةوكاتةش

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو خلي  كاو

 : دامني عثمان خلي  بةِرَيز
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 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز
 ئاماجنةكانى سةرةتا ديارة ليذنة، هةردوو لة برادةران يةعنى دةكةم، ثَى دةست( 5) ماددةى عينوانى لة من

 شـتى  كؤمةَليك و تةشغي  ئينشاو ئةوةى بةطوَيرةى بةاَلم كردووة، زياد بؤ ئةركيشيان دوايى بووة، وةزارةت
 زيـاد  بـؤ  دةسةاَلتةكانيشـى  يـةعنى  وةزارةت، دةسـةاَلتةكانى  و ئـةرو  و ئامـانج  بكرَيتـة  باشـة  ثَيم من تياية،
 طـوتى،  خـان  سؤزان هةروةكو بؤتةوة، دووبارة شوَين سَى دوو، لة شائة،ئين مةسةلةى ئةو تر، خاَلَيكى بكرَى،

 خةسخةسةو نةمتى دةكةين، لةسةر كارى ئَيمة ئَيستا نةمتةى ئةو كوردستان، هةرَيمى حكومةتى سرتاتيذى
 ياسـاكان  ثِرؤذة لة جار ضةندين ئَيمة كة دةاللةتةى بةو كوردستان، هةرَيمى لة كردن خةسخةسة سرتاتيذى

 كردؤتـةوة،  تايبـةت  كـةرتى  هانـدانى  و كردن تةشجيع لةسةر تةركيزمان ياساكان، ثرؤذة كردنى ةسةندث لة
 بِرطـةكانى  بـة  سـةبارةت  هةر تر خاَلَيكى مةبدةئة، ئةو لةطةَل ثَيضةوانةية بةِراستى ئةمة ثَيمواية من بؤية

 تةعةسـوف  بةِراسـتى  ذرَيتـةوة دابِرَي بةشـَيوازَيك  كردن، تةنةسوب وة ئيتصاالت، مةسةلةى( 0)و( 2) و( 0)
 تةعةسـوف  بـةاَلم  طـوتى،  خـان  سـؤزان  هةروةكو وةزارةت، بة دراوة حةقَيكة ئةمة يةعنى بةكارنةهَيندرَيت،

 شةخسـى،  موخاتـةباتى  لةسـةر  كردنـة  تةنةسـوب  مةسـةلةى  كةئـةويش  نـةكات،  بِرطةيـة  ئةو لةبةكارهَينانى
 ئةمِرؤكـة  كـة  نةمتةيـة  ئةم ثَيضةوانةى هةم مرؤوة، مافى بنةماكانى ثَيضةوانةى هةم شةخسى، ئيتيساالتى

 دابِرَيذرَيتةوة بةشَيوةيةو باشة ثَيم ئةمة دةِرؤين، جياواز ِراى بةرةو كرانةوةو بةرةو و ئازادى بةرةو ئَيمة
 كردنـى  تـةنزيم  ئـةويش  طرنطـة،  زؤر بةالمـةوة  كـة  تـر  خـاَلَيكى  بكـرَى،  تةحديـد  نـةبَى،  تيـا  مةتاتيـةتى  كة

 ئَيمـة  نـاوخؤ،  وزارةتـى  لةطـةلَ  هةماهـةنطى  بـة  كوردستان، هةرَيمى لة هاتوضؤية هؤكارةكانى هاوردةكردنى
 لةسـةرة،  ئؤتـؤمبَيلى  هاتوضـؤى  زؤرى لؤدَيكى ئَيمة شوَينةكامنان بانةكامنان، ِرَيطاو ئةمِرؤ دةزانني بؤخؤمان

 شةخسـى،  سـةيارةى  لـة  ةر،لةتانكـ  بارهـةَلطر  لـة  بـووة،  كوردسـتان  هةرَيمى داخلى ئؤتؤمبَي  زؤر ذمارةيةكى
 وةزارةتـى  لةطـةلَ  هةماهـةنطى  بـة  ِراسـتى  بـة  وةزارةت بة بدرَيت دةسةاَلتَيك بةِراستى باشة ثَيم من ئةمانة
 .سوثاس زؤر دابندرَيت، بؤ حةدَيكى و بكرَى ديارى بةِراستى ناوخؤ،

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو خان بةيان

 
 
 

 : كؤضةري ا د بةيان بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 ئــةز هنـدىَ  ذبــةر مـةهامن،  ئــةركن، هـةمى  نينــة، ئةهـداف  هــةنَى ئـةوَيت  بؤضــونامن دوَى، مـاددا  سـةبارةت 
 ئاماجنَيـت  يـةعنى  كـو  وةزارةتـَى،  وـىَ  بـؤ  موئةسةسـَى،  وَى بؤ بكةين، زَيدة دى ماددةيةكى كو دكةم ثَيشنيار

 زةرورى كـو  دكـةم  ثَيشـنيار  ئةز لةوما هةى، خؤيَيت ئاماجنَييَيت هةبينت دةزطةهةكا و دام كو ن،ب وةزارةتَي
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 قطـاع  تنميـة ) دكـةم،  بـةِرَيزى  مةجلسـا  ثَيشكةشى ئاماجنةكان ضةند منوونة، بؤ هةبينت، هةنَى ئةوة دزامن،
 ئـةم ( النقـل  مرفق على لبالط تلبية يكفل وبا واالجتماعية االقتصادية االقليم خط  وفق وتطويره النقل
 ئارماجنا هةنَى، ئةوا دزامن طرنطى ب ئةز لةوما طةشةثَيدانَيينة، دوارَى يةعنى ثَيدانَى، طةشة نوكة كو زانني
 ئامـاذة  خـانىَ  سـؤزان  وةكو ترَى دى خاال( النقل قطاع يف اخلدمة مستوى رفع) دوَى، خاال هةبينت، مة هةنى

 ِرؤَ  يـةعنى  طرنطـة،  طةلـةكا ( النقـل  جمـال  يف االسـتثمار  علـى  والتشـنيع  اخلاص القطاع دور تعزيز) كرد ثَى
( املختلفة النقل جماالت يف والتنسيق والتوافق التكامل حتقيق) تر خاالدى تَيدا، بينت وازح يَى تايبةت كةرتَى

 ئارمـاجنىَ  ىدةزطةهـةك  و دام هـةر  كـرد،  ثَى ئاماذة من وةكى ئارمانج، وةكى  دكةم، ثَيشنيار ماددةى وَى ئةز
 ببنـة  كـو  هـةنَى،  ئـةوَيت  سـةبارةت  كرن، ئيزافة بَيتة ئةوة ذى وَيرة دبينم، زةرورى ب لةوما هةى، خؤيَيت

 ض مـن  اليـىَ  زلـزا   راسـتى  وةزيـرى،  جـةنابىَ  ذ ِراسـتى  ب دكةم، ثرسيار شةشَى خاال ئةز وةزارةتَى، مةهامَى
 مـةهامَيت  سةر بؤ دكةم ئيزافة ئةز ترَى خاالدى ن،بدات سةر ل تةوزحيةكَى بؤمة طةر نينة، وَيرة عينقةت

 ذات هـات ا  مـع  والتعـاون  بالتنسـيق  تنفيـذيها  علـى  واالشراف للنقل عامة سياسة وضع) ذوا ئَيكَى وةزارةتَى،
 والتقـارير  النشـريات  واصـدار  النقـل  قطـاع  لتطـوير  الالزمة والدراسات البحوث اعداد) ترَى دى خاال( العالقة
 زؤر( النقـل  لقطـاع  املعلومـات  قاعـدة  انشـاء ) ببـينت،  ئيزافـة ( مهـام ) بيـنم  فـةرد  ب دى ةهـةكا نوقت( الدوريـة 
 .سوثاس

 :ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى/اعاعي  بايز ئةرسةالن.د بةِرَيز
 .فةرموو سةروةر.د

 :عمر عبدالر ن سةروةر بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةِرَيز

 فعلـى،  بـة  وةزارةتـن  هـى  هةيـة  ئامانج و ئةرو و بابةت هةندَى دا،( 5) لةماددةى دةكةم تَيبينى ئةوةى من
 هةنـدَيك  كـردووة،  نـةى  بةداخـةوة  كـة  بكـات،  لةسـةر  زيـاترى  كـارى  يـاخود  دابضـى  بـةدواى  باشـرت  ثَيويستة
 لـةوة  بـاس  حةوتـةم،  خـاَلى  لـة  منوونـة،  بـؤ  دةكـات،  ئةمـة  لةسـةر  كـار  دَى نيـة  ئةو كارى كة هةية بابةتيش

 مةســـةلةى بةتايبـــةت طةيانـــدن، طواســـتنةوةو بوارةكـــانى هــةموو  بـــؤ مؤَلـــةت انىثَيـــد مةســـةلةى دةكــات 
 شـتيك  لَيـرة  ئَيمـة  بكـات،  ضـاودَيرى  و بَيـت  كـة  وةزارةتـة  ئةركى لةمةدا دَيتةكايةوة، طةياندن كؤمثانياكانى

 يـان  نني،بسـيَ  لـةهاوواَلتيان  ثـارة  لةخؤيانـةوة  بـَين  هـةر  نيـة  بؤيان كؤمثانيايانة ئةو ِرؤذة، بابةتى دةبينني
 هةيـة،  بـَوى  بةشـدار  مليـؤن  شـةش  دةَلـىَ  هةيـة  كؤمثانيـان  منوونـة،  بؤ برِيةتَيننةوة، جؤرةكان لة بةجؤرَيك
 سـةرؤكى  بةِرَيز سةر، هاتؤتةوة دينارى سةد ثَينج بازاِر لة دةفرؤشَيت مؤبايلةكةى كارتى كة شت سادةترين
 يـةو  سـةر  بيخةينـة  لَيرة ئَيمة بَيتو ئةطةر بةاَلم هاوواَلتيةو، بؤ لةوانةية نية هيض دينار 299 ثةرلةمان،

 ناشـةرعى  بـة  دينـار  مليـار  سـىَ  دةكـات،  دينـار  مليـار  سـىَ  نزيكـةى  مانطَيكـا  لـة  بكةين حيسابيةى ذمارة ئةو
 بـةِرَيز  لـة  ثرسـيارة  ئـةو  من دةضَيت، بةدوايدا كَى دةثَيضَيتةوة، لةمة كَى كؤمثانيايةكةوة، طريفانى دةضَيتة

 كـة  وةزارةتـة،  كـارى  كـة  ئةمة هةية، كةوا بةدواداضوونانةى لةو ئةمة، بؤ كردووة ضيان كةوا دةكةم، وةزير
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 ثَيكهاتــةى ياســاى ئةمــة هةرضــةندة نيــة، وةزارةت كــارى كــة هةيــة تــر بابــةتى لــةوالترةوة بــةاَلم نايكــات،
 خـانيش  بـةيان  كارمهاو هةروةكو شةشدا لةخاَلى منوونة، بؤ نية، ئةو كارى كة ياساكةوة خراوةتة وةزارةتة،
 بـةِرَيز  لـةرزة،  بوومـة  سـةنتةرى  و ناسـى  كـةش  بنكـةى  دامةزرانـدنى  دةكـات،  بـاس  شتَيك بةوةدا، ئيشارةتى

 كـةش  سـةنتةرى  و مةلةرزةوبو بةناوى هةبَى سةنتةرَيكى بَينت نية وةزارةت كارى هيض ثةرلةمان، سةرؤكى
 هةيـة،  تـر  سـَيكتةرى  كؤمـةَلَيك  بة ةيوةندىث يةكَيكة بوومةلةرزة، سةنتةرى و ناسى كةش سةنتةرى ناسى،

 جـةنابى  دايـة  لةضـى  ئـةوة  حيكمـةتى  نـازامن  مـن  هةيـة،  تر اليةنى كؤمةَلَيك بة تر، وةزارةتى كؤمةَلَيك بة
 حكومـةتى  لـة  ئَيمـة  كـةوا  هـاتبىَ  جـؤرة  بـةو  لةوانةيـة  بـَى،  وةزارةتـة  لـةو  سـةنتةرة  ئةو بَيتو ئةطةر وةزير

 ســـةنتةرى كــارى  نــابَى،  دامــان  ئَيمــةش  وةزارةتةيــة،  بـــةو ســةر  ةركةســةنت  فيــدرال  حكومــةتى  عرياقــدا 
 توَيذينةوةيـة،  كردنة، دراسات كارى بوومةلةرزة سةنتةرى وةكو ئةوةية، ناسى كةش سةنتةرى بوومةلةرزةو

 ضــؤن  ِروونــادات،  يــان  ِروودةدات يــان  نيــة،  يــان  هةيــة،  بوومةلــةرزة  واَلتــةدا  لــةم  ئــاخؤ  بةدواداضــوونة،
 وةزارةتـى  كـارى  ئةمـة  دةكـةن،  ئـةوة  تةحـةمو   ضـةند  تا تر اليةنةكانى هةموو بانةكان ِرَيطاو بينايةكامنان

 ديراسـاتى  سـةنتةرى  هةيـة،  سـةنتةرَيكمان  ئَيمـة  بةتايبـةت  بـااَلش  خوَينـدنى  وةزارةتى لة بااَلية، خوَيندنى
 باحسـى  كؤمـةَلَيك  ضـونكة  بكـات،  ئـةوة  ئـةوةبىَ  كـارى  ئةمـة  سرتاتيذية، ديراساتى لَيكؤَلينةوةو سرتاتيذيات،

 بـةاَلم  زانكؤن، دةرضووى كةسَيكن ضةند دةكةن، ئيش لةوَى كةسانةى ئةو بؤ زؤرم ِرَيزى لةطةَل بةاَلم لَيية،
 ناسـيةكةش  كـةش  بـة  سـةبارةت  داهـاتوودا،  لة دةبَى خراثيشى كاردانةوةى ئةمة نية، لةوَيدا توَيذينةوة ئةم

 نـاطريَى،  يـان  دةطـريىَ  ِرَيطـة  ئايـا  كة طواستنةوة، وةزارةتى بة نية ثةيوةنديدار تةنها ناسى كةش ئةوها، هةر
 بة ثةيوةندى هةية، سةحةشةوة وةزارةتى بة ثةيوةندى هةية، كشتوكاَليشةوة وةزارةتى بة ثةيوةندى بةَلكو

 ثَيشـنيارى  مـن  بؤية خؤيان، بةشى بة هةريةكة هةية، شارةوانى بة ثةيوةندى هةية، تةربيةشةوة وةزارةتى
 طواسـتنةوةو  وةزارةتـى  لةسـةر  لةرزةيـة  بوومـة  بنكةى و ناسى كةش بنكةى ئةم سةنتةرة، ئةم دةكةم، وةئة

 تـر  واَلتـانى  لـة  ضـونكة  بااَليـة،  خوَيندنى وةزارةتى بة سةر كة سةنتةرةى ئةو بضَيتة يان نةمَينَى، طةياندن
 شـوَيندا  لةهةنـدىَ  ةربةخؤيةسـ  دةسـتةيةكى  هةيـة  كةوتووةكانـدا  ثـَيش  واَلتـة  لـة  دةكـةين  سةيرى كة كاتَى

 بة سةر دةستةيةكة تردا، شوَينى هةندَى لة تَيكةَلةية جؤرَيك حكومية، نيوة خاسة، قيتاعى بة سةر نيوةى
 ئــةركى بــة ئةمــة ئــةوةى بــؤ تــر، ســةربةخؤكانى دةســتة لــة هةريــةكَيك وةكــو يــان وةزيرانــة، ئةجنومــةنى

 لـة  تايبـةت  بـة  زانكؤشـدا  لة بااَلش خوَيندنى وةزارةتى مب ئاطادار من ئةوةندةى هةَلبستَيت، خؤى سةرشانى
 بـةِرَيوةبردنى  بـؤ  بن هاوكار كة شَيوة، هةمان بة جوطرافيا بةشى كردووة، ئةمةيان داواى جيؤلؤجى، بةشى

 .، سوثاسبكات دةتوانَى باشرت كارى ئةمة دووبةشة، ئةم
 :بةِرَيز كاوة حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
نى مـن زؤربـةى زؤرى باســكرا، بـةآلم ئـةوةى كــة ثـَيم باشـة لَيـرة ديقــةتى بدةينـةوة بـة تايبــةتى          تَيبينـةكا 

برادةرانى ليذنةى ياسايى ئةطةر بتوانني ئَيمـة فةقةرةيـةو يـاخود وشـةيةو لـة يـةكَيك لـة بِرطـةكان زيـاد          
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ةموو بوارةكــانى باســى ثَيــدانى مؤَلــةت بــؤ هــ 7بكــةين، مةســةلةى ضــاودَيرى كردنــة، ئَيمــة لَيــرة لــة خــاَلى 
طواســتنةوة و طةيانــدن و ثؤســتة وكؤمثانياكــانى وةبــةرهَينى خؤمــاَلى و بيــانى بةدواداضــوونيان، تــةنها بــة  
دواداضوونةكة ثةيوةندى بة طرَيبةستةكةوة هةية، نةى طوتووة بة دواداضوونى طشتى، لةبةرئةوةى لةبوارى 

ةر و بةرضاوى دةبَيت، كةرتى تايبةت لة مةتارات و طواستنةوة و طةياندن دا كةرتى تايبةت ِرؤَلى زؤر كاريط
لة تةلةفؤنات و ثةيوةنديةكاندا ئةطةر ضاودَيرى نةكرَيت بةِراستى لةوانةية طلةيى و طازاندة و كةموكورتى 

ِرؤذَيـك   15تـا   11زؤر ثةيدا دةبَيت، بؤ منوونة ئيشارةت درا بة مةواعيدى مةتارات، ثـَيش ضـةند ِرؤذَيـك    
انى هـةموو هـاتبوون لـة مـةتارى هـةولَير سـةفةر بكـةن بـؤ توركيـا تةيارةكـة هـةر نـةهات،             خةَلك لـة سـلَيم  

تةيارةى بةديليش نةبوو، ئةو خةَلكة مايةوة يان طةِرايةوة و عينجيان بـؤ نـةكردن، لةبةرئـةوة بةشـَيكة و     
ضوون نةو بؤ كَيشةيةكة ثَيويستى بة بةدواداضوون هةية، لةبةرئةوةى مةسةلةى ضاودَيرى كردن و بةدوادا

طرَيبةســتةكان بــؤ هــةموو ئــةو كَيشــانةى كــة لــة مــةجا  طواســتنةوة و طةيانــدن ِروو دةدات، هــةروةها لــة     
ــردن و      ــاودَيرى ك ــى ض ــة مديريةتــةكان ئيش ــتا نةهاتووينةتــة ســةرى يــةكَيك ل ثَيكهاتــةى وةزارةت كــة هَيش

ــةهامى       ــةكان و م ــة ئةرك ــةهامى وةزارةت ل ــة م ــرة ل ــةآلم لَي ــوونة، ب ــيض    بةدواداض ــة ه ــارةت ب وةزارةت ئيش
ضاودَيريةو نةكراوة كة لةو كَيشانةى كة خةَلك لة هاتوضؤ دا ِرووبةِرووى دةبَيتةوة، بؤية ثـَيم باشـة لَيـرة    

 .ئةو مةسةلةية عينج بكةين، زؤر سوثاس 9يان لة فةقةرةى  8لة فةقةرةى 
 (:جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز اعاعي  .بةِرَيز د

 .اح فةرمووكاو صب
 :بةِرَيز صباح بيت ار شكرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كة دةَلَى دروسـت كـردن و وةطةِرخسـنت و ثةرةثَيـدانى تؤِرةكـانى تـرام واى لـة         2خاَلى  2دةربارةى ماددةى 

وايـش   تؤِرةكانى هَيَلى ئاسن، بة ِرةئى من تؤِرةكانى هَيَلى ئاسن كافيـة، ضـونكة تـرام   / شارةكانى هةرَيم، دوو
مسـؤطةر كردنـى بـةِرَيوةبردن و وةطةِرخسـنت و      4هةر هَيَلى ئاسن دةطرَيتـةوة، لـةناو شـارةكاندا، فةقـةرةى     

ئيزافة بكرَيت، طشت سيستةمةكانى طةياندنى جَيطر و ناودةست، لة ( طشت)ثةرةثَيدانى بة ِرةئى من وشةى 
خريى فةقـةرة ئـةوةش ئيزافـة بكرَيـت،     ، هـةروةها لـة ئـا   (جـوال )جياتى ناو دةست بكرَيتة طـوازراو، يـةعنى   

ذَيرخانى طةياندن كة تؤِرى كَيبَلى تيشكى و تةرةدوداتى بةكارهاتوو لة سنوورى هـةرَيم لـة خـؤى دةطرَيـت،     
بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثَيم باشة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة، دامةزرانـدن و فـراوان كـردن    / خاَلى شةشةم

تطةكانى كةشناســى و ســةنتةرى بومةلــةرزة و ضــاودَيرى كــردن و كؤكردنــةوةى  و ثةرةثَيــدانى بنكــة و وَيســ
لة ئةخريى فةقةرةكة دةَلَى كة دةبَيتة مايةى قـؤر   / زانيارى بومةلةرزة لة سنوورى هةرَيم، خاَلى حةوتةم

كردن، بةِرةئى مـن ئـةم وشـةية ئيزافـة بكرَيـت، وةرطرتنـى رسـوماتى طوجنـاو بـةثَيى طرَيبةسـتةكان، خـاَلى            
كـردن و   لـة جيـاتى سةرثةرشـيت    ثَيم باشة سةرؤكى ثةرلةمان دووبارة بـةم شـَيوةية دابِرَيذرَيتـةوة،   / نؤيةم
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ِرَيكخسنت، كاركردن لة ثَيناو ثةرةثَيدانى تةكنةلؤجياى زانيارى و تؤِرى ئةنتةرنَيت و زةمينة ساز كردن بـؤ  
 .م، زؤر سوثاسلة سنوورى هةرَي (A.GOVERMENT)دامةزراندنى حكومةتى ئةليكرتؤنى 

 (:جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز اعاعي  .بةِرَيز د

 .كاو عبدالسنم فةرموو
 :صديق مصطفىبةِرَيز عبدالسنم 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من تةسةور دةكةم ئةم ماددةية ثَيويستى بةوة هةية طفتوطـؤى لةسـةر ِرابطـرين و سـةرلةنوَى داِرشـتنى بـؤ       
ا ئةكةم لة جةنابى وةزير و هةردوو ليذنة تؤزَى باية  بدةنة تَيبينـةكانى مـن، مـن وازدَيـنم     بكةينةوة، رج

لة زمانةوانيةكة، بةآلم لة ثرةنسيي ئَيمـة ئـةمِرؤ لـة زةمـةنَيك دةذيـن كـةرتى تايبـةت زؤربـةى زؤرى ئـةم          
ةوة بـؤ كـؤن و وةزارةت   ئيشانة دةكات و  وةزارةت نايكات، ثرسيارةكةم ئةوةية ئايـا نيزامـان هةيـة بطةِرَيينـ    

ئةم شتانة بكات؟ بِروا ناكةم، ئايا وةزارةت فعلةن دةتوانَى تةئمني و ئيدارةو تةشغيلى شـةريكةكانى موبايـ    
االشـراف وتنظـيم وتطـوير    )بكات؟ بؤية دةبواية زياتر بريى َ  بكةينـةوة، منوونةيـةكى تـرى زؤر زؤر وازح    

طـةم بـدةن مـن ثسـثؤرى ئـةم بـوارةم، هـيض عينقـةتَيك لـة بـةينى           ِرَي( تكنلوجيا املعلومات وشبكة االنرتنيت
تةكنةلؤجياى مةعلومات و ئةنتةرنَيت نية، ئةنتةرنَيت يةكَيكة لـة ئةجنامـةكانى تةكنـةلؤذياى مـةعلومات،     
تةكنةلؤذياى مةعلومات كؤمثيوتةرة و بةرمةجةية و هةموو شتة، نازامن وةزارةتـى نـةق  عينقـةتى هةيـة     

زميةى تةشغيلى كؤمثيوتةر و دانانى ثرؤطرامـةكان و تـةتبيقات يـان وةزارات و ئـةو؟ بؤيـة      بة تةتويرى ئةن
هيض عينقةتى تةكنةلؤجياى مةعلومات و تةتويرى ئةمة ئيشى وةزارةتى تةكنـةلؤجيا نيـة، تةكنـةلؤجياى    

تةرنَيت مةعلومات ئينفؤرمةيشن سيستةم دةداتة ثرؤسيسينط و ئايتية و ئةمة ئيشَيكى ترة، مةسةلةى ئةن
كةس ناتوانَى ئيشراف بكات و تةنزميى بكات، بـا وةزارةت خـؤى نةكاتـة ئـةو، مـن لـة سـويدةوة دَيـم و جـى          
ئَي  ئَيمةكةم ثَيية دةضمة سةر شـاخَيك لةمةنتيقـةى بـةروارى بـاآل و ئةنتـةرنَيت بـةكاردَينم، مـن نـازامن         

ــةورة د     ــريوةرى ط ــن س ــؤ م ــوانَى ب ــؤن دةت ــات؟ وةزارةت ض ــى دةك ــةى  وةزارةت ض ــةنزيم و تةتويرةك ــَى ت ادةن
ئينتةرنَيت جيهازَيك نية بينايةو نية، شةبةكةيةكة لة هةموو دونيا و بؤية ئةنتةرنَيـتة و بؤيـة ئةوةنـدة   
سةركةوتووة، ضونكة كةس ناتوانَى سةيرتةى لةسةر بكات، ئةطـةر نيـازى ئَيمةيـة خوانـةكات وةكـو دةوَلةتـة       

ةمَيك دانـَيني و تةحديـد بكـةين هـاووآلتى مـافى هةيـة بضـَيتة كـام         دكتاتؤرةكان سَيروةرَيك دانَيني و مةلقـ 
سةفحة و نةضَيتة كام سةفحة، من داوا دةكةم لة ثةرلةمانتاران ثَيش ئةوةى دةنط بـدةن لةسـةر ئـةو خاَلـة     
خؤيــان يةكنبكةنــةوة، لةطــةَل ئــةوةن ئةنتــةرنَيت سانســؤر بكرَيــت؟ يــان نــا؟ بؤيــة ئــةم ماددةيــة ئةســَلةن   

ةطةر بتانةوَى هةر مبَينَى و وةزارةت واى ثيشان بدات كة ئيلتزامـاتى هةيـة، مـن ثَيشـنيار دةكـةم      زيادةية، ئ
( تهيئة البنية التحتية املطلوبة لتطوير خـدمات االنرتنيـت وتوفريهـا لكافـة املـواطنني     )ئةطةر بة دَلتان بَيت 

، بؤ ئةوةى مةجال بدات وةكو كاو ئةمة ئةطةر وةزارةت بيكاتة ئةوة ئةشةد و بيلن بؤ ئةوةى فراوانى بكات
صباح باسى خةتى سلكى ئةوة بكات، بةآلم ئيشراف و تةتوير نةخَير، بؤية ئةطةر سـةرى ئَيـوة طَيـذ نةكـةم     



 321 

ماددة ماددة بضم هةمووى بةو تَيِروانينة تةماشا كـراوة، شـتَيكة ئَيمـة تَيثـةِرمان كـردووة، طـةراجى ئـةهلى        
ية سوريا نـة وةزارةت ئاطاداريـةتى و نـة كـةس، ض تـازة بـَيني ئَيمـة        هةية، ختوتى ئةهلى هةية، يةعنى دةض

وةزارةت هةموو طةراجةكان كافة نووسراوة، هةموو طةراجةكان سةيتةرةى َ  بكات، ئةو طةراجانـة دوو سـَى   
يةكن كة سةر بـة حكومـةتن بـِرؤن بـزانن ضـؤنة؟ بؤيـة رجاتـان َ  دةكـةم مـن بـة جـدى ئـةوة دةَلـَيم ئـةم               

ةروو تـازة داِرشـتنَيكى دةوَى و وةزارةتـى نـةق  و طواسـتنةوة لـة حكومـةتَيكى دميوكراسـى بـة          ماددةيةي سـ 
تايبةتى لة هةرَيمَيك ثَيوةردانانة و ضاودَيرية بؤ ئةوةى ئةو ثَيوةرانـةى  دانـراون ِرةضـاو دةكـرَين يـان نـا؟       

َيكى هـةبَى مونافةسـة   لةوة زياتر ئيشـى نيـة، ئةطـةر بيـةوَى شـةريكةيةكى هـةبَى هـى طواسـتنةوة و طـةراج         
هةبَى انشار نـايبَى، مونافةسـة دةكـات لةطـةَل      يدةكات لةطةَل كةرتى تايبةت، ئةطةر بيةوَى خةتَيكى موبايل

خــةتى تايبــةت، بــةآلم نــة دةضــَيت ئــةو ئيشــراف دةكــات لةســةر مــةتار، ئَيمــة دةزطايــةكمان هةيــة، هــةموو   
و ( لى املطارات الدولية عن طريق مؤسسة املطـارات املدنيـة  االشراف ع)ئةركةكانى دةزطا ديارن، كافية بَلَييت 

خةالس، ترامواى كاو صباح باسى كرد، طةراجات تةسةور دةكـةم ئيشـى قتـاعى خاسـة، تـةئمني و ئيـدارةى       
تةشــغيلى ئــةجهيزةى ئيتســاالت تــةبيعى حــةقى نيــة و دةبــَى قبــوَلى نةكــةين، بــة مــةعاير دانــَيني و ئــةم     

نى من دوو تَيبينيم هةية لةسـةر ئـةم ماددةيـة، زؤر لـة ئةركـةكان ئيتحـادين،       مةعايرانةش ئيتحادين، يةع
بةريدة و مواسةالتة و مةمجوعةيةو وةسائيلة، هـةتا تةردوداتـة، ئةمـة ئيتحـادين ئةمانـة، ئـةو ماددةيـةى        

نَى دةَلَى تةنسيق لةطةَل وةزارةتى ئيتحادى بةسة، بةشـَيكى تـر كـةرتى تايبةتـة، ئةسـَلةن نـة وةزارةت دةتـوا       
بيكـات، نــة دةتـوانني ئَيمــة ثاشةكشـة بكــةين لـةوةى هةيــة، بؤيـة رجاتــان َ  دةكـةم ئةمــة ثَيشـنيارى منــة،        
تَيبينةكانى خوشك و براكانتان طوَى َ  بوو، هةندَيكيان ِرَيزم هةية بؤ بَلَيني ثنى كردنى ئةمـة بـوو، بـةآلم    

ستاى كوردستان، ناتوانَى وةزارةت جَى بةجَى ى بة ِرةئى من ئةم ماددةية هةمووى ناطوجنَى لةطةَل واقعى ئَي
 .بكات، هةندَى ثرةنسيثى تَيداية ئَيمة دةبَى دذى بني، سوثاس

 (:جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز اعاعي  .بةِرَيز د

 .هاوِراز خان فةرموو

 :بةِرَيز هاوِراز شَيخ ا د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثرؤذة ياسايةكة طفتوطؤ دةكةين، لة ئةسَلى ثـرؤذة ياسـايةكةش دوو مـاددة هةيـة،      ديارة ئَيمة لةسةر ئةسَلى
ماددةيةو بةناوى ئاماجنةكان و ماددةيةو بةناوى ئةركةكان هةية، بةآلم ئةو ماددةيـةى كـة ئَيسـتاكة ئَيمـة     

لةطـةَل   ديـارة ئـةو ئاماجنانـةى كـة باسـى لَيـوةكراوة كؤمـةَلَى ئةركيشـى         2طفتوطؤى لةسةر دةكةين مـاددةى  
كة باسى ثَيدانى مؤَلةت دةكات، وةكو ئامـاجنَيكى   7تَيكةَلكراوة، بة تايبةتى ئةطةر تةماشاى بكةين لة خاَلى 

ــاَلى        ــة خ ــَى ل ــةركى وةزارةت ب ــةوة ئ ــَى ئ ــَلدا دةب ــة ئةس ــة ل ــات ك ــى دةك ــَيوة   11وةزارةت باس ــةمان ش ــة ه ب
جنَيك باسى دةكات لة ئةسَلدا ئـةوة دةبـَى   سةرثةرشتى كردنى نووسينطةكانى طواستنةوة ديسانةوة وةكو ئاما

ئةرو بَي، مةشق ثـَى كـردنيش هـةر بـة هـةمان شـَيوة مةشـق ثـَى كـردن و شـياندنى كارمةنـدانى وةزارةت،            
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هةماهةنطى كردن لةطةَل وةزارةتى طواستنةوة و طةياندنى فيـدِراَل دا ئةمـةش لـة ئةركـة نـابَى لـة ئامـاجنى        
ئةركيدا بَيت، ئةطةر وةكو ئةوةى كة ليذنةى خزمةتطوزاريةكان و شارةوانى  وةزارةت دابَي، ئةسَلةن دةبَى لة 

و طواستنةوة وطةياندن داواى كردووة، ئةركيشى بؤ زياد بكرَيت ئةوة شتَيكى باشة، بةآلم ئةطـةر ئـةركى بـؤ    
ة لــة زيـاد نــةكرَيت بــؤ ئــةو ماددةيــة، دةبــَى ئــةو ئةركانــة لـة ئاماجنــةكان جيــا بكرَينــةوة و ئــةو ضــوار خالـَـ  

 .ئاماجنةكان دةربهَيندرَى، سوثاس
 (:جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز اعاعي  .بةِرَيز د

 .شةومن خان فةرموو
 

 :بةِرَيز شةومن حممد غريب
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تة كـرد،  بَى طومان هاوِرَييانى ثَيش من هةستان لة هةندَى خاَلدا قسة و باسيان لةسةر ئيشةكانى ئةم وةزارة
ئةو خاآلنةى كة دةَلَى دروست كردنى مةتارات و ترامواى و ِرَيطاى ئاسن بةِراستى ئةمانة لة ئيشى وةزارةتى 
نةق  و مواسةالت نية، ضونكة ئَيمة دةزانني و وةو ئةوان باسيان كـرد ئـةو وةزارةتـة نـاتوانَى ئـةم ئيشـانة       

ــانة      ــةو ئيش ــارى ئ ــتى ك ــة سةرثةرش ــةم وةزارةت ــَى ئ ــات، دةب ــؤ    بك ــَى ب ــةتى دابن ــةى تايب ــاخود بةرنام ــت ي بَي
بةِرَيوةضوونى ئةو ئيشانة و سةرثةرشتى كردنيان، من لةطةَل هةمان ِرام كة ئـةو خاآلنـة بطؤِردرَيـت و بـةو     
شَيوةية مامةَلةى لةطةَل دا بكرَى و كة ئيشـى وةزارةت نيـة لـة ئَيسـتادا، بـة نيسـبةتى دامةزرانـدنى بنكـةى         

سـةروةر قسـةى لةسـةر كـرد، ئةمـة كـارَيكى تايبةتـة بـة بةشـى          .طةية هـةروةكو د كةشناسى بةِراستى ئةم بِر
ــةرزة        ــةرزة، بوومةل ــةقاتى ئ ــى تةب ــة هين ــة، ئةم ــدن ني ــتنةوةو طةيان ــى طواس ــى وةزارةت ــةوة، ئيش جيؤلؤجي
هةموومان دةزانني دةبـَى ديراسـةتى تةبـةقاتى ئـةرز بكـرَى و دةبـَى تـةحليلى بـؤ بكرَيـت، دةبـَى هَيَلـةكانى            

لةرزة لة هةموو دونيادا تةحديد بكرَى و ئةمة بابةتَيكى دوورودرَيذة و بةِراستى ئيشى ئةم وةزارةتة بوومة
نية، لةبةرئةوة هةروةو باسكرا، ئةو سةنتةرة هةية، سـةنتةرى ديراسـاتى سـرتاتيجى كوردسـتانة كـة ئةمـة       

شـةهادةى دكتــؤرا و   سـةنتةرى لَيكؤَلينةوةيــة و مةمجوعةيـةو مامؤســتا و ثسـثؤر هةيــة هـةمووى خــاوةنى    
ــةنوا          ــةروةها ئ ــت دا ه ــانى زانس ــةموو بوارةك ــة ه ــةلؤجيا دا ل ــةكنيك و تةكن ــانى ت ــة بوارةك ــتَيرن ل ماجس
ئــةجهيزةى باشــيان هةيــة بــؤ جــَى بــةجَى كردنــى ئــةم كــارة، يــاخود دةبــَى ئــةم بابةتــة رةبــت بكرَيــت بــةم  

بةمتةنــدى رةبــت بكرَيــت بــة بةشــى  دائريةيــةوة كــة ســةر بــة وةزارةتــى خوَينــدنى باآليــة و يــاخود بــة تاي   
جيؤلؤجيةوة لة زانكؤكاندا، ئةطةر بكرَيت بـة سـةنتةرةكة و رةبـت بكرَيـت بـة بةشـى جيؤلؤجيشـةوة هـةر         

ةوة هـاوِرَيم كـاو عبدالسـنم     9دةبَى بؤ ئةوةى ديراسـة لةسـةر ئـةو بابةتـة بكرَيـت، بـة نيسـبةتى بِرطـةى         
طةية هةر ئيلغا بكرَيت، ضونكة ئةو بِرطةية لَيرة دا من بة قسةى لةسةر كرد، ئةسَلةن من ثَيم باشة ئةو بِر

زيادى دةزامن، تةئيدى ثَيشنيارةكةى كاو عبدالسـنم دةكـةم يـاخود ئـةوهاى َ  بكرَيـت كـة كـاو عبدالسـنم         
مةشق ثَى كردن و شياندنى كارمةندانى وةزارةت لة هةموو بوارةكان دا ثَيويسـتة   11باسى كرد، لة بِرطةى 

ست نيشان بكرَيت لة بوارةكـانى زانسـتى تايبـةت بـة طةيانـدن و طواسـتنةوة، هـةروةها بـة نيسـبةت          لَيرة دة
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لةسةر عةرةبيةكة موالحةزةيةكم هةية لةسةر هاندانى وةبةرهَينان لة بوارةكانى طواسـتنةوة و   13بِرطةى 
خطـ  تشـنيع االسـتثمار    وضـع  )طةياندن دا كة وةزارةت ديارى دةكات، ثَيم باشة بةم شَيوةيةى َ   بكرَيت، 

فى جمـاالت النقـل واالتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات علـى اسـاس املنافسـة لتقـدميها فـى جـو يكفـل توفريهـا              
 (.للمستفدين بصورة متطورة وبا يتماشى مع تطورات التقنية وبالتنسيق مع ا هات ذات العالقة يف االقليم

 (:كى ثةرلةمانجَيطرى سةرؤ)ئةرسةالن بايز اعاعي  .بةِرَيز د

 .فةرموو فاضلكاو 
 

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاضلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةرضةند هاوةآلمن باسيان لة مةسةلةى دروسـت كـردن و وةطةِرخسـنت و ثةرةثَيـدانى هـةموو       2لة ماددةى 

م، مةســةلةى جؤرةكــانى تــةرميناَل، ئةمــة بــة حةقيقــةت مــن ثــَيم خؤشــة لةســةر ئــةوة هةنــدَى قســة بكــة  
تــةرميناَل ثــَيم وايــة لــة هــةرَيمى كوردســتان هــيض وجــودَيكى نيــة و دةشــتوامن بَلــَيم مةســةلةى تــةرميناَل   
طرفتَيكى طةورةى بؤ هاووآلتيان دروست كردووة، ضونكة هيض كام لة اليةنةكانى لةبةرضاو نةطرياوة، نـة لـة   

ناَل، ئةطــةر ســةرجنَيك بــدةين ئــةوةى كــة بــوارى تةندروســتى و نــة لــة بــوارى شــَيوةى بــةكارهَينانى تــةرمي 
ــيض           ــةت ه ــة حةقيق ــتان ب ــةرَيمى كوردس ــة ه ــةكان ل ــةى تةرميناَل ــة زؤرب ــتى ل ــةوَى بةِراس ــاومان دةك بةرض
مواسةفاتَيكى تةرميناَلى نية، بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةم لـةم ثِرؤذةيـةى كـة ئـةمِرؤ ثةسـةند دةكـرَى زيـاتر           

كرَيـت بـة دروسـت كردنـي تـةرميناَل لـة هـةرَيمى كوردسـتان،         وةزارةتى طواسـتنةوة و طةيانـدن موكةلـةف ب   
ضونكة ئةوةندة كة دةبينني لة هةموو نةوعةكان يةعنى ئةطةر سةير بكةى ئةو شوَينانةى كة عينقةى بة 
بوارى توجـارةت و بازرطـانى يـان كةرتـة تايبةتةكانـةوة هةيـة ئـةو طوندانـةى كـة دروسـت كـراون بـة نـاوى              

وردسـتان، سـةير دةكـةى ضـةند نـةو  مواسـةفاتيان تَيدايـة، يـان ضـؤن ئيهتمـامى           جؤراوجؤر لـة هـةرَيمى ك  
ثَيدراوة، بةآلم مةسةلةى تةرميناَل لة هةرَيمى كوردستان شتَيكة بؤ هـةموو خةَلكـة و هـةموو كةسـَى ِرووى     

م و ثَيشـنيار  تَي دةكات، بةآلم هيض مواسةفاتَيكى تةرميناَليان تَيدا نية لة هيض ِروويةكةوة، بؤيـة ئومَيـدةوار  
مــن سـةد لةسـةد تةئيــدى    2هـةر لـة مـاددةى     9دةكـةم  مةسـةلةى تـةرميناَل ضارةســةر بكرَيـت، لـة خــاَلى      

بؤ مةبةستى  9ثَيشنيارةكان و بؤضوونةكانى كاو عبدالسنم دةكةم، بةآلم ئَيمة دةكرَى بة حةقيقةت خاَلى 
ردنـى تـؤِرى ئةنتـةرنَيت و فـةي  بـوو و      تر و بؤ خزمةتى هاووآلتيان بةكاربهَينني و نةو بـؤ ضـاودَيرى ك  

ئةوانة، ئةمة بة حةقيقةت ئةوةى كة من ئيشارةتى ثَى دةدةم لة هـةرَيمى كوردسـتان هاووآلتيـان طرفتَيكـى     
زؤريان لة دةوائري هةية، لة دةوائري بؤ مةسةلةى كتابات، من ثَيشنيار دةكةم تؤِرى ئةنتةرنَيت بؤ خزمـةتى  

ةسةرتاســةرى كوردســتان هاووآلتيــةو بــؤ كتــابَيكى بةســيت دةبــَى لةوثــةِرى  هــاووآلتى بــةكاربَيت، ضــونكة ل
ــةدواى كت      ــتان و ب ــةرَيمى كوردس ــةختى ه ــؤ ثايت ــَى ب ــتانةوة ب ــةويش  كوردس ــك داو ئ  رؤذ (  15ـ     11)ابَي

زياتريشى ثـَى دةضـَى، بؤيـة ئةطـةر بَيتـو لـة هـةرَيمى كوردسـتان تـؤِرى ئةنتـةرنَيت ئـةو هاووآلتيـةى كـةوا              
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ةية و داوايةكى هةية ولة كـوَيى تةسـليم دةكـات لـةوَى وةآلمةكـةى وةربطـرَى مـن ثَيموايـة ئةمـة          كتابَيكى ه
 .خزمةتَيكى طةورةية بؤ هاووآلتيان ئةطةر ئةجنام بدرَى وخزمةتَيكى زؤر بةرضاويشة و زؤر سوثاس

 (:جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز اعاعي  .بةِرَيز د

 .كاو قادر فةرموو
 

 :ز قادر حسن قادربةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
منيش هةر لة عينوانى ماددةكة تةئيدى ليذنةى طواستنةوةو طةياندن وجـةنابى وةزيـر و بـرادةران دةكـةم     

تةقريبةن ئةوةش تَيبينيـةكى لوغةويـة كـة دةَلـَى      4كة ئةرو و ئاماجنةكانى وةزارةت بَى، ئينجا لة بِرطةى 
و وةطةِرخسنت و ثةرةثَيدانى سيستمةكانى طةياندنى جَيطري و ناو دةست و بـة   مسؤطةر كردنى بةِرَيوةبردن

تةل و بَى تةل، بكرَيتة مؤباي ، ضونكة شةرت نية هةموو شتَيك تةرجومةى حةرفى بؤبكرَيت، كؤمثيوتـةر  
 كؤمثيوتــةرة، تةلــةفزيؤن تةلةفزيؤنــة، ئةنتــةرنَيت ئةنتةرنَيتــة و موبايــ  هــةر مؤبايلــة، هــةر مؤبايلةكــة   

منـيش تةسـةور دةكـةم ئةمـة لـة دةسـةآلتةكانى        5بنووسرَى يان اليـةنى كـةم  طـةِرؤو بنووسـرَى، بِرطـةى      
ــنت و        ــردن و ِرَيكخس ــت ك ــاتووة دروس ــة ه ــة ك ــةخريى بِرطةك ــة ئ ــةر ل ــة ئةط ــت، بؤي ــادى بَي ــةتى ئيتح حكوم

ــةتطوزارى ثؤ       ــى خزم ــكةش كردن ــتة و ثَيش ــوو  ثؤس ــى ث ــتة ودةركردن ــةكانى ثؤس ــدانى بنك ــتة و ثةرةثَي س
بةكارهَينانى و تا دوايى، بةِراوَيذ لةطةَل حكومةت، يان بة هةماهةنطى لةطةَل حكومةتى فيدِراَلى بؤ ئيزافـة  

دةكـةم ئةطـةر    عثمـان بكرَى و ئةوةى تر كة زؤر بةالمةوة طرنطة تةئيدى ِرةئى هاوكارى بةِرَيزم كاو خلي  
دنةوة هةية، هاوردةكردنى ئؤتؤمبي  ئةمة فعلةن نازامن تا ضةند ثةيوةندى بة وةزارةتى طواستنةوة وطةيان

طرفتَيكى زؤر طةورةيةو ئةزمةيـةكى طـةورة و قةيرانَيكـة ِرووبـةِرووى هـةموو هةرَيمةكـةمان كردووةتـةوة،        
ئةو ذمارة زؤرة بـةبَى تةحديـد كـردن يـةعنى ئَيسـتا ئَيمـة ِرووبـةِرووى ئينهيـارَيكى ئـابوورى و لـة هـةمان            

ئاسايشى نةتةوةييشمان دروسـت كـردووة، ئـةو هـةموو قوربانيانـةى كـة ِرؤذانـة         كاتيش دا كاريطةرى لةسةر
دةدرَى، ئــيرت ئةطــةر ئةمــة تــا ضــةند ثةيوةنــدى بــة وةزارةتــةوة هةيــة لةطــةَل اليةنــةكانى تــرى ثةيوةنــدار  

 .حةدَيك بؤ ئةمة دابندرَى زؤرم ثَى  باشة و سوثاس
 (:ثةرلةمانجَيطرى سةرؤكى )ئةرسةالن بايز اعاعي  .بةِرَيز د

 .تارا خان فةرموو
 

 

 :بةِرَيز تارا نيسني ئةسعةدى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِراستى دةرضوونى ئةم قانونة يةكَيكة لة كارة طرنطةكان كـة ئينشـاللة لـة هـةرَيمى كوردسـتان، كـة ضـةند        
هتمام دانة بـةوةى كـة   ئَيمة تةئمني كردنى هاتوضؤ كردنى هاووآلتى و كةسانَيك ببَى هةَلبةتة ثيشاندانى ئي
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ثَيشكةوتن يةكَيكة لة ثرةنسيثةكانى كة وآلتةكةى ثَى ثَيش دةكـةوَى، ئيقرتاحـةكانى كـة هاوكـارامن كرديـان      
ئةهـدافى وةزارةت ببَيتـة    2بةِراستى مـن لةطـةَليامن لـة يـةو خـاَل ئـةويش كـة دةسـت ثـَى دةكـات مـاددةى            

ة دةسـتةيةكى  سـةروةر مـن لةطـةَليم ئـةو    .كة باسى كرد د خاَلى دووةم ِرةسدى  زلزا  (اهداف ومهام الوزارة)
كة بدرَيتة وةزارةتى تةعليمى عا  و كـة بـة ديراسـات و شـت ئةمـة دةكرَيـت،        الى زلزتايبةتة لةطةَل ِرةسد

ســَييةم خــاَلم ئةوةيــة كــة شــةبةكةى ئةنتــةرنَيت كــة بــاس دةكرَيــت و وابــزامن لَيــرة جَيطــاى نيــة و ئةمــة    
تـدريب وتأهيـل منتسـبى  الـوزارة فـى      ) 11ى ِراطةياندن زياتر بـةوة هةَلدةسـتَى، خـاَلى    دةطةِرَيتةوة بؤ ياسا

نازامن ض مةجالَيكة؟ ئةم هةموو مةجالةى كة بـاس دةكرَيـت و وةكـو كـاو عبدالسـنم طـوتى       ( مجيع اجملاالت
لَيـرة دةَلـَى   ئةم هةموو تَيكةَلكردنةى كة لةناو مةهام و ئةرو وهةموو شـتةكانى كـة باسـكراوة ئـةجما دَيـت      

حاَلةتـةكان تةحديـد بكـرَى ضـني و ئايـا لـة ض اليةكـةوة لـة ض         ( تأهيل منتسبى الـوزارة فـى مجيـع احلـاالت    )
كارَيكةوة كـة دةكـرَى، ئةطـةر البـربَى باشـة و ئةطـةر نـا تةحديـد بكـرَى لـةوة و لـةوةى كـة ثَيويسـتى ثَييـة               

نـةى تـةعامو  لةطـةَل دةكـةن، ئةوانـةى كـة       وةزارةتةكة لـة ضـيدا تـةتبيق بكـرَى؟ موةزةفينةكانيـةتى، ئةوا     
 .عةقد دةكةن، كَين ئةو كةسانةى كة دةيانةوَى تةئهي  بكرَين بؤ  ئيشى باشرت؟ سوثاس

 (:جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز اعاعي  .بةِرَيز د

ة مةشـروعى  بةِراستى هةندَى خاَل هةية، هةندَى مةوزو  هةية ثَيويست بة قسة كردن نيـة لةسـةرى، ئةمـ   
قانونة و دةبَى قانون، ئايا لة قانون دةتوانني بَلَيني نابَى و راكب و نةفةر بضَيتة ناو سةيارة و لةناو سـةيارة  
ضــاوةرَى نــةكات؟ ئايــا دةتــوانني بَلــَيني فــآلن ثــاس لــة ســةعات ضــةندةوة دَى و لــة ســةعات ضــةندةوة نــابَى  

اوة و ثَيويسـت نيـة، يـةعنى ئةمـة شـتى تـةنفيزى نييـة،        بيخةينة ناو قانونةوة؟ وةَلآل فآلن تـةرميناَل قـورِ  
ثةرلةمانتار دةكرَى بضَيتة دائريةى مـةعنى تـةعقيبى ئـةو مةسـةالنة بكـات، ئةمـة ثـرؤذة ياسـاية و ثـرؤذة          

 .ياساش قانون شتة ئةساسيةكان باس دةكات، ليذنةى ياسايى ِرةئيتان؟ كاو شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .ِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

ئَيمة حةز دةكةين هةندَى مةسائي  هةية ئةوةى ثةيوةندى بة ليذنـةى ياسـاييةوة هةيـة، هةنـدَيك ِروونـى      
بكةينةوة، لة هةمان كات دا هةندَى موالحةزة بؤمان هات كة طواية وةزارةت لة زمنى ئةو ماددةية ئةهدافى 

ثةرلـةمان موالحـةزةيان بـؤ نـاردووين دةَلـَين كـة ثَيويسـتة لـة         ديارى نةكردووة، زؤر لة بةِرَيزان ئةندامانى 
ئةهدافى وةزارةتى تةمنيةى قتاعى نةقلى تَيدا بَيت، رةفعى مستةواى خدمةى تَيدا بَيـت، تـةعزيزى دةورى   
قتاعى خاسى تَيدا بَيت، تةحقيقى تةنسيق لة مـةجاالتى نـةق  هـةبَيت، ئَيمـة باشـة ئةطـةر ئَيـوةش ثَيتـان         

ــت، ئ ــاش بَي ــةوة     ب ــؤ دةخوَينم ــياغةتان ب ــةم س ــردووة، ئ ــادة ك ــؤ ئام ــياغةيةكمان ب ــدافى وةزارةت س ــة ئةه َيم
: اهـداف الـوزارة  )سياغةيةكى عام و مشولية، ئةطةر ثَيتان باش بَى نيقاشى لةسةر دةكـةين، ئـةويش ئةوةيـة    
ملرئيـة املسـموعة   تهدف الوزارة اىل ارتقاء مستوى خدمات النقل بطرقه املختلفة وخـدمات االتصـال بقنواتهـا ا   

واملقروءة حبيث تـتالئم ومتطلبـات املرحلـة التنمويـة التـى ميـر بهـا االقلـيم علـى خمتلـف االصـعدة ومواكبـة             
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( املستندات التى تشهدها هذه اخلدمات على الصعيد العاملى واالستفادة من التقنيـات احلديثـة فـى هـذا اجملـال     
نةكردووة و كراوةشة و ئيمكان هةية ئةمة لة جيـاتى  ئةمة ئةهدافةكةية وئةهدافَيكى عامة تةحديديشمان 

ئةو فةقةرانةى كة بـةِرَيزان ئةنـدامانى ثةرلـةمان تةئكيـديان لةسـةرى كـردووة، تةبعـةن لـة زمنـى ئةوانـة           
ــةى جــةدواى      ــك ديراس ــة تةئكيــديش هــةر وةزارةتَي ــى تَيدايــة و ب ــاتى جــةدواى ئيقتساديش ئيعــدادى ديراس

يقتســاديش دةطرَيتــةوة، خــاَلى دووةم كــة لــةِرووى ياســاييةوة دةمــةوَى  ئيقتســادى هةيــة و ئــةوة جــةدواى ئ
قـانونى مـةتاراتى مـةدةنى ديراسـةمان كـردووة لـة ليذنـةى         18ئيشارةتى ثَيـى بـدةم ئَيمـة قـانونى رةقـةم      

و ئةو ثرؤذةى  18قانونى و لةطةَل ئةو قانونة هةَلمان سةنطاند هيض تةعاروزَيك نية بةينى قانونى رةقةم 
ستا تةقديم كراوة لةاليةن وةزارةتى طواستنةوة و طةياندن خاَلَيكى تر كة هةية و دةمـةوَى ئيشـارةتى   كة ئَي

ــةر        ــردن لةس ــراف ك ــة ئيش ــتينةوة ب ــتى وزارةت ببةس ــاكرَى دةس ــةنها ن ــة ئَيمــة ت ــةويش ئةوةي ــدةم ئ ــى ب ثَي
ؤيـةتى كـة مـةتارات    فِرؤكةخانةكان و بة عةمة  ئَيمة ثيادةى ئةو خاَلةمان كـردووة كـة وةزارةت حـةقى خ   

دروست بكات، بةآلم خؤ ستافى وةزارةت ئـةو مةتاراتـة دروسـت ناكـات، بـةَلكو بـة ِرَيطـاي عقـودو لـة رٍَِِيطـاى           
كؤمثانيا جيهانيةكانةوة ئةم مةتاراتانة دروست دةكرَى و تةنها ناكرَيـت ئَيمـة بـةس لـة مةسـةلةى ئيشـراف       

كـة لـة ثرؤذةكـة     7كى ترة، بةنيسبةتى فةقةرةى حةسرى بكةين، ضونكة ئيشراف شتَيكة و ئينشائيش شتَي
بـة   7هاتووة، ِرةنطة ئَيمة خينفيشمان لةطةَل بةِرَيزان لة ليذنةى شـارةوانى هـةبَى، ئَيمـة ثَيمانوايـة بِرطـة      

شَيوةيةكى موتَلةق هاتووة، حةقة ئَيمـة بـة مةسـائيلى ئاعـانى و وشـكانى تةحديـدى بكـةين، بـة نيسـبةت          
، ديارة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دوو ِرةئيان هةية، ِرةئيـةو لةطـةَل ئةوةيـة كـة     سةنتةرى كةشناسييةوة

لــة زمنــى تةشــكينتى ئــةم وةزارةتــة بــَى و ِرةئيــةكيش هةيــة لةطــةَل ئةوةيــة كــة خــارجى تةشــكينتى ئــةم 
م ئَيمة ثَيويستة وةزارةتة بَى، بةِرَيزان ِرةنطة ئَيمةش لة ليذنةى ياسايى هةندَى بؤضوونى وامان هةبَى، بةآل

ثَيش ئةوةى بةت لةو مةسةلةية بكـةين بـزانني رةبتـى كـوَيى دةكـةين، ئـةوة وةزارةتـى خوَينـدنى باآليـة و          
بةِرَيزان لةوَى ثةيوةنديان كردووة، خينف هةية عةجةب رةبتى ئةوَى بكرَيت يان رةبتـى ئـةوَى نـةكرَيت؟    

فةو كردنى لة وةزارةتةكة زؤر ئاسـانة و زة ـةت    مةفروز واية كة ثَيشرت ئةو مةسةلةية يةكنبكةينةوة و
نية، موديريةتَيكى عامةية، فةكى ئريتباتى دةكةين لةم وةزارةتـةو رةبتـى دةكـةين بـة وةزارةتةكـةى ديكـة،       
بةآلم ئةوة ئَيمـة ثَيمـان وايـة بـة شـَيوةيةكى مـةدروس بَيـت، نـةو بـة شـَيوةيةكى سـةرثَيى بَيـت، بتـوانرَى              

ةنطى و هاوكـارى يـةكرت بـني، بـؤ ئـةوةى بتـوانني ئـةو جيهةتـةى كـة ثَيـى رةبـت            وةزاراتى مةعنيش هةماه
دةكرَيت دةست نيشان بكرَيت، لة مةسائيلى فةنى تر مـن بـؤ بـةِرَيزان ليذنـةى شـارةوانى و جـةنابى وةزيـر        

 .بةجَيي دَيَلم، زؤر سوثاس
 (:جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز اعاعي  .بةِرَيز د

 .ستنةوة؟ كاو بنل فةرمووليذنةى طوا

 (:بنل)مان عبداربةِرَيز ا د سلي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ديارة بةِرَيزان زؤر ضوونة وردةكارى ياسايةكةوة، بةآلم ئَيمة ئةوةى كة توانيبمـان كـؤنرتؤَلى بكـةين لةسـةر     
واز طـوتراوة، بـةآلم لةسـةر    ئةوةى كة جوابى بدةينةوة يان ئةوةى كة موقنع كةر بَى بؤيان، ديارة شتى جيـا 

ئينشا و لةسةر دروست كردنيان يان ضاودَيرى كردنيان ئَيمةش بةِراستى هةمان تَيبينى ليذنـةى ياسـاييمان   
هةية، ئَيمة ناكرَى دةستى وةزارةت ببةستني بةوةى كةوا ضاودَيرى مةتارةكان دةكات كـة بـؤ خـؤى نـاتوانَى     

و خؤشى دةيدات بة كؤمثانياى كةرتى تايبةت وخؤى دةيكات، بيكات، ئةوةش هةر ئينشا كردن هةر ئةوةية 
ئةطةر ئيشراف بَيـت كةواتـة لةوانةيـة ئـةو وةزارةتـة عينقـةى ثَيـوة نـةبَى و بدرَيتـة وةزارةتَيكـى تـر يـان             
شوَينَيكى تـر، لةبةرئـةوة دةبـَى ئينشـا نـةو ئيشـراف، قسـة لةسـةر ثـوول كـرا كـة دةبـَى لةطـةَل حكومـةتى               

بكرَيت، ئَيمةش لة ليذنة زؤر موناقةشةى ئةوةمان كـردووة، ئةوانـةى كـة لَيـرة طـوترا بـة        فيدِراَلى تةنسيق
زيادةوة ئةوةمشان زؤر باس كردووة، ِرةئى وةزارةت ئةوة بـوو كـة دةسـتى وةزارةت نةبةسـرتَى، لةبةرئـةوةى      

جـارَيكى تـر    ئَيستا خؤيان ئةوة مومارةسة دةكةن، مومارةسةى دةكةن وهيض موشـكيلةش نـةبووة، بـؤ ئَيمـة    
وةزارةت ببةستينةوة بة حكومةتى فيدراَل و ئةوانيش ئةو كاتة جوابى بدةنةوة يان نةيدةنةوة، لةبةرئةوة 
ئَيمة ثَيمان باش نية كة ئةو مةسةلةى ثوول و مةسةلةى ئةوانةش ديسانةوة ببةسرتَيتةوة بـة وةزارةتـةوة،   

دودى يــان دةروازةكــانى ســنوورى ئــةوة هــةر بـةِرَيزَيكى ديكــة باســى ئــةوةيان كــرد كــة لةســةر مـةعابرى حــ  
ئةطةر تةماشاى بكةين تَييدا هـاتووة كـة ئـةوة ئيشـرافى دةكـات و ثةيوةسـت        11لةهةمان ماددة لة بِرطةى 

دةبَى بةو وةزارةتةوة، لةبةرئةوة مةعلومة لةناو وةزارةتةكة داية، خؤى باس لةوة كرا كة مةتارةكان بةثَيى 
ةر تةماشا بكةن لةوَى زؤر بةِروونى ديسانةوة هاتووةكـة مـةتارةكان دةكةونـة    ئةط 4بِرطةى  3هةمان ماددة 

ضوارضــَيوةى ئــةم وةزارةتــة و ئــةم وةزارةتــة ئيشــرافيان دةكــات، برايــةكى تــر باســى ئــةوةى كــرد كــة              
دةسةآلتةكانى بؤ زياد بكرَيت، ثَيمانواية دةسةآلت و ئةرو  لَيك نزيكة و ثَيمان باش نية كـة ئـةو كةليمـةى    

سةآلتى بؤ زياد بكرَيت بؤ وةزارةت، باس لة رةسدى زلزا  كرا، ئَيمـة بةِراسـتى لـة ليذنـةش ئـةم رةسـدى       دة
زلزالية خؤيان داوايان كردبوو بة نووسراوى ِرةعى داوايان لة ئَيمة كردبـوو وةكـو ليذنـة كـة خبرَينـة سـةر       

ك كـة داوامـان لـة وةزارةتـى ثةيوةنـدار      خوَيندنى باآل لة هةرَيمى كوردستان، بةآلم ئَيمة دوايى بة نووسراوَي
كرد كة وةزارةتـى طواسـتنةوة و طةياندنـة ئـةوان ثَييـان بـاش نـةبوو دوَينـَى دووبـارة ئـةو موناقةشـةيةمان            
كردووةتةوة لة ليذنة كة كؤبوونةوةمان كردووة، لةناو ليذنةش دواجار بة دةنط يـةكنمان كـردةوة، ئةطـةر    

لةسةر ئةوة بوو كة ئةم رةسدى زلزاليـة لةسـةر وةزارةت نـةمَينَى و خبرَيتـة      نا كؤمةَلَيك لة ئةندامان ِرايان
سةر وةزارةتى خوَيندنى باآل، ئةوةش ديسانةوة ضةند بةِرَيزَيك ئَيستا دووبارةيان كردةوة بؤيـة مـن داوا لـة    

ى زلـزا   سةرؤكايةتى دةكةم كة ئةمة دووبـارة خباتـة دةنطدانـةوة و بـؤ ئـةوةى كـة يةكنبَيتـةوة ئايـا رةسـد         
لةسةر وةزارةت مبَينَى يان بضـَيتة سـةر وةزارةتـى خوَينـدنى بـاآل كـة ئـةوان خؤيـان داواى دةكـةن، بـاس لـة            
ــةوةش        ــة، ئ ــةيارة وئةوان ــةناو ت ــةتار و ل ــةلةى م ــةون لةمةس ــان دوا دةك ــة هاووآلتي ــرا ك ــةوة ك ــةوتنى ئ دواك

ةتارى هـةولَيريش بةشـدار بـوو لةطـةَلمان و     ديسانةوة بةِراستى باعان كرد، دوَينَى كة بةِرَيز بةِرَيوبةرى مـ 
ثَيشرتيش قسةمان لةسةرى كردووةو ضةند جار كؤبوونةوةمان كردووة، ئَيمـة ئـةم وةزارةتـة تـا ئَيسـتا ئـةو       
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وةزارةتــة دةســةآلتى نــةبووة بةســةر ئــةوةدا، لةبةرئــةوةى ئيجــازة دانــى ئــةم شــةريكانةى كــة لــة هــةرَيمى    
رةتى خارجية نةو بة دةستى وةزارةتـى طواسـتنةوة و طةيانـدن بَيـت،     كوردستانن ئيجازةيان بة دةستى وةزا

لةبةرئــةوةى ئــةوان نــاتوانن بــا بَلــَيني ضــاودَيرى بكــةن، بــةآلم ئَيمــة باعــان لــةوة كــرد كــة لــة داهــاتوو دا    
تةنسيقَيك بكرَيت بـؤ ئـةوةى كـة ئـةم كَيشـة ضارةسـةر بكرَيـت، بـةس نـاتوانرَي لـةناو ئـةو ياسـايةدا جَيـى              

وة، لةبةرئةوةى دةسةآلتةكة دةسةآلتى وةزارةتى تيجارةية، باس لةوة كرا ترامواى هَيَلى طواسـتنةوة،  بكرَيتة
لةناو شاردا دةكرَيت، زؤرجار ذَيرزةمينية، لةبـةر  هَيَلى ئاسين هةر يةكة، نا من ثَيمانواية جياوازة، ترامواى 

ةي كـرد كـة ئةصـَلةن مـاددةي دووةم البربَيـت،      ئةوة جياوازي هةية، لةطةَل هَيَلي ئاسين، بةِرَيزَيك باسي ئةو
ان البرد، يـةعين وةزارةتةكـةمان ئيلغـا كـرد، ضـونكة وةزارةت      ةممبةِراسيت من ثَيم واية، ئةطةر ماددةي دوو

 .هيضي تري نامَينَيتةوة، سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو جةمال، فةرموو
 :ابراهيم طاهرز مجال بةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وا ديارة كة مةوزوعي مةهام و ئةهداف ئيحتيمالة هةندَيك تَيكةآلو ببَيت، برادةران باسـي ئينشـائيان كـرد،    
كة زؤر باسي ئةو وشةية كرا، ئايا ئةمة ئيشي وةزارةتة؟، يـان ئيشـي وةزارةت نيـة؟، ئَيمـة دةبَيـت جيـاوازي       

ئينشا و تةنفيز، لَيرة ئينشا مةرج نية وةزارةت خؤي ثَيي هةَلبستَيت، ضي دةكات ئيحتيمالة بكةين لةنَيوان 
كةرتي تايبةت بيكات، وةبةرهَيناني تايبةت بيكات، مةبةست لةم ئينشاو ثةرةثَيدانة ئةوة نيـة كـة وةزارةت   

ةنفيزي دامةزراندنة، ئةمـة  ِراستةوخؤ ثَيي هةَلدةستَيت، ئينةما مةبةست ئةوةية دامةزراندنة، نةو بَلَين ت
خاَلَيك، خاَلَيكي تر باس جةدوا كرا، جةدواي ثرؤذةكان، بةثَيي ياساي وةبةرهَينان هةر مةشروعَيك بكرَيت، 
ثَيويستة جةدواي وةبةرهَيناني هةبَيت، بابَلَيني جةدواي مةشروعةكة هـةبَيت، ئـةوة خاَلَيكـة لـة خاَلـةكاني      

ــؤ هــ    ــةرهَينان ب ــةتي وةب ــداني مؤَل ــر       ثَي ــارَيكي ت ــرة ج ــة لَي ــةو بابةت ــابينم ئ ــن ن ــة م ــت، بؤي ــَيك بَي ةر كةس
بورووذيَندرَيت، ئيزافة بكرَيت، مةسةلةي ضاودَيري و سةرثةرشيت، ضاودَيري شـتَيكة، سةرثةرشـيت شـتَيكي    
ترة، ضاودَيري بةماناي ِرةقابة دَيت، وةكو بَلَيني سانسؤركردني ثرؤذةكة، ئةمـة دةكةوَيتـة بـواري ِرةقابـةوة،     
ــان         ــيت، يـ ــةتَيكي طشـ ــة دوورةوة سياسـ ــاتر لـ ــة زيـ ــراف ئيحتيمالـ ــةآلم ئيشـ ــة، بـ ــةدقيق و ِرةقابـ ــةعين تـ يـ
ئيسترياتيذيةتَيكي طشيت دادةنَين، ئةو كاتة بةرةو سياسةتي بابَلَيني ئةنتـةرنَيت و ئيتصـاالتي تـرة، يـةعين     

ةلةي كـؤنرتؤَل كردنـي   بةرةو ئةو تةوةجوهةي ببةن، ئةطينا من موتةفقم لةطـةَل كـاو عبدالسـنم كـة مةسـ     
ئةم تةكنةلؤذيايةي باس كرد، كة دةبينم زة ةتة وةزارةت بتوانَيت كـؤنرتؤَلي بكـات، ئةطـةر بَيـت و باسـي      
ئةهــداف و مــةهام بكــةين، ئــةو ئةهدافانــة تــةنها نــني، ضــونكة ئةهــداف مةلةســةيةكي زؤر فراوانــة ئَيمــة    

ةهام زيـاد بكـةين، بؤيـة دةبَيـت بـزانني جـةنابي       دةتوانني تا ئَيوارة موناقةشةي بكـةين، هـةر ئةهـداف و مـ    
 .وةزير وليذنةي ياسايي لةو ِرووةوة ضي دةَلَين، سوثاس
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 .سوثاس، جةنابي وةزير تكاية ِرةئي خؤتامن ثَي بَلَي، فةرموو
 (:نوةزيري طواستنةوةو طةياند)بةِرَيز ئةنوةر جةبةلي 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـةس قسـة بكـات، زؤر شـت تَيكـةَل بـوو،        111بةِراسيت زؤر قسة كرا، من بةهيوا بووم كةمـةجال هةبوايـة   

بةس من لَيرةدا يةو موالحةزةم هةبوو، هيض ئينسانَيك نية ئيختصاصي هـةبَيت لةهـةموو شـتَيك، دةبَيـت     
لة بكات كة سةري لَي دةردةكات وئيختصاصي خؤي بَيت، هةر ئينسانَيك كةقسة بكات، قسة لةسةر ئةو مةجا

من بةس تةئكيد دةكةمةوة لةسةر خاَلي نؤيةم كة زؤر قسةي لةسةر كرا، لةمةجالي تةتويري تةكنـةلؤذياي  
مةعلومات، ِرَيزم هةية بؤ هةموو ئةندام ثةرلةمانةكان، كة قسةيان لةسةر ئةو خاَلة كـرد، ئـةم مـةعلوماتي    

َيكي فايبـةر ئؤبتيكمـان   ة وةكـو وةزارةتـي طواسـتنةوةو طةيانـدن ثرؤذةيـةكمان هةيـة، تـؤر       تةكنةلؤذياية ئَيم
هةية، كة دامةزراوة لةشاري هةولَير، بـةهيض شـَيوةيةو نـاتوانن حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بيكـةن بـة         

ــةعلو         ــةو م ــي ئ ــة كةباس ــة، ئَيم ــةم ثرؤذةي ــؤ ئ ــَيكة ب ــؤِرة ئةساس ــةو ت ــؤِرة، ئ ــةو ت ــةبَي ئ ــةليكرتؤني ب ماتي ئ
تةكنةلؤذياية دةكةين بؤ ئةوةية، بؤ ئةنتةرنَيت نية، ئةنتةرنَيتيش بةكار دَيت لةو خةتة، بةس بؤ ئةوةيـة  
بؤ ِرةبت كردني هةموو دامودةزطاكاني حكومية لةهةرَيمي كوردستان بةيةكةوة، ثَيويست ناكات من هـةموو  

بةيةكــةوة دةبَيــت، هــةموو شــتَيك بــة  ِرؤذَيــك مــن نووســراو بــؤ اليةنــةكان بنَيــرم هــةموويان ثةيوةنــديان   
ئــةليكرتؤني دةبَيــت، ئيشــةكة لَيرةيــة، ئَيســتا ئــةم خةَلكــة دةَلــَين باســي سانســؤر دةكــةن، بــةهيض شــَيوةيةو 
سانسؤر يان ضاودَيري نةهاتووة لةم فةقةرةيةدا، دةَلَيت ئيشراف، كة ئـةوةش مانـاي ئيشـرايف فةنيـة، ئةطـةر      

ةكـات بـؤ ضـاككردنةوةي، ئةطـةر وةزارةت بـةو ئيشـة هةَلنةسـَيت تـؤِري         خةتةكة ثضِرا كَي ئيشرايف لةسـةر د 
ئَيمةية، نامةوَيت قسةي زؤري لةسةر بكةم، بةس مةبةستم ئةوةية كة خةَلككـة بةِراسـيت زؤر شـارةزا نيـة،     
نةضووةتة ناو لوبي مةوزوعةكة، ئةمة مةسـةلةي ئةنتـةرنَيت نيـة، زؤر باسـي ئينشـا كـرا، لـةهيض وآلتَيكـي         

ش نية، هةر وةزارةتَيك هةموو ئةو دامودةزطايةي هةبَيت كة سكةي حةديدي خؤي دابنَيت، يـاخود  ئةوروثا
ساَلي تريش ئَيمة وامان  1111مةشروعَيكي خؤي دابنَيت، كة ئينشا ماناي لَيرةدا نية، ئَيمة دةزانني كة بة 

يــاخود ســكةي حةديــدي لَينايــةت ئــةو مــةتارة دروســت بكــةين بةهــةموو دةزطــاو هــةموو ثَيداويســتيةكاني، 
دابنَيني ئَيمة كة دةَلَيني ئينشا بةِراسيت خؤ كَيشةمان نية، كة ئـةم ئينشـائة دابردرَيـت، بـةس مةقصـةدمان      
نية كة ئَيمة دايدةمةزرَينني، ئَيمة ئةجنامي دةدةين بةهيض شَيوةيةو ئَيمة ئةجنامي نادةين، زؤر شت هاتـة  

نني كـة كَيشـة لةهـةموو دونيـا هةيـة، ئَيمـة كَيشـةمان زؤرة، كَيشـة         ناو مةسائيلي كَيشةكان، ئَيستا ئَيمة دةزا
ثةيوةندي بة موناقةشـةي ياسـايية، ياسـاكة دةبَيـت هـةبَيت، كَيشـةكان شـتَيكي تـرة، ئَيسـتا باسـي كَيشـةكان            
ــةبَيت        ــةمان ه ــةر بودج ــة ط ــيت ئَيم ــةرميناَل بةِراس ــرد، ت ــةرميناَليان ك ــي ت ــة، باس ــنم كةزيادةي ــرةدا دةبي لَي

َلمان دروســت دةكــرد، بــةس ئَيســتا دةَلــَين تــةرميناَل نيــة لةكوردســتان ِراســتة زؤر كةمــة، هــةر دوو تــةرمينا
تةرميناَل ئَيستا لةهةولَير لة بواري جَيبةجَي كـردنن، تـةرميناَلَيك لةسـةر ِرَيطـاي كـةركووو، ئـةوي تـريش        
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ام دةدرَيـت، تـةرميناَلَيك لـة    مـةتري، لـةِرَيطاي وةبـةرهَينان، خـؤي لـةِرَيطاي وةبـةرهَينان ئـةجن        111لةسـةر  
سلَيماني كة ثار ضووم بؤ ئيفتيتاحةكةي، لةوَي تةرميناَلَيك دروست كـراوة، لـةزؤر شـوَيين تـريش ئـةجنامي      
دةدةين، بةس لـةِرَيطاي وةبـةرهَينان، ئَيمـة بودجـةمان نيـة بـؤ ئـةجنام دانـي ئـةم ثرؤذانـة ئـةطينا وةزارةت            

، باسي مةحني ِروخستةت كرا بؤ هـةموو بوارةكـان، بةِراسـيت ئَيسـتا     دةيكرد بةخؤشحاَليةوة، باسي مةتار كرا
ئَيمة زؤر كؤمثانياي خزمةتطوزاري ئةنتةرنَيت كة ثَيشكةشي دةكةن لة كوردسـتان هةيـة، ئَيمـة دةبَيـت كـة      
مؤَلةتيان دةدةييَن طرَيبةست دةكةين، خؤ ناكرَيت ئَيمة لَيرةدا بةتةفصي  باسي ئةو طرَيبةسـتة بكـةين كـة    

ــةثَيي ئــةو طرَيب    خا ــةو كؤمثانيانــة دانــاوة ب ــةر ئ ــة مــةرمجان لةس ــني، ئَيم ــةكاني ض ــتةَل ــَي  ةس ــوماتيان ل ِرس
وةردةطرين بؤ وةزارةت، باسي رصدي زيلزالي كرا، بةِراسيت ئَيمة هيض ثَيمان خؤش نيـة كـة رصـدي زلزالـي     

اسـي هةيـة، سـةر بةوةزارةتـة     مةربووت بَيت بة وةزارةت، لةكابينةكاني ثَيشوو بةِرَيوةبةرايةتي طشـيت كةشن 
ئَيستا يةو موديريةي رصدي زيلزالي هةية نازامن لة سلَيمانية لةكوَييـة؟، كـة دةيانـةوَيت جيـا ببَيتـةوة لـة       
بةِرَيوةبةرايةتي طشيت كةشناسي سةر بة خوَيندني بـاآل بَيـت، بـةس ئَيمـة موديريـةت لَيـرة جيـا بكةينـةوة         

بةِرَيوةبةرايةتيةكان كةشناسي بؤ خؤي سةربةخؤ بَيت، لةزؤر وآلت  ثَيمان باشة، ئةطةر بكرَيت بؤ نا هةموو
هةية دةستةيةكي سةربةخؤية بـؤ خـؤي، بـةس كـة ئَيسـتا سـةر بةوةزارةتـة يـةعين ئَيمـة نامانـةوَيت سـةر            
بةوةزارةت بَيت بةس ئَيستا با حةلَيكي بؤ بدؤزينـةوة قةيناكـة ئَيمـة هـيض مانعَيكمـان  نيـة كـة سـةربةخؤ         

ةر بةوةزارةتي خوَيندني باآل بَيت، بةس خوَيندني باآل دةيانةوَيت بةس يةو بةِرَيوةبةرايةتي لة بَيت يان س
هةموو ئةو بةِرَيوةبةرايةتيـة طشـتيانة سـةر بةئـةوان بَيـت، ئةمـة بـوو ئَيمـة ِرةزامةنـدميان نـةدا لةسـةري،            

ي دراوة بـة شـارةواني كـة    بةِراسيت مةسةلةي ثاسةكان و شوَيين ثاسةكان ئةمـة زؤربـةي زؤري بةشـَيكي خـؤ    
سةرثةرشيت دةكات و بةِرَيوةي دةبات، زؤربةي زؤري مةسائيلي ثاس سةنديكاية، من لةطةَل ئةوةدا نيم هةر 
لة بيدايةتةوة كة ئةوة ئيشي ئَيمة بَيت ِرَيكخستين تةكسـيةكان وثاسـةكان، خـؤي باشـرتة كـة سـةنديكا ئـةم        

ةخانةكانيش طةشتكةران كَيشةيان بؤ دروست دةبَيت، بةِراسـيت  ئيشة بةِرَيوة ببات، بةنيسبةت كَيشةي فرٍِؤك
وةو كاو بينل باسي كرد، موناقةشةمان كرد دوَييَن، ئَيمة دةمانةوَيت ئةو مةكاتبانـة كـة بليـت دةفرؤشـن،     
يان تةيارة نايةت، يان تةئخري دةبَيـت، كَيشـة دروسـت دةبَيـت، ئـةو مةكتةبانـة، ئـةو نووسـينطانة الي ئَيمـة          

ةتيان وةرنةطرتووة، لة مةتار ِرووخسةتيان وةرطرتووة، بةِراسيت دةمانةوَيت ئةم كَيشةيةش يةكنيي ِرووخس
بكةينةوة، كة هةموويان دةبَيـت مؤَلـةت لـةوةزارةتي طواسـتنةوةو طةيانـدن وةربطـرن، بـؤ ئـةوةي مـةرجيان          

نـةوة، نـاكرَي ئَيسـتا ئَيمـة     لةسةر دابنـَيني، ئَيسـتا بـةض شـَيوةيةكة بتـوانني باشـرتي بكـةين و يـةكنيي بكةي        
 .تةداخول بكةين، ضونكة ثةيوةنديان بة ئَيمةوة نية، زؤر سوثاس
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 .كاو عبدالسنم نوقتةي نيزاميت هةية، فةرموو

 :صديق مصطفىبةِرَيز عبدالسنم 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةبةر ئةوةية، ضونكة تةئسريي دةنطدان هةية، من دةمةوَيت لةسةرةتاوة ثشتطريي نوقتة نيزاميةكةم 
ي جةنابي وةزير بكةم، كة داواي كرد هةر كةسةو لة ئيختصاصي خؤي قسة بكات، ِرجاتان %111تةواوي 

ة لَيدةكةم ِرَيطام بدةنَي نةو بؤ ديعايةي شةخصي، بةَلكو تا ئيسثاتي بكةم كة ئيختصاصي من ضية؟، من ل
صةيف ئةخريي كولية يةو ساَل كؤمثيوتةرم خوَيندووة، سَي ساَل لة زانكؤي تةكنةلؤذي ويةنا كؤمثيوتةرم 

ساَلي ئةخري معاون رئي  قسمي ئاييت بووم لة  11ساَل ئيشم كردووة وةكو موبةرمج،  15خوَيندووة، 
ية حةزةكةم جةنابي وةزير ويستينط هاوس ئيدارةي شةبةكامت داناوة لةوةختَيكدا كة شةبةكة نةبووة، بؤ

دَلنيا بَيت كة من قسة دةكةم، سيظي خؤم تةقديم نةكرد بةشَيكي زؤر كورت بوو، ئةمةوَيت بةس ئيسثاتي 
بكةم كةمن ثسثؤِرم، بةمنيان وتووة كة تؤ ثسثؤِري لةو بوارةدا، ثاش ئةوة نازامن ئَيوة حةكةم بن بؤ ئةوةي 

كةم جةنابي وةزير باسي فايبةر ئؤثتيكي كرد، بؤ ئةوةي كة بؤضي كة ثسثؤِرم يان نا؟، بؤ دةليلي ثسثؤِرية
ئةوة هاتووة لة خاَلي نؤيةم، فايبةر ئؤثتيك بةشَيكة لة شتَيك كة ثَيي ئةَلَين لة بواري ثسثؤِرَييت ثَي دةَلَين 
كؤمينةيكشن تةكنةلؤذي، ئةمة تةكنةلؤذياي ئيتصاالتة، ئةمة ميدياية، وةسيلةيةكة بؤ طةياندني 

لوماتةكان ض بةشةبةكةي كؤمثيوتةر ض بة شيت تر، بؤية جارَيكي تر دةيَلَيمةوة، تةتويري تةكنةلؤذياي مةع
هيض لة نزيك و دوورةوة بةثَيي ثسثؤِري خؤم ( ئني فؤرمةيشن تةكنةلؤجي)مةعلومات كة ثَيي دةَلَين 

تةكنةلؤذياي مةعلومات و  كةهيوادارم قانع بووبَينت كة ثسثؤرٍِم، ئةطةر مةبةست لةو مةوزوعةي تةتويري
: تةكنةلؤذياي ئيتصاالتة،  ئةوة يةو( فايبةر ئؤثتيك)بَيت ( فايبةر ئؤثتيك )ئيشراف و تةنزيم 

كاو جةمال قسةيةكي جواني كرد، ئيشراف جياوازة تةنفيز جياوازة، بةآلم كة ئيشراف و : دووةميش
 .تةنزيم ثَيكةوة هاتن، ئةبَيت بة ِرةقابة، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي  .بةِرَيز د
 .سوثاس سؤزان خان، فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مان هةية، ئةبَيت بطةِرَيينةوة ئَيستا جةنابي (18)من جارَيكي تر دةيَلَيمةوة، ضونكة ئَيمة ياساي ذمارة
من  اجازات وتصاري  خاصة بفت  مكاتب شركات )ةوة، كة ئةَلَيت وةزير جارَيكي تر هةَلةيةكي ياسايي كرد

الطريان ووكالء شركات الطريان العاملة يف االقليم ومراقبة اعماهلا لضمان التزامها بشروط الرتخيص ووفق 
ئةمة ئيشي موئةسةساتي مةتاراتي مةدةنية، ئةوة ئيشي وةزارةت نية،  بؤية من جارَيكي  (السياقات املعتمدة

جةخت لةسةر ئةو خاَلة دةكةمةوة، من كؤمةَلَيك ئيقرتاحامت كرد، وة برادةرامن بةهةمان شت ثشتيواني  تر
باسي (13و7)يةو بابةتة، باس لة كةرتي تايبةت دةكات، كة تؤ دةَلَييت ( 13و 7)و ثشتطرييان كردم، ومت 

، بؤ ئاسان كردن و بؤ طةياندنةوة، كةرتي تايبةت دةكات بؤ بةدوو خاَلي جياواز بَيت، بؤ بةيةو خاَل نةبَيت
دواي ئةوة بةِراسيت، ئةطةر ئَيمة لَيرةدا دةمانةوَيت ئةرو و مةهامي وةزارةت تةحديد بكةين دةبَي هةندَي 
شت هةية بةنةزةر لةطةَل واقيعةكةدا ِرَيكي خبةين، مسؤطةر كردني بةِرَيوةبردن و وةطةِر خستين 
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ري وناودةست بةتةل و بَي تةل، يةعين من ئةمةوَيت بزامن حكومةت ثةرةثَيداني سستمةكاني طةياندني جَيط
بةتةماية كؤمثانياي مؤباي  بكاتةوة، ئةطةر كؤمثانياي مؤبايلي كردةوة، ئةركي مسؤطةركردني بةِرَيوةبردن 

اهليئة العليا )و وةطةِرخسنت وثةرةثَيداني سستمةكة، دواي ئةوة بريمان نةضَيت، ئَيمة لة عَيراقدا 
 .ةسةيةكدا لة وآلتي ئوردن بةسرتاهةية، جارَيكي تر كؤِرةو تيليكؤم و ئاسيا سَي  لة موناق( االتلنتص

 
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

سؤزان خان، ئةمة هةمووي شةرحة، ئةمة نوقتةي نيزامي نةبوو، تؤ ديسان شةرحت كردةوة، كاو عومةر 
 .فةرموو

 (:نورةديين)ةر  ة امني خدربةِرَيز عوم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بةبومةلةرزة كة لةسةر ئةم وةزارةتة مبَينَيتةوة يان خبرَيتة سةر وةزارةتي خوَيندني باآل، يةكةم 
ئةم ياساية لة حكومةتةوة هاتووة هةتا لةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة طفتوطؤي لةسةر كراوةو 

ئةطةر خبرَيتة سةر وةزارةتي : دووةم: ازيية كة لةسةر ئةم وةزارةتة بَيت، ئةمة يةوحكومةت خؤي ِر
خوَيندني باآل، دةبَيت ياساي خوَيندني باآلي بؤ تةعدي  بكرَيت، ضونكة ياساي وةزارةتي خوَيندني باآل، 

ان اليةنَيكي عيلمي لةِراستيدا بوعدَيكي ي: بةهيض شَيوةيةو باسي دةزطايةكي لةم شَيوةية ناكات، سَييةميان
لةمةسةلةي بومةلةرزةدا هةية، كة دةكرَيت وةزارةتي خوَيندني باآل، ديراسةي بكات يان وةكو ضؤن 
لةكؤليذي زانست بايةخي ثَي دةدةرَيت، بةآلم اليةنَيكي تري هةي كة فةنية، كة ثةيوةندي بة ئيتصاالتةوة 

ودَيري كردن وئيشراف و دانان هةية، كة ئةمة هةية، ثةيوةندي بةدةزطايةكةوة هةية كة ثَيويسيت بة ضا
زياتر لةطةَل تايبةمتةندي وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن دةطوجنَيت، نةو وةزارةتي خوَيندني باآل، زؤر 

 .سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .سوثاس، كاو عوني فةرموو
 :بةِريََز عوني كمال بةزاز

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي لةناحيةي دةستووري و ياسايي بابةتةكامنان زؤر بةوردي ديراسةت كرد، سةبارةت 

لة دةستووري  111بةو قسانةي كة هةندَيك ئةندام ثةرلةماني بةِرَيز كرديان دةَلَين موخالةفةي ماددةي 
ئَيمة دةَلَيني نةخَير ( لرتددات البثية والربيديةتنظيم سياسة ا)عَيراقي دةكات، لة فةقةرةي شةشةم 

تنظيم وختصيص )موخاَلةفةي ناكات، ضونكة ماددةكة زؤر بةوازحي هاتووة، بِرطةي هةشتةم دةَلَيت
الرتددات املستخدمة يف انظمة االتصاالت الصوتية واملرئية ضمن حدود االقليم وبالتنسيق مع ا هات ذات 

ةخؤ ئةوة ناكات، تةنسيق لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةكات، لةحكومةتي واتة وةزارةت سةرب(العالقة
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سةبارةت بة ئةنوائي جةوي، تةبيعي ئةنوائي جةوي بةو صياغةي كة هاتووة : فيدِراليدا، ئةوة خاَلي يةكةم
، 2112ي ساَلي (12)لة ياساكةدا ئةوة وةرطرياوة تةقريبةن لةهةمان ياساي وةزارةتي طواستنةوة، ذمارة 

رصد الزلزالي الانشاء وتوسيع واالشراف على حمطات االنواء ا وية و) بِرطةي نؤيةم لة ماددةي دووةم، دةَلَيت
واتة لَيرةدا هيض طؤِرانكاري نةكراوة، دوو وةزارةت  (وفق السياقات الدولية وتوفري االجهزة واملعدات الالزمة
اية، وة ثشتطريي لةقسةكاني كاو عومةر نورةديين دةمج كرا، يةو لة ئةهدافةكان هاتووةتةناو ئةم ياس

دةكةم، كة دةَلَيت فيعلةن كة بةنيازين ئةو جيهازة وةربطرين لة وةزارةتي طواستنةوة وطةياندن بيدةين بة 
 .وةزارةتي خوَيندني باآل، دةبَيت ياساي وةزارةتي خوَيندن باآل تةعدي  بكةين، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان) ارسنن بايز اعاعي. بةِرَيز د
 .كاو جنل نوقتةي نيزاميت هةية، فةرموو

 :بةِرَيز جنل علي عبدار
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل من تةوزحيَيك لةسةر مةسةلةي رةصدي زيلزالي دةدةم، حةز دةكةم بؤ برايان و خوشكاني ئةندام 
مثانيايةكي ئةمريكي هَيناوَييت تةنها بؤ ثةرلةمان رٍِوون بكةمةوة، كة ئةو ئةجهيزانةي كة كؤ

خوَيندنةوةية، بؤ خوَيندنةوةو ِرةصدي زيلزالية، داميةزراندووة لةو دةوائريانةي كة سةر بة وةزارةتي 
طواستنةوةو طةياندنن، هيض ثةيوةنديةكي بة توَيذينةوةوة نية، من تةئيدي قسةكاني كاو عومةر دةكةم، 

باس ئةكرَيت خبرَيتة سةري، بِروا ناكةم بَيجطة لةسةرؤكي سةنتةرةكة كة سةنتةري توَيذينةوةي زانسيت كة
بةِراسيت شارةزاية، يةو كةس نية لةو سةنتةرة شارةزايي لة خوَيندنةوةي ئةو جيهازانة هةبَيت، كة 
ئةمريكيةكان هَيناويانة، وةخيت خؤشي وةزارةتي خوَيندني باآل داوايان لَيكردن، وتيان  ئةطةر بؤ 

 .ةوة بيهَينني جيهازي خوَيندنةوةتان بؤ دَينني نةو خوَيندنةوةو ِرةصد، سوثاسخوَيندن
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير فةرموو، قسةت هةية
 (:وةزيري طواستنةوةو طةياندن)ر جةبةليبةِرَيز انو

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ناطوجنَيت، ئةوةي كة ( 18)ة سؤزان ئاماذةي ثَيكرد، كة لةطةَل ياساي ذمارةبةنيسبةت تةراخيب خوشك

ئَيمة تةحديدمان ( منح الرتاخيب لكافة جماالت النق )كة دةَلَيت( 7)باعان كردووة، ئةم خاَلة خاَلي 
ةسةر نةكردووة بؤ هَيَلي ئاعاني ياخود مةكاتيب ئاعاني، بةآلم ئَيستا ئةطةر ئةم ياساية موصادةقةي ل

تةفعي  بكرَيت ئةو كاتة ئةو ئيشانة عائيدي ئَيمة نية، ئَيستا مةجا ان ( 18)بكرَيت، ياساي ذمارة
هَيشتووةتةوة نةمانوتووة هي نق  بؤ تةيارات و شت، روخسةت بؤ مةجالي نق  و ئةوانة، يةعين ئةوة ئةو 

بةِراسيت ئةمانةوَيت ئةم كَيشةية  كاتة مشولي ئَيمة ناكات، بةس ئَيستا هةتا ئةو دةزطاية دةكةوَيتةطةِر
، ئَيمة (تةِرةدوودات)حةل بكةين بؤية دةمانةوَي لةزمين ئةم فةقةرةية ئيشي لةسةر بكةين، بةنيسبةت 
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وردي دةستوور ئاطامان لَييةتي، كة ضؤن موعامةلة لةطةَل تةِرةدوودات بكةين، دانيشتنمان زؤر زؤر بة
ان كردن و هاتنة ئَيرة، كؤبوونةوةمان كردووةو بةردةواميش دةعومت(5)كردووة لةمانطي (c.m.c)لةطةَل

ثةيوةندميان بةوانةوة هةية، لةكوردستان ئةوةي لةزمين هةرَيمي كوردستانة وا ِرَيككةوتووين كة ئَيمة 
ن زةخت لةسةر ئَيمة دةكةن دةتوانني ئةم لةرة لةرانة تةنزمييان بدةين بة كؤمثانياكان، هةتاكو ئةوا

هَيشتا موصادةقة (  c.m.c)َير كؤنرتٍِؤَلي ئةوان بَيت، بةس ئَيستا لةبةر ئةوةي ياساي يست لةذدةيانو
نةكراوة لة ثةرلةماني عَيراق، لةوانةية ضةند ساَلي بوَيت تا ئيقرار دةكرَيت، خؤ ئَيمةش ضاوةِروان ناكةين 

 .ئَيمة ئيشي خؤمان دةكةين، بةئاطاداري ئةوان، زؤر سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ايز اعاعي ارسنن ب. بةِرَيز د

 .ليذنةي ياسايي، فةرموون
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثاش ئةو ثَيشنيارو بؤضوونة مةعقوالنةي كة لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كران، ئَيمة لة 

تَيبينيش هةبوو دةتوانني دووبارة لةسةري  ليذنةي هاوبةش توانيمان ئةم صياغةية دابِرَيذين، ئةطةر
 :ِرابوةستني

 
 :املادة الثانية

 :اهداف ومهام الوزارة
رتقاء بستوى خدمات  النقل بطرق خمتلفة وخدمات االتصال بقنواتها املرئية واملسموعة تهدف الوزارة اىل اال

على خمتلف االصعدة ومواكبة  ملة التنموية اليت ميربها االقليحبيث تتالئم ومتطلبات املرح ةواملقروء
املستندات اليت تشهدها هذه  اخلدمات على الصعيد العاملي والتقنيات احلديثة يف هذا اجملال وتقوم باملهام 

 :التالية
انشاء وتشغيل وتطوير املطارات املدنية يف االقليم وادارتها واألشراف عليها وفق املعاير الدولية املعتمدة من  -1

 .واملعاير االية( ICAO )طريان املدني الدوليقبل منظمة ال
يف املدن االقليم وشبكات السكك احلديدية بني مدن األقليم (الرتام واي)انشاء وتشغيل وتطوير شبكات  -2

 .ار األقليموربطها جب
 يف مدن األقليم وتأجريها واإلشراف عليها حسب املواصفات(املرائب)انشاء وتشغيل وتطوير كافة انواع -3

 .العاملية املتطورة واستيفاء األجور والرسوم القانونية
 (.السلكية والالسلكية)تأمني ادارة وتشغيل وتطوير انظمة اإلتصاالت الثابتة واامولة -4
انشاء وتنظيم وتطوير مراكز الربيد واصدار الطوابع الربيدية وتقديم اخلدمات الربيدية بأستخدام انظمة -5

 .داخل اآلقليم وخارجه( ا وي و السطحي)عالربيد العادي والسري
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ياقات الدولية وتوفري السرصد الزلزالي وفق الانشاء والتوسيع واآلشراف على حمطات االنواء ا وية و -2
 .االجهزة واملعدات الالزمة هلا

متابعتها خيص لكافة جماالت النقل واالتصاالت والربيد للشركات املستثمرة االية واآلجنبية وامن  الرت -7
 .بوجب عقود تربم بني الوزارة وتلك الشركات وال ميكن للوزارة قبول اي شروط تؤدي اىل األحتكار

تنظيم وختصيص الرتددات املستخدمة يف انظمة االتصاالت الصوتية واملرئية ضمن حدود األقليم  -8
 .وبالتنسيق مع ا هات ذات العالقة

 .وشبكة االنرتنيت يف األقليم و واآلشراف عليهاتنظيم وتطوير تكنولوجيا املعلومات  -9
االشراف على مكاتب النقل با فيها مكاتب النقل يف كافة املعابر احلدودية لألقليم وإستيفاء األجور  -11

 .وفقًا للقوانني وبالتنسيق مع ا هات ذات العالقة(املنفيست)والرسومات وأستخدام 
 .يع اجملاالتتدريب وتأهيل منتسيب الوزارة يف مج -11
التنسيق مع وزارة النقل واإلتصاالت الفدرالية يف تنفيذ مشاريع النقل واإلتصاالت االسرتاتينية اليت  -12

تكون أية حمافظة من حمافظات اإلقليم جزءًا من رقعتها ا غرافية وتشارك الوزارة يف إعداد التصاميم وكافة 
 .قليممراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة ضمن حدود األ

تشنيع اإلستثمار يف جماالت النقل واإلتصاالت اليت حتددها الوزارة بالتنسيق يف هذا الشأن مع هيئة  -13
 .اإلستثمار يف اإلقليم

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير، فةرموو
 (:وةزيري طواستنةوةو طةياندن)ر جةبةليبةِرَيز انو 

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .الي ئَيمةش ثةسةندة، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

 .كاو سةرهةنط نوقتةي نيزاميت هةية، فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز سةرهةنط فرج حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

داوامان كرد و بةنووسراويش لةبةردةم  ئَيمة لة ليذنةي طواستنةوةو طةياندن، لة ثَيشنيازةكامناندا
ئةنداماني بةِرَيزداية، لةماددةي حةوتدا ئةوةي كة كاو عةوني خوَينديةوة، ئةوةي تَيدا نةبوو، ضونكة 

لكافة جماالت النقل من  الرتاخيص )ئَيمة تةحديدمان كردووة، لةبِرطةي حةوتةمدا لةماددةي دووةم، دةَلَيت
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ووة، ئةو تةحديد كردنة بةنيسبةت ئَيمة طرنط بوو، ضونكة ئَيمة هةر ئةو تةحديدمان كرد( الربي وا وي
دوو مةجالةي نقَلمان هةية، خؤ بةحرمان نية، بؤ ئةوةي تةحديد بكرَيت كة مةبةستةمان نووسينطةي 

 .فرؤشتين بلييت تةيارةكان بوو بةِراسيت تا ئةوانيش بكةونة ذَير ضاودَيرييةوة، سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ايز اعاعي ارسنن ب. بةِرَيز د

 .فةرموو ليذنةي طواستنةوةو طةياندن
 (:بينل)بةِرَيز ا د سليمان عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةَلَي قسةكاني كاو سةرهةنط ِراستة، بةس ديارة كاو عوني لةكاتي خوَيندنةوةكة لةبريي كردووة ئةو 

 .ةفيق بوون، سوثاسوشةية، ئةطينا ئةوانيش لةسةري موت
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ارسنن بايز اعاعي . بةِرَيز د

ئَيستا ئةوةي كة خوَيندرايةوة، جةنابي وةزيريش لةسةري ِرازي بوو، بؤية دةخيةينة دةنطةوة كَيي 
ي كةس 13كةسي لةطةَلداية، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟،  48لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟، 

 .لةطةَلدا نية؟، كةواتة بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، فةرموو بؤ ماددةي دواتر
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثالثة

 :تتألف الوزارة من التشكيالت اآلتية
اف والرقابة عليها هو الرئيس األعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوجيه سياستها وممارسة االشر: الوزير-1

وتصدر منه وتنفذ بأشرافه مجيع القرارات واألوامر والتعليمات يف كل ماله عالقة بهام الوزارة وتشكيالتها 
وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واالدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤواًل امام 

وله ختويل بعض من صالحياته اىل املدراء العامني او من يراه جملس الوزراء بأعتباره عضوا متضامنًا فيه 
 .مناسبًا يف الوزارة

يرتب  بالوزير ويرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية : مكتب الوزير -2
 .ويعاونه عدد من املوظفني

 .ذوي اخلربة واالختصاص اليزيد عددهم عن ثالثة ممن هلم شهادة جامعية اولية من: املستشارون -3
ترتب  بـالوزارة ويرأسـها موظـف بدرجـة خاصـة حاصـل علـى شـهادة         : مؤسسة املطارات املدنية يف االقليم -4

( 18)العراق رقـم   –جامعية اولية وختضع يف عملها الحكام قانون مؤسسة املطارات املدنية القليم كوردستان 
 .الصادر من برملان كوردستان 2118لسنة 

يديرها موظـف بدرجـة مـدير عـام حاصـل علـى شـهادة جامعيـة         : ديرية العامة للشؤون االدارية واملاليةامل -5
 .اولية من ذوي اخلربة واالختصاص
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يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية من : املديرية العامة للربيد واالتصاالت -2
 .ذوي اخلربة واالختصاص

يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصـل علـى شـهادة جامعيـة اوليـة      : للتخطي  واملتابعةاملديرية العامة  -7
 .من ذوي اخلربة واالختصاص

يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصـل علـى   : املديرية العامة للنقل الربي والسكك احلديدية والرتام واي -8
 .شهادة جامعية اولية من ذوي اخلربة واالختصاص

يـديرها موظـف بدرجـة مـدير عـام حاصـل علـى شـهادة         : ة لالنواء ا وية والرصد الزلزالـي املديرية العام -9
 .جامعية اولية من ذوي اخلربة واالختصاص

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةكورديةكةشي تكاية
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :دادَين ثَيكهاتانةى لةم بريتيية وةزارةت: ةمسَيي ماددةى

 سةرثةرشتى و سياسةتةكةي كردنى ئاراستة و كارةكانى لة بةرثرسيشة وةزارةتةو بااَلي سةرؤكى: وةزير -5
 ئـةويش  سةرثةرشـتيي  بة ،و دةردةضن لةوةوة رَينماييةكيش و فةرمان بِريارو هةموو و كردني ضاودَيرى و

 دةسـةاَلتةكانى  ثَيكهاتـةو  و وةزارةت ئةركـةكانى  بة ثةيوةنديى شتَيكى هةر بة تسةبارة دةكرَين بةجَي جَي
 ياســاو حوكمــةكانى بــةطوَيرةى ،هةيــة رَيكخســتنةوة و كــارطَيِري و دارايــى و تــةكنيكى كاروبــاري تَيكــِراي و

 لـة  نـدَيك هة هةية بؤي ،تَييداو هاوكارة ئةندامَيكى بةوةي دةبَيت بةرثرس وةزيراندا ئةجنومةنى لةبةردةم
 .بزانَيت طوجناوى بة وةزارةتدا لة كة كةسَيك هةر يان ،طشتى بةِرَيوةبةرانى بداتة دةسةاَلتةكانى

 بـةرايى  بِروانامـةى  كـة  بةِرَيوةبةر ثلةى بة فةرمانبةرَيك و دةبَيت وةزير طرَيدراوي: وةزير نووسينطةى -5
 هاريكــاري فةرمانبـةرَيكيش  ضــةند و ةبـات د بـةِرَيوةى  و دةكــات سـةرؤكايةتيى  بَيـت  هَينــا بةدةسـت  زانكـؤي 

 . دةبن

 خـاوةن  لةوانـةي  هةيـة  زانكؤيـان  بـةرايي  بِروانامـةى  لةوانـةي  نابَيـت  زياتر سَى لة ذمارةيان: راوَيذكاران -9
 .ثسثؤرين و شارةزايي

 ثلةيـةكي  بـة  فةرمانبـةرَيكيش  و دةبَيـت  وةزيـر  طرَيـدراوي : هةرَيمـدا  لـة  مـةدةني  فِرؤكةخانـةي  دةزطاي -4
 حوكمـةكاني  بـةر  دةكةوَيتـة  كاركردنيـدا  لـة  و دةكـات  سةرؤكايةتيي زانكؤ بةرايي بِروانامةي خاوةن ايبةتت
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 لـة  كـة  2118 سـاَلي  ي( 18) ذمـارة  عَيـراق  - كوردسـتان  هـةرَيمي  لـة  مـةدةني  فِرؤكةخانةي دةزطاي ياساي
 .دةرضووة كوردستانةوة ثةرلةماني

 كـة  طشـيت  بةِرَيوةبـةري  ثلـةي  بـة  فةرمانبـةرَيك : دارايـي  و َيِريكـارط  كاروبـاري  طشتيي بةِرَيوةبةرايةتيي -5
 .دةبات بةِرَيوةي ثسثؤرين، و شارةزايي خاوةن لةوانةي بَيت هَينا بةدةست زانكؤي بةرايي بِروانامةي

 بِروانامـةي  كـة  طشـيت  بةِرَيوةبـةري  ثلـةي  بـة  فةرمانبـةرَيك : طةيانـدن  ثؤستةو طشتيي بةِرَيوةبةرايةتيي -2
 .دةبات بةِرَيوةبةي ثسثؤرين، و شارةزايي خاوةن لةوانةي بَيت هَينا بةدةست انكؤيز بةرايي

 بِروانامـةي  كة طشيت بةِرَيوةبةري ثلةي بة فةرمانبةرَيك: بةدواداضوون و ثنن طشتيي بةِرَيوةبةرايةتيي -7
 .اتدةب بةِرَيوةي ثسثؤرين، و شارةزايي خاوةن لةوانةي بَيت هَينا بةدةست زانكؤي بةرايي

 ثلــةي بــة فةرمانبــةرَيك: واي تــرام و ئاســن هَيَلــي و زةوي ســةر طواســتنةوةي طشــتيي بةِرَيوةبةرايــةتيي -8
 ثسـثؤرين،  و شـارةزايي  خاوةن لةوانةي بَيت هَينا بةدةست زانكؤي بةرايي بِروانامةي كة طشيت بةِرَيوةبةري

 .دةبات بةِرَيوةي
ــةتيي -9 ــتيي بةِرَيوةبةرايـ ــي طشـ ــاودَي و كةشناسـ ــي ريضـ ــةرزة كردنـ ــةرَيك:  بوومةلـ ــة فةرمانبـ ــةى بـ  ثلـ

 ثسـثؤربن،  و شـارةزايى  خاوةن لةوانةي بَيت هَينا بةدةست زانكؤي بةرايى بِروانامةى كة طشتى بةِريوةبةري
 .دةبات بةِرَيوةى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
 .ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراسـيت ئَيمـة وةكـو ليذنـةي ياسـا تــةنها يـةو موالحـةزةمان هةيـة، ئـةويش راوَيذكارةكانـة، راوَيــذكارةكان           
ثَيمانواية وةكو وةزارةتةكاني تر لة ضوار راوَيذكار زيـاتر نـةبَيت، رةنطـة ئَيسـتا ثَيويسـيت بـة سـَي راوَيـذكار         

دة ثَيويسيت بة ضوار راوَيذكار هةبَيت، بؤية ئَيمة لةطةَل جـةنابي وةزيـريش   هةبَيت، بةاَلم لةوانةية لة ئاين
قسةمان كردو ئةويش تةئيدي كردين، بةنيسبةت ئةو ئيختيصارةي كة ليذنةي شارةواني كردوويةتي، ئَيمة 

نة، ثشتطرييان دةكةين، بةنيسبةت ئةو شروحاتانةي بةِرَيوةبةرة طشتيةكان و هةندَي دةزطاكاني كة كردوويا
 .زؤر سوثاس

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي طواستنةوةو طةياندن
 :ابراهيم طاهربةِرَيز جةمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِراسيت ئَيمةش لةطةَل ليذنةي ياسايي موتةفيقني لة هةندَيك موالحـةزات، تـةنها زيـاتر لـة رووي صـياغة      
ماددةية ضارةسةر بكرَيت، لةطةَل ئةوةينـة كـة موستةشـارةكان وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة، وةو لـة        كردني ئةو 

ثرؤذة ياساكةدا هاتووة، كة تةنها سَي موستةشارة، سةبارةت بةم ماددةيـة تةسةلسـوالتي، بـا بَلـَيم فةقـةراتي      
ويان بكرَيتــة ذَيــر رةقــةمي بكرَيــت بــة كتــابي و ئــةو موديرياتانــةي هــاتوون هــةر دووبــارة بؤتــةوة، هــةمو  

ويدير كل منها موظف بدرجـة مـدير عـام حاصـل علـى      : املديريات العامة التالية: خامسًا)فةقةرةي ثَينجةم 
، بةمـة ئيكتيفـا بكرَيـت، ئـةوة تةقريبـةن موالحـةزاتي       (شهادة جامعية اولية ومن ذوي اخلـربة واالختصـاص  

 .سةرةكي ئَيمةية، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو
 

 (:بنل)بةِرَيز ا د سليمان عبدار
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة بةِراسيت لةسةر مةسةلةي ضوار موستةشار، يان سَي موستةشار بَيت، ئَيمة لة ليذنة زؤر موناقةشةمان 
نةكرَيت لةو وةزارةتة، لةبةر ئةوةي  كردووة، هةتا هةندَيك را وا بوو كة ئةسَلةن موستةشار يةعين تةعيني

ئةو وةزارةتة وةزارةتَيكي زيارت ميهةنيية، يةعين ئيختيصاصية، خةَلكي ئَيمةش وةكو ثَيشرت ئيشارةمت ثـَي  
كرد، لةو ئيختيصاصة ئَيمة خةَلكمان وةكو بَلَيـي تةجروبـةي كـةمرتة، بؤيـة ئةطـةر وةزارةت دةسـيت كـراوة        

بَينَيت ئيستيفادةي لَي بكات و، بتوانَيت وةكـو موستةشـار ماوةيـةو لـةالي      بَيت لةوةي كة خةَلك لة دةرةوة
بَيت دوايي ئةطةر ئةوةي ثَيويست نةبوو، يةكَيكي تر بَينَيت، بةاَلم دواتر هاتينة سةر ئةوةي وةكو وةزارةت 

ثَيويسـيت  خؤي داواي كردووة كة موستةشاري هةبَيت و زياد نةكرَيت، بةاَلم دةستيشـي كـراوة بَيـت، ئةطـةر     
 .ثَي بوو موستةشار لة دةرةوة بَينَيت، بؤ ئةوةي ئيستيفادةي لَي بكات، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

كَي تَيبيين هةية لةسـةر ئـةو ماددةيـة؟ ناوةكانيـان دةنووسـم، ئـةم بةِرَيزانـةي ناويـان نووسـراوة، بـةِرَيزان           
الر ن، فازل بةشارةتي، حةمة شارةزووري، سةرهةنط فةرةج، جةالل علـي، يـاووز   ناسك تؤفيق، عمر عبد)

، فـةرموو ناسـك   (ا د وةرتي، عبدالقادر بازرطان، رَيبـاز فتـاح، كوَيسـتان حممـد    .خورشيد، بةفرين حسني، د
 .خان

 
 :فيق عبدالكريموبةِرَيز ناسك ت

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةي لي  ــتطريي رةئيةكـ ــن ثشـ ــةرةتا مـ ــة    سـ ــةتي بـ ــة كردوويـ ــتنةي كـ ــةو رَيكخسـ ــةم بـ ــارةواني دةكـ ذنـــةي شـ

بةِرَيوةبةرايةتيةكان، بةس ثَيش ئةوة لةسةر راوَيـذكارةكان، كـة ليذنـةي ياسـايي دةَلَيـت بـا لـة ضـوار زيـاتر          
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نةبَيت، بةِراسيت من هةمان ئةو رةئيةي حـاجي بـنمل هةيـة، مـادام ئةجنومـةني راوَيـذكارامنان هةيـةو لـةم         
ســثؤِرميان كةمــة، مــادام دةستيشــي كراوةيــة بــةهؤي ئــةو ئةجنومةنةيــةوة، مــن ثَيموايــة لــةوة مةجالةشــدا ث

دةضَيت سَييةكةش زؤر بَيت، نةو ئَيمة بَيني سَييةكةش زيـاد بكـةين، ضـونكة ئَيمـة دةَلـَيني زيـاد كـردن و،        
، ئةطةر ثسثؤر بَيت، ئَيمة لةطةَل تةرشيقداين، ثَيويست ناكات كةسَيك بَينني موجةِرةد ئيشي بؤ بدؤزينةوة

ئةو كاتة لة كاتي ثَيويسـتيدا بهَينرَيـت و ثَيويسـت ناكـات لـةوة زيـاتر تـةعيني بكرَيـت، ئةطـةر هـةر دانـرا،            
يةعين دانرا كة سَييةكة هةبَيت، ئةوة لةطةَليدا بنووسرَيت خزمةتي لة دة سـاَل كـةمرت نـةبَيت، ضـونكة بـؤ      

 .ئةوةي بيبةستيتةوة، ناكرَيت لةوة زياتر بَيت
خـاَلَيكي تـر، ئـةو بةِرَيوةبةرايةتيانـة كـة سـةيريان دةكــةيت هيضـي شـوئوني قـانوني تيـا نييـة، يـةعين كــة             
دةخيوَينيتةوة شوئوني قانوني نابينيت لةناو ئةم بةِرَيوةبةرايةتيانة، ئايا سةبةب ضية؟ يـةعين ثَيويسـتيان   

انوني نةبَيت، من ثَيمواية ئةطـةر بكرَيتـة   ثَي نيية، بؤ زانياري هيض وةزارةتَيك نيية ثَيويسيت بة شوئوني ق
بةِرَيوةبةرايةتي طشيت ئةوةي كارطَيِري و داراييةكة ياساييش خبرَيتة ثاَلي، بـؤ ئـةوةي ثَيـوة ديـار بَيـت، كـة       

 .ئةمة بةِرَيوةبةرايةتيةكي هةية شوئوني قانوني تياية، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ؤر سوثاس، بةِرَيز كاو عومةر فةرمووز
 :بةِرَيز عمر عبدالر ن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن هــاوِرام لةطــةَل رةئيةكــةي ليذنــةي ياســايي بــةوة كــة عــةددي موستةشــارةكان لــة ضــوار زيــاتر نــةبَيت،   

يجـةي دةجمـي دوو   هةروةكو لةياسا كؤنةكةشدا هاتووةو، ئةم وةزارةتة نةتيجـةي دةجمـي دوو وةزارةتـة، نةت   
ــك نييــة لــةوةي كــة    ــيض مانيعَي ــودير  ( ال يزيــد عــددهم عــن اربعــة )ياســايةو، ه ــةاَلم بةنيســبةت م ــت، ب بَي

عامةكانةوة، هةروةكو ناسـك خـان باسـي لةسـةر كـرد، مـن هـاوِرام لةسـةر ئـةوةي ئـةم وةزارةتـة، راسـتة لـة              
بةسـةردا هةيـة، بـةاَلم رةبتيشـي بـة       ئةساسدا وةزارةتَيكي فةنييةو ئيشةكاني زياتر شـيت فـةني سـةيتةِرةي   

ــيت بــة       ــةوة هةيــة، رةب ــِراف كردن ــيت بــة ئيش ــةوة هةيــة، رةب ــة تةرميناَلةكان ــة، رةبــيت ب مةتارةكانــةوة هةي
تــةتويرةوة هةيــة، رةبــيت بــة زؤر لــةو مةســائيلة قانونيانــة هةيــة، لةبــةر ئــةوة ثَيويســتة لــة زميــين ئــةو      

ياخود لـة زميـين ئـةو موديريـة عامةيـة كـة ئَيسـتا ئيـدارةو          موديرياتة عامانة، ئةطةر ئيستيحداس بكرَيت،
ماليةية، موديريةتَيكي عامةي ياساييش هةبَيت، لةبةر ئةو طرَيبةستانة، ضـونكة جـائيزة ئـةو طرَيبةسـتانة     
بة بالغي زؤر طةورة هةَلبطرَيت و شروتي ياسايي زؤري تيا بَيت، ثَيويسـتة دائريةيـةكي ياسـايي هـةبَيت لـةم      

 .بؤ ضاو ثَي خشاندنةوة بةو عةقدو طرَيبةستانةي كة لةم وةزارةتة ئةجنام دةدرَين، زؤر سوثاسوةزارةتة 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز كاو فازل فةرموو

 (:بةشارةتي)حممد قادر فاضلبةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سـةرؤكي بـااَلي   : وةزيـر )تـةنها يـةو تَيبينـيم لةسـةر خـاَلي يـةو هةيـة كـة دةَلَيـت           لة مـاددةي سـَييةم مـن   

، هـةر لـةم خاَلـةدا    (وةزارةتةو بةرثرسيشة لة كارةكان و ئاراستة كردني سياسةتةكةي و سةرثةرشيت كردني
اَلتةكاني، باسي ئةوة دةكات كة بةرثرس دةبَيت بة ئةندامَيكي هاوكاري تَييداو، بؤي هةية هةندَيك لة دةسة

من لَيرة مةبةستم ئةم خاَلةية كة تةنها شةخصي وةزير بةرثرس كـراوة لـة كارةكـاني وةزارةت، ضـونكة لـة      
هةمان خاَلدا دةَلَيت وةزير بؤي هةية هةندَيك لة دةسةاَلتةكانيشي بداتة كةسَيك، يان ضةند كةسـَيك لـةناو   

ريةتي خبرَيتة سةر دةسـتةي وةزارةتـيش، ضـونكة    ئةو وةزارةتة، بؤية بة بِرواي من دةبَيت ئاسيت بةرثرسيا
كاتي وا هةية لـةكاتي سـةفةر كـردن ثـازدة رؤذ، بيسـت رؤذ وةزيـر نييـة لـةناو وةزارةتةكـةي، بؤيـة دةبَيـت            
ــةو       ــت بــؤ جــَي بــةجَي كردنــي ئومــوري ئ كةســي تــر هــةبَيت ئاســيت بةرثرســياريةتيةكةي لــة ئةســتؤ دابَي

 .وةزارةتةو، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ن بايز اعاعي ارسن.بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز كاو حةمة فةرموو

 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد ا د علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سةرةتا دةستخؤشي لة راثؤرتي هـةردوو ليذنـة دةكـةم، بـةاَلم مـن تـةنها تَيبينـيم لةسـةر خـاَلي دوو لـة           

َيوةبةرايـةتي ثؤسـتةو طةيانـدن، ديـارة ئـةم وةزارةتـة لـة ئـةجنامي لَيـك دانـي دوو           بةِرَيوةبةرايةتيةكان، بةِر
وةزارةت دروست بووة، بةوةي كة من شارةزاييم هةيةو جةنابي وةزيريش ئاطادارة زؤربةي مونتةسيبةكاني 
ئـــةو وةزارةتـــة عايـــدي مةعهـــةدَيكن لـــة مةعهـــةدَيك دةرضـــوون مةعهـــدي ئيتيصـــاالت وبةريـــد، كـــة دوو 

صاتي جياوازة، بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم دوو بةِرَيوةبةرايةتي طشـيت بَيـت، بةِرَيوةبةرايـةتي    ئيختيصا
طشيت ثؤستةو بةِرَيوةبةرايةتي طشيت تـةكنيكي، كـة سةرثةرشـيت طةيانـدن دةكـات، ئَيسـتا لـة وةزارةتةكـةدا         

 :هةية، لةبةر ئةم خااَلنةي خوارةوة
ن طةيانـدن سةرثةرشـيت دةكـات، ئَيسـتاش بـةداالت هةيـة لـة قـةزاو         بةِرَيوةبةرايةتي طشيت تـةكنيكي، يـا   -1

ناحيةكان مةربوتة بة وةزارةتةوة، بة كةرتي تايبةت و تا ئَيستا بةِرَيوةبةرايةتي طةياندن، يان تةكنيكي لـة  
وةزارةت سةرثةرشيت دةكات، بـؤ ثَيداويسـتيةكاني، يـان بـؤ نوقصـاني ئـةو شـتانة دةضـَيتة بةِرَيوةبةرايـةتي          

 . تةكنيكي، موهندسَيك سةرثةرشيت دةكات، كة شارةزا لةو بوارةطشيت
بةشي مايكؤف هةية لة وةزارةت، كة ئةركي طةيانـدني ئيتيصـاالتة لـة نَيـوان موحافـةزةكاني حكومـةتي        -2

هــةرَيمي كوردســتان، كــة ئــةوة بةشــَيكة لــة طةيانــدن، كــة جــاران وةزارةتــي طةيانــدن بــوو، ئَيســتا بــووة بــة   
 .تنةوةو طةياندن، ئةوةش بةِرَيوةبةرايةتي طشيت تةكنيكي سةرثةرشيت دةكاتوةزارةتي طواس

بةِرَيوةبةرايـةتي طشــيت تــةكنيكي، يــان طةيانــدن لــة وةزارةتــي طةيانــدني جــاران، وةزارةتــي طواســتنةوةو   -3
ي طةياندني ئَيستا سةرثةرشيت زؤربةي ئـةو عةقدانـة دةكـات كـة لةطـةَل كؤمثانياكانـدا، بةسـَي كؤمثانياكـان        
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طةياندن شارةزايي زياتر بَيـت، بؤيـة مـن ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم، لةبـةر ئـةوةي دوو وةزارةتـةو لَيكـدراوةو           
لةوانةية بؤ تةرشيق بَيت، ئةو ئيختيصاصة دوو ئيختيصاصي جياواز بن، ثؤستةو طةياندن، ثَيشنياري ئةوة 

 .نةي كة باسم كرد، سوثاستان دةكةمدةكةم بةِرَيوةبةرايةتي طشيت تةكنيكي زياد بكرَيت، لةبةر ئةو هؤيا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز كاو سةرهةنط فةرموو

 :بةِرَيز سةرهةنط فرج حممد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةنداماني بةِرَيز

ــت بة         ــَييةم البربَي ــاددةي س ــة م ــَي ل ــةي س ــة بِرط ــةوةم ك ــةَل ئ ــن لةط ــة     م ــدي ب ــة ثةيوةن ــةوةي ك ــيت، ئ ِراس
موستةشارةكانةوة هةية، من بةِراسيت ئةو رةقةمةم لةال نيية ئةطةر يةكَيك لة برادةرةكاني ليذنـةي دارايـي   
لةالي بَيت، نازامن ئَيمة عةدةدَيكي زؤر لة كوردستان موستةشـارمان هةيـة، بةِراسـيت ئيزافـة كردنـي زيـاتر،       

م كردنــةوةي ئيزافــة كردنــي، ثَيموايــة عيبَيكــي مــالي طــةورة لةســةر ئَيمــة دةبَيــت ئــيش بكــةين لةســةر كــة
بودجــةي طشــيت هــةرَيم دروســت دةكــات، بؤيــة دةبَيــت لَيــرةوة ئَيمــة ئــةم هــةنطاوة بنــَيني، ئةمــة لةاليــةو، 
لةاليةكي ترةوة ئةم وةزارةتة، ئَيمة زؤربـةي وةزارةتـةكان موتـةفيق بـووين لةسـةر ئـةوةي كـة وةزارةتَيكـي         

ــةو    حةساســةو مــة ــيت ئَيمــةش ل ــةلؤجيا، بةِراس ــةكاني تةكن ــة مةجال ــةو، زؤر ل ــي تَيداي جالي زؤر وردو عيلم
ــترياح        ــرةش ئيق ــةو، لَي ــة ليذن ــيَن ل ــرد دوَي ــترياحم ك ــن ئيق ــة، م ــارةزامان نيي ــثؤرو ش ــةَلكي ثس مةجاالنــة خ

ضـواردا   لـة بِرطـةي  / دةكةمةوة جـارَيكي تـر بـؤ ئةنـداماني بـةِرَيزي ثةرلـةمان، كـة وةكـو لـة مـاددةي ضـوار           
هاتووة، كة وةزير بؤي هةية خةَلك بَينَيت لة دةرةوة بؤ هةر مةسـةلةيةو كـة بـة طرنطـي بزانَيـت ثـرس و       
راوَيذي ثَي بكات، من ثَيم باشة ئةم مةوزوعة جَي بهَيَلني و، بةِراسيت خةَلك دانةنَيني بة تـةعني، وةزارةت،  

لـةكاني ئةنتـةرنَيت، لـة مـةجالي سةرثةرشـيت      وةزير سةالحيةتي ئةوةي هةبَيت كة خةَلكي ثسثؤر لة مةجا
كردن و ئيدارة داني مةتار، يان هةر شتَيكي تر لةو بابةتة، يان لة مةجالي ترام واي و هَيَلي ئاسن خةَلك لة 
دةرةوة بَينَيت و ئيستيشارةي ثَي بكات بة عةقدَيك، كة مودةي عةقدةكةي كؤتـايي ثـَي هـات، دةتوانَيـت واز     

 .بَينَيت، ئةمة ثَيشنيازي يةكةمة لة خزمةتطوزاريةكةي
ثَيشنيازي دووةمم بةِراسيت ئةوةية كة لة بِري دروست كردني فةرمانطةيةكي ياسـايي، مـن ثَيشـنياز دةكـةم     
كة بةِرَيوةبةرايةتي تةكنةلؤجيا زانياري ئةوةي سةر بة ئةجنومةني وةزيرانـة خبرَيتـة سـةر ئـةم وةزارةتـة،      

ر لة يةكـةوة نزيكـةو هـيض زةروورةتَيـك نييـة بـة بـِرواي مـن كـة ئـةو           بة حوكمي ئةوةي كة ئيشةكانيان زؤ
بةِرَيوةبةرايةتية سةر بة ئةجنومـةني وةزيـران بَيـت، ضـونكة وةزارةتـي موختـةث، وةزارةتـي طواسـتنةوةو         
طةياندنة، برادةرانيش باسي فةرمانطةي ياساييان كرد، فةرمانطةي ياسايي لة ماددةي حةوتدا باسي عةقـدو  

للوزير ابرام االتفاقيات وتوقيع العقود مـع الشـركات   )ا، لة ماددةي حةوت دةَلَيت وةزير بؤي هةية ئةوانة كر
، ديـــارة دواي (وا هـــات االجنبيـــة يف جمـــال اختصاصـــات الـــوزارة بعـــد استحصـــال موافقـــة جملـــس الـــوزراء 
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َيـت فةرمانطةيـةو   وةرطرتنةكةي ئةوة بة فلتةري ياسـايي ئةجنومـةني وةزيرانـدا تـَي دةثـةِرَيت، بؤيـة دةكر      
 .هةبَيت سةر بة فةرمانطةي ياسايي بَيت، سةر بة بةِرَيوةبةرايةتي بةِرَيوةبردن و دارايي بَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز كاو جةالل فةرموو

 :بةِرَيز جنل علي عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن موالحةزةيةكم لةسةر نووسيين عةرةبيةكـةي ليذنـةي شـارةواني هةيـة، كـة موديريـةي عامـة رةصـدي         م

زيلزالي ئةنوائي جةويةكـةيان نةنووسـيوة، ئـةوة زةروورة، موالحةزةيـةكي تـرم لةسـةر موديريـةي عامـةي         
ــرام واي و ئةوا          ــدي و ت ــيكةيةكي حةدي ــيت س ــةِري، بةِراس ــةقلي ب ــت ن ــة طوت ــة، ك ــةِري هةي ــةقلي ب نــةش ن

دةطرَيتةوة، ضونكة من ثَيمواية ئةو هَيَلي ئاسن و ترام واية هةر ضةندة لة ثنندا هةيةو ئيشي بؤ دةكرَيت، 
بةاَلم خؤزطةو تةمةنياتة هةر موديرية عامةي نـةقلي بـةِري دابنـدرَيت شـتَيكي باشـرتة، مـن بـؤ مةسـةلةي         

ن دائريةي عامةي ديوان بةشـي ياسـاي هةيـةو،    دائريةي قانوني بةوةي كة سااَلنَيكي زؤرة لة وةزيفةم، دائيمة
عايدي مـودير عامـة، لةبـةر ئـةوة شـتَيكي يـةعين تةحصـي          يلة موديريةتي عامةي موحافةزة بةشي ياسا

 .حاصلة، ئةطةر بَلَييت، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز كاو ياووز فةرموو

 :عثمانَيز ياووز خورشيد بةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةكَيكيان    ــةزةم هةيــة، ي ــةم ماددةيــة تــةنها دوو موالح ــن ل ــارةي   / م ــة ذم ــةبارةت ب ــَيية س ــةي س ــةر بِرط لةس

راوَيذكارةكان، ثشتطريي لة راي ليذنةي ياسايي دةكةم، كة وةكو وةزارةتةكاني تر ئةوانيش لة ضوار راوَيذكار 
 .زياتر نةبَيت

بارةت بـة بةِرَيوةبـةرة طشـتيةكان، مـن ثـَيم باشـة سـةنةواتي خدمـة ديـاري بكرَيـت، يـةعين بـة اليــةني             سـة 
كةمةوة ئةو بةِرَيزانةي كة دةبنة بةِرَيوةبةري طشيت لة دة ساَل كةمرت خزمةتيان نةبَيت، بةتايبةتي يةعين 

زؤر زةروورة، دةبَيـت لـة دة سـاَل    ئةواني ديكة بةِرَيوةبـةرة طشـتيةكان نـةكرَيت، بةِرَيوةبـةري طشـيت ديـوان       
خزمةتي كةمرت نةبَيت، ضـونكة ئـةو ثؤسـتة جـةنابي وةزيـر، ئـةو وةزيـرةي كـة دَيـنت لـةوَي دةسـت بـةكار             
دةبَيت، دةتوانَيت لةطةَل خؤي بةِرَيوةبةري طشيت ديوان بَينَيت، بؤية ثَيم باشة بةاليةني كةمةوة لة كؤتايي 

 .ني كةمةوة دة ساَل خزمةتي هةبَيت و، زؤر سوثاسبِرطةكة ئةوة ئيزافة بكرَيت بةالية
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز بةفرين خان فةرموو

 :بةِرَيز بةفرين حسني خةليفة
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
و  7و 2و   5)ن لة لَيكداني خاَلةكاني وَيِراي ثشتطريي لة ثَيشنياري ليذنةي شارةواني و طواستنةوةو طةياند

و كؤكردنةوةي لة ذَير يةو ثَيناسةدا، لة هةمان كاتدا كة نووسراوة خاوةن ثسثؤري بن، ديارة ئةوة ( 9و  8
ئاشناية، بةاَلم باشرت واية سااَلني خزمةتةكـةي ديـاري بكرَيـت، هةرضـةندة كـة طـوترا ثسـثؤري بَيـت، ديـارة          

ضةند بَيت؟ جطة لةوةش ئةوةي كة من بةدي دةكةم لة بةِرَيوةبةرايةتيـةكان و  ئةوة ساَلي خزمةتي دةبَيت 
فةرمانطةكان، وةكو بةِرَيزاني ثَيشةوة ئاماذةيان ثَي كرد، هيض فةرمانطةيةكي ياسايي، يان كاروبـاري ياسـايي   

ــةو،       ــت، فةرمانطةي ــرد بَي ــند ك ــان ثةس ــةر وةزارةتَيكم ــاي ه ــة ياس ــدا ئَيم ــةمان كات ــة ه ــةم، ل ــةدي ناك ــان  ب ي
بةِرَيوةبةرايةتيةكمان بؤ كاروبـاري ياسـايي دانـاوة، بؤيـة بـؤ ياسـاي ئـةم وةزارةتـةش بـة طرنطـي دةزامن كـة            

 .فةرمانطةي كاروباري ياسايي هةبَيت، زؤر سوثاس
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر ئة ةد فةرموو

 (:وةرتي)د ابراهيم عليا .بةِرَيز د 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
طرَيدراوي / سةبارةت بة ماددةي سَييةم، ثَيكهاتةكاني وةزارةت، لة خاَلي دووةم نووسراوة نووسينطةي وةزير

، يـةعين طرَيـدراو مانـاي ئريتيبـات     (يـرتب  بـالوزير  )وةزير دةبَيت، من ثَيموايـة لـة عةرةبيةكـة نووسـراوة     
ةســت دةبَيــت بــة وةزيــرةوة، يــان ثةيوةنــدي بــة وةزيــرةوة دةبَيــت، نــةو طرَيــدراوي وةزيــر ناطةيــةنَي، ثةيو

يةعين ثةيوةست ( يرتب )دةبَيت، طرَيدراو لة زماني عةرةبي بؤ عةقد دةبينم ئينعيقادة، يان عةقد، بةاَلم 
راوة طرَيـدراوي  دةبَيت بةوة، هةروةها بة هةمان شَيوة لة دةزطاي فِرؤكةخانـةي مـةدةني لـة هةرَيمـدا نووسـ     

 .وةزير دةبَيت، يةعين ثةيوةست دةبَيت بة وةزيرةوة، ئةمة وةكو اليةني زمانةواني
سةبارةت بة راوَيذكارةكان، ذمارةيان لة ضوار زياتر نةبَيت، تةبعةن نووسـراوة ضـوار زيـاتر نـةبَيت، يـةعين      

ةبَيت، بةاَلم زياتر نةبَيت، يةعين مةرج نيية ضوار راوَيذكاري هةبَيت، دةكرَيت دوواني هةبَيت، يان يةكي ه
 .حةددي ئةعنيةكةي دانراوة كة لةوة زياتر نةبَيت

نازامن لَيرة ئةطةر مةبةست لة ثَيكهاتةي وةزارةتة، ثَيكهاتةكان نووسراوة وةكو بـةش، ئايـا راوَيـذكاران لَيـرة     
دةبَيتة ثَيكهاتـة؟  ( ارونا ستش)وةكو بةش حيسابة؟ يةعين شوعبةي راوَيذكاران هةية، ياخود ضؤن يةكسةر 

من تةئيدي ليذنةي ياسايي دةكةم كة لة ضوار راوَيذكار زياتر نةبَيت، ئةوة ئَيمة راثؤرمتان بةرز كردؤتةوة، 
بــةس مةبةســتم لَيــرة لــة راوَيــذكاران وةكــو ثَيكهاتةيــةو لــة ثَيكهاتــةي وةزارةت حيســاب كــراوة، ئايــا ئةمــة  

ة ثَيكهاتةيــةكي وةزارةت، يــان ئــةوةتا ضــؤن دةبَيــت بةشــَيك لــة  شــوعبةيةكة لــةناو وةزارةت؟ بؤيــة نــاونراو
وةزارةت حيساب بَيت؟ ضونكة ئةواني تر بةِرَيوةبةرايةتيةنة، يان دةزطانة، يان نووسينطةي وةزيرة، ئةوانـة  
هةموو ثَيكهاتةن، يةعين بةشن لةناو وةزارةتدا، بةاَلم ئةطةر شوعبةيةو هةبَيت، يـان ثَيكهاتةيـةو هـةبَيت    
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او وةزارةت هةبَيت، كة ئةمة شوعبةي موستةشارةكانة، يان بةشَيكة، بةِرَيوةبةرايةتيةكة موستةشـارةكان  لةن
 .لةوَي كؤ دةبنةوةو ئةو كاتة بةو شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة

سةبارةت بة بةِرَيوةبةري طشيت ديوان، من ثَيموايـة لَيـرة نوقصـانيةو هةيـة، ثَيويسـتة بةِرَيوةبـةري طشـيت        
لةناو ثَيكهاتةي وةزارةتدا بووني هةبَيت، بؤ ئةوةي دوايَي هةم ببَيتة ئةنـدامَيكيش لـة مةجليسـي    ديوانيش 

 .وةزارةت كة لة ماددةي ضواردا دَيت
سةبارةت بة كورت كردنـةوةي كـة ليذنـةي شـارةواني و طواسـتنةوةو طةيانـدن ثَيشـنياريان كـردووة، منـيش          

، وةكو ئةوةي كة خؤشيان ثَيشنياريان كردووة (ثَينجةم)ت ثشتيواني لةو كورت كردنةوةية دةكةم، بنووسرَي
بةِرَيوةبةرايـةتي طشـيت، بـةاَلم داِرشـتنةكةي بـةم شـَيوةية بَيـت،        / لة ذمارةوة بَيتة نووسني، دةبَيتة ثَينجةم

بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكاني خوارةوة، كة هةر يةكةي فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبـةري طشـيت بـةِرَيوةي    
ةبــات، كــة بِروانامــةي بــةرايي زانكــؤي بةدةســت هَينــا بَيــت، لةوانــةي خــاوةن شــارةزايي و ثســثؤرين، زؤر    د

 .سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز كاو عبدالقادر بازرطان فةرموو

 :بةِرَيز عبدالقادر اكرام مجي 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســةبارةت بــة مــاددةي ســَي كــة ثَيكهاتةكــةي وةزارةتــة، دوو ئيقــترياحم هةيــة، ئــةويش بــؤ ئيزافــة كردنــة،   

 (.املديرية العامة للشكاوي/ )ثَيشنيار دةكةم كة دوو موديرية هةبَيت، يةكةميان/ ئيقترياحي يةكةميان
تةعريفةكةشـي وابَيـت   ( للشـكاوي املديرية العامة )، يةعين مةسةلةن (املديرية العامة لالعالم/ )دووةميشيان

يديره مدير من محلة الشهادة ا امعية االولية يف االقل تتوىل عرض شكاوي املواطنني على ا هات املختصـة  )
 (.يف الوزارة ومتابعة الرد عليها اضافة اىل تنظيم مقابالت السيد الوزير بالتنسيق مع مكتب السيد الوزير

يديره مدير مـن محلـة الشـهادة ا امعيـة االوليـة يف االقـل يعاونـه عـدد مـن           /املديرية العامة لالعالم/ )دوو
، (واصدار النشـرات واملطبوعـات   االعالميةاملوظفني يتوىل التعريف بأهداف الوزارة وانشطتها واجنازاتها بسائر 

 .زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كتؤر رَيباز فةرمووزؤر سوثاس، بةِرَيز د

 :بةِرَيز رَيباز فتاح حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ئةركةكاني وةزارةت موناقةشةي زؤر لةسةر ئةوة كـرا، كـة ئايـا ئيشـي تةكنـةلؤجياي زانيـاري كـاري ئـةم         

ارةتة، لةبـةر  وةزارةتةية، ياخود نا؟ بةاَلم لة كؤتاييدا بِريار درا كة تةكنةلؤجياي زانياريش بةشَيكة لةو وةز
ئةوة ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان دةزطايةكيش تةكنةلؤجياي زانياري هةيـة، مـن ثَيموايـة ئـةوة كَيشـةيةو      
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ــةي وةزارةتةكــة دةزطــاي           ــرتة لــة ثَيكهات ــةر ئــةوةي باش ــت دةكــات، لةب ــةنَيوان وةزارةت و دةزطاكــة دروس ل
ني تةنسيق لةنَيوانيان، ئةو تَيكةاَلويةش تةكنةلؤجياي زانياريش هةبَيت، بؤ ئةوةي هةم ببَيتة دروست بوو

لةناوياندا دروست نابَيت و، دةزطاكـةش ثَيموايـة لـة كـاتي تةصـديق كردنـي بودجـة كَيشـةيان لةسـةر ئـةوة           
هةبوو، كة نةتوانراوة بودجةي ثَيويستيان بؤ دابنرَيت، لةبـةر ئـةوةي كةسـَيك نييـة بـةرطرييان لـَي بكـات،        

 .ة سةر وةزارةت بؤ ئةوانيش باشرت دةبَيتبةاَلم ثَيمواية ئةطةر خبرَيت
سةبارةت بة راوَيذكاران، من ثَيمواية بؤ وةزارةت خؤي كَيشةية لةوةي كة تةحديد بكرَيت لة سَي راوَيـذكار،  
ئةطةر بؤ وةزارةتَيكي ديكة راوَيذكار لةبةر ئةوةي وةزارةتةكة تةحديدة بة كاروبـارَيكي تايبـةت، مةسـةلةن    

يت، ئةطـةر موستةشـارةكة لـةبواري تةندروسـيت شـارةزا بَيـت كَيشـة نييـة، تـا كؤتـايي           بؤ وةزارةتي تةندروس
كابينةكة ئةو كةسة موستةشاري وةزارةتةكـة بَيـت، بـةاَلم ئـةم وةزارةتـة كؤمـةَلَيك بابـةتي جيـاواز لـةخؤي          

لةبةر ئـةوة  دةطرَيت، يةعين ئةم سَي موستةشارة، لة ض بوارَيك ئةم سَي موستةشارة ئةم وةزارةتة دةطرَيت؟ 
من وا تةسةور دةكةم كاو سةرهةنطيش ثَيشرت باسـي كـرد بةعةقـد بَيـت باشـرتة، لةبـةر ئـةوةي كـة بـواري          
جياواز هةبوو، لة هةر يةكَيك لةو بوارة ثَيويستت بة راوَيذكارة، ئةطةر تةنها سَي كةس تةحديـد بكرَيـت و،   

ةي لة بوارةكاني ديكة ضـؤن كَيشـةكة ضارةسـةر    ئةو سَي كةسة شارةزاييان لة بوارَيكي دياري كراو هةبَيت، ئ
دةكرَيت؟ لةبةر ئةوة ئةطةر بة عةقد كردن بَيت لةطةَل كةساني ثسثؤر، تةسةور دةكةم باشـرت بَيـت لـةوةي    

 .كة تةحديد بكرَيت تةنها ضةند كةسَيك بكرَين بة موستةشاري وةزارةت
رَيمدا طرَيدراوي وةزير بَيت، نـازامن جيـاوازي   لة بِرطةي ضوارةم دةَلَيت دةزطاي فِرؤكةخانةي مةدةني لة هة

هةيــة لــةنَيوان ئــةوةي طرَيــدراوي وةزيــر بَيــت، يــاخود طرَيــدراوي وةزارةت بَيــت، لــةوة تــَي نةطةيشــتم كــة   
 .جياوازي لةنَيوان ئةو دوو قسةية هةية؟ ياخود هةر يةو بابةتة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
راوَيذكاران، منيش هةمان رةئي هاوِرَييـامن كـاو رَيبـازو كـاو سـةرهةنط هةيـةو       / سةبارةت بة خاَلي سَييةم

 .ثشتطريي بؤضوونةكةيان دةكةم
ن رةئي دكتؤر رَيبازم هةية، ثَيويستة طرَيـدراوي وةزارةت بَيـت، بـؤ    منيش هةما/ سةبارةت بة خاَلي ضوارةم

 وةزير؟
بؤ بةِرَيوةبةرة طشتيةكان، من ثَيمواية خاَلي هةشت و نؤ زيـادة، سـَي بةِرَيوةبـةري ثَيـنج و شـةش و حـةوت       

بنــةماي كافيــة بــؤ ئــةم وةزارةتــة، ئــةم ذمــارة زؤرةي راوَيــذكارو بةِرَيوةبــةري طشــيت، بةِراســيت ثَيضــةوانةي  
 .تةرشيق كردني حكومةتة
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ئاخري خاَلم، ثشتطريي هاوِرَيم كاو ياووز دةكـةم، كـة ثَيويسـتة سـااَلني خزمـةت بـؤ بةِرَيوةبـةرة طشـتيةكان         
دةست نيشان بكرَيت، من دةزامن كـة ليذنـةي ياسـايي وةاَلمـم دةدةنـةوة، دةَلـَين ئةمـة ثـةيِرةوَيك هةيـة لـة           

خــؤي دةبَيــت دة ســاَلي هــةبَيت، بــةاَلم هــةموومان دةزانــني كــة  حكومــةت هةرضــي دةبَيــت بــة مــودير عــام  
ضــةندين راوَيــذكارو بةِرَيوةبــةري طشــيت هةيــة دواي ئــةو ثــةيِرةوةي كــة ئةجنومــةني وةزيــرانيش داينــاوة    
دامةزرَيندراون و سااَلني خزمةتيان زؤر كةمرتة لةو دة سـاَلة، بؤيـة ثَيويسـتة لَيـرة سـااَلني خزمـةت ديـاري        

وو لة ياساكاني تريش دةست نيشاني بكةين، بؤ ئةوةي رَي بطرين لةوة كة كةسـانَيك دامبـةزرَين   بكرَيت، دةب
ساَلَيك، يان دوو ساَل خزمةتيان هةية دةكرَين بة راوَيذكارو بـة بةِرَيوةبـةري طشـيت و دةبـن بـة بـار بةسـةر        

 .بودجةي هةرَيمةوة، سوثاس
 :ةرلةمانجَيطري سةرؤكي ث/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئةوةي ثةيوةندي بة ليذنةي ياساييةوة هةية، موالحةزمتان بةم شَيوةية

سةبارةت بة راوَيذكارةكان، سَي بَيت، يان ضوار بَيـت، ئةمـة بـؤ بـةِرَيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان دةطةِرَيتـةوة،        
ست نيشـان كردنـي خزمـةتي راوَيـذكارةكان، يـاخود مـودير عامـةكان، بةِراسـيت سـتانداردَيك هةيـة           بةاَلم دة

لةسةري رؤيشتووين هةتا ئَيستا، كة خزمةتي لة دة ساَل كةمرت نـةبَيت و ثـةيِرةو كـراوة، سـةرةِراي ئـةوةش      
ياسـاي ئةجنومـةني   مـان دةركـرد، كـة    2111ي سـاَلي  (7)ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان ياساي راذةي ذمـارة  

طشيت راذة لة هةرَيمي كوردستاني عَيراقـة، كـة ئةمـة مـودير عامـةكانيش دةطرَيتـةوةو، رةنطـة ثَيشـرِبكَيش         
بكرَيت لةنَيوان ئةو كةسانةي كة داوايان كردووة بة بة مودير عام، ئـةم ياسـاية ضـووة بـواري جـَي بـةجَي       

 .كردن
ن، موديريـة عامـةي شـوئوني قـانوني، ئَيمـة ثَيمانوايـة       بةنيسبةت ئةوةي كة موديرية عامةيةو زيـاد بكـةي  

خؤي ثَينج موديرية عامةيةو دووي مةتاريشي دَيتة سةر دةبَيتة حةوت، زياد كردني موديرية عامة واريـد  
نيية، ئيمكان هةية ئَيمة لة ماددةي شةش دةسةاَلمتان داوةتة وةزير كة ئيستيحداسي شوعبةو موديريـات و  

ن هةيــة موديريــةي شــوئوني قــانوني ببَيتــة موديريــةتَيك لــة زميــين شــوئوني ماليــةو ئةقســام بكــات، ئيمكــا
 .شوئوني ئيداري

بةنيسبةت شةكاوي و ئيعنم، ئيمكان هةية وةزير موديريات دروست بكـات، ض موديريـةي شـةكاوي بَيـت، ض     
 .موديريةي ئيعنم بَيت بةو وةزعةو بةو دةسةاَلتةي كة ثَييدراوة

ياي زانياري، ئَيمة ثَيمان باشة جةنابي وةزيـر ئـةو تةوزحيـةمان بـداتَي، ضـونكة ئـةوة       بةنيسبةت تةكنةلؤج
 .مةسائيلي فةنيية



 347 

بةنيسبةت رةبيت موئةسةسةي مةتار بة وةزير، تةبيعي رةئيسي موئةسةسة دةرةجةي وةزيرة، بؤية رةبـيت  
قانوني وةزارةت  ووة لة زميينوةزير كراوة، تةوجيهات لة وةزير وةردةطرَيت، ئَيمة تةعريفي وةزيرميان كرد

و، وةزير موباشةرةتةن مايف ئةوةي هةية كة سةرثةرشيت ئةم دةزطاية بكات، كة هةموو دةزطاكـاني خـؤي و،   
ئةم دةزطايةش بيزات، بةاَلم لةبةر ئةوةي دةرةجةكةي وةكي  وةزيرة، ئَيمة رةبـيت وةزيرمـان كـردووة، خـؤ     

 .رةبيت مودير عامَيكي ناكةين، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي شارةواني
 :ابراهيم طاهربةِرَيز جةمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
الشـؤون  )تةنها دوو، سَي خاَل تةوزيح دةكـةم، مـةوزوعي بـا بَلـَيني موديريـةكي تـر ئيزافـة بكرَيـت بـةناوي          

الشــؤون االداريــة واملاليــة )ذنــةي ياســايي دةتــوانني ئَيمــة  بيكةينــة ، ئــةوة موتــةفيقني لةطــةَل لي(القانونيــة
 .لَيرة دةتوانني بَلَيني( والقانونية

، ئةطةر ئَيمة بَيني باسي ئةو بابةتة بكةين لة (مؤسسات املطارات املدنية)خاَلي تر ئةوةية، لة خاَلي ضوارةم 
بوجـب هـذا القـانون مؤسسـة بأسـم  مؤسسـة        تؤسس)لة بِرطةي ضوارةم دةَلَيت ( مؤسسات املطارات)قانوني 

، يـةعين ئـةوة تةحصـي  حاصـلة، كـة ثـَيش       (العـراق وتـرتب  بـالوزارة    –املطارات املدنية القليم كوردسـتان  
ئَيستا ئةوة رةبت كراوة بة وةزارةت، بةاَلم دةمَينَيت ضي؟ دةمَينَيت طرنطي ئةو شةخصة، وةو هاوِرَيم كاو 

مـة بـة دةرةجـةي وةزيـرة، بؤيـة ثَيويسـتة لةطـةَل وةزيـر تةنسـيقي هـةبَيت،           شَيروان تةوزحيي كـرد، كـة ئة  
 .ضونكة ئَيمة دةزانني مةتارات ئيشيان ضةندة؟ لةبةر ئةوة

خـاَلي تــر، موستةشــارين، مــةوزوعي ئيستيشــارة هـةموومان دةزانــني ئيستيشــارة ئــةوةي ئــةم ســةالحيةتةي   
رة دةكـات، يـةعين مـةرج نييـة ئـةو ئيستيشـارةية       هةبَينت، تةنها حةقي مةشهورة هةية، تةقـدميي ئيستيشـا  

ثةيِرةو بكات، يانيش رةفز بكات، ئةمة بةثَيي قةناعةتي وةزير دةمَينَيـت و ئـةو بابةتـةي كـة ئيشـارةي لـَي       
، ئـةو كاتـة جـةنابي    (...............للوزير استحداث او دمج او اقسام)وةرطرتووة، وةكو ماددةي تر هاتووة، كة 

، ئةطــةر هــاتو ثَيويســيت ثــَي بــوو موستةشــار زيــاد بكــات، يــان قســمَيكي تــر زيــاد بكــاتن     وةزيــر دةتــوانَينت
وةحدةيةكي تر زياد بكات، كةم بكات، لةوانةيـة لـةبواري كةوتنـة جـَي بـةجَي كـردن ئـةم هةيكةليةتـة خـؤ          

عين بةردةوام نابَيت، هةيكةليةتي هةر موئةسةسةيةو مةبدةئَيكي هةية لـة تـةنزيم و لـة هةيكةليـةت، يـة     
جار بة جار بـةدوا دابضـَينت و موتابةعـةي بكـات وتـةكيو بكـات لةطـةَل ئـةو موسـتةجداتانة، ئَيمـة دوَيـيَن            
لةطةَل جةنابي وةزير قسةمان كرد، كة ئةوة بوو رةئي بـرادةران لةطـةَل جـةنابي وةزيـرو مـوديري مـةتاري       

ةوةش بؤ ثةرلـةمان بـةجَي دةهـَيَلني،    هةولَير قةناعةتيان ئةوة بوو، كة تةنها ئَيستا سَي موستةشار بةسة، ئ
 .رةئيةو هةية دةَلَيت سَي، رةئيةكي تر هةية دةَلَيت ضوار، ئةمة ثةرلةمان يةكني دةكاتةوة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د
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 .نوقتةي نيزامية، فةرموو سؤزان خان
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر
/ مؤسسـة املطـارات املدنيـة القلـيم كوردسـتان     / البـاب الثـاني  )لـة   2118ي سـاَلي  (18)بةثَيي ياسـاي ذمـارة   

، زؤر روون و ئاشـكراية، يـةعين بـا ئَيمـة نـةَلَيني تةحصـي  حاصـلة،        (املادة الرابعـة / التأسيس/ الفصل االول
هذا القانون مؤسسة بأسم مؤسسة املطارات املدنيـة  تؤسس بوجب )خؤي زؤر روون و ئاشكرا هاتووة، دةَلَيت 

العراق وترتب  بالوزارة وتتمتع بالشخصية املعنوية واستقالل اداري وفين وهلـا ميزانيـة    –القليم كوردستان 
، دةرةجـة خاصـة خؤمـان بـاش دةزانـني      (خاصة تورد ضمن ميزانية الوزارة ويرأسها موظـف بدرجـة خاصـة   

حاصل على شهادة جامعية اوليـة ولـه خـربة يف هـذا اجملـال يـتم تعينـه مـن قبـل          )يةعين وةزير دةطرَيتةوة، 
، كةواتـة  (جملس الوزراء كما تقوم بتعيني معاون رئيس املؤسسة واملدراء العامني بناءًا على توصية من الوزير

، لةبـةر ئـةوةي كـة دةرةجـة خاصـةية خؤشـي، دةرةجـة خاصـة روتبـةي          (بـالوزير )، نـةو  (ترتب  بالوزارة)
 .وةزيرة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .جةنابي وةزير 
 :وةزيري طواستنةوةو طةياندن/ بةِرَيز انور جةبةلي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيبةسـتة،  ئةوة بةنيسبةت راوَيذكاران، بةِراسيت خؤي ئَيمة تا ئَيستا سَي راوَيذكارمان هةية، يـةكَيكيان بـة طر  

يةعين ئةطةر وةو ثَيشنياريان كرد لة ضوار راوَيذكار زيـاتر نـةبَيت، شـةرت نييـة ئَيمـة ضـوار راوَيـذكارمان        
هةبَيت زؤر باشـة، راوَيـذكار وةو بـرادةران ثرسـيان، راوَيـذكار بةشـَيك نـني، يـةعين سـةر بـة نووسـينطةن،            

لةطةَل نووسينطة، هةروةها بةِرَيوةبةرايـةتي  يةعين ئةوان سةر بة وةزيرن لة زميين هةيكةلي نووسينطةية، 
طرَيبةســتةكان بــة فــةرماني ئةجنومــةني وةزيــران دامــةزراوة لــة هــةموو وةزارةتــةكان، بةِرَيوةبةرايةتيــةكي  
طرَيبةستمان هةيةو، بةشـي ياسـامشان هةيـة لـةوةزارةت، كـة سـةر بـة نووسـينطةية، يـةعين ثَيويسـت بـةوة            

 .سايي دابنرَيتناكات بةِرَيوةبةرايةتي طشيت يا
ــارة           ــةي وةزارةت ذم ــة ثَيكهات ــةويش ل ــة، ئ ــة كورديةك ــاتووة ل ــي ه ــَيني ئيمنئ ــا بَل ــةي ب ــدَيك هةَل ( 8)هةن

بةِرَيوةبةرايةتي طشيت طواستنةوةي زةمـيين و هَيَلـي ئاسـن، نـةو سـةر زةوي، هةرضـةندة ثَيشـنياريان كـرد         
هـاتووة بةِرَيوةبةرايـةتي   ( 9) بـَينت، لـة ذمـارة    بطؤِرَينت، بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بةِري بَيـت، يـاخود زةمـيين   

طشيت كةشناسي و ضاودَيري كردني لةطةَلدا نيية، نازامن زيادة هـاتووة، بةِرَيوةبةرايـةتي طشـيت كةشناسـي و     
 .بوومةلةرزةية، ئةوةش راست بكرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .اييليذنةي ياس



 349 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من طومت رةئي  موئةسةسةكة دةرةجةي وةكي  وةزيرة، بةس خؤي دةرةجة خاصةية، راستة، بةاَلم ئةطةر 
بنووسرَيت و رةبت بكرَيت بة وةزارةت، يان بة وةزير، هـةر وةزيـر رةئيسـي ئـةعني ئـةم دةزطايةيـة، بؤيـة        

 .ئةوتؤي نيية، بؤية هةر ويستم تةوزحيَيك بكةم و، زؤر سوثاس هيض فةرقَيكي
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي هاوبةش ئاخري صياغةتان، فةرموو كاو شوان
 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جنل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة بضــَيت، دوو، ســَي ثَيشــنيار هــةبوو، هــةر يةكــة دوو، ســَي   بــؤ ئــةوةي دانيشــتنةكة بــةثَيي ثــةيِرةو بــةِرَيو  

ثةرلةمانتاري بةِرَيز ثشتطرييان كردن، بـةبِرواي مـن دةبَيـت ثـَيش وةخـت ئةوانـة يـةكن بكرَيتـةوة، ئينجـا          
 .صياغةي كؤتايي، يةكَيكيان مةسةلةي راوَيذكار هةبَيت، يان نةبَيت

 .نة هةبوو لةقسةي ثةرلةمانتارةكان، زؤر سوثاسسَي بَيت، يان ضوار بَيت، ئةو دوو بؤضوو/ دووةم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ناسك خان فةرموو
 :فيق عبدالكريموبةِرَيز ناسك ت

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
انةي كـة دوو،  هةر هةمان ئةو نوقتة نيزاميةي كاو شوامن هةبوو، ثَيش ئةوةي خبوَيندرَيتةوة، ئةو ثَيشنيار

 .سَي ئةندام ثةرلةمان ثشتطريي كرد دةبَيت خبرَيتة دةنطدانةوة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
طرَيـدراوي وةزيـر بَيـت، يـان وةزارةتـيش، ئـةوة ضـةند         هةمان رةئي كاو شوان و ناسك خامن هـةبوو، بـةاَلم  

 .ئةندامَيكي ثةرلةمان باسيان كرد، لةطةَل مةسةلةي سااَلني خزمةتي بةِريٍِوةبةرة طشتيةكان، سوثاس
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم
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 :ماددةي سَييةم بةو شَيوةية دةبَيت
 :املادة الثالثة

 :تتألف الوزارة من التشكيالت االتية
هو الرئيس االعلى للوزارة واملسـؤول عـن اعماهلـا وتوجيـه سياسـتها وممارسـة االشـراف والرقابـة         : الوزير: اواًل

كـل مـا لـه عالقـة بهـام الـوزارة       عليها وتصدر منه وتنفـذ باشـرافه مجيـع القـرارات واالوامـر والتعليمـات يف       
وتشــكيالتها وصــالحياتها وســائر شــؤونها الفنيــة واملاليــة واالداريــة والتنظيميــة وفــق احكــام القــانون ويكــون  
مسؤواًل امام جملس الوزراء بأعتباره عضوًا متضامنًا فيه ولـه ختويـل بعـض صـالحياته اىل املـدراء العـامني او       

 .من يراه مناسبًا يف الوزارة
يرتب  بالوزير ويرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعيـة اوليـة   : مكتب الوزير: يًاثان

 .ويعاونه عدد من املوظفني
 .اليزيد عددهم عن ثالثة ممن هلم شهادة جامعية اولية من ذوي اخلربة واالختصاص: املستشارون: ثالثًا
  بالوزارة ويرأسها موظف بدرجة خاصة حاصـل علـى شـهادة    ترتب: مؤسسة املطارات املدنية يف االقليم: رابعًا

( 18)العراق رقـم   –جامعية اولية وختضع يف عملها الحكام قانون مؤسسة املطارات املدنية القليم كوردستان 
 .الصادر من برملان كوردستان 2118لسنة 
كـل منهـا مـدير عـام حاصـل علـى        ترتب  بالوزارة، املـديريات العامـة االتيـة يـربأس    : املديريات العامة: خامسًا

 .شهادة جامعية اولية من ذوي اخلربة واالختصاص
 .املديرية العامة للشؤون االدارية واملالية -1
 .املديرية العامة للربيد واالتصاالت -2
 .املديرية العامة للتخطي  واملتابعة -3
 .املديرية العامة لللنقل الربي والسكك احلديدية والرتام واي -4
 .املديرية العامة لالنواء ا وية والرصد الزلزالي -5
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ــة       ــتا دةخيةم ــاس، ئَيس ــة ئةس ــة دةكةين ــتا عةرةبيةك ــة، ئَيس ــازر نيي ــة ح ــةوة، كورديةك ــةكورديش بيخوَينن ب
لـةجياتي ئـةوةي سـةر بـةوةزير بَيـت،       دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ئاخري تةعدي  كرا،

ســةر بــة وةزارةتــة، ئَيســتا كــردي بــة ســةر بــةوةزارةت، لــةجياتي ئــةوةي ضــوار موستةشــار بَيــت، بــووة ســَي 
 . موستةشار، تةواو تةعديليان كرد، فةرموو كاو رَيباز

 :بةِرَيز رَيباز فتاح حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةكنةلؤجياي زانياري، ومتان خبرَيتة سـةر ئـةم وةزارةتـة، ئـةوة نـازامن ضـي       يةكَيك لة ثَيشنيارةكان دةزطاي 

 .بةسةر هات، سوثاس
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .فةرموو
 :بةِرَيز سةرهةنط فرج حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زَيكم كرد، مـن خـاوةني ئـةو ثَيشـنيازة بـووم و      جطة لةو ثَيشنيازةي كاو رَيباز كة ثشتيواني هةبوو، ثَيشنيا

دوو ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمانيش ثشتيوانيان كرد، كة مةسةلةي موستةشار لَيرة هـةر نـةمَينَيت بةعةقـد    
بَيت، ضونكة لةماددةي ضوارةم لـة بِرطـةي ضـوارةم ئـةو دةسـةاَلتةي داوة بـةوةزير كـة بةعةقـد بَيـت، هـةر           

 .ك بوو، تكا دةكةم بيخةيتة دةنطدانةوة، سوثاسنةمَينَيت، ئةوةش ثَيشنيازَي
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ئةو ثَيشنيارة يةو كةس بوو، تةئيدي نةكرا، لةبةر ئةوة ئَيمة نةماخنستة دةنطدانةوة، باشة، رةئيةو هةية 
كـةس، زؤر  ( 14)داية دةسيت بةرز بكاتـةوة؟  دةَلَيت موستةشارةكان نةمَينن دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل

سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا، كامـةي تـر           
 .فةرموون، تةكنةلؤجياي زانياري يةو كةس ثَيشنياري كردووة، كةسي تر تةئيدي نةكردووة، فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ
دةزطــاي تةكنــةلؤجياي زانيــاري ســةر بــة ئةجنومــةني وةزيرانــة، كارةكــةي ئــةو تــةنزيم كردنــي سيســتةمي  

 .ئةليكرتؤني لة وةزارةتةكاندا دةركردني ثَيناسةي موةحةدي ئةليكرتؤني بؤ فةرمانبةران، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ؤجياي زانياري خؤ مةربوت نيية بة يـةو وةزارةت، مةربوتـة بـة سةرتاسـةري حكومةتـةوة،      دةزطاي تةكنةل
فةرموو ئاخري صياغة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانـةوة، باشـة، ئَيسـتا دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي       

ا يــةو كــةس لةطةَلـدا دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييـة دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ تــةنه  
 .لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة
 :يكون للوزارة جملس استشاري يشكل على الوجه االتي: اواًل
 .رئيسًا للمنلس/ الوزير -1
 .عضاءا/ املستشارون -2
 .اعضاء/ املدراء العامون -3
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للــوزير استضــافة اي شــخص مــن ذوي اخلــربة يــراه مناســبًا مــن داخــل الــوزارة او خارجهــا عنــد الضــرورة   -4
 .لالشرتاك يف اجتماعات اجمللس

 :مهام و واجبات اجمللس: ثانيًا
 .وزراءاعداد وصياغة االهداف العامة خلط  الوزارة حسب االنظمة الصادرة من جملس ال -1
اجراء املناقشات حول اخلط  االولية املعدة من قبل املديرية العامة للتخطي  واملتابعة على ضوء اخلط   -2

 .املعدة من قبل مكونات الوزارة املختصة وتصدر القرارات املناسبة بشأنها
 .اقرتاح اخلط  العامة للنقل واالتصاالت وبرامج التشغيل والتسويق واالدارة واملالية -3
مناقشة التقارير الدورية والعامـة الـيت تعـدها مديريـة التخطـيط وا تابعـة واصـدار القـرارات والتعليمـات           -4

 .ا ناسبة بش،نها
 .اجراء التحقيقات يف ا شاريع والقوانني والتعليمات ا تعلقة بالوزارة او الصادرة منها واجاذ مايلزم بش،نها -5
 .الوزير وابداء الردي حوهلا وتقديم التوصيات واالقرتاحات بش،نهامناقشة ا واضيع اليت يطرحها  -2
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .بةكورديةكةش تكاية
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : ضوارةم ماددةى

 :دةهَيندرَيت ثَيك دادَيت شَيوةيةى بةم و دةبَيت راوَيذكاريى ئةجنومةنَيكى وةزارةت: يةكةم
 .ئةجنومةن سةرؤكى/ وةزير -1

 .ئةندام/ راوَيذكاران -2

 .ئةندام/ طشتى بةِرَيوةبةرانى -3

 لـة  شـارةزايني  خـاوةن  لةوانـةى  دةزانَيت طوجناوى بة كة بكات كةسَيك هةر ميوانداريى هةية بؤي وةزير -4
 .ئةجنومةندا كؤبوونةوةكانى لة كردن بةشداري بؤ يستداثَيو لةكاتى دةرةوةيدا يان ،وةزارةت ناو

 :ئةجنومةن ئةركةكاني و كار: دووةم

ــادة -1 ــتنى و كــردن ئام ــةكانى داِرش ــتيى ئاماجن ــةكانى طش ــةطوَيرةى وةزارةت ثنن ــةو ب ــةى ئ  لــة ثةيِرةوان
 .دةرضوون وةزيرانةوة ئةجنومةنى
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 و ثـنن  طشـتيى  بةِرَيوةبةرايـةتيى  ئةجنومـةني  يـةن ال لة كة بةراييةوة ثننةكانى لةبارةي كردن طفتوطؤ -2
 وةزارةتـةوة  تايبةمتةندةكانى ثَيكهاتة اليةن لة ثننانةى ئةو رؤشنايى لةبةر ،كراون ئامادة بةدواداضوونةوة

 .  دةردةضَيت بارةوة لة طوجناويشيان بِرياري و كراون ئامادة

 و بازاِرطــةري و وةطةِرخســنت ثرؤطرامــةكانى و طةيانــدن طواســتنةوةو بــؤ طشــيت ثننــى كردنــى ثَيشــنيار -3
 .دارايى و كارطَيِري

ــؤ -4 ــةو لــةبارةى كــردن طفتوط ــةتيى طشــتييانةى و دةوري راثؤرتــة ئ  بةدواداضــوون و ثــنن بةِرَيوةبةراي
 .لةبارةيانةوة طوجناو رَينمايى بِريارو دةركردنى ،و دةكات ئامادةيان

 لـةوةوة  يـان  ،وةزارةتةوة  بة ثةيوةنديدارن رَينماييانةى ياساو و ثرؤذة لةو لَيكؤَلينةوة طةياندنى بةجَي -5
 .لةبارةيانةوة ثَيويستة ئةوةى طةياندنى بةجَى ،و دةرضوون

 ثَيشـكةش  و لةبارةيانـةوة  دةربـِرين  ِرا و روو دةياخناتـة  وةزيـر  كة بابةتانةوة ئةو لةبارةي كردن طفتوطؤ -2
 .لةبارةيانةوة ثَيشنيار راسثاردةو كردنى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .ةِرَيز دب

 .تكاية رةئيتان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت رةئي ليذنةي ياسايي، ئَيمة لةطةَل دةقي بِرطةكانني، تةنها ئةوةمان ثَيشنيار كردووة، كة رةئيسي 

ئةنــدام لــةم ئةجنومةنــة، دواي وةزيــر نــاوي ريزبةنــد بكرَيــت، زؤر   موئةسةســاتي مــةتاري مــةدةني ببَيتــة  
 .سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

 .ليذنةي شارةواني و طواستنةوةو طةياندن رةئيتان
 (:بنل)بةِرَيز ا د سليمان عبدار

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي ياسايي، بةس تةنها لة رووي شكليةوة، ئَيمة ثَيمان باشة ئةو زجنرية  ئَيمة تةقريبةن هاوِراين لةطةَل
 .، ئةوانة البربَيت تةنها خةتَيك بَينت، ثَيمانواية وا جوانرتة، ئةوة يةو(3، 2، 1)كة دةَلَيت 

 هةروةها هةمان رةئي ليذنةي ياساييمان هةية، كة رةئيسي دةزطاي فِرؤكةخانـةي مـةدةني لـة هـةولَير زيـاد     
 .بكرَيت دواي وةزير راستةوخؤ

لــةناو جوملةكــة هــاتووة، ثَيمــان باشــة بكرَيتــة  ( مكونــات الــوزارة)لــة دووةمــدا كــة دةَلَيــت  / لــة دووةمــيش
 .، زؤر سوثاس(تشكيالت الوزارة)
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسنن بايز اعاعي .بةِرَيز د

ية دةست بـةرز بكاتـةوة؟ ئـةم بةِرَيزانـة نـاوي خؤيـان       ئَيستا كَي دةيةوَيت موناقةشة بكات لةسةر ئةو ماددة
ا د وةرتي، بةيان ا د، .رؤذان دزةيي، النا ضةلةبي، حةمة سةعيد، د.ئاشيت عزيز، د)نووسيوة، رَيزداران 

، بـةاَلم موناقةشـةكةي هةَلـدةطرين بـؤ بـةياني، بـةياني سـةعات        (قادر حسن، صبيحة ا د، صـباح بيـت ار  
ن دةست ثَي دةكات، كؤتايي بة دانيشـتين ئـةمِرؤمان دةهَيـنني، بـةخواتان دةسـثَيرين،      كؤبوونةوةكةما( 11)

 .خواتان لةطةَل
 
 

                                                                                                                                                                          
     ارسنن بايز اعاعي            .د                                   ست ا د عبدار                فر                    
                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                                               سكرت                         
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